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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  » سعيد افغانی –سعيدی « امين الدين داکتر الحاج  

  ٢٠١۴ اپريل ١۴

  الحسنیءاسما
  ! محترم  ۀخوانند

وجود ندارد، ولی بين اسم ھای هللا تعالی با صفات »  اسماء الحسنی« با »  اسماء هللا« فرقی بين : قبل از ھمه بايد گفت 

  :او تفاوت است

ِ األَْسَماء اْلُحْسنَی فَاْدُعوهُ « : فرمايد  که خداوند متعال در مورد می طوری اسماء و صفات الھی ھمگی نيکو ھستند ّ ِ َو

و منظور از اسماء،  !بخوانيد) نامھا(ست؛ خدا را به آن ھای نيک ا و برای خدا، نام) (١٨٠ : ت اعراف آيۀسور( »بِھَا

 خداوند دارای اسم البته بايد توجه داشت که تمامی اسماء هللا ، صفت برای هللا تعالی ھستند مثالً . اسمھای هللا تعالی ھستند

ين مطلب صادق  عکس ارحيم است و می توان از اسم رحيم صفت رحمت را برای هللا تعالی اثبات نمود، ولی لزوماً 

نام ه  خداوند دارای صفت فريادرس است ولی اسمی بنيست يعنی تمامی صفات هللا تعالی اسمی برای خداوند نيستند مثالً 

  .فريادرس ندارد

  :عبارتیه ب

  :فرق بين اسماء هللا با صفات هللا تعالی به دو امر مربوط می شود

الحکيم و العليم و السميع، که اين اسماء  : ذات هللا تعالی دارد مانند  اسماء خداوند عبارتند از ھر آنچه که داللت بر:اول

  .داللت بر ذات هللا تعالی دارند و نيز آنچه که بر حکمت و علم و سمع و بصر او مربوط ھستند

  .حکمت و علم و سمع و بصر: اما صفات در حقيقت مدحی که داللت بر کمال ذات هللا تعالی دارد ، می باشد مانند

که ( ولی صفت فقط بر يک امر ) ھم داللت بر ذات هللا و ھم داللت بر صفت هللا تعالی(س اسم بر دو امر داللت دارد پ

  .داللت دارد) ھمان صفت است

 صفتھای هللا تعالی؛ االتيان و المجیء و نزول است ۀ از جملعتر از اسماء هللا ھستند، مثالً ي صفتھای هللا تعالی وس:دوم

  .را مشتق نمود) النازل اآلتی و الجائی و( از اين صفات اسمھای ولی نمی توان

 از رحمن و سميع و بصير که جزو اسمھای هللا اما ھر يک از اسماء الھی داللت بر صفتی برای هللا تعالی دارند، مثالً 

  .مشتق نمودرا ت رحمت و سمع و بصر اتعالی ھستند می توان صف

  ! محترم ۀخوانند

ن  أی را برای هللا تعالی ثابت می کند که آن اسم و صفت يا در قرآن عظيم الشئاسمھا و صفتھاماعت، نزد اھل  سنت و ج

ھر : پس حکم کلی واسالمی ھمين است . آمده باشد، يا در ھم در احاديث صحيح پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد باشد

  .عمل   آمده باشده  حديث  نبوی ذکری از آن بن ياأاسم و صفتی اليق  هللا  نيست مگر آن که در قرآن عظيم الش
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اسمھا و صفتھای باری تعالی را تشبيه به اسم يا :اصل ديگری که در بين  اھل سنت و جماعت وجود دارد اينست که 

که در (ء و صفات الھی انمی کنند و منکر اسم) ی و لفظیئمعنا(نين آنھا را تمثيل و تحريف صفت خاليق نمی کنند، ھمچ

به معنای دست را از هللا تعالی نفی می کنند، زيرا گمان " يد" اھل بدعت صفت مثالً . (نيستند) نسان نمی گنجندعقل ا

دارند که اگر آن صفت را برای هللا تعالی ثابت کنند در حقيقت خدا را با خاليق تشبيه کرده اند و می گويند اين مخلوقات 

