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حظ العبد من أمساء اهلل احلسىن
وما يعود عليه من التأمل فيها
دراسة عقدية موضوعية

إعـداد
د .عبد العزيز رشيد األيوب

األستاذ املشارك يف كلية الرتبية األساسية
التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي

د .أمحد يوسف النصف

األستاذ املشارك يف كلية الرتبية األساسية
التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي

والتدريب بـدولـة الـكـويـت
(ابحث رئيسي)

من  457إىل 534

والتدريب بـدولـة الـكـويـت
(ابحث مشارك)
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ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى بيان وتوضيح الجهود الجبارة التي بذلها علماء

العقيدة في سبيل تثبيت عقائد الملة وتسديد البراهين واألدلة ،ومن هذه الجهود

جهودهم في بيان حظ العبد المؤمن من أسماء اهلل الحسنى ،وما يعود عليه
من التأمل فيها.

والمنهج المستخدم في البحث :هو منهج استقرائي ،تحليلي ،وذلك

بتتبع قضايا هذه الدراسة ،واستقرائها من مظانها ،وجمع المعلومات المتعلقة
ّ
بها؛ ثم تحليل ودراسة ما تم استقراؤه وجمعه؛ كل ذلك للوصول إلى النتائج

المرجوة من هذا البحث.

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون البحث مكوًنا من :مقدمة ،وتمهيد،
وخمسة مباحث :األول :فيه بيان حظ العبد من األسماء التي تتبع إثبات الباري
واالعتراف بوجوده .والثاني :فيه بيان حظ العبد من األسماء التي تتبع إثبات

وحدانية اهلل تعالى .والثالث :فيه بيان حظ العبد من األسماء التي تتبع إثبات

اإلبداع واالختراع والتصرف هلل تعالى .والرابع :فيه بيان حظ العبد من األسماء

التي تتبع نفي التشبيه عن اهلل تعالى .والخامس :فيه بيان حظ العبد من

األسماء التي تتبع إثبات التدبير هلل تعالى دون ما سواه.

ثم خاتمة ،وفيها أهم نتائج البحث ،ثم قائمة المصادر والمراجع.
ومن أهم نتائج البحث:

 -1أن على المسلم أن يتخلَّق بأخالق اهلل تعالى ،وهي كل صفة

محمودة جاء الثناء عليها في الشريعة؛ كالتقوى والجود والعفو ،فهذه وأمثالها

أخالق اهلل وأخالق القرآن وأخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم؛ فهي األخالق
التي مدح اهلل ،وورد الثناء عليها في القرآن الكريم ،وكان عليها األنبياء

عليهم الصالة والسالم.
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ف أسماء اهلل تعالى يجب عليه اتصافه بها ،فتعلو همته
َ -2من َع َر َ
عن عبودية غير اهلل ،فتتم بذلك عبوديته ،فال يصلح أحد مواالة ربه ومصافاته

وتجمال بصفاته ،وتخلقًا
تذلال بعباداته،
ً
إال أن يتخلَّق بآدابه ويتصف بصفاتهً ،
بأسمائه.

 -3أن كمال العبد وسعادته ال تكون إال بالتخلق بأخالق اهلل تعالى،

فمن لم يكن حظه سوى معرفة األسماء ،فهو نازل الدرجة ،بل ينبغي أن

يتحلى بمحاسنها حتى يصير ربانيًّا.
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Abstract:
The research aims at explaining and clarifying the
great efforts made by the scholars of the faith in order to
establish the doctrines of religion and to pay proofs and
evidence, Among these efforts are those that aim at showing
the share of the slave from the names of Allah and the
reflection.
The methodology used in the research: is an inductive
analytical method by tracking the issues of this study and the
extrapolation from sources and the collection of information
about them and then analysis and extrapolation.
The nature of the research has to be composed of a
preface and a preface and five statements. The first is a
statement of the good fortune of the names that follow the
proof of the Al-ba'ari and the recognition of its existence. The
second is the statement of the slave's luck from the names that
follow the proof of the oneness of Allah. Allah Almighty and
the fourth in it the statement of the luck of the slave names
that follow the denial of analogy to God and the fifth
statement of the luck of the slave names follow the proof of
the measure of God without Masawah
Search results:
1 - A Muslim must create the ethics of Allah Almighty,
which is all the qualities of praise came in praise of the Sharia
such as strength and goodness and amnesty and the like ethics
of Allah and the ethics of the Koran and the ethics of the
Prophet peace be upon him are praised by Allah and came
praise in the Holly Quran and the prophets.
2 - Who knows these names must be created by the rise
of his concern in bondage from bondage other than Allah does
not serve slavery to Allah until he created by tending to his
slavery and completed his qualities and created his qualities
3 - Happiness of the slave can only be created by the
ethics of Allah Almighty, it is limited to know the names is
descending degree should have the advantages to become
Lord.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمد هلل الذي عظمت كبرياء ذاته ،وتقدست أسماؤه وصفاته،

والصالة والسالم على أشرف أنبيائه ،سيدنا محمد الذي ظهرت معجزاته مع

عظيما بصحبته وبركاته.
فوز
وضوح آياته ،وعلى آله وأصحابه الفائزين ًا
ً
وبعد:

فلما كان العلم باهلل تعالى هو العروة الوثقى ،والذروة العليا ،التي ليس

السبب في نيل السعادة باآلخرة التي هي خير وأبقى ،وكان
وراءها مرقى ،وكان
َ
من خواص علم الربوبية :علم أسرار أسماء اهلل تعالى الحسنى ،توجهنا لدراسة
هذا الموضوع من جانب هام ،وهو" :حظ العبد من أسماء اهلل الحسنى وما

يعود عليه من التأمل فيها" ،دراسة عقدية موضوعية.

والغرض من هذا البحث :ذكر شيء مما يتعلق بجملة هذه األسماء
من هذا الجانب ،نأتي به على حسب الوسع والتيسير ،قال اهلل تعالى :و ه
هلل
َ
ون هفي أَ ه ه
سي ْج َز ْو َن َما
ين ي ْل هحد َ
س َنى فَ ْادعوه هب َها َوَذروا الَّهذ َ
ْ
س َماء ا ْلح ْ
ْاألَ ْ
س َمائه َ
()1
الر ْح َم َن أَيًّا َما تَ ْدعوا
ون ، وقال تعالى :ق هل ْادعوا اهللَ أَ هو ْادعوا َّ
َكانوا َي ْع َمل َ

س َنى ،)2(وقال النبي صلى اهلل عليه وسلم« :إه َّن اللَّ َه َع َّز َو َج َّل
س َماء ا ْلح ْ
َفلَه ْاألَ ْ
ش َر خلقًا ،فَ َم ْن أَتَى اللَّ َه هبخل ٍ
ق هم َائ َة خل ٍ
ق هم ْن َها َد َخ َل ا ْل َج َّن َة»(،)3
س ْب َع َة َع َ
َخلَ َ
ق َو َ
ون اسما ،هم َائ ٌة إهَّال و ه
هه ه
اح ًدا ،الَ
س َع ٌة َوهت ْ
وقال صلى اهلل عليه وسلم« :للَّه ت ْ
َ
سع َ ْ ً

( )1سورة األعراف.)180( :
( )2سورة اإلسراء.)110( :

( )3أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ( ،)82/1برقم )84( :عن سيدنا عثمان بن
عفان رضي اهلل عنه.
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الج َّن َة»( .)1وقد نبَّه بعض شراحها
َح ٌد إهَّال َد َخ َل َ
َي ْحفَظ َها أ َ
موضوعة للتعبد والسلوك بها ،بخالف غيرها.
ق ،خلق ه
سن ا ْلخل ه
ظم»( .)3قال اإلمام أبو
َع َ
اهلل ْاأل ْ
وورد في األثر« :ح ْ
بكر ابن العربي (543ه)" :وأخالق اهلل تعالى :هي كل صفة محمودة يكون
()2

إلى أن هذه األسماء

موجودا؛ كالتقوى والجود وكظم الغيظ والعفو؛ فهذه
الثناء عليها في الشريعة
ً
وأمثالها أخالق اهلل ،وأخالق القرآن ،وأخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم؛ أي:
األخالق التي مدح اهلل ،وورد الثناء عليها في القرآن ،وكان عليها األنبياء
عليهم السالم؛ كما يقال في المساجد :بيوت اهلل؛ أي :عظَّمها اهلل ودعا إلى

ذلك فيها"(.)4

لـما
ويشهد لذلك قول السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما ّ -
ق َن هب ِّي ه
اهلل صلى اهلل
س هئ ْ
لت عن خلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :-إه َّن خل َ
آن"( ،)5قال شهاب الدين عمر السهروردي (632ه):
ان ا ْلق ْر َ
عليه وسلم َك َ

( )1أخرجه البخاري في صحيحه ( ،)87/8في كتاب الدعوات ،باب :هلل مائة اسم غير

واحد ،برقم ،)6410( :وأخرجه مسلم في صحيحه ( ،)2062/4في كتاب الذكر والدعاء
والتوبة واالستغفار ،باب في أسماء اهلل تعالى وفضل من أحصاها ،برقم ،)2677( :كالهما
عن سيدنا أبي هريرة رضي اهلل عنه.

( )2وهو الشيخ أحمد زروق الفاسي في كتابه :المقصد األسما في شرح أسماء اهلل الحسنى
ص (.)17

( )3أخرجه الطبراني في المعجم األوسط ( ،)184/8برقم ،)8344( :عن سيدنا عمار بن
ياسر رضي اهلل عنه.

( )4انظر :األمد األقصى (.)231/1

( )5أخرجه مسلم في صحيحه ( ،)512/1في كتاب صالة المسافرين وقصرها ،باب :جامع
صالة الليل ،ومن نام عنها أو مرض ،برقم.)746( :
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ش َم ْت من الحضرة اإللهية أن تقول :كان متخلقًا بأخالق اهلل تعالى"(.)1
"فاحتَ َ
وقال بعض العارفين" :إن األسماء التسعة والتسعين تصير أوصافًا للعبد
السالك ،وهو بعد في السلوك غير واصل"( .)2وقال سلطان العلماء العز بن

عبد السالم (660ه)" :لكل تخل ٍ
ب ودرجات متفاوتات ،وينقسم أكثر
ق رتَ ٌ
التخلق إلى فرض عين وسنة وفرض كفاية ،فانظر إلى أسمائه الحسنى،
وتخلَّق من كل ٍ
اسم منها بمقتضاه على حسب اإلمكان"(.)3
فينبغي للعبد أن يكون له من كل اسم من أسماء اهلل تعالى حظ يليق
به ،وذلك لهـ َما تحويه هذه األسماء الحسنى من األسرار والمعاني ما ال يحيط به
التعظيم لها ،والرغب َة فيها،
اإليمان بها ،و
مخلوق ،وان االطالع عليها ،و
َ
َ

قربا من
االعتبار بمعانيها ،ومداوم َة ذكرها ،و
و
الدعاء والتوسل بها ،يزيد العبد ً
َ
َ
اهلل تبارك وتعالى ،ويسمو به إلى مقامات المعرفة به جل وعال ،والحكماء

قديما عن الفلسفة" :هي التشبيه باإلله بقدر الطاقة
المتقدمون قالوا
ً
البشرية"(.)4
وأما عن المنهج الذي اعتمدناه في الدراسة :فهو المنهج الموضوعي،

بتتبع قضايا هذه الدراسة ،واستقرائها من
واالستقرائي ،والتحليلي؛ وذلك
ّ
مظانها ،وجمع المعلومات المتعلقة بها؛ ثم تحليل ودراسة ما تم استقراؤه

وجمعه؛ كل ذلك للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا البحث إن شاء اهلل

تعالى.

وأما عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع :فأكثرها لم تكن مؤلفات

( )1انظر :عوارف المعارف (.)393/1

( )2انظر :المقصد األسنى ص (.)303
( )3انظر :شجرة المعارف ص (.)79
( )4انظر :بحر الفرائد ص (.)94
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خاصة به ،وانما كان العلماء يناقشونه في كتب أسماء اهلل الحسنى خاصة؛
ومن تلك الكتب التي تناولت هذا الموضوع:

التحبير في التذكير في شرح أسماء اهلل الحسنى ألبي القاسم القشيري

(465ه).

المقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى ألبي حامد الغزالي

(505ه).

األمد األقصى في شرح أسماء اهلل الحسنى ألبي بكر ابن

العربي(543ه).

األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى وصفاته ألبي عبد اهلل القرطبي

(671ه).

بحر الفرائد من بحر الفوائد في شرح أسماء اهلل لمحيي الدين

الكافيجي (879ه).

المقصد األسما في شرح أسماء اهلل الحسنى للشيخ أحمد زروق

الفاسي (899ه).

وغير ذلك من كتب ومراجع.

خطة البحث:

اشتملت على مقدمة ،وتمهيد ،وخمسة مباحث ،وخاتمة ،وذلك على

النحو التالي:

المقدمة :وص ِّدرت بتوطئة للموضوع وأهميته ،وعن منهجيته ودواعي

اختياره ،ثم عرضنا فيها أقسام البحث ومكوناته.

التمهيد :وفيه اإلجابة عن سؤال مهم ،وهو :هل معاني أسماء اهلل

تعالى تصير أوصافًا للعبد؟

المبحث األول :وفيه بيان حظ العبد من األسماء التي تتبع إثبات
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الباري واالعتراف بوجوده.

المبحث الثاني :وفيه بيان حظ العبد من األسماء التي تتبع إثبات

وحدانية اهلل تعالى.

المبحث الثالث :وفيه بيان حظ العبد من األسماء التي تتبع إثبات

اإلبداع واالختراع والتصرف هلل تعالى.

المبحث الرابع :وفيه بيان حظ العبد من األسماء التي تتبع نفي

التشبيه عن اهلل تعالى.

المبحث الخامس :وفيه بيان حظ العبد من األسماء التي تتبع إثبات

التدبير هلل دون ما سواه.

وأما الخاتمة :فقد ذكرنا فيها أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث.

هذا ونسأل اهلل العلي العظيم أن ينفع بهذا العمل ،ويجعله لوجهه

خالصا ،فإنه تعالى خير مسؤول وأفضل مأمول ،ونعم المولى ونعم النصير،
ً
كثيرا ،والحمد هلل
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تسليما ً
ً
رب العالمين.
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التمهيد

شراح أسماء اهلل الحسنى( )1أنه َمن لم يكن له حظ من
ذكر بعض ّ
ظا ،ويفهم في اللغة تفسيره ووضعه ،ويعتقد
معاني األسماء إال أن يسمع لف ً

بالقلب وجود معناه هلل تعالى ،هو نازل الدرجة ،ليس َيحسن به أن يتبجَّح بما
درك
ناله ،فإن سماع اللفظ ال يستدعي إال سالمة حاسة السمع التي بها ت َ

األصوات ،وهذه رتبة يشارك البهيمة فيها .وأما فهم وضعه في اللغة فال
يستدعي إال معرفة العربية ،وهذه رتبة يشارك فيها األديب اللغوي ،بل حتى

البدوي .وأما اعتقاد ثبوت معناه هلل تعالى من غير كشف فال يستدعي إال فهم

معاني هذه األلفاظ والتصديق بها ،وهذه رتبة يشارك فيها العامي ،بل الصبي،
فإنه بعد فهم الكالم إذا أ ه
لق َي إليه هذه المعاني تلقَّاها وتلقَّنها ،واعتقدها بتقليد
وصمم عليها.
َّ
وحظوظ "المقربين" من معاني أسماء اهلل تعالى ثالثة:

الحظ األول :معرفة هذه المعاني على سبيل المكاشفة والمشاهدة؛

حتى تتضح لهم حقائقها بالبرهان الذي ال يجوز فيه الخطأ ،وينكشف لهم

اتصاف اهلل تعالى بها انكشافًا يجري في الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل

لإلنسان بصفاته الباطنة التي يدركها بمشاهدة باطنه ال بإحساس ظاهره(.)2
تقليدا والتصميم
وكم بين هذا وبين االعتقاد المأخوذ من اآلباء والمعلمين
ً
عليه ،وان كان مقروًنا بأدلة جدلية كالمية!!
الحظ الثاني :استعظامهم ما ينكشف لهم من صفات الجالل ،على ٍ
وجه

( )1وهو اإلمام أبو حامد الغزالي في كتابه :المقصد األسنى ص (.)90

( )2ولذلك قال اإلمام الغزالي في اإلحياء (" :)100/1وانما الكشف الحقيقي :هو صفة سر

القلب وباطنه ،ولكن إذا انجر الكالم إلى تحريك خيال في مناقضة الظاهر للباطن فال بد من

كالم وجيز في حله".
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ينبعث من االستعظام يشوقهم إلى االتصاف بما يمكنهم من تلك الصفات؛

ش َب ًها
قربا بالصفة ال بالمكان ،فيأخذوا من االتصاف بها َ
ليقربوا بها من الحق ً
بالمالئكة المقربين عند اهلل تعالى.
تصور أن يمتلئ القلب باستعظام صفة واستشرافها إال ويتبعه
ولن ي َّ

شوق إلى تلك الصفات ،وعشق لذلك الكمال ،وحرص على التحلي بذلك
ه
للمستعظم -بكماله ،فإن لم يكن بكماله فينبعث
الوصف -إن كان ذلك ممك ًنا
الشوق إلى القدر الممكن منه ال محالة.

وال يخلو عن هذا الشوق أحد إال ألحد أمرين :إما لضعف المعرفة

واليقين بكون الوصف المعلوم من أوصاف الجالل والكمال .واما لكون القلب

ممتلئا بشوق آخر مستغرقًا به .فالتلميذ إذا شاهد كمال أستاذه في العلم انبعث
ً
مثال ،فإن استغراق
شوقه إلى التشبه واالقتداء به ،إال إذا كان
مملوءا بالجوع ً
ً

باطنه بشوق القوت ربما يمنع انبعاث شوق العلم ،ولهذا ينبغي أن يكون

خاليا بقلبه عن إرادة ما سوى اهلل تعالى ،فإن
الناظر في صفات اهلل تعالى ً
خاليا عن حسيكة الشهوات ،فإن
قلبا ً
المعرفة بذر الشوق ،ولكن مهما صادف ً
خاليا لم يكن البذر م ه
نج ًحا.
لم يكن ً
الحظ الثالث :السعي في اكتساب الممكن من تلك الصفات ،والتخلق

قريبا من الرب تعالى،
بها ،والتحلي بمحاسنها ،وبه يصير العبد
ًّ
ربانيا؛ أيً :
وبه يصير رفيقًا للمأل األعلى من المالئكة؛ فإنهم على بساط القرب .فمن
شيئا من قربهم بقدر ما نال من أوصافهم
ضرب إلى هش ْب ٍه من صفاتهم نال ً

المقربة لهم إلى الحق جل وعز.
ِّ
وقد َّ
رد حجة اإلسالم أبو حامد الغزالي على َمن منع هذا التخلق
بقوله" :وما ذ هك َر من أن صفات الحق ال تليق بالعبد غير صحيح ،بل العلم من
صفاته عز وجل ،وهو أفضل شيء للعبد ،بل منتهى العبد أن يتخلق بأخالق
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اهلل تعالى .وقد سمعت بعض المشايخ يقول :إن سالك الطريق إلى اهلل تعالى
قبل أن يقطع الطريق تصير األسماء التسعة والتسعون أوصافًا له؛ أي :يكون

له من كل واحد نصيب"(.)1

وفي هذا المقام ن َن ِّبه إلى أن معنى تخلق العبد بأسماء اهلل تعالى :أنه
حصل هع ْلم أستاذه" ،وعلم
يحصل له ما يناسب تلك الصفات؛ كما يقال" :فالن َّ

األستاذ ال يحصل للتلميذ ،بل يحصل له مثل علمه.

