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بسم ﷲ الرحمن الرحيم

مقدمهی مترجﻢ:
به نام ﷲ و به ياد ﷲ و برای ﷲ ،شکر و ستايش برای ﷲ
تعالی است که قرآن را بر ما نازل فرمود تا ما را از
تاريکی ها به سوی نور هدايت فرمايد و همچنين سنت پيامبر
را حفظ نمود تا توسط آن درک صحيحی از قرآن داشته باشيم،
ﷲ تعالی را شکر میگوييم که دين خودش را بر اساس فطرت و
سرشت دست نخوردهی آدمی قرار داد و راه هدايت يافتن را
برای ما مقدر فرمود تا از حيرانی و سرگردانی نجات
يابيم .شهادت میدهم که معبود و پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ
تعالی وجود ندارد و يکتا و بیشريک است و شهادت میدهم که
محمد – شمشير در کارزار و دلسوز در دعوت – بنده و
فرستادهی وی میباشد ،صلوات بر او و بر آل و صحابهاش و
تمامی کسانی که تا روز قيامت ،از آنها به نيکی تبعيت
میکنند .کتابی که پيش رو داريم دربارهی قسمتی از توحيد
است که دربارهی شناخت صحيح از ﷲ تعالی میباشد و بايد در
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
شناخت صحيح از امور عقيده در باور ما میگنجد و همواره
همراه انسان میباشد و ما توسط آن خدای خود و آخرت خود و
اموری که با حواس پنجگانه قابل درک نيستند را به طور
صحيح میشناسيم و چه بسا که اموری که به تقوا بر میگردد،
مثل مراقبه که همان حس کردن اين امر است که تحت نظر
پروردگارمان میباشيم و نبايد در حضور او مرتکب گناه
شويم ،با برداشت صحيح از امور عقيده به شکلی نيکوتر
صورت میگيرد.
مقدمهی شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه ﷲ:
شکر و ستايش برای ﷲ تعالی است و صلوات و سﻼم بر رسـول ﷲ
ـی
ـه او معرفـ
و بر آل و اصحابش و هر کسی که از هـدايتی کـ
فرموده است ،هدايت شود.
اما بعد:
از آنچه که برادرمان عﻼمه شيخ حمود بن عبـدﷲ تـويجري در
بيان دﻻيل شرعی و عقلی برای اثبات باﻻ بودن ﷲ سبحانه بر
روی عرشش و استقرار او بر آن بدون اين کـه بـا اسـتقرار
داشتن احدی از مخلوقات شباهت داشته باشد ،اطﻼع يافتم.
او اثبات کرده است که همراه بودن او با بندگانش ،از روی
علم ،اطﻼع ،حفظ و نگهبانی او از دوستانش مـیباشـد و بـر
کسی که بپندارد که همراه بودن ﷲ متعـال بـه بنـدگانش از
روی قرار داشتن کنار آنها میباشد ،ردی آورده است ،تمامی
آن را مؤلف حفظه ﷲ برای من خوانـده اسـت و آن را کتـابی

دارای فوايدی بسيار ،همراه دﻻيـل شـرعی و عقلـی يـافتم،
همچنين آن را ردی بزرگ بر اهل بدعت ،کسانی که اعتقاد به
حلول و وحدت وجود دارند ،مشاهده نمـودم ،همچنـين آن ردی
کافی و شفا دهنده بر کسی اسـت کـه همراهـی ﷲ تعـالی بـا
بندگانش را با قرار داشتن او در کنار آنهـا مـیدانـد ،ﷲ
تعالی به مؤلف پاداش خير دهد و علم و هدايت او را زيـاد
فرمايد و به او توفيق دهد تا با تأليفاتش بـه مسـلمانان
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،
میباشد .در آن اثبات اسمهای ﷲ تعالی و صفاتش و باﻻ بودن
او سبحانه باﻻی آفريدگانش آمـده اسـت و همچنـين ردی بـر
تمامی اهل بدعت میباشد و شامل نقلهـای زيـادی از علمـای
قديمی و جديد اهل سنت و خصوصا صحابه و تابعين رضي ﷲ عـن
الجميﻊ ورحمهم رحمة واسعة ،میباشد.
از ﷲ تعالی با توسل به اسمهای نيک و صفات واﻻيش درخواست
مینماييم که توسط آن به مسلمانان نفﻊ برساند و حجت برای
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
دينش ثابت قدم دارد و اين تا زمانی ادامه داشته باشد که
به ديدار او سبحانه برسيم ،او ولی اين امر است و بـر آن
تواناست.
فقير إلى عفو ربه :عبدالعزيز بن عبدﷲ سامحه ﷲ وعفا عنه.
صلى ﷲ و سلم على نبينا محمد و آله و صحبه.
الرئيس العام ﻹدارات البحوث العلمية واﻹفتاء والدعوة
واﻹرشاد
1404/7/27هـ
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
شکر و ستايش برای ﷲ تعالی است ،او را حمد گفتـه و از او
ـاييم و از او
ـینمـ
ـدايت مـ
ـب هـ
ـيم و از او طلـ
ـیطلبـ
ـک مـ
کمـ
خواستار آن هستيم که گناهانمان را بيامرزد و توبـهی مـا
را بپذيرد .به ﷲ متعال پناه میبريم از شرهای درونیمان و
بدیهای اعمالمان .کسـی را کـه ﷲ تعـالی هـدايت فرمايـد،
گمراه کنندهای ندارد و کسی را گمراه سازد برای او هدايت
کنندهای وجود ندارد.
گواهی می دهم که پرستش شونده و معبود برحقـی جـز ﷲ وجـود
ندارد ،يکتا و بیشريک است و گواهی میدهم که محمد ]شمشير
در کارزار و دلسوز در دعوت[ بنده و فرسـتادهی وی اسـت و
برای رحمتی برای جهانيـان و تمـام شـدن حجـت بـر تمـامی
مخلوقات ،مبعوث شده است.

صلى ﷲ عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسـان إلـى
يوم الدين و سلم تسليما كثيرا.
اما بعد:
سخنی را از يکی از معاصران ديدم که میپنداشت ،همراهـی ﷲ
تعالی با بندگانش ذاتی است 1و اين امر شايسـتهی بزرگـی و
عظمت وی میباشد و اين در حالی است که با مخلوقات مخلـوط
نمیشود و در آنها حلول نمینمايد.
تا آنجا که در آخر سخنش آورده بود» :برای همين اسـت کـه
ثابت می کنيم ،همراهی او با بندگانش ذاتی است و اين امـر
شايســته عظمــت و بزرگــی او مــیباشــد و همراهــی او بــا
مخلوقاتش ،شباهتی به همراهـی مخلـوق بـا مخلـوق نـدارد.
همچنين ثابت میکنيم او باﻻتر از بندگانش است و بر عرشـش
استقرار دارد و اين به شکلی است که شايستهی بزرگی و جﻼل
او میباشد و اين چنين برداشت کردهايم که کسی که بپندارد
ﷲ ت عالی در هر مکانی وجود دارد کـافر اسـت و اگـر چنـين
اعتقادی داشته باشد ،گمراه میباشد و اگر آن را به علمای
پيشينيان و ديگر امامان نسبت دهد ،دروغ گفته است.
عقيدهی ما اين است که همراهی ﷲ تعالی ذاتی است و عقيـده
ـ زی
اين گونه حکم میکند که او با علم و قدرتش بـر هـر چي
احاطه دارد و همچنين شنيدن ،ديدن ،قدرت و تدبير او همـه
چيز را احاطه کرده است ،اعتقاد داريم کـه او سـبحانه از
مخلوط شدن با بندگان يا قرار داشتن در مکان آنها پـاک و
منزه است ،بلکه او در ذات و صفات باﻻ میباشد و باﻻ بودن
او)العلی( از صفات ذاتی اوست که از او جدا نمـیشـود ،او
بر روی عرشش استقرار دارد و جﻼل و بزرگی او شايستگی اين
امر را میرسـاند ،ولـی ايـن بـا همراهـی او ]بـه ذاتـه[
منافاتی ندارد« .سپس با صراحت بيان داشته است کـه آن را
اقرار نموده است و به آن اعتقاد دارد و سـينهی او بـرای
آن وسيﻊ گشته است.
میگويم :کسی که علم و فهمی داشـته باشـد ،بـر او پنهـان
نمیماند که در نوشتهی اين نويسنده تناقض وجود دارد و دو
امر که با يکديگر تناقض دارند را يکجا جمﻊ نموده اسـت و
اين با سخن کسانی که به حلوليت اعتقاد دارند ،موافق می-
باشد :ﷲ تعالی به ذاته باﻻی عالم است و اين در حالی است
که او به ذاته در هر مکانی موجود میباشد] .ايـن دو امـر
با يکديگر تناقض دارد[ همچنين اين سخن او با قرآن ،سـنت
و اجماع 2علمای پيشينيان و امامان آنها مخالفت میکند.
 - 1به اين معنا که خودش در آن مکان قرار دارد و نه به اين معنا
که از آن مکان بدون آن که در آن حضور داشته باشد ،اطﻼع دارد .دقت
شود اين جمله بارها در کتاب تکرار شده است و اگر مفهوم آن فهميده
نشود برای خوانندهی کتاب ،مشکل به وجود میآيد).مترجم(
 - 2اجماع اين است که تمامی علمای يک زمان ،در امری خاص همگی
اتفاق نظر داشته باشند).مترجم(

در مورد تناقض بايد گفت :او اقرار داشته است که ﷲ تعالی
به ذاته با مخلوقاتش همراه است و در اين اقرار او وجـود
دارد که اين همراهی ذاتی ،حکم نمیکند کـه بـا مخلوقـاتش
مخلوط شود و همچنين حکم نمیکند که در آنها حلول نمايـد.
برای شخص عاقل پوشيده نيست که همراهی ذاتی مستلزم مخلوط
شدن به آنها و حلول در آنها میباشد .پس کسی که ثابت کند
همراهی ذاتی با مخلوقات وجود دارد و انکار کنـد کـه بـا
آنها مخلوط میشود و در آنها حلول نمینمايد ،دچار تنـاقض
شده است ،چه قبول کند و چه قبول ننمايد.
اما تناقضی ديگر و آن اين است که اقرار نموده است کـه ﷲ
تعالی با مخلوقات همراهی دارد و همچنين اقرار نموده است
که او بر روی عرشش استقرار دارد و او باﻻ)العلي( با ذات
و صفاتش میباشد و باﻻ بودن او از صفات ذاتيی است کـه از
او جدا نمیشود .در اين سخن او هم اثبات صفت باﻻ بـودن ﷲ
تعالی وجود دارد و هم اثبات ضد آن که همان صفت پستی است
که همراهی ذاتی او با مخلوقاتش را مـیرسـاند ،در نتيجـه
کسی که ثابت کند همراهـی او بـا مخلوقـاتش ذاتـی اسـت و
همچنين اثبات کند که بودن پروردگار از صفات ذاتـی اوسـت
که از او جدا نمیشود ،دارای تناقض شده است ،چه قبول کند
و چه قبول ننمايد.
اما موافق بودن سخن او با کسـانی کـه بـه حلـول اعتقـاد
دارند ،زيرا کسی که همراهی ﷲ متعال با مخلوقات را ذاتـی
بداند ،مستلزم آن است که اين سخن باطل را قبول کنـد کـه
او همراه مخلوقاتش بر روی زمين میباشد و با آنها مخلـوط
میشود و در بعضی از آنها حلول مینمايد.
شيخ اﻹسﻼم أبو العباس بن تيميه رحمه ﷲ تعـالى در صـفحهی
 297در جلد دوم مجموع الفتاوى و دو صفحهی بعـد از آن بـه
طور خﻼصه گفته است:
»وقتی جهميه انکار نمودند که ﷲ تعالی از مخلوقـاتش جـدا
می باشد و باﻻی مخلوقاتش است ،مردم به چهار گـروه تبـديل
شدند:
پيشينيان و امامان آنها گفتند :ﷲ تعالی باﻻی آسـمانهايش
می باشد و بر عرشش استقرار دارد و و از مخلوقاتش جدا می-
باشد .دليل درست بودن اين عقيده در قرآن ،سـنت و اجمـاع
علمای پيشينيان وجود دارد.
گروه دوم :سخن فرقهی جهميه است که معطله میباشند و صفات
را تعطيل نموده و آن را نفی مینمايند و آنان میگويند :ﷲ
تعالی نه در داخل عالم است و نه در خارج آن و از آن جدا
نمیباشد  ،در نتيجه دو صفت مقابل يکـديگر را انکـار مـی-
کنند ،دو صفتی که يکی از آنها حتمـا بايـد وجـود داشـته
باشد .اين سخن بيشتر معتزله و کسانی است که موافق آنهـا
میباشند.
گروه سوم :کسانی از جهميه هسـتند کـه اعتقـاد بـه حلـول
دارند و میگويند :او با ذاته در هر مکـانی موجـود اسـت.

اين عقيده در نزد تبعيت کنندگان از حسـين نجـار و ديگـر
جهميه میباشد.
گروه چهارم :کسانی هستند که میگويند :ﷲ تعالی بـه ذاتـه
در باﻻی عالم است و به ذاته در هر مکانی موجود میباشد و
اين سخن گروهی از اهل کﻼم و صوفيانی به ماننـد ابومعـاذ
است.
اشعری اين سخنان را از اين گروه بيـان نمـوده اسـت و در
کﻼم سالميه مانند ابوطالب مکـی و تبعيـت کننـدگان از وی
مانند ابوالحکم بن برجان و ديگران يافت مـیشـود و آنـان
اين امر را تصديق نمودهاند.
اما به طور کلی قول وجود حلول و آنچه با آن تناسـب دارد
در بين صوفيان جديد وجود دارد و به همين دليل امامان از
آن برحذر داشتهاند«.
آنچه شيخ اﻹسﻼم رحمه ﷲ تعالى دربارهی افرادی کـه گفتـه-
اند :ﷲ تعالی به ذاته باﻻی جهان میباشد و او به ذاته در
هر مکانی میباشد ،گفته است :اين عقيدهای رد شده میباشد،
زيرا پنداشته است که همراهی با مخلوقات ذاتی است و ايـن
همراه آن میباشد که او بر روی عرش استقرار دارد.

فﺼﻞ :آنچه در قرآن آمده است
اما مخالفت اين سخن با كتاب ﷲ تعالى :ﷲ تبـارك و تعـالى
د ر هفت جای قرآن استقرار داشتن بر روی عرشش را بيان می-
فرمايد:
ِن
اولين آنها اين سخن ﷲ تعـالی در سـورهی اعـراف اسـت :إ
ٍ ثم اسـتوى
ِ أيام
ِتة
ِي س
ِي خلق السماواتِ واﻷرض ف
ربكم ا الذ
ِيثا والشمس والقمر
ِي الليل النهار يطلبه حث
على العرشِ يغش
ِ أﻻ له الخلـق واﻷمـر تبـارك ا رب
ِه
ِأمر
والنجوم مسخراتٍ ب
ِين )] (54اﻷعراف[ )پروردگار شما ﷲ اسـت ،کسـی کـه
العالم
آسمانها و زمين را در شش روز آفريد ،سپس بر عرش استقرار
يافت ،شب را با روز میپوشاند و روز شتابان به دنبال شـب
در حرکت است و خورشيد ،ماه و ستارگان تحت تسخير امـر او
ه ستند .آگاه باشيد که آفرينش و فرمان دادن برای اوست ،ﷲ
]تعالی[ پ ربرکت و دارای خير فـراوان اسـت کـه پروردگـار
جهانيان میباشد(.
ِن ربكم ا
دومين آنها ،سخن ﷲ تعالی در سورهی يونس است :إ
ٍ ثـم اسـتوى علـى
ِ أيـام
سـتة
ِي ِ
ِي خلق السماواتِ واﻷرض ف
الذ
ِكـم ا
ِ ذل
نـه
ِذ ِ
ِ إ
مـن بعـد
ِﻻ ِ
ٍ إ
ِيﻊ
ِن شف
ِر اﻷمر ما م
العرشِ يدب
ربكم فاعبدوه أفﻼ تذكرون )] (3يـونس[ )پروردگـار شـما ﷲ
است ،کسی که آسمانها و زمين را در شش روز آفريد ،سپس بر
روی عرش استقرار يافت ،امر را تدبير مـیفرمايـد .شـفاعت
کنندهای وجود ندارد ،مگر بعـد از اجـازه و اذن او ،آن ﷲ
پر وردگار شماست ،پس او را عبادت کنيد! پس چرا پند نمـی-
گيريد؟(.
ِي رفﻊ
سومين آنها ،سخن ﷲ تعالی در سورهی رعد است :ا الذ
د ترونها ثـم اسـتوى علـى العـرشِ وسـخر
ِ عم ٍ
ِغير
السماواتِ ب
صـل اﻵيـاتِ
ِر اﻷمـر يف ِ
ٍ مسمى يدب
ِي ﻷجل
الشمس والقمر كل يجر
ِنون )] (2الرعـد[ )ﷲ ]تعـالی[ کسـی
ِكم توق
ِقاء رب
ِل
لعلكم ب
است که آسمانها را بدون سـتونهايی کـه آنهـا را ببنيـد،
برپا داشت ،سپس بر عرش استقرار يافت و خورشيد و مـاه را
مسخر نمود ]و[ هر کدام تا زمانی معـين در حرکـت هسـتند،
امر را تدبير میفرمايد و نشانههـا را بيـان مـیدارد تـا
باشد که که به ديدار پروردگارتان يقين داشته باشيد(.
چهارمين آنها ،سخن ﷲ تعالی در سورهی طه است :الرحمن على
العرشِ استوى )] (5طـه[ )]ﷲ[ بسيار رحمت کننـده بـر عـرش
استقرار يافت(.
ِي خلق
پنجمين آنها ،سخن ﷲ تعالی در سورهی فرقان است :الذ
ٍ ثـم اسـتوى علـى
ِ أيام
ِتة
ِي س
السماواتِ واﻷرض وما بينهما ف
ِيرا )] (59الفرقـان[ )کسـی کـه
ِ خب
ِه
العرشِ الرحمن فاسأل ب
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!(.
ِي
ششمين آنها ،سخن ﷲ تعالی در سورهی سـجده اسـت :ا الـذ
ٍ ثـم اسـتوى
ِ أيـام
ِتة
ِي س
خلق السماواتِ واﻷرض وما بينهما ف
ٍ أفـﻼ تتـذكرون
ِيﻊ
ِيٍ وﻻ شف
ِن ول
ِ م
ِه
ِن دون
على العرشِ ما لكم م
)] (4السجدة[ )ﷲ ]تعالی[ کسی است که آسمانها و زمـين و
آنچه بـين آنهاسـت را در شـش روز آفريـد ،سـپس بـر عـرش
استقرار يافت ،برای شما غير از او ياور و شفاعت کنندهای
وجود ندارد ،پس چرا پند نمیگيريد؟(.
ِي
هفتمين آنها ،سخن ﷲ تعالی در سورهی حديد است :هـو الـذ
ِ أيام
ِتة
ِي س
خلق السماواتِ واﻷرض ف
ٍ ثـم اسـتوى علـى العـرشِ
ِن السـماء
ِل م
ِنها وما ينز
ض وما يخرج م
ِج ف
يعلم ما يل
ِي اﻷرِ
ِمـا تعملـون
ِيها وهو معكم أين مـا كنـتم وا ب
وما يعرج ف
ِير )] (4الحديد[ )او کسی است که آسمانها و زمين را در
بص
شش روز آفريد ،سپس بر عرش استقرار يافت ،آنچـه در زمـين
ـود ]را نيـز
فرو میرود را میداند و آنچه از آن خارج میشـ
میداند[ و آنچه از آسمان نازل میشود و آنچـه از آن بـاﻻ
میرود ]را نيز می داند[ و او همراه شماسـت ،هـر کجـا کـه
باشيد و ﷲ ]متعال[ به آنچه انجام میدهيد ،بينا است(.
عبارت صريحی که استقرار پروردگار تبارك و تعالى بر عـرش
را بيان می دارد بـه معنـای آن اسـت کـه او بـاﻻی تمـامی
آفريدگان است و با اين امر که ذات او بر روی زمين اسـت،
منافات دارد و در تمامی اين هفت آيه به صراحت بر کسی که
بپندارد همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش ذاتی است ،رد آورده
میشود.
همچنين رد ديگری بر کسی که بپندارد ،همراهی ﷲ تعالی بـا
مخلوقاتش همراهيی ذاتی است ،اين سـخن ﷲ تعـالی اسـت کـه
ِم )(50
ِه
مـن فـوق
دربارهی مﻼئک میفرمايـد :يخـافون ربهـم ِ
]النحل[ )از پروردگارشان میترسند که بـاﻻی آنهـا اسـت(.
وقتی پروردگـار تبـارك وتعـالى بـاﻻی مﻼئـک کـه سـاکنان
آسمانها است میباشد و همراه آنها به ذاته يعنی با قـرار
داشتنش در کنار آنها نمیباشد ،پس چگونه است که گفته می-
شود» :همراهی او با مخلوقاتش – کسـانی کـه بـر روی زمـين
هستند – همراهی ذاتی است« .اين سخن به طور آشکار با ايـن
آيه باطل میشود.
همچنين از آنچه بر اين پندار رد میآورد ايـن اسـت کـه ﷲ
كـيم
ِ وهـو الح ِ
ِه
ِبـاد
ِر فـوق ع
تعالی میفرمايد :وهـو القـاه
ِير )] (18اﻷنعام[ )و او چيره است ]و[ باﻻی بنـدگانش
الخب
می باشد و او بسيار باحکمت ]و[ بسيار باخبر است( .همچنين
ِل عليكم حفظـة )(61
ِ ويرس
ِه
ِباد
ِر فوق ع
میفرمايد :وهو القاه
]اﻷنعام[ )و او چيره است ]و[ بـاﻻی بنـدگانش مـیباشـد و
ِحِ اسـم
برای شما محافظانی میفرستد( .همچنين میفرمايد :سب

ِ بـاﻻتر 1خـودت را
ِك اﻷعلى )] (1اﻷعلى[ )اسم پروردگـار
رب
ٍ
ِعمـة
مـن ن
ِنـده ِ
ٍ ع
تسبيح گوی( .همچنين میفرمايد :وما ِﻷحـد
ِ اﻷعلـى] الليـل) [20-19 :و او
بـه
ِ رِ
ِغاء وجه
ِﻻ ابت
تجزى * إ
برای پاداش گرفتن از احدی ]آن کار را انجام نمـیدهـد[ *
مگر ]پاداش گرفتن[ با جلب رضايتمندی ﷲ بـاﻻتر( .همچنـين
ِ )(9
ِيـر المتعـال
ِ الكب
ِم الغيـبِ والشـهادة
میفرمايد :عـال
بزرگ باﻻ میباشد( .همچنين
ِ
]الرعد[ )دانای نهان و آشکار،
ِيﻊ الـدرجاتِ ذو العـرشِ )] (15غـافر[ )دارای
میفرمايد :رف
درجات باﻻست ]و[ صاحب عرش میباشد( .همچنين میفرمايد :وﻻ
ِيم )] (255البقرة[ )در حفـظ
ِي العظ
يؤوده حِفظهما وهو العل
آن دو)آسمانها و زمين( ناتوان نمیباشد و او باﻻ و بسيار
فـي
ِي السماواتِ وما ِ
بزرگ است( .همچنين میفرمايد :له ما ف
ِيم )] (4الشورى[ )آنچه در آسمانها و
ِي العظ
ض وهو العل
اﻷرِ
آنچه در زمين است ،برای اوست و او باﻻ و بزرگ میباشـد(.
ِنه
ِ ما يشاء إ
ِه
إذن
ِل رسوﻻ فيوحِي ب
همچنين میفرمايد :أو يرس
ِِ
ِيم )] (51الشورى[ )يا رسولی را میفرسـتد و او بـه
ِي حك
عل
اذن و اجازهی وی آنچه را که بخواهد وحی میکند ،او بـاﻻی
ِيـا
ِن ا كـان عل
بسيار باحکمت است( .همچنين میفرمايـد :إ
ِيرا )] (34النسـاء[ )ﷲ بـاﻻی بسـيار بـزرگ مـیباشـد(.
كب
همچنين میفرمايد :قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحـق وهـو
ِير )] (23سبأ[ )گفتند :پروردگار شما چه گفتـه
ِي الكب
العل
است ،گفتند :حق و او باﻻی بسيار بزرگ میباشـد( .همچنـين
ِ هـو
ِه
ِن دون
ِأن ا هو الحق وأن ما يدعون م
ِك ب
میفرمايد :ذل
ـ ـج[ )آن بـه
ِيـر )] (62الح
لـي الكب
ِل وأن ا هو الع ِ
الباط
خاطر آن است که ﷲ ]تعالی[ حق میباشد و آنچـه غيـر از او
می خوانيد ،باطل است و ﷲ باﻻی بسيار بزرگ است( به ماننـد
اين آيه ،آيهای در سورهی لقمان موجود است .همچنـين مـی-
ِ
بـه
ِن يشـرك ِ
ِي ا وحده كفرتم وإ
ِذا دع
ِأنه إ
ِكم ب
فرمايد :ذل
ِ )] (12غــافر[ )ايــن
ِيــر
لــيِ الكب
ِنــوا فــالحكم ِِ الع ِ
تؤم
]مجازات[ برای آن است کـه وقتـی ﷲ ]تعـالی[ بـه تنهـايی
خوانده میشد ،انکار میکرديد و اگر به او شرک ورزيده می-
شد ،باور مینموديد ،حکم برای ﷲ ]متعال[ اسـت و او بـاﻻی
بسيار بزرگ میباشد(.
پروردگار تبارك و تعالى خودش را در اين آيات با صفت علو
و باﻻ بودن به طور مطلق توصيف فرموده است و آن شامل باﻻ
بودن قدرت و باﻻ بودن چيرگی و باﻻ بودن ذاتـی مـیباشـد.
 - 1يادمان باشد که ما در دنيا زندگی میکنيم و کلمهی »دنيا« دقيقا
بر عکس کلمهی »اعلی« است ،با اين تفاوت که »دنيا« مؤنث است و
»اعلی« مذکر میباشد و اين که بگوييم ﷲ تعالی در دنيا استقرار
دارد دقيقا با اين آيه تناقض دارد).مترجم(

برای کسی که دارای عقل است ،پنهان نمیماند که باﻻ بـودن
ذاتی با همراه بودن ذاتی با بندگان منافـات دارد و ايـن
از بزرگترين اموری است که توسط آن انسان فايده میبرد.
آنچه بر اين چنين فردی رد میآورد ،اين سخن ﷲ تعالی نيـز
هـي
إذا ِ
ِف ب
ِي السماء أن يخس
ِنتم من ف
میباشد :أأم
ِكم اﻷرض فِ
اصـبا
سـل علـيكم ح ِ
فـي السـماء أن ير ِ
ِنتم من ِ
تمور * أم أم
ِ] الملـک) [17-16 :آيـا از کسـی کـه در
ِير
فستعلمون كيف نذ
آسمان میباشد ايمن شدهايد از اين که شما را در زمين فرو
ببرد در حالی که آن میجنبد؟ * آيا از کسی کـه در آسـمان
است ايمن شدهايد از اين که طوفان شن بر شما بفرستد؟! که
در نتيجهی آن خواهيد دانست که ترساندن من چگونه اسـت!(.1
امام بيهقي در كتاب »اﻷسماء والصفات« دربارهی اين سخن ﷲ
ِي السماء) آيـا از کسـی
ِنتم من ف
تعالی که میفرمايد :أأم
که در آسمان است ايمن شدهايد( ،گفته است :منظور کسی است
ِبنكم
که باﻻی آسمان میباشد ،همان گونه که میفرمايد :وﻷصل
ِ] طه) [71 :و شما را در درختـان خرمـا بـه
ِ النخل
ِي جذوع
ف
دار میکشم( به معنای آن که بر باﻻی درختان خرما ]به دار
می کشم و در اينجا »فی« به معنای باﻻی آمده است[ .همچنين
ض) پس داخل زمين سـياحت کنيـد(
ِيحوا ف
میفرمايد :فس
ِي اﻷرِ
]در اينجا »فی اﻻرض«[ به معنای بر روی زمين است .هر چـه
»العلی« باشد در آسمان است و عرش بـاﻻی آسـمانها اسـت و
معنای آن اين میشود» :آيا از کسی که بـر روی عـرش اسـت،
ايمن شده ايد« ،همان گونه که آيات ديگر به آشـکارا آن را
بيان میدارد.
گفته است :در آنچه از آيات که نوشـتيم دليلـی بـر باطـل
بودن سخن کسانی از جهميه است که میپندارند :ذات ﷲ تعالی
در هر مکانی موجود میباشد ،و سخنش :وهو معكـم أيـن مـا
كنتم )] (4الحديد[ )و او همراه شماست هر کجا که باشـيد(
فقط منظور اين است که با علمش همراه شما میباشد و نه با
ذاتش.

 - 1بعضی در اين آيه شبهه ايجاد میکنند و میگويند :منظور ترساندن
از مﻼئک است و آنچه در آسمان میباشد ،مﻼئک هستند .سه دليل برای
رد اين شبهه وجود دارد -1 :مﻼئک جمﻊ هستند در حالی که فعل اين
جمله مفرد میباشد -2 .اين عملی که از آن ترسانده شده است بر روی
زمين اتفاق میافتد و اگر از مﻼئکی که در آسمان هستند ،ترسانده
شود ،پس چگونه در حالی که آنها در آسمان هستند ،عمل خود را بر
روی زمين انجام میدهند و اين فقط ﷲ تعالی است که عملی را بر روی
زمين انجام میدهد در حالی که درآسمان میباشد -3 .در سورهی النحل
آيه  ،45ﷲ تعالی اين صفت را به خود نسبت میدهد و در آن آيه صريحا
اشاره شده است که اين ﷲ تعالی است که انسان را در زمين فرو می-
برد).مترجم(

ـ ه در
اين عبـارت را شـيخ اﻹسـﻼم أبـو العبـاس ابـن تيمي
القاعدة المركشية در صفحهی  193-192در جلد پنجم از مجموع
الفتاوى از او نقل نموده است.
فـي
ِنتم من ِ
قرطبي در تفسير دربارهی اين سخن ﷲ تعالی :أأم
السماء) آيا از کسی ايمن شدهايد که در آسمان است( گفتـه
است :محققان گفته اند :به معنای آن است که آيا ايمن شده-
ايد از کسی که باﻻی آسمان است؟ مانند اين سخن ﷲ تعـالی:
ض) پس در زمين سياحت کنيد( بـه معنـای آن
ِيحوا ف
فس
ِي اﻷرِ
است که بر روی آن سياحت کنيد!
از آياتی که بر کسـی کـه بپنـدارد همراهـی ﷲ تعـالی بـا
ِ يصـعد
ِليـه
مخلوقاتش ذاتی میباشد اين سخن ﷲ تعالی است :إ
ِح يرفعه )] (10فاطر[ )سخن پـاک
ِم الطيِب والعمل الصال
الكل
به سوی او باﻻ میرود و عمل صالح را باﻻ میبرد( .همچنـين
ِ
ِليـه
ض ثم يعـرج إ
ِن السماء إ
ِر اﻷمر م
میفرمايد :يدب
ِلى اﻷرِ
)] (5السجدة [ )امر را از آسمان به سوی زمين تـدبير مـی-
فرمايد ،سپس به سوی او باﻻ میرود( .همچنـين مـیفرمايـد:
ِ )] (4المعارج[ )مﻼئک و جبرئيل
ِليه
ِكة والروح إ
تعرج المﻼئ
ِذ قال ا يـا
به سوی او باﻻ میروند( .همچنين میفرمايد :إ
ِلـي )] (55آل عمـران[ )وقتـی ﷲ
ِعك إ
ِيك وراف
ِي متوف
ِن
ِيسى إ
ع
]تعالی[ فرمود ،ای عيسی! من تـو را ميرانـدم و بـه سـوی
ِ
ِليـه
خودم باﻻ بردم( .همچنين مـیفرمايـد :بـل رفعـه ا إ
)] (158النساء[ )بلکه ﷲ ]تعالی[ او را به سوی خـود بـاﻻ
ِالحق
ِك ب
ِن رب
برد( .همچنين میفرمايد :قل نزله روح القدسِ م
ِ
)] (102النحل [ )بگو :جبرئيل آن را از سوی پروردگـارت از
ِنـا أنزلنـا
روی حق نازل کرده است( .همچنين میفرمايـد :إ
ِيها هدى ونـور )] (44المائـدة[ )مـا تـورات را
التوراة ف
نازل نموديم که در آن هدايت و نور وجود داشـت( .همچنـين
ِذ قـالوا مـا أنـزل ا
ِ إ
ِه
میفرمايد :وما قدروا ا حق قدر
ِن شيٍ
ِ موسـى
بـه
ِي جـاء ِ
ِتاب الـذ
ء قل من أنزل الك
ٍ م
على بشر
للنـاسِ )] (91اﻷنعـام[ )و ﷲ ]تعـالی[ را بـه
نورا وهـدى ِ
اندازهی حق شناختنش نشناختند که گفتند» :ﷲ ]متعـال[ بـر
بشری چيزی نـازل نفرمـوده اسـت« ،بگـو» :چـه کسـی کتـاب
]تورات[ را نازل فرمود که با آن موسی آمد و در آن نور و
هدايتی برای انسانها وجود داشت( .همچنين میفرمايد :نـزل
ِ وأنـزل التـوراة
ِما بين يديـه
ِقا ل
ِ مصد
ِالحق
ِتاب ب
عليك الك
للناسِ وأنزل الفرقـان] آل عمـران:
ِن قبل هدى ِ
ِنجِيل * م
و اﻹ
) [ 4-3بر تو کتاب را از روی حق نازل فرموده است و تصـديق
کنندهی آنچه قبل از آن بوده است میباشد و تورات و انجيل
را نازل فرمود * در قبل که هدايتی برای انسانها بودند و
جدا کنندهی حق از باطل)قرآن( را نازل فرموده است(.

آياتی که دربارهی نازل شدن قرآن از جانـب ﷲ تعـالی مـی-
باشد ،بسيار زياد میباشند .در آنها دليلی بـر ايـن امـر
وجود دارد و آنچه از آيات در اينجا بيان داشـتيم دليلـی
بر باﻻ بودن پروردگار تبارك و تعالى بر بـاﻻی مخلوقـاتش
می باشد و در آن ردی آشکار بر کسـی اسـت کـه مـیپنـدارد،
همراهی ﷲ تعالی با مخلوقات ذاتی است] .عدهای گفتـهانـد:
»نزول« به معنای پايين آمدن وحی منظور حالـت فيزيکـی آن
نمیباشد ،بلکه پايين آمدن آن از مقامی باﻻتر بـه مقـامی
پايينتر میباشد ،اين سخن هرگز درست نمیباشد ،زيرا مقـام
پيامبر از مقام جبرئيل باﻻتر است و پايين آمدن مقام در
آن وجود ندارد ،بلکه جبرئيل آن را بـه مقـامی بـاﻻتر از
خود رسانده است[.
فﺼﻞ :مختﺼر آنچه در سنت آمده است
اما مخالفت گويندهی اين سخن با سنت رسول ﷲ:
از پيامبر به ثبت رسيده است که وقتی شبانه عمل اسـری را
به سوی بيت المقدس انجام داد ،جبرئيل او را باﻻ برد تـا
به باﻻی آسمانهای هفتگانه رسيد ،صدای قلمهـا را شـنيد و
به پروردگار جل جﻼله نزديک شد و ﷲ تعالی با او سخن گفـت
ـاز را در شـبانه روز واجـب
و برای او بر امتش پنجـاه نمـ
فرمود و دائما بين پروردگارش و موسی رفت و آمد داشت تـا
آن که برای او و امتش آسانتر گرفته شود و اين امر آنقدر
طول کشيد تا آن که ﷲ متعال نمازهای واجب را به پنج عـدد
رساند .دربارهی اين موضوع احاديثی بـا سـند صـحيح وجـود
دارد :اولين آنها را بخاری)بخارايی( و مسلم در صحيحشـان
از شريك بن عبد ﷲ از أنس بن مالك روايت کردهاند .دومـين
آنها را امام أحمد و مسلم از ثابت البناني از أنس روايت
کردهاند .سومين آنها را نسائي از يزيد بن أبـي مالـك از
أنس روايت کرده است .چهارمين آنها را امام أحمد و بخاري
و مسلم از قتادة از أنس بن مالك از صعصعة روايت کـرده-
ـهاب از أنـس
اند .پنجمين آنها را بخاري و مسلم از ابن شـ
بن مالك از أبوذر روايت کردهاند.
زهری دربارهی اين حديث گفته است که ابن حزم به مـن خبـر
داد که ابن عباس وأبا حبة أنصاري گفتهاند کـه پيـامبر
فرموده است» :ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمﻊ فيه صـريف
اﻷقﻼم« )سپس مرا باﻻ برد تا به رويهای رسيديم کـه در آن
صدای قلمها شنيده میشد( .ابن حزم و أنس بن مالك گفتهاند
که پيامبر فرموده است:
»فرض ﷲ على أمتي خمسين صﻼه فرجعت بـذلك حتـى مـررت علـى
موسى عليه السﻼم فقال  :ما فرض ﷲ على أمتك ؟ قلت  :فـرض
خمسين صﻼة قال  :فارجﻊ إلى ربك فإن أمتـك ﻻ تطيـق ذلـك،
فرجعت فوضﻊ شطرها ،فرجعت إلى موسى قلت وضﻊ شطرها فقال :

راجﻊ ربك فإن أمتك ﻻ تطيق ،فراجعـت فوضـﻊ شـطرها فرجعـت
إليه فقال  :ارجﻊ إلى ربك فإن أمتك ﻻ تطيق ذلك فراجعتـه
فقال هي خمس وهي خمسون ﻻ يبدل القول لدي) «...ﷲ ]تعالی[
پنجاه نماز را بر امتم واجب فرمود و به همان شکل برگشتم
ـ ب
تا به موسی رسيدم و او گفت :ﷲ ]متعال[ چه بر امتت واج
فرموده است؟ گفتم :پنجاه نماز را واجب فرموده است ،گفت:
به سوی پروردگارت برگرد که امتت توانايی آن را ندارنـد.
ـی][
ـه سـوی موسـ
ـاقی گذاشـت و بـ
بازگشـتم و نصـف آن را بـ
بازگشتم و گفتم :نصف آن را قرار داده است ،او گفـت :بـه
سوی پروردگارت برگرد که امتت توانـايی آن را ندارنـد ،و
ـت :بـه سـوی
ـف آن را بـاقی گذاشـت ،او گفـ
باز گشتم و نصـ
پروردگارت برگرد کـه امتـت توانـايی آن را ندارنـد ،پـس
بازگشتم و ]ﷲ تعالی[ فرمود :آن پنج ]نماز[ است و ]ثواب[
پنجاه ]نماز[ را دارد و سخن من عوض نمیشود.(...
در باﻻ رفتن پيامبر از زمين به باﻻی آسمانهای هفتگانه و
آنچنان که ﷲ تعالی او را گرامـی داشـت و او را بـه خـود
نزديک فرمود ،ردی بر کسی است که بپندارد همراهی ﷲ تعالی
با مخلوقاتش ذاتی اسـت .همچنـين چنـد بـار ،رفـت و آمـد
پيامبر بين پروردگارش و موسی علية الصﻼة والسﻼم ،هنگامی
که موسی به او می گفت :به سوی پروردگـارت برگـرد و بـرای
امتت تعداد نمازها را کم کن و باﻻ رفتن او توسط جبرئيـل
به سوی ﷲ تعالی و درخواست او دربارهی کم کردن نمازها تا
آن که به پنج عدد رسيد ،تمامی اين موارد دليلی بـر بـاﻻ
بودن ﷲ تعالی و جدا بودن او از مخلوقاتش میباشد و در آن
رساترين دليل بر رد کسی است که بپندارد همراهی ﷲ تعـالی
با مخلوقاتش ذاتی است.
آنچه از رسول ﷲ رسيده است که ردی بر اين گوينده میباشد،
آن است که پيامبر به کنيزی فرمود» :أين ﷲ؟« )ﷲ کجاست؟(،
او گفت :در آسمان .فرمود» :من أنا؟« )من کيستم؟( .گفـت:
تو فرستادهی ﷲ هستی .فرمود» :أعتقها فإنهـا مؤمنـة« )او
را آزاد کن او مؤمن است( .مالك ،أحمد ،مسلم ،أبو داود و
نسائي آن را از معاوية بن حكم سلمي روايت کردهاند .أبـو
عثمان صابوني گفته است :بـه ايمـان او حکـم فرمـود و آن
وقتی بود که اقرار نمود که پروردگـارش در آسـمان اسـت و
برای پروردگارش صفت علو و باﻻ بودن او را شناخت.
همچنين آنچه بر رد آن وجـود دارد سـخن پيـامبر اسـت کـه
فرموده است» :أﻻ تأمنوني وأنا أمين من في السماء« )آيـا
مرا امين نمیداريد در حالی که من امين کسی هسـتم کـه در
آسمان میباشـد؟!( .بخاري)بخـارايی( و مسـلم از ابوسـعيد
خدري آن را روايت کردهاند.
رد ديگری که بر سخن چنين فردی وجـود دارد ،سـخن پيـامبر
است که فرموده است» :الراحمون يرحمهم الرحمن ،ارحموا من