! يم خدا بمانند مخلوقاتش استئبگويم خدا دست دارد مانند اينست که ئگودارند و خدا دست ندارد و اگر بھستند که دست 

اما اھل .) که ھيچ دليلی برای اين معنی خود ندارند درحالی"! قدرت"در قرآن، يعنی " يد"و بعد می گويند که منظور از 

خويش آورده، پس ما نمی سنت اين تفکر را رد می کند، و می گويند چون هللا تعالی خود در قرآن صفت دست را برای 

ما نيز به اين معنی نيست که چون برای خداوند صفت دست را انکار نمی کنيم، ۀ توانيم منکر آيات قرآن باشيم و اين گفت

اثبات ۀ گونه ای ثابت می کنيم که اليق خود هللا تعالی باشد و الزمه پس دچار تشبيه شده ايم؛ بلکه ما دست را برای خدا ب

مانند صفات ه کدام از صفات الھی ب مانند دست خاليق باشد؛ چرا که ھيچه نيست که دست هللا تعالی بصفت دست اين 

) ١١شوری (»لَْيَس َکِمْثلِِه َشْیءٌ «:مخلوقاتش نيست ھرچند که در اسم تشابه داشته باشند زيرا هللا تعالی خود می فرمايد

  .ھيچ چيز ھمانند او نيست: يعنی

  :سوم می آيدۀ پس چگونه است؟ جواب در نکت. مانند مخلوقاتش نيسته  بپس دست هللا تعالی نيز

 ء اھل سنت و جماعت برای اسماء و صفات الھی کيفيت و چگونگی آنھا را بيان نمی کند؛ بلکه به معنای آنھا اکتفا؛سوم

" يد" تعالی دارای است؛ زيرا قرآن فرموده که هللا" يد" اھل سنت عقيده دارد که خداوند دارای صفت می کنند؛ مثالً 

ِ فَْوَق أَْيِديِھمْ «:است، چنانکه می فرمايد   .و دست خدا باالی دست آنھاست: يعنی) ١٠فتح (»يَُد هللاَّ

 دست هللا تعالی به چه صورت و کيفيت قائل نمی شود و توضيح نمی دھد که مثالً " يد"حال اھل سنت برای صفت 

نه (يم از روی حدس و گمان است، لذا کيفيت صفات ئبگوداريم و ھرچه کيفيتی است، زيرا ما به آن علم و آگاھی ن

اما با اين وجود ھرچند که کيفيت را برای صفات هللا تعالی ثابت نمی . را به خود هللا تعالی واگذار می کنيم) معنای آنھا

قرآن بيان شده اند و می دانيم که کند ولی معنای آنھا را بيان می نمايد زيرا صفات هللا تعالی با زبان و الفاظ عربی در 

زبان عربی دارای معنی است و بدون معنی نيستند؛ پس ھنگامی که هللا تعالی در قرآن که با زبان عربی نازل شده ، 

را می دھد نه معنی " دست"در زبان عربی، معنی " يد"را برای هللا تعالی ثابت می کند؛ واضح است که " يد"صفت 

يعنی (پس اھل سنت و جماعت معنای اسمھا و صفتھای هللا تعالی را تفويض نمی کنند .. ديگریيا ھر معنای " قدرت"

و بلکه معنای آنھا را بر طبق معنيشان در زبان عربی اثبات می کنند بدون ) ھمانند کيفيت آنھا را به خدا واگذار نمی کنند

  .طور کل منکر آن شونده ی يا لفظی کنند يا بئيف معنابخواھند آن معانی را تحرکه قائل به تشبيه يا تمثيل شوند يا  آن

 تعداد اسمھا و صفات الھی محصور به عدد معينی نيستند؛ ولی ما از برخی از آنھا اطالع داريم زيرا خداوند چھارم؛

ابت می کنيم قرآن و احاديِث رسولش صلی هللا عليه وسلم، به ما خبر داده و لذا ما فقط آنھا را ثۀ وسيله تبارک و تعالی ب