فإن قيل :فظاهر هذا الكالم يشير إلى إثبات مشابهة بين العبد وبين

وعقال أن تعالى
ش َب ًها له ،ومعلوم شر ًعا
ً
اهلل تعالى؛ ألنه إذا تخلَّق بأخالقه كان َ
شيئا ،وال يش هبهه شيء.
ليس كمثله شيء ،وأنه ال يش هبه ً
عرفت معنى المماثلة المنفية عن اهلل تعالى
وأجيب( :)2بأنه مهما
َ
مثل له ،فال ينبغي أن يظَ َّن أن المشاركة في كل وصف توجب
عرفت أنه ال َ
َ
المماثلة.
وخاصية اإللهية :أنه الموجود الواجب الوجود بذاته ،الذي يوجد عنه

كل ما في اإلمكان وجوده على أحسن وجوه النظام والكمال ،وهذه الخاصية ال

صبور
ًا
رحيما
تصور فيها مشارك ٌة ألبتة ،والمماثلة بها تحصل؛ فكون العبد
ي َّ
ً
شكور ال ه
فاعال.
بصير عالـ ًما ًا
ًا
يوجب المماثلة ككونه سمي ًعا
ًا
قادر ًّ
حيا ً
بل نقول :الخاصية اإللهية ليست إال هلل تعالى ،وال يعرفها إال اهلل

تصور أن يعرفها إال هو.
تعالى ،وال ي َّ

ومن أجل ذلك كله ،تبرز أهمية هذا البحث في أنه ي َعد من البحوث
المهمة في مسائل أسماء اهلل الحسنى ،فإن أقوى ما تحرص عليه النفوس من

رجاال ،إن قاموا قاموا باهلل ،وان جلسوا جلسوا
علوم األسماء خواصها ،فإن هلل ً
( )1انظر :إحياء علوم الدين (.)204/4
( )2انظر :المقصد األسنى ص (.)95

470
باهلل ،وان نطقوا نطقوا باهلل ،وان سكتوا سكتوا باهلل،

وأحشاؤهم لقالت :اهلل اهلل ،قال تعالى  :هر َجا ٌل َال ت ْل ههي هه ْم
ه
اهلل.)1(

ولو تكلمت أعضاؤهم
هت َج َارةٌ َوَال َب ْيعٌ َع ْن هذ ْك هر

فينبغي للعبد أن يعرف أسماء اهلل تعالى وتفسيرها ،في َعظَّ َم اهللَ حق
شخصا أو يزوجه ابنته ،طلب أن يعرف اسمه
عظمته ،فلو أراد رجل أن يعامل
ً
وكنيته واسم أبيه وجده ،وسأل عن صغير أمره وكبيره ،فاهلل الذي خلقنا ورزقنا
وأنعم علينا -ونحن نرجو رحمته ،ونخاف من سخطه وعذابه -أولى أن نعرف

أسمائه ونعرف تفسيرها وحظنا منها.

هل معاني أسماء اهلل تصير أوصافًا للعبد؟

ومن المناسب في هذا التمهيد -ونحن نتحدث عن حظ العبد من

أسماء اهلل تعالى -بيان االلتباس الذي وقع على البعض في الجواب على هذا

التساؤل ،واظهار المعنى الصحيح له؛ وذلك ألهميته ،ولتعلقه بالبحث الذي

مباشرا.
نحن بصدده تعلقًا
ً
والجواب( :)2أنه ال يخلو :إما أن تكون األسماء عين تلك الصفات ،أو
مثلها .فإن كانت مثلها ،فال يخلو :إما أن تكون مثلها مطلقًا ومن كل وجه،

واما أن تكون مثلها من حيث االسم والمشاركة في عموم الصفات دون خواص

المعاني ،فهذان قسمان .وان قصد بها عينها ،فال يخلو :إما أن تكون بطريق
انتقال الصفات من الرب تعالى إلى العبد ،أو ال ،فإن لم يكن باالنتقال ،فال

يخلو :إما أن يكون باتحاد ذات العبد بذات الرب؛ حتى يكون هو هو ،فتكون
ه
صفاته ،واما أن يكون بطريق الحلول .وهذه أقسام ثالثة؛ وهو
صفاته
االنتقال ،واالتحاد ،والحلول ،وقسمان متقدمان ،فهذه خمسة أقسام .والصحيح
( )1سورة النور.)37( :

( )2انظر في ذلك :المقصد األسنى ص ( )304وما بعدها.
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منها :قسم واحد؛ وهو أن تث َبت للعبد من هذه الصفات أمور تناسبها على
الجملة ،وتشاركها في االسم ،ولكن ال تماثلها مماثلة تامة.

ثبت له أمثالها على التحقيق :-فمحال
وأما القسم الثاني -وهو أن ي َ
قطعا؛ فإن من جملتها أن يكون له علم واحد محيط بجميع المعلومات ،حتى ال
ً
يعزب عنه ذرة في األرض وال في السموات وما بينهما ،وأن يكون له قدرة
واحدة تشمل جميع المخلوقات ،حتى يكون هو بها خالق السموات واألرض وما

تصور هذا لغير اهلل تعالى ،وكيف يكون العبد خالق السموات
بينهما ،وكيف ي َّ

واألرض وما بينهما وهو من جملة ما بينهما ،فكيف يكون خالق نفسه؟! ثم

لعبدين يكون كل واحد منهما خالق صاحبه فيكون كل
إن ثبتت هذه الصفات
ْ
واحد منهما خالق َم ْن َخلَقَه! وكل ذلك ت َّرهات ومحاالت.

أيضا
وأما القسم الثالث -وهو انتقال عين صفات الربوبية :-فهذا ً

محال؛ ألن الصفات يستحيل انتقالها عن الموصوفات ،وهذا ال يختص بالذات
تصور أن ينتقل عين هع ْلم زيد إلى عمرو ،بل ال قيام للصفات إال
القديم ،بل ال ي َّ
بخصوص الموصوفات ،وألن االنتقال يوجب فراغ المنتقل عنه ،فيوجب أن

يعرى الذات الذي عنه انتقال الصفات الربوبية عن الربوبية وصفاتها ،وذلك

أيضا ظاهر االستحالة.
ً
يضا أظهر بطال ًنا؛ ألن قول
وأما القسم الرابع -وهو االتحاد :-فذلك أ ً
القائل":إن العبد صار هو الرب" كالم متناقض في نفسه ،بل ينبغي أن ن ِّ
نزه
الرب سبحانه عن أن يجري اللسان في حقه بأمثال هذه المحاالت ،ونقول قوًال

شيئا آخر" محال على اإلطالق.
شيئا صار ً
مطلقًا :إن قول القائل" :إن ً
عمر صار
وحده ،ثم قيل :إن ًا
وحده وعمرو َ
ألنا نقول :إذا ع هق َل زيد َ

زيدا واتحد به ،فال يخلو عند االتحاد :إما أن يكون كالهما موجودين ،أو
ً
كالهما معدومين ،أو زيد موجود وعمرو معدوم ،أو بالعكس ،وال يمكن قسم

472
وراء هذه األربع .فإن كانا موجودين ،فلم ي ه
صر أحدهما عين اآلخر ،بل عين
َ
كل واحد منهما موجودة ،وانما الغاية أن يتحد مكانهما ،وذلك ال يوجب

االتحاد ،فإن العلم واإلرادة والقدرة قد يجتمع ذلك كله في ذات واحد وال تتباين

محالها ،وال تكون القدرة هي العلم وال اإلرادة ،وال يكون قد اتحد البعض
بالبعض .وان كانا معدومين ،فما اتحدا ،بل ع هدما ،ولعل الحادث شيء ثالث.
موجودا ،فال اتحاد؛ إذ ال يتحد موجود بمعدوم.
معدوما واآلخر
وان كان أحدهما
ً
ً
واالتحاد بين شيئين مطلقًا محال ،وهذا ٍ
فضال
جار في الذوات المتماثلة ً

عن المختلفة ،فإنه يستحيل أن يصير هذا السواد ذاك السواد ،كما يستحيل أن

يصير هذا السواد ذلك البياض أو ذلك العلم .والتباين بين العبد والرب تقدَّس

وتعالى أعظم من التباين بين السواد والعلم ،فأصل االتحاد إ ًذا باطل .وحيث
يطلَق االتحاد ويقال" :هو هو" ال يكون إال بطريق التوسع والتجوز الالئق
بعادة الصوفية والشعراء( ،)1فإنهم ألجل تحسين موقع الكالم من اإلفهام

يسلكون سبيل االستعارة؛ كما يقول الشاعر:
أََنا َم ْن أَ ْه َوى َو َم ْن أَ ْه َوى أََنا

وحـ ه
ان َحلَ ْل َنا َبـ َد َنـا
َنـ ْحن ر َ

1
بابا لبيان ما يشكل على فهم العلماء
( ) وقد عقد أبو نصر السراج في اللمع ص (ً )455
من علوم خاصة ،وتصحيح ذلك بالحجة ،ومن جملة ما قاله" :ال ينبغي ألحد أن يظن أنه

متعر من
يحوي جميع العلوم حتى يخطئ برأيه كالم المخصوصين ويكفرهم ويزندقهم وهو ٍّ

ممارسة أحوالهم ،ومنازلة حقائقهم وأعمالهم" .أما بشأن قرن السادة الصوفية بالشعراء في
هذا الطريق فال عجب فيه ،ولهم في ذلك منازع شريفة ،غير أنها قد تخفى على كثير من

العلماء ،حتى قال أبو بكر ابن العربي في األمد األقصى (" :)486/2فإنهم -يعني:

الصوفية -وان كانوا أهل اعتقاد وتحقيق؛ فإنهم سلكوا في عباراتهم أوعر الطريق ،وأشد ما
على الطالب من ذلك :أنهم إذا عبَّروا عن اهلل تعالى وعن صفاته العال سلكوا من االستعارة

والمجاز أقصى سبيل سلكه شعراء العرب وفصحاء الكلم ،ويعتقدون أن ذلك من أفضل

الق َرب".
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ؤول ،فإنه ال يعني به أنه هو تحقيقًا ،بل كأنه هو ،فإنه
وذلك م َّ

عبر عن هذه الحالة
مستغرق الهم به كما يكون هو مستغرق الهم بنفسه ،في َّ

باالتحاد على سبيل التجوز(.)1

حمل قول أبي يزيد البسطامي (261ه) حيث قال:
وعليه ينبغي أن ي َ
"انسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها ،ثم نظرت فإذا أنا هو"،
ويكون معناه -كما حكى اإلمام الغزالي( :-)2أن َمن ينسلخ همن شهوات نفسه
وهمها ،فال يبقى فيه متَّسع لغير اهلل تعالى ،وال يكون له همة سوى اهلل
وهواها ِّ
تعالى ،واذا لم َيح َّل في القلب إال جالل اهلل وكماله حتى صار مستغرقًا به
يصير كأنه هو ،ال أنه هو تحقيقًا(.)3

عبر بقولنا:
وفرق بين قولنا" :هو هو" وبين قولنا" :كأنه هو" ،لكن قد ن ِّ

"هو هو" عن قولنا" :كأنه هو" ،كما أن الشاعر تارة يقول" :كأني َم ْن أهوى"،
وتارة يقول" :أنا َم ْن أهوى" .وفي الحقيقة :هذه مزلة قَ َدم؛ فإن َم ْن ليس له قَ َدم
راسخ في المعقوالت ،ربما ال يتميَّز له أحدهما عن اآلخر ،فينظر إلى كمال

( )1والمراد من قوله" :أنا من أهوى" :شدة القرب ،وفناء اإلرادة باإلرادة ،غير أن المتذوق
لصروف الكالم يجد فرقًا بين" :أنا قريب ممن أهوى" وبين "أنا من أهوى" ،فادعاؤه أنه هو:

قد جاوز بيان القرب منه إلى غور يستلطفه السامع ويتيه وهو يتلمس صور هذا القرب

التي ال يكاد يرى لها نهاية ،ولهذا قال عبد القاهر الجرجاني في أسرار البالغة ص (:)252

حسب أحدهما اآلخر ،ويتوهم الرائي لهما في
"وذلك أن المتشابهين التشابه التامَّ ،
لـما كان ي َ
المشبه
حالين أنه رأى ً
شيئا و ً
احدا ،صاروا إذا حقَّقوا التشابه بين الشيئين يقولون :هو هو،و ّ

عرفتك على الشجاعة دون سائر األمور ،ثم لم يثبت بين شجاعة
إذا وقف َو ْه َمه كما َّ
صاحبه وشجاعة األسد فرقًا ،فقد صار إلى معنى قولنا :هو هو ،بال شبهة".

( )2انظر :المقصد األسنى ص (.)308

( )3ذكر نحو هذه الكلمة له أبو نصر السراج في اللمع ص ( ،)472وبيَّن وجهها بنحو ما
ساقه اإلمام الغزالي هنا.
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تزين مما تألأل فيه من حلية الحق ،فيظن أنه هو ،فيقول :أنا الحق!!
ذاته وقد َّ

وهو غالطٌ َغلَطَ النصارى؛ حيث أروا ذلك في ذات المسيح عيسى عليه
ط م ْن ينظر إلى مر ٍ
آة قد انطبع فيها
السالم ،فقالوا :هو اإلله .بل هو غالطٌ َغلَ َ َ
متلونة ،فيظن أن تلك الصورة هي صورة المرآة ،وأن ذلك اللون لون
صورة ِّ
المرآة.

وفي حقيقة األمر المرآة في ذاتها ال لون لها ،وشأنها قبول الصور

واأللوان على وجه يتخايل إلى الناظر إلى ظاهر األمور أن ذلك هو صورة

المرآة ،حتى أن الصبي إذا رأى إنسا ًنا في المرآة ظن أن اإلنسان في المرآة،
فكذلك القلب ٍ
خال عن الصورة في نفسه وعن الهيئات ،وانما هيآته قبول
معاني الهيئات والصور والحقائق ،فما َيحله يكون كالمتَّ هحد به ،ال أنه متَّ هحد به

ومن ال يعرف الز َجاج والخمر إذا رأى زجاجة فيها خمر،لم ي ْد هرك
تحقيقًاَ .
تباينهما؛ فتارة يقول :ال خمر ،وتارة يقول :ال زجاجة.

تصور؛ بأن يقال" :إن
وأما القسم الخامس -وهو الحلول :-فذلك ال ي َّ

حل في العبد ،أو العبد قد َّ
الرب تبارك وتعالى قد َّ
حل في الرب" ،تعالى رب
األرباب عن قول الظالمين .وهذا محال ،ولو صح لَـ َما أوجب االتحاد ،وال أن
ِّ
الحال ال تصير صفة المحل ،بل
يتصف العبد بصفات الرب تعالى؛ فإن صفة

ِّ
فهم إال بعد فهم معنى
تبقى صف ًة
للحال كما كان .ووجه استحالة الحلول ال ت َ
الحلول .فنقول :المفهوم من الحلول أمران:
أحدهما :النسبة التي بين الجسم وبين المكان الذي يكون فيه ،وذلك

ال يكون إال بين جسمين؛ فالبريء عن معنى الجسمية يستحيل في حقه ذلك.

ض يكون قيامه
الع َر َ
الع َرض والجوهر؛ فإن َ
والثاني :النسبة التي بين َ
بالجوهر ،فقد يعبَّر عنه بأنه حال فيه ،وذلك محال على كل ما هقوامه بنفسه.
فدع عنك ذكر الرب تعالى وتقدس في هذا المعرض؛ فإن كل ما هقوامه بنفسه
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يستحيل أن َيح َّل فيما هقوامه بنفسه إال بطريق المجاورة الواقعة بين األجسام،
تصور بين العبد وبين الرب تعالى؟!
تصور الحلول بين عبدين ،فكيف ي َّ
فال ي َّ
واذا بطل الحلول ،واالنتقال ،واالتحاد ،واالتصاف بأمثال صفات اهلل

يبق لقولهم مع ًنى إال ما أشرنا إليه ،وذلك يمنع
تعالى على سبيل الحقيقة ،لم َ
من إطالق القول بأن معاني أسماء اهلل تعالى تصير أوصافًا للعبد إال على نوع

من التقييد ٍ
خال عن اإلبهام ،على الوجه الذي ذكرنا ،واال فمطلق هذا اللفظ

موهم.

ونقول بعد هذا كله :إن أسماء اهلل تعالى توقيفية ،فال تثبت إال بنص

أو إجماع على الصحيح ،وأثبتها قوم باالشتقاق من األفعال والصفات وما جاء

الص َيغ في الدعوات وغيرها ،وهو مرجوح عند العلماء ،وأن طريق معرفة
من ِّ
معاني األسماء الحسنى هو نصوص الكتاب والسنة(.)1
وقد ذكر الحافظ أبو عبد اهلل الحاكم الحليمي ( 403ه)

()2

-وتبعه من

بعده تلميذه الحافظ أبو بكر البيهقي (458ه)( -)3عدةَ أشياء فيما يجب
اعتقاده واإلقرار به في الباري سبحانه وتعالى :أحدها :إثبات الباري جل جالله
لتقع به مفارقة التعطيل .والثاني :إثبات وحدانيته لتقع به البراءة من الشرك.

والثالث :إثبات أنه ليس بجوهر وال َع َرض ،ليقع به البراءة من التشبيه.
والرابع :إثبات أن وجود كل ما سواه كان من هق َب هل إبداعه له واختراعه إياه لتقع
به البراءة همن قول َمن يقول بالعلة والمعلول .والخامس :إثبات أنه مدبر ما
أبدع ومصرفه على ما يشاء لتقع به البراءة من قول القائلين بالطبائع ،أو
بتدبير الكواكب ،أو تدبير المالئكة.

( )1انظر :المقصد األسما ص (.)15

( )2انظر :المنهاج في شعب اإليمان (.)183/1
( )3انظر :األسماء والصفات ص (.)8
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ثم بيَّن الحليمي أن أسماء الرب عز وجل التي ورد بها الكتاب والسنة

وأجمع العلماء على تسميته بها منقسمة بين العقائد الخمس ،فيلحق بكل

منهن بعضها ،وقد يكون منها ما يلحق بمعنيين ،ويدخل في بابين أو
َّ
واحدة

أكثر.

وسيكون اعتمادنا في هذا البحث على هذا التقسيم لمباحثه الخمسة

بإذن اهلل تعالى .ولذلك كثرت الكتابات والشروح التي بحثت في معاني وأسرار

أسماء اهلل الحسنى ،وانك لتجد في ٍّ
كل منها من الفوائد حسب حال صاحبها
وتم ّكنه وقوة معرفته ،وله عند العلماء أصول وقواعد وحدود.

خاصيته من معناه،
فمن قواعدهم في هذا الشأن( :)1أن كل اسم
َّ

وتصريفه في مقتضاه ،وافادته في وقته ،وسره في عدده ،وتأثيره على قدر

التأثر به ،وذلك بحسب الفيض والقصد والهمة ،وذلك يختلف باختالف الطباع
واألرواح واألحوال.

ونظر لتعذر دراسة أسماء اهلل الحسنى كلها دراسة علمية ،وتحقيق
ًا
النظر فيها من كل جوانبها -من مبانيها اللفظية ،ومناحيها المعنوية،
ومقتضياتها الوجودية -ووجوده في بحث واحد ،ارتأينا أن يكون البحث في
بيان حظ العبد المسلم منها ،وأثرها على سلوكه ،مع بيان موجز في تعريف كل

اسم من األسماء المعروضة في هذا البحث.

( )1انظر :المقصد األسما ص (.)20
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المبحث األول

حظ العبد من األسماء التي تتبع إثبات الباري

" -األول"( :)1ومعناه( :)2الذي ال ابتداء له ،فهو سبحانه قبل كل

شيء ،وليس قبله شيء وال معه ،فتضمنت أوليته حدوث كل شيء .وعلى هذا

يكون من أسماء الذات.

ضا عما سواه.
وحظ العبد من هذا االسم:أن يتوجه إلى مواله ً
أبدا ،م ْع هر ً
" -اآل هخر"( :)3ومعناه( :)4الذي هو بعد كل شيء ،وليس بعده شيء.

فتضمنت آخريته فناء كل ما سواه .وعلى هذا يكون من أسماء الذات.
َّ

وحظ العبد من هذا االسم :أن يستمر على توجهه إلى اهلل تعالى حتى

معرضا عما سواه.
يكون معه في جميع أحواله ،مفر ًغا قلبه لربه،
ً
()5
ٍ
بوجه من
قابال للعدم
 "الباقي"  :وهو واجب الوجود لذاته ،فال يكون ًالوجوه ،وكل ما كان كذلك ،كان دائم الوجود من األزل إلى األبد ،فدوامه في

( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)59التحبير
في التذكير ص ( ،)102المقصد األسنى ص ( ،)269اإلنباء في شرح الحقائق

( ،)312/1لوامع البينات ص ( ،)329منتهى المنى ص ( ،)313المقصد األسما ص
( ،)143بحر الفرائد ص (.)201

( )2للعلماء في معنى األول خمس عبارات .انظر في ذلك :األسنى للقرطبي ص (.)134

( )3انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :المظان المذكورة في تفسير اسم اهلل:
"األول".

