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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

احلمد هلل وكفى .. وال�صالة وال�صالم على عبده امل�صطفى .. وبعد

ثمة حقيقة لدى اجلميع، اأنه مهما حاول الإن�صان العتماد على نف�صه وقدراته؛ فلن يتميز يف طرحه، اإل 
بتوفيق من اهلل ثم بالتفاعل الإيجابي من القراء والأحباب يف تقدمي الن�صيحة، وطرح الآراء اجلديدة، 
تدل  التي  البو�صلة  وهو  والتجويد،  التح�صني  اأولى خطوات  عليه  ُت�صّيد  الذي  الأ�صا�ض  فهو  اء؛  البنَّ والنقد 

ال�صائر على الجتاه ال�صحيح، ورحم اهلل امراأً اأهدى اإلينا عيوبنا.

اإلينا  يحمل  الإلكرتوين  الربيد  زال  ول  هـ،   1433 عام  اأواخر  يف  الكتاب  من  الأولى  الطبعة  �صدور  منذ 
اآراءكم ومقرتحاتكم .. متدحون فنخجل، وتنتقدون فُن�صر، وتف�صرون مدحكم ونقدكم فن�صتب�صر، ونحمد 
اهلل اإليكم اأن كانت اأكرث الآراء عن الكتاب اإيجابية، واأنه اأ�صهم يف و�صع طريقة مي�صرة حلفظ اأ�صماء اهلل 

احل�صنى، وفهم معانيها.

�صعيت اإلى مراجعة وتدقيق كل ما جادت به قرائحكم من اآراٍء ومقرتحات، وح�صرُت اأفكارها وخل�صت 
م�صامينها فوجدت مدارها على امللحوظات الأربع التالية:

الأولى: توقَف البع�ض عند فكرة الكتاب، وطريقة ت�صنيف الأ�صماء يف جمموعات، وو�صع مفتاح 

م�صرتك لكل جمموعة؛ واأنه م�صلك غري م�صبوق، ولي�ض له �صلف، وقد يوهم ترادف معاين الأ�صماء يف كل 
جمموعة .. واأح�صب اأن هذا الراأي غري دقيق، وقد اأ�صرت اإلى ذلك وبينته يف املقدمة التمهيدية للطبعة 
الأولى، واأو�صحت اأن اإدراج عدة اأ�صماء يف جمموعة واحدة ل يعني الرتادف يف املعاين، واإمنا وجود وحدة 
اهلل  اأ�صماء  ي�صاعد يف حفظ  �صوف  العالقة  ومعرفة هذه  الأ�صماء،  بني هذه  م�صرتكة  مو�صوعية وعالقة 
احل�صنى، وفهم معانيها، والفروق التي بينها، و�صرعة ا�صتح�صارها يف مقا�صد الدعاء املتنوعة، واحلكمة 
�صالة املوؤمن اأّنى وجدها فهو اأحق بها، واهلل  قد جمع يف كتابه بني عدة اأ�صماء لوجود رابط بينها دون 

اأن يعني ذلك الرتادف يف معانيها، كقوله تعالى: { ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  
ی}]احلديد:3[، قال ابن القيم م�صريا اإلى العالقة بينها: »فمدار هذه الأ�سماء على الإحاطة، وهي 

ې}]احل�صر:24[،  ې    ې   ې   {ۉ   تعالى:  وكقوله  ومكانية«)1(،  زمانية  اإحاطتان: 

قال ابن عا�صور: »واإمنا ذكرت هذه ال�سفات متتابعة لأن من جمموعها يح�سل ت�سور الإبداع الإلهي 
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)1( )طريق الهجرتني وباب ال�صعادتني( لبن القيم )�ض: 24(.



6 اأَلْسَماُء الُحْسَنى تصنيفًا ومعَنى 

�َصِترٌي،  َحِييٌّ  َحِليٌم  ¤:  )اإن اهلل    الأ�صماء كقوله  بع�ض  ¤ بني  نبيه  للإن�سان«)2(، كما جمع 

يف  امل�صرتكة  العالقة  لهذه  وتطرقنا  فلي�صترت()3(،  اأحدكم،  اغت�صل  فاإذا  وال�صرت،  احلياء  يحب 

حمور منفرد عند حديثنا عن كل جمموعة.

وكذلك م�صمى  الأ�صماء يف كل جمموعة،  بني  اأو  املجموعات  الرتتيب بني  والتاأخري يف  التقدمي  الثانية: 

مفاتيح بع�ض املجموعات، وبعد التاأمل والبحث فقد اأجريت تغيريا طفيفا يف ترتيب بع�ض املجموعات، اأو م�صمياتها، 
الأ�صماء  تنا�صب  مدى  يف  امللحوظات  عليها  اقت�صرت  التي  الوحيدة  املجموعة  ولعل  داخلها،  الأ�صماء  ترتيب  يف  اأو 
ا�صم  واأن  وال�صكور والن�صري(  الثالثة: )ال�صاكر  الأ�صماء  ا�صتملت على  والتي  املدرجة فيها هي جمموعة )ال�سكر( 
)الن�صري( ل يتنا�صب مع مو�صوع املجموعة ولعله اأقرب اإلى جمموعة )العزة( : )القوي واملتني والعزيز والأعز(، 
وهذا يف عمومه �صحيح، ولكن بالتاأمل الدقيق جند اأن �صفات »القوة« و»املتانة« و»العزة« تعد من ال�صفات الذاتية 
التي مل يزل ول يزال اهلل   مت�صفًا بها، ولها تعلق بكثري من اأحوال الب�صر املختلفة، ولي�صت مقت�صرة على ن�صر 

املوؤمنني واإهالك املجرمني فح�صب، بل تتجاوزه اإلى اأمور ل عالقة لها بالن�صر كالرزق مثال، قال تعالى: {ڌ  ڌ  
)الن�صري( يف جمموعة )ال�سكر(  ا�صم  اإدراج  الأن�صب  من  فكان  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ}]الذاريات:58[،  
لكون الن�صرة من اآحاده واأفراده، وهي من �صفات الأفعال، واهلل  ي�صكر من ن�صر دينه وكتابه ونبيه ¤ بالن�صر 
املغفرة  األي�صت  يقول:  قائلٍ  وُربَّ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ}]حممد:7[،  تعالى: {  قال  والآخرة،  الدنيا  والتمكني يف 
والتوبة من �صكر اهلل لعباده؟، نقول:  بلى!، ولكنَّ »الن�سرة« اأخ�ض من »املغفرة«، ومتعلقة بحالة وفئة خم�صو�صة، 
بينما »املغفرة« تعد من املطالب العامة التي تتعلق بحياة كل م�صلم، وهي مطلب حلظي وم�صتمر وت�صتحق اأن ُيخ�ص�ض 
لها جمموعة، كما اأنه ل مينع اأن تكون جمموعة مرتبطة باأخرى، ودالة عليها باللتزام، وهي من مقت�صياتها، كما هو 

مقرر يف قواعد الأ�صماء وال�صفات، املتعلقة بالدللت الثالث لالأ�صماء احل�صنى:

ا�صم  كدللة  مدلوله،  مبجموع  وتف�صريه  معناه،  مت��ام  على  اللفظ  دللــة  وهــي  املطابقة:  دلل���ة   )1
)الرحمن( على الذات، وعلى �صفة الرحمة.

ا�صم  كدللة  مدلوله،  ببع�ض  وتف�صريه  معناه،  بع�ض  على  اللفظ  دللــة  وهــي  الت�سمن:  دلل���ة   )2
)الرحمن( على الذات، اأو على �صفة الرحمة. 

3( دللة اللتزام: وهي دللة اللفظ على خارج معناه، وما يقت�صيه، كدللة ا�صم )الرحمن( على احلياة 
َعة والغنى وغريها من املقت�صيات. والقيومية والعلم والقدرة وال�سمدية وال�سَّ

)2( تف�صري )التحرير والتنوير( لبن عا�صور )احل�صر – الآية )24((.
)3( رواه اأبو داود والن�صائي واللفظ له و�صححه الألباين يف �صحيح الن�صائي برقم )404( و�صحيح اجلامع برقم )1756(.



كدللة  باللتزام،  عليها  ودالة  الأ�صماء،  من  بغريها  متعلقة  كل جمموعة  املدرجة يف  احل�صنى  فالأ�صماء 
من  وغريها  »الرحمة«،  على  »املغفرة«  جمموعة  اأو  وال�صعة«،  »الغنى  على  واجلــود«  »الكرم  جمموعة 

املجموعات، وهذا يظهر جليًا يف القرتانات، كاقرتان »املغفرة« و»التوبة« بـ»الرحمة« يف قوله تعالى :{ ڦ  
ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ}]البقرة:192[، وقوله تعالى: { ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ}]التوبة:104[، 
لالإ�صارة اإلى اأن املغفرة والتوبة للعبد املذنب - امل�صتحق للعقوبة مبقت�صى العدل - ما هي اإل اأثٌر من اآثار 

رحمة اهلل  .

الثالثة: رغبة الكثري من الإخوة  يف زيادة اللطائف والق�ص�ض املعربة التي تتنا�صب مع مو�صوع 

كل جمموعة من جمموعات الأ�صماء احل�صنى، وقد �صعيت كثريا يف حتقيق ذلك، و�صرب الكثري من اأمهات 
الكتب بحثا عن الق�ص�ض والأقوال املنا�صبة، حتى ت�صاعفت يف معظم املجموعات.

الرابعة: عدم منا�صبة »املحور العا�صر« اخلا�ض بالق�صائد والبتهالت ملو�صوع الكتاب، ومن باب 

اأولى ملو�صوع كل جمموعة على حدة، ونزوًل عند هذه الرغبة فقد األغينا هذا املحور واقت�صرنا على املحاور 
الت�صعة الباقية.

لقد مرَّ ما يزيد على ثماين �صنوات منذ �صدور الطبعة الأولى يف عام )1433 هـ(، والتي نفدت من 
الأ�صواق، وتريثت طوياًل يف طباعة الطبعة الثانية، وقمت بن�صر م�صودة الطبعة الثانية كملف )PDF( على 
لع عليه اأكرب �صريحة ممكنة، ومع اأن الكثري طالبني بطباعته لكون الكتاب الورقي اأن�صب  النرتنت كي يطَّ
واأي�صر يف الطالع والقراءة؛ اإل اأنني تريثت اأماًل يف ال�صتفادة من ملحوظاتكم واقرتاحاتكم، واحلمد اهلل 
تلقيت الكثري منها، وقمت مبراجعة ثانية ملحتوى الكتاب وتنقيحه والزيادة عليه يف موا�صع كثرية، وكانت 

اأكرث الزيادات والتنقيحات على النحو التايل:

 اإعادة بحث ودرا�صة املحور الثاين: )املعنى اللغوي( جلميع الأ�صماء ب�صيء من التاأ�صيل والتف�صيل، 
اللغة  يف  الأ�صا�صية  املعاجم  على  ذلك  يف  واعتمدت  الأ�صماء،  معاين  فهم  يف  والأ�صا�ض  الأ�صل  لكونه 
العربية، واأقوال ال�صلف واأهل اللغة، مع الهتمام باأ�صول املعاين لكل فعل، والربط بينها وبني م�صتقاته.

تو�صح  ال�صلف  لأئمة  اأقوال جديدة  واإ�صافة  لالأ�صماء احل�صنى،  ال�سرعي(  اإعادة مراجعة )املعنى   
املعنى وتف�صره، وخا�صة ما يتعلق باللم�صات الإميانية التي تر�صخ مبداأ العبودية هلل  ب�صقيه: دعاء 

.) العبادة، ودعاء امل�صاألة، مع ا�صتبدال م�صمى املحور اإلى )املعنى يف حق اهلل 

 اإعادة تدقيق ومراجعة )الفروق بني الأ�سماء( يف كل جمموعة، واإ�صافة بع�ض املعاين اجلديدة التي 
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اإلى �صحة الفرق والربط،  اإ�صافتها يف الطبعة الأولى، بعد بحثها ومراجعتها، والطمئنان  مل يتي�صر 
ووجود ما يدعمه ويقويه من �صواهد اللغة والآثار ال�صرعية.

  اإعادة مراجعة )القرتانات بني الأ�سماء احل�سنى(، واحلكمة منها، واإ�صافة ما مل يدرج يف الطبعة 
الأولى ول �صيما بع�ض القرتانات الواردة يف اأحاديث ال�صنة النبوية.

اإليه    لي�صاف  واأقول(  )لطائف  اإلى  م�صماه  ا�صتبدل  والذي  )اللطائف(  التا�صع  املحور  مراجعة   
الكثري من اأقوال ال�صلف ال�صالح التي تتنا�صب مع مو�صوع كل جمموعة.

  عوجلت الأخطاء املطبعية والإمالئية، اإلى جانب الكثري من التعديل والإ�صافات هنا وهناك.

ٿ    } تعالى:  قوله  عليه  دلَّ  عظيم،  ومغزىٍ  مهم،  التاأكيد على معنىٍ  بد من  .. ل  ويف اخلتام 
اأو  الإن�صان عمَله، وبذل جهَده وعمَره يف و�صع بحث  اأتقن  واأنه مهما  ٹ  ٹ}]الن�صاء:28[، 
حه ل�صنوات، فاإنه ل يزال مو�صعًا للنظر والتبديل، والزيادة والنق�ض، واخللل والعرتا�ض؛  كتاب، ثم راجعه ونقَّ
، واخت�ض   يف اأبهى مظاهر الق�صور والنق�ض الن�صاين، واأبى اهلل  اإل اأن يكتب النق�ض على كل حيَّ
ب�صفات املجد والكمال، ونعوت العظمة واجلالل، وله املثل الأعلى يف ال�صموات والأر�ض، ورحم اهلل القا�صي 
حيم بن علّي البي�صايّن« حني قال: »اإنيِّ راأيت اأنه ل يكتب اإن�ساٌن كتابا يف يومه؛ اإل قال يف  الفا�صل »عبدالرَّ
م هذا لكان اأف�سل، ولو ُترك هذا لكان  َ هذا لكان اأح�سن، ولو ِزيد لكان ُي�سَتح�َسُن، ولو ُقديِّ غده: لو ُغييِّ

اأجمل، وهذا من اأعظم الِعرب، وهو دليل علَى ا�ستيلِء النَّق�ِض علَى ُجملة الب�سر«)4(، فاأ�صتغفره �صبحانه 

باإخوانه، فال تبخلوا  ، ثم  اأو ق�صور حواه هذا الكتاب، وامل�صلم �صعيف بنف�صه، قوي بربه  اأي زلل  عن 
على اأخيكم بامللحوظات واملقرتحات، فهي الو�صيلة املثلى لالرتقاء النوعي للكتاب، وجعله اأكرث فائدًة ونفعًا 
وتاأثريًا، مع رجائي اخلا�ض لكل من وجد معلومة َعَقدية، اأو فائدة لغوية، اأو ِحكمة معربة، تتنا�صب مع اأي 

ف�صل من ف�صول الكتاب، اأو حمور من حماور املجموعات اأن يرا�صلني بها على بريدي الإلكرتوين.

لوجهه  خال�صًا  العمل  هذا  يجعل  اأن  املجيب،  القريب  ال�صمد،  ال�صيد  الأحد،  الواحد  اهلل  اأ�صاأل 
الكرمي، واأن ينفع به امل�صلمني، اإنه جواد كرمي، واحلمد هلل رب العاملني.

اأبو اأحمد       
                                    غرة جمادى الأولى- 1442 هـ

MajidAbduljabbar@gmail.com

اأَلْسَماُء الُحْسَنى تصنيفًا ومعَنى 

)4( )اإحتاف ال�صادة املتقني ب�صرح اإحياء علوم الدين( للمرت�صى الزبيدي )جـ: 1 – �ض: 3(.
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الأولى

اإن احلمد هلل، نحمده ون�صتعينه ون�صتغفره، ونعوذ باهلل من �صرور اأنف�صنا، ومن �صيئات 
اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�صل له، ومن ي�صلل فال هادي له، واأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   } ور�صوله،  عبده  حممدًا  اأن  واأ�صهد  له،  �صريك  ل 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   } عمران:102[،  ڦ}]اآل  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ 
ۈ  ۈ   ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ 

ٴۇ}]الأحزاب:70 –71[ .. اأما بعد:

كما  اهلل   عبادة  ب�صببها؛  الأر�ض  يف  واأُوجد  اأجلها،  من  الإن�صان  ُخلق  التي  الغاية  فاإن 
اإل  تتاأتى  ل  وعبادته  ڃ}]الذاريات:56[،  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  {ڄ   �صبحانه:  قال 
»اأ�سماء  بـ  والعلُم  الفقُه  كان  ولذا  له،  عبادته  عظمت  ربه؛  العبد  معرفة  َعُظمت  وكلما  مبعرفته، 
الفقه  واأ�صرَف  العلوم،  واأنفَع  الغايات،  واأزكــى  املقا�صـد،  اأجــلَّ  الُعلى«  و�سفاته  احل�سنى  اهلل 
للدخول  الرئي�صة  الأ�صباب  ويعد من  العلماء)1(-  بع�ض  �صماه  الأكرب« -كما  »الفقه  وهو  واأعاله، 
يف اخلريية التي اأ�صار اإليها النبي ¤ بقوله:)من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين()2(؛ لأنه 
واأحق  واأعظم حممود،  واأجلُّ مق�صود،  معلوم،  اأ�صرف  هو  الذي  بربهم -�صبحانه-  النا�ض  ف  ُيعرِّ
العلم  »اإن �سرف  القيم:  ابن  ، يقول  نف�صه  اأثنى على  ثناء عليه، هو كما  ممدوح، ل نح�صي 
تابع ل�سرف معلومه، لوثوق النف�ض باأدلة وجوده وبراهينه، ول�سدة احلاجة اإلى معرفته، 
وعظم النفع بها، ول ريب اأن اأجلَّ معلوم، واأعظمه، واأكربه؛ هو اهلل الذي ل اإله اإل هو رب 
)1( قال الإمام ابن اأبي العز احلنفـي يف مقدمة �صرحه للعقيدة الطحاوية : »ملا كان علم اأ�صول الدين اأ�صرف العلوم؛ اإذ �صرف 
اإليه فوق كل  اإليه فوق كل حاجة، و�صرورتهم  العباد  .. وحاجة  الفروع  اإلى فقه  بالن�صبة  الأكرب  الفقه  املعلوم، وهو  العلم ب�صرف 
�صرورة، لأنه ل حياة للقلوب، ول نعيم ول طماأنينة اإل باأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها، باأ�صمائه و�صفاته واأفعاله«، وقال ال�صيخ 
�صفر بن عبدالرحمن احلوايل يف �صرحه لهذه العقيدة: »اإن �سرف العلم ب�سرف املعلوم، فمعرفة اهلل -تبارك وتعالى- هي 
َن من اأمرها  الفقه الأكرب، وهي اأعظم العلوم والغايات، واأ�سرف ما ي�سعى اإليه املوؤمنون جميعاً، فل يجوز لأحد اأن ُيهويِّ
اأو ي�سكك فيها، اأو يقول: لي�ض هناك داٍع اإَِلى معرفة توحيد الأ�سماء وال�سفات. لو قال رجل: لي�ض هناك داع اأن يعلم 
النا�ض ال�سلة والزكاة لأنكر عليه جميع امل�سلمني، فكيف بالتوحيد؟! وهو اأعظم؛ لأن معرفة اهلل -تعالى- يف ذاته اأعظم 
من معرفة حقه، فاعتقادنا فيه اأعظم من فعلنا له« امل�صدر: كتاب )�صرح العقيدة الطحاوية( لل�صيخ �صفر بن عبد الرحمن احلوايل 

)جـ: 1 - �ض:15-14(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري برقم )71(، ورواه م�صلم برقم )1037(.
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املعلومات؛  اأ�سرف  املعلوم، والبارئ  العلم ب�سرف  العربي: »�سرف  العاملني«)3(، ويقول ابن 
واملعرفة،  العلم  لذة  اللذات  »اأ�سرف  الرازي:  ويقول  العلوم«)4(،  اأ�سرف  باأ�سمائه  فالعلم 

واأ�سرف العلم العلم الإلهي؛ ل�سرف معلومه، و�سدة احلاجة اإليه«)5(.
ول�صرف هذا العلم واأهميته كان الأ�صا�َض والقاعدَة ال�صلبة التي يعتلي عليها بنيان 
الدين واأركانه، وعلى قدر توثيق الأ�صا�ض واإحكامه يعلو البنيان وت�صلم الأركان. يقول ابن 
به،  العتناء  و�سدة  واإحكامه،  اأ�سا�سه  بتوثيق  فعليه  بنيانه  علو  اأراد  »من  القيم: 
بنيان،  والدرجات  فالأعمال  واإحكامه،  الأ�سا�ض  توثيق  قدر  على  البنيان  علو  فاإن 
واأ�سا�سها الإميان، ومتى كان الأ�سا�ض وثيقاً حمل البنيان واعتلى عليه، واإذا تهّدم 
�سيء من البنيان �َسُهَل تداركه، واإذا كان الأ�سا�ض غي وثيق مل يرتفع البنيان ومل 
يثبت .. وهذا الأ�سا�ض اأمران، الأول: �سحة املعرفة باهلل واأمره واأ�سمائه و�سفاته، 

والثان: جتريد النقياد له ولر�سوله دون ما �سواه«)6(.
ومما يدل على �صرف هذا العلم واأهميته اأنه ل تكاد تخلو منه اآية من اآيات الذكر احلكيم، 
واأعظم اآية يف القراآن الكرمي )اآية الكر�سي( ت�صمنت ذكر اأ�صماء اهلل و�صفاته، واأف�صل �صور 
القراآن )الفاحتة( ا�صتملت على ذكر اهلل، وذكر اأ�صمائه و�صفاته، وَعَدَلت �صورة )الإخل�ض( 
ثلث القراآن؛ لأن فيها �صفة الرحمن، وجاء يف ال�صحيح ق�صة ال�صحابي اجلليل الذي اأُر�صل يف 
�صرية، فكان ي�صلي باأ�صحابه، ويختم قراآءته يف كل ركعة ب�صورة الإخال�ض، وعلل فعله بقوله: 
»لأنها �سفة الرحمن، واأنا اأُِحبُّ اأن اأقراأ بها«، فب�ّصره النبي ¤ وقال: )اأخربوه اأن اهلل 
ه()7(، فاهلل  يحب اأ�صماءه و�صفاته، ويحب من يحب ذكرها، ويحب ظهور اآثارها على  ُيِحبُّ
العبد، فاإنه جميٌل يحب اجلمال، عفٌو يحب اأهل العفو، كرمٌي يحب اأهل الكرم، جواٌد يحب اأهل 
اجلود، عليٌم يحب اأهل العلم،  حم�صٌن بٌر يحب اأهل الإح�صان والرِب، قوٌي يحب املوؤمن القوي، 

طيٌب يحب الطيبني والطيبات، والطيب من كل �صيء هو خمتاره تعالى.
)3( )مفتاح دار ال�صعادة( لبن القيم )جـ: 1 – �ض: 110 – 111(.

)4( )اأحكام القراآن( لبن العربي )جـ: 2 - �ض: 993(.
)5( )ال�صواعق املر�صلة( لبن القيم )جـ:2 - �ض: 665( وعزاه للرازي يف كتابه )اق�صام اللذات(.

)6( )الفوائد( لبن القيم )�ض: 155 - 156(.
)7( متفق عليه )رواه البخاري برقم )7375(، ورواه م�صلم برقم )813((.
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والإمياُن - كما هو مقرر عند اأهل ال�صنة واجلماعة - اعتقاٌد بالقلب، وقوٌل بالل�صان، 
اأ�صا�ض،  فالأول  والعمل،  القول  وبني  العتقاد  بني  تالزم  فهناك  والأركــان،  باجلوارح  وعمٌل 
والثاين ثمرة له، ومن مقت�صياته، واأعظم ما ُعمرت به القلوب، واأُنريت به ال�صدور؛ العلم 
واليقني باأ�صماء اهلل احل�صنى، و�صفاته الُعلى؛ ذلك اأن العلم باهلل  يورث عبادته وحده، 
وخ�صيته وتعظيمه وحمبته والتوكل عليه، وتفوي�ض الأمور كلها اإليه، وكلما حقق العبد معاين 
اأ�صماء اهلل احل�صنى اعتقادًا وذكرًا وعماًل؛ كان اأكمل النا�ض توحيدًا واإميانًا، واأ�صّدهم هلل 
القيم:  ابن  يقول  وم�صريًا،  جــزاًء  وخريهم  واتباعًا،  ت�صليمًا  واأ�صدقهم  واإجــالًل،  تعظيمًا 
اإلى اهلل من طريق الأ�سماء وال�سفات �ساأنه َعَجٌب، وفتحه َعَجٌب، �ساِحُبه قد  ي  »ال�سَّ
�سيقت له ال�سعادة وهو م�ستلقٍ على فرا�سه غي َتِعبٍ ول مكدود، ول ُم�َستَّتٍ عن وطنه، 
دٍ عن �سكنه: {جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خب}]النمل:88[«)8(. ول ُم�َسرَّ

ومع اأهمية املو�صوع، واأثره يف عقيدة املوؤمن وثباته، ونظرته اإلى احلياة والكون، ودوره 
يف بث روح الطماأنينة والأمل، ل �صيما يف ظل الفنت التي تعي�صها الأمة اليوم، اإل اأن الكثريين 
غفلوا عنه، لأ�صباب عديدة، لي�ض هذا جمال ذكرها وا�صتق�صائها، واأح�صب اأن الرتابة التي 
�صاحبت ُطرق عر�ض وطرح مو�صوع اأ�صماء اهلل احل�صنى كان له اأكرب الأثر يف عزوف الكثريين 

عنه، ف�صاًل عن ا�صت�صحابه يف دروب احلياة التي ل غنى مل�صلم يرجو النجاة فيها اإل به.
بديع  وباأ�صلوب  جديد،  من  املو�صوع  طرح  لإعــادة  املا�صة  وللحاجة  كله،  هذا  ولأجل 
مبتكر، جنمع فيه ما افرتق، ونرتب منه ما تناثر واختلط، جاءت فكرة اإ�صدار هذا الكتاب 

الذي كانت بداياته منذ ما يزيد عن ربع قرن ..
ذلك  ويل  اإنه   .. وقارئه  كاتبه  به  ينفع  اأن  العظيم،  العر�ض  رب  الكرمي،  اهلل  اأ�صاأل 

والقادر عليه، واحلمد هلل رب العاملني.
    اأبو اأحمد

       غرة رجب - 1433 هـ
MajidAbduljabbar@gmail.com

)8( )طريق الهجرتني وباب ال�صعادتني( لبن القيم )�ض: 179(.
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منهجية الكتاب

اأوًل: للكتاب ق�صة:

¤: )اإن هلل ت�صعة وت�صعني  ال�صبا طرق م�صامعي حديث ر�صول اهلل  اأيام  خالل 
عظيمًا،  فرحًا  به  ففرحت  اجلنة()9(،  دخل  اأح�صاها  من  واحدًا،  اإل  مائة  ا�صمًا؛ 

اأ�صماء اهلل احل�صنى، ومعرفة معانيها، والدعاء بها يف مقا�صد  وعقدت العزم على حفظ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ  اأمرنا  يف قوله تعالى: {  الدعاء املتنوعة، كما 
چ چ چ  چڇ ڇ ڇ ڇ     ڍ}]الأعراف:180[، ف�صّمرت عن 
�صاعد اجلد، وجمعت العديد من املوؤلفات امل�صنفة يف هذا الباب، وكان منها القدمي ومنها 
احلديث، وقمت ببحث الأ�صماء احل�صنى الثابتة، وتلخي�صها يف مذكرة ل زلت اأحتفظ بها 

اإلى اليوم، وبعد البحث والتلخي�ض واجهتني خم�ض مع�صالٍت:

هذا  يف  املوؤلفة  امل�صنفات  بني  احل�صنى  اهلل  اأ�صماء  وح�صر  تعداد  تنّوع  الأولى: 

الباب؛ فما جتده هنا ل جتده هناك!، وتف�صري معنى ال�صم هناك يختلف عن معناه هنا!، 
ناهيك عن �صرد اأ�صماء م�صتقة باجتهادات وا�صتدللت حتتاج اإلى مراجعة وحترير.

الثانية: الذهول عن اأ�صماء اهلل احل�صنى املنا�صبة للدعاء، ون�صيانها عند احلاجة، 

ل حفظ اأ�صماء اهلل احل�صنى عن ظهر قلب، وا�صتح�صار  وعدم وجود قاعدة اأو طريقة ُت�صهِّ
املنا�صب منها يف اأغرا�ض الدعاء املتنوعة، ل �صيما غري امل�صتهر منها على الأل�صن، وقد ثبت 

الن�ض بوروده نحو: )احلق املبني املتني الديَّان املنان الوا�سع الوارث( وغريها.

ال�صتقاق،  املتباينة يف  اأ�صماء اهلل احل�صنى  بع�ض  املعاين بني  التقارب يف  الثالثة: 

نحو: )الواحد والأحد(، و)البا�سط واملعطي والوهاب(،و)الواحد والوتر(، و)اجلبار 
واملهيمن(،  و)املحيط  واجل�����واد(،  و)ال���ك���رمي  وال������روؤوف(،  و)ال��رح��ي��م  وال��ق��ه��ار(، 

)9( متفق عليه: رواه البخاري برقم )2736(، ورواه م�صلم برقم )2677(.

تمهيد
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و)احلميد والطيب(، و)العليم واخلبي(، و)القدير والقوي(، و)الغني والوا�سع(، 
وامل��ق��ي��ت(، و)ال�سيد  وال�����س��ه��ي��د(، و)ال������رازق  وال��ل��ط��ي��ف(، و)ال��رق��ي��ب  و)ال��رف��ي��ق 
تف�صري  اإلــى  العلماء  بع�ض  دعــا  ما  هــذا  ولعل  وغريها،  والغفور(  و)العفو  وال�سمد(، 
بـ)احلافظ(،  و)الرقيب(  بـ)الرقيب(،  يف�صر )املهيمن(  ببع�صها، كمن  الأ�صماء  بع�ض 

و)احلافظ( بـ)العليم( .. وهكذا.

الرابعة: ال�صعوبة يف التفريق بني اأ�صماء اهلل احل�صنى امل�ستقة من �سفة واحدة، نحو: 

والأكرم(، و)اخلالق واخلّلق(،  والإله(، و)احلافظ واحلفيظ(، و)الكرمي  )اهلل)10( 
واملتعال(،  والأعلى  و)العلي  واملالك(،  وامللي�ك  و)امللك  واملقتدر(،  والقدير  و)القادر 
والعلي���م(،  و)العامل  والأع��ز(،  و)العزيز  والرحيم(،  و)الرحمن  والغفار(،  و)الغفور 
و)الرازق وال���رّزاق(، و)الويل واملولى(، و)ال�ساكر وال�سكور(، و)القاهر والقهار(، وهل 
هي متباينة يف الألفاظ، ومرتادفة يف املعاين، اأم اأنها متغايرة، وبع�صها يزيد بخ�صو�صية يف 

املعنى عن الآخر؟.

اخلام�صة: احلكمة من القرتانات بني اأ�صماء اهلل احل�صنى، وهي كثرية يف القراآن 

الكرمي، ونحن نوؤمن باأن كل ا�صمني اقرتنا، فاإن هلل  �صفة كمال من كل ا�صم على حدة، 
وله -اأي�صًا- �صفة كمال اأخرى من اقرتانهما، ومن الإعجاز يف هذا الباب اأننا جند بع�ض 

القرتانات تتكرر اأكرث من مرة، مع الختالف يف التقدمي والتاأخري؛ كقوله تعالى: }ڇ  
تعالى:  وقـوله  ڑ{]البقرة:32[  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
} ہ ہ ہ ہ ھ    ھ ھ    ھے ے   ۓ ۓ{]الزخرف:84[، وكقوله 

ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  }ٿ  تعالى: 
}ڦ ڦ  ڄ  ڄ ڄڄ ڃ    ڃ  ڄ  ڄ ڃ{]�صباأ:2[، وقوله تعالى: 
ڃ   ڃ{]يو�صف:98[، وكقوله تعالى: {   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  

)10( على قول من يرى اأن ا�صم )اهلل( م�صتٌق، ولي�ض ا�صم علم غري م�صتق، كما �صياأتي.
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پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ} ]البقرة:225[، وقول تعالى:{ گ  گ   گ    
گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       
ر هناك، مما ي�صري اإلى اأن هنالك حكمًة بالغًة  م هنا اأُخِّ ہ  ہ} ]الإ�صراء:44[، فما ُقدِّ

من ذلك. فما هي؟!.

املع�صالت،  هذه  يعالج  الباب،  هذا  يف  و�صاماًل  دقيقًا  مرجعًا  اأجد  اأن  اأمتنى  كنت 
اإل  املتاأخرين،  من  �صيما  ل  اجلميلة،  باملوؤلفات  مليئة  املكتبات  اأن  ومع  خباياها،  ويك�صف 
مع  احل�صنى،  اهلل  اأ�صماء  حتديد  �صوابط  عن  الإف�صاح  عدم  معظمها  على  يالحظ  اأنه 
ا�صتخدام الطريقة املعتادة يف �صرح كل ا�صم على حدة، والتو�صع والإ�صهاب يف احلديث عن 
املعاين اللغوية وال�صرعية، وربطها بواقع النا�ض واخللق والكون، دون الإجابة عن الت�صاوؤلت 
طرق  اإيجاد  جانب  اإلى  ببع�ض،  بع�صها  الأ�صماء  تربط  التي  بالعالقة  واملتعلقة  املبا�صرة 
وا�صتح�صارها عند احلاجة، مع حتديد مقا�صد  لت�صهيل حفظها، وفهم معانيها،  وقواعد 

الدعاء التي تنا�صبها.

توقف املو�صوع عند هذا احلد ملدة خم�ض وع�صرين �صنًة، ويف بدايات عام )1431 هـ( 
وقعت عيني على مذكرة ال�صبا، التي خل�صت فيها اأ�صماء اهلل احل�صنى، فعاودين ال�صوق 
واحلنني من جديد، ونازعتني نف�صي اأن اأجد اأجوبة �صافية لتلك الت�صاوؤلت، وبعد طول تاأمل 
وتفكري، عزمت على بحث املو�صوع مرة اأخرى، وباآلية مبتكرة، تعالج تلك املع�صالت، وتكّمل 
ما بداأه وقام به الآخرون، متحّريًا يف ذلك منهج اأهل ال�صنة واجلماعة، ومتوّخيًا التي�صري 
والخت�صار والو�صوح يف ال�صرح .. فو�صعُت اخلطة، و�صغت املحاور، وجمعت املراجع، وبداأ 

البحث، وكان هذا الكتاب.

تمهيد
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ثانيًا: ما اجلديد يف هذا الكتاب؟

اإن اأرفف املكتبات مليئة بامل�صنفات التي عاجلت مو�صوع اأ�صماء اهلل احل�صنى، واإن 
مل يتميز جديد هذا الباب ب�صيء مبدع وم�صوق -ي�صاعد امل�صلم يف حتقيق معنى الإح�صاء 
الوارد يف حديث النبي ¤- فل�صنا يف حاجة اإلى زيادة عدد تلك املوؤلفات بكتاب جديد؛ لذا 
والتجديد يف  احل�صنى،  اهلل  اأ�صماء  الت�صويق يف طريقة عر�ض  اإلى  الكتاب  هذا  �صعيت يف 
اأ�صلوب اإخراجها، واإعادة ترتيبها، مبا ي�صاعد على فهمها وحفظها و�صرعة ا�صتح�صارها، 
دون التدخل يف م�صمونها اأو حمتواها، فما اأنا �صوى ناقل لأقوال ال�صلف ال�صالح، متبع لهم.. 
وكما قيل يف اأغرا�ض التاأليف، ومنها: جتميع ما افرتق، و�صم ما تناثر منه واختلط .. واهلل 

امل�صتعان وعليه التكالن.
لقد اأوتي النبي ¤ جوامع الكلم فقال ¤:)ن�صرت بالرعب، واأوتيت جوامع الكلم()11(، 
قال الإمام النووي: » وكلمه ¤ كان باجلوامع: قليل اللفظ كثي املعان«)12(، ومن 
جوامعه ¤ ما رواه اأن�ض بن مالك › قال: كنت اأ�صمع النبي ¤ يكرث اأن يقول : )اللهم 
الدين،  و�صلع  واجلنب،  والبخل  والك�صل،  والعجز  واحَلــَزن،  الهمِّ  من  بك  اأعوذ  اإين 

املعجز، وما جمعه  القيم معلقًا على هذا احلديث  ابن  الإمام  وغلبة الرجال()13(، قال 

من املعاين العظيمة : »اأ�سياء ثمانية ا�ستعاذ منها النبي ¤،  وكل اثنني منها قرينان، 
ف� )الهم واحلزن( قرينان؛ فاإن املكروه الوارد على القلب اإن كان من اأمر م�ستقبل 
يتوقعه اأحدث الهم، واإن كان من اأمر ما�ض قد وقع اأحدث احلزن، و)العجز والك�سل( 
قرينان؛ فاإن تخلف العبد عن اأ�سباب اخلي والفلح اإن كان لعدم قدرته فهو العجز، 
واإن كان لعدم اإرادته فهو الك�سل، و)اجلنب والبخل( قرينان! فاإن عدم النفع منه اإن 
كان ببدنه فهو اجلنب، واإن كان مباله فهو البخل، و)�سلع الدين وغلبة الرجال( 
قرينان؛ فاإن ا�ستعلء الغي عليه اإن كان بحق فهو من �سلع الدين، واإن كان بباطل 

فهو غلبة الرجال«)14(.

)12( )�صرح م�صلم( للنووي )�ض:403(. )11(   رواه م�صلم برقم )523(.    
)14( )اجلواب الكايف( لبن القيم )�ض:84 - 85(. )13(   رواه البخاري برقم )2893(.   
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توقفت كثريًا عند تعليق ابن القيم - رحمه اهلل - على هذا احلديث العظيم، وكيف 
جمع النبي ¤ باألفاظه القليلة هذه املعاين العظيمة ال�صاملة، التي قد ل تتحرك بها خواطر 
كثري ممن ي�صتعيذ من هذه الأ�صياء الثمانية!، واحلكمة �صالة املوؤمن اأنّى وجدها فهو اأحق 
املنهج اجلميل يف  ال�صتفادة من هذا  الكتاب يف كيفية  لتنقدح يف ذهني فكرة هذا  بها!، 
حماولة ترتيب وت�صنيف اأ�صماء اهلل احل�صنى املتقاربة يف معانيها، ويجمعها مو�صوع واحد، 
بحيث ترتبط اأ�صماء كل جمموعة بعامل م�صرتك، ويعد هذا العامل مفتاح املجموعة، ومن 
امل�صلم  ت�صهل على  املجموعات،  لكل  القارئ خارطة ذهنية  تت�صكل يف عقل  املفاتيح  خالل 
مع  الدعاء،  عند  منها  املنا�صب  ا�صتح�صار  مع  قلب  ظهر  عن  احل�صنى  اهلل  اأ�صماء  حفظ 

معرفته باأ�صماء كل جمموعة، وفهم معانيها، والفروق التي بينها.
ع لدَيّ بعد درا�صة الأ�صماء احل�صنى املح�صاة يف هذا الكتاب وعددها ))107(   جتمَّ

ا�سماً(: ثالثون جمموعة كالتايل:

جماميع الأ�صماء املفتاح       املجموعة 

بُّ - الإَِلُه. 1 : اهلُل - الرَّ ُة    الأُُلوِهيَّ  
: الَواِحُد - الأَحُد - الِوتُر. 2 ُة   الَوْحَداِنيَّ  
اِهُر - الَباِطُن. 3 ُل - الآِخُر - الظَّ : الأوَّ الإَحاَطُة     
ُب. 4 يِّ : احَلميُد - اجَلِميُل - الطَّ   احَلْمُد   
5 .ُ الُم - املَُتَكرِبّ و�ُض - ال�َصّ بوُح - الُقدُّ : ال�ُصّ الَتْنـِزيُه     
: الَكِبرُي - الَعِظيُم - امَلجيُد. 6 اْلَعَظَمُة     
: الَعِليُّ - الأْعلى - املتَعاُل. 7 اْلُعُلوُّ     
رُي. 8 ِميُع - الَب�صِ : احَليُّ - ال�صَّ َياُة    احْلَ  
ِكيُم. 9 - العِليُم - اخلِبرُي - احْلَ : الَعامِلُ ْكَمُة    احْلِ  

وؤوُف. 10 ِحيُم - الرَّ ْحَمُن - الرَّ : الرَّ ْحَمُة    الرَّ  

تمهيد
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: الَقاِدُر - الَقِديُر - املقتِدُر. 11 اْلُقْدَرُة     
: الَقِويُّ - امَلِتنُي - الَعِزيُز - الأّعُز. 12 ِةُ    اْلِعزَّ  
: الَغِنيُّ - الَوا�ِصُع - الَقيُّوُم. 13 ُة    الَقيُّْوِميَّ  
: امَلِلُك - امَلاِلُك - امَلِليُك. 14 املُْلُك     
: الَكرمُي - الأَْكَرُم - اجَلَواُد - الرَبُّ. 15 اْلَكَرُم     
فيُق. 16 :  اللَِّطيُف - الرَّ اللُّْطُف     
ُر - املُْح�ِصُن. 17 وِّ ُق - الَباِرُئ  - املُ�صَ : اخَلاِلُق - اخَلالَّ ْلُق    اخْلَ  
: امْلُِحيُط - احَلافُظ - احَلفيُظ - املَُهْيِمُن. 18 اْلَهْيَمَنُة     
اُق - املُقيُت. 19 زَّ اِزُق - الرَّ : الرَّ ْزُق    الرِّ  
اُن - الَقاِب�ُض - الَبا�ِصُط. 20 اُب - امَلنَّ : املُْعطُي - الَوهَّ اْلَعَطاُء     
: احَلقُّ - املُِبنُي - اْلَهاِدي - احَلكُم - الَفتَّاُح. 21 اْلِهَداَيُة     
اُن. 22 ا�ِصُب - الديَّ هيُد - احْلَ قيُب - ال�صَّ : الرَّ املَُحا�َصَبُة     
: الَودوُد - الَويِلُّ - امَلْوَلى - املُ�صتَعاُن - الَوكيُل - احَل�صيُب. 23 ُة واْلِولَيُة   امَلَحبَّ  
َمُد - الَقِريُب - املُجيُب. 24 ُد - ال�صَّ يِّ : ال�صَّ الإَِجاَبُة     
رُي. 25 ُكوُر - النَّ�صِ اِكُر - ال�صَّ : ال�صَّ ْكُر    ال�صُّ  
ُر. 26 ايف - املُ�َصعِّ : املُوؤِْمُن - ال�صَّ َماأِنيَنُة   الطُّ  
ِترُي. 27 : احَلِليُم - احَلِييُّ - ال�صَّ ْلُم    احْلِِ  
اُب. 28 اُر - التَّوَّ : الَعفوُّ - الَغُفور - الَغفَّ امْلَْغِفَرُة     
اُر. 29 اُر - اجَلبَّ : الَقاِهُر - الَقهَّ اْلَقْهُر     

ُر - الَواِرُث. 30 ُم - املُوؤخِّ : املَُقدِّ الِوَراَثُة     

وبعد ت�صميم اخلارطة الذهنية، وحفظ مفاتيح املجموعات، فاإننا نح�صب اأن كل م�صلم 
بينها،  التي  والفروق  معانيها،  وفهم  احل�صنى،  اهلل  اأ�صماء  حفظ  على  قادرًا  �صيكون 

وا�صتح�صارها عند احلاجة اإليها يف مقا�صد الدعاء الكثرية.
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فمجموعة )الهداية( - مثاًل - حتوي خم�صة اأ�صماء من اأ�صماء اهلل احل�صنى : )احَلقُّ 
- املُِبنُي - اْلَهاِدي - احَلكُم - الَفتَّاُح(، وهي مرتبطة فيما بينها مبو�صوع الهداية للحق، 
(: املتحقق كونه ووجوده، وهو ذو احلق يف اأمره  والتحاكم اإليه، والثبات عليه. فاهلل هو )احَلقُّ
ونهيه، ووعده ووعيده، وجميع ما اأنزل على ل�صان ر�صله واأنبيائه، وهو )املُِبنُي( الذي وعد 
عباده اأن يبني لهم هذا احلق ول يكتمه، واأن يقيم عليهم احلجة ببيانه، كما قال �صبحانه: 

{ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  يب  جت  حت  خت  مت  
ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ}]البقرة:256[. ومن رحمته 
بعباده اأن نّوع بيانه لهذا احلق من خالل الفطـرة الـتي فطـر النـا�ض عليهــا، ومن خالل اآيات 

الكون واخللق، كما قـال �صبحانه: {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ}]ف�صلت:53[، ومن خالل اإر�صال الر�صل واإنزال الكتب، كما قال �صبحانه: 
ڦ}]النحل:44[،  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ    }
عليه  اأطلق  ما  هو  البيان  وهذا  احلجة؛  به  تقوم  �صافيًا،  بيانًا  الباطل  من  احلق  بان  حتى 
ف اهلل مبوجبها طريقي اخلري وال�صر، و�صبيلي  العلماء )هداية البيان والإر�ساد(، التي عرَّ

النجاة والهالك، وهو مقت�صى ا�صمه  )اْلَهاِدي( كما قال �صبحانه: {    ک  ک  ک  
ى  ې  ې  {ې  تعالى:  وقوله  عمران:103[.  ]اآل  گ}  گ   گ   ک  
ى ائ ائ   ەئ ەئ} ]الن�صاء:26[، وهذه الهداية ل ت�صتلزُم الهدى 
التام، فاإنها �سبٌب و�سرط ال موجب، واأما الهداية امل�ستلزمة لالهتداء فهي )هداية التوفيق 
]فاطر:8[.  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ}  تعالى: {  قوله  كما يف  والإلهام(، 
ٌة  �صَ ُمَعرَّ والقلوب  ک   ک  گ  گ  گ  گ}]الأحزاب:4[  تعالى: {  وقوله 
لل�صهوات وال�صبهات والعّي، وقد يخفى عليها هذا احلق بعد البيان املعجز، والدللة الوا�صحة، 
فيكون ال�صالل، ويحدث الختالف، وعندئذ فاهلل  هو )احَلكَم(، وهو اأولى من يتحاكم 

النا�ض اإلى قوله الف�صل املحكم، كما قال �صبحانه: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ 
ېئ} ]ال�صــورى:10[، وقوله �صبحانه: { ې  ې ې   ىى} ]الأنبياء:112[. ومِلَا ُجِبلت عليه 
بع�ض الأنف�ض من الظلم واجلهل والِكرْب واحل�صد فاإنها قد تاأبى النقياد حلكم اهلل، ول تقبل 
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احلق، وتعادي اأهله، وهنا ل بد من جميء احلق وظهوره،  فيق�صي اهلل )الَفتَّاُح( بحكمه، 
ويفتح للموؤمنني برحمته ون�صره، باإظهار اأثر ر�صاه على اأولياِئه، وغ�صبه على اأعداِئه، قال 
گ}]�صباأ:26[،  گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   {ژ    تعالى: 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  :{ۇ  �صعيــب  عــن  خمـــربًا  ـــال   وق
ائ  ائ    ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ   ۅ  ۋ   ۋ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ەئ  
ڦ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ   ٿ   ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ 
ڍڍ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ   ڦ  ڦ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک    ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ      ڌ  ڌ 

ڳ}]الأعراف:89-87[.
اأح�صب اأن العلقة التي ربطت الأ�صماء اخلم�صة يف جمموعة )الهداية( �صّكلت لدى 
القارئ خارطة ذهنية جتمع هذه الأ�صماء �صمن جمموعة واحدة، ي�صهل ا�صتح�صارها عند 
احلاجة اإليها، ل �صيما يف اأغرا�ض الدعاء املنا�صبة ملعاين هذه الأ�صماء، كحال امل�صلم الذي 
عجز عن بيان حجته، اأو اأُ�صِكل عليه فهم م�صاألته، اأو �صاع عليه دليل براءته، اأو احتاج ل�صند 
لتنفيذ ما ُحِكَم له، اأو الدعاء بالهداية للطريق امل�صتقيم، وغريها من املنا�صبات .. وما قيل 

هنا يقال عن بقية املجموعات كما �صياأتي معنا يف الكتاب.
يف حالة وجود اأكرث من تف�صري ملعنى ال�صم فاإن الختيار يقت�صر عند الفرز والت�صنيف 
اأو ورد عن ال�صلف ال�صالح، مع  على املعنى الأقوى والأ�صهر والأقرب الذي جاء به الن�ض، 
اللغة - عند احلديث عن ال�صم  – التي حتتملها  اإلى املعاين الأخرى  اأمكن-  الإ�صارة -ما 
يف معناه اللغوي وال�صرعي. فا�صم اهلل )الباطن( - مثاًل - ورد يف الن�ض مبعنى )القرب 
بع�ض  عن  وجــاء   ،)15()  .. �صيء  دونك  َفلي�س  الباطُن  واأنــت   ..(  :¤ لقوله  والدنو(، 
مف�صري الأ�صماء مبعنى )املحتجب(، وهو معنى يحتمله املعنى اللغوي لال�صم، فُقدم املعنى 

)15( رواه م�صلم برقم )2713(.
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الذي ورد به الن�ض عند فرز وت�صنيف الأ�صماء، دون النظر للمعاين الأخرى؛ لكون الهدف 
من ت�صنيف الأ�صماء يف جمموعات هو ت�سهيل حفظها وتي�سي ا�ستح�سارها عند احلاجة 
املعنى امل�سرتك  يف  ح�سر معنى ال�سم  اإليها يف مقا�صد الدعاء املتنوعة، ولي�ض املق�صد 

الذي يجمع الأ�صماء يف كل جمموعة.

من  تختلف  كل جمموعة،  بينها يف  فيما  الأ�صماء  تربط  التي  امل�صرتكة  العالقة  نوع 
اأ�صماوؤها يف ال�صتقاق من �صفة واحدة؛  اإلى اأخرى، فبع�ض املجموعات تت�صارك  جمموعة 
كما هو احلال -مثاًل- يف جمموعة )امللك - املالك - املليك(، وا�صرتاكها يف ال�صتقاق من 
نفت يف  التي �صُ املوؤلفات  اإن معظم  �صفة )املُْلك(، وهذا لي�ض بجديد يف هذا الكتاب، بل 

�صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى ت�صم عادة بني الأ�صماء  امل�صتقة من �صفة واحدة.

وقد تكون العالقة يف تقارب املعنى، وهو يف اأكرث املجموعات؛ كما هو احلال –مثاًل- 
يف جمموعة )الواحد - الأحد - الوتر( وتقاربهم يف معنى الوحدانية، اأو يف  جمموعة 
اأو  العطاء،  معنى  يف  وا�صرتاكها  البا�سط(   - القاب�ض   - املنان   - الوهاب   - )املعطي 
يف  جمموعة )العفو - الغفور - الغفار - التواب( وا�صرتاكها يف معنى مغفرة الذنوب 

وحموها، والوقاية من �صرها.

وقد تكون العالقة يف تكامل املعنى العام للمجموعة، حيث يفيد كلُّ ا�صمٍ معنًى خا�صًا، 
وبا�صرتاك اأ�صماء املجموعة جميعها يت�صح املعنى العام؛ كما هو احلال – مثاًل- يف جمموعة 
)الأول - الآخر - الظاهر - الباطن( ودللتها على الإحاطة العامة الزمانية واملكانية، 

وهكذا يف بقية املجموعات.

خالل مراحل الفرز كنت اأبحث عن املعنى اللغوي وال�صرعي لكل ا�صم، ومن ثم اإحلاقه 
باملجموعة التي تنا�صبه، وقد ي�صتع�صي عليَّ اإحلاق بع�ض الأ�صماء لعدم وجود رابط بينها 
اإلى غريها، ومع التقدم يف البحث  وبني الأ�صماء الأخرى يف بقية املجموعات، فاأجتاوزها 

تظهر جمموعة جديدة، ُيلحق بها ما مت جتاوزه.

تمهيد
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ا�صتع�صى عليَّ يف نهاية البحث ثالثة اأ�صماء مل يجمعها اأي رابط بالأ�صماء احل�صنى 
الأخرى يف جميع املجموعات امل�صنفة، وهي )املوؤمن - ال�سايف - امل�سّعر(، ول�صعوبة اإدراج 
كل ا�صم منها يف جمموعة على حدة؛ اجتهدت كثريًا يف درا�صة معانيها على اأمل اإحلاقها 
ببقية املجموعات؛ دون اأن اأ�صل لرابط م�صرتك يطمئن اإليه القلب، وبعد طول تاأمل وبحث؛ 
يف  معافى  �صربه،  يف  اآمنا  منكم  اأ�صبح  )من   :¤ اهلل  ر�صول  حديث  على  عيني  وقعت 
ج�صده، عنده قوت يومه، فكاأمنا حيزت له الدنيا بحذافريها()16(، لتن�صم الأ�صماء 

الأ�سا�سية  باملقومات  اآثارها  وترتبط  واحــدة،  جمموعة  يف  البع�ض  بع�صها  مع  الثالثة 
للمجتمعات امل�صتقرة واملطمئنة وال�صعيدة وهي: )الأمن وال�سحة والرخاء(، والكل يكاد 
اأن ُيجمع على اأن عوامل الأمل وال�صقاء التي تهدد �صعادة الب�صر وا�صتقرار املجتمعات تتمثل 
يف املَثلَّث املرعب: )اخلوف - املر�ض - اجلوع(؛ ولذا اأ�صار الر�صول ¤ اإلى هذه العوامل 
الثلثة، واأن من عافاه اهلل منها؛ فكاأمنا ملك الدنيا برمتها. وهو مَثلٌَّث ل يكاد يفرتق، 
فمتى ما وقع اأحدهم حلق به �صاحباه، كما هو احلال يف الدول التي انت�صرت فيها الفنت 
واحلروب، فقد ابتليت بلبا�ض اخلوف، وتف�صي الأمرا�ض، وارتفاع الأ�صعار ول حول ول قوة 

اإل باهلل العلي العظيم.

اأم��راً  املجموعات،  وترتيب  جمموعة،  كل  يف  وتوزيعها  الأ�سماء  اختيار  يظل 
اجتهاديا قابًل لل�سواب واخلطاأ، فقد يكون من الأن�سب نقل هذا، وتقدمي ذاك، اأو 
التي ل  تاأخيها، وغيها من املقرتحات  اأو  ا�سم هذه املجموعة، وتقدميها  تغيي 
غنى لهذا البحث عنها؛ ولذا اآمل من كل قارئ اأن يرا�سلني مبقرتحاته وملحوظاته 

على بريدي الإلكرتون التايل:
MajidAbduljabbar@gmail.com

)16( رواه الرتمذي وح�صنه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم )6042(.
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ثالثًا: عدد الأ�صماء:

لقد و�صعت خطة البحث وفقًا لالآلية التالية:

   حتديد اأ�سماء اهلل احل�سنى وفقاً لل�سوابط ال�سرعية، والقواعد العلمية املعتربة.

   بحث كل ا�سم من الناحية اللغوية وال�سرعية.

   فرز الأ�سماء احل�سنى املتقاربة يف معنى م�سرتك، وت�سنيفها �سمن جمموعات.

   ا�ستكمال البحث لكل جمموعة حمددة وفقاً للمحاور املختارة واملقررة.

هذا  يف  الرئي�صة  اخلطوة  يعد  واإح�صاءها  احل�صنى  اهلل  اأ�صماء  حتديد  اإن  وحيث 
البحث، فقد ا�صتغرق وقتًا طوياًل يف مراجعة وتدقيق الأ�صماء الواردة يف معظم املوؤلفات، 

وعر�صها على ال�صوابط ال�صرعية والقواعد العلمية امل�صتندة لقوله تعالى: { ڄ ڄ 
ڍ}  ڇ      ڇ  ڇ  چڇ  چ   چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ 
]الأعراف:180[، ومن خالل البحث واملراجعة وقع الختيار على ثالثة موؤلفات، اأح�صب اأنها 

من اأجود ما كتب يف باب اإح�صاء وح�صر اأ�صماء اهلل احل�صنى؛ لعتمادها يف منهج الإح�صاء 
على تتبع ما ورد يف القراآن الكرمي، و�صحيح ال�صنة، ب�صورة ال�صم دون ا�صتقاق اأو اإ�صافة 
واإف�صاحه  للدكتور الر�صواين، الذي زاد على ذلك بتقريره  الثالث  الكتاب  اأو تقييد، عدا 
عن �سروط دقيقة، و�سوابط حمددة، وقواعد منهجية، لعملية االإح�ساء، وهذه الكتب هي:

بن  �صالح  بن  حممد  لل�صيخ  احل�سنى(  واأ�سمائه  اهلل  �سفات  يف  املثلى  )القواعد   

عثيمني -رحمه اهلل تعالى.
 )�سفات اهلل  الواردة يف الكتاب وال�سنة( لل�صيخ علوي ال�صقاف.

 )اأ�سماء اهلل احل�سنى الثابتة يف الكتاب وال�سنة( للدكتور حممد عبدالرزاق الر�صواين.

اأح�صى ال�صيخ ابن عثيمني -رحمه اهلل- يف كتابة ))99( ا�سماً( مع لفظ اجلاللة )اهلل(، 
مع تردده يف ا�صم )احَلِفّي( الذي اأدخله �صمن الأ�صماء احل�صنى، وقال: » واإن كان عندنا 

تمهيد
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ترّدد يف اإدخال )احَلِفّي(؛ لأنه اإمنا ورد مقيداً يف قوله -تعالى- عن اإبراهيـم : {  ۋ 
ۋ  ۅ ۅ} ]مرمي:47[«)17(.

واأح�صى ال�صيخ علوي ال�صقاف يف كتابه ))101( ا�سماً( مبا فيها لفظ اجلاللة )اهلل(، 
اأ�سماء  اأ�سفت ثلثة  فقد   « وقال:  ا�صمني: )العامل( و)ال���وارث(،  اإدخال  توقفه يف  مع 
يَّان( و)املقيت( و)الهادي(،  ح يل بالدليل اأنها من اأ�سماء اهلل   وهي: )الدَّ ترجَّ

وتوقفت يف ا�سمني فلم اأُوردهما يف هذه الطبعة وهما: )العامل( و)الوارث(«)18(.

واأح�صى ال�صيخ الر�صواين ))100( ا�سم( مع لفظ اجلاللة )اهلل(، وقد اأح�صن يف كتابه 
باإف�صاحه عن �صوابط حمددة، وقواعد منهجية لعملية الإح�صاء، وقرر يف بحثه اأن الأ�صماء 
التنبيه  »وما نود  ا�سماً( فقط، فقال:  اإلى عباده ))99(  ف اهلل  بها  التي تعرَّ احل�صنى 
اإليه مما جتتمع الأدلة عليه يف هذه الق�سية، ومن خلل اعتقاد ال�سلف -املبني على 
الن�سو�ض القراآنية والنبوية- اأنه ل �سك يف اأن جملة اأ�سماء اهلل -تعالى- الكلية تعد 
اأمراً من الأمور الغيبية التي ا�ستاأثر اهلل بها، واأنها غي حم�سورة يف عدد معني، وهذا 
ن�ض ظاهر يف رواية ابن م�سعود ›، ول يفهم من حديث اأبي هريرة › الذي ورد 
فيه الن�ض على ت�سعة وت�سعني ا�سما ح�سرها جميعها مبجموعها الكلي؛ لأن املق�سود 
اإلى عباده يف  ف اهلل   بها  التي تعرَّ اإح�ساء الأ�سماء احل�سنى  العدد  باإح�ساء هذا 
كتابه ويف �سنة ر�سوله ¤، ول يدل على ح�سر اأ�سماء اهلل الكلية يف هذا العدد، ولو كان 
املراد احل�سر لقال النبي ¤ : اإن اأ�سماء اهلل ت�سعة وت�سعون ا�سما من اأح�ساها دخل 
ف اهلل به اإلى عباده يف  اجلنة اأو نحو ذلك؛ فمعنى احلديث اأن هذا العدد الذي تعرَّ
كتابه ويف �سنة ر�سوله ¤  من جملة اأ�سماء اهلل   ومن �ساأنه اأن من اأح�ساه دخل 

اجلنة«)19(، و�صياأتي احلديث عن منهج العلماء يف تعداد اأ�صماء اهلل احل�صنى.
ا�صم )احَلِفّي(،  دون  ا�سماء(   )105(( اأح�صوها جميعًا:  التي  الأ�صماء  بلغ جمموع   

اتفقوا جميعًا يف ))94( ا�سماً( منها، وهي:
)17( )القواعد املثلى( لل�صيخ ابن عثيمني )�ض:25(.

( لل�صيخ ال�صقاف )�ض:8(، )الطبعة الثانية - دار الهجرة بالريا�ض 1422هـ(. )18( )�صفات اهلل 
)19( )اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف الكتاب وال�صنة( للدكتور حممود عبدالرازق الر�صواين )�ض: 32(.
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77( ال�صاكر58( املقيت39( القيوم20( املتكرب1( اهلل

78( ال�صكور59( القاب�س40( القادر21( احلي2( الرب

79( الن�صري60( البا�صط41( القدير22( ال�صميع3( الإله

80( القاهر61( املعطي42( املقتدر23( الب�صري4( الواحد

81( القهار62( الوهاب43( امللك24( احلكيم5(  الأحد

82( اجلبار63( املنان44( املليك25( العليم6( الوتر

83( الرقيب64( الودود45( القوي26( اخلبري7( الأول

84( ال�صهيد65( الويل46( املتني27( الرحمن8( الآخر

85( املوؤمن66( املولى47( العزيز28( الرحيم9( الظاهر

86( ال�صايف67( الوكيل48( اللطيف29( الروؤوف10( الباطن

87( احلليم68( احل�صيب49( الرفيق30( احلميد11( الكبري

88( احليي69( ال�صيد50( احلفيظ31( اجلميل12( العظيم

89( العفو70( ال�صمد51( املهيمن32( الطيب13( املجيد

90( الغفور71( القريب52( اخلالق33( الكرمي14( العلي

91( الغفار72( املجيب53( اخلالق34( الأكرم15( الأعلى

92( التواب73( احلق54( البارئ35( اجلواد16( املتعال

93( املقدم74( املبني55( امل�صور36( الرب17( ال�صبوح

94( املوؤخر75( احلكم56( املح�صن)20(37( الغني18( القدو�س

 76( الفتاح57( الرزاق38( الوا�صع19( ال�صالم

تمهيد

( ا�صم )املح�صن( يف طبعاته الأربع الأَُول، ويف طبعته اخلام�صة اأورده �صمن  )20( اأثبت ال�صيخ ال�صقاف يف كتابه )�صفات اهلل 
ِفه يف اإثباته، واأو�صح اأن �صبب اإدراجه �صمن الأ�صماء اإثبات بع�ض العلماء له، وممن اأثبته من العلماء: الإمام  الأ�صماء مع الإ�صارة اإلى توقُّ
القرطبي: ])الأ�صنى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( )جـ:1 – �ض: 512([، و�صيخ ال�صالم ابن تيمية: ])جمموع فتاوى ابن تيمية( 
جمع عبدالرحمن القا�صم: )جـ:1 - �ض:379([، وابن القيم: ])مدارج ال�صالكني(: )جـ:1 - �ض:418([، وال�صيخ ابن باز: ])جمموع 
فتاوى ابن باز( )جـ:5 – �ض: 359([، حيث قال: »)املح�صن( من اأ�صماء اهلل �صبحانه وتعالى«، وال�صيخ ابن عثيمني اأثبته تارة، وقال: 
 – )جـ:1  الدرب(  على  نور  ])فتاوى  )عبداملح�صن(«:  ي�صمون  النا�ض  زال  ما  ولهذا  وتعالى-،  تبارك   - اهلل  اأ�صماء  من  »)املح�صن( 
رباين، وقد  �ض:153(،  برقم ال�صوؤال )114( – الطبعة الأولى: 1434هـ[، وتردد تارة، وعلل ذلك بقوله: »مل نطلع على رواته يف الطَّ
ذكره �صيخ الإ�صالم من الأ�صماء«: ])القواعد املثلى( )�ض: 25([، وقال حمقق الكتاب اأ�صرف عبداملق�صود: »واحلق اأن احلديث �صحيح 
ثابت .. وبهذا يزول الرتدد الذي عناه ال�صيخ«])القواعد املثلى(:)�ض: 23([، اإلى جانب اأن ال�صيخ ابن عثيمني – رحمه اهلل – جزم 

بثبوته يف طبعات لحقة لكتابه، كما اأثبته يف موا�صع اأخرى: مثل كتابه: )�صرح كتاب التوحيد من �صحيح البخاري(: )�ض: 67(.
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وتخالفوا يف ))11( ا�سماً( ح�سب ما يلي:

ال�صم
1234567891011

ِترُيالعاملاحلافظاملحيطالوارث الأعزالهادياملالكامل�صعرالرازقالديانال�صَّ

ابن 
       PPPPعثيمني

PP PPP  PP ال�صقاف

  P   PPPPPالر�صواين

على  وعر�صها  ا�سماء(،   )105(( البالغة:  الأ�صماء  هذه  جميع  وتدقيق  مراجعة  بعد 
ال�صوابط ال�صرعية والقواعد العلمية التي �صن�صري اإليها لحقًا، تبني لنا ما يلي:

ورود ))97( ا�سماً( منها على �صبيل الإطالق، دالة على ذات اهلل ومرادًا به الَعَلمية، 

ودالة على الو�صفية وكمالها.
اأما بقية الأ�صماء وهي: ))8( اأ�سماء( فلم ترد مطلقة، واإمنا وردت مقيدة كما يلي:

هيُد( يف قوله تعالى:{ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ}]الن�صاء:33[ . 1 )ال�صَّ
وقوله تعالى: { ىث يث  حجمج جح مح جخ}]الن�صاء:79[.

{ی جئ حئ مئ  ىئ يئ جب  حبخب . 2 تعالى:  قوله  يف  )احَل�صيُب( 

جب  حب خب  مب   ىب يب     جت حت    خت مت}]الن�صاء:86[، وقوله تعالى: { 
مب ىب يبجت حت خت مت}]الن�صاء:6[.

)املُقيُت( يف قوله تعالى: { ېئ ىئ ىئ ىئ     ی  ی}]الن�صاء:85[.. 3

گ   . 4 کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ     } تعالى:  قوله  يف  )احَلفيُظ( 

گ گ گ     ڳ ڳ}]هود:57[.
)املُحيُط( يف قوله تعالى: {ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ . 5

ھ ے  ے}]الن�صاء:126[.
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( يف قوله تعالى: { ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ} ]الأنبياء:81[.. 6 )الَعامِلُ

ۉ  ۉ ې ې ې ې ىى ائ . 7  } تعالى:  قوله  )اْلَهاِدُي( يف 

ائ ەئ  ەئ}]الفرقان:31[.
)احلافظ( يف قوله تعالى: { ڀ ٺ  ٺٺ ٺ  ٿ ٿ}]يو�صف:64[.. 8

هيُد واحَل�صيُب واملُقيُت واحَلفيُظ  ويالحظ يف �صتة من الأ�صماء الثمانية وهي: )ال�صَّ
ب�صيء  مرتبط  غري  التقييد  لكون  بــالإطــالق؛  اأ�صبه  فيها  التقييد  اأن   ) والــَعــامِلُ واملُحيُط 
مما  �صيء،  بكل  ومرتبط  املطلق،  معنى  يف  هــو   بل  معني،  وزمــان  مكان  اأو  خم�صو�ض، 
بع�ض   كتابه  واهلل   ذكر يف  الكمال.   فوق  وكماًل  الإطــالق،  على  اإطالقًا  ال�صم  يزيد 
ففي  اأخــرى؛  تارة  بالإطالق  اأ�صبه  هو  تقييدًا  ومقيدة  تــارة،  الإطــالق  �صبيل  على  اأ�صمائه 
ڳ}]البقرة:137[،  ڳ   ڳ   گگ   گ   تعالى:{  قــال  )الَعِليم( 

ی   ی      ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ         ۈئ   ۈئ      } �صبحانه:  كذلك  وقــال 
ۇئ   وئ     ەئوئ   ەئ    ائ   ائ   ى       }  : تعالى:  قال  ري(  )الَب�صِ ويف  ی}]البقرة:29ٍ[،  ی  
ۇئ   ۆئ   ۆئ}]الن�صاء:58[، وقال كذلك �صبحانه: { ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ       ڱ  
قـــال  )الَقِدير(  ويف  ہ}]امللك:19[،  ہ   ۀ   ۀ     ڻڻ   ڻ   ڻ    ں    ڱں  

تعـــــالى: { ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک}]الروم:54[، وقال كذلك �صبحانه: { ٱ  
{ڤ   تـــــعالى:  قال  )املقتِدر(  ويف  پ}]امللك:1[،  پ   پ  پ   ٻ        ٻ   ٻ      ٻ  
وقال  ڄ}]القمر:55،54[،  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     

كذلك �صبحانه: {ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب  ىب  
مج}]الكهف:45[،  حج   يث    ىث   مث   جث   ىتيت   مت   خت   حت   جت    يب  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی       ويف )الَوكيل( قال تعالى: { 
كذلك  وقــال  عمران:173[،  حب}]اآل  جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ  

ٺ   ڀٺ   ڀ     ڀ   ڀ   پپ   پ     پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ    } �صبحانه: 
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قيب( قال تعالى: { ۉ  ۉ  ې       ٺ  ٺٿ  ٿ}]الأنعام:102[، ويف )الَرّ
ې  ې      ې}]املائدة:117[، وقال كذلك �صبحانه: { چ  چ  چ   چ  ڇ  
ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ     ڎ      ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ک  ک  ک  ک      گ  گ}]الأحزاب:52[، وهذا ي�صري اإلى اأن التقييد املقرتن بـ )كل 
�سيء( هو يف احلقيقة اإطالق ولي�ض تقييدًا، وتعد هذه اللفظة من اأ�صمل األفاظ العموم، ول 
ي�صذ عنها �صيء، وقد اأورد ال�صيخ ابن عثيمني  هذه الأ�صماء يف تعداده، ومل ي�صر اإلى تقييدها 
كما فعل مع ا�صم )احلفي(؛ مما ي�صعر اأنه كان يرى اأنها اأ�صماء مطلقة غري مقيدة، وهو 

العامل اجلهبذ النحرير -رحمه اهلل تعالى.
اأورده ال�صيخ ابن عثيمني يف تعداده رغم التقييد، ومل  كذلك ا�صم اهلل )احلافظ(، 
يرتدد يف ذلك. يقول ابن جرير الطربي: »{  ڀ  ٺ    ٺ}]يو�صف:64[، املعنى: فاهلل 
خيكم حافظاً، ثم حذفت الكاف وامليم«)21(. وقال القرطبي عند تف�صري قول اهلل تعالى: 
{ ڀ ڀ     ٺ ٺ ٺ ٺ}]الطارق:4[: »وقيل: احلافظ هو اهلل -�سبحانه- فلول حفظه 
لها مل تبق. وقيل: احلافظ عليه عقله، ير�سده اإلى م�ساحله، ويكفه عن م�ساّره. 
قل���ت: العق����ل وغي���ره و�سائ����ط، واحلاف����ظ يف احلقيق���ة ه����و اهلل -ج���ل وع��ز- ق��ال 

اهلل : { ڀ  ٺ    ٺٺ} ]يو�صف:64[«)22(، ويقول تعالى: {ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ 

ڱ  ڱ}]احلجر:9[، وممن اأدرجه من العلماء يف اأ�صماء اهلل احل�صنى: احلافظ ابن 
اأجمعني،  والبيهقي)25(، رحمهم اهلل  القرطبي)24(، والإمامني احلليمي  والإمام  حجر)23(، 

وال�صيخ عبداهلل بن �صالح الغ�صن)26(، وال�صيخ عبدالرزاق البدر)27(، حفظهم اهلل.

)21( تف�صري )جامع البيان يف تف�صري القراآن( للطربي عند تف�صري ]يو�صف:64[.
)22( تف�صري )اجلامع لحكام القراآن( للقرطبي عند تف�صري ]الطارق:4[.

)23( )فتح الباري �صرح �صحيح البخاري( لبن حجر الع�صقالين )�ض:2806 - رقم احلديث: 6410(.
)24( )الأ�صنى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�صن جبل وطارق اأحمد حممد )جـ: 1 - �ض: 307(.

)25( )الأ�صماء وال�صفات( للبيهقي )جـ: 1 - جـ: 1 - �ض:175( ونقل فيه قول احلليمي.
)26( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( لل�صيخ عبداهلل بن �صالح الغ�صن )�ض : 176(.

)27( )فقه الأ�صماء احل�صنى( لل�صيخ عبدالرزاق البدر )�ض : 195(.
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اأما ال�صم الأخري )اْلَهاِدي( فقد ذكره ال�صيخ ال�صقاف �صمن تعداده، واأ�صار الزّجاج 
اإلى اأن التقييد يف مثل هذه الآيات اإمنا هو لتاأكيد ال�صفة، وح�صر كمالها فيه -�صبحانه- 
وما  }]الن�صاء:45[  ياً. قال الزّجاج: »{  ٻ پ پ  َوَن�سِ اْكَتُفوا باهلل َهاِدياً  مبعنى: 
اأَ�سبهه يف القراآن: معنى الباء للتَّوكيد، واملعنى: كفى اهلل ولياً، اإِل اأَن الباء دخلت يف 
اْكَتُفوا باهلل ولياً«)28(، وممن اأدرجه  ا�سم الفاعل؛ لأَن معنى الكلم الأَمُر، واملعنى: 
ابي)29(، واحلليمي والبيهقي)30(، والقرطبي)31(،  يف اأ�صماء اهلل احل�صنى من العلماء: اخلطَّ
اهلل  رحمهم  جربين)34(،  وابن  باز  ابن  وال�صيخان  ال�صعدي)33(،  وال�صيخ  حجر)32(،  وابن 

اأجمعني، وال�صيخان عبداهلل الغ�صن)35(، و عبدالرزاق البدر)36(، حفظهم اهلل.

ومن خلل تتبعي لأ�سماء اهلل احل�سنى يف امل�سنفات الأخرى تبني يل ثبوت 
ا�ِسُب(،  ا�سمني، مل يدرجا يف تعداد الكتب الثلثة املختارة اآنفاً، وهما )املُ�ستَعاُن( و)احْلَ

وفقاً ملا يلي:

طلب  يف  خم�صو�ض  ب�صيء  مقيدًا  )مرتني(  الكرمي  القراآن  يف  ورد  )املُ�صتَعاُن(:   

ک   ڑ  ژڑ   ژ  تعالى:{  اهلل  قول  يف  خم�صو�صة،  حاجة  ق�صاء  على  العون 
ەئ     ائ    ائ  ىى  ې    ې  ې    } تعالى:  وقوله  ک}]يو�صف:18[،  ک  ک 
قول  من  ال�صنة  �صحيح  يف  الَعَلمية،  به  ومــرادًا  مطلقًا،  وورد  وئ}]الأنبياء:112[،  وئ  ەئ 
ال�صحابي اجلليل عثمان بن عفان ›، عندما فتح له اأبو مو�صى الأ�صعري › باب احلائط، 
واأخربه بقول النبي ¤: )افتح له، وب�صره باجلنة، على بلوى ت�صيبه( فقال عثمان: »اهلل 

)28( )ل�صان العرب( لبن منظور )جـ: 15 - �ض:226( مادة )كفى(.
)29( )�صاأن الدعاء( للخطابي )�ض: 95(.

)30( )الأ�صماء وال�صفات( للبيهقي )جـ: 1 - �ض:202( ونقل فيه قول احلليمي.
)31( )الأ�صنى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�صن جبل وطارق اأحمد حممد )جـ: 1 - �ض: 376(.

)32( )فتح الباري �صر ح �صحيح البخاري( لبن حجر الع�صقالين )�ض:2806 - رقم احلديث: 6410(.
)33( تف�صري ال�صعدي ف�صل )�صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( )�ض: 20(.

)34( )�صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى يف �صوء الكتاب وال�صنة( ملوؤلفه �صعيد القحطاين )�ض:2(.
)35( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( لل�صيخ عبداهلل بن �صالح الغ�صن )�ض : 185(.

)36( )فقه الأ�صماء احل�صنى( لل�صيخ عبدالرزاق البدر )�ض : 137(.
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)37( رواه البخاري برقم )6216(.
)جامع  ترقيم  باعتبار   )3036( برقم  الرتمذي  �صحيح  يف  الألباين  وح�صنه  والطرباين  واحلاكم  الرتمذي  اأخرجه   )38(

الرتمذي( و برقم )2432( باعتبار ال�صحيح منه.
)39( )فتح الباري �صرح �صحيح البخاري( لبن حجر الع�صقالين )�ض:2806 - رقم احلديث: 6410(.

)40( )الأ�صنى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�صن جبل وطارق اأحمد حممد )جـ: 1 - �ض: 544(.
)41( )�صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى يف �صوء الكتاب وال�صنة( ملوؤلفه �صعيد القحطاين )�ض:2(.

)42( )الأ�صنى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�صن جبل وطارق اأحمد حممد )جـ: 1 - �ض: 207(.
)43( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( لل�صيخ عبداهلل بن �صالح الغ�صن )�ض : 176(.

)44( )النهج الأ�صمى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( للنجدي )�ض: 258(.

امل�صتعان«)37(، وورد -اأي�صًا- من حديث قتادة بن النعمان ›، وفيه قوله: » .. فاأتيت ر�سول 

ترميهم  و�صالح،  اإ�صالم  منهم  ُذِكــَر  بيت،  اأهل  اإلى  )َعَمدَت  فقال:  فكلمته،   ¤ اهلل 

اأن خرجت من  ول��وددت  فرجعت،  قتادة:  قال   .. بال�صرقة على غري ثبت وبينة؟!( 

فقال:   ،‹ زيد  بن  رفاعة  فاأتاين عمي  ذل��ك،  يف   ¤ ر�سول اهلل  اأكلم  م��ايل ومل  بع�ض 

اهلل امل�ستعان، فلم  ¤، فقال:  يا ابن اأخي ما �سنعت؟ .. فاأخربته مبا قال يل ر�صول اهلل 

يلبث اأن نزل القراآن..«)38(. وممن عده واأدرجه �صمن اأ�صماء اهلل احل�صنى: احلافظ ابن 

حجر)39(، والإمام القرطبي)40(، وال�صيخ عبدالعزيز بن باز)41(، رحمهم اهلل اأجمعني.

ا�ِصُب(: ورد ال�صم يف القراآن الكرمي، يف قوله تعالى:{ڤ ڤ   ڤ   )احْلَ

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   
اإثباته ما قيل يف ا�صم اهلل )اْلَهاِدي(.  چچ چ ڇ  ڇ}]الأنبياء:47[، ويقال يف 
اأ�صماء اهلل احل�صنى: القرطبي)42(، وال�صيخ عبداهلل بن �صالح  واأدرجه �صمن  وممن عده 
واإن  الأ�صماء،  �صمن  يدرجه  مل  والأكرث  النجدي)44(،  احلمود  حممد  وال�صيخ  الغ�صن)43(، 

ُاعترب معناه �صمن معاين ا�صمه -�صبحانه- )احل�صيب(.

وبذلك يكون عدد الأ�سماء احل�سنى التي �سنتطرق اإليها ون�سرحها يف هذا الكتاب -باإذن 
اهلل تعالى- ))107( اأ�سماء( موزعة وم�سنفة ح�سب معانيها املتقاربة اإلى )30 جمموعة( 

كالتايل: 
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جماميع الأ�صماءاأرقام الأ�صماءمفتاح املجموعةرقم املجموعة

ُةاملجموعـ1ـة بُّ - الإَِلُه1 - 3الأُُلوِهيَّ  اهلُل - الرَّ
ُةاملجموعـ2ـة الَواِحُد - الأَحُد - الِوتُر4 - 6الَوْحَداِنيَّ
اِهُر - الَباِطُن7- 10الإَحاَطُةاملجموعـ3ـة ُل - الآِخُر - الظَّ  الأوَّ
ُب11 - 13احَلْمُداملجموعـ4ـة يِّ احَلميُد - اجَلِميُل - الطَّ
14ُ - 17الَتْنـِزيُهاملجموعـ5ـة الُم - املَُتَكرِبّ و�ُض - ال�َصّ بوُح - الُقدُّ  ال�ُصّ
الَكِبرُي - الَعِظيُم - امَلجيُد18 - 20اْلَعَظَمُةاملجموعـ6ـة
الَعِليُّ - الأْعلى - املتَعاُل21 - 23اْلُعُلوُّاملجموعـ7ـة
َياُةاملجموعـ8ـة رُي24 - 26احْلَ ِميُع - الَب�صِ احَليُّ - ال�صَّ
ْكَمُةاملجموعـ9ـة ِكيُم27 - 30احْلِ - العِليُم - اخلِبرُي - احْلَ  الَعامِلُ

ْحَمُةاملجموعـ10ـة وؤوُف31 - 33الرَّ ِحيُم - الرَّ ْحَمُن - الرَّ  الرَّ
الَقاِدُر - الَقِديُر - املقتِدُر34 - 36اْلُقْدَرُةاملجموعـ11ـة
ِةُاملجموعـ12ـة الَقِويُّ - امَلِتنُي - الَعِزيُز - الأّعُز37 - 40اْلِعزَّ
ُةاملجموعـ13ـة الَغِنيُّ - الَوا�ِصُع - الَقيُّوُم41 - 43الَقيُّْوِميَّ
امَلِلُك - امَلاِلُك - امَلِليُك44 - 46املُْلُكاملجموعـ14ـة
الَكرمُي - الأَْكَرُم - اجَلَواُد - الرَب47ُّ - 50اْلَكَرُماملجموعـ15ـة
فيُق51 - 52اللُّْطُفاملجموعـ16ـة اللَِّطيُف - الرَّ
ْلُقاملجموعـ17ـة ُر - املُْح�ِصُن53 - 57اخْلَ وِّ ُق - الَباِرُئ  - املُ�صَ اخَلاِلُق - اخَلالَّ
امْلُِحيُط - احَلافُظ - احَلفيُظ - املَُهْيِمُن58 - 61اْلَهْيَمَنُةاملجموعـ18ـة
ْزُقاملجموعـ19ـة اُق - املُقيُت62 - 64الرِّ زَّ اِزُق - الرَّ الرَّ
اُن - الَقاِب�ُض - الَبا�ِصُط65 - 69اْلَعَطاُءاملجموعـ20ـة اُب - امَلنَّ املُْعطُي - الَوهَّ
 احَلقُّ - املُِبنُي - اْلَهاِدي - احَلكُم - الَفتَّاُح70 - 74اْلِهَداَيُةاملجموعـ21ـة
اُن75 - 78املَُحا�َصَبُةاملجموعـ22ـة ا�ِصُب - الديَّ هيُد - احْلَ قيُب - ال�صَّ  الرَّ
ُة واْلِولَيُةاملجموعـ23ـة - امَلْوَلى- املُ�صتَعاُن- الَوكيُل- احَل�صيُب79 - 84امَلَحبَّ الَودوُد- الَويِلُّ
َمُد - الَقِريُب - املُجيُب85 - 88الإَِجاَبُةاملجموعـ24ـة ُد - ال�صَّ يِّ  ال�صَّ
ْكُراملجموعـ25ـة رُي89 - 91ال�صُّ ُكوُر - النَّ�صِ اِكُر - ال�صَّ ال�صَّ
َماأِنيَنُةاملجموعـ26ـة ُر92 - 94الطُّ ايف - املُ�َصعِّ املُوؤِْمُن - ال�صَّ
ْلُماملجموعـ27ـة ِترُي95 - 97احْلِِ احَلِليُم - احَلِييُّ - ال�صَّ
اُب98 - 101امْلَْغِفَرُةاملجموعـ28ـة اُر - التَّوَّ  الَعفوُّ - الَغُفور - الَغفَّ
اُر102- 104اْلَقْهُراملجموعـ29ـة اُر - اجَلبَّ الَقاِهُر - الَقهَّ
ُر - الَواِرُث105- 107الِوَراَثُةاملجموعـ30ـة ُم - املُوؤخِّ  املَُقدِّ

تمهيد
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رابعًا: اخلطة الرئي�صة للبحث:

متهيدية،  مقدمة  على  موزعاً  ومعَنى«  ت�صنيفًا   .. احُل�ْصَنى  »الأَ�ْصَماُء  كتاب  جاء 
وثلثة اأبواب:

املقدمة التمهيدية: وا�صتملت على مقدمة الكتاب ومنهجيته.
الباب الأول: �صوابط اإح�صاء الأ�صماء احل�صنى: وا�صتمل على مبحثني:

• �ْصَنى}.	 ِ الأَ�ْصَماآُء احْلُ املبحث الأول: تف�صري قول اهلل تعالى: { َوهللَّ
• املبحث الثان: �صوابط حتديد الأ�صماء.	

الباب الثاين: عدد اأ�صماء اهلل احل�صنى: وا�ستمل على خم�سة مباحث:

• املبحث الأول: الأحاديث الواردة يف حتديد عدد الأ�صماء.	
• املبحث الثان: مناهج العلماء يف تتبع اأ�صماء اهلل احل�صنى.	
• املبحث الثالث: مراتب الإح�صاء.	
• املبحث الرابع: اأحاديث �صرد الأ�صماء.	
• املبحث اخلام�ض: احلكمة من تخ�صي�ض العدد )99( ل�صتحقاق ثواب الإح�صاء.	

الباب الثالث: �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى:
وهو الباب الرئي�سي للكتاب؛ حيث ا�ستمل على �سرح عدد )30 جمموعة( حتوي 
�سرحاً  التطرق  ومت  وال�سنة،  الكتاب  يف  الثابتة  احل�سنى  اهلل  اأ�سماء  من  اأ�صماء(   107(

وتو�سيحاً لأ�سماء كل جمموعة على حدة، من خلل املحاور الت�سعة التالية:

املحور الأول: الدليل وعدد مرات الورود:     
يهتم بذكر عدد مرات ورود كل ا�صم كرمي يف القراآن العظيم، مع ال�صت�صهاد باأمثلة من الآيات، وكان 
القراآن الكرمي( ملوؤلفه حممد  الورود )املعجم املفهر�ض لألفاظ  الأ�صا�صي لإح�صاء عدد مرات  املرجع 
على  القت�صار  ومت  للتاأكيد،  احلا�صوبية  املراجع  بع�ض  اإلى  بالإ�صافة  تعالى-  اهلل  -رحمه  عبدالباقي  فوؤاد 
�صحيح ال�صنة يف ال�صت�صهاد باأحاديث الر�صول ¤ لإثبات اأ�صماء اهلل احل�صنى، مع عزو كل حديث اإلى مرجعه.

املحور الثاين: املعنى اللغوي:
ا�صتقاقه،  واأ�صل  اللغوية،  جذوره  وتو�صيح  ا�صم،  بكل  املتعلقة  اللغوية  للجوانب  خ�ص�ض 

ومعناه وتف�صريه عند اأهل اللغة، مع الإ�صارة اإلى مراجع الأقوال وال�صت�صهادات.
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: املحور الثالث: املعنى يف حق اهلل 
يهتم بتف�صري معاين الأ�صماء من خالل ال�صت�صهاد باأقوال ال�صلف ال�صالح وعباراتهم يف 
�صرح معنى ال�صم وتف�صريه، مع الإ�صارة اإلى القائل ومرجع القول. وا�صتفدت كثريًا من اأقوال الأئمة 
الذين اهتموا بهذا اجلانب؛ كابن القيم، واخلطابي، واحلليمي، والبيهقي، وال�صيخ عبدالرحمن 
ال�صعدي -رحمهم اهلل اأجمعني- ول يكاد يخلو تف�صري ا�صم من اأ�صماء اهلل احل�صنى من اأقوالهم. 
كما اأورد اأحيانا عبارات واأقوال اأئمة التف�صري املبثوثة هنا وهناك يف تفا�صريهم؛ كالإمام الطربي، 
والقرطبي، وابن كثري، وال�صوكاين وغريهم .. ولكي يت�صنى لكل قاريء الفهم ال�صريع ملعنى ال�صم 
وحفظه -قبل ال�صروع يف قراءة اأقوال ال�صلف املتو�صعة يف ذلك- اخرتت اأحد الأقوال الق�صرية 

ال�صهلة اجلامعة يف تف�صري ال�صم، واأدرجته بعده مبا�صرة، مع ذكر قائله يف احلا�صية.

املحور الرابع: الفروق بني الأ�صماء:

حتدثت فيه عن الفروق الدقيقة بني الأ�صماء املتقاربة يف معانيها، والعالقة فيما بينها، 
واحلكمة من اإدراجها �صمن جمموعة واحدة، مع ال�صت�صهاد باأقوال اأهل الخت�صا�ض يف ذلك، 

ل �صيما اأهل اللغة والتف�صري.
املحور اخلام�س: ال�صفة امل�صتقة:

بن  علوي  ال�صيخ  كتاب  الأ�صا�ض  املرجع  وكان  الأ�صماء،  من  امل�صتقة  ال�صفات  لذكر  خ�ص�ض 
عبدالقادر ال�صقاف )�سفات اهلل   الواردة يف الكتاب وال�سنة(، وكتاب الدكتور حممد عبدالرازق 
الر�صواين )اأ�سماء اهلل احل�سنى الثابتة يف الكتاب وال�سنة(، اإ�صافة اإلى مراجع اأخرى، واأُ�صري 

اإلى ذلك يف احلوا�صي، مع ال�صت�صهاد باأدلة من الكتاب و�صحيح ال�صنة على  ورود ال�صفة.

املحور ال�صاد�س: فوائد القرتان مع الأ�صماء احل�صنى الأخرى:
اأ�صماء اهلل احل�صنى مع بع�صها  ويهتم باحلديث عن احلكم والفوائد والعرب من اقرتان 
البع�ض. وكما هو مقرر فاإن كل ا�صمني اقرتنا فاإن هلل   �صفة كمال من كل ا�صم على حدة، وله 
-اأي�صًا- �صفة كمال اأخرى من اقرتانهما، فخ�ص�ض هذا املحور للحديث عن الكمال يف القرتان، 
مع الإ�صارة اإلى اأن العربة يف اإيراد القرتان -�صمن اأي جمموعة- هو ال�صم الأول املقرَتن به، 
اإليه عند احلديث عن  ن�صري  الرحيم(  اأن اقرتان )الغفور  املقرِتن معه؛ مبعنى  الثاين  ولي�ض 

تمهيد
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املجموعة املت�صمنة ل�صم اهلل )الغفور(، و)العزيز الغفور( نذكره عند احلديث عن املجموعة 
املت�صمنة ل�صم اهلل )العزيز(.

اأن هذا املحور مقت�صر على احلديث عن احلكمة العامة من  اإلى  اأن ن�صري  ولعله من املنا�صب 
اآيات  من  اآية  كل  يف  املقام  ملقت�صى  القرتان  مطابقة  اإلى  التطرق  دون  بع�صهما  مع  ال�صمني  اقرتان 
اإلى بحث منفرد،  ويحتاج  لأن هذا يطول  تقت�صيه احلاجة؛  وما  اأ�صيق احلدود  اإل يف  الكرمي  القراآن 
وبع�ض القرتانات تكررت ع�صرات املرات، ولو تتبعنا كل اآية للحديث عن منا�صبة القرتان ملو�صوع الآية 

لطالت ال�صفحات، وت�صاعف حجم الكتاب.
املحور ال�صابع: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�صماء:

وخ�ص�ض للحديث عن دعاء العبادة ب�صقيه العتقادي والعملي املتعلق بالأ�صماء احل�صنى 
العملية لالإميان بهذه الأ�صماء؛ ا�صتفدت كثريًا من  الثمرة  املدرجة يف كل جمموعة. ويف جانب 
الآثار الإميانية التي ذكرها ال�صيخ عبدالعزيز بن نا�صر اجللّيل يف كتابة اجلميل )وهلل الأ�سماء 

احل�سنى فادعوه بها(، فجزاه اهلل خريًا وحفظه وبارك فيه.
املحور الثامن: مقا�صد الدعاء التي ينا�صبها متجيد اهلل بهذه الأ�صماء:

اهلل    متجيد  ينا�صبها  التي  الب�صر  وحاجات  امل�صاألة،  دعاء  عن  للحديث  وخ�ص�ض 
والثناء عليه بالأ�صماء احل�صنى املدرجة يف كل جمموعة، مع ال�صت�صهاد مبا ينا�صبها من الأدعية 

الواردة يف كتاب اهلل، و�صحيح �صنة نبيه ¤.
املحور التا�صع: لطائف واأقوال:

وهو يهتم بذكر ق�ص�ض معربة، ولطائف موؤثرة، ومواقف واأقوال منا�صبة ملعاين الأ�صماء 
احل�صنى املدرجة يف كل جمموعة، وكان الهدف من و�صع هذا املحور ذكر اأمثلة عملية ومواقف 

تطبيقية لدعاء العبادة، وكيفية تاأثري اأ�صماء اهلل احل�صنى يف حياة الب�صر.

هذا ما تي�صر بحثه، وكتابته .. فاأ�صاأل اهلل الكرمي، رب العر�س العظيم، اأن 

يجعله خال�صًا لوجهه اجلليل، واأن ينفع به كاتبه وقارئه يف الدنيا والآخرة، اإنه �صميع 

الدعاء، واأهل الرجاء، وهو ح�صبنا ونعم الوكيل.
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الباب الأول
�صوابط اإح�صاء اأ�صماء اهلل احل�صنى

الباب األول: ضوابط إحصاء أسماء اهلل الحسنى
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الباب الأول

�صوابط اإح�صاء اأ�صماء اهلل احل�صنى

املبحث الأول: تف�صري قول اهلل تعالى: { ڄ ڄ ڄ}:

امتدح اهلل   اأ�سماءه العظيمة، وو�سفها باأنها ح�سنى، وتكرر ذلك يف اأربعة 
موا�سع من القراآن الكرمي:

	•يف قوله تعالى: { ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  چڇ 
ڇ ڇ ڇ     ڍ}]الأعراف:180[.

	•وقوله تعالى:{ ژ ژ  ڑ ڑ  ک کک ک گ گ گ  گ ڳ}]الأ�صراء: 110[.
	•وقوله تعالى: { ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہہ ہ ھ  ھ}]طه:8[.

	•وقوله تعالى: {ۉ ې ې ې  ېى ى  ائ  ائەئ}]احل�صر:24[.
ح�سنى،  باأنها  الكرمية  اهلل  اأ�سماء  و�سف  يف  متقارب  الآيات  معني  اإن  وحيث 

فاإننا �سنكتفي بتف�سي اآية الأعراف، ونذكر اأقوال العلماء يف تف�سيها:

	•قوله تعالى: { ڄ ڄ}: اأي اأن هلل اأ�صماء، هي اأح�صن الأ�صماء؛ لدللتها على اأح�صن 
م�صمى، واأ�صرف مدلول. يقول ال�صيخ ال�صعدي: »هذا بيان لعظيم جلله، و�سعة اأو�سافه، باأن له 
الأ�سماء احل�سنى، اأي: له كل ا�سم ح�سن«)1(، والألف والالم يف لفظ {  ڄ} للعهد؛ مبعنى 
اأنها معهودة موجودة، ومبثوثة يف الكتاب وال�صنة، يقول ابن حزم: »والأ�سماء احل�سنى بالألف واللم 
ل تكون اإل معهودة، ول معروف يف ذلك اإل ما ن�ض اهلل -تعالى- عليه .. وهي الأ�سماء املذكورة يف 

القراآن وال�سنة«)2(. وقال �صيخ الإ�صالم ابن تيمية: »الأ�سماء احل�سنى املعروفة هي التي يدعى 

اهلل بها، وهي التي جاءت يف الكتاب وال�سنة، وهي التي تقت�سي املدح والثناء بنف�سها«)3(.

	•قوله تعالى: { ھ}: اأي اأح�صن الأ�صماء واأجّلها؛ لأنها ُتنبئ عن اأ�صمى املعاين 
)1( )تف�صري ال�صعدي( عند تف�صري : ]الأعراف:180[.

)2( )املحلى( لبن حزم )جـ: 1 - �ض:29 - 30(.
)3( )�صرح العقيدة الأ�صفهانية( ل�صيخ الإ�صالم ابن تيمية )�ض: 19(.
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�َسن ل جمع احَل�َسن، وحتت هذا  واأ�صرفها. قال ال�صيد املرت�صى: »{ ھ}: جمع الأَْحْ
�سر نفي�ض: وذلك اأن احَل�َسن من �سفات الألفاظ، ومن �سفات املعان، فكل لفظ له 
�َسن منهما حتى ي�سبح جمعه ُح�ْسَنى، ول يف�سر  معنيان: َح�َسن واأَْح�َسن، فاملراد الأَْحْ
باحَل�َسن منهما اإل الأح�سن بهذا الوجه«)4(. وقال ابن الوزير اليماين: »اعلم اأن احُل�ْسَنى 
�َسن، ل جمع احَل�َسن، فاإن جمعه ح�سان وح�سنة، فاأ�سماء اهلل  يف اللغة: هو جمع الأَْحْ

التي ل حُت�سى كُلّها ُح�ْسَنى؛ اأي: اأح�سن الأ�سماء، وهو مثل قوله تعالى: { ڃ ڃ 
ڃ چ چ  چ}]الروم: 27[، اأي: الكمال الأعظم يف ذاته واأ�سمائه ونعوته، 
فلذلك وجب اأن تكون اأ�سماوؤه اأح�سن الأ�سماء، ل اأن تكون ح�سنة وح�ساناً ل �سوى، وكم 

بني احل�سن والأح�سن من التفاوت العظيم عقًل و�سرعاً؛ ولغة وعرفاً؟!«)5(.

يقول ابن القيم: »اأ�سماوؤه كلها اأ�سماء مدح وحمد وثناء ومتجيد؛ ولذلك كانت 
ح�سنى، و�سفاته كلها �سفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلل، واأفعاله كلها حكمة 
ورحمة وم�سلحة وعدل«)6(، ويقول يف مو�صع اآخر: »واملق�سود اأن الرب اأ�سماوؤه كلها 
ح�سنى، لي�ض فيها ا�سم �سوء، واأو�سافه كلها كمال، لي�ض فيها �سفة نق�ض، واأفعاله 
كلها حكمة، لي�ض فيها فعل خال عن احلكمة وامل�سلحة، وله املثل الأعلى يف ال�سماوات 
والأر�ض وهو العزيز احلكيم، مو�سوف ب�سفة الكمال، مذكور بنعوت اجللل، منّزه 
عن ال�سبيه واملثال، ومنّزه عما ي�ساد �سفات كماله؛ فمنّزه عن املوت امل�ساد للحياة، 
وعن ال�ِسَنِة والنوم وال�سهو والغفلة امل�ساد للقيومية، ومو�سوف بالعلم، منّزه عن 
بالقدرة  مو�سوف  علمه،  ع��ن  �سيء  وع���زوب  وال��ذه��ول  الن�سيان  م��ن  كلها  اأ���س��داده 
التامة، منّزه عن �سدها من العجز واللغوب والإعياء، مو�سوف بالعدل منّزه عن 
عن  منّزه  والب�سر  بال�سمع  مو�سوف  العبث،  عن  منّزه  باحلكمة  مو�سوف  الظلم، 
ذلك،  اأ�سداد  عن  منّزه  والفوقية  بالعلو  مو�سوف  والبكم،  ال�سمم  من  اأ�سدادهما 

)4( تف�صري )حما�صن التاأويل( جلمال الدين القا�صمي )جـ: 16 - �ض: 116(، عند تف�صري : ]احل�صر:24[.
)5( )العوا�صم والقوا�صم يف الذب عن �صنة اأبي القا�صم ¤( لبن الوزير اليماين )جـ: 7 - �ض: 228(.

)6( )مدارج ال�صالكني( لبن القيم )جـ:1 - �ض: 125(.

الباب األول: ضوابط إحصاء األسماء الحسنى
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مو�سوف بالغنى التام منّزه عما ي�ساده بوجه من الوجوه، وم�ستحق للحمد كله، 
في�ستحيل اأن يكون غي حممود«)7(.

ووجه كون اأ�صماء اهلل ح�صنى جاء من طريقني:

الأولى: لدللتها على اأح�سن واأعظم واأ�سرف واأجل واأقد�ض م�سمى وهو )اهلل(  .

الثانية: اأنها مت�صمنة ل�سفات كاملة، ل نق�ض فيها ول عيب بوجه من الوجوه.

اأح�سن  على  لدللتها  ح�سنى؛  اهلل  اأ�سماء  »كانت  ال�صلمان:  العزيز  عبد  ال�صيخ  قال 
م�سمى، واأ�سرف مدلول«)8(.

	•قوله تعالى: { ڃ ڃ}: والدعاء ي�صمل دعاء الطلب وامل�صاألة، ودعاء الثناء   
ودع��اء  الثناء،  ودع��اء  امل�ساألة  دع��اء  يتناول  بها  وال��دع��اء   « القيم:  ابن  يقول  والعبادة. 
اإلى اأن يعرفوه باأ�سمائه و�سفاته، ويثنوا عليه  التعبد، وهو -�سبحانه- يدعو عباده 
بها، وياأخذوا بحظهم من عبوديتها، وهو -�سبحانه- يحب موجب اأ�سمائه و�سفاته، 
فهو )عليم( يحب كل عليم، )جواد( يحب كل جواد، )وتر( يحب الوتر، )جميل( يحب 
الأبرار،  يحب  واأهله، )بّر(  يحب احلياء  واأهله، )حيي(  العفو  يحب  اجلمال، )عفو( 
)�سكور( يحب ال�ساكرين ..«)9(، ويقول ال�صيخ ال�صعدي: »ومن متام كونها )ح�سنى( اأنه 

ل يدعى اإل بها، ولذلك قال: { ڃ ڃ} وهذا �سامل لدعاء العبادة، ودعاء امل�ساألة، 
فيدعى يف كل مطلوب مبا ينا�سب ذلك املطلوب، فيقول الداعي -مثل- الّلهم اغفر 
يل وارحمني، اإنك اأنت )الغفور الرحيم(، وتب َعلََيّ يا )تواب(، وارزقني يا )رزاق(، 

والطف بي يا )لطيف(، ونحو ذلك«)10(.

والدعاء هو: »ا�ستدعاء العبِد رَبّه   العناية، وا�ستمداُده منه املعونة، وحقيقته اإظهار 
العبودية وا�ست�سعاُر  اإلى اهلل -تعالى- والترّبوؤ من احلول والقوة، وهو �سمة  الفتقار 

)7( )طريق الهجرتني( لبن القيم ) �ض: 97 - 98(.
)8( )الأ�صئلة والأجوبة الأ�صولية على العقيدة الوا�صطية( لل�صيخ عبدالعزيز بن حممد ال�صلمان )�ض: 51(.

)9( )مدارج ال�صالكني( لبن القيم )جـ:1 - �ض: 420(.
)10( )تف�صري ال�صعدي( عند تف�صري : ]الأعراف:180[.
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الذلة الب�سرَيّة، وفيه معنى الثناء على اهلل، واإ�سافة اجلود والكرم اإليه«)11(، وهو نوعان:

اأو  ينفعه من جلب منفعة  ما  املقال  بل�صان  الداعي  الأول: دعاء م�ساألة: وهو طلب 
تنا�صب حاجته  التي  باأ�صمائه احل�صنى  اإليه  ويتو�صل  عليه،  ويثني  في�صاأل اهلل  دفع م�صرة، 
وجاللها،  الأو�صاف  كمال  من  احل�صنى  الأ�صماء  تلك  ت�صمنته  ما  ا�صتح�صار  مع  ومطلبه، 
يقول ابن القيم: »دعاء امل�ساألة: هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب ك�سف ما ي�سره اأو 
دفعه، وكل من ميلك ال�سر والنفع فاإنه هو املعبود حقاً، واملعبود ل بد اأن يكون مالكاً 
للنفع وال�سرر، ولهذا اأنكر اهلل -تعالى- على من عبد من دونه مال ميلك �سراً ول 
بكل  فيطلب  باأ�سمائه؛  منه  اطلبوا  اأي:  ڃ}  ڃ   }« القرطبي:  ويقول  نفعاً«)12(، 
ا�سم ما يليق به، تقول: يا )رحيم( ارحمني، يا )حكيم( احكم يل، يا )رازق( ارزقني، 

يا )هادي( اهدن، يا )فّتاح( افتح يل، يا )تّواب( تب علّي؛ وهكذا«)13(.

الثان: دعاء عبادة: ويكون بل�صان احلال، وهو كما قال الدكتور الر�صواين: »ظهور اأثر 
اأ�سماء اهلل على اعتقاد العبد واأقواله واأفعاله، بحيث يراعي يف �سلوكه توحيد العبودية هلل 
يف كل ا�سم اأو و�سف على حدة، فهو دعاء بل�سان احلال، اأو دعاء �سلوكي ومظهر اأخلقي 
وحال اإميان، يبدو فيه امل�سلم موحداً هلل يف كل ا�سم من الأ�سماء احل�سنى بحيث تنطق 
اأفعاله اأنه ل معبود بحق �سواه، واأنه بفعله هذا ي�سهد األ اإله اإل اهلل«)14(، يقول ابن القيم: 
»لكل �سفة عبودية خا�سة، هي من موجباتها ومقت�سياتها، اأعني من موجبات العلم بها، 
واجل��وارح،  القلب  التي على  العبودية  اأن��واع  وه��ذا مطرد يف جميع  والتحقق مبعرفتها، 
د الربيِّ -تعالى- بال�سريِّ والنفع، والعطاء واملنع، واخللق والرزق، والإحياء  فِعْلم العبد بتفرُّ
وعلمه  وثمراته ظاهرا،  التوكل  ول��وازم  باطناً،  عليه  التوكل  عبودية  له  يثمر  والإم��ات��ة، 
ب�سمعه -تعالى- وب�سره وعلمه، واأنه ل يخفى عليه مثقال ذرة يف ال�سماوات ول يف الأر�ض، 
واأنه يعلم ال�سر واأخفى، ويعلم خائنة الأعني وما تخفي ال�سدور، يثمر له حفظ ل�سانه 

)11( )�صاأن الدعاء( للخطابي )�ض: 4(.
)12( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ:3 - �ض: 2(.

)13( تف�صري القرطبي )اجلامع لأحكام القراآن( عند تف�صري: ]الأعراف:180[.
)14( )اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف الكتاب وال�صنة( للدكتور حممود عبدالرازق الر�صواين )�ض: 180(.

الباب األول: ضوابط إحصاء األسماء الحسنى
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وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما ل ير�سي اهلل، واأن يجعل تعلق هذه الأع�ساء مبا يحبه 
اهلل وير�ساه، فيثمر له ذلك احلياء باطناً، ويثمر له احلياء اجتناب املحرمات والقبائح، 
ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره واإح�سانه ورحمته؛ توجب له �سعة الرجاء، وتثمر له 
بجلل  معرفته  وكذلك  وعلمه،  معرفته  بح�سب  والباطنة  الظاهرة  العبودية  اأن��واع  من 
اهلل وعظمته وعزه، تثمر له اخل�سوع وال�ستكانة واملحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة 
اأنواعاً من العبودية الظاهرة هي موجباتها، وكذلك علمه بكماله وجماله و�سفاته العلى، 
يوجب له حمبة خا�سة، مبنزلة اأنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها اإلى مقت�سى الأ�سماء 
لمي: »فاإن اهلل ذكر �سفاته لعباده ليعرفوها، ويعاملوه مبا ينا�سبها  وال�سفات«)15(، ويقول ال�صَّ
من الأح��وال والأق��وال والأعمال، فو�سف نف�سه بالربوبية ليعبدوه، وبالكمال ليمجدوه، 
وباجللل ليوقروه، وبالإف�سال لي�سكروه، وباجلمال ليحبوه، وبالكربياء ليهابوه، وبالقرب 
ليخ�سعوا  وبالعظمة  ليخافوه،  النقمة  وب�سدة  الرحمة ليجوه،  وب�سعة  منهم لياقبوه، 
عليهم  وب��الط��لع  عنه،  لي�سوا  اإليهم  وبالإح�سان  لعزته،  ليتذللوا  وبالعزة  لعظمته، 
لي�ستحوا منه، وبالتفرد بالإلهية لئل يعبدوا �سواه، وبالتوحد بالنفع وال�سر لئل يعتمدوا 
اإل عليه، ول ي�ستندوا اإل اإليه، فتجلى لهم يف كتابه ب�سفاته ليحثهم مبعرفتها على التم�سك 
وقال ال�صيخ عبدالعزيز اجللّيل: »اإن التعبد هلل �سبحانه با�سمه  ب��اآداب��ه«)16(،  بكتابه، والتخلق 
)الرقيب( يثمر يف القلب مراقبة اهلل يف ال�سر والعلن، يف الليل والنهار، يف اخللوة واجللوة، 
لأنه -�سبحانه- مع عبده ل تخفى عليه خافية؛ ي�سمع كلمنا ويرى مكاننا، ويعلم خائنة 
الأعني وما تخفي ال�سدور، فاإذا اأيقن العبد بهذه احلقائق �سعى اإلى حفظ قلبه و�سمعه 

وب�سره ول�سانه وجوارحه كلها من اأن يكون منها اأو فيها ما ي�سخط اهلل«)17(.

	•قوله تعالى: { ڃ چ چ چ  چ}: يقول ابن القيم : »والإحلاد   
يف اأ�سمائه؛ هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن احلق الثابت لها، وهو ماأخوذ 

)15( )مفتاح دار ال�صعادة( لبن القيم )جـ: 2 - �ض: 491 - 492(.
)16( )الإ�صارة اإلى الإيجاز يف بع�ض اأنواع املجاز( لعز الدين عبد العزيز بن عبد ال�صالم ال�صلمي )�ض: 206(.

)17( )وهلل الأ�صماء احل�صنى( لل�صيخ عبدالعزيز اجلليل )�ض: 640(.



41

من امليل، كما يدل عليه مادته )ل ح د( فمنه اللحد، وهو ال�سق يف جانب القرب، الذي 
قد مال عن الو�سط .. اإذا عرف هذا فالإحلاد يف اأ�سمائه -تعالى- اأنواع:

اأحدها: ت�سمية الأ�سنام بها؛ كت�سميتهم اللت من الإلهية، والعزى من العزيز،  وت�سميتهم 
ال�سنم اإلهاً، وهذا اإحلاد حقيقة، فاإنهم عدلوا باأ�سمائه اإلى اأوثانهم واآلهتهم الباطلة.

الثان: ت�سميته مبا ل يليق بجلله، كت�سمية الن�سارى له اأبا، وت�سمية الفل�سفة 
له موجباً بذاته، اأو علة فاعلة بالطبع، ونحو ذلك.

ثالثها: و�سفه مبا يتعالى عنه ويتقد�ض من النقائ�ض، كقول اأخبث اليهود: اإنه 
فقي، وقولهم: اإنه ا�سرتاح بعد اأن خلق خلقه، وقولهم: {  ې  ې  ې}]املائدة:64[.
من  يقول  م��ن  كقول  حقائقها،  وجحد  معانيها،  ع��ن  الأ���س��م��اء  تعطيل  راب��ع��ه��ا: 
اجلهمية واأتباعهم: اإنها األفاظ جمردة، ل تت�سمن �سفات ول معان، فيطلقون عليه 
ا�سم ال�سميع والب�سي واحلي والرحيم واملتكلم واملريد، ويقولون: ل حياة له، ول 
�سمع، ول ب�سر، ول كلم، ول اإرادة تقوم به، وهذا من اأعظم الإحلاد فيها عقل و�سرعا 
ولغة وفطرة، وهو يقابل اإحلاد امل�سركني، فاإن اأولئك اأعطوا اأ�سماءه و�سفاته لآلهتهم، 

وهوؤلء �سلبوه �سفات كماله، وجحدوها وعطلوها، فكلهما ملحد يف اأ�سمائه.
خام�سها: ت�سبيه �سفاته ب�سفات خلقه تعالى اهلل عما يقول امل�سبهون علوا كبيا«)18(.
وقد عَدّ بع�ض العلماء من الإحلــاد ت�صمية اهلل   مبا مل ي�صم به نف�صه يف كتابه 
اأ�سماء اهلل  ¤، قال الإمام البغوي: »قال اأهل املعان: الإحل��اد يف  اأو على ل�صان ر�صوله 
ابن  وقال  ر�سوله«)19(،  �سنة  ول  اهلل،  كتاب  به  ينطق  به، ومل  يت�سم  ت�سميته مبا مل 
حجر: »قال اأهل التف�سي: من الإحلاد يف اأ�سمائه ت�سميته مبا مل يرد يف الكتاب اأو 
ال�سنة ال�سحيحة«)20(، وقال ابن حزم: »فَمَنَع -تعالى- اأن ي�سمى اإل باأ�سمائه احل�سنى، 

واأخرب اأن من �سماه بغيها فقد اأحلد«)21(.

)18( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ:1 - �ض: 169 - 170(.
)19( تف�صري )معامل التنزيل( للبغوي عند تف�صري: ]الأعراف:180[.

)20( )فتح الباري( لبن حجر الع�صقالين )�ض:2807 - رقم احلديث: 6410(.
)21( )املحلى( لبن حزم )جـ: 1 - �ض:29 (.

الباب األول: ضوابط إحصاء األسماء الحسنى
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املبحث الثاين: �صوابط حتديد اأ�صماء اهلل احل�صنى:

يجد  اأ�صماء اهلل احل�صنى  و�صرح  نفت يف ح�صر  �صُ التي  املوؤلفات  للكثري من  املتتبع 
اأنها مل تن�ض على معايري منهجية حمددة، اأو ُتف�صح عن �صوابط علمية دقيقة لعملية العد 
والإح�صاء، بل يلحظ اأنها ت�صارع اإلى الدخول يف �صرد الأ�صماء و�صرحها دون التطرق اإلى 
ال�صوابط التي حكمت هذا الإح�صاء؛ ولذا تنوعت مناهج العلماء يف م�صنفاتهم يف �صرح 

اأ�صماء اهلل احل�صنى بني اأربعة مناهج)22(:

املنهج الأول: العتماد على العد الوارد يف حديث اأبي هريرة  › لعتقادهم ب�صحة 
ما اأُدرج فيه من �صرد الأ�صماء، واأنه من كالم النبي ¤ و�صياأتي بيانه، والكالم عن �صحته.

ما  ا�صتبعاد  مع  الن�صو�ض،  يف  الأ�صماء  من  مطلقًا  ورد  ما  على  القت�صار  الثان:  املنهج 
}]البقرة:117[،  ۇ  ۇ   {ڭ   تعالى:  قوله  يف  )البديع(  مثل  م�صافًا  ورد 

ڌ   ڌ     } تعالى:  قوله  يف  )الباقي(  مثل  والأفعال،  ال�صفات  من  بال�صتقاق  يوؤخذ  ما  اأو 
ڎ}]الرحمن:27[. و قوله تعالى:  { ۈئ  ۈئ    ېئ} ]طه: 73[ .

املنهج الثالث: التو�صع يف ا�صتقاق الأ�صماء من كل �صفة وفعل.

املنهج الرابع: التو�صط بني املنهج الثاين والثالث، فال ُيقت�صر على ما ورد ب�صيغة ال�صم 
فقط، ول ُيتو�صع يف ال�صتقاق من كل �صفة اأو فعل، واإمنا ا�صرتطوا لإطالق ال�صم من ال�صفة 
الثابتة اأن تكون ال�صفة يف حال اإطالقها غري منق�صمة اإلى كمال ونق�ض، اأو مدح وذم، اأو خري 
و�صر، بل ل بد يف حال اإطالقها اأن تكون مدحًا مطلقًا، مثل )اجلليل والباعث والرافع.. اإلخ(.

لي�ض الهدف من الإ�صارة اإلى هذه املناهج الإ�صهاب يف تو�صيحها، وبيان ما لها وما عليها، 
م�صنفات  يف  املدرجة  احل�صنى  اهلل  اأ�صماء  عدد  يف  الكبري  التفاوت  اأ�صباب  لتف�صري  واإمنا 
العلماء، حتى ل تكاد جتد م�صنفني مت�صاويني يف العدد ومتفقني يف الأ�صماء املدرجة، اإلى 
يف  العظيمة  وفائدتها  العلمية،  والقواعد  املنهجية،  ال�صوابط  حتديد  اأهمية  تاأكيد  جانب 

)22( ينظر)معتقد اأهل ال�صنة واجلماعة يف اأ�صماء اهلل احل�صنى( للدكتور حممد بن خليفة التميمي )�ض: 83 - 84( بت�صرف.
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اإحكام عملية الإح�صاء، وتعيني اأ�صماء اهلل احل�صنى قبل البدء ب�صرحها واحلديث عنها.

وم�ستندهم  احل�سنى،  اهلل  اأ�سماء  حتديد  ب�سوابط  العلماء  بع�ض  اهتم  وقد 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ    }: تعالى  يف ذلك قول اهلل 
اأهم ال�سوابط الرئي�سة  وتتمثل  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}]الأعراف:180[، 

يف حتديد اأ�سماء اهلل احل�سنى فيما يلي:

	•ال�سابط الأول: اأ�سماء اهلل احل�سنى توقيفية:
اأو  الكرمي  القراآن  بن�ض  ورودهــا  ثبوت  بد من  ل  اأي  توقيفية؛  اأ�صماء اهلل احل�صنى   
�صحيح ال�صنة، فهي تتلقى عن طريق  اخلرب )ال�صمع( ل بالآراء والجتهادات، ويجب الوقوف 

ڄ ڄ  ُينق�ض، والدليل قوله تعالى: {  ُيزاد عليه ول  عند ذلك وعدم جتــاوزه، فال 
ڄ} فالألف والالم يف لفظ { ڄ} للعهد؛ مبعنى اأنها معهودة موجودة، ومبثوثة 
يف الكتاب وال�صنة، وهو ما اأ�صار اإليه ابن حزم يف قوله: »والأ�سماء احل�سنى بالألف واللم 
ل تكون اإل معهودة، ول معروف يف ذلك اإل ما ن�ض اهلل -تعالى- عليه .. وهي الأ�سماء 
املذكورة يف القراآن وال�سنة«)23(، يقول اأبو �صليمان اخلطابي: »ومن علم هذا الباب - اأعني 
الأ�صماء وال�صفات - وما يدخل يف اأحكامه، ويتعلق به من �سرائط، اأنه ل يتجاوز فيها 
التوقيف«)24(، وقال ابن القيـــم تعليقًا على قـــول الر�صول ¤ يف حديــث ابن م�صعــود›: 
).. اأ�صاألك بكل ا�صم هو لك، �صميت به نف�صك ..()25(: »فاحلديث �سريح يف اأن اأ�سماءه 
اهلل  »اأ�سماء  عثيمني:   ابن  ال�صيخ  ويقول  وت�سمياتهم«)26(،  الآدم��ي��ني  فعل  من  لي�ست 
-تعالى- توقيفية ل جمال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء 
به الكتاب وال�سنة فل يزاد فيها ول ينق�ض؛ لأن العقل ل ميكنه اإدراك ما ي�ستحقه 

)23( )املحلى( لبن حزم )جـ: 1 - �ض:29 - 30(.
)24( )�صاأن الدعاء( للخطابي )�ض: 111(.

)25( رواه الإمام اأحمد والطرباين وابن حبان واحلاكم، و�صححه الألباين يف ال�صل�صلة ال�صحيحة برقم )199(.
)26( )�صفاء العليل( لبن القيم )جـ:3 - �ض: 1355 - الباب ال�صابع والع�صرون: يف دخول الإميان بالق�صاء والقدر والعدل 

والتوحيد واحلكمة حتت قوله ¤ : )ما�ض يَفّ حكمك، عدل يَفّ ق�صاوؤك(.
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-تعالى- من الأ�سماء، فوجب الوقوف يف ذلك على الن�ض .. ولأن ت�سميته -تعالى- مبا 
مل ي�سم به نف�سه اأو اإنكار ما �سّمى به نف�سه جناية يف حقه -تعالى«)27(، ويقول ال�صيخ بكر 
اأبو زيد عند حديثه عن ا�صم )ال�صانع(: ».. هذا على راأي من اكتفى يف اإطلق الأ�سماء 
بورود الفعل، وقد غلَّط املحققون هذا ال��راأي يف مباحث مطولة نفي�سة، وق��رروا اأن 

اأ�سماء اهلل توقيفية«)28(.

اهلل  اأ�سماء  يف  بالتوقف  امل��راد  هل  ال�صابط:  بهذا  املتعلقة  اخلالفية  امل�صائل  ومن 
توقيفياً؟،  امل�ستق  ال�سم  اأ�سل  كون  امل��راد  اأن  اأم  ن�صاً،  اال�صم  ورود  ا�صرتاط  احل�صنى 
اأُ�صتق منها ال�صم.  فا�صما )العزيز( و)الوهاب( -مثاًل- وردا ن�صًا يف  التي  اأي ثبوت )ال�صفة( 

ا�صما )الباقي(  بينما  ھ  ھھ  ھ  ے  ے ۓ}]�ض: 9[،  تعالى: {  قوله 
و)اجلليل( – وهما من الأ�صماء التي وردت يف اجلمع املدرج بحديث اأبي هريرة ›- مل 
الُل(  الثابتة  ترد ن�صًا يف الكتاب اأوال�صنة الثابتة، واإمنا ا�صتقت من �صفات )اْلَبَقاُء( و)اجْلَ

هلل   يف قوله تعالى:  { ۈئ  ۈئ    ېئ} ]طه: 73[ ويف قوله تعالى:  { ڌ   ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ} ]الرحمن: 27[، فاأجاز كثري من املتقدمني ا�صتقاق الأ�صماء من ال�صفات، 
اأو ال�صنة، واأن تقت�صي الكمال املطلق الذي  وا�صرتطوا لذلك ثبوت ال�صفة بورودها يف الكتاب 
يحمد عليه الرب وميدح، ول يوهم نق�صًا بوجه من الوجوه. يقول الدكتور حممد خليفة التميمي 
عن منهج ا�صتقاق الأ�صماء من ال�صفات الثابتة: »وهذا الّنهج نا�سره وعا�سده اأكرث العلماء 
الذين اهتّموا بجمع الأ�سماء احل�سنى، وبخا�سة املتقّدمني منهم، فمن خلل ا�ستقرائي 
جلميع العلماء وجدت اأن الكثري منهم يراعي ذلك ال�صرط عند ذكره للأ�صماء فياأخذون 
اإطلقها  ال�سفة يف حال  باأن تكون  التقّيد  ال�ستقاق، ولكن مع  الأ�سماء بطريق  بع�ض 
اأن  اإطلقها  و�سرٍ، فلبّد يف حال  اأو خيٍ  اإل��ى كماٍل ونق�ٍض، وم��دٍح وذم،  غَي منق�سمٍة 
تكون مدحا مطلقا«)29(، وقد خالف هذا الراأي بع�ض العلماء، واحتجوا باأن اهلل  اخت�ض 

)27( )القواعد املثلى( لل�صيخ ابن عثيمني يرحمه اهلل )�ض: 12(. 
)28( )معجم املناهي اللفظية( لل�صيخ بكر بن عبداهلل اأبو زيد يرحمه اهلل )�ض: 207(. 

)29( )معتقد اأهل ال�صنة واجلماعة يف اأ�صماء اهلل احل�صنى( للدكتور حممد خليفة التميمي )�ض: 126 - 127(.
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بالأ�صماء احل�صنى التي اأطلقها على نف�صه يف حمكم كتابه، وفيما اأوحاه اإلى ر�صوله ¤، ولي�ض 
لأحد اأن ي�صميه مبا مل ي�صم به نف�صه، وهو -�صبحانه- اأعلم مبا يليق بجالله، ومر معنا قول 
اأطلق  اأ�سماء اهلل لي�ست من فعل الآدميني وت�سمياتهم«)30(، واهلل    ابن القيم: »اأن 

على نف�صه اأ�صماًء كـ )الرحمن( فقال �صبحانه: { ژ  ژ   ڑ  ڑک  کک  ک  گ  گ  
ٱ     } تعالى:  فقال  )الرحمة(   بـ  نف�صه  وو�صف  ڳ}]الإ�صراء:110[،  گ   گ   
يرحم  اأنه  اأفعاله  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ}]الأنعام:147[، وذكر من 
فقال �صبحانه: {  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ}]يو�صف:53[، ومع ذلك اأمر 
عباده باأن يتعبدوه ويدعوه باأ�صمائه التي �صمى بها نف�صه دون �صفاته، فيقال: عبدالرحمن، 
ويدعى )يا رحمن ارحمنا(، لكن ل ُيتعبد ب�صفاته ول يدعى بها، فال يقال عبد الرحمة، ول 
يدعى: يا رحمة اهلل ارحمينا؛ ومهما بلغت عقول الب�صر من توقد الذهن وعلوِّ العلم فاإنها تظل 
عاجزة عن اإدراك ما ي�صتحقه اهلل -�صبحانه وتعالى- من الأ�صماء احل�صنى وال�صفات العلى، 
عليك،  ثناء  اأح�صي  )..ل   :¤ قال  كما  وعظمته  بجالله  يليق  مبا  اأعلم  -�صبحانه-  وهو 
اأنت كما اأثنيت على نف�صك()31(، فالأولى الوقوف عند ذلك دون زيادة اأو نق�صان، فنثبت 

هلل   ما اأثبته لنف�صه يف كتابه اأو على ل�صان ر�صوله ¤ من الأ�صماء، ول نزيد على ذلك 
با�صتقاق اأو قيا�ض اأو غريه، وقد اأ�صارت اإلى ذلك اللجنة الدائمة  للبحوث العلمية والإفتاء يف 
جوابها على �صوؤال اأحد ال�صائلني عن ا�صم )الف�سيل(: وهل هو من اأ�صماء اهلل احل�صنى؟، 
املت�سمنة  احل�سنى  بالأ�سماء  اخت�ض  باأنه  نف�سه  عن  -�سبحانه-  اأخ��رب   ..  « فقالت: 
لكمال �سفاته، ولعظمته وجلله، واأمر عباده اأن يدعوه بها ت�سمية له مبا �سمى به 
نف�سه، واأن يدعوه بها ت�سرعاً وخفية يف ال�سراء وال�سراء، ونهاهم عن الإحلاد فيها 
بجحدها اأو اإنكار معانيها، اأو بت�سميته مبا مل ي�سِمّ به نف�سه، اأو بت�سمية غيه بها، 
وتوعد من خالف يف ذلك ب�سوء العذاب. وقد �سمى اهلل نف�سه باأ�سماء يف حمكم كتابه، 
وفيما اأوحاه اإلى ر�سوله ¤ من ال�سنة الثابتة ولي�ض من بينها ا�سم )الف�سيل(، ولي�ض 

)30( )�صفاء العليل( لبن القيم )جـ:3 - �ض: 1355(.
)31( رواه م�صلم برقم )486(.

الباب األول: ضوابط إحصاء األسماء الحسنى
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لأحد اأن ي�سميه بذلك؛ لأن اأ�سماءه -تعالى- توقيفية، فاإنه -�سبحانه- هو اأعلم مبا 
يليق بجلله، وغيه قا�سر عن ذلك، فمن �سماه بغي ما �سمى به نف�سه اأو �سماه به 
ر�سوله ¤ فقد اأحلد يف اأ�سمائه وانحرف عن �سواء ال�سبيل .. واأ�سماء اهلل توقيفية 
فل ي�سمى -�سبحانه- اإل مبا �سمى به نف�سه اأو �سماه به ر�سوله ¤ ول يجوز اأن ي�سمى 
امية،  با�سم عن طريق القيا�ض اأو ال�ستقاق من فعل ونحوه خلفاً للمعتزلة والكَرّ

تعالى: {ۇئ   قوله  من  اأخ���ذاً  م�ستهزئاً،  ول  م��اك��راً،  ول  ب��ّن��اًء،  ت�سميته  يجوز  فل 
ۇئ  ۆئ}]الذاريات:47[، وقوله تعالى: {ڀڀڀ} ]اآل عمران:54[، 
{ەئ  ەئ  وئ}]البقرة:15[، ول يجوز ت�سميته زارع��اً، ول ماهداً، ول  وقوله تعالى: 

{ڱ   تعالى:  قولـــه  م�ن  اأخ��ذاً  ذل��ك  ونح�و  �سديداً،  ول  قابًل،  ول  من�سئاً،  ول  فالقاً، 
ىئ}]الذاريات:48[،  ېئ    } تعالى:  وقوله  }]الواقعة:64[،  ں  ں   ڱ   ڱ  

وقوله: { ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ}]الأنعام:95[، وقوله: {ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
مل  لأنها  ڄ}]غافر:3[؛  ڦ   ڦ   ڦ    } وقوله:  وئ}]الواقعة:72[، 
ت�ستعمل يف هذه الن�سو�ض اإل م�سافة، ويف اإخباٍر على غي طريق الت�سمي، ل مطلقة، 
فل يجوز ا�ستعمالها اإل على ال�سفة التي وردت عليها يف الن�سو�ض ال�سرعية، فيجب 
اإل ل�سم من الأ�سماء التي �سمى بها نف�سه �سريحاً يف القراآن،  األ يعبَّد يف الت�سمية 
اأو �سماه بها ر�سوله ¤ فيما ثبت عنه  من الأحاديث«)32(، ومن الفوائد التي اأ�صار اإليها 
تعالى: {  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ}]البقرة:260[،  لقوله  ابن عثيمني عند تف�صريه  ال�صيخ 
واإثبات  و)احلكيم(،  )العزيز(  وهما:  اهلل؛  اأ�سماء  من  ا�سمني  اإثبات  ومنها:   « قوله: 
ما ت�سمناه من ال�سفة؛ وهي )العزة(، و)احلكمة(؛ لأن كل ا�سم من اأ�سماء اهلل فهو 
مت�سمن ل�سفة ول عك�ض؛ يعني: لي�ض كل �سفة يوؤخذ منها ا�سم، لكن كل ا�سم يوؤخذ 
مت�سمن  اأ�سمائه  من  ا�سم  فكل  واأو���س��اف،  اأع���لم،  اهلل    اأ�سماء  لأن  �سفة؛  منه 

الفتوى )3862( برئا�صة رئي�ض  العلمية والفتاء( )جـ:11- �ض: 454 - 458(، رقم  للبحوث  الدائمة  اللجنة  )32( )فتاوى 
اللجنة ال�صيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز وم�صاركة نائبه ال�صيخ عبدالرزاق عفيفي وع�صوية كل من ال�صيخ عبداهلل بن قعود 

وال�صيخ عبداهلل بن غديان رحمهم اهلل اأجمعني.
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اأبو زيد عند تعداده  ال�صيخ بكر  اأو لوازمها«)33(، وقال  ا�ستقاقه،  التي دل عليها  لل�سفة 
التعبيد لأ�سماٍء  الغلط يف  ومن هذا:   ..  « املولود بها:  التي يحرم ت�صمية  الأ�صماء  لأوجه 
اأ�سماء اهلل -تعالى- ولي�سْت كذلك؛ مثل: عبد املق�سود، عبد ال�ستار،  اأنها من  ُيظنُّ 
عبد املوجود، عبد املعبود، عبد الهوه، عبد املْر�سل، عبد الوحيد، عبد الطالب، عبد 
النا�سر، عبد القا�سي، عبد اجلامع، عبد احلنان، عبد ال�ساحب – للحديث ال�صحيح: 
)ال�صاحب يف ال�صفر()34( – عبد الويف .. فهذه يكون اخلطاأ فيها من جهتني: من جهة 
ت�سمية اهلل مبا مل يرْد به ال�سمع، واأ�سماوؤه -�سبحانه- توقيفيٌة على الن�ض من كتاٍب 
وكثي   ،¤ ر�سوله  ول  نف�سه  به  اهلل  ي�سم  التعبيد مبا مل  الثانية:  واجلهة  �سنٍة،  اأو 
منها من �سفات اهلل الُعلى، لكن قد غلط غلطاً بيناً من جعل هلل من كل �سفة ا�سماً، 
وا�ستق له منها، فقــول اهلل تعالى: {ڃ  چ  چ}]غافر:20[، ل ي�ستق هلل منها 
الغ�صن:  ال�صيخ عبداهلل  القا�سي، وهكذا«)35(، وقال  القا�سي، لهذا فل يقال: عبد  ا�سم 
اأو من ال�سفة ا�سماً؛  اأن ن�ستق من الفعل،  اأ�سماء اهلل م�ستقة، لكن ل يجوز لنا  اإن   «
لأن اأ�سماء اهلل – وهي التي وردت ب�سيغة ال�سم – توقيفية، فل ن�سمي اهلل اإل مبا 
�سمى به نف�سه، اأو �سماه به ر�سوله ¤، فاإذا ثبت ال�سم بالن�ض، جاز لنا اأن ن�ستق منه 
�سفة وفعًل اإذا كان الفعل متعدياً، اأو �سفة فقط اإذا كان الفعل لزماً -واهلل اأعلم«)36(، 
وعلى كلٍ فامل�صاألة لي�ض هذا حمل ب�صطها وحترير النزاع فيها، واإمنا الإ�صارة اإلى �صبب اإيراد 

الأ�صماء امل�صتقة يف م�صنفات الكثري من العلماء املتقدمني.
ثبت  التي  الأ�سماء  الكتاب على  اقت�سرنا يف هذا  وخروجاً من اخل��لف فقد 

ورودها ب�سورة ال�سم دون ال�ستقاق.
وعليه فاإن اأ�صماء اهلل احل�صنى ن�صية توقيفية، تعتمد يف اإثباتها على ورودها ب�صورة 

ال�صم يف الكتاب و�صحيح ال�صنة، ول ُت�صتنبط عن طريق القيا�ض اأو ال�صتقاق.
)33( )تف�صري �صورة البقرة( لل�صيخ ابن عثيمني عند تف�صري: ]البقرة:260[.

)34( رواه م�صلم برقم )1342(.
)35( )معجم املناهي اللفظية( لل�صيخ بكر بن عبداهلل اأبو زيد عند احلديث عن ا�صم )عبد املطلب(.

)36( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( لل�صيخ عبداهلل الغ�صن )�ض: 147( بت�صرف ي�صري.
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	•ال�سابط الثان: »�سحة الإطلق باأن يفيد ال�سم املدح والثناء بنف�سه دون 
متعلق اأو قيد«)37(:

اأن يرد ال�صم يف �صياق الن�ض مفردا مطلقا، يفيد املدح والثناء على اهلل  اأي ل بد 
بنف�صه؛ ودون قـيد اأو اإ�صافة؛ لأن التقييد يحد من اإطالق احُل�ْصن والكمال، ويخ�ص�ض كمال 
البالغة  اأي  اأ�صماءه باحل�صنى؛  اإليه، واهلل - �صبحانه - و�صف  اأ�صيف  اأو  ال�صم مبا قيد به، 
مطلق احل�صن بال حد ول قيد. قال الإمام ابن القيم: »فعليك مبراعاة ما اأطلقه -�سبحانه- 
على نف�سه من الأ�سماِء وال�سفات، والوقوف معها، وعدم اإطلق ما مل يطلقه على 
نف�سه ما مل يكن مطابقاً ملعنى اأ�سمائه و�سفاته، وحينئذ فيطلق املعنى ملطابقته له، 
فاإنه ل  به وغيه،  اإلى ما ميدح  اأو منق�سماً  اإذا كان جممًل،  �سيما  اللفظ، ول  دون 
يجوز اإطلقه اإل مقيداً، وهذا كلفظ الفاعل وال�سانع، فاإنه ل يطلق عليه فى اأ�سمائه 
احل�سنى اإل اإطلقاً مقيداً، اأطلقه على نف�سه كقوله تعالى: { ۇ ۇ ۆ}]الربوج:16[، 
متىت}]النمل:  خت  حت  جت    يب  ىب   } وقوله:  ڇ}]اإبراهيم:27[،  ڇ  ڇ  چ    }
زارعاً، ول ماهداً،  ت�سميته  .. ول يجوز   « الدائمة:  اللجنة  88[«)38(، ومما جاء يف فتوى 

ول فالقاً، ول من�سئاً، ول قابًل، ول �سديداً، ونحو ذلك اأخذاً من قوله تعالى: {ڱ  
ىئ}]الذاريات:48[،  ېئ    } تعالى:  وقوله  ں}]الواقعة:64[،  ں   ڱ   ڱ  

ەئ       ائ   ائ   {ى   وقوله:  پ}]الأنعام:95[،  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    } وقوله: 
لأنها  ڄ}]غافر:3[؛  ڦ   ڦ   ڦ    } وقوله:  وئ}]الواقعة:72[،  ەئ  
ل  الت�سمي،  على غي طريق  اإخباٍر  ويف  اإل م�سافة،  الن�سو�ض  هذه  ت�ستعمل يف  مل 
الإح�صاء  اللزمة  االأ�صا�صية  ال�صروط  »من  الر�صواين:  الدكتور  ويقول  مطلقة..«)39(، 
الأ�سماء احل�سنى اأن يرد ال�سم يف �سياق الن�ض مفردا مطلقا دون اإ�سافة ُمَق�ييِّدة اأو قرينة 
ظاهرة حتد من الإطلق؛ وذلك باأن يفيد املدح والثناء على اهلل بنف�سه؛ لأن الإ�سافة 

)37( )معتقد اأهل ال�صنة واجلماعة يف اأ�صماء اهلل احل�صنى( للدكتور حممد خليفة التميمي )�ض: 55(.
)38( )طريق الهجرتني( لبن القيم ) �ض:271(.

)39( )فتاوى اللجنة الدائمة(، �صبق الإ�صارة اإلى م�صدرها انظر �ض:48.
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والتقييد يحدان من اإطلق احُل�ْسن والكمال على قدر ما اأ�سيف اإليه ال�سم اأو ُقييِّد به، 
واهلل ذكر اأ�سماءه باللنهائية يف احل�سن، وهذا يعني الإطلق التام الذي يتناول جلل 
الذات وال�سفات والأفعال«)40(، وخالف جمٌع من اأهل العلم هذا الراأي، وذهبوا اإلى اعتبار 
ها من اأ�صماء اهلل احل�صنى، واأن ُح�صن ال�صم وكماله يظهر  الأ�صماء املقيدة وامل�صافة، وعِدّ
بالتقييد والإ�صافة، واحتجوا بدعاء النبي ¤ بهذه الأ�صماء املقيدة، كقوله ¤: )اللهم منزل 
الكتاب، وجمري ال�صحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وان�صرنا عليهم()41(،  يقول �صيخ 

الإ�صالم ابن تيمية: »وكذلك اأ�سماوؤه امل�سافة مثل :  اأرحم الراحمني، وخي الغافرين، 
ورب العاملني، ومالك يوم الدين، واأح�سن اخلالقني، وجامع النا�ض ليوم ل ريب فيه، 
ومقلب القلوب، وغي ذلك مما ثبت يف الكتاب وال�سنة، وثبت يف الدعاء بها باإجماع 
يكون م�سافاً،  ما  -تعالى-  اهلل  اأ�سماء  »ومن  ابن عثيمني:  ال�صيخ  ويقول  امل�سلمني« )42(، 
مثل: )مالك امللك( و )ذي اجللل والإكرام(«)43(، وهي كثرية يف القراآن وال�صنة)44(، وينبغي 

مراعاة التقييد والإ�صافة الواردة يف الن�ض، والوقوف عنده، وعدم اطالق املقيد اأو ف�صل امل�صاف.

اهلل  اأ�صماء  من  تعد  وهل  وامل�صافة،  املقيدة  الأ�صماء  اعتبار  يف  اخلالف  وقع  وحيث 
احل�صنى؟ فقد اقت�صرنا يف هذا الكتاب على اإح�صاء الأ�صماء احل�صنى التي وردت ب�صيغة 

ال�صم املطلق الذي يفيد املدح والثناء بنف�صه دون قيد اأو اإ�صافة.

)40( )اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف الكتاب وال�صنة( للدكتور حممود عبدالرازق الر�صواين )�ض: 65(.
)41( متفق عليه: رواه البخاري برقم )2965( وم�صلم برقم )1742(.

)42( )جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية( جمع عبدالرحمن بن قا�صم: )جـ: 22 - �ض: 485(.
)43( )القواعد املثلى( لل�صيخ ابن عثيمني )�ض:25(.

اِحِمنَي}]يو�صف:92 - بديع  اأَْرَحُم الَرّ )44( ومن اأمثلة الأ�صماء املقيدة الواردة يف الكتاب وال�صنة: اأرحم الراحمني: {َوُهَو 
  - احَلاِكِمنَي}]يو�صف:80  َخرْيُ  {َوُهَو  احلاكمني:  خري    - ْر�ِض}]البقرة:117  َوالأَ َماَواِت  ال�َصّ {َبِديُع  والأر�ض:  ال�صماوات 
خري    - نَي}]الأعراف:89  الَفاحِتِ َخرْيُ  {َواأَْنَت  الفاحتني:  خري    - الَغاِفِريَن}]الأعراف:155  َخرْيُ  {َواأَْنَت  الغافرين:  خري 
ُ َخرْيُ امَلاِكِريَن}]الأنفال:30 - رفيع الدرجات:  ِريَن}]اآل عمران:150 - خري املاكرين: {َواهلَلّ ا�صِ النا�صرين: {َوُهَو َخرْيُ الَنّ
َ َعالُم  َنّ اهلَلّ َ �َصِريُع احِل�َصاِب}]اإبراهيم:51 -  عالم الغيوب: {َواأَ َرَجاِت}]غافر:15 -  �صريع احل�صاب: {اإَِنّ اهلَلّ {َرِفيُع الَدّ
التوب و�صديد  الذنب وقابل  َوالإْكَراِم}]الرحمن:78 - غافر  الِل  اجْلَ اْلُغُيوِب}]التوبة:78 -  ذو اجلالل والإكرام:   {ِذي 
ول}]غافر:3 - فاطر ال�صماوات والأر�ض:: {َفاِطِر  الَطّ الِعَقاِب ِذي  الَتّْوِب �َصِديُد  َوَقاِبِل  ْنِب  الَذّ العقاب وذو الطول: {َغاِفِر 
َ َفاِلُق احَلِبّ َوالَنَّوى}]الأنعام:95 - حميي املوتى: {اإَِنّ اَلِّذي  َماَواِت َوالأَْر�ِض}]فاطر:1 - فالق احلب والنوى: {اإَِنّ اهلَلّ ال�َصّ
يف  جاء  ومما   – َوالأَْر�ِض}]النور:35  َماَواِت  ال�َصّ ُنوُر   ُ والأر�ض: {اهلَلّ ال�صماوات  نور   - امَلْوَتى}]ف�صلت:39  مَلُْحِيي  اأَْحَياَها 

ال�صنة ال�صحيحة: جمري ال�صحاب - منزل الكتاب - هازم الأحزاب - مقلب القلوب – مذهب الباأ�ض .. وغريها الكثري.
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	•ال�سابط الثالث: دللة ال�سم على الكمال املطلق يف الو�سف:
اأن  ¤، ومعنى  ل�صان ر�صوله  اأ�صماء اهلل )ح�سنى( كما و�صفها  يف كتابه، وعلى 
واجلمال  احُل�ْصن  ا�صم يف غاية  كل  ت�صمنه  الذي  واملعنى  الو�صف  يكون  اأن  تكون )ح�سنى( 
»ولي�ض  تيمية:  ابن  الإ�صالم  �صيخ  يقول  النق�ض.  معاين  من  معنى  اأي  يحتمل  ول  والكمال، 
بخلف  واحل�سنى  ح�سنى،  كلها  كانت  ولهذا  ب��ه؛  مي��دح  ا�سم  اإل  احل�سنى  اأ�سمائه  يف 
يف  مرتادفة  اهلل  اأ�صماء  اأن  وكما  مم����دوح«)45(،  حمبوب  واحل�سن  ح�سنة،  فكلها  ال�سواأى 

دللتها على الذات، كما قال �صبحانه: { ژ ژ  ڑ ڑ  ک کک ک گ گ گ  گ 
ڳ}]الإ�صراء:110[، فهي متباينة يف دللتها على ال�صفات؛ ولذا يختلف كل ا�صم يف معناه 
عن الآخر، كما اأ�صار ابن القيم بقوله : »اإن اأ�سماء اهلل احل�سنى لها اعتباران: اعتبار من 
وبالعتبار  الأول مرتادفة،  بالعتبار  ال�سفات، فهي  واعتبار من حيث  ال��ذات،  حيث 

الثان متباينة«)46(. يقول الدكتور الر�صواين: » قال تعالى: { ژ ژ  ڑ ڑ  ک کک 
ک گ گ گ  گ ڳ}]الإ�صراء:110[، فكلها تدل على م�سمى واحد، ول فرق 
بني )الرحمن( اأو )الرحيم( اأو )امللك( اأو )القدو�ض( .. اإلى اآخر ما ُذِكر من اأ�سمائه 
احل�سنى يف الدللة على ذاته، فهي من جهة العلمية مرتادفة، اأما من جهة دللتها 

ڄ   } و�صفيتها:  على  الدللة  يف  -تعالى-  قال  وخمتلفة،  متنوعة  فهي  الو�سفية  على 
مرتبط  بها  اهلل  دعاء  اأن  ال�ستدلل  ووجه  ]الأعراف:180[،  ڃ}  ڃ  ڄ ڄ 
بحال العبد ومطلبه وما ينا�سب حاجته وا�سطراره، من �سعف اأو فقر، اأو ظلم اأو قهر، 
اأو مر�ض اأو جهل، اأو غي ذلك من اأحوال العباد، فال�سعيف يدعو اهلل با�سمه )القادر 
القدير املقتدر القوي(، والفقي يدعوه با�سمه )املعطي املقيت الرزاق الغني(، واملقهور 

املظلوم يدعوه با�سمه )احلي القيوم( اإلى غي ذلك مما ينا�سب اأحوال العباد«)47(.
وعليه فال بد اأن يكون الو�صف الذي يدل عليه كل ا�صم من اأ�صماء اهلل احل�صنى يف 

غاية اجلمال والكمال، ول يحتمل اأي معنى من معاين النق�ض.
)45( )منهاج ال�صنة النبوية( ل�صيخ الإ�صالم ابن تيمية )جـ: 5 - 409(.

)46( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ:1 - �ض: 162(.
)47( )اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف الكتاب وال�صنة( للدكتور حممود عبدالرازق الر�صواين )�ض: 180(.
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تطبيقي:  	•مثال 
لتو�سيح هذه ال�سوابط، �سوف نناق�سها من خلل اأمثلة تطبيقية، للحتمالت 

ال�ستة)48( لإمكانية حتققها:

حتقق كل ال�صوابط الثالثة: الأول:  	 الحتمال 
بورود ال�صم ن�صًا يف القراآن اأو �صحيح ال�صنة، واأن يراد به الَعَلِمية دون قيد اأو 

اإ�صافة، واأن يكون داًل على الكمال املطلق. 

وحتقق ذلك يف جميع اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف الكتاب و�صحيح ال�صنة، ومثال 
بورود ال�سم على  ال�سوابط الثلثة؛  ذلك ا�صم اهلل )اخَلِبُي( الذي حتققت فيه كل 
الَعلَمية، وداًل على الو�سفية وكمالها؛ كما يف قول اهلل  به  �سبيل الإط��لق، وم��راداً 
تعالى: { ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ  ک}]التحرمي:3[، وكذلك 
ِبرُي()49(؛ ولذا عده كل العلماء �صمن  يِنيّ اللِطيُف اخْلَ َلُيْخرِبَ اأَْو  يِني  ¤: )َلُتْخرِبِ قوله 
اأ�صماء اهلل احل�صنى، و�صرحوه يف م�صنفاتهم، يقول اخلطابي: »)اخَلِبُي(: العامل بكنه 
علمه  انتهى  الذي  »)اخَلِبُي(:  القيم:  ابن  ويقول  حقيقته«)50(،  على  املطلع  ال�سيء، 
اإلى االإحاطة ببواطن االأ�صياء وخفاياها كما اأحاط بظواهرها، فكيف يخفى على 

)اللطيف اخلبي( ما حتويه ال�سمائر وتخفيه ال�سدور؟!«)51(.

حتقق ال�صابط الأول والثاين دون الثالث: الثاين:  	 الحتمال 
او  قيد  دون  الَعَلِمية  به  مرادا  و  ال�صنة،  �صحيح  اأو  القراآن  يف  ن�صا  ال�صم  بورود 

اإ�صافة، ولكن دون الدللة على الكمال املطلق.

ويتحقق مثاًل يف ا�صم )الدهر( الذي ورد يف �صحيح ال�صنة من حديث اأبي هريرة› 

ُاخت�صرت  ولذا  الحتمالت  اأحد  �صمن  الأولى  باب  من  يدخالن  منها  اثنني  ولكن  احتمالت،  ثمانية  احلقيقة  )48(هي يف 
الحتمالت اإلى �صتة، و�صوف ي�صار اإلى ذلك عند احلديث عن الحتمال اخلام�ض.

)49( رواه م�صلم برقم )974(.
)50( )�صاأن الدعاء( لأبي �صليمان اخلطابي )�ض: 63(.

)51( )ال�صواعق املر�صلة( لبن القيم )جـ: 2 - �ض:492(.

الباب األول: ضوابط إحصاء األسماء الحسنى
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قال: قال ر�صول اهلل ¤: )قال اهلل -تعالى: يوؤذيني ابن اآدم، ي�صب الدهر، واأنا الدهر، 
فال�سابط الأول متحقق يف ورود ال�صم ب�صند  اأَُقلِّب الليل والنهار()52(،  بيدي الأمر، 
�صحيح عن النبي ¤، وال�سابط الثان كذلك متحقق يف ورود ال�صم على �صبيل الإطالق 
دون قيد اأو اإ�صافة، ومرادًا به الَعَلِمية، اأما ال�سابط الثالث فغري متحقق لكون )الدهر( 
ا�صم جامد ل يت�صمن و�صفا يفيد املدح والثناء على اهلل بنف�صه، يقول ال�صيخ ابن عثيمني: 
يلحقه  يت�سمن معنى  ا�سم جامد ل  لأنه  اأ�سماء اهلل -تعالى-  لي�ض من  »)الدهر( 
بالأ�سماء احل�سنى، ولأنه ا�سم للوقت والزمن، قال اهلل -تعالى- عن منكري البع�ث: 
{ ڤ ڤ ڤ  ڦ   ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ} ]اجلاثية:24[، يريدون مرور 
: يوؤذيني ابن اآدم ي�صب الدهر، واأنا  الليايل والأي��ام، فاأما قوله ¤ : )قال اهلل 
اأ�سماء اهلل  اأن الدهر من  اأَُقلِّب الليل والنهار(، فل يدل على  الدهر، بيدي الأمر، 
-تعالى- وذلك اأن الذين ي�سبون الدهر اإمنا يريدون الزمان الذي هو حمل احلوادث، 
ل يريدون اهلل -تعالى- فيكون معنى قوله: )واأنا الدهر( ما ف�سره بقوله: )بيدي 
الأمر اأَُقلِّب الليل والنهار( فهو -�سبحانه- خالق الدهر وما فيه، وقد بني اأنه يقليِّب 
اأنه  يتبني  املقلَّب، وبهذا  املقليِّب هو  اأن يكون  الدهر، ول ميكن  والنهار وهما  الليل 

ميتنع اأن يكون الدهر يف هذا احلديث مراداً به اهلل تعالى«)53(.

حتقق ال�صابط الأول والثالث دون الثاين: الثالث:  	 الحتمال 
بورود ال�صم ن�صا يف القراآن اأو �صحيح ال�صنة، ودللته على الكمال املطلق، دون اأن 

يراد به الَعَلِمية ب�صبب التقييد اأو الإ�صافة.

ويتحقق يف اأ�صماء كثرية جدًا، ل �صيما امل�صافة منها، نحو ا�صم )ال�سريع( فال�سابط 
الأول متحقق لوروده يف قوله تعالى: { ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}]املائدة:4[، وقوله 
يف  -اأي�صًا-  متحقق  الثالث  وال�سابط  جح مح جخ حخ}]الأنعام:165[،   } تعالى: 
جرير  ابن  يقول  -�صبحانه-  له  ْرَعة()54(  )ال�ُسّ �صفة  وثبوت  الو�صفية،  كمال  على  دللته 

)52( متفق عليه: رواه البخاري برقم )7491( ورواه م�صلم برقم )2246(.
)53( )القواعد املثلى( لل�صيخ ابن عثيمني )�ض: 12(.

)54( )�صفات اهلل  الواردة يف الكتاب و ال�صنة( لل�صقاف )�ض: 144(.
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 - ذك��ره  جل   - لأن��ه  ال�ح�ساب؛  ب�سرعة  نف�سه  ث��ن��اوؤه-  -ج��ل  و�سف  »واإن�ما  الطربي: 
ُيْح�سي ما ُيْح�سى من اأعمال عب�اده بغي عقد اأ�سابع، ول فكر، ول روية فعل العجزة 
ال�سعفة من ال�خ�لق، ولكنه ل يخف�ى عل�يه �سيء ف�ي الأر�ض ول ف�ي ال�سماء، ول يعزب 
عنه مثقال ذّرة ف�يهما، ثم هو م�جاٍز عب�اده عل�ى كل ذلك؛ فلذلك -جل ذكره- اُْمُتِدَح 
ب�سرعة ال�ح�ساب«)55(، ويقول الزجاجي: »اإنه �سريع احل�ساب لعباده، واأن اأفعاله ت�سرع 
فل يبطئ  منها �سيء عما اأراد؛ لأنه بغي مبا�سرة ول علج، ول كلفة، واإمنا اأمره 
ل�سيء اإذا اأراده اأن يقول له كن فيكون«)56(، اأما ال�سابط الثان فهو غري متحقق لكون 
ْرَعة( يف الآيتني قد قيدت باحل�صاب والعقاب ومل تطلق، وهذا يجعل ح�صن ال�صم مقرونًا  )ال�ُسّ
بالتقييد والإ�صافة الظاهرة يف الن�ض، يقول ال�صيخ الر�صواين: »من ال�صروط االأ�صا�صية 
اللزمة لإح�ساء الأ�سماء احل�سنى اأن َيِرَد ال�سم يف �سياق الن�ض مفرداً مطلقاً دون 
والثناء  امل��دح  ب��اأن يفيد  وذل��ك  الإط��لق؛  اأو قرينة ظاهرة حتد من  ُمَق�ييِّدة  اإ�سافة 
على  والكمال  احُل�ْسِن  اإط��لق  من  يحدان  والتقييد  الإ�سافة  لأن  بنف�سه؛  اهلل  على 
قدر ما اأ�سيف اإليه ال�سم اأو قيد به، واهلل ذكر اأ�سماءه باللنهائية يف احُل�ْسِن، وهذا 
يعني الإطلق التام الذي يتناول جلل الذات وال�سفات والأفعال ... ور�سول اهلل ¤ 
دعا يوم الأحزاب على امل�سركني فقال يف دعائه: )اللهم منزل الكتاب، �صريع احل�صاب، 
بالإ�سافة  مقروناً  ال�سم  ح�سن  يجعل  تقييد  كله  فهذا  ــزاب()57(،  الأح اهزم  اللهم 

الظاهرة يف الن�ض، ولو اأطلق ل ي�سح«)58(، ومن الأ�صماء التي وردت م�صافة -اأي�صًا- 
ڄ}]غافر:3[،  ڦ   ڦ   ڦ    } تعالى:  قوله  يف  و)الفالق(  )ال�سديد(  ا�صما 

ٻ    } وقوله:  }]الرعد:13[،  يئ  ىئ   مئ    حئ   جئ   ی   ی     } تعالى:  وقوله 
ڤ   ٹ   ٹ       ٹ    } تعالى:  وقوله  پ}]الأنعام:95[،  ٻ   ٻ   ٻ  
جواز  بعدم  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  اأ�صارت  وقد  ڤ}]الأنعام:96[، 

)55( تف�صري )جامع البيان يف تف�صري القراآن( للطربي عند تف�صري: ]البقرة:202[.
)56( )ا�صتقاق اأ�صماء اهلل( لبي القا�صم الزجاجي )�ض: 127(.

)57( متفق عليه: رواه البخاري برقم )2933( وم�صلم برقم )1742(.
)58( )اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف الكتاب وال�صنة( للدكتور حممود عبدالرازق الر�صواين )�ض: 65 و 67(.

الباب األول: ضوابط إحصاء األسماء الحسنى
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اإطالقها كاأ�صماء ب�صبب التقييد بالإ�صافة فقالت: »ول يجوز ت�سميته زارعاً، ول ماهداً، ول 
فالقاً، ول من�سئاً، ول قابًل، ول �سديداً، ونحو ذلك اأخذاً من قوله: {ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں }]الواقعة:64[، وقوله: { ېئ  ىئ}]الذاريات:48[، وقوله: { ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
وئ}]الواقعة:72[،  ەئ   ەئ    ائ   ائ   {ى   وقوله:  پ}]الأنعام:95[، 
اإل  الن�سو�ض  هذه  يف  ت�ستعمل  مل  لأنها  ڄ}]غافر:3[؛  ڦڦ   ڦ    } وقوله: 

م�سافة، ويف اإخبار على غي طريق الت�سمي، ل مطلقة .. «)59(.

حتقق ال�صابط الأول دون الثاين والثالث: الرابع:  	 الحتمال 

بورود ال�صم ن�صا يف القراآن اأو �صحيح ال�صنة، ولكن دون اأن يراد به الَعَلِمية باأن 

يكون مقيدًا اأو م�صافًا، اإلى جانب عدم دللته على الكمال املطلق.

{ک  تعالى:  قوله  يف   ورد  ال�صم   فهذا  )املاكر(  ا�صم  يف  -مثاًل-  ويتحقق 
ں  ڱں  ڱ   ڱ  ڳڱ  ڳ    ڳ  ڳ    گ   گ  گ   گ  ک  

ال�صم  اإطــالق  �صحة  يف  الثاين  ال�صابط  اأن  غري  ڻ}]الأنفال:30[،  ڻ 

الكافرين؛  مكر  مقابلة  يف  وهو  والكمال،  املــدح  مبقام  ال�صم  لتقييد  متحقق،  غري 
وتخ�صي�صها  ال�صفة،  اإطالق  تقييد  فجاء  والكمال،  النق�ض  حتتمل  املكر  �صفة  لأن 
يقول  واملجرمني،  الكافرين  مكر  مقابلة  يف  وهــو  مــدحــًا،  فيه  تكون  الــذي  باملقام 
ال�صيخ ابن عثيمني: »اإن املَْكر يف حمله حممود، يدل على قوة املاكر، واأنه غالب 
تقول:  اأن  يجوز  فل  الإط���لق،  على  به  اهلل  يو�سف  ل  ولذلك  خ�سمه؛  على 
تعالى:  قوله  مثل  مدحاً؛  يكون  مقام  يف  ال�سفة  هذه  تذكر  واإمن��ا  ماكر،  اهلل  اإَنّ 

ڳ  ڳ   {ڳ  تعالى:  وقولـه  ڱ}]الأنفال:30[،  ڱ   ڱ   }
ڃ   ڃ   } تعالى:  قوله  ومثـل  ڱ}]النمل:50[،  ڱ  ڱ  ڱ 
)59( )فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء( )جـ:11- �ض: 454 - 458(، رقم الفتوى )3862(، برئا�صة رئي�ض 
اللجنة ال�صيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز وم�صاركة نائبه ال�صيخ عبدالرزاق عفيفي وع�صوية كل من ال�صيخ عبداهلل بن قعود 

وال�صيخ عبداهلل بن غديان -رحمهم اهلل اأجمعني.
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چ}]الأعراف:99[، ول ُتنفى عنه هذه ال�سفة على �سبيل الإطلق، بل اإنها يف 
التي ل تكون مدحاً ل يو�سف  املقام  يو�سف بها، ويف  التي تكون مدحاً  املقام 
بها، وكذلك ل ي�سمى اهلل به فل يقال: اإَنّ من اأ�سماء اهلل املاكر«)60(، وبالتايل 
فاإن ال�صابط الثالث غري متحقق -اأي�صًا- لعدم اإطالق ال�صفة كما اأ�صار ال�صيخ ابن 

عثيمني -رحمه اهلل تعالى.

حتقق ال�صابط الثاين والثالث دون الأول)61(: اخلام�س:  	 الحتمال 

باأن يكون ال�صم مرادا به الَعَلِمية دون قيد او اإ�صافة، وداًل على الكمال املطلق، 

ولكن دون وروده ن�صا يف القراآن اأو �صحيح ال�صنة.

ويتحقق مثاًل يف ا�صم )الر�سيد( فال�سابط الثان متحقق يف وروده ب�صيغة ال�صم دون 
على  لدللته  -اأي�صًا-  متحقق  الثالث  وال�سابط  الرتمذي،  عند  الأ�صماء  �صرد  حديث  يف  قيد 
 :¤ النبي  قول  ال�صحيحة، يف  بال�صنة  ثابتة هلل    �ْسد(، وهي �صفة  الو�صفية يف )الرُّ كمال 
)الإمام �صامن، واملوؤذن موؤمتن، اللهم اأر�صد الأئمة، واغفر للموؤذنني()62(، فاهلل    قوله 

وير�صد احلريان  اإلى م�صاحلهم،  اأر�صد اخللق  الذي  ُر�ْصد، وهو  واأحكامه  ُر�ْصد،  وفعله  ُر�ْصد، 
ال�سال ويهديه اإلى ال�سراط امل�ستقيم، اإال اأن ال�سابط الأول غري متحقق لعدم ورود ال�صم 
 )63(

يف القراآن الكرمي اأو �صحيح ال�صنة، واإمنا ورد يف اإحدى روايات حديث اأبي هريرة ›
)60( )املجموع الثمني( لل�صيخ ابن عثيمني )جـ: 2 - �ض: 65(.

)61( ومن باب الأولى دخل �صمن هذا املعنى احتمالن مل يذكرا �صمن الحتمالت ال�صتة وهما:
    	 اأن يراد بال�صم  الَعَلِمية دون قيد اأو اإ�صافة، ولكن دون وروده ن�صًا يف القراآن اأو �صحيح ال�صنة، ودون دللته على الكمال 
املطلق، ومثاله ا�صم )ال�صار(، فهذا ال�صم مل يرد ا�صمًا ول و�صفًا ول فعاًل يف القراآن اأو يف �صحيح ال�صنة ، واإمنا ورد ب�صيغة 

ال�صم يف حديث )ال�صرد( الذي رواه الرتمذي، وهي رواية �صعيفة كما �صيتبني، اإ�صافة اإلى عدم دللته على الكمال املطلق.
    	 اأن يكون ال�صم داًل على الكمال املطلق، ولكن دون وروده ن�صًا يف القراآن اأو يف �صحيح ال�صنة، ودون اأن يراد به الَعَلِمية: مثل 
ا�صم )املق�صود(، فهو يدل على الكمال املطلق هلل رب العاملني الذي تق�صده اخلالئق يف الرغائب، وعند حلول امل�صائب وال�صدائد، 

ولكن هذا ال�صم مل يرد ن�صا يف القراآن ول يف ال�صنة، واإمنا اأ�صتقه بع�صهم من قوله تعالى : {  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
، وعلى �صحة ال�صت�صهاد فهو فعٌل ولي�ض ا�صمًا مرادًا به الَعَلِمية. ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ}]النحل:9

)62( رواه اأبو داود والرتمذي و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم )2787(. 
)63( وهي الرواية التي اأخرجها الرتمذي يف كتاب الدعوات وحكم الألباين ب�صعفها يف �صعيف اجلامع برقم )1943(.

الباب األول: ضوابط إحصاء األسماء الحسنى
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والذي اأ�صار فيه  النبي ¤ اإلى عدد اأ�صماء اهلل احل�صنى، حيث اجتهد اأحد رواة احلديث 
واأدرجه فيه، وهو لي�ض  )الوليد بن م�صلم( يف جمع هذه الأ�صماء؛ كي يف�صر بها احلديث، 
الت�سعة  »اأن  تيمية:  ابن  الإ�صالم  �صيخ  يقول  منه،  اأنه  الكثريون  ¤؛ فظن  النبي  من كالم 
والت�سعني ا�سماً مل يرد يف تعيينها حديث �سحيح عن النبي ¤، واأ�سهر ما عند النا�ض 
فيها حديث الرتمذي الذي رواه الوليد بن م�سلم عن �سعيب عن اأبي حمزة، وحفاظ 
اأهل احلديث يقولون :  هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن م�سلم عن �سيوخه من اأهل 

احلديث«)64(.

 والحتمال اخلام�ض ينطبق على جميع الأ�سماء التي يجوز الإخبار بها عن 

اهلل  ، ل �صيما امل�صتقة من اأفعاله -�صبحانه- ودلت على الكمال املطلق يف الو�سف، 
يقول ابن القيم: »اإن ما يدخل يف باب الإخبار عنه -تعالى- اأو�سع مما يدخل يف باب 
اأ�سمائه و�سفاته، كال�سيء واملوجود والقائم بنف�سه، فاإنه يخرب به عنه، ول يدخل يف 
اأ�سمائه احل�سنى و�سفاته العليا«)65(، وقال يف مو�صع اآخر: »وكذلك باب الإخبار عنه 
بال�سم اأو�سع من ت�سميته به، فاإنه يخرب عنه باأنه �سيء، وموجود، ومذكور، ومعلوم، 

ومراد، ول ي�سمى بذلك«)66(.

عدم حتقق كل ال�صوابط الثالثة: ال�صاد�س:  	 الحتمال 

باأن ل يرد ال�صم ن�صا يف القراآن اأو �صحيح ال�صنة، و مل ُيرد به الَعَلِمية، ول يدل 

على الكمال املطلق يف الو�صفية.

اأو  الكرمي  القراآن  يف  يرد  مل  ا�صم  وهو  )امل�صتهزئ(،  ا�صم  يف  مثاًل  ذلك  وحتقق 
�صحيح ال�صنة كا�صم مرادًا به الَعَلمية، واإمنا ورد كفعل من اأفعال اهلل يف مقابلة ا�صتهزاء 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   {ۈ  تعالى:  قوله  يف  باملوؤمنني،  املنافقني 
)64( )جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية( جمع عبدالرحمن بن قا�صم )جـ: 22 –  �ض: 482(.

)65( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 1 - �ض: 161(.
)66( )مدارج ال�صالكني( لبن القيم )جـ: 3 - �ض: 415(.
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ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې     ې  ې 
ۆئ}]البقرة:14-15[، فا�صتق بع�صهم هلل – �صبحانه وتعالى - ا�صمًا من هذا الفعل!. 
�سحيح  اأو  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  وروده  لعدم  يتحققا  مل  وال��ث��ان  الأول  فال�سابط 
ال�سابط الثالث غي متحقق -اأي�صًا- لأن ال�صتهزاء  ال�سنة ب�سيغة ال�سم، وكذلك 
اإطالقه يف حق اهلل دون تقييد، ولكن  اآخر، فال ي�صح  يكون كماًل يف مو�صع ونق�صًا يف 
ي�صح القول باأن اهلل ي�صتهزئ باملنافقني يف مقابل ا�صتهزائهم باملوؤمنني. يقول ابن القيم: 
بالكيد واملكر واخل��داع وال�ستهزاء مطلقاً، ول  »اإن اهلل -تعالى- مل ي�سف نف�سه 
ذلك داخل يف اأ�سمائه احل�سنى، ومن ظن من اجلهال امل�سنفني يف �سرح الأ�سماء 
احل�سنى اأن من اأ�سمائه -تعالى- املاكر، املخادع، امل�ستهزئ ، الكائد، فقد فاه باأمر 
عظيم، تق�سعر منه اجللود، وتكاد الأ�سماع ت�سم عند �سماعه، وغَرّ هذا اجلاهل اأنه 
-�سبحانه وتعالى- اأطلق على نف�سه هذه الأفعال، فا�ستق له منها اأ�سماء، واأ�سماوؤه 
ال��ودود،  )الرحيم،  ب�  وقرنها  احل�سنى  الأ�سماء  يف  فاأدخلها  ح�سنى،  كلها  -تعالى- 
لي�ست ممدوحة مطلقاً،  الأفعال  ف��اإن هذه  وه��ذا جهل عظيم،  الكرمي(،  احلكيم، 
بل متدح يف مو�سع، وتذم يف مو�سع، فل يجوز اإطلق اأفعالها على اهلل -تعالى- 

مطلقاً«)67(.

لدينا  ما جتّمع  كل  اأ�صماء اهلل احل�صنى على  الثالثة لإح�صاء  ال�صوابط  بتطبيق 
مع  امللحقة  الأ�صماء  �صرد  اأحاديث  روايات  اأو يف  وال�صنة،  الكتاب  الــواردة يف  الأ�صماء  من 
حديث اأبي هريرة ›،  وكذلك ما ورد يف الكتب القدمية اأو احلديثة التي اهتمت باإح�صاء 
قمنا  التي  وهــي  ا�صماء(،   )107(( يف  ال�صوابط  تلك  حتققت  فقد  احل�صنى،  الأ�صماء 
اإلى ت�صهيل حفظها وفهم معانيها من خالل  باإح�صائها و�صرحها يف هذا الكتاب، و�صعينا 

ت�صنيفها يف ثالثني جمموعة على النحو التايل:

)67( )خمت�صر ال�صواعق( لبن القيم )جـ: 1 - �ض: 291(.

الباب األول: ضوابط إحصاء األسماء الحسنى
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مفتاح رقم املجموعة
جماميع الأ�صماءاأرقام الأ�صماءاملجموعة

ُةاملجموعـ1ـة بُّ - الإَِلُه1 - 3الأُُلوِهيَّ  اهلُل - الرَّ
ُةاملجموعـ2ـة الَواِحُد - الأَحُد - الِوتُر4 - 6الَوْحَداِنيَّ
اِهُر - الَباِطُن7- 10الإَحاَطُةاملجموعـ3ـة ُل - الآِخُر - الظَّ  الأوَّ
ُب11 - 13احَلْمُداملجموعـ4ـة يِّ احَلميُد - اجَلِميُل - الطَّ
14ُ - 17الَتْنـِزيُهاملجموعـ5ـة الُم - املَُتَكرِبّ و�ُض - ال�َصّ بوُح - الُقدُّ  ال�ُصّ
الَكِبرُي - الَعِظيُم - امَلجيُد18 - 20اْلَعَظَمُةاملجموعـ6ـة
الَعِليُّ - الأْعلى - املتَعاُل21 - 23اْلُعُلوُّاملجموعـ7ـة
َياُةاملجموعـ8ـة رُي24 - 26احْلَ ِميُع - الَب�صِ احَليُّ - ال�صَّ
ْكَمُةاملجموعـ9ـة ِكيُم27 - 30احْلِ - العِليُم - اخلِبرُي - احْلَ  الَعامِلُ

ْحَمُةاملجموعـ10ـة وؤوُف31 - 33الرَّ ِحيُم - الرَّ ْحَمُن - الرَّ  الرَّ
الَقاِدُر - الَقِديُر - املقتِدُر34 - 36اْلُقْدَرُةاملجموعـ11ـة
ِةُاملجموعـ12ـة الَقِويُّ - امَلِتنُي - الَعِزيُز - الأّعُز37 - 40اْلِعزَّ
ُةاملجموعـ13ـة الَغِنيُّ - الَوا�ِصُع - الَقيُّوُم41 - 43الَقيُّْوِميَّ
امَلِلُك - امَلاِلُك - امَلِليُك44 - 46املُْلُكاملجموعـ14ـة
الَكرمُي - الأَْكَرُم - اجَلَواُد - الرَب47ُّ - 50اْلَكَرُماملجموعـ15ـة
فيُق51 - 52اللُّْطُفاملجموعـ16ـة اللَِّطيُف - الرَّ
ْلُقاملجموعـ17ـة ُر - املُْح�ِصُن53 - 57اخْلَ وِّ ُق - الَباِرُئ  - املُ�صَ اخَلاِلُق - اخَلالَّ
امْلُِحيُط - احَلافُظ - احَلفيُظ - املَُهْيِمُن58 - 61اْلَهْيَمَنُةاملجموعـ18ـة
ْزُقاملجموعـ19ـة اُق - املُقيُت62 - 64الرِّ زَّ اِزُق - الرَّ الرَّ
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الباب الثاين

عدد اأ�صماء اهلل احل�صنى

املبحث الأول: الأحاديث الواردة يف حتديد عدد الأ�صماء:

ورد عن الر�سول ¤ حديثان �سحيحان ي�سيان اإلى عدد اأ�سماء اهلل احل�سنى؛ وهما:

ت�صعة وت�صعني  ¤: )اإن هلل  اهلل  ر�صول  قال  قال:   ‹ اأبو هريرة  رواه  ما  •	
ت�صعة  )هلل  رواية:  ويف  اجلنة()1(،  دخل  اأح�صاها  من  واحدًا،  اإل  مائة  ا�صمًا، 

وت�صعون ا�صمًا، مائة اإل واحدًا، ل يحفظها اأحد اإل دخل اجلنة، وهو وتر يحب 

الوتر()2(. 

اأ�صاب  )ما   :¤ اهلل  ر�صول  قال  قــال:   ‹ م�صعود  بن  عبداهلل  رواه  ما   	
وابن  عبدك،  وابــن  عبدك،  اإين  اللهم  فقال:  َحــَزن،  ل  و  َهــمٌّ  قط  اأحــدًا 

اأمتك، نا�صيتي بيدك، ما�س يفَّ حكمك، عدل يفَّ ق�صاوؤك، اأ�صاألك بكل ا�صم 

هو لك، �صميت به نف�صك، اأو علمته اأحدًا من خلقك، اأو اأنزلته يف كتابك، 

اأن جتعل القراآن ربيع قلبي، و نور  ا�صتاأثرت به يف علم الغيب عندك،  اأو 

ه وحزنه، واأبدله  اأذهب اهلل َهميّ اإل  ي؛  �صدري، وجالء حزين، وذهاب َهميّ

مكانه فرجًا(، قال: فقيل: يا ر�سول اهلل ¤ األ نتعلمها؟ فقال: )بلى، ينبغي 

ملن �صمعها اأن يتعلمها()3(.

)1( متفق عليه: رواه البخاري برقم )2736(، ورواه م�صلم برقم )2677(.
)2( رواه البخاري برقم )6410(، ورواه م�صلم برقم )2677( ون�ض م�صلم: )هلل ت�صعة وت�صعون ا�صما، من حفظها دخل اجلنة، 

واإن اهلل وتر يحب الوتر(.
)3( رواه الإمام اأحمد والطرباين وابن حبان واحلاكم، و�صححه الألباين يف ال�صل�صلة ال�صحيحة برقم )199(.
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	•املبحث الثاين: مناهج العلماء يف تتبع اأ�صماء اهلل احل�صنى:
ا�ستدلًل بحديثي اأبي هريرة، وعبداهلل بن م�سعود  كان للعلماء يف م�ساألة 

حتديد عدد اأ�سماء اهلل احل�سنى ثلثة اأقوال:

اأ�سماء اهلل احل�سنى حم�سورة يف ت�سعة وت�سعني ا�سماً فقط،  القول الأول: اأن 
ا�صتنادًا اإلى ما جاء يف حديث اأبي هريرة ›، وهو قول ابن حزم وطائفة معه، واحتجوا 
على قولهم بتعقيب الر�صول ¤ لعدد الأ�صماء بقوله: )مائة اإل واحدًا(، وقالوا: لو جاز 
اأن يكون له ا�صم زائد على العدد املذكور للزم اأن يكون له مائة ا�صم، فيبطل قوله )مائة 
اإل واحدًا( وهذا حمال،  قال ابن حزم: »و�سح اأن اأ�سماءه ل تزيد على ت�سعة وت�سعني 

�سيئاً، لقوله ¤: )مائة اإل واحدًا(؛ فنفى الزيادة واأبطلها، لكن ُيخرب عنه مبا يفعل 
-تعالى- وجاءت اأحاديث يف اإح�ساء الت�سعة والت�سعني ا�سماً م�سطربة ل ي�سح منها 
�سيء اأ�سل، فاإمنا توؤخذ من ن�ض القراآن، ومما �سح عن النبي ¤، وقد بلغ اإح�ساوؤنا 
منها اإلى ما نذكر«)4(، وحاول  - رحمه اهلل - اأن ي�صتخرجها من الكتاب وال�صنة فلم يتمكن 

من حتديدها كلها، واإمنا اقت�صر ح�صره على اأربعة وثمانني ا�صمًا فقط.

اأ�سماء اهلل احل�سنى غي حم�سورة بعدد معني، كما جاء يف  اأن  القول الثان: 
حديث ابن م�صعود ›، وحيث ل توجد �صوابط علمية حمددة ومتفق عليها، فقد متاوجت 
اأعداد الأ�صماء بني ُمقلٍّ ومكرث؛ فمنهم من اجتهد وا�صتق اأ�صماًء من اأفعال اهلل -�صبحانه 
وتعالى- واأو�صافه الثابتة، والتي ل حتتمل نق�صًا بوجه من الوجوه، حتى اأو�صلها اإلى ما يقرب 
من ثالثمائة ا�صم!، ومنهم من اأطلق لعقله العنان، وتو�صع تو�صعًا كبريًا يف تعداد الأ�صماء 
ال��رازي  الفخر  »ونقل   : حجر  ابن  يقول  املوؤلفة!.  الآلف  اإلى  اأو�صلها  حتى  وا�صتقاقها، 
عن بع�سهم اأن هلل اأربعة اآلف ا�سم، ا�ستاأثر بعلم األف منها، واأعلم امللئكة بالبقية، 
اإلى دليل«)5(، وقال  والأنبياء باألفني منها، و�سائر النا�ض باألف!، وهذه دعوى حتتاج 

)4()املحلى( لبن حزم )جـ: 8 - �ض: 31(. 
)5()فتح الباري( لبن حجر الع�صقالين )2806 – 2807 - رقم احلديث: 6410(..
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الدكتور حممد التميمي: »من قال: اإنها ثلثمائة، اأو األف، اأو األف وواحد، اأو اأربعة اآلف، 
اأو مائة األف واأربعة وع�سرون األفا، فهي اأقوال عارية عن البينة، وهي لي�ست اإل جمرد 
دعوى ل دليل ول برهان عليها، وهي من جن�ض الأقوال التي ل زمام لها ول خطام، 
فل يلتفت اإليها، وقد حرم اهلل علينا اأن نتقول عليه، اأو اأن نقفوا ما لي�ض لنا به علم، 

فقد قال تعالى: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ}]الإ�صراء:36[«)6(.

القول الثالث: وهو القول الو�صط الذي عليه جمهور العلماء، وم�صى عليه �صلف الأمة 
بحديث  وا�ست�سهدوا  معني،  بعدد  حم�سورة  غي  احل�سنى  اهلل  اأ�سماء  اأن  يف  واأئمتها، 
عبداهلل ابن م�سعود   ، مع التوقف يف حتديد الأ�سماء، وتعيينها على الكتاب وال�سنة، 
وفق �سوابط حمددة، واأن حديث اأبي هريرة › يفيد الإخبار عن دخول اجلنة باإح�صائها، 
ل الإخبار بح�صر الأ�صماء، يقول ابن تيمية عند �صوؤاله عن ح�صر الدعاء بالت�صعة والت�صعني 
ا�صمًا فقط : »هذا القول واإن كان قد قاله طائفة من املتاأخرين كاأبي حممد ابن حزم 
وغيه، فاإن جمهور العلماء على خلفه، وعلى ذلك م�سى �سلف الأمة واأئمتها، وهو 
ال�سواب«)7(، وقال يف مو�صع اآخر: » وال�سواب الذي عليه جمهور العلماء اأن قول النبي¤: 
)اإن هلل ت�صعة وت�صعني ا�صما -مائة اإل واحدا- من اأح�صاها دخل اجلنة( معناه اأن من 
اأح�سى الت�سعة والت�سعني من اأ�سمائه دخل اجلنة، ولي�ض مراده اأنه لي�ض له اإل ت�سعة 
وت�سعون ا�سماً«)8(، وقال ابن القيم: »اأن الأ�سماء احل�سنى ل تدخل حتت ح�سٍر، ول حُتدُّ 
بعدٍد، فاإن هلل -تعالى- اأ�سماء و�سفات ا�ستاأثر بها يف علم الغيب عنده، ل يعلمها ملٌك 
مقرٌب، ول نبٌي مر�سٌل، كما يف احلديث ال�سحيح: )اأ�صاألك بكلِّ ا�صم هو لك، �صميت به نف�صك، 

اأو اأنزلته يف كتابك، اأو ا�صتاأثرت به يف علم الغيب عندك(، فجعل اأ�سماءه ثلثة اأق�سام:

ى به نف�سه؛ فاأظهره ملن �ساء من ملئكته اأو غيهم، ومل ينزل به كتابه. ق�سم: �سمَّ
وق�سم: اأنزل به كتابه، فتعرف به اإلى عباده.

)6()معتقد اأهل ال�صنة واجلماعة يف اأ�صماء اهلل احل�صنى( للدكتور حممد بن خليفة التميمي )�ض:75(.
)7( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن بن قا�صم )جـ: 22 - �ض: 441 - 442(.

)8()درء تعار�ض العقل والنقل( )جـ: 3 - �ض: 332(.
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وق�سم: ا�ستاأثر به يف علم غيبه، فلم ُيطلع عليه اأحداً من خلقه«)9(.
اأن  ِلُيْعلَم  »ثم   :‹ م�صعود  ابن  بحديث  ي�صت�صهد  -وهو  كثري  ابن  احلافظ  وقال 
الأ�سماء احل�سنى غي منح�سرة يف ت�سعة وت�سعني«)10(، وقال النووي: »لي�ض يف احلديث 
ح�سر لأ�سمائه -�سبحانه وتعالى- فلي�ض معناه: اأنه لي�ض له اأ�سماء غي هذه الت�سعة 
والت�سعني، واإمنا مق�سود احلديث اأن هذه الت�سعة والت�سعني من اأح�ساها دخل اجلنة، 
وقال  الأ�سماء«)11(،  بح�سر  الإخبار  ل  باإح�سائها،  اجلنة  دخول  الإخبار عن  فاملراد: 
ا�ستاأثر  وم��ا   .. معني  بعدد  حم�سورة  غي  -تعالى-  اهلل  »اأ�سماء  عثيمني:  ابن  ال�صيخ 
اهلل -تعالى- به يف علم الغيب ل ميكن اأحداً ح�سره ول الإحاطة به، فاأما قوله ¤: 
)اإن هلل ت�صعة وت�صعني ا�صمًا -مائة اإل واحدًا- من اأح�صاها دخل اجلنة( فل يدل 
على ح�سر الأ�سماء بهذا العدد، ولو كان املراد احل�سر لكانت العبارة: اإن اأ�سماء اهلل 
اأن  اإذاً فمعنى احلديث  اأو نحو ذلك.  اأح�ساها دخل اجلنة،  ت�سعة وت�سعون ا�سماً من 
هذا العدد من �ساأنه اأن من اأح�ساه دخل اجلنة، وعلى هذا فيكون قوله )من اأح�صاها 
اأن تقول: عندي  دخل اجلنة( جملة مكملة ملا قبلها، ولي�ست م�ستقلة؛ ونظي هذا 

اأخ��رى مل تعدها  اأن يكون عندك دراه��م  اأعددتها لل�سدقة، فاإنه ل مينع  مئة درهم 
¤: ).. ثم يفتح اهلل عليَّ  ال�صفاعة وفيه قوله  وا�صتدلوا كذلك بحديث  لل�سدقة«)12(، 
من حمامده، وح�صن الثناء عليه �صيئًا مل يفتحه على اأحد قبلي ..()13(، ومن تلك 

املحامد وح�صن الثناء، اأ�صماء من اأ�صماء اهلل احل�صنى، مل َيّطِلع عليها اأحد من قبل، يقول 
»ومن   : اآخر  باأ�سمائه و�سفاته«)14(، ويقول يف مو�صع  املحامد تفي  »وتلك   : القيم  ابن 
بلوغ  عن  الوا�سفني  بلغات  تق�سر  وثناًء  مدائح  وجدها  احل�سنى  الأ�سماء  ا�ستقراأ 
كنهها، وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها، ومع ذلك فلله -�سبحانه- حمامد 

)9( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 1 - �ض:166(.
)10( تف�صري )القراآن الكرمي( لبن كثري عند تف�صري: ]الأعراف: 182[.

)11( )�صرح م�صلم( للنووي )�ض: 1585(. 
)12( )القواعد املثلى( لبن عثيمني )�ض: 17(.

)13( متفق عليه: رواه البخاري برقم )4712(، وم�صلم برقم )194(.
)14( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 1 - �ض:166(.
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ومدائح واأنواع من الثناء مل تتحرك بها اخلواطر، ول هج�ست يف ال�سمائر، ول لحت 
م، ول �سنحت يف فكر .. ويف ال�سحيح عنه ¤ يف حديث ال�سفاعة ملا ي�سجد بني  ملتو�سيِّ
اِمدِه ِب�َصْيٍء ل اأُْح�ِصُنُه الآن()15(، وكان يقول يف  يدى ربه قال: )َفَيْفَتُح َقلِبي ِمْن حَمَ
�سجوده: )اللهم اأعوذ بر�صاك من �صخطك، وبعفوك من عقوبتك، واأعوذ بك منك، ل 
اأح�صي ثناء عليك، اأنت كما اأثنيت على نف�صك()16(، فل يح�سي اأَحد من خلقه ثناًء 

عليه البتة، وله اأ�سماٌء واأو�ساف وحمد وثناٌء ل يعلمه ملك مقرب ول نبي مر�سل، 
ون�سبة ما يعلم العباد من ذلك اإلى ما ل يعلمونه كنقرة ع�سفور يف بحر«)17(.

تتبعنا يف هذا الكتاب ))107( ا�صماء( من اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف الكتاب وال�صنة، 
باعتبار التغاير يف الأ�صماء امل�صتقة من �صفة واحدة)18( نحو: )الَقاِدُر والَقِديُر واملَْقَتِدُر( 
اُق( وغريها، واأن بع�صها يزيد بخ�صو�صيٍة يف املعنى  َزّ اِزُق والَرّ ُق( و)الَرّ و)اخَلاِلُق واخَلَلّ
عن الآخر، يقول ابن حجر: »ول يبقى بعد ذلك اإل النظر يف الأ�سماء امل�ستقة من �سفٍة 
واحدٍة مثل: )الَقِديُر واملَْقَتِدُر والَقاِدُر( و)الغفور والغفار والغافر( و)العلي والأعلى 
واملتعال( و)امللك واملليك واملالك( و)الكرمي والأكرم( و)القاهر والقهار( و)اخلالق 
)15( حديث ال�صفاعة مروي عن كثري من ال�صحابة، وهذا اللفظ من حديث اأن�ض › ب�صيغة: )ويلهمني حمامد اأحمده بها 

ل حت�صرين الآن( البخاري برقم )7510(.
)17( )طريق الهجرتني( لبن القيم )�ض:114(.  )16( رواه م�صلم برقم )486(.    

)18( الذي ذهب اإليه اأكرث املحققني اأن التماثل والرتادف يف اللغة قليل جدًا، وهو يف القراآن نادر اأو �صبه معدوم، يقول �صيخ الإ�صالم 
ابن تيمية: »الرتادف يف اللغة قليل، واأما يف األفاظ القراآن فاإما نادر واإما معدوم » )جمموع فتاوى ابن تيمية )جـ: 13 – �ض: 341((، 
والأ�صماء امل�صتقة من �صفة واحدة تندرج �صمن ذلك نحو )اخلالق واخلاّلق( و)الغفور والغفار( وغريها، فهي تعد متغايرة لكون بع�صها 
يزيد بخ�صو�صية عن الآخر، والأ�صماء املتقاربة يف معانيها واملتباينة يف ا�صتقاقها هي اأي�صًا متغايرة من باب اأولى نحو )املعطي والوهاب( 
اأو )اخلالق والبارئ( وغريها و�صياأتي بيان الفروق بينها، ول يبقى اإل التو�صيح باأن تعدد الأ�صماء امل�صتقة من �صفة واحد ل يوجب لل�صفة 
زيادة ول للفعل اأكرث مما له، لأن �صفات اهلل تعالى قد تناهت يف الكمال، وهي منزهة عن قبول الزيادة والنق�صان، فالتغاير يف معاين 
اإلى الو�صف واأ�صل الفعل نف�صه، فالفروق بني  اإلى كرثة املتعلق وتعدد املفعولت ولي�ض  الأ�صماء امل�صتقة من �صفة واحدة يتوجه كمالها 
ال�صيغ اإمنا هي من حيث تعلقها باملخلوقني، ولي�ض من حيث تعلقها باهلل �صبحانه، فـ)اخلالق( مثال يدل على �صفة )اخللق( واأن اهلل 
تعالى مبدع لالأ�صياء من غري مثال �صابق، وا�صم )اخلالق( يدل كذلك على �صفة )اخللق( اإلى جانب الإ�صارة اإلى وجه الكمال والإبداع 
يف تكرار اخللق وتكثريه مبا ل حتيط به الأوهام ول تدركه العقول والأفهام، و)املغفرة( من ال�صفات الثابتة هلل تعالى، وهي �صرت الذنب 
ار(، ومع اأنهما م�صتقان من �صفة واحدة اإل اأن الفرق بني  وحموه، واإزالة اأثره، والوقاية من �صره، ودّل عليها ا�صماه �صبحانه )الَغُفور والَغفَّ
ال�صمني هو من حيث تعلقهما باملذنبني وبالذنوب، وهما يدلن على ِعظم )املغفرة( وكمالها، فا�صم )الَغُفور( ل يدل على الزيادة يف �صفة 
)املغفرة(، واإمنا ي�صري لقوتها، واأنه �صبحانه يغفر الذنوب الكبرية، ول يتعاظمه ذنب اأن يغفره، ول تعجزه مع�صية ول كبرية اأن ي�صرتها 
ار( في�صري اإلى اأنه �صبحانه يغفر الذنوب الكثرية على �صبيل التكرار، اأي يغفر ذنوب عباده مرة  ويتجاوز عنها، واأما ا�صمه �صبحانه )الَغفَّ

بعد اأخرى، وكلما تكررت ذنوبهم تكررت مغفرته، واهلل اأعلم.
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واخللق( و)ال�ساكر وال�سكور( و)العامل والعليم(، فاأما اأن يقال: ل مينع ذلك من 
عدها، فاإن فيها التغاير يف اجلملة، فاإن بع�سها يزيد بخ�سو�سيٍة على الآخر لي�ست 
ِحيُم( ا�سمان مع كونهما م�ستقني من  ْحَمُن والَرّ فيه، وقد وقع التفاق على اأن )الَرّ
�سفٍة واحدٍة، ولو منع من عد ذلك للزم اأن ل يعد ما ي�سرتك ال�سمان فيه مثل من 
حيث املعنى؛ مثل )اخلالق البارئ امل�سور( لكنها عدت؛ لأنها ولو ا�سرتكت يف معنى 
الإيجاد والخرتاع فهي مغايرة من جهٍة اأخرى، وهي اأن )اخلالق( يفيد القدرة على 
الإيجاد، و)البارئ( يفيد املوجد جلوهر املخلوق، و)امل�سور( يفيد خالق ال�سورة يف 
تلك الذات املخلوقة، واإذا كان ذلك ل مينع املغايرة مل ميتنع عدها اأ�سماء مع ورودها 
بحث  اإلى  حلاجتها  اأ�صماء؛  خم�صة  اإدراج  يف  التوقف  مع  تعالى«)19(،  اهلل  عند  -والعلم 
وتاأمل ونظر، ومعرفة مدى حتقق �سروط و�سوابط االإح�ساء فيها، اإلى جانب اخلالف البني 
 – – الغالب)21(  اأ�صماء اهلل احل�صنى  وهي: )الكفيل)20(  اإدراجها �صمن  بني العلماء يف 

ال�سادق)22( – الطبيب)23( – ال�سانع)24((.

فاأ�ساأل اهلل الكرمي، الفتاح العليم، رب العر�ض العظيم، اأن يفتح لنا من خزائن 

رحمته، ووا�سع علمه، اإنه ويل ذلك والقادر عليه، واحلمد هلل رب العاملني.
)19( )فتح الباري( لبن حجر الع�صقالين )�ض: 2806 – رقم احلديث: 6410(.

)20( الكفيل: لقوله تعالى: { ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ}]النحل:91[ ومن ال�صنة قوله ¤: )اأنه ذكر رجًل من 
بني اإ�سرائيل، �ساأل بع�ض بني اإ�سرائيل اأن ي�سلفه األف دينار، فقال : ائتني بال�سهداء اأ�سهدهم، فقال : كفى باهلل 
�سهيداً، قال فاأئتني بالكفيل، قال: كفى باهلل كفيًل، قال: �سدقت  ..( احلديث رواه البخاري برقم )2291(، ويف حالة 

ثبوت ال�صم �صيدرج يف جمموعة الولية بعد ا�صم اهلل )الوكيل(.
]يو�صف:21[، ويف حالة ثبوت  )21( الغالب: لقوله تعالى { ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ} 

ار(.  ال�صم  �صيدرج يف جمموعة اْلَقْهر بعد ا�صم اهلل )الَقهَّ
ژڑ   ژ   {ڈ   تعالى:  وقوله  حئ}]الأنعام:146[،  جئ   یی   ی   ی     } تعالى:  لقوله  ال�صادق:   )22(
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ     } تعالى:  وقوله  عمران:95[،  }]اآل  گ  گ   گ    ک   ک    ک   ک    ڑ  

ٹ}]الن�صاء:122[، ويف حالة ثبوت ال�صم �صيدرج يف جمموعة احلمد بعد ا�صم اهلل )الطيب(.

)23( الطبيب: لقوله ¤: )اهلل الطبيب، بل اأنت  رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها( رواه اأبو داود و�صححه الألباين يف 
�صحيح اأبي داود برقم )4207( ويف حالة ثبوت ال�صم �صيدرج يف جمموعة الطماأنينة بعد ا�صم اهلل )ال�سايف(.

¤: )اإن اهلل  فاإن اهلل �سانع ما �ساء، ل مكره له( رواه م�صلم برقم )2679(،  و قوله   .. ( :¤ )24( ال�صانع: لقوله 
�سانع كل �صانع و�صنعته( رواه البيهقي و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم )1777( ويف حالة ثبوت ال�صم �صيدرج يف 

جمموعة اخللق بعد ا�صم اهلل )امل�سور(.

الباب الثاني : عدد أسماء اهلل الحسنى
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)25( )�صاأن الدعاء( للخطابي )�ض: 26(.
)26( )�صرح م�صلم( للنووي )�ض: 1585(. 

)27( )�صاأن الدعاء( للخطابي )�ض: 27 - 28(.
)28( )فتح الباري( لبن حجر الع�صقالين )�ض:2808 - رقم احلديث: 6410(.

املبحث الثالث: مراتب الإح�صاء:

ورد يف حديث اأبي هريرة ›: قول الر�صول ¤: )..من اأح�صاها دخل اجلنة(.. 
فما معنى الإح�صاء؟.

 ذكر اأهل العلم اأن معان الإح�ساء بالنظر ل�ستقاقه اللغوي يدور حول ثلثة معان:

قال  جح}]اجلن:28[،  مج  حج  يث   } �صبحانه:  قوله  يف  كما   ، العدُّ الأول:  املعنى 
ها لي�ستوفيها حفظاً، فيدعو ربه  اخلطابي: »وهو اأظهر معان الإح�ساء، ومعناه: اأنه يعدُّ
بها«)25(، وا�صُتدل على �صحة هذا التاأويل بالرواية الأخرى حلديث اأبي هريرة › وفيه: )..ل 
: » قال البخاري وغيه من املحققني: معناه  يحفظها اأحد اإل دخل اجلنة(، وقال النوويُّ

حفظها، وهذا هو الأظهر؛ لأنه جاء مف�سراً يف الرواية الأخرى: )َمْن َحِفَظَها(«)26(.

اأي:  ڤ}]املزمل:20[،  ٹ  ٹ  ٹ   } تعالى:  قوله  يف  كما  الطاقة،  الثاين:  املعنى 
واملحافظة  لها،  امل��راع��اة  ُيح�سن  يطيقها،  اأن  »واملعنى:  اخلطابي:  قــال  تطيقوه،  لن 
اأن يقول: يا )رحمن(، يا  على حدودها يف معاملة الرب -�سبحانه- بها، وذلك مثل 
)رحيم(؛ فيخطر بقلبه الرحمة، ويعتقدها �سفة هلل   فيجو رحمته ول يياأ�ض 

من مغفرته، كقوله تعالى: { ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ   ڭ    ڭڭ ۇ   ۇ  
اأنه ل يخفى على اهلل  علم  الب�سي(  قال: )ال�سميع  واإذا  ۆ     ۆ}]الزمر:53[، 

ه وعلِنه، ويراقبه يف كافة اأحواله،  خافية، واأنه مبراأى منه وم�سمع؛ فيخافه يف �سريِّ
ل برزقه، ي�سوقه اإليه يف وقته، فيثق بوعده، ويعلم  زَّاق( اعتقد اأنه املتكفيِّ واإذا قال: )الرَّ
اأنه ل رازق له غيه، ول كايف، له �سواه«)27(، وقال ابن حجر: »واملعنى: من اأطاق القيام 
بحق هذه الأ�سماء، والعمل مبقت�ساها؛ وهو اأن يعترب معانيها، فيلزم نف�سه بواجبها، 

فاإذا قال: )الرازق( وثق بالرزق، وكذا �سائر الأ�سماء«)28(.

املعنى الثالث: املعرفة بها، وفهم معانيها، قال اخلطابي: »اأن يكون الإح�ساء مبعنى 
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العقل واملعرفة، والعرب تقول: فلن ذو ح�ساة؛ اأي ذو عقل ومعرفة بالأمور، وهذا املعنى 
ماأخوذ من احل�ساة وهي العقل، فيكون معنى »اأح�ساها«: اأن من عرفها وعقل معانيها، 

واآمن بها دخل اجلنة«)29(، وقال ابن حجر: » املراد بالإح�ساء: الإحاطة مبعانيها«)30(.
وال�سواب اأن الإح�صاء �صامل جلميع هذه املعاين علمًا وعماًل، فهو يبداأ من العلم والإميان 
بها، من خالل حفظها، و�صبطها، مع فهم معانيها، وا�صتظهارها عن ظهر قلب، وينتهي بالعمل، 
من خالل دعاء اهلل   والثناء عليه بها، وظهور اآثارها يف حياة املوؤمن؛ ولذا »ذكر اأهل العلم 
اأن اإح�ساء اأ�سماء اهلل احل�سنى ي�سمل مراتب عظيمة، ل ي�سدق على اأحد باأنه اأح�ساها 

على وجه التمام والكمال، اأو حفظها، حتى ياأتي بها، وهذه املراتب تتمثل فيما يلي:
اأوًل: عدها وحفظها وا�ستح�سارها، واأخذها من اأدلتها، �سواء ما ورد منها يف الكتاب اأو ال�سنة.

ثانياً: فهم معانيها، ومعرفة مدلولتها.
ثالثاً: معرفة اآثارها يف الكون واحلياة والقلب قدر الطاقة؛ لأن هذا ميدان يتفاوت 

النا�ض يف حتقيقه.
القلب،  يف  اآث��اره��ا  و�سهود  بها،  -�سبحانه-  له  والتعبد  بها،  اهلل    دع��اء  راب��ع��اً: 
والل�سان، واجلوارح، والعمل بها«)31(. يقول ابن القيم : »مراتب اإح�ساء اأ�سمائه التي من 

اأح�ساها دخل اجلنة ثلث مراتب، وهذا هو قطب ال�سعادة ومدار النجاة والفلح:
املرتبة الأولى: اإح�ساء األفاظها وعددها.
املرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها.

�ْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها}، وهو مرتبتان: املرتبة الثالثة: دعاوؤه بها كما قال تعالى: {َوهلِلِ الأ�سماء احْلُ
اإحداهما: دعاء ثناء وعبادة.

والثانية: دعاء طلب وم�ساألة، فل يثنى عليه اإل باأ�سمائه احل�سنى و�سفاته العلى، 
وكذلك ل ي�ساأل اإل بها«)32(.

)29( )�صاأن الدعاء( للخطابي )�ض: 28 - 29(.
)30( )فتح الباري( لبن حجر الع�صقالين )�ض:2806 - رقم احلديث: 6410(.

)31( )وهلل الأ�صماء احل�صنى( لل�صيخ عبدالعزيز اجلليل ) �ض: 45 - 46(. 
)32( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 1 – �ض:164(.

الباب الثاني : عدد أسماء اهلل الحسنى
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املبحث الرابع: اأحاديث �صرد الأ�صماء:

اهلل  لأ�صماء  و�ــصــرد  تف�صيل   ،‹ هــريــرة  ــي  اأب حديث  روايـــات  بع�ض  يف  جــاء 
احل�صنى الت�صعة والت�صعني، كما هو عند الرتمذي وابن ماجة واحلاكم، وجميع الروايات 
اأئمة احلديث،  بها، كما بني ذلك  الأ�صماء �صعيفة، ول يحتج  اأدرجت فيها قائمة  التي 
واأ�صحاب الدراية بهذا العلم، الذين �صرحوا ب�صعف هذه الروايات، وعدم �صالحيتها 
¤، واإمنا من كالم بع�ض  لالحتجاج، واأن قائمة �صرد الأ�صماء لي�صت من كالم النبي 
اأنه  الكثريون  ظن  حتى  احلديث،  يف  بع�صهم  فاأدرجه  للنا�ض،  ت�صهياًل  جمعه  ال�صلف، 
منه، يقول �صيخ الإ�صالم ابن تيمية -رحمه اهلل تعالى: »اإن الت�سعة والت�سعني ا�سماً مل 
يرد يف تعيينها حديث �سحيح عن النبي ¤، واأ�سهر ما عند النا�ض فيها حديث 
اأهل  اأبي حمزة، وحفاظ  الرتمذي، الذي رواه الوليد بن م�سلم عن �سعيب عن 
احلديث يقولون :  هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن م�سلم عن �سيوخه من اأهل 
اأ�سعف من هذا  رواه ابن ماجه «)33(، وقال يف مو�صع  احلديث، وفيها حديث ثان 
اآخر: »فاحلديث الذي فيه ذكر ذلك هو حديث الرتمذي، روى الأ�سماء احل�سنى 
َناد، عن الأعرج،  اأبي الزيِّ يف   جامعه  من حديث الوليد بن م�سلم، عن �سعيب عن 
لَد بن زياد الَقَطوان،  عن اأبي هريرة، ورواها ابن ماجة يف �سننه من طريق خَمْ
عن ه�سام بن ح�سان، عن حممد بن �سيين عن اأبي هريرة › ،  وقد اتفق اأهل 
¤، واإمنا كل  املعرفة باحلديث على اأن هاتني الروايتني لي�ستا من كلم النبي 
منهما من كلم بع�ض ال�سلف، فالوليد ذكرها عن بع�ض �سيوخه ال�ساميني، كما 
جاء مف�سراً يف بع�ض طرق حديثه «)34(، ويقول ابن كثري: »والذي عول عليه جماعة 

من احلفاظ اأن �سرد الأ�سماء يف هذا احلديث مدرج فيه«)35(.

)33( )جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية( جمع عبدالرحمن بن قا�صم )جـ: 22 –  �ض: 482(.
)34( )جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية( جمع عبدالرحمن بن قا�صم )جـ: 6 –  �ض: 379(.

)35( تف�صري )القراآن الكرمي( لبن كثري  عند تف�صري ]الأعراف : 182[.
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املبحث اخلام�س: احلكمة من تخ�صي�س العدد )99( ل�صتحقاق ثواب الإح�صاء:

اختلف العلماء يف حتديد احلكمة من  ح�صر ثواب الإح�صاء يف هذا العدد املخ�صو�ض 
اإلى عدة اأقوال:

القول الأول: تخ�صي�ض هذا العدد يعد اأمرًا تعبديًا، ل يعقل معناه؛ كما قيل يف عدد 

ال�صلوات وغريها، وهو قول الفخر الرازي، ون�صبه اإلى اأكرث العلماء، كما نقله عنه ابن حجر 
الع�صقالين بقوله: »فذكر الفخر الرازي عن الأكرث اأنه تعبد، ل يعقل معناه كما قيل 

يف عدد ال�سلوات وغيها«)36(.

القول الثاين: املق�صود به احل�صر، فاأ�صماء اهلل احل�صنى ت�صعة وت�صعون ا�صمًا فقط، 

الأ�صماء  لعدد   ¤ الر�صول  بتعقيب  قولهم  واحتجوا على  وطائفة معه،  ابن حزم  قول  وهو 
بقوله: )مائة اإل واحدًا(. قال ابن حزم: »و�سح اأن اأ�سماءه ل تزيد على ت�سعة وت�سعني 
�سيئاً، لقوله ¤: )مائة اإل واحدًا(، فنفى الزيادة واأبطلها«)37(، وقريب من هذا القول 
من يرى اأن تعداد اأ�صماء اهلل احل�صنى بجملتها الكلية ل ح�صر له، ويعد اأمرًا غيبيًا، ا�صتاأثر 
اهلل بعلمه، كما اأ�صار اإليه النبي ¤ يف حديث ابن م�صعود ›. وما تعرف اهلل به اإلى 
عباده من اأ�سمائه احل�سنى هي ت�سعة وت�سعون ا�سماً فقط، وهو ما اأ�صار اإليه النبي ¤ 

.)38(
يف حديث اأبي هريرة›

القول الثالث: من يرى اأن قائمة �صرد الأ�صماء املدرجة يف حديث اأبي هريرة › 

من كالم النبي ¤، واأن الأ�صماء الت�صعة والت�صعني املدرجة يف احلديث قد حوت كل معاين 
كانت  الأ�سماء ولو  اأن معان  وقيل   « الع�صقالين:  ابن حجر  اأ�صماء اهلل احل�صنى، قال 

كثية جداً، فهي موجودة يف الت�سعة والت�سعني املذكورة«)39(.

ُنِقَل عن اأبي خلف حممد بن عبد امللك الطربي ال�سلمي  القول الرابع: »ما 

)36( )فتح الباري( لبن حجر الع�صقالين )�ض:2807 - رقم احلديث: 6410(.
)37( )املحلى( لبن حزم )جـ: 8 - �ض: 31(.

)38( وهو قول الدكتور الر�صواين كما اأ�صرنا اإليه يف )�ض: 24(.
)39( )فتح الباري( لبن حجر الع�صقالين )�ض:2807 - رقم احلديث: 6410(.

الباب الثاني : عدد أسماء اهلل الحسنى
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اأنها  توؤخذ قيا�سا«)40(، مبعنى  الأ�سماء ل  اأن  اإل��ى  اإ�سارة  العدد  اإمن��ا خ�ض هذا  ق��ال: 
معدودة، ولي�صت مرتوكة لعقول الب�صر ي�صتقونها بقيا�ض اأو غريه، فال يقا�ض على ا�صم اهلل 
)اجلواد( ا�صم )ال�سخي( مثاًل، اأو ا�صم )العارف( على ا�صم اهلل )العامل(؛ لأن اأ�صماء 
اهلل احل�صنى توقيفية، ول بد من ثبوت الن�ض بورودها يف القراآن الكرمي، اأو �صحيح ال�صنة، 

ويجب الوقوف عند ذلك، فال يزاد عليه ول ينق�ض.

القول اخلام�س: اأن العدد )99( هو منتهى الأعداد الفردية من غري تكرار، والعدد 

الفرد اأف�صل من الزوج، والِوتُر اأف�صل من ال�صفع؛ لأن اهلل -�صبحانه- هو )الِوتُر الَواِحُد 
الأَحُد(، قال ابن حجر الع�صقالين: » وقيل اإن العدد زوج وفرد، والفرد اأف�سل من الزوج، 

ومنتهى الأفراد من غي تكرار ت�سعة وت�سعون، لأن مائة وواحدا يتكرر فيه الواحد. 
واإمنا كان الفرد اأف�سل من الزوج لأن الوتر اأف�سل من ال�سفع؛ لكون الوتر من �سفة 

اخلالق، وال�سفع من �سفة املخلوق، وال�سفع يحتاج للوتر من غي عك�ض«)41(.

 القول ال�صاد�س:  اأن  العدد )100( هو حد الكمال يف الأعداد، واأ�صماء اهلل )99( 

ا�صمًا، وبا�صم اجلاللة )اهلل( تكمل املائة، ومعلوم اأن اأجنا�ض الأعداد ثالثة: اآحاد وع�سرات 
ومئات، ومن بعده مبتداأ لآحاد اآخر جديد، قال ابن حجر الع�صقالين: » وقيل اإن الكمال 
يف العدد حا�سل يف املائة؛ لأن الأعداد ثلثة اأجنا�ض: اآحاد وع�سرات ومئات، والألف 
مبتداأ لآحاد اآخر، فاأ�سماء اهلل مائة ا�ستاأثر اهلل منها بواحد، وهو ال�سم الأعظم فلم 
يطلع عليه اأحداً فكاأنه قيل مائة لكن واحد منها عند اهلل، وقال غيه: لي�ض ال�سم 
ال�سهيلي،  بذلك  ا�سم اجلللة )اهلل(، وممن جزم  بل هو  املائة خمفياً  يكمل  الذي 
فقال: الأ�سماء احل�سنى مائة على عدد درج��ات اجلنة، وال��ذي يكمل املائة: )اهلل(، 
ِبَها }، فالت�سعة والت�سعون هلل  َفاْدُعوُه  �ْسَنى  ِ الأ�سماء احْلُ َوهلِلَّ قوله تعالى:  {  ويوؤيده 

واهلل اأعلم واأحكم .. فهي زائدة عليه، وبه تكمل املائة«)42(.    

)40()فتح الباري( لبن حجر الع�صقالين )�ض:2807 - رقم احلديث: 6410(.
)41(  املرجع ال�صابق. 
)42( املرجع ال�صابق.
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الــمــجــمــوعـــــــ1ـــــــــة

ُة مو�سوع الأ�سماء: الأُُلوِهيَّ

)3  - 2  - 1(

بُّ - الإَِلُه اهلُل- الرَّ
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الــمــجــمــوعـــ1ـــة

ُة مو�سوع الأ�سماء: الأُُلوِهيَّ

)3 - 2 - 1(

بُّ - الإَِلُه اهلُل - الرَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

æ  اهلل: ورد يف القراآن الكرمي )2707 مرات(، قال تعالى: {  چ  چ  چ  ڇ  
( قال تعالى:  ڇ   ڇ}]الق�ص�ص:30[، منها )5 مرات( ب�صيغة الدعاء )الَلُّهَمّ
{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ}]املائدة:114[، ومن ال�صنة 
ُه، وُيرفع  الِق�ْسَط وَيْخِف�سُ اأن يناَم، َيرفع  ¤: )اإن اهلل ل يناُم، ول ينبغي له  قوله 

اإليه عمل النهار بالليل، وعمل الليل بالنهار()1(.

تعالى:{ٹ   قوله  اأكرث من )871 مرة( منها  الكرمي  القراآن  ورد يف   : بُّ الرَّ   æ
ٹ}]�صباأ:15[،  ٹ   ٿ   ٿ    } تعالى:  وقوله  ڤ}]ي�ص:58[،  ڤ   ڤ   ٹ  
بُّ  ومن ال�صنة قوله ¤: )يقال جلهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ في�سع الرَّ

-تبارك وتعالى- َقَدَمُه عليها، فتقول: َقْط َقْط()2(.

æ  الإَِلُه : ورد يف القراآن الكرمي اأكرث من )31 مرة( منها قوله تعالى:{ ی  
ی  یجئ  حئ      مئ       ىئيئ    جب  حب} ]البقرة:163[، وقوله تعالى {  ڃ  ڃ  چ   چچ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ}]الن�صاء:171[، ومن ال�صنة ق�صة �صحابة ر�صول اهلل ¤، 
الذين غدر بهم الأعراب عند بئر الرجيع، وفيه قول ال�صحابي اجلليل خبيب بن عدي › 
للم�صركني قبل ا�صت�صهاده: )ذروين �أركع ركعتني، فرتكوه فركع ركعتني، ثم قال: لوال 

لُتها، �للهم �أح�صهم عدد�، ثم قال: �أن تظنو� �أن ما بي َجَزٌع َلَطوَّ

)1( رواه م�صلم برقم )179(.
)2( رواه البخاري برقم )4849(.
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)3( رواه البخاري برقم )3045(. 
)4( )فتح الباري( لبن حجر الع�صقالين )�ص: 3307(، يف: )كتاب التوحيد )97(-باب ما يذكر يف الذات والنعوت واأ�صامي 

اهلل )14( - رقم احلديث: 7402(.

ول�ست اأبايل حني اأقتل م�سلمًا          على اأي �ِسقٍّ كان هلل م�سرعي

ع  وذلك يف ذات الإله واإن ي�ســـاأ          يبارك على اأو�سال �ِسْلٍو ممزَّ

الع�صقالين:  حجر  ابن  قال  اأ�سيبوا..()3(،  وما  خربهم  اأ�سحابه   ¤ النبي  فاأخرب 

»و�صمعه �لنبي ¤ فلم ينكره فكان جائز�«)4(.

ثانيًا: املعنى اللغوي:

، اجلامِع ل�صفات الألوهية، املنعوِت بنعوت الربوبية،  قِّ  َ æ   اهلل: ا�صم للموجود احلحْ

املنفرِد بالوجود احلقيقي، وهو اأعظم اأ�صمائه  واأجمعها حتى قال بع�ص العلماء اأنه ال�صم 
الأعظم، ومل يت�صم به غريه ولذلك مل يثنَّ ومل ُيجمع، وقد اختلف العلماء يف اأ�صل و�صعه وا�صتقاقه: 

هل هو ا�صم علم، واأ�صٌل بنف�صه، ل ا�صتقاق له؟، اأم اأنه ا�صم م�صتق، وله اأ�صل م�صتق منه؟:

اأعرُف املعارف، وعلٌم للذات  - القول الأول: )اهلل( ا�صم علم غري م�صتق، وهو 
قولنا:  املخلوقني، وهي  الأعالم يف  الأ�صماء  العبارة عنه  جمرى  املقد�صة، يجري يف 
زيد وعمرو، والألف والالم لزمة له، ومن بنية هذا ال�صم، ومل يدخال للتعريف ول لغريه؛ 
األف  مع  يجتمع  ل  النداء  وحرف  عليه،  النداء  حرف  دخول  عند  حذفهما  يجوز  ل  ولذا 
واإمنا  )الب�صري(،  يا  اأو  )الرحمن(  يا  تقول:  ول  )اهلل(،  يا  تقول:  فاأنت  التعريف،  ولم 
تقول: يا )رحمن( و يا )ب�صري(، كما اأنه دال على الإله احلق دللة جامعة جلميع الأ�صماء 
ف بجميع ال�صفات، ول يو�صف به غريه، لأنه الغاية جلميع الأ�صماء،  احل�صنى، فهو يو�صَ
واإذا اأردنا اأن نذكر ذاتًا، ثم ن�صفه ب�صفات، نذكره اأوًل با�صمه ثم ن�صفه ب�صفاته، فكل 
ا�صم بعده ل يتعرف اإل به فيقال: )امللك القدو�ص( من اأ�صماء )اهلل(، ول يقال: )اهلل( من 
اأ�صماء )امللك(، واختار هذا القول: ال�صافعي، والّزّجاج، واحلليمي، واخلطابي، والغزايل، 
واخلليل  العربي،  بن  بكر  اأبو  والقا�صي  بن احل�صار،  واأبو احل�صن  املعايل اجلويني،  واأبو 

المجموعة األولى : اهلل - الرب - اإلله
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بن اأحمد الفراهيدي مع حكاية القول الآخر عنه، وابن مالك النحوي ال�صهري، وكثري من 
املف�صرين واملحققني.

اأكرث من قول،  اإلى  اأ�صل ا�صتقاقه  ��صم م�صتق، واختلفوا يف  القول الثاين: )اهلل(   -
ومن اأ�صهر اأقوالهم:

1( اأنه م�صتق من )�أَلَه( بفتح الالم مبعنى عَبد، و)اهلل( هو املعبود امل�صتحق للعبادة، وهو 
قول ابن عبا�ص    يف تف�صري قوله تعالى عن فرعون: {  ڱ  ڱ}]الأعراف:127[، 
حيث قراأها بقراءة غري متواترة: { َوَيَذَرَك َواإِلَهَتَك} اأي: يرتكك ويرتك ِعَباَدَتَك، قال 
لَهَتَك}: َوِعَباَدَتَك، �إمنا كان فرعون ُيْعَبد وال َيْعُبد .. و)�هلل(: هو  : »{ َواإِ ابن عبا�ص 

�لذي َياأَْلُهُه كل �صيء، وَيْعُبُدُه كل َخْلق«، والأكرثون على هذا القول.

 : َ اأو �َصَكَن اإليه اأو جلاأ اإليه، و)اهلل(  ريَّ 2( اأنه م�صتق من )�أِلَه( بك�صر الالم مبعنى: َتَ
ه ذاته، وكمال �صفاته، وهو الويل احلميد الذي ت�صكن اإليه النفو�ص،  ُ العقول يف ُكنحْ علٌي كبرٌي، َتَتَحريَّ

وتطمئن بذكره القلوب، ويلجاأ اإليه اخللق يف �صدائدهم، وق�صاء حوائجهم.

: علٌي حكيٌم له العلو املطلق  َتَجَب، و)اهلل(  َتَفَع اأو اححْ 3( اأنه م�صتق من )الَه( مبعنى ارحْ
يف ذاته و�صفاته وقهره، وهو حمتجب عن عباده يف الدنيا، و�صرياه املوؤمنون يف الآخرة.

اأ�صله )الإله( من:  فا�صم اجلاللة )اهلل(  ال�صتقاق،  يرون  الذين  الأكرثين  فعلى قول 
فاجتمعت  َزِة،  َهمحْ الحْ ِمَن  َبَدل  والالم  الألف  فاأدخلوا  ِعباَدًة،  ُبُد  َيعحْ َعَبَد  نى:  عحْ مِبَ اإلَهًة،  َلُه  َياأحْ اأَلَه 
لمان، فاأدغمت الالم الأولى يف الثانية ف�صارتا لمًا م�صددة، فقيل: )اهلل(، فـ)اإله( )ِفعال( 
مبعنى )مفعول(، اأي ماألوه معبود، م�صتحق للعبادة؛ يعبده اخللق ويوؤلهونه)5(، قال ابن القيم: 
، و)تف�صري  )5( انظر: تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري: ]الفاتة:1[ و]الأعراف:127[ ونقل فيه قول ابن عبا�ص 
اأ�صماء اهلل احل�صنى( لأبي اإ�صحاق الّزّجاج )�ص: 25(، و)ا�صتقاق اأ�صماء اهلل( لأبي القا�صم الزجاجي )�ص: 23(، و)�صاأن الدعاء( 
للخطابي )�ص: 30(، و)املفردات( للراغب الأ�صفهاين )جـ: 1 - �ص :26( مادة: )اإله(، وتف�صري )معامل التنزيل( للبغوي عند 
اأ�صماء اهلل احل�صنى(  ]الفاتة:1[، و)الأ�صنى يف �صرح  للبي�صاوي عند تف�صري:  التنزيل(  ]الفاتة:1[، وتف�صري )اأنوار  تف�صري: 
للقرطبي )�ص:276(، و)ل�صان العرب( لبن منظور )جـ: 13 - �ص: 467(: مادة: )األه(، و)الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون( 
لل�صمني احللبي )جـ: 1 – �ص: 23(: ]الفاتة:1[، و)ب�صائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز( للفريوزاأبادي: )جـ:2 – 
�ص:12(، وتف�صري )التحرير والتنوير( لبن عا�صور عند تف�صري: ]الفاتة:1[، وتف�صري )جواهر التف�صري( للخليلي عند تف�صري: 

]الفاتة:1[، و)اأ�صماء اهلل احل�صنى: درا�صة يف البنية والدللة( لأحمد خمتار عمر )�ص:42(.
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»�لقول �ل�صحيح �أن )�هلل( �أ�صله )�الإله(، كما هو قول �صيبويه، وجمهور �أ�صحابه، 
�إال من �صذَّ منهم«)6(. 

للمو�صوف  ا�صمًا  ُا�صُتعِمل  ل(،  )َفعحْ وزن  على  الفاعل  معنى  يف  م�صدر   : بُّ الرَّ   æ

( يف كالم العرب  ُة( على �صبيل املبالغة)7(، فعله: َربَّ َيُرّب رّبًا، فهو راّب، و)�لربُّ ُبوِبيَّ بـ)�لرُّ
يرجع اإلى ثالثة معان جامعة:

�صاأله  ملن   ¤ النبي  قول  ذلك  ومن  مالكها،  اأي  الدار:  َربُّ  يقال  لل�صيء:  �ملالك   )1

ها()8(، وَربُّها:  عن �صالة الإبل: )ما لك ولها؟!، معها ِحذاوؤَُها و�ِسَقاوؤُها حتى يلقاها َربُّ
�صاحبها ومالكها.

2( �ل�صيد �ملطاع: ومنه قوله تعالى: {   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ}]يو�صف:41[، 
َتها()9(، اأي: اأن تلد  َده، ومنه كذلك قوله ¤  يف عالمات ال�صاعة: )اأن َتِلد الأمة َربَّ اأي �َصيِّ

الأمة ل�صيدها في�صبح ولُدها مبنزلة ال�صيد لها لأنه تابع لأبيه.

ڍ      ڇ    } تعالى:  قوله  ومنه  بالتدبري:  عليه  �لقائم  لل�صيء،  �مل�صلح   )3

نَي: لقيامهم  اِنيِّ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  }]اآل عمران:79[، وهم العلماء، �صموا َربَّ
ة البيت. ر اأمر البيت: َربَّ بتدبري اأمور النا�ِص بتعليمهم واإ�صالحهم، ومنه قيل ملن ُتَدبِّ

وزاد بع�صهم معاين اأخرى مثل: �ملنعم، و�ملربي، وهي تعود يف حقيقتها اإلى بع�ص هذه املعاين 
الثالثة، ومن اأمعن النظر يف كل املعاين وجد اأنها ترجع يف معناها اإلى اأ�صلني: املالك لل�صيء، 
و�لقائم عليه بالرتبية و�لرعاية و�الإ�صالح حتى بلوغ �ل�صيء كماله ومتامه، وهو ما اأ�صار 

اإليه مو�صى  يف رده على فرعون وتبيينه حلقيقة الربوبية كما حكاه  يف قوله تعالى: { ىب  
)6( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 2 - �ص: 250(. 

)7( لي�ص املق�صود من احلديث عن بناء »املبالغة« يف ا�صتقاق الأ�صماء وال�صفات اأن تثبت لل�صيء اأكرث مما له، بل هو ملعرفة 
ول ميكن  النق�صان،  منزهة عن  الكمال،  متناهية يف  تعالى  اهلل  �صفات  لكون  فقط،  ال�صرفية  الناحية  من  ال�صتقاق  اأ�صل 
املبالغة فيها، وذهب املحققون اإلى اأن املبالغة يف اأ�صماء اهلل ل تعني قبول ال�صفة للزيادة والنق�صان، اأو الزيادة يف الفعل، بل 

تعني تعدد املفعولت، وكرثة املتعلقات، فاهلل تواب وغفار لكرثة من يتوب عليه ويغفر له واهلل اأعلم واأجل. 
)8( متفق عليه: اأخرجه البخاري برقم: )6112(، وم�صلم برقم: )1711(.

)9( اأخرجه البخاري برقم: )4777(، وم�صلم برقم: )8(.
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يب  جت  حت     خت  مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  }]طه: 49-50[، واملعطي هو 
نع  املالك، واملعنى: ربُّنا الذي خلق كلَّ �صيء، واأعطى كل خملوق هيئته الالئقة به، والدالة على ُح�صن �صُ
خالقه، ثم هدى كل خملوق ملا ُخلق له، وما ُي�صلحه يف معي�صته ومطعمه وم�صربه وتقلبه وت�صرفه)10(، 
بية و�الإ�صالح، يقال: َربَّ فالٌن  قال البغوي: »يقال: َربُّ �ل�صيء: �إذ� َملََكُه ويكون مبعنى �لرترّ

َها و�أ�صلحها .. فاهلل تعالى مالُك �لعاملني  َوُمَربِّيِهْم«)11(. َها �إذ� �أمََتَّ يعة َيُربُّ �ل�صرّ

æ  الإَِلُه:  �صفة م�صبهة للمو�صوف بـ)�الأُُلوِهيَّة(، وهي مبعنى املاألوه، وت�صريف فعله: 

ًة، و)�الإَِلُه(: املاألوه املعبود امل�صتحق لأن ُيوؤحْله  ُبُد ِعبادًة وُعُبوديَّ لوِهَيًة، كَعَبَد َيعحْ اأَلَه َياأَلُه اإَلَهًة واأُ
وُيعبد، ول ي�صتحق اأن يوؤله وُيعبد اإل )�هلل( وحده، وكل معبود �صواه من لدن عر�صه اإلى قرار 
ِخَذ من دونه معبود�ً فهو  ، وكلُّ ما �تُّ اأر�صه باطل)12(، قال يف الل�صان: »)�الإَِلُه(: )�هلل( 
�لعبادة  �أن  و� بذلك العتقادهم  �ُصمُّ �الأَ�صنام،  �آِلَهٌة، و�الآِلَهُة:  ُمتَِّخِذِه، و�جلمع  �إَلٌه عند 

قُّ لها، و�أ�صماوؤُهم َتْتَبُع �عتقاد�تهم ال ما عليه �ل�صيء يف نف�صه«)13(. َتُ

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

كل  ويعبده  �صيء،  كل  َياأحَْلُهُه  »الذي  وتعالى«)14(  -تبارك  الرب  على  »َعلٌم  اهلل:   æ

خـلق«)15(، قال ابن القيم: »)�هلل( �ملاألوه �ملعبود �لذي َتاأَلهه �خلالئق حمبًة وتعظيماً 
)10( انظر: تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري: ]الفاتة:2[، وتف�صري )معاين القراآن واإعرابه( للزجاج عند تف�صري: 
و)معجم   ،)100 )�ص:  للخطابي  الدعاء(  و)�صاأن   ،)32 )�ص:  الزجاجي  القا�صم  لأبي  اهلل(  اأ�صماء  و)ا�صتقاق  ]طه:50[، 
اللغة( لبن فار�ص )جـ:2- �ص:381( مادة: )رب(، و)املفردات( للراغب الأ�صفهاين )جـ: 1 - �ص :245( مادة:  مقايي�ص 
)رب(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 2 - �ص: 179(، مادة )ربب(، و)ل�صان العرب( لبن منظور 
)جـ:1 - �ص:399(: مادة: )ربب(، وتف�صري )اجلامع لأحكام القراآن( للقرطبي عند تف�صري ]الفاتة:2[، وتف�صري )التحرير 
والتنوير( لبن عا�صور عند تف�صري ]الفاتة:2[، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ر ب ب(، و)التطور 

الدليل( لعودة خليل اأبو عودة )�ص:121(.
)11( تف�صري )معامل التنزيل( للبغوي عند تف�صري ]الفاتة:2[.

)األه(،  مادة:  فار�ص )جـ:1- �ص:127(  لبن  اللغة(  مقايي�ص  و)معجم   ،)33 للخطابي )�ص:  الدعاء(  )�صاأن  انظر:   )12(
و)املفردات( للراغب الأ�صفهاين )جـ: 1 - �ص :26( مادة: )اإله(، و)جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�صم )جـ: 

13 - �ص: 202(، وتف�صري )روح املعاين( لالألو�صي عند تف�صري: ]الفاتة:2[.
)13( )ل�صان العرب( لبن منظور )جـ :13 - �ص: 467( )مادة: األه(.

)14( )تف�صري القراآن الكرمي( لبن كثري، عند تف�صري ]الفاتة:1[.
)15( تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري ]الفاتة:1[، وعزاه لبن عبا�ص.
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هو  »)�هلل(  ال�صعدي:  ال�صيخ  وقال  و�لنو�ئب«)16(،  �حلو�ئج  �إليه يف  وفزعا  وخ�صوعا، 
�ملاألوه �ملعبود، ذو �الألوهية، و�لعبودية على خلقه �أجمعني، ملا �ت�صف به من �صفات 

�الألوهية �لتي هي �صفات �لكمال«)17(.

واأنف�صنا«)18(،  ورقابنا  ذواتنا  مالك  وهو  واإح�صانه،  بنعمه  يربينا  »الذي   : بُّ الرَّ  æ

و�لـم�صلـح  �صوؤدده،  فـي  مثل  وال  له،  �ِصْبه  ال  �لذي  �ل�صيد   ) بُّ »)�لرَّ جرير:  ابن  قال 
�أمر خـلقه بـما �أ�صبغ علـيهم من نعمه، و�لـمالك �لذي له �لـخـلق و�الأمر«)19(، ويقول 
للعامل  ربوبيته  پ}]الفاتة:2[،  پ   پ   پ     }« اهلل:  -رحمه  القيم  ابن 
ن ت�صرفه فيه، وتدبريه له، ونفاذ �أمره كلَّ وقت فيه، وكونه معه كلَّ �صاعة يف  تت�صمَّ
 ، �صاأن، يخلق ويرزق، ومُييت وُيحيي، ويخف�ض ويرفع، وُيعطي ومينع، وُيِعزُّ وُيِذلُّ
( �ملربي جميع  بُّ ف �الأمور مب�صيئته و�إر�دته«)20(. ويقول ال�صيخ ال�صعدي: »)�لرَّ وُي�صرِّ
عباده بالتدبري و�أ�صناف �لنعم، و�أََخ�ضُّ من هذ� تربيته الأ�صفيائه باإ�صالح قلوبهم 

و�أرو�حهم، و�أخالقهم«)21(.

æ الإَِلُه: »املعبود املحبوب، الذي ل ت�صلح العبادة والذل واخل�صوع واحلب اإل له«)22(، 

قال �صيخ الإ�صالم ابن تيمية -رحمه اهلل تعالى: »)�الإَِلُه( هو �ملاألوه؛ �أي: �مل�صتحق الأن يوؤله؛ 
�أي يعبد، وال ي�صتحق �أن يوؤله ويعبد �إال �هلل وحده، وكل معبود �صو�ه من لدن عر�صه �إلى 
قر�ر �أر�صه باطل«)23(. ويقول ابن القيم: »)�الإَِلُه( هو �مل�صتحق ل�صفات �لكمال، �ملنعوت 

بنعوت �جلالل، وهو �لذي تاألهه �لقلوب، وت�صمد �إليه باحلب و�خلوف و�لرجاء«)24(.
)16( )مدارج ال�صالكني( لبن القيم )جـ: 1 - �ص: 32 - 33(.

)17(  تف�صري ال�صعدي ف�صل )�صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( )�ص: 16(.
)18( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 4 - �ص: 132(.

)19( )تف�صري الطربي( عند تف�صري  ]الفاتة:2[.
)20( )ال�صواعق املر�صلة( لبن القيم )جـ: 4 - �ص: 1223(.

)21( تف�صري ال�صعدي ف�صل )�صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( )�ص: 16(.
)22( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 4 - �ص: 132(.

)23(  )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�صم )جـ: 13 - �ص: 202(.
)24( )�صفاء العليل( لبن القيم )جـ:2 - �ص: 830(.
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رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

æ اهلل - الإَِلُه: باعتبار �لقول �الأول يف لفظ اجلاللة )�هلل( اأنه ا�صم علٍم غري م�صتق 

فاإن الفرق بني )�هلل( و)�الإِله( يتوجه اإلى اأن )�هلل( علٌم للذات املقد�صة املت�صفة بجميع �صفات 
الكمال، املنزهة عن جميع �صفات النق�ص، و)�الإِله( هو املاألوه املعبود الذي َياأحَْلهه كل �صيء، قال 

تعالى: {ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ} ]�ص:65[.

وباعتبار �لقول �لثاين يف لفظ اجلاللة )�هلل( اأنه ا�صم م�صتق؛ فاإن الفرق بني )�هلل( 
و)�الإِله( يتوجه اإلى اأن اأ�صل و�صع لفظ اجلاللة )�هلل( هو للمعبود الإله �حلق، وقد قب�ص اهلل 
عنه الأل�صن، فلم َيَت�َصمَّ به اأحٌد غريه، ومل يطلق يف جاهلية ول اإ�صالم على غري اخلالق، وهو 
اأحد اأوجه تف�صري قوله تعالى: { ڀ  ڀ   ڀ    ڀ}]مرمي:65[، واملعنى: هل تعلم اأحدًا ُي�صمى 
)�هلل( غري �حلق تبارك وتعالى؟!، اأو يقال له )�هلل( اإل )�هلل( �صبحانه؟، واأما )�الإِله( فاأ�صل 
و�صعه ملطلق املعبود، ولكنه ُخ�صَّ باملعبود بحق، يقول اخلليلي: »�إذ� �أُطلق ��صم �جلاللة )�هلل( 
مل يتبادر �إلى ذهن �أي �أحد -من �أي ملة كان- �إال �أنَّ �ملر�د به �حلي �لد�ئم خالق كل �صيء، 
و�أما )�الإِله( فهو يطلق على �ملعبود، و�إمنا ُخ�ضَّ يف �الإِ�صالم باملعبود باحلق -�صبحانه 
وتعالى- ولذلك �إذ� �أطلقه غري �مل�صلم قد يتبادر �أن �ملر�د به غري �هلل -تعالى-  و�هلل 
-�صبحانه- قد حكى يف كتابه عن �مل�صركني قولهم:   { ڌ  ڌ  ڎ}] ٱ:6[، 
ومل يحك عنهم ما يدل على �أنهم يطلقون ��صم �جلاللة )�هلل( على غريه -تعالى- بل 

حكى عنهم ما يدل على �أنهم يخ�صونه به -�صبحانه- فقد قال تعالى: {   ڭ  ڭ  
�ختالف  على  يدل  ما  هذ�  ويف  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ}]لقمان:25[، 
مفهوم �لكلمتني عندهم، فـ )الإِله( هو �ملعبود و)�هلل( هو �خلالق �لقادر على كل �صيء، 
و�إمنا �نح�صر معنى )�الإِله( عند �مل�صلمني يف �هلل -�صبحانه- الأنه �ملعبود بحق، وكل ما 

يعبد �صو�ه فهو معبود بباطل، وبهذ� يت�صح �أن )�الإِله( معناه كلي ينح�صر يف فرد«)25(.

)25( تف�صري )جواهر التف�صري( للخليلي عند تف�صري: ]الفاتة:2[.



81

: )�هلل و�الإَِلُه( هو امل�صتحق للعبادة، املاألوه الذي تعظمه القلوب، وتعبده  بُّ æ  اهلل والرَّ

يتكفل بخلق  والتدبري،  القائم باخللق  ( فهو  بُّ واأما )�لرَّ وت�صليم،  عن حمبة وتعظيم وطاعة 
وحقيقة   « الر�صواين:  قال  وحفظها،  واإ�صالحها  هدايتها  على  ويقوم  واإن�صائها،  املوجودات 
معنى �لربوبية تقوم على ركنني كما قال -تعالى- عن مو�صى  وهو يبني حقيقة 

�لربوبية لفرعون: { ىب  يب  جت  حت     خت  مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   
مج}]طه:49-50[، فاأجاب عن �لربوبية بح�صر معانيها يف معنيني جامعني:

 �الأول: �إفر�د �هلل بتخليق �الأ�صياء وتكوينها و�إن�صائها من �لعدم، حيث �أعطى 
كل �صيء خلقه وكمال وجوده.

 و�لثاين: �إفر�د �هلل بتدبري �الأمر يف خلقه، كهد�يتهم و�لقيام على �صوؤونهم 
وت�صريف �أحو�لهم و�لعناية بهم«)26(.

و�صفات �لفعل  �أخ�ض با�صم )�هلل(،  يقول ابن القيم: »�صفات �جلالل و�جلمال 
�لقوة  وكمال  �مل�صيئة  ونفوذ  و�ملنع،  و�لعطاء  و�لنفع،  بال�صر  و�لتفرد  و�لقدرة، 
( له �جلمع �جلامع جلميع  برّ ( .. و��صم )�لرَّ برّ وتدبري �أمر �خلليقة �أخ�ض با�صم )�لرَّ
�ملخلوقات؛ فهو رب كل �صيء وخالقه و�لقادر عليه، ال يخرج �صيء عن ربوبيته، وكل 
من يف �ل�صماو�ت و�الأر�ض عبد له يف قب�صته وتت قهره، فاجتمعو� ب�صفة �لربوبية، 
�لذي  �هلل  باأنه  طوعاً  له  و�أقرو�  �ل�صعد�ء،  وحده  فاألَّهه  �الإلهية،  ب�صفة  و�فرتقو� 
و�الإنابة  و�حلب  و�خلوف  و�لرجاء  و�لتوكل  �لعبادة  تنبغي  ال  �لذي  هو،  �إال  �إله  ال 
و�الإخبات و�خل�صية و�لتذلل و�خل�صوع �إالَّ له، وهنا �فرتق �لنا�ض، و�صارو� فريقني: 
فريقاً م�صركني يف �ل�صعري، وفريقاً موحدين يف �جلنة، فاالإلهية هي �لتي فرقتهم 
يف  تعالى  قوله  ذلك  على  الدالة  الأمثلة  ومن  جمعتهم«)27(،  �لتي  هي  �لربوبية  �أنَّ  كما 

: {ې  ې  ى  ى   ائ   ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ق�صة كليمه مو�صى 
)26( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص:692(. )الرب(.

