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أسامء اهلل تعاىل توقيفية ال جمال للعقل فيها، وعىل هذا فيجب الوقوف فيها عىل ما جاء به الكتاب 
والسنة، فال يزاد فيها وال ينقص؛ ألن العقل ال يمكنه إدراك ما يستحقه تعاىل من األسامء فوجب 
ْمَع َواْلَبَصَ َواْلُفَؤاَد  الوقوف يف ذلك عىل النص لقوله تعاىل: »َوالَ َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

ُكلُّ ُأولـئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُؤوالً« )1 (. 
ُكوْا  َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلَبْغَي بَِغْيِ الـَْحقِّ َوَأن ُتْشِ َم َربِّ َم َحرَّ وقوله: »ُقْل إِنَّ

ْل بِِه ُسْلَطاًنا َوَأن َتُقوُلوْا َعَل اهلل َما الَ َتْعَلُموَن «) 2(؛  بِاهلل َما َلْ ُينَزِّ
ى به نفسه جناية يف حقه تعاىل فوجب سلوك  وألن تسميته تعاىل بام مل ُيسمِّ به نفسه،أو إنكار ما َسمَّ

األدب يف ذلك،واالقتصار عىل ما جاء به النص)3 (.

________________________________________

)]1[( سورة اإلرساء، اآلية: 36 .
)]2[( سورة األعراف، اآلية: 33 .

بدائع  وانظر:  ص13،  العثيمني،  صالح  بن  حممد  للشيخ  احلُسنى،  وأسامئه  اهلل  صفات  يف  امُلثىَل  القواعد   )]3[(
الفوائد البن القيم، 162/1 
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أمساء اهلل تعاىل توقيفية



1- أاإليامن باالسم.
2-  اإليامن بام دل عليه االسم من املعنى.

3-  اإليامن بام يتعلق به من اآلثار.
فنؤمن بأن اهلل رحيٌم ذو رمحة وسعت كل يشء، ويرحم عباده. قدير ذو قدرة، ويقدر عىل كل يشٍء. 

غفور ذو مغفرة ويغفر لعباده)]1[(.
 

 
----------------------------------

)]1[( خمترص األجوبة األصولية رشح العقيدة الواسطية، لعبد العزيز السلامن، ص27 .
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أركان اإلميان باألمساء احُلسنى



قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل: ما جيري صفة أو خربًا عىل الرب تبارك وتعاىل أقسام:
أحدها: ما يرجع إىل نفس الذات كقولك: ذات، وموجود، ويشء.

الثاين: ما يرجع إىل صفات معنوية كالعليم، والقدير، والسميع.
اق. الثالث: ما يرجع إىل أفعاله نحو: اخلالق، والرزَّ

الرابع: ما يرجع إىل التنزيه املحض، والبد من تضمنه ثبوتًا؛ إذ ال كامل يف العدم املحض كالقدوس 
السالم.

 
اخلامس: ومل يذكره أكثر الناس، وهو االسم الدال عىل مجلة أوصاف عديدة ال ختتص بصفة ُمَعيَّنة، 
بل هو دال عىل معناه ال عىل معنى مفرد، نحو: املجيد، العظيم، الصمد؛ فإن املجيد من اتصف 
بصفات متعددة من صفات الكامل، ولفظه يدل عىل هذا فإنه موضوع للسعة، والكثرة، والزيادة، 
فمنه استمجد املرخ والغفار، وأجمد الناقة علفًا. ومنه ))رب العرش املجيد(( صفة للعرش لسعته 

وِعَظِمِه ورشفه)]1[(. 
 

وتأمل كيف جاء هذا االسم مقرتنًا بطلب الصالة من اهلل عىل رسوله كام علمناه صىل اهلل عليه 
العطاء وكثرته ودوامه، فأتى يف هذا املطلوب  املزيد والتعرض لسعة  وسلم؛ ألنه يف مقام طلب 
باسم تقتضيه كام تقول: اغفر يل وارمحني إنك أنت الغفور الرحيم، وال َيسن إنك أنت السميع 

البصري، فهو راجع إىل املتوسل إليه بأسامئه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه.

---------------------------------
أنه صفة  ، واجلر عىل  للرب  أنه صفة  الرفع عىل  فيه قراءتان:  ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه: ))املجيد  قال   )]1[(

للعرش، وكالمها معنى صحيح((، 49/4.
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أقسام ما يوصف به اهلل تعاىل



ومنه احلديث الذي يف املسند والرتمذي: ))ألظُّوا بياذا اجلالل واإلكرام(()]2[(، ومنه: ))اللهم إين 
أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت املنان بديع السموات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام(()]3[(، 
فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده، وأنه الذي ال إله إال هو املنَّان، فهو توسل إليه بأسامئه وصفاته، 
وما أحق ذلك باإلجابة وأعظمه موقعًا عند املسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أرشنا 

ه اهلل.  إليه إشارة ،وقد ُفتَِح ملن برصَّ
 

اتصف  من  فالعظيم  عديدة.  لصفات  املتضمن  باالسم  تعاىل  وصفه  وهو  املقصود  إىل  ولنرجع 
يف  َكُمَل  الذي  السيد  هو  عباس:  ابن  قال  الصمد،  وكذلك  الكامل.  صفات  من  كثرية  بصفات 
أحد  فوقه  ليس  الذي  عكرمة:  وقال  ُسؤدده.  انتهى  الذي  السيد  هو  وائل:  ابن  وقال  سؤدده، 
ال  األنباري:  ابن  وقال  يشء.  كل  له  صمد  فقد  السؤدد  إليه  ينتهي  الذي  الزجاج:  قال  وكذلك 
خالف بني أهل اللغة أنَّ الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي َيْصُمُد إليه الناس يف حوائجهم 
وأمورهم. واشتقاقه يدل عىل هذا فإنه من اجلمع والقصد الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت 

فيه صفات السؤدد وهذا أصله يف اللغة كام قال: 
َمْد  أالَ َبَكر الناعي بخي بني أسْد    بعمِرو بن مسعوٍد وبالسيِد الصَّ

ي أرشافها بالصمد؛ الجتامع قصد القاصدين إليه، واجتامع صفات السيادة فيه.  والعرب ُتَسمِّ

---------------------------------
يف  واحلاكم   ،177/4 املسند،  يف  وأمحد   ،3525 برقم   ،91 باب  الدعوات،  كتاب  يف  الرتمذي  أخرجه   )]2[(
املستدرك، 499/1، وقال: ))صحيح اإلسناد((. ووافقه الذهبي. وصححه األلباين يف الصحيحة، برقم 1536، 

ويف صحيح اجلامع، برقم 1158.
)]3[( أخرجه أبو داود يف كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم 1495، والرتمذي يف كتاب الدعوات، باب 99، برقم 
3544، وابن ماجه يف كتاب الدعاء، باب اسم اهلل األعظم، برقم 3858، والنسائي يف كتاب السهو، باب الدعاء 

بعد الذكر، برقم 1298، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن أيب داود، برقم 1495.
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السادس : صفة تصل من اقرتان أحد االسمني والوصفني باآلخر، وذلك قدر زائد عىل مفردهيام 
نحو: الغني احلميد، العفو القدير، احلميد املجيد. وهكذا عامة الصفات املقرتنة واألسامء املزدوجة 
يف القرآن؛ فإن الغنى صفة كامل، واحلمد كذلك، واجتامع الغنى مع احلمد كامل آخر فله ثناء من 
غناه، وثناء من محده، وثناء من اجتامعهام، وكذلك العفّو القدير، واحلميد املجيد، والعزيز احلكيم، 
فتأمله فإنه من أرشف املعارف. وأما صفات السلب املحض فال تدخل يف أوصافه تعاىل إال أن 
تكون متضمنة لثبوت: كاألحد املتضمن النفراده بالربوبية واإلهلية، والسالم املتضمن لرباءته من 
كل نقص يضاد كامله، وكذلك اإلخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبوتًا كقوله تعاىل: »الَ َتْأُخُذُه ِسنٌَة 
نَا ِمن لُُّغوٍب«  َوالَ َنْوٌم «)]4[(، فإنه متضمن لكامل حياته وقّيوميته، وكذلك قوله تعاىل: » وََما َمسَّ
ٍة« )]6[( متضمن  ْثَقاِل َذرَّ بَِّك ِمن مِّ )]5[(، متضمن لكامل قدرته،وكذلك قوله: »َوَما َيْعُزُب َعن رَّ
تِِه وغناه،وكذلك قوله:  لكامل علمه،وكذلك قوله: »لْ َيلِْد َوَلْ ُيوَلْد « )]7[(، متضمن لكامل َصَمِديَّ

ده بكامله، وأنه ال نظري له.  » َوَلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد« )]8[(، متضمن لتفرُّ

وكذلك قوله تعاىل: » الَّ ُتْدِرُكُه األَْبَصاُر« )]9[( متضمن لعظمته، وأنه جل عن أن يدرك بحيث 
ياط به، وهذا مّطرد يف كل ما وصف به نفسه من السلوب)]10[(.

---------------------------------
)]4[( سورة البقرة، اآلية: 255 .

)]5[( سورة ق، اآلية: 38 .
)]6[( سورة يونس، اآلية: 61 .

)]7[( سورة اإلخالص، اآلية: 3 .

)]8[( سورة اإلخالص، اآلية: 4 .

)]9[( سورة األنعام، اآلية: 103 .
)]10[( بدائع الفوائد، 159/1-161، ثم قال: جيب أن يعلم هنا أمور، وذكر عرشين فائدة تكتب بامء الذهب 

فارجع إليها يف 170-159/1 .

11



أسامء اهلل كلها ُحسنى، وكلها تدل عىل الكامل املطلق واحلمد املطلق، وكلها مشتقة من أوصافها، 
فالوصف فيها ال ينايف العلمية، والعلمية ال تنايف الوصف، وداللتها ثالثة أنواع:

داللة مطابقة :  إذا فرسنا االسم بجميع مدلوله. 
ن : إذا فرسناه ببعض مدلوله. وداللة َتضمُّ

وداللة التزام إذا استدللنا به عىل غريه من األسامء التي يتوقف هذا االسم عليها. فمثاًل ))الرمحن(( 
الضمن،  يف  داخلة  ألهنا  تضمن؛  داللة  أحدمها  وعىل  مطابقة.  داللة  والذات  الرمحة  عىل  داللته 
وداللته عىل األسامء التي ال توجد الرمحة إال بثبوهتا كاحلياة، والعلم، واإلدارة، والقدرة، ونحوها 
إىل  فالطريق  العلم،  أهل  فيها  ويتفاوت  وتأمل،  فكر  قوة  إىل  تتاج  األخرية  وهذه  التزام،  داللة 
ر فيام يتوقف عليه  معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من املعنى وفهمته فهاًم جيدًا، َفَفكَّ
الثالث كلها حجة  الرشعية، فدالالهتا  النصوص  تنفعك يف مجيع  القاعدة  بدونه. وهذه  يتم  وال 

ألهنا معصومة حمكمة) 1(.

 

 

-----------------------------
)]1[( توضيح الكافية الشافية، للشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي رمحه اهلل، ص132
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داللة األمساء احُلسنى ثالثة أنواع



وحقيقة اإلحلاد فيها هو امليل هبا عن االستقامة: إما بإثبات املشاركة فيها ألحٍد من اخللق، كإحلاد 
الذين اشتقوا آلهلتهم من صفات اهلل ما ال يصلح إال هلل، كتسميتهم الالت من اإلله،  املرشكني 
خصائص  من  ملعبوده  اشتق  بمخلوق  تعلق  مرشك  وكل  املنَّان،  من  ومناة  العزيز،  من  والعزى 
إن  قوهلم:  من  الذين  االتادية  طائفة  إحلادًا  اخللق  وأعظم  عبادته.  له  ر  برَّ ما  واإلهلية  الربوبية 
الرب عني املربوب، فكل اسم ممدوح أو مذموم يطلق عىل اهلل عندهم، تعاىل اهلل عن قوهلم علوًا 
كبريًا. وإما أن يكون اإلحلاد بنفي صفات اهلل وإثبات أسامء ال حقيقة هلا، كام فعل اجلهمية ومن 
تفرع عنهم، وإما بجحدها وإنكارها رأسًا إنكارًا لوجود اهلل، كام فعل زنادقة الفالسفة، فهؤالء 

امللحدون قد انحرفوا عن الرصاط املستقيم ويمموا طرق اجلحيم)]1[(.

ا َوَذُروْا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِف  قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل: قال تعاىل: » َوهلل األَْسَمُء الـُْحْسنَى َفاْدُعوُه ِبَ
َأْسَمآئِِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن« )]2[(، واإلحلاد يف أسامئه هو العدول هبا وبحقائقها ومعانيها 
عن احلق الثابت هلا، وهو مأخوذ من امليل كام تدل عليه مادته )ل ح د(، فمنه اللحد وهو الشق يف 
جانب القرب الذي قد مال عن الوسط، ومنه اْلـُملِحد يف الدين املائل عن احلق إىل الباطل. قال ابن 
يت: امللحد املائل عن احلق املدخل فيه ما ليس منه. ومنه امللتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله  كِّ السِّ
تعاىل: » َوَلن َتَِد ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا « )]3[( أي من تعدل إليه وهترب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه 
فتميل إليه عن غريه. تقول العرب: التحد فالن إىل فالن إذا عدل إليه. إذا ُعِرَف هذا فاإلحلاد يف 

أسامئه تعاىل أنواع:
ى األصنام هبا كتسميتهم الالت من اإلله، والعزى من العزيز. وتسميتهم الصنم  أحدها: أن ُتسمَّ

إهلًا، وهذا إحلاد حقيقة؛ فإهنم عدلوا بأسامئه إىل أوثاهنم وآهلتهم الباطلة.

-----------------------------
)]1[( املرجع السابق، ص33 .

)]2[( سورة األعراف، اآلية: 180 .
)]3[( سورة الكهف، اآلية: 27 .
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حقيقة اإلحلاد يف أمساء اهلل تعاىل



الثاين: تسميته بام ال يليق بجالله كتسمية النصارى له أبًا، وتسمية الفالسفة له موجبًا بذاته، أو علة 
فاعلة بالطبع ونحو ذلك.

إنه  فقري. وقوهلم:  إنه  اليهود:  أخبث  كقول  النقائص،  من  ويتقدس  عنه  يتعاىل  بام  ثالثها: وصفه 
اسرتاح بعد أن خلق خلقه. وقوهلم: [ َيُد اهلل َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِدهيِْم َوُلِعنُوْا باَِم َقاُلوْا ])]4[(، وأمثال 

ذلك مما هو إحلاد يف أسامئه وصفاته.

ورابعها: تعطيل األسامء عن معانيها وجحد حقائقها،كقول من يقول من اجلهمية وأتباعهم:إهنا 
ألفاظ جمردة ال تتضمن صفات وال معاين فيطلقون عليه اسم السميع،والبصري،واحلي،والرحيم

،واملتكلم،واملريد، ويقولون: ال حياة له، وال سمع له، وال برص له، وال كالم، وال إرادة تقوم به 
وهذا من أعظم اإلحلاد فيها عقاًل، ورشعًا، ولغة، وفطرة، وهو يقابل إحلاد املرشكني؛ فإن أولئك 
أعطوا أسامءه وصفاته آلهلتهم وهؤالء سلبوه صفات كامله وجحدوها وعطلوها، فكالمها ملحد 
يف أسامئه، ثم اجلهمية وفروخهم متفاوتون يف هذا اإلحلاد، فمنهم الغايل واملتوسط واملنكوب. وكل 

من جحد شيئًا مما وصف اهلل به نفسه أو وصفه به رسوله فقد أحلد يف ذلك فليستقّل أو ليستكثر.

