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(1)

The research tended to pay attention to mentioning the evidence
from the Sharia texts that clarify this connotation, and it came in
four sections, which contained what the research intended.
Beginning with the explanation of the purpose of the revelation by
stating the well-chosen names and introducing them to the
worshipers, and explaining the origins of the evidences which are
four: Allah Almighty says: "And Allah has the Most well-chosen
Names, so call upon Him, and scatter those who deny His names,
they will grant what they used to do Al-Aaraf: 180, and the
Almighty says: They did not appreciate "Allah has the right of His
destiny in the Al-Anaam, Hajj and Zumr, and God Almighty says:
"They think Allah is not the truth. The Jahiliyyah think they say: Do
we have anything from the matter? Say that the whole matter is for
Allah. AAl- Imran: 154 And the Prophet, peace and blessings be
upon him, said: There are ninety-nine names for Allah One,
whoever counted it entered the Heaven.)
The research concluded that the focus of achieving scientific
monotheism and practical monotheism is the detailed knowledge of
the well-chosen names of Allah, as the names of Allah are names
with meanings that indicate the absolute perfection of Allah in
every aspect, and they define what is required of him of
monotheism and honesty, and are not fortified celebrities. Whereas
the orbit of creation and command is based on the traces of the
Most well-chosen Names of Allah, and the orbit of realizing the
servitude of Allah Almighty is based on detailed knowledge of the
names of Allah Almighty, and knowledge of the meanings of
monotheism that are required of Allah Almighty - it was the basis
for every known and every worship.
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داللة األسماء الحسنى عمى معاني التوحيد الواجب هلل تعالى
أ.م .د .محمد بن حجر بن حسن القرني

قسم العقيدة  ,كمية الدعوة وأصول الدين  ,جامعة أم القرى  -السعودية.

الخالصة:

اتجو البحث إلى العناية بذكر الدالئؿ مف نصكص الشرع المبينة ليذا المعنى  ،كجاء في أربعة مباحث ،

احتكت ما قصد إليو البحث ؛ مف بياف مقصد الكحي مف بسط ذكر األسماء الحسنى كتعريؼ العباد بيا  ،كبياف
أصكؿ األدلة الدالة عمى ذلؾ  ،كىي أربعة  :قكؿ اهلل تعالى  :ﮁ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮀ األعراف ، ٠٨١ :كقكلو تعالى  :ﮁ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮀ في األنعاـ كالحج
كالزمر  ،كقكؿ اهلل تعالى :ﮁ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮀ
(إف هلل تسعةن كتسعيف اسمان  ،مائةن إال كاحدان  ،مف أحصاىا
آل عمران ٠٥١ :كقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ٌ :
دخؿ الجنة).

أف مدار تحقيؽ التكحيد العممي كالتكحيد العممي عمى العمـ المفصؿ بأسماء اهلل
كقد خمص البحث إلى ٌ
الحسنى  ،إذ أسماء اهلل الحسنى أسماء ذات و
تعرؼ بما يجب
معاف  ،تدؿ عمى كماؿ اهلل المطمؽ مف كؿ كجو  ،ك ِّ
لو مف التكحيد كالتنزيو  ،كليست أعالمان محضة  .كلما كاف مدار الخمؽ كاألمر عمى آثار أسماء اهلل الحسنى ،

كمدار تحقيؽ عبكدية اهلل تعالى قائـ عمى العمـ المفصؿ بأسماء اهلل الحػسنى  ،كالعمـ بما دلٌت عميو مف معاني
التكحيد الكاجب هلل تعالى  -كانت ىي األصؿ لكؿ معمكـ كلػكػؿ عبكدية .

الكممات الدالة :األسماء الحسنى  ،مقصد الشرع  ،الداللة  ،داللة الحديث  ،داللة قكؿ اهلل.
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المقدمة
الحمد هلل المحمكد بجميع المحامد  ،كما أثنى عمى نفسو  ،حمدان يميؽ بجالؿ كجيو كعظيـ

سمطانو  ،ال نحصي ثناء عميو  ،كصمى اهلل كسمـ عمى عبده كرسكلو محمد  ،أعمـ الخمؽ بما
يجب هلل مف التكحيد كالحمد  ،كأخشاىـ كأتقاىـ لو  .كبعد :

َّ
فإف باب العمـ بأسماء اهلل كصفاتو ؛ باب عظيـ  ،إذ ىك أص هؿ لكؿ معمكـ  ،كأص هؿ لكؿ

عبكدية  ،كليذا عظمت عناية السمؼ كأئمة السنة بو  ،كخصكه بالتصنيؼ منذ ظيرت بدعة

فصنؼ اإلماـ أحمد كتابو( :الرد عمى الزنادقة كالجيمية
الجيمية في القرف الثاني مف اليجرة ،
ٌ
كصنؼ عبد اهلل بف محمد الجعفي
فيما شكت فيو مف متشابو القرآف كتأكلتو عمى غير تأكيمو) ،
ٌ

كصنؼ البخارم (خمؽ أفعاؿ العباد كالرد عمى الجيمية) ،
شيخ البخارم (الرد عمى الجيمية) ،
ٌ
كضمف صحيحو (كتاب التكحيد) كجعمو آخر كتاب في الصحيح ؛ كىك في الرد عمى الجيمية ،
َّ

كصنؼ عثماف بف سعيد الدارمي كتابيو الشييريف ( :الرد عمى الجيمية) ك (الرد عمى بشر
ٌ
كصنؼ ابف قتيبة (االختالؼ في المفظ
كصنؼ ابف أبي حاتـ (الرد عمى الجيمية) ،
المريسي) ،
ٌ
ٌ
كصنؼ محمد بف إسحاؽ بف منده (الرد عمى الجيمية)  ،ثـ
كالرد عمى الجيمية كالمشبية) ،
ٌ
تكالت التصانيؼ في ذلؾ بما ىك معمكـ مستفيض مشيكر.
كلـ يكف غرض السمؼ كأئمة السنة بيذه التصانيؼ  ،كاالىتماـ بيذا الباب العظيـ ؛ مجرد

المجادالت الكالمية  ،كقالكا كقمنا  ،بؿ كاف غرضيـ ما قصد إليو الكحي ؛ مف أف يعرؼ العباد

ما دلٌت عميو أسماء اهلل الحسنى مف صفات الكماؿ  ،فيفردكه بيا  ،كيعبدكه بما تقتضيو عمييـ

قكالن كاعتقادان كعمالن .

كقد اتجيت الرغبة إلى الكتابة في ىذا المكضكع بذكر أصكؿ دالئؿ الشرع مف الكتاب كالسنة

 ،المبينة داللة أسماء اهلل الحسنى عمى جميع معاني التكحيد الكاجب هلل تعالى عمى خمقو ،

لكؿ معمكـ  ،كأصؿ ِّ
أف العمـ بيا أصؿ ِّ
كالدالة عمى َّ
لكؿ عبكدية  ،بما اشتممت عميو مف صفات
الكماؿ كالجالؿ كالتعظيـ كاأللكىية كالربكبية التي تفرد بيا سبحانو  ،كأمر عباده بالزميا مف

تكحيده في عبادتو كطاعتو  ،كحمده بمحامده التي ال تميؽ إال بو .كقد جعمتو في تمييد كأربعة
مباحث :

التمييد :في التعريؼ بباب األسماء الحسنى .
المبحث األكؿ :في بياف مقصد الشرع مف بسط ذكر أسماء اهلل كصفاتو  ،كتعريؼ العباد بيا .
المبحث الثاني  :في داللة قكؿ اهلل تعالى  :ﮁ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮀ
المبحث الثالث  :في داللة حديث ( َّ
إف هلل تسعة كتسعيف اسمان مف أحصاىا دخؿ الجنة) .
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المبحث الرابع  :في داللة قكؿ اهلل تعالى  :ﮁ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮀ .
ثـ ختمت البحث بخاتمة ذكرت فييا أىـ نتائج البحث كتكصياتو  .كاهلل كحده المكفؽ كاليادم إلى
سكاء السبيؿ .

تمييد  :في التعريف بباب األسماء الحسنى وداللتيا
الكاجب في باب أسماء اهلل كصفاتو ؛ إثبات ما أثبتو اهلل لنفسو في كتابو كسنة رسكلو صمى اهلل

عميو كسمـ  ،إثباتان مف غير تمثيؿ كال تكييؼ  ،كمف غير تحريؼ كال تعطيؿ  .فيك إثبات ما يميؽ

يتنزه اهلل عنو كال يميؽ بجاللو كعظمتو ككبريائو مف
بجالؿ اهلل كعظمتو بال تمثيؿ  ،كتنزيو عما ٌ

غير تعطيؿ  .كما قاؿ اهلل تعالى  :ﮁ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮀ ( ،)1كقاؿ تعالى :

()2
فسبح
ﮁ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈ ﮀ ٌ ،
()3
نفسو عما ال يميؽ بو  ،كسمٌـ عمى المرسميف لسالمة ما قالكه مف النقص كالعيب .

واألسماء جمع مفرده اسـ ؛ كمعنى (االسـ) المفظ الداؿ عمى سمات المسمى  ،قاؿ أىؿ المغة:
األسماء سمات دالة عمى المسميات ،ليعرؼ بيا خطاب المخاطب  .كىك مشتؽ مف السمك كىك

الرفعة كالظيكر  ،كقيؿ مف السمة كىي العالمة  ،قاؿ ابف فارس (:كانما جعؿ االسـ تنكييان
كداللة عمى المعنى  ،ألف المعنى تحت االسـ).

()4

والقول بداللة األسماء عمى الصفات كالمعاني الكاجبة هلل تعالى قائـ عمى القاعدتيف الكميتيف

المقررتيف عند أىؿ السنة ؛ إحداىماَّ :
أف أسماء اهلل الحسنى أسماء كنعكت دالة عمى صفات

كماؿ الرب عز كجؿ  ،كال تىنافي فييا بيف العممية كالكصفية .
صفة األلكىية  ،كاسمو(الرب) كىك داؿ عمى صفة الربكبية  ،كاسمو (الرحمف) كىك داؿ عمى
()5

فاسمو (اهلل) كىك داؿ عمى

صفة الرحمة  ،كاسمو (العميـ) كىك داؿ عمى صفة العمـ  ،كىكذا في بقية األسماء الحسنى .

