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یهجاریثبرحدیهعلّوخداونددرآسمانباتک
 *یسلامن یدسع

 چکیده
 ،دارنـد. وهابیـت اخـتالف دیـدگاه ،داشتن پروردگـار سنت در بحث مکان وهابیت با اهل

سـنت معتقدنـد  امـا اهـل دانند؛ یمو باالتر از تمام مخلوقا   ها آسمانخداوند را باالی 
 ،در آسمان را وجود خداوند ،حدیث جاریه ،جهت و مکان ندارد. به باور وهابیت ،خداوند

 نتأویل یا متعارض با آیـاتی از قـرآ قابل این روایت را ،سنت که اهل حالیدر  کند یمتأیید 
روایـا  گونـاگونی  متعـارض بـا و همچنـین نمایند یمکه نفی مکان از خداوند  دانند می

 ینکـهعـالوه بـر ا .داننـد یمراحلـه  عنـقو روایت  لحیح مسلتمانند روایت ابوهریره در 
شـهاد  بـه  مانند   یزیرا این ماجرا در دیگر روایا  با عبارات ؛دارای اضطراب است ،متن

شـهاد   و پروردگار آمده است نه پرس  از مکان پروردگـار یستی  از ک سؤالوجود الله و 
وهابیـت بـرای اسـتناد بـه ایـن  ،سازگاری دارد. افزون بر گذشـته ،به وجود الله با قرائن

منکـر  ،کـه از اسـا  حـالیدر  .ل در دو جای متن روایـت ندارنـدجز تأوی یا چاره ،روایت
بودن زمین نیز دلیل دیگـری بـر  کروی بودن علو با توجه به نسبی هرگونه تأویل هستند.

 رد  اعتقاد به وجود پروردگار در آسمان است.
عرشه، مکان خداوند، جهت خداونـد،  یالله، علو  الله عل ینو یه،جار  یثحد ها:واژهکلید

 خدا در آسمان.
  

                                                 
 .یتالب پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة وهل *
 saeedsalmani0313@gmail.com 
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 مقدمه
. در میـان موضـوعا  دهـد یمیا دین و مذهب را تشـکیل  رکن اساسی ، پایه واعتقادا 

الهـی  امری زیربنایی و دارای اهمیـت اسـت. شـناخت صـفا  ،قادی نیز مسئله توحیداعت
مختلفـی از آن در میـان مسـلمانان  یهـا قرائتشمار آمـده و  یکی از مباحث مهم توحید به

این صفا  را  ،یکی از صفا ، داشتن جهت و مکان است که قاطبه مسلمانان وجود دارد.
ه عده اندکی با عنوان سلفیه و وهابیت معتقدند باید بـاور ک حالیدر  کنند. یماز خداوند نفی 

خداوند در جهت فوق و باالی عرش و باالتر از تمامی مخلوقا  قرار دارد. بـه بـاور  ،داشت
فا  الهـی شـده منکر ص ،که معتقد باشد خداوند در همه جا هست یا مکان ندارد اینان هر

رخی روایا  که ظهور در داشتن رح بسنت در آثار متعددی ضمن ش است. دانشمندان اهل
ــاگون و توجیهــا  مختلفــی ارائــه  یها پاســخ، منــدبودن خداونــد دارد جهــت و مکــان گون

آمـده و دسـتاویز  لرحیح مسرلتحدیث جاریـه اسـت کـه در  ،. یکی از این نصو اند دهکر 
 ده است.ش یا عده

مـا لـم یثبـت فـی  تنقیح الفهوم العالیة بمـا ثبـت و» چون هایی هنگار  تا ،در این زمینه
اثـر « النجوم الساریة فی تأویل حدیث الجاریـة»اثر حسن سقاف اردنی و « الحدیث الجاریة

اثر محمد « فهم حدیث الجاریة فی ضوء التنزیه و التقدیس»شیخ جمیل حلیم الحسینی و 
سـنت و  دیـدگاه اهـل ،بن محمد بن علی نیز به رشـته تحریـر درآمـده اسـت. در ایـن مقالـه

مطـرح  ،حدیث جاریـه دربارهپروردگار و دیدگاه هر دو گروه  هابیت در مسئله علو  همچنین و
 .ارائه شده است ،سنت اهل از ییها طرح و پاسخ ،. سپس مدعای وهابیتشده است

 سنت و وهابیت از دیدگاه اهل علّو خداوند بر عرش
ا مبـر   ،داشـتنیـا عیونامحدود است و از هر گونه جزء  ،متعال معتقدند خداوند   ،سنت اهل

به وجـود  سنت بنابراین اهل 0گیرد؛ ینمبر خداوند را در  گانه ش است و هیچ یا از جها  
تأویـل  ،کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد را باور نداشته و نصوصی ها آسمانخداوند در باالی 

                                                 
 .05،  یدةالطحاوي العقطحاوی، ابوجعفر،  ؛71،  التوحیدور، ماتریدی، ابومنص .1
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آنـان علـو  خداونـد را  بـاالی عـرش قـرار دارد. ،اما وهابیت معتقدند ذا  خداونـدکنند؛  یم
 ،و بـر ایـن باورنـد کـه اعتقـاد بـه فوقیـت پرودگـار دانند یممری حقیقی و از تمامی جها  ا

د تمـامی همچنـین معتقدنـ 0متناسب با عقـل و فطـر  اسـت. ،نسبت به تمامی مخلوقا 
بنـابراین  2کنـد؛ یمو کلما  صحابه این باور را تأییـد  اکرم  آیا  قرآن و احادیث رسول
یعنی یا خداوند را در همه جـا بدانـد یـا معتقـد  ؛ی پروردگار نباشداگر کسی معتقد به علو  ذات

 ،سـنت ه و نظـرش بـا دیـدگاه اهـلشـد ، خار سنت از دایره اهل خداوند مکان ندارد ،باشد
 9مغایر  دارد.

 متن حدیث جاریه
 :گوید یمبن حکم  معاویة

. بـرد یمبـه چـرا « جوانیـه»و « وحد» یحوالمن کنیزی داشتم که گوسفندانم را در  
کـه مـن هـم انسـان گوسفندی را دریده اسـت و ازآنجا  ،ه گرگروزی متوجه شدم ک

رفـتم و ایشـان عمـل  هستم، متأس  شدم و به او سیلی زدم. نزد رسول خـدا
او » ! آیا او را آزاد کنم؟ فرمود:الله رسول: یا قلمداد فرمود. گفتم ،ا خطایی بزرگمر 

خداونـد » از او پرسـید: آوردم. رسول خـداکنیز را نزد ایشان  «.را نزد من بیاور
تـو رسـول خـدا » گفـت:« مـن کیسـتم؟» . فرمود:ها آسمان: در گفت «کجاست؟

 4«.او را آزاد کن که مؤمن است» فرمود:«. هستی

هم به لحاظ الفاظ و هم به لحاظ محتوا بـا اختالفـا  بسـیاری نقـل شـده  ،این حدیث
 ،ر آسمان مورد استناد سلفیت و وهابیـت اسـتاما آنچه در موضوم وجود پروردگار د ؛است

ا  نیشـابوری بـه نقـل از معاویـة بـن الَحَکـم السـلمی در  این روایت است که مسلم بن حج 
 خود آورده است. لحیحکتاب 