( )4للعلماء في معنى اآلخر ست عبارات .انظر في ذلك :األسنى للقرطبي ص (.)135

( )5انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)64األسماء
والصفات ص ( ،)11األمد األقصى ( ،)489/1لوامع البينات ص ( ،)359األسنى للقرطبي

ص ( ،)137منتهى المنى ص ( ،)343المقصد األسما ص ( ،)164شرح األسماء
للسنوسي ص (.)65
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األزل هو :ه
الق َدم؛ ودوامه في األبد هو :البقاء؛ ودوامه فيهما هو :السرمدية.
فاهلل تعالى أزلي ،أبدي ،سرمدي .وقيل :الباقي :هو الذي ال ابتداء لوجوده ،وال
نهاية لوجوده .وقيل :هو األول بال ابتداء ،و ه
اآلخر بال انتهاء.
واختلف علماء الكالم في البقاء :هل هي صفة حقيقية زائدة على

الذات أم صفة اعتبارية؟

فعلى األول؛ تكون صفة الذات ،كالقدرة والعلم؛ وعلى الثاني تكون

صفة إضافية.

وغاية حظ العبد من هذا االسم:

تعلقًا :أن ال يعتبر بشيء سواه في أموره كلها.

وتخلقًا :أن يستمر على طاعة مواله جل وعال ،كما أشار إليه النبي
صلى اهلل عليه وسلم بقوله« :فَهإ َّن اهللَ َال َي َمل َحتَّى تَ َملوا»(.)1
 "الحق"( :)2ومعناه :العدل .وقيل معناه :الواجب لذاته ،أي :ال يفتقرفي وجوده إلى غيره ،فيرجع كالهما إلى السلب .وقيل معناه :الـم هحق ،أي:
الصادق في القول ،فيكون صفة كالمية .وقيل معناه :مظ ههر الحق ،فإن كان
أيضا ،وان كان إظهاره بنصب الدالئل،
إظهاره بالقول ،يكون صفة كالمية ً
البينات ،يكون صفة الفعل.
ووضع ِّ

( )1أخرجه البخاري في صحيحه ( ،)54/2في كتاب التهجد ،برقم ،)1151( :وأخرجه
مسلم في صحيحه ( ،)540/1في كتاب صالة المسافرين وقصرها ،باب :فضيلة العمل

الدائم من قيام الليل وغيره ،برقم ،)782( :كالهما عن أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي
بكر رضي اهلل عنهما.

( )2انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)53التحبير
في التذكير ص ( ،)83األسماء والصفات ص ( ،)12لوامع البينات ص ( ،)292األسنى

للقرطبي ص ( ،)144المقصد للدميري ص ( ،)31منتهى المنى ص ( ،)280المقصد
األسما ص (.)114
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فأحق الموجودات بأن يكون حقًّا هو اهلل تعالى ،فهو الذي يكون

أبدا .وأحق المعارف بأن يكون حقًّا هو معرفة اهلل
وجوده ثابتًا لذاته أ ًزال و ً
عرف أن الحق المطلق هو الموجود الحقيقي بذاته ،الذي
تعالى ،وعند هذا ي َ
حق حقيقته(.)1
منه يأخذ كل ٍّ

وحظ العبد من هذا االسم :أن ال يأتي إال بما أ هَذ َن له فيه ربه .وأن
يقتصد ويحترز عن طرفي اإلفراط والتفريط ،فيأتي بوسط أفعال القوة الشهوية،

طرفيها وهما الفجور والجمود؛ وكذلك حاله مع القوة
وهو الزهد والعفة ،ويذر
ْ
الغضبية ،فيتصف بالشجاعة ،ويجتنب التهور والجبن والبالهة .فإذا اجتمعت
هذه األوساط ،كان مجموعها هو العدالة ،والى هذا أشار قوله تعالىَ  :و َك َذهل َك
جع ْل َناكم أ َّم ًة وس ً ه
اء َعلَى ا َّلن ه
اس)2(؛ وذلك ألن الحاكم على
طا لتَكونوا ش َه َد َ
َ َ
ََ ْ
الطرفين ال َّ
معتدال وسطًا ،فلما جعل اهلل تعالى هذه األمة حاكمة
بد وأن يكون
ً
على سائر األمم ،ال جرم جعلهم في الوسط موصوفين باالعتدال ،متبرئين عن

طرفي اإلفراط والتفريط.
ْ
()3
"الظاهر"  :ومعناه :المعلوم باألدلة القاطعة ،فهو صفة إضافية.وقيل معناه :الغالب من قولهم :ظهر فالن على فالن؛ إذا قهره ،فيكون صفة

فعلية .وقيل معناه :الظاهر بال احتذاء ،فيكون صفة سلبية .قال الحافظ

( )1قال اإلمام الغزالي في المقصد األسنى ص (" :)250وأهل التصوف لما كان الغالب
عليهم رؤية فناء أنفسهم من حيث ذاتهم كان الجاري على لسانهم من أسماء اهلل تعالى في

أكثر األحوال اسم الحق؛ ألنهم يلحظون الذات الحقيقي دون ما هو هالك في نفسه".

( )2سورة البقرة.)143( :

( )3انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)60األمد
األقصى ( ،)494/1اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)601/1المقصد األسنى ص (،)270
شرح األسماء للرازي ص ( ،)323األسنى للقرطبي ص ( ،)151المقصد األسما ص

( ،)145بحر الفرائد ص (.)201
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الحليمي في معنى الظاهر" :أنه البادي بأفعاله ،وهو جل ثناؤه بهذه الصفة،

فال يمكن معها أن يجحد وجوده وينكر ثبوته"(.)1

وحظ العبد من هذا االسم ال يخفى ،وهو :أن يجلي ظاهره باألعمال

الصالحة الخالصة ،وأن يظهر على النفس األمارة بالسوء ،وعلى الشيطان

الـم َو ه
سوس ،فمن عرف أنه تعالى الظاهر ،لم يستدل بشيء عليه ،ورجع بكل

شيء إليه.

"-الوارث"( :)2وهو الذي يرجع إليه األمالك بعد فناء الـم َّال ك؛ وذلك هو

الخ ْلق ،واليه مرجع كل شيء ومصيره ،وهو
اهلل تعالى؛ إذ هو الباقي بعد فناء َ
لله ا ْلو ه
القائل إذ ذاك :لهم هن ا ْلم ْلك ا ْليوم ه
اح هد ا ْلقَ َّه ه
ار ،)3(وقال ج ّل وعال :إه َّنا
َ
َْ َ
َ
()4
ض َو َم ْن َعلَ ْي َها. 
َن ْحن َن هرث ْاأل َْر َ
وحظ العبد من هذا االسم:

تعلقًا :نفي الدعوى ،وترك الجزع والشكوى ،وان بلغت الغاية في

الضرر والبلوى.

وتخلقًا :أن يكون وارثًا لما عليه الصالحون من أحوال وأعمال وأقوال

صالحة في الدنيا ،يجدها حاضرة عنده في اآلخرة.

( )1انظر :المنهاج في شعب اإليمان (.)189/1

( )2انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)65المنهاج
في شعب اإليمان ( ،)189/1المقصد األسنى ص ( ،)298اإلنباء في شرح الحقائق

( ،)1067/2لوامع البينات ص ( ،)360منتهى المنى ص ( ،)343المقصد األسما ص
( ،)167شرح األسماء للسنوسي ص ( ،)65بحر الفرائد ص (.)218
( )3سورة غافر.)16( :
( )4سورة مريم.)40( :
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" -الدائم"( :)1ومعناه :معنى "الباقي" .فالدائم :الموجود الذي لم يزل

الموصوف بالبقاء الذي ال يستولي عليه الفناء.

وحظ العبد من هذا االسم :أن يعلم أن ال دائم على اإلطالق إال اهلل

سبحانه ،فيالزم عبادة ربه ،ويتحلى بأسمائه ،ويالزم سبيل محابه؛ والقليل من

العبادة خير من كثيرها مع القطع والسآمة .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
َّ ه
ب األ ْ ه ه
ام َوها ْن َق َّل»( .)2وقال صلى اهلل عليه
َح َّ
وسلمَ « :وها َّن أ َ
َع َمال إلَى الله َما َد َ
ه
َعم ه
ون»(.)3
ال َما ت هطيق َ
وسلم« :ا ْكلَفوا م َن األ ْ َ

( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :األمد األقصى ( ،)490/1اإلنباء في شرح

األسماء ( ،)489/1األسنى للقرطبي ص ( ،)139شرح األسماء البن برجان (،)144/1
األنوار الواضحة ص ( ،)83منتهى المنى ص (.)349

( )2أخرجه البخاري في صحيحه ( ،)155/7في كتاب اللباس ،باب:الجلوس على الحصير

ونحوه ،برقم ،)5861( :عن أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما.

( )3أخرجه البخاري في صحيحه ( ،)98/8في كتاب الرقـاق ،باب :القصد والمداومة على
العمل ،برقم ،)6465( :عن أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما.
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المبحث الثاني

األسماء التي تتبع إثبات وحدانية اهلل تعالى
()1
ه
ب عنه النظير ،أي :ال مشارك له في
"الواحد"  :وهو الذي سل َالصفات ،فيكون صفة سلبية .أو أنه يراد به :نفي الكثرة عن الذات .قال اهلل
اح ٌد ،)2(وقال سبحانه :وهالَهكم إهلَ ٌه و ه
تعالى :إه َّنما اهلل إهلَ ٌه و ه
اح ٌد ،)3(وقال:
َ
َ
َ ْ
َ
()5
)
4
(
ه
ٍ
ه
ه
ٍ
َ و َما هم ْن إهلَه إهَّال إهلَ ٌه َواح ٌد ، وقالَ  :و َما م ْن إهلَه إهَّال اهلل ا ْل َواحد ا ْلقَ َّهار. 
وقال اإلمام أبو عبد اهلل القرطبي" :وهو -أي :الواحد -من أعظم أسمائه
ه
وعدم المشاركة فيه ،...وال يجوز إجراؤه على
الحسنى ،وأوالها باالختصاص به

مجاز في المعقول"(.)6
ًا
غير اهلل إال
وللعبد حظ من هذا االسم ال يكاد يخفى،وهو :أن ي هق َّر بوحدانية اهلل
أحدا ،مصدقًا بذاته وصفاته؛ فمن عرف أن
تعالى ،وال يشرك في عبادته إياه ً
احدا به .واخالص العبادة هلل
اهلل جل جالله هو الواحد أفرد قلبه له ،فكان و ً

تعالى -من محبة وخوف ورجاء وخضوع وتوكل -إنما تكون من مستلزمات
اإليمان بوحدانية اهلل تعالى(.)7

( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)57المقصد
األسنى ص ( ،)264األمد األقصى ( ،)305/1اإلنباء في شرح الحقائق (،)1027/2

لوامع البينات ص ( ،)314منتهى المنى ص ( ،)302المقصد األسما ص ( ،)135شرح
األسماء للسنوسي ص ( ،)55بحر الفرائد ص (.)194

( )2سورة النساء.)171( :
( )3سورة البقرة.)163( :
( )4سورة المائدة.)73( :
( )5سورة ص.)65( :

( )6انظر :األسنى ص (.)161

( )7انظر :أسماء اهلل الحسنى وأثرها في سلوك اإلنسان ص (.)525
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" -العلي"( :)1وهو المرتفع عن مدارك العقول ونهايتها في ذاته

وصفاته وأفعاله ،فليس كذاته ذات ،وال كصفاته صفات ،وال كاسمه اسم ،وال

َّ
المنزه المقدَّس عن جميع أنواع النقص
كفعله فعل ،فله سبحانه العلو المطلق،

التحيز ،وكل ما سواه يكون عليًّا باإلضافة إلى ما
وصفات الحدوث والتشبيه و ّ
سافال باإلضافة إلى ما فوقه.
دونه ،ويكون دنيًّا أو ً
وحظ العبد من هذا االسم:

تعلقًا :أن يرفع همته إلى مواله ،ويجعل اختياره وقفًا عليه ،فال يختار

من الدنيا واآلخرة سواه ،وال يعتمد في الدنيا واآلخرة إال إياه .وأن ينزهه تعالى

عما ال يليق به سبحانه.

وتخلقًا :بالجنوح إلى معالي األمور والبعد عن سفسافها ،وفي الحديث:
«إه َّن اللَّ َه َع َّز َو َج َّل ي هحب َم َعالهي ْاألم ه
سافَ َها»( .)2فمن عرف أن اهلل
س ْف َ
ورَ ،وَي ْك َره َ
َ
تعالى هو العلي الذي ارتفع فوق كل شيء علوه مكانة وجاللة ،سمت همته

إليه ،فجعلها في كل أحواله وقفًا عليه.
 "الفرد"( :)3هو المنفرد هبالقدم واإلبداع والتدبير ،والمستغني عن كل

( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :المقصد األسنى ص ( ،)208األمد األقصى
( ،)381/1اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)855/2لوامع البينات ص ( ،)260منتهى المنى

ص ( ،)250أسماء اهلل الحسنى البن القيم ص ( ،)189المقصد األسما ص (،)105
شرح األسماء للسنوسي ص (.)41

( )2أخرجه الطبراني في المعجم األوسط ( ،)210/3برقم ،)2940( :عن سيدنا سهل بن
سعد رضي اهلل عنه.

( )3انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :المنهاج في شعب اإليمان ( ،)205/1األمد

األقصى ( ،)315/1اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)927/2األسنى للقرطبي ص (،)167
األنوار الواضحة ص (.)81
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شيء .الحق الذي ليس له نظير وال مشارك( .)1فهو سبحانه المزايل لما سواه

من كل الجهات ،والمباين لما عداه بكل المعاني .واالنفراد هو البينونة لما بان
به عما سواه ،فانفرد سبحانه ه
بالق َدم والملك دون المملوك ،وبالربوبية دون
المربوب ،وباأللوهية دون المألوه ،واإلبداع والتدبير الذي ليس لسواه جل وعز،

فهو من صفات الذات.

وقد يكون من صفات األفعال؛ ألنه أبدع المبدعات وأفرد كل مبدع

بخلقه وخاصيته ليست لآلخر ،فأفرد كل ذي شكل بشكله ،وكل ذي صورة

وتفردا لذواتها
ادا منه لألشياء،
ً
بصورته ،وخاصة بخاصته ،وحالة بحالته ،إفر ً
وأحوالها .ولوال ذلك ما انفرد شيء عن شيء ،وال امتاز شكل عن شكل .وفي
ص َم ٌد ،لَ ْم تَله ْد َولَ ْم تولَ ْدَ ،ولَ ْم َيك ْن لَ َك كف ًوا
الحديث« :أَ ْ
ش َهد أ ََّن َك فَ ْرٌد ،أ َ
َح ٌدَ ،
َح ٌد»(.)2
أَ
وحظ العبد من هذا االسم :ما تقدم في اسم اهلل "الواحد" من أن العبد

أحدا إال هو
يفرد له القصد والوجة ،وأن ال يرجوا أو يخاف أو يتوجه أو يعبد ً
تعالى.
()3
أيضا.
" -الوتر"  :ومعناه معنى "الفرد" على ما ذكرنا ،ومعنى الواحد ً

1
"فردا"؛ ألنه نقص ،وقد أخبر
( ) وقد قال بعض الناس :إنه ال يجوز أن ي َّ
سمى اهلل تعالى ً
اهلل تعالى عن سيدنا زكريا عليه السالم بقولهَ :ر ِّب َال تَ َذ ْرهني فَ ْرًدا .وأجيب :بأن هذا ليس
ونقصا؛ لعدم استقالله بجميع أحواله،
ذما
بشيء ،فإن المخلوق وان كانت الفردية في حقه ًّ
ً

فهي في حق اهلل تعالى صفة كمال ومدح؛ الستغنائه وكماله .انظر :األسنى للقرطبي ص

(.)169

( )2أخرجه البيهقي في األسماء والصفات ( ،)227/1برقم ،)160( :عن سيدنا جابر بن
عبد اهلل رضي اهلل عنه.

( )3انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :األمد األقصى ( ،)315/1اإلنباء في شرح
الحقائق ( ،)1072/2األسنى للقرطبي ص ( ،)170األنوار الواضحة ص (.)82
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َه َل ا ْلق ْر ه
آن ،أ َْوهتروا ،فَهإ َّن اللَّ َه
وهو مذكور في قوله صلى اهلل عليه وسلمَ « :يا أ ْ
هوتٌْر ،ي هحب ا ْل هوتْ َر»( .)1وقال اإلمام قتادة بن دعامة السدوسي (118ه):
وخ ْلق اهلل كله شفع؛ الليل والنهار شفع ،والذكر واألنثى
"الشفع الزوجانَ ،
شفع ،والبر والبحر شفع ،والوتر اهلل جل وعز؛ ألنه واحد ال شريك له"(.)2
والتعبد بهذا االسم :قد تقدم في اسمه "الواحد" سبحانه.

" -الكافي"( :)3الكفاية :هي القيام باألمر واالستقالل به .ومنه قول

العرب :فالن كافيك من رجل .والكفاية :القوت ،وجمعها :كفى .وقيل :الكفاية:

دفع المكروه والمخوف ،يقال :كفاه يكفيه؛ إذا دفع عنه .ويقال :كفاه مؤنته
ه ه
يبا،)4(
كفاية ،وكفاك الشيء :يكفيك ،واكتفيت به .قال تعالىَ  :و َكفَى هباهلل َحس ً
()5
اهلل َن ه
وقال:و َكفَى هب ه
ير .)6(فالكافي هو
س هع ًا
ص ًا
ير ، وقالَ  :و َكفَى هب َج َه َّن َم َ
َ
الذي يكفي عباده الهم ،ويدفع عنهم الملم ،وهو الذي يكتفى بمعونته عن

( )1أخرجه أبو داود في سننه ( ،)61/2باب :استحباب الوتر ،برقم ،)1416( :وأخرجه
الترمذي في سننه ( ،)316/2باب :ما جاء أن الوتر ليس بحتم ،برقم ،)453( :وأخرجه
النسائي في السنن الكبرى ( ،)249/1في كتاب الصالة ،باب :األمر بالوتر ،برقم،)440( :

وأخرجه ابن ماجه في سننه (،)370/1كتاب إقامة الصالة والسنة فيها،باب :ما جاء في
الوتر ،برقم ،)1169( :كلهم عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه.

( )2انظر :األسنى للقرطبي ص (.)171

( )3انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :اشتقاق أسماء اهلل ص ( ،)82المنهاج في
شعب اإليمان ( ،)190/1األسماء والصفات ص ( ،)15األمد األقصى ( ،)291/1اإلنباء

في شرح الحقائق ( ،)619/1شرح األسماء البن برجان ( ،)297/2المقصد للدميري ص

( ،)60األسنى للقرطبي ص (.)171
( )4سورة النساء.)6( :

( )5سورة النساء.)45( :
( )6سورة النساء.)55( :
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غيره ،ويستغنى به عمن سواه.

والباري سبحانه إذا لم يكن له في ألوهيته شريك صح أن الكفايات

كلها واقعة به سبحانه ،فال ينبغي أن تكون العبادة إال له ،والرغبة إال إليه،

والرجاء إال منه ،وال دفع شيء إال به ،فالكافي معناه معنى الحفيظ والقائم

باألمر ،فيكون من صفات الذات ،ويكون من صفات األفعال.

فإذا كان ذاتيًّا فهو من قوله تعالىَ  :كفَى هب ه
اهلل َب ْي هني َوَب ْي َنك ْم
يدا ،)1(ومن قوله تعالى :و َكفَى هب ه
يال ،)2(وما جرى هذا المجرى،
اهلل َو هك ً
َ
ش هه ً
َ

أي :شهادة اهلل كافية ،ووكالته للعبد كافية .واذا كان فعليًّا فهو اسم الفاعل
همن كفى يكفي كفاية؛ إذا منع وحفظ ،كما قال سبحانه :أَلَ ْيس اهلل هب َك ٍ
اف
َ
َع ْب َده ،)3(ويحتمل أن يكون من كفاه؛ إذا دفع عنه الكفية والمضرة ،وعليه يدل
ه
ه
ي»(.)4
قوله صلى اهلل عليه وسلم« :فَ َك ْم م َّم ْن َال َكاف َي لَه َوَال م ْؤ هو َ
وحظ العبد من هذا االسم :أن يتحقق ويعلم أن ال كافي على اإلطالق
في جميع األمور -مهماتها وشدائدها ،حقيرها وجليلها -إال هو سبحانه،
فيكتفي به عما سواه ،فمن اكتفى به عن غيره فقد اكتفى بالمكتفي الحقيقي،

مكتفيا
ومن اكتفى بغيره عنه فلم يكتف بمكتف ،بل بلوامع السراب؛ إذ لم يتخذ
ً

رب األرباب .ثم عليه أن يكفي نفسه غيره ،وال يكون ًّ
كال عليه ،ويكفي الناس
شره بالعزلة وترك المخالطة لهم إن أمكنه ذلك ،ويدفع عن نفسه ما يضرها
َّ

( )1سورة العنكبوت.)52( :
( )2سورة النساء.)81( :
( )3سورة الزمر.)36( :

( )4أخرجه مسلم في صحيحه ( ،)2085/4في كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار،

باب :ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ،برقم ،)2715( :عن سيدنا أنس بن مالك رضي
اهلل عنه.
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ويؤلمها ،وكذلك عن غيره بما أمكنه.