(ُ) سكرة الشكرلُُ :
(ِ)سكرة الصافاتُِٖ – َُٖ :
(ّ) انظ ػ ػػر ف ػ ػػي حكاي ػ ػػة طريق ػ ػػة أى ػ ػػؿ الس ػ ػػنة ف ػ ػػي ى ػ ػػذا الب ػ ػػاب  :كت ػ ػػاب الشػ ػ ػريعة ل ج ػ ػػرم َُُٓ ، ِ,اإلبان ػ ػػة
الكبرل البف بطة ِٕٓ ، ِ,التدمرية البف تيمية ص ،ُِ-ٔ ،مجمكع الفتاكل َُٔ.ُُٔ-ُّ,

(ْ) انظ ػ ػ ػػر  :كت ػ ػ ػػاب الص ػ ػ ػػاحبي الب ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػػارس ، ََُ-ٗٗ :كش ػ ػ ػػرح المفص ػ ػ ػػؿ الب ػ ػ ػػف يع ػ ػ ػػيشّٖ . ُ,كأص ػ ػ ػػؿ
الخ ػ ػػالؼ ال ػ ػػذم ب ػ ػػيف البصػ ػ ػرييف كالك ػ ػػكفييف ف ػ ػػي اش ػ ػػتقاؽ لف ػ ػػظ (اس ػ ػػـ) ى ػ ػػؿ ى ػ ػػك م ػ ػػف الس ػ ػػمك أـ م ػ ػػف الس ػ ػػمة
خ ػ ػػالؼ لغ ػ ػػكم بح ػ ػػت ال عالق ػ ػػة ل ػ ػػو ب ػ ػػالخالؼ العق ػ ػػدم م ػ ػػع المعتزل ػ ػػة كم ػ ػػا يكىم ػ ػػو ك ػ ػػالـ القرطب ػ ػػي ف ػ ػػي تفس ػ ػػيره
(َُُ ، )ُ,كانظ ػ ػػر مجم ػ ػػكع الفت ػ ػػاكل الب ػ ػػف تيمي ػ ػػة (َِٕ )َِٗ-ٔ,فق ػ ػػد ع ػ ػػرض لممس ػ ػػألة عم ػ ػػى أني ػ ػػا خ ػ ػػالؼ
لغػػػكم بح ػػت  ،كاعتبػػػر القػ ػػكؿ باش ػػتقاؽ االس ػػـ م ػػف السػ ػػمة كم ػػا ىػػػك قػػػكؿ الكػ ػػكفييف صػػػحيحان  ،لكن ػػو رجػػػح قػ ػػكؿ
البصرييف في قكليـ باشتقاقو مف السمك ؛ كقاؿ ىك االشتقاؽ الخاص كمعناه أخص كأتـ .

(ٓ) انظر  :بدائع الفكائد البف القيـ ِْ.ُ,
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كالقاعدة األخرل َّ :
أف أسماء اهلل كصفاتو مترادفة مف جية داللتيا عمى الذات اإلليية  ،كمتباينة
مف جية ما تضمنو كؿ كاحد منيا مف معنى مختص .

()1

قاؿ الدارمي( :أسماء اهلل ىي تحقيؽ صفاتو  ...كال تقاس أسماء اهلل بأسماء الخمؽ ؛ َّ
ألف أسماء
الخمؽ مخمكقة مستعارة  ،كلػيسػت أسػمػاؤى ػـ ن ػف ػس صفاتيـ  ،بؿ مخالفة لصفاتيـ  .كأسماء اهلل

صفاتو  ،ل ػيس شيء منيا مخالفان لصفاتو  ،كال شيء مف صفاتو مخالفان ألسمائو  ...ألنؾ إذا

قمت( :اهلل) فيك (اهلل)  ،كاذا قمت( :الرحمف) فيك (الرحمف) كىك (اهلل)  ،فإذا قمت( :الرحيـ) فيك

كذلؾ  ،كاذا قمت( :حكيـ -عميـ -حميد -مجيد -جبار -متكبر -قاىر -قادر) فيك كذلؾ  ،ىك

(اهلل) سكاء  ،ال يخالؼ اسـ لو صفتو  ،كال صفتو اسمان  .كقد يسمى الرجؿ حكيمان كىك جاىؿ ،

كح ىكمان كىك ظالـ  ،كعزي انز كىك حقير  ،ككريمان كىك لئيـ  ،كصالحان كىك طالح  ،كسعيدان كىك
ى

كتقدس اسمو  ،كؿ
شقي  ،كمحمكدان كىك مذمكـ  ،كحبيبان كىك بغيض  ...كليس كذلؾ اهلل تعالى ٌ
أسمائو سكاء  ،لـ يزؿ كذلؾ كال يزاؿ  ،لـ تحدث لو صفة كال اسـ لـ يكف كذلؾ  .كاف خالقان قبؿ
المخمكقيف  ،ك ارزقان قبؿ المرزكقيف  ،كعالمان قبؿ المعمكميف  ،كسميعان قبؿ أف يسمع أصكات

المخمكقيف  ،كبصي انر قبؿ أف يرل أعيانيـ مخمكقة) .

()2

كقاؿ ابف تيمية ( :فأسماؤه كميا متفقة في

الداللة عمى نفسو المقدسة  ،ثـ كؿ اسـ يدؿ عمى معنى مف صفاتو ليس ىك المعنى الذم دؿ
عمى االسـ اآلخر  .فالعزيز يدؿ عمى نفسو مع عزتو  ،كالخالؽ يدؿ عمى نفسو مع خمقو ،

كالرحيـ يدؿ عمى نفسو مع رحمتيا  ،كنفسو تستمزـ جميع صفاتو  .فصار كؿ اسـ يدؿ عمى ذاتو
كالصفة المختصة بو بطريؽ المطابقة  ،كعمى أحدىما بطريؽ التضمف  ،كعمى الصفة األخرل

بطريؽ المزكـ ) .

()3

كىذا المعنى – الذم ىك داللة األسماء عمى صفاتيا -قد سماه قكـ باالشتقاؽ ،كقصدكا بو أف
األسماء الحسنى دالة عمى صفات كماؿ الرب عز كجؿ  ،كأنيا مالقية لمصادرىا في المفظ

كالمعنى  ،ال أنيا متكلدة منيا تكلد الفرع مف األصؿ حتى يقاؿ إف أسماء الرب قديمة كالقديـ ال

مادة لو  ،بؿ ال ػم ػراد داللتيا عمى صفات الكماؿ  .كال محذكر في التعبير عف ىذا المعنى بمفظ
االشتقاؽ ؛ إذ ىي كذلؾ مشتقة مف معانييا القائمة بيا.

()4

كأما القكؿ بأف أسماء اهلل الحسنى أعالـ محضة ال تفيد معنى لممسمى بيا  ،كانما ىي لمجرد

الداللة عمى الذات  ،كغايتيا أف تقكـ مقاـ اإلشارة في التعريؼ بالمسمى بيا – فميس ىك قكالن

(ُ) انظػ ػ ػػر :مجمػ ػ ػػكع الفتػ ػ ػػاكل البػ ػ ػػف تيميػ ػ ػػة ٗٓ ، ّ,بػ ػ ػػدائع الفكائػ ػ ػػد البػ ػ ػػف القػ ػ ػػيـ ُ ، ِٖٓ ،كالقكاعػ ػ ػػد المثمػ ػ ػػى
البف عثيميف ص. ُّ-ِْ،
(ِ) رد عثماف بف سعيد عمى بشر المريسي العنيد  ،تحقيؽ محمد حامد الفقي ص.ٗ-ٕ :
(ّ) مجمكع الفتاكل البف تيمية ُٖٓ. ٕ,

(ْ) انظر :بدائع الفكائد البف القيـ ّٗ ،َْ-ُ,كانظر كتاب اشتقاؽ أسماء اهلل ألبي القاسـ الزجاجي.
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ألىؿ السنة  ،بؿ ىك مذىب مخالفييـ مف المعتزلة ،

()1

كمف ذىب مذىبيـ في ىذه المسألة كابف

حزـ فإنو قاؿ (:كصح أف أسماءه تعالى أسماء أعالـ ليست أكصافان كال مشتقة أصالن)
سميع بصير كال نقكؿ بسمع كال ببصر  ...كلكف سميع بذاتو بصير بذاتو).

()3

()2

( ،اهلل

كأصحاب ىذا

القكؿ ال يفرقكف بيف األسماء الحسنى في داللتيا عمى المعاني  ،بؿ ىي عندىـ أعالـ محضة

متساكية الداللة  ،كيقكـ بعضيا مقاـ بعض .

()4

كقد دلٌت األدلة الداللة القطعية عمى بطالف ىذا القكؿ كفساده ؛ َّ
فإف مف حجج القرآف التي أبطؿ

اهلل تعالى بيا ألكىية آلية المشركيف َّ
أف أسماء األلكىية كالربكبية التي أضفاىا عمييا عبدتييا ما
ىي إال أسماء مجردة لـ تغير مف الحقيقة شيئان إال في أذىاف عبدتيا  ،فإنيا ال تنطبؽ معانييا
عمى مف كضعت لو  ،فقاؿ تعالى عمى لساف ىكد عميو السالـ كىك يجادؿ قكمو في بطالف

آليتيـ :ﮁ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮀ

()5

 ،كقاؿ

عمى لساف يكسؼ عميو السالـ كىك يجادؿ صاحبي السجف في بطالف آلية قكميـ  :ﮁ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮀ ( ،)6كقاؿ عمى لساف
محمد صمى اهلل عميو كسمـ في إبطاؿ آلية المشركيف  :ﮁ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮀ ( ،)7فمما كانت تمؾ األسماء لتمؾ اآللية مزعكمة ال حقيقة ليا ؛ كصفت
(ُ) انظ ػ ػػر  :شػ ػ ػػرح األصػ ػ ػػكؿ الخمسػ ػ ػػة لعبػ ػ ػػد الجب ػ ػػار  .ُِّ-ُِٖ:كاألشػ ػ ػػاعرة ينكػ ػ ػػركف عمػ ػ ػػى المعتزلػ ػ ػػة ىػ ػ ػػذا
المػ ػ ػػذىب  ،كيقكلػ ػ ػػكف  :إف أسػ ػ ػػماء اهلل تعػ ػ ػػالى أسػ ػ ػػماء ذات معػ ػ ػػاني كليسػ ػ ػػت أعالم ػ ػ ػان مجػ ػ ػػردة  ،انظػ ػ ػػر المقصػ ػ ػػد

األس ػ ػ ػػنى ف ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػػرح أس ػ ػ ػػماء اهلل الحس ػ ػ ػػنى ألب ػ ػ ػػي حام ػ ػ ػػد الغ ازل ػ ػ ػػي (ص . )ُّْ-ُِْ ، ْْ-ُْ:لك ػ ػ ػ ٌػف أبػػ ػ ػػا
حام ػ ػػد الغ ازل ػ ػػي أرج ػ ػػع مع ػ ػػاني األس ػ ػػماء الحس ػ ػػنى إل ػ ػػى الص ػ ػػفات السػػ ػػبع التػػ ػػي يثبتيػػ ػػا مت ػ ػػأخركا األش ػ ػػاعرة دكف
غيرى ػ ػػا م ػ ػػف ص ػ ػػفات ال ػ ػػرب  ،كح ػ ػػاكؿ أف يجي ػ ػػب عم ػ ػػى إش ػ ػػكاؿ أكرده عم ػ ػػى نفس ػ ػػو كمض ػ ػػمكنو  :كي ػ ػػؼ يس ػ ػػتقيـ
القػ ػػكؿ بمنػ ػػع الت ػ ػرادؼ فػ ػػي األسػ ػػماء الحسػ ػػنى كايجػ ػػاب تضػ ػػمف كػ ػػؿ اسػ ػػـ معنػ ػػى غيػ ػػر الػ ػػذم يػ ػػدؿ عميػ ػػو اآلخػ ػػر

مػ ػػع القػ ػػكؿ بإرجػ ػػاع جميػ ػػع معانييػ ػػا إلػ ػػى صػ ػػفات سػ ػػبع كحػ ػػاكؿ دفعػ ػػو كمػ ػػا أتػ ػػى بشػ ػػيء كاف قػ ػػاؿ بتقسػ ػػيميا إلػ ػػى
عش ػ ػ ػرة أقسػ ػ ػػاـ ؛ إذ كميػ ػ ػػا تػ ػ ػػدكر حػ ػ ػػكؿ إرجػ ػ ػػاع معانييػ ػ ػػا إلػ ػ ػػى الصػ ػ ػػفات السػ ػ ػػبع ،كيبقػ ػ ػػى التنػ ػ ػػاقض قائم ػ ػ ػان عمػ ػ ػػى