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعاىل اهلل عام يقول املشبهون علوًا كبريًا. فهذا اإلحلاد يف 
خلقه  بصفات  شبهوها  وهؤالء  وجحدوها،  كامله  صفة  نفوا  أولئك  فإن  املعطلة،  إحلاد  مقابلة 
أ اهلل أتباع رسوله وورثته القائمني بسنته عن ذلك كله  فجمعهم اإلحلاد وتفرقت هبم طرقه، وبرَّ
فلم يصفوه إال بام وصف به نفسه، ومل جيحدوا صفاته، ومل يشبهوها بصفات خلقه، ومل يعدلوا هبا 
عام أنزلت عليه لفظًا وال معنًى؛ بل أثبتوا له األسامء والصفات ونفوا عنه مشاهبة املخلوقات فكان 
إثباهتم بريئًا من التشبيه، وتنزهيهم خاليًا من التعطيل، ال كمن شّبه حتى كأنه يعبد صناًم، أو عطَّل 

حتى كأنه ال يعبد إال عدمًا.

----------------------------------------- 
)]4[( سورة املائدة، اآلية: 64 .
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من  معارفهم  مصابيح  توقد  امللل،  يف  وسط  اإلسالم  أهل  أن  كام  النِّحل،  يف  وسط  السنة  وأهل 
شجرة مباركة زيتونة ال رشقية وال غربية يكاد زيتها ُييضء ولو مل متسسه نار نور عىل نور هيدي 
ل لنا السبيل إىل الوصول إىل مرضاته  اهلل لنوره من يشاء. فنسأل اهلل تعاىل أن هيدينا لنوره، وُيَسهِّ

ومتابعة رسوله، إنه قريب جميب)]5[(.

----------------------------------------- 
)]5[( بدائع الفوائد، البن القيم رمحه اهلل تعاىل بترصف يسري جدًا، 169/1-170، وقد ذكر رمحه اهلل عرشين 
فائدة يف أسامء اهلل احلُسنى قال يف هنايتها: ))فهذه عرشون فائدة مضافة إىل القاعدة التي بدأنا هبا يف أقسام ما يوصف 
به الرب تبارك وتعاىل، فعليك بمعرفتها ومراعاهتا، ثم ارشح األسامء احلسنى إن وجدت قلبًا عاقاًل، ولسانًا قائاًل، 
وحماًل قاباًل، وإال فالسكوت أوىل بك، فجناب الربوبية أجّل وأعّز مما خيطر بالبال، أو يعرب عنه املقال [ َوَفْوَق ُكلِّ 
ِذي ِعْلٍم َعِليٌم ] حتى ينتهي العلم إىل من أحاط بكل يشء علاًم. وعسى اهلل أن يعني بفضله عىل تعليق رشح األسامء 
ذو  واهلل  بفضله  املنان  فهو  وتعطيل صفاته،  أسامئه  اإلحلاد يف  من  بريئًا  القواعد،  أحكام هذه  فيه  مراعيًا  احلُسنى 

الفضل العظيم ((. وانظر: بدائع الفوائد، 170-159/1.
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إحصاء األسامء احلُسنى والعلم هبا أصٌل للعلم بكل معلوم، فإن املعلومات سواه إما أن تكون خلقًا 
له تعاىل أو أمرًا. إما علم بام كّونه أو علم بام رشعه، ومصدر اخللق واألمر عن أسامئه احلسنى، ومها 
مرتبطان هبا ارتباط املقتىض بمقتضيه، فاألمر كله مصدره عن أسامئه احلسنى، وهذا كله حسن ال 
خيرج عن مصالح العباد، والرأفة، والرمحة هبم، واإلحسان إليهم بتكميلهم بام أمرهم به وهناهم 
عنه، فأمره كله مصلحة، وحكمة، ورمحة، وُلطف، وإحسان؛ إذ مصدره أسامؤه احلسنى، وفعله 
كله ال خيرج عن العدل، واحلكمة، واملصلحة، والرمحة، إذ مصدره أسامؤه احلسنى فال تفاوت يف 

خلقه، وال عبث، ومل خيلق خلقه باطاًل، وال ُسدًى، وال عبثًا.

املفعول املخلوق خلالقه،  تبع  تابع لوجوده  وكام أن كل موجود سواه فبإجياده، فوجود من سواه 
فكذلك العلم هبا أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم بأسامئه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن 
أحىص أسامءه كام ينبغي للمخلوق أحىص مجيع العلوم؛ إذ إحصاء أسامئه أصل إلحصاء كل معلوم؛ 
واألمر عن علمه وحكمته  اخللق  وتأمل صدور  مقتضاها ومرتبطة هبا،  املعلومات هي من  ألن 
تعاىل؛ وهلذا ال جتد فيها خلاًل وال تفاوتًا؛ ألن اخللل الواقع فيام يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون 
جلهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب تعاىل فهو العليم احلكيم، فال يلحق فعله وال أمره خلل، وال 

تفاوت، وال تناقض)]1[(.

 
------------------------------------

)]1[( بدائع الفوائد البن القيم، 163/1 .
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إحصاء األمساء احُلسنى أصٌل للعلم



عليه  يطلق  ما  أسامئه  من  أن  تقدم  وقد  أصاًل،  ذلك  غري  اسم  فيها  ليس  ُحسنى،  كلها  اهلل  أسامء 
الفعل نحو اخلالق، والرازق، واملحيي، واملميت، وهذا يدل عىل أن أفعاله كلها خريات  باعتبار 
حمض ال رش فيها، ألنه لو فعل الرش الشتّق له منه اسم، ومل تكن أسامؤه كلها ُحسنى، وهذا باطل، 
فالرش ليس إليه، فكام ال يدخل يف صفاته وال يلحق ذاته، وال يدخل يف أفعاله، فالرش ليس إليه، 
ال ُيضاف إليه فعاًل وال وصفًا، وإنام يدخل يف مفعوالته. وفرق بني الفعل واملفعول، فالرش قائم 
بمفعوله املباين له، ال بفعله الذي هو فعله، فتأمْل هذا فإنه َخِفَي عىل كثري من املتكلمني وزلَّت فيه 
أقداٌم، وضلَّت فيه أفهاٌم، وهدى اهلل أهل احلق ملا اختلفوا فيه بإذنه، واهلل هيدي من يشاء إىل رصاط 

مستقيم)]1[(.
 
 

 
--------------------------------------------

)]1[( بدائع الفوائد البن القيم، 163/1 .
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أمساء اهلل كلها ُحسنى



أسامء اهلل تعاىل منها ما يطلق عليه مفردًا ومقرتنًا بغريه ومنها ما ال يطلق عليه بمفرده بل مقرونًا 
بمقابله

إن أسامءه تعاىل منها ما يطلق عليه مفردًا ومقرتنًا بغريه وهو غالب األسامء. فالقدير، والسميع، 
يا  عزيُز  يا  فتقول:  بغريه،  ومقرتنًا  مفردًا  به  ُيدَعى  أن  يسوغ  وهذا  واحلكيم،  والعزيز،  والبصري، 
حليُم، يا غفوُر يا رحيُم، وأن يفرد كل اسم وكذلك يف الثناء عليه واخلرب عنه بام يسوغ لك اإلفراد 

واجلمع. 

ومنها ما ال يطلق عليه بمفرده بل مقرونًا بمقابله كاملانع، والضار، واملنتقم، فال جيوز أن يفرد هذا 
عن مقابله فإنه مقرون بامُلعطي، والنافع، والعفّو، فهو املعطي املانع، الضارُّ النافُع، املنتقُم العفّو، 
املعّز املذّل، ألن الكامل يف اقرتان كل اسم من هذه بام يقابله؛ ألنه يراد به أنه املنفرد بالربوبية، وتدبري 
اخللق، والترصف فيهم عطاًء، ومنعًا، ونفعًا، ورضًا، وعفوًا، وانتقامًا. وأما أن يثنى عليه بمجرد 

املنع، واالنتقام، واإلرضار، فال يسوغ. 

الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه  فهذه األسامء املزدوجة جُترى األسامء منها جمرى االسم 
عن بعض، فهي وإن تعّددت جارية جمرى االسم الواحد؛ ولذلك مل جتئ مفردة ومل تطلق عليه إال 
، يا مانُع، وأخربت بذلك مل تكن مثنيًا عليه وال حامدًا  مقرتنة، فاعلمه ))فلو قلت(( يا ُمذُل، يا ضارُّ

له حتى تذكر مقابلها)]1[(.
 
 

-------------------------------
)]1[( بدائع الفوائد، البن القيم رمحه اهلل تعاىل، 167/1 .
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مفردًا ومقرتنًا  عليه  ما يطلق  منها  تعاىل  أمساء اهلل 
بغريه



القيم رمحه اهلل: من أسامئه احلُسنى ما يكون داالً عىل عدة صفات. ويكون ذلك  ابن  قال اإلمام 
العظيم، واملجيد،  الواحدة هلا... كاسمه  الصفة  الدال عىل  تناول االسم  متناوالً جلميعها  االسم 
والصمد، كام قال ابن عباس فيام رواه عنه ابن أيب حاتم يف تفسريه: الصمد السيد الذي قد َكُمَل 
يف سؤدده، والرشيف الذي قد كمل يف رشفه، والعظيم الذي قد كمل يف عظمته، واحلليم الذي 
قد كمل يف حلمه، والعليم الذي قد كمل يف علمه، واحلكيم الذي قد كمل يف حكمته، وهو الذي 
قد كمل يف أنواع رشفه وسؤدده وهو اهلل سبحانه. وهذه صفته ال تنبغي إال له، ليس له كفوًا أحد، 
تعاَطى  ممن  كثري  عىل  َخِفَي  مما  وهذا  لفظه.  هذا  القهار.  الواحد  اهلل  سبحان  يشء،  كمثله  وليس 
الكالم يف تفسري األسامء احلسنى، ففرسَّ االسم بدون معناه، ونقصه من حيث ال يعلم، فمن مل ُيط 

هبذا علاًم بخس االسم األعظم حقه وهضمه معناه فتدبره)]1[(.
 
 

-----------------------------------
)]1[( بدائع الفوائد، لإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل، 168/1، نرش مكتبة الرياض احلديثة، بترصف يسري جدًا.
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من أمساء اهلل احُلسنى ما يكون دااًل على عدة صفات



أقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف تفسري سورة الفاتة: اعلم أن هذه السورة اشتملت عىل أمهات 
تبارك   - باملعبود  التعريف  عىل  فاشتملت  تضمن،  أكمل  وتضمنتها  اشتامل،  أتم  العالية  املطالب 
وتعاىل - بثالثة أسامء مرجع األسامء احلسنى، والصفات العليا إليها، ومدارها عليها وهي: اهلل ، 

محُن. ب ، والرَّ والرَّ
اَك َنْسَتِعنُي«  اَك َنْعُبُد« مبني عىل اإلهلية، و » إِيَّ وُبنيت السورة عىل اإلهلية، والربوبية، والرمحة، فـ » إِيَّ
الثالثة:  يتضمن األمور  الرمحة. واحلمد  املستقيم بصفة  الرصاط  إىل  اهلداية  الربوبية، وطلب  عىل 
فهو املحمود يف إهليته، وربوبيته، ورمحته، والثناء واملجد كامالن جلده... وتضمنت - يعني سورة 

الفاتة - إثبات النبوات من جهات عديدة:
ينفعهم يف  ما  َفهم  ُيعرِّ اًل ال  مَهَ عباده ُسدى  يرتك  أن  به  يليق  فال  العاملني((.  اهلل ))رب  1 - كون 
معاشهم، ومعادهم، وما يرضهم فيهام فهذا َهْضٌم للربوبية، ونسبة الرب تعاىل إىل ما ال يليق به، 

وما قدره حق قدره من نسبة إليه.
للعباد إىل معرفة عبادته إال من طريق رسله  املعبود وال سبيل  املألوه  2 - من اسم ))اهلل(( وهو 

عليهم الصالة والسالم.
3 - من اسمه ))الرمحن(( فإن رمحته متنع إمهال عباده، وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كامهلم. 
أنه متضمن إلرسال الرسل، وإنزال الكتب، أعظم من  فمن أْعطى اسم ))الرمحن(( حقه عرف 
القلوب  حياة  به  تصل  ملا  الرمحة  فاقتضاء  احلب،  وإخراج  الكأل،  وإنبات  الغيث،  إنزال  تضمنه 
واألرواح أعظم من اقتضائها ملا تصل به حياة األبدان واألشباح، لكن املحجوبون إنام أدركوا من 

هذا االسم حّظ البهائم والدواب. وأدرك منه ُأوُلو األلباب أمرًا وراء ذلك…)]1[(.

واشتملت سورة الفاتة عىل أنواع التوحيد الثالثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات اهلل وسالمه

-------------------------------------
)]1[( مدارج السالكني، 8/1، وذكر بعد ذلك رمحه اهلل تعاىل جهات عديدة لتضمن سورة الفاتة إلثبات النبوات 

ولكني أقترص عىل ما خيتص باألسامء احلُسنى.

األمساء احُلسنى اليت ترجع إليها مجيع األمساء والصفات
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عليهم. وهي:
ي بذلك لتعلقه باألخبار واملعرفة - ويسمى أيضًا بـ))توحيد األسامء  1 - التوحيد العلمي - ُسمِّ

والصفات((.
نوعان:  الثاين  وهذا   - واإلرادة  بالقصد  لتعلقه  بذلك  َي  ُسمِّ  - اإلرادي  القصدي  التوحيد   -  2

توحيد يف الربوبية، وتوحيد يف اإلهلية فهذه ثالثة أنواع.
الكامل، وعىل نفي  إثبات صفات  العلمي ]توحيد األسامء والصفات[ فمداره عىل  التوحيد  فأما 

التشبيه، واملثال، والتنزيه عن العيوب والنقائص، وقد دل عىل هذا شيئان:
أ – جممل.     ب - مفصل.

أ - أما املجمل فإثبات احلمد هلل سبحانه.
ب - وأما املفصل فذكر صفة  ))اإلهلية، والربوبية، والرمحة، وامللك(( وعىل هذه األربعة مدار 

األسامء والصفات.

* فأما تضمن احلمد لذلك فإن احلمد يتضمن مدح املحمود بصفات كامله، ونعوت جالله، مع 
حمبته والرضا عنه، واخلضوع له. فال يكون حامدًا من جحد صفات املحمود، وال من أعرض عن 
أكثر كان محده أكمل، وكلام نقص من صفات  املحمود  له، وكلام كانت صفات  حمبته واخلضوع 

كامله نقص من محده بحسبها.
وهلذا كان احلمد كله هلل محدًا ال يصيه سواه لكامل صفاته وكثرهتا؛ وألجل هذا ال ُييص أحٌد من 
خلقه ثناًء عليه ملا له من صفات الكامل ونعوت اجلالل التي ال يصيها سواه. كام قال صىل اهلل عليه 
وسلم: ))اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك ال ُأحيص ثناًء 

عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك(()]2[(.. فهذه داللة عىل توحيد األسامء والصفات.