 "رفيع الدرجات"( :)1وهو اسم ورد به القرآن الكريم ،قال تعالى:رهفيع الدَّرج ه
ات ذو ا ْل َع ْر ه
ش ،)2(ولم يرد في السنة النبوية ،لكن أجمعت عليه
ََ
َ
منصوصا في كتاب اهلل تعالى .وهذا االسم معناه :معنى اسم اهلل
األمة لكونه
ً

"العلي" ،فهو المستحق لدرجات المدح والثناء ال مستحق لها غيره .ويكون
رفيع بمعنى رافع ،فهو سبحانه رافع درجات أوليائه .قال تعالىَ  :نرفَع َدرج ٍ
ات
ََ
ْ
()3
ض َدرج ٍ
ات ،)4(وقال :ه ْم
َمن َّن َ
شاء ، وقالَ  :و َرفَ َع َب ْعضك ْم فَ ْو َ
ق َب ْع ٍ َ َ
ه ()5
ين أوتوا ا ْل هع ْل َم
ند
ات هع َ
َد َر َج ٌ
آمنوا همنك ْم َوالَّهذ َ
اهلل ، وقالَ  :ي ْرفَع اهلل الَّهذ َ
ين َ
َدرج ٍ
ات.)6(
ََ
وحظ العبد من هذا االسم :أن يعلم أن اهلل تعالى الرفيع على اإلطالق

بما وجب له من صفات الكمال ،وأن كل مرفوع برفعه؛ ثم يسعى في أسباب

الرفع باستعمال ما أمر به ،واجتناب ما نهي عنه.

 "ذو المعارج"( :)7وهو اسم ورد في القرآن في قوله  :هم َن هاهلل هذي
ا ْل َم َع ه
ار هج ،)8(وأجمعت األمة عليه .ومعناه :معنى "رفيع الدرجات" ،وهو راجع
( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :األمد األقصى ( ،)434/1اإلنباء في شرح
الحقائق ( ،)571/1شرح األسماء البن برجان ( ،)176/1األسنى للقرطبي ص (.)177

( )2سورة غافر.)15( :

( )3سورة األنعام.)83( :

( )4سورة األنعام)165( :

( )5سورة آل عمران.)163( :
( )6سورة المجادلة.)11( :

( )7انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :األمد األقصى ( ،)444/2اإلنباء في شرح
الحقائق ( ،)524/1شرح األسماء البن برجان ( ،)365/1األسنى للقرطبي ص (.)179

( )8سورة المعارج.)3( :
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إلى معنى اسمه" :العلي" .قال سيدنا عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنه " :هذي

ا ْل َم َع ه
ار هج :يعني :العلو والفواضل"( .)1فيكون من أوصاف الذات ،وهو من باب
إضافة الصفة إلى الموصوف .وقيل :ذو المعارج :الذي يتولى المنازل،

صرف األمور على المراتب ،وينزل المأمورين على المقادير ،فيكون بذلك
وي ِّ
من صفات الفعل.

وحظ العبد من هذا االسم :أن ينظر لنفسه ويخلص العمل لربه ،قال
ه
الصالهح َي ْرفَعه .)2(وكذلك ينبغي له أن
ص َعد ا ْل َكلهم الطَّ ِّيب َوا ْل َع َمل َّ
تعالى :إهلَ ْيه َي ْ
يستحي من أسالفه الذين مضوا قبله وصاروا في البرزخ؛ فإن أعمال ذويهم

تعرض عليهم فيسرون باألعمال الصالحة ،ويحزنون بسيئها .وعلى العبد أن
يعرج في معارج القرب من مواله تعالى.

()3
أيضا ،وهو الذي
 "ذو العرش"  :وهذا االسم راجع إلى معنى "العلو" ًيقصد الصافون حول العرش تعظيمه ،قال تعالى :رهفيع الدَّرج ه
ات ذو
ََ
َ
ه ()5
ش ،)4(وقالَ  :وه َو ا ْل َغفور ا ْل َودود .ذو ا ْل َع ْر ه
ا ْل َع ْر ه
ش ا ْل َم هجيد . والعرش:
مخلوق عظيم شريف كريم ،ليس فوقه مخلوق .وأما ماهيته فاختلف فيها:

فمن العلماء َم ْن أمسك ،ومنهم َم ْن تكلم .والمتكلمون على العرش على أقسام:
منهم َم ْن قال :هو جسم ال حياة له كالسماء ،ومنهم َم ْن قال :هو جسم له

الـملَك .قال اإلمام ابن برجان اللخمي (536ه)" :والعرش:
حياة كاإلنسان و َ
( )1انظر :تفسير ابن كثير (.)220/8
( )2سورة فاطر.)10( :

( )3انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :المنهاج ( ،)209/1األمد األقصى

( ،)334/1اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)529/1األسماء والصفات ص ( ،)91شرح
األسماء البن برجان ( ،)376/1األسنى للقرطبي ص (.)183

( )4سورة غافر.)15( :

( )5سورة البروج.)15( :

489
أرفع المخلوقات وأعالها ،وهو قوام كل شيء من المخلوقات ،والمحيط به وظل

العرش هو الظل الحق ،وهو مكان العظمة وعرش الملك األعلى المجيد المدبر

الحكيم الرحمن الرحيم ،عليه استوى جل جالله وتقدست أسمائه ،من أعاله
يقضي القضاء كله ،ويدبر األمر كله ،ومن فوقه تنبعث األحكام والحكمة التي

بها كون كل شيء ،وبها يكون اإليجاد والتدبير ،وبها يكون الخلق كله"(.)1

الر ْح َمن َعلَى ا ْل َع ْر ه
استََوى ،)2(أضاف سبحانه العرش
وفي قوله تعالىَّ  :
ش ْ
إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم؛ وذلك لكونه أكبر المخلوقات وأعظمها

وأشرفها ،كما أضاف المساجد إلى نفسه ،وخاصة المسجد الحرام حين قال:
ط ِّه ْر َب ْي هت َي.)3(
َ و َ
وأن من التعبد بموجب هذا االسم الكريم :العمل على مرضاة اهلل جل

ظاهر وباط ًنا .ويزداد تعظيمه هلل تعالى ،ألن العرش من خلق اهلل
ًا
جال له
العظيم ،فمن خلقه له كامل العظمة واإلبداع والقدرة.

( )1انظر :شرح األسماء البن برجان (.)379/1
( )2سورة طه.)5( :

( )3سورة الحج.)26( :
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المبحث الثالث

األسماء التي تتبع إثبات اإلبداع واالختراع والتصرف للمولى عز وجل

" -اهلل"( :)1اسم للموجود الحق ،الجامع لمعاني األسماء وحقائقها،

المنعوت بنعوت الربوبية ،المتفرد بالوجود الحقيقي؛ فإن كل موجود سواه غير

مستحق للوجود بذاته ،وانما استفاد الوجود منه ،فغيره من حيث ذاته هالك،

ومن الجهة التي تليه موجود ،فكل موجود هالك إال وجهه جل وعال .فهو
للذات الكريمةٍ ،
جار مجرى األعالم الختصاصه ،وذ هكر بأن مدلوله ما تخضع
وتذل له الوجوه والقلوب عند موقف العقول ،وقيل في معناه :هو الموصوف

بصفات الكمالَّ ،
المنزه عن النقص والمثال.

ومن األهمية بمكان أن نذكر أن هذا االسم يعتبر أعظم أسماء اهلل

تعالى؛ وذلك لوجهين(:)2

األول :أنه دال على الذات الجامعة لصفات اإللهية كلها ،حتى ال َي هشذ

منها شيء واحد ،وسائر األسماء ال يدل آحادها إال على آحاد المعاني؛ من

علم أو قدرة أو فعل أو غيره.

الثاني :أنه أخص األسماء؛ إذ ال يطلهقه أحد على غيره ال حقيقة وال

مجازا ،وسائر األسماء قد يسمى بها غيره؛ كالقادر والعظيم والرحيم وغيره.
ً
تصور فيه مشاركة ال
لذلك فإن معنى هذا االسم خاص هلل تعالى ،ال ي َّ

( )1انظر في تفسير هذا االسم :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)56اإلنباء (،)251/1
منتهى المنى ص ( ،)186المقصد األسما ص ( ،)21األسنى للقرطبي ص ( ،)283شرح
األسماء للسنوسي ص ( ،)26بحر الفرائد ص (.)190

رجح ذلك :حجة اإلسالم الغزالي في المقصد األسنى ص ( ،)118وفخر الدين
( )2ممن َّ
الرازي في مفاتيح الغيب ( .)111/1وانظر في اختالف العلماء في ذلك :الدر المنظم في

اسم اهلل األعظم لجالل الدين السيوطي.
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بالمجاز وال بالحقيقة ،وألجل هذا الخصوص يوصف سائر األسماء بأنه اسم

عرف باإلضافة إليه.
اهلل ،وي َ
وقد نبَّه بعض العلماء( )1على أن كل أسماء اهلل الحسنى يصح

لمعانيها التخلق ،إال هذا االسم فإنه للتعلق ،وكل األسماء راجعة إليه ،فالمعرفة
ٍ
وصفات وأسماء،
المسمى به ذاتًا
به معرفة بها ،وهو دال بصيغته على عظمة
َّ
وما يجري لذلك من أفعاله .والتقرب به على وفق ذلك يكون بإسقاط هوى

فرد ،فيه توحيد مجرد ،وذلك
النفس ومحبة اهلل تعالى ،وال يصح ذلك إال بقلب م َ
أن يكون العبد مستغرق القلب والهمة بالمولى جل جالله ،ال يرى غيره ،وال
يلتفت إلى سواه ،وال يرجو وال يخاف إال إياه.

()2
الفعال َّ
العالم ،فيرجع إلى صفة
" -الـحي"  :ومعناه :ذو الحياة ،وهو َّ

الفعل والعلم ،وفيه إيماء إلى صفة القدرة .وقيل في معناه :الباقي ،فيرجع إلى

صفة إضافية مع صفة سلبية .والمشهور عند المتكلمين أن الحياة في حق
اهلل جل جالله هي صفة قائمة بذاته ،ألجلها ي ه
صح لذاته أن يعلم ويقدر؛ وأما
َ
الحياة في حق المخلوق ،فهو عبارة عن اعتدال المزاج المخصوص بجنس
الحيوان.

المدركات تحت إدراكه،
والحي الكامل المطلق :هو الذي تندرج جميع
َ
ه َّ
مدرك ،وال عن فعله
وجميع الموجودات تحت فعله ،حتى ال يشذ عن علمه َ
مفعول ،وذلك هو اهلل جل جالله .فإذا ثبت أنه حي ،عالـم ،قادر ،فينبغي أن

الخ ْلق،
يكون حظ العبد من هذا االسم :اإلخالص في معاملته مع الحق و َ
( )1كالقشيري في التحبير في التذكير ص ( ،)26والغزالي في المقصد األسما ص (.)21

( )2انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)56المقصد
األسنى ص ( ،)259منتهى المنى ص ( ،)296المقصد األسما ص ( ،)128األسنى

للقرطبي ص ( ،)309بحر الفرائد ص (.)190
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والتوكل على ربه من غير اعتبار بمن يموت ،كما قال جل شأنهَ  :وتََو َّك ْل َعلَى
ا ْل َح ِّي الَّهذي َال َيموت.)1(
" -الـقادر المقتدر"( :)2ومعناهما ظاهر ،لكن في المقتدر مبالغة ليست

في القادر ،وكذا في القدير مبالغة ليست في القادر .والقدرة :عبارة عن المعنى

اقعا على وفقهما .والقادر:
يوجد الشيء ًا
الذي به َ
مقدر بتقدير اإلرادة والعلم ،و ً
هو الذي إن شاء فعل ،وان شاء لم يفعل .والقادر المطلق :هو الذي يخترع كل
اعا يتفرد به ويستغني فيه عن معاونة غيره؛ وهو اهلل جل جالله.
موجود اختر ً
وغاية حظ العبد من هذين االسمين :أن يرضى بما َح َك َم عليه مواله

ف أنه القادر
مجتنبا عما نهاه عنه بقدر الوسع؛ فمن َع َر َ
إيتاء بما أمره به ،و ً
ً
المقتدر الذي ال يعجزه شيء ،وال يخرج شيء عن قدرته ،رجع بكل شيء إلى
قدرته ،فال يعظم عليه شيء؛ لنظره لعظيم قدرته.

"الجليل"( :)3وهو الذي َعظ َم شأنه ،وظهر أمره ،فال يوازيه وال يدانيهغيره في ذات وال صفة وال اسم وال فعل .فاهلل جل شأنه موصوف بنعوت
الجالل ،وهي :ه
الغ َنى ،والـملك ،والتقدس ،والعلم ،والقدرة ،وغيرها من الصفات
التي ذكرناها .والجامع لجميعها :هو الجليل المطلق.

( )1سورة الفرقان.)58( :

( )2انظر في تفسير هذين االسمين وحظ العبد منهما :تفسير األسماء للزجاج ص (،)59

المقصد األسنى ص ( ،)266األمد األقصى (،)523/1اإلنباء في شرح الحقائق

( ،)931/2لوامع البينات ص ( ،)324األسنى للقرطبي ص ( ،)258منتهى المنى ص
( ،)309المقصد األسما ص ( ،)140شرح األسماء للسنوسي ص (.)56

( )3انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :المنهاج في شعب اإليمان (،)192/1

المقصد األسنى ص ( ،)224األمد األقصى ( ،)396/1اإلنباء في شرح الحقائق

( ،)383/1لوامع البينات ص ( ،)272منتهى المنى ص ( ،)260األسنى للقرطبي
( ،)320المقصد األسما ص ( ،)92شرح األسماء للسنوسي ص (.)43
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وحظ العبد من هذا االسم:

تعلقًا :أن ال يحب العبد سوى ربه ،وال يعتبر إال إياه.

وتخلقًا :بأن ينتهض بتصفية الباطن عن العقائد الباطلة ،واألخالق

الذميمة ،واجالل نفسه عن دني األمور وسفسافها؛ إذ هو أجل مخلوق
وأبدعه .قال اإلمام ابن عطاء اهلل السكندري (709ه) في هح َك همه" :جعلك في
العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ،ليعلمك جاللة قدرك بين مخلوقاته ،وأنك

جوهرة تنطوي عليك أصداف مكنوناته"(.)1

المصور"( :)2قد يظَن أن هذه األسماء مترادفة،
 "الخالق ،البارئ،ِّ
وأن َّ
الخ ْلق واالختراع ،وال ينبغي أن يكون كذلك ،فإن معنى
الكل يرجع إلى َ

األول :هو موجد الكائنات ومستندها ،وممدها وقيومها .فالتخليق :هو إيجاد

الممكن وابرازه للوجود ،فهو من معاني القدرة .والبارئ :هو المهيأ لكل ممكن
لقبول صورته في َخ ْل هقه ،فهو من معاني اإلرادة؛ إذ متعلقها التخصيص.
المصور :هو معطي كل مخلوق ما ه ِّيئ له من صورة وجوده بحكمته ،فهو
و
ِّ
من معاني اسمه "الحكيم" .وقيل :هو المختص بإحداث الصور المختلفة،

فيكون من صفات الفعل.

وبهذه الثالثة ظهر الوجود ،فاإلرادة للتخصيص ،والعلم لإلتقان،

والقدرة لإلبراز.

والمعرفة بهذه األسماء الثالثة تنفي التدبير واالختيار؛ لقوله

( )1انظر :ه
الح َكم العطائية (.)334/4
( )2انظر في تفسير هذه األسماء :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)37المقصد األسنى ص

( ،)148األمد األقصى ( ،)291/2اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)352/1لوامع البينات ص
( ،)200المقصد األسما ص ( ،)49شرح األسماء للسنوسي ص ( ،)31بحر الفرائد ص
(.)150
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ان لَهم ا ْل هخ َي َرة ،)1(أي :ما جعلناها
تعالىَ :و َرب َك َي ْخلق َما َي َ
شاء َوَي ْختَار َما َك َ
فيهيئ كل مخلوق
لهم ،ألن الذي يخلق ما يشاء هو الذي يختار ما يشاءِّ ،
هل َـما أعدَّله ،ويظهره في الصورة التي شاء أن ِّ
يركبه فيها.
والتقرب بهذه األسماء يكون باالستسالم تحت جريان األحكام ،والثقة
به تعالى دون اهتمام ،وعذر الخالئق فيما أجرى عليهم من أسباب النقص

والكمال.

وحظ العبد من هذه األسماء( :)2أن َمن تحقق بأن اهلل تعالى هو
ق باالستعانة به واالعتماد عليه.
الخالق لكل شيء َّأ
وص َد َ
تبر من حوله وقوتهَ ،
ومن تحقق أن اهلل تعالى هو البارئ ،وجب عليه أن ال يعجب بحاله،
َ
وتبر من حوله وقوته ،وال يمن على اهلل بعبوديته .وقد قيلَ :من عرف أنه
َّأ

البارئ فني عن مساكنة األغيار ،وسقط عن سره مالحظة اآلثار .وقيلَ :من
تبر عن المحظور ،والتجأ إلى الملك الغفور.
عرف أنه البارئَّ ،أ

ومن تحقق في اسم اهلل المصور ،نظر في الوجود وتفكر وتأمل ما فيه
َ
من إبداع المصور سبحانه؛ وهذا النوع من التفكر يقوده إلى الشكر هلل تعالى.
"الـمهلك"( :)3من الـمـلك ،وهو التصرف في المخلوقات بالقضايا
َ
والتدبيرات دون احتياج وال َح ْجر وال مشاركة ٍ
غير ،مع وصف العظمة والجالل.
فهو اسم جامع لمعاني الصفات العال واحاطة العلم واالقتدار ،بحيث ال يغيب

( )1سورة القصص.)68( :

( )2انظر :أسماء اهلل الحسنى وأثرها في سلوك اإلنسان ص (.)488

( )3انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)30المقصد

األسنى ص ( ،)128األمد األقصى ( ،)318/1اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)634/1لوامع
البينات ص ( ،)171منتهى المنى ص ( ،)186األسنى للقرطبي ص ( ،)358المقصد

األسما ص ( ،)30شرح األسماء للسنوسي ص (.)28
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عنه علم شيء ،وال يعجز عن إنفاذ ما يقتضيه حكمه من إمضاء ثواب أو

عقاب.

ومرجع هذا االسم لصفة فعلية وسلبية ،فهو سبحانه يعز َمن يشاء
ويذل َمن يشاء .وقيل في معناه :التام القدرة ،فمرجعه صفة القدرة ،فهو
الـملهك ،والمالك ،والمليك ،ومالك الملك والملكوت ،قال اهلل تعالىَ  :مله هك
َ
()2
()1
ه
ه
ه
ه
ه
َّ
الن ه
الد ه
ين ، وقال تعالى :في َم ْق َعد ص ْد ٍ
ق
اس ، وقال تعالىَ  :مالك َي ْوهم ِّ
ند مله ٍ
ه
يك م ْقتَهد ٍر ،)3(وقال تعالى :ق هل اللَّه َّم َماله َك ا ْلم ْل هك ،)4(وقال تعالى:
عَ َ
ش ٍ
يء.)5(
ان الَّهذي هب َي هد هه َملَكوت ك ِّل َ
فَس ْب َح َ
والمعدود في األسماء التسعة والتسعين :الـ َمـلهك ،ومالك الملك ،دون ما
عداهما؛ والمشهور أن الـ َملهك أبلغ؛ ألنه ال يطلق إال في حق من كثرت
مملوكاته ،وأما مالك الملك فهو في غاية المبالغة ،فإنه يقتضي كون الـملك
خالصا ،فاهلل
مملو ًكا له ،فيدل على أن الملك والسلطة والقدرة مملوكات له همل ًكا
ً
سبحانه هو مالكها والمتصرف فيها.
ثم إن الـملك في حقيقته ليس إال هلل جل وعال؛ وذلك ألن الـملك هو

القدرة التامة ،والقدرة التامة ليست إال هلل تعالى ،فال ملك إال هلل وحده ،وأما

العبد

()6

فهل يملك بالتمليك؟ للفقهاء فيه خالف مشهور( ،)7واألصح أنه ال

( )1سورة الناس.)2( :

( )2سورة الفاتحة.)4( :
( )3سورة القمر.)55( :

( )4سورة آل عمران.)26( :
( )5سورة يس.)83( :

( )6أي :العبد المملوك ،عكس الحر.