مذىبو  .انظر  :المقصد األسنى (ص. )ُُْ-َُْ:

(ِ) انظر  :الدرة فيما يجب اعتقاده البف حزـ ،ّْٖ:كانظر ِّٖ.ّْٖ-

(ّ) انظر  :الفصؿ في الممؿ كالنحؿ البف حزـ ، ِ,َُّ:كانظر منو أيضا َّٔ. ُّٓ-ِ,
(ْ) انظ ػػر تص ػ ػريح اب ػػف حػ ػػزـ بالت ازم ػػو بيػ ػػذا  :الفصػ ػػؿ ف ػػي الممػ ػػؿ كالنح ػػؿ البػ ػػف حػػػزـ ، ِ,ُّٓ:كانظػ ػػر شػ ػػرح
األص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبيانية الب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف تيمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ، ُٕٓ-ُْٓ:كدرء تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارض العق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ كالنق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿِْٗ ، َِٓ-ٓ,كمني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاج
السنةْٖٔ.ْٔٗ-ِ,
(ٓ) سكرة األعراؼُٕ :
(ٔ) سكرة يكسؼَْ :
(ٕ) سكرة النجـِّ :
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بككنيا أعالمان محضة مجردة عف معانييا .بخالؼ أسماء اهلل الحسنى ؛ فإف اهلل تعالى ىك مف
سمى نفسو بيا ال أف الخمؽ سمكه بيا  ،كىك أعمـ بعظمتو ككمالو  ،كأسماؤه دالة عمى معانييا

الحقة التي اختص بيا دكف غيره  ،كليست كأسماء تمؾ اآللية المزعكمة التي ىي أسماء كأعالـ

محضة مجردة عف معانييا  ،كليذا كجبت لو الربكبية كاأللكىية عمى خمقو أجمعيف  .كىذا مما

يبيف فساد ىذا المذىب كما ينطكم عميو مف لكازـ فاسدة  ،كيصدؽ عمى أصحابو أنَّيـ فركا مف

شر منو .
شيء فكقعكا في ٍّ

و(الحسنى) تأنيث األحسف  ،أم التي ىي أحسف األسماء  ،لداللتيا عمى أحسف مسمى كأشرؼ

()1
ؼ اهلل أسػمػاءه بالػحػسنى ألنيا بالغة في الحسف نيايتو ؛ فيي أحسف األسماء
مدلكؿ .
كص ى
ك ى
فأم
لفظان كمعنى كأث انر  .كما ككنيا (حسنى) إال لداللتيا عمى ما امتدح بو الرب نفسو  ،كاال ُّ

حسف في أعالـ محضة ال تتضمف خصائص المسمى بيا كصفاتو كمحامده التي يحمده عمييا

خمقو

بؿ ىي األصؿ المشتمؿ عمى صفات الرب كأفعالو  ،كالدالة عمى معاني تكحيده في

و
معاف دالة عمى كماؿ اهلل
أسماء ذات
ألكىيتو كربكبيتو ككمالو في أسمائو كصفاتو  .كلما كانت
ن
()2
المطمؽ مف كؿ كجو  ،كما يجب لو مف التكحيد كالتنزيو  ،كانت الحسنى .
يقكؿ ابف القيـ ( :أسماء الرب تبارؾ كتعالى دالة عمى صفات كمالو  ،فيي مشتقة مف الصفات

 ،فيي أسماء  ،كىي أكصاؼ  ،كبذلؾ كانت حسنى  .إذ لك كانت ألفاظان ال معاني فييا لـ تكف
حسنى  ،كال كانت دالة عمى مدح كال كماؿ  ،كلساغ كقكع أسماء االنتقاـ كالغضب في مقاـ

الرحمة كاإلحساف  ،كبالعكس ؛ فيقاؿ :الميـ إني ظممت نفسي فاغفر لي إنؾ أنت المنتقـ  ،كالميـ

و
معاف
أعطني فإنؾ أنت الضار المانع  ،كنحك ذلؾ  ...كأيضان لك لـ تكف أسماؤه مشتممة عمى

يس غ أف يخبر عنو بأفعاليا  ،فال يقاؿ :يسمع كيرل  ،كيعمـ كيقدر كيريد  ،فإف ثبكت
كصفات لـ ي
أحكاـ الصفات فرع ثبكتيا  ،فإذا انتفى أصؿ الصفة استحاؿ ثبكت حكميا  .كأيضان فمك لـ تكف
و
معاف كأكصاؼ لكانت جامدة كاألعالـ المحضة  ،التي لـ تكضع لمسماىا باعتبار
أسماؤه ذكات
معنى قاـ بو  ،فكانت كميا سكاء  ،كلـ يكف فرؽ بيف مدلكالتيا  ،كىذا مكابرة صريحة  ،كبيت

ِّبيف َّ .
فإف ىمف جعؿ معنى اسـ القدير ىك معنى اسـ السميع البصير  ،كمعنى اسـ التكاب ىك

(ُ) انظر  :فتح القدير لمشككاني َّٓ. ِ,
(ِ) انظػ ػ ػػر  :مجمػ ػ ػػكع فتػ ػ ػػاكل ابػ ػ ػػف تيميػ ػ ػػة ّ ، ُُّ -ُِٗ ،كشػ ػ ػػرح األصػ ػ ػػبيانية البػ ػ ػػف تيميػ ػ ػػة،ُٓٔ-ُٓٓ:

ك مختصػ ػ ػ ػػر الص ػ ػ ػ ػكاعؽ المرسػ ػ ػ ػػمة البػ ػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػػيـ ْٕٓ ، ْٖٓ-ِ,ك مػ ػ ػ ػػدارج السػ ػ ػ ػػالكيف البػ ػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػػيـ ِِٔ-ُ,

ِّٓ  ،كالقكاعد المثمى البف عثيميف ص.ُّ:
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معنى اسـ المنتقـ  ،كمعنى اسـ المعطي ىك معنى اسـ المانع  ،فقد كابر العقؿ كالمغة

كالفطرة ) .

()1

كلذلؾ قاؿ اهلل تعالى لعباده  :ﮁ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮀ ( ،)2ﮁ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮀ( ،)3ﮁ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮀ ( )4ﮁ ﯂    
  ﮀ(.)5

المبحث األول  :في بيان مقصد الشرع من بسط ذكر أسماء اهلل وصفاتو وتعريف
العباد بيا

قد دلٌت الدالئؿ الشرعية عمى أف مقصد الكحي مف بسط ذكر أسماء اهلل تعالى كصفاتو أمراف ؛

أحدىما :لبياف تماـ كماؿ الرب كجاللو كعظمتو ككبريائو ،والثاني  :لبياف تفاصيؿ خصائص
الرب سبحانو كبحمده  ،التي تفرد كتكحَّد بيا  ،كأنيا مكجب استحقاقو إلفراده بمقتضياتيا  .كأى ىم ىر
العباد بالزـ ذلؾ كىك تكحيده بخصائصو سبحانو كما يستحقو عمى عباده قكالن كاعتقادان كعمالن ،
كحمده بمحامده التي تضمنتيا أسماؤه كصفاتو  .فالتفرد بصفات الكماؿ المطمؽ يستمزـ تعمؽ
ي
كرجاء كتأليان في الظاىر كالباطف .
القمب بو سبحانو  ،محبة كخكفان
ن
يقكؿ ابف تيمية( :كاهلل سبحانو لـ يذكر ىذه النصكص لمجرد تقرير صفات الكماؿ لو ؛ بؿ ذكرىا

لبياف أنو المستحؽ لمعبادة دكف ما سكاه  .فأفاد األصميف المذيف بيما يتـ التكحيد  :كىما إثبات

صفات الكماؿ ردان عمى أىؿ التعطيؿ ،كبياف أنو المستحؽ لمعبادة ال إلو إال ىك ردان عمى

فإف اهلل سبحانو أخبر أف لو الحمد  ،كأنو حميد مجيد  ،كأف لو الحمد في
المشركيف  .كأيضان ٌ
األكلى كاآلخرة كلو الحكـ كنحك ذلؾ مف أنكاع المحامد  .ك الحمد نكعاف  :ح ػمػد ع ػمى إحسانو
إلى عباده كىك مف الشكر  ،كحمد لما يستحقو ىك بنفسو مف نعكت كمالو  .كىذا الحمد ال يككف

إال عمى ما ىك في نفسو مستحؽ لمحمد  ،كانما يستحؽ ذلؾ مف ىك متصؼ بصفات الكماؿ ،
كىي أمكر كجكدية فإف األمكر العدمية المحضة ال حمد فييا كال خير كال كماؿ  .كمعمكـ أف كؿ
ما يحمد فإنما يحمد عمى ما لو مف صفات الكماؿ  ،فكؿ ما يحمد بو الخمؽ فيك مف الخالؽ ،

(ُ) م ػ ػ ػػدارج الس ػ ػ ػػالكيف البػ ػ ػ ػػف الق ػ ػ ػػيـ ِِٔ ، َِّ-ِِٗ ،ُ,كانظ ػ ػ ػػر بػ ػ ػ ػػدائع الفكائ ػ ػ ػػد الب ػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػػيـ ُ، ِٖٗ ،
كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ِِٗ.ٕ,
(ِ) سكرة األعراؼَُٖ :
(ّ) سكرة اإلسراءَُُ :
(ْ) سكرة طوٖ :

(ٓ) سكرة الحشرِْ :
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كالذم منو ما يحمد عميو ىك أحؽ بالحمد  ،فثبت ٌأنو المستحؽ لممحامد الكاممة  ،كىك أحؽ مف
()1
كؿ محمكد بالحمد كالكماؿ مف كؿ كامؿ كىك المطمكب) .
كقد تضمنت نصكص األسماء كالصفات تقرير ثالثة أصكؿ ؛ فقد قررت صفات كماؿ الرب
سبحانو  ،كقررت تفسير معاني أسمائو كصفاتو التي تكحَّد بيا كتفرد  ،كقررت الزـ ذلؾ كىك
تكحيده كعبادتو في كمالو كما يستحقو عمى عباده كما ىـ فيو إليو فقراء محتاجكف .

كىذا األصؿ الثالث مف ىذه األصكؿ ىك المقصد مف البحث ىنا  .كمف أمثمة نصكص الصفات
التي فييا التصريح بذكر الزـ كماؿ الرب في أسمائو كصفاتو  ،قكؿ اهلل تعالى :ﮁ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂ 
             ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﮀ ()2كقكلو تعالى :ﮁ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼
﮽﮾ﮀ

()3

كقكلو تعالى :ﮁ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂            
 ﯓ ﯔ ﯕ ﮀ

()4

فصرح في ىذه اآليات بذكر الزـ كمالو في أسمائو كصفاتو  ،كىك

تكحيده ،كالبراءة مف الشرؾ كالتعطيؿ كأىمو  ،كحمده بما لو مف المحامد قكالن كعمالن .
كمحؿ الداللة في ىذه اآليات في قكلو تعالى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ )  ،كقكلو ( :﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹﮺)  ،كقكلو ( :﮽ ﮾ ﮿ ﯀ )  ،كقكلو( :    
)  .فإف ش ػي ػادة الػتػكح ػي ػد تدؿ عمى تفرده سبحانو باأللكىية  ،كتنزييو بالبراءة مف الشرؾ
يستمزـ إفراده باأللكىية  ،ككؿ ذلؾ لما لو مف األسماء الحسنى الدالة عمى تفرده بما يجب لو عز
كجؿ  .كلذلؾ قاؿ اإلماـ أحمد  ( :نعبد اهلل بصفاتو  ،كما كصؼ بو نفسو) .