)27( )مدارج ال�صالكني( لبن القيم )جـ 1: �ص: 42 - 44(.
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ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ}]طه:11-14[، ملَّا كان الكالم يف �صياق الرتبية والهداية 
با�صم  الأمر  جاء  �صبحانه  العظيم  اخلالق  اأمام  للوقوف  وال�صتعداد  والرعاَية  والتوجيه 
)�لرب( وهو املربي والهادي اإلى كل �صيء جميل، وملا كان الكالم يف �صياق الأمر بالعبادة 
وال�صالة والذكر نا�صب اأن يكون با�صم املعبود واملاألوه )�هلل(، ولعل هذا الفرق يف�صر اأي�صًا 
( يف قوله -تعالى- حكاية عن ق�صة �صليمان   مع عر�ص  برّ احلكمة يف جميء ا�صم )�لرَّ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ      �صباأ: {  ملكة 
ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ}]النمل:40[، بينما جاء ا�صم )اهلل( 

يف قوله �صبحانه عن لقمان وما اآتاه من احلكمة: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ 
فاأتى  ٿ}]لقمان:12[،  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  ٺ   ڀٺ   ڀ     ڀ    ڀ       پ  
( ملنا�صبته مو�صوع الآية يف كمال القدرة والقوة يف نقل هذا العر�ص  برّ يف الأولى با�صم )�لرَّ
العظيم يف اأقل من ملح الب�صر من اليمن اإلى فل�صطني، بينما يف الآية الثانية كان احلديث 

عن احلكمة والعلم والهداية، فكان من املنا�صب الإتيان با�صم اجلاللة )�هلل( واهلل اأعلم.

( من الأ�صماء التي جتتمع معانيها عند الفرتاق،  برّ واأ�صماء )�هلل و�الإله( مع ا�صم )�لرَّ
و�حد  ون�ض  مو�صع  يف  )�الإلُه(  و   ) بُّ )�لرَّ �جتمع  »�إذ�  بحيث  الجتماع،  عند  وتفرتق 
�لقادر  �ملت�صرف  �ملالك  �إلى   ) بُّ يتوجه معنى )�لرَّ �ملعنى؛ حيث  فاإنهما يفرتقان يف 
�خلالق �ملحيي �ملميت �ملتفرد بخ�صائ�ض �لربوبية، و)�الإله( يتوجه �إلى �ملعبود �ملاألوه 
�لذي يجب �أن يوحده �لعباد باأفعالهم، �أما �إذ� �فرتقا حيث ذكر كل منهما يف مو�صع 

فاإنهما يجتمعان بحيث يدل �أحدهما على معناه كما يت�صمن معنى �الآخر«)28(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

ُة  æ اهلل والإله: ال�صفة امل�صتقة من ا�صميه -�صبحانه- )�هلل و�الإَِلُه( »�صفة )�الإَِلِهيَّ

)28( )وهلل الأ�صماء احل�صنى( لل�صيخ عبدالعزيز اجللّيل )�ص:95(.
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ُة( وهي من �صفات �هلل �لثابتة بالكتاب و�ل�صنة«)29(، قال تعالى:   { ې  ې   ى   و�الأُُلوِهيَّ
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ}]البقرة:133[، 
اأنت  اأعلنت،  اأ�سررت وما  اأخرت، وما  ¤: ).. فاغفر يل ما قدمت وما  ال�صنة دعاوؤه  ومن 

اإلهي، ل اإله اإل اأنت()30(، »و��صما )�هلل و�الإله( دال على �صفة من �صفات �لذ�ت«)31(.

ُة( وهي  ُبوِبيَّ ( »�صفة )�لرُّ برّ : ال�صفة امل�صتقة من ا�صمه -�صبحانه- )�لرَّ بُّ æ الرَّ

من �صفات �هلل �لذ�تية �لثابتة بالكتاب و�ل�صنة«)32(، قال تعالى: {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ}]هود:56[، ومن ال�صنة ق�صة الغالم املوؤمن وفيه قوله ¤: ).. ف�سمع جلي�س 
للملك كان قد عمي، فاأتاه بهدايا كثرية، فقال: ما ههنا لك اأجمع، اإن اأنت �سفيتني. 

فقال: اإين ل اأ�سفي اأحدا! اإمنا ي�سفي اهلل. فاإن اأنت اآمنت باهلل؛ دعوت اهلل ف�سفاك، 
فاآمن باهلل، ف�سفاه اهلل، فاأتى امللك فجل�س اإليه كما كان يجل�س، فقال له امللـــــك: من 

رّد عليك ب�سرك؟ قال: ربي. قال: ولـك رب غريي؟! قال: ربي وربك اهلل ..()33(.

�ساد�سًا:  فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

æ  اقرتان معظم اأ�سماء اهلل احل�سنى مع ا�سم )اهلل(

اقرتنت معظم اأ�صماء اهلل احل�صنى مع ا�صميه -�صبحانه- )�هلل( و )�الإَِله(، و�صر  ذلك 
- واهلل اأعلم - لالإ�صارة اإلى اأن الألوهية م�صتلزمة جلميع معاين الأ�صماء احل�صنى، ودالة عليها 
بالإجمال، يقول اهلل تعالى: { ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ}]طه:8[، وقال تعالى: 

{ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ}]البقرة:255[، وقال تعالى: {ی  ی           یجئ  حئ      مئ       
ىئ        يئ    جب  حب}]البقرة:163[، وقال تعالى: {ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          
کک  ک     ک    گ        گ   گ        گ}]اآل عمران:6[، وقال تعالى: {ڤ  ڤ     ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  

المجموعة األولى : اهلل - الرب - اإلله

( لل�صقاف )�ص:56(. )29( )�صفات اهلل 
)30( رواه البخاري برقم )7499(.

)31( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص:701(. )الإله(.
( لل�صقاف )�ص:122(. )32( )�صفات اهلل 

)33( رواه م�صلم برقم )3005(.
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ}]ٱ: 65[، وقال تعالى: {ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ}]احل�صر:23[. يقول ابن القيم: »��صم )�هلل( د�ل على جميع �الأ�صماء �حل�صنى 
�إلى هذ� �ال�صم  �لعليا .. ولهذ� ي�صيف �هلل -تعالى- �صائر �الأ�صماء �حل�صنى  و�ل�صفات 
�لعظيم كقوله تعالى: { ڄ  ڄ  ڄ}]الأعراف:180[ ويقال: )�لرحمن و�لرحيم 
�أ�صماء  من  وال يقال: )�هلل(  �أ�صماء )�هلل(،  من  و�لعزيز و�حلكيم(  و�ل�صالم  و�لقدو�ض 
)�لرحمن( وال من �أ�صماء )�لعزيز( ونحو ذلك. َفُعِلَم �أن ��صمه )�هلل( م�صتلزم جلميع 
معاين �الأ�صماء �حل�صنى، د�ل عليها باالإجمال، و�الأ�صماء �حل�صنى تف�صيل وتبيني ل�صفات 
�الإلهية �لتي ��صتق منها ��صم )�هلل(، و��صم )�هلل( د�ل على كونه ماألوها معبود�ً، تاألهه 

�خلالئق حمبة وتعظيما وخ�صوعا، وفزعا �إليه يف �حلو�ئج و�لنو�ئب«)34(.

ّب( æ  اقرتان معظم اأ�سماء اهلل احل�سنى مع ا�سم )الرَّ

( معظم اأ�صماء اهلل احل�صنى، اإذ اإن من �صفات الرب -�صبحانه-  برّ اقرتن مع ا�صم اهلل )�لرَّ
كونه  قادرًا، خالقًا، بارئًا، م�صورًا، حيًا، قيومًا، عليمًا، �صميعًا، ب�صريًا، حم�صنًا، جوادًا، كرميًا، 

معطيًا، اإلى غريها من ال�صفات، فمن ذلك قوله تعالى: { جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   
حس}]الأنعام:165[، وقوله تعالى: { ڀ  ڀ  ٺ  ٺ}]الأنعام:133[، وقوله تعالى: 

{ ڭ    ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ}]يو�صف:100[، وقوله تعالى:{ ڳ    ڳ  
ۈ}]احلجر:86[،  ۆ   ۆ    ۇ   {ۇ   تعالى:  وقوله  ڱ}]هود:66[،  ڳ   ڳ   

ھ    } تعالى:  وقوله  جت}]الإ�صراء:17[،  يب   ىب   مب   خب   حب      } تعالى:  وقوله 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    تعالى: {  وقوله  ھ       ھ  ھ  ے  ے    ۓ}]�ص:9[، 
ڤ}]النفطار:6[، وقوله تعالى: {ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ    ڄ   ڄ   ڄ}]الدخان:6[، 
وغريها من الآيات. واملتاأمل يف معاين هذه الأ�صماء، يجد اأنها من م�صتلزمات الربوبية، القائمة 
  ) برّ على اخللق والتدبري، ويف ذلك يقول ال�صيخ عبدالعزيز اجلليل: »من �أخ�ض �صفات )�لرَّ

)34( )مدارج ال�صالكني( لبن القيم )جـ 1: �ص: 41(.
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�لرحمة و�لر�أفة بعباده، و�أنها من موجبات ربوبيته. ومن ذلك تربيته لعباده، و�إنعامه 
عليهم، و�إر�صاله �لر�صل �إليهم و�إنذ�رهم وتب�صريهم. وهذه هي من لو�زم �لرتبية �لعامة، 
و�أما �لرتبية �خلا�صة من �هلل   الأوليائه بتوفيقهم، وحفظهم، ورعايتهم، وتربيتهم. 

فالرحمة، و�لر�أفة، و�ملغفرة و��صحة جلية يف ذلك -و�هلل �أعلم«)35(.

�سابعًا: الآثار العتقادية للإميان بهذه الأ�سماء ومقت�سياتها العملية:

æ  الأثر العلمي العتقادي:

اهلل – �صبحانه وتعالى – ذو الألوهية على اخللق اأجمعني، فهو امل�صتحق للعبادة وحده 
دون غريه، املاألوه الذي تعظمه القلوب، وتخ�صع له وتعبده، عن حمبة وتعظيم، وطاعة وت�صليم 
( املتكفل بخلق املوجودات  بُّ ملا ات�صف به من ال�صفات العلى والأ�صماء احل�صنى، وهو )�لرَّ
وفقهم  الذي  لأوليائه،  املربي  وهو  واإ�صالحها،  هدايتها  على  والقائم  لها  املدبر  واإن�صائها، 

لالإميان به، فحفظهم ون�صرهم، ودفع عنهم ال�صوارف والعوائق احلائلة بينهم وبينه.

æ  الآثار العملية:

1- الإقرار باألوهية وربوبية اهلل   يقت�صي وي�صتلزم توحيد اهلل  باأفعاله، وتوحيده 
باأفعال العباد، اإذ اإن اخلالق لهذا الكون وما فيه، واملت�صرف فيه بالإحياء، والإماتة، واخللق، 
والرزق، والتدبري، هو امل�صتحق للعبادة وحـده، اإذ كيف ُيعبد خملوق �صعيف، وُيجعل ندًا هلل 
ُلق؟!، ول ميلك لنف�صه تدبريًا ف�صاًل عن اأن  -تعالى- يف املحبة والتعظيم والعبادة وهو مل َيخحْ
ميلكه لغريه!، وهـذا ما احتج اهلل به على امل�صركني الذين اأقروا بربوبيته -�صبحانه- ولكنهم 

تعالى: {ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ   قال  يعبدوه وحده،  مل 
ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   

ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  }]الزمر: 38[.
2- حمبة اهلل   حمبة عظيمة تتقدم على حمبة النف�ص، والأهل، والولد، والدنيا 
جميعًا؛ لأنه املاألوه املعبود وحده، الذي يربي عباده وينقلهم من طور اإلى طور، وينعم عليهم 

)35( )وهلل الأ�صماء احل�صنى( لل�صيخ عبدالعزيز اجللّيل )�ص: 103-102(.

المجموعة األولى : اهلل - الرب - اإلله
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مبا يقيم حياتهم ومعا�صهم، وهذا ي�صتلزم حمبة من يحبه اهلل -تعالى- وما يحبه، وبغ�ص 
ما يبغ�صه -�صبحانه- ومن يبغ�صه، واملوالة واملعاداة فيه، وامل�صارعة يف مر�صاته، وتعظيمه 

واإجالله و�صكره وحمده احلمد الالئق بجالله وعظمته و�صلطانه واإنعامه.
3- التوكل على اهلل  يف جلب املنافع، ودفع امل�صار، ويف ت�صريف جميع اأموره، فال يتعلق 
اإل باهلل -تعالى- ول يرجو اإل هو، ول يخاف اإل منه -�صبحانه- اإذ كيف يتعلق مبخلوق �صعيف 

مثله، ل ميلك لنف�صه نفعًا ول �صرًا ول موتًا ول حياة ول ن�صورًا. ف�صاًل عن اأن ميلكه لغريه؟.
اخللق  من  والهيبة  اخلوف  و�سقوط  وحده،  به  والتعلق  به   بالعـزة  ال�صـعور   -4
لكـل  املدبر  والتعلق بهم؛ فهـو اهلل -�صـبحانه- رب كل �صيء وخالقه، ورازق كل حي، وهو 
�صيء، والقاهـر لكل �صيء، فال ُيعـتز اإل به، ول ُيتوكل اإل عليه، ول ُيلِتجاأ ول ُيت�صرع اإل اإليه، 
وجلوئه،  رجائه،  وقوة  دعائه،  يف  هذا  اأّثَر  و�صفاته  باأ�صمائه  وربه  اإلهه  العبد  عرف  وكلما 

وت�صرعه لربه -�صبحانه، والوثوق بكفايته -�صبحانه- وقدرته على ق�صاء حوائج عباده.
5- طماأنينة القلب و�صعادته واأن�صه باهلل وحده، ويف ذلك يقول �صيخ الإ�صالم ابن تيمية 
رحمه اهلل تعالى: »فاإن �للذة و�لفرحة و�ل�صرور وطيب �لوقت و�لنعيم �لذي ال ميكن 
�لتعبري عنه، �إمنا هو يف معرفة �هلل وتوحيده و�الإميان به، و�نفتاح �حلقائق �الإميانية 
و�ملعارف �لقر�آنية، كما قال بع�ض �ل�صيوخ: لقد كنت يف حال �أقول فيها: �إن كان �أهل 
�جلنة يف هذه �حلال �إنهم لفي عي�ض طيب، وقال �آخر :  لتمر على �لقلب �أوقات يرق�ض 
 .. و�ملعرفة   �الإميان  نعيم  �إال  �الآخرة  نعيم  ي�صبه  نعيم  �لدنيا  يف  ولي�ض  طرباً،  فيها 
�إليه مبا يحبه، وال  �إال يف حمبة �هلل، و�لتقرب  ولي�ض للقلوب �صرور، وال لذة تامة، 

كَّن حمبته �إال باالإعر��ض عن كل حمبوب �صو�ه، وهذه حقيقة ال �إله �إال �هلل«)36(. مُتَ
ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

ُة  والأُُلوِهيَّ ُة  الذاتية )الإَِلِهيَّ الدالة على �صفات اهلل  الذات  اأ�صماء  من   ) بُّ الرَّ الإَِلُه -  )اهلل - 
بهذه  اقرتن  ولذا  العلى؛  الإلهية  وال�صفات  احل�صنى  الأ�صماء  معاين  لكل  �صفات جامعة  وهي  ُة(،  ُبوِبيَّ والرُّ
املاأثورة؛ فالتهليل والتكبري والتحميد والت�صبيح واحلوقلة  العظيمة عامة الأذكار والأدعية  الثالثة  الأ�صماء 

)36( جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية )املجلد: 28 - �ص: 31 - 32(.
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�صيخ  يقول  الأ�صماء غري منفكة عنها،  بهذه  الأذكار مقرتنة  والب�صملة وغريها من  وال�صرتجاع  واحل�صبلة 
َعْبَدُه  ُيَربِّي  �لذي  ( هو  بُّ ُيْعَبَد، و)الرَّ �أن  َي�ْصَتِحقُّ  �لذي  �ملعبود  إَِله( هو  »)الحْ تيمية:  ابن  الإ�صالم 
( ... وملا كانت  بِّ َفُيَدبُِّرُه، ولهذ� كانت �لعبادة متعلقة با�صمه )اهلل(، و�ل�صوؤ�ل متعلقاً با�صمه )الرَّ
�اْلأََذ�ِن  كلمات  مثل  �ال�صم  بهذ�  �مل�صروعة  �الأذكار  تعالى جاءت  )اهلل(  با�صمه  متعلقة  �لعبادة 
و�ل�صهادتني و�لت�صهد و�لت�صبيح و�لتحميد و�لتهليل و�لتكبري، و�أما �ل�صوؤ�ل فكثري�ً ما يجيء 
(، كان ح�صناً، و�أما �إذ� �صبق �إلى  بِّ (، ... و�إن �صاأله با�صمه )اهلل(؛ لت�صمنه ��صم )الرَّ بِّ با�صم )الرَّ
قلبه ق�صد �لعبادة، فا�صم )اهلل( �أولى بذلك، �إذ� بد�أ بالثناء ذكر ��صم )اهلل(، و�إذ� ق�صد �لدعاء 
ه،  («)37(،  ويقول ابن القيم عن ا�صم )اهلل( : »فما ذكر هذ� �ال�صم يف قليل �إال كثرّ بِّ دعا با�صم )الرَّ
جه، وال عند �صيق  وال عند خوف �إال �أز�له، وال عند كرب �إال ك�صفه، وال عند َغٍم وَهٍم �إال فرَّ
�إال �صريه  �لعز، وال فقري  �أناله  �إال  �لقوة، وال ذليل  �أفاده  �إال  عه، وال تعلق به �صعيف  �إال و�صَّ
�أيده ون�صره، وال م�صطر �إال ك�صف �صره، وال  �آن�صه، وال مغلوب �إال  غنيا، وال م�صتوح�ض �إال 
�صريد �إال �آو�ه، فهو �ال�صم �لذي تك�صف به �لكربات، وت�صتنزل به �لربكات و�لدعو�ت، وتقال به 
�لعث�ت، وت�صتدفع به �ل�صيئات، وت�صتجلب به �حل�صنات ..«)38(، ويقول ال�صيخ ال�صعدي: »)الرب( 
هو �ملربي جميع عباده بالتدبري و�أ�صناف �لنعم. و�أََخ�ضُّ من هذ� تربيته الأ�صفيائه باإ�صالح 
يطلبون  الأنهم  �جلليل؛  �ال�صم  بهذ�  له  دعاوؤهم  ولهذ� كث  و�أخالقهم؛  و�أرو�حهم،  قلوبهم 
 : اأبوينا )اآدم وحواء(  اأمثلة هذه الأدعية قوله  عن  منه هذه �لرتبية �خلا�صة«)39(، ومن 
وقوله  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ}]الأعراف:23[،   }

: {حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت     تعالى عن نوح 
اإ�صماعيل  : {  پ  پ     ]نوح:28[، وقوله تعالى عن اخلليل مع ابنه  حت  خت  مت     ىت} 
ڇ   چ   {چ    : مو�صى  عن  تعالى  وقوله  ٺ}]البقرة:127[،  ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ  
عن  تعالى  وقوله  ڎ}]الأعراف:151[،   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  

: {ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     ک}]يو�صف:33[، وغريها من الآيات. يو�صف  
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)37( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�صم: )جـ:10 – �ص: 284 – 286( بت�صرف ي�صري.
)38( اأورده ال�صيخ �صليمان بن عبداهلل يف كتابه )تي�صري العزيز احلميد()�ص: 14 - 15( ومل اأجده فيما بني يدي من موؤلفات ابن القيم.

)39( تف�صري ال�صعدي ف�صل )�صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( )�ص: 16(.
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تحْ هذه  واأما ال�صنة النبوية فقلما يخلو ذكر ماأثور اأو دعاء جامع من هذه الأ�صماء، ولذا ُعدَّ
الأ�صماء الثالثة اأ�صهر اأ�صمائه  واأعالها حماًل يف جوامع الكلم والذكر والدعاء عنه ¤، ومن 
ذلك حديث �صيد ال�صتغفار، يف قوله ¤: )�سيد ال�ستغفار اأن تقول: اللهم اأنت ربي ل اإله اإل 
اأنت، خلقتني واأنا عبدك، واأنا على عهدك ووعدك ما ا�ستطعت، اأعوذ بك من �سر ما �سنعت، 

اأبوء لك بنعمتك علي، واأبوء لك بذنبي فاغفر يل، فاإنه ل يغفر الذنوب اإل اأنت. قال: 

ومن قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل اأن مي�سي، فهو من اأهل اجلنة، ومن قالها 

من الليل وهو موقن بها، فمات قبل اأن ي�سبح، فهو من اأهل اجلنة()40(، وقوله ¤ في وصيته 

؛ فليقل: اهلل اهلل ربي ل اأ�سرك به �سيئًا()41(. ألهله: )اإذا اأ�ساَب اأحَدكم غمٌّ اأو كربٌّ

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

يعجبنا  فكان  �صيء،  عن   ¤ اهلل  ر�صول  ن�صاأل  اأن  ُنهينا  قال:   ‹ مالك  بن  اأن�ص  عن    æ
اأن يجيء الرجل من اأهل البادية العاقل في�صاأله ونحن ن�صمع!، فجاء رجل من اأهل البادية، فقال: 
خلق  فمن  قال:  )�سدق(.  قال:  اأر�صلك.  )�هلل(  اأن  تزعم  اأنك  لنا  فزعم  ر�صولك،  اأتانا  حممد،  يا 
ال�صماء؟ قال: )�هلل(. قال: فمن خلق الأر�ص؟  قال: )�هلل(. قال: فمن ن�صب هذه اجلبال، وجعل 
�هلل  اجلبال،  هذه  ون�صب  الأر�ص،  وخلق  ال�صماء،  خلق  فبالذي  قال:  )�هلل(.  قال:  جعل؟  ما  فيها 
اأر�صلك؟! قال: )نعم(. قال: وزعم ر�صولك اأن علينا خم�ص �صلوات يف يومنا وليلتنا؟ قال: )�سدق(، 
قال: فبالذي اأر�صلك، �هلل اأمرك بهذا؟ قال: )نعم(. قال: وزعم ر�صولك اأن علينا زكاة اأموالنا؟ قال: 
)�سدق(. قال: فبالذي اأر�صلك، �هلل اأمرك بهذا؟ قال: )نعم(. قال: وزعم ر�صولك اأن علينا �صوم 
�صهر رم�صان يف �صنتنا؟ قال: )�سدق(. قال: فبالذي �أر�صلك، �هلل �أمرك بهذ�؟ قال: )نعم(. قال: 
وزعم ر�صولك اأن علينا حج البيت من ا�صتطاع اإليه �صبيال؟ قال: )�سدق(. قال: ثم ولى، قال: والذي 

بعثك باحلق، ل اأزيد عليهن ول اأنق�ص منهن. فقال النبي ¤: )لئن �سدق ليدخلن اجلنة()42(.

æ  قال النبي ¤: )�إنَّ �هلل �صُيَخلِّ�ُض رجاًل من �أمتي على روؤو�ِض �خلالئِق يوم �لقيامِة، 

)40( رواه البخاري برقم )6306(.
)41( اأخرجه ابن حبان والطرباين، و�صححه الألباين يف ال�صل�صلة ال�صحيحة برقم )2755(، )جـ:6 – �ص: 590(.

)42( رواه م�صلم برقم )12(.
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�أتنكُر من هذ�  �لب�صِر، ثم يقول:  ، كلُّ �صجلٍّ مثُل مدِّ  ً ت�صعًة وت�صعنَي �صجالرّ فين�ُصُر عليه 
 ، ، فيقول: �أفلََك عذر؟، فيقول: ال يا ربِّ �صيئاً؟، �أظلمك كتبتي �حلاِفظون؟، يقول: ال يا ربِّ
فيقول: بلَى!، �إنَّ لك عندنا ح�صنًة، و�إنَّه ال ُظلم عليك �ليوم، فيخرُج بطاقًة فيها �أ�صهد �أن 
!، ما  ال �إله �إال �هلل، و�أ�صهد �أنَّ حممد�ً عبُده ور�صوله، فيقول: �ح�صر وزنك فيقول يا ربِّ
ة،  ُت يف كفَّ جالَّ ت؟ فقال: فاإنََّك ال ُتظلَُم، قال: فتو�َصُع �ل�صِّ جالَّ هذه �لبطاقُة مع هذه �ل�صِّ

ُت وثُقلِت �لبطاقُة!، وال يثقُل مع ��صِم �هلل �صيٌء()43(. جالَّ ٍة فطا�صت �ل�صِّ و�لبطاقُة يف كفَّ

، فجل�ص ر�صوُل اهلل¤ اأماَم  æ  قال ثوبان › مولى ر�صول اهلل ¤: » نزل بنا �صيٌف بَدويٌّ
بيوِته، فجعل ي�صاأُله عن النا�ِص، كيف فرُحهم بالإ�سلِم؟، وكيف حَدُبهم)44( على ال�سلِة؟، فما 
رًا)45(، فلما انت�صف النهاُر  ه حتى راأيُت وجَه ر�صوِل اهلِل ¤ َن�صِ زال ُيخرُبه من ذلك بالذي َي�صرُّ
ها اأنَّ لر�سوِل اهلِل ¤ �سيفًا،  وحان اأكُل الطعاِم دعاين ُم�صتخفيًا ل ياألو: اأِن ائِت عائ�سَة  فاأخرِبْ
ين اإلى  فقالت: والذي بعثه بالُهدى ودِيِن احلقِّ ما اأ�صبح يف يدي �صيٌء ياأكُله اأحٌد من النا�ِص!، فردَّ
، فراأيت َبوَن)46( ر�صوِل اهللِ ¤ ُخ�ِصَف!، فقال  َن مبا اعتذرتحْ به عائ�صُة  ن�صاِئه كلِّهَن يعتذرحْ
: اإنا اأهُل الباديِة ُمعاُنوَن على زماِننا، ل�صنا باأهِل احل�صِر، فاإمنا يكفي القب�صُة من التَّمِر  البدويُّ
يها  تحْ عند ذلك َعنٌز لنا قد احُتِلَبتحْ كنا ُن�صمِّ ُي�صَرُب عليها من الَّلنِب اأو املاِء فذلك اخِل�صُب، فمرَّ
مِحُم فاأخذ بِرجِلها با�صِم �هلِل،  ثمَراَء فدعا ر�صوُل اهلِل ¤ با�صِمها: ثمَرا ثمَرا!، فاأقبلتحْ اإليه ُتَ
َلٍب فاأتيُته به، فحلب  )47(، فدعاين مِبححْ َتها با�صِم �هلِل، فحَفلتحْ ثم اعتَقلها با�صِم �هلِل، ثم م�صح �ُصرَّ
يِف ف�صرب منه �َصربٍة �صخمٍة، ثم اأراد اأن ي�صَعه، فقال ر�صوُل  با�صم �هلِل، فمالأه فدفعه اإلى ال�صَّ
ره عليه حتى امتالأ و�صرب ما �صاء، ثم حلَب  اهلِل ¤: ُعْد!، ثم اأراد اأن ي�صَعه، فقال له: ُعْد!، فكرَّ
با�صم �هلِل ومالأه، وقال: اأبلْغ عائ�سَة هذا!، ف�صربتحْ منه ما بدا بها اإليه، فحلَب فيه با�صم �هلِل، ثم 
اأر�صَلني به اإلى ن�صاِئه، كلما �صربت امراأة ردين اإلى الأخرى، وقال: با�صم �هلِل، حتى ردهن كلهن، 

)43( رواه الرتمذي و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم )1776(.
)44( حَدُبهم على ال�صالِة: حر�صهم عليها، وتعلقهم بها، ومالزمتهم لها.

رًا: اأي اأ�صرق وجهه ¤ واأ�صفر واأ�صاء بهجًة و�صرورا وفرحًا مبا �صمع. )45( َن�صِ
ِد ب�صبب  در ، وخ�صفها اأي هبوطها بعد خروج الَنَف�ص والهواء املحبو�ص فيها ملدة، وهي اإ�صارة للَتَنهُّ الع ال�صَّ )46( الَبوَن: اأ�صحْ
امل�صقة واحلرج لفقد ما ُيطعم به ال�صيف، ويف رواية الآجري )حتى راأيت لون ر�صول اهلل ¤ ُك�صف( وهو ي�صري لنف�ص املعنى يف 

تغري اللون عند احلرج والهم.
عها. رحْ : اأي امتالأ اللَّنُب يف �صَّ )47( حَفلتحْ

المجموعة األولى : اهلل - الرب - اإلله



90 اأَلْسَماُء الُحْسَنى تصنيفًا ومعَنى 

، فرفعُته اإليه، فقال: با�صم �هلِل ف�صرب منه  ثم رددُته اإليه فحلب با�صم �هلِل فمالأه، وقال: ارفع اإلىَّ
ما �صاء اهلُل، ثم اأعطاين، فلم اآُل اأن اأ�صَع �صَفَتي على دَرِج �صفِته)48( ف�صربُت �صرابًا اأحلى من 

الع�صِل، واأطيَب من امل�صِك، ثم قال: )اللهمَّ باِرْك لأهِلها فيه(« )49(.
æ  عن اأبي �صعيد اخلدري › قال: اأتى ِجربيُل النبيَّ ¤ فقال: يا حممُد! ا�ستكيَت؟، 
فقال: )نعم( قال: )با�سِم اهلِل اأرقيَك، من كلِّ �سٍيء ُيوؤذيَك، من �سرِّ كل نف�ٍس اأو عنِي 

حا�سد، اهلل ي�سفيَك، با�سِم اهلِل اأَْرِقيَك()50(.

َبٌة، فقلت: يا  æ  قال النبي ¤: )ملا كانت الليلة التي اأُ�ْسِرَي بي فيها، اأتت عَليَّ رائحة َطيِّ
بُة؟، فقال: هذه رائحة   َما�ِسَطِة اْبَنِة فرعون واأولدها، قلت:  يِّ ائحة الطَّ جربيل! ما هذه الرَّ
َيَدْيَها،  امْلِْدَرى)51( من  اإذ �سقطت  ُط ابنة فرعون ذات يوم،  �سِّ مُتَ َبْيَنا هي  �ساأنها؟، قال:  وما 
فقالت: ِب�ْسِم اهلل، فقالت لها ابنة فرعون: اأبي؟ قالت: ل!، ولكن ربي ورب اأبيك: اهلل، قالت: 
ُه بذلك؟ قالت: نعم!، فاأخربته، فدعاها، فقال: يا فلنة، واإنَّ َلِك َرّبًا غريي؟!، قالت: نعم،  اأُْخرِبُ
َفاأُْحِمَيْت، ثم اأمر بها اأن  ُتْلَقى هي واأولدها  ِبَبَقَرٍة)52( من ُنحا�س،  ربي وربك اهلل!، فاأمر 
فيها!، قالت له: اإن يل اإليك حاجة، قال: وما حاَجُتك؟ قالت: اأُِحبُّ اأن جتمع ِعَظاِمي َوِعَظاَم 
!، قال: فاأمر باأولدها َفاأُْلُقوا بني  قِّ َوَلِدي يف ثوب واحد َوَتْدِفَنَنا، قال: ذلك َلِك علينا من احْلَ
ٍع، وكاأنها تقاع�ست من اأجله،  ِبيٍّ لها ُمْر�سَ يديها؛ واحدًا واحدًا، اإلى اأن انتهى ذلك اإلى �سَ

.)53() ْنَيا اأَْهَوُن من عذاب الآخرة، َفاْقَتَحَمتحْ ْه، اْقَتِحِمي؛ فاإن عذاب الدُّ قال: يا اأُمَّ
َلب )القدح(. )48( درج �صفته: اأي مو�صع �صفتيه ¤ بعد �صربه من امِلححْ

)49( اأخرجه الآجرى يف )ال�صريعة( برقم )1048 ( وكذلك اأخرجه اأ�صلم بن �صهل الرزاز الوا�صطي املعروف بـ )بح�صل( يف 
)تاريخ وا�صط( )�ص: 54 – 55( و�صححه الألباين يف ال�صل�صلة ال�صحيحة )جـ: 4 – �ص: 625 – برقم: 1977(.

)50( رواه م�صلم برقم )2186(.
اأ�ص. ح به �صعر الرَّ ى وُي�صرَّ َرى: اأداة ُت�صنع من حديٍد اأو خ�صٍب على �صكل اأ�صنان امل�صط ُي�صوَّ )51( امِلدحْ

يت بذلك )النهاية  ة ِبَتواِبِلها ف�صمِّ ر: اأي التو�صع، اأي ِقدرا كبريًة وا�صعة َت�صُع بَقرة تامَّ )52(بَبَقرة من ُنحا�ص: ماأخوذ من التَّبقُّ
يف غريب احلديث والأثر لبن الأثري )جـ:1 – �ص:145(، وعزاه للحافظ اأبي مو�صى الأ�صفهاين(.

)53(اأخرجه الإمام اأحمد يف »امل�صند» برقم )2747(، والطرباين يف »املعجم الكبري« برقم )12279(، وابن حبان يف �صحيحه 
برقم )2903(، واحلاكم يف »امل�صتدرك« برقم )3793(، وقال عنه الذهبي: »حديث ح�صن الإ�صناد« ) كتاب»العلو» �ص:46-

47(، وقال ابن كثري: »اإ�صناده ل باأ�ص به« )تف�صري ابن كثري: الإ�صراء-الآية:1(، و�صحح اإ�صناده العالمة اأحمد �صاكر يف تعليقه 
على امل�صند )برقم )2822(: الطبعة الأولى - دار احلديث -القاهرة 1416 هـ(، وقال عنه الأرناوؤوط: » اإ�سناده ح�سن، فقد �سمع 
حماد بن �سلمة من عطاء قبل الختالط عند جمع من الأئمة« )يف تخريجه للم�سند برقم )2820(: الطبعة الأولى - موؤ�ص�صة 
الر�صالة - 1421 هـ(، و�صعف الألباين احلديث يف )»الإ�صراء واملعراج وذكر اأحاديثهما وتخريجها«: �ص: 78-80( وقال عن 

احلديث:)فيه �سعف لختالط عطاء بن ال�سائب(، ومل يتبني هل كانت الرواية عنه قبل اختالطه اأم بعده؛ فوجب التوقف فيه.
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تعالى: {ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   قال    æ
ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې       ې   ې    ۉ   ۉ   ۅۅ  
رجال،  �صبعني  �ل�صحرة  »كانت  عبا�ص:  ابن  قال   ،]73-72 ېئ}]طه:  ۈئ     ۈئ   ۆئۆئ  
�أ�صبحو� �صحرة و�أم�صو� �صهد�ء!، ويف لفظ: كانو� �صحرة يف �أول �لنهار و�صهد�ء �آخر �لنهار 
حني قتلو�«)54(. وُروَي اأن احل�صن الب�صري كان اإذا بلغ اإلى هذه الآية قال: »عجبا لقوم كافرين 
�صحرة، من �أ�صد �لنَّا�ض كفر�، ر�صخ �الإميان يِف ُقلوبهم حني قالو� ما قالو�، ومل يبالو� بعذ�ب 
فرعون، وترى �لرجل من هوؤالء ي�صحب �الإميان �صتِّني �صنة، ثم َيبيعُه ِبثمن ي�صري«)55(.
æ  قال �صفيان الثوري: »لي�ض �صيء �أقطع لظهر �إبلي�ض من قول: ال �إله �إال �هلل«)56(.
� �أين لك  æ  قال ابن رجب: »كان ب�صر بن احلايف يخطو يف داره، ويقول: »كفى بي عزرّ

.)57(» عبد، وكفى بي فخر� �أنك يل ربرّ
æ  كان اأبو احل�صن الكان�صي يقول: »وعزتك وجاللك ما ع�صيتك ��صتخفافاً بحقك، 
وال جحود�ً لربوبيتك، لكن ح�صرين جهلي، وغاب عني حلمي، و��صتفزين عدوي، و�إين 

عليها يا �إلهي لنادم«)58(.

æ  قال ابن القيم: قراأ قارئ: { ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ}]التكوير:1-3[ ويف احلا�صرين اأبو الوفاء بن عقيل، فقال له قائل: يا �صيدي، هب 
اأن�صر املوتى للبعث واحل�صاب، وزوج النفو�ص بقرنائها بالثواب والعقاب، فلم هدم الأبنية،  اأنه 
و�صري اجلبال، ودك الأر�ص، وفطر ال�صماء، ونرث النجوم، وكور ال�صم�ص؟!، فقال اأبو الوفاء: »�إمنا 
بنى لهم �لد�ر لل�صكنى و�لتمتع، وجعلها وجعل ما فيها لالعتبار و�لتفكر و�ال�صتدالل 
�لد�ر، خربها  و�أجالهم من  �ل�صكنى،  �نق�صت مدة  فلما  و�لتذكر،  �لتاأمل  بح�صن  عليه 
النتقال �ل�صاكن منها، فاأر�د �أن يعلمهم باأن �لكون كان معمور�ً بهم، ويف �إحالة �الأحو�ل، 
وزنادقة  �الإحلاد  الأهل  وتكذيب  �لعزة،  بيان  بعد  �ملقدرة  وبيان  �الأهو�ل،  تلك  و�إظهار 

)54( تف�صري ال�صيوطي )الدر املنثور يف التف�صري باملاأثور( )جـ:3 – �ص: 513( عند تف�صري �صورة )طه( الآيات )72 - 73(.
)55( تف�صري ال�صمعاين )جـ:3 – �ص: 343(عند تف�صري �صورة )طه( الآيات )72 - 73(.

)56( )�صري اأعالم النبالء( لالإمام الذهبي )�ص: 1846( يف ترجمة الإمام �صفيان الثوري.
)57()�صرح حديث لبيك اللهم لبيك( للحافظ ابن رجب احلنبلي )�ص:67(.

)58()الديباج املذهب يف معرفة اأعيان علماء املذهب( لبن فرحون )جـ:1 - �ص: 327(.

المجموعة األولى : اهلل - الرب - اإلله
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كانو�  �أنهم  كفرو�  �لذين  فيعلم  و�الأوثان،  و�لقمر  و�ل�صم�ض  �لكو�كب  وعباد  �ملنجمني 
كاذبني، فاإذ� ر�أو� �آلهتهم قد �نهدمت، و�أن معبود�تهم قد �نتثت و�نفطرت، وحمالها قد 
ت�صققت، ظهرت ف�صائحهم، وتبني كذبهم، وظهر �أن �لعامل مربوب حمدث مدبر، له رب 
ي�صرفه كيف ي�صاء، تكذيبا ملالحدة �لفال�صفة؛ �لقائلني بالِقَدم، فكم هلل -تعالى- من 
حكمة يف هدم هذه �لد�ر، وداللة على عظم عزته وقدرته و�صلطانه و�نفر�ده بالربوبية، 

و�نقياد �ملخلوقات باأ�صرها لقهره، و�إذعانها مل�صيئته، فتبارك �هلل رب �لعاملني« )59(. 
æ  خرج عمر بن ذر اإلى مكة، فلما اتى احلرم دعا: »�للهم �إنا قد �أطعناك يف �أحب 
�ال�صياء �إليك �أن تطاع فيه: �الميان بك و�القر�ر بك، ومل نع�صك يف �أبغ�ض �ال�صياء 

�أن ُتع�صى فيه: �لكفر و�جلحد بك، �للهم فاغفر لنا بينهما، و�أنت قلت: {ڻ  
جهد  باهلل  نق�صم  ونحن  ھ}]النحل:38[،  ھ   ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ  

�أمياننا لَتْبَعثنَّ من ميوت!، �أفرت�ك جتمع بني �أهل �لق�صمني يف د�ر و�حدة؟«)60(.
، وال يطيب، وال  æ  قال ابن تيمية: »فالقلب ال ي�صلح، وال يفلح، وال يلتذ، وال ُي�صررّ
ي�صكن، وال يطمئن، �إال بعبادة ربه، وحبه و�الإنابة �إليه ،  ولو ح�صل له كل ما يلتذ به من 
�ملخلوقات مل يطمئن ومل ي�صكن، �إذ فيه فقر ذ�تي �إلى ربه، ومن حيث هو معبوده وحمبوبه 
ومطلوبه، وبذلك يح�صل له �لفرح و�ل�صرور و�للذة و�لنعمة و�ل�صكون و�لطماأنينة« )61(.

ها �صيٌء �ألبته �إال ذكر �هلل  ، فاإذ�  æ  قال ابن القيم: »يف �لقلب َخلًَّة وفاقًة ال َي�ُصدُّ
�صار �لذكر �ِصعار �لقلب، بحيث يكون هو �لذ�كر بطريق �الأ�صالة، و�لل�صان َتَبٌع له، فهذ� هو 
اً بال مال، عزيز�ً بال ع�صرية،  َي�ُصدُّ �خَللَّة، وُيْغِني �لفاقة، فيكون �صاحبه غنيرّ �لذكر �لذي 
َمهيباً بال �صلطان«)62(. وقال يف مو�صع اآخر: »متى كان �لعبد باهلل، هانت عليه �مل�صاق، و�نقلبت 
�ملخاوف يف حقه �أمانا، فباهلل يهون كل �صعب، وي�صهل كل ع�صري، ويقرب كل بعيد، وباهلل 

تزول �الأحز�ن و�لهموم و�لغموم، فال هم مع �هلل، وال غم مع �هلل، وال حزن مع �هلل«)63(.
)59( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 3 - �ص: 189(.

)60()�صري اأعالم النبالء( لالإمام الذهبي )�ص: 2900( يف ترجمة الإمام الزاهد عمر بن ذر الكويف.
)61( )جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية )املجلد: 10 – �ص:194(.

)62( )الوابل ال�صيب( لالإمام اأبن القيم )�ص: 155(، عند حديثه عن فوائد الذكر )الفائدة الثامنة والثالثون(.
)63( )اجلواب الكايف ملن �صاأل عن الدواء ال�صايف( لالإمام اأبن القيم )�ص: 222(.
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الــمــجــمــوعـــــــ2ـــــــــة

ُة مو�سوع الأ�سماء: الَوْحَداِنيَّ

)6 - 5 - 4(

الَواِحُد - الأَحُد - الِوتُر

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

æ  الَواِحُد: ورد يف القراآن الكرمي )22 مرة( منها قول اهلل تعالى:{  ېئ     ىئ    

ىئىئ  ی  ی   ی }]غافر:16[، ويف ال�صنة ق�صة ال�صحابي الذي ق�صى �صالته فقال: 
َمُد �لِذي مْل َيلْد ومْل ُيولْد ومْل  »�للهمَّ �إين �أ�صاألَك َيا �هلل باأنَك �لو�ِحُد �الأحُد �ل�صَّ
ِحيم«، فقال النبي ¤:)قْد  َيُكن له ُكفو�ً �أحٌد �أن تغِفَر يل ذنوبي، �إنَك �أنت �لغفوُر �لرَّ

ُغِفَر له ثَلثا()1(.

ٻ   ٻ   ٱ    } تعالى:  اهلل  قول  يف  واحدة  مرة  الكرمي  القراآن  يف  ورد  الأَحُد:   æ

ٻ}]الإخال�ص:1[، ويف ال�صنة ما جاء يف احلديث القد�صي: ).. واأما �ستمه اإياي فقوله 
اتخذ اهلل ولدا، واأنا الأحد ال�سمد، مل األد ومل اأولد، ومل يكن يل كفئا اأحد()2(.

æ  الِوتُر: من اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف ال�صنة النبوية من حديث اأبي هريرة › 

اإِل  اأحٌد  َيْحفظَها  َل  اإل واِحدًا،  ِماَئة  ا�سمًا؛  ِت�سَعة وِت�سُعون  ¤: )هلل  النبي   قال  قال: 

َدخل اجَلنة، وهو وتٌر ُيِحبُّ الوتر()3(.

ثانيًا: املعنى اللغوي:

æ  الَواِحُد: �صفة م�صبهة على وزن ا�صم الفاعل، وهو املو�صوف بـ)�ْلَوْحَد�ِنيَّة( 

)1( رواه اأبو داود و�صححه الألباين يف �صحيح اأبي داود برقم )869(.
)2( رواه البخاري برقم )4974(.
)3( رواه البخاري برقم )6410(.
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دًا، فهو و�حٌد  َحُد َوحادًة ووِحَدًة َوَوححْ على �صبيل الثبوت واللزوم والدوام، فعله: َوُحَد َيوحْ
ووحيد، والفعل يف اأ�صله اللغوي يدلُّ على �النفر�د، فالو�حد: فرٌد ال ثاين له من �لعدد، 
ُمْنَفِرٌد  اأَي  وِحيٌد:  ال َنِظرَي له، ورجٌل  اأَي  و�ِحُد َدْهِره:  ول يكون معه مثله، يقال: فالٌن 
بال  وْحَده  يزل  مل  �لذي  �لفرد  هو   : و)الَواِحُد(  معه،  اأََحَد  فال  �أ�صحابه،  عن 

�صريك)4(.

æ الأَحُد: �صفة م�صبهة على وزن )َفَعل( للمو�صوف بـ)�الأََحِديَّة(، والأكرث على اأن 

فهو  َدًة،  وَوححْ دًا  َوححْ يِحُد  َوَحَد  فعله:  واأ�صل  بالهمزة،  ل�صعفها  الواو  فاأبدلوا  َوَحٌد،  اأ�صله: 
غريه،  عن  بها  ميتاز  كثرية  ب�صفات  �نفرد  اأي  زمانه:  �أَهل  �أَْوَحُد  فالٌن  يقال:  �أوحٌد، 

 : و)الأَحُد( به،  �ْنَفَرْدُت  ما  اأَي  الأمر:  بهذا  ��ْصَتاأَحْدُت  وما  �ْنَفَرد،  الرجل:  و��ْصَتاأََحَد 
�لفرد �لذي ال �صبيه له وال نظري)5(.

رًا  ل( للمو�صوف بـ)�لَوْتِريََّة(، فعله: وَتَر َيرِتُ َوتحْ æ  الِوتُر: �صفة م�صبهة على وزن )ِفعحْ

وِوترًا، فهو  واِتر، و)�لَوْتر( و)�لِوْتر(: بفتح الواو وك�صرها لغتان يف كالم العرب مبعنى: 
وج، قال تعالى: { پ   ْفع �أي: �لزَّ ْع من �لَعَدِد، وهو خالف �ل�صَّ �لَفْرد، �أو ما مل َيَت�َصفَّ

الة  پ  }]الفجر:3[، اأي: َق�َصٌم بكل زَّوٍج وَفْرد، يقال: وَتَر �لعدَد: اأي �أَفرده، ومنه �صَ
)4( انظر: )تف�صري اأ�صماء اهلل احل�صنى( لأبي اإ�صحاق الّزّجاج )�ص: 57(، و)ا�صتقاق اأ�صماء اهلل( لأبي القا�صم الزجاجي 
)�ص: 90(، و)معجم مقايي�ص اللغة( لبن فار�ص )جـ:6- �ص:90( مادة: )وحد(، و)العتقاد( للبيهقي )�ص:18(، و)النهاية 
يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 5 - �ص: 159(، مادة )وحد(، و)ل�صان العرب( لبن منظور )جـ: 3 - �ص: 446(: 
مادة: )وحد(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة لأحمد خمتار عمر )مادة: و ح د(، و)اأ�صماء اهلل احل�صنى: درا�صة يف البنية 

والدللة( لأحمد خمتار عمر )�ص: 80( و)�ص: 94(.
)5( انظر: )تف�صري اأ�صماء اهلل احل�صنى( لأبي اإ�صحاق الّزّجاج )�ص: 58(، و)�صاأن الدعاء( للخطابي )�ص: 82(، و)معجم 
للبيهقي )�ص:47(،  الر�صاد(  �صبيل  اإلى  والهداية  و)العتقاد  )اأحد(،  مادة:  )جـ:1- �ص:67(  فار�ص  لبن  اللغة(  مقايي�ص 
و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 1 - �ص: 27(، مادة )اأحد(، و)ل�صان العرب( لبن منظور )جـ: 3 - �ص: 
70(: مادة: )اأحد(، و)الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون( لل�صمني احللبي )جـ: 9 – �ص: 118(: ]الأحزاب:32[ و)جـ: 11 
]الإخال�ص:1[، وتف�صري )مفاتيح الغيب( للرازي عند تف�صري ]الإخال�ص:1[، وتف�صري )نظم الدرر( للبقاعي   :)149 – �ص: 
عند تف�صري ]الإخال�ص:1[، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة لأحمد خمتار عمر )مادة: و ح د(، و)ال�صرف العربي يف علم اللغة 

التاريخي( للدكتور و�صام البناء )�ص: 123(.

المجموعة الثانية : الواحد - األحد - الوتر
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قال  ِوْتر)6(،  و�حدة  بركعة  وتختتم  �َصْفٍع،  بركعات  تفتتح  بالليل  �صالة  وهي  �لِوْتر: 
ْفُع جميع �خللق خلقو� �أَزو�جاً«)7(. ُر( �هلل �لَو�ِحُد، و�ل�صَّ عطاء: »)الِوتحْ

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

د »الذي ل �صريك له ول عديل«)8(، قال اخلطابي: »)الَواِحُد(: �لَفْرد  æ  الَواِحُد: الَفرحْ

�لذي مل  �آَخُر«)9(، وقال الأ�صبهاين: »)الَواِحُد(:  �لذي مل َيزل وْحَده، ومل يكن معه 

�لنظري«)10(،   �ملعدوم  �لقرين،  �ملنقطع  هو   : وقيل  �آخر،  معه  يكن  ومل  وحده،  يزل 
وقال ال�صعدي: »)الَواِحُد الأَحُد(: �لذي توحد بجميع �لكماالت، بحيث ال ي�صاركه فيها 
بكماله  يعرتفو�  باأن  وعمال،  وقوال،  عقد�،  توحيده،  �لعبيد  على  ويجب  م�صارك، 

�ملطلق، وتفرده بالوحد�نية، ويفردوه باأنو�ع �لعبادة«)11(.

د »الذي ل �صبيه له ول نظري«)12(،   قال ابن الأثري: »)الأَحُد( �لَفْرد  æ  الأَحُد: الَفرحْ

�لذي مل َيزل وحَده، ومل يكن معه �آخُر«)13(، وقال القرطبي: »)الأَحُد( �لو�حد �لِوتر، 
�لذي ال �صبيه له، وال نظري، وال �صاحبة، وال ولد، وال �صريك«)14(، وقال ابن كثري: 

»)الأَحُد( �لذي ال نظري له وال وزير، وال نديد وال �صبيه وال عديل«)15(.
والأثر( لبن  2 - �ص :663( مادة: )وتر(، و)النهاية يف غريب احلديث  الأ�صفهاين )جـ:  للراغب  انظر )املفردات(   )6(
الأثري )جـ: 5 - �ص: 147(، مادة )وتر(، و)ل�صان العرب( لبن منظور )جـ: 5 - �ص: 273(: مادة: )وتر(، وتف�صري )التحرير 
والتنوير( لبن عا�صور عند تف�صري ]الفجر:3[، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة لأحمد خمتار عمر )مادة: و ت ر(، و)كتاب 
الزينة يف الكلمات العربية( لأبي حامت الرازي )�ص:215(، و)ال�صراج يف بيان غريب القراآن( ملحمد اخل�صريي عند تف�صري 

]الفجر:3[.
)7( )ل�صان العرب( لبن منظور )جـ : 5 - �ص: 273( )مادة: وتر(.

)8( )العتقاد والهداية اإلى �صبيل الر�صاد( للبيهقي )�ص:47(.
)9( )�صاأن الدعاء( لأبي �صليمان اخلطابي )�ص: 82(.

)10( )احلجة يف بيان املحجة و�صرح عقيدة اأهل ال�صنة( لأبي القا�صم ا�صماعيل بن حممد الأ�صبهاين: )جـ:1 – �ص:162(.
)11( )تف�صري ال�صعدي( ف�صل )ملحق الأ�صماء( )�ص:16(.

)12( )العتقاد والهداية اإلى �صبيل الر�صاد( للبيهقي )�ص:47(.
)13( )النهاية يف غريب احلديث( لبن الأثري )جـ: 1 - �ص: 27(.

)14( تف�صري )اجلامع لأحكام القراآن( للقرطبي عند تف�صري ]الإخال�ص:1[.
)15( تف�صري )القراآن الكرمي( لبن كثري عند تف�صري ]الإخال�ص:1[.
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د الذي ل �صريك له ول نظري«)16(، قال اخلطابي: »)الِوتُر( �لفرد ..  æ  الِوتُر: »الَفرحْ

وهو �لو�حد �لذي ال �صريك له، وال نظري له، �ملتفرد عن خلقه، �لبائن منهم .. فهو 
-�صبحانه- وتر، وجميع خلقه �صفع، ُخلقو� �أزو�جا«)17(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

)الَواِحُد - الأَحُد - الِوتُر(: )�لَو�ِحُد( املو�صوف بالوحد�نية التي ل تقبل تعدد 
الذات، وما يف الوجود �صيء من جن�ص الإله اأ�صاًل اإل اإله واحد ل ثاين له - �صبحانه - ول 
باالأحدية التي ل تقبل ال�صبيه واملثيل والنظري،  �صريك ول نديد. و)�الأَحُد( هو املو�صوف 
يقول اخلطابي: »)�لَو�ِحد( �ملنفرد بالذ�ت، ال ي�صامه �آخر، و)�الأَحد( �ملنفرد باملعنى 
ال ي�صاركه فيه �أحد«)18(، ويقول النابل�صي: »لالأعد�د معنى كمي و�آخر نوعي، فقولنا: 
فالن ترتيبه �لر�بع على زمالئه؛ ال يفهم منه �أنهم �أربعة �أ�صخا�ض فقط، وهذ� ما 
�أربعة  �أنهم  فيق�صد  �أ�صخا�ض،  �أربعة  قولنا: جاء  واأما  للعدد،  �لنوعي  باملعنى  يو�صف 
�أ�صخا�ض فقط، وهذ� هو �ملعنى �لكمي، و��صم �هلل )�لَو�ِحد( ي�صري �إلى �ملعنى �لكمي يف 
�أنه -�صبحانه- متفرد يف ربوبيته و�إلهيته فال �صريك له، و��صمه -�صبحانه )�الأَحد( 
ي�صري �إلى �ملعنى �لنوعي يف �أنه متفرد يف �صفاته فال مثيل له، فـ )�لَو�ِحُد( ال �صريك 
له، و)�الأَحُد( ال مثيل له«)19(. اأما )�لِوتُر( فهو املو�صوف بالوترية التي ل تقبل ال�صفعية 
والزوجية، فلي�صت له – �صبحانه وتعالى- �صاحبة ول ولد كما و�صف نف�صه  يف كتابه، 
فقال تعالى: { ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ}]اجلن:3[، وخلق جميع اخلالئق 
]الذاريات:49[، قال جماهد:  على الزوجية، قال تعالى : {ىئ  ی  ی  ی  ی}  

»)�لِوْتُر( �هلل، وما خلق �هلل من �صيء فهو �صفع«)20(.
)16( )العتقاد والهداية اإلى �صبيل الر�صاد( للبيهقي )�ص: 48(.

)17( )�صاأن الدعاء( لأبي �صليمان اخلطابي )�ص 30-29(.
)18( )�صاأن الدعاء( لأبي �صليمان اخلطابي )�ص: 83(.

)19( )مو�صوعة اأ�صماء اهلل احل�صنى( للنابل�صي )جـ 2: �ص 313- 314(.
)20( تف�صري )جامع البيان يف تف�صري القراآن( للطربي عند تف�صري: ]الفجر:3[.
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خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

�الأَحد(  اأ�صمائه -�صبحانه )�لَو�ِحد -  الَواِحُد الأَحُد: ال�صفات امل�صتقة من    æ

�صفات »�لَوْحَد�ِنيَّة و �الأََحِديَّة .. وهما من �صفات �لذ�ت«)21(، الثابتة بالكتاب وال�صنة، 
قال تعالى: {ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇۇ  ۆ  
اإلى  بعثه  ملا   ‹ جبل  بن  ملعاذ   ¤ قوله  ال�صنة  ومن  ۈ}]الزمر:4[،  ۈ   ۆ  
اليمن :).. فليكن اأول ما تدعوهم اإلى اأن يوحدوا اهلل -تعالى ..()22(، قال ال�صيخ 
عبدالعزيز ال�صلمان: »مثال �صفات �لذ�ت: �لنف�ض، �لعلم، �حلياة، �لقدرة، ... �خلربة، 
»)�لَو�ِحُد(  البيهقي:  وقال  �هلل«)23(،  عن  تنفك  ال  �لتي  وهي  �جلالل،  �لوحد�نية، 
�لفرد �لذي مل يزل وحده بال �صريك، وقيل: �لذي ال ق�صيم لذ�ته وال �صبيه له وال 

�صريك، وهذه �صفة ي�صتحقها بذ�ته«)24(.

وهي   .. »�لِوْتِريََّة  �صفة  )�لِوتر(  -�صبحانه  ا�صمه  من  امل�صتقة  ال�صفة  الِوتُر:    æ

 ‹ بال�صنة ال�صحيحة، فعن عبداهلل بن م�صعود  الثابتة  �صفة من �صفات �لذ�ت«)25(، 
¤: )اإن اهلل وتٌر يحب الوتر، فاإذا ا�ستجمرت فاأوتر()26(،  قال البيهقي:  قال: قال 

»)�لِوتُر( �لفرد �لذي ال �صريك له وال نظري، وهذه �صفة ي�صتحقها بذ�ته«)27(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

تعالى:  قوله  منها  )�لَو�ِحد(  ا�صمه   مع  مرات(   6( القرتان  ورد  اُر:  اْلَقهَّ   æ

اأن من  اأعلم -  ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی}]غافر: 16[، وحكمة ذلك - واهلل   }

)21( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص:382- 469(. بت�صرف ي�صري
)22( رواه البخاري )7372(.

)23( )الكوا�صف اجللية( لل�صيخ عبدالعزيز ال�صلمان )�ص: 429(.
)24( )العتقاد والهداية اإلى �صبيل الر�صاد( للبيهقي )�ص:44(.

)25( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص: 359(. )الوتر(
)26( رواه اأبو يعلى و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم )1830(.

)27( )العتقاد والهداية اإلى �صبيل الر�صاد( للبيهقي )�ص: 48(.
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ال�صعدي:  ال�صيخ  يقول  �صيء،  لكل  غالبًا  قهارًا  قاهرًا  يكون  اأن  ا�صمه )�لَو�ِحد(  موجبات 
�أبد�ً،  قهرهما  يف  مت�صـاويني  قهار�ن  �ثنان  يكون  فال  للوحدة،  مالزم  �لقهر  »فاإن 
�أن  ي�صتحق  �لذي  وهو  له،  �لذي ال نظري  �لو�حد  �الأ�صـياء هو  يقهر جـميع  فالذي 
اأبو  يقول  القرتان  ملعنى لطيف يف  اإ�صارة  وحده«)28(، ويف  قاهر�ً  كان  يعبد وحده كما 
العبا�ص احللبي: »وغلب �زدو�ج هاتني �ل�صفتني وهما )�لوحد�نية( و)�لقهر(، وذلك 
ملعنى بديٍع وهو �أن �لغلبة و�الإذالل من ملوك �لدنيا �إمنا يكون باأعو�نهم وجندهم 
وَعدَدهم وُعدِدهم. و�هلل تعالى يقهر كل �خللق وهو و�حد �أحد، فرد �صمد م�صتغٍن 

عن ظهرٍي �صبحانه«)29(.

æ  الرحمن الرحيم: ورد القرتان مع ا�صميه  )الإله الواحد( مرة واحدة 

يف قول اهلل تعالى: {ی  ی  یجئ  حئ   مئ    ىئ   يئ    جب  حب}]البقرة:163[، 
واحلكمة يف ذلك - واهلل اأعلم – اإما لإثبات وحدانية اهلل واإلهيته لكونه �صبحانه هو مولى 
�صيء،  كل  و�صعت  التي  رحمته  اآثار  من  اأثر  اإل  ذلك  وما  وفروعها،  اأ�صولها  كلها،  النعم 
اأن  ينفي  �صيء، فال  لكل  غالبًا  قاهرًا  واحدًا  اإلهًا  �صبحانه  كونه  مع  اأنه  اإلى  لالإ�صارة  واإما 
البي�صاوي:  �ملعنى �الأول يقول  واأن رحمته �صبقت غ�صبه، فعن  يكون رحيمًا روؤوفًا ودودًا، 
له  �صريك  ال  و�حٌد  �لعبادة،  منكم  �مل�صتحق  �أي  عام،  خطاب  »{ی  ی    ی} 

جب   تقرير للوحد�نية ... {  {    حئ      مئ       ىئ        يئ}  �إلها  ُي�صمى  �أو  ُيعبد  �أن  ي�صح 

حب} كاحلجة عليها، فاإنه ملا كان مولى �لنعم كلها �أ�صولها وفروعها وما �صو�ه 
ال�صعدي:  ال�صيخ  ويقول  �أحد غريه«)30(،  �لعبادة  ي�صتحق  عليه مل  منعم  �أو  نعمة  �إما 

يف  منفرد  متوحد  �أي:   { ی  ی          } �أنه   - �لقائلني  �أ�صدق  وهو   - تعالى  »يخرب 
ذ�ته، و�أ�صمائه، و�صفاته، و�أفعاله، فلي�ض له �صريك يف ذ�ته، وال �صمي له وال كفو، وال 

)28( )تف�صري ال�صعدي( عند تف�صري: ]�ص:65[، )�ص: 662(.
)29( )عمدة احلفاظ يف تف�صري اأ�صرف الألفاظ( لأبي العبا�ص ال�صمني احللبي، مادة )ق هـ ر( )جـ:3 – �ص: 344(.

)30( تف�صري البي�صاوي )اأنوار التنزيل واأ�صرار التاأويل( عند تف�صري: ]البقرة:163[.
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مثل، وال نظري، وال خالق، وال مدبر غريه، فاإذ� كان كذلك، فهو �مل�صتحق الأن يوؤله 

ويعبد بجميع �أنو�ع �لعبادة، وال ي�صرك به �أحد من خلقه، الأنه { جب  حب} 

املت�صف بالرحمة �لعظيمة، �لتي ال مياثلها رحمة �أحد، فقد و�صعت كل �صيء وعمت 
كل حي، فربحمته ِوجدت �ملخلوقات، وبرحمته ح�صلت لها �أنو�ع �لكماالت، وبرحمته 

ف عباده نف�صه ب�صفاته و�آالئه، وبنيَّ لهم كل ما  �ندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عررّ

يحتاجون �إليه من م�صالح دينهم ودنياهم، باإر�صال �لر�صل، و�إنز�ل �لكتب. فاإذ� ُعلم 

�أن ما بالعباد من نعمة، فمن �هلل، و�أن �أحد� من �ملخلوقني، ال ينفع �أحد�، ُعلم �أن �هلل 

�أنو�ع �لعبادة، و�أن ُيفرد باملحبة و�خلوف، و�لرجاء، و�لتعظيم،  هو �مل�صتحق جلميع 

�أن  �لقبيح،  و�أقبح  �لظلم،  �أظلم  من  و�أن  �لطاعات.  �أنو�ع  من  ذلك  وغري  و�لتوكل، 

ُيعدل عن عبادته �إلى عبادة �لعبيد، و�أن ُي�صرك �ملخلوق من تر�ب، برب �الأرباب، �أو 

ُيعبد �ملخلوق �ملدَبر �لعاجز من جميع �لوجوه، مع �خلالق �ملدِبر �لقادر �لقوي، �لذي 

و�إلهيته،  �لباري  �إثبات وحد�نية  �الآية،  �صيء. ففي هذه  كل  له  ود�ن  �صيء  كل  قهر 

وتقريرها بنفيها عن غريه من �ملخلوقني وبيان �أ�صل �لدليل على ذلك وهو �إثبات 

رحمته �لتي من �آثارها وجود جميع �لنعم، و�ندفاع جميع �لنقم، فهذ� دليل �إجمايل 

على وحد�نيته«)31(، وما يقوي هذا املعنى ما اأ�صارت اإليه الآية التالية لآية القرتان من 

التذكري بنعم اهلل العظيمة فقال تعالى:{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ}.
ا خ�ضرّ  واأما �ملعنى �لثاين  فقد اأ�صار اإليه الرازي بقوله: »و�علم �أنرّه �صبحانه �إمنرّ
�لفرد�نيرّة  �الإلهيرّة  ذكر  الأنرّ  جب  حب}؛  فتني{  �ل�صرّ بذكر هاتني  �ملو�صع  هذ� 

)31( تف�صري )ال�صعدي( عند تف�صري: ]البقرة:163[، )�ص:60(.
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حمة ترويحا للقلوب عن هيبة  بهما بذكر هذه �ملبالغة يف �لررّ ، فعقرّ ُيفيد �لقهر و�لعلورّ
ة �لفرد�نيرّة، و�إ�صعار�ً باأنرّ رحمته �صبقت غ�صبه، و�أنرّه ما خلق �خللق �إالرّ  �الإلهيرّة، وعزرّ

حمة و�الإح�صان«)32(. للررّ

æ  الوكيل: ورد القرتان مع ا�صمه  )الواحد( مرة واحدة يف قوله تعالى: { ڃ  

ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  
لوازم  اأن من  اإلى  لالإ�صارة   - اأعلم  واهلل   - وحكمة ذلك  ڑ  ڑ}]الن�صاء:171[، 
الوحدانية ال�صتقالل والكفاية يف احلفظ والتدبري، واهلل الواحد �صبحانه هو )�لوكيل(الذي 
َيِكُل كل اخللِق اأُموَرهم اإليه وحده، فهو الغنيُّ عنهم من كل وجه، وهم املحتاجون اإليه يف كل 
�صيء، وهو �صبحانه منزٌه عن كل �صور العجز والق�صور واحلاجة كاتخاذ الولد، اأو ال�صريك 
يف امللك، اأو الويل من الذل، �صبحانه وتعالى عما يقول الظاملون علوا كبريا، قال القا�صمي: 

َد ِفيِه ِبَوْجٍه ما .. وقوله تعالى:  {   ڍ  ڌ   �ِت، ال َتَعدُّ »{   ڃ  ڃ  چ       چ} �أْي: ِبالذرّ
ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ} تعليل لتنزهه مما ن�صب �إليه، مبعنى �أن كل ما فيهما 
يجتمعان!.  ال  و�مللك  �لبنوة  �إذ  منه؟،  جزء�  ملكه  بع�ض  يكون  فكيف  وُملكه،  َخلقه 
فاأنى  عنهم،  وهو غني  �أمورهم،  كل �خللق  يكل  �إليه  �أي:  ژ  ڑ  ڑ}   }
يت�صور يف حقه �تخاذ �لولد، �لذي هو �صاأن �لعجزة �ملحتاجني يف تدبري �أمورهم �إلى 
من يخلفهم ويقوم مقامهم«)33(، وقال اأبو حيان: »{ ژ  ڑ  ڑ} �أي: كافيا 

يف تدبري خملوقاته وحفظها، فال حاجة �إلى �صاحبة وال ولد وال معني«)34(.

تعالى يف  ا�صمه  )�الأَحد( مرة واحدة يف قول اهلل  َمُد: ورد القرتان مع  ال�سَّ   æ

�صورة الإخال�ص:{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ}]الإخال�ص:1-2[، ويف ال�صنة ما 
جاء يف احلديث القد�صي:)..واأما �ستمه اإياي فقولـه : اتخذ اهلل ولدًا، واأنا اهلل الأحد 

)32( تف�صري الرازي )التف�صري الكبري( عند تف�صري: ]البقرة:163[.
)33( تف�صري القا�صمي )حما�صن التاأويل( )جـ:5 - �ص:679-680( عند تف�صري: ]الن�صاء:171[.

)34( تف�صري اأبي حيان )البحر املحيط( عند تف�صري: ]الن�صاء:171[.
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ال�سمد، مل األد، ومل اأولد، ومل يكن يل كفوًا اأحد()35(، وحكمة ذلك - واهلل اأعلم - اأن 

َمد( هو �لذي تق�صده وحده �خلالئق كلها، وت�صمد �إليه يف حاجاتها، و�صرور�تها  »)�ل�صَّ

ملا له -�صبحانه- من �لكمال �ملطلق يف ذ�ته و�أ�صمائه و�صفاته و�أفعاله؛ الأن من معاين 
)�الأَحد( �لكامل �ملطلق �ملتفرد يف ذ�ته و�أ�صمائه، و�صفاته، و�أفعاله، وربوبيته، و�إلهيته، 

َمد( �إال على من هذه �صفاته )�لَو�ِحد �الأَحد(«)36(. وال ي�صدق ��صم )�ل�صَّ

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية للإميان بهذه الأ�سماء:

æ  الأثر العلمي العتقادي:

اهلل  هو )�لَو�ِحُد - �الأَحُد - �لِوتُر( الفرد الذي مل يزل وحده، ومل يكن معه 
حاجاتها  يف  اخلالئق  اإليه  ت�صمد  الذي  الرازق  اخلالق  فهو  ربوبيته؛  يف  املتفرد  �صريك، 
و�صروراتها، وهو املحيي املميت املالك املت�صرف يف خلقه كيف ي�صاء، واملتفرد يف األوهيته - 

فال اإله اإل هو وحده – له اخللق والأمر، واملتفرد يف اأ�صمائه و�صفاته. 

æ  الأثر العملي:

اإفراده وحده   بالتاأله، والدعاء، واملحبة، . 1 كمال التوحيد من العبد، بتحقق 
قال   .. العبادة  اأنواع  والتوكل وجميع  والرجاء،  والإجالل، واخلوف،  والتعظيم، 

تعالى:{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   
ٺ}]الأنبياء:25[.

تعلق القلب بخالقه، وتوحيد وجهته وطلبه وق�صده خلالقه )�لو�حد �الأحد(، . 2
في�صرتيح ويطمئن؛ لأنه اأ�صلم وجهه وقلبه هلل وحده، ومل يتوجه لوجهات متعددة 

و�صركاء مت�صاك�صني يعي�ص بينهم يف حرية وعذاب، قال تعالى:{ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ      چ  چ    چ  چ}]ال�صعراء:213[.

)35( رواه البخاري برقم )4974(. 
)36( )وهلل الأ�صماء احل�صنى( لل�صيخ عبدالعزيز اجللّيل )�ص: 113 - 114(.
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)37( رواه اأبو داود و�صححه الألباين يف �صحيح اأبي داود )1256(.
)38( رواه اأبو داود و�صححه الألباين يف �صحيح اأبي داود برقم )869(.

اإفراد اهلل   بالت�صريع والتلقي والقبول، وكل تكليف يوجه اإلى العبد يجب اأن . 3
يكون يف اإطار ما �صرعه اهلل  ، ول ميلك اأحد من العباد اأن يزيد اأو ينق�ص اأو 

يبدل يف �صرع اهلل  ما مل ياأذن به اهلل -تعالى.
احلر�ص يف الأقوال والأعمال على اإيقاعها وترًا، ملا ورد يف ال�صنة من احلث على . 4

�أوترو�، فاإن  �أهل �لقر�آن  ¤: )يا  اإنهاء بع�ص الأقوال والأعمال وترا؛  قال 
�هلل وتر يحب �لوتر()37(.

اهلل . 5 كان  حني  ففي   ، اهلل  خملوقات  يف  الإعجاز  مظاهر  مطالعة 
اإل  ت�صتقر  ل  بحيث  �صفعًا؛  املخلوقات  خلق  فقد  وترًا،  واحدَا  يزال-  -ول 
بالزوجية،  قال اهلل تعالى:{ىئ  ی  ی  ی  ی}]الذاريات:49[ 
اإل من قريب، وهــو م�صداق  نعلمهـا  التي مل  الأ�صيـاء  اأدق  حتى يف تكوين 

ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    {ہ   تعالى:  لقوله 
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭ}]ي�ص:36[.

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:
الذاتية  اهلل  الدالة على �صفات  الذات  اأ�صماء  الِوتُر( من   - الأَحُد   - )الَواِحُد 

)�لَوْحَد�ِنيَّة و�الأحدية و�ْلِوترية( وهي �صفات ذات، مل يزل ول يزال اهلل مت�صفًا بها، 
ول تعلق لها بامل�صيئة؛ ولذا كان من املنا�صب دعاء اهلل، والتو�صل اإليه، والثناء عليه، بها يف 
جميع اأغرا�ص الدعاء وحاجات العبد .. ومما ورد يف ال�صنة بخ�صو�ص الثناء على اهلل   
بهذه الأ�صماء، ما جاء عن النبي ¤: اأنه �صمع رجاًل يقول:)�للهمَّ �إين �أ�صاألَك َيا �هلل، باأنَك 
�أن تغفَر يل  �أحٌد  َيلْد ومْل ُيولْد، ومْل َيُكن له ُكفو�  َمُد �لِذي مْل  �لو�ِحُد �الأحد �ل�صَّ
ِحيم( قال له:)قْد غِفَر له -ثَلثا()38(، ويف رواية اأنه �صمع  ذنوبي، �إنَك �أنت �لغفوُر �لرَّ
َمُد �لِذي مْل َيلْد ومْل ُيولْد  رجاًل يقول: )�للهمَّ �إين �أ�صاألَك باأنك �أنت �هلل �الأحد �ل�صَّ
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ومْل َيكن له كفو� �أحٌد(، فقال ¤: )لقْد �َساأل اهلَل با�سِمه الأعظم الِذي اإذا �ُسِئل به 
اأْعطى، واإذا ُدِعَي به اأَجاَب()39(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:
æ  قال ر�صول اهلل ¤ للح�صني اخلزاعي قبل اإ�صالمه:)يا اأبا عمران، كم اإلهًا تعبد؟ 

قال: �أعبد �صبعة، �صتة يف �الأر�ض، وو�حد�ً يف �ل�صماء. قال: فاإذا هلك املال من تدعو؟! 
�أدعو �لذي يف  فاإذا انقطع القطر من تدعو؟ قال:  �أدعو �لذي يف �ل�صماء. قال:  قال: 
�ل�صماء. قال: فاإذا جاع العيال من تدعو؟ قال: �أدعو �لذي يف �ل�صماء. قال: في�ستجيب 
لك  ي�ستجيب  فقال:  وحده.  ي�صتجيب  بل  قال:  كلهم؟  لك  ي�ستجيبون  اأم  وحده  لك 

اأم اأنك تخاف اأن يغلبوه عليك؟  وحده، وينعم عليك وحده، وت�سركهم يف ال�سكر، 

قال ح�صني: ال، ما يقدرون عليه. فقال: يا ح�سني، اأَ�ْسِلْم اأعّلْمك كلمات ينفعك اهلل 
بهن( فلما اأ�صلم قال : يا ر�صول �هلل علمني �لكلمتني �لتي وعدتني، قال : )قل: اللهم 

األهمني ر�سدي، واأعذين من �سر نف�سي()40(.

æ  قال تعالى: { ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

قال يحيى بن معاذ الرازي:  ]الأنفال:38[،  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ} 
»�إين الأرجو �أن يكون توحيٌد مل يعجز عن هدم ما قبله من كفٍر، ال يعجز عن حمو 

ما بعده من ذنب«)41(.

æ قال تعالى: {ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

ۀ   ڻ   ڻ    ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ  
)39( رواه ابن ماجة و�صححه الألباين يف �صحيح ابن ماجة برقم )3111(.

)40( ُروي احلديث من طريقني، وكالهما �صعيف كما قال حمقق كتاب )الأ�صماء وال�صفات للبيهقي( )جـ: 2 - �ص: 329(: )الطريق 
الأول اأخرجه الرتمذي والبيهقي والدارمي والطرباين من طريق �صبيب بن �صيبة وهو �صعيف. والطريق الثاين  اأخرجه ابن خزمية 
يف )التوحيد( وابن قدامه يف )اثبات �صفة العلو( من طريق عمران بن خالد بن طليق وهو �صعيف اأي�صًا(، و�صعف الألباين احلديث 
وقال: اأن اجلملة الأخرية )اللهم األهمني ر�سدي، واأعذين من �سر نف�سي( لها طريق اآخر باإ�سناد �سحيح على �سرط ال�سيخني من رواية 

ابن حبان والمام اأحمد بلفظ: )اللهم قني �صر نف�صي، واعزم يل على اأر�صد اأمري( )مقدمة ريا�ص ال�صاحلني بتحقيق الألباين(.
)41( اأخرجه البيهقي يف )�صعب الإميان( )جـ: 2 – �ص: 349( برقم )1042(.
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م: »�لتوحيد مفزع �أعد�ئه و�أوليائه؛ فاأما �أعد�وؤه  ۀ} ]الأنعام:63-64[، قال ابن القيِّ
فينجيهم من كرب �لدنيا و�صد�ئدها: {ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ}  ]العنكبوت: 65[، و�أما �أولياوؤه فينجيهم من كربــــات 
�لظلمات،  تلك  اه �هلل من  فنجرّ �إليه يون�ض   و�الآخرة و�صد�ئدها، ولذلك فزع  �لدنيـــا 
وفزع �إليه �أتباع �لر�صل فنجو� به مما ُعذب به �مل�صركون .. هذه �صنة �هلل يف عباده، فما دفعت 

�صد�ئد �لدنيا مبثل �لتوحيد .. وهو مفزع �خلليقة وملجوؤها وح�صنها وغياثها«)42(.

�أ�صحاب  �أحلى كالم  ما  �أبت!  »يا  العيا�ص«:  بن  »الف�صيل  لأبيه  الف�صيل  بن  علي  قال    æ

حممد¤!، فقال اأبوه: يا بني! وتدري مل حال؟! قال: ال يا �أبت! قال: الأنهم �أر�دو� �هلل به«)43(.

æ  كان )معروف بن فريوز الكرخي( من العلماء الزّهاد ال�صاحلني، وكان قد ُوِلد لأبوين 

ب ُيعلِّمه، فقال له املوؤدب: قل: ثالُث ثالثة!، فيقول  َغِره اإلى موؤدِّ ن�صرانيَّني، »فاأ�صلَماه يف �صِ
حا، فهرب منه!، فكان اأبواه يقولن: ليته  معروف: بل هو �لو�حد، ف�صربه املعلُم �صربًا مربِّ
يرجع �إلينا على �أي دين �صاء فنو�فقه عليه، فرجع اإلى اأبويه، ودقَّ الباب، فقيل له: من 
بالباب؟ فقال: معروف!، فقيل له: على �أي دين؟، فقال: على �الإ�صالم، فاأ�صلم �أبو�ه«)44(.

ال�صماء وهو يقول:  اإلى  الكعبة رافعا يديه  باأ�صتار  اأعرابيا متعلقا  æ  قال الأ�صمعي راأيت 

»رب �أتر�ك معذبنا وتوحيدك يف قلوبنا؟! وما �إخالك تفعل! ولئن فعلت لتجمعنا مع قوم 
طاملا �أبغ�صناهم لك«)45(. وقال �صليمان بن احلكم بن عوانة: »دعا رجل بعرفات فقال: ربنا ال 
تعذبنا بالنار بعد �أن �أ�صكنت توحيدك قلوبنا، قال: ثم بكى!، وقال: ما �إخالك تفعل بعفوك، 
ثم بكى!، وقال: ولئن فعلت فبذنوبنا لتجمعن بيننا وبني قوم طاملا عاديناهم فيك«)46(.

)42( )الفوائد( لالإمام اأبن القيم )�ص: 53(.
)43( )حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء( لأبي نعيم الأ�صفهاين )جـ: 10 – �ص: 23(.

)44( )وفيات الأعيان( لبن خلكان: )جـ: 5 - �ص:231-232(، يف ترجمة: )معروف الكرخي( برقم: )729(، وانظر )�صري اأعالم 
النبالء( للذهبي )�ص: 3903( يف ترجمة: )معروف الكرخي( برقم: )6193(.
)45( )جمهرة خطب العرب( لأحمد زكي �صفوت )جـ: 3 – �ص: 329(.
)46( )ح�صن الظن باهلل( لبن اأبي الدنيا )�ص: 19( رقم الأثر )12(.
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æ  قيل لأعرابي: »هل تدث نف�صك بدخول �جلنة؟ قال: و�هلل ما �صككت قط �أين 

�صوف �أخطو يف ريا�صها، و�أ�صرب من حيا�صها، و�أ�صتظل باأ�صجارها، و�آكل من ثمارها، 
و�أتفياأ بظاللها، و�أتر�صف من قاللها، و�أ�صتمتع بحورها يف غرفها وق�صورها! قيل له: 
�أفبح�صنٍة قدمتها؟ �أم ب�صاحلٍة �أ�صلفتها؟ قال: و�أي ح�صنٍة �أعلى �صرفا، و�أعظم خطر� 
من �إمياين باهلل تعالى، وجحودي لكل معبود �صوى �هلل تبارك وتعالى؟! قيل له: �أفال 
للجرم،  و�لعفو  للخطاأ،  و�لرحمة  للذنوب،  �ملغفرة  �هلل  جعل  قال:  �لذنوب؟  تخ�صى 
وهو �أكرم من �أن يعذب حمبيه يف نار جهنم!، فكان النا�ص يف م�صجد الب�صرة يقولون: 
لقد ح�صن ظن �الأعر�بي بربه، وكانو� ال يذكرون حديثه �إال �جنلت غمامة �لياأ�ض 

عنهم، وغلب �صلطان �لرجاء عليهم«)47(.

æ مدح اأحد ال�صعراء اأمري طرب�صتان )احل�صن بن زيد العلوي( فقال: »�هلل فرد، 

و�بن زيد فرد! فقال احل�صن: ويلك!، ال تقل!، هال قلَت: �هلل فرد، و�بن زيد عبد!، 
ال�صاعر  ذلك  يعط  ومل  بالرتاب،  خده  واأل�صق  �صاجدا،  هلل  وخّر  �صريره،  عن  نزل  ثم 

�صيئا!«)48(.

ك، وهاله �أمُرهم، �صاأل عن  )49( قتيبة بن م�صلم �لرترّ æ قال الأ�صمعي: »ملا �صافرّ

حممد بن و��صع. فقيل: هو ذ�ك يف �مليمنة جانح)50( على قو�صه، ُيب�صب�ُض)51( باأ�صبعه 
نحو �ل�صماء، فقال قتيبة: لتلك �الإ�صبع �أحبُّ �إيلَّ من مئة �ألف �صيٍف �صهريٍ)52(، و�صابٍ 

طرير)53(« )54(.
)47( )الب�صائر والذخائر( لأبي حيان التوحيدي )جـ: 8 – �ص: 146(.

)48( )البداية والنهاية( لالإمام اأبن كثري )�ص: 1650( يف اأحدث �صنة )270 هـ(.
)49( �صاف: واجههم يف املعركة.

)50( جانح على قو�صه: اأي مائاًل ومتكئًا عليه.
)51( ُيب�صب�ُص باأ�صبعه: اأي يحرك باإ�صبعه نحو ال�صماء.

 )52( �صيف �صهري: اأي م�صلول من غمده، ومرفوع يف وجه العدو.
 )53( �صاٍب طرير: يعني ال�صاب املجاهد ذو املنظر والرواء والهيئة احل�صنة، وقيل: و�صف لل�صيف ال�صهري باأنه حاد وقاطع.

 )54( )�صري اأعالم النبالء( للذهبي )�ص: 3754( يف ترجمة )حممد بن وا�صع الأزدي( برقم )5948(.
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الــمــجــمــوعـــــــ3ـــــــــة
مو�سوع الأ�سماء: الإَحاَطُة العامة

)10 -9 - 8 - 7(
اِهُر - الَباِطُن ُل - الآِخُر - الظَّ الأوَّ
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الـمــجـمـوعــ3ــة

مو�سوع الأ�سماء: الإَحاَطُة العامة

)10 -9 - 8 - 7(

اِهُر - الَباِطُن ُل - الآِخُر - الظَّ الأوَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

الكرمي  القراآن  يف  الأ�صماء  هذه  وردت  والَباِطُن:  اِهُر  والظَّ والآِخُر  ُل  الأوَّ   æ

ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ      } تعالى:  اهلل  قول  يف  واحدة  مرة 
ی}]احلديد:3[، ويف ال�صنة من حديث اأبي هريرة › قال: كان ر�صول اهلل ¤ ياأُمُرنا 
اإذا اأخذنا م�صجعنا اأن نقول: )اللَّهم ربَّ ال�سماوات وربَّ الأر�س وربَّ العر�س العظيم، 
اأعوُذ  َل التوراِة والإجنيل والفرقان،  نا وربَّ كلِّ �سيء، فالَق احلبِّ والنَّوى وُمنزِّ ربَّ

بك من �سرِّ كلِّ �سيء اأنت اآخٌذ بنا�سيته، اللهم اأنت الأوُل فلي�س قبلك �سيٌء، واأنَت 

َفلي�س  الباطُن  واأنت  �سيء،  فوقك  فلي�س  اهُر  الظَّ واأنَت  �سيء،  بعَدَك  فلي�س  الآخُر 

ين واأْغِننا من الفقر()1(. دونك �سيء، اْق�ِس عنا الدَّ

ثانيًا: املعنى اللغوي:

ِة(، وقيل: ا�صم  ِليَّ َعل( للمو�صوف بـ)�الأَوَّ ُل: قيل: �صفة م�صبهة على وزن )اأفحْ æ  الأوَّ

ِة(، وتاأكيد اأ�صبقيته  واأن ل �صيء قبله. واأُختلف يف  ِليَّ تف�صيل لدللته على �صفة )�الأَوَّ
َل َلُه يف  َعل( ل ِفعحْ اأ�صل ا�صتقاقه: فذهب �صيبويه واأ�صحابه اإلى اأنه ا�صم مفرد على وزن )اأَفحْ
اأ�صله اللغوي، لقّلة وجود ما فاوؤه وعينه حرٌف واحد يف اللغة العربية مثل: برب، وددن، وتقدير 
َول(، فاأَدغمت الواو الأولى يف الثانية  َعل( اأ�صبح: )اأوحْ فعله: )َوَول(، فلما دخل عليه بناء )اأَفحْ

)1(  رواه م�صلم برقم )2713(.
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دت فهو: )اأّول(، وذهَب اآخرون ومنهم اخلليل بن اأحمد اإلى اأنَّ اأ�صله )اأَاأحَْول( على وزن  و�صدَّ
ل، فهو )اأَاأحَْول( فقلبت الهمزُة الثانيُة واوًا ثمَّ  وُل اأوحْ َعُل( من )اآَل(، وت�صريف فعله: اآَل َيوؤُ )اأَفحْ
َل( لأن ما بعَده َيوؤُوُل �إليه، وُيْبنى عليه، والقول الأول:  ي املتقدم )�أوَّ ِغمت، ولذا �ُصمِّ اأُدحْ
م قبل كل  ُل(: ما يقابل �الآِخر، وهو �ملتقدرّ �أ�صح قيا�صا، والثاين: �أف�صح ل�صانا. و)الأوَّ
�صيء بال �بتد�ء، فلم يتقدمه �أحد، فهو �ل�صابق على كلِّ موجود من حيث �إنه ُموِجُدُه 
ِتِه)2(، قال النبي ¤: ).. اللهم اأنت الأوُل  ِدُثُه، فال�صم يدل على ِقَدِمه  و�أزليَّ وحُمْ

فلي�س قبلك �سيٌء ..()3(.

ُخُر اأخرًا، فهو �آِخر،  æ  الآِخُر: ا�صم فاعل ملن ات�صف بـ)�الآِخِريَّة(، فعله: اأَخَر َياأحْ

ل، وهو �ملتاأخر عن �الأ�صياء كلها بال �نتهاء، فهو �لباقي بعد  و)الآِخُر(: ما يقابل الأَوَّ
واأنَت   ...(  :¤ النبي  قال  و�أبديَّته)4(،  بقاِئه   على  يدل  و�ال�صم  �صيء،  كلِّ  فناء 

الآِخُر فلي�س بعَدَك �سيء..()5(.

فهو  ُظُهورًا  َهُر  َيظحْ َظَهَر  فعله:  بـ)�لُظُهور(،  ات�صف  ملن  فاعل  ا�صم  اِهُر:  الظَّ   æ

ظاهر، و�لُظُهور: �لعلو و�الرتفاع، يقال: َظَهر على احلائط: عاله و�صار فوَقه، قال 
تعالى: {مخ  جس  حس  خس}]الكهف:97[،   اأَي: ما َقَدُرو� �أَن َيْعلو� عليه،   فالظهور 
يقت�صي �لعلو، وظاهر ال�صيء: ما عال منه، و�أحاط بباطنه، و)الظاِهُر(: ما يقابل 
)2( انظر: )تف�صري اأ�صماء اهلل احل�صنى( لأبي اإ�صحاق الّزّجاج )�ص: 59(، و)ا�صتقاق اأ�صماء اهلل( لأبي القا�صم الزجاجي 
)�ص: 204(، و)�صاأن الدعاء( للخطابي )�ص: 87(، و)معجم مقايي�ص اللغة( لبن فار�ص )جـ:1- �ص:158( مادة: )اأول(، 
العرب( لبن منظور )جـ: 11 - �ص: 718(:  و)ل�صان  )اأول(،  الأ�صفهاين )جـ: 1 - �ص :39( مادة:  للراغب  و)املفردات( 
مادة: )واأل(، و)الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون( لل�صمني احللبي )جـ: 1 – �ص: 316(: ]البقرة:41[، وتف�صري )اأوار 
التنزيل( للبي�صاوي عند تف�صري ]البقرة:41[، وتف�صري )حما�صن التاأويل( للقا�صمي عند تف�صري ]اآل عمران:7[ و]احلديد:3[، 
ا�ص )�ص:89(، و)اأ�صماء  ومعجم اللغة العربية املعا�صرة لأحمد خمتار عمر )مادة: اأ و ل(، )�صرح العقيدة الوا�صطية( للهرَّ

اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص: 298(.
)3( رواه م�صلم برقم )2713(.

)4( انظر: )تف�صري اأ�صماء اهلل احل�صنى( لأبي اإ�صحاق الّزّجاج )�ص: 60(، و)ا�صتقاق اأ�صماء اهلل( لأبي القا�صم الزجاجي 
و)ل�صان  ]النجم:25[،  تف�صري  عند  للرازي  الغيب(  )مفاتيح  وتف�صري   ،)88 )�ص:  للخطابي  الدعاء(  و)�صاأن   ،)204 )�ص: 
للفريوزابادي  العزيز(  الكتاب  التمييز يف لطائف  العرب( لبن منظور )جـ: 4 - �ص: 11(: مادة: )اأخر(، و)ب�صائر ذوي 

ا�ص )�ص:89(، )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص: 304(. )جـ:2 – �ص:89(، و)�صرح العقيدة الوا�صطية( للهرَّ
)5( رواه م�صلم برقم )2713(.
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و�هلل  �إال  وما من ظاهٍر  منه،  �أعلى  �صيء  �صيء، فال  كل  فوق  �لعايل  وهو  �لَباِطن، 
اِهُر  الظَّ واأنَت   ...(  :¤ النبي  قال  وفوقيَّته)6(،  ه   علوِّ على  يدل  و�ال�صم  فوقه، 

فلي�س فوقك �سيء ..()7(.      

ُطُن ُبطونًا، فهو باِطٌن،  æ  الَباِطُن: ا�صم فاعل ملن ات�صف بـ)�لُبُطون(، فعله: َبَطَن َيبحْ

ڄ  ڄ   عرفت باِطَنه، وما َخِفَي منه، ومنه قوله تعالى: {  َبَطْنُت الأَمر: اإذا  يقال: 
َلُع عليه،  ُيطَّ النا�ص، وباطنه: ما ل  ڄ  ڄ}]الأنعام:120[،   وظاهر الإثم: ما يراه 
، و)الَباِطُن(: ما يقابل �لظاِهر، وهو �لعامل ببطانة �ل�صيء، بحيث يكون  رِّ ويقع يف ال�صِّ
�إال و�هلل دونه، و�ال�صم يدل على قرب �هلل   �إليه من نف�صه، فما من باطن  �أقرب 

ودنوه)8(، قال النبي ¤: ).. واأنت الباِطُن َفلي�س دونك �سيء ..()9(.

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

، وخريهم ¤،  ُل: »الذي لي�ص قبله �صيء«)10(، وهو تف�صري اأعلم الب�صر باهلل  æ  الأوَّ

قبل  ُل(  »)�الأوَّ اأنت الأوُل فلي�س قبلك �سيء..()11(، قال ابن جرير:  يف قوله: ).. اللهم 
�لكائن �لذي  �ل�صابق لالأ�صياء كلها،  ُل(  »)�الأوَّ ابي:  «)12(، وقال اخلطَّ كل �صيء بغري حدرّ
)6( انظر: )معجم مقايي�ص اللغة( لبن فار�ص )جـ:3- �ص:471( مادة: )ظهر(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن 
و)طريق  مادة: )ظهر(،  - �ص: 523(:   4 العرب( لبن منظور )جـ:  و)ل�صان  مادة )ظهر(،  - �ص: 164(:   3 الأثري )جـ: 
ر(،  هـ  لأحمد خمتار عمر )مادة: ظ  املعا�صرة  العربية  اللغة  ومعجم  القيم )�ص: 24(،  ال�صعادتني( لبن  وباب  الهجرتني 

ا�ص )�ص:89(، و)اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص:308(. و)�صرح العقيدة الوا�صطية( للهرَّ
)7( رواه م�صلم برقم )2713(.

)8( انظر: تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري: ]احلديد:3[، و)تف�صري اأ�صماء اهلل احل�صنى( لأبي اإ�صحاق الّزّجاج 
)جـ:1-  فار�ص  لبن  اللغة(  مقايي�ص  و)معجم   ،)137 )�ص:  الزجاجي  القا�صم  لأبي  اهلل(  اأ�صماء  و)ا�صتقاق   ،)61 )�ص: 
غريب  يف  و)النهاية  )بطن(،  مادة:   )65: �ص   -  1 )جـ:  الأ�صفهاين  للراغب  و)املفردات(  )بطن(،  مادة:  �ص:259( 
احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 1 - �ص: 136(: مادة )بطن(، و)ل�صان العرب( لبن منظور )جـ : 13 - �ص: 55(: مادة: 
)بطن(، و)طريق الهجرتني وباب ال�صعادتني( لبن القيم )�ص: 24(، وتف�صري )التحرير والتنوير( لبن عا�صور عند تف�صري 
ا�س  ]الأنعام:120[، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ب ط ن(، و)�سرح العقيدة الوا�سطية( للهرَّ

)�ص:89(، و)اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص: 312(.
)9( رواه م�صلم برقم )2713(.

)10( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�صم )جـ:2 - �ص: 406(.
)11( رواه م�صلم برقم )2713(.

)12( تف�صري الطربي عند تف�صري: ]احلديد:3[.



111

وال �صيء قبله«)13(، وقال  �إذ كان موجود�ً  �الأولية  مل يزل قبل وجود �خللق، فا�صتحقَّ 
ُل( �لذي ال �بتد�ء لوجوده«)14(. البيهقي: »)�الأوَّ

æ  الآِخُر: »الذي لي�ص بعده �صيء«)15(، كما قال النبي ¤: ).. واأنت الآخر فلي�س 

بعدك �سيء ..()16(، قال ابن جرير: »)�الآِخُر( بعد كل �صيء بغري نهاية«)17(، وقال 

اخلطابي: »)�الآِخُر( �لباقي بعد فناء �خللق«)18(، وقال البيهقي: »)�الآِخُر( هو �لذي 
ال �نتهاء لوجوده«)19(.

اِهُر: »الذي لي�ص فوقه �صيء«)20(، كما ف�صرها خري الب�صر ¤ بقوله: )..واأنَت  æ  الظَّ

اهُر فلي�س فوقك �سيء ..()21(؛ ولذا قال ابن القيم: »��صمه )�لظاهر( من لو�زمه  الظَّ

�أن ال يكون فوقه �صيء كما يف �ل�صحيح: )واأنت الظاهر فلي�س فوقك �سيء(، بل هو 
عال كل �صيء دونه،  اِهُر(  -�صبحانه- فوق كل �صيء..«)22(، ويقول ابن جرير: »)�لظَّ

وهو �لعايل فوق كل �صيء، فال �صيء �أعلى منه«)23(.

æ  الَباِطُن : »الذي لي�ص دونه �صيء«)24(، وهو تف�صري النبي ¤ بقوله: ) .. واأنت 

وهو  يقول:  »)�لَباِطُن(  جرير:  ابن  يقول   ..   ،)25().. �سيء  دونك  َفلي�س  الباطُن 

�لباطن جلميع �الأ�صياء، فال �صيء �أقرب �إلى �صيء منه«)26(، ويقول ابن القيم: »و�أما 
)13( )�صاأن الدعاء( لأبي �صليمان اخلطابي )�ص: 87(.

)14( )العتقاد والهداية اإلى �صبيل الر�صاد( للبيهقي )�ص 44(.
)15( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�صم )جـ:2 - �ص:406(.

)16( رواه م�صلم برقم )2713(.
)17(  تف�صري الطربي عند تف�صري: ]احلديد:3[.

)18( )�صاأن الدعاء( لأبي �صليمان اخلطابي )�ص: 88(.
)19( )العتقاد والهداية اإلى �صبيل الر�صاد( للبيهقي )�ص 44(.

)20( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�صم )جـ:2 - �ص: 406(.
)21( رواه م�صلم برقم )2713(.

)22( )مدارج ال�صالكني( لبن القيم )جـ : 1 - �ص: 31(.
)23( تف�صري الطربي عند تف�صري: ]احلديد:3[.

)24( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�صم )جـ:2 - �ص:406(.
)25( رواه م�صلم برقم )2713(.

)26( تف�صري الطربي عند تف�صري: ]احلديد:3[.
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�لبعيد منه، وظهور  بالعو�مل وقرب  �إحاطته  �صهدت  فاإذ�  )�لَباِطن(  با�صمه  �لتعبد 
�لبو�طن له، وبدو �ل�صر�ئر، و�أنه ال �صيء بينه وبينها، فعامله مبقت�صى هذ� �ل�صهود، 
وطهر له �صريرتك فاإنها عنده عالنية، و�أ�صلح له غيبك فاإنه عنده �صهادة، وزكرّ له 
باطنك فاإنه عنده ظاهر«)27(، ويقول ال�صيخ ال�صعدي: »)�لَباِطُن( يدل على �طالعه 
على �ل�صر�ئر، و�ل�صمائر، و�خلبايا، و�خلفايا، ودقائق �الأ�صياء، كما يدل على كمال 
قربه ودنوه، وال يتنافى �لظاهر و�لباطن؛ الأن �هلل لي�ض كمثله �صيء يف كل �لنعوت، 

فهو �لعلي يف دنوه، �لقريب يف علوه«)28(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:
اِهُر  و�لظَّ و�الآِخُر  ُل  )�الأوَّ الأربعة:  الأ�صماء  هذه  بني  الفروق  القيم  ابن  خل�ص 
على  �الأربعة  �الأ�صماء  فمد�ر هذه   ..« فقال:  اقرتانها جميعًا؛  من  واحلكمة  و�لَباِطُن( 
ُته بالَقْبِل و�لَبْعِد،  �الإحاطة، وهي �إحاطتان: زمانيَّة، ومكانيَّة، فاأحاطت �أوليَُّته و�آخريَّ
ُته  ِته، فاأحاطت �أوليَُّته و�آخريَّ فكل �صابق �نتهى �إلى �أوليَِّته، وكُل �آخٍر �نتهى �إلى �آخريَّ
ُته وباطنيَُّته بكلِّ ظاهٍر وباطن، فما من ظاهٍر  باالأو�ئل و�الأو�خر، و�أحاطت ظاهريَّ
قبله، وما من  �إال و�هلل  �أوٍل  دونه، وما من  �إال و�هلل  باطن  �إال و�هلل فوقه، وما من 
ِقَدُمه، و�الآخُر دو�مه وبقاوؤه، و�لظاهر علوه وعظمته،  ُل  �إال و�هلل بعده، فاالأوَّ �آخٍر 
ِته، وعال  و�لباطن قربه ودنوه، ف�صبق كلَّ �صيء باأوليَّته، وبقي بعد كلُّ �صيء باآخريَّ

على كل �صيء بظهوره، ودنا من كل �صيء ببطونه«)29(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

ِة(  ِليَّ ُل والآِخُر: ال�صفة امل�صتقة من ا�صمه -�صبحانه )�الأوَّل( �صفة » )�الأَوَّ æ  الأوَّ

وهي �صفة ذ�تيـة هلل   ثابتة بالكتاب و�ل�صنة، ومعناه: �لذي لي�ض قبله �صيء«)30(، 

)27( )طريق الهجرتني وباب ال�صعادتني( لبن القيم )�ص: 25(.
)28( )تف�صري اأ�صماء اهلل احل�صنى( لل�صيخ ال�صعدي )�ص:170(.

)29( )طريق الهجرتني وباب ال�صعادتني( لبن القيم )�ص: 24(.
( لل�صقاف )�ص: 37(. )30( )�صفات اهلل 
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وال�صفة امل�صتقة من ا�صمه -�صبحانه )�الآِخر( �صفة » )�الآِخِريَّة( وهي �صفٌة ذ�تيٌة هلل  
ۈئ    ۈئ   تعالى: {  قال  �صيء«)31(،  بعده  لي�ض  �لذي  .. ومعناه:  و�ل�صنة  بالكتاب  ثابتة 
ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی}]احلديد:3[، ويف احلديث قوله ¤: )اللهم اأنت 
القيم:  ابن  يقول   ،)32().. �سيء  بعَدَك  فلي�س  الآخُر  واأنَت  �سيٌء،  قبلك  فلي�س  الأوُل 

»فاأحاطت �أَوليته و�آخريته بالقبل و�لبعد، فكل �صابق �نتهى �إِلى �أَوليته، وكل �آخر �نتهى 

�إِلى �آخريته، فاأَحاطت �أَوليته و�آخريته باالأَو�ئل و�الأَو�خر .. وما من �أول �إال و�هلل قبله، 
.. ف�صبق كل �صيء  �إال و�هلل بعده، فاالأَول قدمه، و�الآخر دو�مه وبقاوؤه،  �آخر  وما من 
�بتد�ء  ال  �لذي  ُل(  »)�الأوَّ البيهقي:  ويقول  باآخريته«)33(،  �صيء  كل  بعد  وبقى  باأَوليته 

لوجوده، )�الآِخُر( �لذي ال �نتهاء لوجوده، وهما �صفتان ي�صتحقهما بذ�ته«)34(.

اِهُر و�لَباِطُن(  اِهُر والَباِطُن: ال�صفات امل�صتقة من ا�صميه -�صبحانه )�لظَّ æ  الظَّ

بالكتاب  الثابتة  الذاتية  اهلل  �صفات  من  وهما  و)�لبطون()36(،  )�لظهور()35(  �صفتا 
وال�صنــة، قال تعالى: { ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی}]احلديد:3[، 
اهُر فلي�س فوقك �سيء، واأنت الباطُن َفلي�س دونك  ويف احلديث قوله ¤: )..واأنَت الظَّ
�صيء،  كل  على  وعلوه  فوقيته  -�صبحانه-  »وظاهريته  القيم:  ابن  يقول  �سيء()37(. 

بباطنه.  و�أحاط  منه  عال  ما  هو  �ل�شيء  وظاهر  �لعلو،  يقت�شى  �لظهور  ومعنى 
وبطونه -�صبحانه- �إِحاطته بكل �صيء بحيث يكون �أقرب �إليه من نف�صه، وهذ� قرب 
وباطنيته  ظاهريته  و�أَحاطت   .. لون  وهذ�  لون  هذ�  حبيبه،  من  �ملحب  قرب  غري 
 .. �إاِل و�هلل دونه  �إال و�هلل فوقه، وما من باطن  بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر 

( لل�صقاف )�ص: 283 - 284(. )31( )�صفات اهلل 
)32( رواه م�صلم برقم )2713(.

)33( )طريق الهجرتني وباب ال�صعادتني( لبن القيم )�ص: 25(.
)34( )العتقاد والهداية اإلى �صبيل الر�صاد( للبيهقي )�ص 44(.
)35( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص:310(. )الظاهر(
)36( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص: 314(. )الباطن(

)37( رواه م�صلم برقم )2713(.

المجموعة الثالثة : األول - اآلخر - الظاهر - الباطن



114 اأَلْسَماُء الُحْسَنى تصنيفًا ومعَنى 

فعال على كل �صيء بظهوره، ودنا من كل �صيء ببطونه «)38(، وقال البيهقي عن ا�صميه 
اِهر َو�لَباِطن(: »وهما من �صفات �لذ�ت«)39(. -�صبحانه )�لظَّ

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

æ  الآِخُر : اقرتن مع ا�صمه )�الأوَّل( يف قوله تعالى: { ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  

ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی}]احلديد:3[، وذلك للدللة على الإحاطة الزمانية، وكما قال 
ابن القيم عنهما: »��صمان الأزل �لرب تعالى و�أبده«)40(، وقال يف مو�صع اآخر: »فاأحاطت 
�إلى  �نتهى  �آخر  �أوليته، وكل  �إلى  �نتهى  �صابق  و�لبعد، فكل  بالقبل  و�آخريته  �أوليته 
�آخريته، فاأحاطت �أوليته و�آخريته باالأو�ئل و�الأو�خر .. وما من �أول �إال و�هلل قبله، 
يف  ويقول  وبقاوؤه«)41(،  دو�مه  و�الآِخر  ِقدمه،  فاالأول  بعده،  و�هلل  �إال  �آخر  من  وما 
مو�صع اآخر: » قال اهلل تعالى: { ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ}]حممد: 17[، 
ُل و�الآِخُر(:  �أواًل فاهتدو� فز�دهم هدى ثانياً... وهذ� من �صر ��صميه )�الأوَّ فهد�هم 
فهو �ملعد وهو �ملمد، ومنه �ل�صبب و�ملُ�صبَّب، وهو �لذي يعيذ من نف�صه بنف�صه، كما 

قال �أعرف �خللق به ¤: )واأعوذ بك منك()42(«)43(.

اِهر(، للدللة على الإحاطة املكانية، وكما قال ابن  æ  الَباِطُن: اقرتن مع ا�صمه )�لظَّ

القيم عنهما: »��صمان لعلوه وقربه«)44( .. وقال يف مو�صع اآخر: ».. و�أحاطت ظاهريته 
وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر �إال و�هلل فوقه، وما من باطن �إال و�هلل 
دونه.. و�لظاهر علوه وعظمته، و�لباطن قربه ودنوه .. وعال على كل �صيء بظهوره، 
ودنا من كل �صيء ببطونه، فال تو�ري منه �صماٌء �صماًء وال �أر�ٌض �أر�صاًً، وال يحجب 

)38( )طريق الهجرتني وباب ال�صعادتني( لبن القيم )�ص: 24(.
)39( )العتقاد والهداية اإلى �صبيل الر�صاد( للبيهقي )�ص 44(.

)40( )املرتع الأ�صنى .. من كتب ابن القيم( لعبد العزيز الداخل )�ص: 403(.
)41( )طريق الهجرتني وباب ال�صعادتني( لبن القيم )�ص: 24(.

)42( رواه م�صلم برقم )486(.
)43( )مدارج ال�صالكني( لبن القيم )جـ 1: �ص: 313(.

)44( )املرتع الأ�صنى .. من كتب ابن القيم( لعبد العزيز الداخل )�ص: 403(.
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عنه ظاهر باطناً، بل �لباطن له ظاهر، و�لغيب عنده �صهادة، و�لبعيد منه قريب، 
و�ل�صر عنده عالنية«)45(.

 �سابعًا: الآثار العتقادية والعملية للإميان بهذه الأ�سماء:

æ  الأثر العلمي العتقادي:

ل و�الآِخر( واأن  تفرد اهلل العظيم بالكمال املطلق والإحاطة املطلقة الزمانية يف )�الأوَّ
كل املخلوقات يف ابتدائها تنتهي اإلى اأوٍل لي�ص قبله �صيء، كما تنتهي يف اآخرها اإلى اآخٍر لي�ص 
اِهر و�لَباِطن(، واأن ظهوره هو  بعده �صيء، كما تفرد -�صبحانه- بالإحاطة املكانية يف )�لظَّ
العلو الذي لي�ص فوقه �صيء، وبطونه هو كمال قربه ودنوه واإحاطته التي ل يكون دونه فيها �صيء.

æ  الأثر العملي:

الت�صليم املطلق هلل -تعالى- والإميان مبا جاء يف كتابه، وعلى ل�صان ر�صوله ¤، . 1
واأنه ل مدخل للعقل يف ذلك بحال من الأحوال، واأن اهلل -�صبحانه- له من الكمال 
دفع  و�صائل  اأعظم  من  ذلك  واأن  عقل،  يدركه  ل  ما  العليا  وال�صفات  واجلمال 
الو�صاو�ص، وما يلقيه ال�صيطان اخلنا�ص يف �صدور النا�ص. يقول �صيخ الإ�صالم ابن 
تيمية: »و�لرب -تعالى- ال يكون �صيء �أعلى منه قط، بل هو �لعلي �الأعلى، 
وينزل  ويدنو منهم،  عباده  �إلى  يقرب  �أنه  مع  �الأعلى  �لعلي  هو  يز�ل  وال 
�إلى حيث �صاء، وياأتي كما �صاء، وهو يف ذلك �لعلي �الأعلى، �لكبري �ملتعال، 
عليٌّ يف دنوه، قريٌب يف علوه، فهذ� و�إن مل يت�صف به غريه؛ فلعجز �ملخلوق 
�أن يكون هو �الأول و�الآخر، و�لظاهر  �أن يجمع بني هذ� وهذ�، كما يعجز 
�ز :  مب عرفت �هلل ؟، قال :  باجلمع بني  و�لباطن ، ولهذ� قيل الأبي �صعيد �خَلرَّ
�لنقي�صني ؛ و�أر�د �أنه يجتمع له - �صبحانه - ما يتناق�ض يف حق �خللق«)46(. 

)45( )طريق الهجرتني وباب ال�صعادتني( لبن القيم )�ص: 24(.
)46( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�صم )جـ:16 - �ص:425-424(.
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ابتداأ . 2 الأمر  واأن  �صواه،  �صيء  كل  دون  اإليه  الفقر  ودوام  التوكل على اهلل وحده، 
منه واإليه يرجع، فهو املبتدئ بالف�صل والإح�صان حيث ل �صبب ول و�صيلة، واإليه 
تنتهي الأ�صباب والو�صائل، فهو اأول كل �صيء واآخره، وكما اأنه رب كل �صيء وفاعله 
باأن  اإل  له، ول فالح، ول كمال  التي ل �صالح  اإلهه وغايته  وبارئه، فهو  وخالقه 

يكون وحده غايته ونهايته.

توجه القلب اإليه، ومتام الذل بني يديه، واخل�صوع جلنابه وعظمته، وال�صراعة . 3
اإليه وحده دون �صواه، مع تزكية النف�ص واإ�صالحها، وتطهري الباطن وتنقية القلب 
بالبواطن  وعليم  بالعوامل،  حميط  -�صبحانه-  فهو  والتقى،  بالإميان  وعمارته 
وال�صرائر، وكما قـــــال عن نف�صه �صبحانــــــه:   { ں  ں  ڻ        ڻ}]طه:7[.

اهلل . 4 وجه  به  اأريد  ما  هو  لنف�صه  املرء  يدخره  ما  خري  واأن  العمل  يف  الإخال�ص 
-تبارك وتعالى، فهو -�صبحانه- املتفرد بالبقاء الأبدي ال�صرمدي، وقد ذكر ابن 
اإليه  اأن جتعله وحده غايتك، فكما انتهت  اأن التعبد هلل با�صمه )�الآخر(  القيم 

الأواخر، وكان بعد كل اآخر فكذلك اجعل نهايتك اإليه.

حمبة الأولية يف طلب اخلري، وطلب الأ�صبقية يف التزام الأمر، قال -تعالى- يف و�صف . 5
]املوؤمنون:61[،  ٿ}  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    } املوحدين:  عباده 
فليحر�ص املرء على ال�صتزادة من الأعمال ال�صاحلة، وال�صتكثار منها، واأن ف�صل 
اهلل وجوده ل نهاية له،  يقول ابن القيم -رحمه اهلل تعالى: ».. �لغايات و�لنهايات 
كلُّها �إليه تنتهي: {ىث  يث   حج  مج}]النجم: 42[؛ فانتهت �إليه �لغايات 
و�لنهايات، ولي�ض له -�صبحانه- غايٌة والنهايٌة؛ ال يف وجوده، وال يف مزيد 
�لذي لي�ض بعده �صيء،  �لذي لي�ض قبله �صيء، و�الآخر  �الأول  �إذ هو  جوده، 
وال نهاية حلمده وعطائه؛ بل كلَّما �زد�د له �لعبد �صكر�ً ز�ده ف�صاًل، وكلَّما 
�زد�د له طاعة؛ ز�ده ملجده مثوبة، وكلَّما �زد�د منه قرباً الح له من جالله 
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وعظمته ما مل ي�صاهده قبل ذلك، وهكذ� �أبد�ً ال يقف على غاية وال نهايٍة؛ 
ولهذ� جاء: )�إنَّ �أهل �جلنة يف مزيٍد د�ئٍم بال �نتهاء(«)47(.

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

اِهُر والَباِطُن(: من اأ�صماء الذات الدالة على �صفات اهلل  ُل والآِخُر والظَّ )الأوَّ

هور و�لبطون( وهي �صفات ذات، مل يزل -ول يزال-  لية و�الآخرية و�لظَّ الذاتية )�الأوَّ
اإليه،  والتو�صل  اهلل،  دعاء  املنا�صب  من  كان  ولذا  بامل�صيئة؛  لها  َتَعلَُّق  ول  بها،  مت�صفًا  اهلل 
الدينية  العبد  وحاجات  الدعاء  اأغرا�ص  جميع  يف  بها  ومتجيده  وتعظيمه  عليه،  والثناء 
ين وال�صتعاذة  والدنيوية؛ ك�صوؤال اهلل مغفرة الذنوب، والنجاة من عذاب القرب، وق�صاء الدَّ
من الفقر، ومن ذلك قوله ¤: )اللَّهم ربَّ ال�سماوات وربَّ الأر�س وربَّ العر�س العظيم، 
َل التوراِة والإجنيل والفرقان، اأعوُذ  نا وربَّ كلِّ �سيء، فالَق احلبِّ والنَّوى، وُمنزِّ ربَّ

بك من �سرِّ كلِّ �سيء اأنت اآخٌذ بنا�سيته، اللهم اأنت الأوُل فلي�س قبلك �سيٌء، واأنَت 

َفلي�س  الباطُن  واأنت  �سيء،  فلي�س فوقك  اهُر  الظَّ واأنَت  �سيء،  بعَدَك  فلي�س  الآخُر 

اأن  اأم �صلمة   ين واأْغِننا من الفقر()48(، ومن حديث  دونك �سيء، اْق�ِس عنا الدَّ

ُل فل �سيء قبلك، واأنت الآِخُر  اأنت الأوَّ الكلمات :)اللهم  ¤ كان يدعو بهوؤلء  النبي 
فل �سيء بعدك، اأعوذ بك من �سر كل دابة نا�سيتها بيدك، واأعوذ بك من الإثم، 

والك�سل، وعذاب القرب، وفتنة الغنى، وفتنة الفقر، واأعوذ بك من املاأثم واملغرم، 

اللهم نقني من اخلطايا كما نقيت الثوب الأبي�س من الدن�س، اللهم باعد بيني وبني 

خطاياي كما باعدت بني امل�سرق واملغرب()49(.

)47( )مدارج ال�صالكني( لبن القيم )جـ 2: �ص 268(.
)48( رواه م�صلم برقم )2713(.

)49( اأخرجه احلاكم يف )امل�صتدرك( )جـ: 1 –  �ص: 705 – برقم: 1922( وقال: هذا حديث �صحيح الإ�صناد، واأخرجه 
الطرباين يف )املعجم الكبري( )جـ: 23 – �ص: 316 برقم: 717(، والأو�صط )جـ: 6 – �ص: 213 برقم: 6218(، وابن عبد الرب 
يف )التمهيد( )جـ: 24 –  �ص: 53-54(، واأخرجه الهيثمي يف جممع الزوائد )جـ:10 – �ص:176( وقال: رواه الطرباين يف 

الأو�صط، ورجاله رجال ال�صحيح غري حممد بن زنبور، وعا�صم بن عبيد، وهما ثقتان.
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تا�سعًا: لطائف واأقوال:
قال ر�صول اهلل    ¤:)اإن ال�سيطان ياأتي اأحدكم فيقول: من خلق ال�سماء؟   æ  

فيقول: اهلل. فيقول من خلق الأر�س؟ فيقول: اهلل. فيقول: من خلق اهلل؟! فاإذا 

وجد ذلك اأحدكم فليقل: اآمنت باهلل و ر�سوله()50(.

اأبا  يا  ي�ساألونك  يزال  ¤: )ل  ر�صول اهلل  قال يل  قال:   ‹ اأبي هريرة  æ  عن 

هريرة، حتى يقولوا: هذا اهلل، فمن خلق اهلل؟!( قال: فبينا اأنا يف امل�صجد؛ اإذ جاءين 

»فاأخذ ح�صى  قال:  اأبا هريرة، هذا اهلل، فمن خلق اهلل؟  يا  فقالوا:  الأعراب،  نا�ص من 
بكفه فرماهم. قال: قومو�، قومو�، �صدق خليلي«)51(. 

æ عن اأبي زميل قال: »�صاألت �بن عبا�ض  فقلت: ما �صيء �أجده يف �صدري؟ 

قال: ما هو؟ قال: قلت: و�هلل ال �أتكلم به. قال: فقال يل: �أ�صيٌء من �صك؟ قلت: بلى! 
فقال يل: ما جنا من ذلك �أحد! حتى �أنزَل �هلل: {ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ    ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ې}]يون�ص: 94[، قال: فقال يل: فاإذ� وجدَت يف نف�صك �صيئاً، َفُقْل: { ۈئ    ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی}]احلديد:3[«)52(.

ی}]احلديد:3[،  ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ      } تعالى:  قال    æ
فَك �لتوبة على ما جنيت،  فَك توحيَدُه، َو�اْلآِخُر بجوده �إْذ عرَّ ه �إْذ عرَّ ُل بربِّ : »�الأوَّ ديُّ ]قال ال�صُّ
وقال  عليك«.  ف�صرت  َع�صْيَتُه  �إذ  ب�صرته  و�لباِطُن  له،  لل�صجود  قك  وفَّ �إذ  بتوفيقه  اِهُر  و�لظَّ
اِهُر بك�صف �لكروب، و�لباِطُن  ُل ب�صرح �لقلوب، و�الآِخُر بغفر�ن �لذنوب، و�لظَّ اجُلَنيد: »هو �الأوَّ
ُل بالعطاء، و�الآِخُر باجلز�ء، و�لظاِهُر بالثناء، و�لباِطُن بالوفاء«.  بعلم �لغيوب«. وقيل: »هو �الأوَّ

ُل بالهد�ية، و�الآِخُر بالكفاية، و�لظاِهُر بالوالية، و�لباِطُن بالرعاية«.[)53(. وقيل: »هو �الأوَّ
)50( رواه الطرباين و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم )1656(.

)51( رواه م�صلم برقم )135(.
)52( رواه اأبو ادود وح�صنه الألباين يف �صحيح اأبي داود برقم )5110(.

)53( تف�صري )الك�صف والبيان( لأبي اإ�صحاق اأحمد بن حممد بن اإبراهيم الثعلبي، عند تف�صري: ]احلديد:3[.
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æ  قال تعالى:  { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ}]الزمر:68[، قال ابن كثري: »هذه �لنَّْفَخُة هي 
ْعِق، وهي �لتي ميوت بها �الأحياء من �أهل �ل�صماو�ت و�الأر�ِض �إال  �لثانية وهي نفخة �ل�صَّ
من �صاء �هلل، .. ثم َيْقِب�ُض �أرو�ح �لباقني حتى يكون �آِخُر من ميوت ملَك �ملوت ، وينفرد 

ميومة و�لبقاء، ويقول: {  ېئ     ىئ     وُم �لذي كان �أواًل وهو �لباقي �آخر�ً بالدَّ يُّ �ْلَقيُّ �حْلَ
ىئ} ثالث مر�ت، ثم يجيب نف�صه بنف�صه فيقول: {  ی  ی   ی}«)54(.

اَي كانت �أ�صبق« )55(،  ُتُه �إيرّ æ  قال اأبو يزيد الب�صطامي: » ظننت �أنِّى �أُحبُّ �هلَل، فاإذ� حمبَّ

ُه،  : ظننت �أين �أُِحبُّ وقال يف مو�صع اآخر: »َغِلطُت يف �أربعة �أ�صياء يف �البتد�ء مع �هلل 
فاإذ� هو �أََحبَِّني!، قال اهلل تعالى: { ہ    ہ}]املائدة:54[، وظننت �أين �أَر�َصى عنه، 
وظننت  }]املائدة:119[،  مت  ىت  يت  جث  مث  تعالى:{  قال اهلل  َي عني!،  َر�صِ فاإذ� هو 
}]العنكبوت:45[،  ائ   ائ  ەئ  �أَْذُكُرُه، فاإذ� هو َيْذُكُرين!، قال اهلل تعالى: {  �أين 

!، قال اهلل تعالى: { ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ      َوَظَنْنُت �أَينِّ �أَُتوُب، فاإذ� هو َقْد تاب َعلَيَّ
ڤ  ڦ  ڦ    ڦ}]التوبة:118[«)56(.

لقلبك  و�عظاً  فكن  للنا�ض  جل�صت  �إذ�  الني�صابوري:  عثمان  لأبي  حف�ص  اأبو  قال   æ

ونف�صك، وال يغرنك �جتماعهم عليك، فاإنهم ير�قبون ظاهرك، و�هلل ير�قب باطنك«)57(.

َده: �أما ت�صتوح�ض؟، فقال: »كيف  æ قيل ملحمد بن الن�صر احلارثي وكان يعي�ص َوححْ

»ال  اخلطابي:  �صليمان  اأبو  وقال  ذكرين؟!«)58(،  من  جلي�ض  �أنا  يقول:  وهو  �أ�صتوح�ض، 
ه، و�ُصغل  ر قلَبه بحبِّه، و�أَن�ض بذكره، و�أِلف مناجاته ب�صرِّ ي�صتوح�ض مع �هلل من عمَّ

)54( )تف�صري القراآن العظيم( لبن كثري، عند تف�صري عند تف�صري: ]الزمر: 68[.
)55( )تذكرة الأولياء( لفريد الدين العطار )�ص: 196(. 

)56( انظر: تف�صري )الك�صف والبيان( للثعلبي، وتف�صري )اجلامع لأحكام القراآن( للقرطبي، عند تف�صري: ]التوبة: 118[. 
)57( )مدارج ال�صالكني( لبن القيم )جـ : 2  -  �ص: 66(.

)58( )�صفوة ال�صفوة( لبن اجلوزي: )جـ: 3 - �ص: 159-160(، يف ترجمة: )حممد بن الن�صر احلارثي(، و)�صري اأعالم 
النبالء( للذهبي )�ص: 3738( يف ترجمة: )حممد بن الن�صر احلارثي( برقم: )5914(.

المجموعة الثالثة : األول - اآلخر - الظاهر - الباطن
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به عن غريه، فهو م�صتاأن�ض بالوحدة، مغتبط باخَلْلوة« )59(. 

æ  قال تعالى عن اأهل اجلنة ونعيمها وخلود اأهلها: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ }]الن�صاء:122[، وقال تعالى عن اأهل النار وعذابهم ودوام �صقائهم: {  ۓ  ۓ    ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ }]اجلن:23[، قد يبدو يف الظاهر اأن بقاء اأهل اجلنة 
والنار متعار�ص مع اإفراد اهلل بالبقاء واأنه الآخر الذي لي�ص بعده �صيء!، لكن هذا التعار�ص يزول اإذا 
علمنا اأن )البقاء( �صفة ذاتية هلل   مالزمة للذات، كما اأن الأزلية )الأولية( �صفة ذاتية له اأي�صا، 
لي�ص من طبيعتها ول من خ�صائ�صها  واأبديِتهم فهو  والنار وخلودهم  املخلوقات يف اجلنة  بقاء  اأما 
الذاتية، بل من طبيعتها جميعا الفناء، ولكن ُكتب لها اخللود باإرادة اهلل واإبقائه، قال د.الر�صواين: 
�أو  �أن نفرق يف ق�صية �لبقاء و�الآخرية بني ما يبقى ببقاء �هلل وما يبقي باإبقاء �هلل،  »ال بد 
و�لنار  كاجلنة  �هلل  �أوجدها  �لتي  �ملخلوقات  وبقاء  �الإلهية  و�ل�صفات  �لذ�ت  بقاء  بني  نفرق 
وما فيهما، فاجلنة مثال باقية باإبقاء �هلل، وما يتجدد فيها من نعيم متوقف يف وجوده على 
م�صيئة �هلل، �أما ذ�ته و�صفاته فباقية ببقائه، و�صتان بني ما يبقي ببقاء �هلل وما يبقي باإبقائه، 
باأمره وهي رهن م�صيئته وحكمه؛ فم�صيئة �هلل حاكمة  فاجلنة خملوقة خلقها �هلل وكائنة 
على ما يبقى فيها وما ال يبقى، ومن ثم فاإن �ل�صلف �ل�صالح يعتربون خلد �جلنة و�أهلها �إلى 
ما ال نهاية �إمنا هو باإبقاء �هلل و�إر�دته، فالبقاء عندهم لي�ض من طبيعة �ملخلوقات وال من 
خ�صائ�صها �لذ�تية، بل من طبيعتها جميعا �لفناء، فاخللود لي�ض لذ�ت �ملخلوق �أو طبيعته، 
ال�صعدي عند  ال�صيخ  و�إبقاء م�صتمر ال ينقطع«)60(. يقول  تعالى  د�ئم من �هلل  و�إمنا هو مبدد 
تف�صري قول اهلل تعالى: {ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇ}]النحل:96[: » �إن �لذي عندكم ولو 
َكُث جد�ً، ال بد �أن ينفَد ويفنى، وما عند �هلل باٍق ببقائه، ال يفنى وال يزول، فلي�ض بعاقل من 

�آثر �لفاين �خل�صي�ض على �لباقي �لنفي�ض«)61(.
لة( للخطابي: )�ص:22(. )59( كتاب )الُعزحْ

)60( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص: 271(.)الآخر(،
)61( تف�صري )ال�صعدي( عند تف�صري: ]النحل: 96[: )�ص: 400(.
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الـمـجـمـوعــ4ـــة

مو�سوع الأ�سماء: احَلْمُد والَثَناُء

)13 - 12 - 11( 

ُب يِّ احَلميُد - اجَلِميُل - الطَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

æ  احَلميُد: ورد يف القراآن الكرمي )17 مرة(، منها قوله تعالى:{ ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے}    ]فاطر:15[، ومن ال�صنة حديث كعب بن ُعجرة › 
يف الت�صهد، وفيه قوله ¤: ).. قولوا: اللهم �سلِّ على حممد وعلى اآل حممد، كما �سليت 

على اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم، اإنك حميد جميد()1(.

æ  اجَلِميُل: ا�صم من اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف ال�صنة النبوية من حديث عبداهلل 

بن م�صـعود ›: عن النبي ¤ قال: )ل يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من 
كرب(، قال رجل: �إن �لرجل يحب �أن يكون ثوبه ح�صناً، ونعله ح�صناً، فقال ¤: )اإن 

اهلل جميٌل يحب اجلمال، الكرب بطر احلق وغمط النا�س()2(.

ُب: من اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف ال�صنة النبوية من حديث اأبي هريرة ›:  يِّ æ  الطَّ

اأن ر�صول اهلل ¤ قال: )اأيها النا�س، اإن اهلل طيٌب ول يقبل اإل طيبًا ..()3(.

ثانيًا: املعنى اللغوي:

)مفعول(:  مبعنى  ياأتي  وهو  بـ)�حَلْمِد(،  للمو�صوف  )فعيل(  وزن  على  احَلميُد:    æ

اأي حمموٌد يف جميع �أ�صمائه و�صفاته، و�أفعاله و�أقو�له، و�صرعه وَقَدره، فهو �مل�صتحق 
)1( متفق عليه: رواه البخاري برقم )3370( وم�صلم برقم )406(.

)2( رواه م�صلم برقم )91(.
)3( رواه م�صلم برقم )1015(.
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للحمد و�لثناء و�ملدح، اأو مبعنى )فاعل(: اأي اأنه حامٌد لعباده و�أوليائه؛ فُيْثِني وَي�صكر 
على فعل �خلري، و�متثال �الأمر و�لنهي، فعلى الأول: �صفة م�صبهة على وزن )فعيل( مبعنى 
، وعلى الثاين: �صيغة  ا�صم املفعول لدللته على الثبوت والدوام وهو ما يليق ب�صفات اهلل 
ده لأوليائه  مبالغة: اأي �صديد �حَلْمد، وهي مبعنى ا�صم الفاعل للدللة على كرثة وتكرير َحمحْ
ُد نقي�ص الذم،  موٌد وَحِميٌد، واحَلمحْ دًا، فهو َحاِمٌد وحَمحْ وعباده، وت�صريف فعله: َحِمَد َيحَمُد َحمحْ
وهو مبعنى: �ل�صكر و�لثناء، ويكون �لثناء على �صربني: �لثناء عليه �بتد�ء لكمال �صفاته 
�حلمد على كال  فاأطلق  ْنِعه،  �صُ ِنَعِمه وجميل  لكثة  تبعاً  عليه  �لثناء  اأو  ذ�ته،  وَعَظَمة 
النوعني، واخت�ص �ل�صكر بالثاين، ولذا كان �حَلْمُد �أَعم من �ل�صكر، ومن �صكر فقد َحِمد)4(، 
ومن لطائف دلئل ا�صمه )�حَلميد( ما اأ�صار اإليه ابن القيم بقوله: »)�حَلميُد(: )فعيٌل( من 
عن  به  عدل  �إذ�  )فعياًل(  فاإن  �ملحمود،  من  �أبلغ  وهو   .. حممود  مبعنى  وهو  �حَلْمِد، 
)مفعول( دل على �أن تلك �ل�صفة قد �صارت مثل �ل�صجية �لغريزية، و�خللق �لالزم .. 
ولهذ� كان حبيب �أبلغ من حمبوب؛ الأن �حلبيب �لذي ح�صلت فيه �ل�صفات و�الأفعال 
ر �أن غريه ال يحبه لعدم �صعوره به، �أو  �لتي ُيحب الأجلها، فهو حبيب يف نف�صه و�إن ُقدِّ
ملانع منعه من حبه، و�أما �ملحبوب فهو �لذي تعلق به حب �ملحب، ف�صار حمبوباً بحب 
�لغري له، و�أما �حلبيب فهو حبيب بذ�ته و�صفاته، تعلق به حب �لغري �أو مل يتعلق .. 
فـ)�حَلميُد( �لذي له من �ل�صفات و�أ�صباب �حلمد ما يقت�صي �أن يكون حممود�ً و�إن مل 

يحمده غريه، فهو حميٌد يف نف�صه، و�ملحمود من تعلق به حمد �حلامدين«)5(.

)4( انظر: )تف�صري اأ�صماء اهلل احل�صنى( لأبي اإ�صحاق الّزّجاج )�ص: 55(، و)�صاأن الدعاء( للخطابي )�ص: 78(، و)كتاب 
الزينة يف الكلمات الإ�صالمية العربية( لأبي حامت الرازي: )�ص:285(، و)معجم مقايي�ص اللغة( لبن فار�ص )جـ:2- �ص:100( 
مادة: )حمد(، و)املفردات( للراغب الأ�صفهاين )جـ: 1 - �ص :172( مادة: )حمد(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( 
لبن الأثري )جـ: 1 - �ص: 436(، مادة )حمد(، و)ل�صان العرب( لبن منظور )جـ: 3 - �ص: 155(: مادة: )حمد(، و)في�ص 
القدير �صرح اجلامع ال�صغري( للمناوي )جـ:2 – �ص: 617( برقم )2367(، والتفا�صري التالية: ])مفاتيح الغيب( للرازي، 
و)تف�صري القراآن الكرمي( لبن كثري و)التحرير والتنوير( لبن عا�صور، و)تف�صري القراآن العظيم( لبن عثيمني: عند تف�صري 
]البقرة:267[[، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ح م د(، و)اأ�صماء اهلل احل�صنى: درا�صة يف البنية 

والدللة( لأحمد خمتار عمر )�ص:51(، و)اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص:501(.
)5( )جالء الأفهام( لبن القيم )243 - 244(.
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َماِل(، فعله: َجُمَل َيجُمل  æ  اجَلِميُل: �صفة م�صبهة على وزن )فعيل( للمو�صوف بـ)�جْلَ

َماُل: نقي�ص القبح، وهو مبعنى: �حُل�ْصُن �لَكِثري، ويكون يف �لذو�ت  َجماًل، فهو جميل، و�جْلَ
وِر و�لَبْهَجِة، و�حل�صن �لكثري، �لذي له �جلمال �ملطلق:  و�ملعاين، و)�جَلِميُل(: ذو �لنُّ
وريٍّ �أو جمال معنويٍّ  جمال �لذ�ت، وجمال �ل�صفات، وجمال �الأفعال، وكلُّ جمال �صُ
يف �خللق فهو من �أثر جماله، فال جمال وال جالل وال كمال �إال له �صبحانه)6(، يقول 
ابن القيم: »ومن �أ�صمائه �حل�صنى: )�جَلِميُل(، ومن �أحقُّ باجلمال ممن كلُّ جماٍل يف 
ْنِعه؛ فله: جماُل �لذ�ت، وجماُل �الأو�صاف، وجماُل �الأفعال،  �لوجود فهو من �آثار �صُ
وجماُل �الأ�صماء، فاأ�صماوؤه ُكلَُّها ح�صنى، و�صفاته ُكلَُّها كمال، و�أفعاُله ُكلَُّها جميلة، فال 
�إلى جالله وجماله يف هذه �لد�ر، فاإذ� ر�أوه �صبحانه يف جنات  ي�صتطيع َب�صٌر �لنظَر 

عدٍن �أْن�َصْتُهم ُروؤَْيُتُه ما هم فيه من �لنعيم، فال يلتفتون حينئٍذ �إلى �صيء غريه«)7(.

ُب: �صفة م�صبهة للمو�صوف بـ)�لِطيب(، فعله: طاَب َيِطيُب ِطيبَا وِطيبة، فهو  يِّ æ  الطَّ

يِّباُت من �لكالم  ُله، و�لطَّ يُِّب: خالف اخَلبيث، وهو من كل �صيٍء �أطيبه و�أَف�صَ طيِّب، و�لطَّ
ُله و�أَح�صُنه، وَبْلَدة َطيِّبة اأَي �آمنٌة كثريُة �خلري، واأ�صل �لطيب: �لزكاة و�لطهارة  �أَف�صَ
و�ل�صالمة من �خلبث، ومنه قوله تعالى: {  ائ  ائ  ەئ}]الن�صاء:43[، اأي: 
و�لعيوب،  �الآفات  عن  �ملقد�ض  �لنقائ�ض،  عن  �ملنزه  �لطاهر،  يُِّب(:  و)�لطَّ طاهر�ً، 

�لطيب يف ذ�ته و�صفاته و�أفعاله)8(.
)6( انظر: )�صاأن الدعاء( للخطابي )�ص:102(، )معجم مقايي�ص اللغة( لبن فار�ص )جـ:1- �ص:481( مادة: )جمل(، و)املفردات( 
للراغب الأ�صفهاين )جـ: 1 - �ص :137( مادة: )جمل(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 1 - �ص: 299(، مادة 
)جمل(، و)ل�صان العرب( لبن منظور )جـ:11 -�ص:123(: مادة: )جمل(، و)مرقاة املفاتيح �صرح م�صكاة امل�صابيح( لأبي احل�صن 
القاري )جـ:8- �ص:3190( برقم الأثر: )5108(، وتف�صري )روح املعاين( لالألو�صي عند تف�صري ]النحل:6[، ومعجم اللغة العربية 

املعا�صرة لأحمد خمتار عمر )مادة:ج م ل(، و)�صرح الق�صيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�ص )جـ:2 -�ص:69(.
)7( )رو�صة املحبني ونزهة امل�صتاقني( لبن القيم: )�ص:419(.

)8( انظر: تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري: ]الن�صاء: 43[. و)معجم مقايي�ص اللغة( لبن فار�ص )جـ:3- �ص:435( 
مادة: )طيب(، و)املفردات( للراغب الأ�صفهاين )جـ: 2 - �ص :402( مادة: )طيب(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( 
العرب( لبن منظور  للنووي )جـ:7 - �ص 100(، و)ل�صان  الأثري )جـ: 3 - �ص: 148(، مادة )طيب(، و)�صرح م�صلم(  لبن 
)جـ:1 - �ص: 563(: مادة: )طيب(، و)املرتع الأ�صنى من كتب ابن القيم( لعبد العزيز الداخل )�ص: 523(، و)تفة الأحوذي( 

للمباركفوري )ج: 8 - �ص: 334(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ط ي ب(.
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: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

احَلميُد: »املحمود يف جميع اأفعاله واأقواله، و�صرعه وقدره«)9(، قال ابن جرير:    æ
»)�حَلميُد( �ملحمود عند خلقه مبا �أوالهم من نعمه، وب�صط لهم من ف�صله«)10(، وقال 
اخلطابي: »)�حَلميُد( �ملحمود �لذي ��صتحق �حلمد بفعاله ..�لذي ُيحمد يف �ل�صر�ء 
و�ل�صر�ء، ويف �ل�صدة و�لرخاء؛ الأنه حكيم ال يجري يف �أفعاله �لغلط، وال يعرت�صه 
�خلطاأ، فهو حممود على كل حال«)11(، ويقول ابن القيم: ».. )�حَلميُد( �ملحمود على 
كل حال، ويف كل �آن وَنَف�ٍض، وعلى كل ما فعل، وكل ما �صرع، وعلى كل ما هو مت�صف به، 
وعلى كل ما هو منزه عنه، وعلى كل ما يف �لوجود من خري و�صر، ولذة و�أمل، وعافية 
�إال بحمده،  �لنار  �إال بحمده، وال  �إال بحمده، وال �جلنة  �لدنيا  َعَمَرت  .. وما  وبالء 
حتى �أن �أهلها ليحمدونه، كما قال �حل�صن: )لقد دخل �أهل �لناِر �لناَر، و�إن قلوبهم 
لتحمده، ما وجدو� عليه من حجة وال �صبيل(«)12(، ويقول ال�صيخ ال�صعدي: »)�حَلميُد( 
�أكملها،  �أح�صنها، ومن �ل�صفات  يف ذ�ته و�أ�صمائه و�صفاته و�أفعاله، فله من �الأ�صماء 

ومن �الأفعال �أمتها و�أح�صنها، فاإن �أفعاله -تعالى- د�ئرة بني �لف�صل و�لعدل«)13(.

و�صفاته  واأ�صمائه  ذاته  اجلميل يف  والإح�صان،  احل�صن  نعوت  له  »من  اجَلِميُل:     æ
جميع  من  �لكامل  �لتام  �جلمال  له  �لذي  »)�جَلِميُل(  القيم:  ابن  قال  واأفعاله«)14(، 
�لوجوه؛ جمال �لذ�ت، وجمال �ل�صفات، وجمال �الأفعال، وجمال �الأ�صماء، و�إذ� ُجمع 
جمال �ملخلوقات كله على �صخ�ض و�حد، وكانت جميعها على جمال ذلك �ل�صخ�ض، 
�صر�ج  ن�صبة  من  �أقلَّ  كان  وتعالى-  -تبارك  �لرب  جمال  �إلى  �جلمال  هذ�  ن�صب  ثم 
ا�ص: »و�لثابت له -�صبحانه- من هذ� �لو�صف  �صعيف �إلى عني �ل�صم�ض«)15(، وقال الهرَّ

)9( )تف�صري القراآن الكرمي( لبن كثري )البقرة: 267()جـ:1-�ص321(.
)10( )تف�صري الطربي( عند تف�صري )البقرة: 267(.

)11( )�صاأن الدعاء( لأبي �صليمان اخلطابي )�ص: 78(.
)12( )املرتع الأ�صنى..من كتب ابن القيم( لعبد العزيز الداخل )420-419(.

)13( تف�صري ال�صعدي ف�صل )�صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( )�ص: 17(.
)14( )تو�صيح الكافية ال�صافية( لل�صيخ ال�صعدي )�ص117(.

)15( )مدارج ال�صالكني( لبن القيم )جـ :3 - �ص: 288(.
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هو �جلمال �ملطلق، �لذي هو �جلمال على �حلقيقة؛ فاإنَّ جمال هذه �ملوجود�ت على 
كثة �ألو�نه وتعدد فنونه هو من بع�ض �آثار جماله، فيكون هو -�صبحانه- �أولى بذلك 
�لو�صف من كل جميل، فاإنَّ و�هب �جلمال للموجود�ت البدَّ �أنَّ يكون بالغاً من هذ� 
�لو�صف �أعلى �لغايات، وهو -�صبحانه )�جلميل( بذ�ته و�أ�صمائه و�صفاته و�أفعاله«)16(.

ُب:  »املنزه عن النقائ�ص، املقد�ص عن الآفات«)17(، قال ابن القيم: »فهو  يِّ æ  الطَّ

يُِّب(،  طيب و�أفعاله طيبة، و�صفاته �أطيب �صيء، و�أ�صماوؤه �أطيب �الأ�صماء، و��صمه )�لطَّ
�إال طيب، فكله  �إال طيب، وال يقرب منه  �إليه  �إال طيب، وال ي�صعد  وال ي�صدر عنه 
طيب، و�إليه ي�صعد �لكلم �لطيب، وفعله طيب، و�لعمل �لطيب يعرج �إليه، فالطيبات 
يُِّب(  كلها له، وم�صافة �إليه، �صادرة عنه، ومنتهية �إليه ... فاإذ� كان هو -�صبحانه )�لطَّ
على �الإطالق فالكلمات �لطيبات، و�الأفعال �لطيبات، و�ل�صفات �لطيبات، و�الأ�صماء 
�لطيبات؛ كلها له -�صبحانه، ال ي�صتحقها �أحد �صو�ه، بل ما طاب �صيء قط �إال بطيبته 

-�صبحانه، فطيب كلِّ ما �صو�ه من �آثار طيبته«)18(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

ُب: )�حَلميُد( هو الذي له من ال�صفات واأ�صباب  يِّ احَلميُد - اجَلِميُل - الطَّ   æ

احلمد ما يقت�صي اأن يكون حممودًا على كل حال، واإن مل يحمده غريه لعدم اإميانه له اأو علمه 
به، فهو حميد يف نف�صه، وم�صتحق للحمد وال�صكر والثناء، ومن اأجل ذلك كان احلمُد كما 
يقول ابن القيم: »�أو�صع �ل�صفات و�أعمرّ �ملد�ئح، و�لطرق �إلى �لعلم به يف غاية �لكثة، 
و��صعة  و�لنهي  �الأمر  وتفا�صيل  وجزئياته،  �لعامل  �ت  ذررّ يف  �عتباره  �إلى  و�ل�صبيل 
حمد،  و�أفعاله  حمد،  و�صفاته  حمد،   - وتعالى  تبارك   - �أ�صمائه  جميع  الأنَّ  جد�ً؛ 
�إلى  �إح�صانه  يف  وف�صله  �أعد�ئه حمد،  و�نتقامه من  وعدله حمد،  و�أحكامه حمد، 

)16( )�صرح الق�صيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�ص )جـ:2 - �ص: 69(.
)17( )تفة الأحوذي( للمباركفوري )ج: 8 - �ص: 334(.

)18( )املرتع الأ�صنى..من كتب ابن القيم( لعبد العزيز الداخل )�ص: 524(.
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ن الكثري، يف ذاته واأ�صمائه و�صفاته  �أوليائه حمد ..«)19(، و)�جَلِميُل( ذو اجلمال واحُل�صحْ
يُِّب( الطاهر احل�صن، الذي له من كل ح�صٍن اأف�صله واأكمله، املنزه عن كل  واأفعاله، و)�لطَّ
و�صف خال من كمال اأو طيب ثناء، وكالهما من مقت�صيات حمده، وكمال �لثناء عليه 
َماُل و�لِطيبُة(  كلها له، وم�صافة اإليه، و�صادرة عنه، ومنتهية اإليه،  -�صبحانه، فـ )�جْلَ
يقول ابن القيم: »�إن �حلمد ي�صتلزم �لثناء و�ملحبة للمحمود، فمن �أحببته ومل ُتْثن 
عليه مل تكن حامد�ً له، وكذ� من �أثنيت عليه لغر�ٍض ما ومل ُتبه مل تكن حامد�ً 
له حتى تكوَن مثنياً عليه حمباً له، وهذ� �لثناء و�حلب َتَبٌع لالأ�صباب �ملقت�صية له، 
وهو ما عليه �ملحمود من �صفات �لكمال، ونعوت �جلالل و�الإح�صان �إلى �لغري«)20(، 
�الأ�صماء  �أح�صن  فاإنها كلها ح�صنى، بل هي  �الأ�صماء  و�أما جمال   ..« ا�ص:  الهرَّ ويقول 
و�جلالل،  و�جلمال  و�ملجد  �حلمد  كمال  على  د�لة  فكلها  �الإطالق،  على  و�أجملها 
كلها  فاإنَّ �صفاته  �ل�صفات  و�أما جمال  لي�ض بح�صن وال جميل،  ما  �أبد�ً  لي�ض فيها 
�صفات كمال وجمد، ونعوت ثناء وحمد، بل هي �أو�صع �ل�صفات و�أعمها، و�أكملها �آثار�ً 
وتعلقات .. و�أما جمال �الأفعال فاإنها د�ئرة بني �أفعال �لرب و�الإح�صان �لتي يحمد 
عليها وي�صكر، وبني �أفعال �لعدل �لتي يحمد عليها ملو�فقتها للحكمة و�حلمد«)21(. 

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

æ  احَلميُد: ال�صفة امل�صتقة من ا�صم اهلل -�صبحانه )�حَلميد( »�صفة )�حَلْمد(، 

وهي من �صفات �هلل �لذ�تية«)22(،  قال تعالى: { ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ} ]اجلاثية:36[، ومن ال�صنة قوله ¤: )من قال: �سبحان اهلل وبحمده، يف 

يوم مائة مرة، حطت خطاياه واإن كانت مثل زبد البحر()23(.

)19( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( لبن القيم جمع يو�صف بديوي )209 - 213(.
)20( )جالء الأفهام( لبن القيم )�ص: 244(.

)21( )�صرح الق�صيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�ص )جـ:2 - �ص: 70(.
)22( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص:501(. )احلميد(

)23( رواه البخاري برقم )6405(.
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َمال(،  )�جْلَ »�صفة  -�صبحانه )�جَلِميل(  ا�صمه  من  امل�صتقة  ال�صفة  اجَلِميُل:    æ

اهلل  )اإن   :¤ لقوله  �ل�صحيحة«)24(،  بال�صنة  �لثابتة  �لذ�تية  �هلل  �صفات  من  وهي 
يعلى  اأبو  القا�صي  قال  النا�س()25(،  وغمط  احلق،  بطر  الكرب  اجلمال،  يحب  جميٌل 

الفراء: »�علم �أنه غري ممتنع و�صفه تعالى باجلمال و�أن ذلك �صفٌة ر�جعة �إلى �لذ�ت، 
الأنَّ  �جلمال يف معنى �حُل�ْصن«)26(.

يِّب( »�صفة )�لِطيبة( وهي  ُب: ال�صفة امل�صتقة من ا�صمه -�صبحانه )�لطَّ يِّ æ  الطَّ

¤: )اأيها النا�س، اإن اهلل طيٌب ول  �صفة من �صفات �لذ�ت و�لفعل معاً«)27(، لقوله 
يقبل اإل طيبًا..()28(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

اهلل  قول  يف  واحدة  مرة  )�حَلميد(  -�صبحانه  ا�صمه  مع  القرتان  ورد  املَِّجيُد:    æ

تعالى: {ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  
اأنه �صبحانه كان  والبيان يف  للتعليل  اأعلم -  – واهلل  ]هود:73[، واحلكمة يف ذلك  ڦ} 

)حميدًا( لكونه )جميدًا(، و)املجيد( هو الذي بلغ من الكمال والعظمة وال�صعة وال�صوؤدد 
الوجوه،  بوجه من  فيه  الذي ل نق�ص  واأمته  واأعمه  الكمال  اأكمل  واأفعاله  يف ذاته و�صفاته 
ولذا كان حممودًا يف كل �صيء، وعلى كل حال، ويف كل اآن، فاأ�صماوؤه ُح�صنى، و�صفاته ُعلى، 
واأفعاله كلها حمد وثناء، واأحكامه حمد، و�صرعه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من اأعدائه 
حمد، وما يف الوجود من �صيء اإل دل على اأنه )حميد جميد(، يقول ابن القيم: »و�أما �ملجد 
فهو م�صتلزم للعظمة و�ل�صعة و�جلالل، كما يدل عليه مو�صوعه يف �للغة، فهو َد�لٌّ 
-�صبحانه-  و�هلل  �الإكر�م  �صفات  على  يدل  و�حلمد  و�جلالل،  �لعظمة  �صفات  على 

( لل�صقاف )�ص: 129(. )24( )�صفات اهلل 
)25( رواه م�صلم برقم )91(.

)26( )النهج الأ�صمى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( للنجدي )�ص:573-572(.
)27( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص: 648(. )الطيب(

)28( رواه م�صلم برقم )1015(.
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حميد  �أي  يد}  ِ جمَّ َحِميٌد  �إِنَُّه   }« ال�صعدي:  ال�صيخ  ويقول  و�الإكر�م«)29(،  �جلالل  ذو 
�ل�صفات؛ الأن �صفاته �صفات كمال، حميد �الأفعال، الأن �أفعاله �إح�صان وجود، وبر، 
يٌد} و�ملجد: هو عظمة �ل�صفات و�صعتها، فله �صفات  ِ وحكمة، وعدل، وق�صط، { جمَّ

�لكمال، وله من كل �صفة كمال �أكملها و�أمتها و�أعمها«)30(.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية للإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

اهلل - �صبحانه -: هو )�جَلِميُل( الذي له اجلمال التام الكامل من جميع الوجوه، 
يُِّب( ذو الأفعال  جمال الذات، وجمال ال�صفات، وجمال الأفعال، وجمال الأ�صماء، وهو )�لطَّ
الطيبات، وال�صفات الطيبات، والأ�صماء الطيبات، الذي ل ي�صتحقها اأحد �صواه.. وجلمال 
الكاملة  للمحامد  امل�صتحق  �صفاته، وطيبها، وكمالها وجاللها، فهو -�صبحانه )�حَلميُد( 
باأ�صرها على الإطالق، ولي�ص ذلك لأحد اإل هلل -تعالى، ول نح�صي ثناًء عليه، هو كما اأثنى 
على نف�صه، فهو احلميد يف ذاته و�صفاته ويف اأ�صمائه واأفعاله، فله احلمد على كل حال، يف 

كل زمان ومكان، يف ال�صدة والرخاء، والع�صر والي�صر، وفيما نحب ونكره. 

æ الأثر العملي:

حمبة اهلل   ملا له من كمال اجلمال والطيبة يف ذاته واأ�صمائه و�صفاته واأفعاله، . 1
وطيبته،  جماله  اآثار  من  هو  -�صبحانه-  خلقه  يف  وطيبة  جمال  من  ُيرى  وما 
فحقيق مبن هذا و�صفه اأن يحب لذاته؛ فلي�ص يف اأ�صمائه ول يف �صفاته، ول يف 
اأفعاله �صفة نق�ص وذم، بل هي جميلة وح�صنى، وطيبة وخري كلها. وهذه املحبة 
بدورها تثمر عبوديات اأخرى؛ كالإخال�ص هلل -تعالى، واحلياء منه، والأدب معه 
-�صبحانه، وكرثة اللهج بذكره وحمده، والثناء عليه، وال�صكر واملدح له بالل�صان 

)29( )املرتع الأ�صنى..من كتب ابن القيم( لعبد العزيز الداخل )�ص: 278(.
)30( )تف�صري ال�صعدي( عند تف�صري )الآية: 73 - �صورة هود( )�ص:341(.
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 :¤ قال  بطاعته،  اإليه  والتقرب  نواهيه،  واجتناب  باأوامره،  والقيام  واجلوارح، 
ينعطفن  والتحميد،  والتهليل  الت�سبيح  )اإن مما تذكرون من جلل اهلل، 

ُر ب�ساحبها، اأما يحب اأحدكم  حول العر�س، لهن دوي كدوي النحل، ُتَذكِّ

ُر به()31(. اأن يكون له - اأو ل يزال له - من ُيَذكِّ

اليقني باأن اهلل -تعالى- هو اجلميل الطيب احلميد يف ذاته، واأ�صمائه، و�صفاته، . 2
واأفعاله، امل�صتحق للحمد كله، الذي له جميع املحامد باأ�صرها، ولي�ص ذلك اإل هلل 
وحده، يقول �صيخ الإ�صالم ابن تيمية: »ومعلوم �أن كل ما يحمد فاإمنا يحمد 
على ما له من �صفات �لكمال، فكل ما يحمد به �خللق فهو من �خلالق، 
و�لذي منه ما يحمد عليه هو �أحق باحلمد، فثبت �أنه �مل�صتحق للمحامد 
وهو  كامل  كل  و�لكمال من  باحلمد،  كل حممود  �أحق من  وهو  �لكاملة، 
وال�صت�صالم  التام،  القبول  امل�صلم  قلب  يف  يثمر  اليقني  وهذا  �ملطلوب«)32(. 
ندرك  مل  ولو  وحكمة،  وم�صلحة  خري  كلها  واأنها  ال�صرعية،  اهلل  لأحكام  املطلق 
حكمة بع�صها. والر�صا مبا يقدره اهلل   ويق�صيه من امل�صائب واملكدرات؛ لأنه 
-�صبحانه- ل يفعل اإل ما فيه احلكمة واخلري لعبده املوؤمن؛ لأن كل اأفعاله حميدة 
وجميلة وطيبة، وما ين�صاأ من الفعل اجلميل اإل جميل، وهذا يثمر يف قلب املوؤمن 

الطماأنينة اإلى اأقدار اهلل   املوؤملة، وح�صن الظن به -�صبحانه.

ال�صوق اإلى اأعظم نعيم اجلنة؛ وهو روؤية اهلل   الذي له اجلمال كله، وال�صتعداد . 3
بالعمل ال�صالح املقرب اإلى جنته، وقد كان الر�صول ¤ يكرث اأن يقول يف دعائه: 
)واأ�ساألك لذة النظر اإلى وجهك الكرمي، وال�سوق اإلى لقائك يف غري �سراء 

م�سرة ول فتنة م�سلة()33(.

)31( رواه ابن ماجة و�صححه الألباين يف �صحيح ابن ماجة برقم )3071(.
)32( جمموع فتاوى ابن تيمية )جـ: 6 - �ص: 84(.

)33( رواه الن�صائي و�صححه الألباين يف )�صحيح اجلامع( برقم )1301(.
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، فاإن اهلل طيب، . 4  احلر�ص على املال والك�صب الطيب، تناوًل وتقربًا اإلى اهلل 

ول يقبل اإل طيبًا، ول ينبغي اأن يتقرب اإليه العبد اإل بالطيب من الأقوال والأعمال 
ق بَعْدل مترة من ك�سب  املنبعثة من املقا�صد الطيبة، يقول النبي ¤: )َمْن ت�سدَّ
لها بيمينه، ثم ُيربيها  اإل الطيب - فاإن اهلل يتقبَّ طيب - ول يقبل اهلل 

ه، حتى تكون مثل اجلبل()34(. ي اأحُدكم َفُلوَّ ل�ساحبها كما ُيربِّ

احلر�ص على جمال الظاهر يف الأخالق والهيئة واللبا�ص من غري اإ�صراف، وجمال . 5
الباطن؛ وما ينطوي عليه من اأعمال القلب اجلميلة كالإخال�ص واملحبة وال�صالمة 
التي  واإيثار كل طيب من الطيبات  من كل ما يدن�ص ويكدر، واحلر�ص على حمبة 
اأحبها اهلل واختارها من العقائد والأقوال، والأعمال والأخالق، واملطاعم وامل�صارب، 
من  �ختار  وتعالى-  -�صبحانه  �هلل  »�إن  القيم:  ابن  يقول  واملناكح.  والأ�صحاب 
دون  و�رت�صاه  لنف�صه  و�خت�صه  �أطيبه،  �ملخلوقات  �أجنا�ض  من  جن�ض  كل 
غريه، فاإنه -تعالى- طيب ال يحب �إال �لطيب، وال يقبل من �لعمل و�لكالم 

و�ل�صدقة �إال �لطيب، فالطيب من كل �صيء هو خمتاره -تعالى«)35(. 

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

الذاتية  اهلل  الدالة على �صفات  الذات  اأ�صماء  يُِّب( من  �لطَّ  - �جَلِميُل   - )�حَلميُد 
لها  تعلق  ول  بها،  مت�صفًا  اهلل  يزال-  -ول  يزل  مل  التي  �لِطيبة(،   - َمال  �جْلَ  - )�حَلْمد 
بامل�صيئة؛ ولذا كان من املنا�صب دعاء اهلل  ، والتو�صل اإليه، والثناء عليه، وتعظيمه ومتجيده 
بها؛ يف جميع اأغرا�ص الدعاء وحاجات العبد .. ومما جاء يف ال�صنة النبوية بخ�صو�ص الثناء 
، والدعاء بهذه الأ�صماء وال�صفات قوله ¤:)من جل�س يف جمل�س، فكرث فيه  على اهلل 
لغطه، فقال قبل اأن يقوم من جمل�سه ذلك: �سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اأ�سهد اأن ل 

)34( متفق عليه: رواه البخاري برقم )1410( وم�صلم برقم )1014(.
)35( )زاد املعاد يف هدي خري العباد( لبن القيم )جـ:1 - �ص:65(.
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اإله اإل اأنت، اأ�ستغفرك و اأتوب اإليك، اإل غفر له ما كان يف جمل�سه ذلك()36(، وكان ¤ 

يقول يف ركوعه و�صجوده:)�سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر يل()37(، ودعائه ¤: 
)اللهم اإين اأ�ساألك الطيبات وترك املنكرات، وحب امل�ساكني، واأن تغفر يل وترحمني 
وتتوب علي، واإذا اأردت فتنة يف قوم فتوفني غري مفتون()38(، وجاء عنه ¤ اأنه كان اإذا 

�صّلم من �صالته قال: )اللهم اإين اأ�ساألك علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبل()39(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

æ  عن �صهيب الرومي › قال: قال ر�صول اهلل ¤: )اإذا دخل اأهل اجلنة اجلنة، 
قال: يقول اهلل -تبارك وتعالى: تريدون �سيئًا اأزيدكم؟ فيقولون: اأمل تبي�س وجوهنا؟!، 
�سيئا  اأعطوا  فما  احلجاب!،  فُيك�سف  قال:  النار؟!،  من  وتنجنا  اجلنة  تدخلنا  اأمل 

اأحب اإليهم من النظر اإلى ربهم  ()40(.

æ  قالت عائ�صة  : »كان الأبي بكر �ل�صديق غالم يخرج له �خلر�ج، وكان �أبو بكر 
ياأكل من خر�جه، فجاء يوما ب�صيء فاأكل منه �أبو بكر، فقال له الغالم: تدري ما هذ�؟ فقال: 
ما هو؟ قال: كنت تكهنت الإن�صان يف �جلاهلية -وما �أح�صن �لكهانة �إال �أين خدعته- فلقيني 

فاأعطاين بذلك هذ� �لذي �أكلت منه. فاأدخل �أبو بكر يده فقاء كل �صيء يف بطنه«)41(.

æ   قال تعالى: { ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ }]الزمر:75[، قال ابن كثري: 
�لعاملني، باحلمد يف حكمه وعدله، ولهذ� مل  �أجمعه؛ ناطقه وبهيمه، هلل رب  �لكون  �أي نطق 
ي�صند �لقول �إلى قائل، بل �أطلقه فدل على �أن جميع �ملخلوقات �صهدت له باحلمد«)42(. وقال 
احل�صن الب�صري: »لقد دخل �أهل �لناِر �لناَر، و�إن حمده لفي قلوبهم ما وجدو� عليه �صبيال«)43(.

)36( رواه الرتمذي و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم )6192(.
)37( رواه البخاري برقم )794(.

)38( رواه الإمام اأحمد و�صححه الألباين يف )تخريج كتاب ال�صنة برقم:388(.
)39( رواه ابن ماجة و�صححه الألباين يف )�صحيح ابن ماجة( برقم )753(.

)40( رواه م�صلم برقم )181(.
)41( رواه البخاري برقم )3842(.

)42( )تف�صري القراآن الكرمي( لبن كثري عند تف�صري: ]الزمر: 75[.
)43( )�صفاء العليل( لبن القيم )جـ:3 – �ص:1135(، الباب الثاين والع�صرين )يف اإثبات حكمة الرب تعالى يف خلقه واأمره(.
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گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   {ڈ   تعالى:  قال   æ
قال   ،]97 }]النحل:  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گگ   گ  
و�أ�صرحهم  بااًل،  و�أنعمهم  عي�صاً،  �لنا�ض  �أطيب  �ملخل�ض هلل من  »�ملوؤمن  القيم:  ابن 

�صدر�ً، و�أ�صرهم قلباً، وهذه جنة عاجلة قبل �جلنة �الآجلة«)44(.

ڀ         ڀ   پ   پ   پ   پ        ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ         } تعالى:  قال   æ
ڀ}   ] الواقعة :  77-79[، قال ابن تيمية: »فاإذ� كان ورقه ال مي�صه �إال �ملطهرون، 

فمعانيه ال يهتدي بها �إال �لقلوب �لطاهرة«)45(.

æ  قيل للح�صن الب�صري: ما بال املتهجدين بالليل من اأح�صن النا�ص وجوها؟، فقال: 
»الأنهم خلو� بالرحمن  فاألب�صهم من نوره«)46(.

æ  قال  اأبو الفي�ص ذو النون بن اإبراهيم امل�صري: »ما طابت �لدنيا �إال بذكره، وال 
طابت �الآخرة �إال بعفوه، وال طابت �جلنان �إال بروؤيته«)47(.

æ  قال الأ�صمعي: قيل لأعرابي: »�إنك متوت، قال: و�إلى �أين يذهب بي؟ قالوا: �إلى 
�هلل تعالى!، قال: فما �أكره �أن �أذهب �إلى من مل �أر �خلري قط �إال منه«)48(.

ة يِف �ْلقلب؛  احِلَ æ  قال ابن تيمية: »�حْل�صن َو�جْلمال �لَِّذي يكون َعن �اْلأَْعَمال �ل�صَّ
�ْلَفا�ِصَدة يِف �ْلقلب؛ ي�صري  ْعَمال  �اْلأَ �ْلَوْجه، و�لقبح و�ل�صني �لَِّذي يكون َعن  �إَِلى  ي�صري 
ة و�الأعمال �ْلَفا�ِصَدة، َفكلما  احِلَ ة �اْلأَْعَمال �ل�صَّ �إلى �لوجه َكَما تقدم، ثمَّ �إِن َذِلك يقوى ِبُقوَّ
�ْلقْبح  قوى  و�لعدو�ن؛  �اْلإِْثم  قوى  َوكلما  َو�جْلمال،  �حْل�صن  قوى  َو�لتَّقوى؛  �ْلرب  كث 
ن مل تكن �صورته  َكاَن لل�صورة من ح�صن وقبح، فكم مِمَّ َما  َذِلك  يْن�َصخ  َحتَّى  و�ل�صني، 
ة َما عظم ِبِه جماله وبهاوؤه َحتَّى ظهر َذِلك على  احِلَ ْعَمال �ل�صَّ �اْلأَ َح�َصَنة َوَلِكن له من 
َر�ر على �لقبائح يِف �آخر �ْلُعمر ِعْند قرب  �صورته، َوِلَهَذ� ظهر َذِلك ظهور� َبينا ِعْند �الإِ�صْ

)44( )اجلواب الكايف ملن �صاأل عن الدواء ال�صايف( لالإمام اأبن القيم )�ص: 235(.
)45( )جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية )املجلد: 5 – �ص:551 - 552(.

)46( )خمت�صر منهاج القا�صدين( لبن قدامة املقد�صي )�ص:67( عند حديثه عن )قيام الليل وف�صله(.
)47( )حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء( لأبي نعيم الأ�صفهاين )جـ: 9 – �ص: 372(.

)48( )الب�صائر والذخائر( لأبي حيان التوحيدي )جـ: 4 – �ص: 242(.
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يكون  َحتَّى  وبهاوؤها،  �ْزَد�َد ح�صنها  كلما كربو�  اَعة  َو�لطَّ نة  �ل�صرّ �أهل  ُوُجوه  �مْلَْوت، فرنى 
َية كلما  �أحدهم يِف كربه �أح�صن و�أجمل ِمْنُه يِف �صغره!، وجند ُوُجوه �أهل �ْلِبْدَعة َو�مْلَْع�صِ
َكاَن منبهر� بَها يِف َحال  �إَِلْيَها من  َي�ْصَتِطيع �لنرّظر  كربو� عظم قبحها و�صينها، َحتَّى اَل 

�ل�صغر جلمال �صورتَها، َوَهَذ� َظاهر لكل �ُْحُد ِفيَمن يعظم بدعته وفجوره«)49(.

ال معه رمان، فتناول  æ  قال الفقيه عبد الرحمن بن اأبي ليلى: »�إين الأ�صاير رجاًل، �إذ مر بحمرّ
�إلى نف�صي وكذبت  اأي �صرقها -  فجعلها يف كمه، فعجبت من ذلك!، ثم رجعت    - منه رمانة  
ب�صرى، حتى مر ب�صائل فقري، فاأخرجها فناوله �إياها، فعلمت �أين ر�أيتها، فقلت له: ر�أيتك قد 
�أما  فقال:  �صائال؟  و�أعطيتها  �أخذت رمانة من حمال  ر�أيتك  قلت:  قال: وما هو؟  فعلت عجبا!، 
علمت �أين �أخذتها وكانت �صيئة و�أعطيتها فكانت ع�صر ح�صنات؟! فقال له ابن اأبي ليلى: �أما علمت 

�أنك �أخذتها فكانت �صيئة و�أعطيتها فلم تقبل منك؟«)50(، فاهلل طيب ول يقبل اإل طيبا!.

æ قال عبداهلل بن اأبي نوح: » قال يل رجل على بع�ص ال�صواحل: كم عاملته -تبارك ا�صمه- مبا 
يكره فعاملك مبا تب؟ قلت: ما اأُح�صي ذلك كرثة. قال: فهل ق�صدت �إليه يف �أمر كربك فخذلك؟ 
قلت: ل، واهلل ولكنه اأح�صن اإيَلّ واأعانني. قال: فهل �صاألته �صيئاً قط فلم يعطكه؟ قلت: وهل منعني 
�صيئًا �صاألته؟ وما �صاألته �صيئًا قط اإل اأعطاين، ول ا�صتعنت به اإل اأعانني. قال: �أر�أيت لو �أن بع�ض بني 
�آدم فعل بك بع�ض هذه �خلالل ما كان جز�وؤه عندك؟ قلت: ما كنت اأقدر له مكافاأة ول جزاء. قال: 
�إليك، و�هلل  �أد�ء �صكره وهو �ملح�صن قدمياً وحديثاً  �أن تد�أب نف�صك له يف  �أحق و�أحرى  فربك 

ل�صكره �أي�صر من مكافاأة عباده، �إنه - تبارك وتعالى - ر�صي من �لعباد باحلمد �صكر�ً!«)51(.

ِرك، لأَنّ  ٌر بَن احلارِث احلايف«: ما كان بدُء اأمحْ æ قال حممد بن الدينوري: �صئل »ِب�صحْ

ار�ً)52(  عيرّ رجاًل  كنت  �هلل،  ل  َف�صْ من  »هذ�  فقال:  نبي؟!،  ا�صم  كاأنه  النا�ص  بني  ا�صمك 
�صاحَب َع�َصَبٍة )53(، َفُجْزُت يوماً، فاإذ� �أنا بقرطا�ض يف �لطريق، فرفعته فاإذ� فيه: ِب�ْصِم 

)49( )ال�صتقامة( لبن تيمية )جـ: 1 – �ص: 364 - 365(.
)50( )احليوان( للجاحظ )جـ:3 – �ص: 17( و)ربيع الأبرار( للزخم�صري )جـ:2 – �ص: 29 - 30(.

)51(  )عدة ال�صابرين وذخرية ال�صاكرين( لبن القيم )�ص: 137(.
)52(  العَيّار: هو كثري احلركة والتطواف، واملجيء والذهاب. 

لحْب البدن �صديٌد يف اكتناز اللحم. َبة: اأي رجٌل �صُ )53(�صاحب َع�صَ
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ِحيِم، فَم�َصحته وجعلته يف جيبي، وكان عندي درهمان ما كنت �أملك  ْحَمِن �لَررّ ِ �لَررّ �هلَلرّ
ارين، فا�صرتيت بهما غالية)54( وَم�َصْحته يف �لقرطا�ض،  غريهما، فذَهْبُت �إلى �لعَطرّ
َفنْمُت تلك �لليلـة، فر�أيُت يف �ملنام كاأن قائاًل يقول: )يا ب�صر بن �حلارث؛ َرَفْعَت ��ْصَمنا 

َبَرّ ��ْصَمك يف �لدنيا و�الآخرة(، ثم كان ما كان!«)55(. عن �لطريق وطـَيرّبته، الأَُطـِيرّ

æ قال يحي بن معاذ: »�صبحان من طيرّب �لدنيا للعارفني مبعرفته، و�صبحان من طيرّب 
لهم �الآخرة مبغفرته، فتلذذو� �أيام �حلياة بالذكر يف جمال�ض معرفته، وغد�ً يتلذذون يف 
ريا�ض �لقد�ض ب�صر�ب مغفرته، فلهم �لدنيا زرُع ِذِكر، ولهم يف �الآخرة ربيع ِبر، �صارو� على 

�ملطايا من �صكره، حتى و�صلو� �إلى �لعطايا من ُذخِره، فاإنه ملك كرمي« )56(.

ربت اأعناُقهم، واأقيمت �صالُة املغرب  æ  »اأُتي احلّجاُج بقوم ممن خرجوا عليه، فاأمر بهم ف�صُ
قال   . عليَّ به  تْغُدو  حتى  معك  به  �ن�صرف  م�صلم:  بن  لقتيبة  فقال  واحد،  القوم  من  بقي  وقد 
ا ببع�ص الطريق قال يل: هل لك يف خري؟! قلت: وما ذ�ك؟!  ُقتيبة: فخرجُت والرجُل معي، فلما كنَّ
قال: �إين و�هلل ما خرجُت على �مل�صلمني، وال ��صتحللت ِقتالهم، ولكن �بتـُِليُت مبا ترى، 
وعندي ود�ئع و�أمو�ل، فهل لك �أن تـَُخلََّي �صبيلي، وتاأذَن يل حتى �آتَي �أهلي، و�أُردَّ على 
له،  فعجبُت  يدك؟!  يف  يدي  �أ�صَع  حتى  �أرجَع  �أن  عليَّ  ولك  و�أُو�صي،  ه،  حقَّ حقٍّ  ذي  كل 
ينا ُهنيهًة، ثم اأعاَد علّي القول، وقال: �إين �أعاهُدك �هلل، لك عليِّ �أن �أعوَد  ُت لقوله، وَم�صَ وت�صاَحكحْ
ه اأُ�صِقَط يف يدي، فقلت: ماذ� �صنعُت  �إليك. فما ملكُت نف�صي حتى قلت له: �ذهب! فلما توارى �َصخ�صُ
لقد �جرت�أَت على  بنف�صي؟! واأتيُت اأهلي مهمومًا مغمومًا، ف�صاألوين عن �صاأين فاأخربتهم، فقالوا: 
بالرجل،  اأنا  فاإذا  ُيطَرق، فخرجُت  الباب  اإذا  الفجر  اأَذان  فلما كان عند  ليلة،  باأطوِل  فبتنا  اج.  �حلجرّ
، فاأخوُنك وال �أرجع! فقلت:  �صبحان �هلل! جعلُت لك عهَد �هلل عليرّ �أَرجعَت؟! قال:  فقلت: 
�أما و�هلل �إن ��صتطعُت الأنفعنَّك. وانطلقُت به حتى اأجل�صُته على باب احلجاج، ودخلت! فلما راآين 
قال: يا ُقتيبة، �أين �أ�صرُيك؟! قلت: �أ�صلح �هلل �الأمري، هو بالباب، وقد �تَّفق يل معه ق�صٌة 

ٍن. رَبٍ وُعوٍد وُدهحْ ٍك وَعنحْ ٌب من ِم�صحْ يب؛ َمَركَّ )54(الغاِلَية: نوٌع من الطِّ
)55()حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء( لالأ�صفهاين )جـ:8 - �ص:336(.

)56( )حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء( لالأ�صفهاين )جـ:10 - �ص:57 - 58(.
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عجيبة، قال: ما هي؟! فحدثتـُه احلديث، فاأَذن له فدخل، ثم قال: يا قتيبُة، �أتبُّ �أن �أهَبه لك؟! 
قلت: نعم. فقال: هو لك، فان�صرف به معك!. فلما خرجُت به قلت له: خذ �أيَّ طريٍق �صئت، فرفع 
طرفه اإلى ال�صماء وقال: لك �حلمُد يا رب، وما كّلمني بكلمة، ول قال يل اأح�صنَت ول اأ�صاأَت! فقلت يف 
نف�صي: هو جمنون و�هلل! فلما كان بعد ثالثة اأيام جاءين، وقال يل: جز�ك �هلل خري�ً، �أما و�هلل 

ما ذهَب عني ما �صنعت، ولكن كرهُت �أن �أُ�صِرك مع َحمِد �هلل حمَد �أحد«)57(.

æ قال تعالى: {ې  ې  ې  ې  ى}]الزمر:73[، قال الن�صفي: 
رُت من َخَبِث �خلطايا .. وجعل دخوَل �جَلنَّة ُم�َصبَّباً عن  اأي »ِطْبُتْم من َدَن�ض �ملعا�صي، وُطهِّ
رها �هلل من كلِّ َدَن�ٍض،  �لِطيِب و�لَطهاَرِة، الأنها د�ُر �لَطيِِّبنَي، ومثوى �لطاهرين، قد طهَّ
وَطيََّبها من كلِّ قذٍر، فال يدُخُلها �إال منا�صب لها، مو�صوف ب�صفتها«)58(، وقال ابن القيم: 
م �هلل �صبحانه �جلنة على من يف قلبه جنا�صة وَخَبث، وال يدخلها �إال بعد ِطيبه وُطهره  »حررّ
فاإنها د�ر �لَطيِِّبني«)59(، ويقول يف مو�صع اآخر: »�إن �جلنة َطيََّبة، ال يدخلها �إال َطيَّب، ولهذ� 
فلي�ض  {ې  ې  ې  ې  ى}]الزمر:73[،  تقول �ملالئكة الأهلها: 
فيها،  �خلطر  على  و�لوقوف  جنايته،  َخَبث  مطالعة  �ملوؤمن  وعلى  َخبث،  ذرة  �جلنة  يف 
ها، وطلب �لنجاة بتمحي�صها، كتمحي�ض �لذهب  و�لت�صمري لتد�ركها، و�لتخل�ض من ِرقِّ
و�لف�صة وهو تخلي�صهما من َخَبِثهما«)60(، ولقد اأ�صار الكتاب وال�صنة اإلى اأن متحي�ص املوؤمن 
وتطهريه من َدَن�ِص ذنوبه ومعا�صيه، وَخَبِث �صيئاته وَخطاياه مير باأربع مراحل متتالية، اإن مل تِف 
ب  مرحلة بالتمحي�ص ُكلِّه انتقل للتي بعدها حتى ي�صل اإلى املرحلة الأخرية والتي ل بد اأن ُيهذَّ
ِبني،  خاللها، ويتطهر فيها من كل َخَبِثه ليخرج منها طيبًا طاهرًا نقيًا �صاحلًا لدخول دار الَطيِّ

ومثوى الطاهرين، يف جنة رب العاملني والتي ل يدخلها اإل طيب:

�ملرحلة �الأولى: د�ر �لدنيا، ويكون التمحي�ص فيها بخم�صة اأمور:
1( �لتوبة �لن�صوح: وهي رجوع العبد اإلى اهلل تعالى بالإقالع عن الذنب، والندم على ما 
)57( )غرر اخل�سائ�س الوا�سحة( لأبي اإ�سحاق جمال الدين حممد بن اإبراهيم بن يحيى الكتبي املعروف بالوطواط )جـ:1   �ص:16(.

)58( تف�صري الن�صفي )مدارك التنزيل( عند تف�صري الآية )73( من �صورة )الزمر(.
)59( )اإغاثة اللهفان من م�صايد ال�صيطان ( لبن القيم )جـ:1 - �ص:56(.

)60( )مدارج ال�صالكني( لبن القيم )جـ:1 - �ص:141 - 143( بت�صرف.
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فات، والعزم على األ يعاوده يف امل�صتقبل، مع التحلل من �صاحب احلقِّ اإنحْ كان الذنب متعلقًا 
ڀ   پ  پ  ڀ    پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٱ  ٻ     } تعالى:  قال  اآدمي،  بحق 
ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ}]التحرمي:8[،
2( �ال�صتغفار �ل�صادق امل�صحوب مبفارقة الذنب، والندم عليه، قال تعالى: {ڤ  
ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ}]عمران:135[.
3( عمل �حل�صنات �ملاحية قال تعالى: {  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ}]هود:114[، 

وقال  ¤ : ).. واأتبع ال�سيئَة احل�سنَة متُحها ..()61(.

َر اهلل بها عنه،  َكفَّ اإل  امل�سلَم  ُم�سيبٍة ُت�سيب  لقوله  ¤: )ما من  �ملكفرة،  �مل�صائب   )4
وكِة ُي�ساُكها()62(، وهذه امل�صائب م�صاحبة للم�صلم يف حياته وحتى �صكرات موته. حتَّى ال�سَّ

5( دعاء �مل�صلم لأخيه امل�صلم يف ظهر الغيب، ودعاء �ملالئكة و��صتغفارهم للموؤمنني.

ر كان من �لَطيِِّبني �لذين تتوفاهم �ملالئكة وهم يب�صرونه باجلنة،  �َض وَتَطهَّ فاإن حُمِّ
و�إن مل تِف هذه �الأمور بتمحي�صه وتخلي�صه، فلم تكن �لتوبة �صاملة وتامة، �أو مل 
�أو مل تكن �حل�صنات يف كميتها  يكن �ال�صتغفار �صادقاً وم�صحوبا مبفارقة �لذنب، 
�ض  وكيفيتها و�فية بالتكفري، وال �مل�صائب كذلك، �إما لِعَظم �جلناية، �أو ل�صعف �ملَُمحَّ

�نتقل للمرحلة �لثانية.

َزُخ، ويكون التمحي�ص فيه باأربعة اأمور: �ملرحلة �لثانية: �لرَبْ

1( �صالة �أهل �الإميان �جلنازة عليه، وا�صتغفارهم له، و�صفاعتهم فيه.
2( ما يح�صل له يف �لقرب من الفتنة، وال�صغطة، والروعة، والعذاب.

3( �الأعمال �ل�صاحلة �مل�صتمرة التي اأوقفها يف حياته كال�صدقة اجلارية والعلم النافع. 
4( دعاء �أقاربه و�إخو�نه له، وما يهدونه اإياه من هدايا الأعمال كال�صدقة واحلج عنه.

)61( رواه الرتمذي والإمام اأحمد وح�صنه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم )97(.
)62( رواه البخاري برقم )5640( واللفظ له، ورواه م�صلم برقم )2572(.
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الآخرين،  بحقوق  َتَعلُِّقه  اأو  ته،  و�صدَّ اخَلَبِث  لكرثة  بالتمحي�ص  هذه  تِف  مل  فاإن 
انتقل للمرحلة الثالثة.

فيه  التمحي�ص  ويكون   ، ار  اجلبَّ يدي  بني  والوقوف  �لقيامة،  يوم  �لثالثة:  �ملرحلة 
بخم�صة اأمور:

اإليها املولى �صبحانه يف كتابه. فهو يوٌم ي�صيب من  اأ�صار  التي  �أهو�ل يوم �لقيامة   )1
َهُل الأم احلنون عن طفلها، وُت�صقط فيه احلامل َحملها، وقد اقت�صى  هوله الوليد، وَتذحْ
عدله �صبحانه األ ُيظلم اأحد من خلقه، فم�صاهدة هذه الأهوال، والتغري العام يف الكون؛ 
اجلبال،  وتفتت  الأر�ص،  وتزلزل  ال�صماء،  وان�صقاق  النجوم،  وتناثر  القبور،  تبعرث  من 

وتفجر البحار، وغريها من الأحوال املرعبة وغري املعتادة؛ كل ذلك يكفر الذنوب.

الوقوف،  كطول  عظيم،  وكرٍب  �صديد،  هوٍل  من  فيه  امل�صلم  ي�صيب  وما  �حل�صر   )2
 . واحل�ساب، وتطاير ال�سحف، وامليزان، وال�سراط، والوقوف بني يدي اهلل 

3( �صفاعة �ل�صفعاء: ك�صفاعته   ¤ ، و�صفاعة ال�صهداء، واملوؤمنني، واملالئكة وغريهم.

4( �حلقوق عند �الآخرين: ممن قَذفه اأو اغتابه اأو ظَلمه واأكل حقه.

5(عفو �هلل  وهو اأعظم حمطات التمحي�ص والتطهري والتنقية.
فاإن مل تِف هذه بتمحي�صه، اأو مل يعُف اهلل عنه كانت املرحلة الرابعة والأخرية.

�ملرحلة �لر�بعة: ول بد منها ملن مل تِف تلك املراحل بتمحي�صه وتطهريه، وهي دخول 
نار املوحدين رحمة يف حقه؛ ليتخل�ص ويتمّح�ص، فتكون النار ُطهرة له، ومتحي�صًا خَلَبِثه، 
فى  ته و�صعفه، فاإذا خرج َخَبُثه، و�صَ ويكون ُمكُثه فيها على ح�صب َكرثة اخَلَبِث وِقَلته، و�صدَّ
َذهُبه؛ حتى �صار طاهرًا نقيًا خال�صًا طيبًا؛ اأخرج من النار واأدخل اجلنة خالدا فيها.)63( 

جعلنا اهلل واإياكم من اأهلها الطيبني الطاهرين ..

راء والَتَتبُّع للن�صو�ص ولقد اأ�صار اإليها ابن القيم يف كتابه )مدارج ال�صالكني( )جـ:1 -  ِتقحْ )63( هذه املراحل ا�صتنبطت بال�صحْ
�ص:142 - 143( واأعيد ترتيبها هنا مع بع�ص الإ�صافات.
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الــمــجــمــوعـــــــ5ـــــــــة
مو�سوع الأ�سماء: الَتْنـِزْيُه

)17 - 16 - 15 - 14(

ُ لُم - املَُتَكربِّ و�ُس - ال�سَّ وُح - الُقدُّ ال�ُسبُّ

ُر الُم - الُمَتَكبِّ وُس - السَّ وُح - الُقدُّ المجموعة الخامسة : الُسبُّ
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الـمجـمـوعـ5ـة

مو�سوع الأ�سماء: الَتْنـِزيُه

)17 - 16 - 15 - 14( 

ُ لُم - املَُتَكرِبّ و�ُس - ال�َسّ بوُح - الُقدُّ ال�ُسّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

حديث  من  النبوية  ال�صنة  يف  الثابتة  احل�صنى  اهلل  اأ�صماء  من  ا�صم  وُح:  ال�ُسبُّ   æ

رب  و�ُس  ُقدُّ وٌح  )�ُسبُّ و�صجوده:  ركوعه  يف  يقول  كان   ،¤ اهلل  ر�صول  اأن   : عائ�صة 
امللئكة والروح()1(.

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    } تعالى:  قوله  منها  مرتني،  الكرمي  القراآن  يف  ورد  و�ُس:  الُقدُّ   æ

ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ}] اجلمعة:1[، ومن ال�صنة حديث اأُبي 

و�س()2(. بن كعب › قال: كان ر�صول اهلل ¤ اإذا �صلم يف الوتر قال: )�سبحان امللك الُقدُّ

القراآن الكرمي مرة واحدة، يف قوله تعالى:{ھ  ے  ے    لُم: ورد يف  ال�َسّ   æ

الم(  ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ}]احل�صر:23[، وعلى قول من يرى اأن )�ل�َصرّ
يف قوله تعالى: { چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ }]الأنعام:127[، وقوله تعالى: { حئ   مئ  
الورود  يكون عدد مرات  اأ�صماء اهلل احل�صنى،  ا�صم من  }]يون�ص:25[، هو  ىئ   يئ  جب 

يف  الأوليائه  ها  �أعدَّ �لتي  �هلل  د�ر  هي   :{ ڇ  چ      }« جرير:  ابن  قال  مرات(،   3(
الُم( ��صم من  �الآخرة، جز�ًء لهم على ما �أبلو� يف �لدنيا يف ذ�ت �هلل، وهي جنته، و)�ل�َصرّ
�أ�صماء �هلل تعالى« )3(، ومن ال�صنة دعاء النبي ¤ بعد ال�صالة: )الَلّهم اأنت ال�سلم ومنك 

)1( رواه م�صلم )487(.
)2( رواه اأبو داود و�صححه الألباين يف �صحيح اأبي داود برقم )1430(.

)3( تف�صري )جامع البيان( للطربي: ]الأنعام:127[ و]يون�ص:25[.
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ال�سلم، تباركت ياذا اجللل والإكرام()4(، كما جاء عنه ¤ قوله: )اإنَّ ال�سلَم ا�سٌم من 

لَم بينكم()5(. َع يف الأر�ِس، فاأَْف�سوا ال�سَّ اأ�سماِء اهلِل تعالى، ُو�سِ

ڭ   ڭ    } تعالى:  قوله  يف  واحدة،  مرة  الكرمي  القراآن  يف  ورد   : ُ املَُتكربِّ   æ

ال�صنة يف  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ}]احل�صر:23[، ويف 
ُد نف�َسه()6(. جِّ ، اأنا امللُك، اأنا املتَعاُل،  مُيَ ُ اُر، اأنا املتكربِّ قوله ¤: )َيقول اهلل  : اأنا اجَلَبّ

ثانيًا: املعنى اللغوي:
ُح ت�صبيحًا، والفعل  َح ُي�صبِّ وُح: من اأبنية املبالغة على وزن )ُفعُّول(، فعله: �صبَّ æ  ال�ُسبُّ

يف اأ�صله اللغوي يدل على: �الإبعاد و�لذهاب على وجه �ل�صرعة و�خلفة يف �ملاء �أو �لهو�ء 
وٌح: اأي و��ِصُع �جَلري،  �أو �الأر�ض، يقال: �َصَبْحُت يف الأَر�ص: اإِذا تباعدت فيها، وفر�ٌص �َصبُّ
وتبعًا لهذا الأ�صل فالت�صبيح هلل تعالى: �إبعاده عما ال يليق به، وقول: �صبحان �هلل: اأي 
ه عن  ُح �أي: ُيَنزَّ وُح(: �لذي ُي�َصبَّ َتْنزيهاً هلل، وتربئة وتبعيد�ً له من كل عيب، و)�ل�ُصبُّ
�أن يو�صف به، وعن كلِّ ما ال يليق بجالله  كلِّ �صوء ونق�ض، وعن كلِّ ما ال ينبغي 

وكماله �صبحانه وتعالى)7(.

ي�ص  �صًا، فهو ِقدِّ ول(، فعله: َقُد�ص َيقُد�ص ُقدحْ و�ُس: �صيغة مبالغة، على وزن )ُفُعّ الُقدُّ   æ

�َصة: اأي �لطاهرة  و�ض، و�لُقْد�ُض يف كالم العرب: �لُطْهُر، وقيل: �لربكة، ومنها �الأر�ض �ملَُقدَّ وُقدُّ
و�لَتْقِدي�ض:  �ملباركة،  وقيل:  �لذنوب،  من  فيها  ُر  ُيَتَطهَّ التي  اأو  �ل�صرك،  من  رة  �ملطهَّ �أو 
َر  تَطهَّ �لذي  �ملَُباَرُك،  �أو  �لطاِهُر  وهو  �ُض،  ُيَقدَّ �لذي  و�ُض(:  و)�لُقدُّ و�لتَّرْبيك،  �لتَّْطِهري 

)4( رواه م�صلم )591(.
)5(اأخرجه البخاري يف )الأدب املفرد(، و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم )1639(.

)6( رواه الإمام اأحمد و�صححه اأحمد �صاكر برقم )5608(.
مادة:  �ص:125(  )جـ:3-  فار�ص  لبن  اللغة(  مقايي�ص  )معجم   ،)8 )�ص:  قتيبة  لبن  القراآن(  غريب  )تف�صري  انظر:   )7(
)�صبح(، و)املفردات( للراغب الأ�صفهاين )جـ: 1 - �ص :292( مادة: )�صبح(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن 
وتف�صري  )�صبح(،  مادة:   :)470 �ص:   -  2 )جـ:  منظور  لبن  العرب(  و)ل�صان  )�صبح(،  مادة   ،)331 �ص:   -  2 )جـ:  الأثري 
)لباب التاأويل يف معاين التنزيل( للخازن عند تف�صري ]الإ�صراء:1[، وتف�صري )اإر�صاد العقل ال�صليم( لأبي ال�صعود عند تف�صري 
لأحمد  املعا�صرة  العربية  اللغة  ومعجم  ]البقرة:30[،  تف�صري  عند  عا�صور  لبن  والتنوير(  )التحرير  وتف�صري  ]الإ�صراء:1[، 

خمتار عمر )مادة: �ص ب ح( و)اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص: 685-684(.
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�لتَّْطِهري  »�لَتْقِدي�ض:  ابن جرير:  قال  و�لنَّقائ�ض)8(،  �لُعيوب  ه وتعاظم وتعالى عن  وَتَنزَّ
�َصة(:  ُمَقدَّ )�أر�ض  لالأر�ض:  قيل  ولذلك  وتعظيم،  له  طهارة  و�ٌض(:  و)ُقدُّ  .. و�لتعظيم، 
رة، فمعنى قول املالئكة: {   ٹ  ٹ}  ]البقرة:30[: نن�صبك �إلى ما  يعني بذلك �ملطهَّ

هو من �صفاتك، من �لطهارة من �الأدنا�ض وما �أ�صاف �إليك �أهل �لكفر بك«)9(.

املبالغة يف  �صبيل  بـ)�ل�صالمة( على  للمو�صوف  ا�صمًا  ُا�صُتعِمل  لُم: م�صدٌر  ال�َسّ   æ

الو�صف، ت�صريف فعله: �َصِلَم َي�صَلُم �صالمًا و�صالمة، و�ل�صالمة: �الأمن و�الأمان و�حل�صانة 
اإلى:  اللغة يرجع  املادة وحقيقتها يف  واأ�صل هذه  �آفة ظاهرة وباطنة،  و�لرب�ءة من كل 
�ملعنى  هذ�  وعلى  و�ملكروه،  و�ل�صوء  و�لعيوب  �ل�صر  من  و�لنجاة  و�خلال�ض  �لرب�ءة 
تدور ت�صاريفها، ولذا �صميت �جلنة: دار ال�صالم؛ خللوها من جميع �الآفات و�لعاهات 
َكَدٌر بوجه من الوجوه، بل هي نعيم  و�الأ�صقام و�لعلل و�الأو�صاب و�الأحز�ن، فلي�ص فيها 
الُم(: �لذي �َصِلَم من كلِّ عيب و�صوء، وَبِريَء من كلِّ  ره اأي �صيء، و)�ل�َصرّ خال�ص ل يكدِّ

ْلُق من ُظْلِمه، وبه قال الأكرث)10(. �آفة ونق�ض، وقيل: �لذي �َصِلَم �خلرّ

ًا،  ُ تكربُّ َ يتكربَّ ، اإذا اأعلى نف�صه، وت�صريف فعله: تكربَّ َ : ا�صم الفاعل من تكربَّ ُ æ  املَُتَكربِّ

ياء: �لَعَظمة و�لتجربُّ و�ملُْلك، ومنه قوله تعالى: { حئ  مئ  ىئ     فهو ُمتَكرب، و�لِكرْبِ
، لأن النا�ص يف  م، ولي�ص لأحد من اخللق اأن يتكربَّ يئ  جب }]يون�ص:78[، و�لتَكرب: �لتَّعظرّ
احلقوق �صواء، وهذه ال�صفة ل تكون اإل هلل وحده، فهو الذي ي�صتحق اأن يقال له )�ملَُتَكرب(؛ 
)8( انظر: )تف�صري غريب القراآن( لبن قتيبة )�ص: 8(، و)تف�صري اأ�صماء اهلل احل�صنى( لأبي اإ�صحاق الّزّجاج )�ص: 30(، 
و)ا�صتقاق اأ�صماء اهلل( لأبي القا�صم الزجاجي )�ص: 214(، و)�صاأن الدعاء( للخطابي )�ص: 40(، و)معجم مقايي�ص اللغة( 
لبن فار�ص )جـ:5- �ص:63( مادة: )قد�ص(، و)املفردات( للراغب الأ�صفهاين )جـ: 2 - �ص :513( مادة: )قد�ص(، و)النهاية 
يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 4 - �ص: 23(، مادة )قد�ص(، و)ل�صان العرب( لبن منظور )جـ: 6 - �ص: 168(: 

مادة: )قد�ص(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ق د �ص(.
)9( تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري: ]البقرة: 30[.

للخطابي )�ص: 41(، و)معجم  الدعاء(  و)�صاأن  الزجاجي )�ص: 215(،  القا�صم  لأبي  اأ�صماء اهلل(  انظر: )ا�صتقاق   )10(
الأ�صفهاين )جـ: 1 - �ص :315( مادة:  للراغب  اللغة( لبن فار�ص )جـ:3- �ص:90( مادة: )�صلم(، و)املفردات(  مقايي�ص 
)�صلم(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 2 - �ص: 392(، مادة )�صلم(، و)ل�صان العرب( لبن منظور 
)جـ: 12 - �ص: 289(: مادة: )�صلم(، و)بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 2 - �ص: 133(، وتف�صري )فتح القدير( لل�صوكاين 
عند تف�صري ]احل�صر:23[، وتف�صري )التحرير والتنوير( لبن عا�صور عند تف�صري ]احل�صر:23[، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة 

لأحمد خمتار عمر )مادة: �ص ل م(، و)اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص:254(.
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�لذي  و�لف�صل  و�الإح�صان  و�جلالل  و�لَعَظمة  ياء  بالِكرْبِ �ملنفرد  وتعالى  �صبحانه  لأنه 
: الكربياُء ردائي، والَعَظَمة اإزاري، فمن  لي�ض الأَحد مثله، ويف احلديث: )قال اهلل 
نازعني واحدًا منهما، قذفته يف النار()11(، و)�ملَُتَكرب(: �لذي َتَكربَّ عن كلِّ �صٍر وظلم، 

ُ على ُعتاِة َخْلقه، وهو �لعظيم �ملتعايل، �ملتفرد بالعظمة و�لكربياء)12(. وقيل: �ملَُتَكربِّ

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 
وٌح(: �ملرب�أ من �لنقائ�ض  ه عن كل �ُصوء«)13(. قال النووي: »)�ُسبُّ وُح: »الذي ُيَنَزّ æ  ال�ُسبُّ

وٌح(  �ملنزه عن �ملعائب، ..  و�ل�صريك وكل ما ال يليق باالإلهية«)14(،  وقال احلليمي: » )�ُسبُّ
ه عن كل عيب«)16(. وُح(: �ملَنَزرّ و�لت�صبيح: �لتنزيه«)15(، وقال اخلطابي: »)ال�ُسبُّ

القيم:  ابن  قال  قائ�ص«)17(.  والنَّ الُعيوب  عن  ه  املَُنَزّ »الطاهر،  و�ُس:  الُقدُّ   æ

ه عن كل �صر ونق�ض وعيب، كما قال �أهل �لتف�صري: هو �لطاهر  �ملنزَّ و�ُض(:  »)�لُقدُّ
ُم  و�ُض �ل�صالُم(: �ملَُعظَّ ه عما ال يليق به«)18(، وقال ال�صعدي: »)�لُقدُّ من كل عيب، �ملنزَّ
�ملنزه عن �صفات �لنق�ض كلها، وعن �أن مياثله �أحد من �خللق، فهو �ملتنزه عن جميع 

�لعيوب، و�ملتنزه عن �أن يقاربه، �أو مياثله �أحـد يف �صيء مـن �لكمــال«)19(.

 .. الُم(  »)�ل�َصرّ القيم:  ابن  قال  ظلمه«)20(،  من  اخللق  َي�صَلُم  »الذي  لُم:  ال�َسّ   æ

)11( اأخرجه اأبو داود، والمام اأحمد، واللفظ لهما، وابن ماجه، و�صححه الألباين يف �صحيح اأبي داود برقم: )4090(.
]احل�صر: 23[.  تف�صري:  للطربي عند  البيان(  وتف�صري )جامع  قتيبة )�ص 18(،  القراآن( لبن  انظر: )تف�صري غريب   )12(
للراغب  للخطابي )�ص: 48(، و)املفردات(  الدعاء(  و)�صاأن  الزجاجي )�ص: 241(،  القا�صم  لأبي  اأ�صماء اهلل(  و)ا�صتقاق 
الأ�صفهاين )جـ: 2 - �ص :545( مادة: )كرب(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 4 - �ص: 139(، مادة 
)كرب(، و)ل�صان العرب( لبن منظور )جـ: 5 - �ص: 125(: مادة: )كرب(، و)في�ص القدير �صرح اجلامع ال�صغري( للمناوي 

)جـ:2 – �ص: 618( برقم )2367(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ك ب ر(.
)13(  )ل�صان العرب( لبن منظور )جـ :2 - �ص: 472( )مادة �صبح( وعزا القول لأبي اإ�صحاق. 

)14( �صحيح م�صلم ب�صرح النووي )جـ: 4 - �ص:205(.
)15( )الأ�صماء وال�صفات( للبيهقي )جـ: 1 - �ص:104( ونقل فيه قول احلليمي.

)16( )�صاأن الدعاء( لأبي �صليمان اخلطابي  )�ص: 154(. 
)17( )ل�صان العرب( لبن منظور )جـ :6 - �ص: 168( )مادة قد�ص( وعزا القول لالأَزهري.

)18( )�صفاء العليل( لبن القيم )جـ: 3 - �ص: 977(.
)19( تف�صري ال�صعدي ف�صل )�صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( )�ص: 17(.

)20( تف�صري )جامع البيان( للطربي: عند تف�صري ]احل�صر:23[.
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�لوجوه،  جميع  من  �ملطلق  �لكمال  له  فاإن  وذم،  ونق�ض  وعيب  �آفة  كل  من  �ل�صامل 
الُم( يت�صمن �صالمة �أفعاله من  وكماله من لو�زم ذ�ته فال يكون �إال كذلك، و)�ل�َصرّ
�ملخلوقني،  �صفات  م�صابهة  من  �صفاته  و�صالمة  �حلكمة،  وخالف  و�لظلم  �لعبث 
و�صالمة ذ�ته من كل نق�ض وعيب، و�صالمة �أ�صمائه من كل ذم«)21(، وقال ال�صوكاين: 
الُم( �لذي �صلم من كل نق�ض وعيب، وقيل: �ملُ�َصلُِّم على عباده يف �جلنة، كما  »)�ل�َصرّ
قال: {ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ}]ي�ص:58[ وقيل: �لذي �َصِلَم �خللق من ظلمه، وبه قال 

�الأكث، وقيل: �مل�صلم لعباده«)22(.

قتادة:  قال  به«)23(،  يليق  ل  عما  وتعظم  نق�ص،  كل  عن  تكرب  »الذي   : ُ املَُتَكربِّ  æ

( عن �ل�صوء،  ُ (: �لذي تكرب عن كلرّ �صر«)24(، وقال ال�صيخ ال�صعدي: »)�ملَُتَكربِّ ُ »)�ملَُتَكربِّ
�ملتعايل عن   ) ُ و�لنق�ض، و�لعيوب، لعظمته وكربيائه«)25(، وقال اخلطابي: »)�ملَُتَكربِّ
�صفات �خللق، ويقال: �لذي يتكرب على عتاة خلقه �إذ� نازعوه �لعظمة فيق�صمهم«)26(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

: بتاأمل الدللت اللغوية لالأ�صماء الأربعة،  ُ لُم - املَُتَكربِّ و�ُس - ال�َسّ وُح - الُقدُّ æ   ال�ُسبُّ

وما ورد عن ال�صلف بخ�صو�ص معانيها، جند اأنها توم حول معاين التنزيه والتبعيد، والرباءة 
والتطهري، واخلال�ص والنجاة من ال�صوء والعيوب، ومن النق�ص وال�صرور، ومن كل اآفة ظاهرة 
وباطنة، وهي من الأ�صماء التي جتتمع معانيها عند الفرتاق، وتفرتق عند الجتماع، فكل ا�صم 
يف حالة انفراده فهو يدل على تنزيه اهلل  عن كلِّ �صوء ونق�ص، وعن كلِّ ما ل ينبغي اأن 
يو�صف به، وعن كلِّ ما ل يليق بجالله وكماله �صبحانه وتعالى، مع تعظيمه واإثبات املحا�صن 
. وعند اجتماعها - كما ورد يف اآخر �صورة احل�صر - تفرتق معانيها  والكمال املقابل له 

)21( )املرتع الأ�صنى .. من كتب ابن القيم( لعبد العزيز الداخل )�ص: 477(. 
)22( تف�صري )فتح القدير( لل�صوكاين عند تف�صري ]احل�صر:23[. 
)23( تف�صري )فتح القدير( لل�صوكاين عند تف�صري ]احل�صر:23[.

)24( )تف�صري الطربي( عند تف�صري ]احل�صر:23[. 
)25( تف�صري ال�صعدي ف�صل )�صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( )�ص: 17(.  

)26( )�صاأن الدعاء( لأبي �صليمان اخلطابي )�ص: 48(.
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بنوع من اخل�صو�صية تدل على الكمال املطلق والتنزيه الرفيع فيها، قال تعالى: {ھ  ے  
ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  

ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ} ]احل�صر:23[.
ه ويبعد عن كلِّ �صوء ونق�ض، و�صورة )احل�صر(  وُح(: هو �لذي ُي�َصبَُّح وُيَنزَّ فـ)ال�ُسبُّ
اأن ال�صم  التنزيه والأكرث دللة عليه، ومع  اأ�صل  بالت�صبيح واختتمت به، والت�صبيح  افتتحت 
املذامِّ  نفي  لأن  والتقدي�ص،  التعظيم  يت�صمن  اأنه  اإل  والتبعيد،  بالتنزيه  مبا�صرة  ي�صرح 
املقابل،  املطلق  والكمال  واملحا�صن  للمدائح  اإثبات  حقيقته  يف  هو  بالربِّ   يليق  ل  وما 
بينما التقدي�ص: ت�صريح بالعظمة وما يليق بذي امللكوت واجلربوت، وذلك يت�صمن التنزيه 
والت�صبيح، لأن اإثبات املدائح ي�صتلزم اأي�صًا نفي املذامِّ والنقائ�ص، فقولنا )لي�ص بكذا( ظاهره 
الت�صبيح والتنزيه، وقولنا )هو كذا( ظاهره التقدي�ص والتعظيم، قال احلليمي: »�لتقدي�ض 
�ملذ�مِّ  نفي  الأن  �لتقدي�ض؛  �صريح  ٌن يف  مَّ ُم�صَ و�لت�صبيح  �لت�صبيح،  �صريح  ٌن يف  مَّ ُم�صَ
�إثبات للمد�ئح .. �إال �أن قولنا )هو كذ�( ظاهره �لتقدي�ض، وقولنا )لي�ض بكذ�( ظاهره 
به،  يليق  ال  ما  نفي  �لت�صبيح  �لتي�صري:  »قال يف  اإ�صماعيل حقي:  وقال  �لت�صبيح«)27(، 
�إثبات ما يليق به«)28(، ويقول �صيخ ال�صالم ابن تيمية: »و�الأمر بت�صبيحه  و�لتقدي�ض 
يقت�صي تنزيَهه عن كل عيب و�صوٍء، و�إثباَت �صفاِت �لكمال له، فاإَنرّ �لَت�صبِيَح يقت�صي 
و�ُض(: �ملعظم �ملنزه عن �صفات  �لتنزيه و�لتعظيَم«)29(، ويقول ال�صيخ ال�صعدي: »)�لُقدُّ
الت�صبيح �صراحة  التقدي�ص مع  اأنه ما اجتمع  التفريق،  �لنق�ض كلها«)30(، وما يرجح هذا 

م الأخري لكونه تخلية، والتخلية مقدم على التحلية، قال تعالى عن املالئكة: {  ٿ    اإل ُقدِّ
و�صجوده:  ركوعه  يف  يقول   ¤ النبي  وكان  ]البقرة:30[،  ٹ}   ٹ   ٿ   ٿ  

و�ٌس رب امللئكة والروح()31(. وٌح ُقُدّ )�ُسبُّ
)27( )الأ�صماء وال�صفات( للبيهقي )جـ: 1 - �ص:107 - 108(.

)28( تف�صري )روح البيان( لإ�صماعيل حقي عند تف�صري ]البقرة:30[.
)29( فتاوى ابن تيمية )جـ 16 – �ص: 125 – 126(.

)30( تف�صري ال�صعدي ف�صل )�صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( )�ص: 17(.
)31( رواه م�صلم )487(.
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ه وتعاظم وتعالى  َر وَتَنزَّ و�ِس( كما دل عليه معناه: هو �لطاِهُر �لذي تَطهَّ )الُقدُّ
عن �لُعيوب و�لنَّقائ�ض، فهو َي�ِصعُّ قدا�صة وطهارة وعظمة، ويف كال املرتني اللتني ورد فيهما 
ونهيه،  باأمره  احلاكم  هو  و)املَِلُك(:  )املَِلك(،  تعالى  ا�صمه  مع  اقرتن  الكرمي  القراآن  يف 
العيوب  من  واأفعاله  و�صفاته  ذاته  يف  �صبحانه  تنزيهه  لتاأكيد  و�ِس(  )الُقدُّ معه  فاقرتن 

والنقائ�ص التي تعرتي ملوك الدنيا؛ كالهوى والظلم واملحاباة وغريها من الآفات.

لُم( يف اأكرث اأقوال العلماء يدل على �صالمة اأفعال اهلل  من العبث والظلم واجلور  )ال�َسّ
الم(: » وقيل: �لذي �َصِلَم �خَلْلُق  وخالف احلكمة، قال ال�صوكاين بعد اأن عدد معاين ا�صم )�ل�َصرّ
خلقه  َي�صلَُم  �لذي  الُم(:  »)�ل�َصرّ الطربي:  جرير  ابن  قال  �الأكث«)32(،   قال  وبه  ُظْلِمِه،  من 

تعالى: {ھ  ے  ے   ۓ   ۓ     قول  اهلل  تف�صري  عا�صور عند   ابن   وقال    ،)33( من ظلمه« 
ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ}]احل�صر:23[: »وبهذ� ظهر تعقيب و�صف )�مللك( بو�صف 
الِم( للداللة  و�ِض( للداللة على نز�هة ذ�ته، ُعقب بـ)�ل�َصرّ الِم( فاإنه بعد �أن ُعقب بـ)�لُقدُّ )�ل�َصرّ
معاملته  يف  �لعدل  على  قائمة  و�أنها  و�لظلم،  �جلور  عن  �لظاهرِة  ت�صرفاته  نز�هة  على 
الُم �ملُوؤِْمُن( اقرتنت مع )�ملَِلك( لتاأكيد كمال  و�ُض �ل�صَّ �خللق«)34(، فكاأن الأ�صماء الثالثة: )�لُقدُّ
و�ِض(  ملكه وملكوته، واأنه بلغ الغاية يف الكمال، واأنه قائم على الرحمة واحلكمة والعدل، فـ)�لُقدُّ
باأنها  واأوامره  لأفعاله  تنزيها  و)�ملوؤمن(  الُم(  و)�ل�َصرّ املعروفة،  امللوك  نقائ�ص  من  لذاته  تنزيها 
�صالم يف الظاهر واحلا�صر، واأمان يف الباطن وامل�صتقبل، وهو م�صداق لقوله ¤:)واخلري كله يف 
يديك، وال�سر لي�س اإليك()35(، يقول ابن القيم: ».. فاإن �ل�صر ال يدخل يف �صيء من �صفاته، 

وال يف �أفعاله، كما ال يلحق ذ�ته -تبارك وتعالى، فاإن ذ�ته لها �لكمال �ملطلق �لذي ال نق�ض 
فيه بوجه من �لوجوه، و�أو�صافه كذلك لها �لكمال �ملطلق، و�جلالل �لتام، وال عيب فيها 
وال نق�ض بوجه ما، وكذلك �أفعاله كلها خري�ت حم�صة ال �صر فيها �أ�صاًل ..«)36(، واهلل اأعلم.

)32( تف�صري )فتح القدير( لل�صوكاين عند تف�صري: ]احل�صر:23[.
)33( تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري: ]احل�صر:23[.

)34(  تف�صري )التحرير والتنوير( لبن عا�صور عند تف�صري ]احل�صر:23[.
)35( رواه م�صلم برقم )771(.

)36( )الفوائد( لبن القيم )ج: 2 - �ص: 210(.
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فهو ذو �لكربياء و�لعظمة، �لذي تكرب عن كلِّ �صر، وهو اأخ�ص من   ) ُ اأما )املَُتكربِّ
الِم(، وخمت�ص بتنزيه اهلل تعالى يف جانب التخويف و�صفات الهيمنة والعزة واجلربوت،  )�ل�َصرّ
اأو  و�صرعة عقابه؛ ظلمًا  و�صدة بط�صه،  وتعالى -وانتقامه  �صبحانه   - يكون عذاب اهلل  اأن  ومن 
ت�صفيًا اأو غلظة اأو ق�صوة، بل هو حم�ص حكمته وعدله، وو�صعه الأ�صياء يف موا�صعها، وهو مما 
به  ُختم  وقد  دونه،  �صيء  كل  ي�صغر  الذي  الكربياء  ذو  فهو   ، والثناء  احلمد  عليه  ي�صتحق 
القرتان مع اأ�صماء الهيمنة والعزة واجلربوت بعد ذكر ملكه وتنزيهه للتاأكيد على اأن ملكه  
اإمنا هو عن هيمنة  واأنه  مليك مقتدر، واأن �صالمه وتاأمينه لعباده وخلقه  عن قوة وقدرة، 
اأو خمافة غريه، فهو )مهيمن( على كل �صيء، )عزيز( ل  وعزة وجربوت، ولي�ص عن �صعف 
ميتنع عليه �صيء، ول ُي�صاأل عما يفعل، )جباٌر( ل معقب حلكمه، ول منازع لأمره، ول �صالح اإل 
( قد تعالى وتعاظم وتكرب اأن يظلم  ٌ يف اختياره، وكل اخلري يف يديه، وال�صر لي�ص اإليه، )متكربِّ
اأحدا من خلقه، حتى اأن اأهل النار ليحمدونه على كمال عدله، كما قال احل�صن: »دخل �أهل �لناِر 
�لناَر، و�إن �هلل  ملحمود يف �صدورهم، ما وجدو� على �هلل من حجة، وال �صبيل«)37(، 
يقول ابن عا�صور: »ووجه ذكر هذه �ل�صفات �لثالث عقب �صفة )�ملهيمن(؛ �أن جميع ما 
ذكره �آنفاً من �ل�صفات ال يوؤذن �إال باطمئنان �لعباد لعناية ربهم بهم، و�إ�صالح �أمورهم، 
و�أن �صفة )�ملهيمن( توؤذن باأمر م�صرتك فعقبت ب�صفة )�لعزيز(؛ ليعلم �لنا�ض �أن �هلل 
غالب ال يعجزه �صيء، و�أتبعت ب�صفة )�جلبار( �لد�لة على �أنرّه م�صخر �ملخلوقات الإِر�دته، 
ثم �صفة )�ملتكرب( �لد�لة على �أنه ذو �لكربياء، ي�صغر كل �صيء دون كربيائه، فكانت هذه 
الُم �ملُوؤِْمُن( يف  و�ُض �ل�صَّ �ل�صفات يف جانب �لتخويف، كما كانت �ل�صفات قبلها )�ملَِلُك �لُقدُّ
جانب �الإِطماع«)38(،  ويقول ابن القيم: ».. وكذلك عذ�به و�نتقامه و�صدة بط�صه و�صرعة 
عقابه؛ �صالم من �أن يكون ظلماً �أو ت�صفياً �أو غلظًة �أو ق�صوًة بل هو حم�ض حكمته وعدله 
على  ي�صتحقه  كما  و�لثناء  �حلمد  عليه  ي�صتحق  مما  وهو  مو��صعها،  �الأ�صياء  وو�صعه 
�إح�صانه وثو�به ونعمه، بل لو و�صع �لثو�ب مو�صع �لعقوبة لكان مناق�صا حلكمته ولعزته، 

)37( )حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء( لالأ�صفهاين )جـ:6 – �ص: 198( يف ترجمة: )حو�صب بن م�صلم( برقم )370(.
)38( تف�صري )التحرير والتنوير( لبن عا�صور عند تف�صري: ]احل�صر:23[.
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فو�صعه �لعقوبة مو�صعها هو من عدله وحكمته وعزته، فهو �صالم مما يتوهم �أعد�وؤه 
و�جلاهلون به من خالف حكمته، وق�صاوؤه وقدره �صالم من �لعبث و�جلور و�لظلم«)39(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

وُح(، وهذ� ثابت بال�صنة �ل�صحيحة«)40(،  وُح: »يو�صف �هلل   باأنه )ال�ُسبُّ æ ال�ُسبُّ

وٌح  : اأن ر�صول اهلل ¤، كان يقول يف ركوعه و�صجوده: )�ُسبُّ ومن ال�صنة ما روته عائ�صة  
و�ٌس رب امللئكة والروح()41(. ُقدُّ

بالكتاب  ثابتة  ذ�تيٌة  �صفٌة  وهي  و�ُض(،  )�لُقدُّ باأنه  �هلل   »يو�صف  و�ُس:  الُقدُّ   æ

و�ل�صنة«)42(، قال تعالى:{ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ}]احل�صر:23[، 
وٌح  ومن ال�صنة حديث عائ�صة   الآنف: اأن ر�صول اهلل ¤، كان يقول يف ركوعه و�صجوده: )�ُسُبّ

و�ٌس رب امللئكة والروح()43(. ُقدُّ

بالكتاب  ثابت  له  ��صم  وهو  )�ل�صالم(،  باأنه  �هلل   »يو�صف  لُم:  ال�َسّ   æ

ڭ   ڭ   ڭ     ڭ      ۓ     ۓ    ے    ے   {ھ   تعالى:  قال  و�ل�صنة«)44(، 
ۇ}]احل�صر:23[، ومن ال�صنة الدعاء املاأثور عن الر�صول ¤ بعد ال�صالة: )الَلّهم اأنت 
لُم(  ال�سلم، ومنك ال�سلم، تباركت ياذا اجللل والإكرام()45(. قال البيهقي: »)ال�َسّ

بذ�ته«)46(،  ي�صتحقها  �آفة، وهذه �صفة  كل  �َصِلَم من كل عيب، وبرئ من  �لذي  هو 
وقال الر�صواين: »هذ� �ال�صم يدل على ذ�ت �هلل وعلى �صفة �ل�صالمة كو�صف ذ�ت .. 

فال�صالمة و�صف ذ�ته ل�صالمته من �لنقائ�ض و�لعيوب«)47(.

)39( )بدائع الفوائد( لبن القيم: )جـ: 2 - �ص:135 - 136(. 
( لل�صقاف )�ص: 139(. )40( )�صفات اهلل -

)41( رواه م�صلم )487(.
( لل�صقاف )�ص: 202(. )42( )�صفات اهلل -

)43( رواه م�صلم )487(. 
( لل�صقاف )�ص: 147(. )44( )�صفات اهلل -

)45( رواه م�صلم )591(.
)46( )العتقاد والهداية اإلى �صبيل الر�صاد( للبيهقي )�ص:38(.

)47( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�ص:255(.
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َياء(  : ال�صفة امل�صتقة من ا�صمه �صبحانه )�ملَُتَكرب( »�صفة )�ْلِكرْب و�ْلِكرْبِ ُ æ  املَُتَكربِّ
ٌة ثابتٌة هلل   بالكتاب و�ل�صنة«)48(، قال تعالى: { ڎ   ڈ   وهي �صفٌة ذ�تيٌة خربَيرّ
ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک     ک}]اجلاثية:37[، ومن ال�صنة اأن ر�صول اهلل ¤ 
كان ي�صبح ربه   ويثني عليه يف ركوعه و�صجوده بهذا الدعاء: )�سبحان ذي اجلربوت 
وامللكوت والكربياء والعظمة()49(، وقوله ¤ يف احلديث القد�صي: )قال اهلل -تعالى: 

الكربياء ردائي، والعظمة اإزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته يف النار()50(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

قول  يف  واحدة  مرة  وح(  )ال�ُسبُّ -�صبحانه  ا�صمه  مع  القرتان  ورد  و�ُس:  الُقدُّ   æ

و�ٌس رب امللئكة والروح()51(،  وقد اأ�صري يف الفروق بينهما اإلى  وٌح ُقُدّ النبي  ¤: )�ُسبُّ
و�س( يقت�صيان تنزيَهه - �صبحانه - عن كل عيب و�صوٍء، واإثباَت �صفاِت  وح والُقدُّ اأن )ال�ُسبُّ
و�ُس(  وح( ت�صريح بالتنزيه، وذلك يقت�صي التعظيم، و)الُقدُّ الكمال والعظمة له، فـ)ال�ُسبُّ
ت�صريح بالعظمة هلل تعالى، وذلك يت�صمن التنزيه، وهي من الأ�صماء التي جتتمع معانيها 
الوارد؛ فهو من  عند الفرتاق، وتفرتق عند الجتماع، وحيث اجتمعا واقرتنا يف احلديث 
باب الإ�صارة اإلى البتداء بالتخلية قبل التحلية، اأي يبتداأ بال�صيء املنفي قبل املثبت، فابتداأ 
وح( وهو تنزيه اهلل تعالى عن كل ما ل يليق به  من عيب اأو نق�ص اأو �صوء وهذا  بـ)ال�ُسبُّ
و�س( اأي تعظيم اهلل واإثبات الكمال  تخليه ونفي، ثم ثنى بالتحلية والثبات والثناء بـ)الُقدُّ

. له يف كل و�صف اخت�ص به 

لُم: ورد القرتان مع ا�صمه -�صبحانه )�لقدو�ض( مرة واحدة، يف قوله تعالى:  æ  ال�َسّ

{ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ}]احل�صر:23[، واحلكمة من  
ذلك اأ�صرنا اإليها من قبل، وهي - واهلل اأعلم -  كما قال ابن عا�صور: »وبهذ� ظهر تعقيب 

( لل�صقاف )�ص: 208(. )48( )�صفات اهلل 
)49( رواه الن�صائي و�صححه الألباين يف امل�صكاة برقم )882(.

)50( رواه اأبوداود و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم )4311(.
)51( رواه م�صلم )487(.
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و�صف )�مللك( بو�صف )�ل�صالم( فاإنه بعد �أن ُعقب بـ )�لقدو�ض( للداللة على نز�هة 
للداللة على نز�هة ت�صرفاته �لظاهرِة عن �جلور و�لظلم،  بـ )�ل�صالم(  ذ�ته، ُعقب 

و�أنها قائمة على �لعدل يف معاملته �خللق«)52(.
مطلع  يف  واحدة،  مرة  و�ض(  )�لُقدُّ -�صبحانه  ا�صمه  مع  القرتان  ورد  الَعِزيُز:    æ

ڀ     ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    } تعالى:  قال  اجلمعة،  �صورة 
باأو�صاف  )پ(  و�صف  تعقيب  اأن   – اأعلم  واهلل   - ذلك  وحكمة  ڀ}]اجلمعة:1[، 

و�ِض �لَعِزيِز �حَلكيم( للدللة على نزاهة ذاته و�صفاته واأفعاله، فدل �أواًل على نزاهة  )�لُقدُّ
و�ِض( واأنه لي�ص كامللوك املعروفني بالنقائ�ص والعيوب، واملت�صفني عادة بالهوى  ذاته بـ)�لُقدُّ
اأمره  واأن  بـ)�لَعِزيِز(  وهيمنته  وعزته  وقوته  قدرته  نزاهة  على  ثانياً  ودلَّ  والظلم،  واجلهل 
ِعلحِْمه  ثالثا على نزاهة  له، ودلَّ  راد لق�صائه، ول معقب حلكمه، ول غالب  نافذ، فال  ونهيه 
وِحكمته بـ)�حَلكيم(، واأن اأمره �صالم، ونهيه كمال، وت�صرفاته   �صاملة من ال�صر والعبث، 
ال�صواب،  اإل  يفعل  ول  موا�صعها،  الأ�صياء  وي�صع  وعواقبها،  الأمور  مبادئ  على  مطلع  وهو 

فاأفعاله �صديدة، وحكمه متَقن، فال يتوجه اإليه �صوؤال، ول يقدح يف حكمته مقال، واهلل اأعلم.

اجلمعة  �صورة  مطلع  احل�صنى يف  ال�صماء  هذه  منا�صبة جميء  اجلميلة يف  املعاين  ومن             
اإليه �صيد قطب يف ظالله حيث قال: »هذ�  وتنا�صق ترتيب ورودها مع مو�صوع ال�صورة؛ ما اأ�صار 
�ملطلع يقرر حقيقة �لت�صبيح �مل�صتمرة من كل ما يف �لوجود هلل، وي�صفه -�صبحانه- ب�صفات 
ذ�ت عالقة لطيفة مبو�صوع �ل�صورة �لتي ��صمها »�جلمعة«، وفيها تعليم عن �صالة �جلمعة، 
وعن �لتفرغ لذكر �هلل يف وقتها، وترك �للهو و�لتجارة، و�بتغاء ما عند �هلل، وهو خري من 
�للهو ومن �لتجارة. ومن ثم تذكر: { امْلَِلك } .. �لذي ميلك كل �صيء مبنا�صبة �لتجارة 
و�س} �لذي يتقد�ض ويتنزه ويتوجه �إليه  �لتي ي�صارعون �إليها �بتغاء �لك�صب، وتذكر { الُقدُّ
�إليه  �لذي ين�صرفون  �للهو  و�الأر�ض، مبنا�صبة  �ل�صماو�ت  و�لتنزيه كل ما يف  بالتقدي�ض 
عن ذكره، وتذكر{ الَعِزيز}.. مبنا�صبة �ملباهلة �لتي يدعى �إليها �ليهود و�ملوت �لذي ال بد 

)52(  تف�صري )التحرير والتنوير( لبن عا�صور عند تف�صري ]احل�صر:23[، بت�صرف. 
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�أن يالقي �لنا�ض جميعاً و�لرجعة �إليه و�حل�صاب، وتذكر { ڀ} .. مبنا�صبة �ختياره 
�الأميني ليبعث فيهم ر�صواًل يتلو عليهم �آياته ويزكيهم ويعلمهم �لكتاب و�حلكمة.. وكلها 

منا�صبات لطيفة �ملدخل و�الت�صال«)53(.

اهلل  قول  يف  واحدة،  مرة  لم(  )ال�َسّ -�صبحانه  ا�صمه  مع  القرتان  ورد  امْلُوؤِْمُن:    æ

تعالى:{ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ }]احل�صر:23[، 
ۇ } عقب  اأعلم - كما يقول ابن عا�صور: »وذكر و�صف {  وال�صر يف ذلك - واهلل 
م و�صفه -تعالى- بـ { ڭ} �أنه  �الأو�صاف �لتي قبله، �إمتام لالحرت��ض من توهرّ
كامللوك �ملعروفني بالنقائ�ض، فاأفيد -�أواًل- نز�هة ذ�ته بو�صف { ڭ}، ونز�هة 
ت�صرفاته �ملغَيرّبة عن �لغدر و�لَكيد بو�صف {  ۇ}، ونز�هُة ت�صرفاته �لظاهرِة 

عن �جلور و�لظلم بو�صف { ۇ}«)54(.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية للإميان بهذه الأ�سماء:

æ  الأثر العلمي العتقادي:

و�ٌض �صالٌم متكرٌب( يف ذاته واأ�صمائه و�صفاته واأفعاله،  وٌح ُقدُّ اهلل - تعالى -  )�ُصبُّ
فاأ�صماوؤه كلها ُح�صنى ل عيب فيها، و�صفاته كلها عليا ل نق�ص فيها، واأفعاله كلها حكمة وعزة 
ل خلل فيها ول �صر، وهو -�صبحانه- منزه عن كل النقائ�ص والعيوب، مرباأ عن كل الآفات 
واخللل، متكرب عن كل �صر و�صوء .. وله الكمال املطلق يف األوهيته وربوبيته واأ�صمائه و�صفاته 
واأفعاله كما قال �صبحانه:  { ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ}]ال�صورى:11[.

æ  الأثر العملي:

ب�صفات . 1 املت�صف  -�صبحانه-  لأنه  واإجالله؛  وتعظيمه   - �صبحانه   - اهلل  حمبة 
فاإن  و�صفه  هذا  كان  ومن  والعيوب؛  النقائ�ص  عن  واملنزه  واجلالل،  الكمال 

)53( تف�صري )يف ظالل القراآن( ل�صيد قطب )اجلمعة - الآية )1(( )جـ: 6 - �ص: 3564(.
)54( تف�صري )التحرير والتنوير( لبن عا�صور عند تف�صري ]احل�صر:23[.
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النفو�ص جمبولة على حبه وتعظيمه، وهذه املحبة تورث حالوة يف القلب، ونورًا 
يف ال�صدر، وهذا هو النعيم الدنيوي احلقيقي.

اإثبات ما اأثبته اهلل    لنف�صه اأو اأثبته له ر�صوله ¤ من الأ�صماء احل�صنى وال�صفات . 2
العلى، من غري تريف ول تعطيل، ول تكييف ول متثيل، كما قال اهلل -�صبحانه- 

عن نف�صه: { ٺ  ٿٿٿ   ٿٹ  ٹ}]ال�صورى:11[.

تنزيه اهلل – تعالى - يف اأقواله واأفعاله واأ�صمائه و�صفاته عن كل نق�ص وعيب، . 3
وتقدي�صه  والولد،  وال�صاحبة  ال�صريك  - عن  �صبحانه   - تنزيهه  ذلك  ويت�صمن 
وتعظيمه، فهو اهلل الواحد الأحد ال�صمد الذي مل يلد، ومل يولد، ومل يكن له كفوًا 
اأحد .. وتنزيه حكمه و�صرعه عن النق�ص والعيب واجلور وعدم منا�صبته للواقع؛ 
واأن امل�صلحة يف غريه من القوانني الو�صعية، وتعظيم اهلل وتقدي�صه من خالل 

التحاكم اإلى �صرعه، واحلكم به، والت�صليم له .

كرثة ذكره -�صبحانه- وت�صبيحه وتميده اآناء الليل، واأطراف النهار، وال�صعور . 4
ت�صبح  التي  العظيم  الكون  هذا  يف  العوامل  بقية  اإلى  بالن�صمام  والَروح  بالأن�ص 

اهلل   وت�صجد له، كما قال �صبحانه: { گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  
ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  

ہ}]الإ�صراء:44[.
– عند ظن . 5 ح�صن الظن باهلل  ، والثقة بوعده ال�صادق، واأن اهلل – �صبحانه 

اأنا عند ظن عبدي بي، اإن ظن خريا  ¤: )قال اهلل -تعالى:  عبده كما قال 
فله، واإن ظن �سرا فله()55(، والبعد عن ظن ال�صوء برب العاملني؛ لأن ظن ال�صوء 

باهلل -تعالى- يقدح يف تنزيهه -�صبحانه، كما قال تعالى: { ڳ   ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  
ڻۀ}]الفتح:6[، فمن ظنَّ باأن اهلل - �صبحانه - ل ين�صُر ر�صوَله ودينه، ول يتم 

)55( رواه الإمام اأحمد و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم )4315(.
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اأمره، ول يوؤيده، ويوؤيد حزبه؛ فقد ظن باهلل ظن ال�صوء، ومن ظَنّ اأن اهلل - �صبحانه 
ل  اإليهم ر�صله، ول ينزِّ لنَي عن الأمر والنهي، ول ُير�صل  - يرُتك خلقه �ُصدى، معطَّ
عليهم كتبه، بل يرتكهم َهَماًل كالأنعام، فقد َظَنّ باهلل ظن ال�صوء، ومن ظن اأن اهلل 
لن يجمع عباَده بعد موتهم للثواب والعقاب يف دار يجازي املح�صَن فيها باإح�صانه، 
وامل�صيَء باإ�صاءته ويظهُر للعاملني كلِّهم �صدَقه و�صدَق ر�صله، واأن اأعداءه كانوا هم 
الكاذبني، فقد ظَنّ به ظن ال�صوِء، ومن ظن باهلل اأن يكون يف ملكه ما ل ي�صاء ول 
ِدُر على اإيجاده وتكوينه، فقد ظَنّ به ظن ال�صوء، ومن ظَنّ باهلل اأنه ل َي�صمع ول  َيقحْ
ُر، ول يعلم املوجودات، ول َعدد ال�صماواِت والأر�ِص، ول النجوم، ول بني اآدَم  ُيب�صِ
به ظن  فقد ظن  الأعيان،  املوجودات يف  من  �صيئًا  يعلم  ول  واأفعالهم،  وحركاتهم 
ال�صوء، وباجلملة، فمن ظَنّ باهلل خالف ما و�صف به نف�صه وو�صفه به ر�صوله ¤، اأو 

عطل حقائق ما و�صف به نف�صه، وو�صفته به ُر�صله، فقد ظن به ظن ال�صوء.

العتقاد واليقني باأن من اأراد الأمن وال�صالم �صواء يف نف�صه، اأو يف بيته، اأو يف . 6
باأحكامه  واللتزام  به،  والأن�ص  باهلل    الإميان  اإل يف  يكون  فاإنه ل  جمتمعه 

و�صريعته التي كلها اأمن و�صالم على الفرد والأ�صرة واملجتمع.

كتابه . 7 يف  جاء  الذي  للحق  والنقياد  وعبادته،  بتوحيده  -تعالى-  هلل  التوا�صع 
عليهم،  التكرب  وعدم  اهلل  لعباد  والتوا�صع   ،¤ ر�صوله  ل�صان  وعلى  -�صبحانه- 
¤: )الكرب بطر احلق وغمط  والبعد عن ظلمهم وه�صم حقوقهم، كما قال 
النا�س()56(، ولبن القيم كالم نفي�ص يف التوا�صع للحق واأ�صناف النا�ص الأربعة 

جاء  مما  �صيئاً  يعار�ض  ال  �أن   ..« فقال:  له،  ومعار�صتهم  عليه  تكربهم  يف 
�مل�صماة  �لعامل،  يف  �ل�صارية  �الأربعة  �ملعار�صات  من  ب�صيء   ¤ �لر�صول  به 

باملعقول، و�لقيا�ض، و�لذوق، و�ل�صيا�صة:
ن�صو�ض  عار�صو�  �لذين   - �ملتكلمني  من  �لكرب  �أهل   - للمنحرفني  �الأول:   

)56( رواه م�صلم برقم )91(.

ُر الُم - الُمَتَكبِّ وُس - السَّ وُح - الُقدُّ المجموعة الخامسة : الُسبُّ



154 اأَلْسَماُء الُحْسَنى تصنيفًا ومعَنى 

�لوحي مبعقوالتهم �لفا�صدة، وقالو�: �إذ� تعار�ض �لعقل و�لنقل قدمنا �لعقل 
وعزلنا �لنقل؛ �إما َعْزل تفوي�ض، و�إما َعْزل تاأويل.

�لقيا�ض  عار�ض  �إذ�  قالو�:   - �لفقه  �إلى  �ملنت�صبني  من   - للمتكربين  �لثاين: 
و�لر�أي �لن�صو�ض، قدمنا �لقيا�ض على �لن�ض، ومل نلتفت �إليه.

�لت�صوف و�لزهد - فاإذ�  �إلى  �ملنت�صبني  �لثالث: للمتكربين �ملنحرفني - من 
مو� �لذوق و�حلال ومل يعبوؤو� باالأمر. تعار�ض عندهم �لذوق و�الأمر، قَدرّ

�لر�بع: للمتكربين �ملنحرفني من �لوالة و�الأمر�ء �جلائرين �إذ� تعار�صت عندهم 
�ل�صريعة و�ل�صيا�صة، قدمو� �ل�صيا�صة ومل يلتفتو� �إلى حكم �ل�صريعة«)57(.

اليقني باأنه ما من متكرب وطاغية اإل و�صيق�صمه اهلل   يف الدنيا اأو يف الآخرة، . 8
قال النبي ¤: )يح�سر املتكربون يوم القيامة اأمثال الذر يف �سور الرجال، 
يغ�ساهم الذل من كل مكان، ي�ساقون اإلى �سجن يف جهنم ي�سمى َبْوَل�س)58(، 

اخلبال()59(،  طينة  النار،  اأهل  ع�سارة  من  ي�سقون  الأنيار،  نار  تعلوهم 

وهذا يثمر يف قلب املوؤمن عدم الغرتار بقوة الأعداء وجربوتهم؛ فاإن اهلل   
فوقهم وقا�صمهم متى اأخذ املوؤمنون باأ�صباب الن�صر و�صروطه.

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

( من اأ�صماء الذات الدالة على �صفات  ُ لُم - املَُتَكرِبّ و�ُس - ال�َسّ وُح - الُقدُّ )ال�ُسبُّ

َياء( .. ولذا كان من املنا�صب  و�ض - �ل�صالمة - �ْلِكرْب و�ْلِكرْبِ بوح -�لُقدُّ اهلل الذاتية )�ل�ُصرّ
دعاء اهلل - �صبحانه وتعالى - والثناء عليه، بهذه الأ�صماء، يف جميع حاجات العبد، بل اإن 
اأحب الكالم اإلى اهلل تنزيهه وت�صبيحه، وذكر حمامده، كما جاء عنه ¤: )اإن اأحب الكلم 

)57( )مدارج ال�صالكني( لبن القيم )جـ 2: �ص: 347(.
�ِص داِخِلِه من اخلال�ص. انظر )مرقاة  َي ال�صجن ِبذلك ِلَياأحْ َعل( من )الإبحْال�ِص(، مبعنى: الَياأ�ص، و�ُصمِّ َل�ص: على وزن )َفوحْ )58( َبوحْ

املفاتيح �صرح م�صكاة امل�صابيح( للمال علي القاري )جـ:8 – �ص:3193(، )الطبعة الأولى – 1422 هـ - دار الفكر (
)59( رواه الإمام اأحمد والرتمذي وح�صنه الألباين يف �صحيح اجلامع )8040(.
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والثناء  الدعاء  بخ�صو�ص  ال�صنة  �سبحان اهلل وبحمده()60(،  ومما جاء يف  اإلى اهلل، 

¤ كان يقول يف ركوعه  على اهلل - �صبحانه وتعالى - بهذه الأ�صماء وال�صفات: اأن النبي 
و�صجوده: )�سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر يل()61(،  وكان ¤ اإذا هب من 
الليل: )كرب ع�سرًا، وحمد ع�سرًا، وقال: �سبحان اهلل وبحمده ع�سرًا، وقال: �سبحان 
امللك القدو�س ع�سرًا، وا�ستغفر ع�سرًا، وهلل ع�سرًا، ثم قال: اللهم اإين اأعوذ بك من 

�سيق الدنيا و�سيق يوم القيامة ع�سرًا، ثم يفتتح ال�سلة()62(، وكان ¤: ل يقوم من 

اأ�ستغفرك و اأتوب  اأنت،  اإله اإل  اإل قال: )�سبحانك اللهم ربي و بحمدك، ل  جمل�ٍص 
اإليك، وقال: ل يقولهن اأحد حيث يقوم من جمل�سه اإل غفر له، ما كان منه يف ذلك 

الُم( قوله ¤ يف  املجل�س()63(،  ومما ورد من الدعاء بالو�صف الذي دل عليه ا�صم )�ل�َصرّ

حديثـــه عن يــوم القيامة: ) ..  ونبيكم قائم على ال�سراط يقول: رب �سلِّم �سلِّم، حتى 
تعجز اأعمال العباد، حتى يجيء الرجل فل ي�ستطيع ال�سري  اإل زحفًا .. ()64(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

¤ فقال:  اأر�ص احلب�صة لقيه ر�صول اهلل  › من  اأبي طالب  َقِدم جعفر بن  æ  ملا 
ر�أ�صها  �مر�أة على  ْت  َمررّ قال جعفر:  باأر�س احلب�سة(  راأيته  باأعجب �سيء  )حدثني 
ِمْكتل فيه طعام، فمر بها رجل على فر�ض فاأ�صابها فرمى به، فجعلت تنظر �إليه، وهي 
تعيده يف مكتلها، وهي تقول: ويل لك من يوم ي�صع �مللك كر�صيه فياأخذ للمظلوم 
�ُس اهلل اأمة ل  من �لظامل، ف�صحك ر�صول اهلل ¤ حتى بدت نواجذه فقال: )كيف ُيَقدِّ

يوؤخذ ل�سعيفها من �سديدها حقه وهو غري متعتع؟)65(()66(.

)60( رواه م�صلم برقم )2731(.
)61( رواه البخاري برقم )794(، وم�صلم برقم )484(.