( )7انظر في ذلك على سبيل المثال :روضة الطالبين لإلمام النووي ( ،)201/3والموسوعة
الفقهية الكويتية (.)85/23
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ًّ
مستقال في نفسه ،فإذا
يملك؛ ألن استقالله بالتصرف في الغير فرع على كونه

كان العبد ال استقالل له في نفسه وذاته ،فكيف يكون له استقالل في أن
يتصرف في الغير ،فألجل هذا قال تعالى :ا ْلحمد ه
ين ،)1(والعالَم:
هلل َر ِّ
ب ا ْل َعالَ هم َ
َْ
مربوبا
هو كل ما سوى اهلل تعالى ،فكل ما سوى اهلل جل جالله وجب أن يكون
ً

مربوبا له ،كان مل ًكا له ،فثبت أنه تعالى مالك لجميع الممكنات.
له ،واذا كان
ً
وحظ العبد من هذا االسم :أن يملك النفس ويذلها ،ويعز الروح ويعينه

عليها.

قال بعض العلماء( )2في تفسير قول اهلل جل جالله -حكاية عن سيدنا
ب قَ ْد آتَ ْيتَهني هم َن ا ْلم ْل هك ،)3(يريد به :القدرة على
يوسف عليه السالمَ  :-ر ِّ
يل ْاألَح هاد ه
ه ه
يث ،يريد به :العلم والحكمة،
النفس ،ثم قال بعدهَ  :و َعلَّ ْمتَني م ْن تَأْ هو ه َ
فيكون األول :إشارة إلى إصالح القوة العلمية ،والثاني :إشارة إلى إصالح القوة

النظرية.

الـملهك الحق الذي تنتهي إليه
وكذلك َمن َع َر َ
ف أن الرب سبحانه هو َ
استسالما
همه وقفًا عليه ،فلم يتوجه في كل أموره إال إليه،
اآلمال ،جعل َّ
ً
لحكمه ،واستغناء به ،واكتفاء بوجهه عن غيره .والتقرب به على وفق ذلك
يكون من دوام الذكر ،وامتثال األمر ،واالستسالم للقهر ،ونسيان الغير بو ٍ
جه ال

أبدا ،فبالتالي يصفو قلب العبد ،ويحصل له الغنى من فضل ربه.
ِّ
يعرج عليه ً
يوما فقال :كن َمله ًكا في الدنيا،
وفي هذا المعنى أوصى أستا ٌذ تلمي َذه ً
تكن َمله ًكا في اآلخرة ،فقال :وكيف أفعل ذلك؟ فقال :ازهد في الدنيا تكن َمله ًكا
في الدنياَ ،مهل ًكا في اآلخرة .ومعناه :اقطع حاجتك وشهوتك عن الدنيا؛ فإن
( )1سورة الفاتحة.)2( :

( )2ذكر هذا القول:اإلمام الكافيجي في بحر الفرائد ص (.)136
( )3سورة يوسف.)101( :
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المـلك في الحرية واالستغناء(.)1

" -الجبار"( :)2هو الذي تنفذ مشيئته على سبيل اإلجبار في كل أحد،

وال تنفذ فيه مشيئة أحد؛ فالجبار المطلق هو اهلل جل وعال ،فإنه يجبر كل

أحد ،وال يجره أحد ،وال يجبره .ويجيء الجبار بمعنى :المصلح ،فإنه تعالى هو

أيضا بمعنى :المج هبر ،فإنه تعالى هو الذي
المصلح ألمور الخالئق .ويجيء ً
الخ ْلق على ما أراد وحملهم عليه ،سواء هم أرادوا أو كرهوا ،ال يجري في
أجبر َ
سلطانه إال ما يريد ،وال يحصل في م ه
لكه إال ما يشاء ،فيكون على هذين
المعنيين صفة فعلية .وقد يجيء بمعنى :الذي ال يبالي بما كان ،وبما يكون،
فيكون حينئذ من الصفات السلبية .وقيل معناه :منيع ال ينال ،فإنه جل شأنه
متعال من أن تناله األفكار ،أو يحيط به إدراك األبصار ،فيكون صفة مركبة
من صفة إضافية وصفة سلبية.

وحظ العبد في معنى هذا االسم :أن يصلح نفسه وحاله مع الحق

الخ ْلق .هذا بيان حظه منه إذا كان بمعنى المصلح .وأما بيان حظه منه
و َ
بحسب المعاني األخرى :فهو من ارتفع عن اإلتباع ،ونال درجة االستتباع،

ق بهيئته وصورته على االقتداء به ومتابعته
َّ
وتفرد بعلو رتبته بحيث يج هبر َ
الخ ْل َ
ق وال يستفيد ،ويؤثِّر وال يتأثَّر.
في سمته وسيرته ،فيفيد َ
الخ ْل َ

ومن َعله َم أن اهلل جبار َّ
اجعا إليه في
دق في عينيه كل جبار ،وكان ر ً
َ
فج َبر المكسور من أعماله ،وترك الناقص من آماله،
كل أمر بوصف االفتقارَ ،
( )1انظر :المقصد األسنى ص (.)130

( )2انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)34التحبير
في التذكير ص ( ،)40األمد األقصى ( ،)366/1اإلنباء في شرح الحقائق (،)387/1

شرح األسماء للرازي ص ( ،)197المقصد للدميري ص ( ،)85منتهى المنى ص (،)198
األسنى للقرطبي ص ( ،)374شرح األسماء للسنوسي ص (.)30
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جبار على نفسه،
ًا
فثم اإلسالم واالستالم ،وترتفع همته عن األكوان ،فيكون
َّ
جابر لكسر عباده.
ًا
" -المتكبر"( :)1وهو الذي انتفت عنه صفات النقص ،فيكون صفة

سلبية .وقيل :هو الذي حصل له جميع صفات الكمال ،فيكون من قبيل

حقير باإلضافة إلى
ًا
معا .وقيل :هو الذي يرى الكل
الصفات السلبية والثبوتية ً
ذاته ،فإن كانت هذه الرؤية صادقة كان التكبر حقًّا ،وال يتصور ذلك على
باطال ،والمتكبر
اإلطالق إال للمولى جل جالله ،وان كانت كاذبة كان التكبر
ً
مبطال ،وال يتصور هذا إال في حق المخلوقين.
ً

وألجل هذا ،قيل :إن التكبر في حق اهلل تعالى صفة مدح وكمال ،وفي
حق غيره صفة نقص واختالل ،وفي الحديث القدسي« :ا ْل هعز إه َزارهَ ،وا ْل هك ْب هرَياء
هرَداؤه ،فَ َم ْن ي َن ه
ازع هني َع َّذ ْبته»( ،)2وقال اإلمام أبو سليمان الخطابي (388ه):

"والكبر ال يليق بأحد من المخلوقين ،وانما سمة العبيد :الخشوع والتذلل"(.)3

أما حظ العبد من هذا االسم فهو :أن َّ
يتنزه عن كل ما سوى الحق،

َّ
الحق تبارك وتعالى للحق ،ال لطلب ثواب ،وال لخوف عقاب ،واال فقد
يعبد
وأن َ
ف
جعل َ
ومن َع َر َ
الخ ْلق غاية ،والحق وسيلة ،وهو عكس الحق ،وضد الصدقَ .
كبرياء اهلل جل جالله لم يبق له في ه
الك ْبر نصيب ،وزالت دعاويه ومهاويه،
فصفت نفسه وانطبعت للحق ،وسكن وهجها وغبارها ،فلم يكن له عن نفسه

( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)35المقصد

األسنى ص ( ،)146األمد األقصى ( ،)374/1اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)647/1لوامع

البينات ص ( ،)198منتهى المنى ص ( ،)200األسنى للقرطبي ص ( ،)381المقصد
األسما ص ( ،)47شرح األسماء للسنوسي ص (.)31

( )2أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ( ،)2023/4في كتاب البر والصلة واآلداب ،باب:

تحريم الكبر ،برقم ،)2620( :عن سيدنا أبي هريرة رضي اهلل عنه.
( )3انظر :شأن الدعاء ص (.)48
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إخبار ،وال مع غير اهلل قرار ،ومن استعبدته شهوة المطعم والمشرب والمنكح

دائما ،وانما المتكبر َم ْن يستحقر كل شهوة وحظ
فهو حقير وان كان ذلك ً
تصور أن يساهمه البهائم فيها.
ي َّ
" -الحكيم"( :)1ذو الحكمة؛ وهي العلم باألشياء على ما هي عليه،

واإلتيان باألفعال على ما ينبغي ،فهو المحكم لألشياء حتى صدرت متقنة على

وفق علمه وارادته ومشيئته بقضائه وقدره .وقيل :الحكيم بمعنى الـمحكم ،من

اإلحكام ،كاألليم بمعنى الـمؤلم .واإلحكام هو :إتقان التدبير ،واحسان التقدير.
قال اإلمام أبو القاسم القشيري" :من حكمته التي ال يعلم وجهها إال هو:

قوما
قوما بالسعادة في األزل من غير سبب سابق ،وتخصيصه ً
تخصيصه ً
أيضا ،بل َّ
جف القلم في حق الفريقين
بالشقاوة في األزل من غير سبب سابق ً

بما تعلق به العلم القديم أنه يود المؤمنين ويودونه"(.)2
وحظ العبد من هذا االسم:

تعلقًا :أن يراعي العبد حكمة اهلل جل جالله في األمور ،فتجري عليها

ِّما ما جاء شر ًعا ،ثم عادة سلمت من معارض شرعي.
مقد ً
وتخلقًا :أن يحكم بالحق ،وأن يعلم ما ال بد منه في أمر الدين ،فيكون

حكيما؛ والحكمة في حقنا :إصابة الحق في القول والعمل ،قال تعالى :ي ْؤهتي
ً
()3
ه
ه
ير . قال اإلمام
ت ا ْلح ْك َم َة فَقَ ْد أوهت َي َخ ْي ًار َكث ًا
ا ْل هح ْك َم َة َمن َي َ
شاء َو َمن ي ْؤ َ

( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص (،)52اإلنباء
في شرح الحقائق ( ،)413/1لوامع البينات ص ( ،)281منتهى المنى ص (،)269
المقصد األسما ص ( ،)100األسنى للقرطبي ص ( ،)313شرح األسماء للسنوسي ص

(.)46

( )2انظر :التحبير في التذكير ص (.)79
( )3سورة البقرة.)269( :
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ف اهلل فهو حكيم ،وان كان ضعيف الفطنة في سائر العلوم
"ومن َع َر َ
الغزاليَ :
الرسمية ،كليل اللسان قاصر البيان فيها"( .)1ومن عرف أن اهلل تعالى حكيم
في أفعاله ،اطمأن ألقداره وتقديراته ،ورضي بها.

" -البديع"( :)2وهو الذي فطر الخالئق بال احتذاء مثال ،فيكون صفة

فعلية .وقيل :معناه :بديع في نفسه ،ال مثل له ،فيرجع إلى السلب والتنزيه.
والبديع المطلق :هو الذي ال عهد بمثله ،ال في ذاته وال في صفاته وال في

أفعاله ،وال في كل أمر يرجع إليه .وال يليق هذا االسم مطلقًا إال باهلل تعالى،

بعده فحاص ٌل بإيجاده،
فإنه ليس له قب ٌل فيكون مثله
معهودا قبلَه ،وكل موجود َ
ً
لموج هده وال ه
ه
أبدا.
وهو غير مناسب
مماث ٍل وال مشابه؛ فهو بديعٌ أ ًزال و ً
وغاية حظ العبد من هذا االسم(:)3

له.

تعلقًا :بالنظر في بدائع الصنع واالعتبار بها ،وبديع الوصف والتعظيم

وتخلقًا :بالترقي على أقرانه بمعارف وكماالت ،مع مالزمة األعمال

ف أن مواله هو البديع المطلق أحبَّه وآثره؛ إذ
ومن َع َر َ
الصالحة الخالصة لربهَ .
ه
الموجد لنا ال على سابق مثال ،بل بإبداع منه؛ ألنه بديع الصنع ومصدر
هو
كل إبداع وجمال؛ ولذا فإن على العبد أن يتأمل ويتفكر في بديع خلق اهلل

تعالى ،ليزداد محبة وتوفيقًا.

( )1انظر :المقصد األسنى ص (.)235

( )2انظر في تفسير هذا االسم :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)64اإلنباء في شرح
الحقائق ( ،)347/1لوامع البينات ص ( ،)357المقصد األسما ص ( ،)162األسنى

للقرطبي ص ( ،)326منتهى المنى ص ( ،)341شرح األسماء للسنوسي ص ( ،)64بحر
الفرائد ص ( ،)217المنهل العذب ص (.)189

( )3انظر :أسماء اهلل الحسنى وأثرها في سلوك اإلنسان ص (.)535
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" -ذو الجالل"( :)1وهو الذي له العظمة والكبرياء التام المطلق.

وخاصية هذا االسم :وجود العزة والكرامة وظهور الجاللة ،حتى لقد جاء في
األثر :ه
"ألظوا بياذا الجالل واإلكرام"(.)2
وحظ العبد من هذا االسم:

تعلقًا :بالخضوع والتواضع هلل ولعباده في كل حال.

وتكرما عنها .قال الشيخ
وتخلقًا :بأن تكون له جاللة عن النقائص
ً
ف أنه ذو الجالل واإلكرام ،أهابه لمكان الجالل،
"ومن َع َر َ
أحمد زروق الفاسيَ :
ٍ
ٍ
دائما"(.)3
خوف ورجاء
وأنس به لمكان اإلكرام ،فكان بين
وشكر والتجاء ً
المبحث الرابع
األسماء التي تتبع نفي التشبيه عن اهلل تعالى

" -األحد"( :)4وهو المسلوب عنه النظير ،فيكون صفة سلبية .وال

يصح وصف شيء في جانب اإلثبات باألحد إال اهلل جل جالله ،فال يقال :رجل

أحد ،وال ثوب أحد ،فكأنه تعالى استأثر بهذا النعت .قال تعالى :ق ْل ه َو اهلل

( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :اشتقاق أسماء اهلل ص ( ،)201األسماء
والصفات ص ( ،)92التحبير في التذكير ص ( ،)108المقصد األسما ص ( ،)155شرح
األسماء البن برجان ( ،)175/1المنهل العذب ص ( ،)177المقصد للدميري ص (.)188

( )2أخرجه الترمذي في سننه ( ،)539/5في أبواب الدعوات عن رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم ،برقم ،)3524( :وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ( ،)148/7في كتاب النعوت،
برقم ( ،)7669كالهما عن سيدنا أنس بن مالك رضي اهلل عنه.
( )3انظر :المقصد األسما ص (.)155

( )4انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)58شرح

األسماء البن برجان ( ،)83/1المقصد األسما ص ( ،)137لوامع البينات ص (،)314
منتهى المنى ص ( ،)302األسنى للقرطبي ص ( ،)195بحر الفرائد ص (.)195
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()1
الص َمد"( .)2وأما األحد في جانب النفي فقد
َحد َّ
َح ٌد . وفي الحديث"َ :وأََنا ْاأل َ
أَ
أحدا.
يذ َكر في غير اهلل تعالى ،فيقال :ما رأيت ً

قال اإلمام أبو العباس اإلقليشي (550ه) -مبي ًنا التفريق بين األحد
والواحد" :-فأما وصف اهلل نفسه بـــ "األحد" ،فالفرق بينه وبين "الواحد" ،أن
ٍ
اسم لعين الذات ،فيه
بمنقسم وال
"األحد" :هو الذي ليس
ِّ
متحيز ،فهو على هذا ٌ
وصف لذاته ،فيه سلب الشريك
سلب الكثرة عن ذاته ،...وأما "الواحد" :فهو
ٌ
فافترقا"(.)3
والنظير عنهَ ،
وأوفر العبد حظًّا من هذا االسمَ :من ينفرد في عبادته وعبوديته،
ويعترف بالعجز والقصور ،فيحصل له القدرة والكمال.
 "المتعالي"( :)4جاء به الكتاب والسنة ،وأجمع عليه علماء األمة.قال تعالىَ  :عالهم ا ْل َغ ْي هب َو َّ
اد هة ا ْل َك هبير ا ْلمتَ َعال .)5(والعلي واألعلى أسماء
الش َه َ
هلل تعالى ،كلها في كتاب اهلل ،ولم يرد"األعلى" في الحديث المشهور عند اإلمام

الترمذي ،وانما ورد العلي والمتعالي .فاألعلى :هو الذي له العلو المطلق في
ذاته دون إضافة إلى موجود من موجوداته .والعلي :هو العالي على غيره

شرفًا ورفعة .والمتعالي :هو الذي تعالى عما نسبه إليه أهل اإللحاد من

النظراء واألنداد .وقيل في معناه هو :المرتفع في كبريائه وعظمته وعلو مجده
( )1سورة اإلخالص.)1( :

( )2أخرجه البخاري في صحيحه ( ،)180/6في كتاب تفسير القرآن ،باب :قوله تعالى:
الحطَ هب ،برقم ،)4974( :عن سيدنا أبي هريرة رضي اهلل عنه.
ام َأرَته َح َّمالَ َة َ
َ و ْ
( )3انظر :اإلنباء في شرح حقائق الصفات واألسماء (.)307/1

( )4انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :المقصد األسما ص ( ،)110اإلنباء في
شرح الحقائق ( ،)651/1لوامع البينات ص ( ،)339األسنى للقرطبي ص ( ،)208شرح
األسماء للسنوسي ص (.)58

( )5سورة الرعد.)9( :
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درك أو يفهم من أوصاف َخ ْل هقه.
عن كل ما ي َ
قال الحافظ الحليمي" :المتعالي :معناه :المرتفع عن أن يجوز عليه ما
المحدثين من األزواج واألوالد والجوارح واألعضاء"(.)1
يجوز على
َ
والتقرب بهذا االسم(:)2
ظا للحرمة ،وتحقيقًا لعلو الهمة.
تعلقًا :بترك الحظوظ حف ً
وتخلقًا :برفع الهمة ،وحبس الخدمة ،ونفوذ العزمة.

أصال،
 "الباطن"( :)3وهو المحتجب عن الحواس ،بحيث ال تدركهً

فيكون صفة سلبية .وقيل معناه :العالم بالخفيات ،فيكون صفة العلم .والباطن
خالف الظاهر ،وهو في كالم العرب :الخبير العالم بما بطن همن أمور َمن
يصحبه ويداخله ،كقولك :قد بطن فالن أمر فالن؛ إذ اختبر باطنه ووقف عليه
ما لم يقف عليه غيره .قال اإلمام الخطابي" :وقد يكون معنى الظهور

والبطون :احتجابه عن أبصار الناظرين ،وتجليه لبصائر المتفكرين .وقد يكون
معناه :العالم بما ظهر من األمور ،المطلع على ما بطن من الغيوب"(.)4

وغاية حظ العبد من هذا االسم :أن يحتجب عن الخالئق بخالص

األعمال ،فمن عرف أنه الباطن ،استدل بكل شيء عليه ،ورجع به إليه.

( )1انظر :المنهاج في شعب اإليمان (.)196/1

( )2وقد تقد م في اسمه "العلي" ما يلزم العبد من التعبد بهذا االسم إذ يتضمنه ،فتأمله
هناك.

( )3انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :التحبير في التذكير ص ( ،)102المقصد

األسنى ص ( ،)270اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)340/1شرح األسماء البن برجان

( ،)117/1شرح األسماء للرازي ص ( ،)323األسنى للقرطبي ص ( ،)209المقصد
األسما ص ( ،)145منتهى المنى ص (.)201

( )4انظر :شأن الدعاء ص (.)88
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 "الكبير"( :)1ورد في التنزيل :فَا ْلح ْكم ههلل ا ْل َعله ِّي ا ْل َك هب ه
ير ،)2(ا ْل َك هبير
ا ْلمتَ َعال .)3(والكبير :أي :هو ذو الكبرياء ،والكبرياء عبارة عن كمال الذات،
والمقصود بكمال الذات :كمال الوجود .وكمال الوجود يرجع إلى شيئين :األول:

أبدا .الثاني :أن وجوده هو الوجود الذي يصدر عنه وجود كل
دوامه أ ًزال و ً
موجود .والباري تعالى كامل الوجود ،دائم أزلي أبدي ،يستحيل عليه العدم .فهو
سبحانه أكمل الموجودات وأشرفها ،فهو كبير بالنسبة لكل ما سواه ،وألنه كبير
بمعنى أكبر عن مشابهة المخلوقات ،فإنه من أسماء التنزيه على التقديرين.