                                                 
 .779-777،  9الکافیة الشافیة فی االنتصار للفرقة الناجیة،   جوزی، قیم، ابن .1

 .07،  7،  الدرر السةی  فی األجو   الةجدي نجدی حنبلی، عبدالرحمن،  .2
 .935،  9،  شرح العقیدة الواسطی عثیمین، محمد بن صالح،  بن .3

ا ،  4.  .77، ح900، باب تحریم الکالم فی الصال ،  لحیح مسلت، کتاب المساجدنیشابوری، مسلم بن حج 
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 سنت و وهابیت از دیدگاه اهلحدیث جاریه 
تعـارض دو دیدگاه دارند. برخی این روایـت را در  ،سنت نسبت به این روایت اهلدانشمندان 

چنین این . همدانند یمکه از همین ماجرا شده است  ییها نقلبا دیگر روایا  و حتی دیگر 
هروایت را در تعارض با  میـان  یبنـد  جمععقلی و قواعد دین مبـین اسـالم دانسـته و در  ادل 

 0.کنند یمآن را کنار گذاشته و رد  ،ادله
 ،ی دانشـمندان مسـلمانتمـام» کرده:در شرح این حدیث از قاضی عیاض نقل  نووی

ظـاهر سمان دارد باید حمل بر معنـای  یر معتقدند نصوصی که داللت بر وجود خداوند در آ
 2.«بشود

 بودن  دار  مکـانمعنای  را به« فی السماء» و عبار  کنند یمبرخی نیز این روایت را تأویل 
سـه  ،ه شـدهارائـ ،سـنت که توسط دانشـمندان اهـل هایی یلتأو جمله از. دانند ینمخداوند 

 :آید است که در ادامه می یتأویل
درک صـحیحی از توحیـد  ،کنیـز ،طبـق ایـن توجیـه بودن و فهم قاصر کنیـز: عامی. 9

اسـت و « خداونـد در آسـمان»، نداشته و بر مقتیای فهم اندک خود از خداوند گفته است
ی کــاف ،بــودن مــؤمنبــرای  پرســتیده ینمبــت  ،نیــز همــین مقــدار را کــه کنیــز پیــامبر
 9.اند دانسته

نمـودن  امتحـان رسول خـدا سؤالمراد از  ،امتحان کنیز: بر اسا  این توجیه. 8
یـا موحـد اسـت و خداونـد را  پرسـتد یممشرک است و بت  ،کنیز بوده است که آیا این کنیز

ماننـد نمـازگزار  نمایـد، یمو هنگام درخواست از خداوند رو به آسـمان  داند یمخالق و مدبر 
دلیـل وجـود  نمودن رو به آسـمان بـه . این درخواستگذارد یمسمت قبله نماز  ز بهکه در نما

بلکه به ایـن  یست؛نخداوند منحصر در جهت کعبه  ،که در نماز طور همان .پروردگار نیست

                                                 
السرید حسرن  یقر تعلجـوزی، عبـدالرحمن،  ابـن ؛83،  فتح المعرین  ةقرد کتراب األر عرین ماری، عبدالله بن الصدیق،  1.

 .987 ی، پاورق923،  السقاف بلی دفع شبا التشبیا  أکف التةزيا
 .85،  7،  المةها  شرح لحیح مسلت  ن الحجا بن شرف،  یحیینووی،  .2

قرطبی، احمد  ؛751،  97، باب قول الله قل ادعوا الله وو ادعوا الرحمن،  کتاب الفتن، فتح البارىحجر،  عسقالنی، ابن .3
 .908-907،  8،  المفهت لماأشكل من تلخیص کتاب مسلتبن عمر، 
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آسـمان نیـز قبلـه دعاگویـان  ،قبلـه نمـازگزاران اسـت ،که کعبـه گونه هماندلیل است که 
0است.

 

، مراد از علو ،معنای منزلت است. طبق این توجیه به :نیستمعنای مکان  به «وین». 7
منزلت خداوند در باالترین  و بلکه معنوی است یعنی خداوند در آسمان است ؛حسی نیست

 2.تعظیم مرتبه پروردگار بوده است ،مرتبه است و قصد کنیز

 :اند دهکر وهابیت از روایت جاریه چند مسئله را استفاده  ،در مقابل. 0
نبایـد  ،نادرسـت بـود سـؤالآنـان معتقدنـد اگـر ایـن  ؛سؤال از مکـان پروردگـاراز جو . 5

 9کردند؛ یم یسؤالچنین  ،از کنیز شخص رسول خدا

زیـرا طبـق روایـت  ؛ان پروردگـاردادن مکـ نمودن بـه آسـمان بـرای نشـان اشارهجواز . 7
سـکو   و پیـامبر کـردتوصـی  « بـودن در آسـمان» یژگـیوخداوند را با  ،کنیز ،مسلم
 4؛یره در پاسخ به آسمان اشاره نمود. طبق روایت ابوهر کردند

« فـی السـماء» . به این صـور  کـه عبـار کند یمپروردگار را اثبا   علو   ،این روایت. 3
بلکـه خداونـد بـاالتر از  ؛یعنی خدا داخل در آسـمان نیسـت ؛است« علی السماء» معنای به

 ؛ار دارده فوقیت نسبت به آسمان قر آسمان و در مرتب

 نیست و نظر رسول خـدا مؤمن ،کسی که معتقد نباشد خداوند در آسمان است. 2
حیـر   ،داد پیامبر اعظم سؤاال که کنیز به  ییها پاسخپس از  1.است کردهرا انکار 

لبانی ا ینناصرالد 6است. مؤمنزیرا او  ؛یعنی او را آزاد کنید «أعتقهاَفإنهاَمؤمنة» فرمودند:
از کنیـز چوپـانی کـه در ایـن  تر ییندان  علمای االزهر در توحیـد را پـا ،ر خودی از آثادر یک
 نویسد: می. وی داند یقرار گرفته است، م مورد سؤال رسول خدا ،روایت

                                                 
 .85،  7،  المةها  شرح لحیح مسلت  ن الحجا  بن شرف، یحیینووی،  .1

، مشركل الحرديو و یانرا، یاألنصـار  کبن فور  ،وبو بکر ؛921،  دفع شبا التشبیا  أکف التةزيا، عبدالرحمنجوزی،  ابن 2.
 .952 ـ975،  9 

 .29،  مختصر العلولبانی، ناصرالدین، ا 3.
 .همان .4
 .همان .5

 .81-75،  82، مقدمه در  دة الواسطی شرح العقی ،احمد بن محمدحازمی،  .6
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خـدا در  دهنـد یم؟ پاسـخ خدا کجاسـتبپرسی  ،اگر امروز از بزرگان علمای االزهر
ــت!!!!  ــا هس ــه ج ــالهم ــه  یدرح ــد در ک ــخ داد خداون ــز پاس ــت و  کنی ــمان اس آس

پاسخ او را تأیید نمود. چرا؟ چون کنیز بر اسا  فطر  خود پاسـخ داد  پیامبر
که به تعبیر امروزی ما یا محیط سلفی بوده  کرد یمو این کنیز در محیطی زندگی 