* وأما داللة األسامء اخلمسة عليها ))أي عىل األسامء والصفات(( وهي: ))اهلل، والرب، والرمحن، 
والرحيم، وامللك(( فمبني عىل أصلني:

-------------------------------------
)]2[( أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب ما يقال يف الركوع والسجود، برقم 486.
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الصفات. فهي  دالة عىل صفات كامله فهي مشتقة من  تبارك وتعاىل  الرب  أسامء  األصل األول: 
أسامء وهي أوصاف، وبذلك كانت ُحسنى؛ إْذ لو كانت ألفاظًا ال معاين فيها مل تكن ُحسنى، وال 
كانت دالًة عىل مدح وال كامل، ولساغ وقوع أسامء االنتقام، والغضب يف مقام الرمحة واإلحسان، 
وبالعكس فيقال: اللهم إين ظلمت نفيس فاغفر إنك أنت املنتقم. واللهم أعطني فإنك أنت الضار 

املانع، ونحو ذلك، تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علوًا كبريًا.
ونفي معاين األسامء احلُسنى من أعظم اإلحلاد فيها قال تعاىل: »وََذُروْا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِف َأْسَمآئِِه 
عنها  خيرب  أن  جيز  مل  وأوصاف  معاٍن  عىل  تدل  مل  لو  وألهنا  )]3[(؛  َيْعَمُلوَن«  َكاُنوْا  َما  َسُيْجَزْوَن 
بمصادرها ويوصف هبا. لكن اهلل أخرب عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صىل 
فُعِلم أن ))القوي((   ،)]4[(» الـَْمتنُِي  ِة  اْلُقوَّ ُذو  اُق  زَّ الرَّ ُهَو  اهلل عليه وسلم. كقوله تعاىل: »إِنَّ اهلل 
ُة َجِيًعا « )]5[(، فالعزيز من  من أسامئه ومعناه املوصوف بالقوة. وكذلك قوله تعاىل: » َفلله اْلِعزَّ
بِِعْلِمِه«  أَنَزَلُه  القوة والعزة مل ُيسمَّ قويًا، وال عزيزًا، وكذلك قوله تعاىل: »  العزة، فلوال ثبوت  له 
)]6[(... وأمجع املسلمون أنه لو حلف بحياة اهلل، أوسمعه، أو برصه، أو قوته أو عزته، أو عظمته 

ْت منها أسامؤه. انعقدت يمينه وكانت مكفرة؛ ألن هذه صفات كامله التي اشتقَّ
وأيضًا لو مل تكن أسامؤه مشتملة عىل معاٍن وصفات مل يُسغ أن خيرب عنه بأفعاهلا. فال يقال: يسمع، 
الصفة  أصل  انتفى  فإذا  ثبوهتا،  فرع  الصفات  أحكام  ثبوت  فإن  ويريد؛  ويقدر،  ويعلم،  ويرى، 
استحال ثبوت حكمها... فنفي معاين أسامئه سبحانه من أعظم اإلحلاد فيها، واإلحلاد فيها أنواع 

هذا أحدها.
األصل الثاين: االسم من أسامئه تبارك وتعاىل كام يدّل عىل الذات والصفة التي اشتّق منها باملطابقة؛ 

فإّنه يدّل عليه داللتني ُأخَرَينْي بالتضمن واللزوم.
الذات املجردة عن الصفة، ويدل عىل الصفة  بالتضمن، وكذلك عىل  فيدل عىل الصفة بمفردها 

األُخرى باللزوم.

-------------------------------------
)]3[( سورة األعراف، اآلية: 180 .

)]4[( سورة الذاريات، اآلية: 58 .
)]5[( سورة فاطر، اآلية: 10 .

)]6[( سورة النساء، اآلية: 166 .

22



السمع  الذات وحدها وعىل  باملطابقة. وعىل  الرب وسمعه  فإن اسم ))السميع(( يدل عىل ذات 
وحده بالتضمن، ويدل عىل اسم ))احلي(( وصفة احلياة بااللتزام. وكذلك سائر أسامئه وصفاته، 

ولكن يتفاوت الناس يف معرفة اللزوم وعدمه..

 * إذا تقرر هذان األصالن فاسم ))اهلل(( دالٌّ عىل مجيع األسامء احلُسنى والصفات الُعال بالدالالت 
الثالث ))املطابقة، والتضمن، واللزوم((.

فإنه دال عىل إهليته املتضمنة لثبوت صفات اإلهلية له، مع نفي أضدادها عنه. وصفات اإلهلية - 
والتمثيل،  التشبيه  املنزهة عن  الكامل  له - هي صفات  احلق وحده ال رشيك  اإلله  اهلل  أن  يعني 
العظيم،  االسم  هذا  إىل  احلُسنى  األسامء  سائر  تعاىل  اهلل  يضيف  وهلذا  والنقائص،  العيوب  وعن 
كقوله تعاىل: » َوهلل األَْسَمُء الـُْحْسنَى« ويقال: ))الرمحن، والرحيم، والقدوس، والسالم، والعزيز، 

واحلكيم(( من أسامء اهلل وال يقال: اهلل من أسامء الرمحن، وال من أسامء العزيز. ونحو ذلك.

فُعِلَم أن اسمه ))اهلل(( مستلزم جلميع معاين األسامء احلسنى، دالٌّ عليها باإلمجال، واألسامء احلُسنى 
تفصيل، وتبيني لصفات اإلهلية التي اشتق منها اسم ))اهلل((، واسم ))اهلل(( دالٌّ عىل كونه مألوهًا 
ـَهُه اخلالئق حمبًة، وتعظياًم، خضوعًا وفزعًا إليه يف احلوائج والنوائب، وذلك مستلزم  معبودًا، تألَّ
وملكه،  ورمحانيته،  وربوبيته،  وإهليته  واحلمد.  امللك  لكامل  املتضمنني  ورمحته،  ربوبيته  لكامل 
مستلزم جلميع صفات كامله. إذ يستحيل ثبوت ذلك ملن ليس بحي، وال سميع، وال بصري، وال 

اٍل ملا يريد، وال حكيم يف أفعاله. قادر، وال متكلم، وال فعَّ

* وصفات اجلالل واجلامل: أخص باسم ))اهلل((.

* وصفات الفعل، والقدرة، والتفّرد بالرّض والنفع، والعطاء واملنع، ونفوذ املشيئة، وكامل القوة، 
وتدبري أمر اخلليقة أخص باسم ))الرّب((.

 * وصفات اإلحسان، واجلود، والرّب، واحلنّان، واملنّة، والرأفة، والّلطف، أخص باسم ))الرمحن((.
وكرر إيذانًا بثبوت الوصف، وحصول أثره، وتعلقه بمتعلقاته. 
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بِالـُْمْؤِمننَِي  »َوَكاَن  تعاىل:  يقول  وهلذا  لعباده؛  الراحم  والرحيم:  وصفه،  الرمحة  الذي  فالرمحن 
َرِحيم«)]7[(،ومل جيئ رمحان بعباده وال رمحان باملؤمنني،مع ما يف اسم ))الرمحن(( الذي هو عىل 
وزن فعالن من سعة هذا الوصف،وثبوت مجيع معناه املوصوف به...فبناء فعالن للسعة والشمول.

اْلَعْرِش  َعَل  مْحَُن  »الرَّ تعاىل:  كقوله  كثريًا  االسم  هبذا  العرش  عىل  استواءه  يقرن  وهلذا 
كام  هلم  واسعة  باخللق  حميطة  والرمحة  وسعها  قد  باملخلوقات  حميط  العرش  اْسَتَوى«)]8[(؛ألن 
ٍء« )]9[(،ويف الصحيح من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه  قال تعاىل: «َوَرمْحَتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْ
قال:قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))ملا قىض اهلل الـخلق كتب ف كتاب فهو عنده موضوع 

عل العرش: ))إن رمحتي تغـلب غضبي((،وف لفظ:))فهو عـنده عل العرش(()]10[(.

فتأمْل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرمحة، ووضعه عنده عىل العرش،وطابْق بني ذلك وبني قوله 
َخبًِيا«  بِِه  َفاْسَأْل  ُن  مْحَ الرَّ اْلَعْرِش  َعَل  اْسَتَوى  »ُثمَّ  وقوله:  اْسَتَوى]،  اْلَعْرِش  َعَل  مْحَُن  تعاىل:[الرَّ
)]11[( ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعاىل إن مل يغلقه عنك التعطيل والتجهيم.

واإلذالل،  واإلعزاز  واملنع،  والعطاء  والرفع،  واخلفض  والبسط،  والقبض  العدل،  وصفات   *
والقهر واحلكم، ونحوها أخص باسم ))امَللِك(( وخّصه بيوم الدين وهو اجلزاء بالعدل؛ لتفرده 

باحلكم فيه وحده؛ وألنه اليوم احلق، وما قبله كساعة؛ وألنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه.

-------------------------------------
)]7[( سورة األحزاب، اآلية: 43 .

)]8[( سورة طه، اآلية: 5 .
)]9[( سورة األعراف، اآلية: 156 .

ِذي َيْبَدُأ الـَْخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو  )]10[( أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل: [َوُهَو الَّ
َأْهَوُن َعَلْيِه ]، برقم 3194، ومسلم يف كتاب التوبة، باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل وأهنا سبقت غضبه، برقم 2751.

)]11[( سورة الفرقان، اآلية: 59 .
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ِحيِم * َمـالِِك  مْحـِن الرَّ ويف ذكر هذه األسامء بعد احلمد يف قوله تعاىل: » الـَْحْمُد هلل َربِّ اْلَعامَلنَِي * الرَّ
يِن« )]12[(، وإيقاع احلمد عىل مضموهنا ومقتضاها ما يدل عىل أنه حممود يف إهليته، حممود  َيْوِم الدِّ
يف ربوبيته، حممود يف رمحانيته، حممود يف ملكه، وأنه إله حممود، ورب حممود، ومِلك حممود. فله 

بذلك مجيع أقسام الكامل:
باآلخر.مثال  أحدمها  اقرتان  من  وكامل  بمفرده،  اآلخر  من  وكامل  بمفرده،  االسم  هذا  من  كامل 
ذلك قوله تعاىل: »َواهلل َغنِيٌّ مَحِيٌد « )]13[(، » َواهلل َعلِيٌم َحكِيٌم «)]14[(، » َواهلل َقِديٌر َواهلل َغُفوٌر 
ِحيٌم« )]15[(، فالغنى صفة كامل واحلمد صفة كامل، واقرتان غناه بحمده كامل أيضًا، وعلمه  رَّ

كامل، وحكمته كامل، واقرتان العلم باحلكمة كامل أيضًا. 

وقدرته كامل، ومغفرته كامل، واقرتان القدرة باملغفرة كامل، وكذلك العفو بعد القدرة: »إِنَّ اهلل َكاَن 
ا َقِديًرا« )]16[(. َعُفوًّ

فام كل من قدر عفا، وال كل من عفا يعفو عن قدرة، وال كل من علم يكون حلياًم، وال كل حليم 
عامل يف قرن يشء إىل يشٍء أزين من حلم إىل علم، ومن عفو إىل قدرة، ومن ملك إىل محد، ومن عزة 

ِحيُم« )]17[(. إىل رمحة: «َوإِنَّ َربََّك لـَُهَو اْلَعِزيُز الرَّ
ويف هذا أظهر داللة عىل أن أسامء الرب تعاىل مشتقة من أوصاف ومعاٍن قامت به، وإن كل اسم 

يناسب ما ذكر معه واقرتن به من فعله وأمره، واهلل املوفق للصواب)]18[(.

-------------------------------------
)]12[( سورة الفاتة، اآليات: 3-1 .

)]13[( سورة التغابن، اآلية: 6 .
)]14[( سورة النساء، اآلية: 26 .
)]15[( سورة املمتحنة، اآلية: 7 .
)]16[( سورة النساء، اآلية: 43 .

)]17[( سورة الشعراء، اآلية: 191 .
)]18[( مدارج السالكني، البن القيم رمحه اهلل تعاىل، 24/1 - 37 بترصف.
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إذا قال السائل: ))اللهم إين أسألك(( كأنه قال: أدعو اهلل الذي له األسامء احلسنى والصفات الُعال 
بأسامئه كلها  تعاىل  بسؤاله  إيذانًا  آخر هذا االسم،  باجلمع يف  املؤذنة  بامليم  فأتى  بأسامئه وصفاته. 
النبي صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح: ))ما أصاب عبدًا همٌّ وال حزٌن، فقال:  كام قال 
اللهّم إين عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماٍض فَّ حكمك، عدل فَّ قضاؤك، أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته ف كتابك، أو عّلمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت 
به ف علم الغيب عندك: أن تعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجالء ُحزين، وذهاب 
نتعلمهّن؟  أفال  اهلل  يا رسول  قالوا:  مّهه وغّمه، وأبدله مكانه فرحًا((  اهلل  أذهب  إال  مّهي وغّمي، 

قال:))بل،ينبغي ملن سمعهّن أن يتعلمهّن(()]19[(.

فالداعي مندوب إىل أن يسأل اهلل تعاىل بأسامئه وصفاته كام يف االسم األعظم:))اللهم إين أسألك 
يا  يا حيُّ  يا ذا اجلالل واإلكرام،  املنّان، بديع السموات واألرض،  إله إال أنت  بأن لك احلمد، ال 

قيوم(()]20[(.

والدعاء ثالثة أقسام:
1-  أن تسأل اهلل بأسامئه وصفاته.

املستجري، ونحو  الذليل  املسكني  الفقري  العبد  أنا  فتقول:  وُذلِّك  وفقرك  بحاجتك  تسأله  أن    -2
ذلك.

3-  أن تسأل حاجتك وال تذكر واحدًا من األمرين، فاألول أكمل من الثاين، والثاين أكمل من 
الثالث، فإذا مجع الدعاء األمور الثالثة كان أكمل. وهذه عامة أدعية النبي صىل اهلل عليه وسلم.

 
-------------------------------------

وابن   ،510-509/1 واحلاكم،   ،5297 برقم   ،199-198/9 يعىل،  وأبو   ،391/1 أمحد،  أخرجه   )]19[(
السني يف عمل اليوم والليلة، برقم 339، 340، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة، 1/ 337.

)]20[( أخرجه أبو داود يف كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم 1495، والرتمذي يف كتاب الدعوات، باب 99، برقم 
3544، وابن ماجه يف كتاب الدعاء، باب اسم اهلل األعظم، برقم 3858، والنسائي يف كتاب السهو، باب الدعاء 

بعد الذكر، برقم 1298، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، برقم 1495.
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يق األمة t ذكر األقسام الثالثة: فالدعاء الذي عّلمه صدِّ
1 - فإنه قال يف أوله: ))اللهم إين ظلمت نفيس ظلًم كثيًا(()]21[(، وهذا حال السائل.

2 - ثم قال: ))وال يغفر الذنوب إال أنت((، وهذا حال املسؤول.
3 - ثم قال: ))فاغفر يل(( فذكر حاجته، وختم الدعاء باسمني من األسامء احلُسنى تناسب املطلوب 
وتقتضيه، ثم قال ابن القيم رمحه اهلل: وهذا القول الذي اخرتناه قد جاء عن غري واحد من السلف.

قال احلسن البرصي:))اللهم(( جممع الدعاء،وقال أبو رجاء العطاردي:إن امليم يف قوله:))اللهم(( 
فيها تسعة وتسعون اساًم من أسامء اهلل تعاىل.وقال النرض بن شميل: من قال: ))اللهم(( فقد دعا 

اهلل بجميع أسامئه)]22[(.

