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١١۶

پرستش بر اساس اسامء و صفات او: آن گاه كه . ١
بنده آن ها را شناخت به آهنا ايامن آورده و معنی 
آن را درک می كند و اين سبب افزايش ايامن او 
می شود. هر كس خداوند را بشناسد در دلش 
از احرتام زيادی برخوردار می شود و به مهني 
سبب گفته شده است: "هر كسی خداوند را 

بيشرت بشناسد از او بيشرت می ترسد"
افزايش ايامن:. ٢

پروردگار  صفات  و  نيكو  های  نام  شناخت 
خداوند  به  نسبت  عظمت  احساس  اجياد  سبب 
را  او  فروتنی  و  ايامن  كه  شود  می  بنده  قلب  در 
افزايش  عظمت  با  و  ارمجند  خداوند  به  نسبت 
[خداوند]  يافته اند  راه   كساين   كه   "و  دهد.  می 

 بر  هدايتشان  افزود" [ سوره حممد آيه ١٧]
ذكر و ياد خداوند:. ٣

هر كسی كه اهللا را شناخت او را دوست می 
گريد و هر كس پروردگارش را دوست گرفت 
زياد او را ياد می كند، زيرا او با حمبت و دوستی 
قلبش را صاحب شده است. به مرحله ای می 
رسد كه حمبت او و تنفر او فقط بر اساس حمبت 

و تنفر با پروردگار شكل می گريد.

عظمت: . ۴ با  و  ارمجند  پروردگار  حمبت 
مردم   "و  از   فرمايد:   می  مرتبه  بلند  خداوند 
مهتاياين   را   جاي   خدا   هستند  كه   به   كساين  
مانند  مي گريند  كه   آهنا   را   [ براي   او ]  بر  
و  مي دارند -   دوست   داشتن   خدا   دوست  
قوي ترند" - دوستي   خدا   مؤمنان   در  

[ سوره بقره آيه ١۶۵]
را  پروردگار  صفات  بزرگی  كه  گاه  آن 
به  و  شده  متاميل  او  سمت  به  نفسش  شناخت، 
پروردگارش  با  او  روان  و  شود  می  وابسته  او 
كه صاحب كامل و جالل است، شاد و مرسور 
كالم  از  بردن  لذت  به  رشوع  بنده  گردد.  می 
او  با  دعا  وسيله  به  و  كند  می  رمحن  پروردگار 
الفت  می گريد، به او اميدوار می شود و از او 
بيمناک می گردد. زيرا حمبت او با خداوند او را 
خداوند  كه  بيند  می  پس  كشاند،  می  امر  اين  به 
او  كه  را  آنچه  هر  پسندد  می  و  دارد  دوست  را 

بپسندد.

آثار امیان به اسماء وصفات بر بنده:
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١١٧

رشم از خداوند بلند مرتبه:. ۵
او  دل  در  خداوند  هيبت  هرچه  شود.  می  او  دل  در  هيبت  اجياد  سبب  متعال  خداوند  شناخت 
كند.  می  حفظ  اوست  هنی  مورد  آنچه  از  را  خود  بنده  پس  يابد.  می  افزايش  او  رشم  شود  بيشرت 
مرگ را ياد كرده و به ترضع روی می آورد. اعضای خود را حفظ می كند تا پروردگار عز وجل 

خشنود گردد.
فروتنی و خاكساری نفس آدمی در برابر خداوند:. ۶

آن گاه كه عزت و بزرگی و عظمت پروردگار بلند مرتبه را شناختی، خواری و ذلت و كوچكی 
چون  و  شوی  می  خود  ضعف  متوجه  بردی  پی  او  قدرت  به  كه  آنگاه  و  كنی  می  درک  را  خود 
پادشاهی او را شناختی پس فقر و نياز خود را بشناس و چون كامل او را شناختی، نقص خود را 
درياب و چون اوصاف كامل و مجال او را شناختی پس اوج فقر و نيازمندی خود و كوچكی ات را 

بشناس و بدان كه تو جز بنده ای بيش نيستی.
برای هيچ کس شايسته نيست تا در 
باره ذات اهلی سخن گفته و او را به 
چيزی جز آنچه خودش، خود را به 
آن ستوده وصف منايد و با رای و 
نظر خود در باره او سخنی بگويد.
امام ابوحنيفه

بازبیین
معنی اين كالم خداوند متعال را توضيح دهيد: "وخداوند نامهاي  نيك  دارد.  پس   به   آن  . ١