وأما األكبر فقد قيل فيه :أنه أكبر عن كل ما سواه من الموجودات ،وقيل :أكبر

من أن يقال له :أكبر ،أو يدرك ك ْن َه كبريائه غيره ،وقيل :اهلل أكبر من أن يحاط
يدرك.
به أو َ
كبير في
وحظ العبد من هذا االسم :أن ينقاد هلل ويخضع له ،وأن يكون ًا

قتبس من سلوكه وعلومه ،فال يجالسه أحد إال
عقله وورعه وعلمه ،قدوة ي َ
ي
ويفيض عليه من كماله ،فالكبير إذن هو العالم التقي المرشد للخلق .وقد ر هو َ
س ا ْلعلَماء ،و ه
عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قالَ « :ج هال ه
اء،
سائ هل ا ْلك َب َر َ
َ َ َ َ
هه
اء»(.)4
َو َخالط ا ْلح َك َم َ

( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :التحبير في التذكير ص ( ،)70المقصد
األسنى ص ( ،)213األمد األقصى ( ،)387/1اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)609/1لوامع

البينات ص ( ،)262األسنى للقرطبي ص ( ،)210منتهى المنى ص ( ،)252المقصد
األسما ص ( ،)108شرح األسماء للسنوسي ص (.)41

( )2سورة غافر.)12( :
( )3سورة الرعد.)9( :

( )4أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ،)125/22برقم ،)323( :عن سيدنا أبي ج َح ْيفَة
رضي اهلل عنه.
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" -السالم"( :)1وهو الذي تسلم ذاته عن العيب ،وصفاته عن النقص،

وأفعاله عن الشر ،فكل كمال بالحقيقة له ،وكل نقص -ولو بالمجاز -منفي
الخ ْلق
سهل َم َ
عنه .ولم يكن في الوجود سالمة إال وكانت صادرة منه .وهو الذي َ
همن ظ ْل همه ،ويجئ تارة بمعنى :ذي السالمة عن النقائص مطلقًا في ذاته

وصفاته وأفعاله ،ويجيء أخرى بمعنى :المعطي للسالمة في المبدأ والمعاد،
س َال ٌم قَ ْوًال همن
ويجئ ً
أيضا بمعنى :الـمسلِّم على عباده المؤمنين ،قال تعالىَ  :
َّر ٍب َر هح ٍيم.)2(
وحظ العبد من هذا االسم :أن يسلم قلبه من الغش والحقد والحسد

وارادة الشر ،وأن تسلم جوارحه من اآلثام والمحظورات ،وأن تسلم صفاته من

االنتكاس الذي يكون عقله فيه أسير شهوته وغضبه ،وشهوته وغضبه أسيري
العقل وطوعه .وبالجملة :لن يوصف العبد بالسالم إال إذا سلم المسلمون همن

سلَم هو همن نفسه ،قال
لسانه ويده ،ومن باب أولى لن يوصف به َمن لم َي ْ
سله ٍيم.)3(
تعالىَ  :ي ْوَم َال َينفَع َما ٌل َوَال َبن ٌ
ون .إهَّال َم ْن أَتَى اهللَ هب َق ْل ٍب َ
 "الغني"( :)4وهو الذي ال تعلق له بغيره ال في ذاته وال في صفات( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)30التحبير
في التذكير ص ( ،)35المقصد األسنى ص ( ،)134اإلنباء في شرح الحقائق (،)971/2
المقصد األسما ص ( ،)36لوامع البينات ص ( ،)184بحر الفرائد ص ( ،)140منتهى

المنى ص ( ،)191المنهل العذب ص (.)70

( )2سورة يس.)58( :

( )3سورة الشعراء.)88( :

( )4انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)63األمد
األقصى ( ،)430/1اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)909/2لوامع البينات ص (،)351
المقصد للدميري ص ( ،)46المقصد األسما ص ( ،)158شرح األسماء للسنوسي ص

(.)61
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ذاته ،فال يفتقر إلى شيء ،بل يكون منزًها عن العالقة مع األغيار ،قال تعالى:
الر ْح َم هة ،)1(فيرجع إلى السلب والتنزيه،ويجوز إجراؤه على
َ و َرب َك ا ْل َغ هني ذو َّ

مقيدا ،وال يجوز مطلقًا.
العبد وصفًا ً
قال اإلمام أبو بكر ابن العربي" :إذا فهمتم حقيقة الغني ومعنى تسميته
تعالى به ،فقد تحققتم أنها صفة تنزيه ،ألن ذلك راجع إلى ه
الخلق أو
الغ َنى عن َ
ٍ
شيء من الصفات"(.)2
نفي لآلفات ،ال إثبات
إلى الدوام ،وكالهما صفة ٍ
وحظ العبد من هذا االسم :أن يعرف أن هلل الغنى المطلق ،وأن غنى

العبد من فضله تعالى ،فيستغني بربه عن كل شيء ،ويرجع إليه بكل شيء،

في ْقنع بما رزقه مواله ،غير ملتفت إلى الدنيا
وكان له باالفتقار في كل شيءَ ،
وزخارفها.
 "السبوح"( :)3ثبت في الصحيح( )4أن النبي صلى اهلل عليه وسلموح» .قال الحافظ
وسَ ،رب ا ْل َم َال هئ َك هة َوالر ه
كان يقول في ركوعه« :سب ٌ
وح ،قد ٌ
المح َدثين
الحليمي في السبوح" :إنه
ّ
المنزه عن المصائب والصفات التي تعتري ْ
()5
ه
ي
من ناحية الحدث"  .والتسبيح :التنزيه م َن السوء على جهة التعظيم .ور هو َ
عن سيدنا طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنه أنه قال :سألت رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم عن تفسير سبحان اهلل ،فقال« :ه َو تَ ْن هزيه اللَّ هه َع ْن ك ِّل

( )1سورة األنعام.)133( :

( )2انظر :األمد األقصى (.)431/1

( )3انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :األمد األقصى ( ،)338/1اإلنباء في شرح
الحقائق ( ،)981/2شرح األسماء البن برجان ( ،)230/1األسنى للقرطبي ص (.)226

( )4عند اإلمام مسلم في صحيحه ( ،)353/1في كتاب الصالة ،باب :ما يقال في الركوع

والسجود ،برقم ،)487( :عن أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما.
( )5انظر :المنهاج في شعب اإليمان (.)197/1

507
سو ٍء»(.)1

وحظ العبد من هذا االسم :تنزيه خالقه عن نقائص الموجودات

ومقصور المحدثات ،ويعتقد ب ْع َده ونزاهته عن المكروهات ،وبراءته عن نقائص
المحدثات و ه
افتقار المكونات ،وما أضيف إليه من األنداد والصاحبة واألوالد،
ويكثر في تسبيحه من قول" :سبحان اهلل وبحمده ،سبحان اهلل العظيم".

ثم أنه ال يصح لمسبح حقيقة التسبيح حتى َّ
يتنزه عن أوصافه

الذميمةِّ ،
فينزه نفسه عن الشهوات ،والمطعم عن الحرام ،وأعماله عن التزين
اهدا.
عابدا ،وفي الدنيا ز ً
والتصنعات ،فإذا كان كذلك كان ً
 "القدوس"( :)2مأخوذ من القدس ،وهو صفة مبالغة فيه ،وهوالطهارة والنزاهة ،ولهذا يقال :البيت المقدس ،فإنه يتطهر فيه من الذنوب،

ولهذا يقال للجنة :حظيرة القدس؛ لطهارتها من آفات الدنيا ،وقيل لجبريل عليه

السالم :روح القدس؛ ألنه طاهر عن العيوب في تبليغ الوحي إلى الرسل
صلوات اهلل عليهم ،ومرجعه عند علماء الكالم إلى صفة سلبية.

فالقدوس بالنسبة هلل جل جالله :هو الذي ال يجوز عليه نقص في
ٍ
ٍ
فعل ،وال ٍ
وصف ،وال ٍ
منزه عن كل وصف يدركه حس ،أو
ذات ،وال
اسم ،فهو ال ّ
يتصوره خيال ،أو يسبق إليه وهم ،أو يختلج به ضمير ،أو يفضي به تفكر.

منزه عن العيوب
وذكر بعض أهل العلم أنه ال يقال عن اهلل تعالى أنه ّ

( )1أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ،)680/1في كتاب الدعاء والتكبير
والتهليل والتسبيح والذكر ،برقم ،)1848( :عن سيدنا طلحة بن عبيد رضي اهلل عنه ،وقال:
صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.

( )2انظر في تفسير هذا االسم :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)30األمد األقصى
(،)338/1اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)948/2لوامع البينات ص ( ،)182شرح األسماء
البن برجان ( ،)236/1المقصد األسما ص ( ،)33منتهى المنى ص ( ،)189األسنى

للقرطبي ص ( ،)228شرح األسماء للسنوسي ص (.)29
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فإن
مثال :ملك البلد ليس بحائك وال حجامَّ ،
والنقائص ،كما ال يقال لملك البلد ً

َن ْف َي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود ،وفي ذلك اإليهام نقص.
وحظ العبد من هذا االسم( :)1تنزيهه عما يشينه في أمر دينه ،أو

ينقصه في إدراك فضائل الدين .وقيل :ق ْدس العبد في أن ي ِّ
نزه إرادته وعلمه،
فأما علمه :في ِّ
المتخيالت والمحسوسات والموهومات ،وكل ما يشاركه
نزهه عن
َّ
فيه البهائم من اإلدراكات .وأما إرادته :في ِّ
نزهها عن أن تدور حول الحظوظ
البشرية التي ترجع إلى لذة الشهوة والغضب ،ومتعة المطعم والمشرب والمنكح

والمنظر والملبس ،وما ال يصل إليه من اللذات إال بواسطة الحس والقالب ،بل
ال يريد إال اهلل تعالى ،فال يبقى له حظ إال فيه ،وال يكون له شوق إال إلى

مطهر
ًا
لقائه ،وال فرح له إال بالقرب منه ،فيعود لذلك التقديس عليه؛ بأن يصير
من كل ذنب وعيب؛ رزقنا اهلل ذلك ِّ
بمنه وكرمه.
" -العزيز"( :)2هو الممتنع عن اإلدراك ،الغالب على أمره ،المرتفع عن

أوصاف المخلوقين ،صعب الوصول إليه .وقيل :هو القاهر لجميع الممكنات،

فعال وترًكا ،العزيز المطلق الحق الذي ال يوازيه فيه غيره(.)3
ً
والعزة تستعمل تارة في معنى :القدرة والغلبة ،قال تعالى :فَ َع َّزْزَنا
()4
ط ه
اب ،)1(أي :غلبني،
هبثَاله ٍث ، أيَّ :
قوينا ،وقال تعالىَ  :و َع َّزهني هفي ا ْل هخ َ
( )1انظر :المقصد األسنى ص ( ،)132بحر الفرائد ص (.)139

( )2انظر في تفسير هذا االسم :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)33المقصد األسنى ص
( ،)141اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)886/2لوامع البينات ص ( ،)192األسنى للقرطبي
ص ( ،)201منتهى المنى ص ( ،)196المقصد األسما ص ( ،)42شرح األسماء
للسنوسي ص (.)30

( )3وقد ذكر القرطبي في األسنى ص ( )202ثمانية معاني للعزيز يجوز وصف اهلل تعالى
بها.

( )4سورة يس.)14( :
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ومنه المثلَ :م ْن َع َّز َّ
بز؛ أي :من قدر وغلب سلب ،فيكون بمعنى القادر
()2
ه
ه
ب َعلَى أَ ْم هرهه،)3(
والغالب ،قال تعالى :ق ْل ه َو ا ْلقَادر ، وقالَ  :واهلل َغال ٌ
فيكون صفة الذات ،وقيل :ي هع ِّذب َم ْن أراد ،فيرجع إلى صفة فعلية ،وقيل في
أيضا :ال مثل له ،فيكون صفة سلبية.
معناه ً
وتجدر اإلشارة إلى أن ظهور ِّ
عزه للقلوب يقتضي وجود الخضوع منها

له ،والهيبة واإلجالل والتعظيم ،وبذلك عز األبد ،ونسيان الغير تعزًاز به جل
آمنوا
وعال ،وذلك بساط الوالية ،لقوله تعالىَ  :و َمن َيتََو َّل اهللَ َو َرسولَه َوالَّهذ َ
ين َ
ون ،)4(مع قوله تعالى :و ه
فَهإ َّن هح ْزب ه
هلل ا ْل هع َّزة َوله َرسوله هه
اهلل هم ا ْل َغالهب َ
َ
َ
()5
ين ، وذلك هو العز الدائم الذي ال ينقضي.
َوله ْلم ْؤ هم هن َ
والتقرب بهذا االسم :يكون بالتمسك بمعناه ،وذلك برفع الهمة عن

خاضعا
مسلما له،
الخالئق ،والخضوع لعظمة الخالق ،والتذلل لعزته ،فينقاد
ً
ً
مستسلما ألمره.قال اإلمام ابن الحصار اإلشبيلي (610ه)" :وال أعلم
لقضائه،
ً
خالفًا في جواز التسمي به م َن َّك ًار واجرائه وصفًا ،وال أجيزه معرفًا؛ ألن األلف
والالم في أسماء الباري تعالى إما للحصر فيما ال مشاركة فيه ،واما للمزية"(.)6
وأما حظ العبد من هذا االسم ،فهو( :)7أن يغلب نفسه ،وأن يقهر

الشيطان ،وأن يترقى باإلخالص إلى دورة يحصل له فيها األمن من مكايد
( )1سورة ص.)23( :

( )2سورة األنعام.)65( :

( )3سورة يوسف.)21( :

( )4سورة المائدة.)56( :

( )5سورة المنافقون.)8( :

( )6انظر :األسنى للقرطبي ص (.)202

( )7انظر :المقصد األسمى ص ( ،)142شرح األسماء للرازي ص ( ،)197بحر الفرائد ص
(.)146
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إبليس ،وأن ال يذل نفسه لألغنياء ألجل غناهم .وقيل :العزة :حقر األقدار
سوى قدر اهلل تعالى ،ومحو األذكار سوى ذكره تعالى ،وذلك ألنه إذا عظم الرب

الخ ْلق في العين .وقيل :العزيز من العبادَ :م ْن يحتاج إليه
في القلب صغر َ
َخ ْلق اهلل في أهم أمورهم ،وهي الحياة األخروية ،والسعادة األبدية .اللهم أعزنا
بفضلك ،وال تذلنا بعدلك.

" -السميع"( :)1وهو الذي انكشف كل موجود لصفة سمعه ،فكان

ه
مدرًكا لكل مسموع من كالم وغيره ،وهو من صفات الذات .فيسمع سبحانه

السر والنجوى ،بل أدق من ذلك وأخفى ،وي ه
درك دبيب النملة السوداء على
ِّ
الصماء في الليلة الظلماء .ويجوز إجراؤه على العبد.
الصخرة
َّ

وحظ العبد منه :من جهة التعلق :بالمراقبة في كل قول وفعل.

ومن جهة التخلق :أن يسمع الحق ويذعنه ،وما يقع من أمر اهلل

تعالى فيه حتى يكرمه .وأن يراقب اهلل تعالى في جميع األحوال ،في السر
واإلجهار ،فيستشعر إحاطته بكل ما يفعله ويقوم به.

" -العظيم"( :)2وهو الذي انتفت عنه صفات النقص؛ واهلل تعالى دائم

أبدا ،وغيره ليس كذلك ،وأعظم من كل عظيم في قدرته وقهره
الوجود أ ًزال و ً
وسلطانه ونفاذ حكمه .ال تصل العقول إلى ك ْن هه صمديته ،وال تحيط األبصار
( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)42األمد
األقصى ( ،)14/2المقصد األسنى ص ( ،)176اإلنباء في شرح الحقائق (،)967/2

لوامع البينات ص ( ،)237األسنى للقرطبي ص ( ،)277منتهى المنى ص (،)229
المقصد األسما ص (.)69

( )2انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :المقصد األسنى ص ( ،)203اإلنباء في
شرح الحقائق ( ،)879/2لوامع البينات ص ( ،)252األسنى للقرطبي ص ( ،)197منتهى

المنى ص ( ،)244المقصد األسما ص ( ،)106شرح األسماء للسنوسي ص ( ،)40بحر
الفرائد ص (.)168
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بسرادقات عزته ،واذا اعتبرنا عظمته من هذه الوجوه ،عرفنا أن ما سواه حقير
بالنسبة إليه ،فالمخلوق وان حصل عنده علوم كثيرة ،لكنها متناهية ،فأي
نسبة لها إلى العلم المتعلق بما ال نهاية له من المعلومات ،وكذلك القول في

القدرة ،والعزة األ زلية واألبدية وغيرهما ،بل يصير كل ما سواه بالنسبة إلى كمال
ش ٍ
ذاته وصفاته كالعدم المحض والنفي ه
يء َهاله ٌك إهَّال
الصرف ،قال تعالى :كل َ

شيئين إذا اشتركا في مع ًنى من المعاني ،ثم
َو ْج َهه .)1(والحاصل :أن كل
ْ
حقيرا،
عظيما ،والناقص
ائدا على اآلخر في ذلك المعنى ،س ِّم َي الزائد
أحدهما ز ً
ً
ً
سواء أكان تلك الزيادة في المقدار أو في سائر المعاني .ولما كان مطلق

سرت بانتفاء النقص عن
العظمة
موهما بخالف المقصود هاهنا ،ق ِّيدت فَف ِّ
ً
وحسما لمادة الفساد ،فيكون من صفات السلب والتنزيه.
دفعا للتوهم،
الذاتً ،
ً
وحظ العبد من هذا االسم:

تعلقًا :من جهة التذلل واالفتقار.

ومن جهة التخلق :بأن يستحقر نفسه ،ويستعظم شأن مواله ،مع

إخالص العبادة كلها إليه ،وحده ال شريك له .وأن ال يتكبر على عباد اهلل

تعالى ،ألن العظمة له تعالى فقط.

عظيما في أمر دينه ،وذلك بالعمل الصالح ،وقد روي
والعبد قد يكون
ً
س َّمى
عن سيدنا عيسى عليه السالم أنه قالَ « :م ْن تَ َعلَّ َمَ ،و َع هم َلَ ،و َعلَّ َم ،فَ َذ َ
اك ي َ
السم ه
ه
اء»(.)2
أ َْو ي ْد َعى-عظيما في َملَكوت َّ َ
ً
ه
فرض لغير اهلل تعالى فهو ناقص
ويجب التنبيه هنا إلى أن كل عظَم ي َ
وليس بعظيم مطلق؛ ألنه إنما يظهر باإلضافة إلى شيء دون شيء ،سوى
( )1سورة القصص.)88( :

( )2أخرجه اإلمام أحمد في كتاب الزهد ص ( ،)52من مواعظ عيسى عليه السالم ،برقم:
( ،)330وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان ( ،)284/3برقم.)1660( :
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عظمة اهلل تعالى؛ فإنه العظيم المطلق ،ال بطريق اإلضافة.

 "الواجد"( :)1وهو الغني الذي ال يفتقر ،وهو في مقابلة الفاقد ،مأخوٌذوج ًدا َو هج َدة؛ إذا استغ َنى ،فيرجع إلى قدرته على تنفيذ
من قولهمَ :و َج َد فالن ْ
ه
العالـم ،مأخوذ من الوجود بمعنى العلم ،تقول :وجدت فال ًنا
المرادات .وقيل:
فقيها ،فيكون صفة العلم .والواجد المطلق :هو اهلل جل
فقيها؛ إذا علمته
ً
ً
جالله ال غير.
وغاية حظ العبد من هذا االسم :أن يكون متصفًا بالعلوم والمعارف

ف أن
عامال بموجب علومه،
القدسية،
ً
متوجها إليه ،غنيًّا عما سواه.فمن َع َر َ
ً
شيئا من سواه ،ولم يعتمد في
ربه هو الواجد الذي ال يعجزه شيء؛ لم يطلب ً
أموره إال إياه.
 "الواسع"( :)2وهو الذي َو هس َع جوده جميع الكائنات ،وعلمه جميعالمعلومات ،وقدرته جميع المقدورات ،فال يشغله شأن عن شأن ،قال اهلل
()3
ش ٍ
ه
ه
يء،)4(
يم ، وقال تعالىَ  :و َر ْح َم هتي َو هس َع ْت ك َّل َ
تعالىَ  :واهلل َواسعٌ َعل ٌ
ش ٍ
يء َر ْح َم ًة َو هع ْل ًما.)5(
ت ك َّل َ
وقال تعالىَ  :رَّب َنا َو هس ْع َ
( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)57المقصد
األسنى ص ( ،)262اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)1033/2لوامع البينات ص (،)313
منتهى المنى ص ( ،)299المقصد األسما ص ( ،)132شرح األسماء للسنوسي ص

( ،)54بحر الفرائد ص (.)193

( )2انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)51اإلنباء
في شرح الحقائق ( ،)1041/2لوامع البينات ص ( ،)279األسنى للقرطبي ص (،)263
منتهى المنى ص ( ،)268شرح األسماء للسنوسي ص ( ،)45بحر الفرائد ص (.)177

( )3سورة البقرة.)247( :

( )4سورة األعراف.)156( :
( )5سورة غافر.)7( :
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والواسع المطلق هو اهلل تعالى؛ ألنه وسع جوده في جميع األوقات ،بل

أبدا ،ووسع علمه جميع المعلومات ،فال يشغله
قبل األوقات؛ ألنه موجود أ ًزال و ً
معلوم عن معلوم ،ووسعت قدرته جميع المقدورات ،فال يشغله مقدور عن

مقدور ،ووسع سمعه جميع المسموعات ،فال يشغله دعاء من دعاء ،وكذا
بصره ،ووسع إحسانه جميع الخالئق ،فال يمنعه إغاثة ملهوف عن إغاثة

غيره.