-------------------------------------
)]21[( أخرجه البخاري يف كتاب األذان، باب الدعاء قبل السالم، برقم 834، ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء 

والتوبة واالستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم 2705.
)]22[( التفسري القيم البن القيم، ص210-211 بترصف يسري جدًا.
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قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: ))سّمى اهلل نفسه بأسامء، وسّمى صفاته بأسامء، فكانت تلك األسامء 
خمتصة به إذا أضيفت إليه، ال يرشكه فيها غريه، وسّمى بعض خملوقاته بأسامء خمتصة هبم مضافة 
إليهم توافق تلك األسامء إذا قطعت عن اإلضافة والتخصيص، ومل يلزم من اتفاق االسمني متاثل 
مساممها واتاده عند اإلطالق والتجريد عن اإلضافة والتخصيص، ال اتفاقهام، وال متاثل املسمى 

عند اإلضافة والتخصيص، فضاًل عن أن يتحد مساممها عند اإلضافة والتخصيص.
ى بعض عباده حّيًا،  ى اهلل نفسه حّيا، فقال: » اهلل الَ إَِلـَه إاِلَّ ُهَو الـَْحيُّ اْلَقيُّوُم«)]1[(، وسمَّ فقد سمَّ
«)]2[(، وليس هذا احلّي مثل هذا احلّي؛  ِرُج الـَْميَِّت ِمَن الـَْحيِّ ِرُج الـَْحيَّ ِمَن الـَْميِِّت َوُيْ فقال: »ُيْ
املخلوق  للحي  اسم  الـَْميِِّت«  ِمَن  الـَْحيَّ  ِرُج  »ُيْ وقوله:  به،  خمتص  اهلل  اسم  ))احلّي((  قوله  ألن 
ى موجود يف  دا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمَّ خمتص به، وإنام يتفقان إذا ُأطلقا وُجرِّ
اخلارج، ولكن العقل يفهم من املطلق قدرًا مشرتكًا بني املسميني، وعند االختصاص يقيد ذلك بام 

يتميز به اخلالق عن املخلوق، واملخلوق عن اخلالق.
والبّد من هذا يف مجيع أسامء اهلل وصفاته، ُيفهم منها ما دّل عليه االسم باملواطأة واالتفاق، وما دّل 

.I عليه باإلضافة واالختصاص املانعة من مشاركة املخلوق للخالق يف يشء من خصائصه
وُه بُِغالٍم َعلِيٍم« )]3[(،  ُ ى اهلل نفسه علياًم حلياًم، وسّمى بعض عباده علياًم، فقال: »َوَبشَّ وكذلك سمَّ

يعني إسحاق وسّمى آخر حلياًم، فقال: 
َناُه بُِغالٍم َحلِيٍم« )]4[(، يعني إسامعيل، وليس العليم كالعليم، وال احلليم كاحلليم. ْ »َفَبشَّ

--------------------------------------------
)]1[( سورة البقرة، اآلية: 255 .

)]2[( سورة الروم، اآلية: 19 .
)]3[( سورة الذاريات اآلية 28.

)]4[( سورة الصافات، اآلية: 101 .
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وْا األََماَناِت إَِل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ  َيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّ ى نفسه سميعًا بصريًا، فقال: »إِنَّ اهلل  وسمَّ
بِِه إِنَّ اهلل َكاَن َسِميًعا َبِصًيا« )]5[(، وسّمى بعض  َيِعُظُكم  بِاْلَعْدِل إِنَّ اهلل نِِعمَّ  ُكُموْا  النَّاِس َأن َتْ

خلقه سميعًا بصريًا فقال: 
ْبَتلِيِه َفَجَعْلنَاُه َسِميًعا َبِصًيا« )]6[(، وليس السميع كالسميع،  ْطَفٍة َأْمَشاٍج نَّ ا َخَلْقنَا اإِلنَساَن ِمن نُّ »إِنَّ

وال البصري كالبصري.
ِحيٌم« )]7[(، وسّمى بعض عباده  ى نفسه بالرؤوف الرحيم،فقال: »إِنَّ اهلل بِالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَّ وسمَّ
َعَلْيُكم  َحِريٌص  َعنِتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َأنُفِسُكْم  ْن  مِّ َرُسوٌل  َجاَءُكْم  »َلَقْد  فقال:  الرحيم،  بالرؤوف 

ِحيٌم« )]8[(، وليس الرؤوف كالرؤوف، وال الرحيم كالرحيم. بِالـُْمْؤِمننَِي َرُؤوٌف رَّ
وُس« )]9[(، وسّمى بعض عباده بامللك، فقال: »َوَكاَن  ى نفسه بامللك، فقال: »الـَْملُِك اْلُقدُّ وسمَّ

لٌِك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفينٍَة َغْصًبا«)]10[(،  َوَراَءُهم مَّ
»َوَقاَل الـَْملُِك اْئُتويِن بِِه« )]11[(، وليس امللك كامللك.

باملؤمن، فقال:  الـُْمَهْيِمُن« )]12[(، وسمى بعض عباده  باملؤمن، فقال: »الـُْمْؤِمُن  نفسه  ى  وسمَّ
»َأَفَمن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمن َكاَن َفاِسًقا ال َيْسَتُووَن« )]13[(، وليس املؤمن كاملؤمن.

« )]14[(، وسّمى بعض عباده بالعزيز،فقال:   ُ ى نفسه بالعزيز، فقال: » اْلَعِزيُز اْلـَجبَّاُر الـُْمَتَكبِّ وسمَّ
»قَاَلِت اْمَرَأُة اْلَعِزيِز« )]15[(،وليس العزيز كالعزيز.

--------------------------------------------
)]5[( سورة النساء، اآلية: 58 .
)]6[( سورة اإلنسان، اآلية: 2 .

)]7[( سورة البقرة، اآلية: 143 .

)]8[( سورة التوبة، اآلية: 128 .
)]9[( سورة احلرش، اآلية: 23 .

)]10[( سورة الكهف، اآلية: 79 .
)]11[( سورة يوسف، اآلية: 50 .
)]12[( سورة احلرش، اآلية: 23 .

)]13[( سورة السجدة، اآلية: 18 .
)]14[( سورة احلرش، اآلية: 23 .

)]15[( سورة يوسف، اآلية: 51 .
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ى نفسه اجلبار املتكرب، وسمى بعض خلقه باجلبار املتكرب، فقال: »َكَذلَِك َيْطَبُع اهلل َعَل ُكلِّ  وسمَّ
ٍ َجبَّاٍر« )]16[(، وليس اجلبار كاجلبار، وال املتكرب كاملتكرب. َقْلِب ُمَتَكبِّ

ونظائر هذا متعددة.
ْن  مِّ ٍء  بَِشْ ُيِيُطوَن  »َوالَ  فقال:  ذلك،  بنظري  عباده  صفات  وسّمى  بأسامء،  صفاته  ى  سمَّ وكذلك 
ِة  اْلُقوَّ ُذو  اُق  زَّ الرَّ ُهَو  اهلل  إِنَّ   « وقال:   ،)]18[( بِِعْلِمِه«  »َأنَزَلُه  وقال:  َشاء«)]17[(،  بَِم  إاِلَّ  ِعْلِمِه 

ًة«)]20[(. الـَْمتنُِي «)]19[(، وقال: »َأَوَلْ َيَرْوا َأنَّ اهلل الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمنُْهْم ُقوَّ
ن اْلِعْلِم إاِلَّ َقلِياًل «)]21[(، وقال: » َوَفْوَق  ى صفة املخلوق علاًم وقوة، فقال: » َوَما ُأوتِيُتم مِّ وسمَّ
الَِّذي  اهلل  اْلِعْلِم« )]23[(، وقال: »  َن  مِّ بَِم ِعنَدُهم  َفِرُحوا  «)]22[(، وقال: »  َعلِيٌم  ِعْلٍم  ُكلِّ ِذي 
ُلُق َما َيَشاُء  ٍة َضْعًفا َوَشْيَبًة َيْ ًة ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد ُقوَّ ن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد َضْعٍف ُقوَّ َخَلَقُكم مِّ
َمَء َبنَْينَاَها  تُِكْم« )]25[(، وقال: » َوالسَّ ًة إَِل ُقوَّ َوُهَو اْلَعلِيُم اْلَقِديُر« )]24[(، وقال: » َوَيِزْدُكْم ُقوَّ
بَِأْيٍد « )]26[(، أي: بقوة، وقال: »َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُوَد َذا األَْيِد«)]27[( أي: ذا القوة، وليس العلم 

كالعلم، وال القوة كالقوة.

--------------------------------------------
)]16[( سورة غافر، اآلية: 35 .

)]17[( سورة البقرة، اآلية: 255 .
)]18[( سورة النساء، اآلية: 166 .

)]19[( سورة الذاريات، اآلية: 58 .
)]20[( سورة فصلت، اآلية: 15 .
)]21[( سورة اإلرساء، اآلية: 85 .
)]22[( سورة يوسف، اآلية: 76 .

)]23[( سورة غافر، اآلية: 83 .
)]24[( سورة الروم، اآلية: 54 .

)]25[( سورة هود، اآلية: 52 .
)]26[( سورة الذاريات، اآلية: 47 .
)]27[( سورة ص، اآلية: 17 .

)]28[( سورة التكوير، اآليتان: 29-28 .
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َوَما  َيْسَتِقيَم *  َأن  ِمنُكْم  َشاَء  [ملَِن  فقال:  باملشيئة،  باملشيئة، ووصف عبده  نفسه  وكذلك وصف 
ِه  َربِّ إىَِل  ََذ  اختَّ َشاَء  َفَمن  َتْذِكَرٌة  َهِذِه  [إِنَّ  اْلَعالـَِمنَي ])]28[(. وقال:  َيَشاَء اهلل َربُّ  َأن  إاِلّ  َتَشاُؤوَن 

َسبِياًل * َوَما َتَشاُؤوَن إاِلّ َأن َيَشاَء اهلل إِنَّ اهلل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم ])]29[(.
وكذلك وصف نفسه باإلرادة، ووصف عبده باإلرادة، فقال: 

ْنَيا َواهلل ُيِريُد اآلِخَرَة َواهلل َعِزيٌز َحِكيٌم ])]30[(. [ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ
َوُيِبُّوَنُه  ُيِبُُّهْم  بَِقْوٍم  اهلل  َيْأِت  [َفَسْوَف  فقال:  باملحبة[  عبده  ]ووصف  باملحبة،  نفسه  ووصف 

بِْبُكُم اهلل ])]32[(. بُِعويِن ُيْ ])]31[(، وقال: [ُقْل إِن ُكنُتْم ُتِبُّوَن اهلل َفاتَّ
يِضَ اهلل َعنُْهْم َوَرُضوْا َعنُْه ])]33[(. ووصف نفسه بالرضا، ووصف عبده بالرضا، فقال: [رَّ

إرادته، وال حمبته مثل حمبته، وال  إرادته مثل  العبد، وال  ومعلوم أن مشيئة اهلل ليست مثل مشيئة 
رضاه مثل رضاه.

وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصفهم باملقت، فقال: 
ْقتُِكْم َأنُفَسُكْم إِْذ ُتْدَعْوَن إَِل اإِليَمِن َفَتْكُفُروَن«)]34[(،  » إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُينَاَدْوَن لـََمْقُت اهلل َأْكَبُ ِمن مَّ

وليس املقت مثل املقت.
وهكذا وصف نفسه باملكر والكيد، كام وصف عبده بذلك،فقال:

ُْم َيكِيُدوَن َكْيًدا * َوَأكِيُد َكْيًدا « )]36[(، وليس املكر  » َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اهلل])]35[(،وقال: [إِنَّ
كاملكر، وال الكيد كالكيد.

--------------------------------------------
)]29[( سورة اإلنسان، اآليتان: 30-29 .

)]30[( سورة األنفال، اآلية: 67 .
)]31[( سورة املائدة، اآلية: 54 .

)]32[( سورة آل عمران، اآلية: 31 .
)]33[( سورة املائدة، اآلية: 119 .

)]34[( سورة غافر، اآلية: 10 .
)]35[( سورة األنفال، اآلية: 30 .

)]36[( سورة الطارق، اآليتان: 16-15 .
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َّا َعِمَلْت َأْيِدينَا َأْنَعاًما َفُهْم لـََها َمالُِكوَن«  ا َخَلْقنَا لـَُهْم ِم ووصف نفسه بالعمل، فقال: » َأَوَلْ َيَرْوا َأنَّ
)]37[(، ووصف عبده بالعمل، فقال: »َجَزاًء بَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن« )]38[(، وليس العمل كالعمل.
َنِجيًّا«  ْبنَاُه  َوَقرَّ األَْيَمِن  الطُّوِر  َجانِِب  ِمن  »َوَناَدْينَاُه  قوله:  يف  واملناجاة،  باملناداة  نفسه  ووصف 
ُم« )]41[(، ووصف عبده باملناداة  ا َربُّ )]39[(، وقوله: »َوَيْوَم ُينَاِدهيِْم« )]40[(، وقوله: »َوَناَدامُهَ
واملناجاة، فقال: »إِنَّ الَِّذيَن ُينَاُدوَنَك ِمن َوَراِء الـُْحُجَراِت َأْكَثُرُهْم ال َيْعِقُلوَن« )]42[(، وقال: »إَِذا 
ُسوَل«)]43[(، وقال: »إَِذا َتنَاَجْيُتْم َفال َتَتنَاَجْوا بِاإِلْثِم َواْلُعْدَواِن«)]44[(، وليس املناداة  َناَجْيُتُم الرَّ

كاملناداة، وال املناجاة كاملناجاة.
ُموَسى  َجاَء  »َوَلـمَّ  وقوله:  َتْكلِيم«)]45[(،  ُموَسى  اهلل  َم  »وََكلَّ قوله:  يف  بالتكليم  نفسه  ووصف 
َم اهلل«  ن َكلَّ نُْهم مَّ ْلنَا َبْعَضُهْم َعَل َبْعٍض مِّ ُسُل َفضَّ ُه«)]46[(، وقوله: »تِْلَك الرُّ َمُه َربُّ لـِميَقاتِنَا َوَكلَّ
َمُه  )]47[(، ووصف عبده بالتكليم يف مثل قوله: »َوَقاَل الـَْملُِك اْئُتويِن بِِه َأْسَتْخلِْصُه لِنَْفيِس َفَلمَّ َكلَّ

َقاَل إِنََّك اْلَيْوَم َلَدْينَا ِمكنٌِي َأِمنٌي« )]48[(، وليس التكليم كالتكليم.

--------------------------------------------
)]37[( سورة يس، اآلية: 71 .

)]38[( سورة السجدة، اآلية: 17 .
)]39[( سورة مريم، اآلية: 52 .

)]40[( سورة القصص، اآلية: 62 .

)]41[( سورة األعراف، اآلية: 22 .
)]42[( سورة احلجرات، اآلية: 4 .
)]43[( سورة املجادلة، اآلية: 12 .

)]44[( سورة املجادلة، اآلية: 9 .
)]45[( سورة النساء، اآلية: 164 .

)4( سورة األعراف، اآلية: 143 .
)5( سورة البقرة، اآلية: 253 .