[نامها]  او   را   به  [دعا] بخوانيد و آنان   را   كه   در  نامهايش  كجروي  مي كنند، رها كنيد، 
[سزاي ] آنچه   را  مي كردند، خواهند ديد" [ سوره اعراف آيه ١٨٠]

چرا دانش شناخت اهللا تعالی و اسامء و صفات او برترين علوم و دانش ها هستند؟. ٢
اسامء و صفات اهللا تعالی را چگونه می شناسی؟ برای مثال چگونه می دانی كه اهللا تعالی . ٣

غفور است؟
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١۴٨

 
 
 
 
 

 
 
 

ب: آثار اسماء الله در هسیت:

 

و برترين  از  برتر،  صفات  و  احلسنی  اسامء  شناخت 

 

رشيف ترين علوم می باشند و هر يک از نامهای خداوند

 

صفت او  اسمهای  است.  خاص  صفت  يک  نشانه  پاک 

 

و فعل  يک  دارای  صفت  هر  و  بوده  كامل  و  مدح  های 

 

مقتضای بخصوص است و هر كاری تاثري خود را دارد و

 

آن از ملزومات آن بوده و حمال است كه ذات را از صفات

 

خالی تصور كنيم و يا اسامء را از معانی و اوصاف آن هتی

 

از خداوند  های  صفت  كردن  تعطيل  مهچنني  و  سازيم 

 

اعاملی كه الزمه آهنا بوده و برعكس تعطيل كردن كارها

 

از اثرات آهنا مهه از حماالت هستند. متام اينها از آثار اسامء
و صفات آن هستند.

 

های نام  و  مصلحت  حكمت،  اساس  بر  او  افعال  و 

 

آهنا موجبات  از  معانی  واهنادن  گامن  هستند.  او  نيكوی 
در حق او حمال است. به مهني سبب خداوند كسی را كه 
آهنا را از امر، هنی و پاداش و كيفرش جدا می كند هشدار 
می  نسبت  را  چيزی  او  به  آهنا  ترتيب  اين  به  است.  داده 

سپاس خدايی را که چنان است که خود 
توصيف  از  باالتر  و  منوده  وصف  را 

بندگان است.
امام شافعی
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١۴٩

دهند كه شايسته او نبوده و او از آن پاک و منزه 
بدهد  خداوند  به  نسبتی  چنني  كس  هر  است. 
خداوند را آن گونه كه شايسته است نشناخته و 
حق احرتام و عظمت او را بجای نياورده است. 
 ، نبوت  منكرين  حق  در  خداوند  كه  مهانگونه 
فرستادن پيامربان و كتب آسامنی فرموده است:

اوست ،  ارج   سزاوار  چنان   كه   خداوند  را   "و 
هيچ   خداوند  بر   گفتند:  چون   نگذاشتند.  ارج  
برشي  چيزي  نازل  نكرده   است"  [ سوره انعام آيه ٩١]

روز  منكرين  حق  در  مرتبه  بلند  خداوند  و 
فرمايد: می  روز  آن  كيفر  و  پاداش  و  رستاخيز 

اوست ،  بزرگي   سزاوار  چنان   كه   "خداوند  را  
جا  يك   زمني ،  قيامت   روز  و  ننهادند.  ارج  
آسامهنا  در   و  اوست .  [قدرت ]  قبضه   در  
 " شوند.  نورديده   درهم   [قدرت ]  او   دست  

[ سوره زمر آيه ۶٧]

و خداوند بلند مرتبه در حق كسانی كه جايز 
و  بدكاران  و  نيكوكاران  پاداش  تا  دانند  می 
فرمايد:"آيا  می  باشد  يكسان  كافران  و  مومنان 
كساين   كه  مرتكب  بدهيا شدند، پنداشتند  كه  آنان  
آورده اند  ايامن   مي دهيم   كه   قرار  كساين   مانند   را  
و  زندگاين   كرده اند!  كه   شايسته   كارهاي   و 
مي كنند" حكم   بد  چه   يكسان   باشد .  مردنشان  

[ سوره جاثيه آيه ٢١]
داوری  و  حكم  اين  كه  داد  خرب  آنان  به 
آن  خداوند  صفات  و  اسامء  و  بوده  ناشايست 
"آيا  فرمايد:  می  پاک  خداوند  پذيرد.  نمی  را 
و  شام   آفريده ايم   بيهوده   پنداشتيد  كه   ما  شام   را  
(١١۵) نمي شويد!  بازگردانده   سوي   ما   به  

برتر  [بيس ]  راستني ،  فرمانرواي   خداوند، 
نيست ،  جز  او   [راستيني ]  معبود  هيچ    است . 
گرانقدر  است(١١۶)"  عرش   پروردگار   كه  

[ سوره مومنون آيات ١١۶-١١۵]
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١۵٠

اسامء  كه  ختمني  و  باطل  گامن  اين  از  خداوند 
و صفات خداوند آن را نمی پذيرد، منزه است.