بـه تعبیـر امـروزی از  یـزکناست و به هیچ محیط ناپسـندی آلـوده نشـده بـود. ایـن 
کـه یـا کنیـز  روسـت ینازاشـده بـود.....  یلالتحصـ فارغ خدا  مدرسه رسول

کـه  حـالیدر  شـناخته ،عقیده درست را که برگرفته از کتـاب و سـنت اسـت ،چوپان
امـروز  خدایشان در کجاست!!! دانند ینمبسیاری از مدعیان علم به کتاب و سنت 

صــورتی کــه  یــان مســلمانان چیــزی وجــود نــدارد بــهاز ایــن گفتــار در م گــویم: یم
اسـالمی نیـز  یها گروهبلکه رهبران امت اسالمی یا رهبران  ؛پانیا چو گویم ینم

و جز عده کمی کـه خداونـد بـه آنهـا رحـم نمـوده  مانند یدرم سؤالاز پاسخ به این 
 0.از مکان خدا پاسخ دهند سؤالبه  توانند ینم ،است

 سنت به دیدگاه وهابیت اشکاالت اهل

 تعارش با آیات قرآن .1
آیـه را در  97خداوند بـا آیـا  بسـیاری در تعـارض اسـت. برخـی  اعتقاد به در آسمان بودن

 :شود یماشاره  ،در ادامه به دو آیه 2.اند کردهمخالفت با این مسئله ذکر 

1/1 .  ل
ُ
هُ  ُهو   ق

ّ 
د   الل ح 

 
أ

8 

معنـای  زیـرا ترکیـب بـه ؛منزه اسـت ،است که از انوام ترکیب معنای حقیقتی به «وحد» لفظ
ب به داشتن   نیاز حـال آنکـه نقـص در ذا   .نقـص اسـت ،اجزاء است و این نیازمنـدی مرک 

و معنای تقسـیم آن شـیء بـه خـودش  داربودن یا شیء به مکانمتصور نیست.  ،پروردگار
بودن یعنی  ودن است. مرکبب معنای مرکب این تقسیم به است که خالی از آن است. یمکان

بنـابراین بایـد  ؛نـد محـال اسـتبودن یعنـی نقـص و نقـص در خداونیازمندبودن و نیازمنـد

                                                 
 .88 -87،  التوحید أوالً يادباة اإلسالملبانی، ناصرالدین، ا 1.
 .39-17  ،بقیدة المسلمین فی برش رب العالمینقرشی، خیری بن عبدالفتاح،  2.
 .9توحید،  3.
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 0در او تصور نشود. گانه ش خداوند مکان نداشته باشد و هیچ جهتی از جها  
بودن پروردگـار در سینا، معنای احد را واحد نبعاشور ضمن نقل کالمی از ا آلوسی و ابن

عنـای نفـی کثـر  م احـدیت پروردگـار بـه ،معتقـد اسـت یناسـ ابن .اند دانسـتهتمامی جها  
ر  و مـاده و منزه از داشتن جنس و فصـل و صـو ،بنابراین خداوند؛ و خارجی است حقیقی

چنین موجـودی  ،. این همان بساطت پروردگار است. با این بیانعیو و شکل و رنگ است
 2.استفرضی نادرست  ،مند نخواهد بود و فرض وجودش در عرش مکان

. روشـن داند یمو جاگیری بودن از جسمانیت  وی نیز الزمه وحد  حقیقی را منزهبییا
خـالف اعتقـاد بـه در عـرش بـودن  بر ،است باور به خدایی که جسم نداشته و جاگیر نباشد

  9خداوند است.

0/1 .  ة اِنی  م 
 
ِئٍذ ث م  و  ُهم  ی 

 
ق و 

 
ك  ا بِّ ش  ر  ر  ِمُل ع  ح  ی  و 

4 

 ،. اگـر دیـدگاه سـلفیتهسـتندهشـت فرشـته  ،حامالن عرش الهـی ،طبق این آیه شریفه
این اسـت کـه  اش الزمهآن هم به نحو حقیقی در عرش را بپذیریم  ،ی بر وجود پروردگارمبن

داشـتن و الزمـه  وزن ،شـدن حمـلالزمـه  ،دیگر بیاننیازمند این مالئکه باشد. به  ،خداوند
تـا  بـه نـاقص و مح ،بنـابراین خـدای متعـال ؛ن استبود جاگیربودن و جسم ،داشتن وزن

 1.محال است ،که تصور هر گونه نقص برای خداوند الیححامالن عرش خواهد بود. در 
به این آیه برای اثبا  در عرش بـودن  هاز استدالل مشبه تر یحصر  صور  بهفخر رازی 

خداوند سخن گفته و آن را رد کرده است. استدالل مشبهه به ایـن صـور  اسـت کـه اگـر 
 ده خواهد بود.کاری بدون فایده و بیهو ،نمودن عرش حمل ،خداوند در عرش نباشد

 :نویسد یمدر پاسخ به این اشکال  وی 
جلـو  پروردگـار بـر  ،ممکن نیست کـه مـراد از آیـه ،اهل توحید در پاسخ معتقدند 

                                                 
بقیدة المسلمین فی بررش رب ، خیری بن عبدالفتاح ؛075،  80،  التفسیر البسیطواحدی نیشابوری، علی بن احمد،  .1

 .30،  العالمین

 .790،  75،  التحرير و التةويرعاشور، محمد،  ابن ؛707،  95،  روح المعانیآلوسی، محمود،  .2
 .503،  5،  انوار التةزيلبییاوی، عبدالله بن محمد،  3.

 .93 ،حاقه .4
 .27،  نبقیدة المسلمین فی برش رب العالمیقرشی، خیری بن عبدالفتاح،  5.
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کـه مشـغول  یا مالئکـهایـن اسـت کـه  اش الزمهزیرا طبق ظاهر آیه  ؛عرش باشد
 بودن   ل کنند و این محال است. علت محالحمل عرش هستند، خداوند را هم حم

 خداوند به این مالئکه نیازمند خواهد ،نمودن خدا این است که در این صور  ملح
جـز کفـر  یو همچنین قدر  مالئکه از خداوند بیشتر خواهـد بـود و ایـن چیـز بود

 0کرد.بنابراین باید آیه را تأویل ؛ صریح نیست

داده  مفسر دیگری است که تأویل در این آیـه را احتمـال داده و آن را تـرجیح ،بییاوی
تمثیلـی از عظمـت  ،منظور از حمل عرش توسط هشت فرشـته دهد یموی احتمال  است.

 یها تختدادن قدر  حکومت خود بر  پادشاهان برای نشان که گونه همان .پروردگار است
، خداونـد نیـز عظمـت مطلقـه خـود را پرداختنـد یمفتـق امـور و سوار شده و بـه رتـق ،روان

ی در تقویت این احتمال به آیه بعدی استشهاد نمـوده اسـت. بیان فرموده است. و  گونه ینا
ةٌَ در آیه اِفي  َخ  ُكم  ىَِمن  ف  خ  َت  َع  ُضون  ر  َُتع  ِ ي  م  و  ن 

شدن بندگان در پیشگاه ربـوبی در  ز عرضها 2
 ،ریان در برابـر پادشـاهان و رهبـرانکلشـ که گونه همانروز قیامت سخن گفته شده است. 