)]48[( سورة يوسف، اآلية: 54 .
)]49[( سورة التحريم، اآلية: 3 .
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ووصف نفسه بالتنبئة، ]ووصف بعض اخللق بالتنبئة[، فقال: » َوإِْذ َأَسَّ النَّبِيُّ إَِل َبْعِض َأْزَواِجِه 
َف َبْعَضُه َوَأْعَرَض َعن َبْعٍض َفَلمَّ َنبََّأَها بِِه َقاَلْت َمْن َأنَبَأَك  َحِديًثا َفَلمَّ َنبََّأْت بِِه َوَأْظَهَرُه اهلل َعَلْيِه َعرَّ

َهَذا َقاَل َنبََّأيِنَ اْلَعلِيُم الـَْخبُِي« )]49[(، وليس اإلنباء كاإلنباء.
َم اْلُقْرآَن * َخَلَق اإِلنَساَن  مْحَُن * َعلَّ ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم، فقال: » الرَّ
َعَل  اهلل  َمنَّ  »َلَقْد  وقال:  اهلل«)]51[(،  َمُكُم  َعلَّ َّا  ِم »ُتَعلُِّموَنُنَّ  وقال:   ،)]50[( اْلَبَياَن«  َمُه  َعلَّ  *
ْكَمَة«  ُمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ يِهْم َوُيَعلِّ ْن َأنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ الـُْمؤِمننَِي إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرُسوالً مِّ

)]52[(، وليس التعليم كالتعليم.
عبده  ووصف  َوَلَعنَُهْم«)]53[(،  َعَلْيِهْم  اهلل  »َوَغِضَب  قوله:  يف  بالغضب  نفسه  وصف  وهكذا 
بالغضب يف قوله: »َوَلـمَّ َرَجَع ُموَسى إَِل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا«)]54[(، وليس الغضب كالغضب.

ووصف نفسه بأنه استوى عىل عرشه، فذكر يف سبع آيات)]55[( من كتابه أنه استوى عىل العرش، 
ووصف بعض خلقه باالستواء عىل غريه، يف مثل قوله: »لَِتْسَتُووا َعَل ُظُهوِرِه ])]56[(، وقوله: [

 ،)]58[( » َعَك َعَل اْلُفْلِك« )]57[(، وقوله: »َواْسَتَوْت َعَل الـُْجوِديِّ فَإَِذا اْسَتَوْيَت َأنَت َوَمن مَّ
وليس االستواء كاالستواء.

--------------------------------------------
)]50[( سورة الرمحن، اآليات: 4-1 .

)]51[( سورة املائدة، اآلية: 4 .
)]52[( سورة آل عمران، اآلية: 164 .

)]53[( سورة الفتح، اآلية: 6 .
)]54[( سورة األعراف، اآلية: 150 .

 [ اْلَعْرِش  َعىَل  اْسَتَوى  ُثمَّ   ] اآلية: 5. 2-  ] طه،  اْسَتَوى  اْلَعْرِش  َعىَل  مْحَُن  الرَّ  ] اآليات هي: 1-  )]55[( وهذه 
األعراف، اآلية: 54. 3- [ ُثمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش ] يونس اآلية: 3. 4- [ ُثمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش ] الرعد، اآلية: 

2. 5- [ُثمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش ] السجدة، اآلية: 4. 7- [ ُثمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش ] احلديد، اآلية: 3.
)]56[( سورة الزخرف، اآلية: 13 .
)]57[( سورة املؤمنون، اآلية: 28 .

)]58[( سورة هود، اآلية: 44 .
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ووصف نفسه ببسط اليدين، فقال: »َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اهلل َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِدهيِْم َوُلِعنُوْا بَِم َقاُلوْا َبْل 
َعْل  َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُينِفُق َكْيَف َيَشاُء«)]59[(، ووصف بعض خلقه ببسط اليد، يف قوله: »َوالَ جَتْ
َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط«)]60[(، وليس اليد كاليد، وال البسط كالبسط،  َيَدَك َمْغُلوَلًة إىَِل ُعنُِقَك َوالَ 
كجودهم.  جوده  وال  خلقه،  كإعطاء  اهلل  إعطاء  فليس  واجلود  اإلعطاء  بالبسط  املراد  كان  وإذا 

ونظائر هذا كثرية.
فالبد من إثبات ما أثبته اهلل لنفسه، ونفي مماثلته خللقه، فمن قال: ليس هلل علم، وال قوة، وال رمحة، 
وال كالم، وال يب، وال يرىض، وال نادى، وال ناجى، وال استوى -كان معطاًل، جاحدًا، ممثاًل 
هلل باملعدومات واجلامدات. ومن قال: ]له[ علم كعلمي، أو قوة كقوت، أو حب كحبي، أو رىًض 
بل البد من  باحليوانات،  استواء كاستوائي - كان مشبِّها، ممثاًل هلل  أو   ، يدان كيديَّ أو  كرضاي، 

إثباٍت بال متثيل، وتنزيٍه بال تعطيل)]61[(.
وقد بنيَّ اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل: ))أن االسم والصفة من هذا النوع له ثالثة اعتبارات:

االعتبار األول: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعاىل أو العبد.
االعتبار الثاين: اعتباره مضافًا إىل الرب خمتصًا به.

االعتبار الثالث: اعتباره مضافًا إىل العبد مقيدًا به. فام لزم االسم لذاته وحقيقته كان ثابتًا للرب 
والعبد، وللرب منه ما يليق بكامله، وللعبد منه ما يليق به. وهذا كاسم السميع الذي يلزم إدراك 
رشط  فإن  األسامء؛  وسائر  والقدير  والعليم  املبرصات،  رؤية  يلزمه  الذي  والبصري  املسموعات، 
صحة إطالقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف هبا، فام لزم هذه األسامء لذاهتا فإثباته للرب 
نفاه عنه  فمن  يشاهبهم،  فيه خلقه وال  يامثل  له عىل وجه ال  يثبت  بل  بوجه؛  فيه  تعاىل ال حمذور 
إلطالقه عىل املخلوق أحلد يف أسامئه، وجحد صفات كامله. ومن أثبته له عىل وجه يامثل فيه خلقه 
فقد شبَّهه بخلقه، ومن شبَّه اهلل بخلقه فقد كفر، ومن أثبته له عىل وجه ال يامثل فيه خلقه؛ بل كام 
يليق بجالله وعظمته، فقد برئ من فرث التشبيه ودم التعطيل، وهذا طريق أهل السنة، وما لزم 
نة واحلاجة إىل  الصفة إلضافتها إىل العبد وجب نفيه عن اهلل، كام يلزم حياة العبد من النوم والسِّ
الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه يف جلب ما ينتفع به ودفع ما يترضر به. 

--------------------------------------------
)]60[( سورة اإلرساء، اآلية: 29 .

)]61[( التدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، ص21 - 30 .
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وكذلك ما يلزم علّوه من احتياجه إىل ما هو عاٍل عليه، وكونه حمموالً به، مفتقرًا إليه، حماطًا به. كل 
هذا جيب نفيه عن القدوس السالم تبارك وتعاىل، وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعاىل هبا، فإنه ال 
يثبت للمخلوق بوجٍه، كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب واإلحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته 
وسائر صفاته، فإن ما خيتصَّ به منها ال يمكن إثباته للمخلوق، فإذا أحطَت هبذه القاعدة خربًا، 
وعقلَتها كام ينبغي، خلصَت من اآلفتني اللتني مها أصل بالء املتكلمني: آفة التعطيل، وآفة التشبيه، 
حقيقة،  الُعال  والصفات  احلسنى،  األسامء  هلل  أثبتَّ  التصور  من  حقه  املقام  هذا  ْيَت  وفَّ إذا  فإنَك 
فخلصَت من التعطيل، ونفيَت عنها خصائص املخلوقني ومشاهبتهم، فخلصَت من التشبيه، فتدّبْر 

هذا املوضع، واجعْله جنَّتك التي ترجع إليها يف هذا الباب واهلل املوفق للصواب)]62[(.
وقال ابن القيم رمحه اهلل أيضًا: اختلف النظَّار يف األسامء التي تطلق عىل اهلل وعىل العباد كاحلي، 
والسميع، والبصري، والعليم، والقدير، وامللك ونحوها فقالت طائفة من املتكلمني: هي حقيقة يف 
العبد جماز يف الرب، وهذا قول غالة اجلهمية، وهو أخبث األقوال وأشدها فسادًا. الثاين مقابله 
وهو أهنا حقيقة يف الرب جماز يف العبد، وهذا قول أيب العباس الناشى. الثالث أهنا حقيقة فيهام، 
وهذا قول أهل السنة وهو الصواب. واختالف احلقيقتني فيهام ال خيرجها عن كوهنا حقيقة فيهام. 

وللرب تعاىل منها ما يليق بجالله، وللعبد منها ما يليق به)]63[(.

--------------------------------------------
)]62[( بدائع الفوائد، للعالمة ابن القيم رمحه اهلل، 165/1-166 بترصف يسري جدًا، وانظر: خمترص الصواعق 
املخلوق  حق  يف  تستعمل  التي  األلفاظ  هذه  ))إن  قال:  فقد   ،37/2 القيم،  البن  واملعطلة  اجلهمية  عىل  املرسلة 

واخلالق هلا ثالثة اعتبارات:
أحدها: أن تكون مقيدة باخلالق: كسمع اهلل وبرصه، ووجهه ويديه واستوائه ونزوله وعلمه وقدرته وحياته. الثاين: 
أن تكون مقيدة باملخلوق: كيد اإلنسان، ووجهه، واستوائه. الثالث: أن جترد عن كال اإلضافتني وتوجد مطلقة... 

((، ثم رشح ذلك رشحًا جيدًا. انظر: خمترص الصواعق، 37/2 .
)]63[( بدائع الفوائد، 164/1 ببعض الترصف.
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األمر األول: أن ما يدخل يف باب اإلخبار عنه تعاىل أوسع مما يدخل يف باب أسامئه وصفاته كاليشء، 
واملوجود، والقائم بنفسه؛ فإنه خيرب به عنه وال يدخل يف أسامئه احلسنى وصفاته العال.

الثاين: أن الصفة إذا كانت منقسمة إىل كامل ونقص مل تدخل بمطلقها يف أسامئه؛ بل يطلق عليه منها 
كامهلا، وهذا كاملريد، والفاعل، والصانع؛ فإن هذه األلفاظ ال تدخل من أسامئه، وهلذا غلط من 
سامه بالصانع عند اإلطالق، بل هو الفعال ملا يريد، فإن اإلرادة والفعل والصنع منقسمة، وهلذا إنام 

أطلق عىل نفسه من ذلك أكمله فعاًل وخربًا.

الثالث: أنه ال يلزم من اإلخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق، كام غلط فيه بعض 
املتأخرين فجعل من أسامئه احلسنى املضل، الفاتن، املاكر، تعاىل اهلل عن قوله؛ فإن هذه األسامء مل 
يطلق عليه سبحانه منها إال أفعال خمصوصة معينة، فال جيوز أن يسمى بأسامئها املطلقة، واهلل أعلم.

الرابع: أن أسامءه احلسنى هي أعالٌم وأوصاٌف، والوصف هبا ال ُينايف العلمية، بخالف أوصاف 
العباد، فإهنا تنايف علميتهم؛ ألن أوصافهم مشرتكة، فنفتها العلمية املختصة بخالف أوصافه تعاىل.

اخلامس: أن أسامءه احلسنى هلا اعتباران: اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات، فهي 
باالعتبار األول مرتادفة، وباالعتبار الثاين متباينة.

السادس: أن ما يطلق عليه يف باب األسامء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من األخبار ال جيب 
أن يكون توقيفيًا كالقديم، واليشء، واملوجود، والقائم بنفسه. فهذا فصل اخلطاب يف مسألة أسامئه 

هل هي توقيفية، أو جيوز أن يطلق عليه منها بعض ما مل يرد به السمع.

السابع:أن االسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه املصدر والفعل فيخرب به عنه فعاًل ومصدرًا نحو 
السميع،البصري،القدير،يطلق عليه منه السمع والبرص والقدرة،وخيرب عنه باألفعال من ذلك نحو 
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))َقْد َسِمَع اهلل((، ))َفَقَدْرَنا َفنِْعَم اْلَقاِدُروَن(( هذا إن كان الفعل متعديًا.فإن كان الزمًا مل خيرب عنه 
به نحو احلي؛بل يطلق عليه االسم واملصدر دون الفعل،فال يقال: حيي.

تبارك وتعاىل صادرة عن أسامئه وصفاته، وأسامء املخلوقني صادرة عن  الرب  أفعال  الثامن: أن 
أفعاهلم، فالرب تبارك وتعاىل فعاله عن كامله. واملخلوق كامله عن فعاله، فاشتقت له األسامء بعد 
أن كمل بالفعل. فالرب مل يزل كاماًل، فحصلت أفعاله عن كامله؛ ألنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله 

صادرة عن كامله َكُمَل ففعل، واملخلوق َفَعل فَكُمَل الكامل الالئق به)]1[(.

التاسع: أن الصفات ثالثة أنواع: صفات كامل، وصفات نقص، وصفات ال تقتيض كامالً وال نقصًا، 
باعتبارين، والرب  ونقصًا  ما يكون كامالً  رابعًا، وهو:  التقديرية تقتيض قساًم  القسمة  وإن كانت 
تعاىل منزه عن األقسام الثالثة، وموصوف بالقسم األول، وصفاته كلها صفات كامل حمض، فهو 
موصوف من الصفات بأكملها وله من الكامل أكمله. وهكذا أسامؤه الدالة عىل صفاته هي أحسن 
األسامء وأكملها، فليس يف األسامء أحسن منها، وال يقوم غريها مقامها وال يؤدي معناها، وتفسري 
االسم منها بغريه ليس تفسريًا بمرادٍف حمٍض؛ بل هو عىل سبيل التقريب والتفهيم. وإذا عرفَت 
أو  وأنزهه عن شائبة عيب  وأبعده  معنى،  وأمتَّه  اسم وأكمله  فله من كل صفة كامل أحسن  هذا 
البصري دون السامع  الفقيه، والسميع  العاقل  العليم اخلبري دون  نقص، فله من صفة اإلدراكات 
الشفوق ونحوه. وكذلك  الودود، دون  الرحيم،  الرب،  والبارص والناظر. ومن صفات اإلحسان 
املصور دون  البارئ  السخي، واخلالق  الكريم دون  الرشيف. وكذلك  الرفيع  العظيم دون  العيل 
تعاىل جُيري  الساتر. وكذلك سائر أسامئه  الصفوح  العفّو دون  املشكل، والغفور  الصانع  الفاعل 
عىل نفسه منها أكملها وأحسنها، وما ال يقوم غريه مقامه، فتأمْل ذلك، فأسامؤه أحسن األسامء، كام 
أن صفاته أكمل الصفات، فال تعِدْل عام سّمى به نفسه إىل غريه، كام ال تتجاوْز ما وصف به نفسه 

ووصفه به رسوله إىل ما وصفه به املبطلون واملعطلون)]2[(.
 

--------------------------------------
)]1[( بدائع الفوائد لإلمام ابن القيم رمحه اهلل، 161/1-162 بترصف يسري.

)]2[( بدائع الفوائد، 167/1-168 بترصف يسري جدًا.
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ومدار  السعادة،  قطب  هو  وهذا  اجلنة،  دخل  أحصاها  من  التي  أسامئه  إحصاء  مراتب  بيان  هذا 
النجاة والفالح.

املرتبة األول: إحصاء ألفاظها وعددها.
املرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوهلا.

ا « )]1[(، وهو مرتبتان. املرتبة الثالثة: دعاؤه هبا كام قال تعاىل: » َوهلل األَْسَمُء الـُْحْسنَى َفاْدُعوُه ِبَ
إحدامها: ثناء وعبادة.

