 ‐ 41003ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻮد و ﻧﻪ اﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﻘﻂ ﻧﻮد و ﻧﻪ اﺳﻢ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ اﻟﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﺑﺨﺎری ) (۲۷۳۶و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۶۷۷از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻟﻪ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻧﺎم دارد ـ ﺻﺪ ﻧﺎم ﺟﺰ ﯾ ـ ﻫﺮ ﮐﻪ آن را در ﺷﻤﺎر آورد وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮد.
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ـ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻪ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  ۹۹ﻧﺎم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺎ:
اﻟﻤﺤﻠ.(۵۱ /۱) 
اﻣﺎم ﻋﻤﻮم اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧ ازآﻧﻬﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﻧﻮوی( اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ
اﯾﻨﻪ ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮﯾﺎ آﻧﺎن ﻗﻮل اﺑﻦ ﺣﺰم را ﺷﺎذ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺮدهاﻧﺪ.
آﻧﺎن ﺑﺮای ﻗﻮل ﺧﻮد ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮدن ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۳۷۰۴از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ دﭼﺎر دلﻣﺸﻐﻮﻟ و ﻏﻢ اﻧﺪوه ﺷﻮد و اﯾﻦ
دﻋﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ :اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻧّ ﻋﺒﺪُكَ  ،واﺑﻦ ﻋﺒﺪِكَ  ،واﺑﻦ اﻣﺘﻚَ  ،ﻧَﺎﺻﻴﺘ ﺑِﻴﺪِكَ  ،ﻣﺎضٍ ﻓ ﺣﻤﻚَ  ،ﻋﺪْل ﻓ ﻗَﻀﺎوكَ  ،اﺳﺎﻟُﻚَ
ﺑِﻞ اﺳﻢ ﻫﻮ ﻟَﻚَ ﺳﻤﻴﺖ ﺑِﻪ ﻧَﻔْﺴﻚَ  ،او ﻋﻠﱠﻤﺘَﻪ اﺣﺪًا ﻣﻦ ﺧَﻠْﻘﻚَ  ،او اﻧْﺰﻟْﺘَﻪ ﻓ ﻛﺘَﺎﺑِﻚَ  ،او اﺳﺘَﺎﺛَﺮت ﺑِﻪ ﻓ ﻋﻠْﻢ اﻟْﻐَﻴﺐِ ﻋﻨْﺪَكَ  ،انْ
ﺗَﺠﻌﻞ اﻟْﻘُﺮآنَ رﺑِﻴﻊ ﻗَﻠْﺒِ ، وﻧُﻮر ﺻﺪْرِي  ،وﺟَِء ﺣﺰﻧ ، وذَﻫﺎب ﻫﻤ) ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ ﺑﻨﺪهی ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻨﺪهی ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﯿﺸﺎﻧ ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ،ﺣﻢ ﺗﻮ در ﻣﻮرد ﻣﻦ اﺟﺮا ﺷﺪﻧ اﺳﺖ ،ﻗﻀﺎﯾﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ؛ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﻣ
ﮐﻪ داری و ﺧﻮدت ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪای ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴ از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎﯾﺖ ﯾﺎد دادهای ﯾﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺎزل ﮐﺮدهای ،ﯾﺎ در ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻧﺰد
ﺧﻮدت ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪای ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﻗﺮآن را ﺑﻬﺎر ﻗﻠﺐ ﻣﻦ و ﻧﻮر ﺳﯿﻨﻪام ،و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪهی اﻧﺪوﻫﻢ و ﻏﺼﻪام ﻗﺮار دﻫ (ﺣﺘﻤﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ دلﻣﺸﻐﻮﻟ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه او از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ،ﻓﺮج ﺣﺎﺻﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،آﯾﺎ آن را ﻓﺮا ﻧﯿﺮﯾﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آری،
ﺑﺮای ﻫﺮﮐﻪ آن را ﺑﺸﻨﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﺶ ﮔﯿﺮد ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۹۹ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ
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اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﮐﻪ ﯾﺎ در ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻧﺰد ﺧﻮدت ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪای دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻧﺎمﻫﺎی ﻧﯿ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل
را ﺗﻨﻬﺎ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣٔداﻧﺪ و ﮐﺲ دﯾﺮی از آن آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻧﺎم اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ) (۳۷۴ /۶درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ]ﺣﺪﯾﺚ[ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ
ﻧﺎمﻫﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻧﺎم اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺧﻄﺎﺑ و دﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﺮی دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﻣداﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟﻪ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ آن را در ﺷﻤﺎر آورد وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮد ﯾﻌﻨ در ﻣﯿﺎن
ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻧﺎم را در ﺷﻤﺎر آورد وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻫﺰار درﻫﻢ دارم ﮐﻪ
آن را ﺑﺮای ﺻﺪﻗﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪام؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪی اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻟﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟْﺤﺴﻨَ
ﻓَﺎدﻋﻮه ﺑِﻬﺎ )اﻟﻪ دارای ﻧﺎمﻫﺎی ﻧﯿ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ او را ﺑﺎ آن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ( اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده او را ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی
ﻧﯿﺶ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،و ﻧﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎمﻫﺎی او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻧﺎم اﺳﺖ«.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ را ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮدن ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻋﻠﻤﺎ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺟﺰ
اﯾﻦ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻧﺎم ،ﻧﺎم دﯾﺮی ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻧﺎم را در ﺷﻤﺎر آورد ،وارد ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺪﯾﺚ وارد ﺷﺪن ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ در ﺷﻤﺎر آوردن اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻪ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؛ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﯿﻨ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ،و دﻟﯿﻞ آن ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻧّ
ﻋﺒﺪُكَ ،واﺑﻦ ﻋﺒﺪِكَ ،واﺑﻦ اﻣﺘﻚَ ،ﻧَﺎﺻﻴﺘ ﺑِﻴﺪِكَ ،ﻣﺎضٍ ﻓ ﺣﻤﻚَ  ،ﻋﺪْل ﻓ ﻗَﻀﺎوكَ ،اﺳﺎﻟُﻚَ ﺑِﻞ اﺳﻢ ﻫﻮ ﻟَﻚَ ﺳﻤﻴﺖ ﺑِﻪ ﻧَﻔْﺴﻚَ،
او ﻋﻠﱠﻤﺘَﻪ اﺣﺪًا ﻣﻦ ﺧَﻠْﻘﻚَ ،او اﻧْﺰﻟْﺘَﻪ ﻓ ﻛﺘَﺎﺑِﻚَ ،او اﺳﺘَﺎﺛَﺮت ﺑِﻪ ﻓ ﻋﻠْﻢ اﻟْﻐَﻴﺐِ ﻋﻨْﺪَكَ ،انْ ﺗَﺠﻌﻞ اﻟْﻘُﺮآنَ رﺑِﻴﻊ ﻗَﻠْﺒِ ،وﻧُﻮر ﺻﺪْرِي،
وﺟَِء ﺣﺰﻧ و اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ را در ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮان آن را
داﻧﺴﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﺪود ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
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اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟﻪ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻧﺎم دارد ـ ﺻﺪ ﻧﺎم ﺟﺰ ﯾ ـ ﻫﺮ ﮐﺲ آن را در ﺷﻤﺎر آورد ،وارد
ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﻧﺎم دﯾﺮی ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻧﺎم
را در ﺷﻤﺎر آورد ،وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮد ،و ﺟﻤﻠﻪی ﻫﺮ ﮐﺲ آن را در ﺷﻤﺎر آورد ﺗﻤﯿﻞ ﺟﻤﻠﻪی اول اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﻋﺮب ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺻﺪ اﺳﺐ دارم ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا آﻣﺎده ﮐﺮدهام .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺪ اﺳﺐ را دارد ،ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺻﺪ اﺳﺐ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ« .ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوای اﺑﻦ
ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۱۲۲ /۱
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