في اﻷرض يرحمكم من في السـماء« )مهربانـان را ]خداونـد[
بسيار رحمت کننده مورد رحم خود قرار میدهد ،به کسـی کـه
بر روی زمين است مهربانی کنيد ،کسی کـه در آسـمان اسـت،
شما را مورد رحمت خود قرار میدهد( .امام أحمد ،أبوداود،
ِرمذي ،بخاري)بخارايی( در الكنى و حـاكم در مسـتدركش از
ت
ِرمذي گفته است :ايـن حـديث
عبدﷲ بن عمرو رضي ﷲ عنهما و ت
ـد و سـند آن
حسن صحيح است )به اين معنا که صـحيح مـیباشـ
بيشتر از يک سلسله راوی دارد( و حاکم و ذهبی آن را صحيح
دانستهاند.
دليل ديگر بر اين رد حديثی است که ابودرداء از پيـامبر
آورده است که فرمود» :من اشتكى شيئا فليقل ربنا ﷲ الـذي
في السماء تقدس اسمك) «...کسی که از چيـزی گﻼيـه داشـت،
بگويد :پروردگار ما ﷲ است کسی که در آسـمان اسـمت تقـدس
دارد .(...أبوداود آن را روايت کرده است.
امام بيهقي در كتاب »اﻷسماء والصفات« گفته است» :معنـای
سخنش در اين نقلها از »من في السماء« )کسی که در آسـمان
است( به معنای آن است که در باﻻی آسمان بر روی عرش است،
ـواردی وجـود
همان گونه که به مانند آن در قرآن و سـنت مـ
دارد«.
رد ديگری که بـر چنـين شخصـی وارد اسـت حـديثی اسـت کـه
ابوهريره از رسول ﷲ آورده است» :ذكر الرجل يطيل السـفر
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمـه حـرام
ومشربه حرام وملبسه حـرام وغـذي بـالحرام فـأنى يسـتجاب
لذلك« )مردی را ياد نمود که سـفر او طـول کشـيده بـود و
ژوليده و غبار آلود شده بود ،دستانش را بـه سـوی آسـمان
دراز میکرد ]و میگفت [:ای پروردگار! ای پروردگـار! ايـن
در حالی بود که خوراکیاش حرام بود و نوشيدنیاش حرام بود
و لباسش حرام بود و با حرام خورانده شده بود ،پس چگونـه
ِرمذي و گفتـه
دعای او مستجاب شود( .امام أحمد و مسلم و ت
است :اين حديث حسن غريب 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 ﷲ تعالی با مخلوقـاتش
ذاتی است .اگر امر آن گونه بود که آن شخص که از ﷲ تعالی
بدون علم صحبت کرده است ،بايد دعـا کننـده دسـتش را بـه
ديگر جهات نيز دراز میکرد ،مانند :جلو ،عقب ،راست و چـپ
و نه فقط به سوی آسمان که ﷲ تعالی باﻻی آن است.
همچنين رد ديگری که بر وی وجود دارد ،حديث طوﻻنی است که
جابر بن عبد ﷲ رضي ﷲ عنهما دربـارهی حجـة الـوداع بيـان
داشته است و در آن آمده است که رسـول ﷲ در بطـن الـوادی
برای مردم خطبه گفـت و در آخـر خطبـهاش فرمـود» :وأنـتم
مسئولون عني فما أنتم قائلون؟« )شما دربـارهی مـن مـورد
سوال قرار میگيريد ،پس چه خواهيد گفت؟« ،گفتنـد :گـواهی

می دهيم که تو ]مطلب را[ رساندی و ادا نمودی و خير خواهی
کردی ،انگشتش سبابهاش را به سوی آسـمان دراز کـرد و بـه
سوی مردم میگرداند و فرمود» :اللهـم اشـهد اللهـم اشـهد
اللهم اشهد« )يا ﷲ! گواهی بده! يا ﷲ! گواهی بـده! يـا ﷲ
گواهی بده!( مسلم ،أبوداود و ابن ماجه آن را آوردهاند.
در باﻻ بردن دست توسط پيامبر بدون آن که در جهتـی ديگـر
قرار دهد ،رد بر کسی وجود دارد که مـیپنـدارد همراهـی ﷲ
تعالی با مخلوقاتش ذاتی است.
رد ديگری که آمده است ،آنچه است که در حديث اﻷوعال مـی-
باشد .رسول ﷲ بعد از آن که هفت آسـمان را بيـان داشـت و
فرمود که فاصلهی بـين هـر آسـمان طـی کـردن مسـافتی بـه
اندازهی پانصد سال است و طول هر آسمان به انـدازه مسـير
طی نمودن پانصد سال است ،فرمود» :وفوق السـماء السـابعة
بحر بين أسفله وأعﻼه كما بين السماء واﻷرض ثم فـوق ذلـك
ثمانية أوعال بين ركبهن وأظﻼفهن كما بـين السـماء واﻷرض
ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعﻼه كما بين السماء واﻷرض
وﷲ تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمـال بنـي
آدم شيء« ) و باﻻی آسمان هفتم دريايی وجود دارد کـه بـين
پايين و باﻻی آن به مانند فاصلهی بين آسمان و زمين است،
سپس باﻻی آن هشت بز وجود دارد که بين زانو و سم آنها به
اندازهی فاصلهی بين آسمان و زمين است ،سـپس بـاﻻی آنهـا
عرش وجود دارد کـه بـين پـايين و بـاﻻی آن بـه انـدازهی
فاصلهی بين آسمان و زمين است و ﷲ تبارک و تعالی باﻻی آن
قرار دارد و اين در حالی است که هيچ يک از اعمال بنیآدم
ذرهای برای او مخفی نمیماند( .امام أحمد و حاكم از عباس
بن عبد المطلب روايت کردهاند و حاکم و ذهبی آن را صـحيح
ِرمذی ،ابن ماجه ،حاکم و بيهقـی در
دانستهاند .ابوداود ،ت
كتاب »اﻷسماء والصفات« آن را با لفظی ديگـر آوردهانـد و
ِرمذي گفته است :سند اين حديث حسن غريب است.
ت
دليل ديگر حديثی است کـه نسـائي و حـاكم در المسـتدرك و
بيهقي در كتاب »اﻷسماء والصفات« از طريق حـاكم ،از سـعد
بن أبي وقاص آوردهاند :سعد بن معاذ حکم نمود که هر کسی
از بنیقريظه که دست به تيغ برده است ،بايد کشـته شـود و
اموال و ذراری آنها بايد تقسيم شود .اين امر نزد رسول ﷲ
ياد شد و او فرمود» :لقد حكم اليوم فـيهم بحكـم ﷲ الـذي
حكم به من فوق سبﻊ سموات« )امروز دربارهی آنها حکمـی را
صادر کرد که ﷲ ]تعالی[ باﻻی آسمانهای هفتگانه آن را حکم
فرموده است( .حاکم دربارهی اين حديث سـخن نگفتـه اسـت و
ذهبی در تلخيصش گفته است :صحيح میباشد .همچنين ذهبـی آن
را در كتاب »العلو« آورده است و گفتـه اسـت :ايـن حـديث
صحيح میباشد .امام أحمد ،بخاري)بخـارايی( و مسـلم آن را
از ابوسعيد خدري روايت کـردهانـد و در آن فرمـوده اسـت:
»لقد حكمت فيهم بحكم ﷲ وربما قال بحكـم الملـك« )همانـا

دربارهی آن با حکم ﷲ ]تعالی[ حکم نمودی و شـايد فرمـود:
ِ[ پادشـاه ]حکـم کـردی[( .احمـد و مسـلم
به حکم ]خداونـد
همچنين از عايشه رضي ﷲ عنهـا آوردهانـد و در آن فرمـوده
است» :لقد حكمت فيهم بحكم ﷲ عـز وجـل« )همانـا دربـارهی
آنها به حکم ﷲ حکم نمودی( و احمد افـزوده اسـت» :وحكـم
ِرمذي از جابر آورده اسـت و لفـظ
رسوله« )و حکم رسولش( .ت
او» :أصبت حكم ﷲ فيهم« )دربارهی آنها به حکم ﷲ ]تعـالی[
حکم نمودی(.
رد ديگری که وجود دارد آنچه است که رسول ﷲ فرموده اسـت:
»لما قضى ﷲ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العـرش :إن
رحمتي غلبت غضبي« )وقتـی ﷲ حکـم مخلوقـات را بـه پايـان
رساند در کتابی که در نزدش باﻻی عرش است نوشت :رحمت مـن
بر خشم من پيشی گرفته است( .امام أحمد ،بخاري و مسلم آن
را روايت کردهاند.
دليل ديگری که وجود دارد اين است که پيامبر هنگام خـواب
دعا مینمود و آن بيان شده است و در آن آمده است» :اللهم
أنت اﻷول فليس قبلك شيء ،وأنت اﻵخر فليس بعدك شيء ،وأنت
الظاهر فليس فوقك شيء ،وأنت الباطن فليس دونك شيء« )يـا
ـر
ﷲ ،تو اول هستی و چيزی قبل از تو نبوده اسـت و تـو آخـ
هستی و بعد از تو چيزی نخواهد بـود و تـو ظـاهر هسـتی و
چيزی باﻻی تو نيست و و باطن هستی و چيزی پايينتر از تـو
ِرمذي آن را روايـت
نيست( .امام أحمد ،مسلم ،أبو داود و ت
کردهاند و ترمذی گفته است :اين حديث حسن صحيح میباشد)به
اين معنا که سند آن صحيح است و دارای بيشتر از يک سلسله
راوی میباشد(.
دليل ديگر حديثی است که رسول ﷲ فرمود» :يتعـاقبون فـيكم
مﻼئكة بالليل ومﻼئكة بالنهار ويجتمعـون فـي صـﻼة الفجـر
و صﻼة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم –وهو أعلـم
بهم -كيف تركتم عبـادي؟ فيقولـون :تركنـاهم وهـم يصـلون
وأتيناهم وهم يصلون« )در پی شما مﻼئک شب و مﻼئک روز می-
باشند و در هنگام نماز صبح و نماز عصر هر دو گروه حاضـر
می باشند ،سپس کسانی ]از آنها[ که همراه شما صبح نمودنـد
باﻻ میروند و ]ﷲ تعالی[ در حالی که از آنها آگاهتر اسـت
میپرسد :بندهی مرا در چه حالتی رها نموديـد؟ مـیگوينـد:
آنها را در حالی ترک کرديم که آنها نماز میخواندند و در
حالی به نزد آنها رفتيم کـه نمـاز مـیخواندنـد( .مالـك،
احمد ،بخاري ،مسلم و نسائي آن را روايت کردهاند.
دليل ديگر حديثی است کـه ابوموسـی آن را آورده اسـت کـه
پيامبر فرمود» :إن ﷲ ﻻ ينام وﻻ ينبغي له أن ينـام يخفـض
القسط ويرفعه يرفﻊ إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمـل
النهار قبل عمل الليل« )ﷲ ]تعالی[ نمیخوابـد و شايسـتهی
او نيست که بخوابد ،ترازو را پايين و باﻻ میبـرد و عمـل

شب قبل از عمل روز و عمل روز قبل از عمل شب بـه سـوی او
باﻻ میرود( امام أحمد ،مسـلم و ابـن ماجـه آن را روايـت
کردهاند.
اين احاديث دليلی بر باﻻ بودن پروردگار تبارك و تعالى و
باﻻتر بودن او از تمامی مخلوقات اسـت و او از مخلوقـاتش
جدا میباشد و همچنين در آنها ردی بر کسی است که بپندارد
همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش ذاتی است.
احاديث دربارهی رد اين سخن باطل ،بسيار زياد مـیباشـد و
ان شاء ﷲ آنچه بيان نموديم کافی باشد.
فﺼﻞ :سخنان صحابه دربارهی اين امر
از صحابه نيز دربارهی اثبات باﻻ بودن ﷲ تعالی نقلهـايی
وجود دارد ،از آنها روايتی است که ابن أبي حاتم و بيهقي
در كتاب »اﻷسماء والصفات« از جرير بن حازم روايت کـرده-
اند ،گفته است :از أبا يزيد شنيدم که مـیگفـت :زنـی بـه
ديدار عمر رسيد که به او خولة بنت ثعلبـة گفتـه مـیشـد،
عمر در حال حرکت همراه مـردم بـود کـه آن زن از او طلـب
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
طرف شد و بازگشت ،مردی به عمر گفت :ای اميـر المـؤمنين!
آيا مردان قريش را برای اين پير زن نگـه داشـتهای؟ عمـر
گفت :وای بر تو! آيا او را میشناسی؟ گفت :خير .گفت :اين
زنــی اســت کــه ﷲ ]تعــالی[ صــدای شــکوای او را از بــاﻻی
آسمانهای هفتگانه شنيد و اين خولة بنت ثعلبة اسـت ،قسـم
ـا وقتـی کـه
به ﷲ ،اگر از نزدم تا رسيدن شب نمـیرفـت ،تـ
نيازش بر طرف نمیشد ،از او روی بر نمیگرداند ،مگر آن که
وقت نماز میرسيد و نماز خود را بجا میآوردم و دوباره به
او روی مینمودم تا آن که نيازش بر طرف شود« ،اين مـاجرا
را أبو عمر ابن عبد البر در اﻻستيعاب روايت کرده اسـت و
گفته است :آن را به چند طريق روايت نمودهايم.
از آنها روايتی اسـت کـه امـام احمـد ،بخاری)بخـارايی(،
ِرمذی و نسائی از انس روايت کردهاند ،گفته است :زينت بر
ت
]ديگر[ زنان پيامبر فخـر مـیفروخـت و مـیگفـت» :شـما را
اهلتان به ازدواج ]پيامبر [در آوردهاند و مـرا ﷲ تعـالی
از باﻻی آسمانهای هفتگانه ]بـه ازدواج پيـامبر در آورده
ِرمذی گفته است :اين حديث حسن صحيح میباشد.
است[« .ت
ـحيح از ابـن
از آنها روايتی است که امام احمد با سـند صـ
عباس رضي ﷲ عنهما روايت نمـوده اسـت و آن ايـن اسـت کـه
عايشه رضي ﷲ عنها گفته است» :محبوبترين زن رسول ﷲ بـرای
رسول ﷲ بودم و رسول ﷲ چيزی را دوست نمیداشت ،مگر آن که
پاک باشد و پاک بـودن مـرا ﷲ تعـالی از بـاﻻی آسـمانهای
هفتگانه توسط روح اﻻمين نازل فرموده است« .ابـن سـعد در
الطبقات ،و اسناد آن به شرط مسلم صحيح میباشد.

دليل ديگر روايتی است که سنيد بن داود از حماد بن زيـد،
از عاصم بن بهدلة از زر بن حبيش از ابن مسعود آوردهانـد
که گفت» :ﷲ ]متعال[ باﻻی عرش است و چيزی از اعمالتان از
وی پوشيده نمیماند« .اسناد آن صحيح است .عثمان بن سـعيد
دارمي از موسى بن إسماعيل از حماد بن سلمة عـن عاصـم از
زر از ابن مسعود روايت کـردهانـد» :بـين آسـمان دنيـا و
آسمانی که بعد از آن وجود دارد ،پانصد سال فاصـله وجـود
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
ـر
است و ﷲ تعالی باﻻی عرش میباشد و او آنچه را که شما بـ
آن هستيد را میداند« ،اسـناد آن صـحيح اسـت و بيهقـي در
كتاب »اﻷسماء والصفات« از طريق عبد الرحمن بـن مهـدي از
حماد بن سلمة به مانند آن را آورده است و ابن عبد البـر
در التمهيد از طريق يزيد بن هارون از حماد بـن سـلمة از
عاصم بن بهدلة از زر ،از عبد ﷲ بن مسعود آورده اسـت کـه
ـ له وجـود دارد و
گفت» :بين آسمان و زمين پانصد سـال فاص
بين هر آسمان تا ]آسمان[ ديگر پانصـد سـال فاصـله وجـود
دارد و بين آسمان هفتم و کرسی پانصـد سـال فاصـله وجـود
دارد و عرش بر روی آب است و ﷲ تبـارك و تعـالى بـر عـرش
قرار دارد و اعمال شما را میداند« .همچنين امـام بيهقـي
از طريق عبد الرحمن بن عبد ﷲ بن عتبة – او همـان المسـعودي
است -از عاصم بن بهدلة از أبي وائل – اسمش شقيق بن سلمة-
از عبد ﷲ بن مسعود به مانند آن را روايت کرده است.
از آنها روايتی است که إسحاق بن راهويه از عكرمة روايـت
کرده است و آن دربارهی سـخن ﷲ تعـالی اسـت کـه از زبـان
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]اﻷعراف [ )سپس به نزد آنها از جلويشان و از پشتشان و از
سمت راستشان و از سمت چپشان خواهم رفت و بيشتر آنهـا را
شکرگزار نمیيابی( گفته است که ابـن عبـاس رضـي ﷲ عنهمـا
گفت :نتوانست بگويد از باﻻی سرشان به سمت آنهـا مـیروم،
زيرا می دانست که ﷲ ]تعالی[ باﻻی آنها میباشد.
از آنها اين سخن ابن مسعود است» :کسی که بگويد» :سـبحان
ﷲ ،والحمد  ،وﻻ إله إﻻ ﷲ ،وﷲ أكبر« )پاک و منزه اسـت ﷲ
و شکر و ستايش برای ﷲ میباشد و هيچ پرستش شونده و معبود
برحقی جز ﷲ وجود ندارد و ﷲ بزرگترين است( ،فرشتهای آنها
را میگيرد و به سوی ﷲ ]تعالی[ آنها را باﻻ میبـرد و بـه
گروهی از مﻼئک نمیرسد ،مگر آن که برای گوينـدهی آن طلـب
استغفار مینمايند تا آن که آنها را بـه صـورت ]خداونـد[
بسيار رحمت کننده برساند« .ابـن قـيم در كتـاب »اجتمـاع

الجيوش اﻹسﻼمية« و عسال در كتاب »المعرفة« آن را آورده-
اند و روايان اسناد آن همگی ثقه)مورد اعتماد( هستند.
از آنها ماجرای عبد ﷲ بن رواحة به همراه همسرش است و آن
وقتی بود که به سراغ کنيزش رفت و آن مشهور میباشد .ابـن
عبد البر در اﻻستيعاب آن را آورده است و گفتـه اسـت :آن
را از طريق صحاح روايت کردهايم و آن وقتی اسـت کـه شـبی
همراه کنيزی که برای او بـود ،مـیرفـت و بـه او رسـيد و
ـار کـرد ،او
همسرش او را مﻼمت نمـود و او همسـرش را انکـ
نزديکی او را ديده بود و در نتيجه به او گفت :اگر راسـت
میگويی ،پس قرآن بخوان! زيرا شخص جنب قرآن نمـیخوانـد و
او گفت:
وأن النار مثـوى
شهدت بأن وعد ﷲ حق
الكافرينا
و آتـش
گواهی میدهم که وعدهی ﷲ حـق اسـت
جهنم مکان کافران ما است
وفــوق العــرش رب
وأن العرش فوق الماء حق
العالمينا
و بـاﻻی
و اين که عرش باﻻی آب است حق مـیباشـد
عرش پروردگار جهانيان ما وجود دارد
ـ ـــــة اﻹلـــــه
مﻼئك
وتحمله مﻼئكـة غـﻼظ
مسـومينا
و آن ]عرش[ را مﻼئکی که دارای شدت عمل هستند ،حمـل مـی-
مﻼئکِ ﷲ برای ما نشاندار شدهاند
کنند
همسر او گفت :ﷲ ]تعالی[ راست گفته اسـت و چشـم مـن دروغ
گفته است و او قرآن حفظ نمینمود و آن را نمیخواند .ذهبي
در »سير أعﻼم النبﻼء« با اسنادش از عبد العزيز بـن أخـي
ماجشون روايت کرده است و در آن آمده است :همسر عبد ﷲ بن
رواحة گفت :اگر انکار میکنی که با کنيزت خلوت نمـودهای،
اگر راستگو هستی ،آيهای از قرآن بخوان! او گفت:
وأن النـــــار مثـــــوى
شهدت بأن وعد ﷲ حق
الكافرينا
و آتـش
گواهی میدهم که وعدهی ﷲ ]متعال[ حـق اسـت
جهنم جايگاه کافران ما است
آن زن گفت :آيهای اضافه کن! و او گفت:
وفــــوق العــــرش رب
وأن العرش فوق الماء طاف
العالمينا
عــــــــرش بــــــــاﻻی آب اســــــــت
و باﻻی عرش پروردگار جهانيان ما میباشد
ـ ـة
مﻼئك
ـ ـرام
ـ ـة ك
وتحمله مﻼئك
اﻹله مقربينـا
ــــــ یکننــــــد
آن را مﻼئــــــک گرامــــــی حمــــــل م
مﻼئک ﷲ که از مقربان ما هستند

آن زن گفت :به ﷲ تعـالی ايمـان آوردم و ديـدهی خـودم را
دروغگو ديدم و او نزد رسول ﷲ رفت و دربـارهی آن بـا او
سخن گفت و او خنديد و بر او ايرادی نگرفت.
از آنها روايتی است که ابـن سـعد آورده اسـت :مالـك بـن
إسماعيل نهدي از عمر بن زيـاد از عبـد الملـك بـن عميـر
آورده است :حسان بن ثابت نزد پيـامبر آمـد و گفـت شـعری
برای تو سرودهام ،ای رسول ﷲ! فرمود» :قل حقا« )حق بگو!(
او گفت:
رسول الذي فـوق
شهدت بإذن ﷲ أن محمدا
السموات من عل
بـــه اذن ﷲ ]تعـــالی[ گـــواهی مـــیدهـــم کـــه محمـــد
فرستادهی کسی است که از علو باﻻی آسمانها است
رسول ﷲ فرمود» :وأنا أشهد« )و من گواهی میدهم( او گفت:
وان الذي عادى اليهود ابن مريم له عمل من ربـه
متقبل
و کســی کــه بــا يهــود دشــمنی نمــود ابــن مــريم اســت
برای او عمل ی است از پروردگارش که مورد قبول واقـﻊ شـده
است
فرمود» :وأنا أشهد« )و من گواهی میدهم(.
ـت و در بيـت
ـبﻼء« آورده اسـ
آن را ذهبی در »سير أعﻼم النـ
آخر گفته است:
وان الذي عادى اليهود ابن مريم نبي أتى من عند
ذي العرش مرسل
و کســی کــه بــا يهــود دشــمنی نمــود ابــن مــريم اســت
پيامبری است که از نزد صاحب عرش فرستاده شده است
در ديوان حسان بن ثابت اين چنين آمده است.
از آنها روايتی است که عثمان بـن سـعيد دارمـي در كتـاب
»النقض« بر مريسي با اسناد جيد آورده است کـه ابـوهريره
گفت» :وقتی ابراهيم در آتش انداخته شد ،گفت :يـا ﷲ! تـو
در آسمان يکتا هستی و من در زمين تنها بندهای هسـتم کـه
تو را عبادت میکند«.
اين چنين است که آثاری از صحابه روايت شده است کـه بـاﻻ
بودن ﷲ تعالی را به اثبات میرساند و رساترين سخن بـر رد
کسی است که بپندارد همراهی ﷲ تعالی بـا مخلوقـاتش ذاتـی
است.
فﺼﻞ :وجود اجماع بر اين امر
اما اجماع اهل سنت و جماعت با کسی که بپندارد همراهـی ﷲ
تعالی با مخلوقاتش ذاتی است ،مخالفت میکند .تمامی علمای
بزرگ اين امر را گفتهاند و از آنها امام اهل سـنت احمـد
بن حنبل رحمه ﷲ تعالى است .قاضـي أبوالحسـين در »طبقـات
الحنابلة« با سندی که به أبي العباس أحمد بـن جعفـر بـن
يعقوب بن عبد ﷲ فارسي إصطخري میرسد گفته است که أبو عبد

ﷲ أحمد بن محمد بن حنبل گفت :اين مـذهبهـای اهـل علـم و
صاحبان اثر میباشد و اهل سنت به اصلهای آن متمسک هسـتند
و میدانند که تبعيت از اين امر از صحابهی پيامبر تا بـه
امروز ادامه داشته است ،علمای اهل حجاز و شام و ديگـران
را بر آن يافتم .کسی که با چيزی از اين عقايـد ،مخالفـت
کند يا به آن طعنه وارد نمايد يا از گوينـدهی آن ايـراد
بگيرد ،او بدعت گذار است و از جماعت خارج شده اسـت و از
راه و روش سنت و راه حق منحرف گشته است.
امام احمد به اين عقيده راهنمايی کرده است و گفته اسـت:
» هفت آسمان را يکی باﻻی ديگری آفريده است و هفت زمين را
يکی زير ديگری آفريده است و بين زمين باﻻ و آسمان دنيا،
پانصد سال فاصله وجود دارد و بين هـر آسـمان تـا آسـمان
]ديگر[ پانصد سال فاصله وجود دارد و آب باﻻی آسمان هفتم
که باﻻترين آسمان است میباشد و عرش ]خداوند[ بسيار رحمت
کنندهی باﻻی آب است و ﷲ بر روی عرش میباشد و کرسـی در
محل دو پای وی میباشد و او آنچه در آسمانها و زمـينهـای
هفتگانه است و آنچه بين آن دو میباشد را میداند و آنچـه
در زير خاک و آنچه در پايين درياها است را میداند .مو و
درخت و تمامی زراعت و هر گياهی را میروياند و هـر برگـی
را او ]از روی درخت[ میاندازد ،تمامی سخنان را میشـمارد
و همچنين تعداد سنگريزهها و شنهای شنزار و ذرات ريز خاک
و سنگهای بزرگ کوهها و اعمال بندگان و اثرهـا ،سـخنان و
جانهای آنها را میداند و به هر چيزی آگاهی دارد و از او
چيزی پنهان نمیماند و او بر روی عرشش باﻻی آسـمان هفـتم
است و پايينتر از او نور ،آتش و تاريکی و آنچه او به آن
آگاهتر است وجود دارد.
اگر شخص بدعتگذار با اين امر ،بـا آوردن ايـن سـخنان ﷲ
ِ) و مـا از
ِيـد
ِ الور
ِن حبل
ِ م
ِليه
مخالفت ورزد :ونحن أقرب إ
رگ گردن به او نزديکتر هستيم( و با اين سخنش :وهو معكـم
أين ما كنتم) و او همراه شماسـت هـر کجـا کـه باشـيد( و
ِعهم إلـى قولـه
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
همچنين :ما يكون م
ِﻻ هو معهم أين ما كانوا) سه نفری بـا يکـديگر درگوشـی
إ
صحبت نمی کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها مـیباشـد( تـا
)مگر اين که او هر کجا که باشـند ،همـراه آنهـا اسـت( و
ديگر آيات متشابهای از قرآن .بايد گفت :اين اعمـال فقـط
با علم ]ﷲ تعالی[ صورت میگيـرد ،زيـرا ﷲ تعـالى بـر روی
عرشش باﻻی باﻻترين آسمان که همان آسمان هفتم اسـت قـرار
دارد ،تمامی آن موارد را میداند و او از مخلوقـاتش جـدا
می باشد و چيزی از علم او پنهان نمیماند«.
پس کسی که با اهل سنت و جماعت مخالفت نموده اسـت ،بايـد
در حد حق آن ،در اين امر تأمل نمايد و از ﷲ تعالی تقـوا
پيشه نمايد و از دعوتگران به سوی بدعت و گمراهـی نباشـد

ِلـوا أوزارهـم
ِيحم
که ﷲ تعالی دربارهی آنها مـیفرمايـد :ل
ٍ أﻻ
ِلم
ِ ع
ِغير
ِلونهم ب
ِين يض
ِ الذ
ِن أوزار
ِ وم
ِيامة
ِلة يوم الق
ك ام
ِرون )] (25النحل[ )تـا بارهايشـان را بـه طـور
ساء ما يز
کامل به دوش گيرند و بارهای کسانی به غير علـم آنهـا را
گمراه نمودهاند ]را نيز بايد بر دوش گيرند[ آگاه باشـيد
که بد باری را بر دوش میگيرند( .در حـديث صـحيح رسـول ﷲ
فرموده است» :ومن دعا إلى ضﻼلة كان عليه مـن اﻹثـم مثـل
آثام من تبعه ﻻ ينقص ذلك من آثامهم شيئا« )و کسی که بـه
سوی گمراهی دعوت دهد ،برای او گناهی مثل گناه کسی که از
او تبعيت کرده است وجود دارد و ذرهای از گناهان آنها کم
نمیشود( ،اين حديث را امام احمـد ،مسـلم و أهـل سـنن از
ِرمذی گفته است :اين حديث حسـن
ابوهريره روايت کردهاند .ت
صحيح میباشد.
ابوعمر ابن عبد البر گفته است» :علمای صحابه و تابعين،
همان کسانی که تأويل آنها پذيرفته میشود ،در تأويل اين
ِعهم) سه
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
سخن ﷲ تعالی :ما يكون م
نفری پنهانی صحبت نمیکنند ،مگر آن که او چهارمين آنها
است( ،گفتهاند :او بر روی عرش قرار دارد و علم او در هر
مکانی میباشد و حتی يک نفر وجود ندارد که با آنها
مخالفت کرده باشد و قول او حجت واقﻊ شود« اين نقل را
شيخ اﻹسﻼم أبو العباس ابن تيميه رحمه ﷲ تعالى در
»القاعدة المركشية« در صفحهی  193جلد پنجم از مجموع
الفتاوى آورده است و آن را تأييد نموده است ،سپس بعد از
آن شيخ اﻹسﻼم رحمه ﷲ تعالى گفته است» :اين چيزی است که
از سلف به خلف رسيده است و نقل ديگری از آنها وجود
ندارد و آن حق آشکاری است که آيات قرآن و سنت نبوی
دليلی برای آن میباشند« .ذهبي سخن ابن عبد البر را در
كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش
اﻹسﻼمية« آوردهاند و آن را تأييد نمودهاند.
همچنين شيخ اﻹسﻼم در »شرح حديث النزول« اين سخن ﷲ تعالی
در سورهی حديد را آورده است :وهو معكم أين ما كنـتم[4] 
)و او همراه شماست هر کجا که باشيد( و اين سخن ﷲ تعـالی
ِعهم وﻻ
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
در سورهی مجادله :ما يكون م
ِﻻ هـو معهـم
ِك وﻻ أكثر إ
ِن ذل
ِسهم وﻻ أدنى م
ِﻻ هو ساد
ٍ إ
خمسة
ـ انی صـحبت
أين ما كانوا) [7] ...سه نفری نيستند کـه پنه
کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها میباشد و نه پـنج نفـر
ـه
مگر آن که او ششمين آنها میباشد و نه کمتـر از آن و نـ
بيشتر از آن ،مگـر آن کـه او همـراه آنهاسـت هرکجـا کـه
باشند .(...سپس گفته است :از پيشينيان به ثبت رسيده است
که گفتهانـد :او همـراه آنهاسـت يعنـی بـا علمـش همـراه
آنهاست .ابن عبد البر و ديگران ياد نمـودهانـد کـه ايـن
اجماع صحابه و کسانی که از آنها به نيکی تبعيت کردهانـد

میباشد و حتی يک نفر در بين آنها وجود نداشته است که به
آنها مخالفت کرده باشد و بتوان سخن او را حجت قـرار داد
و آن از ابن عباس ،ضحاك ،مقاتل بن حيان ،سـفيان ثـوري و
أحمد بن حنبل و ديگران به ثبت رسيده است .سپس بعد از آن
شيخ روايتی را که ابن أبي حاتم ،از ابـن عبـاس دربـارهی
اين سخن ﷲ تعالی :وهو معكم أين ما كنتم] الحديـد) [4 :و
او همراه شماست هرکجـا کـه باشـيد( آورده اسـت را بيـان
داشته است که او بر روی عرشش میباشد و بـا علمـش همـراه
آنان است .همچنين از سفيان ثوري روايت شده است که گفـت:
علم او همـراه آنـان اسـت .همچنـين از ضـحاك بـن مـزاحم
ِﻻ هـو
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثـة
دربارهی اين سخن ﷲ تعالی :ما يكون م
ِعهم) سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر آن که
ر اب
او چهارمين آنها است( تا آنجا کـه مـیفرمايـد :أيـن مـا
كانوا) هر کجا که باشند( ]المجادلـة [7 :آورده اسـت :او
بر روی عرش است و علم او همراه آنان است.
أبوعمر طلمنكي گفته است :اهل سنت و جماعت اجمـاع دارنـد
که ﷲ ]تعالی[ دارای عرش است و او بر عرشش اسـتقرار دارد
و علم ،قدرت و تدبيرش همراه تمامی مخلوقات میباشد ،گفته
است :مسلمانان اهل سنت اجماع دارند که معنای اين سـخن ﷲ
تعالی :وهو معكم أين ما كنتم] الحديـد) [4 :و او همـراه
شماست هر کجا که باشيد( و مانند آن در قرآن به معنای آن
است که با علمش ]همراه آنان[ است و ﷲ ]متعال[ بـه ذاتـه
باﻻی آسمانها و بر روی عرشش هر گونـه کـه بخواهـد قـرار
دارد.
گفته است :اهل سنت دربارهی اين سخن ﷲ تعالی :الرحمن على
العرشِ استوى] طه]) [5 :خداوند[ بسيار رحمت کننده بر عرش
استقرار دارد( مـیگوينـد :اسـتقرار ﷲ ]تعـالی[ بـر عـرش
گرامیاش ،حقيقت است و مجاز نمیباشـد .ايـن نقـل را شـيخ
اﻹسﻼم أبو العباس ابن تيميه رحمه ﷲ تعالى در شـرح حـديث
النزول صفحهی  519از جلد پنجم مجموع الفتاوى آورده است و
قسمتی از آن را ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب
»اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آوردهاند.
همچنين شيخ اﻹسﻼم از ابـوعمر طلمنكـي آورده اسـت کـه او
گفته است» :مسلمانان اهل سنت اجماع دارند که ﷲ ]تعـالی[
بر روی عرشش میباشد و از تمامی مخلوقاتش جدا میباشد و ﷲ
تعالی واﻻتر از سخن اهل انحـراف اسـت کـه از روی ظلـم و
نافرمانيی بزرگ سخن میگويند« .آن در صفحهی  501جلد پـنجم
در مجموع الفتاوى ياد شده است.
امام بيهقي در كتاب »اﻷسماء والصفات« بـا سـند صـحيح از
اوزاعي آورده است که گفته است» :از ما و تـابعين بسـيار
زياد ياد شده است که میگوييم :ﷲ تعالی باﻻی عرشش اسـت و
به آنچه در سنت از صفات جﻼل و واﻻيـی آمـده اسـت ايمـان

داريم« .شيخ اﻹسﻼم أبو العباس ابن تيميه رحمـه ﷲ تعـالى
اين سخن اوزاعي را در »الفتـوى الحمويـة الكبـرى« آورده
ـه اسـت و او
است سپس گفته است :اين عبارت را أوزاعي گفتـ
يکی از امامان چهارگانهی عصر تابﻊ تابعين اسـت و آنهـا:
امام مالك امام أهل حجاز ،أوزاعي إمـام أهـل شـام ،ليـث
إمام أهل مصر و ثوري إمام أهل عراق بودهانـد .در اينجـا
بيان شده است که در زمان تـابعين ايمـان بـه ايـن کـه ﷲ
تعالی باﻻی عرش است و صفات او شنيدنی است ،امـری مشـهور
بوده است و اين سخن را أوزاعي بعد از ظهور مـذهب جهميـه
ِر قرار داشتن ﷲ تعالی بر روی عرشش بودنـد و صـفات
که منک
او را نفی میکردند ،بيان داشته است ،تا مردم بدانند کـه
مذهب پيشينيان خﻼف سخن آنها بوده است .ابن قـيم رحمـه ﷲ
تعالى سخن أوزاعي را در کتابش »اجتماع الجيوش اﻹسـﻼمية«
آورده است و بعد از آن گفته است :ايـن سـخن در مـذهب او
مذهب تابعين وجود داشته است.
ـ ه اسـت کـه أبوأحمـد حـاكم و
ذهبي در كتاب »العلـو« گفت
أبوبكر نقاش مفسر و لفظ برای اوست گفتهاند که أبوالعباس
سراج گفته است :شنيدم از قتيبة بن سعيد که میگفـت :ايـن
سخن امامان مسلمان اهل سنت و جماعت میباشد و میدانيم که
پروردگار ما باﻻی آسمان هفتم بر روی عرشش میباشد ،همـان
گونه که جل جﻼله میفرمايد :الـرحمن علـى العـرشِ اسـتوى
]طه] ) [5 :ﷲ[ بسـيار رحمـت کننـده بـر روی عـرش اسـتقرار
دارد( .اين چنين موسى بن هارون از قتيبة روايت کرده است
که او گفت :میدانيم پروردگار ما باﻻی آسمان هفتم بر روی
عرشش میباشد .ذهبي گفته است :اين قتيبة که دارای امامـت
و صداقت بود ،اين مسأله را مورد اجماع بيان داشته اسـت.
ابن قيم سخن قتيبة را در كتابش »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية«
به مانن آنچه ذهبی ياد نموده است ،آورده است.
شيخ اﻹسﻼم أبوإسماعيل هروي با اسنادش تا حسن بن محمد بن
حارث روايت کرده است که گفت :از علي بن مديني سـوال شـد
در حالی که من میشنيدم :سخن اهل جماعت چه میباشد؟ گفـت:
به ديدن و سخن گفـتن ايمـان دارنـد و ايـن کـه ﷲ بـاﻻی
آسمانها بر روی عرشش میباشد .از او دربارهی ايـن سـخن ﷲ
ِعهـم
ِﻻ هـو راب
ٍ إ
ِن نجـوى ثﻼثـة
تعالی سوال شد :ما يكون م
]المجادلة) [7 :سه نفری با يکديگر پنهانی صحبت نمیکننـد،
مگر آن که او چهارمين آنها است( ،او گفت :قبـل از آن را
بخوان :ألم تر أن ا يعلم) آيا نديدهای کـه ﷲ ]متعـال[
می داند( .اين عبارت را ذهبی در كتاب »العلو« و ابن قـيم
در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« نقل کرداند.
أبوبكر خﻼل در كتاب »السنة« گفته است :از أبوبكر مـروذي
از محمد بن صباح نيشابوري از أبوداود خفـاف سـليمان بـن
داود که گفته است :إسحاق بن راهويه گفـت :ﷲ تعـالی مـی-
فرمايد :الرحمن على العـرشِ اسـتوى] طـه]) [5 :ﷲ[ بسـيار