()5

كقاؿ أبك القاسـ

القاسـ التيمي األصبياني  ( :قاؿ بعض العمماء  :أكؿ فرض فرضو اهلل تعالى عمى خمقو معرفتو
 ،فإذا عرفو الناس عبدكه  ،قاؿ تعالى :ﮁ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﮀ ( .)6فينبغي لممسمميف أف يعرفكا
(ُ) مجمكع الفتاكل البف تيمية ّٖ. ْٖ-ٔ,
(ِ) سكرة البقرةِٓٓ :
(ّ) سكرة غافرٔٓ :
(ْ) سكرة الحشرِْ – ِِ :

(ٓ) ركاه ابف بطة في اإلبانة الكبرل ِ ،رقـ ِْٖٓ .
(ٔ) سكرة محمدُٗ :
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أسماء اهلل كتفسيرىا فيعظمكا اهلل حؽ عظمتو  ...فاهلل الذم خمقنا كرزقنا كنحف نرجكا رحمتو

كنخاؼ مف سخطو أكلى أف نعرؼ أسماءه كنعرؼ تفسيرىا) .

()1

كمثمو قكؿ ابف القيـ إف اهلل

تعالى جعؿ مفتاح الرسؿ عمييـ السالـ كزبدة رسالتيـ ( :معرفة المعبكد سبحانو بأسمائو كصفاتو
كأفعالو  ،كعمى ىذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعيا؛ فإف الخكؼ كالرجاء كالمحبة كالطاعة

كالعبكدية تابعة لمعرفة المرجك المخكؼ المطاع المعبكد).

()2

فمعرفة أسماء الرب كما دلٌت عميو مف صفات الكماؿ كالجالؿ مف أعظـ األدلة كالبراىيف عمى

أنو المعبكد الذم ال تنبغي العبادة إال لو كحده  .قاؿ ابف سعدم( :النعكت العظيمة  ،كاألكصاؼ
الكاممة  ،أكبر األدلة كالبراىيف ع ػمػػى أنو المػعػبػػكد كحػػده  ،الذم يجب أف َّ
يذؿ لو غاية ِّ
الذؿ
كلبو كركحو ،
كالتعظيـ  ،كغاية الحب كالتألو  ،ك ٌأنو الحؽ كما سكاه باطؿ  .كىذه حقيقة التكحيد ٌ ،
()3
كسر اإلخالص).

فإذا تبيف ذلؾ ؛ َّ
فإف أسماء اهلل تعالى قد جمعت معاني تكحيد اهلل تعالى الكاجب لو عمى عباده

 ،في ألكىيتو  ،كربكبيتو  ،ككمالو في أسمائو كصفاتو كأفعالو  ،بما تضمنتو مف تمؾ المعاني
كدلت عميو  .كداللة األسماء الحسنى عمى الصفات متنكعة  ،فمف األسماء الحسنى ما ُّ
يدؿ عمى

الح ىكـ  ،كمنيا ما
معاني ألكىيتو كاستحقاقو عمى عباده العبادة كالطاعة كاسـ :اهلل كاإللو كالصمد ك ى
ُّ
يدؿ عمى ربكبيتو كانفراده بالخمؽ كالتدبير كاسـ  :الرب كالخالؽ كالبارئ كالمصكر كالممؾ كالمالؾ
كالمييمف كالمتكبر ،كمنيا ما ُّ
يدؿ معاني الكماؿ كالجالؿ كالتعظيـ كالتنزيو كاسـ :السالـ كالقدكس
كالعظيـ كالمجيد.

كمف تأمؿ أسماء اهلل تعالى كما دلَّت عميو كتضمنتو ؛ فيتح لو باب عظيـ مف العمـ  ،كتبيف لو
ى
ارتباط الخمؽ كاألمر باألسماء الحسنى  ،كأف الخمؽ كاألمر أثر مف آثارىا  ،كعنيا يصدراف .

َّ
فإف مدار تحقيؽ العبكدية كمعرفة ما يختص اهلل بو كيجب لو قائـ عمى العمـ المفصؿ بأسمائو

الحسنى  ،كلذا كاف مف طريقة القرآف ختـ اآليات بأسماء اهلل المناسبة لمسياؽ  ،لبياف أف خمقو
كأمره كحقو عمى عباده أف يعبدكه كال يشرككا بو شيئان إنما ىك صادر عف أسمائو كصفاتو ،

فرجعت العبكدية  ،كالخمؽ كاألمر  ،إلى مقتضى األسماء الحسنى .

()4

كمف قصَّر في العمـ بيذا الباب كقع في التقصير فيما يجب هلل تعالى مف التكحيد  .كبالجممة فإف
أصؿ التكحيد كاإليماف كقاعدتو ؛ ىك إثبات أسماء اهلل الحسنى كما تضمنتو مف الصفات ،

(ككمما كاف العبد بيا أعمـ ؛ كاف باهلل أعرؼ  ،كلو أطمب  ،كاليو أقرب  .ككمما كاف ليا أنكر ؛
(ُ) الحجة في بياف المحجة ُِِ.ُِّ-ُ,
(ِ) مختصر الصكاعؽ المرسمةْ.ُ,

(ّ) القكؿ السديد شرح كتاب التكحيد البف سعدم ص. َِٗ :
(ْ) انظر  :مفتاح دار السعادة البف القيـ َٗ ِ,كما بعدىا .
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كاف باهلل أجيؿ  ،كاليو أكره  ،كمنو أبعد  .كاهلل ينزؿ العبد مف نفسو حيث ينزلو العبد مف نفسو ،

فمف كاف لذكر أسمائو كصفاتو مبغضان كعنيا ناف انر كمنف انر ؛ فاهلل أشد لو بغضان  ،كعنو أعظـ

إعراضان  ،كلو أكبر مقتان).

()1

كاألدلة الشرعية قد أكضحت ىذا غاية اإليضاح  ،كبينتو غاية البياف  ،كبينت أف مدار الخمؽ
كاألمر الككني القدرم كاألمر الشرعي كالعبكدية عمى أسماء اهلل

الحسنى  .فقد ذكر اهلل في

أف ما سمى بو نفسو ىك الكماؿ الذم ال يستحقو سكاه  )2(،فجاحده جاحد لكماؿ الرب تعالى
كتابو ٌ
 ،كتمدح بكؿ اسـ كما تضمنو مف كصؼ كأثنى بو عمى نفسو  ،كمجد بو نفسو  ،كحمد بو نفسو
 ،فذكر اهلل سبحانو أسماءه الحسنى عمى كجو المدحة لو كالتعظيـ كالتمجيد  ،كتعرؼ بيا إلى

عباده ليعرفكا كمالو كمجده كعظمتو كجمالو  ،ككثي انر ما يذكرىا عند ذكر آليتيـ التي عبدكىا مف

دكنو  ،فيذكر سبحانو مف أسمائو الدالة عمى صفات كمالو ما ىك منتؼ عف آليتيـ ،فيككف ذلؾ
مف أدؿ دليؿ عمى بطالف إلييتيا كفساد عبادتيا .

ككانت سكرة اإلخالص :ﮁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﮀ

()3

تعدؿ ثمث القرآف  ،ألنيا أخمصت اإلخبار عف الرب تعالى

بأسمائو الدالة عمى كماؿ صفاتو دكف خمقو ،عف عائشة رضي اهلل عنياَّ ( :
أف النبي صمى اهلل
عميو كسمـ بعث رجالن عمى سرية  ،ككاف يق أر ألصحابو في صالتيـ فيختـ بقؿ ىك اهلل أحد ،
فمما رجعكا ذكركا ذلؾ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ  ،فقاؿ  :سمكه ألم شيء يصنع ذلؾ  ،فسألكه ،

فقاؿ  :ألنيا صفة الرحمف  ،كأنا أحب أف أق أر بيا  .فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ أخبركه أف

اهلل يحبو ) .

()4

فتعرؼ إلى عباده ب ػ ػ ػ :ﮁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮀ  ،إلعالميـ أنو
َّ

األحد المتفرد بالكماؿ المطمؽ في معاني الخمؽ كالممؾ كالتدبير كمف بيده كؿ شيء  ،فمذلؾ ال

يجكز أف يقصد العباد غيره في عبكديتو كطمب قضاء حكائجيـ  ،فإنو الصمد كالسيد المقصكد
في قضاء الحكائج كالمسائؿ .

()5

(ُ) الكافي ػ ػػة الش ػ ػػافية ف ػ ػػي االنتص ػ ػػار لمفرق ػ ػػة الناجي ػ ػػة المش ػ ػػيكرة بالنكني ػ ػػة الب ػ ػػف الق ػ ػػيـ ص ، ّّ-ِّ :كانظ ػ ػػر
القكؿ السديد شرح كتاب التكحيد البف سعدم ،ص. ِٓٓ ، َِّ:

(ِ) الكػ ػػالـ ىنػ ػػا ]كمػ ػػا بعػ ػػده مسػ ػػتفاد مػ ػػف الص ػ ػكاعؽ المرسػ ػػمة البػ ػػف القػ ػػيـ ]تحقيػ ػػؽ الػ ػػدخيؿ مػ ػػع تصػ ػػرؼ فيػ ػػو
كتقديـ كتأخير كاختصار َٗٗ ، ُٕٗ-ْ,كانظر بدائع الفكائد ُ.ِٖٕ-ِٖٔ ،
(ّ) سكرة اإلخالص.ْ – ُ :
(ْ) ركاه البخارم في صحيحو  ،ؾ التكحيد  ،ح ، َْٔٗ:كمسمـ في صحيحو  ،ح. ُّْٕ :
(ٓ) انظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر :تفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير اب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف جري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرُٗٔ ،ّٔٗ-ِْ,تفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير اب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف كثي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرِٖٓ ،ِٓٗ-ٖ,تفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير
الس ػ ػػعدمَََِ ، ٖ,ب ػ ػػدائع الفكائ ػ ػػد الب ػ ػػف الق ػ ػػيـِِِّٖٖ-ُ,كِٔٗ ،ِٕٗ-كانظ ػ ػػر م ػ ػػا ذكػ ػ ػره اب ػ ػػف تيمي ػ ػػة فيم ػ ػػا
مف كرد في تفسير اسـ اهلل (الصمد) ُِْ.ِّْ-ُٕ,
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ككانت آية الكرسي  :ﮁ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮀ ()1سيدة آم القرآف
كأفضميا  ،الشتماليا عمى دالئؿ تكحيده بما لو مف األسماء كالصفات ،كفييا االسميف مف أسماء
تضمناه مف معاني جميع
اهلل الحسنى ( :الحي القيكـ)  ،المذيف قيؿ إنيما اسـ اهلل األعظـ ؛ لما
ٌ
الصفات  ،فاسـ (الحي) مشتمؿ عمى جميع الصفات الذاتية  ،كاسـ (القيكـ) مشتمؿ عمى جميع
صفات األفعاؿ  ،كقيؿ اسـ اهلل األعظـ غيره .