در قیامـت نیـز تمـامی بنـدگان در پیشـگاه  شـوند یمویای حالشان نیز ج و آنان روند یمرهه 
 9.شوند یمعرضه  ،پروردگار
تبیـین عظمـت پروردگـار در  ،مقصـود از ایـن آیـه»: نویسـد یماین آیه  بارهعاشور در  ابن

. وی ایـن شـیوه را روش متـداول در آیـا  «شـود تر آسـانقالب مثال است تا فهمیـدن آن 
برداشـتن از معنـای ظـاهری و  دسـت ،ن اسـت کـه تأویـل آیـه. روشـداند یممختل  قرآن 

 4نپذیرفتن استقرار خداوند بر عرش است.

 تعارش با روایات .0
. باشـد یمآمـده اسـت بـا دو دسـته از روایـا  در تعـارض  لحیح مسلتروایت جاریه که در 

ل  نـد. دسـتها دهکر نمودن جاریه را بـا تعـابیر دیگـری نقـل  روایاتی که ماجرای آزاد ،دسته او 
 سازش ندارند. ها آسمانپروردگار در باالی  وجود باروایاتی که  دوم،

                                                 
 .13،  99،  مفاتیح الغیبرازی، فخرالدین،  .1

 .92 ،حاقه .2
 .729،  5،  انوار التةزيلبییاوی، عبدالله بن محمد،  .3

 .982،  81،  التحرير و التةويرعاشور، محمد طاهر،  ابن 4.
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 دیگر بیانینمودن کنیز با دسته اّول: ماجرای آزاد

مسةد ، موطأ مالک  ن أنس مانند   ،سنت مصادر روایی اهلکردن کنیز در دیگر ماجرای آزاد 
دیگـری هـم آمـده اسـت. بـا میـامین  مسةد  ّزارو  السةن الكبرى  یهقی، أحمد  ن حةبل

بلکـه  ؛از مکـان خداونـد نبـوده اسـت پیـامبر سؤالمقتیای این روایا  این است که 
 :است فرمودهسؤال  ،از چند مسئله پیامبر

 ؛دادن به وجود پروردگار شهادتاز . 1

 موطأ و احمد  ن حةبرلطبق روایت مالا در دو عبار  در روایا  آمده است. این مسئله با 
ُهَ» پرسیدند: امبردر مسند پی َالل  َِإع  ه  َِإل  َع  ن 

 
َأ ِدنن  ه  ش  ت 

 
کـه  دهـی یمیعنی آیا شـهاد  « أ

عبـار   السرةن الكبررىکه طبق روایت بیهقی در  حالیخدایی جز پروردگار یکتا نیست؟ در 
ا»  .رساند ینممدعای وهابیت را  ،هیچ یا از دو عبار  تفاده شده است.اس« من رب 

 ؛لت ایشاناز شهادت به رسا. 0

مـن  دهـی یمیعنـی آیـا شـهاد  « أتشذهدننَأنذيَرسذولَاللذه» عبار  یا در این بخ  نیز
 شده است. کریعنی من چه کسی هستم؟ ذ« من ونا» یا از عبار فرستاده خدا هستم 

 ؛باور به معاداز سوال . 3

 از توحیـد و نبـو ، حیـر  پرسـیدند: سـؤالطبق روایت احمد بن حنبل و مالـا پـس از 
َ
 
ِتَأ و  م  َال  د  ع  ِثَب  ع  ب  َِبال   شدن در قیامت پس از مرگ یقین داری؟؟ آیا به محشور ُتوِقِنين 

  ؛گانه پنجنمازهای  یاز ادا. 4

فتصذلينَالخمذس،َ» :حیـر  از کنیـز پرسـیدند السرةن الكبررىبر اسا  نقل بیهقـی در 
و به آنچه مـن  آوری یم جا بهرا  گانه پنجیعنی آیا نمازهای « وتقرننَبماَج تَبهَمنَعندَالله؟

 معترف هستی؟ ام آوردهاز جانب پروردگار 

شـاهد  ،از ایـن مـوارد کدام یچهو کنیز به این موارد شهاد  داده است. روشن است که 
 0.باشد ینمبر مدعای وهابیت 

                                                 
 نقل مالا: 1.
ه  ْبن  َعبْ »

، َعْن ُعَبْید  اللَّ َهاب  ي َمال ك، َعْن اْبن  ش  َثن 
ی وَحدَّ ه  َصلَّ

َلی َرُسول  اللَّ ْنَصار  َجاَء ح 
َ
ْن اأْل نَّ َرُجال  م 

َ
، و ه  ْبن  ُعْتَبَة ْبن  َمْسُعود 

د  اللَّ
ْن  ، َفإ  َنة  َبة  ُمْؤم 

َ
نَّ َعَليَّ َرق ، ح  ه 

َیة  َلُه َسْوَداَء، َفَقاَل: َیا َرُسوَل اللَّ َجار  َم ب 
ُه َعَلْیه  َوَسلَّ ه   ُکْنَت َتَراَها ُمْؤ اللَّ

ُقَها؟ َفَقاَل َلَها َرُسوُل اللَّ ْعت 
ُ
، و َنة  م 
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 لرحیحاین دسته روایا  بـر روایتـی کـه مسـلم در  دهد یمقرائنی وجود دارد که نشان 
را بـه لحـاظ  لحیح مسلتروایت  ،سنت برخی از اهل رو ینازادارد. ترجیح  ،خود آورده است

 0.دانند یمسندی و متنی دارای اضطراب 
آوردن افـراد در  وایا  متواتری اسـت کـه نحـوه اسـالممخالفت با ر  ،از جمله این قرائن

آمـده  لرحیحینطبق این دسته روایـا  کـه در  را ذکر کرده است. حیور رسول خدا
به یگانگی پروردگار و  دادن متواتر است، تنها شهاد  ،سنت محدثان اهل ح  یتصر   بهاست و 

 ،شرط پذیرش اسالم است و در این روایا  از مکان پروردگار ،مکرم اسالم رسالت نبی
                                                 

م ُه َعَلْیه  َوَسلَّ ی اللَّ اَلْت : َصلَّ
َ
؟ ق ه 

ا َرُسوُل اللَّ د  نَّ ُمَحمَّ
َ
یَن و َتْشَهد 

َ
اَل: و

َ
اَلْت: َنَعْم. ق

َ
ُه؟ ق الَّ اللَّ َلَه ح  ْن اَل ح 

َ
یَن و َتْشَهد 

َ
او

َ
یَن  :ل: َنَعْم. ق ن  ُتوق 

َ
و

اْلَبْعث  َبْعَد  ْقهَ  ب  ْعت 
َ
َم: و ُه َعَلْیه  َوَسلَّ ی اللَّ ه  َصلَّ

اَلْت: َنَعْم. َفَقاَل َرُسوُل اللَّ
َ
؟ ق  اب ما يجوز من العتق  ،موطأ، بن انس امال) ؛«اْلَمْو  
 (.8379، ح في الرقاب الواجب 

 :مسةدنقل احمد بن حنبل در 
عبد الله، عن رجل، من األنصار ونه جاء بأمة سوداء، وقال: یـا حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهرد، عن عبید الله ابن »