)62( رواه اأبو داود وح�صنه الألباين يف �صحيح اأبي داود برقم )5085(.
)63( رواه احلاكم و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم )4867(.

)64( رواه م�صلم برقم )195(.
ِعُجه، فيرتدد بكالمه، وَيَتَبَلُّد فيه ل�صاُنه. ِلُقه وُيزحْ يب ال�صعيف اأًَذى ُيقحْ )65( متعتع: بفتح التاء، اأَي من غري اأَن ُي�صِ

)66( رواه البيهقي و�صححه الألباين يف تخريج كتاب ال�صنة برقم )582(.
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æ قال تعالى: {ڈ  ڈ    ژ  ژ}]ال�صافات:87[، قال ابن م�صعود ›: 
، و�لذي  ُه، ما �أُعطَي عبٌد �صيئاً خري�ً من ُح�ْصن �لظِنرّ باهلل  »و�لذي ال �إله َغرْيُ
�أنَّ �خلرَي يف  َظنَُّه، وذلك  �أعطاه �هلل  �إال  ُه ال ُيح�ِصُن عبٌد باهلل �لظنَّ  َغرْيُ �إله  ال 

يده«)67(.

æ  قال تعالى: { گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

كثري:  ابن  قال  ہ}]الإ�صراء:44[،  ہ   ہ  ۀ    ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ں  
»�أي: وما من �صيء من �ملخلوقات �إال ي�صبح بحمد �هلل، ولكن ال تفقهون ت�صبيحهم 
�أيها �لنا�ض؛ الأنها بخالف لغاتكم، وهذ� عام يف �حليو�نات و�جلماد�ت و�لنباتات..  
وثبت يف ال�صحيح من حديث ابن م�صعود › اأنه قال: )كنا ن�صمع ت�صبيح �لطعام وهو 
يوؤكل()68(، ومن حديث اأبي ذر ›: اأن النبي ¤ : )اأخذ يف يده ح�سيات، ف�ُسمع لهن 
ت�سبيح كحنني النحل()69(، ومن  حديث عبد اهلل بن عمرو  قال: نهى ر�صول اهلل ¤ عن 

قتل ال�صفدع، وقال: )نقيقها ت�سبيح()70(«)71(.

يعمل  ما  »�أر�أيت   :‹ ح�صني  بن  عمران  يل  قال  الدوؤيل:  الأ�صود  اأبو  قال    æ

�لنا�ض �ليوم ويكدحون فيه، �أ�صيء ُق�صي عليهم وم�صى عليهم من قدر ما �صبق، 
�أو فيما ي�صتقبلون به مما �أتاهم به نبيهم، وثبتت �حلجة عليهم؟«، فقلت: بل �صيء 
الأ�صود:  اأبو  »�أفال يكون ظلما؟!«  قال  فقال عمران:  ق�صي عليهم، وم�صى عليهم. 

)67( )ح�صن الظن باهلل( لبن اأبي الدنيا، )�ص: 60( برقم الأثر )82(.
)68( رواه البخاري برقم )3579(.

روي  وقال:  الزوائد  الهيثمي يف جممع  رواه  واحلديث  امل�صانيد(،  م�صهور يف  تف�صريه: )حديث  كثري يف  ابن  عنه  قال   )69(
باإ�صنادين ورجال اأحدهما ثقات ويف بع�صهم �صعف، و�صحح الألباين مثله يف تخريج )كتاب ال�صنة( برقم )1146( من حديث 
الأر�ِص  على  فو�صعهن  اأخذهن  ثم  يِدِه  يف  َن  ححْ ف�َصبَّ يِدِه  يف  فاأخذهن  يديه  بني  مو�صوعٌة  ياٌت  )وَح�صَ وفيه:  الغفاري  ذر  اأبي 

َن(. َفَخَر�صحْ
وقال  العا�ص،  بن  عمرو  بن  عبداهلل  على  موقوفًا  �صح  النووي:  عنه  وقال  موقوفًا،  و�صححه  ال�صنن  يف  البيهقي  رواه   )70(
: الظاهر يف مثل هذا الذي �صح عن عبد اهلل بن عمرو .. اأنه يف حكم املرفوع، لأنه  ال�صنقيطي يف اأ�صواء البيان ]الأنعام:141

ل جمال للراأي فيه، لأن علم ت�صبيح ال�صفدع .. ل يكون بالراأي.
. )71( تف�صري)القراآن الكرمي( لبن كثري عند تف�صري ]الإ�صراء: 44
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ففزعت من ذلك فزعا �صديدً�!، وقلت: كل �صيء خلق �هلل وملك يده، فال ي�صاأل 
عما يفعل وهم ي�صاألون. فقال يل عمران: »يرحمك �هلل!، �إين مل �أرد مبا �صاألتك �إال 

الأحزر عقلك)72(«)73(.

æ كان »خالد بن الريان املحاربي« �صاحب حر�ص عبد امللك بن مروان وابنيه الوليد 
و�صليمان، فلما ا�صُتخِلف عمر بن عبد العزيز؛ وراأى خالد بن الريان قادما عليه من بعيد قال 
عمر ملن عنده: »�أترون هذ� �ملقبل؟!، و�هلل �إن كنت الأ�صري يف مركب �لوليد و�صليمان 
ويل من قر�بتهم، فُيلقي د�بتي يف �لوحل، ويركب �جَلَدد)74(، فاإن كان يفعل بي ذلك 
فهو لغريي �أ�صد �حتقار�! فلما دنا و�صلم، قال له عمر: �إنك قد ق�صيت من هذ� �ل�صيف 
وطر�، فتفرغ لنف�صك، و�ن�صرف �إلى �أهلك، وخذ يا غالم �صيفه، فقال خالد: �أن�صدك 
�هلل يا �أمري �ملوؤمنني! و�إن هذ� مل يكن رجائي فيك!، فعزله عمر، وقال: �للهم �إين قد 
و�صعت لك خالد بن �لريان، �للهم ال ترفعه �أبد�!، فلم يزل ب�صٍر حتى مات!، قال نوفل 
بن الفرات: ما ر�أيت �صريفا خمد ذكره حتى ال يذكر مثله! �إن كان �لنا�ض ليقولون: 

ما فعل خالد �أحي �أو قد مات؟!«)75(.

æ  نقل اأبو طالب املكي قول �صفيان الثوري: »من �أذنب ذنباً، فعلم �أن �هلل تعالى 
فقال اهلل  ره عليه، ورجى غفر�نه؛ غفـر �هلل له ذنبه، الأن �هلل تــعالى عريرّ قوماً  قدرّ
�صبحانه  وقد قال  }]ف�صلت:23[،  {چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ   تعـــالى: 
�أي هلكى،  }]الفتح:12[،  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  وتعالى يف مثله: { 
�أهل  من  كان  ح�صناً  ظنرّ  من  �أنرّ  على  دليل  �الآيتني  ففي  املكي:  طالب  اأبو  قال  ثم 

�لنجاة«)76(.
)72( لأحزر عقلك: اأي لأمتحن عقلك، واأخترب فهمك ومعرفتك.

)73( رواه م�صلم برقم )2650(.
لحْبة، امل�صتوية. )74(  يركب اجَلَدد: اأي يخ�ص نف�صه بالأَر�ص الغليظة، ال�صُّ

)75( )تاريخ دم�صق( لبن ع�صاكر )جـ:16 – �ص: 29 - 30(.
)76( )قوت القلوب( لأبي طالب املكي )جـ:1 – 362(.
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وال�صنة،  للدين  نا�صرًا  الهروي«  الأن�صاري  حممد  بن  »عبداهلل  الإمام  كان   æ

من غري مداهنة لأمري ول وزير، فَعُظَم �صاأنه، وارتفعت مكانته عند النا�ص مما جعله 
هدفًا ومق�صدًا للح�صاد من املبتدعة واملغر�صني، ومن ذلك اأنه ملا َقِدَم ال�صلطان »األب 
اآر�صالن«)77( مدينة »هراة«)78(، ق�صده العلماء والروؤ�صاء والوجهاء للتحية وال�صالم، 
وكان بع�ص املبتدعة قد ذهبوا اإلى الإمام الهروي يف بيته وقالوا له: قد جاء ال�صلطان 
قد  وكانوا  بال�صالم!،  نبداأك  اأن  فاأحببنا  عليه  ون�صلم  اإليه  نخرج  اأن  عزم  على  ونحن 
دون  �صجادته  وتت  الإمام  حمراب  يف  نحا�صٍ  من  �صغرٍي  �صنمٍ  اإخفاء  على  تواطوؤوا 
الهروي،  الإمام  من  به  وا�صتغاثوا  ال�صلطان،  اإلى  وذهبوا  عنده،  من  فخرجوا  علمه!، 
فَعُظَم  تعالى على �صورته!،  اأن اهلل  واأنه يرتك يف حمرابه �صنما يزعم  م،  واأنه جُم�صِّ
ذلك على ال�صلطان، وبعث جماعة؛ فدخلوا بيت الإمام، وق�صدوا حمرابه، وا�صتخرجوا 
ال�صنم، واأح�صروه اإلى ال�صلطان!، فلما راه بعث من اأح�صر اإليه الإمام الهروي، فدخل 
»ما  ال�صلطان:  له  فقال  ال�صلطان!،  غ�صب  ا�صتد  وقد  والوجهاء  ال�صنم  وراأى  الإمام، 
ْفر)79( �صبه �للعبة(!، قال: ل�صت عن ذا  هذا؟!، قال الإمام: )�صنٌم ُيعمل من �ل�صُ
اأ�صاألك!، قال: فعمَّ ي�صاألني �ل�صلطان؟، قال: اإن هوؤلء يزعمون اأنك تعبد هذا، واأنك 
َورّي: )�صبحانك هذ� بهتان  تقول: اإن اهلل على �صورته!، فقال الإمام ب�صولة و�صوت َجهحْ
عظيم(!، فوقع يف قلب ال�صلطان اأنهم كذبوا عليه، فاأمر به فاأخرج اإلى داره ُمكّرمًا، 
وقال لهم: ا�صُدقوين!، وهددهم، فقالوا: نحن يف يد هذا الرجل يف بلية من ا�صتيالئه 
ل بهم ال�صلطان، واأهانهم، و�صادر جزءًا  علينا بالعامة، فاأردنا اأن نقطع �صّره عنا!، فنكَّ

من اأموالهم«)80(.

)77( ال�صلطان األب اآر�صالن: ال�صلطان الثاين للدولة ال�صلجوقية، وكان واليًا على خر�صان قبل اأن يتولى حكم ال�صالجقة بعد 
وفاة عمه ال�صلطان ُطغُرل بك، وهو قائد معركة )مالذكرد( ال�صهرية مع البيزنطيني �صنة 463هـ.

)78( هراة: مدينة قدمية من اأهم مدن خرا�صان، فتحها امل�صلمون بقيادة الأحنف بن قي�ص عام 22 هـ، وتقع اليوم يف �صمال غربي اأفغان�صتان.
ر: النحا�ص الأ�صفر. فحْ )79( ال�صُ

)80( )�صري اأعالم النبالء( للذهبي )�ص: 2509-2510( يف ترجمة العامل عبداهلل بن حممد الأن�صاري الهروي برقم )3406(.
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الــمــجــمــوعـــــــ6ـــــــــة
مو�سوع الأ�سماء: اْلَعَظَمُة
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الَكِبرُي - الَعِظيُم - املَجيُد

المجموعة السادسة : الَكِبيُر - الَعِظيُم - الَمجيُد



160 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

الــمــجــمــوعـــ6ــــة

مو�سوع الأ�سماء: اْلَعَظَمُة

)20 - 19 - 18(

الَكِبرُي - الَعِظيُم - املَجيُد

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

ڑ       تعالى:{ژ   قوله  منها  مرات(،   6( الكرمي  القراآن  يف  ورد  الَكِبرُي:    æ

ڑ  ک    ک}]الرعد:9[، ومن ال�سنة قوله ¤:)اإذا ق�سى اهلل الأمر يف 
ال�سماء، �سربت املالئكة باأجنحتها خ�سعانا لقوله، كال�سل�سة على �سفوان، فاإذا فزع 

عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟، قالوا للذي قال: احَلقَّ َوْهَو الَعِلىُّ الَكِبرُي ()1(.

æ  الَعِظيُم: ورد يف القراآن الكرمي )6 مرات( منها قوله تعالى:{  ېئ     ېئ     ىئىئ   

¤ اإذا دخل امل�سجد قال:  ىئ  ی   ی}]البقرة:255[، ومن ال�سنة كان ر�سول اهلل 
الرجيم،  ال�سيطان  من  القدمِي،  و�ُسْلَطاِنِه  الكرمِي،  وبوجِهِه  العظيِم،  باهلل  )اأعوُذ 

وقال: اإذا قال ذلك ُحِفَظ منه �سائر اليوم()2(.

æ  املَجيُد: ورد يف القراآن الكرمي مرتني يف قوله تعالى:  {ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ}]هود:73[ وقوله تعالى:{ ے     ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  

ڭ}]الربوج:14-15[، ومن ال�سنة تعليم الر�سول ¤ ل�سحابته كيفية ال�سالم وال�سالة 
لِّ على حممٍد وعلى اآل حممٍد، كما �سلَّيت على اإبراهيم،  عليه بقوله:)قولوا: اللَُّهمَّ �سَ

يٌد ..()3(. وعلى اآل اإبراهيم، اإنك َحِميٌد َمِ

)1( رواه البخاري برقم )4701(.
)2( رواه اأبو داود والبيهقي و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )4715(.

)3( رواه البخاري برقم )3370(.
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ثانيًا: املعنى اللغوي:

َيْكرُبُ  َكرُبَ  فعله:  بـ)الِكب(،  للمو�سوف  )فعيل(  وزن  على  م�سبهة  �سفة  الَكِبرُي:    æ

كبري، والتكبري:  َعُظَم، فهو  اأَي  َكُبَ َيْكب:  َغِر، يقال:  : نقي�ض ال�سِّ والِكَبُ كبري،  ِكرَبًا، فهو 
: {  ٿ  ٿ   يو�سف  تعالى يف ق�سة  ا�ستعظمُته، ومنه قوله  ال�ّسيَء:  ُت  التعظيم، واأكَبْ
ٿ }]يو�سف:31[، اأي: اأَعَظْمَنه واأجلَْلَنه، ويكون الِكب يف ات�صاع الذات، وَعَظمة ال�صفات، 
ويف التعايل باملنزلة والرفعة، و)الَكِبرُي(: العظيم اجلليل، كبري الذات وال�صفات، الذي هو 
اأكُب من كلِّ �صيء، واأعظُم من كلِّ �صيء، واأجلُّ من كلِّ �صيء، يف ذاته و�صفاته واأفعاله)4(.

æ  الَعِظيُم:  �سفة م�سبهة على وزن )فعيل( للمو�سوف  بـ)الَعَظَمة(،  فعله: َعُظَم  َيْعُظم 

َغر،  ِعَظمًا، فهو َعِظيم، ويدل الفعل يف اأ�سله اللغوي على: ِكَب وقوة، والِعَظُم: خالُف ال�سِّ
اأن، كبري القدر، والتعِظيم:  وَعُظَم ال�سيء: كُب وَفُخم، وعلت مكانته، فهو عظيم ال�صَّ

التَّْبِجيل، والِعَظُم يو�صف بها الذوات واملعاين، فمن الأول قوله تعالى: { ڤ  ڤ  
ڤڤ  ڦ           ڦ   }]ال�سعراء:63[، وقوله تعالى: { ٻ  پ  پ  پ  پ   
ى   ى   ېې   ې   ې      } تعالى:  قوله  الثاين  ومن  ڀ}]النمل:23[،  ڀ  
تعالى: {ڱ  ڱ     ڱ  ں}]القلم: 4[، فكل مو�سوف  ائ}]يو�سف:2٨[، وقوله 
بح�سبه، فِعظم الذات �صيء، وِعَظم �صفاتها �صيء، وِعَظم اأفعالها �صيء، واهلل  له 
الَعَظَمة بكل اعتبار؛ وكل وجه،  فهو  اأعظم من كل �صيء يف ذاته و�صفاته واأفعاله، 

واأنه امل�صتحق لكل اأنواع التعظيم بالقلوب والأل�صن واجلوارح)5(.

)4( انظر )ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي )�ض: 155(، و)معجم مقايي�ض اللغة( لبن فار�ض )جـ:5- �ض:153( 
مادة: )كرب(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 4 - �ض: 139(، مادة )كرب(، و)ل�سان العرب( لبن 
العربية  اللغة  ومعجم   ،)1374 – )جـ:4  القيم:  لبن  املر�سلة(  و)ال�سواعق  )كرب(،  مادة:   :)125 �ض:   -  5 )جـ:  منظور 

املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ك ب ر(، )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�ض: 374(.
)5( انظر: )معجم مقايي�ض اللغة( لبن فار�ض )جـ:4- �ض: 355( مادة: )عظم(، و)ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 12 - 
�ض: 409(، مادة: )عظم(، )ال�سواعق املر�سلة( لبن القيم: )جـ:4 – 1374(، و)�سرح الق�سيدة النونية( للدكتور حممد 
خليل هرا�ض )جـ:2 - �ض: 6٨(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ع ظ م(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى( 

للر�سواين )�ض: 423(.
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دًا  æ  املَجيُد:  �سفة م�سبهة على وزن )فعيل( للمو�سوف بـ)امْلَْجِد(، فعله: َمد ميُجد َمْ

َعة، وبلوغ النهاية يف اأمر  وَماَدًة، فهو َميٌد، ويدل الفعل يف اأ�سله اللغوي على: الكرثة، وال�صَّ
ال�سجر، من  نوعان من  والَعَفار، وهما  امَلْرُخ  وا�ْصَتْمَجَد  ناٌر،  �سجٍر  كلِّ  العرب: يف  تقول  حممود، 
ُيكرِث  مبن  ها  ف�ُسبِّ ح�سبهما،  هو  ما  النار  من  واأخذا  ا�ستكرثا  واملعنى:  واتقادًا،  ا�ستعاًل  اأ�سرعها 
الوا�صع،  ال�صرف  واملَْجُد:  العايل،  ال�صرف  يف  املثل  بهما  ُي�سرب  ولذا  للمجد،  طلباً  العطاء 
واإذا قال:   ..( الفاحتة:  قراءة  والف�صل، ومن حديث  واأفعال اخلري  الكمال،  اأو�صاف  وكرثة 
مني، واأثنى عليَّ ب�صفات  فني وَعظَّ َدين َعْبدي()6(: اأَي �صرَّ { ٺ  ٺ    ٺ }، قال: َمَّ
يف  املتناهي  وال�صمائل،  واخل�صال  الفعال  ح�صن  ال�صريف،  الكرمي،  و)امَلجيُد(:  اجلالل، 

ال�صرف وال�صوؤدد، الذي بلغ غاية املجد والعظمة والكمال يف ذاته و�صفاته واأفعاله)7(.

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 
æ الَكِبرُي: الذي هو »اأكرب من كل �سيء يف ذاته واأو�سافه واأفعاله«)٨(، قال ابن جرير: 

اخلطابي:  وقال  منه«)9(،  اأعظم  �صيء  ول  دونه،  �صيء  كل  الذي  العظيم  »)الَكِبرُي(: 
»)الَكِبرُي(: املو�صوف باجلالل، وكب ال�صاأن، ف�صغر دون جالله كل كبري، ويقال: هو 
الذي كب عن �صبه املخلوقني«)10(، وقال الزجاجي: »)الَكِبرُي(: العظيم اجلليل«)11(، 
وعزة  ومعنى  وقدراً  ذاتاً  �صيء،  كل  من  اأكب  -�صبحانه-  »فاهلل  القيم:  ابن  ويقول 

وجاللة، فهو اأكب من كل �صيء يف ذاته و�صفاته واأفعاله«)12(.
)6( اأخرجه م�سلم برقم: )395(.

)7( انظر: )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الّزّجاج )�ض: 53(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�ض: 74(، و)معجم 
مقايي�ض اللغة( لبن فار�ض )جـ:5- �ض:297( مادة: )مد(، و)املفردات( للراغب الأ�سفهاين )جـ: 2 - �ض :59٨( مادة: 
)مد(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 4 - �ض: 29٨(، مادة )مد(، و)ل�سان العرب( لبن منظور 
)جـ: 3 - �ض: 395(: مادة: )مد(، و)التبيان يف اأميان القراآن( لبن القيم )�ض:147(، و)�سرح الق�سيدة النونية( للدكتور 

حممد خليل هرا�ض )جـ:2 - �ض: 71(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: م ج د(.
)٨( )�سفاء العليل( لبن القيم )جـ:3- �ض: 1010(.

)9( )تف�سري الطربي( عند تف�سري :]احلج: 62[.
)10( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�ض: 66(.

)11( )ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي )�ض: 155(.
)12( )ال�سواعق املر�سلة( لبن القيم )جـ:4 - �ض: 1379(.
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�سيء، يف ذاته و�سفاته  اأعظم من كل  .. فهو -تعالى-  العظمة  له  »الذي  الَعِظيُم:     æ

و�صلطانه«)14(،  ملكه  يف  واجلالل  العظـمة  ذو  »)الَعِظيُم(:  الزجاجي:  قال  واأفعاله«)13(، 
وقال ال�سيخ ال�سعدي: ».. واعلم اأن معاين التعظيم الثابتة هلل وحده نوعان؛ اأحدهما: اأنه 
مو�صوف بكل �صفة كمال، وله من ذلك الكمال اأكمله، واأعظمه واأو�صعه، فله العلم املحيط، 
والقدرة النافذة، والكبياء، والعظمة، .. والثاين: اأنه ل ي�صتحق اأحد من اخللق اأن ُيعّظم 
واأل�صنتهم، وجوارحهم؛  بقلوبهم،  يعّظموه  اأن  عباده  من  في�صتحق   اهلل؛  ُيعّظم  كما 
وذلك ببذل اجلهد يف معرفته، وحمبته، والذل له، والنك�صار له، واخل�صوع لكبيائه، 

واخلوف منه، واإعمال الل�صان بالثناء عليه، وقيام اجلوارح ب�صكره وعبوديته« )15(.

æ  املَجيُد: »وا�سع ال�سفات عظيمها، كثري الّنعوت كرميها«)16(، قال ابن جرير: »)َميٌد(: 

خلقه  ومده  بفعاله،  د  متجَّ »)امَلجيُد(:  الأزهري:  وقال   كرمي«)17(،  وثناء  ومدح  مد  ذو 
و�صعتها، وعدم  املت�صمن لكرثة �صفات كماله  »)امَلجيُد(: هو  القيم:  ابن  ويقول  لعظمته«)1٨(، 
اإح�صاء اخللق لها، و�َصَعِة اأفعاله وكرثة خريه ودوامه«)19(، ويقول ال�سيخ ال�سعدي: »واملجد: هو 
عظمة ال�صفات و�صعتها، فله �صفات الكمال، وله من كل �صفة كمال اأكملها واأمتها واأعمها«)20(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:
اأ�سماٌء تدلُّ على جملة  اأو�ساف متعددة من �سفات الكمال، ول  )الَكِبرُي والَعِظيُم وامَلجيُد(: 
تخت�ض ب�سفة معينة اأو معنى مفرد، فاهلل  )َكِبرٌي َعِظيٌم َميٌد( يف ذاته و�سفاته وقدره)21(، 
�سيخ  يقول  عليه،  ويزيد  يت�سمنه،  لأنه  )الَعِظيِم(،  اأو�سع يف معناه من  )الَكِبري(  باأن  بع�سهم  وفرق 

)13( )املرتع الأ�سنى .. من كتب ابن القيم( لعبد العزيز الداخل )�ض: 552(.
)14( )ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي )�ض: 111(.

)15( )احلق الوا�سح املبني( لل�سيخ ال�سعدي )�ض: 27 - 2٨( بت�سرف ي�سري.
)16( )فقه الأ�سماء احل�سنى( للبدر )�ض: 237(.

)17( )تف�سري الطربي( عند تف�سري الآية )73(  من �سورة هود.
)1٨( )ل�سان العرب( لبن منظور )جـ:3 - �ض:395( ون�سبه لالأزهري يف )التهذيب(.

)19( )التبيان يف اأميان القراآن( لبن القيم )�ض: 147(.
)20( تف�سري ال�سعدي عند تف�سري: ]هود: 73[. 

)21( انظر )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ:1 – �ض: 159 – 160(.

المجموعة السادسة : الَكِبيُر - الَعِظيُم - الَمجيُد



164 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

الإ�سالم ابن تيمية: »ويف قوله: )اهلل اأكب( اإثبات عظمته؛ فاإّن الكبياء تت�صّمن العظمة، ولكن 
فاإّن  اأكب(  بقول: )اهلل  والأذان  ال�صالة  امل�صروعة يف  الألفاظ  اأكمل؛ ولهذا جاءت  الكبياء 
)يقول اهلل  اأّنه قال:   ¤ النبي  ال�صحيح عن  اأعظم( كما ثبت يف  اأكمل من قول )اهلل  ذلك 
فجعل  عّذبته()22(،  منهما  واحدًا  نازعني  فمن  اإزاري،  والعظمة  ردائي  الكربياء  -تعالى: 
من  اأبلَغ  التكبرُي  كان  فلّما  اأ�صرف،  الرداء  اأّن  ومعلوم  كالرداء،  والكبياء  كالإزار،  العظمة 
التعظيم �صّرح بلفظه، وت�صّمن ذلك التعظيم«)23(، ويقول ابن عثيمني: »)اْلَكِبرُي( لي�س معناه 
ذاته، فال�صماوات  اأن اهلل تعالى ل مياثله �صيء يف  )اْلَعِظيم(، بل معناه ذو الكبياء، ومعناه 
ا )اْلَعِظيُم(:  ال�صبع والأر�صني ال�صبع يف كفه �صبحانه وتعالى كخردلة)24( يف كفِّ اأحدنا .. واأمَّ
ذو العظمة، والعظمة عبارة عن اجلالل، فهو اجلليل البالغ يف ال�صفات غايتها، وعظمة ال�صيء 
ة اأيِّ �صيء يحتمل من املعاين فهو داخل يف  ة العلم، قوَّ ة ال�صلطان، قوَّ اأو عظمة العظيم تعني قوَّ
كلمة العظيم«)25(، ويقول ال�سيخ ال�سعدي: »)الَكِبرُي( يف ذاته، ويف اأ�صمائه، ويف �صفاته، الذي من 
عظمته وكبيائه اأن الأر�س قب�صته يوم القيامة، وال�صماوات مطويات بيمينه، ومن كبيائه 
بل هنا ما  تعالى  اأكب خملوقات اهلل  لي�س  والكر�صي   .. والأر�س  ال�صماوات  و�صع  اأن كر�صيه 
الأفكار  املخلوقات حتري  اإل هو، ويف عظمة هذه  يعلمه  وما ل  العر�س،  اأعظم منه وهو  هو 
وتكل الأب�صار، وتقلقل اجلبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها؟!.. 
)الَعِظيُم( الذي تت�صاءل عند عظمته جبوت اجلبابرة، وت�صغر يف جانب جالله اأنوف امللوك 
القاهرة، .. ومن عظمته وكبيائه اأن نوا�صي العباد بيده، فال يت�صرفون اإل مب�صيئته، ول 
اجل�صيمة  والكبياء  العظيمة  العظمة  له  من  ف�صبحان   .. باإرادته،  اإل  وي�صكنون  يتحركون 
، وعلى كمال  والقهر والغلبة لكل �صيء«)26(، وبذلك يكون ا�سم )الَكِبري( دال على ذات اهلل 
�سفاته وعظمتها، و)الَعِظيُم( يدل على جالله، وِعظم �سفاته التي بلغت غايتها يف القوة واملتانة التي 

. ي�ستحق عليها كل تعظيم واإجالل، ومتجيد واإكرام، فتبارك اهلل ذو اجلالل والإكرام 

)22( رواه اأبوداود، و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع )4311(.
)23( مموع الفتاوى )جـ:10 - �ض:253(.

م�سم، وي�سرب بها املثل يف ال�سغر واخلفة والقلة. )24( اخَلْرَدلُة: حبوُب دقيقُة كحبِّ ال�سِّ
، بت�سرف ي�سري. )25( )تف�سري القراآن العظيم( لبن عثيمني عند تف�سري: ]�سباأ: 23  و]ال�سورى: 4

، بت�سرف ي�سري. )26( تف�سري ال�سعدي عند تف�سري الآيات: ]البقرة: 255  و]احلج: 62
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يف  النهاية  وبلوغها  و�سعتها،  وكمالها  �سفاته  كرثة  على  يدل  فهو  )امَلجيد(  اأما 
ال�سيخ  قال  والثناء،  املدح  وتعالى  �سبحانه  عليها  ي�ستحق  التي  والعظمة؛  وال�سوؤدد  ال�سرف 
والكبياء،  املجد  ب�صفات  املو�صوف  وهو  اجلليل،  العظيم  الكبري  »املجيد:  ال�سعدي: 
والعظمة واجلالل، الذي هو اأكب من كل �صيء، واأعظم من كل �صيء، واأجل واأعلى، 
وله التعظيم والإجالل يف قلوب اأوليائه واأ�صفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه 

واإجالله واخل�صوع له، والتذلل لكبيائه«)27(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

æ  الَكِبرُي: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )الَكِبري( »�صفة )الِكرب( وهي من 

ہ      ہ   ۀ   ۀ   {ڻ   تعالى:  قال  وال�سنة  بالكتاب  الثابتة  الذاتية«)2٨(،  اهلل  �صفات 
ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭۇ  ۇ  ۆ}]الإ�سراء:111[، 
ومن ال�سنة قوله ¤: )اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، خربت خيرب، اإنا اإذا نزلنا ب�ساحة قوٍم 

ف�ساء �سباح املنذرين()29(.

æ  الَعِظيُم: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )الَعِظيم( »�صفة )اْلَعَظَمة( وهي 

من �صفات اهلل الذاتية الثابتة بالكتاب وال�صنة«)30(، قال تعالى: { جت   حت  خت  مت  ىت  
وقل  راأ�سك،  ارفع  حممد،  يا  يل:  )فيقال   :¤ قوله  ال�سنة  ومن  يت}]احلاقة:33[، 
ي�سمع لك، و�سل تعطه، وا�سفع ت�سفع. فاأقول: يا رب، ائذن يل فيمن قال: ل اإله اإل 

اهلل، فيقول: وعزتي وجاليل وكربيائي وعظمتي؛ لأُْخِرَجنَّ منها من قال: ل اإله اإل 

اهلل()31(، قال الأ�سبهاين : »)الَعَظمة(: �صفة من �صفات اهلل، ل يقوم لها َخْلٌق، واهلل 

م ملال،  ُيَعظَّ هم بع�صاً، فمن النا�س من  ُم بها بع�صُ ُيَعظِّ تعالى َخلََق بني اخللِق َعَظمة 

)27( تف�سري ال�سعدي )تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان(، ف�سل: )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى(، )�ض: 17(.
)2٨( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�ض: 374-375(. )الكبري(.

)29( رواه البخاري برقم )364(.
( لل�سقاف )�ض: 1٨2(. )30( )�سفات اهلل 

)31( رواه البخاري )7510(، وم�سلم )193(.
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م ل�صلطان، ومنهم  م لعلم، ومنهم من ُيَعظَّ م لف�صل، ومنهم من ُيَعظَّ ومنهم من ُيَعظَّ
م  م ملعنى دون معنى، واهلل  ُيَعظَّ م جلاه، وكلُّ واحٍد من اخَلْلق اإمنا ُيَعظَّ من ُيَعظَّ
يف الأحوال كلها، فينبغي ملن عرف حقَّ عظمِة اهلل اأن ل يتكلم بكلمة يكرهها اهلل، ول 

يرتكب مع�صية ل ير�صاها اهلل، اإذ هو القائم على كل نف�س مبا ك�صبت«)32(.
»�صفة )امْلَْجد( وهي  ا�سمه -�سبحانه )امَلجيد(  امل�ستقة من  ال�سفة   : املَجيُد    æ

من �صفات اهلل الذاتية الثابتة بالكتاب وال�صنة«)33(، قال تعالى: {ٿ  ٹ   ٹ  
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ}]هود:73[، ومن ال�سنة: اأن ر�سول اهلل ¤ كان اإذا رفع 

�سئت من  ما  ال�سماوات والأر�ض وملء  قال: )ربنا لك احلمد ملء  الركوع  راأ�سه من 
�سيء بعد، اأهل الثناء واملجد ..()34(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

æ  اٱمْلَُتَعــايل: ورد القرتان مع ا�سمه -�سبحانه )الَكِبري( مرة واحدة يف قوله تعالى: 

{ژ  ڑ      ڑ  ک    ک}]الرعد:9[، وهو من باب اقرتان ال�سبب 
فهو  العلو،  �سفات  ا�ستحق  و�سفاته؛  ذاته  يف  والعظمة  الكربياء  ذو  فلكونه   بامل�سبب: 
م�ستعلي على كل �سيء بذاته وَقدره وَقْهره، يقول القرطبي: »)اْلَكِبرُي( الذي كل �صيء دونه، 
)امْلَُتَعاِل( عما يقول امل�صركون، امل�صتعلي على كل �صيء بقدرته وَقْهره«)35(، ويقول ال�سيخ 
ال�سعدي: »{ َوُهَو اْلَعِلي} بذاته، فوق جميع خملوقاته وقهره لهم، وعلو قدره، مبا له 
من ال�صفات العظيمة، جليلة املقدار {اْلَكِبرُي} يف ذاتــــــه و�صفاته«)36(؛ ولذا كانت �سفة 

العلو تنا�سبها الكربياء والعظمة { العلي الكبري} و{العلي العظيم}.

æ  احلليم: ورد القرتان مع ا�سمه -�سبحانه )الَعِظيم( يف حديث الكرب، يف قوله ¤: )ل 

)32(  )احلجة يف بيان املحجة و�سرح عقيدة اأهل ال�سنة( لأبي القا�سم الأ�سبهاين: )جـ:1 – �ض:130(، برقم الأثر: )33(.
( لل�سقاف )�ض:22٨(. )33( )�سفات اهلل 

)34( رواه م�سلم )471(.
)35( تف�سري القرطبي عنة تف�سري:  ]الرعد: 9[. 

)36( تف�سري ال�سعدي عند تف�سري : ]�سباأ:23[ .
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اإله اإل اهلل العظيم احلليم ..()37(، وحكمة ذلك - واهلل اأعلم - اأن اهلل  »على عظمته 

وكبيائه وقوته؛ فاإنه حليم بعباده، وحلمه عن قوة وعظمة، ولي�س عن عجز وحاجة .. 
فعظمته -�صبحانه- يزينها احللم؛ لأن الغالب يف عظماء الب�صر وملوكهم �صعف احللم 

عندهم؛ لأنهم يغرتون بعظمتهم، ويبط�صون مبن خالفهم ول يحلمون عنه«)3٨(.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

املجد  ب�سفات  املو�سوف  املَجيُد(  الَعِظيُم  - هو )الَكِبرُي  وتعالى  �سبحانه   -  اهلل 
اأكرب  هو  الذي  واأقواله،  واأفعاله  و�سفاته  ذاته  يف  د  املمجَّ واجلالل،  والعظمة  والكربياء، 
من كل �سيء، واأعظم من كل �سيء، واأَجلُّ واأعلى، وله التعظيم والإجالل يف قلوب اأوليائه 

واأ�سفيائه، قد ُمِلَئْت قلوبهم من تعظيمه واإجالله واخل�سوع له والتذلل لكربيائه. 

æ الأثر العملي:

والتذلل . 1 له، وال�ستكانة  اخلوف من اهلل  واحلياء منه، واخل�سوع واخل�سوع 
لعظمته وجربوته وحمبته، واإفراده وحده بالعبادة، وظهور اأثر ذلك يف املبادرة 
-�سبحانه- يف  له  والإخال�ض  عنه،  نهى  ما  واجتناب  به،  اأمر  فيما  اإلى طاعته 

ذلك، وتعظيم اأمره، والنقياد حلكمه. 

اجلليلة . 2 وال�سفات  الأ�سماء  من   ¤ ر�سوله  له  اأثبته  اأو  لنف�سه  اأثبته  ما  اإثبات 
وتنزيهه وتعظيمه -�سبحانه- من م�سابهة اأحد من خلقه كما يف قوله �سبحانه: 
{ ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ ٹ  ٹ}]ال�سورى: 11[، ومن نفى عنه 
ت�سبيهه  يوهم  اإثباتها  اأن  بدعوى  معانيها  فو�ض  اأو  اأّولها  اأو  �سفاته  -�سبحانه- 

باملخلوقني فقد �سل �سالًل مبينًا، ومل يعظم ربه -�سبحانه. 
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تعظيم اأمره -�سبحانه- ونهيه، وتعظيم ن�سو�ض الكتاب وال�سنة وال�ست�سالم لها . 3
وعدم التقدم بني يدي اهلل -تعالى- ور�سوله ¤ براأي اأو اجتهاد.

تعظيم �سعائر اهلل وحرماته؛ قال اهلل تعالى:{ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  . 4
احلج  تعظيم  -تعالى-  اهلل  �سعائر  تعظيم  ومن   ،]32 ڦ}]احلج:  ڦ    ڦ  
باملعروف  والأمر  وال�سيام، واجلهاد،  والزكاة،  ال�سالة،  و�سعائره، وتعظيم �سعرية 
والنهي عن املنكر، وغريها من �سعائر اهلل -تعالى- وفرائ�سه، ومن تعظيم حرمات 
اهلل -تعالى- تعظيم مناهيه واجتنابها، كالربا والزنا و�سرب اخلمر و�سائر الكبائر 
وتوقريه،   اهلل   تعظيم  على  دليل  -تعالى-  اهلل  حمارم  فاجتناب  واملحرمات، 
عن  نا�صٌئ  والنهي  الأمر  »تعظيم  القيم:  ابن  يقول  -تعالى،  اهلل  اأوامر  ولتعظيم 
اأمره  م  ُيَعظِّ ول  مه،  ُيَعظِّ ل  من  ذم  -تعالى-  اهلل  فاإن  الناهي،  الآمر  تعظيم 
يف  قالوا   ،]13 }]نوح:  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ    } وتعالى:  -�سبحانه  قال  ونهيه، 

تف�صريها: ما لكم ل تخافون هلل تعالى عظمة...«)39(. 

متجيده  واللهج بذكره، والثناء عليه بالتهليل والتحميد والت�سبيح والتكبري . 5
هلل  التمجيد  باب  من  هي  و�سفاته  اأ�سمائه  كل  لأن  احل�سنى؛  باأ�سمائه  و�سوؤاله 
رب العاملني، فقولنا: هو اهلل الواحد الأحد، ال�سمد، العزيز، الوهاب، احلميد، 

ال�سميع، الب�سري؛ كل هذا من باب التمجيد هلل -�سبحانه. 

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

)الِكرَب  الذاتية  اهلل  �سفات  على  الدالة  الذات  اأ�سماء  من  امَلجيُد(  الَعِظيُم  )الَكِبرُي 
واْلَعَظَمة وامْلَْجد(؛ ولذا كان من املنا�سب دعاء اهلل  والثناء عليه، بهذه الأ�سماء، يف جميع 
اأغرا�ض الدعاء وحاجات العبد، ل �سيما اأن هذه الأ�سماء اجلليلة - كما ذكر ابن القيم - تدل 
على جملة اأو�ساف عديدة ل تخت�ض ب�سفة معينة ..  ومما ورد يف ال�سنة: اأنه جاء اأعرابي اإلى 

)39( )الوابل ال�سيب( لبن القيم: )�ض: 15( عند حديثه عن »ا�ستقامة القلب«.
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له،  اإل اهلل وحده ل �سريك  اإله  قال: )قل ل  اأقوله،  عّلْمني كالما  فقال:   ،¤ ر�سول اهلل 
اهلل اأكرب كبريا، واحلمد هلل كثريا، �سبحان اهلل رب العاملني، ل حول ول قوة اإل باهلل 

العزيز احلكيم(، قال: فهوؤلء لربي، فما يل؟ قال: )قل اللهم اغفر يل وارحمني واهدين 

وارزقني()40(، ومن حديث ابن عمر  قال: )مل يكن ر�صول اهلل ¤ يدع هوؤلء الدعوات 

حني مي�صي وحني ي�صبح: اللهم اإين اأ�ساألك العافية يف الدنيا والآخرة، اللهم اإين اأ�ساألك 
العفو والعافية يف ديني ودنياي واأهلي ومايل، اللهم ا�سرت عوراتي واآمن روعاتي، اللهم 

احفظني من بني يدي ومن خلفي وعن مييني وعن �سمايل ومن فوقي، واأعوذ بعظمتك 

بطلب  مقرتنًا  )امَلجيد(  ا�سم  ميء  منا�سبة  يف  القيم  ابن  قال   ،)41( حتتي(  من  اأغتال  اأن 

ال�سالة من اهلل على ر�سوله ¤ يف اآخر ال�سالة: »لأنه يف مقام طلب املزيد والتعر�س ل�صعة 
العطاء، وكرثته، ودوامه، فاأتى يف هذا املطلوب با�صم تقت�صيه«)42(، واهلل اأعلم. 

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

ِت ال�سماُء)43(،  æ  قال النبي ¤: )اإِينَّ اأرى ما ل تروَن، واأ�سمُع ما ل ت�سمعوَن، اأطَّ
تعالى  هلِل  جبَهَتُه  وا�سٌع  ومَلٌك  اإلَّ  اأ�ساِبَع،  اأربِع  مو�سُع  فيها  ما   ، َتِئطَّ اأْن  لها  وُحقَّ 

تلذذُت  وما  كثريًا،  ولبكيُتم  قلياًل،  ِحكُتم  ل�سَ اأعَلُم،  ما  تعلموَن  لو  واهلِل  �ساجدًا، 

اأروَن اإلى اهلِل()44(. ُعداِت َتْ بالن�ساِء على الُفُر�ِض، وخلرْجُتْم اإلى ال�سُ

اأَُكلُّنا نرى اهلل  قلت: يا ر�صول اهلل:  ›، قال:  اأبي رزين لقيط بن عامر  æ  عن 
خملياً به؟، قال: نعم، قال: وما اآية ذلك يف خلق اهلل؟، قال:)األي�ض كلكم يرى القمر 

ليلة البدر؟، واإمنا هو خلق من خلق اهلل، فاهلل اأجل واأعظم()45(.
)40( رواه م�سلم )2696(.

)41( رواه اأبو داود و�سححه الألباين يف �سحيح اأبي داود )5074(.
)42( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 1 - �ض:160(.

ِت ال�سماُء: اأي �ساحت واأنَّت و�سوتت من ثقل ما عليها من ازدحام املالئكة، وكرثة ال�ساجدين منهم، من الأطيط،  )43( اأطَّ
وهو �سوت الرحل والإبل من ثقل اأحمالها.

)44( رواه الرتمذي وح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )2449(.
)45( رواه اأبو داود وح�سنه الألباين يف �سحيح اأبي داود برقم )4731(.
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َث عن َمَلٍك من مالئكة اهلل من َحَمَلِة اْلَعْر�ِض،  æ  قال النبي ¤: )اأُِذَن يل اأن اأَُحدِّ
اإِنَّ ما بني �َسْحَمِة اأُُذِنِه)46( اإلى َعاِتِقِه)47( م�سرية �سبعمائة عام()4٨(.

æ قال النبي ¤: )راأى عي�سى بُن مرمَي  رجاًل ي�سرُق!، فقال له: اأ�سرقَت؟! 
قال: كال، واهلِل الذي ل اإله اإل هو!، فقال عي�سى: اآمنُت باهلِل، وكذبْت عيني()49(. 

وعلق الإمام ابن القيم على الق�سة فقال: »كان اهلل �صبحانه وتعالى يف قلب امل�صيح  
اأجلُّ واأعظم من اأن َيحلف به اأحد كاذبا، فلما حلف له ال�صارق دار الأمر بني تهمته 
وتهمة ب�صره، فردَّ التهمة اإلى ب�صره ملا اجتهد له يف اليمني، كما ظن اآدم  �صدق 
: {ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    }]الأعراف:21[،  اإبلي�س ملا حلف له باهلل 

وقال: ما ظننت اأحدا يحلف باهلل تعالى كاذبا«)50(.

æ قال تعالى: {ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  
ائ    ى   ېى   ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ     ۅ     ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ  
ېئ      ىئ  ىئ  ىئ}]الأعراف:143[، قال ابن القيم: »اأراد اهلل �صبحانه وتعالى 
اأن ُيري مو�صى   من كمال عظمته وجالله ما يعلم به اأن القوة الب�صرية يف هذه الدار 

اأدنى  ل تثبت لروؤيته وم�صاهدته عيانا؛ ل�صريورة اجلبل دكا)51( عند جتلي ربه �صبحانه 

جتل، كما رواه ابن جرير يف تف�سريه .. واملق�صود اأن اهلل �صبحانه اأمر مو�صى  اأن ينظر 

اإلى اجلبل حني جتلى له ربه فراأى اأثر التجلي يف اجلبل دكا فخر مو�صى �صعقا«)52(.

)46( �سحمة الأذن: ما لن من اأ�سفل الأذن وهو ُمَعلَُّق الُقْرِط.
)47( العاِتُق: ما بني امَلْنكب والُعُنِق.

)4٨( رواه اأبو داود والطرباين و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة برقم )151( )جـ: 1 - �ض: 2٨2 - 2٨3(.
)49( متفق عليه: رواه البخاري برقم )3444( واللفظ له، ورواه م�سلم برقم )236٨(.

)50( )اإغاثة اللهفان من م�سايد ال�سيطان( لالإمام اأبن القيم )جـ:1 - �ض: 115( عند حديثه عن كيد اإبلي�ض لآدم بالأميان 
الكاذبة.

)51( دكا: اأي �ساخ يف الأر�ض و�سار رماًل وترابًا.
)52( )مدارج ال�سالكني( لبن القيم )جـ:3 – �ض:100( يف حديثه عن منزلة )اللحظ(.
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æ وعد اهلل  عبَده وكليَمه مو�سى  باأن ُيلِب�َسه من الهيبة والرهبة، ويجعل له من  
احلجة وال�سلطان ما مينع فرعون ومالأه من اأذيته، اأو التعدي عليه، اأو الو�سول اإليه، فكانت 
ي عند تف�سري قول اهلل تعالى:  دِّ تلك الآيات واملعجزات من اأعظم و�سائل حتقيق ذلك، قال ال�سُّ
كُر من احَلّياِت،  {ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ}]الأعراف:107[: »الثعبان: الذَّ
َيها)53( الأ�صفل يف الأر�س، والأعلى على �صور الق�صر،  وكانت فاحتًة َفَمها، وا�صعًة حَلْ
هت نحو فرعون لتاأخذه، فلما راآها ُذِعَر منها، وَوَثَب َفاأْحَدَث، ومل يكن ُيْحِدُث  ثم توجَّ
قبل ذلك، و�صاح: يا مو�صى، خذها واأنا اأوؤمن بك، واأُْر�ِصُل معك بني اإ�صرائيل، فاأخذها 
مو�صى ف�صارت ع�صا«)54(، وبعد هذا اللقاء ُقذف الرعب واخلوف يف قلب فرعون ومَلِئِه، 
واأ�سبح ملو�سى واأخيه  �سلطاٌن وهيبة فال ي�سلون اإليهما حتقيقا لوعد اهلل  لهما: 
{ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ}]الق�س�ض:35[: قال الرازي »اإن الآية التي 
هي َقْلُب الع�صا حيًة كما اأنها معجزة، فهي اأي�صا متنُع من و�صول �َصَرِر فرعون اإلى 
واإن  عظيمًة  حيًة  �صارت  األقاها  متى  اأنه  عِلموا  اإذا  لأنهم  ؛  وهارون  مو�صى 
اأهلكْتهم؛ َزَجَرهم ذلك عن الإقدام عليهما، ف�صارت مانعًة من  اإر�صالها عليهم  اأراد 

الو�صول اإليهما بالقتل وغريه، و�صارت اآيًة ومعجزًة، فجمعت بني الأمرين«)55(. 

املراء واجلدل فقال  اأ�سحاب  لبع�ض  العبا�ض   على حلقة  æ وقف عبداهلل بن 
واإنهم  ُبْكم؟!،  عّي)56(ول  غري  من  خ�صيته  اأ�صمتهم  عباداً  هلل  اأن  علمتم  »اأما  لهم: 
َلُهُم العلماء الف�صحاء النبالء الطلقاء؛ غري اأنهم اإذا تذكروا عظمة اهلل  طا�صت 
لذلك ُعُقوُلهم، وانك�صرت ُقلوُبهم، وانقطعت األ�صنُتهم، حتى اإذا ا�صتفاقوا من ذلك، 

ت�صارعوا اإلى اهلل بالأعمال الزاكية، فاأين اأنتم منهم؟!«)57(.
ياِن: حائطا الفم، وهما الفّكان اأو العظمان  )53( الَلْحُي: بفتح الالم و�سكون احلاء، منِبت الِلْحَيِة من الإن�سان وغريه؛ وهما حَلْ

اللذان فيهما الأَ�سنان من داخل الفم.
)54( تف�سري )جامع البيان( لبن جرير الطربي، عند تف�سري �سورة )الأعراف( الآية )107(.

)55( تف�سري )مفاتيح الغيب( لفخر الدين الرازي، عند تف�سري �سورة )الق�س�ض( الآية )35(.
)56( العي: العجز عن الكالم.

)57( )ذم الكالم واأهله( للهروي )جـ: 4 – �ض: 19(.
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æ روى البيهقي اأن عبد امللك بن مروان وقع منه فل�ض يف بئر قذرة، فاكرتى)5٨( عليه 
رجاًل بثالثة ع�سر دينارًا حتى اأخرجه منها، فقيل له يف ذلك! فقال: اإنه كان منقو�س عليه 

.)59(» ا�صم اهلل 

æ ملا حجَّ اخلليفة العبا�سي »املهدي بن اأبي جعفر املن�سور« دخل م�سجد ر�سول اهلل ¤، 

فلم يبَق اأحد اإل قام، اإل الإمام الفقيه اأبو احلارث القر�سي اْبن اأَِبي ذئب!، فقال له وايل ال�سرطة 
)امل�َسيِّب بن زهري(: » ُقم، هذا اأمرُي املوؤمنني!، فقال: اإمنا َيُقوُم النَّا�ُس لربِّ العاملني!. فقال 

املهدي: دْعه، فلقد قامت ُكلُّ �صعرة يف راأ�صي!«)60(.

من  ر�صى  فاذكر  الُعجب،  عملك  على  خفت  »اإذا  ال�سافعي:  الإمام  قال    æ
تطلب، ويف اأي نعيم ترغب، ومن اأي عقاب ترهب، فمن فّكر يف ذلك �صُغر عنده 

عمله«)61(.

æ كان اأهل العلم يعظمون ربهم، ويقدرونه  حق قدره، ومن ذلك تعظيم كل ما 

، حتى قال �سعيد بن امل�سيب: »ل  له عالقة به �سبحانه، كتعظيم كالمه وتعظيم بيوته 
تقولوا م�صيحيف ول م�صيجيد، ما كان هلل هو عظيم ح�صن جميل«)62(.

æ  ومن تعظيم اهلل تعالى تعظيم ر�سوله ¤ وتوقريه، وتعظيم �سنته وحديثه، قال عبد 
اهلل بن املبارك: »كنت عند الإمام مالك بن اأن�س وهو يحدثنا حديث ر�صول اهلل ¤، 
فلدغته عقرب �صت ع�صرة مرة!، ومالك يتغري لونه وي�صفر، ول يقطع حديث ر�صول 
راأيت منك  لقد  اأبا عبداهلل،  يا  النا�س، قلت:  املجل�س وتفرق  ¤، فلما فرغ من  اهلل 

عجباً!، فقال: نعم!، اإمنا �صبت اإجالًل حلديث ر�صول اهلل ¤«)63(.
)5٨( اأي اأ�ستاأجر.

)59( )البداية والنهاية( لالإمام اأبن كثري )�ض: 1374( يف اأحدث �سنة )٨6 هـ(.
)60( �سري اأعالم النبالء )�ض: 34٨6 – رقم الرتجمة: 5341( يف ترجمة: ابن اأبي ذئب: حممد بن عبدالرحمن بن املغرية 

بن احلارث )تويف �سنة 15٨ هـ(.
)61( )�سري اأعالم النبالء( للذهبي )�ض: 32٨6(.
)62( )�سري اأعالم النبالء( للذهبي )�ض: 1٨2٨(.

)63( )الديباج املذهب( لبن فرحون )جـ: 1 - �ض: 104(.
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)64( )حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء( لأبي نعيم الأ�سفهاين )جـ: ٨ – �ض: 337(.
)65( )�سفوة ال�سفوة( لبن اجلوزي: )جـ: 4 - �ض: 10٨(، يف ترجمة: )اأبي يزيد الِب�ْسطامي(.

)66( )�سفوة ال�سفوة( لبن اجلوزي: )جـ: 4 - �ض: 119(، يف ترجمة: )اأبي حف�ض الني�سابوري(.
)67( )حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء( لأبي نعيم الأ�سفهاين )جـ: 2 – �ض: 210(.

æ  قال ب�سر احلايف: »لو تفكر النا�س يف عظمة اهلل؛ ملا ع�صوا اهلل«)64(.

بن  )طيفور  الِب�ْسطامي  يزيد  اأبي  خلف  الظهر  »�سليت  حمزة:  بن  العبا�ض  قال    æ
، مل يقِدر!، اإجالًل ل�صم اهلل، وارتعدت فرائ�صه  عي�سى(، فلما اأراد اأن يرفع يديه لُيكربِّ
حتى كنت اأ�صمع تقعُقَع عظامه!، فهالني ذلك«)65(، وكان اأبو حف�ض )عمرو بن �سلم 
منه جميع من  ذلك  َيرى  كان  حاُله حتى  عليه  ت  تغريَّ اهلل  ذكر  »اإذا  ي�سابوري(:  النَّ
ذلك  بعد  يبقى  ثم  غفلة  غري  على  اهلل  يذكر  اً  حِمقَّ اأظن  ما  يقول:  وكان  ح�صره!، 
ة وليتهم«)66(، وقال  ة، وخوا�ّس الأولياء بقوَّ ة النبوَّ اً اإل الأنبياء، فاإنهم اأُيِّدوا بقوَّ حيَّ
قلوب  يف  اهلل   األقاها  التي  الغفلة  »وجدت  عبداهلل:  بن  مطرف  يل  قال  الأعم�ض: 
قدر  على  اخلوف  قلوبهم  يف  األقى  ولو  بها،  رحمهم  رحمة  خلقه  من  ال�صديقني 

معرفتهم به ما هناأهم العي�س«)67(.

ابن  �صيما  ل  احليوان،  �صبحانه  اهلل  عظم  »لقد  عقيل:  ابن  الوفاء  اأبو  قال    æ

اآدم، حيث اأباحه ال�صرك عند الإكراه، وخوف ال�صرر على نف�صه، فقال تعالى: {چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ} ]النحل:106[، 
م حرمة نف�صك على حرمته، حتى اأباحك اأن تتوقى وحتامي عن نف�صك  من قدَّ
اأوامره  وتوقر  �صعائره،  تعظم  اأن  حلقيق  �صبحانه،  له  ينبغي  ل  مبا  بذكره، 
وزواجره، وع�صم عر�صك باإيجاب احلّد بقذفك، وَع�َصم مالك بقطع م�صلم يف 
غ�صل  مقام  اخلف  م�صح  واأقام  م�صقتك،  لأجل  ال�صالة  �صطر  واأ�صقط  �صرقته، 
لرمقك،  �صداً  امليتة  واأباحك  واللب�س،  اخللع  م�صقة  من  عليك  اإ�صفاقاً  جل  الرِّ
وحفظاً ل�صحتك، وزجرك عن م�صارك بحد عاجٍل، ووعيد اآجل، َوَخرق العوائد 
لأجلك، واأنزل الكتب اإليك. اأيح�صن بك - مع هذا الإكرام - اأن ُترى على ما نهاك 

المجموعة السادسة : الَكِبيُر - الَعِظيُم - الَمجيُد



174 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

منهمكاً، وعما اأمرك متنكباً، وعن داعيه معر�صاً، ول�صنته هاجراً، ولداعي عدوك 
عباده  رتب  اأنت!. هو حّط  واأنت  اأمره  وتهمل  ُهو،  وُهَو  يعظمك  فيه مطيعاً؟، 
لأجلك، واأهبَط اإلى الأر�س من امتنع من �صجدة ي�صُجدها لك .. ما اأوح�س ما 
�صجوٌد  ال�صماء  احلق، ومالئكُة  بح�صرة  يكون  بينا  بالإن�صان  ال�صيطان  تالعب 
له، ترتامى به الأحوال واجلهالت باملبداأ واملاآل، اإلى اأن يوجد �صاجداً ل�صورة يف 
حجر، اأو ل�صجرة من ال�صجر، اأو ل�صم�ٍس اأو لقمر .. ما اأوح�س زوال النعم، وتغرّي 

الأحوال، واحلْوَر بعد الكور!«)6٨(.

وبني  الإميان  بني  والوثيقة  الرا�سخة  العالقة  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  اأو�سح    æ
ربه،  اهلل  اأن  يعتقد  »ول فرق بني من   : فقال   ،¤ ر�سوله  وتعظيم   ، اهلل   تعظيم 
اأمره لي�س ب�صواب ول  اإنه ل يطيعه!، لأن  الأمر، ثم يقول:  اأمره بهذا  واأن اهلل 
�صداد، وبني من يعتقد اأن حممدا ر�صول اهلل ¤، واأنه �صادق واجب التباع يف خبه 
واأمره، ثم ي�صبه اأو يعيب اأمره اأو �صيئا من اأحواله، اأو ينتق�صه انتقا�صا ل يجوز 
الوحدانية  اعتقد  فمن  وعمل،  قوٌل  الإميان  اأن  وذلك  الر�صول¤،  ي�صتحقه  اأن 
هذا  ُيتبع  مل  ثم   ،¤ ور�صوله  لعبده  والر�صالة  وتعالى،  �صبحانه  هلل  الألوهية  يف 
اأثره  القلب، يظهر  والذي هو حال يف   - والإكرام  الإجالل  العتقاد موجبه من 
على اجلوارح، بل قارنه ال�صتخفاف والت�صفيه والزدراء بالقول اأو بالفعل - كان 
وجود ذلك العتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبا لف�صاد ذلك العتقاد، ومزيال ملا فيه 
من املنفعة وال�صالح، اإذ العتقادات الإميانية تزكي النفو�س وت�صلحها، فمتى مل 
ر  توجب زكاة النف�س ول �صالحها، فما ذاك اإل لأنها مل تر�صخ يف القلب، ومل َت�صِ

�صفة ونعتاً للنف�س«)69(.

æ ويقول تلميذه ابن القّيم يف بداية حديثه عن منزلة )التعظيم(: »هذه املنزلة 
)6٨( )الذيل على طبقات احلنابلة( لبن رجب احلنبلي )جـ: 1 – �ض: 153(.

)69( )ال�سارم امل�سلول علي �سامت الر�سول( ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية )جـ:3 – �ض: 700 - 701(.
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واأعرف  القلب،  تعالى يف  الرّب  املعرفة يكون تعظيم  للمعرفة، فعلى قدر  تابعة 
حق  يعظمه  مل  من  تعالى  اهلل  ذم  وقد  واإجالًل،  تعظيماً  له  اأ�صدهم  به  النا�س 

ٿ    ٺ   ٺ    } تعالى:  قال  �صفته،  حق  و�صفه  ول  معرفته،  حق  عرفه  ول  عظمته، 
وقال  عظمة«،  هلل  ترجون  »ل  وماهد:  عبا�ض  ابن  قال  }]نوح:13[،  ٿ  ٿ   ٿ  
�سعيد بن جبري: »ما لكم ل تعظمون اهلل حق عظمته، وقال الكلبي: ل تخافون هلل 

عظمة«)70(.

اإلى ال�سلطان يف يوم  قال الباجي: طلع �سيخنا عز الدين بن عبدال�سالم مرة   æ

عيد اإلى القلعة، ف�ساهد الع�ساكر م�سطفني بني يديه، ومل�ض اململكة، وما ال�سلطان فيه 
يوم العيد من الأبهة، وقد خرج على قومه يف زينته على عادة �سالطني الديار امل�سرية، 
وناداه:  ال�سلطان  اإلى  ال�سيخ  فالتفت  ال�سلطان،  يدي  بني  الأر�ض  تقبل  الأمراء  واأخذت 
تبيح  ثم  م�صر  ملك  لك  اأبوئ  اأمل  لك:  قال  اإذا  اهلل  عند  حجتك  ما  اأيوب!،  يا 
اخلمور؟! فقال: هل جرى هذا؟! فقال: نعم! احلانة الفالنية يباع فيها اخلمور! 
باأعلى  كذلك  يناديه  اململكة!.  هذه  نعمة  يف  تتقلب  واأنت  املنكرات،  من  وغريها 
مـــــن  كان  بل  اأنـــــا،  عملتــــه  ما  هذا  �صيدي،  يــا  فقال:  واقفون!  والع�صاكر  �صوته، 

زمــــان اأبي! فقال: اأنت من الذين يقولون: {  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  
ىئ  يئ}]الزخرف: 22[، فر�صم ال�صلطان باإبطال تلك احلانة. قال الباجي: 
�سيدي، كيف احلال؟  يا  �ساع هذا اخلرب:  وقد  ال�سلطان  ملا جاء من عند  ال�سيخ  �ساألت 
فقال: يا بني راأيته يف تلك العظمة فاأردت اأن اأهينه لئال تكب نف�صه فتوؤذيه. فقلت: 
ا�صتح�صرت هيبة اهلل -تعالى- ف�صار  بني،  يا  واهلل  فقال:  اأما خفته؟!  �سيدي،  يا 

ال�صلطان قدامي كالقط«)71(.

æ قال ابن اجلوزي: »اإنه بقدر اإجالِلُكم هلل  ُيِجلُّكم، ومبقدار تعظيم 

)70( )مدارج ال�سالكني( لبن القيم )جـ:2 – �ض:495( يف حديثه عن منزلة )التعظيم(.
)71( )طبقات ال�سافعية الكربى( لل�سبكي )جـ: ٨ - �ض: 211 - 212(.
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م اأقداركم وُحرَمتكم، ولقد راأيت واهلل من اأنفق ُعُمَره  َقدره واحرتامه ُيَعظِّ

ه، ثم تعدى احلدود، فهان عند اخللق، وكانوا ل  يف العلم اإلى اأن َكِبت �ِصنُّ

يلتفتون اإليه مع َغزارة علمه، وقوة ُماهدته، ولقد راأيت من كان يراِقُب 

اهلل  م  َفَعظَّ  - العامل  ذلك  اإلى  بالإ�صافة  ُق�صوره  مع   - ْبَوته  �صَ يف  اهلل  

فيه  يزيد على ما  النفو�س)72(، وو�صفته مبا  َعِلَقْتُه  القلوب حتى  َقْدَره يف 

مال  زاغ  فاإذا  ا�صتقام)73(،  اإذا  ال�صتقامَة  يرى  كان  من  وراأيت  اخلري،  من 

هوؤلء  لفت�صح  الكرمي؛  رحمة  و�ُصموُل  رْت،  ال�صَّ عموُم  ولول  اللطف،  عنه 

املذكورون«)74(.

»بعد تخرجي �صابطا  نف�سه فقال:  اللواء حممود �سيت خطاب  عن  حّدث   æ

اأن تومل وليمة لل�شباط اجلدد، و�شهدُت  �صنة 1937م، كان من تقاليد اجلي�ش 

احلفلة مع زمالئي، فجاء قائد الكتيبة وقد مالأ كاأ�صا من اخلمر، واأمرين اأن 

اأبداأ حياتي ب�صرب اخلمر، وكان الليل قد اأرخى �صدوله، وكانت ال�صماء �صافية 

رتبته  كتفيه  على  برتبة عقيد يحمل  الكتيبة  قائد  وكان  النجوم،  فيها  تتالألأ 

يف  اأطيعك  اإين  له:  فقلت  جنمة،  ع�صرة  اثنتا  النجوم  بح�صاب  وهي  الع�صكرية 

اأوامرك الع�صكرية، واأطيع اهلل يف اأوامره، فال طاعة ملخلوق يف مع�صية اخلالق، 

اإنك حتمل على كتفيك اثنتي ع�صرة جنمة، فانظر اإلى �صماء اهلل لرتى كم حتمل 

وم�صى  ال�صماء!  جنوم  ال�صماء..  ال�صماء..  وردد:  القائد  فبهت  النجوم؟!،  من 

غ�صبان اأ�ِصفا«)75(.

)72( َعِلَقْتُه النفو�ض: اأحبته وتعلقت به.
)73( اأي كلما �سلحت عالقة املرء بربه؛ �سلحت اأحواله، وتي�سرت اأموره، وا�ستقامت اأفعاله.

)74( )�سيد اخلاطر( لأبي الفرج عبد الرحمن بن اجلوزي )�ض: 336 - 337( يف ف�سل )يف اأن اجلزاء من جن�ض العمل( 
برقم )135(.

)75( )علماء ومفكرون عرفتهم( ملحمد املجذوب )جـ:1 – �ض: 331(.
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17٨ اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

الـمجـمـوعـ7ـة

ُة مو�سوع الأ�سماء: اْلُعُلوُّ واْلَفْوِقيَّ

)23 - 22 - 21(

الَعِليُّ - الأْعلى - املتَعايل)1(

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

: ورد يف القراآن الكرمي )٨ مرات( منها قوله تعالى: { ېئ     ېئ     ىئىئ    æ  الَعِلّيُ

: اأنَّ ر�ُسوَل  ىئ  ی   ی}]البقرة:255[، ويف ال�سنة من حديث عبد اهلل بن عبا�ض 
العلي  اإل اهلل  اإله  الكرمي، ل  اإل اهلل احلليم  اإله  الفرج: ل  قال: )كلمات   ¤ اهلل 

العظيم، ل اإله اإل اهلل رب ال�سماوات ال�سبع ورب العر�ض الكرمي()2( .

ڻ   ڻ   ں    } تعالى:  اهلل  قول  يف  مرتني،  الكرمي  القراآن  يف  ورد  الأْعلى:   æ

ڻ}]الأْعلى:1[ وقوله تعالى: { ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ}]الليل:20[ وجاء عن النبي ¤ 
اأنه كان اإذا قراأ: { ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ}]القيامة:40[،  قال: )�سبحاَنَك فبلى!( 

َي الأْعلى()3(. واإذا قراأ: {  ں  ڻ  ڻ  ڻ}]الأعلى:1[،  قال: )�سبحاَن ربِّ

ڑ       تعالى:{ژ   قوله  يف  واحدة،  مرة  الكرمي  القراآن  يف  ورد  املتَعايل:    æ

)1( اإثبات الياء يف )املتعايل( هو الأ�سل والقيا�ض؛ لوجود )ال( التعريف، واختلف القراء يف الوقف على )املَُتعاِل( يف قوله 
َهاَدِة اْلَكِبرُي امْلَُتَعاِل}]الرعد:9[، فاأثبت ابن كثري الداري، وابو عمرو بن العالء - يف رواية عنه -  تعالى: {َعامِلُ اْلَغْيِب َوال�َسّ
�سم العثماين، والأ�سل يف اللغة والقيا�ض اأن الياء مع  الياء يف الو�سل والوقف، وحذفها الباقون و�ساًل ووقفًا حلذفها يف الرَّ
اللف والالم تثبت ول حتذف و�سال ووقفا، نحو قولنا: هذا القا�سي، وهذا الغازي، واأما اإذا مل يكن فيه اللف والالم، نحو: 
هذا قا�ض، وهذا غاز فالأ�سل حذفها يف الو�سل، وما حذف يف الو�سل كان القيا�ض ان يحذف يف الوقف. واأجاز �ِسيَبَوْيه حذفها 
مع الألف والالم يف الفوا�سل كهذه الآية قيا�سا على القوايف يف ال�سعر، واأما يف غري ذلك فاإن الثبات اأجود واأ�سح وهو الوجه 

والقيا�ض.
)2( رواه ابن اأبي الدنيا و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )4571(، وانظر ال�سل�سلة ال�سحيحة: )جـ:5-�ض:73(، برقم )2045(.

)3( رواه اأبو داود والبيهقي و�سححه الألباين يف )�سفة �سالة النبي ¤( )�ض: 105(.
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اأنا   : :)َيقول اهلل   ¤ قوله  ال�سنة  ڑ  ک    ک}]الرعد:9[ ومن 
ُد نف�َسه()4(. جِّ اُر، اأنا املتكرُب، اأنا امللُك، اأنا املتَعاُل، مُيَ اجَلبَّ

ثانيًا: املعنى اللغوي:

والدالة على   ، الثابتة هلل  الأ�سماء احل�سنى  املتَعايل: من  الأْعلى  الَعِليُّ    æ

عاٍل،  فهو  علّوًا،  َيعُلو  عال  فعلها:  وت�سريف  واحد،  ا�ستقاقها  مادة  واأ�سل  )اْلُعُلّو(،  �سفة 
�سيء:  كلِّ  وُعْلوُّ  والقهر،  واجلبوت  والعظمة،  واجلالل  والرتفاع،  ال�صمو  والعلو: 
اأَْرَفُعه، يقال: َعال النهاُر: اإذا اْرَتَفَع، وعال الفر�ض يعلوه علوًا: اإذا ركبه، وعال اأمر فالن: اإذا 

جلَّ �ساأنه وَعُظم َقدره، وا�ستقاق الأ�سماء بالتف�سيل على النحو التايل:

(، على وزن )فعيل( مبعنى )فاعل(،  : �سفة م�سبهة للمو�سوف بـ)اْلُعُلوِّ 1( الَعِليُّ
(: الرفيع ال�صريف، وهو مبعنى العايل: الذي لي�س فوقه �صيء، فاهلل  هو  و)الَعِليُّ

( بذاته وَقْدِره وقهره على جميع خملوقاته. )الَعِليُّ

2( الأْعلى: ا�سم تف�سيل، من عال يعلو، اأي: الأرفع من كل �صيء، و)الأْعلى(: 
رفيع الّقْدر واملنزلة، الذي هو اأْعلى من كل عاٍل، وبلغ الغاية يف الرفعة وعلو الرتبة، 

فال رتبة لغريه اإل وهي منحطة عنه.

3( املتَعايل: ا�سم فاعل من تعالى، فعله: َتعالى َيتعالى َتعاليًا، فهو ُمتعاٍل، والتعايل: 
القدر،  الّرفيع  و)املتَعايل(:  والتمّجد،  والتقّد�س،  والتعّظم،  والرتّفع،  الت�صامي، 
الذي عال �صاأنه، وجلَّ عن اإفك املفرتين، امل�صتعلي على كل �صيٍء بقدرته وقهره)5(، 

)4( رواه الإمام اأحمد و�سححه اأحمد �ساكر برقم )560٨(.
)5( انظر: )ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي )�ض: 10٨(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�ض: 66 و ٨9(، و)معجم 
مقايي�ض اللغة( لبن فار�ض )جـ:4- �ض:112( مادة: )علو(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 3 - �ض: 
293(، مادة )عال(، و)ل�سان العرب( لبن منظور )جـ :15 - �ض: ٨3( )مادة: عال(، وتف�سري )الطربي(، و)ابن كثري(، 
العقيدة  و)�سرح  ]الأعلى:1[،  تف�سري:  عند  للقا�سمي  التاأويل(  )حما�سن  وتف�سري  ]الرعد:9[،  تف�سري  عند  و)القرطبي(، 
ا�ض )�ض:٨7(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ع ل و(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى:  الوا�سطية( للهرَّ

درا�سة يف البنية والدللة( لأحمد خمتار عمر )�ض:66(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�ض: 37٨(.

المجموعة السابعة : العلي - األعلى - المتعال



1٨0 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

واأغلب املف�سرين جعلوا ال�سم داًل على علو القهر، وال�ستعالء بالقدرة، وهو اأحد معاين 
العلو، قال ابن جرير: »)امْلَُتَعال(: امل�صتعلي على كل �صيء بقدرته«)6(، وقال ابن كثري: 
»)امْلَُتَعال( اأي: على كل �شيء، قد احاط بكل �شيٍء ِعلماً، وقهر كل �شيٍء، فخ�شعت 
قاب، ودان له العباد َطْوعاً وَكْرهاً«)7(، وزاد بع�سهم جانب التنزيه، واأنه   له الرِّ
»)امْلَُتَعال(  القرطبي:  قال  عليها،  وتعالى  املخلوقني،  �صفات  عن  ه  وتنزَّ جّل  قد 
عما يقول امل�صركون، امل�صتعلي على كل �صيء بقدرته وَقْهِرِه«)٨(، وقال البي�ساوي: 
املخلوقني  نعت  عن  كُب  الذي  اأو  بقدرته،  �صيء  كل  على  امل�صتعلي  »)امْلَُتَعال(: 

وتعالى عنه«)9(.

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

الذي عليه ال�صلف ال�صالح، اأن هلل  جميع اأنواع العلو الثالثة:

æ فله علو الذات من ا�سمه )الَعِلّي(، واأنه  م�ستو على عر�سه، فوق جميع خلقه، 

بائن منهم، منف�سل عنهم، يعلم اأعمالهم، وي�سمع اأقوالهم، ويرى حركاتهم و�سكناتهم 
ل تخفى عليه خافية، كما قال  عن مالئكته:{ڭ  ڭ  ڭ  ۇ} ]النحل:50[.

التي  العلى  ال�سفات  فله   )الأْعلى(  ا�سمه  من  وال�صفات  القدر  علو  وله    æ

وربوبيته  لإلهيته  املنافية  والعيوب  النقائ�ض  جميع  عن  منزه  وهو   غريه،  ي�ستحقها  ل 
واأ�سمائه و�سفاته، كما قال �سبحانه عن نف�سه:  { ڳ  ڳ  ڱ}  ]النحل:60[.

لي�ض فوقه �سيء يف قهره وقوته، فال  ا�سمه )املتَعال(، الذي  علو القهر من  æ وله 
غالب له ول منازع بل كل �سيء حتت قهره و�سلطانه، قال تعالى :{ مئ  ىئ     يئ  جب 

خب  مب  ىب}]الأنعام:1٨[.
)6( تف�سري )جامع البيان( للطربي، عند تف�سري ]الرعد:9[.

)7( تف�سري )القراآن العظيم( لبن كثري، عند تف�سري ]الرعد:9[.
)٨( تف�سري )اجلامع لأحكام القراآن( للقرطبي، عند تف�سري ]الرعد:9[.

)9( تف�سري )اأنوار التنزيل( للبي�ساوي، عند تف�سري ]الرعد:9[.
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( العلو املطلق بكل اعتبار فله العلو  يقول ابن القيم : »فاإن من لوازم ا�صم )الَعِليٌّ
علو  جحد  فمن  الذات،  وعلو  القهر،  وعلو  القدر،  علو  الوجوه:  جميع  من  املطلق 
(«)10(، ويقول ال�سيخ ال�سعدي: »)الَعِليٌّ الأْعلى(  الذات فقد جحد لوازم ا�صمه )الَعِليٌّ
هو الذي له العلو املطلق من جميع الوجوه: علو الذات، وعلو القدر وال�صفات، وعلو 
القهر، فهو الذي على العر�س ا�صتوى، وعلى امللك احتوى، وبجميع �صفات العظمة 

والكبياء واجلالل واجلمال وغاية الكمال ات�صف، واإليه فيها املنتهى«)11(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

دلت هذه الأ�سماء الثالثة امل�ستقة من �سفة )الُعْلو( على معاين العلو الثالثة: 

1( فله  علو الذات من ا�سمه )الَعِلّي(، قال ابن جرير عند تف�سري قوله تعالى: { ٹ 

ٹ  ڤ}]ال�سورى:4[: »ذو علّو وارتفاع على كّل �صيء، والأ�صياء كلها دونه«)12(.
هو  »)الأْعلى(  القا�سمي:  قال  )الأْعلى(،  ا�سمه  من  وال�صفات  القدر  علو  وله   )2

الأرفع يف كل �صيء، قدرة وملكاً و�صلطاناً«)13(.

على كل  والغلبة من ا�سمه )املتَعال(، قال ابن كثري: »)املتَعاُل(  علو القهر   3( وله 

�شيء قد اأحاط بكل �شيء علما، وقهر كل �شيء، فخ�شعت له الرقاب، ودان له العباد 
طوعا وكرها«)14(.

قال الر�سواين: »والثابت ال�صحيح اأن معاين العلو عند ال�صلف ال�صالح ثالثة 
معان دلت عليها اأ�صماء اهلل امل�صتقة من �صفة العلو، فا�صم اهلل )الَعِلّي( دل على علو 
الذات، وا�صمه )الأْعلى( دل على علو ال�صاأن، وا�صمه )املتَعاُل( دل على علو القهر«)15(.

)10( )مدارج ال�سالكني( لبن القيم )جـ 1: �ض: 31(.
)11( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�ض: 16(.

)12( )تف�سري الطربي( عند تف�سري الآية )4( من �سورة ال�سورى.
)13( تف�سري القا�سمي )حما�سن التاأويل( )جـ 10: �ض 125( عند تف�سري: ]الأعلى: 1[.

)14( )تف�سري ابن كثري( عند تف�سري ]الرعد:9[.
)15( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�ض: 41٨(.

المجموعة السابعة : العلي - األعلى - المتعال



1٨2 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

)اْلُعُلّو  »�صفة  واملتَعاُل(  والأْعلى  )الَعِليُّ  -�سبحانه  اأ�سمائه  من  امل�ستقة  ال�سفة 
اهلل  قال  نَّة«)16(،  وال�صُّ بالكتاب  الثابتة  الذاتية  اهلل  �صفــات  من  وهي  ُة(،  واْلَفْوِقيَّ
وجاء   ،]16: ڇ}]امللك  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  چ   ڃ   ڄ  ڃ   تعالى: {ڄ  
عنه ¤ قوله:)األ تاأمنوين، واأنا اأمني َمن يف ال�سماء؟!()17(، ولل�سحابة والتابعني ومن 
ِته، واأنه - �سبحانه  �سار على نهجهم من اأهل ال�سنة واجلماعة اآثار كثرية عن ُعُلِو اهلل وفوِقيَّ
وتعالى - »فوق جميع خملوقاته، م�صتٍو على عر�صه يف �صمائه، عايل على خلقه، بائن 
اأقوالهم، ويرى حركاتهم و�صكناتهم، ل تخفى عليه  اأعمالهم، وي�صمع  منهم، يعلم 

خافية«)1٨(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

 5( منها  مرات(:   7( )الَعِلّي(  ا�سمه   مع  اقرتنا  و)الَعِظيُم(:  )الَكِبرُي(   æ

مرات( مع ا�سمه  )الكبري( كقول اهلل تعالى: {ک  ک  گ  گ    گ  گ  
ومرتني  ڻ}]غافر:12[،  ں    ں    ڱ   ڱڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ  

مع ا�سمه  )العظيم( كقوله تعالى: { ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ    ٹ  
ڤ }]ال�سورى:4[ ، واحلكمة من ذلك - واهلل اأعلم - اأن اهلل  له علو الذات،  فوق 
جميع املخلوقات، ملا له �سبحانه وتعالى من الكربياء والعظمة يف ذاته و�سفاته، فهو كبرٌي 
عظيٌم يف علوه، عاٍل يف كربيائه وعظمته، قد حاز العلو بكل اأنواعه، وجمع الكربياء والعظمة 
و�صفه بني هذين  يقرن يف  ما  كثرياً  �صبحانه  »وهو  القيم:  ابن  يقول  �سورها،  بكل 

ال�صمني، كقوله تعالى: { ىئ  ی   ی}]البقرة:255[، وقوله تعالى: { ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ}]احلج:62[، يثبت بذلك علوه على املخلوقات وعظمته، فالعلو: 

( لل�سقاف )�ض: 1٨6(. )16( )�سفات اهلل 
)17( رواه البخاري )4351( وم�سلم )1064(.

( لل�سقاف )�ض: 1٨6(. )1٨( )�سفات اهلل 
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 { رفعته، والعظمة: عظمة قدره ذاتاً وو�صفاً«)19(، ويقول ال�سيخ ال�سعدي: »  { َوُهَو اْلَعِليُّ
بذاته، فوق جميع خملوقاته، وقهره لهم، وعلو قدره، مبا له من ال�صفات العظيمة، 
جليلة املقدار { اْلَكِبري} يف ذاته و�صفاته«)20(؛ ولذا كانت �سفة العلو تنا�سبها الكربياء 
فيها  ورد  التي  الآيات  �سياق  يف  ويالحظ  العظيم(،  )العلي  و  الكبري(  )العلي  والعظمة 
تتناول وجوه عظمة  اأنها  ا�سمه �سبحانه )العلي(  ا�سما )العظيم( و)الكبري( مع  اقرتان 
، وجاللة قدره، وما ي�ستحقه من التوحيد والإجالل، مع الرتهيب من الكفر وال�سرك،  اهلل 
هو  هذا  لأن  حد،  عند  وتقدي�صه  تعظيمه  يف  »يقفوا  األ  العباد  تدعو  مقامات  وجميعها 
م�صمار التناف�س، وميدان ال�صباق احلق، فما خلقهم اإل ليعبدوه، وما ا�صتخلفهم يف 
الأر�س اإل ليوحدوه .. واأنهم مهما بالغوا يف تعظيمه فلن يقدروه قدره، ولن يوفوه 
حقه، فقدره اأعلى واأعظم، وحقه اأجل واأكب .. فكان ختام هذه الآيات بـ)العلي العظيم( 
و)العلي الكبري( هو م�صك اخلتام لكونها األيق الأ�صماء باملقام، واأنه ل علو ول عظمة 
ول ِكَب اإل هلل وحده، واأن كل عظيٍم وكبرٍي وعاٍل فهو ي�صتمد العظمة والِكَب والعلو 

من اهلل وحده«)21(.

              æ احلكيم: ورد القرتان مرة واحدة يف قوله تعالى: { ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  
مت   خت  جتحت   يب   ىب    مب   خب   حب    جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی     ی  
ىت}]ال�سورى:51[، وعلق ابن عا�سور على ذلك فقال: »اأن )العلّي( علّو عظمة 
األ   الب�صرية القا�صرة؛ ولذا اقت�صت حكمته -�صبحانه-  فائقة ل تنا�صبها النفو�س 
بو�صائط  خطابه  بتوجيه  واإمنا  مبا�صرة،  منه  اهلل  مراد  الب�صرية  النفو�س  تتلقى 
يف�صي بع�صها اإلى بع�س وبكيفيات ثالث )طرق الوحي( لتي�صري تلّقي خطابه ووعيه 

دون اختالل فيه ول خروج عن طاقة املتلقِّني«)22(.
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)19( )ال�سواعق املر�سلة( لبن القيم: )جـ: 4 - �ض: 1365(.
)20( تف�سري ال�سعدي عند تف�سري:  ]�سباأ :23[.

)21( انظر )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( للدكتورة جنالء كردي )�ض: 4٨7( بت�سرف .
)22( تف�سري )التحرير والتنوير( لبن عا�سور عند تف�سري الآية 51 من �سورة ال�سورى )بت�سرف(.
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�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

ا�ستوى على  ، قد  الوجوه والعتبارات، فهو )الَعِلّي( بذاته  العلو املطلق بجميع  هلل 
. وهو )الأعلى(يف َقْدره و�سفاته،  عر�سه، وعال على جميع خلقه، علّوًا يليق بجالله وعظمته 
املو�سوف ب�سفات الكمال، املنعوت بنعوت اجلالل، املنّزه عن العيوب والنقائ�ض واملثال. وهو 
)املتَعاُل( الذي له علو القهر، فلي�ض فوقه �سيء يف قهره وقوته، ول غالب له ول منازع، بل كل 

�سيء حتت قهره و�سلطانه، ما �ساء كان، وما مل ي�ساأ مل يكن وهو -�سبحانه- فعال ملا يريد. 

æ الأثر العملي:

حمبة اهلل  وتعظيمه وتنزيهه عن النقائ�ض والعيوب مع اخل�سوع والتذلل له . 1
-�سبحانه - وهذان هما ركنا العبودية، اإذ اإن حقيقة العبودية اإمنا تن�ساأ من غاية 

احلب هلل تعالى مع غاية التذلل له -�سبحانه. 

التوا�سع هلل -تعالى- وقبول ما اأنزل من احلق، والر�سى باأحكامه ونواهيه، واإذا . 2
كانت املالئكة يف ال�سماء تخ�سع عند �سماع قوله واإلقاء وحيه كما جاء ذلك يف قوله 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ   تعالى: { 
ٹ}]�سباأ:23[، اإذا كان هذا اأمرها وهذا قولها وفعلها، فحري بالعبد اأن يخ�سع 

ل�سماع كالم ربه، ويطمئن قلبه عند ذكره، ويطيع اأوامره ويبتعد عن نواهيه.

احلذر من العلو يف الأر�ض بغري احلق، وجتنب ظلم العباد، والتكرب عليهم، واأن . 3
العبد مهما تكرب وعال وظلم؛ فاإن اهلل )العلي املتعال( فوقه. 

اخلوف من اهلل وحده، وتخلي�ض القلب من اخلوف من املخلوق ال�سعيف، واأن . 4
العبد مهما اأوتي من ملك وقوة وعلو يف الأر�ض؛ فاإن اهلل فوقه مكانًا وقدرًا وقهرًا، 
وبذلك يوؤمر باملعروف وينهى عن املنكر وترفع الرايات يف �سبيل اهلل دون خوف 

من ال�سيطان واأوليائه، اإن كيد ال�سيطان كان �سعيفا. 
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ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

الذاتية  اهلل  �سفات  على  الدالة  الذات  اأ�سماء  من  املتَعاُل(   - الأْعلى   - )الَعِليُّ 
لها  تعلق  بها، ول  واْلَفْوِقيَّة( وهي �سفات ذات، مل يزل -ول يزال- اهلل مت�سفًا  )اْلُعُلّو 

بامل�سيئة؛ ولذا كان من املنا�سب دعاء اهلل، والتو�سل اإليه، والثناء عليه، وتعظيمه ومتجيده 
بها يف جميع اأغرا�ض الدعاء وحاجات العبد .. وهي بال �سك اأ�سماء عظيمة تدعو العبد اإلى 
ا�ست�سعار عظمة ربه يف علوه على خلقه، فيقف بني يديه وقوف العبد الذليل، الذي اعرتف 
اأن  اإليه، معرو�ض عليه .. ونح�سب  اأن دعاءه وكالمه �ساعد  بذنبه واأقر بعجزه، وهو يعلم 
يف  جاء  ومما   .. مطلبه  وحتقيق  دعوته  باإجابة  حري  العظيم  امل�سهد  هذا  ا�ست�سعر  عبدًا 
اللْيل  ِمن   )23( ¤:)َمن تعارَّ النبي  الأ�سماء قول  بهذه  النبوية من متجيد اهلل   ال�سنة 
فقال ِحني َي�ستيِقظ: ل اإلَه اإل اهلل وْحَده ل �سِريَك له، له امللك وله احلْمُد وهو 

، ول حول  على كل �سيء قِديٌر، �ُسْبحان اهلل، واحلْمُد هلل ول اإلَه اإل اهلل، واهلل اأْكرَبُ

ول قوة اإل باهلل الَعِليٌّ العِظيِم، ثمَّ َدعا: َرب اغِفر يل: ُغِفَر له()24(، وجاء رجل اإلى 

النبي ¤ فقال: اإين ل اأ�صتطيع اأن اآخذ من القراآن �صيئاً، فعلمني ما يجزئني منه. 
اإله اإل اهلل واهلل اأكرب ول حول ول قوة  قال:)قل: �سبحان اهلل واحلمد هلل ول 

اإل باهلل العلي العظيم( .. قال يا ر�سول اهلل: هذا هلل فما يل؟ .. قال: )قل اللهم 

ارحمني وارزقني وعافني واهدين( فلما قام قال هكذا بيده. فقال ر�سول اهلل ¤: )اأما 

هذا فقد مالأ يده من اخلري()25(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

æ  علوُّ اهلِل على خلِقِه من ال�سفات الظاهرة التي تواَتَرْت بها الأدلُة العقلية والنقلية، 

)23( )تعار( : اأي ا�ستيقظ من نومه من الليل.
)24( رواه ابن ماجه و�سححه الألباين  يف �سحيح ابن ماجة برقم )312٨(.

)25( رواه اأبو داود وح�سنه الألباين يف �سحيح اأبي داود برقم )742(.

المجموعة السابعة : العلي - األعلى - المتعال



1٨6 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

ودلت عليها الِفَطر ال�سليمة، والآيات الدالة على ذلك من الوحَينْي قد ا�ستفا�ست يف اثبات 
علوِّ اهلل بذاته وَقْهِره وَقْدِره، واأنه   فوق عر�سه، بائن من خلقه، ل يخفى عليه �سيء يف 

الأر�ض ول يف ال�سماء، ومن اأمثلة اأدلة العلوِّ ما يلي:

العلوِّ  بذكر  تكون  فتارة   ، اهلل  علوِّ  على  دللتها  الكرمي يف  القراآن  اأدلــة  تنوعت    
ڻ   ڻ   ں   و{  ی}]البقرة:255[،  ی    ىئ    } تعالى:  كقوله  مبا�سرة 
جب   يئ   ىئ   مئ    } تعالى:  كقوله  الفوقية  بذكر  وتــارة  ڻ}]الأعلى:1[، 
ۓ   ۓ   ے   ے       } تعالى:  وقوله  ىب}]الأنعام:1٨[،  مب   خب  
بذكر  ــارة  وت ۆ}]النحل:50-49[،  ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
نزول الأ�سياء من عنده اأو �سعودها اإليه كقوله تعالى عن املائدة التي اأنزلها  على  
عي�سى   واأ�سحابه من احلواريني: {ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ}]املائدة:115[، 

وقوله تعالى: { گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
اهلل  يقول  والعروج  ال�سعود  ويف  ڻ}]الأنعام:114[،  ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں  
وقول  ەئ}]فاطر:10[،  ائ   ائ   ى   ى   ې   ې     } تعالى: 

ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    }  : عي�سى  عــن  تعالى  اهلل 
ې   ې   ې    }  : تعالى  وقوله  ں}]الن�ساء:157-15٨[،  ڱ  
ې}]املعارج:4[ وتارة بكونه �سبحانه يف ال�سماء كقوله تعالى: { ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ}]امللك:16[.
اأدلة ال�سنة وما ورد عن ال�سحابة وال�سلف ال�سالح فهي اأكرث من اأن حُت�سى،  اأما    
فعن معاوية بن احلكم ال�سلمي › قال: )كانت يل جارية ترعى غنما يل ِقبل اأحد 
واأنــا رجل  ب�صاة من غنمها،  الذئب قد ذهب  فــاإذا  واجلوانية، فاطلعت ذات يوم 

من بني اآدم .. اآ�صف كما ياأ�صفون)26(، لكني �صككتها �صكة، فاأتيت ر�صول اهلل ¤ 
)26( اأي اأغ�سب كما يغ�سبون.
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)27( رواه م�سلم )537(.
)2٨( اأخرجه الن�سائي والبيهقي واللفظ له، وح�سنه الألباين يف )خمت�سر العلو( )�ض:٨7( وبرقم )15(.

)29( رواه البخاري برقم )7420(.
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، قلت: يا ر�صول اهلل، اأفال اأعتقها؟ قال: ائتني بها، فاأتيته بها،  م ذلك عليَّ فعظَّ

اأنــت ر�صول اهلل.  اأنا؟، قالت:  ال�صماء، قــال: من  اأين اهلل؟  قالت: يف  فقال لها: 

قال: اأعتقها، فاإنها موؤمنة()27(. 

گ   ک   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   {ژ   تــعــالــى:  قــال    
گ  گ  گ  ڳ ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   
ں  ں}]الأحزاب:26-27[، بعد اخليانة العظمى ليهود بني قريظة يف 
ُيحّكم  اأن  »الأو�ض«  ¤ فنزلوا على حكمه، فطلبت  النبي  الأحزاب، حا�سرهم  غزوة 
لالأو�ض يف اجلاهلية  قريظة حليفًا  بنو  وكانت   -  ‹ معاذ  بن  �سعد  فيهم زعيمهم 
وُت�سبى  الرجال،  ُيقتل  بــاأن   :‹ معاذ  بن  �سعد  فيهم  وحكم   ،¤ النبي  فوافق   -
الذرية، وُتق�سم الأموال، فقال النبي ¤: )َلَقْد َحَكْمَت ِفيِهْم ِبُحْكِم امْلَِلِك ِمْن َفْوِق �َسْبِع 

�َسَماَوات()2٨(.

الهجرة، وكان يدعى »زيد بن  ¤ قبل  النبي  تبناه  › قد    كان زيد بن احلارثة 
حممد« فاأراد اهلل اأن ُي�سّرع �سرعًا عامًا يف اأن الأدعياء لي�سوا يف حكم الأبناء حقيقة، 
 ‹ احلارثة  بن  زيد  طّلق  فلّما  اأزواجــهــم،  نكاح  يف  تبناهم  من  على  جناح  ل  واأنــه 

ڌ    }  : املولى يقول  ذلــك  ويف   ،¤ لنبيه  اهلل  زّوجها   ، جح�ض  بنت  زينب 
گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ  
اإذٍن ول خطبة ول �سهود  ¤ من دون  گ}]الأحزاب:37[ فدخل عليها النبي 
ول جتديد عقد ول تقرير �سداق، فكانت زينب    تفخر على اأزواج النبي ¤ وتقول: 

، وزوَجني اهلُل تعالى من فوِق �صبِع �صماواٍت«)29(. »زوَجُكنَّ اأهاليُكنَّ
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  يف مر�ض موت اأم املوؤمنني ال�سّديقة بنت ال�سّديق عائ�سة  ، دخل عليها عبداهلل 
اإبن عبا�ض  وقال لها: »ُكْنِت اأحبَّ ن�صاء ر�صول اهلل ¤ اإليه، ومل يكْن يحبُّ اإل 
طيباً، واأنزل اهلل َبَراَءَتِك من فوق �صبع �صماوات«)30(، ي�سري › اإلى حادثة الإفك 

وتربئة اهلل   لعائ�سة  يف قوله تعالى : { ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  
پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ}]النور:11[.

 æ  قال تعالى: {ڱ  ڱ  ں  ں)31(  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ}]البقرة:144[, قال ال�سيخ ابن عثيمني: »من فوائد 
ياأتيه  الوحي  لأن  ال�صماء؛  يف  وجَهه  ُيقلب   ¤ الر�صول  لأن  اهلل؛  علو  اإثبات  الآية 

من ال�صماء«)32(، ويف حديث املقداد بن الأ�سود › قال:  »فرفع النبي ¤ راأ�َصه اإلى 

ال�صماِء، فقلُت: الآن يدعو ..«)33(.

æ  عن احلافظ اأبي جعفر بن اأبي علي الهمداين، قال: » �سمعت اأبا املعايل اجلويني 

اهلل  كان  فقال:  ڑ}]طه:5[؟،  ژ   ژ   ڈ       } تعالى:  قوله  عن  �ُسئل  وقد 
عندك  فهل  اإليه،  اأ�صرت  ما  علمنا  قد  فقلت:  الكالم!.  يف  يتخبط  وجعل  عر�س  ول 

لل�صرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول، وما تعني بهذه الإ�صارة؟  فقلت: ما 

قال عارف قط: )يا رباه( اإل قبل اأن يتحرك ل�صانه، قام من باطنه ق�صد ل يلتفت 

مينة ول ي�صرة يق�صد الفوق ويطلب العلو، فهل لهذا الق�صد ال�صروري عندك من 

حيلة؟ فنبئنا نتخل�س من الفوق والتحت؟ ف�سرب الأ�ستاذ بكمه على ال�سرير و�ساح: 

قبل  كانت  اأن هذه احلرية  ويبدو يل  الألباين:  قال  الهمداين!.  للحرية! حريين  يا 

)30( اأخرجه الإمام اأحمد واحلاكم والهيثمي والدارمي واللفظ له، و�سححه الألباين يف )خمت�سر العلو( )�ض:130( وبرقم 
)106( وقال: �سنده �سحيح على �سرط م�سلم.

ماِء َت�َسوُّفا ِلنزوِل الوحِي ِبتحِويِل القبلة من بيت املقد�ض اإلى البيت  َف َنَظِرَك يف ال�سَّ رُّ َد وْجِهَك وَت�سَ )31( َتَقُلَّب َوْجِهَك: اأي َتَردُّ
احلرام )الكعبة(.

)32( )تف�سري الفاحتة والبقرة( لل�سيخ حممد بن �سالح العثيمني )جـ: 2 - �ض: 126(.
)33( رواه الإمام م�سلم يف �سحيحه برقم )2055(.
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ا�صتقرار عقيدة اأبي املعايل اجلويني على املذهب ال�صلفي، بل لعلها كانت املنطلق اإلى 

هذا ال�صتقرار«)34(.

æ  قال الإمام اأبو يو�سف �ساحب اأبي حنيفة رحمهما اهلل تعالى: »اأريدوا بعلمكم اهلل 

تعالى، فاإين مل اأجل�س يف مل�س قط اأنوي فيه اأن اأتوا�صع اإل مل اأقم حتى اأعلوهم، 

ومل اأجل�س مل�صاً قط اأنوي فيه اأن اأعلوهم اإل مل اأقم حتى اأفت�صح«)35(.

æ  عن حمزة بن دهقان، قال: » قلت لب�سر بن احلارث احلايف: اأحب اأن اأخلو معك!، 

قال: اإذا �صئت. فبكرت يومًا، فراأيته قد دخل قبة، ف�سلى فيها اأربع ركعات ل اأُح�سن اأ�سلى 
اأن الذل اأحب اإيلَّ من  اإنك تعلم فوق عر�صك  مثلها، ف�سمعته يقول يف �سجوده: اللهم 
ال�صرف، اللهم اإنك تعلم فوق عر�صك اأن الفقر اأحب اإيلَّ من الغنى، اللهم اإنك تعلم 

فوق عر�صك اأين ل اأوؤثر على حبك �صيئاً!، فلما �سمعته اأخذين ال�سهيق والبكاء!، فلما 

�سمعني، قال: اللهم اأنت تعلم اأين لو اأعلم اأن هذا هاهنا مل اأتكلم!«)36(.

æ  قال الف�سيل بن عيا�ض: »عاملوا اهلل  بال�صدق يف ال�صر، فاإن الرفيع من 

رفعه اهلل، واإذا اأحب اهلل عبدا اأ�صكن حمبته يف قلوب العباد«)37(.

تعالى:  الُعُلوِّ هلل  ل�سفة  املُنِكرين  عن  يتحدث  وهو  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال    æ

»لهذا جتد املُنِكر لهذه الق�صية ُيِقرُّ بها عند ال�صرورة ول يلتفت اإلى ما اعتقدوه 
َه قلَبه اإلى العلوِّ يدعو  من املعار�س لها، فالنفاة لعلوِّ اهلل اإذا َحَزَب اأحدهم �ِصّدٌة؛ َوجَّ

اهلل!، ولقد كان عندي من هوؤلء النافني لهذا من هو من م�صايخهم وهو يطلب 

مني حاجة، واأنا اأخاطبه يف هذا املذهب كاأين غري منكر له، واأّخرت ق�صاء حاجَته 
م�سل�سل  �سحيح  اإ�سنادها   :)277  -  276 )�ض:  العلو(  )خمت�سر  يف  الألباين  وقال  )العلو(  يف  الذهبي  اأوردها   )34(

باحلفاظ.
)35( )ب�ستان العارفني( لبن �سرف الدين النووي )�ض:54(.

)36( )�سري اأعالم النبالء( لالإمام الذهبي )�ض: 1205(.
)37( )حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء( لأبي نعيم الأ�سفهاين )جـ: ٨ – �ض: ٨٨(.

المجموعة السابعة : العلي - األعلى - المتعال
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اأنت  له:  يا اهلل!، فقلت  ال�صماء وقال:  اإلى  وراأ�صه  حتى �صاق �صدره؛ فرفع طرفه 

اهلل،  اأ�صتغفر  فقال:  اأحد؟!،  وراأ�صك؟!، وهل فوق عندك  َطَرَفك  ترفع  ملن  حمق!، 

ورجع عن ذلك ملّا تبني له اأن اعتقاَده ُيخالف ِفْطَرَته، ثم بيّنت له ف�صاد هذا القول؛ 

فتاب من ذلك، ورجع اإلى قول امل�صلمني امل�صتقر يف ِفَطرهم«)3٨(.

اأميا  فقال:  امل�صجد!،  يف  اأ�صرجه  وقالت:  بزيت  الأئمة  بع�ض  اإلى  امراأة  »جاءت   æ

اإلى  بل  قالت:  العر�س؟!،  اإلى  ي�صعد  نوٌر  اأو  ال�صقف،  اإلى  ي�صعد  نوٌر  اإليك؟،  اأحب 

بَّ يف طعام فقري  بَّ يف القنديل �صعد نوره اإلى ال�صقف، واإذا �صُ العر�س!، قال: اإذا �صُ

جائع �صعد النور اإلى العر�س ثم اأطعمه الفقراء«)39(.

گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       تعايل:{ڑ   قال   æ

}]غافر:37-36[،  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   
قال ال�سيخ عبدالعزيز الطريفي: »الدلئل على علوِّ اهلل اأكرُث ِمن اأْن حُت�صى؛ ِفْطرّيًة 
لها  التي ل عقل  احَلَيوان  ِفَطُر  بل  العقول،  يقت�صُر على  ونقليَّة، وهذا ل  ًة  وعقلَيّ

َتعرف علوَّ ربِّها؛ فاإنها اإّن �صَكْت؛ �صَمْت ورفعت َب�َصَرها اإلى ال�صماء، حتى اإنَّ فرعون 

وما  مو�صى،  اإلِه  اإلى  الطالع  ُيِريُد  ؛  العلوِّ اإلى  ه  توجَّ وا�صتهزاِئِه  وكفِرِه  عناِدِه  مع 

يكوُن هذا اإل لأَنّه ُيوؤِمُن اأَنّ الإلَه الذي َيجَحُدُه: اإْن ُوِجَد، فلن يكون اإل يف ال�صماء، 

اأنَكَر وجوَده؛ لأنه لو  اأنكر على مو�صى مكاَنه، ولكنَّه  واأن مو�صى قال له ذلك، وما 

، وما من اإن�صاٍن مهما كان ِديُنه ا�صتكى الظلَم  كان موجوداً، فلن يكون يف غري الُعُلوِّ

والقهَر، اإل وَجَد يف ِفْطَرِتِه َرغبًة ببثِّ �صكواُه اإلى ال�صماء، ومناجاِة َمْن فيها، ولو كان 

قد تدَيّن بخالف ذلك«)40(.

)3٨( )درء تعار�ض العقل والنقل( ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية )جـ:6 – �ض: 343 – 344(.
)29( )في�ض القدير �سرح اجلامع ال�سغري( للمناوي )جـ:1 – �ض: 216( برقم الأثر: )199(.

)40( )املغربية يف �سرح العقيدة القريوانية( لل�سيخ عبدالعزيز الطريفي )�ض: 105 - 106(.
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الـمجـمـوعـ8ـة

َياُة مو�سوع الأ�سماء: احْلَ

)26 - 25 - 24( 

رُي ِميُع - الَب�سِ احَليُّ - ال�سَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

: ورد يف القراآن الكرمي )5 مرات(، منها قوله تعالى:{ ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ   پ         æ  احَليُّ

]الفرقان:5٨[،  پ}]اآل عمران:2[، وقوله تعالى:{ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ} 
ومن ال�سنة حديث ابن عبا�ض  اأن ر�سول اهلل ¤ كان يقول: )اللهّم لك اأ�سلمت وبك 
اآمنت، وعليك توّكلت، واإليك اأنبت، وبك خا�سمت، اللهّم اإيّن اأعوذ بعّزتك، ل اإله اإّل 

يُّ الذي ل ميوت، واجلّن والإن�ض ميوتون()1(. اأنت؛ اأن ت�سلني، اأنت احْلَ

ِميُع: ورد يف القراآن الكرمي )45 مرة(، منها قوله تعالى: { ٺ  ٿ    æ  ال�سَّ

ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ}]ال�سورى : 11[، ومن ال�سنة قوله ¤: )اأيها النا�ض، 
�سميعًا  تدعون  ولكْن  غائبًا،  ول  اأ�سمَّ  َتْدعوَن  ل  فاإنكم  اأنُف�ِسكم  على  ارَبعوا 

ب�سريًا()2(.

رُي: ورد يف القراآن الكرمي )42 مرة(، منها قوله تعالى:{  ى    ائ  ائ  ەئ    æ  الَب�سِ

ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ}]الن�ساء:5٨[. ومن ال�سنة ما ورد يف احلديث ال�سابق.
ثانيًا: املعنى اللغوي:

 ، حيٌّ فهو  حياًة،  َيحَيا  َحِيَي  فعله:  بـ)احَلَياِة(،  للمو�سوف  م�سبهة  �سفة   : احَليُّ   æ

املو�صوف   :) و)احَليُّ الأر�ض،  حياة  به  لأنه  حيًا:  املطر  وي�سمى  املوت،  خالف  واحَلَياُة: 
)1( رواه م�سلم برقم )2717(.

)2( رواه البخاري برقم )2٨30(.
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باحلياة الكاملة اأزًل واأبداً، فلم حتدث له احلياة بعد موت، ول يلحقه موت ول فناء، 
قال تعالى: {ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ} ]الفرقان:5٨[، وقال النبي ¤: ).. اأنت 
احَليُّ الذي ل ميوت، واجلن والإن�ض ميوتون()3(، فحياته  - �سبحانه وتعالى - �صفة 

اأو فيهما  ذاتية له، بخالف بقية الأحياء التي يعرتيها املوت والعدم يف اأحد طريف احلياة، 
معًا، واحلياة لي�ست من طبيعتها، ول من خ�سائ�سها الذاتية، ولول اإحياء اهلل لها واإبقائها؛ 
( الذي  لفنيت وما بقيت، فهي مفتقرة فقرًا ذاتيًا اأ�سيال يف وجودها ويف بقائها اإلى )احَليِّ
الزجاجي:  قال  ]الق�س�ض:٨٨[)4(،  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ}      } تعالى:  قال  ل ميوت، 
، وتعالى عن ذلك  »فاهلل  احلي الباقي الذي ل يجوز عليه املوت ول الفناء 

علواً كبرياً«)5(.

ِميُع : �سيغة مبالغة على وزن )فعيل( من ا�سم الفاعل )ال�صامع(، مبعنى:  æ  ال�سَّ

اإدراك  يراد به  ْمُع:  َي�ْسَمُع �َسْمعًا، فهو �ساِمٌع و�صميٌع، وال�صَّ ْمِع، فعله: �َسِمَع  وا�صع ال�صَّ
ِميُع(: الذي ا�صتوى لديه �ِصرُّ القول وجهره، وَو�ِصَع  الأ�صوات وامل�صموعات، و)ال�صَّ
تعالى:  ت�صتبه عليه، ول ي�صغله منها �صمع عن �صمع، قال  الأ�صوات، فال  �َصمعُه 

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     
القبول والإجابة)6(، ومنه قول  ْمِع كذلك:  بال�سَّ ٺ  ٿ  ٿ}]املجادلة:1[، ويراد 
النبي ¤ : )اللهم اإين اأعوذ بك من قلب ل يخ�سع، ومن دعاء ل ُي�سمع ..()7(، 

)3( رواه م�سلم برقم )2717(.
)حي(،  مادة:  �ض:122(  )جـ:2-  فار�ض  لبن  اللغة(  مقايي�ض  و)معجم   ،)٨0 )�ض:  للخطابي  الدعاء(  )�ساأن  انظر:   )4(
و)ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 3 - �ض: 453(: مادة: )حيا(، وتف�سري )القراآن العظيم( لبن كثري عند تف�سري ]غافر:65[، 
وتف�سري )التحرير والتنوير( لبن عا�سور عند تف�سري ]البقرة:255[، )�سرح الق�سيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�ض 
)جـ:2 - �ض: 112(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ح ي ي(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى: درا�سة يف 

البنية والدللة( لأحمد خمتار عمر )�ض:52(.
)5( )ا�ستقاق الأ�سماء( للزجاجي )�ض: 102(.

)6( انظر: )�ساأن الدعاء( للخطابي )�ض: 59(، و)الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 – �ض: 120(،  و)النهاية يف غريب 
و)ل�سان   ،)10٨ )�ض:  القيم  لبن  الهجرتني(  و)طريق  )�سمع(،  مادة   ،)401 �ض:   -  2 )جـ:  الأثري  لبن  والأثر(  احلديث 
العرب( لبن منظور )جـ: ٨ - �ض: 162(: مادة: )�سمع(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: �ض م ع(.

)7( اأخرجه الرتمذي واأبو داود والن�سائي و�سححه الألباين يف �سحيح الرتمذي برقم: )34٨2(.

ِميُع - الَبِصيُر المجموعة الثامنة : الَحيُّ - السَّ
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�صيغ  بكل  الآيات  عنه  ت  عبَّ فقد  ْمُع  ال�صَّ ا  »اأمَّ ا�ض:  الهرَّ قال  له،  ي�ستجاب  ل  اأي: 
حقيقية  �صفة  فهو  واأ�ْصَمُع،  وَن�ْصَمُع،  و�َصِميٌع،  وَي�ْصَمُع،  �َصِمَع،  وهي:  ال�صتقاق، 
َت�سمع  ل  اآلهة  اتخاذهم  امل�سركني  وقد عاب اهلل على  الأ�صوات«)٨(،  بها  هلل، يدرك 

: {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ول ُتب�سر!، فقال تعالى عن خليله 
چ      چ  چ  ڇ  ڇ  }]مرمي:42[، يف مقابل حكايته  - �سبحانه وتعالى - عن 

ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ    {ٴۇ   تعالى:  فقال  وهارون    مو�سى  لنبييه  تطمينه 
ۉ  ې}]طه: 46[.

رًا فهو ب�صري،  ُر َب�سَ َر ُيب�سِ رُي:  �سيغة مبالغة على وزن )فعيل(، فعله: َب�سُ æ  الَب�سِ

ر، على وزن )ُمْفِعل( وهو الذي ُي�ساهد الأ�سياء ويراها وينظر  رُي: ياأتي مبعنى: املُْب�صِ والَب�صِ
اإليها، وياأتي كذلك مبعنى: العامل بخفيَّات الأمور، ومنه قوله تعالى: { ے  ے   ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ }]طه:96[، اأي: علمت مبا مل يعلموا به، يقال: اأْب�َصْرُت ال�سيء: اإذا راأيته، 
الذي  بالَب�َصر)9(،  ف  املت�صِ  : رُي(  ب�صريا عاملاً، و)الَب�صِ به  رت  اإذا �سِ به:  ْرُت  وَب�صُ
ر وينظر ويرى الأ�شياء كلها، مهما  اأحاط َب�َشَره بكل املُْب�َشراِت واملرئيات، فهو ُيْب�شِ

ا�ض )�ض:120(. )٨( )�سرح العقيدة الوا�سطية( للهرَّ
مئ}]اآل  حئ   جئ    ی    ی   ی   ی   ىئ    } تعالى:  لقوله  »)النََّظُر(:  الثابتة:  اهلل  �سفات  من  واأي�سًا   )9(

(: لقول تعالى: { حب  خب   وؤَيُة(: لقوله تعالى: { ۅ  ۉ  ۉ  ې}]طه:46[، و)اْلَعنْيُ عمران:77[، و)الرُّ
مب       ىب  }]هود:37[، .. فاأهل ال�سنة واجلماعة يقولون: اإنَّ اهلل  يرى ويب�صر وينظر اإلى ما ي�ساء بعينه �سبحانه 
ة الأ�سبهاين  ـنَّ اُم ال�سُّ وتعالى؛ كما يليق ب�ساأنه العظيم: {   ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ }]ال�سورى:11[، .. وقـال َقوَّ
)احلجة( )1٨1/1(: ]قال اهلل تعالى: { حب  خب  مب       ىب}]هود:37[، وقال: { ژ  ڑ}]القمر:14[، وقال: 
{ ڤ  ڤ    ڦ}]طه:39[، وقال: { ی  جئ       حئ  مئ  ىئ}]الطور:4٨[؛ فواجب على كل موؤمن اأن يثبت من �سفات 
فروؤية اخلالق ل تكون كروؤية  كتابه؛  لنف�سه يف  اأثبته اهلل  ما  ينفي عن اهلل  ولي�ض مبوؤمن من  لنف�سه،  اأثبته اهلل  ما   َ اهلل 
ولي�س  }]التوبة:105[،  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  تعالى: {  املخلوق، قال اهلل  املخلوق، و�صمع اخلالق ل يكون ك�صمع 

روؤية اهلل تعالى اأعمال بني اآدم كروؤية ر�صول اهلل ¤ واملوؤمنـني، واإن كان ا�صم الروؤية يقع على اجلميع، وقال تعالى: {  ڄ    ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  }]مرمي:42[، جل وتعالى عن اأن ي�صبه �صفة �صيء من خلقه �صفته، اأو فعل اأحد من 
خلقه فعله؛ فاهلل تعالى يرى ما حتت الرثى، وما حتت الأر�س ال�صابعة ال�صفلى، وما يف ال�صماوات العلى، ل يغيب عن ب�صره 
�صيء من ذلك ول يخفى؛ يرى ما يف جوف البحار وجلجها كما يرى ما يف ال�صموات، وبنو اآدم يرون ما قرب من اأب�صارهم، 
ول تدرك اأب�صارهم ما يبعد منهم، ل يدرك ب�صر اأحد من الآدميني ما يكون بينه وبينه حجاب، وقد تتفق الأ�صامي وتختلف 

املعاين[« انتهى، انظر: )�سفات اهلل  الواردة يف الكتاب وال�سنة( لل�سقاف، ال�سفحات: )252-1٨7-120-69(.
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اأو عظمت، فال يعزب عنه �صيء)10(، يقول ابن القيم:  اأو ظهرت، ومهما دقت  خفيت 
»الذي لكمال َب�َصره يرى تفا�صيل خلق الذرة ال�صغرية، واأع�صاءها وحلمها ودمها 
وخمها وعروقها، ويرى دبيبها على ال�صخرة ال�صماء، يف الليلة الظلماء، ويرى ما 

حتت الأر�صني ال�صبع، كما يرى ما فوق ال�صموات ال�صبع«)11(.

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

جرير:  ابن  قال  يفنى«)12(،  ول  يبيد،  ول  ميوت،  ل  الذي  »الدائم   : احَليُّ   æ

اآخر له باأمد،  اأول له بحد، ول  (، الذي له احلياة الدائمة، والبقاء الذي ل  »)احَليُّ
ينقطع  ممدود،  واآخر  حمدود،  اأول  فلحياته  حيا  كان  واإن  فاإنه  �صواه  ما  كل  كان  اإذ 
الذي مل   ) »)احَليُّ وقال اخلطابي:  غايتها«)13(،  بانق�صاء  وينق�صي  اأمدها،  بانقطاع 
املوت  يعرت�صه  ول  موت،  بعد  حياة  له  حتدث  مل  مو�صوفاً،  وباحلياة  موجوداً،  يزل 
فيهما  اأو  احلياة  اأحد طريف  يف  العدم  اأو  املوت  َيْعرتيهم  الأحياء  و�صائر  احلياة،  بعد 
 ) معاً :{  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ}   ]الق�س�ض:٨٨[«)14(، وقال ال�سيخ ال�سعدي: »)احَلّيُ
الذي له جميع معاين احلياة الكاملة، من ال�صمع والب�صر والقدرة والإرادة وغريها، 
الأبدية،  الكاملة  باحلياة  املو�صوف   ) »)احَليُّ الهرا�ض:  وقال  الذاتية«)15(،  وال�صفات 

التي ل يلحقها موت ول فناء؛ لأنها ذاتية له -�صبحانه«)16(. 
)10( انظر: )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الّزّجاج )�ض: 42(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي 
)�ض: 65(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�ض: 60(، و)معجم مقايي�ض اللغة( لبن فار�ض )جـ:1- �ض:253( مادة: )ب�سر(، 
و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 1- �ض: 131(، مادة )ب�سر(، و)ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 4 - 
�ض: 64(: مادة: )ب�سر(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ب �ض ر(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى: درا�سة 

يف البنية والدللة( لأحمد خمتار عمر )�ض:46(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�ض: 326(.
)11( )طريق الهجرتني وباب ال�سعادتني( لبن القيم )�ض: 107(.

)12( )جامع البيان يف تاأويل القراآن( لبن جرير الطربي، عند تف�سري: ]اآل عمران: 1[، والقول لبن جرير الطربي.
)13( )جامع البيان يف تاأويل القراآن( لبن جرير الطربي عند تف�سري: ]البقرة: 255[.

)14( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�ض:٨0(.
)15( تف�سري ال�سعدي عند تف�سري الآية )254( من �سورة البقرة.

)16( )�سرح الق�سيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�ض )جـ:2 - �ض: 112(.
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ِميُع(  ِميُع: »ال�صميع ملا تنطق به خلقه من قول«)17(، قال ابن القيم: »)ال�صَّ æ  ال�سَّ

الذي ي�صمع �صجيج الأ�صوات، باختالف اللغات، على تفنن احلاجات، يف اأقطار الأر�س 
ويقول  �صمع«)1٨(،  ُيغلُطُه  ول  يلتب�س،  ول  عليه، ول يختلط،  ي�صتبه  وال�صماوات، فال 
واخلفوت،  اجلهر  عنده  �صواٌء  والنجوى،  ال�صر  ي�صمع  الذي  ِميُع(  »)ال�صَّ اخلطابي: 
والنطق وال�صكوت، وقد يكون ال�صماع مبعنى القبول والإجابة«)19(. وقال ال�سيخ ال�سعدي: 

ِميُع( الذي ي�صمع جميع الأ�صوات باختالف اللغات على تفنن احلاجات«)20(. »)ال�صَّ

رُي(  رُي : »الذي اأحاط ب�شره بجميع املب�شرات«)21(، قال ابن القيم: »)الَب�صِ æ  الَب�سِ

الذي يرى دبيب النملة ال�صوداء، على ال�صخرة ال�صماء، حتت اأطباق الأر�س، يف الليلة 
يدركها  التي  والألوان  لالأ�صخا�س  املدرك  رُي(  »)الَب�صِ احلليمي:  وقال  الظلماء«)22(، 
رُي( الذي يب�صر كل �صيء واإن رق  املخلوقون باأب�صارهم«)23(. وقال ال�سعدي: »)الَب�صِ
الأ�صخا�س  من  املرئيات  جلميع  املدرك  )الب�صري(   « الهرا�ض:  وقال   ،)24(».. �صغر  اأو 

والألوان مهما لطفت اأو بعدت، فال توؤثر على روؤيته احلواجز والأ�صتار« )25(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

(  الذي له جميع  رُي: الفروق وا�سحة بني الأ�سماء، فـ )احَليُّ ِميُع الَب�سِ æ  احَليُّ ال�سَّ

ِميُع( املدرك جلميع امل�صموعات،  معاين احلياة، التي ل يلحقها موت ول فناء، و)ال�صَّ
رُي(  الذي اأحاط �شمعه بجميع الأ�شوات، على اختالف اللغات، وتفنن احلالت، و)الَب�صِ
املدرك جلميع املب�شرات، الذي اأحاط ب�شره بكل �شيء من خلقه، قال تعالى خماطبا 

)17()تف�سري الطربي( عند تف�سري: ]ال�سورى:11[.
)1٨( )ال�سواعق املر�سلة( لبن القيم )جـ: 3 - �ض: 10٨3(.

)19( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�ض:59(.
)20( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�ض: 17(.

)21( )طريق الهجرتني وباب ال�سعادتني( لبن القيم )�ض: 106(، ف�سل: »يف بيان اأن حمده تعالى �سامل لكل ما يحدثه«.
)22( )ال�سواعق املر�سلة( لبن القيم )جـ: 3 - �ض: 10٨3(.

)23( )الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 - �ض: 122(.
)24( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�ض: 17(.
)25( )�سرح العقيدة الوا�سطية( ملحمد بن خليل هّرا�ض )�ض: 97(.
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: {ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې}]طه: 46[، قال  مو�سى وهارون 
( الذي له جميع معاين احلياة الكاملة، من ال�صمع والب�صر  ال�سيخ ال�سعدي: »)احَليُّ

والقدرة والإرادة وغريها، وال�صفات الذاتية«)26(

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

وهي  َياة(  )احْلَ »�سفة  )احَلّي(  -�سبحانه  ا�سمه  من  امل�ستقة  ال�سفات   : احَليُّ   æ

�صفٌة ذاتيٌَّة ثابتٌة هلل  بالكتاب وال�صنة«)27(،  قال تعالى: {ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   
واجلن  ميوت،  ل  الذي  احلي  اأنت   ...(:¤ قوله  ال�سنة  ومن  ڤ}]الفرقان:5٨[،  ڤ  

والإن�ض ميوتون()2٨(.

ْمِع( وهي  ِميع( »�صفة )ال�صَّ ِميُع: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )ال�صَّ æ ال�سَّ

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعالى:{  قال  وال�صنة«)29(،  بالكتاب  هلل   ثابتٌة  ذاتيٌَّة  �صفٌة 
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ}]املجادلة:1[، 
ومن ال�سنة قوله ¤: ).. فناداين ملك اجلبال، ف�سلم علي، ثم قال: يا حممد، اإن اهلل 

قد �سمع قول قومك، واأنا ملك اجلبال ..()30(.

ري( »�صفة )الَب�َصِر( وهي  رُي: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )الَب�صِ æ الَب�سِ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  تعالى:{  بالكتاب وال�صنة«)31(، قال  ثابتٌة هلل   ذاتيٌَّة  �صفٌة 
ڄ  ڄ    ڃ    ڃ}]احلديد:4[، ومن ال�سنة قوله ¤ للنا�ض: )يا اأيها النا�ض، اربعــوا 

على اأنف�سكم، اإنكم ل تدعون اأ�سمَّ ول غائبًا، ولكن تدعون �سميعًا َب�سريًا...()32(.

)26( تف�سري ال�سعدي عند تف�سري: ]البقرة:254[.
( لل�سقاف )�ض: 109(. )27( )�سفات اهلل 

)2٨( رواه م�سلم برقم )2717(.
( لل�سقاف )�ض: 149(. )29( )�سفات اهلل 

)30( متفق عليه: رواه البخاري برقم )3231(، وم�سلم برقم )1795(. 
( لل�سقاف )�ض: 69(. )31( )�سفات اهلل 

)32( رواه البخاري برقم )2٨30(.
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�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

وُم: ورد القرتان مع ا�سمه  )احَلّي( )3 مرات( منها قوله تعالى: { ەئ   æ  الَقيُّ
ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ}]طه : 111[، وال�سر يف ذلك - واهلل اأعلم- 
لت�سمن هذين ال�سمني الكرميني معاين اأ�سماء اهلل و�سفاته واأفعاله، يقول ال�سيخ ال�سعدي: 
ويقول  الأفعال«)33(،  ل�صفات  اجلامع  وُم(  و)الَقيُّ الذات،  ل�صفات  اجلامع   ) »)احَليُّ
و�صفة  لها،  م�صتلزمٌة  الكمال،  �صفات  جلميع  نٌة  مت�صمِّ احلياة  �صفة  »اإنَّ  القيم:  ابن 
ومية مت�صمنة جلميع �صفات الأفعال؛ ولهذا كان ا�صم اهلل الأعظم الذي اإذا ُدعي  الَقيُّ
وُم(«)34(، ويقول يف مو�سع اآخر: »اإن  به اأجاب، واإذا �صئل به اأعطى هو ا�صم: )احَليُّ الَقيُّ
احلياة م�صتلزمة جلميع �صفات الكمال، ول يتخلف عنها �صفة منها اإل ل�صعف احلياة، 
اإثبات كلِّ كمال ُي�صاد نفي كمال  اإثباتها  اأكمل حياة واأمتها ا�صتلزم  فاإذا كانت حياته 
وُم( فهو مت�صمن كمال غناه وكمال قدرته، فاإنه القائم بنف�صه،  احلياة .. واأما )الَقيُّ
اإلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنف�صه عما �صواه،  ل يحتاج 
وهو املقيم لغريه، فال قيام لغريه اإل باإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته، فانتظم 
هذان ال�صمان �صفات الكمال والغنى التام، فكاأن امل�صتغيَث بهما م�صتغيٌث بكل ا�صم من 
اأ�صماء الرب -تعالى، وبكل �صفة من �صفاته، فما اأولى ال�صتغاثة بهذين ال�صمني اأن 

يكونا يف مظنة تفريج الكربات، واإغاثة اللهفان، واإنالة الطلبات«)35(.

ِميع( )10 مرات( منها قوله تعالى:{چ   رُي: ورد القرتان مع ا�سمه  )ال�سَّ æ   الَب�سِ
ڎ}]احلج:75[،  ڎ   ڌ   ڌ      ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   
وال�سر يف ذلك - واهلل اأعلم - لالإ�سارة اإلى »اإحكام الرقابة، على الأقوال والأفعال، والإحاطة 
عليه  يخفى  ول  منهم،  �صيء  يفوته  ل  بها،  حميط  اهلل  واأن  كلها،  للمخلوقات  التامة 
من اأمورهم �صيء، بل هم حتت �صمعه وب�صره«)36(، يقول ابن القيم: »جرت عادة القراآن 

)33( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�ض: 19(.
)34( )زاد املعاد( لبن القيم: )جـ:4 – �ض: 204(.

)35( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 2 - �ض: 1٨4(.
)36( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�ض: 623(، وانظر )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( د جنالء كردي )�ض: 2٨3(.
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بتهديد املخاطبني وحتذيرهم مبا يذكرُه من �صفاِته التي تقت�صي احلذَر وال�صتقامة .. 
كقوله تعالى: {ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  
جب}]الن�ساء:134[، والقراآن مملوٌء من هذا، وعلى هذا فيكوُن يف �صمن ذلك: اأين اأ�صمُع 

ما َيرّدون به عليَك، وما يقابلون به ر�صالتي، واأب�صُر ما يفعلون«)37(.

ِميع( )32 مرة( منها قوله تعالى:   { پ   æ  الَعِليُم: ورد القرتان مع ا�سمه  )ال�صَّ

پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ}]البقرة:127[، وحكمة ذلك – واهلل اأعلم – التاأكيد على 
اإحاطة اهلل  بكل �سيء؛ فهو ي�سمع ما ُيجهر به وُينطق، ويعلم ما وراء اخلفوت وال�سكوت، 
بتجاوز  تنبئ  )العلم(  .. و�صفة  امل�صموعات  بكل  ال�صمع  باإحاطة  تنبئ  )ال�صمع(  و»�صفة 
من  فح�صل   - الغاية   اإدراكها  يف  بلغ  واإن   - للم�صموعات  املادي  البعد  حدود  )ال�صمع( 
ملا  اأمت  اإحاطة  على  بهما  وُدلَّ  اأخرى،  كمال  �صفة  العليم(  )ال�صميع  ال�صمني  اقرتان 
اأن ا�صم  اأو�صع من متعلق �صفة )ال�صمع(. واملالحظ  اأن متعلق �صفة )العلم(  تقدم من 
َم عليه، فالن�صق دائماً: )ال�صميع العليم( ول  )ال�صميع( حيثما ورد مع ا�صم )العليم( ُقدِّ
عك�س، فال بد اأن يكون من وراء ذلك حكمة، ُذِكر منها اأن ال�صمع يتعلق بالأ�صوات، ومن 
درجة  بلغت  مهما   - يعلم  اأنه  لك  يقال  ممن  العادة  يف  اإليك  اأقرب  فهذا  �صوتك  �صمع 
اأولى بالتقدمي، ول  اأوقع يف التخويف من ذكر )العليم( فهو  علمه - فذكر )ال�صميع( 
اأثره  يقت�صر الأمر على مقام التخويف، فاإن لتقدمي �صفة )ال�صميع( يف مقام الدعاء 
اأنه يخاطب من  الداعي  ي�صت�صعر  وال�صكوى حني  بالدعاء والطلب  الل�صان  انطالق  يف 
ي�صمعه وي�صغي اإلى جنواه«)3٨(، والعادة اقت�ست اأن القلب ي�ست�سعر اأن ال�سامع لنجواه و�سكواه 
اأقرب اإليه من العليم به!، يقول ابن القيم عن اقرتان )العليم( بـ )ال�صميع( يف قول اهلل تعالى: 
ُي�صمع،  لفظاً  كان  ملَّا  الطالق  »فاإن  ڃ}]البقرة:227[:  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    {ڦ  
الرازي  با�صم )ال�صميع( للنُّطق به )العليم( مب�صمونه«)39(، وقال  ُيق�صد، عقبُه  ومعنًى 

)37( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 1 - �ض: 73(.
)3٨( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�ض: 349 (، وانظر )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( د جنالء كردي )�ض: 247(.

)39( )جالء الأفهام( لبن القيم )�ض: 135(.

ِميُع - الَبِصيُر المجموعة الثامنة : الَحيُّ - السَّ



200 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

تعالى: {ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک   تف�سري قول اهلل  عند 
اإن اهلل تعالى ملا وعد  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ}]البقرة:137[: » ثم 

نبيه ¤ بالن�صرة واملعونة على امل�صركني اأتبعه مبا يدل على اأن ما ي�صرون وما يعلنون 
من هذا الأمر ل يخفى عليه تعالى فقال: { ڳ  ڳ  ڳ}  وفيه وجهان، الأول: 
اأنه وعيد لهم، واملعنى اأنه يدرك ما ي�صمرون ويقولون وهو عليم بكل �صيء فال يجوز 
لهم اأن يقع منهم اأمر اإل وهو قادر على كفايته اإياهم فيه، والثاين: اأنه وعد للر�صول ¤، 
ويقول  اإلى مرادك«)40(،  يعني: ي�صمع دعاءك ويعلم نيتك وهو ي�صتجيب لك ويو�صلك 
عند  واألفاظهم  اخللق  لدعاء  ال�صميع  »واهلل   لطيفة:  حكمة  اإلى  اإ�سارة  يف  الأ�سبهاين 
اأن  قبل  القائل  قلب  يف  ما  يعلم  ولغاتهم،  األ�صنتهم  اختالف  مع  واجتماعهم،  تفرقهم 

يقول، ويعجز القائل عن التعبري عن مراده، فيعلم اهلل فيعطيه الذي يف قلبه«)41(.

تعالى:  قوله  يف  واحدة  مرة  ِميع(  )ال�صَّ -�سبحانه  ا�سمه  مع  القرتان  ورد  الَقِريُب:    æ

{ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹٹ  ٹ     ڤ  ڤ} 
]�سباأ:50[، وال�سر يف ذلك - واهلل اأعلم - كما يقول القرطبي:»{  ٹ     ڤ  ڤ}: اأي �صميع 
ممن دعاه، قريب الإجابة«)42(، ويقول ال�سيخ حممد متويل ال�سعراوي:»{ ٹ     ڤ  ڤ}  
)�َصِميٌع( اأي: يعرف مطلوبي، وي�صمع مني كل َنَف�س، وهو -�صبحانه- مع �صمعه )َقِريٌب( 

منى ل يبطئ علّي يف الإجابة«)43(.

 �سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ  الأثر العتقادي:

الكاملة، وهي حياة غري م�سبوقة  الذي له جميع معاين احلياة  الباقي،  اهلل  هو احلي 
)40( تف�سري )مفاتيح الغيب( للرازي عند تف�سري: ]البقرة:137[، بت�سرف ي�سري.

)41( )احلجة يف بيان املحجة و�سرح عقيدة اأهل ال�سنة( لأبي القا�سم ا�سماعيل بن حممد الأ�سبهاين: )جـ:1 – �ض:127(.
)42( )تف�سري القرطبي( عند تف�سري: ]�سباأ: 50[.

)43(  تف�سري )خواطر حممد متويل ال�سعراوي(، عند تف�سري: ]�سباأ: 50[.



201

بعدم، ول يلحقها زوال وفناء، ول يعرتيها نق�ض ول عيب، وت�ستلزم كمال �سفاته -�سبحانه؛ من 
علمه و�سمعه وب�سره وقدرته واإرادته ورحمته وفعله ما ي�ساء، اإلى غري ذلك من �سفات كماله.

æ  الأثر العملي:

حمبة اهلل  واإجالله وتوحيده، ليقني العبد باأن ربه له احلياة الكاملة التي تت�سمن . 1
جميع �سفات الكمال من ال�سمع والب�سر والقدرة والعلم وغريها، وما يثمره ذلك 
يف القلب من البتهاج واللذة وال�سرور، الذي ُتْدَفُع به الكروب، والهموم، والغموم.

، الذي له احلياة الكاملة، . 2 التوكل ال�سادق على اهلل احلي ال�سميع الب�سري 
وقوله  ڤ}]الفرقان:5٨[،  ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   {ٹ    �سبحانه:  قال  كما 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  ڱ   تعالى: {گ  گ  گ     گ  ڳ  
�سنة  تاأخذه  ول  اأبدًا  الذي ل ميوت  ڱ  ں}]ال�سعراء:217 -219[، واحلي 
اإل عليه  ال�سادق  التوكل  يكون  �سبحانه، فال  الب�سري  ال�سميع  نوم، هو اهلل  ول 
وحده �سبحانه، فهو ذخر العبد وملجاأه يف كل حني، وبالتايل يقطع املوؤمن تعلقه 
ول  وين�سون،  ويغفلون  وينامون  ميوتون  الذين  ال�سعفاء،  املخلوقني  يف  ورجاءه 

ميلكون لأنف�سهم �سرًا ول نفعًا ف�ساًل عن اأن ميلكوه لغريهم.
الدنيا . 3 حاجات  يف  اإليه  واللجوء  الأعمال،  جميع  يف  -تعالى-  هلل  الإخال�ض 

الأعني  خائنــــة  ويعلم  مكاننا،  ويرى  كالمنا،  ي�سمع  -�سبحانه-  لأنه  والآخرة، 
{گ  گ  گ     گ  ڳ   �سبحانه:  قال  كما  ال�ســــدور،  تخفي  ومــــا 
ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  }]ال�سعراء:21٨[، وكما قال ¤: )ثكلتك اأمك يا معاذ!، 

وهل يكب النا�ض يف النار على وجوههم اإل ح�سائد األ�سنتهم()44(.

مراقبة اهلل  واخلوف منه، حيث ل تخفى عليه خافية يف ليل اأو نهار، يف �سر . 4
اأو اإعالن، يف باطن الأر�ض اأو على ظهرها، وهذا يثمر يف قلب املوؤمن خوفًا من 
، ترتجمه الأع�ساء واجلوارح اإلى عمل �سالح، فال ي�سمع ول يب�سر اإل ما  اهلل

)44( رواه الرتمذي و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )5136(.
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يحبه اهلل وير�ساه، قال ¤ فيما يرويه عن ربه: )وما تقرب اإيل عبدي ب�سيء 
اأحب اإيل مما افرت�ست عليه، وما يزال عبدي يتقرب اإيل بالنوافل حتى 

اأحبه، فاإذا اأحببته، كنت �سمعه الذي ي�سمع به، وب�سره الذي يب�سر به، 

ويده التي يبط�ض بها، ورجله التي مي�سي بها ..()45(.

واملنافقني . 5 الكافرين  وخا�سة من  اأذى اخللق  العبد من  يالقيه  ما  على  ال�سرب 
والفا�سقني؛ لأن اهلل  ي�سمع كالمهم، ويرى مكانهم، ول يخفى عليه اأمرهم، 

ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ    {ٴۇ    : وهارون  ملو�سى  -�سبحانه-  قال  كما 
والر�سى  ال�سرب  القلب  يف  يثمر  بهذا  والإميان   ،]46 ې}]طه:  ۉ  
ا�ستبطاء  وعدم  ون�سره،  فرجه  وانتظار  -�سبحانه،  به  وال�ستعانة  والطماأنينة 

ذلك؛لأن اهلل -�سبحانه- ي�سمع ويرى ويعلم، ولكنه ميهل ول يهمل.

 ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

َياة  رُي( من الأ�سماء الدالة على �سفات اهلل الذاتية )احْلَ ِميُع - الَب�صِ )احَليُّ - ال�صَّ
لها  تعلق  ول  بها،  مت�سفًا  اهلل  يزال-  -ول  يزل  ذات، مل  �سفات  وهي  والَب�َصر(،  ْمع  وال�صَّ
بامل�سيئة؛ ولذا كان من املنا�سب دعاء اهلل، والتو�سل اإليه، والثناء عليه بها، يف جميع اأغرا�ض 
الدعاء وحاجات العبد ..وقد حفل القراآن الكرمي بنماذج كثرية للدعاء والثناء بهذه الأ�سماء؛ 

اإلى دعائه: {ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   ۇ   قال -تعالى- داعيًا عباده 
ۆ     ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ}]غافر:65[، وقال تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ}]البقرة:127[، وقوله تعالى:  
{ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ}]اآل عمران:3٨[، وقوله تعالى: 

{ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

)45( رواه البخاري برقم )6502(.
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ىئ    ىئ   ی           ی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  
الذي ل  اأ�ستغفر اهلل  : )من قال  قوله   ¤ نبينا  يب}]طه: 25- 36[، ومما جاء عن 
اإله اإل هو احلي القيوم واأتوب اإليه ُغفر له واإن كان قد فر من الزحف()46(، وق�سة 

الرجل الذي �سلى ثم دعا بقوله: »اللَّهم اإين اأ�صاألك باأن لك احلمد ل اإله اإل اأنت املنان، 
بديع ال�صماوات والأر�س، ياذا اجلالل والإكرام، يا )حي( يا )قيوم(«، فقال النبي ¤: 

)لقد دعا اهلل با�سمه الأعظم، الذي اإذا ُدعي به اأجاب، واإذا �ُسئل به اأعطى()47(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

æ  عن عائ�سة   قالت: »تبارك الذي و�صع �صمعه كل �صيء، اإين لأ�صمع كالم 
وهي   ¤ اإلى ر�صول اهلل  خولة بنت ثعلبة ويخفى عليَّ بع�صه، وهي ت�صتكي زوجها 
وانقطع  �صني،  اإذا كبت  له بطني، حتى  �صبابي، ونرثت  اأكل  اهلل،  ر�صول  يا  تقول: 
اإليـك، فمـا برحت حتى نزل جبائيل بهوؤلء  اأ�صكـو  اإين  اللهـم  ولدي، ظاهر مني، 

الآيات: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  
ٺ     ٺ  ٿ  ٿ}]املجادلة:1[«)4٨(.

æ  كان علبة بن زيد بن عمرو الأن�ساري ›، رجاًل من اأ�سحاب النبي ¤ وكان من 

اإنه  اللهم  ¤ النا�َض على ال�سدقة، قال علبة بن زيد :  فقراء الأن�سار، فلما ح�ض النبي 
لي�س عندي ما اأت�صدق به اإل و�صادة ح�صوها ليف ودلو اأ�صتقي به، اللهم اإين اأت�صدق 
بعر�صي على من ناله من خلقك. فاأمر النبي ¤ مناديا فنادى: اأين املت�صدق بعر�صه 

البارحة؟، فقام علبة بن زيد، فقال له ر�سول اهلل ¤: )اإن اهلل قد َقِبل �سَدَقتك()49(.

من امل�سجد ومعه اجلارود العبدي،   ‹ æ عن قتادة قال: خرج عمر بن اخلطاب 

)46( رواه اأبو داود و�سححه الألباين يف �سحيح اأبي داود برقم )1517(.
)47( رواه الرتمـذي و�سـححـه الألباين يف �سـحيح الرتمـذي برقم )2763(.
)4٨( رواه ابن ماجة و�سححه الألباين يف �سحيح ابن ماجة برقم )1691(.

)49( رواه ابن حجر الع�سقالين يف )نتائج الأفكار يف تخريج اأحاديث الأذكار(.
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فاإذا بامراأة َبِرزة على ظهر الطريق، ف�سلم عليها عمر فردت عليه ال�سالم. فقالت : هيها يا 
عمر!، عهدتك واأنت ت�صمى عمرياً يف �صوق عكاظ ترع ال�صبيان بع�صاك، فلم تذهب 
الأيام حتى �ُصميت عمر، ثم مل تذهب الأيام حتى �صميت اأمري املوؤمنني، فاتق اهلل يف 
الرعية، واعلم اأنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف املوت خ�صي الفوت. 
فقال اجلارود: قد اأكرثِت على اأمري املوؤمنني اأيتها املراأة!. فقال عمر: دعها، اأما تعرفها؟! 
، التي �صمع اهلل قولها من فوق  اأو�س بن ال�صامت  هذه خولة بنت ثعلبة امراأة 

�صبع �صماوات، فاأنزل فيها: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   
ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ}]املجادلة:1[، فعمر اأحق واهلل اأن ي�صمع لها«)50(.

: »اأيوؤمل غريي لل�سدائد، وال�سدائد  æ ورد يف بع�ض الإ�سرائيليات: يقول اهلل 

بيدي واأنا احلي القيوم؟!، ويرجى غريي، ويطرق بابه بالبكرات، وبيدي مفاتيح 

اأو  به؟!،  فقطعت  لنائبة  لني  اأمَّ الذي  ذا  من  دعاين؟!،  ملن  مفتوح  وبابي  اخلزائن، 

من ذا الذي رجاين لعظيم فقطعت رجاءه؟!، اأو من ذا الذي طرق بابي فلم اأفتحه 

ُلني عبدي؟!،  له؟!، اأنا غاية الآمال، فكيف تنقطع الآمال دوين؟!، اأبخيل اأنا فيبخِّ

لوين؟!، لو  لني اأن يوؤمَّ األي�ض الدنيا والآخرة والكرم والف�سل كله يل؟!، فما مينع املوؤمِّ

جمعت اأهل ال�سموات والأر�ض، ثم اأعطيت كل واحد منهم ما اأعطيت اجلميع، وبلَّغت 

ُمه؟!،  كل واحٍد اأمَله، مل ينق�ض ذلك من ملكي ع�سو ذرة، فكيف ينق�ض ملك اأنا قيِّ

ب على حمارمي«)51(. فيا بوؤ�سًا للقانطني من رحمتي، ويا بوؤ�سًا ملن ع�ساين وتوثَّ

ڤ   ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   {ٹ    تعالى:  اهلل  قول  اخلوا�ض  �سليمان  قراأ    æ

ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ }]الفرقان:58[، فقال: »ما ينبغي 
للعبد بعد هذه الآية اأن يلجاأ اإلى اأحد غري اهلل تعالى«)52(.

)50( رواه ابن القيم يف )خمت�سر ال�سواعق(، واحلافظ بن حجر يف الإ�سابة و�سعفه الألباين يف )�سرح الطحاوية( برقم )2٨4(.

)51( )جامع العلوم احلكم( لبن رجب احلنبلي )�ض:526( و)حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء( لالأ�سفهاين )جـ:10 – �ض:1٨7(.
)52( )اإحياء علوم الدين(لأبي حامد الغزايل )جـ: 4 – �ض: 239( يف بيان ف�سيلة التوكل.
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اإليك  اهلل  نظر  اأن  »بعلمك  قال:  الب�سر؟  غ�ض  على  ي�ستعان  مب  اجلنيد:  �سئل   æ
اأ�صبُق من نظرك اإلى ما تنظر«)53(.

اهلل  »زهدنا  له:  فيقول  اإخوانه  من  يلقى  ملن  يدعو  املزين  عبداهلل  بن  بكر  كان    æ

اأن اهلل �صبحانه وتعالى  اأمكنه احلرام والذنوب يف اخللوات فعلم  واإياك زهادة من 
يراه فرتكه«)54(.

æ كان �سلة بن اأ�سيم ياأكل يوما، فجاءه رجل وقال له: مات اأخوك! فقال: »هيهات، 

فقال: قال اهلل: {حئ  مئ  ىئ   اإليك اأحد!  فقال الرجل: ما �سبقني   ،! اإلىَّ قد نعى 
يئ}]الزمر:30[«)55(.

æ  قال حامت الأ�سم: »تعاهد نف�صك يف ثالث موا�صع: اإذا عملت فاذكر نظر 

اهلل  علم  فاذكر  �صكت  واإذا  منك،  اهلل  �صمع  فاذكر  تكلمت  واإذا  اإليك،  -تعالى-  اهلل 
فيك«)56(.

æ   قال احل�سن بن علي الدامغاين الواعظ: �سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: 

»ومن يل مبثل ربي؟ اإن اأدبرُت ناداين، واإن اأقبلُت ناجاين، واإن دعوُت لبَّاين، ح�صبي 
ربي، واأن�ساأ َيُقوُل:

وح�صبي بقاُء اهلل من كلِّ هالِك ح�صبي حياُة اهلل من كلِّ َميت   

فاإن �صروَر النف�س فيما هنالك«)57( اإذا ما لقيُت اهلل عني را�صياً   

æ  قال ابن تيمية: » كلما قوَي طمع العبد يف ف�صل اهلل ورحمته، ورجائه 
لق�صاء حاجته، ودفع �صرورته؛ قويت عبوديته له وحريته مما �صواه، فكما اأن 

)53( )كتاب التوحيد( لالإمام ابن رجب احلنبلي )�ض: 77(.
)54( )حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء( لأبي نعيم الأ�سفهاين )جـ: 6 – �ض: 303(.

)55( )رو�سة العقالء ونزهة الف�سالء( لأبي حامت حممد بن حبان الب�ستي )�ض: 163(.
)56( )حلية الأولياء( لالأ�سفهاين )جـ: ٨ - �ض: 75(.

)57()تاريخ بغداد( للخطيب البغدادي )جـ:14 – �ض:211-210(.

ِميُع - الَبِصيُر المجموعة الثامنة : الَحيُّ - السَّ
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طمعه يف املخلوق يوجب عبوديته له، فياأ�صه منه يوجب غنى قلبه عنه ،  كما 
قيل : ا�صتغن عمن �صئت تكن نظريه، واأف�صل على من �صئت تكن اأمريه، واحتج 
اإلى من �صئت تكن اأ�صريه،   فكذلك طمع العبد يف ربه، ورجاوؤه له يوجب عبوديته 
له، واإعرا�س قلبه عن الطلب من غري اهلل، والرجاء له يوجب ان�صراف قلبه 
بحيث  اخلالق،  يرجو  ول  املخلوق  يرجو  كان  من  ل�صيما  هلّل،  العبودية  عن 
يكون قلبه معتمداً اإما على رئا�صته وجنوده واأتباعه ومماليكه، واإما على اأهله 
كمالكه  وكبائه،  �صاداته  على  واإما  وذخائره،  اأمواله  على  واإما  واأ�صدقائه، 
وملكه، و�صيخه وخمدومه وغريهم، ممن هو قد مات اأو ميوت .  قال اهلل تعالى : 

 {ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   
ڄ }]الفرقان:58[  ، وكل من عّلق قلبه باملخلوقات اأن ين�صروه، اأو يرزقوه، 
اأو اأن يهدوه خ�صع قلبه لهم، و�صار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، واإن كان 
يف الظاهر اأمرياً لهم مدبراً لهم مت�صرفاً بهم، فالعاقل ينظر اإلى احلقائق ل 

اإلى الظواهر«)5٨(.
يا من يرى مد البعو�ض جناحها)59(

الألــيــلِ  البهيمِ   الــلــيــلِ   ظلمةِ    يف 
ــك الــعــظــام الــنــّحــلِ  ــل  واملـــــّخ مـــن ت
 مــتــنــقــاًل مـــن مــفــ�ــســل يف مــفــ�ــســلِ 
ـــا بـــغـــري متـــقـــلِ  ـــس ـــ� ــة الأح ــم  يف ظــل
 يف �ــســريهــا وحــثــيــثــهــا املــ�ــســتــعــجــلِ 
مـــتـــهـــولِ  ــمٍ   مــظــل بـــحـــرٍ   قـــــاع   يف 
الأول الــــزمــــان  يف  ــي  ــن م كـــــاَن  ـــا  م

جناحها البعو�ض  َمـــّد  َيـــرى  َمـــْن  يــا 
وي����رى م��ن��اط ع��روق��ه��ا يف ن��ح��ره��ا
اأوداجـــهـــا ــــدمِ  يف  ال ــــرى خـــريـــَر  وي
ويـــرى و�ــســول غــذا اجلــنــني ببطنها
وي����رى م��ك��ان ال����وطء م��ن اأق��دام��ه��ا
ويــــرى ويــ�ــســمــع حــ�ــض مـــا هـــو دونــهــا
امــــــــُ�ْ عـــلـــيَّ بـــتـــوبـــةٍ  متـــحـــو بــهــا

)5٨()مموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية( )جـ: 10 –  �ض: 1٨4- 1٨5(.
)59( لأبي العالء املعري
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الــمــجــمــوعـــــــ9ـــــــــة
ْكَمُة مو�سوع الأ�سماء: احْلِ

)30 - 29 - 28 - 27(
ِكيُم الَعامِلُ - الَعِليُم - اخَلِبرُي - اٱحْلَ

المجموعة التاسعة : الَعاِلُم - الَعِليُم - الَخِبيُر - اْلَحِكيُم
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الـمجـمـوعـ9ـة

ْكمُة مو�سوع الأ�سماء: اْلِعْلُم واحْلِ

)30 - 29 - 28 - 27( 

العامِلُ - العِليُم - اخلِبرُي - اٱحْلِكيُم

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

: ورد يف القراآن الكرمي )15 مرة( منها قوله تعالى: { ۇئ  ۇئ  ۆئ   æ العامِلُ

ۆئ}]الأنبياء:٨1[، واأ�سيف يف ع�سر منها اإلى الغيب وال�سهادة كقوله تعالى:{ى  

: كان نبي اهلل ¤  ى    ائ  ائ     ەئ}]التغابن:1٨[، ومن ال�سنة قول عائ�سة 
اإذا قام من الليل افتتح �سالته فقال: )اللهم رب جربائيل وميكائيل واإ�سرافيل، فاطر 
ال�سماوات والأر�ض، عامل الغيب وال�سهادة، اأنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه 

يختلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق باإذنك، اإنك تهدي من ت�صاء اإلى �صراط 

م�ستقيم()1(.

æ العِليُم:  ورد يف القراآن الكرمي )154 مرة( منها قوله تعالى: { گ  

گگ  ڳ  ڳ  ڳ }]البقرة:137[، ومن ال�سنة حديث اأبي �سعيد اخلدري › قال: 

كان ر�سول اهلل ¤ اإذا قام اإلى ال�سالة بالليل كرب ثم يقول: )�سبحانك اللهم وبحمدك، 
وتبارك ا�سمك، وتعالى جدك، ول اإله غريك، ثم يقول: اهلل اأكرب كبريا، ثم يقول 

اأعوذ باهلل ال�سميع العليم من ال�سيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه()2(.

æ اخلِبرُي: ورد يف القراآن الكرمي )45 مرة( منها قوله تعالى: { ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک}]التحرمي:3[، ومن ال�سنة حديث عائ�سة   اأن 
)1( رواه م�سلم برقم )770(.

)2( رواه الرتمذي و�سححه الألباين يف �سحيح الرتمذي برقم )201(.
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يِني اأْو لُيْخرِبينِّ اللِطيُف اخْلِبرُي()3(. النبي ¤ قال لها: )لُتْخرِبِ

مئ  ىئ      تعالى:{  قوله  منها  مرة(  الكرمي )91  القراآن  ورد يف  احْلِكيُم:   æ

يئ  جبحب  خب  مب  ىب}]الأنعام:1٨[، ومن ال�سنة ق�سة الأعرابي الذي جاء اإلى 
النبي ¤، فقال: علمني كالما اأقوله. قال: )قل: ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 
له، اهلل اأكرب كبريا، واحلمد هلل كثريا، �سبحان اهلل رب العاملني، ل حول ول قوة 

اإل باهلل العزيز احلكيم()4(.

ثانيًا: املعنى اللغوي:

اأ�سل واحد، فـ)العامُل(: ا�سم  اإلى  العامِلُ العِليُم: ا�سمان يرجعان يف معناهما   æ

اأبنية  الِعْلِم، على وزن )فعيل(، وهو من  كثري  فاعل، للمو�سوف بـ)الِعْلِم(، و)العِليُم(: 
والِعلُم:  عامِلٌ وعليٌم،  فهو  ِعْلمًا،  َيعَلُم  َعِلَم  فعلهما:  الفاعل )العامل(،  ا�سم  املبالغة من 
مدرك الأ�صياء على  العِليُم(:  اإدراك ال�صيء بحقيقته، و)العامِلُ  نقي�ُض اجلهل، وهو: 
ما هي عليه، املحيط علمه بظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها، على اأمت الإمكان)5(،  
قال ابن جرير: »)العِليُم( من غري تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن، والعامِلُ 

للغيوب دون جميع خلقك«)6(.  

ًة، فهو خبري،  æ اخلِبرُي: �سفة م�سبهة للمو�سوف بـ)اخِلْبِة(، فعله: َخرُبَ َيخرُب ِخرْبَ

لُع على حقيقته، الذي  ِبُكْنهه، املطَّ واخلبري بال�صيء: العامل  علم وزيادة،  واخِلْبة: 
اأحاَط بتفا�شيله الدقيقة، واأمَلَّ بكيفية و�شفه على احلقيقة، واهلل )اخلِبرُي(: العامل 

)3( رواه م�سلم برقم )974(.
)4( رواه م�سلم برقم )2696(.

)5( انظر: )ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي )�ض: 50(،  و)الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 – �ض: 64(، 
و)املفردات( للراغب الأ�سفهاين )جـ: 2 - �ض :446( مادة: )علم(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 
العربية  اللغة  العرب( لبن منظور )جـ: 12 - �ض: 416(، مادة: )علم(، ومعجم  3 - �ض: 292(، مادة )علم(، و)ل�سان 

املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ع ل م(.
)6( تف�سري )جامع البيان( للطربي عند تف�سري: ]البقرة: 143[.

المجموعة التاسعة : الَعاِلُم - الَعِليُم - الَخِبيُر - اْلَحِكيُم
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مبا دقَّ من اأحوال العباد، وخفي من اأمورهم، الذي يعلم خفايا البواطن، كما يعلم 
ظواهرها)7(.

æ احْلِكيُم: �سفة م�سبهة للمو�سوف بـ)احِلْكَمِة(، فعله: َحُكم َيْحُكم ُحْكمًا وِحْكمًة، 

ِكم وُمْتِقن، يف اإحكام خلق  فهو حكيم، على وزن )َفِعيل(، وهو مبعنى )ُمْفعٍل()٨( اأي حُمْ
الأ�صياء، واإتقان التدبري فيها، وُح�ْصن التقدير لها، واحِلْكَمة: �صبط العلم واإتقانه، 
واإجراء الفعل على وفق ذلك العلم، مبا يحقق �صواب الفعل و�صداده، وو�صع ال�صيء 
يف مو�صعه، وهي يف اأ�سلها اللغوي م�ستقة من )احُلْكم( وهو: املَنُع بق�صد ال�صالح، لأنها 
متنع �ساحبها من الف�ساد واخللل، ومنها �سميت احلديدة التي تو�سع يف فم الفر�ض وتربط 
ناعات  ال�صِّ دقائق  ُيح�صن  ملن  يقال  ال�سري،  اختالل  من  متنعه  لأنها  )َحَكَمة(  باللجام 
وُيتقنها: َحِكيٌم، واهلل )احْلِكيُم(: ذو احِلْكَمة، الذي ُيْحِكُم الأ�صياء وُيْتِقُنها، ول ي�صع 
ال�صيء اإل يف مو�صعه)9(، قال ابن جرير: »)احْلِكيُم(: هو فيما يدبر من اأمر خلقه: 

حكيم، ل يدخل تدبريه خلل«)10(.

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

كان  كيف  كان  لو  يكن  مل  وما  يكون،  وما  كان،  ما  يعلم  »الذي  العِليُم:  العامِلُ   æ

)7( انظر: )�ساأن الدعاء( للخطابي )�ض: 63(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 2 - �ض: 6(، مادة 
تف�سري  عند  للبقاعي  الدرر(  )نظم  وتف�سري  )خرب(،  مادة   ،)226 �ض:   -  4 )جـ:  منظور  لبن  العرب(  و)ل�سان  )خرب(، 
]البقرة:234[، وتف�سري )روح املعاين( لالألو�سي عند تف�سري ]الأنعام:1٨[، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر 
)مادة: خ ب ر(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى: درا�سة يف البنية والدللة( لأحمد خمتار عمر )�ض:53(، )اأ�سماء اهلل احل�سنى( 

للر�سواين )�ض: 353(.
)٨( وياأتي اأي�سًا على وزن: )فِعيل( مبعنى )فاَعٍل( اأي: َحِكيٌم مبعنى حاِكم وَحَكم، وهو القا�سي، و�سوف نتطرق لهذا املعنى 

مع ا�سم اهلل )احَلكم( يف املجموعـ21ـة.
و)معجم   ،)73 )�ض:  للخطابي  الدعاء(  و)�ساأن   ،)60 )�ض:  الزجاجي  القا�سم  لأبي  اهلل(  اأ�سماء  )ا�ستقاق  انظر:   )9(
مقايي�ض اللغة( لبن فار�ض )جـ:2- �ض:91( مادة: )حكم(، و)املفردات( للراغب الأ�سفهاين )جـ: 1 - �ض :167( مادة: 
)حكم(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 1 - �ض: 419(، مادة )حكم(، و)ل�سان العرب( لبن منظور 
)جـ: 12 - �ض: 140(: مادة: )حكم(، و)�سفاء العليل( لبن القيم )جـ: 3 - �ض: 9٨4(، وتف�سري )التحرير والتنوير( لبن 
عا�سور عند تف�سري: ]البقرة:32[ و]البقرة:269[، و)�سرح الق�سيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�ض )جـ:2 - �ض: ٨1(، 

ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ح ك م(.
)10( تف�سري )جامع البيان( للطربي عند تف�سري: ]الأنفال: 49[.
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علم  يدركها  ل  التي  واخلفيات  بال�صرائر  العامل  »)العِليُم(:  اخلطابي:  قال  يكون«)11(، 
اخللق«)12(، ويقول ابن القيم: »)العِليُم( الذي له العلم.. ولي�س كمثله �صيء يف علمه .. 
اأيدي اخلالئق وما خلفهم، فال  يعلم ما بني  لكمال علمه  الذي  �صيء،  بكل   ) )العامِلُ
ت�صقط ورقة اإل بعلمه، ول تتحرك ذرة اإل باإذنه، يعلم دبيب اخلواطر يف القلوب حيث 
ل يطلع عليها امللُك، ويعلم ما �صيكون منها حيث ل يطلع عليه القلب«)13(. ويقول ال�سيخ 
ال�سعدي: »)العِليُم..( هو الذي اأحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإ�شرار والإعالن، 
واحلا�صر  وباملا�صي  وال�صفلي،  العلوي  وبالعامل  واملمكنات،  وامل�صتحيالت  وبالواجبات 

وامل�صتقبل، فال يخفى عليه �صيء من الأ�صياء«)14(.

واخلفية«)15(،  والظاهرة  واملح�سو�سة  املعقولة  الأمور  بدقائق  »العامل  اخلِبرُي:   æ

ويقول  حقيقته«)16(،  على  املطلع  ال�صيء،  بكنه  العامل  »)اخلِبرُي(  اخلطابي:  قال 
ابن القيم: »)اخلِبرُي(: الذي انتهى علمه اإلى الإحاطة ببواطن الأ�صياء وخفاياها 
كما اأحاط بظواهرها«)17(. ويقول الغزايل: »)اخلِبرُي( الذي ل تعزب عنه الأخبار 
الباطنة، ول يجري يف امللك وامللكوت �صيء، ول تتحرك ذرة ول ت�صكن، ول ي�صطرب 

نف�ٌس ول يطمئن، اإل ويكون عنده خبه«)1٨(.

احلليمي:  قال  اأفعاله«)19(،  يف  امل�سيب  الأ�سياء،  خللق  »املُحكم  احْلِكيُم:   æ

بذلك؛  يو�صف  اأن  ينبغي  واإمنا  ال�صواب،  اإل  يفعل  ول  يقول  ل  الذي  »)احْلِكيُم( 
)11( )اإعالم املوقعني عن رب العاملني( لبن القيم: )جـ: 2 - �ض: 120(.

)12( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�ض: 57(.
)13( انظر كتب ابن القيم التالية: ])طريق الهجرتني(: )�ض:107( - )ال�سواعق املر�سلة(: )جـ: 4 - �ض: 133٨( - )�سفاء 

العليل( )جـ: 3- �ض: 1091([.
)14( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�ض: 16(.

)15( تف�سري )التحرير والتنوير( لبن عا�سور عند تف�سري : ]فاطر: 31[.
)16( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�ض: 63(.

)17( )ال�سواعق املر�سلة( لبن القيم( )جـ: 2 - �ض: 492(.
)1٨( )املق�سد الأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للغزايل )�ض: 93(.

)19( )العتقاد والهداية اإلى �سبيل الر�ساد( للبيهقي )�ض: 42(.
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لأن اأفعاله �صديدة، و�صنعه متقن«)20(، يقول ابن القيم: »فاإنه -�صبحانه )حِكيٌم( ل 
يفعل �صيئاً عبثاً، ول لغري معنى وم�صلحة وحكمة؛ هي الغاية املق�صودة بالفعل، بل 
ال�سعدي:  ال�سيخ  بالغة لأجلها فعل«)21(. ويقول  اأفعاله -�صبحانه- �صادرة عن حكمة 
هو  فاحلكيم  املخلوقات،  بني  احلكم  وبكمال  احلكمة،  بكمال  املو�صوف  »)احْلِكيُم( 
وا�صع العلم، والطالع على مبادئ الأمور وعواقبها، وا�صع احلمد، تام القدرة، غزير 
خلقه  يف  بها  الالئقة  منازلها  وينزلها  موا�صعها،  الأ�صياء  ي�صع  الذي   .. الرحمة 

واأمره، فال يتوجه اإليه �صوؤال ول يقدح يف حكمته مقال«)22(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

æ العامِلُ - العِليُم  : قيل: اإن )العامِل والعِليم( مبعنى واحد، وقيل: اإن )العامل(: 

مبا كان، و)العِليم(: مبا يكون، فمن الأول علم غيب املا�صي كقوله تعالى:{ گ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  
ھ}]هود:49[، وعلم غيب احلا�صر كقوله تعالى:{ ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  
امل�صتقبل  غيب  علم  الثاين  ومن  چڇ}]التوبة:101[،  چ   چچ    ڃ    ڃ   ڃ  

كقوله تعالى:{ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب مب}  ]لقمان:34[، 
العليم  بني  فرق  من  ومنهم  واحد،  مبعنى  والعامل  العليم  »قيل:  ال�سمعاين:  قال 
والعامل، فقال: العامل: مبا كان، والعليم: مبا يكون«)23(، وقال الزّجاج: »)العِليُم( 
فيه �صفة زائدة على ما يف )العامل(، وحكي عن قطرب اأن قولنا )عِليٌم( يف ا�صم اهلل 

-تعالى- يفيد العلم بالغيوب«)24(.

)20( )الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 - �ض 67(.

)21( )�سفاء العليل( لبن القيم )جـ: 3 - �ض: 1025(.
)22( )احلق الوا�سح املبني( لل�سيخ ال�سعدي )�ض:50(.

)23(  )تف�سري ال�سمعاين( لأبي املظفر من�سور ال�سمعاين )الآية 247 - البقرة(.
)24( )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الزجاج )�ض:101(.
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æ العِليُم - اخلِبرُي: )العِليم( هو العامل بظواهر الأ�سياء، بينما )اخلِبري( لبواطن 

الأ�سياء وخفاياها، يقول  ابن القيم: »)اخلِبرُي( الذي انتهى علمه اإلى الإحاطة ببواطن 
اإذا اأ�صيف اإلى  الأ�شياء وخفاياها كما اأحاط بظواهرها«)25(، ويقول الغزايل: »العلم 
الع�سكري:  اأبو هالل  الباطنة �صمي خبة و�صمي �صاحبها خبرياً«)26(، وقال  اخلفايا 
اأن اخلب هو العلم بكنه املعلومات على حقائقها ففيه  »الفرق بني اخلب والعلم: 

معنى زائد على العلم«)27(.

æ العِليُم - احْلِكيُم: احلكمة اأخ�ض من العلم، اإذ هي العمل مبا يوجبه العلم على نحو 

خا�ض يحقق اأ�سمى الغايات، قال اخلازن: »الفرق بني )احْلِكيم( و)العامل( اأن )العامل( 
هو الذي يعلم الأ�صياء بحقائقها و)احْلِكيُم( هو الذي يعمل مبا يوجبه العلم«)2٨(، 
ويقول ابن القيم: »احلكمة تت�صمن كمال علمه وخبته، واأنه اأمر ونهى، وخلق وقّدر، 
ملا له يف ذلك من احلكم والغايات احلميدة؛ التي ي�صتحق عليها كمال احلمد«)29(، 
ويقول ابن عا�سور: »تعقيب )العِليم( بـ )احْلِكيم( من اإتباع الو�صف باأخ�س منه، فاإن 
كقولهم  فهو  العلم  يف  كمال  احلكمة  لأن  العلم؛  على مفهوم  زائد  احلكمة  مفهوم 
ويف  الأر�سرومي:  اهلل  لطف  لل�سيخ  النور«  »معارج  ويف  مفلق،  و�صاعر  م�صقع،  خطيب 
)احْلِكيم( ذو احلكمة وهي العلم بال�صيء واإتقان عمله«)30(، ويقول ال�سيخ ال�سعدي: ».. 

)احْلِكيُم( هو وا�صع العلم، والطالع على مبادئ الأمور وعواقبها«)31(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

: ال�سفة امل�ستقة من ا�سميه -�سبحانه )العِليم والعامل( »�صفة  æ العِليُم والعامِلُ
)25( )ال�سواعق املر�سلة( لبن القيم( )جـ: 2 - �ض: 492(.

)26( )املق�سد الأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للغزايل )�ض: 93(.
)27( )معجم الفروق اللغوية( لأبي هالل الع�سكري )�ض :95(.

)2٨( )تف�سري لباب التاأويل( للخازن عند تف�سري: ]يو�سف: 22[.
)29( )مدارج ال�سالكني( لبن القيم( )جـ: 3 - �ض: 459 - 460(.

)30( تف�سري )التحرير والتنوير( لبن عا�سور عند تف�سري: ]البقرة: 32[.
)31( )احلق الوا�سح املبني( لل�سيخ ال�سعدي )�ض:50(.

المجموعة التاسعة : الَعاِلُم - الَعِليُم - الَخِبيُر - اْلَحِكيُم



214 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

)اْلِعْلم( وهي �صفٌة ذاتيٌة ثابتٌة هلل  بالكتاب وال�صنة«)32(،  قال تعالى:{ ى  ائ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئ}]البقرة : 255[. ومن ال�سنة قوله ¤ يف ال�ستخارة: )اللهم 

اإين اأ�ستخريك بعلمك()33(.

æ  اخلِبرُي: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )اخلِبري( »�صفة )اخِلْبِة( وهي 

�صفٌة ذاتيٌة ثابتٌة هلل  بالكتاب وال�صنة«)34(، قال تعالى: { ژ  ڑ  ڑ    ک} 
اأْو  يِني  )لُتْخرِبِ لها:  قال   ¤ النبي  اأن  عائ�سة    حديث  ال�سنة  ومن   ،]3  : ]التحرمي 

لُيْخرِبينِّ اللِطيُف اخْلِبرُي()35(.

ْكمة(  )احْلِ »�صفة  )احْلِكيم(  -�سبحانه  ا�سمه  من  امل�ستقة  ال�سفة  احْلِكيُم:   æ

ىت     مت    } تعالى:  قال  وال�صنة«)36(،  بالكتاب  هلل   ثابتٌة  ذاتيٌة  �صفٌة  وهي 
اإنكم   (  :¤ قوله  ال�سنــة  ومن  ]الذاريات:30[،  مج}  حج   يث   ىث     جثمث   يت  

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ    } قراأ:  ثم  حم�سورون حفاة عراة غرل،  

ڃ  ڃ چ}]الأنبياء:104[، واأول من يك�سى يوم القيامة اإبراهيم، واإن اأنا�سا من 
اأ�سحابي يوؤخذ بهم ذات ال�سمال، فاأقول: اأ�سحابي اأ�سحابي!، فيقول: اإنهم مل يزالوا 

مرتدين على اأعقابهم منذ فارقتهم، فاأقول كما قال العبد ال�سالح: { ۈ    ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ېى  ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ}]املائدة:117 - 11٨[()37(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

 æ  اٱحْلِكيُم : اقرتن مع ا�سمه  )العِليُم( )36 مرة(، و)احلكمة( - كما تبني يف 

( لل�سقاف )�ض: 1٨4(. )32( )�سفات اهلل 
)33( رواه البخاري برقم )63٨2(.

)34( انظر )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�ض:  354-355(  )اخلبري(.
)35( رواه م�سلم برقم )974(.

( لل�سقاف )�ض: 100(. )36( )�سفات اهلل 
)37( رواه البخاري برقم )3349(.
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الفروقات - اأخ�ض من )العلم(، وهي جريان العلم على اأح�سن الوجوه واأكملها مما يحقق اأ�سمى 
الغايات واأعظم املقا�سد، يقول ابن القيم: » العلم واحلكمة مت�صمنان جلميع الكمال، فالعلم 
القيومية والقدرة والبقاء، وال�صمع والب�صر، و�صائر  يت�صمن احلياة ولوازم كمالها من 
ال�صفات التي ي�صتلزمها العلم التَّام. واحلكمة تت�صمن كمال الإرادة من العدل، والرحمة 
والإح�صان، واجلود والب، وو�صع الأ�صياء موا�صَعها على اأح�صن وجوهها«)3٨(، وخالل هذه 
م  القرتانات بني ا�سميه  )العِليُم( و)احْلِكيُم(؛ تباين التقدمي والتاأخري بينهما، حيث ُقدِّ
له؛  واأثر  العلم،  نا�سئة عن  لكون احلكمة  الغالب؛  وهو  )العِليُم( على )احْلِكيِم(: )29 مرة(، 
وهي العمل مبا يوجبه العلم من اأجل حتقيق اأ�سمى الغايات، واأعظم املقا�سد، وو�سع الأ�سياء يف 
موا�سعها على اأح�سن وجوهها واأكملها، ولهذا كانت احلكمة اأخ�ض من العلم، وما من اأمٍر اأو ُحكم 
ره اهلل  اإل وهو �سادر عن علٍم وحكمة، فاإن كان العلم يف �سياق الآيات ظاهرًا، والدللة  ُيَقدِّ
امل�سَبب، فالإحكام  ال�سبب على  م )العِليُم( على )احْلِكيِم( وهو من باب تقدمي  ُقدِّ نة:  َبيِّ عليه 

م فيها )العِليُم( على )احْلِكيِم(: والتقان َنا�ِسٌئ عن العلم، ومن اأهم املقامات التي ُقدِّ

العلم: كما حكاه  عن مالئكته يف قوله  التعلم والعرتاف بق�سور  مقام   )1
تعالى: {ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ}]البقرة: 32[، 

وقال تعالى ممتنًا على نبيه يو�سف  بالإنعام والإكرام والتعليم: { ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ   

ڃ     ڃ  چ   چ}]يو�سف: 6[.
العليم  ربه  اإلى  كله  اأمره  املوؤمن  فيه  يفو�ض  والذي  وال�صب:  البتالء  مقام   )2
باأح�سن الطرق، واأن�سب الأزمنة ملا يرجوه من الفرج، واحْلِكيم يف تهيئة الأ�سباب لتحقيق 

ذلك؛ ليقع على اأح�سن ما يكون، قال تعالى عن نبيه يعقوب  : { ے  ےۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇۇ  ۆ     ۆ   ۈ   ۈ} ]يو�سف: ٨3[.
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3( مقام الت�صريع واإقرار الأحكام: لكون العلم هو اأ�سا�ض بناءها، ثم تاأتي احلكمة 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ     ڤ   تعالى: {  الواقع، قال  ِلُتنزلها على 
ڦ}]التحرمي: 2[، وقال اهلل تعالى يف �سياق احلديث عن اأحكام املواريث: { ۆئ  
مئىئ   حئ   جئ   یی   ی   ی   ىئىئ   ىئ      ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ  

يئ}]الن�ساء:11[، اإلى غريها من املقامات.

م )احْلِكيُم( على )العِليم( يف �سبعة موا�سع، يجمعها ثالثة مقامات:  بينما ُقدِّ

1( مقام الألوهية: قال اهلل تعالى: { ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ       ھے  ے     
ۓ   ۓ }]الزخرف: ٨4[.

2( مقام املعجزات اخلارقة: كقوله تعالى حكاية عن ِب�سارة املالئكة لـ)�سارة( زوج 
اإبراهيم  بابنها اإ�سحاق  وهي عجوز عقيم: {مت  ىت    يت  جثمث  ىث    يث  
{چ   املعجز:  القراآن  لهذا  و�سفه  يف  تعالى  وكقوله  }]الذاريات:30[،  مج  حج  

ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ }]النمل:6[.

ۀ  ہ   ۀ      } تعالى:  قال  الآخرة،  وعذاب  واحل�سر  كالبعث  الغيبيات:  مقام   )3
ہہ  ہ    ھ  ھ}]احلجر:25[.

 ويالحظ يف هذه املقامات خفاء العلم، واحلاجة لإمعان النظر والفكر والتاأمل ملعرفة 
والعزة  الغالبة،  القوة  من  تت�سمنه  وما  الإلهية  هيبة  اإلى  ترجع  مقامات  لكونها  الدللة؛ 
القاهرة، وامل�سيئة املطلقة، التي تعلو على �س� الكون ونوامي�سه، ويقابلها من العباد التذلل 
مت احلكمة يف هذا املقام لكونها اأبلغ واأدعى للخ�سوع  واخل�سوع والت�سديق والطاعة، فُقدِّ
والت�سليم باأن اإرادته  ال�سارية على من يف ال�سموات والأر�ض م�سارها احلكمة، وملّا كان 
يف  الأمور  وتو�سع  منازلها،  الأ�سياء  تنزل  اأ�سا�سه  وعلى  احلكمة،  رافد  هو  ال�سامل  العلم 

موا�سعها، اأُتبع ا�سم )احْلِكيِم( با�سم )العِليِم(.. واهلل اأعلم واأحكم واأجل)39(.

)39( لال�ستزادة انظر )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( للدكتورة جنالء كردي )�ض: 555 - 556(.
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æ  اخْلِبرُي: ورد القرتان مع ا�سمه -�سبحانه )العِليم( )4 مرات( منها قول اهلل تعالى: 

{   ڈ     ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ  }]الن�ساء:35[، وكما اأ�سرنا يف 
الفرق بني )العليم( و)اخلبري( يف حالة اجتماعهما، فـ)العليم( يدل على �سمول علمه  
وعمومه لكل �سيء، و)اخلبري( يدل على تغلغل علمه �سبحانه اإلى اخلفايا وبواطن الأمور، وبذلك 
يكون العلم ببواطن الأمور وخفاياها ودقائقها مذكورًا مرتني: مرة بطريق العموم يف )العليم(، 
ومرة بطريق اخل�سو�ض يف )اخلبري(،  يقول ال�سيخ عبدالعزيز اجللّيل: »)العليم اخلبري( اإذا 
اجتمعا افرتقا، واإذا افرتقا اجتمعا؛ مبعنى اأنه اإذا ذكر ا�صمه -�صبحانه )العليم( مفرداً 
ا�صمه -�صبحانه  لو ذكر  والبواطن، وكذلك  بالظواهر  اإحاطة علم اهلل   ي�صمل  فاإنه 
العلمية  الإحاطة  يفيد  )العليم(  فاإن  واحدة  اآية  يف  اجتمعا  اإذا  اأما  مفرداً.  )اخلبري( 

بالعامل امل�صهود، و)اخلبري( بعامل الغيب والبواطن«)40(.

æ القِديُر: ورد القرتان مع ا�سمه -�سبحانه )العِليم( )4 مرات( منها قوله تعالى:       

ېئ}]ال�سورى:50[،  ۈئ   ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ    ەئ   ائ   {ائ  
وال�سر يف ذلك - واهلل اأعلم - للدللة على »كمال اهلل  يف الو�صفية؛ لأن العلم بدون 
فاإن  وكذلك  والطغيان«)41(،  والظلم  الإف�صاد  مظنة  علم  بدون  والقدرة  عجز،  قدرة 
تقدير اهلل  وما يفعله بعبادة منوط بالعلم واحلكمة، وما ُي�ساهد من تنوع اأحوال العباد 
وتقلبهم بني احلرمان والعطاء، والفقر والغنى، وال�سحة واملر�ض، والقوة وال�سعف، وطول 
العمر وق�سره؛ كله اأ�سا�سه )العلم(، ومبناه )القدرة(، واأنه �سبحانه عليم مبا ي�سلح عباده 

وما يف�سدهم، واأن وراء ذلك حكمة بالغة ي�ستحق عليها احلمد وال�سكر.
æ  احلِليُم: ورد القرتان مع ا�سمه -�سبحـــانه )العِليم( )3 مرات( منها قوله تعالى:  

{ ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ}]الأحزاب:51[، وال�سر يف ذلك - 
واهلل اأعلم - بيان »اأن اهلل  لو يعامل عباده ويجازيهم مبا يعلمه -�صبحانه- من 
)40( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�ض: 353(،  وانظر )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( د جنالء كردي )�ض: 433(.

)41( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�ض: 354(.
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ذنوبهم الظاهرة، وما تخفيه قلوبهم من املعا�صي الباطنة، لهلكوا، ولكنه -�صبحانه- 
حليم عمن ع�صاه، يغفر له وميهله، ول يعاجله بالعقوبة، لعله يتوب وينيب«)42(، 
يقول ابن القيم: »فاإن املخلوق يحلم عن جهل، ويعفو عن عجز، والرب -تعالى- يحلم 
مع كمال علمه، ويعفو مع متام قدرته، وما اأ�صيف �صيء اإلى �صيء اأزين من حلم اإلى 

علم، ومن عفو اإلى اقتدار«)43(.

رُي: ورد القرتان مع ا�سمــــه -�سبحانه )اخْلِبري( )5 مرات( منها قوله تعالى:  æ  الب�سِ

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٺ   
ٺ}]فاطر:31[، وال�سر يف ذلك - واهلل اأعلم - الإ�سارة اإلى »�صمول علم اهلل -تعالى- 
عا�سور:  ابن  يقول  واملب�صرات«)44(،  وامل�صاهدات  للذوات  وكذلك  واحلقائق،  للبواطن 
»)اخلبري( العامل بدقائق الأمور املعقولة واملح�صو�صة والظاهرة واخلفية، و)الب�صري( 
العامل بالأمور املب�صرة، وتقدمي اخلبري على الب�صري لأنه اأ�صمل، وذكر الب�صري َعِقَبه 

للعناية بالأعمال التي هي من املب�صرات، وهي غالب �صرائع الإِ�صالم«)45(.

æ اخلِبرُي: ورد القرتان مع ا�سمه -�سبحانه )احْلِكيم( )4 مرات( منها قوله تعالى: 

ويقال يف احلكمة من هذا  مئ  ىئ     يئ  جبحب  خب  مب  ىب}]الأنعام:1٨[،   }
القرتان- واهلل اأعلم - ما قيل �سابقًا يف تقدمي )احْلِكيم( على )العِليِم( حيث اأن �سياق 
الآيات الأربع التي اقرتن فيها )اخلِبرُي( بـ)احْلِكيم( تدور حول مقامات ترجع اإلى القوة 
نَّ النفو�ض اإلى  م )احْلِكيُم( ِلَتَطَمئِّ القاهرة، وامللك املطلق، ومعجزة القراآن اخلالدة، فُقدِّ
اأن اإرادته وملكه وقهره وعلمه واقٌع على وجه احلكمة ابتداًء، وحكمته  نا�سئة عن كمال 
علمه وخربته التي تغلغلت اإلى اخلفايا وبواطن الأمور، فت�سكن الأرواح، وتوقن القلوب اإلى اأن 
م�سري الأمور اإلى اخلري والر�سد وال�سالح، يقول ابن القيم: »ثم عقب هذا احلمد وامللك 

)42( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�ض: 351 - 352(.
)43( )عدة ال�سابرين وذخرية ال�ساكرين( لبن القيم )�ض:276(.

)44( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�ض: 396(.
)45( تف�سري )التحرير والتنوير( لبن عا�سور عند تف�سري: ]فاطر:31[.
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با�صم { ٺ     ٿ} الدالني على كمال الإرادة، واأنها ل تتعلق مبراٍد اإل حلكمة 
بالغة وعلى كمال العلم، واأنه كما يتعلق بظواهر املعلومات؛ فهو متعلق ببواطنها 
التي ل تدرك اإل بخبة، فن�صبة احلكمة اإلى الإرادة كن�صبة اخلبة اإلى العلم، فاملراد 
ظاهر، واحلكمة باطنة، والعلم ظاهر واخلبة باطنة، فكمال الإرادة اأن تكون واقعة 
على وجه احلكمة، وكمال العلم اأن يكون كا�صفاً عن اخلبة، فاخلبة باطن العلم 
وكماله، واحلكمة باطن الإرادة وكمالها«)46(، كما يدل القرتان على »جريان ت�صرفه 
– �صبحانه على مقت�صى الإ�صالح، واخلري وال�صداد، ومنع الف�صاد، فاإذا  و�صلطانه 
اإل  يدركها  ل  بالغة  حكمة  وراءه  اأن  فليوقن  يكره؛  ما  اأقداره   من  للعبد  وقع 
من  النفو�س  فتطمئن  الأمور،  وبواطن  اخلفايا  اإلى  علمه  تغلغل  الذي  )اخلبري( 

خوف، وت�صكن القلوب من قلق وا�صطراب«)47(. 

æ احلميد: ورد القرتان مع ا�سمه -�سبحانه )احْلِكيم( مرة واحدة يف قوله تعالى:      

{ ڱ     ں  ں  ڻ}]ف�سلت:42[، وحكمة ذلك - واهلل اأعلم - الإ�سارة اإلى اأن هذا 
على  زلل، حممود  ول  فعله خلل  ي�سوب  ل  فعله،  متقن يف  منزل من حكيم  املعجز  القراآن 
يف خلقه واأمره ي�صع كل �صيء  ڱ     ں  ں}  ال�سيخ ال�سعدي: » {  الإِطالق، يقول 
اجلالل،  ونعوت  الكمال،  �صفات  من  له  ما  على  ڻ}  منازله،{  وينزله  مو�صعه، 
وعلى ما له من العدل والإف�صال، فلهذا كان كتابه م�صتماًل على متام احلكمة، وعلى 

حت�صيل امل�صالح واملنافع، ودفع املفا�صد وامل�صار، التي يحمد عليها«)4٨(.

 �سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

�سمول علم اهلل  لكل �سيء يف ال�سماوات والأر�ض، فاهلل – �سبحانه - يعلم ما كان 

المجموعة التاسعة : الَعاِلُم - الَعِليُم - الَخِبيُر - اْلَحِكيُم

)46( )بدائع الفوائد( )جـ: 1 - �ض: 79(.
)47( )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( للدكتورة جنالء كردي )�ض: 507 - 50٨(.

)4٨( تف�سري ال�سعدي عند تف�سري: ]ف�سلت: 42[.
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من الأمور املا�سية التي وقعت، ويعلم ما يكون من الأمور امل�ستقبلية التي مل تقع بعد، ويعلم 
ما مل يكن، لو كان كيف يكون .. وعلمه – �سبحانه - �سمل جليل الأمور وحقريها، و�سغريها 
وكبريها، ويعلم -تعالى- ظواهر الأ�سياء وبواطنها، غيبها و�سهادتها، ويعلم -تعالى- جزئيات 
كل  يف  الأ�سياء  بجميع  علمه  اأحاط  الذي  فهو  ويقع؛  وقع  ما  وخفايا  ال�سدور،  وخبايا  الأمور 

ەئ   تعالى:{  قال  بن�سيان،  ملحوق  ول  بجهل،  م�سبوق  غري  -�سبحانه-  وعلمه  الأوقات، 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت}]الأنعام:59[.
æ  الأثر العملي:

اخلوف من اهلل  وخ�سيته، وتعظيمه واإجالله، ومراقبته يف ال�سر والعلن؛ لأن . 1
فاإن  وظاهره،  باطنه  على  مطلع  بحاله  عامل  -تعالى-  اهلل  اأن  اأيقن  اإذا  العبد 
ذلك يدفعه اإلى ال�ستقامة على اأمر اهلل  ظاهرًا وباطنًا، فتزكو اأعمال قلبه 
وجوارحه، وي�سل اإلى مرتبة الإح�سان الذي قال عنه النبي ¤: )اأن تعبد اهلل 

كاأنك تراه، فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك()49(.

كامل�سائب، . 2 القدرية  الأحكام  من  اهلل   يق�سيه  ما  اإزاء  وال�سكينة  الطماأنينة 
واملكروهات التي مل حتدث اإل بعلم اهلل  وحكمته، واأنها لي�ست عبثًا ولعبًا، كما قال 

�سبحانه:{ ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    
ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ}]احلديد: 23-22[. 

اإنها من . 3 الت�سليم لأحكام اهلل ال�سرعية، والر�سى والفرح والغتباط بها، حيث 
لدن عليم حكيم، عليم مبا ي�سلح لعباده ويجلب لهم اخلري وال�سعادة يف الدارين 
فياأمرهم به، وعليم مبا يجلب لعباده ال�سر وال�سقاء يف الدارين فينهاهم عنه، 

ويحذرهم منه، فهو -�سبحانه- اأعلم بخلقه -وما ي�سلح لهم- من اأنف�سهم.
)49( رواه البخاري برقم )50(.
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علم . 4 ق�سر  فاإذا  واأهله.  الباطل  مع  والنزال  ال�سراع  ميدان  يف  املوؤمنني  تثبيت 
الب�سر عن العلم والإحاطة بكيد الكافرين ومكرهم فاإن اهلل  ل تخفى عليه 
من اأمورهم خافية، وهو من ورائهم حميط وعليهم قدير. وهذا الإميان يطمئن 
قادرًا على  ويجعله  وكيدهم،  ويقوي �سعفه، يف مواجهة اخل�سوم  املوؤمن،  قلب 

مقارعة عدوه غري هياب ول وجل، قال تعالى:{چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ}]ي�ض:76[.

اإذا . 5 العبد  لأن  القلب؛  والقنوط من  الياأ�س  ودفع  باهلل -تعالى-  والأن�س  الرجاء 
اأيقن اأن ربه يعلم حاله، ول تخفى عليه خافية يف ليل اأو نهار، يف بر اأو بحر اأو 
�سماء، فاإن ذلك يثمر يف قلب املوؤمن تعلقه بربه -تعالى، العامل باأحوال عباده، 
فيت�سرع بني يديه، ويوجه �سكواه اإليه، ويلقي بحاجته عند بابه. فاإذا وافق هذا 
النطراح والنك�سار ح�سن ظن باهلل -تعالى- وقوة ا�سطرار، مل تتخلف الإجابة، 

وجاءه الفرج من ربه العليم احلكيم، الرب الرحيم.

ال�ست�سالم والر�سا مبا يقدره اهلل  من الأحكام الكونية القدرية من م�سائب واأمرا�ض . 6
وغريها، مما ل ن�ستطيع دفعه بالأ�سباب ال�سرعية، مع اليقني باأن كل ما يكتبه اهلل  
علينا من م�سائب وغريها فهي خري لنا اإما عاجاًل اأو اآجاًل، ولقد كان الأنبياء يدركون 
والطماأنينة  والت�سليم  الر�سا  يلزم عليها من  العبوديات وما  اأ�سماء اهلل  من  ما يف 
لق�ساء اهلل وقدره، فهذا نبي اهلل يعقوب - عليه ال�سالة وال�سالم - عندما جاءه اخلرب 
توجه   -   - ليو�سف  فقده  ذلك  �سبق  وقد   - م�سر  عزيز  عند  الثاين  ابنه  بحب�ض 

: {ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ   برجائه ودعائه هلل 
ڭ  ڭ   ڭ   ۇۇ  ۆ     ۆ   ۈ   ۈ}]يو�سف:٨3[، وكذلك احلال 

ليو�سف -   - عندما جمعه اهلل باأبويه، حيث قال: { ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  
ڭ           ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ  

ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ}]يو�سف:100[.
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التزود من العلم النافع، والتوا�سع هلل  وللخلق بهذا العلم، وعدم التكرب والفخر به، . 7
، كما قال تعالى:  وهــذا يتــاأتى باليقني باأنه ل علم من علوم الدين والدنيــا اإل من اهلل 

{ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ}]البقرة: 32[.

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

الدالة على �سفات اهلل  الذات  اأ�سماء  من  اٱحْلِكيُم(  )العامِلُ - العِليُم - اخلِبرُي - 
مت�سفًا  اهلل  يزال-  -ول  يزل  مل  ذات،  �سفات  وهي  ْكمة(،  واحْلِ واخلربة  )اْلِعْلم  الذاتية 
بهذه  اإليه،  والتو�سل  والثناء عليه،   - وتعالى  �سبحانه  املنا�سب دعاء اهلل -  ولذا كان من  بها؛ 
-�سبحانه،  اهلل  دعاء  يف  بالأمثلة  مليء  الكرمي  والقراآن  العبد.  حاجات  جميع  يف  الأ�سماء 
قبول  طلب  يف   ، واإ�سماعيل  اإبراهيم  دعاء  عن  قال   الأ�سماء،  بهذه  عليه  والثناء 

العمل: { ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
نذرها:{ڻ  ڻ  ڻ   قبول  امراأة عمران يف  وقوله  عن دعاء  ٺ}]البقرة:127[، 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ}]اآل عمران:35[، 

: {ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ےۓ  ۓ   يعقوب  وقوله  عن دعاء 
عن  وقوله   ۈ}]يو�سـف:٨3[،  ۈ    ۆ    ۆ      ۇۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ڭ  

ۀ     ۀ   ڻ       ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   {ڱ    : يو�سف  لدعـاء  ا�ستجابته 
ٱ  ٻ  ٻ   للموؤمنني:{  دعائها  يف  املالئكة  عن  وقوله   ہ}]يو�سف:34[، 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ     
ٺ}]غافر:٨[، وغريها كثري. ويتاأكد الدعاء والثناء بهذه الأ�سماء عند �سوؤال اهلل العلم 
والفهم واحلكمة، ومن ذلك حديث ابن عبا�ض    قال: »�صمني النبي ¤ اإلى �صدره، وقال: 
)اللهم علِّمه احلكمة()50(، وكذلك يتاأكد الدعاء بهذه الأ�سماء وال�سفات حال ال�ستخارة، 
¤: )اإذا َهّم اأحدكم بالأمر فلريكع ركعتني من غري الفري�سة، ثم ليقل:  كما جاء عنه 
فاإنك  العظيم؛  واأ�ساألك من ف�سلك  واأ�ستقدرك بقدرتك،  اأ�ستخريك بعلمك،  اإين  اللهم 

تقدر ول اأقدر، وتعلم ول اأعلم، واأنت عالم الغيوب..()51(.

)51( رواه البخاري برقم )63٨2(. )50( رواه البخاري برقم )3756(.  
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تا�سعًا: لطائف واأقوال:

وبينا �سبي ير�سُع من   ..( :¤ قوله  املهد  تكلموا يف  الذين  الثالثة  من حديث   æ
ه: اللهمَّ اجعْل ابني  ه، فمرَّ رجٌل راكٌب على دابٍة فارهٍة و�سارٍة ح�سنٍة، فقالت اأمُّ اأمِّ

اإليه فقال: اللهمَّ ل تعلني مثَله!، ثم  اإليه فنظر  مثَل هذا! فرتك الثدي واأقبل 

اأقبل على ثديه فجعل يرت�سُع!( قال الراوي: فكاأين اأنظُر اإلى ر�سوِل اهلل ¤ وهو يحكي 

ها! قال: )ومروا بجاريٍة وهم ي�سربونها  ارت�ساَعه باإ�سبِعه ال�سبابِة يف فِمه، فجعل مي�سُّ
ه: اللهم  ويقولون: زنيِت، �سرقِت! وهي تقوُل: ح�سبي اهلل ونعم الوكيُل! فقالت اأمُّ

ل تعْل ابني مثَلها! فرتك الر�ساَع ونظر اإليها، فقال: اللهمَّ اجعلني مثَلها! فهناك 

تراجعا احلديَث، فقالت: َحْلَقى)52(! مر رجٌل ح�سُن الهيئِة فقلُت: اللهم اجعل ابني 

مثَله، فقلت: اللهم ل تعلني مثَله!، ومروا بهذه الأَمِة وهم ي�سربونها ويقولون: 

زنيِت، �سرقِت، فقلُت: اللهمَّ ل تعْل ابني مثَلها، فقلت: اللهمَّ اجعلني مثَلها!، قال: 

لها:  يقولون  هذه  واإن  مثَله،  تعلني  ل  اللهمَّ  فقلت:  جبارًا!  كان  الرجَل  ذاك  اإن 

زنيِت، ومل تزِن! و�سرقِت، ومل ت�سرْق! فقلت: اللهمَّ اجعلني مثَلها()53(.

æ  قال عدي بن حامت الطائي ›: » قال يل النبي ¤: )يا عدي بن حات، اأ�سلم 
بديني  اأعلم  اأنت  قلت:  منك!(،  بدينك  اأعلم  )اأنا  قال:  دين،  على  اإين  فقلت:  ت�سلم( 

قال: )األ�ست  بلى،  قلت:  ًا؟)54((،  َرُكو�ِسيَّ قال: )األ�ست  ثالثًا-  -قالها  قال: )نعم  مني؟!، 
تراأ�ض قومك؟(، قلت: بلى، قال: )األ�ست تاأخذ املرباع؟)55((، قلت: بلى، قال: )فاإن ذلك 

ل يحل لك يف دينك!(، قال: فوجدت بها علَيّ غ�صا�صة!)56(، ويف رواية: قلت: اأجل واهلل، 

وعرفت اأنه نبي مر�صل، يعلم ما ُيجهل، ثم قال: )اإنه لعله اأن مينعك اأن ُت�سلم اأن ترى 

)52( َحْلَقى: كلمة مبعنى الدعاء، اأي اأ�سابه اهلل بوجع يف َحْلقه، وهي جتري على الل�سان وتقال على �سبيل العتب والتعجب ل 
على نية وقوع ذلك وهو مذهب م�سهور يف الدعاء على ال�سيء من غري اإرادة وقوعه كقولهم: قاتلك اهلل، وتربت يداك وغريه.

)53( متفق عليه: البخاري برقم )3436(، وم�سلم برقم )2550(، من حديث اأبي هريرة.
ُكو�ِسيَّة، وهم قوم دينهم بني دين الن�سارى ودين عّباد الكواكب من ال�سابئة. ُكو�ِسي: من الرَّ )54( الرَّ

)55( املرباع: اأي ربع الغنيمة، وكان اأهل اجلاهلية اإذا اأغاروا فغنموا اأعطوا �سيدهم ربع الغنيمة.
. )56( غ�سا�سة: اأي َنْق�ٌض واْنك�ساٌر وُذٌلّ
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راأيت احلرية؟(،  اإلبًا واحدًا؟)5٨(، هل  النا�ض علينا  مبن عندنا خ�سا�سة)57(، وترى 

قلت: مل اأرها، وقد علمت مكانها، قال: )فاإن الظعينة)59( �سرتحل من احلرية تطوف 
بالبيت بغري جوار)60(، ولتفتحن علينا كنوز ك�سرى بن هرمز(، قلت: كنوز ك�صرى بن 

هرمز؟! قال: )كنوز ك�سرى بن هرمز!، وليفي�سن املال حتى َيُهمَّ الرجل من يقبل ماله 
منه �سدقة(، قال: فقد راأيت الظعينة ترحل من احلرية بغري جوار، وكنت يف اأول خيل 

اأغارت على املدائن، وواهلل لتكونن الثالثة، اإنه حلديث ر�صول ¤«)61(.

املا�سي  يف  الغيب  علم  عن  بالإخبار  املتعلقة  النبوة  دلئل  ح�سر  مبكان  ال�سعوبة  من    æ
اإ�سالم  الأثر يف  اأكرب  لها  التي كان  الدلئل  ¤ مليئة مبثل هذه  النبي  وامل�ستقبل، و�سرية  واحلا�سر 
بع�ض ال�سحابة، ولأهمية هذا العلم، ودوره الكبري يف غر�ض الإميان وتثبيته يف النفو�ض، والو�سول اإلى 
درجة اليقني، واحلث على املبادرة وامل�سارعة اإلى الأعمال ال�ساحلة؛ خ�س�ض ال�سارع بابًا كبريًا لهذا 
العلم، واأ�سماه اأ�سراط ال�ساعة، وعالمات القيامة ال�سغرى والكربى، وهي اأحداث م�ستقبلية اأخرب 
الكتاب وال�سنة بوقوعها قبل قيام ال�ساعة، وقد وقع القليل منها يف حياة الر�سول ¤، وبع�سها بعده، 
ول زال الكثري منها مل يقع بعد، وتعد هذه العالمات الغيبية من اأعظم الدلئل على علم اهلل  مبا 
يكون ف�ساًل عما كان. ومن اأمثلة اأخبار الغيب: قوله ¤ عن فرتة اخلالفة الرا�سدة: )خالفة النبوة 
ثالثون �سنة، ثم يوؤتي اهلل ملكه من ي�ساء()62(، فكانت بداية اخلالفة الرا�سدة با�ستخالف 

)57( خ�سا�سة: الفقُر واحلاجة و�سوُء احلال. 
َعوا على عداوة الر�سول ¤ واأ�سحابه. َمّ )5٨( اإلبًا واحدًا: اأي ت�سافر النا�ض و جَتَ

)60( اجلوار: اأي حماية ومنعة. )59( الظعينة: الَهْودج تكون فيه املراأَة.  
)61( اأخرجه الإمام اأحمد وابن حبان واحلاكم والبيهقي وابن ع�ساكر وغريهم، وقال احلافظ ابن عبد الرب عند ترجمته لل�سحابي 
اجلليل عدي بن حامت يف »ال�ستيعاب« )حديث ح�سن �سحيح( وقال الأرناوؤوط: اإ�سناده قوي، يف حتقيقه لكتاب )الإح�سان يف تقريب 
�سحيح ابن حبان: جـ: 15 – �ض: 73 – برقم: 6679(، و�سعف الألباين هذا احلديث يف )�سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة: 
جـ13 – �ض: 1104 – برقم: 64٨٨( بحجة وجود رجل مهول يف �سنده بني راوي احلديث اأبى عبيدة بن حذيفة وال�سحابي عدي 
بن حامت › فقال: »اإن مدار اإ�سناد هذه الق�سة على حممد بن �سريين عن اأبي عبيدة عن رجل )مهول( عن عدي«، واجلزء 
اآخر عن عدي كما جاء يف البخاري وفيه: ) .. يا عدي!، هل راأيت  اأتيت احلرية؟( قد �سح من طريق  الأخري من احلديث )هل 
احلرية؟(، قلت: مل اأرها!، وقد اأنبئت عليها، قال: )فاإن طالت بك احلياة، لرتين الظعينة ترحتل من احلرية، حتى تطوف بالكعبة 
ل تخاف اأحدا اإل اهلل! - قلت فيما بيني وبني نف�سي: فاأين دعار طيء الذين قد �سعروا يف البالد - ولئن طالت بك حياة لتفتحن 
كنوز ك�سرى(، قلت: ك�سرى بن هرمز؟!، قال: )ك�سرى بن هرمز!، ولئن طالت بك حياة، لرتين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب اأو 
ف�سة، يطلب من يقبله فال يجد اأحدا يقبله منه!،  ....  قال عدي: فراأيت الظعينة ترحتل من احلرية حتى تطوف بالكعبة ل تخاف 
اإل اهلل، وكنت فيمن افتتح كنوز ك�سرى بن هرمز، ولئن طالت بكم احلياة، لرتون ما قال اأبو القا�سم ¤« البخاري )برقم: 3595(.

)62( اأخرجه اأبو داود والرتمذي، واللفظ لأبي داود، و�سححه الألباين يف )�سحيح �س� اأبي داود( برقم )4646(، وانظر 
ال�سل�سلة ال�سحيحة: )جـ:1 – �ض: ٨20( برقم: )459(.
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اأبي بكر ال�سديق › يف �سهر ربيع الأول من عام )11 هـ(، وانتهت يف عام اجلماعة بتنازل 
يقول  الأول من عام )41 هـ(،  ربيع  �سهر  �سفيان  يف  اأبي  بن  ملعاوية  بن علي   احل�سن 
فاإنه نزل عن اخلالفة   ، ابن كثري: »واإمنا كملت الثالثون بخالفة احل�صن بن علي 
› يف ربيع الأول من �صنة اإحدى واأربعني وذلك كمال ثالثني �صنة من موت  ملعاوية 
ر�صول اهلل ¤ فاإنه توفى يف ربيع الأول �صنة اإحدى ع�صرة من الهجرة وهذا من دلئل 
ال�ساعُة  العرب: )ل تقوم  عن جزيرة   ¤ قوله  الغيبية:  ال�ساعة  ¤«)63(. ومن عالمات  نبوته 
حتى تعوَد اأر�ُض العرب مروجًا)64( واأنهارًا()65(، ويف احلديث اإ�سارة اإلى اأن جزيرة العرب كانت 
مروجًا واأنهارًا، واأنها �ستعود كذلك اإلى اأ�سلها يف اآخر الزمان، ولعل ما نراه اليوم من التغريُّ املناخي 
الذي بداأ ي�سيب جوانب الأر�ض في�سبب حالت مطرية غري معتادة ما هو اإل مقدمات واإرها�سات 
لتلك العودة!. ومن عالمات ال�ساعة يف اآخر الزمان التي اأخرب عنها ال�سادق امل�سدوق ¤: انت�سار 
الكتابة، وقب�ض العلم، وف�سو اجلهل!، من حديثه ¤: )اإنَّ بني َيَدي ال�ساعِة:.. ظهور القلم()66(، 
وقوله ¤: )اإنَّ من اأ�صراِط ال�صاعِة اأْن ُيرفَع العلُم، ويكُثَ اجَلْهُل ..()67(، واملراد بالعلم هنا: 
علم الكتاب وال�سنة، وهو العلم النافع املوروث عن الأنبياء، وقب�سه ورفعه يكون مبوت حملته من 
العلماء، وزهد النا�ض فيه ويف طلبه، ومن الإعجاز يف احلديثني: اأن ف�سو اجلهل، ورفع العلم يكون 
م�ساحبًا لظهور القلم، اأي: انت�سار الكتابة والقراءة، مما ي�سري اإلى اأنهما ل يعنيان ح�سول العلم 
ال�سرعي النافع الذي ُينجي �ساحَبه يف الآخرة، ومن يتاأمل واقع اليوم يلحظ اهتمام اأكرث النا�ض 
– اإل من رحم ربك - بعلوم الدنيا فقط، واقت�سارهم عليها؛ على ح�ساب العلوم ال�سرعية؛ حتى 

تعالى: {ٺ  ٺ  ٺ   قال  امل�سلمني،  اأوطان  كثري من  البدع يف  وانت�سرت  ا�ستحكم اجلهل، 
ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ }]الروم:7[، قال احل�سن الب�سري: »واهلل ليبلغ من ِعْلِم 
اأحِدِهم بدنياه اأنَّه َيْقلُِّب الدرهَم على ُظْفِرِه، فُيخبك بوزنه، وما ُيح�صُن اأن ي�صلي«)6٨(، 
)63( )البداية والنهاية( لبن كثري، �ض: )1199(، عند حديثه عن مبايعة احل�سن بن علي  باخلالفة، يف اأحداث �سنة )40 هـ(.

. ُرُج فيها الدوابُّ )64( املروج: جمع َمْرج، وهي الأر�ض الوا�سعة، ذات الكالأ والنبات الكثري، التي ترعى ومَتْ
)65( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه برقم )157(.

)66( اأخرجه الإمام اأحمد، و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة: )جـ:2 – �ض: 246( برقم: )647(، وقال: »هذا اإ�سناد 
�سحيح على �سرط م�سلم«.

)67( اأخرجه البخاري برقم: )5231(، وم�سلم برقم: )2671(.
)6٨( تف�سري )القراآن العظيم( لبن كثري، عند تف�سري: ]الروم:7[، وانظر كتاب )الزهد( ملحمد بن اإدري�ض الرازي، )�ض: 

63(، برقم الأثر )66(.

المجموعة التاسعة : الَعاِلُم - الَعِليُم - الَخِبيُر - اْلَحِكيُم



226 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

– يف هذه الأزمان ظهوراً  ُكُتُبه  – وهي  يقول ال�سيخ حمود التويجري: »ظهرت و�صائل العلم 
باهراً، وانت�صرت يف جميع اأرجاء الأر�س، ومع هذا ظهر اجلهل بني النا�س، وقّل فيهم العلم 

النافع، وهو علم الكتاب وال�صنة، والعمل بهما، ومل تغن عنهم كرثة الكتب �صيئاً«)69(.

æ  عن جبري بن نفري، عن اأبيه قال:  »جل�سنا اإلى املقداد بن الأ�سود يومًا، فمر به رجل 
فقال: طوبى لهاتني العينني اللتني راأتا ر�سول اهلل ¤ واهلل اإنا لوددنا اأن راأينا ما راأيت، و�سهدنا 
يحمل  ما  فقال:  اإليه  فاأقبل  خريا!،  اإل  قال  ما  اأعجب!،  فجعلت  فا�صتغ�صب!  �سهدت،  ما 
اأن يتمنى حم�صراً غيبه اهلل عنه؟ ل يدري لو  �صهده كيف كان يكون فيه؟!  الرجل 
واهلل لقد ح�صر ر�صول اهلل ¤ اأقوام اأكبهم اهلل على مناخرهم يف جهنم، مل يجيبوه، 
ومل ي�صدقوه، اأول حتمدون اهلل اإذ اأخرجكم ل تعرفون اإل ربكم، م�صدقني ملا جاء به 
نبيكم، قد كفيتم البالء بغريكم، واهلل لقد َبعث اهلل النبي ¤ على اأ�صد حال بعث عليها 
فيه نبي من الأنبياء يف فرتة وجاهلية، ما يرون اأن ديناً اأف�صل من عبادة الأوثان، فجاء 
ق بني الوالد وولده، حتى اإن كان الرجل لريى  ق به بني احلق والباطل، وفرَّ بفرقان فرَّ
اأنه اإن هلك دخل  اأو اأخاه كافراً، وقد فتح اهلل قفل قلبه لالإميان، يعلم  والده وولده 

النار، فال تقر عينه وهو يعلم اأن حبيبه يف النار، و اإنها للتي قال اهلل تعالى : { ۀ     ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے}]الفرقان:74[«)70(.

æ  عن عثمان بن الهيثم قال: »كان رجل بالب�صرة من بني �صعد، وكان قائداً من 
قادة عبيد اهلل بن زياد، ف�صقط على ال�صطح فانك�صرت رجاله، فدخل عليه اأبو قالبة 
واأي خري يف ك�صر  اأبا قالبة،  يا  له:  اأن تكون لك خرية!، فقال  اأرجو  له:  يعوده، فقال 
ِرْجليَّ جميعاً؟! فقال اأبو قالبة: ما �صرت اهلل عليك اأكرث. فلما كان بعد ثالث ليال ورد عليه 
كتاب ابن زياد: اأن يخرج فيقاتل احل�صني ›. فقال للر�سول: قد اأ�صابني ما ترى!. 
فما كان اإل �سبعًا حتى وافى اخلرب بقتل احل�سني ›!، فقال الرجل: رحم اهلل اأبا قالبة، 

لقد �صدق!، اإنه كان خرية يل«)71(.
)69()اإحتاف اجلماعة( لل�سيخ حمود التويجري، )جـ:2 – �ض: 110(، بت�سرف ي�سري.

)70( اأخرجه الإمام اأحمد و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )جـ: 6 - رقم: 2٨23(.
)71( �سفة ال�سفوة )جـ: 3 – �ض: 23٨(.
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æ قال احل�سن الب�سري: »ل تكرهوا النقمات الواقعة، والباليا احلادثة، فلَُربَّ 
اأمرٍ تكرهه فيه جناتك، ولُرّب اأمرٍ توؤثره فيه عطبك«)72( اأي: هالكك.

فت الريح،  æ  قال �سعيد بن امل�ّسيب: »بينما رجل واقف بالليل يف �سجر كثري، وقد َع�سَ
الورق؟!، فنودي من جانب  اأترى اهلل يعلم ما ي�صقط من هذا  الرجل:  نف�ض  فوقع يف 

الغْي�سة)73( ب�سوت عظيم:{ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ}]امللك:14[«)74(.

æ  قال الإمام اأحمد بن حنبل: »قال تبارك وتعالى: { ڃ  ڃ ڃ  چ  
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ}]الرحمن:1-4[، فاأخب تعالى اأن القراآن 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     } وقال:  ڃ  چ}،   } قال:  اإذ  ِعْلِمه  من 
ٹ  ٹ}]البقرة:120[، فالقراآن من علم اهلل، ويف الآيات دليل على اأن الذي جاءه 
كله  وهذا  �سبحانه،  علمه  من  وكالمه  املُْعِجز،  اهلل  كالم  هو  فالقراآن  الــقــراآن«)75(،  هو 

تعالى: {ڀ   ڀ   الثقلني فقال  به  اأحد، ولذا حتدى  التي ل مياثله فيها  اأو�سافه   من 
ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڦ}]الإ�سراء:٨٨[، يقول ال�سيخ ال�سعدي: »حتدى اهلل الإن�س واجلن 
اأن ياأتوا مبثله، واأخب اأنهم ل ياأتون مبثله، ولو تعاونوا كلهم على ذلك مل يقدروا 
اأعدائه املكذبني به متوفرة على رد ما جاء  عليه، ووقع كما اأخب اهلل، فاإن دواعي 
به باأي وجه كان، وهم اأهل الل�صان والف�صاحة، فلو كان عندهم اأدنى تاأهل ومتّكن 
من ذلك لفعلوه. فُعلم بذلك اأنهم اأذعنوا غاية الإذعان طوعاً وكرهاً، وعجزوا عن 
معار�صته. وكيف يقدر املخلوق من تراب، الناق�س من جميع الوجوه، الذي لي�س 
اأن يعار�س  اإل من ربــه،  اإرادة ول م�صيئة ول كــالم ول كمال  له علم ول قــدرة ول 
املطلق،  الكمال  له  الذي  �صائر اخلفيات،  املطلع على  الأر�ــس وال�صماوات،  كالم رب 
)72( )�سفاء العليل( لالإمام اأبن القيم )جـ:1 – �ض:350( �سمن مرتبة )العلم( يف )الباب العا�سر: يف مراتب الق�ساء والقدر(. 

)73( الغي�سة: ال�سجر الكثري امللتف.
)74( تف�سري )اجلامع لأحكام القراآن( للقرطبي عند تف�سري الآية )14( من �سورة )امللك(.

اإ�سماعيل بن حممد الأ�سبهاين، )جـ: 2 - �ض: 561(،  )75( )احلجة يف بيان املحجة و�سرح عقيدة اأهل ال�سنة( لقوام ال�سنة 
وكان اخلليفة  »املتوكل«،  املوؤمنني  ر�سالته لأمري  اأحمد جاء يف ختام  الإمام  للذهبي )�ض:951(، وكالم  النبالء(  اأعالم  و)�سري 
»املتوكل« قد اأر�سل لالإمام احمد ي�ساأله م�ساألة معرفة وتب�سرة عن القراآن ل م�ساألة امتحان، وقد اأورد الإمام الذهبي هذه الر�سالة 

كاملة يف )�سري اأعالم النبالء( )�ض:950( عند ترجمته لالإمام اأحمد )برقم: 665(.
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واحلمد املطلق، واملجد العظيم، الذي لو اأن البحر ميده من بعده �صبعة اأبحر مداداً، 
الأقــالم، ومل تنفد كلمات اهلل؟!. فكما  املــداد، وفنيت  اأقــالم، لنفذ  والأ�صجار كلها 
التي  اأو�صافه،  من  فكالمه  اأو�صافه؛  يف  هلل  مماثاًل  املخلوقني  من  اأحــد  لي�س  اأنــه 
تبارك  واأفعاله  واأ�صمائه و�صفاته  ذاتــه  �صيء يف  كمثله  فلي�س  اأحــد،  فيها  ل مياثله 

وتعالى«)76(، ويقول �سيد قطب يف ظالله عند تاأمالته يف قول اهلل تعالى: {ۉ  ۉ  
ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى    ى   ې   ې   ې   ې  
 ¤ الر�صول  حياة  يف  قائما  ظل  التحدي  »وهــذا   : ۈئ}]البقرة:23[،  ۈئ  ۆئ  
وبعدها، وما يزال قائماً اإلى يومنا هذا، وهو حجة ل �صبيل اإلى املماحكة فيها، وما 
يزال القراآن يتميز من كل كالم يقوله الب�صر متيزاً وا�صحاً قاطعاً، و�صيظل كذلك 

ىئ   ېئ   {ېئ   التالية:  الآيــة  يف  تعالى  اهلل  لقول  ت�صديقا  كذلك  و�صيظل  اأبـــداً، 
يئ}]البقرة:24[،  ىئ   حئمئ   جئ   ی   ی   ی    ی    ىئ   ىئ  
اأعجب، ولو كان يف الطاقة تكذيبه ما  اإمكانه  والتحدي هنا عجيب، واجلزم بعدم 
توانوا عنه حلظة، وما من �صك اأن تقرير القراآن الكرمي اأنهم لن يفعلوا، وحتقق 
هذا كما قرره؛ هو بذاته معجزة ل �صبيل اإلى املماراة فيها، ولقد كان املجال اأمامهم 
اأنهم جاءوا مبا ينق�س هذا التقرير القاطع لنهارت حجية القراآن،  مفتوحاً، فلو 
ولكن هذا مل يقع ولن يقع«)77(، فالقران كالم اهلل املُْعِجز، وكالمه من علمه �سبحانه، 
َر القراآن لعباده كي َيتُلوُه باأل�سنِتهم، ويحفُظوُه  ومع ِعظم هذه ال�سفات وجاللها فاإن اهلل َي�سَّ
الب�سر على ذلك، وهذا  واإل فالأ�سل عدم قدرة  يف �سدوِرهم، واهلل على كل �سيء قدير، 

الَتْي�ِسري رحمة من اهلل لعباده، وِمّنٌة منه عليهم، قال تعالى: {ں  ں  ڻ  ڻ     
ل�صان  على  َرُه  َي�صَّ اهلل  اأَنّ  »لــول   : عبا�ض   ابن  قال  ۀ}]القمر:17[،  ڻ   ڻ 

ْلِق اأن َيَتَكلََّم بكالم اهلِل  «)7٨(. اْلآَدِميِّنَي ما ا�صتطاع اأََحٌد من اخْلَ

æ  قال ابن تيمية: » النا�س اأربعة اأق�صام؛ منهم من يكون �صالحه على ال�صراء، 

)76( )تف�سري ال�سعدي( عند تف�سري: ]الإ�سراء: ٨٨[, �ض: )417(.
)77( تف�سري )يف ظالل القراآن( ل�سيد قطب عند تف�سري: ]البقرة: 23-24[,)جـ: 1 - �ض: 42(.

)7٨( )تف�سري ابن كثري( عند تف�سري: عند تف�سري: ]القمر: 17[.
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ي�صلح على هذا وهذا، ومنهم  ال�صراء، ومنهم من  يكون �صالحه على  ومنهم من 
من ل ي�صلح على واحد منهما، والإن�صان الواحد قد جتتمع له هذه الأحوال الأربعة 
يف اأوقات متعددة اأو يف وقت واحد باعتبارها اأنواعاً ُيبتلى بها، وقد جاء يف احلديث 
املرفوع: )اإن من عبادي من ل ي�سلحه اإل الغنى ولو اأفقرته لأف�سده ذلك، واإن من 
ل  من  عبادي  من  واإن  ذلك،  لأف�سده  اأغنيته  ولو  الفقر  اإل  ي�سلحه  ل  من  عبادي 
ي�سلحه اإل ال�سقم ولو اأ�سححته لأف�سده ذلك، وذلك اأين اأدبر عبادي اإين بهم خبري 
ب�سري()79(، فكما اأن التنعم العاجل لي�س بنعمة يف احلقيقة، قد يكون يف احلقيقة بالء 
و�صرا باعتبار املع�صية فيه، والطاعة املتقدمة قد تكون حابطة و�صببا لل�صر باعتبار 
ما يعقبها من ردة وفتنة، فكذلك التاأمل العاجل قد يكون يف احلقيقة خريا ونعمة، 
واملع�صية املتقدمة قد تكون �صببا للخري باعتبار التوبة وال�صب علي ما تعقبه من 
م�صيبة، لكن تتبدل الطاعة واملع�صية، وهذا يقت�صي اأن العبد حمتاج يف كل وقت اإلى 

ال�صتعانة باهلل على طاعته، وتثبيت قلبه، ول حول ول قوة اإل باهلل«)٨0(.

æ قال ابن القيم رحمه اهلل: » فهكذا الرب �صبحانه ل مينع عبده املوؤمن �صيئا 

فاإنه مينعه  املوؤمن.  واأنفع له. ولي�س ذلك لغري  اأف�صل منه  اإل ويوؤتيه  الدنيا  من 
النفي�س. والعبد  الأدنى اخل�صي�س، ول ير�صى له به ليعطيه احلظ الأعلى  احلظ 
جلهله مب�صالح نف�صه، وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه، ل يعرف التفاوت بني ما 
منع منه وبني ما ادخر له. بل هو مولع بحب العاجل واإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة 
يف الآجل واإن كان عليا. ولو اأن�صف العبد ربه، واأنى له بذلك، لعلم اأن ف�صله عليه 
فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها واأعظم من ف�صله عليه فيما اآتاه من ذلك، 
فما منعه اإل ليعطيه، ول ابتاله اإل ليعافيه، ول امتحنه اإل لي�صافيه، ول اأماته اإل 
ليحييه، ول اأخرجه اإلى هذه الدار اإل ليتاأهب منها للقدوم عليه ولي�صلك الطريق 
ُن الدنيا وم�صائُبها، لأ�صاب العبَد  املو�صلة اإليه«)٨1(. وقال يف مو�سع اآخر: » لول حِمَ
)79( رواه البيهقي يف )الأ�سماء وال�سفات( برقم )231( )جـ: 1 �ض: 307 - 30٨( واأبو نعيم يف )احللية( )جـ:٨ - �ض: 31٨ 

-319( من حديث اأن�ض بن مالك، و�سعفه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سعيفة برقم )1775(، وقال: )�سعيف جدا(.
)٨0( )قاعدة يف املحبة( ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية )�ض: 170 – 171(.

)٨1()الفوائد( لالإمام اأبن القيم )�ض: 57(.
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ِمن اأْدواء الِكْبِ والُعجب والفرعنة وق�صوة القلب ما هو �صبُب هالكه عاجاًل واآجاًل، 
ده يف الأحيان باأنواع من اأدوية امل�صائب، تكون  فمن رحمِة اأرحم الراحمني اأن يتفقَّ
الفا�صدة  للمواد  وا�صتفراغاً  ُعبوديتِه،  ل�صحة  وِحفظاً  الأدواء،  هذه  من  له  ِحمية 

الرديئة املهلكة منه، ف�صبحاَن َمن يرحُم ببالئه، ويبتلى بنعمائه كما قيل:
َقْد ُيْنِعُم اهلُل ِباْلَبْلَوى َواإْن َعُظَمْت          َوَيْبَتِلى اهلُل بْع�َس اْلَقْوِم ِبالنَِّعِم

فلول اأنه �صبحانه يداوي عباده باأدوية املحن والبتالء، لَطَغوا، وَبَغْوا، وَعَتْوا، واهلُل 
�صبحانه اإذا اأراد بعبد خرياً �صقاه دواًء من البتالء والمتحان على قدر حاله ي�صتفِرُغ 
لَه لأ�صرِف مراتب الدنيا، وهى  اه، اأهَّ اه و�صفَّ به ونقَّ به من الأدواء املهلكة، حتى اإذا هذَّ

عبوديُته، واأرفع ثواب الآخرة، وهو روؤيُته وُقربه«)٨2(.

æ قال تعالى: {ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ}]القمر:46-4٨[، 
قال ال�سيخ �سفر احلوايل: »وقد ذكر اهلل  يف القراآن الكرمي روؤى للموؤمنني وللكفار، 
، وروؤيا امللك -عظيم م�صر- مع اأنه كافر ...  وكلها حتققت، وذلك كروؤيا يو�صف 
وهذا مما يدل على علم اهلل �صبحانه وتعالى، ُيطلع العبد على اأ�صياء مما �صبق من 
العلم ليزداد املوؤمن اإمياناً، ولتقوم احلجة على الكافر، ول يفقه ذلك اإل العامِلون، 
ول يقر به اإل املوؤمنون باهلل �صبحانه وتعالى وبعلمه ال�صابق؛ فاإن كل ما �صيكون فهو 
عند اهلل �صبحانه وتعالى معلوم ومكتوب يف اللوح املحفوظ، فاإذا �صاء اهلل اأن يطلع 
العباد على �صيء منه اأطلعهم، واإن مل ي�صاأ مل يطلعهم، وقد جفت الأقالم وطويت 

ال�صحف، والأمر قد ق�صي كله«)٨3(.
)٨2( )زاد املعاد يف هدي خري العباد( لالإمام اأبن القيم )جـ: 4 – �ض: 195(. )ف�سل: يف هديه ¤ يف عالج حر امل�سيبة وحزنها(.
)٨3( )�سرح العقيدة الطحاوية( لل�سيخ �سفر بن عبد الرحمن احلوايل من موقعه الإلكرتوين، عند  حديثه عن )الإميان بالقدر 
واأدلته( واأن )الروؤيا املنامية دليل على علم اهلل ال�سابق لأفعال العباد(، وال�سرح م�ساحب لقول الإمام الطحاوي: )وعلى العبد اأن 

يعلم اأن اهلل قد �سبق علمه يف كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا حمكما مربما .. الخ(.
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الـمجـمـوعـ10ـة

اأَفُةُ ْحَمُة والرَّ مو�سوع الأ�سماء: الرَّ

)33 - 32 - 31(

وؤوُف ِحيُم - الرَّ ْحَمُن - الرَّ الرَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

ڑ   ژ    ژ   تعالى:{  قوله  منها  مرة(   57( الكرمي  القراآن  يف  ورد  ْحَمُن:  الرَّ  æ

ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ }]الإ�سراء:110[، ومن ال�سنة قوله ¤: 
من  لها  و�سققت  الرحم،  خلقت  الرحمن،  واأنا  اهلل،  اأنا  وتعالى:  تبارك  اهلل  )قال 

ا�سمي، فمن و�سلها و�سلته، ومن قطعها بتته()1(.

ِحيُم: ورد يف القراآن الكرمي )114 مرة( منها قوله تعالى:{ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   æ الرَّ

ېئ  ىئ}]احلجر:49[، ومن ال�سنة حديث اأبي بكر ال�سديق › اأنه قال للنبي ¤: 
علمني دعاء اأدعو به يف �صالتي، قال: )قل: اللهم اإين ظلمت نف�سي ظلما كثريا، ول يغفر 
الذنوب اإل اأنت، فاغفر يل مغفرة من عندك، وارحمني، اإنك اأنت الغفور الرحيم()2(.

ڀ  ٺ  ٺ   تعالى:{  الكرمي )10 مرات( منها قوله  القراآن  وؤوُف: ورد يف  الرَّ  æ

ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ}]احل�سر : 10[.
ثانيًا: املعنى اللغوي:

اأ�سل  اإلى  فعلهما  ويرجعان يف  ْحمة(،  م�ستقان من )الرَّ ا�سمان  ِحيم:  الرَّ ْحَمن  الرَّ  æ

ْحمة( بالن�سبة  ِحيٌم، و)الرَّ واحد، وت�سريف فعلهما: رِحَم َيرَحُم َرحمًة، فهو  راِحٌم ورْحَمٌن ورَّ
)1( رواه الرتمذي و�سححه الألباين يف �سحيح الرتمذي برقم )1557(.

)2(  رواه البخاري برقم )6326(.
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َف وحَتنن  ُف والَتحنن، يقال: َرِحَمه الرجل: اإذا َرقَّ له، وتعطَّ ُة والتََّعطُّ قَّ للمخلوقني تعني: الرِّ
ْحَمُن(: �سفة م�سبهة للمو�سوف بالرحمة الذاتية على  عليه، ففعل به ما ي�صلح �صاأنه، و)الرَّ
ِحيُم(: �سيغة مبالغة من ا�سم الفاعل )الراحم(، على وزن )فعيل( مبعنى  وزن )َفْعالن(، و)الرَّ
ِحيم(؛  ْحَمن( اأ�سد مبالغة من )الرَّ فاعل، وهو يدل على �صفة الرحمة الفعلية املتعدية، و)الرَّ
لأن �سيغة )َفْعالن( اأ�سد مبالغة من )فعيل(، لزيادة البناء، وميئها يف �سيغة املثنى، والتثنية 
�سبعان وغ�سبان،  وال�صمول، كقولنا:  وال�صعة  المتالء  ُم�ساَعفة، وهي تدل على  يف احلقيقة 
ْحَمن( يف القراآن )57 مرة( يف مقابل عدد  ومن املوافقات اللطيفة اأن عدد مرات ورود ا�سم )الرَّ
ِحيم( يف )114 مرة(. ول خالف بني اأهل اللغة يف اأن الو�سفني دالن على املبالغة  م�ساعف لـ)الرَّ
ْحمة(؛ وِفْعُل )رِحَم( ِفْعٌل متعٍد، والأ�سل والأولى اأن ين�سب ال�ستقاق منه اإلى �سيغ  يف �سفة )الرَّ
املبالغة؛ لكون ال�سفة امل�سبهة اإمنا ت�ساغ من الفعل الالزم، اإل اأن الكثري من املحققني ذهبوا اإلى 
ملو�سوفها  كال�سجية  اأ�سبحت  وانها  والدوام،  الثبوت  لدللتها على  م�سبهة  ْحَمُن(: �سفة  اأن )الرَّ
لدللتها على ال�سفة الذاتية له �سبحانه)3(. واهلل  ذو رحمٍة وا�سعٍة عظيمٍة؛  و�سعت كل �سيء، 
وعمت كل حي، واملتاأمل لهذا العامل بعني الب�سرية يراه ممتلئا باآثار هذه الرحمة من الإف�سال، 
والإنعام، والإكرام، والإح�سان، والإ�سالح ما ل �سبيل حل�سره، وح�سبك بقول النبي ¤ ل�سحابته 
َقْتُه بَبْطِنَها واأَر�سَعْته: )هلُل اأرحُم  بِي قد وجدت �سبيا، فاأخَذْته واأْل�سَ وهم يرون امراأة من ال�سَّ
تقع  »واأين   :  ¤ امل�سطفى  حديث  على  معلقًا  القيم  ابن  قال  بولِدها()4(،  هذه  من  بعباده 

رحمة الوالدة من رحمة اهلل التي و�صعت كل �صيء؟!«)5(. 

وؤوٌف،  وؤوُف: �سفة م�سبهة للمو�سوف بـ)الَراأفة(، فعله: روؤَُف َيروؤُف َراأَفًة، فهو رَّ æ الرَّ
)3( انظر: )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الّزّجاج )�ض: 29(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي 
)�ض: 3٨(، و)معجم مقايي�ض اللغة( لبن فار�ض )جـ:2- �ض:49٨( مادة: )رحم(، و)ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 12 - 
�ض: 230(: مادة: )رحم(، وتف�سري )التحرير والتنوير( لبن عا�سور عند تف�سري ]الفاحتة:3[، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة 
لأحمد خمتار عمر )مادة: ر ح م(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى: درا�سة يف البنية والدللة( لأحمد خمتار عمر )�ض:55 و 13٨(، 

و)وهلل الأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�ض: 11٨(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�ض:231 - 232(.
)4( متفق عليه: اأخرجه البخاري برقم: )5999(، وم�سلم برقم: )2754(.

)5( )مدارج ال�سالكني( لبن القيم )جـ:1 - �ض: 214(.
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ها، يقال:  اأبلغ الرحمة واأرقُّ وهي  ة والرحمة،  قَّ الرِّ اأ�سلها اللغوي على:  والراأفة تدل يف 
فاإذا ا�صتدت رحمته فهو روؤوف، والراأفة اأخ�ض من الرحمة، لأن الرحمة  فالن رحيم، 
الرحيم  وؤوُف(:  الكراهة، و)الرَّ الراأفة يف  الكراهة للم�سلحة، ول تكاد تكون  قد تكون يف 
بعباده، الَعطوف عليهم باألطافه)6(، قال ابن جرير: »اإن اهلل بجميع عباده ذو راأفة، 

والراأفة اأعلى معاين الرحمة«)7(.

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

ِحيُم( ذو  ْحَمُن( ذو الرحمة العامة جلميع خلقه، و)الرَّ ِحيُم: )الرَّ ْحَمُن الرَّ æ الرَّ

ْحَمُن( ذو الرحمة ال�صاملة جلميع  الرحمة اخلا�سة لأهل طاعته، قال ال�سنقيطي: »)الرَّ
يوم  للموؤمنني  الرحمة  ذو  ِحيُم(  )الرَّ الآخرة،  يف  وللموؤمنني  الدنيا،  يف  اخلالئق 
ِحيُم( ا�صمان  ْحَمُن الرَّ القيامة، وعلى هذا اأكرث العلماء«)٨(. وقال ال�سيخ ال�سعدي: »)الرَّ
دالن على اأنه تعالى ذو الرحمة الوا�صعة العظيمة التي و�صعت كل �صيء، وعمت كل 
املتبعني لأنبيائه ور�صله. فهوؤلء لهم الرحمة املطلقة، ومن  حي، وكتبها للمتقني 

عداهم فلهم ن�صيب منها«)9(.

اهلل  »اإن  جرير:  ابن  قال  عباده«)10(،  على  براأفته  العاطف  »الرحيم  وؤوُف:  الرَّ  æ

وؤوُف(  بجميع عباده ذو راأفة، والراأفة اأعلى معاين الرحمة«)11(، وقال ال�سعدي: »)الرَّ
اأي �صديد الراأفة بعباده؛ فمن راأفته ورحمته بهم اأن يتم عليهم نعمته التي ابتداأهم 

)6( انظر: )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الّزّجاج )�ض: 62(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي 
)�ض: ٨6(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�ض: 91(، و)معجم مقايي�ض اللغة( لبن فار�ض )جـ:2- �ض:471( مادة: )راأف(، 
)جـ:  منظور  لبن  العرب(  و)ل�سان  )راأف(،  مادة  - �ض: 176(،   2 )جـ:  الأثري  لبن  والأثر(  و)النهاية يف غريب احلديث 
9 - �ض: 112(: مادة: )راأف(، وتف�سري )التحرير والتنوير( لبن عا�سور عند تف�سري ]البقرة:143[، ومعجم اللغة العربية 

املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ر اأ ف(.
)7( تف�سري )جامع البيان( للطربي عند تف�سري: ]البقرة: 143[.

)٨( تف�سري اأ�سواء البيان لل�سنقيطي عند تف�سري: ]الفاحتة:3[.
)9( تف�سري ال�سعدي عند تف�سري: ]الفاحتة:1[.

)10( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�ض 91(.
)11(  تف�سري )جامع البيان( للطربي عند تف�سري: ]البقرة: 143[.
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اأنه  ورحمته  راأفته  ومن  عباده،  وحقوق  بحقوقه  للقيام  توفيقهم  راأفته  ومن  بها، 
خوَّف العباد، وزجرهم عن الغي والف�صاد ..«)12(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

ِحيُم: ذكر جمع من اأهل العلم - وهو الأ�سهر - اأن الفرق بني  ْحَمُن - الرَّ الرَّ  æ

اخلا�سة،  والرحمة  ال�ساملة،  العامة  الرحمة  على  بدللتهما  يتعلق  الكرميني  ال�سمني 
ِحيُم( ذو الرحمة  ْحَمُن( ذو الرحمة الوا�صعة ال�صاملة جلميع اخلالئق، و)الرَّ فـ)الرَّ
جث  مث  ىث}]الأحزاب:43[، وتقدمي  اخلا�صة باملوؤمنني، قال تعالى: { 
اجلار واملجرور يف الآية لإفادة احل�سر، اأي: ح�سر هذه الرحمة اخلا�سة باملوؤمنني دون غريهم، 
ْحَمُن(: ذو الرحمة ال�صاملة التي و�صعت اخللق يف اأرزاقهم، واأ�صباب  قال اخلطابي: »)الرَّ
ِحيُم(: خا�س للموؤمنني كما قال  معا�صهم، وم�صاحلهم، وعّمت املوؤمن والكافر .. و)الرَّ
تعالى: { جث  مث  ىث}«)13(، وَي�ْسُكُل على هذا القول ورود ن�سو�ض اأخرى 

ل تفيد احل�سر كقوله تعالى: { وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ       ېئ  
ېئ  ېئىئ  ىئ    ىئ  ی  ی }]الإ�سراء:66[، , وقوله تعالى: {  ٹ  ٹ  ڤ  
التفريق  اأن  كما  اخللق.  وعموم  النا�ض  لكل  عام  ڤ}]احلج:65[,فاخلطاب  ڤ  
ْحَمن( بالدنيا، ل�سوء عاقبة الكفار يف  ارين، واخت�سا�ض )الرَّ ِحيم( للدَّ ُي�سعر ب�سمول )الرَّ
الآخرة، و�سح عن النبي ¤ قوله: ) .. َرحَمن الدْنيا والآِخَرة ورِحيَمُهما()14( ولو �ُسلِّم 
لهذا الفرق لكان حا�سله انتفاء الفرق بني ال�سمني يف الآخرة، واجتماع معناهما، وماآله 

اإلى معنى واحد خمت�ض باملوؤمنني.

بالدللة  متعلق  فهو  بينهما  الفرق  يف  العلماء  بع�ض  ذكره  الذي  الثاين  القول  اأما 
الو�سفية لكال ال�سمني الكرميني، فال�سفة )الذاتية( القائمة به  اأزًل واأبدًا دلَّ عليها 

)12( )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لل�سيخ ال�سعدي، جمع د. عبيد العبيد
)13( )�سان الدعاء( للخطابي �ض: )3٨(.

)14(  اأخرجه الطرباين وح�سنه الألباين يف �سحيح الرتغيب برقم )1٨21(.
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ِحيم(، يقول  ْحَمن(، وال�سفة )الفعلية( املتعدية اإلى املرحوم دلَّ عليها ا�سم )الرَّ ا�سم )الرَّ
ْحَمن(؛ ورحمة هي فعله،  ال�سيخ ابن عثيمني: »هنا رحمة هي �صفته، هذه دل عليها )الرَّ
ِحيُم( ا�صمان من  ْحَمُن الرَّ ِحيم(، و)الرَّ اأي اإي�صال الرحمة اإلى املرحوم، دّل عليها )الرَّ
ْحَمُن(  اأ�صماء اهلل يدلن على الذات، وعلى �صفة الرحمة«)15(، ويقول ابن القيم: »)الرَّ
ِحيُم( دال على تعلقها باملرحوم؛ فكان  دال على ال�صفة القائمة به -�صبحانه، و)الرَّ
دال  والثاين  �صفته،  الرحمة  اأن  على  دال  فالأول  للفعل،  والثاين  للو�صف،  الأول 

على اأنه يرحم خلقه برحمته، واإِذا اأَرْدَت َفْهَم هذا فتاأمل قول اهلل تعالى: { جث  
مث  ىث}]الأحزاب:43[, وقوله تعالى: { ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ  
وُف  ۈئ }]التوبة: 117[، ومل َيِجْئ َقطُّ )رحمٌن بهم( فُعِلَم اأنَّ )رحمَن( هو املَو�صُ
اِحُم برحمِته«)16(، وهذا التفريق من اأح�سن الأقوال واجمعها  بالرحمِة و)رحيم( هو الرَّ
ْحَمن( بخ�سائ�ض ل جتدها يف  واأو�سحها، ولعل ما ي�سهد له ويقويه اخت�سا�ض ا�سم )الرَّ

معظم اأ�سماء اهلل احل�سنى عدا لفظ اجلاللة )اهلل(، ومنها:

ْحَمن( مل يطلق يف كالم العرب قبل ال�سالم،    1( ذكر جمع من العلماء اأن ا�سم )الَرّ
واأن القراآن هو الذي جاء به ا�سما هلل، ومل ياأت يف القراآن الكرمي نكرة ول م�سافًا، وكذلك 
مل ياأت اإل معرفا بالألف والالم، حتى قال بع�سهم: اإنَّه ا�سم علٍم له كلفظ اجلاللة )اهلل(.