()2

وقد تنوعت طريقة القرآن في بيان شمول أسماء اهلل الحسنى لمخمق واألمر :
فتارة يذكر الرب أسماءه الحسنى عند دعكتو عباده إلى ذكره كشكره كعبادتو  ،فيذكر ليـ مف
أسمائو الدالة عمى أكصاؼ كمالو كنعكت جاللو ما يجدكف قمكبيـ إلى المبادرة إلى دعكتو
كالمسارعة إلى طاعتو  ،كيذكر ليـ أسماءه الدالة عمى صفاتو عند ترغيبيـ كترىيبيـ لتعرؼ

القمكب مف تخافو كترجكه  .كقد سمع النبي صمى اهلل عميو كسمـ رجالن يدعك كيقكؿ ( :الميـ إني
أسألؾ أني أشيد أنؾ أنت اهلل ال إلو إال أنت األحد الصمد الذم لـ يمد كلـ يكلد كلـ يكف لو كفكا

أحد  .فقاؿ  :لقد سألت اهلل باالسـ الذم إذا سئؿ بو أعطى كاذا دعي بو أجاب  ،كفي لفظ  :لقد
سألت باالسـ األعظـ ) .

()3

كذلؾ لما تضمنو ىذا الدعاء مف أسماء الرب كصفاتو  .كفي حديث

عبد اهلل بف مسعكد رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ( :ما أصاب

و
ماض
أحدان قط ىـ كال حزف ؛ فقاؿ  :الميـ إني عبدؾ كابف عبدؾ كابف أمتؾ  ،ناصيتي بيدؾ ،

في حكمؾ  ،عدؿ في قضاؤؾ  ،أسألؾ بكؿ اسـ ىك لؾ  ،سميت بو نفسؾ  ،أك عممتو أحدان مف
َّ
خمقؾ  ،أك أنزلتو في كتابؾ  ،أك استأثرت بو في عمـ الغيب عندؾ  ،أف تجعؿ القرآف ربيع قمبي
 ،كنكر صدرم  ،كجالء حزني  ،كذىاب ىمي  ،إال أذىب اهلل ىمو كحزنو  ،كأبدلو مكانو فرجان .

قاؿ  :فقيؿ  :يا رسكؿ اهلل أال نتعمميا فقاؿ  :بمى  ،ينبغي لمف سمعيا أف يتعمميا ) .

()4

كتارة يذكر أسماءه المتضمنة لصفاتو عند سؤاؿ عباده لرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ عنو جؿ
كعال  ،كيذكرىا عند سؤاليـ لو عف أحكامو  ،حتى إف الصالة ال تنعقد إال بذكر أسمائو كصفاتو

 ،فذكر أسمائو ركحيا كسرىا  ،يصحبيا مف أكليا إلى آخرىا  .كانما أمر بإقامتيا ليذكر بأسمائو
(ُ) سكرة البقرة. ِٓٓ :

(ِ) انظ ػ ػػر األقػ ػ ػكاؿ ف ػ ػػي تعي ػ ػػيف اس ػ ػػـ اهلل األعظ ػ ػػـ  :كت ػ ػػاب (اس ػ ػػـ اهلل األعظ ػ ػػـ) لم ػ ػػدكتكر عب ػ ػػد اهلل ب ػ ػػف عم ػ ػػر
ال ػ ػػدميجي  .كلمس ػ ػػيكطي رس ػ ػػالة بعنػ ػ ػكاف ( :ال ػ ػػدر الم ػ ػػنظـ ف ػ ػػي االس ػ ػػـ األعظ ػ ػػـ) ض ػ ػػمف كتاب ػ ػػو الح ػ ػػاكم لمفت ػ ػػاكم
َّٖ.ّّٖ-ُ,
(ّ) ركاه أب ػ ػ ػػك داكد ف ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػننو  ،ؾ الص ػ ػ ػػالة  ،ح ُّْٗ كالترم ػ ػ ػػذم ف ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػننو  ،ؾ ال ػ ػ ػػدعكات  ،ح ّْٕٓ
كقاؿ ىذا حديث حسف غريب .

(ْ) ركاه اإلماـ أحمد في مسنده  ،مسند عبد اهلل بف مسعكد  ،ح .َّْٕ :

939

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol (12) Issue (2) : 128-157

كصفاتو  ،كأمر عباده أف يسألكه بأسمائو كصفاتو  ،ففتح ليـ باب الدعاء رغبان كرىبان ليذكره

تكسؿ فيو الداعي إليو
الداعي بأسمائو كصفاتو  ،فيتكسؿ إليو بيا  ،كليذا كاف أفضؿ الدعاء ما ٌ
بأسمائو كصفاتو .
كتارة يذكر أسماءه عند أحكامو كأكامره كنكاىيو َّ ،
فقؿ أف تجد آية حكـ مف أحكاـ المكمفيف إال
كىي مختتمة باسـ مف أسمائو الحسنى أك اسميف  ،لمداللة عمى صدكر األحكاـ عف معاني
األسماء الحسنى .كقكلو تعالى  :ﮁ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮀ

()1

كقكلو  :ﮁ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮀ

()2

كقكلو في آية

المكاريث  :ﮁ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﮀ

()3

كقكلو  :ﮁ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﮀ ()4كنحك ذلؾ مف اآليات مما كثر كركده في القرآف الحكيـ .
كبالجممة ؛ فاألمر في شأف ارتباط الخمؽ كاألمر بأسماء اهلل الحسنى كما قاؿ ابف القيـ (:مف كاف
لو نصيب مف معرفة أسمائو الحسنى  ،كاستقر عنده آثارىا فى الخمؽ كاألمر  ،رأل الخمؽ كاألمر
منتظميف بيا أكمؿ انتظاـ  ،كرأل سرياف آثارىا فييما  ،كعمـ -بحسب معرفتو بيا  -ما يميؽ
بكمالو كجاللو أف يفعمو كما ال يميؽ  .فاستدؿ بأسمائو عمى ما يفعمو كما ال يػ ػفػ ػعػمو  ،فإنو ال

يفعؿ خالؼ مكجب حمده كحكمتو  .ككذلؾ يعمـ ما يميؽ بو أف يأمر بو كيشرعو مما ال يميؽ بو
 ،فيعمـ أنو ال يأمر بخالؼ مكجب حمده كحكمتو  ...فسبحانو كبحمده  ،ال يحصى أحد مف

خمقو ثناء عميو  ،بؿ ىك كما أثنى عمى نفسو  ،كفكؽ ما يثنى عميو خمقو .فمو الحمد أكالن كآخ انر ،

حمدان كثي انر طيبان مباركان فيو  ،كما ينبغي لكرـ كجيو  ،كعز جاللو  ،كرفيع مجده  ،كعمك

جده) .

()5

كاألدلة الشرعية في بياف داللة األسماء الحسنى عمى معاني التكحيد الكاجب هلل تعالى كثيرة

متنكعة  ،كلكف يمكف القكؿ َّ
بأف أصكؿ ىذه األدلة اجتمعت في ثالثة دالئؿ ؛ فمنيا ما جاء في
بياف أف تحقيؽ التكحيد مبني عمى تحقيؽ العمـ بأسماء اهلل تعالى  ،كمنيا ما جاء في تقرير أف

االنحراؼ عف التكحيد سببو االنصراؼ عف العمـ بأسماء اهلل كصفاتو كما تقتضيو  ،أك التحريؼ
(ُ) سكرة الممتحنة. َُ :
(ِ) سكرة النساء.ِٔ :
(ّ) سكرة النساء.ُُ :
(ْ) سكرة المائدة. ّٖ :

(ٓ) طريػ ػ ػ ػػؽ اليج ػ ػ ػ ػرتيف البػ ػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػػيـ ِّٕ ، ِٕٗ-ُ,كانظػ ػ ػ ػػر الص ػ ػ ػ ػكاعؽ المرسػ ػ ػ ػػمة َٗٗ ، ُٕٗ-ْ,كبػ ػ ػ ػػدائع
الفكائد ُ.ِٖٔ ،
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في باب أسماء اهلل تعالى كصفاتو كما تقتضيو  ،كمنيا ما جاء أف دخكؿ الجنة معمؽ بإحصاء
األسماء الحسنى قكالن كاعتقادان كعمالن  .كىك ما ستتبيف كجكه داللتيا عمى ىذا المعنى في

المباحث الثالثة اآلتية .

المبحث الثاني  :في داللة قول اهلل تعالى  :ﮁ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﮀ:
يقكؿ اهلل تعالى :ﮁ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮀ

()1

كمثمو قكؿ اهلل تعالى :ﮁ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮀ (،)2

وقكؿ اهلل تعالى :ﮁ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮀ( )3كقكؿ اهلل تعالى :ﮁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮀ

()4

.

فأما قكؿ اهلل تعالى  :ﮁ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮀ َّ
فإف ىذه اآلية قد دلت عمى داللة األسماء الحسنى عمى التكحيد  :في قكلو تعالى :
(ﭶ ﭷﭸ)  ،كفي قكلو تعالى( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ) .
فأما داللة قولو تعالى( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ) ؛ ففيو تعميؿ األمر بدعائو سبحانو َّ
بأنو
الذم لو األسماء الحسنى  ،المتضمنة لكمالو كجاللو ككبريائو كعمكه كفكقيتو  ،كالدالة عميو ،كالتي
ليست لغيره كال يماثمو فييا أحد .فقكلو تعالى  ( :ﭶ ﭷ) يعني اعبدكه بما تقتضيو أسماؤه
الحسنى كتكجبو  .فيك سبحانو يدعك عباده إلى أف يعرفكه بأسمائو كصفاتو  ،كيثنكا عميو بيا ،

كيفردكه بما تقتضيو أسماؤه الحسنى مف لزكـ عبكديتو كحده دكف سكاه .

فإف األمر بإخالص الدعاء هلل يعني األمر بإخالص العبادة لو  ،كما قاؿ تعالى  :ﮁ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﮀ

()5

قاؿ ابف جرير( :كقكلو ( :ﯨ ﯩﯪ)

ﯩﯪ ) يقكؿ  :لكال عبادة مف يعبده منكـ  ،كطاعة مف يطيعو منكـ  .كبنحك الذم قمنا في
ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿ  ..ثـ ركل بسنده عف ابف عباس قاؿ  :قكلو  ( :ما يعبأ بكـ ربي لكال

(ُ) سكرة األعراؼ.َُٖ :
(ِ) سكرة اإلسراء.َُُ :
(ّ) سكرة طو. ٖ :
(ْ) سكرة مريـٔٓ :

.

(ٓ) سكرة الفرقاف. ٕٕ :
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دعاؤكـ ) يقكؿ  :لكال إيمانكـ  ،كأخبر اهلل الكفار أنو ال حاجة لو بيـ إذ لـ يخمقيـ مؤمنيف  ،كلك
كاف لو بيـ حاجة لحبب إلييـ اإليماف كما حببو إلى المؤمنيف ) .

()1

ككما قاؿ تعالى  :ﮁ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﮀ ( ،)2ركل أصحاب السنف عف النعماف بف بشير رضي اهلل عنو  ،عف النبي صمى اهلل
عميو كسمـ قاؿ  ( :إف الدعاء ىك العبادة  .ثـ ق أر " :كقاؿ ربكـ ادعكني أستجب لكـ إف الذيف
يستكبركف عف عبادتي سيدخمكف جينـ داخريف" ) .

()3

قاؿ في شرح الطحاكية( :الدعاء اسـ

يجمع العبادة كاالستعانة كقد فسر قكلو "كقاؿ ربكـ ادعكني استجب لكـ" بالدعاء الذم ىك العبادة
كالدعاء الذم ىك الطمب  ،كقكلو بعد ذلؾ "إف الذيف يستكبركف عف عبادتي" يؤيد المعنى

األكؿ).