وتشـهدین ون »رسول الله، حن علي رقبة مؤمنة، فإن کنت تری هذه مؤمنة وعتقتها، فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسـلم: 
قالت: نعم قال: « عث بعد المو ؟وتؤمنین بالب»قالت: نعم قال: « وتشهدین وني رسول الله؟»قالت: نعم قال: « ال حله حال الله؟

 (.95307، ح91،  85،  مسةدشیبانی، احمد بن حنبل، ) ؛«وعتقها»
 :السةن الكبرىنقل بیهقی در 

ووخبرنا وبو عبد الله الحافظ، نا وبو علي الحافظ، نا وحمد بن یحیی بن زهیر، نا عبید الله بن محمد الحارثي، نا وبو عاصم، نا وبو »
ي عامر بن مسعود، نا عون بن عبد الله بن عتبة، حدثني وبي، عن جدد قال: جاء  امرو  حلـی رسـول اللـه معدان المنقرد یعن

صلی الله علیه وسلم بأمة سوداء فقالت: یا رسول الله، حن علي رقبة مؤمنة وفتجزئ عني هذه؟ فقال رسول الله صلی الله علیه 
قالـت: ونـت رسـول اللـه قـال: « فمـن ونـا؟»الـت: اإلسـالم قـال: ق« فمـا دینـك؟»قالت: الله ربي قال: « من ربك؟»وسلم: 

قالـت: نعـم، فیـرب صـلی اللـه علیـه وسـلم علـی ظهرهـا وقـال: « فتصلین الخمس، وتقرین بما جئت بـه مـن عنـد اللـه؟»
ت، کتاب الظهار، السةن الكبرىبیهقی، وحمد، ) 1؛«وعتقیها»  (.773،  3 ، باب حعتاق الخرساء حذا وشار  باإلیمان و صل 

 نقلی دیگر از بیهقی:
ووخبرنا وبو زکریا بن وبي حسحاق المزکي، نا حمز  بن العبا  بن الفیل الیبعي، نا العبا  بن محمد الـدورد، نـا وبـو الولیـد »

هشام بن عبد الملك نا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن وبي سلمة، عن الشرید بن سوید الثقفي قال: قلت: یا رسـول 
« ادم بهـا»ومي ووصت حلي ون وعتق عنها رقبة وحن عندد جاریة سوداء نوبیة، فقال رسول الله صلی الله علیـه وسـلم: الله حن 
السرةن بیهقـی، وحمـد، ) 1؛«وعتقهـا فإنهـا مؤمنـة»قالت: رسول اللـه قـال: « فمن ونا؟»قالت: الله، قال: « من ربك؟»فقال: 

ت، ، باب حعتاق الخرساء حذا والكبرى، کتاب الظهار  (.772،  3 شار  باإلیمان و صل 
ار:  روایت بز 

ید بن ُجَبیر، َعـن» ثنا ابن وبي لیلی عن المنهال بن َعْمرو عن َسع  ثنا ُعَبید الله، قال: َحدَّ ثنا ُمَحمد بن عثمان، قال: َحدَّ ابـن   َحدَّ
ي الله عنهما، قال: وتی رجل النبي صلی الله علیه وسلم قال: حن علی ومي  رقبة وعنـدد ومـة سـوداء فقـال النبـي عبا ، َرض 

 ؛«صلی الله علیه وسلم: ائتني بها فقال لها رسول الله: وتشهدین ون ال حله حالَّ الله ووني رسول الله؟ قالت: نعم. قـال: فأعتقهـا
 (.55،   99،  بباس مسةد ا ن، مسةد البزار، ابوبکر، بزار)
 .27،  زفیل السیف الصقیل فی الرد بلی ا نالدین،  ، تقییسبک .1
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 0نشده است. سؤال
 :اند فرمودهکه  عمر از رسول خدا طبق نقل ابن ینکهاعالوه بر 

نگم تـا زمـانی کـه شـهاد  بـه یگـانگی به من دستور داده شده است با مردم بجـ 
پروردگار و نبو  من بدهند و نماز را اقامه و زکا  را پرداخت کننـد. در ایـن صـور  

جان و مالشـان در  ،پذیرش اسالم برای آنان ثابت است یلهوس بهحقی که  واسطه به
 2.امان خواهد بود و محاسبه آنان با خدا خواهد بود

امـا از اعتقـاد بـه  ؛ند ارکان ایمـان را تبیـین نمـوده اسـتخداو ،دندمعتقدیگر نیز برخی 
نمونـه در  بـرای رکنی از ارکان ایمان ذکری نکرده اسـت. عنوان بهوجود خداوند در آسمان 

ارکان ایمان عبار  است از ایمـان »ارکان ایمان آمده است:  بارهاز جبرئیل در  سؤالحدیث 
َدر شرِّ روز قیامت و ایمان به خیر و و  به خدا و مالئکه و کتب آسمانی و پیامبران

َ
به  9.«ق

و نـه  نـه توحیـدی را ثابـت ها آسـمانداشتن بـه وجـود خداونـد در بـاالی اعتقاد ،باور اینان
 گونـه ینا سـؤالکسـی را کـه بـه ایـن  . با این حال چگونه پیامبرکند یمشرکی را نفی 

 4مؤمن دانسته است. ،پاسخ دهد

 پروردگار در باالی عرش جودو بام: روایات متعارش دسته دو

 :شود یممطرح  ،شاهد عنوان بهدر این زمینه چند روایت 
 صحیح مسلمدر  رهیروایت ابوهر  .0.1

پروردگـار را بـا چنـین صـفاتی توصـی   ،در دعـایی ، پیـامبر اعظـمیرهابوهر طبق نقل 
 :اند دهکر 

جـود نـدارد، ا تو اولی هستی که پی  از تو نیست و آخر هستی که پس از تو وباراله
و بـاطنی هسـتی کـه  کرداز تو را تصور  باالتر توان ینمتو دارای ظهوری هستی که 

 1از تو نیست.چیزی  یر 
                                                 

 .757،  9،  رسائل السقاف، تةقیح المفهوم العالی سقاف، حسن بن علی،  .1
 .85، باب فإن تابوا و وقاموا الصال ، حالجامع الصحیح، کتاب االيمانبخاری، محمد بن اسماعیل،  .2

اَل:» .3
َ
، َواْلَیْو  ق ه  ، َوُرُسل  ه  ، َوُکُتب  ه  َکت  ، َوَماَلئ  الله  َن ب  ْن ُتْؤم 

َ
ه  و ه  َوَشـرِّ اْلَقَدر  َخْیـر  َن ب  ، َوُتْؤم  ر  ـا ، ) ؛«م  اَْخ  نیشـابوری، مسـلم بـن حج 

 (.2ح، 92 ، باب بیان اإلیمان و اإلسالم و اإلحسان، کتاب اإليمان، لحیح مسلت
 .15،  الفوائد المقصودة  بیان األحاديو الشاذة المردودة فاری، عبدالله بن محمد،  .4

ي ُزَه » 5. َثن 
ْن َینَ َحدَّ

َ
َحُدَنا و

َ
َراَد و

َ
َذا و ُمُرَنا، ح 

ْ
ح  َیأ ُبو َصال 

َ
اَل: َکاَن و

َ
، ق یٌر، َعْن ُسَهْیل  َثَنا َجر  ، َحدَّ ه  ْیُر ْبُن َحْرب 

ـقِّ َع َعَلـی ش  ْن َیْیـَطج 
َ
اَم، و
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بیهقـی  .انـد نمودهنبودن پروردگار را برداشـت دار  مکان ،سنت از این حدیث علمای اهل
 :نویسد یماین حدیث  بارهدر 