رحمت کننده بر روی عرش استقرار دارد( اجماع اهل علم است
که او باﻻی عرش استقرار دارد و هر چيزی را در پـايينتـر
از زمين هفتم میداند .اين را ذهبـي در كتـاب »العلـو« و
ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيـوش اﻹسـﻼمية« آوردهانـد و
بعد از آن ذهبی گفته است :بشنو! و ببين! کـه ايـن امـام
چگونه اجماع بر اين مسأله را بيان داشته است ،همان گونه
که در زمانش قتيبة آن را ذکر نموده است.
ذهبي در كتاب »العلو« با اسنادش تا عبد الرحمن بـن أبـي
حاتم آورده است که گفـت :از پـدرم و ابوزرعـة رحمهمـا ﷲ
تعالى دربارهی راه و روش اهل سنت در اصول دين و آنچه که
ـه
از تمامی شهرها به آن دو رسيده بود و آنچه که آن دو بـ
آن اعتقاد داشتند ،پرسيدم؟ هر دوی آنها گفتند :از تمامی
شهرهای حجاز ،عراق ،مصر ،شام و يمن به ما رسيده است کـه
در مذهب آنها ،ﷲ تبارك و تعالى بـر روی عرشـش و جـدا از
مخلوقاتش میباشد ،همان گونه کـه خـودش را ايـن گونـه در
کتابش و بر زبان فرسـتادهاش بـدون بيـان کيفيـت ،توصـيف
فرموده است ،علم او همه چيز را احاطه کـرده اسـت و هـيچ
چيز به مانند او نمیباشد و او شنوای بيناست .اين را ابن
قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آورد است و بعد از
آن گفته است :اين دو از امامان اهل دين بودهاند و آن دو
از افراد قابل اعتماد احمـد و بخاری)بخـارايی( رحمهـم ﷲ
تعالى بودهاند.
عثمان بن سعيد دارمي در كتاب »النقض« به بشر مريسي گفته
است :سخنی است که تمامی مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند
و آن اين است که ﷲ ]تعالی[ باﻻی عرشش باﻻی آسمانها مـی-
باشد .همچ نين گفته است :ﷲ ]تعالی[ باﻻی عرش اسـت و مـی-
داند و از روی عرش مـیشـنود و احـدی از مخلوقـاتش از او
پنهان نمیماند و هيچکدام از آنها از او در پشـت پـردهای
قرار نمیگيرند .ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب
»اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آن را آوردهاند.
همچنين ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از حرب
بن إسماعيل كرماني صحابهی أحمد و إسحاق آورده است که او
گفت :آب باﻻی آسمان هفتم است و عرش بر روی آب قرار دارد
و ﷲ ]م تعال[ باﻻی عرش است .ابن قيم گفته است :ايـن لفـظ
او دربارهی اين مسأله است و در تمامی شهرها ،اهل سنت بر
آن اجماع دارند.
أبوبكر محمد بـن حسـين آجـري در كتـاب »الشـريعة« ،بـاب
»التحذير من مذاهب الحلولية« آن را آورده است و دربارهی
کسانی که برای اثبات مذهب خود اين سـخن ﷲ تعـالی کـه در
مـن
سورهی مجادله میباشد را حجت قرار میدهند :مـا يكـون ِ
ِسـهم وﻻ أدنـى
ِﻻ هو ساد
ٍ إ
ِعهم وﻻ خمسة
ِﻻ هو راب
ٍ إ
نجوى ثﻼثة
ِﻻ هو معهم أين ما كانوا] المجادلـة[7 :
ِك وﻻ أكثر إ
ِن ذل
م
)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
آن که او همراه آنهاست هر کجا که باشند( و همچنـين :هـو
ِن] الحديد) [3 :او اول و آخـر
ِر والباط
اﻷول واﻵخِر والظاه
و ظاهر و باطن است( تا اين کﻼمش :وهو معكم أين ما كنتم
گفته است :آنچه را که تأويل نمودهاند با مکر و حيله بـه
شنونده رساندهاند و قرآن را بر اساس هوای نفسشان تفسـير
نمودهاند و گمراه شدهاند و گمراه کردهانـد .گفتـه اسـت:
ولی آنچه اهل علم بر آن قرار دارند اين اسـت کـه ﷲ بـر
روی عرشش باﻻی آسمانها مـیباشـد و علـم او همـه چيـز را
احاطه کرده است ،علم او به تمام مخلوقات که در آسمانهای
باﻻ و به تمامی مخلوقات که در زمينهای هفتگانه میباشـند
و آنچه بين آن دو است و آنچه کـه زيـر خـاک اسـت احاطـه
دارد ،کوچکترين ذرهای در آسمانها و زمينها و آنچـه بـين
ـم او بـه آن
آنها است از ﷲ ]تعالی[ پنهان نمیمانـد و علـ
احاطه دارد و او سبحانه واﻻی باﻻترين ،بر روی عرشش قرار
دارد ،اعمال بندگان به سوی وی باﻻ میرود و او از مﻼئکـی
که آنها را شب و روز باﻻ میبرند به آنها آگاهتر است.
اگر گويندهی بگويد :پس معنای اين آيه چه میشود :ما يكون
ِسـهم...
ِﻻ هـو ساد
ٍ إ
ِعهـم وﻻ خمسـة
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
م
]المجادلة) [ 7 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر
آن که او چهارمين آنها است و نه پنج نفری مگـر آ کـه او
ششمين آنها است( و آن را حجت قرار دهد.
گفته میشود :با علمش و ﷲ ]متعال[ بـر روی عرشـش اسـت و
علم او به آنها و به تمامی مخلوقـاتش احاطـه دارد ،ايـن
تفسيری است که اهل علـم آوردهانـد و در اول و آخـر آيـه
راهنمايی وجود دارد که آن بـر اسـاس علـم اسـت ،ﷲ مـی-
ض
ِي السماواتِ وما ِ
فرمايد :ألم تر أن ا يعلم ما ف
فـي اﻷرِ
ِﻻ هـو
ٍ إ
ِعهـم وﻻ خمسـة
ِﻻ هـو راب
ٍ إ
ِن نجـوى ثﻼثـة
ما يكون م
ِسهم] المجادلة) [7 :آيا نمیبينی که ﷲ ]متعـال[ آنچـه
س اد
در آسمانها و آنچه در زمين است و اين که سه نفری نيستند
که پنهانی صحبت کنند مگر آن که او چهارمين آنهـا اسـت و
پنج نفری نيستند مگر آن که او ششمين آنهـا اسـت را مـی-
ِلـوا يـوم
ِمـا عم
ِئهم ب
داند( تا آنجا که میفرمايد :ثم ينب
ِ شيٍ
ِيم) سپس در روز قيامت آنهـا را
ء عل
ِكل
ِن ا ب
ِ إ
ِيامة
الق
از آنچه انجام میدادند باخبر میفرمايد و ﷲ به هـر چيـزی
بسيار داناست( در اين آيه ﷲ با علم شروع نمـوده اسـت و
آن را با علم به پايان رسانده است و علـم او بـه تمـامی
مخلوقاتش احاطه دارد و اين در حالی اسـت کـه او بـر روی
عرشش میباشد .اين سخن مسلمانان است.

گفته است :در كتاب ﷲ آياتی وجود دارد که بر ايـن دﻻلـت
میکند که ﷲ در آسمان باﻻی عرشش است و علم او به تمـامی
مخلوقاتش احاطه دارد و آن آيات را ذکر نموده است که ذکر
آنها در قبل آمده است ،سپس گفته است» :بـاب ذكـر السـنن
ـه فـوق سـبﻊ
التي دلت العقﻼء على أن ﷲ عز وجـل علـى عرشـ
سمواته ،وعلمه محيط بكل شيء ،وﻻ يخفى عليه شيء فـي اﻷرض
وﻻ في السماء« )باب ياد سنتهايی کـه عـاقﻼن آن را دليـل
قرار میدهند که ﷲ بر روی عرشش باﻻی هفت آسمانش میباشـد
و علم او به همه چيز احاطه دارد و چيزی نه در زمين و نه
در آسمان از او پنهان نمیمانـد( و دربـارهی ايـن موضـوع
احاديث بسياری را آورده است که ذکر آنهـا در قبـل آمـد،
سپس گفته است :اين سنتهايی است که در معنای آنها اتفـاق
نظر وجود دارد و بعضی بعضـی ديگـر را تصـديق مـیکننـد و
تمامی آنها دليلی بر اين سخن ماست که مـیگـوييم :ﷲ بـر
روی عرشش باﻻی آسمانهايش میباشد و علـم او همـه چيـز را
احاطه کرده است و او شنوای بينای بسيار آگاه است .آن را
ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش
اﻹسﻼمية« روايت کردهاند و سخن آجری به اين سخن ختم مـی-
شود :اين سخن مسلمانان است.
تمام زاهد أبوعبد ﷲ بن بطة عكبري شيخ حنابله در كتابش
»اﻹبانة« ،باب »اﻹيمان بأن ﷲ على عرشه بائن من خلقه
وعلمه محيط بجميﻊ خلقه« گفته است :مسلمانان شامل صحابه
و تابعين اجماع دارند که ﷲ ]متعال[ بر روی عرشش باﻻی
آسمانهايش و جدا از مخلوقاتش میباشد و اما اين سخنش:
وهو معكم) و او با شماست( همان گونه که علماء گفتهاند:
ِي
ف
با علمش میباشد .اما سخنش که میفرمايد :وهو ا
ض] اﻻنعام) [3 :و او ﷲ در آسمانها و
السماواتِ وف
ِي اﻷرِ
زمين است( معنای آن اين است که او ﷲ ،در آسمانها معبود
و پرستش شوندهی برحق است و او ﷲ در زمين معبود و پرستش
شوندهی برحق است .تصديق کنندهی اين معنا آنچه است که در
ِي السماِ
ِي
ِله وف
ء إ
ِي ف
کتاب ﷲ تعالی وجود دارد :وهو الذ
ِله] الزخرف) [84 :و او کسی است که در آسمان معبود
ض إ
اﻷرِ
و پرستش شوندهی برحق است و در زمين معبود و پرستش
شوندهی برحق است( .همچنين جهميه اين سخن ﷲ تعالی را حجت
ِعهم
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
قرار میدهد :ما يكون م
]المجادلة) [7 :سه نفری نستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر
آن که او چهارمين آنها است( و میگويند :ﷲ تعالی همراه
ماست و در ما موجود میباشد .اين در حالی است که علماء
تفسير نمودهاند که اين عمل ،با علم او صورت میگيرد و
ِ شيٍ
ِيم) ﷲ به
ء عل
ِكل
ِن ا ب
همچنين در آخر آيه آمده است :إ
هر چيزی آگاهی دارد( .اين عبارت را ذهبی در كتاب
»العلو« ذکر کرده است و گفته است :سپس ابن بطة با

اسنادش سخن کسانی را آورده است که گفتهاند آن با علمش
صورت میپذيرد و آنها ضحاك ،ثوري ،نعيم بن حماد ،أحمد بن
حنبل و إسحاق بن راهويه میباشند.
ابن قيم در كتابش »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از أبي محمد
عبد ﷲ بن أبي زيد روايت کرده است که او در کتابش
»المفرد في السنة« به باﻻ بودن و قرار داشتن پروردگار
تعالی بر روی عرشش به ذاته اقرار نموده است و گفته است:
»فصل« از آنچه امت در دينداری از سنتها گرفتهاند و
مخالفت با آن بدعت و گمراهی میباشد اين است که ﷲ سبحانه
و تعالى دارای اسمهای نيکو و صفات واﻻ میباشد و دائما
تمامی صفات خود را دارا میباشد – سپس صفات را به طور
کامل بيان داشته است و از آنها اين میباشد که او باﻻی
آسمانهايش بر روی عرشش میباشد و بر روی زمين نمیباشد و
او در تمامی مکانها با علمش حضور دارد – سپس بقيهی عقايد
را مطرح نموده است و در آخر آن گفته است :تمامی آنچه
ذکر نموديم ،سخن اهل سنت و امامان مردم در فقه و حديث
میباشد و تمامی آنها با سخن امام مالک توافق دارند.
همچنين ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از أبي
عبد ﷲ محمد بن أبي زمنين آورده است که او در کتابش که
در آن اصول سنت را آورده است ،گفته است :از اقوال اهل
سنت اين است که ﷲ عرش را آفريده است و آن را به باﻻ
بودن اختصاص داده است ،سپس هر گونه که بخواهد بر آن
استقرار میيابد و اين همان گونه است خودش دربارهی خودش
فرموده است .گفته است :از اقوال اهل سنت اين است که ﷲ
]تعالی[ از مخلوقاتش جدا میباشد و با پردهای خود را از
آنها پنهان داشته است .اين عبارت را شيخ اﻹسﻼم أبو
العباس ابن تيميه در »الفتوى الحموية الكبرى« آورده
است.
همچنين ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از
امام شافعيان در زمان خودش سعد بن علي زنجاني آورده
است :مسلمانان اجماع دارند که ﷲ ]تعالی[ واﻻ و باﻻتر
است و برای ﷲ تعالی باﻻ بودن در غلبه داشتن و باﻻ بودن
در باﻻتر بودن و ديگر وجوه باﻻ بودن وجود دارد و برای
ما به اثبات رسيده است که ﷲ تعالی دارای باﻻ بودن ذاتی
و باﻻ بودن صفاتی و باﻻ بودن چيرگی و غلبه داشتن می-
باشد.
همچنين ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از
إسماعيل بن محمد بن فضل تيمي آورده است که او در کتاب
»الحجة« گفته است :علمای سنت گفتهاند :ﷲ بر روی عرشش و
جدا از مخلوقاتش میباشد و همچنين گفته است :مسلمانان
اجماع دارند که ﷲ سبحانه واﻻی باﻻتر است .گفته است:
برای ﷲ تعالی باﻻ بودن ذاتی و باﻻ بودن صفاتی و باﻻ
بودن چيرگی و غلبه وجود دارد.

أبوبكر محمد بن طيب باقﻼني در كتاب »اﻹبانة« اين امر را
آورده است که خﻼصهی آن اين میباشد :اگر به ما گفته شود
که آيا میگوييد :او در هر مکانی وجود دارد .گفته میشود:
پناه بر ﷲ ،بلکه او بر روی عرشش استقرار دارد ،همان
گونه که در کتابش آورده است :الرحمن على العرشِ استوى
]طه]) [5 :ﷲِ[ بسيار رحمت کننده بر روی عرش استقرار دارد(
ِم الطيِب والعمل
ِ يصعد الكل
ِليه
همچنين ﷲ تعالی میفرمايد :إ
ِح يرفعه] فاطر) [10 :به سوی او سخن پاک باﻻ میرود
الصال
ِنتم من
و عمل صالح را باﻻ میبرد( .همچنين میفرمايد :أأم
ِي السماِ
ِي تمور] الملک[16 :
إذ ا ه
ِف ب
ء أن يخ س
ف
ِكم اﻷرض فِ
)آيا از کسی ايمن شدهايد که در آسمان است از اين که شما
را در زمين فرو برد در حالی که آن میلرزد( .همچنين گفته
است :گر او در هر مکانی وجود داشته باشد ،درست آن است
که وقتی به او رو میکنيم به سوی زمين جهت بگيريم و
همچنين به سوی پشتمان ،سمت راستمان و سمت چپمان ]و اين
در حالی است که به سوی آسمان روی میکنيم[ ،تمامی
مسلمانان اجماع دارند که اين امر خﻼف آن درست است و
گويندهی آن را مورد بازخواست قرار میدهند .اين عبارت را
شيخ اﻹسﻼم أبو العباس ابن تيميه در »الفتوى الحموية
الكبرى« آورده است و ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در
كتابش »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آن را آوردهاند و به آن
اقرار نمودهاند.
أحمد
بن
عبد ﷲ
بن
أحمد
نعيم
أبو
بزرگ
حافظ
اﻷصبهاني)اصفهانی( نويسندهی »حلية اﻷولياء« در كتاب
»اﻻعتقاد« گفته است :راه ما ،را پيشينيان است کسانی که
از قرآن و سنت و اجماع امت تبعيت نمودند و اعتقاد
داشتند که درباره عرش و استقرار ﷲ ]تعالی[ بر روی آن در
احاديث به ثبت رسيده است و آن را بدون کيفيت دادن و
تشابه نمودن ،قبول کردهاند و اين که ﷲ متعال از
مخلوقاتش جدا میباشد و مخلوقات از او جدا میباشند و در
آنها حلول نمیفرمايد و با آنها مخلوط نمیشود و او بر
روی عرشش در آسمان و جدای از زمين استقرار دارد .اين
عبارت را شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه در الفتاوى و ذهبي در
كتاب »العلو« آوردهاند ،سپس اين امام اجماع بر اين سخن
را ذکر نموده است .شکر برای ﷲ تعالی میباشد .همچنين ابن
قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« اين سخن او را نقل
کرده است :راه ما ،راه پيشينيان است کسانی که از قرآن،
سنت و اجماع امت تبعيت کردهاند .گفته است :سپس اعتقاد
آنها را بيان داشته است و گفته است :از اعتقادی که
دارند اين است که ﷲ تعالی در آسمانش و جدای از زمين می-
باشد.
أبوعثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري)نيشابوری(
صابوني در مطلبی که دربارهی سنت نوشته است ،گفته است:

اصحاب حديث اعتقاد دارند و گواهی میدهند که ﷲ تعالی
باﻻی آسمانهايش بر روی عرشش میباشد ،همان گونه که کتابش
و علمای امت و بزرگان امامان پيشينيان گفتهاند و اختﻼفی
ندارند که ﷲ تعالی باﻻی عرشش میباشد و عرشش باﻻی
آسمانهايش میباشد .اين عبارت را شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه در
الفتاوى و ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب
»اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آوردهاند و آن تأييد نمودهاند.
أبوعمر بن عبد البر در كتاب »التمهيد« صفحهی  128و بعد
از آن در جزء هفتم گفته است :اين حديث از لحاظ نقل ثابت
شده است و اسناد آن صحيح میباشد و اهل حديث در صحيح
بودن آن اختﻼف نظر ندارند و در آن دليلی وجود دارد بر
اين که ﷲ در آسمان بر روی عرش و باﻻی هفت آسمان میباشد
و اين همان گونه است که جماعت اين گونه گفته است و آن
دليلی بر رد معتزله و جهميه در سخنشان است که میگويند:
ﷲ در هر مکانی میباشد و بر روی عرش نمیباشد - ،تا آنجه
که گفته است - :از حجتهايی که وجود دارد بر اين که او
بر روی عرش ،باﻻی آسمانهای هفتگانه میباشد ،اين است که
تمامی موحدان از عرب و غير عرب وقتی مشکلی برای آنها
ايجاد میشود يا وقتی که امر بر آنان شدت میيابد،
صورتهايشان را به سوی آسمان میگيرند و از پروردگارشان
تبارك و تعالى فرياد خواهی میکنند و اين امری مشهور و
شناخته شده نزد عام و خاص میباشد ،اين امری است که دﻻيل
زيادی برای آن وجود دارد و در حالت نياز کسی غير از آن
رفتار نمیکند و اين عمل را شخص مسلمان انکار نمیکند.
گفته است :اما دليل آوردن آنها با اين سخن ﷲ :ما يكون
ِسهم وﻻ
ِﻻ هو ساد
ٍ إ
ِعهم وﻻ خمسة
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
م
ِﻻ هو معهم أين ما كانوا
ِك وﻻ أكثر إ
ِن ذل
أدنى م
]المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر
آن که او چهارمين آنها است و پنج نفری نيستند ،مگر آن
که او ششمين آنها است و نه کمتر از آن و نه بيشتر از آن
مگر آن که او همراه آنهاست هر کجا که باشند( ،ظاهر اين
آيه دليلی برای آنها نمیباشد ،زيرا علمای صحابه و
تابعين کسانی که تفسير قرآن از آنها گرفته میشود ،در
تفسير اين آيه گفتهاند :او بر روی عرش وجود دارد و علم
او در هر مکانی موجود میباشد و هيچ کسی با آنها در اين
امر مخالفت نکرده است تا سخن او حجت قرار داده شود.
سنيد از مقاتل بن حيان عن ضحاك بن مزاحم دربارهی اين
ِعهم...
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
سخن ﷲ تعالی :ما يكون م
]المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر
آن که او چهارمين آنها است( گفته است :او بر روی عرشش
می باشد و هر کجا که باشند ،علم او همراه آنان است .گفته
است :از سفيان ثوری نيز به مانند آن رسيده است .اين

عبارت را شيخ اﻹسﻼم أبو العباس بن تيميه رحمه ﷲ تعالى
به صورت کامل از وی آورده است که بيان آن در قبل آمد.
همچنين ذهبي قسمتی از سخن ابن عبد البر را در كتاب
»العلو« آورده است و همچنين آن را ابن قيم در
كتابش»اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آورده است و تمامی آن را
تأييد نموده است.
اين سخنی که ابن عبد البر دربارهی موحدان آورده است و
آن اين میباشد که وقتی مشکلی برای آنها ايجاد میشود يا
امر بر آنان شدت میيابد ،صورتهايشان را به سوی آسمان
می گيرند و از پروردگارشان فرياد خواهی میکنند ،رساترين
رد بر کسی است که میپندارد ،همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش
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 مشکﻼت و
نازل شدن سختیها رو به آسمان بگيرند ،بلکه بايد
صورتهايشان را رو به جلو ،پشت ،سمت راست و سمت چپشان
بگيرند .اين امر واضح است و هر مؤمنی میداند که ﷲ تعالی
باﻻی تمامی مخلوقاتش میباشد و او بر روی عرشش ،جدا از
مخلوقات میباشد و اين ردی رسا بر کسی است که بپندارد
همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش ذاتی است .ابن عبد البر از
علمای صحابه و تابعين آورده است که دربارهی اين سخن ﷲ
ِﻻ
ٍ إ
ِعهم وﻻ خمسة
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
تعالی :ما يكون م
ِﻻ هو معهم أين ما
ِك وﻻ أكثر إ
ِن ذل
ِسهم وﻻ أدنى م
ه و س اد
كانوا] المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت
کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها است و نه پنج نفری،
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
باشند( گفتهاند :او بر روی عرش میباشد و علم او در هر
مکانی است .گفته است :حتی يک نفر با اين سخن آنها
مخالفت ننموده است تا سخن او حجت قرار داده شود.
شيخ الموفق أبو محمد عبد ﷲ بن أحمد بن محمد بن قدامة
مقدسي در كتابش »لمعة اﻻعتقاد« بعد از بيان سخن ﷲ
تعالی :الرحمن على العرشِ استوى] طه]) [5 :ﷲِ[ بسيار رحمت
ِي
ِنتم من ف
کننده بر روی عرش استقرار يافت( و همچنين :أأم
السماِ
ء] الملک) [16 :آيا ايمن شدهايد از کسی که در
آسمان است؟( و سخن پيامبر به آن کنيز» :أين ﷲ؟« )ﷲ
]متعال[ کجاست؟( و او گفت :در آسمان .در نتيجه پيامبر
فرمود» :اعتقها فإنها مؤمنة« )او را آزاد کن! او مؤمن
است( و همچنين فرمودهاش» :ربنا ﷲ الذي في السماء تقدس
اسمك« )پروردگار ما ﷲ در آسمان اسمت تقدس دارد( ،همچنين
سخنش به حصين بن عبيد پدر عمران بن حصين» :كم إلها
تعبد؟« )چند معبود را پرستش میکنی؟( گفت :هفت عدد ،شش

عدد بر روی زمين و يکی در آسمان ،فرمود» :ومن لرغبتك
ورهبتك؟« )به کدام يک اميد داری و از کدام يک میترسی؟(
گفت :آن که در آسمان است .فرمود» :فاترك الستة واعبد
الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين) «...آن شش مورد را
رها کن! آن کسی که در آسمان است را عبادت کن و من به
تو ،دو دعا را آموزش میدهم .(...همچنين حديث اﻷوعال را
ذکر کرده است و در آخرش آورده است» :وفوق ذلك العرش ،
وﷲ سبحانه فوق ذلك« )و باﻻی آن عرش است و ﷲ سبحانه باﻻی
آن میباشد( .سپس گفته است :اين مورد و آنچه به آن شبيه
میباشد ،پيشينيان رحمهم ﷲ بر نقل و قبول آن اجماع
داشتهاند و آن را رد ننمودهاند و همچنين آن را تأويل
ننموده اند و تشبيه و همانند سازی برای آن نياوردهاند.
الموفق همچنين در كتاب »إثبات صفة العلو« گفته است :اما
بعد ،ﷲ تعالی خودش را به باﻻ بودن در آسمان توصيف
فرموده است و فرستادهاش آخرين پيامبر نيز همان گونه او
را توصيف نموده است و بر اين امر تمامی علمای صحابهی
پرهيزگار و امامان فقيه اجماع دارند و در اين امر اخبار
به تواتر 1رسيده است که باعث يقين میشود .ﷲ قلب تمامی
مسلمانان را بر آن قرار داده است و آن را به صورت فطری
در ذات تمامی مخلوقات قرار داده است .زيرا وقتی بر آنها
سختیها نازل میشود ،آنها را به حالتی میبينی با
چشمانشان رو به آسمان میکنند ،همچنين در هنگام دعا
دستانشان را رو به آسمان قرار میدهند و انتظار میکشند
که گشايش از طرف پروردگارشان سبحانه نازل شود و با
زبانشان به آن اقرار میکنند و کسی آن را انکار نمیکند،
مگر بدعتگذاری که در بدعتش غلو میکند و يا آن که با
تقليد نمودن از وی و تبعيت از او در گمراهی دچار فتنه
شده باشد .اين عبارت را ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش
اﻹسﻼمية« آورده است و در آن رساترين دليل در رد کسی که
بپندارد ،همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش ذاتی است ،وجود
دارد.
فﺼﻞ :سخن بزرگان دين دربارهی اين موضوع
اين فصل سخنان رسيده از پيشينيان صالح شامل صحابه و
تابعين و بعد از آنها علمای بزرگ دربارهی اثبات باﻻ
بودن ﷲ تعالی را بيان میدارد .در ضمن آنها ردی بر کسی
است که بپندارد ،همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش ذاتی است.

 - 1به تواتر رسيدن ،يا حديث و خبر متواتر ،حديث و خبری است که آن
قدر تعداد راويان آن زياد باشد که امکان دست به يکی آنها برای
تحريف آن وجود نداشته باشد و به اجماع علمای اسﻼم کسی که چنين
حديث يا خبری را قبول نکند ،کافر است).مترجم(

امام حافظ أبو القاسم ﻻلكائي – اسم او هبة ﷲ بن حسن طبري
شافعي نويسدهی كتاب »شرح اعتقاد أهل السنة« که دارای
جلدی ضخيم است ،میباشد – از اين سخن ﷲ تعالی :الرحمن
على العرشِ استوى] طه]) [5 :ﷲِ[ بسيار رحمتگر بر روی عرش
استقرار يافت( معلوم میشود که ﷲ متعال بر روی عرشش می-
ِم الطيِب
ِ يصعد الكل
ِليه
باشد .همچنين ﷲ میفرمايد :إ
]فاطر) [10 :سخن نيک به سوی او باﻻ میرود( ،همچنين:
ِي السماِ
ء] الملک) [16 :آيا ايمن شدهايد از
ِنتم من ف
أأم
ِ
ِه
ِباد
ِر فوق ع
کسی که در آسمان است( ،همچنين :وهو القاه
]اﻷنعام] [18 :اﻷنعام) [61 :او چيره است و باﻻی بندگانش
می باشد( ،اين آيات دليلی بر اين امر است که او در آسمان
می باشد و علم او در هر مکانی وجود دارد .آن را از عمر،
ابن مسعود ،ابن عباس و أم سلمة و از تابعين ربيعة،
سليمان التيمي و مقاتل بن حيان روايت کرده است و مالک،
ثوری و احمد آن را گفتهاند .اين عبارت را ذهبي در كتاب
»العلو« و ابن قيم ،بعضی از آن را در كتاب »اجتماع
الجيوش اﻹسﻼمية« آوردهاند .حافظ الحجة أبو نصر عبيد ﷲ
بن سعيد وائلي سجزي در كتاب »اﻹبانة« که آن را دربارهی
سنت تأليف کرده است گفته است :امامان ما ،مانند :سفيان
ثوري ،مالك ،حماد بن سلمة ،حماد بن زيد ،سفيان بن
عيينة ،فضيل ،ابن مبارك ،أحمد و إسحاق بر اين امر اتفاق
نظر داشتند که ﷲ سبحانه ذاتش باﻻی عرش است و علم او در
هر مکانی میباشد .اين عبارت را شيخ اﻹسﻼم أبو العباس بن
تيميه در »القاعدة المراكشية« آورده است و بعد از آن
گفته است :اين چنين است سخن شيخ اﻹسﻼم أنصاري،
أبوالعباس طرقي و شيخ عبد القادر الجيلي و بسياری از
امامان اسﻼم و مشايخ آن که کسی تعداد آنها را نمیداند،
مگر ﷲ تعالی.
ذهبي در كتاب »العلو« بعد از بيان سخن سجزي گفته است:
اين نقلی که از آنها آمده است ،مشهور و حفظ شده است،
مگر کلمهی »بذاته« ،که به آنها نسبت داده شده است تا
بين عرش و ديگر اماکن جدايی بياندازد.
میگويم :سخن أبوعمر طلمنكي در قبل آمد که بر اين امر
اجماع وجود دارد که ﷲ تبارك و تعالى ،به ذاته باﻻی
آسمانها قرار دارد و هر گونه که بخواهد بر عرشش استقرار
دارد .اين عبارت را شيخ اﻹسﻼم أبوالعباس بن تيميه رحمه
ﷲ تعالى در »شرح حديث النزول« آورده است و در آن ذات را
آورده است .همچنين ذهبي در كتاب »العلو« قبل از سخن
سجزي در دو صفحه آن را آورده است و ذات را در آن قرار
داده است .در نتيجه اعتراضی به سجزي وارد نيست .علمای
بزرگ نيز اين کلمه را بسيار مورد استفاده قرار دادهاند،
همان گونه که ذهبي در كتاب »العلو« بعد از سخن ابن أبي

زيد مالكي آن را آورده است و إن شاء ﷲ تعالى ذکر آن
خواهد آمد.
شيخ اﻹسﻼم أبوالعباس بن تيميه از علمای مالكي آورده است
که اجماع اهل سنت و جماعت بر اين قرار دارد که ﷲ تعالی
به ذاته باﻻی عرشش است و با اين عبارت و آنچه در قبل
آمده است ،اعتراض ذهبی بر سجزي مردود میباشد و ذهبی
منظور علماء در ذکر اين کلمه را بيان داشته است و آن
مشخص کننده ی قرار داشتن ﷲ تعالی بر عرشش و همچنين همراه
بودن او با ما در علمش میباشد ،پس بدين ترتيب آوردن
کلمهی »ذات« از اضافاتی است که به سخن اضافه شده است و
همان گونه که در سخن ذهبي بيان خواهيم که در پس سخن ابن
أبي زيد قيرواني میباشد ،فقط برای آشکار نمودن و مشخص
کردن اين است که باﻻ بودن ﷲ تعالی و قرار داشتن او بر
روی عرش ،ذاتی است و اين به همراه آن است که او با علمش
همراه مخلوقات میباشد.
قول ﻛعﺐ اﻷحبار
أبوصفوان اﻷموي با اسنادش از كعب اﻷحبار آورده است که
ﷲ در تورات فرموده است» :من ﷲ باﻻی بندگانم هستم و عرش
من باﻻی تمامی مخلوقاتم میباشد و من بر روی عرشم امور
بندگانم را تدبير مینمايم و چيزی چه در آسمان و چه در
زمين از من پنهان نمیماند« .ذهبی آن را در كتاب »العلو«
و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آوردهاند و
ذهبی گفته است :روايان آن ثقه میباشند .ابن قيم گفته
است آن را أبوالشيخ و ابن بطة و ديگران با اسناد صحيح
از كعب روايت کردهاند و أبوالشيخ در كتاب »العظمة« با
اسنادش از كعب اﻷحبار آورده است :ﷲ هفت آسمان و از
زمين را به مانند آنها آفريده است ،سپس بين هر دو آسمان
فاصلهای به اندازهی آسمان دنيا و زمين قرار داده است و
ضخامت آن را به اندازهی آن قرار داده است ،سپس عرش را
باﻻ برده است و بر روی آن استقرار يافته است .اين عبارت
را ذهبی در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع
الجيوش اﻹسﻼمية« آوردهاند و ذهبی گفته است :اسناد آن
ضعيف میباشد.
قول مسروق بن اﻷجدع
علي بن أقمر از مسروق آورده است» :صديقة)زن بسيار
راستگو( دختر ]ابوبکر[ صديق)مرد بسيار راستگو( که همان
زن مورد عﻼقهی پيامبر است که او نيز خود مورد عﻼقهی ﷲ
تعالی میباشد و کسی است که از باﻻی آسمانهای هفتگانه
پاک شمرده شده است ،به من گفت .«... :ذهبي در كتاب
»العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آن

را آوردهاند و ذهبی اسناد آن را صحيح دانسته است و
همچنين ابن قيم نيز آن را صحيح دانسته است.
قول قتادة بن دعامﺔ
عثمان بن سعيد دارمي از او آورده است که گفت :بنی
اسرائيل گفتند :ای پروردگار تو در آسمان هستی و ما در
زمين می باشيم ،پس چگونه رضايتمندی و خشم تو را متوجه
شويم؟ فرمود :اگر از شما راضی باشم ،بهترين شما را بر
شما میگمارم و اگر بر شما خشم نمايم ،شرترينهای شما را
بر شما میگمارم .ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در
كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آن را روايت کردهاند.
ذهبی گفته است اين از قتادة به ثبت رسيده است که يکی از
حفاظ میباشد .همچنين ابن جرير در تفسيرش از قتادة
ِي السماِ
ِي
ِله وف
ء إ
ِي ف
دربارهی اين سخن ﷲ تعالى :وهو الذ
ِله] الزخرف) [84 :او کسی است که در آسمان معبود و
ض إ
اﻷرِ
پرستش شوندهی برحق است و در زمين معبود و پرستش شوندهی
برحق میباشد( گفته است :در آسمان عبادت میشود و در زمين
نيز عبادت میشود .آن را بخاري)بخارايی( در كتاب »خلق
أفعال العباد« بدون سند آورده است و امام بيهقي در كتاب
»اﻷسماء والصفات« آن را آورده است و بعد از آن گفته
ِي
است :اين معنای اين آيه است که ﷲ میفرمايد :وهو ا ف
ِبون
ِركم وجهركم ويعلم ما تكس
ض يعلم س
السماواتِ وف
ِي اﻷرِ
]اﻷنعام) [3 :و او ﷲ در آسمانها و در زمين ]معبود برحق[
است و نهان شما و آشکار شما را میداند و آنچه را که کسب
میکنيد را میداند(.
قول ضحاك بن مزاحﻢ
عبد ﷲ بن امام أحمد در كتاب »السنة« و أبوداود در كتاب
»المسائل« با اسناد حسن از ضحاك دربارهی اين سخن ﷲ
ِﻻ
ٍ إ
ِعهم وﻻ خمسة
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
تعالی :ما يكون م
ِسهم] المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی
ه و س اد
صحبت کنند ،مگر آن او چهارمين آنها است و پنج نفری
نيستند مگر آن که او ششمين آنها است( آوردهاند :او بر
روی عرش است و علم او همراه آنها میباشد .ابن جرير در
تفسيرش آن را آورده است ]و معنای لفظ او اين میباشد[:
او باﻻی عرش است و علم او همراه آنان است ،هرکجا که
باشند .اين عبارت را آجري در كتاب »الشريعة« و بيهقي در
كتاب »اﻷسماء والصفات« و قاضي أبو الحسين در »طبقات
الحنابلة« آوردهاند و قاضی بعد از آن گفته است :أبوعبد
ﷲ  -يعني أحمد بن حنبل – اين سنت را گفته است .همچنين
ابن عبد البر در التمهيد آن را آورده است و گفته است:
سنيد از مقاتل بن حيان از ضحاك بن مزاحم دربارهی اين

ِعهم ...
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
سخن ﷲ تعالی :ما يكون م
]المجادلة) [ 7 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر
آن که او چهارمين آنها است  (...آورده است :او بر روی
عرشش میباشد و علم او همراه آنها هر کجا که باشند ،می-
باشد .گفته است :از سفيان ثوری به مانند آن به من رسيده
است .آن را ذهبي در كتاب »العلو« آورده است و گفته است:
اين لفظ» :هو فوق العرش و علمه معهم أينما كانوا« )او
باﻻی عرش است و علم او همراه آنهاست هر کجا که باشند(
را أبو أحمد عسال ،أبو عبدﷲ بن بطة و أبو عمر بن عبد
البر با اسناد جيد)بسيار عالی( آوردهاند.
قول مقاتﻞ بن حيان
ابن أبي حاتم در تفسيرش از مقاتل دربارهی اين سخن ﷲ
تعالی :وهو معكم] الحديد) [4 :و او همراه شماست( آورده
است :او بر روی عرش است و با علمش همراه آنها میباشد.
اين عبارت را ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية«
از ابن أبي حاتم و بيهقي در كتاب »اﻷسماء والصفات« با
اسنادش از مقاتل بن حيان آورده است و گفته است :به من
رسيده است – و ﷲ عالمترين است – اين سخن ﷲ ﴿ :هو اﻷول
﴾ قبل از هر چيزی بوده است ﴿ ،واﻵخر ﴾ بعد از هر چيزی
بوده است ﴿ ،والظاهر ﴾ باﻻی هر چيزی است ﴿ ،والباطن ﴾
از هر چيزی نزديکتر است ،منظور از نزديکتر بودن فقط با
علم و قدرتش میباشد و اين در حالی است که او باﻻی عرشش
ِ شيٍ
ِيم] البقرة] [29 :اﻷنعام[101 :
ء عل
ِكل
است و وهو ب
]الحديد) [3 :و او به هر چيزی آگاه است( .سپس سخن او را
دربارهی آيهای که بعد از آن آمده است :وهو معكم أين ما
كنتم] الحديد) [4 :و او همراه شماست هر کجا که باشيد(
بيان می دارد و معنای آن اين است که قدرتش ،توانش و علمش
ِما تعملون
همراه شما هر کجا که باشيد ،میباشد ،وا ب
ِير] البقرة] [265 :آل عمران] [156 :اﻷنفال[72 :
بص
]الحديد] [4 :الممتحنه] [3 :التغابن) [2 :و ﷲ به آنچه
انجام میدهيد ،بينا است( .همچنين با اسنادش از مقاتل بن
ِﻻ هو معهم] المجادلة) [7 :مگر آن که
حيان آورده است که إ
او همراه آنهاست( اين میباشد که علم او ]همراه آنان
ِ شيٍ
ِيم] البقرة:
ء عل
ِكل
است[ و همچنين اين سخنش :أن ا ب
 231و آياتی ديگر[ )ﷲ به هر چيزی آگاه است( در نتيجه
پنهانی صحبت کردن آنها را میداند و سخن آنها را میشنود
و در روز قيامت به آنها از هر چيزی خبر میدهد و او باﻻی
عرشش است و علم او همراه آنان میباشد .اين عبارت را
ذهبي در كتاب »العلو« و بعضی از آن را بيهقي از مقاتل
بن حيان روايت کردهاند ،سپس گفته است :مقاتل مورد