ْحَمن( قد قام مقام ا�سم الذات الَعِلّية، كلفظ اجلاللة )اهلل(، وكرث  2( اأن ا�سم )الَرّ
ڑ}  ژ   ژ   ڈ       } تعالى:  كـقوله  الآيات  من  كثري  يف  تابع  غري  مفردا  ميئه 
]طه:5[، وقوله تعالى : {ۀ  ۀ  ہ  ہ ہ  ہ   ھ   ھ ھ }]مرمي:٨7[، 

، كما يف قوله تعالى: { ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک   وعادل ال�سم الذي ل ي�سركه فيه غريه 
قط  يجيء  مل  اأنه  يف  و�سابهه  }]الإ�سراء:110[،  ڳ  گ   گ    گ   گ   ک   کک  

تابعا لغريه بل متبوعا، كـقوله تعالى: { ڀ  ڀ}]الفاحتة:3[، وقوله تعالى: {  ې   

)15( تف�سري ابن عثيمني الفاحتة وجزء عم )جـ:1- �ض:30(.
)16( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 1 - �ض: 24(.
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تعالى:  وقوله  وئ}]الأنبياء:112[،  وئ   ەئ   ەئ        ائ      ائ   ىى   ې       ې  
تعالى:  وقوله  ڎ}]الفرقان:59[،  ڌ    ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ     }

ہ   ۀ   ۀ     ڻڻ   ڻ   ڻ    ں    ڱں   ڱ   ڱ        ڱ       ڳ    ڳ   ڳ    }
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  ڃ     } تعالى:  وقوله  ہ}]امللك:19[،  
ڇ   ڇ  ڇ}]الرحمن:1 - 4[، ومل تاأت العبودية من�سوبة اإل للفظ اجلاللة )اهلل( وا�سم 
ْحَمن(، كقول تعالى: {ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ۇ }]الفرقان:63[،  )الرَّ

وقوله تعالى: { ڄ   ڃ  ڃ  ڃ}  ]ال�سافات:160[.

ِحيِم( كما تقدم،  حمن( اأبلغ من )الرَّ 3( الأكرث - وهو قول اجلمهور - على اأن )الرَّ
لأن زيادة البناء تدل على زيادة املعنى، والقيا�ض عند اجتماع ا�سمني يف مقام الكمال، وهما 
يدلن على و�سف واحد، الرتقي من الأدنى اإلى العلى، ومن القوي اإلى الأقوى، كقولهم: 
حمُن( على  م )الرَّ َقٌع، و�ساِعٌر ُمْفِلٌق، اإل اأنه عند اجتماعهما: ُقدِّ عامِلٌ ِنْحِريٌر، وَخِطيٌب ِم�سْ
ِحيِم(، لأن ال�صم الدالَّ َعلى الت�صاف الذاتي اأولى بالتقدمي من ال�صم الداّل  )الرَّ
ف،  ْحَمن( �سار كالعلم وا�سم الذات الذي يو�سَ على ال�صفة الفعلية املتعدية، فا�سم )الرَّ
ِحيِم( عند اجتماعهما،  اإلى )الرَّ حمِن(  ول يو�سف به غريه، وبه يتحقق الرتقي من )الرَّ

واهلل اأعلم واأحكم.

)الراأفة(  ُعّدت  ولذا  )الرحمة(؛  من  اأخ�ض  )الراأفة(  ِحيُم:  الرَّ  - وؤوُف  الرَّ  æ

اج: »يقال: فالن رحيم، فاإذا ا�صتدت رحمته، فهو  جَّ اأ�سد )الرحمة( واأرقها، يقول الزَّ
َروؤوف«)17(، و)الرحمة( تقت�سي اإي�سال النعم عمومًا، وقد ي�ساحبها اأمل وكراهة، ك�سرب 
الدواء املرِّ رجاء ال�سفاء، واأما )الراأفة( فتقت�سي اإي�سال النعم �سافية عن الأمل والكراهة، 
تكون  قد  و)الرحمة(  الوجوه،  جميع  من  ملذة  نعمة  )الراأفة(  »اإن  القرطبي:  يقول 

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ     } قــــال:  ولذلك  لذة،  عقباها  يف  ويكون  احلال  يف  موؤملة 

)17( )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الزجاج )�ض 62(.
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ل  لهم  رحمة  ع�صيانهم  على  الع�صاة  �صرب  فاإن  رحمة،  يقل:  ومل   ،]2 ڤ}]النور: 
راأفة، فاإن �صفة )الراأفة( اإذا ان�صدلت على خملوق مل يلحقه مكروه، فلذلك تقول 
ملن اأ�صابه بالٌء يف الدنيا ويف �صمنه خري يف الأخرى: اإن اهلل قد َرِحمه بهذا البالء، 
وتقول ملن اأ�صابه عافية يف الدنيا، يف �صمنها خري يف الأخرى وات�صلت له العافية 

اأوًل واآخراً وظاهراً وباطناً: اإنَّ اهلل قد راأف به«)1٨(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:
ِحيم(  ْحَمن الرَّ ِحيُم: ال�سفة امل�ستقة من ا�سميه -�سبحانه )الرَّ ْحَمُن - الرَّ الرَّ  æ

ْحَمة(، وهي �صفة ثابتة بالكتاب وال�صنة«)19(، قال تعالى: { ۆ  ۆ   »�صفة )الرَّ
ۈ   ۈ}]البقرة : 21٨[، ومن ال�سنة قوله ¤: )ملا خلق اهلل اخللق، كتب يف كتاب، 

فهو عنده فوق العر�ض: اإنَّ رحمتي تغلب غ�سبي()20(.

اأَفة( وهي  وؤوف( »�صفة )الرَّ وؤوُف: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )الرَّ æ الرَّ

قال  تعالى:{  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ}]احلج:65[,  قال  الأفعال«)21(،  من �صفات 
ابن جرير: »اإنَّ اهلل بجميع عباده ذو راأفة، والراأفة اأعلى معاين الرحمة، وهي عامة 

جلميع اخللق يف الدنيا ولبع�صهم يف الآخرة«)22(. 

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:
ْحَمن( )6 مرات( منها قوله تعالى:   { ی   ِحيُم: ورد القرتان مع )الرَّ æ الرَّ

ی     یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب}]البقرة:163[، وال�سر يف ذلك - واهلل اأعلم - 
ِحيُم(  ْحَمن( دالٌّ على ال�صفة القائمة به - �صبحانه - و)الرَّ كما ذكر ابن القيم: »اأن )الرَّ
دالٌّ على تعلُّقها باملرحوم، فكان الأول للو�صف، والثاين للفعل، فالأول دالٌّ على اأن 
)1٨( )الأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�سن جبل وطارق اأحمد حممد )جـ: 1 - �ض: 173(.

( لل�سقاف )�ض: 125(. )19( )�سفات اهلل 
)20( رواه البخاري برقم )7404(، ورواه م�سلم برقم )2751( واللفظ مل�سلم.

)21( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�ض:670( )الروؤوف(.

)22(  تف�سري )جامع البيان( للطربي عند تف�سري: ]احلج: 65[.
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الرحمة �صفته، والثاين دالٌّ على اأنه يرحم خلقه برحمته«)23(، وقيل: اإنه من عطف 
ْحَمن( ذو  اأن )الرَّ امل�سهور؛ يف  الأ�سماء وهو  الفروق بني  العام كما و�سح يف  اخلا�ض على 
ِحيم( ذو  الرحمة الوا�سعة ال�ساملة جلميع اخلالئق يف الدنيا، وللموؤمنني يف الآخرة، و)الرَّ

الرحمة اخلا�سة باملوؤمنني يف الدنيا والآخرة.
تعالى:  ْحَمن( مرة واحدة يف قول اهلل  ا�سمه  )الرَّ الب�سري: ورد القرتان مع   æ

ہ   ۀ   ۀ     ڻڻ   ڻ   ڻ    ں    ڱں   ڱ   ڱ        ڱ       ڳ    ڳ   ڳ    }
اإلى اأن اهلل  ذو رحمة  ہ}]امللك:19[، واحلكمة يف ذلك - واهلل اأعلم - لالإ�سارة 
وا�سعة مالأت كل �سيء، واأنه ب�سري بخلقه، عليم بهم، وكيف يو�سل رحمته ولطفه اإليهم، 
بدءا باخللق والإيجاد، ومرورا باحلياة والإمداد، وانتهاء باملاآل واملعاد، فهو �سبحانه قد خلق 
اخللق على اأح�سن الوجوه واأحكمها واأتقنها التي تليق بها وبوظيفتها، ومن ثم رعاها يف كل 
حلظة رعاية اخلبري الب�سري، وما اإم�ساك الطري يف اجلو اإل كاإم�ساك الأر�ض يف الف�ساء، 
، وهو مقت�سى �سعة رحمته التي و�سعت  وكاإم�ساك ال�سماء اأن تقع على الأر�ض اإل باإذنه 

كل �سيء، وعمت كل حي، قال تعالى: { ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ       
ٹ  ڤ  ڤ  ڤَ}]احلج: 65[، قال اأبو ال�سعود: »الوا�صُع رحمُتُه كلَّ �صيٍء باأْن 
براأُهنَّ على اأ�صكاٍل وخ�صائ�س،  وهياأُهنَّ للجرِي يف الهواِء .. {    ۀ    ۀ  ہ  ہ} 
يعلُم كيفيَة اإبداِع املبدعاِت وتدبـرِي امل�صنوعاِت«)24(. وقال ابن كثري: » { ں   ڻ} 

اأي: يف اجلو  {    ڻ  ڻ} اأي: مبا �سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه { ۀ    ۀ  
ہ  ہ} اأي: مبا ُي�سلح كل �سيء من خملوقاته«)25(.

اهلل  قول  يف  واحدة  مرة  ْحَمن(  )الرَّ �سبحانه  ا�سمه  مع  القتــران  ورد  اخلبري:   æ
تعالى: {ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  
ڍ  ڌ  ڌ   ڎ}]الفرقان:59[، فال�سياق يف الآية يتحدث عن خلق ال�سموات 

)23( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ: 1 - �ض: 24(.
)24( تف�سري اأبي ال�سعود )اإر�ساد العقل ال�سليم اإلى مزايا الكتاب الكرمي( عند تف�سري: ]املُلك: 19[.

)25( )تف�سري ابن كثري( عند تف�سري: ]املُلك: 19[.
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والأر�ض، وال�ستواء على العر�ض، وعموم ملكوته وجربوته وقهره و�سلطانه لكل �سيء، وهي 
وعلو  الذات،  علو  له  الذي  العظيم  لهذا اخلالق  والرهبة  النف�ض اخلوف  ت�سكب يف  معاين 
ْحَمن(  )الرَّ ا�سمه  بذكر  عليها  التعقيب  املنا�سب  من  فكان  القهر،  وعلو  وال�سفات،  القدر 
واأنه  �سيء،  كل  وو�سعت  �سبقت غ�سبه  رحمته  باأن  واإ�سعارًا  لها،  وتطمينا  للقلوب،  ترويحًا 
اأبدع هذا الكون، ودّبره بعموم الرحمة والرب والإح�سان، واأن �سفات احلمد والكمال، واملدح 
واجلالل لهذا الإله العظـيم قد بلغـت من العظمة وال�سمول ما ل �سبيل ملعرفتـه اإل بالرجوع 

ال�سيخ ال�سعدي: »{ڄ  ڃ  ڃ   ڌ  ڌ   ڎ}، يقول  اإليـه �سبحانه:  { 
هو  الذي  ڇ}  ڇ    } ذلك  بعد  ڇ}  ڇ   چ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ   
عر�صه  على  ا�صتـــــوى  ڍ}   } واأجملهـــا  واأو�صعها  واأعالها  املخلوقات  �صقف 
ھ} الذي و�صعت رحمته كل �صيء   } با�صمه  ال�صمـاوات والأر�س  الـــــــذي و�صع 
فا�صتوى على اأو�صع املخلوقات، باأو�صع ال�صفات. فاأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات 

واطالعه على ظاهرهم وباطنهم وعلوه فوق العر�س ومباينته اإياهم، {  ڌ  ڌ   
ڎ} يعني بذلك نف�صه الكرمية، فهو الذي يعلم اأو�صافه وعظمته وجالله، وقد 
اأخبكم بذلك واأبان لكم من عظمته ما ت�صعدون به من معرفته، فعرفه العارفون 
ويقول  وا�صتنكفوا عن ذلك«)26(،  الكافرون  وا�صتكب عن عبادته  وخ�صعوا جلالله، 
للدللة  قوله {  ڌ  ڌ   ڎ}  ھ}  بــــ{  وفرع على و�صفه   « ابن عا�سور: 
زيادة  العبارة فيعدل عن  فيه  تفي  ما ل  وال�صمول  العظمة  اأن يف رحمته من  على 

التو�صيف اإلى احلوالة على عليم بت�صاريف رحمته«)27(.

ْحَمن( مرة واحدة يف قول اهلل تعالى:  املُ�ستَعاُن: ورد القرتان مع ا�سمه  )الرَّ  æ

وجاء  وئ}]الأنبياء:112[،  وئ   ەئ   ەئ        ائ      ائ   ىى   ې       ې   ې      }
گ   گ    ک   {ک   تعالى:  فقال   ¤ ر�سوله  على  اهلل   اأثنى  اأن  بعد  القرتان 

)26( تف�سري )ال�سعدي( عند تف�سري: ]الفرقان: 59[، )�ض:533(.
)27( تف�سري ابن عا�سور )التحرير والتنوير( عند تف�سري: ]الفرقان: 59[.
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الرحمة،  هذه  املوؤمنون  فَقِبل  لعباده،  املهداة  رحمته   ¤ فهو   گ}]الأنبياء:107[، 
واآمنوا به ¤، واأيدوه ون�سروه، وغريهم اأبى رحمة اهلل ونعمته، وكفروا بها، ونا�سبوا ر�سوله 
وهو  وحده،  اهلل  بيد  والف�سل  احلكم  اأن  يعلم   ¤ والنبي  وكذبوه،  به  وا�ستهزاأوا  العداء، 
امل�ستعان وعليه التكالن، فيتوجه »اإلى ربه وقد اأدى الأمانة، وبلَّغ الر�صالة، واآذنهم على 
�صواء، وحذرهم بغتة البالء .. يتوجه اإلى ربه الرحمن يطلب حكمه احلق بينه وبني 

امل�صتهزئني الغافلني، وي�صتعينه على كيدهم وتكذيبهم وهو وحده امل�ستعان: {  ې   ې  
ې      ىى  ائ  ائ     ەئ       ەئ  وئ  وئ}، و�صفة الرحمة الكبرية هنا ذات 
مدلول، فهو الذي اأر�صله رحمة للعاملني، فكذب به املكذبون، وا�صتهزاأ به امل�صتهزئون، 
الرحمة يف  ذكر  اأن  كما  ي�صفون«)2٨(،  ما  على  ويعينه  ر�صوله  يرحم  باأن  الكفيل  وهو 
اإلى رحمة اهلل لعباده املوؤمنني يف تدبري  اإ�سارة وتنبيه  �سياق طلب الإعانة والفتح والن�سر، 
اأمورهم، وحتقيق مرادهم من التمكني  باأي�سر الطرق واأح�سنها واأرفقها، لأن العادة قد جرت 

اأن التمكني ل يتحقق اإل ب�سرب من ال�سدة والع�سر والأذى واهلل اأعلم.

ِحيم( مرة واحدة يف قوله تعالى: {ٹ   æ الَودوُد: ورد القرتان مع )الرَّ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ}]هود:90[، وال�سر يف ذلك -واهلل اأعلم- 
للدللة على اأن رحمة اهلل لعباده، وقبوله لتوبتهم؛ هي من موجبات حمبته للمنيبني، وكما 
قال ابن القيم: »فاإن الرجل قد يغفر ملن اأ�صاء اإليه ول يحبه، وكذلك قد يرحم من ل 
يحب، والرب -تعالى- يغفر لعبده اإذا تاب اإليه ويرحمه، ويحبه مع ذلك، فاإنه يحب 

التوابني، واإذا تاب اإليه عبده اأحبه ولو كان منه ما كان«)29(. 

ِحيم( مرة واحدة يف قوله تعالى: {ٿ  ٿ  ٹ   æ الَغُفور: ورد القرتان مع )الرَّ

ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ} 
على  )الَغُفور(  م  ُقدِّ اقرتانًا(   71( وعددها:  ال�سمني  بني  القرتانات  وجميع  ]�سباأ:2[ 
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)2٨( تف�سري )يف ظالل القراآن(ل�سيد قطب عند تف�سري: ]الأنبياء: 112[، )جـ: 4 - �ض: 2403(.
)29( )التبيان يف اأميان القراآن( لبن القيم )�ض:146(.
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ِحيم( لالإ�سارة اإلى اأن مغفرة اهلل لعباده ما هو اإل اأثر من اآثار رحمته، عدا هذه الآية  )الرَّ
ِحيم( على )الَغُفور( وال�سر يف ذلك -واهلل اأعلم- كما قال ابن  الوحيدة، حيث قدم )الرَّ
قوله:  فيطابق  به  ليقرتن  بعده  ِحيم(  ذكر )الرَّ العلم فح�صن  »لتقدم �صفة  القيم: 

ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ    }
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    ې    ې  ې  ى  
ى   ائ   ائ}]غافر: 7[«)30(.. وقيل للتنا�سب مع معنى الآية يف تقدمي الولوج والنزول 
على اخلروج والعروج، قال الرازي: »رحيم بالإنزال؛ حيث ينزل الرزق من ال�صماء، 
عند  ثانياً  وغفر  بالإنزال،  اأوًل  َفرِحم  والأعمال،  الأرواح  اإليه  تعرج  عندما  غفور 
التق�صري،  اأو  بالذنب واخلطاأ  ي�صعر  الآية مل يتقدمها ما  :»اإن  وقيل  العروج«)31(، 
ُذِكر هو حمد اهلل الذي له ما يف ال�صماوات والأر�س، ويعلم ما يف  واإمنا كل الذي 
باطن الأر�س، وما يخرج منها، وما ينزل من ال�صماء وما ي�صعد اإليها، ففي هذا من 
م�صالح النا�س الكثري، وهو ل يعدو اأن يكون رحمة من اهلل -تبارك وتعالى؛ لذلك 
قدمت الرحمة على املغفرة«)32(.  وميكن اأن يقال اأن احلكمة من ذلك التنا�سب مع مو�سوع 
ال�سورة، ف�سورة )�سباأ( من ال�سور املكية، ومو�سوعها الرئي�ض: التاأ�سي�ض للعقيدة والتوحيد 
والميان والبعث، ومناق�سة الكافرين يف كفرهم و�سبهاتهم، وحتذيرهم منها، وتهديدهم 
)�سباأ(  مبملكة  فعل  كما  الآخرة،  وعذاب  الدنيا،  خزي  الكفر  جزاء  واأن  العاقبة،  ب�سوء 
ُي�سعر بالذنب والتق�سري،  ُي�سبق �سراحة مبا  ال�سورة با�سمها. والقرتان مل  والتي �سميت 
ال�سورة باحلديث عن عظمة اهلل  ذي اجلربوت وامللكوت، الذي  افتتاح  واإمنا تقدمه 
والعبادة  والثناء  ي�ستحقه من احلمد  وما  ال�سماء،  ول يف  الأر�ض  �سيء يف  عليه  يخفى  ل 
وال�سكر، ويف م�سمون ذلك وما ي�ستلزمه: اأن اجلزاء امل�ستحق للكافرين الذين مل يقدروا 
بالعقوبة  يعاجلهم  مل  �سبحانه  وف�سله  لرحمته  ولكن  والعقاب،  الأخذ  هو  قدره  حق  اهلل 

)30( بدائع الفوائد لبن القيم )جـ 1 - �ض: 74(.
)31( تف�سري )مفاتيح الغيب( للرازي عند تف�سري: ]�سباأ: 2[.

)32( )ريا�ض النعيم( لأبي عبد الرحمن �سلطان علي )جـ 1 - �ض: 61(.
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امل�ستحقة، بل اأمهلهم واأر�سل لهم ر�سوَلَه، واأنزل عليهم كتابه، لعلهم ي�سلمون فُيغفر لهم ما 
ِحيم( حلثهم على الإميان طمعًا يف رحمته، فاإن  قد �سلف، فكان من املنا�سب تقدمي )الرَّ
اآمنوا فلي�ستب�سروا مبغفرة ما �سلف منهم لكونه �سبحانه هو )الَغُفور(، قال ابن عا�سور: 
»{ ڄ   ڄ  ڃ}: اأي الوا�صع الرحمة والوا�صع املغفرة، وهذا اإجمال ق�صد 
منه حث النا�س على طلب اأ�صباب الرحمة واملغفرة املرغوب فيهما .. وفيه تعري�س 
بامل�صركني اأن يتوبوا عن ال�صرك فيغفر لهم ما قدموه«)33(، ولعل ما ي�سري لهذا املعنى 

اأن الآية التي تلت القرتان مبا�سرة هي: {ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ }]�سباأ:2[.. واهلل اأعلم.

وؤوف( )٨ مرات( منها قوله تعالى:{ ۅ  ۉ  ۉ        ِحيُم: ورد القرتان مع )الرَّ æ الرَّ

ې  ې}]احلديد:9[، وال�سر يف ذلك - واهلل اأعلم -  الدللة على اأن راأفة اهلل �سبحانه 
بعباده هي من موجبات الرحمة واآثارها، و)الراأفة( اأعلى معاين )الرحمة( واأ�سد ما يكون 

منها.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ  الأثر العلمي العتقادي:

الكفار،  حتى  اخلالئق  جميع  و�سعت  التي  الرحمة  ذو  ِحيم(  الرَّ ْحَمن  )الرَّ هو  اهلل 
وامل�سكن وغريها، وكذلك هو  وامللب�ض  وال�سراب  والطعام  باملال  وهي رحمة ج�سدية دنيوية 
لالإميان  بالتوفيق  اأخروية  دنيوية  اإميانية  رحمة  وهي  املوؤمنني،  بعباده  رحيم  -�سبحانه- 
وؤوف( بعباده،  والتثبيت عليه، والإكرام بدخول اجلنة والنجاة من النار، وهو -�سبحانه )الرَّ

ُيِتمُّ عليهم نعمته، ويوفقهم للطرق التي ينالون بها اخلريات.

æ  الأثر العملي: 

التي . 1 الرحمة  هذه  لأجل  -�سبحانه-  وتعظيمه  العظيمة،  املحبة  اهلل   حمبة 
)33( تف�سري )التحرير والتنوير( لبن عا�سور عند تف�سري: ]�سباأ: 2[.
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و�سعت كل �سيء، والنظر والتفكر يف اآثارها يف الآفاق، ويف النف�ض، والتي ل تعد ول 
حت�سى. وهذا يثمر جتريد املحبة هلل -تعالى- والعبودية ال�سادقة له -�سبحانه- 
اإلى  وامل�سارعة  جميعًا،  والنا�ض  واملال  والأهل  النف�ض  على  حمبته   وتقدمي 
مر�ساته، والدعوة اإلى توحيده، واجلهاد يف �سبيله، وفعل كل ما يحبه وير�ساه، 
يقول ابن القيم يف و�سفه ل�سمول رحمة اهلل �سبحانه: » واأنت لو تاأملت العامل 
البحر  كامتالء  الواحدة  الرحمة  بهذه  ممتلئاً  لراأيته  الب�صرية  بعني 

چ   ڃ   ڃ  ڃ     } تعالى:  قوله  وتاأمل   .. بهوائه  واجلو  مبائه 
جعل  كيف   ,]4  - ڇ}]الرحمن:1  ڇ   ڇ    چ   چ   چ  
اخللق والتعليم نا�صئاً عن �صفة الرحمة متعلقاً با�صم { ھ}، وجعل 

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    } ال�صورة مرتبطة بهذا ال�صم، وختمها بقوله:  معاين 
ژ   ژ}] الرحمن: 7٨[، فال�صم الذي تبارك هو ال�صم الذي افتتح 
به ال�صورة، اإذ ميء البكة كلها منه، وبه و�صعت البكة يف كل مبارك، 

فكل ما ذكر عليه بورك فيه، وكل ما اأخلي منه نزعت منه البكة«)34(.

قد . 2  - تعالى   - اهلل  فاإن  الياأ�ض،  وعدم  اهلل،  برحمة  والتعلق  الرجاء  عبودية   
و�سعت رحمته كل �سيء، وهو الذي يغفر الذنوب جميعًا، ومتى ما حقق املوؤمن 
هذه العبودية وهذا الرجاء؛ اأثمر  الأمل يف النفو�ض املكروبة، وح�سن الظن باهلل 

-تعالى- وانتظار الفرج بعد ال�سدة ومغفرة الذنوب. 

التعر�ض لرحمة اهلل -تعالى- بفعل اأ�سبابها، ومن اأعظم ما ت�ستجلب به رحمة اهلل . 3
تعالى فعل ما ير�سيه، واجتناب ما ي�سخطه، قال تعالى: {  ٿ   ٹ  
ٹ ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ }]الأعراف:157-156[.
)34( )خمت�سر ال�سواعق املر�سلة على اجلهمية واملعطلة( لبن القيم )جـ:2 – �ض: 350 (.
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النا�ض، . 4 الذي يرحمون  الراحمني من عباده،  روؤوف؛ ويحب  اهلل  رحمن رحيم 
ويراأفون بهم، ويعطفون عليهم، ويو�سعون لهم، ويخففون عنهم، والنبي ¤ كان ينبوع 
العا�سني،  مع  تعامله  يف  الرحمة  مبواقف  مليئة  العطرة  و�سريته  ور�سولها،  الرحمة 
¤: )من ل  ون�سحه للغافلني، ف�سال عن الطائعني املنيبني، ول عجب فهو القائل 
َيرحُم النا�ض ل يرحمه اهلل()35(، والقائل ¤: )الراحمون يرحمهم الرحمن 

تبارك وتعالى، ارحموا من يف الأر�ض يرحمكم من يف ال�سماء()36(.

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

وؤوُف( من اأ�سماء الأفعال الدالة على �سفات اهلل الفعلية )الرحمة  ِحيُم - الرَّ )الرَّ
اأَفة(، وهي �سفات تتعلق بامل�سيئة، اإن �ساء اهلل فعلها - �سبحانه - واإن �ساء مل يفعلها،  والرَّ

ْحَمُن( من اأ�سماء الذات الدالة على �سفة )الرحمة(؛ ولذا كان من املنا�سب  كما اأن )الرَّ
العبد  الأ�سماء يف حاجات  بهذه  اإليه  والتو�سل  عليه،  والثناء  وتعالى-  دعاء اهلل -�سبحانه 
التي تنا�سب معانيها، كحال ال�سعف والفقر والندم على اقرتاف الذنوب، والرجاء يف نعيمي 
الدنيا  رحمن   ..( قوله:   ¤ عنه  �سح  واحلاجات،  الأحوال  من  وغريها  والآخرة،  الدنيا 
رحمة  ارحمني  ت�ساء،  من  منهما  ومتنع  ت�ساء،  من  تعطيهما  ورحيمهما،  والآخرة، 

ُتْغنيني بها َعن رحمة من �سواك()37(، و�سوؤال النبي ¤ يف حديث اخت�سام املالأ الأعلى: 

).. قال: �سْل، قلت: اللهم اإين اأ�ساألك فعل اخلريات، وترك املنكرات، وحب امل�ساكني، 
واأ�ساألك  مفتون،  غري  فتوفني  قوم  يف  فتنة  اأردت  واإذا  وترحمني،  يل  تغفر  واأن 

حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقرب اإلى حبك( قال ر�سول اهلل ¤: )اإنها حق، 

فادر�سوها ثم تعلموها()3٨(.

)35(  رواه البخاري برقم )7376(، ورواه م�سلم برقم )2319( واللفظ له.
يف  الألباين  و�سححه   ،)6494( برقم  اأحمد  والإمام   ،)1924( برقم  والرتمذي   ،)4941( برقم  داود  اأبو  اأخرجه    )36(

)�سحيح اجلامع( برقم )3522(.
)37( اأخرجه الطرباين وح�سنه الألباين يف �سحيح الرتغيب برقم )1٨21(.

)3٨( رواه الرتمذي و�سححه الألباين يف �سحيح الرتمذي برقم )25٨2(.
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تا�سعًا: لطائف واأقوال:

اأنزل منها رحمًة واحدًة بني اجلِن  ¤: )اإن هلِل مائَة رحمٍة،  النبي  قال    æ

الوح�ُض  والهواِم، فبها يتعاطفون، وبها يرتاحمون، وبها تعطُف  والبهائِم  والإن�ِض 

على ولِدها، واأّخَر اهلُل ت�سعًا وت�سعني رحمًة، يرحُم بها عباَده يوَم القيامِة()39(.

æ  عن جابر بن عبداهلل قال: جاَء اأعرابيٌّ فاأناَخ راحلَتُه ثمَّ عَقلها ف�صلَّى خلَف 

ثمَّ  رِكَبها،  ثمَّ  ِعقاَلها،  فاأطلَق  راحلَتُه،  اأتى   ¤ ر�صوُل اهلل  �صلََّم  ا  ¤، فلمَّ ر�صوِل اهلل 

داً ول ُت�صِرْك يف رحمِتنا اأحداً!، فقاَل ر�سوُل اهلل ¤: )ما  نادى: اللَّهمَّ ارحمني وحممَّ

َر  تقولون: اأهَو اأ�سلُّ اأم بعرُيُه؟!، اأمل ت�سمعوا ما قاَل؟(، قالوا: بلى!، فقال: )لقد حظَّ

ها  رحمًة وا�ِسعًة!، اإنَّ اهلل خلَق مائَة رحمٍة، فاأنزَل رحمًة تعاَطُف بها اخلالئُق جنُّ

واإن�ُسها وبهائُمها، وعنَدُه ت�سعٌة وت�سعوَن، تقولون: اأهَو اأ�سلُّ اأم بعرُيه؟!()40(.

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    } اإغراقه:  عند  فرعون  وا�سفا حال  تعالى  قال    æ

قال  }]يون�ض:90[،  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ 
ه يف َفِم  النبي ¤: )قال يل جربيُل: لو راأيُتني واأنا اآُخُذ من حاِل البحر)41( فاأَُد�سُّ

ِفرعوَن خمافَة اأن ُتدرَكه الرحمُة()42(.

اإن  ¤: )وال�ساة،  فقال  فاأرحمها،  ال�صاة  لأذبح  اإين  ر�سول اهلل:  يا  قال رجل:    æ

رحمتها رحمك اهلل مرتني()43(.

æ  عن عمر بن اخلطاب › قال: )قدم على ر�صول اهلل ¤ ِب�َصْبي، فاإذا امراأة من 

ال�صبي، تبتغي، اإذا وجدت �صبيا يف ال�صبي، اأخذته فاأل�صقته ببطنها واأر�صعته!، فقال 

)39( رواه م�سلم برقم )2752(.
)40(  رواه الإمام اأحمد واأبوداود واحلاكم و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم: )5130(.

)41( حال البحر: طينه الأ�سود املننت.
)42( رواه الإمام اأحمد والرتمذي و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة برقم )2015(، ويف �سحيح اجلامع برقم )5206(.

)43(  اأخرجه الطرباين و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )جـ: 1 - برقم: 26(.
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لنا ر�صول اهلل ¤: )اأترون هذه املراأة طارحة ولدها يف النار؟!( قلنا: ل، واهلل!، وهي 
تقدر على اأن ل تطرحه، فقال ر�صول اهلل ¤: )هلل اأرَحُم بعباِدِه من هذه بولدها()44(.

æ  قال عمر بن عبدالعزيز: »اللهم اإن مل اأكن اأهال اأن اأبلغ رحمتك؛ فاإن رحمتك 

اأرحم  يا  رحمتك  فلت�صعني  �صيء؛  واأنا  �صيء  كل  و�صعت  رحمتك  تبلغني،  اأن  اأهل 
الراحمني، اللهم اإنك خلقت قوما فاأطاعوك فيما اأمرتهم، وعملوا يف الذي خلقتهم 

له، فرحمتك اإياهم كانت قبل طاعتهم لك يا اأرحم الراحمني«)45(.

æ قال تعالى: {ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ       ڎ  ڈ  
لتفطرت  ثاٍن  باجتماع  ُتوقن  القلوب  اأن  »لول  عقيل:  ابن  قال  ڈ}]الأنعام:12[، 

املرائر لفراق املحبوبني«)46(.

وا�صطربت  الأمواج،  وهاجت  الريح،  فهبت  البحر،  يف  »كنا  معيوف:  قال    æ

اأن يدعو اهلل،  اأدهم، لو �صاألته  اإبراهيم بن  هذا  ال�صفن، وبكى النا�س، فقيل ملعيوف: 
قال: كان نائماً يف ناحية من ال�صفينة، ملفوف راأ�صه، فدنا اإليه، فقال: يا اأبا اإ�صحاق، 
اأريتنا قدرتك فاأرنا رحمتك.  اللهم قد  راأ�صه، وقال:  النا�س؟ فرفع  ما ترى ما فيه 

فهداأت ال�صفن!«)47(.

واهلل  »اإين  فقال:  فُعوتب!،  �صفيٍه،  ِجنازة  املنكدر  ابُن  »َتِبَع  عيينة:  ابن  قال    æ
لأ�صتحي من اهلل اأن اأرى رحمته عجزت عن اأحد«)4٨(.

æ قيل لب�سر بن من�سور وهو ميوت: »اأراك ُت�َصر من املوت؟! فعجب وقال: اأجتعل 

قدومي على خالٍق اأرجو خرَيه كمقامي مع خملوق اأخافه؟!«)49(.

)44( رواه البخاري برقم )5999(، وم�سلم برقم )2754( واللفظ مل�سلم.
)45( )حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء( لأبي نعيم الأ�سفهاين )جـ: 5 – �ض: 299(.

)46( )ذيل تاريخ بغداد( لبن النجار )جـ:17 - �ض: 200( وهو ملحق مع )تاريخ بغداد( للخطيب البغدادي.
)47( )حلية الأولياء( لالأ�سفهاين )جـ:٨ - �ض:5-6( يف ترجمة )اإبراهيم بن اأدهم(.

)4٨( )حلية الأولياء( لالأ�سفهاين )جـ: 3 - �ض: 14٨( يف ترجمة )حممد بن املنكدر(.
)49( )و�سايا العلماء عند ح�سور املوت( للربعي )�ض:104(.
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æ   راأى الثوري رجاًل عند قوم ي�سكو �سيقه فقال له: »يا هذا �صكوت من يرحمك 
اإلى من ل يرحمك!«)50(.

æ ملا مات »ذر بن عمر« قعد والده عمر بن ذر على �سفري قربه، وقال: »يا بني!، �صغلني 

احلزن لك، عن احلزن عليك، فليت �صعري، ما ُقلَت، وما قيَل لك؟!، اللهم اإنك اأمرته 
ي، فقد وهبُت له ما ق�صر فيه من حقي، فهب له ما ق�صر فيه من حقك.  بطاعتك وببِّ

ثم قال: انطلقنا وتركناك، ولو اأقمنا ما نفعناك، فن�صتودعك اأرحم الراحمني«)51(.

ّرك،  æ  قال الأ�سمعي �سمعت اأعرابيا يقول يف دعائه: »اللهم اإن ذنوبي اإليك ل َت�صُ
ك«)52(. ك، وَهْب يل ما ل ُيْنِق�صُ ُرّ ك، فاغفر يل ما ل َي�صُ واإن رحمَتك اإياي ل ُتْنِق�صُ

æ  قال احلكيم الرتمذي: »ولقد اأذهلني يوما قول اهلل تعالى: {ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ   گ   گ     
گ }]الفرقان:25-26[، فقلت: يا لطيف!؛ علمَت جلَّ جاللك اأن قلوب اأوليائك 
الذين يعقلون هذه الأو�صاف عنك، وترتاءى لهم تلك الأهوال ل تتمالك؛ فلطفت 
هذا  ليالقي  ْحمن(  )الرَّ فقلت:  الرحمة،  يف  ا�صم  اأعم  اإلى  )امْلُْلك(  فن�صبت:  بهم 
ال�صم تلك القلوب التي يحّل بها الهول، فيمازج تلك الأهوال، ولو كان بدله ا�صما 

اآخر من: )َعِزيٍز وَجبَّاٍر( لتفطرت القلوب«)53(.

æ  قال ابن القيم: »وهذا مو�سع احلكاية امل�سهورة عن بع�ض العارفني: اأنه راأى يف بع�س 

خرج  حتى  تطرده،  خلفه  واأمه  ويبكي،  ي�صتغيث  �صبي  منه  وخرج  فتح  قد  بابا  ال�صكك 
يجد  فلم  مفكرا،  وقف  ثم  بعيد  غري  ال�صبي  فذهب  ودخلت،  وجهه  يف  الباب  فاأغلقت 
له ماأوى غري البيت الذي اأخرج منه، ول من يوؤويه غري والدته، فرجع مك�صور القلب 
حزينا، فوجد الباب مرجتاً، فتو�صده، وو�صع خده على عتبة الباب ونام، فخرجت اأمه 

)50( )املجال�سة وجواهر العلم( لأبي بكر اأحمد الدينوري )�ض:22٨( رقم الأثر )131٨(.
)51( )�سري اأعالم النبالء( لالإمام الذهبي )�ض: 2900( يف ترجمة الإمام الزاهد عمر بن ذر الكويف.

)52( )جمهرة خطب العرب( لأحمد زكي �سفوت )جـ: 3 – �ض: 329(.
)53( )الربهان يف علوم القراآن( للزرك�سي )�ض: 316(، عند حديثه عن م�ساألة: )ترك خلط �سورة ب�سورة(.
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وتبكي،  تقبله  والتزمته  عليه،  نف�صها  رمت  اأن  متلك  مل  احلال!،  تلك  على  راأته  فلما 
اأقل لك: ل تخالفني،  اأمل  اأين تذهب عني؟!، ومن يوؤويك �صواي؟!،  وتقول: يا ولدي 
ول حتملني مبع�صيتك يل على خالف ما جبلت عليه من الرحمة بك وال�صفقة عليك 
واإرادتي اخلري لك؟!، ثم اأخذته ودخلت .. فتاأمل قول الأم: )ل حتملني مبع�صيتك يل 
على خالف ما جبلت عليه من الرحمة وال�صفقة(، وتاأمل قوله ¤: )هلل اأرحم بعباده من 

الوالدة بولدها( واأين تقع رحمة الوالدة من رحمة اهلل التي و�صعت كل �صيء؟!«)54(.

æ  وقال ابن القيم يف مو�سع اآخر وهو يتحدث عن اآثار رحمة اهلل تعالى: » فانظر 
اإلى ما يف الوجود من اآثار رحمته اخلا�صة والعامة، فبحمته اأر�صل اإلينا ر�صوله¤، 
َرَنا من اْلَعَمى،  واأنزل علينا كتابه، وع�صمنا من اجلهالة، وهدانا من ال�صاللة، َوَب�صَّ
به  َعَرْفَنا  ما  واأفعاله  و�صفاته  اأ�صمائه  من  َفَنا  َعرَّ وبرحمته   ، اْلَغيِّ من  واأر�صدنا 
واأر�صدنا مل�صالح ديننا ودنيانا،  َعلََّمَنا ما مل نكن نعلم،  اأنه ربنا ومولنا، وبرحمته 
وبرحمته اأَْطلََع ال�صم�س والقمر، وجعل الليل والنهار، وب�صط الأر�س، وجعلها ِمَهاداً 
املطر،  واأمطر  ال�صحاب  اأن�صاأ  وبرحمته  والأموات،  لالأحياء  َوِكَفاتاً  وقراراً  َوِفَرا�صاً 
والأنعام،  والإبل  اخليل  لنا  َر  �َصخَّ رحمته  ومن  واملرعى،  والأقوات  الفواكه  واأَْطلََع 
الرحمة بني عباده  وبرحمته و�صع   ، رِّ والدَّ والأكل  للركوب واحلمل  وذللها منقادًة 
ليرتاحموا بها، وكذلك بني �صائر اأنواع احليوان. فهذا الرتاحم الذي بينهم بع�س 
ِحيِم(،  ْحَمِن الرَّ اآثار الرحمة التي هي �صفته ونعمته، وا�صتق لنف�صه منها ا�صم )الرَّ
اأ�صباب م�صاحلهم  رهم ومكَّن لهم  واأو�صل اإلى خلقه معاين خطابه برحمته، وب�صَّ
عر�صه  على  فا�صتوى  رحمته،  ال�صفات  واأو�صع  عر�صه،  املخلوقات  واأو�صع  برحمته، 
الذي َو�ِصَع املخلوقات ب�صفة رحمته التي و�صعت كل �صيٍء)55(، وملا ا�صتوى على عر�صه 
بهذا ال�صم الذي ا�صتقه من �صفته، وت�صمى به دون خلقه، كتب مبقت�صاه على نف�صه 

)54( )مدارج ال�سالكني( لبن القيم )جـ:1 - �ض: 213 - 214(.
)55( ي�سري اإلى قوله تعالى: {   ڈ     ژ  ژ  ڑ} ]طه: 5[, وقوله تعالى: {ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ}]الفرقان: 59[.
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يوم ا�صتوائه على عر�صه، حني ق�صى اخللق كتاباً فهو عنده، وو�صعه على عر�صه اأن 
�صبحانه  منه  كالعهد  ال�صاأن،  العظيم  الكتاب  هذا  وكان  غ�صبه)56(،  �صبقت  رحمته 
والإمهال  وال�صرت  والتجاوز  واملغفرة  عنهم،  والعفو  لهم  بالرحمة  كلها  للخليقة 
واحللم والأناة، فكان قيام العامل العلوي وال�صفلي مب�صمون هذا الكتاب الذي لوله 
لكان للخلق �صاأٌن اآخر!، وكان عن �صفة الرحمة اجلنة و�صكانها واأعمالها، فبحمته 
ُخِلقت، وبرحمته ُعِمَرت باأهلها، وبرحمته و�صلوا اإليها، وبرحمته طاب عي�صهم فيها، 
وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور، ولو ك�صف ذلك احلجاب لأحرقت �ُصُبَحاُت وجهه 
ما انتهى اإليه َب�َصُرُه من خلقه)57(. ومن رحمته اأنه يعيذ من �َصَخِطِه ِبِر�َصاُه، ومن 
احليوان  من  للذكر  خلق  اأن  رحمته  ومن  بنف�صه)5٨(،  نف�صه  ومن  بعفوه،  عقوبته 
اأنثى من جن�صه، واألقى بينهما املحبة والرحمة، ليقع بينهما التوا�صل الذي به دوام 
تَُّع كل واحٍد منهما ب�صاحبه، ومن رحمته اأحوج اخللق  التنا�صل، وانتفاع الزوجني، َومُيَ
ُهْم  ُهْم، ولو اأغنى بع�صهم عن بع�ٍس لتعطلت َم�َصاحِلُ بع�صهم اإلى بع�س لتتم َم�َصاحِلُ
َواْنَحلَّ نظامها، وكان من متام رحمته بهم اأن جعل فيهم اْلَغِنيَّ والفقري، والعزيز 
والذليل، والعاجز والقادر، والراعي واملرعي، ثم اأفقر اجلميع اإليه، ثم َعمَّ اجلميع 
ال�صماء  ِطَباُق ما بني  اأنه خلق مائة رحمٍة، كل رحمٍة منها  برحمته. ومن رحمته 
والأر�س، فاأنزل منها اإلى الأر�س رحمًة واحدًة، ن�صرها بني اخلليقة ليرتاحموا بها، 
ِقَواُم  َتْعِطُف الوالدة على ولدها، والطري والوح�س والبهائم، وبهذه الرحمة  فبها 

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    } تعالى:  قوله  وتاأمل  ونظامه)59(.  العامل 

)56( ي�سري حلديث النبي ¤: )اإنَّ اهلل ملا ق�سى اخللَق، كتب عنَده فوَق عر�ِسه: اإنَّ رحمتي �سبقْت غ�سِبي( رواه البخاري برقم: )7422(.
)57( ي�سري حلديث النبي ¤: )اإنَّ اهلل  ل يناُم، ول ينبغي له اأن يناَم، َيخِف�ُض الِق�ْسَط ويرفُعه، ُيرفَع اإليه عمُل الليِل قبَل 
عمِل النهاِر، وعمُل النهاِر قبَل عمِل الليِل، ِحجاُبه النوُر، لو ك�سفه لأحَرَقْت �ُسُبحاُت وجِهه ما انتهى اإليه ب�سُره من خلِقه( رواه 

م�سلم برقم: )179(، �ُسُبَحاُت وجهه: نوره وجالله وبهاوؤه، وقيل: حما�سنه. )النووي(
)5٨( ي�سري اإلى دعاء النبي ¤: )اللهم اأعوُذ بر�ساك من �سخِطك، ومبعافاِتك من عقوبِتك، واأعوُذ بك منك ل اأُْح�سى ثناًء 

عليك اأنت كما اأثنيَت على نف�ِسك( رواه م�سلم برقم: )4٨6(.
)59( ي�سري حلديث النبي ¤: )اإن اهلَل خلق يوم خلق ال�سماواِت والأر�َض  مائَة رحمٍة، كلُّ رحمٍة طباُق ما بني ال�سماِء والأر�ِض، 
القيامِة،  ها على بع�ٍض، فاإذا كان يوُم  الوالدُة على ولِدها، والوح�ُض والطرُي بع�سُ فجعل منها يف الأر�ِض رحمًة، فبها تعطُف 

اأَْكمَلها بهذه الرحمِة( رواه م�سلم برقم: )2753(.
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]الرحمن:1-4[، كيف جعل اخللق والتعليم نا�صئاً عن  چ  ڇ   ڇ  ڇ} 
ْحَمِن(، وجعل معاين ال�صورة مرتبطًة بهذا ال�صم  �صفة الرحمة متعلقاً با�صم )الرَّ
وختمها بقوله: { ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ}]الرحمن:7٨[، فال�صم الذي تبارك 
َكُة يف  َعِت اْلَبَ َكِة كلها منه، وبه ُو�صِ هو ال�صم الذي افتتح به ال�صورة، اإذ ميء اْلَبَ
َكُة، فاإن كان  كل مبارٍك، فكل ما ذكر عليه بورك فيه، وكل ما َخِلَي منه نزعت منه اْلَبَ
ى َوَخِلَي منه ا�صمه كان َمْيَتًة، واإن كان طعاماً �صارك �صاحبه فيه ال�صيطان، واإن  ُمَذكًّ
ِحَم وا�صتق لها ا�صماً من ا�صمه،  كان مدخاًل دخل معه فيه، ... وملا خلق �صبحانه الرَّ
فاأراد اإنزالها اإلى الأر�س تعلقت به �صبحانه فقال: مه!، فقالت: هذا مقام العائذ بك 
َل من و�صلك؟)60( وهي  من القطيعة، فقال: األ تر�صني اأن اأقطع من قطعك َواأَ�صِ
متعلقٌة بالعر�س لها َحْنَحَنٌة َكَحْنَحَنِة امْلِْغَزِل، وكان تعلقها بالعر�س رحمًة منه بها، 
اإلى  َتْلَقاُه من نزولها  اإلى الأر�س رحمًة منه بخلقه، وملا علم �صبحانه ما  واإنزالها 
الأر�س ومفارقتها ملا اُ�صتقت منه رحمها بتعلقها بالعر�س وات�صالها به، وقوله: )األ 
َل َرِحَمُه لقربه  لَِك واأقطع من قطعك(، ولذلك كان من َو�صَ َل َمن َو�صَ تر�صني اأن اأَ�صِ
َر دنياه، وات�صعت له َمِعي�َصُتُه، وُبورك  ِحِم، قد َعمَّ ْحَمِن(، ورعاية حرمة الرَّ من )الرَّ
ْحَمِن(  مع ذلك، وما  له يف عمره، َوُن�ِصَئ له يف اأثره، فاإن و�صل ما بينه وبني )الرَّ
اأمر دنياه واأخراه، واإن قطع ما بينه  بينه وبني اخللق بالرحمة والإح�صان؛ مت له 
ْحَمِن( اأف�صد عليه اأمر دنياه واآخرته، وحمق بركة  ِحِم وما بينه وبني )الرَّ وبني الرَّ
اأن يعجل ل�صاحبه العقوبة  ¤: )ما من ذنٍب اأجدر  َوِرْزِقِه واأثره، كما قال  رحمته 
ِحِم()61(،  يف الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة يوم القيامة من البغي وقطيعة الرَّ
ِحِم، واإن القوم ليتوا�صلون  َفاْلَبْغُي معاملة اخللق ب�صد الرحمة، وكذلك قطيعة الرَّ
حمِن، فقال له: مْه، قالت:  ِحم، فاأخذت بحقِو الرَّ )60( ي�سري حلديث النبي ¤: )خلق اهلل اخَلْلَق، فلما فرَغ منه قامت الرَّ
َلك، واأقَطَع َمن قَطَعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فذاك، ..(  َل من و�سَ نَي اأن اأ�سِ هذا مقاُم العائِذ بك من القطيعة، قال: األ َتر�سَ

احلديث رواه البخاري برقم )4٨30(.
)61( اأخرجه اأبو داود والرتمذي وابن ماجة وابن حبان و�سححه الألباين يف �سحيح الرتمذي برقم )2511(.
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اأموالهم  فتقل  ليتقاطعون  القوم  واإن  عددهم،  ويكرث  اأموالهم  فتكرث  فجرٌة  وهم 
ْحَمِة، وقلة ن�صيب هوؤلء منها.  الرَّ ويقل عددهم، وذلك لكرثة ن�صيب هوؤلء من 
ويف احلديث: )اإن �صلة الرحم تزيد يف العمر()62(، واإذا اأراد اهلل باأهل الأر�س خرياً 
َر به البالد واأحيا به العباد، فاإذا اأراد  ْحَمِن( َفَعمَّ ن�صر عليهم اأثراً من اآثار ا�صمه )الرَّ
اأم�صك عنهم  ما  بح�صب  البالء  بهم من  الأثر، فحل  ذلك  اأم�صك عنهم  ّراً  �صُ بهم 
اَر  الدَّ هذه  َب  ُيَخرِّ اأن  �صبحانه  اهلل  اأراد  اإذا  ولهذا  ْحَمِن()63(،  )الرَّ ا�صمه  اآثار  من 
ويقيم القيامة اأم�صك عن اأهلها اأثَر هذا ال�صم وقب�صه �صيئاً ف�صيئاً، حتى اإذا جاء 
ُع لذلك احَلوامُل ما يف ُبطوِنها،  َوْعُدُه َقَب�َس الرحمة التي اأنزلها اإلى الأر�س، َفَت�صَ
وقب�صها  رفعها  التي  الرحمة  تلك  �صبحانه  في�صيف  اأولدها،  املرا�صع عن  َوَتْذَهُل 
من الأر�س اإلى ما عنده من الرحمة فيكمل بها مائة رحمٍة)64(، فريحم بها اأهل 
الب�صرية  بعني  العامل  تاأملت  لو  واأنت  وتابعهم.  ر�صله  وت�صديق  وتوحيده  طاعته 
وِّ بهوائِه، وما يف  اِئهِ، َواجْلَ ْحَمِة الواحدة كامتالء البحر مِبَ لراأيته ممتلئاً بهذه الرَّ
دِّ ذلك فهو مقت�صى قوله:)�صبقت رحمتي غ�صبي()65( فامل�صبوق ل  ِخالِلِه من �صِ
اأحكم احلاكمني واأرحم  ْحَمُة، فهو  اأبطاأ، وفيه حكمٌة ل تناق�صها الرَّ بد لحٌق واإن 

الراحمني«)66(.

)62( احلديث له �سواهد كثرية  يقوي بع�سها بع�سا كما ذكر ال�سيخ الألباين، ومن ذلك حديث اأبي �سعيد اخلدري › عن 
النبي ¤ قال: )�سدقة ال�سر تطفئ غ�سب الرب، و�سلة الرحم تزيد يف العمر، وفعل املعروف يقي م�سارع ال�سوء( اأخرجه 

الإمام البيهقي يف �سعب الإميان و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )3760(،
ياَر، وَيِزْدَن يف الأعماِر( رواه الإمام  ْرَن الدِّ ِحِم، وُح�سُن اخُلُلِق، وُح�سُن اجِلواِر، ُيَعمِّ َلُة الرَّ )63( ي�سري حلديث النبي ¤: )�سِ

اأحمد والبيهقي و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )3767(.
مواِت والأر�َض، مائَة رحمٍة، فجعَل يف الأر�ِض منها رحمًة، فِبها  َ يوَم خلَق ال�سَّ )64( ي�سري حلديث النبي ¤: )خلَق اهلُل 
َر ِت�سعًة وت�سعنَي اإلى يوِم القيامِة، فاإذا كاَن يوُم القيامِة،  رُي، واأخَّ ها عَلى بع�ٍض، والطَّ تعطُف الوالدُة على ولِدها، والَبهائُم بع�سُ
حمِة( اأخرجه ابن ماجة و�سححه الألباين يف �سحيح ابن ماجة برقم )34٨5( واأنظر اإلى ما �سبق اإيراده  اأَْكمَلها اهلُل ِبَهِذِه الرَّ

يف الهام�ض رقم )59(.
)65( �سبق ذكره يف الهام�ض رقم )56(.

)66( )خمت�سر ال�سواعق املر�سلة على اجلهمية واملعطلة( لبن القيم )جـ:2 – �ض: 349 - 351(.
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الــمــجــمــوعـــــــ11ـــــــــة
مو�سوع الأ�سماء: اْلُقْدَرُة

)36 - 35 - 34(
الَقاِدُر - الَقِديُر - املقتِدُر
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الـمجـمـوعـ11ـة

مو�سوع الأ�سماء: اْلُقْدَرُة

)36 - 35 - 34(

الَقاِدُر - الَقِديُر - املقتِدُر

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

æ  الَقاِدُر: ورد يف القراآن الكرمي )12 مرة(،  منها قوله تعالى: { ہ  ہ  ہ  ھ  

، وقوله تعالى: { ٺ  ٺ  ٿ } ]املر�سالت:23[،  ھ  ھ  ھ  ے  }]الأنعام : 65
ومن ال�سنة قوله ¤ ملا �سئل: كيف يح�سر النا�س على وجوههم؟!، قال: )اإن الذي اأم�ساهم 
على اأرجلهم يف الدنيا، قادر على اأن مي�سيهم على وجوههم يوم القيامة()1(، ومن 

حديث ابن م�سعود › وفيه: ..  فقالوا: مم ت�سحك يا ر�سول اهلل؟ قال: )من �سحك 
اأ�ستهزئ  اإين ل  فيقول:  العاملني؟!  رب  واأنت  مني  اأت�ستهزئ  العاملني حني قال:  رب 

منك، ولكني على ما اأ�ساء قادر()2(.

æ  الَقِديُر: ورد يف القراآن الكرمي )45 مرة( منها قوله تعالى: { ژ  ڑ  ڑک  ک  

حني  فقال  اللْيل  ِمن   )3( تعارَّ من   (  :¤ قوله  ال�سنة  ومن  ک   ک}]الروم:54[، 
ي�ستيقظ: ل اإلَه اإل اهلل وْحَده ل �سِريَك له، له امللك وله احلْمُد وهو على كل �سيء 

قِديٌر، �سبحان اهلل، واحلمد هلل ول اإلَه اإل اهلل، واهلل اأكرب، ول حول ول قوة اإل 

باهلل العلي العظيم، ثم دعا: رب اغفر يل؛ ُغِفَر له()4(.

æ  املقتِدُر: ورد يف القراآن الكرمي )4 مرات(، منها قوله تعالى: { ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

)1( رواه الإمام اأحمد والن�سائي و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع )1687(.
)2( رواه م�سلم برقم )187(.

)3( تعاّر: اأي ا�ستيقظ من نومه من الليل.
)4( رواه البخاري برقم )1154(.
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ڭ    ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ    ۈ   ٴۇ    ۋ}]القمر:42[، وقول اهلل تعالى:{ڤ  
ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ} ]القمر:55،54[ .

ثانيًا: املعنى اللغوي:

æ  الَقاِدُر: يف معناه وجهان:

الأول: من القدرة على ال�سيء، فـ)الَقاِدُر(: ا�سم فاعل، فعله: َقَدَر على، يقُدر 

ُقْدرًة، فهو قادر وقدير، واملفعول مقدور عليه، و)الَقاِدُر(: امل�ستطيع املتمكن من الفعل 
ق عليه العجز، وال يفوته �سيء، ومن هذا املعنى قوله تعالى:  بال وا�سطة، الذي ال يتطرَّ

{ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
على  قوياً  كان  اإذا  قادر:  رجل  »يقال  القرطبي:  قال  ڦ}]الأنعام:37[)5(،  ڦ   
ال�سيء، م�ستطيعاً له«)6(، ويقول ال�سيخ ابن عثيمني: »)القدرة( �سفة تقوم بالقادر 

بحيث يفعل الفعل بال عجز«)7(.

من  قادر،  فهو  َيْقِدر،  َقَدر  من  فاعل  ا�سم  فـ)الَقاِدُر(:  لل�سيء،  ر  املُقدِّ مبعنى  الثاين: 

التقدير: اأي تبيني كمية ال�سيء، يقال: َقَدَر االأمر اإذا نظر فيه وَدبََّره وقا�سه، و)الَقاِدُر(  
هو الذي قدر املقادير يف علمه، ونظم اأمور اخللق قبل اإيجاده، ثم كتب يف اللوح هذه املعلومات، 
ودّونها بالقلم يف كلمات، وعلى هذا املعنى قوله تعالى: { ٺ  ٺ  ٿ}]املر�سالت:23[، اأي: 

ُرْون، والَقْدُر والَقَدُر: ق�ساء اهلل، وما َحَكم به من االأمور يف اللوح املحفوظ)8(. ِنعم املَقدِّ
)5( انظر: )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الّزّجاج )�س: 59(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي 
الأ�سفهاين )جـ: 2 - �س :510( مادة: )قدر(،  للراغب  للخطابي )�س: 85(، و)املفردات(  الدعاء(  )�س: 48(، و)�ساأن 
و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 4 - �س: 22(، مادة )قدر(، و)ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 5 - �س: 

74(: مادة: )قدر(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ق د ر(.
)6( )الأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للقرطبي ملحققه عرفان بن �سليم الع�سا )�س:245(.

)7(  )تف�سري �سورة البقرة( لل�سيخ ابن عثيمني ]البقرة: 259[.
)8( انظر: و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي )�س: 48(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�س: 85(، و)معجم مقايي�س 
اللغة( لبن فار�س )جـ:5- �س:62( مادة: )قدر(، و)املفردات( للراغب الأ�سفهاين )جـ: 2 - �س :510( مادة: )قدر(، و)النهاية 
يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 4 - �س: 22(، مادة )قدر(، و)ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 5 - �س: 74(: مادة: 
)قدر(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ق د ر(. و)اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س: 582 - 583(.
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æ  الَقِديُر: من �سيغ املبالغة على وزن )فعيل(، من ا�سم الفاعل )القادر(، وقيل: 

�سفة م�سبهة للمو�سوف بـ)اْلُقْدَرِة(، تدل على الثبوت والدوام، وت�سريف فعله: َقَدَر على، 
يقُدر ُقْدرًة، فهو قادر وقدير، والقدرة: هي قدرته على الفعل بال عجز، و)الَقِديُر(: 
هو الفعال لكل ما ي�ساء ويريد، اأي: الذي يتولى تنفيذ املقادير، ويخلقها على ما جاء 

يف �سابق التقدير)9(.

æ  املقتِدُر: ا�سم الفاعل من اقتدر، على وزن )مفتعل( من القدرة، فعله: اقتدر على، 

ُمْقتِدر، واالقتداُر على ال�سيء: الُقْدَرُة عليه، وهو: �سرعة التكوين  َيقتدر اقتدارًا، فهو 
اأبلغ  االقتدار  اأن  اإال  القدرة،  من  مفتعل  وزنه  »)املقتِدر(  اخلطابي:  قال  بالقدرة)10(، 
واأعم؛ الأنه يقت�سي االإطالق، والقدرة قد يدخلها نوع من الت�سمني باملقدور عليه«)11(.

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 
ال ملا يريد«)12(،  æ  الَقاِدُر: »القادر على كل �سيء، فال يعجزه �سيء يريده، بل هو الفعَّ

قال الزجاج: »اهلل )الَقاِدُر( على ما ي�ساُء، ال ُيعجزه �سيء، وال يفوته مطلوب«)13(، 
وقال البيهقي: »)الَقاِدُر( الذي له القدرة ال�ساملة، والقدرة له �سفة قائمة بذاته«)14(.

æ  الَقِديُر: »التام القدرة، ل ُيالب�س قدرته عجز بوجه«)15(، قال ابن جرير الطربي: 

»{ ٻ       پ  پ         پ  پ}    ]امللك:1[ يقول: وهو على ما ي�ساء فعله ذو قدرة، ال مينعه 
)9( انظر: و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي )�س: 48(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�س: 85(، و)معجم الفروق 
اللغوية( لأبي هالل الع�سكري )برقم:1668(، و)املفردات( للراغب الأ�سفهاين )جـ: 2 - �س :510( مادة: )قدر(، و)ل�سان 
العرب( لبن منظور )جـ: 5 - �س: 74(: مادة: )قدر(، )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�سم )جـ: 8- �س: 18(، 

ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ق د ر(. و)اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س: 343(.
)10( انظر: )ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي )�س: 200(، و)املفردات( للراغب الأ�سفهاين )جـ: 2 - �س :510( 
مادة: )قدر(، و)ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 5 - �س: 74(: مادة: )قدر(، )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن 

القا�سم )جـ: 8- �س: 182(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ق د ر(.
)11( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�س: 86(.

)12( )هداية احليارى يف اأجوبة اليهود والن�سارى( لبن القيم: )�س: 246(.
)13( )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الزجاج )�س 59(.

)14( )العتقاد والهداية اإلى �سبيل الر�ساد( للبيهقي )�س:44(.
)15( )الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 - �س: 113( وعزا القول للحليمي.
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من فعله مانع، وال يحول بينه وبينه عجز«)16(، وقال ابن القيم: »واأنه على كل �سيء 
)َقِديٌر( فال يخرج عن مقدوره �سيء من املوجودات؛ اأعيانها واأفعالها و�سفاتها، كما 
ال يخرج عن علمه، فكل ما تعلق به علمه من العامل تعلقت به قدرته وم�سيئته«)17(، 
ويقول ال�سيخ ال�سعدي : »)الَقِديُر( كامل القدرة، بقدرته اأوجد املوجودات، وبقدرته 
للجزاء،  العباد  ويبعث  ومييت،  يحيي  وبقدرته  واأحكمها،  اها  �َسوَّ وبقدرته  دبرها، 
كن   } له:  قال  �سيئاً  اأراد  اإذا  الذي  باإ�ساءته،  وامل�سيء  باإح�سانه،  املح�سن  ويجازي 

فيكون}، وبقدرته يقّلب القلوب وي�سرفها على ما ي�ساء ويريد«)18(.

æ  املقتِدُر: »التام القدرة، الذي ل ميتنع عليه �سيء«)19(، قال اخلطابي: » )املقتِدُر( 

ويقول  �سيء، وال يحتجز عنه مبنعة وقوة«)20(،  الذي ال ميتنع عليه  القدرة،  التام 
احلليمي: » )املقتِدُر( املظهر قدرته بفعل ما يقدر عليه«)21(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

æ  الَقاِدُر - الَقِديُر - املقتِدُر: املراحل التي مير بها املخلوق من كونه معلومة يف علم 

اأربع مراتب:  القدر، وهي  ال�سلف ال�سالح مبراتب  الواقع امل�سهود ت�سمى عند  اإلى   ، اهلل 
: َعِلم، فكتب، ف�ساء، فخلق، قال النبي ¤: )كتب  العلم والكتابة وامل�سيئة واخللق، فاهلل 
قال:  �سنة،  األف  بخم�سني  والأر�ض  ال�سماوات  يخلق  اأن  قبل  اخلالئق  مقادير  اهلل 

والَقِديُر واملقتِدُر( دالة على �سفة  واأ�سماء اهلل احل�سنى )الَقاِدُر  وعر�سه على املاء()22(، 

)القدرة(، وهي �سفة ذاتية، مل يزل -ول يزال- اهلل مت�سفًا بها. ومع اأن هذه الأ�سماء م�ستقة 
من �سفة واحدة اإل اأن بع�سها ي�سري اإلى خ�سو�سية لي�ست يف الآخر، تدل على الكمال املطلق 

)16( تف�سري )جامع البيان يف تف�سري القراآن( للطربي عند تف�سري ]امللك:1[.
)17( )طريق الهجرتني وباب ال�سعادتني( لبن القيم )�س: 95(.

)18( )تف�سري ال�سعدي( )ف�سل يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 18(.
)19( )العتقاد والهداية اإلى �سبيل الر�ساد( للبيهقي )�س:44(.

)20( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�س: 86(.
)21( )الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 - �س: 81( وعزا القول للحليمي.

)22( رواه م�سلم برقم )2653(.
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لقدرته -�سبحانه- التي ل يعجزها �سيء،  وهذه الكمالت تتمثل فيما يلي:

الأول: يف اأن اهلل   قادر على كل �سيء، على ما يفعله، وعلى ما ل يفعله، فما 

�ساء اهلل كائن بقدرته ل حمالة، وما مل ي�ساأ مل يكن، لعدم م�سيئته له، ل لعدم قدرته عليه، 
فه العلماء باأنه  »هو الذي اإن �ساء فعل، واإن  فاخت�س ا�سم )الَقاِدر( بهذا الكمال، وعرَّ
�ساء مل يفعل«)23(، فما �ساء اهلل كائن ل حمالة، وما مل ي�ساأ مل يكن، يقول �سيخ الإ�سالم 

ابن تيمية: » قال تعالى :   { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   
ٺ } ] املوؤمنون :18 [، قال املف�سرون :  لقادرون على اأن نذهب به حتى متوتوا عط�ساً، 

ے   كقوله : {  بـه، وهذا  اأنه مل يذهب  اأرا�سيكم ، ومعلوم  وتهلك موا�سيكم، وتخرب 

ۓ  ۓ  ڭ}  اإلى قوله :   { ٹ  ٹ  ڤ  ڤ}  ] الواقعة :68-82 [، وهذا 
يدل على اأنه قادر على ما ال يفعله ، فاإنه اأخرب اأنه لو �ساء جعل املاء اأُجاجاً وهو مل يفعلـه، 

ومثل هذا :  ..  {    ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ}] يون�س :99 [، {    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  }] البقرة :253 [، 
فاإنه اأخرب يف غري مو�سع اأنه لو �ساء لفعل اأ�سياء وهو مل يفعلها«)24(.

الثاين: يف اأن ما كتبه اهلل   و�ساءه يف اللوح املحفوظ  وهو )ال�سيء املعلوم( 

اأو )الثبوت العلمي الكتابي(، كائن ل حمالة، ول بد من وقوعه يف وقته الذي قّدره له 
ر )الثبوت العلمي( قبل  -�سبحانه، فاخت�س ا�سم )الَقِدير( بهذا الكمال، وتعلق باملُقدَّ

خلقه وتكوينه، وقبل اأن يكون �سيئاً مذكورا، كما قال �سبحانه: { ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   } ]الإن�سان:1 [، فما تعلقت به امل�سيئة تعلقت به القدرة، 
وما تعلقت به القدرة من املوجودات تعلقت به امل�سيئة، ول يكون �سيء اإل مب�سيئته وقدرته، 
و)الَقِديُر( هو الفعال ملا يريد كما و�سف نف�سه �سبحانه: {  ۇ  ۇ  ۆ    }] الربوج :16 [، 

املدرجة �سمن  الأ�سفهانية(  العقيدة  )�سرح  تيمية يف  ابن  القول عن  وجاء  للغزايل )�س:119(،  الأ�سنى(  )املق�سد   )23(
)جمموعة فتاوى ابن تيمية امل�سرية )دار الفكر(( )جـ: 5 - �سرح العقيدة: �س:23(.

)24( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�سم )جـ: 8- �س:10(.
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املتحقق منه خلق وتكوين واإظهار ما كتبه و�ساءه يف اللوح املحفوظ يف وقته  وهو 

اإن �ساء فعل،  هو الذي  اأبو هالل الع�سكري: »)الَقاِدُر(:  الذي قّدره له واأراده،  قال 
واإن �ساء مل يفعل، و)الَقِديُر(: الفعال لكل ما ي�ساء«)25(، وقال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: 
»قال اهلل تعالى :  {   گ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ}] البقرة :20 [، وال�سيء يف االأ�سل م�سدر 
.. فقوله  �ساء ي�ساء �سيئاً .. ثم و�سعوا امل�سدر مو�سع املفعول ف�سموا امل�سيء �سيئاً 
تعالى :  { ڳ  ڳ ڳ  ڱ}  اأي على كل ما ي�ساء، فمنه ما قد �ِسيء فوِجد، ومنه ما 
مل ي�ساأ لكنه �سيء يف العلم مبعنى اأنه قابل الأن ي�ســـاء وقوله :  { ڳ  ڳ ڳ  ڱ}  
يتناول ما كان �سيئاً يف اخلارج والعلم، اأو ما كان �سيئاً يف العلم فقط«)26(، ويقول يف 

مو�سع اآخر عند حديثه عن قول اهلل تعالى: {   ې         ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  
ەئ وئ}]النحل:40[: »اإن املخلوق قبل اأن يخلق كان معلوماً خمرباً عنه مكتوباً، 
فهو �سيء باعتبار وجوده )العلمي الكالمي الكتابي(، واإن كانت حقيقته التي هي 
بل هو عدم حم�ض، ونفي �سرف، وهذه  ثابتاً يف اخلارج،  لي�ض  العيني(  )وجوده 
املراتب االأربعة امل�سهورة للموجودات .. واإذا كان كذلك كان اخلطاب موجها اإلى من 

توجهت اإليه االإرادة وتعلقت به القدرة وخلق وكون، كما قال :   {   ې   ې  ې  
ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ وئ}  ] النحل : 40 [، فالذي يقال له :  كن هو الذي يراد، 
وهو حني يراد قبل اأن يخلق له ثبوت ومتيز يف العلم والتقدير«)27(، وقال يف مو�سع 
ي�ساء، فمنه ما قد �سيء  اأي على كل ما  ڳ  ڳ ڳ  ڱ}  تعالى :   {  ثالث: »فقوله 
العلمي(  )الثبوت  العلم  �سيء يف  لكنه  ي�ساأ  ما مل  ومنه  العيني(،  )الثبوت  فوجد 

ڱ    {ڱ    : تعالى  قوله  ذلك  على  ومثال  ي�ساء«)28(،  الأن  قابل  اأنه  مبعنى 
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ}]الأحزاب:27[، 

)25( )معجم الفروق اللغوية( لأبي هالل الع�سكري )برقم: 1668(، وجزء من كتاب ال�سيد نور الدين اجلزائري.
)26( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�سم )جـ: 8- �س:383(.
)27( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�سم )جـ: 8- �س:184(.
)28( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�سم )جـ: 8- �س:383(.
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حيث نزلت بعد غزوة الأحزاب، وفيها ب�سارة للموؤمنني باأنهم �سيملكون اأر�سًا مل يطاأوها 
»لـم تكن مكة وال  الطربي:  ابن جرير  يقول  لهم يف علم اهلل،  قبل ذلك، وهي مقدرة 
َخيرب وال اأر�ض فـار�ض والروم وال الـيـمن، مـما كان وطاأوه يومئٍذ، ثم وطاأوا ذلك 

ڻ  ڻ  ڻ}«)29(   } تعالى:  قوله  فـي  داخـل  كله  وذلك  اهلل،  واأورثهموه  بعد، 

ويقول تعالى: { ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ    
الآية  هذه  فنزلت  العداء،  لواء  حتمل  قري�س  كانت  الآية  نزول  عند  ڃ}]املمتحنة:7[، 
م�سرية اإلى اأنه �سبق يف علم اهلل اإ�سالم بع�س هوؤلء، واأن اهلل قدير على خلق وتكوين ما 
»يقول -تعالى-  ابن جرير:  اإ�سالمهم، وهو ما وقع فيما بعد، يقول  قدره يف علمه من 
اأعدائي  من  عاديتم  الذين  وبني  بينكم  يجعل  اأن  املوؤمنون  اأيها  اهلل  ع�سى  ذكره: 

ف�ساروا  منهم،  كثري  اأ�سلم  باأن  بهم،  ذلك  اهلل  ففعل  موّدة،  قري�ض  م�سركي  من 

اإلى  اإ�سارة وب�سارة  ال�سيخ ال�سعدي: »ويف هذه االآية  اأولياء واأحزاباً«)30(، ويقول  لهم 

اإ�سالم بع�ض امل�سركني، الذين كانوا اإذ ذاك اأعداء للموؤمنني، وقد وقع ذلك«)31(، 

ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    } تعالى:  قوله  ذلك  ومن 
ڀ}]احلج:39[، وهو ما وقع بعد الهجرة، وقوله -تعالى- عن يهود املدينة: { ک  
ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ   ہ   ہ    }« القا�سمي:  قال  ۓ}]البقرة:109[،  ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ  
{ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ} فينتقم  ہ} وهو االإذن يف قتالهم واإجالئهم، 

منهم اإذا اآن اأوانه«)32(، وغريها كثري.

)29( تف�سري )جامع البيان يف تف�سري القراآن( للطربي عند تف�سري ]الأحزاب:26[.
)30( تف�سري )جامع البيان يف تف�سري القراآن( للطربي عند تف�سري ]املمتحنة:7[.

)31( )تف�سري ال�سعدي( عند تف�سري ]املمتحنة:7[.
)32( )تف�سري القا�سمي( )جـ: 1 - �س:223( عند تف�سري: ]البقرة:109[.
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ر وخلقه وتكوينه واإيجاده، وهو ما  الثالث: يف �سرعة التكوين بالقدرة، و اإظهار املُقدَّ

اإلى  )الثبوت والوجود العيني(، فاخت�س ا�سم )املقتِدر( بهذا الكمال، مما ي�سري  تعلق بـ 
كمال قدرته -�سبحانه- يف الإيجاد والتنفيذ والتكوين، و)املقتِدُر( ا�سم الفاعل من )اقتدر(، 
هو  بل  معلقًا،  يكون  اأن  ينا�سب  ول  القدرة،  �سدة  واالقتدار:  )قدر(،  من  اأبلغ  و)اقتدر( 
)مقتِدٌر( الآن،  وا�سم الفاعل ي�ستعمل عادة يف زمن احلال؛ ولذا كان )املقتِدُر( املظهر ملا 
قــدره، ومن اأمثلة ذلك ما اأ�سار اإليه -�سبحانه- يف ق�سة اآل فرعون، وتكذيبهم لآياته، وانتقامه 
منهم، واأخذهم اأخذ عزيز مقتدر: { ۇ      ۆ  ۆ           ۈ    ۈ   ٴۇ    ۋ}]القمر:42[، 

وقوله تعالى: {ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب  ىب  يب  
جت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج}]الكهف:45[، قال ال�سوكاين: 
»اأي مقتدراً على كل �سيء من االأ�سياء؛ يحييه ويفنيه بقدرته ال يعجز عن �سيء«)33(، 
ال�سيخ  يقول  اآخراً«)34(،  واإبطاله  و�سطاً،  وتنميته  اأواًل،  بتكوينه  »قادراً  عادل:  ابن  وقال 
ق�سائه  من  االأولى  املرتبة  وعلمه  علمه،  يف  املقادير  ر  ُيَقدِّ الذي  »)الَقاِدُر(  الر�سواين: 
اأما  التقدير،  �سابق  وفق  وخلقه  ر  املَُقدَّ وتنفيذ  القدرة  على  يدل  و)القدير(  وقدره، 
)املقتِدُر( فجمع يف داللته بني ا�سم اهلل )الَقاِدُر( و)الَقِديُر( معاً، وهو �سبيه يف داللته 
با�سم اهلل )املليك( فهو جامع ال�سمي )املالك( الأعيان خلقه، )امللك( املت�سرف فيهم 
يف قول اهلل  واملقتدر(  اال�سمني: )املليك  �سر اقرتان  مبقت�سى حكمته، ولعل ذلك هو 

تعالى :{ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ}]القمر:55[، لداللتيهما املزدوجتني«)35(.

فاهلل   )َقاِدٌر( اإن �ساء فعل واإن �ساء مل يفعل، وهو )َقِديٌر( على اإظهار وخلق ما 
�ساء يف وقته الذي قّدره له وحدده،  ومتى ما ظهر املقدور ووجد فهو دليل على اأنه )مقتِدٌر( 

ل يعجزه �سيء .. �سبحانه- من َقاِدٍر َقِديٍر مقتِدٍر.

)33( تف�سري )فتح القدير( لل�سوكاين، عند تف�سري ]الكهف:45[.
)34( تف�سري )اللباب يف علوم الكتاب( لبن عادل عند تف�سري ]الكهف: 45[.

)35( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:343()�س:543-544( بت�سرف ي�سري.
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خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

æ  الَقاِدُر - الَقِديُر - املقتِدُر: ال�سفة امل�ستقة من اأ�سماء اهلل -�سبحانه )الَقاِدر - 
الَقِدير - املقتِدر( »�سفة )اْلُقْدَرة( وهي �سفة ذاتية ثابتة هلل بالكتاب وال�سنة«)36(، 

قال تعالى:{ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں}]القيامة:4[، وقال تعالى: {  ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ}]احلج:39[، وقال تعالى:{ڻۀ  ۀ   
اهلل  ة  بِعزَّ ¤:)اأعوذ  قوله  ال�سنة  ومن  ہ}]الزخرف:42[،  ہ   ہ   ہ  

وقدرته من �سر ما اأجُد واأحاِذُر()37(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

æ  اخلالق العليم: ورد القرتان مع ا�سمه �سبحانه )القادر( مرة واحدة يف قوله 

ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   تعالى: { 
ې     ى}]ي�س:81[، و)القادر( هو الذي اإن �ساء فعل، واإن �ساء مل يفعل، وقد اأخرب 
�سبحانه يف موا�سع كثرية من كتابه اأنه لو �ساء لفعل اأ�سياء وهو مل يفعلها، وما �ساءه �سبحانه 
فهو كائن بقدرته ل حمالة، وما مل ي�ساأ مل يكن، لعدم م�سيئته له، ل لعدم قدرته عليه، وقد 

ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ      ائ   ائ     تليها:{  التي  الآية  يف  احلقيقة  لهذه  �سبحانه  اأ�سار 
اْلَعِليم( ورد يف  ُق  الَّ ]ي�س:82[، والقرتان بني )القادر( وبني )اخْلَ ۇئ  ۆئ    ۆئ} 
�سياق الرد على م�سركي قري�س عندما حتدى اأحدهم النبي ¤ يف البعث بعد املوت وقال 
كما حكاه �سبحانه:{ گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں} 
والرباهني  احلجج  �سمن  من  العقلي  والدليل  الإنكاري  ال�ستفهام  هذا  فكان  ]ي�س:78[، 
والأر�س  ال�سماوات  َقَدَر على خلق  واأن من  املوت،  بعد  البعث  الدالة على قدرته  على 
تعالى:  لقوله  وهو م�سداق  اأقدر،  الإن�سان  فهو على خلق  �ساأنهما  وِعظم  ِكرب جرمهما  مع 

ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ     ڭ   ڭ   {ڭ  
( لل�سقاف )�س: 199(. )36( )�سفات اهلل 

)37( رواه م�سلم برقم )2202(.
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ۋ }]غافر:57[، فاأجاب نف�َسه بنف�ِسه �سبحانه على هذا ال�ستفهام بقوله: {  ې} 
وكاأنه –يحكي ما يعتلج يف �سدور امل�سركني وا�ستيقنته اأنف�سهم واإن مل ي�سرحوا به، ومن 
ثم اأكد حقيقة قدرته على اخللق، والبعث بعد املوت بقوله تعالى: { ې  ې     ى} 
وهي حقيقة م�ساهدة يف كل حلظة، وتتمثل يف اإبداع اخللق كمًا وكيفًا، فيعيد ما خلق ويكرره 
كما كان، ويخلق خلقًا جديدا اأح�سن مما كان، ومع ذلك فهو عليم مبا يخلق، كيف يخلقه 
واأين ومتى واحلكمة من خلقه، �سبحانه من خالق عليم، يقول ال�سيخ ال�سعدي: » .. ثم ذكر 
دليال رابعا فقال: {ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    } على �سعتهما وعظمهما 
{ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ} اأي: اأن يعيدهم باأعيانهم، {  ې} قادر على ذلك، 
وهذا  ې  ې     ى}   النا�ض،{  اأكرب من خلق  واالأر�ض  ال�سماوات  فاإن خلق 
الُق(، الذي جميع املخلوقات، متقدمها ومتاأخرها،  دليل خام�ض، فاإنه تعالى )اخْلَ
�سغريها وكبريها، كلها اأثر من اآثار خلقه وقدرته، واأنه ال ي�ستع�سي عليه خملوق 

اأراد خلقه. فاإعادته لالأموات، فرد من اأفراد اآثار خلقه«)38(.

æ  الغفور والرحيم: ورد القرتان مرة واحدة مع ا�سمه -�سبحانه )القدير( يف 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     تعالى: {  قوله 
اإلى قدرة اهلل يف حتقيق رجاء  اأعلم - الإ�سارة  ڃ}]املمتحنة:7[، وحكمة  ذلك - واهلل 
امل�سلمني يف اإ�سالم قري�س، وهو ما حدث بعد �سلح احلديبية وفتح مكة، فاأ�سلم النا�س، وجبَّ 
الإ�سالم ما قبله من الذنوب فُغفرت، وما ذاك اإل اأثر من اآثار رحمة اهلل التي و�سعت كل 
�سيء، يقول ال�سيخ ال�سعدي يف كالم نفي�س: »واهلل قدير على كل �سيء، ومن ذلك هداية 
القلوب وتقليبها من حال اإلى حال، { ڄ  ڃ    ڃ }: ال يتعاظمه ذنب اأن يغفره، 
وال يكرب عليه عيب اأن ي�سرته«)39(. واملغفرة والرحمة املمدوحة هي التي ت�سدر عن قادر 

على النتقام ثم هو يغفر ويرحم.
)38( تف�سري )ال�سعدي( عند تف�سري: ]ي�س: 81[، )�س:645 – 646(.

)39( )تف�سري ال�سعدي( عند تف�سري: ]املمتحنة: 7[، )�س: 794(.
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�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ  الأثر العلمي العتقادي:

ر كل �سيء من اأمور خلقه يف علمه وكتبه يف اللوح املحفوظ،  اعتقاد اأن اهلل - �سبحانه - قدَّ
فال يخرج عن مقدوره �سيء من املوجودات، ثم تولى - �سبحانه - تنفيذ املقادير وخلقها على ما 
جاء يف �سابق التقدير، ل يعجزه �سيء يريده، ول ميتنع عليه، ول يحتجز عنه مبنعة اأو قوة، وقدرته 
- �سبحانه - تامة ومطلقة و�ساملة ونافذة، قد �سلمت من اللغوب والتعب والإعياء والعجز، ولكمالها 
فكل �سيء طوع اأمره وحتت تدبريه، فما �ساء كان، وما مل ي�ساأ مل يكن، وهو الفعال ملا يريد -�سبحانه. 

æ  الأثر العملي:

ال�ستعانة باهلل -تعالى، وح�سن التوكل عليه، ومتام اللتجاء اإليه، والر�سى بق�سائه . 1
وقدره، واأنه وحده -�سبحانه- القــــادر على ق�ساء احلوائج وتفريج الكربات، ومن 
حديـــــــث ابن عبا�س    قوله ¤:) .. واعلم اأن الأمة لو اجتمعت على اأن 
ينفعوك ب�سيء، مل ينفعوك اإل ب�سيء قد كتبه اهلل لك، واإن اجتمعوا على 

اأن ي�سروك ب�سيء مل ي�سروك اإل ب�سيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت الأقالم 

اإل عليه، ومن  اإليه -�سبحانه- ول اعتماد  اإل  وجفت ال�سحف()40(، فال ركون 

ادعى علم الغيب والقدرة على التاأثري من العّرافني واملنّجمني وال�سحرة والكهان 
فهو م�سل كاذب؛ لأن علم التقدير �سر بيد )الَقاِدر( وحده.

اإجالل اهلل -�سبحانه- ومهابته، والتوا�سع لعباده، والبتعاد عن ظلمهم، وعدم . 2
الغرتار بالقدرة عليهم، لأن الإميان بقدرة اهلل -تعالى- وانتقامه للمظلومني 
دعتك  »اإذا  قيل:  وكما  والعدوان،  الظلم  عن  يرتدع  العبد  يجعل  الظلمة،  من 

قدرتك اإلى ظلم العباد فتذكر قدرة اهلل عليك«.

�سالمة العبد من اأمرا�س القلوب؛ كاحلقد واحل�سد ونحوهما، لإميانه باأن الأمور كلها . 3
)40( رواه الرتمذي و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )7957(.
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، واأنه -�سبحانه- هو الذي اأعطى العباد وقدر لهم اأرزاقهم، فالف�سل  بتقدير اهلل 
ف�سله، والعطاء عطاوؤه؛ ولذا يقال للحا�سد: »اإنه عدو نعمة اهلل على عباده«.

ال�سر . 4 عن  والبعد  وطلبه،  اخلري  على  احلر�س  يف  واإرادته  العبد  عزمية  تقوية 
¤:).. احر�ض على ما ينفعك  › قوله  والهرب منه، ويف حديث اأبي هريرة 
وا�ستعن باهلل ول تعجز، واإن اأ�سابك �سيء فال تقل: لو اأين فعلت كان كذا 

وكذا، ولكن قل: قدر اهلل، وما �ساء فعل، فاإن لو تفتح عمل ال�سيطان()41(.

ح�سن رجاء اهلل، ودوام �سوؤاله والإكثار من دعائه، والطمع يف اإنعامه؛ لأن الأمور كلها . 5
جماع  ما  »تذكرت  عبداهلل:  بن  مطرف  قال  ولذا  قدير؛  �سيء  كل  على  وهو  بيده، 
اخلري فاإذا اخلري كثري: ال�سوم، وال�سالة، واإذا هو بيد اهلل  واإذا اأنت ال تقدر 

على ما يف يد اهلل  اإاّل اأن ت�ساأله فيعطيك، فاإذا جماع اخلري: الدعاء«)42(.

الثقة يف رحمة اهلل وحكمته ولطفه، ودفع الياأ�س واالإحباط والهلع، ال �سيما يف ظل . 6
امل�سائب والكوارث وت�سلط الأعداء.. فاهلل -�سبحانه- قادر على رفع امل�سائب 
الكفرة، فهو على كل �سيء قدير والكل يف قب�سته وحتت قهره، ولكنها  وق�سم 

احلكمة التي قد ل حتتملها عقول الب�سر.

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

الذاتية  اهلل  �سفة  على  الدالة  الذات  اأ�سماء  من  املقتِدُر(   - الَقِديُر   - )الَقاِدُر 
بامل�سيئة،  لها  تعلق  بها، ول  يزال- اهلل مت�سفًا  )اْلُقْدَرة( وهي �سفة ذاتية، مل يزل -ول 
فاهلل -�سبحانه وتعالى- قدير ذو قدرة تامة، ل يعجزه �سيء، وكل �سيء طوع اأمره وحتت 
والثناء عليه، وتعظيمه ومتجيده  اإليه،  والتو�سل  املنا�سب دعاء اهلل،  تدبريه؛ ولذا كان من 
بهذه الأ�سماء يف جميع اأغرا�س الدعاء وحاجات العبد، ويتاأكد ذلك حال �سعف العبد وذله، 
وقلة حيلته وحاجته، وطلبه ملغفرة ذنوبه، ومن دعاء النبي ¤: )رب اغفر يل خطيئتي 

)41( رواه م�سلم برقم )2664(.
)42( اأخرجه الإمام اأحمد يف )الزهد( يف اأخبار )مطرف بن ال�سخري رحمه اهلل( )برقم: 1344 – �س: 195(.
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خطاياي،  يل  اغفر  اللهم  مني،  به  اأعلم  اأنت  وما  كله،  اأمري  يف  واإ�سرايف  وجهلي، 

وعمدي وجهلي وهزيل، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر يل ما قدمت وما اأخرت، وما 

اأ�سررت وما اأعلنت، اأنت املقدم واأنت املوؤخر، واأنت على كل �سيء قدير()43(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:
تعالى:{ڱ  ڱ ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   æ  قال 
ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ    ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ   
ەئ     ائ   ى)44(  ى   ې   ې   ې    ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ)45(   ېئ  
ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ    جب}]البقرة:259[.

æ  عن اأبي هريرة › قال: قال النبي ¤: )كان رجل ي�سرف على نف�سه، فلما 
ح�سره املوت قال لبنيه: اإذا اأنا مت فاأحرقوين، ثم اطحنوين، ثم ذروين يف الريح، 

ُفعل به ذلك،  فلما مات  اأحد.  ما عذبه  ليعذبني عذابا  ربي  لئن قدر عليَّ  فواهلل 

فاأمر اهلل الأر�ض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فاإذا هو قائم، فقال: ما حملك 

على ما �سنعت؟ قال: يا رب خ�ْسَيُتك، فغفر له()46(. 

قال: )يقول اهلل  ثم  اإ�سبعه  وو�سع عليها  يوما على كفه،   ¤ ر�سول اهلل  ب�سق    æ
�سويتك،  اإذا  حتى  هذه!،  مثل  من  خلقتك  وقد  تعجزين  اأّنى  اآدم،  ابن  يا  تعالى: 

وعدلتك، م�سيت بني بردين ولالأر�ض منك وئيد)47(، فجمعت ومنعت، حتى اإذا بلغت 

نف�سك الرتاقي، قلت: اأت�سّدق، واأّنى اأوان الت�سدق!()48(.

æ  قال ال�سحابي اأبو م�سعود عقبة بن عمرو ›: كنت اأ�سرب غالماً يل بال�سوط. 
)43( رواه البخاري برقم )6398(.

ْه}: اأي مل يتغري خالل هذه املدة الطويلة. )44( { مَلْ َيَت�َسنَّ
)45( { ُنن�ِسُزَها}: نحركها ونرفع بع�سها على بع�س، ون�سل بع�سها ببع�س.

)46( رواه البخاري برقم )3481( ورواه م�سلم برقم )2756( واللفظ للبخاري. 
وّي من ُبعد.])النهاية يف غريب احلديث( لبن الأثري )جـ:5 - �س: 143([. )47( الوئيد: �سوت �سدة الوطء على االأر�س، ي�سمع كالدَّ

)48( رواه احلاكم و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )8144(.
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)49( رواه م�سلم برقم )1659(.
َفا: جمع �سفاة، وهي ال�سخرة ال�سلبة املل�ساء، وهي ا�سم لأحد اجلبلني املعروفني بـ»مكة« يف طريف امل�سعى، ومنه  )50( ال�سَّ

مبتداأ �سعرية ال�سعي بني ال�سفا واملروة.
ُلم عليهم. ِهْلُهم، وت�سرب وحَتْ ل واحِللم، واملعنى: اأي  مُتْ )51(َت�ْسَتاأيِنَ ِبِهم: من الأناة، وهي الرتوّي والتَمهُّ

َطِفي منهم، ونختار من يهتدي لهذا الدين، وُي�سلم، وهو ما وقع بعد ذلك من اإ�سالم اأكرث قري�س. َتِبي منهم: اأي َن�سْ )52(َنْ
له، وقال احلاكم:  واللفظ  النزول(  والبيهقي والواحدي يف )اأ�سباب  والبزار واحلاكم  والن�سائي  اأحمد  الإمام  )53(اأخرجه 
�سحيح ال�سناد، ووافقه الذهبي، و�سححه الألباين وقال: »ورجاله كلهم ثقات رجال ال�سيخني؛ فهو على �سرطهما« )ال�سل�سلة 

ال�سحيحة: )جـ: 7 – �سفحة: 1160 – �سمن احلديث رقم: 3388((.
)54( )الفرج بعد ال�سدة( لبن اأبي الدنيا )�س: 34(.

)55( )حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء( لأبي نعيم الأ�سفهاين )جـ: 8 – �س: 88( يف ترجمة )الف�سيل بن العيا�س(. 
)56( )نفح الطيب من غ�سن الأندل�س الرطيب( للتلم�ساين )جـ5 – �س: 289(.

ف�سمعت �سوتاً من خلفي يقول: )اعلم، اأبا م�سعود!( فلم اأفهم ال�سوت من الغ�سب!، 
اأبا  اعلم  م�سعود،  اأبا  )اعلم  يقول:  هو  فاإذا   ،¤ اهلل  ر�سول  هو  اإذ  مني،  دنا  فلما  قال: 
م�سعود!( قال: فاألقيت ال�سوط من يدي، فقال: )اعلم، اأبا م�سعود، اأن اهلل اأقدر عليك 

منك على هذا الغالم(، قال: فقلت: ال اأ�سرب مملوكا بعده اأبدا ويف رواية: فقلت: يا ر�سول 

اهلل، هو حٌر لوجه اهلل. فقال:)اأما لو مل تفعل، للفحتك النار، اأو مل�ستك النار()49(.

: » �ساأل اأهل مكة النبي ¤ اأن يجعل لهم ال�سفا)50( ذهباً، واأن  æ  قال ابن عبا�س 
ي عنهم اجلبال فيزرعون، فقيل له: اإن �سئت اأن َت�ْسَتاأِنَ بهم)51( لعلنا جنتبي منهم)52(،  ُينحِّ
بل  قال: )ل!،  قبلَهم،  َمن  اأُهِلك  كما  اأُهِلكوا  كفروا  فاإن  �ساألوا؛  الذي  نوؤتهم  �سئت  واإن 

: {  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ    اأ�سَتاأيِن بهم(، فاأنزل اهلل 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ}]الإ�سراء:59[«)53(.
، ف�سكا اإليه ما هو فيه، فقال له جربيل: »اأال   æ  نزل جربيل  على يعقوب 
اأعلمك دعاًء اإذا اأنت دعوت به فرج اهلل عنك؟ قال: بلى، قال: قل: يا من ال يعلم كيف 

هو اإال هو، ويا من ال يبلغ كنه قدرته غريه، فرج عني فاأتاه الب�سري«!)54(.
æ  قال الف�سيل بن عيا�س: »من خاف اهلل مل ي�سره �سيء، ومن خاف غري اهلل 

مل ينفعه اأحد«)55(.
æ  قيل لأعرابي: مب عرفت اهلل؟، قال: »بنق�ض عزائم ال�سدور، و�سوق االختيار 

اإلى حبائل املقدور«)56(.
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æ  قال وهيب بن الورد: » بينا اأنا واقف يف بطن الوادي، اإذا اأنا برجل قد اخذ مبنكبي فقال: 

يا وهيب خف اهلل لقدرته عليك، وا�ستحيي منه لقربه منك، قال: فالتفت فلم اأر اأحدا«)57(.

æ  ارتكب عبد اهلل بن م�سلم بن حمارب جناية، فلما �سار بني يدي هارون الر�سيد 
قال: »يا اأمري املوؤمنني، اأ�ساألك بالذي اأنت بني يديه اأذّل مني بني يديك، وبالذي 
هو اأقدر على عقابك، منك على عقابي، ملا عفوت عني!«)58(، فعفا عنه ملا ذكر قدرة 

اهلل  . 
æ  دعا اأعرابيٌّ فقال: »�سبحان من عال فقهر، وَقِدَر فغفر، و�سبحان من ُيحّيي 

املوتى، ومُييت االأحياء، وهو على كّل �سيٍء قدير«)59(.

æ  قال تعالى: {ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئجب  حب  

خب  مب  ىبيب  جت  حت  خت         مت  ىت}]الروم:50[، قال اأبو الوفاء علي بن عقيل 
ُي�ستدل به على البعث، الأن امللحدة مل تتعلق يف ت�سبيهها  اآكد ما  الزرع   « احلنبلي: 
للحيوان اإال بالزرع، ينبت وُي�ستح�سد، فجعل البارئ ذلك حجة عليهم؛ وذلك اأن 
احلبَّة ُتدفن حتت االأر�ض حتى َتْعَفَن وتبيد، وتبلغ اإلى حد تخرج به عن منافعها 
وطعمها، حتى لو اأُخرجت من حتت الرتاب ل�سوهدت م�سودًة غري منتفٍع بها، ثم 
اإن البارئ �سبحانه خمرج منها طاقة خ�سراء)60( ترفع الرتاب عن راأ�سها، وتقوم 
على �ساقها فكاأنه قال: اإذا كنت اأُخرج احلبََّة بعد َعَفنها ودفنها حتت الرتاب طاقة 
خ�سراء تخلف تلك الطاقة اأمثال تلك احلبة واأ�سعافها، اأفال تب�سرون اأن قادٌر 
على ردكم بعد هالككم وتقطعكم، وافرتاق اأج�سامكم اأحياًء كما كنتم، ولعمري اإنه 

الدليل ملن عقل عن اهلل قوله، ووفقه اهلل لفهم ما بينته«)61(.

)57( )حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء( لأبي نعيم الأ�سفهاين )جـ: 8 – �س: 140(يف ترجمة )وهيب بن الورد(.
)58( )اأدب الدنيا والدين( للماوردي )�س: 268(.

)59( )الب�سائر والذخائر( لأبي حيان التوحيدي )جـ: 8 – �س: 89(
)60( طاقة خ�سراء : احلزمة من الرباعم اخل�سراء التي تخرج من بذور احلبوب.

)61( )الإر�ساد يف العتقاد( لأبي الوفاء علي بن عقيل احلنبلي )�س:119(، درا�سة وحتقيق: ه�سام بن حممد غنيم، )ر�سالة 
ماج�ستري(، 1429 هـ.
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الــمــجــمــوعـــــــ12ـــــــــة
ِةُ مو�سوع الأ�سماء: اْلِعزَّ
)40 - 39 - 38 - 37(

الَقِويُّ - املَِتنُي - الَعِزيُز - الأّعُز
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الـمجـمـوعـ12ـة

ِةُ ِةُ واْلِعزَّ مو�سوع الأ�سماء: اْلُقوَّ

)40 - 39 - 38 - 37(

الَقِويُّ - املَِتنُي - الَعِزيُز - الأّعُز

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

: ورد يف القراآن الكرمي )9 مرات( منها قوله تعالى:{ ژ  ژ  ڑ   æ  الَقِويُّ

ڑ  ک  کک  ک   گ  گ}]ال�سورى:19[، ومن حديث عائ�سة   اأنها قالت 
القتال  املوؤمنني  اهلل  فكفى  امل�سركني،  على  الريح  اهلل   وبعث   « يوم اخلندق:  عن 

وكان اهلل قوياً عزيزاً«)1(.

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   تعالى:{  قوله  الكرمي مرة واحدة يف  القراآن  املَِتنُي: ورد يف    æ

ڈ  ژ}]الذاريات:58[، ومن ال�سنة قول ابن م�سعود › قال: »اأقراأين ر�سول اهلل ¤: 
{ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ}«)2(. 

ڳ    ڳ   تعالى:{ڳ    قوله  منها  مرة(   88( الكرمي  القراآن  يف  ورد  الَعِزيُز:    æ

: كان النبي ¤ اإذا ت�سّور من  ڳ  ڱ}]ال�سعراء:9[، ومن ال�سنة قول عائ�سة  
بينهما  وما  والأر�ض  ال�سماوات  القهار، رب  الواحد  اإل اهلل  اإله  قال: )ل  الليل)3(، 

العزيز الغفار()4(.

æ  الأّعُز: مل يرد هذا ال�سم الكرمي يف القراآن العظيم، واإمنا ورد يف الأثر املوقوف 
على عبد اهلل بن م�سعود وعبد اهلل بن عمر  اأنهما كانا يقولن يف ال�سعي بني ال�سفا 

)1( رواه الإمام اأحمد وح�سنه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة برقم )67(.
)2( رواه اأبو داود و�سححه الألباين يف �سحيح اأبي داود برقم )3993(.

)3( ت�سّور: اأي تلّوى وتقّلب لياًل يف فرا�سه.
)4( رواه الن�سائي و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )4693(.
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ا تعلم، اإنك اأنت االأعزُّ االأكرم«)5(. واملروة : »رب اغفر وارحم، وجتاوز عمَّ

ثانيًا: املعنى اللغوي:
ة(، فعله: قوَي َيقَوى  : �سفة م�سبهة على وزن )فعيل(، للمو�سوف بـ)اْلُقوَّ æ  الَقِويُّ

، والقوة: نقي�س ال�سعف والوهن، وهي �سفة يتمكن بها القوي ِمن ِفْعل  ًة، فهو َقِويُّ ُقوَّ
ما يريد بدون �سعف، فهي ا�ستعداد ذاتي، وقدرة على الفعل، يقال ملن اأطاق �سيئًا وقَدر 
كامل  القوة،  تام  فاهلل   عنه،  �سعف  قد  عليه:  يقدر  مل  وملن  عليه،  َقِوَي  قد  عليه: 
القدرة، ال يلحقه �سعف يف ذاته وال �سفاته وال اأفعاله، فال مي�سه ن�سب وال َلَغب، وال 
}: ال يغلبه غالب«)7(، وقال  يدركه ق�سور وال تعب)6(، قال ابن جرير: »{اإِنَّ اهلَل َقِويٌّ
(: املو�سوف بالقوة .. ولو اجتمعت قوى اخلالئق على �سخ�ض  ابن القيم: »)الَقِويُّ
قوته  اإلى  ن�سبتها  لكانت  القوة؛  تلك  مثل  منهم  واحد  كل  اأُعطي  ثم  منهم،  واحد 

-�سبحانه- دون ن�سبة قوة البعو�سة اإلى حملة العر�ض«)8(.

æ  املَِتنُي: �سفة م�سبهة على وزن )فعيل(، للمو�سوف بـ)امْلََتاَنِة(،  فعله: مُتَ ميُت 
َمتانًة فهو متني، والفعل يف اأ�سله اللغوي يدل على: ال�سالبة يف ال�سيء، واملَتانة: ال�سدة، 
والتناهي يف القوة، اأي: قوة مع �سالبة وا�ستداد، فهو من حيث اإنه بالغ القدرة تامها: 
قوٌي، ومن حيث اإنه �سديد القوة: متني، فـ)املَِتنُي(: ال�سديد يف قوته، الوا�سع يف كماله 

وعظمته، فال تتناق�ض قوته، وال تلحقه يف اأفعاله م�سقة، وال مي�سه لغوب)9(.
)5( رواه ابن اأبي �سيبة والطرباين والبيهقي وقال الألباين يف )منا�سك احلج والعمرة - �س:28( : رواه ابن اأبي �سيبة باإ�سنادين �سحيحني.

)6( انظر: )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الّزّجاج )�س: 30(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي 
)�س: 149(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�س: 77(، و)الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 – �س: 117(، و)ل�سان العرب( 
لبن منظور )جـ: 15 - �س: 206(: مادة: )قوا(، و)في�س القدير �سرح اجلامع ال�سغري( للمناوي )جـ:2 – �س: 616( برقم 
)2367(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ق و ي(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س: 398(.

)7( تف�سري )جامع البيان( للطربي عند تف�سري: ]الأنفال:52[.
)8( انظر: )مدارج ال�سالكني( لبن القيم: )جـ:1 - �س: 28(، و)�سفاء العليل( لبن القيم )جـ: 2 - �س: 690(.

)9( انظر: )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الّزّجاج )�س: 55(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�س: 77(، و)معجم 
مقايي�س اللغة( لبن فار�س )جـ:5- �س:294( مادة: )مت(، و)الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 – �س: 118(، و)النهاية 
يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 4 - �س: 293(، مادة )مت(، و)ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 13 - �س: 398(: 
مادة: )مت(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: م ت ن(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى: درا�سة يف البنية 

والدللة( لأحمد خمتار عمر )�س:76(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س: 402(
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اأ�سل واحد، فـ)الَعِزيُز(: �سفة  اإلى  ا�سمان يرجعان يف فعلهما  æ  الَعِزيُز الأّعُز: 

)اأفعل(  �سيغ  من  و)االأّعُز(:  ِة(،  واْلِعزَّ بـ)اْلِعزِّ  للمو�سوف  )فعيل(،  وزن  على  م�سبهة 
للمفا�سلة،  م�سوغًا  ولي�س  بالعزة،  الت�ساف  قوة  على  للدللة  م�سوٌغ  اأنه  اإل  التف�سيل، 
، وال مثيل له وال نظري،  اأي مبعنى: نفا�سة الَقْدر، واأنه ال يعادله �سيء يف عزته 
ة(: ِرفَعة الَقْدر، والَغلََبة، واملََنَعة،  ت�سريف فعلهما: عزَّ َيعزُّ ِعّزًا وِعّزًة، فهو عزيز، و)اْلِعزَّ

ة يف حق اهلل  ت�سمل ثالث معان:  ، والِعَزّ : خالف الُذِلّ والِعُزّ

ِعزة الَقْدر: مبعنى َنّفا�َسِة الِقْدِر، واأن َقْدَره  عظيم رفيع جليل ال نظري ( 1
، بالك�سر اإذا كان نفي�ض الَقدر،  له وال مثيل، وت�سريف فعله بهذا املعنى: َعزَّ ال�سي َيِعزُّ

وال نظري له.

ِعزة الَقْهر: مبعنى الَغلََبة، واأنه الغالب والقاهر على كل �سيء، وت�سريف فعله ( 2
، بالفتح، اإذا كان �سديداً قوياً غالباً لكل �سيء، وهذا املعنى  بهذا املعنى: َعزَّ ال�سي يَعزُّ

هو اأكرث معاين العزة وروداً.

ِعزة االمتناع: مبعنى اأنه ميتنع اأن يناله  �سوء اأو نق�ض يف جميع �سفاته ( 3
كما حكاه  اأذاه،  اأو  �سَره  اأحٌد  َيبُلغ  فلن  ُيق�سد جنابه،  اأو  ُيرام  اأن  اأو  اأفعاله،  وجميع 
نبيه ¤ عنه يف احلديث القد�سي: )يا عبادي اإنكم لن تبلغوا �سري فت�سرون، ولن 
، بال�سم، اإذا كان  تبلغوا نفعي فتنفعون()10(، وهذا الو�سف من الفعل: َعزَّ ال�سي يُعزُّ

منيعاً ال ُيغلب)11(.

)10( اأخرجه م�سلم برقم: )2577(.
)11( انظر: )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الّزّجاج )�س: 33(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي 
)�س: 237(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�س: 47(، و)معجم مقايي�س اللغة( لبن فار�س )جـ:4- �س:38( مادة: )عّز(، 
(، و)ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 5 - �س: 374(: مادة:  و)املفردات( للراغب الأ�سفهاين )جـ:2 – �س:432( )مادة: عزَّ
)عزز(، و)تف�سري القراآن الكرمي( لبن عثيمني عند تف�سري: ]الأحزاب:25[ و]ال�سورى:19[، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة 
لأحمد خمتار عمر )مادة: ع ز ز(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى: درا�سة يف البنية والدللة( لأحمد خمتار عمر )�س:64( )وذكر 
القرى بعنوان  اأم  اأفعاله(، ور�سالة ماج�ستري من جامعة  ا�ستقاق ال�سم وت�سريف  التي حتدثت عن  الآراء  فيه اختياره من 

)العزة يف القراآن الكرمي( لوائل بن حممد بن علي جابر )�س:34(.
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: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

عند  جرير  ابن  قال  اأراده«)12(،  اأمر  يعجزه  ول  اأحد،  يغالبه  ل  »الذي   : الَقِويُّ   æ

تف�سري قول اهلل تعالى: »{ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی}]الأنفال:52[: »{ ېئ  ىئ  ىئ}: 
�سديٌد  اأمَره، ومُي�سي ق�ساَءه يف خلقه،  ُيْنِفذ   ، رادٌّ يرد ق�ساَءه  يغلبه غالب، وال  ال 
( الذي ال ي�ستويل  عقابه ملن كفر باآياته وجحد ُحَجَجه«)13(، وقال اخلطابي: »)الَقِويُّ
( ال يغلبه غالب، وال  عليه العجز يف حال من االأحوال«)14(، وقال ابن كثري: »)الَقِويُّ

يفوته هارب«)15(.

ت�سعف قدرته«)16(،  ول  قوته،  تتناق�س  والقدرة، فال  القوة  »املتناهي يف  املَِتنُي:   æ

قال اخلطابي: »)املَِتنُي(: ال�سديد القوي، الذي ال تنقطع قوته، وال تلحقه يف اأفعاله 
م�سقة، وال مي�سه لغوب«)17(، وقال احلليمي: »)املَِتنُي( الذي ال تتناق�ض قوته«)18(.

قال  اإليه«)19(،  يو�سل  الذي ل  واملنيع  ُيغلب،  ل  الذي  »الغالب  الأّعُز:  الَعِزيُز    æ

ابن كثري: »)الَعِزيُز( الذي قد عز كل �سيء فقهره، وغلب االأ�سياء فال ينال جنابه 
الذي  املنيع  »)الَعِزيُز(  القرطبي:  وقال  وكربيائه«)20(،  وجربوته  وعظمته  لعزته 
ال ُينال وال ُيغالب«)21(، وقال ال�سيخ ال�سعدي: »)الَعِزيُز( الذي له العزة كلها: عزة 
وقهر  املخلوقات،  من  اأحد  يناله  اأن  فامتنع  االمتناع،  وعزة  الغلبة،  وعزة  القوة، 

جميع املوجودات، ودانت له اخلليقة«)22(.

)12( )تف�سري ال�سعدي( عند تف�سري : ]الأحزاب: 25[، )�س:610(.
)13( تف�سري )جامع البيان( للطربي عند تف�سري: ]الأنفال: 52[.

)14( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�س: 77(.
)15( )تف�سري ابن كثري( عند تف�سري: ]الأنفال: 52[.

)16( معجم اللغة العربية املعا�سرة للدكتور اأحمد خمتار عمر )مادة: م ت ن: متني(.
)17(  )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�س: 77(.

)18( )الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 - �س: 118(.
)19( )العتقاد والهداية اإلى �سبيل الر�ساد( للبيهقي )�س: 38(.

)20( )تف�سري ابن كثري( عند تف�سري: ]احل�سر: 23[.
)21( )تف�سري القرطبي( عند تف�سري: ]البقرة: 129[.

)22( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 17(.
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رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

عثيمني:  ابن  ال�سيخ  يقول  )اْلُقْدَرُة(  من  اأخ�س  ة(  )اْلُقوَّ  : الَقِويُّ  - الَقِديُر    æ

»القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها ال�سعف، والقوة اأخ�ض من القدرة، فكل قوي 
قادر، ولي�ض كل قادر قوياً، وقد يقدر االإن�سان على حمل ثقل فوق ظهره، ولكن مع 
تعب وم�سقة، فهذا االإن�سان قادر ولكنه لي�ض بقوي، ومتى ما حمله ب�سهولة وبدون 
م�سقة فهو قوي ..«)23(،  ويقول اأبو هالل الع�سكري: »القوي هو الذي يقدر على ال�سيء 
وعلى ما هو اأكرث منه؛ ولهذا ال يجوز اأن يقال للذي ا�ستفرغ قدرته يف ال�سيء اأنه 

قوي عليه، واإمنا يقال له اإنه قوي عليه اإذا كان يف قدرته ف�سل لغريه«)24(.

ة و�سدتها، فال تتناق�س،  æ  الَقِويُّ - املَِتنُي: )املَِتنُي( من املتانة وهي تناهي اْلُقوَّ

ُة تدل على القدرة التامة، واملتانة تدل  ول يلحقها �سعف اأو م�سقة، يقول الغزايل: »اْلُقوَّ
(، ومن حيث  على �سدة القوة، فاهلل -تعالى- من حيث اإنه بالغ القدرة تامها: )َقِويٌّ

اإنه �سديد القوة: )َمِتنٌي(«)25(.

اُر - الَعِزيُز: )اْلَقْهاُر( الغالب لكل �سيء، الذي ذلت لقوته وكمال قدرته  æ  الَقهَّ

املخلوقات، فالكل حتت قهره -�سبحانه، و)الَعِزيُز( املنيع الذي ل ُيقهر ول ُيغلب ول يقدر 
ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ     {وئ    : نف�سه  و�سف  كما  يفعل  عما  ُي�ساأل  ول  منعه،  على  اأحد 

ۆئ}]الأنبياء:23[ وقال تعالى:{ گ  گ  گ}]ال�سم�س:15[.
خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

ِة( وهي من  : ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )الَقِوّي( »�سفة )اْلُقوَّ æ  الَقِويُّ

تعالى: {ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   قال  وال�سنة«)26(،   بالكتاب  الثابتة  الذاتية  اهلل  �سفات 

)23( تف�سري �سورة املائدة )الآية 17( لبن عثيمني )�سريط رقم 8( بت�سرف ي�سري.
)24( )الفروق اللغوية( لأبي هالل الع�سكري )برقم 1764( )�س 109(.

)25( )املق�سد الأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للغزايل )�س: 114(.
( لل�سقاف )�س: 204(. )26( )�سفات اهلل 
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ڈ  ژ}]الذاريات : 58[، ومن ال�سنة حديث اأبي قتادة الأن�ساري › قال: .. و�سئل 
انا لذلك.. «)27(. ر�سول اهلل ¤: عن �سوم يوم واإفطار يومني؟، قال: »ليت اأن اهلل قوَّ

æ  املَِتنُي: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )املَِتني( »�سفة )امْلََتاَنِة( وهي من 

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   {ڌ   تعالى:  قال  بالكتاب«)28(،  الثابتة  الذاتية  اهلل  �سفات 
ژ}]الذاريات:58[.

æ  الَعِزيُز الأّعُز: ال�سفة امل�ستقة من ا�سميه -�سبحانه )الَعِزيز واالأّعز( »�سفة 

ِة( وهي من �سفات اهلل الذاتية الثابتة بالكتاب وال�سنة«)29(،  قال تعالى:  )اْلِعزِّ واْلِعزَّ
: الِعزُّ  ۅ  ۉ  ۉ  ې }]الن�ساء : 139[، ومن ال�سنة قوله ¤ قال: )قال اهلل   }
عبا�س   ابن  حديث  ومن  عذبته()30(،  ينازعني؛  فمن  ردائي،  والكربياء  اإزاري، 

تك ..()31(. دعائه ¤:  ) .. اللهم اأعوذ بِعزَّ

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:
æ  الَعِزيُز: ورد القرتان مع ا�سمه -�سبحانه )الَقِوّي( )7 مرات( منها قول اهلل تعالى: 

{ ىث  يث  حج  مج  جحمح  جخ   حخ  مخ  جس}]املجادلة:21[، وورد معظم القرتان 
يف �سياق احلديث عن ال�سراع بني احلق والباطل، وحكمة ذلك - واهلل اأعلم - الإ�سارة اإلى اأن 
اهلل )الَقِوّي(  قادر على كل �سيء، غالب عليه يف كل وقت، وكذلك هو )َعِزيٌز(، ل يغلبه 
غالب، ول يقهره قاهر، ول ُيْغَلب جنده، ول ُيْهَزم حزبه، ول مانع ملراده، ولذا ظهرت قوة اهلل  
يف اإهالك الظاملني املجرمني، والكفرة امللحدين، وبرزت عزته  يف اإعزاز دينه واإناء اأنبيائه 
واأوليائه، يقول الألو�سي: »)القوي العزيز( اأي القادر على كل �سيء، والغالب عليه يف كل 
وقت، ويندرج يف ذلك االإجناء واالإهالك«)32(، ويقول الإمام اإبن جرير الطربي: »{ اإنَّ اهلَل 

)27( رواه م�سلم برقم )1162(.
( لل�سقاف )�س: 227(. )28( )�سفات اهلل 
( لل�سقاف )�س: 178(. )29( )�سفات اهلل 

)30( رواه م�سلم برقم )2620(.

)31( رواه م�سلم برقم )2717(.
)32( تف�سري )روح املعاين( لالألو�سي عند تف�سري: ]هود: 66[. 
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َلَقِويٌّ َعِزيٌز} اإن اهلل لقوّي علـى ن�سر من جاهد فـي �سبـيـله من اأهل واليته وطاعته، 
عزيز فـي ُملكه، منـيع فـي �سلطانه، ال يقهره قاهر، وال يغلبه غالب«)33(.

ِكيُم: ورد القرتان مع ا�سمه  )الَعِزيز( )47 مرة( منها قول تعالى: {ڈ   æ  احْلَ
ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          کک  ک     ک    گ        گ   گ        گ}]اآل عمران:6[، 
وحكمة ذلك -واهلل اأعلم- كما قال ابن القيم: »اإن العزة: كمال القدرة، واحلكمة كمال 
ويثني  وياأمر وينهى،  ي�ساء،  وتعالى - ما  �سبحانه   - ال�سفتني يق�سي  العلم، وبهاتني 
هذه  »ويف  الوزير:  ابن  وقال  واالأمر«)34(،  اخللق  م�سدر  ال�سفتان:  فهاتان  ويعاقب، 
اجتماعهما  اأن  وذلك  واحلكمة،  العزة  بني  جمعه  يف  لطيفة،  نكتة  واأمثالها؛  االآيات 
عزيز يف املخلوقني، فاإن اأهل العزة من ملوك الدنيا، يغلب عليهم الع�سف يف االأحكام، 
َفبَّني خمالفته لهم يف ذلك، فاإن عظيم عزته مل يبطل لطيف حكمته ورحمته، من له 
»اإن اجلمع بني اال�سمني  الكمال املطلق واملجد املحقق«)35(، ويقول ال�سيخ ابن عثيمني: 
تقت�سي  ال  فعزته  باحلكمة،  مقرونة   - تعالى   - عزته  اأن  وهو  اآخر،  كماٍل  على  دال 
قد  منهم  العزيز  فاإن  املخلوقني،  اأعزاء  من  يكون  قد  كما  فعل،  و�سوء  وجوراً  ظلماً 
تاأخذه العزة باالإثم فيظلم ويجور وي�سيء الت�سرف، وكذلك حكمه - تعالى - وحكمته 

مقرونان بالعز الكامل بخالف حكم املخلوق وحكمته فاإنهما يعرتيهما الذل«)36(. 

ِحيُم: ورد القرتان مع ا�سمه �سبحانه )الَعِزيز( )13 مرة( منها قوله تعالى: {ڳ    æ  الرَّ
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ}]ال�سعراء:9[، وحكمة ذلك - واهلل اأعلم - الدللة على » اأنه -�سبحانه- 
مع كونه عزيزاً قوياً غالباً قاهراً لكل �سيء، فال ينفي اأن يكون رحيماً براً حم�سناً. وال 
يعني كونه -�سبحانه- رحيماً بعباده اأن ال يكون قوياً غالباً، فرحمته-�سبحانه- نا�سئة عن 
قدرة وقوة وعزة، ال عن �سعف وعجز، واجتماع الو�سفني يدل على �سفة كمال ثالثة وهي 
جريان عزته - �سبحانه - على �سنن الرحمة التي ت�ستلزم  اإفا�سة اخلري واالإح�سان. وورود 

)33( تف�سري )جامع البيان( للطربي )الآية 40 من �سورة احلج(.
)34( )اجلواب الكايف( لبن القيم )�س: 137(.

)35( )اإيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات( لبن الوزير )جـ: 1 - �س:200(.
)36( )القواعد املثلى( لبن عثيمني )�س: 10(.
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اآيات اقرتان اال�سمني يف �سورة ال�سعراء بعد بيان م�سري املكذبني للداللة على اأن  اأكرث 
ما ح�سل لهم من عذاب وهالك اإمنا هو مقت�سى عزته -�سبحانه- وقوته وغلبته، وهو 
مقت�سى  اإمنا  واأتباعهم  للر�سل  اإجناء  من  ح�سل  وما  )العزيز(  -�سبحانه  ا�سمه  موجب 

رحمته ولطفه وهو موجب ا�سمه -�سبحانه )الرحيم(«)37(.

æ  اْلَعِليــُم: ورد  القرتان  مع ا�سمه   )الَعِزيز( )6 مرات(  منهــا  قــول اهلل  تعالى: 
{ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ائ}]ي�س:38[، وحكمة ذلك - 
واهلل اأعلم - لالإ�سارة اإلى اأن »)العزيز( هو القوي الغالب، والقاهر لكل �سيء، ولكن هذه 
العزة والغلبة والقهر اإمنا تكون بعلمه -�سبحانه- ال�سامل لكل �سيء اأي: اأن اإنفاذ هذه 
التي  املخلوق  وقوة  كعزة  ولي�ض  وعواقبها،  مبواطنها  ومعرفة  بعلم  يكون  اإمنا  العزة 
تنطلق يف الغالب من الهوى والظلم ال من العلم واحلكمة.. وله -�سبحانه- �سفة كمال 
من ا�سمه )العزيز(، و�سفة كمال من ا�سمه )العليم( واجتماع اال�سمني اجلليلني دال 

على عزة قوامها �سمول العلم واإحاطته، فهي عزة )العليم(«)38(.

ِميُد: ورد القرتان مع ا�سمه  )الَعِزيز( )3 مـرات( منها قول اهلل تعالى:  æ  احْلَ
{ ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ}]�سباأ:6[، وحكمة ذلك - واهلل اأعلم - اأن »اهلل 

حممود يف عزته؛ الأنها جارية على �سنن الرحمة، و�سنن احلكمة، و�سنن املغفرة والتجاوز 
ِحيُم} -  عن الذنوب، و�سعة املواهب والعطايا، فاهلل  كما و�سف نف�سه:{اْلَعِزيُز الرَّ
اِب}،  اْلَوهَّ اْلَعِزيِز  اُر}-  {  اْلَغفَّ اْلَعِزيُز   }  - الَغُفوُر}  -  {الَعِزيُز  ِكيُم}  احْلَ اْلَعِزيُز   }
بينما العزيز من العباد - يف الأغلب - نقي�ض ذلك متاماً؛ فهو يتجرب ويطغى ويبط�ض، 
فُيخاف اإف�ساده وبغيه وبط�سه، وتعد ال�سالمة من اأذاه غاية املطلوب«)39(، وميكن تف�سري 
احلكمة من القرتان بني ال�سمني اجلليلني للدللة على طبيعة العالقة بني العبد وربه، واأنها 
مبنية: »على الرهبة والرغبة، فـ)العزيز( خليق اأن ينتقم ممن تنكب �سراطه، واأعر�ض 
)37( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�س: 151(، وانظر )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( د. نالء كردي )�س: 86(.
)38( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لعبدالعزيز اجللّيل )�س: 349(، وانظر )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( د. نالء كردي )�س: 142(.

)39( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لعبدالعزيز اجللّيل )�س: 383 - 384( بت�سرف ي�سري، وانظر )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( 
د. نالء كردي )�س: 208(.
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عن �سبيله، فال�سري يف طريقه اأماٌن من التعر�ض لغ�سبه وبط�سه، و)احلميد( جدير 
اأن ي�سكر من اتبع هداه، وقّدم بني يديه اأعمااًل �ساحلة تقربه اإلى مواله«)40(.

ا�سم )الَغُفور( مرتني، يف قوله  ا�سم )الَعِزيز( مع   اُر: اقرتن  اْلَغفَّ الَغُفوُر -    æ
تعالى: { ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى}]فاطر:28[، وقوله 
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ}]امللك:2[،  تعالى: { 

چ     چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   تعالى:{  قوله  يف  مرات(،   3( ار(:  )اْلَغفَّ ومع 
ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ    ەئ   ەئ   تعالى:{  وقوله  چ}]�س:66[، 
ۆئۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ        ېئ}]الزمر:5[، وقوله تعالى: {   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    
ڤ}]غافر:42[، وحكمة ذلك -واهلل اأعلم: »لتو�سيح اأن اهلل العزيز الغالب لكل �سيء 
اأنواع  اأن ياأخذ عباده بذنوبهم، ويعذب مبا ي�ساء من  القاهر فوق عباده، قادر على 
العذاب، ولكنه -�سبحانه- مع عزته وقهره، اإال اأنه غفور رحيم، وعفوه ومغفرته تكون 
-�سبحانه- عن عزة وقدرة، ال عن �سعف وعجز، فهو كامل يف عزته، وكامل يف  منه 
»{  ٿ       ٹ}  اأن  اإلى جانب  ومغفرته«)41(،  عزته  وكامل يف اجلمع بني  مغفرته، 
من  )الَعِزيز(مينعهم  من  فخوفهم  والرجاء،  اخلوف  بني  يتقلبون  العباد  يجعل 
العمل، ورجاوؤهم يف )الغفور( يفيء  اأ�ساء  اجلراأة على معا�سيه الأنه ال يفوته من 

بهم – مهما �سلوا – اإلى �سواء ال�سراط، لأن مغفرته و�سعت كل �سيء«)42(.

ھ   ھ   ھ   تعالى:{  قوله  يف  واحدة،  مرة  )الَعِزيز(  مع  اقرتن  اُب:  اْلَوهَّ   æ
ھ  ے  ے    ۓ}]�س:9[، ولعل حكمة هذا القرتان - واهلل اأعلم – الإ�سارة اإلى 
اأن اهلل  هو من ميلك »الت�سرف التام يف �سنوف العطاء املادي منها واملعنوي، ال 
ينازعه فيها منازع، وال يغالبه فيها مغالب؛ الأن العزيز: هو الذي ال مانع ملا اأعطى، 
وال معطي ملا منع، وال ينوب عنه نائب، وال ي�سل عطاء من معٍط اإلى ُمْعَطًى اإال باإذنه 

)40( )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( للدكتورة نالء كردي )�س: 536 - 537(.
)41( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لعبدالعزيز اجللّيل )�س: 411(.

)42( )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( للدكتورة نالء كردي )�س: 198(.
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واإنعامه  وتف�سله  عليهم،  والتف�سل  خلقه  على  االإنعام  مت�سمنة  فعزته  -�سبحانه، 
-�سبحانه- �سادران عن عزة وقدرة، وغنى وتف�سل، ال جللب نفع اأو دفع �سر«)43(.

æ  املُّْقَتِدُر: ورد القرتان مع ا�سمه  )الَعِزيز( مرة واحدة، يف قوله تعالى:{ ۇ      
ۆ  ۆ   ۈ    ۈ   ٴۇ    ۋ}]القمر:42[، وذلك لالإ�سارة اإلى اأن » )العزيز( هو 
الظاهر الذي ال ُيغلب اأبداً، و)املقتدر( الذي ال يعجزه �سيء، واقرتانهما فيه معنى 

زائد وكمال اآخر يفيد قوة االأخذ والعقاب«)44(.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

اَءه راد، ول مينعه  اهلل  هو القوي املتني، العزيز الأعز، الذي ل يغلبه غالب ول َيُرد َق�سَ
مانع، ول يدفعه دافع .. قوي يف بط�سه، قادر على اإمتام فعله، ل تنقطع قوته ول تتاأثر قدرته، وهو 

. عزيز منيع ل ُينال ول ُيغالب، وَيقهر ول ُيقهر، له مطلق امل�سيئة والأمر يف كل �سيء 

æ  الأثر العملي:

على . 1 واحلر�س  يغ�سبه،  عما  والبتعاد  منه،  واخلوف  وتعظيمه،  اهلل   اإجالل 
هو  -�سبحانه-  له  العبودية  توحيد  باأن  اليقني  مع  مبر�ساته،  والن�سغال  طاعته، 
�سبيل ال�سعادة، فال يحيد العبد عنه اأبدًا، مهما تعدد البالء، وتقلبت الأحوال بني 
به،  التم�سك  يف  متني  باإميانه،  قوي  باأنه  دومًا  العبد  �سعور  مع  وال�سراء،  ال�سراء 
عزيز بالنت�ساب اإليه، لأن اهلل  قوي، ويحب املوؤمن القوي، لقوله ¤: )املوؤمن 
القوي خري واأحب اإلى اهلل من املوؤمن ال�سعيف، ويف كل خري .. ()45(، وقد  عد 

الإ�سالم القوة من العنا�سر الأ�سا�سية يف حتميل الأمانة كما قال �سبحانه:  {  ے   
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ }]الق�س�س:26[.  
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)43( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لعبدالعزيز اجللّيل )�س: 411 - 412(، وانظر )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( د. نالء كردي )�س: 234(.
)44( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لعبدالعزيز اجللّيل )�س: 412(.

)45( رواه م�سلم برقم )2664(.
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الثقة باهلل، والتوكل عليه يف كل الأمور؛ لأنه القوي املتني، العزيز الأعز، الذي ل يعجزه . 2
اإل هو  �سيء يف الأر�س ول يف ال�سماء، ويقدر على ما ل يقدر عليه غريه، فال رازق 

-�سبحانه، ول رزق اإل من بابه، كما قال �سبحانه: { ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
کک  ک   گ  گ}]ال�سورى:19[، ول نا�سر اإل هو، ول ن�سر اإل من عنده، 
كما قال تعالى:{ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ}]الأنفال:10[، 

ومهما بلغت قوة املخلوقني فاهلل فوقهم، ونوا�سيهم بيده، قال تعالى: { گ  گ    
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ}]املنافقون:8[.

ال�سعور بالعزة يف توحيد اهلل، وعبوديته وحبه، ويقينه اأن العزة يف اتباع اأمره، . 3
واأنه -�سبحانه- العزيز الذي جعل العزة لنبيه ¤  واأتباعه وحزبه، ول ير�سى 
في�سدع  وقومه،  وع�سريته  لأهله  كانت  لو  حتى  واأهله  الإ�سالم  عزة  عن  بدياًل 

باحلق ول يخاف يف اهلل لومة لئم.  
التوا�سع ومعرفة قدر النف�س، والبعد عن اإيذاء اخللق وظلمهم والعتداء عليهم، . 4

وقوة  ملك  من  اأوتي  مهما  فاملخلوق  وغرورها،  وقوتها  بالنف�س  العجب  ونفي 
و�سلطان ومال واأولد فهو ذليل �سعيف اأمام قوة اهلل -تعالى.    

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:
)الَقِويُّ - املَِتنُي - الَعِزيُز - الأّعُز( من اأ�سماء الذات الدالة على �سفات اهلل الذاتية 

ِة(، وهي �سفات ذات، مل يزل -ول يزال- اهلل مت�سفًا بها، ولذا  ِة -  امْلََتاَنِة - اْلِعزِّ واْلِعزَّ )اْلُقوَّ
كان من املنا�سب دعاء اهلل - �سبحانه وتعالى - والثناء عليه، والتو�سل اإليه، بهذه الأ�سماء يف 
جميع حاجات العبد، ويتاأكد ذلك حال ال�سعف واملر�س والفقر، وحال اخلوف والظلم والقهر، 
¤ قال له: )اإذا ا�ستكيت  اأن ر�سول اهلل   ،‹ اأن�س بن مالك  ومن ذلك ما ورد من حديث 
ف�سع يدك حيث ت�ستكي، وقل: ب�سم اهلل، اأعوذ بعزة اهلل و قدرته من �سر ما اأجد من 

وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم اأعد ذلك وترًا()46(، ومن حديثه -اأي�سًا- اأن ر�سول اهلل ¤ 

)46( رواه الرتمذي و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )346(.
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قال: )اللهم لك اأ�سلمت، وبك اآمنت، وعليك توكلت، واإليك اأََنْبُت، وبك خا�سمت، اللهم 
اإين اأعوذ بعزتك، ل اإله اإل اأنت؛ اأن ت�سلني، اأنت احلي الذي ل ميوت، واجلن و الإن�ض 

ميوتون()47(، ومن حديث اأبي هريرة › قال: قال ر�سول اهلل¤: )األ اأدلك على كلمة 

من حتت العر�ض من كنز اجلنة؟ .. تقول: ل حول و ل قوة اإل باهلل فيقول اهلل: 

اأ�سلم عبدي و ا�ست�سلم()48(، والقراآن وال�سنة مليئة بالأدعية املتعلقة بهذه الأ�سماء.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

æ  قال النبي ¤: )اإذا خرج الرجُل من بيِتِه فقال: ِب�ْسِم اهلِل، توكلُت على اهلِل، 
له  ى  فَتَتَنحَّ وُوِقيَت،  وُكِفيَت  ُهِديَت  ِحيَنِئٍذ:  ُيقاُل  قال:   . باهلِل  اإال  قوَة  وال  ال حوَل 

ال�سياطنُي، فيقوُل �سيطاٌن اآَخُر: كيف لك برجٍل قد ُهِدَي وُكِفَي وُوِقَي؟!()49(.

َجاِريًة  وت�ساأله  َحى)50(،  الرَّ من  تلقى  ما  اإليه  َت�ْسُكو   ¤ النبيَّ  فاطمُة   اأتت   æ

ِجيِء  ، فلما جاء النبي ¤ اأخربته عائ�سة مِبَ ْدُه!، فذكرت ذلك لعائ�سة  َتْخُدُمَها، فلم َتِ
فاطمة، قال علي ›: فجاءنا ¤ وقد اأخذنا م�ساِجَعَنا، فذهبنا نقوم، فقال: )على 
َمَكاِنُكما(، فجاء فقعد بيني وبينها، حتى وجدت َبْرَد َقَدَمْيِه على بطني، فقال: )اأَل 

َحا ثالثًا وثالثني،  ُكما على خرٍي مما �ساألتما؟، اإذا اأَوْيُتما اإلى ِفَرا�ِسُكما َف�َسبِّ اأُدلُّ

ا اأربعًا وثالثني، فهو َخرْيٌ لكما من خادم()51(، قال  َ واْحَمَدا ثالثًا وثالثني، وَكربِّ

بدر الدين العيني: »قوله: )َخري( ، قيل: ال �سك اأن للتَّ�سبيح ونحوه ثواباً عظيماً، لكن 
كيف يكون خرياً بالن�سبة اإلى مطلوبهما وهو اال�ستخدام؟، واأجيب:

1( لعل اهلل تعالى ُيعطي للُم�سبِّح قوة يقدر بها على اخلدمة اأكرث مما يقدر اخلادم عليه.
)47( رواه م�سلم برقم )2717(.

)48( رواه احلاكم و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم: )2614(.
)49( رواه اأبو داود والن�سائي وابن حبان و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )499(.

)قطب  مثٌبَت  حمور  الأ�سفل  القر�س  منت�سف  ويف  م�ستديرين،  حجرين  من  وتت�سكل  احلبوب،  لطحن  اأداة  َحى:  الرَّ  )50(
َحى(، ويف منت�سف القر�س الأعلى فرجة، فيو�سع الأعلى على الأ�سفل ويبقى مت�سع يف الفرجة تو�سع فيها احلبوب كي  الرَّ

ُتطحن عند اإدارة القر�س الأعلى.
)51(متفق عليه: رواه البخاري برقم )5361(، وم�سلم برقم )2727(.
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)52()عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري( لبدر الدين العيني: )جـ: 21 - �س: 20(.
)53()الكلم الطيب( ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية: )�س:78(، ونقله عنه كذلك ابن القيم يف )الوابل ال�سيب(: )�س: 250( 

عند حديثه عن »اأذكار النوم«.
)54()الوابل ال�سيب( لبن القيم: )�س: 185-186( عند حديثه عن الفائدة احلادية وال�ستني من فوائد وف�سائل الذكر.

)55( )كنز العمال( للمتقي الهندي )جـ: 12 - �س:618 - برقم: 35909( والأثر اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك، واأبو نعيم 
يف احللية، والبيهقي يف �سعب الميان.

ل االأمور عليه بحيث يكون فعل ذلك بنف�سه اأ�سهل عليه من اأْمِر اخلادم بذلك. 2( اأو ُي�سهِّ

الدنيا، واالآخرة خرٌي  التَّ�سبيح يف االآخرة، ونفع اخلادم يف  اأن نفع  اأن معناه  اأو   )3

واأبقى«)52(. وقال �سيخ الإ�سالم  ابن تيمية معلقا على احلديث: »وقد بلغنا اأنَّه من حافظ 
ابن  وقال  ونحوه«)53(،  �ُسغٍل  ِمن  ُيعانيه  فيما  اإعياٌء  ياأُخْذُه  الكلمات مل  هوؤالء  على 
اكر ُقوًة حتى اإنه ليفعل مع الذكر ما ال ُيطيق ِفْعلَه بدونه،  القيم: »الذكر ُيعطي الذَّ
وقد �ساهدُت من قوة �سيخ االإ�سالم ابن تيمية يف ِم�سيته، وكالمه، واإقدامه، وكتابته، 
اأمراً عجيبا!؛ فكان يكتب يف اليوم من الت�سنيف ما يكتبه النا�سخ يف ُجمعة اأو اأكرث، 
تِه يف احلرب اأمراً عظيماً، وقد علَّم النبي ¤ ابنته فاطمة  وقد �ساهد الَع�ْسكُر من ُقوَّ
وعلياً  اأن ُي�سبِّحا كل ليلة اإذا اأخذوا م�ساِجَعهما ثالثاً وثالثني، وَيْحَمدا ثالثاً 
ْحِن  ا اأربعاً وثالثني؛ ملَّا �ساأَلْتُه اخَلاِدَم، و�سَكْت اإليه ما تقا�سيه من الطَّ وثالثني، وُيكربِّ
ْعي واخِلْدَمِة، فعلَّمها ذلك، وقال: )اإنَّه خرٌي لكما من خادم(، فقيل: اإنَّ َمن داوم  وال�سَّ

على ذلك وجد قوًة يف بدنه ُمْغِنيًة عن خادم«)54(.

æ  قال طارق بن �سهاب: »ملا قدم عمر بن اخلطاب › ال�سام عر�ست له خما�سة، 

فنزل عن بعريه، ونزع خفيه فاأخذهما بيده، واأخذ بخطام راحلته، ثم خا�س املخا�سة، فقال 
له اأبو عبيدة ›: لقد فعلت يا اأمري املوؤمنني فعاًل عظيماً عند اأهل االأر�ض!، نزعت 
خفيك، وُقدت راحلتك، وخ�ست املخا�سة!. ف�سك عمر يف �سدر اأبي عبيدة!؛ وقال: اأوه! 
كم اهلل  )ميد بها �سوته(، لو غريك يقولها، اأنتم كنتم اأذل النا�ض، واأ�سل النا�ض، فاأعزَّ

.)55(» باالإ�سالم، فمهما تطلبوا العزة بغريه ُيِذُلكم اهلل 

وبر�سله  باهلل  كفرت  لأمم  الق�س�س  ع�سرات  الكرمي،  كتابه  يف   ، اهلل  َذَكَر    æ
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)56( )اجلواب الكايف( لبن القيم )�س:47-46(.

تعالى:  قال  مقتدر،  عزيز  اأخذ  اهلل  فاأخذهم  الأر�س،  يف  وعمارتها  و�سدتها  بقوتها  واغرتت 
ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ   گ   ک      }
ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   تعالى:{ٺ   وقال   ،]15: ۀ}]ف�سلت  ڻ  
ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ  
چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ّبه اهلل )الَقِويُّ املَِتنُي(  چ}]العنكبوت:40[، بيان مف�سل لأنواع العذاب الذي �سَ
على من كذب ديَنه، وعادى ر�سَله، يقول ابن القيم وا�سفًا اأنواع العذاب: »وما الذي اأغرق 
اأهل االأر�ض كلهم حتى عال املاء فوق روؤو�ض اجلبال؟!، وما الذي �سلط الريح العقيم 
على قوم عاد حتى األقتهم موتى على وجه االأر�ض كاأنهم اأعجاز نخل خاوية، ودمرت 
ما مَرّ عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى �ساروا عربة لالأمم اإلى 
يف  قلوبهم  قطعت  حتى  ال�سيحة  ثمود  قوم  على  اأر�سل  الذي  وما  القيامة؟!،  يوم 
اأجوافهم وماتوا عن اآخرهم؟!، وما الذي رفع قرى قوم لوط حتى �سمعت املالئكة 
اأتبعهم  ثم  فاأهلكهم جميعاً،  �سافلها،  نبيح كالبهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها 
حجارة من �سجيل ال�سماء اأمطرها عليهم، فجمع عليهم من العقوبة ما مل يجمعه 
على اأمة غريهم والإخوانهم اأمثالها، وما هي من الظاملني ببعيد؟!، وما الذي اأر�سل 
على قوم �سعيب �سحاب العذاب كالُظلل فلما �سار فوق روؤو�سهم اأمطر عليهم ناراً 
اإلى جهنم،  اأرواحهم  ُنقلت  ثم  البحر  وقومه يف  اأغرق فرعون  الذي  وما  تلظى؟!، 
فاالأج�ساد للغرق واالأرواح للحرق؟!، وما الذي خ�سف بقارون وداره وماله واأهله؟!، 

وما الذي اأهلك القرون من بعد نوح باأنواع العقوبات ودمرها تدمرياً؟!«)56(.
æ  كان عمر بن عبد العزيز يف �سفر مع �سليمان بن عبد امللك، فاأ�سابتهم ال�سماء 
برعد وبرق وظلمة وريح �سديدة؛ حتى فزعوا لذلك!، وجعل عمر بن عبد العزيز ي�سحك!، 
فقال له �سليمان: ما ي�سحكك يا ُعمر؟!، اأما ترى ما نحن فيه!، قال: يا اأمري املوؤمنني! 
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هذا اآثار رحمته فيه �سدائد كما ترى، فكيف باآثار �سخطه وغ�سبَه؟!«)57(.

æ قال ابن رجب: »كان اأحمد يدعو ويقول: اللهم اأعّزن بطاعتك، وال تذلني 

عز  اإلى  املع�سية  ذل  من  انقلني  اللهم  اأدهم:  بن  اإبراهيم  دعاء  وكان  مبع�سيتك. 
العز  اأراد  فمن  العزيز  اأنا  وتعالى:  تبارك  اهلل  يقول  الإلهية  الآثار  بع�س  ويف  الطاعة. 

فليطع العزيز«)58(.

عز  اإلى  املعا�سي  ذل  من  عبدا  اهلل  اأخرج  »ما  الطائي:  ن�سري  بن  داود  قال    æ

التقوى اإال اأغناه بال مال، واأعزه بال ع�سرية، واآن�سه بال ب�سر«)59(.

æ   قال اإبراهيم اخلوا�س: »على َقدِر اإعزاز املرء الأمر اهلل؛ ُيلب�سه اهلل من عّزه، 
ويقيم له العزَّ يف قلوب املوؤمنني«)60(.

æ  قال اأبو بلج الفزاري »اأُتي احلجاج بن يو�سف برجل كان قد جعل على نف�سه اإن 
ظفر به اأن يقتله، قال: فلما دخل عليه، تكلم بكالم، فخلى �سبيله، فقيل له: اأي �سيء قلت؟!، 
اأطيق، وما ال  ا�سرف عني ما  املجيد،  العر�ض  ذا  يا  يا حميد،  يا عزيز،  قلت:  فقال: 

اأطيق، واكفني �سر كل جبار عنيد«)61(.

æ  يقول ابن القيم: �سمعت �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يقول: »اإن يف الدنيا جنة من 

مل يدخلها مل يدخل جنة االآخرة«)62(. قال: وح�سرته مرة �سلى الفجر، ثم جل�س يذكر 
اهلل -تعالى- اإلى قريب من انت�ساف النهار، ثم التفت اإيلَّ وقال: »هذه غدوتي، ولو مل 
النف�ض  اإجمام  بنية  اإال  الذكر  اأترك  »ال  وقال يل مرة:  �سقطت قوتي«،  الغداء  اأتغد 

واإراحتها الأ�ستعد بتلك الراحة لذكر اآخر«)63(.
)57( )البداية والنهاية ( لالإمام ابن كثري )�س: 1421( يف اأحدث �سنة )99 هـ(.

)58( )لطائف املعارف( للحافظ ابن رجب احلنبلي )�س:64( يف ف�سل )وظائف �سهر اهلل املحرم: املجل�س الثالث يف قدوم احلاج(.
)59( )�سفة ال�سفوة( لبن اجلوزي )جـ: 3 – �س: 132(.
)60( )�سفة ال�سفوة( لبن اجلوزي )جـ: 4 – �س: 101(.

)61( )الفرج بعد ال�سدة( لبن اأبي الدنيا )�س: 45( برقم )64(.
)62( مدارج ال�سالكني لبن القيم )جـ: 1 - �س: 454(.

)63( الوابل ال�سيب لبن القيم )�س: 63(.
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æ  قال طاوو�س بن كي�سان اليماين: دخلت على احلجاج بن يو�سف مبكة، فثنى يل 

و�سادا فجل�ست، فبينا نحن نتحدث اإذ �سمعت �سوت اأعرابي يف الوادي رافعا �سوته بالتلبية!، 
ن الرجل؟، قال: من اأفناء النا�ض)64(؛  فقال احلجاج: »َعليَّ بامللبي!، فاآُتَي به، فقال: مِمَّ
قال: لي�ض عن هذا �ساألتك!، قال: َفَعمَّ �ساألتني؟، قال: من اأي البلدان اأنت؟، قال: من 
اأهل اليمن؛ قال له احلجاج: فكيف َخّلفَت حممد بن يو�سف)65(؟، قال: َخّلفته َج�سيماً 
َخلَّفت  كيف  قال:  �ساألتني؟،  َفَعمَّ  قال:  �ساألتك!،  هذا  عن  لي�ض  قال:  واّلجًا!؛  خّراجاً 
للمخلوق!،  مطيعاً  للخالق  عا�سياً  غ�سوماً  ظلوماَ  َخلَّفته  قال:  النا�ض؟،  يف  �سريته 
تعلم مكانه مني؟!،  اأقدمك على هذا، وقد  ما  وقال:  )66( من ذلك احلجاج!،  فاْزورَّ
فقال له الأعرابي: اأفرتاه مبكانه منك اأعزَّ مني مبكان من اهلل تبارك وتعالى، واأنا 
وافٌد َبْيته، وقا�ٍض َدْينه، وُم�سّدق َنبّيه ¤؟!، قال: فوَجم)67(لها احلجاج، ومل يدِر له 
جواباً حتى خرج الرجل بال اإذن!. قال طاوو�س: فتبعته حتى اأتي امللتزم فتعلق باأ�ستار 
�سا  والرِّ جوارك،  اإلى  اللهف  يف  يل  فاجعل  األوذ،  واإليك  اأعوذ،  بك  فقال:  الكعبة، 
عد  اللهم  امل�ستاأثرين،  اأيدي  يف  عّما  وِغنًى  الباخلني،  مْنع  ب�سمانك، مندوحًة عن 
يف  اختفى  ثم  طاوو�س:  قال  احل�سنة.  وعادتك  القدمي،  ومعروفك  القريب،  بفرجك 
ي وَن�َسبي  النا�س فاألفيته بعرفات قائمًا على قدميه وهو يقول: اللهم اإن كنت مل َتْقبل َحجِّ
ن َوَرد  ِرمني اأجَر امل�ساب على ُم�سيبته، فال اأعلم ُم�سيبة اأْعظَم مِمّ وَتعبي، فال حَتْ

َحْو�سك وان�سرف حمروماً من �سعة َرحمتك«)68(.

æ  تولى اخلليفة العبا�سي »القائم باأمر اهلل«  عبداهلل بن اأحمد القادر اخلالفة عام 
بغداد عام )334 هـ(،  البويهيون م�سيطرين على اخلالفة منذ دخولهم  )422 هـ( وكان 

)64( اأفناء النا�س: اأي من اأَْخالطهم وعامتهم، فهو غري معروف، ول ُيعلم من هو وممن هو.
)65( حممد بن يو�سف الثقفي: اأخو احلجاج بن يو�سف وكان واليًا على اليمن.

ُر من الرجال: الغ�سباُن. يِّ )66( اْزورَّ منه: اأي غ�سب منه واأعر�س وانحرف بوجهه عنه، والزَّ
)67( الُوجوُم: الُعبو�ُس مع ال�سكوت على َغْيٍظ.

)68( )العقد الفريد( لبن عبد ربه الأندل�سي  )جـ:4 – �س: 9-8(.

المجموعة الثانية عشرة : الَقِويُّ - الَمِتيُن - الَعِزيُز - األّعُز
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باأيدي  األعوبة  اخللفاء  واأ�سبح  معاملها،  واندثرت  العبا�سية  اخلالفة  اأحوال  تدهورت  حيث 
حده،  تاوز  قد  »الب�سا�سريي«  ويدعى  قادتهم  اأحد  وكان  البويهيني،  وقادة  ووزراء  اأمراء 
الت�سيع  واأظهر  اهلل«،  باأمر  »القائم  العبا�سي  اخلليفة  و�سجن  اخلالفة،  دار  على  وهجم 
العمل(،  خري  على  بـ)حيَّ  واأّذن  م�سر،  �ساحب  الباطني  العبيدي  للم�ستن�سر  وخطب 
اأهل بغداد انتقامًا عظيمًا!. فلجاأ اخلليفة »القائم باأمر اهلل« يف حمنته  اأعيان  وانتقم من 
اإلى اهلل تعالى، وانغم�س يف طاعته، وكان ورعًا دينًا زاهدًا عامِلًا قوي اليقني باهلل تعالى كثري 
اإليه �سكواه يف ر�سالة خطها بيده، وعهد  اأر�سل  اأن  ال�سدقة وال�سرب، وبلغ من يقينه بربه 
بها اإلى اأعرابي، وطلب اإليه اأن ُتقراأ يف بيت اهلل احلرام، وُتعلق على اأ�ستار الكعبة، ومما 
ِلُع  جاء فيها : »اإلى اهلل العظيم، من امل�سكني َعبده، اللهم اإنك العامل بال�سرائر، املطَّ
على ال�سمائر، اللهم اإنك غنيٌّ بعلمك واطالعك على خلقك عن اإعالمي، هذا عبد 
العواقب  واألقى  �سكرها،  وما  ِنْعَمتك  كفر  قد  الب�سا�سريي(،  )يق�سد  عبيدك  من 
وما ذكرها، اأطغاه حلمك، وجترب باأمانك، حتى تعّدى علينا بْغيا، واأ�ساء اإلينا عتواً 
ِلُع العامل، واملن�سف احلاكم، ِبك  وعدواً، اللهم َقلَّ النا�سر، واعتزَّ الظامل، واأنت املطَّ
نعتز  ونحن  باملخلوقني،  علينا  تعّزز  فقد  يديه،  بني  من  نهرب  واإليك  عليه،  نعتز 
بك يا رب العاملني، اللهم اإنَّا حاكمناه اإليك، وتوكلنا يف اإن�ساِفنا منه عليك، ورفعنا 
ُظاَلَمَتَنا هذه اإلى َحَرمك، ووِثقنا يف ك�سفها بكَرِمك، فاحكم بيننا باحلق واأنت خري 
اللهم  باالإثم،  ة  اْلِعزَّ اأخذته  واأرنا ما نرجتيه، فقد  فيه،  واأْظهر قدرتك  احلاكمني، 
فا�سلبه عزه، وملكنا بقدرتك نا�سيته، يا اأرحم الراحمني، يا رب العاملني، و�سلى اهلل 
على حممد«)69( فما لبث اأن ُقتل »الب�سا�سريي« على يد طغرلبك ال�سلجوقي، وبعث براأ�سه 
اإلى اخلليفة، بعد اأن اخرجه من �سجنه معززًا مكرمًا، وبذلك اأ�سقطت دولة البويهيني على 

اأيدي ال�سالجقة وانتهت �سيطرتهم عام )447 هـ(.
)69( انظر )تاريخ دم�سق( لبن ع�ساكر )جـ:53 – �س: 84(، و)�سري اعالم النبالء( للذهبي عند ترجمة اخلليفة العبا�سي: 
القائم باأمر اهلل عبداهلل بن اأحمد بن اإ�سحاق )رقم: 3127 - �س:2337(، و)تاريخ اخللفاء( جلالل الدين ال�سيوطي )�س: 

299(، و)تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�ساهري والأعالم( للذهبي )جـ:31 – �س: 231-230(.
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الـمجـمـوعـ13ـة

ُة ْوِميَّ مو�سوع الأ�سماء: الَقيُّ

)43 - 42 - 41(

وُم الَغِنيُّ - الَوا�ِسُع - الَقيُّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

: ورد يف القراآن الكرمي )18 مرة(، منها قوله تعالى:{ەئ  ەئ  وئ  وئ       æ  الَغِنيُّ

حديث  ال�سنة  ومن  ېئ}]احلج:64[،  ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ  
ونحن  اْلَغِنىُّ  اأنت  اأنت،  اإل  اإله  ل  اهلل  اأنت  )اللهم  قال:   ¤ النبي  اأن   ، عائ�سة 

الفقراء، اأنزل علينا الغيث، واجعل ما اأنزلت لنا قوة وبالغا اإلى حني()1(.

گ   گ   تعالى:{  قوله  منها  مرات(،   9( الكرمي  القراآن  يف  ورد  الَوا�ِسُع:    æ

يرد  ومل  ڻ}]البقرة:115[،  ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   
ال�سم يف ال�سنة ب�سند �سحيح.

وُم: ورد يف القراآن الكرمي )3 مرات(، منها قوله تعالى:{ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    æ  الَقيُّ

اأمٌر  اإذا كربه   ،¤ كان النبي   :‹ اأن�س  ہ  ہ}]البقرة:255[، ومن ال�سنة حديث 
قال: )يا حيُّ  يا قيوُم، برحمتك اأ�ستغيث()2(.

ثانيًا: املعنى اللغوي:

: �سفة م�سبهة على وزن )فعيل(، ملن ات�سف بـ)الِغَنى(، فعله: َغِنَي َيْغَنى  æ  الَغِنيُّ

: ذو  ، والِغَنى: �سد الفقر، ويكون باعتبار اْلِكَفاَية، وقلة احلاجة، والغنيٌّ ِغنًى، فهو َغنيٌّ

)1( رواه اأبو داود و�سححه الألباين يف �سحيح اأبي داود برقم )217(.
)2( رواه الرتمـذي وح�سنه الألباين يف �سـحيح الرتمـذي برقم )2796(.
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الَي�سار والَوْفر واملال؛ الذي لي�ض مبحتاج اإلى غريه، و�ُسمي بذلك لكفايته وا�ستغنائه 
باملال الذي عنده عن غريه، وهذا جماٌز، فلي�س يف العامل اأحٌد غنيًا يف احلقيقة، بل الكل 
اإمنا هو عارية من اهلل  اأيدي اخللق  اأمور الدنيا، وكل ما يف  اإلى بع�س يف  حمتاٌج بع�سهم 
على   ) و)اْلَغِنىُّ التام،  ال�ستغناء  معه  يكون  اأن  ميكن  ول  ذاتي،  املخلوق  وفقر   ،) )اْلَغِنىُّ
، وغناه ذاتي، فهو  ال يحتاج اإلى اأحد يف  احلقيقة، وذو الِغَنى املطلق هو اهلل 

�سيء، وكل اأحد حمتاج اإليه يف كل �سيء، قال تعالى: { ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  

ھ  ھ   ے        ے} ]فاطر:15[)3(.
َعة(، فعله: و�ِسَع َي�َسُع �َسَعًة، فهو وا�سع،  æ الَوا�ِسُع: ا�سم فاعل للمو�سوف بـ)ال�سَّ

اَقة، قال تعالى: { ڻ   الِغنى واجِلَدة والطَّ والُع�سر، وهي:  يق  ال�سِّ َعة: نقي�س  وال�سَّ
االأمكنة،  يف  وتكون  وكرثة،  زيادة  اأي  ۀ}]البقرة:247[،  ۀ   ڻ   ڻ  
كقوله تعالى: {ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ}]العنكبوت:56[، ويف الفعل، 
كقول  احلال  ويف  ٹ}]الأعراف:156[،  ٹ    ٹ   ٿ     } تعالى:  كقوله 
اهلل يعطي عن �سعة؛  اهلل تعالى: {ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ}]الطالق:7[، يقال: 
اأي عن غنى، و)الوا�ِسُع(: الكثري العطاء، الذي َي�َسُع مِلا ُي�ساأَل، والذي و�ِسَع رزُقه 

جميع َخلِقه، وو�ِسَع ِغناه كل َفْقر، وو�ِسعْت رحمته وعلمه كل �سيء)4(.

وُم: �سيغة مبالغة من ا�سم الفاعل )القائم( على وزن )َفْيُعول(، ت�سريف فعله:  æ  الَقيُّ

وم وقيَّام وقيِّم، واأ�سل الِقيام يف كالم العرب: االْنِت�ساُب  قاَم َيُقوم َقْومًا وِقيامًا فهو قائم وَقيُّ

 )3( انظر: )ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي )�س: 117(، و)معجم مقايي�س اللغة( لبن فار�س )جـ:4- �س:397( 
مادة: )غني(، و)املفردات( للراغب الأ�سفهاين )جـ: 2 - �س :474( مادة: )غني(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن 
الأثري )جـ: 3 - �س: 390(، مادة )غنا(، و)ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 15 - �س: 135(: مادة: )غنا(، ومعجم اللغة 

العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: غ ن ي(.
)4( انظر: )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الّزّجاج )�س: 51(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�س: 72(، و)معجم 
مقايي�س اللغة( لبن فار�س )جـ:6- �س:109( مادة: )و�سع(، و)املفردات( للراغب الأ�سفهاين )جـ: 2 - �س :677( مادة: 
)و�سع(، و)النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 5 - �س: 184(، مادة )و�سع(، و)ل�سان العرب( لبن منظور 

)جـ: 8 - �س: 392(، مادة: )و�سع(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: و �س ع(.

وُم المجموعة الثالثة عشرة : الَغِنيُّ - الَواِسُع - الَقيُّ
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للن�ساط  اأ�ستعري  ثم  قائم،  فهو  ِرجليه،  على  وا�سَتَقل  الرجل  نه�س  فاإذا  للجلو�ض،  امل�ساد 
والتدبري واالإ�سالح واحلفظ والرعاية، لأن �ساأن من يعمُل عماًل مهمًا اأن ينه�َس له، ويقوم 
عليه، ويتكفل به، يقال: قمت بال�سيء اإذا وليته بالرعاية وامل�سلحة واحلفظ، قال تعالى: 
{ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ }]املائدة: 97[، اأي: انتعا�سًا ونهو�سًا تقوم 
بها م�سالح العباد يف اأمور دينهم ودنياهم، لأن اهلل  جعل الكعبة �سببًا يف اأحكام �سرعية؛ 
كان ِبها نهو�س و�سالح اأهل مكة وغريهم من العرب؛ فهي لهم كالِعماد الذي يقوم به البيت؛ 
فياأَمُن به اخلائف، ويقوى فيه ال�سعيف؛ ويق�سده التجار واحلجاج والُعّمار؛ فهي ِعماُد الدين 
وُم(: القائم بنف�سه مطلقاً ال بغريه، والقائم على تدبري كل  والدنيا، واهلل  هو )الَقيُّ
�سيء من اأمور خلقه: يف اإن�سائهم ورزقهم وحفظهم وح�سابهم، حتى ال ُيت�سور وجود 
وُم(: الَقيِّم بحفظ كل �سيء،  )5(، قال ابن جرير: »)الَقيُّ �سيء، وال دوام وجوده اإال به 

ورزقه، وتدبريه، وت�سريفه فيما �ساء واأحب، من تغيري وتبديل وزيادة ونق�ض«)6(.

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

يقول  اإليه«)7(،  حمتاج  اأحد  وكل  �سيء،  يف  اأحد  اإلى  يحتاج  ل  »الذي   : الَغِنيُّ   æ

اإليه، ولي�ض به حاجة  الغني بذاته، الذي كل ما �سواه حمتاج   ) ابن القيم: »)الَغِنيُّ
ن�سرتهم،  ا�ستغنى عن اخللق، وعن  الذي   ) »)الَغِنيُّ وقال اخلطابي:  اأحد«)8(،   اإلى 
وتاأييدهم مللكه، فلي�ست به حاجة اإليهم، وهم اإليه فقراء حمتاجون«)9(،  وقال ال�سيخ 

)5( انظر: )ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي )�س: 145(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�س: 81(، و)املفردات( 
للراغب الأ�سفهاين )جـ: 2 - �س :538( مادة: )قوم(، و)ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 12 - �س: 496(: مادة: )قوم(، 
للبقاعي عند  الدرر(  وتف�سري )نظم  مادة )قيم(،  4 - �س: 134(،  الأثري )جـ:  والأثر( لبن  و)النهاية يف غريب احلديث 
تف�سري: ]املائد:97[، وتف�سري )مدارك التنزيل( للن�سفي عند تف�سري: ]املائد:97[، وتف�سري )التحرير والتنوير( لبن عا�سور 
و)اأ�سماء اهلل  و م(،  ق  لأحمد خمتار عمر )مادة:  املعا�سرة  العربية  اللغة  ومعجم  و]املائد:97[،  ]البقرة:3[،  تف�سري:  عند 

احل�سنى: درا�سة يف البنية والدللة( لأحمد خمتار عمر )�س:73  و91(.
)6( تف�سري )جامع البيان( للطربي عند تف�سري ]اآل عمران: 2[.

)7( )ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 15 - �س: 135( وعزاه لبن الأثري.
)8( )�سفاء العليل( لبن القيم )جـ:2 - �س: 787(.

)9( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�س:92 - 93(.
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( .. هو الغني بذاته، الذي له الغنى التام املطلق، من جميع الوجوه  ال�سعدي: »)الَغِنيُّ
الوجوه،  من  بوجه  نق�ض  اإليها  يتطرق  فال  �سفاته،  وكمال  لكماله،  واالعتبارات 
وال ميكن اأن يكون اإال غنياً؛ الأن غناه من لوازم ذاته، كما ال يكون اإال خالقاً قادراً 
رازقاً حم�سناً فال يحتاج اإلى اأحد بوجه من الوجوه، فهو الغني الذي بيده خزائن 

ال�سماوات واالأر�ض، وخزائن الدنيا واالآخرة«)10(. 

خلقه«)11(،  جميع  رزقه  وو�سع  عباده،  مفاقر  غناه  و�سع  الذي  »الغني  الَوا�ِسُع:    æ

واجلود  واالإف�سال  بالكفاية  كلهم  خلَقه  َي�َسُع  الذي  »)الَوا�ِسُع(:  جرير:  ابن  قال 
الكثري مقدوراته ومعلوماته، واعرتاف  والتدبري«)12(، ويقول احلليمي: »)الَوا�ِسُع( 
له باأنه ال يعجزه �سيء، وال يخفى عليه �سيء، ورحمته و�سعت كل �سيء«)13(. وقال 
ال�سيخ ال�سعدي: »)الَوا�ِسُع( ال�سفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث ال يح�سي اأحد ثناء 
الف�سل  وا�سع  وامللك،  وال�سلطان  العظمة  وا�سع  اأثنى على نف�سه،  عليه، بل هو كما 

واالإح�سان، عظيم اجلود والكرم«)14(.

وُم: »القائم بتدبري اأَمر َخلقه يف اإن�سائهم، ورزقهم، وعلمه باأمكنتهم«)15(،  æ  الَقيُّ

وُم(: القائُم الدائُم بال زوال .. الَقيُِّم على كلِّ �سيٍء بالرعاية  قال اخلطابي: »)الَقيُّ
وُم( الذي قام بنف�سه؛ فلم يحتج اإلى اأحد، وقام كل  له«)16(، وقال ابن القيم: »)الَقيُّ
وُم( القائم على  �سيء به، فكل ما �سواه حمتاج اإليه بالذات«)17(، وقال احلليمي: »)الَقيُّ
وُم(:  كل �سيء من خلقه؛ يدبره مبا يريد -جلَّ وعال«)18(. وقال ال�سيخ ال�سعدي: »)الَقيُّ

)10( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 19(.
)11( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�س:72(.

)12( تف�سري )جامع البيان( للطربي، عند تف�سري: ]البقرة:115[.
)13( )الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 - �س: 115(.

)14( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 20(.
)15( )ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 12 - �س: 504(.  وعزاه للزجاج .

)16( )�ساأن الدعاء( للخطابي )�س: 80 - 81(.
)17( )مدارج ال�سالكني( لبن القيم )جـ:2 - �س: 111(.
)18( )الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 - �س: 131(.
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القائم بنف�سه، القيوم الأهل ال�سموات واالأر�ض، القائم بتدبريهم واأرزاقهم، وجميع 
اأحوالهم«)19(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

َعة(، واهلل   وُم: هناك ارتباط وثيق بني )اْلِغَنى( و)ال�سَّ æ  الَغِنيُّ - الَوا�ِسُع - الَقيُّ

وا�سع اْلِغَنى، كما قال تعالى: {ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  
وتكون يف جميع  اأعم يف معناه من )الَغِنّي(،  اأن )الَوا�ِسع(  ڳ}]الن�ساء:130[، غري 
وَجِميِع  لَه  وَف�سْ ْزَقه  ورِّ وِعْلِمه  ورَّْحمته  ِغَناه  يف  عظيمة  َعة  �سَّ ذو  فاهلل   ال�سفات، 
َكماالِته، يقول ابن القيم: »واهلل �سبحانه هو )الَوا�ِسُع( اأي وا�سع العطاء، وا�سع الغنى، 
الزجاجي:  ويقول  واملعان«)20(،   الذوات  يف  تكون  والب�سطة  َعة  وال�سَّ  .. الف�سل  وا�سع 
(، ويت�سرف فيما ال يت�سرف  »)الَوا�ِسُع( قد يت�سمن من املعنى ما ال يت�سمنه )الَغِنيُّ

يف )الَغِنّي(؛ كقولنا: يا وا�سع الف�سل، يا وا�سع الرحمة، وكقوله تعالى: { ۋ  ۋ  
بكل  علمك  واأحاط  �سيء،  كل  رحمتك  عمت  }]غافر:7[،  ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  
وُم( فهو القائم بنف�سه، الغني بذاته، امل�ستغني عن غريه، والقائم  �سيء«)21(. اأما )الَقيُّ
َعة( من  بتدبري اأمر خلقه يف اإن�سائهم ورزقهم؛ وكل �سيء مفتقر اإليه، و)اْلِغَنى( و)ال�سَّ

. تة  لوازم َقيُّْوِميَّ

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )الَغِنّي( »�سفة )اْلِغَنى( وهي �سفٌة  æ  الَغِنيُّ

ڦ  ڦ   ڦ   ڤ    } تعالى:  قال  وال�سنة«)22(،   بالكتاب  هلل   ثابتٌة  ذاتيٌَّة 
ومن   ،]28 چ}]التوبة:  چ   ڃڃ   ڃڃ   ڄ        ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  

)19( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 19(.
)20( انظر )طريق الهجرتني( لبن القيم: )�س:300(، و)ال�سواعق املر�سلة( لبن القيم: )جـ: 4 - �س: 1375(.

)21( )ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي )�س: 73(.
( لل�سقاف )�س: 191(. )22( )�سفات اهلل 
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ال�سنة قوله ¤:).. ومن ي�ستعفف يعفه اهلل، ومن ي�ستغن يغنه اهلل ..()23(.

َعة( كو�سف  æ  الَوا�ِسُع: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )الَوا�ِسع( »�سفة )ال�سَّ

ذات  و)التو�سيع( على الغري كو�سف فعل«)24(، قال تعالى: { ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئوئ} ]الأنعام:80[، وقوله تعالى: {ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ}]الذاريات : 47[، 
ــع اهلل عليه  ورجل و�سَّ  .. النا�ض يق�سى يوم القيامة  اأول  ¤: )اإنَّ  ال�سنة قوله  ومن 
ع  واأعطاه من اأ�سناف املال ..()25(، ودعاوؤه ¤ يف �سالة اجلنازة: ).. واأكرم ُنُزَله، وو�سِّ

مدخله..()26(.

)القيومية(  »�سفة  وم(  ا�سمه -�سبحانه )الَقيُّ امل�ستقة من  ال�سفة  وُم:  الَقيُّ   æ

ەئ    } تعالى:  قال  وال�سنة«)27(،  بالكتاب  هلل   ثابتٌة  ذاتيٌَّة  �سفٌة  وهي 
ې   ې   ې           ۉ   ۉ    ۅ    تعالى:{ۅ   وقوله   ،]111  : ]طه  وئ}  وئ   ەئ  
م  َقيِّ اأنت  لك احلمد؛  ¤ يف تهجده: )..  النبي  ال�سنة دعاء  ې}]الرعد:33[، ومن 
اأمٌر، قال: )يا حيُّ يا  اإذا كَربُه   ¤ ال�سماوات والأر�ض ومن فيهن()28(، وكان الّنبي 

وُم برحمِتك اأ�ستغيُث()29(. قيُّ

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

ِميُد: ورد القرتان مع ا�سمه -�سبحانه )الَغِنّي( )10 مرات( منها قوله تعالى:  æ  احْلَ

 – اأنه  اإلى  ]فاطر:15[، لالإ�سارة  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے}   }
�سبحانه – غنٌي عن عباده، وعن عبادتهم، ولي�ست به حاجة لأحد يف �سيء؛ ومع ذلك فهو حميد، 
يحمد من اأطاعه وعبده، ويجازيه اأف�سل اجلزاء مع غناه عن عبادته، وهذا غاية الإكرام والف�سل، 

)23( رواه البخاري برقم )1469(، وم�سلم برقم )1053(. 
)24( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س: 438(.

)25(  رواه م�سلم برقم )1905(.
)26( رواه م�سلم برقم )963(.

)27( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س: 412(.
)28( رواه البخاري برقم )7385(.

)29( رواه الرتمذي وح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )4777(. 
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وقيل: اأنه مع غناه – �سبحانه -  عن عبادة خلقه، وطاعتهم، فهو ياأمرهم بها رحمة بهم، و�سفقة 
فال  »{   ھ  ھ   ے}  الرازي:  قــال  عليها،  متوقفة  والآخرة  الدنيا  �سعادتهم يف  لأن  عليهم، 

ياأمركم بالعبادة الحتياجه اإليكم، واإمنا هو الإ�سفاقه عليكم«)30( لأنه { ے}.

æ  احَلِليُم: ورد القرتان مع ا�سمه �سبحانه )الَغِنّي( مرة واحدة يف قوله تعالى:{ ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ}]البقرة:263[، وحكمة 
ذلك  - واهلل اأعلم - كما قال ابن القيم: »وفيه معنيان: اأحدهما: اأن اهلل غني عنكم، لن 
يناله �سيء من �سدقاتكم، واإمنا احلظ االأوفر لكم يف ال�سدقة، فنفعها عائد عليكم 
ال اإليه -�سبحانه وتعالى، فكيف مينُّ بنفقته ويوؤذي، مع غنى اهلل التام عنها وعن 
ّمن هذا: الوعيد  كل ما �سواه؟!، ومع هذا فهو حليم اإذ مل يعاجل املاّن بالعقوبة، و�سُ
له والتحذير. واملعنى الثاين: اأنه -�سبحانه وتعالى- مع غناه التام من كل وجه فهو 
املو�سوف باحللم والتجاوز وال�سفح، مع عطائه الوا�سع و�سدقاته العميقة، فكيف 

يوؤذي اأحدكم غريه مبنه واأذاه، مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره«)31(.

æ  الَكِرمُي: ورد القرتان مع ا�سمه -�سبحانه )الَغِنّي( مرة واحدة يف قوله تعالى: {  ھ     

ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ}]النمل:40[، وحكمة ذلك - واهلل اأعلم - 
كما قال ابن القيم: »اهلل �سبحانه غني كرمي، عزيز رحيم، فهو حم�سن اإلى عبده مع غناه 
عنه، يريد به اخلري، ويك�سف عنه ال�سر، ال جللب منفعة اإليه من العبد، وال لدفع م�سرة، 
بل رحمة منه واإح�ساناً«)32(، وقيل اإنَّ اهلل غني عن عباده، ول ي�سره كفر من كفر، اأو مع�سية من 
ع�سى، ومع ذلك فهو - �سبحانه - كرمي؛ ومن كرمه: كرثة ف�سله على من يكفر بنعمه، ويجعلها 
ل اهلل عليه؛ باأن عَبد غري اهلل، فاإن اهلل  و�سيلة اإلى مع�سيته، يقول ابن عا�سور: »من كفر َف�سْ

غني عن �سكره، وهو كرمي يف اإمهاله ورزقه يف هذه الدنيا«)33(.
)30( )تف�سري مفاتيح الغيب( للرازي عند تف�سري : ]فاطر: 15[.

)31( )طريق الهجرتني و باب ال�سعادتني( لبن القيم )�س: 302(.
)32( )اإغاثة اللهفان ( لبن القيم )جـ: 1 - �س: 41(.

)33( تف�سري )التحرير والتنوير( لبن عا�سور عند تف�سري )الآية:40 من النمل(.
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يف  واحدة  مرة  )الغني(  �سبحانه  ا�سمه  مع  ك�سفة  القرتان  ورد  الرحمن:    æ

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺ    ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ    } تعالى:  قوله 
]الأنعام:133[،  ڦ}   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ  
وحكمة ذلك - واهلل اأعلم - لالإ�سارة اإلى اأن اهلل  غنٌي عن جميع خلقه، من جميع الوجوه، 
فال تنفعه طاعتهم، ول ت�سره مع�سيتهم، وهم الفقراء اإليه يف جميع �سوؤونهم واأحوالهم، 
ومع كونه  غنيًا عنهم فهو رحيم بهم، يريد بهم الي�سر، ول يريد بهم الع�سر، ويغدق 
لعله  ويرزقه،  الكفور  وميهل  ويكرمه،  ال�سكور  ويجازي  ال�سر،  عنهم  ويدفع  اخلري،  عليهم 
يتذكر اأو يخ�سى، وكل ذلك رحمة منه وف�سال، يقول ال�سوكاين: »{ ڀ  ڀ} اأي 
عن خلقه ال يحتاج اإليهم، وال اإلى عبادتهم، وال ينفعه اإميانهم، وال ي�سّره كفرهم، 
ومع كونه غنياً عنهم، فهو ذو رحمة بهم، ال يكون غناه عنهم مانعاً من رحمته لهم، 
وما اأح�سن هذا الكالم الربان واأبلغه، وما اأقوى االقرتان بني الغنى والرحمة يف 
هذا املقام، فاإن الرحمة لهم مع الغنى عنهم هي غاية التف�سل والتطّول«)34(، ويقول 
القا�سمي: »{ ڀ  ڀ} عن جميع خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء اإليه 
لهم،  تكمياًل  بالتكليف،  عليهم  اأي: يرتحم  اأحوالهم:{   ٺ  ٺ}   يف جميع 
وميهلهم على املعا�سي. وفيه تنبيه على اأن ما �سبق ذكره من االإر�سال لي�ض لنفعه 

�سبحانه، بل لرتحمه على العباد«)35(.

æ  اٱْلَعِليُم: ورد القرتان مع ا�سمه -�سبحانه )الَوا�ِسع( )7 مرات( منها قوله تعالى: 

 – اأعلم  واهلل   - ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ}]البقرة:261[، وحكمة ذلك   }
الإحكام  وما  وال�سهادة،  الغيب  �سيء يف عامل  بكل  اأحاطت  التي  �سعة علمه   للدللة على 
قد  وجمادات  ونباتات  دواب  من  يحويه  وما  امل�سهود  الكون  يف  الدقيق،  والنتظام  العجيب، 
اأُحكمت اأمورها، وُدبرت معاي�سها، وُهديت ملا فيه منافعها، اإل اأحد مظاهر هذا العلم الوا�سع. 

)34( تف�سري ال�سوكاين )فتح القدير( عند تف�سري: ]الأنعام: 133[.
)35( تف�سري القا�سمي )حما�سن التاأويل( )جـ:6 �س:726-727  عند تف�سري: ]الأنعام: 133[.
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ومن دلئله يف باب العطاء كما اأ�سارت الآية ال�سابقة اأنه  عليم مبن ي�ستحق ف�سله، ومن 
ي�ستحق عدله، فيو�سع على هذا بف�سله، وي�سيق على هذا بعدله، وهو بكل �سيء عليم،  يقول 
وهما:  ل�سياقهما  مطابقني  احل�سنى  اأ�سمائه  من  با�سمني  االآية  »فختم  القيم:  ابن 
)الَوا�ِسُع( و)اْلَعِليُم( فال ي�ستبعد العبد هذه امل�ساعفة، وال ي�سيق عنها عطنه)36(، فاإن 
امل�ساعف -�سبحانه- وا�سع العطاء، وا�سع الغنى، وا�سع الف�سل، ومع ذلك فال يظن اأن 
�سعة عطائه تقت�سي ح�سولها لكل منفق، فاإنه عليم مبن ت�سلح له امل�ساعفة، وهو اأهل 
لها، ومن ال ي�ستحقها وال هو اأهل لها، فاإن كرمه وف�سله -�سبحانه تعالى- ال يناق�ض 
حكمته، بل ي�سع ف�سله موا�سعه؛ ل�سعته ورحمته، ومينعه من لي�ض من اأهله بحكمته 
وعلمه«)37(، ويقول يف مو�سع اآخر: »فاإنه وا�سع العطاء، عليم مبن ي�ستحق ف�سله، ومن 

ي�ستحق عدله، فيعطي هذا بف�سله، ومينع هذا بعدله، وهو بكل �سيء عليم«)38(.

ِكيُم: ورد القرتان مع ا�سمه -�سبحانه )الَوا�ِسع( مرة واحدة يف قول اهلل تعالى:  æ  اٱحْلَ

{ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ}]الن�ساء:130[، 
و�سر ذلك - واهلل اأعلم - كما اأ�سار ال�سيخ عبد الرحمن ال�سعدي عند تف�سريه لقوله تعالى: 
{ گ  گ  گ  ڳ}]الن�ساء:130[: »اأي كثري الف�سل، وا�سع الرحمة، و�سلت 
يعطي  اأي:  )حكيماً(  ذلك  مع  وكان  علمه،  اإليه  و�سل  حيث  اإلى  واإح�سانه  رحمته 
بحكمته ومينع حلكمته، فاإذا اقت�ست حكمته منع بع�ض عباده من اإح�سانه؛ ب�سبب 
يف العبد ال ي�ستحق معه االإح�سان، حرمه عداًل وحكمة«)39(، فاهلل -�سبحانه وتعالى- 
يف  واإح�سانه  ف�سله  ي�سع  احلكمة،  وا�سع  فهو  والإح�سان؛  والف�سل  العطاء  وا�سع  كونه  مع 
اأف�سل موا�سعه، فيعطي هذا بف�سله وكرمه، ومينع هذا بعدله ورحمته، وكم من العباد من 

ِلُح اإميانه اإل الفقر؟!، ولو ب�سط اهلل له الرزق، وو�سعه عليه لأف�سده ذلك. ل ُي�سْ
)36( العطن هنا: ال�سرب واحليلة.

)37( )طريق الهجرتني و باب ال�سعادتني( لبن القيم )�س: 300(.
)38( )طريق الهجرتني و باب ال�سعادتني( لبن القيم )�س: 308(

)39( تف�سري ال�سعدي عند تف�سري: ]الن�ساء: 171[.
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�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ  الأثر العلمي العتقادي:

املطلق  التام  الغنى  له  الذي  وُم،  الَقيُّ الَوا�ِسُع  الَغِنيُّ  هو   - وتعالى  �سبحانه   - اهلل 
من جميع الوجوه والعتبارات، الوا�سع ال�سفات والنعوت، وا�سع العظمة وال�سلطان وامللك، 
الذي ل  بنف�سه -�سبحانه،  القائم  القيوم  والكرم،  والح�سان، عظيم اجلود  الف�سل  وا�سع 
يحتاج اإلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنف�سه عمن �سواه، وهو املقيم 

لغريه، فال قيام لغريه اإل باإقامته وهذا من كمال قدرته.

æ  الأثر العملي:

والف�سل، و)الغنى( . 1 العطاء  وا�سع  لأنه هو )الغني(،  بالعبادة؛  اإفراد اهلل  
و�سف ذاتي له، وما �سواه من اخلالئق مفتقر اإليه، فالأمر كله له، وامللك كله له، 

وجميع اخللق مربوبون مملوكون، فكيف ُيتخذ منهم معبوٌد مع اهلل؟!. 

اخلوف من اهلل، ومراقبته يف ال�سر والعلن، فهو -�سبحانه- القيوم املطلع على العبد . 2
يف كل اأحواله قال تعالى: {ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ېى}]الرعد:33[.

؛ لأن الفقر �سفة ذاتية مالزمة للعبد يف جميع اأحيانه، . 3 الفتقار التام اإلى اهلل 
ول حول ول قوة له اإل باهلل -تعالى، ول ي�ستغني عن ربه -�سبحانه- طرفة عني؛ 
لأنه -�سبحانه- الغني ذو الغنى املطلق، الوا�سع الذي و�سع كل �سيء رحمة وعلمًا، 

القيوم الذي ل يحتاج اإلى اأحد، وكل اأحد حمتاج اإليه.  

اأن يكون املوؤمن غني النف�س، متعففًا، زاهدًا مبا يف اأيدي النا�س، وقد جاء عنه¤: . 4
)لي�ض الغنى عن كرثة العر�ض، ولكن الغنى غنى النف�ض()40(، وهذا يثمر 
ال�ستغناء باهلل -تعالى- وحده، وعزة النف�س، والتعفف والزهد، وعدم التذلل اأو 

التعلق مبا يف اأيدي النا�س.
)40( رواه البخاري برقم )6446(.
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 الإنفاق يف وجوه اخلري، والجتهاد يف الطاعات لتحقيق وعد اهلل الغني الوا�سع . 5

القيوم    يف بركة املال والعمل، وم�ساعفة الثواب واحل�سنات، وزيادة الأجر   كما   
قال   �سبحانه:  { ک  ک  ک  ک  گ  گ}]الأنعام:160[.  

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:
وُم( من الأ�سماء الدالة على �سفات اهلل الذاتية )اْلِغَنى  )الَغِنيُّ - الَوا�ِسُع - الَقيُّ

وال�َسَعة والقيومية(، وهي �سفات ذات، مل يزل -ول يزال- اهلل مت�سفًا بها، ول تعلق لها 
بامل�سيئة، ولذا كان من املنا�سب دعاء اهلل، والتو�سل اإليه، والثناء عليه بها، يف جميع اأغرا�س 
الدعاء وحاجات العبد .. ويتاأكد ذلك عند طلب املغفرة والرحمة والغيث والن�سر، قال تعالى 

:{ ڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک     ک   على ل�سان نبيه �سعيب  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ}]الأعراف:89[، وقال تعالى عن حملة عر�سه �سبحانه: 

ۈ   ۈ    ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ       ۓ   ۓ    }
ى   ې   ې   ې     ې     ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  
ى   ائ   ائ}]غافر:7[، ومما جاء عن نبينا ¤ قوله:)اإنكم �سكومت جدب دياركم، 
ي�ستجيب  اأن  ووعدكم  اهلل   اأمركم  وقد  عنكم،  زمانه  اإبان  عن  املطر  وا�ستئخار 

لكم: احلمد هلل رب العاملني، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ل اإله اإل اهلل يفعل 

ما يريد، اللهم اأنت اهلل ل اإله اإل اأنت، اأنت الغني ونحن الفقراء، اأنزل علينا الغيث، 

واجعل ما اأنزلت لنا قوة وبالغا اإلى حني()41(، وقوله ¤: )من قال اأ�ستغفر اهلل الذي 

ل اإله اإل هو احلي القيوم واأتوب اإليه ُغِفر له واإن كان قد فر من الزحف()42(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:
æ  عن اأبي هريرة ›: اأن النبي ¤ قال: )بينا اأيوب  يغت�سل عريانًا، فَخّر 
عليه جراٌد من ذهب، فجعل اأيوب يحتثي يف ثوبه، فناداه رّبه: يا اأيوب، اأمل اأكن 

)41( رواه اأبو داود وح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )2310(.
)42( رواه اأبو داود و�سححه الألباين يف �سحيح اأبي داود برقم )1517(.
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فال  بركتك()43(،  عن  بي  غنى  ل  ولكن  وعّزتك،  بلى  قال:  ترى؟،   عما  اأغنيتك 

غنى لأحد عن بركة اهلل الغني، واإح�سانه على عباده، واأن حت�سيل ذلك اأمٌر م�سروع عند 
اخلالئق كّلها حتى الأنبياء والر�سل عليهم ال�سالم، وقد كان من دعاء النبي ¤ يف القنوت: 

).. وبارك يل فيما اأعطيت ..()44(. 

æ  عن اأبي هريرة › قال: قال النبي ¤: )اإن اهلل -تعالى- يقول: يا ابن اآدم، 
تفرغ لعبادتى اأمالأ �سدرك غنى، واأ�سد فقرك، واإن ل تفعل مالأت يديك �سغاًل، ومل 

اأ�سد فقرك()45(.

æ عن اأن�س بن مالك ›، قال: »اأن رجاًل دخل امل�سجد يوم اجلمعة، ور�سول اهلل ¤ 
قائم يخطب، فا�ستقبل ر�سول اهلل ¤ قائما، ثم قال: يا ر�سول اهلل، هلكت الأموال، وانقطعت 
اللهم  اأغثنا،  )اللهم  قال:  ثم  يديه،   ¤ اهلل  ر�سول  فرفع  يغيثنا،  اهلل  فادع  ال�سبل)46(، 
اأغثنا، اللهم اأغثنا(، قال اأن�س: ول واهلل، ما نرى يف ال�سماء من �سحاب، ول قزعة)47(، وما 
بيننا وبني �َسْلع)48( من بيت ول دار، قال: فطلعت من ورائه �سحابة مثل الرت�س)49(، فلما 
تو�سطت ال�سماء انت�سرت ثم اأمطرت. فال واهلل ما راأينا ال�سم�س �ستًا، فدخل رجل من ذلك 
¤ قائم يخطب، فا�ستقبله قائما، فقال:  الثانية - ور�سول اهلل  الباب يف اجلمعة - يعني 
يا ر�سول اهلل، هلكت الأموال، وانقطعت ال�سبل، فادع اهلل مي�سكها عنا!، قال: فرفع ر�سول 
اهلل يديه، ثم قال: )اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على االآكام والظراب)50(، وبطون 

االأودية، ومنابت ال�سجر(، قال: فاأقلعت، وخرجنا من�سي يف ال�سم�س«)51(.
)43( رواه البخاري برقم )279(.

)44( رواه الرتمذي و�سححه الألباين يف �سحيح الرتمذي برقم )411(.
)45( اأخرجه الإمام اأحمد والرتمذي وابن ماجة واحلاكم و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )1914(.  

)46( ال�سبل: الطرق، واختلف يف املعنى، فقيل: �سعفت الإبل اأن ي�سافر بها وهي ل تد يف �سفرها من الكالأ ما يبلغها، وقيل 
اأن النا�س اأم�سكوا ما عندهم من الطعام لقلته، فلم يجلبوه لالأ�سواق.

)47( ال�سحاب والقزعة: هو الغيم، فاإن كان جمتمعًا فهو �سحاب، واإن كان متفرقًا رقيقًا فهو قزعة.
)48( �سلع: بفتح ال�سني و�سكون الالم، جبل �سغري باملدينة املنورة٫ ويقع غرب امل�سجد النبوي ويبعد عنه )500 مرت(.

)49( الرت�س: �سفحة م�ستديرة من الفولذ، حتمل للوقاية من ال�سيف، واملعنى: ت�سبيه ال�سحاب بها يف ال�ستدارة ل يف القدر.

)50( الآكام: جمع اأكمة وهو الرتاب املجتمع وقيل اله�سبة ال�سخمة. الظراب: جمع ظرب، وهو اجلبل املنب�سط على الأر�س.
)51( متفق عليه، رواه البخاري برقم )1014(، وم�سلم برقم )897(.

وُم المجموعة الثالثة عشرة : الَغِنيُّ - الَواِسُع - الَقيُّ



300 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

: »ملا ُحِفر اخلندُق راأيُت بر�سوِل اهلِل ¤ َخم�ساً)52(،  æ قال جابر بن عبداهلل 
 ¤ اهلِل  بر�سوِل  راأيـــُت  فــاإن  �ــســيٌء؟،  لها: هل عندك  فقلُت  امــراأتــي،  اإلــى  فانكفاأُْت 

داِجــٌن)53(،  بهيمٌة  ولنا  �سعرٍي،  من  �ساع ٌ فيه  فاأخرجْت يل جراباً  �سديداً،  خم�ساً 

ولَّيُت  ثم  ُبرمِتها)54(،  فقّطعُتها يف  فراغي،  اإلى  ففرغْت  فذبحُتها وطحنْت،  قال: 
ْحني بر�سوِل اهلِل ¤ ومن معه)55(، قال: فجئُته  اإلى ر�سوِل اهلِل¤، فقالت: ال تف�سَ

ف�ساَرْرُته، فقلت: يا ر�سوَل اهلل!، اإنا قد ذبْحنا بهيمًة لنا، وطحنُت �ساعاً من �سعرٍي 

كان عندنا، فتعاَل اأنت يف نفٍر معك، ف�ساح ر�سوُل اهلل ¤ وقال: )يا اأهَل اخلندِق!، 

اإنَّ جابراً قد �سنع لكم �ُسوراً، فَحيَّ هال بكم)56((، وقال ر�سوُل اهلِل ¤: )ال ُتنزلنَّ 

ُبرمَتكم، وال تخِبزنَّ عجينَتكم، حتى اأجَئ(، فجئُت وجاء ر�سوُل اهلِل ¤ يقدم النا�َض، 

حتى جئُت امراأتي، فقالت: ِبَك وِبَك)57(!، فقلُت: قد فعلُت الذي قلِت يل، فاأخرجُت 

له عجيَنَتنا فب�سَق فيها وبارك، ثم عِمد اإلى ُبرمِتنا فب�سق فيها وباَرك، ثم قال: 

األٌف،  ُتنِزلوها(، وهم  ُبرمِتكم وال  واقــَدحــي)58( من  فْلتخِبْز معِك،  )ادعــي خابزًة 

واإنَّ  هــي)59(،  كما  لَتَغطُّ  ُبرَمتنا  واإنَّ  وانحَرفوا،  تركوه  حتى  الأَكلوا  باهلل  فاأُق�ِسُم 

عجينَتنا لُتخبُز كما هو«)60(.
موُر الَبْطِن ِمَن اجُلوِع. )52( اخَلَم�س: �سُ

)53( الَبهيمة الَداِجن: هي ال�سغرُي من الغنم التي ُتربَّى يف البيوت ول تخرج اإلى املرعى.
َمة: الِقْدر الذي ُيطبخ فيه. )54( الرُبْ

ْحني بر�سوِل اهلِل ¤ ومن معه: اأي ل َتْدُع اإل مبقدار الطعام ِلقلَّتِه، واملق�سد اأن ُي�ِسرَّ وُيخفي الدعوة للنبي ¤  )55( ل تف�سَ
روا، مِلَا بهم ِمن املجاعِة فيَقع جابر  ونفر من اأ�سحابه دون الع�سرة لئال يعلم بها اأهل اخلندق؛ فيظنوا اأنها دعوة عامة َفيح�سُ

عام. واأهله  يِف الَف�سيحِة ِلقلَّة الطَّ
وا ُم�سِرعني. )56( �سنع لكم �ُسورًا، َفَحيَّ َهاًل ِبُكْم: اأي طعامًا، فَهُلمُّ

)57( ِبَك َوِبَك: اأي عاتبته ودعت عليه باأن يَفَعَل اهلل ِبه كذا وكذا؛ خوفا من ف�سيحتها لقلة الطعام وكرثة النا�س، وهو مذهب 
م�سهور يف الدعاء على ال�سيء من غري اإرادة وقوعه.

)58( َواْقَدحي من ُبْرَمِتكم ول ُتنِزلوها: اأي اغِريف من الِقْدر وهو َفوِق احِلجارِة، ول ُتنِزلوه عنها.
، يعني  عاَم وَماُلوا عنه، والِقْدُر َلَتِغطُّ )59( تركوه وانحَرفوا واإنَّ ُبرَمتنا لَتَغطُّ كما هي: اأي اأنَّ القوَم اأَكلوا و�سبعوا حتَّى َتركوا الطَّ

اأنَّها مُمَتِلئٌة َتفوُر بحيث ُي�سَمُع لها َغطيٌط كما هي.
)60( متفق عليه، رواه البخاري برقم )4102(، وم�سلم برقم )2039(.
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æ  قال تعالى: { ۀ   ہ  ہ  ہ }]ال�سرح:1[، قال ابن كثري: »يعني: اأما �سرحنا 
لك �سدرك؟ اأي: نّورناه، وجعلناه ف�سيحاً رحيباً وا�سعاً .. وكما �سرح اهلل �سدره ¤، 

كذلك جعل �سرعه ف�سيحاً وا�سعاً �سمحاً �سهاًل، ال حرج فيه وال اإ�سر وال �سيق«)61(.

æ  قال �سعيد بن امل�سيب: »من اأ�ستغنى باهلل اأفتقر اإليه النا�ض«)62(. وح�سر ال�سافعي 
اإليه وقال: »اللهم بِغناك عنه، وفقره اليك، اغفر له«)63(. وكان  ميتا فلما �ُسّجَي نظر 

من دعاء اأحدهم: »اللَُّهمَّ اأغنني باالفتقار اإَِلْيك، َواَل تفقرن باال�ستغناء َعْنك«)64(.

æ قال تعالى: { ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  
جئ    حئ  مئ}]املجادلة:11[، قال الإمام الفخر الرازي: »{ جئ    حئ  مئ}: مطلٌق 
در، والقرب، واجلنة،  ْزِق، وال�سَّ يف كلِّ ما َيطلُب النا�ض الف�سحَة فيه من املكان، والرِّ

ع  ع على عباد اهلل اأبواَب اخلري والراحة؛ و�سَّ واعلم اأنَّ االآية دلَّت على اأنَّ كلَِّ من و�سَّ

ِح يف  ِبالتََّف�سُّ االآية  ُيقيِّد  اأْن  للعاقل  الدنيا واالآخرة، وال ينبغي  اهلل عليه خرياِت 

املجل�ض، بل املراد منه اإي�ساُل اخلري اإلى امل�سلم، واإدخاُل ال�سرور يف قلِبِه؛ ولذلك 

قال ¤: )واهلل يف َعون العبِد ما كان العبُد يف َعون اأخيه()65(« )66(.

æ  قال ابن القيم: »اإن اهلل �سبحانه هو القيوم املقيم لكل �سيء من املخلوقات 
�سواه،  ما  على  واآثـــره  وتــواله  اأَحــبــه  مبن  قيوميته  تكون  فكيف  وعا�سيها،  طائعها 
ور�سى به من النا�ض حبيباً ورباً، ووكياًل ونا�سراً ومعيناً وهادياً، فلو ك�سف الغطاَء 
له  األطافه وبره و�سنعه له من حيث يعلم ومن حيث ال يعلم لذاب قلبه حباً  عن 
و�سوقاً اإليه ويقع �سكراً له، ولكن حجب القلوب عن م�ساهدة ذلك اإخالدها اإلى عامل 

)61( )تف�سري القراآن الكرمي( لبن كثري عند تف�سري الآية )1( من �سورة )ال�سرح(. 
)62( )�سفة ال�سفوة( لبن اجلوزي )جـ: 2 – �س: 81(. 

)63( )�سفة ال�سفوة( لبن اجلوزي )جـ: 2 – �س: 251(.
)64( )نرث الدر( لالآبي )جـ: 6 – �س: 55(.

)65( رواه م�سلم برقم )2699(.
)66( تف�سري )مفاتيح الغيب( لفخر الدين الرازي، عند تف�سري: ]املجادلة:11[.
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ال�سهوات والتعلق باالأ�سباب، ف�سدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. 
واإال فاأيُّ قلب يذوق حالوة معرفة اهلل وحمبته ثم يركن اإلى غريه وي�سكن اإلى ما 
�سواه؟ هذا ما ال يكون اأبداً، ومن ذاق �سيئاً من ذلك وعرف طريقاً مو�سلة اإلى اهلل 
ثم تركها واأقبل على اإرادته وراحاته و�سهواته ولذاته وقع يف اآثار املعاطب واأودع قلبه 
�سجون امل�سايق وعذب يف حياته عذاباً مل يعذبه اأحد من العاملني، فحياته عجز وغم 
وحزن، وموته كدر وح�سرة، ومعاده اأ�سف وندامة، قد فرط عليه اأمره و�ستت عليه 
العارفني،  الغموم واالأحــزان، فال لذة اجلاهلني، وال راحة  �سمله، واأح�سرت نف�سه 
ي�ستغيث فال يغاث وي�ستكى فال ي�سكى، فقد ترحلت اأفراحه و�سروره مدبرة واأقبلت 
فقراً  وبغناه  ذاًل  وبعزه  وح�سه  باأُن�سه  اأُبــدل  فقد  مقبلة،  وح�سراته  واأحزانه  اآالمــه، 
ال  ثم  تعرَفه  اأن  االأ�سياء  اأعجب  »من  اآخر:  مو�سع  يف  وقال  ت�ستيتاً«)67(،  وبجمعيته 
ُمعاملِته  ْبح يف  الرِّ واأن تعرف قدر  االإجابة،  تتاأخر عن  داعيه ثم  ت�سمَع  واأن  ه،  حُتبُّ
به ثم تتعّر�ض له، واأن تذوق اأمل الوح�سة يِف  ثم ُتعامل غريه، واأن تعرف قدر َغ�سَ
َيته ثم ال تطلب االأن�ض بطاعته، واأن تذوق ع�سرة القلب عند اخلو�ض يف غري  َمْع�سِ
ْدر بذكِرِه ومناجاته، واأن تذوق  حديِثه واحلديث عنه ثم ال ت�ستاق اإلى ان�سراح ال�سَّ
العذاب عند تعلق القلب بغريه وال تهرب منه اإلى نعيم االإقبال عليه واالإنابة اإليه، 
واأعجب من هذا علمك اأن ال بدَّ لك منه، واأنك اأحوج �سيء اإليه، واأنت عنه معر�ض، 

وفيما ُيبعدك عنه راغب«)68(.

æ  اأر�سل الأمري اإلى العامل اخلليل بن اأحمد الفراهيدي ليخربه اإن كان يريد منه اأن 
ي�سله ب�سيء من املال، فقال له اخلليل بن اأحمد: »اأنا م�ستغٍن عنك بالذي اأغناك عني«)69(.

»اللهم  يقول يف دعائه:  الأر�س وهو  اأعرابيا يف فالة من  �سمعت  الأ�سمعي  قال    æ

)67( )طريق الهجرتني وباب ال�سعادتني( لبن القيم )�س: 149 - 150( يف )م�ساهد النا�س يف املعا�سي والذنوب: منزلة ال�ستقامة(.
)68( )الفوائد( لبن القيم )�س: 47(.

)69( من الق�س�س امل�ستهرة عن اخلليل بن اأحمد الفراهيدي ومل اأعرث عن م�سدرها!.
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ب�سعة  واإن تركي اال�ستغفار مع معرفتي  للوؤم،  اإيــاك مع كرثة ذنوبي  ا�ستغفاري  اإن 
رحمتك لعجز، اإلهى كم حتببَت اإيلَّ بنعمتك واأنت غنٌي عني؟!، وكم اأتبغ�ض اإليك 

بذنوبي واأنا فقرٌي اإليك؟!، �سبحان من اإذا توعد عفا، واإذا وعد وفى«)70(.

æ  قال اأبو بكر الكتاين)71(: »اإذا �سح االفتقار اإلى اهلل تعالى، �سح الغنى، الأنهما 
حاالن ال يتم اأحدهما اإال ب�ساحبه«)72(.

æ  قال ابن املهنا: » قال بع�س العقالء: اإن الرجل ليجفون، فاإذا ذكرت ا�ستغنائي 
عنه وجدت جلفائه بردا على كبدي« )73(.

æ اأ�سيب النا�س يف جنوب اجلزيرة العربية )يقال اأنها منطقة جازان( بجدب وقحط 
�سديد عام 973هـ/1565م، حتى عرفت تلك ال�سنة ب�سنة )اأم العظام(؛ لأن النا�س اأحرقت 
القا�سي  ال�سيخ  هم  واأَمَّ لال�ست�سقاء،  فخرجوا  اجلوع،  �سدة  من  واأكلتها  تفتت  حتى  العظام 
حممد بن علي ابن عمر احلكمي ال�سهري بـ )ابن عمر ال�سمدي( فلما وقف اأمام النا�س حمد 
اهلل واأثنى عليه مبا هو اأهله، ثم ارتل هذه الق�سيدة ارتاًل، فما انتهى منها اإل وقد انهمر 
املطر، وما ا�ستطاع احلراك من مكانه اإل حمموًل على اأكتاف الرجال من �سدة املطر، ومما 

جاء يف ق�سيدته)74(:

ر، اأو �ساقت بنا احليل  اإِن م�ّسنا ال�سّ
لنا  ـــاإن  ف الــبــلــوى  بــنــا  اأنــاخــت  واإِن 
وكفى  ح�سبنا  خــطــب  كــل  يف  اهلل 
كربتنا  ك�سف  يف  ــه  ب نــلــوذ  ذا  مــن 

ـــا اأمــــل  ـــن فـــلـــن يــخــيــب لـــنـــا يف رب
ــنــتــقــل  ـــا عــــنــــا فــت ـــه ـــحـــول ــــــــا ي  رّب
ـــع �ـــســـكـــوانـــا ونــبــتــهــل  ـــرف  اإلــــيــــه ن
 ومـــن عــلــيــه �ــســوى الــرحــمــن نتكل 

)70( )جمهرة خطب العرب( لأحمد زكي �سفوت )جـ: 3 – �س: 328(. 
)71( حممد بن علي الكتاين.

)72( )تاريخ دم�سق( لبن ع�ساكر )جـ:54 – �س: 257(.
)73( )طبقات احلنابلة( لبن اأبي يعلى )جـ: 1 - �س: 325(.

)74( )لمية ابن عمر ال�سمدي يف ال�ست�سقاء( حتقيق ودرا�سة : د. عبداهلل بن حممد اأبو داه�س.

وُم المجموعة الثالثة عشرة : الَغِنيُّ - الَواِسُع - الَقيُّ
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حتى قوله:

وكيف يرجى �سوى الرحمن من اأحد
لــديــه ول  اإل مــن  ل يــرتــى اخلــري 
مــفــتــقــٍر  ـــــَلّ  ك تــغــنــي  ـــن اهلل  خـــزائ
مــ�ــســائــلــه  ـــــت  زال ـــا  م و�ـــســـائـــل اهلل 
بــاب رحمته  واقــرع  اإلــى اهلل  فافزع 
الظن يف مولك وار�س مبا  واأح�سن 
فرجًا  فانتظر  ع�سر  اأ�ــســابــك  واإن 
وانظر اإلى قوله: ادعوين ا�ستجب لُكُم 
برحمته  مــ�ــســطــرًا  اهلل  اأنــقــذ  كــم 
اأمّل بنا  املــلــك فــارفــع مــا  يــا مــالــك 

الَعَلل  و  ــهــل  الــَنّ نـــداه  حيا�س  ويف   
ـــغـــريه يـــتـــوقـــى احلـــــــادث اجلــلــل   ل
�ــســاألــوا  مـــا  ــوؤال  ــ�ــس ــل ل اهلل  يـــد  ويف   
مــلــل  ول  رد  ـــا  ـــه ل مـــــا  مـــقـــبـــولـــة 
ال�سبل  بــه  اأعــيــت  ملــن  الــرجــاء   فهو 
والوجل  البوؤ�س  عنك  يخل  اأولك   
ومت�سل  مــقــرون  بالي�سر  فالع�سر   
ــدل   فـــــذاك قــــول �ــســحــيــح مـــالـــه ب
 وكــم اأنـــال ذوي الآمــــال مــا اأمــلــوا 
ـــل ـــَب ـــا بــــتــــويل دفــــعــــه ِق ـــن ـــا ل ـــم  ف

عُظمت  مذنبا  م�سيئًا  فارحم  يــارب 
عاتقه  والأوزار  ــذنــب  ال ــقــل  اأث قــد 
غ�سيت  اإذا  ــا  وجــه لـــه  ــّود  ــس ــ� ت ول 
عملي  ومــن  قــويل  مــن  اهلل  اأ�ستغفر 
لــنــفــ�ــســي قـــط �ــســاحلــة  اأقــــــّدم  ومل 
غٍد  يــوم  اهلل  عتاب  مــن  خجلتي  يــا 
وات�سلوا  الــنــاجــون  علم  مــا  علمت 
يــــارب فــاغــفــر ذنــوبــي كــلــهــا كــرمــًا 
اكت�سبوا  ما  كل  ودادي  لأهل  واغفر 
ــْب  وُت املوؤمنني  كــل  بف�سلك  واعــمــم 
م�سر  مــن  املــخــتــار  على  رب  و�ــســل 
واآلـــه الــغــر، والأ�ــســحــاب عــن طرف 

ــل  ــزل ـــم والــعــ�ــســيــان وال ـــاآِث  مــنــه امل
الك�سل  عاقه  امل�ساعي  حميد  وعــن   
املعا�سي من لظى ظلل  اأهــل  وجــوه   
والعمل  القول  مني  �ساء  ــروؤ  اْم اإين   
الثقل  بــهــا  وزري  مــن  عــنــي  يــحــط   
الرجل  اأيها  اأمري  خالفت  قال:  اإن   
عــمــلــوا  مبـــا  ــعــمــل  ت ومل  اإيَلّ  بـــه   
َوِجـــل  ــوم منها خــائــف  ــي ال فــاإنــنــي   
 وُحــّط عنهم من الآثــام ما احتملوا 
ــــْل كــــل مــــا فــعــلــوا  ــيــهــم وتــــقــــَبّ  عــل
وينتعل  يــحــفــى  ــــْن  َم خـــري  حمــمــد   
ـــالم واحلــجــل ـــس ــهــم ُغــــرر الإ�  فــاإن
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الــمــجــمــوعـــــــ14ـــــــــة
مو�سوع الأ�سماء: املُْلُك

)46 - 45 - 44(
املَِلُك - املَاِلُك - املَِليُك

المجموعة الرابعة عشرة : الَمِلُك - الَماِلُك - الَمِليُك
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الـمجـمـوعـ14ـة

مو�سوع الأ�سماء: املُْلُك

)46 - 45 - 44( 

املَِلُك - املَاِلُك - املَِليُك

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:
æ  املَِلُك: ورد يف القراآن الكرمي )5 مرات( منها قوله تعالى:{ۇ  ۆ  ۆ  

-تبارك  اهلل  )يقب�ض   :  ¤ قوله  ال�سنة  ومن  ۅ}]املوؤمنون:116[،  ۋ        ۋ      ٴۇ     ۈۈ  
اأين  املَِلُك،  اأنا  يقول:  ثم  بيمينه،  ال�سماء  ويطوي  القيامة،  يوم  الأر�ض  وتعالى- 

ملوك الأر�ض؟()1(.

æ  املَاِلُك: ورد يف القراآن الكرمي مرتني م�سافًا؛ يف قوله تعالى: {ڎ  ڈ      ڈ  

ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ  
ال�سنة  ومن  تعالى:{ٺ  ٺ    ٺ}]الفاحتة:4[،  وقوله  عمــران:26[،  }]اآل  ڳ  

قوله ¤: )اإن اأخنع ا�سم عند اهلل رجل ت�سمى ملك الأمالك، ل مالك اإل اهلل()2(.

æ  املَِليُك: ورد يف القراآن الكرمي مرة واحدة يف قوله تعالى:{ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ} ]القمر:55،54[.
ثانيًا: املعنى اللغوي:

واحد:  فعل  اإلى  ا�ستقاقها  اأ�سل  ترجع يف  الثالثة  الأ�سماء  املَِليُك:  املَاِلُك  املَِلُك    æ

بط  الرَّ املُْلك:  واأ�سل  ة و�سدة،  يء، و�سحَّ ال�سَّ قوة يف  اأ�سله على:  )َملََك(، وهو يدل يف 
يء: الأن يَده  ُه، ثم قيل: َملََك الن�ساُن ال�سَّ ى َعْجَنُه و�سدَّ د، يقال: اأْملََك عجينه: َقوَّ وال�سَّ

)1(  متفق عليه: رواه البخاري برقم:)6515(، وم�سلم برقم: )2787(.
)2( رواه م�سلم )2143(.
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اإذنه،  اأو يت�سرف فيه من غري  اأن ُيدخل يده معه،  فال ميكن لأحد  فيه قوية �سحيحة، 
وا�ستقاق  الأ�سماء بالتف�سيل على النحو التايل:

ِمْلكًا، فهو  َمَلَك مَيِلُك  ا�سم فاعل من الفعل )َملََك(، وت�سريف فعله:  املَاِلُك:   )1
ما حوته اليد من االأ�سياء، وانتفعت به، فاهلل �سبحانه  ماِلٌك، و)املِْلك( بك�سر امليم: 
املالك  لأن  �سيء؛  منها  عليه  ميتنع  ال  اإرادته،  على  وم�سرفها  كلها،  االأ�سياء  ماِلك 

لل�سيء هو: املت�سرف فيه، القادر عليه.

بـ)املُْلك(،  للمو�سوف  )َفِعل(،  وزن  على  م�سبهة  �سفة  )املَِلُك(  املَِليُك:  املَِلُك   )2
و)املَِليُك( على وزن )فعيل( قيل: �سفة م�سبهة اأي�سا للمو�سوف بـ)املُْلك(، لدللتها على 
ثبوته ودوامه، وقيل: �سيغة مبالغة من ا�سم الفاعل، وت�سريف فعلهما: َمَلَك مَيِلُك ُمْلكًا، 
التامة  والقدرة  وتدبريه،  ال�سيء،  احتواء  امليم:  ب�سم  و)املُْلك(  وَمِليٌك،  َمِلٌك  فهو 
�سلطانه وعظمته،  ُمْلُك اهلل وَملَُكوته: اأي  على الت�سرف فيه باالأمر والنهي، يقال: 
و)املَِلُك(: النافذ االأمر يف ملكه، واملت�سرف يف كل االأ�سياء باأمره ونهيه، بال ممانعة، 

وال مدافعة، و)املَِليُك(: امللك احلق ذو املُْلك العظيم، مدبر اخللق ومالكهم)3(.

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

æ   املَِلُك املَاِلُك املَِليُك: »الآمر الناهي، املعز املذل، الذي ي�سّرف اأمور عباده كما 
يحب، ويقلبهم كما ي�ساء«)4(، قال ابن جرير: » )املَِلُك( الذي ال َمِلَك فوقه، وال �سيء 
جلميع االأ�سياء املت�سرف فيها بال ممانعة وال  »املاِلُك  اإال دونه«)5(، وقال ابن كثري: 

)3( انظر: )ل�سان العرب( لبن منظور )جـ:10- �س: 491(، مادة: )ملك(، و)معجم مقايي�س اللغة( لبن فار�س )جـ:5- 
�س: 351-352( مادة: )ملك(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�س: 40  و103(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي 
)�س: 43(، و)تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الّزّجاج )�س: 30(، وتف�سري )زاد امل�سري( لبن اجلوزي عند تف�سري 
]طه:87[، وتف�سري )التحرير والتنوير( لبن عا�سور عند تف�سري ]الفاحتة:4[، و)املفردات( للراغب الأ�سفهاين )جـ: 2 - �س 
:611( مادة: )ملك(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: م ل ك(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى: درا�سة يف 

البنية والدللة( لأحمد خمتار عمر )�س:77(. و)اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:245(.
)4( )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ:2 - �س: 249(.

)5( )تف�سري الطربي( عند تف�سري: ]احل�سر:23[.
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مدافعة«)6(، وقال الليث: »ملك امللوك، له امللك، وهو مالك يوم الدين، وهو مليك 
وحده؛  كلِّها  املمالك  يف  ف  »املت�سرِّ القيم:  ابن  وقال  ومالكهم«)7(،  ربهم  اأي  اخللق، 
ف َمِلٍك قادٍر قاهٍر، عادٍل رحيم، تامُّ امللك؛ ال ُينازعه يف ملكه منازٌع، وال ُيعار�سه  ت�سرُّ
واملرا�سيم  االأمر  نزول  م�سهد  �سهد  »فمن  اآخر:  مو�سع  يف  وقال  معار�ٌض«)8(،  فيه 
ف من االإماتة واالإحياء، والتولية  االإلهية اإلى اأقطار العوامل باأنواع التدبري والت�سرُّ
الدول  وتقلب  واإر�ساله،  البالء  وك�سف  واملنع،  والعطاء  والرفع،  واخلف�ض  والعزل، 
ومداولة االأيام بني النا�ض، اإلى غري ذلك من الت�سرف يف اململكة التي ال يت�سرف 
فيها �سواه، فمرا�سمه نافذة كما ي�ساء .. فمن اأعطى هذا امل�سهد حقه معرفة وعبودية 
ملكه؛  حقيقة  ي�ستلزم  ما  على  يدل  »)املَِلُك(  ثالث:  مو�سع  يف  وقال  به«)9(،  ا�ستغنى 
من قدرته وتدبريه، وعطائه ومنعه، وثوابه وعقابه، وبث ر�سله يف اأقطار مملكته، 
الذي هو  �سرير مملكته؛  على  وا�ستوائه  اإليهم،  وعهوده  عبيده مبرا�سيمه  واإعالم 

عر�سه املجيد«)10(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

: ت�سمنت الأ�سماء احل�سنى الثالثة معان الكمال يف و�سف  æ  املَِلُك املَاِلُك املَِليُكُ
، فمن كونه  )املَاِلُك(: فهو املالك لكل �سيء، املت�سرف فيه بفعله: يخلق  ملكه 
ويرزق، ويعز ويذل، ويعطي ومينع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهني، ويحي ومييت، وهو  
فال  ونهيه،  باأمره  ملكه  املت�سرف يف  فهو  �سبحانه )املَِلُك(  كونه  ومن  يريد.  ملا  فعال 
حالل اإل ما اأحله، ول حرام اإل ما حرمه، ول دين اإل ما �سرعه، ل تتحرك ذرة اإل باإذنه، 
ول ت�سقط ورقة اإل بعلمه، وجاء يف ال�سحيح يف ق�سة معراج النبي ¤ اإلى ال�سماء، اأنه ُرفع 

)6( )تف�سري ابن كثري( عند تف�سري : ]احل�سر:23[، )جـ 4: �س343(.
)7( )ل�سان العرب( لبن منظور )جـ:10 - �س: 491(

)8( )طريق الهجرتني و باب ال�سعادتني( لبن القيم )�س: 105(.
)9( )طريق الهجرتني و باب ال�سعادتني( لبن القيم )�س: 39 - 40(.

)10( )مدارج ال�سالكني( لبن القيم )جـ:3 - �س: 358(.
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اأوامر اهلل )املَِلُك(  واأق�سيته  اأقالم املالئكة وهي تكتب  ريف  اإلى مو�سع �َسِمع فيه �سَ
يف تدبري خلقه)11(، �سبحانه وتعالى له اخللق والأمر، ويف ال�سرية من ق�سة بني قريظة، 
وخيانتهم للم�سلمني يف غزوة الأحزاب، ونزولهم على حكم النبي ¤، الذي ر�سي اأن يحكم 
فيهم �سعد بن معاذ › ح�سب رغبتهم: اأنه ملّاحكم فيهم �سعد بن معاذ › بحكمه؛ قال 
ابن  �سماوات()12(،    يقول  �سبع  امْلَِلِك من فوق  ¤: )لقد حكمت فيهم بحكم  النبي  له 
بقوله  فيت�سرف يف خلقه  والنهي  االأمر  له  يكون  الذي  هو   :) احَلقُّ »)املَِلُك  القيم: 
واأمره، وهذا هو الفرق بني )املَِلك( و)املَاِلك(، اإذ )املَاِلُك( هو املت�سرف بفعله«)13(، 
ويقول ال�سوكاين: »واحلق اأن لكل واحد من الو�سفني نوع اأخ�سية ال يوجد يف االآخر 
الت�سرفات مبا هو مالك له بالبيع،  فاملالك يقدر على ما ال يقدر عليه امللك من 
والهبة، والعتق، ونحوها، وامللك يقدر على ما ال يقدر عليه املالك من الت�سرفات 
العائدة اإلى تدبري امللك، وحياطته، ورعاية م�سالح الرعية، فاملالك اأقوى من امللك 
الو�سفني  بني  والفرق  االأمور،  بع�ض  املالك يف  اأقوى من  وامللك  االأمور،  بع�ض  يف 
لفعله«)14(،  �سفة  و)املَاِلَك(  لذاته،  �سفة  )املَِلَك(  اأن  �سبحانه،  الرب  اإلى  بالن�سبة 

. فاهلل  �سمى نف�سه بكال ال�سمني لإظهار جوانب عظمة ملكه 

اأما ا�سم )املَِليك( فهو الأبلغ لزيادة مبناه، وجميئه ب�سيغة املبالغة التي تفيد التاأكيد 
املالك الأعيان  )املَِلُك واملَاِلُك(، فهو   وقد جمع يف داللته: على معنيي  والتكثري، 
خلقه، املت�سرف فيهم باأمره ونهيه، اإلى جانب اأمرٍ اآخر مهم وهو الإ�سارة اإلى اأنه  
(، وملك من �سواه جماز وعارية، واإن كان اهلل  قد اأذن خللقة يف الدنيا  )املَِلُك احَلقُّ

وئ   ەئ    } �سبحانه:  قال  كما  القيامة،  يوم  له  خال�سة  فهي  املجازين،  واملالكية  بامللك 
وئۇئ  ۇئ   ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی }]غافر:16[، قال 

)11(  كما ورد يف حديث الإ�سراء واملعراج الذي رواه البخاري برقم )3342(، وم�سلم برقم )163(.
)12(  اأخرجه الن�سائي والبيهقي واللفظ له، وح�سنه الألباين يف )خمت�سر العلو( )�س:87( وبرقم )15(.

)13(  )بدائع الفوائد( لبن القيم )جـ 4 - �س: 165(.
)14(  تف�سري )فتح القدير( لل�سوكاين عند تف�سري: ]الفاحتة:4[.
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: »ال  ابن جرير: » هلل امللك يوم الدين خال�سا دون جميع خلقه«، ونقل قول ابن عبا�س 
ميلك اأحد يف ذلك اليوم معه حكما كملكهم يف الدنيا«)15( ، فاهلل  يرفع امللك واملالكية 
عن كل اأحد، فال مالك غريه، ول َمِلك �سواه، وهذا ما يف�سر توارد القراءتني على معنى واحد 
يف قوله تعالى: {ٺ  ٺ    ٺ }]الفاحتة:4[، و{ َمِلِك   ٺ    ٺ }]الفاحتة:4[، قال 
ابن عا�سور وهو ي�ستدرك على من تكلم عن خ�سو�سيات القراءتني: »غفلوا عن اإ�سافة 
الكلمة اإلى يوم الدين، فاأما والكلمة م�سافة اإلى يوم الدين فقد ا�ستويا يف اإفادة 
اإلى ا�سمه  اأنه  املت�سرف يف �سوؤون ذلك اليوم دون �سبهة م�سارك«)16(، وبالنظر 
)املقتِدر(  مع  ومقرتنًا  الكرمي،  القراآن  يف  فقط  واحدة  مرة  وجميئه  )املَِليك(  �سبحانه 
الذي يفيد القتدار زمن احلال، ول ينا�سب اأن يكون معلقًا، ويف �سياق احلديث عن حتقق 
وا�ستقرارهم فيها، بجواٍر عظيم، وقرب  بلوغ جناته،  املتقني؛ من  لعباده  تعالى  وعد اهلل 
كرمي، ونعيم مقيم؛ مما ي�سيء اإلى دللة )املَِليك( على معنيي )املَِلُك واملَاِلُك(، مع حتقق 

املراد قول وفعال، لكونه  امللك احلق يف الدنيا واالآخرة .. واهلل اعلم واأجل.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

ة وامل�ستقة  نَّ æ  املَِلُك - املَاِلُك - املَِليُك: من �سفات اهلل الذاتية الثابتة بالكتاب وال�سُّ

من اأ�سمائه �سبحانه )امللك - املليك - املالك(  �سفات )امْلُْلك وامْلَلَُكوت()17(، فقد جاء 
عنه ¤ من حديث عوف بن مالك ›:)… �سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء 

والعظمة()18(، و»ُملك اهلل وملكوته: �سلطانه وعظمته«)19(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

و�ُض: ورد القرتان يف كتاب اهلل مرتني مع ا�سمه -�سبحانه )املَِلك( منها  æ  اْلُقدُّ

)15(   تف�سري )جامع البيان( للطربي، عند تف�سري: ]الفاحتة:4[، ونقل فيه قول ابن عبا�س.
)16(  تف�سري )التحرير والتنوير( لبن عا�سور عند تف�سري: ]الفاحتة:4[.

( لل�سقاف )�س: 240(. )17( )�سفات اهلل 
)18( رواه اأبو داود والن�سائي وح�سنه الألباين يف �سحيح اأبي داود )776(.

)19( )ل�سان العرب( لبن منظور )جـ:10 - �س: 492(.
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ويف   ،]23 }]احل�سر:  ڭ   ڭ   ڭ     ڭ      ۓ     ۓ    ے    ے   تعالى:{ھ   قوله 
ال�سنة ما جاء عنه ¤ قوله بعد �سالة الوتر -ثالثًا:)�سبحان امللك القدو�ض()20(، ولعل 
ملكاً  كونه  مع  -�سبحانه-  اأنه  »اإلى  الإ�سارة   - اأعلم  واهلل   - القرتان  هذا  يف  احلكمة 
مدبراً مت�سرفاً يف كل �سيء، فهو قدو�ض منزه عما يعرتي امللوك من النقائ�ض التي 

اأ�سهرها اال�ستبداد، والظلم، واال�سرت�سال مع الهوى، وال�سهوات، واملحاباة«)21(.

: ورد القرتان يف كتاب اهلل مرتني مع ا�سمه -�سبحانه )املَِلك( يف �سورة  قُّ æ  احْلَ

طه واملوؤمنون، قال تعالى:{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ}]طه: 114[ و]املوؤمنون: 116[ وحكمة 
ذلك - واهلل اأعلم - الإ�سارة اإلى اأن »ملك اهلل  حق، و�سفات الكمال ال تكون حقيقة 
على  االأوقات  بع�ض  يف  ملك  له  كان  واإن  اخللق،  من  غريه  بينما  -�سبحانه،  له  اإال 
بع�ض االأ�سياء، فاإنه ملك قا�سر باطل زائل، واأما الرب -�سبحانه وتعالى- فال يزال 
وال يزول ملكاً حياً قيوماً جلياًل«)22(، قال اأبو ال�سعود: » {ٻ  ٻ}: الذي يحقُّ 
له املُلُك على االإطالِق، اإيجاداً واإعداماً، َبدءاً واإعادة، اإحياًء واإماتًة، عقاباً واإثابًة، وكلُّ 

ما �سواُه مملوٌك له مقهوٌر حتَت ملكوِته« )23(.

æ  املُّْقَتِدر: ورد القرتان مع ا�سمه �سبحانه )املليك( مرة واحدة يف قوله تعالى:{ڦ  

اإلى  الإ�سارة   - اأعلم  واهلل   - ذلك  يف  واحلكمة  ڄ}]القمر:55[  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   
الثواب، قادر على  ف ملك قادٍر على  ف يف املمالك كلِّها وحده؛ ت�سرُّ اأن اهلل  هو املت�سرِّ
العقاب، تامُّ امللك؛ ل ُينازعه يف ملكه منازٌع، ول ُيعار�سه فيه معار�ٌس، اأما املخلوق ال�سعيف 
اأوتي من القوة والقدرة وامللك فكل ذلك حمدود، ومو�سوف بالعجز والق�سور، واملوت  فمهما 
ْقَتِدِر( الأن القربة من امللوك لذيذة كلما كان امللك اأ�سد  والفناء، يقول الرازي: »)َمِليٍك مُّ
القرب منه من  اإلى خمالفة معنى  اإ�سارة  التذاذاً، وفيه  اأ�سد  املتقرب منه  كان  اقتداراً 
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)20( رواه اأبو داود و�سححه الألباين يف �سحيح اأبي داود برقم )1267(.
)21( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�س: 198(.

)22( تف�سري ال�سعدي عند تف�سري: ]طه: 114[.
)23( تف�سري )اإر�ساد العقل ال�سليم اإلى مزايا الكتاب الكرمي( لأبي ال�سعود عند تف�سري ]املوؤمنون: 116[.
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بون من يكون ممن يحبونه وممن يرهبونه،  معنى القرب من امللوك؛ فاإن امللوك ُيَقرِّ
اإال  ْقَتِدٌر، ال يقّرب اأحداً  خمافة اأن يع�سوا عليه وينحازوا اإلى عدوه فيغلبونه، واهلل مُّ
ْقَتِدِر( ليعلم املتقون اأنه  قادر على حفظ ما  بف�سله«)24(، وقال املاوردي: »)َمِليٍك مُّ

اأنعم به عليهم ودوامه لهم«)25(.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ  الأثر العلمي العتقادي:

بفعله  فيهما  املت�سرف  فيهما،  وما  والأر�س  لل�سماوات  احلق  امللك  هو  اهلل   اإن 
واأمره؛ لأنه خالق كل �سيء فال يخرج �سيء عن ملكه وتدبريه، وهو  - �سبحانه -  �ساحب 
الر�سل  اأر�سل  بل  �سدى،  يرتكهم  ومل  عبثًا،  خلقه  يخلق  مل  الذي  واحلكم،  والنهي  الأمر 
واأنزل الكتب، خلري العباد و�سعادتهم يف دنياهم واأخراهم، وهو املالك احلقيقي خلزائن 
ال�سماوات والأر�س، وملكه ل ينق�س بالعطاء والإح�سان، بل يزداد، وهو مليك مقتدر، قاهر 
للملوك والطغاة املتكربين، ومهلكهم ملا طغوا وبغوا وظنوا اأنهم معاجزون هلل -تعالى- كما 

فعل ذلك باجلبابرة والفراعنة، فانطوى ملكهم واأ�سبحوا ن�سيًا من�سيًا.

æ  الأثر العملي:

كمال التوحيد من العبد، يف �سرف العبادة - بكل انواعها - هلل وحده ل �سريك له، . 1
وغريها  والذبح،  وال�ستعانة  وال�ستعاذة  وال�ستغاثة  والدعاء  والرجاء،  اخلوف  من 

من العبادات الظاهرة والباطنة .. قال تعالى: { ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ}]فاطر:13[

والإعرا�س عن . 2 �سواه،  ما  ورف�س  وقدره،  بق�سائه  والر�سى  و�سرعه،   قبول حكم اهلل 
التحاكم لغريه، فاحلكم هلل وحده، قال تعالى:{  ۓ    ڭ   ڭ     ڭ}]يو�سف: 67[. 

)24( )تف�سري مفاتيح الغيب( للرازي عند تف�سري: ]القمر: 55[.
)25( )تف�سري النكت والعيون( للماوردي عند تف�سري : ]القمر: 55[.
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)26( )طريق الهجرتني و باب ال�سعادتني( لبن القيم )�س: 104 - 105(.
)27( رواه م�سلم )758(.

)28( رواه م�سلم برقم )771( ورقم )1290(.

 اللتجاء اإلى اهلل امللك  يف طلب الرزق، والطمئنان اإلى ما كتبه �سبحانه للعبد مع . 3
الأخذ بالأ�سباب التي اأمر بها دون التعلق اأو الطمئنان اإليها، ومن باب اأولى التعلق به 
وحده  يف مواجهة اأعداء اهلل، والترباأ من احَلول والَطول والقوة، وعدم الغرتار 

  . باأي ُملٍك اأو جاه، فال مالك اإل اهلل وحده 

تعظيم اهلل وحده، والتوا�سع خللقه، وعدم الغرتار مبا مّلكنا اهلل اإياه من هذه الدنيا الفانية. . 4

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

)املَِلُك - املَاِلُك - املَِليُك( من اأ�سماء الذات الدالة على �سفات اهلل الذاتية )امْلُْلك 
َوامْلَلَُكوت( وهي �سفات ذات، مل يزل -ول يزال- اهلل مت�سفًا بها، ول تعلق لها بامل�سيئة؛ 
يف  بها  ومتجيده  وتعظيمه  عليه،  والثناء  اإليه،  والتو�سل  اهلل،  دعاء  املنا�سب  من  كان  ولذا 
اأن  الأ�سماء  هذه  مقت�سيات  من  فاإن  تقرر  وكما   .. العبد  وحاجات  الدعاء  اأغرا�س  جميع 
وُيفّرج  ذنباً،  »يغفر   .. ي�ساء  وفعله كيف  باأمره  املت�سرف يف خلقه  - هو  �سبحانه   - اهلل 
كرباً، ويك�سف غماً، وين�سر مظلوماً، وياأخذ ظاملاً، ويفكُّ عانياً، وُيغني فقرياً، ويجرب 
ك�سرياً، وي�سفي مري�ساً، وُيقيل عرثًة، وي�سرت عورًة، وُيِعزُّ ذلياًل، وُيِذلُّ عزيزاً، وُيعطي 
�سائاًل، وُيذهب بدولٍة وياأتي باأخرى، ويداول االأَيام بني النا�ض، ويرفع اأقواماً وي�سع 
اآخرين«)26( .. ولذا خ�س اهلل  هذا ال�سم العظيم يف دعوة عباده اإلى �سوؤاله ودعائه، 
نَيا ُكل لْيلٍة  ¤ يف احلديث العظيم:)َينِزل اهلُل اإلى ال�ّسماِء الدُّ كما �سح عن الر�سول 
َيْدعويِن  الذي  َذا  من  املِلُك،  اأنا  املِلُك،  اأنا  فَيقوُل:  الأّول،  اللْيِل  ثلث  ي  �سِ مَيْ ِحني 

فاأ�ْستِجيَب لُه؟، َمن ذا الذي َي�ْساأَُلِني َفاأُْعِطَيُه، َمن ذا الذي َي�ْسَتْغِفُريِن فاأْغِفَر له، فال 

يَء الَفْجُر()27(، وكان من دعائه ¤:)اللُهم اأنت املِلُك َل اإلَه اإّل  َيزاُل َكذلَك حتَّى ُي�سِ

ي َواأنا عبُدَك، َظلْمت نف�سي َواْعرَتفت ِبَذنِبي، فاغِفر يل ُذُنوِبي َجميعًا،  اأنت، اأنت َربِّ

اإنُه َل َيغِفُر الذُنوَب اإلَّ اأنت()28(.

المجموعة الرابعة عشرة : الَمِلُك - الَماِلُك - الَمِليُك
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تا�سعًا: لطائف واأقوال:

 ، æ  قال النبي ¤: )اإِينَّ راأْيُت يف املناِم كاأَن جربيَل عند راأ�ِسي، وميكائيَل عنَد ِرْجَليَّ

يقوُل اأحُدهما ل�ساِحِبِه: ا�سرْب َلُه َمَثاًل ، فقال: ا�سمْع �سمَعْت اأذُنَك، واعقْل عِقَل قلُبَك؛ 

َمِلٍك اتخَذ دارًا، ُثمَّ بنى فيها بيتًا، ُثمَّ جعل فيها مائدًة،  َمَثُلَك وَمثُل اأمِتَك كَمَثِل  ا  اإِنَّ

َتَرَكُه،  َمْن  اأجاَب الر�سوَل، ومنهم  َمْن  اإلى طعاِمِه، فمنهم  ُثمَّ بعَث ر�سوًل يدعو النا�َض 

فاهلُل ُهَو املِلُك، والداُر الإ�سالُم، والبيُت اجلنَة، واأنَت يا حممُد ر�سوٌل، َمْن اأجاَبَك َدَخَل 

الإ�ْسالَم، َوَمْن دخَل الإ�سالَم دخَل اجلنَة، وَمْن دخَل اجلنَة اأكَل ما فيها()29(.

فادعه  وحده،  ربك   اإلى  فافزع  افتقرت  اإذا  بني!،  »يا  لبنه:  لقمان  قال   æ

النا�ض  ت�ساأل  وال  غريه،  ميلكه  ال  فاإنه  وخزائنه؛  ف�سله  من  وا�ساأله  اإليه،  وت�سرع 
فتهون عليهم، وال يردوا عليك �سيئا« )30(.

æ اأو�سى اخلليفة الرا�سد علي بن اأبي طالب ›، مالك بن ال�سرت النخعي ملا وله 

على م�سر يف عام 39 هـ، ومما جاء يف و�سيته: »واإذا اأحدث لك ما اأنت فيه من �ُسلَطانك 
يلَة)31(، فانظر اإيل ِعَظم ُمْلك اهلل فوقك، وقدرته منك على ما ال تقدر  اأُبَّهة اأو خَمِ
ُيــَطــاِمــن)32( اإليك من ِطــمــاَحــك)33(، وَيــُكــفَّ عنك من  عليه من نف�سك، فــاإن ذلــك 

َغْربك)34(، ويفئ اإليك ما َعَزب عنك من عقلك)35(«)36(.

æ  قال ابن عيينه: » دخل اخلليفة الأموي ه�سام بن عبدامللك البيت احلرام، فاإذا 

هو ب�سامل بن عبداهلل بن عمر، فقال: �سلني حاجة. فقال �سامل: اإن اأ�ستحيي من اهلل 
)29( رواه الرتمذي و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )2465(.

)30(  )اإ�سالح املال( لبن اأبي الدنيا )�س: 124( برقم )461(. 
ْهُو. )31( الأبهة واملخيلة: الِكرْب والُعجب والزَّ

)32( ُيَطاِمن: يخف�س.
)33( الِطَماح: الفخر.
)34( الَغْرب: احلدة.

)35( يفئ اإليك ما َعَزب عنك: اأي يعيد اإليك ما غاب وخِفي عنك.
)36( )ربيع الأبرار ون�سو�س الأخيار( للزخم�سري )جـ:5 - �س: 189(.
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فقال له �سامل:  االآن ف�سلنـي حاجة.  فلما خرجا، قال ه�سـام:  ه،  اأ�ساأَل يف بيته َغرْيَ اأن 
فقال  الدنيـا.  حوائج  من  ه�سام:  فقال  االآخرة؟!،  حوائج  من  اأم  الدنيا  حوائج  من 
�سامل: واهلل ما �ساألت الدنيا ممن ميلكها  - وهو اهلل تعالى - فكيـف اأ�ساألها ممن ال 

ميلكهـا؟!«)37(.

æ  قال زرقان: » ملا احت�سر اخلليفة العبا�سي الواثق باهلل )هارون بن املعت�سم( 
اأمر بالب�سط فطويت، واأل�سق خده بالرتاب، وجعل يقول: يا من ال يزول ملكه، ارحم 

من قد زال ملكه«)38(.

æ  قال الأ�سمعي: »  راأيُت اأعرابياً اأمامه �ساٌء)39(، فقلت له: ملن هذا ال�ساء؟ فقال :  
هي هلل عندي «)40(. وراأى جعفر بن �سليمان اأعرابيًا يف اإبل قد مالأت الوادي فقال له: ملن 

هذه االإبل؟ قال: هلل يف يدي)41(.

æ  قال عبد اهلل بن عون: »لو اأن رجال انقطع اإلى هوؤالء امللوك يف الدنيا النتفع، 
فكيف مبن ينقطع اإلى من له ال�سموات واالر�ض وما بينهما وما حتت الرثى؟!«)42(.

æ قال يو�سف بن احل�سني: �سمعت ذا النون)43( يقول: »اأنت ملك مقتدر، واأنا عبد 
مفتقر، اأ�ساألك العفو تذلال، فاأعطنيه تف�سال«)44(.

دينار( مبال فرده!، فقيل  اأبي حازم )�سلمة بن  اإلى  اأمية  بني  بع�س خلفاء  بعث   æ
له: يا اأبا حازم! خذ املال فاإنك م�سكني!، فقال: »كيف اأكون م�سكينا وموالي له ما يف 

ال�سموات وما يف االأر�ض وما بينهما وما حتت الرثى؟!«)45(.
)37( )�سري اأعالم النبالء( للذهبي )�س: 1761( يف ترجمة: )�سامل بن عبداهلل بن عمر بن اخلطاب(.

)38( )�سري اأعالم النبالء( للذهبي )�س: 4047( يف ترجمة: )الواثق باهلل: هارون بن املعت�سم بن املاأمون بن الر�سيد(.
)39( ال�ساء: املجموعة من الغنم، ومفردها )�ساة(.

)40( )العقد الفريد( لبن عبد ربه الأندل�سي )جـ: 4 - �س: 28(.
)41( )ربيع الأبرار ون�سو�س الأخيار( للزخم�سري )جـ:2 - �س: 83(.

)42( )�سفة ال�سفوة( لبن اجلوزي )جـ: 3 – �س: 310(.
)43( اأبو الفي�س ذو النون بن اإبراهيم امل�سري. 

)44( )حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء( لأبي نعيم الأ�سفهاين )جـ: 9 – �س: 384(.
)45( )تاريخ دم�سق( لبن ع�ساكر )جـ:22 – �س: 29(.