والثاين: دعاء طلب ومسألة، فال ُيثنى عليه إال بأسامئه احلسنى وصفاته العال، وكذلك ال ُيسئل إال 
هبا، فال يقال: يا موجود، أو يا يشء، أو يا ذات اغفر يل وارمحني؛ بل ُيسأل يف كل مطلوب باسم 
يكون مقتضيًا لذلك املطلوب، فيكون السائل متوساًل إليه بذلك االسم. ومن تأمل أدعية الرسل، 
وال سيام خامتهم وإمامهم، وجدها مطابقة هلذا، وهذه العبارة أوىل من عبارة من قال: يتخلق بأسامء 
اهلل، فإهنا ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول الفالسفة بالتشبه باإلله قدر الطاقة. وأحسن 
منها عبارة أيب احلكم بن برهان، وهي التعبد، وأحسن منها العبارة املطابقة للقرآن، وهي الدعاء 
املتضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة أشدها إنكارًا عبارة الفالسفة وهي التشبه. وأحسن منها 
التعبد. وأحسن من اجلميع الدعاء، وهي  التخلق. وأحسن منها عبارة من قال:  عبارة من قال: 

لفظ القرآن)]2[(.
 

-------------------------------------------
)]1[( سورة األعراف، آية: 180 .

)]2[( بدائع الفوائد لإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل، 164/1 .
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األسامء احلسنى ال تدخل تت حرص وال تد بعدد فإن هلل تعاىل أسامء وصفات استأثر هبا يف علم 
الغيب عنده، ال يعلمها ملك مقرب وال نبي مرسل كام يف احلديث الصحيح: ))أسألك بكل اسم 
يَت به نفسك، أو عّلمَته أحدًا من خلقك، أو أنزلته ف كتابك، أو استأثرت به ف علم  هو لك سمَّ
ى به نفسه فأظهره ملن شاء من مالئكته  الغيب عندك(()]1[(، فجعل أسامءه ثالثة أقسام: قسم سمَّ
أو غريهم، ومل ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعّرف به إىل عباده، وقسم استأثر به يف علم غيبه 
فلم يطَِّلع عليه أحد من خلقه، وهلذا قال: ))استأثرَت به(( أي انفردت بعلمه، وليس املراد انفراده 
ي به؛ ألن هذا االنفراد ثابت يف األسامء التي أنزل هبا كتابه. ومن هذا قول النبي صىل اهلل  بالتسمِّ
عليه وسلم  يف حديث الشفاعة: ))فيفتح عيّل من حمامده بم ال أحسنه اآلن(()]2[(، وتلك املحامد 

هي تفي بأسامئه وصفاته.
ومنه قوله صىل اهلل عليه وسلم : ))ال أحيص ثناًء عليك أنت كم أثنيت عل نفسك(()]3[(، وأما 
قوله صىل اهلل عليه وسلم : ))إن هلل تسعة وتسعني اسًم من أحصاها دخل اجلنة(()]4[(، فالكالم 
مجلة واحدة. وقوله: ))من أحصاها دخل اجلنة(( صفة ال خرب مستقبل. واملعنى له أسامء متعددة 
ينفي أن يكون له أسامء غريها. وهذا كام تقول:  من شأهنا أن من أحصاها دخل اجلنة. وهذا ال 
لفالن مائة مملوك قد أعدهم للجهاد، فال ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغري اجلهاد، 

وهذا ال خالف بني العلامء فيه)]5[(.
--------------------------------------- 

)]1[( أخرجه أمحد، 391/1، وأبو يعىل، 198/9-199، برقم 5297، واحلاكم، 509/1-510، وابن السني 
الطيب،  الكلم  ختريج  انظر:  األلباين.  الدين  نارص  الشيخ  وصححه   ،340-339 برقم  والليلة،  اليوم  عمل  يف 

ص73 .
)]2[( أخرجه مسلم يف كتاب اإليامن، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها، برقم 193، 194.

)]3[( أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب ما يقال يف الركوع والسجود، برقم 486.
)]4[( أخرجه البخاري يف كتاب الرشوط، باب ما جيوز من االشرتاط والثنيا يف اإلقرار، برقم 2736، ومسلم يف 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باقي أسامء اهلل تعاىل وفضل من أحصاها، برقم 2677، وقد رشحه ابن 

حجر يف الفتح، 214/11-228، واحلديث يف آخره: ))وهو وتر يب الوتر((.
)]5[( بدائع الفوائد لإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل، 166/1-167، وانظر أيضًا: فتاوى ابن تيمية، 379/6-

.382
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ُل، 2- اآلِخُر، 3- الظاِهُر، 4- الباطُِن)]1[( 1- األوَّ
قد  املباركة  األربعة  األسامء  هذه   ،)]2[([ َواْلَباطُِن  َوالظَّاِهُر  َواآلِخُر  ُل  األَوَّ [ُهَو  تعاىل:  اهلل  قال 
أنت األول  ربه: ))اللهم  فقال خياطب  تفسريًا جامعًا واضحًا  اهلل عليه وسلم  النبي صىل  فرسها 
فليس قبلك شء، وأنت اآلخُر فليس بعدك شء، وأنت الظاهُر فليس فوقك شء، وأنت الباطن 
ُيضاده  ما  عنه  العظيم،ونفى  بمعناه  اسم  احلديث،ففرّس كل  آخر  إىل  شء(()]3[(  دونك  فليس 

وُينافيه.
------------------------------------

)]1[( مجعت ما يرس اهلل يل من األسامء احلسنى، وذكرت لكل اسم دلياًل من الكتاب، أو السنة، ثم عرضت هذه 
األسامء كلها عىل شيخنا عبد العزيز بن عبد اهلل ابن باز رمحه اهلل، فام أقّره أثبّته، وما توّقف عنه أو نفاه أسقطته، حتى 
اجتمع يل أكثر من مائة اسم باألدلة الصحيحة، ثم اخرتت من هذه األسامء احلسنى تسعة وتسعني اساًم، ورشحتها 
رشحًا خمترصًا، وقد نقلت الرشح من مصادر أهل التحقيق، والعلامء الراسخني يف علم العقيدة: كشيخ اإلسالم 

ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والعالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي، وغريهم.
 ومن األسامء التي عرضتها عىل شيخنا ابن باز رمحه اهلل فأقرها، ومل أدخلها يف هذا الرشح:

ر، والطيب، والوتر.وقد جاء يف بعض األحاديث أسامء مل أعرضها عىل شيخنا، ومل يتيرس إدخاهلا  املستعان، واملسعِّ
يف هذا الرشح، ومنها ما يأت:1-اجلواد؛ حلديث: ))إن اهلل جواد يب اجلود (( ] أخرجه أبو نعيم يف احللية، 3/ 
263، و5/ 29، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، 1/ 395، وسلسلة األحاديث الصحيحة، 4/ 17، برقم 

1627، وحجاب املرأة املسلمة، ص 11[.
ان؛ حلديث: ))يرش الناس يوم القيامة  حفاًة، عراة، غرالً... ثم ينادهيم بصوت يسمعه من َبُعد، كام يسمعه  2- الديَّ

ان... ((. ]أمحد، 3/ 495، واحلاكم، من قُرب: أنا امللك، أنا الديَّ
والبيهقي يف األسامء  برقم 514،  السنة، 1/ 225،  أيب عاصم يف  وابن  الذهبي،   4/ 574، وصححه، ووافقه 
والصفات، 1/ 139- 140، وقال األلباين يف خترجيه لكتاب السنة البن أيب عاصم: ))صحيح ((، وانظر: فتح 

الباري البن حجر، 1/ 209، و13/ 465[.
* ومعنى الدّيان: القّهار. ]النهاية يف غريب احلديث البن األثري، 2/ 149[.

3- املحسن؛ حلديث: ))إن اهلل تعاىل حمسن يب املحسنني ((، ويف لفظ: ))إن اهلل حمسن يب اإلحسان ((. ]أخرجه 
الطرباين يف الكبري، 7/ 332، وعبد الرزاق يف املصنف، برقم 8603، وذكره األلباين يف صحيح اجلامع، 1/ 374، 

برقم 1819، ورقم 1820، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة، 1/ 761، برقم 470.
)]2[( سورة احلديد، اآلية: 3 .

)]3[( أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع، برقم 
.2713
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يف  الزمانية  واإلحاطة  املطلق  بالكامل  العظيم  الرب  تفّرد  عىل  الّدالة  اجلليلة  املعاين  هذه  فتدّبر 
قوله:))األّوُل واآلخُر((،واملكانية يف ))الظاهر والباطن((.

))فاألول(( يدّل عىل أّن كل ما سواه حادث كائن بعد أْن مل يكن،ويوجب للعبد أن يلحظ فضل 
ربه يف كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب واملسبب منه تعاىل.

ورغبتها،  ـهها،  بتألُّ املخلوقات  إليه  تصمد  الذي  الغاية،والصمد  هو  أنه  عىل  يدل  ))واآلخر(( 
ورهبتها، ومجيع مطالبها.

))والظاهر(( يدل عىل عظمة صفاته،واضمحالل كل يشء عند عظمته من ذوات وصفات عىل 
علّوه.

))والباطن(( يدّل عىل اّطالعه عىل الرسائر، والضامئر، واخلبايا، واخلفايا، ودقائق األشياء،كام يدّل 
عىل كامل قربه ودنّوه. وال يتناىف الظاهر والباطن؛ألن اهلل ليس كمثله يشء يف كل النعوت)]4[(.

------------------------------------
)]4[( احلق الواضح املبني، ص25، ورشح النونية للهراس، 67/2 .
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َربَِّك  اْسَم  َسبِِّح   « تعاىل:  وقال   ،)]1[( اْلَعظِيُم«  اْلَعيِلُّ  َوُهَو  ِحْفُظُهَم  َيُؤوُدُه  »َوالَ  تعاىل:  اهلل  قال 
َهاَدِة اْلَكبُِي الـُْمَتَعاِل« )]3[(،وذلك داّل عىل أن مجيع  األَْعل« )]2[(،وقال تعاىل: »َعاِلُ اْلَغْيِب َوالشَّ

معاين العلّو ثابتة هلل من كل وجه.
فله علّو الذات؛ فإنه فوق املخلوقات،وعىل العرش استوى:أي عال، وارتفع.

وله علّو القدر: وهو علّو صفاته وعظمتها،فال يامثله صفة خملوق،بل ال يقدر اخلالئق كلهم أن 
ييطوا ببعض معاين صفة واحدة من صفاته،قال تعاىل: »َوالَ ُيِيُطوَن بِِه ِعْلم« )]4[(.وبذلك ُيعلم 

أنه ليس كمثله يشء يف كل نعوته.
بيده،وما شاء  القّهار الذي قهر بعّزته وعلوه اخللق كلهم،فنواصيهم  الواحد  القهر؛فإنه  وله علّو 
كان ال يامنعه فيه ممانع،وما مل يشأ مل يكْن،فلو اجتمع اخللق عىل إجياد ما مل يشأُه اهلل مل يقدروا،ولو 
اجتمعوا عىل منع ما حكمت به مشيئته مل يمنعوه،وذلك لكامل اقتداره،ونفوذ مشيئته،وشدة افتقار 

املخلوقات كلها إليه من كل وجه)]5[(.
 

--------------------------------
)]1[( سورة البقرة، اآلية: 255 .

)]2[( سورة األعىل، اآلية: 1 .
)]3[( سورة الرعد، اآلية: 13 .

)]4[( سورة طه، اآلية: 110 .
)]5[( احلق الواضح املبني، ص26، ورشح النونية للهراس، 68/2 .
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قال اهلل تعاىل: »َوالَ َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَم َوُهَو اْلَعيِلُّ اْلَعظِيُم« )]1[(.
اهلل تعاىل عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم، فال يقدر خملوق أن يثني عليه كام ينبغي له، 

وال ييص ثناء عليه، بل هو كام أثنى عىل نفسه، وفوق ما ُيثني عليه عباده.
واعلم أن معاين التعظيم الثابتة هلل وحده نوعان:

النوع األول: أنه موصوٌف بكل صفة كامل، وله من ذلك الكامل أكمله، وأعظمه، وأوسعه، فله 
العلم املحيط، والقدرة النافذة، والكربياء والعظمة، ومن عظمته أن السموات واألرض يف كفِّ 
الرمحن أصغر من اخلردلة كام قال ذلك ابن عباس وغريه، وقال تعاىل: »َوَما َقَدُروا اهلل َحقَّ َقْدِرِه 
اٌت بَِيِمينِِه «)]2[(، وقال تعاىل: » إِنَّ اهلل ُيْمِسُك  مَواُت َمْطِويَّ َواألَْرُض َجِيًعا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّ
ن َبْعِدِه «)]3[(. وقال تعاىل: » َوُهَو  َمَواِت َواألَْرَض َأن َتُزوال َوَلئِن َزاَلَتا إِْن َأْمَسَكُهَم ِمْن َأَحٍد مِّ السَّ

اْلَعيِلُّ اْلَعظِيُم« )]4[(، 
« )]5[( اآلية. ويف الصحيح عنه صىل اهلل عليه وسلم: ))إنَّ  َمَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمن َفْوِقِهنَّ » َتَكاُد السَّ
تعاىل  فلله  نازعني واحدًا منهم عذبته(()]6[(  إزاري، فمن  الكبياء ردائي، والعظمة  يقول:  اهلل 

ر قدرمها، وال ُيبلغ كنههام. الكربياء والعظمة، الوصفان اللذان ال ُيقدَّ
النوع الثاين من معاين عظمته تعاىل أنه ال يستحق أحد من اخللق أن ُيعّظم كام ُيعّظم اهلل، فيستحق 
جّل جالله من عباده أن يعظِّموه بقلوهبم، وألسنتهم، وجوارحهم، وذلك ببذل اجلهد يف معرفته، 
لِّ له، واالنكسار له، واخلضوع لكربيائه، واخلوف منه، وإعامل اللسان بالثناء عليه،  وحمبته، والذُّ

وقيام اجلوارح بشكره وعبوديته. 
-----------------------------------

)]1[( سورة البقرة، اآلية: 255 .
)]2[( سورة الزمر، اآلية: 67 .
)]3[( سورة فاطر، اآلية: 41 .

)]4[( سورة البقرة، اآلية: 255
)]5[( سورة الشورى، اآلية: 5 .

)]6[( أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تريم الكرب، برقم 2620.

العظيُم



ومن تعظيمه أن ُيتقى حقَّ تقاته، فُيطاع فال ُيعىص، وُيذكر فال ُينسى، وُيشَكر فال ُيكَفر. 
َا  ومن تعظيمه تعظيم ما حّرمه ورشعه من زمان ومكان وأعامل »َذلَِك َوَمن ُيَعظِّْم َشَعاِئَر اهلل َفإهِنَّ
ِه«)]8[(. ُه ِعنَد َربِّ ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب« )]7[(، وقال تعاىل: »َذلَِك َوَمن ُيَعظِّْم ُحُرَماِت اهلل َفُهَو َخرْيٌ لَّ

ومن تعظيمه أن ال ُيعرتض عىل يشء مما خلقه أو رشعه)]9[(. 

--------------------------------
)]7[( سورة احلج اآلية 32.
)]8[( سورة احلج اآلية 30.