اعتماد امام معاصر اوزاعی میباشد و او ابن سليمان نمی-
باشد که ابن سليمان بدعتگذار است و ثقه نمیباشد.
قول مالﻚ بن دينار
أبو نعيم در »الحلية« از او روايت کرده است که میگفت:
»بگيريد!« و شروع به خواندن ]قرآن[ مینمود ،سپس میگفت:
سخن ]ﷲ[ راستگو را از باﻻی عرشش بشنويد .اين عبارت را
ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش
اﻹسﻼمية« با سند صحيح آوردهاند.
قول امام أبي عمرو أوزاعي
آنچه بيهقی از او روايت کرده بود ،در قبل آمد و گفته
است :ما و تابعين بسيار گفتهايم که ﷲ تعالی باﻻی عرشش
است و به آنچه که در سنت از صفات او جل و عﻼ آمده است،
ايمان داريم .ذهبي در كتاب »العلو« گفته است :از
أبوإسحاق ثعلبي روايت شده است که گفت :از اوزاعي
دربارهی اين سخن ﷲ تعالی سوال شد :ثم استوى على العرشِ
]اﻷعراف 54 :و آياتی ديگر[ )سپس بر روی عرش استقرار
يافت( او گفت :او بر روی عرشش میباشد ،همان گونه که
خودش را اين گونه توصيف فرموده است.
قول امام أبوحنيفه رحمه ﷲ
امام بيهقي در كتاب »اﻷسماء والصفات« با اسنادش از نعيم
ابن حماد آورده است که گفت :از نوح بن أبي مريم أبا
عصمة شنيدم که میگفت :ما همراه ابوحنيفه در اول ظهر
ِرمذ آمد که با جهم
بوديم و در آن هنگام بود که زنی از ت
همنشينی داشت ،او داخل کوفه شد ،پنداشتم که حداقل ده
هزار از مردم به فکر او دعوت میدادند و به او گفته شد:
مردی در اينجا است که عاقﻼنه نظر میدهد و به او
ابوحنيفه گفته میشود .نزد ابوحنيفه رفت و گفت :آيا تو
کسی هستی که به مردم مسائل را آموزش میدهی و اين در
حالی است که دينت را ترک کردهای؟ معبودی که میپرستی
کج است؟ در برابر او سکوت نمود و تا هفت روز جواب او را
نداد ،سپس به سوی او رفت در حالی که کتابی نوشته بود به
نام »ﷲ تبارك وتعالى في السماء دون اﻷرض« )ﷲ تبارک و
تعالی در آسمان است بدون آن که در زمين باشد( .مردی به
او گفت :آيا اين سخن ﷲ را ديدهای :وهو معكم] الحديد:
 [4امام گفت» :آن به مانند آن است که تو برای مردی می-
نويسی ،من همراه تو هستم و اين در حالی است که تو در
نزد وی نمیباشی« .بيهقی گفته است :ابوحنيفه قرار داشتن
ﷲ بر روی زمين را نفی نموده است .آنچه در تأويل اين
آيه از او آورده شد ،تبعيت مطلق از اين سخنش است» :ﷲ
در آسمان میباشد« .اين عبارت را ذهبي در كتاب »العلو«

از طريق بيهقي آورده است .أبومطيﻊ بلخي در كتاب »الفقه
اﻷكبر« که مشهور میباشد ،گفته است :از ابوحنيفه دربارهی
کسی که بگويد» :نمیدانم پروردگارم در آسمان است يا در
زمين « سوال نمودم .او گفت :او کفر ورزيده است ،زيرا ﷲ
میفرمايد :الرحمن على العرشِ استوى] طه]) [5 :ﷲِ[ بسيار
رحمتگر بر روی عرش استقرار يافت( و عرشش باﻻی هفت
آسمانش میباشد .گفتم :او میگويد» :على العرشِ استوى
]طه) [5 :او بر روی عرش استقرار يافت( ولی نمیداند عرش
در آسمان است يا در زمين ،گفت :اگر انکار کند که آن در
آسمان است ،کفر ورزيده است ،زيرا ﷲ تعالی در باﻻترين
عليين میباشد و او در جهت باﻻ دعا میشود و نه در جهت
پايين .اين عبارت را شيخ اﻹسﻼم أبوالعباس بن تيميه در
»القاعدة المراكشية« و حافظ ذهبي در كتاب »العلو« و ابن
قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آوردهاند.
قول سفيان ثوري
عبد ﷲ بن امام أحمد در كتاب »السنة« از معدان – کسی که
ابن مبارک دربارهی او گفته است :اگر در خراسان يک نفر
فرهيخته وجود داشته باشد او معدان است – آورده است :از
سفيان ثوري دربارهی اين سخن ﷲ تعالى پرسيدم :وهو معكم
أين ما كنتم] الحديد) [4 :و او همراه شماست هر کجا که
باشيد( او گفت :با علمش .اين عبارت را بخاری)بخارايی(
در کتاب »خلق أفعال العباد« و أبوبكر آجري در كتاب
»الشريعة« آوردهاند جز اين که آجری گفته است :در سند آن
خالد بن معدان وجود دارد و اين اشتباه میباشد ،زيرا
خالد بن معدان در طبقهی سوم است و سفيان ثوري در طبقه
هفتم و صحيح نمیباشد که گفته شود :خالد بن معدان از
سفيان ثوري روايت کرده است ،کسی که چهار طبقه قبل از وی
بوده است و شايد اين وهم توسط بعضی نسخه برداران به
وجود آمده است .بيهقي نيز در كتاب »اﻷسماء والصفات« به
مانند آن را گفته است.
قول امام مالﻚ بن أنس ،امام دار الهجرة.
أبوداود در كتاب »المسائل« و أبوبكر آجري در كتاب
»الشريعة« از طريق ابوداود و از طريق فضل بن زياد هر
دوی آنها از امام أحمد بن حنبل روايت کردهاند که گفت:
از سريج بن نعمان از عبد ﷲ بن نافﻊ آمده است که مالک بن
انس گفته است :ﷲ در آسمان است و علم او در همه جا
موجود است و مکانی از علم او خالی نمیباشد .عبد ﷲ بن
امام أحمد در كتاب »السنة« از پدرش اين را آورده است و
بعد از سخن وی که »علم او در هر مکانی وجود دارد و چيزی
از آن پنهان نمیباشد« افزوده است که اين آيه را تﻼوت

ِﻻ هو
ٍ إ
ِعهم وﻻ خمسة
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
نمود :ما يكون م
ِسهم] المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت
س اد
کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها است و نه پنج نفری،
مگر آن که او ششمين آنها است( .شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه در
»القاعدة المراكشية« آورده است که مالکيان و غير
مالکيان از امام مالک نقل کردهاند که او گفت» :ﷲ در
آسمان است و علم او در هر مکانی میباشد« .تا آنجا که
مكي خطيب قرطبه در »كتاب التفسير« که مشتمل بر سخنان
امام مالک است و أبوعمر طلمنكي و أبو عمر بن عبد البر و
ابن أبي زيد در »المختصر« و همچنين تمامی کسانی که از
امام مالک روايت کردهاند و تعداد آنها را کسی نمیتواند،
بشمارد ،مانند :أحمد بن حنبل ،پسرش عبد ﷲ ،اثرم ،خﻼل،
آجري و ابن بطة و افرادی ديگری که دارای نوشتهای
دربارهی سنت هستند ،آن را نقل کرده است ،تا آنجا که
گفته است :سخن امامان مالکی و تبعيت کنندگان از آنها به
طور فراوان اين امر را به اثبات رساندهاند ،تا آنجا که
گفتهاند :اجماع اهل سنت و جماعت بر اين است که ﷲ تعالی
به ذاته بر روی عرشش است.
قول أصبغ صحابهی امام مالﻚ
ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از او آورده
است :ﷲ ]تعالی[ بر روی عرش استقرار دارد و به هر مکانی
با علمش احاطه دارد .ابن قيم گفته است» :اصبغ از
بزرگترين صحابهی امام مالک و فهميدهترين آنها بود«.
قول عبد ﷲ بن مبارك
عبد ﷲ بن امام أحمد در كتاب »السنة« و بيهقي در كتاب
»اﻷسماء والصفات« از علي بن حسن بن شقيق آورده است که
از عبد ﷲ بن مبارك شنيدم که میگفت» :پروردگارمان را به
گونهای میشناسي م که باﻻی آسمانهای هفتگانه بر روی عرشش
استقرار دارد و از مخلوقاتش جدا میباشد و به مانند
جهميه نمیگوييم که او اينجاست – به زمين اشاره نمود .«-
اين عبارت را شيخ اﻹسﻼم أبو العباس ابن تيميه در
»الفتوى الحموية الكبرى« آورده است و گفته است :اين
روايت را عبد ﷲ بن أحمد و ديگران با اسناد صحاح از ابن
مبارک آوردهاند و به مانند آن را ياد نموده است .سپس
گفته است :امام احمد و ديگران نيز اين گونه گفتهاند.
همچنين شيخ اﻹسﻼم در جايی ديگر در الفتاوى آن را آورده
است و گفته است :اين عبارت از ابن مبارک و با وجوهی
ديگر ،به صورت مشهور رسيده است ،همچنين آن صحيح و ثابت
شده است و از أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و تمامی
امامان آمده است.

ذهبي در كتاب »العلو« آن را آورده است و بعد از آن گفته
است که گفته شده است :اين از احمد بن حنبل میباشد و
گفته است :نزد ما اين چنين است .همچنين آن را ذهبی با
اسنادش از علی بن حسن آورده است و گفته است :از ابن
مبارک سوال شد ،شايسته است ،چگونه پروردگارمان را
بشناسيم؟ گفت :باﻻی آسمان بر روی عرشش و به مانند جهميه
نمیگوييم او اينجا بر روی زمين است .قاضي أبو الحسين در
»طبقات الحنابلة« گفته است از أثرم از محمد بن إبراهيم
قيسي آمده است :به احمد بن حنبل گفتم» :از ابن مبارک
حکايت شده است که به او گفته شد که چگونه پروردگارمان
را بشناسيم؟« او گفت» :باﻻی آسمان هفتم بر روی عرشش«.
است«.
چنين
اين
نيز
ما
»نزد
گفت:
احمد
امام
بخاري)بخارايی( در كتاب »خلق أفعال العباد« گفته است که
ابن مبارك گفته است» :به مانند جهميه نمیگوييم که او
اينجا بر روی زمين است ،بلکه او بر روی عرشش استقرار
دارد« .به او گفته شد :چگونه پروردگار را بشناسيم؟ گفت:
باﻻی آسمانهايش بر روی عرشش.
قول أبوعﺼمﺔ نوح بن أبي مريﻢ
عبد ﷲ بن امام احمد در كتاب »السنة« گفته است که أحمد
بن سعيد دارمي برای من روايت کرده است که از ابوعصمه
شنيدم و اين در حالی بود که مردی از او پرسيد که آيا ﷲ
]تعالی[ در آسمانش است؟ او اين حديث پيامبر را آورد که
از کنيزی پرسيد» :أين ﷲ« )ﷲ کجاست؟( گفت :در آسمان.
فرمود» :فمن أنا؟« )من کيستم؟( گفت :فرستادهی ﷲ .فرمود:
»اعتقها فإنها مؤمنة« )او را آزاد کن! او مؤمن است(.
گفته است :رسول ﷲ او را مؤمن ناميد ،زيرا شناخته بود که
ﷲ ]تعالی[ در آسمان است.
قول علي بن عاصﻢ محدث واسط و استاد امام احمد
ابن أبي حاتم در كتاب »الرد على الجهمية« آورده است از
يحيى بن علي بن عاصم آورده است :نزد پدرم بودم که مريسی
]برای داخل شدن[ از او اجازه خواست .به او گفتم :ای
پدر! اين چنين شخصی میخواهد نزد تو بيايد! او گفت :او
را چه شده است؟ گفتم :او میگويد :قرآن مخلوق است و می-
پندارد ﷲ ]تعالی[ همراه او بر روی زمين است .نديدم که
برای او سخنی سختتر از آن باشد که او گفته بود :قرآن
مخلوق است و همچنين گفته بود :ﷲ همراه او بر روی زمين
است .اين عبارت را ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در
كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آوردهاند.
قول سعيد بن عامر ضبعي عاِ
لﻢ بﺼره

بخاري در كتاب »خلق أفعال العباد« آورده است که سعيد بن
عامر گفت» :سخن جهميه از يهوديان و مسيحيان ،شرتر می-
باشد .همانا يهوديان و مسيحيان و اهل اديان اجماع دارند
که ﷲ تبارك و تعالى بر روی عرش میباشد و اين در حالی
است که آنها میگويند :بر روی عرش چيزی نيست« .ذهبي در
كتاب »العلو« گفته است که عبد الرحمن بن أبي حاتم گفته
است :پدرم برای ما گفته است که سعيد بن عامر ضبعي جهميه
را ياد نمود و گفت» :سخن آنها شرتر از سخن يهوديان و
مسيحيان میباشد .يهوديان و مسيحيان و اهل اديان همراه
مسلمانان اجماع دارند که ﷲ بر روی عرش میباشد و اين در
حالی است که آنها میگويند :چيزی بر روی عرش نمیباشد«.
اين عبارت را ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية«
به صورت نقلی از كتاب »السنة« از ابن أبي حاتم آورده
است.
قول يزيد بن هارون
عبد ﷲ بن امام احمد در كتاب »السنة« آورده است :از عباس
عنبري از شاذ بن يحيى :به يزيد بن هارون گفته شد :جهميه
کيستند؟ گفت :کسی که بپندارد که ]ﷲ[ بسيار رحمت کننده
اگر بر روی عرشش استقرار داشته باشد اين امر بر خﻼف
قلبهای عموم میباشد ،او جهميه است .بخاري آن را در كتاب
»خلق أفعال العباد« آورده است .شيخ اﻹسﻼم أبوالعباس بن
تيميه رحمه ﷲ تعالى گفته است» :آنچه قلبهای عموم مردم
به آن اقرار میکند ،همان چيزی است که ﷲ تعالی آن را
آفريده است و آن بدين صورت است وقتی در بﻼها ،سختیها،
دعا و اشتياقها قرار میگيرند ،به سوی او روی میکنند و
اين چنين است که او باﻻ میباشد و کسی به سمت راست و چپ
روی نمی کند ،ولی دين ﷲ تعالی بر اساس فطرتی است که
انسانها را بر اساس آن آفريده است و اين در حالی است که
کودکی به دنيا نمیآيد که بر اساس فطرت جهميه باشد و شخص
را به تعطيل صفات بکشاند« .اين عبارت را از او ابن قيم
در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آورده است.
قول عبد ﷲ بن مسلمﺔ قعنبي استاد بخاري)بخارايی( و مسلﻢ
ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش
اﻹسﻼمية« از او آوردهاند که گفته است :کسی که بر خﻼف
آنچه قلبهای عموم به آن اقرار میکند ،يقين نداشته باشد
که ]ﷲ[ بسيار رحمت کننده بر روی عرشش استقرار دارد ،او
جهميه است .از يزيد بن هارون نيز به مانند آن آمده است.
قول عبد ﷲ بن أبي جعفر رازي
ذهبي در كتاب »العلو« آورده است که محمد بن يحيى ذهلي
از صالح بن ضريس آورده است :عبد ﷲ وقتی نظرش به فکر

جهميه نزديک میشد به سرش ضربه میزد ،ديدم که با دمپايی
بر سرش میزد و میگفت :تا آن که بگويی :الرحمن على العرشِ
استوى] طه]) [5 :ﷲ[ بسيار رحمتگر بر روی عرش استقرار
دارد( و از مخلوقاتش جدا میباشد .اين عبارت را ابن قيم
در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« به صورت نقلی از كتاب
»الرد على الجهمية« از ابن أبي حاتم آورده است.
قول امام محمد بن إدريس شافعي
ذهبي در كتاب »العلو« از شيخ اﻹسﻼم أبو حسن هكاري و
حافظ أبو محمد مقدسي با اسنادشان آوردهاند که ابوثور و
امام شافعي آوردهاند که گفت :قول
أبوشعيب هر دو از
سنتی که ما به آن دست يافتهايم و افرادی سفيان را بر آن
ديدهايم ،گواهی دادن به اين که پرستش شونده و معبود بر
حقی جز ﷲ وجود ندارد و محمد فرستادهی اوست و همچنين اين
که ﷲ ]متعال[ بر روی عرشش بر روی آسمانش میباشد و به هر
کدام از مخلوقاتش هر گونه بخواهد نزديک میشود و به
آسمان دنيا هر گونه بخواهد ،نازل میگردد ،میباشد .بعد
از آن بقيهی اعتقادها را بيان داشته است .اين عبارت را
ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از عبد الرحمن
بن أبي حاتم از أبوشعيب و أبوثور از امام شافعي رحمه ﷲ
تعالى آورده است .همچنين شيخ اﻹسﻼم أبو العباس بن تيميه
در »الفتوى الحموية الكبرى« از امام شافعي آورده است که
گفت» :خﻼفت ابوبکر صديق حق میباشد و ﷲ ]تعالی[ آن را در
آسمان حکم نموده است و قلبهای بندگان را بر آن جمﻊ
نموده است«.
قول عبد العزيز بن يحيى ﻛناني مﻜي
شيخ اﻹسﻼم أبو العباس بن تيميه در الفتاوى گفته است :از
صحابهی امام شافعی ،عبد العزيز بن يحيى كناني مكي می-
باشد و او دارای کتابی به نام »الرد على الجهمية« است و
در آن به مسألهی باﻻ بودن ]ﷲ تعالی[ اقرار کرده است و
اين که ﷲ تعالی باﻻی عرشش میباشد .تمامی امامانِ حديث،
فقه ،سنت و تصوف که به امام شافعی تمايل دارند ،سخنی در
اينباره دارند و اين امری معروف میباشد و نمیتوان به
علت طوﻻنی بودن آن ،آن را ذکر نمود.
قول هشام بن عبيد ﷲ رازي عاِ
ِي
لﻢ ر
شيخ اﻹسﻼم أبو العباس بن تيميه در »الفتوى الحموية
الكبرى« گفته است که از ابن أبى حاتم روايت شده است:
ِي –
هشام بن عبيد ﷲ رازي صحابهی محمد بن حسن – قاضي ر
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:
به خاطر توبه شکر و ستايش برای ﷲ است .هشام او را

امتحان نمود و گفت :آيا گواهی میدهی که ﷲ بر روی عرشش و
جدا از مخلوقاتش میباشد؟ او گفت :گواهی میدهم که ﷲ بر
روی عرشش است و نمیدانم که او از مخلوقاتش جدا میباشد.
هشام گفت :او را به زندان برگردانيد که او توبه ننموده
است .ذهبي در كتاب »العلو« به مانند اين ماجرا را آورده
است.
قول محمد بن مﺼعﺐ عابد
عبد ﷲ بن امام أحمد در كتاب »السنة« از او آورده است که
گفت» :کسی که بپندارد که تو در آخرت سخن نمیگويی و ديده
نمیشوی او به صورت تو کافر شده است ،گواهی میدهم که تو
بر روی عرش ،باﻻی هفت آسمان میباشی و آن گونه که دشمنان
زنديق ﷲ تعالی میگويند ،نيستی«.
قول سنيد بن داود مﺼيﺼي حافﻆ
ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش
اﻹسﻼمية« از أبو حاتم رازي آوردهاند که أبوعمران طرسوسي
گفت :به سنيد بن داود گفتم :آيا او بر روی عرشش و جدا
از مخلوقاتش میباشد؟ گفت :بله.
قول عبد ﷲ بن زبير حميدي استاد امام بخاري)بخارايی(
ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش
اﻹسﻼمية« از او آوردهاند که گفت :میگوييم :الرحمن على
العرشِ استوى] طه]) [5 :ﷲِ[ بسيار رحمتگر بر روی عرش
استقرار يافت( و کسی که غير از اين بپندارد ،او باطل و
جهميه میباشد.
قول نعيﻢ بن حماد خزاعي حافﻆ
ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش
اﻹسﻼمية« از او آوردهاند که دربارهی اين سخن ﷲ تعالی:
وهو معكم] الحديد) [4 :و او همراه شماست( گفته است:
معنای آن اين است که چيزی از علم او مخفی نمیماند ،آيا
ِﻻ
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
نديدهای که اين سخن ﷲ تعالی :ما يكون م
ِعهم ] ...المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی
ه و ر اب
صحبت کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها است( .منظورش اين
است که هيچ چيز از او پنهان نمیماند.
قول بشر بن وليد و أبويوسف
ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« گفته است از
ابن أبي حاتم روايت شده است که گفت :بشر بن وليد به نزد
ابويوسف رسيد و به او گفت :مرا از سخن بشر مريسي و علي
أحول و فﻼنی از آنچه میگويند ،نهی نمودهای .گفت :چه می-
گويند؟ گفت :میگويند :ﷲ ]تعالی[ در هر مکانی میباشد.

ابويوسف به سوی او فرستاد و گفت :برای آنچه میگويند،
آنها را بياوريد .بشر و علی أحول و شيخی ديگر را آوردند
و ابويوسف به شيخ نگاه کرد و گفت :اگر در تو ادبی نمی-
ديدم تو را آزار میدادم .بعد از آن ،امر نمود که به
زندان فرستاده شوند و علی احول را زد و او را چرخاند.
ابويوسف از بشر مريسي برای آن که انکار نموده بود که ﷲ
]تعالی[ بر روی عرشش است ،طلب توبه نمود .اين ماجرای
مشهوری است که عبد الرحمن بن أبي حاتم و ديگران آن را
نقل کردهاند و اصحاب ابوحنيفه بر آن مقدم میباشند.
طحاوي در اعتقاد أبوحنيفه و و دو صحابهاش ،آورده است که
با اين امر موافق بودند و آنان پاکترين مردم از تعطيل و
جهميهگری بودند.
قول بشر حافي زاهد
ذهبي در كتاب »العلو« گفته است :برای او عقيدهای وجود
دارد که ابن بطة در كتاب »اﻹبانة« و ديگران آن را
آوردهاند و آن اين است :ايمان اين است که ﷲ تعالی بر
روی عرشش هر گونه که بخواهد استقرار دارد و او به هر
مکانی آگاه است.
قول أحمد بن نﺼر خزاعي
ذهبي در كتاب »العلو« آورده است که به طور صحيح رسيده
است که إبراهيم حربي گفت :از أحمد بن نصر دربارهی علم ﷲ
تعالی سوال شد و او گفت :علم ﷲ ]تعالی[ همراه ما است و
اين در حالی است که او بر روی عرشش میباشد.
قول قتيبﺔ بن سعيد
در قبل آورديم که او گفته است :میدانيم پروردگارمان
باﻻی آسمان هفتم بر روی عرشش میباشد .نقل شده که اجماع
اهل سنت و جماعت بر آن وجود دارد و دوبارهی آن را بيان
نموديم.
قول علي بن مديني
بيان داشتيم که او گفته است :بر اين اجماع وجود دارد که
ﷲ باﻻی آسمانها بر روی عرشش استقرار دارد .از او
ٍ
ِن نجوى ثﻼثة
دربارهی اين سخن ﷲ تعالی سوال شد :ما يكون م
ِعهم] المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی
ِﻻ هو راب
إ
صحبت کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها است( او گفت :آيا
نديدهای که در قبلش آمده است :ألم تر أن ا يعلم) آيا
نمیبينی که ﷲ ]تعالی[ میداند ]هر آنچه .([...
قول خالد بن سليمان أبي معاذ بلخي

ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« گفته است که
ابن أبي حاتم با اسنادش از او روايت کرده است که میگفت:
ﷲ 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
داشتيم .آنچه در عقيده آمده است را أبو العباس إصطخري
از عن امام احمد دربارهی اثبات باﻻ بودن ﷲ تعالى و قرار
داشتن بر روی عرش باﻻی آسمان هفتم و جدا بودن وی از
مخلوقاتش و اين که او با علمش با مخلوقات همراه است و
مکانی از علم او خالی نمیباشد را بيان نموده است .به
سخ ن او بازگشت صورت گيرد که آن بسيار مهم است .همچنين
در قبل از عبد ﷲ بن مبارك آمد که به او گفته شد :چگونه
پروردگارمان را بشناسيم؟ گفت :او باﻻی آسمانهايش بر روی
عرشش و جدا از مخلوقاتش میباشد و به مانند جهميه نمی-
گوييم که او اينجا بر روی زمين است .شيخ اﻹسﻼم
أبوالعباس ابن تيميه گفته است :امام احمد و ديگران اين
چنين گفتهاند .ذهبی گفته است :اين همان چيزی است که
دربارهی احمد بن حنبل گفته شده است و گفته است :نزد ما
نيز اين چنين میباشد .قاضي أبوالحسن در »طبقات
الحنابلة« از يوسف بن موسى قطان آورده است :به ابی عبد
ﷲ)امام احمد بن حنبل( گفته شد :آيا ﷲ تعالی باﻻی آسمان
هفتم بر روی عرشش و جدا از مخلوقات میباشد و قدرت و علم
او در هر مکانی است؟ گفت :بله ،بر روی عرشش است و چيزی
از علم او پنهان نمیماند .ذهبي در كتاب »العلو« از أبي
طالب أحمد بن حميد آورده است :از احمد بن حنبل دربارهی
مردی پرسيدم که میگويد :ﷲ همراه ماست و اين آيه را تﻼوت
ِعهم] المجادلة:
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
میکند :ما يكون م
) [7سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر آن که او
چهارمين آنها است( او گفت :همانا او جهميه شده است ،اين
در حالی است که آخر آيه را گرفتهاند و اول آن را ترک
کردهاند ،پس چرا اين را برای او قرائت ننمودی :ألم تر
أن ا يعلم) آيا نمیبينی که ﷲ ]متعال[ میداند( در نتيجه
علم او همراه آنها است .همچنين در سورهی ق آمده است:
ِ
ِيد
ِ الور
ِن حبل
ِ م
ِليه
ِ نفسه ونحن أقرب إ
ِه
ِس ب
ونعلم ما توسو
]ق) [16 :و آنچه که نفسش به او وسوسه میکند را میدانيم و
ما از رگ گردن به او نزديکتر هستيم( ،در نتيجه علم او
همراه آنها میباشد.
می گويم :کسی که بپندارد که همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش
ذاتی است ،به مانند همان مردی که امام احمد دربارهی او
سخن گفت ،جهميه شده است.

مروذي گفته است که به ابوعبدﷲ گفتم :مردی میگويد که
ٍ
ِن نجوى ثﻼثة
همانند آن که ﷲ تعالی میفرمايد :ما يكون م
ِعهم] المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی
ِﻻ هو راب
إ
صحبت کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها است( من نيز همان
را میگويم و از آن فراتر نمیروم .امام احمد گفت :اين
سخن او سخن جهميه است ،بلکه علم او همراه آنها میباشد و
اول آيه بر اين دﻻلت میکند که او به عملش همراه آنها
است .ابن بطة در كتاب »اﻹبانة« از عمر بن محمد بن رجاء
از محمد بن داود از مروذي آن را نقل کرده است.
می گويم :کسی که به مخالفت نمودن با اهل سنت و جماعت
مبتلی شده است در سخن امام احمد به اندازهی حق آن تأمل
نمايد تا بداند که هر کس بگويد که همراهی ]ﷲ تعالی با
مخلوقاتش[ ذاتی است از اهل بدعت و گمراهی شده است و
آنان شرترين اهل بدعت هستند.
حنبل بن إسحاق در كتاب »السنة« گفته است :به ابوعبدﷲ
أحمد بن حنبل گفتم :معنای اين سخن ﷲ تعالی چه میشود:
وهو معكم أين ما كنتم] الحديد) [4 :او همراه شماست هر
ِﻻ هو
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
کجا که باشيد( همچنين :ما يكون م
ِعهم] المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت
ر اب
ِﻻ
کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها است( تا اين سخنش :إ
هو معهم أين ما كانوا] لمجادلة) [7 :مگر آن که او همراه
آنهاست هر کجا که باشند( ؟ گفت :با علمش .دانای غيب و
آشکار میباشد و علم او به هر چيزی احاطه دارد و بيننده
و دانندهی غيبها میباشد و پروردگار ما بر روی عرش است و
بدون مر ز و صفت خاصی ]که به او نسبت دهيم ،همه[ را می-
داند و کرسی او به وسعت آسمانها و زمين است .اين عبارت
را شيخ اﻹسﻼم أبو العباس بن تيميه در »شرح حديث النزول«
آورده است.
شريف أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى در عقيدهای که
قاضي أبوالحسين در »طبقات الحنابلة« آن را آورده است،
گفته است :از امام أحمد بن محمد بن حنبل دربارهی اين
ِعهم وﻻ
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
سخن ﷲ سوال شد :ما يكون م
ِﻻ هو معهم
ِك وﻻ أكثر إ
ِن ذل
ِسهم وﻻ أدنى م
ِﻻ هو ساد
ٍ إ
خمسة
أين ما كانوا] المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی
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
از آن ،مگر آن که او همراه آنهاست هر کجا که باشند( او
گفت :با عملش ]همراه آنان است[.
امام احمد در كتاب »الرد على الجهمية« آورده است که
آنها)جهميه( میگويند :ﷲ زير آسمان هفتم است همان گونه
که بر روی عرش میباشد و او بر روی عرش و در آسمانها و
در زمين است و در هر مکانی موجود میباشد و اين گونه

نيست که در مکانی باشد و در مکانی ديگر نباشد و اين آيه
ِي
ِي السماواتِ وف
ف
را برای خود دليل میآورند :وهو ا
ض] اﻷنعام) [3 :او ﷲ ]تعال[ در آسمانها و در زمين
اﻷرِ
است( میگوييم :مسلمانان میدانند که مکانهای بسياری می-
باشد که از عظمت پروردگار چيزی در آن وجود ندارد،
مانند :جسمهای شما ،درونهای شما و درونهای خوکها و
حيوانات وحشی و مکانهای که در آنها کثافت میباشد و از
عظمت پروردگار چيزی در آن وجود ندارد .با خبر شدهايم که
او در آسمان است – سپس امام احمد دﻻيل قرآنی که بر وجود
ﷲ تعالی در آسمانهاست را آورده است – و بعد گفته است:
ض
ِي السماواتِ وف
معنای اين سخن ﷲ جل ثناؤه :وهو ا ف
ِي اﻷرِ
]اﻷنعام) [3 :او ﷲ ]تعال[ در آسمانها و در زمين است( اين
است :او معبود کسانی است که در آسمان میباشند و او
معبود کسانی است که بر روی زمين هستند و او بر روی عرش
است و علم او هر آنچه غير از عرش است را نيز در بر
گرفته است و مکانی از علم ﷲ تعالی خالی نيست و علم ﷲ
تعالی در مکانی به غير از مکانهای ديگر نمیباشد و اين
ِ شيٍ
ء
ِتعلموا أن ا على كل
سخن ﷲ تعالی است که میفرمايد :ل
ِ شيٍ
ِلما] الطﻼق) [12 :تا
ء ع
ِكل
قد أحاط ب
ِير وأن ا
قد
بدانيد که ﷲ ]تعالی[ بر هر چيزی توانست و ﷲ ]متعال[ علم
او همه چيز را احاطه کرده است(.
همچنين امام احمد گفته است» :تأويل جهميه از اين سخن ﷲ
ِﻻ
ٍ إ
ِعهم وﻻ خمسة
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
تعالی :ما يكون م
ِسهم] المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی
ه و س اد
صحبت کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها است و نه پنج
نفری مگر آن که او ششمين آنها است( اين است :ﷲ همراه
ماست و در ما وجود دارد .ولی ما میگوييم :ﷲ جل ثناؤه
]در قبل از اين کﻼمی که از قرآن بيان میدارند[ می-
ض
ِي السماواتِ وما ف
فرمايد :ألم تر أن ا يعلم ما ف
ِي اﻷرِ
)آيا نديدهای که ﷲ آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است
ِن نجوى
را میداند( ،سپس بعد از آن میفرمايد :ما يكون م
ِعهم به اين معنا که ﷲ تعالی با علمش
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ثﻼثة
ِسهم به اين معنا
ِﻻ هو ساد
ٍ إ
]چهارمين آنها است[ وﻻ خمسة
ِك
ِن ذل
که ﷲ تعالی با علمش ]ششمين آنها میباشد[ وﻻ أدنى م
ِﻻ هو معهم) و نه کمتر از آن و نه بيشتر ،مگر
وﻻ أكثر إ
ِما
ِئهم ب
آن که او همراه آنها است( أين ما كانوا ثم ينب
ِ شيٍ
ِيم) هر کجا که باشند
ء عل
ِكل
ِن ا ب
ِ إ
ِيامة
ِلوا يوم الق
عم
سپس در روز قيامت آنان را از آنچه انجام دادهاند با خبر
می فرمايد و ﷲ ]تعالی[ به هر چيزی آگاه است( بدين صورت
که مطلب را ]در اول آيه[ با علمش شروع میفرمايد و آن را
]در آخر آيه[ با علمش به پايان میرساند«.

همچنين امام احمد گفت است» :در قرآن ﷲ تعالی ذکر می-
فرمايد :وهو معكم] الحديد) [4 :و او همراه شماست( و اين
به چند معنا میباشد :ﷲ جل ثناؤه به موسی میفرمايد:
ِي معكما] طه) [46 :من همراه شما دو تا میباشم( به
ِنن
إ
اين معنی که در دفﻊ کردن ضرر از شما دو تا همراه شما
ِذ
ِ إ
ِي الغار
ِذ هما ف
ِي اثنينِ إ
هستم .همچنين میفرمايد :ثان
ِن ا معنا] التوبة) [40 :دومين نفر
ِ ﻻ تحزن إ
ِه
ِصاحِب
يقول ل
دونفری بود که در غار بودند و به دوستش فرمود :غمگين
مباش ﷲ با ماست( ،به اين معنا که در دفﻊ ضرر از ما
ِئة
ٍ غلبت ف
ِيلة
ٍ قل
ِئة
ِن ف
همراه ماست .همچنين میفرمايد :كم م
ِين] البقرة) [249 :چه بسا
ِر
إذنِ ا ِ وا مﻊ الصاب
ِيرة ب
كث
ِِ
که تعداد کمی بر تعدا زيادی به اذن ﷲ غلبه نمايند و ﷲ
با صابران است( به اين معنا که با ياری دادن آنها بر
ِنوا
دشمنشان همراه آنها است .همچنين میفرمايد :فﻼ ته
ِ وأنتم اﻷعلون وا معكم] محمد) [35 :پس
ِلى السلم
وتدعوا إ
سست نشويد و به سوی صلح فرا مخوانيد و شما باﻻتر هستيد
و ﷲ همراه شماست( به اين معنا که بر ياری شما بر عليه
ِن
دشمنتان همراه شماست .همچنين میفرمايد :وﻻ يستخفون م
ا ِ وهو معهم] النساء) [108 :و از ﷲ پنهان نمیکنند و او
همراه آنها است( به اين معنا که با علمش همراه آنها
است .همچنين میفرمايد :فلما تراءى الجمعانِ قال أصحاب
ِينِ] الشعراء:
ِي سيهد
ِي رب
ِن مع
ِنا لمدركون * قال كﻼ إ
موسى إ
) [62-61وقتی دو گروه همديگر را ديدند ،ياران موسی
گفتند» :ما احاطه شديم« * ]موسی [گفت» :اين چنين نيست،
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
جهميه به ادعای آنها که ﷲ تعالی همراه مخلوقاتش ]به
ذاته[ میباشد ،تمام شده است«.
قول إسحاق بن راهويه
آورديم که او گفته است :بر اين که ﷲ تعالی باﻻی عرش
استقرار دارد و آنچه در زير زمين هفتم است را میداند،
اجماع وجود دارد.
قول مزني صحابهی امام شافعي
ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش
اﻹسﻼمية« از او آوردهاند که گفت :شکر و ستايش برای ﷲِ
يکتا و بینياز است ،برای او همسر و فرزندی وجود ندارد،
باﻻی عرشش است ،با علمش به مخلوقاتش نزديک است .همچنين
گفته است :باﻻی عرشش است و از مخلوقاتش جدا میباشد.