و  دارد ، اشـارهز خداوند متعـالآنچه در انتهای این روایت آمده است به نفی مکان ا
ظـاهر  ،یکسـان اسـت. خداونـد ،بنده هر کجا باشد در دوری و نزدیکی به پروردگار

 تـوان ینمو باطن است یعنـی  کردوجودش را درک  ،با دلیل توان یم یجهدرنتاست 
 0.در مکان درک نمود را وجودش

و معتقـد  دهـد یمت نسـب ،سـنت استدالل را به برخی از علمای اهلاین  ،وی در ادامه
 توانـد ینم ،ی که باالتر از او چیزی نیست و باطنی که  یـر از او چیـزی نیسـتر است ظاه

 2مند باشد. مکان
ظاهر « فلیس فوقا شیء» برخی با استفاده از عبار  ،در پاسخ به این نحوه استدالل

این روایت را دلیلی و  اند گرفتهو باالتر از همه مخلوقا   بلندمرتبهیعنی « عالی»معنای  را به
 9.اند دانستهباالی آسمان  ،بر وجود پروردگار

بیـانگر  ،میان ظاهر و عالی تفاو  معنایی وجـود دارد. ظهـور وی،که از نظر لغ حالیدر 
ایـن  ینکـهااما علو بر جایگاه و رتبـه آن داللـت دارد. عـالوه بـر  ؛بودن یا چیز است روشن

 ،مبنی بر انکار هر گونه تأویـل ،سلفیت و وهابیت توجیها  به نوعی تأویل است و با مبنای
 سازگاری ندارد.

 راحله عنقروایت  .0.0

تکبیـر  ،مسـلمانان در سـفری بـرای جهـاد، بـا صـدای بلنـد ،اشـعریطبق نقل ابو موسی 
کسـی کـه او را » گفته شود و فرمودنـد: یآرام بهفرمودند تکبیر  . رسول خداگفتند یم

                                                 
، ُثمَّ َیُقول ْیَمن 

َ
ْرض  َوَربَّ اْلَعْرش  الْ : اأْل

َ
َماَوا   َوَربَّ اأْل َنـا َوَربَّ ُکـلِّ اللُهمَّ َربَّ السَّ ، َربَّ ـیم  ْء   َعظ  َل َشي ـَوی، َوُمْنـز  َق اْلَحـبِّ َوالنَّ ، َفـال 

ْن َشرِّ ُکلِّ  َك م  ُعوُذ ب 
َ
، و ان 

َ
یل  َواْلُفْرق ْنج  ْوَرا   َواإْل  ْء   التَّ ، اللُهمَّ  َأنءَت  َش ه  َیت  َناص  ٌذ ب  ل   َأنءيَت آخ  َوَّ ْبَلـَك  َفَليیءَ   اْلء

َ
ْء   ق ـَشي ْنـَت اَْخ 

َ
ُر ، َوو

ْء   َبْعَدَا  َفَلیءَ   ُر َش اه  ْنَت الظَّ
َ
َقكَ  َفَلیءَ  ، َوو ْء    َفوء ُن َش ْنَت اْلَباط 

َ
ْء   ُدوَنَك  َفَلیءَ  ، َوو َن اْلَفْقـر  َش َنا م  ْ ن 

َ
ْیَن، َوو ا الدَّ ض  َعنَّ

ْ
َوَکـاَن « ، اق

ی اللُه َعَلْیه   يِّ َصلَّ ب 
ي ُهَرْیَرَ ، َعن  النَّ ب 

َ
َك َعْن و د َذل  َم  َیْرو  ، باب ما یقول عند النوم کتاب الذکرنیشابوری، مسلم بن حجا ، ) ؛«َوَسلَّ

 (.8379، ح9359،  0و وخذ المیجع،  
 .823  ،8،  األسماء و الصفاتبیهقی، ابوبکر،  1.
 .همان 2.
 .820،  7  ،مجموع فتاوىباز، عبدالعزیز،  بن 3.
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 0.«است تر یانزدما از گردن شترش به هر یا از ش زنید یمصدا 
فـی یکی از نصوصی که ن عنوان بهی شافعی از دانشمندان قرن نهم از این حدیث حصن

 2.است نام برده، کند مینفی  ،در آسمان را و وجود خداوند کردهجهت 
 . روایت بخاری0.3

 ار قبلـهآب دهانی را بر دیـو  روایت کرده است که پیامبر ،در این روایت، انس بن مالا
نمایـان شـد.  اش چهـرهصورتی کـه اثـر آن در  و این امر بر ایشان سخت آمد. به مسجد دید

 خوانـد یمهر یا از شـما کـه نمـاز »: ندد و فرموددنو آن را با دست پاک کر  ندپس برخاست
است. پس هیچ یـا از  و قبلهپروردگارش در بین او  آنکهیا  کند یمبا پروردگار خود مناجا  

 9.«قبله آب دهان نیفکند؛ بلکه به سمت چپ یا زیر پای خود چنین کند یو س بهشما 
سـازگاری  ،پروردگار باالی آسـمان وجود با« است و قبلهپروردگارش در بین او »عبار  

نصی بر نفـی جهـت از خداونـد یـاد  عنوان بهحصنی شافعی از این روایت نیز  رو ینازاندارد. 
 4ه است.کرد

 نصحیحی. روایتی از 0.4

هنگـامی »فرمودنـد:  آمده است: پیـامبر لحیح مسلتو  لحیح  خارىدر دو کتاب 
که مهربانی من بر خشـمم  یدرست به»نوشت:  یا نوشتهمخلوقا  را آفرید در  ،که پروردگار

 1.«این نوشته نزد پروردگار و باالی عرش قرار دارد«. پیشی گرفته است
                                                 

ْخبَ » 1.
َ
یَم، و ْبَراه  ْسَحاُق ْبُن ح  َثَنا ح 

ـا َمـَع َرُسـول  اللـه  َوَحدَّ اَل: ُکنَّ
َ
ي ُموَسی، ق ب 

َ
ي ُعْثَماَن، َعْن و ب 

َ
اُء، َعْن و ٌد اْلَحذَّ َثَنا َخال  ، َحدَّ يُّ َقف   َرَنا الثَّ

 : یه  اَل ف 
َ
یَث، َوق ، َفَذَکَر اْلَحد  ي َ َزا   َم ف  ی اللُه َعَلْیه  َوَسلَّ ُکْم »َصلَّ َحد 

َ
َلی و َرُب ح 

ْ
ق
َ
د َتْدُعوَنُه و ذ 

ُکْم  َوالَّ َحد 
َ
َلة  و ْن ُعُنق  َراح  ـي « م  َوَلْیَس ف 

الله    ب 
الَّ َ  ح  وَّ

ُ
ْکُر: اَل َحْوَل َواَل ق ه  ذ  یث  اسـتحباب خفـض الصـو  ، بـاب الصحیح، کتاب الرذکرنیشابوری، مسلم بن حجا ، ) ؛«َحد 