المجموعة الرابعة عشرة : الَمِلُك - الَماِلُك - الَمِليُك
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æ قال تعـالى:{ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ}]اآل عمــران:26[، 
اأحد ملوك الطوائف بالأندل�س، ومن  َمِلكًا على )اإ�سبيلية(، وهو  »كان )املعتمد بن عباد( 
عجيب ما يروى من �سريته اأن زوجَته »اعتماد الرميكية« اأطلَّت ذات يوٍم من ق�سرها فراأت 
وعلى  اإ�سبيلية،  طرق  يف  والطنِي  الوحِل  يف  مَي�ِسني  وُهنَّ  مطرٍي،  يوٍم  يف  القرويات  الن�ساَء 
!، فاأمر زوجها املعتمد بن عباد باأنواع من الطيب  روؤو�سهن اجِلرار، فا�ستهت اأن تت�سبه ِبهنَّ
الورد،  ماء  بَّ عليها  �سُ ثم  الق�سر،  �ساحة  ت يف  وُذرَّ ف�ُسِحَقت،  والعنرب،  والكافور  كامِل�ْسك 
وُعِجنت بالأيدي حتى �سارت كالطني، فم�ست زوجته »الرميكية« وجواريها يف هذا الوحل 
الزاكي!. وما هي اإل اأيام حتى اأ�سقط املرابطون دولَته، ومزقوا ُملَكه، ونفوه �سجينًا يف مدينة 
»اأغمات« باملغرب، فت�ستت اأ�سرته، وحلَّت بهم الفاقة، حتى اأن بناته اأ�سبحن يْغِزلن للنا�س 
اأَنه بالعيد، وُهنَّ يف  بالأجرة يف مدينة )اأغمات(. ويف يوم عيٍد زارته بناته يف ال�سجن، وَهنَّ
 َ َيْك�ُسوهنَّ ال�ُسُحوب والُذّل، قد غريَّ َرثَّة، واأقدام حافية، وحالة �سيئة،  َخِلَقة، واأطماٍر  ثياٍب 
ه، لتخنقه  ياُع والفاقة؛ ف�سَدْعنَّ قلَبه، وِزْدنَّ َهمَّ َ نظَرهنَّ ال�سَ َورهنَّ الَعَوُز واحلاجة، وحريَّ �سُ

ة؛ وين�سد قائال:  الَعرْبَ
ــنــَت بـــاالأعـــيـــاِد مــ�ــســرورا فــيــمــا َمــ�ــســى ُك

ــــَك يف االأطــــــمــــــاِر جــائــعــًة ــــنــــاِت َب َتــــــرى 

ـــَعـــًة ــــحــــَوك ِلــلــَتــ�ــســلــيــِم خـــا�ـــسِ ــــــــــَرْزَن َن َب

ــــطــــاأَن يف الـــطـــني واالأقــــــــــداُم حــافــيــٌة َي

اأفـــَطـــرَت يف الــعــيــِد ال عــــاَدت مــ�ــســاَءُتــُه

ــاًل ــِث قـــد كــــاَن َدهـــــــُرَك اإن تــــاأُمــــرُه مُمــَت

ــــعــــَدَك يف ُمـــلـــٍك ُيـــ�ـــســـرُّ ِبـــِه ـــــاَت َب ــــن ب َم

ـــورا فـــ�ـــســـاَءَك الــعــيــُد يف اأغــــمــــاَت َمـــاأ�ـــسُ

يـــْغـــِزلـــَن لــلــنــا�ــِض مـــا مَيــِلــكــَن ِقــطــمــريا

اأبـــــ�ـــــســـــاُرُهـــــنَّ َحـــــ�ـــــســـــرياٍت َمـــكـــا�ـــســـريا
ــهــا مل َتـــطـــاأ ِمــ�ــســكــاً وكــــافــــورا)46( كــاأنَّ

فــــكــــاَن ِفــــــطــــــُرَك ِلـــــالأكـــــبـــــاِد َتـــفـــطـــريا

َك الــــــَدهــــــُر َمـــنـــهـــّيـــاً ومـــــاأمـــــورا فـــــــــــَردَّ
ـــا بــــاَت بــــاالأحــــالِم مــــغــــرورا«)47( فـــاإمنَّ

)46( لعله ي�سري هنا اإلى ما كان من ق�سة زوجته »الرميكية« وبناته، وم�سيهنَّ يف الطيب املعجون.
)47( اأنظر )نفح الطيب من غ�سن الأندل�س الّرطيب( للمقري التلم�ساين )جـ:4 – �س: 272 - 274(، و)وفيات الأعيان( 

لبن خلكان )جـ:5 – �س: 36-35(.
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الــمــجــمــوعـــــــ15ـــــــــة
مو�سوع الأ�سماء: اْلَكَرُم
)50 - 49 - 48 - 47(

الَكرمُي - الأَْكَرُم - اجَلَواُد - الرَبُّ
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الـمجـمـوعـ15ـة

مو�سوع الأ�سماء: اْلَكَرُم

)50 - 49 - 48 - 47( 

الَكرمُي - الأَْكَرُم - اجَلَواُد - الرَبُّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

æ  الَكرمُي: ورد يف القراآن الكرمي مرتني منها قوله تعالى:{ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

َكِرمٌي،  َحِيٌي  -تعالى-  ¤: )اإن اهلل  قوله  ال�سنة  ومن   ،]6 : ]النفطار  ڤ   ڤ} 
ْفرًا خائبتني()1(. ُهَما �سِ ي�ستحي اإَِذا رفع الرجُل اإليه يديه اأن َيُردَّ

ڎ    تعالى:{ڎ   اهلل  قول  يف  واحدة  مرة  الكرمي  القراآن  يف  ورد  الأَْكَرُم:   æ

ڈ}]العلق:3[، وجاء عن عبد اهلل بن م�سعود وعبد اهلل بن عمر          اأنهما كانا يقولن 
ا تعلم؛ إنك أنت األعزُّ  يف ال�سعي بني ال�سفا واملروة: »رب اغفر وارحم، وجتاوز عمَّ

األكرم«)2(.

æ  اجَلَواُد: من اأ�سماء اهلل احل�سنى الثابتة يف ال�سنة النبوية من حديث ابن عبا�س  

قال: قال النبي ¤: )اإِنَّ اهلَل -تعالى- جواٌد يِحبُّ اجلوَد، ويِحبُّ معايَل الأخالِق، ويكرُه 
�ِسف�ساَفها()3(.

: ورد يف القراآن الكرمي مرة واحدة يف قوله تعالى: {ى  ى  ائ  ائ    æ  الرَبُّ

ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ}]الطور:28[، ومل يرد ال�سم يف ال�سنة النبوية ب�سند �سحيح.
)1(  رواه الرتمذي و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )1757(.

باإ�سنادين  وابن عمر  م�سعود  ابن  �سيبة عن  اأبي  ابن  رواه  الألباين:  وقال عنه  والبيهقي  والطرباين  �سيبة  اأبي  ابن  رواه   )2(
�سحيحني )منا�سك احلج والعمرة �سفحة 28(.

)3( رواه البيهقي و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )1744(.
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ثانيًا: املعنى اللغوي:

اأ�سل واحد، فـ)الَكرمُي(: �سفة  اإلى  االأَْكَرُم: ا�سمان يرجعان يف فعلهما  الَكرمُي   æ

م�سبهة على وزن )فعيل(، للمو�سوف بـ)الَكَرم(، و)االأَْكَرُم(: من �سيغ )اأفعل( التف�سيل، اإل 
اأنه م�سوٌغ للداللة على قوة االت�ساف بالَكَرم، ولي�ض م�سوغاً للمفا�سلة، اأي: االأكرث 
خرياً وكرماً من كل كرمي، فعلهما: كُرَم َيكُرم َكَرما وكرامًة، فهو َكِرمي، و)الكَرُم(: ا�سم 
جامع لكل ما ُيْحَمد من اأنواع اخلري وال�سرف والف�سائل، وهو نقي�س اللوؤم، وجميع 

من ف�سر )الَكرمُي( فاإنه ل يخرج عن اأحد اأ�سلني:

1( �َسَرٌف يف ال�سيء يف نف�سه، اأي اأنه غري مقت�ض مفعواًل، بل هو �سريف بنف�سه، يقال: 
حجٌر كرمي، وَمَلٌك كرمي، وقوٌل كرمي، وكتاٌب كرمي، ورزٌق كرمي.

2( �َسَرٌف يف ُخُلٍق متعٍد، اأي تعلق مبفعول به موجود؛ الأنه ال بد من متكرم 
عن  ولل�سفوح  كرمي،  غريه:  على  ِخّي  ال�سَّ للرجل  يقال  عنه،  وم�سفوح  عليه، 

الآخرين: كرمي.

والوا�سع  نف�سه،  يف  عظيم  َقْدٌر  له  الذي  النفي�ض،  احل�سن  ال�سيء  هو  فـ)الَكرمُي(: 
اع لغريه، الكثري اخلري، ذو االأفعال احلميدة، و)االأَْكَرُم(: هو  ال�سخي ال�سفوح، النَّفَّ
كل  يف  غريه  من  واالأنفع  واالأو�سع  واالأعلى  واالأ�سرف  واالأعظم  واالأنف�ض  االأح�سن 
؛ فاإن اخلري كله بيده، واخلري كله منه،  و�سف كمال، ول اأحد اأولى بذلك من اهلل 

والنعم كلها هو موليها، والكمال كله واملجد كله له، فهو االأكرم حقاً)4(.

æ  اجَلَواُد: �سفة م�سبهة للمو�سوف بـ)اجُلوِد(، فعله: جاَد َيجود ُجودًا، فهو جواٌد، 
ُح بال�سيء، و�ُسُهوَلُة الَبذِل واالإنفاق، وكرثة العطاء، وال�سخاء بالدنيا،  واجُلود: التَّ�َسمُّ

)4( انظر: )ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 12 - �س: 510(: مادة: )كرم(، و)معجم مقايي�س اللغة( لبن فار�س )جـ:5- 
�س:171- 172( مادة: )كرم(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( لأبي القا�سم الزجاجي )�س: 176(، وتف�سري التحرير والتنوير لبن 
عا�سور عند تف�سري ]العلق:3[، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�س: 70(، و)مفتاح دار ال�سعادة( لبن القيم )جـ 1 - �س: 77(، 
و)الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 – �س: 145(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ك ر م(، 

و)اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س: 655(.
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ورجل َجواد: اأي �َسِخيٌّ كرمي كثري العطاء)5(، واهلل  هو )اجَلَواُد(: »الذي ُيحبُّ 
ُلوه وَيرجوه وي�ساألوه من ف�سله، فهو اأجوُد من �ُسئل، واأو�سع من  من عباده اأن يوؤمِّ

َل وُي�ساأل، ويف احلديث: )من مل َي�ساأِل  اأعطى، واأحبُّ ما اإلى )اجَلَواِد( اأن ُيرَجى ويوؤمَّ
اهلَل يغ�سْب عليه()6( .. ولو اجتمع جود اخلالئق على رجل واحد، ثم اأعطي كل 

واحد منهم مثل ذلك اجلود، لكانت ن�سبته اإلى جوده �سبحانه دون ن�سبة قطرة اإلى 
البحر«)7(.

بارُّ  فهو  وَبّرًا  ِبّرًا  َيرِبُّ  َبرَّ  فعله   ،) بـ)الرِبِّ للمو�سوف  هة  م�سبَّ �سفة   : الربَُّ   æ

: �سد الإثم، والرِب والرَب واحد، يقال: �سدق فالن، وبرَّ بوعده وميينه،  ؛ والرِبُّ وَبرُّ
يف  واالت�ساع  واخلري،  الطاعة،   : الرِبُّ يقال  وكذلك  ال�سدق،  على  اأم�ساهما  اأي: 
االإح�سان، والزيادة منه، فدل على اأنه ا�سم جامع لكل �سفات اخلري واالإح�سان؛ 
خالف  هو  :الذي  الرَبُّ  ومنه  االت�ساع  من  واأ�سله  وال�سلة،  والطاعة،  كالتقوى، 
جاء عن ابن عبا�س   ويف حق اهلل   الوالدين)8(،  ِبرُّ  البحر لت�ساعه، ومنه 

:) روايتان)9( يف معنى )الرَبّ
1( ال�سادق فيما وعد، رواه اأبو �سالح عن ابن عبا�س.

2( اللطيف، رواه ابن اأبي طلحة عن ابن عبا�س. اأي مبعنى: الذي يو�سل األطافه، 
واإف�ساله، وخرياته، بلطف واإح�سان اإلى عباده.

)5( انظر: )ل�سان العرب( لبن منظور )جـ: 3 - �س: 135(: مادة: )جود(، و)معجم مقايي�س اللغة( لبن فار�س )جـ:1- 
�س:493( مادة: )جود(، و)في�س القدير �سرح اجلامع ال�سغري( للمناوي )جـ:2 – �س: 285( برقم الأثر: )1723(، ومعجم 

اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ج و د(.
)6( اأخرجه الرتمذي وح�سنه الألباين يف �سحيح الرتمذي برقم )3373(.

)7( انظر: )مدارج ال�سالكني( لبن القيم )جـ:2 – �س:50(، و)�سفاء العليل( لبن القيم )جـ: 2 – �س:690( بت�سرف ي�سري.
للرازي عند تف�سري:  الغيب(  العرب( لبن منظور )جـ: 4 - �س: 51(: مادة: )برر(، و)تف�سري مفاتيح  )8( انظر: )ل�سان 
]البقرة:177[، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ب ر ر(، و)املفردات( للراغب الأ�سفهاين )جـ: 1 
- �س :51( مادة: )بّر(، و)الأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�سن جبل وطارق اأحمد حممد 

)جـ: 1 - �س: 333(، و)في�س القدير �سرح اجلامع ال�سغري( للمناوي )جـ:2 – �س: 618( برقم الأثر: )2367(.
)9( تف�سري )زاد امل�سري يف علم التف�سري( لبن اجلوزي عند تف�سري ]الطور:28[.
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واختلف القّراء يف قراءة قول اهلل تعالى: { ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ }]الطور:27-28[، فقراأ �سبعة 
من القراء الع�سرة بك�سر الهمزة: { وئ   وئ  ۇئ    ۇئ }: على البتداء وا�ستئناف 
جملة جديدة فيها معنى العلة: اأي بيان علة ا�ستجابة اهلل  دعاء اأوليائه بالنجاة 
اأوليائه. وقراأ  ال�سادق يف قوله، وفيما وعد به   :) اأنه �سبحانه: )الرَبُّ من عذابه؛ 

ِحيم }: على التعليل  ُه ُهَو اْلرَبُّ الرَّ نافع املدين، والك�سائي، واأبو جعفر بفتح الهمزة: { اأنَّ
()10(؛ ولذا تنوعت اأقوال  اأي مبعنى: اإننا كنا من قبل ندعوه ونعبده؛ الأنه هو )الرَبُّ
املف�سرين يف نوع الدعاء الوارد يف الآية، وهل هو دعاء عبادة اأم دعاء م�ساألة؟،  فقال 
به  ُن�سرك  الدين، ال  له  »نعبده خمل�سني  العبادة:  اإلى دعاء  ي�سري  ابن جرير وهو 
�سيئاً« )11(، وقال ابن كثري وهو ي�سري اإلى دعاء امل�ساألة: »نت�سرع اإليه، فا�ستجاب لنا، 

اأبو حيان جامعا بني النوعني: »نعبده، ون�ساأله الوقاية  واأعطانا �سوؤالنا«)12(، وقال 

عبا�س   ابن  تف�سري  تنوع  يف�سر  ما   - اأعلم  واهلل   – ذلك  ولعل  عذابه«)13(،  من 

ِفيُق  الرَّ  :) »)الرَبُّ احلليمي:  قال  وباللطيف،  وعد،  فيما  بال�سادق   :) )الرَبّ ملعنى 
�سيئاتهم،  الُع�ْسَر، ويعفو عن كثري من  بهم  الُي�ْسَر، وال يريد  بهم  بعباده، يريد 

وال يوؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم باحل�سنة َع�ْسَر اأمثالها، وال يجزيهم 

بال�سيئة اإال ِمْثلَها، ويكتب لهم الَهمَّ باحل�سنة، وال يكتب عليهم الَهمَّ بال�سيئة، .. 

َدَق فيها اأو  اِدُق  من قولهم: َبَرَّ يف ميينه واأبرها؛ اإذا �سَ (: هو ال�َسّ وقيل اإن )الرَبَّ
َقَها« )14(. َدّ �سَ

)10( انظر: تف�سري )اللباب يف علوم الكتاب( لبن عادل عند تف�سري ]الطور:28[، وتف�سري )بحر العلوم( لل�سمرقندي عند 
تف�سري ]الطور:28[.

)11( تف�سري )جامع البيان( للطربي عند تف�سري ]الطور:28[.
)12( تف�سري )القراآن الكرمي( لبن كثري عند تف�سري ]الطور:28[.
)13( تف�سري )البحر املحيط( لأبي حيان عند تف�سري ]الطور:28[.
)14( )الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 – �س: 179 و 182(.
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: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

له«)15(،  وال�سفوح عن حق وجب  »كثري اخلري، املح�سن مبا ل يجب عليه،  الَكرمُي:    æ

قال اخلطابي: »)الَكرمُي( الذي يبداأ بالنعمة قبل اال�ستحقاق، ويتربع باالإح�سان من غري 
اإذا وعد  الذي  »)الَكرمُي(  الغزايل:  امل�سيء«)16(، وقال  الذنب، ويعفو عن  ا�ستثابة، ويغفر 
وفّى، واإذا اأعطى زاد على منتهى الرجاء، وال يبايل كم اأعطى، وملن اأعطى، واإن ُرفعت حاجة 
اإلى غريه ال ير�سى، واإذا ُجفي عاتب وما ا�ستق�سى، وال ُي�سيع من الذ به والتجاأ، وُيغنيه 
عن الو�سائل وال�سفعاء، فمن اجتمع له جميع ذلك ال بالتكلف، فهو الكرمي املطلق، وذلك 
هو هلل -تعالى- فقط«)17(، وقال ابن القيم: »اإن )الَكرمي( هو البهي، الكثري اخلري، العظيم 
النفع، وهو من كل �سيء اأح�سنه واأف�سله، واهلل -�سبحانه- و�سف نف�سه بالكرم، وو�سف به 
كالمه، وو�سف به عر�سه، وو�سف به ما كرث خريه، وح�سن منظره من النبات وغريه .. 

وباجلملة فـ )الَكرمُي( الذي من �ساأنه اأن يعطي اخلري الكثري ب�سهولة وي�سر«)18(.

»اأكرم الأكرمني، ل يوازيه كرمي، ول يعادله فيه نظري«)19(، قال �سيخ  æ  الأَْكَرُم: 

�سيغة تف�سيل تدل على احل�سر، فهو االأكرم وحده،  »)االأَْكَرُم(  ال�سالم ابن تيمية: 
املت�سف بغاية الكرم، الذي ال �سيء فوقه وال نق�ض فيه«)20(، وقال ابن القيم: »)االأَْكَرُم( 
االأفعل من الكرم، وهو كرثة اخلري وال اأحد اأولى بذلك منه -�سبحانه، فاإن اخلري 
كله بيده، واخلري كله منه، والنعم كلها هو موليها، والكمال كله واملجد كله له، فهو 
االأكرم حقاً«)21(، وقال يف مو�سع اآخر: »ذكر من �سفاته ها هنا ا�سم )االأَْكَرُم( الذي فيه 
كل خري وكل كمال، فله كل كمال و�سفاً، ومنه كل خري فعاًل، فهو )االأَْكَرُم( يف ذاته 

)15( )العتقاد والهداية اإلى �سبيل الر�ساد( للبيهقي )�س:41(.
)16( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�س: 71(.

)17( )املق�سد الأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للغزايل )�س: 105(.
)18( )التبيان يف اأميان القراآن( لبن القيم )�س: 328 - 330(.
)19( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�س: 104-103(.

)20( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�سم )جـ:16-�س:295( بت�سرف ي�سري.
)21( )مفتاح دار ال�سعادة( لبن القيم )جـ: 1 - �س: 77(.
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، ول اإنعام يرقى اإلى اإنعامه، ول  واأو�سافه واأفعاله«)22(، فال كرم ي�سمو اإلى كرم اهلل 
عطاء يوازي عطاءه، له علو ال�ساأن يف كرمه.

 : اهلل  جود  عن  حديثه  عند  القيم  ابن  قال  العطايا«)23(،  »الكثري  اجَلَواُد:    æ

الف�سل كلَّه بيده،  واإن   ، ُيِحبُّ االإح�سان واجلود والعطاء والرِبَّ  .. »اأجود االأجودين 
واخلري كلَّه منه، واجلود كلَّه له، واأحبُّ ما اإليه اأن يجود على عباده، وُيو�ِسعهم ف�ساًل، 
ويغمرهم اإح�ساناً وجوداً، ويتم عليهم نعمته، وي�ساعف لديهم منته، ويتعّرف اإليهم 
باأو�سافه واأ�سمائه، ويتحبب اإليهم بنعمه واآالئه، فهو اجلواد لذاته«)24(، وقال ال�سيخ 
ال�سعدي: »)اجَلَواُد( .. الذي عم بجوده جميع الكائنات، ومالأها من ف�سله وكرمه، 
ونعمه املتنوعة، وخ�ض بجوده ال�سائلني بل�سان املقال اأو ل�سان احلال من بر وفاجر، 

وم�سلم وكافر، فمن �ساأل اهلل اأعطاه �سوؤاله، واأناله ما طلب«)25(.

اللطيف   ) »)الرَبُّ جرير  ابن  قال  وعده«)26(،  يف  ال�سادق  »املح�سن،   : الرَبُّ    æ

وقال  اأحوالهم«)28(،  وي�سلح  اإليهم،  ُيْح�ِسن  اأنه   ) »)الرَبُّ الزجاج:  وقال  بعباده«)27( 
اإليهم، َعمَّ بربه جميع خلقه، فلم  الَعُطوُف على عباده، املح�سُن   ) »)الرَبُّ اخلطابي: 
َيْبخْل عليهم برزقه، وهو الرَبُّ باأوليائه اإذ خ�سهم بواليته، وا�سطفاهم لعبادته، وهو 
ْفِح والتجاُوِز عنه«)29(،  الربُّ باملْح�سِن يف ُم�ساَعفة الثواب له، والربُّ بامل�سيء يف ال�سَّ
( املح�سن اإلى خلقه، عمهم برزقه، وخ�ض من �ساء منهم بواليته،  وقال البيهقي: »)الرَبُّ

وم�ساعفة الثواب له على طاعته، والتجاوز عن مع�سيته«)30(.

)22( )مفتاح دار ال�سعادة( لبن القيم )جـ: 1 - �س: 241(.
)23( )الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 - �س: 169( وعزا القول للحليمي.

)24( )مدارج ال�سالكني( لبن القيم )جـ 1: - �س: 211 - 212(.
)25( )احلق الوا�سح املبني( لل�سعدي )�س: 67-66(.

)26( تف�سري )اجلاللني( للمحلي وال�سيوطي عند تف�سري: ]الطور:28[.
)27( )تف�سري الطربي( عند تف�سري )الطور:28(.

)28( )تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى( لأبي اإ�سحاق الزجاج �س )61(.
)29( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي �س )89 - 90(.

)30( )العتقاد والهداية اإلى �سبيل الر�ساد( للبيهقي )�س:45(.
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رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

æ  الَكرمُي - الأَْكَرُم: )الَكرمي( من و�سف بـ)الَكَرم(، وهو البهي احل�سن النفي�س، 

اأما  وي�سر،  ب�سهولة  الكثري  اخلري  يعطي  اأن  �ساأنه  من  الذي  النفع،  العظيم  اخلري،  الكثري 
)االأَْكَرُم( فهو من �سيغ التف�سيل، ولكنه لي�س م�سوغًا للمفا�سلة ملجيئه معرفا، ودال على 
احل�سر يف كونه وحده  )االأَْكَرُم(، وهذا يدل على قوة الت�ساف بـ)اْلَكَرم(، واأنه بلغ 
، ول اإنعام يرقى اإلى اإنعامه،  فيه غايته، واأنه اأكرم الكرمني، فال كرم ي�سمو اإلى كرم اهلل 
ول عطاء يوازي عطاءه، ول اإح�سان يعادل اإح�سانه، له علو ال�ساأن يف كرمه، فهو )االأَْكَرُم( 
حقًا، وله كل كمالٍ و�سفًا، ومنه كل خري فعاًل، وقيل يف:  »الفرق بني )الَكرمي( و)االأَْكَرم( 
والفعلية معا؛ كداللته على معان احل�سب  الذاتية  ال�سفة  دلَّ على  )الَكرمَي(  اأن 
دلَّ  واأي�سا  الذات،  والعلو والرفعة وغري ذلك من �سفات  والعزة  وال�سعة  والعظمة 
على �سفات الفعل فهو الذي ي�سفح عن الذنوب، وال مين اإذا اأعطى فيكدر العطية 
باملن، وهو الذي تعددت نعمه على عباده بحيث ال حت�سى، وهذا كمال وجمال يف 
اأنواع الكرم الذاتي والفعلي، فهو  فهو املنفرد بكل ما �سبق يف  )االأَْكَرُم(  اأما  الكرم، 

-�سبحانه- اأكرم االأكرمني«)31(.

æ  الَكرمُي - اجَلَواُد: )الَكرمُي( هو املعطي دون �سوؤال اأو طلب، وكما قال اخلطابي: 

»الذي يبداأ بالنعمة قبل اال�ستحقاق، ويتربع باالإح�سان من غري ا�ستثابة«)32(، واأما 
)اجَلَواُد( فهو املعطي عند ال�سوؤال باأكرث من طلب ال�سائل؛ ولذا ُنعت )اجَلَواُد( عن العرب 
بكثري العطاء، قال اأبو هالل الع�سكري: » اجلواد هو الذي يعطي مع ال�سوؤال، والكرمي 

الذي يعطي من غري �سوؤال«)33(.

( يف الإنعام والإف�سال والإح�سان   : يجتمع معنى )الَكَرِم( و)الرِبِّ æ  الَكرمُي - الرَبُّ 

)31( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:656(. )الأكرم(
)32( )�ساأن الدعاء( لأبي �سليمان اخلطابي )�س: 71(.

)33( )معجم الفروق اللغوية( لأبي هالل الع�سكري وجزء من كتاب ال�سيد نور الدين اجلزائري )برقم 674( .
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( متعلق بالكمال يف اأداء احلقوق؛ ولذا كان )الَكَرُم(  وكرثة اخلري، اإل اأنه ميكن اأن يقال اإن )الرِبَّ
(، فـ)الَكرمُي( هو الذي عمَّ بف�سله واإح�سانه جميع خلقه، دون ا�ستثناء، موؤمنهم  اأعم من )الرِبِّ
يبايل  ال  الذي  »)الَكرمُي(  )الَكرمُي(:  معاين  اأوجه  ي�سرد  وهو  العربي  ابن  قال  وكافرهم. 
( فهو  من اأعطى، وال من ُيح�سن؛ كان موؤمناً اأو كافراً، ُمقراً اأو جاحداً«)34(. واأما )الرَبُّ
النجاة من عذابه،  ، من  به  وعَدهم  ما  ال�سادق يف حتقيق  املوؤمنني،  اأوليائه  اإلى  املح�سن 
ودخول بحبوحة جنانه، والعبد ل ي�ستوجب على اهلل ب�سعيه ناًة ول فالحًا ول م�ساعفًة لالأجر، 
ه وحم�س جوده  النار، واهلل  بف�سله وبرِّ اأبدًا، ول ينجيه من  َعَمُلُه  اأحدًا  َة  ُيْدِخَل اجلنَّ ولن 
جاء  كما  اإيجاب،   ) وعد)الرَبِّ فاإن  الوعد،  مبقت�سى  حقوقًا  عليه   لعبده  اأوجب  واإح�سانه؛ 
من حديث معاذ بن جبل › قال: بينا اأنا رديف النبي ¤ فقال: )يا معاذ(، قلت: لبيك 
و�سعديك، فقال مثلها ثالثًا، ثم قال: )هل تدري ما حق اهلل على العباد؟(، قلت: ال. قال: 
)حق اهلل على العباد اأن يعبدوه ول ي�سركوا به �سيئًا(، ثم �سار �ساعة، فقال: )يا معاذ(، 
اأن ل  فعلوا ذلك؟،  اإذا  العباد على اهلل  ما حق  قال: )هل تدري  و�سعديك.  لبيك  قلت: 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     } تعالى:  لقوله  م�سداق  وهو  يعذبهم()35(، 

ڃڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  
 ) ڎ  ڎ}]الفرقان : 15-16[، يقول احلليمي معددًا بع�س جوانب بره  بعباده: »)الرَبُّ
الرفيق بعباده، يريد بهم الي�سر وال يريد بهم الع�سر، ويعفو عن كثري من �سيئاتهم، وال 
يوؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم باحل�سنة ع�سر اأمثالها، وال يجزيهم بال�سيئة اإال 

مثلها، ويكتب لهم الَهمَّ باحل�سنة، وال يكتب عليهم الَهمَّ بال�سيئة«)36(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

æ  الَكرمُي والأَْكَرُم: ال�سفة امل�ستقة من ا�سميه  )الَكرمي( و)االأَْكَرم( »�سفة 

)34( )النهج الأ�سمى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للنجدي )�س: 263(.
)35( متفق عليه: رواه البخاري برقم: )6267(، وم�سلم برقم )30(.

)36( )الأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جـ: 1 - �س: 179(.

المجموعة الخامسة عشرة : الَكريُم - اأَلْكَرُم - الَجَواُد - الَبرُّ



326 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

وهي من �سفات اهلل الذاتيٌة الثابتٌة بالكتاب وال�سنة«)37(، قال اهلل تعالى:  )اْلَكَرم(  
ومن   ،]15 : ڱ  ڱ  ڱ  ڱ}]الفجر  گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ    }
ال�سنة حديث عوف بن مالك › يف الدعاء على اجلنازة، قوله ¤: ).. اللهم اغفر له، 

وارحمه، وعافـه، واعف عنه، واأكرم ُنُزَله، وو�سع مدخله ..()38(. 

وهي من  ود(  )اجْلُ »�سفة  ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه  )اجَلَواد(  æ  اجَلَواُد: 

-َتَعاَلى-  اهلَل  )اإِنَّ   :¤ لقوله  ال�سحيحة«)39(،   بال�سنة  الثابتٌة  الذاتيٌة  اهلل  �سفات 
جواٌد، يِحبُّ اجلوَد، ويِحبُّ معايَل الأخالِق، ويكرُه �ِسف�ساَفها()40(.

( وهي من �سفات اهلل  ( »�سفة )اْلرِبِّ : ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه  )الرَبّ æ  الرَبُّ

الثابتة بالكتاب وال�سنة«)41(،  قال تعالى: {ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    
¤: )األ اأخربكم باأهل اجلنة؟ .. كل �سعيف  ال�سنة قوله  ۇئ}]الطور:28[، ومن 

ُه ..()42(. مت�سعف، لو اأق�سم على اهلل لأََبرَّ

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

( مرة واحدة يف قوله تعالى:{ى  ى  ائ  ائ    ِحيُم: اقرتن مع )الرَبّ æ  الرَّ

ب  امل�سبِّ اقرتان  من  اأعلم-  -واهلل  ذلك  ولعل  ۇئ}]الطور:28[،  ۇئ     وئ   وئ    ەئەئ  
( هو اللطيف بعباده، الرفيق بهم، العطـوف عليهم، املح�سن اإليهم،  بامل�سبَّب، فـ »)الرَبّ
الذي توالت مننه، وتتابع اإح�سانه، وما ذاك اإال من اآثار وموجبات رحمته التي غمرت 

الوجود«)43(.

( لل�سقاف )�س: 211(. )37( )�سفات اهلل 
)38( رواه م�سلم برقم )963(.

( لل�سقاف )�س: 87(. )39( )�سفات اهلل 
)40( رواه البيهقي و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )1744(.

)41( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:660(. )الرب(
)42( رواه البخاري برقم )2703(.

)43( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�س: 151(، وانظر )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( د. نالء كردي )�س: 624(.



327

مع  )الَكرمي(  اهلل  ا�سم  اقرتن  واإمنا  اآخر،  ا�سم  )الَكرمي(  اهلل  ا�سم  مع  يقرتن  مل    æ

اأ�سماء اأخرى كـ )الَغنّي( و)العفو(، ولقد مت التطرق لقرتان )الغني الكرمي( يف املجمـ13ــوعة 
)القيومية( و�سياأتي احلديث عن  اقرتان )العفو الكرمي( يف جمموعة املغفرة: )املجمــ28ــــوعة(. 

العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء: �سابعًا: الآثار

æ  الأثر العلمي العتقادي:

اهلل  كرمي جواد برٌّ رحيٌم عطوٌف على عباده، كثري اخلري والعطاء، عظيم النفع 
وال�سخاء، ل ينفد عطاوؤه، ول ينقطع اإح�سانه، الذي يعطي ما ي�ساء ملن ي�ساء وكيف ي�ساء 
، وهو  يعفو عن  باملنِّ العطية  ر  اأعطى فيكدِّ اإذا  الذي ل مينُّ  ب�سوؤال وغري �سوؤال، وهو 
الذنوب، وي�سرت العيوب، ويجازي املوؤمنني بف�سله، ويجازي املعر�سني بعدله، اأكرم الأكرمني، 

ل يوازيه كرمي ول يعادله نظري.

æ  الأثر العملي:

حتقيق . 1 اإلى  وال�سعي  حت�سى،  ل  التي  ونعمه  وجوده  كرمه  على  اهلل   حمبة 
هذه املحبة ب�سكره بالقلب والل�سان واجلوارح، واإفراده وحده بالعبادة، واأن ل 
يكون من العبد اإل ما ير�سي اهلل وحده، وجماهدة النف�س يف ترك ما ي�سخطه، 
حمبته  لوازم  ومن  -�سبحانه.  ير�سيه  ل  فيما  الوقوع  عند  التوبة  اإلى  واملبادرة 

حمبة اأوليائه ون�سرتهم وبغ�س اأعدائه، والرباءة منهم ومن �سركهم.
عنهم . 2 مينع  مل  عباده  معا�سي  كرثة  فمع  معه،  والتاأدب   ، اهلل  من  احلياء 

عطاءه وكرمه وجوده، وهذا الكرم العظيم يورث يف قلب املوؤمن حياء وانك�سارًا 
القيم يف كالمه عن لطائف  ابن  يقول   ، ي�سخطه  وبعدًا عما  وخوفًا ورجاًء 
اأ�سرار التوبة: »ومنها اأن يعرف بره -�سبحانه- يف �سرته عليه حال ارتكاب 
املع�سية، مع كمال روؤيته له، ولو �ساء لف�سحه بني خلقه فحذروه، و هذا 
( و هذا الرِبُّ من �سيده كان به مع كمال  ه، و من اأ�سمائه )الرَبُّ من كمال برِّ
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غناه عنه، و كمال فقر العبد اإليه، في�ستغل مبطالعة هذه املنة وم�ساهدة 
هذا الرب واالإح�سان والكرم، فيبقى مع اهلل -�سبحانه«)44(.

، والتوكل عليه، وتفوي�س الأمور اإليه، وطلب احلاجات منه . 3 التعلق به وحده 
وحده -�سبحانه؛ لأنه الكرمي الذي ل نهاية لكرمه، بخالف املخلوق الذي يغلب 
عليه ال�سح يف العادة، ولو كان كرميًا فاإن كرمه حمدود، وفاٍن بفنائه، وهذا يورث 

قوة الرجاء والطمع يف كرمه ورحمته، وقطع الرجاء من املخلوق.  

التخلق بخلق الكرم والتحلي ب�سفة اجلود وال�سخاء على عباد اهلل -تعالى، فاإن . 4
اهلل  كرمي يحب من عباده الكرماء الذين يفرج اهلل بهم كرب املحتاجني ويغيث 
بهم امللهوفني، وخلق الكرم الذي يحبه اهلل -تعالى- لي�س يف الإ�سراف والتبذير 

وت�سييع الأموال، واإمنا هو التو�سط بني الإ�سراف والتبذير، وبني البخل وال�سح.

م من اأكرمه اهلل  بالإميان والهدى ولو كان فقريًا مبتلى، واملهان من اأهانه . 5 املكرَّ
قال  كما  وبنني  مال  ذا  ووجيهًا  غنيًا  كـان  ولو  والع�سيان  والف�سوق  بالكفر  اهلل  
الإكرام  ميزان  هو  هذا   ،]18 گ}]احلج:  گ   گ     ک   ک   ک   ک   �سبحانه:{ 
والإهانة ولي�ست هي موازين املال والبنني واجلاه وال�سلطان التي يوزن بها النا�س اليوم.

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

( من اأ�سماء الذات الدالة على �سفات اهلل الذاتية  )الَكرمُي - الأَْكَرُم - اجَلَواُد - الرَبُّ

(، وهي �سفات ذات، مل يزل -ول يزال- اهلل مت�سفًا بها، ول تعلق لها بامل�سيئة؛  ود واْلرِبّ )اْلَكَرم واجْلُ
ولذا كان من املنا�سب دعاء اهلل  والثناء عليه، والتو�سل اإليه، بهذه الأ�سماء، يف جميع حاجات 
املغفرة، فاهلل  ينفق على  الرزق، وحال املع�سية وطلب  الفقر وطلب  ويتاأكد ذلك حال  العبد، 
خلقه بف�سله ومدده، فال تنفد خزائنه، ول ينقطع �سخاوؤه ول ميتنع عطاوؤه، ويعطي من ي�ساء بغري 
ح�ساب، فعن علي › قال: قال يل ر�سول اهلل ¤: )األ اأعلمك كلمات اإذا قلتهن غفر اهلل لك 

)44( )مدارج ال�سالكني( لبن القيم )جـ 1: �س 206(.
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واإن كنت مغفورا لك!، قل: ل اإله اإل اهلل العلي العظيم ل اإله اإل اهلل احلكيم الكرمي، ل اإله 

اإل اهلل �سبحان اهلل رب ال�سماوات ال�سبع و رب العر�ض العظيم، احلمد هلل رب العاملني()45(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

:  اأَنفْق اأُنفْق عليك، وقال: يد اهلل مالأى ل  æ  قال ر�سول اهلل    ¤: ) قال اهلل 
اء)47( الليل والنهار، وقال: اأراأيتم ما اأنفق منذ خلق ال�سماء   تغي�سها)46(  نفقة، �سحَّ

والأر�ض؟ فاإنه مل  يغ�ض   ما يف يده()48(.

æ  عن اأن�س بن مالك › قال:  »جاء رجل اإلى النبي ¤ فقال: يا ر�سول اهلل، لفالن 

نخلة، واأنا اأقيم نخلي بها، فمره اأن يعطيني اإياها حتى اأقيم حائطي بها. فقال له 
النبي ¤: )اأعطها اإياه بنخلة يف اجلنة(، فاأبى!، فاأتاه اأبو الدحداح › فقال: بعني 
قد  اإن  اهلل،  ر�سول  يا  فقال:   ¤ النبي  فاأتى  قال:  ففعل،  قال:  بحائطي)49(،  نخلتك 
ابتعت النخلة بحائطي، فاجعلها له!، فقال النبي ¤ مرارًا: )كم من عذق دواح)50( 
لأبي الدحداح يف اجلنة(، فاأتى امراأته فقال: يا اأم الدحداح، اخرجي من احلائط، 

فاإن بعته بنخلة يف اجلنة!، فقالت: قد ربحت البيع!، اأو كلمة نحوها«)51(.

من  َتاِن  ُجبَّ عليهما  َرُجَلنْيِ  كمثل  واملُنفق؛  البخيل  )َمثُل   :¤ النبي  قال    æ

ِهَما اإلى َتَراِقيِهَما)53(، فاأّما املنفُق فال ُينفُق اإِل �َسَبَغْت اأو َوَفَرْت)54(  حديٍد)52( من ُثِديِّ
)45( رواه الرتمذي و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )2621(.

)46( تغي�سها: تنق�سها.
)47( �سّحاء: اأي دائمة ال�سب.

)48( رواه البخاري برقم )4684(.
)49(  احلائط: اأي الب�ستان، وكان فيه �ستمائة نخلة، من اأطيب نخل املدينة.

)50(  الدواح: العظيم ال�سديد العلو، وكل �سجرة عظيمة: دوحة، و)العذق( بالفتح: النخلة ])النهاية يف غريب احلديث( 
. لبن الأثري )جـ:2 – �س:138(

)51(  اأخرجه الإمام اأحمد وابن حبان، و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة برقم )2964(.
و�س، وو�سفها باحلديد ي�سري اإلى اأنها )الدرع( التي يلب�سها املحارب كي  ة: وهي ثوب خم�سُ تان: مثنى، واملفرد: ُجبَّ )52( ُجبَّ

نه من الطعن ونحوه. حتميه وحُت�سِّ
ِهَما: جمع ثدي. وَتراِقيهَما: جمع َتْرُقوة، وهي العظم الذي بني ُثْغرة النَّحر والَعاِتق. ِهَما اإلى َتَراِقيِهَما: ُثَديِّ )53( ُثِديِّ

�َسَعْت َعَلْيِه. ْت. َوَفَرْت: اأي اْنَب�َسَطْت و اتَّ ْت َوَغطَّ )54( �َسَبَغْت اأو َوَفَرْت: اأي اْمَتدَّ
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على ِجْلِدِه حتى ُتخفَي َبَناَنُه)55(، َوَتْعُفَو اأََثَرُه)56(، واأّما البخيُل فال يريُد اأْن ُينفَق 

 : اِبيُّ طَّ اخْلَ قال  �ِسُع()58(،  َتتَّ ول  ُعَها  ُيَو�سِّ فهو   مكاَنها،  َحْلَقٍة  ُكلُّ  َلِزَقْت)57(  اإِل  �سيئًا 

»هذا َمثٌل  �سربه النبي ¤ للجواِد واْلَبِخيِل، حيث �سبههما برجلني، اأراد كل واحد 
مو�سع  على  يقع  اإمنا  ُيلب�ض  ما  اأول  والدرع  بها،  يتح�سن  درعاً  يلب�ض  اأن  منهما 
اأ�سفل  بقيتها على  وير�سل  كّميه،  يديه يف  ي�سلك الب�سها  اأن  اإلى  والثديني،  ال�سدر 
بدنه، في�ستمر نزواًل، فجعل ¤ َمثُل املُنفق كَمثِل من لب�ض درعاً �سابغة، فا�سرت�سلت 
مربوطتان  يداه  كرجل  البخيل  وجعل  وح�سنته،  بدنه  جميع  �سرتت  حتى  عليه 
دون �سدره، فاإذا اأراد لب�ض الدرع حالت يداه بينها وبني اأن متر نزواًل على البدن، 
له،  وقاية  ووبااًل عليه، من غري  ثقاًل  فكانت  ترقوته،  فلزمت  واجتمعت يف عنقه، 
اإذا همَّ بالنفقة ات�سع لذلك �سدره، وطاوعت  وحت�سني لبدنه، وحا�سله اأن اجلواد 

يداه فامتدتا بالعطاء، واأن البخيل ي�سيق �سدره، وتنقب�ض يده عن االإنفاق«)59(.

اأهل  من  رجل  وعنده  يحدث،  يوما  كان   ¤ النبي  »اإن  قال:   ‹ اأبي هريرة  عن    æ

البادية، فقال ¤: )اأن رجال من اأهل اجلنة ا�ستاأذن ربه يف الزرع!، فقال له: اأول�ست 
نباته  الطرف  فتبادر  وبذر،  فاأ�سرع  اأزرع،  اأن  اأحب  ولكني  بلى،  قال:  �سئت؟!،  فيما 

وا�ستواوؤه وا�ستح�ساده وتكويره اأمثال اجلبال!، فيقول اهلل تعالى: دونك يا ابن اآدم ، فاإنه 

ل ي�سبعك �سيء!(، فقال الأعرابي: يا ر�سول اهلل!، ال جتد هذا اإال قر�سياً اأو اأن�سارياً!، 

فاإنهم اأ�سحاب زرع، فاأما نحن فل�سنا باأ�سحاب زرع!، ف�سحك ر�سول اهلل ¤«)60(.

: اإذا حتدث عبدي  æ  عن اأبي هريرة › قال: قال ر�سول اهلل ¤: )قال اهلل 

اِبَعُه، والبنان: الإِ�سَبع. )55( ُتْخِفَي َبَناَنُه: اأَْي َت�ْسرُتُ اأَ�سَ
اِحِبِه  ْوُب الَِّذي ُيَجرُّ َعَلى اْلأَْر�ِس اأََثَر �سَ ي الثَّ َدَقَة َت�ْسرُتُ َخَطاَياُه َكَما ُيَغطِّ )56(َ َتْعُفو اأََثَرُه: قيل: َت�ْسرُتُ َجِميَع َبَدِنِه، وقيل اأَنَّ ال�سَّ

ْيِل َعَلْيِه. ُروِر الذَّ اإَِذا َم�َسى مِبُ
اّمها واجتماعها. اقْت والت�سقت ب�سبب َت�سَ )57( َلِزَقْت: اأي �سَ

)58( متفق عليه، رواه البخاري برقم )1443( واللفظ له، ورواه م�سلم برقم )1021(.
)59()عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري( لبدر الدين العيني )جـ: 8 - �س:309( بت�سرف ي�سري.

)60(  رواه البخاري برقم )7519(.
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باأن يعمل ح�سنة فاأنا اأكتبها له ح�سنة ما مل يعمل،  فاإذا عملها فاأنا اأكتبها بع�سر 

اأمثالها. واإذا حتدث باأن يعمل �سيئة فاأنا اأغفرها له ما مل يعملها، فاإذا عملها فاأنا 

اأن  ¤: )قالت املالئكة: رب ذاك عبدك يريد  ر�سول اهلل  وقال  اأكتبها له مبثلها(، 

واإن  مبثلها،  له  فاكتبوها  عملها  فاإن  ارقبوه،  فقال:  به،  اأب�سر  وهو  �سيئة!  يعمل 

تركها فاكتبوها له ح�سنة؛ اإنا تركها من جرائي(، وقال ر�سول اهلل ¤: )اإذا اأح�سن 

اأحدكم اإ�سالمه فكل ح�سنة يعملها تكتب بع�سر اأمثالها اإلى �سبعمائة �سعف، وكل 

�سيئة تكتب مبثلها حتى يلقى اهلل()61(.

æ  عن عبداهلل بن م�سعود › قال: )اأ�ساب النبي ¤ �سيفا، فاأر�سل اإلى اأزواجه 

يبتغي عندهن طعاما فلم يجد عند واحدة منهن، فقال: اللهم اإين اأ�ساألك من ف�سلك 
ِليَّة)62(، فقال: هذه من ف�سل  ورحمتك فاإنه ل ميلكها اإل اأنت، فاأُهديت له �ساة َم�سْ

اهلل ونحن ننتظر الرحمة()63(.

æ  قال النبي ¤ يف حديثه الطويل عن يوم القيامة: ).. حتى اإذا َخَل�َض املوؤمنون  من 

النار، فوالذي نف�سي بيده، ما منكم من اأحد باأَ�َسدَّ منا�سدًة هلِل يف ا�ستق�ساء احَلقِّ من 

وُموَن معنا  نا كانوا َي�سُ اِر، يقولون: َربَّ املوؤمنني هلِل يوم القيامِة لإخواِنهم الذين يف النَّ

وَن، فُيقال لهم: اأْخِرُجوا َمن َعَرْفُتْم..()64(. وجاء يف ال�سحيح عن التابعي  لُّوَن وَيُحجُّ وُي�سَ

( قال: دخلت على ال�سحابي اجلليل عبادة بن ال�سامت ›  َناِبحيُّ )عبدالرحمن بن ُع�َسْيَلَة ال�سُّ
وهو يف مر�س موته؛ َفَبَكْيُت!، فقال له عبادة ›: »مهاًل، مِلَ تبِكي؟!، فواهلل لئن ا�ْسُت�ْسِهْدُت 
ْعُت الأَ�ْسَفَعنَّ َلك، ولئن ا�ستطعُت الأَْنَفَعنََّك)65(«)66(. ومن جميل ما  الأَ�سَهَدنَّ َلك، ولئن �ُسفِّ

)61( اأخرج الأحاديث الثالثة م�سلم يف �سحيحه برقم )129(.
َلى اللَّْحَم: اأي �َسواُه بالنار. )ل�سان العرب( ة : اأي َم�ْسِويَّة، و�سَ ِليَّ )62( َم�سْ

)63( رواه الطرباين و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )جـ: 4 – برقم : 1543(.
)64( رواه م�سلم برقم )183(.

)65( مق�سود عبادة بن ال�سامت ›: اأي ارفق بنف�سك ول تبِك، ولئن ِمتُّ قبلك، ف�ساأكون ِنعم ال�سلف لك، و�ساأ�سهد لك 
َعني اهلل يف اأَحٍد ف�ساأ�سفع لك كي ُيْنجيَك، ومهما َقدرت على نفعك ف�سوف اأَْفعل. عند اهلل باأنَّك على خري، واإْن �سفَّ

)66( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه برقم )29(.
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)67( )حتفة الطالبني يف ترجمة الإمام النووي( لعالء الدين ابن البيطار، حتقيق: م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان، )�س:154(.
)68( تف�سري )جامع البيان يف تف�سري القراآن( لبن جرير الطربي  عند تف�سري : ]ال�سعراء:101-100[.

)69( تف�سري )الهداية اإلى بلوغ النهاية( ملكي ابن اأبي طالب عند تف�سري: ]غافر:18[.
)70( )الرب وال�سلة( لبن اجلوزي )�س:70(.

)71( تف�سري )جامع البيان يف تف�سري القراآن( لبن جرير الطربي  عند تف�سري : ]النور:36[.

يروى عن الإمام النووي اأن  جماعة من اأقاربه واأ�سحابه �ساألوه يوما: اأن ل ين�ساهم يف َعَر�سات 
، وكرمٍ ل يخفى على متاأمل -: »اإْن كان َثمَّ جاٌه،  يوم القيامة!، فقال لهم - باأدٍب مع اهلل 
فرحمه  بعَدهم«)67(،  اإال  اأدُخُلها  وال  ورائي!،  اأعرفه  ن  ممَّ واأحٌد  اجلنة  دخلُت  ال  واهلل 
القيامة،  يوم  ومعارفهم  اأ�سحاَبهم  يخذلون  ول  اأوفياء،  اأتقياء  فاملوؤمنون  عنه.  ور�سى  اهلل، 

فا�ستكرثوا منهم فهم واهلل الفالح، قال تعالى: {ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  
}]الزخرف:67[، وكان التابعي املف�سر )قتادة بن دعامة(اإذا قراأ قول اهلل  ڻ  ڻ 
تعالى: { ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ }]ال�سعراء:100-101[، قال: »يعلمون واهلل 
اأن ال�سديق اإذا كان �ساحلاً نفع، واأن احلميم اإذا كان �ساحلاً �سفع«)68(، وقال احل�سن 
�سديقه  يف  ي�سفع  منهم  الرجل  فاإن  املوؤمنني،  االأ�سدقاء  من  »ا�ستكرثوا  الب�سري: 

وقريبه، فاإذا راأى الكافر ذلك قال: ما لنا من �سافعني، وال �سديق حميم«)69(.

æ  قال اأبو نوفل: »جاء رجل اإلى عمر بن اخلطاب ›، فقال: اأين قتلت نف�سًا!، فقال 

عمر: ويحك!، خطاأ اأم عمداً؟ قال: خطاأ!، قال: هل من والديك اأحد؟، قال: نعم!، قال: 
والذي  اإليه. فلما انطلق، قال عمر:  ه، واأح�سن  انطلق فربَّ اأبي!، قال:  اأمك؟، قال: بل 
ها، واأح�سن اإليها، رجوت اأال تطعمه النار اأبداً«)70(. نف�سي بيده لو كانت اأمه حية فرَبَّ

تعالى: {مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت     æ قال 

ىت  يت   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  
}]النور:36-38[، قال عمرو بن ميمون: »اأدركت اأ�سحاب ر�سول  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ 

اهلل  ¤ وهم يقولون: » امل�ساجد بـيوت اهلل، واإنه حّق علـى اهلل اأن ُيْكِرم من زاره فـيها«)71(.
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قوا اأولياءه املوؤمنني وهم اأحياء: { ڌ  ڎ    æ  قال تعالى يف �ساأن اأعدائه الذين حرَّ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ} ]الربوج:10[، 
ود، قتلوا اأَْوِلَياَءُه وهو يدعوهم اإلى  قال احل�سن الب�سري: »انظروا اإلى هذا اْلَكَرم َواجْلُ

ْوَبة َوامْلَْغِفَرة«)72(. الَتّ

وال   ، اهلل  طاعة  مبثل  اأنف�سها  العباد  اأكرمت  »ما  امل�سيب:  بن  �سعيد  قال   æ
اأهانت اأنف�سها اإال مبع�سية اهلل، وكفى باملوؤمن ن�سرة من اهلل اأن يرى عدوه يعمل 

مبع�سية اهلل«)73(.

æ قال عبداهلل بن ُحْجر: »�َسِمَع عبد اهلل بن املبارك رجاًل يقول: ما اأجَراأ فالنًا على 

اأ  اهلل!، فقال له: ال تقل: ما اأجَراأ فالناً على اهلل!، فاإّن اهلل تعالى اأكرُم من اأن ُيْجرَتَ
ْثُت به اأبا �سليمان الداراين فقال: �سدَق ابن  عليه؛ ولكن قل: ما اأََغرَّ فالناً باهلل!، َفَحدَّ
َيُهْم،  اأَ عليه، ولكنهم َهاُنوا عليه فرتَكُهْم ومعا�سِ مبارك ؛ اهلل تعالى اأَْكَرُم من اأن ُيْجرَتَ

ولو َكِرُموا عليه ملنَعُهْم منها«)74(.

æ قال الف�سيل بن عيا�س: »ما من ليلة اختلط ظالمها، واأرخى الليل �سربال 
واأنا  عا�سون،  واخلالئق يل  مني جودا،  اأعظم  : من  اجلليل  نادى  اإال  �سرتها، 
لهم مراقب، اأكلوؤهم يف م�ساجعهم كاأنهم مل يع�سون، واأتولى حفظهم كاأنهم مل 
يذنبوا، من بيني وبينهم اأَْجَوُد بالف�سل على العا�سي، واأتف�سُل على امل�سيء، من ذا 
الذي دعان فلم اأ�سمع اإليه؟ اأو من ذا الذي �ساألني فلم اأعطه؟ اأم من ذا الذي اأناخ 
ببابي ونحيته، اأنا الف�سل ومني الف�سل، اأنا اجلواد ومني اجلود، اأنا الكرمي، ومني 
الكرم، ومن كرمي اأن اأغفر للعا�سي بعد املعا�سي، ومن كرمي اأن اأعطي التائب كاأنه 

مل يع�سني، فاأين عني تهرب اخلالئق؟ واأين عن بابي يتنحى العا�سون؟«)75(.
)72( )تف�سري القراآن العظيم( لبن كثري، عند تف�سري : ]الربوج:10[.

)73( )حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء( لالأ�سفهاين )جـ: 2 – �س: 164(، و)�سفة ال�سفوة( لبن اجلوزي )جـ: 2 – �س: 81(.

)74()ال�سريعة( لأبي بكر حممد بن احل�سني  الآجري )جـ:2 – �س: 268(؛ )دار الوطن، الطبعة2، 1420 هـ( بتحقيق د. عبداهلل الدميجي.
)75()حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء( لأبي نعيم الأ�سفهاين )جـ: 8 – �س: 93-92(.
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يا  بعد،  »اأمــا  له:  اأٍخ  اإلــى  بع�س احلكماء  كتب  قــال:  الرحمن  بن عبد  علي  عن    æ

اأخي، فقد اأ�سبح بنا من نعم اهلل ما ال نح�سيه، مع كرثة ما نع�سيه، فما ندري اأيها 
ن�سكر؟!، اأجميل ما ظهر اأم قبيح ما �سرت؟!«)76(.

æ  قال اأبو عبيد اخلوا�س وكان نطوقًا باحلكمة: »حني علمت اأن موالي يلي حما�سبتي 

ل«)77(. وقال اأبو العيناء:  زال عني حزن!، قيل: كيف؟ قال: الأن الكرمي اإذا حا�سب تف�سّ
ل«)78(. قلت لأعرابي: »اإن اهلل حُما�سبك! فقال: �سررتني، فاإن الكرمي اإذا حا�سب تف�سّ

æ  كان التابعي اجلليل الربيع بن خثيم اإذا جاءه �َساِئٌل، قال: »اأطعموا هذا ال�سائَل 

َنُعوا يِل َخِبي�ساً)79(!، فلما �سنعوه،  َر!، وقال لأهله يوما: ا�سْ كَّ راً، فاإن الربيع ُيحبُّ ال�سُّ �ُسكَّ

ُمُه َوُلَعاُبُه َي�ِسيُل، فلما اأَكَل وخرَج، قال له اأهله: َتَكلَّْفَنا  دعا رجال به َخَبٌل)80(، فجعل الربيع ُيَلقِّ
َنَعنَّا، ُثمَّ اأَْطَعْمته رجال ما َيْدِري َما اأََكَل!، فقال الربيع بن خثيم: َلِكنَّ اهلَل َيْدِري«)81(. َو�سَ

منك،  تّخوفني  ذنوبي  اإّن  »اللهّم  ويقول:  يدعو  اأعرابيًا  �سمعت  الأ�سمعي:  قال    æ

وجودك يب�سرن عنك، فاأخرجني باخلوف من اخلطايا، واأو�سلني بجودك اإلى العطايا، 

حتى اأكون غداّ يف القيامة عتيق كرمك، كما اأنا يف الّدنيا ربيب نعمك«)82(.

æ  كان من دعاء عبد اهلل بن ثعلبة الب�سري: »اللهم اأنت من ِحْلِمك ُتع�َسى فكاأنك 

ك فيه  ال َترى، واأنت من جودك وف�سلك ُتعطي فكاأنك ال ُتع�َسى، واأيُّ زماٍن مل تْع�سِ
ادا«)83(. ادا، وبالف�سل جوَّ �سكان اأر�سك فكنت عليهم بالعفو عوَّ

( لبن اأبي الدنيا )�س: 73( برقم )190(. )76( )ال�سكر هلل 
)77( )ربيع الأبرار( للزخم�سري )جـ:3 – �س: 280(.

)78( )نرث الدر( لالآبي )جـ: 6 – �س: 38(.
ُت�سنع  ْمِن، و�سميت بذلك لأنها  وال�سَّ ْمِر  التَّ امَلْعُموُلة من  احَلْلواُء  َخَلَطه، واخَلِبي�ُس:  بال�سيء:  ال�سيَء  َخَب�َس  )79(اخلبي�س: 

باخللط والتقليب. 
)80(اخَلَبل: هو اجُلنون، ورجل به َخَبل: اأي ل عقل له ول فوؤَاد معه.

)81()ُم�سنف ابن اأبي �سيبة( لأبي بكر عبد اهلل بن حممد بن اأبي �سيبة العب�سي الكويف )جـ: 12 - �س: 143 و145( برقم 
)35862 و35872(.

)82( )الب�سائر والذخائر( لأبي حيان التوحيدي )جـ: 8 – �س: 89(.
)83( )العقد الفريد( لبن عبد ربه الأندل�سي )جـ: 3 - �س: 174(.
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الـمجـمـوعـ16ـة

مو�سوع الأ�سماء: اللُّْطُف

)52 - 51(

فيُق اللَِّطيُف - الرَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:
æ  اللَِّطيُف: ورد يف القراآن الكرمي )7 مرات( منها قوله تعالى:{ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
لها:  قال   ¤ النبي  اأن  عائ�شة    حديث  ال�شنة  ومن  ٿ}]امللك:14[،  ٺ   ٺ   

ِبرُي()1(. ِنيّ اللِطيُف اْلَ يِني اأَْو َلُيْخِبَ )َلُتْخِبِ

فيُق: ا�شم من اأ�شماء اهلل احل�شنى الثابتة يف ال�شنة النبوية من حديث عائ�شة    æ  الرَّ
ام  ام عليك، فقلت: بل عليكم ال�سَّ قالت: »ا�ستاأذن رهط من اليهود على النبي ¤، فقالوا: ال�سَّ
واللعنة، فقال: )يا عائ�سة اإن اهلل رفيٌق، يحب الرفق يف الأمر كله(. قلت: اأومل ت�سمع ما 
قالوا؟!، قال: )قلت: وعليكم(«)2(، ومن دعاء النبي ¤ عند وفاته:)اللهم اغفر يل وارحمني 

فيِق الأعلى)3(()4(. واأحلقني بالرَّ
)1(  رواه م�شلم برقم )974(.

)2( رواه البخاري برقم )6927(.
اح احلديث اإلى اأن املراد بـ )الرفيق الأعلى(: جماعة الأنبياء ومن ُذِكر يف اآية الن�شاء { چ  ڇ  ڇ   )3( ذهب اأكرث �شرَّ
: �شمعت  ڇ  ڇ  ڍ}اإلى قوله تعالى: { ڈ   ژ  ژ}]الن�شاء:69[ وَي�شُند هذا القول ويرجحه قول عائ�شة 
ر�شول اهلل ¤ يقول: )ل ميوت نبي حتى يخري بني الدنيا والآخرة(، ف�شمعت النبي ¤ يقول يف مر�شه الذي مات فيه، واأخذته 
ژ}(،  ژ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ     }( يقول:  بحة، 
اأبي  ودليله حديث  الكرام،  املراد: املالئكة  وقيل   ، وم�شلم )2444([  البخاري )4435(  رواه  (]متفق عليه:  اأنه ُخريرّ فظننت 
مو�شى الأ�شعري ›: )اأغمي على ر�شول اهلل ¤ وهو يف حجر عائ�شة فاأفاق وهي مت�شح �شدره وتدعو له بال�شفاء قال: ل 
ولكن اأ�شاأل اهلل الرفيق الأعلى الأ�شعد: جربيل وميكائيل واإ�شرافيل(]اأخرجه الهيثمي يف جممع الزوائد )جـ: 8 – �ص: 331 – 
برقم: 14272( وقال: رواه الطرباين وفيه حممد بن �شالم اجلمحي وهو ثقة وفيه �شعف، وبقية رجاله ثقات[ وقيل اأن املراد: 
هو اهلل  لأنهما من اأ�سمائه احل�سنى الثابتة، ويقوي هذا القول قول اأن�ص ›: )كان اآخر ما تكلم به ¤ : جالل ربي 
الرفيع(]اأخرجه احلاكم و�شعفه الألباين يف ال�شل�شلة ال�شعيفة برقم )4159([ ، وقيل املراد به: اجلنة؛ لأن الرفيق هو املكان 
الذي حت�شل املرافقة فيه، قال ابن حجر : » قال اجلوهري : الرفيق الأعلى اجلنة، ويوؤيده ما وقع عند اأبي اإ�شحاق: الرفيق 

الأعلى اجلنة« ]فتح الباري: عند �شرح احلديث رقم )4436( - �ص: 1924[ .. واهلل اأعلم.
)4( رواه البخاري برقم )5674(.
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ثانيًا: املعنى اللغوي:

æ  اللَِّطيُف: هو املو�شوف بـ)اللُّطِف(، ويرجع معناه يف اللغة اإلى اأحد اأ�شلني:

واأكَرم،  َرفق، وراأف،  الطاء، فهو مبعنى:  الفعل )َلَطف( بفتح  ا�شتقاقه من  اإن كان   )1
واحتَفى، واأح�سن، و)اللَِّطيُف( ا�شم فاعل مبعنى املبالغة، وت�شريفه: َلَطف َيْلُطف ُلْطفًا، فهو 

ْفق َواْلِبّ والإْح�سان واحلفاوة والإكرام، ومنه قوله تعالى: { ژ   لطيٌف، واللُّْطُف: الرِّ
مل  حيث  بهم،  ورفيٌق  وبارٌّ  حفيٌّ  اأي:  ک}]ال�شورى:19[،  ک   ڑ   ڑ   ژ  

ُيهِلكهم ُجوعاً مبعا�سيهم، بل اأفا�ض عليهم من نعمه، وو�ّسع لهم من رزقه.

وَخّف،  وَدّق،   ، ُغَر  �شَ مبعنى:  فهو  الطاء،  ب�شم  )َلُطف(  من  ا�شتقاقه  كان  واإن   )2
الّدقيقة،  بالأمور  العلُم  هنا:  واللُّْطُف  )فعيل(،  وزن  على  م�شبهة  �شفة  و)اللَِّطيُف(: 
والغمو�ض واخلفاء، واحلركة اخلفيفة، ومن هذا املعنى قوله تعالى يف ق�شة اأ�شحاب 

الكهف: {  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  
اأي:  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ}]الكهف:19[، 

وْلَيَتَخفَّ ويكن يف �سرت وكتمان كي ل يعلم النا�ض مبكانهم)5(.

وجمع ابن الأثري كال املعنيني فقال: »)اللَِّطيُف(: الذي اْجَتمع له الّرْفق يف الِفْعل، 

والِعْلُم بَدَقائق امل�َسالح واإي�َسالها اإلى َمن قّدرها له ِمن َخْلقه«)6(.

فيُق: �شفة م�شبهة على وزن )فعيل(، للمو�شوف بـ)الِرفق(، فعله: َرفَق َيْرفق  æ  الرَّ
والتاأين،  اْلِفعل،  وَلطافُة  اجلانب،  وِلني  اللطف،  ْفق:  والرِّ ورفيق،  رافق  فهو  ِرفقا، 
من  ماأخوذ  فيُق(  »)الرَّ ا�ص:  الهرَّ ال�شيخ  قال  والعجلة)7(،  العْنف  �شد  وهو  والتمهل، 
)5( انظر: )ل�شان العرب( لبن منظور )جـ: 9 - �ص: 316(: مادة: )لطف(، و)معجم مقايي�ص اللغة( لبن فار�ص )جـ:5- 
للراغب  و)املفردات(   ،]103 ]الأنعام-  تف�شري:  عند  عا�شور  لبن  والتنوير(  )التحرير  وتف�شري  )لطف(،  مادة:  �ص:250( 

الأ�شفهاين )جـ: 2 - �ص :580( مادة: )لطف(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ل ط ف(.
)6( )النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )جـ: 4 - �ص: 351( )مادة: لطف(.

)7( انظر: )ل�شان العرب( لبن منظور )جـ: 10 - �ص: 118(: مادة: )رفق(، و)معجم مقايي�ص اللغة( لبن فار�ص )جـ:2- 
�ص:418( مادة: )رفق(، و)الأ�شماء وال�شفات( للبيهقي )جـ: 1 – �ص: 141(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة لأحمد خمتار 

عمر )مادة: ر ف ق(.
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ْفق الذي هو التاأين يف الأمور والتدرج فيها، و�سده العنف الذي هو الأخذ فيها  الرِّ
ب�سدة وا�ستعجال«)8(.

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

æ  اللَِّطيُف: »املح�شن اإلى عباده يف خفاء و�شرت من حيث ل يعلمون، وي�شبب لهم 
الذي  »)اللَِّطيُف(  البغوي:  الإمام  يقول  يحت�شبون«)9(،  ل  حيث  من  معي�شتهم  اأ�شباب 
فق«)10(، ويقول الإمام ابن القيم: »فاأخب اأنه يلطف  ُيو�سل الإح�سان اإلى غريه بالرِّ
يت�سمن  )اللَِّطيُف(  وا�سمه  النا�ض،  يعلمها  ل  خفية  بطرق  به  فياأتي  يريده،  ملا 
الألو�شي:  وقال  اخلفية«)11(،  بالطرق  الرحمة  واإي�ساله  الدقيقة،  بالأ�سياء  علمه 
َم�سيَئِتِه  وِلُنُفوِذ  عاِبها،  ل�سِ ِل  واملُ�َسهِّ لها،  املَُدبِِّر  الأمور،  ِبَخفايا  العامِلِ  »)اللَِّطيُف( 
َل اأ�سباَبه«)12(، ويقول ال�شيخ ال�شعدي: »)اللَِّطيُف( الذي  �سبحانه، فاإذا اأراد �سيئاً �َسهَّ
الدقيقة،  والأمور  والبواطن  اخلبايا  واأدرك  واخلفايا،  بال�سرائر  علمه  اأحاط 
اللطيف بعباده املوؤمنني، املو�سل اإليهم م�ساحلهم بلطفه واإح�سانه من طرق ل 

ي�سعرون بها«)13(.

اهلَل  »)اإنَّ  البيهقي:  قال  كلها«)14(،  اخلري  لأ�شباب  ل  واملُ�شهِّ »املي�شر  فيُق:  الرَّ   æ
الأ�سياء  الفوت، فاأما من كانت  رفيٌق( معناه: لي�ض بعجول، واإمنا يعجل من يخاف 
 .. فيُق(  اأ�سمائه )الرَّ »ومن  ا�ص:  الهرَّ يف قب�سته وملكه فلي�ض يعجل فيها«)15(، وقال 
ف�سيئاً  �سيئاً  بالتدريج  كلها  املخلوقات  خلق  حيث  اأفعاله،  يف  رفيق  -تعالى-  فاهلل 

)8( )�شرح الق�شيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�ص )جـ:2 - �ص: 93(.
)9( )تف�شري اأ�شماء اهلل احل�شنى( لأبي اإ�شحاق الزجاج )�ص: 44 - 45(.

)10( تف�شري )معامل التنزيل( للبغوي عند تف�شري: ]يو�شف: 100[.
)11( )�شفاء العليل( لبن القيم )جـ:1 - �ص: 352(.

)12( تف�شري )روح املعاين( لالآلو�شي عند تف�شري: ]يو�شف: 100[.
)13( تف�شري ال�شعدي ف�شل )�شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( )�ص: 18(.

)14( )الأ�شنى يف �شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�شن جبل وطارق اأحمد حممد )جـ: 1 - �ص: 557(.
)15( )الأ�شماء وال�شفات( للبيهقي )جـ:1 - �ص: 141(.
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بح�سب حكمته ورفقه، مع اأنه قادر على خلقها دفعة واحدة ويف حلظة واحدة، وهو 
-�شبحانه- رفيق يف اأمره ونهيه، فال ياأخذ عباده بالتكاليف ال�ساقة مرة واحدة، بل 
يتدرج معهم من حال اإلى حال حتى تاألفها نفو�سهم«)16(، فاهلل  رفيق بعباده يف 

التي�شري وعدم امل�شقة، ورفيق بالع�شاة يف حلمه عليهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:
فيُق: معاين الأ�شماء متقاربه، وترجع اإلى لطف اهلل ورفقه بعباده،  æ  اللَِّطيُف - الرَّ
كما قال تعالى:{  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک}]ال�شورى:19[، ومعنى )اللَِّطيف( اأعم 
خلقه  اإلى  اإي�شالها  وطرق  امل�شالح،  بدقائق  العلم  يت�شمن  )اللطف(  اإن  حيث  فيق(  )الرَّ من 
ْفق( مع زيادة علم، يقول الغزايل:  واأوليائه، مع الرفق يف الفعل والتنفيذ، وبذلك فهو  يت�شمن )الرِّ
»)اللَِّطيف( من يعلم دقائق امل�سالح وغوام�سها، وما دق منها وما لطف، ثم ي�سلك يف 
واللطف يف  الفعل،  الرفق يف  فاإذا اجتمع  العنف،  الرفق دون  امل�ستحق �سبيل  اإلى  اإي�سالها 

العلم، مت معنى اللطف، ول يت�سور كمال ذلك يف العلم والفعل اإل هلل -تعالى«)17(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:
�سفات  من  وهي  )اللُّْطف(  »�سفة  على  يدل  )اللَِّطيف(  اهلل  ا�شم  اللَِّطيُف:   æ

:{  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ    الأفعال«)18(، قال -تعالى- خمربا عن يو�صف 
ۈ     ۈ}]يو�شف:100[.

ْفق( وهي من  فيق( »�سفة )الرِّ فيُق: ال�شفة امل�شتقة من ا�شمه -�شبحانه )الرَّ æ  الرَّ
�سفات اهلل الفعلية الثابتة بال�سنة النبوية«)19(، قال ¤: )اللهم من َويِلَ من اأمر اأمتي �سيئا 

ف�سقَّ عليهم، فا�سقق عليه، ومن َويِلَ من اأمر اأمتي �سيئا فرفق بهم، فارفق به()20(.

)16( )�شرح الق�شيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�ص )جـ:2- �ص: 93(.
)17( )املق�شد الأ�شنى يف �شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( للغزايل )�ص: 92(.

)18( )اأ�شماء اهلل احل�شنى( للر�شواين )�ص:350(. )اللطيف(
( لل�شقاف )�ص: 129(. )19( )�شفات اهلل 

)20( رواه م�شلم )1828(. 
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�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

ِبرُي: ورد القتــران مع ا�شمــه �شبحانـه )اللَِّطيف( )5 مرات( منها قوله تعالى:   æ  اْلَ
ڦ}]الأنعام:103[،  ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ    {ٿ  
وحكمة ذلك - واهلل اأعلم - »اأن لطفه و�سنائعه وبره واإح�سانه - �شبحانه - اإمنا دقت 
على العقول والأفهام؛ لأنها جارية على مقت�سى خبته التي هي فوق اإدراك عقول 
ودق  وحكمته،  �سنعه  لطف  الذي  »)اللَِّطيُف(  القيم:  ابن  ويقول  الب�سر«)21(،  وقلوب 
ِبرُي( الذي انتهى علمه اإلى الإحاطة ببواطن الأ�سياء  حتى عجزت عنه الأفهام، و)اخْلَ
حتويه  ما  اخلبري  اللطيف  على  يخفى  فكيف  بظواهرها،  اأحاط  كما  وخفاياها، 

ال�سمائر وتخفيه ال�سدور؟!«)22(.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

وقدرًا،  �شرعًا  بهم  والرفق  اللطف  بالغ  لطيٌف  رفيقٌّ  عباده،  على  عطوٌف  اهلل  
يح�شن اإليهم وي�شلح اأحوالهم، ول يخفى عليه ول يفوته من العلم �شيء واإن دق و�شغر اأو 
خفي وا�شترت، وكل �شيء يف الوجود ل يخلو من اإح�شانه طرفة عني، فقد غمرهم  بلطفه 

وبره وف�شله.

æ الأثر العملي:

حمبة العبد ربه، و�شكره اإياه على بره ورفقه ولطفه واإح�شانه، وقطع الطمع عن . 1
ٻ   ٱ   �شبحانه:{  قال  وكما  واخلريات،  وامل�شالح  النعم  هذه  اإح�شاء 
ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ}]اإبراهيم:34[، وال�شكر لي�ص مقت�شرًا على الل�شان والذكر، 

)21( )وهلل الأ�شماء احل�شنى( لل�شيخ عبدالعزيز اجلليرّل )�ص: 266(.
)22( )ال�شواعق املر�شلة( لبن القيم )جـ: 2 - �ص: 492(.
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ل  »اأن  فقال:  ال�شكر  اجلنيد  الإمام  ف  عررّ وكما  والأعمال،  اجلوارح  ي�شمل  بل 
ي�ستعان ب�سيء من نعم اهلل على معا�سيه«)23(.    

�شدق التوكل على اهلل -تعالى، لأن العبد املوؤمن يوقن باأن اهلل -تعالى )لِطيٌف . 2
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ   رفيٌق( كما قال �شبحانه: { 
گ}]ال�شورى:19[، فمع كونه - �شبحانه - )لِطيٌف( بكل عباده، فهو  يب�شط 
الرزق ملن ي�شاء حتى ل تبقى فاقة، ويقب�شه عمن ي�شاء حتى ل تبقى طاقة، تبعًا 
حلكمته البالغة، وُلطِفِه اخلفي، ولعلمه - �شبحانه - اأن من عباده من ل ي�شلحه 
�ص الأمر  ره عليه، َفُيفوِّ اإل الفقر، فري�شى العبد ويطمئن مبا ق�شمه اهلل له، وَقدرّ
لأمر  )عجبا   :¤ قال  وكما  البال،  هانئ  العني،  قرير  وهو  -�شبحانه-  اإليه 
اء  املوؤمن، اإن اأمره كله خري، ولي�س ذاك لأحد اإل للموؤمن، اإن اأ�سابته �َسريّ

اء �سب؛ فكان خريا له()24(.  �سكر؛ فكان خريا له، واإن اأ�سابته �سريّ

حما�شبة املوؤمن لنف�شه عن كل �شغرية وكبرية من الأقوال والأفعال، ليقينه اأن . 3
ربه مت�شف بدقة العلم والإحاطة بكل �شغرية وكبرية كما قال �شبحانه:{ ڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ}]امللك:14[.
والتمكني . 4 واليقني بن�شر اهلل لدينه،  اإلى اهلل،  الدعوة  وال�شكينة يف  الطماأنينة 

لأوليائه، واأن هذا من مقت�شيات ا�شمه )اللِطيف( الذي يو�شل رحمته ون�شره 
ونعمته اإلى اأوليائه من طرق ل ي�شعرون بها!، فمن ذا الذي كان يظن اأن ذلك 
ته، فيباع  ، ومل تراع اأخورّ الطفل ال�شغري الذي مل تراع طفولته، فرُيمى يف اجُلبِّ
رموه  الذين  اإخوته  وياأتيه  مل�شر!،  عزيزًا  لُي�شبح  معدودة،  وبدراهم  كاملتاع 
    : وباعوه، ميدوا اإليه اأيديهم طالبني ال�شدقة!، ولذا قال تعالى عن يو�شف 

ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ         }
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ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ    ۇ}]يو�شف:100[، 
فاهلل  لطيف باأوليائه، ومهما تفنن اأهل الغدر واخليانة والنفاق، يف املكر 
طريقًا  اأعدائه  من  واخلداع  املكر  ذلك  �شيجعل  اهلل  فاإن  لهم،  والكيد  بهم، 

لتمكني اأوليائه.

اهلل  يحب الرفق واللطف، ويحب من يتخلَّق بهما من عباده الأبرار، فحريٌّ . 5
د هذه الأخالق الفا�شلة احل�شنة يف واقع حياته، فيكون تعامله  بكل موؤمن اأن ُيج�شرّ

مع الآخرين قائمًا على اللطف والرفق.

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

الفعلية  اهلل  �شفات  على  الدالة  الأفعال  اأ�شماء  من  فيُق(  الرَّ  - )اللَِّطيُف 

اإلى لطف اهلل ورفقه  الإ�شمني متقاربة، وترجع  ْفق(، ومعاين هذين  الرِّ )اللُّْطف - 
بعباده يف كل اأمورهم؛ ولذا كان من املنا�شب دعاء اهلل  والثناء عليه، ومتجيده 
اهلل   كدعاء  والرفق؛  اللطف  مع  تتنا�شب  التي  العبد  حاجات  يف  الأ�شماء  بهذه 
من  وال�شتعاذة  اجلنة،  و�شوؤال  وال�شقاء،  البالء  ورفع  الأمور  وتي�شري  الرزق  بب�شط 
النار، وغريها من الأدعية التي تنا�شب مقت�شيات تلك الأ�شماء، ومن هذا الباب ما  

حكاه  اهلل   عن  نبيه  يو�شف   يف قوله تعالى: { ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ   
ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ}]يو�شف:100[، فمن املنا�شب الدعاء 
مبقت�شى هذه الآية، كاأن يدعو امل�شلم: اللهم اإنك لطيف ملا ت�شاء، واأنت العليم احلكيم، 

ارفع عني البالء وال�شقاء واأعذين من ال�شيطـان الرجيم، اأو قول اهلل تعالى:{ ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ}]ال�شورى:19[، فيدعو اهلل  
بقوله: اللهم اإنك لطيف بعبادك، ترزق من ت�شاء، فارزقني، اإنك اأنت القوي العزيز، 

واهلل اأعلم واأحكم.
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تا�سعًا: لطائف واأقوال:

اآتاه اهلُل ماًل، فقال له: ماذا  ¤: )اأُِتَي اهلَل  بعبٍد من عباِده  قال النبي   æ

، اإل اأنك اآتيتني ماًل، فكنُت اأبايع  عملَت يف الدنيا؟ فقال: ما عملُت من �سيٍء يا ربِّ

َر على املو�ِسِر، واأُنِظَر املع�ِسَر، قال اهلل تعالى: اأنا اأحقُّ  النا�َس، وكان من ُخُلقي اأن اأَُي�سِّ

بذلك منك، جتاوزوا عن عبدي()25(.

æ  عن ابن عبا�ص  اأن ر�سول اهلل  ¤ مر على رجل وا�شع رجله على �شفحة)26(
اأن  اأتريد  هذا؟!،  قبل  )اأفال  فقال:  اإليه،  بب�شرها  تلحظ  وهي  �شفرته  يحد  وهو  �شاة، 

متيتها موتات؟!، هال اأحددت �سفرتك قبل اأن ت�سجعها!()27(.

َم  æ  �شاأل رجٌل الر�شول ¤ فقال: يا ر�سول اهلل من َيْحُرُم على النار فقال: )ُحرِّ
ٍ �سهٍل قريٍب من النا�س()28(. ٍ َلنيِّ على النار كل َهنيِّ

æ عن اأبي هريرة ›، قال: اأن اأعرابيًا جاء اإلى ر�شول اهلل ¤ ي�شتعينه يف �شيء، 

فاأعطاه ر�شول اهلل ¤ �شيئا، ثم قال: )اأح�سنت اإليك؟( قال الأعرابي: ل، ول اأجملت!، 
فغ�شب بع�ص امل�شلمني، وهموا اأن يقوموا اإليه، فاأ�شار النبي ¤ اإليهم اأن كفوا، فلما قام 
ف�ساألتنا  جئتنا  )اإنك  له:  فقال  البيت،  اإلى  الأعرابي  دعا  منزله،  اإلى  وبلغ   ¤ النبي 
اإليك؟(،  ¤ �شيئا، فقال: )اأح�سنت  فاأعطيناك، فقلت ما قلت!(، فزاده ر�شول اهلل 

فقال الأعرابي: نعم، فجزاك اهلل من اأهل ع�سرية خرياً، قال له النبي ¤: )اإنك كنت 
فاإذا  �سيء،  ذلك  من  عليك  اأ�سحابي  نف�س  ويف  قلت،  ما  فقلت  فاأعطيناك،  جئتنا 

جئت فقل بني اأيديهم ما قلت بني يدي حتى يذهب عن �سدورهم(، قال: فلما جاء 

فقال  فاأعطيناه،  ف�ساألنا  جاءنا  كان  �ساحبكم  )اإن   :¤ اهلل  ر�شول  قال  الأعرابي، 
)25( رواه احلاكم و�شححه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )125(.

)26( �شفحة ال�شاة: رقبتها. 
)27( رواه الطرباين و�شححه الألباين يف ال�شل�شلة ال�شحيحة برقم )24(.

)28( رواه المام اأحمد و�شححه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )3135(.
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الأعرابي:  قال  اأكذاك؟(  ر�سي  اأنه قد  فاأعطيناه، فزعم  دعوناه  واإنا قد  قال،  ما 

نعم، فجزاك اهلل من اأهل وع�سرية خريا، قال اأبو هريرة: فقال النبي ¤: )اإن مثلي 
بعها النا�س، فلم  ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة، ف�سردت عليه، فاتيّ

يزيدوها اإل نفورا!، فقال �ساحب الناقة: خلوا بيني وبني ناقتي، فاأنا اأرفق بها 

لها من ق�سام الأر�س)29( ودعاها  الناقة، فاأخذ  اإليها �ساحب  واأعلم بها، فتوجه 

حتى جاءت، وا�ستجابت و�سد عليها رحلها وا�ستوى عليها، ولو اأن اأطعتكم حيث 

قال ما قال؛ دخل النار()30(.

æ  قال اأن�ص بن مالك ›: عاد ر�شوَل اهلل ¤ رجال من امل�شلمنِي قد َخَفَت ف�شار 
اإياه؟!،  اأو ت�ساأله  ¤: )هل كنت تدعو ب�سيء  له ر�شوُل اهلل  الفرِخ!)31(، فقال  مثل 
فقال  ْله يل يف الدنيا!،  اأقول: اللهم ما كنت ُمعاِقبي به يف الآخرة فَعجِّ قال: نعم!، كنت 
ر�شوُل اهلل ¤: �سبحان اهلل! ل ُتطيُقه - اأو ل ت�ستطيُعه!-)32(، اأفال قلت: اللهم 
اأن�ص:  قال  النار؟!  الآخرة ح�سنة)34( وقنا عذاب  الدنيا ح�سنة)33( ويف  اآتنا يف 

فدعا اهلل له،  ف�شفاه()35(. 

æ قال تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ}]يو�شف: 96[، 
، مل يجد عنده �شيئًا ُيِثيبه به؛ فقال:  قال احل�شن الب�شري: »ملا ورد الب�شري على يعقوب 
واهلل ما اأ�سبُت عندنا �سيئاً، وما خبزنا �سيئاً منذ �سبع ليال، ولكن هّون اهلل عليك 
�سكراِت املوت«، وعلرّق القرطبي على هذا الدعاء فقال: »وهذا الدعاء من اأعظم ما يكون 

)29( الُق�شاُم: ا�شم ملا يوؤكل، م�شتق من الَق�ْشِم، وُق�شام الأر�ص: ما تاأكله البهائم من نبات الأر�ص. 
)30( رواه الهيثمي يف جممع الزوائد، وابن كثري يف التف�شري، وهو �شعيف. )موقع الدرر ال�شنية(.

رِي، واملعنى: اأَ�شَعَفه املر�ُص حتَّى �شاَر �شعيفًا نحيفًا مثل الَفرِخ. وُته، و)الَفرُخ( َولُد الطَّ )31( َخَفَت ف�شار مثل الفرخ: اأي َخَفَت �شَ
نيا، ول َت�شتطيُعه: يف الُعقَبى والخرة.)النووي( )32( ل ُتطيُقه - اأو ل ت�شتطيُعه! -: ل ُتطيُقه: اأي يف الدُّ

)33( ح�شنة الدنيا: يدخل فيها كل ما َيح�ُشُن وقوعه عند العبد؛ من رزق هنيء وا�شع حالل، وزوجة �شاحلة، وولد تَقرُّ به العني، 
وراحة، وعلم نافع، وعمل �شالح، ونحو ذلك من املطالب املحبوبة واملباحة. )النووي(

)34( ح�شنة الآخرة: هي ال�شالمة من العقوبات يف القرب واملوقف والنار، وح�شول ر�شا اهلل، والفوز بالنعيم املقيم يف اجلنة، 
والقرب من اهلل الرحيم الرحمن. )النووي(

)35( رواه م�شلم برقم )2688(.
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من اجلوائز، واأف�سل العطايا والذخائر«)36(.

الدنيا عمن يحب من  »األ ترى كيف يزوي)37( اهلل  الف�شيل بن عيا�ص:  قال   æ
ْرِمُرها)38( عليه؟!، بالُعْري مَرًة، وباجُلوع مرة، وباحلاجة مرة، كما ت�سنع  خلقه، وُيَ
�ساً)40(،  ِباً)39(، ومرة ُح�سَ ت�سقيه مرًة �سَ الوالدُة ال�سفيقُة بولدها – عند الِفَطام - 

واإمنا تريد بذلك ما هو خري له«)41(.

ى ِبَي ولدي اإذا  æ  قال ابن عقيل: »من ُح�سِن َظنِّي بربي اأنه َبلََغ ِمْن ُلْطِفِه اأَْن َو�سَّ
ت َفَقاَل: { ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   َكِبْ
ھ  ھ  ے  ے   ۓ}]الإ�شراء:23[، فاأرجو اإذا �سرُت عنَده َرِميماً اأَن ل 

َيْع�ِسَف، لأن اأفعالُه ُت�َساِكُل اأقواَلُه«)42(.

قال اأبو �شليمان الداراين: »اإمنا الغ�سب على اأهل املعا�سي جلراأتهم عليها،    æ
فاإذا تذكرت ما ي�سريون اإليه من عقوبة الآخرة، دخلت القلوب الرحمة لهم«)43(.

ياأخذوه  اأن  اأ�شحابه  فهمَّ  ثوَبه،  يجرُّ  فتى  العدوى(  اأ�سيم  بن  )�سلة  على  »مر   æ
باأل�شنتهم اأخذا �شديدا، فقال لهم �شلة: دعوين اأكفكم اأمره، ثم قال: يا ابن اأخي، اإن 
يل اإليك حاجة، قال : ما هي؟، قال : اأحب اأن ترفع اإزارك، قال : نعم، ونعمت عني، 
�ستمتموه  لو  فاإنكم  اأردمت،  مما  اأمثل  كان  هذا  لأ�سحابه:  �سلة  فقال  اإزاره.  فرفع 

واآذيتموه ل�ستمكم«)44(.
)36( تف�شري )املحرر الوجيز يف تف�شري الكتاب العزيز( لبن عطية، وتف�شري )اجلامع لأحكام القراآن( للقرطبي عند تف�شري: 

]يو�شف: 96[.
)37( يزوي الدنيا عنه: اأي ُيبعدها وي�شرفها ومينعها.

ْيها. ًة عليه، وقيل: ُيقلرّبها ويعدِّ ْرِمُرها عليه: من املرارة اأي يجعلها ُمرَّ )38( مُيَ
ـرِب: �شجٌر ع�شارته �شديدة املرارة. )39( الـ�شَّ

. �ص: دواٌء ُمرٍّ يتخذ من اأبوال الإبل، وقيل هو ُع�شارة �شمٍغ ُمرٍّ )40( احُل�شَ
)41( )عيون الأخبار( لبن قتيبة الدينوري )جـ:2 – �ص:387(، و)العقد الفريد( لبن عبدربه )جـ:3 - �ص:154(.

)42( )الآداب ال�شرعية( لأبي عبداهلل حممد بن مفلح املقد�شي احلنبلي )جـ:2 – �ص:175(.
)43( )تاريخ دم�شق( لبن ع�شاكر )جـ:34 – �ص: 152(.

)44( )خمت�صر منهاج القا�صدين( لبن قدامة املقد�صي )�ص: 130(.
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æ  قال حممد بن اإبراهيم الرازي: »تال يحيى بن معاذ هذه الآية: { ڻ  ڻ     
ۀ   ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے}]طه:43 - 44[، قال: اإلهي 
و�سيدي، هذا رفقك مبن يزعم اأنه اإله، فكيف رفقك مبن يقول اأنت الإله؟«)45(.

æ » قحط النا�ص يف اآخر فرتة اخلليفة الأموي بالأندل�ص عبدالرحمن النا�شر، فاأمر 
اخلليفة قا�شيه )منذر ابن �شعيد البلوطي( بالربوز اإلى ال�شت�شقاء بالنا�ص فتاأهب القا�شي 
اأيامًا، تنفاًل، واإنابًة، ورهبًة، واجتمع له النا�ص يف م�شلى الرب�ص  لذلك، و�شام بني يديه 
بقرطبة، بارزين اإلى اهلل تعالى يف جمع عظيم. و�شعد اخلليفة النا�شر يف اأعلى م�شانعه 
املرتفعة من الق�شر، لي�شارف النا�ص، وي�شاركهم يف اخلروج اإلى اهلل، وال�شراعة له، فاأبطاأ 
القا�شي حتى اجتمع النا�ص، وغ�شت بهم �شاحة امل�شلى. ثم خرج نحوهم ما�شيًا، مت�شرعًا، 
خمبتًا، متخ�صعًا؛ وقام ليخطب. فلما راأى بدار النا�ص اإلى ارتقابه، وا�صتكانتهم من خيفة 
ثم  وبكى حينًا؛  فا�شتغفر،  عيناه؛  وغلبته  نف�شه،  رقت  اإليه،  وابتهالهم  له،  واإخباتهم  اهلل، 
افتتح خطبته باأن قال: �سالم عليكم! ثم �شكت، ووقف �شبه احل�شر، ومل يكن من عادته. 
فنظر النا�ص بع�شهم ببع�ص، ل يدرون ما عراه، ول ما اأراد بقوله!، ثم اندفع تاليًا قول اهلل 

تعالى: {   ٹ  ٹڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڃ      ڃ  ڃ  ڃ چ  چ  چ  چ  ڇ }]الأنعام:54[، فا�ستغفروا ربكم، 
وجاأروا  بالبكاء،  النا�ص  فهاج  قال:  لديه!  ال�ساحلات  بالأعمال  وتزّلفوا  اإليه،  وتوبوا 
بتذكريه؛  الإخال�ص  وانبعث  بوعظه،  النفو�ص  فقرع  خطبته؛  متام  على  وم�شى  بالدعاء، 
و�شكن  املحل،  الرثى، وطرد  ال�شماء مباء منهمر، روى  اأر�شل اهلل  النهار حتى  ينق�ص  فلم 

الأزل)46(، واهلل لطيف بعباده«)47(.
باأحوَج  هو  لي�ض  لوٍح  على  البحر  يف  هو  من  اأن  »واعلم  قدامة:  ابن  قال   æ

)45( �شعب الإميان للبيهقي برقم )4511( )جـ: 4 - �ص: 121(.
ب، واملق�شود احتبا�ص املطر وانقطاعه وُيْب�ُص الأَر�ص من  )46( طرد امَلْحل، َو�َشَكن اْلأََزل: )امَلْحل( اجلدُب وهو نقي�ص اخِل�شْ

الَكالأ. و)الأَْزل( ال�شدة وال�شيق والقحط، وطرده اأو �شكونه مبعنى ذهابه وانتهائه.
)47( )تاريخ ق�شاة الأندل�ص( للُنباهي )�ص: 70 - 71(.



347

اإلى اهلل تعالى واإلى لطفه ممن هو يف بيته وبني اأهله وماله، فاإن الأ�سباب التي 
ظهرت له بيد اهلل تعالى، كما اأن اأ�سباَب جناِة هذا الغريق بيده. فاإذا حققت هذا 
يف قلبك فاعتمد على اهلل تعالى اعتماد الغريق الذي ل يعلم له �سبَب جناٍة غرَي 

اهلل تعالى«)48(.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ   تعالى: {  قال   æ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ     ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  
ڃ  چ  چ  چچ} ]الكهف:16-17[، قال ابن قتيبة: »اأراد اهلل  اأن يعّرفنا لطفه 
للفتية، وحفظه اإياهم يف املهجع، واختياره لهم اأ�سلح املوا�سع للّرقود، فاأعلمنا 
اأنه بّواأهم كهفا يف َمْقَناأِة اجلبل)49(، م�ستقبال بنات نع�ض)50(، فال�سم�ض تزورُّ 
عنه)51( وت�ستدبره: طالعة، وجارية، وغاربة، ول تدخل عليهم فتوؤذيهم بحّرها، 
واأنهم كانوا يف فجوة من  وُتبلي ثيابهم،  األوانهم،  وتلفحهم ب�سمومها، وتغرّي 
ُغّمَة  عنهم  وينفي  وبردها،  الريح  ن�سيم  فيه  ينالهم  منه-  مّت�سع  -اأي  الكهف 

الغار وكربه«)52(.

ل طريق اخلري،  ر اهلل عبَده، و�سهَّ æ قال ال�شيخ عبدالرحمن ال�شعدي: »اإذا ي�سَّ

واأعانه عليه؛ فقد لَطف به، واإذا قيَّ�ض اهلل له اأ�سباباً خارجية غري داخلة حتت 
تلك  بيو�سف   لت  تنقَّ ملَّا  ولهذا  له،  لَطف  فقد  فيها �سالُحه  العبد،  قدرة 

الأحوال، وتطورت به الأطوار: من روؤياه، وح�سد اإخوته له، و�سعيهم يف اإبعاده 

)48( )الو�شية املباركة( لبن قدامة املقد�شي )�ص:40( عنة حديثه عن )الدعاء وتفوي�ص الأمر هلل تعالى()حتقيق : حممد 
خري رم�شان يو�شف - دار ابن حزم - بريوت - الطبعة الأولى: 1418 هـ - 1997م(.

)49( َمْقَناأُة اجلبل: املكان الظليل الذي ل ت�شيبه ال�شم�ص.
، �شبهت بحملة النع�ص. )50( بنات نع�ص : �شبعة كواكب ت�شاهد جهة القطب ال�شمايلرّ

)51( تزورُّ عنه: تتنحى ومتيل عن الكهف.
)52( )تاأويل م�شكل القراآن( لأبي حممد عبد اهلل بن م�شلم بن قتيبة الدينوري )�ص : 14 – 15(.
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باخلروج  ثمَّ  بال�سجن،  ثمَّ  بالن�سوة،  حمنته  ثمَّ  باأبيهم،  هم  واخت�سا�سِ جداً، 

الأر�ض  من  وتبوئه  بتعبريها،  وانفراده  العظيمة،  امللك  روؤيا  ب�سبب  منه 

اأبيه من البتالء والمتحان، ثمَّ ح�سل  ي�ساء، وح�سول ما ح�سل على  حيث 

والجتباء  اجلميع،  حالة  و�سالح  الأكدار،  واإزالة  ال�سار،  الجتماع  ذلك  بعد 

العظيم ليو�سف، -  عرف  - اأنَّ هذه الأ�سياء وغريها لطٌف لَطَف اهلل لهم 

ۈ      ۆ    ۆ   ۇۇ   ڭ     ڭ   ڭ   ڭ       } فقال:  النعمة  بهذه  فاعرتف  به، 

ۈ}]يو�شف:100[،اأي: لطُفه تعالى خا�ٌض ملن ي�ساء من ِعباده، ممن يعلمه 
تعالى حًمال لذلك، واأهال له، فال ي�سعه اإل يف حملِّه، واهلل اأعلم حيث ي�سع 

ل له طريق اخلري،  ر العبَد للي�سرى، و�سهَّ ف�سلَه، فاإذا راأيَت اهلل تعالى قد ي�سَّ

وجنَّبه  اأ�سَبابه،  له  د  ومهَّ طرقه،  له  ونهج  اأبوابه،  له  وفتح  عاَبه،  �سِ له  وذلَّل 

الُع�سر فقد لَطف به«)53(.
)54( وكم هلل من لطٍف خفييّ

ِكــــيرّ ـــــْن َفــــْهــــِم الــــذَّ ــــاُه َع ــــَف  َيـــــــِدقُّ َخ

ــيِّ ــِج ــشِّ ــ� ـــِب ال ـــْل ـــَق َج َلــــْوَعــــَة ال  َفــــَفــــرَّ

ـــيِّ ُة ِبـــالـــَعـــ�ـــشِ ـــــرَّ  َفـــَتـــْعـــُقـــُبـــُه امَلـــــ�ـــــشَ

ـــيِّ ــــفــــرِد الـــَعـــِل ــــْق ِبــــالــــَواِحــــِد ال ــــِث  َف
خـــفـــي ُلـــــــطـــــــٍف  مـــــــن  هلِل  فـــــكـــــم 

ــــيٍّ َخــــِف ـــــٍف  ـــــْط ُل ـــــــْن  ِم هلِل  ــــــــــْم   َوَك
ــٍر ـــْعـــِد ُعــ�ــشْ ـــــى ِمــــْن َب ــٍر اأََت ــشْ ــ� ـــــْم ُي  َوَك

ــَبــاحــًا ـــــِه �ــشَ ـــاُء ِب ـــشَ ـــ� ـــــــْم اأمــــــٍر ُت  َوَك

َيـــْومـــًا الأحـــــــواُل  ــــَك  ِب ـــاَقـــْت  �ـــشَ  اإَِذا 

َخـــْطـــٌب نـــــاَب  مـــا  اإذا  ـــــــَزْع  َتْ َوَل 

)53()املواهب الربانية من الآيات القراآنية( لل�شيخ عبدالرحمن ال�شعدي: )�ص: 120(، )من مطبوعات مركز تدبر للدرا�شات 
وال�شت�شارات، الطبعة الأولى – 1432 هـ(.

)54(  اأورد الق�شيدة ال�شيخ عبدالعزيز ال�شلمان -رحمه اهلل- يف )جمموعة الق�شائد الزهديات( )جـ: 1 – �ص: 231( دون 
عزوها لقائلها. والبع�ص ين�شبها اإلى ال�شحابي اجلليل علي بن اأبي طالب ›.
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الــمــجــمــوعـــــــ17ـــــــــة
ْلُق مو�سوع الأ�سماء: اْلَ

)57 - 56 - 55 - 54 - 53(
اَلاِلُق - اَلالَُّق - الَباِرُئ 

ُر - املُْح�ِسُن وِّ املُ�سَ

ُر - الُمْحِسُن المجموعة السابعة عشرة : الَخاِلُق - الَخالَُّق - الَباِرُئ  - الُمَصوِّ
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الـمجـمـوعـ17ـة

ْلُق مو�سوع الأ�سماء: اْلَ

)57 - 56 - 55 - 54 - 53(

ُر - املُْح�ِسُن وِّ اَلاِلُق - اَلالَُّق - الَباِرُئ - املُ�سَ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

ورد يف القراآن الكرمي )8 مرات( منها قوله تعالى:{ۉ  ې  ې   اَلاِلُق:   æ
َطاَعَة  ¤:)َل  قوله  ال�شنة  ومــن  ائ}]احل�شر:24[،  ائ    ى    ېى   ې   

َيِة الالق()1(.  مِلَْخُلوٍق يِف َمْع�سِ

ۆ   ۇ  ۆ    تعالى:{ۇ   قوله  يف  )مرتني(  الكرمي  القراآن  يف  ورد  اَلالَُّق:   æ
ۈ}]احلجر:86[، وقوله تعالى: {  ې  ې  ې     ى}]ي�ص:81[، ومن ال�شنة حديث 
، قال: )اإن العا�ض بن وائل اأخذ عظماً من البطحاء، ففته بيده، ثم قال  ابن عبا�ص 
لر�سول اهلل ¤: اأُيحيي اهلل هذا بعد ما اأَِرم؟!، فقال ر�سول اهلل ¤: )نعم، مييتك اهلل، ثم 

يحييك، ثم يدخلك جهنم()2(، قال فنزلت الآيات: { ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں} 
اإلى قوله تعالى: {      ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ ىئ  ىئ   ی}]ي�ص:83-77[. 

æ الَباِرُئ: ورد يف القراآن الكرمي مرة واحدة يف قول تعالى:{ۉ  ې  ې  ې   

ېى  ى   ائ   ائ}]احل�شر:24[، وورد مرتني مقيدا وم�شافًا كما حكاه  على ل�شان 
:{ ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ}]البقرة:54[،  مو�شى 

ومل يرد ال�شم يف ال�شنة النبوية ب�شند �شحيح.
)1(  رواه الإمام اأحمد واحلاكم و�شححه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )7520(.

)2(  اأخرجه احلاكم يف امل�شتدرك )جـ:2 - �ص:429( وقال: �صحيح على �صرط ال�صيخني ومل يخرجاه.
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ُر: ورد يف القراآن الكرمي مرة واحدة يف قوله تعالى:{ۉ  ې  ې  ې    وِّ æ  املُ�سَ

ېى  ى   ائ   ائ}]احل�شر:24[، ومل يرد ال�شم يف ال�شنة النبوية ب�شند �شحيح.
æ  املُْح�ِسُن: ا�شم من اأ�شماء اهلل احل�شنى الثابتة يف ال�شنة النبوية، يف قوله ¤:)اإذا 
�ِسٌن يحب الإح�سان()3(، وقوله ¤:  حكمتم فاعدلوا، واإذا قتلتم فاأح�سنوا، فاإن اهلل ُمْ

�ِسٌن يحب الإح�سان، فاإذا قتلتم فاأح�سنوا القتلة ...()4(. )اإن اهلل  ُمْ

مبعنى  -اأي�شًا-  وياأتي  واملحكم(  )املتقن  بـ  )املُْح�ِسن(  معنى  ياأتي  ملحوظة: 

)املنعم واملتف�شل(، فمن الأول قوله تعالى: {ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ} ]ال�شجدة:7[، 
ومن الثاين قول اهلل تعالى: { ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ}]الق�ش�ص:77[، ولورود 
(، اأُدرج ا�شم  املعنى الثاين �شمن اأ�شماء الكرم واجلود )الَكرمُي - الأَْكَرُم - اجَلَواُد - الرَبُّ
)املُْح�ِشُن( �شمن اأ�شماء اخللق واليجاد، لتكتمل حلقة اخللق، مع الإ�شارة للمعنى الثاين. 
ٌر(  وِّ ر، و)َباِرئ( من حيث اإنه خُمرِتع ُموِجد، و)ُم�شَ فاهلل  )َخاِلٌق( من حيث اإنه ُمَقدِّ
واأخرجه  اخللق  رتب  اإنه  حيث  من  �ِشٌن(  و)حُمْ �صورَته،  خملوق  كل  اأعطى  اإنه  حيث  من 

باأحكم ترتيب واأتقن هيئة، كما قال �شبحانه: { ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ}]املوؤمنون:14[.

ثانيًا: املعنى اللغوي:

ا�شمان يرجعان يف معناهما اإلى اأ�شل واحد، فـ)اخَلاِلُق(: ا�شم  اَلاِلُق اَلالَُّق:   æ
ُق(: �شيغة مبالغة، من ا�شم الفاعل )اخَلاِلق(، وت�شريف  فاعل للمو�شوف بـ)اخَلْلق(، و)اخَلالَّ
ٌق،  ويرجع معنى )اخَلْلِق( يف اللغة اإلى اأحد اأ�شلني: فعلهما: خَلَق َيخُلق َخْلقًا، فهو خاِلٌق وَخالَّ

ر لالأ�سياء على مقت�سى العلم واحلكمة، قال اهلل تعالى:  1( التقدير: مبعنى املقدِّ
)3( رواه الطرباين وح�شنه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )494(.

)4( رواه الطرباين و�شححه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )1824(.
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رين، ويف�شر به كذلك قوله  { ۇ  ۇ  ۆ  ۆ} ]املوؤمنون:14[، اأي اأح�سن املُقدِّ

: {  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ}]اآل عمران:49[،  تعالى عن عي�شى 
ڤ    } تعالى:  وقوله  الطري،  لهيئة  مماثال  يكون  ما  الطني  من  لكم  ر  اأَُقدِّ اأي: 
رون كذباً، وقوله تعالى: { ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ڦ}]العنكبوت:17[، اأي: تقدِّ
ر ويخرتع الكذب يف عقله  گ  گ  گ  ڳ}]�ص:7[، اأي: افتعال وكذب، لأن الكاذب ُيَقدِّ

وخاطره.

اأوجده من العدم، واأبدعه على غري مثال  البداع والن�ساء والتكوين: مبعنى   )2
{ۈ    }]الفرقان:2[، وقال تعالى:  �سابق، قال تعالى: {  ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ 

مقالة  عن  خمربا  تعالى  وقال  ې}]�ص:75[،  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  
}]ال�شافات:96[،  ۇ  ۇ   ڭ   ڭ    } لأ�شنامهم:  حتطيمه  بعد  لقومه  اإبراهيم 

اأي: َخلََقُكم، وخلق َعَملَُكم وما تنحتون منه اأ�سنامكم من الأحجار والأخ�ساب واملعادن.

اأوجد الأ�شياء، واأن�شاأها من العدم بتقدير وعلم، ثم ت�شنيع  فـ)اخَلاِلُق(: هو الذي 
ُق(: يدل على كرثة خلق اهلل  وما يبدعه ويوجده من جهة الكم والكيف،  واإيجاد، و)اخَلالَّ
ومن يطيق اأن ُيح�شي ما يخلقه اهلل  يف حلظة واحدة مما ل يعلمه اإل هو �شبحانه؟، وما 
ق()5(، قال الراغب: »اأ�سل اخللق: التقدير امل�ستقيم،  ذاك اإل اأثر من اآثار ا�شمه )اخَلالَّ

ٻ   ٻ    } تعالى:  قال  احتذاء،  ول  اأ�سل  غري  من  ال�سيء  اإبداع  يف  وي�ستعمل 

پ  پ    } تعالى:  قال  ال�سيء،  من  ال�سيء  اإيجاد  يف  وي�ستعمل  پ}]الأنعام:1[، 
وجهني:  على  العرب  كالم  يف  »اخللق   : الأنباري  اأبن  قال  پ}]الن�شاء:1[«)6(،  پ  

اأَحدهما الإِْن�ساء على مثال اأَْبدَعه، والآخر: التقدير«)7(.

)5( انظر: )املفردات( لالأ�شفهاين )مادة: خلق( )�ص:209(، و)�شاأن الدعاء( للخطابي )�ص:49(، و)ل�شان العرب( )جـ: 
10 - �ص: 85(. )مادة: خلق(.

)6( )املفردات( لالأ�شفهاين )مادة: خلق( )�ص:209(.
)7(  )ل�شان العرب( )جـ: 10 - �ص: 85(. )مادة: خلق(.
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ا�شم الفاعل، من الفعل )بَراأ(، ويرجع معناه يف اللغة - بح�شب تقدير  الَباِرُئ:   æ
فعله - اإلى اأحد اأ�شلني)8(:

َبْرءًا،  اأُ  َيرْبَ بَراأ  وت�شريفه:  )بَراأ(،  املتعدي  الفعل  من  وا�شتقاقه  خلق،  مبعنى   )1
ڳ    ڳ    } تعالى:  قوله  ومنه  العدم،  من  املوجد  اخلالق  هنا:  و)الَباِرُئ(  َباِرئ،  فهو 
ڱ}]البقرة:54[، اأي: خالقكم، وقوله تعالى: { ۇ  ۆ  ۆ  ۈ}]البينة:6[، اأي: 

»�سر من براأه اهلل وخلقه«)9(، وقوله تعالى: {ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ}]احلديد:22[ اأي: »من قبل اأن نخلقها«)10(.

2( مبعنى التباُعد ِمن ال�سيء، وُمزاَيلَُته، والتَخل�ض منه، والتنزه عنه، وا�شتقاقه من 

الفعل الالزم )بِرَئ(، فت�شريفه: بِرَئ َيرباأ براًء، فهو َباِرئ وبريء وَبراء، و)الَباِرُئ( هنا: 
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ     } تعالى:  اأي عيب، ومنه قوله  ال�سامل اخلايل من  البيء 

وتباَعَد،  َه  َتَنزَّ اإِذا  و)َبِرَئ(  تَخلَّ�َض،  اإِذا  »)َبِرَئ(  الأعرابي:  ابن  قال  چ}]التوبة:3[، 
و)َبِرىَء(، اإِذا اأَْعَذَر واأَنَذَر«)11(.

و�شياق الآيات الثالث التي ورد فيها ا�شم )الَباِرُئ( يرجح املعنى الأول، كما اأن املعنى 
الُم(. و�ُض وال�َسّ بوُح والُقدُّ الثاين قد دل عليه اأ�شماوؤه �شبحانه وتعالى )ال�ُسّ

ور ت�شويرًا، فهو  ر ُي�شَ وَّ ر(، وت�شريفه: �شَ وَّ ُر: ا�شم الفاعل من الفعل )�سَ وِّ æ  املُ�سَ
هي �سكل  وَرُة:  جعل له �سكال مت�سوراً ومتميزاً عن غريه، وال�سُّ ال�شيء:  ر، و�سوّر  مُ�سوِّ

�سخ�ض  »ال�سورة:   : الزجاجي  قال  بال�سفات،  املتميزة  الذات  اأو  ِخْلقته،  وهيئة  ال�سيء، 

ال�سيء وهيئته من طول وعر�ض، وكب و�سغر، وما ات�سل بذلك وتعلق به مما يكمله فرُيى 

)8( انظر )معجم مقايي�ص اللغة( لبن فار�ص )جـ:1- �ص:236( مادة: )براأ(، )ل�شان العرب( )جـ: 1 - �ص: 31(، )مادة: 
براأ(، و)اأ�صماء اهلل احل�صنى: درا�صة يف الِبنية والدللة( لأحمد خمتار عمر )�ص: 45(، و) معجم اللغة العربية املعا�شرة( 

لأحمد خمتار عمر )مادة: ب ر اأ(.
)9( تف�شري )جامع البيان يف تف�شري القراآن( لبن جرير الطربي عند تف�شري: ]البينة: 6[.

)10( تف�شري )جامع البيان يف تف�شري القراآن( لبن جرير الطربي عند تف�شري: ]احلديد: 22[.
)11( )ل�شان العرب( )جـ: 1 - �ص: 33(، )مادة: براأ(.
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م�سوراً«)12(، وقال الراغب: »ال�سورة: ما ينتق�ض به الأعيان، ويتميز بها غريها«)13(.

اإح�شانًا،  اأح�شَن ُيح�ِشن  ا�شم الفاعل من الفعل )اأح�سَن(، وت�شريفه:  املُْح�ِسُن:    æ
نت ال�شيء اأي: اأح�سنت اإليه وبه، اأو  فهو حُم�ِسٌن، واحل�ْسُن �شد الُقْبح ونقي�شه، يقال: ح�سَّ

ْنُته، ولذا فالإح�سان ياأتي مبعنيني: زيَّ

ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ    } تعالى:  اهلل  قول  ومنه  الغري:  على  الإنعام   )1

ىئ}]الق�ش�ص:77[ اأي: كما اأح�سن اهلل اإليك بالإنعام والف�سل)14(. 

2( الإحكام والإتقان: ومنه قوله تعالى: {ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ}]ال�شجدة:7[، 

اأي: اأحكم واأتقن)15(.

قال الراغب: »الإح�سان يقال على وجهني: اأحدهما: الإنعام على الغري .. والثاين: 
اإح�سان يف فعله، وذلك اإذا علم علما ح�سناً، اأو عمل عماًل ح�سناً«)16(.

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

املبدع  »)اخَلاِلُق(  اخلطابي:  قال  املوجودات«)17(،  جميع  خلق  »الذي  اَلاِلُق:   æ
املقدر  »)اخَلاِلُق(  الألو�شي:  وقال  �سبق«)18(،  مثال  غري  على  له  واملخرتع  للخلق، 
احتذاء«)19(،  ول  اأ�سل  غري  من  الأ�سياء  مبدع  اأو  احلكمة،  مقت�سى  على  لالأ�سياء 
وقال الر�شواين: »)اخَلاِلُق( الذي اأْوجد جميَع الأ�سياء بعد اأن مل تكْن َمْوُجودة، وقّدر 

اأمورها يف الأزل بعد اأن كانت معدومة«)20(.
)12( )ا�شتقاق اأ�شماء اهلل( لأبي القا�شم الزجاجي )�ص:243(.

)13( )املفردات( لالأ�شفهاين )�ص:378(، )مادة: �شور(.
)14( انظر تف�شري )اأنوار التنزيل( للبي�شاوي، وتف�شري )مدارك التنزيل( للن�شفي، عند تف�شري: ]الق�ش�ص: 77[.

)15( انظر تف�شري )جامع البيان يف تف�شري القراآن( لبن جرير الطربي، وتف�شري )اأحكام القراآن( للقرطبي، عند تف�شري: 
]ال�شجدة: 7[.

)16( )املفردات( لالأ�شفهاين )�ص:156( )مادة: ح�شن(.
)17( تف�شري ال�شعدي ف�شل )�شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( )�ص: 17(.

)18( )�شاأن الدعاء( لأبي �شليمان اخلطابي )�ص: 49(.
)19( تف�شري )روح املعاين( لالألو�شي عند تف�شري: ]احل�شر: 24[.
)20( )اأ�شماء اهلل احل�شنى( للر�شواين )�ص:284(. )اخلالق(.
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بعد  ُق( اخلالق خلقاً  »)اخَلالَّ »الكثري املخلوقات«)21(، قال البيهقي:  اَلالَُّق:   æ
ُق( املتكرر منه هذا الفعل يف كل وقت مبجرد الأمر،  خلق«)22(، وقال البقاعي: »)اخَلالَّ
فال عجب يف اإيجاد ما ُين�سب اإليه من اإبداع ال�ساعة اأو غريها«)23(، وقال يف مو�شع 
بالن�سبة  وتكريره  اخللق  تكثري  يف  مطلقاً  ال�سفة  هذه  يف  البالغ  ُق(  »)اخَلالَّ اآخر: 
اإلى كل �سيء ما ل حتيط به الأوهام، ول تدركه العقول والأفهام«)24(، وقال ال�شيخ 
ُق( الذي جميع املخلوقات، متقدمها ومتاأخرها، �سغريها وكبريها،  ال�شعدي: »)اخَلالَّ

كلها اأثر من اآثار خلقه وقدرته، واأنه ل ي�ستع�سي عليه خملوق اأراد خلقه«)25(.

»)الَباِرُئ(:  احلليمي:  قال  عدمها«)26(،  بعد  واأوجدها  اخلليقة،  براأ  »الذي  الَباِرُئ:   æ
يحتمل معنيني: اأحدهما: املوجد ملا كان يف معلومه من اأ�سناف اخلالئق، وهذا هو الذي ي�شري 

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ    }  : قوله  اإليه 
والرتاب  املاء  اأبدع  اأنه  اأي:  الأعيان،  قالب  )الَباِرُئ(:  والآخر:   .. ۋ}]احلديد:22[،  ۋ  
والنار والهواء ل من �سيء، ثم خلق منها الأج�سام املختلفة، .. فيكون هذا من قولهم: براأ 
ا�ُض القو�َض: اإذا �سنعها من موادِّها التي كانت لها، فجاءت منها ل كهيئتها«)27(، وقال  القوَّ
الرازي: »)الَباِرُئ( الذي خلق اخللق بريئاً من التفاوت، ومتميزاً بع�سه عن بع�ض بالأ�سكال 
املختلفة وال�سور«)28(، وقال ابن كثري: »)الَباِرُئ( البء: هو الفري، وهو التنفيذ، واإبراز ما 
قّدره وقرره اإلى الوجود«)29(، وقال الألو�شي : »)الَباِرُئ( املوجد لالأ�سياء بريئة من تفاوت ما 

تقت�سيه بح�سب احلكمة واجلبلة، وقيل: املميز بع�سها عن بع�ض بالأ�سكال املختلفة«)30(.

)21( تف�شري )مدارك التنزيل وحقائق التاأويل( للن�شفي عند تف�شري: ]ي�ص: 81[.
)22( )الأ�شماء وال�شفات( للبيهقي )جـ:1 - �ص: 74(. 

)23( تف�شري )نظم الدرر يف تنا�شب الآيات وال�شور( للبقاعي عند تف�شري: ]احلجر: 86[.
)24( تف�شري )نظم الدرر يف تنا�شب الآيات وال�شور( للبقاعي عند تف�شري: ]ي�ص: 81[.

)25( تف�شري )ال�شعدي( عند تف�شري: ]ي�ص: 81[.
)26( )�شفاء العليل( لبن القيم )جـ:2 - �ص: 795(.

)27( )الأ�شماء وال�شفات( للبيهقي: )جـ:1 – �ص:71(، ونقل فيه قول احلليمي.
)28( تف�شري )مفاتيح الغيب( للرازي عند تف�شري)�شورة البقرة: الآية 54(.

)29( تف�شري )القراآن الكرمي( لبن كثري  عند تف�شري: ]احل�شر: 24[.
)30( تف�شري )روح املعاين( لالألو�شي عند تف�شري: ]احل�شر: 24[.
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ُر: »الذي اأن�صاأ خلقه على �صور خمتلفة ليتعارفوا بها«)31(، قال القرطبي:  وِّ æ املُ�سَ
ُر(  وِّ ُر( م�سّور ال�سور، ومركبها على هيئات خمتلفة«)32(، وقال ابن كثري: »)املُ�شَ وِّ »)املُ�شَ
ُر(  وِّ الذي ُينّفذ ما يريد اإيجاده على ال�سفة التي يريدها«)33(، وقال الر�شواين: »)املُ�شَ

الذي �سّور املخلوقات ب�ستى ال�سور اجلليلة واخلفية واحل�سية والعقلية«)34(.

æ املُْح�ِسُن: »املتف�شُل املُنِعُم«)35( »املتِقُن املُحِكُم«)36(، قال جماهد: »{ۀ  ۀ   ہ  
اأْتَقَنه«)37(، وقال املناوي: »الإح�سان  ہ  ہ}]ال�شجدة:7[، اأحكم كل �سيء َخلََقُه حتى 
له و�سف لزم، ل يخلو موجود عن اإح�سانه طرفة عني، فال بد لكل مكون من اإح�سانه 
ف اإلى عباده باأو�سافه  اإليه بنعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد«)38(، وقال ابن القيم: »الذي َتعرَّ
واأفعاله واأ�سمائه، وحتبب اإليهم بنعمه واآلئه، وابتداأهم باإح�سانه وعطائه، فهو )املُْح�ِشُن( 
اإليهم واملجازي على اإح�سانه بالإح�سان، فله النعمة والف�سل والثناء احل�سن اجلميل«)39(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

بتقدير  العدم  من  ال�سيء  ين�سئ  الذي  هو  »)اخَلاِلُق(  اَلالَُّق:   - اَلاِلُق   æ
ُق( فهو الذي يبدع يف  وعلم ثم مب�سيئة وت�سنيع وخلق عن قدرة وغنى، اأما )اخَلالَّ
خلقه -كماً وكيفاً- بقدرته املطلقة، فيعيد ما خلق ويكرره كما كان، بل يخلق خلقا 

جديدا اأح�سن مما كان«)40(.

ر واملقلب  ُر - املُْح�ِسُن: قال البغوي: » )اخَلاِلُق( املقدِّ وِّ æ اَلاِلُق - الَباِرُئ - املُ�سَ
)31( )�شاأن الدعاء( لأبي �شليمان اخلطابي )�ص: 51(.

)32( تف�شري )اجلامع لأحكام القراآن( للقرطبي عند تف�شري: ]احل�شر: 24[.
)33( تف�شري )القراآن الكرمي( لبن كثري عند تف�شري: ]احل�شر: 24[.

)34( )اأ�شماء اهلل احل�شنى( للر�شواين )�ص:294(. )امل�شور(.
)35( )التمهيد ملا يف املوطاأ ..( لبن عبد الرب )جـ:22 - �ص:212(.

)36( )اجلامع لأحكام القراآن( للقرطبي عند تف�شري: ]ال�شجدة: 7[: قال: {اأَْح�َشَن}: اأي اأتقن واأحكم.
)37( تف�شري )النكت والعيون( للماوردي عند تف�شري: ]ال�شجدة: 7[.

)38( )في�ص القدير �شرح اجلامع ال�شغري( للمناوي )جـ:2 - �ص: 264(.
)39( )املرتع الأ�شنى .. من كتب ابن القيم( لعبد العزيز الداخل )�ص: 471(.

)40( )اأ�شماء اهلل احل�شنى( للر�شواين )�ص:587-588(. )اخلالق(.
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ُر(  وِّ لل�سيء بالتدبري اإلى غريه، )الَباِرُئ( املن�سئ لالأعيان من العدم اإلى الوجود، )املُ�شَ
عطية  ال�شيخ  وقال  بع�ض«)41(،  عن  بع�سها  يتميز  التي  بالعالمات  للمخلوقات  املمثل 
من العدم على مقت�سى  املوجد  ر قبل الإيجاد، و)الَباِرُئ(  »)اخَلاِلُق( املقدِّ حممد �شامل: 
ُر( املُ�سكِّل لكل موجود على ال�سورة التي اأوجده عليها«)42(،  وِّ اخللق والتقدير، .. و)املُ�شَ
فاهلل يقدر، ثم ُيخرج مقدوره من العدم، ثم يهبه عالمة متيزه عما �شواه من املقدورات، واأ�شار 
ال�شيخ عبدالعزيز اجلليل اإلى اأن: »هذه الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأ�سماء، اأما عند 
افرتاقها فاإن كل ا�سم من هذه الأ�سماء احل�سنى ي�سمل معناه ومعاين ال�سمني الآخرين 

ـاِلق«)44(. ر تف�سيل ملعنى ا�سم اخْلَ -واهلل اأعلم«)43(، يقول ابن القيم: »اإن الَباِرئ املُ�َسوِّ

واأما )املُْح�ِشُن( فهو الذي اأحكم اخللق والتقدير، واأتقن الإيجاد والتنفيذ، واأح�شن 
الهيئة وال�شورة، قال تعالى: { ڃ    ڃ  ڃ  }]التغابن:3[، وقال تعالى: {ۀ  

ۀ   ہ  ہ  ہ} ]ال�شجدة:7[.
خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

ق(  ا�شميه -�شبحانه )اخَلاِلق - اخَلالَّ امل�شتقة من  ال�شفة  اَلاِلُق - اَلالَُّق:   æ
ْلِق( وهي من �سفات اهلل الفعلية الثابتة بالكتاب وال�سنة«)45(، قال تعالى:        »�سفة )اخْلَ
{ ں  ں  ڻ   ڻ}]الأعراف: 54[. ومن ال�شنة قوله ¤: )قال اهلل -تعالى: ومن 

اأظلم ممن ذهب يخلق َكَخْلقي ..()46(.

æ الَباِرُئ: ال�شفة امل�شتقة من ا�شمه �شبحانه )الَباِرئ( »�سفة )الإبراء( كو�سف 

)41( تف�شري )معامل التنزيل( للبغوي عند تف�شري: ]احل�شر: 24[.
)42( )تتمة اأ�شواء البيان( لل�شيخ عطية حممد �شامل، عند تف�شري: ]احل�شر: 24[، والكتاب تتمة ملا بداأه العالمة حممد الأمني 
ال�شنقيطي يف تف�شريه )اأ�شواء البيان(، حيث وافته املنية - يرحمه اهلل - بنهاية تف�شري �شورة )املجادلة(، فاأمته تلميذه ال�شيخ: 

عطية حممد �شامل - يرحمه اهلل - ابتداء من )�شورة احل�شر اإلى اآخر النا�ص(.
)43( )وهلل الأ�شماء احل�شنى( لل�شيخ عبدالعزيز اجلليرّل )�ص: 445 - 446(.

)44( )�شفاء العليل( لبن القيم )جـ:2 - �ص:757(.
( لل�شقاف )�ص: 113(. )45( )�شفات اهلل 

)46( رواه البخاري برقم )7559(، وم�شلم برقم )2111(.
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ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے    } تعالى:  قال  فعل«)47(، 
ما  الأثر  ومن  ې}]احلديد:22[،  ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    

جاء عن علي بن اأبي طالب ›: »والذي فلق احلبة، وبراأ الن�سمة ..«)48(.

ر( »�سفة )الت�شوير( وهي  وِّ ُر: ال�شفة امل�شتقة من ا�شمه -�شبحانه )املُ�شَ وِّ æ املُ�سَ
من �سفات الأفعال«)49(، قال تعالى:{ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ}]الأعراف:11[، 

ره، و�سق �سمعه وب�سره()50(. ومن ال�شنة قوله ¤: )�سجد وجهي للذي خلقه و�سوَّ

)الإِْح�َشان(  »�سفة  )املُْح�ِشن(  -�شبحانه  ا�شمه  من  امل�شتقة  ال�شفة  املُْح�ِسُن:   æ
مبعنيني؛  ياأتي  والإح�سان  وال�سنة،  بالكتاب  الثابتة  الفعلية  اهلل  �سفات  من  وهي 
والإحكام«)51(،  الإتقان  والثاين:  العدل،  زائد على  الغري، وهو  الإنعام على  الأول: 

قال تعالى: {  ی  ی  ی  جئ   حئ}]الطالق:11[، وقال تعالى: { ڃ    ڃ  ڃڃ  
چ  چ}]التغابن:3[، ومن ال�شنة اأن ر�شول اهلل ¤ كان اإذا �شجد يقول: )اللهم لك 
�سجدت، ولك اأ�سلمت، وبك اآمنت، �سجد وجهي للذي خلقه و�سوره، فاأح�سن �سورته، 

و�سق �سمعه وب�سره، تبارك اهلل اأح�سن الالقني()52(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

تعالى:{ۉ   قوله  يف  واحدة  مرة  بينها  القرتان  ورد  ُر:  وِّ املُ�سَ الَباِرُئ  اَلاِلُق   æ
العدم  من  يخرج  ما  »كل  الغزايل:  يقول  ې}]احل�شر:24[،  ې    ې   ې  
اأوًل، واإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانياً، واإلى  اإلى التقدير  اإلى الوجود، يفتقر 
من  وبارئ  ر،  مقدِّ اإنه  حيث  من  خالق  -تعالى-  واهلل  ثالثاً،  الإيجاد  بعد  الت�سوير 

)47( )اأ�شماء اهلل احل�شنى( للر�شواين )�ص:291(. )البارئ(
)48( رواه البخاري برقم )3047(.

)49( )اأ�شماء اهلل احل�شنى( للر�شواين )�ص:296(. )امل�شور(
)50( رواه م�شلم برقم )771(.

( لل�شقاف )�ص: 42(. )51( )�شفات اهلل 
)52( رواه الن�شائي و�شححه الألباين يف �شحيح الن�شائي برقم )1125(.
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اأح�سن  املخرتعات  �سور  مرتٌب  اإنه  حيث  من  وم�سور  موجد،  خمرتع  اإنه  حيث 
ترتيب«)53(، وبذلك ينتظم اقرتان هذه الأ�شماء الثالثة؛ فاخللق اأولً: وهو تقدير وجود 

املخلوق، ثم بريه: وهو اإيجاده من العدم، ثم جعله بال�سورة التي �شاءها -�شبحانه.
وكما ذكر ال�شيخ عبدالعزيز اجلليل فاإن هذه الأ�شماء الثالثة تفرتق معانيها عند الجتماع، 

وتتمع عند الفرتاق.

æ الَوِكيُل: ورد القرتان مع ا�شمه  )اخَلاِلق( مرتني يف قوله تعالى: { ک   ک  
ک  گگ  گ   گ  ڳ ڳ  ڳ}]الزمر:62[، وقوله تعالى: {ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  
پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ} ]الأنعام:102[، 
واحلكمة من ذلك - واهلل اأعلم - للربط بني اخللق والتدبري .. فكما اأن اهلل  خالق كل 
�شيء  وكل  �شيء،  لكل  مدبر  هو  فكذلك  واإيجاده،  حدوثه  يف  اإليه  حمتاج  �شيء  وكل  �شيء، 
يتولى حفظ كل  -تعالى-  اأنه  »وحا�سله  الألو�شي:  يقول  وبقائه،  اإمداده  اإليه يف  حمتاج 
اأنها  بقائها كما  -تعالى- يف  اإليه  الأ�سياء  احتياج  اإلى  اإ�سارة  �سيء بعد خلقه، فيكون 

حمتاجة اإليه  يف وجودها«)54(.

æ الواحُد القهاُر: ورد القرتان مع ا�شمه  )اخَلاِلق( مرة واحدة يف قوله تعالى: 
 – اأعلم  – واهلل  ذلك  وحكمة  }]الرعد:16[،  ھ  ھ   ھ   ہ   ہ  ہ   ہ   ۀ    }
فكذلك مل  له،  نظري  ل  واحٍد  من  اإل  اخللُق  يكن  اإذا مل  واأنه  والعبادة،  اخللق  بني  للربط 
يكن اخلالُق اإل واحدًا ل �شريك له، وهو الذي ي�شتحقُّ العبادَة وحده كما كان خالقا وحده 
بال �شريٍك ول نظري، والقهر مالزم للوحدة، فالذي يقهر كل الأ�شياء هو الذي ي�شتحق اأن 
يعبد وحده كما كان قاهرا وحده، يقول ال�شيخ ال�شعدي: »من املحال اأن يخلق �سيء من 
الأ�سياء نف�سه، ومن املحال اأي�ساً اأن يوجد من دون خالق، فتعني اأن لها اإلهاً خالقاً 
ل �سريك له يف خلقه، لأنه الواحد القهار، فاإنه ل توجد الوحدانية والقهر اإل هلل 

)53( )املق�شد الأ�شنى يف �شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( للغزايل )�ص: 72(.
)54( تف�شري )روح املعاين( لالألو�شي )الآية 62 - �شورة الزمر(.

ُر - الُمْحِسُن المجموعة السابعة عشرة : الَخاِلُق - الَخالَُّق - الَباِرُئ  - الُمَصوِّ
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قاهر  القاهر  ذلك  فوق  ثم  يقهره،  خملوق  فوقه  خملوق  وكل  فاملخلوقات  وحده، 
اأعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهار، فالقهر والتوحيد متالزمان متعينان 
هلل وحده، فتبني بالدليل العقلي القاهر، اأن ما ُيدعى من دون اهلل لي�ض له �سيء من 

خلق املخلوقات، وبذلك كانت عبادته باطلة«)55(. 

ق( مرتني يف قوله تعالى: {ۇ  ۇ   الَّ æ العليم: ورد القرتان مع ا�شمه  )اخْلَ
ۋ     ٴۇ    ۈ   ۈ    ۆ    } تعالى:  وقوله  ]احلجر:86[،  ۈ}  ۆ   ۆ   
ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې     ى} ]ي�ص:81[،  وحكمة ذلك - واهلل اأعلم 
- اأن »خلقه  لالأ�سياء والأحياء اإمنا هو عن علم منه  مبا يخلق، كيف يخلقه، 
ومتى يخلقه، ويعلم احلكمة من خلقه، اأي اأنه -�سبحانه وتعالى- مل يخلق �سيئاً عبثاً 
و�سدى، بل خلقه عن علم وحكمة واإرادة«)56(، ولعل من احِلكم كذلك: الإ�شارة اإلى اأن ف�شل 
اإلى ما  اهلل العظيم على املخلوقات مل يقت�شر على حاجتها يف حدوثها واإيجادها؛ بل تاوزه 

: {   مت  ىت   حتتاجه يف اإمدادها وبقائها و�شالحها من العلم والتعليم والهداية، كما قال 
يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  }]طه: 50[، ، وقوله تعالى: {  ڃ  ڃ ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ}]الرحمن:1 - 4[.
�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

املوجودات  جميع  خلق  الذي  ُر:  وِّ املُ�سَ الَباِرُئ  »اَلاِلُق  ال�شعدي:  ال�شيخ  قال 
على  يزال-  -ول  يزل  وهو مل  بحمده وحكمته،  و�سّورها  بحكمته،  و�سّواها  وبراأها 
هذا الو�سف العظيم«)57( .. فاهلل  هو املنفرد بخلق جميع املخلوقات، وبراأ بحكمته 
الوقت املنا�شب لها،  َفَخَلقها وفطرها يف  الكائنات،  باإحكامه جميع  ر  جميع الربيرّات، و�شورّ

)55( تف�شري ال�شعدي عند تف�شري: ]الرعد: 16[،)�ص:370(.
)56( )وهلل الأ�شماء احل�شنى( لل�شيخ عبدالعزيز اجلليرّل )�ص:356(.

)57( تف�شري ال�شعدي )ف�شل �شرح الأ�شماء احل�شنى( )�ص:71(.
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ر خلقها اأح�شن تقدير، و�شنعها اأتقن �شنع، واأعطى كل �شيء خلقه الالئق به، ثم هدى  وقدَّ
كل خملوق مل�صاحله وملا خلق له.

æ الأثر العملي:

ما . 1 وهذا  وحده،  اخلالق  لكونه   بالعبادة،  وحده  واإفراده   ، اهلل  توحيد 
هم  ثم  وحده،  اخلالق  باأنه  ون  ُيقرِّ الذين  امل�شركني  على  اهلل   به  احتج 

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   {ں   �شبحانه:  قال  يخلق!،  ل  ممن  غريه  يعبدون 
ۀ}]الأعراف: 191[.

الإقرار بعلم اخلالق -�شبحانه- بجزئيات خلقه كلها، �شغريها وكبريها، دقيقها . 2
وجليلها، ومن اأح�شن الأدلة يف الحتجاج على اإثبات علمه -�شبحانه- باجلزئيات 

كلها، قوله تعالى:{ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ    ٻپ  پ    پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ}]امللك: 13- 14[. 

حمبة اهلل غاية احلب، والتذلل له غاية التذلل؛ لأنه  الذي خلقنا، واأنعم علينا . 3
بنعمة الإيجاد بعد اأن مل نكن �شيئًا مذكورًا، كما قال تعالى:{  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
يف  خلقه  مبا  اأمدنا   ثم  ې}]الإن�شان:1[،  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
هذا الكون من نعم، ومبا خلق يف قلوب الأمهات والآباء من الرحمة والرعاية، ومبا 
اأمدنا به من ال�شمع والب�شر والأفئدة وغري ذلك من النعم التي ل تعد ول حت�شى.

�شكر اهلل اخلالق  بالقول والعمل، وطاعته على نعمة اخللق والإيجاد، قال . 4
اآدم على �ستني وثالثمائة مف�سل، فمن  اإن�ساٍن من بني  ¤:)اإنه ُخِلَق كلُّ 
ح اهلل، وا�ستغفر اهلل، وعزل حجرًا  َكبَّ اهلل، وَحِمد اهلل، وهلَّل اهلل، و�سبَّ

عن طريق النا�س، اأو �سوكًة اأو عظمًا من طريق النا�س، واأمر مبعروف، اأو 

الَمى، فاإنه مي�سي يومئذ  نهى عن منكر، عدد تلك ال�ستني والثالثمائة ال�سُّ

وقد َزحَزَح نف�َسه عن النار()58(.  
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، واإجالله عند معاينة خملوقاته العظيمة يف الآفاق والأنف�ص؛ لأن عظمة . 5 تعظيم اهلل 
هذه املخلوقات ودقتها وانتظامها يدل على عظمة خالقها واإتقانه ملا خلق، ولعل مطالعة 
ر( تبني هذا الأمر، حيث يعي�ص  وِّ �شريعة مل�شاهد الإعجاز يف اآثار ا�شمه -�شبحانه )املُ�شَ
على هذه الأر�ص ما يقرب من ثمانية مليارات ن�شمة، كل واحد منهم تغاير �شورته �شورة 
غريه يف املالمح وال�شمات، ويف الألوان والهيئات .. اإنها عظمة هذا اخلالق العظيم الذي 
اأح�شن كل �شيء خلقه، كما قال �شبحانه: { ىب  يب  جت     حت  خت مت}]النمل: 88[.

قبول �شرع اهلل، واحلكم به، والتحاكم اإليه، وعدم الر�شا بغريه بدياًل؛ لأنه ال�شرع . 6
ال�شادر عن اخلالق احلكيم العليم بخلقه، ونوازعهم، وم�شاحلهم، فكان اأح�شن 

ال�شرع واأكمله واأ�شلحه: { ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ}]امللك: 14[.

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

ُر - املُْح�ِسُن( من اأ�شماء الأفعال الدالة على  وِّ )اَلاِلُق - اَلالَُّق - الَباِرُئ - املُ�سَ

ْلق والإبراء والت�شوير والإِْح�َشان(، وهي �شفات تتعلق بامل�شيئة، اإن  �شفات اهلل الفعلية )اخْلَ
�شاء اهلل فعلها - �شبحانه - واإن �شاء مل يفعلها؛ ولذا كان من املنا�شب دعاء اهلل -�شبحانه 
وتعالى- والثناء عليه، والتو�شل اإليه، بهذه الأ�شماء، يف حاجات العبد التي تنا�شب معانيها، 

كدعاء اهلل بتح�شني اخُللق وتميل ال�شورة الظاهرة والباطنة، قال تعالى:{ۀ  ۀ   
كان  اأنه   ¤ عنه  جاء  ولذا  ے}]ال�شجدة:7[؛  ھ   ھ      ھ   ھ       ہہ   ہ   ہ  
ْن ُخُلقي()59(، وجاء يف �شفة �شالته ¤: ».. واإذا  ْنَت َخْلقي، فح�سِّ يقول:)اللهم كما ح�سَّ
خلقه  للذي  وجهي  �سجد  اأ�سلمت،  ولك  اآمنت،  وبك  �سجدت،  لك  )اللهم  قال:  �شجد 
و�سوره، و�سق �سمعه وب�سره، تبارك اهلل اأح�سن الالقني( ثم يكون من اآخر ما يقول 

بني الت�شهد والت�شليم:)اللهم اغفر يل ما قدمت وما اأخرت، وما اأ�سررت وما اأعلنت، وما 
اأ�سرفت، وما اأنت اأعلم به مني، اأنت املقدم واأنت املوؤخر، ل اإله اإل اأنت()60(.

)59( رواه الإمام اأحمد و�شححه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )1307(.
)60( رواه م�شلم برقم )771(.
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تا�سعًا: لطائف واأقوال:

پ     پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ    } تعالى:  قال   æ

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
حقيقة  لتدبر  دعوة  اإنها  ڦ}]احلج:73[،  ڦ   ڤ    ڤڤ   ڤ   ٹ  
املعبودات التي ُتعبد من دون اهلل، واأنها لن ت�شتطيع اأن تخلق �شيئًا مهما يكن تافها حقريًا 
كالذباب، ولو ت�شافروا جميعًا على خلقه، بل اإن هذا الذباب لو �َشَلَب من الأ�شنام �شيئا من 
م اإليها، كما قال ابن عبا�ص: »كانوا َيْطُلون اأ�سنامهم بالّزعفران فتِجّف  القرابني التي ُتقدَّ
ُعَف الطالب، وهي  فياأتي فيختل�سه«)61(، فاإنها ل ت�شتطيع اأن متنعه عنه اأو ت�شرتده منه، �شَ
وهو  املطلوب  و�شعف  منها،  �شلبه  ما  ا�شرتداد  الذباب يف  اأمام  ُهزمت  التي  املعبودات  هذه 
اأذية مثل هذا  دفع  اأو  ت�شتطيع خلق  ل  املعبودات  كانت هذه  فاإذا  ال�شغري احلقري،  الذباب 
الذباب الذي هو اأ�شعف حيوان واأحقره، فكيف يجوز اأن تكون اآلهة معبودة، واأربابًا مطاعة؟!.

æ  عن اأبي هريرة ›، قال: قال ر�شول اهلل ¤: )قال اهلل  : ومن اأظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، اأو ليخلقوا حبة، اأو �سعرية!()62(، وهو حتدي على �شبيل الرتقي 
يف حقارة ال�شيء، فتحداهم  ابتداًء اأن يخلقوا ذرة!، وهي النملة ال�شغرية التي يحتقرها كل 
ان�صان؛ وهو يراها تدب بالآلف يف زوايا بيته، ثم زاد يف التحدي بالهبوط درجة – على �شبيل 
الإلزام -  باأن يخلقوا حبة قمح اأو �شعري وهذه اأ�شهل!، فهي من اجلمادات التي ل روح فيها ول 
الوحيد!، ومن كان عاجزا عن خلق حبة  العجز هو اخليار  ب�شبب  ال�شمت املطبق  حركة، فكان 

ة اأعجز، ف�شال عمن هو اأعلى منها يف رتبة اخللق كالإن�شان!. �شعري، فهو عن خلق النملة احليَّ

عند  احلكمة  اهلل  لّقاه  �سبيبته  يف  اهلل  عبادة  اأح�سن  »من  الب�شري:  احل�شن  قال    æ
ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    } قوله:  وذلك  �ِسّنه،  كب 

ڀ }]الق�ش�ص:14[«)63(. 
)61( تف�شري )اجلامع لأحكام القراآن( للقرطبي عند تف�شري: ]احلج: 73[.

)62( متفق عليه: رواه البخاري برقم )7559(، ورواه م�شلم برقم )2111( واللفظ للبخاري.
)63( )املجال�شة وجواهر العلم( لأبي بكر اأحمد الدينوري )�ص:56( رقم الأثر )315(.
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ا�شتدعى  هـ(،   103( �شنة  وخرا�شان  العراق  الفزاري  هبرية  بن  عمر  ويل  »ملا   æ
احل�شن الب�شري وحممد بن �شريين وال�شعبي، فقال لهم: اإن يزيد بن عبدامللك خليفة اهلل، 
ا�شتخلفه على عباده، واأخذ عليهم امليثاق بطاعته، واأخذ عهدنا بال�شمع والطاعة، وقد ولين 
ابن �شريين  ترون؟!، فقال  الأمر، فما  فاأنفذ ذلك  اأمره؛  بالأمر من  اإيل  ترون، فيكتب  ما 
وال�شعبي قول فيه تقية!، فقال ابن هبرية: ما تقول يا ح�شن؟، فقال: يا ابن هبرية خف 
اهلل يف يزيد، ول تخف يزيد يف اهلل!، اإن اهلل ينعك من يزيد، واإن يزيد ل ينعك 
من اهلل، واأو�سك اهلل اأن يبعث اإليك ملكاً فيزيلك عن �سريرك، ويخرجك من �سعة 
اهلل  تع�ض  اإن  هبرية:  ابن  يا  عملك،  اإل  ينجيك  ل  ثم  قبك،  �سيق  اإلى  ق�سرك، 
فاإمنا جعل اهلل هذا ال�سلطان نا�سراً لدين اهلل وعباده، فال تركنب دين اهلل وعباده 
فاأجازهم ابن هبرية  ب�سلطان اهلل، فاإنه: )ل طاعة ملخلوق يف مع�سية اخلالق()64(، 

واأ�شعف جائزة احل�شن، فقال ال�شعبي لبن �شريين: �سف�سفنا له ف�سف�سف لنا!«)65(.
æ  قال مطرف بن عبداهلل: »لو اأخرج قلبي، فُجعل يف ي�ساري، وجيء باخلري، 

فُجعل يف ييني، ما ا�ستطعت اأن اأولج قلبي منه �سيئاً حتى يكون اهلل ي�سعه«)66(.

æ  قال جار لأبي رجاء العطاردي: اأتيته باإبنني يل قد األب�شتهم وهياأتهم، فقلت: ادع اهلل 
يل فيهم بالربكة، قال: »اللهم قد اأح�سنت نبتهم؛ فاأح�سن ح�سدتهم«)67(. اأي خامتتهم.
æ  قال تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ}]البقرة:164[، قال احل�شن الب�شري: كان اأ�شحاب ر�شول اهلل ¤ يقولون: »احلمد هلل 
ُف)68(؛ لقال ال�ّساكُّ يف اهلل: لو  املوفق املَُربِّي الذي لو جعل هذا اخَلْلَق َخْلقاً دائماً ل َيَت�َسرَّ
)64( حديث �شحيح اأخرجه الإمام اأحمد واحلاكم و�شححه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )7520( من حديث عن عمران 

بن ح�شني ›، قال: قال ر�شول اهلل ¤: )ل طاعة ملخلوق يف مع�سية اخلالق(.
)65( )وفيات الأعيان( لبن خلكان )جـ : 2 - �ص: 71 - 72(. 

)66( )�شري اأعالم النبالء( لالإمام الذهبي )�ص: 3863( يف ترجمة الإمام )مطرف بن عبداهلل بن ال�شخري(.
)67( )حلية الأولياء وطبقات الأ�شفياء( لأبي نعيم الأ�شفهاين )جـ: 3 – �ص: 307(.

ريُف ال�شيء: تغيريه من جهة اإلى جهة. ُ اأحواله، وَت�شْ ف: اأي ل َيَتَقلَُّب ول َتَتغريَّ رَّ )68( ل َيَت�شَ
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اإنَّه جاء ب�سوء  كان لهذا اخَلْلِق َربٌّ حَلاَدَثُه)69(، واإن اهلل قد حاَدَثه مبا ترون من الآيات، 
َطبََّق ما بني اخلاِفِقنَي)70(، وجعل فيها معا�ساً و�سراجاً وهاجاً، ثم اإذا �ساء ذهب بذلك اخَلْلِق 
�ساء  واإذا  وقمراً منرياً.  وماً  وجُنُ �َسَكناً  َطبََّقْت ما بني اخلاِفِقنَي، وجعل فيها  وجاء بظلمة 
بنى بناًء)71( جعل فيه من املطر والبق والرعد وال�سواعق ما �ساء، واإذا �ساء �سرف ذلك 
ٍد ُيَقْرِقُف)72( النا�ض، واإذا �ساء ذهب بذلك وجاء ِبَحرٍّ ياأخذ باأْنفا�َض النا�ض، ثم اإذا  وجاء بَبْ
�ساء ذهب بذلك وجاء بنباٍت واأزهاٍر وخ�سرٍة وفواكه تده�ض العقول والأفكار من بهجتها 
ُيحاِدُثُه  َرّباً  اخَلْلِق  لهذا  اأنَّ  النا�ُض  ِلَيْعلََم  بذلك  ذهب  �ساء  اإذا  ثم  طيبها،  واأرواح  وُح�سنها 
مبا ترون من الآيات، كذلك اإذا �ساء �سبحانه ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة«)73(. وقال خليفة 
العبدي: »لو اأن اهلل تبارك وتعالى مل ُيعبد اإل عن روؤيٍة ما عبَده اأحد)74(، ولكن املوؤمنني 
تفكروا يف جميء هذا الليل اإذا جاء فمالأ كل �سيء، وغطى كل �سيء، ويف  جميء �سلطان 
َماِء َواْلأَْر�ِض، ويف النجوم،  ِر َبنْيَ ال�سَّ َحاِب امْلُ�َسخَّ النهار اإذا جاء فمحا �سلطان الليل، ويف ال�سَّ
ويف ال�ستاء وال�سيف، فواهلِل ما زال املوؤمنون يتفكَّرون فيما خلَق ربُّهم تبارك وتعالى حتى 

اأيقنت قلوُبهم بربهم  وحتى كاأمنا عبدوا اهلل تبارك وتعالى عن روؤية«)75(.

�سائر احليوان،  النا�ض بخالف  ت�ساُبه  ِحْكمة عدم  »تاأمل  ال�شادق:  æ  قال جعفر 
ُق بني واحد منها وبني الآخر،  باء والَقَطا يت�سابه، حتى ل ُيفرَّ ْرب من الظِّ فاإنَّك ترى ال�سِّ
َوُرهم وَخْلُقهم، حتى ل يكاد اثنان منهم يجتمعان يف �سورة  وترى النا�ض خمتلفة �سُ

)69( حَلاَدَثُه: اأي جدد وجوده وغريرّ اأحواله.
َق ما بني اخلاِفِقنَي: مالأَ وَعمَّ ما بينهما، قال اأَبو الهيثم: اخَلاِفقاِن امل�شرق واملغرب، وذلك اأن املغرب يقال له اخلاِفُق  )70( َطبَّ

وهو الغائب، فَغلَُّبوا املغرب على امل�شرق فقالوا: اخَلاِفقاِن، كما قالوا: الأَبوان. )ل�شان العرب(
)71( يق�شد بـ)بنى بناًء(: اأي األََّف بني ال�شحاُب باأن ي�شوقه فَيجَعُلُه ُرَكامًا اأمثاَل اجلبال فيخرج منه املطر والربق والرعد.

ْعدة، يقال: اإين لأَُقْرِقف من الربد اأَي اأُْرَعُد. )72( ُيَقْرِقُف: اأي يْق�َشَعرُّ ويرتعُد من الربد، من الَقْرَقَفة: اأي الرِّ
)73( )تف�شري اآيات اأ�شكلت( ل�شيخ الإ�شالم ابن تيمية )�ص: 486 – 488( والأثر رواه ابن اأبي الدنيا يف كتاب )املطر(، واأبو 

ال�شيخ الأ�شبهاين يف كتاب )العظمة(، وذكره ابن اجلوزي يف تف�شريه )زاد امل�شري( عند تف�شري: ]البقرة:164[.
)74( )مل ُيعبد اإل عن روؤيٍة ما عبَده اأحد(: لأنه �شبحانه ل يراه اأحد يف الدنيا واإمنا يراه املوؤمنون يف الآخرة، ومن رحمته بعباده اأن 
اأر�صل ر�صله واأنزل كتبه ونرث اآياته يف خملوقاته، ودعا عباده للتاأمل والتفكر حتى قامت احلجة، وتبني اأن اهلل  هو احلق املبني 
الذي ل اإله غريه ول ربَّ �شواه م�شداقًا لقوله تعالى:  {وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  }]ف�شلت:53[.
)75( )كتاب العظمة( لأبي ال�شيخ الأ�شبهاين )جـ:1 - �ص: 325 – 326( والأثر رواه اأبو نعيم يف )حلية الأولياء( )جـ:6  - �ص: 303(.
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واحدة، والِعلَّة يف ذلك اأن النا�ض حمتاجون اإلى اأن يتعارفوا باأعياِنهم وُحالهم)76( مِلا 
يجري بينهم من املعامالت، ولي�ض يجري بني البهائم مثل ذلك، فيحتاج اإلى معرفة 
ها �سيئاً ولي�ض  رُّ كل واحد منها بعينه. األ ترى اأن الت�سابه يف الطري والوح�ض ل َي�سُ
كذلك الإن�سان فاإنه رمبا ت�سابه الّتواأمان ت�سابهاً �سديداً فَتْعُظم املوؤنة على النا�ض يف 

معاملتها حتى يوؤخذ اأحدهما بذنب الآخر:{   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ}«)77(.

ِقيب: »من هوان الدنيا على اهلل: اأن اأخرج نفائ�سها من  æ  قال ال�شريف الر�شي اأبو احل�شن النَّ
ة من ِحَجاَرة، وامل�سك من فاأرة)78(، والعنب)79(  خ�سائ�سها، واأطايبها من اأخابثها: فالذهب َواْلِف�سَّ
والديباج من  ُكْلَبُة)81(،  واخَلزُّ من  وال�سكر من ق�سب،  ُذَباَبة)80(،  َواْلَع�َسل من  َدابَّة،  َرْوث  من 

دودة)82(، والعامَل من ُنْطَفة قذرة: { ھ  ھ  ھ   ے}]غافر:64[«)83(.

æ قال الأ�شبهاين: »قال بع�ص امللحدة يومًا: اأنا اأخلق!، فقيل: فاأرنا خلقك!، فاأخذ حلمًا ف�شرحه، 
ثم جعل بينه روثًا، ثم جعله يف ُكوز)84(، وختمه، ودفعه اإلى من حفظه عنده ثالثة اأيام، ثم جاء به اإليه 
فك�شر اخلامت، واإذا الكوز مالآن دودًا!، فقال: هذا خلقي!، فقال له بع�ص من ح�شر: فكم عدده؟!، فلم 
يدِر!، فقال: فكم منه ذكور، وكم منه اإناث؟!، وهل تقوم برزقه؟، فلم ياأت ب�شيء!، فقال له: اخلالق 
اأح�سى كل ما خلق عدداً، وعرف الذكر والأنثى، ورزق ما خلق، وعِلم مدة بقائه، وعلم  الذي 

{ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ     : نفاد عمره!، قال اهلل 
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی}]الروم:40[«)85(.

َفته. )ل�شان العرب(.  ه: َعَرَف �شِ الَّ ف، وحَتَ ورة وال�شفة، والتَّْحِليُة: الَو�شْ )76( ُحالهم: اأي �شفاتهم، واحِلْلَيُة: اخِلْلقة وال�شُّ
)77( )موارد الظماآن لدرو�ص الزمان( لعبد العزيز ال�شلمان: )جـ: 3 - �ص: 399-400( )الطبعة الثالثون – 1424 هـ(، وعزاه 
لكتاب التوحيد امل�شمى: »الأدلة على احلكمة والتدبري والرد على القائلني بالإهمال ومنكري احلمد«، املن�شوب لالإمام جعفر ال�شادق.
)78( فارة امل�شك: كي�ص جلدي وتمع دموي غليظ اأ�شود يكون قرب ال�شرة يف بطن الظبي )غزال امل�شك(، وهو ذو رائحة زكية .

)79( العنرب: مادة �شمعية �شلبة الِقوام، َتخرج كف�شالت من القناة اله�شمية حلوت العنرب، وتقذفها الأمواج على ال�شواطئ، 
وهو ذو رائحة طيبة، وي�شتخدم يف الروائح العطرية، و�شنع الأدوية.

)80( ُذَباَبة: يق�شد النحل.
، يقال: خزَّ ال�شوك يف احلائط: اأي غرزه.  لة من �َشَعر حيواٍن ي�شتخدمها الإِ�ْشكايُف يف اخلياطة واخَلزرّ )81( الُكْلَبُة: ُخ�شْ

، وهي نوع من احل�صرات، تقوم بت�صنيع خيوط احلرير الطبيعي. )82(الدودة: هي دودة الَقزِّ
)83( )خا�ص اخلا�ص( للثعالبي: )�ص:31(.

)84( الُكوز: اإناء من فخار اأو زجاج اأو غريه، له عروة، ي�شرب فيه اأو ي�شب منه.
)85( )احلجة يف بيان املحجة و�شرح عقيدة اأهل ال�شنة( لالأ�شبهاين: )جـ:1 – �ص:131(، برقم الأثر: )34(.
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الـمجـمـوعـ18ـة

مو�سوع الأ�سماء: اْلَهْيَمَنُة

)61 - 60 - 59 - 58(

امْلُِحيُط - احَلافُظ - احَلفيُظ - املَُهْيِمُن

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

جب   يئ        {ىئ   تعالى:  قوله  منها  مرات(   8( الكرمي  القراآن  يف  ورد  امْلُِحيُط:   æ
يف  ال�شم  يرد  ومل  ىت}]ف�شلت:54[،  مت   خت   حت     جت      ىبيب   مب   خب   حب  

ال�شنة ب�شند �شحيح. وقد عده الكثري من العلماء �شمن اأ�شماء اهلل احل�شنى)1(.

تعالى:  اهلل  قول  يف  املفرد،  ب�شيغة  )مرتني(  الكرمي  القراآن  يف  ورد  احَلافُظ:   æ
ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   تعالى:{  وقوله  ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ}]يو�شف:64[،   }
ٺ}]الطارق:4[، ومرتني ب�شيغة اجلمع يف قوله تعالى:{ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   
ڱ}]احلجر:9[، وقوله تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ   پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ}]الأنبياء:82[، ومل يرد ال�شم يف ال�شنة ب�شند 

�شحيح. وقد عده الكثري من العلماء �شمن اأ�شماء اهلل احل�شنى)2(.
البخاري(  �شحيح  �شرح  الباري  )فتح  حجر:  ابن  احلافظ  احل�شنى:  اهلل  اأ�شماء  �شمن  واأدرجه  العلماء  من  عده  ممن   )1(
)�ص:2806 – رقم احلديث:6410(، والإمام القرطبي: )الأ�شنى يف �شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( )�ص: 76(، والإمامني البيهقي 
واحلليمي: )الأ�شماء وال�شفات( للبيهقي )جـ: 1 - �ص:113( ونقل فيه قول احلليمي، واخلطابي: )�شاأن الدعاء( )�ص: 102(، 
وال�شيخ عبدالرحمن ال�شعدي يف التف�شري: ف�شل )�شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( )�ص: 18(، وال�شيخ عبدالعزيز بن باز كما اأ�شار 
�شعيد القحطاين يف موؤلفه )�شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى يف �شوء الكتاب وال�شنة( )�ص:2(، وال�شيخ حممد العثيمني: )القواعد 

املثلي يف �شفات اهلل واأ�شمائه احل�شنى( )�ص: 19(، رحمهم اهلل اأجمعني.
البخاري(  �شحيح  �شرح  الباري  )فتح  حجر:  ابن  احلافظ  احل�شنى:  اهلل  اأ�شماء  �شمن  واأدرجه  العلماء  من  عده  ممن   )2(
والإمامني   ،)76  : )�ص  احل�شنى(  اهلل  اأ�شماء  �شرح  يف  )الأ�شنى  القرطبي:  والإمام  احلديث:6410(،   – رقم  )�ص:2806 
العثيمني:  حممد  وال�شيخ  احلليمي،  قول  فيه  ونقل  �ص:175(   -  1 )جـ:  للبيهقي  وال�شفات(  )الأ�شماء  واحلليمي:  البيهقي 

)القواعد املثلي يف �شفات اهلل واأ�شمائه احل�شنى( )�ص: 19(، رحمهم اهلل اأجمعني.
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æ  احَلفيُظ: ورد يف القراآن الكرمي )3 مرات( منها قوله تعالى:{  گ      گ  گ  گ         
ڳ  ڳ}]هود:57[، ومل يرد ال�شم يف ال�شنة ب�شند �شحيح.

æ  املَُهْيِمُن: ورد يف القراآن الكرمي مرة واحدة، يف قوله تعالى: {  ۇ  ۇ  
ال�شنة  يف  ال�شم  يرد  ومل  ۈ}]احل�شر:23[،  ۈ   ۆ        ۆ  

ب�شند �شحيح.

ثانيًا: املعنى اللغوي:

اإحاطًة،  ُيحيُط  اأحاط  فعله:  وت�صريف  )اأحاط(،  من  الفاعل  ا�شم  امْلُِحيُط:   æ
اأَْحَدَق به، واأخذه من جميع جوانبه، فلم يكن منه  فهو حُميط، واأحاط بالأمر: اإذا 

خمل�ض، والإحاطة بال�شيء تاأتي على وجهني:

1( مبعنى العلم التام به، فال يخفى منه �شيء، ومنه قوله تعالى: { ېئ  ېئ  ىئ  
حج  مج  جح  مح   ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ}]النمل:22[، وقوله تعالى: { 
اأحاط بكل �سيء  الذي  جخ     حخ  مخ}]الطالق:12[، وهذا من كمال علم اهلل  

علما، واأح�سى كل �سيء عددا.

2( مبعنى القدرة الكاملة على ال�سيء، فهو يف قب�شته، وحتت �شلطانه وقهره، وهذا 
، املت�سرف يف كل �سيء بحكمه، فال �سيء ُيعجزه اأو يفوته)3(. من كمال قدرة اهلل 

 قال ابن جرير: »{ جت     حت    خت  مت  ىت}]ف�شلت:54[، يقول تعالى ذكره: 
عنه  َيعزب  ل  عليه،  وُقدرًة  بجميعه،  ِعلماً  حميٌط  خلق  مما  �سيء  بكل  اهلل  اإن  األ 
علم �سيء منه اأراده فيفوته، ولكن املقتدر عليه، العامل مبكانه«)4(. وقال الزجاجي: 
اإذا  به:  حميط  فهو  بال�سيء  فالن  اأحاط  قولهم:  من  الفاعل،  ا�سم  »)امْلُِحيُط( 
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حوط(،  )مادة:   ،)279 �ص:   - )جـ:7  العرب(  و)ل�شان  )�ص:180(،  حائط(  )مادة:  لالأ�شفهاين  )املفردات(  انظر:   )3(
ومعجم اللغة العربية املعا�صرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ح و ط(.

)4( تف�شري )جامع البيان يف تف�شري القراآن( لبن جرير الطربي عند تف�شري: ]ف�شلت – 54[.
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ا�ستولى عليه، و�سم جميع اأقطاره ونواحيه، حتى ل يكن التخل�ض منه ول فوته، 
يٌط( بالأ�سياء كلها لأنها حتت قدرته، ل يكن �سيء منها اخلروج عن  فاهلل   )حُمِ

حج  مج  جح  مح  جخ     حخ    } وقد قال اهلل تعالى:  اإرادته فيه، ول يتنع منها �سيء. 
مخ}]الطالق:12[، اأي علم كل �سيء على حقيقته بجميع �سفاته فلم يخرج �سيء 

منها عن علمه«)5(.

æ احَلافُظ - احَلفيُظ: ا�شمان يرجعان يف معناهما اإلى اأ�شل واحد، فـ)احَلافُظ(: 
و)احَلفيُظ(  حافظ،  فهو  ِحْفظا،  يحَفُظ  حِفظ  وت�شريفه:  )حِفظ(،  من  الفاعل  ا�شم 
�شيغة مبالغة من ا�شم الفاعل )احَلافظ(: اأي َفِعْيٌل مبعنى: فاِعل، و)احِلْفظ( له معنيان:

والن�شيان، ومنه  ال�شهو  ونقي�شه  ال�سيء، وا�ستظهاره عن ظهر قلب،  �سبط   )1
قوله تعالى: { ڄ  ڄ ڄ}]ق:4[، اأي كل �شيء م�سبوط فيه، فال ميحى ما 
الذي يحفظ  كتب فيه، ول يتبدل ول يتغري، وبهذا املعنى فـ)احَلافُظ احَلفيُظ(: 
كما  وتفا�سيلها،  بجملها  عامل  لها،  حافظ  فهو  اأقوالهم،  ويح�سي  العباد،  اأعمال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ   عن كليمه مو�شى   يف قوله تعالى: {  حكاه    
پ  ڀ  ڀ  ڀ}]طه:52[.

الإهمال  ونقي�شه  عنه،  الغفلة  وعدم  ْونه،  و�سَ وتعاهده  ال�سيء  مراعاة   )2
والت�شييع، ومنه قوله تعالى: {ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ}]احلجر:9[ اأي اأن 

اهلل    حافظ كتابه من التحريف والت�سييع)6(.

قال الزجاجي: »فاهلل حافظ لعباده، يكلوؤهم بطوله واإنعامه، وهو حفيظ لهم، 
وحفيظ لأفعالهم عليهم، ل يعزب عنه تبارك وتعالى«)7(.

)5( )ا�شتقاق اأ�شماء اهلل( لأبي القا�شم الزجاجي )�ص: 47-46(.
حفظ(،  )مادة:   ،)441 �ص:   - )جـ:7  العرب(  و)ل�شان  )�ص:164(،  حفظ(  )مادة:  لالأ�شفهاين  )املفردات(  انظر:   )6(
و)�شاأن الدعاء( للخطابي )�ص:68(، و)معجم اللغة العربية املعا�صرة( لأحمد خمتار عمر )مادة: ح ف ظ(، و)اأ�صماء اهلل 

احل�صنى: درا�صة يف البنية والدللة( لأحمد خمتار عمر )�ص:50(.
)7( )ا�شتقاق اأ�شماء اهلل( لأبي القا�شم الزجاجي )�ص: 146(.
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æ  املَُهْيِمُن: ا�شم الفاعل من )هيمَن(، وت�شريفه: هيمَن ُيهيمُن َهْيَمنًة، فهو: 
ال�سيء  الرجل  َرَقب  اإذا  يقال  والرتقاب،  احلفظ  )الَهْيَمنة(:  واأ�شل  ُمَهْيِمُن، 
ُيَهيمن هيمنًة، وهو عليه مهيمن،  قد هيمن فالن عليه، فهو  وحفظه و�َسِهده: 
)املوؤمتن،  منها:  اأقوال  ب�شعة  اإلى  التف�شري  اأئمة  عند  )املَُهْيِمن(  معاين  تعددت  وقد 
هذه  يتاأمل  ومن  ِقيب()8(،  والرَّ ق،  دِّ واملُ�شَ واحلفيظ،  واحلاكم،  وال�شاهد،  والأمني، 
ولذا  كله،  هذا  يت�شمن  )املَُهْيِمن(  ا�شم  فاإن  املعنى،  متقاربة  كلها  يجدها  الأقوال 
وقال يف  َلُه«)9(،  عاَيُة  ْيِء؛ والرِّ »قال بع�ض اأهل اللغة: الَهْيَمَنُة: الِقياُم َعلى ال�سَّ
القائم  )املَُهْيِمن(:  الأنباري:  ابن  وقال   .. ال�سيء  على  القيام  »الَهْيَمَنة:  الل�شان: 
بي�سه  فاألب�سهما  جناحيه  اأرخى  اإذا  للطائر  تقول  و»العرب  خلقه«)10(،  على 
واحلكم،  والتمكن  ال�سيطرة  معاين:  حتمل  فـ)الَهْيَمَنة(  ُمَهْيِمن«)11(،  وفرخه: 

{ڇ  ڇ     ڇ    وهو ما رجحه ال�شيخ ابن عثيمني عند تف�شريه لقوله تعالى: 
حيث  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ}]املائدة:48[، 
�سبقه  ما  على  حاكم  اأنه  اأي  واحلكم؛  ال�سيطرة  مبعنى:  الهيمنة  »وقيل:  قال: 
هو  فـ)املَُهْيِمن(  اأ�سح«)12(،  املعنى  وهذا  لها،  نا�سخ  عليها،  م�سيطر  الكتب،  من 
القائم باأمور اخللق، ومن كان قائما على خلقه باحلكم والتدبري، فهو متمكن 
منهم، اأمني بهم، حاكم فيهم، حفيظ لهم، �ساهد عليهم، اإلى غريه من املعاين التي 

تت�شمنها الهيمنة واهلل اعلم.
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القراآن  و)تف�شري   ،]48 – ]املائدة  تف�شري:  عند  الطربي  جرير  لبن  القراآن(  تف�شري  يف  البيان  )جامع  تف�شري  انظر:   )8(
و)ل�شان  ]احل�شر:23[،  تف�شري:  عند  اجلوزي  لبن  امل�شري(  )زاد  وتف�شري  ]املائدة:48[،  تف�شري:  عند  كثري  لبن  العظيم( 
العربية  اللغة  و)معجم  )�ص:46(،  للخطابي  الدعاء(  و)�شاأن  همن(،  )مادة:  – �ص:437(  )جـ:13  منظور  لبن  العرب( 

املعا�صرة( لأحمد خمتار عمر )مادة: هـ ي م ن(.
)9( )�شاأن الدعاء( للخطابي )�ص:46(.

)10( )ل�شان العرب( لبن منظور )جـ:13 – �ص:437( )مادة: همن(.
)11( تف�شري )الك�شف والبيان( للثعلبي عند تف�شري: ]املائدة – 48[.

)12( )تف�شري القراآن الكرمي( لبن عثيمني عند تف�شري: ]املائدة – 48[.
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: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 
بجميع  علمه  واأحاط  املقدورات،  بجميع  قدرته  اأحاطت  »الذي  امْلُِحيُط:   æ
وهو  خلقه،  بجميع  قدرته  اأحاطت  الذي  »)امْلُِحيُط(  اخلطابي:  وقال  املعلومات«)13(، 
الذي اأحاط بكل �سيء علماً، واأح�سى كل �سيء عدداً«)14(، وقال احلليمي: »)امْلُِحيُط( 
الذي ل ُيْقَدر على الفرار منه، وهذه ال�سفة لي�ست حقاً اإل هلل جل ثناوؤه، وهي راجعٌة 
ال�شعدي:  ال�شيخ  وقال  عنه«)15(،  والعجز  الغفلِة  وانتفاء  والقدرة،  العلِم  كمال  اإلى 

»)امْلُِحيُط( بكل �سيء علماً وقدرة ورحمة وقهراً«)16(.

æ  احَلافُظ: »العامل باأحوال كل �شيء، املو�شل اليه منافعه، والدافع عنه م�شاره«)17(، 
قال احلليمي: »)احَلافُظ( ال�سائن عبده عن اأ�سباب الهلكة يف اأمور دينه ودنياه«)18(.

æ احَلفيُظ: »العامل بكل �شيء، والقادر على كل �شيء، والبالغ احلفظ له«)19(، قال 
اخلطابي: »)احَلفيُظ( هو احلافظ .. يحفظ ال�سماوات والأر�ض وما فيهما، لتبقى مدة 
املهالك واملعاطب، ويقيه  بقائها فال تزول ول تندثر.. وهو الذي يحفظ عبده من 
م�سارع ال�سوء .. ويحفظ على اخللق اأعمالهم، ويح�سي عليهم اأقوالهم، ويعلم نياتهم، 
وما ُتِكنُّ �سدورهم، ول تغيب عنه غائبة ول تخفى عليه خافية«)20(، وقال احلليمي: 
»)احَلفيُظ(: املوثوق منه برتك الت�سييع«)21(، وقال ال�شيخ عبدالرحمن ال�شعدي -رحمه 
اهلل تعالى: »)احَلفيُظ( يت�سمن معنيني .. اأنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خري 

و�سر، وطاعة ومع�سية  .. واأنه -تعالى- احلافظ لعباده من جميع ما يكرهون«)22(.
)13( )العتقاد والهداية اإلى �شبيل الر�شاد( للبيهقي )�ص:47(.

)14( )�شاأن الدعاء( لأبي �شليمان اخلطابي )�ص: 102(.
)15( )الأ�شماء وال�شفات( للبيهقي: )جـ:1 – �ص:113(، ونقل فيه قول احلليمي.

)16( تف�شري ال�شعدي ف�شل )�شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( )�ص: 18(.
)17( تف�شري )روح البيان ( لإ�شماعيل حقي عند تف�شري: ]الطارق: 4[.

)18( )الأ�شماء وال�شفات( للبيهقي )جـ: 1 - �ص:175(.
)19( )نظم الدرر يف تنا�شب الآيات وال�شور( للبقاعي عند تف�شري: ]هود: 57[.

)20( )�شاأن الدعاء( لأبي �شليمان اخلطابي )�ص: 67 - 68(.
)21( )الأ�شماء وال�شفات( للبيهقي )جـ: 1 - �ص:177(.

)22( )تو�شيح الكافية ال�شافية( لل�شيخ ال�شعدي )�ص: 122(.
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احلافظ  واآجالهم،  واأرزاقهم  باأعمالهم  خلقه  على  القائم  »امل�شيطر،   : املَُهْيِمُن   æ
واآجالهم،  واأرزاقهم  باأعمالهم  خلقه  على  القائم  »)املَُهْيِمُن(  الغزايل:  قال  لهم«)23(، 
»)املَُهْيِمُن(  البيهقي:  وقال  وحفظه«)24(،  وا�ستيالئه  باطالعه  عليهم  قيامه  واإمنا 
ال�سهيد على خلقه مبا يكون منهم من قول اأو عمل، .. وقيل هو: الأمني، وقيل هو: 
الرقيب على ال�سيء واحلافظ له«)25(، وقال ال�شيخ ال�شعدي: »)املَُهْيِمُن( املطلع على 

خفايا الأمور وخبايا ال�سدور الذي اأحاط بكل �سيء علماً«)26(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

ال�سيء  على  »القائم  هو:  )املَُهْيِمُن(  املَُهْيِمُن:   - احَلفيُظ   - امْلُِحيُط   æ
بالتدبري«)27(، والقيام على ال�شيء بالتدبري يت�شمن اأربعة اأمور:

اإلى  يرجع  وهذا  خفاياه،  على  والطالع  به،  والإحاطة  ال�سيء،  مراقبة  الأول: 
كمال العلم.

ال�سيطرة وال�ستيالء على ال�سيء، باأن يكون مقدورًا عليه من كل وجه،  الثاين: 
ويرجع ذلك اإلى كمال القدرة.

الثالث: القيام باحلفظ و�سون ال�سيء من املهالك وال�سرور.

الرابع: املداومة بالقيام على ال�سيء، ورعايته، بكل ما له من رزق وعمل واأجل.
فباعتبار املعنى )الأول والثاين( فهو  )امْلُِحيُط(، الذي اأحاط بكل �صيء علماً وقدرة، 
قال الع�شكري: »اأ�سل املحيط املطيف بال�سيء من حوله، مبا هو كال�سور الدائر عليه؛ 
ينع اأن يخرج عنه ما هو منه، ويدخل فيه ما لي�ض فيه، ويكون من قبيل العلم، 

]الن�شاء:126[،  ے}  ے     ھ   ھ   ھ    } تعالى:  قال  القدرة.  وقبيل 
)23( )وهلل الأ�شماء احل�شنى( للدكتور يو�شف املرع�شلي )�ص: 110(.

)24( )املق�شد الأ�شنى يف �شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( للغزايل )�ص: 69(.
)25( )العتقاد والهداية اإلى �شبيل الر�شاد( للبيهقي )�ص 38(.

)26(  تف�شري ال�شعدي ف�شل )�شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( )�ص: 18(.
)27( )الفروق اللغوية( لأبي هالل الع�شكري )�ص 218(.
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القاب�ض  قب�ض  ما  مبنزلة  فهو  مقدوره،  يف  �سيء  كل  اأن  معناه  يكون  اأن  ي�سلح 

جميع  من  بالأ�سياء  يعلم  اأنه  معناه  يكون  اأن  وي�سلح  ت�سريفه،  اإمكان  يف  عليه 

وجوهها، قال تعالى: { حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ}]الطالق:12[، اأي َعِلَمه من 

والثالث(، فاهلل  هو  والثاين  الثالثة )الأول  املعاين  وباعتبار  جميع وجوهه«)28(. 

)احَلفيُظ(، فاإذا اأ�شيف اإليها املعنى )الرابع(، فاهلل  هو )املَُهْيِمُن(، قال الغزايل: 
عليهم  قيامه  واإمنا  واآجالهم،  واأرزاقهم  باأعمالهم  خلقه  على  القائم  »)املَُهْيِمُن( 

باطالعه وا�ستيالئه وحفظه، وكل م�سرف على كنه الأمر م�سوؤول عليه، حافظ 

له، فهو مهيمن عليه، والإ�سراف يرجع اإلى العلم، وال�ستيالء اإلى كمال القدرة، 

اإلى الفعل، فاجلامع بني هذه املعاين ا�سمه املهيمن، ولن يجتمع ذلك  واحلفظ 

ف ابن عبا�ص )املَُهْيِمُن( بالأمني،  على الإطالق والكمال اإّل هلل -تعالى«)29(، وقد عررّ

كما رواه ابن جرير الطربي)30(، والأمني على ال�شيء: القائم عليه مبا ي�سلحه، ول 
يتاأتى له ذلك اإل باأن يكون عاملاً به، قادراً عليه، حفيظاً له؛ ولذا و�شف اهلل  خوا�ص 
عباده بذلك، فقال تعالى:  {    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ}]الق�ش�ص:26[، 
واهلل  چ}]يو�شف:55[،  چ   چ      ڃڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ     } تعالى:  وقوله 

اأعلم واأحكم.

æ  احَلافُظ - احَلفيُظ: )احَلافُظ( ا�شم فاعل للمو�شوف باحلفظ، وهو يدل 
على اأ�شل احلفظ، يف اأن اهلل -تعالى- هو احلافظ للموجودات الظاهرة التي يطول اأمد 
بقائها، كالأر�ص وال�شماوات واملالئكة، والتي ل يطول اأمد بقائها مثل احليوانات والنبات 
ا�شم اهلل )احَلافُظ( كانت من هذا  فيها  ورد  التي  الأربع  الآيات  ولذا فجميع  وغريها؛ 
الباب. اأما )احَلفيُظ( فهو من اأبنية املبالغة على وزن )فعيل(، وهو م�شوٌغ للدللة على 

)28( )الفروق اللغوية( لأبي هالل الع�شكري )�ص 96(.
)29( )املق�شد الأ�شنى يف �شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( للغزايل )�ص: 69(.

)30( )تف�شري الطربي( عند تف�شري: ]احل�شر: 23[.
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�شمول احلفظ، واأنه لي�ص مقت�شرًا على املوجودات الظاهرة؛ بل يتجاوزه اإلى املوجودات 
الباطنة مما نراه ومما ل نراه، وقد ورد مرتني يف القراآن الكرمي مقرتنًا بالعلو املطلق، 

مما يزيد معنى احلفظ كماًل على كمال، وجماًل فوق اجلمال، قال تعالى: { گ      گ  گ  
گ         ڳ  ڳ}]هود:57[، وقوله تعالى: { ى   ائ  ائ        ەئ  ەئ}]�شباأ:21[؛ 
ف الغزايل )احَلفيُظ( باأنه: »احلافظ جداً«)31(، مما يدل على اأن )احَلفيظ(  ولذا عررّ
ي�شري اإلى عموم حفظه -�شبحانه- لكل �شيء: الظاهر الذي نراه، والباطن الذي ل نراه، 
بدءًا من اأكرب �شيء يف ملكوت ال�شماوات والأر�ص، وحتى اأ�شغر جزء تتخيله عقول الب�شر! 
فاهلل )احَلفيُظ( �شبحانه، يحفظ ال�شيء، ويحفظ ما فيه، مما نعلمه، ومما ل نعلمه! 
و�شرعاتها، ومداراتها، وهي  ب�شحناتها،  الذرة، يحفظها  ال�شغرية يف  حتى اجل�شيمات 
تطوف حول النواة؛ لئال يختل تركيبها، وت�شطرب مكوناتها، وتبقى الذرة على ا�شتقرارها 
حفظه  �سمل  »وكذا  )احَلفيُظ(:  اهلل  ا�شم  عن  حديثه  عند  الغزايل  يقول  و�شكونها، 
-جلت قدرته، كل ذرة يف ملكوت ال�سماوات والأر�ض، حتى احل�سي�ض الذي ينبت 
ال�سلب، وطراوته بالرطوبة، وما ل ينحفظ  بالق�سر  من الأر�ض، يحفظ لبابه 
املتلفة  به بع�ض احليوانات  ليندفع  النابت منه  بال�سوك  الق�سر يحفظه  مبجرد 

له«)32(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:
æ امْلُِحيُط: »يو�سف اهلل  باأنه )حميط(، قد اأحاط بكل �سيء، وهي �سفٌة 
ذاتيٌة، ثابتة بالكتاب«)33(، قال تعالى:{ حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ}]الطالق:12[.

æ احَلافُظ احَلفيُظ: ال�شفة امل�شتقة من ا�شميه -�شبحانه  )احَلافظ( و)احَلفيظ( 
ْفظ( وهي من �سفات اهلل الثابتة بالكتاب وال�سنة«)34(، قال تعالى:{   ڀ   »�سفة )احْلِ

)31( )املق�شد الأ�شنى يف �شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( للغزايل )�ص: 100(.

)32( )املق�شد الأ�شنى يف �شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( للغزايل )�ص: 101(.
( لل�شقاف )�ص:229(. )33( )�شفات اهلل 
( لل�شقاف )�ص: 97(. )34( )�شفات اهلل 
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 : ¤ لبن عبا�ص  ال�شنة و�شيته  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ}]يو�شف:64[، ومن 
)احفظ اهلل يحفظك ..()35(. وقال القرطبي: »هذا ال�سم يكون من اأو�ساف الذات، 
اإلى معنى )العليم(؛ لأنه  الــذات فريجع  فــاإذا كان من �سفات  الفعل،  اأو�ساف  ومن 
يحفظ بعلمه جميع املعلومات .. ويف مقابلة هذا احلفظ الن�سيان .. واإذا كان من 

�سفات الفعل فريجع اإلى حفظ الوجود، و�سّد هذا احلفظ الإهماُل«)36(.

æ املَُهْيِمُن: ال�شفة امل�شتقة من ا�شمه -�شبحانه )املَُهْيِمن( »�سفة )اْلَهْيَمَنة( وهي 
ۆ   ۇ   ۇ   تعالى:{  قال   .. بالكتاب«)37(  الثابتة  اهلل  �سفات  من 
املهيمن دل  »ا�سم اهلل  الر�شواين:  : 23[، قال  ۆ       ۈ  ۈ}]احل�شر 
على �سفة من �سفات الذات والفعل معاً، اأما دللتها على �سفة الذات فال�ستحالة 
و�سف اهلل مبقابلها، واأما دللتها على �سفة الفعل فلتعّلق بع�ض املعنى الذي ي�سمله 

الو�سف بامل�سيئة من احلفظ اخلا�ض وال�ستواء والقهر ملن �ساء«)38(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

æ الرحمن: ورد اقرتان ال�شم امل�شاف )اأرحم الراحمني( والدال على �شفة الرحمة 
مع ا�شمه �شبحانه )احلافظ( مرة واحدة يف قوله تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  
واحلكمة  ]يو�شف:64[،  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ}  پ  ڀ    ڀڀ  ڀ   پ   پ  
يف ذلك - واهلل اأعلم – لالإ�شارة اإلى اأن حفظ اهلل لعباده ما هو اإل اأثٌر من اآثار رحمته التي 
مو�شع  يف  ٿ}  ٿ   ٺ       } تعالى:  قوله  كان  ولذا  حي،  كل  ت  وعمرّ �شيء،  كل  و�شعت 
اأن حفظ اهلل   الكرمي على  القراآن  ڀ  ٺ    ٺ}، ولقد دل  تعالى: {  التعليل لقوله 
ل يقت�شر على عباده واأوليائه، بل له �شور �شتى، ومظاهر عدة، ل ميكن ح�شرها، اأو الوقوف 

)35( رواه الرتمذي و و�شححه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )7957(.
)36( )الأ�شنى يف �شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�شن جبل وطارق اأحمد حممد )جـ:1-�ص: 309(.

( لل�شقاف )�ص: 264(. )37( )�شفات اهلل 
)38( )اأ�شماء اهلل احل�شنى( للر�شواين )�ص:268(. )املهيمن(.
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على حدها، فهو يت�شع بات�شاع تلك الرحمة التي و�شعت كل �شيء، حيث �شمل حفظه  كل 
ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئېئ  ېئ      ذرة يف ملكوت ال�شماوات والأر�ص، قال اهلل تعالى: { 
وقال  والأر�ص،  ال�شماوات  حفظ  عليه  َي�ُشق  ول  ُيثقله  ل  اأي  ىئ}]البقرة:254[،  ېئ     
تعالى م�شريا اإلى حفظه لكل �شيء:{   گ      گ  گ  گ ڳ  ڳ }]هود:57[، قال اأبو حيان 
الأندل�شي: » {   ٺ    ٿ  ٿ} اعرتاف باأن اهلل هو ذو الرحمة الوا�سعة، فاأرجو منه 

حفظه«)39(، وقـال القا�شمي: »{  ڀ  ٺ    ٺ}، اأي: منكم ومن كل اأحد:{    ٺ    ٿ  
ٿ}، اأي: اأرحم من والديه واإخوته، فاأرجو اأن يرحمني بحفظه«)40(.

æ اْلَعِزيُز: ورد القرتان مع ا�شمه -�شبحانه )املَُهْيِمن( مرة واحدة يف قول اهلل تعالى: 
{ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       
ذلك  يف  وال�شر  ]احل�شر:23[،  ۅ}  ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ  
-واهلل اأعلم- كما يقول ابن عا�شور: » ووجه ذكر { ۆ       ۈ  ۈ} عقب 
�سفة { ۆ} اأن جميع ما ذكره اآنفاً من ال�سفات ل يوؤذن اإل باطمئنان العباد 
لعناية ربهم بهم، واإ�سالح اأمورهم، واأن �سفة {  ۆ} توؤذن باأمر م�سرتك، 
بت ب�سفة {  ۆ} ليعلم النـــــا�ض اأن اهلل غالب ل يعجزه �سيء، واأُتبعت ب�سفة  فُعقِّ
ۈ}    } �سفة  ثم  لإِرادته،  املخلوقات  م�سخر  اأّنه  على  الدالة  ۈ}    }
ال�سفات يف  �سيء دون كبيائه، فكانت هذه  الكبياء؛ ي�سغر كل  ذو  اأنه  الدالة على 

جانب التخويف، كما كانت ال�سفات قبلها يف جانب الإِطماع«)41(.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

اهلل    هو )امْلُِحيُط( الذي اأحاط بكل �صيء علمًا وقدرة، فال تخفى عليه خافية، ول يعزب 
)39( تف�شري اأبي حيان )البحر املحيط( عند تف�شري الآية )64( من �شورة يو�شف.

)40( تف�شري القا�شمي )حما�شن التاأويل( )جـ: 9 - �ص: 248( عند تف�شري الآية )64( من �شورة يو�شف.
)41( تف�شري )التحرير والتنوير( لبن عا�شور عند تف�شري: ]احل�شر: 23[.
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عن علمه قا�شية ول دانية، ول يعجزه �شيء يف الأر�ص ول يف ال�شماء، وهو -�شبحانه )احَلافُظ 
املخلوقات  فحفظ  املقدورات،  جميع   وبقدرته  املعلومات،  جميع  بعلمه  حفظ  الذي  احَلفيُظ(، 
لتبقى مدة بقائها، فال تزول ول تختل اإل باإذنه، وهو احلافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وهو 
-�شبحانه )املَُهْيِمُن( الأمني على ال�شيء، املحيط به علمًا وقدرة، واحلافظ له، والقائم عليه، له 

امللك والف�شل على جميع اخلالئق يف اأعمالهم واأرزاقهم واآجالهم، و�شائر اأمورهم.

æ الأثر العملي:

والتما�شًا . 1 وحبًا  له،  تعبدًا  والقربات  بالطاعات  اإليه  والتقرب  اهلل   حمبة 
ملر�شاته، و�شكرًا له على نعمائه واأف�شاله واإح�شانه، كما يثمر التوكل عليه وحده 

وتفوي�ص الأمور اإليه.

مراقبة اهلل  واخلوف واحلياء منه، والبتعاد، عن كل ما ي�شخطه - �شبحانه . 2
- من الأعمال الباطنة والظاهرة؛ لأن علمه -�شبحانه- حميط بكل �شيء، ول 
يخفى عليه �شيء يف الأر�ص ول يف ال�شماء، فهو احلافظ املح�شي لأعمال عباده، 

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    } �شبحانه:  قــال  كما 
ڈ}]النفطار:12-10[.

تعظيم اهلل  واإجالله وعبادته وحده؛ لأنه هو اخلالق لهذا الكون العظيم، وهو . 3
اأن تزول، وهو القائم املهيمن املدبر لكل نف�ص  احلافظ له ولل�شماوات والأر�ص 

مبا حتتاجه.

الأخذ باأ�شباب حفظ اهلل  للعبد، واأعظمها: توحيده -�شبحانه، وفعل ما يحبه . 4
اهلل -تعالى، واجتناب ما ي�شخطه، واأن يكون العبد مطيعًا لربه يف جميع �شوؤونه، 
: )يا غالم،  موؤمترًا باأوامره، منتهيًا عن نواهيه؛ قال الر�شول ¤ لبن عبا�ص 

احفظ اهلل يحفظك، احفظ اهلل جتده جتاهك ..()42(.
)42( رواه الرتمذي و و�شححه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )7957(.
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 البعد عن ظلم العباد واأكل حقوقهم، والعتداء عليهم، وتذكر اأن اهلل  هو . 5
املحيط احلفيظ املهيمن، الذي اأحاطت قدرته بكل �شيء، فال يفوته �شيء، ول 

يعجزه �شيء، فال يغرت العبد بقدرته على النا�ص وظلمهم.  

الأخذ باأ�شباب مدافعة الأعداء دون ت�شخيم لقوتهم، اأو ال�شعور اأمامهم بالعجز . 6
اأو  ال�شعف اأو الوهن اأو ال�شتكانة، لأن اهلل  حميط بهم، وقاهر لهم، ومهيمن 
الكائدين،  كيـد  املوؤمنني فلن ي�شرهم  وال�شرب من  التقوى  واإذا ح�شل  عليهم، 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ   �شبحانه: {  كما قال 
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ}]اآل عمران: 120[. 

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

)امْلُِحيُط - احَلافُظ - احَلفيُظ - املَُهْيِمُن( من اأ�شماء الذات الدالة على �شفات 

ْفظ واْلَهْيَمَنة(، وهي من �شفات  اهلل الذاتية، التي مل يزل -ول يزال- اهلل  )الإحاطة واحْلِ
اإليه،  والتو�شل   ، اهلل  دعاء  املنا�شب  من  كان  ولذا  بامل�شيئة؛  لها  تعلق  ول  بها،  مت�شفًا 
والثناء عليه، وتعظيمه ومتجيده بها يف جميع اأغرا�ص الدعاء وحاجات العبد، ويتاأكد ذلك 
بكل  اأحاط  قد  وتعالى-  -�صبحانه  فاهلل  واحلفظ،  لالأمن  واحلاجة  والهم،  اخلوف  عند 

ٻ   ٱ    }  : يعقوب  عن  -تعالى-  قال  عليه،  مهيمنا  له،  حفيظًا  وجه،  كل  من  �شيء 
ٿ   ٺ     ٺٺ   ٺ     ڀ   ڀڀ   ڀ     پ   پ   پ   پ   ٻ      ٻ   ٻ  
فرا�سه  فلينف�س  فرا�سه  اإلى  اأحدكم  اأوى  )اإذا   :¤ وقوله  ٿ}]يو�شف:64[، 
بداخلة اإزاره، فاإنه ل يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: با�سمك ربي و�سعت جنبي 

به  حتفظ  مبا  فاحفظها  اأر�سلتها  واإن  فارحمها،  نف�سي  اأم�سكت  اإن  اأرفعه،  وبك 

عبادك ال�ساحلني()43(، ومن حديث اأبي قتادة الأن�شاري احلارث بن ربعي ›، اأنه 

كان يف �شفر مع النبي ¤ وفيه: ».. فبينما ر�سول اهلل ¤ ي�سري حتى اإبهار الليل واأنا 
)43( رواه البخاري برقم )6320(.
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اأن  فمال عن راحلته، فاأتيته فدعمته، من غري   ،¤ اإلى جنبه، فنع�ض ر�سول اهلل 
اأوقظه، حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم �سار حتى تهور الليل، مال عن راحلته، 
اإذا  اأوقظه، حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم �سار حتى  قال فدعمته من غري اأن 
كان من اآخر ال�سحر مال ميلة، هي اأ�سد من امليلتني الأوليني، حتى كاد ينجفل!، 
)متى كان  قال:  قتادة،  اأبو  قلت:  فقال: )من هذا؟(  راأ�سه  فاأتيته فدعمته، فرفع 
هذا م�سريك مني؟( قلت: ما زال هذا م�سريي منذ الليلة، قال: )حفظك اهلل مبا 

واحفظني  قائما،  بالإ�سالم  احفظني  )اللهم   :  ¤ وقوله  نبيه(«)44(،  به  حفظت 

بالإ�سالم قاعدا، واحفظني بالإ�سالم راقدا، ل ت�سمت بي عدوا و ل حا�سدا، اللهم 

اإن اأ�ساألك من كل خري خزائنه بيدك، واأعوذ بك من كل �سر خزائنه بيدك()45(، 

يدع هوؤلء الدعوات حني ي�سي   ¤ مل يكن ر�سول اهلل  ومن حديث ابن عمر  : 
اإن  اللهم  والآخرة،  الدنيا  يف  والعافية  العفو  اأ�ساألك  اإن  )اللهم  ي�سبح:  وحني 
واآمن  ا�سرت عوراتي،  اللهم  واأهلي ومايل،  والعافية يف ديني ودنياي  العفو  اأ�ساألك 

روعاتي، واحفظني من بني يدي ومن خلفي، وعن مييني وعن �سمايل، ومن فوقي، 

واأعوذ بك اأن اأغتال من حتتي()46(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     } تعالى:  قال    æ
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   
وئ   ەئ   ەئ   ائائ    ى   ى   ې   ې  
اإلى  من مكة   ¤ النبي  يف بداية هجرة  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ}]التوبة:40[، 

)44( رواه م�شلم برقم )681(.
)45( رواه احلاكم وح�شنه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )1260(.

)46( رواه ابن ماجه و�شححه الألباين يف �شحيح ابن ماجة برقم )3121(.
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اأعلى من  الغار  و�شط  وكان  ثور،  غار جبل  يف   ‹ بكٍر  اأبو  و�شاحبه  هو  اأختباأ  املدينة 
يرى من يف  كي  قدميه  مو�شع  اإلى  راأ�شه  يطاأطيء  اأن  بد  فال  ببابه  وقف  ومن  مدخله، 
اأن  ¤: )لو  وقال للنبي   ‹ اأبو بكر  الغار، فلما اقرتَب امل�شِركون من باب الغار فزع 
َك يا اأبا بكٍر باْثَننْيِ  اأَحَدُهم نظَر حتَت قَدَمْيِه لأْب�َسَرنا(، فقال النبي ¤: )ما َظنُّ

اهلُل ثاِلُثُهما()47(.

، فلما  æ  قال جماهد: خرجُت اإلى العراِق اأنا ورجٌل معي، ف�شيَّعنا عبُد اهلِل بُن عمر 

اأراد اأن ُيفارَقنا، قال: اإنه لي�ض معي ما اأُعطيكما!، ولكن �سمعُت ر�سوَل اهلِل ¤ يقول: 
وخواتيَم  واأمانَتكما  ديَنكما  اهلَل  اأَ�ستودُع  واإن  حفَظه،  �سيئًا  اهلَل  ا�سُتوِدَع  )اإذا 

عمِلكما()48(.

وابنها  هاجر  وزوجه  اإبراهيم   ق�صة  عن  خمربا  عبا�ص   ابن  قال    æ
: )ثم جاء بها اإبراهيُم وبابنها اإ�سماعيَل وهي تر�سُعُه، حتى و�سعها  اإ�شماعيل 
عند البيِت، عند َدْوَحٍة فوق زمزَم يف اأعلى امل�سجِد، ولي�ض مبكَة يومئٍذ اأحٌد، ولي�ض 
ى  بها ماٌء، فو�سعهما هنالك، وو�سع عندهما ِجَراباً فيِه متٌر، و�سقاًء فيِه ماٌء، ثم َقفَّ
اإبراهيُم منطلقاً، فتبعْتُه اأمُّ اإ�سماعيَل، فقالت: يا اإبراهيُم، اأين تذهُب وترتكنا بهذا 
الوادي، الذي لي�ض فيِه اإن�ٌض ول �سٌيء؟، فقالت لُه ذلك مراراً، وجعل ل يتلفُت اإليها، 
ُعَنا، ثم رجعُت ..( اإلى  يِّ فقالت لُه: اآهلُل الذي اأمرك بهذا؟، قال: نعم!، قالت: اإذن ل ُي�سَ
قوله: ).. فاإذا هي باملَلَِك عند مو�سِع زمزَم، فبحث بعقِبِه، اأو قال: بجناِحِه، حتى ظهر 
وهو  �سقائها  املاِء يف  تغُرُف من  بيدها هكذا، وجعلت  وتقوُل  ُه  و�سُ حَتُ املاء، فجعلت 
ْيَعَة،  يفوُر بعد ما تغرُف .. ف�سربت واأر�سعْت ولدها، قال لها امللَُك: ل تخافوا ال�سَّ

يُِّع اأهلَُه()49(. فاإنَّ ها هنا بيُت اهلِل، يبنيه هذا الغالُم واأبوُه، واإنَّ اهلَل ل ُي�سَ
)47( رواه البخاري برقم )3653( وم�شلم برقم: )2381(.

)48( رواه ابن حبان والطرباين و�شححه الألباين يف ال�شل�شلة ال�شحيحة )جـ:1 –  �ص: 49 - 50( برقم احلديث: )14(. 
)49( رواه البخاري برقم )3364(.
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æ  كان ال�شحابي اجلليل عا�شم بن ثابت بن اأبي الأقلح › من ال�شابقني الأولني 
من الأن�شار، و�شهد  بدرا واأُحدا، وكان من الرماة امل�شهورين من اأ�شحاب النبي ¤، وقتَل 
ْبلِه يوم »اأُحد« من اأ�شحاب اللواء من امل�شركني احلارث وم�شافعا ابني طلحة بن اأبي طلحة  بنَّ
واأمهما »�شالفة بنت �شعد«، فنذرت اأن ت�شرب اخلمر يف ِقْحف)50( راأ�شه اإن هي قدرت عليه، 
وجعلت ملن جاء براأ�شه مائة ناقة، وكان »عا�شم بن ثابت« قد عاهد اهلل منذ اإ�شالمه اأن ل 
مي�ص م�شركا، ول مي�شه م�شرك تنج�شا منهم، فلما بعث النبي ¤ ع�شرة من اأ�شحابه يف 
�شهر �شفر من العام الرابع من الهجرة، ا�شتجابة لطلب بني حليان من هذيل كي يقرئوهم 
القراآن، ويعلموهم �شرائع الإ�شالم، غدر بهم بنو حليان عند ماء لهذيل يقال له: »الرجيع« 
وقالوا لهم: اإنا واهلل ل نريد قتلكم، ولكنا نريد اأن ن�شيب بكم ثمنًا من اأهل مكة، ولكم عهد 
اهلل وميثاقه ان ل نقتلكم!، فاأبوا، وقال عا�شم: اإين نذرت اأن ل اأقبل جوار م�سرك اأبداً، 
ْبلُه، ثم طاعنهم حتى انك�شر رحمه، وبقي ال�شيف  وجعل يقاتلهم ويرتز، ورمى حتى فنيت نَّ
اللهم اإين َحَميت دينك اأول النهار، فاحم يل حلمي اآخره!، وقاتل هو  يف يده، فقال: 
فاأرادت هذيل  الأ�شر!.  وبقي ثالثة وقعوا يف  ْبل،  بالنَّ �شبعة  ا�شت�شهد منهم  واأ�شحابه حتى 
لَّة  حزَّ راأ�ص »عا�شم بن ثابت« › ليبيعوه من »�شالفة بنت �شعد«، فبعث اهلل عليه مثل الظُّ
ْبر)51(، فمنعتهم من القرتاب منه، وحالت بينهم وبينه!، فقالوا: دعوه حتى مي�شي،  من الدَّ
فيذهب عنه، ثم ناأخذه، فبعث اهلل تبارك وتعالى يف الليل �شيال، وجرى الوادي، واحتمله 
اإليه ومل يجدوه!، فكان عمر بن اخلطاب )وهو زوج بنت عا�شم بن  وذهب به فلم ي�شلوا 
ْبر منعه: حفظ اهلل العبد املوؤمن، كان عا�سم قد ويَف هلل  ثابت(  يقول حني بلغه اأن الدَّ

يف حياته، فمنعه اهلل منهم بعد وفاته، كما امتنع منهم  يف حياته)52(.

ماغ من اجُلمجمة، واجلمجمة هي التي فيها الدماغ، وُيطلق على ما انك�شر وانف�شل عن  )50(الِقْحف: العظم الذي فوق الدِّ
ى به. جمجمة الراأ�ص ِقْحفًا، وكان من عادة العرب اأَن اأَحدهم اإذا َقَتل ثاأَْره �َشرب بِقْحف راأْ�شه َيَت�َشفَّ

ْبر: بالفتح قيل: النحل، وقيل: الزنابري الكبار. )51( الدَّ
املختوم(  و)الرحيق   ،)111  -  110 – �ص:   1 )جـ:  الأ�شفهاين  نعيم  لأبي  الأ�شفياء(  وطبقات  الأولياء  )حلية  )52(انظر 

للمباركفوري )�ص:282 - 283(، وجزء منه رواه البخاري برقم )3989(.
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æ  قال ابن امل�شيب لبنه: »يا بنّي لأزيدن يف �سالتي من اأجلك رجاء اأن اأُحفظ 
فيك، وتال هذه الآية: { ې  ې  ى}]الكهف:82[«)53(.

æ  قال حممد بن املنكدر: »اإن اهلل ليحفظ بالرجل ال�سالح ولَده، وولَد ولِده، 
وقريته التي هو فيها، فما يزالون يف حفٍظ من اهلل و�سرت«)54(.

الطيب  )اأبا  القا�شي  اأن  العلم  اأهل  بع�ص  يل  »حكى  عقيل:  بن  الوفا  اأبو  قال    æ
الطربي: طاهر بن عبداهلل( قفز من ال�شفينة اإلى ال�شط، وقد مت له مائة �شنة!، فقال له 
بع�ص من ح�شر: ل تفعل هذا، فاإن اأع�شاءك ت�شعف، ورمبا اأورث مثل هذه القفزة فتقًا 
يف املعي، فقال: يا هذا، اإن هذه اأع�ساءنا حفظناها من معا�سي اهلل؛ فحفظها اهلل 

علينا«)55(.

æ  نظر اأبو بكر حممد بن علي الكتاين اإلى �شيخ اأبي�ص الراأ�ص واللحية ي�شاأل النا�ص!، 

فقال: »هذا رجل اأ�ساع حق اهلل يف �سغره ف�سّيعه اهلل يف كبه«)56(.

اأبو احل�شن املدائني: »ملا حج املن�شور َمررّ باملدينة، فقال حلاجبه الربيع:  æ  قال 
عليَّ بجعفر بن حممد، قتلني اهلل اإن مل اأقتله، ثم األح عليه فح�شر، فلما ك�شف ال�شرت بينه 
وبينه ومثل بني يديه، هم�ص جعفر ب�شفتيه وقال: »اللهم احر�سني بعينك التي ل تنام، 
واكنفني بحفظك الذي ل يرام، ول اأهلك واأنت رجائي، فكم من نعمة اأنعمتها علّي 
َقّل لك عنها �سكري فلم حترمني، وكم من بلية ابتليت بها َقّل عندها �سبي فلم 
تخذلني، بك اأدراأ يف نحره، واأ�ستعيذ بخريك من �سره، فاإنك على كل �سيء قدير، 
و�سلى اهلل على �سيدنا حممد واآله و�سلم«، ثم تقرب و�شلم، فقال اأبو جعفر املن�شور: 
ل �َسّلم اهلل عليك يا عدو اهلل، تعمل علي الغوائل)57( يف ملكي، قتلني اهلل اإن مل 

)53( )جامع العلوم واحلكم( لبن رجب احلنبلي )�ص: 438(.
)54( )حلية الأولياء( لالأ�شفهاين )جـ: 3 - �ص: 148( يف �شرية )حممد بن املنكدر(.

)55( )�شفوة ال�شفوة( لأبي الفرج ابن اجلوزي )جـ: 2 - �ص: 493 - 494(.
)56( )تاريخ دم�شق( لبن ع�شاكر )جـ:54 – �ص: 258(.

)57( الغوائل: ال�شرُّ والدواهي واملهالك.
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، اأُعطي ف�سكر، واإن اأيوب   اأقتلك، قال جعفر: »يا اأمري املوؤمنني، اإن �سليمان 
ى  اُبتلي ف�سب، واإن يو�سف  ُظلم فغفر، واأنت على اإرث منهم، واأحق َمْن تاأ�سَّ
بهم«، فنك�ص املن�شور راأ�شه مليًا، وجعفر واقف، ثم رفع راأ�شه فقال: اإيلَّ اأبا عبد اهلل، 
فاأنت القريب القرابة، وذو الرحم الوا�سجة، ال�سليم الناحية، القليل الغائلة، ثم 
�سافحه بيمينه، وعانقه ب�سماله، واأجل�سه معه على فرا�سه وانحرف له عن بع�سه، 
واأقبل عليه بوجهه يحادثه وي�ساأله، ثم قال: يا ربيع، عجل لأبي عبد اهلل ك�سوته 

وجائزته واإذنه«)58(.

æ  قال الأ�شمعي: �شمعت اأعرابيا يقول وهو متعلق باأ�شتار الكعبة: »اإلهي!، من اأولى 
ري مني؟، َوقد خلقتني �َسِعيفا. اإلهي! من اأولى ِباْلَعفو عني ِمْنك؟،  بالزلل َوالتَّْق�سِ
يط، اأطعتك باإذنك، وامْلنَّة َلك َعلّي، وع�سيتك بعلمك،  وق�ساوؤك َناِفذ، وعلمك ِبي حُمِ
َواحْلّجة َلك َعلّي، فبثبات حجتك َواْنِقَطاع حجتي، وبفقري اإَِلْيك وغناك عني، اأَل 

غفرت يل ُذُنوِبي«)59(.

æ  قال الأ�شنوي: » راأى امللك العادل نور الدين حممود زنكي يف )عام 557 هـ( 
النبّي ¤ يف نومه يف ليلة ثالث مرات، وهو ي�سري اإلى رجلني اأ�سقرين، ويقول: 
اأجندين اأنقذين من هذين!، فاأر�سل اإلى وزيره، وجتهزا يف بقية ليلتهما على 
رواحل خفيفة يف ع�سرين نفرا، و�سحب مال كثريا، وقدم املدينة يف �ستة ع�سر 
يوما، فزارا، ثم اأمر باإح�سار اأهل املدينة بعد كتابتهم، و�سار يت�سّدق عليهم، 
قالوا:  اأحد؟،  بقى  هل  فقال:  النا�ض!،  انف�ست  اأن  اإلى  ال�سفة  تلك  ويتاأمل 
مل يبق �سوى رجلني �ساحلني عفيفني مغربيني يكرثان ال�سدقة!، فطلبهما 
فراآهما فاإذا هما الرجالن اللذان اأ�سار اإليهما النبّي ¤!، ف�ساأل عن منزلهما؟ 
فاأُخب اأنهما قرب احلجرة النبوية!، فاأم�سكهما، وم�سى اإلى منزلهما، فلم ير 

)58( )العقد الفريد( لبن عبد ربه الأندل�شي )جـ: 2 - �ص: 34 - 35(.
)59( )نرث الدر( لالآبي )جـ: 6 – �ص: 50 - 51(، و)الب�شائر والذخائر( لأبي حيان التوحيدي )جـ: 4 – �ص: 242(.
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اإل خيمتني، وكتبا يف الرقائق، ومال كثريا، فاأثنى عليهما اأهل املدينة بخري 
اإلى  ينتهي  حمفورا  �سردابا  فراأى  البيت  يف  ح�سريا  ال�سلطان  فرفع  كثري!، 
اأ�سدقاين!،  ال�سلطان:  لهما  النا�ض لذلك!، وقال  فارتاعت  �سوب احلجرة!، 
و�سربهما �سربا �سديدا فاعرتفا اأنهما ن�سرانيان، بعثهما �سلطان الن�سارى 
اإلى  الو�سول  يف  ليتحايال  عظيمة  باأموال  واأّملهما  املغاربة،  حجاج  زي  يف 
و�سارا  رباط،  باأقرب  فنزل  عليه،  يرتتب  وما  ونقله   ،¤ ال�سريف  اجلناب 
يحفران ليال، ولكل منهما حمفظة جلد، والذي يجتمع من الرتاب يخرجانه 
يف حمفظتيهما اإلى البقيع بعلة الزيارة، .. فلما ظهر حالهما بكى ال�سلطان 
يلي احلجرة  الذي  ال�سباك  رقابهما، فقتال حتت  ب�سرب  واأمر  �سديدا،  بكاء 

ال�سريفة «)60(.

æ قـال اهلل تــعـالى: {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     
وَيْخُلُف   ، اهلل  باأمر  تتنزل  املالئكة  من  جماعات  باُت:  املَُعقِّ ھ}]الرعد:11[، 
ِمن جميع  وحمايته  العبد  ِحْفِظ  تعاقبهاِ  من  واحلكمة  والنهار،  بالليل  بع�شا  بع�شها 
َلكاَن  واإل  ِعباِده،  على  اهلل  من  ٌة  ِمنَّ وَهذه  �شوءًا،  به  يريد  اأو  ي�شره  مما  َجواِنِبِه، 
غرُي  مالئكٌة  باُت:  »املَُعقِّ الطريفي:  عبدالعزيز  ال�شيخ  قال  ِبِهْم،  رُّ  َي�شُ �َشْيٍء  اأْدنى 
مالزِمنَي للعبد)61(، ول يدوم الواِحُد منهم معه، واإمنا يتعاَقبون مع غرِيِهم 
ِمن املالئكة؛ كمالئكة الليل والنهار، وهم َيحُموَن العبَد وَيحَفُظوَنُه بني وقت 
واآخر، ويف مكاٍن ُدوَن اآَخَر، وُيِعنُي اهلُل اأولياَءُه بهم بالت�سديِد والهداية، والكفاية 
لهم،  اأمِر اهلل  العبد عنَد  املالئكة يقومون بحفظ  النوع من  والوقاية. وهذا 
فمنهم َمن َيحَفُظ �ساعة، ومنهم َمن َيحَفُظ يوماً، ومنهم من َيحَفُظ ليلة، 

)60( )خال�شة الوفا باأخبار دار امل�شطفى( لعلي بن عبد اهلل بن اأحمد احل�شني ال�شمهودي )حـ:2 - �ص: 175 – 176(.
)61( اأ�شار ال�شيخ عبدالعزيز الطريفي يف �شرحه اإلى اأن املالئكة املخت�شة بالعبد كثريون وهم على الإجمال نوعني: الأول: 
الَكَتبة الذين يكتبون احل�شنات وال�شيئات، واأما النوع  ، وعملها معه دائم بال انقطاع، كاملالئكة  مالئكة مالزمة للعبد املعنيَّ

بات. الثاين فهم املَُعقِّ
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وذلك بح�سب ُموِجِب احلفظ الذي قام باأمر اهلِل الذي ن�ّساأ عن �سالح العبِد؛ 
اهلَل وا�ستعاذ به عند نزوِلِه منزًل؛ فُيحَفُظ حتى يخرَج منه، وَمن  ذَكَر  كمن 
ُيحَفُظ عند قراءِة ِورِدِه عند نوِمِه، فُيحَفُظ حتَّى ي�ستيقَظ اأو ُي�سبح. ومنهم 
من  ومنهم  �سباحِه،  ِوْرِد  ب�سبب  امل�ساِء؛  حتَّى  ال�سباح  ِمن  العبَد  َيحَفُظ  َمن 
الولَد  َيحَفُظ  َمن  ومنهم  ليِلِه،  ِوْرِد  ب�سبب  ال�سباح؛  حتَّى  امل�ساِء  ِمن  َيحَفُظُه 

والبيَت واملاَل«)64(.

æ  قال ال�شيخ علي الطنطاوي: »ملا كنت يف رحلة امل�سرق، وامتدت بي ت�سعة 
اأ�سهر تباعاً، كنت اأفكر يف بناتي هل عّراهن �سيء؟، هل اأ�سابتهن م�سيبة؟، ثم 
اأقول لنف�سي: يا نف�ض ويحك، هل كنت تخافني لو كان معهّن اأخ يحنو عليهّن، 
اأنا معهن هل  اأو جد يحفظهّن، فكيف تخافني واحلافظ هو اهلل؟!، ولو كنت 
بالطمئنان.  اأ�سعر  اأن  األبث  ال�سر عليهّن؟، فال  اهلل  اإن قدر  �سيئاً  لهّن  اأملك 
واأ�سرب  اخلال�ض،  طريق  يف  اأفكر  وجعلت  مقعد،  مقيم  هٌم  مرة  ودهمني 
الأخما�ض بالأ�سدا�ض، ول اأزال مع ذلك م�سفقاً مما ياأتي به الغد، ثم قلت: ما 
اأجهلني اإذ اأح�سب اأين اأنا املدبر لأمري واأحمل هم غدي على ظهري، ومن كان 
يدبر اأمري ملا كنت طفاًل ر�سيعاً ملقى على الأر�ض كالو�سادة ل اأعي ول اأنطق 
ول اأ�ستطيع اأن اأحمي نف�سي من العقرب اإن دّبت اإيّل، والنار اإن �سبت اإلى جنبي، 
اإن طّنت حويل؟ ومن رعاين قبل ذلك جنيناً، وبعد ذلك �سبياً؟  اأو البعو�سة 
عني،  واألقي  كتفي  على  كان  ثْقٌل  الهم  كاأن  وراأيت  عني؟!،  الآن  اهلل  اأفيتخلى 

ومنت مطمئناً«)65(.

ازيَّني( لل�شيخ عبدالعزيز الطريفي )�ص: 436( بت�شرف ي�شري. )64( )اخُلَرا�شانية يف �شرح عقيدة الرَّ
)65( كتاب )ف�شول اإ�شالمية( )�ص: 118 – 119( �شمن مقالة )مبنا�شبة ليلة القدر(.
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الــمــجــمــوعـــــــ 19ـــــــــة
ْزُق مو�سوع الأ�سماء: الرِّ

)64 - 63   - 62(
اُق - املُقيُت زَّ اِزُق - الرَّ الرَّ

اُق - الُمقيُت زَّ اِزُق - الرَّ المجموعة التاسعة عشرة : الرَّ
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الـمجـمـوعـ 19ـة

ْزُق مو�سوع الأ�سماء: الرِّ

)64 - 63 - 62 (

اُق - املُقيُت زَّ اِزُق - الرَّ الرَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:
اِزُق: ورد يف القراآن الكرمي )5 مرات( مقيدًا ب�شيغة التف�شيل)1(، منها قوله  æ الرَّ
تعالى:{ ی   ی ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ   جب}]�شباأ:39[، ومن ال�شنة 
حديث اأن�ص بن مالك ›، قال: »غال ال�سعر على عهد ر�سول اهلل ¤، فقالوا: يا ر�سول 
اِزُق، واإن لأرجو اأن  ر القاب�س البا�سط الرَّ ر لنا؟، فقال: )اإن اهلل هو املُ�َسعِّ اهلل �َسعِّ

األقى ربي ولي�س اأحد منكم يطلبني مبظلمٍة يف دٍم ول ماٍل()2(.

اُق: ورد يف القراآن الكرمي مرة واحدة، يف قوله تعالى:{ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   زَّ æ الرَّ
ڈ  ژ}]الذاريات:58[، ومن ال�شنة رواية اأخرى من حديث اأن�ص ال�شابق بلفظ :)اإن 

اُق ..()3(. زَّ ر القاب�س البا�سط الرَّ اهلل هو املُ�َسعِّ

æ املُقيُت: ورد يف القراآن الكرمي مرة واحدة، يف قوله تعالى:{ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
ی}]الن�شاء:85[.

ثانيًا: املعنى اللغوي:
اِزُق(:  اُق: ا�شمان يرجعان يف معناهما اإلى اأ�شل واحد، فـ)الرَّ زَّ اِزُق - الرَّ æ  الرَّ
}]الذاريات:58[،  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  )1( قراأ التابعي: »حممد بن عبد الرحمن بن حمي�شن املكي« قوله تعالى: { 
ازق( على وزن ا�شم الفاعل، وكذلك قوله تعالى: { ہ  ہ  ھ   ھ  ھ }]الذاريات:22[، بـ)َراِزُقكم(، وهي قراءة ثابتة  بـ)الرَّ
�شحيحة الإ�شناد، ولي�شت من القراءات الع�شر املتواترة، وُحكم عليها بالقراءة ال�شاذة لعدم تواتر �شندها. )انظر : )اإحتاف ف�شالء 

ا )جـ: 2 - �ص:492 و494(، و)القراءات ال�شاذة( لعبد الفتاح القا�شي )�ص: 84(. الب�شر يف القراءات الأربعة ع�شر( لأحمد البنَّ
)2(  رواه اأبو داود و�شححه الألباين يف �شحيح اأبي داود برقم )3451(.

)3(  رواه الرتمذي و�شححه الألباين يف �شحيح الرتمذي برقم )1059(.
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)َراِزٌق(،  فهو  وِرْزقًا،  َرْزقًا  يرُزق  َرَزَق  وت�شريفه:  )َرَزَق(،  الفعل  من  الفاعل  ا�شم 
ْزُق(  و)الرِّ اِزق()4(،  )الرَّ الفاعل  ا�شم  من  ال  فعرّ وزن  على  مبالغة  �شيغة  اُق(:  زَّ و)الرَّ
بك�شر الراء: العطاء الذي َيرزق اهلل به عباده، فهو عني املرزوق، وا�سم لل�سيء الذي 
ويقع  اِزق(،  فعل )الرَّ وهو   الإعطاء  الراء:  بفتح  ْزُق(  اأما )الرَّ وُيْنَتَفُع به،  ُيعطى، 
يرزق  اأنه    ال�شفة  اأثر هذه  ومن  ْزِق(،  بـ)الرَّ يو�شف  ال�سفة، فاهلل     موقع 
له، وهو  زق، ومعطيه، وامل�سبِّب له، وُمو�سِ اِزُق( خالق الرِّ ْزِق(، و)الرَّ عبادة بـ)الرِّ
 ، ، وتكراره لكل حيٍّ اُق(: �شيغة مبالغة للدللة على كرثة رِّْزق اهلل  زَّ ، و)الرَّ اهلل 
ويف كل وقت، مبا ل تبلغه العقول والأفهام، ول حتيط به الظنون والأوهام. واأرزاُق 
اهلل نوعان: ظاهرة لالأَبدان كالأَْقوات والرثوات، وباطنة للقلوب والنُّفو�ض كامَلعاِرف 

والعلوم)5(.

æ املُقيُت: ا�شم فاعل، للمو�شوف بـ)الإقاتة(، فعله: اأقاَت ُيِقيُت اإقاتًة، فهو ُمِقيٌت، 
والقوت: ما َيُقوم به َبَدُن الإِن�سان من الطعام، قال تعالى: { ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  
د قوتًا()6(،  ٴۇ  ۋ  ۋ }]ف�شلت:10[، ومن دعاِء النبي ¤: )اللهمَّ اْرُزْق اآل مميّ
الذي يعطي كل خملوق  الأقوات،  خالق  الرَمق، و)املُقيُت(:  به  ُي�َسك  مقداراً  اأَي: 

قوَته، مبا ُي�سك به رَمقه، ويقوم به َبَدنه)7(.

 : ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

اإل به، واملُْنِعم عليهم  »املُِفي�ُص على عباده ما مل يجعل لأبدانهم قوامًا  اِزُق:  الرَّ  æ

)4( انظر )ا�شتقاق اأ�شماء اهلل( لأبي القا�شم الزجاجي )�ص: 194(، و)معجم اللغة العربية املعا�صرة( لأحمد خمتار عمر 
)مادة: رزق(، و)اأ�صماء اهلل احل�صنى: درا�صة يف البنية والدللة( لأحمد خمتار عمر )�ص:57(.

)5( انظر )ل�شان العرب( )جـ:10- �ص: 115(، )مادة: رزق(، و)املفردات( لالأ�شفهاين )�ص:257( )مادة: رزق(، و)ال�شرح املمتع( 
( لل�شقاف )�ص: 126(، وتف�شري )التحرير والتنوير( لبن عا�شور عند تف�شري  – �ص: 49(، و)�شفات اهلل  لبن عثيمني )جـ:2 

]احلجر- 20[، و �شرح الق�شيدة النونية للدكتور الهرا�ص )جـ:2 - �ص: 110( و)اأ�شماء اهلل احل�شنى( للر�شواين )�ص: 563 و600(.
)6( اأخرجه البخاري برقم )6460( واللفظ له، وم�شلم برقم )1055(. 

)7( انظر )ل�شان العرب( )جـ: 2 �ص: 74(، )مادة: قوت(، و)ب�شائر ذوي التمييز( للفريوزاأبادي )مادة: قوت(، ومعجم اللغة 
العربية املعا�صرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ق و ت(.
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»هو املتكفل بالرزق، القائم على  اإليهم«)8(، قال اخلطابي:  باإي�شال حاجتهم من ذلك 
كل نف�ض مبا يقيمها من قوتها، و�سع اخللق كلهم رزقه ورحمته، فلم يخت�ض بذلك 
ول  له  حيلة  ل  الذي  ال�سعيف  اإلى  ي�سوقه  عدو،  دون  ولياً  ول  كافر،  دون  موؤمناً 

وي«)9(. متك�سب فيه، كما ي�سوقه اإلى اجللد القوي ذي املرِة ال�سَّ

اُق: »هو الرازق رزقًا بعد رزق، واملكرث املو�شع له«)10(، قال ال�شيخ ال�شعدي:  زَّ æ الرَّ

اإل على اهلل رزقها، ورزقه لعباده  اُق( جلميع عباده، فما من دابة يف الأر�ض  زَّ »)الرَّ
نوعان: رزق عام، �سمل الَبَّ والفاجر والأولني والآخرين، وهو رزق الأبدان، ورزق 
خا�ض، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيان والرزق احلالل الذي يعني على 
�سالح الدين، وهذا خا�ض باملوؤمنني على مراتبهم منه بح�سب ما تقت�سيه حكمته 
الذي ل تنقطع عنهم  لعباده  الرزق  الكثري  اُق(  زَّ »)الرَّ ا�ص:  الهرَّ وقال  ورحمته«)11(، 

اأمداده وفوا�سله طرفة عني«)12(.

القرطبي:  قال  اأرزاقهم«)13(،  م  وُيق�شِّ للخلق،  الأقوات  ل  ُينزِّ »الذي  املُقيُت:   æ
بعد �سيء،  ّر الأوقات �سيئاً  مَمَ اإن�سان وحيوان قوته على  »)املُقيُت( الذي يعطي كل 
»)املُقيُت(  ال�شعدي:  ال�شيخ  وقال  لها«)14(،  قواماً  جعله  مبا  وقت  كل  يف  يدها  فهو 
الذي اأو�سل اإلى كل موجود ما به يقتات، واأو�سل اإليها اأرزاقها و�سرفها كيف ي�ساء 

بحكمته وحمده«)15(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:
زق، وخالقه، ومعطيه، وامل�سبِّب له،  ر الرِّ اِزُق( هو ُمقدِّ اُق: )الرَّ زَّ اِزُق - الرَّ æ الرَّ

)8( )الأ�شماء وال�شفات( للبيهقي: )جـ:1 – �ص:172(، والقول للحليمي.
)9( )�شاأن الدعاء( لأبي �شليمان اخلطابي )�ص: 54(.

)10( )الأ�شماء وال�شفات( للبيهقي )جـ: 1 - �ص: 172( وعزا القول للحليمي.
)11( تف�شري ال�شعدي ف�شل )�شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( )�ص: 18(.

)12( �شرح الق�شيدة النونية للدكتور حممد خليل هرا�ص )جـ:2 - �ص: 110(.
)13( )احلجة يف بيان املحجة( لأبي القا�شم اإ�شماعيل بن حممد الأ�شبهاين: )جـ:1 – �ص:148(.

)14( )الأ�شنى يف �شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�شن جبل وطارق اأحمد حممد )جـ:1-�ص: 273(.
)15( تف�شري ال�شعدي ف�شل )�شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( )�ص: 18(.
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وتكفل  �شنة،  األف  بخم�شني  والأر�ص  ال�شموات  خلق  قبل  الأرزاق  ر  قدرّ فاهلل   له،  وُمو�سِ
اِزُق( املفي�ض على عباده ما  باإي�شالها ملحالرّها، وا�شتكمالها ولو بعد حني،  قال احلليمي: »)الرَّ
مل يجعل لأبدانهم قواماً اإل به، واملنعم عليهم باإي�سال حاجتهم من ذلك اإليهم«)16(، 
 ، اِزق(، وتدل على كرثة وتكرار رزق اهلل  اُق(: فهو من اأفعال املبالغة من )الرَّ زَّ اأما )الرَّ
اُق( رزقاً بعد رزق، واملكرث املو�سع له«)17(، »فهو كثري الإنفاق، وهو  زَّ قال احلليمي: »)الرَّ
املفي�ض بالأرزاق رزقاً بعد رزق، مبالغة يف الإرزاق، وما يتعلق بق�سمة الأرزاق وترتيب 
اأ�سبابها يف املخلوقات، األ ترى اأن الذئب قد جعل اهلل رزقه يف اأن ي�سيد الثعلب فياأكله، 
والثعلب رزقه اأن ي�سيد القنفذ فياأكله، والقنفذ رزقه اأن ي�سيد الأفعى فياأكلها، والأفعى 

رزقها اأن ت�سيد الطري فتاأكله، والطري رزقه يف اأن ي�سيد اجلراد فياأكله ..«)18(.

اِزق(؛ لأن )املُقيَت( هو الذي يعطي  اِزُق - املُقيُت: )املُقيُت( اأخ�ص من )الرَّ æ الرَّ
كل اإن�صان وحيوان قوته، فهو خمت�ص بالقوت، والقوت: ما يقوم به بدن الإِن�شان واحليوان 
الظاهرة  الرزق،  اأنواع  بجميع  خملوقاته  يرزق  الذي  فهو  اِزُق(  )الرَّ واأما  الطعام،  من 
كالأَقوات لالأَبدان، والباطنة كامَلعارف والإميان للقلوب والنُّفو�ص. قال القرطبي: »والفرق 
بني القوت والرزق، اأن القوت ما به قوام البنية مما يوؤكل ويقع به الغتذاء، والرزق 
كل ما يدخل حتت ملك العبد مما يوؤكل ومما ل يوؤكل«)19(، وقال ال�شيخ عبد العزيز 
اق(، فاملقيت اأخ�ّض من  زَّ اجلليل: »ويبدو اأن هناك فرقاً بني ا�سم )املُقيت( وا�سم )الرَّ

الرزاق؛ لأنه يخت�ض بالقوت، اأما الرزاق فيتناول القوت وغري القوت«)20(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

اق( »�سفة  زَّ اِزق( و)الرَّ اُق: ال�شفة امل�شتقة من ا�شميه -�شبحانه )الرَّ زَّ اِزُق - الرَّ æ الرَّ

)16( )الأ�شماء وال�شفات( للبيهقي )جـ: 1 - �ص: 172( ون�شبه للحليمي.
)17( امل�شدر ال�شابق.

)18( )اأ�شماء اهلل احل�شنى( للر�شواين )�ص: 601()الرزاق(.
)19( )النهج الأ�شماء يف �شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( للنجدي )�ص: 139(.

)20( )وهلل الأ�شماء احل�شنى( لل�شيخ عبدالعزيز اجلليرّل )�ص: 689(.
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ْزق( وهي من �سفات اهلل الفعلية الثابتة بالكتاب وال�سنة«)21(، قال تعالى: {ڌ   )الرَّ
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ}]النحل : 114[، ومن ال�شنة قوله ¤: )لو اأنَّ اأحدكم اإذا 

اأتى اأهله قال : ب�سم اهلل، اللهم جنبنا ال�سيطان، وجنب ال�سيطان ما َرَزْقَتَنا..()22(.

æ املُقيُت: ال�شفة امل�شتقة من ا�شمه -�شبحانه )املُقيت( »�سفة )الإقاتة( وهي من 
�سفات الأفعال«)23(، قال تعالى: { ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی   ی} ]الن�شاء:85[، وكان من 

ٍد ُقوتًا()24(. مَّ دعائه ¤: )اللُهمَّ اْرُزْق اآَل ُمَ

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

مرة  امْلَِتني(  )اْلُقوي  �شبحانه  ا�شميه  مع  اق(  زَّ )الرَّ اقرتان  ورد  املتني:  القوي   æ
واحدة يف قوله تعالى: {ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ} ]الذاريات:58[، واحلكمة من 
اأنه اأو�سل رزقه اإلى جميع  تِه  – كما قال ال�شيخ ال�شعدي: »ومن ُقوَّ ذلك - واهلل اأعلم 
)القوي(  -�شبحانه  ا�سمه  اقرتان  »فاأما  اجلليل:  عبدالعزيز  ال�شيخ  ويقول  العامل«)25(، 
القوة من  اآخر يف  -�شبحانه )املتني( فوجهه وا�سح؛ لأن يف اقرتانهما كمال  با�سمه 
-�شبحانه  با�سمه  اقرتانها  اأما  القوة،  �سدة  يف  والتناهي  القدرة،  يف  التناهي  حيث 
)الرزاق(، فالأن من اآثار قوة اهلل -تعالى- وقدرته التي ل َحّد لها تكّفُله برزق جميع 

.)26(» اخللق، وهذا ما ل يقدر عليه اإل اهلل 

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

اُق املُقيُت(، املتكفل باأرزاق العباد، القائم على كل نف�ص مبا  ازُق الرزَّ اهلل  هو )الررّ
( لل�شقاف )�ص: 126( )21( )�شفات اهلل 

)22( رواه البخاري برقم )141( وم�شلم برقم )1434(.
)23( )اأ�شماء اهلل احل�شنى( للر�شواين )�ص:640(. )املقيت(

)24( رواه البخاري برقم )2372(.
)25( تف�شري ال�شعدي عند تف�شري الآية )58( من �شورة الذاريات.

)26( )وهلل الأ�شماء احل�شنى( لل�شيخ عبدالعزيز اجلليرّل )�ص: 403(.
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يقيمها من قوتها، فيعطي كل خملوق قوته ورزقه على ما حدده -�صبحانه- من زمان اأو مكان 
اأو كم اأو كيف كما قال �شبحانه:{ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ}]هود:6[، 

�شبحانه:{ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   وقوله 
ھ}]العنكبوت:60[.

æ الأثر العملي:

بجميع . 1 ال�شرك  من  والنخالع  بالعبادة  -�شبحانه-  واإفــراده  اهلل   حمبة 
اأنواعه واأ�شكاله؛ لأن اهلل اخلالق لعباده والرازق لهم هو وحده امل�شتحق للعبادة، 
وهذا ما احتج بــه -�شبحانه- على امل�شركني حيـث قال اهلل �شبحانه وتعالى: 

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
اأولياء  قلوب  ٺ  ٺ}]النحل: 73[. وهناك حمبة عظيمة خا�شة يف 
اهلل  واأ�شفيائه، حيث َمنَّ عليهم باأعظم الرزق واأنفعه األ وهو رزق العلم 
املو�شلة ملر�شاته وجناته، وهذا هو  الطريق  و�شلوك  ال�شالح،  والعمل  النافع، 
ق�سم  كما  اأخالقكم  بينكم  ق�سم  اهلل  )اإن   :¤ قال  احلقيقة،  على  الرزق 
بينكم اأرزاقكم، واإن اهلل يعطي الدنيا من يحب و من ل يحب، ول يعطي 

نيّ باملال اأن ينفقه، وخاف العدو اأن يجاهده،  الإميان اإل من اأحب، فمن �سَ

وهاب الليل اأن يكابده، فليكرث من قول: �سبحان اهلل واحلمد هلل ول اإله 

اإل اهلل واهلل اأكب()27(.

ال�شرعية يف . 2 الأ�شباب  به وحده مع فعل  والتعلق  ال�شادق على اهلل    التوكل 
باتها، وهو  طلب الرزق وعدم التعلق بها، لأنه -�شبحانه- خالق الأ�شباب وُم�َشبِّ
وال�شكينة  الطماأنينة  يثمر  بدوره  وهذا  باأقواتهم،  املتكفل  عباده،  برزق  املتفرد 

ۈئ   ۆئ   ۆئ      ۇئ     }: تعالى  قال  ــرزق،  ال على  واخلــوف  الهلع  وعــدم 

)27( اأخرجه الطرباين و�شححه الألباين يف ال�شل�شلة ال�شحيحة برقم )2714(.

اُق - الُمقيُت زَّ اِزُق - الرَّ المجموعة التاسعة عشرة : الرَّ



394 اأَلْسَماُء الُحْسَنى تصنيفًا ومعَنى 

مئ   ىئ  يئ   جبحب   ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  
خب  مب}]فاطر:3[، واأعظم ما ا�شتجلب به رزق اهلل، والربكة فيه؛ 

تقوى اهلل وطاعته قال �شبحانه:{ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   
ڻ  ۀ   ۀ}]الطالق:3-2[.  

ترك الأ�شباب املحرمة يف طلب الرزق، وعدم اخلوف من املخلوق يف قطع الرزق، . 3
وال�شتعالء على الباطل واأهله عندما ي�شاومون املوؤمن على رزقه يف ترك احلق اأو 

فعل الباطل، وهذا ديدن املنافقني كما و�شفهم -�شبحانه- يف قوله تعالى:{ ڄ  
ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ}]املنافقون:7[.
اليقني باأن ما يف اليد من رزق فهو من اهلل وحده، وما يف القلب من اإميان وهداية . 4

، وهذا اليقني يثمر عند العبد البتعاد  وعلم فهو رزق اهلل وف�شله وهو املانُّ به 
ْهو، والتوا�شع واجلود مبا رزقه اهلل  من علم  عن ال�شح والبخل والِكرْب والزَّ
اأو مال اأو جاه يف �شبيل اهلل  واإي�شاله لل�شعفاء واملحتاجني اإليه، والتذكر اأن 
هوؤول ال�شعفاء جعلهم اهلل �شببا يف هذا الرزق والن�شر والي�شر، قال النبي ¤ : 

عفاِئكم()28(. )هل ُتن�سرون وُترزقون اإل ب�سُ

حر�ص املوؤمن على اأن يجعل اأكرب همه ال�شعي لنيل الرزق الأعظم، والف�شل الأكرب، . 5
األ وهو ر�شا اهلل -�شبحانه- وجنته، فاجلنة اأعظم الرزق واأكرمه، قال �شبحانه: 

{ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  
وقوله  چ}]احلج:58[،  ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ  

�شبحانه:{ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ       
ىئ  ىئ    ىئی  ی  ی  ی  جئ   حئ}]الطالق: 11[.

)28( رواه البخاري برقم )2896(. 
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ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

ْزق  ازق - الرزَّاق - املُقيُت( من اأ�شماء الأفعال الدالة على �شفات اهلل الفعلية )الرَّ )الريّ

والإقاتة(، فاهلل  قد تكفل برزق جميع اخللق؛ ولذا كان من املنا�شب دعاء اهلل  والثناء 
عليه، بهذه الأ�شماء، يف حاجات العبد املتعلقة بالرزق مبفهومه الوا�شع الذي ي�شمل غذاء الأج�شاد 
والأبدان، وغذاء القلوب والأرواح، وحاجات العبد الأخرى كالذرية التي اأ�شار اإليها الر�شول ¤ يف 
َرَزْقَتَنا()29(، وكاملطر والغيث  ال�شابق:)اللهم جنبنا ال�سيطان، وجنب ال�سيطان ما  احلديث 
الذي �شماه اهلل يف كتابه رزقًا، وغريها من احلاجات، يقول النبي ¤:)ل يقل اأحدكم: اللهم 
اغفر يل اإن �سئت، ارحمني اإن �سئت، ارزقني اإن �سئت، وليعزم م�ساألته، اإنه يفعل ما ي�ساء، 

ل مكره له()30(، وكان الرجل اإذا اأ�شلم علرّمه النبي ¤ ال�شالة، ثم اأمره اأن يدعو بهوؤلء الكلمات: 

)اللهم اغفر يل، وارحمني، واهدن، وعافني، وارزقني()31(، ويف رواية:)قل: اللهم اغفر 
يل، وارحمني، وعافني، وارزقني، فاإن هوؤلء جتمع لك دنياك واآخرتك()32(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

æ  عن اأبي هريرة › قال: »اأتيت النبيَّ ¤ بَتَمراٍت، فقلت: يا ر�سول اهلل، ادُع 
فقال يل: )خذهنَّ  ثم دعا يل فيهنَّ بالبكة،   )33( هّنَ اهلَل فيهنَّ بالبكة، ف�سمَّ
فاجَعْلهنَّ يف ِمْزَوِدَك)34( هذا، كلما اأردَت اأن تاأخذ منه �سيئًا فاأدخل فيه يدك 

التمر  ذلك  من  حَملت  فقد   :‹ هريرة  اأبو  قال  َنرْثًا)35((،  ه  تنرُثْ ول  فخذه 

يفارق  ل  وكان  وُنطِعم،  منه  ناأكل  وكنَّا  اهلل،  �سبيل  يف  َو�ْسٍق)36(  من  وكذا  كذا 
)29( رواه البخاري برقم )141( وم�شلم برقم )1434(.

)30( رواه البخاري برقم )7477(.
)31( رواه م�شلم برقم )2697(.

)32( رواه  ابن ماجة و�شححه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )4398(.
. هنَّ ثم دعا: اأي اأَخذ التمرات و�شم كلتا َيَدْيِه عليهن، ثم دعا اهلل اأن ُيبارك لأبي هريرةَ › فيِهنَّ )33( ف�شمَّ

عام. اد من الطَّ )34( فاْجعْلُهنَّ يف ِمزوِدَك: امِلزوُد هو اجِلراُب، وهو عبارة عن وعاء من جلٍد ونحوه ُيو�شع فيه الزَّ
ُه َنرْثًا: اأي اإذا اأردت اأن تاأخذ منه فاأدخل يدك داخل اجِلراِب وخذ ما �شئت، ول ُتْفِرِغه من التمر، ول َتْن�ُشْرُه َن�ْشرًا. )35( ول َتْنرُثْ
)36( الَو�ْشُق: ِمكياٌل معلوم، وهو يعادل 60 �شاعا نبويا، وال�شاع ُيقدر بـ)2،176 كجم( وبالتايل فـ »الَو�ْشُق« ُيعادل )130٫5 كجم( تقريبًا. 
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َحْقوي)37(، حتى كان يوُم َقتِل عثمان › فاإنه انقطع«)38(.

æ  روى �شعيد بن امل�شيب اأن عمر بن اخلطاب ›، نفر من منى )�شنة 23 هـ(، فاأناخ 
م كومة من بطحاء، فاألقى عليها طرف ثوبه، ثم ا�شتلقى عليها، ورفع يديه اإلى  بالأبطح، وكوَّ
ال�شماء فقال: »اللهم كبت �سني، و�سعفت قوتي، وانت�سرت رعّيتي، فاقب�سني اإليك 
�سبيلك،  �سهادة يف  ارزقني  »اللهم  البخاري:  رواية  غري م�سيِّع ول مفرط«)39(، ويف 
واجعل موتي يف بلد ر�سولك ¤«)40( قالت حف�شة: واأنى يكون هذا؟!، قال: ياأتي اهلل 
به اإن �ساء«، وكانت تلك اآخر حجة حجها ›، ثم قدم املدينة، فطعنه اأبو لوؤلوؤة املجو�شي 
الذي مل  فلما عرف من طعنه قال: »احلمد هلل  يوم )23/12/23 هـ(،  يف �شالة فجر 

يجعل قاتلي يحاجني عند اهلل ب�سجدة �سجدها قط«.