ِرمذي آورده است که
ذهبی با اسنادش از محمد بن إسماعيل ت
از مزنی شنيدم که میگفت :توحيد کسی درست نمیشود ،تا آن
که بداند ﷲ تعالی با صفاتش بر روی عرش است .گفتم :مثل
ِ بسيار توانا.
چه چيزی؟ گفت :شنوای بينای بسيار آگاه
قول محمد بن يحيى ذهلي
ذهبي در كتاب »العلو« از حاکم آورده است :نوشتهای از
أبوعمرو مستملي را خواندم که محمد بن يحيى از عبدﷲ بن
معاويه دربارهی اين سخن پيامبر سوال نمود» :ليعلم العبد
أن ﷲ معه حيث كان« )بنده بايد بداند که ﷲ همراه اوست هر
کجا که باشد( او گفت :منظور اين است که علم او به هر
مکانی احاطه دارد و ﷲ تعالی بر روی عرش است.
قول امام محمد بن إسماعيﻞ بخاري)بخارايی(
در كتاب »التوحيد« در صحيحش باب »قول ﷲ :وكان عرشه على
الماِ
ء] هود) [7 :و عرش او بر آب قرار داشت( وهو رب
ِ] توبه) [129 :او پروردگار عرش بسيار بزرگ
ِيم
العرشِ العظ
است(« آورده است که أبوالعاليه گفت :بر آسمان مستولی شد
و آن را باﻻ برد و آنها را به تکامل رساند و آفريد.
همچنين مجاهد گفته است :بلند مرتبه بر عرش استقرار
يافت ،سپس حديث زينب بنت جحش رضي ﷲ عنها آورده است که
او نسبت به زنان پيامبر فخر میفروخت و میگفت :شما را
اهلتان به ازدواج ]پيامبر [درآورندهاند و مرا ﷲ تعالی
از باﻻی آسمانهای هفتگانه به ازدواج ]پيامبر [در آورد.
ِ
ِليه
ِكة والروح إ
همچنين در باب »قول ﷲ تعالى :تعرج المﻼئ
]المعارج) [4 :مﻼئک و جبرئيل به سوی او باﻻ میروند(
ِم الطيِب] فاطر) [10 :سخن
ِ يصعد الكل
ِليه
وقوله جل ذكره :إ
پاک به سوی او باﻻ میرود(« در اين باب احاديث متعددی را
در اثبات باﻻ بودن ﷲ تعالی و باﻻتر بودن او از مخلوقاتش
آورده است.
قول أبو زرعﺔ رازي
در پيش آمد که عبدالرحمن بن أبي حاتم از پدرش و ابوزرعه
آورده است که گفتهاند :علمای تمامی شهرها را ديدهايم:
حجاز ،عراق ،مصر و شام و مذهب آنها اين گونه بود که ﷲ
تبارك و تعالى بر روی عرشش و از مخلوقات جدا میباشد و
اين همان گونه است که خودش را در کتابش و بر زبان
فرستادهاش توصيف فرموده است و کيفيت اين امر معلوم نمی-
باشد .علم او به هر چيزی احاطه دارد ،چيزی مانند او
نيست و او شنوای بيناست.
ذهبي در كتاب »العلو« آورده است که أبوإسماعيل أنصاري
با اسنادش از محمد بن إبراهيم اصفهاني آورده است که از

ابوزرعه دربارهی تفسير :الرحمن على العرشِ استوى] طه[5 :
)]ﷲِ[ بسيار رحمتگر بر روی عرش استقرار يافت( سوال شد و
او خشمگين شد و گفت :تفسير آن همان گونه است که آن را
می خوانی ،او بر روی عرشش است و علم او در هر مکانی
موجود است و کسی که غير از اين بگويد ،ﷲ او را لعنت
نمايد .اين عبارت را شيخ اﻹسﻼم أبو العباس بن تيميه در
»الفتوى الحموية الكبرى« و ابن قيم در كتاب »اجتماع
الجيوش اﻹسﻼمية« آوردهاند.
قول ابوحاتﻢ رازي
ذهبي در كتاب »العلو« از حافظ أبي القاسم طبري آورده
است :در كتاب أبوحاتم محمد بن إدريس منذر حنظلي آمده
است :مذهب ما و انتخاب ما ،تبعيت از رسول ﷲ و صحابهاش و
تابعين که بعد از آنها میباشند و تمسک به مذاهب اهل
اثر ،مانند شافعی ،احمد ،اسحاق و ابوعيبد رحمهم ﷲ تعالى
و ملتزم بودن به قرآن و سنت میباشد .اعتقاد داريم که ﷲ
بر روی عرشش و جدا از مخلوقاتش میباشد ،چيزی به او
شباهت ندارد و او شنوای بيناست .اين عبارت را ابن قيم
در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آورده است و سخنش اين
است که تا آخر به آن اعتقاد داريم.
قول يحيى بن معاذ رازي واعﻆ
أبواسماعيل أنصاري با اسنادش از يحيى بن معاذ آورده است
که گفت :ﷲ تعالی بر عرش و جدا از مخلوقاتش میباشد و علم
او همه چيز را احاطه کرده است و همه چيز را تک تک می-
شمارد .در اين عقيده کسی شک نمیکند ،مگر جهميهی فاسد
ِ
ِ هﻼک شدهی شک کننده و آن اين گونه است که ﷲ تعالی
گمراه
با مخلوقاتش مخلوط میباشد و ذات او در کثافت و مردار
وجود دارد .اين عبارت را شيخ اﻹسﻼم أبوالعباس بن تيميه
در »الفتوى الحموية الكبرى« و ذهبي در كتاب »العلو« و
ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آوردهاند.
قول امام محمد بن أسلﻢ طوسي
ذهبي در كتاب »العلو« از حاکم آورده است که در شرح حال
او گفته است :از يحيى عنبري از أحمد بن سلمة از محمد بن
أسلم آمده است :عبد ﷲ بن طاهر به من گفت :به من رسيده
است که تو سرت را به سوی آسمان بلند نمیکنی ،گفتم :پس
چگونه اميد داشته باشم که خير جز از کسی که در آسمان
است به من برسد.
قول عبد الوهاب وراق
ذهبي در كتاب »العلو« آورده است که عبد الوهاب بن عبد
الحكيم وراق دربارهی سخن ابن عباس رضي ﷲ عنهما سخن گفت

که بين آسمان هفتم تا کرسی او هفت هزار نور وجود دارد و
او باﻻی آن است ،سپس عبدالوهاب گفت :کسی که بپندارد ﷲ
تعالی اينجاست او جهميهی خبيث است ،ﷲ بر روی عرش است و
علم او به دنيا و آخرت احاطه دارد .ابن قيم سخن عبد
الوهاب را در كتابش »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آورده است
و گفته است :اين از وی به صورت صحيح رسيده است و آن را
محمد بن عثمان در رسالهاش در الفوقية حکايت کرده است:
ِرمذی و نسائی
ا و ثقه و حافظ است و از او ابوداود ،ت
روايت کردهاند .محمد بن عثمان که ابن قيم از او ياد
نموده است همان حافظ ذهبی است.
قول حرب بن إسماعيﻞ ﻛرماني صحابهی احمد و اسحاق
در قبل آورديم که او گفته است اجماع اهل سنت در تمامی
شهرها بر اين است که آب باﻻی آسمان هفتم است و عرش بر
روی آب است و ﷲ بر روی عرش میباشد.
قول عثمان بن سعيد دارمي حافﻆ أهﻞ مشرق
در كتابش »النقض على بشر المريسي« آورده است :مسلمانان
بر اين اتفاق نظر دارند که ﷲ تعالی بر روی عرشش باﻻی
آسمانهايش می باشد و قبل از روز قيامت بر زمين نازل نمی-
شود و شکی وجود ندارد که او روز قيامت پايين میآيد تا
بين بندگانش جدايی بياندازد و آنها را مورد حساب و کتاب
قرار دهد و به آنها پاداش بدهد در آن روز برای پايين
آمدنش آسمانها شکاف میخورند و مﻼئک نزول پيدا میکنند و
عرش پروردگارت را در آن روز ،در حالی که باﻻی آنها می-
باشد هشت ]فرشته[ حمل میکنند و اين همان گونه است که ﷲ
سبحانه و فرستادهاش آوردهاند .همچنين مسلمانان بر اين
که ﷲ تعالی قبل از روز قيامت به سوی زمين پايين نمیآيد،
شکی ندارند و به يقين میدانند که آنچه از مجازاتها که
به مردم میرسد ،فقط امر او و عذاب او میباشد .پس اين
ِ] النحل) [26 :پس ﷲ
ِد
ِن القواع
سخن او :فأتى ا بنيانهم م
]تعالی[ بنيانشان را از پايه برانداخت( فقط منظور امر
او و عذابش میباشد.
همچنين در كتاب »النقض« گفته است ،علم او به آنها احاطه
دارد و چشم او آنها را میبيند و او با کماﻻتش باﻻی عرش
است و با وجود فاصله بين او و زمين ،آنچه در زمين است
را میداند.
همچنين در كتاب »النقض« گفته است :مسلمانان اتفاق نظر
دارند که ﷲ سبحانه در آسمان است و همه آن را میدانند،
مگر مريسي و يارانش .همچنين دربارهی اين سخن پيامبر به
آن کنيز که »أين ﷲ« )ﷲ کجاست؟( گفته است که آن دروغ
شمردن اين سخن است که او در هر مکانی میباشد ...تا آنجا
که میگويد :ﷲ تعالی باﻻی آسمانهايش و جدا از مخلوقاتش

می باشد و کسی که چنين چيزی را نداند معبودی که را پرستش
میکند را شناخته است .اين عبارت را ابن قيم در كتاب
»اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آورده است و كتاب دارمي
دربارهی رد بر جهميه و کتابش »النقض على بشر المريسي«
را ستايش نموده است و گفته است :آن دو از بزرگترين و
بامنفعتترين کتابها هستند که دربارهی سنت نوشته شده
است .گفته است :شايستهی هر کسی که خواهان شناخت سنت و
دانستن آنچه صحابه ،تابعين و امامان بر آن بوده است،
اين میباشد که آن دو کتاب را بخواند .همچنين گفته است:
شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ تعالى به اين دو کتاب شديدا
توصيه مینمود و آنها را بسيار بزرگ میدانست و در آن
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 ﷲ بن مسلﻢ بن قتيبﺔ
در كتابش »تأويل مختلف الحديث« گفته است :ما دربارهی
ِعهم وﻻ
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
اين سخن ﷲ تعالی :ما يكون م
ِﻻ هو معهم
ِك وﻻ أكثر إ
ِن ذل
ِسهم وﻻ أدنى م
ِﻻ هو ساد
ٍ إ
خمسة
أين ما كانوا] المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی
صحبت کنند ،مگر آن که او چهارمين آنهاست و پنج نفری
نيستند ،مگر آن که او ششمين آنها است و نه کمتر از آن و
نه بيشتر از آن مگر آن که او همراه آنهاست هر کجا که
باشند( میگوييم :او با علم همراه آنها بر آنچه که بر
آنها هستند ،میباشد ،به مانند آن که شخصی را به مکان
دوری میفرستی و او را مأمور انجام امور خودت میگردانی و
به او میگويی» :در امری که به تو سپرده شده است از
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
جستجويت در امورت ،پنهان نمیماند .پس وقتی اين امر برای
مخلوق که علم غيب ندارد ،جايز میباشد ،پس برای خالقی که
علم غيب دارد نيز جايز است .چگونه است که برای شخصی
جايز میدانی که بگويد :او در هر مکانی حلول میکند ،با
وجود آن که ﷲ تعالی میفرمايد :الرحمن على العرشِ استوى
]طه]) [5 :ﷲِ[ بسيار رحمتگر بر عرش استقرار يافت( همچنين
ِح يرفعه
ِم الطيِب والعمل الصال
ِ يصعد الكل
ِليه
میفرمايد :إ
]فاطر) [10 :به سوی او سخن پاک باﻻ میرود و عمل صالح را
باﻻ میبرد( ،پس چگونه ممکن است چيزی به سوی وی باﻻ رود
در حالی که او همراه آن میباشد و عمل به سوی وی باﻻ
برده میشود ،در حالی که او نزد آن است .گفته است :اگر
آنها به سرشت و فطرتشان بازگردند و بر آن امری قرار
گيرند که شناخت خالق سبحانه بر آن قرار دارد ،خواهند
دا نست که ﷲ تعالی واﻻ و باﻻترين)اعلی برعکس دنيا( است و

او در مکانی بسيار باﻻ میباشد و قلبها وقتی او را ياد
میکنند به سوی وی رو مینمايند و دستان هنگام دعا به سوی
وی باﻻ میرود.
گفته است :تمامی امتها ،عرب و غير عرب میگويند :ﷲ تعالی
در آسمان است و فطرت آنها به اين حکم مینمايد و آن را
از روی يادگيری از کسی نمیگويند .گفته است :اما اين سخن
ِي السماِ
ِله
ض إ
ِله وف
ء إ
ِي ف
ﷲ تعالی :وهو الذ
ِي اﻷرِ
]الزخرف) [84 :او کسی است که در آسمان معبود میباشد و در
زمين معبود میباشد( در آن دليلی بر حلول يافتن ]ﷲ
تعالی[ در آن دو ندارد .فقط منظور اين است که او معبود
آسمان و معبود هر که در آن است و معبود زمين و معبود هر
ِن ا
که در آن است میباشد .همچنين اين سخن ﷲ جل وعز  :إ
ِنون] النحل) [128 :ﷲ همراه
ِين هم محس
ِين اتقوا والذ
مﻊ الذ
کسانی است که تقوا پيشه میکنند و کسانی که آنها نيکوکار
هستند( ،منظور اين نيست که با حلول نمودن همراه آنهاست،
بلکه با ياری ،توفيق دادن و نگهداری با آنها میباشد.
ِرمذي
قول أبو عيسى ت
در تفسير سورهی حديد در صحيح الجامﻊ وی از ابوهريره به
صورت مرفوع ،فاصلهی بين آسمان و زمين و بين هر دو آسمان
و اين که عرش باﻻی آسمانها است و بين آن و بين آسمان به
اندازهی فاصلهی بين دو آسمان است را آورده است .سپس
فاصلهی بين زمينهای هفتگانه را آورده است و بعد از آن
آورده است که پيامبر فرمود» :والذي نفس محمد بيده لو
أنكم دليتم بحبل إلى اﻷرض السفلى لهبط على ﷲ ثم قرأ :
ِ شيٍ
ِيم) «قسم
ء عل
ِكل
ِن وهو ب
ِر والباط
هو اﻷول واﻵخِر والظاه
به کسی که جان محمد در دست اوست ،اگر طنابی را بر روی
زمين پايين بياندازيد ،بر روی ﷲ تعالی میافتد ،سپس
قرائت فرمود) :او اول و آخر و ظاهر و باطن است و او به
هر چيزی آگاه میباشد( .ترمذی گفته است اين حديث غريب
میباشد و ذهبی گفته است :اين حديث منکر 1است .اين حديث
ِرمذی بعد از آوردن آن
از حسن از ابوهريره میباشد و ت
گفته است :از ايوب ،يونس بن عبيد و علی بن زيد روايت
شده است و گفتهاند حسن از ابوهريره چيزی نشنيده است.
گفته است :بعضی اهل علم آن را اين گونه تفسير نمودهاند
که بر روی علم ﷲ تعالی و قدرت و توانش میافتد و علم،
قدرت و توان ﷲ تعالی در هر مکانی میباشد ،در حالی که او

 - 1حديث منکر حديثی است که دروغ بودن آن ثابت شده است و منظور از
آوردن اين حديث در اين کتاب استناد به سخن پيامبر نمیباشد ،بلکه
ِرمذی بعد از آن آورده است).مترجم(
هدف سخنی است که ابوعيسی ت

بر روی عرش است ،همان گونه که خودش را اين گونه توصيف
فرموده است.
قول محمد بن عثمان بن أبي شيبﺔ
ذهبي در كتاب »العلو« آورده است که او کتابی دربارهی
عرش تأليف نموده است و گفته است :جهميه میگويند :بين ﷲ
و مخلوقاتش پردهای وجود ندارد و عرش را انکار نمودهاند
و اين که ﷲ تعالی باﻻی آن میباشد را نيز رد کردهاند و
گفتهاند :او در هر مکانی میباشد .اين در حالی است که
علماء اين آيه را :وهو معكم] الحديد) [4 :و او همراه
شماست( اين گونه تفسير نمودهاند که با علمش همراه ما
می باشد .همچنين به تواتر رسيده است که ﷲ تعالی عرش را
آفريده است و بر آن استقرار يافته است و او باﻻی عرش
میباشد و از مخلوقاتش جدا است .شيخ اﻹسﻼم أبوالعباس ابن
که أبو عمر
تيميه در »القاعدة المراكشية« گفته است
طلمنكي امام در کتابش که »الوصول إلى معرفة اﻷصول« نام
دارد ،آورده است که اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند بر
اين که ﷲ تعالی به ذاته بر عرشش استقرار دارد .گفته
است :محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ كوفه از راويان
بخاري )بخارايی( و مانند او ،اين عبارت را دربارهی اهل
سنت و جماعت گفتهاند.
قول زﻛريا ساجي
ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش
اﻹسﻼمية« از ابوعبدﷲ بن بطة عكبري آوردهاند که أبوحسن
أحمد بن زكريا بن يحيى ساجي آورده است که پدرم گفت :قول
سنت ،همان چيزی که ياران ما از اهل حديث را بر آن ديدی
و به ديدار آنها رسيدی اين است که ﷲ تعالی بر روی عرشش
در آسمانش می باشد و به بندگانش هر گونه بخواهد نزديک
میشود.
قول محمد بن جرير طبري
در تفسير اين سخن ﷲ تعالى در سورهی حديد  :وهو معكم أين
ما كنتم] الحديد) [4 :و او همراه شماست ،هر کجا که
باشيد( گفته است :ای انسانها! او شاهد شماست هرکجا که
باشيد ،به شما آگاه است و اعمال ،رفت و آمد و سکون شما
را میداند و او بر روی عرشش باﻻی هفت آسمانش میباشد .در
ِن
تفسير اين سخن ﷲ تعالی در سورهی مجادله :ما يكون م
ِعهم] المجادلة) [7 :سه نفری نيستند
ِﻻ هو راب
ٍ إ
نجوى ثﻼثة
که پنهانی صحبت کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها است(
گفته است :راز شما و صحبت کردن پنهانی شما را میشنود و
ِﻻ هو
ٍ إ
چيزی از اسرار آنها از وی پنهان نمیماند ،وﻻ خمسة
ِﻻ هو معهم أين ما كانوا
ِك وﻻ أكثر إ
ِن ذل
ِسهم وﻻ أدنى م
س اد

]المجادلة ) [7 :و نه پنج نفری مگر آن که او ششمين آنها
است و نه کمتر از آن و نه بيشتر مگر آن که او همراه
آنهاست( میفرمايد :هر جا و مکانی که باشند و منظورش از:
ِعهم) او چهارمين آنها است( اين است که او با
هو راب
علمش آنها را مشاهده میکند و اين در حالی است که او بر
روی عرشش میباشد .سپس با اسنادش از ضحاک دربارهی اين
ٍ) سه نفری نيستند که
ِن نجوى ثﻼثة
سخن ﷲ تعالی :ما يكون م
پنهانی صحبت کنند( تا :هو معهم) او همراه آنهاست(
روايت می کند :او باﻻی عرش است و علم او همراه آنهاست،
هر کجا که باشند .همچنين در تفسير اين سخن ﷲ تعالی :وهو
ِي السماِ
ِله] الزخرف) [84 :او کسی
ض إ
ِله وف
ء إ
ِي ف
الذ
ِي اﻷرِ
است که در آسمان معبود و پرستش شوندهی بر حق است و بر
زمين معبود و پرستش شوندهی برحق میباشد( گفته است :ﷲ
تعالی میفرمايد :ﷲ کسی است که دارای الوهيت میباشد و در
آسمان معبود است و در زمين نيز به مانند آسمان معبود
است و عبادت چيزی غير از وی درست نمیباشد .اين چيزی است
که ما می گوييم و آن سخن اهل تأويل است ،سپس با اسنادش
ِي السماِ
ء
ِي ف
از قتاده دربارهی اين سخن ﷲ تعالی :وهو الذ
ِله] الزخرف) [84 :او کسی است که در آسمان
ض إ
ِله وف
إ
ِي اﻷرِ
معبود و پرستش شوندهی بر حق است و بر زمين معبود و
پرستش شوندهی برحق میباشد( آورده است :او در آسمان
عبادت میشود و در زمين ]نيز[ عبادت میشود.
قول حماد بوشنجي حافﻆ
شيخ اﻹسﻼم هروي با اسنادش از حماد بن هناد بوشنجي آورده
است :اين چيزی است که ما اهل شهرها را بر آن ديدهايم و
مذاهب آنها به آن حکم میکنند و شرح منهجهای علماء و صفت
سنت و اهل آن میباشد و آن اين است که ﷲ تعالی باﻻی
آسمان هفتم بر روی عرشش ،جدا از مخلوقاتش میباشد و علم،
قدرت و توان او در هر مکانی است .اين عبارت را ذهبي در
كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش
اﻹسﻼمية« آوردهاند.
قول إمام اﻷﺋمﺔ محمد بن إسحاق بن خزيمه
حاكم أبو عبدﷲ نيشابوري در كتابش »معرفة علوم الحديث«
گفته است :شنيدم که محمد بن صالح بن هانىء میگفت که از
ابوبکر محمد بن إسحاق بن خزيمه شنيدم که میگفت :کسی که
اقرار نکند به اين که ﷲ تعالی بر روی عرشش باﻻی هفت
آسمانش قرار دارد ،او به پروردگارش کافر شده است .بايد
از او طلب توبه نمود ،اگر توبه کرد ]که هيچ[ واگرنه
بايد گردنش را زد و در زباله انداخت تا مسلمانان و
افراد متعهد با بوی گند مردارش آزار نبينند و مال او

فیء است و احدی از مسلمانان از او ارث نمیبرد ،زيرا
مسلمان از کافر ارث نمیبرد و اين همان گونه است که
پيامبر فرموده است .ابن قيم آن را در كتاب »اجتماع
الجيوش اﻹسﻼمية« آورده است .شيخ انصاری با اسنادش از
خزيمه آورده است که او میگفت :ما به آنچه ﷲ سبحانه به
ما خبر داده است ،ايمان داريم که او خالق ما بر روی
عرشش استقرار دارد .در کتاب »التوحيد« باب »ذكر استواء
خالقنا العلي اﻷعلى الفعال لما يشاء على عرشه وكان فوقه
فوق كل شيء عاليا« آن را آورده است و سپس دﻻيلی از قرآن
و سنت برای آن آورده است ،سپس گفته است :باب »الدليل
اﻹيمان« و در آن
على أن اﻹقرار بأن ﷲ فوق السماء من
حديث آن کنيز را آورده است.
قول امام طحاوي
در عقيدهی مشهور خود گفته است :بيان اهل سنت و جماعت بر
اساس مذهب فقهای ملت شامل ابوحنيفه ،ابويوسف و محمد بن
حسن اين میباشد که دربارهی توحيد ﷲ ]تعالی[ اعتقاد
داريم که او يکتا است و شريکی ندارد و چيزی به مانند وی
نمیباشد - ،تا آنجا که میگويد - :عرش و کرسی حق هستند و
او] [از عرش و پايينتر از آن بینياز است و به هر چيزی
احاطه دارد و باﻻی آن میباشد.
قول حسن بن علي بن خلف بربهاري
قاضي أبوالحسين در »طبقات الحنابلة« گفته است که
السنة« گفته است :کسی حق ندارد
بربهاري در »شرح كتاب
دربارهی پروردگار چيزی بگويد ،مگر آنچه که خودش را در
قرآن به آن توصيف نموده است و آنچه که رسول ﷲ برای
اصحابش بيان فرموده است و او جل ثناؤه يکتا است و ليس
ِير] الشوری) [11 :چيزی به
ِيﻊ البص
ِ شيء وهو السم
ِه
ِثل
كم
مانند او نيست و شنوای بيناست( و او بر روی عرشش
استقرار دارد و علم او در هر مکانی میباش و هيچ مکانی
نيست که از علم او پنهان باشد.
قول أبوالقاسﻢ سليمان بن احمد بن ايوب طبراني
ذهبي در كتاب »العلو« از او آورده است که در کتاب »كتاب
السنة« بابی را قرار داده است که نام آن» :باب ما جاء
في استواء ﷲ تعالى على عرشه بائن من خلقه« )باب آنچه
دربارهی استقرار ﷲ تعالی بر روی عرشش و جدا بودن او از
مخلوقاتش آمده است( سپس بعضی از احاديث مربوط به اين
مسأله را بيان داشته است.

1

قول أبوالحسن أشعري
در کتابش »مقاﻻت اﻹسﻼميين واختﻼف المصلين« گفته است:
تمامی آنچه که اهل حديث و سنت بر آن قرار دارند ،اقرار
به ]ايمان به[ ﷲ ]تعالی[ ،مﻼئکش ،کتابهايش و رسوﻻنش و
آنچه از نزد ﷲ ]متعال[ آمده است و آنچه که افراد مطمئن
از رسول ﷲ روايت کردهاند ،میباشد و چيزی از آن را رد
نمیکنند  -تا آنجا که گفته است - :ﷲ سبحانه بر روی عرشش
میباشد ،همان گونه که میفرمايد :الرحمن على العرشِ
استوى] طه]) [5 :ﷲِ[ بسيار رحمتگذ بر عرش استقرار يافت(،
سپس بعد از آوردنِ سخنان اصحاب حديث و سنت گفته است:
تمامی آنچه از سخنان آنها وجود دارد را ]قبول داريم[ و
آن را میگوييم و مذهب ما همان است.
در كتاب »اﻹبانة عن أصول الديانة« آورده است که اگر
گويندهای بگويد :دربارهی »اﻻستواء« )استقرار داشتن( چه
میگوييد؟ به او گفته میشود که میگوييم :ﷲ بر روی عرشش
استقرار دارد ،همان گونه که میفرمايد :الرحمن على العرشِ
استوى] طه]) [5 :ﷲِ[ بسيار رحمتگر بر عرش استقرار يافت(
و به آيات قرآن استدﻻل مینمايد که پروردگار باﻻی
ِنتم من
آسمانها میباشد و از آنها اين سخن ﷲ میباشد :أأم
ِي السماِ
ِكم اﻷرض] الملک) [16 :آيا ايمن شده-
ِف ب
ء أن يخ س
ف
ايد از کسی که در آسمان است ،از اين که شما را در زمين
فرو برد؟ ( ،سپس گفته است :باﻻی آسمانها عرش است و وقتی
ِنتم من
عرش باﻻی آسمانها میباشد ،ﷲ تعالی میفرمايد :أأم
ِي السماِ
ء) آيا ايمن شدهايد از کسی که در آسمان است(
ف
زيرا او بر روی عرشی که باﻻی آسمانها است ،استقرار دارد
و هر چه باﻻ رفته شود آسمان است و عرش باﻻتر از آسمانها
ِي السماِ
ء) آيا
ِنتم من ف
است و منظور از اين آيه :أأم
ايمن شدهايد از کسی که در آسمان است؟( به معنای ]باﻻتر
از[ تمامی آسمانها میباشد .منظور از عرشی که باﻻتر از
آسمانها میباشد ،فقط اين است که – تا آنجا که گفته است:
 تمامی مسلمانان را در حالتی میبينيم که در هنگام دعادستان خود را به سوی آسمان میبرند و اگر ﷲ بر روی عرش
نباشد ،هيچگاه دستان خود را به سوی عرش نمیبردند.
قول ابوبﻜر محمد بن حسين آجري
 - 1ابوالحسن اشعری همان کسی است که اين عقيده که ﷲ تعالی در همه
جا وجود دارد به او نسبت داده شده است .او اول معتزله بود و بعد
توبه نمود و اهل سنت شد و عقيدهی اشعری که همان عقيدهای است که
در اين کتاب رد شده است را شرح داد ،ولی بعد از آن با امام احمد
بن حنبل آشنا شد و عقيدهی خود را تغيير داد و اقرار نمود که ﷲ
تعالی بر باﻻی آسمانها میباشد).مترجم(

ِ وجود اجماع بر اين که ﷲ تعالی بر روی
سخن او را در فصل
عرشش است و علم او همهی مخلوقاتش را احاطه نموده است،
را آورديم و او گفته بود که اين قول مسلمانان است.
در كتاب »الشريعة« آورده است که ﷲ جل ذكره میفرمايد:
ِك اﻷعلى] اﻷعلی) [1 :پاک و منزه است اسم
ِحِ اسم رب
سب
پروردگارت که باﻻترين میباشد( .همچنين وقتی پيامبر شروع
به دعا مینمود ،میفرمود» :سبحان ربي اﻷعلى الوهاب« )پاک
و منزه است پروردگارم که باﻻتر ]و[ بسيار بخشنده است(.
ِك
ِحِ اسم رب
همچنين گروهی از صحابه وقتی میخواندند :سب
اﻷعلى] اﻷعلی) [1 :پاک و منزه است اسم پروردگارت که
باﻻترين میباشد( ،میگفتند» :سبحان ربنا اﻷعلى« )پاک و
منزه است پروردگار ما که باﻻتر میباشد( .آن صحابه که
ذکر شد ،از آنها :علي بن أبي طالب ،ابن عباس ،ابن مسعود
و ابن عمر بودند .همچنين پيامبر به امتش آموخت که در
سجده سه مرتبه بگويند» :سبحان ربي اﻷعلى« )پاک و منزه
است پروردگارم که باﻻتر میباشد( .تمامی اين موارد گفتهی
ما را که ﷲ واﻻی باﻻترين است و عرش او باﻻی آسمانهای
واﻻ میباشد و علم او بر هر چيزی احاطه دارد را تقويت
میکند و اين بر خﻼف قول حلوليان میباشد .به ﷲ تعالی از
بدی مذهب آنها پناه میبريم.
همچنين گفته است :آنچه حلوليان آن را حجت میآورند و آن
را نزد کسی که علمی ندارد ،درست جلوه میدهند ،سخن ﷲ
ِن
ِر والباط
است که میفرمايد :هو اﻷول واﻵخِر والظاه
]الحديد) [3 :او اول و آخر و ظاهر و باطن است( و اين در
حالی است که اهل علم اين آيه را اين گونه تفسير نموده-
اند :او اول است و قبل از هر چيزی در زندگی و مرگ بوده
است و آخر است و بعد از هر چيزی بعد از آفريدن آن می-
باشد و او ظاهر)باﻻی( هر چيزی است يعنی ]باﻻی[ هر چيزی
در آسمانها و باطن)پايين( هر چيزی است و آنچه زير زمين-
ها است را میداند و دليل آن آخر اين آيه است که می-
ِ شيٍ
ِيم) و او به هر چيزی آگاه است(،
ء عل
ِكل
فرمايد :وهو ب
مقاتل بن حيان و مقاتل ابن سليمان آن را اين گونه تفسير
نمودهاند و سنت آن را روشن میکند .سپس حديث عايشه رضي ﷲ
عنها را آورده است که گفته است :رسول ﷲ میفرمود» :اللهم
أنت اﻷول فليس قبلك شيء وأنت اﻵخر فليس بعدك شيء وأنت
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء« )يا
ﷲ! تو اول هستی و قبل از تو چيزی نبوده است و تو آخر
هستی و چيزی بعد از تو نمیباشد ،تو ظاهر هستی و چيزی
باﻻی تو نيست و تو باطن هستی و چيزی پايينتر از تو
نيست(.
گفته است :آنچه توسط آن اين امر را برای کسی که علمی
ندارد ،درست جلوه میدهند ،سخن ﷲ تعالی است که میفرمايد:

ض] اﻷنعام[ )و او ﷲ در
ِي السماواتِ وف
ف
وهو ا
ِي اﻷرِ
ِي
آسمانها و در زمين میباشد( همچنين اين سخن ﷲ :وهو الذ
ِي السماِ
ِله] الزخرف) [58 :و او کسی است
ض إ
ِله وف
ء إ
ف
ِي اﻷرِ
که در آسمان معبود برحق میباشد و در زمين معبود بر حق
است( و توسط تمامی اين موارد میخواهند فتنه ايجاد کنند.
ِغاء
ِنه ابت
ِعون ما تشابه م
همان گونه که ﷲ میفرمايد :فيتب
ِ] آل عمران) [7 :پس از تشابهی که
ِه
ِيل
ِغاء تأو
ِ وابت
ِتنة
الف
در آن وجود دارند تبعيت میکنند و خواستار فتنه و
خواستار تأويل کردن هستند( و نزد اهل علم از اهل حق اين
ِركم وجهركم
ض يعلم س
ِي السماواتِ وف
آيه :وهو ا ف
ِي اﻷرِ
ِبون] اﻷنعام) [3 :و او ﷲ در آسمانها و در
ويعلم ما تكس
زمين است و پنهان شما و آشکار شما را میداند و آنچه را
که کسب میکنيد را میداند( آن همان گونه که اهل حق گفته-
اند :پنهان شما را میداند ،میباشد .آنچه در سنتها آمده
است :ﷲ بر روی عرشش قرار دارد و علم او به تمامی
مخلوقاتش احاطه دارد و آنچه را که پنهان میکنيد و آشکار
میسازيد را میداند ،سخن آشکار را میداند و آنچه را که
میپوشانيد را نيز میداند .اما سخن ﷲ تعالی که میفرمايد:
ِي السماِ
ِله] الزخرف) [58 :و
ض إ
ِله وف
ء إ
ِي ف
وهو الذ
ِي اﻷرِ
او کسی است که در آسمان معبود برحق میباشد و در زمين
معبود بر حق است( معنای آن است که او جل ذكره معبود
برحق کسانی است که در آسمانها میباشند و معبود برحق
کسانی است که بر روی زمين میباشند ،او ﷲ متعال است که
در آسمانها عبادت میشود و او ﷲ متعال است که در زمين
عبادت میشود ،علماء آن را اين گونه تفسير نمودهاند .سپس
ِي السماِ
ِله
ء إ
ِي ف
از قتاده دربارهی اين سخن ﷲ :وهو الذ
ِله] الزخرف) [58 :و او کسی است که در آسمان
ض إ
وف
ِي اﻷرِ
معبود بر حق است و در زمين معبود بر حق میباشد( روايت
کرده است :او معبود بر حقی است که در آسمان عبادت میشود
و معبود برحقی است که در زمين عبادت میشود.
قول حافﻆ أبوشيخ عبد ﷲ بن محمد بن حيان
ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش
اﻹسﻼمية« از او آوردهاند که در كتاب »العظمة« عرش
پروردگار تبارك و تعالى ،كرسي او ،عظمت آن دو و باﻻ
بودن پروردگار جل جﻼله بر روی عرشش را ياد نموده است و
در پس آن احاديث متعددی را آورده است.
قول أبوالحسن بن مهدي دانشجوی
ذهبي در كتاب »العلو« ذکر نموده است
»مشكل اﻵيات« که خود آن را نوشته است،
که ﷲ در آسمان و باﻻی هر چيزی میباشد

أشعري
که او در كتاب
گفته است :بدان
و بر روی عرشش

استواء دارد و معنای آن اين است که بر باﻻی آن میباشد و
معنای استواء باﻻی چيزی قرار گرفتن میباشد ،همان گونه
که عرب میگويد» :استويت على ظهر الدابة« )بر پشت جنبنده
قرار گرفتم( و »استويت على السطح« )بر روی سطح قرار
گرفتم( به معنای باﻻی آن قرار گرفتن میباشد و دليلی بر
اين امر است که او در آسمان باﻻی عرشش میباشد ،زيرا می-
ِي السماِ
ء] الملک) [16 :آيا ايمن
ِنتم من ف
فرمايد :أأم
شديد از کسی که در آسمان است؟( همچنين میفرمايد :يا
ِلي] آل عمران) [55 :ای عيسی!
ِعك إ
ِيك وراف
ِي متوف
ِن
ِيسى إ
ع
من تو را میراندم و به سوی خودم باﻻ بردم( همچنين می-
ِم الطيِب] فاطر) [10 :به سوی او
ِ يصعد الكل
ِليه
فرمايد  :إ
ِ
ِليه
سخن پاک باﻻ میرود( همچنين میفرمايد :ثم يعرج إ
]السجدة) [5 :سپس به سوی وی باﻻ میرود( .سپس گفته است:
ِي السماِ
ء
ِنتم من ف
دربارهی اين آيه چه میگوييد :أأم
]الملک) [16 :آيا ايمن شديد از کسی که در آسمان است؟(
گفته میشود ،معنای آن اين است که او باﻻی آسمان بر روی
ض
ِيحوا ف
عرش میباشد ،همان گونه که میفرمايد :فس
ِي اﻷرِ
]التوبة) [5 :پس در زمين سياحت کنيد!( به معنای بر روی
ِ] طه[51 :
ِ النخل
ِي جذوع
ِبنكم ف
زمين .همچنين میفرمايد :ﻷصل
)همانا شما را در تنهی درختان خرما آويزان میکنم( ]و به
معنای بر روی تنهی درخت خرما میباشد[ اين چنين است
ِي السماِ
ء] الملک) [16 :آيا ايمن شديد
ِنتم من ف
معنای :أأم
از کسی که در آسمان است؟(.
قول ابن بطﺔ عﻜبري
آنچه او دربارهی اجماع داشتن صحابه و تابعين بر قرار
داشتن ﷲ تعالی بر روی عرشش باﻻی آسمانهايش و جدا از
مخلوقاتش میباشد را در قبل آورديم .همچنين سخن او
دربارهی معنای اين سخن ﷲ تعالی :وهو معكم] الحديد[4 :
ِي
ف
)و او همراه شماست( و اين سخن ﷲ متعال :وهو ا
ض] اﻷنعام) [3 :و او ﷲ در آسمانها و در
السماواتِ وف
ِي اﻷرِ
ِﻻ هو
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
زمين است( و اين سخن ﷲ :ما يكون م
ِعهم] المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت
ر اب
کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها است( را آورديم و آن
رد ی بر کسی است که بگويد :ﷲ همراه ماست و در ما وجود
دارد ...به سخن او رجوع شود.
قول أبومحمد بن أبو زيد قيرواني شيخ مذهﺐ مالکی
در قبل آورديم که او بيان داشته بود که امت بر اين که ﷲ
تعالی باﻻی 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
مردم در فقه و حديث میباشد.
در مقدمهی رسالهی مشهورش »باب ما تنطق به اﻷلسنة
وتعتقده اﻷفئدة من واجب أمور الديانات« گفته است :از آن
اين است که در قلب ايمان وجود داشته باشد و زبان آن را
ِ يکتايی است که معبود برحق
بين دارد که ﷲ معبود برحق
ديگری جز او وجود ندارد و شبيه او چيزی و به مانند او
چيزی وجود ندارد ،نه فرزندی دارد و نه پدری و نه همسری
و برای او شريکی وجود ندارد ،او بر روی عرش بزرگوارش به
ذاته وجود دارد و علم او در هر مکانی میباشد .اين عبارت
را ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آورده است
و آن را تأييد کرده است و گفته است :اين چنين است بيان
او در نوادرش و ديگر کتابهايش .همچنين از او آورده است
که در »مختصر المدونة« گفته است :او تعالی به ذاته بر
روی عرشش باﻻی هفت آسمانش میباشد و بر روی زمينش نمی-
باشد .اين عبارت را شيخ اﻹسﻼم أبوالعباس بن تيميه در
»القاعدة المراكشية« آورده است که قول ابن أبي زيد اين
میباشد :ﷲ تعالى به ذاته باﻻی عرش گرامیاش میباشد و علم
او در هر مکانی است .همچنين گفته است :ابن أبي زيد در
»المختصر« به صراحت بيان داشته است که ﷲ در آسمانش بدون
آن که بر روی زمينش باشد ،قرار دارد .شيخ اﻹسﻼم
أبوالعباس گفته است :اين لفظ او است .همچنين گفت است:
آنچه را که ابن أبي زيد گفته است امامان اهل سنت در
تمامی طوايف آن را بيان داشتهاند .ذهبي در كتاب »العلو«
قول ابن أبي زيد را نقل کرده است و آن اين است که او
تعالی به ذاته بر روی عرش گرامیاش میباشد ،سپس گفته
است :به مانند اين سخن را أبي جعفر بن أبي شيبه و عثمان
بن سعيد دارمي نيز گفتهاند .همچنين يحيى بن عمار واعظ
سجستان در رسالهی خود و حافظ أبو نصر وائلي سجزي در
كتاب »اﻹبانة« که برای او میباشد نيز گفتهاند .همچنين
امامان ما مانند ثوري ،مالك ،حمادين ،ابن عيينه ،ابن
مبارك ،فضيل ،أحمد و إسحاق بر اين اتفاق دارند که ﷲ به
ذاته باﻻی عرش است و علم او در هر مکانی میباشد .همچنين
ابن عبد البر آن را ياد کرده است و شيخ اﻹسﻼم أبي
إسماعيل انصاري گفته است :نقلهای گونه گونهای وجود دارد
که ﷲ تعالی باﻻی آسمان هفتم به روی عرش به نفسه میباشد.
همچنين أبو الحسن كرجي شافعي سروده است:
علــى عرشــه مــﻊ علمــه
عقائدهم أن اﻹله بذاته
بالغوائب
بر روی عرشش اسـت و
عقايد آنها اين است که ﷲ به ذاته
اين به همراه آن است که علم او غيبها را در بـر گرفتـه
است
دربارهی اين قصيده عﻼمه تقي الدين ابن صﻼح نوشته است:
اين عقيدهی اهل سنت و اصحاب حديث است .همچنين اين لفظ

را أحمد بن ثابت طرقي حافظ ،شيخ عبد القادر جيلي ،مفتي
عبد العزيز قحيطي و گروهی ديگر آوردهاند .ﷲ تعالی به
ذاته خالق هر چيزی است و امور مخلوقات را به ذاته تدبير
می کند ،بدون آن که ياری دهنده و وزيری داشته باشد و
منظور ابن أبي زيد و ديگران اين بوده است که بين آن که
ﷲ تعالی در نزد ما قرار دارد با قرار داشتن او بر روی
عرش جدايی بياندازند و همان گونه که گفته است او با
علمش همراه ما است و اين در حالی است که او بر روی عرشش
میباشد ،همان گونه که میدانيم که او میفرمايد :الرحمن
على العرشِ استوى] طه]) [5 :ﷲِ[ بسيار رحمتگر بر روی عرش
استقرار يافت( گروهی از علماء با اين لفظی که آورديم اين
امر را بيان داشتهاند و شکی وجود ندارد که خﻼصه نمودن
سخن از نيکو بودنِ اسﻼم شخص است .همچنين بعد از آوردن
کلمهی »به ذاته« در بيان أبي نصر سجزي گفته است که بيان
اين کلمه از زيادی سخن نمیباشد و فقط برای روشن نمودن و
جدا کردن باﻻ بودن ﷲ تعالی بر روی عرشش به ذاته میباشد
و بيان نموده است که علم او همراه مخلوقات است.
قول أبوبﻜر محمد بن طيﺐ باقﻼني
در قبل بيان شد که او نقل کرده بود که درست آن چيزی است
که بر خﻼف کسی است که بگويد» :ﷲ تعالی در هر مکانی است«
و در به چالش کشيدن گويندهی آن ،اجماع وجود دارد.
همچنين بيان شد که او ثابت کرده است که ﷲ تعالی بر روی
عرشش استقرار دارد و آيات مربوط به آن را آورده است ،به
سخن وی رجوع شود.
قول حافﻆ أبي نعيﻢ أحمد بن عبد ﷲ بن أحمد اصفهاني
در قبل آورديم که او گفته است که اجماع وجود دارد که ﷲ
تعالی بر روی عرشش باﻻی آسمانش و بدون قرار داشتن بر
زمينش و جدا از مخلوقاتش میباشد و مخلوقات از او جدا
میباشند و در آنها حلول نمیکند و با آنها مخلوط نمیشود.
قول معمر بن أحمد بن زياد اصفهاني
شيخ اﻹسﻼم أبوالعباس بن تيميه در »الفتوى الحموية
الكبرى« از او آورده است که گفت :دوست دارم ياران خود
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
جديد ،بر آن اجماع دارند .در آن گفته است :ﷲ تعالی بر
روی عرشش بدون اين که کيفيت آن را بيان کنيم و به چيزی
او را شبيه بدانيم و آن را تأويل کنيم ،استقرار دارد.
قرار داشتن مسألهای معقول است و کيفيت آن مجهول است و
او بر روی عرشش استقرار دارد و از مخلوقاتش جدا میباشد
و مخلوقات نيز ا ز او جدا هستند ،بدون آن که حلول نمودن،