()4

ككما قاؿ تعالى :ﮁ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮀ

()5

كقاؿ تعالى :ﮁ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮀ

()6

قاؿ

ابف القيـ( :كالمعنى إنا كنا مف قبؿ نخمص لو العبادة  ،كبيذا استحقكا أف كقاىـ عذاب السمكـ ،
ال بمجرد السؤاؿ المشترؾ بيف الناجي كغيره  ،فإف اهلل سبحانو يسألو مف في السماكات كمف في

األرض  ،كالفكز كالنجاة إنما ىي بإخالص العبادة ال بمجرد السؤاؿ .ككذلؾ قكؿ الفتية أصحاب
الكيؼ  (:ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮ)  ،أم لف نعبد غيره) .

()7

كالدعاء بمعنى العبادة كالدعاء بمعنى المسألة متالزماف  ،فكؿ دعاء عبادة مستمزـ لدعاء المسألة
 ،ككؿ دعاء مسألة متضمف لدعاء العبادة  .ككؿ مكضع في القرآف يذكر فيو دعاء اهلل فإنو

متناكؿ لنكعي الدعاء  ،كقد يككف إرادة دعاء العبادة في بعضيا أظير ؛ كقكلو تعالى  :ﮁ ﭘ

(ُ) تفس ػ ػ ػػير اب ػ ػ ػػف جري ػ ػ ػػر ُٗ ، ِّّ ،كانظ ػ ػ ػػر :فت ػ ػ ػػاكل اب ػ ػ ػػف تيمي ػ ػ ػػة َُ ، ُِْ-ِّٕ ،كأضػ ػ ػ ػكاء البي ػ ػ ػػاف ٔ،
ُٖ ، ْٖ-كفػ ػ ػػتح البػ ػ ػػارم بشػ ػ ػػرح صػ ػ ػػحيح البخػ ػ ػػارم البػ ػ ػػف رجػ ػ ػػب ُ ، ُِ-َِ ،كبػ ػ ػػدائع الفكائػ ػ ػػد البػ ػ ػػف القػ ػ ػػيـ
ّٕٖ. ِ,
(ِ) سكرة غافر. َٔ :

(ّ) ركاه أب ػ ػ ػػك داكد ف ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػننو  ،ؾ الص ػ ػ ػػالة  ،ح ، ُْٕٗ :كالترم ػ ػ ػػذم ف ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػننو  ،ؾ تفس ػ ػ ػػير القػ ػ ػ ػرآف ،ح:
ِّْٕ كق ػ ػػاؿ ى ػ ػػذا حػ ػ ػػديث حس ػ ػػف ص ػ ػػحيح  ،كابػ ػ ػػف ماج ػ ػػو ف ػ ػػي سػ ػ ػػننو  ،ؾ الػػ ػػدعاء ،ح ، ِّٖٖ :كق ػ ػػاؿ ابػ ػ ػػف
حجر سنده جيد  :فتح البارم ُ. ْٔ ،
(ْ) شرح الطحاكية البف أبي العز َّّ. ِ,
(ٓ) سكرة الطكر. ِٖ :

(ٔ) سكرة الكيؼ. ُْ :
(ٕ) بدائع الفكائد ِ ، ُْٖ ،كانظر. ّٖٗ-ّٖٖ ،ِ :
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ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮀ ( ،)1كقكلو( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ) ( ،)2كقد يككف في بعضيا إرادة دعاء المسألة أظير ؛ كقكلو تعالى عف زكريا
عميو السالـ ( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) ( ،)3إال إف ىذيف المعنييف لمدعاء متالزماف ال
يتصكر انفكاؾ أحدىما عف اآلخر  ،كليس ىذا مف استعماؿ المفظ المشترؾ في معنييو كمييما ،

أك استعماؿ المفظ في حقيقتو كمجازه  ،بؿ ىك استعماؿ لو في حقيقتو الكاحدة المتضمنة لألمريف
جميعا .

()4

كعبادة اهلل غاية المطمكب مف العباد  ،كغاية خمؽ الخمؽ  ،كغاية رساالت الرسؿ  ،كعمييا مدار
األمر كمو  ،كىي االسـ الجامع لكؿ ما يحبو اهلل كيرضاه مف األقكاؿ كاألعماؿ الظاىرة

كالباطنة .

()5

فعاد أمر العبادة  ،كحؽ اهلل عمى عباده أف يعبدكه كال يشرككا بو شيئان  ،إلى ككنو

الذم لو األسماء الحسنى .

وأما قول اهلل تعالى ( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) :
َّ
فإف حقيقة اإللحاد في أسماء اهلل الحسنى ىك العدكؿ بيا عف الصكاب فييا  ،إما بإدخاؿ ما ليس
مف معانييا فييا  ،أك بإخراج حقائؽ معانييا عنيا  ،كالزعـ بأنيا أعالـ محضة مجردة لمعممية

عرؼ بخصائص الرب كما يستحقو .
كليست ذات أكصاؼ كمعاني تي ِّ
معاني أسمائو الحسنى مف أعظـ اإللحاد فييا  ..ألنيا لك لـ تدؿ عمى معاف كأكصاؼ ؛ لـ يجز
()6

قاؿ ابف القيـ  ( :نفي

أف يخبر عنيا بمصادرىا كيكصؼ بيا  .لكف اهلل أخبر عف نفسو بمصادرىا ،كأثبتيا لنفسو،
كأثبتيا لو رسكلو ،كقكلو تعالى  :ﮁ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮀ()7فعمـ أف القكم مف أسمائو ،

كمعناه المكصكؼ بالقكة  ،ككذلؾ قكلو  :ﮁ ﯢ ﯣ ﯤ ﮀ( )8فالعزيز مف لو العزة  ،فمكال ثبكت

(ُ) سكرة الحج. ّٕ :
(ِ) سكرة غافر. ُْ :
(ّ) سكرة مريـ. ْ :
(ْ) انظر :مجمكع الفتاكل البف تيمية َُ ، ُٗ-ُٓ,كانظر بدائع الفكائد البف القيـ ِِْٖ-ّٖٓ ،
ِْٖ

(ٓ) انظر  :رسالة العبكدية البف تيمية المطبكع ضمف مجمكع الفتاكل ُْٗ َُ,كما بعدىا .
(ٔ) انظػ ػػر فػ ػػي أن ػ ػكاع اإللحػ ػػاد فػ ػػي األسػ ػػماء الحسػ ػػنى  :مػ ػػدارج السػ ػػالكيف البػ ػػف القػ ػػيـ ُ ، ِّٓ-ِِٔ ،بػ ػػدائع
ب ػ ػػدائع الفكائ ػ ػػد الب ػ ػػف الق ػ ػػيـ ِٖٗ ،ِٗٗ-ُ,مختص ػ ػػر الصػ ػ ػكاعؽ المرس ػ ػػمة الب ػ ػػف الق ػ ػػيـ ْٕٓ ، ْٖٓ-ِ,الق ػ ػػكؿ
السديد شرح كتاب التكحيد البف سعدم ص ،ِٕٓ ،القكاعد المثمى البف عثيميف ص. ٓٔ-ّٓ ،

(ٕ) سكرة الذاريات. ٖٓ :
(ٖ) سكرة فاطر. َُ :
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يسـ قكيان كال عزي انز  .ككذلؾ قكلو  :ﮁ ﮖ ﮗ ﮀ
القكة كالعزة لو لـ َّ

()1

،ﮁ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﮀ ( ،)2ﮁ      ﮀ( .)3فنفي معاني أسمائو مف أعظـ اإللحاد فييا ) .

()4

كمف الشكاىد عمى أف مذىب السمؼ اعتقاد تضمف األسماء الحسنى لممعاني التي يختص الرب

بيا دكف غيره ؛ قكؿ عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما في اسـ (اهلل) "( :اهلل"  :ذك األلكىية

كالمعبكدية عمى خمقو أجمعيف) .

()5

كفي اآلية تنبيو عظيـ عمى أ ٌف إخالص العبادة هلل ال يتـ إال لمف عرفو بأسمائو الحسنى  ،كأدل
عرض مف أعرض عف إخالص العبادة لو سببو إلحادىـ في
أف إ ا
حقيا عممان كعمالن  ،كعمى ٌ

أسمائو  ،كاعراضيـ عف أداء حقيا عمييـ  .يقكؿ ابف تيمية( :كليذا كاف أىؿ اإلسالـ كالسنة
الذيف يذكركف أسماء اهلل يعرفكنو كيعبدكنو كيحبكنو كيذكركنو كيظيركف ذكػره  ،كالمالحدة الذيف

ينكػركف أسمػاءه تعػرض قػمػكبيػـ عػف معػرفتػو كعبػادتػو كمحػبػتػو كذكػره) .

()6

فدلت ىذه اآلية العظيمة عمى أف الزـ ككف الرب تعالى لو األسماء الحسنى ؛ ىك إخالص

العبادة كالطاعة لو كحده  ،كأف أسماءه الحسنى قد تضمنت تفاصيؿ كمالو في معاني حقائقيا
التي تفرد بيا كالتي ال يساميو فييا أحد ؛ كعمى العباد أف يعممكا ذلؾ كيتعممكه ليفردكه بما تقتضيو
عمييـ  ،كيتحقؽ ليـ العمـ كالعمؿ بما أمركا بو مف عبادة اهلل كحده دكف شريؾ كتحكيـ شريعتو .

ومثل ىذه اآلية ؛ في الداللة عمى داللة األسماء الحسنى عمى معاني التكحيد الكاجب هلل تعالى ،
بأنو الذم لو األسماء الحسنى ؛ قكؿ اهلل تعالى :ﮁ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
كتعميؿ األمر بإخالص العبكدية لو ٌ

ﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮀ(. )7

قاؿ ابف جرير( :كأما قكلو تعالى ذكره( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ) فإنو يعني بو  :المعبكد الذم ال تصمح
العبادة إال لو  ،يقكؿ  :فإياه فاعبدكا أييا الناس دكف ما سكاه مف اآللية كاألكثاف ( ،ﮩ ﮪ
ﮫ) يقكؿ جؿ ثناؤه  :لمعبكدكـ أييا الناس األسماء الحسنى )  )8( .فقكلو سبحانو( :ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)  ،ىجػمػى ىع ما يذكر في اآليات التي قبمو مف صفاتو كزيادة  ،فإنو قاؿ قبؿ
(ُ) سكرة النساء.ُٔٔ :
(ِ) سكرة ىكد.ُْ :

(ّ) سكرة البقرة.ِٓٓ :
(ْ) مدارج السالكيف البف القيـ ُ. ِِّ-ِِٔ ،
(ٓ) ركاه ابف جرير في تفسيره ُِّ. ُ,
(ٔ) مجمكع الفتاكل َِٗ. ٔ,
(ٕ) سكرة طو.ٖ :

(ٖ) تفسير ابف جريرِْٕ. ُٖ,
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ذلؾ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮀ( ،)1فذكر خمقو المخمكقات ،
كعظمتو  ،كاستكاءه  ،كاحاطتو بخمقو عممان كقدرة  ،ثـ جاء بيذا التذييؿ الجامع لصفاتو  ،فقاؿ
سبحانو ( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ )  ،أم الذم استحؽ عمى خمقو أف يعبدكه لكجكد
أسباب استحقاقو العبكدية  ،بما لو مف األسماء الحسنى.