ه( يريد:  اَب يف ُع�سيّ : )يا رازق النعَّ æ  قال اخلطابي: »وكان من دعاء داود  
فاإذا  كال�سحمة!،  اأبي�ساً  خرج  البي�سة؛  عنه  تفقاأت  اإذا  يقال:  اأنه  وذلك  الغراب،  فرخ 

)41(، فيقع عليه لزهومة  اإليه الَبقَّ اأنكره لبيا�سه فرتكه!، في�سوق اهلل   راآه الغراب 

ريحه)42(، فَيلُقُطها، ويعي�ض بها اإلى اأن يحمم ري�سه في�سّود)43(، فيعاوده الغراب عند 

اَب يف ع�سه«)44(. ، فهذا معنى: رازق النعَّ ذلك، وياألفه، وُيلِقطُه احلبَّ

æ قال الق�شريي: »يقال: اإن �سليمان  �ساأل ربه �سبحانه وتعالى، اأن ياأذن له 

اأن ي�سّيف يوما جميع احليوانات، فاأذن اهلل تعالى له،  فاأخذ �سليمان يف جمع الطعام 
مدة طويلة، فاأر�سل اهلل تعالى له حوتاً واحداً من البحر، فاأكل كل ما جمعه �سليمان 

ْمِر معه › منذ دعا له فيه النبي  ¤ بالربكة  باُط الذي ُي�َصدُّ ِبِه الَو�َصُط، اأي ظل ِجراُب التَّ )37( ل ُيفاِرُق َحْقوي: احَلْقُو هو الرِّ
حتى كان اليوُم الذي ُقِتَل فيه عثمان بن عفان ›، اَنْقَطَع اجِلراب و�شاع منه.

)38( رواه الرتمذي وح�شنه الألباين يف �شحيح الرتمذي برقم )3839(.
)39( اأخرجه ابن عبد الرب يف )ال�شتذكار( وقال: اإ�شناده �شحيح.

)40( رواه البخاري برقم )1890(.
: الَبُعو�ص. )ل�شان العرب(. )41( الَبقَّ

ْهُم: الريح املنتنة. )ل�شان العرب(. )42( الزُّ
د، واحلمم والأحم: هو الأ�شود من كل �شيء. )43( يحمم ري�شه: اأي ي�شورّ

)44( )�شاأن الدعاء( لأبي �شليمان اخلطابي )�ص: 55(.
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يف تلك املدة الطويلة، ثم ا�ستزاده!، فقال �سليمان: مل يبق عندي �سيء!، واأنت تاأكل 
كل يوم مثل هذا؟!، فقال: رزقي كل يوم ثالثة اأ�سعاف هذا، ولكن اهلل مل يطعمني 
اليوم اإل ما اأطعمتني اأنت، فليتك مل ت�سّيفني فاإين بقيت اليوم جائعا حيث كنت 
�سيفك!،« قال الدمريي: ويف هذا اإ�شارة اإلى كمال قدرة اهلل تعالى، وعظيم �شلطانه، و�شعة 
اأن  اآتاه اهلل تعالى، عجز  اإذ مثل �شليمان  مع �شعة ملكه وقوة �شلطانه الذي  خزائنه، 

ُي�صبع خملوقًا واحدًا من خملوقات اهلل تعالى، ف�صبحانه املتكفل باأرزاق خلقه«)45(.

: { ۈئ  ېئ  ېئ     æ  قال القا�شي بن هبة اهلل الأفط�شي: »انظر اإلى قول اهلل 
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب  مب  ىب   يب 
ع  ، وا�سرتط الرزق للموؤمنني، فو�سَّ جت     حت }]البقرة: 126[، �سيَّق اإبراهيم 
اهلل  املولى الكرمي وقال: {  ىب   يب }، ف�سبحان من هو كما قال بع�ض ال�ساحلني: 
: { ی      ی  ی   }]املوؤمنون: 72[،  ر قوله  اأنا يف جراية من اإذا غ�سب رزق، وقد ُف�سِّ

على هذا النحو«)46(.

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   {ٹ   تعالى:  قال   æ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ}]اجلمعة: 9-10[، كان عراك بن مالك › اإذا 
�شلى اجلمعة ان�شرف فوقف على باب امل�شجد وقال: »اللهم اإين اأجبُت دعوتك، و�سليُت 

فري�ستك، وانت�سرت كما اأمرتني، فارزقني من ف�سلك واأنت خري الرازقني«)47(.

æ قال �شفيان الثوري: »لي�ض لل�سيطان �سالح مثل خوف الفقر، فاإذا ُقبل ذلك 
منه اأخذ يف الباطل، ومَنَع احلق، وتكلم بالهوى، وظن بربه ظن ال�سوء« )48(.

æ قال علي بن بكار: �شكا رجل اإلى اإبراهيم بن اأدهم كرثة عياله! فقال: » يا اأخي! 
)45( )حياة احليوان الكربى( لأبي البقاء حممد بن مو�شى الدمريي )جـ: 1 - �ص: 380(.

)46( )املجموع اللفيف( للقا�شي اأمني الدولة حممد بن حممد بن هبة اهلل احل�شيني الأفط�شي: )�ص: 27(، بتحقيق د. يحيى 
ابن وهيب اجلبوري، النا�شر: دار الغرب الإ�شالمي - بريوت، الطبعة الأولى - 1425 هـ.
)47( تف�شري )النكت والعيون( للماوردي عند تف�شري الآية )10( من �شورة )اجلمعة(.

)48( )اإحياء علوم الدين(لأبي حامد الغزايل )جـ: 3 – �ص: 33(.
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انظر كل من يف منزلك لي�ض رزقه على اهلل فحوله اإلى منزيل! ف�سكت الرجل«)49(.

æ  قال حامت الأ�شم: »يل اأربع ن�سوة، وت�سعة من الأولد، ما طمع ال�سيطان اأن 
يو�سو�ض يل يف �سيء من اأرزاقهم .. وما من �سباح اإل وال�سيطان يقول يل: ما تاأكل؟ 
القب«)50(.  واأ�سكن  الكفن،  واألب�ض  املوت،  اآكل  فاأقول:  ت�سكن؟،  واأين  تلب�ض؟  وما 
وقال يف مو�شع اآخر: » راأيت النا�ض يف �سك من اأمر الرزق، فتوكلت على اهلل القائل 

�سبحانه: { ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ}  ]هود:6[«)51(.

æ »حج اخلليل بن اأحمد الفراهيدي فدعا يف حجه اأن يرزقه اهلل تعالى علماً 
مل ي�سبقه اأحد اإليه، ول يوؤخذ اإل عنه، فرجع وقد ُفتح عليه بعلم العرو�ض«)52(.

يِف  َكاَن  َواإِن  فاأنزله،  َماء  ال�سَّ يِف  ِرْزِقي  َكاَن  اإِن  »اللَُّهمَّ  اأحدهم:  دعاء  من  كان   æ
ه،  به، َواإِن َكاَن َقِريبا في�سره، َواإِن َكاَن َقِليال فكرثِّ الأَْر�ض َفاأْخرجُه، َواإِن َكاَن َبعيدا فقرِّ

َواإِن َكاَن كثريا َفَبارك ِفيِه«)53(.

æ »كان ابن باب�شاذ النحوي يف �شطح جامع م�شر، وهو ياأكل �شيئا وعنده نا�ص، فح�شرهم 
، فرموا له لقمة، فاأخذها يف فيه، وغاب عنهم، ثم عاد اإليهم!، فرموا له �شيئا اآخر، ففعل  ِقطٌّ
كذلك، وتردد مرارًا كثرية، وهم يرمون له، وهو ياأخذه ويغيب به، ثم يعود من فوره، حتى  عجبوا 
منه، وعلموا اأن مثل هذا الطعام ل ياأكله وحده لكرثته!، فلما ا�شرتابوا حاله تبعوه فوجدوه يرقى 
اإلى حائط يف �شطح اجلامع، ثم ينزل اإلى مو�شع بيت خال خرب، وفيه ِقطٌّ اآخر اأعمى، وكل ما 
ياأخذه من الطعام يحمله اإلى ذلك القطرّ وي�شعه بني يديه، وهو ياأكله، فعجبوا من تلك احلال، 
فقال ابن باب�شاذ: »اإذا كان هذا حيوانا اأخر�ض قد �سخر اهلل - �سبحانه وتعالى - له هذا 

القط، وهو يقوم بكفايته، ومل يحرمه الرزق، فكيف ي�سيع مثلي؟!«)54(.
)49()تاريخ دم�شق( لبن ع�شاكر )جـ:6 – �ص: 345(.

)50()�شفة ال�شفوة( لبن اجلوزي )جـ: 4 – �ص: 162(.
)51()�شري اأعالم النبالء( لالإمام الذهبي )�ص: 1346( يف ترجمة الإمام حامت الأ�شم.
)52()وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان( لأبي العبا�ص بن خلكان )جـ:2 – �ص: 244(.

)53( )نرث الدر( لالآبي )جـ: 6 – �ص: 48(. 
)54( )وفيات الأعيان( لبن خلكان )جـ: 2 - �ص: 516(.
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æ نقل عطاء اخلرا�شاين: »اأن امراأة اأبي م�شلم اخلولين قالت له: » لي�ض لنا دقيق!، فقال: 
هل عندك �سيء؟، قالت: درهم بعنا به غزًل، قال: ابغنيه، وهاتي اجلراب، فدخل ال�سوق، 
ومالأ اجلراب من ن�سارة النجارة مع الرتاب، واأتى  واألّح، فاأعطاه الدرهم!،  فاأتاه �سائل 
فرمى اجلراب وذهب، ففتحته، فاإذا به دقيق حوارى)55( فعجنت  وقلبه مرعوب منها!، 
)56( جاء فنقر الباب، فلما دخل و�سعت بني يديه خوانا  وخبزت، فلما ذهب من الليل َهِويٌّ
واأرغفة، فقال: من اأين هذا؟!، قالت: من الدقيق الذي جئت به!، فجعل ياأكل ويبكي«)57(.

اأمي، وكان يوؤتى برزقي  اأبو عبد الرحمن العمري: »كنت جنيناً يف َبْطِن  قال   æ

ُت وعرفت َربِّي �ساَء ظني، فاأي عبد اأَ�َسرُّ ِمنِّي« )58(. حتى ُيو�َسَع يف فمي، حتى اإذا َكِبْ

ُد على زرع عجوز بالبادية، فاأخرجت راأ�شها من اخلباء ونظرت اإلى الزرع  æ  نزل الرَبَ
قد تلف!، فرفعت راأ�شها اإلى ال�شماء وقالت: »ا�سنع ما �سئت فاإن رزقي عليك«)59(.

æ »مَلرّا اأُ�شيَب اأبو احْل�شن الَكْرِخي بالَفالِج)60( يف اآخر ُعُمره، ح�شره اأ�شحابه وقالوا: 
الدولة  �شيف  الأمري  اإلى  فكتبوا   ، وُمقًلرّ فقرٌي  وال�شيُخ  وِعالج،  َنفقٍة  اإلى  يحتاج  َمَر�ٌص  هذا 
ا اأح�َصرّ اأبو احل�شن مبا هم فيه بكى!، وقال: اللهّم ل جتعْل  احلمداين يطلبون معونته، فلمرّ
ِرْزقي اإل من حيث َعّودتني!، فمات قبل اأن ُيْحَمل اإليه �شيٌء!، ثم جاء من �شيف الدولة 

ق بها عنه«)61(. احلمداين ع�شرة اآلف ِدرهم، فُت�شِدرّ

æ قال تعالى يف �شاأن املنافقني: { ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
اَرى: الدقيق الأبي�ص، وهو لباب الدقيق واأجوده واأخل�شه. )55( احُلوَّ

: الفرتة الطويلة من الزمان، وال�صاعة املمتدة من الليل، وهو خمت�ص بالليل. )56( الَهويٌّ
)57( )تاريخ الإ�شالم( للذهبي )جـ: 5 – �ص: 296( عند حديثة عن �شرية التابعي اجلليل )اأبو م�شلم اخلولين(، و)�شري 

اأعالم النبالء( للذهبي )�ص: 3850(.
اأبي الدنيا )�ص:55( واأبو عبدالرحمن العمري هو: عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبداهلل بن  )58( )القناعة والتعفف( لبن 
اأنظر ترجمته يف )�شري اأعالم النبالء( للذهبي: )�ص:  عبداهلل بن عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنهم، تويف �شنة 184 هـ، 

2421 - ترجمة رقم: 3277(.
)59( )نرث الدر( لالآبي )جـ: 4 – �ص: 68(.

ِي اْلَبَدِن طوًل فُيْبطل اإح�شا�َشه وحركَته. ، وهو َداٌء ي�شيب الإن�شان فُيْحِدُث �َشَلاًل يِف اأََحِد �َشَقرّ )60( اْلَفاِلج : هو ال�شلل الن�شفيرّ

)61( )�شري اأعالم النبالء( للذهبي، )�ص: 2614( - يف ترجمة )اأبي احل�شن عبيداهلل بن احل�شني الكرخي( برقم )3620(.

اُق - الُمقيُت زَّ اِزُق - الرَّ المجموعة التاسعة عشرة : الرَّ
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}]املنافقون:7[،  ڈ  ڎ   ڎ   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڇ  ڇڇ  ڇ   
ُيتوهم  ما  لرفع  ڎ  ڈ}   ڎ   ڌ    } قوله:  وا�ستدراك   « عا�شور:  ابن  قال 
من اأنهم حني قالوا: {  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ}  كانوا قاُلوه عن ب�سرية 
رزقهم،  يقطع   ¤ اهلل  بر�سول  يلوذون  الذين  على  اإنفاقهم  انقطاع  باأنَّ  ويقني 
فينف�سون عنه بناء على اأنَّ القدرة على الإِنفاق منح�سرٌة فيهم؛ لأنهم اأهل الأحوال، 

د اأ�سباب الغنى واأ�سباب الفقر«)62(. وقد غفلوا عن تعدُّ

æ قال تعالى: {  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ }]العنكبوت:17[، »جل�ص رجالن 
اأعميان )كفيفان( على طريق اأمرّ جعفر)63(، وكانت مو�شوفًة بالكرم، فكان اأحدهما يقول: 
اللهّم ارزقني من ف�سِلك الوا�سع، والآخر يقول: اللهم ارزقني من ف�سل اأم جعفر!، 
ِلها برغيفني بينهما دجاجٌة  ِل اهلل بدرهمني، واإلى طالب َف�شْ فكانت ُتر�شُل اإلى طالب َف�شْ
اأعطني  اهلل:  ف�شل  لطالب  يقول  ِلها  َف�شْ طالب  فكان  دنانري.  ع�شرة  جوفها  يف  ٌة  م�شويرّ
وهو ل يعلم ما يف جوف الدجاجة، وكانا  الّدرهمني وخذ اخلبز والّدجاجة لأولدك؛ 
َة ع�شرِة اأيام. فلما كان بعد الع�شرة قالت اأم جعفر لغلمانها: قولوا لطالب  يفعالن ذلك ُمدَّ
ف�شِلنا: اأما اأغناك عطاوؤنا؟، قال: وما الذي اأعطيتموين؟!، فقالوا : مائة دينار!، فقال: 
ل واهلل، بل اأعطيتموين يف كلِّ يوم دجاجة بني رغيفني، فقالوا: وما كنت ت�سنع بها؟، 
قال: كنت اأبيعها من رفيقي هذا بالّدرهمني يف كل يوم، فقالت اأم جعفر: �سدق!، ذلك 
ِغَناُه،  نق�سد  تعالى من حيث مل يحت�سب، ومل  اهلل  فاأغناه   ، اهلل  طالُب ف�سِل 
املقادير ل  اأّن  ليعلَم اخللُق  ِغَناُه!؛  اأردنا  اهلُل من حيث  وهذا طلب ف�سلَنا فحَرمه 

ُتغالب؛ واأّن ما �ساء اهلل كان وما مل ي�ساأ مل يكن«)64(.
)62( تف�شري )التحرير والتنوير( لبن عا�شور عند تف�شري: ]املنافقون- الآية:7[.

)63(قال حمقق الكتاب: يحتمل اأن تكون »زبيدة بنت جعفر بن املن�شور« زوجة هارون الر�شيد، وكانت معروفة باخلري والكرم، 
ويحتمل اأن تكون »اأم جعفر بن يحيى الربمكي« وكذلك كانت �شيدة ذات راأي ونفوذ وكرم.

)64()اأُن�ص املنقطعني لعبادة رب العاملني( للمعايف بن اإ�شماعيل املو�شلي )جـ:1- �ص:441( )درا�شة وحتقيق: د. ر�شا اأحمد 
اإغبارية – النا�شر: دار الكتب العلمية(.
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الــمــجــمــوعـــــــ 20ـــــــــة
مو�سوع الأ�سماء: اْلَعَطاُء

)69 -  68 - 67 - 66   - 65(
اُن - الَقاِب�ُس -  اُب - املَنَّ املُْعطُي - الَوهَّ

الَبا�ِسُط

اُب - الَمَناُن - الَقاِبُض - الَباِسُط  المجموعة العشرون : الُمْعطي - الَوهَّ
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الـمجـمـوعـ 20ـة

مو�سوع الأ�سماء: اْلَعَطاُء

)69 - 68 - 67 - 66 - 65(

اُن - الَقاِب�ُس - الَبا�ِسُط اُب - املَنَّ املُْعطي - الَوهَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

æ املُْعطي: ا�شم من اأ�شماء اهلل احل�شنى الثابتة يف ال�شنة النبوية من حديث معاوية 
¤ يقول: )من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف  النبي  �سمعت  قال:   ، �شفيان  اأبي  بن 
الأمة ظاهرين على من خالفهم  القا�سم، ول تزال هذه  واأنا  املعطي  الدين، واهلل 

حتى ياأتي اأمر اهلل وهم ظاهرون()1(.

اُب: ورد يف القراآن الكرمي )3 مرات( منها قوله تعالى:{ ھ  ھ  ھ   æ الَوهَّ
اإذا  كان   ¤ النبي  اأن   : ال�شنة قول عائ�شة   ھ  ے  ے    ۓ}]�ص:9[، ومن 
واأ�ساألك  لذنبي،  اأ�ستغفرك  اللهم  �سبحانك،  اأنت  اإل  اإله  )ل  قال:  الليل  من  ا�شتيقظ 
رحمتك، اللهم زدن علما، ول تزغ قلبي بعد اإذ هديتني، وهب يل من لدنك رحمة، 

اإنك اأنت الوهاب()2(.

اُن: ا�شم من اأ�شماء اهلل احل�شنى الثابتة يف ال�شنة النبوية من حديث اأن�ص ›  æ املَنَّ
قال: دخل النبي ¤ امل�شجد، ورجل قد �شلى وهو يدعو، ويقول يف دعائه: )اللَّهم ل اإله اإل 

اأنت، املنَّان بديع ال�سماوات والأر�ض، ذا اجلالل والإكرام(، فقال النبي ¤: )اأتدري مبا 
دعا اهلل؟، دعا اهلل با�سمه الأعظم الذي اإذا دعي به اأجاب، واإذا �سئل به اأعطى()3(.

)1( رواه البخاري برقم )3116(.
)2( اأخرجه اأبو داود و�شححه ابن حبان )2359( واحلاكم )1/ 540( ووافقه الذهبي، و�شعفه الألباين يف �شعيف اأبي داود برقم )5061(.

)3( رواه ابن ماجة و�شـححـه الألباين يف �شـحيح ابن ماجة برقم )2809(.
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æ الَقاِب�ُس الَبا�ِسُط: مل يرد ال�شمان الكرميان يف القراآن العظيم، واإمنا وردا يف 
ال�شنة النبوية، من حديث اأن�ص ›، قال: غال ال�سعر على عهد ر�سول اهلل ¤ فقالوا: 
اُق، واإن  زَّ ُر القاب�ُس البا�سُط الرَّ ْر لنا، فقال ¤: )اإن اهلل هو املُ�َسعِّ يا ر�سول اهلل، �َسعِّ

لأرجو اأن األقى ربي ولي�س اأحد منكم يطلبني مبظلمة يف دم ول مال()4(.

ثانيًا: املعنى اللغوي:

ُيعطي  اأعطى  فعله:  وت�شريف  بـ)اْلَعَطاء(،  للمو�شوف  الفاعل،  ا�شم  املُْعطي:   æ
اإعطاًء وعطاًء، فهو ُمْعٍط، والعطاء: ا�سٌم ملا ُيْعَطى وُيتناول، وهو ا�شم جامع، فاإذا اأُفرد 
نه منه، و)املُْعطي( هو: املَُمكِّن  قيل: الَعِطيَّة، واأعطاه ال�سيء: ناوله اإيَّاه، ومنحه، ومكَّ

من ِنَعمه)5(.

ال، من ا�شم الفاعل )الواِهب(: وهو املعطي  اُب: �شيغة مبالغة على وزن فعرّ æ الَوهَّ
ابا(، وت�شريفه: وَهَب َيَهُب ِهَبَة  ي �شاِحـُبها )َوهَّ للهبة، فاإذا كرثت منه العطايا والهبات �ُشمِّ
وَوْهَبًا، فهو واِهب، والـِهبُة: الَعِطـيَّة اخلاليُة عن الأَْعوا�ِض والأَْغرا�ِض، اأي: التمليُك بغري 
ل بالعطاء بال ِعو�ض، واملانح  اُب(: املتف�سِّ عو�ص ياأخذه الواِهُب من املوهوب له، و)الَوهَّ

الف�سل بال غر�ض، واملعطي احلاجة بغري �سوؤال)6(.

نُّ  مَيُ َمنَّ  الفاعل )املاّن(، وفعله:  ا�شم  ال، من  �شيغة مبالغة على وزن فعرّ اُن:  املَنَّ  æ
العظيمة،  العطية  واملِنَُّة:  طيبة،  نعمة  وهبه  اأي  عليه:  اهلل  منَّ  يقال:   ، مانٌّ فهو  ًا،  َمنرّ
: العطاء، و)املَنَّاُن(: العظيم الهبات، الوافر العطايا، الكثري املنُّ  والهبة الثقيلة، واملنُّ
اأحدهما:  وجهني:  على  ذلك  ويقال  الثقيلة،  النعمة  »املِنَُّة:  الراغب:  قال  والف�سل)7(، 

)4( رواه الرتمذي و�شححه الألباين يف �شحيح الرتمذي برقم )1059(.
)5( انظر: )ل�شان العرب( )جـ: 15 - �ص: 68(: )مادة: عطا(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة للدكتور اأحمد خمتار عمر 

)مادة: ع ط و(، و)الأ�صماء وال�صفات( للبيهقي )جـ:1 – �ص: 192(.
)6( انظر: )ل�شان العرب( )جـ: 1 - �ص: 803(: )مادة: وهب(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة للدكتور اأحمد خمتار عمر 

)مادة: و هـ ب(، و)�شاأن الدعاء( للخطابي )�ص: 53(.
)7( انظر: )ل�شان العرب( )جـ: 13 - �ص: 418(: )مادة: منن(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة للدكتور اأحمد خمتار عمر )مادة: م ن ن(.

اُب - الَمَناُن - الَقاِبُض - الَباِسُط  المجموعة العشرون : الُمْعطي - الَوهَّ
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اأن يكون ذلك بالفعل، فيقال: منَّ فالن على فالن اإذا اأثقله بالنعمة، وعلى ذلك قوله 
ۉ  ې  ې  ې  ې}]اآل عمران:164[، وذلك على احلقيقة ل يكون  تعالى: { 
اإل عند  النا�ض  فيما بني  وذلك م�ستقبح  بالقول،  ذلك  يكون  اأن  والثاين:   ، اإل هلل 
كفران النعمة، ولقبح ذلك قيل: املنة تهدم ال�سنيعة، وحل�سن ذكرها عند الكفران قيل: 

اإذا كفرت النعمة ح�سنت املنة، وقوله: {ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  
منهم  فاملنة  خب}]احلجرات:17[،  حب  جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی    ی   

بالقول، ومنة اهلل عليهم بالفعل، وهو هدايته اإياهم كما ذكر«)8(.

وت�شريفه:  الفعل )َقَب�َض(،  الفاعل من  ا�شم  الَبا�ِسُط: )الَقاِب�ُض(:  الَقاِب�ُس   æ
�ُص َقْب�شًا، فهو قاِب�ض، و)الَبا�ِسُط(: ا�شم الفاعل من الفعل )ب�َسط(، وت�شريفه:  َقَب�َص َيْقِبِ
وال�شعة  الزيادة  والب�شطة:  القب�ص،  نقي�ص  والب�سط:  با�ِسط،  فهو  َب�ْشطًا،  يب�ُشط  ب�َشط 
ۓ}]البقرة:247[،  ے   ے   ھ   ھ    }  : تعالى  قولـه  ومنه  والوفرة. 

ۆئ   ۇئ   ۇئ   {وئ   تعالى:  اهلل  قول  ومنه  والت�سييق،  التقتري  والقب�ض: 
ييُق، والب�سط:  ۆئ}]البقرة: 245[)9(، قال الزجاجي: »الَقب�ُض: التَّْقِترُي والتَّ�سْ
التَّْو�سعُة يف الرزق والإكثار منه«)10(، وقال ابن جرير: » { وئ  ۇئ  ۇئ} يعني 
بقوله: )َوَيْب�ُسُط(  ويعني  ي�ساء من خلقه،  الرزق عمن  يقرت بقب�سه  بقوله: )َيْقِب�ُض( 
الذي  »)الَقاِب�ُض(  الأثري:  ابن  وقال  منهم«)11(،  ي�ساء  من  على  الرزق  بب�سطه  يو�سع 
عند  الأْرواح  وَيْقِب�ض  وِحْكَمَته،  بُلْطفه  العباد  عن  الأ�سياء  من  وغرَيه  الرزق  ُي�سك 
ورحمته،  بُجوده  عليهم  عه  وُيو�سِّ لعباده  الرزق  َيْب�ُسط  الذي  و)الَبا�ِسُط(   .. املَمات، 

وَيْب�ُسط الأرواح يف الأج�ساد عند احلياة«)12(.

)8( )املفردات( للراغب الأ�شفهاين )جـ: 2 - �ص :613(.
)9( انظر معجم اللغة العربية املعا�صرة لأحمد خمتار عمر )مادة: ق ب �ص( و )مادة: ب �ص ط(.

)10( )ا�شتقاق اأ�شماء اهلل( لأبي القا�شم الزجاجي )�ص: 97(.
)11( )تف�شري الطربي( عند تف�شري: ]البقرة: 245[.

)12( )النهاية يف غريب احلديث( لبن الأثري )جـ:4 – �ص:6( و )جـ:1 – �ص:127(.



405

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

احلليمي:  قال  ملخلوقاته«)13(،  عطاَءه  الواهب  نعمه،  من  ن  »املمكِّ املُْعطي:    æ
»)املُْعطي(: هو املُمكِّن من نعمه«)14(، وقال ال�شيخ ال�شعدي: »واهلل هو )املُْعطي( .. الذي 

ما بالعباد من نعمة اإل منه«)15(.

ُمها على ما تقت�شيه ِحْكَمُته  يُب بها مواِقَعها، الذي ُيَق�شِّ اُب: »الكثرُي الهبات، املُ�شِ æ  الَوهَّ
اُب( الذي يجود بالعطاء عن ظهر  وعدُله، ول َيَتعاَظُم عنده ِهَبة«)16(، يقول اخلطابي: »)الَوهَّ
اُب(:  يد من غري ا�ستثابة«)17(، اأي: من غري طلب للثواب من اأحد، وقال الزجاجي: »)الَوهَّ

اب، يهب لعباده واحداً بعد واحد ويعطيهم«)18(. الكثري الهبة والعطية .. فاهلل  وهَّ

اُن: »العظيم الهبات، الوافر العطايا«)19(، قال الزجاجي: »فاهلل  َمنَّاٌن على  æ املَنَّ
اُن( كثري العطاء«)21(. عباده باإح�سانه واإنعامه ورزقه اإياهم«)20(. وقال اخلطابي: »)امَلنَّ

والقلوب، وذلك  الأرزاق  ويب�شط  والأرواح،  الأرزاق  »يقب�ص  الَبا�ِسُط:  الَقاِب�ُس   æ
تبعًا حلكمته ورحمته«)22(، قال البيهقي: »)الَقاِب�ُص الَبا�ِشُط( الذي يو�سع الرزق ويقرته، 
يب�سطه بجوده ورحمته، ويقب�سه بحكمته، وقيل: الذي يقب�ض الأرواح باملوت الذي 
»)الَقاِب�ُص  الهرا�ص:  وقال  الأج�ساد«)23(،  الأرواح يف  يب�سط  والذي  العباد،  على  كتبه 
الأج�ساد عند  الأرواح يف  املمات، ويب�سط  الأ�سباح عند  الأرواح عن  الَبا�ِشُط( يقب�ض 

)13( معجم اللغة العربية املعا�صرة للدكتور اأحمد خمتار عمر )مادة ع ط و(.
)14( )الأ�شماء وال�شفات( للبيهقي )جـ: 1 - �ص: 192( ون�شبه للحليمي.

)15( تف�شري ال�شعدي عند تف�شري: ]ال�شورى: 12[.
)16( انظر: تف�صري )الك�صاف( للزخم�صري عند تف�صري�صورة:]�ص: 9[، وتف�شري )البحر املحيط( لأبي حيان ]�ص: 35[ بت�شرف.

)17( )�شاأن الدعاء( لأبي �شليمان اخلطابي )�ص: 53(.
)18( )ا�شتقاق اأ�شماء اهلل( لأبي القا�شم الزجاجي )�ص: 126(.

)19( معجم اللغة العربية املعا�صرة للدكتور اأحمد خمتار عمر )مادة م ن ن(.
)20( )ا�شتقاق اأ�شماء اهلل( لأبي القا�شم الزجاجي )�ص: 164(.

)21( )�شاأن الدعاء( لأبي �شليمان اخلطابي )�ص: 100(.
)22( تف�شري ال�شعدي ف�شل )�شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى( )�ص: 19(.

)23( )العتقاد والهداية اإلى �شبيل الر�شاد( للبيهقي )�ص:39(.
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احلياة، ويقب�ض ال�سدقات من الأغنياء، وَيب�سط الأرزاق لل�سعفاء، ويب�سط الرزق 
ملن ي�ساء حتى ل تبقى َفاقة، وَيقب�سه عمن ي�ساء حتى ل تبقى طاقة«)24(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

زق( ومعناه اأو�شع من ق�شره على الأ�شياء املادية  اُن: مفهوم )الرِّ اُب - املَنَّ æ املُْعطي - الَوهَّ
فقط من مطعم وملب�ص ومال وغريه من املح�شو�شات، بل يتجاوز ذلك كله لي�شمل املعنويات 
ها()25(،  ُحبَّ ُرِزْقُت  قد  )اإن   : خديجة  زوجه  عن   ¤ النبي  قول  ذلك  ومن  اأي�شا، 

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     تعالى:{ٹ   اهلل  لقول  تف�شريه  يف  ال�شعدي  ال�شيخ  يقول 
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
زق الدنيوي يح�سل للموؤمن والكافر، واأما رزق  چ      چ} ]البقرة-212[: »الرِّ
القلوب من العلم والإيان وحمبة اهلل وخ�سيته ورجائه، ونحو ذلك فال يعطيها 
زق هنا: ما ينتفع به الإن�سان وهو  اإل من يحبه«)26(، ويقول ال�شيخ ابن عثيمني: »الرِّ
نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين، والرزق الذي يقوم به البدن: 
هو الأكل وال�سرب واللبا�ض وامل�سكن واملركوب وما اأ�سبه ذلك، والرزق الذي يقوم 

به الدين: هو العلم، والإيان، وكالهما مراد بهذا احلديث«)27(.

واأخرى  بـ)الهبة(  تارة  يو�شف  زق(  )الرِّ اأن  نلحظ  الكرمي  القراآن  اآيات  وبتاأمل 
نعم  اأعظم  فهو من  والتمكني(  ومن ذلك مثال )امللك  بـ)املنرّة(،  ثالثة  وتارة  بـ)العطاء( 

: {ھ  ھ   اه اهلل )هبة( كما حكاه تعالى عن نبيه �شليمان  اهلل ورزقه، ومع ذلك �شمرّ
ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ}]�ص:35[، فا�شتجاب اهلل 

)24( )�شرح الق�شيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�ص )جـ:2 - �ص: 113(.
)25( رواه م�شلم برقم )2435(.

)26( تف�شري ال�شعدي عند تف�شري: ]البقرة: 212[،)�ص:78(.
)27( )�شرح الأربعني النووية( لل�شيخ ابن عثيمني )�ص: 101 – 102( عند �شرحه حلديث النبي ¤: )اإن اأحدكم ُيجمع  يف 
بطن اأمه اأربعني يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون م�شغة مثل ذلك، ثم يبعث اهلل اإليه ملكًا باأربع كلمات، فيكتب عمَله، 

واأجَله، وِرزَقه، و�شقيٌّ اأم �شعيد( متفق عليه )اأخرجه البخاري برقم )3332( واللفظ له، وم�شلم برقم )2643((.
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له، ورد عليه ملكه، وخ�شه بت�شخري الرياح وال�شياطني ثم و�شف ذلك كله بـ)العطاء( فقال 
ة(، وامنت به  اه اهلل )منرّ تعالى: {ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ      ېئ}]�ص:39[، كما �شمرّ

: {ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ    على عباده فقال تعالى عن نبيه يو�شف 
ڳ}]يو�شف:90[، اإلى قوله تعالى: {  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
اإ�شرائيل: {ې   }]يو�شــف:101[، وقال تعالى يف وعده بالعز والتمكني لبني  ې  
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ }]الق�ش�ص:5-6[، فـ)امللك والتمكني( اأمر واحد ومع ذلك و�شفه 

ة( .. فما الفرق بينها؟!. املولى  مرة بـ)الهبة(، واأخرى بـ)العطاء(، ومرة ثالثة بـ)املنرّ

زق( جند اأنه متعلق بثالثة اأ�شياء: بالنظر اإلى )الرِّ

زق وخلقه واأنزله واأفا�ص به على خلقه. ر الرِّ الأول: بـ)الرازق(  الذي قدرّ

الثاين: بـ)املرزوق( وهو املخلوق الذي ينتفع بالرزق.

زق( نف�شه وهو ا�شم لنف�ص ال�شيء الذي يرزق اهلل به خلقه. الثالث: بـ)الرِّ

زق( هنا  ره وخلقه واأنزله فـ)الرِّ زق( اإلى رازقه ومالكه حقيقة الذي قدرّ فاإذا اأ�شند )الرِّ
ن عباده من ِنَعمه، والت�شرف فيها، وبهذا  ، الذي مكرّ هو )العطاء(، و)املعطي( هو اهلل 
املفهوم فكل ما يف الدنيا والآخرة من الرزق املادي واملعنوي فهو ملك هلل تعالى، منه بداأ واإليه 
يعود واإلى اهلل ت�شري الأمور، فـ)املُلك( مثال رزٌق من اهلل لبع�ص عباده، ومع ذلك فهو عطاء، 

ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ   ڈ    ڈ       {ڎ   تعالى:  قال  امللك،  مالك  هو  و)املعطي( 
اأ�شار  كما  اهلل  من  رزق  والذرية(  و)الأولد  عمران:26[،  گ}]اآل  ک   ک   ک  
اللهمَّ  اهلِل،  با�سِم  اأهَلُه قال:  ياأتَى  اأن  اأراد  اإذا  اأحدهم  اأنَّ  قوله: )لو  ¤ يف  النبي  اإليه 
اه عطاء، واأنه ُملك هلل  ِب ال�سيطاَن ما رزقتنا()28(، ومع ذلك �شمرّ ْبنا ال�سيطاَن، وَجنِّ َجنِّ

اأَخذ، وله ما اأعطى، وكلٌّ  اإحدى بناته يف ابن لها: )اإنَّ هلِل ما  ¤ معزيًا  )املعطي( فقال 
)28( متفق عليه: رواه البخاري برقم )6388(، وم�شلم برقم )1434(.
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ى، فلَت�سِبْ ولتحَت�ِسْب()29(، قال اأبو هالل الع�شكري: »الإعطاء ل يقت�سي  اإلى اأجٍل ُم�َسمًّ

اإخراج املُعَطى من املُلك، وذلك اأنك تعطي زيدا املال لي�سرتي لك ال�سيء وتعطيه الثوب 
ليخيطه لك ول يخرج عن ملكك«)30(، وقد �شمى اهلل نعيم الدنيا املادي عطاًء، ومل مينعه 

اأم كافرا، فقال �شبحانه: {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ   اأحد، موؤمنًا كان  عن 
ڃ  چچ  چ  چ }]الإ�شراء:20[، ومع ذلك اأ�شار - �شبحانه - اإلى اأنه مالك هذا 

العطاء، واأن العباد م�شتخلفون يف الت�شرف فيه فقال �شبحانه: {  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڳ}]احلديد:7[،  ڳ   ڳ       گ     گ   تعالى:{   وقوله  ڇ}]النور:33[، 
قال ابن عا�شور: »وجيء باملو�سول يف قوله: {  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ} دون اأن 
يقول: )واأنفقوا من اأموالكم اأو مما رزقكم اهلل( ملا يف �سلة املو�سول من التنبيه على 
غفلة ال�سامعني عن كون املال هلل؛ جعَل النا�َض كاخلالئف عنه يف الت�سرف فيه مدًة 
ا، فلما اأمرهم بالإِنفاق منها على عباده كان حقاً عليهم اأن يتثلوا لذلك كما يتثل  مَّ

اخلازن اأمَر �ساحب املال اإذا اأمره باإنفاذ �سيء منه اإلى من يعيِّنه«)31(.

زق( باملخلوق املرزوق فهو )هبة( له من اهلل تعالى تف�شاًل وتكرما وابتداًء  واإذا تعلق )الرِّ
من غري ا�شتحقاق عليه �شبحانه، وجميع ما يف الدنيا كلها من اأولها اإلى اآخرها هبات من اهلل 
تعالى لهذا املخلوق ال�شعيف الذي ل ميلك لنف�شه �شرا ول نفعا، ول موتا ول حياة ول ن�شورا، 

قال تعالى: { ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  
، الذي تف�شل  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ }]الزمر:49[، فـ)الوهاب( هو اهلل 

بالعطاء بال عو�ص، ومنح الف�شل بال غر�ص، وجاد باحلاجات من غري �شوؤال ول ا�شتثابة، وجميع 
ما يف الوجود هو هبات من اهلل تعالى ملخلوقاته تف�شال وابتداًء من غري ا�شتحقاق عليه، حتى تلك 
الهبات التي اكت�شبها املخلوق ب�شعيه وجهده لأن اهلل تعالى هو الذي وهبه تلك الأ�شباب و�شخرها 
له، وهذا » قارون « عندما كفر وا�شتكرب، ون�شب ف�شل اهلل وهباته اإلى نف�شه كما حكاه �شبحانه 

)29( متفق عليه: رواه البخاري برقم )7448(، وم�شلم برقم )923( واللفظ للبخاري.
)30( )معجم الفروق اللغوية( لأبي هالل الع�شكري )�ص: 176(.

)31( تف�شري التحرير والتنوير لبن عا�شور عند تف�شري �شورة احلديد، الآية )7(.
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يف قوله تعالى: { ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ     پ}]الق�ش�ص:78[، نزع اهلل منه �شببا واحدا 
فقط متمثال يف ثبات الأر�ص وا�شتقرارها حتت قدميه، فاإذا به  ُيخ�شف  مع  داره  وكنوزه،  قال  

تعالى:  { ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ    
ہ   ہ}]الق�ش�ص:81[، وهو ما دعى الذين متنوا مكانه بالأم�ص اإلى التعاظ بعذابه، 

وتذكر ِنعم اهلل عليهم، وعطائه ومننه، فقالوا كما حكاه تعالى عنهم: {ہ  ھ   ھ   
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ   ۈ  
اأن الذرية  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ   ۉ   ې  ې}]الق�ش�ص:82[. وقد مر معنا 
وخليله  �شكر عبده  �شبحانه عن  كما حكاه  »هبة« من اهلل  وكذلك هي  و»عطية«  »رزق«  والأولد 

: {ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   اإبراهيم 
ۅ}]اإبراهيم:39[، ول زال املوؤمنون يت�شرعون اإلى اهلل ويدعونه اأن يهب لهم من اأزواجهم 

وذرياتهم قرة اأعني قال تعالى: { ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ   ے    ے}]الفرقان:74[.

ة( اأي نعمة عظيمة وثقيلة، واهلل هو )امَلَناُن(،  زق( نف�شه، فهو )منرّ وبالنظر اإلى )الرِّ
عظيم الهبات، وافر العطايا، املنعم بالنعم الثقيلة، التي يعجز املخلوق عن �شكرها ف�شال 

عن اإح�شائها اأو مكافئتها، قال تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  
پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ }]اإبراهيم:34[، واأعظم النعم 
واأعالها هو بعثة النبي ¤ الذي اأنقذ اهلل به العباد من ال�شاللة، وع�شمهم به من الهلكة، 
تعالى:  قال  والآخرة،  الدنيا  يف  احلال  به  �صلح  الذي  امل�صتقيم  ال�صراط  اإلى  به  وهداهم 

ۇئ   وئ   وئ   ەئ       ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    }
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  ۈئۈئ   ۆئ  ۆئ   ۇئ  
ىئ}]اآل عمران:164[، وقال تعالى: { ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  
ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب }]احلجرات:17[، ونعم اهلل كثرية، 
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ل تعد ول حت�شى، ومهما اجتهد الإن�شان يف �شكرها فلن يقدر قدرها، اأو يوفيها حقها، ف�شال 
على اأن ال�شكر يف حد ذاته نعمة وت�شتحق �شكرا اآخرا!، ولذا لن يدخل اجلنة اأحد بعمله، ولكن 

من رحمة اهلل بعباده اأنه يعاملهم بف�شله، ولو عاملهم بعدله لعذبهم غري ظامل لهم.
وت�شييقه،  الرزق  ب�شعة  متعلق  و)الب�سط(  )القب�ض(  الَبا�ِسُط:   - الَقاِب�ُس   æ
يب�شط الرزق ملن ي�شاء حتى ل تبقى فاقة، ويقب�ص الرزق عمن ي�شاء حتى ل تبقى طاقة، 

يعطي من ي�شاء ومينع من ي�شاء وهو على كل �شيء قدير.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:
æ املُْعطي: ال�شفة امل�شتقة من ا�شمه -�شبحانه )املُْعطي( »�سفة )اْلَعَطاء( وهي 

من �سفات اهلل الفعلية الثابتة بالكتاب وال�سنة«)32(، قال تعالى: {مت  ىت  يت  جث   
مث   ىث  يث  حج   مج}]طه : 50[، ومن ال�شنة قوله ¤: ).. اللهم ل مانع ملا اأعطيت، 

ول معطي ملا منعت ..()33(.

 .. )الوهب(  »�سفة  اب(  )الَوهَّ -�شبحانه  ا�شمه  من  امل�شتقة  ال�شفة  اُب:  الَوهَّ  æ
ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې   تعالى:{  الأفعال«)34(، قال  وهي من �سفات 
ى}]ال�شورى : 49[، ومن ال�شنة قوله ¤: )اإن اأولدكم هبة اهلل لكم، يهب ملن ي�ساء 

اإناثًا، ويهب ملن ي�ساء الذكور؛ فهم واأموالهم لكم اإذا احتجتم اإليها()35(.

ة( وهي من �سفات اهلل  ان( »�سفة )امْلَنرّ َو امْلِنَّ اُن: ال�شفة امل�شتقة من ا�شمه  )امَلنَّ æ املَنَّ
ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   تعالى:{  قال  وال�سنة«)36(،  بالكتاب  الثابتة  الفعلية 
ائ  ەئ  ەئ}]اآل عمران:164[، ومن ال�شنة اأن النبي ¤ خرج على حلقة من اأ�شحابه، فقال :)ما 

اأجل�سكم؟، قالوا: جل�سنا نذكر اهلل ونحمده على ما هدانا لالإ�سالم ومنَّ به علينا..()37(.
( لل�شقاف )�ص: 181(. )32( )�شفات اهلل 

)33( رواه البخاري )844( وم�شلم )471(.
)34( )اأ�شماء اهلل احل�شنى( للر�شواين )�ص:675(. )الوهاب(

)35( رواه احلاكم و�شححه الألباين يف ال�شل�شلة ال�شحيحة برقم )2564(.
( لل�شقاف )�ص: 244(.  )36( )�شفات اهلل 

)37( رواه م�شلم )2701(.
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)الَقاِب�ص(  -�شبحانه  ا�شميه  من  امل�شتقة  ال�شفات  الَبا�ِسُط:   - الَقاِب�ُس   æ
و)الَبا�ِشط( »�سفتا )الَقْب�ص والَب�ْشط( وهما من �سفات اهلل الفعلية الثابتة بالكتاب 
 ،]245 : ۆئ  ۆئ}]البقرة  وئ  ۇئ  ۇئ    } تعالى:  قال  وال�سنة«)38(، 
ومن ال�شنة ما ورد عنه ¤ اأنه كان يدعو بهذا الدعاء: )اللهم ل قاب�س ملا ب�سطت، ول 
منعت،  ملا  معطي  ول  هديت،  ملن  ُم�سليّ  ول  اأ�سللت،  ملن  هادي  ول  قب�ست،  ملا  با�سط 

بت، اأعوذ بك من �سر ما  ب ملا باعدت، ول مباعد ملا قرَّ ول مانع ملا اأعطيت، ول مقرِّ

اأعطيتنا و�سر ما منعت منا()39(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:
ُر  ¤: )اإن اهلل هو املُ�َسعِّ اِزُق: ورد القرتان مع )الَقاِب�ص الَبا�ِشط( يف قوله  الرَّ  æ
القاب�س البا�سط الرازق، واإن لأرجو اأن األقى ربي ولي�س اأحد يطلبني مبظلمة يف دم 

ول مال()40(، واحلكمة من ذلك وا�شحة؛ يف اأن القب�ص والب�شط متعلقان بالرزق، فاهلل  

يو�شع الرزق ويقرته، يب�شطه ويو�شعه بف�شله ورحمته، ويقب�شه ويقرته بعدله وحكمته.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

اهلل  وا�شع العطاء، كثري الهبات، عظيم املنن، بيده الب�شط وال�شعة، وبيده القب�ص 
والت�شييق، وهو العليم احلكيم، يدررّ على عباده العطاء، ويوايل عليهم نعمه وهباته، ويجزل 
وال، تف�شاًل منه واإكرامًا، وهو  بيده خزائن كل �شيء، يقب�ص الرزق عمن ي�شاء  لهم يف الَنرّ
حتى ل تبقى طاقة، ويب�شطه ملن ي�شاء حتى ل تبقى فاقة، ويعطي من ي�شاء، ومينع من ي�شاء، 
ل مانع ملا اأعطى، ول معطي ملا منع، ول تزال هباته على عباده متوالية، وعطاياه لهم متتالية، 

ة لأحد منهم عليه. ة - �شبحانه - على عباده، ول منَّ يف عطاء دائم، و�شخاء م�شتمر، فله املنرّ
( لل�شقاف )�ص: 198 - 65(. )38( )�شفات اهلل 

)39( رواه الإمام اأحمد و�شححه الألباين يف تخريج كتاب ال�شنة برقم )381( .
)40( رواه ابن ماجة و�شححه الألباين يف �شحيح ابن ماجة برقم )1801(.

اُب - الَمَناُن - الَقاِبُض - الَباِسُط  المجموعة العشرون : الُمْعطي - الَوهَّ
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æ الأثر العملي:
حمبة اهلل  وحمده، والثناء عليه، و�شكره على ما له من العطايا املتنوعة، والهبات . 1

حمارمه،  واجتناب  بطاعته،  العمل  ي�شتلزم  وال�شكر  حت�شى،  ول  تعد  ل  التي  املتتالية، 
وتعظيم �شرعه، يقول ابن القيم: »فمنه ال�سبب ومنه اجلزاُء، ومنه التوفيق ومنه 
العطاُء اأوًل واآخراً، وهم حمل اإح�سانه فقط، لي�ض منهم �سيء، اإمنا الف�سل كله، 
تقّرب  وقال:  ماله  اأعطى عبده  واآخراً؛  اأوًل  منه  كله؛  والإح�سان  كلها،  والنعمة 
بهذا اإيلَّ اأقبله منك، فالعبد له، واملال له، والثواب منه، فهو )املُعطي( اأوًل واآخراً، 
فكيف ل ُيَحبُّ من هذا �ساأْنه؟!، وكيف ل ي�ستحي العبد اأن ي�سرف �سيئاً من حمبته 
اإلى غريه؟!، ومن اأولى باحلمد والثناِء واملحبة منه؟!، ومن اأولى بالكرم واجلود 

والإح�سان منه؟!، ف�سبحانه وبحمده ل اإله اإل هو العزيز احلكيم«)41(.  

اإن . 2 اإذ  امل�شار؛  ودفــع  وامل�شالح،  املنافع  جلب  يف  به  والتعلق  وحــده،  اهلل  �شوؤال 
املخلوق ال�شعيف ل ميلك من ذلك �شيئًا اإل اأن ياأذن اهلل  ويجعله �شببًا يف 
العطية والهبة، واحلر�ص على �شوؤال اهلل   املنة العظيمة، والعطية الغالية، 

  . التي ل تبيد ول تفنى؛ األ وهي اجلنة ونعيمها وروؤية اهلل 
ال�شعور بالتطامن، وه�شم النف�ص، والعرتاف ب�شعفها ونق�شها، واأن العبد ال�شعيف لو . 3

ُوِكل اإلى نف�شه طرفة عني لهلك وخاب وخ�شر، ولكنه توفيق اهلل للعبد، ومنته عليه، هو الذي 
اأقامه، وحفظه، وي�شر له اأموره، كما قال �شبحانه:{ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

ىئ  یی  ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب خب}]احلجرات:17[.
ال�شخاء مبا يف اليد، واإعطاوؤه مل�شتحقيه من الفقراء واملحتاجني؛ لأن املال مال اهلل  . 4

وهو املعطي على احلقيقة، فمن �ُشْكر اهلل يف نعمة املال اجلود به واإعطاوؤه مل�شتحقيه، 
كما قال �شبحانه:{ گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ}]احلديد:7[. وكذلك اجلاه 

والعلم، فهما مما يهبه اهلل  لعبده املوؤمن، وزكاته تكون ببذله ون�شره.
على . 5 احلقيقي  املــانُّ  هو  -�شبحانه-  اهلل  لأن  اخللق؛  على  املنة  �شفة  عن  البعد 

)41( )طريق الهجرتني( لبن القيم )�ص: 261(.
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واإيذاء  النف�ص،  وروؤيــة  بالعطية،  املنِّ  ¤ عن  ور�شوله  نهى اهلل   وقد  عباده، 
ې   ې    ې   ۉ   ۉ   تعالى:{ۅ   قال  عليهم،  باملنِّ  الفقراء 
ې  ى}]البقرة:264[، وقال الر�شول ¤: )ثالثة ل يكلمهم اهلل يوم 
ان  القيامة ول ينظر اإليهم ول يزكيهم ولهم عذاب األيم: امل�سبل اإزاره، واملنَّ

ُق �سلعته باحللف الكاذب()42(.   ًة، واملُنفِّ الذي ل يعطي �سيئًا اإل ِمنَّ

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:
اأ�شماء الأفعال الدالة على  اُن - الَقاِب�ُس - الَبا�ِسُط( من  اُب - املَنَّ )املُْعطي - الَوهَّ
ة  - الَقْب�ص والَب�ْشط(، وكما ذكرنا فاإن معاين  �شفات اهلل الفعلية )اْلَعَطاء - الوهب - امَلنرّ وامْلِنَّ
هذه الأ�شماء متقاربة؛ وترجع اإلى �شعة عطائه -�شبحانه - وكثري هباته، وعظيم مننه، واأن قب�ص 
الرزق وب�شطه بيده وحده -�شبحانه؛ ولذا كان من املنا�شب دعاء اهلل - �شبحانه وتعالى - والثناء 
عليه، بهذه الأ�شماء، يف كل ما يحتاجه العبد من خريي الدنيا والآخرة؛ لأنه ل معطي، ول واهب، 
دعاء  من  مناذج  الكرمي  القراآن  يف  ورد  وقد  اهلل   اإل  بحٍق  با�شط  ول  قاب�ص،  ول   ، مانرّ ول 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ   الأنبياء وال�شاحلني يف الثناء على اهلل بهذه الأ�شماء، قال تعالى:{ 
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ ٺ  ٺ}]اآل عمران: 38[، وقال -�شبحانه- 

: {ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ   �شليمان   عن دعوة 
ۈ}]�ص: 35[، وقال -تعالى- عن دعوة الرا�شخني يف العلم:{ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  
ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ}]اآل عمران:8[، وقوله تعالى : {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    
ليتوب  بالليل  يده  يب�سط  اهلل  )اإن   :¤ قوله  ال�شنة  ومن  ڄ}]الإ�شراء:30[،  ڦ   ڦ  
يف  امل�شلمني  م�شاب  وبعد  الليل()43(،  م�سيء  ليتوب  بالنهار  يده  ويب�سط  النهار،  م�سيء 
فقال: )اللهم لك   ، فاأثنى على ربه  ¤، وال�شحابة خلفه �شفوفًا  النبي  »اأحد«، وقف  غزوة 
ول  اأ�سللت،  ملن  ملا قب�ست، ول هادي  با�سط  ب�سطت، ول  ملا  قاب�س  ل  اللهم  كله،  احلمد 
م�سل ملن هديت، ول معطي ملا منعت، ول مانع ملا اأعطيت، ول مقرب ملا باعدت، ول مباعد 
ملا قربت، اللهم اب�سط علينا من بركاتك، ورحمتك، وف�سلك، ورزقك، اللهم اإن اأ�ساألك 

)42( رواه الإمام احمد و�شححه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )3067(.
)43( رواه م�شلم برقم )2760(.

اُب - الَمَناُن - الَقاِبُض - الَباِسُط  المجموعة العشرون : الُمْعطي - الَوهَّ
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النعيم املقيم الذي ل يحول ول يزول، اللهم اإن اأ�ساألك النعيم يوم اْلَعْيَلِة، والأمن يوم 
الوف، اللهم اإن عائذ بك من �َسرِّ ما اأعطيتنا و�َسرِّ ما منعتنا، اللهم حبب اإلينا الإميان 
اللهم  الرا�سدين،  من  واجعلنا  والع�سيان،  والف�سوق  الكفر  اإلينا  ْه  َوَكرِّ قلوبنا،  يف  ْنُه  َوِزيِّ
توفنا م�سلمني، واأحينا م�سلمني، واأحلقنا بال�ساحلني غري خزايا ول مفتونني، اللهم قاتل 
ُبوَن ُر�ُسَلَك، وي�سدون عن �سبيلك، واجعل عليهم ِرْجَزَك وعذابك، اللهم  الكفرة الذين ُيَكذِّ

قاتل الكفرة الذين اأوتوا الكتاب، اإله احلق()44(. 

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

æ  ملَّا منَّ اهلل  على خليله اإبراهيم   بالولد والذرية ال�شاحلة، حمد اهلل على هذه املنة 
والهبة العظيمة، فقال اهلل -�شبحانه- حاكيَا قول خليله اإبراهيم :{ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  
ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ}]اإبراهيم:39[، ولذا جاء عن نبينا ¤ قوله: )ما 
اأنعم اهلل على عبد نعمة فحمد اهلل عليها، اإل كان ذلك احلمد اأف�سل من تلك النعمة()45(.

  ¤ ر�شول اهلل  �شاألوا  الأن�شار  نا�شًا من  اأن  قال:   ،‹ �شعيد اخلدري  اأبي  æ  عن 
فاأعطاهم، ثم �شاألوه فاأعطاهم، حتى اإذا نفد ما عنده قال: )ما يكون عندي من خري فلن 
خره عنكم، ومن ي�ستعفف يعفه اهلل، ومن ي�ستغن يغنه اهلل، ومن يت�سب ي�سبه  اأديّ

اهلل، وما اأعطى اهلل اأحدًا من عطاء اأو�سع من ال�سب()46(.

َة، رجٌل  æ  عن عبداهلل بن م�شعود ر�شي اهلل عنه قال: قال النبي ¤: )اآخُر َمن يدخُل اجلنَّ
ة)48(، فاإذا جاوَزها  اُر مرَّ ًة)47(، وت�سفُعُه النَّ ًة، ويكبو مرَّ راِط، فهَو مي�شي مرَّ مي�شي على ال�شِّ

ِمن  اأحدًا  اأعطاُه  ما  �سيئًا  اهلُل  اأعطان  لقد  منَك،  ان  جنَّ الَّذي  تبارَك  فقال:  اإليها،  التفَت 

فالأ�سَتِظلَّ  جرِة  ال�سَّ هذِه  ِمن  اأْدِنِني   ! ربِّ اأْي  فيقوُل:  �سجرٌة،  لُه  َفُع  فرُتْ والآخريَن!،  لنَي  الأوَّ

)44( رواه الإمام اأحمد واللفظ له، والن�شائي والبزار، واأخرجه البخاري يف الأدب املفرد برقم )699(، و�شححه الألباين يف 
تخريج فقه ال�شرية، )�ص: 284(، ويف �شحيح الأدب املفرد للبخاري برقم )538( وقال حمقق امل�شند: رجاله ثقات.

)45( رواه الطرباين وح�شنه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )5562(.
)46( رواه اأبو داود و�شححه الألباين يف �شحيح اأبي داود برقم )1644(.

ِة ما كان فيه من اخلوِف والفزِع. ًة؛ وذلك من �ِشدَّ ًة: اأي َي�شُقط على وجِهِه َمرَّ )47( َيْكُبو َمرَّ
رًا فيه بعالمٍة. رُب على الوجِه ُموؤثِّ ْفُع: ال�شَّ ًة، وال�شَّ اُر وحَتِرقه َمرَّ ًة: اأي وُت�شيُبه النَّ اُر َمرَّ )48( َت�ْشَفُعه النَّ
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غرَيها؟  �ساأْلَتِني  اأعطيُتَكها  اإن  لعلِّي  اآدَم!  ابَن  يا   : اهلُل  فيقوُل  ماِئها،  ِمن  واأ�سرَب  بِظلِّها، 

ُه يعذُرُه، لأنَُّه يَرى ما ل �سَب لُه عليِه،  !، وُيعاهُدُه اأن ل ي�ساأَلُه غرَيها، وربُّ فيقوُل: ل يا ربِّ
فُيدنيِه منها، في�سَتِظلَّ بظلِّها، وي�سرَب من ماِئها، ثمَّ ُتْرَفُع لُه �سجرٌة اأُخَرى، هَي اأح�سُن ِمن 

! اأْدِنِني من هذِه، لأ�سرَب من ماِئها، واأ�سَتِظلَّ بظلِّها، ل اأ�ساأُلَك غرَيها!  الأُوَلى، فيقوُل: اأْي ربِّ

فيقوُل: يا ابَن اآدَم! اأَل ُتعاِهْدن اأن ل ت�ساأَلني غرَيها؟ فيقوُل: لعلِّي اإن اأدَنيُتَك منها ت�ساأْلني 
لُه عليِه، فُيدنيِه  ُه يعذُرُه، لأنَُّه يَرى ما ل �سَب  اأن ل ي�ساأَلُه غرَيها، وربُّ غرَيها؟ فُيعاهُدُه 

اأح�سُن  ِة، هَي  باِب اجلنَّ لُه �سجرٌة عنَد  ُتْرَفُع  ماِئها، ثمَّ  منها، في�سَتِظلَّ بظلِّها، وي�سرَب من 

اأ�ساأُلَك  اأَْدِنِني ِمن هذِه، فالأ�سَتِظلَّ بظلِّها، واأ�سرَب من ماِئها، ل   ! اأْي ربِّ فيقوُل:   ، من الأُولَينْيِ

، اأْدِنِني ِمن هذِه  غرَيها! فيقوُل: يا ابَن اآدَم اأَل ُتعاهْدن اأن ل ت�ساأَلني غرَيها؟ قال: بَلى يا ربِّ

ُه يعذُرُه، لأنَُّه يَرى ما ل �سَب لُه عليِه، فُيدنيِه منها، فاإذا اأدناُه منها،  ل اأ�ساأُلَك غرَيها، وربُّ

ِة، فيقوُل: اأْي ربِّ اأدِخْلِنيها، فيقوُل: يا ابَن اآدَم ما َي�سريني)49( منَك؟  في�سِمُع اأ�سواَت اأهِل اجلنَّ

العاملنَي؟(  ربُّ  واأنَت  ي  منِّ اأت�سَتهزُئ   ! ربِّ يا  قال:  معها؟  ومثَلها  نيا  الدُّ اأُعطَيَك  اأن  اأُير�سيَك 

هكذا �سِحك  قال:  ت�شحُك؟  ِممَّ  فقالوا:  اأ�سحُك؟  ِممَّ  ت�ساألوين  األ  فقال:  م�شعوٍد  ابُن  ف�شِحك 
قال:  حني  العاملنَي  ربِّ  ِحِك  �سَ )من  قال:  اهلِل؟  ر�سوَل  يا  ت�سحُك  ِممَّ  فقالوا:   .¤ اهلِل  ر�سوُل 
ي على ما اأ�ساُء قادٌر()50(. اأت�ستهِزُئ مني واأنت ربُّ العاملني؟ فيقوُل: اإنِّ ل اأ�سَتهزُئ منَك ولكنِّ

¤ : )الأيدي ثالثة، فيد اهلل  ›، قال: قال النبي  æ  عن مالك بن ن�شلة اجل�شمي 
العليا، يد املعطي التي تليها، يد ال�سائل ال�سفلى، فاأعط الف�سل؛ ول تعجز عن نف�سك()51(.

æ  عن عائ�شة   قالت: »جاء رجٌل اإلى النبِيرّ ¤ فقال: يا ر�سوَل اهلِل اإنَك َلأحُبّ اإيَلّ 
من نف�سي، واإنك َلأحُبّ اإيَلّ من اأهلي، واأحُبّ اإيَلّ من ولدي، واإين لأكون يف البيِت فاأذكُرك 
فما اأ�سُب حتى اآتيَك فاأنظُر اإليك، واإذا ذكرُت َموتي وموَتك؛ عرفُت اأنك اإذا دخلَت اجلَنَّة 
ُرِفعَت مع الَنّبيِّنَي، واإين اإذا دخلُت اجلَنَّة خ�سيُت اأن ل اأراَك!، فلم يرَدرّ عليه النبُيّ ¤  �شيئًا حتى 
اأيُّ �شيٍء  واملعنى:  اإذا قطعته،  ال�شيء  �شوؤايل؟، يقال: �شريت  اأي ما يقطع م�شاألتك ومينعك من  ِريِني منَك؟:  َي�شْ )49( ما 

وؤاَل َبيني وبيَنك، وما الَّذي ُتطُلبه حتَّى َتْقَنَع به وَتُكفَّ عن َم�ْشاألِتك يل؟!. يك وَيقُطع ال�شُّ ُير�شِ
)50( رواه م�شلم برقم )187(.

)51( رواه الإمام اأحمد واأبو داود واحلاكم و�شححه الألباين يف �شحيح اجلامع برقم )2794(.
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نزل جربيُل عليه ال�شالُم بهذه الآيِة:{ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ} ]الن�شاء:69[)52(.

æ  عن مالك بن ن�شلة اجل�شمي › قال: اأََتْيُت ر�سوَل ¤ َوَعلَىَّ َثْوٌب ُدوٌن)53(!، 
فقال يل: )اأََلَك ماٌل(؟!، قلت: نعم!، قال: )من اأَيِّ املاِل(؟، قلت: من كلِّ املاِل قد اأعطاين 
)فاإذا اآَتاَك اهلُل ماًل َفْلرُيَ اأََثُر ِنْعَمِة  ِقيِق!، قال:  ْيِل َوالرَّ اهلُل مَن الإِبِل َواْلَبقر َواخْلَ

اهلِل َعَلْيَك َوكراَمِتِه()54(. 

æ  قال علقمة بن قي�ص: كنت رجال قد اأعطاين اهلل ُح�سَن ال�سوِت بالقراآن، فكان عبد 
اهلل بن م�سعود › ير�سُل اإيلَّ فاأقراأ عليه!، قال: فكنت اإذا فرغت من قراءتي، قال: زدنا 

من هذا، فاإين �سمعت ر�سول اهلل ¤ يقول: )ُح�ْسُن ال�سوت زينُة القراآن()55(.

: »يا رب!، دلني على َخفيِّ نعمتك؟، فقال: الَنَف�َسان، يدخل  æ  قال مو�شى 
اأحدهما وهو بارد، ويخرج الآخر وهو حار، ولولهما لف�سد عي�سك، وهل تبلغ قيمة 

نف�ض منهما؟!«)56(.

æ  قال �شعيد بن امل�شيب: حج عمر بن اخلطاب ›، فلما كان ب�شحيان )قرب مكة( 
قال: »ل اإله اإل اهلل املعطي ما �ساء من �ساء، كنت اأرعى اإبل اخلطاب يف هذا الوادي، يف 
مدرعة �سوف)57( وكان فظاًً، يتعبني اإذا عملت، وي�سربني اإذا ق�سرت، وقد اأ�سبحت 

ولي�ض بيني وبني اهلل اأحد «)58(.

æ كان ابن عمر  يقول: »اللهم ل تنزع منِّي الإياَن كما اأعَطْيتِنيِه«)59(.
)52( اأخرجه الطرباين يف )املعجم الأو�شط( و)ال�شغري( و�شححه الألباين يف ال�شل�شلة ال�شحيحة )جـ: 6 - �ص: 1044( برقم )2933(.

)53( َثْوٌب ُدون: اأي َرثٌّ ورديء وغري لئق باأهل الغنى.
)54( رواه اأحمد واأبو داود والن�شائي و�شححه الألباين يف م�شكاة امل�شابيح برقم )4352( )�ص:1246 – 1247(.

)55( اأخرجه الطرباين وح�شنه الألباين يف ال�شل�شلة ال�شحيحة برقم )1815( )جـ: 4 - �ص: 429 - 430(.
)56( )ربيع الأبرار( للزخم�صري )جـ:5 – �ص: 284(.

)57( مدرعة �شوف: اأي جبة من �شوف.
)58( اأخرج الأثر اأبو جعفر الطربي يف تاريخه )تاريخ الأمم وامللوك( )جـ: 5 - �ص: 59(.

)59( رواه ابن اأبي �شيبة يف م�شنفه برقم )29536( )جـ:6 – �ص:69(وقال عنه الألباين: اإ�شناده �شحيح موقوفا )الإميان 
لبن اأبي �شيبة برقم )15((.
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ُد هذه الآية حتى اأ�شبح: {ڤ    æ قام احل�شن الب�شري من الليل ُي�شلِّي، فلم يزْل ُيردِّ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ } ]النحل:18[، فقيل له يف ذلك، 
فقال: »اإنَّ فيها ُمعتباً، ما َتْرفُع َطرفاً ول َتَُردُّ اإل وقع على نعمٍة، وما ل نعلُم من 

ِنَعِم اهلِل اأكرُث«)60(.

æ  قال تعالى: {ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ } ]النحل:18[، 
قال الإمام اأبو �شليمان الداراين: »اإين لأخرج من منزيل، فما يقع ب�سري على �سيء، 

اإل راأيت هلل عليَّ فيه نعمة، اأو يل فيه ِعبة«)61(.

æ  جاء رجل اإلى »يون�ص بن ُعبيد العبدي«، ف�شكا اإليه �شيقًا من حاله ومعا�شه واغتمامًا 
ك بب�سرك مئة األف ؟!، قال الرجل: ل!، قال: فب�سمعك؟!،  بذلك!، فقال له يون�ص: »اأي�سرُّ
ره ِنَعَم اهلل عليه!،  قال: ل!، قال: فبل�سانك؟!، قال: ل!، قال: فبعقلك؟!، قال: ل!، .. وَذكَّ

ثم قال يون�ص: اأرى لك مئني األوفاً واأنت ت�سكو احلاجة!«)62(.  

æ  قال �شالح بن جناح الدم�شقي لبنه: »يا بني، اإذا مر بك يوم وليلة قد �سلم فيها 
دينك، وج�سمك، ومالك، وعيالك، فاأكرث ال�سكر هلل تعالى، فكم من م�سلوب دينه، 

ومنزوع ملكه، ومهتوك �سرته، ومق�سوم ظهره يف ذلك اليوم، واأنت يف عافية«)63(.

æ  قال الأ�شبهاين: » اأراد اأحد اخللفاء اأن يكتب جراية)64( اإلى اأحد العلماء، 
عني،  جرايته  يقطع  مل  عليَّ  غ�سب  اإذا  من  جراية  يف  اأنا  اأريده!،  ل  العامِل:  فقال 

قال اهلل  : {ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  
ھ  }]العنكبوت:60[«)65(.

 – الر�شد  الأثر: )53(، )النا�شر: مكتبة  برقم  الليل( )�ص: 159(،  وقيام  الدنيا يف كتاب )التهجد  اأبي  ابن  )60(اأخرجه 
بتحقيق: م�شلح احلارثي - الطبعة الأولى 1418 هـ(. 

)61()تف�شري القراآن الكرمي( لبن كثري )اآل عمران -  الآية: 191( وعزاه لبن اأبي الدنيا يف كتابه )التفكر والعتبار(.
)62( )�شري اأعالم النبالء( للذهبي )�ص: 4296(، يف ترجمة »يون�ص بن ُعبيد بن دينار العبدي«، برقم الرتجمة: )6887(.

)63( )تاريخ دم�شق( لبن ع�شاكر )جـ: 23 – �ص:  325(.
)64( اجلراية: الرزق الذي يجري على ال�شخ�ص من بيت املال.

)65( )احلجة يف بيان املحجة و�شرح عقيدة اأهل ال�شنة( لأبي القا�شم ا�شماعيل بن حممد الأ�شبهاين: )جـ:1 – �ص:136 - 137(.
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ماء!  فقال:  لي�شربه  مباء  الر�شيد  فدعا  الر�شيد  على  يومًا  اك  ال�شمرّ ابن  دخل   æ
نا�سدتك اهلل يا اأمري املوؤمنني، اأراأيت لو ُمنعت من �سربه، ما الذي كنت فاعله؟ فقال: 
كنت اأفتديه بن�سف ملكي!، فقال: ا�سرب هنيئاً لك، فلما فرغ من �شربه قال: نا�سدتك 
اهلل، اأراأيت لو منعت من خروجه ماذا كنت تفعل؟ قال: كنت اأفتديه بن�سف ملكي، 

فقال: اإن ملكاً يفتدى ب�سربة ماء خلليق باأل ُيناف�ض عليه!«)66(.

 æ  قال تعالى: {ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  
زق  قال ابن عا�شور: » لو َب�سط اهلل الرِّ ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ   ۆ}]ال�شورى:27[، 
َقه ن�سيان اللتجاء  للنا�ض كلِِّهم لكان َب�سطه مف�سداً لهم؛ لأن الذي ي�ستغني يتطرَّ
لهم  الآجل  املوؤمنني  خري  من  فكان  النا�ض،  على  العتداء  على  ويحِمُله  اهلل،  اإلى 
تدبري هذا  اهلل من  اأرادها  بحكمة  ذلك منوطاً  وكان  زق،  الرِّ لهم يف  ُيب�سط  ل  اأن 

ِرُد يف النا�ض موؤمِنهم وكافرهم، قال تعالى: {گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   العامَل، َتطَّ
ڱ    ڱ   } ]العلق:6-7[، وقد كان يف ذلك للموؤمن فائدٌة اأخرى، وهي اأن ل َي�ْسَغلَُه 
ِغناه عن العمل الذي به يفوز يف الآخرة فال َت�سَغُله اأمواله عنه، وهذا العتبار هو 
وا له بعد �سالة ال�سبح وقد  �سُ الذي اأ�سار اإليه النبي ¤ حني قال لالأن�سار ملا َتَعرَّ
جاَءه مال من البحرين: )فواهلل ما الفقَر اأخ�سى عليكم، ولكن اأخ�سى عليكم اأن 
نيا، كما ُب�ِسطت على َمن كان َقبلكم، فَتناف�سوها كما َتناف�سوها،  ُتب�سَط عليكم الدُّ

وُتهِلَكُكم كما اأهلَكتهم()67(«)68(، وقال الألو�شي: »اإن اهلل حميٌط بخفّيات اأمور عباده 

ُر لكل واحد منهم يف كل وقت من اأوقاتهم ما يليق ب�ساأنه، فُيفِقر  وجالياها، َفُيَقدِّ
ولو  الربانية،  احلكمة  تقت�سيه  ح�سبما  وَيب�سط  وَيقب�ض  وُيعطي،  وَينع  وُيغِني، 

اأغناهم جميعا لَبغوا، ولو اأفقرهم لهلكوا«)69(.
)66()نرث الدر( لالآبي )جـ: 7 – �ص: 68(.

)67( متفق عليه: رواه البخاري برقم )4015(، ورواه م�شلم برقم )2961(.
)68( تف�شري )التحرير والتنوير( لبن عا�شور عند تف�شري: ]ال�شورى: 27[.

)69( تف�شري )روح املعاين( لالآلو�شي عند تف�شري: ]ال�شورى: 27[.
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الـمجـمـوعـ 21ـة

مو�سوع الأ�سماء: اْلِهَداَيُة

)74 - 73 - 72 - 71 - 70(

اُح احَلقُّ - املُِبنُي - اْلَهاِدي - احَلكُم - الَفتَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

: ورد يف القراآن الكرمي )11 مرة(، منها قوله تعالى:{ۇ  ۆ  ۆ   æ احَلقُّ
ۈۈ  ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ}]املوؤمنون : 116[، ومن ال�سنة حديث ابن 
، ووعدك  عبا�س  يف ا�ستفتاح الر�سول اهلل ¤ �سالته من الليل، وفيه: ).. اأَْنَت احَلقُّ

.)1().. ، وقولك احَلقُّ احَلقُّ

ے  ے  ۓ   املُِبنُي: ورد يف القراآن الكرمي مرة واحدة، يف قوله تعالى: {    æ
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ}]النور:25[، ومل يرد يف ال�سنة ب�سند �سحيح.
ائ  ائ   تعالى:{  قوله  يف  )مييرتيين(  الييكييرمي  الييقييراآن  يف  ورد  ــاِدي:  ــَه اْل  æ
ەئ   ەئ}]الفرقان:31[، وقوله تعالى: { ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ   

ەئ} ]احلج:54[، ومل يرد اال�سم يف ال�سنة ب�سند �سحيح.
القراآن الكرمي مرة واحدة يف قوله تعالى:{ک  ک   گ   احَلكُم: ورد يف   æ
گ}]االأنعام:114[، ومن ال�سنة قوله ¤: ).. اإنَّ اهلل هو احَلَكم، واإليه احُلكم()2(.

اُح: ورد يف القراآن الكرمي مرة واحدة يف قوله تعالى:{ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک   æ الَفتَّ
ک  ک  ک  گ  گ  گ}]�سباأ:26[، ومل يرد اال�سم يف ال�سنة ب�سند �سحيح.

)1( رواه البخاري برقم )6317(.
)2( رواه اأبو داود والن�سائي و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع )1845(.
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ثانيًا: املعنى اللغوي:

 ) : م�سدر يف معنى الفاعل على وزن )َفْعل(، ُا�سُتعِمل ا�سمًا للمو�سوف بي)احَلقِّ æ  احَلقُّ
على �سبيل املبالغة، وعند اأهل اللغة والنحو فاإن من يو�سف بامل�سدر ي�سبح وكاأنه قد �سار 
 : امل�سدر بعينه؛ ل�شدة متثل املعنى فيه، ت�سريف فعله: حقَّ َيُحّق َحّقًا، فهو حاّق، واحلقُّ
�شيء �شحَّ  به، وكل  واالعتتراف  اإثباته،  ويلزم  اإنكاره،  ي�شع  ما ال  وهو  الباطل،  نقي�س 
، يقال: حقَّ ال�شيء َيُحقُّ َحّقاً: اأي وجب يجب وجوباً، وكان منه  وجوده وكونه فهو حقٌّ
على يقن، ومنه قول اهلل تعالى: {  ے       ۓ  ۓ  ڭ}]احلاقة:1-2[، �شميت القيامة 
تتقُّ فيها االأمتتور من غري �شك، وتعرف على حقيقتها، ويتحقق وعد  َتِ بذلك الأنها 
( املتحقق وجوده واإلهيته، وهو ذو احلقِّ يف اأمره، ونهيه،  اهلل ووعيده، فاهلل هو )احلقُّ

ووعده ووعيده، وجميع ما اأنزل على ل�شان ر�شله، وما ُعِبد من دونه هو الباطل)3(.

æ  املُِبنُي: ا�سم الفاعل من الفعل الرباعي )اأباَن(، والفعل ي�ستعمل الزمًا ومتعديًا، وت�سريفه: 
الالزم  الفعل  كان م�سدره  اإن  واملُِبنُي  واأظهره،  اأو�شحه  ال�سيء:  واأباَن  ُمِبني،  فهو  اإبانًة،  ُيبن  اأباَن 

ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   {ٺ   تعالى:  قوله  ومنه  بنف�شه،  التتظتتاهتتر  التتبتتنيِّ  فمعناه: 
ٌ ظاهٌر منري بنف�شه ويراه كل اأحد، واإن كان م�سدره  ٿ}]احلجر:18[ اأي: �شهاب بنيِّ

الفعل املتعدي فمعناه: املُظهر للحق من الباطل، حتى بان وظهر، ومنه قوله تعالى: { ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ}]الزخرف:2[، اأي: كتاٌب اأَباَن ُطُرَق الهدى من طرق ال�شاللة، 
واأَبان كلَّ ما تتاج اإليه االأُّمة، فاهلل  هو )املُِبُن(: البنيِّ اأمره، وربوبيته، وملكوته، 

وكذلك: اأبان للخلق ما احتاجوا اإليه من اأمور الدنيا والدين واالآخرة)4(.

æ  اْلَهاِدي: ا�سم فاعل، للمو�سوف بي)الهداية(، فعله: هَدى َيهدي ُهدًى وَهْديًا وِهدايَة، 

)3( انظر: )ل�سان العرب( )جي:10 - �س:49( )مادة: حقق(، و)االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جي:1 - �س: 45(، و)ا�ستقاق 
اأ�سماء اهلل( الأبي القا�سم الزجاجي )�س: 178(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�س:76(. وتف�سري )الطربي( و)ابن كثري( عند 

تف�سري: ]احلاقة:1[.
)4( انظر: )ل�سان العرب( )جي:13 - �س:68( )مادة: بن(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( الأبي القا�سم الزجاجي )�س: 180(، 

و)احلجة يف املحجة( لالأ�سبهاين )جي: 1 - �س: 143(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ب ي ن(.
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والداللة  االإر�شاد  والهداية:  ودَلّه،  اأر�شده  احلائر:  وَهَدى  الدليل،  و)اْلَهاِدُي(:  هاٍد،  فهو 
َفهم َطريَق معرفته حتى  َر ِعباَده وعرَّ على ما يو�شل اإلى املطلوب، و)اْلَهاِدُي(: الذي َب�شَّ
وا بُرُبوبيَّته، وَهدى كل خملوق اإِلى ما ال ُبدَّ له منه يف َبقائه، وَدوام وُجوده)5(، قال  اأَقرُّ
تعالى: { ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ   ەئ}]احلج:54[، قال ابن جرير: »واإن 

اهلل ملُر�شد الذين اآمنوا باهلل ور�شوله اإلى احلّق القا�شد، واحلّق الوا�شح«)6(.

احَلكُم: �سفة م�سبهة با�سم الفاعل )احلاكم(، وت�سريفه: حَكَم َيحُكم ُحْكمًا، فهو    æ
حاكم، ويدور اأ�سل مادة )احُلْكم( يف اللغة على »املنع«، و�سمي القا�سي َحكمًا الأنه مينع اأحد 
ويف�شل  يَحكم  التتذي  القا�شي  هو  في)احَلَكُم(:  االآختتر،  حق  على  التعدي  من  اخل�شمني 
ويق�شي يف �شائر االأمور، وا�سم الفاعل )احلاكم( مل يرد يف الكتاب وال�سنة مفردًا مطلقًا كا�سم 

، واإمنا ورد مقيدا باالإ�سافة يف خم�س موا�سع منها قوله تعالى: { ې  ې  ې  ېى   هلل 
ى  ائ     ائ}]االأعراف:87[، وقوله تعالى: {ڃ  ڃ  ڃ    ڃ}]التن:8[، 
اأبلغ واأمدح  فلم يثبته الكثري من العلماء كا�سم مطلق �سمن اأ�سماء اهلل احل�سنى، و)احَلَكُم( 
واأكمل من )احَلاِكم( الأن )احَلَكم(هو الذي يكون متخ�ش�شاً باحُلْكِم واأهاًل له؛ فال َيْحُكُم 
اإال باحلق، و)احَلاِكم( كل من يحكم، وقد يكون من غري اأهله فيحكم بغري احلق وال�سواب)7(.

ال، من ا�سم الفاعل )الفاحت(، فعله: َفَتَح َيْفَتح  اُح: �سيغة مبالغة، على وزن فعَّ æ  الَفتَّ
َفْتحًا، فهو فاحت، و)الَفْتح( نقي�س االإِغالق وخالفه، وفتح الق�شية: ف�شل االأمر فيها، واأزال 
االإغالق عنها، والَفْتح نوعان: اأحدهما ُيْدَرُك بالب�شر، كفتح الباب والقفل واملتاع، نحو 
الرزق  بالب�شرية كفتح  ونوع يدرك  ٿ  ٹ    ٹ}]يو�سف:65[،  تعالى: {  قوله 
)5( انظر: )ل�سان العرب( )جي:15 - �س:353( )مادة: هدي(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( الأبي القا�سم الزجاجي )�س: 187(، 

ومعجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: هي د ى(.
)6( تف�سري )جامع البيان يف تف�سري القراآن( للطربي عند تف�سري: ]احلج:54[.

)7( انظر: )ل�سان العرب( )جي:12 - �س:140( )مادة: حكم(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( الأبي القا�سم الزجاجي )�س: 61(، 
و)املفردات( لالأ�سفهاين )مادة: حكم( )�س:167(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى: درا�سة يف الِبنية والداللة( الأحمد خمتار عمر 
)�س: 51(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ح ك م(، وتف�سري )النكت والعيون( للماوردي عند 

تف�سري ]االأنعام:114[.
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والرحمة والربكة والن�شر والعلم وغريها، نحو قوله تعالى: { پ  پ  پ   ڀ  
ڀ  ڀ}]االأعراف:96[، وقوله تعالى: {ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ}]فاطر:2[، وقوله تعالى: { ىئ  يئ  جب   حب  خب}]البقرة:76[)8(، قال 
البقاعي: »)الَفّتاُح(: البليغ الفتح مِلا انغلق، فلم يقدر اأحد على فتحه«)9(، وقال االألو�سي: 
واإحقاق  ال�شرك  كاإبطال  بالوا�شحة  فكيف  املنغلقة،  الق�شايا  يف  القا�شي  »)الَفّتاُح(: 

التوحيد، اأو القا�شي يف كل ق�شية خفية كانت اأو وا�شحة«)10(.

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

( املتحقق  : »املوجود حقيقة، املتحقق وجوده واإلهيته«)11(، قال اخلطابي: »)احَلقُّ æ  احَلقُّ
(: ما ال  كونه ووجوده، وكل �شيء �شح وجوده وكونه، فهو حق«)12(، وقال احلليمي: »)احَلقُّ
ي�شع اإنكاره، ويلزم اإثباته واالعراف به، ووجود الباري عزَّ ذكره اأولى ما يجب االعراف 
به، وال ي�شع جحوده، اإذ ال ُمْثَبت يتظاهر عليه من الدالئل البينة الباهرة ما تظاهرت على 
واجب  فهو  ذاته و�شفاته،  يف   ) »)احَلييقُّ ال�سعدي:  ال�سيخ  وقال  ثناوؤه«)13(،  البارئ جلَّ  وجود 
الوجود، كامل ال�شفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، وال وجود ل�شيء من االأ�شياء اإال به، 
فهو الذي مل يزل -وال يزال- باجلالل واجلمال والكمال مو�شوفاً، ومل يزل -وال يزال- 
باالإح�شان معروفاً؛ فقوله حق، وفعله حق، ولقاوؤه حق، ور�شله حق، وكتبه حق، ودينه هو 

{ہ   اإليه فهو حق:  ُيْن�َشتُب  �شتريك له هي احلتتق، وكل �شيء  احلتتق، وعبادته وحتده ال 
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  }]احلج:62[«)14(.

)8( انظر: )املفردات( لالأ�سفهاين )مادة: فتح( )�س:479(، و)ل�سان العرب( )جي:2 - �س:538( )مادة: فتح(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى: 
درا�سة يف الِبنية والداللة( الأحمد خمتار عمر )�س:68-69(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ف ت ح(.

)9( تف�سري )نظم الدرر( للبقاعي عند تف�سري: ]�سباأ:26[.
)10( تف�سري )روح املعاين( لالآلو�سي عند تف�سري: ]�سباأ:26[.

)11( )النهاية( البن االأثري )جي : 1 - �س: 413( )مادة: حقق( والقول البن االأثري.
)12( )�ساأن الدعاء( الأبي �سليمان اخلطابي )�س:76(.

)13( )االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي: )جي:1 – �س: 45 - 46( ونقل فيه قول احلليمي.
)14( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 20(.
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æ املُِبنُي: »البننِّ الظاهر، املظهر للحق من الباطل«)15(، قال الزجاجي: »)املُِبُن( 
ح لهم االأعمال املوجبة لثوابه، واالأعمال املوجبة  املبني لعباده �شبيَل الر�شاد، واملو�شِّ
ُ اأْمرُه يف  لعقابه، واملبني لهم ما ياأتونه وَيذُرونه«)16(، ويقول اخلطابي: »)املُِبُن( الَبنيِّ
الوحدانية، واإنه ال �شريك له«)17(، وقال االأ�سبهاين: »)املُِبُن( البنيِّ اأمره، وقيل: البنيِّ 
الربوبية وامللكوت.. وقيل: اأبان للخلق ما احتاجوا اإليه«)18( ويقول احلليمي: »)املُِبُن( 
الذي ال يخفى وال ينكتم، والبارئ -جل ثناوؤه- لي�س بخاف وال منكتم؛ الأن له من 

االأفعال الدالة عليه ما ي�شتحيل معها اأن يخفى«)19(.

æ  اْلَهاِدي: »الذي بهدايته اهتدى اأهل واليته، وبهدايته اهتدى احليوان ملا ُي�سلحه، 
اأراد من  ِبتتُهتتداُه على من  َمتتنَّ  التتذي  »)اْلييَهيياِدُي(  قال اخلطابي:  ي�سره«)20(،  ما  واتقى 

ىب         مب   خب    حب    } تعالى:  كقوله  توحيده،  بنوِر  واأكرمه  بهدايته،  ُه  فخ�شَّ عباده، 
يب  جت}]يون�س:25[، وهو الذي َهَدى �شائر اخَلْلِق من احليوان اإلى م�شاحلها، 

تعالى: {مت  ىت   كقوله  واملهالك؟،  امل�شارَّ  تتقي  ْزق، وكيف  التترِّ واألهمها كيف تطلب 
يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج}]طه:50[«)21(، وقال الزجاجي: »)اْلَهاِدُي( يهدي 
«)22(، وقال  بة منه  م عليه، وعلى �شبيل اخلري واالأعمال املقرِّ عباده اإليه، وَيُدلهُّ
دفع  واإلى  املنافع،  اإلى جميع  عباَده  وُير�شد  َيهدي  الذي  »)اْلَهاِدُي(  ال�سعدي:  ال�سيخ 
وُيلهمهم  والت�شديد،  التوفيق  لهداية  وَيهديهم  يعلمون،  ال  ما  وُيعلمهم  امل�شار، 

التقوى، ويجعل قلوبهم منيبًة اإليه، منقادًة الأمره«)23(.

)15( معجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ب ي ن(.
)16( )ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( الأبي القا�سم الزجاجي )�س: 181(.

)17( )�ساأن الدعاء( الأبي �سليمان اخلطابي )�س:102(.
)18( )احلجة يف املحجة( لالأ�سبهاين )جي: 1 - �س: 143(.

)19(  )االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جي: 1 - �س: 46(.
)20( )االعتقاد والهداية اإلى �سبيل الر�ساد( للبيهقي )�س:46(.

)21( )�ساأن الدعاء( الأبي �سليمان اخلطابي )�س: 96-95(.
)22( )ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( الأبي القا�سم الزجاجي )�س: 187(.

)23( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 20(.
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�س باحلكم الذي ال ُيْنَق�س حكمه«)24(، يقول اخلطابي:  æ احَلكُم: »احلاكم املتخ�سّ
»)احَلكُم( احلاكم.. وهو الذي �َشِلَم لته احُلْكُم، وُردَّ اإليه فيه االأمر كقوله تعالى: { ڱ    
ڱ     ں  ں}]الق�ش�س: 88[«)25(، ويقول القرطبي: »)احَلكُم( من له احلكم، وهو 
تنفيذ الق�شايا واإم�شاء االأوامر والنواهي«)26(، ويقول احلليمي: »)احَلكُم( هو الذي له 
احلكم، واأ�شل احلكم منع الف�شاد، و�شرائع اهلل -تعالى- كلها ا�شت�شالح للعباد«)27(، 
بعدله  واالآختترة  الدنيا  الذي يحكم بني عباده يف   .. »)احَلكُم(  ال�سعدي:  ال�سيخ  وقال 
ل اأحداً وزر اأحد، وال يجازي العبد باأكرث من  وق�شطه، فال يظلم مثقال ذرة، وال ُيحمِّ

ذنبه، ويوؤدي احلقوق اإلى اأهلها، فال يدع �شاحب حق اإال و�شل اإليه حقه«)28(.

اُح: القا�سي بن عباده، الكا�سف لكل منغلق وم�سكل، النا�سر لكل موؤمن، قال اخلطابي:  æ الَفتَّ
» )الَفتَّاُح( احلاكم بني عباده .. وقد يكون معناه -اأي�سًا- الذي يفتح اأبواب الرزق والرحمة 
ب�شائرهم،  وعيون  قلوبهم  ويفتح  واأ�شبابهم،  اأمتتورهتتم  من  عليهم  املنغلق  ويفتح  لعباده، 
هو  »)الَفتَّاُح(  احلليمي:  وقال  النا�شر«)29(،  مبعنى  -اأي�سًا-  الفاحت  ويكون  احلتتق،  ليب�شروا 
، ويخزي املبطل،  احلاكم: اأي يفتح ما انغلق بني عباده، ومييز احلق من الباطل، ويعلي امُلِحقَّ
وقد يكون ذلك منه يف الدنيا واالآختترة«)30(. ويقول البيهقي: »هو احلاكم بني عباده، ويكون 

)الَفتَّاُح( الذي يفتح املنغلق على عباده من اأمورهم ديناً ودنيا، ويكون مبعنى النا�شر«)31(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:
( املتحقق كونه  اُح: اإن اهلل  هو )احَلقُّ æ احَلقُّ - املُِبنُي - اْلَهاِدي - احَلكُم - الَفتَّ
ووجوده، وهو ذو احلق يف اأمره ونهيه، ووعده ووعيده، وجميع ما اأنزل على ل�سان ر�سله واأنبيائه، 
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)24( تف�سري )التحرير والتنوير( البن عا�سور عند تف�سري: ]االأنعام: 114[.
)25( )�ساأن الدعاء( الأبي �سليمان اخلطابي )�س:61(.

)26( )االأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�سن جبل وطارق اأحمد حممد )جي:1-�س:438(.
)27( )االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جي: 1 - �س: 199(.

)28( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 19(.
)29( )�ساأن الدعاء( الأبي �سليمان اخلطابي �س )56(.

)30( )االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جي: 1 - �س: 164( اأورد فيه قول احلليمي.
)31( )االعتقاد والهداية اإلى �سبيل الر�ساد( للبيهقي )�س: 39(.
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وهو -�سبحانه )املُِبُن( الذي وعد عباده اأن يبن لهم هذا احلق، واأن يقيم عليهم احلجة ببيانه، 
حت   جت   يب   مبىب   خب   حب     جب   يئ   مئىئ   حئ   جئ     {ی   �سبحانه:  قييال  كما 
جخ}البقرة:256[.  مح   جح   حجمج   يث   ىث   مث   جث   يت   ىت    مت   خت  
ومن رحمته  بعباده اأن نّوع بيانه لهذا احلق من خالل الفطرة اليتي فطر النا�س عليهيا، ومن 

خيالل اآييات الكون واخللق، كما قال �سبحانه: {وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ}]ف�سلت:53[، ومن خالل اإر�سال الر�سل، واإنزال الكتب، كما قال �سبحانه: 
حتى  ڦ}]النحل:44[،  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ    }
بان احلق من الباطل، بيانًا �سافيًا تقوم به احلجة؛ وهذا البيان هو ما اأطلق عليه العلماء )هداية 
ف اهلل مبوجبها طريقي اخلري وال�سر، و�سبيلي النجاة والهالك، وهو  البيان واالإر�شاد( التي عرَّ

ائ  ى  ى  ې  ې  {ې  تعالى:  قال  كما  )اْلييَهيياِدي(  ا�سمه   مقت�سى 
ائ   ەئ ەئ} ]الن�ساء:26[، وهذه الهداية ال ت�شتلزُم الهدى التام، فاإنها �شبٌب و�شرط ال 
موجب، واأما الهداية امل�ستلزمة لالهتداء فهي )هداية التوفيق واالإلهام(، كما يف قوله تعالى: 

{ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ} ]فاطر:8[. وقوله تعالى: { ک   ک  گ  گ  
والعي، وقد يخفى عليها  وال�سبهات  لل�سهوات  والقلوب معر�سة  گ  گ}]االأحزاب:4[ 
وعندئذ  االختالف،  ويحدث  ال�سالل،  فيكون  الوا�سحة،  والداللة  املعجز،  البيان  بعد  احلق  هذا 
فاهلل هو )احَلكُم(، وهو اأولى من يتحاكم النا�س اإلى قوله الف�سل املحكم، كما قال اهلل �سبحانه 

ې  ې   }  : وقيوله  ]ال�سييورى:10[،  ېئ}  ۈئ  ۈئ   ۇئ ۆئ ۆئ  {وئ ۇئ  وتعالى: 
والِكرب واحل�سد  الظلم واجلهل  االأنف�س من  بع�س  ومِلَا جبلت عليه  ]االأنبياء:112[.  ې   ى} 
احلق  جميء  من  بد  ال  وهنا  اأهله،  وتعادي  احلييق،  تقبل  وال  اهلل،  حلكم  االنقياد  تاأبى  قد  فاإنها 
اأثر ر�ساه  وظهوره، فيق�سي اهلل )الَفتَّاُح( بحكمه، ويفتح على املوؤمنن برحمته ون�سره، باإظهار 

على اأوليائه، وغ�سبه على اأعدائه، قال تعالى: {ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
ۆ    ۆ            {ۇ    : �سعيب  عن  حكايية  -تعالى-  وقييال  گ}]�سباأ:26[،  گ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  
ائ     ائ} اإلى قوله تعالى: { ڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک     ک  
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ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ}]االأعراف:91-87[.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:
وهي �شفٌة   ) ييقنِّ »�شفة )احْلَ )احَلييّق(  ا�سمه -�سبحانه  امل�ستقة من  ال�سفة   : احَلقُّ  æ

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ      تعالى: {  وال�شنة«)32(، قال  بالكتاب  ثابتٌة هلل  
پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ}]احلج : 6[، ومن ال�سنة حديث ابن عبا�س  يف ا�ستفتاح الر�سول 
()33(، »وا�شم اهلل  ، وقولك احَلقُّ ، ووعدك احَلقُّ اهلل ¤ �سالته من الليل، وفيه: ) اأَْنَت احَلقُّ
)احَلّق( دل على و�شف ذات وفعل معاً، فباعتبار اأن احلق و�شف الزم له ي�شتحيل و�شفه 

ب�شده فهو و�شف ذات، وباعتبار اإحقاقه احلق وتعلقه باملمكنات فهو و�شف فعل«)34(.

)االإبييانيية(«)35(،  »�شفة  )املُِبن(  -�سبحانه  ا�سمه  من  امل�ستقة  ال�سفة  املُِبنُي:   æ
وهي �شفٌة ثابتٌة هلل  بالكتاب العزيز، يف قوله تعالى: { ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ}]النور:25[، وقال تعالى: { گ      گ  گ  ڳ   
ڳ  ڳ   ڳ}]البقرة:187[، »وعلى تقدير اأن ا�شم اهلل )املُِبن( من الفعل 

)اأبان( فهو يدل على و�شف فعل«)36(. 

ال�شفات  »ومن  )الهداية(  �سفة  )اْلَهاِدي(  ا�سمه   من  امل�ستقة  ال�سفة  اْلَهاِدي:   æ
)الهداية  وهما  متقابلتني  ل�شفتني  اإثتتبتتات  فيه  وهتتذا  ويتت�تتشتتل(،  )يتتهتتدي  قتتولتته:  املتقابلة 

وال�شاللة(.. وهداية اهلل  �شفة من �شفات االأفعال«)37(، قال تعالى:{ک  ک  ک  گ  
گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ}]الق�س�س:56[، ومن ال�سنة قوله ¤ يف احلديث القد�سي: 

).. يا عبادي،.. كلكم �سال اإل من هديته، فا�ستهدوين اأهدكم..()38(.
)33( رواه البخاري برقم )6317(. ( لل�سقاف )�س: 99(.   )32( )�سفات اهلل 

)34( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س: 391 (  )احلق(.
)35( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:394(  )املبن(.
)36( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س: 395(  )املبن(.

)37( )�سل�سلة االأ�سماء وال�سفات )7(( لل�سيخ حممد احل�سن الددو ال�سنقيطي.
)38( رواه م�سلم برقم )2577(.
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وهي  )احُلْكم(  »�شفة  )احَلكم(  -�سبحانه  ا�سمه  من  امل�ستقة  ال�سفة  احَلكُم:   æ
ۉ  ې  ې    } تعالى:  قال  وال�شنة«)39(،  بالكتاب  ثابتٌة هلل   فعلية  �شفٌة 
ې  ېى  ى  ائ     ائ}]االأعراف : 87[، ومن ال�سنة قوله ¤: )ما من �ساحب 
كنز ل يوؤدي زكاته، اإل اأحمي عليه يف نار جهنم، فيجعل �سفائح، فيكوى بها جنباه 

وجبينه، حتى يحكم اهلل بني عباده()40(.

وهي  )اْلَفْتح(  »�شفة  )الَفتَّاح(  -�سبحانه  ا�سمه  من  امل�ستقة  ال�سفة  اُح:  الَفتَّ  æ
�شفٌة فعلية ثابتٌة هلل بالكتاب وال�شنة«)41(، قال تعالى:{ ک  ک     ک  ک  گ  
گ  گ  گ  ڳ}]االأعراف:89[، ومن ال�سنة قوله ¤ يف غزوة خيرب: )لأعطني 

هذه الراية رجاًل يحب اهلل ور�سوله، يفتح اهلل على يديه()42(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

( مرة واحدة يف قوله تعالى: {ے   æ  املُِبنُي: ورد االقرتان مع ا�سمه �سبحانه )احَلقُّ
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ}]النور:25[، وال�سر يف ذلك - واهلل 
اأعلم - كما يقول الرازي: »اإمنا �شمي باحلق، الأن عبادته هي احلق دون عبادة غريه، اأو 
الأنه احلق فيما ياأمر به دون غريه، ومعنى { امْلُِبُن } يوؤيد ما قلنا؛ الأن املحق فيما 
يخاطب به هو املبني من حيث يبني ال�شحيح بكالمه دون غريه«)43(، فاهلل -�سبحانه 
(، ورحمة بعباده اأو�سح لهم من احلجج واالآيات ما يبن لهم اأنه اهلل احلق  وتعالى- هو )احَلقُّ

ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   �سبحانه:{وئ    قال  كما  هو  اإال  اإله  ال  الذي 
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ}]ف�سلت:53[، يقول ابن القيم: »ال بد اأن ُيري اهلل -�شبحانه- اأهل 
كل قرن من االآيات ما ُيبنِيّ لهم اأنه اهلل الذي ال اإله اإال هو، واأن ر�شله �شادقون«)44(.

)39( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:652-653( )احلكم(.
)40( رواه م�سلم برقم )987(.

)41( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:520( )الفتاح(.
)42( رواه م�سلم برقم )2405(.

)43( تف�سري )مفاتيح الغيب( للرازي عند تف�سري: ]النور: 25[.
)44( )التبيان يف اأميان القراآن( البن القيم )�س: 456 - 457(.
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رُي: ورد االقرتان مع ا�سمه -�سبحانه )اْلَهاِدي( ميرة واحدة يف قول اهلل تعالى:   �سِ النَّ  æ
ەئ}]الفرقان:31[،  ەئ    ائ   ائ   ىى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ     }
وال�سر يف ذلك - واهلل اأعلم - كما قال ال�سيخ عبدالعزيز اجلليل: »يبني اهلل -�شبحانه- اأن من 
�ُشنَّته اأن يقي�س لكل نبي عدواً من املجرمني، ولكن اهلل -�شبحانه- يتولى اأنبياءه بهدايتهم 
اإلى احلق، ون�شرتهم على اأهل الباطل من املجرمني فهو -�شبحانه- الذي يتولى اأنبياءه 
واأولياءه بالهداية - بكل معانيها - ون�شرتهم بجميع اأنواع الن�شرة«)45(، ويقول ال�سيخ حممد 
متويل ال�سعراوي: »{ ائ  ائ  ەئ   ەئ}]الفرقان:31[، اأن اهلل  �شيهديك اإلى 
الطريق الذي مبقت�شاه تنت�شر على هوؤالء جميعاً«)46(، قال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية: » قوام 
}]الفرقان:31[«)47( ،  ەئ  ەئ    ائ   ائ    } ين�شر:  و�شيف  يهدي،  كتاب  الدين 
فالثبات على هذا الدين، وحتقق الن�سر يف الدنيا واالآخرة متالزمان وال ينفكان عن بع�سهما البتة، 
حتى واإن كان طريق اهلل ومنهجه و�سبيله حمفوفا باملخاطر وامل�ساعب، وتكتنفه املخاوف واالأهوال، 
فنهايته اإلى الن�سر والتمكن ال حمالة، وهدايته اإلى الي�سر واالأمن وال�سالم، وهو وعد اهلل الذي 

وعد به اأنبياءه واأولياءه، يقول ال�سيخ ال�سعدي عند تف�سريه لقول اهلل تعالى: {ىئ  يئ   جب  حب  خب  
مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت  جث  مث  ىث   يث  حج  مج       جح  
مح}]احلج:15[: »معنى هذه االآية الكرمية: يا اأيها املعادي للر�شول حممد ¤، ال�شاعي 
يف اإطفاء دينه، الذي يظن بجهله، اأن �شعيه �شيفيده �شيئاً، اعلم اأنك مهما فعلت من االأ�شباب، 
و�شعيت يف كيد الر�شول، فاإن ذلك ال ُيذهب غيظك، وال ي�شفي كمدك، فلي�س لك قدرة يف 
ذلك، ولكن �شن�شري عليك براأْيٍ، تتمكن به من �شفاء غيظك، ومن قطع الن�شر عن الر�شول 
اإن كان ممكناً!، ائت االأمر مع بابه، وارتق اإليه باأ�شبابه، اعمد اإلى حبل من ليف اأو غريه، 
ثم َعّلْقُه يف ال�شماء، ثم ا�شعد به حتى ت�شل اإلى االأبواب التي ينزل منها الن�شر، ف�شدها 
واأغلقها واقطعها، فبهذه احلال ت�شفي غيظك، فهذا هو الراأي واملكيدة، واأما ما �شوى هذه 
احلال فال يخطر ببالك اأنك ت�شفي بها غيظك، ولو �شاعدك من �شاعدك من اخللق. وهذه 

)45( )وهلل االأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�س: 474(.
)46( )تف�سري خواطر حممد متويل ال�سعراوي( عند تف�سري: ]الفرقان: 31[، )جي: 17 - �س:10433(.

)47()جمموع فتاوى �سيخ االإ�سالم ابن تيمية( )جي: 10 –  �س: 13(.
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االآية الكرمية، فيها من الوعد والب�شارة بن�شر اهلل لدينه ولر�شوله وعباده املوؤمنني ما ال 
يخفى، ومن تاأيي�س الكافرين، الذين يريدون اأن يطفوؤوا نور اهلل باأفواههم، واهلل متم نوره 

ولو كره الكافرون، اأي: و�شعوا مهما اأمكنهم«)48( .

æ اْلَعِليُم: ورد االقرتان مع ا�سمه  )الَفتَّاح( مرة واحدة يف قوله تعالى:{ژ   ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ}]�سباأ:26[، وال�سر يف ذلك - واهلل اأعلم 
- للداللة على كمال الفتح، وا�ستقامة احلكم، واأنه قائم على العدل والق�سط، ل�سدوره عن احلق 
، الذي ال تخفى عليه خافية، وال حتف بحكمه اأ�سباب اخلطاأ واجلور  املبن، العليم احلكيم 
النا�سئة عن اجلهل والعجز، يقول ابن عا�سور: »اأتبع {اْلَفتَّاُح} بي {اْلَعِليم} للداللة على اأن 
حكمه عْدُل حَم�س؛ الأنه عليم، ال تفُّ بحكمه اأ�شباب اخلطاأ واجلور النا�شئة عن اجلهل 

والعجز، واتباع ال�شعف النف�شاين النا�شئ عن اجلهل باالأحوال والعواقب«)49(.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:
 ، ، واأ�سماوؤه و�سفاته حقٌّ (، الذي ال �سك فيه وال ريب، فهو  حقٌّ اهلل   هو )احَلقُّ
 ، ، وجميع ما اأخرب به  حقٌّ ، ولقاوؤه حقٌّ ، ووعده حقٌّ ، ودينه و�سرعه حقٌّ واأفعاله واأقواله حقٌّ
نات ما يدل  وهو  )املُِبُن( الذي اأو�سح واأظهر واأنزل من الدالئل والرباهن واحلجج والبينِّ
توفيق  وهداية  واإر�شاد،  بيان  هداية  امل�شتقيم،  ال�شراط  اإلى  )اْلَهاِدُي(  احلق،  االإله  اأنه  على 
وهو  يريد،  ما  ويق�سي  �ساء،  مبا  عباده  بن  يحكم  وحده،  احلكم  له  الذي  )احَلكُم(  واإلهام، 

)اْلَفتَّاُح( الذي ين�سر اأولياءه، ويفتح املنغلق على عباده، فال راد حلكمه، وال معقب لق�سائه.

æ الأثر العملي:
جتريد املحبة هلل  وتعظيمه واإجالله حيث اإنه املوجود احلق، والرب احلق، واالإله . 1

احلق، واأنه من رحمته -�سبحانه- بعباده اأبان لهم احلق واالآيات يف االآفاق ويف االأنف�س 
)48( تف�سري ال�سعدي عند تف�سري: ]احلج: 15[، )�س: 484 - 485(.

)49( تف�سري )التحرير والتنوير( البن عا�سور عند تف�سري: ]�سباأ: 26[.
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الدالة على وجوده، واأقام عليهم احلجة باإنزال الكتب واإر�سال الر�سل وبهدايتهم هداية 
فهم بال�سر وحذرهم منه، ودعاهم  البيان واالإر�ساد، فاأبان لهم اخلري وحثهم عليه، وعرَّ
اإلى التحاكم اإلى حكمه، والتعلق به وحده الذي بيده مقاليد كل �سيء وهو الذي بيده 

مفاتيح العلم والهدى والرحمة والرزق والن�سر، ومفاتيح ما انغلق من االأمور.  
الر�سى والطماأنينة مبا ي�سيب املوؤمن من امل�سائب، واالإميان باأنها كائنة بعلم اهلل  . 2

واإرادته وحكمته، وهي حق ال باطل فيها وال عبث وال ظلم، والت�سليم التام الأحكامه  ال�سرعية 
فيما ياأمر به وينهى عنه، واليقن باأن اأحكام اهلل  كلها حق وخري.

، وتفرده . 3 مع اأن االآيات والبينات الكونية قد دلت العقول والفطر على وحدانية اهلل 
باخللق واالأمر، وهو ما تقوم به احلجة على املكلفن، اإال اأنه برحمته وف�سله  مل يق�سر 
احلجة على ذلك، بل اأر�سل الر�سل، وانزل الكتب حتى بان احلق من الباطل، والغي من 

الر�سد، قال تعالى: { ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ}]االإ�سراء:15[.  
ال�سدق يف احلديث، وقول احلق والتم�سك به، مهما كانت تبعاته؛ ولذا َعدَّ االإ�سالم . 4

›، عن  اأبي �سعيد اخلدري  اأف�سل اجلهاد كلمة حق عند �سلطان ظامل؛ حلديث 
النبي ¤ قال: )اأف�سل اجلهاد كلمة حق عند �سلطان جائر()50(.

�سعور العبد بافتقاره التام اإلى ربه -�سبحانه- يف طلب هداية التوفيق واالإلهام، التي . 5
ال ميلكها اإال اهلل  كما قال �سبحانه خماطبًا نبيه ¤ يف حر�سه على هداية عمه 

ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ        گ   گ   ک   ک   {ک   طالب:  اأبييي 
ڱ}]الق�س�س:56[، ولذا كان حريًا بالعبد اأن ي�ساأل ربه الهداية والتثبيت.

�سعي املوؤمن اإلى اأن يكون هاديًا اإلى اهلل  واإلى �سراطه امل�ستقيم؛ وذلك بن�سر العلم . 6
والدعوة اإلى اهلل -�سبحانه، واإر�ساد النا�س اإلى احلق، وحتذيرهم من الباطل.  

الثقة يف ن�سر اهلل  وفتحه لعباده املوؤمنن، فهو  الذي ياأتي بالفتح بن عباده . 7
املوؤمنن واأعدائه الكافرين، ومنه الن�سر والتمكن، فال يجوز بحال اأن يتطرق اإلى نف�س 

املوؤمن الياأ�س من فتحه  ون�سره اإذا اأبطاأ فله  احلكمة البالغة من ذلك.
)50( رواه االإمام اأحمد وابن ماجه و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم: )1100(.
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ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:
)احَلقُّ - املُِبُن - اْلَهاِدي - احَلكُم - الَفتَّاُح( من االأ�سماء الدالة على �سفة اهلل الذاتية 
دعاء  املنا�سب  من  كان  ولذا  واْلَفْتح(؛  واحُلْكم  والهداية  )االإبانة  الفعلية  اهلل  و�سفات  )احَلّق( 
ا�ستفتاح  الدعاء، ومن ذلك  اأغرا�س  با�سم )احَلّق( يف جميع  والثناء عليه  اإليه،  والتو�سل  اهلل، 
الر�سول اهلل ¤ �سالته من الليل: )اللهم لك احلمد، اأنت نور ال�سماوات والأر�ض ومن فيهّن، 
ووعدك  احلق،  اأنت  احلمد،  ولك  فيهن،  ومن  والأر�ــض  ال�سماوات  قيم  اأنت  احلمد،  ولك 

حق، وقولك حق، ولقاوؤك حق، واجلنة حق، والنار حق، وال�ساعة حق، والنبيون حق، 

اأنبت، وبك خا�سمت،  واإليك  اآمنت،  اأ�سلمت، وعليك توكلت، وبك  اللهم لك  وحممد حق، 

واإليك حاكمت، فاغفر يل ما قدمت وما اأخرت، وما اأ�سررت وما اأعلنت ..()51(، واأما اأ�سماوؤه 

)املُِبُن -  اْلَهاِدي - احَلكُم - الَفتَّاُح(، فللم�سلم اأن يدعو مبا �ساء من اأغرا�س الدعاء التي تنا�سب 
اأ�سكلت  قد  م�ساألة  لبيان  حاجة  يف  كان  اأو  حجته،  بيان  عن  عاجزًا  كان  كمن  االأ�سماء،  تلك  معاين 
عليه، اأو كان مظلومًا وال يجد دلياًل لرباءته، اأو �سندًا لتنفيذ ما حكم له، اأو الدعاء بالهداية للطريق 
امل�ستقيم، ومن ذلك قوله تعالى: { ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ}]البقرة:69[، وقوله 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       تعالى: {ٹ   ٹ  ٹ}]الفاحتة:6[، وقوله تعالى: { 
: { ڄ   ڃ  ڃ   ڃ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ}]االأعراف:43[، وقوله -تعالى- عن نوح 
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
لنا يف  »اللهم بني  قال:   ،‹ بن اخلطاب  االأثر من حديث عمر  ويف  ژ}]ال�سعراء:118[، 

ائ          ى   ى   ېې   ې    ې   {ۉ   البقرة:  يف  التي  فنزلت  �شفاء،  بيان  اخلمر 
عليه،  فقرئت  عمر  َفُدِعَي  ]البقرة:219[،  ۇئۆئ}  ۇئ   وئ    وئ    ەئ   ەئ   ائ  

قال: اللهم بني لنا يف اخلمر بيان �شفاء، فنزلت التي يف الن�ساء: {ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ثم قال:  َفُدِعَي عمر فقرئت عليه،  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے}]الن�ساء:43[، 

اللهم بني لنا يف اخلمر بيان �شفاء، فنزلت التي يف املائدة: {ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ} ]املائدة:91[، 

)51( رواه البخاري برقم )6317(.



433

َفُدِعَي عمر فقرئت عليه، فقال: انتهينا انتهينا«)52(، وحديث عائ�سة   اأنها �سئلت: باأي �سيء 
اإذا قام من الليل افتتح �شالته:  اإذا قام من الليل؟، قالت: كان  ¤ يفتتح �سالته  كان نبي اهلل 
)اللهم رب جربائيل وميكائيل واإ�سرافيل، فاطر ال�سماوات والأر�ض، عامل الغيب وال�سهادة، 
اأنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق باإذنك اإنك 

تهدي من ت�ساء اإلى �سراط م�ستقيم()53(، وحديث علي ›، قال: قال يل ر�سول اهلل ¤: )قل: 

اللهم اهدين و�سددين، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وال�سداد �سداد ال�سهم()54(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

قرَتٌة  اآزَر  وجه  وعلى  القيامِة،  يوَم  اآزَر  اأباه  اإبراهيُم  )يلقى   :¤ النبي  قال   æ
ني!، فيقول اأبوه: فاليوَم ل اأَع�سيك، فيقول  وغرَبٌة، فيقول له اإبراهيُم: اأمل اأُقْل لك ل تع�سِ

!، اإنك وعدَتني اأن ل ُتخزَيني يوَم ُيبعثون، فاأيُّ خزٍي اأخزى من اأبي  اإبراهيُم: يا ربِّ
مُت اجلنَة على الكافرين، ثم يقال: يا اإبراهيُم، ما  اإين حرَّ الأبعُد ؟ فيقول اهلُل تعالى: 

اِر()56(. ٍخ)55(، فيوؤخُذ بقوائِمه فُيلَقى يف النَّ حتت رجَليك؟ فينظر، فاإذا هو بِذيٍخ ُمتلطِّ

¤: )ل مَيَنَعنَّ َرُجاًل َهْيبُة  › قال: قال ر�سول اهلل  اأبي �سعيد اخلدري  æ  عن 
ا�ِض اأْن يقوَل بحقٍّ اإذا راآه، اأو �َسِهَدُه، اأو �َسِمَعُه()57(، فكان اأبو �سعيٍد اخلدري ›  النَّ

يقول: »َوِدْدُت اأينِّ مل اأَكن �َشِمْعُته«، ومل يرد بذلك كتم العمل اأو كره احلق؛ واإمنا االإ�سارة 
اإلى ثقل االأمانة، وِعَظم امل�سوؤولية، ولذا �سحَّ عنه › قوله: »فَحَملَني على ذلك اأن َرِكبت 
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)52( رواه الرتمذي و�سححه االألباين يف �سحيح الرتمذي برقم )2442(.
)53( رواه م�سلم برقم )770(.

)54( رواه م�سلم برقم )2725(.
)55( الذيخ: ال�سبع كثري ال�سعر. متلطخ: اأي اأنه قد مترغ ب�سيء فتلطخ به وقيل اأن هذا ال�سيء رجيع اأو دم اأو طن، قال ابن 
حجر: »وقد عينت الرواية االأخرى املراد واأنه االحتمال االأول )الرجيع( حيث قال: )فيتمرغ يف نتنه(«، وعن احلكمة من ذلك 
علق ابن حجر فقال: قيل احلكمة يف م�سخة لتنفر نف�س اإبراهيم منه ولئال يبقى يف النار على �سورته فيكون فيه غ�سا�سة على 
اإبراهيم وقيل احلكمة يف م�سخه �سبعا اأن ال�سبع من اأحمق احليوان واآزر كان من اأحمق الب�سر الأنه بعد اأن ظهر له من ولده 
من االآيات البينات اأ�سر على الكفر حتى مات. انظر )فتح الباري( البن حجر )�س: 2082( عند �سرح احلديث رقم )4769(.

)56( رواه البخاري برقم )3350( وبرقم )4769(.
ال�سل�سلة  يف  االألباين  و�سححه  ي�سري،  باختالف  واحلاكم  ماجة  وابن  والرتمذي  له،  واللفظ  اأحمد  االإمام  اأخرجه   )57(

ال�شحيحة، وقال: �شحيح على �شرط م�شلم: )جـ: 1 – �س: 323( عند تخريجه للحديث رقم )168(.
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اإلى ُمعاوية، فَمالأت اأُُذنيه، ثم َرجعت«، يق�سد: اأنه �سافر اإلى معاوية بن اأبي �سفيان › 
، ثم رجع اإلى املدينة، وقال ال�سيخ  وهو خليفة امل�سلمن يف ال�سام، فَمالأ اأُُذنيه بالنُّ�سح واحلقنِّ
املوؤكد عن كتمان احلق خوفا من  النهي  »ويف احلديث  االألباين معلقا على احلديث: 
النا�س، اأو طمعا يف املعا�س، فكل من كتمه خمافة اإيذائهم اإياه بنوع من اأنواع االإيذاء؛ 
اإيتتاه، ونحو ذلك، فهو  اأو خمافة عدم احرامهم  التترزق،  كال�شرب وال�شتم، وقطع 
داخل يف النهي وخمالف للنبي ¤، واإذا كان هذا حال من يكتم احلق وهو يعلمه؛ 
االأبرياء  امل�شلمني  على  بالباطل  ي�شهد  بل  بذلك،  يكتفى  ال  من  حال  يكون  فكيف 
ويتهمهم يف دينهم وعقيدتهم م�شايرة منه للرعاع، اأو خمافة اأن يتهموه هو اأي�شا 
بالباطل اإذا مل ي�شايرهم على �شاللهم واتهامهم؟!، فاللهم ثبتنا على احلق، واإذا 

اأردت بعبادك فتنة فاقب�شنا اإليك غري مفتونني«)58(.

æ  جاء االأخن�س بن �سريق اإلى اأبي  جهل بن ه�سام فقال له: »يا اأبا احلكم ما راأيك 
فيما �شمعت من حممد؟، قال: ماذا �شمعت؟، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف ال�شرف، 
اأطعموا فاأطعمنا، وحملوا فحملنا، واأعطوا فاأعطينا، حتى اإذا جتاثينا على الركب، 
ال�شماء، فمتى ندرك هذه؟!،  الوحي من  ياأتيه  وكنا كفر�شي رهتتان، قالوا منا نبي 

واهلل ال نوؤمن به اأبدا وال ن�شّدقه، فقام عنه االأخن�س وتركه«)59(.

æ  ملا اختار عقبة بن نافع مو�شعا ملدينة القريوان، قال له اأ�شحابه: »اإنك اأمرتنا 
ببناء يف �شعار وغيا�س ال ترام، ونحن نخاف من ال�شباع واحليات وغري ذلك من دواب 
االأر�س!، وكان يف ع�شكره ثمانية ع�شر رجاًل من اأ�شحاب ر�شول اهلل ¤  و�شائرهم 
من التابعني. فدعا اهلل �شبحانه، واأ�شحابه يوؤمنون على دعائه، وم�شى اإلى ال�شبخة 
وواديها ونادى: اأيتها احليات وال�شباع نحن اأ�شحاب ر�شول اهلل ¤ فارحلوا عنا، فاإّنا 
اأمتتر معجب!،  اإلتتى  ذلك  بعد  النا�س  قتلناه!، فنظر  بعد هذا  نازلون، ومن وجدناه 
من اأن ال�شباع تخرج من ال�شعار وهي تمل اأ�شبالها �شمعاً وطاعة!، والذئب يحمل 

)58( انظر: ال�سل�سلة ال�سحيحة، )جي: 1 – �س: 324 - 325( عند تخريجه للحديث رقم )168(.
)59( )�سرية النبي ¤( البن ه�سام )جي : 1 - �س: 338(.
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جروه، واحلية تمل اأوالدها، ونادى يف النا�س: كفوا عنهم حتى يرحلوا عنا!، فلما 
اأهل  فاأقام  ال�شجر  اأن يقطعوا  اأمرهم  والهوام،  وال�شباع  الوح�س  خرج ما فيها من 
اأفريقية بعد ذلك اأربعني عاما ال يرون فيها حيًة اأو عقرباً وال �شبعاً!، فاختط عقبة 
اأوال دار االإمارة ثم اأتى اإلى مو�شع امل�شجد االأعظم فاختطه، فاختلف عليه النا�س 
اأهل املغرب �شي�شعون قبلتهم على قبلة هذا امل�شجد،  اإن جميع  يف القبلة! وقالوا: 
فاأجهد نف�شك يف تقوميها!، فاأقاموا اأياما ينظرون اإلى مطالع ال�شتاء وال�شيف من 
النجوم وم�شارق ال�شم�س، فلما راأى اأمرهم قد اختلف بات مغموماً!، فدعا اهلل  
اأن يفرج عنهم، فاأتاه اآت يف منامه فقال له: اإذا اأ�شبحت فخذ اللواء يف يدك، واجعله 
اأحد من امل�شلمني غريك،  على عنقك، فاإنك ت�شمع بني يديك تكبرياً، وال ي�شمعه 
فانظر املو�شع الذي ينقطع عنك فيه التكبري: فهو قبلتك وحمرابك!. فا�شتيقظ 
من منامه، فتو�شاأ لل�شالة، واأخذ ي�شلي وهو يف امل�شجد ومعه اأ�شراف النا�س، فلما 
اأفجر ال�شبح و�شلى ركعتي ال�شبح بامل�شلمني اإذا بالتكبري بني يديه! فقال ملن حوله: 
اأت�شمعون ما اأ�شمع؟، فقالوا: ال!، فعلم اأن االأمر من عند اهلل، فاأخذ اللواء فو�شعه 
على عنقه واأقبل يتبع التكبري حتى و�شل اإلى مو�شع املحراب فانقطع التكبري فركز 
لواءه وقال: هذا حمرابكم!، فاقتدى به �شائر م�شاجد املدينة ثم اأخذ النا�س يف بناء 

الدور وامل�شاكن وامل�شاجد وعمرت القريوان«)60(.

æ  يقول ابن القيم: »�شهدت �شيخ االإ�شالم - قّد�س اهلل روحه - اإذا اأَْعَيْته امل�شائل، 
اإليه،  واللجاأ  التوبة واال�شتغفار، واال�شتغاثة باهلل،  اإلى  وا�شت�شعبت عليه، فر منها 
املدد  يلبث  فقلما  رحمته،  خزائن  من  واال�شتفتاح  عنده،  من  ال�شواب  وا�شتنزال 

االإلهي اأن يتتابع عليه مداً، وتزدلف الفتوحات االإلهية اإليه باأيتهن يبداأ«)61(.

»اخلري من اهلل كثري، ولكنه ال يب�شره من  æ  قال عون بن عبداهلل بن عتبة: 
النا�س اإال ي�شري، وهو للنا�س من اهلل معرو�س، ولكنه ال يب�شره من ال ينظر اليه، 

)60( )البيان املغرب يف اأخبار االأندل�س واملغرب( البن عذاري املراك�سي )جي:1 – �س: 20 – 21(.
)61( )اإعالم املوقعن عن رب العاملن( البن القيم )جي : 4 - �س: 172(.

اُح المجموعة الحادية والعشرون : الَحقُّ - الُمِبيُن - اْلَهاِدُي - الَحكُم - الَفتَّ



436 اأَلْسَماُء الُحْسَنى تصنيفًا ومعَنى 

التتى كتترثة جنوم  تتتروا  اأمل  بتته،  وال يجده من ال يبتغيه، وال ي�شتوجبه من ال يعلم 
ال�شماء فاإّنه ال يهتدي بها اإال العلماء!«)62(.

æ  �ساأل بع�س الدهرية )امللحدين( االإمام ال�سافعي عن دليل ال�سانع )وجود اهلل(؟، 
والنحل  االإبري�شم)64(،  منها  فيخرج  القز  دودة  تاأكلها  الفر�شاد)63(،  ورقتتة  فقال: 
منها  فيكون  وال�شاء  امل�شك،  نوافجها)65(  يف  فينعقد  والظباء  الع�شل،  منها  فيكون 
البعر، فاآمنوا كلهم وكانوا �سبعة ع�سر!. وقيل الأعرابي: مب عرفت ربك؟!، فقال: البعرة 
تدل على البعري، والروث يدل على احلمري، واآثار االأقدام تدل على امل�شري، ف�شماء 

ذات اأبراج، وبحار ذات اأمواج، اأما يدل ذلك على العليم القدير؟!«)66(. 

æ قال ابن القيم: »كل من اأعر�س عن �شيء من احلق وجحده، وقع يف باطل 
اأعر�س عنه من احلق وجحده وال بد، حتى يف االأعتتمتتال: من رغب عن  مقابل ملا 
العمل لوجه اهلل وحتتده؛ ابتاله اهلل بالعمل لوجوه اخللق. فمن رغب عن العمل 
ابتلي بالعمل ملن ال ميلك له �شيئا  ملن �شره ونفعه وموته وحياته و�شعادته بيده 
اإنفاق ماله يف طاعة اهلل ابتلي باإنفاقه لغري اهلل  من ذلك. وكذلك من رغب عن 
وهو راغم. وكذلك من رغب عن التعب هلل ابتلي بالتعب يف خدمه اخللق وال بد. 
االأذهتتان وو�شخ  وزبالة  االآراء  بكنا�شة  ابتلي  بالوحي  الهدى  وكذلك من رغب عن 

االأفكار«)67(.

اإذا  قال ابن القيم: »اأي  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ}]النازعات:19[،   } قال تعالى:   æ
اهتديت اإليه وعرفته: خ�شيته، الأن من عرف اهلل خافه، ومن مل يعرفه مل َيَخفه، 

- مقرونة مبعرفته، وعلى قدر املعرفة تكون اخل�شية«)68(. فخ�شيته – تعالى 
)62( )حلية االأولياء وطبقات االأ�سفياء( الأبي نعيم االأ�سفهاين )جي: 4 – �س: 245(.

)63( الفر�ساد: التوت، اأي ورق �سجرة التوت، وهو طعام دود القّز.
)64( االإِْبَرْي�َسم: احَلِريِر.

)65( النوافج: وعاء امل�سك يف ج�سم الظبي )الغزال(، وهو عبارة عن ورم وجتمع دموي غليظ اأ�سود يكون يف بطن الظبي قرب ال�سرة.
)66( )نفح الطيب من غ�سن االأندل�س الرطيب( للتلم�ساين )جي5 – �س: 288 – 289(.

)67( )مدارج ال�سالكن( البن القيم )جي:1 – �س:165(.
)68( )التبيان يف اأميان القراآن( لالإمام ابن القيم )�س:220(.
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الـمجـمـوعـ 22ـة

مو�سوع الأ�سماء: املَُحا�َسَبُة

) 78 - 77 - 76 - 75(

اُن ا�ِسُب - الديَّ هيُد - احْلَ قيُب - ال�سَّ الرَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:
ک  ک  ک  ک       قيُب: ورد يف القراآن الكرمي )3 مرات( منها قوله تعالى:{  æ الرَّ
 ¤ ال�سنة حديث ابن عبا�س  قال: خطب ر�سول اهلل  گ  گ}]االأحزاب:52[، ومن 

فقال: )يا اأيها النا�ض، اإنكم حم�سورون اإلى اهلل حفاة عراة ُغْرًل)1(، ثم قراأ: {  ڦ      
اأول  واإن  األ  چ}]االأنبياء:104[،  ڃ    ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
اخلالئق يك�سى يوم القيامة اإبراهيم، األ واإنه يجاء برجال من اأمتي فيوؤخذ بهم ذات 

ْيَحاِبي، فيقال: اإنك ل تدري ما اأحدثوا بعدك، فاأقول كما  ال�سمال، فاأقول: يا رب اأُ�سَ

قال العبد ال�سالح: { ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې      

ېى  ى  ائ  ائ ەئ  ەئ}]املائدة:117[، فيقال: اإن هوؤلء مل يزالوا مرتدين على 
اأعقابهم منذ فارقتهم()2(.

هيُد: ورد اال�سم الكرمي يف القراآن العظيم )19 مرة(، منها قوله تعالى:{  ىئ   æ ال�سَّ
ىئ  ی  ی  ی  ی جئ  حئ}]ف�سلت:53[، ومن ال�سنة ما ورد يف احلديث ال�سابق.
ا�ِسُب: ورد اال�سم الكرمي يف القراآن العظيم مرتن، يف قوله تعالى:{ڤ   æ احْلَ
ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ}]االأنبياء:47[، وقوله تعالى: { 

ُتوِنَن. )1( غرال: جمع االأَْغَرل، وهو االأَْقلف غري املخنت، واملق�سود: اأَي ُقْلفًا؛ غري خَمْ
)2( رواه البخاري برقم )4625(.
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ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ}]االأنعام:62[، ومل يرد اال�سم يف ال�سنة 
واالأكرث مل  اأ�سماء اهلل احل�سنى)3(،  واأدرجه �سمن  العلماء  بع�س  وقد عّده  ب�سند �سحيح، 

يدرجه �سمن االأ�سماء، واإن ُاعترب معناه �سمن معاين ا�سمه  )احل�سيب(.

اُن: ا�سم من اأ�سماء اهلل احل�سنى الثابتة يف ال�سنة النبوية من حديث عبد اهلل بن  æ الديَّ
اأني�س اجلهني ›، قال: �سمعت ر�سول اهلل ¤ يقول: )يح�سر النا�ض يوم القيامة - اأو قال 
العباد - عراة ُغْرًل ُبْهَمًا!( .. قال: قلنا وما ُبْهَماً؟، قال: )لي�ض معهم �سيء، ثم يناديهم 

ان، ل ينبغي لأحد من اأهل النار اأن يدخل  اأنا امللك، اأنا الَديَّ ب�سوت ي�سمعه من قرب: 

النار وله عند اأحد من اأهل اجلنة حق، حتى اأق�سه منه، ول ينبغي لأحد من اأهل اجلنة 

اأن يدخل اجلنة ولأحد من اأهل النار عنده حق حتى اأق�سه منه، حتى اللطمة(، قال: 

قلنا: كيف، واإمنا ناأتي عراة غراًل ُبْهَماً؟!، قال: )احل�سنات وال�سيئات()4(.

ثانيًا: املعنى اللغوي:

َرَقَب  فعله:  بي)الَرقابة(،  للمو�سوف  وزن )فعيل(،  هة على  م�سبَّ �سفة  قيُب:  الرَّ   æ
َيرُقب َرقابًة، فهو راقب ورقيب، و الفعل )َرَقَب( يف اأ�سله يدل على: انت�شاب الناظر ملراعاة 
عليه  يقف  التُم�ْشِرُف  واملو�شُع  العايل،  املكان  وهو  )املَْرَقب(:  �سمي  ومنه  ور�شده،  �شيء 
قيُب(:  و»)الرَّ واحلفظ)5(،  واالنتظار  والر�شد  احلرا�شة  والَرَقابة:  ِقتيُب،  والرَّ الناظر 

ُز عن الغفلة فيه«)6(. د له، املتحرِّ ُل بحفظ ال�شيء، واملر�شِّ املوكَّ

هيُد: �سيغة مبالغة على وزن )فعيل(، من ا�سم الفاعل )ال�شاهد(، فعله: �َسِهَد  æ ال�سَّ

اأ�سماء اهلل  �سرح  موؤلفه، )االأ�سنى يف  القرطبي يف  االإمام  اأ�سماء اهلل احل�سنى:  واأدرجه �سمن  العلماء  )3( ممن عده من 
احل�سنى(  )جي: 1 - �س: 207(، وال�سيخ عبداهلل بن �سالح الغ�سن يف كتابه: )اأ�سماء اهلل احل�سنى()�س : 176(، وال�سيخ 

حممد احلمود النجدي يف كتابة: )النهج االأ�سمى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للنجدي )�س: 258(.
)4( رواه االإمام اأحمد وح�سنه االألباين يف �سحيح الرتغيب برقم )3608(.

)5( انظر: )ل�سان العرب( )جي:1 - �س:424( )مادة: رقب(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )جي:2- �س:427( مادة: 
)رقب(، و)معجم اللغة العربية املعا�سرة( الأحمد خمتار عمر )مادة: ر ق ب(.

)6( )�ساأن الدعاء( للخطابي )�س:72(.
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معان:  ثالثة  يجمع  اأ�سله  يف  )�َشِهَد(  والفعل  و�شهيد،  �ساهد  فهو  و�سهادة،  �سهودا  َي�سَهُد 
احل�شور، والعلم، واالإعالم، ولذا جمعت )ال�شهادة( هذه االأ�سول الثالثة، و�شهود ال�شيء: 
ح�شوره ومعاينته، وال�شاهد خالف الغائب وهو: من ح�شر م�شهداً، فعِلم ما فيه، ثم اأعلم 
هيُد(:  واأخرب مبا �شاهده، و�شهيد: مبعنى �شاهد ي�شهد ويخرب مبا عاين وح�شر)7(، و)ال�سَّ

»احلا�شر ال�شاهد الذي ال َيْعُزُب عنه �شيء«)8(.

ِح�سابًا،  َيح�ُسب  َح�َسَب  ت�سريفه:  )َح�َشَب(،  الفعل  من  الفاعل  ا�سم  ا�ِسُب:  احْلَ  æ
فهو حا�ِشب، والفعل )َح�َشَب( يدل يف اللغة على عدة معان، وما يت�شل منها باأ�سماء اهلل 

احل�سنى الواردة يف الكتاب وال�سنة معنيان:

چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   {ڃ   تعالى:  اهلل  قييول  ومنه  التتكتتفتتايتتة:   )1
چ}]االأنفال:64[، اأي: يكفيك اهلل، ويكفي من اتبعك من املوؤمنني، و�سنطرق 

لهذا املعنى عند احلديث عن ا�سم اهلل )احَل�سيب( يف املجموعيي23يية.

2( العد واالإح�شاء واحل�شاب: ومنه قوله تعالى: { ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ}]االأنبياء:47[)9(، قال اأبو حيان: »اإ�شارة اإلى 
�شبط اأعمالهم من احل�شاب وهو العّد واالإح�شاء، واملعنى اأنه ال يغيب عنا �شيء من 

اأعمالهم، وقيل: هو كناية عن املجازاة«)10(.

اأن  ويجوز  احِل�َشاب،  َح�َشْبت  من:  يكون  اأن  يجوز  »)احَل�سيب(:  الزجاج:  قال 
يكون: اأْح�َشَبني ال�شيء: اإذا كفاين«)11(.

)7( انظر: )ل�سان العرب( )جي:3 - �س:238( )مادة: �سهد(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )جي:3- �س:221( مادة: )�سهد(، 
و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( الأبي القا�سم الزجاجي )�س: 132(، و) معجم اللغة العربية املعا�سرة( الأحمد خمتار عمر )مادة: �س هي د(.

)8( )�ساأن الدعاء( للخطابي )�س:75(.
)9( انظر: )ل�سان العرب( )جي:1 - �س:310( )مادة: ح�سب(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )جي:2- �س:59( مادة: 
)ح�سب(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( الأبي القا�سم الزجاجي )�س: 129(، و) معجم اللغة العربية املعا�سرة( الأحمد خمتار عمر 

)مادة: ح �س ب(، وتف�سري )جامع البيان يف تف�سري القراآن( للطربي عند تف�سري: ]االأنعام:62[.
)10( وتف�سري )البحر املحيط( الأبي حيان عند تف�سري: ]االأنبياء:47[.

)11( )تف�سري االأ�سماء( للّزّجاج: )�س:49(.
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ال، فعله َداَن َيدين َدْينًا، وجميع ا�ستقاقات هذا  اُن: �سيغة مبالغة على وزن فعَّ æ الديَّ

الفعل تدل يف االأ�سل على معنى واحد: االنقياد والطاعة، ويوم الدين: يوم اجلزاء، الأن 
اُن( يطلق على امللك املطاع، واحلاكم والقا�شي،  النا�س تنقاد فيه حلكم اهلل، و)الديَّ
وهو الذي يدين النا�س؛ اإما مبعنى: يقهرهم، واإما مبعنى: يحا�شبهم ويجازيهم، ومن 
ذلك قوله تعالى: {پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ} ]ال�سافات:53[، اأي: ملجزيُّون 

يِن( مبعنى اجلزاء، وقوله تعالى: {ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ      من )الدِّ
ڎ           ڎ}]الواقعة:86-87[، اأي: جمزيِّني يوم القيامة، اأو مملوكني مقهورين من 
اُن( املجازي، يقال: ِدْنُت الرجل اإذا  دانه اإذا اأذلَّه وا�ستعبده)12(، قال اخلطابي:  »)الديَّ

ين: اجلزاء، ومنه املثل: كما تدين تدان، والديان اأي�شا: احلاكم«)13(. جزيته، والدِّ

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

قيُب: »الذي يراقب االأ�سياء ويالحظها، فال َيعزب عنه مثقال ذرة يف االأر�س،  æ الرَّ

الكليات  ِرقبته  تت   .. )رقيب(  -�سبحانه  »فهو  القرطبي:  قال  ال�سماء«)14(،  يف  وال 
جميع  بل  عنده،  َخِفيَّ  وال  وال�شماوات،  االأر�تتشتتني  يف  اخلفيات  وجميع  واجلزئيات 
املوجودات كلها على منٍط واحٍد، يف اأنها تت ِرقبته التي هي من �شفته«)15(، وقال 
قيُب(: املراقب جلميع اأحوالكم واأعمالكم«)16(، وقال ال�سيخ ال�سعدي:  ابن كثري: »)الرَّ
قيُب(: املطلع على ما اأكنَّته ال�شدور، القائم على كل نف�س مبا ك�شبت، الذي  »)الرَّ

حفظ املخلوقات واأجراها على اأح�شن نظام واأكمل تدبري«)17(.
اللغة( البن فار�س )جي:2- �س:319(  العرب( )جي:13 - �س:166( )مادة: دين(، و)معجم مقايي�س  انظر: )ل�سان   )12(
مادة: )دين(، و)معجم اللغة العربية املعا�سرة( الأحمد خمتار عمر )مادة: د ي ن(، وتف�سري )اأنوار التنزيل( للبي�ساوي عند 

تف�سري: ]ال�سافات:53[، و]الواقعة:87-86[.
)13( )�ساأن الدعاء( الأبي �سليمان اخلطابي )�س:105(.

)14( )في�س القدير �سرح اجلامع ال�سغري( للمناوي: )جي:2 – �س:616(، برقم االأثر: )2367(.
)15( )االأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�سن جبل وطارق اأحمد حممد )جي:1-�س:402(.

)16( )تف�سري القراآن الكرمي( البن كثري عند تف�سري: ]الن�ساء: 1[.
)17( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 18(.
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هيُد: »املطلع على ما ال يعلمه املخلوقون اإال بال�سهود وهو احل�سور«)18(، قال  æ ال�سَّ
االأ�شياء  ي�شاهد  اأنتته حا�شر  اأي  �شيء..  عنه  يغيب  التتذي ال  هيُد(:  »)ال�سَّ االأثييري:  ابن 
الذي ال يغيب عنه �شيء، وال يعزب عنه  هيُد(:  »)ال�سَّ القيم:  ابن  ويراها«)19(، وقال 
مثقال ذرة يف االأر�س وال يف ال�شماء، بل هو مطلع على كل �شيء، م�شاهد له، عليم 
بتفا�شيله«)20(، وقال ابن كثري: » قال تعالى: { ڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ }]احلج:17[: 
ُتِكنُّ �شمائرهم«)21(،  اأفعاِلهم، حفيٌظ الأقواِلهم، عليٌم ب�شرائرهم، وما  �سهيٌد على 

هيُد( املطلع على جميع االأ�شياء، �شمع جميع االأ�شوات؛ خفيها  وقال ال�سعدي: »)ال�سَّ
وجليها، و�أب�صر جميع �ملوجود�ت؛ دقيقها وجليلها، �صغريها وكبريها، و�أحاط علمه 

بكل �شيء، الذي �شهد لعباده وعلى عباده مبا عملوه«)22(.

اأمثالها باحل�ساب، من  العباد  التي يعلم  »املدرك لالأجزاء واملقادير  ا�ِسُب:  æ  احْلَ

غري اأن يح�سب«)23(، قال ابن جرير: »{   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ}]االأنعام:62[ 
اأي اأ�شرع من ح�شب عددكم واأعمالكم واآجالكم وغري ذلك من اأموركم اأيها النا�س، 
َيٍد، ولكنه يعلم ذلك،  بعقد  واأح�شاها وعرف مقاديرها ومبالغها؛ الأنه ال يح�شب 
اأي: عاملا  »كفى به )َحا�ِسبًا(  وال يخفى عليه منه خافية«)24(، وقال ال�سيخ ال�سعدي: 
ثوابها  ومقادير  مبقاديرها  عاملاً  الكتاب،  يف  لها  مثبتاً  لها،  حافظا  العباد،  باأعمال 

وعقابها وا�شتحقاقها، مو�شاًل للعمال جزاءها«)25(.

»وهو  القرطبي:  قال  عامل«)26(،  عمل  يع  ُي�سِ ال  املجازي،  »املحا�سب  اُن:  الديَّ  æ
)18( )االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جي: 1 - �س 126( وعزا القول للحليمي.

)19( )جامع االأ�سول( البن االأثري )جي : 4 - �س: 179(.
)20( )مدارج ال�سالكن( البن القيم )جي: 3 - �س: 466(.

)21( )تف�سري القراآن العظيم( البن كثري، عند تف�سري: ]احلج:17[.
)22( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 19(.

)23( )االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي: )جي:1 – �س:127(، والقول للحليمي.
)24( )تف�سري الطربي( عند تف�سري: ]االأنعام:62[.

)25( تف�سري )ال�سعدي( عند تف�سري: ]االأنبياء:47[.
)26( )فتح الباري( البن حجر )جي: 3 - �س: 3340(، وعزا القول للحليمي.
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�ض من دان نف�سه()27( اأي حا�شب«)28(، وقال ابن  اُن( املجازي، ويف احلديث: )الكيِّ )الديَّ
يِن} فاإنه اليوم الذي يدين اهلل العباد فيه باأعمالهم فيثيبهم على  القيم: »{ َيْوِم الدنِّ
اُن( احلا�شب  يَّ اخلريات ويعاقبهم على املعا�شي وال�شيئات«)29(، وقال احلليمي: »)الدَّ

واملجازي، الذي ال ي�شيع عماًل، ولكنه يجزي باخلري خرياً وبال�شر �شراً«)30(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

املراقبة  واأن  مرتادفان،  اال�سمن  اأن  يرى  من  العلماء  من  هيُد:  ال�سَّ  - قيُب  الرَّ  æ

اأ�شمائه  من  هيُد(  و)ال�سَّ قيُب(  »)الرَّ ال�سعدي:  ال�سيخ  قال  واحل�سور،  ال�ّسهود  ت�ستلزم 
وب�شره  بامل�شموعات  اهلل  �شمع  اإحاطة  على  يدل  وكالهما  مرادفان،  وهما  احل�شنى 
يف  دار  ما  على  الرقيب  وهتتو  واخلفية،  اجللية  املعلومات  بجميع  وعلمه  باملب�شرات، 
اأولى االأفعال الظاهرة باالأركان«)31(،  اخلواطر، وما تركت به اللواحظ، ومن باب 
املطلع على  قيب( هو  اإن )الرَّ هيد( حيث  اأعم من )ال�سَّ قيب(  اأن )الرَّ يرى  وهناك من 
جميع االأحوال الظاهرة من االأفعال واالأقوال، والباطنة يف ال�شمائر وال�شرائر، اأما 
هيُد( فهو املطلع على االأعمال الظاهرة، املح�شي لها، ال�شاهد عليها، يقول ال�سيخ  )ال�سَّ
الهرا�س:  »فاإذا كان اهلل رقيباً على دقائق اخلفيات، مطلعاً على ال�شرائر والنيات، كان 
اأي  اأولى �شهيداً على الظواهر واجلليات، وهي االأفعال التي تفعل باالأركان  من باب 
عبارة  والغيب  وال�شهادة،  الغيب  عامل  -تعالى-  »فاإنه  الغزايل:  ويقول  اجلتتتوارح«)32(، 
عما بطن، وال�شهادة عبارة عما ظهر، وهو الذي ي�شاهد، فاإذا اعترب العلم مطلقاً فهو 
العليم .. واإذا اأ�شيف اإلى االأمور الظاهرة فهو ال�شهيد«)33(،  ومن يتاأمل يف �سياق بع�س 
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)27( رواه الرتمذي و�سعفه االألباين يف �سعيف اجلامع برقم )4310(.
)28( تف�سري )اجلامع الأحكام القراآن( للقرطبي عند تف�سري: ]الفاحتة:4[.

)29( )مدارج ال�سالكن( البن القيم )جي:1 - �س: 12(.
)30( )االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جي: 1 - �س 195( وعزا القول للحليمي.

)31( )احلق الوا�سح املبن( لل�سيخ ال�سعدي )�س:58(.
)32( )�سرح الق�سيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�س )جي:2 - �س: 89(.

)33( )املق�سد االأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للغزايل )�س: 112(.
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فقط،  الظاهرة  االأمور  على  َق�سره  اأعم من  هيد(  معنى )ال�سَّ اأن  يلحظ  واالأحاديث  االآيات 
فاهلل   �سهيد على كل �سيء، وهذا ي�سمل اأعمال القلوب ومن باب اأولى اأعمال اجلوارح، 
ومنه قوله ¤ يف التحذير من الرياء و�سدة عقوبة �ساحبه يوم القيامة وهو من اأعمال القلوب: 
فه نعَمه فعرفها،  )اإن اأول النا�ض ُيق�سى يوم القيامة عليه: رجٌل ا�ست�سهد فاأُتَي به فعرَّ
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى ا�ست�سهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت 

لأن يقال هو جريء، فقد قيل ..()34( احلديث، كما اأن التماثل والرتادف يف اللغة قليل 

الكاملة  واالحاطة  العلم  يف  اال�سمن  ا�سرتاك  ومع  التاأكيد،  على  مقدم  والتاأ�سي�س  جييدا، 
للظواهر والبواطن، واأن اهلل  مطلع على اأحوال العباد، وال يفوته منهم �شيء، ي�شمع 
ويرى، ويعلم ال�شر واأخفى؛ مما هج�شت به ال�شمائر اأو تركت به اخلواطر؛ اإال اأن كل 
قيُب(  ا�سم ت�سمن خ�سو�سية لي�ست يف االآخر، وتدل على �سفة من �سفات الكمال، في)الرَّ
ال�شيء  مراعاة  يف  والتتدوام  اال�شتمرار  يفيد:   - اللغوي  اأ�سله  يف   - معناه  من  يت�سح  كما 
ور�شده ومراقبته يف كل حني، وعلى كل حال، فال يغيب عنه اأبدا، كما قال  خماطبا 

نبيه ¤: { گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
املعلومات،  بجميع  علمه   فاأحاط  ڻ}]ال�سعراء:220-217[،  ڻ   ڻ    ڻ   ں  
قيُب( الذي ال يغيب  و�أحاط ب�صره بكل �ملب�صر�ت، و�صمعه بجميع �مل�صموعات، وهو )الرَّ
قيُب(: العليم احلفيظ، فمن  عنه �شيء يف االأر�س و ال يف ال�شماوات، قال الغزايل: »)الرَّ
َي رقيبًا«)35(. اأما  راعى ال�شيء حتى مل يغفل عنه، والحظة مالحظة دائمة الزمة .. �ُشمِّ
هيُد( فهو يجمع يف اأ�سله اللغوي ثالثة معان: احل�شور، والعلم، واالإعالم، ومن ح�سر  )ال�سَّ
م�سهدًا، فعلم ما فيه، ثم �سهد واأخرب مبا �ساهده فهو �شهيد، فا�شركا اال�سمان يف )العلم 
قيُب( بالكمال يف دوام الر�شد واحلفظ واملراقبة وال�شون،  واحل�شور(، واخت�س )الرَّ
اأو  والثواب  املحا�شبة،  ت�شتحق  التي  االأعمال  واإح�شاء  ال�شهادة  يف  هيُد(  )ال�سَّ واخت�س 

)34( رواه م�سلم برقم )1905(.
)35( )املق�سد االأ�سنى( للغزايل، )�س:105(.
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اأو قوليا  العقاب، واالإخبار عنها، واإقامة احلجةعليها؛ فمتى ما عمل االن�سان عمال قلبيا 
هيٌد( عليه، ولذا اأخرب اهلل تعالى عن عبده ور�سوله عي�سى بن مرمي    اأو فعليا؛ فاهلل )�سَّ

فقال تعالى: {ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ }: اأي معاينًا الأحوالهم، و�ساهدًا عليهم، ومانعا لهم من خمالفة اأمر اهلل تعالى 
على  الأعمالهم  املراقب  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې}:  فيهم، {   مقيمًا  دمت  ما 
الدوام، { ى  ائ  ائ ەئ  ەئ }]املائدة:117[، مما كان وما �سيكون من االأقوال واالأفعال 
هيِد( باإح�ساء االأعمال واملحا�سبة  الظاهرة والباطنة، وقريب من هذا املعنى - يف تعلق )ال�سَّ
واإقامة احلجة - قوله تعالى:{  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ ی  ی }]املجادلة:6[، 

اأي: �سهيد على كل ما يعملونه من الظواهر وال�سرائر .. واهلل اأعلم واأحكم.

ا�ِسُب( الذي اأح�سى كل �سيء من االأعمال اإح�ساًء  اُن: )احْلَ ا�ِسُب - الديَّ æ احْلَ
دقيقًا، وكتب ما ترتب عليها من ال�سيئات واحل�سنات، وح�سيبك باهلل حا�سبيًا وحم�سيًا، كما 

قال اهلل �سبحيانييه: { چ  ڇ   ڇ}]االأنبياء:47[، وقوله تعالى: { ۈئ  ېئ  
ېئ}]املجادلة:6[، ولذا و�سف املولى  حال املجرمن، وخوفهم وفزعهم عند ن�سر 
كتب اأعمالهم، وتعجبهم من دقة االإح�ساء، و�سموله لكل �سيء قد اقرتفته اأيديهم وعملته 
جوارحهم من االأقوال واالأفعال ال�سغرية واحلقرية ف�ساًل عن الكبرية والعظيمة، ف�سجوا 
بال�سكوى ل�سوء حالهم وخزيهم وافت�ساحهم يف ذلك اجلمع، ودعوا على اأنف�سهم بالويل 
اأ�سده من خزي وعار؛ حيث اجتمع عليهم خوف  والهالك، فما اأعظمه من موقف، وما 

العقاب من احلق، وخوف الف�سيحة عند اخللق، فقال تعالى: {ڇ  ڇ    ڇ  
ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک      ک  کک  گ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ}]الكهف:49[، 
يقع  واحل�شاب  ڇ}]االأنبياء:47[،  ڇ    چ    } تعالى:  »قال  االأ�سبهاين:  قال 
على اخلري وال�شر مبثاقيل الذر، .. فانظر ما مثقال الذرة؟، واأنت حما�شب عليها 
وغريك  غتتريك،  من  تعطاه  لك،  وحم�شوب  منك،  ماأخوذ  وتعطيه،  تاأخذه  فيما 
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يعطاه منك، فليكن بح�شب هذا اإ�شفاقك وخوفك، وليحذر اأهل الغفلة عن النظر 
يف مثاقيل الذرة، وفقنا اهلل ملا ير�شى من القول والعمل«)36(. 

وبعد االإح�ساء والكتابة يكون اجلزاء واملحا�سبة للعباد، واحلكم بينهم يوم املعاد، وهو 
ان( اأي املجازي، كما قال �سبحانه: {  ٱ  ٻ  ٻ ٻ   مقت�سى ا�سمه -�سبحانه )الديَّ
القرطبي:  يقول  ٺ  ٺ}]غافر:17[،  ڀ   ڀ       ڀڀ   پ   ٻ  پپ  پ  

اُن( يوم القيامة، الذي  »فيجب على كل مكلف اأن يعلم اأن اهلل -�شبحانه- هو )الديَّ
ُيجازي كاًل بعمله، فيقت�س للمظلوم من الظامل، ومن ال�شيد لعبده«)37(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

قيب( »�شفة )الرقابة( وهي  قيُب: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )الرَّ æ الرَّ
من �شفات اهلل الذاتية الثابتة بالكتاب وال�شنة«)38(، قال تعالى: { ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ې}]املائدة:117[، ومن ال�سنة ما ورد يف حديث 

ابن عبا�س  االآنف الذكر: )..اإنكم حم�سورون اإلى اهلل حفاة عراة ُغْرًل..(.

)ال�سهادة(  »�شفة  هيد(  )ال�سَّ -�سبحانه  ا�سمه  من  امل�ستقة  ال�سفة  هيُد:  ال�سَّ  æ
وهي من �شفات اهلل الذاتية الثابتة بالكتاب وال�شنة«)39( .. قال تعالى:{ٿ   ٿ  
اللهم  الييوداع:)..  ¤ يف حجة  قوله  ال�سنه  : 18[، ومن  }]اآل عمران  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  

ا�سهد! فليبلغ ال�ساهد الغائب..()40(.

ا�ِسب( »�شفة )املحا�سبة(  ا�ِسُب: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )احْلَ æ احْلَ

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   تعالى:{گ   قال   .. الفعلية«)41(  اهلل  �شفات  من  وهتتي 

)36( )احلجة يف بيان املحجة( الأبي القا�سم اإ�سماعيل بن حممد االأ�سبهاين: )جي:1 – �س: 144 - 145(.
)37( )االأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�سن جبل وطارق اأحمد حممد )جي:1-�س:421-420(. 

)38( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س: 612(. )الرقيب(.
)39( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:525( )ال�سهيد(.

)41( رواه البخاري برقم )7078(، وم�سلم برقم )1679(.
)41( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:621( واأوردها مع ا�سم اهلل )احل�سيب(.
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)42( رواه االإمام اأحمد وقال عنه االألباين: اإ�سناده جيد )م�سكاة امل�سابيح:5495(
)43( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س: 572(. )الدّيان(.

)44( تف�سري ال�سوكاين )فتح القدير( عند تف�سري: ]االإ�سراء: 96[.

{ۆئ   تعالى:  وقوله  ڻ}]الطالق:8[،  ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
 : ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ}]الغا�سية:25-26[، ومن ال�سنه قول عائ�سة 
�شمعت ر�شول اهلل ¤ يقول يف بع�س �شالته: )اللهم حا�سبني ح�سابا ي�سريًا(، قلت: 
يا نبي اهلل، ما احل�شاب الي�شري؟، قال: )اأن ينظر يف كتابه، فيتجاوز عنه، اإنه من 

نوق�ض احل�ساب يومئذ يا عائ�سة هلك!()42(.

)الدينونة(  »�شفة  ان(  )الديَّ -�سبحانه  ا�سمه  من  امل�ستقة  ال�سفة  اُن:  الديَّ  æ

ان ..(. وهي من �شفات اهلل الفعلية«)43( .. ويف احلديث االآنف:) .. اأنا امللك، اأنا الَديَّ

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

هيِد( مرة واحدة، يف  قيِب( مع )ال�سَّ هيُد: ورد اقرتان ا�سمه  )الرَّ قيُب - ال�سَّ æ  الرَّ

قوله تعالى:{ ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ېى  ى  ائ  ائ ەئ  ەئ}]املائدة:117[. 
ولقد اأ�سري اإلى احلكمة من ذلك  عند احلديث عن الفرق بن اال�سمن فلرُيجع اإليه.

يف  واحدة  مرة  )ال�سهيد(  �سبحانه  ا�سمه  مع  االقرتان  ورد  الب�سري:  اخلبري   æ

ىب   مب   خب   حب   يئجب   ىئ   مئ   حئ    جئ   ی    } تعالى:  قوله 
اإال  ذاك  وما  وقع،  كما  الواقع  االأمر  عن  املخرب  هو  و)ال�سهيد(  يب}]االإ�سراء:96[، 
الطالعه عليه، وم�ساهدته له، وعلمه بتفا�سيله، ولذا كان )اخلبري الب�سري( تعليال لكونه 

: {ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ   )�سهيدا(، كما قال �سبحانه مطمئنا ر�سوليه مو�سى وهارون 
�شهيداً  �شبحانه  كونه  عّلل  »ثم  ال�سوكاين:  يقول  ]طه:46[،  ې}  ۉ   ۉ  
حميطاً  اأحوالهم،  بجميع  عاملاً  اأي:  يب}  ىب   مب   خب   حب      } بقوله:  كافياً 
بظواهرها وبواطنها، ب�شرياً مبا كان منها وما يكون«)44(، ويقول ابن عا�سور: » واأريد 
الأن  واحلاكم  الن�شري  عن  كناية  فهو  املبطل،  على  للُمحق  ال�شهيد  هنا  بت)ال�سهيد( 
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ال�شهادة �شبب احلكم .. وجملة {   حب  خب  مب  ىب  يب} تعليل لالكتفاء به 
تعالى، و)اخلبري(: العليم، واأريد به العليم بالنوايا واحلقائق، و)الب�سري(: العليم 
بالذوات، وامل�شاهدات من اأحوالها، واملق�شود من اتباعه به اإحاطُة العلم و�شموله«)45(.

æ الغفور الرحيم: ورد االقرتان مع ا�سمه �سبحانه )ال�سهيد( مرة واحدة يف قوله تعالى: 

{ ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ   ڎ}]االأحقاف:8[، واحلكمة يف ذلك وا�سحة، وهي الدعوة 

اإلى االإقالع عن الذنوب والرجوع اإلى احلق، والتوبة واالإميان، واأنه مع كونه �سبحانه �سهيدا على 
ذنوب عباده باطالعه، واإحاطة �سمعه وب�سره وعلمه؛ اإال اأن ذلك ال مينع قبوله  توبة عباده 
لكونه �سبحانه )غفورا رحيما(، وهذا وعد من احلق تعالى باملغفرة والرحمة اإن هم رجعوا عن 
الكفر والذنوب واآمنوا اأو تابوا، واإ�شعاٌر بحلمه �شبحانه عنهم مع ِعظم ما اقرتفوه وارتكبوه. يقول 
ابن كثري: » {   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ} هذا تهديد، ووعيد اأكيد، وترهيب �شديد، وقوله 
اإن  اأي ومع هذا كله  التوبة واالإنابة،  اإلى  ڌ  ڌ   ڎ} ترغيب لهم  جل وعال: { 

رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفا عنكم وغفر ورحم«)46(.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

لع على  ته ال�سدور، مطَّ اٌن (: رقيب على ما اأكنَّ هيٌد َحا�ِسٌب ديَّ اهلل  )رَّقيٌب �سَّ
على  و�سهيد  �سيء،  عنه  يغيب  ال  الييذي  بب�سره  املب�سرات  على  �سهيد  املخلوقات،  جميع 
امل�شموعات ب�شمعه الذي و�شع كل �شيء، وهو حا�شٌب وحم�ٍص على عباده كلَّ ما عملوه، ويوم 
القيامة يدينهم باأعمالهم ويجازيهم، فري�سى على من ي�ستحق الر�سا، فريحمه، ويثيبه، 

ويكرمه، ويدنيه، ويغ�سب على من ي�ستحق الغ�سب، فيعذبه، ويعاقبه، ويهينه، ويق�سيه.

)45( تف�سري ابن عا�سور )التحرير والتنوير( عند تف�سري: ]االإ�سراء: 96[.
)46()تف�سري ابن كثري( عند تف�سري: ]االأحقاف: 8[.
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æ الأثر العملي:

االأقييوال . 1 والتقوى يف  االإخال�س  اليقظة واحلييذر واخلييوف من اهلل  وحتييري 
يقبل  وال  واملقا�سد،  النوايا  من  القلوب  يف  ما  على  رقيب  اهلل  الأن  واالأعييمييال؛ 
اأنه �سهيد على ما تعمله  العمل خال�سًا �سوابًا، كما  اإال ما كان من  -�سبحانه- 
اجلوارح، فيحر�س العبد على اأال ي�سدر منه اإال ما يحبه اهلل  وير�ساه من 

االأقوال واالأعمال الأنه -�سبحانه- ال تخفى عليه خافية كما قال �سبحانه:{ى  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   
ېئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   

مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت  جث   مث}]يون�س:61[.
اإعطائهم . 2 على  واحليير�ييس  االآخييرييين،  مع  التعامل  يف  والت�سامح  واحللم  اللن 

واأكييل  ظلمهم  اأو  عليهم  االعييتييداء  من  ال�سديد  واخلييوف  احلييذر  مع  حقوقهم، 
حقوقهم، وكما تدين تدان، ويوم الدين هو يوم اجلزاء واحل�ساب والق�سا�س، 
قال ¤: )لتوؤّدن احلقوق اإلى اأهلها يوم القيامة، حتى يقاد لل�ساة اجللحاء 
نف�سه: )بل اهلل يخف�ض  ¤ عن  وقوله  القرناء، تنطحها()47(،  ال�ساة  من 

ويرفع، واإين لأرجو اأن األقى اهلل ولي�ض لأحد عندي مظلمة()48(.  

التفكر يف ذلك اليوم العظيم .. يوم القيامة، يوم يجيء اهلل امللك الديَّان؛ جميئًا . 3
يليق بجالله، للف�سل بن العباد، كما قال �سبحانه: {ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ييان،  ديَّ -�سبحانه-  فيياهلل  ٻ}]الفجر:24-22[،  ٻ   ٻ    ٱ   ىئ   
واحلقوق �ستوؤدى يف ذلك اليوم اإلى اأهلها، واأنه لي�س َثمَّ يف ذلك اليوم اإال احل�سنات 

وال�سيئات .. اللهم اأجرنا من خزي يوم الندامة ومن الف�سيحة يوم القيامة.
)47( رواه الرتمذي و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )5062(.
)48( رواه اأبو داود و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )2836(.
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ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

اُن( من االأ�سماء الدالة على �سفات اهلل )الرقابة  ا�ِسُب - الديَّ هيُد - احْلَ قيُب - ال�سَّ )الرَّ
كل  واأن  دنياهم،  يف  العباد  باأحوال  مرتبطة  �سفات  وهي  والدينونة(،  واملحا�سبة  وال�سهادة 

�سيء حتت رقابته -�سبحانه، ال يخفى عليه �سيء؛ ولذا كان من املنا�سب دعاء اهلل، والتو�سل اإليه، 
والثناء عليه بهذه االأ�سماء يف كل اأحوال العباد، ال �سيما حال اخلوف من املتجربين وامل�ستكربين، 
كحال الدعاة، واملجاهدين واالآمرين باملعروف والناهن عن املنكر، وما ميثله الدعاء والثناء بهذه 
تعالى:  قوله  اأخرب -�سبحانه- عن مو�سى وهارون  يف  وتثبيت، كما  االأ�سماء من اطمئنان 

ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ       ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ    {ۓ  
ې}]طه:45-46[، واأما يوم القيامة وما �سيكون فيه من ح�ساب واأهوال، فقد كان حا�سرًا يف 

: {ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی   دعوات االأنبياء كما قال -�سبحانه- عن خليله اإبراهيم  
ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  {ەئ   تعالى:  وقييولييه  حئ}]ال�سعراء:82[،  جئ  
ۈئ}]اإبراهيم:41[، وعن عائ�سة   قالت: قلت: يا ر�شول اهلل، ابن جدعان، كان يف 
اجلاهلية ي�شل الرحم، ويطعم امل�شكني، فهل ذاك نافعه؟، قال: )ل ينفعه، اإنه مل يقل يومًا: 
رب اغفر يل خطيئتي يوم الدين()49(، وكان من دعائه ¤: )اللهم بِعلمك الغيب، َوُقْدَرِتَك 

اللهم  يل،  خريا  الوفاَة  علمت  اإذا  ِني  َوَتَوفَّ يل،  خريا  احلياَة  علمت  ما  اأَْحِيِني  اخللق،  على 

واأ�ساألك خ�سيَتك يف الغيب وال�سهادة، واأ�ساألك كلمَة الإخال�ض يف الر�سا والغ�سب، واأ�ساألك 

َد يف الفقر والغنى، واأ�ساألك نعيما ل ينفد، واأ�ساألك قرة عني ل تنقطع، واأ�ساألك الر�سا  َاْلَق�سْ

بالق�ساء، واأ�ساألك برد العي�ض بعد املوت، واأ�ساألك لذة النظر اإلى وجهك، وال�سوق اإلى لقائك، 

نا بزينة الإميان واجعلنا هداة مهتدين()50(،  يف غري �سراء م�سرة، ول فتنٍة م�سلَّة، اللهم زيِّ

وكذلك كان من دعائه ¤ كما مرَّ معنا: )اللهم حا�ِسْبني ح�سابًا ي�سريًا()51(.
)49( رواه م�سلم برقم )214(.

)50( رواه االإمام اأحمد واحلاكم وابن خزمية وح�سنة االألباين يف التعليقات احل�سان برقم )7328(، وقال عنه يف تخريج 
)م�سكاة امل�سابيح( برقم )5495(: اإ�سناده جيد.

)51( رواه الن�سائي، واأحمد احلاكم، و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )1301(.
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تا�سعًا: لطائف واأقوال:

يا ر�شول  ¤، فقال:  النبي  يتتدي  اإن رجتتال قعد بني  عن عائ�سة  قالت:    æ

اهلل، اإن يل مملوكني يكذبونني ويخونونني ويع�شونني، واأ�شتمهم واأ�شربهم، فكيف 
اإياهم، فاإن كان  قال: )يح�سب ما خانوك وع�سوك وكذبوك، وعقابك  اأنا منهم؟، 
اإياهم  عقابك  كان  واإن  عليك،  ول  لك  ل  كفافًا  كان  ذنوبهم  بقدر  اإياهم  عقابك 

اإياهم فوق ذنوبهم اقت�ض لهم منك  دون ذنوبهم كان ف�سال لك!، واإن كان عقابك 

الف�سل(، قال: فتنحى الرجل، فجعل يبكي ويهتف، فقال: ر�سول اهلل ¤: )اأما تقراأ 

كتاب اهلل: {ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ}]االأنبياء:47[، فقال الرجل: 
اأنهم  اأ�شهدكم  �شيئا ختترياً من مفارقتهم،  ولتتهتتوؤالء  اأجتتد يل  ر�شول اهلل ما  يا  واهلل 

اأحرار كلهم()52(.

اِة  لل�سَّ ُيقاَد  حتَّى  القيامِة،  يوَم  اأهِلها  اإلى  احلقوَق  نَّ  )لُتوؤدُّ  :¤ النبي  يقول   æ

بع�ض،  من  بع�سهم  اخللق  )يقت�ض  رواية:  ويف  القْرناِء()54(.  اِة  ال�سَّ من  اجلْلحاء)53( 

حتى اجلماء من القرناء، وحتى الذرة من الذرة)55(()56(. ويف رواية اأخرى عن اأبي ذر 

! اأتدري فيما  اأبا ذرٍّ ¤ �ساَتِن تنتِطحاِن، فقال: )يا  › قال: راأى ر�سوُل اهلِل  الغفاري 
ك يدري، و�سيق�سي بينهما يوَم القيامِة()57(. تنتِطحاِن؟(، قلُت: ال، قال: )ولكْن ربُّ

)52( رواه الرتمذي و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )8039(.
)53( اجللحاء: هي اجلماء التي ال قرن لها.

)54( رواه م�سلم برقم )2582(.
اإذا  اأما  والذرة،  الذرة  ها على بع�س، حتى بن  َبْع�سِ ي  تعدنِّ ا�ُس يف  والِق�سَ الَدَوابنِّ كان احل�ساب  نوع وجن�س  اإذا احتد   )55(
الطريفي:   عبدالعزيز  ال�سيخ  يقول  ح�ساب،  فال  للرزق  طلبا  ي  التعدنِّ وفطرتها  طبيعتها  من  وكان  واالأجنا�س  االأنواع  اختلفت 
»اإدراك البهائم لالأوامر الدنيوية مفطورٌة عليه بطبعها؛ ولهذا فهي تختلف وتتبايُن بح�شب جن�شها ونوعها؛ فبهيمة االأنعام لي�شت 
بِع فيها، ومل َيجَعل رزق ال�شياِه  بُع ال�شاَة مل ُيحا�َشب، الأَنّ اهلل جعل رزق ال�شَّ اأَكَل ال�شَّ كال�شباع؛ فال�ّشياُه اإن َتناطحت تا�َشَبت، ولو 

بع�شها من بع�س«: )املغربية يف �سرح العقيدة القريوانية( لل�سيخ عبدالعزيز الطريفي )�س: 176(.
)56(رواه االإمام اأحمد و�سححه االألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )جي:4 – برقم: 1967(.

)57(اأخرجه االإمام اأحمد والطيال�سي و�سححه االألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )جي:4 – برقم: 1588(.
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æ تظاهرت االأدلة من الكتاب وال�سنة على ثبوت عذاب القرب ونعيمه، قال تعالى عن اآل فرعون: 
ھ   ہ   ہ   ہ     ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   {ں   
نَِّة على  ھ }]غافر:46[، قال ابن كثري: »وهذه االآية اأَ�شٌل كبري يف ا�شتدالل اأهل ال�شُّ

َزِخ)58( يف القبور«)59(، ومما جاء يف ال�سنة من اإ�سارة لعذاب القرب ما يلي: عذاب اْلرَبْ

• املنافق 	 اأو  الكافر  واأما   ..( القرب:  يف  واملنافق  الكافر  حال  عن   ¤ النبي  قال 
َتَلْيَت)60(؛  ت ول  َدَرْيَ النا�ض!، فيقال: ل  اأقول ما يقول  اأدري، كنت  فيقول: ل 

من  ي�سمعها  �سيحة  في�سيح  اأذنيه  بني  �سربة  حديد  من  مبطرقة  ُي�سرب  ثم 

.)63())62( َقَلنْيِ يليه)61( اإل الَثّ

• من 	 َعتتُجتتوَزْيتتِن  اإن  اهلل!،  ر�تتشتتول  ¤: )يتتا  للنبي  قالت  اأنها  عائ�سة   وعيين 
ُبوَن يف ُقُبوِرِهْم!، فقال:  ، فزعمتا اأنَّ اأهل القبور ُيَعذَّ ُعُجِز يهود املدينة دخلتا عليَّ
ُبوَن عذابًا َت�ْسَمُعُه الَبَهاِئُم، قالت: فما راأيته َبْعُد يف �شالة اإال  َدَقَتا!، اإنَّهم ُيَعذَّ �سَ

ُذ من عذاب القرب()64(. َيَتَعوَّ

• ومن اأحاديث عذاب القرب: حديث روؤيا املنام الذي ذكر فيه النبي ¤ عقوبات واأحوال 	
َزِخ، وهي الفرتة التي تعقب املوت وحتى قيام ال�ساعة، ومما جاء فيه:  ع�ساة هذه االأمة يف اْلرَبْ
)اإنه اأتاين الليلَة اآتيان)65(، واإنهما ابتعثاين، واإنهما قال يل انطلق، واإين انطلقُت 
معهما، واإنا اأتينا على رجل م�سطجع، واإذا اآخُر قائم عليه ب�سخرة، واإذا هو يهوي 

: احلاجز بن ال�ّسيئن، ويق�سد به الفرتة الزمنية التي تف�سل بن حلظة موت االن�سان وحتى قيام ال�ساعة. َزِخُ )58( اْلرَبْ
)59( تف�سري ابن كثري: عند تف�سري: ]غافر: 46[.

)60( ال دريت وال تليت: اأي مل َتنتفُع بدرايتك: وهو ما كنَت ت�سمُعه، وال تالوتك: وهو ما كنت تقراأه.
. )61( ي�سمعها من يليه: اأي من يقرب من قربه من املالئكة والّدوابنِّ

اأمره: ثقيٌل، ف�ُشمي »اجلن  «، يقال لكّل ما َيعظم  )62( الثََّقالن: تثنية »َثَقل«، وهذا املثنى ا�شم مفرد ملجموع »االإْن�ص واجلنِّ
اأو لرزانة  ِلِثْقِلِهما على االأر�س  يا بذلك  اإلى غريهما من ّدوابنِّ االأر�س، وقيل: �ُسمنِّ َقلِن« لِعظم �ساأنهما بالن�سبة  بي»الثَّ واالإن�س« 

اآرائهما اأو الأنهما ُمثقالن بالتكاليف اأو ُمثقالن بالُذنوب.
)63( اأخرجه البخاري برقم: )1338( واللفظ له، وم�سلم برقم: )2870(.

)64( اأخرجه البخاري برقم: )6366(، وم�سلم برقم: )586( واللفظ له.
)65( اأتاين الليلَة اآتيان: اأي َمَلَكاِن، وهما: جربيل وميكائيل عليهما ال�سالم كما ثبت يف رواية البخاري االأخرى برقم )1386(. 
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بال�سخرة لراأ�سه فَيْثلغ راأ�َسُه فيتَدهَده احلجر ها هنا، فيتبُع احلجَر فياأُخُذه، فال 

َيرجُع اإليه، حتى ي�سحَّ راأ�ُسه كما كان، ثم يعوُد عليه فيفعل به مثَل ما َفَعَل به املّرَة 

الأولى)66(. قال: قلُت لهما: �سبحان اهلل!، ما هذاِن؟ قال: قاال يل: انطلق انطلق، قال: 

فانطلقنا، فاأتينا على رجل م�سَتْلٍق لَقفاُه، واإذا اآخُر قائٌم عليه بَكلُّوٍب من حديد، 

واإذا هو ياأتي اأحَد �ِسّقي وجهه فُي�سر�ِسر �ِسْدقه اإلى َقفاه وِمْنَخره اإلى قفاه، وعينه 

اإلى قفاه ثم يتحول اإلى اجلانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل باجلانب الأول، فما 

َيفُرغ من ذلك اجلانب حتى ي�سحَّ ذلك اجلانب كما كان، ثم يعوُد عليه فيفعل مثَل 

ما فعل املّرة الأولى)67(. قال: قلت: �سبحاَن اهلل ما هذان؟ قال: قاال يل: انطلق انطلق، 

ور - قال: واأح�سُب اأنه كان يقول - فاإذا فيه َلَغٌط واأ�سواٌت،  فانطلقنا، فاأتينا على مثل التنُّ

قال: فاطلْعنا فيه، فاإذا فيه رجاٌل ون�ساٌء عراة، واإذا هم ياأتيهم َلَهٌب من اأ�سفَل منهم، 
انطلق  قاال يل:  قال:  ما هوؤلء؟  لهما:  قلُت  قال:  ْوا)68(.  ْو�سَ �سَ اللهب  ذلك  اأتاهم  فاإذا 
)66(املعنى: الرجل القائم يقوم ب�سدخ وك�سر راأ�س الرجل امل�سطجع بحجر، فيتدحرج احلجر وي�سقط اإلى جهة اأخرى، فيلحق به الرجل 
القائم ويلتقطه، وما اأن يعود اإلى الرجل امل�سطجع حتى يرجع راأ�سه �سحيحًا كما كان، فيك�سره مرة اأخرى! وقد ف�سر جربيل وميكائيل عليهما 
ال�سالم هذا امل�سهد يف اآخر احلديث ).. اأما الرجل االأول الذي اأتيت عليه يثلغ راأ�سه باحلجر فاإنه الرجل ياأخذ القراآن فريف�سه وينام عن 
ال�سالة املكتوبة ..( ومنا�سبة العقوبة للذنب اأنه ملا ترك العمل باأف�سل االأ�سياء وهو القراآن ونام عن اأف�سل العبادات وهي ال�سالة؛ عوقب يف 

اأ�سرف اأع�سائه »الراأ�س«! وفيه التحذير من النوم عن ال�سالة املكتوبة وترك العمل بالقراآن الكرمي وما جاء به من اأوامر ونواهي.
)67( املعنى: مع الرجل القائم )كلوب( وهي حديدة حادة عقفاء اأي معطوفة الراأ�س، ُيدخلها يف جانب فم الرجل امل�ستلقي 
على قفاه، فيقطع اجللد وي�سقه من فمه وحتى قفاه من اخللف، ثم يفعل باأنفه وعينه مثل ذلك، فاإذا انتهى من اأحد �سقي وجهه، 
ذهب لل�سق الثاين ويفعل به مثلما فعل بال�سق االأول، وما اأن ينتهي من ال�سق الثاين حتى ي�سح ال�سق االأول فيعود اإليه من جديد!، 
وقد ف�سر جربيل وميكائيل عليهما ال�سالم هذا امل�سهد يف اآخر احلديث )..واأما الرجل الذي اأتيت عليه ي�سر�سر �سدقه اإلى قفاه، 
ومنخره اإلى قفاه، وعينه اإلى قفاه، فاإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ االآفاق ..(، )قال ابن حجر: »اإمنا ا�ستحق 
التعذيب ملا ين�ساأ عن تلك الكذبة من املفا�سد وهو فيها خمتار غري مكره وال ملجاأ، قال ابن هبرية: »ملا كان الكاذب ي�ساعده اأنفه 
وعينه ول�سانه على الكذب برتويج باطله وقعت امل�ساركة بينهم يف العقوبة«( )فتح الباري البن حجر الع�سقالين، �س: 3149 
عند �سرح احلديث رقم: 7047(، وفيه التحذير من الكذب املتعمد وما ي�سابهه من الكبائر القولية كالغيبة والنميمة والقذف 

وغريها، وخا�سة يف ظل االنفجار الكبري يف و�سائل التوا�سل االجتماعي وما ي�سرته من نقل االأخبار وانت�سارها.
ورفعوا  وا�ستغاثوا  و�سجوا  �ساحوا  اأي  و)�سو�سوا(  نارا،  حتته  يوقد  وا�سع  واأ�سفله  �سيق  اأعاله  بناء  و)التنور(  وا�سح  املعنى   )68(
جربيل  ف�سر  وقد  رجعوا!،  خمدت  فاإذا  التنور،  من  يخرجوا  اأن  كادوا  حتى  ارتفعوا  وقيل  وخمتلطة،  مفهومة  غري  باألفاظ  اأ�سواتهم 
الزناة  التنور، فهم  بناء  الذين هم يف مثل  العراة  والن�ساء  الرجال  واأما  اآخر احلديث )..  امل�سهد يف  ال�سالم هذا  وميكائيل عليهما 
والزواين ..( قال ابن حجر : »منا�سبة العري والتنور لهم ال�ستحقاقهم اأن ُيف�سحوا الأن عادتهم اأن ي�سترتوا يف اخللوة فعوقبوا بالهتك، 
واحلكمة يف اإتيان العذاب من حتتهم كون جنايتهم من اأع�سائهم ال�سفلى « )فتح الباري البن حجر الع�سقالين، �س: 3149 عند �سرح 

احلديث رقم: 7047 بت�سرف ي�سري(، وفيه التحذير من الزنى وما ي�سابهه من الكبائر الفعلية كال�سرقة والظلم والبغي وغريها. 
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انطلق، قال: فانطلقنا، فاأتينا على نهر - ح�ِسبُت اأنه كان يقول - اأحمر مثل الدم، واإذا 

يف النهر رجٌل �سابٌح َي�سَبح، واإذا على �َسط النهر رجٌل قد َجَمَع عنَده حجارًة كثريًة، 

واإذا ذلك ال�سابُح ي�سبُح ما ي�سبَح، ثم َّ ياأتي ذلك الذي قد جمَع عنَده احلجارَة، 

فيفَغر له فاُه فيلقُمُه حجرًا فينطلُق ي�سَبح، ثم يرجُع اإليه، كلما َرَجَع اإليه فَغَر له 

فاُه فاألقمه حجرًا)69(، قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قاال يل: انطلق انطلق ..(، اإلى 

قوله ¤: ) .. قلُت لهما: فاإين قد راأيُت منذ الليلِة َعجبا، فما هذا الذي راأيت؟ قال: 
قاال يل: اأما اإنا �سُنخرُبك، اأما الرجُل الأوُل الذي اأتيَت عليه ُيثَلغ راأ�سه باحلجر، 
فاإنه الرجُل ياأخذ القراآن فريف�سه وينام عن ال�سالة املكتوبة، واأما الرجُل الذي 

اإلى قفاه، فاإنه  اإلى قفاه، وعينه  اإلى قفاه، ومنَخُره  ُي�سر�َسُر �ِسدُقُه  اأتيَت عليه، 

الرجُل يغدو من بيته، فيكذب الِكذَبَة تبلُغ الآفاق، واأما الرجاُل والن�ساُء العراُة 

ناة والزواين، واأما الرجل الذي اأتيَت عليه  الذين يف مثل بناِء التنور، فاإنهم الزُّ

با)70( ..()71(. َي�سبح يف النهر وُيلقم احلجارة، فاإنه اآِكُل الرِّ

• َباِن يف كبري، اأما 	 َباِن، وما ُيَعذَّ ْيِن فقال: )اأما اإنَُّهما  َلُيَعذَّ مر النبي ¤ على َقرْبَ
ِميَمِة، واأما الآَخُر فكان ل َي�ْسَترِتُ من َبْوِلِه، قال: فدعا  اأحدهما فكان مي�سي بالنَّ

َرْطٍب ف�سقه باثنني، ثم غر�ض على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم  بَع�ِسيٍب 

َّفُ عنهما ما مل يَيْبَ�سا()72(. قال: لعله اأن يُخَف
)69( املعنى: كلما اأراد الرجل ال�سابح - والذي يعوم يف النهر االأحمر- اخلروج من النهر فغر فاه اأي فتح فمه،  فيلقمه الرجل الواقف 
على �سط النهر حجرًا، مينعه من اخلروج ويجربه على العودة اإلى و�سط النهر والتخل�س من احلجر، وكلما عاد األقم حجرًا جديدًا!، وقد 
ف�سر جربيل وميكائيل عليهما ال�سالم هذا امل�سهد يف اآخر احلديث ).. واأما الرجل الذي اأتيت عليه ي�سبح يف النهر ويلقم احلجر فاإنه 
اآكل الربا ..( قال ابن هبرية: »اإمنا عوقب اآكل الربا ب�سباحته يف النهر االأحمر واإلقامه احلجارة الأن اأ�سل الربا يجرى يف الذهب والذهب 
اأحمر، واأما اإلقام امللك له احلجر فاإنه اإ�سارة اإلى اأنه ال يغني عنه �سيئًا وكذلك الربا فاإن �ساحبه يتخيل اأن ماله يزداد واهلل من ورائه 
ميحقه« )فتح الباري البن حجر الع�سقالين، �س: 3149 عند �سرح احلديث رقم: 7047(، وفيه التحذير من اأكل الربا وعظم عقوبة اآكله.  
)70( لعل احلكمة يف االقت�سار على من ذكر من الع�ساة دون غريهم؛ اأن العقوبة ُت�ستحق برتك واجب وماأمور اأو بارتكاب حمرم 
وحمظور، فرتك الواجب مثل ترك العمل بالقراآن والنوم عن ال�سالة املكتوبة واأما ارتكاب املحرم فيكون بالقول كالكذب اأو بالفعل 

البدين كالزنا اأو الفعل املايل كاأكل الربا، فذكر لكل منهم مثال ينبه به على ما عداه من الذنوب والكبائر امل�سابهة واهلل اأعلم.
)71( رواه البخاري برقم: )7047(.

)72( رواه البخاري برقم )6052(، وم�سلم برقم )292( واللفظ له.
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• وعن زيد بن ثابت › قال: )بينما النبي ¤ يف حائط لبني النجار على بغلة 	
له ونحن معه؛ اإذ حادت به فكادت ُتْلِقيِه!، واإذا اأَْقرُبٌ �شتة اأو خم�شة اأو اأربعة فقال ¤: 
؟، فقال رجل: اأنا!، قال ¤: فمتى مات هوؤلء؟، قال:  من يعرف اأ�سحاب هذه اْلأَْقرُبِ

ماتوا يف االإ�شراك!، فقال ¤: اإن هذه الأمة ُتْبَتَلى يف قبورها فلول اأن ل َتَداَفُنوا 
لدعوت اهلل اأن ُي�ْسِمَعُكْم من عذاب القرب الذي اأ�سمع منه()73(، ومن عجيب ما يروى 

عن �شماع البهائم لعذاب القرب؛ اأنه كان يف دم�شق عموٌد من حجر من اأبنية اليونان يتربك 
اإذا  وبهائمهم  هم  دوابنِّ عالج  يف  في�ستخدمونه  وينفع،  ي�سر  اأنه  منهم  اعتقادًا  اجلهالء،  به 
َع�َسَرت بطونها واأم�سكت عن الروث والبول، قال عنه ابن كثري: »ومن ذلك: العمود الذي 
يف راأ�شه مثل الكرة يف �شوق ال�شعري عند قنطرة اأم حكيم .. ذكر اأهل دم�شق اأنه من 
و�شع اليونان ِلُع�ْشِر بول احليوان، فاإذا داروا باحليوان حول هذا العمود ثالث دورات 
انطلق باطنه فبال؛ وذلك جمرب من عهد اليونان!، قال ابن تيمية عن هذا العمود: 
ب، فاإذا داروا باحليوان حوله �شِمع العذاَب فراث  اإن تته مدفون جبَّار عنيد كافر ُيعذَّ
وبال من اخلوف!، قال: ولهذا يذهبون بالدواب اإلى قبور الن�شارى واليهود والكفار 
، ومن اعتقد  بني انطلق بولها، والعمود امل�شار اإليه لي�س له �شرٌّ فاإذا �َشِمَعْت اأ�شوات املعذَّ
اأنَّ فيه منفعة اأو م�شرة فقد اأخطاأ خطاأً فاح�شاً«)74(، كما ف�سر �سيخ االإ�سالم ابن تيمية 
حقيقة ما يحدث للدوابنِّ امل�سابة بامَلَغِل)75( يف ُبُطوِنها عند اأخذها اإلى قبور الكفار واملنافقن 
!، فقال: »اإمنا  وذاك يف �سياق رده على من يتربك بتلك القبور بحجة ت�سببها يف �سفاء الدوابنِّ
ُبوَن يف قبورهم، والبهائم  ُيَعذَّ .. الأن هوؤالء  الكفار واملنافقني  اإلى قبور  بها  يذهبون 
ت�شمع اأ�شواَتهم، كما ثبت ذلك يف احلديث ال�شحيح، فاإذا �شمعت ذلك َفِزعت؛ فب�شبب 

عِب الذي يح�شل لها تنحلُّ بطونها فروث، فاإن الَفَزَع يقت�شي االإ�شهال«)76(. الُرّ
)73( رواه م�سلم برقم )2867(.

)74( البداية والنهاية )�س:1410( يف اأحداث �سنة 96 هي.
اِب مع الَبْقل، فُي�شّبب لها ُع�ْشرًا واإم�شاكا �شديدًا. َ )75( امَلَغُل: َوَجٌع وَمْغ�ٌص ياأخذ الدوابَّ يف ُبُطوِنها من اأْكِل الرترُّ

)76( )اال�ستغاثة يف الرد على البكري( ل�سيخ االإ�سالم ابن تيمية )�س: 329(.
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æ  قال تعالى: { ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  کک} ]البقرة:284[.  قال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية: ]روي عن عائ�سة 

العقوبة يف  به  اأخفيَت فما ُعجلْت لك  واأمتتا ما  به،  فتتاإن اهلل يحا�شبك  اأعلنت  »ما  اأنها قالت:    
، كما �سئل �سفيان بن عيينة عن َغمٍّ ال ُيعرف  الدنيا«، وهذا قد يكون مما يعاقب فيه العبد بالَغمنِّ
�سببه؟، فقال : »هو ذنٌب هممت به يف �شرك ومل تفعله، فُجزيت َهّماً به« ، فالذنوب لها عقوبات؛ 
 ¤ ر�سول اهلل  �ساألت  قالت :  وروي عن عائ�سة   مرفوعا  بالعالنية،  والعالنية  بال�سر،  ال�سر 
 : ¤ فقال  ڎ  ڎ    ڈ}   ڌ    ڌ     ڍ   ڍ    ڇ  ڇ   ڇ   االآية :  {  هذه  عن 
ْكَبِة)78( واحلمى، حتى   ) يا عائ�سة!، هذه معاتبة اهلل)77( العبد مما ي�سيبه من النَّ
وُع لها فيجدها يف جيبه )79(، حتى  ه فيفقدها َفرُيَ اَعة ي�سعها يف كمِّ ال�سوكة والِب�سَ
رْبُ الأحمر)80( من الِكري)81(()82(   ، قلت: هذا  اإن املوؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التِّ
املرفوع هو - واهلل اأعلم - بيان ما ُيعاقب به املوؤمن يف الدنيا؛ ولي�س فيه اأن كل ما اأخفاه ُيعاقب به، 
بل فيه اأنه اإذا ُعوقب على ما اأخفاه ُعوقب مبثل ذلك، وعلى هذا دلت االأحاديث ال�سحيحة[ )83(. 

æ  قال عمر بن اخلطاب › في خطبة له: »حا�شبوا اأنف�شكم قبل اأن تا�شبوا، 
فاإنه اأهون حل�شابكم، وزنوا اأنف�شكم قبل اأن توزنوا، وتزّينوا للعر�س االأكرب، يوم 

{ گ  گ  گ  گ     ڳ }]احلاقة:18[«)84(.

)77( معاتبة اهلل: اأي موؤاخذته لعبده ب�سبب ذنبه؛ مبا ي�سيبه يف الدنيا من امل�سائب واحلمى حتى ال�سوكة ي�ساكها تكفر بها ذنوبه.
ْكَبة: يف االأ�سل اأن ينكبه احلجر اإذا اأ�ساب ظفره اأو اإ�سبعه، ثم انتقل معناه اإلى احلوادث وامل�سائب التي ت�سيب االإن�سان. )78( النَّ

يده، فيطلبه فال  اأنه يف  ويِهم، ويظن  الي�سري يف جيبه، فين�ساه  املال  اأنه ي�سع  واملق�سود:  املال،  الب�ساعة: ق�سط من   )79(
يجده!، فيفزع وَيروع، حتى ينتبه له.

: فتات الذهب قبل اأن ي�ساغ، فاإذا �سيغ فهو ذهب. رْبُ )80( التنِّ
)81( الِكري: كري احلداد، وهو جلد غليظ ذو حافات، ينفخ به النار حتى ُتذكى وتتوهج.

)82( رواه الرتمذي  والطربي والطيال�سي واالإمام اأحمد، و�سححه اأحمد �ساكر يف حتقيقه لتف�سري الطربي )جامع البيان يف 
تاأويل القراآن( وكذلك يف خمت�سره )عمدة التف�سري( الذي اأخت�سر فيه )تف�سري القراآن العظيم(البن كثري عند تف�سري )�سورة 
البقرة – االآية: 284(، وكذلك اأخرجه ابن حجر الع�سقالين يف )االأمايل املطلقة( )املجل�س: 94- �س: 79 – 80( وقال عنه: 

هذا حديث ح�سن، و�سعفه االألباين يف �سعيف اجلامع برقم )6086(، و�سعيف الرتمذي برقم )2991(.
)83( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�سم )جي: 14 – �س: 111 – 112(.

)84()كنز العمال( للمتقي الهندي )جي: 16 - �س: 159 - برقم: 44203( واالأثر اأخرجه ابن املبارك واالإمام اأحمد يف الزهد 
وابن اأبي الدنيا يف حما�سبة النف�س وغريهم.
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)85( املذق: املزج واخللط، يقال: مذقت اللنب اأي خلطته باملاء.
)86( )�سفوة ال�سفوة( الأبي الفرج ابن اجلوزي )جي: 4 - �س: 441(.

ْرج. )87( احِلل�ص: ِك�شاٌء رقيق يكون على ظهر الدابة وحتت الَقَتِب وال�شِّ
)88( يريد بي)الرقيب( اهلَل  على �سبيل التورية كي ال تعتب عليه زوجته.

)89( )�سور من حياة ال�سحابة( لعبدالرحمن راأفت البا�سا )�س: 502 – 503( طبعة دار النفائ�س.
جل، واالأَمُة: هي امَلراأة. ُلوِكهم: اإماُء اهلل وَعِبيُدُه، فالعبُد: هو الرَّ ِهم ومَمْ )90( العبد واالأمة: يف االأ�سل كل النا�س ُحرنِّ

ه اأ�سلم، قال: »بينما اأنا مع عمَر بن اخلطاب ›،  æ عن عبداهلل بن زيد بن اأ�سلم عن اأبيه عن جدنِّ
يع�ُسّ املدينة اإذ اأعيا واَتّكاأ على جانِب جدار يف جوِف الليل، واإذا امراأٌة تقول البنتها: يا ابنتاه، 
تاه، وما علمت ما كان ِمن عزمة اأمري  قومي اإلى ذلك اللنب فامذقيه)85( باملاء، فقالت لها: يا اأَمّ
املوؤمنني اليوم؟!، قالت: وما كان ِمن عزمته يا ُبنية؟، قالت: اإَنّه اأَمر منادياً فناَدى: اأال ي�شاب 
وال  يراك عمُر  فاإَنّك مبو�سع ال  باملاء،  فامذقيه  اللنب  اإلى  بنية، قومي  يا  لها:  فقالْت  باملاء،  اللنب 

تاه، ما كنت الأطيعه يف املالأ، واأع�شيه يف اخلالء!«)86(. مناِدي عمر، فقالت ال�سبية: يا اأَمّ
بني كالب  اإلى   ‹ بن جبل  ُمعاَذ  اأر�سل   ،‹ بن اخلطاب  َويِلَ اخلالفة عمر  ملا   æ
دقات اأغنيائهم، فقام مبا ُعهد اإليه من اأمر،  ع على فقرائهم �سَ ليق�ِسم فيهم اأعطياتهم، ويوزنِّ
وعاد اإلى زوجه بِحل�ِسِه)87( الذي خرج به يلفه على رقبته، فقالت له امراأته: اأين ما جئت به 
 ،! مما ياأتي به الوالة من هدية الأهليهم؟!، فقال: لقد كان معي رقيٌب)88( يقٌظ ُيح�شي َعليَّ
فقالت: قد كنَت اأمينًا عند ر�سول اهلل ¤، واأبي بكر›، ثم جاء عمر فبعث معك رقيبًا ُيح�سي 
!، فبلغ ذلك عمر؛ فدعا معاذًا وقال: »اأاأنا  عليك؟!، واأ�ساعت ذلك يف ن�سوة عمر، وا�ستكته لهنَّ
بعثت معك رقيباً ُيح�شي عليك؟! فقال: ال يا اأمري املوؤمنني، ولكنني مل اأجْد �شيئاً اأعتذر 

ها به«)89(. به اإليها اإال ذلك!، ف�سحك عمر ›، واأعطاه �سيئًا وقال له: اأر�شِ

æ  عن عبد اهلل بن م�سعود › قال: )ُيوؤَْتى بالعبد واالأَمِة)90( يوم القيامة، فُينادي 
مناٍد على رءو�س االأولني واالآخرين: هذا فالن بن فالن، من كان له حق فلياأت اإلى حقه!، 

ې  ې   ى   اأو زوِجتتَهتتا، ثم قراأ: {  اأخيها  اأو  اأبيها  اأن يكون لها احلتتقُّ على  املتتراأة  فتفرح 
ِه  َفَيْغِفُر اهلل ِمْن َحقِّ ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ    وئ }]املوؤمنون:101[، 
ما ي�شاء، وال َيْغِفُر من حقوق النا�س �شيئا، فين�َشب للنا�س فينادي: هذا فالُن بن فالٍن، 
، َفِنَيت الدنيا!، من اأين اأُوِتِيْهم حقوقهم؟!،  ِه، فيقول: َربِّ َمْن كان له َحقٌّ فلياأت اإلى َحقِّ
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ُه ِبَقْدِر َطلََبِتِه، فاإن كان ولّياً هلل  قال: خذوا من اأعماله ال�شاحلة، فاأعطوا كل ذي َحقِّ َحقَّ
نََّة، ثم قراأ: {ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    ٍة، �شاعفها اهلل له حتى يدخلَه بها اجْلَ َل له مثقاُل َذرَّ فَف�شَ
چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ}]الن�ساء:40[، قال: 
نََّة؛ واإن كان عبدا �شقياً؛ قال امْلَلَُك: ربِّ َفِنَيْت ح�شناتُه، وبقَي طالبون كثري؟،  اْدُخِل اجْلَ
ّكاً)91( اإلى النار()92(. وا َلُه �شَ كُّ يُفوَها اإلى �شيِّئاِتِه، ثم �شُ فيقول: خذوا من �شيِّئاتهْم َفاأَ�شِ

æ »مر ابن عمر  براعي غنم، فقال: يا راعي الغنم، هل من َجْزرة)93(؟، قال الراعي: 
ها)94(!، قال ابن عمر: تقول: اأكلها الذئب، فرفع الراعي راأ�سه اإلى ال�سماء، ثم  لي�س ههنا ربُّ

قال: فاأين اهلل؟!، فا�سرتى ابن عمر الراعي، وا�سرتى الغنم، فاأعتقه، واأعطاه الغنم«)95(.

æ  قال عروة بن الزبري: »خطبت اإلى ابن عمر ابنته، ونحن يف الطواف، ف�سكت ومل 
َر له اأنه �سَدر اإلى املدينة  يجبني بكلمة!، فقلت: لو ر�سي الأجابني، واهلل ال اأراجعه بكلمة!. فُقدنِّ
اإليه حقه، فرحب بي،  واأديت  ¤، ف�سلمت عليه،  الر�سول  قبلي، ثم قدمت، فدخلت م�سجد 
وقال: متى قدمت؟ قلت: االآن. فقال: كنت ذكرت يل �شودة ونحن يف الطواف، نتخايل اهلل 
ر!، قال:  بني اأعيننا)96(!، وكنت قادرا اأن تلقاين يف غري ذلك املوطن. فقلت: كان اأمرا ُقدنِّ
فما راأيك اليوم؟ قلت: اأحر�س ما كنت عليه قط، فدعا ابنيه �ساملا وعبد اهلل، وزوجني«)97(.

ّكًا اأي: اكتبوا له كتابًا. وا َلُه �سَ كُّ : الكتاب، وقوله: �سُ كُّ )91(ال�سَ
)92(اأخرجه ابن اأبي حامت يف تف�سريه )تف�سري القراآن العظيم م�سندا( عند تف�سري �سورة )الن�ساء( االآية )40(، وقال عنه 
ابن كثري يف تف�شريه: )ولبع�ص هذا االأثر �شاهٌد يف احلديث ال�شحيح(، و�شحح االأثر اأحمد �شاكر يف حتقيقه لتف�شري الطربي 
)جامع البيان(، وقال عنه: )فهذا االإ�سناد عند ابن اأبي حامت اإ�سناد �سحيح، واحلديث اأثر موقوف على ابن م�سعود، ولكني 
اأراه من املرفوع حكمًا. فاإن ما ذكره ابن م�سعود مما ال يعرف بالراأي، وما كان ابن م�سعود ليقول هذا من عند نف�سه، ولي�س هو 

ممن ينقل عن اأهل الكتاب، وال يقبل االإ�سرائيليات(. 
)93( اجلزرة: ال�ساة التي ت�سلح للذبح.

)94( ربُّها: اأي مالكها.
)95( اأخرجه الطرباين و�سححه االألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )جي: 7 - �س: 469 - 470( عند تخريجه حلديث اجلارية  

و�سوؤال النبي ¤ لها: )اأين اهلل؟( برقم )3161(.
)96( اأي اأننا يف مو�سع عبادة وطواف وخ�سوع و�سكينة، وكاأننا نرتاءى اهلل بن اأعيننا ونراقبه، ون�ستح�سر قربه وعظمته، فهل 

كان من املنا�سب احلديث عن النكاح والتزويج يف ذاك الزمان واملكان؟!.
)97( )حلية االأولياء( لالأ�سفهاين )جي:1 – �س: 309(، و)�سري اأعالم النبالء( للذهبي )�س:2678( يف ترجمة )عروة بن 

الزبري( برقم )3753(.
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َوَمتتْن  َلتتُه،   َ ُويفِّ ِمْكَياَلُه  تتى  َوفَّ َفَمْن  »ال�شالة مكيال،   :‹ الفار�سي  �سلمان  قال    æ
ِفنَي«)98(. َف فقد علمتم ما قال اهلل تعالى يف املَُطفِّ َطفَّ

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ   تعالى: {  قال    æ
َفاْعَتِب  َتكرُه  راأَيت يف وَلِدك ما  ]ال�سورى:30[، قال احل�سن الب�سري: »اإِذا   { جب  حب 

اهلَل)99(، فاإمنا هو �شيٌء ُيراُد بِه اأَنَت«)100(.

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ      ڇ   ڇ     {ڇ   تعالى:  قييال    æ

]الكهف:49[،  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک} 
ا اإلى اهلل تعالى من  كان الُف�سيل بن ِعَيا�س اإذا قراأ هذه االآية يقول: » يا ويلتاه! �شجوُّ

ال�شغائر قبل الكبائر!«)101(.

اأف�شل من ال�شدق، واهلل   قال الف�سيل بن عيا�س: »ما تزين النا�س ب�شيء   æ

ي�شاأل ال�شادقني عن �شدقهم، منهم عي�شى ابن مرمي  ، كيف بالكذابني امل�شاكني، 
:؟! يوم يجمع اهلل  ثم بكى، وقال: اأتدرون يف اأي يوم ي�شاأل اهلل  عي�شى ابن مرمي 
فيه االأولني واالآخرين اآدم فمن دونه ، ثم قال: وكم من قبيح تك�شفه القيامة غدا«)102(.

اإلى  حديثكم  يرفع  من  معكم  كتتان  »لو  اأ�سحابه:  لبع�س  الثوري  �سفيان  قال    æ

ال�شلطان اأكنتم تتكلمون ب�شيء؟! قالوا: ال! قال: فاإن معكم من يرفع احلديث«)103( 
يق�سد املالئكة الكتبة.

يخطر  كتتان  ما  فكثرياً  املبارك  ابتتن  مع  ن�شافر  »كنا  حممد:  بن  القا�سم  قال   æ

ل هذا الرجل علينا حتى ا�شتهر يف النا�س هذه  ببايل فاأقول يف نف�شي: باأّي �شيء ُف�شِّ
)98( اأخرجه البيهقي يف )�سعب االإميان( )جي:4 – �س: 505( برقم )2881( وقال املحقق: رجاله ثقات.

)99( َفاْعَتِب اهلَل: اأي اأزل عتب اهلل عليك بالتوبة واال�ستغفار وطلب الر�سا. 
)100(انظر: )كتاب التوبة( البن اأبي الدنيا )�س:31( برقم االأثر: )2(، و)�سري ال�سلف ال�ساحلن( الإ�سماعيل بن حممد 

االأ�سبهاين: )�س:343( برقم االأثر )1225(.
)101( تف�سري )اجلامع الأحكام القراآن( للقرطبي عند تف�سري: ]الكهف: 49[.

)102()حلية االأولياء وطبقات االأ�سفياء( الأبي نعيم االأ�سفهاين )جي: 8 – �س: 108(.
)103( )�سري اأعالم النبالء( لالإمام الذهبي )�س: 1848( يف ترجمة االإمام )�سفيان الثوري(.
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ال�شهرة؟!،  اإن كان ي�شلي اإنَّا لن�شلي! ولئن كان ي�شوم اإنَّا لن�شوم!، واإْن كان يغُزو 
!، قال: فكنَّا يف بع�س َم�شرينا يف طرق ال�شام  تتا لنحجُّ اإنَّ فاإنا لنغزو!، واإن كان يحج 
ليلة نتع�شى يف بيٍت اإذ طفئ ال�شراُج، فقام بع�شنا فاأخذ ال�شراج وخرج َي�شت�شبح)104(، 
ابتلَّت من  املبارك وحليته قد  اإلى وجه ابن  فمكث هنية ثم جاء بال�ّشراج، فنظرُت 
فقد  ولعله حني  علينا،  الرجل  هتتذا  ل  ُف�شِّ اخل�شية  بهذه  نف�شي:  قلت يف  التتدمتتوع، 

ال�شراج ف�شار اإلى الُظلمة ذكر القيامة!«)105(.

æ  قال حممد بن �سريين: »ما غ�شيُت امراأًة قطُّ يف نومٍ وال يقظٍة، اإال امراأتي اأّم عبِد اهلل 
)يعني زوجته(، واإينِّ اأرى املراأَة يف النوم؛ فاأعلم اأنها ال ِتلُّ يل، فاأ�شرُف ب�شري عنها«)106(.

æ كان اأحمد بن حممد بن م�سروق الطو�سي يقول: »اأنت يف هدم عمرك منذ خرجت 

من بطن اأمك! .. ومن راقب اهلل يف َخَطَرات قلبه ع�شمه اهلل يف حركات جوارحه«)107(.

æ قال الليث بن �سعد: راأى مو�سى بن وردان يف املنام »عبد اهلل بن اأبى حبيبة« بعد 

حبات  ح�شناتي  يف  فراأيت  و�شيئاتي،  ح�شناتي  عليَّ  »ُعر�شت  عبداهلل:  له  فقال  موته 
رمان التقطتهن فاأكلهن!، وراأيت يف �شيئاتي خيطي حرير كانا يف قلن�شوتي!«)108(.

�شيء  اأي  يوما:  يل  فقال  �شنة  ثالثني  �شقيق  اإلتتى  اختلفُت  االأ�سم:  حامت  قال   æ

تعلمت؟، فقلت: راأيت رزقي من عند ربي؛ فلم اأ�شتغل اإال بربي، وراأيت اأن اهلل تعالى وكل 
بي ملكني يكتبان عليَّ ما تكلمت به؛ فلم اأنطق اإال باحلق، وراأيت اأن اخللق ينظرون 
اإلى ظاهري، والرب تعالى ينظر اإلى باطني، فراأيت مراقبته اأولى واأوجب؛ ف�شقطت 
عني روؤية اخللق، وراأيت اأن اهلل م�شتحثاً يدعو اخللق اإليه، فا�شتعددت له متى جاءين 

ال اأحتاج يقتلني، يعني ملك املوت. فقال يل: يا حامت ما خاب �شعيك«)109(.
)104( ي�ست�سبح: اأي خرج يبحث عما يوقد به امل�سباح.

)105( )�سفوة ال�سفوة( الأبي الفرج ابن اجلوزي )جي: 4 - �س: 145(.
)106()العقد الفريد( البن عبد ربه االأندل�سي )جي: 3 – �س: 117(.

)107()�سفة ال�سفوة( البن اجلوزي )جي: 4 – �س: 129(.
)108( )الروح( لالإمام اأبن القيم )�س: 25(.

)109()�سفة ال�سفوة( البن اجلوزي )جي: 4 – �س: 162-161(.
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الذي  اهلَل  اأال تذكر  يومًا:  �َسّوار(  » قال يل خايل )حممد بن  الُتّ�ْسرَتي:  قال �سهل   æ

َتَقُلِّبك يف ثيابك ثالث مرات من  قل بقلبك عند  كيف اأذكره؟ فقال:  خلقك؟!، فقلت: 
. فقلُت ذلك ثالث  غري اأن تّرَك به ل�شاَنك: اهلُل معي، اهلُل ناظٌر اإيّل، اهلُل �َشاِهد عليَّ
ليال، ثم اأعلمُته، فقال يل: ُقْلها يف كَلّ ليلٍة �شبع مّرات، فقلت ذلك، ثم اأعلمته، فقال: قلها 
يف كل ليلٍة اإحدى ع�شرة مرة، فقلت ذلك، فوقَع يف قلبي حالوٌة، فلما كان بعد �شنٍة قال يل 
خايل: احفْظ ما علَّْمُتك، وُدْم عليه اإلى اأن تدخَل القرَب، فاإنه ينفُعك يف الّدنيا واالآخرة؛ 
ي. ثم قال يل خايل يومًا: يا �شهُل!، َمْن  فلم اأزْل على ذلك �سنَن، فوجدُت لها َحالوًة يف �ِسِرّ

كاَن اهلُل معه، وهو ناظٌر اإليه، و�شاهُده؛ اأَيْع�شيه؟!، اإياك واملع�شيَة!«)110(.

اأنا بجارية كاأنها علم،  »خرجت يف ليلة ظلماء فاإذا  اأعرابي:  قال االأ�سمعي: قال   æ

فاأردتها فقالت: ويلك!، اأما لك زاجر من عقل اإذ مل يكن لك ناه من دين؟!، قال: اإْيها 
واهلل ما يرانا اإال الكواكب، فقالت: واأين مكوكبها؟!«)111(.

اأنظر  له:  فقال  عظني!،   « له:  وقــال  الب�شطامي،  يزيد  اأبــي  اإلــى  رجــٌل  جاء   æ

اأتتتدري من  يزيد:  اأبو  فقال  ال�سماء!،  اإلى  ونظر  راأ�سه  الرجل  فرفع  ال�شماء!،  اإلتتى 
كنت  الذي خلقها مطلع عليك حيثما  اإن  له:  فقال  تعالى!،  قال: اهلل  خلقها؟!، 

فاحذره !«)112(.

خت   حت   يبجت   ىب   مب   خب   حب   جب     } اليتامى:  يف  تعالى  قييال   æ
على  ورقيباً  و�شهيداً  حما�شباً  باهلل  وكفى  »اأي:  كثري:  ابن  قال  مت}]الن�ساء:6[، 
االأولياء؛ يف حال نظرهم لالأيتام، وحال ت�شليمهم لالأموال؛ هل هي كاملة موفرة، 

اأو منقو�شة مبخو�شة، مدخلة، مروج ح�شابها، مدل�س اأمورها؟«)113(.

)110( )الر�سالة الق�سريية( لالإمام اأبي القا�سم الق�سريي )�س:65 – 66(، و)وفيات االأعيان( البن خلكان )جي:2 – �س: 429(.
)111( )�سفوة ال�سفوة( الأبي الفرج ابن اجلوزي )جي: 4 - �س: 395(.

)112( )الزهر الفائح يف ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح( البن اجلزري )�س: 87( )النا�سر:دار الكتب العلمية، بتحقيق 
حممد عبد القادر عطا، الطبعة االأولى - 1406 هي(.

)113( )تف�سري القراآن الكرمي( البن كثري عند تف�سري: ]الن�ساء: 6[.

اُن هيُد - اْلَحاِسُب - الديَّ قيُب - الشَّ المجموعة الثانية والعشرون : الرَّ
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ٹڤڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   {ٿ   تييعييالييى:  قييال   æ

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ}]�س:28[، قال ابن كثري: »اأي: ال نفعُل ذلك وال 
َي�ْشَتُووَن عند اهلل، واإذا كان ااْلأَْمتتُر كذلك فال ُبدَّ من َداٍر اأخرى ُيَثاُب فيها هذا 

ِليَمَة َواْلِفَطَر  امْلُِطيُع، َوُيَعاَقُب فيها هذا اْلَفاِجُر، وهذا االإر�شاد يدل اْلُعُقوَل ال�شَّ

امِلَ اْلَباِغَي يزداد ماله  امْلُ�ْشَتِقيَمَة على اأَنَُّه ال ُبدَّ من َمَعاٍد َوَجَزاٍء َفاإِنَّا نرى الظَّ

ِبَكَمِدِه!، فال بد يف  امْلَْظُلوَم ميوت  امْلُِطيَع  وولده ونعيمه وميوت، كذلك ونرى 

من  هذا  اإن�شاف  من  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْظِلُم  ال  التتذي  العادل  العليم  احلكيم  ِحْكَمِة 

تتَزاِء  اأختترى لهذا اجْلَ اأن هناك داراً  َيَقْع هذا يف هذه التتدار فتعني  هتتذا، واإذا مل 

َوامْلَُوا�َشاِة«)114(.

َخيييييييَليييييييْوُت َوَليييييييِكيييييييْن ُقيييييييْل َعيييييَلييييييَّ َرِقيييييْييييييُب

َييييِغيييْييييُب َعييييَلييييْيييييِه  َيييييْخييييَفييييى  َمييييييا  اأَنَّ  َوال 

ــــــــــنَّ ُذُنــــــــــــْوُب ــــــــــاِرِه ـــــى اآَث ـــــَل ـــــــــــــوٌب َع ُذُن

َفيييييَنيييييُتيييييْوُب َتييييييْوَبيييييياِتييييييَنييييييا  يف  َوَيييييييييييييييييييياأَْذُن 

َوَحييييييييييلَّ ِبييييَقييييْلييييِبييييْي ِليييييْليييييُهيييييُميييييوِم ُنييييييييييُدْوُب

يييْييييُب َنييي�يييسِ امَليييييَتييييياِب  يف  يِل  َوَميييييييا  َهييييَلييييْكييييُت 

ِنيييييييْييييييييُب َفييييياأَْحيييييَييييييا َواأَْرُجيييييييييييييييْو َعييييييْفييييييَوُه َواأَ

ييييُف الييييَبييييْلييييوى َعييييَليييييَّ َيييييُتييييوُب يييى َكييييا�ييييسِ َعييي�يييسَ

لأبي نوا�ض

َتييُقييْل َفيييال  َييييْوميييًا  ْهييييَر  الييييدَّ َخييييَلييييْوَت  َميييا  اإَِذا 

يييياَعييييًة �ييييسَ َيييييْغييييَفييييُل  اهلَل  ييييينَبَّ  ييييي�يييييسَ حَتْ َواَل 

َتيييَتييياَبيييَعيييْت ييييى  َحييييتَّ اهلِل  َلييييَعييييْمييييُر  َلييييَهييييْوَنييييا 

ييى َميي�ييسَ َميييييا  َيييييْغييييِفييييُر  اهلَل  اأَنَّ  َفييييَييييياَلييييْيييييَت 

َمييييَذاِهييييِبييييْي َعييييَليييييَّ  ييياَقيييْت  �يييسَ اإَِذا  اأَُقييييييييييْوُل 

ِليييييُطيييييْوِل ِجيييَنييياَيييياِتيييي َوُعيييييْظيييييِم َخييِطييْيييَئييِتييي

َوُيييييييْذِكييييييُريِن َعييييْفييييُو الييييَكييييرمْيِ َعيييييْن الييييييَوَرى

َواأََرْغييييييييييييُب �ييسييائيياًل َقيييييويل  ييييُع يف  َفيييياأَْخيييي�ييييسَ

ْهَر َيْومًا)115( اإَِذا َما َخَلْوَت الدَّ

)114( )تف�سري القراآن الكرمي( البن كثري عند تف�سري: ]�س: 28[.
)115( الق�سيدة الأبي نوا�س، وقد اأوردها ال�سيخ عبدالعزيز ال�سلمان -رحمه اهلل- يف )جمموعة الق�سائد الزهديات( )جي: 

1 – �س: 240(  دون عزوها لقائلها.
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الـمجـمـوعـ 23ـة

مو�سوع الأ�سماء: املََحّبُة واْلِولَيُة

)84 - 83 - 82 - 81 - 80 - 79(

الَودوُد - الَويِلُّ - املَْوَلى - املُ�ستَعاُن - الَوكيُل - احَل�سيُب

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

æ الَودوُد: ورد يف القراآن الكرمي مرتن يف قوله تعالى:{ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ}]هود : 90[، وقوله تعالى:{ ے     ے         ۓ}]الربوج : 14[، 
ومل يرد اال�سم يف ال�سنة النبوية ب�سند �سحيح. 

ۈ  ٴۇ  ۋ   تعالى:{  الكرمي )13 مرة(، منها قوله  القراآن  : ورد يف  الَويِلُّ  æ
ومن  ى}]ال�سورى:28[،  ى   ې    ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ال�سنة حديث عمرو بن العا�س ›، قال: �سمعت ر�سول اهلل ¤ يقول: )اإن اآل اأبي لي�سوا 

َي اهلل و�سالح املوؤمنني، ولكن لهم رحم اأبلها بباللها)1(()2(. باأوليائي، اإمنا َوِليِّ

æ املَْوَلى: ورد يف القراآن الكرمي )12 مرة(، منها قوله تعالى: {  ائ  ەئ  
ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ}]احلج:78[، ومن حديث الرباء بن عازب ›: أن  
اأبا�سفيان قال يوم اأحد: »لنا الُعّزى وال ُعّزى لكم«، فقال النبي ¤: )اأجيبوه(، قالوا: ما 

نقول؟، قال: )قولوا: اهلل مولنا ول مولى لكم()3(.

ژ  ژڑ   ڑ   املُ�ستَعاُن: ورد يف القراآن الكرمي )مرتن(، يف قوله تعالى: {   æ

ائ      ائ   ىى   ې       ې   ې     } تعالى:  وقوله  ک}]يو�سف:18[،  ک   ک   ک    
َلِتَها. )1(  اأبلها بباللها: اأي اأ�سلها ِب�سِ

)2( رواه البخاري برقم )5990(.

)3( رواه البخاري برقم )4043(.



465

 ،‹ عفان  بن  عثمان  عن  ورد  ما  ال�سنة  وميين  وئ}]االأنبياء:112[،  وئ   ەئ   ەئ    
عندما فتح له اأبو مو�سى االأ�سعري ›، احلائط، واأخربه بقول النبي ¤: »)افتح له، وب�سره 
باجلنة، على بلوى ت�سيبه( فقال عثمان: اهلل امل�شتعان«)4(، وورد كذلك من حديث قتادة 

اإبن النعمان ›، وفيه قوله: ).. فاأتيت ر�سول اهلل ¤ فكلمته فقال: عمدت اإلى اأهل بيت ذكر 
منهم اإ�سالم و�سالح، ترميهم بال�سرقة على غري ثبت وبينة؟!، قال قتادة: فرجعت ولوددت اأين 

خرجت من بع�س مايل ومل اأكلم ر�شول اهلل ¤ يف ذلك، فاأتاين عمي رفاعة بن زيد، فقال: يا 
ابن اأخي ما �شنعت؟، فاأخربته مبا قال يل ر�شول اهلل ¤، فقال: اهلل امل�شتعان، فلم يلبث اأن 

نزل القراآن..()5(، وقد عده بع�س العلماء �سمن اأ�سماء اهلل احل�سنى)6(.

æ الَوكيُل: ورد يف القراآن الكرمي )13 مرة(، منها قوله تعالى: {  ېئ  ېئ  ېئ  
جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی       ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ  
¤ قال:  النبي  اأن  اأبي �سعيد اخلدري،  ال�سنة حديث  حب}]اآل عمران:173[، ومن 
بالنفخ  يوؤمر  الإذن متى  وا�ستمع  القرن،  التقم  القرن قد  اأنعم؟!، و�ساحب  )كيف 
فينفخ( فكاأن ذلك ثقل على اأ�سحاب النبي ¤، فقال لهم: )قولوا: ح�سبنا اهلل ونعم 

الوكيل، على اهلل توكلنا()7(.

æ احَل�سيُب: ورد يف القراآن الكرمي )3 مرات(، منها قوله تعالى: {  مب      ىب  يب  جت  
حت    خت  مت}]الن�ساء:86[، ومن ال�سنة ق�سة الرجل الذي اأثنى على رجل عند النبي ¤ 
فقال ¤: )ويلك!، قطعت عنق اأخيك - ثالثا -، من كان منكم مادحًا ل حمالة فليقل: 

اأح�سب فالنا، واهلل ح�سيبه، ول اأزكي على اهلل اأحدًا، اإن كان يعلم()8(.
)4( رواه البخاري برقم )6216(.

)جامع  ترقيم  باعتبار   )3036( برقم  الرتمذي  �سحيح  يف  االألباين  وح�سنه  والطرباين  واحلاكم  الرتمذي  اأخرجه   )5(
الرتمذي( و برقم )2432( باعتبار ال�سحيح منه.

البخاري(  �سحيح  �سرح  الباري  )فتح  حجر:  ابن  احلافظ  احل�سنى:  اهلل  اأ�سماء  �سمن  واأدرجه  العلماء  من  عده  ممن   )6(
)�س:2806 – رقم احلديث:6410(، واالإمام القرطبي: )االأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 76(، وال�سيخ عبدالعزيز 
بن باز كما اأ�سار �سعيد القحطاين يف موؤلَّّفه )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى يف �سوء الكتاب وال�سنة( )�س:2(، رحمهم اهلل اأجمعن.

)7( رواه الرتمذي و�سححه االألباين يف �سحيح الرتمذي برقم )1980(.
)8( رواه البخاري برقم )6162(.

المجموعة الثالثة والعشرون :   الَودوُد - الَوِليُّ - الَمْوَلى - الُمستَعاُن - الَوكيُل - الَحسيُب
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ثانيًا: املعنى اللغوي:

واملفعول   ، وادٌّ فهو  ًا،  ودَّ َيَوّد  َودَّ  فعله:  )َفُعول(،  وزن  مبالغة على  �سيغة  الَودوُد:   æ
، و)الَودوُد(: اإما مبعنى الفاعل )واّد( اأي:  : احُلبُّ َمْودود، )َودَّ االأمر(: اأَحبَّه واآثره، والودُّ
بوٌب يف  حَمْ اأي:  املفعول )َمتتْودود(  واإما مبعنى  اأولياَءه ويرحمهم،  ُيِحبُّ  الذي  املُِحبُّ 
قلوب اأوليائه، و)الَودوُد(: الواّد الأهل طاعته، املُِحبُّ لعبيده باإي�شال اخلريات اإليهم، 

املَْحبوُب لكرثة اإح�شانه، امل�شتحق الأن ُيودَّ وُيعبد وُيحمد)9(.

َويِلَ  فعله:  الفاعل )التتتوايل(،  ا�سم  )فعيل( من  وزن  على  مبالغة  �سيغة   : الــَويِلُّ  æ
، والفعل يف اأ�سله يدل على )الُقْرب(، وهو م�ستق من  َيِلي َوْليَا وِواليَة وَوالية، فهو واٍل وويلٌّ

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    } تعالى:  قوله  ومنه  الُقْرب،  اأي   : التتتَويْلُ
الن�شرة،  والِوالية:  العدّو،  ( �سد  يقربون منكم، و)الَويلُّ اأي:  پ}]التوبة:123[، 
املتويل لالأمر القائم به، الذي  ال�شديق، والن�شري، والتابع املحب، وكذلك   :) و)الَويلُّ
يلي غريه بحيث يكون قريباً منه بال فا�شل، كويل اليتيم واملراأة، وجميع االألفاظ امل�ستقة 
يف هذا الباب ترجع اإلى معنى )الُقْرب()10(، قال الزجاجي:  »تقول العرب: فالن ويلُّ 
فالن: اأي هو متويل اأمره، والقيم ب�شوؤونه، كاأنه يلي اإ�شالح اأمره بنف�شه، ال يكله اإلى 
غريه، وفالن ويلُّ فالن اأي نا�شره، كاأنه يوليه ن�شره، فال يحول بينه وبينه، .. واهلل  

( املوؤمنني: اأي نا�شرهم، وم�شلح �شوؤونهم، واملثني عليهم«)11(.  )َويلُّ

æ املَْوَلى: م�سدر ميمي على وزن َمفَعل، يراد به الفاعل، فعله: ويل يلي ولياً ومولى، 
ْيد،  : اأي الُقْرب، و)امَلْوَلى(: ا�سم يطلق على الرَّب، واملاِلك، وال�شَّ وهو م�ستق اأي�سًا من الَويْلُ
)9( انظر: )ل�سان العرب( البن منظور )جي: 3 - �س: 453(: مادة: )ودد(، و)الدر امل�سون يف علوم الكتاب املكنون( لل�سمن 
العربية  اللغة  ومعجم   ،)198 – �س:   1 )جي:  للبيهقي  وال�سفات(  و)االأ�سماء  ]هود:90[،   :)378 – �س:   6 )جي:  احللبي 
املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: و د د(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى: درا�سة يف البنية والداللة( الأحمد خمتار عمر )�س:81(.

)10( انظر: )ل�سان العرب( البن منظور )جي: 15 - �س:406(: مادة: )ويل(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )جي:6- 
�س:141( مادة: )ويل(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�س:78(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: و ل 

ي(، وتف�سري )لطائف اال�سارات( للق�سريي عند تف�سري: ]يون�س:62[.
)11( )ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( الأبي القا�سم الزجاجي )�س: 113(.
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ْهر،  وال�شِّ واحلِليف،  الَعّم،  وابن  واجلار،  والتاِبع،  واملِحب،  ر،  والنَّا�شِ واملْعتق،  واملْنعم، 
والَعْبد، واملْنعم عليه، وهو الذي يتولى اأمر غريه ويدفع عنه، وفيه معنى الن�شرة)12(، 

و)امَلْوَلى( يف حق اهلل  ياأتي مبعنى: الرب املالك، ومنه قوله تعالى: { چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ}]االأنعام: 62[، وياأتي مبعنى: املعني النا�شر، ومنه قوله تعالى: { ىئ  يئ  
جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت}]حممد: 11[؛ قال احلليمي: »)امَلْوَلى(: 

املاأمول منه الن�شر واملعونة؛ الأنه هو املالك، وال َمْفَزَع للمملوك اإال مالكه«)13(.

ا�ستعانة،  ي�ستعُن  ا�ستعاَن  اإياه، فعله:  وا�ستعان  به  ا�ستعان  ا�سم مفعول، يقال:  املُ�ستَعاُن:   æ
تعالى: {ۇئ  ۇئ   ۆئ   قال  الَعْوِن،  طلب  واال�شتعانة:  ُم�شتعان،  واملفعول  ُم�ستعن،  فهو 

هري على االأَمر،  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ }]البقرة:153[، والَعْوُن: الظَّ
تقول: ا�ْشَتَعْنُته وا�شَتَعْنُت به، فاأَعاَنني وعاوَنني)14(، قال ابن جرير مف�سرا قوَل يعقوب  

ک}]يو�سف:18[:  ک   ک   ک     ڑ   ژڑ    ژ    } تعالى:  قوله  يف  الأوالده 
»يقول: واهلَل اأ�شتعني على كفايتي �شرَّ ما ت�شفون من الكذب«)15(.

æ الَوكيُل: �سفة م�سبهة على وزن )فعيل( مبعنى املفعول )املَْوكول(، فعله: َوَكَل َيِكُل 
وْكاًل، فهو واِكل، واملفعول: َمْوكول، والفعل يف اأ�سله يدل على: االعتماد على غريك يف اأمرك، 
والَوكيُل: من قولك: وكلت اأمري اإلى فالن، وتوكل به، اأي: جعلته يليه دوين وينظر فيه)16(،  
)12( انظر: )ل�سان العرب( البن منظور )جي: 15 - �س:406(: مادة: )ويل(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( الأبي القا�سم الزجاجي 
)�س: 145(، و)اإعراب القراآن الكرمي وبيانه( ملحيي الدين الدروي�س )جي:1- �س:387(: ]البقرة:286[، و)الدر امل�سون يف 
علوم الكتاب املكنون( لل�سمن احللبي )جي: 2 – �س: 703(: ]البقرة:286[، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر 

)مادة: و ل ي(، وتف�سري )التحرير والتنوير( البن عا�سور عند تف�سري ]االأنفال:40[.
)13( )االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جي: 1 – �س: 175(.

)14( انظر: )ل�سان العرب( البن منظور )جي: 13 - �س:298(: مادة: )عون(، و)املفردات( للراغب االأ�سفهاين )جي: 2 - 
�س :460( مادة: )عون(، و)عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري( لبدر الدين العيني )املجلد الثامن( )جي:16 - �س:201(، 

ومعجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ع و ن(.

)15( تف�سري )جامع البيان( للطربي، عند تف�سري: ]يو�سف:18[.
)16( انظر: )ل�سان العرب( البن منظور )جي:11-�س:734(، مادة: )وكل(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )جي:6- 
�س:136( مادة: )وكل(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( الأبي القا�سم الزجاجي )�س:136(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد 

خمتار عمر )مادة: و ك ل(.
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مبعنى  فعيل  والتتوكتتيتتل  عتتنتتك،  نائباً  وجتعله  غتتتريك،  على  تعتمد  اأن  »التوكيل  الييراغييب:  قييال 
املفعول«)17(، وقال ابن جرير عند تف�سري قوله تعالى: {ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ}]الن�ساء:81[: 
اإيتتاه.. {ڃ  ڃ  ڃ }، اأي:  �س اأنت اأمرك اإلى اهلل، وثق به يف اأمتتورك، وولِّها  »يقول: وفوِّ

وح�شبك باهلل وكيال، اأي: فيما ياأمرك، وولّياً لها، ودافعاً عنك ونا�شراً«)18(.

æ احَل�سيُب: الفعل )ح�سب( يدل يف اأ�سله اللغوي على عدة معان، وما يت�سل منها 
باأ�سماء اهلل احل�سنى الواردة يف الكتاب وال�سنة معنيان:

1- مبعنى الكفاية، واهلل هو الكايف الذي منه كفاية العباد، ومنه قولهم: ح�شيبك اهلل: اأي 
كافيك اهلل، قال تعالى: {ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ}]االأنفال:64[، 
هة للمو�سوف  اأي: يكفيك اهلل، ويكفي من اتبعك من املوؤمنني، و)احَل�شيُب( هنا �سفة م�سبَّ
الكايف،  »)احَل�شيُب(:  الغزايل:   قال  ح�شيب)19(،  فهو  َح�ْسبًا،  َيح�ُسب  ح�ُسَب  فعله  باحَل�ْسب، 

الذي من كان له كان ح�شبه، واهلل   ح�شيب كل اأحد وكافيه«)20(.

2- مبعنى العدُّ واحل�شاب، و)احَل�سيُب( هنا �سيغة مبالغة من ا�سم الفاعل )احلا�شب( 
مبحا�شبة غريه، واحل�شاب  حا�شب وح�شيب، وهو املو�سوف  وفعله ح�َسَب َيح�ُسب ِح�سابًا، فهو 

�شبط العدد، واإدراك االأجزاء ومقادير االأ�شياء املعدودة)21(، ومنه قوله تعالى: {جب   حب  
خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت}]الن�ساء:6[،  قال ابن كثري: »وكفى باهلل حما�شبا 
و�شهيدا ورقيبا على االأولياء يف حال نظرهم لالأيتام، وحال ت�شليمهم لالأموال: هل هي 

ٌج ح�شاُبها، مدلَّ�ٌس اأمورها؟ اهلل عامل بذلك كله«)22(. منقو�شة مبخو�شة ُمروَّ
)17( )املفردات( للراغب االأ�سفهاين )جي: 2 - �س: 689( مادة )وكل(.

)18( تف�سري )جامع البيان( للطربي، عند تف�سري: ]الن�ساء:81[.
)19( انظر: )ل�سان العرب( البن منظور )جي:1 - �س:310(: مادة: )ح�سب(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )جي:2- 

�س:59( مادة: )ح�سب(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ح �س ب(، 
)20(  )املق�سد االأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للغزايل )�س: 102(.

)21( انظر: )ل�سان العرب( البن منظور )جي:1 - �س:310(: مادة: )ح�سب(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )جي:2- 
�س:59( مادة: )ح�سب(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�س:70(، و)االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جي: 1 – �س: 127(، ومعجم 

اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ح �س ب(، 
)22( تف�سري )ابن كثري( عند تف�سري ]الن�ساء: 6[.



469

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

æ الَودوُد: »احلبيُب املُِحبُّ الأوليائه، يحبُّهم ويحبُّونه«)23(، قال ابن القيم: »)الَودوُد( هو الذي 
ُيِحبُّ اأنبياءه ور�شله واأولياءه وعباده املوؤمنني ..وهو املحبوب الذي ي�شتحقُّ اأن ُيَحبَّ احلبَّ كلَّه، 
واأن يكون اأحبَّ اإلى العبد من �شمعه وب�شره وجميع حمبوباته«)24(، وقال ال�سعدي: »)الَودوُد( 

اأنه يحب عباده املوؤمنني ويحبونه، فهو )فعول( مبعنى )فاعل( ومعنى )مفعول(«)25(.

اخلطابي:  قال  وتوفيقه«)26(،  بعونه  يتوالهم  وظهريهم؛  املوؤمنن  »ن�سري   : ــَويِلُّ ال  æ
(: هو النا�شر، ين�شر عباده املوؤمنني .. وهو -اأي�شاً- املتويل لالأمر، والقائم به، كويل  »)الَويِلُّ

(: النا�سر، قال تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   اليتيم«)27(، وقال الزجاج: »)الَويِلُّ
واإر�شادهم،  يتولى ن�شرهم  باأن  هم  وليُّ تعالى  وهو   :]257 : پ  پ  پ  پ}]البقرة 
ه، وهو يتولى يوم احل�شاب ثوابهم وجزاءهم«)28(، ويقول  كما يتولى ذلك من ال�شبي وليُّ
( ويل ال�شاحلني، ..  ومقيل عرثاتهم، وغافر زالتهم، ومقيم اأعذارهم،  ابن القيم: »)الَويِلُّ
مب�شاحلهم،  والكفيل  لهم،  والنا�شر  عنهم،  واملحامي  عنهم،  والدافع  ف�شادهم،  وم�شلح 
واملنجي لهم من كل كتترب، واملتتويف لهم بوعده، واأنتته ولّيهم التتذي ال ويل لهم �شواه، فهو 

موالهم احلق، ون�شريهم على عدوهم، فنعم املولى ونعم الن�شري«)29(. 

æ املَْوَلى: »النا�سر املعن«)30(، قال اخلطابي: »)امَلْوَلى( النا�شر، واملعني، وكذلك 
فحيث  والنا�شر،  بِّ  والتترَّ يِّد  ال�شَّ مبعنى  ورد  »)امَلْوَلى(  الييرازي:  وقال  الن�شري«)31(، 
ربهم  اأي  ييّق}  احْلَ َمْواَلُهُم   } قال:  وحيث  لهم،  نا�شر  ال  اأراد  َلُهْم}  َمْوَلى  اَل   } قييييال: 

)23( )التبيان يف اأميان القراآن( البن القيم )�س: 146(.
)24( )جالء االأفهام( البن القيم )�س:243(.

)25( )تف�سري ال�سعدي( عند تف�سري: ]هود: 90[.
)26( )تف�سري الطربي( عند تف�سري: ]البقرة: 257[.

)27( )�ساأن الدعاء( الأبي �سليمان اخلطابي �س )78(.
)28( )تف�سري االأ�سماء( للّزّجاج: )�س:55(.

)29( )املرتع االأ�سنى .. من كتب ابن القيم( لعبد العزيز الداخل )�س: 570(.
)30( )االعتقاد والهداية اإلى �سبيل الر�ساد( للبيهقي )�س: 47(.

)31( )�ساأن الدعاء( الأبي �سليمان اخلطابي �س )101(.
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ومالكهم«)32(، ويقول ال�سيخ ال�سعدي: »)امَلْوَلى( الذي يتولى عباده املوؤمنني، ويو�شل 
اإليهم م�شاحلهم، ويي�شر لهم منافعهم الدينية والدنيوية«)33(.

»)املُ�ستَعاُن(  القيم:  ابن  قال  املطلوب«)34(،  على  به  ي�ستعان  »الذي  املُ�ستَعاُن:   æ
الذى ي�شتعان به على ح�شول املطلوب ودفع املكروه«)35(، وقال القرطبي: »)املُ�ستَعاُن( 
-�سبحانه- ال  وبه  اإعانة وعون فمنه  .. وكل  ُيْطلَُب منه  بل  العون،  َيْطُلُب  الذي ال 
اإله اإال هو«)36(، وقال النجدي: »)املُ�ستَعاُن( الذي ُيطلب منه العون والقوة على فعل 

الطاعات، وترك املحرمات، وجلب املنافع، ودفع امل�شرات«)37(.

»املتويل لتدبري خلقه، بعلمه، وكمال قدرته، و�سمول حكمته«)38(، قال  æ الَوكيُل: 

ابن القيم: »التوكل: عزل النف�س عن الربوبية وقيامها بالعبودية، وهذا معنى كون 
الت�شرف،  نائبه يف  الأنه  باأموره وم�شاحله؛  والقائم  كافيه،  اأي  وكيل عبده:  الرب 
فوكالة الرب عبده اأمر وتعبد واإح�شان له، وخلعة منه عليه، ال عن حاجة منه وافتقار 
اإليه كمواالته، واأما توكيل العبد ربه: فت�شليم لربوبيته، وقيام بعبوديته«)39(، وقال 
اخلطابي: »)الَوكيُل( الكفيل باأرزاق العباد، والقائم عليهم مب�شاحلهم، وحقيقته اأنه 
الذي ي�شتقل باالأمر املوكول اإليه، ومن هذا قول امل�شلمني )ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل(: 
املوكول  هو  »)الَوكيُل(  احلليمي:  وقييال  بتتهتتا«)40(،  والقائم  بتتاأمتتورنتتا،  الكفيل  نعم  اأي 

واملفو�س اإليه، علماً باأن اخللق واالأمر له، ال ميلك اأحد من دونه �شيئاً«)41(.

)32( تف�سري )مفاتيح الغيب( للرازي عند تف�سري: ]حممد:11[.
)33( )تف�سري ال�سعدي( عند تف�سري: ]االأنفال:40[.