قاطی شدن ،مخلوط شدن و به آنها چسبيدن وجود داشته باشد،
زيرا او يکتا و جدا از مخلوقات میباشد و واحد است و از
مخلوقات بینياز میباشد .اين عبارت را ذهبي در كتاب
»العلو« و ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية«
آوردهاند.
قول أبوالقاسﻢ عبد ﷲ بن خلف مقري اندلسي
ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از او آورده
است بعد از آوردن حديث نزول گفته است :در اين حديث
دليلی بر اين وجود دارد که ﷲ تعالی باﻻی آسمان و بر روی
عرش و باﻻی هفت آسمان است – سپس دﻻيلی را از قرآن آورده
است و بعد از آن قول امام مالک را آورده است و آن اين
است که ﷲ باﻻی آسمان است و علم او در هر مکانی میباشد
و چيزی از علم او مخفی نمیباشد .تا آنجا که گفته است:
برای حجت بودن اين مسأله که ﷲ سبحانه و تعالى بر روی
عرش باﻻی آسمانهای هفتگانه وجود دارد ،اين دليل وجود
دارد که تمامی موجودات وقتی دچار مشکﻼت میشوند صورت-
هايشان را به سوی آسمان میکنند و از پروردگارشان فرياد
خواهی میکنند .همچنين اين سخن پيامبر است که به کنيزی
که صاحب او میخواست ،او را آزاد کند فرمود» :أين ﷲ؟« )ﷲ
کجاست( او به آسمان اشاره نمود .سپس به او فرمود» :من
أنا؟« )من کيستم؟( او گفت :تو فرستادهی ﷲ هستی .فرمود:
»اعتقها فإنها مؤمنة« )او را آزاد کن او مؤمن است!(
رسول ﷲ] برای مؤمن بودن آن زن[ به اين اکتفا کرد که سرش
را رو به آسمان گرفت و اين حديث دليلی بر اين است که ﷲ
تعالی بر روی عرش است و عرش باﻻی آسمانهای هفتگانه می-
باشد.
قول أبوعبد ﷲ محمد بن أبي نعيس مالﻜي مشهور به ابن أبي
زمنين
ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از او نقل
کرده است که در کتابی که دربارهی اصول سنت نوشته است در
باب »اﻻيمان بالعرش« گفته است که از قول اهل سنت اين
میباشد :ﷲ عرش را آفريد و آن را به باﻻ بودن و ارتفاع
بر تمامی مخلوقات اختصاص داد ،سپس هر گونه که خواسته
است بر آن استقرار يافته است ،همان گونه که دربارهی
خودش میفرمايد :الرحمن على العرشِ استوى] طه]) [5 :ﷲِ[
بسيار رحمتگر بر عرش استقرار يافت(  -تا آنجا که گفته
است - :از قول اهل سنت اين میباشد که ﷲ متعال از
مخلوقاتش جدا میباشد و با پردهای خود را از آنان
فروپوشانده است ،ﷲ واﻻتر از آن است که ستمگران دربارهی
او به شکلی شديدا پست سخن میگويند – سپس حديث نزول را
آورده است  .گفته است - :اين حديث دليلی بر اين است که

ﷲ تعالی بر روی عرشش باﻻی آسمان و جدا از زمين میباشد.
قسمتی از سخن او را در فصلی که در آن آمد که اهل سنت
اجماع دارند که ﷲ تعالی بر روی عرشش استقرار دارد و از
اﻹسﻼم
مخلوقاتش جدا میباشد ،آورديم .همچنين شيخ
أبوالعباس بن تيميه در الفتاوى تعدادی از سخنان او را
آورده است و ياد نموده است که او گفته است :پس پاک و
منزه است کسی که دور است و ديده نمیشود و با علم و
قدرتش نزديک است.
قول قاضي عبد الوهاب مالﻜي
ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از او نقل
کرده است که او آشکارا بيان داشه است که ﷲ سبحانه به
ذاته بر روی عرشش استقرار دارد .شيخ اﻻسﻼم آن را به طور
متعدد در کتابهايش ياد نموده است و قرطبی آن را در شرح
اﻷسماء الحسنى آورده است.
قول امام أبي أحمد بن حسين شافعي معروف به ابن الحداد
ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از او آورده
است که دربارهی عقيدهاش گفته است :او سبحانه بر روی
عرشش استقرار دارد و باﻻی تمامی مخلوقاتش میباشد ،همان
گونه که در کتابش و بر زبان رسوﻻنش صلى ﷲ عليهم و سلم
اين امر را جاری فرموده است و تشبيه ،تعطيل ،تحريف و
تأويل ]در صفات او[ وجود ندارد.
قول حافﻆ أبوالقاسﻢ ﻻلﻜاﺋي
در اول فصل سخن او را ياد نموديم و فقط آن را در قبل
آورديم تا آنچه را که ]صحابهای مثل[ عمر ،ابن مسعود،
ابن عباس و أم سلمه رضي ﷲ عنهم و تابعينی مثل ربيعه،
سليمان تيمي و مقاتل بن حيان و از امامان مالك ،ثوري و
أحمد گفتهاند را بيان داريم .تمامی آنها گفتهاند :ﷲ
تعالی بر روی عرشش میباشد و علم او در هر مکانی است .در
اين بيان ردی بر کسی است که بپندارد ،همراهی ﷲ تعالی با
مخلوقاتش ذاتی است.
قول يحيى بن عمار سجستاني واعﻆ
شيخ اﻹسﻼم أبوالعباس بن تيميه در »القاعدة المراكشية« و
ذهبي در كتاب »العلو« از او آوردهاند که در رسالهاش
گفته است :به مانند جهميه نمیگوييم که ﷲ تعالی در هر
مکانی وجود دارد و با هر چيزی مخلوط میشود و نمیدانيم
که او کجاست .بلکه میگوييم :او به ذاته بر روی عرش است
و علم او بر هر چيزی احاطه دارد و شنوايی ،بينايی و
قدرت او همه چيز را فرا گرفته است و اين معنای اين سخنش
میباشد که میفرمايد :وهو معكم أين ما كنتم] الحديد[4 :

)او همراه شماست هر کجا که باشيد( .ابن قيم قسمتی از
اين سخن را در کتابش »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آورده
است.
قول قادر با أمير المؤمنين
ذهبي در كتاب »العلو« آورده است که برای او اعتقادی
وجود دارد که در بغداد و مشهد علماء و امامان آن را
خواندهاند و آن قول اهل سنت و جماعت میباشد و در آن
امور نيکی وجود دارد .از آنها :او عرش را بدون نيازی به
آن آفريده است و بر روی آن هر گونه که بخواهد استقرار
دارد.
قول أبوعمر طلمنﻜي
در قبل بيان داشتيم که او اعﻼم داشته بود که بر اين که
ﷲ تعالی بر روی عرشش استقرار دارد و علم ،قدرت و تدبير
او همه ی مخلوقاتش را فرا گرفته است و اين معنای سخنش
میباشد که میفرمايد :وهو معكم أين ما كنتم] الحديد[4 :
)او همراه شماست هر کجا که باشيد( به مانند اين در قرآن
آمده است و منظور از آن با علمش میباشد و ﷲ تعالی به
ذاته باﻻی آسمانها میباشد و هر گونه بخواهد بر روی عرشش
استقرار دارد و استقرار ﷲ تعالی بر روی عرشش حقيقت است
و مجاز نمیباشد .شيخ اﻹسﻼم أبوالعباس بن تيميه در
»القاعدة المراكشية« از ابوعمر طلمنكي آورده است که در
کتابش که »الوصول إلى معرفة اﻷصول« نام دارد از اهل سنت
و جماعت ذکر کرده است که همهی آنها اتفاق نظر دارند که
ﷲ تعالی به ذاته بر روی عرشش استقرار دارد .شيح اﻻسﻼم
گفته است :به مانند آن را محمد بن عثمان بن أبي شيبه
حافظ كوفه که در راويان بخاری)بخارايی( وجود دارد نيز
بيان داشته است .آن را دربارهی اهل سنت و جماعت آورده
است و همچنين آن را يحيى بن عمار سجستاني امام در
رسالهاش که مشهور بوده و آن را به سوی سرزمينهايش نوشته
است آورده است .همچنين آن را أبونصر سجزي حافظ در كتابش
أنصاري،
اﻹسﻼم
شيخ
همچنين
است.
آورده
»اﻹبانة«
أبوالعباس طرقي و شيخ عبد القادر جيلي و افراد متعددی
از امامان اسﻼم و مشايخش آوردهاند که کسی نمیتواند
تعداد آنها را بشمارد ،مگر ﷲ تعالی .در اول فصل قسمتی
از سخن سجزي بيان شد.
قول أبوعثمان صابوني
در قبل بيان داشتم که او از اصحاب حديث نقل کرده است که
آنها اعتقاد دارند و گواهی میدهند که ﷲ تعالی باﻻی هفت
آسمانش بر روی عرشش میباشد و اين همان گونه است که آن
را در کتابش ]قرآن[ آن را بيان داشته است و اين که

علمای امت و بزرگان امامانِ پيشينيان اختﻼف نظری دربارهی
اين که ﷲ تعالی بر روی عرشش میباشد و عرشش باﻻی
آسمانهايش است ،ندارند.
قول أبوعمرو عثمان بن أبي حسن بن حسين سهروردي فقيه و
محدث و از امامان ياران شافعي
ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از او آورده
است که در کتابش دربارهی اصول دين گفته است :از صفات او
تبارك و تعالى باﻻ بودن و استقرارش بر روی عرشش به ذاته
میباشد ،همان گونه که در کتابش و بر زبان رسولش اين
گونه توصيف فرموده است و اين بدون بيان کيفيت میباشد- ،
سپس برای آن دﻻيلی از قرآن آورده است تا آنجا که گفته
است - :علمای امت و امامان بزرگ پيشينيان در اين اختﻼف
نظر ندارند که ﷲ سبحانه بر روی عرشش استقرار دارد و عرش
او باﻻی آسمانهای هفتگانهاش میباشد .سپس سخن عبد ﷲ بن
مبارك را آورد است :میدانيم که پروردگار ما باﻻی
آسمانهای هفتگانهاش بر روی عرشش میباشد و از مخلوقتش
جدا است .سپس قول ابن خزيمه را آورده است :هر کس به اين
اقرار نکند که ﷲ تعالى باﻻی عرشش و باﻻی هفت آسمانش می-
باشد ،او کافر است .سپس آن حديث را آورده است که پيامبر
به کنيزی فرمود» :أين ﷲ؟« )ﷲ کجاست؟( و او به سوی آسمان
اشاره کرد و به او فرمود» :من أنا؟« )من کيستم؟( و به
سوی وی و به سوی آسمان اشاره نمود به اين معنا که تو
فرستادهی ﷲ هستی که در آسمان است و پيامبر فرمود:
»اعتقها فإنها مؤمنة« )او را آزاد کن که او مؤمن است( و
در نتيجه با اين سخنان رسول ﷲ ،اسﻼم و ايمان او را اعﻼم
داشت و اين وقتی بود که او اقرار نمود که پروردگارش در
آسمان است و دربارهی پروردگارش فهميد که او باﻻ بودن و
فوقيت دارد.
قول امام أبوبﻜر محمد بن محمود بن سوره تميمي فقيه
نيشابور
ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از حافظ عبد
القاهر رهاوي آورده است که او گفت :من پشت سر کسی که
اقرار به اين نداشته باشد که ﷲ تعالی باﻻی عرشش است و
جدای از مخلوقاتش میباشد ،نماز نمیخوانم.
قول أبونﺼر سجزي
سخن او در اول فصل آمد و همچنين آنچه از ثوري ،مالك،
حمادين ،سفيان بن عيينه ،فضيل ،ابن مبارك ،أحمد و إسحاق
نقل کرده بود و آن اين است که آنها اتفاق داشتند که ﷲ
سبحانه به ذاته باﻻی عرش است و علم او در هر مکانی می-
باشد .فقط برای اين در اول فصل سخن او را آورديم چون از

آن اماما ن نقل نموده بود که امامان بر اين اتفاق داشته-
اند که ﷲ سبحانه به ذاته باﻻی عرش است و علم او در هر
مکانی میباشد و اين اتفاق ردی بر کسی است که بپندارد،
همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است.
قول إسماعيﻞ بن محمد بن فﻀﻞ تيمي
ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از آورده است
که در کتاب »الحجة« ،باب »في بيان استواء ﷲ على عرشه«
گفته است که ﷲ تعالى میفرمايد :الرحمن على العرشِ استوى
]طه]) [5 :ﷲِ[ بسيار رحمت کننده بر روی عرش استقرار يافت(
سپس آيات را آورده است و بعد از آن گفته است که اهل سنت
میگويند :ﷲ تعالی باﻻی آسمانها میباشد و مخلوقی از
مخلوقاتش از او باﻻتر نيست و دليل اين امر آن است که
مخلوقات برای دعا نمودن با انگشتشان به سوی آسمان اشاره
می کنند و سرها و چشمانشان را به سوی او به باﻻ بر می-
گردانند ،سپس گفته است» :فصل في بيان أن العرش فوق
السموات وأن ﷲ سبحانه وتعالى فوق العرش« )فصل در بيان
آن که عرش باﻻی آسمانها است و اين که ﷲ سبحانه و تعالی
بﻼی عرش میباشد«  -تا آنجا که گفته است :علمای سنت
گفتهاند :ﷲ بر روی عرشش و جدا از مخلوقاتش میباشد .ولی
معتزله گفتهاند :او با ذاتش در هر مکانی است – .تا آنجا
که گفته است - :از ابن عباس رضي ﷲ عنهما دربارهی تفسير
ِعهم
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
اين سخن ﷲ تعالی :ما يكون م
]المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر
آن که چهارمين آنها او میباشد( روايت شده است که گفت:
او بر روی عرشش است و علم او در هر مکانی میباشد – تا
آنجا که گفته است - :آنان)معتزله( میپندارند :برای
اشاره به ﷲ سبحانه ،جايز نيست که انگشتان و سرها را به
سوی باﻻ برد و اين امر باعث محدود سازی میشود .مسلمانان
اجماع دارند که ﷲ سبحانه واﻻی باﻻترين است و قرآن آن را
بيان داشته است و آنان)معتزله( پنداشتهاند که معنای باﻻ
بودن ،غلبه است و باﻻ بودن ذاتی نمیباشد .نزد مسلمانان
اين گونه است که برای ﷲ باﻻ بودن در غلبه و باﻻ بودن
در ساير امور میباشد ،زيرا باﻻ بودن صفت ستايش است و
ثابت میکنيم که برای ﷲ تعالی باﻻ بودن در ذات و باﻻ
بودن در صفات و باﻻ بودن در چيرگی و غلبه وجود دارد .در
منﻊ کردن آنها از اين که برای اشاره به ﷲ سبحانه و
تعالى نبايد سمت باﻻ را نشان داد ،مخالفتی با تمامی
امتها میباشد ،زيرا اکثر مسلمانان و ديگر امتها در حد
قريب به اتفاق برای اشاره به ﷲ سبحانه و تعالى برای دعا
و درخواست به باﻻ اشاره میکنند و اجماع دارند که اين
امر حجت میباشد و به کسی اجازه داده نمیشود که برای

اشاره نمودن به سمت ﷲ تعالی ،به سمت پايين يا ساير جهات
غير از باﻻ ،اشاره نمايد.
قول أبوعمر بن عبد البر
در قبل از او ياد نموديم که نقل نموده است که صحابه و
تابعين بر اين که ﷲ تعالی بر روی عرش است و علم او در
هر مکانی میباشد ،اجماع داشتهاند و حتی يک نفر از آنها
با بقيه مخالفت ننموده است تا قول او حجت قرار داده شود
و همچنين از او سخنی نيکو دربارهی حديث نزول آورديم ،پس
برای مرور میتوان به آن رجوع نمود.
قول امام ابوبﻜر أحمد بن حسين بيهقي
در کتابش به نام »اﻻعتقاد« ،باب »القول في اﻻستواء«
گفته است که ﷲ تبارك و تعالى میفرمايد :الرحمن على
العرشِ استوى] طه]) [5 :ﷲ[ بسيار رحمتگر بر روی عرش
استقرار يافت( سپس آياتی که دربارهی استقرار پروردگار
بر روی عرش میباشد و آياتی که دربارهی باﻻ بودن ﷲ تعالی
از مخلوقاتش میباشد را بيان نموده است .همچنين اين آيات
را در کتابش به نام »اﻷسماء والصفات« آورده است و
درباره ی آنها سخن گفته است و در سخنانش گفتههايی
دربارهی رد بر کسی که بپندارد ،همراهی ﷲ تعالی با
مخلوقاتش همراهیِ ذاتی است وجود دارد ،رجوع شود به سخن
ِي السماِ
ء أن
ِنتم من ف
او دربارهی اين سخن ﷲ تعالی :أأم
ِكم اﻷرض ] ...الملک) [16 :آيا از کسی ايمن شدهايد
ِف ب
يخ س
که در آسمان است از اين که شما را در زمين فرو
ببرد.(...
قول
ذهبي در كتاب
»الحجة« گفته
فرموده است بر
میباشد.

أبوالفتح نﺼر بن ابراهيﻢ مقدسي
»العلو« از او آورده است که در کتابش
است :ﷲ تعالی همان گونه که در کتابش
روی عرشش استقرار دارد و از مخلوقاتش جدا

قول أبوجعفر همداني
شرح دهندهی عقيدهی طحاويه گفته است :محمد بن طاهر مقدسي
آورده است که شيخ أبوجعفر همداني در مجلس استاد
ابوالمعالي جويني معروف به امام الحرمين حاضر شد و او
دربارهی نفی صفت باﻻ بودن میگفت :ﷲ تعالی بر روی عرش
نمیباشد و او همين حاﻻ در هر مکانی است .شيخ أبوجعفر
گفت :يا استاد! دربارهی اين چيز محکمی که در قلبهايمان
میيابيم چه میگويی و آن اين است که هيچ عارفی هرگز
نگفته است يا ﷲ! مگر آن که در قلبش او را در باﻻ جستجو
کرده است و به سمت راست و چپش توجه ننموده است ،پس

چگونه اين درک را از خودمان دفﻊ کنيم؟ گفت :أبوالمعالي
بر سرش زد و پايين آمد و بپندارم گريه نمود و گفت:
همدانی مرا حيران نمود .اين ماجرا را ابن قيم در كتاب
»اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« به همان شکلی که ما از شرح
دهندهی عقيدهی طحاويه ياد کرديم ،ذکر نموده است .ذهبي
نيز در كتاب »العلو« آن را آورده است و گفته است :أبو
منصور بن وليد حافظ در رسالهاش به زنجاني نوشته است :از
عبدالقادر حافظ بحران از حافظ أبوالعﻼء از أبوجعفر ابن
أبي علي حافظ آورده است که گفت :از ابوالمعالي جويني
دربارهی اين سخن ﷲ تعالی سوال شد :الرحمن على العرشِ
استوى] طه]) [5 :ﷲ[ بسيار رحمتگر بر روی عرش استقرار
يافت( و او گفت :ﷲ بود و عرش نبود ،و شروع به بيراه
رفتن در کﻼم نمود .گفتم :آنچه را که به آن اشاره نمودی
میدانيم و آيا دليل قويی داری؟ گفت :هدفتش از اين سخن
چيست و منظورت از اين اشاره چه میباشد؟ گفتم :اين را
هيچ کس نگفته است و همگی قبل از آن که زبانشان سخن
بگويد ،نه رو به راست میکنند و نه رو به چپ بلکه رو به
باﻻ میکنند ،پس آيا برای اين امر دليل قويی داری تا ما
را از باﻻ و پايين رهايی دهی؟ من به گريه افتادم و مردم
نيز به گريه افتادند .استاد با دستش بر تخت کوبيد و
فرياد زد» :وای چه امر حيره کنندهای« و آنچه را که بر
آن بود رها کرد و در مسجد ايستاد و پايين آمد و جواب
نداد مگر آن که گفت» :ای عزيزم ،حيرت ،حيرت ،تعجب و
تعجب« .بعد از آن اصحابش شنيدم که میگفتند :از او
شنيديم که میگفت» :همدانی مرا حيران نمود« .شرح دهندهی
عقيدهی طحاويه دربارهی اين ماجرا گفته است :منظور از
شيخ اين بوده است که ﷲ تعالی بندگانش را بر اين امر
آفريده است و آن امری است که از رسوﻻن رسيده است و در
قلبهايشان نيازی قوی میبينند که به سوی ﷲ تعالی روی
نمايند و اين روی نمودن به سوی باﻻ است.
قول شيخ اﻹسﻼم أبوإسماعيﻞ عبد ﷲ بن محمد أنﺼاري هروي
ذهبي در كتاب »العلو« از او آورده است که در کتابش
»الصفات« ،اين باب »استواء ﷲ على عرشه فوق السماء
السابعة بائنا من خلقه من الكتاب والسنة« را آورده است
و در آيات و احاديث را آورده است – تا آنجا که گفته است:
 نقلهای بسياری وجود دارد که ﷲ تعالی باﻻی آسمان هفتمو به ذاته بر روی عرش میباشد و اين در حالی است که به
آنچه انجام میدهيد مینگرد و علم ،قدرت ،شنيدن ،ديدن و
رحمتش در هر مکانی است.
قول حسين بن مسعود بغوي

دربارهی اين سخن ﷲ تعالی در سورهی حديد :وهو معكم
]الحديد) [4 :و او همراه شماست( گفته است :با علم
]خودش[ .همچنين دربارهی اين سخن ﷲ تعالی در سورهی
ٍ] المجادلة) [7 :سه نفری
ِن نجوى ثﻼثة
مجادله :ما يكون م
ِﻻ
ِرهای سه نفر ،إ
با هم پنهانی صحبت نمیکنند( يعنی از س
ِعهم) مگر آن که او چهارمين آنها است( گفته است:
ه و ر اب
با علم ]خود[ پنهانی صحبت کردن آنها را میداند.
قول أبوالحسن ﻛرجي و او از بزرگترين فقهای شافعی است
ذهبي در كتاب »العلو« از آو آورده است که در عقيدهی
مشهورش گفته است:
بأرباب
عقيدة أصحاب الحديث فقد سمعت
دين ﷲ أسمى المراتب
از
عقيده اصحاب حديث اين است که شنيدهام
بزرگان دين ﷲ که آن را مراتب ناميدهام
مﻊ
عرشه
على
عقائدهم أن اﻹله بذاته
علمه بالغوائب
بر روی عرشش می-
عقيدهی آنها اين است که ﷲ به ذاته
باشد به همراه آن که علم او همراه امور غيبی میباشد
در قبل بيان داشتيم که ذهبي دربارهی آن گفته است که
عﻼمه تقي الدين ابن صﻼح دربارهی آن نوشته است :اين
عقيدهی اهل سنت و اصحاب حديث میباشد.
قول عﻼمه أبوبﻜر محمد بن وهﺐ مالﻜي در شرحش بر رسالهی
امام أبومحمد بن أبوزيد
ذهبي در كتاب »العلو« از او آورده است که گفته است :اما
سخنش» :إنه فوق عرشه المجيد بذاته« )او باﻻی عرشش
گرامیاش به ذاته میباشد( معنای فوق)باﻻ( و علی)بر( نزد
عرب يگانه است .در قرآن و سنت نيز آن را تصديق میکند و
آن همان سخن ﷲ تعالی است که میفرمايد :ثم استوى على
العرشِ] اﻷعراف 54 :و پنج آيهی ديگر[ )سپس بر روی عرش
استقرار يافت( ،همچنين میفرمايد :الرحمن على العرشِ
استوى] طه]) [5 :ﷲِ[ بسيار رحمتگر بر روی عرش استقرار
ِم
ِه
ِن فوق
يخافون ربهم م
يافت( ،همچنين میفرمايد:
]النحل) [50 :از پروردگارشان میترسند در حالی که باﻻی
آنها میباشد( ،سپس ماجرای آن کنيز و معراج به سوی سدرة
المنتهى را آورده است – تا آنجا که گفته است» – :فی« در
زبان عرب به معنای باﻻی يا بر روی نيز آمده است ،مانند
ِها] الملک) [15 :پس بر
ِب
ِي مناك
اين سخن ﷲ تعالی :فامشوا ف
ِي جذوع
گوشه و کنار آن راه برويد( ،همچنين میفرمايد :ف
ِ
ِ] طه) [71 :بر روی تنهی درخت خرما( ،همچنين می-
النخل

ِي السماِ
ء] الملک) [16 :آيا ايمن
ِنتم من ف
فرمايد :أأم
شديد از کسی که بر روی آسمان است؟( .اهل تأويل گفتهاند:
منظور باﻻی آن است و آن قول امام مالک است که آن را از
تابعين آموخته است و آنها از صحابه ياد گرفتهاند و
صحابه نيز فهمشان را از پيامبر گرفتهاند که ﷲ تعالی
باﻻی آسمان میباشد يعنی فوق آن و بر آن .به همين دليل
شيخ أبومحمد گفته است :او باﻻی عرشش میباشد ،سپس بيان
داشته است که باﻻ بودن او بر روی عرشش فقط به ذاته است،
زيرا او تعالی از تمامی مخلوقاتش بدون آن که کيفيت آن
بيان شده باشد ،جدا میباشد و او در هر مکانی با علمش و
نه با ذاتش قرار دارد .اين عبارت را ابن قيم در كتاب
»اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آورده است.
قول شيخ عبدالقادر جيلي حنبلي
شيخ اﻹسﻼم أبوالعباس بن تيميه در »الفتوى الحموية
الكبرى« و ذهبي در كتاب »العلو« و ابن قيم در كتاب
»اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از او آوردهاند که در كتاب
»الغنية« گفته است :اما شناختی که با آيات و دﻻيل مختصر
وجود دارد و آن اين است که شناخته شود و يقين حاصل شود
که ﷲ تعالی يکتا و يگانه است – تا آنجا که گفته است- :
او در جهت باﻻ و بر روی عرش استقرار دارد و اين در حالی
است که در محل پاشاهیاش با علمش بر اشياء احاطه دارد:
ِح يرفعه] فاطر[10 :
ِم الطيِب والعمل الصال
ِ يصعد الكل
ِليه
إ
)سخن نيک به سوی او باﻻ میرود و عمل صالح را باﻻ می-
ِن السماِ
ِي
ِ ف
ِليه
ض ثم يعرج إ
ء إ
ِر اﻷمر م
برد( ،يدب
ِلى اﻷرِ
ِما تعدون] السجدة) [5 :امر را
ٍ م
ِقداره ألف سنة
ٍ كان م
يوم
از آسمان به سوی زمين تدبير میفرمايد ،سپس ]امور[ به
سوی وی باﻻ میرود در روزی که مدت آن به اندازهی هزار
سال است که میشماريد( در نتيجه جايز نمیباشد که او در
مکانی است .بلکه گفته میشود او باﻻی آسمان و بر روی عرش
میباشد ،همان گونه که میفرمايد :الرحمن على العرشِ
استوى] طه]) [5 :ﷲِ[ بسيار رحمتگر بر روی عرش استقرار
يافت( ،شايسته اين است که صفت »استواء«)استقرار يافتن(
را تأويل ننمود و او به ذاته بر روی عرش استقرار دارد.
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
آن معلوم نمیباشد .ابن قيم گفته است :اين عبارت صريح وی
در »الغنية« میباشد .همچنين ابن قيم از او در کتابش
»تحفة المتقين وسبيل العارفين« آورده است :ﷲ تعالی به
ذاته بر روی عرش است و علم او هر مکانی را احاطه نموده
است.

قول امام شافعيان در زمان خودش ،سعد بن علي زنجاني
ابن قيم در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از او آورده
است که باﻻ بودن ]ﷲ تعالی[ به ذاته را به صراحت بيان
داشته است و گفته است :او با ذاتش بر روی عرشش میباشد.
ابن قيم گفته است :اين لفظ اوست و او امام سنت است .سپس
ابن قيم از او آورده است که گفت :او به ذاته بر روی
عرشش استقرار دارد و کيفيت ]اين قرار داشتن[ معلوم
نيست ،گفته است :مسلمانان اجماع دارند که ﷲ تعالی واﻻ و
ِك
ِحِ اسم رب
باﻻترين است و قرآن آن را بيان میفرمايد :سب
اﻷعلى] اﻷعلی) [1 :اسم پروردگار باﻻترت را تسبيح بگو!(.
برای ﷲ تعالی باﻻ بودن در غلبه و باﻻ بودن در ديگر امور
وجود دارد ،زيرا نزد هر عاقلی ،باﻻ بودن صفتی برای
ستايش است و به همين دليل ثابت میکنيم که برای ﷲ تعالی
باﻻ بودن ذاتی و باﻻ بودن در صفات و باﻻ بودن در چيرگی
و غلبه وجود دارد .نزد بيشتر مسلمانان و ديگر امتها
اجماع وجود دارد که به ﷲ جل ثناؤه در هنگام دعا و
درخواست به جهت باﻻ اشاره میشود .بر اين اتفاق نظری که
بين آنها وجود دارد ،در اين که هنگام اشاره به ﷲ سبحانه
به جهت باﻻ نگريسته میشود ،حجتی برای باﻻ بودن او می-
باشد .به کسی اجازه داده نشده است که هنگام اشاره به وی
به طرف پايين و يا ديگر جهاتی غير از باﻻ اشاره صورت
گيرد.
در بيان سخن اسماعيل بن محمد بن فضل تيمي آنچه را که
زنجاني گفته بود را آورديم و آن اين است که برای اشاره
به ﷲ تعالی به سوی باﻻ اشاره میشود و برای کسی جايز
نمیباشد که برای اشاره به وی ،به سوی پايين يا ديگر
جهتها غير از باﻻ اشاره نمايد .در اين امر رساترين رد
بر کسی وجود دارد که میپندارد ،همراهی ﷲ تعالی با
مخلوقاتش ذاتی است .اگر چنين امری به پندار چنين شخصی
درست باشد و از ﷲ تعالی به غير علم سخن به ميان بيايد،
پس جايز نمیباشد که برای اشاره به ﷲ تعالی به ديگر جهت-
ها اشاره نمود و اين خﻼف اجماع مسلمانان است.
قول شيخ موفق أبومحمد عبد ﷲ بن احمد بن محمد بن قدامه
مقدسي
در قبل آورديم که او گفته است که به اجماع پيشينيان ﷲ
تعالی باﻻی عرش است .همچنين ياد شد که در کتابش »إثبات
صفة العلو« بيان داشته است که تمامی علماء از صحابه و
امامان فقيه اجماع داشتهاند که ﷲ تعالی دارای صفت باﻻ
بودن میباشد و نقلها در اينباره به تواتر رسيده است و
توسط آن يقين حاصل میشود .میتوانيد به سخن او رجوع
کنيد .همچنين ﷲ سبحانه و تعالى به طور ذاتی در سرشتها
اين امر را قرار داده است که هنگام مشکﻼت به باﻻ

نگريسته میشود و در هنگام دعا و انتظار گشايش از طرف ﷲ
تعالی نيز دستها به سوی باﻻ گرفته میشود .کسی اين امر
را انکار نمیکند ،مگر بدعتگذاری که در بدعتش غلو می-
نمايد و يا به دليل تقليد در گمراهی ،دچار فتنه شده
است.
قول أبوعبد ﷲ محمد بن احمد انﺼاري قرطبي ،مؤلف تفسيری
بزرگ به نام »الجامع ﻷحﻜام القرآن«
در کتابش به نام »اﻷسنى في شرح أسماء ﷲ الحسنى« گفته
است :در اوايل اسﻼم جهت را برای ﷲ تعالی نفی نمودند،
بلکه آنها همگی آن را برای ﷲ تعالی ثابت شده میدانستند،
همان گونه که ﷲ تعالی در کتابش آن را گفته است و رسولش
نيز آن را بيان داشته است .احدی از پيشينيان صالح اين
را انکار نکرده است که قرار داشتن ﷲ تعالی بر روی عرش
حقيقت میباشد .سپس سخن ابوبکر حضرمي را که در رسالهاش
به نام »اﻹيماء إلى مسألة اﻻستواء« وجود دارد و حکايت
قاضي عبد الوهاب را آورده است که ذات ﷲ تعالی بر روی
عرش میباشد و آن سخن اشعری و ابن فورك در بعضی کتابهايش
و همچنين قول خطابي و ديگر فقهاء و محدثان میباشد.
قرطبي گفته است :آن قول أبوعمر بن عبد البر و طلمنكي و
ديگر علمای اندلسی است ،سپس بعد از بيان چهارده قول
گفته است :سپس اقوال را آشکار نموده است و آنچه در آيات
و احاديث وجود دارد را بيان داشته است و گفته است تمامی
بزرگان اهل خير گفتهاند :ﷲ تعالی بر روی عرشش است و اين
همان چيزی است که در کتابش و بر زبان پيامبرش جاری
ساخته است و کيفيت اين امر مشخص نمیباشد و از تمامی
مخلوقاتش جدا میباشد ،اين مذهب پيشينيان صالح بوده است
که افراد مورد اعتماد از آنها روايت کردهاند .ابن قيم
در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« آن را آورده است و آن
را تأييد نموده است.
قول شيخ اﻹسﻼم أبوالعباس بن تيميه
در يکی از فتواهايش گفته است :پروردگار سبحانه باﻻی
آسمانهايش بر روی عرشش و جدا از مخلوقاتش میباشد ،ذرهای
ذاتش در مخلوقاتش نمیباشد و ذرهای در ذات او از
ِ مجموع
مخلوقاتش وجود ندارد .صفحهی  ٤٠٦در جلد اول
الفتاوى چاپ قاهره در سال  ١٣٢٦ه .
در اول »الفتوى الحموية الكبرى« گفته است :اين كتاب ﷲ
تعالی از اول تا آخرش و سنت رسول ﷲ از اول تا آخرش سپس
سخن تمامی صحابه و تابعين ،سپس سخن ديگر امامان میباشد
و مملو از عبارات صريح يا آشکار میباشد که ﷲ سبحانه و
تعالى همان واﻻی باﻻترين است و او باﻻی هر چيزی میباشد
و او باﻻی عرش است و آن باﻻی آسمان میباشد ،سپس دﻻيل آن

از قرآن را بيان داشته است ،سپس گفته است :در احاديث
صحيح و حسن آن چنان که تعداد آنها قابل شمارش نيست اين
امر بيان شده است – سپس احاديث متعددی را دربارهی آن
آورده است و بعد از آن گفته است – :به مانند اين موارد
که کسی نمیتواند تعداد آنها را بشمارد ،مگر ﷲ تعالی
زياد آمده است و آن به رساترين شکل به صورت متواتر چه
لفظی و چه معنوی علمی يقينی را به ارث گذاشته است .از
محکمترين علوم اين باشد که رسول از ﷲ تعالی رسانده است
که ﷲ سبحانه بر روی عرش میباشد و او باﻻی آسمان است،
همان گونه که تمامی امتها از عرب و غير عرب چه در
جاهليت و چه در اسﻼم را بر آن آفريده است ،مگر
شيطانهايی که از فطرتی که او آفريده است ،خارج شدهاند.
سپس از پيشينيان اين امر رسيده است که اگر جمﻊ آوری
شوند به هزارها مورد میرسند .به عﻼوهی اين که نه در
كتاب ﷲ تعالی و نه در سنت فرشادهاش و نه احدی از
پيشينيان امت از صحابه و کسانی که از آنها به نيکی
تبعيت کردهاند و نه امامانی که زمان اهواء و اختﻼفات را
درک کردهاند ،جملهای وجود ندارد که با آن مخالفت نموده
باشد ،نه به صورت نص و نه به صورت ظاهری.
در کتابهای شيخ اﻹسﻼم و فتوايای کﻼمی او و آنچه از
بزرگان علماء دربارهی اثبات باﻻ بودن پروردگار بر
مخلوقاتش و اين که او سبحانه بر روی عرشش استقرار دارد
و از مخلوقاتش جدا میباشد نقلهای بسياری وجود دارد و
بيان آن با دﻻيل بسياری از آيات قرآن ،سنت و اجماع می-
باشد .تعدادی از آنها را در قبل بيان نموديم .اما سخنش
دربارهی همراهی ،سخن او اين میباشد که همراهی با علم
می باشد و اين مورد را نيز بسيار آورده است .همچنين
سخنان بسياری از علماء را در کتابها و فتواهايش آورده
است که بيان نمودهاند که بر اين امر اجماع وجود دارد.
تعدادی از نقلهای او را در قبل آورديم که در صورت نياز
می توان به آنها رجوع کرد و در آنها رساترين رد بر کسی
است که می پندارد ،همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش همراهی
ذاتی است.
در »الفتوى الحموية الكبرى« از پيشينيان امت و امامان
آن و اهل علم و عبادت آورده است که آنها ثابت نمودهاند
که ﷲ تعالی باﻻی آسمانهايش بر روی عرشش و جدا از
مخلوقاتش می باشد و مخلوقاتش نيز از وی جدا هستند.
همچنين ﷲ تعالی با علمش با بندگانش همراهی دارد و با
پيامبران و دوستانش همراهيی با ياری دادن ،تأييد و کافی
بودن دارد و همچنين او نزديک و اجابت کننده است .در
ِم است.
آيهی نجوا دليلی وجود دارد که او به آنها عال
همچنين در بيان »شرح حديث النزول« دربارهی اين سخن ﷲ
تعالی درسورهی حديد :وهو معكم أين ما كنتم] الحديد[4 :

)او او همراه شماست هر کجا که باشيد( و همچنين اين سخنش
ِعهم وﻻ
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
در سورهی مجادله :ما يكون م
ِﻻ هو معهم
ِك وﻻ أكثر إ
ِن ذل
ِسهم وﻻ أدنى م
ِﻻ هو ساد
ٍ إ
خمسة
أين ما كانوا] المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که با
يکديگر پنهانی صحبت کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها
میباشد و نه پنج نفری مگر آن که او همراه آنها میباشد و
نه کمتر از آن و نه بيشتر ،مگر آن که هر کجا که باشند،
همراه آنها است( گفته است :اثبات شده است که پيشينيان
گفتهاند :او با علمش همراه آنها است .ابن عبد البر و
ديگران بيان داشتهاند که صحابه و تابعين از آنها در
نيکی ،بر اين مسأله اجماع داشتهاند و حتی يک نفر در آن
امر با آنها مخالفت ننموده است تا سخن او دليل واقﻊ شود
و آن سينه به سينه از ابن عباس ،ضحاك ،مقاتل بن حيان،
سفيان ثوري و أحمد بن حنبل و ديگران رسيده است.
سپس آنچه را که ابن أبي حاتم در تفسيرش از ابن عباس رضي
ﷲ عنهما دربارهی اين سخن ﷲ تعالی روايت کرده است :وهو
معكم] الحديد) [4 :و او همراه شماست( را آورده است و
گفته است :او بر روی عرش است و علم او همراه آنهاست.
گفته است :از سفيان ثوري آمده است که گفت :علم او همراه
آنان است .همچنين از ضحاك بن مزاحم دربارهی اين سخن ﷲ
ِعهم] المجادلة:
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
تعالی :ما يكون م
) [7سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر آن که
چهارمين آنها او میباشد( تا آنجا که میفرمايد :أين ما
كانوا) هر کجا باشند( آورده است که گفت :او بر روی عرش
است و علم او همراه آنها میباشد .با اسنادی ديگر آن را
از مقاتل ابن حيان آورده است و او مورد اعتماد و ثقه
میباشد و به مانند مقاتل بن سليمان متهم نيست .همچنين
روايتی را آورده است که عبد ﷲ بن أحمد از ضحاك دربارهی
ٍ
ِن نجوى ثﻼثة
اين سخن ﷲ تعالی روايت کرده است :ما يكون م
ِك وﻻ
ِن ذل
ِسهم وﻻ أدنى م
ِﻻ هو ساد
ٍ إ
ِعهم وﻻ خمسة
ِﻻ هو راب
إ
ِﻻ هو معهم أين ما كانوا] المجادلة) [7 :سه نفری
أكثر إ
نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها
است و نه پنج نفری مگر آن که ششمين آنها است و نه کمتر
از آن و نه بيشتر ،مگر آن که هر کجا که باشند ،او همراه
آنهاست ( و گفته است :او بر روی عرش است و علم او همراه
آنها میباشد .همچنين از سفيان ثوري دربارهی اين سخن ﷲ
متعال :هو معهم أين ما كانوا] المجادلة) [7 :او همراه
شماست ،هرکجا که باشيد( گفته است :با علمش .همچنين آنچه
را که حنبل بن إسحاق در كتاب »السنة« آورده است را ياد
نموده است که گفته است :به ابوعبدﷲ أحمد بن حنبل گفتم:
معنای اين سخن ﷲ تعالی چه میباشد :وهو معكم أين ما
كنتم] الحديد) [4 :و او همراه شماست ،هر کجا که باشيد(

ِعهم
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
و همچنين :ما يكون م
]المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر
ِﻻ
آن که او چهارمين آنها است( تا آنجا که میفرمايد  :إ
هو معهم أين ما كانوا) مگر آن که او همراه شماست ،هر
کجا که باشيد( گفت :با علمش ،او آگاه به عالم غيب و
آشکار میباشد و ]با علمش[ به هر چيزی احاطه دارد و
بيننده و بسيار دانای غيبها میباشد ،غيب را میداند و
پروردگار ما بر روی عرش بدون هيچ حد و حدودی و توصيفی
قرار دا رد و کرسی او به وسعت آسمانها و زمين میباشد.
می گويم :سخنش بدون هيچ حد و حدودی و توصيفی به معنای آن
است که استقرار پروردگار بر عرش مرزی ندارد و کيفيت آن
قابل توصيف نمیباشد ،همان گونه که ربيعه بن أبي عبد
الرحمن و امام مالك گفتهاند» :استواء« )استقرار( معلوم
است و کيفيت آن در عقل نمیگنجد .شيخ اﻹسﻼم گفته است:
همچنين اين آيه با علم شروع شده است و با علم پايان
يافته است و سياق اين گونه است که بر اين دﻻلت میکند که
او به آنها آگاه است .سپس »معية« همراهی را بيان نموده
است و آن حکم میکند به بر سر کاری گرد آمدن و همنشينی و
رفيق شدن و اگر اين امر ]با علمش[ با بندگان باشد،
منافاتی با باﻻ بودن او بر روی عرشش ندارد و حکم »معية«
همراهی در هر جايی معنای خود را میدهد و همراهی با
مخلوقات با علم ،قدرت و توان است و گاهی برای بعضی از
بندگان به ياری دادن ،پيروز گرداندن و تأييد اختصاص
داده شده است.
قول حافﻆ محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي
ذهبي رحمه ﷲ تعالى دربارهی اثبات باﻻ بودن ﷲ تعالی بر
روی عرشش کتابی نوشته است به نام »العلو للعلي الغفار«
و در آن دﻻيلی برای باﻻ بودن از قرآن ،سنت ،سخنان صحابه
و تابعين و عدهای از آن علمای بزرگی که به زمان او
نزديک بودهاند را آورده است .از آنها اين میباشد که
اجماع وجود دارد که ﷲ تعالى باﻻی عرشش میباشد و با
مخلوقاتش با علمش همراهی میفرمايد .در آن کتاب گفته
است :دليلی بر اين امر میباشد که ﷲ باري تبارك و تعالى
باﻻی همه چيز و بر روی عرش گرامیاش میباشد ،بدون آن که
ِيه
ِﻊ كرس
در مکانهای ديگر باشد ،ﷲ تعالی میفرمايد :وس
ِيم
ِي العظ
السماواتِ واﻷرض وﻻ يئوده حِفظهما وهو العل
]البقرة) [255 :کرسی او به وسعت آسمانها و زمين است و در
نگهداری آن دو ناتوان نمیگردد و او واﻻی بسيار بزرگ
است( سپس آيات و احاديث بسياری را آورده است که دربارهی
اثبات باﻻ بودن ]ﷲ تعالی[ میباشد .میتوانيد به آن کتاب
رجوع کنيد که دارای فوايد و منافﻊ بسياری میباشد.