وحظ العبد من هذا االسم:

تعلقًا :بأن يكون اعتماد العبد على رحمة ربه ال على علمه ،ورجوعه

لعلمه ال للحيل واألسباب إال من حيث أمره.
وتخلقًا :أن ي ه
جزيال ،وأن يسع صدره عند
حس َن إلى غيره إحسا ًنا
ً
السؤال ،فيحصل له األبقَ َيانِّ :
الذكر الجميل ،واألجر الجزيل ،فمن َعله َم أن الرب

وعلما رجا اتساع رحمته ،وخشي اتساع علمه ،فكان بالخوف
الواسع رحمة
ً
والرجاء في عموم أوقاته وأحواله.
"-المجيد"( :)1يأتي بمعنى :الجميل أفعاله .وقيل :الكثير إفضاله،

فيرجع على الوجهين إلى صفة الفعل .وقيل :هو الذي ال يشارك فيما له من

أوصاف المدح ،فيرجع إلى صفة السلب والتنزيه .وقيل :هو الذي له الشرف
الكامل ،والملك الواسع الذي ال غاية له ،وال تمكن الزيادة فيه ،وال الوصول

لشيء منه .ويجوز إجراءه على العبد إذا كان له مجد ،وال خالف في ذلك.

أيضا ،الرفيع القدر ،العظيم الشرف ،ولكن
واهلل تعالى هو "الماجد" ً

( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)53المقصد

األسنى ص ( ،)240األمد األقصى ( ،)405/1اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)643/1لوامع

البينات ص ( ،)286األسنى للقرطبي ص ( ،)244المقصد األسما ص ( ،)103شرح
األسماء للسنوسي ص (.)47
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أحدهما أدل على المبالغة ،فكأنه يجمع معنى أسماء الجليل والوهاب والكريم.

ثانيا ،وخولف بينه
قال اإلمام الخطابي" :وقد يحتمل أن يكون أعيد هذا االسم ً
وبين المجيد؛ ليؤكد به معنى الواجد الذي هو الغني ،فيدل على السمعة والكثرة

أيضا ويتقاربا في اللفظ؛ فإنه قد جرت عادة العرب
في الو ْجد ،وليأتلف االسمان ً
باستحسان هذا النمط من الكالم ،وهو من باب مظاهرة البيان"(.)1
وحظ العبد من هذا االسم:

مجده.

قياما بحق
تعلقًا :من جهة التعظيم واإلجالل ،ونسيان االعتزاز واإلذالل ً

وتخلقًا :هو أن يكون جميل ه
وحس َن السيرة
الفعال ،كثير اإلحسان،
َ
ظاهر وباط ًنا .وأن يبحث
ًا
واألحوال ،فيحصل له الجالل والطهارة والمجد والطهارة
العبد عن المجد الحقيقي ،وذلك بطاعة اهلل تعالى ،حتى يفوز برضاه ،ويتنعم

بالنعيم المقيم الدائم في الجنان العلية.

" -القوي ،المتين"( :)2القوة :تدل على القدرة التامة ،والمتانة :هي نفي

النهاية في القدرة؛ بمعنى أن قدرة اهلل تعالى غير متناهية ،فيرجع إلى القدرة.
وقيل :المراد به :أنه تعالى قادر بليغ االقتدار على كل شيء ،ال يستوي عليه

عجز ،وال يعتريه وهن ،وال يمسه لغوب .كما أن المتين يشير إلى أن اهلل تعالى
موصوف بكمال القدرة ،واهلل تعالى قادر ،يفعل ما يشاء ،واجب الوجود ،ممتنع

عليه التغير واالنفعال .واهلل تعالى من حيث إنه بالغ القدرة تامها "قوي" ،ومن

( )1انظر :شأن الدعاء ص (.)82

( )2انظر في تفسير هذه األسماء وحظ العبد منها :تفسير األسماء للزجاج ص (،)55
اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)722/1لوامع البينات ص ( ،)298منتهى المنى ص

( ،)285األسنى للقرطبي ص ( ،)269المقصد األسما ص ( ،)116شرح األسماء
للسنوسي ص ( ،)49بحر الفرائد ص (.)185
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حيث إنه شديد القوة "متين"( ،)1وذلك يرجع إلى معنى القدرة ،قال تعالى :إه َّن
الرَّزاق ذو ا ْلق َّوهة ا ْل َم هتين.)2(
اهللَ ه َو َّ
وحظ العبد من اسم اهلل "القوي" :أن يتعلق بخالقه تعالى ،ويسأل منه
العون والغلبة ،وأن يستمد منه القوة .وأن على العبد أن يستخدم قوته في

طاعة اهلل ومرضاته وخدمة خلق اهلل تعالى.

وحظ العبد من اسم اهلل "المتين" :أن يخاف من شدة قوته ،فال يأمن

من عقابه ،فيكون بين خوفه تعالى ورجائه .وأن ال يعجب بقوة مخلوق ،ألنها

ناقصة غير تامة ،وأن الخالق له أن يسلبها من أصحابها متى شاء.

 "المحصي"( :)3ومعناه :الـم ْن هبئ عن كل عدد ،وقد ورد في القرآنش ٍ
يء َع َد ًدا ،)4(وقال تعالى:
ً
صى ك َّل َ
اسما ،قال تعالىَ :وأ ْ
َح َ
فعال ،وفي الحديث ً
)
5
(
ش ٍ
ص ْي َناه هكتَ ًابا . وقيل في معناه :العالهـم بعدد أجزاء الموجودات،
َ وك َّل َ
يء أ ْ
َح َ
أيضا :القادر
وعدد حركاتهم وسكناتهم ،فيكون صفة العلم .وقيل في معناه ً

( )1قال أبو بكر ابن العربي في األمد األقصى (" :)539/1قال علمائنا :لوال ورود الشرع
سميناه؛ فإنه بمطلق اللغة يوجب الصالبة ،وذلك عنه منفي ،ومنهم َمن
بتسمية المتين ما َّ
قال :إنما المراد به تأكيد الوصف بالقوة ،ولذلك أتبع في قوله :ذو ا ْلق َّوهة ا ْل َم هتين ،و همن
ومجازا".
اتساعا
الناس َمن قال :إنما س ِّم َي به
ً
ً
( )2سورة الذاريات.)58( :

( )3انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)55األسماء
والصفات ص ( ،)42اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)658/1لوامع البينات ص (،)304
منتهى المنى ص ( ،)290المقصد األسما ص ( ،)123شرح األسماء للسنوسي ص

(.)51

( )4سورة الجن.)28( :
( )5سورة النبأ.)29( :
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القوي ،قال تعالىَ  :عله َم أَن لَّن ت ْحصوه ،)1(أي :لن تطيقوا عدَّه وضبطه،
فيرجع إلى صفة القدرة.والمحصي المطلق :هو الذي ينكشف في علمه حد كل
معلوم وعدده ومبلغه.

قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييني (418ه)" :المحصي :يختص

بأنه ال تشغله الكثرة عن العلم ،مثل ضوء النور واستمداد المديح وتساقط

األوراق ،فيعلم عند ذلك عدد األجزاء في كل ورقة ،وكيف ال يعلم وهو الذي
ق َوه َو اللَّ هطيف ا ْل َخ هبير.)3(")2(
خلق؟ ،وقد قال :أََال َي ْعلَم َم ْن َخلَ َ
وللعبد حظ من هذا االسم ال يكاد يخفى ،وهو :أن يحاسب نفسه

وتصرفاته ،ويحفظ حواسه ،ويحصي على نفسه ذنوبه ،ويندم عليها ،وأن يبالغَ
في اكتساب الخيرات ،ألنه يعلم أن ربه هو المحصي لكل شيء جملة

وتفصيال ،وأنه يجازي على كل دقيق وجليل من أقواله ،واعتقاداته المقصودة
ً
له ،وخواطر قلبه المعزوم عليها ،وأنه سبحانه يحصي عليه كل ذلك ويجزي

به.

( )1سورة المزمل.)20( :
( )2سورة الملك.)14( :

( )3انظر :األسنى للقرطبي ص (.)290
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المبحث الخامس

األسماء التي تتبع إثبات التدبير هلل تعالى دون ما سواه

مصرف األمور على ما يوجب حسن عواقبها.
 "المدبر"( :)1ومعناه:ِّ

وهذا الوصف في اهلل تبارك وتعالى راجع إلى معنى اإلرادة والعلم ،فإن عواقب
األمور مرادة هلل تعالى .فالمدبر على هذا من أوصاف الذات .وان جعلنا التدبير

عبارة عن الترتيب والوضع وتفضيل الموجودات في حال الصنع كان من صفات

الفعل.

وحظ العبد من هذا االسم :أن يعلم أن ال مدبر على اإلطالق إال اهلل

تعالى وحده ،وأنه هو المدبر لجميع خلقه ،والقائم بأمورهم وجميع مصالحهم،
وأن كل تدبير منه وبه ،ثم يجب عليه أن يدبر أمره وال يهمله ،فينظر في

مصالح نفسه ،وأعظمها :النظر في نجاتها ،وذلك بالمحافظة على ما استودعه

اهلل من القيام باألمر واال نتهاء عن المنهي ،ويأمر بذلك أهله وولده حتى

مدبر حقًّا .وكذلك يدبر عيشه في
ًا
يقيهم سوء العاقبة .فمن فعل هذا كان
الدنيا ،ويقتصد في نفقته.

()2
احد قائم بذاته على
 "القيوم"  :ومعناه :أن اهلل جل اسمه و ٌوسبب لقوام كل ما سواه على اإلطالق .فالقيوم :صفة ذاتية من
اإلطالق،
ٌ

حيث النظر إلى الوجود ،وصفة سلبية من حيث النظر إلى عدم احتياجه إلى

( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :المنهاج في شعب اإليمان ( ،)200/1األمد
األقصى ( ،)260/2اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)817/2األسنى للقرطبي ص (.)391

( )2انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)56المقصد
األسنى ص ( ،)260اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)937/2لوامع البينات ص (،)309
منتهى المنى ص ( ،)297المقصد األسما ص ( ،)130شرح األسماء للسنوسي ص

( ،)54بحر الفرائد ص (.)191
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محتاجا إليه غيره .وقيل معناه:
غيره ،وصفة إضافية من حيث النظر إلى كونه
ً
هو سبحانه المدبر للمخلوقات بأسرها ،فيكون صفة للفعل .وفي الحديث:
ظم هفي َهاتَ ْي هن ْاآليتَ ْي هن :وهالَهكم إهلَ ٌه و ه
الر ْح َمن
َع َ
اح ٌد َال إهلَ َه إهَّال ه َو َّ
اسم اللَّ هه ْاأل ْ
َ
« ْ
َ
َ ْ
الر هحيمَ ،)1(وفَ هات َح هة سورهة ه
ان:الم .اللَّه َال إهلَ َه إهَّال ه َو ا ْل َحي
َّ
آل هع ْم َر َ
َ
ا ْلقَيوم.)3(»)2(

وبالمناسبة :فإن "قيوم ،وقيام ،وقائم" كل ذلك قد ورد في حقه

سبحانه .ويجوز وصف العبد -كما نص بعض العلماء -بأنه "قائم وقيم" ،وال
منكر وال معرفًا(.)4
يجوز "قيوم" ال ًا
وحظ العبد في هذا االسم :بقدر استغنائه عما سوى اهلل تعالى ،فمن

عرف أن مواله هو قيوم باألمور وثق به واستراح عن كل التدبير وتعب
االشتغال ،وعاش براحة التفويض ،وَن هس َي ذكر كل شيء بذكره ،ولم يجعل في
ه
متوكال عليه،
ص للباري تعالى العبادة،
ً
قلبه للدنيا كبير قيمة .وقيل :أن يخل َ
ه
سبه.)5(
قال تعالىَ  :و َمن َيتََو َّك ْل َعلَى اهلل فَه َو َح ْ
" -الرحمن"( :)6اسم هلل تعالى اختص استعماله به ،ولذلك ق هر َن باسم

( )1سورة البقرة.)163( :

( )2سورة آل عمران.)2( :

( )3أخرجه أبو داود في سننه ( ،)80/2في كتاب الصالة ،باب :الدعاء ،برقم،)1496( :

وأخرجه الترمذي في سننه ( ،)517/5في أبواب الدعوات عن رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم ،برقم ،)3478( :كالهما عن السيدة أسماء بنت يزيد رضي اهلل عنها.
( )4انظر :األسنى للقرطبي ص ()393
( )5سورة الطالق.)3( :

( )6انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)28المقصد
األسنى ص ( ،)121اإلنباء في شرح الحقائق( ،)541/1منتهى المنى ص ( ،)183لوامع
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ه
الر ْح َم َن ،)1(وذلك ألنه ي ْفهم
اهلل أ هَو ْادعوا َّ
الجاللة في قوله تعالى :قل ْادعوا َ
معنى الرحمة الخاصة به تعالى ،وهو إيجاد الخلق الذي ال ي ْفهم حقيقة إال منه

سبحانه.ويتناول جالئل النعم وعظائمها .والرحمة في اللغة يراد بها :العطف
والحنان ،وأما الرحمة في حق اهلل تعالى فهو مجاز ،ويراد بها :ظهور أمره
لخ ْل هقه بنوع من الرفق ،وارادة إيصال الثواب والخير ودفع الشر.فمعارف
تعالى َ
هذا االسم كلها دائرة على الرحمة ،فالتعلق به يقتضي األنس والرجاء،

وخاصيته على وفق معناه :صرف المكروه عن ذاكره وحامله.

ثم إن حظ العبد من هذا االسم :أن يكون كثير الرحمة ،فرحمة العبد:

إما مع نفسه ،واما مع غيره ،فأما رحمته مع نفسه ،فإما أن يكون معها
بحسب الروحانية أو بحسب الجسمانية ،ثم إن الروحانية ال تخلو من أن تكون
نظرية أو عملية ،فرحمته عليها بحسب القوة النظرية :هو إيصال الرحمة إليها

بتخليتها عن الجهل ،وبتحليتها بالعلم ،كما أن رحمته عليها بحسب القوة

العملية :صونها في األخالق عن طرفي اإلفراط والتفريط ،والزامها المواظبة

على التوسط بين الطريفين.

وأما رحمته عليها بحسب الجسمانية فقسمان:

أحدهما :األمور المطلوبة بالذات والعرض.

وثانيهما :األمور المطلوبة بالتبع والعرض .واألولى محصورة في

المطعوم والمنكوح وغيرهما ،فرحمته على بدنه بحسب األمور المطلوبة بالذات،

س هرفوا،)2(
وهو اإلمتاع بغير إسراف ،قال سبحانهَ  :وكلوا َوا ْ
ش َربوا َوَال ت ْ
البينات ص ( ،)167األسنى للقرطبي ص ( ،)395المقصد األسما ص ( ،)25بحر الفرائد

ص ( ،)122شرح األسماء للسنوسي ص (.)27
( )1سورة اإلسراء.)110( :
( )2سورة األعراف.)31( :
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والثانية :هي المال ،فرحمته عليها بحسبها هو إنفاقه عليه على وجه التوسط
ان َب ْي َن َذله َك
س هرفوا َولَ ْم َي ْقتروا َو َك َ
واالعتدال ،قال تعالىَ  :والَّهذ َ
ين إه َذا أَنفَقوا لَ ْم ي ْ
اما ،)1(فهذا بيان رحمة كل أحد على نفسه.
قَ َو ً
وأما رحمته على غيره :فسعيه في إيصال النفع إلى الغير ،ودفع

الضرر عنه ،وكما قيل :مجامع الخيرات محصورة في أمرين :صدق مع الحق،

الخلق ،فكمال العبودية هلل تعالى بالنسبة إلى جناب الحق هو أن
وخلق مع َ
يصير العبد مكاشفًا بأن الحكم واألمر له ال لغيره ،قال تعالى  :ه
هلل ْاألَ ْمر همن
قَ ْبل َو همن َب ْعد ،)2(وكمال العبودية هلل تعالى بالنسبة إلى الخلق هو اإلحسان

إليهم ألجل الحق ،وهذه بال شك من أعظم المراتب التي ينالها العبد ،قال تعالى
ين،)3(
س ْل َنا َك إهَّال َر ْح َم ًة له ْل َعالَ هم َ
واصفًا رسوله عليه الصالة والسالمَ  :و َما أَْر َ
وف ر هحيم ،)4(وقال تعالى :فَ هبما ر ْحم ٍة هم َن ه
اهلل
وقال تعالى  :هبا ْلم ْؤ هم هن َ
َ َ َ
ين َرؤ ٌ َ ٌ
()5
ه
نت لَهم ولَو ك َ ًّ ه
ه
ه
ه
وم َد َح رسول اهلل
ل َ ْ َ ْ
نت فَظا َغليظَ ا ْل َق ْلب َال نفَضوا م ْن َح ْول َكَ ، 
أصحابه فبدأ بوصف سيدنا أبي بكر الصديق رضي اهلل
صلى اهلل عليه وسلم
َ
عنه بالرحمة ،فقال« :أ َْر َحم أ َّم هتي هبأ َّم هتي أَبو َب ْك ٍر»( ،)6وقال صلى اهلل عليه
الر ه
َه َل ْاأل َْر ه
ض َي ْر َح ْمك ْم َم ْن هفي
ون َي ْر َحمهم َّ
وسلمَّ « :
الر ْح َمنْ ،ار َحموا أ ْ
احم َ

( )1سورة الفرقان.)67( :
( )2سورة الروم.)4( :

( )3سورة األنبياء.)107( :
( )4سورة التوبة.)128( :

( )5سورة آل عمران.)159( :

( )6أخرجه النسائي في سننه الكبرى ( ،)345/7في كتاب المناقب ،برقم،)8185( :

وأخرجه ابن ماجه في سننه ( ،)55/1في كتاب اإليمان وفضائل الصحابة والعلم ،برقم:
( ،)154كالهما عن سيدنا أنس بن مالك رضي اهلل عنه.
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السم ه
اء»( ،)1وقال صلى اهلل عليه وسلم« :إه َّنه َم ْن َال َي ْر َح ْم َال ي ْر َح ْم»( .)2وقال
َّ َ
بعضهم:
وا ْنظر إهلَ ْي ههم هبع ْي هن الل ْط ه
ه
ف َو َّ
الخ ْل ه
الشفَـقَ هـة
ق كلِّ هههم
يع َ
ْار َح ْم بـ َن َّي جم َ
َ
ْ
وقِّـر َكـ هبـيرهـم وارحم ه
اع هفي ك ِّـل َخـ ْلـ ٍ
ق َح َّ
ـق َم ْن َخلَقَه
يره ْـم َو َر ه
َ ْ َ ْ َْ َ
َ ْ
صغ َ

()3

" -الرحيم"( :)4فعيل من الرحمة ،وهو أبلغ من الرحمن في الصيغة.

الخ ْل ه
ق على وجه يليق بهم من
وقد َّ
جوز علماء الكالم إطالق هذا االسم على َ

االختصاص ال على اإلطالق ،والرحمة تكون للمؤمنين ،كما في قوله تعالى:
ان هبا ْلم ْؤ هم هن َ ه
يما.)5(
َ و َك َ
ين َرح ً
والتقرب بهذا االسم :يكون بالتخلق به بإعانة المساكين ،واغاثة
الملهوفين ،والرفق والرحمة بعباد اهلل أجمعين ،طائعهم وعاصيهم ،دانيهم

وقاصيهم ،ويقوم بتعهدهم إما بماله ،أو جاهه ،أو السعي في حقهم ،فإن عجز

( )1أخرجه الترمذي في سننه،في أبواب البر والصلة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،

باب :ما جاء في رحمة المسلمين ،برقم ،)1924( :وأخرجه أبو داود في سننه (،)285/4

في كتاب اآلداب ،باب في الرحمة ،برقم ،)4941( :كالهما عن سيدنا عبد اهلل بن عمرو

رضي اهلل عنه.