 (.8350ذکر، حبال
 .19،  دفع من شبا و تمّردالدین،  حصنی شافعی، تقی .2

َثَنا» .3 ی ال َحدَّ يَّ َصلَّ ب 
نَّ النَّ

َ
، و ك  َنس  ْبن  َمال 

َ
، َعْن و ، َعْن ُحَمْید  یُل ْبُن َجْعَفر  ْسَماع  َثَنا ح 

اَل: َحدَّ
َ
َتْیَبُة، ق

ُ
ي ق ی ُنَخاَمة  ف 

َ
َم َرو لُه َعَلْیه  َوَسلَّ

َید   ُه ب 
، َفَقاَم َفَحکَّ ه  ي َوْجه  َي ف  ی ُرئ  َك َعَلْیه  َحتَّ ، َفَشقَّ َذل  ْبَلة  ، َفَقاَل: الق  ـُه »ه  نَّ َربَّ ْو ح 

َ
ـُه، و ي َربَّ ُه ُیَناج  نَّ ه  َفإ  ي َصاَلت  اَم ف 

َ
َذا ق َحَدُکْم ح 

َ
نَّ و ح 

َدَمْیه  
َ
ْو َتْحَت ق

َ
ه  و ْن َعْن َیَسار  ، َوَلک  ه  ْبَلت  َبَل ق  َحُدُکْم ق 

َ
نَّ و

َ
، َفاَل َیْبُزق ْبَلة  َدا« َبْیَنُه َوَبْیَن الق  َخَذ َطَرَف ر 

َ
یـه  ُثـمَّ َردَّ َبْعَیـُه ُثمَّ و ، َفَبَصـَق ف  ـه  ئ 

، َفَقاَل:  ْو َیْفَعُل َهَکَذا»َعَلی َبْعض 
َ
، باب حا البزاق بالید من الجامع الصحیح، کتاب الصالةبخاری، محمد بن اسماعیل، ) ؛«و

 (.055المسجد، ح
 .21  ،دفع من شبا و تمّردالدین،  حصنی شافعی، تقی .4
َثَنا» .5 َتْیَبةُ  َحدَّ

ُ
َثَنا ق ، َحدَّ ید  ، َعْن  ْبُن َسع  يَّ َزام  ي اْلح  یَرُ  َیْعن  ، َعْن  اْلُمغ  َناد  ي الزِّ ب 

َ
، َعْن  و ْعَر  

َ
ُه َعَلْیه   اأْل ی اللَّ يَّ َصلَّ ب 

ن  النَّ
َ
ي ُهَرْیَرَ ، و ب 

َ
و
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مسـتلزم  ،ند خداوند باالی عرش قرار داردتطبیق این روایت با دیدگاه سلفیت که معتقد
بنابراین حکم فوقیـت بـر ؛ هر دو باالی عرش هستند ،این مطلب است که خداوند و کتاب

ثابت است. این چیزی جز مماثلـت میـان  ،عرش، هم برای پروردگار و هم برای این نوشته
 هیآخود را طبق  ودوج باخداوند هرگونه مماثلت  که  یدرحال .الله متعال و یا نوشته نیست

 ي ِلِهَش  ِمث  َك  س  ي  صيرَل  ب  ميُعَال  َالس  َُهو  ٌءَو 
 2است. کرده ینف 0

 صحیحین. حدیث دیگری از 0.0

در حـدیثی قدسـی  یتعـال یبار از ذا   از رسول خدا رهیابوهر مسلم و بخاری هر دو از 
 که خداوند فرمودند: اند کردهنقل 

 کنم نیز او را یاد میامی که او مرا یاد نماید من هنگ باشم و می ام من نزد گمان بنده
بهتـر  ام بنـدهو این بـرای  مینما یممن نیز آشکارا او را یاد  کند،و اگر مرا آشکارا یاد 

و  دارم یبرمـسمت او  بیاید من یا قدم به نسمت م ام یا وجب به بندهاست. اگر 
ا دسـت بـه او نزدیـا طـول یـ اندازه بهبیاید من  نسمت م ام یا قدم به بندهاگر 

 9.میآ یم دوان دوانسمت او  بیاید من به من سمت ام به بندهو اگر  شوم یم

در آسمان و باالی  خداوند متعال داشتنعبارا  این روایت با قرار بسیار روشن است که 
عنوان پنجمـین حـدیث از  بـهحصـنی دمشـقی ایـن روایـت را  رو نیـازامنافا  دارد.  ،عرش

 4.آورده است ،کند یماشتن را از خداوند نفی د روایاتی که جهت
که این روایت از روایـا  صـفا   کند یمنووی نیز در شرح این روایت به این نکته اشاره 

                                                 
اَل 

َ
َم، ق ْنَدُه فَ  :َوَسلَّ ، َفُهَو ع  ه  َتاب  ي ک  ُه اْلَخْلَق َکَتَب ف  ا َخَلَق اللَّ يَلمَّ ـُب َ َیـب  ـي َتْغل  نَّ َرْحَمت  )نیشـابوری، مسـلم بـن ؛ «ْوَق اْلَعـْرش  ح 
محمـد بـن  بخـاری، ؛2951، ح338باب فـی سـعة رحمـة اللـه و ونهاسـبقت  یـبه،   ،کتاب التو   ،لحیح مسلتحجا ، 

 (.7910، ح722  هوالذی یبدء الخلق ثم یعیده، ، باب ما جاء فی قولهلحیح البخارى، کتاب  دء الخلقاسماعیل، 
 .99 ،شوری .1

 .121، الشرح القويت فی حل ألفاظ لراط المستقیتعبدالله،  هرری، 2.

َي » 3. ي ُهَرْیَرَ  َرض  ب 
َ
، َعْن و ح  َبا َصال 

َ
ْعُت و ْعَمُ ، َسم 

َ
َثَنا األ ي، َحدَّ ب 

َ
َثَنا و ، َحدَّ َثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفص  ـيُّ َصـَحدَّ ب 

اَل النَّ
َ
اَل: ق

َ
ُه َعْنُه، ق ی اللَّ لَّ

ْن َذ  ـي، َفـإ  َذا َذَکَرن  َنا َمَعُه ح 
َ
ي، َوو د ب  ْنَد َظنِّ َعْبد  َنا ع 

َ
ُه َتَعاَلی: و َم: َیُقوُل اللَّ ْن اللُه َعَلْیه  َوَسلَّ ـي، َوح  ـي َنْفس  ـه  َذَکْرُتـُه ف  ـي َنْفس  ـي ف  َکَرن 

ْن َتَقرَّ  ْنُهْم، َوح  ي َمََل  َخْیر  م  ي َمََل  َذَکْرُتُه ف  ي ف  تَ َذَکَرن 
َ
ْن و ا، َوح  َلْیه  َباع  ْبُت ح  ا َتَقرَّ َراع  َليَّ ذ  َب ح  ْن َتَقرَّ ا، َوح  َراع  َلْیه  ذ  ْبُت ح  ْبر  َتَقرَّ ش  َليَّ ب  ي َب ح  ان 

َتْیُتُه َهْرَوَلة  
َ
ي و ا ، ) ؛«َیْمش   ، بـاب الحـث علـی ذکـر اللـه تعـالی،لحیح مسرلت، کتراب الرذکرقشیری نیشابوری، مسلم بن حج 