)]9[( احلق الواضح املبني، ص27-28، ورشح القصيدة النونية للهراس، 68/2، وتوضيح املقاصد وتصحيح 
القواعد يف رشح قصيدة اإلمام ابن القيم، ألمحد بن إبراهيم بن عيسى، 214/2.
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))املجيد(( الذي له املجد العظيم، واملجد هو عظمة الصفات وسعتها، فكل وصف من أوصافه 
عظيم شأنه: فهو العليم الكامل يف علمه، الّرحيم الذي وسعت رمحته كل يشء، القدير الذي ال 
يعجزه يشء، احلليم الكامل يف حلمه، احلكيم الكامل يف حكمته، إىل بقية أسامئه وصفاته)]1[( 
اهلل  »َرمْحَُت  تعاىل:  اهلل  قال  نقصان)]2[(،  أو  منها قصور  فليس يف يشء  املجد،  غاية  بلغت  التي 

يٌد« )]3[(.  ِ ُه مَحِيٌد جمَّ َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت إِنَّ

-----------------------------------------
)]1[( احلق الواضح املبني، ص33، ورشح النونية للهراس، 71/2 .

)]2[( رشح النونية للهراس، 71/2 .
)]3[( سورة هود، اآلية: 73 .

اجمليُد



وهواملوصوف بصفات املجد،والكربياء،والعظمة، واجلالل، الذي هو أكرب من كل يشء، وأعظم 
من كل يشء، وأجل وأعىل.

وله التعظيم واإلجالل، يف قلوب أوليائه وأصفيائه.
تعاىل:  اهلل  قال  لكربيائه)]1[(،  والتذلل  له،  واخلضوع  وإجالله،  تعظيمه،  من  قلوهبم  ملئت  قد 

ْك بِِه ُتْؤِمنُوا َفالـُْحْكُم هلل اْلَعيِلِّ اْلَكبرِِي« )]2[(.  ُه إَِذا ُدِعَي اهلل َوْحَدُه َكَفْرُتْم َوإِن ُيرْشَ »َذلُِكم بَِأنَّ

-----------------------------------
)]1[( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي، 622/5.

)]2[( سورة غافر، اآلية: 12 .
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قال اهلل تعاىل: »َوَكاَن اهلل َسِميًعا َبِصرًيا« )]1[(، وكثريًا ما يقرن اهلل بني صفة السمع والبرص، فكل 
من السمع والبرص حميط بجميع متعلقاته الظاهرة،والباطنة، فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع 
ها وعلنها وكأهنا لديه  املسموعات،فكل ما يف العامل العلوي والسفيل من األصوات يسمعها رسَّ
صوت واحد،ال ختتلط عليه األصوات،وال ختفى عليه مجيع اللغات،والقريب منها والبعيد، والرّس 
ْيِل َوَساِرٌب  ْن َأرَسَّ اْلَقْوَل َوَمن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّ نُكم مَّ والعالنية عنده سواء » َسَواٌء مِّ
اُوَرُكاَم  اِدُلَك يِف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي إىَِل اهلل َواهلل َيْسَمُع َتَ تِي جُتَ بِالنََّهاِر« )]2[(، » َقْد َسِمَع اهلل َقْوَل الَّ
إِنَّ اهلل َسِميٌع َبِصرٌي« )]3[(، قالت عائشة ريض اهلل عنها: تبارك الذي وسع سمعه األصوات، لقد 
جاءت املجادلة تشتكي إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأنا يف جانب احلجرة، وإنه ليخفى عيلَّ 

اِدُلَك يِف َزْوِجَها« )]4[( اآلية. تِي جُتَ بعض كالمها، فأنزل اهلل: »َقْد َسِمَع اهلل َقْوَل الَّ
وَسْمُعه تعاىل نوعان:

النوع األول: َسْمُعه جلميع األصوات الظاهرة والباطنة، اخلفّية واجللية، وإحاطته التامة هبا.
النوع الثاين: َسْمُع اإلجابة منه للسائلني والداعني والعابدين فيجيبهم ويثيبهم، ومنه قوله تعاىل: 

َعاء« )]5[(، وقول املصيل ))سمع اهلل ملن محده(( أي استجاب.  »إِنَّ َريبِّ َلَسِميُع الدُّ

---------------------------------
)]1[( سورة النساء، اآلية: 134 .

)]2[( سورة الرعد، اآلية: 10 .

)]3[( سورة املجادلة، اآلية: 1 .

)]4[( سورة املجادلة، اآلية: 1 .
)]5[( سورة إبراهيم، اآلية: 39 .

ميُع السَّ



الذي أحاط برصه بجميع امُلبرِصات يف أقطار األرض والسموات، حتى أخفى ما يكون فيها، فريى 
والظاهرة،  الباطنة  أعضائها  ومجيع  الظلامء،  الليلة  يف  الّصامء  الصخرة  عىل  السوداء  النملة  دبيب 
ومجيع  وعروقها،  األشجار  أغصان  يف  املياه  رسيان  ويرى  الدقيقة،  أعضائها  يف  القوت  ورسيان 
والبعوضة  والنحلة  النملة  عروق  نياط  ويرى  تها،  ودقَّ وصغرها  أنواعها  اختالف  عىل  النباتات 
وكامل  صفاته،  متعلقات  وسعة  عظمته،  يف  العقول  ترّيت  من  فسبحان  ذلك.  من  وأصغر 
عظمته، ولطفه، وخربته بالغيب، والشهادة، واحلارض والغائب، ويرى خيانات األعني، وتقلبات 
إِنَُّه  اِجِديَن *  السَّ يِف  َبَك  َوَتَقلُّ َتُقوُم *  ِحنَي  َيَراَك  ِذي  الَّ  « تعاىل:  قال  اجلنان،  األجفان، وحركات 
ٍء  ُدوُر« )]2[(، »َواهلل َعىَل ُكلِّ يَشْ ِميُع اْلَعِليُم« )]1[(، »َيْعَلُم َخاِئنََة األَْعنُيِ َوَما خُتِْفي الصُّ ُهَو السَّ

َشِهيٌد« )]3[(،أي مطَّلع وحميط علمه وبرصه وسمعه بجميع الكائنات)]4[(. 

---------------------------------
)]1[( سورة الشعراء، اآليات: 220-218 .

)]2[( سورة غافر، اآلية: 19 .
)]3[( سورة الربوج، اآلية: 9 .

)]4[( احلق الواضح املبني، ص34-36، ورشح النونية للهراس، 72/2 .
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قال اهلل تعاىل: »َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُهَو الـَْحكِيُم الـَْخبُِي« )]1[(. 
ٍء َعِليٌم ])]2[(. [إِنَّ اهلل بُِكلِّ يَشْ

نفسه  تعاىل  واملمكنات،فيعلم  بالواجبات،واملمتنعات،  يشء:  بكل  علمه  املحيط  العليم  فهو 
الكريمة،ونعوته املقدسة، وأوصافه العظيمة، وهي الواجبات التي ال يمكن إال وجودها، ويعلم 
املمتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يرتّتب عىل وجودها لو ُوجدت. كام قال تعاىل: » َلْو َكاَن فِيِهاَم 
َذَهَب ُكلُّ  ََذ اهلل ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن إَِلٍه إًِذا لَّ آهلٌَة إاِلّ اهلل َلَفَسَدَتا « )]3[(. وقال تعاىل: » َما اختَّ

إَِلٍه باَِم َخَلَق َوَلَعال َبْعُضُهْم َعىَل َبْعٍض«)]4[(. 
التي يعلمها، وإخباره بام ينشأ عنها لو ُوجدت عىل وجه  باملمتنعات  فهذا وشبهه من ذكر علمه 
الفرض والتقدير، ويعلم تعاىل املمكنات، وهي التي جيوز وجودها وعدمها ما وجد منها وما مل 
يوجد مما مل تقتض احلكمة إجياده، فهو العليم الذي أحاط علمه بالعامل العلوي والسفيل، ال خيلو 
قال  واخلفّي.  واجليّل  والبواطن،  والظواهر  والشهادة،  الغيب  ويعلم  زمان،  عن علمه مكان وال 
َعِليٌم «)]5[(، والنصوص يف ذكر إحاطة علم اهلل وتفصيل دقائق  ٍء  إِنَّ اهلل بُِكلِّ يَشْ اهلل تعاىل: » 
معلوماته كثرية جدًا ال يمكن حرصها وال إحصاؤها، وأّنه ال يعزب عنه مثقال ذّرة يف األرض وال 
يف السامء، وال أصغر من ذلك وال أكرب، وأنه ال يغفل وال ينسى، وأّن علوم اخلالئق عىل سعتها 
وتنوعها إذا نسبت إىل علم اهلل اضمحلت وتالشت، كام أن ُقدَرهم إذا نسبت إىل قدرة اهلل مل يكن 
هلا نسبة إليها بوجٍه من الوجوه، فهو الذي عّلمهم ما مل يكونوا يعلمون، وأقدرهم عىل ما مل يكونوا 

عليه قادرين. 

-------------------------------
)]1[( سورة األنعام، اآلية: 18 .
)]2[( سورة األنفال، اآلية: 75 .
)]3[( سورة األنبياء، اآلية: 22 .

)]4[( سورة املؤمنون، اآلية: 91 .
)]5[( سورة األنفال، اآلية: 75 .

الَعليُم، اخلبرُي



املخلوقات: ذواهتا، وأوصافها،  فيه من  العلوي والسفيل، وما  العامل  أن علمه حميط بجميع  وكام 
وأفعاهلا، ومجيع أمورها، فهو يعلم ما كان وما يكون يف املستقبالت التي ال هناية هلا، وما مل يكن لو 
كان كيف كان يكون، ويعلم أحوال املكلفني منذ أنشأهم وبعد ما ُيميتهم وبعد ما ُيييهم، قد أحاط 

علمه بأعامهلم كلها: خريها ورشها، وجزاء تلك األعامل وتفاصيل ذلك يف دار القرار)]6[(.
واخلالصة أن هلل تعاىل هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، واإلرسار واإلعالن، وبالواجبات، 
واملستحيالت، واملمكنات، وبالعامل العلوي، والسفيل، وباملايض، واحلارض، واملستقبل، فال خيفى 

عليه يشء من األشياء)]7[(. 

-------------------------------
)]6[( احلق الواضح املبني، ص37-38، ورشح القصيدة النونية للهراس، 73/2، وتفسري السعدي، 621/5 .

)]7[( تفسري العالمة الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل، 621/5 .
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ا النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراُء إَِل اهلل َواهلل ُهَو اْلَغنِيُّ اْلـَحِميُد «)]1[(. َ قال اهلل تعاىل: » َا َأهيُّ
وذكر ابن القيم رمحه اهلل تعاىل أن اهلل محيد من وجهني:

أحدمها: أّن مجيع املخلوقات ناطقة بحمده، فكل محد وقع من أهل السموات واألرض األّولني 
منهم واآلخرين، وكل محد يقع منهم يف الدنيا واآلخرة، وكل محد مل يقع منهم بل كان مفروضًا 
العلوي  العامل  كله  الوجود  يمأل  محدًا  األوقات،  واتصلت  األزمان  تسلسسلت  حيثام  ومقّدرًا 
والسفيل، ويمأل نظري الوجود من غري عدٍّ وال إحصاٍء، فإّن اهلل تعاىل مستحقة من وجوه كثرية: 
منها أن اهلل هو الذي خلقهم، ورزقهم، وأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوّية، 
بالعباد من نعمة فمن اهلل، وال يدفع الرشور إالّ هو، فيستحق  النقم واملكاره، فام  ورصف عنهم 

منهم أن يمدوه يف مجيع األوقات، وأن يثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات.
الوجه الثاين: أنه يمد عىل ما له من األسامء احلسنى والصفات الكاملة العليا، واملدائح واملحامد 
أكملها وأعظمها، فكّل صفة  الصفة  تلك  فله كّل صفة كامل وله من  اجلليلة اجلميلة،  والنعوت 
احلمد  فله  املقدسة،  األوصاف  بجميع  والثناء،فكيف  احلمد  أكمل  عليها  يستحق  صفاته  من 
لذاته،وله احلمد لصفاته،وله احلمد ألفعاله؛ألهنا دائرة بني أفعال الفضل واإلحسان،وبني أفعال 
العدل واحلكمة التي يستحق عليها كامل احلمد،وله احلمد عىل خلقه، وعىل رشعه، وعىل أحكامه 
القدرّية، وأحكامه الرشعّية، وأحكام اجلزاء يف األوىل واآلخرة، وتفاصيل محده وما ُيمد عليه ال 

ُتيط هبا األفكاُر، وال ُتصيها األقالم)]2[(.

------------------------------------------------------
)]1[( سورة فاطر، اآلية: 15 .

)]2[( احلق الواضح املبني، ص39-40، ورشح القصيدة النونية للهراس، 75/2، وتوضيح املقاصد وتصحيح 
القواعد، 215/2.

احلميُد



َة  هذه األسامء العظيمة معانيها متقاربة، فهو تعاىل كامل القوة، عظيم القدرة، شامل العّزة » إِنَّ الِعزَّ
هلل َجِيًعا« )]1[(، وقال تعاىل: »إِنَّ َربََّك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزيُز« )]2[(، فمعاين العزة الثالثة كلها كاملة 

هلل العظيم:
1 - عّزة القوة الداّل عليها من أسامئه القوي املتني، وهي وصفه العظيم الذي ال ُتنَسب إليه قوة 
ِة الـَْمتنُِي«)]3[(، وقال: »َواهلل  اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ املخلوقات وإْن َعُظَمْت. قال اهلل تعاىل: »إِنَّ اهلل ُهَو الرَّ
ن َفْوِقُكْم  ِحيٌم«)]4[(، وقال تعاىل: »ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَل َأن َيْبَعَث َعَلْيُكْم َعَذاًبا مِّ َقِديٌر َواهلل َغُفوٌر رَّ
ِت َأْرُجلُِكْم َأْو َيْلبَِسُكْم ِشَيعًا َوُيِذيَق َبْعَضُكم َبْأَس َبْعٍض« )]5[(. وقال تعاىل: »َوَكاَن اهلل  َأْو ِمن َتْ
ْقَتِدًرا«)]6[(. وقال تعاىل: »إِنَّ اْلـُمتَِّقنَي ِف َجنَّاٍت َوَنٍَر * ِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك  ٍء مُّ َعَل ُكلِّ َشْ

ْقَتِدٍر« )]7[(. مُّ
2 - وعزة االمتناع فإنه هو الغنّي بذاته،فال يتاج إىل أحد،وال يبلغ العباُد رّضه فيرضونه،وال نفعه 

فينفعونه،بل هو الضار النافع املعطي املانع.
منقادة إلرادته،  الكائنات، فهي كلها مقهورة هلل خاضعة لعظمته  القهر والغلبة لكل  3 - وعزة 
بيده، ال يتحرك منها متحّرك وال يترّصف مترّصف إال بحوله وقوته  فجميع نوايص املخلوقات 

وإذنه، فام شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن، وال حول وال قوة إال به. 

----------------------------------------
)]1[( سورة يونس، اآلية: 65 .

)]2[( سورة هود، اآلية: 66 .
)]3[( سورة الذاريات، اآلية: 58 .

)]4[( سورة املمتحنة، اآلية: 7 .
)]5[( سورة األنعام، اآلية: 65 .