()2

يقول البقاعي ( :كلما كاف مف ىك بيذه األكصاؼ مف تماـ العمـ كالقدرة ربما ظي َّف َّ
أف لو منازعان

 ،نفى ذلؾ بقكلو  -معممان َّ
أف ىذا الظف باطؿ قطعان ال شبية لو  -كأف ما مضى ينتج قطعان :
(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ)  .ثـ عمؿ ذلؾ بقكلو( :ﮩ) أم كحده ( ،ﮪ ﮫ) أم صفات الكماؿ،

التي ال يصح كال يتصكر أف يشكبيا نقص ما  ،بؿ ىك متصؼ بيا دائمان اتصافان حقيقيان ال يمكف
انفكاكو  ،كما يككف لغيره مف االتصاؼ ببعض المحاسف في بعض األحاييف ثـ يعجز عنو في

()3
قرر كمالو المطمؽ بعمكـ
كقت آخر أك بالنسبة إلى زماف آخر).
كيقكؿ ابف سعدم( :فمما ٌ
خمقو كعمكـ أمره كنييو كعمكـ رحمتو كسعة عظمتو كعمكه عمى عرشو كعمكـ ممكو كعمكـ عممو؛

نتج مف ذلؾ أنو المستحؽ لمعبادة ،كأف عبادتو ىي الحؽ التي يكجبيا الشرع كالعقؿ كالفطرة،

كعبادة غيره باطمة فقاؿ( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ) ؛ أم :ال معبكد بحؽ  ،كال مألكه بالحب كالذؿ كالخكؼ
كالرجاء كالمحبة كاإلنابة كالدعاء إال ىك  ( .ﮩ ﮪ ﮫ) أم :لو األسماء الكثيرة الكاممة

الحسنى ،مف حسنيا ٌأنيا كميا أسماء دالة عمى المدح ،فميس فييا اسـ ال ُّ
يدؿ عمى المدح
كالحمد ،كمف حسنيا أنيا ليست أعالما محضة كانما ىي أسماء كأكصاؼ ،كمف حسنيا أنيا دالة
عمى الصفات الكاممة ،كأف لو مف كؿ صفة أكمميا كأعميا كأجميا ،كمف حسنيا أنو أمر العباد أف

يدعكه بيا؛ ألنيا كسيمة مقربة إليو ،يحبيا كيحب مف يحبيا ،كيحب مف يحفظيا ،كيحب مف

يبحث عف معانييا ،كيتعبد لو بيا ،قاؿ تعالى :كهلل األسماء الحسنى فادعكه بيا ).

()4

وأما قول اهلل تعالى :ﮁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮀ ( ،)5فمحؿ
أف الزـ
فمحؿ داللة اآلية عمى داللة األسماء الحسنى عمى معاني التكحيد الكاجب هلل تعالى  ،ك ٌ
إثباتيا ىك إخالص العبكدية هلل الذم لو األسماء الحسنى التي ال يساميو فييا أحد  -في قكلو

(ُ) سكرة طو. ٕ – ْ :
(ِ) انظر :تفسير القرطبي ٕ ، ِِٗ ،تفسير األلكسي ُْٔ.ُٔ,
(ّ) نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر لمبقاعيَِٕ.ُِ,
(ْ) تفسير ابف سعدم َُُٖ.ٓ,
(ٓ) سكرة مريـ. ٔٓ :
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سبحانو (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) ؛ فإنو كاقعه مكقع التعميؿ لألمر بعبادتو كاالصطبار عمييا  .كاالستػفػيػاـ
إنػكػارم  ،أم ال مسامي هلل تعالى كال مماثؿ لو ينازعو حقيقة أسمائو كصفاتو  ،فكيؼ يعبد سكاه
ككيؼ ال يصطبر عمى عبادتو كحده

كىك المتفرد بمعاني تكحيده التي دلت عمييا أسماؤه

فمما كاف الرب سبحانو ىك الذم لو األسماء الحسنى المتضمنة
الحسنى تضمنان ك
ن
اقتضاء ٌ .
لصفات الكماؿ ال يماثمو في ذلؾ أحد استحؽ أف يفرد بالعبادة كمعاني التكحيد  ،كأف يصطبر
عمى عبادتو .

()1

يقكؿ ابف سعدم " ( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ " ؛ أم :ىؿ تعمـ هلل مساميان كمشابيان

كمماثالن مف المخمكقيف كىذا استفياـ بمعنى النفي المعمكـ بالعقؿ  ،أم :ال تعمـ لو مساميان كال

مشابيان  .ألنو الرب كغيره مربكب ،الخالؽ كغيره مخمكؽ ،الغني مف جميع الكجكه كغيره فقير
بالذات مف كؿ كجو  ،الكامؿ الذم لو الكماؿ المطمؽ مف جميع الكجكه كغيره ناقص ليس فيو مف

الكماؿ إال ما أعطاه اهلل تعالى  .فيذا برىاف قاطع عمى أف اهلل ىك المستحؽ إلفراده بالعبكدية ،

كأف عبادتو حؽ ،كعبادة ما سكاه باطؿ  ،فميذا أمر بعبادتو وحده  ,واالصطبار ليا  ,وعمل ذلك

بكمالو وانفراده بالعظمة واألسماء الحسنى ) .

()2

فعبكدية اهلل تعالى الزـ كمالو في أسمائو

كصفاتو  ،كما قاؿ ابف القيـ ( :ال ريب أف كماؿ العبكدية تابع لكماؿ المحبة  ،ككماؿ المحبة
تابع لكماؿ المحبكب في نفسو  ،كاهلل سبحانو لو الكماؿ المطمؽ التاـ في كؿ كجو  ،الذم ال

يعتريو تكىـ نقص أصالن  ،كمف ىذا شأنو َّ
فإف القمكب ال يككف شيء أحب إلييا منو  ،ما دامت

فطرىا كعقكليا سميمة  ...كىذا الباعث أكمؿ بكاعث العبكدية كأقكاىا) .

()3

فمما كاف ال نظير لو في أسمائو كما تضمنتو مف الحقائؽ  ،كال سمي لو كاف ال إلو غيره كال رب

سكاه .
َّ
أف تكحَّد اهلل تعالى كتفرده بمعاني الكماؿ كمكجبات استحقاؽ العبكدية عمى
فدؿ ما سبؽ عمى ٌ
أف إفراده سبحانو بالعبادة كالطاعة الزـ كمالو في أسمائو
الخمؽ
َّ
متضم هف في أسمائو كصفاتو  ،ك ٌ
كصفاتو .

إن هلل تسعة وتسعين اسماً من أحصاىا دخل
المبحث الثالث  :في داللة حديث ( َّ

الجنة)

(إف هلل تسعةن كتسعيف
أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿٌ :
عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو ٌ ،
()4
اسمان  ،مائةن إال كاحدان  ،مف أحصاىا دخؿ الجنة).
(ُ) انظر :تفسير ابف جرير ِِٔ ،ُٖ,التحرير كالتنكير البف عاشكرِِْ. ُٕ,
(ِ) تفسير ابف سعدم ََُٖ.ٓ,
(ّ) مفتاح دار السعادة َْٗ.ِ,

(ْ) ركاه البخارم في صحيحو  ،ؾ التكحيد  ،ح ، ٕٔٗٓ:كمسمـ في صحيحو  ،ح.ِٕٕٔ :
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في ىذا الحديث الكعد بالجنة لمف أحصى أسماء اهلل عز كجؿ  ،كترتيب ىذا الجزاء العظيـ

بالجنة عمى مف أحصى أسماء اهلل يدؿ عمى أف ليذا اإلحصاء شأنان عظيمان .

كبياف ىذا الشأف أف يقاؿ  :لما كانت أسماء اهلل سبحانو كتعالى متضمنة لمعاني كمالو التي تفرد

بيا ؛ كاف إحصاؤىا ىك الطريؽ لمعمـ بتفاصيؿ كماؿ الرب عز كجؿ ،ككمما كاف العبد باهلل
الزىمو العمؿ بما يقتضيو
أعرؼ كأعمـ كاف لو أخشى كأتقى  ،كالعمـ بذلؾ ال يككف نافعان إال إذا ى
ذلؾ العمـ  .كلذا فإف إحصاء أسماء اهلل تعالى ال يتحقؽ كيككف نافعان إال إذا اجتمع فيو العمـ
كالعمؿ  .قاؿ أبك نعيـ األصبياني( :اإلحصاء المذككر في الحديث ليس ىك التعداد  ،كانما
العمؿ كالتعقؿ بمعاني األسماء كاإليماف بيا) .
في

()1

كىذا ىك الصكاب في معنى اإلحصاء الكارد

الحديث  ،مف جيتيف  :من جية معنى لفظ (اإلحصاء) ؛ فإنو مستعمؿ في معنى ِّ
العد

كالحفظ  ،كفي معنى التعقؿ كالفيـ  ،يقاؿ :فالف ذك حصاة ؛ أم ذك عقؿ كفيـ كمعرفة .

()2

فمفظ اإلحصاء يجمع في معناه العمـ بالشيء كحفظو  ،ككذلؾ تعقمو كفيمو كالعمؿ بمقتضاه .
كقد د ٌؿ عمى ذلؾ استعمالو في النصكص الشرعية بيذا المعنى  ،مثؿ قكؿ اهلل تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ

()3

أم لف تطيقكا العمؿ بو  ،قاؿ ابف جرير( :يقكؿ :

عمـ ربكـ  ،أييا القكـ الذيف فرض عمييـ قياـ الميؿ  ،أف لف تطيقكا قيامو (ﭫ ﭬﭭ)  ،إذ عجزتـ
كضعفتـ عنو  ،كرجع بكـ إلى التخفيؼ عنكـ  .كبنحك الذم قمنا في معنى قكلو( :ﭨ ﭩ ﭪ)
قاؿ أىؿ التأكيؿ ).

فمعنى ( ﭩ ﭪ) في اآلية لف تطيقكه عمالن  ،ففيو تفسير اإلحصاء

()4

بالعمؿ .

كفي الحديث (ال أحصي ثناء عميؾ) قاؿ ابف األثير ( :أم ال أحصي نعمتؾ كالثناء بيا عميؾ ،

كال أبمغ الكاجب فيو) .

()5

فالمعنى ال أيحصي الثناء عميؾ قكالن  ،كال أيحصيو عمالن  .كفي الحديث

(استقيمكا كلف تحصكا  ،كاعممكا أف خير أعمالكـ الصالة)  ،كىك في معنى الحديث األكؿ  :كلف
تحصكا االستقامة قكالن كعمالن .

(ُ) نقمػ ػػو ابػ ػػف حجػ ػػر فػ ػػي فػ ػػتح البػ ػػارمِِٔ ،ُُ,كانظػ ػػر التعميػ ػػؽ عم ػ ػػى القكاع ػ ػػد المثم ػ ػػى لمش ػ ػػيخ عب ػ ػػد الػ ػػرحمف
البراؾ ص.ِٓ-ُٓ،
(ِ) انظ ػ ػػر :الق ػ ػػامكس المح ػ ػػيطُّٗ ، ْ,كالنياي ػ ػػة ف ػ ػػي غري ػ ػػب الح ػ ػػديث كاألثػػ ػػر الب ػ ػػف األثي ػ ػػرّٕٗ، ّٖٗ-ُ,
تفسير أسماء اهلل الحسنى لمزجاج ص ِْ-ِِ،كشأف الدعاء لمخطابي ص.ِٗ-ِٔ،
(ّ) سكرة المزمؿَِ.