قول عﻼمه شمس الدين ابن قيﻢ
ابن قيم رحمه ﷲ تعالى دربارهی اثبات باﻻ بودن ﷲ تعالی
بر مخلوقاتش کتابی نوشته است به نام »اجتماع الجيوش
اﻹسﻼمية على غزو المعطلة والجهمية« و در آن دﻻيل باﻻ
بودن را از قرآن ،سنت ،سخنان صحابه و تابعين و علمای
بزرگی که به زمان او نزديک بودهاند را آورده است و از
آنها اين میباشد که حکايت کرده است که ﷲ تعالى باﻻی
عرشش می باشد و او با علمش با مخلوقاتش همراهی میفرمايد.
می توانيد به کتاب او رجوع کنيد که دارای فوايد و منافﻊ
بسياری میباشد.
همچنين برای ابن قيم فصلهايی در کتابش به نام »الكافية
الشافية« و در کتاب ديگرش به نام »الصواعق المرسلة على
الجهمية والمعطلة« وجود دارد که در آنها باﻻتر بودن رب
تبارك و تعالى از تمامی مخلوقاتش را بيان داشته است و
در آنها ردی بر اهل تشبيه و تعطيل آورده است .به اين
کتاب نيز میتوان رجوع نمود.
قول حافﻆ إسماعيﻞ بن عمر بن ﻛثير ]مؤلف تفسير ابن کثير[
در تفسير سورهی حديد و اين سخن ﷲ تعالی :وهو معكم أين
ِير] الحديد) [4 :و او همراه
ِما تعملون بص
ما كنتم وا ب
شماست هر کجا که باشيد و ﷲ به آنچه انجام میدهيد بينا
است( گفته است :به معنای آن است که شما را زير نظر دارد
و شاهد اعمالتان هر کجا که باشيد میباشد ،چه در خشکی و
چه در دريا ،چه در شب و چه در روز ،چه در خانهها و چه
در زمينهای متروکه .تمامی آنها در علم او يکسان است و
تحت نظر او میباشد و سخن شما را میشنود و مکان شما را
میبيند و اسرار و پنهانی صحبت کردن شما را میداند .در
تفسير سورهی مجادله گفته است :سپس ﷲ تعالی میفرمايد که
علم او به مخلوقاتش احاطه دارد و از آنها اطﻼع دارد و
سخن آنها را میشنود و هر گونه که باشند و هر جا که
باشند ،آنها را میبيند و میفرمايد :ألم تر أن ا يعلم
ٍ ...
ِن نجوى ثﻼثة
ض ما يكون م
ِي السماواتِ وما ف
ما ف
ِي اﻷرِ
]المجادلة) [7 :آيا نمیبينی که ﷲ آنچه در آسمانها و آنچه
در زمين است را میداند ،سه نفری نيستند (...به معنای
ِسهم وﻻ
ِﻻ هو ساد
ٍ إ
ِعهم وﻻ خمسة
ِﻻ هو راب
اسرار سه نفر ،إ
ِﻻ هو معهم أين ما كانوا
ِك وﻻ أكثر إ
ِن ذل
أدنى م
]المجادلة) [7 :مگر آن که او چهارمين آنها میباشد و پنج
نفری نيستند ،مگر آن که او ششمين آنها میباشد و نه کمتر
از آن و نه بيشتر ،مگر آن که هر کجا که باشند ،او همراه
آنان است( به اين معنا که از آنها اطﻼع دارد و سخن،
اسرار و پنهانی صحبت کردن آنها را میشنود و همچنين با
وجود آن که ﷲ تعالی به پنهانی صحبت کردن آنها آگاهی
دارد و آن را میشنود ،فرشتگان وی نيز آن را مینويسند.

به همين دليل اجماع وجود دارد که منظور از اين آيه
همراهی ﷲ تعالی با علمش میباشد و شکی دربارهی منظور آن
وجود ندارد ،بلکه شنوايی او همراه علم به آنها و بينايی
او دقيق شده در آنها وجود دارد و او سبحانه و تعالى از
مخلوقاتش اطﻼع دارد و اموری از آنها از وی پنهان نمی-
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قيامت به آنچه انجام دادند ،آنها را آگاه میفرمايد .ﷲ
به هر چيزی آگاه است( .امام أحمد گفته است :آيه را با
علم شروع میفرمايد و با علم آن را پايان میدهد.
]امام جعفر صادق امام ششﻢ شيعيان
از جابر جعفی روايت شده است که شنيدم امام صادق فرمود:
»ﷲ تبارک و تعالی ،در ثلث آخر شب به آسمان دنيا پايين
میآيد و ندا میدهد آيا توبه کنندهای هست تا توبه او را
بپذيرم؟ آيا استغفار کنندهای وجود دارد تا گناهان او را
مورد عفو و آمرزش قرار دهم .آيا دعا کنندهای هست که مرا
بخواند تا او را آزاد کنم و بيامرزم؟ آيا بيچارهای هست
که مرا بخواند تا برای او گشايشی به وجود بياورم و آيا
مظلومی هست که از من طلب کمک کند تا به او ياری
برسانم؟«.1
از امام صادق روايت شده است که فرمود :روز جمعه حق و
حرمتی دارد .مبادا که آن را تباه سازيد يا در انجام
عبادت ﷲ تقرب و نزديکی به او به وسيلهی عمل صالح و دوری
از همه گناهان و محرمات کوتاهی کنيد .زيرا خداوند در آن
روز نيکیها را دو برابر میکند و گناهان را محو و نابود
میکند .همچنين مرتبه انسانها را باﻻ میبرد .همچنين
فرمود :روز آن نيز همانند شبش بسيار فضيلت دارد .چنانچه
بتوانی آن را با نماز و دعا زندهداری ،پس چنين کن! زيرا
ﷲ در آغاز شب جمعه به آسمان دنيا فرود میآيد و نيکیها
را در آن چند برابر و گناهان را محو مینمايد .خداوند
بسيار گسترش دهنده نعمتها و بزرگوار است3[.2
در حد ممکن در اين موارد ،بيان علمای بزرگ را درباری
اثبات باﻻ بودن ﷲ تعالی آورديم و اين که او باﻻی تمامی
مخلوقات میباشد و بر روی عرشش استقرار دارد و از
مخلوقاتش جدا میباشد و مخلوقات نيز از وی جدا میباشند و
همراهی او با مخلوقاتش با علم ،احاطه ،شنيدن و ديدن می-
باشد .همچنين همراهی خاصی با پيامبران و دوستانش دارد
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که همان ياری ،تأييد و کافی بودن است .نه در قرآن و نه
در سنت و نه در سخنان صحابه و تابعين و کسانی که از
آنها در نيکی تبعيت نمودهاند ،هيچ چيزی وجود ندارد که
دليلی بر اين باشد که همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش ذاتی
است .فقط اين مسأله از نزد بعضی از اهل بدعت بيان شده
است و آنها میگويند :ﷲ تعالی به ذاته باﻻی جهان است و
او به ذاته همه جا موجود است .اين قولی باطل و مردود
است و دﻻيل بسياری از قرآن ،سنت و اجماع در رد آن وجود
دارد .بيان آن در اول کتاب وجود دارد که میتوان به آن
رجوع نمود.
سخنان علمای بزرگ متأخر که در قرن هشتم هجری به بعد
بودهاند دربارهی اثبات باﻻ بودن و رد بر کسی که بر خﻼف
آنچه اهل سنت و جماعت بر آن هستند ،نيز بسيار زياد می-
باشد و آنچه از متقدمين بيان داشتيم ان شاء ﷲ برای اين
امر کافی میباشد.
فﺼﻞ :رد ی بر اتهاماتی که بر بعﻀی از علماء وارد شده است
کسی که بر او رد آورده شد ،جمﻼتی از شيخ اﻹسﻼم ابن
تيميه ،ابن قيم ،ابن کثير و ابن رجب آورده است و اين در
حالی است که چيزی از آنها به پندار وی که همراهی ﷲ
تعالی با مخلوقاتش ذاتی است ،کمکی نمیکند و او فقط دچار
توهم شده است يا ديگران دچار توهم شدهاند که از آن
سخنان چيزی وجود دارد که قول باطل او را تأييد میکند.
زيرا از اجماع صحابه و تابعين بر اين که ﷲ تعالی بر روی
عرش است و علم او در هر مکانی وجود دارد ،اثبات شده است
که اين امر حجت میباشد و آياتی مثل اين سخن ﷲ تعالی:
وهو معكم أين ما كنتم] الحديد) [4 :و او با شماست هر
کجا که باشيد( و آياتی ديگر معنای آن فقط اين است که با
علمش همراه شماست و ﷲ تعالی به ذاته باﻻی آسمانهای می-
باشد و هر گونه بخواهد بر عرشش استقرار میيابد و بر اين
امر تمامی علمای بزرگ به طور کامل اجماع دارند و آن
اجماع را شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه ،ذهبي و ابن قيم و تمامی
امامان بيان داشتهاند .اين امر در اول کتاب ذکر شد .پس
هر کس با اجماع مخالفت کند ،مسألهی او رد شده است ،هر
که میخواهد باشد.
از جمله هايی که اين کسی که بر او رد آورده شد ،گفته
است :قول شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه در صفحهی  ٣از جلد پنجم
مجموع الفتاوى میباشد :کلمهی »مﻊ« اگر اطﻼق شود و در
ظاهر آن در لغت چيزی نمیباشد ،مگر همراهی مطلق بدون
واجب بودنِ برخورد يا مقابله از سمت راست يا چپ و اگر
مقيد به قيدی شود دليل بر همراهی به آن معنا میباشد.
گفته است :ﷲ حقيقتا همراه مخلوقاتش است و او بر روی
عرشش حقيقتا وجود دارد و احکام اين همراهی بر حسب موارد
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ِنها] الحديد) [4 :آنچه در زمين فرو میرود و
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آنچه از آن خارج میشود را میداند( تا آنجا که میفرمايد:
وهو معكم أين ما كنتم) و او همراه شماست هرکجا که
باشيد( ،ظاهر خطاب بر اين دﻻلت میکند که اين همراهی و
مقتضای آن به اين معناست که او از شما اطﻼع دارد و بر
شما شاهد است و نگهبان شما میباشد .اين معنا را پيشنيان
برگزيدهاند و آن به اين معناست که او با علمش همراه شما
میباشد .اين ظاهر خطاب است و حقيقت میباشد.
جواب اين است که گفته شود :اين جمله به کسی که بپندارد
که همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش همراهيی ذاتی است ،کمکی
نمیکند و بلکه در آن فقط بر او رد آورده شده است ،زيرا
شيخ اﻹسﻼم رحمه ﷲ تعالى به صراحت بيان داشته است که
همراهی ياد شده در اين سخن ﷲ تعالى :وهو معكم أين ما
كنتم] الحديد) [4 :و او همراه شماست هر کجا که باشيد(
با توجه به ظاهر خطاب حکم و مقتضای آن اين است که او از
شما اطﻼع دارد و شاهد شماست و نگهبان شما میباشد و گفته
است :اين معنا مطابق قول پيشينيان است که او با علم خود
همراه آنها است و گفته است :اين ظاهر خطاب بوده و حقيقت
آن میباشد.
اما قول همراهی ذاتی ،فقط قول حلوليان از جهميه میباشد.
آن را شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه در الفتاوى ياد نموده است.
اين امر در اول کتاب آورده شده بود که میتوان به آن
مراجعه نمود.
جملهی ديگری که چنين شخصی برای اثبات حرف خود آورده
است ،قول شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه است که در صفحهی  ٢٣١از
جلد پنجم از مجموع الفتاوى آورده است و آن اين میباشد:
او سبحانه همراه مسافر در سفرش و همراه اهلش در وطنش
میباشد و با اين وجود ﻻزم نمیباشد که ذات او با ذات
آنها مخلوط باشد – تا آنجا که گفته است - :ﷲ به بندگانش
آگاه است و او همراه آنهاست هر کجا که باشند و علم او
به آنها از لزومات همراهی است ،سپس گفته است :مدلول
لفظ ،منظور از آن میباشد .منظورم ﻻزم بودن آن معنا است
و آنچه که منظورم میباشد ،آن چيزی است که لفظ بر آن
دﻻلت میکند و در اصل لغت ،اين مطابقه و التزام است وجود
داشته باشد .اين لفظ فقط در لفظ ﻻزم نمیباشد ،بلکه
منظور از آن مدلول بودنش و ملزوم بودنش میباشد و آن
حقيقت است.
جواب اين است که گفته است :شخص رد شده سخن شيخ اﻹسﻼم را
کوتاه کرده است و جملهای که در اول آن وجود دارد را
نياورده است که در آن جمله منظورش از همراهی مشخص میشود
و آن اين است که همراهی با علمی است که تمامی بندگان را
در بر می گيرد و برای پيامبران ﷲ تعالی و دوستانش با

ياری دادن ،تأييد و کافی بودن میباشد .اين عبارت صريح
سخن شيخ اﻹسﻼم است که گفته است :اما گروه چهارم ،همان
ِم
پيشينيان امت و امامان آن کسانی که در علم و دين عال
شدهاند از شيوخ علم و عبادت میباشند ،آنها تمامی آنچه
در قرآن و سنت آمده است را بدون تحريف سخن ،به ثبت
رساندهاند و به آن ايمان آوردهاند .اثبات کردهاند که ﷲ
تعالی باﻻی آسمانهايش و بر روی عرشش و جدا از مخلوقاتش
میباشد و آنها نيز از وی جدا میباشند .همچنين او به طور
عمومی با علمش با بندگانش همراهی دارد و همراهی او با
پيامبران و دوستانش با ياری دادن ،تأييد و کافی بودن
است .همچنين او نزديک و اجابت کننده میباشد .در آيهی
نجوا دليلی بر اين وجود دارد که او به آنها آگاه است و
پيامبر فرموده است» :اللهم أنت الصاحب في السفر
والخليفة في اﻷهل« )يا ﷲ تو همراهی در سفر و جانشينی
]برای انسان[ در نزد اهل میباشی( پس او سبحانه همراه
مسافر در سفرش و همراه اهلش در وطنش میباشد و اين ﻻزم
نمیباشد تا ذات او با ذات آنها مخلوط باشد -تا آنجا که
گفته است - :در نتيجه ﷲ تعالی به بندگانش آگاه میباشد و
او همراه آنهاست هر کجا که باشند و علم او به آنها از
لزومات همراهی است .در سخنش که ﷲ تعالى باﻻی آسمانهايش
میباشد و او بر روی عرشش جدا از مخلوقاتش میباشد و آنها
نيز از او جدا میباشند و او به طور عمومی با علمش همراه
بندگانش است و به طور خاص با پيامبران و دوستانش با
ياری دادن ،تأييد و کافی بودن میباشد ،رساترين رد بر
کسی است که بپندارد ،همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش همراهی
ذاتی است .همچنين اين سخنش :در آيهی نجوا دليلی بر اين
است که او به آنها آگاه میباشد ،ردی ديگر بر چنين شخصی
است.
اما همراهيی که در اين سخنش وجود داشت :او همراه مسافر
در سفرش است و همراه اهلش در وطنش میباشد .همان همراهی
اطﻼع ،حفظ نمودن و کافی بودن است و به معنای همراهی
ذاتی نيست ،همان گونه که شخص رد شده اين گونه پنداشته
است .شيخ اﻹسﻼم آن را با اين سخنش به طور آشکار بيان
داشته است :اين امر ﻻزم نمیکند که ذات او با ذات آنها
مخلوط شود .کسی که در سخن شيخ اﻹسﻼم دربارهی همراهی
تأمل نمايد ،آن را به گونهای میيابد که همراهی در آن
حول علم ،احاطه ،شنيدن و ديدم برای عموم مخلوقات است و
برای ﷲ تعالی همراهی خاصی برای پيامبران و دوستانش می-
باشد که آن ياری دادن ،تأييد و کافی بودن است.
جملهی سومی که اين شخص به شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه نسبت
داده است در کتاب »العقيدة الواسطية« آمده است و تمام
اين سخن ياد میکند که ﷲ تعالی باﻻی عرش میباشد و همراه
بودن با ما حق است و حقيقت میباشد و احتياجی به تحريف

ندارد و او در فصلی که بعد از آن آمده است ،گفته است:
آنچه در قرآن و سنت از نزديکی و همراهی آمده است
منافاتی با باﻻ بودن و فوقيت او ندارد ،او سبحانه در
تمامی صفاتش چيزی شبيه او نمیباشد و او در پايين بودن
واﻻ است و در باﻻ بودنش نزديک است.
جواب اين است که گفته شود :شيخ اﻹسﻼم رحمه ﷲ تعالى
نگفته است که همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش همراهيی ذاتی
است تا چنين شخصی که بر او رد آورده شده است با سخن او
دليل بياورد .در جواب دادن به جملهی دوم ،آنچه را که
شيخ اﻹسﻼم از پيشينيان امت و امامان آنان آورد را بيان
داشتيم و آن اين بود که آنها ثابت کردهاند که ﷲ تعالی
باﻻی آسمانهايش میباشد و او بر روی عرشش است و از
مخلوقاتش جدا میباشد و آنها نيز از وی جدا میباشند و او
با علمش همراه تمامی بندگان به طور عموم میباشد و
همراهی او با پيامبرانش و دوستانش با ياری دادن ،تأييد
و کافی بودن است و در آيهی نجوا دليلی وجود دارد که او
به آنها آگاه است .پس سخن شيخ اﻹسﻼم در »الفتاوى« سخنش
در »العقيدة الواسطية« را روشن میکند و بيان میدارد که
منظور از همراهی ،همراهی با علم است و منظورش همراهی
ذاتی نمیباشد که ﻻزمهی مخلوط بودن او با مخلوقاتش در هر
مکانی است.
اما سخن شيخ اﻹسﻼم :و او در پايين بودن واﻻ است و در
باﻻ بودنش نزديک است .منظور از پايين بودن ،هنگام پايين
آمدن پروردگار تبارك و تعالى به سوی آسمان دنيا در يک
سوم آخر هر شب میباشد که برای آن احاديث ثابت شدهای از
پيامبر وجود دارد .همچنين پايين بودن وی منظور در شب
عرفه است که به اهل موقف نزديک میشود ،همان گونه که در
حديث مرفوع آمده است» :أن ﷲ تعالى يهبط إلى سماء الدنيا
عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف المﻼئكة« )ﷲ تعالی در شب
عرفه به سوی آسمان دنيا پايين میآيد و مﻼئک اهل موقف را
میپوشانند( .در پايين آمدن پروردگار تبارك و تعالى به
سوی آسمان دنيا در آخر شب و در شب عرفه و نزديک شدنش به
مخلوقاتش دليلی بر اين وجود ندارد که همراهی او با آنها
همراهی ذاتی است و سخن شيخ اﻹسﻼم نيز دليلی بر اين امر
نمیباشد .سخن او دربارهی همراهی در الفتاوى و ديگر
کتابهايش بيان داشتيم و همچنين نقلی که مسلمانان اهل
سنت بر آن اجماع دارند که معنای اين سخن ﷲ تعالی :وهو
معكم أين ما كنتم] الحديد) [4 :و او همراه شماست هرکجا
که باشيد( و به مانند اين سخن در قرآن موارد ديگری نيز
وجود دارد که منظور همراهی با علمش میباشد .میتوان به
آنچه در قبل از نقلهای وی آمد رجوع گردد و آن برای رد
کسی که دچار توهم شده است که او در »العقيدة الواسطية«
خﻼف اجماع صحابه و تابعين را دربارهی همراهی آورده است،

کافی میباشد و آن فقط همراهی با علم است و همراهی ذاتی
نمیباشد.
جمله ی چهارمی که چنين شخصی به آن استناد کرده است ،قول
ابن قيم در »مختصر الصواعق« میباشد و آن نهمين مثالی
است که ادعا کرده است که در آن مجاز وجود دارد و آن اين
سخن ﷲ تعالی میباشد :وهو معكم أين ما كنتم] الحديد[4 :
)و او همراه شماست ،هر کجا که باشيد( در پس آن آياتی را
آورده است که در آن همراهی آمده است ،سپس گفته است:
تمامی اين امور مجاز است و برداشت حقيقت از آن ممنوع
می باشد ،زيرا اگر حقيقت باشد ،شامل مخلوط شدن و مجاروت
می باشد که اين امر به طور کلی منتفی است و معنای آن
همراهی با علم ،قدرت و احاطه میباشد و همچنين همراهيی
وجود دارد که معنای آن پيروز گرداندن ،تأييد و کمک
نمودن است .اين چنين است حالت قرب و نزديکی .اصحاب
حقيقت گفتهاند :جواب آن چند وجه دارد – تا آنجا که گفته
است - :وجه چهارم اين است که منظور ظاهر لفظ نمیباشد و
حقيقت اين نيست که او با مخلوقاتش مخلوط میباشد – تا
ِ( آمده
آنجا که گفته است - :نهايتی آنچه با »مﻊ« )همراه
است ،همنشينی ،موافقت و همراهی در امری از امور میباشد
و همراه شدن بر حسب مورد آن لزومات مربوط به آن را ﻻزم
میدارد .پس اگر گفته شود :ﷲ به طور عمومی با مخلوقاتش
می باشد از لزومات آن اين است که با علم ،تدبير و قدرتش
همراه آنها است و اگر به طور خاص آمده باشد ،مانند اين
ِنون
ِين هم محس
ِين اتقوا والذ
ِن ا مﻊ الذ
سخن ﷲ تعالی :إ
]النحل) [128 :ﷲ ]متعال[ همراه کسانی است که تقوا پيشه
کنند و کسانی که آنها نيکوکار هستند( در اين حالت است
که همراهی با پيروز گرداندن ،تأييد و ياری دادن میباشد.
گفته است :ﷲ تعالی باخبر فرموده است که او همراه
مخلوقاتش می باشد و اين به همراه آن است که بر روی عرشش
استقرار دارد – تا آنجا که گفته است - :عمل او تناقضی با
همراهی او ندارد و همراهی او باﻻ بودنش را باطل نمیکند،
سپس دربارهی قرب و نزديکی ﷲ تعالی صحبت کرده است و گفته
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 باﻻی آسمانهايش بر روی عرشش است،
همان گونه که او سبحانه در آخر شب به بندگانش نزديک می-
شود و او باﻻی عرشش است و همچنين در شب عرفه برای اهل
عرفه نزديک میشود و اين در حالی است که او بر روی عرشش
میباشد .گفته است :او سبحانه در هنگام باﻻ بودنش نزديک
است و در هنگام نزديک بودنش ،باﻻ میباشد .گفته است:
چيزی که فهم اين شناختِ بزرگی پروردگار و احاطه داشتن او
به مخلوقاتش را برای شما آسان میکند ،اين است که
آسمانهای هفتگانه در دست او به مانند دانهی خردلی است

که در دست بندهای میباشد و او سبحانه آسمانها را در
مشتش میگيرد و زمين را با دستی ديگر میگيرد ،سپس آنها
را به لرزه می اندازد ،پس چگونه غير ممکن است که حق اين
باشد که او از روی عظمتش باﻻی عرشش میباشد و هر گونه
بخواهد به مخلوقاتش نزديک میشود و اين در حالی است که
او بر روی عرش میباشد.
جواب آن به دو شکل میباشد :يکی از آنها اين است که گفته
شود :اهل سنت و جماعت اجماع دارند که ﷲ تبارك و تعالى
بر روی عرشش استقرار دارد و علم ،قدرت و تدبيرش با
مخلوقاتش میباشد و اجماع دارند که معنای اين سخن ﷲ
تعالی :وهو معكم أين ما كنتم] الحديد) [4 :و او همراه
شم است هرکجا که باشيد( و آنچه به مانند آن در قرآن است،
اين همراهی با علم صورت میگيرد و ﷲ تعالی به ذاته باﻻی
آسمانها می باشد و بر روی عرشش هر گونه بخواهد استقرار
دارد .اين اجماع را ابن قيم در کتابش به نام »اجتماع
الجيوش اﻹسﻼمية« بيان داشته است و همگی در اين اجماع
حضور دارند و در آن چيزی که بر خﻼف سخنان مردم است وجود
ندارد.
دومين آنها اين است :هرگز در کتابهای ابن قيم اشارهی
آشکاری به همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش به صورت ذاتی
نمیباشد و سخن او فقط حول اثبات همراهی او با علم،
قدرت ،احاطه و ديدن برای عموم مخلوقات و ]به طور خاص[
برای پيامبران و دوستانش به صورت ياری دادن ،تأييد
نمودن و کافی بودن است .همچنين در کتابش به نام »اجتماع
الجيوش اﻹسﻼمية« آيات بسياری را دربارهی اثبات باﻻ بودن
پروردگار تبارك و تعالى و استقرار داشتنش بر روی عرشش
آورده است و از آنها اين سخن ﷲ تعالی در سورهی حديد
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ِير] الحديد) [4 :او کسی است که آسمانها و زمين
تعملون بص
را در شش روز آفريد ،سپس بر روی عرش استقرار يافت ،آنچه
در زمين فرو میرود و آنچه از آنها خارج میگردد و آنچه
از آسمان پايين میآيد و آنچه از آن باﻻ میرود را میداند
و او همراه شماست هر کجا که باشد و ﷲ به آنچه انجام می-
دهيد بينا است( سپس گفته است :عموم علم ،عموم قدرت،
عموم احاطه داشتن و عموم ديدن خودش را بيان فرموده است.
همچنين در كتاب »اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية« از قاضي أبوبكر
ابن طيب باقﻼني آورده است که او گفت :ﷲ تعالی میفرمايد:
ِنون] النحل) [128 :ﷲ
ِين هم محس
ِين اتقوا والذ
ِن ا مﻊ الذ
إ
]متعال[ همراه کسانی است که تقوا پيشه میکنند و کسانی
که نيکوکار هستند( و اين معنای حفظ نمودن ،ياری دادن و
تأييد میباشد و به معنای آن نمیباشد که او به ذاته

ِي
ِنن
همراه آنها است .گفته است و اين سخن ﷲ تعالی :إ
معكما أسمﻊ وأرى] طه) [46 :من همراه شما دو نفر هستم و
میشنوم و میبينم( با همين تأويل میباشد و اين سخن ﷲ
ِعهم] المجادلة:
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
تعالی :ما يكون م
) [7سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر آن که او
چهارمين آنها است( به اين معنا که او به آنها آگاه است
و امور سری و نجوای آنها از او پنهان نمیماند .ابن قيم
به اين قول اقرار نموده است و آن دليلی بر اين میباشد
که از آن رضايت داشته است و با آن موافق بوده است .در
آن رد ی بر کسی وجود دارد که بر خﻼف آن را به ابن قيم در
کتاب »الصواعق المرسلة« نسبت داده است .همچنين ابن قيم
در کتاب »الصواعق المرسلة« در کمتر از يک صفحه قبل از
سخنی که چنين شخصی از او نقل كرده است گفته است :وجه
دوم :ﷲ سبحانه در قرآن با نهايت محکمی بيان فرموده است
که او باﻻی آسمانهايش میباشد و او بر روی عرشش مستقر
است و او از مخلوقاتش جدا میباشد و مﻼئک به سوی او باﻻ
میروند و از نزد او پايين میآيند و همچنين او عيسی را
به سوی خودش باﻻ برد و سخن نيک به سوی وی باﻻ میرود و
ديگر دﻻيلی از عبارات صريح بيان میدارد که او از
مخلوقاتش جدا میباشد و باﻻی عرشش است .اين عبارات صريح
محکمی است که ردی بر کسی است که از آيات متشابه تبعيت
کرده است.
می گويم :در عبارات صريح محکم دليلی وجود دارد بر باﻻ
بودن ﷲ تبارك و تعالى بر باﻻی آسمانهايش و همچنين جدا
بودن او از تمامی مخلوقاتش و ردی رسا بر کسی است که
بپندارد همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است،
زيرا اين قول باطل الزام میگردد که در مخلوقات در محل-
های آنها حلول صورت گيرد و اين از باطلترين باطلها است.
اما نزديک بودن پروردگار تبارك و تعالى نسبت به
بندگانش ،آن امری ثابت شده در حديث نزول میباشد و بر
درست بود ن آن اتفاق وجود دارد .در حديث مرفوع آمده است:
» أن ﷲ تعالى يهبط إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيباهي
بأهل الموقف المﻼئكة« )ﷲ تعالی در شب عرفه به سوی آسمان
دنيا فرود میآيد و مﻼئک اهل موقف را میپوشانند( ،اين
حديث و حديث نازل شدن در آخر شب و ديگر احاديث که
دربارهی صفات میباشد ،امری ثابت شده از پيامبر میباشد و
بايد به آن ايمان آورد و همان گونه که آمده است از آن
استفاده گردد .اوزاعی گفته است :از مکحول و زهری
دربارهی تفسير اين احاديث – احاديثی که دربارهی صفات
آمده است – سوال شد و آنها گفتند :با آن همان طور برخورد
کنيد که آمدهاند .خﻼل در كتاب »السنة« آن را آورده است
و آن را شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه در »الفتوى الحموية
الكبرى« ذکر نموده است ،همچنين خﻼل آن را از وليد بن

مسلم آورده است گفت :از امام مالک ،سفيان ثوری ،ليث ابن
سعد و اوزاعي دربارهی نقلهايی که دربارهی صفات آمده است
سوال کردم و آنها گفتند :با آنها همان طور برخود کن که
آمدهاند .در روايتی ديگر گفتهاند :با آنها بدون بيان
کيفيت برخورد کن! همچنين اين روايت را شيخ اﻹسﻼم ابن
تيميه در »الفتوى الحموية الكبرى« آورده است و گفته
است :زهری و مکحول عالمترينِ تابعين در زمان خودشان
بوده اند و چهار نفر ديگر امامان جهان در زمان تابﻊ
تابعين بودهاند .همچنين شيخ از أبي سليمان خطابي آورده
است که در رسالهی مشهورش در »الغنية عن الكﻼم وأهله«
گفته است :از او دربارهی صفات و آنچه از آنها در قرآن و
سنت آمده است سوال نمودم و مذهب پيشينيان اين میباشد که
آن را ثابت شده میدانند و به ظاهر آن اقتدا میکنند و از
کيفيت دادن به آنها و تشبيه نمودن آنها خودداری می-
کردند.
وقتی اين امر مشخص شود ،مذهب پيشينيان اين است که
همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است و تا آنجا
که میدانم اين مسأله را حتی يکی از علمای اهل سنت و
جماعت نگفته است و آن فقط اقوال اهل بدعت و کسانی است
که میگويند :ﷲ به ذاته باﻻی جهان است و او به ذاته در
هر مکانی میباشد ،اين امر را شيخ اﻻسﻼم ديگران بيان
داشتهاند که در اول اين کتاب آن را بيان داشتهايم و می-
توان به آن رجوع نمود .کسی که بپندارد همراهی ﷲ تعالی
با مخلوقاتش همراهی ذاتی است و برای آن به اين استداﻻل
میکنند که پروردگار تبارك و تعالى به آسمان دنيا در آخر
شب پايين میآيد و همچنين در شب روز عرفه به اهل موقف
نزديک میشود ،از حق بسيار دور شده است و دربارهی ﷲ
تعالی بدون آگاهی سخن گفته است.
جملهی پنجمی که چنين شخصی آورده است :قول ابن رجب
دربارهی شرح حديث نوزدهم از اربعين نووی میباشد :اين
همراهی خاصی است که بر پيروز گرداندن ،تأييد ،حفظ و
ياری دادن دﻻلت میکند و اين بر خﻼف همراهی عامی است که
ِﻻ هو
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
در اين سخن ﷲ تعالی میباشد :ما يكون م
ِعهم] المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت
ر اب
کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها است( تا آنجا که می-
ِﻻ هو معهم أين ما كانوا ] ...المجادلة[7 :
فرمايد :إ
)مگر آن که او همراه آنهاست هر کجا که باشند (...اين
همراهی بر علم ،اطﻼع و زير نظر داشتن اعمال آنها دﻻلت
میکند.
جواب اين است که گفته شود :سخن ابن رجب رحمه ﷲ تعالى با
امری موافق میباشد که اهل سنت و جماعت در آن اجماع
دارند و همراهی عام همان همراهی با علم ،اطﻼع و زير نظر
داشتن میباشد و همراهی خاص همان همراهی پيروز گرداندن،

تأييد ،حفظ و ياری دادن است و در سخن او چيزی وجود
ندارد که موافق با پندار کسی باشد که همراهی ﷲ تعالی با
مخلوقاتش را همراهی ذاتی میداند.
جملهی ششمی که چنين شخصی آورده است :قول ابن كثير در
تفسير سورهی حديد است :به اين معناست که او شما را زير
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
روز .تمامی ]موجودات[ در علم او يکسان هستند و زير نظر
شنوايی و بينايی او هستند ،در نتيجه سخن شما را میشنود
و مکان شما را میبيند و سرها و پنهانی صحبت کردن شما را
میداند .همچنين در سورهی مجادله گفته است :بدون استثناء
اجماع وجود دارد که منظور از اين آيه همراهی از روی علم
است و شکی در منظور آن وجود ندارد .شنيدن او همراه علم
به آنها می باشد و ديدن او به دقت آنها را زير نظر دارد
و او سبحانه از مخلوقاتش اطﻼع دارد و هيچ امری از آنها
از وی پنهان نمیماند.
جواب اين است که گفته شود :در سخن ابن کثير ،چيزی وجود
ندارد که به نفﻊ آن کسی باشد که بپندارد ،همراهی ﷲ
تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است .آنچه ابن کثير
آورده است اين است که اجماع وجود دارد که همراهی ،همان
همراهی با علم است و رساترين رد بر کسی است که پندار او
مخالف اجماع میباشد.
اما در برابر سخن چنين کسی رد آورده شد ،بعد از بيان
سخنان شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه ،ابن قيم ،ابن كثير و ابن
رجب اين گفته میشود :در سخن آن علمای بزرگ اشارهای وجود
دارد ،بلکه در بعضی از آنها به صراحت بيان داشته میشود
که تفسير همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش همراه بودن با علم
می باشد ]و نه اين که خود او در آن مکان باشد[ تفسير به
ﻻزم يا حکم و مقتضای آن میباشد ،همان گونه که در سخن
شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه آمد .ﻻزم غير ملزوم است و مقتضى
ض است ،به همين دليل شيخ اﻹسﻼم گفته است:
غير مقتِ
همراهیها بر اساس مقتضای آن فرق میکند و گاهی مقتضای آن
از معنای آن میباشد و دﻻلت لفظ بر مدلول میباشد و گاهی
با مطابقت است و گاهی با تضمن و گاهی با التزام .دﻻلت
همراهی بر علم از دﻻلت ملزوم بر ﻻزم میباشد ،همان گونه
که شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه آن را به صراحت بيان داشته است.
به همين دليل گفته است :علم و آگاهی او به آنها از
لوازم همراهی است و همچنين از فرق گذاشتن .اين برای آن
است که علم به تنهايی ﻻزم همراهی نمیباشد ،بلکه برای آن
لوازم ديگری وجود دارد ،به مانند اطﻼع داشتن ،شنيدن،
زير نظر داشتن ،نگهبانی ،قدرت و توان و ديگر اموری که
مقتضای همراه میباشد .اين لوازم برای علم را شيخ اﻹسﻼم،
ابن قيم ،ابن كثير و ابن رجب رحمهم ﷲ تعالى بيان داشته-
اند و شيخ شنقيطي نيز به مانند آن را اين چنين گفته

است :اما همراهی عمومی که برای تمامی مخلوقات میباشد و
آن با احاطه داشتن کامل ،علم ،نفوذ قدرت و قرار داشتن
همهی آنها در دستش میباشد ،تمامی اين موارد بر اين دﻻلت
میکنند و تفسير پيشينيان از آن ،همان همراه بودن از روی
آگاهی است و اين از برای بعضی از لوازم آن است و معنای
آن به تنهايی فهميده نمیشود .منظور آنها از بيان اين
امر ،ترس از توهم دربارهی اين است که ﷲ باری تعالی جل و
عﻼ در مکانهای ما حلول میکند يا آنها منظورشان اين بوده
است که ادعای کسانی که حلولی جهميهای میباشند را رد
کنند .هدف آنها را شيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم در
الفهارس العامة از مجموع الفتاوى ص  ٩٠آورده است:
پيشينيان بعضی از عبارت صحيح »المعية« )همراهی( را به
همراهی از روی آگاهی تفسير کردهاند و مقتضای آن اين است
که استدﻻل حلوليان را دفﻊ نمايد.
جواب اين است که گفته شود :علمايی که چنين شخصی که بر
او رد آورده شده است ،ياد نموده است ،حتی يکی از آنها
نگفته است که همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی
می باشد و سخن آنها فقط بر اين بوده است که اثبات نمايند
همراهی با علم ،قدرت ،احاطه ،شنيدن و ديدن برای عموم
مخلوقاتش و اثبات نمايند که برای پيامبران ﷲ تعالی و
دوستانش همراهی با ياری دادن ،تأييد و کفايت میباشد و
در کمی پيشتر بود که سخن شيخ اﻹسﻼم ،ابن قيم و ابن كثير
بيان شد و در صورت لزوم میتوان به آن رجوع نمود .سخن
ابن رجب نيز که در قبل ذکر شد موافق با سخن شيخ اﻹسﻼم،
ابن قيم و ابن كثير بوده است و در جواب جملهی دومی که
شخص رد شده آورد ،آن ياد شده است .آنچه شيخ اﻻسﻼم از
پيشينيان امت و امامان آنها و امامان علم و دين از شيوخ
علم و عبادت ياد کرده است اين میباشد که آنها اثبات
نمودهاند که ﷲ تعالی باﻻی آسمانهايش است و او بر روی
عرشش جدا از مخلوقاتش میباشد و مخلوقاتش نيز از او جدا
میباشند .همچنين او به طور عمومی از روی علمش همراه
بندگان است و برای پيامبران و دوستانش با ياری دادن،
تأييد و کافی بودن همراه میباشد .همچنين در قبل بيان
نموديم که شيخ اﻹسﻼم ،ذهبي و ابن قيم ذکر کرده بودند که
بر اين امر اجماع وجود دارد و معنای اين سخن ﷲ تعالی:
وهو معكم أين ما كنتم] الحديد) [4 :و او همراه شماست هر
کجا که باشيد( و مانند آن که در قرآن موجود است ،اين
است که با علمش همراه آنها است و ﷲ تعالی به ذاته باﻻی
آسمانها می باشد و بر روی عرشش هر گونه بخواهد مستقر
است .آنچه بيان داشتيم رساترين رد بر کسی است که دچار
توهم شده است و چيزی را به آنها نسبت داده است که بر
خﻼف اجماع میباشد.