ولی قائل نيستيم که فقط ھمين تعداد ھستند که در قرآن و يا حديث آمده، بلکه اھل سنت می گويد که چون از ديگر اسمھا 

و صفات ديگر اطالع نداريم پس نبايد اسم يا صفتی را به خدا نسبت داد که در قرآن يا احاديث صحيح نيامده اند؛ پس 

چون رسول خدا صلی هللا عليه وسلم در حديث . ند و عددی معين ندارندا غير محصوراسماء هللا :قاعده اينگونه است

اسالک بکل اسم ھو لک سميت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او : (مشھوری فرموده است

خوانم  ه ھر اسمی میتو را ب! خداوندا« ) زوائد٢٣٧٢(و ابن حبان ) ،١/٣٩١(احمد  )استاثرت به فی علم الغيب عندک

ای يا به يکی از بندگان خود ياد داده ای، يا در علم غيب برای خود  ای يا در کتابت نازل فرموده که خود را بدان نام نھاده

  .»ای اختصاص داده
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را حصر و شمارش کند و  کس نمی تواند آن ی را که در علم غيب به خود اختصاص داده است ھيچئو معلوم است نام ھا

  .ن احاطه نمايدبدا

ان  تسعه و تسعين اسما مائه اال واحداً من احصاھا :(که فرموده است  هللا صلی هللا عليه وسلم   رسولۀو اما فرمود

ھمانا خداوند نود و نه اسم دارد، «  )٢۶٧٧(کتاب الذکر و الدعاء : مسلم). ۶۴١٠(بخاری کتاب الدعوات )دخل الجنه

و کمال حفظ و فھم اين است . باشد شمردن، حفظ و فھم می] احصاء[منظور از {.ھرکس آنھا را بشمارد داخل جنت شود

  }له سخنان ديگری نيز از ائمه نقل شده استأاين مس  و در  که خداوند متعال به مقتضای اين اسماء عبادت شود

ان اسماء هللا تسعه و :(فرمود  می  اين تعداد ندارد زيرا اگر مراد از آن حصر اسماء بود،داللت بر حصر اسماء در

  .»ھمانا اسماء خدا نود و نه ھستند ھرکس آنھا را برشمارد داخل بھشت شود«)تسعون اسما من احصاھا دخل الجنة

  :يا عبارتی ديگر از اين قبيل

ند که ھرکس آنھا را برشمارد داخل اچنان شأن و منزلتی برخوردار ز آنهللا ا اين تعداد از اسماء: معنی حديث اين است

: مانند اين است بگوئيد.  ماقبل است و مستقل نيستۀمکمل جمل »من احصاھا دخل الجنة«: بنابراين جمله. شود بھشت می

الغی ديگر ھم برای ام تا به عنوان صدقه انفاق نمايم، اين جمله مانع آن نيست مب من صد درھم به نزد خود گذاشته

  .مصارف غيرصدقه به نزد خود داشته باشيد

تعيين اين اسماء از جانب رسول خدا صلی هللا عليه وسلم به ثبوت نرسيده و حديث روايت شده پيرامون تعيين آنھا 

  .)اند و غيره روايت کرده) ٢٣٨۴(و ابن حبان در ) ٣۵٠٧(منظور حديثی که ترمذی در (  .ضعيف است

شناسان تعيين اسماء هللا از کالم رسول  به اتفاق حديث: از مجموع ابن قاسم گويد) ۶(ج ) ٣٨٢( در فتاوی ص ابن تيميه

وليد آن را از زبان بعضی از شيوخ شامی خود نقل : خدا صلی هللا عليه وسلم ثابت نيست، و در عبارتی قبل از آن گويد

، ١١ب توضيح داده شده است و ابن حجر در فتح الباری ج چه در بعضی از روايتھای حديثش اين مطل کرده است چنان

ی نيست بلکه ئنمودن وليد به تنھاعلت ضعف حديث روايت ) بخاری و مسلم(به نزد شيخين :  چاپ السفليه گويد٢١۵ص 