)]6[( سورة الكهف، اآلية: 45 .
)]7[( سورة القمر، اآلية: 55 .
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فمن قوته واقتداره أّنه خلق السموات واألرض وما ببينهام يف ستة أيام، وأّنه خلق اخللق ثم يميتهم 
َيْبَدُأ  الَِّذي  َواِحَدٍة« )]8[(، »َوُهَو  َكنَْفٍس  إاِلّ  َبْعُثُكْم  َخْلُقُكْم َوال  ا  مَّ  « إليه ُيرجعون  ثم ُيييهم ثم 
أنزل  فإذا  آثار قدرته أنك ترى األرض هامدة،  )]9[(، ومن  َعَلْيِه«  َأْهَوُن  َوُهَو  ُيِعيُدُه  ُثمَّ  الـَْخْلَق 
املكّذبني  باألمم  أوقعه  ما  آثار قدرته  اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هبيج، ومن  املاء  عليها 
وال  ومكرهم  كيدهم  عنهم  يغِن  مل  وأنه  املثالت،  وحلول  العقوبات  أنواع  من  الظاملني  والُكّفار 
أمر ربك، وما زادوهم غري  مّلا جاء  أمواهلم وال جنودهم وال حصوهنم من عذاب اهلل من يشء 
تتبيب، وخصوصًا يف هذه األوقات، فإّن هذه القوة اهلائلة، واملخرتعات الباهرة التي وصلت إليها 
مقدرة هذه األمم هي من إقدار اهلل هلم وتعليمه هلم ما مل يكونوا يعلمونه، فمن آيات اهلل أّن قواهم 
وُقدرهم وخمرتعاهتم مل تغِن عنهم شيئًا يف صّد ما أصاهبم من النكبات والعقوبات املهلكة، مع بذل 
العلوي  العامل  تنقاد هلا عنارص  أمر اهلل غالب، وقدرته  هم واجتهادهم يف توقي ذلك، ولكنَّ  جدِّ

والسفيل.
وطاعتهم  أعامهلم  خالق  فهو  للعباد  اخلالق  هو  أنه  كام  أنه  وشموهلام  وقدرته  عزته  متام  ومن 
ومعاصيهم، وهي أيضًا أفعاهلم، فهي تضاف إىل اهلل خلقًا وتقديرًا، وتضاف إليهم فعاًل ومبارشة 
عىل احلقيقة، وال منافاة بني األمرين، فإّن اهلل خالق قدرهتم وإرادهتم، وخالق السبب التام خالق 

للمسبب، قال تعاىل: »َواهلل َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن«)]10[(.
ومن آثار قدرته ما ذكره يف كتابه من نرصه أولياءه، عىل قلَّة عددهم وُعددهم عىل أعدائهم الذين 

فاقوهم بكثرة الَعدد والُعّدة، قال تعاىل: 
ن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثَِيًة بِإِْذِن اهلل« )]11[(.  »َكم مِّ

----------------------------------------
)]8[( سورة لقامن، اآلية: 28 .
)]9[( سورة الروم، اآلية: 27 .

)]10[( سورة الصافات، اآلية: 96 .
)]11[( سورة البقرة، اآلية: 249 .



ومن آثار قدرته ورمحته ما يدثه ألهل النار وأهل اجلنة من أنواع العقاب وأصناف النعيم املستمر 
دّبرها،  وبقدرته  املوجودات،  أوجد  فبقدرته  يتناهى)]12[(.  وال  ينقطع  ال  الذي  املتتابع  الكثري 
املحسن  وجيازي  للجزاء،  العباد  ويبعث  ويميت،  ييي  وبقدرته  وأحكمها،  سّواها  وبقدرته 
بإحسانه وامليسء بإساءته، وبقدرته يقلِّب القلوب ويرصفها عىل ما يشاء الذي إذا أراد شيئًا قال 
ٍء  له: [ُكن َفَيُكوُن ])]13[(. قال اهلل تعاىل: »َأْيَن َما َتُكوُنوْا َيْأِت بُِكُم اهلل َجِيًعا إِنَّ اهلل َعَل ُكلِّ َشْ

َقِديٌر« )]14[(.
 

----------------------------------------
)]12[( احلق الواضح املبني،ص45-46،وانظر رشح النونية للهراس،78/2،وتفسري السعدي،624/5.

)]13[( تفسري العالمة السعدي، 624/5، واآلية من سورة يس: 82 .
)]14[( سورة البقرة، اآلية: 148 .
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ا النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراُء إَِل اهلل َواهلل  َ ُه ُهَو َأْغنَى َوَأْقنَى«)]1[(. وقال اهلل تعاىل: » َيا َأهيُّ قال اهلل تعاىل: »َوَأنَّ
الـَْحِميُد«)]2[(. فهو تعاىل )الغني( الذي له الغنى التام املطلق من كل الوجوه لكامله  اْلَغنِيُّ  ُهَو 
وكامل صفاته التي ال يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، وال يمكن أن يكون إال غنيًا، فإّن غناه 
من لوازم ذاته، كام ال يكون إال حمسنًا، جوادًا، برًا، رحياًم كرياًم، واملخلوقات بأرسها ال تستغني 
عنه يف حال من أحواهلا، فهي مفتقرة إليه يف إجيادها، ويف بقائها، ويف كل ما تتاجه أو تضطر إليه، 
ومن سعة غناه أن خزائن السموات واألرض والرمحة بيده، وأن جوده عىل خلقه متواصل يف مجيع 

اللحظات واألوقات، وأن يده سحاء الليل والنهار، وخريه عىل اخللق مدرار.
ومن كامل غناه وكرمه أّنه يأمر عباده بدعائه، ويعدهم بإجابة دعواهتم وإسعافهم بجميع مراداهتم، 
ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما مل يسألوه، ومن كامل غناه أنه لو اجتمع أول اخللق وآخرهم يف 

صعيد واحد فسألوه، فأعطى كاًل منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال ذّرة. 
املتتابعات،  واللذات  النعيم  من  كرامته  دار  أهل  عىل  يبسطه  ما  عطاياه  وسعة  غناه  كامل  ومن 

واخلريات املتواصالت، مما ال عنٌي رأت، وال أذٌن سمعت، وال خطر عىل قلب برش.
ومن كامل غناه أنه مل يتخذ صاحبًة، وال ولدًا، وال رشيكًا يف امللك، وال وليًا من الذل، فهو الغني 

الذي كمل بنعوته وأوصافه، املغني جلميع خملوقاته)]3[(.
واخلالصة أن اهلل الغني الذي له الغنى التام املطلق من كل الوجوه، وهو املغني مجيع خلقه، غنًى 
عامًا، واملغني خلواص خلقه، بام أفاض عىل قلوهبم، من املعارف الربانية، واحلقائق اإليامنية)]4[(. 

----------------------------------------
)]1[( سورة النجم، اآلية: 48 .
)]2[( سورة فاطر، اآلية: 15 .

)]3[( احلق الواضح املبني، ص47-48، ورشح النونية للهراس، 78/2.
)]4[( تفسري الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي، 629/5.

الَغِنُّ



قال اهلل تعاىل: »َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُهَو الـَْحِكيُم الـَْخبرُِي«)]1[(.
وهو تعاىل ))احلكيم(( املوصوف بكامل احلكمة وبكامل احلكم بني املخلوقات، فاحلكيم هو واسع 
العلم واالّطالع عىل مبادئ األمور وعواقبها، واسع احلمد، تام القدرة، غزير الرمحة، فهو الذي 
يضع األشياء مواضعها، وينزهلا منازهلا الالئقة هبا يف خْلقه وأمره، فال يتوجه إليه سؤال، وال يقدح 

يف حكمته مقال.
وحكمته نوعان:

النوع األول: احلكمة يف خلقه؛ فإنه خلق اخللق باحلق ومشتماًل عىل احلق، وكان غايته واملقصود به 
احلق، خلق املخلوقات كلها بأحسن نظام، ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل خملوق خلقه الالئق 
به، بل أعطى كل جزء من أجزاء املخلوقات وكل عضو من أعضاء احليوانات خلقته وهيئته، فال 
يرى أحد يف خلقه خلاًل، وال نقصًا، وال فطورًا، فلو اجتمعت عقول اخللق من أوهلم إىل آخرهم 
ليقرتحوا مثل خلق الرمحن أو ما يقارب ما أودعه يف الكائنات من احلسن واالنتظام واإلتقان مل 
يقدروا، وأّنى هلم القدرة عىل يشء من ذلك، وحسب العقالء احلكامء منهم أن يعرفوا كثريًا من 
حكمه، ويطَّلعوا عىل بعض ما فيها من احلسن واإلتقان. وهذا أمر معلوم قطعًا بام ُيعلم من عظمته 
ى عباده وأمرهم أن ينظروا ويكّرروا النظر  وكامل صفاته، وَتَتبُّع حكمه يف اخللق واألمر، وقد تدَّ
والتأمل هل جيدون يف خلقه خلاًل أو نقصًا، وأنه البد أن ترجع األبصار كليلة عاجزة عن االنتقاد 

عىل يشء من خملوقاته.
الرسل  وأرسل  الكتب،  وأنزل  الرشائع،  رشع  تعاىل  فإنه  وأمره،  رشعه  يف  احلكمة  الثاين:  النوع 
العباد ويعبدوه، فأي حكمة أجّل من هذا، وأّي فضل وكرم أعظم من هذا، فإّن معرفته  ليعرفه 
تعاىل وعبادته وحده ال رشيك له، وإخالص العمل له ومحده، وشكره والثناء عليه أفضل العطايا 

منه لعباده عىل اإلطالق، وأجّل الفضائل ملن يمّن اهلل عليه هبا. 
وأكمل سعادة ورسور للقلوب واألرواح، كام أهنا هي السبب الوحيد للوصول إىل السعادة األبدية 

والنعيم الدائم، فلو مل يكن يف أمره ورشعه إال هذه احلكمة العظيمة التي هي أصل اخلريات، 
----------------------------

)]1[( سورة األنعام، اآلية: 18 .
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وأكمل اللذات، وألجلها خلقت اخلليقة وحق اجلزاء، وخلقت اجلنة والنار، لكانت كافية شافية.
وعقائد  وإيامنًا،  ويقينًا،  علاًم،  القلوب  متأل  فأخباره  خري،  كل  عىل  ودينه  رشعه  اشتمل  وقد  هذا 
وهدى  صالح  وعمل  مجيل  خلق  كل  وتثمر  انحرافها،  ويزول  القلوب  هبا  وتستقيم  صحيحة، 

ورشد. 
ين والدنيا، فإنه ال يأمر إال بام  وأوامره ونواهيه حمتوية عىل غاية احلكمة والصالح واإلصالح للدِّ

مصلحته خالصة أو راجحة، وال ينهى إال عام مرّضته خالصة أو راجحة.
واألعامل،  واألخالق،  القلوب،  لصالح  الغاية  هو  أنه  كام  أنه  اإلسالمي  الرشع  حكمة  ومن 
واالستقامة عىل الرصاط املستقيم، فهو الغاية لصالح الدنيا، فال تصلح أمور الدنيا صالحًا حقيقيًا 
إال بالدين احلق الذي جاء به حممد صىل اهلل عليه وسلم، وهذا مشاهد حمسوس لكل عاقل، فإّن 
ُأّمة حممد ملا كانوا قائمني هبذا الدين أصوله وفروعه ومجيع ما هيدي ويرشد إليه، كانت أحواهلم يف 
غاية االستقامة والصالح، ومّلا انحرفوا عنه وتركوا كثريًا من هداه، ومل يسرتشدوا بتعاليمه العالية، 

انحرفت دنياهم كام انحرف دينهم. 
مّلا  وكذلك انظر إىل األمم األخرى التي بلغت يف القوة، واحلضارة، واملدنية مبلغًا هائاًل، ولكن 
كانت خالية من روح الدين ورمحته وعدله، كان رضرها أعظم من نفعها، ورشها أكرب من خريها، 
ما  ذلك  عىل  يقدروا  ولن  عنها،  الناشئة  الرشور  تاليف  عن  وساستها  وحكامؤها  علامؤها  وعجز 
داموا عىل حاهلم؛ وهلذا كان من حكمته تعاىل أّن ما جاء به حممد صىل اهلل عليه وسلم من الدين 

والقرآن أكرب الرباهني عىل صدقه وصدق ما جاء به؛ لكونه حمكاًم كاماًل ال يصل إال به.
وباجلملة فاحلكيم متعلقاته املخلوقات والرشائع، وكلها يف غاية اإلحكام، فهو احلكيم يف أحكامه 
القدرية، وأحكامه الرشعية، وأحكامه اجلزائية، والفرق بني أحكام القدر وأحكام الرشع أن القدر 
بام  متعلقة  الرشع  َيُكْن، وأحكام  مل  يشْأ  مل  وما  كان  ما شاء  وأنه  وقّدره،  وكّونه  أوجده  بام  متعّلق 
رشعه، والعبد املربوب ال خيلو منهام أو من أحدمها، فمن فعل منهم ما يّبه اهلل ويرضاه فقد اجتمع 
فيه احلكامن، ومن فعل ما يضاّد ذلك فقد وجد فيه احلكم القدري؛ فإّن ما فعله واقع بقضاء اهلل 
والطاعات،  فاخلري، والرش  اهلل ويرضاه.  ما يبه  ترك  لكونه  الرشعي  يوجد يف احلكم  وقدره ومل 
واملعايص كلها متعلقة وتابعة للحكم القدري، وما يبه اهلل منها هو تابع احلكم الرشعي ومتعّلقه. 

واهلل أعلم)]2[(. 
----------------------------

السعدي،621/5،  للهراس،80/2،وتفسري  النونية  املبني،ص48-54،وانظر:رشح  الواضح  احلق   )]2[(
عيسى،  بن  إبراهيم  بن  ألمحد  القيم،  ابن  اإلمام  قصيدة  رشح  يف  القواعد  وتصحيح  املقاصد  املقاصد  وتوضيح 
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قال اهلل تعاىل: »َواْعَلُموْا َأنَّ اهلل َيْعَلُم َما يِف َأنُفِسُكْم َفاْحَذُروُه َواْعَلُموْا َأنَّ اهلل َغُفوٌر َحِليٌم« )]1[(.
مقابلة  عن  فيحلم  زالَّهتم،  وكثرة  معاصيهم  مع  والباطنة،  الظاهرة  النعم  خلقه،  عىل  َيِدرُّ  الذي 

العاصني بعصياهنم. ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا)]2[(.
وهو الذي له احللم الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق، والعصيان حيث أمهلهم ومل يعاجلهم 
بالعقوبة ليتوبوا، ولو شاء ألخذهم بذنوهبم فور صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتيض ترتب آثارها 
عليها من العقوبات العاجلة املتنوعة، ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتىض إمهاهلم)]3[( كام قال 
ى  َسمًّ ُرُهْم إىَِل َأَجٍل مُّ ٍة َوَلِكن ُيَؤخِّ تعاىل: »َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهلل النَّاَس باَِم َكَسُبوا َما َتَرَك َعىَل َظْهِرَها ِمن َدابَّ
َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهْم َفإِنَّ اهلل َكاَن بِِعَباِدِه َبِصرًيا« )]4[(، وقال تعاىل: » َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهلل النَّاَس بُِظْلِمِهم 
َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوالَ  ى َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهْم الَ  َسمًّ ُرُهْم إىَل َأَجٍل مُّ ٍة َوَلِكن ُيَؤخِّ ا َتَرَك َعَلْيَها ِمن َدآبَّ مَّ

َيْسَتْقِدُموَن«)]5[(. 

---------------------------------
)]1[( سورة البقرة، اآلية: 235 .

)]2[( تفسري الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي، 630/5 .
)]3[( رشح النونية للهراس، 86/2 .

)]4[( سورة فاطر، اآلية: 45 .
)]5[( سورة النحل، اآلية: 61 .
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