، «و یحـذر کـم اللـه نفسـه» ، باب قـول اللـهلحیح البخارى، کتاب التوحیدبخاری، محمد بن اسماعیل،  ؛8735ح ،355 
 (.3055ح، 229 
 .19،  دفع من شبا و تمّردالدین،  حصنی شافعی، تقی 4.
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و روایـت را  شـوند یمـظـاهر حمـل بـر معنـای  یر  ،یـن دسـته روایـا اسـت و ا یتعـال یبار 
 0داشتن از آن فهمیده نشود. که جسمیت و جهت کند یمصورتی نقل  به

 تأویل روایت جاریه توسط سلفیت .3
کـه  حـالیمبـارزه بـا هرگونـه تأویـل اسـت. در  و ییظاهرگرا ،مبانی سلفیه ینتر  مهمیکی از 

این مبنا را زیر پا گذاشته و دست  کنند،هرگاه نصوصی را در تعارض با دیدگاه خود مشاهده 
 .زنند یمبه تأویل 

ل آنکـه لفـظ کننـد یماقـدام بـه دو تأویـل « فذىَالسذماء»عبـار  آنان در  را « فـی». او 
احاطـه  اش الزمـه ،معنای حقیقی خـود باشـد به« فی»؛ زیرا اگر گیرند یم« علی» یمعنا به

درون آسمان خواهد بـود کـه  ،دیگر در این صور  خداوند بیانبه ؛ آسمان به خداوند است
را « السذماءفذىَ»عبـار  بنـابراین بایـد ؛ خداوند به آسمان و نقص است مستلزم نیازمندی  

یعنـی خداونـد در جهـت بـاالی آسـمان قـرار دارد و بـاالتر از  کـرد؛تفسـیر « علىَالسماء»
 2.خداوند چیزی نیست

کلمـه  ،وهابیـت اسـت. طبـق دیـدگاه برخـی از معاصـرین  « السماء»لفظ در  دومتأویل 
 دو معنا دارد:« سماء»

ل  ییعنـی بـه جهـت بـاال ،معنای علو به دوماما معنای  ؛همان آسمان است ،معنای او 
خداونـد در آسـمان  شـود، یمبنابراین هنگـامی کـه در روایـت گفتـه شود؛  یمآسمان گفته 

 9یعنی خداوند در جهت باال و باالتر از تمامی مخلوقا  قرار دارد. ؛است
اما طبـق  ؛پذیرش این استعماال  برای کسی مفید است که تأویل را قبول داشته باشد

 فایـده یب داند، یمه تأویل را طا و  و سبب تعطیل در صفا  الهی نظر وهابیت که هر گون
 است و تنها مشی بر خالف مبنای خود است.

                                                 
 .0،  1،  المةها  شرح لحیح مسلت  ن الحجا یحیی بن شرف،  نووی، .1

 .838،  تسهیل فهت شرح الطحاوي  امدی، خالد،  ؛75،  9،  قیدة التدمري العتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن 2.
 .981،  9،  فتاوى نور بلی الدربباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  بن .3
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 است بودن جهات مانند علو بودن زمین سبب نسبی کروی .4
نمودن به اعتقاد سلفیت در مسئله علو   بودن زمین برای اشکال از کرویسنت  برخی از اهل

ثابـت شـده  ،. به باور اینـاناند کردهدر باالی عرش استفاده  حقیقی خداوند و بودن خداوند
بنـابراین ؛ زمین را احاطه کـرده اسـت ،کروی است و آسمان از همه جها  ،است که زمین

نسـبت  ،بـودن و پایین بودناست. این افراد معتقدند باال  یرحقیقی نسبی و  یا مسئله ،علو
نیسـت. توحیـد حقیقـی در ایـن  تصـور لقابو مخلوقـا  اسـت و بـرای خداونـد  ها انسانبه 

و خداوند را برتر و منـزه از  کردهاظهار عجز  ،پروردگار ادراکمسئله این است که بندگان از 
کـه داللـت بـر علـو   را باید تمامی نصوصی ،. با این بیانبدانند آید، یمبه ذهنشان  آنچههر 

 0.بودن از آن فهمیده نشوددار  جهتکه جسمانیت و  حمل نمود ای یمعان به دارد پروردگار

 یر یگ جهینت
 ،صـفت علـوسنت با سـلفیت و وهابیـت در تبیـین  مد دیدگاه اهلدست آ از آنچه گذشت به

منـدبودن پروردگـار  و قائـل بـه مکـان داننـد یمرا صفتی حقیقـی  علو ،تفاو  دارد. وهابیت
ا  ،داشتن که ذا  حق را از مکان و جهت حالیهستند در  یت جاریه نیز کـه . روادانند یممبر 

یا باید در  رو ینازا .در این موضوم مورد استناد سلفیت است دارای اشکاال  متعددی است
 هـای یلتأوتعارض با دیگر نصو  قرآنی و روایی کنـار گذاشـته شـود یـا بایـد تأویـل شـود. 

ر از منزلت معنـوی پروردگـا سؤالگوناگونی مانند فهم ناچیز کنیز از توحید، امتحان کنیز و 
 ،سـنت اهل ،سوی دیگر سنت ارائه شده است. از تأویالتی است که توسط اهل ،ه مکانو ن

. انـد گرفته ها آسـماناشکاالتی بر استدالل به این روایت برای اثبا  وجود پروردگار بـاالی 
 ماننـد   ،عبار  است از تعارض حدیث جاریه بـا تعـداد زیـادی از آیـا  قـرآن ،این اشکاال 

َ یا   آ َلََُِقل  ن  اَم  اِتََِفيَم  او  م  ِضََالس َّ األ  ر  َو  و  ََُقل  ُهََُهو  ٌدََالل َّ ح 
 
، تعارض بـا روایـا  مخـال  أ

لرحیح ، روایت انـس در لحیح مسلتدر  هبودن پروردگار همچون روایت ابوهریر مند مکان
و  لرحیحین، روایـت قـرب نوافـل در لرحیحین، روایـت نوشـته بـاالی عـرش در  خارى

                                                 
انی، محمد العربی،  بن .1  .25،  9،   رائ  االشعريین من بقائد المخالفینالتب 
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مختل  از ماجرای عتق جاریـه کـه مـالک ایمـان را شـهاد  بـه  یها نقلتعارض با دیگر 
داشتن بـه نه باور  اند دانستهو ایمان به معاد  وحدانیت پروردگار و رسالت حیر  رسول

 ،بودن خداونـدمنـد د به حدیث جاریه برای اثبا  مکانوجود خداوند در باالی عرش. استنا
خـود در  فیت ضمن مخالفت با مبنـایسل ،سبب ه ایننیازمند تأویل در متن حدیث است. ب

اشکال مبنایی را به  ینو ادست به تأویل زده است  ،در این روایت مخالفت با هرگونه تأویلی
داشـتن جهـت را امـری  ،بـودن زمـین برخی با اشاره بـه کـروی یتدرنها. اند دهکر خود وارد 

 هستند. و قائل به تأویل نصو  در این موضوم دانند یمنسبی و مخصو  مخلوقا  
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