و نمونه های اين در قرآن بسيارند كه خداوند 
صفاتش  و  اسامء  ملزومات  خالف  را  چه  آن 
آن  الزمه  كه  چرا  كند.  می  نفی  خود  از  باشد، 

است كه كامل و مقتضيات آن را تعطيل كنيم.
نام " احلميد و املجيد" او مانع از آن می شود 
هنی  و  امر  او  به  و  سازد  رها  بيهوده  را  آدمی  كه 
مهچنني  و  ندهد.  كيفر  و  پاداش  او  به  و  نكرده 
نام " احلكيم" اين را نمی پذيرد و اسم " امللک"

آن  از  نيز هم چنني می باشد.  نام " احلی" مانع 
تعطيل  و  آيد  باز  كار  انجام  از  او  كه  شود  می 
باشد، بلكه حقيقت حيات و زندگی، كار است 
و هر موجود زنده ای فعال است و كردار دارد و 
اين كه خداوند سبحان آفريننده پابرجا باشد از 
مجله مقتضيات اومی باشد. الزمه نام" السميع 
شنيدن  و  ديدن  قابل  چيزهای  بودن  البصري" 
و  خملوقات  بودن  است و الزمه اسم "اخلالق" ، 
الزمه " الرازق" و "امللک"  بودن يک مملكت و 
گرداندن و تدبريكردن، دادن و گرفتن ، احسان 
و عدل، ثواب و عقاب است. و اسمهای " الرب، 
احسان  (نيكوكار،  املنان"  و  املعطی  املحسن، 
و  احسان)  و  خري  رساننده  و  دهنده  كننده، 
موجبات  و  آثار   ، مقتضيات  ها  اسم  اين  مانند 

خود را الزم دارند. 
العفو" و  التواب  الغفار،   " های  اسم  و 

بايد  درگذركننده)  و  پذير  توبه  بخشنده،   )
اموری مرتبط به خود داشته باشند. بايد گناهی 
باشد تا بخشيده شود و توبه ای صورت پذيرد 
تا مورد قبول واقع شود و بايد گناهی باشد تا از 
آن درگذشته شود و الزمه اسم "احلكيم"، بودن 

شود؛  آشكار  آهنا  در  حكمت  كه  است  اموری 
زيرا اقتضای اين اسم ها به نسبت آثار آهنا مانند 
به  مانع  و  معطی  رازق،  خالق،  اسم  اقتضای 
نسبت خملوق، مرزوق و معطی و ممنوع( آفريده 
شده)  منع  و  شده  داده  شده،  داده  روزی  شده، 

بوده و متام اين ها اسامی نيكو هستند.
اوصاف،  خود،  ذات  مرتبه  بلند  پروردگار  و 
او  دارد.  دوست  را  اسمهايش  و  صفات 
دارد.  دوست  را  گذشت  و  وعفو  درگذركردن 
دوست  را  بازگشت  و  توبه  مغفرت،  بخشش، 
دارد. به  توبه و بازگشت بنده اش بيش از انتظار 
او  از  و  پذيرد  می  را  او  توبه  و  گشته  شادمان 

گذشت می كند.
و پروردگار پاک" احلميد و املجيد"( ستوده و 
با عظمت) است. اين دو صفت مقتضياتی دارند 
و آثار آن دو، بخشش اشتباهات و درگذشت از 
لغزش ها و عفو كردن گناهان و چشم پوشی از 
و  گناهان  به  خداوند  كه  آن  وجود  با  آهناست. 
اشتباهات آگاه است و توان گرفتن حق و مقدار 
از  بعد  او  بردباری  و  حلم  اما  داند،  می  را  كيفر 
او  بخشش  و  عفو  دارد.  قرار  علمش  و  دانش 
بعد از قدرت اوست. مغفرت او با وجود كامل 
مهانگونه  پذيرد.  می  صورت  حكمت  و  عزت 
كه خداوند بلند مرتبه از زبان عيسی مسيح عليه 
كني ،  عذاب   آنان   را   السالم نقل می كند:  "اگر  
بيامرزي ،  آنان   را   و  اگر   هستند،  تو  بندگان   آنان  

تويي   كه  پريوزمند فرزانه اي"  [ سوره مائده آيه ١١٨]
و  قدرت  كامل  از  تو  مغفرت  و  بخشش  يعنی 
حكمت توست. تو مانند كسی نيستی كه از رس 
ميزان  در  نادانی   رس  از  ويا  بخشد  می  ناتوانی 
حق كوتاهی می كند. بلكه تو به حقت دانا بوده 
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١۵١

و می توانی آن را بگريی و نسبت به گرفتن آن 
هم حكيم هستی.