)34( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�سم )جي: 1 - �س: 22(.
)35( )طريق الهجرتن و باب ال�سعادتن( البن القيم )�س:50(.

)36( )االأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�سن جبل وطارق اأحمد حممد )جي:1-�س:545(.
)37( )النهج االأ�سمى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( ملحمد احلمود النجدي )�س :532(.

)38( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 18(.
)39( )مدارج ال�سالكن( البن القيم )جي: 2 - �س: 127(.

)40( )�ساأن الدعاء( الأبي �سليمان اخلطابي )�س: 77(.
)41( )االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جي: 1 - �س:212( اأورد فيه قول احلليمي.
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»وهو  القيم:  ابن  قال  ح�سبه«)42(،  كان  له  كان  من  الذي  »الكايف،  احَل�سيُب:   æ
)احَل�سيُب( كفاية وحماية، واحل�شب كايف العبِد كل اأوان، .. قال تعالى: {  ہ  ہ  
تعالى:{ڃ   وقال   .. الكايف  و)احل�سب(  كافيه،  ھ}]الطالق:3[،  ھ   ھ   ہ  
ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ} ]االأنفال:64[، اهلل وحده كافيك وكايف 
اأتباعك فال تتاجون معه اإلى اأحد«)43(، وقال ال�سعدي: »)احَل�سيُب( العليم بعباده، 
كايف املتوكلني، املجازي لعباده باخلري وال�شر بح�شب حكمته وعلمه بدقيق اأعمالهم 
العباد جميع ما  الذي يكفي  العام  باملعنى  »)احَل�سيُب(  الهرا�س:  وجليلها«)44(، وقال 
يهمهم من اأمر دينهم ودنياهم، فيو�شل اإليهم املنافع ويدفع عنهم امل�شار. وباملعنى 

االأخ�س الذي يكفي عبده املتقي املتوكل عليه كفاية خا�شة ي�شلح بها«)45(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:
æ الَودوُد - الَويِلُّ - املَْوَلى - املُ�ستَعاُن - الَوكيُل - احَل�سيُب: »الوالية« هي 

االإميان والتقوى، وموافقة اهلل يف حمابه وم�ساخطه، ومتابعة النبي ¤ فيما جاء به، واأ�سل 
ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ     } تعالى:  قال  كما   ، حمبة اهلل  »الوالية« 
اهلل    حمبة  كانت  ولذا  عمران:31[،  }]اآل  چ  چ   چ   ڃڃ   ڃ     ڃ   ڄ  
 ، بربه  املوؤمن  عالقة  حتكم  التي  اجلامعة  االأ�سول  ومن  العبادة،  مقامات  اأعظم  من 
فهي حياة القلوب، وغذاء االأرواح، وكلما كان املوؤمن اأ�سد حبا هلل؛ كان اكمل النا�س اإميانا، 
}]البقرة:165[،  ڑ  ڑ   ژ   ژ   ڈ    } تعالى:  قال  واتباعا،  ت�سليما  واأ�سدقهم 

ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   {ڱ    تعالى:  وقيييال 
ہ}]املائدة:54[، ويقول النبي ¤: )اإن اهلل قال: من عادى يل وليًا فقد اآذنته 
باحلرب، وما تقرب اإيل عبدي ب�سيء اأحب اإيل مما افرت�ست عليه، وما يزال عبدي 

)42( )املق�سد االأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للغزايل )�س: 102(.
)43( )املرتع االأ�سنى .. من كتب ابن القيم( لعبد العزيز الداخل )�س: 567(.

)44( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 18(.

)45( )�سرح الق�سيدة النونية( للدكتور الهرا�س )جي:2 - �س:104(.
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يتقرب اإيل بالنوافل حتى اأحبه()46(. واملحبة لها اآثار ولوازم، ومن اأهم اآثارها ولوازمها 

)الوالية(، فاإذا �سدقت »املحبة«، واأثمرت »الوالية« ن�شاأ عنهما الكثري من اأعمال القلوب 
�سورها  من  و�سورًا  »الوالية«  اأفتتراد  من  اآحتتاداً  واال�شتعانة  التوكل  ُعدَّ  ولذا  واجلتتتوارح؛ 
واال�شتعانة  واالإنتتابتتة  بالتوكل  مييرورًا  ومتتد  »املحبة«،  عن  تتفرع  »الوالية«  الأن  الكثرية، 
واخلوف والرجاء وغريها من اأعمال القلوب واالأبدان، حتى تنتهي اإلى الكفاية والن�شرة 

يف الدنيا، والفوز يف االآخرة، قال تعالى: { ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  
ک  کک  ک  گ  گ  گ }]التوبة:51[، فمن كان اهلل وليه ومواله 
تقديره،  ولطف  تدبريه،  بح�سن  اإال  يثق  وال  عليه،  اإال  يتوكل  وال  اإليه،  اإال  االأمر  يفو�س  فال 

ڀ   ڀ   ڀ    پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     } تعالى:  قال 
ڀ}]اآل عمران: 122[، قال اأبو حيان:  »ملا ذكر -تعالى- ما همت به الطائفتان 
من الف�شل، واأخرب -تعالى- اأنه وليهما، وَمْن كان اهلل وليه فال يفو�س اأمره اإال اإليه، 
)الَويِلُّ  )الييودود( هو  باأن حمبوَبه اهلل  يوقن  املوؤمن  فالعبد  بالتوكل عليه«)47(،  اأمرهم 
فاأجرى  العباد،  تكفل مب�شالح  الذي  واالإعانة،  والت�شريف  التدبري  مالك  امَلْوَلى(، 
اأرزاقهم اليهم، ودفع امل�شائب عنهم، ون�شر اأولياءه على اأعدائهم، مما يبعث يف قلب 
املوؤمن قوة اال�شتعانة باهلل )املُ�ستعان(، والتوكل عليه، والتفوي�س اإليه، والكفاية به، 

. والر�شا بكل ما يق�شي به 

تقت�سي  التي  املوؤمنن،  لعباده  اخلا�سة  الوالية  ذو   ) )اليييَويِلُّ املَْوَلى:   - الــَويِلُّ   æ
پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ  ٻ    } تعالى:  قال  وتوفيقهم،  ون�سرهم،  بهم،  العناية 
پ  پ  پ}]البقرة : 257[، واأما )امَلْوَلى( فباعتبار املعنى االأول )ال�سيد والرب 
واملالك( فهو  ذو الوالية العامة للخلق اأجمعن؛ مبعنى اأنه �سيدهم ومالكهم وخالقهم 
ة  عامَّ نوعان:  »والوالية  عثيمن:  ابن  ال�سيخ  قال  �ساء،  فيهم مبا  واملت�سرف  ومدبرهم 

)46( رواه البخاري برقم )6502(.
)47( تف�سري )البحر املحيط( الأبي حيان عند تف�سري: ]اآل عمران:122[.
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ٻ    ٻ   ٱ   تعالى:{  قال  كما  ة،  خا�شَّ للموؤمنني  ة  اخلا�شَّ فالوالية  تتة،  وختتا�تتشَّ
، والتوفيق ملا  ٻ}]البقرة: 257[، وهي التي تقت�شي العناية مبن تواله اهلل 
كما  اأحتتد،  اأحتتد، فاهلل ويل كل  ت�شمل كل  العامة، فهي  الوالية  اأمتتا  يحبه وير�شاه، 
ڈ}  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   تعالى:{  اهلل  قال 
قول  واملعن( كما يف  )امَلْوَلى(: )النا�سر   لي  الثاين  املعنى  وباعتبار  ]االأنعييييام: 62[«)48(. 
اهلل تعالى: { ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت}]حممد: 11[؛ فاإن 
االختالف يف معنى اال�سمن يتوجه اإلى اأن )امَلْوَلى( هو املق�سود، الذي ُيلجاأ اإليه لتويل جميع 
فريكنون  املوؤمنون،  اأولياوؤه  يق�سده  الذي  فهو   واملعونة،  الن�سر  منه  واملاأمول  االأمور، 
اإليه، ويعتمدون عليه، ويحتمون به -�سبحانه- عند ال�سدة والرخاء، ويف ال�سراء وال�سراء، 
ۆئ}]احلج:78[،  ۆئ    ۇئ      ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ    } تعالى:  قال  كما 
ويوفقهم،  دعاءهم،  وي�ستجيب  مرادهم،  يحقق  الذي  الأوليائه،  امل�ستجيب   ) )الييَويِلُّ بينما 

ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   �سبحانه:{  قال  كما  وين�سرهم،  ويثبتهم، 
ىئ   مئ   حئ   جئ   تعالى:{  وقوله  ى}]ال�سورى:28[،  ى   ې    ېې   ې  
الويل هو  اأن  واملولى  الويل  »والفرق بني  الر�سواين:  يقول  يئجب}]االأعراف:155[، 
من تولى اأمرك وقام بتدبري حالك وحال غريك .. اأما املولى فهو من تركن اإليه، 

وتعتمد عليه، وتتمي به عند ال�شدة والرخاء ويف ال�شراء وال�شراء ..«)49(.

æ الَوكيُل - احَل�سيُب: ربط الكفاية بالتوكل من ربط االأ�سباب مب�سبباتها، واهلل 
وهو   اإليه،  االأميير  ويفو�س  احلوائج،  ق�ساء  يف  عليه  ُيعتمد  الييذي  )الَوكيُل(   هو 
وكلما  اإليه،  االلتجاء  ويحقق  عليه،  التوكل  ويح�سن  به،  يثق  من  يكفي  الذي  )احَل�سيُب( 
كان العبد ح�سَن الظّن باهلل، عظيم الرجاء فيما عنده، �سادق التوكيل عليه، فاإن اهلل  

يئ   ىئ   مئ   تعالى:{  اهلل  قول  تف�سري  يف  البقاعي  قيال  البتة،  فيه  اأمله  يخّيب  ال 

)48( )�سرح دعاء قنوت الوتر( لل�سيخ ابن عثيمن عند قوله:)وتولنا فيمن توليت(.
)49( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:330(  )املويل(.
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جب  حب}]اآل عمران:173[: »{َح�ْسُبَنا} اأي كافينا اهلل امللك االأعلى يف القيام 
مب�شاحلنا، وملا كان ذلك هو �شاأن الوكيل وكان يف الوكالء من يذم قال: { جب  
حب} اأي املوكول اإليه املفو�س اإليه جميع االأمتتور«)50(، وقد ي�ستبطئ العبد 
اهلل  ِحَكم  وغفلته عن  العبد  وهذا من عجلة  وحاجاته،  نوائبه  له يف  اهلل  كفاية  املتوكل 

الباهرة الذي جعل لكل �سيء قدرًا، يقول ابن القيم: »ومن ذلك قوله تعالى:{ ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ}]الطالق:3[، 
اأوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل،  فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه، فرمبا 
فعقبه بقوله: { ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ}  اأي وقتاً ال يتعداه، فهو ي�شوقه 
اإلى وقته الذي قدره له، فال ي�شتعجل املتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم اأَر 

�شيئاً، ومل ت�شل يل الكفاة، فاهلل بالغ اأمره يف وقته الذي قدره له«)51(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

æ الَودوُد: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )الَودود( »�شفة )الِود( وهي من 
�شفات االأفعال«)52(، قال تعالى: {ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  
َيَودُّ من  اإلى عباده بنعمه، الذي  املَُتَودِّد  »)الييَوُدُود(  ڄ}]هود:90[، قال ابن القيم: 

تاب اإليه واأقبل عليه، وهو الَوُدُود -اأي�شاً- اأي املحبوب«)53(.

( و)امَلْوَلى( »�شفتا  : ال�سفة امل�ستقة من ا�سميه -�سبحانه )الَويِلّ æ املَْوَلى - الَويِلُّ
)اْلِوالَية( َو)امْلَُواالة(«)54(، »وهما من �شفات االأفعال«)55(، قال تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ   
جب   يئ   ىئ   تعالى:{  وقوله   ،]257  : پڀ}]البقرة  پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

)50( تف�سري )نظم الدرر( للبقاعي عند تف�سري: ]اآل عمران: 173[.
)51( )اإعالم املوقعن عن رب العاملن( البن القيم )جي: 4 - �س: 161(

)52( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:494(. )الودود(
)53( )التبيان يف اأميان القراآن( البن القيم )�س: 145 - 146(.

( لل�سقاف )�س:272(. )54( )�سفات اهلل 
)55( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:331 - 498( )الويل واملويل(.
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حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت}]حممد:11[، ومن ال�سنة قوله ¤:).. اللهم 
اها، اأنت وليها ومولها ..()56(. اآت نف�سي تقواها، وزكها اأنت خري من زكَّ

ُف اهلل   باأنه )امل�ستعان(، الذي ي�شتعني به عباده فيعينهم،  æ املُ�ستَعاُن: »ُيو�شَ
نَّة«)57(، قال تعالى: { ٿ  ٿ  ٿ  ٿ}]الفاحتة:5[،  وهذا ثابت بالكتاب وال�شُّ
ومن ال�سنة و�سية الر�سول ¤ البن عبا�س  وفيها: ) .. اإذا �ساألت فا�ساأل اهلل، واإذا 
ا�ستعنت فا�ستعن باهلل ..()58(، قال القرطبي : »)املُ�ستَعاُن( ُم�ْشتفَعل من العون، وهو 

و�شف ذاتي هلل -تعالى«)59(.

æ الَوكيُل: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه �سبحانه )الَوكيل( »�شفة التوكل بالغري وهي 

ْل َعَلى اهلِل َوَكَفى باهلِل َوِكيال}]االأحزاب:3[،  �شفة من �شفات االأفعال«)60(، قال تعالى:{ َوَتَوكَّ
ومن ال�سنة حديث اأبي هريرة ›، قال: قال ر�سول اهلل ¤: )َمثِل املجاهِد يف �سبيل اهلل 
ل اهلل للمجاهد يف  - واهلل اأعلم مبن يجاهد يف �سبيله - كمثل ال�سائم القائم، وتوكَّ

اه: اأن ُيدِخَلُه اجلنة، اأو ُيْرِجَعُه �ساملًا مع اأجٍر اأو غنيمة()61(. �سبيله اإن توفَّ

æ  احَل�سيُب: ال�سفة امل�ستقة من ا�سمه -�سبحانه )احَل�سيب( »�شفة )احَل�ْسيييييب(«)62(، 
ڀ    ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تييعييالييى:{  قيييال 
اأثنى على رجل عند النبي¤  ڀ}]االأنفال:62[، ومن ال�سنة ق�سة الرجل الذي 
فقال ¤: )ويلك!، قطعت عنق اأخيك - ثالثا - من كان منكم مادحًا ل حمالة فليقل: 
ابن  قال  يعلم()63(،  كان  اإن  اأحــدًا،  اهلل  على  اأزكي  ول  ح�سيبه،  واهلل  فالنا،  اأح�سب 

)56( رواه م�سلم برقم )2722(.
( لل�سقاف )�س: 231(. )57( )�سفات اهلل 

)58( رواه الرتمذي و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )7957(.
)59( )االأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�سن جبل وطارق اأحمد حممد )جي:1-�س:545(.

)60( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س: 607(  )الوكيل(.
)61( رواه البخاري برقم: )2787(.

)62( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:621(  )احل�سيب(.
)63( رواه البخاري برقم )6162(.
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اأي كايف من يثق به يف نوائبه ومهماته،  َح�ْسُبُه}:  َفُهَو  اهلِل  َعَلى  ْل  َيَتَوكَّ َوَمْن  القيم:»{ 
يكفيه كل ما اأهمه، و)احَل�ْسُب( الكايف، { َح�ْسُبَنا اهلُل} كافينا اهلل«)64(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

( مرة واحدة يف  قوله تعالى:          ِميُد: ورد االقرتان مع ا�سمه -�سبحانه )الَويِلّ æ احْلَ
اأن   - اأعلم  واهلل   - ذلك  وحكمة  ى}]ال�سورى:28[،  ى   ې    ېې   {ې  
»اهلل  هو الذي يتولى �شوؤون عباده، ويدبر اأمورهم على نحو ي�شتوجب احلمد 
والعزة.. فواليته  واخلتتربة  العلم واحلكمة  الكمال من  ب�شفات  والثناء؛ الت�شافه  
اإذا كان يف  مو�شوفة بالكمال، وما كمل كان جديراً يف ذاته باحلمد والثناء، فكيف 
ذلك �شالح من تت واليته، وا�شتقامة اأمورهم؟، ولذلك كان اهلل - وحده - احلقيق 
باحلمد على املنع، وعلى العطاء، وعلى املحبوب وعلى املكروه، وال يحمد على املكروه 
�شواه«)65(، قال ال�سيخ ال�سعدي: » {ې   ى}: الذي يتولى عباده باأنواع التدبري، 
ويتولى القيام مب�شالح دينهم ودنياهم، { ى} يف واليته وتدبريه، { ى} 

على ما له من الكمال، وما اأو�شله اإلى خلقه من اأنواع االإف�شال«)66(.

( مرة  واحييدة  يف   قوله  ا�سمه -�سبحيانيه )الييَويِلُّ رُي: ورد االقييرتان مع  �سِ النَّ  æ
وورد  ڀ}]الن�ساء:45[.  پ   پ   پ   پ   ٻٻٻ   ٻ   ٱ    } تعالى: 

االقرتان مع ا�سمه -�سبحانه )امَلْوَلى( )4 مرات( منها قوله تعالى:{ې  ى   ى  
ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ}]االأنفال:40[، وال�سر يف ذلك - واهلل اأعلم 
نا�شرهم  املوؤمنني بوالية خا�شة، فهو -�شبحانه-  هو مولى عباده  »اهلل   اأن   -
ا�شمه  اأن  اأي  املعنى اخلا�س:  به  االآيتني يراد  وموؤيدهم، واالقتتران هنا يف هاتني 
-�شبحانه )الن�سري( هو مقت�شى ا�شمه -�شبحانه )املولى(«)67(. يقول البقاعي: »وملا 

)64( )مدارج ال�سالكن( البن القيم )جي:1 - �س: 471(.
)65( )مطابقة اأ�سماء اهلل احل�سنى( د. جنالء كردي )�س: 660(.

)66( )تف�سري ال�سعدي عند تف�سري: ]ال�سورى: 28[، )�س:705(.
)67( )وهلل االأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�س: 474(.
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التتويل،  الن�شرة، والن�شري قد ال يكون له �شفقة  قتتوة  التتويل قد ال تكون فيه  كتتان 
باجتماع  اإعالماً  بالذكر  اأفردها  فيه؛  الويل  اإلى  ُيحتاج  ما  اأعظم  الن�شرة  وكانت 
} اأي  باأمرها فقال:{ َوَكَفى باهلِلِ الو�شفني، مكرراً الفعل واال�شم االأعظم اهتماماً 
ريًا} اأي ملن وااله فال ي�شره عداوة اأحد، فثقوا بواليته  الذي له العظمة كلها {َن�سِ
ون�شرته دونهم، وال تبالوا باأحد منهم وال من غريهم، فهو يكفيكم اجلميع«)68(، 
هو  من  هناك  يكون  فقد  ن�شري،  -اأي�شاً-  وهناك  قريب،  »هناك  ال�سعراوي:  ويقول 

قريب منك وال ين�شرك، لكن اهلل ويّل ون�شري«)69(.

تعالى:  قوله  يف  واحدة  مرة  )الويل(  �سبحانه  ا�سمه  مع  االقرتان  ورد  القدير:   æ
ەئ}   ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ    }
تلك  هي  هل  بالوالية؟،  اأحق  هو  من  – لتقرير  اأعلم  واهلل   - ذلك  وحكمة  ]ال�سورى:9[، 
املعبودات التي ال متلك لنف�سها �سرا وال نفعًا ف�سال عن اأن متلكه لغريها، اأم هو اهلل الواحد 
القهار الذي يحيي املوتى وهو على كل �سيء قدير؟، فهو احلقيق �سبحانه باأن ُيتخذ وليًا، 
وه بالوالية، دون من ال يقدر على �سيء، يقول القا�سمي: » {    ۉ  ې  ې  } اأي: هو  فليخ�سُّ
الذي يجب اأن ُيتولى وحده، وُيعتقد اأنه املولى وال�شيد دون غريه، لتوليه �شبحانه 
اأي: هو  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ        ەئ  ەئ}   } .. و�شلطانه وحكمه  �شيء،  كل 

املحيي القادر، فكيف ت�شتقيم والية غريه؟«)70(.

ّق: ورد االقرتان مع ا�سمه -�سبحانه )امَلْوَلى( مرتن، قال  تعالى:{ چ  چ   æ احْلَ
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ}]االأنعام:62 [ و]يون�س:30[، وذلك لالإ�سارة اإلى اأنه ال مولى وال رب 
وال مالك بحق اإال اهلل وحده -�سبحانه. فملك اهلل حق، و�سفات الكمال ال تكون حقيقة اإال 
له -�سبحانه، بينما غريه من اخللق، واإن كان له ملك يف بع�س االأوقات، على بع�س االأ�سياء، 

)68( )نظم الدرر يف تنا�سب االآيات وال�سور( للبقاعي عند تف�سري: ]الن�ساء: 45[.
)69( )تف�سري خواطر حممد متويل ال�سعراوي( عند تف�سري: ]الن�ساء: 45[، )جي: 4 - �س: 2278(.

)70(تف�سري القا�سمي )حما�سن التاأويل( )جي:14 - �س:291-292( عند تف�سري: ]ال�سورى: 9[.
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ّق} اأي  فاإنه ملك قا�سر باطل زائل، يقول االألو�سي يف تف�سريه: »{َمْواَلُهُم} اأي ربهم {احْلَ
املتحقق ال�شادق يف ربوبيته ال ما اتخذوه رباً باطاًل«)71(.

ِكيُم: ورد االقرتان مع ا�سمه -�سبحانه )امَلْوَلى( مرة واحدة يف قوله  æ اْلَعِليُم احْلَ
ڦ}]التحرمي:2[،  ڤ   ڤ      ڤڤ    ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   تعييييييييالى:{ 
اأن اهلل )امَلْوَلى( يفعل مع املوؤمنن فعل القريب  اإلى  اأعلم - االإ�سارة  وحكمة ذلك - واهلل 
اأتقن  يف  اإليهم  عنه  ي�سدر  ما  كل   - �سبحانه   - وي�سع  م�ساحلهم،  يعلم  الذي  ال�سديق، 
حماله واأحكم موا�سعه، يقول ابن عا�سور: »هو النا�شر ومتويل تدبري ما اأ�شيف اإليه، 
ِكيُم} اأي  وهو هنا كناية عن الروؤوف واملي�ّشر .. وعطف عليها جملة {َوُهَو اْلَعِليُم احْلَ
فيما  وال�شداد، وهو احلكيم  والر�شد  ال�شواب  ي�شلحكم فيحملكم على  العليم مبا 
ي�شرعه، اأي يجري اأحكامه على احلكمة، وهي اإعطاء االأْفعال ما تقت�شيه حقائقها 

دون االأوهام والتخيالت«)72(.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

احَل�سيُب(،   - الَوكيُل   - املُ�ستَعاُن   - املَْوَلى   - الَويِلُّ   - )الَودوُد  اهلل  هو 
الذي تكفل باأمور اخلالئق جميعها بواليته العامة، وخ�س اأوليائه املوؤمنن بواليته اخلا�سة، 
وهو   واأحبهم،  فاأحبوه   ،¤ نبيه  واتبعوا  له،  دينهم  اأخل�سوا  الذين  اأهل طاعته،  فهم 
وليهم وموالهم، الذي يركنون اإليه، وي�ستعينون به، ويتوكلون عليه يف كل �سيء .. عند ال�سدة 
اأحوالهم، وهو ح�سيبهم  اأمرهم، ويدبر  ويتولى  وال�سراء، فيعينهم،  ال�سراء  والرخاء، ويف 
الذي كفاهم، وحقق مرادهم، وغفر ذنوبهم واأيدهم ون�سرهم على اأعدائهم، فنعم املولى 

ونعم الن�سري.

)71( تف�سري )روح املعاين( لالألو�سي عند تف�سري: ]يون�س: 30[.
)72( تف�سري )التحرير والتنوير( البن عا�سور عند تف�سري: ]التحرمي: 2[.
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æ الأثر العملي:

والثقة . 1 والطماأنينة  �سواه،  ونفيها عما  بالعبادة،  وحده  واإفييراده  اهلل    حمبة 
يف ن�سرته وكفايته، و�سدق التوكل عليه -�سبحانه، واليقن بذهاب اأعداء اهلل 
اإلى  اأوليائه، وقطع دابرهم، واإن ظهروا يف وقت ما فلحكمة، ونهايتهم  واأعداء 
اهلل  -رحمه  القيم  ابن  االإمييام  يقول   ، باهلل  ال�سلة  مقطوعوا  الأنهم  زوال؛ 
تعالى: »فمن ظهر له ا�شم )الودود( مثاًل، وك�شف له عن معاين هذا اال�شم 
ولطفه، وتعلُّقه بظاهر العبد وباطنه، كان احلال احلا�شل له من ح�شرة 
هذا اال�شم منا�شباً له، فكان حال ا�شتغال حبٍّ و�شوٍق ولذِة ال اأحلى منها، وال 
ه من اأثره«)73(،  اأطيب بح�شب ا�شتغراقه يف �شهود معنى هذا اال�شم وحظِّ

وهذا يثمر جتريد املحبة هلل -تعالى- والعبودية ال�سادقة له -�سبحانه.  

ال�سعي اإلى نيل والية اهلل  واالت�ساف ب�سفات اأوليائه املتقن، وذلك بتحقيق عبوديته . 2
-�سبحانه- وتقواه والتقرب اإليه بالعمل ال�سالح، فبهذا تنال والية اهلل -تعالى- كما 

قال �سبحانه: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
چ   چ    } تعالى:  وقوله  ٺ}]يون�س:63-62[،  ٺ   ڀ   ڀ  
اأنه  اأما من يزعم  ڇ    ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ}]االأنعام: 127[، 
ة، وذلك مبا يعرف عنهم  نَّ من اأولياء اهلل، وهو بعيد عن التوحيد ولزوم الكتاب وال�سُّ
به،  اأمر  ما  وترك  عنه،  اهلل  نهى  ما  يف  والوقوع  واخلرافات،  وال�سعوذة  ال�سرك  من 

فهوؤالء اأبعد ما يكونون عن اأولياء اهلل -تعالى، وهم اأولياء ال�سيطان وحزبه.  

�سدق التوكل على اهلل وحده يف جلب املنافع، ودفع امل�سار ونف�س القلب واليد عمن . 3
�سواه؛ الأنه -�سبحانه- ال�سامن لرزق عباده، املدبر ل�سوؤونهم، الكايف مل�ساحلهم 
بحكمة وعلم وقدرة مطلقة، وهذا يقت�سي عدم التعلق باالأ�سباب مع فعلها؛ الأن 
اهلل - تعالى - اأمر باالأخذ باالأ�سباب ال�سرعية والقدرية، والنظر فيها اإلى م�سببها 

)73( )مدارج ال�سالكن( البن القيم )جي 3: �س 149(.
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وخالقها وهو اهلل -�سبحانه- الذي اإن �ساء نفع بها، واإن �ساء اأبطلها فعاد االأمر 
والتاأثري والتدبري اإلى اهلل وحيده الذي ال يعجيزه �سيء يف االأر�س وال يف ال�سيماء. 

واأذيتهم، . 4 ظلمهم  من  واحلييذر  ون�سرتهم،  وتوليهم  -تعالى،  اهلل  اأولياء  حمبة 
والتربوؤ من اأعداء اهلل -تعالى- وبغ�سهم وجهادهم، وهذا من مقت�سيات عقيدة 
¤: )اإن  يقول  الكافرين،  والرباءة من  للموؤمنن،  الوالء  القائمة على  التوحيد 

اهلل قال: من عادى يل وليا فقد اآذنته باحلرب ..()74(.

به . 5 الظن  واإح�سان  لهم،  ون�سرته  ال�ساحلن،  لعباده  يه  وتولنِّ اهلل،  بكفاية  الثقة 
-�سبحانه، وعدم الرهبة من قوة الكافرين، اإذا اأُخذ باالأ�سباب، مع التوكل على 
اهلل وحده؛ فاملن�سور من ن�سره اهلل -تعالى، واملخذول من خذله، قال تعالى: 

{چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک}]اآل عمران: 160[.  

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

)الَويِلُّ - املَْوَلى - الَودوُد - املُ�ستَعاُن - الَوكيُل - احَل�سيُب( من االأ�سماء الدالة 

على �سفات اهلل )اْلِوالَية َو امْلَُواالة - الود - التوكل بالغري - احَل�ْسب(، وهي �سفات تورث عند 
العبد املوؤمن اإح�سا�سًا بالقرب من خالقه، مع االإح�سا�س بالرحمة واللطف واحلب والعناية، مما 
مينح العالقة بن العبد وربه قوة وطعمًا غري ماألوف، ي�سكب يف القلب والروح من الر�سا واليقن 
والطماأنينة ما ال �سبيل لو�سفه اأو نعته؛ ولذا جند معظم االآيات التي ورد فيها الثناء على اهلل 
املوقف؛  اقت�ساها  التي  وامل�ساعر اجليا�سة  بالعواطف  االأ�سماء مفعمة  بهذه  وتعالى-  -�سبحانه 

:{ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   كقول اهلل -تعالى- على ل�سان يو�سف  
ېى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  
ۈئ}]يو�سف:101[، وقوله -تعالى- عن حال الر�سول ¤ و�سحابته يف موقعة حمراء 

)74( رواه البخاري برقم )6502(.
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ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   االأ�سد بعد م�سيبة غزوة »اأحد« وتخيويف النا�س لهم:{ 
ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب}]اآل عمران:173[؛ 
ولذا كان من املنا�سب دعاء اهلل  والثناء عليه، والتو�سل اإليه بهذه االأ�سماء، يف حاجات العبد 
التي تنا�سب معانيها، كحال العبد املظلوم املقهور املرهوب، اأو العبد اخلائف على دينه، الذي 
يدعو ربه اأن يثّبته له، ويحفظه عليه، حتى يلقاه، ومن ذلك ما جاء عن نبينا ¤ قوله:)يا ويل 
من  بك  اأعوذ  اإين  )اللهم   :¤ دعائه  ومن  األقاك()75(،  حتى  به  ثبتني  واأهله  الإ�سالم 

اآت نف�سي تقواها، وزكها  العجز والك�سل، واجلنب والبخل، والهرم وعذاب القرب، اللهم 

اأنت خري من زكاها، اأنت وليها ومولها، اللهم اإين اأعوذ بك من علم ل ينفع، ومن قلب ل 

يخ�سع، ومن نف�ض ل ت�سبع، ومن دعوة ل ي�ستجاب لها()76(، وقوله ¤: )دعوات املكروب: 

اإل  اإله  اأ�سلح يل �ساأين كله، ل  اإلى نف�سي طرفة عني،  اأرجو، فال تكلني  اللهم رحمتك 

اأنت()77(، وحديث اأبي �سعيد اخلدري › االآنف، اأن النبي ¤ قال: )كيف اأنعم، و�ساحب 

ثقل على  القرن وا�ستمع الإذن متى يوؤمر بالنفخ فينفخ؟!( فكاأن ذلك  التقم  القرن قد 

اأ�سحاب النبي ¤، فقال لهم: )قولوا: ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل، على اهلل توكلنا()78(، 
ومن و�سيته ¤ ملعاذ ›: )يا معاذ، واهلل اإين لأحبك، اأو�سيك يا معاذ، ل تدعن يف دبر 

كل �سالة اأن تقول: اللهم اأعني على ذكرك، و�سكرك، وح�سن عبادتك()79(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

قال تعالى: {ٿ  ٹ ٹ}]احلجر:95[، اإنه وعد وحتذير وتهديد    æ
من املولى  لكل من ينتق�س نبيه ¤، اأو ي�ستهزيء به، اأو ي�سخر منه، اأو يطعن فيه؛ فقد 
توعده اهلل مبا �ساء من اأنواع العقوبة، واأن اهلل كافٍ عبده ¤، وال زالت االأخبار ُتنقل وتتواتر 

)75( اأخرجه الطرباين و�سححه االألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة برقم )1823(.
)76( رواه م�سلم برقم )2722(.

)77( رواه اأبو داود وح�سنه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )3388(.
)78( رواه الرتمذي و�سححه االألباين يف �سحيح الرتمذي برقم )1980(.

)79( رواه اأبو داود و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )7969(.
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وكيف  فيه،  والطعن   ،¤ بالنبي  باال�ستهزاء  تظاهر  ممن  املجرمن  مب�سري  الع�سور  عرب 
ق�سمهم اهلل واأخزاهم، يقول �سيخ االإ�سالم ابن تيمية: »اإنَّ اهلل منتقٌم لر�شوله ¤ ممن 
طعن عليه و�َشبَّه، وُمْظِهٌر ِلِديِنِه وِلَكِذِب الكاذب اإذا مل مُيكِّن النا�س اأن يقيموا عليه 
ا  َثَنا به اأعداٌد من امل�شلمني الُعُدول، اأهل الفقه واخلربة، عمَّ احلد، ونظري هذا ما َحدَّ
اِر احل�شون واملدائن التي بال�شواحل ال�شامية، ملَّا حا�شر  جربوه مراٍت متعددٍة يف َح�شْ
املدينة  اأو  َن  احِل�شْ ُر  َنحا�شِ نحن  كنا  قالوا:  زماننا،  يف  االأ�شفر  بني  فيها  امل�شلمون 
ال�شهر اأو اأكرث من ال�شهر وهو ممتنٌع علينا حتى نكاد نياأ�س منه، حتى اإذا تعر�س اأهُلُه 
ر، ومل يكد يتاأخر اإال يوماً  لنا فتحه وتَي�شَّ ه َتَعجَّ ِل�َشبِّ ر�شوِل اهلل ¤ والوقيعِة يف عر�شِ
اأو يومني اأو نحو ذلك«)80(، ويروي ابن حجر الع�سقالين عن جمال الدين اإبراهيم الطيبي 
ر بع�س اأمراء املغول، فح�شر جماعة من كبار الن�شارى واملغول، فجعل  فيقول: »تن�شّ
واحد منهم ينتق�س النبي ¤، وبقربهم كلب �صيد مربوط، فلما �أكرث �لن�صر�ين من 
�َشه!، فخل�شوه منه، وقال بع�س من ح�شر:  انتقا�شه للنبي ¤، وثب عليه الكلب فَخمَّ
¤!، فقال: كال، بل هذا الكلب عزيز النف�س، راآين  هذا بكالمك يف نبي اهلل حممد 
اأ�شري بيدي فظن اأين اأريد �شربه!، ثم عاد اإلى ما كان فيه من �شب وطعن فاأطال!، 
َزْرَدَمته)81( فقلعها،  فوثب الكلب مرة اأخرى على عنق هذا الن�شراين، فقب�س على 
فمات من حينه!، فاأ�شلم ب�شبب ذلك الكثري من املغول«)82(، اللهم �سلنِّ على حممد ما 
ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، و�سلنِّ على حممد بعدد من �سلى عليه، وعدد من 
مل ي�سلنِّ عليه، و�سلنِّ على حممد بقدر حبات الرمال، واأوراق االأ�سجار، و�سلنِّ على حممد بعدد 
قطرات املطر، واأنفا�س الب�سر، عدد ما كان، وعدد ما يكون، و�سلنِّ عليه يف االأولن واالآخرين، 

اأبد االآبدين، ودهر الداهرين، اإلى يوم الدين، وعلى اآله و�سحبه، و�سلم ت�سليمًا كثريا.
)80( )ال�سارم امل�سلول على �سامت الر�سول( البن تيمية )جي: 1 - �س: 228(.

ْرَدَمُة: مو�سع االبتالع من الرقبة، وهي حتت احللقوم والل�ساُن مرّكب فيها. )81( ا لزَّ
– 153(، طبعة: جمل�س دائرة  – �س:152  الع�سقالين )جي: 4  الثامنة( البن حجر  املائة  اأعيان  الكامنة يف  )82( )الدرر 

املعارف العثمانية، وباإ�سراف: حممد عبد املعيد �سان، الطبعة: الثانية، 1392هي/ 1972م.
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       : له  فقال  وقعة اجلمل  يوم   ،‹ اهلل  ابنه عبد   ،‹ العوام  بن  الزبري  و�سى    æ
»يا بني!، اإن عجزَت عن �شيء منه )يعني : َدْيَنه(، فا�شتعن عليه مبوالي، قال: فواهلل؛ 
ما دريت ما اأراد حتى قلت: يا اأبت!، من موالك؟، قال: اهلل. قال: فواهلل، ما وقعت يف 

كربة من َدْيِنه اإالَّ قلتت: يا مولى الزبري، اقت�س عنه َدْيَنه فيق�شيه«)83(.

اأال   - اثني ع�سر  وكانوا  بنوك -  بن عبدالعزيز يف مر�س موته: هوؤالء  لعمر  قيل   æ
پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    } فقال:  فقراء؟،  فاإنهم  ب�سيء  لهم  تو�سي 
ڀ} ]االعراف:196[، واهلل ال اأعطيتهم حق اأحد، وهم بني رجلني: اإما �شالح 
فاهلل يتولى ال�شاحلني، واإما غري �شالح فما كنت الأعينه على ف�شقه!«، ويف رواية: 
»اأفاأدع له ما ي�شتعني به على مع�شية اهلل فاأكون �شريكه فيما يعمل بعد املوت؟!، ما 
كنت الفعل!«. ثم ا�ستدعى اأوالده فودعهم وعزاهم بهذا، واأو�ساهم بهذا الكالم ثم قال: 
»ان�شرفوا ع�شمكم اهلل واأح�شن اخلالفة عليكم«. قال: فلقد راأينا بع�س اأوالد عمر بن 
عبد العزيز يحمل على ثمانن فر�سًا يف �سبيل اهلل، وكان بع�س اأوالد �سليمان بن عبد امللك - 
مع كرثة ما ترك لهم من االموال - يتعاطى وي�ساأل من اأوالد عمر بن عبد العزيز، الأن عمر 
، و�سليمان وغريه اإمنا يكلون اأوالدهم اإلى ما يدعون لهم من االأموال  وكل ولده اإلى اهلل 

الفانية، في�سيعون وتذهب اأموالهم يف �سهوات اأوالدهم«)84(.

æ  قال رجل ليمعروف الكرخي« اأو�سني! قال: توكل على اهلل حتى يكون جلي�شك واأني�شك 
ومو�شع �شكواك، واأكرث ذكر املوت حتى ال يكون لك جلي�س غريه، واأعلم اأن ال�شفاء مِلا نزل 

بك كتمانه، واأن النا�س ال ينفعونك وال ي�شرونك وال يعطونك وال مينعونك«)85(. 

æ كان يزيد بن حكيم يقول: » واهلل ما هبت �شيئاً قط هيبتي لرجل ظلمته واأنا 
اأعلم اأنه ال نا�شر له اإال اهلل تعالى! فيقول: ح�شبك اهلل، اهلل بيني وبينك«)86(.

)83( رواه البخاري برقم )3129(.
)84()البداية والنهاية ( لالإمام ابن كثري )�س: 1435( يف اأحدث �سنة )101 هي(.

)85()�سفة ال�سفوة( البن اجلوزي )جي: 2 – �س: 321(.
)86()وفيات االأعيان واأنباء اأبناء الزمان( الأبي العبا�س بن خلكان )جي:6 – �س: 324(.
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æ  قال اأحمد بن اأبي احلواري: » ِبتُّ ليلة عند اأبي �سليمان الداراين ف�سمعته يقول: 
ِبُبْخِلي  َطاَلْبَتِني  اَلأَُطاِلَبنََّك بعفوك، ولئن  َطاَلْبَتِني بذنوبي  لئن  ِتَك وجاللك  َوِعزَّ

نَّ اأهل النار اأين اأُِحبُّك«)87(. اَلأَُطاِلَبنََّك ِب�َشَخاِئَك، ولئن اأمرت بي اإلى النار اَلأُْخرِبَ

پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ      } تعالى:  قييال   æ
پ}]مرمي:96[، قال قتادة: كان هرم بن حّيان يقول: »ما اأقبل عبٌد بقلبه اإلى اهلل، اإال 

اأقبل اهلل بقلوب املوؤمنني اإليه حتى يرزقه وّدهم«)88(.

æ يقول ابن تيمية: » وهو �شبحانه ملّا جعل بني الزوجني مودة ورحمة كان كل 
منهما يود االآخر ويرحمه، وهو �شبحانه كما ثبت يف احلديث ال�شحيح اأرحم بعباده 
من الوالدة بولدها، وقد بني احلديث ال�شحيح اأن فرحه  بتوبة التائب اأعظم من 
فرح الفاقد ماله ومركوبه يف مهلكة اإذا وجدهما بعد الياأ�س، وهذا الفرح يقت�شي اأنه 
اأعظم مودة لعبده املوؤمن من املوؤمنني بع�شهم لبع�س، كيف وكل ود يف الوجود فهو 
من فعله؟!، فالذي جعل الود يف القلوب هو اأولى بالود كما قال ابن عبا�س وجماهد 

پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     } تعالى:  قوله  يف  وغريهما 
ال�شحيحني على  التتذي يف  دل احلديث  وقد  يحبهم،  قال  پ  پ}]مرمي:96[، 
اأن ما يجعله من املحبة يف قلوب النا�س هو بعد اأن يكون هو قد اأحبه، واأمر جربيل 
اأن ينادي باأن اهلل يحبه، فنادى جربيل يف ال�شماء اأن اهلل يحب فالنا فاأحبوه، ويف 
اإليك، العجب من  مناجاة بع�س الداعني: لي�س العجب من حبي لك مع حاجتي 

حبك يل مع غناك عني!«)89(.

æ قال اهلل تعالى: {چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
القيم:  ابيين  قييال  عيييميييران:160[،  ک}]اآل  ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ    ڈ  
)87()البداية والنهاية( البن كثري )�س: 1582( عند حديثه عن وفيات االأعيان يف �سنة )205 هي(، وكان منهم اأبا �سليمان: 

عبدالرحمن بن اأحمد بن عطية الداراين.
)88( )�سري اأعالم النبالء( لالإمام الذهبي )�س: 4064( يف ترجمة العابد  هرم بن حّيان العبدي.

)89( )النبوات( البن تيمية )79(.
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»تاهلل! ما عدا عليك العدو اإال بعد اأن تولى عنك الويل! فال تظن اأن ال�شيطان َغلب 
ولكن احلافظ اأْعَر�س .. وال ت�شْب اأنَّ نف�شَك هي التي �شاقتَك اإلى فعل اخلريات، 
ِة فـين�صاك«)90(. وقال يف مو�سع  ط يف هذه �ملحبَّ بل �علْم �أنَّك عبٌد �أحبَّك �هلل فال تفرِّ
اآخر: » قال تعالى: {  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ}]املائدة: 54[، لي�س العجب من 
قوله ُيحبونه، اإمنا العجب من قوله ُيحبهم!. لي�س العجب من فقرٍي م�شكنٍي يحب 
حم�شنا اإليه، اإمنا العجب من حم�شن يحب فقريا م�شكينا!«)91(. وقال يف مو�سع ثالث: 
النا�س،  ا�شتغل باهلل عن  ا�شتغل باهلل عن نف�شه، كفاه اهلل موؤونة نف�شه، ومن  »من 
كفاه اهلل موؤونة النا�س، ومن ا�شتغل بنف�شه عن اهلل، وَكلَُه اهلل اإلى نف�شه، ومن ا�شتغل 

بالنا�س عن اهلل، وَكلَُه اهلل اإليهم«)92(.

ی       ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ      } تعالى:  اهلل  قال   æ

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  
 ،]174-173 عمران:  ٺ}]اآل  ٺ    ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  
عليه،  بقلوبهم  واعتمدوا  اإلتتيتته،  اأمتتورهتتم  �شوا  فوَّ ملَّتتا  علماوؤنا:  قال   « القرطبي:  قال 
�شا،  وِء، واتِّباُع الرِّ اأربعة معان: النِّعمُة، والف�شُل، و�شرُف ال�شُّ اأعطاهم من اجلزاء 

اهم عنه، ور�شي عنهم«)93(. فر�شّ

æ »ملا األَّف العاّلمة القا�سي نا�سر الدين البي�ساوي رحمه اهلل )ت 685 هي( تف�سريه 
فَمرَّ  ببغداد،  ال�سلطان  اإلى  به  ذهب  واأكمله،  التاأويل(  واأ�سرار  التنزيل  )اأنييوار  امل�سهور 
يف طريقه بقرية فيها اأحد امل�سايخ، فنزل عنده واأ�سافه، ف�ساأله ال�سيخ: اأين ق�شدك؟ 
قال: اإلى بغداد. قال: وما تريد منها؟ قال: اإين �شّنفُت تف�شرياً اأبذلُت املجهود يف 
تنقيحه وتهذيبه، ويل بناٌت قد اأدَرْكَن، فاحتجت اإلى جتهيزهّن وال مال يل، فاأردت 

)90()الفوائد( البن القيم )�س: 68(.

)91()الفوائد( البن القيم )�س: 69(.
)92( )الفوائد( البن القيم )�س: 107(.

)93( تف�سري )اجلامع الأحكام القراآن( للقرطبي، عند تف�سري: ]اآل عمران: 174[.
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اأ�شتعني به يف جهازهّن.  اأن يحّل يل من عنده ما  ال�شلطان ع�شى  اإلتتى  اأذهتتب  اأن 

فقال له ال�سيخ: مب ف�ّشرَت قوله تعالى: { ٿ  ٿ  ٿ  ٿ}]الفاحتة:5[؟. 
فكيف ت�شتعني  اإال بك. فقال له:  اإيتتاك، وال ن�شتعني  اإال  باأّنا ال نعبد  ف�ّشرناه  قال: 
بغريه؟!. فاأّثر كالمه يف قلب العاّلمة، وتنّبه ورجع من حيث جاء، ومل يذهب اإلى بغداد. 

فمن اأجل ذلك و�سع اهلل القبول على تف�سريه، فاأقبل عليه العلماء من كلنِّ جهٍة ياأخذون 
عنه، وح�سل له نفع كبري«)94(.

æ  قال تعالى: {ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  
ملا  تعالى  اأنتته  »اعلم  الييرازي:  الدين  فخر  قال  }]غافر:28[،  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ 

ِه على اال�شتعاذة باهلل،  و�تتَشتترِّ َمْكِر فرعون  دفتتع  زاد يف  اأنتته ما  حكى عن مو�شى  

اأح�شن الوجوه،  اأجنبياً غري مو�شى حتى ذبَّ عنه على  اإن�شاناً  اأنه تعالى َقيَّ�َس   َ َبنيَّ

ويقول:  الرازي  «، ثم يكمل  ّرِ ال�شَّ اإزالتتة ذلك  الفتنة، واجتهد يف  وبالغ يف ت�شكني تلك 

�س له، واأكتفي  ، مل اأتعرَّ يٌر ِب�َشرٍّ ْبُت يف اأحوال نف�شي اأنه كلما ق�شدين �ِشرِّ »ولقد َجرَّ
بتفوي�س ذلك االأمر اإلى اهلل، فاإنه �شبحانه ُيَقيِّ�ُس اأقواما ال اأعرفهم الَبتََّة، يبالغون 

.)95(» رِّ يف دفع ذلك ال�شَّ

اإلى »�شقحب« قرب  æ »ملا جاء �سلطان املماليك: امللك النا�سر حممد بن قالوون، 
دم�سق ملواجهة التتار عام 702 هي، هاله كرثة التتار، فقال: يا خالد بن الوليد!، وكان معه 

{ٺ  ٺ    ٺ   يا  �سيخ اال�سالم ابن تيمية، فاأنكر عليه قوَله، وقال له مثبتًا: قل:  
ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ}]الفاحتة:4-5[، اثبت فاأنت من�شور!، فقال بع�س 
االأمراء ل�سيخ اال�سالم: قل: اإن �ساء اهلل، قال: اإن �شاء اهلل تقيقاً ال تعليقاً، فكان كما 

قال من الن�شر«)96(.
)94( )الرحلة العّيا�سية( لعبداهلل بن حممد العّيا�سي )جي:1 – �س: 250-249(.

)95( )مفاتيح الغيب( لفخر الدين الرازي، عند تف�سري: ]غافر:28[.
)96( انظر )تاريخ ابن الوردي( البن الوردي الكندي )جي: 2 – �س:278(.
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مو�سوع الأ�سماء: الإَِجاَبُة

)88 - 87 - 86 - 85(
َمُد - الَقِريُب - املُجيُب ُد - ال�سَّ يِّ ال�سَّ
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الـمجـمـوعـ 24ـة

مو�سوع الأ�سماء: الإَِجاَبُة

) 88 - 87 - 86 - 85 (

َمُد - الَقِريُب - املُجيُب ُد - ال�سَّ يِّ ال�سَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

ة النبوية من حديث عبد اهلل  نَّ ُد: ا�سم من اأ�سماء اهلل احل�سنى الثابتة يف ال�سُّ يِّ æ ال�سَّ
بن ال�سّخري › قال: » انطلقت يف وفد بني عامر اإلى ر�شول اهلل ¤، فقلنا: اأنت �شيدنا 
يُِّد اهلل( قلنا: واأف�شلنا ف�شاًل، واأعظمنا طواًل، فقال: )قولوا بقولكم اأو  فقال: )ال�شَّ

ُكم ال�سيطان(«)1(. ببع�ض قولكم، ول َي�ْسَتْجِرَئنَّ

َمُد: ورد يف القراآن الكرمي مرة واحدة، يف قوله تعالى:{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   æ ال�سَّ
ٻ  پ  پ}]االإخال�س:1-2[، ويف ال�سنة ما جاء يف احلديث القد�سي: ) كذبني 
ابن اآدم .. واأما �ستمه اإياي فقوله: اتخذ اهلل ولدًا، واأنا الأحد ال�سمد، مل األد ومل 

اأولد، ومل يكن يل كفئا اأحد()2(.

تعالى:{ڀ  ڀ   ڀ    قوله  الكرمي )3 مرات(، منها  القراآن  ورد يف  الَقِريُب:   æ
ڤ}]�سباأ:50[،  ڤ   ٹ  ٹٹ   ٹ      ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ    ڀ   
ومن ال�سنة حديث اأبي مو�سى االأ�سعري ›، اأن النبي ¤ قال: )يا اأيها النا�ض، اربعوا 
مَّ ول غائبا، اإنه معكم اإنه �سميع قريب -تبارك-  على اأنف�سكم، فاإنكم ل تدعون اأَ�سَ

ا�سمه وتعالى جده()3(.

)1( رواه اأبو داود و�سححه االألباين يف �سحيح اأبي داود برقم )4806(.
)2( رواه البخاري )4974(.

)3( رواه البخاري برقم )2992(.
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æ املُجيُب: ورد يف القراآن الكرمي مرتن يف قوله تعالى: { حئ  مئ  ىئ  يئجب  

تعالى: {ىئ  ىئ  ی  ی   ی}   قوله  ويف  حب    خب  مب  ىب}]هود:61[، 
]ال�سافات:75[، ومل يرد اال�سم يف ال�سنة ب�سند �سحيح.

ثانيًا: املعنى اللغوي:

ُد: �سفة م�سبهة للمو�سوف بي)ال�شيِّادة(، فعله �ساَد ي�سوُد �سيادة و�سوؤددًا، فهو �سائد  يِّ æ  ال�سَّ
�شيِّداً: اأن النا�س يلتجئون  و�شيِّد، وال�شيِّادة وال�شوؤدد: ال�شرف والرفعة، واأ�سل ت�سمية الرجل 
اإلى �شواده و�شخ�شه املرائى من بعيد، يقال: فالن اأ�شود من فالن: اأي اأعلى �شيادة منه، و�شيِّد 
ُد( يطلق على: الرب، واملالك، وال�شريف، والفا�شل، والكرمي،  ينِّ كل �شيء: اأ�شرفه واأرفعه، و)ال�سَّ
ُد(:  ينِّ »)ال�سَّ احلليمي:  قال  م)4(،  واملتتقتتدَّ والرئي�س،  والتتتزوج،  قومه،  اأَذى  َتِمل  وحُمْ واحلليم، 
يعملون،  وباأمره  اإليه يرجعون،  الذي  راأ�شهم  النا�س هو  �شيد  فاإن  باالإطالق،  اإليه  املحتاج 
ُد( اإذا اأطلق عليه   ينِّ وعن راأيه ي�شدرون، ومن قوله ي�شتهدون«)5(، وقال ابن القيم: »)ال�سَّ
فهو مبعنى: املالك، واملولى، والرب، ال باملعنى الذي ُيطلق على املخلوق واهلل  اأعلم«)6(.

ْمدا،  ِمُد �سَ َمَد َي�سْ َمُد: ا�سم على وزن )َفَعَل( مبعنى )َمْفُعول(، وت�سريفه: �سَ æ ال�سَّ

كان  اإذا  َمٌد،  �شَ فــالٌن  يقال:  ُد،  الَق�شْ اأحدهما:  معنين:  اإلييى  اأ�سله  يف  يرجع  ْمُد  وال�شَّ
�شيِّداً ُمطاعاً ُيق�شد اإليه يف احلوائج واالأمور، وال ُيْق�شى دونه اأَمر، واالأ�سل الثاين: 
امل�شمود  اأي  َمُد(  )ال�سَّ ْلب. واهلل   �شُ اأي:  ْمٌد  مكان �شَّ يقال:  ال�شيء،  ال�شالبة يف 
اإليه عباُده ويق�شدونه بالدعاء والطلب)7(، قال ابن جرير:  واملق�شود: الأنه َي�شِمُد 
)4( انظر: معجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: �س و د(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )جي:3- 
�س:114( مادة: )�سود(، و)املفردات( لالأ�سفهاين )مادة: �سود( )�س:324(، و)ل�سان العرب( البن منظور )جي: 3 - �س: 

228(: مادة: )�سود(،
)5( )االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جي: 1 – �س: 69(،

)6( )بدائع الفوائد( البن القيم )جي: 3 - �س: 213(.
)7( انظر: )ل�سان العرب( البن منظور )جي: 3 - �س: 258(، مادة: )�سمد(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )جي:3- 
�س:309( مادة: )�سمد(، و)�ساأن الدعاء( للخطابي )�س: 85(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: 

�س م د(، و)اأ�سماء اهلل احل�سنى: درا�سة يف البنية والداللة( الأحمد خمتار عمر )�س:102(.

َمُد - الَقِريُب - الُمجيُب ُد - الصُّ يِّ المجموعة الرابعة والعشرون : السَّ
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اأحتتد فوقه، وكذلك  التتذي ال  اإليه،  ُي�شمد  التتذي  ال�شيد  العرب هو  َمُد( عند  »)ال�سَّ
ت�شمي اأ�شرافها«)8(.

æ الَقِريُب: �سفة م�سبهة على وزن )فعيل(، للمو�سوف بي)الُقْرب(، فعله: قُرَب يقُرب 

ُقْربًا فهو َقريب، والُقْرب: خالف الُبعد، وَقُرَب ال�شيُء: اأي َدنا، فهو قريٌب)9(، في»اهلل  
قريب من عباده حقيقة كما يليق بجالله وعظمته، وهو م�شتٍو على عر�شه، بائٌن من 
ب اإليهم حقيقة، ويدنو منهم حقيقة«)10(، قال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية:  خلقه، واأنه يتقرَّ
اإلى تريف، كما قال اهلل  قريب من خلقه حقٌّ على حقيقته ال يحتاج  »االإمياُن باأنه 
عن  ال�شحيح  ويف  وئ}]البقرة:186[،  ەئ   ەئ   ائ   ائ    {ى   تعالى: 
¤: )اإّن الذي تدعونه اأقرب اإلى اأحدكم من عنق راحلته()11(،  وما ُذكر يف  النبي 
الكتاب وال�شنة من قربه ومعيته ال ينايف ما ُذكر من علّوه وفوقيته، فاإنه �شبحانه لي�س 

كمثله �شيء يف جميع نعوته، وهو عليٌّ يف دنّوه، قريٌب يف علّوه«)12(.

æ  املُجيُب: ا�سم فاعل، فعله: اأجاَب ُيجيب اإجابة، فهو جُميب، واأجاب �شوؤاله: رد عليه 
واأفاده عما �شاأل عنه، واأجاب طلبه: قبله وق�شى حاجته)13(، قال الراغب: »واجلواب 
يقال يف مقابلة ال�شوؤال، وال�شوؤال على �شربني: طلب مقال، وجوابه املقال، وطلب نوال، 
وجوابه النوال، فعلى املعنى االأول: قوله تعالى: {ڃ  چ  چ  چ}]االأحقاف:31[، 
وعلى الثاين: قوله تعالى: { ٱ ٻ  ٻ  ٻ}]يون�س:89[« )14(، و)املُجيُب(: 

»الذي يقابل الدعاء وال�شوؤال بالعطاء والقبول«)15(.
)8( تف�سري )جامع البيان( للطربي عند تف�سري: ]االإخال�س: 2[.

)9( انظر: )ل�سان العرب( البن منظور )جي: 1 - �س: 662(: مادة: )قرب(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )جي:5- 
�س:80( مادة: )قرب(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ق ر ب(، 

( لل�سقاف )�س: 230(. )10( )�سفات اهلل 
)11( رواه م�سلم برقم )2704(، واأخرجه االإمام اأحمد برقم )19614( واللفظ له.

)12(  )�سرح العقيدة الوا�سطية( ملحمد خليل هرا�س )�س: 194– 197( بت�سرف ي�سري.
)13( انظر: )ل�سان العرب( البن منظور )جي: 1 - �س: 283(: مادة: )جوب(، و)ا�ستقاق اأ�سماء اهلل( الأبي القا�سم الزجاجي 

)�س: 148(، و)املعجم الو�سيط( مادة )جاب( )�س: 144(.
)14( )املفردات( للراغب االأ�سفهاين )جي: 1 - �س :133( مادة: )جوب(.

)15( )ل�سان العرب( البن منظور )جي: 1 - �س: 283(.
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: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

ُد(:املُحتاج اإليه  ينِّ ُد: »مالك اخللق، واخللق كلهم عبيده«)16(، قال االأ�سبهاين: »)ال�سَّ يِّ æ ال�سَّ
باالإطالق، لي�س للمالئكة وال االإن�س وال اجلن غنية عنه، لو مل يوجدهم مل يوجدوا، ولو 
مل يبقهم بعد االيجاد مل يكن لهم بقاء، ولو مل يعنهم فيما يعر�س لهم مل يكن لهم معني 
ُد( هو �شيِّد اخللق  ينِّ غريه، فحقٌّ على اخللق اأن يدعوه بهذا اال�شم«)17(، وقال ابن القيم: »)ال�سَّ
ومالك اأمرهم الذي اإليه يرجعون، وباأمره يعملون، وعن قوله ي�شدرون، فاإذا كانت املالئكة 
له، لي�س لهم غنى عنه طرفة عني، وكلُّ  وِمْلكاً  وتعالى-  -�سبحانه  له  واالإن�س واجلن خلقاً 

رغباتهم اإليه، وكلُّ حوائجهم اإليه؛ كان هو -�شبحانه وتعالى )ال�سيد( على احلقيقة«)18(.

َمُد( ال�شيد  َمُد: »امل�سمود باحلوائج، اأي املق�سود بها«)19(، قال اخلطابي: »)ال�سَّ æ ال�سَّ
َمُد(  »)ال�سَّ القيم:  اإليه يف االأمتتور، ويق�شد يف احلوائج والنوازل«)20(، وقال ابن  الذي ي�شمد 
من ت�شمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة؛ وذلك لكرثة خ�شال اخلري فيه، وكرثة االأو�شاف 
َمُد(: هو الذي تق�شده اخلالئق كلها يف جميع  احلميدة له«)21(، وقال ال�سيخ ال�سعدي: »)ال�سَّ
حاجاتها واأحوالها و�شروراتها ملا له من الكمال املطلق يف ذاته و�شفاته واأ�شمائه واأفعاله«)22(.

æ الَقِريُب: ِمن عبده باالإحاطة، وِمن داعيه باالإجابة، وِمن مطيعه باالإثابة، يقول 
ابن القيم: »)الَقِريُب( .. فهو  قريب من املح�شنني بذاته ورحمته قرباً لي�س له 
داعيه  من  قربه  نوعان:  وقربه   .. عر�شه  على  �شماواته  فوق  ذلك  مع  وهو  نظري، 
القريب من عبده  »)الَقِريُب(  القا�سمي:  باالإثابة«)23(، وقال  باالإجابة، ومن مطيعه 

)16()ل�سان العرب( البن منظور )جي: 3 - �س: 229(. ويف )ال�سحاح - جي: 2 - �س:490( وعزاه للزهري.
)17( )احلجة يف بيان املحجة( الأبي القا�سم اإ�سماعيل بن حممد االأ�سبهاين: )جي:1 – �س:156(.

)18( )حتفة املودود باأحكام املولود( البن القيم )�س: 88(.
)19( )االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جي: 1 - �س:155( وعزا القول للحليمي.

)20( )�ساأن الدعاء( الأبي �سليمان اخلطابي )�س: 85(.
)21( )ال�سواعق املر�سلة( البن القيم )جي: 3- �س: 1025(.

)22( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 16(.
)23( )املرتع االأ�سنى .. من كتب ابن القيم( لعبد العزيز الداخل �س: )530-528(.

َمُد - الَقِريُب - الُمجيُب ُد - الصُّ يِّ المجموعة الرابعة والعشرون : السَّ
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ب�شماعه دعائه، وروؤيته ت�شّرَعه، وعلمه به«)24(، وقال ال�سيخ ال�سعدي: »هو )الَقِريُب( 
متتن كتتل اأحتتتتد، وقتتربتته -تعالى- نتتوعتتان: قتتترب عتتتام متتن كتتل اأحتتتد بعلمه، وختتربتتته، 
ومراقبته، وم�شاهدته، واإحاطته. وقرب خا�س من عابديه، و�شائليه، وحمبيه، وهو 
قرب ال تدرك له حقيقة، واإمنا تعلم اآثاره؛ من لطفه بعبده، وعنايته به، وتوفيقه 

وت�شديده«)25(. 

قال  نيياداه«)26(،  اإذا  امللهوف  ويغيث  دعاه،  اإذا  امل�سطر  يجيب  »الذي  املُجيُب:   æ
احلليمي: »)املُجيُب(: الذي ينيل �شائله ما يريد، وال يقدر على ذلك غريه«)27(، ويقول 
الغزايل: »)املُجيُب(: الذي يقابل م�شاألة ال�شائلني باالإ�شعاف، ودعاء الداعني باالإجابة، 
َطرين بالكفاية، بل ُينعم قبل النداء، ويتف�شل قبل الدعاء«)28(. وقال  و�شرورة املُ�شْ
ال�سعدي: »)املُجيُب(: .. فهو املجيب اإجابة عامة للداعني، مهما كانوا، واأين كانوا .. 

وهو املجيب اإجابة خا�شة، للم�شتجيبني له، املنقادين ل�شرعه«)29(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:
هو  ُد(  ينِّ و)ال�سَّ فيه،  املت�سرف  �سيء  لكل  املالك  هو  )امَلاِلُك(  ُد:  يِّ ال�سَّ  - املَاِلُك   æ
املالك جلن�س من يعقل، ممن يجب عليهم طاعته -�سبحانه؛ ولذا كان )امَلاِلُك( اأعم من 
ُد( يف املالكني؛ كالعبد يف اململوكات، فكما  ينِّ ِد(، يقول اأبو هالل الع�سكري: »)ال�سَّ ينِّ )ال�سَّ
ال يكون العبد اإال ممن يعقل، فكذلك ال يكون ال�شيد اإال ممن يعقل، و)امَلاِلُك( يكون 
لذلك ولغريه، فيقال هذا �شيد العبد ومالك العبد، ويقال هو مالك الدار وال يقال 

يٌِّد(؛ الأنه مالك جلن�س من يعقل«)30(. �شيد الدار .. واهلل -تعالى )�شَّ
)24( )تف�سري حما�سن التاأويل( للقا�سمي )جي : 2 – �س:91(، وقال ابن جرير: »قريٌب من كلِّ متكلم، ي�شمع كلَّ ما ُينطق به، 

اأقرُب اإليه من حبل الوريد«: )تف�سري الطربي(: ]�سباأ:50[.
)25( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 20(.

)26( )�ساأن الدعاء( الأبي �سليمان اخلطابي �س )72(.
)27( )االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جي: 1 - �س: 173 - 174( وعزاه للحليمي.

)28( )املق�سد االأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( الأبي حامد الغزايل: )�س:106(.
)29( تف�سري ال�سعدي ف�سل )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( )�س: 20(.

)30( )الفروق اللغوية( الأبي هالل الع�سكري )�س 198(.
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اإليه  واملحتاج  التدبري،  ومالك  اخللق،  د  �سينِّ هو  ُد(  ينِّ )ال�سَّ َمُد:  ال�سَّ  - ُد  يِّ ال�سَّ   æ
فهو  واحلاجات؛  ال�سدائد  عند  واملق�سد  امللجاأ  وحده  هو  ُد(  ينِّ )ال�سَّ كان  فيياإذا  باالإطالق، 
املالك  »ال�شيد:  الع�سكري:  اأبو هالل  يقول  وال عك�س،  �سيد،  �سمد  فكل  ولذا  َمُد(؛  )ال�سَّ
لتدبري ال�شواد وهو اجلمع .. وقولنا ال�شمد: يقت�شي القوة على االأمور .. ويجوز 
من  اأبلغ  فاإنه  كتتان  وكيفما   ،.. احلوائج  يف  اإليه  النا�س  ق�شد  يقت�شي  اإنتته  يقال  اأن 
ال�شيد، اأال ترى اأنه يقال ملن ي�شود ع�شريته �شيد وال يقال له �شمد حتى يعظم �شاأنه، 

فيكون املق�شود دون غريه، ولهذا يقال �شيد �شمد، ومل ي�شمع �شمد �شيد«)31(.

æ الَباِطُن - الَقِريُب: )الَباِطُن( يدل على كمال قربه العام لكل �سيء، الذي مقت�ساه 
اإحاطته -�سبحانه- جلميع االأ�سياء فال �سيء اأقرب اإلى �سيء منه، اأما )الَقِريُب( فيدل على كمال 
قربه اخلا�س من عباده واأوليائه، يقول ابن القيم: »وفى ال�شحيح عن النبي ¤ قال: )اأقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو �ساجد()32(، وقال ¤: )اأقرب ما يكون الرب من العبد يف جوف 

الليل الآخر()33(، فهذا قرب خا�س غري قرب االإِحاطة وقرب البطون«)34(، ويقول ال�سيخ 

من  بعلمه  قربه  التتعتتام:  فالقرب  وختتا�تتس،  عتتام،  نتتوعتتان:  تعالى  قربه  اأن  »واعلم  ال�سعدي: 
جميع اخللق، وهو املذكور يف قوله تعالى: {  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ}]ق:16[، والقرب 

اخلا�س: قربه من عابديه و�شائليه وحمبيه، وهو املذكور يف قوله تعالى: {ى  ائ   
ائ  ەئ  ەئ  وئ}]البقرة:186[، وهذا النوع قرب يقت�شي اإلطافه تعالى، واإجابته 

لدعواتهم، وتقيقه ملراداتهم، ولهذا يقرن با�شمه )الَقِريب( ا�سمه )املُجيب(«)35(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

»�شفة )ال�سيادة( وهي  ينِّد(  ا�سمه -�سبحانه )ال�سَّ امل�ستقة من  ال�سفة  ُد:  يِّ ال�سَّ  æ
)31()الفروق اللغوية( الأبي هالل الع�سكري)�س 191(.

)32( رواه م�سلم برقم )482(.
)33( رواه الرتمذي و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )1173(.

)34( )طريق الهجرتن و باب ال�سعادتن( البن القيم )�س:23(.
)35( تف�سري ال�سعدي، عند تف�سري: ]هود:61[.

َمُد - الَقِريُب - الُمجيُب ُد - الصُّ يِّ المجموعة الرابعة والعشرون : السَّ
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ُد اهلل()37(. يِّ من �شفات الذات«)36(، الثابتة بال�سنة النبوية، لقوله ¤:)ال�سَّ
َمدية(  )ال�سَّ �سفة  َمد(  )ال�سَّ -�سبحانه  ا�سمه  من  امل�ستقة  ال�سفة  َمُد:  ال�سَّ  æ

»وهي من �شفات اهلل الذاتية الثابتة بالكتاب وال�شنة«)38( .. قال تعالى:{ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ}]االإخال�س:1-2[، وقوله ¤: )اهلل اأحٌد، الواحُد ال�سمُد، 

تعدل ثلث القراآن()39(.

وهي  )اْلييُقييْرب(  »�شفة  )الَقِريب(  ا�سمه   من  امل�ستقة  ال�سفة  الَقِريُب:   æ
تعالى: {ى  ائ    قال  وال�شنة«)40(..  بالكتاب  الثابتة  الفعلية  من �شفات اهلل 
ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ}]البقرة : 186[، وقوله ¤ يف 
ب مني ذراعًا  بُت منه ذراعًا، ومن تقرَّ ب مني �سربًا تقرَّ احلديث القد�سي:).. من تقرَّ

بُت منه باعًا ..()41(. تقرَّ

æ املُجيُب: ال�سفة امل�ستقة من ا�سم )املُجيب( »�شفة )االإَِجاَبة( وهي من �شفات 
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعالى:{  قال  وال�شنة«)42(  بالكتاب  الثابتة  الفعلية  اهلل 
¤:)ادعوا اهلل واأنتم موقنون  ]اآل عمران:195[، وقوله  ٻ  پ  پ  پ  پ} 

بالإجابة، واعلموا اأن اهلل ل ي�ستجيب دعاء من قلب غافل له()43(.

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:
املُجيُب: ورد االقرتان مع ا�سمه  )الَقِريب( مرة واحيدة يف قول اهلل تعالى:   æ
{ حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب}]هود:61[، وحكمة ذلك - واهلل اأعلم - اأن 
»اهلل  عندما ي�شاأله عباده ويدعونه فاإنه ي�شمع دعاءهم وي�شتجيب لهم، وال مينعه 

)36( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س: 644(. )ال�سيد(.
)37( رواه اأبو داود و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )3700(.

( لل�سقاف )�س: 229 - 230(. )38( )�سفات اهلل -
)39( رواه ابن ماجة و�سححه االألباين يف �سحيح ابن ماجه برقم )3056(.

( لل�سقاف )�س: 75(. )40( )�سفات اهلل -
)41( رواه البخاري برقم )7405(، وم�سلم برقم )2675(.

( لل�سقاف )�س: 40(. )42( )�سفات اهلل 
)43( رواه الرتمذي و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )245(.



495

علوه فوق خلقه عن �شماع دعائهم؛ الأنه قريب لهم ي�شمع دعاءهم ويق�شي حوائجهم 
على اختالف لغاتهم وتفنن حاجاتهم، فهو  قريب يف علوه عاٍل يف قربه«)44(، 
يقول ال�سيخ ال�سعدي: »{  حب    خب  مب  ىب} اأي: قريب ممن دعاه دعاء م�شاألة، اأو دعاء 

عبادة، يجيبه باإعطائه �شوؤله، وقبول عبادته، واإثابته عليها اأجل الثواب«)45(.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

وؤدد احلقيقي هلل وحده، فهو املالك، واخللق كلهم عبيده، لي�س بهم غنية عنه، وهو  ال�سُّ
غريه،  مق�سود  وال  �سواه،  ربٌّ  لهم  فلي�س  عباده،  حاجات  كل  يف  املق�سود  ال�سمد  وحده  
يق�سدونه يف جميع �سوؤونهم، وهو قريب من اأوليائه، يحبهم وين�سرهم ويوؤيدهم وي�سمع دعائهم، 
ي�ساأله عباده جميع  اأن  �سوؤالهم، وال يخّيب رجائهم، ويحب -�سبحانه-  ويرى مكانهم، ويجيب 

حاجاتهم، ويف كل �سوؤونهم، ووعدهم على ذلك كله باالإجابة فهو  القريب املجيب.   

æ الأثر العملي:

حمبة اهلل  ال�سيد املالك، واملت�سرف يف �سوؤون اخللق، الذي ت�سمد له اخلالئق، . 1
وتهرع اإليه يف ق�ساء احلاجات وتفريج الكربات، فهو  القادر اللطيف بعباده، 

ائ    {ى    : قال  كما  لهم،  امل�ستجيب  منهم،  القريب  بهم،  الرحيم 
ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ}]البقرة:186[.  

، واإجالله، وحمده، والثناء عليه، واإفراده وحده بالتوكل، وتفوي�س . 2 تعظيمه 
اإليه �سبحانه، والثقة يف كفايته وقدرته  الأنه  الكامل يف �سوؤدده  االأمور 
واأ�سمائه و�سفاته، ال�سيد ال�سمد، املق�سود من جميع عباده يف ق�ساء احلاجات، 
وهذا يقت�سي اخلوف منه  ورجاءه وحده، واالأخذ باأ�سباب مر�ساته، وترك 
ما ي�سخطه  ويغ�سبه، وبالتايل يزول اخلوف والتعظيم من قلوب النا�س نحو 

َمُد - الَقِريُب - الُمجيُب ُد - الصُّ يِّ المجموعة الرابعة والعشرون : السَّ

)44( )وهلل االأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�س: 656(.
)45( تف�سري ال�سعدي، عند تف�سري: ]هود:61[.
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ال�سيد من الب�سر الذي ال ميلك لنف�سه نفعًا وال �سرًا ف�ساًل عن اأن ميلكه لغريه، 
فال يذل له وال يخ�سع، واإمنا يذل هلل وحده ال�سيد ال�سمد.  

االإميان بقربه -�سبحانه- القرب العام جلميع اخلالئق باالإحاطة والعلم والرقابة . 3
وال�سمع والب�سر، وهذا يثمر يف القلب اخلوف منه -�سبحانه- ومراقبته واحلياء 

منه، واالبتعاد عن معا�سيه وامتثال اأوامره، وامل�سارعة يف مر�ساته. 
، وعدم الياأ�س من رحمته، والت�سرع بن يديه، فهو قريب . 4 قوة الرجاء يف اهلل 

ويزرع ح�سن  القلب،  وح يف  والييرَّ االأمل  يثمر  وهذا  دعاه،  ملن  ناجاه، جميب  ملن 
الظن به  يف ق�ساء احلاجات وتفريج الكربات.  

ال�سرف وال�سوؤدد احلقيقي يف هذه الدنيا اإمنا ينال بطاعة اهلل -تعالى- وتقواه، . 5
حيث اإن الكرامة وال�سرف والرفعة وعلو الذكر - وهذه اأركان ال�سوؤدد- اإمنا هي 
اُق  الأنبياء اهلل  واأوليائه وهم ال�سادة على النا�س، اأما الكفرُة واملنافقون والُف�سَّ
فال كرامة لهم وال �سيادة؛ ولذا جاء النهي عن ت�سمية املنافق بال�سيد، كما جاء 

يف احلديث: )ل تقولوا للمنافق �سيد()46(.

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

َمدية(،  ( من االأ�سماء الدالة على �سفات اهلل الذاتية )ال�سيادة وال�سَّ َمُدُ ُد - ال�سَّ يِّ )ال�سَّ
)اْلُقْرب  الفعلية  اهلل  �سفات  على  الدالة  االأ�سماء  من  واملُجيُب(  )الَقِريُب  -�سبحانه  وا�سماه 
واإجابة  دعائهم،  و�شماع  العباد،  حاجات  بق�شاء  االأ�شماء  هذه  معاين  والرتباط  واالإَِجيياَبيية( 
عليه،  والثناء  وتعالى-  -�سبحانه  اهلل  دعيياء  املنا�سب  من  كان  مطالبهم،  وحتقيق  �سوؤالهم، 

تعالى:{ى   قال  والدنيوية،  الدينية  العباد  حاجات  جميع  يف  االأ�سماء،  بهذه  اإليه  والتو�سل 
وقال   ،]186 ۈئ}]البقرة:  ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   

-تعالى- حاكيًا قول نبيه �سالح  يف دعوته لقومه:{ حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  
ىب}]هود:61[، ومما جاء عن نبينا ¤ اأنه �سمع رجاًل يقول: »اللهم اإين اأ�شاألك اأين اأ�شهد 

)46( رواه اأبو داود و�سححه االألباين يف �سحيح اأبي داود برقم )4163(.
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)47(  رواه اأبو داود و�سححه االألباين يف �سحيح اأبي داود برقم )1493(.
)48( رواه ابن حبان و�سححه االألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )جي:3 برقم:1325 ( ويف �سحيح اجلامع برقم: )591(.

)49( اأخرجه ابن ماجة وابن حبان و�سححه االألباين يف )كتاب ال�سنة ومعه ظالل اجلنة يف تخريج ال�سنة( برقم )301(.
)50( رواه م�سلم برقم )2577(.

)51(اأخرجه الرتمذي وابن حبان و�سعفه االألباين يف ال�سل�سلة ال�سعيفة برقم )1362( ويف �سعيف اجلامع برقم )4946(.
)52( )جامع العلوم احلكم( البن رجب احلنبلي )�س:517(.

اأنك اأنت اهلل ال اإله اإال اأنت االأحد ال�شمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا اأحد« 
فقال: )لقد �ساألت اهلل بال�سم الذي اإذا �سئل به اأعطى، واإذا دعي به اأجاب()47(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:
æ قال تعالى: {ڭ  ڭ  ڭ  ۇ}]الن�ساء:32[، قال النبي ¤: )اإذا �ساأَل 

، فاإنَّه ي�ساأَُل ربَّه()48(. اأَحُدكم، فْلُيكِثْ

æ قال تعالى: {ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ}]الرحمن:29[، قال ¤: 
)يف �ساأنه اأن يغفر ذنبا، ويك�سف كربا، وُيجيب داعيا، ويرفع قوما، وي�سع اآخرين()49(.

æ  عن اأبي ذر الغفاري › عن النبي ¤ فيما يرويه عن ربه  اأنه قال: )يا عبادي 

املوا، يا عبادي كلكم �سالٌّ  مًا؛ فال تظَّ مُت الظلَم على نف�سي وجعلُته بينكم حمرَّ اإين حرَّ

اإل من هديُته؛ فا�ستهدوين اأَْهِدكم، يا عبادي كلكم جائٌع اإل من اأطعمُته؛ فا�ستطعموين 

اأُطعمكم، يا عبادي كلكم عاٍر اإل من ك�سوُته؛ فا�ستك�سوين اأْك�ُسُكم..()50( احلديث، قال ابن 

رجب احلنبلي: »ويف احلديث دليل على اأن اهلل يحبُّ اأن ي�شاأله العباد جميع م�شالح دينهم 
ودنياهم، من الطعام وال�شراب والك�شوة وغري ذلك، كما ي�شاألونه الهداية واملغفرة ويف 
احلديث: )لي�شاأل اأحدكم ربه حاجته كلها حتى �ش�شع نعله اإذا انقطع()51(، وكان بع�س 
ال�شلف ي�شاأل اهلل يف �شالته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف �شاته. ويف االإ�شرائيليات: 
اأن مو�شى  قال: )يا ربِّ اإنه لتعر�ُس يَل احلاجُة من الدنيا، فاأ�شتحيي اأن اأ�شاألك، قال: 
�شلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك(. فاإن كل ما يحتاج العبد اإليه اإذا �شاأله من اهلل 
فقد اأظهر حاجته فيه، وافتقاره اإلى اهلل، وذاك يحبه اهلل، وكان بع�س ال�شلف ي�شتحيي 

نة اأولى«)52(. من اهلل اأن ي�شاأله �شيئا من م�شالح الدنيا، واالقتداء بال�شُّ
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 : æ قال اهلل تعالى: { ڭ  ڭ  ڭ  ۇ}]الن�ساء:32[، قالت عائ�سة 

ْر«)54(. وقال  ْرُه مل َيَتَي�شَّ َ اإْن مل ُيَي�شِّ �ْشَع)53(، فاإنَّ اهلَل  »�َشُلوا اهلَل كلَّ �شيٍء حتى ال�شِّ
�سفيان بن ُعيينة: »مل ياأمر بال�شوؤال اإال ِلُيْعِطَي«)55(.

َف!، فدعاه  æ قال االإمام مالك بن اأن�س: »راأى ُعروُة بن الزبري رجاًل ُي�شلي َفَخفَّ
اإلتتى ربِّتتك حاجٌة؟!، اإينِّ الأ�شاأل اهلَل  يف �شالتي حتى  اأمتتا كان لك  عروة وقال له: 

اأ�شاألُه املِلَح«)56(.

æ  قال �سفيان بن عيينة: »ال مينعن اأحدكم من الدعاء ما يعلم من نف�شه، فاإن اهلل  
اأجاب دعاء �شر اخللق اإبلي�س ملَّا قال: {  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ}]احلجر:36[، فاأجابه: 
{چ  چ   چ  چ}]احلجر:37[«)57(. وحج �سفيان بن عيينة عام )197هي( فلما و�سل 
مزدلفة و�سلى املغرب والع�ساء، ا�ستلقى على فرا�سه، ثم قال: »قد وافيت هذا املو�شع �شبعني 
عاما، اأقول يف كل �شنة: اللهم ال جتعله اآخر العهد من هذا املكان، واإين قد ا�شتحييت من 
اهلل من كرثة ما اأ�شاأله ذلك، فرجع فتويف يف ال�سنة الداخلة يوم ال�سبت اأول يوم من رجب �سنة 

)198هي( وهو ابن اإحدى وت�سعن �سنة«)58(.

اأحمد م�سجونًا، وقد توعده اخلليفة العبا�سي املاأمون، جاء خادم  æ عندما كان االإمام 
ال�سجن وهو مي�سح دموعه بطرف ثوبه ويقول: »يعُزّ علَيّ اأبا عبد اهلل اأن املاأمون قد �َشّل �شيفاً 
مل ي�شّله قبل ذلك، واأنه يق�شم بقرابته من ر�شول اهلل ¤ لئن مل جتبه اإلى القول بخلق 
بطرفه  ورمتتق  ركبتيه،  على  اأحمد  االإمتتام  قال: فجثى  ال�شيف،  بذلك  ليقتلنك  القراآن 

�ْشُع : ال�َشرْيٌ الذي ُيدَخُل بي االإ�شبَعْي وُيدَخل طَرُفه يف الثَّْقِب الذي يف �شدِر النعِل. )53( ال�شِّ
)54( اأخرجه اأبو يعلى يف م�سنده )جي: 8 - �س: 44 و45 - برقم: 4560(، والبيهقي يف �سعب االإميان )جي: 2 - �س: 369 - برقم: 1081(، 
واالإمام اأحمد يف الزهد )�س: 166 - برقم: 1130( وح�سنه االألباين موقوفا على عائ�سة  وقال عنه: »هذا �سند موقوف جيد؛ رجاله 

كلهم ثقات رجال م�سلم«  )ال�سل�سلة ال�سعيفة: )جي: 1 - �س: 76 - حديث رقم: 21( و) جي: 3 - �س:540 - حديث رقم: 1363((.
)55( تف�سري )اجلامع الأحكام القراآن( للقرطبي عند تف�سري: ]الن�ساء: 32[.

)56( كتاب ) الزهد( لالإمام اأحمد بن حنبل، )�س: 301( برقم االأثر: )2174(، )النا�سر: دار الكتب العلمية ببريوت – 
الطبعة االأولى – 1420 هي(.

)57( )اإحياء علوم الدين(الأبي حامد الغزايل )جي: 1 – �س: 309( )اآداب الدعاء: ال�سابع(.
)58( )�سفة ال�سفوة( البن اجلوزي )جي: 2 – �س: 237( والذي حدث عنه ابن اأخيه: احل�سن بن عمران بن عيينة.
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اإلى ال�شماء، وقال: �شيدي!، َغرَّ ِحْلُمك هذا الفاجر حتى جتراأ على اأولياءك بال�شرب 
القراآن كالمك غري خملوق فاكفنا موؤنته، قال: فجاءهم  اللهم فاإن مل يكن  والقتل، 

ال�شريخ مبوت املاأمون يف الثلث االأخري من الليل، قال اأحمد: ففرحت«)59(.

اإ�سحاق  بن  وحممد  الطربي،  جرير  بن  حممد  بن  الرحلة  »جمعت  كثري:  ابن  قال   æ

ابن خزمية، وحممد بن ن�سر املروزي، وحممد بن هارون الّروياين مب�سر، فاأرملوا)60(، ومل 
فاتفق  اإليه،  ياأوون  كانوا  ليلة يف منزل  بهم اجلوع، فاجتمعوا  واأ�سَرّ  يُقوتهم،  ما  يبق عندهم 
الأ�سحابه  َل  وَت�َسَوّ الُقرعة ذهب  الُقرعة، فمن خرجت عليه  وي�سربوا  َي�ْسَتهموا  اأن  راأيهم على 
اأتو�شاأ  حتى  اأمهلوين  الأ�سحابه:  فقال  خزمية،  بن  حممد  على  القرعة  فخرجت  الطعام!، 
واأ�شلي �شالة اخِلرَية )اال�شتخارة(، فاندفع يف ال�شالة، وما هي اإال  حلظات؛ فاإذا هم 
بال�شموع ور�شول من َوايِل م�شر يدُقّ الباب، ففتحوا الباب فنزل عن دابته، فقال: اأيكم 
حممد بن ن�شر؟، فقيل: هو هذا، فاأخرج �سرة فيها خم�سون دينارا فدفعها اإليه، ثم قال: 
اأيكم حممد بن جرير؟، قالوا: هو ذا، فاأخرج �سرة فيها خم�سون دينارا فدفعها اإليه، ثم قال: 
اأيكم حممد بن هارون؟، قالوا: هو ذا، فاأخرج �سرة فيها خم�سون دينارا فدفعها اإليه، ثم قال: 
اأيكم حممد بن خزمية؟، قال: هو ذا ي�شلي، فلما فرغ دفع اإليه ال�سرة وفيها خم�سون دينارًا، 
ثم قال: اإن االأمري كان قائاًل باالأم�س فراأى يف املنام خيااًل قال: اإّن املحامد طووا َك�ْشحهم 
؛ اأمدكم!«)62(. رار، واأق�شم عليكم اإذا نفدت فابعثوا اإيلَّ جياعاً)61(، فاأنفذ اإليكم هذه ال�شِّ

بكالم حمرب من  اليماين«  كي�سان  بن  »طاوو�س  رباح: جاءين  اأبي  بن  قال عطاء   æ
اأبتتوابتته، وجعل  اإلتتى من غّلَق دونتتك  اأن تطلب حوائجك  اإيتتاك  يا عطاء  القول فقال: 

دونها ُحّجابه، وعليك مبن اأمرك اأن ت�شاأله ووعدك االإجابة«)63(.

æ جاء رجل اإلى الزاهد »اأحمد بن اأبي غالب«، فقال له: �شل يل فالنا يف كذا )اأي 
)59( )البداية والنهاية( البن كثري )�س: 1618( يف اأحدث �سنة )241 هي(.

)60(  اأي َنِفَد زاُدُهم. 
)61( الَك�ْسخ: هو احَل�سى، وظاهر البطن، ،املعنى: اأنهم باتوا وبطونهم خاوية من اجلوع.

)62( )�سري اأعالم النبالء( للذهبي )�س: 3367( يف �سرية: )حممد بن جرير الطربي( ونقلها عن اخلطيب البغدادي.
)63( )حلية االأولياء وطبقات االأ�سفياء( الأبي نعيم االأ�سفهاين )جي: 8 – �س: 141(.
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ا�سفع يل عنده(، فقال اأحمد: قم معي ف�شل ركعتني، ون�شاأل اهلل تعالى، فاإين ال اأترك 
بابا مفتوحا واأق�شد بابا مغلقا!«)64(.

ِرٍز  التابعي اجلليل » �سفوان بن حُمْ اأِخي  اْبَن  اد«  »حب�س وايل العراق »ُعبيد اهلل بن زيَّ  æ

حًا، فبات يف  ُنْ يَر حلاجته  فلم  اإال كلمه؛  اأحٌد  يبَق  فلم  بالنا�ص،  َل �شفواُن عليه  َفَتَحمَّ املازين«، 
م�ساله حزينًا، فاأتاه اآٍت يف منامه، فقال: يا �شفواُن!، قم فاطلب حاَجَتَك من وجهها!، فاْنَتَبَه 
َعلَيَّ  الليل، فنادى حاجَبه وقال:  اد« يف  َفِزعًا، فقام وتو�ساأ و�سلى ودعا، فاأِرَق »ُعبيد اهلل بن زيَّ
ِبِه  جون حتى ا�شُتْخِرَج، وِجيَء  ْرط والنِّريان وُفتحِت ال�شرُّ اأَِخي �شفوان، فجاء احلر�ُص وال�شرُّ ِباْبِن 
ْفَواَن؟، قال: نعم!، فاأر�سله، وَخلَّى َعنه بغري َكَفاَلٍة!، فما �سعَر �سفواُن  اإليه، فقال: اأنت اْبُن اأِخي �شَ

ثه مبا ح�سل«)65(. َرَب عليه ابُن اأخيه الباب!، َقال: َمْن هذا؟!، قال: اأنا فالن!، وحدَّ حتى �سَ

æ قال اأبو اإ�سحاق اجلبنياين: »بلغنا عن معلٍم عفيف، رئي وهو يدعو حول الكعبة 
ج على  ويقول: اللهم اأميا غالم علمته، فاجعله يف عبادك ال�شاحلني، فبلغني اأنه َخرَّ

يديه نحواً من ت�شعني عامل و�شالح«)66(.

æ قال جعفر الربمكي الأبيه يحيى بن خالد بن برمك وهم يف احلب�س: »يا اأبت! بعد االأمر 
والنهي، واالأموال العظيمة، اأ�شارنا الدهر اإلى القيود ولب�س ال�شوف واحلب�س!، فقال له 

اأبوه: يا بني! دعوة مظلوم �شرت بليل غفلنا عنها ومل يغفل اهلل عنها! ثم اأن�سا يقول:

زمنا والدهر ريان غدق رب قوم قد غدوا يف نعمة    

ثم اأبكاهم دما حني نطق«)67(. �شكت الدهر زمانا عنهم    

æ يقول �سيخ اال�سالم ابن تيمية: »واخللق كلهم ي�شاألون اهلل، موؤمنهم وكافرهم، 
)64( )املق�سد االأر�سد يف ذكر اأ�سحاب االإمام اأحمد( البن مفلح )جي:1 – �س:152( عند ترجمة: اأحمد بن اأبى غالب بن 

الطالية احلربى الزاهد، برقم )111(.
)65( اأخرجه ابن اأبي الدنيا يف )كتاب جمابي الدعوة( )�س: 53(، برقم االأثر: )61(، )النا�سر: موؤ�س�سة الكتب الثقافية 
– بتحقيق: زياد حمدان - الطبعة االأولى 1413 هي(، وانظر )ذم الهوى( الأبي الفرج عبدالرحمن اجلوزي )�س:512(، برقم 

االأثر: )1179(،  )النا�سر: دار الكتاب العربي – بتحقيق: خالد العلمي - الطبعة االأولى 1418 هي(.
)66( )ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك( للقا�سي عيا�س )جي:6 – �س: 245 – 246(.

)67( )تاريخ بغداد( للخطيب البغدادي )جي:14 - �س: 136(.
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وقد يجيب اهلل دعاء الكفار، فاإن الكفار ي�شاألون اهلل الرزق فريزقهم وي�شقيهم، واإذا 
م�شهم ال�شر يف البحر �شل من يدعون اإال اإياه، فلما جناهم اإلى الرب اأعر�شوا وكان 
االإن�شان كفورا«)68(، ويقول يف مو�سع اآخر: »واأما اإجابة ال�شائلني فعام؛ فاإن اهلل يجيب 

دعوة امل�شطر ودعوة املظلوم واإن كان كافراً«)69(.

æ  قال ابن القيم: »�شوؤال املخلوق للمخلوق �شوؤال الفقري للفقري، والرب تعالى 
عليه،  هنت  �شاألته  كلما  واملخلوق  واأحبك،  عنك،  ور�شي  عليه،  َكُرمت  �شاألته  كلما 

واأبغ�شك، ومقتك«)70(.

ان�سرف من  اإذا  اأبييو م�سلم اخلييوالين  »كييان  قييال:  اأبيه  æ  عن عثمان بن عطاء عن 
امل�سجد اإلى منزله كرّب على باب منزله فتكرّب امراأته، فاإذا كان يف �سحن داره كرّب فتجيبه 
امراأته، فاإذا بلغ اإلى باب بيته كرّب فتجيبه امراأته، فان�سرف ذات ليلة فكرّب عند باب داره 
فلم يجبه اأحد!، فلما كان يف ال�سحن كرّب فلم يجبه اأحد!، فلما كان يف باب بيته كرّب فلم 
يجبه اأحد!، وكان اإذا دخل بيته اأخذت امراأته رداءه ونعليه، ثم اأتته بطعامه!، قال، فدخل 
فاإذا البيت لي�س فيه �سراج، واإذا امراأته جال�سة منك�سة تنكت بعود معها. فقال لها: ما لك؟، 
قالت: اأنت لك منزلة من معاوية، ولي�س لنا خادم، فلو �ساألته فاأَخَدَمنا -اأي جعل لنا خادمًا- 
واأعطاك!، قال: اللهم من اأف�شد علّي امراأتي فاأْعِم ب�شره. قال: وقد جاءتها امراأة قبل 
ذلك فقالت: زوجك له منزلة من معاوية فلو قلت له ي�ساأل معاوية اأن ُيخدمه ويعطيه َلِع�ْسُتم!، 
ل�سراجكم طفئ؟،  ما  فقالت:  ب�سرها!،  اأنكرت  اإذ  بيتها  جال�سة يف  املراأة  تلك  فبينا  قال: 
لها يرد  اأن يدعو اهلل   وت�ساأله  تبكي،  اأبي م�سلم  اإلى  فاأقبلت  قالوا: ال، فعرفت ذنبها!، 

عليها ب�سرها. قال: فرحمها اأبو م�شلم فدعا اهلل  لها، فرد عليها ب�شرها!«)71(.

æ كان اأبو معن ثمامة بن اأ�سر�س النمريي من زعماء املبتدعة الذين ُيظهرون البدعة 

)68( جمموع فتاوى �سيخ اال�سالم ابن تيمية )جي:1 - �س: 206(.

)69( جمموع فتاوى �سيخ اال�سالم ابن تيمية )جي:1 - �س: 223(.
)70( )مدارج ال�سالكن( البن القيم )جي:2 – �س:131( يف منزلة )التوكل(.
)71( )�سفوة ال�سفوة( الأبي الفرج ابن اجلوزي )جي: 4 -  �س: 211 - 212(.
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وبلغ  والواثق،  واملعت�سم،  املاأمون،  العبا�سين:  اخللفاء  من  مقربًا  وكان  ال�سنة،  ويحاربون 
من �سدة عداوته الأهل ال�سنة اأن اأغرى اخلليفة العبا�سي )الواثق( بالعامل: اأحمد بن ن�سر 
�سعيه  يف  ووافقه  واملبتدعة،  القدرية  على  يطعن  كان  اأنه  الأجل  اخلزاعي  ال�سني  املييروزي 
وو�سايته ابن الزيات وابن اأبي دوؤاد، فا�ستمع لهم )الواثق( وقتله؛ فندم على فعله، وعاتبهم 
على ذلك!، فقال ابن الزيات تطييبًا لقلب )الواثق(: اإن مل يكن قتله �شوابا فقتلني اهلل 
بني املاء والنار!، وقال ابن اأبي دوؤاد: حب�شني اهلل يف جلدي اإن مل يكن قتله �شوابا!، 
وقال ثمامة: �شّلط اهلل عليَّ ال�شيوف اإن مل يكن قتله �شوابا!. فا�ستجاب اهلل دعواتهم!، 
فاأما ابن الزيات فاإنه ملا دخل احلمام؛ خ�سف به االأر�س، ووقع يف االأتون، وهلك فيه بن املاء 
والنار!، واأما ابن اأبي دوؤاد؛ فاأ�سابه الفالج، فبقي يف جلده حبو�سًا اإلى اأن مات!، واأما ثمامة؛ 
فراآه بنو خزاعة مبكة، وقالوا: هذا الذي �سعى يف دم عاملنا )اأحمد بن ن�سر( ثم اأحاطوا به، 

وتبادروه بال�سيف فقتلوه، ثم اأخرجوا جيفته من احلرم حتى اأكلته ال�سباع«)72(.

(: »ما �شاألني اأحد حاجًة اإال  æ  قال عبداهلل بن عثمان بن عبدان )�سيخ البخارينِّ
قمت له بنف�شي، فاإن مَتَّ واإال قمُت له مبايل، فاإن مَتَّ واإال ا�شتعنَّا له باالإخوان، فاإن مَتَّ 

واإال ا�شتعنُت له بال�شلطان«)73(.

اأحٌد كتاب  ي�شاأله  اأال  اهلَل  يرُّ قد عاهد  قِّ الرَّ ابن اجلوزي: »كان هارون  االإمام  قال    æ
�سفاعة اإال فعل، فجاءه رجل فاأخربه اأن ابنه قد اأُ�ِسر بالروم، و�ساأله اأن يكتب اإلى ملك الروم 
يف اإطالقه، فقال له: ويحك!، ومن اأين يعرفني؟، واإذا �شاأل عني قيل: هو م�شلم، فكيف 
يق�شي حقي؟، فقال له ال�سائل: اذكر العهد مع اهلل تعالى، فكتب له اإلى ملك الروم، فلما قراأ 
الكتاب، قال: من هذا الذي قد �شفع اإلينا؟!، قيل: هذا رجل قد عاهد اهلَل ال ُي�ساأل كتاب 
�سفاعة اإال َكَتبه اإلى اأي من كان، فقال ملك الروم: هذا حقيق باالإ�شعاف، اأطلقوا اأ�شريه، 

ُعك فيها«)74(. واكتبوا جواب كتابِه، وقولوا له: اكتب بكل حاجة َتعر�س، فاإنا ُن�َشفِّ
)72( )التب�سري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكن( لالأ�سفراييني )�س:80(.

)73( )االآداب ال�سرعية( البن ُمفلح احلنبلي )جي:2 – �س: 171(.

)74( )االآداب ال�سرعية( البن ُمفلح احلنبلي )جي:2 – �س: 172(.
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الـمجـمـوعـ 25ـة

ْكُر مو�سوع الأ�سماء: ال�سُّ

) 91 - 90 - 89 (

رُي �سِ ُكوُر - النَّ اِكُر - ال�سَّ ال�سَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

اِكُر: ورد يف القراآن الكرمي مرتن، يف قوله تعالى:{ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   æ ال�سَّ
ېئ   ېئ   ۈئ     ۈئ   ۆئ   {ۆئ   تعالى:  وقوله  ں}]البقرة:158[،  ڱ   
النبوية  ال�سنة  اال�سم يف  يرد  ومل  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی}]الن�ساء:147[، 

ب�سند �سحيح.

ُكوُر: ورد يف القراآن الكرمي )4 مرات(، منها قول اهلل تعالى:{ىئ   æ ال�سَّ
ی   ی  ی  یجئ  حئ مئ  ىئ}]فاطر:30[، ومل يرد اال�سم 

يف ال�سنة النبوية ب�سند �سحيح.

رُي: ورد يف القراآن الكرمي )4 مرات(، منها قول اهلل تعالى:{  ائ   �سِ æ النَّ

ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ}]احلج:78[، ومن حديث اأن�س بن مالك ›: 
اأن ر�سول اهلل ¤ كان اإذا غزا قال: )اللهم اأنت ع�سدي، اأنت ن�سريي، بك اأحول، بك 

اأ�سول، بك اأقاتل()1(.

ثانيًا: املعنى اللغوي:

اِكُر(:  اأ�سل واحد، في)ال�سَّ اإلى  ا�سمان يرجعان يف معناهما  ُكوُر:  اِكُر - ال�سَّ ال�سَّ  æ
اِكر(،  ُكوُر(: �سيغة مبالغة من ا�سم الفاعل )ال�سَّ ا�سم فاعل للمو�سوف بي)ال�ُشكر(، و)ال�سَّ

)1( رواه الرتمذي و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )4757(.
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ْكُر: ِعْرفاُن االإح�شان وَن�ْشُره،  ُكور، وال�شُّ ت�سريف فعلهما: �َسَكَر َي�سُكر �ُسكرًا، فهو �َشاِكٌر و�شَّ
ْكِر،  ال�شُّ كثري  �َشكوٌر:  ورجييل  و�سرُتها،  النعمة  ن�سيان  وهو  واجلحود،  الكفران  وي�ساده: 
من  القليُل  عنده  يزكو  من  ُكور(:  و)ال�سَّ اجلميل،  والثناء  املجازاة،  اهلل:  من  ْكر  وال�شُّ
ْكِر يف اللغة: ظهور اأثر الغذاء يف  اأعمال العباد في�شاعف لهم اجلزاء)2(، »واأ�شل ال�شُّ
االأبدان، يقال: �َشَكَرِت الدابة؛ اإذا ظهر عليها اأثر العلف و�َشِمَنْت، ومنه قوله ¤ : )اإن 
ْكِر من  ال�شُّ لَت�شمُن وَت�ْشُكر �شكراً من حلوِمهم ودماِئهم()3(، وحقيقة  دوابَّ االأر�س 
العبد: ظهور اأثر نعمة اهلل على ل�شانه: ثناء واعرافا، وعلى قلبه: �شهودا وحمبة، 
وعلى جوارحه: انقيادا وطاعة، و�ُشْكُر العبد مبني على خم�س قواعد: خ�شوع ال�شاكر 
للم�شكور، وحبه له، واعرافه بنعمته، وثنائه عليه بها، واأن ال ي�شتعملها فيما يكره، 
ْكِر من كل �شكور، بل هو  ال�شُّ اأولتتى ب�شفة  اآختتر، وهتتو  �شاأن  ال�شكر من اهلل فله  واأمتتا 

ُكوُر( على احلقيقة«)4(. )ال�سَّ

َر  َن�سَ الفاعل )النا�شر(، فعله:  ا�سم  �سيغة مبالغة، على وزن فعيل، من  رُي:  �سِ النَّ  æ
َد واأعاَنه على عُدّوه  َرُة: الَعْوُن، وَن�َشَره: اأيَّ �شْ ري، والنُّ رًة، فهو نا�شٌر وَن�شِ رًا وُن�سْ ُر َن�سْ َين�سُ

رُي(: كثري التاأييد والعون بدعم وقوة، وهو الذي ال يخذل وليَّه)5(. و�َشدَّ منه، و)النَّ�سِ

: ثالثًا: املعنى يف حق اهلل 

اِكُر: »الذي ي�سكر لنا اإح�ساننا اإلى اأنف�سنا، .. ويثيب على القليل بالكثري«)6(،  æ ال�سَّ

اأ�سماء اهلل( الأبي القا�سم  )2( انظر: )ل�سان العرب( البن منظور )جي: 4 - �س: 423 - 424( مادة: )�سكر(، و)ا�ستقاق 
الزجاجي )�س: 87(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: �س ك ر(، و)املفردات( للراغب االأ�سفهاين 

)جي: 1 - �س :350( مادة: )�سكر(.
 – ال�سحيحة: )جي:4  ال�سل�سلة  االألباين يف  و�سححه  اأحمد  واالمام  واحلاكم  وابن حبان  وابن ماجه  الرتمذي  اأخرجه   )3(

�س:313( برقم )1735(.
)4( انظر: )مدارج ال�سالكن( البن القيم )جي:2–�س:244(، و)عدة ال�سابرين وذخرية ال�ساكرين( البن القيم )�س:280–281(.

)5( انظر: )ل�سان العرب( البن منظور )جي: 5 - �س: 210(، مادة: )ن�سر(، و)املفردات( للراغب االأ�سفهاين )جي: 2 - �س :639( 
مادة: )ن�سر(، ومعجم اللغة العربية املعا�سرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ن �س ر(.

)6( انظر: )احلجة يف بيان املحجة( الأبي القا�سم اإ�سماعيل بن حممد االأ�سبهاين: )جي:1 – �س:144(، و)تف�سري القراآن العظيم( 
البن كثري عند تف�سري: ]البقرة: 158[.
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وقال  اجلزيل«)7(،  ويعطي  الي�شري،  يقبل  التتذي  املثيب،  اِكُر(  »)ال�سَّ البي�ساوي:  قال 
ُكوُر( الذي ي�شكر القليل من العمل اخلال�س النقي  اِكُر( و )ال�سَّ ال�سيخ ال�سعدي : » )ال�سَّ
النافع، ويعفو عن الكثري من الزلل، وال ي�شيع اأجر من اأح�شن عماًل، بل ي�شاعفه 
اأ�شعافاً م�شاعفة بغري عد وال ح�شاب، ومن �ُشكره اأنه يجزي باحل�شنة ع�شرة اأمثالها 
اإلى �شبعمائة �شعف اإلى اأ�شعاف كثرية، وقد يجزي اهلل العبد على العمل باأنواع من 
الثواب العاجل قبل االآجل، ولي�س عليه حق واجب مبقت�شى اأعمال العباد، واإمنا هو 
الذي اأوجب احلق على نف�شه كرماً منه وجوداً، واهلل ال ي�شيع اأجر العاملني به اإذا 

اأح�شنوا يف اأعمالهم واأخل�شوها هلل«)8(.

اخلطابي:  قال  م�ساعفة«)9(،  باأ�سعاف  اأطاعه  من  يثيب  »الييذي  ُكوُر:  ال�سَّ  æ
الثواب،  من  الكثري  عليه  َفُيثيُب  الطاعة  من  الي�شري  ي�شكر  التتذي  ُكوُر(  »)ال�سَّ
ويعطي اجلزيَل من النعمة، فري�شى بالي�شري من ال�شكر«)10(، وقال ابن القيم: 
قه ملا ي�شكره عليه، وي�شكر القليَل من العمل  ُكوُر( الذي ُيعطي العبد ويوفِّ »)ال�سَّ
اأ�شعاف  اإلتتى  اأمثالها  بع�شر  احل�شنة  وي�شكر  ي�شكره،  اأن  ي�شتقّله  فال  والعطاء، 
االأعلى،  ُيثني عليه بني مالئكته ويف مالأه  باأن  بقوله  وي�شكر عبده  م�شاعفة، 
وُيلقي له ال�شكر بني عباده، وي�شكره بفعله، فاإذا ترك له �شيئاً اأعطاه اأف�شل منه، 
قه للرك والبذل،  واإذا بذل له �شيئاً ردَّه عليه اأ�شعافاً م�شاعفة، وهو الذي وفَّ
بي�شري  يتتجتتازي  التتذي  ُكوُر(  »)ال�سَّ الييغييزايل:  وقييال  وذاك«)11(،  هتتذا  على  و�شكره 
الطاعات كثري الدرجات، ويعطي بالعمل يف اأيام معدودة، نعيماً يف االآخرة غري 

حمدود«)12(.
)7( تف�سري )اأنوار التنزيل وا�سرار التاأويل( للبي�ساوي عند تف�سري: ]الن�ساء: 147[.

)8( تو�سيح الكافية ال�سافية )�س125-126(احلق الوا�سح املبن )�س70(.
)9( تف�سري )فتح القدير( لل�سوكاين عند تف�سري: ]التغابن: 17[.

)10( )�ساأن الدعاء( الأبي �سليمان اخلطابي )�س: 65 - 66(.
)11( )عدة ال�سابرين وذخرية ال�ساكرين( البن القيم )�س: 280 - 281(.

)12( )املق�سد االأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى( للغزايل )�س: 95(.



507

ُت اأقدامهم عند اللقاء، وُيلقي  رُي: »الذي َين�سُر املوؤمنن على اأعدائهم، وُيثبنِّ �سِ æ النَّ
رُي(  املوثوُق منه باأْن ال ُي�ْشِلم وليَّه،  عب يف قلوب عدوهم«)13(، قال احلليمي: »)النَّ�سِ الرُّ
وال يخذلتته«)14(. ويقول  ال�سيخ  ال�سعدي:  »{  پ  پ  ڀ} ]الن�ساء: 45[، ين�شرهم 
فيها  -تعالى-  اأعدائهم، ويبني لهم ما يحذرون منهم، ويعينهم عليهم، فواليته  على 

ح�شول اخلري، ون�شره: فيه زوال ال�شر«)15(.

رابعًا: الفروق بني الأ�سماء:

اِكُر( ا�سم فاعل للمو�سوف بال�سكر، وهو يدل على اأ�سل  ُكوُر: )ال�سَّ اِكُر - ال�سَّ æ ال�سَّ
ال�سكر، اأي اأن اهلل -�سبحانه وتعالى- ي�سكر عبده على طاعته، ويجزيه ويثيبه، واأما ا�سم 
ُكوُر( فهو من �سيغ املبالغة، على وزن فعول، التي تدل على الكرثة والقوة يف الفعل، اأي  )ال�سَّ
ُكوٌر( ي�سكر الطاعة الي�سرية باأنواعها املختلفة،  كرثة ال�سكر وِعَظم اجلزاء، فاهلل  )�شَّ
كرثة  على  يدل  اال�سم  فهذا  مرة،  بعد  مرة  اجلزيل  والعطاء  الكثري،  اخلري  عليها  َوُيثيُب 
وتكرار ال�سكر على الطاعات ب�ستى اأنواعها، اإلى جانب ِعَظم الثواب وجزالته مقارنة بطاعة 
العبد وعمله؛ ولذا فاإن من ال ي�سكر اإال نوعًا واحدًا من الطاعات، اأو ي�سكر ملرة واحدة فقط 
ال يقال له ال�سكور، قال املاوردي عن اأحد اأوجه الفرق بن ال�ساكر وال�سكور: »اأن ال�شكور 

من تكرر منه ال�شكر، وال�شاكر من وقع منه ال�شكر«)16(.

رُي: الن�سرة على االأعداء اأحد اأوجه �ُسْكر اهلل الأوليائه، واهلل   �سِ اكُر - النَّ æ ال�سَّ
)�َشُكوٌر(، ي�سكر من اأطاعه، ون�سر دينه، وجاهد يف �سبيله؛ باأن ين�سره ويوؤيده كما قال 
تعالى: { ۇ  ۆ  ۆ  ۈ}]حممد:7[، قال قتاده: »الأنه حّق على اهلل اأن يعطي 
من �شاأله، وين�شر من ن�شره«)17(، وقال ابن جرير الطربي عند تف�سريه لقوله تعالى: 

)13( )احلجة يف بيان املحجة( الأبي القا�سم اإ�سماعيل بن حممد االأ�سبهاين: )جي:1 – �س:152 - 153(.
)14( )االأ�سماء وال�سفات( للبيهقي )جي: 1 - �س: 179( واأورد فيه قول احلليمي.

)15( )تف�سري ال�سعدي( عند تف�سري: ]الن�ساء: 45[، )�س: 146(.
)16( تف�سري )النكت والعيون( للماوردي عند تف�سري: ]�سباأ: 13[.

)17( تف�سري )جامع البيان( للطربي عند تف�سري ]حممد: 7[.
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{چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ}]احلج:40[: »ولتيعينّن اهلل 
ُر اهلل عبده: معونته  ه. َفَن�شْ من يقاتل يف �شبيله، لتكون كلمته العليا علتى عدوِّ

العليا، وقوله: {ڇ   العبد ربه: جهاده فتي �شبيله، لتكون كلمته  ُر  اإيتتاه، وَن�شْ
ڇ  ڇ   ڍ} اإن اهلل لقوّي على ن�شر من جاهد فتي �شبيله من اأهل واليته 
وطاعته، عزيز فتي ُملكه، منتيع فتي �شلطانه، ال يقهره قاهر، وال يغلبه غالب«)18(.

خام�سًا: ال�سفة امل�ستقة:

ُكور(  وال�سَّ اِكر  )ال�سَّ -�سبحانه  ا�سميه  من  امل�ستقة  ال�سفة  ُكوُر:  ال�سَّ  - اِكُر  ال�سَّ  æ
قال  وال�شنة«)19(،  بالكتاب  الثابتة  الفعلية  اهلل  �شفات  من  وهتتي  ْكر(  )ال�سُّ »�شفة 

ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ     ۈئ   ۆئ   {ۆئ   تعالى: 
ی}]الن�ساء:147[، ومن ال�سنة ما حكاه النبي ¤: )اأن رجاًل راأى كلبًا ياأكل الثى من 
العط�ض، فاأخذ الرجل خفه، فجعل يغرف له به حتى اأرواه، ف�سكر اهلل له فاأدخله 

اجلنة()20(، وقوله ¤: )بينما رجل مي�سي بطريق، وجد غ�سن �سوك على الطريق، 

فاأخره ف�سكر اهلل له فغفر له()21(.

)الن�سرة(  »�شفة  ري(  )النَّ�سِ -�سبحانه  ا�سمه  من  امل�ستقة  ال�سفة  رُي:  �سِ النَّ   æ
وهي �شفٌة من �شفات االأفعال«)22(، قال تعالى: {  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ}]حممد:7[، 
َر عبده، وهزم الأحزاب وحده()23(، قال  ومن ال�سنة قوله ¤:).. �سدق وعده، وَن�سَ

الراغب: »الن�شر والن�شرة: العون«)24(.

)18( تف�سري )جامع البيان( للطربي عند تف�سري ]احلج:40[.
( لل�سقاف )�س: 154(. )19( )�سفات اهلل -

)20( رواه البخاري برقم )173-2363(، ورواه م�سلم برقم )2244(.
)21( رواه الن�سائي و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )2874(.

)22( )اأ�سماء اهلل احل�سنى( للر�سواين )�س:335(  )الن�سري(.  
)23( رواه البخاري برقم )6385(، وم�سلم برقم )1344(.

)24( )املفردات يف غريب القراآن( للراغب االأ�سفهاين )جي:2 - �س: 639( )مادة ن�سر(.



509

�ساد�سًا: فوائد القرتان مع الأ�سماء احل�سنى الأخرى:

اهلل  قييول  منها  مييرتيين  يياِكيير(  )اليي�ييسَّ ا�سمه   مييع  االقييييرتان  ورد  الــَعــِلــيــُم:   æ
ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ     ۈئ   ۆئ   {ۆئ   تعالى: 
ی}]الن�ساء:147[، وحكمة ذلك - واهلل اأعلم - كما يقول ال�سيخ عبدالعزيز اجللّيل: 
عليه،  واإثابته  وقبوله  عمله،  على  ال�شكر  ي�شتحق  مبن  عليم  -�شبحانه-  اهلل  »اأن 
فلي�س كل عامل ومتطوع باخلري يقبل اهلل �شعيه وي�شكره عليه، فهو -�شبحانه- 
اأعلم بال�شاكرين حقيقة، وباملتقربني املخل�شني يف تقربهم لتته -�شبحانه- كما قال 
»اإن  عا�سور:  ابن  ويقول  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ}]االأنعام:53[«)25(،  �سبحانه:{ 
اهلل �شاكٌر، اأي ال ي�شيع اأجر حم�شن، عليم ال يخفى عنه اإح�شانه، وذكر الو�شفني 
الأن ترك الثواب عن االإح�شان ال يكون اإاّل عن جحود للف�شيلة اأو جهل بها فلذلك 
بال�شكر  العلم  »قرن  عثيمن:  ابن  ال�سيخ  ويقول  ں}«)26(،  ڱ     } بقوله:  نفيا 
و�شيجزيه  �شيء،  اأن عمله معلوم عند اهلل، ولن ي�شيع منه  اإلى  العبد  الطمئنان 

على عمله مبا وعده به«)27(.

تعالى: {ۆ   ُكور( مرة واحدة يف قوله  ا�سمه  )ال�سَّ ورد االقرتان مع  ِليُم:  احْلَ  æ
]التغابن:17[،  ې}  ې     ې   ۉۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   
اأكرمه وما  ما  »وتبارك اهلل،  �سيد قطب:  يقول  كما  اأعلم -  واهلل  ولعل احلكمة من ذلك - 
ي�شاعفه، ثم  اأعطاه قر�شاً  ي�شاأله ف�شل ما  العبد ثم يرزقه، ثم  ين�شئ  اأعظمه!، وهو 
ي�شكر لعبده الذي اأن�شاأه واأعطاه، ويعامله باحللم يف تق�شريه هو عن �شكره مواله .. 
يا اهلل!«)28(، وقال ال�سيخ ال�سنقيطي: »{  ې    ې} �ُشْكُر اهلل لعبده هو جمازاته له 
باالأجر اجلزيل على العمل القليل. وقوله: { ې} اأي ال يعجل بالعقوبة، بل ي�شر 

)25( )وهلل االأ�سماء احل�سنى( لل�سيخ عبدالعزيز اجللّيل )�س: 351(.
)26( تف�سري )التحرير والتنوير( البن عا�سور عند تف�سري ]البقرة:158[.

)27( )تف�سري القراآن الكرمي( البن عثيمن عند تف�سري: ]البقرة:158[. بت�سرف ي�سري.
)28( )يف ظالل القراآن( ل�سيد قطب: )التغابن:17(  )جي:6- �س3591(.
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ويتجاوز عن ذنوبه، وجميء هذا التذييل هنا ي�شعر بالتوجيه يف بع�س نواحي اإ�شالح 
االأ�شرة، وهو اأن يقبل كل من الزوجني عمل االآخر ب�شكر، ويقابل كل اإ�شاءة بحلم ليتم 
معنى ح�شن الع�شرة؛ والأن االإنفاق ي�شتحق املقابلة بال�شكر والعداوة تقابل باحللم«)29(.

�سابعًا: الآثار العتقادية والعملية لالإميان بهذه الأ�سماء:

æ الأثر العلمي العتقادي:

اهلل  )�شاكٌر �شكوٌر ن�شري(، ال ي�سيع عنده عمل املح�سنن، بل ي�ساعف االأجر بال 
ح�سبان، ويقبل الي�سري من العمل، ويثيب عليه الثواب الكثري، والعطاء اجلزيل، ويرزق من 
ب  ي�ساء بغري ح�ساب .. ي�سكر ال�ساكرين، ويذكر الذاكرين، ويغفر للم�ستغفرين، ومن تقرَّ
ب اإليه باعًا، ومن جاء باحل�سنة زاد  ب اإليه ذراعًا تقرَّ ب اإليه ذراعًا، ومن تقرَّ اإليه �سربًا تقرَّ

له فيها ح�سنًا، واآتاه من لدنه اأجرًا عظيمًا.  

æ الأثر العملي:

، وال�سعي يف مر�ساته، حيث غمر - �سبحانه - العباد بف�سله واإح�سانه . 1 حمبة اهلل 
وكرمه، وهو الذي اأنعم عليهم بنعمة االإيجاد واالإعداد واالإمداد، ومع ذلك ي�سكرهم 
-�سبحانه- على العمل القليل الذي هو بتوفيقه وف�سله، وي�ساعف لهم االأجور ويغفر 
لهم الذنوب، ف�سبحانه من اإله َبرٍّ رحيم جواد كرمي ي�ستحق احلمد كله، واحلب كله، 
واإفراده وحده بالعبادة، ال �سريك له، يقول ابن القيم: »واأبلغ من ذلك اأنه �شبحانه 
هو الذي اأعطى العبد ما يح�شن به اإلى نف�شه، و�شكَره على قليله باالأ�شعاف 
االإح�شان  باإعطاء  املح�شن  اإليها، فهو  العبد  ن�شبة الإح�شان  التي ال  امل�شاعفة 

واإعطاء ال�شكر، فَمْن اأحقُّ با�شم )ال�شكور( منه -�شبحانه؟!«)30(.

)29( )تتمة اأ�سواء البيان( لل�سيخ عطية حممد �سامل، عند تف�سري: ]التغابن: 17[، والكتاب تتمة ملا بداأه العالمة حممد االأمن 
ال�سنقيطي يف تف�سريه )اأ�سواء البيان(، حيث وافته املنية - يرحمه اهلل - بنهاية تف�سري �سورة )املجادلة(، فاأمته تلميذه ال�سيخ: 

عطية حممد �سامل - يرحمه اهلل - ابتداء من )�سورة احل�سر اإلى اآخر النا�س(، وقد نقل هنا قول �سيخه، يرحمهما اهلل تعالى.
)30( )عدة ال�سابرين وذخرية ال�ساكرين( البن القيم )�س: 281 - 282(.



511

والل�سان . 2 بالقلب  وذلييك  وحمده،  -�سبحانه-  نعمه  ب�سكر  والقيام  اهلل   من  احلياء 
واجلوارح، ويف ذلك يقول �سيد قطب: »واإذا كان اخلالق املن�شئ، املنعم املتف�شل، الغني 
عن العاملني، ي�شكر لعباده �شالحهم واإميانهم و�شكرهم وامتنانهم؛ وهو غني عنهم 
املتف�شل،  املنعم  املن�شئ،  اخلالق  كان  اإذا  وامتنانهم،  �شكرهم  وعن  اإميانهم،  وعن 
املغمورين  املحدثني  املخلوقني  للعباد  ينبغي  فتتمتتاذا  ي�شكر،  العاملني  عتتن  الغني 
بنعمة اهلل جتاه اخلالق الرازق املنعم املتف�شل الكرمي؟!، اأال اإنها اللم�شة الرفيقة 
العميقة التي ينتف�س لها القلب ويخجل وي�شتجيب، اأال اإنها االإ�شارة املنرية اإلى 

معامل الطريق.. الطريق اإلى اهلل الواهب املنعم، ال�شاكر العليم«)31(.

القلوب واجلييوارح، وقد . 3 اأعمال  ي�سمل  واإمنا  الل�سان،  �سكر اهلل  ال يقت�سر على 
ال�ساكرين، فقال  باأنهم كانوا من  اإليه،  النا�س  و�سف اهلل لنا خوا�س خلقه، واأحب 
ڇ}]االإ�سراء:3[،  چ   چ      چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    } تعالى: 

: {ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ   اإبراهيم   وقال عن خليله 
ڃ}]النحل: 121[، وقوله ¤ لعائ�سة  عندما اأ�سفقت عليه من طول القيام 
رب   ..  ( :¤ دعائه  �سكورًا()32(، ومما جاء من  اأكون عبدًا  العبادة: )اأفال  يف 
اجعلني لك �سكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطواعًا، لك خمبتًا، اإليك اأواهًا 

منيبًا، رب تقبل توبتي، واغ�سل حوبتي، واأجب دعوتي، وثبت حجتي، و�سدد 

ل�ساين، واهد قلبي، وا�سلل �سخيمة �سدري()33(.  

 الثقة بكفاية اهلل -تعالى- وتوليه لعباده ال�ساحلن ون�سرته لهم واإح�سان الظن به . 4
-�سبحانه، وعدم الرهبة من قوة الكافرين اإذا اأُخذ باالأ�سباب، والتوكل على اهلل وحده 

{چ   تعالى:  قال  خذله،  من  واملخذول  -تعالى،  اهلل  ن�سره  من  فاملن�سور  ذلك؛  يف 
)31( )يف ظالل القراآن( ل�سيد قطب )جي:6-�س:3591( عند تف�سري: ]الن�ساء: 147[.

)32( رواه م�سلم برقم )2820(.
باعتبار  و)2816(  الرتمذي(  )جامع  ترقيم  باعتبار   )3803( الرتمذي  �سحيح  يف  االألباين  و�سححه  الرتمذي  رواه   )33(

ال�سحيح منه.
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چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  
ڑ  ک  ک}]اآل عمران: 160[.

 اإن اهلل  �سكور، يحب ال�ساكرين له، ال�ساكرين لعباده املح�سنن، الذين اأجرى اهلل . 5
على اأيديهم من االأ�سباب ما نفعت عباده، ولذا فاإن من اآثار ا�سميه )ال�ساكر وال�سكور(: 
االت�ساف بال�سكر، باأن يكون امل�سلم �سكورًا لكل من اأ�سدى اإليه معروفًا، والبعد عن �سده 
من اجلحود، يقول النبي ¤: )ل ي�سكر اهلل من ل ي�سكر النا�ض()34(، ويقول االإمام 
اإليه  »وملّا كان -�شبحانه- هو ال�شكور على احلقيقة، كان اأحب خلقه  ابن القيم: 
لها وات�شف ب�شدها،  من ات�شف ب�شفة ال�شكر، كما اأن اأبغ�س خلقه اإليه من عطَّ
وهذا �شاأن اأ�شمائه احل�شنى، اأحب خلقه اإليه من ات�شف مبوجبها، واأبغ�شهم اإليه 
من ات�شف باأ�شدادها؛ ولهذا يبغ�س الكفور الظامل، واجلاهل، والقا�شي القلب، 
والبخيل، واجلبان، واملهني، واللئيم، وهو -�شبحانه- جميل يحب اجلمال، عليم 
يحب  �شكور  املح�شنني،  يحب  حم�شن  التتراحتتمتتني،  يحب  رحيم  العلماء،  يحب 

ال�شاكرين«)35(.

ثامنًا: مقا�سد الدعاء التي ينا�سبها متجيد اهلل بهذه الأ�سماء:

 - ْكر  )ال�سُّ �سفة  على  الدالة  االأفعال  اأ�سماء  من  رُي(  �سِ النَّ  - ُكوُر  ال�سَّ  - اِكُر  )ال�سَّ

الن�سرة(، وهي من �سفات  اهلل الفعلية، املتعلقة بامل�سيئة، اإن �ساء اهلل فعلها - �سبحانه - واإن �ساء 
مل يفعلها. و�سكر اهلل لعباده، وجمازاته لهم بالثواب اجلزيل، والعطاء الكثري، متعلق بطاعتهم 

و�سكرهم له -�سبحانه، كما قال تعالى: {ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئىئ  
ڦڦ  ڦ    {ڤ   تعالى:  اهلل  وقييول  ی}]الن�ساء:147[،  ی   ىئ   ىئ  
ڦڄڄ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ}]اإبراهيم:7[؛ ولذا ُعّد �سكر العبد 

)34( رواه اأبو داود و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )7719(.
)35( )عدة ال�سابرين وذخرية ال�ساكرين( البن القيم )�س: 282 - 283(.
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لربه �سطر االإميان، كما قال ابن القيم: »اإن االإميان ن�شفان: ن�شٌف �شرب، ون�شٌف �شكر«)36(، 
ومعظم االآيات التي وردت فيها هذه االأ�سماء، كانت ت�سف �سكر العبد واإح�سانه وطاعته، كما 
يف قوله تعالى: { ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ}]ال�سورى:23[، 
وقوله تعالى: { ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں}]البقرة:158[. فمن املمكن القول 
باأنه من املنا�سب دعاء اهلل، والثناء عليه، والتو�سل اإليه، بهذه االأ�سماء مع كل طاعة ونعمة، 
عن  �سبحانه  به  اأخييرب  كما  لنعمته،  وحافظًا  وحار�سًا  ف�سله،  من  للمزيد  �سببًا  يكون  كي 

ۀ  ہ   {ڻ  ڻ  ۀ    : �سليمان   نبيه  عن  -تعالى-  فقال  خلقه  خوا�س 
ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  
ک      ڑ    } تعالى:  وقوله  ۆ}]النمل:19[،  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ ڭ  
وح�سن  و�سكره  ذكره  على  يعينه  اأن  ربه  يدعو  نبينا¤،  وكان  ڭ}]النمل:40[،  ڭ     ڭ  
عبادته، كما جاء عنه ¤: )اأحتبون اأيها النا�ض اأن جتتهدوا يف الدعاء؟، قولوا: اللهم 
 ،‹ اأو�س  اأعنا على �سكرك، وذكرك، وح�سن عبادتك()37(، ومن حديث �سداد بن 

قال: كان ر�سول اهلل ¤ يعلمنا اأن نقول: )اللهم اإين اأ�ساألك الثبات يف الأمر، واأ�ساألك 
عزمية الر�سد، واأ�ساألك �سكر نعمتك وح�سن عبادتك، واأ�ساألك ل�سانًا �سادقًا وقلبًا 

�سليمًا، واأعوذ بك من �سر ما تعلم، واأ�ساألك من خري ما تعلم، واأ�ستغفرك مما تعلم 

اإنك اأنت عالم الغيوب()38(، ويف طلب الن�سر قال تعالى وا�سفًا اأولياءه، وركونهم اإليه، 

مب  ىب  يب  جت  حت  خت}]البقرة:286[،  واعتمادهم عليه: { 
 :¤ ودعيياوؤه  ې  ى   ى    ائ  ائ}]املوؤمنون:26[،   } نوح:  -تعالى- عن  وقوله 

 )36( )مدارج ال�سالكن( البن القيم )جي: 2 - �س: 442(.
)37( رواه احلاكم و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )81(.

)38( رواه الرتمذي و�سححه االألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة برقم )3228(.
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)39( رواه الرتمذي وح�سنه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )1310(.
)40( رواه الن�سائي و�سححه االألباين يف �سحيح الن�سائي برقم )1952(.

)41( رواه م�سلم برقم )484(.

)اللهم متعني ب�سمعي وب�سري، واجعلهما الوارث مني، وان�سرين على من ظلمني، 
وخذ منه بثاأري()39(.

تا�سعًا: لطائف واأقوال:

æ  جاء رجل من االأعراب، اإلى النبي ¤، فاآمن به واّتبعه، ثم قال: اأهاجر معك؟، 
فاأو�سى به النبي ¤ بع�س اأ�سحابه، فلما كانت غزوة، غنم النبي ¤ �َسْبيًا، فق�سم، وق�سم 
له، فاأُعطَي ما ُق�سم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه اإليه، فقال: ما هذا؟!، قالوا: 
ق�سم ق�سمه لك النبي ¤، فاأخذه، فجاء به اإلى النبي ¤، فقال: ما هذا؟!، قال: )ق�سمته 
-واأ�سار  اإلى ههنا  اأرمى  اأن  اّتبعتك على  ولكني  اّتبعتك!..  ما على هذا  قال:  لك(، 

اإلى حلقه- ب�شهم فاأموت، فاأدخل اجلنة، فقال النبي ¤: )اإن ت�سدق اهلل ي�سدقك(، 
�سهم حيث  اأ�سابه  قد  ُيْحمل،   ¤ النبي  به  فاأُتي  العدو،  قتال  نه�سوا يف  ثم  قلياًل،  فلبثوا 
اأ�سار!، فقال النبي ¤: )اأهو هو؟!( قالوا: نعم!، قال: )�سدق اهلل ف�سدقه(، ثم كفنه 
النبي ¤ يف جبته، ثم قّدمه ف�سلى عليه، فكان فيما ظهر من �سالته: )اللهم هذا عبدك، 

خرج مهاجرًا يف �سبيلك، َفُقِتل �سهيدًا، اأنا �سهيد على ذلك()40(.

æ  عن عائ�سة   قالت: كان ر�سول اهلل ¤ يكرث من قول: )�سبحان اهلل وبحمده، 
اأراك تكرث من قول: )�شبحان اهلل  يا ر�شول اهلل،   : اأ�ستغفر اهلل واأتوب اإليه( فقلت 

َين ربي اأين �ساأرى عالمًة يف اأمتي،  اإليه(؟، قال: )َخربَّ اأ�شتغفر اهلل واأتوب  وبحمده، 
اإليه،  واأتوب  اهلل  اأ�ستغفر  وبحمده،  اهلل  �سبحــان  قول:  من  اأكثـــرت  راأيتها  فاإذا 

ڃ    {ڃ   مكة،  فتح  ڄ}:  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   راأيتها:{  فقد 

ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  
ڎ}]الن�سر:3-1[()41(.
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æ  عن النعمان بن ب�سري › قال: قال النبي ¤ : )التحدث بنعمة اهلل �سكر، 
ي�سكر  النا�ض ل  ي�سكر  الكثري، ومن ل  ي�سكر  القليل ل  ي�سكر  وتركها كفر، ومن ل 

اهلل، واجلماعة بركة، والفرقة عذاب()42(.

æ  عن عبداهلل بن عمر  قال: قال النبي ¤: )بينما ثالثُة نفٍر ممن كان قبلكم 
هم لبع�س: اإنه واهلل  مي�سون، اإذ اأ�سابهم مطٌر، فاأووا اإلى غاٍر فانطبق عليهم، فقال بع�سُ

اأنه قد �سدق فيه.  اإل ال�سدُق، فليدُع كلُّ رجٍل منكم مبا يعلم  يا هوؤلء، ل ينجيكم 

فقال واحٌد منهم: اللهم اإن كنت تعلم اأنه كان يل اأجرٌي عمل يل على فَرٍق من اأرٍز، فذهب 
وتركه، واإين عمدُت اإلى ذلك الفَرق فزرعُته، ف�سار من اأمره اأين ا�سرتيت منه بقرًا، 

واأنه اأتاين يطلُب اأجَره، فقلُت: اعمد اإلى تلك البقر ف�ُسقها، فقال يل: اإمنا يل عندك 

فَرٌق من اأرٍز، فقلت له: اعمد اإلى تلك البقِر، فاإنها من ذلك الفَرق، ف�ساقها، فاإن كنت تعلم 

ج عنا، فان�ساحت عنهم ال�سخرُة. فقال االآخُر: اللهم اإن  اأين فعلت ذلك من خ�سيتك ففرِّ

كنت تعلم: كان يل اأبوان �سيخان كبريان، فكنت اآتيهما كلَّ ليلٍة بلنِب غنٍم يل، فاأبطاأت 

عليهما ليلًة، فجئت وقد رقدا، واأهلي وعيايل يت�ساَغون من اجلوع، فكنُت ل اأ�سقيهم 

اأَدعهما في�ستكنا ل�سربتهما)43(،  اأن  اأوقظهما وكرهُت  اأن  اأبواي، فكرهُت  حتى ي�سرب 

ج عنا،  فلم اأزل اأنتظر حتى طلع الفجُر، فاإن كنت تعلم اأين فعلُت ذلك من خ�سيتك ففرِّ

فان�ساحت عنهم ال�سخرُة حتى نظروا اإلى ال�سماِء. فقال االآخُر: اللهم اإن كنت تعلم اأنه 

، واأين راودتها عن نف�سها فاأبت اإل اأن اآتيها مبائِة  ، من اأحب النا�ِض اإيلَّ كان يل ابنُة عمٍّ

ديناٍر، فطلبتها حتى قدرُت، فاأتيت بها فدفعُتها اإليها فاأمكنتني من نف�سها، فلما قعدُت 

اإل بحقه، فقمُت وتركُت املائَة ديناٍر،  قالت: اتِق اهلِل ول تف�ضَّ اخلامَت  بني رجَليها، 

ج عنا، ففرج اهلل عنهم فخرجوا()44(. فاإن كنت تعلم اأين فعلت ذلك من خ�سيِتك ففرِّ

)42( اأخرجه البيهقي يف )�سعب االإميان( )جي:6–�س:242–243( برقم )4105(، وح�سنه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم )3014(.
)43( في�ستكنا ل�سربتهما: من اال�ستكانة، وهي ال�سعف والوهن، واملعنى: اأنه َكِرَه اأن يرتكهما دون ع�ساءهما وهو اللنب، في�سعفا 

ويهرما ب�سبب اجلوع.
)44( متفق عليه: رواه البخاري برقم )3465( ورواه م�سلم برقم )2743( واللفظ للبخاري.
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)45( �َشِخينة: لقٌب لقري�ص، وهي طعاٌم �شاخٌن، ُيتخذ من دقيق و�شمٍن، وقيل: دقيق ومتر ثم ي�شاف اإليه املاء اأو اللنب 
حتى ي�سبح اأغلظ من احل�ساء، فيطبخ ثم يوؤكل، وكانت قري�س ُتكرث من اأكلها؛ حتى لقبت بها و�سموا »�َسِخينة«، ومل 

تكن قري�س تكره ذلك.
ِب اأو ُيعجز القوي القهار، هو يف احلقيقة مغلوب مذموم مدحور م�سداقا  )46( الأن الذي يظن اأنه ُيغالب العزيزاْلَغاَلّ

لقوله تعالى: { ىث  يث  حج  مج  جحمح  جخ   حخ  مخ  جس}]املجادلة:21[.
الذهبي،  ووافقه  االإ�سناد،  – �س: 556( برقم )6065( وقال: �سحيح  اأخرجه احلاكم يف م�ستدركه )جي:3   )47(

و�سححه االألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة: )جي:4 – �س: 618 – 619( برقم )1970(.
)48( اأنظر )�سرية النبي ¤( البن ه�سام )جي:3 – �س: 289 – 290(، و)اال�ستيعاب يف معرفة االأ�سحاب( البن 

عبدالرب )�س:626(، و)االإ�سابة يف متييز ال�سحابة( البن حجر )جي:10 – �س: 549 – 550(.
)49( )�سفة ال�سفوة( البن اجلوزي )جي: 1 – �س: 486(.

æ كان ال�سعر حا�سرا يف جهاد النبي ¤ الأعدائه، ومن ذلك ما جاء عن الرباء بن 
ْت؟( قال كعب:  عازب ›: اأن النبي ¤ قال لكعب بن مالك ›: )اأنت الذي تقول: َهمَّ

نعم يا ر�سول اهلل:
ِب)46( َها          َفَليُيْغيَلنَبَّ ُمَغاِليُب اْلَغيالَّ ْت �َسِخيَنُة)45( اأَْن ُتَغاِلَب َربَّ َهمَّ

فقال ¤: )اأََما اإِنَّ اهلَل مَلْ َيْن�َض َلَك َذِلَك()47(.

ويف رواية: ملا ذبَّ كعب بن مالك › عن النبي ¤ وعن امل�سلمن، ورد على امل�سركن 
يف غزوة اخلندق بق�سيدة ع�سماء وختمها بقوله:

ِب َها            َوَليُييْغيَلينَبَّ ُمَغاِليُب اْلَغيالَّ َزَعَمْت �َسِخْيَنُة اأَْن �َسَتْغِلُب َرَبّ

قال له النبي ¤: )اأترى اهلل  �سكر لك قولك(، ويف رواية ابن ه�سام: )لقد 
�سكرك اهلل يا كعب على قولك هذا()48(.

æ دخل زيد بن اأ�سلم على ال�سحابي اجلليل اأبي دجانة )�سماك بن خر�سة ال�ساعدي( 
وهو مري�س وكان وجهه يتهلل!، فقال له: ما لوجهك يتهلل؟! فقال اأبو دجانة: »ما من 
عملي �شيء اأوثق عندي من اثنتني: اأما اإحداهما فكنت ال اأتكلم فيما ال يعنيني، واأما 

االأخرى فكان قلبي للم�شلمني �شليما«)49(.

æ  قال تعالى: { ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ}]طه:124[، 
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قال بع�سهم: »ال ُيعر�س اأحٌد عن ذكر رّبه اإال اأظلم عليه وقُته، وت�شو�س عليه رزقُه، 
وكان يف عي�شة �شنك«)50(.

æ  كتب �سامل بن عبد اهلل اإلى عمر بن عبد العزيز، ومما جاء يف كتابه: »اإذا كنت 
تنزع هلل، وتعمل هلل، اأتاح اهلل لك رجاال وكاال باأعوان اهلل، واإمنا العون من اهلل على 
قدر النية، فاإذا متت نية العبد؛ مت عون اهلل له، ومن ق�شرت نيته، ق�شر من اهلل 

العون له بقدر ذلك«)51(.

æ  قال مالك بن اأن�س: »من �شدق يف حديثه؛ متع بعقله، ومل ي�شبه ما ي�شيب 
النا�س من الهرم واخلرف« وقال له رجل: خرفت؟! فقال له: اإمنا يخرف الكذابون«)52(. 

وقال حممد بن كعب: »من قراأ القراآن ُمتع بعقله واإن بلغ مائتي �شنة«)53(.

æ  قال اأبو �سليمان الداراين)54(: »من اأح�شن يف نهاره؛ كوفئ يف ليله، ومن اأح�شن 
يف ليله؛ كوفئ يف نهاره، ومن �شدق يف ترك ال�شهوة؛ ذهب اهلل بها من قلبه، واهلل 

ب قلبا ب�شهوة ُتِرَكت له«)55(. اأكرم من اأن ُيعذِّ

æ  »كانت اأم )اأبي جعفر بن ب�سطام( قد عودته منذ كان طفاًل، اأن جتعل له يف 
ت�سدقت  الغد  كان من  فاإذا  رغيفًا من اخلبز،  عليها  ينام  التي  ليلة، حتت خمدته  كل 
ب�سطام«  بن  »اأبي جعفر  وبن  الفرات«  »ابن  الوزير  امل�ساحنة بن  فلما حدثت  به عنه!، 
ده الوزير باالأذية، واملكاره، ولقي منه يف ذلك �سدائد كثرية. فدعى الوزير » ابن  َتق�سّ
الفرات« خ�سيمه »اأبا جعفر بن ب�سطام« وقال له: األك مع اأمك خرب يف رغيف؟! قال: 
اأن كان  اأمه معه منذ  ق�شة  اأبو جعفر  اأن ت�شدقني!. فذكر  ال بد  ال!، فقال الوزير: 

)50( تف�سري )اجلامع الأحكام القراآن( للقرطبي عند تف�سري: ]طه: 124[.
)51( )حلية االأولياء وطبقات االأ�سفياء( الأبي نعيم االأ�سفهاين )جي: 5 – �س: 285(.

)52( )ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك( للقا�سي عيا�س )جي:2 – �س: 64(.
)53( )�سفة ال�سفوة( البن اجلوزي )جي: 2 – �س: 133(. 

)54( عبد الرحمن بن اأحمد بن عطية العن�سي.
)55( )�سفة ال�سفوة( البن اجلوزي )جي: 4 – �س: 229(.
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طفاًل، وحّدث بها على �شبيل التطايب بذلك من اأفعال الن�شاء!. فقال ابن الفرات: 
فاإين بت البارحة، واأنا اأدبر عليك تدبرياً لو مت ال�شتاأ�شلتك!، فنمت،  ال تفعل!، 
فراأيت يف منامي، كاأن بيدي �شيفاً م�شلواًل، وقد ق�شدتك الأقتلك به، فاعر�شتني 
اأمك بيدها رغيف تر�شك به مني، فما و�شلت اإليك، وانتبهت!، وواهلل! ال راأيت 

مني بعدها �شوءاً اأبداً«)56(.

æ  قال �سيخ اال�سالم ابن تيمية: »كل ما وقع يف قلب املوؤمن من خواطر الكفر 
والنفاق فكرهه واألقاه ازداد اإمياناً ويقيناً، كما اأن كل من حدثته نف�شه بذنب فكرهه 

ونفاه عن نف�شه وتركه هلّل ازداد �شالحاً وبراً وتقوى«)57(. 

æ   قال عبد اهلل بن وهب: »كل ملذوٍذ له لذٌة واحدٌة، اإال العبادة، فاإن لها ثالث 
لذاٍت: اإذا كنت فيها، واإذا تذكرتها، واإذا اأعطيت ثوابها«)58(.

æ  لقد �سعى خ�سوم �سيخ االإ�سالم ابن تيمية - رحمه اهلل -  اإلى الطعن يف عقيدته، 
والو�ساية به، والت�سبب يف �سجنه، مرات عديدة، حلب�س كلمته وقلمه، والعمل على اإخماد 
علمه وموؤلفاته، حتى و�سل بهم احلال اإلى انتزاع االأوراق واالأقالم منه يف �سجنه االأخري، 
كل ذلك خوفًا ورعبًا من كلمات احلق التي اأجراها اهلل على ل�سانه، لكَنّ �سعيهم يف تباب، 
وعملهم اإلى خ�سار، واهلل غالب على اأمره، فهذه كلمات �سيخ االإ�سالم ابن تيمية متالأ الدنيا 
برمتها، وهذه كتبه طارت بها الركبان وبلغت االآفاق، وو�سلت اإلى اأقا�سي الدنيا، وم�سارق 
االأر�س ومغاربها، حتى ما تركت بيت وبٍر وال مدٍر اإال دخلته، واأ�سبح ا�سمه على كل ل�سان 
.. واهلل -�سبحانه- �سكور، ي�سكر من �سكره وَعَبَده، واأخل�س الدين له، وجاهد يف �سبيله، 
وهلل عاقبة االأمور .. لقد ظن الكثري اأن علم �سيخ االإ�سالم ابن تيمية �سيندثر مبوته وحيدًا 
اخلرافة  اأهل  من  والتدمري  الهدم  معاول  �سربات  حتت  ويندر�س  و�سيتال�سى  �سجنه،  يف 

)56( )الفرج بعد ال�سدة( للقا�سي التنوخي )جي:2 – �س:292 - 293(.
)57( جمموع فتاوى �سيخ االإ�سالم ابن تيمية )املجلد: 10 – �س: 767(.

)58( )كتاب التهجد( الأبي حممد عبداحلق االإ�سبيلي )�س: 225( رقم االأثر )1135(.
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واالأهواء وامللل والنحل الباطلة، ولكن خاب ظنهم، وهو م�شداٌق ملا تنباأ به ال�شيخ اأحمد 
بن مري احلنبلي يف ر�سالته اإلى تالميذ �سيخ االإ�سالم بعد وفاته، يو�سيهم بكتب ال�سيخ، 
ويحثهم على ن�سر علمه، ويطّيب خواطرهم باأن امل�ستقبل للحق باإذن اهلل -تعالى، فقال: 
» واهلل - اإن �شاء اهلل - ليقيمن اهلل -�شبحانه- لن�شر هذا الكالم، ون�شره وتدوينه 
وتفهمه، وا�شتخراج مقا�شده، وا�شتح�شان عجائبه وغرائبه رجااًل هم اإلى االآن يف 
ال�سيخ  �شَنّة اهلل اجلارية يف عباده وبالده«)59(، وقد قال  اآبائهم، وهذه هي  اأ�شالب 
ت  بكر اأبو زيد - يرحمه اهلل - معلقًا على نبوة ال�سيخ اأحمد بن مري احلنبلي: »وقد َبَرّ
ى - بحمد اهلل ومنته - فقام ال�شيخ عبد الرحمن بن قا�شم املتوفى �شنة  ميني ابن ُمِرّ
1392هت - رحمه اهلل تعالى - مب�شاعدة ابنه حممد املتوفى �شنة 1421هت - رحمه اهلل 
تعالى - بعد نحو �شتة قرون بهذه املهمة اجلليلة يف : جمموع فتاوى �شيخ االإ�شالم 

ابن تيمية«)60(.

æ  قال ابن تيمية: »اإن النا�س مل يتنازعوا يف اأّن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة 
العدل كرمية، ولهذا يروى: اأن اهلل ين�شر الدولة العادلة واإن كانت كافرة، وال ين�شر 

الدولة الظاملة واإن كانت موؤمنة«)61(.

للعمل  )اإذا مل جتد  يقول:  تيمية  ابن  االإ�سالم  �سيخ  »�سمعت  القيم:  ابن  يقول    æ
حالوة يف قلبك، وان�شراحاً، فاتهمه!، فاإن الرب -تعالى )�شكور(؛ يعني اأنه البد اأن 
يثيب العامل على عمله يف الدنيا؛ من حالوة يجدها يف قلبه، وقوة ان�شراح، وقرة 

عني، فحيث مل يجد ذلك فعمله مدخول«)62(.

æ  قال ابن القيم: »وعليك باملطالب العالية، واملراتب ال�شامية، التي ال ُتنال اإال 
بطاعة اهلل، ومن كان هلل كما يريد؛ كان اهلل له فوق ما يريد، فمن اأَقبل اإِليه تلّقاه 
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)59( )املداخل اإلى اآثار �سيخ االإ�سالم ابن تيمية( لل�سيخ بكر اأبو زيد )�س: 92(.
)60(  امل�سدر ال�سابق.

)61( جمموع فتاوى �سيخ االإ�سالم ابن تيمية )املجلد: 28 – �س:63-62(.
)62( )مدارج ال�سالكن( البن القيم )جي :2 - �س: 68(.
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من بعيد، ومن ت�شرف بحوله وقوته اأاَلن له احلديد، ومن ترك الأجله اأعطاه فوق 
املزيد«)63(.

اآخر ك�شاأن �شربه، فهو  واأما �شكر الرب تعالى فله �شاأن   « القيم:  ابن  قال   o
العبد  ال�شكور على احلقيقة، فاإنه يعط   ال�شكر من كل �شكور، بل هو  اأولى ب�شفة 
ويوفقه ملا ي�شكره عليه، وي�شكر القليل من العمل والعطاء فال ي�شتقله اأن ي�شكره، 
وي�شكر احل�شنة بع�شر اأمثالها الى اأ�شعاف م�شاعفة، وي�شكر عبده بقوله باأن يثنى 
بفعله  وي�شكره  ال�شكر بني عباده،  له  ويلقى  االأعلى،  عليه بني مالئكته وفى ملئه 
فاإذا ترك له �شيئا اأعطاه اأف�شل منه، واإذا بذل له �شيئا رده عليه اأ�شعافا م�شاعفة، 
وهو الذى وفقه للرك والبذل و�شكره على هذا وذاك!. وملا عقر نبيه �شليمان  
اخليل غ�شبا له اذ �شغلته عن ذكره، فاراد اأال ت�شغله مرة اأخرى؛ اأعا�شه عنها منت 
الريح، وملا ترك ال�شحابة ديارهم وخرجوا منها يف مر�شاته؛ اأعا�شهم عنها اأن ملكهم 
الدنيا وفتحها عليهم، وملا احتمل يو�شف ال�شديق  �شيق ال�شجن؛ �شكر له ذلك 
له حتى  اأبدانهم  ال�شهداء  بذل  وملا  ي�شاء،  يتبواأ منها حيث  االر�س  له يف  باأن مكن 
مزقها اأعداوؤه؛ �شكر لهم ذلك باأن اأعا�شهم منها طريا خ�شرا اأقر اأرواحهم فيها ترد 
اأنهار اجلنة وتاأكل من ثمارها الى يوم البعث فريدها عليهم اأكمل ما تكون واأجمله 
واأبهاه، وملا بذل ر�شله اأعرا�شهم فيه الأعدائهم فنالوا منهم و�شبوهم؛ اأعا�شهم من 
ذلك باأن �شلى عليهم هو ومالئكته وجعل لهم اأطيب الثناء يف �شماوته وبني خلقه 
اأنه يجازى عدوه مبا يفعله  فاأخل�شهم بخال�شة ذكرى الدار. ومن �شكره �شبحانه 
من اخلري واملعروف يف الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامة فال ي�شيع عليه ما يعمله 
من االح�شان وهو من اأبغ�س خلقه اليه، ومن �شكره اأنه غفر للمراأة البغي ب�شقيها 
كلبا كان قد جهده العط�س حتى اأكل الرثى، وغفر الآخر بتنحيته غ�شن �شوك عن 
طريق امل�شلمني، فهو �شبحانه ي�شكر العبد على اح�شانه لنف�شه، واملخلوق امنا ي�شكر 
)63( )طريق الهجرتن وباب ال�سعادتن( البن القيم )�س: 25( ف�سل: )يف اأن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع اأحواله اإلى اهلل(.
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من اأح�شن اليه!، واأبلغ من ذلك اأنه �شبحانه هو الذى اأعطى العبد ما يح�شن به الى 
اليها،  العبد  التي ال ن�شبة الإح�شان  امل�شاعفة  نف�شه، و�شكره على قليله باالأ�شعاف 
فهو املح�شن باإعطاء االح�شان واإعطاء ال�شكر، فمن اأحق با�شم ال�شكور منه �شبحانه!، 

وتاأمل قوله �سبحانه: {ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  
اأن �شكره تعالى  ی  ی}]الن�ساء: 65[، كيف جتد يف �شمن هذا اخلطاب 
�شعيهم باطال، فال�شكور ال  ا�شاعة  ياأبى  ياأبى تعذيب عباده �شدى بغري جرم، كما 
ي�شيع اأجر حم�شن وال يعذب غري م�شيء. وفى هذا رد لقول من زعم اأنه �شبحانه 
يكلفه ماال يطيقه ثم يعذبه على ما ال يدخل تت قدرته، تعالى اهلل عن هذا الظن 
الكاذب، واحل�شبان الباطل، علوا كبريا، ف�شكره �شبحانه اقت�شى اأن ال يعذب املوؤمن 
ال�شكور، وال ي�شيع عمله، وذلك من لوازم هذه ال�شفة، فهو منزه عن خالف ذلك 
كما ينزه عن �شائر العيوب والنقائ�س التي تنافى كماله وغناه وحمده. ومن �شكر 
�شبحانه اأنه يخرج العبد من النار باأدنى مثقال ذرة من خري وال ي�شيع عليه هذا 
اأن العبد من عباده يقوم له مقاما ير�شيه بني النا�س  القدر، ومن �شكره �شبحانه 
في�شكره له، وينوه بذكره، ويخرب به مالئكته وعباده املوؤمنني، كما �شكر ملوؤمن اآل 
فرعون ذلك املقام، واأثنى به عليه، ونوه بذكره بني عباده، وكذلك �شكره ل�شاحب 
فاإنه  هالك،  اال  ومغفرته  �شكره  بني  عليه  يهلك  فال  اليه،  ودعوته  مقامه  )ي�س( 
كان  وملا  العمل.  من  القليل  وي�شكر  الزلل  من  الكثري  يغفر  �شكور،  غفور  �شبحانه 
�شبحانه هو ال�شكور على احلقيقة، كان اأحب خلقه اليه من ات�شف ب�شفة ال�شكر، كما 
اأن اأبغ�س خلقه اليه من عطلها، وات�شف ب�شدها، وهذا �شاأن اأ�شمائه احل�شنى اأحب 
خلقه اليه من ات�شف مبوجبها، واأبغ�شهم اليه من ات�شف باأ�شدادها، ولهذا يبغ�س 
الكفور الظامل، واجلاهل، والقا�شي القلب، والبخيل، واجلبان، واملهني، واللئيم، وهو 
�شبحانه جميل يحب اجلمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمني، حم�شن 
اأهل  يحب  ال�شابرين، جواد  يحب  �شبور  ال�شاكرين،  يحب  �شكور  املح�شنني،  يحب 
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اجلود، �شتار يحب اأهل ال�شر، قادر يلوم على العجز، واملوؤمن القوى اأحب اليه من 
اآثار  من  فهو  يحبه  ما  وكل  الوتر،  يحب  وتر  العفو،  يحب  عفو  ال�شعيف،  املوؤمن 

اأ�شمائه و�شفاته وموجبها، وكل ما يبغ�شه فهو مما ي�شادها وينافيها«)64(.

æ  قال ابن كثري يف حوادث �سنة )418 هي(: » وفيها ورد كتاب من حممود بن 
�شبكتكني يذكر اأنه دخل بالد الهند، واأنه ك�شر ال�شنم االعظم، الذي لهم، امل�شمى 
بت)�شومنات(، وقد كانوا يفدون اإليه من كل فج عميق، كما يفد النا�س اإلى الكعبة 
البيت احلرام واأعظم، وينفقون عنده النفقات، واالأموال الكثرية، التي ال تو�شف 
وال تعد .. وقد كان البعيد من الهنود يتمنى لو بلغ هذا ال�شنم، وكان يعوق ال�شلطان 
حممود بن �شبكتكني طول املفاوز وكرثة املوانع واالآفات، ثم ا�شتخار اهلل ملا بلغه 
خرب هذا ال�شنم وعّباده، فندب جي�شه لذلك فانتدب معه ثالثون األفا من املقاتلة، 
ممن اأختارهم لذلك، �شوى املتطوعة، ف�شّلمهم اهلل حتى انتهوا اإلى بلد هذا الوثن، 
باأ�شرع من  العظيمة، فما كان  املدينة  فاإذا هو مبكان بقدر  ونزلوا ب�شاحة عّباده، 
اأن هزمهم وملََكه .. وقد بذل الهنود لل�شلطان حممود اأمواال جزيلة ليرك لهم 
االأموال،  باأخذ  ال�شلطان  على  االمراء  من  اأ�شار  من  فاأ�شار  االأعظم،  ال�شنم  هذا 
، فلما اأ�شبح، قال: اإين فكرت  واإبقاء هذا ال�شنم لهم، فقال: حتى اأ�شتخري اهلل 
ك�شر  الذي  اأين حممود  القيامة:  يوم  نوديت  اإذا  اأنه  فراأيت  ذكر،  الذي  االأمر  يف 
ال�شنم؟ اأحب اإلى من اأن يقال: الذي ترك ال�شنم الأجل ما يناله من الدنيا؟!، ثم 
عزم فك�شره رحمه اهلل، فوجد عليه وفيه من اجلواهر والالآلئ والذهب واجلواهر 
النفي�شة ما ينيف على ما بذلوه له باأ�شعاف م�شاعفة!، فغنمها، وقلع  هذا الوثن 

واأوقد تته النار«)65(.

æ  قيل الأبي بكر امل�سكي: »اإنا ن�سم منك رائحة امل�سك مع الدوام!، فما �سببه؟، 
)64( )عدة ال�سابرين وذخرية ال�ساكرين( البن القيم )�س: 280 – 283(.

)65( )البداية والنهاية( لالإمام ابن كثري )�س: 1802( يف اأحدث �سنة )418 هي(.
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)66(بيت الراحة: هو الَكِنيف واخَلالء ومكان ق�ساء احلاجة.
)67(الَعِذرة: الرجيع والغائَط الذي يلقيه االإِن�سان.

)68()املواعظ واملجال�س( لعبد الرحمن بن اجلوزي )�س: 224(.

فقال: واهلل يل �شنون عديدة مل اأم�س امل�شك، ولكن �شبب ذلك اأن امراأة احتالت 
عليَّ حتى اأدخلتني دارها، واأغلقت دوين االأبواب، وراودتني عن نف�شي!، فتحريت 
يف اأمري، ف�شاقت بي احليل، فقلت لها: اإن يل حاجة اإلى الطهارة، فاأمرت جارية 
اأخذت  الراحة  بيت  دخلت  فلما  ففعَلْت،  الراحة)66(!،  بيت  اإلى  بي  مت�سي  اأن  لها 
الَعِذرة)67( واألقيتها على جميع ج�شمي!، ثم رجعت اإليها واأنا على تلك احلالة، 
فلما راأتني ده�شت!، ثم اأمرت باإخراجي فم�شيت اإلى بيتي واغت�شلت، فلما كانت 
تلك الليلة راأيت يف املنام قائاًل يقول يل: فعلت ما مل يفعله اأحد غريك، الأطينب 
اإلى  ذلك  وا�شتمر  مني!،  يفوح  وامل�شك  فاأ�شبحت  واالآخرة،  الدنيا  يف  ريحك 

االآن«)68(.

æ  قال االأوزاعي: عن عبد اهلل بن حممد، قال: »خرجت اإلى �ساحل البحر مرابطًا 
وكان َراِبُطَنا يومئذ عري�س م�سر، فلما انتهيت اإلى ال�ساحل فاإذا اأنا بخيمة، فيها رجل 
وهو  ل�سانه!،  اإال  تنفعه  جارحة  من  وماله  وب�سره،  �سمعه  وثقل  ورجاله  يداه  ذهب  قد 
 ، يقول: اللهم اأَْوِزْعِني اأن اأحمدك حمداً، اأكافئ به �شكر نعمتك التي اأنعمت بها عليَّ
ه  وف�شلتني على كثري ممن خلقت تف�شيال!، قلت: واهلل الآتنَّ هذا الرجل، والأ�ساألنَّ
ْلِهَمه؟!، فاأتيُت الرجل ف�شلمت عليه، فقلت:  اأنَّى له هذا الكالم، فهٌم اأم علٌم اأم اإلهاٌم اأُ
�سمعتك ت�سكر اهلل على هذه النعمة!، فاأي نعمة من نعم اهلل عليك حتمده عليها، واأي 
ف�سيلة تف�سل بها عليك ت�سكره عليها؟!، قال: وما ترى ما �شنع ربي؟ واهلل لو اأر�شل 
فاأغرقتني،  البحار  واأمر  فدمرتني،  اجلبال  واأمر  فاأحرقتني،  ناراً  علىَّ  ال�شماء 
اأنعم علىَّ من ل�شاين هذا!،  مِلَا  اإال �ُشكراً،  واأمر االأر�س فبلعتني، ما ازددت لربي 
ولكن يا عبد اهلل اإذ اأتيتني، يل اإليك حاجة، قد تراين على اأي حالة اأنا، اأنا ل�شت 
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رٍّ وال نفع، ولقد كان معي ُبَنيٌّ يل يتعاهدين يف وقت �شالتي  اأقدر لنف�شي على �شُ
فيو�شيني، واإذا جعت اأطعمني، واإذا عط�شت �شقاين، ولقد فقدته منذ ثالثة اأيام، 
�شه يل رحمك اهلل. فقلت: واهلِل ما م�شى َخْلٌق يف حاجة خلٍق، كان اأعظم عند  فتح�شَّ
اهلل اأجرًا ممن مي�سي يف حاجِة مثلك!، فم�سيت غري بعيد يف طلب الغالم، حتى �سرت 
بي كثبان من الرمل، فاإذا اأنا بالغالم قد افرت�شه �َشُبٌع واأكل حلمه، فا�شرتجعت وقلت: 
اأنى يل وجه رقيق اآتي به الرجل؟!، فبينما اأنا مقبل نحوه، اإذ خطر على قلبي ذكر النبي 
األ�شت ب�شاحبي؟ قلت:  ال�سالم، فقال:  َعَليَّ  اأتيته �سلمت عليه، فرد  ، فلما  اأيوب 
اأيوب النبي؟ قال: بل  اأم  اأنت اأكرم على اهلل  ما فعلت يف حاجتي؟ فقلت:  بلى. قال: 
اأيوب النبي. فال زلت اأذكره ببالئه و�سربه و�سكره، وهو يقول: لقد كان �شابراً �شاكراً 
اأر�سلتني يف طلبه  اإن الغالم الذي  اأوجز رحمك اهلل!، فقلت له:  حامداً!، حتى قال: 
وجدته بي ُكثبان الرمل، وقد افرت�شه �َشُبٌع فاأكل حلمه، فاأعظم اهلل لك االأجر واألهمك 
ال�سرب!، فقال: احلمد هلل الذي مل يخلق من ذريتي خلقاً يع�شيه، فيعذبه بالنار!، 
يَبِتي،  اإليه راجعون، َعُظَمْت ُم�سِ اإنا هلل واإنا  ثم ا�سرتجع، و�سهق �سهقة فمات!، فقلت: 
يته  َباُع، واإن قعدُت، مل اأقدر على خري وال نفع. ف�شجَّ َرُجٌل مثل هذا اإن تركته اأكلته ال�شِّ
، وقعدت عند راأ�سه باكيًا، فبينما اأنا قاعد اإذ دخل عليَّ اأربعة رجال،  ب�سملٍة كانت عليَّ
فقالوا: يا عبد اهلل، ما حالك وما ق�ستك؟ فق�س�ست عليهم ق�ستي وق�سته، فقالوا يل: 
اك�سف لنا عن وجهه، فع�سى اأن نعرفه. فك�سفت عن وجهه، فانكبَّ القوم عليه، يقبلون 
ت عن حمارم اهلل، وباأبي ج�شم  عينيه مرة، ويديه اأخرى، ويقولون: باأبي عٌي طاملا ُغ�شّ
اأبو قالبة  نيام. فقلُت: من هذا يرحمكم اهلل؟ فقالوا: هذا  والنا�س  طاملا كان �ساجدًا 
لناه  ، لقد كان �سديد احلب هلل وللنبي ¤. فغ�سَّ اجلرمي)69(، �ساحب ابن عبا�س  
)69( اأبو قالبة عبد اهلل بن زيد بن عمرو اجلرمي الب�سري، تابعي ثقة، كان من اأئمة الهدى، والفقهاء ذوي االألباب، واأعلم 
النا�س بالق�ساء واأ�سدهم منه فرارا، اأريد على الق�ساء فاأبى وهرب اإلى ال�سام، وهو ممن ابتلي يف بدنه ودينه، فمات بعري�س 
م�سر عام 104 هي، وقد ذهبت يداه ورجاله، وب�سره، وهو مع ذلك حامد �ساكر، قال عنه اأيوب ال�سختياين: ما اأدركت بهذا 

امل�سر اأعلم بالق�ساء من اأبي قالبة، ابتاله اهلل بال�سراء، ف�سرب واحت�سب وجتمل.
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اه. فان�شرف القوم وان�شرفُت اإلى رباط،  اه باأثواب كانت معنا، و�شلينا عليه ودفنَّ وكفنَّ
ريا�س  رو�سة من  النائم يف  يرى  فيما  فراأيته  راأ�سي،  و�سعت  الليل،  عليَّ  َجنَّ  اأن  فلما 

اجلنة، وعليه ُحلَّتاِن من ُحَلِل اجلنة، وهو يتلو الوحي: {ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  
ۀ}]الرعد:24[، فقلُت: األ�ست ب�ساحبي؟ قال: بلى. قلت: اأّنى لك هذا؟ قال: اإن هلِل 
درجاٍت ال ُتَنال اإال بال�شرب عند البالء، وال�شكر عند الرخاء، مع خ�شية اهلل  

يف ال�شرِّ والعالنية«)70(.

اأعرف  واقعة  الق�شة  »وهذه  تعالى:  اهلل  -رحمه  الطنطاوي  ال�سيخ  يقول    æ
التوبة،  ا�شمه جامع  كبري  دم�شق م�شجد  كان يف   .. تفا�شيلها  واأعرف  اأ�شخا�شها 
ترتكب  خاناً  كان  الأنه  التوبة  بجامع  �شمي  وجمال،  اأن�س  فيه  مبارك  وهو جامع 
فيه اأنواع املعا�شي، فا�شراه اأحد امللوك يف القرن ال�شابع الهجري، وهدمه وبناه 
م�شجداً، وكان فيه منذ نحو �شبعني �شنة �شيخ مربي عامل عامل ا�شمه ال�شيخ �شليم 
ال�شيوطي، وكان اأهل احلي يثقون به، ويرجعون اإليه يف اأمور دينهم واأمور دنياهم، 
وكان م�شرب املثل يف فقره ويف اإبائه وعزة نف�شه، وكان ي�شكن يف غرفة امل�شجد. مّر 
عليه يومان مل ياأكل �شيئاً، ولي�س عنده ما يطعمه وال ما ي�شري به طعاماً، فلما 
جاء اليوم الثالث اأح�س كاأنه م�شرف على املوت، وفّكر ماذا ي�شنع، فراأى اأنه بلغ حّد 
اال�شطرار الذي يجوز له اأكل امليتة اأو ال�شرقة مبقدار احلاجة، واآثر اأن ي�شرق ما 
يقيم �شلبه، وكان امل�شجد يف حّي من االأحياء القدمية، والبيوت فيها متال�شقة 
على  م�شياً  اآخره  اإلى  احلي  اأول  من  ينتقل  اأن  املرء  ي�شتطيع  مت�شلة،  وال�شطوح 
ال�شطوح، ف�شعد اإلى �شطح امل�شجد وانتقل منه اإلى الدار التي تليه فلمح بها ن�شاء 
فغ�س من ب�شره وابتعد، ونظر فراأى اإلى جانبها داراً خالية و�شّم رائحة الطبخ 
ت�شدر منها، فاأح�س من جوعه ملا �شمها كاأنها مغناطي�س جتذبه اإليها، وكانت الدور 

)70( روى حكايته حممد بن حبان يف )الثقات( )جي:5 – �س: 3 - 5(، )طبعة دائرة املعارف العثمانية بحيدر اآباد الدكن 
الهند – 1393 هي(.

ِصيُر ُكوُر - النَّ اِكُر - الشَّ المجموعة الخامسة والعشرون : الشَّ
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من طبقة واحدة، فقفز قفزتني من ال�شطح اإلى ال�شرفة، ف�شار يف الدار، واأ�شرع 
فاأخذ واحدة، ومل  باذجناناً حم�شواً،  بها  القدر، فراأى  املطبخ، فك�شف غطاء  اإلى 
يبال من �شدة اجلوع ب�شخونتها، ع�س منها ع�شة، فما كاد يبتلعها حتى ارتد اإليه 
عقله ودينه، وقال لنف�شه: اأعوذ باهلل، اأنا طالب علم مقيم يف امل�شجد، ثم اأقتحم 
املنازل واأ�شرق ما فيها؟!، َفَكرُبَ عليه ما فعل، وندم وا�شتغفر ورد الباذجنانة، وعاد 
من حيث جاء، فنزل اإلى امل�شجد، وقعد يف حلقة ال�شيخ وهو ال يكاد من �شدة اجلوع 
يفهم ما ي�شمع، فلما انق�شى الدر�س وان�شرف النا�س، جاءت امراأة م�شترة، ومل 
فتلفت  ي�شمعه،  بكالم مل  ال�شيخ  فكلمت  امراأة غري م�شترة،  االأيام  تلك  يكن يف 
ال�شيخ حوله فلم ير غريه، فدعاه وقال له: هل اأنت متزوج؟، قال: ال، قال: هل 
تريد الزواج؟!، ف�شكت! فاأعاد عليه ال�شيخ: قل، هل تريد الزواج؟، قال: واهلل يا 
�شيدي ما عندي ثمن رغيف! فكيف اأتزوج؟!، قال ال�شيخ: اإن هذه املراأة خربتني 
عم  اإال  الدنيا  يف  وال  فيه  لها  لي�س  البلد،  هذا  عن  غريبة  واأنها  تويف  زوجها  اأن 
اإليه قاعداً يف ركن احللقة- وقد ورثت  عجوز فقري، وقد جاءت به معها- واأ�شار 
دار زوجها ومعا�شه، وهي تب اأن جتد رجاًل يتزوجها على �شنة اهلل ور�شوله، لئال 
نعم!، قال  بها؟، قال:  تتزوج  اأن  االأ�شرار، فهل تريد  تبقى منفردة، فيطمع فيها 
لها ال�شيخ: هل تقبلني به زوجاً؟، قالت: نعم. فدعا بعمها ودعا ب�شاهدين، وعقد 
اإلى  اأخذت بيده، فقادته  اأو  التلميذ، وقال له: خذ بيدها،  املهر عن  العقد، ودفع 
بيتها، فلما دخلته ك�شفت عن وجهها، فراأى �شباباً وجمااًل، وراأى البيت هو البيت 
الذي نزله، و�شاألته: هل تاأكل؟، قال: نعم، فك�شفت غطاء القدر، فراأت الباذجنانة، 
فقالت: عجباً من دخل الدار فع�شها؟!، فبكى الرجل وق�س عليها اخلرب، فقالت 
كلها  الدار  اهلل  فاأعطاك  احلرام،  الباذجنانة  عن  عففت  االأمانة،  ثمرة  هذه  له: 

و�شاحبتها باحلالل!«)71(.
)71( )ف�سول يف الثقافة واالأدب( للطنطاوي )�س: 19 – 21(.
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الــمــجــمــوعـــــــ 26ـــــــــة
َم�أِنيَنُة  مو�سوع الأ�سم�ء: الطُّ

وال�ستقرار
)94 - 93 - 92(

ُر �ِف - املُ�َسعِّ املُوؤِْمُن - ال�سَّ

ُر اِفي - الُمَسعِّ المجموعة السادسة والعشرون : الُمْؤِمُن - الشَّ
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الـمجـمـوعـ 26ـة

َم�أِنيَنُة مو�سوع الأ�سم�ء: الطُّ

) 94 - 93 - 92 (

ُر �ِف - املُ�َسعِّ املُوؤِْمُن - ال�سَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

تعالى:{ھ  ے  ے   ۓ    قوله  واح��دة، يف  مرة  الكرمي  القراآن  ورد يف  املُوؤِْمُن:   æ

ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ    ۈ  ۈٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ}]احل�صر:23[، ومل يرد اال�صم يف ال�صنة النبوية ب�صند �صحيح.
ة النبوية من حديث عائ�صة    نَّ �ف: ا�صم من اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف ال�صُّ æ ال�سَّ
ذ بع�ض اأهله، مي�سح بيده اليمنى ويقول: )اللهم رب الن��س،  قالت: اأن النبي ¤ كان ُيَعوِّ

اأذهب الب��س، ا�سفه واأنت ال�س�ف، ل �سف�ء اإل �سف�وؤك، �سف�ء ل يغ�در �سقم�()1(.

ُر: ا�صم من اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف ال�صنة النبوية من حديث اأن�س ›،  æ املُ�َسعِّ
ر لنا!، قال: )اإن اهلل  قال: غال ال�سعر على عهد ر�سول اهلل ¤ فقالوا: يا ر�سول اهلل، �َسعِّ
ُر الق�ب�س الب��سط الرزاق، واإين لأرجو اأن األقى ربي ولي�س اأحد منكم يطلبني  هو املُ�َسعِّ

مبظلمة ف دم ول م�ل()2(.

ث�نيً�: املعنى اللغوي:
æ  املُوؤِْمُن: ا�صم الفاعل من )اآمن(، وت�صريف فعله: اآمن ُيوؤمن اإميانَا، فهو ُموؤِمن، 
والفعل يف اأ�صله لها معنيان: اأحدهما الأمان، مبعنى: الأمن والأمانة، ونقي�صهما: اخلوف 
ف الأمان هنا باأنه: �سكون القلب، وطماأنينة النف�ض وزوال اخلوف، اأما  واخليانة، وُيعرَّ

)1( رواه البخاري برقم )5743( وم�صلم برقم )2191(.
)2( رواه الرتمذي و�صححه االألباين يف �صحيح الرتمذي برقم )1314(.
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الأ�سل الآخر: التَّ�سديق، و�صده: التَّْكِذيُب)3(، وعلى هذا ف� )املُوؤِْمُن( له معنيان:

1( اإعطاء الأمن والأمان، واآمنته: �صد اأخفته، وفعل )اآمن( هنا يتعدى بنف�صه، 
تعالى:  قوله  ومنه  به،  ويطمئن  اإليه  لي�سكن  اأماناً  اأعطاه  اأي:  التاأمني:  فيكون مبعنى 
املوؤمنني  عباَده  ُن  ُيوؤَمِّ الذي  فاهلل هو )املُوؤِْمُن(:  ٿ  ٿ  ٿ}]قري�س:4[،   }
من باأ�سه وعذابه، ومما يخ�سونه، فياأمنون ويطمئنون، قال ابن قتيبة: ».. وقد يكون 
َنه اهلل«)4(، وقال ابن عا�صور: »)املُوؤِْمُن(  )املوؤمن( من الأمان ؛ اأي : ل ياأمن اإل من اأمَّ

ا�سم فاعل من )اآمن( الذي همزته للتعدية، اأي جعل غريه اآمنًا«)5(.

بالباء  يتعدى  هنا  )اآم��ن(  وفعل  كذبته،  �صد  به:  واآمنت  والنقياد،  الت�سديق   )2
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ      {ڄ   تعالى:  قوله  ومنه  الت�سديق،  مبعنى:  فيكون  ال���ام،  اأو 
ٿ   {ٿ   تعالى:  وقوله  لقولنا،  مب�����س��ّدق  اأي:  چ}]يو�صف:17[،  چ  
ٿ}]البقرة:136[، وقوله تعالى: {  ڌ  ڎ     ڎ}]العنكبوت:26[، فاهلل هو )املُوؤِْمُن(: 

ق، اإما لأنه �سّدق ر�سلَه باملعجزات، اأو �سَدق عباده ما وعدهم به من رزق الدنيا  امل�سدِّ
ق  وثواب الآخرة، قال ابن قتيبة: »اأ�سل الإميان: الت�سديق .. فالعبد موؤمن اأي: م�سدِّ

قه«)6(. ق ما وعده وحمقِّ ق، واهلل )موؤمن( اأي: م�سدِّ حمقِّ

، قال الغزايل: »الأمان  َح الغزايل املعنى االأول بحجة اأنه اأكمل باملدح يف حق اهلل  وقد رجَّ
األيق باملدح يف حق اهلل    من الت�سديق، فاإن الت�سديق األيق بغريه؛ اإذ يجب على الكل 
ق«)7(، واال�صم ورد يف  ق به فوق رتبة امل�سدِّ الإميان به والت�سديق بكالمه، فاإن رتبة امل�َسدَّ

القراآن الكرمي مرة واحدة يف قوله تعالى: {ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  
)3( انظر: )معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )ج�:1- �س:133( مادة: )اأمن(، و)املفردات( للراغب االأ�صفهاين )ج�:1- 
�س:32( مادة: )اأمن(، و)ل�صان العرب( البن منظور )ج�:13- �س:21(، مادة: )اأمن(، و)ا�صتقاق اأ�صماء اهلل( الأبي القا�صم 
الزجاجي )�س: 222(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة الأحمد خمتار عمر )مادة: اأ م ن(، و)اأ�صماء اهلل احل�صنى: درا�صة يف 

البنية والداللة( الأحمد خمتار عمر )�س:43(.
)4( )تف�صري غريب القراآن( البن قتيبة )�س 9(.

)5( تف�صري )التحرير والتنوير( البن عا�صور عند تف�صري: ]احل�صر:23[.
)6( تف�صري )غريب القراآن( البن قتيبة )�س 9(.

)7( )املق�صد االأ�صنى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( للغزايل )�س: 44(.

ُر اِفي - الُمَسعِّ المجموعة السادسة والعشرون : الُمْؤِمُن - الشَّ
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ۇ  ۇ}]احل�صر:23[، ولعل احلكمة من اقرتان االأ�صماء الثاثة {  ڭ  ۇ  
ۇ} مع { ڭ} – كما �صياأتي – ترجح املعنى االأول ال�صمه  )املُوؤِْمُن(.

ايف: ا�صم الفاعل من الفعل )�َسِفي(، وت�صريفه: �َصِفي َي�صِفي �ِصفاًء، فهو �سايف،  æ  ال�سَّ
ڻ   ڻ    ڻ   ں    } تعالى:  قال  َقم،  ال�صَّ من  ُيربُئ  الذي  للدواء  ا�صم  فاء:  وال�سِّ
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ}]النحل:69[، وقال تعالى: {ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ِء نف�صه، و�صمي به، يقال: �َسفاه اهلل من َمَر�سِه:  ہ}]االإ�صراء:82[، ثم اأُطلق على الرُبْ
ايف(: الذي ي�سفي الأبدان من الأمرا�ض والأ�سقام، وي�سفي  ُه منه)8(، و)ال�سَّ اأي َبَراأَ
كوك، قال تعالى: {ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ}]ال�صعراء:80[،  َبه وال�سُّ القلوب من ال�سُّ

قال ابن جرير: »واإذا �َسُقم ج�سمي واعتّل، فهو يربئه ويعاف�يه«)9(.

ُم�َسعِّر،  ُر ت�صعريًا، فهو  ُي�صعِّ َر  �صعَّ َر(، فعله:  الفعل )�صعَّ الفاعل من  ا�صم  ُر:  املُ�َسعِّ  æ
د �ِسْعَره، واأ�ْصَعر اأهل ال�صوق  ره وحدَّ نه وقدَّ يَء: ثمَّ ر ال�سَّ ْعِر، و�سعَّ والتَّ�ْسِعرُي: َتْقِديُر ال�سِّ
َقَدت  ُروا: اإذا اتفقوا على �ِصْعر، واأ�صل الفعل ماأخوذ من ا�ستعار النار: اإذا ا�ْصَتَعلت َواتِّ و�َصعَّ
اأُوقد عليها  اأي:  َواْرتَفَعت، ومنه قوله تعالى: {چ  ڇ  ڇ}]التكوير:12[،  وحميت 
ْعِر يف ال�ّسوق  فا�صتعرت واأُحميت والتهبت التهابا �صديدًا مل يكن لها من قبل، ولكون ال�سِّ
الأَ�سياَء  ُيْرِخ�ُض  الذي  ُر(:  )املُ�َسعِّ واهلل  النار،  با�ْسِتَعاِر  �ُسبه  يثبت  ول  َوَيْعُلو  َيْرَتِفُع 

وُيْغِليها وفق تدبريه، وق�سائه وقدره)10(.

: ث�لثً�: املعنى ف حق اهلل 
الغزايل:  قال  واالآخ���رة«)11(،  الدنيا  لعباده يف  واالأم��ان  االأمن  منح  »الذي  املُوؤِْمُن:   æ
)8( انظر: )ل�صان العرب( البن منظور )ج�:14- �س:436(، مادة: )�صفي(، و)املعجم الو�صيط( )�س: 488(، و)املفردات( 
للراغب االأ�صفهاين )ج�: 1 - �س :348( مادة: )�صفا(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة الأحمد خمتار عمر )مادة: �س ف ي(، 

و)اأ�صماء اهلل احل�صنى: درا�صة يف البنية والداللة( الأحمد خمتار عمر )�س:60(.
)9( تف�صري )جامع البيان( البن جرير الطربي، عند تف�صري ]ال�صعراء:80[.

)10( انظر: )ل�صان العرب( البن منظور )ج�:4-�س:365(مادة:)�صعر(، )معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )ج�:3- �س:75( مادة: 
)�صعر(، و)املفردات( للراغب االأ�صفهاين )ج�:1- �س:307()�صعر(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة الأحمد خمتار عمر )مادة: �س ع ر(.

)11( معجم اللغة العربية املعا�صرة للدكتور اأحمد خمتار عمر )مادة: اأ م ن(.
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»)املُوؤِْمُن( الذي ُيْعزى اإليه الأمن والأمان باإفادته اأ�سبابه، و�سده طرق املخاوف«)12(، 
مبا  ال�سادقني  ق  ُي�َسدِّ الذي  ق  املُ�َسدِّ التف�سريين:  اأحد  يف  »)املُوؤِْمُن(  القيم:  ابن  وقال 
ق ر�سله واأنبياءه فيما بلَّغوا عنه، و�سهد  يقيم لهم من �سواهد �سدقهم، فهو الذي �سدَّ
اآخر:  مو�صع  يف  وق��ال  �سدقهم«)13(،  على  بها  دلَّ  التي  بالدلئل  �سادقون  باأنهم  لهم 
القرطبي:  وقال  اخل���وف«)14(،  نا من  ُموؤمِّ اإليه، وج��ده  اللجئ  ��َدَق يف  ���سَ اإذا  »واخل��ائ��ف 
ق املوؤمنني ما وعدهم به من  ق لر�سله باإظهار معجزاته عليهم، وُم�َسدِّ »)املُوؤِْمُن( امل�سدِّ
ن اأولياءه  ق الكافرين ما اأوعدهم من العقاب، وقيل: )املُوؤِْمُن( الذي يوؤمِّ الثواب، وُم�َسدِّ
ن عباده من ظلمه، يقال: اآمنه من الأمان الذي هو �سّد اخلوف«)15(. من عذابه، ويوؤمِّ

ايف( الذي ي�سفي  �ف: »املداوي املربئ من املر�س«)16(، قال احلليمي: »)ال�صَّ æ  ال�سَّ
َبِه وال�سكوك، ومن احل�سد والغلول، والأبدان من الأمرا�ض والآفات  ال�سدور من ال�سُّ

ۇئ   ���س��واه«)17(، وقال ابن كثري: »{  ُيْدعى بهذا ال�سم  ل يقدر على ذل��ك غ��ريه، ول 
ۇئ  ۆئ  ۆئ}]ال�صعراء:80[،اأي: اإذا وقعُت يف مر�ٍض فاإنه ل َيْقِدُر على �ِسفائي 

لة اإليه«)18(. ُر من الأ�سباب املَُو�سِّ اأحٌد غرُيه، مبا ُيَقدِّ

ُر(  ُر: »الذي ُيرخ�س االأ�صياء وُيغليها وفق تدبريه«)19(، قال املناوي: »)املُ�َصعِّ æ املُ�َسعِّ
الذي يرفع �سعر الأقوات وي�سعها، فلي�ض ذلك اإل اإليه، وما توله اهلل بنف�سه، ومل 
ُر( مقلب ال�سعر ورافعه  يكله اإلى عباده، ل دخل لهم فيه«)20(، وقال القرطبي: »)املُ�َصعِّ

وخاف�سه وفق تقديره وتدبريه«)21(.
)12( )املق�صد االأ�صنى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( للغزايل )�س: 67(.

)13( )مدارج ال�صالكني( البن القيم )ج�:3 - �س:466(.

)14( )مدارج ال�صالكني( البن القيم )ج�:3 - �س:324(.
)15( تف�صري )اجلامع الأحكام القراآن( للقرطبي عند تف�صري: ]احل�صر:23[.

)16( )في�س القدير �صرح اجلامع ال�صغري( للمناوي: )ج�:2 – �س:190(، برقم االأثر: )1551(.
)17( )االأ�صماء وال�صفات( للبيهقي )ج�: 1 - �س: 219 - 220( واأورد فيه قول احلليمي.

)18( تف�صري )القراآن العظيم( البن كثري، عند تف�صري: ]ال�صعراء:80[.
)19( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�س: 550(. )امل�صعر(

)20( )في�س القدير �صرح اجلامع ال�صغري( للمناوي )ج�: 2 - �س: 332(، برقم )1806(. 
)21( )االأ�صنى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( للقرطبي - حتقيق: حممد ح�صن وطارق اأحمد )ج�:1-�س:503(بت�صرف ي�صري.

ُر اِفي - الُمَسعِّ المجموعة السادسة والعشرون : الُمْؤِمُن - الشَّ
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رابعً�: الفروق بني الأ�سم�ء:

التي  وال�صقاء،  االأمل  عوامل  اأن  على  العقاء  اأجمع  ُر:  املُ�َسعِّ  - �ف  ال�سَّ  - املُوؤِْمُن   æ
تهدد �صعادة الب�صر، وا�صتقرار جمتمعاتهم تتمثل يف املثلث املوؤمل )اخلوف - املر�س - اجلوع(؛ 
الدنيا  فكاأمنا ملك  منها  واأن من عافاه اهلل  الثاثة،  العوامل  اإلى هذه   ¤ الر�صول  اأ�صار  ولذا 
اآمن� ف �سربه، مع�فى ف ج�سده، عنده قوت يومه،  اأ�سبح منكم  ¤: )من  برمتها، فقال 
فك�أمن� حيزت له الدني� بحذافريه�()22(، وقد ذّكر اهلل عباده، وامنت عليهم بنعمة االأمن، 

پ  ڀ  ڀ   �صبحانه:{  فقال  دينه،  واتباع  واأنها من موجبات طاعته،  العي�س،  ورغد 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ}]قري�س:3-4[، ونح�صب اأن هذه 
ُر( قد ارتبطت معانيها باملقومات االأ�صا�صية  ايِف - املُ�َصعِّ االأ�صماء احل�صنى الثاثة )املُوؤِْمُن - ال�صَّ
: اأيُّ العي�س اأف�صل؟، فقال: »الأمن  للمجتمعات امل�صتقرة ال�صعيدة، �صئل عبد اهلل بن عمر 

والعافية، ثم َغليلتي)23( اأتقّوتها، واأ�ستغني بها عن النا�ض«)24(، واهلل اأعلم واأحكم.

خ�م�سً�: ال�سفة امل�ستقة:

، يت�سمن �سفة كمال، وهي �سفة  æ املُوؤِْمُن: »)املُوؤِْمُن( ا�سم من اأ�سماء اهلل 
ُن عباده من اخلوف والفزع  )الأمن(، مبعنى: اأن اهلل  ا�سمه )املُوؤِْمُن(؛ لأنه ُيوؤَمِّ

ٿ   ٿ    } تعالى:  اهلل  قال  وال�صنة،  بالكتاب  ثابتة  �صفة  وهي  القيامة«)25(،  ي��وم 
ٿ}]قري�س:4[، وقوله تعالى: {ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ}]االأنفال:11[، ومن 

ال�صنة قول النبي ¤: )اللهم ا�سرت عورتي، واآمن روعتي، واق�س عني ديني()26(.

ايف( »�سفة )ال�صفاء( وهي �سفة من  �ف: ال�صفة امل�صتقة من ا�صمه  )ال�صَّ æ ال�سَّ
)22(  رواه الرتمذي وح�صنه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )6042(.

ْخُل من اإَجاَرة دار اأو ريع اأر�س. )23( الَغلَُّة: العائد اأو الدَّ
)24( )املجتنى( البن دريد االأزدي )�س: 11(.

)25( )�صرح اأ�صول اعتقاد اأهل ال�صنة واجلماعة( لل�صيخ حممد ح�صن عبد الغفار، عند حديثه عن )�صياق ما روي عن النبي ¤ 
يف دعائم االإميان وقواعده تعريف االإميان لغة و�صرعًا(.

)26( رواه الطرباين وح�صنه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )1262(.
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:{ ۇئ   �سفات الأفعال«)27(، الثابتة بالكتاب وال�صنة، قال -تعالى- عن نبيه اإبراهيم 
ۇئ  ۆئ  ۆئ}]ال�صعراء 80 [، ومن ال�صنة حديث عائ�صة  اأنها قالت: كان اإذا 
ا�ستكى ر�سول اهلل ¤ رقاه جربيل، قال: )ب��سم اهلل يربيك، ومن كل داٍء ي�سفيك، ومن 

�سر ح��سٍد اإذا ح�سد، و�سر كل ذي عني()28(.

ر( »�سفة )الت�صعري( وهي �سفٌة من  ُر: ال�صفة امل�صتقة من ا�صمه   )املُ�َصعِّ æ املُ�َسعِّ

ُر الق�ب�س الب��سط  �سفات  الأفعال«)29(، الثابتة يف ال�صنة النبوية، قال ¤: )اإن اهلل هو املُ�َسعِّ
الرزاق، واإين لأرجو اأن األقى ربي ولي�س اأحد منكم يطلبني مبظلمة ف دم ول م�ل()30(.

�س�د�سً�: فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى:

قول اهلل  واح��دة يف  )املُ��وؤِْم��ُن( مرة  ا�صمه -�صبحانه  االق��رتان مع  ورد  املَُهْيِمُن:   æ
تعالى: {ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ       ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ}]احل�صر:23[، وحكمة 
ذلك - واهلل اأعلم - كما قال ابن عا�صور: »وتعقيب )املُوؤِْمُن( ب� )املَُهْيِمن( لدفع توهم اأن 
اأنه رقيب  اأن تاأمينه حلكمته، مع  اأو عن خمافة غريه، فاأُعلموا  تاأمينه عن �سعف 

مّطلع على اأحوال خلقه فتاأمينه اإياهم رحمة بهم«)31(.

�س�بعً�: الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء:

æ الأثر العلمي العتق�دي:

ُن عباده من اخلوف، ويدفع عنهم كل خطر، وُيلقي يف  اهلل  هو )املُوؤِْمُن( الذي ُيوؤَمِّ
ايف( من املر�س، مر�س القلوب كال�صبه وال�صكوك  قلوبهم الطماأنينة وال�صكينة، وهو  )ال�صَّ

ُر اِفي - الُمَسعِّ المجموعة السادسة والعشرون : الُمْؤِمُن - الشَّ

)27( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�س:627(. )ال�صايف(.
)28( رواه م�صلم برقم )2185(.

)29( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�س:550-551(. )امل�صعر(
)30( رواه الرتمذي و�صححه االألباين يف �صحيح الرتمذي برقم )1059(.
)31( تف�صري )التحرير والتنوير( البن عا�صور عند تف�صري: ]احل�صر: 23[.
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ُر( الذي يزيد  وال�صهوات واحل�صد واحلقد، ومر�س االأبدان من االأ�صقام واالآفات، وهو )املُ�َصعِّ
�صعر ال�صلع ويغليها، اأو يرخ�صها وي�صعها، ويخف�س من قيمتها، وفق تدبريه وم�صيئته وحكمته.

 æ الأثر العملي:

 حمبة اهلل  والتعلق به وحده، واإجاله، وكرثة ذكره و�صكره، واللجوء اإليه وحده . 1
-�صبحانه- يف حتقيق اأمن االأوطان، و�صفاء االأبدان، ورخ�س االأ�صعار ورغد العي�س.

اإليه يف ك�صف الكربات، فهو ال�صبيل . 2 حتقيق االإميان باهلل وحده، والتوكل عليه، واللجوء 
الوحيد لاأمن وال�صفاء ورغد العي�س، وقد وعد  باخلري وال�صعادة واالأمن ال�صامل لكل 
قال -تعالى- حمذرًا من  واأحكامه،  ل�صريعته  به وحده، وخ�صعوا  اآمنوا  اإن هم   الب�صر؛ 

ال�صرك وعاقته باالأمن: {  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     
ڀ  ڀ}]االأنعام:82[، وقال  داعيًا النا�س اإلى اال�صت�صفاء بكامه:{ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ}]االإ�صراء:82[، وقال تعالى يف االإميان واأنه 
ال�صبيل اإلى العي�س الرغيد:{ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ}]االأعراف:96[.  
والفقر . 3 واملخاوف  االأمرا�س  من  املوؤمن  عبده  على  اهلل   يقدره  ما  على  ال�صرب 

والغاء وامل�صائب، والنظر اإلى اأنها يف ذاتها �صفاء الأمرا�س يف القلب قد تفتك به 
لو ا�صتمرت فيه، فياأتي املكروه اأو امل�صيبة ليكونا �صببًا يف التخل�س منها، وبذا يكون 
املر�س ذاته �صفاء!، ولي�س ال�صفاء بال�صرورة هو املعافاة من املر�س، ويف ذلك يقول 
ابن القيم وهو يعدد حكم اهلل  يف امل�صائب: »ال�سابع: اأن يعلم اأن هذه امل�سيبة 
هي دواء نافع �ساقه اإليه الطبيب العليم مب�سلحته، الرحيم به، فلي�سرب على 

جترعه، ول يتقياأه بت�سخطه و�سكواه، فيذهب نفعه باطاًل«)32(.

)32( )طريق الهجرتني( البن القيم )�س: 229(.
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)33( رواه الرتمذي و�صححه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )6710(.
)34( رواه البخاري برقم )2076(.

)35( رواه م�صلم برقم )2199(.

�صامة القلب نحو عباد اهلل، وتاأمينهم من العدوان، والعمل على اإذهاب اأمرا�س . 4
البيع  يف  معهم  التعامل  يف  وال�صماحة  والقدرة،  العلم  ح�صب  واأج�صادهم  قلوبهم 
)املُ��وؤِْم��ن(  -�صبحانه  با�صمه  فاملتعبد  حقوقهم،  واأك��ل  ظلمهم  وع��دم  وال�صراء، 
 :¤ قال  ياأمنونه،  النا�س، بحيث  واأذاه عن  �صره  وَيُكفَّ  ال�صامة،  يت�صف ب�صفة 
على  الن��س  اأمنه  من  واملوؤمن  يده،  و  ل�س�نه  من  امل�سلمون  �سلم  من  )امل�سلم 
اإي�صال  يف  ي�صعى  ايف(  )ال�صَّ �صبحانه  با�صمه  واملتعبد  اأموالهم()33(.  و  دم�ئهم 

اخلري، وك�صف الكربات، وق�صاء احلاجات، واأن يكون �صببًا يف اإذهاب االأمرا�س 
¤: )من ا�ستط�ع منكم اأن ينفع  القلبية واجل�صدية ح�صب العلم والقدرة، قال 
ر( يتقي اهلل يف معاماته،  اأخ�ه فليفعل()34(. واملتعبد با�صمه -�صبحانه )املُ�َصعِّ

فا ي�صتغل النا�س يف زيادة االأ�صعار، اأو يخفي االأقوات �صعيًا للتفرد واالحتكار، بل 
يكون حري�صًا على نفعهم، �صبورًا على ديونهم، مراعيًا حلاجتهم، �صمحًا اإذا باع 
واإذا ا�صرتى واإذا اقت�صى، قال النبي ¤: )رحم اهلل رجًل �سمحً� اإذا ب�ع، واإذا 

ا�سرتى، واإذا اقت�سى()35(.

ث�منً�: مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء:

ُر( من اأ�صماء اهلل الدالة على �صفات )االأمن -  ال�صفاء  �ِف - املُ�َسعِّ )املُوؤِْمُن - ال�سَّ

- الت�صعري(، ولرتباط هذه املعاين العظيمة بعوامل ا�صتقرار حياة الب�صر يف الأمن وال�صحة 
واالقت�صاد، كان من املنا�صب  دعاء اهلل  والثناء عليه، بهذه االأ�صماء، يف جميع حاجات 

العباد التي تنا�صب تلك املعاين.. قال تعالى: { ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ        ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ  

ُر اِفي - الُمَسعِّ المجموعة السادسة والعشرون : الُمْؤِمُن - الشَّ
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)36( رواه الطرباين وح�صنه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )1262(.
)37( رواه البخاري برقم )5750(.

)38( رواه احلاكم و�صححه الوادعي يف )ال�صحيح امل�صند من اأ�صباب النزول( )�س: 169(.
)39( يعني: اخلوف و الرجاء.

)40( يعني: االحت�صار.

ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ}]النحل:112[، وقال -تعالى- منكرًا 
على كفار قري�س عذرهم املوهوم يف عدم اتباع احلق، ومقررًا -�صبحانه- اأن االأمن ال يكون 

البعد عن هداه: {ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ   اإال يف  واأن اخلوف ال يكون  اإال يف ج��واره، 
ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ  ڭ    
)اللهم   :¤ دع��اوؤه  ال�صنة  ومن  ]الق�ص�س:57[،  ۇ}  ۇ     ڭ   ڭ     ڭ  
اأ�صحابه،  بع�س  ُذ  ُيَعوِّ  ¤ وكان  ديني()36(،  عني  واق�س  روعتي،  واآمن  عورتي،  ا�سرت 

اإل  �سف�ء  ل  ال�س�ف،  اأنت  وا�سف  الن��س،  رب  الب��س  )اأذهــب  ويقول:  بيمينه  فيم�صح 
�سف�وؤك، �سف�ء ل يغ�در �سقم�()37(.

ت��سعً�: لط�ئف واأقوال:

æ عن اأَُبّي بن كعب ›، قال: »ملا قدم ر�سول اهلل ¤ واأ�سحابه املدينة، واآوتهم الأن�سار، 
اإل فيه!،  اإل بال�سالح ول ي�سبحون  رمتهم العرب عن قو�ض واح��دة، فكانوا ل يبيتون 

فقالوا: ترون اأنا نعي�ض حتى نبيت اآمنني مطمئنني ل نخاف اإل اهلل؟!، فنزلت: {ڤ  

ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     

ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ} ]النور:55[«)38(.
امل��وت،  وه��و يف  �صاب  على   ¤ اهلل  ر�صول  دخ��ل  ق��ال:   ،‹ مالك   بن  اأن�س  æ عن 
 :¤ ر�صول  فقال  ذنوبي،  واأخاف  ر�صول اهلل،  يا  اأرجو اهلل  قال:  فقال: )كيف جتدك؟( 
)ل يجتمع�ن)39( ف قلب عبد ف مثل هذا املوطن)40(، اإل اأعط�ه اهلل الذي يرجو، 
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َواأّمنه من الذي يخ�ف()41(.

والعافية، ثم  »الأم��ن  اأف�صل؟، فقال:  العي�س  اأيُّ   : �صئ�ل عبد اهلل بن عمر    æ
َغليلتي)42( اأتقّوتها، واأ�ستغني بها عن النا�ض«)43(، واهلل اأعلم.

ب��در: {ڄ  ڄ     امل��وؤم��ن��ني يف غ��زوة  تعالى وا���ص��ف��ًا ح��ال  ق��ال اهلل    æ

ڄ  ڄ  ڃ  }]االأنفال:11[، قال القرطبي: »الهاء يف {   ڃ}: هلل، فهو 
والنعا�ض حالة الآمن الذي ل يخاف، وكان هذا   .. َعا�َض،   النُّ يِهُم  ُيَغ�سِّ الذي 

النعا�ض يف الليلة التي كان القتال من َغِدها، فكان النوم عجيباً مع ما كان 

!، ولكن اهلل ربط جاأ�سهم«)44(، وقال املاوردي: »ويف  بني اأيديهم من الأمر املِهمِّ

القتال  على  بال�سرتاحة  اهم  قوَّ اأحدهما:  وجهان:  بالنوم  عليهم  اهلل  امتنان 

عب من قلوبهم، كما يقال: الأمُن ُمِنيٌم،  َنهم بزوال الرُّ من الغد. الثاين: اأن اأمَّ

َعَة و�ُسكوَن النَّف�ض  الدَّ }: يعني به:  وقوله تعالى: {  ڄ  ڃ   واخلوف ُم�ْسِهٌر. 

من اخلوف«)45(.

æ �صاأل احلجاج بن يو�صف الثقفي خرميًا الناعم)46(: ما النعمة؟، فقال: »الأمن، 
فاإنه لي�ض خلائف عي�ض، والغنى، فاإنه لي�ض لفقري عي�ض، وال�سحة، فاإنه لي�ض ل�سقيم 

عي�ض، قال: ثم ماذا؟، قال: ل مزيد بعدها«)47(.

)41( رواه الرتمذي وابن ماجة و�صححه االألباين يف ال�صل�صلة ال�صحيحة برقم )1051(.
ْخُل من اإَجاَرة دار اأو ريع اأر�س. )42( الَغلَُّة: العائد اأو الدَّ

)43( )املجتنى( البن دريد االأزدي )�س: 11(.
)44( تف�صري )اجلامع الأحكام القراآن( للقرطبي، عند تف�صري: ]االأنفال:11[.

)45( تف�صري )النكت والعيون( للماوردي، عند تف�صري: ]االأنفال:11[.
اِعم: هو خرمي بن خليفة بن احلارث بن خارجة الغطفاين املري، ي�صرب به املثل يف التنعم، فيقال: اأنعم من  )46( ُخَرمْي النَّ

خرمي، كان معا�صرا للحجاج بن يو�صف الثقفي، ))االأعام( خلري الدين الزركلي )ج�:2 - �س: 304((.
)47( )نرث الدر( لاآبي )ج�: 4 - �س: 133(.

ُر اِفي - الُمَسعِّ المجموعة السادسة والعشرون : الُمْؤِمُن - الشَّ
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)48( )جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�صم )ج�: 8 – �س: 520(.
)49(  رواه الرتمذي وح�صنه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )6042(.

)50( )تتمة اأ�صواء البيان( لل�صيخ عطية حممد �صامل، عند تف�صري: ]قري�س: 4[، والكتاب تتمة ملا بداأه العامة حممد االأمني 
تلميذه  فاأمته  )املجادلة(،  �صورة  تف�صري  بنهاية   - اهلل  يرحمه   - املنية  وافته  البيان(، حيث  )اأ�صواء  تف�صريه  ال�صنقيطي يف 

ال�صيخ: عطية حممد �صامل - يرحمه اهلل - ابتداء من )�صورة احل�صر اإلى اآخر النا�س(.
)51()امل�صتطرف يف كل فن م�صتظرف( ل�صهاب الدين االأب�صيهي )ج�:1 – �س: 160(، )الباب التا�صع ع�صر: يف العدل واالإح�صان واالإن�صاف(.

)52( )الب�صائر والذخائر( الأبي حيان التوحيدي )ج�: 8 – �س: 89(.

æ قال �صيخ االإ�صام ابن تيمية: »الغالء بارتفاع الأ�سعار، والرخ�ض بانخفا�سها، 

اإل  هما من جملة احل��وادث التي ل خالق لها اإل اهلل وح��ده، ول يكون �سيء منها 

مب�سيئته وقدرته«)48(.

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ   o قال تعالى ممتنًا على قري�س: { 
ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ }]قري�س:3-4[، قال ال�صيخ عطية حممد �صامل 
يرحمه اهلل: » يف اجلمِع بني اإطعاِمِهْم من ُجوٍع، واأْمِنِهْم من َخْوٍف، ِنعَمٌة عظمى 
لأن الإن�ساَن ل ينعم ول ي�سعد اإل بتح�سيل النِّعمتنْيِ هاتني معا، اإذ ل عي�ض مع 

اجلوع، ول اأْمَن مع اخلوف، وَتْكُمل النِّعَمُة باجتماعهما، ولذا جاء احلديث: )من 

اأ�سبح منكم اآِمنً� ف �ِسْرِبِه، ُمع�ًفى ف ج�سده، عنده ُقوُت يومه، فك�أمن� حيزت له 

الدني� بحذافريه�()49(«)50(.

æ قال وهب بن منبه: »اإذا هّم الوايل باجلور، اأو عمل به، اأدخل اهلل النق�ض يف 

اأهل مملكته يف الأ�سواق، والزروع، وال�سروع، وكل �سيء، واإذا هم باخلري والعدل اأو 

عمل به اأدخل اهلل الربكة يف اأهل مملكته كذلك«)51(.

ت�سرف  ول  �سرتك،  علّي  واأرخ  باأمانك،  حطني  »اللهّم  فقال:  اأعرابيٌّ  دعا   æ

ع��ّن��ي وج��ه��ك، ول ت�سّلط ع��ل��ّي م��ن ل ي��خ��اف��ك، ول ت��وّل��ن��ي غ��ريك ي��ا م��ن يتوّلى 

ال�ساحلني«)52(.
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الــمــجــمــوعـــــــ 27ـــــــــة
ْلُم مو�سوع الأ�سم�ء: احْلِِ

)97 - 96 - 95(
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الـمجـمـوعـ 27ـة

ْلُم مو�سوع الأ�سم�ء: احْلِِ

) 97 - 96 - 95 (

ِترُي احَلِليُم - احَلِييُّ - ال�سَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

ڭ  ڭ   تعالى:{  قوله  منها  م��رة(،  الكرمي )11  القراآن  ورد يف  احَلِليُم:    æ

ال�صنة  ومن   ،]263  : ۋ}]البقرة  ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
حديث ابن عبا�س  اأن ر�صول اهلل ¤ كان يقول عند الكرب: )ل اإله اإل اهلل العظيم 
احلليم، ل اإله اإل اهلل رب العر�س العظيم، ل اإله اإل اهلل رب ال�سم�وات ورب الأر�س، 

ورب العر�س الكرمي()1(.

ة النبوية من حديث �صل�مان  نَّ : ا�صم من اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف ال�صُّ æ  احَلِييُّ
الفار�صي ›؛ قال: ق�ال ر�صول اهلل ¤: )اإنَّ ربكم َحِييٌّ كرمٌي، ي�ستحي اأن يب�سط العبد 

فرًا()2(. هم� �سِ يديه اإليه، فرُيدَّ

ة النبوية من حديث  نَّ ِترُي )3(: ا�صم من اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف ال�صُّ æ  ال�سَّ

)1( رواه البخاري برقم )6346(.
)2( رواه اأبو داود وابن ماجة وح�صنه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )2070(.

تِّري( بك�صر التاء وت�صديدها على وزن:  ِتري( بك�صر التاء دون ت�صديد على وزن: رحيم وقدير، اأولى واأ�صحُّ من )ال�صِّ )3( »)ال�صَّ
يق، لكرثة من ن�سَّ عليه من العلماء، ولكرثة ورود هذا الوزن يف اأ�صماء اهلل تعالى؛ كالرحيم، والعليم، والقدير، وغريها،  دِّ �صِ
يل(،  والأن ابن ُدَرْيد يف اجلمهرة )2/1191(، وال�صيوطي يف املزهر )2/ 138-140(، قد �صرَدا ما جاء يف اللغة على وزن )ِفعِّ
يل( اإال ما �صمع من العرب   تِّري(، وهما من اأهل اال�صتقراء، وقد ذكر ابن دريد اأنه ال يجوز بناء )ِفعِّ ومل يذكرا منها لفظ )ال�صِّ
يق، وغريها،  ري، والِف�صِّ كِّ يل( من االأو�صاف اإمنا هو يف ال�صفات القبيحة الذميمة؛ كال�صِّ .. واأي�صًا فاإن اأكرث ما جاء على )ِفعِّ
من  فريق  حتقيق:  حامت،  اأبي  البن  العلل(  )كتاب  انظر  والكمال«  احل�صن  درجات  اأعلى  يف  ُح�ْصَنى  كلُّها  تعالى  اهلل  واأ�صماء 
]الطبعة   )24( رقم  امل�صاألة  على  تعليقهم  يف   )202-201 )�س:  اجلري�صي   خالد  د.  و  احلميد  �صعد  د.  باإ�صراف  الباحثني 

الكاملة: الطبعة االأولى – 1427 ه�[.
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يعلى بن اأمية ›: اأن ر�صول اهلل ¤ راأى رجًا يغت�صل بالرباز)4(، ف�صعد املنرب، فحمد اهلل 
واأثنى عليه، وقال: )اإن اهلل  َحِليٌم َحِييٌّ �َسِترٌي، يحب احلي�ء وال�سرت، ف�إذا اغت�سل اأحدكم، 

فلي�سترت()5(.

ث�نيً�: املعنى اللغوي:

َيحُلم  َحُلَم  فعله:  ب�)احِلْلم(،  للمو�صوف  )فعيل(،  وزن  على  م�صبهة  �صفة  احَلِليُم:   æ

ِحلمًا، فهو حليم، واحِلْلُم: الأَناُة والَعْقل، و�سبط النف�ض والطبع عن هيجان الغ�سب، 
ال�َسبور  و)احَلِليُم(:  َفه،  وال�صَّ ْي�ِس  الطَّ ْلم:  احْلِ ونقي�ض  العجلة،  ترك  االأ�صل:  يف  ومعناه 
َيعَجُل  ل  ال��ذي  عليهم،  الغ�سب  ُه  َي�ستفزُّ ول  الع�ساة،  يان  ِع�سْ ُه  َي�سَتِخفُّ ل  ال��ذي 
بالعقوبة)6(، قال ابن جرير: »)َحِليٌم(:  يعني: اأنَّه ذو اأناة، ل َيعَجُل على عباده بعقوبتهم 

على ذنوبهم«)7(.

: �صفة م�صبهة على وزن )فعيل(، للمو�صوف ب�)احلياء(، فعله حِيَي َيحَيا  æ احَلِييُّ

حياًء، فهو َحِيّي، واحلياء عند املخلوق: انقبا�ض النف�ض عن القبيح وتركه، وقيل: هو 
، اأَّما حياُء الربِّ   تغرٌي وانك�ساٌر يعرتي الن�سان من خوف ما ُيعاُب به وُيَذمُّ
ه جواٌد كرمٌي َي�ستحي من  فهو حياء يليق بجالله، وهو حياُء كرمٍ وبرٍّ وُجودٍ، فاإنَّ
اأَن يعّذب ذا �َسْيبة �سابت  فراً، وي�ستحي  اأن يردَّهما �سِ اإليه يديه  َرَف��َع  اإذا  عْبده 
كحياء  لي�ض  به،  يليق  و�سف  تعالى  »وحياوؤه  الهرا�س:  ال�صيخ  قال  الإ�سالم)8(،  يف 

ٍة. )4( املو�صع املنك�صف بغري �ُصرْتَ
)5( رواه اأبو داوود والن�صائي واللفظ له و�صححه االألباين يف �صحيح الن�صائي برقم )404( و�صحيح اجلامع برقم )1756(.

)6( انظر: )ل�صان العرب( البن منظور )ج�: 12 - �س: 146( )مادة حلم(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )ج�:2- 
�س:93( مادة: )حلم(، و)املفردات يف غريب القراآن( للراغب االأ�صفهاين )ج�: 1 - �س: 171( )مادة حلم(، و)�صاأن الدعاء( 

للخطابي )�س: 63(،  ومعجم اللغة العربية املعا�صرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ح ل م(.
)7( تف�صري )جامع البيان( البن جرير الطربي، عند تف�صري ]البقرة: 235[.

التمييز(  و)ب�صائر ذوي  - �س:184( )مادة حيي(،  االأ�صفهاين )ج�:1  للراغب  القراآن(  )املفردات يف غريب  انظر:   )8(
– �س:517(، مادة )احلياء(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )ج�:2- �س:122( مادة: )حي(،  للفريوزاآبادى )ج�:2 
]البقرة:26[،  تف�صري  عند  لل�صوكاين  القدير(  )فتح  وتف�صري  ]البقرة:26[،  تف�صري  عند  للبي�صاوي  التنزيل(  )اأنوار  وتف�صري 

ومعجم اللغة العربية املعا�صرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ح ي ي(.
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املخلوقني، الذي هو تغري وانك�سار يعرتي ال�سخ�ض عند خوف ما ُيَعاُب اأو ُيَذم، 
ج��وده وكرمه، وعظيم  �سعة رحمته، وكمال  يتنا�سب مع  لي�ض  ما  بل هو ترك 

عفوه وحلمه«)9(.

ِتري: �صيغة مبالغة، من ا�صم الفاعل )ال�ساتر(، فعله �صرَتَ َي�صرُت �َصرْتًا، فهو �ساِتر  æ ال�سَّ

ِترُي(: الذي من  و�َسِترٌي، واأ�صل ال�سرت: التغطية والإخفاء، و�َسرَتَ ال�سيء: اأخفاه، و)ال�سَّ
ْون)10(. رت وال�سَّ �ساأْنه واإرادته حبُّ ال�سَّ

: ث�لثً�: املعنى ف حق اهلل 

æ احَلِليُم: »ذو االأناة، الذي ال يعجل عل�ى من ع�صاه وخالف اأمره ب�النقمة«)11(، قال 

ُه جهُل  َي�سَتِخفُّ ُه غ�سٌب، ول  َي�ستفزُّ فِح والأن��اِة، الذي ل  ال�سَّ ذو  »)احَلِليُم(  اخلطابي: 
جاهل، ول ع�سياُن عا�ض، ول ي�ستحق ال�سافح مع العجز ا�سم احِللِم، اإّنا )احلليُم( 
َيعَجُل بالعقوبة«)12(، وقال ال�صيخ ال�صعدي:  ُفوُح مع القدرة، واملتاأّن الذي ل  هو ال�سَّ
وك��رة  معا�سيهم  م��ع  والباطنة،  الظاهرة  النعم  خلقه  على  َي���ِدرُّ  ال��ذي  »)احَلِليُم( 
زلتهم، فيحلم عن مقابلة العا�سني بع�سيانهم، وي�ستعتبهم كي يتوبوا، وميهلهم كي 
اأهل  و�سع  الذي  الكامل،  له احللم  الذي  »)احَلِليُم(  الهرا�س:  ال�صيخ  وقال  ينيبوا«)13(، 
الكفر والف�سوق والع�سيان، حيث اأمهلهم ومل يعاجلهم بالعقوبة؛ رجاء اأْن يتوبوا، ولو 
�ساء لأخذهم بذنوبهم فور �سدورها منهم، فاإن الذنوب تقت�سي ترتب اآثارها عليها من 

العقوبات العاجلة املتنوعة، ولكن حلمه -�سبحانه- هو الذي اقت�سى اإمهالهم«)14(.

 )9( )�صرح الق�صيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�س )ج�:2 - �س: 86(.
العرب( البن منظور )ج�: 4 - �س: 343(، مادة: )�صرت(، و)النهاية يف غريب احلديث واالأثر( البن  )10( انظر: )ل�صان 
االأثري )ج�:2 – �س:241( مادة )�صرت(،  و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )ج�:3- �س:132( مادة: )�صرت(، ومعجم اللغة 

العربية املعا�صرة الأحمد خمتار عمر )مادة: �س ت ر(، 
)11( )تف�صري الطربي( عند تف�صري ]اآل عمران: 155[، والقول البن جرير.

)12( )�صاأن الدعاء( الأبي �صليمان اخلطابي )�س:63(.
)13( تف�صري ال�صعدي ف�صل )�صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( )�س:19- 20(.

)14( )�صرح الق�صيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�س )ج�:2 - �س:87(.
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: »كثري احلياء«)15( الذي ال َيُردُّ من دعاه، وال يف�صح من ع�صاه، قال ابن  æ  احَلِييُّ

ويقول  بالع�سيان«)16(،  التجاهر منه  يف�سح عبده، عند  فلي�ض   ) »وهو )احَلِييُّ  : القيم 
تغري  هو  ال��ذي  املخلوقني،  كحياء  لي�ض  ب��ه،  يليق  و�سف  -تعالى-  »وح��ي��اوؤه  الهرا�س: 
وانك�سار يعرتي ال�سخ�ض عند خوف ما ُيعاب اأو يذم، بل هو ترك ما لي�ض يتنا�سب مع 
باملع�سية  يجاهره  فالعبد  وحلمه،  عفوه  وعظيم  وكرمه،  ج��وده  وكمال  رحمته،  �سعة 
الرب  ولكن  مع�سيته،  على  بنعمه  وي�ستعني  لديه،  واأ�سعفه  اإليه،  �سيء  اأفقر  اأن��ه  مع 
وف�سيحته،  �سرته  هتك  من  ي�ستحي  عليه،  قدرته  ومت��ام  غناه،  كمال  مع  -�سبحانه- 

في�سرته مبا يهيوؤه له من اأ�سباب ال�سرت، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر«)17(، ويقول ال�صيخ 

( .. وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه اأن العبد يجاهر باملعا�سي  ال�صعدي: »)احَلِييُّ
مع فقره ال�سديد اإليه، حتى اأنه ل ميكنه اأن يع�سي اإل اأن يتقوى عليها بنعم ربه، والرب 

واإح��الل  وف�سيحته،  هتكه  م��ن  ي�ستحيي  كرمه  م��ن  كلهم،  اخللق  ع��ن  غناه  كمال  م��ع 

العقوبة به، في�سرته مبا ُيَقيِّ�ُض له من اأ�سباب ال�سرت، ويعفو عنه، ويغفر له، فهو يتحبب 

اإلى عباده بالنعم، وهم يتبغ�سون اإليه باملعا�سي، خريه اإليهم بعدد اللحظات، و�سرهم 

اإليه �ساعد، ول يزال امللك الكرمي ي�سعد اإليه منهم باملعا�سي وكل قبيح. وي�ستحيي  

ممن �ساب يف الإ�سالم اأن يعذبه، وممن ميد يديه اإليه اأن يردهما �سفراً، ويدعو عباده 

اإلى دعائه، ويعدهم بالإجابة«)18(.

املوؤمنني؛ �صرت عوراتهم، و�صرت ذنوبهم«)19(،  لعباده  ال�صرت  »الذي يحب  ِترُي:  ال�سَّ  æ

( فلي�ض يف�سح عبده، عند التجاهر منه بالع�سيان، لك���نه  قال ابن القيم : »وهو )احَلِييُّ
ِترُي(  »)ال�صَّ البيهقي:  وقال  الغفران«)20(،  و�ساحب  ِترُي(  فهو )ال�صَّ �س�����رته،  علي����ه  يلق�ي 
)15( )حتفة االأحوذي ب�صرح جامع الرتمذي( الأبي العا حممد عبدالرحمن املباركفوري: )ج�:10–�س:330(و برقم االأثر )3556(.

)16( )�صرح الق�صيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�س )ج�:2 - �س: 86(.
)17( امل�صدر ال�صابق.

)18( )احلق الوا�صح املبني( لل�صيخ ال�صعدي )�س: 54 - 55(. 
( لل�صقاف )�س: 141(. )19( )�صفات اهلل 

)20( )�صرح الق�صيدة النونية( للدكتور حممد خليل هرا�س )ج�:2 - �س: 86(.
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امل�ساهد، كذلك يحب من  ول يف�سحهم يف  ي�سرت على عباده كثرياً  �ساتر  اأن��ه  يعني 

عباده ال�سرت على اأنف�سهم واجتناب ما ي�سينهم«)21(، ومر معنا يف ا�صم )احَليّي( كام 

ِترُي(. ال�صيخ ال�صعدي والهرا�س عن معنى ا�صمه -�صبحانه )ال�صَّ

رابعً�: الفروق بني الأ�سم�ء:

با�صتغفار  اإال  رفع  وما  بذنب،  اإال  نزل عقاب  ما  احَلِييُّ :   - ِترُي   -ال�سَّ احَلِليُم    æ

اأنه ميهله وي�صرته، وال يعاجله بالعقوبة، وهذا من  وتوبة، ومن رحمة اهلل بعبده العا�صي 
يتقي  كي   - العا�صي  فالعبد  ِترُي(.  –ال�صَّ –احَلِيّي  )احَلِليم  احل�صنى  اأ�صمائه  مقت�صيات 

�صوؤم مع�صيته -  بحاجة اإلى ثاثة اأمور:
اأوًل: عدم تعجيل العقوبة، وهذا من لوازم ا�صمه -�صبحانه )احَلِليم(.

ِترُي(. ث�نيً�: ال�سرت وعدم الف�سيحة، وهذا من لوازم ا�صمه -�صبحانه )ال�صَّ

ث�لثً�: قبول العتذار، وحتقيق حاجات العبد العا�سي التي ل تنتهي، عندما يرفع 

وخائفًا من  له،  متذلًا  يديه،  اإليه، منطرحًا بني  اإلى اهلل، مفتقرًا  متقربًا  بالدعاء،  يديه 
�صوؤم مع�صيته، واأن تكون عائقًا اأمام اإجابة دعوته، في�صتحي �صاحب املُْلِك وامللكوت، والعزة 
واجلربوت، يف عليائه من عبده، ويجيب دعاءه، وال يرد يديه �صفرًا، وهذا من لوازم ا�صمه 

-�صبحانه )احَلِيّي(.

ولعل ذلك ما يف�صر جمع النبي ¤ لاأ�صماءالثاثة يف منا�صبة واحدة يف قوله ¤: )اإن 
اهلل  َحِليٌم َحِييٌّ �َسِترٌي، يحب احلي�ء وال�سرت، ف�إذا اغت�سل اأحدكم، فلي�سترت()22(.

ُبوُر: يف اإثبات ا�صم )ال�سبور( هلل  نظٌر لعدم وروده يف كتاب اهلل اأو  æ احَلِليُم - ال�سَّ

�صحيح ال�صنة، واإمنا ا�صتقه بع�صهم هلل  من حديث اأبي مو�صى االأ�صعري ›، قال: قال ¤: 
)م� اأحد اأ�سرب على اأذى �سمعه من اهلل، َيّدعون له الولد، ثم يع�فيهم ويرزقهم()23(، 

)21( )االأ�صماء وال�صفات( للبيهقي )ج�: 1 - �س: 224(.
)22( رواه اأبو داوود والن�صائي واللفظ له و�صححه االألباين يف �صحيح الن�صائي برقم )404( و�صحيح اجلامع برقم )1756(.

)23( رواه البخاري برقم )7378( ورواه م�صلم برقم )2804(، واللفظ للبخاري.
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ُف اهلل  ب� )ال�سرب( ثابت؛ كما مَرّ يف حديث اأبي مو�سى  قال ال�صيخ ال�صقاف: »و�سْ
الأ�سعري ›، اأما ا�سم )ال�سبور(، فورد يف حديث �سرد الأ�سماء عند الرتمذي، وهو 
�سعيف، ول اأعرُف اآيًة اأو حديثاً �سحيحاً ُيْثِبُت هذا ال�سم له -�سبحانه وتعالى«)24(، 
)ال�سبور( يف �سفة اهلل  »معنى  يقول اخلطابي:  الفرق بني )ال�سبور( و)احلليم(  ويف 
ياأمنون  اأنهم ل  الأمرين  الفرق بني  اأن  اإل  -�سبحانه- قريب من معنى )احلليم(، 
اأع��ل��م  واهلل  )احلليم(،  �سفة  يف  منها  ي�سلمون  ك��م��ا  )ال�����س��ب��ور(  �سفة  يف  ال��ع��ق��وب��ة 
بال�سواب«)25(، وقال اإ�صماعيل حقي: »)ال�سبور( ُي�سعر باأنه يعاقب يف الآخرة بخالف 
اأكرث  رب(  و)ال�صَ االأو�صاف،  اأدخل يف  )احِلْلَم(  اأن  يرى  العلماء من  ومن  )احلليم(«)26(، 
بورود  اال�صتغناء  علة  وهذه   ،) رْبِ )ال�صَ اأ�صل  )احِلْلُم(  كان  ولذا  باالأفعال،  وارتباطًا  تعلقًا 
القيم:  ابن  قال  )ال�سبور(،  ا�صم  ذكر  عن  وال�صنة  القراآن  يف  ن�صًا  )احلليم(  اهلل  ا�صم 

»واذا اأردت معرفة �سرب الرب  وحلمه والفرق بينهما فتاأمل قوله تعالى: { ک    گ  
گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ         
ال�سموات  زوال  مينعان  ومغفَرته  حلَمه  اأن  فاأخرب    .. ۀ}]فاطر:41[،  ۀ  
والر�ض، فاحللم وام�ساكهما اأن تزول هو ال�سرب، فبحلمه �سرب عن معاجلة اأعدائه، 
.. وملا كان ا�سم احلليم اأدخل يف الأو�ساف، وا�سم ال�سبور يف الأفعال؛ كان احللم اأ�سل 

ال�سرب، فوقع ال�ستغناء بذكره يف القراآن عن ا�سم ال�سبور واهلل اأعلم«)27(.

خ�م�سً�: ال�سفة امل�ستقة:

وهي  ْلم(  )احْلِِ �صفة  )احَلِليم(  -�صبحانه  ا�صمه  من  امل�صتقة  ال�صفة  احَلِليُم:   æ

�صفٌة ثابتٌة هلل بالكتاب وال�صنة، قال تعالى: { ڻ    ڻ ۀ  ۀ}]فاطر:41[، ومن ال�صنة 
حديث ابن عبا�س  اأن ر�صول اهلل ¤ كان يقول عند الكرب: )ل اإله اإل اهلل العظيم 

( لل�صقاف )�س: 159( بت�صرف ي�صري. )24( )�صفات اهلل 
)25( )�صاأن الدعاء( الأبي �صليمان اخلطابي )�س: 98(.

)26( تف�صري )روح البيان( الإ�صماعيل حقي عند تف�صري ]فاطر:41[.
)27( )عدة ال�صابرين وذخرية ال�صاكرين( البن القيم )ج�: 2 – �س: 277 – 280(.
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احلليم، ل اإله اإل اهلل رب العر�س العظيم، ل اإله اإل اهلل رب ال�سم�وات ورب الأر�س، 

ْلم( »�سفة من �سفات الأفعال«)29(، قال ال�صيخ  ورب العر�س الكرمي()28(، و�صفة )احْلِِ

ابن جربين: »ومعروف اأن هذه ال�سفات الفعلية ك�سفة الرحمة، و�سفة احللم، مما 
يثبتها اأهل ال�سنة«)30(.

َياء( وهي �صفٌة  : ال�صفة امل�صتقة من ا�صمه -�صبحانه )احَلِيّي( �صفة )احْلَ æ احَلِييُّ

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    } تعالى:  قال  وال�صنة،  بالكتاب  هلل   ثابتٌة 
ڍ  ڍ   ڌ}]البقرة:26[، ومن ال�صنة حديث اأبي واقد الليثي ›: اأن الر�صول ¤ 
قال: ).. واأم� الآخر ف��ستحي�، ف��ستحي� اهلل منه، واأم� الآخر ف�أعر�س، ف�أعر�س اهلل 

عنه()31(، »وا�سم اهلل )احَلِيّي( دل على �سفة من �سفات الأفعال«)32(.

وهي  »�سفة )ال�ِصرت(  ِترُي(  )ال�صَّ -�صبحانه  ا�صمه  من  امل�صتقة  ال�صفة  ِترُي :  ال�سَّ  æ

�سفٌة فعليٌة هلل  ثابتٌة بال�سنة ال�سحيحة«)33(، من حديث اأبي هريرة ›: قوله ¤: 
)ل ي�سرت عبٌد عبدًا ف الدني� اإل �سرته اهلل يوم القي�مة()34(. 

�س�د�سً�: فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى:

م  ُقدِّ و)الغفور( )6 مرات(،  ا�صمي اهلل )احَلِليم(  ورد االقرتان بني  الَغُفوُر:   æ

پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ٱ      } تعالى:  كقوله  م��رات(   4( )احلليم(  على  )الغفور( 
]البقرة:225[،  وياحظ يف االآيات  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ} 
االأربع التي ُقدم فيها )الغفور( على )احلليم( اأن اخلطاب موجه للموؤمنني، و�صياق االآيات 

)28( رواه البخاري برقم )6346(.
)29( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�س:435( )احلليم(.

)30( )االإر�صاد �صرح ملعة االعتقاد( البن جربين )�س: 58(.
)31( رواه البخاري برقم )66(، ورواه م�صلم برقم )1405(.

)32( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�س:367( )احليي(.
( لل�صقاف )�س: 141(. )33( )�صفات اهلل 

)34( رواه م�صلم برقم )2590(.
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يتحدث عن حمظورات �صرعية، واأعمال منهي عنها، فكان من املنا�صب تقدمي املغفرة على 
�صبب االإمهال وعدم تعجيل العقوبة؛ لكون الذنب وما �صيرتتب عليه من املعا�صي والعذاب 
هو الهاج�س وال�صاغل للموؤمنني، ومن ثم بيان علة املغفرة وهو حلمه �صبحانه كي يكون ذلك 
در�صًا يتعلم منه املوؤمنون فا يعودون اإلى مثل هذه االأعمال املنهي عنها، اإلى جانب التخلق 

بخ�صال العفو وال�صفح واحللم، و�صيتم احلديث عن هذا االقرتان يف جمموعة املغفرة.
اأما تقدمي )احلليم( على )الغفور( فقد ورد مرتني يف قوله تعالى: { گ  گ   گ    
گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       
ہ  ہ} ]االإ�صراء:44[، وقوله تعالى: { ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  
ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ         ۀ  ۀ}]فاطر:41[، وكلتا االآيتني 

جاءتا يف �صياق الرد على امل�صركني الذين زعموا اأن مع اهلل اآلهة اأخرى: {ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک}]االإ�صراء:43[، واخلطاب يتحدث عن عظمة اخلالق و�صطوته، وخ�صوع 
كل �صيء جلربوته وعظمته، واأن املوؤاخذة والعقاب هو اجلزاء امل�صتحق لهم مبقت�صى عدله 
اأمهلهم لعلهم يتوبون  وان�صافه، ولكن حللمه �صبحانه مل يعاجلهم بالعقوبة امل�صتحقة، بل 
فَيغفر لهم، فكان من املنا�صب تقدمي )احلليم( لبيان �صبب عدم تعجيل العقوبة، والرتغيب 
يف التوبة واأن بابها ال زال مفتوحا وهو ينتظرهم، ومتى ما دخلوه واآمنوا واأ�صبحوا اأها للعفو  
واملغفرة ف�صيجدون اهلل { ۀ}، يقول البقاعي: »)حليمًا( اأي لي�ض من �ساأنه املعاجلة 
بالعقوبة للع�ساة؛ لأنه ل ي�ستعجل اإل من يخاف الفوت فينتهز الفر�ض، ورغب يف 
اإلى اأنه لي�ض عنده ما عند حلماء الب�سر من ال�سيق احلامل لهم  الإقالع، م�سرياً 
اٌء لذنوب من  على اأنهم اإذا غ�سبوا بعد طول الأناة ل يغفرون، بقوله )غفورًا( اأي حَمَّ
رجع اإليه، واأقبل بالعرتاف عليه، فال يعاقبه ول يعاتبه«)35(، ويقول ال�صيخ ال�صعدي: 
»{  ڻ    ڻ ۀ  ۀ} حيث مل يعاجل بالعقوبة من قال فيه قول تكاد ال�سماوات 
والأر�ض تتفطر منه وتخر له اجلبال ولكنه اأمهلهم، واأنعم عليهم وعافاهم، ورزقهم 
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ودعاهم اإلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم، ليعطيهم الثواب اجلزيل، ويغفر 
على  ترك  وملا  الأر�ض،  على  ال�سماوات  ل�سقطت  ومغفرته  فلول حلمه  ذنبهم،  لهم 
ظهرها من دابة«)36(، ويقول القا�صمي: »{  ڻ    ڻ ۀ  ۀ} اأي: حيث مل يعاجلهم 
بالعقوبة، مع كفرهم وق�سورهم يف النظر، ولو تابوا لغفر لهم ما كان منهم«)37(. 
ملا  واملغفرة  باحللم  -تعالى-  اهلل  بو�سف  بالتذييل  اأتبع  »ولذلك  عا�صور:  ابن  ويقول 
ي�سمله �سفة )احلليم( من حلمه على املوؤمنني اأن ل يزعجهم بفجائع عظيمة، وعلى 
امل�سركني بتاأخري موؤاخذتهم، فاإن التاأخري من اأثر احللم، وما تقت�سيه �سفة الغفور 

من اأن يف الإِمهال اإعذاراً للظاملني لعلهم يرجعون«)38(.

æ الَكِرمُي: ورد االقرتان مع ا�صمه  )احَلِليم( مرة واحدة يف بع�س روايات حديث الَكْرِب 

والَفَرج، يف قوله ¤: )كلم�ت الَفَرج: ل اإله اإل اهلل احلليم الكرمي، ل اإله اإل اهلل العلي العظيم، 
ل اإله اإل اهلل ربُّ ال�سم�وات ال�سبِع وربُّ العر�س الكرمي()39(، ومن يتاأمل م�صمى احلديث - كما 

وكربيائه  اهلل   ا�صتح�صار عظمة  هو  للِذكر:  االأ�صا�صي  املو�صوع  اأن  –  يجد  عليه  من�صو�س  هو 
وعلوه وجاله، وهو ما يتنا�صب مع دواعيه يف حاالت الكرب واخلوف والرعب واالأمور العظيمة، فكان 
حتقيق التوحيد، واالعتناء به، واإفراده  بالعبادة، والتفكر يف عظمته وعلوه وكربيائه، وا�صتح�صار 
جربوته وملكوته  التي يت�صاءل ويت�صاغر عندها كل �صيء؛ مما يعني امل�صلم على تفريج الُكُربات، 
وحتمل تلك املواقف ال�صعبة، ولعل احلكمة من جميء هذا االقرتان )احلليم الكرمي(: اأن احلديث 
العباد، فجاء ا�صم  االإلهية والعظمة والكربياء والعلو قد يثري م�صاعر اخلوف والرهبة يف قلوب  عن 
ِهُلُهم، وال ُيعاجلهم  )احلليم( ترويحا للقلوب، وتطمينا لها باأن اهلل  حليٌم بعباده، يغفر لهم ومُيْ
اإال  ذاك  وما  والُع�صر،  رَّ  وال�صُ الَكرب  عنهم  ويك�صف  والُي�صر،  واخَلري  الَفَرج  بهم  يريد  بل  بالعقوبة، 

، وِعظِم نفعه، وكرثة خريه، فتعالى ثناوؤه، وتباركت اأ�صماوؤه، وتقد�صت �صفاته. لكرمه 

)36( تف�صري )ال�صعدي( عند تف�صري ]االإ�صراء:44[،)�س:410(.
)37( تف�صري القا�صمي )حما�صن التاأويل( )ج�: 10 - �س: 235 (  عند تف�صري ]االإ�صراء:44[.

)38( تف�صري )التحرير والتنوير( البن عا�صور عند تف�صري ]االإ�صراء:44[.
)39( رواه ابن اأبي الدنيا و�صححه االألباين يف ال�صل�صلة ال�صحيحة: )ج�:5-�س:73(، برقم )2045(.
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)40(  رواه البخاري برقم )7378( ورواه م�صلم برقم )2804(، واللفظ للبخاري.
)41( )مدارج ال�صالكني( البن القيم )ج�:2 - �س:263(.

�س�بعً�: الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء:

æ الأثر العلمي العتق�دي:

( يحب اأهل احلياء، )�َصِترٌي( يحب اأهل ال�صرت،  اهلل  )َحِليٌم( يحب اأهل احللم، )َحِييٌّ
ال يعجل على عباده بالعقوبة على ذنوبهم ومعا�صيهم وظلمهم، بل ميهلهم وي�صرتهم ويدعوهم 

اإلى التوبة، واإذا رفعوا اأيديهم اإليه بالدعاء فاإنه َحِييٌّ كرمي، ُيجيب دعاءهم، ويغفر ذنوبهم.

æ الأثر العملي:

 حمبة اهلل  واإجاله وتعظيمه وحمده و�صكره، والثناء عليه، والتوبة اإليه، حيث . 1
اإن حلمه و�صرته وحياءه اقت�صى ال�صرب على عباده الع�صاة، وعدم اال�صتعجال يف 
›، عن ر�صول  االأ�صعري  اأبي مو�صى  عقوبتهم لعلهم ي�صتعتبون ويتوبون، فعن 
الولد،  له  �سمعه من اهلل، يدعون  اأذى  اأ�سرب على  اأحد  قال: )م�   ¤ اهلل 
يحلم  ومل  بعذابه  الع�صاة  اهلل   عاجل  ولو  ويرزقهم()40(،  يع�فيهم  ثم 

عليهم ملا بقي على وجه االأر�س اأحد، كما قال �صبحانه:{ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ  ۆ}]النحل:61[.
احلياء منه -�صبحانه، واالنك�صار بني يديه، ومقت النف�س، واالعرتاف بتق�صريها، . 2

يف  متمادون  وهم  وي�صرتهم،  عنهم،  ويحلم  عباده،  على  -�صبحانه  ينعم  حيث 
حمبة  من  ممتزج  حياء  »ه��و  بقوله:  احلياء  هذا  القيم  ابن  و�صف  معا�صيه!، 
وخوف، وم�ساهدة عدم �سالح عبوديته ملعبوده، واأن قدره اأعلى واأجل منها، 

فعبوديته له توجب ا�ستحياًء منه ل حمالة«)41(. 
اإذا غ�صب مل يقف لغ�صبه �صيء. . 3 احلذر من غ�صبه -�صبحانه- الأن )احلليم( 

وحلمه  �صادر عن قوة وقدرة، واهلل  )احلليم( ال يغ�صب اإال على من ال 
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)42(  رواه البخاري برقم )6346(.
)43( رواه اأبو داود وابن ماجة وح�صنه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )2070(.

)44( رواه الطرباين وح�صنه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )1262(.

اأُعطي املهلة والوقت  ي�صتحق الرحمة، وال ي�صلح يف حقه احللم، وذلك بعد اأن 
جاءتهم  الذين  فرعون  اآل  حال  هو  كما  ي�صتجب،  فلم  ويهتدي  ليتوب  الكايف 
اجلبار   غ�صب  ا�صتحقوا  حتى  ا�صتكانوا  وما  ا�صتجابوا  فما  ترتى  االآي��ات 

ھ   ھ   ھ   ہ    تعالى:{ہ   اهلل  ق��ال  وع��ذاب��ه، 
ھ}]الزخرف:55[، اأي: ملا اأغ�سبونا اأهلكناهم.