  .توان از علل ضعف آن برشمرد ن و اضطراب، تدليس و احتمال ادراج را نيز می اختالف در آ

از رسول خدا صلی هللا عليه وسلم به ثبوت نرسيده است، سلف صالح در اين مورد اختالف دارند و چون تعيين اسماء هللا 

چه برای من در کتاب و سنت رسول گرامی صلی هللا عليه وسلم روشن شده  چندگونه روايت از آنھا وجود دارد، و آن

  .نود و نه اسم است

  :اسماء هللا وارده در کتاب هللا 

  :کتاب هللا  ذکر گرديده اند عبارتند از اسماء هللا که در 

معبود به حق، :  اإلله-۵نيکوکار، :  االکرم- ۴واال در ذات و صفات، :  االعلی- ٣يگانه، :  االحد-٢معبود مطلق، :  هللا-١ 

 -١٠، نھان و ناپيدا:  الباطن-٩بلندمرتبه و غالب، :  الظاھر-٨آخر بال انتھا، :  اآلخر-٧، ءاول بال ابتدا:  االول-۶

بسيار قادر :  الجبار-١۴پذير،  بسيار توبه  : التواب- ١٣بينا، :  البصير-١٢خير و نيکوکار، :  البر- ١١ آفريدگار،  :الباری

:  الحفی-١٨بسيار نگھدار، :  الحفيظ-١٧مراقب و حسابرس، :  الحسيب-١۶نگھدار، :  الحافظ-١۵کننده،  و عظيم، غلبه

ستايش :  الحميد- ٢٣ بردبار،:  الحليم-٢٢با حکمت، :  الحکيم- ٢١آشکار، : ين المب-٢٠حق، :  الحق-١٩مھربان، 

بسيار :  الخالق-٢٨ آفريننده،  : الخالق-٢٧آگاه، :  الخبير-٢۶بی نياز، ) پاينده: ( القيوم-٢۵زنده، :  الحی-٢۴ شده،

 -٣٣دھنده،  روزی:  الرزاق-٣٢ن، مھربا:  الرحيم-٣١بخشاينده، :  الرحمن– ٣٠بسيار مھربان، :  الرئوف- ٢٩آفريننده، 

بسيار :  الشکور- ٣٧سپاسگزار، :  الشاکر-٣۶ شنونده،:  السميع-٣۵مبرا از عيب، :  السالم-٣۴مراقب، : الرقيب

  : العالم-٣٠شود،   نيازھا رو به سوی او میۀکسی که برای رفع ھم:  الصمد- ٣٩حاضر و گواه، :  الشھيد-٣٨ سپاسگزار،

 -۴۵بسيار دانا، :  العليم-۴۴بسيار باگذشت، :  العفو-۴٣بزرگوار، :  العظيم-۴٢ناپذير ،  شکست:  العزيز-۴١دانا، 
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 -۴٩دارای غنای مطلق، :  الغنی-۴٨آمرزنده، :  الغفور-۴٧بسيار آمرزنده، :  الغفار-۴۶دارای علو مطلق، : العلی

:  القريب-۵۴توانا، :  القدير-۵٣منزه، : القدوس - ۵٢غالب و مسلط، :  القاھر-۵١توانا، :  القادر-۵٠گشاينده، : الفتاح

 - ۵٩صاحب کرم، :  الکريم- ۵٨بزرگ، :  الکبير- ۵٧کننده،  بسيار غلبه:  القھار- ۵۶نيرومند، :  القوی-۵۵نزديک، 

برتر از آن که بر :  المتکبر-۶٢بزرگوار و واال، :  المتعال- ۶١،  ايمنی بخش:  المؤمن- ۶٠،  باريک بين آگاه: اللطيف

:  المحيط-۶۶صاحب مجد و بزرگواری، :  المجيد-۶۵کننده،  اجابت:  المجيب- ۶۴استوار، :  المتين-۶٣ی ستم کند، کس