و  اسامء  آثار  جريان  و  حركت  به  كس  هر 
تامل  خداوند  دستورهای  در  و  عامل  در  صفات 
كند، پی می برد كه مصدر انجام اين جنايات از 
اسمها  كامل  از  آهنا  تقدير  است.  بندگان  طرف 
و صفات و افعال خداوند بوده وغايت آهنا هم 
مقتضای محد و عظمت خداوند است، مهانگونه 

كه مقتضی ربوبيت و الوهيت اوست.
او در هر آن چه قضاء نموده و تقدير داشته، 
شناخت  و  دارد  روشن  آيات  و  رسا  حكمت 
انجام  صفات  و  اسامء  با  را  بندگانش  به  خود 
داده است. از آنان خواسته تا حمبت او را داشته 
و او را ياد كنند. از او قدردانی كرده و او را با 
نام های نيكويش بپرستند. چرا كه هر اسمی از 
جهت دانش و معرفت و حالت عبادت خاص 
خود را دارد. و كامل ترين فرد در عبادت كسی 
كه  صفات،  و  اسامء  متام  با  را  خداوند  كه  است 
يک  عبوديت  بپرستد.  است،  آگاه  آهنا  از  برش 
اسم مانع از عبوديت ديگری نشود. مانند كسی 
كه خداوند را بر اساس اسم "القدير" می پرستد 
"احلليم"  اسم  اساس  بر  پرستش  از  مانع  اين  و 
خداوند  "الرحيم"  اسم  اساس  بر  يا  شود،  می 
اساس  بر  پرستش  از  مانع  اين  و  پرستد  می  را 
ومهچنني  شود  می  "املانع"  و  "املعطی"  اسم 
يا  "العفو"   يا   " "الرحيم  اسم  اساس  بر  اگر 
" الغفور"می پرستد و از اسم " املنتقم" (انتقام 

گرينده) غافل و بی خرب است.
خداوند  "و  فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند 
[نامها]  او   را   به   دارد.  پس   به   آن   نيك   نامهاي  

[دعا] بخوانيد" [ سوره اعراف آيه ١٨٠]

شبيه  بندگان   به  او  چيز  هيچ 
او  به  بندگان  چيز  هيچ  و  نبوده 
مهني  با  مهيشه  او  نيست.  شبيه 
خواهد  و  بوده  صفات  و  اسامء 

بود.
امام ابوحنیفه

دعا كردن با استفاده از اسمهای نيكو، شامل 
و  ستايش  برای  دعا  و  درخواست  برای  دعا 
می  بندگانش  از  خداوند  باشد.  می  پرستش 
و  شناخته  صفاتش  و  ها  نام  با  را   او  تا  خواهد 
او را ستايش كنند و هبره خود را از پرستش بر 

اساس آن اسم برگريند.
صفاتش  و  اسامء  مقتضای  پاک  خداوند  و 
را  دانايان  مهه  و  داناست  او  دارد.  دوست  را 
بخشندگان  مهه  و  است  بخشنده  دارد.  دوست 
می  را  يگانگی  و  بوده  يگانه  دارد.  دوست  را 
دارد.  دوست  را  زيبايی  و  زيباست  پسندد. 
را  آن  اهل  و  بخشندگی  و  است  بخشنده 
را  نيكوكاران  و  است  نيک  دارد.  دوست 
دوست دارد. قدردان بوده و دوستدار قدردانان 
دارد.  دوست  را  شكيبايان  و  شكيباست  است. 
بردباراست و بردباری را می ستايد. خداوند به 
سبب حمبتش به توبه، مغفرت و گذشت كسانی 
را آفريد كه آنان را ببخشد و توبه آنان را بپذيرد 

و درگذرد و عفو كند.
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١۵٢

بازبیین
از اسمهای اهللا كه بر صفات زير داللت كرده اند چه آموخته ايد.. ١

ا- جالل، قدرت و عظمت
ب- مجال و كامل
ج- رمحت و كامل

آثار اسامء و صفات اهللا چگونه در زندگی شام آشكار می شوند؟. ٢
كدامني اسمها و صفات پروردگار در شام بيشرتين تاثري را بر جای گذاشته اند و چرا؟. ٣
بيانكنيد.. ۴ برخیازصحنههایتاثرياسامیخداونددرزندگیخودتانرا
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