فتح باب الرجاء وعدم الياأ�س من رحمة اهلل -تعالى- واملبادرة اإلى التوبة واالإنابة . 4
ر العقوبة على الذنب اإال لاإنابة  عن الذنوب مهما عظمت؛ الأنه -�صبحانه- ما اأخَّ

والتوبة، ولذلك اقرتن ا�صمه -�صبحانه )احلليم( با�صمه -�صبحانه )الغفور(.

فاهلل . 5 وال�صرت،  واحلياء  احللم  الكرمية،  االأخاق  بهذه  بالتخلق  النف�س  جماهدة 
-�صبحانه- َحِليٌم يحب اأهل احللم، َحِييٌّ يحب اأهل احلياء، �َصِترٌي يحب اأهل ال�صرت.

ث�منً�: مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء:

ْلم  )احْلِِ الفعلية  اهلل  �صفات  على  الدالة  االأ�صماء  من  ِترُي(  ال�سَّ  - احَلِييُّ   - )احَلِليُم   

اإليه، والثناء عليه بهذه االأ�صماء يف  َياء وال�ِصرت(؛ ولذا كان من املنا�صب دعاء اهلل، والتو�صل  واحْلَ
جميع اأحوال العباد التي تنا�صب معانيها، كحال العبد اخلائف من �صر ذنبه، وهو يف اأ�صد احلاجة 
لن�صرة ربه، وك�صف ما به من �صر وكرب؛ ولذا ورد عن النبي ¤ اأنه كان يقول عند الكرب: )ل 
اإله اإل اهلل العظيم احلليم، ل اإله اإل اهلل رب العر�س العظيم، ل اإله اإل اهلل رب ال�سم�وات 

ورب الأر�س، ورب العر�س الكرمي()42(، وكذلك �صوؤال اهلل -تعالى- با�صمه )احَلِيّي( حال االأمل 

¤ قوله: )اإنَّ ربكم َحِييٌّ كرمي،  اإجابة الدعاء، والطمع يف ف�صل اهلل -تعالى، كما ورد عنه  يف 
فرًا()43(، وورد عنه ¤ الدعاء بالو�صف الذي  هم� �سِ ي�ستحي اأن يب�سط العبد يديه اإليه، فرُيدَّ

ِتري( يف قوله ¤: )اللهم ا�سرت عورتي واآمن روعتي واق�س عني ديني()44(. ت�صّمنه ا�صم )ال�صَّ
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ت��سعً�: لط�ئف واأقوال:

الولد  له  ُعون  يَدّ �سمعه من اهلل،  اأذى  اأ�سرب على  اأحد  ¤: )م�  النبي  قال    æ

ثم يع�فيهم ويرزقهم()45(، ويف احلديث القد�صي عن النبي ¤: )ق�ل اهلل: ي�ستمني 

َبني وم� ينبغي له!، اأم� �سْتُمه فقوله: اإن  ابن اآدم، وم� ينبغي له اأن ي�سِتَمني، وُيكذِّ

يل ولدا، واأم� تكذيبه فقوله: لي�س ُيعيُدين كم� َبَداأين()46(. يقول االإمام ابن القيَّم 

يرزق  والتكذيب  ل��ه،  ال�ستم  ه��ذا  مع  �سبحانه  »وهو  العظيمني:  احلديثني  على  معلقًا 
ب ويعافيه! ويدفع عنه، ويدعوه اإلى جنته، ويقبل توبته اإذا تاب اإليه،  ال�سامت املَُكذِّ
له لإر�سال ر�سله اإليه،  ويبدله ب�سيئاته ح�سنات، ويتلطف به يف جميع اأحواله، ويوؤهِّ

وياأمرهم باأن يلينوا له القول، ويرفقوا به«)47(.

æ  جاء رجل اإلى النبي ¤ فقال: يا ر�سول اهلل، اإن عاجلت امراأة يف اأق�سى املدينة، 

واإن اأ�سبت منها ما دون اأن اأم�سها، فاأنا هذا، فاق�ض يفَّ ما �سئت، فقال له عمر: لقد 
�سرتك اهلل، لو �سرتت نف�سك!، قال: فلم يرد النبي ¤ �صيئا، فقام الرجل فانطلق، فاأتبعه 

النبي ¤ رجا دعاه، وتا عليه هذه االآية: {ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ےۓ  
ۓ ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ}]هود:114[، فقال رجل من القوم: يا 

نبي اهلل، هذا له خا�سة؟، قال: )بل للن��س ك�فة(«)48(.

æ  عن عبداهلل بن م�صعود ›، قال: : قال النبي ¤: )ا�ستحيوا من اهلل -تع�لى- 

حق احلي�ء، من ا�ستحي� من اهلل حق احلي�ء فليحفظ الراأ�س وم� وعى، وليحفظ 

البطن وم� حوى، وليذكر املوت والِبل، ومن اأراد الآخرة ترك زينة احلي�ة الدني�، 

فمن فعل ذلك فقد ا�ستحي� من اهلل حق احلي�ء()49(.
)45( رواه البخاري برقم )7378(، ورواه م�صلم برقم )2804(، واللفظ للبخاري.

)46( رواه البخاري برقم )3193(.
)47( )�صفاء العليل( البن القيم )ج�:3 – �س: 1193- 1194( الباب )23(: يف ا�صتيفاء �صبه النافني للحكمة والتعليل.

)48( رواه م�صلم برقم )2763(.
)49( رواه االإمام اأحمد والرتمذي وح�صنه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )935(.
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æ قال النبي ¤: )ُيح�سر الن��س يوم القي�مة حف�ة عراة(، فقالت امراأة: يار�سول 
اهلل، كيف يرى بع�سنا بع�ساً؟!، قال: )اإن الأب�س�ر �س�خ�سة، فرفع ب�سره اإلى ال�سمــ�ء(، 

فقال��ت: يا  ر�سول  اهلل،  ادع  اهلل  اأن  ي�سرت  عورتي، قال: )اللهم ا�سرت عورته�()50(.

�سيٌء  جلِده  من  ُيرى  ل  �ستريًا،  حييً�  رجًل  ك�ن  مو�سى  )اإن   :¤ النبي  قال   æ

ا�ستحي�ًء منه، ف�آذاه من اآذاه من بني اإ�سرائيَل، فقالوا: م� ي�سترُت هذا الت�سرَت، اإل من 

عيٍب بجلِده: اإم� بر�ٌس واإم� اأدرٌة واإم� اآفٌة)51(، واإن اهلَل اأراد اأن ُيرَبَئه مم� ق�لوا 

ملو�سى، فخل يومً� وحده، فو�سع ثي�َبه على احلجِر، ثم اغت�سل، فلم� فرَغ اأقبل اإلى 

ثي�ِبه لي�أخَذه�، واإن احلجَر عدا بثوِبه، ف�أخذ مو�سى ع�س�ه وطلب احلجَر، فجعل 

يقوُل: ثوبي حجُر، ثوبي حجُر)52(، حتى انتهى اإلى ملأٍ من بني اإ�سرائيَل، فراأوه 

عري�نً� اأح�سَن م� خلق اهلُل، واأبراأه مم� يقولون، وق�م احلجُر، ف�أخذ ثوَبه فلب�سه، 

وطفَق ب�حلجِر �سربً� بع�س�ه، فواهلِل اإن ب�حلجِر لُنَدبً� من اأثِر �سرِبه، ثلثً� اأو اأربعً� 

اأو خم�سً�، فذلك قوُله: {گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ }]االأحزاب:69[()53(.

 ،‹ اإلى اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب  اأُِتَي ِب�صارٍق   :‹ اأن�س بن مالك  قال    æ

فقال ال�صارق: واهلِل ما �صرقُت قطُّ قبَلها!، فقال عمر: »كذبَت!، ما كان اهلُل لُي�سلَِّم عبداً 
عند اأوِل ذنٍب،  فقطَعه«)54(، وقال ال�صيوطي: »اإن اهلل تعالى اأجرى العادة اأنه ل يف�سح 

اأحداً من اأول مرة«)55(.
)50( رواه الطرباين والهيثمي وقال يف الدرر ال�صنية: )خا�صة حكم املحدث الهيثمي املكي: �صحيح(.

يِة، واالآَفُة: الَعيُب. )51( اإما بر�ٌس واإما اأدرٌة، واإما اآفٌة: الرَب�ُس: ُبَقُع بيا�ٍس َتكوُن على اجللِد، واالأْدرُة: انِتفاٌخ يكوُن باخِل�صْ
)52( َثْوبي َحجُر، َثْوبي َحَجُر: اأي ُينادي على احلَجِر لُيعطَيه ثوَبُه.

)53( رواه البخاري برقم )3404(.
– �س:276( يف )كتاب ال�صرقة: باب ما جاء يف االإقرار بال�صرقة والرجوع  )54( اأخرجه البيهقي يف ال�صنن الكربى )ج�:7 
عنه(، وقال عنه ابن حجر الع�صقاين: اإ�صناده قوي )التلخي�س احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري( البن حجر )ج�:3 

العلمية(. الكتب  دار   - ه�   1429 – االأولى  )الطبعة   )483 – �س: 
– �س:331( )مكتبة  ال�صيوطي )ج�:1  اأبي بكر  النواوي( للحافظ عبد الرحمن بن  الراوي يف �صرح تقريب  )55( )تدريب 

الريا�س احلديثة – حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف(.
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)56( )حلية االأولياء وطبقات االأ�صفياء( لاأ�صبهاين )ج�:1 - �س:324(.
)57( )البداية والنهاية( البن كثري )�س:2032(، عند حديثه عمن تويف من االأعيان يف �صنة )646 ه�(، وذكر منهم االأديب 
، وحتدث عن كتابه: )نتائج االأفكار(، وذكر �صيئا مما  ورد فيه ومن  ميُّ وال�صاعر: علي بن يحيى، جمال الدين اأبو احل�صن املُخرِّ

�صمن ذلك ق�صة اإبن عمر  مع خادمه.
)58( تف�صري »مدارك التنزيل وحقائق التاأويل« للن�صفي عند تف�صري االآية )31( من �صورة حممد، )ج�:4 – �س: 150(.

)59( )رو�صة العقاء ونزهة الف�صاء( الأبي حامت حممد بن حبان الب�صتي )�س: 197(.

 : اإبن عبا�س   قال  ھ   ھ  ھ  ے  ے}]املائدة:94[  تعالى: {  قال    æ
»يا �ساحب الذنب ل تاأمنن من �سوء عاقبته، وملا يتبع الذنب اأعظم من الذنب اإذا 
عملته، فاإن قلة حيائك ممن على اليمني وعلى ال�سمال واأنت على الذنب اأعظم من 
اأعظم من الذنب،  واأن��ت ل تدري ما اهلل �سانع بك  الذنب الذي عملته، و�سحكك 
وفرحك بالذنب اإذا ظفرت به اأعظم من الذنب، وحزنك على الذنب اإذا فاتك اأعظم 
من الذنب اإذا ظفرت به، وخوفك من الريح اإذا حركت �سرت بابك واأنت على الذنب 

ول ي�سطرب فوؤادك من نظر اهلل اإليك اأعظم من الذنب اإذا عملته«)56(.

ذنبه،  على  ُيعاِقَبه  اأن  عمر  اإب��ُن  ف���اأراَد   ، عمر  بن  لعبداهلل  خ��ادٌم  اأذن��َب   æ

فقال: يا �صيدي!، اأما َلَك ذنٌب تخاُف اهلَل تعالى منه؟، قال: بلى!، قال: فبالذي اأمهلَك 
ثم  عنه!.  فعفا  ذلك،  مثل  له  فقال  عقوبَته،  ف��اأراد  ثانية،  العبُد  اأذنب  ثم  اأمهلتني!،  ملَّا 
مالَك مَلْ َتُقل مثلما قلَت يف  اإبن عمر:  اأذنب الثالثة، فعاَقبه وهو ال يتكلم!، فقال له 
َلَتني؟!، فقال: يا �صيدي، حياًء ِمن ِحلمك مع تكرار ُجرمي!. فبكى اإبن عمر وقال:  الأوَّ

اأنا اأحُقّ باحلياء من ربي، اأنَت حٌر لوجه اهلل تعالى«)57(. 

æ قال تعالى: {  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ}]حممد:31[، 
كان الف�صيل بن عيا�س اإذا قراأ هذه االآية بكى وقال: »اللهم ل تبُلنا! فاإنك ان بلوتنا ف�سحتنا، 

وهتكت اأ�ستارنا، وعذبتنا«)58(.

æ قال عبداهلل بن املبارك: »كان الرجل اإذا راأى من اأخيه ما يكره اأمره يف �سرت، فيوؤجر 
يف �سرته، ويوؤجر يف نهيه، اأما اليوم اإن راأى اأحد ما يكره، ا�ستغ�سب اأخاه، وهتك �سرته«)59(.
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ب��ط��ول ح��ل��م اهلل عنكم،  ت���غ���رتوا  امل��ع��ا���س��ي، ل  اأه����ل  »ي���ا  ب��ن ذر:  ق��ال عمر   æ
ھ   ھ   ھ   ہ    {ہ   �سبحانه:  قال  فاإنه  اأ�سفه؛  واح��ذروا 

ھ}]الزخرف:55[«)60(، اأي: ملا اأغ�سبونا انتقمنا منهم.
æ  كان يحيى بن معاذ يقول: »�سبحان من يذنب عبده وي�ستحيي هو!«)61(. 

æ  قال علقمة بن مرثد: كان االأ�صود بن زيد يجتهد يف العبادة، وي�صوم حتى ي�صّفر 
اأج���زع!، ومن  وم��ايل ل  ق��ال:  ه��ذا اجل���زع؟!،  ما  له:  فلما احت�صر بكى!، قيل  ر،  ويخ�صّ
اأحق مني باجلزع؟!، واهلل لو اأتيت باملغفرة من اهلل  لأهمني احلياء منه مبا قد 
�سنعت!، فاإن الرجل ليكون بينه وبني الرجل الذنب ال�سغري فيعفو عنه، فال يزال 

م�ستحياً منه!«)62(. 

æ قال اأبو حامد اخللقاين الأحمد بن حنبل: »يا اأبا عبد اهلل هذه الق�سائد الرقاق؛ 
التي يف ذكر اجلنة والنار، اأي �سيء تقول فيها؟ فقال: مثل اأي �سيء؟ قلت يقولون:

اأم������ا ا�ستحيي���ت تع�سيني  اإذا ما ق���ال يل ربي    

خلقي وبالع�سيان تاأتيني وتخفي الذنب من     

ف�صمعت  الباب،  ورد  بيته  ودخل  فقام  عليه،  فاأعدت   ! عليَّ اأع��د  اأحمد:  االإم��ام  قال 
نحيبه من داخل البيت! وهو يقول:

اأم������ا ا�ستحيي���ت تع�سيني  اإذا ما ق���ال يل ربي    
خلقي وبالع�سيان تاأتيني«)63( وتخفي الذنب من     

اأزين  اأن  واأحببت  اإل �سرتته،  راأي��ت على رجل خطاأ  »ما  بن معني:  قال يحي   æ
)60( )�صري اأعام النباء( لاإمام الذهبي )�س: 2900( يف ترجمة االإمام الزاهد عمر بن ذر الكويف.

)61( )مدارج ال�صالكني( البن القيم )ج�: 2 – �س: 261(.
)62( )�صفوة ال�صفوة( الأبي الفرج ابن اجلوزي  )ج�: 3 – �س: 23(.

)63()تلبي�س اإبلي�س( البن اجلوزي )�س:278 - 279( عند حديثه عن مذهب االإمام اأحمد يف الباب العا�صر: يف ذكر تلبي�س 
اإبلي�س على ال�صوفية يِف ال�صماع والرق�س.
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بيني  اأب��ني له خطاأه فيما  باأمر يكرهه، ولكن  ا�ستقبلت رجال يف وجهه  اأم��ره، وما 

وبينه، فاإن قبل ذلك، واإل تركته«)64(.

ن لكم رباً لي�ض اإلى عقاب اأحدكم ب�سريع، يقيل العرة،  æ قال بال بن �صعد: »اإ
ويقبل التوبة، وُيقبل على املُقبل، ويعطف على املدبر«)65(.

وهم  املطر  من  قحطوا  قد  النا�س  ف��اإذا  مكة  قدمت   « املبارك:  بن  عبداهلل  قال   æ

ي�صت�صقون يف امل�صجد احلرام، وكنت يف النا�س مما يلي باب بني �صيبة، اإذ اأقبل غام اأ�صود 
عليه قطعتا خي�س، قد ائتزر باإحداهما واألقى االأخرى على عاتقه، ف�صار يف مو�صع َخِفيٍّ 
اإلى جانبي، ف�صمعته يقول: اإلهي!، اأَْخلََقِت الوجوَه)66( كرُة الذنوِب وم�ساوئ الأعماِل، 
يا من  اأن��اة،  ذا  يا حليماً  فاأ�ساألك  بذلك،  لتوؤّدب اخلليقة  ال�سماء  تنا غيَث  وقد منَعْ
ل يعرف عباُده منه اإل اجلميل، ا�سقهم ال�ساعة ال�ساعة!، قال ابن املبارك : فلم يزل 
املطر من كل مكان، وجل�س مكانه  واأقبل  بالغمام،  ا�صتوت  حتى  ال�ساعة!،  ال�ساعة  يقول: 
عيا�س  بن  ف�صيل  اإلى  فجئت  مو�صعه  تبعته حتى عرفت  قام  فلما  اأبكي!،  واأخ��ذت  ُي�صّبح، 
فقال يل: مايل اأراك كئيباً؟، فقلت: �صَبقنا اإلى اهلل غرينا فتواله دوننا!، قال: وما ذاك؟!، 

فق�ص�صت عليه الق�صة ف�صاح و�صقط« )67(.

æ  قال ابن القيم: »من ا�ستحى من اهلل عند مع�سيته؛ ا�ستحيى اهلل من عقوبته 
يوم يلقاه، ومن مل ي�ستحي من اهلل عند مع�سيته؛ مل ي�ستحي اهلل من عقوبته«)68(.

باأعدائه مل يغرت بطول احللم، فاإن  æ قال ابن اجل��وزي: »من عرف مكر اهلل 
العواقب عنا مغيبات، و�سهام الأق�سية اإلينا م�سّوبات«)69(.

)64( )�صري اأعام النباء( لاإمام الذهبي )�س: 4205( يف ترجمة احلافظ االإمام يحي بن معني الغطفاين املري.
)65( )حلية االأولياء وطبقات االأ�صفياء( الأبي نعيم االأ�صفهاين )ج�: 5 – �س: 223(.

فاوؤها وُح�صنها. )66( اأَْخَلَقِت الوجوه: اأي َبِليت وذهب جمالها و�صَ
)67( )�صفة ال�صفوة( الأبي الفرج عبد الرحمن اجلوزي )ج�: 2 - �س: 269(

)68( )اجلواب الكايف ملن �صاأل عن الدواء ال�صايف( لاإمام اأبن القيم )�س: 79(.
)69( )التذكرة يف الوعظ( البن اجلوزي )�س: 46(.
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æ  قال اأحمد بن اأبي احلواري: » حدثني حممد بن حامت فقال:  قال الف�صيل بن عيا�س: 
لو ُخرّيت بني اأن اأبعث فاأدخل اجلنة، وبني اأن ل اأبعث؛ لخرتت اأن ل اأبعث!، قلت ملحمد 

.)70(» بن حامت: اأهذا من احلياء؟ قال: نعم!، هذا من طريق احلياء من اهلل 

æ  قال وهيب بن منبه: » بلغنا واهلل اأعلم يف قول بع�ض احلكماء: يا رب واأي 
اأهل دهر مل يع�سوك، ثم كانت نعمتك عليهم �سابغة، ورزقك عليهم دارا، �سبحانك 
ما اأحلمك، وعزتك اإنك لُتع�سى ثم ُت�سبغ النعمة، وتدر الرزق، حتى لكاأنك يا ربنا 

ما تغ�سب«)71(. 

æ قال اأبو العالية)72(: »�سياأتي على النا�ض زمان تخرب �سدورهم من القراآن، 

وتبلى كما تبلى ثيابهم، ل يجدون له حالوة ول لذاذة، اإن ق�سروا عن ما اأمروا به؛ 

قالوا: اإن اهلل غفور رحيم!، واإن عملوا ما نهوا عنه؛ قالوا: اإن اهلل ل يغفر اأن ي�سرك 

به ويغفر ما دون ذلك«)73(.

اهلل  »اإن  فقال:  يكلمها  وهو  خ��راب  ام��راأة يف  مع  املنكدر رجا  بن  راأى حممد    æ

يراكما، �سرتنا اهلل واإياكما« )74(.

 ،! َلَبه احلجاج بن يو�صف الثقفي، فقال: » يا ربِّ æ  مرَّ »عامر بن بهدلة« برجٍل قد �صَ

القيامة قد قامت،  اأن  اأ�سرَّ باملظلومني!، فراأى يف منامه  اإن حلمك على الظاملني قد 

وكاأنه قد دخل اجلنة، فراأى امل�صلوب فيها يف اأعلى عليني، واإذا ُمناٍد ينادي: حلمي على 
الظاملني اأحلَّ املظلومني يف اأعلى علِّيني«)75(.

)70( )حلية االأولياء وطبقات االأ�صفياء( الأبي نعيم االأ�صفهاين )ج�: 8 – �س: 84(.
)71( )حلية االأولياء وطبقات االأ�صفياء( الأبي نعيم االأ�صفهاين )ج�: 8 – �س: 151(.

)72( رفيع بن مهران الرياحي الب�صري.
)73( )تاريخ دم�صق( البن ع�صاكر )ج�:18 – �س: 181(.

)74( )جامع العلوم واحلكم( البن رجب )�س: 388(، واأ�صله يف )االأمر باملعروف والنهي عن املنكر( البن اأبي الدنيا )�س: 86(. 
وذكر  الظلم   :48 )الباب   )308 – �س:  )ج�:3  الزخم�صري  حممود  القا�صم  الأبي  االأخبار(  ون�صو�س  االأبرار  )ربيع   )75(

الظلمة(.
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الــمــجــمــوعـــــــ 28ـــــــــة
مو�سوع الأ�سم�ء: امْلَْغِفَرُة
)101 - 100 - 99 - 98(

اُب وَّ �ُر - التَّ الَعفوُّ - الَغُفوُر - الَغفَّ

واُب اُر - التَّ المجموعة الثامنة والعشرون : الَعفوُّ - الَغُفور - الَغفَّ



558 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

الـمجـمـوعـ 28ـة

مو�سوع الأ�سم�ء: امْلَْغِفَرُة

)101 - 100 - 99 - 98(

اُب وَّ �ُر - التَّ الَعفوُّ - الَغُفوُر - الَغفَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

: ورد يف القراآن الكرمي )5 مرات( منها قوله تعالى:{ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   æ الَعفوُّ

ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ}]الن�صاء:149[، ويف ال�صنة من حديث 
عائ�صة   اأنها قالت: )يا ر�سوَل اهلل اأََراأَْي��َت اإْن وافقُت ليلة القدر ما اأَْدُع��و؟، قال: 

بُّ اْلَعْفَو ف�عُف عنِّي()1(. قويل: اللهمَّ اإنَّك َعُفوٌّ ُتِ

æ  الَغُفوُر: ورد يف القراآن الكرمي )91 مرة( منها قوله تعالى:{  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

ېئ  ىئ}]احلجر:49[، ويف ال�صنة اأن اأبابكر ال�صديق ›، قال للنبي ¤: علمني 
اللهم اإين ظلمت نف�سي ظلم� كثريا، ول يغفر  ق��ال: )قل:  اأدع��و به يف �سالتي،  دع��اء 
الذنوب اإل اأنت، ف�غفر يل مغفرة من عندك، وارحمني، اإنك اأنت الغفور الرحيم()2(.

�ُر: ورد يف القراآن الكرمي )5 مرات( منها قول اهلل تعالى{ ڃ  ڃ   æ الَغفَّ

قالت: كان  ڃ  چ  چ  چ    چ }]�س:66[، ويف ال�صنة حديث عائ�صة   
النبي ¤ اإذا ت�سور)3( من الليل، قال: )ل اإله اإل اهلل الواحد القه�ر، رب ال�سم�وات 

والأر�س وم� بينهم� العزيز الغف�ر()4(.

)1( رواه الرتمذي وابن ماجة و�صححه االألباين يف �صحيح اجلامع )4423(.
)2( رواه البخاري برقم )6326( وم�صلم برقم )2705(.

)3(  ت�صور: اأي تلوى وتقلب ليًا يف فرا�صه.
)4( رواه الن�صائي واحلاكم و�صححه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )4693(. 
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اُب: ورد يف القراآن الكرمي )11 مرة( منها قوله تعالى:{ ھ  ے     ے  ۓ  ۓ   وَّ æ  التَّ

ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ}]التوبة:104[، ويف 
ال�صنة من حديث عبد اهلل بن عمر  قال: )كان ُيعدُّ لر�سول اهلل ¤ يف املجل�ض الواحد 

اُب الَغُفوُر()5(. وَّ ، اإنَّك اأنت التَّ مائَة مرة من قبل اأن يقوم: ربِّ اْغِفْر يل وُتْب َعليَّ

ث�نيً�: املعنى اللغوي:

َيْعفو  َعفا  يقال:  ب�)الَعْفِو(،  للمو�صوف  )َفُعوٌل(،  وزن  على  مبالغة  �صيغة   : الَعفوُّ  æ

الذنب،  عن  والتجاُوُز  ال�سفح،  هو  والَعْفو:  الَعْفِو،  كثري  اأي:   ، وَعفوٌّ ع��اٍف  فهو  َعفوا، 
اإذا  االأثَر،  يُح  الرِّ َعَفت  قولهم:  من  ماأخوذ  والطْم�ض،  املَْحُو  واأَ�صله  عليه،  الِعقاب  وَت��ْرك 
واأبطله ب�سفحه عنه،  الذنب قد حماه  العايف عن  واأزالت معامَله، فكاأن  وَدَر�َصْته  ْته  حَمَ
ول يكون ذلك عن ا�ستحقاق للمذنب)6(، قال اخلليل بن اأحمد:  وترِك العقاب عليه، 
كَته ومل تعاقبه عليها فقد َعَفْوَت عنه عفواً«)7(، قال ابن  »كل من ا�ْسَتحقَّ ُعقوبة فرَتَ
ًا( عن ذنوب عباده، وتركه العقوبة على كثري منها ما مل  جرير: »اإن اهلل مل يزل )َعفوُّ

ي�سركوا به«)8(، وقال عند قوله تعالى: {ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ےۓۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ}]اآل عمران:155[: »ولقد جتاوز 

اهلل عن عقوبة ذنوبهم ف�سفح لهم عنه«)9(.

اأبنية  اأ�صل واحد، وكاهما من  اإلى  ا�صمان يرجعان يف معناهما  �ُر:  الَغفَّ الَغُفوُر   æ

ار( على وزن )َفّعال( اأي  املبالغة من ا�صم الفاعل )الغافر(: )َغُفوٌر( على وزن )َفُعول(، و)َغفَّ
رْت وامل�ساحمة، وفعلهما: َغَفَر َيغِفُر َغْفرًا وُغْفرانًا، فهو غافٌر  كثري الغفران واملغفرة وال�سَّ

)5( رواه ابن ماجه و�صححه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )3486(.
)6( انظر: )ل�صان العرب( البن منظور )ج�: 15 - �س: 72(: مادة: )عفا(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )ج�:4- 
�س:56( مادة: )عفو(، و)ا�صتقاق اأ�صماء اهلل( الأبي القا�صم الزجاجي )�س: 134(، و)�صاأن الدعاء( للخطابي )�س: 90(، 

ومعجم اللغة العربية املعا�صرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ع ف و(.
)7( )ا�صتقاق اأ�صماء اهلل( الأبي القا�صم الزجاجي )�س: 134(.

)8( )تف�صري الطربي( عند تف�صري: ]الن�صاء: 43[.
)9( )تف�صري الطربي( عند تف�صري: ]اآل عمران: 155[.
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َمْغفوٌر له، يقال: غفَر اهلل ذنبه: عفا عنه، و�ساحمه، ف�سرته  واملفعول:  اٌر،  وَغُفوٌر وَغفَّ
التغطية  ال��َغ��ف��ِر:  واأ�صل  ال��ع��ذاب،  مي�سه  اأن  م��ن  ووق���اه  و�سانه  وامل�ساحمة،  بالعفو 
وال�سرت، وكل �صيء �صرتته فقد غفرته، ومنه امِلْغفر: وهو درع على قدر الراأ�س يلب�صه املَُت�َصلِّح 
كي يقي راأ�صه)10(، يقول ابن جرير: »)َغُفوٌر(: اأي ذو �سرت لذنوب عباده، وتغطية عليها، 
برتك ف�سيحتهم بها، وعقوبتهم عليها، في�سفح لهم«)11(، وقال احلليمي: »)الَغُفوُر(: 
ار(:  الذي يكر من ال�سرت على املذنبني من عباده، ويزيد عفوه على موؤاخذته، )الَغفَّ
املبالغ يف ال�سرت، فال ي�سهر الذنب ل يف الدنيا ول يف الآخرة«)12(، و»)الَغُفوُر(: ينبئ 
ار(: ينبئ عن كرة  عن كمال الفعل و�سموله، وكون هذا الفعل �ساأناً وعادة، و)الَغفَّ

الفعل، كاأنه يغفر ذنوباً كثرية مرة بعد مرة«)13(.

اُب: من �صيغ املبالغة على وزن )َفّعال(، من ا�صم الفاعل )تائب(، فعله تاَب  وَّ æ التَّ

اب، والتوبة يف اأ�صل معناها: الرجوع عن ال�سيء اإلى غريه،  يتوب َتْوبًا وَتْوَبًة، فهو تائٌب وتوَّ
وترك الذنب على اأجمل الوجوه، و)التائب( ُيقال لباذل التوبة، ولقابل التوبة، فالعبد 
اُب(: لكرة قبوله توبة العباد حاًل بعد  تائب اإلى اهلل، واهلل تائب على العبد، واهلل )التَّوَّ
اٌب( على اأبنية املبالغة؛ لقبوله توبة عباده، وتكرير  حال)14(، قال الزجاجي: »جاء )َتوَّ
الفعل منهم دفعة بعد دفعة، وواحداً بعد واحد، على طول الزمان«)15(، وقال ابن جرير: 
» اأ�سل التوبة: الأوبة من مكروه اإلى حمبوب، فتوبة العبد اإلى ربه، اأوبته مما يكرهه 
)10( انظر: )ل�صان العرب( البن منظور )ج�: 5 - �س: 25(: مادة: )غفر(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )ج�:4- 
�س:365( مادة: )غفر(، و)ا�صتقاق اأ�صماء اهلل( الأبي القا�صم الزجاجي )�س: 93(، و)�صاأن الدعاء( للخطابي )�س: 52 و 
65(، و)املفردات( للراغب االأ�صفهاين )ج�: 2 - �س :469( مادة: )غفر(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة الأحمد خمتار عمر 

)مادة: غ ف ر(.
)11( انظر: )جامع البيان( للطربي عند تف�صري: ]البقرة:235[، و]احلجر:49[، و]الن�صاء:96[ بت�صرف ي�صري. 

)12( )االأ�صماء وال�صفات( للبيهقي )ج�: 1 – �س: 150 و 152(، واأورد فيه قول احلليمي.
)13( )اأ�صماء اهلل احل�صنى: درا�صة يف البنية والداللة( الأحمد خمتار عمر )�س:67(.

)14( انظر: )ل�صان العرب( البن منظور )ج�: 1 - �س: 233(: مادة: )توب(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )ج�:1- 
�س:357( مادة: )توب(، و)املفردات( للراغب االأ�صفهاين )ج�: 1 - �س :98( مادة: )توب(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة 

الأحمد خمتار عمر )مادة: ت و ب(.
)15( )ا�صتقاق اأ�صماء اهلل( الأبي القا�صم الزجاجي )�س: 63(.
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ال��رب على  العود فيه، وتوبة  اهلل منه، بالندم عليه، والإق��الع عنه، والعزم على ترك 
عبده: عوده عليه بالعفو له عن جرمه، وال�سفح له عن عقوبة ذنبه، مغفرة له منه، 
به:  يعني  فاإنه  }]البقرة:128[:  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   } قوله:  واأما   .. وتف�سال عليه 
الرحيم  والغفران،  بالعفو  عليهم  واملتف�سل  بالف�سل،  عبادك  على  العائد  اأن��ت  اإن��ك 
بهم«)16(، وقال الراغب: »التَّْوَبُة يف ال�شرع: ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط 
منه، والعزمية على ترك املعاودة، وتدارك ما اأمكنه اأن يتدارك من الأعمال بالإعادة، 

فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت �سرائط التوبة، وتاب اإلى اهلل«)17(.

: ث�لثً�: املعنى ف حق اهلل 

»واهلل  ال�صيئات، ويتجاوز عن املعا�صي«)18(، قال الزجاج:  »الذي ميحو   : æ الَعفوُّ

( الوا�سع  ( عن الذنوب، وتارٌك العقوبة عليها«)19(، وقال احلليمي: »)الَعفوُّ تعالى )َعُفوٌّ
عن عباده تبعات خطاياهم واآثامهم، فال ي�ستوفيها منهم«)20(، ويقول ال�صيخ ال�صعدي: 
اُر( الذي مل يزل ول يزال بالعفو معروفاً، وبالغفران وال�سفح عن  »)الَعفوُّ الَغُفوُر الَغفَّ

عباده مو�سوفاً«)21(.

»الذي ي�صرت الذنوب بف�صله، ويتجاوز عن عبده بعفوه«)22(،  �ُر:  æ الَغُفوُر - الَغفَّ

اُر( الذي يغفر ذنوب عباده  يقول اخلطابي: »)الَغُفوُر( الذي تكر منه املغفرة، و)الَغفَّ
وراأفته«)23(،  وامل�سدل عليهم ثوب عطفه  لذنوب عباده،  ال�ستَّار   .. اأخرى  بعد  مرة 
اُر( ال�ستَّار لذنوب عباده مرة بعد اأخرى، و)الَغُفوُر( الذي يكر  وقال البيهقي: »)الَغفَّ

)16( )جامع البيان( البن جرير الطربي عند تف�صري: ]البقرة:128[.
)17( )املفردات( للراغب االأ�صفهاين )ج�: 1 - �س :98( مادة: )توب(.

)18( )املق�صد االأ�صنى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( للغزايل )�س:124(.
)19( )تف�صري االأ�صماء( للّزّجاج: )�س:62(.

)20( )االأ�صماء وال�صفات( للبيهقي )ج�: 1 - �س:149( وعزاه للحليمي. 
)21( تف�صري ال�صعدي )ف�صل يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( )�س : 17(.

)22( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�س:662(. )الغفار(
)23( )�صاأن الدعاء( الأبي �صليمان اخلطابي )�س: 65 و  52(.
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من املغفرة«)24(، وقال البقاعي: »)الَغُفوُر(: الذي من �ساأنه اأن ميحو الذنوب كلها؛ 
اأعيانها واآثارها، فال يعاقب عليها ول يعاتب«)25(.                    

اُب: »الذي يتوب على عبده، ويقبل توبته، كلما تكررت التوبة تكرر القبول «)26(،  وَّ æ التَّ

قال احلليمي:  »)التَّواُب(: هو املعيُد اإلى عبده ف�سل رحمته؛ اإذا هو رجع اإلى طاعته، 
م من خري، ول مينعه ما وعد املطيعني من  ُيْحِبُط ما قدَّ وَن��ِدَم على مع�سيته، فال 
اُب( الذي مل يزل يتوب على التائبني، ويغفر  الإح�سان«)27(، ويقول ال�صيخ ال�صعدي: »)التَّوَّ
ذنوب املنيبني .. فهو التائب على التائبني اأوًل بتوفيقهم للتوبة، والإقبال بقلوبهم 

اإليه، وهو التائب على التائبني بعد توبتهم قبوًل لها وعفواً عن خطاياهم«)28(. 

رابعً�: الفروق بني الأ�سم�ء:

: االأكرث على اأن )الَعفو(: عدم املوؤاخذة بالذنب باإ�صقاط العقوبة،  æ الَغُفور - الَعفوُّ

وهو ال يقت�صي ال�صرت، و)الغفران( ال�صرت وال�صون من عذاب الف�صيحة والتخجيل واملعاتبة 
واللوم، ولذا ذهب طائفة من اأهل العلم اإلى اأن )الَعْفو( اأبلغ من )املغفرة(، قال الغزايل: 
»الغفران ينبئ عن ال�سرت، والعفو ينبئ عن املحو، واملحو اأبلغ من ال�سرت«)29(، وقال 
الرازي: »)العفو( اأن ي�سقط عنه العقاب، و)املغفرة( اأن ي�سرت عليه جرمه �سوناً له 
واإذا عفوت  العفو،  اأطلب منك  العبد يقول:  من عذاب التخجيل والف�سيحة، كاأن 
عقيبه  اإذا ح�سل  يطيب  اإن��ا  القرب  ع��ذاب  ف��اإن اخلال�ض من   ، عليَّ فا�سرته  عني 
اخلال�ض من عذاب الف�سيحة، والأول: هو العذاب اجل�سمان، والثان: هو العذاب 
العفو:  }]البقرة:286[،  جب   يئ    ىئ   مئ      }« حيان:  اأب��و  وق��ال  ال���روح���ان«)30(، 

)24( )االعتقاد والهداية اإلى �صبيل الر�صاد( للبيهقي )�س:39 - 40(.
)25(  تف�صري )نظم الدرر يف تنا�صب االآيات وال�صور( للبقاعي، عند تف�صري: ]االأحقاف:8[.

)26( )�صاأن الدعاء( الأبي �صليمان اخلطابي )�س:90(.
)27(  )االأ�صماء وال�صفات( للبيهقي: )ج�:1 – �س:195(، اأورد فيه قول احلليمي.

)28(  تف�صري ال�صعدي )ف�صل يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( )�س : 17(.
)29( )املق�صد االأ�صنى( للغزايل )�س: 124(.

)30( تف�صري )مفاتيح الغيب - التف�صري الكبري( للرازي عند تف�صري ]البقرة: 256[.



563

ال�شفح عن الذنب: واإ�شقاط العقاب، وهو ال يقت�شي ال�شرت، يقال: عفا عنه اإذا وّقفه 
على الذنب ثم اأ�شقط عنه عقوبة ذلك الذنب، ف�شاألوا االإ�شقاط للعقوبة اأواًل؛ الأنه 
لهم من  الذنب عليهم �سوناً  التعذيب اجل�سمان. والغفران: �سرت  اإذ فيه  الأه��م، 
بالّذنب، ول يلزم من  املوؤاخذة  »العفو: عدم  عذاب التخجيل«)31(، وقال ابن عرفة: 
عدم املوؤاخذة �سرت؛ لأنه قد ل يوؤاخذه به وُيظهره عليه، واملغفرة: ال�سرت«)32(،  وقال 
البقاعي: »{ مئ  ىئ} اأي ارفع عنا عقاب الذنوب كلها { يئ   جب} اأي ول تذكرها 
ال���روح«)33(،   العفو عن ع��ذاب  العفو عن عقاب اجل�سم، والثان  ف��الأول  اأ�ساًل،  لنا 
القيم - رحمهما اهلل -  على هوؤالء  ابن  وتلميذه  تيمية،  ابن  االإ�صام  �صيخ  ا�صتدرك  وقد 
الذنب  �صر  من  الوقاية  وي�صمل  )ال�صرت(،  من  مدلواًل  اأو�صع  اأنه  وذكرا  )املغفرة(،  مفهوم 
زالت عقوبته،  الذنب  »واإذا غفر  تيمية:  ابن  االإ�صام  �صيخ  يقول  و�صرته،  برمته، مبحوه 
ويقول :   ال�سرت،  الغفر  يقول :   النا�ض من  الذنب .  ومن  �سر  وقاية  املغفرة هي  ف��اإن 
اإنا �سمي املغفرة والغفار ملا فيه من معنى ال�سرت، وتف�سري ا�سم اهلل )الغفار( باأنه 
ال�ستار ، وهذا تق�سري يف معنى الغفر، فاإن املغفرة معناها وقاية �سر الذنب بحيث ل 
يعاقب على الذنب، فمن غفر ذنبه مل يعاقب عليه ، واأما جمرد �سرته فقد يعاقب 
اأو ظاهراً مل يغفر له، واإنا يكون  عليه يف الباطن، ومن عوقب على الذنب باطناً 
غفران الذنب اإذا مل يعاقب عليه العقوبة امل�ستحقة بالذنب«)34(، ويقول ابن القيم: 
»طلب املغفرة من اهلل هو حمو الذنب، واإزالة اأثره، ووقاية �سره، ل كما ظنه بع�ض 
ل���ه«)35(، وقد  له وم��ن ل يغفر  ف��اإن اهلل ي�سرت على من يغفر  ال�سرت،  اأنها  النا�ض: 
اأو�صح �صيخ االإ�صام ابن تيمية – رحمه اهلل- اأن )املغفرة( اأعم واأو�صع مدلواًل من )العفو(، 

)31( تف�صري )البحر املحيط( الأبي حيان عند تف�صري ]البقرة: 286[.
)32( تف�صري )التف�صري( البن عرفة عند تف�صري ]البقرة: 286[.

)33( تف�صري )نظم الدرر يف تنا�صب االآيات وال�صور( للبقاعي عند تف�صري ]البقرة: 286[.
)34( )جمموع الفتاوى( ل�صيخ االإ�صام ابن تيمية )ج�: 10 – �س: 317(.

)35( )مدارج ال�صالكني( البن القيم )ج�:1 - �س:307(.
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لزيادتها على حمو الذنب بالر�صى والقبول، فقال عند تف�صريه لقوله تعالى: {   مئ  ىئ  
به،  وم�شاحمتهم  ِقَبلهم  حقه  الإ�شقاط  مت�شمن  »)العفو(  }]البقرة:286[:  جب   يئ   
واإقباله عليهم، ور�ساه عنهم، بخالف  ذنوبهم،  �سر  و)املغفرة( مت�سمنة لوقايتهم 
ُيقبل على من عفا عنه، ول ير�سى عنه،  العايف قد يعفو، ول  فاإن  املجرد،  )العفو( 
فالعفو ترك حم�ض، واملغفرة اإح�سان وف�سل وجود«)36(، وهذا ما يف�صر التدرج يف قوله 
تعالى : { مئ  ىئ  يئ   جب  حب}]البقرة:286[، وهو من قبيل التدرج من الفرع 
اإلى االأ�صل، ومن االأخ�س فائدة اإلى االأعم، فطلب )العفو( وهو اإ�صقاط العقاب على الذنب، 
وم�صاحمتهم به، ومن ثم )املغفرة( املت�صمنة لوقايتهم �صر ذنوبهم، واإقباله – �صبحانه- 
االإح�صان والعطف  املت�صمنة لاأمرين مع زيادة  واأخريًا )الرحمة(  عليهم، ور�صاه عنهم، 

والرب، فالثاثة تت�صمن النجاة من ال�صر، والفوز باخلري.
وثبت يف الن�صو�س اأن كل فعل حمرم يرتكبه امل�صلم فاإن له وزرًا واأثرًا يتمثل يف عدد 
اخلطايا وال�صيئات املقدرة له. فهنا فعل حمرم مدون يف كتاب االأعمال كما قال �صبحانه: 
وهنا  وئ}]اجلاثية:29[،  وئ  ەئ   ەئ    ائ   ائ   ىى   ې   ې    ې  ې    }
-اأي�صًا- �صيئات مقدرة للفعل املحرم م�صجلة يف كتاب ال�صيئات، فاخت�س )العفو( باإ�صقاط 
العقاب مبحو اآثار الذنوب من ال�صيئات املقدرة يف كتاب ال�صيئات، مع بقاء الذنب كعمل وفعل 
يف كتاب االأعمال، للعر�س والتذكري به واملعاتبة عليه، بينما )املغفرة( وقاية �صر الذنب برمته 
وحموه من كتابْي االأعمال وال�صيئات، يقول الر�صواين: ».. قال القرطبي: )كل من ا�ستحق 
ُو الذنب(، واملق�سود مبحو الذنب حمو  كت له فقد ُعِفَي عنه، فالعفو: حَمْ عقوبة فرُتِ
الوزر، اأي ال�سيئات املو�سوعة على فعل الذنب .. اأما الأفعال ذاتها املح�سوبة باحلركات 
وال�سكنات فهي يف كتاب العبد حتى يلقى ربه، فيدنيه منه ويعّرفه بذنبه و�سوء فعله، 

ثم ي�سرتها عليه«)37(، وبهذا يتبني اأن )املغفرة( اأبلغ من )العفو(.

)36( )جمموع الفتاوى( ل�صيخ االإ�صام ابن تيمية )ج�: 14- �س: 140( )تف�صري �صورة البقرة(.
)37( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�س:339(. )العفو( )بت�صرف ي�صري(. 
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واأنه هو   ، ا�صم من اال�صمني يدل على كمال مغفرته  كل  �ُر:  الَغفَّ الَغُفور -   æ

)الَغُفور( الذي يغفر الذنوب الكبرية، وال يتعاظمه ذنب اأن يغفره، وال تعجزه مع�صية وال 
الكثرية  الذنوب  يغفر  الذي  اُر(  )الَغفَّ اأنه  هو  كما  ويتجاوز عنها،  ي�صرتها  اأن  خطيئة 
تكررت  ذنوبهم  تكررت  وكلما  اأخرى،  بعد  مرة  عباده  ذنوب  يغفر  اأي  التكرار،  �صبيل  على 
مغفرته،  قال الغزايل: »)الَغُفوُر( يدل على كرة املغفرة بالإ�سافة اإلى كرة الذنوب، 
اُر(  حتى اأن من ل يغفر اإل نوعاً واحداً من الذنوب، فال يقال له: )الَغُفوُر(. و)الَغفَّ
ي�سري اإلى كرة غفران الذنوب على �سبيل التكرار، اأي يغفر الذنوب مرة بعد اأخرى، 
حتى اأن من يغفر الذنوب جميعاً، ولكن اأول مرة، ول يغفر للعائد اإلى الذنب مرة 
مبالغة  اُر(  »)الَغفَّ اآخر:  مو�صع  يف  وقال  ار(«)38(،  )الَغفَّ ا�سم  ي�ستحق  مل  اأخ��رى؛  بعد 
ُيْنبئ عن كرة  ال  اأخ��رى، فالَفعَّ اإلى مغفرة متكررة مرة بعد  يف املغفرة، بالإ�سافة 
الفعل، والَفُعول ُيْنبئ عن جودته وكماله و�سموله، فهو )َغُفوٌر( مبعنى تام الغفران 

كامله، حتى يبلغ اأق�سى درجات املغفرة«)39(. ومع كون كا اال�صمني من اأبنية املبالغة، 

املتعلقات،  املفعوالت، وكرثة  تعدد  يعني  بل  والنق�صان،  للزيادة  ال�صفة  قبول  يعني  فهو ال 

اُر( يدل  الدالة على كمال مغفرته    ف�»)الَغُفور( هو من يغفر الذنوب العظام، و)الَغفَّ
على املبالغة يف الكرة على املغفرة وتكرارها وقتاً بعد وقت، وهو من يغفر الذنوب 

اُر( للكم فيه«)40(. الكثرية، ف� )الَغُفور( للكيف يف الذنب، و)الَغفَّ

æ الَغُفور - التَّواُب: )التَّوبة( تت�صمن املغفرة اإال اأن جزاءها يزيد يف تبديل ال�صيئات 

باحل�صنات، وكما هو مقرر فاإن )التوبة( تت�صمن اأمرًا ما�صيًا وحا�صرًا وم�صتقبًا، فالندم على 
الذنب يف املا�صي، واالإقاع عنه يف احلا�صر، والعزم على عدم العودة، مع اجلزم على االإتيان 
باملاأمور يف امل�صتقبل، واأما )اال�صتغفار( فهو عن اأمر ما�س؛ ولذا فقد ي�صتغفر العبد ومل يتب 

)38( )املق�صد االأ�صنى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( للغزايل )�س:41(.

)39( )املق�صد االأ�صنى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( للغزايل )�س:95(.
)40( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�س: 662 - 663(، )الغفار(.
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كما هو حال كثري من النا�س، يقول ابن القيم: »اإن املذنب مبنزلة من ركب طريقا توؤديه 
اإلى هالكه، ول تو�سله اإلى املق�سود، فهو ماأمور اأن يوليها ظهره ويرجع اإلى الطريق 
التي فيها جناته، والتي تو�سله اإلى مق�سوده وفيها فالحه، فههنا اأمران ل بد منهما: 
مفارقة �سيء والرجوع اإلى غريه، فخ�ست التوبة بالرجوع وال�ستغفار باملفارقة«)41(. 

اب(. واهلل -�صبحانه- يقبل توبة عبده اإذا تاب، وهذا من مقت�صيات ا�صمه )التَّوَّ

خ�م�سً�: ال�سفة امل�ستقة:

وامْلَُعاَفاة(  )اْلَعْفو  »�سفة  )الَعفّو(  -�صبحانه  ا�صمه  من  امل�صتقة  ال�صفة   : الَعفوُّ  æ

وهي �سفة فعلية ثابتة هلل  بالكتاب وال�سنة«)42(، قال تعالى:  { ىئ  ىئ   ىئ  
حت   جت   يب   ىب   مب   حبخب    جب   يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی     ی  
له،  اغفر  اجلنازة:)اللهم  على   ¤ دعاوؤه  ال�صنة  ومن  خت}]البقرة:286[، 
وارحمه، وع�فه واعف عنه()43(، وقوله ¤:)اللهم اإين اأعوذ بر�س�ك من �سخطك، 

ومبع�ف�تك من عقوبتك()44(، وال ي�صتعاذ اإال باهلل اأو ب�صفة من �صفاته.

ار( »�سفة  �ُر: ال�صفة امل�صتقة من ا�صميه -�صبحانه )الَغُفور والَغفَّ æ الَغُفوُر - الَغفَّ

)امْلَْغِفَرة  و اْلُغْفَران( وهي �سفة فعلية ثابتة هلل  بالكتاب وال�سنة«)45(، قال اهلل تعالى: 
{ ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ     گ      گ}]الق�ص�س:16[، 
اأنت  وم�  اأمري،  ف  واإ�سراف  وجهلي،  خطيئتي  يل  اغفر  ¤:)اللهم  دع��اوؤه  ال�صنة  ومن 

اأعلم به مني ..()46(.

)التَّْوب( وهي  »�سفة  )التَّواب(  ا�صمه -�صبحانه  امل�صتقة من  ال�صفة  اُب:  وَّ التَّ  æ

)41( )مدارج ال�صالكني( البن القيم )ج�:1 - �س:308(.
( لل�صقاف )�س: 183(. )42( )�صفات اهلل 

)43( رواه م�صلم برقم )963(.

)44( رواه م�صلم برقم )486(.
( لل�صقاف )�س: 235(. )45( )�صفات اهلل 

)46( رواه م�صلم برقم )2719(.
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�سفة فعلية ثابتة هلل  بالكتاب وال�سنة«)47(، قال تعالى: {ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  
ۋ  ۋ ۅۅ ۉ  ۉ  ې}]التوبة:117[، ومن ال�صنة 
قوله ¤:)لو اأنَّ لبن اآدم واديً� من ذهب اأحب اأن يكون له وادي�ن، ولن ميلأ ف�ه اإل 

الرتاب، ويتوُب اهلل على من ت�ب()48(.

�س�د�سً�: فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى:
æ القدير: ورد االقرتان مع )الَعفّو( مرة واحدة يف قوله تعالى:{ ٿ  ٿ  ٿ  

 - ذلك  وحكمة  ڦ}]الن�صاء:149[،  ڦ   ڤ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ     ٹ   ٿ  
واهلل اأعلم - االإ�صارة اإلى اأن عفو اهلل عن ذنوب عباده �صادر عن قادر على اإنزال العقوبة، 
»والعفو املمدوح هو الذي ي�سدر عن قادر على النتقام ثم هو يعفو«)49(، فالقدرة با 

عفو نق�س، والعفو با قدرة ي�صتلزم عجزًا، والعفو مع القدرة غاية الكمال.

æ الغفور: ورد االقرتان مع )الَعفّو( )4 مرات( منها قوله تعالى:{ ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ}]الن�صاء:99[،  واحلكمة من ذلك - واهلل اأعلم 
الفرق بني )العفو ( و)الغفور( واأن املق�صود هو التدرج  اإليه عند حديثنا عن  اأ�صرنا  – ما 
من الفرع اإلى االأ�صل، ومن االأخ�س فائدة اإلى االأعم، فاهلل ي�صامح على الذنب ويقبل على 
العبد، فاخت�س )العفو( باإ�صقاط العقاب عن الذنب، وامل�صاحمة به، وت�صمنت )املغفرة( 
الوقاية من �صر الذنب، واالإقبال على امل�صتغفر والر�صى عنه، كما قال �صيخ االإ�صام ابن 
تيمية: »)العفو( مت�شمن الإ�شقاط حقه ِقَبلهم وم�شاحمتهم به، و)املغفرة( مت�سمنة 
فاإن  املجرد،  عنهم، بخالف )العفو(  ور�ساه  عليهم،  واإقباله  ذنوبهم،  �سر  لوقايتهم 
العايف قد يعفو ول ُيقبل على من عفا عنه، ول ير�سى عنه، فالعفو ترك حم�ض، 

واملغفرة اإح�سان وف�سل وجود«)50(.
( لل�صقاف )�س: 77(. )47( )�صفات اهلل 

)48( رواه البخاري برقم )6439( وم�صلم برقم )1048(.
)49( )وهلل االأ�صماء احل�صنى( لل�صيخ عبدالعزيز اجللّيل )�س: 425(.

)50( )جمموع الفتاوى( ل�صيخ االإ�صام ابن تيمية )ج�: 14 – �س: 140( )تف�صري �صورة البقرة(،
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æ الكرمي: ورد االقرتان مع )الَعفّو( يف اإحدى روايات الرتمذي حلديث عائ�صة  

يف دعاء ليلة القدر وفيه قوله ¤ : )قويل: اللهم اإنك عفو ]كرمي[ تب العفو ف�عف 
عني()51(، وال �صك اأن عفو اهلل ومغفرته ما هو اإال اأثٌر من اآثار كرمه وف�صله ورحمته، اإال اأن 

زيادة )كرمي( يف احلديث بعد قوله )عفو( ال اأ�صل لها حيث ورد احلديث من طرق عديدة، 
وخرجه اأ�صحاب اجلوامع وال�صنن وامل�صانيد، دون زيادة ا�صم )كرمي(.

æ الرحيم: ورد االقرتان مع )الَغُفور( )71 مرة( منها قوله تعالى:{ ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  

ڄ    ڄ} ]البقرة:192[، ومرة واحدة مع �صفة الرحمة العامة يف قول اهلل تعالى: { ھ   
وحكمة  ۇ}]الكهف:58[،  ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ  
ذلك - واهلل اأعلم - االإ�صارة اإلى »اأن مغفرة اهلل  لعبده مع ا�ستحقاقه للعقوبة مبقت�سى 
عدله؛ اإن هو اإل اأثر من اآثار رحمته �سبحانه«)52(. واالإ�صارة كذلك اإلى »اأن وراء املغفرة 
منازَل رفيعة من الإك��رام، ودرج��ات عليا من الف�سل والإنعام، ويف ذلك تقوية لداعي 
الرجاء يف ح�سول املغفرة، وحٌث على التعر�ض ملزيد من الرحمة بالإقبال على العمل 
ال�سالح، والإكثار من الطاعات«)53(، ولعل احلكمة يف تقدمي )الغفور( على )الرحيم( اأن 
املغفرة تخلية و�صامة من الوزر والذنوب، والرحمة حتلية وغنيمة من االأجر والثواب، والتخلية 
مقدمة على التحلية، وال�صامة مطلوبة قبل الغنيمة، ويف ذلك يقول ابن القيم: »وملا كان دفع 

ال�سر مقدماً على جلب اخلري قدم ا�سم )الَغُفور( على )الرحيم( حيث وقع«)54(.

æ احلليم: ورد االقرتان مع )الَغُفور( )4 مرات( منها قوله تعالى:{ ڱ   ڱ  ڱ  

ں    ں }]البقرة:235[، واحلكمة من ذلك - واهلل اأعلم - االإ�صارة اإلى »اأن من مقت�سى 

)51( رواه الرتمذي و�صححه االألباين يف �صحيح الرتمذي برقم )3513(، ثم نبه ال�صيخ االألباين يف ال�صل�صلة ال�صحيحة اإلى اخلطاأ 
لها يف �صيء من  اأ�صل  بعد قوله: )عفو( زيادة: )كرمي(! وال  ا�صم )الكرمي( يف احلديث وقال: »وقع يف �صنن الرتمذي  يف زيادة 
امل�صادر املتقدمة، وال يف غريها ممن نقل عنها، فالظاهر اأنها مدرجة من بع�س النا�صخني اأو الطابعني« حتى قال: »واأما التحقيق 
فيقت�صي عدم ذكرها مطلقًا؛ اإال لبيان اأنه ال اأ�صل لها« ال�صل�صلة ال�صحيحة )ج�:7- �س:1011 - 1012( برقم احلديث: )3337(.

)52( )وهلل االأ�صماء احل�صنى( لل�صيخ عبدالعزيز اجللّيل )�س: 147(.
)53( )مطابقة اأ�صماء اهلل احل�صنى( للدكتورة جناء كردي )�س: 321(.

)54( )بدائع الفوائد( البن القيم )ج�: 1 - �س: 80(.
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عليها«)55(،  يوؤاخذهم  ول  عليهم،  ويتوب  عباده،  ذنوب  يغفر  اأنه   - �سبحانه   - حلمه 
التق�سري يف جانبه، ول  الذي ل ي�ستفزه  »اإن��ه )احلليم( �سبحانه-  ابن عا�صور:  ويقول 
يغ�سب للفعلة، ويقبل املعذرة، وبالتايل فاإن من مقت�سيات حلمه -�سبحانه- اأن يغفر 

ذنوب عباده، ويتوب عليهم، ول يوؤاخذهم عليها«)56(.

æ ال�سكور: ورد االقرتان مع )الَغُفور( )3 مرات( منها قوله تعالى:{ ی  

ی  یجئ  حئ     مئ  ىئ}]فاطر:30[، وال�صر يف ذلك - واهلل اأعلم - االإ�صارة 
اإلى اأن اهلل »يغفر ذنوب عباده وي�سفح عن �سيئاتهم، واإذا اأح�سنوا وعملوا �ساحلاً مل 
تكن ذنوبهم ال�سالفة لتحول بينهم وبني ثواب اهلل لهم، و�سكره على طاعتهم له«)57(.

ہ  ھ   ھ     تعالى:{  قوله  ورد االقرتان مع )الَغُفور( مرة واحدة يف  الودود:   æ

ھ  ھ  ے     ے   ۓ} ]الربوج :13-14[، وال�صر يف ذلك -واهلل اأعلم- للداللة على 
اأن مغفرته لعباده، وقبوله لتوبتهم هي من موجبات حمبته للم�صتغفرين املنيبني، وكما قال 
اأ�ساء اإليه ول يحبه، وكذلك قد يرحم من ل  ابن القيم: »فاإن الرجل قد يغفر ملن 
يحب، والرب -تعالى- يغفر لعبده اإذا تاب اإليه، ويرحمه ويحبه مع ذلك، فاإنه يحب 

التوابني، واإذا تاب اإليه عبده اأحبه ولو كان منه ما كان«)58(.

ۆ    ۆ   اب( )9 مرات( منها قوله تعالى:{  æ الرحيم: ورد االقرتان مع )التَّوَّ

ۈ  ۈ  ٴۇ}]التوبة:104[، وال�صر يف ذلك - واهلل اأعلم - االإ�صارة اإلى اأن »توفيق 
اهلل  لعباده اإلى التوبة، ثم قبولها منهم، وتوبته عليهم، مع ا�ستحقاقهم للعقوبة 

مبقت�سى عدله -�سبحانه، ما هو اإل اأثر من اآثار رحمته«)59(.
اب( مرة واحدة بعد ذكر احلدود ال�صرعية يف زنى  æ احلكيم: ورد االقرتان مع )التَّوَّ
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)55( )وهلل االأ�صماء احل�صنى( لل�صيخ عبدالعزيز اجللّيل )�س: 564(.
)56( تف�صري )التحرير والتنوير( البن عا�صور عند تف�صري ]البقرة:225[.

)57( )وهلل االأ�صماء احل�صنى( لل�صيخ عبدالعزيز اجللّيل )�س: 575(.
)58( )التبيان يف اأميان القراآن( البن القيم )�س:146(.

)59( )وهلل االأ�صماء احل�صنى( لل�صيخ عبدالعزيز اجللّيل )�س:149-150( بت�صرف ي�صري.
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مئ  ىئ  يئ  جب   تعالى:{  واأحكام املاعنة، يف قوله  ن، وقذف املح�صنات،  املُح�صَ غري 
حب   خب  مب  ىب   يب}]النور:10[، ولعل احلكمة من االقرتان: االإ�صارة اإلى لطف 
اهلل وتدبريه  يف اأن ت�صريع تلك احلدود هو حلكمة بالغة: وهي ا�صت�صاح النا�س، و�صيانة 
جمتمعاتهم، وحفظ اأعرا�صهم، والتف�صل على املذنبني باإمهالهم، من اأجل اأن يتوبوا وينيبوا، 
ل النَّظِر  اأوَّ فاإنَّ الذي يظهُر يف  وهذا من كمال العلم واحلكمة والرحمة،  قال الزرك�صي: » 
نِب  اأن الفا�سلة: {  ڄ   ڄ}؛ لأن الرحمَة منا�سبٌة للتوبة، وخ�سو�ساّ من هذا الذَّ
العظيم، ولكنَّ ههنا معنى دقيٌق من اأجله قال: {يب} وهو اأن ُيَنبَِّه على فائدة 
َكِم، فلهذا  رْتُ عن هذه الفاح�سة العظيمة، وذلك من َعِظيِم احْلِ م�سروعية اللَِّعاِن وهي ال�سَّ
كان {يب} بليغاّ يف هذا املقام دون {  ڄ}«)60(، وقال ابن عا�صور: »هذا تذييل مِلَا 
باأنه  التف�سل من اهلل والرحمة منه، واملوؤذنة  امل�ستملة على  العظيمة  مرَّ من الأحكام 
تواب على من تاب من عباده، واملثبتة بكمال حكمته -تعالى- اإذ و�سع ال�سدة مو�سعها، 
والرفق مو�سعه، وكف بع�ض النا�ض عن بع�ض، فلما دخلت تلك الأحكام حتت كل هذه 
ال�سفات تذيياًل... ويف ذكر و�سف )احلكيم( هنا مع و�سف )تواب(  ال�سفات كان ذكر 
اإ�سارة اإلى اأن يف هذه التوبة حكمة، وهي ا�ست�سالح النا�ض«)61(. كما اأن هناك حكمة اأخرى 
من االقرتان وهي االإ�صارة اإلى اأن التوفيق للتوبة والعمل ال�صالح ال يناله كل اأحد، بل هو مرتبط 
وغناه،  بعدله  ِه  غيِّ يف  هذا  ويرتك  وكرمه،  بف�صله  للتوبة  هذا  فيوفق  وحكمته،  اهلل   بعلم 
اخلالية  االأيام  ا�صتغال  اإلى  واملبادرة  واالإنابة  للتوبة  وفق  من  فال�صعيد  احلكيم.  التواب  وهو 
الفانية لاأيام الباقية، واأال يكون ممن كره اهلل انبعاثهم فثبطهم وخذلهم وتركهم يف طغيانهم 
يعمهون!، قال تعالى مب�صرًا نبيه ¤ واأ�صحابه من املهاجرين واالأن�صار  بعد جهادهم يف 

تبوك: {ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   غزوة 
ۉ    ۉ  ې  }]التوبة:117[، يف مقابل تثبيطه  بعدله وحكمته للمنافقني، وترك 

)60( )الربهان يف علوم القراآن( للزرك�صي: )ج�:1 - �س: 91(.
)61( تف�صري )التحرير والتنوير( البن عا�صور عند تف�صري ]النور: 10[.
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اإعانتهم على اجلهاد لكونهم ال ي�صتحقون هذا الف�صل العظيم، قال تعالى: {  ہ  ھ  
ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ}]التوبة:46[، ولهذا ينبغي احلذر من ت�صويف التوبة واال�صتغفار، واأن يحر�س 
، من اأجل قبول التوبة، واالعانة على الطاعة والذكر  امل�صلم على امل�صارعة واالنابة اإلى اهلل 

والعمل ال�صالح، والهروب من دائرة التثبيط واخلذالن وال حول وال قوة اإال باهلل العظيم. 

�س�بعً�: الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء:

æ الأثر العلمي العتق�دي:

اهلل  هو الذي مل يزل -وال يزال- بالعفو معروفًا، وبالغفران وال�صفح عن عباده 
مو�صوفًا، كل اأحد م�صطر اإلى عفوه ومغفرته، كما هو م�صطر اإلى رحمته وكرمه، وقد وعد 
باالغتفار،  واالعتذار  بالعطاء،  الدعاء  قابل  فهو   باأ�صبابها،  اأتى  ملن  والعفو  باملغفرة 
واالإنابة باالإجابة، والتوبة بغفران احلوبة، واإذا تاب العبد اإلى اهلل ب�صوؤاله، تاب اهلل عليه 

بنواله وعطاياه، وكلما تكررت التوبة تكرر القبول.

æ الأثر العملي:

وعفوه . 1 لذنوبهم،  وغفرانه  لعباده،  رحمته  على  و�صكره  وحمده  اهلل    حمبة 
ملعا�صيهم، وتوبته على ظلمهم، مع ظهور اآثار هذا ال�صكر واحلمد واملحبة على 
املوؤمن يف توقي معا�صي اهلل يف جميع �صوؤون احلياة، ومتى ما زّلت القدم ووقع 
ويطرد  التواب(،  العفو  الغفار  )الغفور  اهلل  اأ�صماء  فليتذكر  الذنب،  يف  املوؤمن 

الياأ�س والقنوط من قلبه، ويح�صن الظن بربه الذي يغفر الذنوب جميعًا.
فتح باب الأمل والرجاء يف مغفرة الذنوب، والبعد عن القنوط وتعاظم غفران الذنوب . 2

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   تعالى:{  ق��ال  كما  ك��رثت  اأو  ك��ربت  مهما 
ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ    ۆ}]الزمر: 53[. 

االإكثار من االأعمال ال�صاحلة واحل�صنات؛ الأنها من اأ�صباب احل�صول على مغفرة . 3
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)62( )اجلواب الكايف( البن القيم )�س: 26(.
)63( رواه البخاري برقم )2442( ورواه م�صلم برقم )2580(.

ڳ   ڳ    ڳ    ڳ   {گ    : اهلل  قال  ال�صالفة؛  لل�صيئات  -تعالى-  اهلل 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ}]طه:82[.

تعظيم اهلل -�صبحانه، وعدم التجروؤ على املعا�صي اتكااًل على مغفرته ورحمته، واعتمادًا . 4
ح�سن  »بل  القيم:  ابن  يقول   ، باهلل  الظن  �صوء  من  ذلك  واأن  وكرمه،  عفوه  على 
الظن ينفع من تاب وندم، واأقلع وبدل ال�سيئة باحل�سنة، وا�ستقبل بقية عمره 
قال  اأح�سن الظن بعدها، فهذا ح�سن ظن، والأول غرور،  باخلري والطاعة، ثم 

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   تعالى:{ے   اهلل 
ۆ  ۈ   ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ}]البقرة:218[، فجعل هوؤلء اأهل الرجاء ل 

البطالني والفا�سقني، وقال تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ      
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ}]النحل: 119[، 
ي�سع  فالعامِل  فعلها،  ملن  الأ�سياء غفور رحيم  بعد هذه  اأن��ه  -�سبحانه-  فاأخرب 

الرجاء موا�سعه، واجلاهل املغرت ي�سعه يف غري موا�سعه«)62(.

بتوبة عبده، وهذا . 5 يفرح  الذي  الغفور  التواب  الرحيم  الرب  احلياء من اهلل  
احلياء اإذا متكن من القلب اأثمر تعظيمًا هلل  وحياًء منه، ومبادرة اإلى طاعته 

وترك معا�صيه قدر اجلهد واال�صتطاعة.
جماهدة النف�س على التخلق بخلق ال�صفح عن النا�س و�صرت اأخطائهم وعوراتهم، . 6

والعفو عنهم، ومقابلة ال�صيئة باحل�صنة، قال ¤: )ومن �سرت م�سلمً� �سرته اهلل 
يوم القي�مة()63(.

ث�منً�: مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء:

اُر - التَّواُب( من اأ�صماء االأفعال الدالة على �صفات اهلل الفعلية  )الَعفّو - الَغُفوُر - الَغفَّ
)اْلَعْفو وامْلَُعاَفاة - امْلَْغِفَرة واْلُغْفَران - التَّْوب(، وهي �صفات تتعلق بامل�صيئة، اإن �صاء اهلل فعلها - 
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�صبحانه - واإن �صاء مل يفعلها؛ ولذا كان من املنا�صب دعاء اهلل  والثناء عليه، والتو�صل اإليه 
بهذه االأ�صماء، يف حاجات العبد التي تنا�صب معانيها، كاحلالة التي ي�صعر فيها العبد بالندم 
ومن  ربه   حق  يف  وتق�صريه  لنف�صه،  وظلمه  واملعا�صي،  الذنوب  من  يداه  اقرتفت  ما  على 

:{ ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ      ذلك قوله تعالى عن مو�صى 
گ      گ}]الق�ص�س:16[، وقد دعا اهلل عباده اإلى ا�صتغفاره عند عمل ال�صوء اأو ظلم 

النف�س بالذنوب فقال �صبحانه:{گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں   ڻ}]الن�صاء:110[، وجاء عن اأبي هريرة ›: اأن ر�صول اهلل  ¤ كان يقول 

يف �صجوده:)اللهم اغفر يل ذنبي كله، ِدّقه وجله، واأوله واآخره، وعلنيته و�سره()64(.

ت��سعً�: لط�ئف واأقوال:
اهلل  فق�ل  ذنبي،  يل  اغفر  اللهم  فق�ل:  ذنبً�  عبد  )اأذنــب   :¤ النبي  قال    æ

تب�رك وتع�لى: اأذنب عبدي ذنبً�، فعلم اأن له رّبً� يغفر الذنب وي�أخذ ب�لذنب، ثم 

ع�د ف�أذنب فق�ل: اأي ربي اغفر يل ذنبي، فق�ل تب�رك وتع�لى: اأذنب عبدي ذنبً�، 

فعلم اأن له رّبً� يغفر الذنب وي�أخذ ب�لذنب، ثم ع�د ف�أذنب فق�ل: اأي ربي اغفر يل 

اأن له رّبً� يغفر الذنب وي�أخذ  اأذنب عبدي ذنبً�، فعلم  ذنبي فق�ل تب�رك وتع�لى: 

ب�لذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل م� �س�ء()65(.

æ كان رجل من اأهل ال�صام ذا باأ�س، وكان يفد اإلى عمر بن اخلطاب ›، ففقده عمر!، 

فقال: ما فعل فالن بن فالن؟ فقالوا: يا اأمري املوؤمنني تتابع يف هذا ال�صراب )يق�صدون اخلمر(!، 
فدعا عمر كاتبه، وقال: اكتب: من عمر بن اخلطاب اإلى فالن بن فالن، �سالم عليك، فاإن 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ    } اإل هو:  اإل��ه  ال��ذي ل  اإليك اهلل  اأحمد 
ڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ}  ]غافر:3[، ثم قال الأ�صحابه: ادعوا اهلل لأخيكم اأن ُيقِبل بقلبه، 

ويتوب اهلل عليه، فلما بلغ الرجل كتاب عمر ›، جعل يقراأه ويردده ويقول: { ڤ   ڦ  ڦ  
)64( رواه م�صلم برقم )483(.

)65( متفق عليه: اأخرجه البخاري برقم )7507( وم�صلم برقم )2758(.
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ڦ  ڦ  ڄ} ، قد حذرين عقوبته، ووعدين اأن يغفر يل، فلم يزل يرددها على نف�صه، ثم 
بكى!، ثم نزع فاأح�صن النزع، فلما بلغ عمر خربه قال: هكذا فا�سنعوا، اإذا راأيتم اأخاً لكم زل زلة، 

ف�سددوه ووفقوه وادعوا اهلل له اأن يتوب عليه، ول تكونوا اأعواناً لل�سيطان عليه«)66(.

اب(  æ  قال تعالى: {  ى  ائ  ائ      ەئ}]اال�صراء:25[، يف تف�صري )الأوَّ
يقول �صعيد بن امل�صيب: »هو الرجل يذنب ذنباً ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب«)67(.

æ قال الربيع بن �صبيح: »�صكا رجٌل اإلى احل�صن الب�صري اجلدوبة، فقال له: ا�ستغفر 
اهلل، و�صكا اآخر اإليه: الفقر، فقال له: ا�ستغفر اهلل، وقال له اآخر: ادع اهلل اأن يرزقني ولداً، 
فقال له: ا�ستغفر اهلل، و�صكا اإليه اآخر: جفاف ب�ستانه، فقال له: ا�ستغفر اهلل، فقلت للح�صن: 
اأتاك رجال ي�سكون اأنواعاً فاأمرتهم كلهم بال�ستغفار!، فقال: ما قلت من عندي �سيئاً، اإن 

اهلل -تعالى- يقول يف �صورة )نوح(: { ی  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ   ٱ    ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ}]نوح:12-10[«)68(.

æ قال بكر بن �صليمان ال�صواف: »دخلنا على مالك بن اأن�س يف الع�صية التي ُقب�س 

فيها، فقلنا: يا اأبا عبد اهلل! كيف جتدك؟، قال: ما اأدري ما اأقول لكم؟، اإل اأنكم �ستعاينون 
غدا من عفو اهلل ما مل يكن لكم يف ح�ساب! قال: ثم ما برحنا حتى اأغم�صناه«)69(.

æ  قال البخاري: �صمعت بع�س اأ�صحابنا يقول: عاد حماد بن �صلمة، �صفيان الثوري، فقال 
�صفيان: »يا اأبا �سلمة، اأترى اهلل يغفر ملثلي؟!، فقال حماد: واهلل لو خريت بني حما�سبة اهلل 
اإياي، وبني حما�سبة اأبوي، لخرتت حما�سبة اهلل؛ وذلك لأن اهلل اأرحم بي من اأبوي«)70(.

æ  قال عبدال�صمد بن يزيد: �صمعت الف�صيل بن عيا�س يقول: »اإذا اأتاك رجل ي�سكو 
ل يحتمل  اأقرب للتقوى، فاإن قال:  اأخي اعف عنه، فاإن العفو  يا  اإليك رجاًل؛ فقل: 

)66( )حلية االأولياء وطبقات االأ�صفياء( الأبي نعيم االأ�صفهاين )ج�: 4 – �س: 97- 98(، وذكره ابن كثري يف تف�صريه عند 
تف�صري ]غافر: 3[.

)67( تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري ]االإ�صراء: 25[.
)68( تف�صري )اجلامع الأحكام القراآن( للقرطبي، وتف�صري )لباب التاأويل يف معاين التنزيل( للخازن عند تف�صري ]نوح: 12-10[.

)69()ح�صن الظن باهلل( البن اأبي الدنيا )�س: 61( رقم االأثر )85(.
)70( )�صري اأعام النباء( للذهبي )�س: 1566( عند حديثه عن ترجمة )حماد بن �صلمة بن دينار الب�صري برقم: 1826(.
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مثاًل  تنت�سر  كنت حت�سن  ف��اإن  قل:  اهلل   اأم��رن  كما  اأنت�سر  ولكن  العفو،  قلبي 
مبثل، واإل فارجع اإلى باب العفو، فاإنه باب اأو�سع، فاإنه من عفا واأ�سلح فاأجره على 

اهلل، و�ساحب العفو ينام الليل على فرا�سه، و�ساحب النت�سار يقلب الأمور«)71(.

بكاء  وبكى  ثم قطعها  بليغة،  االأموي عبدامللك بن مروان خطبة  »خطب اخلليفة   æ

�صديدًا!، ثم قال: يا رب!، اإن ذنوبي عظيمة، واإن قليل عفوك اأعظم منها، فامح بقليل 
يكتب  كالم  كان  لو  وق��ال:  فبكى!،  الب�صري  احل�صن  ذلك  فبلغ  ذنوبي،  عظيم  عفوك 

بالذهب لكتب هذا الكالم«)72(.

æ قال �صفيان بن عيينة: كان دعاء مطرف بن عبداهلل: »اللَُّهمَّ اإن اأ�ستغفرك مما 
تبت اإليك منه ُثمَّ عدت فيه، واأ�ستغفرك مما جعلته َلك َعلَى نف�سي ُثمَّ مل اأف ِبِه، 
وقال  َما قد علمت«  فيه  قلبي  ِب��ِه وجهك فخالط  اأردت  اأن  واأ�ستغفرك مما زعمت 
ف��اإن مل تر�ض عنا  ار���ض عنا،  »اللهم  يقول:  وا�صع: كان مطرف بن عبداهلل  حممد بن 

فاعف عنا، فاإن املولى يعفو عن عبده وهو عنه غري را�ض«)73(.

ملا اأخرج ال�صلطان »ابن قاوون« �صيخ االإ�صام ابن تيمية من �صجنه يف م�صر،   æ

طلب منه اأن يفتيه بقتل من اآذاه من العلماء والق�صاة الواقعني يف البدعة، والذين اأفتوا 
بقتل ابن تيمية مرارًا! فعّظم �صيخ االإ�صام اأولئك الق�صاة والعلماء، واأنكر اأن ينال اأحدا 
منهم ب�صوء، وقال لل�صلطان: اإذا قتلت هوؤلء ل جتد بعدهم مثلهم!، ومن اآذان فهو 
زال  وما  لنف�سي،  اأنت�سر  واأن��ا ل  ينتقم منه،  ف��اهلل  ور�سوله  اآذى اهلل  وم��ن   ، ح��لٍّ يف 
ممن  وهو   - خملوف«  »ابن  املالكية  قا�صي  بلغ  فلما  و�صفح.  عنهم  َحُلم  حتى  بال�صلطان 
ظاهر على �صيخ االإ�صام – فعل ابن تيمية قال: ما راأينا مثل ابن تيمية!، حر�سنا عليه 

فلم نقدر عليه، وقدر علينا ف�سفح عنا وحاجج عنا«)74(.

)71( )حلية االأولياء( لاأ�صفهاين )ج�: 8 - �س: 112( عند حديثه عن ترجمة )الف�صيل بن عيا�س(.
)72( )تهذيب الكمال( للمزي )ج�: 18- �س: 411 - 412( عند حديثه عن ترجمة )عبد امللك بن مروان بن احلكم(.

)73( كا القولني يف )حلية االأولياء وطبقات االأ�صفياء( الأبي نعيم االأ�صفهاين )ج�: 2 – �س: 207(.
)74()البداية والنهاية( لاإمام اأبن كثري )�س: 2134( يف اأحدث �صنة )709 ه�(.

واُب اُر - التَّ المجموعة الثامنة والعشرون : الَعفوُّ - الَغُفور - الَغفَّ
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æ قال االأ�صمعي: راأيت اأعرابيا اأخذ بحلقتي باب الكعبة وهو يقول: »�سائلك واقف 

عند بابك، قد ذهبت اأيامه، وبقيت اآثامه، وانقطعت �سهوته، وبقيت تبعاته، فار�ض 
عنه، واإن مل تر�ض عنه؛ فاعف عنه غري را�ض«)75(.

æ »قال اال�صمعي: ملا ح�صرت احلجاج الوفاة اأن�صاأ يقول:
   يا ربِّ قد حلَف العداُء واجتهدوا    باأنني رجٌل من �ساِكِني الن���اِر
اِر    اأيحلفون على َعمياَء ويَحُه�������������������مُ    ما ِعلمُهم بكرمِي العفِو غفَّ

بن  عمر  وق��ال  فبهما!.  جن��ا  اإن  ت��اهلل  فقال:  الب�صري  احل�صن  بذلك  فاأُخرب  ق��ال 
عبدالعزيز: ما ح�سدت احلجاج عدو اهلل على �سيء ح�سدي اإّياه على حبه القراآن واإعطائه 
اأهله، وقوله حني ح�سرته الوفاة: اللهم اغفر يل فاإن النا�ض يزعمون اأنك ل تفعل!«)76(.
ظلمنا  وق��د  ظلمنا،  عمن  نعفوا  اأن  اأمرتنا  اإن��ك  »اللهم  فقال:  اأعرابي  دعا   æ

اأنف�سنا فاعف عنا«)77(.

æ قال �صيخ االإ�صام ابن تيمية رحمه اهلل: »ما انتقم اأحد قط لنف�سه اإل اأورثه ذلك 
 ¤ ه اهلل تعالى، وهذا مما اأخرب به ال�سادق امل�سدوق  اأع��زَّ ُذًل يجده يف نف�سه، فاإذا عفا 
اً()78(«)79(، وقال يف مو�صع اآخر: »واهلل عليٌم  حيث يقول: )ما زاد اهلل عبدا بعفٍو اإل عزَّ
اأ�سباب  يف  وقعوا  اإذا  ثم  ُيف�سدهم،  عما  ونهاهم  ُي�سلحهم،  عباَده مبا  اأم��َر  رحيٌم،  حكيٌم 
الهالك مل يوؤَيِّ�ْسهم من رحمته، بل جعل لهم اأ�سباباً يتو�سلون بها اإلى رفع ال�سرر عنهم؛ 
ُئهم على  ولهذا قيل :  اإن الفقيَه كلَّ الفقيِه الذي ل ُيوؤَيِّ�ُض النا�َض من رحمة اهلل، ول ُيجرِّ
اأُْذِن��ُب،  اإنِّ  ل�سيخه:  ق�ال بع�سهم  اأذن��ب،  كلما  بالتوبة  العبد  يوؤمر  معا�سي اهلل؛ ولهذا 
ق�ال: ُتْب!، ق�ال: ثم اأَُعوُد، ق�ال: ُتْب!، ق�ال: ثم اأَُعوُد، ق�ال: ُتْب!، قال: اإلى متى؟!، ق�ال: 

يطان«)80(. ِزَن ال�سَّ اإلى اأن حُتْ
)75()جمهرة خطب العرب( الأحمد زكي �صفوت )ج�: 3 – �س: 330(.

)76()البداية والنهاية( لاإمام اأبن كثري )�س: 1404( يف اأحدث �صنة )95 ه�(.
)77()البيان والتبيني( الأبي عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ  )�س: 516(.

)78( رواه م�صلم برقم )2588(.
)79()جامع امل�صائل( ل�صيخ االإ�صام ابن تيمية )املجموعة االأولى – �س: 170( حتقيق: حممد عزيز �صم�س، واإ�صراف: بكر اأبو زيد. 

)80()جمموع فتاوى ابن تيمية( جمع عبدالرحمن القا�صم )ج�: 7 – �س: 492(.
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الـمجـمـوعـ 29ـة

مو�سوع الأ�سم�ء: اْلَقْهُر

) 104 - 103 - 102(

�ُر �ُر - اجَلبَّ الَق�ِهُر - الَقهَّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

æ  الَق�ِهُر: ورد يف القراآن الكرمي مرتني يف قوله تعالى: { مئ  ىئ     يئ  جب  

خب  مب  ىب}]االأنعام:18[، وقوله تعالى: {ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ}]االأنعام:61[، ومل 

يرد اال�صم يف ال�صنة ب�صند �صحيح.

�ُر: ورد يف القراآن الكرمي )6 مرات(، اقرتن يف جميعها با�صمه -�صبحانه  æ  الَقهَّ

)الواحد(، منها قوله تعالى:{ ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ}]الرعد:16[، 
ومن ال�صنة حديث عائ�صة   قالت: كان النبي ¤ اإذا ت�سور من الليل)1(، قال: 
العزيز  بينهم�  وم�  والأر�ــس  ال�سم�وات  رب  القه�ر،  الواحد  اهلل  اإل  اإله  )ل 

الغف�ر()2(.

�ُر: ورد يف القراآن الكرمي مرة واحدة يف قول اهلل تعالى: {   ۆ   æ اجَلبَّ

ومن  ۅ}]احل�صر:23[،  ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ       
)ي�أخذ  يقول:  وهو  املنرب،  ¤ على  اهلل  ر�سول  راأي��ت  قال:  ابن عمر   ال�صنة حديث 

اجلب�ر   �سم�واته واأرا�سيه بيديه()3(.

)1( ت�صور: اأي تلوى وتقلب ليا يف فرا�صه.
)2( رواه الن�صائي و�صححه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )4693(.

)3( رواه م�صلم برقم )2788(.



579

ث�نيً�: املعنى اللغوي:

�ُر: ا�صمان يرجعان يف معناهما اإلى اأ�صل واحد، ف�)الَقاِهُر(:  æ  الَق�ِهُر- الَقهَّ

اأبنية  من  وهو  والَغلَبة،  الَقْهر  كثري  ار(:  و)القهَّ ب�)اْلَقْهِر(،  للمو�صوف  فاعل  ا�صم 
ار،  وقهَّ قاِهٌر  فهو  َقْهرًا،  َيْقَهر  َقَهَر  فعلهما:  )الَقاِهر(،  الفاعل  ا�صم  من  املبالغة، 
والَقْهُر: ال�سيطرة والَغلَبة، والأخذ من فوق، و�سرف ال�سيء عن طبيعته على �سبيل 
الإجلاء، مع متام القوة وال�سلطان، وقهرت ال�سيء: غلبته، وعلوت عليه، مع اإذلله 
اُر(:  الَقهَّ )الَقاِهُر  واهلل  ر�ساهم،  غري  من  اأي  قهراً:  اأخذتهم  وتقول  بال�سطرار، 
قهر خلقه ب�سلطانه وقدرته، و�سرفهم على ما اأراد طوعاً وكرهاً)4(، قال ابن جرير: 
»)القاهر(:  البغوي:  وقال  عليهم«)5(،  العايل  خلقه،  امل�ستعبد  املذلِّل  »)الَقاِهُر(: 
الغالب، ويف القهر زيادة معنى على القدرة، وهو منع غريه عن بلوغ املراد«)6(، وقال 
ابن اجلوزي: »)الَقاِهُر(: الذي قهر اخللق َف�َسْرَفهم على ما اأراد طوعا وكرها، فهو 
�سيء  كل  قهر  الذي  ار(:  )القهَّ  .. والتَّْذِليِل،  التَّ�ْسِخرِي  عليهم، وهم حتت  املُ�ْسَتْعِلي 

�لَُه، فا�ست�سلم وَذلَّ له«)7(. َفَذلَّ

�ُر: �صيغة مبالغة على وزن )َفّعال(، وله ثاث معان: æ  اجَلبَّ

عليه،  وحّتم  واأكَرَهه،  َقَهَره،  اأي  والإكراه:  القهر  مبعنى  الإجبار)8(  من   )1

)4( انظر: )ل�صان العرب( البن منظور )ج�: 5 - �س: 120(: مادة: )قهر(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )ج�:5- 
�س:35( مادة: )قهر(، و)املفردات( للراغب االأ�صفهاين )ج�: 2 - �س :535( مادة: )قهر(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة 

الأحمد خمتار عمر )مادة: ق ه� ر(، و)اأ�صماء اهلل احل�صنى: درا�صة يف البنية والداللة( الأحمد خمتار عمر )�س:72(.
)5( تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري: ]االأنعام:18[.
)6( تف�صري )معامل التنزيل( للبغوي عند تف�صري: ]االأنعام:18[.

)7( تف�صري )زاد امل�صري( البن اجلوزي عند تف�صري: ]االأنعام:18[ و ]يو�صف:39[.
ار( مبعنى قهار:  اأن )َجبَّ )8( �صيغة املبالغة القيا�صية )َفّعال( ت�صتق يف االأ�صل من الفعل الثاثي، ولذا يرى بع�س العلماء 
 ،) ار( مبعنى القهر واالإِكراه من )اأجرب( ال من )َجرَبَ م�صتق من )جربه على(، وخالف الكثري من اأهل اللغة ذلك وقال: )َجبَّ
ااًل من اأَفعل اإال يف حرفني وهو  وهو وزن �صماعي ال قيا�صي، وي�صتق من االأفعال املزيدة غري الثاثية، قال الفّراء: »مل اأَ�صمع َفعَّ
اك من اأَدرْكُت« انظر )ل�صان العرب( البن منظور )ج�:4- �س:113(، وتف�صري )اللباب يف علوم الكتاب(  ُت، وَدرَّ ار من اأَْجرَبْ َجبَّ

البن عادل احلنبلي عند تف�صري ]احل�صر:23[، و)�صاأن الدعاء( للخطابي )�س: 48(.

اُر اُر - الَجبَّ المجموعة التاسعة والعشرون : الَقاِهُر - الَقهَّ
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ار، ومن هذا املعنى قوله  واألزمه، وت�صريف فعله: اأجرَب ُيجرب اإجبارًا، فهو جُمرِب وَجبَّ
على  جَترُبهم  كي  وُم�َصْيِطٍر  �َصلٍَّط  مِبُ اأي  ۈ}]ق:45[:  ۈ   ۆ   ۆ    } تعالى: 
اُر(: الذي َجرَب َخْلَقُه على ما  الُهَدى وتقهرهم على االإميان)9(، قال قتادة: »)اجَلبَّ
اُر(: الذي َيْقَهر العباد على ما اأراد من اأمٍر  ي�ساء«)10(، وقال ابن االأثري: »)اجَلبَّ
اُر(: القهار، داَن كلُّ �سيء  ونهي«)11(، وقال الهرا�س وهو يعدد معاين اال�صم: »)اجَلبَّ
لعظمته، وخ�سع كل خملوق جلربوته وعزته؛ فهو ُيْجرِبُ عباده على ما اأراد مما 

اقت�سته حكمته وم�سيئته؛ فال ي�ستطيعون الفكاك منه«)12(.

2( من اجَلرْبِ مبعنى الإ�سالح: اأي املُ�سِلح لالأمور، من َجرَبَ الك�سر اإذا اأ�سلحه، 
وَجرَبَ الفقري اإذا اأغناه، وت�صريف فعله: جرَبَ َيجرُب َجرْبَا، فهو جاِبر وجبَّار، واأ�صل اجَلرب 
وارحمني  يل  اغفر  )اللهم   :  ¤ قوله  ومنه  الَقْهر)13(،  من  ب�سرب  ال�سيء  اإ�سالح 
َواجرُبيِن واهدين وارزقني( )14(، قال ابن االأثري: »)َواجرُبن( اأي اأغنني، من جرب 

اُر(:   رّد عليه ما ذهب منه وعّو�سه«)15(، وقال ابن جرير: »)اجَلبَّ اأي:  اهلل م�سيبته؛ 
امل�سلح اأمور خلقه، امل�سرفهم فيما فيه �سالحهم«)16(، وقال الهرا�س وهو يعدد معاين 
القلوب  ك�سر  ويجرب  عباده،  من  ال�سعفاء  �سعف  يجرب  ال��ذي  ��اُر(:  »)اجَل��بَّ اال�صم: 
واأغنى  ك�سري،  من  جرب   فكم  وجالله؛  لعظمته  اخلا�سعة  اأجله،  من  املنك�سرة 
)9( انظر: )ل�صان العرب( البن منظور )ج�:4- �س:113( مادة: )جرب(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )ج�:1- �س:502( 
مادة: )جرب(، وتف�صري )اللباب يف علوم الكتاب( البن عادل احلنبلي عند تف�صري ]احل�صر:23[، و)الفائق يف غريب احلديث( 

للزخم�صري )ج�:1–�س:416(، و)الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون( لل�صمني احللبي )ج�:10–�س:293(: ]احل�صر:23[.
)10( تف�صري )القراآن العظيم( البن كثري عند تف�صري ]احل�صر:23[، نقل فيه قول قتادة.
)11( )النهاية يف غريب احلديث واالأثر( البن االأثري )ج�:1 – �س:235( مادة )جرب(.

)12( )�صرح الق�صيدة النونية( للهرا�س )ج�:2 – �س: 104(.
 ،)48 )�س:  للخطابي  الدعاء(  و)�صاأن  )جرب(،  مادة   )535: �س   -  2 )ج�:  االأ�صفهاين  للراغب  )املفردات(  انظر   )13(
تف�صري:  عند  للقرطبي  القراآن(  الأحكام  )اجلامع  وتف�صري  – �س:416(،  )ج�:1  للزخم�صري  احلديث(  غريب  يف  و)الفائق 

]احل�صر:23[، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ج ب ر(.
)14( رواه الرتمذي و�صححه االألباين يف �صحيح الرتمذي برقم )233(.

)15( )النهاية يف غريب احلديث( البن االأثري )ج�:1 - �س: 236(.
)16( تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري: ]احل�صر:23[.
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من فقري، واأعز من ذليل، واأزال من �سدة، وي�سر من ع�سري؟، وكم جرب من م�ساب، 
فوفقه للثبات وال�سرب، واأعا�سه من م�سابه اأعظم الأجر؟، فحقيقة هذا اجلرب هو 

اإ�سالح حال العبد بتخلي�سه من �سدته ودفع املكاره عنه«)17(.

3( من التجرب، مبعنى العظمة واجلالل والقوة والكربياء والعلو، قال الزجاجي: 
اٌر اإذا فاتت الأيدي  ية والكربياء والعظمة .. تقول العرب: نخلة َجبَّ اُر(: ذو اجَلرْبّ »)اجَلبَّ
اُر(: الذي  اٌر«)18(، قال ابن كثري: »)اجَلبَّ طوًل وارتفاعا .. وجتربَّ فالن فهو متَجرٌب وَجبَّ
ُ اإل ِلَعَظَمِتِه«)19(، ومن ذلك قول النبي  ¤  يف ركوعه:  ية اإل له، ول التََّكربُّ ل تليق اجَلرْبّ
)�سبح�ن ذي اجلربوت وامللكوت والكربي�ء والعظمة()20(، قال ابن قتيبة: »جربوته: 
اُر( يف اأ�سماء الرب -تعالى؛ ف�سر  ه، اأي: تعظمه«)21(، وقال ابن القيم: »واأما )اجَلبَّ جتربُّ
باأنه الذي يجرب الك�سري، ويغني الفقري، والرب -تبارك وتعالى- كذلك، ولكن لي�ض هذا 
وكان  با�سمه )املتكرب(، واإنا هو من )اجلربوت(،  ار(؛ ولهذا قرنه  ا�سمه )اجَلبَّ معنى 
اُر(  النبي ¤ يقول: )�سبح�ن ذي اجلربوت وامللكوت والكربي�ء والعظمة()22(، ف��)اجَلبَّ

ا�سم من اأ�سماء التعظيم كاملتكرب وامللك والعظيم والقهار«)23(.

: ث�لثً�: املعنى ف حق اهلل 
تدبريه،  رد  اأح��د  ي�صتطيع  فا  يريد،  مبا  خلقه  يدبر  »ال��ذي  �ُر:  الَقهَّ الَق�ِهُر   æ

اُر(: الذي قهر اجلبابرة  واخلروج من حتت قهره وتقديره«)24(، قال اخلطابي: »)الَقهَّ
»)الَقاِهُر(  من عتاة خلقه بالعقوبة، وقهر اخللق كلهم باملوت«)25(، ويقول احلليمي: 

)17( )�صرح الق�صيدة النونية( للهرا�س )ج�:2 – �س: 104(.
)18( )ا�صتقاق اأ�صماء اهلل( الأبي القا�صم الزجاجي )�س: 240(.

)19( تف�صري )القراآن العظيم( البن كثري عند تف�صري ]احل�صر:23[.
)20( رواه اأبو داود �صححه االألباين يف �صحيح اأبي داود برقم )873(.

)21( )تف�صري غريب القراآن( البن قتيبة )�س: 19(.
)22( رواه اأبو داود �صححه االألباين يف �صحيح اأبي داود برقم )873(.

)23( )�صفاء العليل( البن القيم )ج�: 2 - �س: 755 - 756(.
)24( تف�صري )لباب التاأويل يف معاين التنزيل( للخازن عند تف�صري: ]االأنعام: 18[.

)25( )�صاأن الدعاء( الأبي �صليمان اخلطابي )�س: 53(.
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ويكون  وي��ح��زن،  ويغم  ويثقل،  ي�سق  ما  ذل��ك  يريد، فيقع يف  يدبر خلقه مبا  ال��ذي 
اأح��د رد تدبريه، واخل��روج من  اأو بع�ض اجل��وارح، فال ي�ستطيع  منه �سلب احلياة، 

اُر( الذي َيقهر ول ُيقهر بحال«)26(، وقال اإبن كثري: »{ مئ  ىئ   تقديره.. و)الَقهَّ
قاب، وذلَّت له اجلبابرة، وعنت  يئ  جب}]االأنعام:18[، اأي: هو الذي خ�سعت له الرِّ
له الوجوُه، وقهَر كلَّ �سيء، ودانت له اخلالئق، وتوا�سعت لَعَظَمة جاللِه وكربيائِه 
ُحْكِمِه  وحت��ت  يديه،  بني  وت�ساءلت  وا�ستكانت  الأ�سياء،  وُق��ْدرِت��ه  ِه  وُع��ُل��وِّ وعظمِته 
َوَقْهِرِه.. { ہ  ہ  ھ  ھ }]اإبراهيم:48[، اأي: الذي قهر كلَّ �سيء وغلََبه، 
اُر(  قاب، وخ�سعت له الألباب«)27(، ويقول ال�صيخ عبدالرحمن ال�صعدي: »)الَقهَّ ودانت له الرِّ

لكل �سيء الذي خ�سعت له املخلوقات، وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره«)28(.

ويغني  الكبري،  يجرب  الذي  اخللق،  �صائر  له  واأذع��ن  العباد،  جميع  قهر  »ال��ذي  �ُر:  اجَلبَّ  æ

اُر(: الذي َجرَبَ خلَقه على ما ي�ساء من اأمره«)30(، وقال ابن جرير:  الفقري«)29(، قال قتادة: »)اجَلبَّ
اُر(: الذي  اُر(: امل�سلُح اأمَر عباده، القاهُر لهم بقدرته« )31(، ويقول البي�صاوي: »)اجَلبَّ »)اجَلبَّ
اُر(  »)اجَلبَّ اأ�سلحه«)32(. ويقول اخلطابي:  اأو جرب حالهم مبعنى  اأراده،  جرب خلقه على ما 
الذي جرب اخللق على ما اأراد من اأمره ونهيه«)33(، وقال ابن القيم: »قال حممد بن كعب: 
اأن يع�سوا ربهم  اأدق �ساأناً من  اأراد، واخللق  اُر( لأنه جرب اخللق على ما  اإنا �سمي )اجَلبَّ
اُر(: الذي قهر جميع املخلوقات،  طرفة عني اإل مب�سيئته«)34(، وقال ال�صيخ ال�صعدي: »)اجَلبَّ
ودانت له املوجودات، واعتلى على الكائنات، وجرب بلطفه واإح�سانه القلوب املنك�سرات« )35(.

)26( )االأ�صماء وال�صفات( للبيهقي )ج�: 1 - �س  163 - 164(واأورد فيه قول احلليمي.
)27( تف�صري )القراآن العظيم( البن كثري، عند تف�صري: ]االأنعام:18[، و]اإبراهيم:48[.

)28( تف�صري ال�صعدي ف�صل )�صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( )�س: 18(.
)29( تف�صري ال�صعدي عند تف�صري: ]احل�صر:23[. )�س: 792(.

)30( تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري: ]احل�صر:23[،واأورد فيه قول قتادة.
)31( تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري:  ]املائدة: 22[.

)32( تف�صري )اأنوار التنزيل وا�صرار التاأويل( للبي�صاوي عند تف�صري: ]احل�صر:23[.
)33( )�صاأن الدعاء( الأبي �صليمان اخلطابي )�س: 48(.

)34( )�صفاء العليل( البن القيم )ج�:2 - �س: 757(.
)35( )تي�صري اللطيف املنان يف خا�صة تف�صري القراآن( لل�صعدي )�س: 25(.



583

رابعً�: الفروق بني الأ�سم�ء:

�ُر: قيل اإن )الَقاِهر( الذي يدبر خلقه مبا يريد، فا ي�صتطيع اأحد  æ الَق�ِهُر - الَقهَّ

اُر( الذي َيقهر وال ُيقهر، قال احلليمي: »)الَقاِهُر( الذي يدبر خلقه مبا  رد تدبريه، و)الَقهَّ
يريد، فيقع يف ذلك ما ي�سق ويثقل، ويغم ويحزن، ويكون منه �سلب احلياة، اأو بع�ض 
الذي  اُر(  .. و)الَقهَّ رد تدبريه، واخل��روج من تقديره  اأح��د  ي�ستطيع  اجل��وارح، فال 
َيقهر ول ُيقهر بحال«)36(، وبهذا املعنى والفرق ف�»)الَقاِهر( هو الذي له علو القهر 
الكلي املطلق باعتبار جميع املخلوقات وعلى اختالف تنوعهم فهو قاهر فوق عباده، 
يدبرهم مبا يريد -�سبحانه، فال يقوى اأحد اأن ينازعه اأو يغالبه، بل كل �سيء حتت 
ار( فهو الغالب ملن ع��اداه، الذي له علو القهر باعتبار  اأما )الَقهَّ قهره و�سلطانه .. 
على  والطغاة  للظاملني  القهر  كثري  فاهلل    .. املقهور  نوعية  باعتبار  اأو  الكرة، 

مر الع�سور وكر الدهور، كما قال -�سبحانه- عن كرة اإهالكه للمجرمني:{ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې     ې    ىى  
ائ  ائ  ەئ} ]الق�ص�س:58[، وهو -�سبحانه- قهار لأعظم الطغاة واأكابر 

املجرمني كما قال �سبحانه:{ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ        ٹٹ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ}]الق�ص�س:78[«)37(.

اِر( من )التجرب( اأي: امللك  �ُر: بالنظر اإلى املعنى الثالث ال�صم )اجَلبَّ �ر - الَقهَّ æ اجَلبَّ

ار(  اِر( من اأ�سماء التعظيم، و)الَقهَّ العظيم املتعال املتكرب، فاإن الفرق بنّيٌ وا�صح، يف كون )اجَلبَّ
ار( املتعظم  اِر(: )اجَلبَّ اِر( و)الَقهَّ الغالب املذلِّل امل�ستعِبد، قال اجل�صا�س: »الفرق بني )اجَلبَّ
اأما  اإل��ى تعظيمها،  بها  ال��ع��وارف  ذات��ه تدعو  اأن  واملعنى:  ي��زل اهلل ج��ب��اراً،  ب��الق��ت��دار، ومل 

ار(: هو الغالب ملن ناواأه، اأو كان يف حكم املناوي، مبع�سيته اإياه«)38(. )الَقهَّ

)36( )االأ�صماء وال�صفات( للبيهقي )ج�: 1 - �س  163 - 164(.
)37( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�س:386-387( )القهار(. بت�صرف ي�صري

)38( )اأحكام القراآن( للج�صا�س )ج�: 4 -  �س: 42( بت�صرف ي�صري.
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اأي:   ) اِر( من )الإجبار( و)اجَلرْبِ والثاين ال�صم )اجَلبَّ االأول  املعنى  اإلى  وبالنظر 
الذي ُيجرب عباده على ما فيه �سالحهم، فيمكن اأن يقال: اأن اال�صمني يجتمعان يف اأن مراد 
اهلل  وتقديره الكوين حادث ال حمالة، وال ي�صتطيع اأحٌد الفكاك منه، وال رده اأو دفعه، 
واهلل  هو امل�ستعلي على اجلميع، وهو القاهر فوق عباده، فاإذا ُنظر اإلى هذا الَقَدر 
اُر(  ره  فهو خري و�صاح، واهلل  هو )اجَلبَّ الكوين احلتمي بالن�صبة اإلى فاعله ومقدِّ
اأج��رب ع��ب��اده على م���راده ال��ك��ون، ال��ذي فيه م��ن احِل��ك��م اخلفية، وامل�سالح  ال��ذي 
يح�سره  اأو  و�سف  به  يحيط  ل  ما  احلميدة،  والعواقب  اجلليلة،  واملنافع  املرعية، 
فيما  امل�سرفهم  اأم��ور خلقه،  ب�»امل�سلح  اُر(:  )اجَلبَّ ابن جرير  االإمام  عّرف  ولذا  عقل، 
فيه �سالحهم«)39(، واأما اإذا ُنِظر اإلى هذا الَقَدر من جهة املفعوالت واملخلوقات فقد يكون 
مكروهًا لها، ثقيا عليها، وال ت�صتطيع رده اأو دفعه، فهي مقهورة بهذا املنظور، واهلل  
َفه على ما اأراد طوعاً وكرهاً،  رَّ �لَُه، َو�سَ اُر(: الذي قهر كل �سيء، َفَذلَّ هو )الَقاِهُر الَقهَّ
اُر(: امل�سلُح اأمَر عباده، القاهُر لهم بقدرته«)40(،  قال ابن جرير يف مو�صع اآخر: »)اجَلبَّ

ولو اأخذنا )املوت( مثًا، فهو قدر كوين حتمي على الب�صر كما قال �صبحانه: {ۈ   ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې}]الن�صاء:78[، وقال تعالى: {ۉ  ۉ      ې  ې  
احلديث  يف  جاء  كما  للعبد  مكروه  واملوت  ې  ې  ى  ى}]اجلمعة:8[، 

القد�صي: )وم� ترددت عن �سيء اأن� ف�عله ترددي عن نف�س املوؤمن، يكره املوت واأن� اأكره 
م�س�ءته()41(، ومع ذلك ففيه خري كثري، و�صاح عظيم، وِحكٌم جليلة، اإما لذاته واإما لغريه، 

اٌح منه، قالوا: يا ر�صول  يٌح وُم�ْسرَتَ كما اأخرب النبي ¤ عندما مرت به جنازة فقال: )ُم�ْسرَتِ
اُح منه؟ فقال: العبد املوؤمن ي�سرتيح من ن�سب الدني�، والعبد  يُح وامْلُ�ْسرَتَ اهلل، ما امْلُ�ْسرَتِ
اُر(  العب�د والبلد وال�سجر والــدواب()42(، فاهلل  هو )اجَلبَّ الف�جر ي�سرتيح منه 

)39( انظر تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري: ]احل�صر:23[. 
)40( انظر تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري: ]املائدة: 22[.

)41( رواه البخاري برقم )6502(.
)42( متفق عليه: رواه البخاري برقم )6512( وم�صلم برقم )950(.
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اُر(  الذي اأراد املوت وقّدره وحّتمه على العباد ملا فيه من اخلري وال�صاح، وهو )الَقاِهُر الَقهَّ
الذي دبر اخللق مبا يريده، فيقع يف ذلك ما َي�صقُّ عليهم وَيثُقل، وَيُغمُّ وُيْحِزُن، وُيْبَغ�س وُيْكَره، 
ويكون منه املوت، فا ي�صتطيع اأحد رد تدبريه اأو اخلروج من تقديره، جلَّ جاله، وتعالى ثناوؤه، 

وتباركت اأ�صماوؤه، وتقد�صت �صفاته .. واهلل اأعلم واأحكم.

خ�م�سً�: ال�سفة امل�ستقة:

ار(  و)الَقهَّ )الَقاِهر(  -�صبحانه  ا�صميه  من  امل�صتقة  ال�صفة  �ُر:  الَقهَّ  - الَق�ِهُر   æ

مئ  ىئ     يئ   »�سفة )اْلَقْهِر( وهي �سفٌة من �سفات الأفعال«)43(، قال تعالى: { 
ڦ   ڦ   تعالى:{ڦ    وق��ال  ىب}]االأنعام:18[،  مب   خب   جبحب  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ}]يو�صف:39[.
وت( اأي العظمة  ��رَبُ ار( »�سفة )اجْلَ �ُر: ال�صفة امل�صتقة من ا�صمه  )اجَلبَّ æ اجَلبَّ

 :¤ قوله  االأول  فمن  فعل«)44(،  كو�سف  الإ�سالح  مبعنى  )االإجبار(  و�سفة  ذات،  كو�سف 
)�سبح�ن ذي اجلربوت وامللكوت والكربي�ء والعظمة()45(، قال ابن قتيبة : »)جربوته(: 
¤ كان يقول بني  النبي  اأن   : ابن عبا�س   الثاين حديث  اأي: تعظمه«)46(، ومن  ه،  جت��ربُّ
ال�صجدتني: )اللهم اغفر يل وارحمني َواجرُبين واهدين وارزقني()47(،  قال ابن االأثري: 

»)َواجرُبين( اأي اأغنني، من جرب اهلل م�سيبته؛ اأي: رّد عليه ما ذهب منه وعّو�سه«)48(.

�س�د�سً�: فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى:

ِبرُي: ورد  اقرتان اال�صمني  مع  ا�صم اهلل )الَقاِهر(  مرة  واحدة يف   ِكيُم اْلَ æ احْلَ

مئ  ىئ     يئ  جبحب  خب  مب  ىب}]االأنعام:18[، وحكمة ذلك -  قوله تعالى:{ 
)43( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�س: 387 - 569( )القهار - القاهر(.

)44( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�س: 278( )اجلبار(.
)45( رواه اأبو داود �صححه االألباين يف �صحيح اأبي داود برقم )873(.

)46( )تف�صري غريب القراآن( البن قتيبة )�س: 19(.
)47( رواه الرتمذي و�صححه االألباين يف �صحيح الرتمذي برقم )233(.

)48( )النهاية يف غريب احلديث( البن االأثري )ج�:1 - �س: 236(.
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واهلل اأعلم - اأن »ا�سم اهلل )الَقاِهُر( يلقي يف القلب معنى القهر والفوقية هلل -تعالى، 
، فيمتلئ القلب خوفاً ووجاًل من اهلل، حتى اإذا اأخذ الروع  واأنهما خمت�سان باهلل 
اأنه  لنف�سه  -تعالى-  اهلل  فيها و�سف  التي  التالية  اأتته اجلملة  ماأخذه  النف�ض  من 
)حكيم خبري( فتلقي يف القلب الراحة والطمئنان؛ لأنهما تدلن على كمال �سلطان 
واخلري  واخل��ربة،  احلكمة  على مقت�سى  ذل��ك  وجريان  اأم��ره،  ونفاذ  -تعالى-  اهلل 

وال�سداد، فتطمئن النفو�ض من اخلوف وت�سكن عن القلق وال�سطراب«)49(.

تعالى:           قوله  يف  واحدة  مرة  ار(  )اجَلبَّ -�صبحانه  ا�صمه  مع  االقرتان  ورد   : ُ املَُتَكربِّ  æ

{ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       
 - ذلك  يف  وال�صر  ۅ}]احل�صر:23[،  ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ  
اُر( مقروناً ب� )الَعِزيز  واهلل اأعلم - كما قال ابن القيم: »جعل اهلل -�سبحانه- ا�سمه )اجَلبَّ
ن ال�سمني الآخرين، وهذه الأ�سماء  واملَُتَكرب(، وكلُّ واحٍد من هذه الأ�سماء الثالثة يت�سمَّ
 ) ُ )املَُتَكربِّ اُر(،  )اجَلبَّ ف�  ُر(،  وِّ امْلُ�صَ اْلَباِرُئ  اِلُق  )اخْلَ وهي  الثالثة  الأ�سماء  نظري  الثالثة 
ر( تف�سيل ملعنى  وِّ يجريان جمرى التف�سيل ملعنى ا�سم )الَعِزيز(، كما اأن )اْلَباِرئ امْلُ�صَ
اُر( من اأو�سافه يرجع اإلى كمال القدرة، والعزة، وامللك؛ ولهذا  اِلق(، ف� )اجَلبَّ ا�سم )اخْلَ
الثالث  ال�سفات  هذه  ذكر  »ووج��ه  عا�صور:  ابن  ويقول  احل�سنى«)50(،  اأ�سمائه  من  كان 
باطمئنان  اإل  ي��وؤذن  ل  ال�سفات  من  اآن��ف��اً  ذك��ره  ما  جميع  اأن  )املهيمن(؛  �سفة  عقب 
باأمر م�سرتك  ت��وؤذن  )املهيمن(  �سفة  واأن  اأمورهم،  واإ�سالح  بهم،  ربهم  لعناية  العباد 
ب�سفة  واأتبعت  �سيء،  يعجزه  ل  غالب  اهلل  اأن  النا�ض  ليعلم  )العزيز(؛  ب�سفة  فعقبت 
)اجلبار( الدالة على اأّنه م�سخر املخلوقات لإِرادته، ثم �سفة )املتكرب( الدالة على اأنه 
ذو الكربياء، ي�سغر كل �سيء دون كربيائه، فكانت هذه ال�سفات يف جانب التخويف، 

اُم املُوؤِْمُن( يف جانب الإِطماع«)51(. و�ُس ال�صَّ كما كانت ال�سفات قبلها )امَلِلُك الُقدُّ
)49( )وهلل االأ�صماء احل�صنى( لل�صيخ عبدالعزيز اجللّيل )�س: 417(.

)50( )�صفاء العليل( البن القيم )ج�: 2 - �س: 757(.
)51( تف�صري )التحرير والتنوير( البن عا�صور عند تف�صري: ]احل�صر: 23[.
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�س�بعً�: الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء:

æ الأثر العلمي العتق�دي:

اهلل  هو الواحد القهار، العزيز اجلبار، الذي ق�صم ظهور اجلبابرة، واأذل رقاب 
االأكا�صرة، وقطع االآمال باحلافرة .. فهو - �صبحانه - القاهر فوق عباده، ومن �صواه فهو 
مربوب مقهور .. خلق احلجارة ال�صديدة و�صّلَط عليها احلديد يك�صرها ويفتتها، و�صّلَط على 
احلديد النار تذيبه وتك�صر قوته، و�صّلَط على النار املاء يخمدها ويطفئها، و�صّلَط على املاء 
الهواء يفتته ويبخره، وكم من اإن�صان يتمنى اأن يولد له فا يولد له، واأن ال ي�صيب في�صيب، 
ويريد اأن يعز فيذل، واأن ي�صتغني فيفتقر ..  وذلك من اآيات كمال القاهر اجلبار، الواحد 

القهار -�صبحانه.  

æ  الأثر العملي:

 تعظيم اهلل  واخلوف منه، والتعلق به، والتوكل عليه وحده -�صبحانه، وقطع . 1
العائق باالأ�صباب املقهورة مع فعلها؛ الأن حقيقة التوكل هي متام االعتماد على 
اهلل -تعالى- مع متام الثقة بكفايته واإعانته؛ الأنه املتفرد بت�صريف اأمور عباده؛ 
¤ يف الركوع وال�صجود قوله: )�سبح�ن ذي اجلربوت  اأذكاره   ولهذا كان من 

وامللكوت والكربي�ء والعظمة()52(.

التوا�صع هلل   بقبول حكمه وما نزل من احلق، والتوا�صع للخلق، والرفق . 2
بهم، وترك التجرب والتكرب عليهم، مع دوام االنك�صار هلل اجلبار، واالفتقار 
ويدمي  ويغفر ذنبه،  اأن يجرب اهلل ك�صره،  املغفرة منه، رغبة يف  اإليه، وطلب 

فقره اإليه.  

قلب . 3 يف  يثمر  وهذا  االفتقار،  من  ويغنيهم  عباده  ك�صر  يجرب  الذي  )اجلبار(  معاين  من 

)52( رواه اأبو داود �صححه االألباين يف �صحيح اأبي داود برقم )873(.
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املوؤمن حمبة اهلل  واالنك�صار بني يديه، وطلب احلاجات منه وحده؛ وكان من دعائه ¤ 
بني ال�صجدتني: )اللهم اغفر يل وارحمني َواجرُبين واهدين وارزقني()53(.

باأمره . 4 الظاملني  يقهر  اأن  على  قادر  القاهر   اهلل  الأن  القوة؛  باأ�صباب  االأخ��ذ 
الكوين، لكنه جعل العباد مبتلني بتدبريه ال�صرعي لتظهر اآثار اأ�صمائه فيهم، فا 
بد للموحدين اأن ي�صتعينوا باهلل القاهر اأواًل، ثم يتقنوا االأخذ باأ�صباب القوة عند 

اللقاء لينت�صروا على االأعداء.

الثقة باهلل، والتوكل عليه؛ الأنه  قهار جبار، ال يعجزه �صيء يف االأر�س وال يف . 5
ال�صماء، ويقدر على ما ال يقدر عليه غريه، ومهما بلغت قوة املخلوقني فاهلل قاهر 

فوقهم، ونوا�صيهم بيده، وهو الواحد القهار، قال تعالى: {   ۇئ   ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ېئېئ  ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی}]غافر:16[.

ث�منً�: مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء:

�ُر( من االأ�صماء الدالة على �صفات اهلل الفعلية )اْلَقْهِر  �ُر - اجَلبَّ )الَق�ِهُر - الَقهَّ

وت(، وكل �صيء يف الوجود فهو حتت قهر اهلل  رَبُ واجلرب واالإجبار(، اأو ال�صفة الذاتية )اجْلَ
و�صلطانه، خا�صع جلربوته وعظمته، وكربيائه وقدرته؛ ولذا كان من املنا�صب دعاء اهلل - 
امل�صلم باخلوف  االأ�صماء؛ حال �صعور  اإليه، بهذه  والتو�صل  والثناء عليه،  �صبحانه وتعالى - 
واخل�صية والظلم من عدو متكرب جبار، فريفع امل�صلم يديه اإلى ال�صماء، قائًا : يا رب، ياذا 
ار( ما جاء من  القهر واجلربوت، اكفنيه مبا �صئت .. وباملعنى الثاين ال�صمه -�صبحانه )اجَلبَّ
: اأن النبي  ¤ كان يقول بني ال�صجدتني: )اللهم اغفر يل وارحمني  حديث ابن عبا�س 
َواجرُبيِن واهدين وارزقني()54(، قال ابن االأثري: »)َواج��رُبِن( اأي اأغنني، من جرب 

اهلل م�سيبته؛ اأي: رّد عليه ما ذهب منه وعّو�سه«)55(.
)53( رواه الرتمذي و�صححه االألباين يف �صحيح الرتمذي برقم )233(.
)54( رواه الرتمذي و�صححه االألباين يف �صحيح الرتمذي برقم )233(.

)55( )النهاية يف غريب احلديث( البن االأثري )ج�:1 - �س: 236(.
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ت��سعً�: لط�ئف واأقوال:
æ  قال النبي ¤: )حقٌّ على اهلِل اأن ل يرتفع �سيٌء من الدني� اإل و�سَعه()56(، 

يقول ال�صيخ ابن عثيمني: »كل ارتفاع يكون يف الدنيا فاإنه لبد اأن يوؤول اإلى انخفا�ض، 
فاإن �سحب هذا الرتفاع ارتفاع وعلو يف النفو�ض؛ فاإن الو�سع اإليه اأ�سرع، لأن الو�سع 
يكون عقوبة، اأما اإذا مل ي�سحبه �سيء، فاإنه لبد اأن يرجع ويو�سع، كما قال اهلل تبارك 

وتعالى: {  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  
ې  ې  ې  ې            ى   اأي ظهر فيه من كل نوع: {   ، ۅ  ۉ  ۉ}  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئ}]يون�س:24[، ذهبت كلها، كل هذه الزينة، وكل هذا 

النبات الذي اختلط من كل �سنف، كله يزول كاأن مل يكن، وهكذا الدنيا كلها تزول 
كاأن مل تكن، حتى الإن�سان نف�سه يبدو �سغرياً �سعيفاً، ثم يقوى، فاإذا انتهت قوته 
عاد اإلى ال�سعف والهرم، ثم اإلى الفناء والعدم، فما من �سيء ارتفع من الدنيا اإل 

.)57(» و�سعه اهلل 

اإلى  بع�سهم  فبكى  اأهلها،  بني  ُف��رق  قرب�ض  فتحت  »ملا  ق��ال:  نفري  بن  جبري  عن   æ

بع�ض، فراأيت اأبا الدرداء ›، جال�ساً وحده يبكي!، فقلت: يا اأبا الدرداء ما يبكيك يف يوم 
اأعز اهلل فيه الإ�سالم واأهله؟، فقال: ويحك يا جبري!، ما اأهون اخللق على اهلل اإذا اأ�ساعوا 
اأمره، بينما هي اأمة قاهرة ظاهرة لهم امللك، تركوا اأمر اهلل ف�ساروا اإلى ما ترى!«)58(.

æ  قال تعالى خمربًا عن االآيات التي بعثها  على قوم فرعون نكااًل وعذابًا ب�صبب 

ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    {ڃ   وعتوهم:  طغيانهم 
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ }]االأعراف: 133[، قال البقاعي: »{ ڃ} 

)56( رواه البخاري برقم )2872(.
)57( )�صرح ريا�س ال�صاحلني( لل�صيخ ابن عثيمني )ج�:3 - �س:533-534( رقم  احلديث )611(.

)58()حلية االأولياء( لاأ�صفهاين )ج�:1 - �س:216 - 217( عند حديثه عن ترجمة ال�صحابي اجلليل  )اأبي الدرداء ›( 
واأخرجه االإمام اأحمد يف )الزهد( )برقم: 763 – �س: 117( والطربي يف تاريخه )ج�:3 - �س:318(.
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ِد الِكبار؛ الذي َيْقتُل البقَر فما دوَنها، والّظلمَة  ق والنار مع املطر، والرَبَ اأي: الّرعد والرَبْ
والّريَح ال�ّسديدة التي عّمت اأر�َسهم وطافت بها؛ وملّا كان ذلك رمّبا اأخ�سبت به الأر�ُض، 
اأخ��رب اأّن��ه اأر�سل ما ُيف�ِسُد ذل��ك، فقال: { چ}: وملّ��ا كان اجل��راُد رمّب��ا طار وقد اأبقى 
�سيئاً، اأخرب مبا َي�ستمرُّ  لزقاً يف الأر�ض حتى ل يدَع بها �سيئاً، فقال: { چ}: وهو 
َبى الذي ل اأجنحة له، وهو اأ�سغر اجلراد، اأو �سيٌء �سغرٌي بجناٍح اأحمر ..  رِّ والدَّ غاُر الذَّ �سِ
غاٌر كالقردان يعني القراد، .. وملّا رمّبا كان عندهم �سيٌء خمزوناً مل ي�سْل اإليه  اأو َدوابُّ �سِ
ذلك، اأخرب مبا َي�ْسُقُط َنْف�ُسُه يف الأكل َفُيف�ِسُده اأو ُينق�سه فقال: { چ}: فاإّنها عّمت 
جميع اأماكِنهم، وكانت تت�ساقط يف اأطعمِتهم، ورمّبا وثبت اإلى اأفواههم حني يفتحونها 
ِمياَهُهُم  ف��اإّن  چ}:   } فقال:  امل�سرَب  اأف�سد  ما  اأتبعه  باملاأكل،  رُّ  َي�سُ ما  مّت  وملّ��ا  لالأكل!، 
ُم ال�ّسجَر واحلجارَة وجميع الأر�ض يف حقِّ الِقْبِط، واأما  انقلبت كلُّها دماً منتناً، وعمَّ الدَّ

بنو اإ�سرائيل ف�ساملون من جميع ذلك«)59(.

ِبِهْم  َهْملََجْت  »واإن  والذنوب:  املعا�صي  اأهل  عن  الب�صري  احل�صن  يقول   æ
لهم  وتعاقبت  جال،  الرِّ بهم  ]واأطافت  اْلِبَغاُل)61(،  ِبِهْم  َوَطْقَطْقت  اِذيُن)60(،  اْلرَبَ

الأموال[، اإن ُذلَّ املع�سية لفي قلوبهم، اأبى اهلل اإل اأن ُيِذّل من ع�ساه«)62(.

æ  » قال حممد بن منتاب: اأّن ِعزَّ الدين املُو�صلي كتب اإليه فقال: كان رُجٌل يح�سر 

معنا �سوق الطعام، وكان كثري ال�سبِّ يف اأبي بكر وُعمر وعثمان  جميعا، فلما انتقلت 
اخلطبة اإلى ال�صِب يف دولة الرف�س اآنذاك، افرتى و�سب، واأكر يف الُفح�ض وخب، قلت: 
قبيٌح بك وقد �سبت اأن ت�ُسبَّ قوماً حطوا رحالهم يف اجلّنة من �سبعمائ���ة عام!، األ 

)59( تف�صري )نظم الدرر( للبقاعي، عند تف�صري: ]االأعراف: 133[.
 : واجلمع  احلوافر،  عظيم  االأرجل،  قوي  االأع�صاء،  غليظ  ِة،  اجُلثَّ �صخم  اخِلْلقة،  عظيم  اخليول،  من  نوع   : َذْوُن  الرِبْ  )60(

َبَراِذيُن، وَهْمَلَجْت: اأي �صارت �صريًا ح�صنًا يف �ُصْرعة.
وتًا ِبَحَواِفِرِها  ه فر�س، وهو عقيم ال يلد. َوَطْقَطْقت: اأي اأَحَدَثت �صَ كوب واحَلْمل، اأبوه حمار واأمُّ )61( الَبْغل: حيوان اأهلّي للرُّ

عند �صريها على اأر�س �صلبة.
)62( )اجلواب الكايف( البن القيم )�س: 67(، وما بني القو�صني زيادة ذكرها ابن عبد ربه يف )العقد الفريد( )ج�:3 - 

اِذين. �س:153( ومل يذكر فيها اْلرَبَ



591

ىئ   مئ   حئ   جئ   یی   ی   ی   ىئ     ىئ   ىئ      ېئېئ   ېئ   ۈئ   {ۈئ   ُيغنيك: 
يئ }]البقرة:134[، قال: واهلل اإن اأبا بكرٍ وُعمر وُعثمان يف الّنار، قالها يف مالأ!، 
فقام �سعر ج�سدي، فرفعت يدي اإلى ال�سماء، وقلت: اللهّم يا قاهٌر فوق عباده، يا من 
اآية، واإن كان  اإن كان هذا الكلب على احلق فاأنزل بي  اأ�ساألك  ل يخفى عليه �سيء: 
ظاملاً فاأنزل به ما يعلم هوؤلء اجلماعة اأّنُه على الباطل يف احلال، فما ا�ستتم دعاءه 
حتى َوِرَمْت عيناه، وكادت تخرج من مكانها، وا�سّود ج�سده حتى �سار كالقار، وانتفخ، 
وخرج من حلقه  �سيء َي�سرُع الطيور!، فُحمل اإلى بيته، فما جاوز ثالثة اأيام حتى 
مات، ومل يتمكن اأحد من غ�سله مما يجري من ج�سمه وعينه، وُيلقى يف احلفرة عن 

بعد وُيهال عليه الرُتاب«)63(.

æ  »�صمع رجٌل من امل�صتهزئني املتهمني يف دينهم؛ قارئًا يقراأ قوله تعالى:{ ڇ  ڇ  

 - امل��اء  اأي   - به  جت��يء  فقال:  ڎ}]امللك:30[،  ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ      ڇ   ڇ    
الفوؤو�ض واملعاول، فنام من ليلته تلك، فاأ�سبح وقد ذهب ماء عينه!، وبقي اأعمى اإلى 
اأن مات«)64(، واإمنا عوقب بذهاب ماء عينيه؛ الأن اجلزاء من جن�س العمل، نعوذ باهلل من 

اخلذالن، ومن اجلراءة على اهلل واآياته.

بحديث  فحدثنا  بالب�سرة  املحدثني  بع�ض  عند  كنا  �صعيب:  بن  اأحمد  »قال   æ

رجل  معنا  املجل�س  ويف  العلم()65(،  لط�لب  اأجنحته�  لت�سع  امللئكة  )اإن   :¤ النبي 
من املعتزلة فجعل ي�صتهزئ باحلديث، فقال: واهلل لأطرقن غداً نعلي مب�سامري، فاأطاأ 
بها اأجنحة املالئكة، ففعل، وم�سى يف النعلني، فجفت رجاله جميعاً، ووقعت فيهما 
الآِكلة«)66(، وقال الطرباين: »�صمعت اأبا يحيى زكريا بن يحيى ال�صاجي قال: كنا ن�سي يف 
بع�ض اأزقة الب�سرة اإلى باب بع�ض املحدثني، فاأ�سرعنا امل�سي، وكان معنا رجل ماجن، 

)63( )تاريخ االإ�صام( للذهبي )اجلزء االأخري )الذيل(( )ج�: 53 – �س: 117 – 118( يف حوادث �صنة )710 ه�(.
)64( تف�صري )التف�صري الكبري( لاإمام الطرباين عند تف�صري: ]امللك:30[.

)65( رواه الرتمذي و�صححه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )1956(.
)66( قال يف الل�صان: )االآِكلة: داء يقع يف الع�صو فَياأَْتِكل منه(، وهو �صبيه بالغرغرينا، وعاجها برت الع�صو الذي اأ�صيب به.

اُر اُر - الَجبَّ المجموعة التاسعة والعشرون : الَقاِهُر - الَقهَّ
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اأجنحة املالئكة، ل تك�سروها كامل�ستهزئ،  اأرجلكم عن  متهم يف دينه، فقال: ارفعوا 
فما زال من مو�سعه حتى جفت رجاله و�سقط!«)67(.

ه �صليمان بن عبد امللك )حممد بن يزيد( اإلى العراق ليطلق اأهل ال�صجون،  æ ملا وجَّ
يزيد بن عبدامللك اخلافة  تولى  فلما  اأبي م�صلم(،  بن  االأموال �صيَّق على )يزيد  ويق�صم 
َولَّى )يزيد بن اأبي م�صلم( اأفريقية، وكان )حممد بن يزيد( واليًا عليها؛ فا�صتخفى! فطلبه 
يزيد بن اأبي م�صلم، و�صدد يف طلبه! فاأُِتي به اإليه يف �صهر رم�صان عند املغرب، وكان يف يد 
يزيد بن اأبي م�صلم عنقود عنب، فقال ملحمد بن يزيد حني راآه: يا حممد بن يزيد! طاملا 
�ساألُت اهلل اأْن ميكنني منك، فقال: واأنا واهلل طاملا �ساألُت اهلل اأْن يجرين منك، فقال: 
واهلل ما اأجارك، ول اأعاذك، واإْن �سبقني َملَك املوت اإلى قب�ض روحك �سبقُته! واهلل، 
طع، وقام  النِّ ع يف  اأمر به فُكتِّف، وُو�صِ اأقتلك!، ثم  اآكل هذه احلبة من العنب حتى  ل 
ال�صياف، فاأقيمت ال�صاة؛ فو�صع يزيد العنقود ِمن يده، وتقدم لي�صلي، وكان اأهل اأفريقية 
قد اأجمعوا على قتله، فلما رفع راأ�صه �صربه رجل بعمود على راأ�صه فقتله! وقيل ملحمد بن 

يزيد: اذهب حيث �سئَت! ف�صبحان َمن قتل االأمري، وفك االأ�صري!«)68(.

وكرمه،  وعفوه  اهلل  رحمة  على  اعتمدوا  اجلهال  من  »كثري  القيم:  ابن  قال   æ

ف�سيعوا اأمره ونهيه، ون�سوا اأنه �سديد العقاب، واأنه ل يرد باأ�سه عن القوم املجرمني، 
ومن اعتمد على العفو مع الإ�سرار على الذنب فهو كاملعاند«)69(. وقال يف مو�صع اآخر: 
»ومن رحمته بهم اأن حذرهم نف�سه؛ لئال يغرتوا به؛ فيعاملوه مبا ل حَت�سن معاملُته 
]اآل عمران: 30[،  ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ}  به، كما قال تعالى: { 
قال غري واحد من ال�سلف: من راأفته بالعباد حذرهم من نف�سه، لئال يغرتوا به«)70(.

)67( )مفتاح دار ال�صعادة( البن القيم )ج�: 1 - �س: 86(.
)68( )امل�صتطرف يف كل فن م�صتظرف( ل�صهاب الدين االأب�صيهي )ج�:2 – �س: 71(، )الباب ال�صابع واخلم�صون: ما جاء يف 

الي�صر بعد الع�صر والفرج بعد ال�صدة(.
)69( )اجلواب الكايف ملن �صاأل عن الدواء ال�صايف( لاإمام اأبن القيم )�س: 27(.

)70( )اإغاثة اللهفان من م�صايد ال�صيطان( لاإمام اأبن القيم )ج�:2 - �س:175(.
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الــمــجــمــوعـــــــ 30ـــــــــة
مو�سوع الأ�سم�ء: الِوَراَثُة

)107 - 106 - 105(
ُر - الَواِرُث ُم - املُوؤخِّ املَُقدِّ

خُر - الَواِرُث ُم - الُمؤِّ المجموعة الثالثون : الُمَقدِّ



594 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

الـمجـمـوعـ 30ـة

مو�سوع الأ�سم�ء: الِوَراَثُة

)107 - 106 - 105(

ُر - الَواِرُث ُم - املُوؤخِّ املَُقدِّ

اأوًل: الدليل وعدد مرات الورود:

ُر: من اأ�صماء اهلل احل�صنى الثابتة يف ال�صنة النبوية من حديث ابن  ُم املُوؤخَّ æ املَُقدِّ

عبا�س   قال: كان النبي ¤ اإذا قام من الليل يتهجد قال: )اللهم لك احلمد، اأنت نور 
اأنت قيم ال�سموات والأر�س ومن فيهن،  ال�سموات والأر�س ومن فيهن، ولك احلمد، 

ولك احلمد، اأنت احلق، ووعدك حق، وقولك حق، ولق�وؤك حق، واجلنة حق، والن�ر 

حق، وال�س�عة حق، والنبيون حق، وحممد حق، اللهم لك اأ�سلمت، وعليك توكلت، 

وم�  م� قدمت  واإليك ح�كمت، ف�غفر يل  اأنبت، وبك خ��سمت،  واإليك  اآمنت،  وبك 

اأخرت، وم� اأ�سررت وم� اأعلنت، اأنت املقدم واأنت املوؤخر، ل اإله اإل اأنت()1(.

ورد يف القراآن الكرمي )3 مرات( منها قوله تعالى:{گ  ڳ  ڳ   æ الَواِرُث: 

ڳ  ڳ   ڱ}]احلجر : 23[، ومل يرد اال�صم يف ال�صنة ب�صند �صحيح.
ث�نيً�: املعنى اللغوي:

م  يَقدِّ َم  قدَّ فعله:  ب�)التقدمي(،  للمو�صوف  فاعل  ا�صم  ُم(:  )املَُقدِّ ُر:  املُوؤخَّ ُم  املَُقدِّ  æ

ر تاأخريَا،  َر يوؤخِّ ُر(: ا�صم فاعل للمو�صوف ب�)التاأخري(، فعله: اأخَّ م، و)املُوؤخِّ تقدميا، فهو مقدِّ
يف  ويقع  بع�ض،  على  بع�سها  الأ�سياء  ترتيب  اإحكام  والتاأخري:  والتقدمي  ر،  موؤخِّ فهو 
الأزمنة والأمكنة واملنازل املعنوية، ويكون كونيا و�سرعيا، اأما الكون: كتقدمي اأو تاأخري 

)1( رواه البخاري برقم )6317(.
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بع�ض املخلوقات على بع�ض، وكتقدمي الأ�سباب على م�سبباتها، واأما ال�سرعي: كا�سطفاء 
والعبادات،  الأعمال  بع�ض  وتقدمي  بع�س،  على  بع�صهم  وتف�صيل  اخللق،  على  الأنبياء 
ال�صعي، وتقدمي ال�صفا على املروة وغريها مما ال ح�صر له)2(، يقول  كتقدمي الطواف على 
ُم الأ�سياء، وي�سعها يف موا�سعها، فمن ا�ستحق التقدمي  ُم( الذي ُيَقدِّ ابن االأثري: »)املَُقدِّ

م«)3(. دُّ املقدِّ ُر الأ�سياء، في�سعها يف موا�سعها، وهو �سِ ُر( الذي يوؤخِّ مه .. و)املُوؤخِّ قدَّ

ثًا وِوراثًة، فهو  وارث ووريث، والِوْرث:  æ الَواِرُث: ا�صم فاعل، فعله: وِرَث يِرث ِوْرثًا واإْرْ

اأن يكون ال�سيء لقومٍ ثم ي�سري اإلى اآخرين بن�سبٍ اأو �سبب، والوارث: كل باقٍ بعد ذاهب، 
ابن جرير عند  �صلطانه)4(، قال  امللك يرث  الذي ميلك تركته، ووارث  امليت  ومنه وارث مال 
تف�صري قول اهلل تعالى: {گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ}]احلجر:23[: »ونحن َنِرُث 
اإذا جاء ذلك الأجل«)5(،  الأر�ض ومن عليها باأن ُنيت جميَعُهم، فال يبقى حيٌّ �سوانا 
وقال يف الل�صان: »)الَواِرُث(: هو الباقي الدائم الذي يرث اخلالئق ويبقى بعد فنائهم، 
واهلل  يرث الأر�ض ومن عليها، وهو خري الوارثني، اأي يبقى بعد فناء الكل، وَيْفنى 

َمن �سواه، فريجع ما كان ِمْلَك الِعباد اإليه وحده ل �سريك له«)6(.

: ث�لثً�: املعنى ف حق اهلل 

اخلطابي:  قال  بحكمته«)7(،  �صاء،  ملن  واملوؤّخر  �صاء،  ملن  »املقّدم  ُر:  املُوؤخِّ ُم  املَُقدِّ  æ

م املقادير  ر ما �ساء، َقدَّ ُم ما ي�ساء منها، ويوؤَخِّ ُر( املُْنِزُل الأ�سياَء مناِزَلها، ُيَقدِّ ُم املُوؤخِّ »)املَُقدِّ
)2( انظر: )ل�صان العرب( البن منظور )ج�: 12 - �س: 465(: مادة: )قدم( و )ج�: 4 - �س: 11(: مادة: )اأخر(، و معجم 
اللغة العربية املعا�صرة الأحمد خمتار عمر )مادة: ق د م( و)مادة: اأ خ ر(، و)في�س القدير �صرح اجلامع ال�صغري( للمناوي 

)ج�:2 – �س: 618( برقم )2367(، و)احلق الوا�صح املبني( لل�صعدي )�س:100(.
)3( )النهاية يف غريب احلديث( البن االأثري )ج�: 4 - �س: 25( )مادة: قدم( و)ج�: 1 - �س: 29( )مادة: اأخر(.

)4( انظر: )ل�صان العرب( البن منظور )ج�: 2 - �س: 199(: مادة: )ورث(، و)معجم مقايي�س اللغة( البن فار�س )ج�: 6- 
�س: 105( مادة: )ورث(، و)تف�صري االأ�صماء( الأبي اإ�صحاق الزّجاج )�س:65(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة الأحمد خمتار 

عمر )مادة: و ر ث(.
)5( تف�صري )جامع البيان( للطربي عند تف�صري: ]احلجر:23[.

)6( )ل�صان العرب( البن منظور )ج�: 2 - �س: 199(: مادة: )ورث(.
)7( )احلق الوا�صح املبني( لل�صعدي )�س:100(.

خُر - الَواِرُث ُم - الُمؤِّ المجموعة الثالثون : الُمَقدِّ
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م من اأحبَّ من اأوليائه على غريهم من عبيده، ورفع اخَلْلَق  قبل اأن يخلق اخَلْلَق، وَقدَّ
ر من  م من �ساء بالتَّوفيق اإلى مقامات ال�سابقني، واأخَّ هم فوق بع�ض درجات، وَقدَّ بع�سَ
ِعِه؛ ِلِعْلِمه مبا يف عواقِبه  ر ال�سيء عن حني َتَوقُّ �ساء عن مراِتِبهم، وَثبََّطهم عنها، واأخَّ
ُر( املنزل  ُم املُوؤخِّ م«)8(، وقال البيهقي: » )املَُقدِّ َر ملا َقدَّ ر، ول موؤخِّ َم ملا اأخَّ من احِلْكَمة، ل ُمقدِّ

لالأ�سياء منازلها، ُيقدم ما �ساء ومن �ساء، ويوؤخر ما �ساء ومن �ساء«)9(.

قال  وم�صريه«)10(،  �صيء  كل  مرجع  واإليه  خلقه،  فناء  بعد  »الباقي  الــَواِرُث:   æ

بعد  وموارثهم  اأمالكهم  وامل�سرتد  اخللق،  فناء  بعد  الباقي  »)ال���َواِرُث(  اخلطابي: 
موتهم، ومل يزل اهلل باقياً مالكاً لأ�سول الأ�سياء كلها، يورثها من ي�ساء، وي�ستخلف 
فيها من اأحب«)11(، وقال االألو�صي: »)الَواِرُث( الباقي بعد فناء اخللق قاطبة، املالك 
للملك عند انق�ساء زمان امللك املجازي، احلاكم يف الكل اأوًل واآخراً، ولي�ض لأحد اإل 

الت�سرف ال�سوري وامللك املجازي«)12(.

رابعً�: الفروق بني الأ�سم�ء:

عه يف  ُم( الذي ُيقدم ما �صاء ومن �صاء، وَي�صَ ُر - الَواِرُث: )املَُقدِّ ُم - املُوؤخِّ æ املَُقدِّ

ُر( الذي يوؤخر ما �صاء ومن �صاء، مبقت�صى حكمته، ثم يرثهم  عه  مبقت�صى احلكمة، و)املُوؤخِّ موا�صِ
)الَواِرُث(  كما قال تعالى: {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ}]مرمي:40[، 
يقول ابن جرير: »{   ڳ   ڱ}]احلجر:23[، ونحن نرث الأر�ض ومن عليها، باأن 

نيت جميعهم، فال يبقى حّي �سوانا اإذا ج��اء ذلك الأجل.. {ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ}]احلجر:24[، ولقد علمنا الأموات منكم يا بني اآدم فتقّدم 
موته، ولقد علمنا امل�ستاأخرين الذين ا�ستاأخر موتهم؛ ممن هو حّي، ومن هو حادث 

)8( )�صاأن الدعاء( الأبي �صليمان اخلطابي )�س: 87-86(.
)9( )االعتقاد والهداية اإلى �صبيل الر�صاد( للبيهقي )�س 44(.

)10( )املق�صد االأ�صنى يف �صرح اأ�صماء اهلل احل�صنى( للغزايل )�س:132(.
)11( )�صاأن الدعاء( الأبي �صليمان اخلطابي )�س: 97-96(.

)12( تف�صري )روح املعاين( لاألو�صي عند تف�صري: ]احلجر:23[.
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ڱ}]احلجر:23[،  »{ڳ    االألو�صي:  ويق��ول  بعُد..«)13(،  يحدث  مل  مم�ن  منك�م، 
اأي الباقون بعد فناء اخللق قاطبة، املالكون للملك عند انق�ساء زمان امللك املجازي، 
احلاكمون يف الكل؛ اأوًل واآخراً، ولي�ض لأحد اإل الت�سرف ال�سوري، وامللك املجازي، ويف 

هذا تنبيه على اأن املتاأخر لي�ض بوارث للمتقدم كما يرتاءى من ظاهر احلال«)14(.

خ�م�سً�: ال�سفة امل�ستقة:

ر( »�سفات  م( و)املُوؤخِّ ُر: ال�صفة امل�صتقة من ا�صميه -�صبحانه )املَُقدِّ ُم املُوؤخِّ æ املَُقدِّ
اأِْخري( وهي من �سفات الأفعال«)15(، الثابتة بالكتاب وال�صنة، قال اهلل تعالى:  )التَّْقِدمي والتَّ

{ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ      ەئ}]ق:28[، وقال تعالى: { ی    ی  جئ      
حئ  مئ  ىئ}]اإبراهيم :44[، ومن ال�صنة حديث اأدنى اأهل اجلنة منزلة، حيث قال 
الر�صول ¤: )اإن اأدنى اأهل اجلنة منزًل؛ رجل �سرف اهلل وجهه عن الن�ر ِقَبَل اجلنة، 
ومثَّل له �سجرة ذات ظل، فق�ل: اأي رب قدمني اإلى هذه ال�سجرة ف�أكون ف ظله�، فق�ل 

اهلل: هل ع�سيت اأن ت�س�ألني غريه؟، ق�ل: ل وعزتك، فقدمه اهلل اإليه�()16(، وقوله ¤: 

)ل يزال قوم يت�أخرون عن ال�سف الأول، حتى يوؤخرهم اهلل ف الن�ر()17(.

»�سفة )الوراثة( وهي من  æ  الَواِرُث: ال�صفة امل�صتقة من ا�صمه -�صبحانه )الَواِرث( 
�سفات اهلل الثابتة بالكتاب .. وهي �سفة ذات اإن كان تقدير املعنى )الباقي الدائم( الذي يوؤول 
اإليه الإرث ومنه قوله تعالى: {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ}]مرمي:40[، وتكون 
�سفة فعل اإن كان معناه الوارث جلميع الأ�سياء بعد زوال من �ساء من خلقه، اأو توريث من 

�سا ء ما �ساء يف ملكه، ومنه قوله تعالى: {ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ}]االأعراف:128[«)18(.

)13( تف�صري )جامع البيان( البن جرير الطربي عند تف�صري: ]احلجر:23 - 24[.
)14( تف�صري )روح املعاين( لاألو�صي عند تف�صري عند تف�صري: ]احلجر:23[.

)15( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�س: 529 - 536(. )املقدم واملوؤخر(.
)16( رواه االإمام احمد و�صححه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )1557(.

)17( رواه اأبو داود و�صححه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )7699(.
)18( )اأ�صماء اهلل احل�صنى( للر�صواين )�س:689(. )الوارث(.
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�س�د�سً�: فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى:

م( يف دعاء تهجده ¤ وفيه: )..  ُر: ورد االقرتان مع ا�صمه -�صبحانه )املَُقِدّ æ املُوؤخِّ

ر، ل اإله اإل اأنت()19(، واحلكمة من ذلك – واهلل اأعلم – اأن الكمال  م واأنت املوؤخِّ اأنت املقدِّ

ال يتم يف معنى التقدمي اأو التاأخري اإال باجتماعهما، فهما من االأ�صماء املزدوجة املتقابلة التي 
ال يطلق واحد مبفرده على اهلل اإال مقرونًا باالآخر، فاإن الكمال يف اقرتانهما، ال افرتاقهما، 
يقول ابن القيم: »فهذه الأ�سماء املزدوجة جتري الأ�سماء منها جمرى ال�سم الواحد 
الذي ميتنع ف�سل بع�ض حروفه عن بع�ض، فهي واإن تعددت جارية جمرى ال�سم 

الواحد، ولذلك مل جتئ مفردة، ومل تطلق عليه اإل مقرتنة فاعلمه«)20(.

�س�بعً�: الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء:

æ الأثر العلمي العتق�دي:

ُم( وهو )املُوؤِّخُر( املنزل االأ�صياء منازلها، يقّدم ما �صاء منها، ويوؤخر  اهلل   هو )املَُقدِّ
ما �صاء بحكمته، وهذا التقدمي يكون كونيًا كتقدمي بع�س املخلوقات على بع�س، وتاأخري بع�صها 
على بع�س، كتقدمي الأ�صباب على م�صبباتها، وال�صروط على م�صروطاتها، ويكون �صرعيًا كما 
ل بع�س عباده على بع�س، وقّدمهم  ل بع�صهم على بع�س، وَف�صّ ل االأنبياء على اخللق، وَف�صّ َف�صّ
ب�صيء من  اأخر منهم  ر من  واأخَّ االأو�صاف،  و�صائر  واالأخ��اق،  والعمل،  واالإمي��ان،  العلم،  يف 
ذلك وكل هذا تبعًا حلكمته، وهو )الَواِرُث( الباقي بعد فناء اخللق، الذي اإليه مرجع كل �صيء 

وم�صريه، كما قال �صبحانه: {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ}]مرمي:40[.

æ الأثر العملي:

 التعلق باهلل وحده، والتوكل عليه؛ الأنه -�صبحانه- ال مقدم ملا اأخر، وال موؤخر ملا قّدم، . 1
فمهما حاول الب�صر من تقدمي �صيء مل يرد اهلل  تقدميه، اأو تاأخري اأمر مل يرد اهلل 

)19( رواه البخاري برقم )6317(.
)20( )بدائع الفوائد( البن القيم )ج�:1 – �س: 167(.
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-تعالى- تاأخريه؛ فلن ي�صتطيعوا، وهذا يخل�س القلب من اخلوف من املخلوق اأو رجائه؛ 
وهو  املوؤخر  وهو  املقدم  فهو  وح��ده،  ب��اإذن اهلل  اإال  تاأخريه  اأو  �صيء  تقدمي  الأنه ال ميلك 

الوارث الذي يحفظ ما يبقى للعبد بعد موته من مال وولد وهو خري الوارثني.  

التقدم احلقيقي النافع هو التقدم اإلى طاعة اهلل  وجنته ومر�صاته، والتاأخر عن ذلك هو . 2
التاأخر احلقيقي املذموم، اأما التقدم يف الدنيا والتاأخر عنها فلي�س مبقيا�س للتقدم والتاأخر؛ 
التقدم  لنيل  الكرميني  اال�صمني  بهذين  ربه -�صبحانه-  اإلى  يتو�صل  اأن  للم�صلم  ينبغي  ولذا 
احلقيقي عنده -�صبحانه، وترك كل ما يوؤخر عن جنته ومر�صاته، يقول االإمام ابن القيم: 
»فالعبد �سائر ل واقف؛ فاإما اإلى فوق، واإما اإلى اأ�سفل، واإما اإلى اأمام، واإما اإلى وراء، 
ولي�ض يف الطبيعة، ول يف ال�سريعة وقوف البتة، ما هو اإل مراحل تطوى اأ�سرع َطيٍّ 
اإلى اجلنة اأو اإلى النار، فم�سرع ومبطئ، ومتقدم ومتاأخر، ولي�ض يف الطريق واقف 

البتة، واإنا يتخالفون يف جهة امل�سري، ويف ال�سرعة والبطء كما قال تع���الى: { ېئ  
ېئ    ېئ ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ}]املدثر:35-37[، ومل يذكر 
واقفاً؛ اإذ ل منزل بني اجلنة والنار، ول طريق ل�سالك اإلى غري الدارين البتة، فمن 
مل يتقدم اإلى هذه بالأعمال ال�ساحلة فهو متاأخر اإلى تلك بالأعمال ال�سيئة«)21(؛ 
ولذا كان تقدم امل�صلم اإلى طاعة اهلل يف دنياه، طريقًا للفوز باجلنة التي ال يورثها اهلل  
اإال للمتقني، كما قال �صبحانه: { ی  ی      ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ         يئ}]مرمي:63[.

ر . 3 م اأو اأُخِّ ر، واأن اأي اأمر ُقدِّ االإميان بحكمته -�صبحانه- البالغة يف تقدمي ما قدم، وتاأخري ما اأخَّ
فاإمنا هو بعلم اهلل -تعالى- واإرادته وحكمته البالغة، وهذا ي�صمل كل �صيء قدم اأو ف�صل على 
غريه، اأو اأخر عنه، ومن ذلك تقدمي االآجال وتاأخريها، وتقدمي اأو تف�صيل بع�س االأزمنة واالأمكنة 
اأو  اأقوام وتاأخري اآخرين،  اأو تقدمي عقوبة  اآخر،  اإيجاد �صيء على �صيء  اأو تقدمي  على بع�صها، 

تقدمي بع�س خلقه وتف�صيلهم على بع�س، كما قال �صبحانه: { ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ   
چ         چ     چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ}]اجلمعة:4-3[. 

)21( )مدارج ال�صالكني( البن القيم )ج� :1 - �س: 267(.
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ره -�صبحانه، وذلك باأن يكون ميزان التقدمي . 4 مه اهلل  وتاأخري من اأخَّ تقدمي من قدَّ
اأكرث  به  ي��زن  كما  ال  اهلل   ميزان  هو  وال��رباء  وال��والء  والبغ�س،  واحل��ب  والتاأخري، 
الدنيا  اأعرا�س  من  وغريها  والرئا�صات  واملال  اجلاه  اأهل  مون  يقدِّ اليوم، حيث  النا�س 
على غريهم من اأهل الدين والتقوى وهذا يخالف ميزان اهلل  يف التقدمي والتاأخري 

قال تعالى: { ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  
كان  ولقد  ۇئ}]اجلاثية:21[،  ۇئ   وئ    ەئوئ   ەئ   ائ   ائ  

الر�صول ¤ واأ�صحابه الكرام يعملون بهذا امليزان يف تقدمي الرجال واملواقف وغريها.

عدم االغرتار بقوة الباطل وانتفا�صه فاإن اهلل له باملر�صاد، و�صياأتي الوقت الذي يزهقه فيه، . 5
: {ہ   تعالى عن مو�صى  االأر�س وميكنهم فيها، كما يف قوله  املوؤمنني  ويورث عباده 
ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ   ھ    ہ  
ڭ    } تع�الى:  قوله  اإلى   ،]128  : }]االأع�راف  ۆ  ۆ   ۇۇ   ڭ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ  
ۅۅ  ۉ  ۉ    ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ          

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ}]االأعراف:137[.
عدم االغرتار بالدنيا واحلذر من الركون اإليها؛ الأن ماآلها اإلى الفناء وال يبقى اإال ما قدمه . 6

اآدم: م�يل م�يل!، ق�ل: وهل لك ي�  ¤: )يقول ابن  العبد لنف�صه يوم القيامة، قال 
ابن اآدم من م�لك اإل م� اأكلت ف�أفنيت، اأو لب�ست ف�أبليت، اأو ت�سدقت ف�أم�سيت()22(.

ث�منً�: مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء:
ُم - املُوؤِّخُر - الَواِرُث( من اأ�صماء اهلل احل�صنى الدالة على �صفات )التَّْقِدمي  )املَُقدِّ

بهذه  عليه  والثناء  اإليه،  والتو�صل  اهلل،  دع��اء  املنا�صب  من  كان  ول��ذا  وال��وراث��ة(؛  اأِْخري  والتَّ
دم احلقيقي  التقَّ نيل  تنا�صب معانيها، كدعاء اهلل يف  التي  العبد  االأ�صماء يف جميع حاجات 
، وترك كل ما يوؤخر عن جنته ومر�صاته، اأو الدعاء بالولد والذرية ال�صاحلة كما دعا  عنده 

)22( رواه م�صلم برقم )2958(.
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ۓ   ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    زكريا   يف قوله تعالى: { 
ۈ}]االأنبياء:89[، ومن ال�صنة قوله ¤: )َربِّ اغفر يل خطيئتي وجهلي، واإ�سراف 
ف اأمري ُكلِّه، وم� اأنت اأعلم به مني، اللهم اغفر يل خط�ي�ي، وعمدي وجهلي وهزيل، 

اأنت  اأْعَلْنُت،  وم�  اأ�ْسَررُت  وم�  ــرُت،  اأخَّ وم�  مُت  قدَّ م�  يل  اغفر  اللهم  عندي،  ذلك  وكل 

عني ب�سمعي  ُر، واأنت على كل �سيء قدير()23(، ودعاوؤه ¤: )اللهم متِّ ُم واأنت املُوؤَخِّ املَُقدِّ

وب�سري، واجَعْلُهم� الوارَث منِّي)24(، وان�سْرين على من ظلمني، وخذ منه بث�أري()25(.

ت��سعً�: لط�ئف واأقوال:

æ  قال تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ }]املوؤمنون:60-61[، قالت عائ�صة  : »�ساألُت ر�سول 
اهلل ¤  عن هذه الآية: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ} فقلت: »اأَُهم الذين ي�سربوَن 
يق!، ولكنهم الذين ي�سومون وي�سلُّون  دِّ اخلمَر وي�سِرقوَن؟«، قال ¤: )ل ي� بنَت ال�سِّ
وهم  الرياِت  ف  ُي�َس�ِرُعوَن  اأُولئك  منهم  ُتقَبَل  ل  اأن  يخ�فون  وهم  قون،  ويت�سدَّ

املوؤمنني  خوف  يف  »وال�سر  احلديث:  على  معلقا  االألباين  ال�صيخ  قال  �َس�ِبُقون()26(،  له� 

ف��اإن هذا  اأج��وره��م،  اهلل  يوفيهم  اأن ل  لي�ض هو خ�سيتهم  تقبل منهم عبادتهم،  اأن ل 
خالف وعد اهلل اإياهم يف مثل قوله تعالى: {ک  گ  گ  گ   گ  
ڳ   ڳ}]اآل عمران:57[، بل اإنه ليزيدهم عليها كما قال تعالى: {ىئ  
ی   ی  ی  یجئ  حئ     مئ  ىئ}]فاطر:30[، و اهلل تعالى 

)23( رواه البخاري برقم )6398( واللفظ له، ورواه م�صلم برقم )2719(.
)24( واجعلهما الوارث مني: اأي اأن ميتعه ب�صمعه وب�صره يف حياته اإلى منتهى عمره، واأال تتا�صى هذه احلوا�س فرُيد االإن�صان 
اإلى اأرذل العمر، واأن ُيبقي اأثرها بعد موته بانتفاعه ونعيمه ب�صببها، اأو بانتفاع اخلائق باآثار هذه احلوا�س يف الدنيا فت�صبح 

كال�صدقة اجلارية والعمل ال�صالح ل�صاحبها فينتفع بها بعد املوت، واهلل اأعلم.
)25( رواه الرتمذي وح�صنه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم )1310(، و�صححه مبجموع طرقه يف )ال�صل�صلة ال�صحيحة(: 

)ج�: 7 - �س: 506( برقم: )3170(، وقال: »احلديث مبجموع طرقه �صحيح، وال �صيما وبع�صها ح�صن لذاته« انتهى.
)26( رواه الرتمذي واحلاكم واالإمام اأحمد و�صححه االألباين يف �صحيح الرتمذي برقم )3175( وال�صل�صلة ال�صحيحة )ج�: 1 - 

�س: 306 - 304( برقم )162(.

خُر - الَواِرُث ُم - الُمؤِّ المجموعة الثالثون : الُمَقدِّ



602 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

ل ُيخلف وعَده كما قال يف كتابه، و اإنا ال�سر اأن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما 
اأمر اهلل  وهم ل ي�ستطيعون اجلزم باأنهم قاموا بها على مراد اهلل، بل يظنون اأنهم 

ق�سروا يف ذلك، و لهذا فهم يخافون اأن ل تقبل منهم، فليتاأمل املوؤمن هذا!«)27(.

æ  قال احل�صن الب�صري: »ح�صر باب عمر بن اخلطاب ›، �صهيل بن عمرو، واحلارث 
، ونفر من قري�س من تلك الروؤو�س، و�صهيب وبال   ابن ه�صام، واأبو �صفيان بن حرب 
وتلك املوايل الذين �صهدوا بدرًا، فخرج اآِذَن عمر )احلاجب( فاأِذَن للموايل، وترك الروؤو�س، 
فقال اأبو �صفيان: مل اأر كاليوم قط!، ياأذن لهوؤلء العبيد ويرتكنا على بابه ول يلتفت 
اإلينا، فقال �صهيل بن عمرو، وكان رجا عاقًا: اأيها القوم، اإن واهلل اأرى الذي يف وجوهكم، 
اإن كنتم غ�ساباً فاغ�سبوا على اأنف�سكم، ُدعَي القوم، وُدعيتم، فاأ�سرعوا واأبطاأمت، فكيف 
بكم اإذا ُدعوا ليوم القيامة وتركتم!، اأما واهلل ملا �سبقوكم اإليه من الف�سل مما ل ترون 
اأ�سد عليكم فوتاً من بابكم هذا الذي نناف�سهم عليه، ونف�س ثوبه وانطلق، قال احل�صن: 

و�سدق واهلل �سهيل، ل يجعل اهلل عبدا اأ�سرع اإليه كعبد اأبطاأ عنه«)28(.

؛ ثاثة اآالف وخم�صمائة، وفر�س  æ »فر�س عمر بن اخلطاب  ›، الأ�صامة بن زيد 
؟، فواهلل  لت اأُ�سامة عليَّ البنه عبد اهلل  ›، ثاثة اآالف، فقال عبد اهلل بن عمر الأبيه: مِلَ َف�سّ
›، كان اأحبَّ اإلى ر�سول اهلل ¤ من اأبيك،  ما �سبقني اإلى م�سهد!، فقال له: لأن زيداً 

وكان اأ�سامة  اأحبَّ اإلى ر�سول اهلل ¤ منك، فاآثرت حبَّ ر�سول اهلل ¤، على حبِّي«)29(.

فيه،  َيُهم  ِلُيَعزِّ اأهله  اإلى  فجاء   ، َ ُتويفِّ اأ�صحابه  من  رجًا  اأن  عبدالعزيز  بن  عمر  بلغ   æ

ف�صرخوا يف وجِهه بالبكاء عليه، فقال لهم عمر: » َمْه؟!، اإنَّ �ساِحَبُكم هذا مل يكن يرزُقكم، 
ا �َسدَّ  واإنَّ الذي يرزُقكم حيٌّ ل ميوت، واإنَّ �ساِحَبُكم هذا مل َي�ُسدَّ �سيئاً من ُحَفِرُكْم، واإنَّ

)27( ال�صل�صلة ال�صحيحة لاألباين )ج�: 1 - �س: 306( عند ت�صحيحه للحديث رقم )162(.
)28( )�صفوة ال�صفوة( البن اجلوزي )ج�:1 – �س: 732 - 733( عند حديثه عن ترجمة )�صهيل بن عمرو( واأخرجه االإمام 
اأحمد يف )الزهد( )برقم: 592 – �س: 94(، واأخرجه الهيثمي يف )جممع الزوائد )48/8(( وقال: رجاله رجال ال�صحيح 

اإال اأن احل�صن مل ي�صمع من عمر  .
)29( اأخرجه الرتمذي يف �صننه و�صعفه االألباين يف �صعيف الرتمذي برقم )3813(.
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َّا خلق الدنيا  ها، اإنَّ اهلل  مَل ُحفرَة َنف�سِه، واإنَّ لكل امرٍئ منكم ُحفرًة ل بدَّ واهلل اأْن َي�ُسدَّ
ًة،  ًة)30( اإل امَتالأت َعرْبَ حكم عليها باخَلَراِب، وعلى اأهلها بالَفَناِء، وما امَتالأت داٌر َحرْبَ
ول اجتمعوا اإل تفرقوا، حتى يكون اهلل هو الذي يرُث الأر�َض ومن عليها، فمن كان منكم 

باكياً َفْلَيْبِك على نف�سه، فاإنَّ الذي �سار اإليه �ساِحُبُكُم اليوَم كلكم ي�سرُي اإليه غدا«)31(.

مه يف قلبك  æ  قال ابن اجلوزي: »كما قّدمك اهلل  على �سائر احليوانات؛ فقدِّ

على كلِّ املطلوبات، واآخيبَة من َجِهلُه، واأفقَر من اأعر�َض عنه، واأذلَّ من اعتز بغريِه، 
واآح�سرَة من ا�ستغل بغري خدمته« )32(.

æ  قال عبدامللك بن عمري للتابعي اجلليل الربيع بن خثيم يف مر�صه: اأَل َندُعو لك طِبيباً؟!، 

َر!، فقال: {ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  فقال الربيع: اأَْنِظُروِن، ثم تفكَّ
ِهم  ک  گ  گ    گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ}]الفرقان:38-39[، فذكر من ِحر�سِ
على الدنيا، وَرغَبِتهم فيها، قال: فقد كانت فيهم مر�سى واأوجاع، وكان منهم اأطبَّاُء، فال 

املَُداِوي َبِقي، ول امْلَُداَوى، هلك الَناِعت واملنُعوُت َلُه، واهلل ل َتْدُعوَن يِل َطِبيباً«)33(.

æ  قال التابعي اجلليل اأبو حازم �صلمة بن دينار: »عجبا لقوم يعملون لدار يرحلون 

عنها كل يوم مرحلة، ويدعون اأن يعملوا لدار يرحلون اإليها كل يوم مرحلة«)34(.

æ  باع عبداهلل بن عتبة بن م�صعود اأر�صًا له بثمانني األفًا، فقيل له: لو اتَّخذت لولدك 

من هذا املال ذْخرا!)35(،  فقال: »بل اأجعله ذْخرا يل عند اهلل، واجعل اهلل ذْخرا لولدي!، 
وق�سمه بني ذوي احلاجة«)36(.

خُر - الَواِرُث ُم - الُمؤِّ المجموعة الثالثون : الُمَقدِّ

ة(: تردد البكاء يف ال�صدر، اأو احلزن با بكاء، واملعنى اأن الدنيا  ة( :  ال�صرور  والفرح، و)الَعرْبَ ة:  )احَلرْبَ ة والَعرْبَ )30( احَلرْبَ
لن ت�صفو الأحد قط، وكل فرح و�صحك واجتماع �صيعقبه - ال حمالة - حزن وبكاء وافرتاق. 

)31( )البداية والنهاية( البن كثري )�س:1432( يف ترجمته ل�صرية عمر بن عبدالعزيز يف اأحداث �صنة )101 ه�(، و)حلية 
االأولياء( لاأ�صفهاين )ج�:5 – �س: 329 – 330(.

)32( )�صيد اخلاطر( البن اجلوزي )�س:660( يف الف�صل رقم )309( بعنوان: )ويحك! اغتنم �صاعات عمرك فاإنها حمدودة(.

)33()ُم�صنف ابن اأبي �صيبة( الأبي بكر عبد اهلل بن حممد بن اأبي �صيبة العب�صي الكويف )ج�: 12 - �س: 145( برقم )35867(.
)34( )�صفة ال�صفوة( البن اجلوزي )ج�: 2 – �س: 165(.

خر وُيحتفظ به لوقت احلاجة. ْخر: ما ُيخّبى وُيدَّ )35( الذُّ
)36( )ربيع االأبرار ون�صو�س االأخيار( للزخم�صري )ج�:4 - �س:374(.
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æ لقى   الف�صيل بن عيا�س  رجا ؛ فقال له الف�صيل: »كم ُعُمرك؟ قال الرجل: �ستون 

�صنة! قال الف�صيل: اإذا اأنت منذ �ستني �سنة ت�سري اإلى اهلل تو�سك اأن ت�سل! فقال الرجل: 
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون! قال الف�صيل: هل تعرف معناها؟!، قال: نعم اأعرف اأن عبد هلل 
واأن اإليه راجع! قال الف�صيل: يا اأخي، من عرف اأنه هلل عبد، واأنه اإليه راجع، فليعلم 
اأنه موقوف بني يديه، وليعلم انه م�سئول، ومن علم اأنه م�سئول فليعد لل�سوؤال جوابا!، 
فبكى الرجل وقال: ما احليلة؟ فقال الف�صيل: ي�سرية! حُت�سن فيما بقى، يغفر اهلل لك ما 

قد م�سى وما بقى، فاإنك اإن اأ�ساأت فيما بقى اأُخذت مبا م�سى وما بقى«)37(.                                                

æ قال تعالى: {    ک     ک  ک  ک }] الكوثر :3 [  ، قال �صيخ اال�صام ابن تيمية: 

»�َساِنَئَك: اأي   ُمبغ�سك، والأبرت : املقطوع الن�سل، الذي ل يولد له خري، ول عمل �سالح، 
فال يتولد عنه خري، ول عمل �سالح ، والذين قالوا عن الر�سول ¤ : اإنه اأبرت، وق�سدوا 
اأنه ميوت فينقطع ِذكَره، عوقبوا بانبتارهم، فال يوجد من �سناأ الر�سوَل ¤ اإل برَته 
، حتى اأهل البدع املخالفون ل�سنته ¤، قيل الأبي بكر بن عيا�س  : اإن بامل�سجد قوماً  اهلل 
يجل�سون للنا�ض ويتكلمون بالبدعة، فقال : )من جل�ض للنا�ض جل�ض النا�ض اإليه، ولكن 
اأهل ال�سنة ميوتون، ويحيي ذكرهم، واأهل البدعة ميوتون وميوت ذكرهم(؛ وذلك اأن 

اأهل البدعة �سنوؤوا بع�ض ما جاء به الر�سول ¤، فكان لهم ن�سيب من قوله :  {    ک     
ک  ک  ک }] الكوثر :3 [  ، فاأبرتهم بقدر ذلك،   واأهل ال�سنة اأحيوا ما جاء به 
الر�سول ¤ فكان لهم ن�سيب من قوله : {   ڭ  ڭ  ڭ }] ال�صرح :4 [ ، فاإن ما اأكرم اهلل 
به نبيه ¤ من �سعادة الدنيا والآخرة فللموؤمنني املتابعني ن�سيب بقدر اإميانهم، فما 
كان من خ�سائ�ض النبوة والر�سالة فلم ي�سارك فيه اأحد من اأمته، وما كان من ثواب 

الإميان والأعمال ال�ساحلة، فلكل موؤمن ن�سيب بقدر ذلك«)38(  . 

)37( )حلية االأولياء وطبقات االأ�صفياء( الأبي نعيم االأ�صفهاين )ج�: 8 – �س: 113(.
�س:528(،  و)ج�:16-  �س:173-172(،  )ج�:13-  القا�صم:  عبدالرحمن  جمع  تيمية(  ابن  فتاوى  انظر:)جمموع   )38(

و)ج�:28- �س:38( بت�صرف ي�صري.
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امل�س�در واملراجع
القراآن الكرمي وعلومه

1( القراآن الكرمي.

 - اال�صامية  املكتبة  عبدالباقي،  فوؤاد  حممد  الكرمي(،  القراآن  لألفاظ  املفهر�ض  )املعجم   )2

ا�صتانبول، الطبعة 1402 ه�.
3( )تاأويل م�سكل القراآن( الأبي حممد عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة الدينوري، علق عليه: اإبراهيم 

�صم�س الدين، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة الثانية 1428 ه� - 2007م.
4( )التبيان يف اأميان القراآن(، لاإمام �صم�س الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيق: عبداهلل بن �صامل 

البطاطي، دار عامل الفوائد - مكة، الطبعة االأولى 1429 ه�.
5( تف�صري )ابن كثري( امل�صمى )تف�سري القراآن العظيم(، للحافظ اأبي الفداء اإ�صماعيل بن عمر 

بن كثري القر�صي الدم�صقي، دار ابن حزم - بريوت، الطبعة االأولى 1420 ه�.
6( تف�صري )اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن(، لل�صيخ حممد االأمني بن حممد بن املختار 

اجلكني ال�صنقيطي، حتقيق: مكتب البحوث والدرا�صات، دار الفكر - بريوت، الطبعة 1415 ه�.
7( )تف�سري اآيات اأ�سكلت( ل�صيخ االإ�صام اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�صام ابن تيمية، درا�صة 

وحتقيق: عبدالعزيز بن حممد اخلليفة، مكتبة الر�صد – الريا�س، الطبعة االأولى: 1417 ه� - 1996م.
8( تف�صري )البحر املحيط(، الأبي حيان حممد بن يو�صف ال�صهري باأبي حيان االأندل�صي، حتقيق: 

عادل اأحمد عبد املوجود وال�صيخ علي حممد معو�س، ومب�صاركة الدكتور زكريا عبد املجيد النوقي 
والدكتور اأحمد النجويل اجلمل، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة االأولى 1422 ه�.

9( تف�صري )البغوي( امل�صمى )معامل التنزيل(، لاإمام اأبي حممد احل�صني بن م�صعود البغوي، دار 

ابن حزم - بريوت، الطبعة االأولى 1423 ه�.
10( تف�صري )البي�ساوي( امل�صمى )اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل( لنا�صر الدين اأبو اخلري عبد 

اهلل ابن عمر بن حممد البي�صاوي، دار الفكر – بريوت.
11( تف�صري )التحرير والتنوير(، ملحمد الطاهر بن عا�صور، الدار التون�صية للن�صر - تون�س،1404ه�.

12( تف�صري )الت�سهيل لعلوم التنزيل( ملحمد بن اأحمد بن حممد بن جزي الغرناطي الكلبي، دار 

الكتاب العربي – لبنان، الطبعة الرابعة 1403ه�.
13( تف�صري )اجلاللني(، لاإمام جال الدين حممد بن اأحمد املحلي، وجال الدين عبدالرحمن 

بن اأبي بكر ال�صيوطي، دار ابن كثري - دم�صق، الطبعة 1407 ه�.

المصادر والمراجع
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14( تف�صري )اخلازن( امل�صمى )لباب التاأويل يف معان التنزيل(، لعاء الدين علي بن حممد بن 

اإبراهيم البغدادي ال�صهري باخلازن، دار الفكر - بريوت، الطبعة 1399 ه�.
الدين  فخر  لاإمام  الغيب(،  )مفاتيح  اأو  الكبري(  )التف�سري  امل�صمى  )الرازي(  تف�صري   )15

الرازي – حتقيق: عماد زكي البارودي، املكتبة التوفيقية – القاهرة، الطبعة االأولى.
16( تف�صري )روح البيان( الإ�صماعيل حقي بن م�صطفى االإ�صتانبويل احلنفي اخللوتي، دار اإحياء 

الرتاث العربى- بريوت، الطبعة االأولى 1421 ه�.
17( تف�صري )ال�سعدي(، امل�صمى )تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان( لل�صيخ عبد الرحمن بن 

نا�صر ال�صعدي، حتقيق: عبد الرحمن بن معا اللويحق، موؤ�ص�صة الر�صالة - بريوت، الطبعة الثانية 1417 ه�.
بن  اأحمد  بن  حممد  بن  ن�صر  الليث  الأبي  العلوم(،  )بحر  امل�صمى  )ال�سمرقندي(  تف�صري   )18

اإبراهيم ال�صمرقندي، حتقيق: ال�صيخ علي حممد معو�س وال�صيخ عادل اأحمد عبد املوجود والدكتور 
زكريا عبداملجيد النوقي ، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة االأولى 1413ه�.

19( تف�صري )ال�سمعان( الأبي املظفر من�صور بن حممد بن عبد اجلبار ال�صمعاين، حتقيق : يا�صر 

بن اإبراهيم وغنيم بن عبا�س بن غنيم، دار الوطن – الريا�س، الطبعة االأولى.
تف�صري )ال�سيوطي( امل�صمى )الدر املنثور يف التف�سري باملاأثور( لاإمام جال الدين عبد   )20

الرحمن بن اأبي بكر ال�صيوطي، دار الفكر – بريوت، 1993م. 
ال�صوكاين،  بن حممد  علي  بن  لاإمام حممد  القدير(،  امل�صمى )فتح  تف�صري )ال�سوكان(   )21

مبراجعة يو�صف الغو�س، دار املعرفة - بريوت، الطبعة الرابعة 1428 ه�.
22( تف�صري )ال�سوء املنري على التف�سري من كتب الإمام ابن القيم(، لاإمام �صم�س الدين ابن قيم، 

جمع علي احلمد املحمد ال�صاحلي، موؤ�ص�صة النور للطباعة بعنيزة وبالتعاون مع مكتبة ال�صام بالريا�س. 
23( تف�صري )الطربي( امل�صمى )جامع البيان يف تاأويل القراآن(، لاإمام اأبي جعفر حممد بن 

جرير بن الطربي، حتقيق: اأحمد حممد �صاكر، موؤ�ص�صة الر�صالة - بريوت، الطبعة االأولى 1420 ه�. 
24( تف�صري )القا�سمي( امل�صمى )حما�سن التاأويل(، ملوؤلفه ال�صيخ حممد جمال الدين القا�صمي، 

حتقيق: وتعليق ال�صيخ حممد فوؤاد عبدالباقي، دار الفكر - بريوت، الطبعة الثانية 1398 ه�.
ال�سنة واآي  القراآن واملبني ملا ت�سمنه من  25( تف�صري )القرطبي( امل�صمى )اجلامع لأحكام 

الفرقان(، لاإمام اأبي عبداهلل �صم�س الدين حممد بن اأحمد بن اأبي بكر القرطبي، حتقيق: الدكتور 
عبداهلل بن عبداملح�صن الرتكي، موؤ�ص�صة الر�صالة - بريوت، الطبعة االأولى 1427 ه�.
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26( تف�صري )اللباب يف علوم الكتاب(، الأبي حف�س عمر بن علي بن عادل الدم�صقي احلنبلي، حتقيق: 

عادل اأحمد عبد املوجود وال�صيخ علي حممد معو�س، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة االأولى 1419ه�.
27( تف�صري )املاوردي( امل�صمى )النكت والعيون(، الأبي احل�صن علي بن حممد بن حبيب الب�صري 

املاوردي، مراجعة وتعليق ال�صيد بن عبداملق�صود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية – بريوت.
28( تف�صري )الن�سفي( امل�صمى )مدارك التنزيل وحقائق التاأويل(، الأبي الربكات عبداهلل بن 

اأحمد بن حممود الن�صفي، حتقيق: يو�صف علي بديوي وحميي الدين ديب متو، دار الكلم الطيب - 
بريوت، الطبعة االأولى 1419 ه�.

29( تف�صري )روح املعان يف تف�سري القراآن العظيم وال�سبع املثان(، الأبي الف�صل �صهاب الدين 

ال�صيد حممود االألو�صي البغدادي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، الطبعة الثانية.
30( تف�صري )زاد امل�سري يف علم التف�سري(، لاإمام اأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن اجلوزي 

القر�صي البغدادي، املكتب االإ�صامي- بريوت ودار ابن حزم - بريوت، الطبعة االأولى اجلديدة 1423ه�.
31( تف�صري )غريب القراآن(، الأبي حممد عبداهلل بن م�صلم بن قتيبة، حتقيق: ال�صيد اأحمد �صقر، 

دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة 1398 ه�.
32( )خواطر ال�سعراوي( لل�صيخ حممد متويل ال�صعراوي )ن�صخة حا�صوبية(.

33( )عمدة احلفاظ يف تف�سري اأ�سرف الألفاظ( الأبي العبا�س �صهاب الدين اأحمد بن يو�صف بن 

عبد الدائم املعروف بال�صمني احللبي، حتقيق: حممد با�صل عيون ال�صود، النا�صر: دار الكتب العلمية 
م.  1996  - ه�   1417 االأولى،  الطبعة:  – بريوت، 

34( )يف ظالل القراآن(، �صيد قطب، دار العلم للطباعة والن�صر- جدة، الطبعة الثانية ع�صرة 1406ه�.

الدرا�صات  مركز  حممد،  بن  احل�صني  االأ�صفهاين  الراغب  القراآن(،  غريب  يف  )املفردات   )35

مبكتبة نزار الباز، مكتبة نزار م�صطفى الباز – مكة.

احلديث النبوي و�سروحه

حتقيق:  اجلزري،  االأثري  ابن  الدين  جمد  لاإمام  الر�سول(،  اأحاديث  يف  الأ�سول  )جامع   )36

عبدالقادر الأرناوؤوط، رئا�صة اإدارات البحوث العلمية والفتاء، الطبعة 1390 ه�.
�صهاب  بن  الرحمن  الفرج عبد  اأبو  الدين  زين  ابن رجب  لاإمام  العلوم واحلكم(،  37( )جامع 

الدين، تعليق وحتقيق: ماهر يا�صمني الفحل، دار ابن كثري - دم�صق، الطبعة االأولى 1429 ه�.

المصادر والمراجع
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38( )�سرح حديث لبيك اللهم لبيك( للحافظ عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب البغدادي احلنبلي، حتقيق: 

د. الوليد بن عبدالرحمن الفريان، دار عامل الفوائد للن�صر والتوزيع – مكة املكرمة، الطبعة االأولى 1417 ه�.

39( )�سرح ريا�ض ال�ساحلني( لل�صيخ حممد بن �صالح العثيمني، دار الوطن – الريا�س، 1425ه�.

40( )�سحيح البخاري( امل�صمى )اجلامع ال�سحيح امل�سند(، لاإمام احلافظ حممد بن اإ�صماعيل 

البخاري، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، املكتبة ال�صلفية - القاهرة، الطبعة االأولى 1400 ه�.
 - املعارف  مكتبة  االألباين،  الدين  نا�صر  حممد  ال�صيخ  والرتهيب(،  الرتغيب  )�سحيح   )41

الريا�س، الطبعة االأولى 1421 ه�.
42( )�سحيح اجلامع ال�سغري وزيادته(، ال�صيخ حممد نا�صر الدين االألباين، املكتب االإ�صامي 

- بريوت، الطبعة الثانية 1406 ه�.
43( )�سحيح �سنن ابن ماجة(، ال�صيخ حممد نا�صر الدين االألباين، مكتب الرتبية العربي لدول 

اخلليج، الطبعة االأولى 1407 ه�.
العربي لدول  الرتبية  االألباين، مكتب  الدين  نا�صر  ال�صيخ حممد  داود(،  اأبي  44( )�سحيح �سنن 

اخلليج، الطبعة االأولى 1409 ه�.
العربي لدول  االألباين، مكتب الرتبية  الدين  45( )�سحيح �سنن الرتمذي(، ال�صيخ حممد نا�صر 

اخلليج، الطبعة االأولى 1408 ه�.
لدول  العربي  الرتبية  مكتب  االألباين،  الدين  نا�صر  حممد  ال�صيخ  الن�سائي(،  �سنن  )�سحيح   )46

اخلليج، الطبعة االأولى 1409 ه�.
47( )�سحيح م�سلم( امل�صمى )امل�سند ال�سحيح املخت�سر من ال�سنن(، م�صلم بن احلجاج الق�صريي 

الني�صابوري، حتقيق: حممد بن فوؤاد عبدالباقي، دار اإحياء الكتب العربية، الطبعة االأولى 1374 ه�.
دار  العيني،  اأحمد  بن  حممود  الدين  بدر  لاإمام  البخاري(،  �سحيح  �سرح  القاري  )عمدة   )48

الفكر - بريوت.
49( )فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري(، للحافظ ابن حجر الع�صقاين، بيت االأفكار الدولية 

- االأردن، الطبعة 2006م.
وؤوف  50( )في�ض القدير �سرح اجلامع ال�سغري من اأحاديث الب�سري النذير( للعامة حممد عبدالرَّ

املناوي، حتقيق: اأحمد عبدال�صام، النا�صر: دار الكتب العلمية – بريوت، 1422 ه� - 2001 م.
51( )كنز العمال يف �سنن الأقوال والأفعال(، لعاء الدين علي املتقي بن ح�صام الدين الهندي، 

حتقيق: بكري حياين و�صفوة ال�صقا، موؤ�ص�صة الر�صالة - بريوت، الطبعة 1399 ه�.
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52( )امل�ستدرك على ال�سحيحني( الأبي عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حمدويه 

بن ُنعيم بن احلكم الني�صابوري، حتقيق: م�صطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بريوت، 
الطبعة: االأولى، 1411 ه� - 1990م.

53( )ُم�سنف ابن اأبي �سيبة( امل�صمى )الكتاب امل�سنف يف الأحاديث والآثار( الأبي بكر عبد اهلل 

بن حممد بن اأبي �صيبة العب�صي الكويف، حتقيق: اأبي حممد اأ�صامة بن اإبراهيم بن حممد، النا�صر 
الفاروق احلديثة للطباعة والن�صر–  القاهرة، الطبعة االأولى، 1429ه� - 2008م.

54( )املنهاج يف �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج(، لاإمام احلافظ حميي الدين اأبو زكريا النووي، 

بيت االأفكار الدولية - االأردن، الطبعة 1421 ه�.
حممد  ال�صيخ:  حتقيق  التربيزي،  اخلطيب  عبداهلل  بن  حممد  للحافظ  امل�سابيح(،  )م�سكاة   )55

نا�صر الدين االألباين، املكتب االإ�صامي - بريوت، الطبعة الثانية 1399 ه�.
حممود  حتقيق:  اجلزري،  االأثري  ابن  الدين  ملجد  والأثر(،  احلديث  غريب  يف  )النهاية   )56

الطناحي وطاهر الزاوي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.

�سروح الأ�سم�ء احل�سنى

 - الوطن  دار  الغ�صن،  العزيز  عبد  بن  �صالح  بن  اهلل  عبد  لل�صيخ  احل�سنى(،  اهلل  )اأ�سماء   )57

الريا�س، الطبعة االأولى 1417 ه�. 
الر�صواين،  عبدالرازق  حممد  للدكتور  وال�سنة(،  الكتاب  يف  الثابتة  احل�سنى  اهلل  )اأ�سماء   )58

مكتبة �صل�صبيل - القاهرة، الطبعة االأولى 1426 ه�.
59( )اأ�سماء اهلل احل�سنى .. درا�سة يف الِبنية والدللة( للدكتور اأحمد خمتار عمر، النا�صر: دار 

عامل الكتب – القاهرة، الطبعة االأولى، 1417 ه�  1997 م.
60( )ا�ستقاق اأ�سماء اهلل(، الأبي القا�صم عبدالرحمن الزجاجي، حتقيق: الدكتور عبد رب احل�صني 

املبارك، موؤ�ص�صة الر�صالة - بريوت، الطبعة الثانية 1406 ه�.
61( )الأ�سماء وال�سفات(، لاإمام اأبي بكر اأحمد بن احل�صني البيهقي، حتقيق: عبد اهلل بن حممد 

احلا�صدي، مكتبة ال�صوادي، الطبعة االأولى 1412 ه�.
62( )الأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى(، لاإمام اأبي عبداهلل �صم�س الدين حممد بن اأحمد بن اأبي 

بكر القرطبي، حتقيق: عرفان بن �صليم الع�صا ح�صونة، املكتبة الع�صرية - بريوت، الطبعة االأولى 1398 ه�.
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اأحمد  حتقيق:  الّزّجاج،  ال�صري  بن  اإبراهيم  اإ�صحاق  الأبي  احل�سنى(،  اهلل  اأ�سماء  )تف�سري   )63

يو�صف الدقاق، دار املاأمون للرتاث - دم�صق، الطبعة اخلام�صة 1406 ه�.
درا�صة  ال�صعدي،  نا�صر  بن  الرحمن  عبد  ال�صيخ  للعامة  احل�سنى(،  اهلل  اأ�سماء  )تف�سري   )64

وحتقيق: عبيد بن علي العبيد، اجلامعة االإ�صامية باملدينة املنورة، الطبعة 1421 ه�.
65( )اجلامع لأ�سماء اهلل احل�سنى(، حامد الطاهر، دار الفجر - القاهرة، الطبعة االأولى 1423 ه�.

66( )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى(، لاإمام البي�صاوي، حتقيق: ال�صيخ خالد اجلندي، دار املعرفة - 

بريوت، الطبعة االأولى 1430 ه�.
67( )�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى(، من كتب االإمام �صم�س الدين ابن قيم اجلوزية، اإعداد: حممد 

اأحمد عي�صى، دار الغد اجلديد - القاهرة، الطبعة االأولى 1429 ه�.
68( )فقه الأ�سماء احل�سنى(، عبدالرزاق بن عبد املح�صن البدر، دار التوحيد - الريا�س، الطبعة 

الثانية 1430 ه�.
69( )املرتع الأ�سنى يف ريا�ض الأ�سماء احل�سنى من كتب ابن القيم(، جمع واإعداد: عبدالعزيز 

الداخل )ن�صخة حا�صوبية(.
بنت  للدكتورة جناء  الكرمي(  القراآن  املقام يف  احل�سنى مقت�سى  اهلل  اأ�سماء  )مطابقة   )70

عبداللطيف كامل كردي، الطبعة االأولى 1423 ه�.
الثانية  اليوم-الريا�س،الطبعة  العودة، موؤ�ص�صة اال�صام  �صلمان بن فهد  للدكتور  )مع اهلل(،   )71

1430ه�.
72( )املق�سد الأ�سنى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى(، الأبي حامد الغزايل، درا�صة وحتقيق: حممد 

عثمان اخل�صت، مكتبة القراآن - القاهرة، الطبعة 1414 ه�.
 - املكتبي  دار  النابل�صي،  راتب  حممد  الدكتور  لاأ�صتاذ  احل�سنى(،  اهلل  اأ�سماء  )مو�سوعة   )73

دم�صق، الطبعة اخلام�صة 1429ه�.
74( )النهج الأ�سمى يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى(، لل�صيخ حممد احلمود النجدي، مكتبة االإمام 

الذهبي - الكويت، الطبعة االأولى 1429 ه�.
75( )وهلل الأ�سماء احل�سنى فادعوه بها(، عبدالعزيز بن نا�صر اجلليل، دار طيبة - الريا�س، 

الطبعة الثانية 1429 ه�.
76( )وهلل الأ�سماء احل�سنى( للدكتور يو�صف املرع�صلي، دار املعرفة-بريوت، الطبعة الثانية 1427ه�.
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التوحيد والعقيدة
الدكتور  بن عبدالرحمن اجلربين، حتقيق:  لل�صيخ عبداهلل  العتقاد(،  ملعة  �سرح  77( )الإر�ساد 

حممد ابن حمد املنيع، دار االإفهام - الريا�س، الطبعة الرابعة 1430 ه�.
حممد  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  الوا�سطية(،  العقيدة  على  الأ�سولية  والأجوبة  )الأ�سئلة   )78

ال�صلمان، رئا�صة اإدارات البحوث العلمية واالإفتاء، الطبعة العا�صرة 1400 ه�.
عبد  بن  احلليم  عبد  بن  اأحمد  العبا�س  اأبو  الدين  تقي  االإ�صام  �صيخ  لاإمام  )ال�ستقامة(   )79

النا�صر:  الدم�صقي،  احلنبلي  احلراين  تيمية  ابن  حممد  بن  القا�صم  اأبي  بن  اهلل  عبد  بن  ال�صام 
جامعة االإمام حممد بن �صعود - املدينة املنورة، الطبعة االأولى 1403ه�.

80( )العتقاد والهداية اإلى �سبيل الر�ساد(، لاإمام اأبي بكر اأحمد بن احل�صني البيهقي، حتقيق: 

الدكتور ال�صيد اجلميلي، دار الكتاب العربي، الطبعة االأولى 1408 ه�.
81( )التب�سري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكني( الأبي املظفر طاهر بن 

حممد االأ�صفراييني ، حتقيق: كمال يو�صف احلوت، النا�صر: عامل الكتب - لبنان - املدينة النبوية ، 
الطبعة االأولى: 1403ه� - 1983م.

82( )تذكرة املوؤت�سي �سرح عقيدة احلافظ عبد الغني املقد�سي(، لل�صيخ عبد الرزاق بن عبد 

املح�صن البدر، دار غرا�س - الكويت، الطبعة 1424 ه�.
83( )تي�سري العزيز احلميد يف �سرح كتاب التوحيد(، لل�صيخ �صليمان بن عبداهلل بن حممد بن 

عبدالوهاب، ، رئا�صة اإدارات البحوث العلمية واالفتاء.
نة اأبي القا�صم  ام ال�صُّ نة( لاإمام احلافظ قوَّ 84( )احلجة يف بيان املحجة و�سرح عقيدة اأهل ال�سُّ

ا�صماعيل بن حممد بن الف�صل التيمي االأ�صبهاين، حتقيق: اجلزء1: حممد بن ربيع املدخلي، واجلزء2: 
حممد بن حممود اأبو رحيم، دار الراية للن�صر والتوزيع - الريا�س، الطبعة االأولى، 1411 ه� - 1990م.
لل�صيخ  ال�سافية(  الكافية  واملر�سلني من  الأنبياء  �سرح توحيد  املبني يف  الوا�سح  )احلق   )85

عبدالرحمن بن نا�صر ال�صعدي، دار ابن القيم للن�صر – الدمام، الطبعة الثانية، 1407 ه� - 1987 م.
اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�صام ابن  86( )درء تعار�ض العقل والنقل( ( ل�صيخ االإ�صام 

اململكة  االإ�صامية،  �صعود  بن  االإمام حممد  النا�صر: جامعة  �صامل،  ر�صاد  تيمية، حتقيق: د. حممد 
العربية ال�صعودية، الطبعة الثانية، 1411 ه� - 1991م.

الطريفي، مكتبة دار  لل�صيخ عبدالعزيز بن مرزوق  ازيَّني(  الرَّ �سرح عقيدة  87( )اخُلَرا�سانية يف 

املنهاج- الريا�س، الطبعة االأولى، 1437 ه� - 2016م.
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88( )ذم الكالم واأهله( الأبي اإ�صماعيل عبد اهلل بن حممد االأن�صاري الهروي، حتقيق: اأبو جابر عبداهلل بن 

حممد بن عثمان االأن�صاري، النا�صر: مكتبة الغرباء االأثرية - املدينة النبوية ، الطبعة االأولى:1419 ه� - 1998م.
الدقاق، دار  يو�صف  اأحمد  �صليمان حمد بن حممد اخلطابي، حتقيق:  الأبي  الدعاء(،  89( )�ساأن 

الثقافة العربية - دم�صق، الطبعة الثالثة 1412 ه�.
90( )�سرح الق�سيدة النونية(، الدكتور حممد خليل هرا�س، دار الكتب- بريوت، الطبعة االأولى 1406ه�.

القادر  عبد  بن  علوي  حتقيق:  هّرا�س،  ح�صن  خليل  بن  ملحمد  الوا�سطية(  العقيدة  )�سرح   )91

ال�صقاف، النا�صر: دار الهجرة للن�صر والتوزيع – اخلرب، الطبعة الثالثة 1415 ه�.
ف�صيلة  ب�صرحها:  قام  احلنفي،  العز  اأبي  ابن  العامة  لاإمام  الطحاوية(  العقيدة  )�سرح   )92

الطبعة  )م�صر(،  – �صربا  والتوزيع  للن�صر  ال�صفوة  دار  احلوايل،  عبدالرحمن  بن  �صفر  الدكتور 
االأولى 1434 ه� - 2013م.

93( )�سعب الإميان( اأو )اجلامع يف �سعب الإميان( لاإمام احلافظ اأبي بكر اأحمد بن احل�صني 

البيهقي، اأ�صرف على حتقيقه: خمتار اأحمد الندوي، حتقيق: د. عبدالعلي عبداحلميد حامد، مكتبة 
الر�صد – الريا�س، الطبعة االأولى 1423 ه� - 2003م.

94( )�سفاء العليل يف م�سائل الق�ساء والقدر واحلكمة والتعليل(، لاإمام �صم�س الدين ابن قيم 

اجلوزية، حتقيق: الدكتور اأحمد بن �صالح ال�صمعاين، دار ال�صميعي - الريا�س، الطبعة االأولى 1429ه�.
95( )ال�سارم امل�سلول علي �سامت الر�سول( لاإمام �صيخ االإ�صام تقي الدين اأبي العبا�س اأحمد 

بن عبد احلليم بن عبد ال�صام بن عبد اهلل بن اأبي القا�صم بن حممد ابن تيمية النمريي احلراين 
�صودري،  اأحمد  كبري  وحممد  احللواين  عبداهلل  بن  حممد  وحتقيق:  درا�صة  احلنبلي،  الدم�صقي 

النا�صر: رمادي للن�صر - الدمام، الطبعة االأولى 1417ه� - 1997م.
96( )ال�سواعق املر�سلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة(، لاإمام �صم�س الدين ابن قيم اجلوزية، 

حتقيق: علي بن حممد الدخيل اهلل، دار العا�صمة - الريا�س، الطبعة االأولى 1408ه�.
97( )�سفات اهلل  الواردة يف الكتاب وال�سنة(، علوي بن عبدالقادر ال�صقاف، دار الهجرة - 

الثقبة، الطبعة االأولى 1414 ه�.
عبد  بن  احلليم  عبد  بن  اأحمد  العبا�س  اأبو  الدين  تقي  اال�صام  ل�صيخ  املحبة(،  يف  )قاعدة   )98

ال�صام بن عبد اهلل بن اأبي القا�صم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدم�صقي ، حتقيق: د. 
حممد ر�صاد �صامل، مكتبة الرتاث االإ�صامي، القاهرة.
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99( )القواعد الكلية لالأ�سماء وال�سفات عند ال�سلف(، الدكتور اإبراهيم بن حممد الربيكان، 

دار ابن القيم - الريا�س، الطبعة االأولى 1425 ه�.
100( )القواعد املثلى يف �سفات اهلل واأ�سمائه احل�سنى(، لل�صيخ حممد بن �صالح بن عثيمني، 

حتقيق: اأ�صرف بن عبداملق�صود بن عبدالرحيم، مكتبة ال�صنة - القاهرة، الطبعة الثانية 1414 ه�.
حتقيق:  احلنبلي،  البغدادي  رجب  بن  اأحمد  بن  عبدالرحمن  للحافظ  التوحيد(  )كتاب   )101

�صربي بن �صامة �صاهني، دار القا�صم  للن�صر – الريا�س، الطبعة االأولى 1415 ه�.
درا�صة  حّيان،  بن  جعفر  بن  حممد  بن  عبداهلل  االأ�صبهاين  ال�صيخ  الأبي  العظمة(  )كتاب   )102

وحتقيق: ر�صاء اهلل بن حممد اإدري�س املباركفوري، دارة العا�صمة: الريا�س، الطبعة االأولى، 1408 ه�.
رئا�صة  ال�صلمان،  املحمد  عبدالعزيز  ال�صيخ  الوا�سطية(،  معان  عن  اجللية  )الكوا�سف   )103

اإدارات البحوث العلمية واالفتاء، الطبعة احلادية ع�صرة 1402 ه�.
104( )املجلى يف �سرح القواعد املثلى لل�سيخ ابن عثيمني(، كاملة الكواري، دار ابن حزم - 

بريوت، الطبعة االأولى 1422 ه�.
105( )جمموع الفتاوى(، ل�صيخ اال�صام تقي الدين اأحمد بن تيمية، جمع ال�صيخ عبدالرحمن بن 

قا�صم، رئا�صة اإدارات البحوث العلمية واالفتاء، الطبعة: ت�صوير للطبعة االأولى 1398 ه�.
اأحمد بن تيمية، دار  )جمموعة فتاوى ابن تيمية امل�سرية(، ل�صيخ االإ�صام تقي الدين   )106

الفكر - القاهرة، الطبعة 1400 ه�.
107( )خمت�سر ال�سواعق املر�سلة على اجلهمية واملعطلة( لاإمام �صم�س الدين حممد بن اأبي 

بكر بن اأيوب بن �صعد ابن قيم اجلوزية، اخت�صره: ابن املو�صلي �صم�س الدين حممد بن حممد بن عبد 
الكرمي بن ر�صوان البعلي، حتقيق: �صيد اإبراهيم، دار احلديث – القاهرة، الطبعة االأولى 1412ه�.

108( )خمت�سر العلو للعلي الغفار(، للحافظ اأبي عبداهلل �صم�س الدين حممد بن اأحمد الذهبي، 

حتقيق: ال�صيخ حممد نا�صر الدين االألباين، املكتب االإ�صامي - بريوت، الطبعة االأولى 1401 ه�.
109( )معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة يف اأ�سماء اهلل احل�سنى(، للدكتور حممد بن خليفة التميمي، 

دار اإياف، الطبعة االأولى 1417 ه�.
110( )املغربية يف �سرح العقيدة القريوانية( لل�صيخ عبدالعزيز الطريفي، مكتبة دار املنهاج- 

الريا�س، الطبعة االأولى، 1438 ه�.
اجلوزية،  قيم  ابن  بكر  اأبي  بن  ملحمد  والن�سارى(  اليهود  اأجوبة  يف  احليارى  )هداية   )111

النا�صر: دار ابن زيدون، بريوت - لبنان، الطبعة االأولى، 1410ه�/1990م.

المصادر والمراجع
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الفقه واأ�سوله

112( )اإعالم املوقعني عن رب العاملني(، لاإمام �صم�س الدين ابن قيم اجلوزية، درا�صة وحتقيق: 

طه عبدالروؤوف �صعد، مكتبة الكليات االأزهرية - القاهرة، الطبعة 1388 ه�.
113( )حتفة املودود باأحكام املولود(، لاإمام �صم�س الدين ابن قيم اجلوزية، عبد املنعم العاين، 

دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة االأولى 1403ه�.

ال�سرية وال�سم�ئل والأذك�ر

114( )جالء الأفهام يف ال�سالة وال�سالم على خري الأنام ¤(، لاإمام �صم�س الدين ابن قيم 

اجلوزية، دار ابن كثري، الطبعة االأولى، 1408ه�.
115( )زاد املعاد يف هدي خري العباد ¤(، لاإمام �صم�س الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيق: �صعيب 

وعبدالقادر الأرنوؤوط، موؤ�ص�صة الر�صالة - بريوت، الطبعة الثالثة ع�صرة 1406 ه�.
عبداحلميد،  الدين  حميي  حممد  ه�صام،  بن  امللك  عبد  حممد  الأبي   ،)¤ النبي  )�سرية   )116

النا�صر: رئا�صة اإدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالإر�صاد.
اأيوب  اأبي بكر بن  اأبي عبداهلل حممد بن  الطيِّب( لاإمام  الَكِلم  ال�سيِّب ورافع  117( )الوابل 

م اجلوزية، حتقيق: عبدالرحمن بن ح�صن بن قائد، اإ�صراف: ال�صيخ بكر بن عبداهلل اأبو زيد،  ابن قيِّ
النا�صر: دار عامل الفوائد – مكة املكرمة، الطبعة االأولى 1425ه�.

اللغة العربية

118( )الفروق اللغوية( الأبي هال احل�صن بن عبداهلل الع�صكري، حتقيق: عماد زكي البارودي، املكتبة التوفيقية 

– القاهرة. وهناك ن�صخة حا�صوبية من الكتاب ملحق بها كتاب )فروق اللغات( لل�صيد نور الدين اجلزائري.
119( )ل�سان العرب(، جمال الدين حممد بن مكرم ابن منظور، دار الفكر - دار �صادر - بريوت، 

الطبعة االأولى 1410 ه�.
الرازي،  حمدان  بن  اأحمد  حامت  الأبي  العربية(  الإ�سالمية  الكلمات  يف  الزينة  )كتاب   )120

حتقيق: ح�صني بن في�س اهلل الهمداين، النا�صر: مركز الدرا�صات والبحوث اليمني، الطبعة االأولى، 
1415 ه� - 1994 م.

121( )معجم مقايي�ض اللغة( الأبي احل�صني اأحمد بن فار�س بن زكريا، حتقيق و�صبط: عبدال�صام 

هارون، النا�صر: دار الفكر للطباعة والن�صر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1399 ه� - 1979 م.
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الأخلق والآداب والرق�ئق

122( )اإحياء علوم الدين( لاإمام اأبي حامد حممد بن حممد الغزايل، النا�صر: مكتبة ومطبعة 

فوترا – اإندوني�صيا.
�صرح  املاوردي،  الب�صري  حبيب  بن  حممد  بن  علي  احل�صن  الأبي  والدين(،  الدنيا  )اأدب   )123

وتعليق: حممد كرمي راجح، دار اقراأ - بريوت، الطبعة الرابعة 1405 ه�.
�صعيب  حتقيق:  احلنبلي،  املقد�صي  مفلح  ابن  حممد  اهلل  عبد  الأبي  ال�سرعية(  )الآداب   )124

الأرناوؤوط وعمر القيَّام، النا�صر موؤ�ص�صة الر�صالة–  بريوت، الطبعة الثالثة، 1419ه� - 1999م.
125( )اإغاثة اللهفان من م�سايد ال�سيطان(، لاإمام �صم�س الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيق: 

حممد حامد الفقي، دار املعرفة – بريوت، توزيع عبا�س الباز – مكة.
126( )بدائع الفوائد(، لاإمام �صم�س الدين ابن قيم اجلوزية، دار الكتاب العربي – بريوت.

127( )الرب وال�سلة( للحافظ جمال الدين اأبي الفرج عبدالرحمن ابن اجلوزي البغدادي، حتقيق: 

عادل عبد املوجود و علي معو�س، موؤ�ص�صة الكتب الثقافية - بريوت، الطبعة االأولى: 1413ه�- 1993م.

128( )ب�ستان العارفني( لاإمام يحيى بن �صرف الدين النووي، مكتبة الرتاث االإ�صامي – القاهرة.

)الب�سائر والذخائر( الأبي حيان التوحيدي، علي بن حممد بن العبا�س، حتقيق: د. وداد   )129

القا�صي، النا�صر : دار �صادر - بريوت، الطبعة: االأولى ، 1408 ه�، 1988م.
130( )التذكرة يف اأحوال املوتى واأمور الآخرة( لاإمام اأبي عبداهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر 

بن فرح االأن�صاري القرطبي، حتقيق: جمدي فتحي ال�صيد، دار ال�صحابة للرتاث – طنطا )م�صر(، 
الطبعة االأولى ، 1415ه� – 1994م.

131( )التذكرة يف الوعظ( لاإمام الواعظ ابن اجلوزي عبد الرحمن بن علي بن حممد القر�صي، 

حتقيق: اأحمد عبد الوهاب فتيح، دار املعرفة – بريوت، الطبعة االأولى ، 1406 – 1986.
132( )تلبي�ض اإبلي�ض( للحافظ اأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي القر�صي املعروف بابن 

اجلوزي، حتقيق: د. ال�صيد اجلميلي، دار الكتاب العربي – بريوت، الطبعة االأولى ، 1405ه� – 1985م.
املنعم  تهذيب: عبد  ابن قيم اجلوزية،  الدين  �صم�س  لاإمام  ال�سالكني(،  )تهذيب مدارج   )133

�صالح العلي العّزي، موؤ�ص�صة الر�صالة - بريوت، الطبعة الثانية 1408 ه�.
)جمهرة خطب العرب يف ع�سور العربية الزاهرة( الأحمد زكي �صفوت، حتقيق: مفيد   )134

حممد قميحة، دار الكتب العلمية -  م�صر، الطبعة الثانية 1406ه�.

المصادر والمراجع



620 اأَلْسَماُء الُحْسَنى  تصنيفًا ومعَنى 

135( )اجلواب الكايف ملن �ساأل عن الدواء ال�سايف(، لاإمام �صم�س الدين ابن قيم اجلوزية، دار 

الكتب العلمية - بريوت، الطبعة االأولى 1405ه�.
اأبي  )ح�سن الظن باهلل( الأبي بكر عبداهلل بن حممد بن عبيد بن �صفيان القر�صي املعروف بابن   )136

الدنيا، حتقيق: عبداحلميد �صانوحه، موؤ�ص�صة الكتب الثقافية – بريوت، الطبعة االأولى ، 1413ه� – 1993م.
علي  بن  عي�صى  بن  مو�صى  بن  حممد  الدين  كمال  البقاء،  الأبي  الكربى(  احليوان  )حياة   )137

الدمريي، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة الثانية، 1424ه�.
138( )احليوان( الأبي عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ، حتقيق و�صرح: عبدال�صام حممد هارون، 

مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي واأوالده - م�صر، الطبعة الثانية 1385ه� - 1965م.
حتقيق:  الزخم�صري،  عمر  بن  حممود  القا�صم  الأبي  الأخبار(  ون�سو�ض  الأبرار  )ربيع   )139

عبداالأمري مهنا، موؤ�ص�صة االأعلمي للمطبوعات - بريوت، الطبعة االأولى 1412ه� - 1992م.
140( )الرحلة العيا�سية: 1661م – 1663م( لعبداهلل بن حممد العيا�صي، حتقيق: د. �صعيد الفا�صلي 

ود. �صليمان القر�صي، النا�صر: دار ال�صويدي للن�صر والتوزيع- اأبوظبي ، الطبعة االأولى، 2006م.
141( )الروح يف الكالم على اأرواح الأموات والأحياء( لاإمام حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي 

اأبو عبد اهلل ابن قيم اجلوزية - النا�صر : دار الكتب العلمية - بريوت ، 1395 ه�- 1975م.
الب�صتي،  حبان  بن  حممد  حامت  اأبي  احلافظ  لاإمام  الف�سالء(  ونزهة  العقالء  )رو�سة   )142

حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية - بريوت ، �صنة الن�صر: 1397ه� - 1977م.
143( )رو�صة املحبني ونزهة امل�صتاقني( ملحمد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية، النا�صر: دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان:  1403ه�/1983م.
اأبي الدنيا، درا�صة وحتقيق:  (، الأبي بكر عبداهلل بن حممد املعروف بابن  144( )ال�سكر هلل 

حممد ال�صعيد ب�صيوين زغلول، موؤ�ص�صة الكتب الثقافية - بريوت، الطبعة االأولى 1413 ه�.
145( )�سيد اخلاطر( لاإمام الواعظ اأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد القر�صي املعروف بابن 

اجلوزي، حتقيق: عامر بن علي يا�صني، دار ابن خزمية – الريا�س، الطبعة االأولى ، 1418ه�–1997م.
حتقيق:  اجلوزية،  قيم  ابن  الدين  �صم�س  لاإمام  ال�سعادتني(،  وباب  الهجرتني  )طريق   )146

اأحمد اإبراهيم زهوة، دار الكتاب العربي - بريوت، الطبعة 1426 ه�.
ابن  دار  قيم اجلوزية،  ابن  الدين  �صم�س  لاإمام  ال�ساكرين(،  ال�سابرين وذخرية  )عدة   )147

كثري- دم�صق وبريوت، الطبعة الثالثة 1409ه�.
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مفيد  الدكتور  حتقيق:  االأندل�صي،  ربه  عبد  بن  حممد  بن  اأحمد  للفقيه  الفريد(،  )العقد   )148

حممد قميحة، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة االأولى 1404 ه�.
149( )عيون الأخبار( الأبي حممد عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية 

1986م.  - 1406ه�  االأولى،  الطبعة  – بريوت، 
150( )الفرج بعد ال�سدة(، الأبي بكر عبداهلل بن حممد املعروف بابن اأبي الدنيا، حتقيق: م�صطفى 

عبدالقادر عطا، موؤ�ص�صة الكتب الثقافية - بريوت، الطبعة االأولى 1413 ه�.
151( )الفرج بعد ال�سدة( للقا�صي اأبي علي املح�صن بن علي التنوخي، حتقيق: عبود ال�صاجلي، دار 

�صادر – بريوت، �صنة الن�صر: 1398ه� - 1978م.
152( )الفوائد(، لاإمام �صم�س الدين ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية-بريوت، الطبعة الثانية 1393ه�.

153( )ف�سول اإ�سالمية( لاأديب علي الطنطاوي، النا�صر : دار الدعوة - دم�صق، الطبعة االأولى 

، 1380 ه�، 1960م.
154( )ف�سول يف الثقافة والأدب(، ال�صيخ علي الطنطاوي، جمع وترتيب حفيد املوؤلف: جماهد 

ماأمون ديرانية، دار املنار - جدة، الطبعة االأولى 2007م.
155( )قوت القلوب يف معاملة املحبوب وو�سف طريق املريد اإلى مقام التوحيد( الأبي طالب 

املكي حممد بن علي بن عطية احلارثي، حتقيق: د. عا�صم اإبراهيم الكيايل، دار الكتب العلمية – 
بريوت، الطبعة الثانية، 1426 ه� - 2005م.

م�صعد  االإ�صبيلي، حتقيق:  عبدالرحمن  بن  عبداحلق  اأبي حممد  للحافظ  التهجد(  )كتاب   )156

ال�صعدين و حممد بن احل�صن، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة االأولى 1415 ه� - 1994م.
157( )لطائف املعارف فيما ملوا�سم العام من الوظائف( لاإمام احلافظ زين الدين اأبي الفرج 

عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب احلنبلي الدم�صقي، حتقيق: يا�صني ال�ّصوا�س، دار ابن كثري – دم�صق 
و بريوت، الطبعة اخلام�صة 1420 ه� - 1999م.

ينوري ، دار ابن  158( )املجال�سة وجواهر العلم( للقا�صي اأبي بكر اأحمد بن مروان بن حممد الدِّ

حزم – بريوت، الطبعة االأولى 1423ه� - 2002م.
159( )جمموعة الق�سائد الزهديات(، جمع ال�صيخ عبدالعزيز املحمد ال�صلمان -يرحمه اهلل.

دار   : النا�صر  الندوي،  احل�صني  علي  احل�صن  اأبي  لاأ�صتاذ  العرب(  اأدب  من  )خمتارات   )160

ال�صروق – جدة، الطبعة الثالثة، 1400ه�.

المصادر والمراجع 
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161( )خمت�سر منهاج القا�سدين(، لاإمام اأحمد بن عبدالرحمن بن قدامة املقد�صي، حتقيق: 

�صعيب وعبدالقادر الأرنوؤوط، مكتبة دار الإميان - دم�صق، الطبعة 1398 ه�.
162( )مدارج ال�سالكني بني منازل اإياك نعبد واإياك ن�ستعني(، لاإمام �صم�س الدين ابن قيم 

اجلوزية، دار الكتاب العربي - بريوت، الطبعة الثانية 1393ه�.
باإ�صراف  االأب�صيهي،  اأحمد  بن  الدين حممد  ل�صهاب  م�ستظرف(  فن  كل  )امل�ستطرف يف   )163

املكتب العاملي للبحوث، النا�صر: دار مكتبة احلياة - بريوت، �صنة الن�صر: 1412ه� - 1992م.
قيم  ابن  الدين  �صم�س  لاإمام  والرادة(،  العلم  ولية  ومن�سور  ال�سعادة  دار  )مفتاح   )164

اجلوزية، دار جند للن�صر والتوزيع - الريا�س، الطبعة 1402 ه�.
165( )املواعظ واملجال�ض(، الأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي ابن اجلوزي القر�صي 

حتقيق: حممد اإبراهيم �صنبل، دار ال�صحابة للرتاث – طنطا، الطبعة االأولى – 1411 ه�، 1992 م.
)مواقف ذات عرب وكلمات يف املنهج والطريق( للدكتور عمر �صليمان االأ�صقر، النا�صر :   )166

الدار ال�صلفية – الكويت، الطبعة االأولى، 1406ه�.
167( )نر الدر(، الأبي �صعد من�صور بن احل�صني االآبي، حتقيق: خالد عبد الغني حمفوظ، دار 

الكتب العلمية - بريوت، الطبعة االأولى 1424 ه�.
املقري  حممد  بن  اأحمد  الدين  ل�صهاب  الرطيب(  الأندل�ض  غ�سن  من  الطيب  )نفح   )168

التلم�صاين، حتقيق: اإح�صان عبا�س، النا�صر: دار �صادر- بريوت ، الطبعة االأولى، 1997م.

�سري واأعلم وتراجم

169( )ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب( للحافظ اأبي عمر يو�صف بن عبداهلل بن عبدالرب القرطبي 

النمري، حتقيق: عادل ُمر�صد، دار االأعام – عّمان )االأردن(، الطبعة: االأولى، 1423 ه� - 2002م.
الع�صقاين،  بن حجر  بن علي  اأحمد  الف�صل  اأبي  للحافظ  ال�سحابة(  )الإ�سابة يف متييز   )170

العربية  والدرا�صات  للبحوث  هجر  مركز  مع  بالتعاون  الرتكي  عبداملح�صن  بن  عبداهلل  د.  حتقيق: 
واالإ�صامية – القاهرة، الطبعة: االأولى، 1429 ه� - 2008م.

171( )البداية والنهاية( لاإمام احلافظ عماد الدين اإ�صماعيل بن عمر بن كثري القر�صي ال�صافعي 

ال�صهري بابن كثري، اعتنى به: ح�ّصان عبداملنان، بيت االأفكار الدولية – االأردن.
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172( )البيان املغرب يف اأخبار الأندل�ض واملغرب( البن عذاري املراك�صي، اأبو عبد اهلل حممد بن 

حممد ، اعتنى به: ج. �س. كوالن، اإِ. ليفي بروفن�صال، دار الثقافة – بريوت، الطبعة الثالثة، 1983م.
173( )تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�ساهري والأعالم(، للحافظ اأبي عبداهلل �صم�س الدين حممد بن اأحمد 

الذهبي، حتقيق: الدكتور عمر عبدال�صام تدمري، دار الكتاب العربي - بريوت، الطبعة االأولى 1420ه�.
174( )تاريخ بغداد( وذيوله: )تاريخ بغداد(: للحافظ اأبي بكر اأحمد بن علي بن ثابت املعروف 

باخلطيب البغدادي، ومن �صمن الكتب امللحقة بالكتاب: )ذيل تاريخ بغداد( البن النجار، النا�صر : 
دار الكتب العلمية – بريوت، درا�صة وحتقيق:  م�صطفى عبد القادر عطا، الطبعة االأولى، 1417 ه�.
حمدي  حتقيق:  ال�صيوطي،  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلال  اخللفاء(  )تاريخ   )175

الدمردا�س، النا�صر: مكتبة نزار م�صطفى الباز، الطبعة االأولى: 1425ه�-2004م.
الأبي  والفتيا(  الق�صاء  ي�صتحق  فيمن  العليا  )املراقبة  وامل�صمى  الأندل�ض(  ق�ساة  )تاريخ   )176

العربي يف  الرتاث  اإحياء  االأندل�صي، حتقيق جلنة  املالقي  الُنباهي  بن احل�صن  بن عبداهلل  احل�صن 
دار االآفاق اجلديدة، النا�صر دار االآفاق اجلديدة – بريوت، الطبعة اخلام�صة، 1403ه� - 1983م.

177( )تاريخ مدينة دم�سق وذكر ف�سلها وت�سمية من حلها من الماثل اأو اجتاز بنواحيها من 

وارديها واأهلها( للحافظ اأبي القا�صم علي بن احل�صن ابن هبة اهلل ال�صافعي املعروف بابن ع�صاكر، 

حتقيق: علي �صريي، دار الفكر للطباعة والن�صر والتوزيع - بريوت ، الطبعة االأولى 1419ه� - 1998م.
اأعالم مذهب مالك( الأبي  الف�صل القا�صي  امل�سالك ملعرفة  )ترتيب املدارك وتقريب   )178

القادر  عبد   :4  ،3  ،2 جزء  الطنجي،   تاويت  ابن   :1 جزء  حتقيق:  اليح�صبي،  مو�صى  بن  عيا�س 
 - ف�صالة  النا�صر: مطبعة  اأعراب،  �صعيد   :8  ،7  ،6 �صريفة، جزء  بن  5: حممد  ال�صحراوي، جزء 

املغرب، الطبعة االأولى 1403ه� - 1983م.
179( )تهذيب الكمال(، الأبي احلجاج يو�صف بن الزكي عبدالرحمن املزي، حتقيق: الدكتور ب�صار 

عواد معروف، موؤ�ص�صة الر�صالة - بريوت، الطبعة االأولى 1400 ه�.
180( )حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء(، للحافظ اأبي نعيم اأحمد بن عبد اهلل االأ�صفهاين، دار 

الفكر - بريوت، الطبعة 1416 ه�.
181( )الديباج املذهب يف معرفة اأعيان علماء املذهب( البن فرحون املالكي، حتقيق: د. حممد 

االأحمدي اأبو النور، دار الرتاث للطبع والن�صر – القاهرة.
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182( )الذيل على طبقات احلنابلة( للحافظ عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب البغدادي احلنبلي 

1952م.  - 1372ه�  م�صر،   - املحمدية  ال�صنة  مطبعة  الفقي،  حامد  حممد  – حتقيق: 
183( )الزهد(، الإمام اأهل ال�صنة اأبي عبداهلل اأحمد بن حممد بن حنبل، ن�صقه ورتبه: حممد عبد 

ال�صام �صاهني، دار الكتب - بريوت، الطبعة االأولى 1420 ه�.
184( )�سري اأعالم النبالء(، للحافظ اأبي عبداهلل �صم�س الدين حممد بن اأحمد الذهبي، رتبه 

واعتنى به: ح�صان عبد املنان، بيت االأفكار الدولية - االأردن، الطبعة 1424 ه�.
185( )�سفوة ال�سفوة(، لاإمام اأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن اجلوزي، حتقيق: 

حممود فاخوري وحممد روا�س قلعه جي، دار املعرفة - بريوت، الطبعة االأولى 1406 ه�.
حامد  حممد  حتقيق:  حممد،  بن  حممد  يعلى،  اأبي  ابن  احل�صني  الأبي  احلنابلة(  )طبقات   )186

الفقي، النا�صر: دار املعرفة – بريو.
حتقيق:  بكي،  ال�ُصّ عبدالوهاب  الن�صر  اأبي  الدين  تاج  الكربى(،  ال�سافعية  )طبقات   )187

عبدالفتاح احللو وحممود الطناحي، دار اإحياء الكتب العربية - القاهرة، الطبعة االأولى 1383 ه�.
188( )علماء ومفكرون عرفتهم( ملحمد املجذوب، دار ال�صواف – الريا�س، الطبعة الرابعة، 1992م.

بن  بكر  ال�صيخ  اأعمال(،  من  حلقها  وما  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  اآثار  اإلى  )املداخل   )189

عبداهلل اأبو زيد، دار عامل الفوائد - مكة املكرمة، الطبعة االأولى 1422 ه�.
190( )املق�سد الأر�سد يف ذكر اأ�سحاب الإمام اأحمد( الأبي اإ�صحاق، اإبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن 

حممد ابن مفلح، حتقيق: د عبد الرحمن العثيمني، مكتبة الر�صد - الريا�س، الطبعة االأولى، 1410ه� - 1990م.
بن  حممد  بن  اأحمد  الدين  �صم�س  العبا�س  الأبي  الزمان(،  اأبناء  واأنباء  الأعيان  )وفيات   )191

خلكان، حتقيق: اإح�صان عبا�س، دار �صادر - بريوت، الطبعة 1994 م.

مواقع وكتب اإلكرتونية

www.dorar.net       :ِنَيّة باإ�سراف علوي بن عبدالقادر ال�سقاف َرر ال�َسّ 192( موقع الُدّ

www.altafsir.com                                                                        : »193( موقع »التف�سري

194( كتاب اإلكرتوين: معجم اللغة العربية املعا�سرة للدكتور اأحمد خمتار عمر – 1425 ه�.
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الفه�ر�س
اأوًل: فهر�س املجموع�ت:  فهر�س املجموع�ت مع الأ�سم�ء

ث�ني�: الفهر�س الأبجدي: الأ�سم�ء احل�سنى مرتبة اأبجديً�.

ث�لثً�: الفهر�س الع�م:  فهر�س املو�سوع�ت.

الفهارس
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جم�ميع الأ�سم�ءال�سفحةاأرق�م الأ�سم�ءرقم املجموعة

اهلل - الرب - الإله173 - 3املجموعـ1ـة

الواحد - الأحد - الوتر493 - 6املجموعـ2ـة

الأول - الآخر - الظ�هر - الب�طن7107 - 10املجموعـ3ـة

 احلميد - اجلميل - الطيب11121 - 13املجموعـ4ـة

 ال�سبوح - القدو�س - ال�سلم - املتكرب14139 - 17املجموعـ5ـة

الكبري - العظيم - املجيد18159 - 20املجموعـ6ـة

العلي - الأعلى - املتع�ل21177 - 23املجموعـ7ـة

احلي - ال�سميع - الب�سري24191 - 26املجموعـ8ـة

الع�مل - العليم - البري - احلكيم27207 - 30املجموعـ9ـة

الرحمن - الرحيم - الروؤوف31231 - 33املجموعـ10ـة

الق�در - القدير - املقتدر34253 - 36املجموعـ11ـة

القوي - املتني - العزيز - الأعز37269 - 40املجموعـ12ـة

الغني - الوا�سع - القيوم41287 - 43املجموعـ13ـة

امللك  -امل�لك  - املليك44305 - 46املجموعـ14ـة

الكرمي - الأكرم - اجلواد - الرب47317 - 50املجموعـ15ـة
اللطيف  -  الرفيق51335 - 52املجموعـ16ـة
ال�لق - اللق - الب�رئ - امل�سور- املح�سن53349 - 57املجموعـ17ـة

املحيط - احل�فظ - احلفيظ - املهيمن58367 - 61املجموعـ18ـة

الرازق - الرزاق - املقيت62387 - 64املجموعـ19ـة

املعطي - الوه�ب - املن�ن - الق�ب�س - الب��سط65401 - 69املجموعـ20ـة

احلق - املبني - اله�دي - احلكم - الفت�ح70419 - 74املجموعـ21ـة

الرقيب - ال�سهيد - احل��سب - الدي�ن75437 - 78املجموعـ22ـة

الودود - الويل - املولى - امل�ستع�ن - الوكيل - احل�سيب79463 - 84املجموعـ23ـة

ال�سيد - ال�سمد - القريب - املجيب85487 - 88املجموعـ24ـة
ال�س�كر - ال�سكور - الن�سري89503 - 91املجموعـ25ـة
املوؤمن - ال�س�ف - امل�سعر92527 - 94املجموعـ26ـة
ِترُي95539 - 97املجموعـ27ـة احلليم - احليي - ال�سَّ

العفو - الغفور - الغف�ر - التواب98557 - 101املجموعـ28ـة

الق�هر - القه�ر - اجلب�ر102577 - 104املجموعـ29ـة

املقدم  -  املوؤخر  -  الوارث105593 - 107املجموعـ30ـة

اأوًل: فهر�س املجموع�ت:  فهر�س املجموع�ت مع الأ�سم�ء
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املجموعةال�سفحةال�سماملجموعةال�سفحةال�سم

الفهارس

ث�نيً�: الفهر�س الأبجدي:  الأ�سم�ء احل�سنى مرتبة ترتيبً� اأبجديً�

املجموعـ1ـة74 اهلل

املجموعـ2ـة94الأحد

املجموعـ3ـة108الآخر

املجموعـ12ـة270الأعز

املجموعـ7ـة178الأعلى

املجموعـ15ـة318الأكرم

املجموعـ1ـة74الإله

املجموعـ3ـة108الأول

املجموعـ17ـة350الب�رئ

املجموعـ20ـة402الب��سط

املجموعـ3ـة108الب�طن

املجموعـ15ـة318الرب

املجموعـ8ـة192الب�سري

املجموعـ28ـة558التواب

املجموعـ29ـة578اجلب�ر

املجموعـ4ـة122اجلميل

املجموعـ15ـة318اجلواد

املجموعـ22ـة438احل��سب

املجموعـ18ـة368احل�فظ

املجموعـ23ـة464احل�سيب

املجموعـ18ـة368احلفيظ

املجموعـ21ـة420احلق

املجموعـ21ـة420احلكم

املجموعـ9ـة208احلكيم

املجموعـ27ـة540احلليم

املجموعـ4ـة122احلميد

املجموعـ8ـة192احلي

املجموعـ27ـة540احليي

املجموعـ17ـة350ال�لق

املجموعـ9ـة208البري

املجموعـ17ـة350اللق

املجموعـ22ـة438الدي�ن

املجموعـ10ـة232الرءوف

املجموعـ19ـة388الرازق

املجموعـ1ـة74الرب

املجموعـ10ـة232الرحمن

املجموعـ10ـة232الرحيم

املجموعـ19ـة388الرزاق

املجموعـ16ـة336الرفيق

املجموعـ22ـة438الرقيب
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املجموعةال�سفحةال�سماملجموعةال�سفحةال�سم

املجموعـ5ـة140ال�سبوح

املجموعـ27ـة540ال�ستري

املجموعـ5ـة140ال�سلم

املجموعـ8ـة192ال�سميع

املجموعـ24ـة488ال�سيد

املجموعـ26ـة528ال�س�ف

املجموعـ25ـة504ال�س�كر

املجموعـ25ـة504ال�سكور

املجموعـ22ـة438ال�سهيد

املجموعـ24ـة488ال�سمد

املجموعـ4ـة122الطيب

املجموعـ3ـة108الظ�هر

املجموعـ9ـة208الع�مل

املجموعـ12ـة270العزيز

املجموعـ6ـة160العظيم

املجموعـ28ـة558العفو

املجموعـ7ـة178العلي

املجموعـ9ـة208العليم

املجموعـ28ـة558الغف�ر

املجموعـ28ـة558الغفور

املجموعـ13ـة288الغني

املجموعـ21ـة402الفت�ح

املجموعـ20ـة402الق�ب�س

املجموعـ11ـة254الق�در

املجموعـ29ـة578الق�هر

املجموعـ5ـة140القدو�س

املجموعـ11ـة254القدير

املجموعـ24ـة488القريب

املجموعـ29ـة578القه�ر

املجموعـ12ـة270القوي

املجموعـ13ـة288القيوم

املجموعـ6ـة160الكبري

املجموعـ15ـة318الكرمي

املجموعـ16ـة336اللطيف

املجموعـ30ـة594املوؤخر

املجموعـ26ـة528املوؤمن

املجموعـ14ـة306امل�لك

املجموعـ21ـة402املبني

املجموعـ7ـة178املتع�ل

املجموعـ5ـة140املتكرب
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املجموعةال�سفحةال�سماملجموعةال�سفحةال�سم

املجموعـ12ـة270املتني

املجموعـ24ـة488املجيب

املجموعـ6ـة160املجيد

املجموعـ17ـة350املح�سن

املجموعـ18ـة368املحيط

املجموعـ23ـة464امل�ستع�ن

املجموعـ26ـة528امل�سعر

املجموعـ17ـة350امل�سور

املجموعـ20ـة402املعطي

املجموعـ11ـة254املقتدر

املجموعـ30ـة594املقدم

املجموعـ19ـة388املقيت

املجموعـ14ـة306امللك

املجموعـ14ـة306املليك

املجموعـ20ـة402املن�ن

املجموعـ18ـة368املهيمن

املجموعـ23ـة464املولى

املجموعـ25ـة504الن�سري

املجموعـ21ـة402اله�دي

املجموعـ2ـة94الواحد

املجموعـ30ـة594الوارث

املجموعـ13ـة288الوا�سع

املجموعـ2ـة94الوتر

املجموعـ23ـة464الودود

املجموعـ23ـة464الوكيل

املجموعـ23ـة464الويل

املجموعـ20ـة402الوه�ب

الفهارس
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ال�سفحةاملو�سوع
5مقدمة الطبعة الث�نية

9التمهيد: 
10مقدمة الطبعة الأولى

13منهجية الكت�ب: 
13اأوًل:  للكت�ب ق�سة.
16ث�نيً�:  م� اجلديد؟.

23ث�لثً�:  عدد الأ�سم�ء.
32رابعً�:  الطة الرئي�سة للبحث.

35الباب الأول:  �سوابط اإح�ساء اأ�سماء اهلل احل�سنى: 
36املبحث الأول:  تف�سري قول اهلل تع�لى:  { ڄ ڄ ڄ }.

42املبحث الث�ين:  �سوابط تديد اأ�سم�ء اهلل احل�سنى.
43ال�س�بط الأول:  اأ�سم�ء اهلل احل�سنى توقيفية.

48ال�س�بط الث�ين: �سحة الإطلق ب�أن يفيد ال�سم املدح والثن�ء بنف�سه دون قيد.
50ال�س�بط الث�لث:  دللة ال�سم على الكم�ل املطلق ف الو�سف.

51مث�ل تطبيقي لإحتم�لت تقق ال�سوابط الثلثة.
59الباب الثان:  عدد اأ�سماء اهلل احل�سنى: 

60املبحث الأول:  الأح�ديث الواردة ف تديد عدد الأ�سم�ء.
61املبحث الث�ين:  من�هج العلم�ء ف تتبع اأ�سم�ء اهلل احل�سنى.

66املبحث الث�لث:  مراتب الإح�س�ء.
68املبحث الرابع:  اأح�ديث �سرد الأ�سم�ء.

69املبحث ال�م�س:  احلكمة من تخ�سي�س العدد )99( لإ�ستحق�ق ثواب الإح�س�ء.
71الباب الثالث:  �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى: 

73املجموعـ1ـة:  اهلل - الرب - الإله
74اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

75ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 78ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

80رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
82خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

83�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
85�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

86ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
88ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

ث�لثً�:  الفهر�س الع�م:  فهر�س املو�سوع�ت.
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93املجموعـ2ـة:  الواحد - الأحد - الوتر
94اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

94ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 96ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

97رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
98خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

98�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
102�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

103ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
104ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

107املجموعـ3ـة:  الأول - الآخر - الظ�هر - الب�طن
108اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

108ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 110ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

112رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
112خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

114�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
115�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

117ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
118ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

121املجموعـ4ـة:  احلميد - اجلميل - الطيب
122اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

122ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 125ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

126رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
127خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

128�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
129�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

131ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
132ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

139املجموعـ5ـة:  ال�سبوح - القدو�س - ال�سلم - املتكرب
140اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

141ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 143ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

144رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.

الفهارس
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148خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.
149�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.

151�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.
154ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.

155ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.
159املجموعـ6ـة:  الكبري - العظيم - املجيد

160اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.
161ث�نيً�:  املعنى اللغوي.

. 162ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 
163رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.

165خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.
166�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.

167�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.
168ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.

169ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.
177املجموعـ7ـة:  العلي - الأعلى - املتع�ل

178اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.
179ث�نيً�:  املعنى اللغوي.

. 180ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 
181رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.

182خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.
182�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.

184�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.
185ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.

185ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.
191املجموعـ8ـة:  احلي - ال�سميع - الب�سري

192اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.
192ث�نيً�:  املعنى اللغوي.

. 195ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 
196رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.

197خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.
198�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.

200�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.
202ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.

203ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.
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207املجموعـ9ـة:  الع�مل - العليم - البري - احلكيم
208اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

209ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 210ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

212رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
213خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

214�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
219�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

222ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
223ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

231املجموعـ10ـة:  الرحمن - الرحيم - الروؤوف
232اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

232ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 234ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

235رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
238خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

238�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
243�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

245ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
246ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

253املجموعـ11ـة:  الق�در - القدير - املقتدر
254اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

255ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 256ث�لثً�:  ااملعنى ف حق اهلل 

257رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
262خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

262�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
264�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

265ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
266ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

269املجموعـ12ـة:  القوي - املتني - العزيز - الأعز
270اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

271ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 273ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

274رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
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274خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.
275�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.

279�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.
280ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.

281ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.
287املجموعـ13ـة:  الغني - الوا�سع - القيوم
288اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

288ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 290ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

292رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
292خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

293�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
297�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

298ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
298ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

305املجموعـ14ـة:  امل�لك - امللك - املليك
306اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

306ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 307ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

308رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
310خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

310�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
312�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

313ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
314ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

317املجموعـ15ـة:  الكرمي - الأكرم - اجلواد - الرب
318اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

319ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 322ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

324رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
325خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

326�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
327�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

328ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
329ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.
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335املجموعـ16ـة:  الرفيق - اللطيف
336اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

337ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 338ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

339رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
339خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

340�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
340�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

342ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
343ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

349املجموعـ17ـة:  ال�لق - اللق - الب�ريء - امل�سور - املح�سن
350اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

351ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 354ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

356رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
357خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

358�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
360�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

362ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
363ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

367املجموعـ18ـة:  املحيط - احل�فظ - احلفيظ - املهيمن
368اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

369ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 372ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

373رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
375خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

376�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
377�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

379ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
380ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

387املجموعـ19ـة:  الرازق - الرزاق - املقيت
388اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

388ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 389ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

390رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
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391خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.
392�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.

392�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.
395ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.

395ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.
401املجموعـ20ـة:  املعطي - الوه�ب - املن�ن - الق�ب�س - الب��سط

402اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.
403ث�نيً�:  املعنى اللغوي.

. 405ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 
406رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.

410خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.
411�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.

411�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.
413ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.

414ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.
419املجموعـ21ـة:  احلق - املبني - اله�دي - احلكم - الفت�ح

420اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.
421ث�نيً�:  املعنى اللغوي.

. 423ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 
425رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.

427خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.
428�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.

430�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.
432ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.

433ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.
437املجموعـ22ـة:  الرقيب - ال�سهيد - احل��سب - الدي�ن

438اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.
439ث�نيً�:  املعنى اللغوي.

. 441ث�لثً�: املعنى ف حق اهلل 
443رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.

446خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.
447�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.

448�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.
450ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.

451ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.
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463املجموعـ23ـة:  الويل - املولى - الودود - امل�ستع�ن - الوكيل - احل�سيب
464اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

466ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 469ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

471رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
474خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

476�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
478�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

480ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
481ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

487املجموعـ24ـة:  ال�سيد - ال�سمد - القريب - املجيب
488اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

489ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 491ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

492رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
493خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

494�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
495�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

496ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
497ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

503املجموعـ25ـة:  ال�س�كر - ال�سكور - الن�سري
504اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

504ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 505ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

507رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
508خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

509�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
510�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

512ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
514ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

527املجموعـ26ـة:  املوؤمن - ال�س�ف - امل�سعر
528اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

528ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 530ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 
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532رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
532خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

533�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
533�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

535ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
536ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

ِترُي 539املجموعـ27ـة:  احلليم - احليي - ال�سَّ
540اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

541ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 542ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

544رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
545خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

546�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
549�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

550ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
551ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

557املجموعـ28ـة:  العفو - الغفور - الغف�ر - التواب
558اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

559ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 561ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

562رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
566خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

567�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
571�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

572ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
573ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

577املجموعـ29ـة:  الق�هر - القه�ر - اجلب�ر
578اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

579ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 581ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

583رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
585خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

585�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
587�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.
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588ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
589ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

593املجموعـ30ـة:  املقدم - املوؤخر - الوارث
594اأوًل:  الدليل وعدد مرات الورود.

594ث�نيً�:  املعنى اللغوي.
. 595ث�لثً�:  املعنى ف حق اهلل 

596رابعً�:  الفروق بني الأ�سم�ء.
597خ�م�سً�:  ال�سفة امل�ستقة.

598�س�د�سً�:  فوائد القرتان مع الأ�سم�ء احل�سنى الأخرى.
598�س�بعً�:  الآث�ر العتق�دية والعملية للإمي�ن بهذه الأ�سم�ء.

600ث�منً�:  مق��سد الدع�ء التي ين��سبه� متجيد اهلل بهذه الأ�سم�ء.
601ت��سعً�:  لط�ئف واأقوال.

607امل�سادر واملراجع
625الفهار�ض

626فهر�س جمموع�ت الأ�سم�ء
627الفهر�س الأبجدي للأ�سم�ء

630فهر�س املو�سوع�ت
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