 -٧٠دھنده،  روزی:  المقيت- ۶٩توانا و قدرتمند، :  المتقدر-۶٨صورتگر، :  المصور-۶٧کننده بر ھمه ھستی،  احاطه

 - ٧۴مطلع بر نھان و آشکار، :  المھيمن-٧٣ سرور و سرپرست، : المولی-٧٢پادشاه توانا، :  المليک-٧١پادشاه، : الملک

بسيار :  الودود- ٧٨گشاينده، :  الواسع-٧٧وارث، :  الوارث- ٧۶نظير،  تنھای بی:  الواحد- ٧۵يار و پشتيبان، : النصير

  .بسيار بخشنده:  الوھاب-٨١سرپرست و ياور، :  الولی- ٨٠حافظ و نگھبان، شاھد، :  الوکيل-٧٩مھربان، 

  :سماء هللا وارده در احاديث نبوی ا

  :اسماء هللا که در احاديث صحيح رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  وارد گرديده است عبارتند از

:  الرب-٨۶صاحب حيا، :  الحيی-٨۵دادگر عادل، :  الحکم-٨۴ بسيار بخشنده،:  الجواد- ٨٣زيبا، :  الجميل-٨٢ 

:  الشافی-٩٠سرور و آقا، :  السيد- ٨٩نھايت منزه،  بی:  السبوح- ٨٨بانی، دارای رفق و مھر:  الرفيق-٨٧پروردگار، 

  : المؤخر-٩۵جلوبرنده، :  المقدم- ٩۴گستراننده، :  الباسط-٩٣گيرنده،  پس:  القابض-٩٢پاک، :  الطيب- ٩١شفادھنده، 

:  الوتر- ٩٩ھای بزرگ،  تدھنده نعم:  المنان- ٩٨ عطاکننده،  : المعطی-٩٧کننده،  احسان:  المحسن-٩۶تأخيردھنده، 

  .مانند منفرد و تک و تنھای بی

را دقيق بنويسيم ولی باز ھم ) اسماء وصفات خداوند(البته الزم به ذکر است که ھر چقدر بخواھيم معانی اين کلمات  {

ۀ رگيرندزيرا ترجمه، با عين زبان اصلی مشابه نيست و درب.  معانی و محتوای دقيق زبان عربی نمی باشدۀدر برگيرند

  }.تمام آن معنای زبان اصلی نخواھد بود

اسم در سنت رسول خدا صلی هللا عليه وسلم که آنھا را بعد از پيگيری در قرآن ١٨ اسم در قرآن کريم و ٨١اين بود ذکر 

 ؛ صورت مقيد در کالم خدا به نقل از ابراھيمه زيرا ب, مترددم) الحفی(وسنت جمع آوری کرده ايم ھر چند که در اسم 

  )۴٧ / مريم(»قَاَل َساَلٌم َعلَْيَک َسأَْستَْغفُِر لََک َربِّی إِنَّهُ َکاَن بِی َحفِيًّا «: آمده است

 راويان اين حديث که در طبرانی وارد شده است ۀاين ترديد وجود دارد، چون ما دربار» محسن«چنين نسبت به  و ھم

  .اسماء هللا برشمرده است ۀاطالعی حاصل نکرديم، ولی شيخ االسالم آن را از جمل

  ).مالک الملک، ذو الجالل و االکرام(باشند، مانند؛  و بعضی از اسماء هللا به صورت مضاف می

  ! محترم ۀخوانند

 دانشمند جليل  القدر جھان اسالم شيخ ۀاسماء و صفات خداوند متعال نوشت«:توان در کتاب  تفصيل اين موضوع  را می

 » جامع فتاوای اھل سنت و جماعت مطالعه  فرمايند سايت   و  عبدهللا عبداللھيۀرجممحمد بن صالح بن عثيمين وت

 :تتبع ونگارش

  » سعيد افغانی –سعيدی « امين الدين داکتر الحاج 

   افغانيــژيکـمديـر مرکز مطالعات ستراتـ

   جرمنی-ل مرکزفرھنگی د حق الرهوومسـؤ

 

 

 