همچنين شيخ اﻹسﻼم در »شرح حديث النزول« گفته است ،لفظ
»المعية« )همراهی( در كتاب ﷲ تعالی به صورت عام میباشد،
همان گونه که در اين دو آيه آمده است :وهو معكم أين ما
كنتم] الحديد) [4 :و او همراه شماست ،هر کجا که باشيد(
ِعهم
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
و اين سخن وی :ما يكون م
]المجادلة) [4 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر
ِﻻ هو
آن که او چهارمين آنها است( تا آنجا که میفرمايد :إ
معهم أين ما كانوا) مگر آن که او همراه آنهاست هر کجا
که باشند( و به صورت خاص آمده است ،مانند آن که می-
ِنون
ِين هم محس
ِين اتقوا والذ
مﻊ الذ
ِن ا
فرمايد :إ
]النحل) [128 :ﷲ ]تعالی[ همراه کسانی است که تقوا پيشه
ِي
ِنن
کنند و کسانی که آنها نيکوکار هستند( و اين سخنش :إ
معكما أسمﻊ وأرى] طه) [46 :من همراه شما دو نفر هستم
ِن ا معنا
]و[ میشنوم و میبينم( و اين سخنش  :ﻻ تحزن إ
]التوبة) [40 :غمگين مباش! ﷲ ]متعال[ با ماست( ،اگر
منظور اين بود که او به ذاته با هر چيزی همراه است،
عموميت دادن آن با تخصيص دادن آن تناقض پيدا میکرد .او
ِن ا
میدانست که منظور از اين سخن ﷲ تعالی :ﻻ تحزن إ
معنا] التوبة) [40 :غمگين مباش! ﷲ ]متعال[ با ماست(
اختصاص به خودش و ابوبکر داشت و شامل دشمنان کافر آنها
نمیشد.
ِين
ِين اتقوا والذ
ِن ا مﻊ الذ
همچنين اين سخن ﷲ تعالی :إ
ِنون] النحل) [128 :ﷲ ]تعالی[ همراه کسانی است که
هم محس
تقوا پيشه کنند و کسانی که آنها نيکوکار هستند( و اين
را مخصوص آنها)متقيان( گردانده است و شامل ستمکاران و
بیبندوباران نمیباشد – تا آنجا که گفته است - :همچنين او
آيه را با علم شروع نموده است و آن را با علم به پايان
رسانده است و از سياق آيه معلوم است که منظور اين است
که به آنها آگاه میباشد .در جايی ديگر سخن را به درازا
کشانده است و بيان داشته است لفظ »المعية« در همراهی –
اگر حکم شود که گرد آمدن ،همنشينی و کنار کسی بودن -و
اين همراه بندگانش باشد ،منافاتی به باﻻ بودنش بر روی
عرشش ندارد و حکم همراهی در هر جايی بر حسب آن مشخص می-
شود ،با تمامی مخلوقات با علم ،قدرت و توانايی است و به
طور اختصاصی با کمک کردن ،پيروز گرداندن و تأييد .در
اين عبارت رساترين رد بر کسی وجود دارد که بپندارد
همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است.
در قبل در جواب جملهی چهارم آورديم که ابن قيم از قاضي
أبوبكر بن طيب باقﻼني آورده است که او دربارهی اين سخن
ِنون
ِين هم محس
ِين اتقوا والذ
مﻊ الذ
ِن ا
ﷲ تعالی :إ
]النحل) [128 :ﷲ ]متعال[ همراه کسانی است که تقوا يشه

کنند و آنها نيکوکار هستند و منظور آن اين نمیباشد که
ِي معكما
ِنن
ذات او همراه آنها است و اين سخن ﷲ تعالى :إ
أسمﻊ وأرى] طه) [46 :من همراه شما هستم ،میشنوم و می-
بينم( با همين تأويل از آن برداشت صورت میگيرد و اين
ِعهم
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
سخن ﷲ تعالی  :يكون م
]المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر
آن که او چهارمين آنها است( يعنی به آنها آگاه میشود و
همچنين از اسرار و پنهانی صحبت کردن آنها آگاهی دارد.
ابن قيم اين سخن را تأييد نموده است و در آن رساترين رد
بر کس ی است که بپندارد ،همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش
همراهی ذاتی است.
همچنين در قبل سخن ابن كثير دربارهی اين سخن ﷲ تعالی را
بيان داشتيم :وهو معكم أين ما كنتم] الحديد) [4 :و او
همراه شماست هر کجا که باشيد( و همچنين اين سخن وی:
ِعهم] المجادلة) [7 :سه نفری
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
يكون م
نيستند که پنهانی صحبت کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها
ِﻻ هو معهم أين ما كانوا
است( تا آنجا که میفرمايد :إ
)مگر آن که همراه آنها است هر کجا که باشند( و آنچه از
اجماع که بيان داشتيم ،روشن میسازد که منظور از اين آيه
همراهی با علم است .همچنين گفته است :شنيدن او نيز
همراه با علم به آنها میباشد و ديدن وی نسبت به آنها
دقيق است .در آن رساترين رد بر کسی است که بپندارد
همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است.
شيخ عﻼمه محمد أمين شنقيطي در تفسير اين سخن ﷲ تعالى:
ِنون] النحل) [128 :ﷲ
ِين هم محس
ِين اتقوا والذ
ِن ا مﻊ الذ
إ
]متعال[ همراه کسانی است که تقوا پيشه کنند و کسانی که
آنها نيکوکار میباشند( گفته است :اين همراهی مخصوص
بندگان مؤمنش میباشد و آن با کمک نمودن ،پيروز گرداندن
و توفيق دادن است .اما همراهی او با تمامی مخلوقاتش با
احاطهی کامل ،علم و نفوذ قدرتش است و تمامی آنها در دست
وی جل و عﻼ است .تمامی جهان در دست او جل و عﻼ کوچکتر
از دانهی خردلی میباشد و اين در آيات بسياری موجود می-
ِعهم وﻻ
ِﻻ هو راب
ٍ إ
ِن نجوى ثﻼثة
باشد ،مانند :ما يكون م
ِﻻ هو
ِك وﻻ أكثر إ
ِن ذل
ِسهم وﻻ أدنى م
ِﻻ هو ساد
ٍ إ
خمسة
معهم] ...المجادلة) [7 :سه نفری نيستند که پنهانی صحبت
کنند ،مگر آن که او چهارمين آنها است و پنج نفری
نيستند ،مگر آن که او ششمين آنها است و نه کمتر از آن و
نه بيشتر ]از آن[ مگر آن که او همراه آنها است( .همچنين
میفرمايد :وهو معكم أين ما كنتم] الحديد) [4 :و او
همراه شماست هر کجا که باشيد( ،همچنين میفرمايد :فلنقصن
ِين] اﻷعراف) [7 :از روی علم
ِب
ٍ وما كنا غائ
ِلم
ِع
ِم ب
عليه
برای آنها بيان خواهيم داشت و ما غايب نخواهيم بود(،

ِنه م
ِي شأنٍ وما تتلو م
همچنين میفرمايد :وما تكون ف
ِن قرآنٍ
ِ...
ِيه
ِيضون ف
ِذ تف
ِﻻ كنا عليكم شهودا إ
ٍ إ
ِن عمل
وﻻ تعملون م
]يونس) [61 :در حالتی نيستی و چيزی از قرآن نمیخوانی و
عملی را انجام نمیدهيد ،مگر آن که شاهد شما هستيم وقتی
که به آن مشغول میشويد .(...و ديگر آياتی که بيانگر اين
است که او جل و عﻼ بر روی عرشش استقرار دارد ،همان گونه
که شايستهی کمال و جمال وی است و به تمامی مخلوقاتش
احاطه دارد و تمامی آنها در دست وی میباشند و کوچکترين
ذرهای نه در زمين و نه در آسمان از او پنهان نمیماند و
در کتابی مبين نوشته شده است .در اين ردی بر کسی است که
بپندارد همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است.
وقتی اين امر معلوم میشود که سخن شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه و
سخن ديگر علمايی که او ياد نموده است با اجماع پيشينيان
امت و امامان آنها موافق میباشد و ﷲ سبحانه و تعالى به
طور عمومی با بندگانش با علم ،قدرت ،احاطه ،شنيدن و
ديدن همراه است و به طور خاص با پيامبران و دوستانش با
ياری نمودن ،تأييد و کافی بودن همراه است و در سخن آنها
چيزی وجود ندارد که کسی که بپندارد که ﷲ تعالی با
مخلوقاتش به طور ذاتی همراه است به آن استناد کند.
اما سخنش که منظور آنها را شيخ عبد الرحمن بن محمد بن
قاسم بيان داشته است و آن را در فهرست مجموع الفتاوى
قرار داده است.
جواب اين است که گفته شود :شيخ عبد الرحمن بن محمد بن
قاسم فهرست مجموع الفتاوى را جمﻊ آوری نکرده است و فقط
پسرش محمد بن عبد الرحمن بن قاسم آن را جمﻊ آوری نموده
است و آن در اولين صفحهی هر جزء از مجموع الفتاوى موجود
میباشد که میتوان به آن رجوع نمود.
اما سخن آن شخصی که بر او رد آورده شده است که اگر می-
خواهی بدانی که همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاش به ذاته بوده
و حقيقی است و اين باعث نمیشود که در آنها و مکانهای
آنان حلول نمايد ،پس بر آنچه که بعد از اين میآيد تأمل
کن ]تا متوجهی اين امر شوی[:
)أ( قول شيخ اﻹسﻼم و و ديگران اين است که همراه بودن
او با باﻻ بودنش منافاتی ندارد و او سبحانه در
پايين بودنش باﻻ است و در باﻻ بودنش نزديک است و
اگر همراهی فقط به صورت علم باشد ،به اين سخن
نيازی نمیباشد ،زيرا تصور منافات داشتن عموميت
علم و باﻻ بودن ذات ،ممکن نمیباشد و جايی وارد
نشده است.
)ب( قول ابن قيم رحمه ﷲ تعالى در مختصر الصواعق امری
است که فهم آن را برای تو آسان میکند .تا آخر
آنچه که در اين صفحات از او نقل کرديم و همچنين
قول شنقيطي رحمه ﷲ تعالى را در تفسيرش :تمامی

جهان در دست وی جل و عﻼ کوچکتر از دانهی خردلی
میباشد – تا آنجا که گفته است - :او سبحانه بر
روی عرش استقرار دارد همان گونه که شايستهی کمال
و جﻼل وی است و او به مخلوقاتش احاطه دارد و اين
امر به مانند آن است) (١که در دست وی میباشند.
قول ابن قيم رحمه ﷲ تعالى :او به ذاته به
)ج(
نيکوکاران نزديک است و رحمت او به شکلی نزديک می-
باشد که همانندی برای او وجود ندارد و او با اين
وجود باﻻی آسمانهايش بر روی عرشش است ،ثابت میکند
که او نزديکی ذاتی دارد و اين همراه باﻻ بودن وی
است که همانندی ندارد.
جواب اين است که اول سخنش دارای دو وجه است :يکی از
آنها اين است که گفته میشود آخر سخنش اول آن را رد می-
کند ،زيرا او ثابت میکند که همراهی با مخلوقات ذاتی است
و ثابت کردن آن ثابت کردن حلول او در آنها است ،همان
گونه که نفی نمودن حلول مستلزم نفی نمودن همراهی ذاتی
او میباشد و اين در حالی است که شخص رد شده ثابت نموده
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
است و او در آنها حلول مینمايد و همراه حلوليان شود که
میگويند :ﷲ به ذاته باﻻی جهان است و او به ذاته در هر
مکانی می باشد و يا آن که همراهی ذاتی با مخلوقات و حلول
او در آنها را ثابت نمايد و از اهل سنت و جماعت شود،
کسانی که اجماع دارند که ﷲ تعالى بر عرشش باﻻی تمامی
مخلوقاتش می باشد و او تعالی با علم ،مشاهده ،شنيدن
سخنان و حرکات آنها به طور عموم همراه میباشد و به طور
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.
وجه دوم اين است که گفته شود :در سخنان شيخ اﻹسﻼم ،ابن
قيم و شنقيطي چيزی وجود ندارد که دليلی بر اين باشد که
همراهی ﷲ 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
طور خاص برای پيامبران و دوستانش با ياری دادن ،تأييد و
کافی بودن است.
اما قول شيخ اﻹسﻼم رحمه ﷲ تعالى :بيان داشتن همراهی ﷲ
تعالى با باﻻ بودن او منافاتی ندارد ،منظور از همراهی،
)(١
سخن او »به مانند آن است« در نوشتهی شخصی که رد شده است،
آمده است و درست آن» ،تمامی آنها« میباشد] .يعنی تمامی آنها در
دست وی هستند[.

همراهی با علم ،قدرت و توان برای عموم مخلوقات است و به
طور خاص برای پيامبران و دوستانش همراهی با کمک کردن،
پيروز گرداندن و تأييد است .اين در آنچه از او در »شرح
حديث النزول« نقل شد و آنچه در کمی پيشتر بيان شد وجود
دارد که میتوان رجوع نمود.
اما قول ابن قيم :برای آن که فهم بزرگی پروردگار و
احاطهی او به مخلوقاتش برای شما آسان شود] ،بايد بدانيد
که[ آسمانهای هفتگانه در دست او به مانند دانهی خردلی
است در دست بنده و او سبحانه آسمانها را با يک دستش می-
گيرد و با دست ديگر زمين را میگيرد ،سپس آنها را به
لرزش میاندازد ،پس چگونه از روی حق بعد از اين عظمت،
قرار داشتن او بر روی عرشش غير ممکن است و هر گونه
بخواهد به بندگانش نزديک میشود در حالی که بر روی عرش
است .منظور او در اين بيان صريح اين میباشد که ﷲ تعالى
به بندگانش در آخر شب نزديک میشود ،در حالی که بر روی
عرشش قرار دارد و همچنين در شب عرفه به کسانی که در
صحرای عرفه هستند ،نزديک میشود و اين در حالی است که بر
روی عرشش میباشد و همراهی به صورت عموم او با علم،
تدبير و قدرت است و اما همراهی خاص او با پيروز
گرداندن ،تأييد و ياری دادن است .کمی پيشتر نقل ابن قيم
از قاضي أبوبكر بن طيب باقﻼني آورديم که او گفته است،
همراهی خاص با حفظ نمودن ،ياری دادن و تأييد است .گفته
است :منظور اين نمیباشد که ذات او همراه آنها است.
دربارهی همراهی عمومی گفته است :او به آنها آگاه است و
از آنچه پنهان میکنند و پنهانی صحبت میکنند ،آگاه است.
ابن قيم اين قول را تأييد نموده است و در آن – از آنچه
از سخن ابن قيم و آنچه را که دربارهی اجماع نقل کرده
است – معلوم میشود که معنای اين سخن ﷲ تعالی :وهو معكم
أين ما كنتم] الحديد) [4 :و او همراه شماست هر کجا که
باشد( و ديگر مواردی که به مانند آن در قرآن آمده است
اين میباشد که آن همراهی با علم و آگاهی است و ﷲ تعالی
باﻻی آسمانها بر روی عرشش هر گونه بخواهد استقرار دارد.
در اين بيان رساترين رد بر کسی وجود دارد که بپندارد
همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش ذاتی است.
اما سخن شنقيطي که کمی قبلتر آمد در آن به شکلی آشکار
بيان شده است که همراهی خاص ﷲ تعالی با کمک نمودن،
پيروز گرداندن و توفيق میباشد و اما همراهی عمومی با
تمامی مخلوقات همان احاطهی کامل ،آگاهی و نفوذ قدرت وی
میباشد و تمامی جهانيان در دست ﷲ جل و عﻼ میباشند .گفته
است :او بر روی عرشش استقرار دارد ،همچنان که شايسهی
کمال و جﻼل وی میباشد .در سخن شنقيطي رساترين رد بر کسی
وجود دارد که بپندارد همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش
همراهی ذاتی است.

اما قول ابن قيم که او به ذاته به نيکوکاران نزديک است
و رحمت او از لحاظ نزديکی همانندی ندارد و آنچه که شخص
رد شده آورده است که در اينجا نزديکی ذاتی را ثابت می-
کند و اين در حالی است که او باﻻ میباشد و نزديکی او
مانندی ندارد.
جواب اين است که گفته شود :نزديک بودن رحمت ﷲ تعالی به
ِن
نيکوکاران در قرآن ثابت شده است و ﷲ تعالی میفرمايد :إ
ِين] اﻷعراف) [56 :رحمت ﷲ به
ِن
ِن المحس
ِيب م
رحمت ا ِ قر
ن يکوکاران نزديک است( اما برای نزديک بودن او از لحاظ
ذاتی عبارت صريحی در قرآن و سنت وجود ندارد و برای آن
دليلی در عبارات صريح وجود ندارد که به آن دلگرمی وجود
داشته باشد .از پيامبر به ثبت رسيده است که فرموده است:
»ينزل ربنا تبارك وتعالى ﻛﻞ ليلﺔ إلى السماء الدنيا حين
يبقى ثلث الليﻞ اﻵخر« )پروردگار ما تبارک و تعالی هر شب
به آسمان دنيا پايين میآيد و آن يک سوم آخر شب است(
همچنين فرموده است» :إن ﷲ تعالى يهبط إلى السماء الدنيا
عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف المﻼئكة« )ﷲ تعالی در شب
عرفه به آسمان دنيا فرود میآيد و مﻼئک اهل موقف را فرو
می پوشانند( در نتيجه واجب است که آنچه از ﷲ تعالی و
رسولش آمده است را قبول کنيم و ثابت شده بدانيم و هر
گونه آمده است آن را برگيريم و سخنان ديگری که از مردم
به آن اضافه شده است را رها کنيم ،حتی اگر از بزرگان
ِليكم
ِل إ
ِعوا ما أنز
مارقه بودند ،ﷲ تعالی میفرمايد :اتب
ِيﻼ ما تذكرون
ِياء قل
ِ أول
ِه
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ِعوا م
ِكم وﻻ تتب
ِن رب
م
]اﻷعراف) [3 :از آنچه بر شما از طرف پروردگارتان ،نازل
شده است تبعيت کنيد و از اوليايی غير از او تبعيت
نکنيد! عدهی کمی هستند که پند میپذيرند( همچنين می-
ِا ِ
ِن ب
ِي يؤم
ِيِ الذ
ِيِ اﻷم
ِ النب
له
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ِعوه لعلكم تهتدون] اﻷعراف) [158 :پس ايمان
ِ واتب
ِه
ِمات
وك ل
بياوريد به ﷲ و فرستادهی پيامبرش که بیسواد میباشد و به
ﷲ ]تعالی[ و سخنانش ايمان آورده است و از او تبعيت
کنيد ،باشد که هدايت شويد( .سخن در برابر صفات توقيفی
است و اجتهاد در آن پذيرفته نمیشود.
وقتی اين امر معلوم میشود ،دانسته میشود که برای ﷲ
تعالی صفتی وجود ندارد که در قرآن و سنت نيامده است و
کسی که رد بر اين بياورد ،هر که میخواهد باشد ،سخن او
پذيرفته نمیشود و دليل آن همان چيزی است که ﷲ تعالی به
آن در دو آيهی سورهی اعراف امر فرموده است.
اما اين سخن شخص رد شده» :اين چنين است که میگوييم که
ثابت میکنيم که همراهی پروردگارمان حقيقی و ذاتی است«
شايستهی عظمت و جﻼلش نمیباشد و مشابه همراهی مخلوق با
مخلوق نيست و همچنين ثابت میکنيم که او باﻻی مخلوقاتش

است و بر عرشش استقرار دارد و اين شايستهی جﻼل او می-
باشد و چيزی به کيفيت او نمیشناسيم و برای او کيفيت
تصور نمیکنيم ،زيرا در آن صورت سخنی بر ﷲ تعالی به غير
علم گفتهايم .تصور ما از کيفيت او اين است که امکان
فهميدن چنين کيفيتی وجود ندارد .همچنين کسی که بپندارد
ﷲ تعالی به ذاته در مکانی است او را کافر میدانيم يا آن
که در اعتقادش دچار گمراهی شده است و با نسبت دادن
اعتقادش به پيشينيان امت يا امامان آن دچار دروغگويی
شده است و عقيدهی ما اين است که برای ﷲ تعالی همراهی
حقيقی وجود دارد که شايستهی او میباشد و آن حکم میکند
که بر هر چيزی با علم ،قدرت ،شنيدن ،ديدن ،توان و
تدبيرش احاطه دارد و او سبحانه پاک است از اين که با
مخلوقات مخلوط شود يا در آنها حلول نمايد ،بلکه او هم
در ذاتش و هم در صفاتش باﻻ میباشد و باﻻ بودن صفات
ذاتیاش به گونهای است که از او جدا نمیشود و او بر روی
عرشش آن گونه که شايستهی جﻼلش است ،استقرار دارد و اين
با همراهی او منافاتی ندارد ،هيچ چيز به مانند او نيست
و او شنوای بيناست.
او اين سخنان را در  ١٤٠٣ / ٦ / ٢٤هـ قـ نوشته است و آن
را به پايان رسانده است.
جواب او به طور کلی به دو شکل داده میشود :يکی از آنها
اين است که گفته شود :همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش به
طور ذاتی نه در قرآن وارد شده است و نه در سنت و نه از
يکی از صحابه و نه از يکی از تابعين و نه از امامان
اهل علم و هدايتی که بعد از آنها آمدهاند و نديدهام که
کسی آن را به اثبات برساند ،مگر کسی که بر او رد آورده
شده است .در کمی پيشتر آورديم که او کسی است که صفتی را
به ﷲ تعالی نسبت داده است که نه در قرآن آمده است و نه
در سنت و برای آن دليل از قرآن آورديم.
شکل دوم اين است که گفته شود :سخن کسی که بر او رد
آورده شد شامل حق و باطل میباشد ،اما آنچه حق در آنها
وجود دارد ثابت کردن باﻻ بودن ﷲ تعالی نسبت به مخلوقاتش
و استقرارش بر عرشش میباشد و اين شايستهی جﻼل اوست و
کسی از کيفيت استقرار او و تصور کيفيت آن اطﻼعی ندارد و
ﷲ تعالی ذاتش و صفاتش باﻻ میباشند و باﻻ بودن او از
صفات وی است که از او جدا نمیباشد و او با علم ،قدرت،
شنيدن ،ديدن ،توان و تدبيرش به هر چيزی احاطه دارد و
هيچ چيز به مانند او نيست و او شنوای بيناست و حق اين
است که کسی که بپندارد ﷲ تعالی با ذاتش در هر مکانی است
را کافر و گمراه بدانيم و تمامی آنچه را که به پيشينيان
امت و امامان آن نسبت داده است را دروغ میدانيم .همچنين
ﷲ تعالی پاکتر از اين میباشد که با مخلوقات مخلوط شود و
در مکانهای آنها حلول نمايد.

اما آنچه از باطل در آن وجود دارد اين است که سعی کرده
است تا ثابت کند که ﷲ تعالی دارای همراهی ذاتی با
مخلوقاتش است .اين برای کسی که علم و فهمی دارد پوشيده
نيست که اگر همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش ذاتی باشد،
مستلزم آن میشود که با آنها مخلوط شود و همراه آنها در
مکانهايشان حلول نمايد .واجب است که ﷲ تعالی را از اين
امر پاک بدانيم .همچنين آنچه از باطل در آن است اين
پندار او میباشد که همراهی ذاتی برای ﷲ تعالی شايستهی
پروردگاری و جﻼل اوست ،اين از برعکس کردن حقيقت است
زيرا همراهی ذاتی برای پروردگار مستلزم اين است که با
آنها مخلوط شود و در مکانهای آنها حلول نمايد و اين با
عظمت پروردگار و جﻼلش و باﻻ بودنش نسبت به مخلوقاتش
منافات دارد .همچنين باطل ديگری که وجود دارد اين است
که باﻻ بودن ﷲ از مخلوقاتش و استقرارش بر روی عرشش و
همراهی ذاتی او با مخلوقاش را يکجا جمﻊ کرده است و اين
يکجا جمﻊ نمودن دو امر متناقض است .همچنين باطل ديگری
که وجود دارد اين است که پنداشته است باﻻ بودن پروردگار
نسبت به مخلوقات و استقرارش بر روی عرشش با همراهی ذاتی
او با مخلوقاتش منافاتی ندارد و اين بر عکس کردن حقيقت
است ،زيرا باﻻ بودن پروردگار و استقرار بر روی عرش که
باﻻی 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
اصرار داشتن بر سخن باطلش است که همان همراهی ذاتی و
اعتقاد او به آن و فراخ کردن سينهاش برای آن است که
تمامی اين موارد باطل و گمراهی است.
از ﷲ تعالی در خواست مینماييم که اهل باطل را به حق
بازگرداند و آنان را از دعوتگران به سوی گمراهی قرار
ندهد ،همانا او ولی اين امر است و بر آن توانا میباشد.
صلى ﷲ و سلم على نبينا محمد و على آله و أصحابه و من
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
از نوشتن اين کتاب که دربارهی رد ]عقيدهی اشعری است[ در
تاريخ  ١٤٠٤ / ٣ / ٢٨هـ قـ فارغ شدم و آن به دست محتاج
ﷲ تعالی :حمود بن عبد ﷲ بن حمود تويجري ﷲ تعالی او ،پدر
و مادرش ،مردان و زنان مؤمن را بيامرزد نوشته شد .شکر
برای ﷲ تعالی است همان کسی که امور صالح با نعمت او به
پايان میرسد.
بسﻢ ﷲ الرحمن الرحيﻢ
شکر و ستايش برای ﷲ پروردگار جهانيان است و صلوات و سﻼم
بر پيامبر ما محمد و بر آل و اصحابش و کسی کـه از آنهـا
در نيکی تا روز قيامت تبعيت کند.
اما بعد:

شيخ محمد صالح عثيمين از شيخ عبد العزيز بن باز ،خواسـت
تا کتاب من که ردی بر کسـی اسـت کـه بپنـدارد همراهـی ﷲ
تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است برای او بفرستد و او
آن را برايش فرستاد و بعد از خواندنش سـخنی را گفـت کـه
خواهد آمد .زيرا در آن ردی بر کسی وجـود داشـت کـه مـی-
پندارد همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش همراهـی ذاتـی اسـت،
شيخ محمد نيز جواب آن را داد .از ﷲ تعالی درخواست میشود
که به همه توفيق آنچه را بدهد که دوسـت مـیدارد و از آن
راضی می گردد و اين که پروردگار ما حق را به ما حق نشـان
ـه
دهد و توفيق تبعيت آن را به ما دهد و باطل را باطـل بـ
ما نشان دهد و دوری از آن را نصـيب مـا گردانـد و آن را
برای ما وارونه نشان ندهد تا توسط آن گمراه شويم.
گفت اين مطلب را فقير إلى ﷲ تعالى حمـود بـن عبـد ﷲ بـن
حمود تويجري نوشته است و صلوات و سﻼم بر پيامبر ما محمد
و بر آل و اصحابش و هر کسی که از آنها به نيکـی تـا روز
قيامت تبعيت کند.
بسﻢ ﷲ الرحمن الرحيﻢ
ـک
شکر و ستايش برای ﷲ است ،او را حمـد گفتـه و از او کمـ
ـوی او توبـه
میطلبيم و از او طلب آمرزش مینماييم و به سـ
میکنيم .به ﷲ تعالی پناه میبريم از شرهای درونيمان و از
نتيجهی بد اعمالمان .کسی را که ﷲ تعالی هـدايت فرمايـد،
گمراه کنندهای ندارد و کسی را کـه گمـراه سـازد ،هـدايت
کنندهای ندارد .گواهی میدهم که هيچ پرستش شوندهی برحقـی
جز ﷲ وجود ندارد ،يکتا و بیشريک است و گواهی میدهـم کـه
محمد بنده و فرستادهی وی میباشد ،صلوات و سﻼم کامـل بـر
او و بر آل و اصحابش و کسی که از آنها به نيکـی تـا روز
قيامت تبعيت کند.
اما بعد :کتابی را کـه برادرمـان شـيخ حمـود بـن عبـد ﷲ
تويجري تأليف نموده است و دربارهی باﻻ بـودن ﷲ تعـالی و
جدا بودن او از مخلوقاتش میباشد و رد بـر کسـی اسـت کـه
بپندارد همراهی ﷲ 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 باﻻ بودن ﷲ تعالی به ذات و صفاتش بـا دﻻيلـی
از قرآن ،سنت ،اجماع ،عقل و فطرت.
دوم :اثبات قـرار داشـتن ﷲ بـه ذاتـه بـر روی عرشـش کـه
استقراری حقيقی است که شايستهی جﻼل و عظمت وی مـیباشـد،
بدون آن که کيفيت آن بيان گردد و مشابهای برای آن وجـود
داشته باشد و برای آن دﻻيلی از قرآن ،سنت و اجماع آورده
شد.
سوم :اثبات همراهی ﷲ تعالی با مخلوقاتش با علمش و احاطه
داشتن او ]با علمش[ به طور عمومی و همچنين همراهی او با
ياری دادن و تأييد نمودن همراه با عمل و احاطهاش به طور

خصوصی ]با کسانی که دوستشان میدارد[ و تأييد نمودن ايـن
امر با آنچه از پيشينيان و امامان آنها بيان شده است.
چهارم :باطل بودن حلوليان که میگويند ﷲ تعالی بـا ذاتـش
بر ر وی زمين يا بر روی زمين و بر روی عـرش قـرار دارد و
برای آن دﻻيلی از قرآن ،سنت ،اجماع و عقل آورده است.
پنجم :انکار نمودن قول همراهی ذاتی ﷲ تعالی.
تمامی آنچه او بيان داشته است حق مـیباشـد و بـرای بـاﻻ
بودن ﷲ تعالی با ذات و صفاتش از مخلوقاتش دﻻيـل متعـددی
از آيات وجود دارد که کسی که کتاب ﷲ تعالی را برای کسـب
علم بخواند ،اين امر برايش روشن میشود ،همچنـين از سـنت
دﻻيلی برای آن وجود دارد که دارای انواع قـولی ،فعلـی و
اقرار نمودن است که در احاديث بسياری بيان شده اسـت کـه
به حد متواتر میرسد و به شکلهای متنوعی بيان شده است.
برای آن دو دليل عقلی وجود دارد:
يکی از آنها :باﻻ بودن صفت کمـال اسـت و ﷲ تعـالی دارای
صفات کمال به هر شکلی میباشد ،همان گونه که ﷲ تعالی می-
ِيـز
ض وهو العز
فرمايد :وله المثل اﻷعلى ف
ِي السماواتِ واﻷرِ
ـودن در
ـالتر بـ
ـل بـ
ـرای او مثـ
ـروم) [27 :و بـ
ِ ـيم] الـ
الحك
آسمانها و زمين میباشد و او بسيار باعزتِ بسيار با حکمـت
است( در نتيجه باﻻ بودن برای او واجب میگردد.
دوم :ا گر صفت باﻻ بودن از وی گرفته شود صفت پايين بـودن
برای او به اثبات میرسد که در مقابل آن است و صفت پايين
بودن نقصان و ايراد است و ﷲ تعالی از هر نقـص و ايـرادی
پاکی میباشد.
همچنين فطرت نيز بر باﻻ بودن ﷲ تعالی دارای دليل قطعيـی
میباشد .هر کس دعا کند يـا بترسـد ،بـرای رو نمـودن بـه
پروردگارش تعالی نه به راست متوجه میشود و نـه بـه چـپ،
بلکه به آسمان رو میکند و مسلمانان در سجدههايشـان مـی-
گويند» :سبحان ربي اﻷعلى« )پاک و منزه است پروردگار واﻻ
و باﻻتر من( و در قلبشـان متوجـه جهتـی نمـیشـوند ،مگـر
آسمان.
پيشينيان امت و امامان آن بر اين امر اجماع دارنـد و از
برای اين دﻻيل ،حکم نمودهاند که ﷲ تعالی ،به ذاته و بـا
صفاتش باﻻ میباشد و کسی بـا آنهـا در ايـن امـر مخالفـت
ننموده است مگر شيطانهای حلولی کـه نفـرات اوليـه آنهـا
جهميه و ديگر فرقهها بودهاند يا آن که راه تعطيـل را در
اين باره در پيش گرفتهاند و گفتهاند :او در اين جهـان و
در خارج آن نمیباشد و نه باﻻی آن است و نه پايين آن می-
باشد و از آن جدا نمیباشد .بعضی از علماء گفتهاند :اگـر
ﷲ تعالی را بعدم توصيف نماييد بهتر است تا با ايـن صـفت
او تعالی را که دارای علوی بزرگ است ،توصيف کنيد.
ـت اسـت و آن
استقرار ﷲ تعالی بر روی عرشش به ذاتـه حقيقـ
باﻻ بودنی است که خاص میباشد و شايسـته جـﻼل و عظمـت او

است .دربارهی آن از پيشينيان چهار معنا آمده است که اين
ـاع و چهـارم
يکی از آنها می باشد و دوم صعود و سـوم ارتفـ
استقرار است و تمامی آنها حق است و تناقضـی در آن وجـود
ندارد و با آنچه ﷲ تعالی از کامل بودن که برای او واجـب
است ،منافاتی ندارد.
کسی با پيشينيان در اين امر مخالفت نکرده است ،مگر اهـل
تحريف و تعطيل و میگويند :معنای آن استيﻼء يافتن بـر آن
است و آن قولی باطل و مخالف آشـکار قـرآن و سـنت اسـت،
زيرا ﷲ تعالی استقرار بر عرش را در هفت جای قـرآن بيـان
می فرمايد و حتی يکی از آنها با معنای استيﻼء تفسير نشده
ا ست تا بقيه را به مانند آن تفسـير نمـاييم ،همچنـين او
لفظ فعل را همراه با »ثم« )سپس( در شش جـا مـیآورد و در
جای هفتم با پادشاهی میآورد که اين امر بـه طـور آشـکار
منﻊ مینمايد که معنای آن استيﻼء باشد و همچنـين در سـنت
به طور صريح و آشکار بيان شده است که ﷲ باﻻی عرش اسـت و
اين نيز دليلی بر اين است که تفسير نمودن »اسـتواء« بـه
استيﻼء از امور باطل است.
تفسير همراهی ﷲ 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
که حت ی يک نفر از اهل علم با آن مخالفـت ننمـوده اسـت و
حکمی که برای اين امر صادر شده است از سـياق آيـاتی کـه
دربارهی آن است معلوم میشود.
برای او همراهيی عمومی وجود دارد کـه ﷲ تعـالی آن را در
سوره ی مجادله بعـد از علـم و قبـل از علـم آورده اسـت و
همچنين در سورهی حديد بعد از آن از علم سخن گفته اسـت و
ِير) و ﷲ به آنچه
ِما تعملون بص
بعد از آن میفرمايد :وا ب
انجام میدهيد ،بينا است(.
همچنين همراهی خاصی را ﷲ تعالی در سورهی محمد بيان مـی-
دارد که آن هنگامی است که مؤمنان را از سسـتی نمـودن در
جنگ با دشمنان نهی میکند و همچنين در سورهی توبه هنگامی
ـ ه زيـر
که ابوبکر به پيامبر میگويد :اگر يکی از آنها ب
پايش نگاه کند ما را میبيند ،پيامبر میفرمايد :ﻻ تحـزن
ِن ا معنا] التوبة) [40 :غمگين مباش ﷲ با ماست( و ايـن
إ
ـ ه ايـن شـکل در آنهـا
چنين است بقيهی آياتی که همراهی ب
بيان شده است.
باطل بودن قول حلول با دﻻيلی از قرآن ،سنت ،عقل ،فطرت و
اجماع معلوم است و اين امر با باﻻ بودن ﷲ تعالی بـا ذات
و صفاتش به شکلی کامل تناقض دارد و اگر باﻻ بـودن ذات و
صفاتش ثابت شده باشد اين امر ،امری باطـل اسـت و بـا آن
تناقض دارد.
انکار نمودن قول همراهی ذاتی واجب است ،زيرا آن مسـتلزم
اين است که حلول صورت گيرد و اعتقاد به حلول امری باطـل

است و هر ک اری که مستلزم امری باطـل باشـد ،بايـد آن را
انکار نمود و گويندهی آن را هر کـه مـیخواهـد باشـد ،رد
نمود.
از ﷲ تعالی درخواست مینمايم که تمامی ما را کمـک کننـده
به يکديگر در نيکی و تقوا قرار دهد و ما را بـه راه راه
درست راهنمايی نمايد و ما را از روی حق ياری کنـد و مـا
ـا
را از ياران حق قرار دهد ،او ولی آن است و بر آن توانـ
میباشد و او نزديک و اجابت کننده است.
نويسنده اين مطلب :محمد صالح عثيمين در 1404/4/15هـ قـ.