( )2أخرجه البخاري في صحيحه ( ،)7/8في كتاب األدب ،باب :رحمة الولد وتقبيله
ومعانقته ،وأخرجه مسلم في صحيحه ( ،)1808/4في كتاب الفضائل ،باب رحمته صلى
اهلل عليه وسلم الصبيان والعيال ،وتواضعه ،وفضل ذلك ،كالهما عن سيدنا أبي هريرة رضي

اهلل عنه.

( )3انظر :المقصد األسما ص (.)27

( )4انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :المقصد األسنى ص ( ،)124اإلنباء في
شرح الحقائق ( ،)542/1األسنى للقرطبي ص ( ،)398منتهى المنى ص (،)183
المقصد األسما ص (.)28

( )5سورة األحزاب.)43( :
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عن جميع ذلك فيعينهم بالدعاء لهم ،واظهار الحزن بسبب حاجة بعضهم؛ رقة

شكر لما أسداه
عليه وعطفًا ،حتى كأنه مشارك له في ضِّره وحاجته .وكل ذلك ًا
تعرضا لنفحات رحمته
اهلل تعالى عليه من نعمه ،وما وصله من كرمه،
ً
سبحانه.
" -الحليم"( :)1وهو الذي ال تستفزه زالت العصاة على استعجال

عقوباتهم قبل األجل الذي َّ
قدره لهم ،فيرجع إلى صفات السلب والتنزيه .وفي

المثل :إنما يعجل َم ْن يخشى الفوات .وقيل :هو من الحلم ،أي :رفع العقوبة
في موضع استحقاقها .وحلم اهلل تعالى على المذنبين عظيم ،قال ج ّل وعال:
ولَو ي َؤ ه
اخذ اهلل َّ
ظ ْه هرَها همن َد َاب ٍة.)2(
سبوا َما تََر َك َعلَى َ
َ ْ
اس هب َما َك َ
الن َ
وحظ العبد من هذا االسم:
تعلقًا :أن يشكر العبد منة اهلل تعالى عليه في حلمه ،ويرجع إليه قبل

ظهور أمره في الدار اآلخرة بإنفاذ حكمه.

وتخلقًا :هو سكون باطنه عند اإلساءة ،وترك المقابلة في الحال وفي

االستقبال ،فإن الحلم في اإلنسان من محاسن مكارم األخالق ،قال تعالى:
فَ َب َّ
ش ْرَناه هبغ َالٍم َحهل ٍيم.)3(
 "الحسيب"( :)4ومعناه :الكافي ما بلغ العباد في مصالحهم( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)45المقصد
األسنى ص ( ،)202اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)447/1لوامع البينات ص (،)250
منتهى المنى ص ( ،)242المقصد األسما ص ( ،)79شرح األسماء للسنوسي ص (،)39

بحر الفرائد ص (.)167
( )2سورة فاطر.)45( :

( )3سورة الصافات.)101( :

( )4انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)49المقصد
األسنى ص ( ،)221األمد األقصى ( ،)417/1اإلنباء في شرح الحقائق ( ،)437/1لوامع
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ومهماتهم ،فهو صفة فعلية ،مأخوذة من قولهم :أكرمني فالن وأحسبني؛ أي:

َّها َّ
سب َك اهلل
الن هبي َح ْ
أعطاني حتى قلت :حسبي أن كفاني ،قال تعالىَ  :يا أَي َ
ه
المحاسب بإخباره المكلفين بما
ين .)1(وقيل معناه:
َو َم هن اتََّب َع َك هم َن ا ْلم ْؤ هم هن َ
فعلوا من خير وشر ،قال تعالى :وهو أَسرع ا ْلح ه
ين ،)2(فيرجع إلى صفة
اس هب َ
َ
َ َ َْ
كالمية .وقيل :هو اسم جامع لما هو معنى الحسب الذي هو االكتفاء،
والحساب الذي هو اإلحصاء لما له من الثناء ،ولما يتعدد من األمور.

وينبغي أن يعلم أن هذا الوصف ال يتصور حقيقة لغير اهلل جل شأنه،
فإن الكفاية إنما يحتاج إليه الـم ه
ـكفي لوجوده ولدوام وجوده ولكمال وجوده،
َ
وليس في الوجود شيء هو وحده ٍ
كاف َليحصل به وجود األشياء ويدوم به

ويكمل به وجودها .فليس للعبد إذن مدخل في هذا الوصف إال بنوع
وجودها َ
من المجاز بعيد(.)3
وحظ العبد من هذا االسم:

تعلقًا :أن يخاف العبد من ربه ويرجوه ويعظّمه لما هو عليه من

التنزه في صفاته ،والكمال في أفعاله.
العظمة في ذاته ،و ّ
حسيبا في ذاته برفع الهمة ،وفي صفاته
وتخلقًا :أن يكون العبد
ً
بحسن الخلق ،وفي أفعاله بوجود المراقبة لمن هو حسبه وحسيبه ،فال يريد إال

اهلل تبارك وتعالى.

البينات ص ( ،)270األسنى للقرطبي ص ( ،)414منتهى المنى ص ( ،)258المقصد

األسما ص ( ،)89شرح األسماء للسنوسي ص (.)43

( )1سورة األنفال.)64( :
( )2سورة األنعام.)62( :

( )3انظر :المقصد األسنى ص (.)221
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" -الشهيد"( :)1ومعناه :العالهـم بالغائب والحاضر ،فيكون صفة الذات.

فهو الحاضر الذي ال يغيب عنه معلوم وال مرئي وال مسموع ،وال تحتاج فيه

إلى تعريف ،بل هو المعرف لكل شيء ،الذي ال يحتاج في معرفته إلى تعريف.
قال تعالى :أَولَم ي ْك ه
يد .)2(قال اإلمام الغزالي:
ش ْي ٍء َ
ف هب َرِّب َك أ ََّنه َعلَى ك ِّل َ
ش َه ٌ
َ ْ َ
"إن اهلل عالم الغيب والشهادة ،والغيب :عبارة عما َبطَن ،والشهادة :عبارة عما
ظهر؛ وهو الذي يشاهد ،فإذا اعت هبر العلم مطلقًا فهو العليم ،واذا أضيف إلى
الغيب واألمور الباطنة فهو الخبير ،واذا أضيف إلى األمور الظاهرة فهو

()3
عرف من الكالم في "العليم والخبير".
الشهيد"  .والكالم في هذا االسم ي َ
وللعبد حظ من هذا االسم ال يكاد يخفَى ،وهو :أن يتحفظ في اعتقاده

وأفعاله وأقواله وجميع أحواله ،وأن يعمل الحسنات ،وأن يجتنب السيئات؛

حاضر بين يدي اهلل ج ّل وعال.
ًا
ليكون

( )1انظر في تفسير هذا االسم وحظ العبد منه :تفسير األسماء للزجاج ص ( ،)49المنهاج
في شعب اإليمان ( ،)200/1التحبير في التذكير ص ( ،)82اإلنباء في شرح الحقائق

( ،)989/2لوامع البينات ص ( ،)289األسنى للقرطبي ص ( ،)407منتهى المنى ص
( ،)278المقصد األسنى ص ( ،)113بحر الفرائد ص (.)173
( )2سورة فصلت.)53( :

( )3انظر :المقصد األسنى ص (.)246
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الخـاتمـة

بينها في النقاط اآلتية:
إن مصاحبة هذا البحث أسفرت عن نتائج ن ِّ

 -1أن على العبد أن يتخلَّق بأخالق اهلل تعالى ،وهي كل صفة

محمودة جاء الثناء عليها في الشريعة؛ كالتقوى والجود والعفو ،فهذه وأمثالها

أخالق اهلل وأخالق القرآن وأخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم؛ فهي األخالق
التي مدح اهلل تعالى ،وورد الثناء عليها في القرآن الكريم ،وكان عليها األنبياء

عليهم الصالة والسالم.

 -2إذا تحقق لدى العبد عدم النظير هلل جل جالله في أسمائه

علما يقينيًّا أن اهلل تعالى هو
وصفاته ،وثبت عنده افتقاره إليه وحده ،علم ً
مواله وال مولى له سواه ،وأنه ال ملجأ وال منجى من اهلل إال إليه ،فيكون
مخلصا له الدين ،وال يعبد إال إياه.
ً
 -3أن كل اسم من أسماء اهلل تعالى الحسنى خاصيته من معناه،

وتأثيره على قدر التأثر به ،وذلك بحسب الفيض والقصد والهمة ،وذلك يختلف

باختالف الصدق والتوجه إلى اهلل تعالى.

 -4أن معرفة األسماء والصفات مفتوح للخلق ،وفيه تتفاوت مراتبهم،

فليس من يعلم أنه تعالى عالم قادر على الجملة كمن شاهد عجائب آياته في

ملكوت السموات واألرض ،واطلع على بدائع المملكة وغرائب الصنعة ،ممع ًنا

ومستوفيا لطائف التدبير ،ومتصفًا
ومستقصيا دقائق الحكمة،
في التفصيل،
ً
ً
نائال لتلك الصفات نيل اتصاف بها.
بجميع الصفات المقربة من اهلل تعالىً ،

مجاز وهو
ًا
 -5أن من أسماء اهلل تعالى ما يكون نقلها إلى العبد
مجازا،
األكثر ،ومنها ما يكون في حق العبد حقيقة وفي حق اهلل تعالى
ً
كالصبور والشكور ،فال ينبغي أن تغرنا المشاركة في االسم ،ونذهل عن هذا

التفاوت العظيم.
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 -6إن السعادة األبدية التي يكتسبها العبد بأفعاله االختيارية هو الحظ

الذي تستحقر سائر الحظوظ في مقابلته ،وهو أن يجعل حظه االبتهاج بلقاء
اهلل تعالى ،والقرب منه ،والمرافقة مع المأل األعلى المقربين من حضرته،

ويكون ذلك بالتخلق بأسمائه وصفاته ،فال يبقى له مقصد إال اهلل تعالى ،على
معنى أن اهلل تعالى هو حظه ،وليس يبغي وراءه حظًّا.
 -7أن الحظ عبارة عند الجماهير عن األغراض المشهودة عندهم،

ومن َّ
تنزه عنها ولم يبق له مقصد إال اهلل تعالى ،فيقال :إنه قد َب هرئَ من
َ
الحظوظ؛ أي :مما َيعده الناس حظًّا.
ف أسماء اهلل تعالى يجب عليه اتصافه بها ،فتعلو همته
َ -8من َع َر َ
عن عبودية غير اهلل ،فتتم بذلك عبوديته ،فال يصلح أحد مواالة ربه ومصافاته

وتجمال بصفاته ،وتخلقًا
تذلال بعباداته،
ً
إال أن يتخلَّق بآدابه ويتصف بصفاتهً ،
بأسمائه.

 -9أن كمال العبد وسعادته ال تكون إال بالتخلق بأخالق اهلل تعالى،

فمن لم يكن حظه سوى معرفة األسماء ،فهو نازل الدرجة ،بل ينبغي أن

يتحلى بمحاسنها حتى يصير ربانيًّا.

وفي الختام نقول -كما قال اإلمام العز بن عبد السالم" :-ال يصلح

لوالية الديَّان َمن لم يتأدَّب بآداب القرآن ،ولم يتخلَّق بصفات الرحمن ،على
حسب اإلمكان ،فإنه محسن أمر باإلحسان ،م ْف ه
ضل أمر باإلفضال ،م ْج همل أمر
باإلجمال ،نافع أمر بالنفع ،رافع أمر بالرفع ،غفَّار أمر بال َغفر ،ستَّار أمر
بالجبر ،قهار أمر بالقهر ،حليم أمر بالحلم ،عليم أمر
بالستر ،جبار أمر َ
بالعلم ،حكيم أمر بالح ْكم ،رحيم أمر بالر ْحم ،صبور أمر بالصبر ،شكور أمر
صل َح
فمن تخلَّق بصفات ذاته َ
بالشكر ،قدوس أمر بالق ْدس ،سالم أمر بالسالمَ ،
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لواليته ورضوانه"(.)1

اللهم اجعلنا من الرجال العارفين ،وال تجعلنا من القوم الغافلين ،إنك

على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد
المصطفى في اآلخرة واألولى ،وعلى آله أهل الكرامة والتقى ،وأصحابه أولي
األلباب والنهى ،والحمد هلل رب العالمين.

( )1انظر :شجرة المعارف ص (.)67
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قائمة المصادر والمراجع

 إحياء علوم الدين ألبي حامد الغزالي ،دار المعرفة ،بيروت.

 أسرار البالغة لعبد القاهر الجرجاني ،تحقيق :محمود محمد شاكر ،دار
المدني ،جدة ،الطبعة األولى1412 ،ه1991-م.

 أسماء اهلل الحسنى البن قيم الجوزية ،تحقيق :يوسف علي ،وأيمن عبد
الرزاق ،دار ابن كثير ،دمشق ،الطبعة الثانية1419 ،ه1999-م.

 أسماء اهلل الحسنى وأثرها في سلوك اإلنسان لطالب محمود أبو سنية ،دار
المحبة ،دمشق ،الطبعة األولى1426 ،ه2005-م.

 األسماء والصفات ألبي بكر البيهقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

 األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى وصفاته ألبي عبد اهلل القرطبي ،تحقيق:

صالح عطية الحطماني ،جمعية الدعوة اإلسالمية ،ليبيا ،الطبعة األولى،

2001م.

 اشتقاق أسماء اهلل لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ،تحقيق :عبد الحسين
المبارك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية1406 ،هـ1986-م.

 األمد األقصى في شرح أسماء اهلل الحسنى وصفاته العلى ألبي بكر ابن العربي
المعافري ،تحقيق :عبد اهلل التوراتي ،دار الحديث الكتانية ،المغرب ،الطبعة

األولى1436 ،ه.

 اإلنباء في شرح حقائق الصفات واألسماء ألبي العباس أحمد بن معد
األقليشي ،تحقيق :أحمد رجب أبو سالم ،دار الضياء ،الكويت ،الطبعة األولى،

1438ه2017-م.

 األنوار الواضحة في تفسير الفاتحة لعبد العزيز بن أحمد الديريني ،تحقيق:
حمزة محمد البكري ،دار الفتح ،األردن ،الطبعة األولى1435 ،ه2014-ه.

 بحر الفرائد من بحر الفوائد في شرح أسماء اهلل الحسنى لمحيي الدين
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الكافيجي ،تحقيق :أحمد رجب أبو سالم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة

األولى2012 ،م.

 التحبير في التذكير في شرح أسماء اهلل الحسنى ألبي القاسم عبد الكريم
القشيري ،تحقيق :محمد أمين الفاروقي ،دار الفقيه ،أبو ظبي ،الطبعة األولى،

1427ه2006-م.

 التعريفات لعلي بن محمد الشريف الجرجاني ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
الطبعة األولى1403 ،هـ1983-م.

 تفسير أسماء اهلل الحسنى ألبي إسحاق الزجاج ،تحقيق :أحمد يوسف الدقاق،
دار الثقافة العربية ،دمشق1974 ،م.

 تفسير القرآن العظيم إلسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ،تحقيق :سامي بن
محمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية1420 ،هـ1999-م.

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وسننه وأيامه (صحيح البخاري) لمحمد بن إسماعيل البخاري ،تحقيق :محمد

زهير الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة األولى1422 ،هـ.
 هح َكم ابن عطاء اهلل السكندري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الخامسة،
1431ه2010-م.

 روضة الطالبين وعمدة المفتين لمحيي الدين النووي ،تحقيق :زهير الشاويش،
المكتب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الثالثة1412 ،هـ1991-م.

 الزهد ألحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ،وضع حواشيه :محمد عبد السالم
شاهين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1420 ،هـ1999-م.

 سنن ابن ماجه (محمد بن يزيد القزويني) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الكتب العربية.

 سنن أبي داود (سليمان بن األشعث السجستاني) ،تحقيق :محمد محيي الدين
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عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت.

 السنن الكبرى ألحمد بن شعيب النسائي ،تحقيق :حسن عبد المنعم شلبي،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى1421 ،هـ2001-م.

 سنن محمد بن عيسى الترمذي ،تحقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون ،مكتبة
مصطفى البابي الحلبي ،القاهرة ،الطبعة الثانية1395 ،هـ1975-م.

 شأن الدعاء ألبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ،تحقيق :أحمد يوسف
الدقاق ،دار الثقافة العربية ،دمشق ،الطبعة الثالثة1412 ،ه1992-م.

 شجرة المعارف واألحوال وصالح األقوال واألعمال لعبد العزيز بن عبد السالم

السليمي ،تحقيق :إياد خالد الطباع ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة الثانية،

1421ه.

 شرح أسماء اهلل الحسنى البن برجان عبد السالم بن عبد الرحمن اللخمي،
تحقيق :أحمد فريد المزيدي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى،
2010م.

 شرح األسماء الحسنى لمحمد بن يوسف السنوسي ،تحقيق :نزار حمادي،
مؤسسة المعارف ،بيروت ،الطبعة األولى1429 ،ه2008-م.

 شعب اإليمان ألبي بكر البيهقي ،تحقيق :عبد العلي عبد الحميد حامد ،مكتبة
الرشد للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األولى1423 ،هـ2003-م.

 عوارف المعارف لشهاب الدين عمر بن محمد السهروردي ،تحقيق :أديب
الكمداني ،ومحمد محمود المصطفى ،المكتبة المكية ،مكة المكرمة ،الطبعة

األولى2001 ،م.

 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ألبي البقاء الحنفي ،تحقيق:
عدنان درويش ،ومحمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.

 اللمع ألبي نصر السراج ،تحقيق :عبد الحليم محمود ،وطه عبد الباقي ،دار
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الكتب الحديثة ،القاهرة ،الطبعة األولى1380 ،ه1960-م.

 لوامع البينات شرح أسماء اهلل تعالى والصفات لفخر الدين الرازي ،تحقيق:
إسماعيل العقباوي ،دار الحرم ،القاهرة ،الطبعة األولى2013 ،م.

 المستدرك على الصحيحين للحاكم محمد بن عبد اهلل النيسابوري ،تحقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى،

1411ه1990-م.

 مسند أبي داود الطيالسي ،تحقيق :محمد بن عبد المحسن التركي ،دار هجر،
القاهرة ،الطبعة األولى1419 ،هـ1999-م.

 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلملمسلم بن الحجاج النيسابوري (صحيح مسلم) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد

الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

 المعجم األوسط ألبي القاسم الطبراني ،تحقيق :طارق عوض اهلل ،عبد
المحسن الحسيني ،دار الحرمين ،القاهرة.

 المعجم الكبير ألبي القاسم الطبراني ،تحقيق :حمدي بن عبد المجيد ،مكتبة
ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة الثانية.

 مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة
الثالثة1420 ،هـ.

 المقصد األسما في شرح أسماء اهلل الحسنى ألحمد بن أحمد الفاسي،
المشهور بــ "زروق" ،تحقيق :محمود بيروتي ،دار البيروتي ،دمشق ،الطبعة

األولى1424 ،ه2004-م.

 المقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى ألبي حامد الغزالي ،دار المنهاج،
جدة ،الطبعة األولى2018 ،م1439-ه.

 المقصد األسنى في شرح األسماء الحسنى لعبد العزيز بن أحمد الدميري،

533
تحقيق :سعيد عبد السميع ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى،

1429ه2008-م.

 منتهى المنى شرح أسماء اهلل الحسنى لبرهان الدين محمد بن محمد النسفي،

المنسوب خطأ لعبد اهلل بن عمر البيضاوي ،تحقيق :خالد الجندي ،دار

المعرفة ،بيروت ،الطبعة األولى1430 ،ه2009-م.

 المنهاج في شعب اإليمان ألبي عبد اهلل الحليمي ،تحقيق :حلمي محمد فودة،
دار الفكر ،الطبعة األولى1399 ،هـ1979-م.

 المنهل العذب في شرح أسماء الرب لشمس الدين الخطيب الوزيري ،تحقيق:

أحمد رجب أبو سالم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1438 ،ه-

2017م.

 الموسوعة الفقهية الكويتية ،صادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،
الكويت1404 ،ه.
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