(ْ) تفسير ابف جرير ٕٗٔ.ِّ,
(ٓ) النياية في غريب الحديث البف األثير ُ.ّٕٗ ،
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والجية الثانية من جيتي داللة لفظ اإلحصاء في الحديث عمى تضمنو لمتوحيد العممي

جمع عميو مف سمؼ األمة َّ ،
والتوحيد العممي َّ :
أف
أف ٌ
الم ى
المقرر في نصكص الكتاب كالسنة  ،ك ي
الكعد بدخكؿ الجنة مشركط مقيد بتحقيؽ اإليماف قكالن كعمالن )1(،فمجيء الكعد في ىذا الحديث

بالجنة لمف أحصى أسماء الرب جؿ جاللو ال يخرج عف ىذا المقرر المجمع عميو عند السمؼ ،
مف أنو مشركط بالجمع بيف القكؿ كالعمؿ  .كعمى ىذا قاؿ ابف القيـ ( :مراتب إحصاء أسمائو

تبارؾ كتعالى التي مف أحصاىا دخؿ الجنة ثالث ؛ المرتبة األكلى :إحصاء ألفاظيا كمعانييا ،
المرتبة الثانية فيـ معانييا كمدلكليا  ،المرتبة الثالثة دعاؤه بيا  ،كما قاؿ تعالى :ﭽ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷ ﭼ

()2

كىك مرتبتاف أحدىما دعاء ثناء كعبادة  ،كالثاني دعاء طمب كمسألة) .

()3

كعمى ىذا فإف كجو داللة الحديث عمى أف أسماء اهلل تعالى الحسنى قد استكفت معاني التكحيد

العممي كالتكحيد العممي  :ما جاء فيو مف الحث عمى العمـ بيا كالعمؿ بمقتضاىا  ،باستعماؿ لفظ

(اإلحصاء) المتضمف ليذا المعنى  ،ألف إحصاءىا يعني العمـ المفصؿ بيا كبمعانييا كما
تقتضيو  ،كالقياـ بمقتضياتيا قكالن كاعتقادان كعممان كعمالن  .كمف عرؼ أسماء اهلل كمعانييا فآمف

بيا  ،كاف إيمانو أكمؿ ممف لـ يعرؼ تمؾ األسماء كانما آمف بيا إيمانان مجمالن  ،أك عرؼ
ً
يحص العمـ بيا لـ
بعضيا  ،دكف أف يحصي العمـ بيا كالعمؿ بما تقتضيو .كمعمكـ أنو إذا لـ

يحص العمؿ بما تقتضيو كتكجبو  ،فيقع في التقصير في العمـ كالعمؿ بما يجب عميو هلل مف

تكحيده كافراده بما يستحقو في القكؿ كاالعتقاد كالعمؿ  ،ككمما ازداد العبد معرفة بأسماء اهلل
كصفاتو كآياتو كاف إيمانو أكمؿ .

()4

كعرفت بما يجب لمرب مف التكحيد العممي
كلكال أف األسماء الحسنى قد تضمنت كماالت الرب َّ
كالتكحيد العممي لما عمؽ الكعد العظيـ بدخكؿ الجنة عمى إحصائيا  ،فمما جاء ىذا التعميؽ
بدخكؿ الجنة عمى إحصائيا أفادت داللة ذلؾ عمى أف األسماء الحسنى قد تضمنت ما يجب
لمرب سبحانو مف التكحيد العممي كالتكحيد العممي  ،كأف إحصاء األسماء الحسنى المعمؽ عميو

الكعد بدخكؿ الجنة ىك إحصاؤىا عممان كاحصاؤىا عمالن .

المبحث الرابع  :في داللة قول اهلل تعالى  :ﮁﭱﭲﭳﭴﭵ ﮀ .
أف سبب انصراؼ العباد عف عبادتو  ،كانحرافيـ عف طاعتو  ،كما يجب لو ،
أخبر اهلل تعالى ٌ
كيميؽ بعممو كحكمتو كعدلو ؛ َّأنػيـ ما قدركه حؽ قدره  ،ألنيـ ما عرفكه حؽ معرفتو  ،حيث جيمكا
(ُ) انظر مثالن  :كتاب الشريعة ل جرم ْٖٔ.ٖٔٓ-ِ,
(ِ) سكرة األعراؼ.َُٖ :

(ّ) بدائع الفكائد ِٖٖ. ُ,
(ْ) انظر :مجمكع الفتاكل البف تيمية ِّّ. ِّْ-ٕ,
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أسػماءه كصػفػاتػو  ،كجيمكا ما تضمنتو كدلت عميو  .كبسبب ذلؾ أنكركا أصكؿ الديف  ،فأنكركا

رساالت الرسؿ التي بعثيـ اهلل بيا إلى خمقو  ،كعبدكا غيره الضعيؼ العاجز الذم ما ازدادكا بو

إال ضعفان كعج انز كذالن كخزيان  ،كأنكركا المعاد إليو كقدرتو عمى إعادتيـ كما بدأىـ  .كبيَّف سبحانو
في كتابو أف كؿ ذلؾ راجع إلى جيميـ بو  ،كبكمالو كجاللو في أسمائو كصفاتو  ،كلك عرفكه ما

كفركا بو كال أشرككا معو أحدان  ،كال كذبكا خبره كخبر رسمو  .يقكؿ اهلل سبحانو  :ﮁ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮀ

()1

كيقكؿ تعالى :ﮁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮀ( )2كيقكؿ تعالى :ﮁ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲﮳﮴﮵﮶ ﮷﮸﮹
﮺﮻﮼﮽﮾﮿ ﯀﯁﯂ 
      ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮀ

()3

قاؿ ابف تيمية( :كاهلل سبحانو بعث الرسؿ كأنزؿ الكتب بأف يككف ىك المعبكد كحده ال شريؾ لو ،

كانما يعبد بما أمر بو عمى ألسف رسمو  .وأصل عبادتو معرفتو بما وصف بو نفسو في كتابو
وما وصفو بو رسمو  ...كالذيف ينكركف بعض ذلؾ ما قدركا اهلل حؽ قدره  ،كما عرفكه حؽ

معرفت و  ،كال كصفكه حؽ صفتو  ،كال عبدكه حؽ عبادتو  .كاهلل سبحانو قد ذكر ىذه الكممة (ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ) في ثالثة مكاضع  ،ليثبت عظمتو في نفسو كما يستحقو مف الصفات ،
كليثبت كحدانيتو كأنو ال يستحؽ العبادة إال ىك  ،كليثبت ما أنزلو عمى رسمو  .فقاؿ في الزمر :
(          ) اآلية  .كقاؿ في الحج ( :ﭭ
ﭮ ﭯ * ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ )  .كقاؿ في األنعاـ  ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ )  .كفي المكاضع الثالثة ذـ الذيف ما قدركه حؽ قدره مف الكفار َّ ،
فدؿ ذلؾ

(ُ) سكرة األنعاـ.ُٗ :

(ِ) سكرة الحج.ٕٔ – ّٕ :
(ّ) سكرة الزمر.ٕٔ – ْٔ :
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عمى أنو يجب عمى المؤمف أف يقدر اهلل حؽ قدره  ،كما يجب عميو أف يتقيو حؽ تقاتو كأف

يجاىد فيو حؽ جياده) .

()1

فتعظيـ اهلل تعالى ىك األص يؿ الذم يسكؽ صاحبو إلى تكحيد اهلل تعالى كافراده بالعبادة كاجتناب
الشرؾ  ،كالسبي يؿ الذم يكرث ىذا األصؿ ىك العمـ باهلل تعالى الذم ىك العمـ بأسمائو كصفاتو
الدالة عمى كماؿ عظمتو ككبريائو  .كلذلؾ أخبر تعالى أنو ٌإنما يخشاه حؽ خشيتو مف كمؿ عممو
بو  ،فقاؿ تعالى ( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)

()2

 .كالمراد  :العمماء بو ،

الذيف عممكه بكمالو في أسمائو كصفاتو  ،كما يجب لو كما يتنزه عنو كيتقدس  ،فعظمكه كقدركه

حؽ قدره  ،كخشكه حؽ خشيتو  ،كأفردكه بالعبادة كالطاعة  .كمف ازداد بو عممان ازداد لو حبان ،

رجاء  .قاؿ الحافظ ابف كثير " ( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ "
كازداد منو خكفان  ،كازداد فيو
ن
أم ٌ :إنما يخشاه حؽ خشيتو العمماء العارفكف بو  ،ألنو كمما كانت المعرفة لمعظيـ القدير العميـ
المكصكؼ بصفات الكماؿ المنعكت باألسماء الحسنى  -كمما كانت المعرفة بو أتـ كالعمـ بو

أكمؿ  ،كانت الخشية لو أعظـ كأكثر  ...قاؿ ابف لييعة  ،عف ابف أبي عمرة  ،عف عكرمة ،
عف ابف عباس قاؿ  :العالـ بالرحمف مف لـ يشرؾ بو شيئان  ،ك َّ
كحرـ حرامو  ،كحفظ
أحؿ حاللو َّ ،

كصيتو  ،كأيقف أنو مالقيو كمحاسب بعممو)  )3( .كخ ػتٍ يـ اآلية باالسميف العظيميف ( :العزيز
الغفكر) ؛ تعميؿ لكجكب الخشية منو  ،لداللتو عمى عقكبة العصاة كقيرىـ  ،كاثابة أىؿ الطاعة
كالعفك عنيـ  ،كمف بيده العقاب كالثكاب حقو أف يخشى.

()4

ركل عمي بف أبي طمحة عف ابف

عباس رضي اهلل عنو  "( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ " قاؿ  :الذيف عممكا َّ
أف اهلل عمى كؿ
تضمنو ىذاف
شيء قدير) )5( .ففسر ابف عباس رضي اهلل عنو ىذيف االسميف في اآلية بالزـ ما
ٌ
االسماف العظيماف  ،كىك تماـ القدرة اإلليية .
كقد كاف ىذا المقاـ – مقاـ تماـ الخشية هلل تعالى لتماـ العمـ بو  -ىك المقاـ الذم كاف عميو
النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ،فعف عائشة رضي اهلل عنيا  ،قالت ( :كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل

عميو كسمـ إذا أمرىـ ؛ أمرىـ مف األعماؿ بما يطيقكف  ،قالكاٌ :إنا لسنا كييئتؾ يا رسكؿ اهلل َّ ،
إف
اهلل قد غفر لؾ ما تقدـ مف ذنبؾ كما تأخر ،فيغضب حتى يعرؼ الغضب في كجيو  ،ثـ يقكؿ

(ُ) مجمكع الفتاكل البف تيمية ُّ. ُُٔ-َُٔ ،
(ِ) سكرة فاطر.ِٖ :
(ّ) تفسير ابف كثير ْْٓ.ٔ,

(ْ) انظر :الكشاؼ لمزمخشرم ُْٓ ، ٓ,الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي َّٕ.ُْ,
(ٓ) ركاه ابف جرير في تفسيره ِْٔ. َِ,
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َّ
إف أتقاكـ كأعممكـ باهلل أنا) .

()1

كعنيا رضي اهلل عنيا َّ ( :
أف رجالن جاء إلى النبي صمى اهلل

عميو كسمـ يستفتيو  ،كىي تسمع مف كراء الباب  ،فقاؿ :يا رسكؿ اهلل تدركني الصالة كأنا جنب ،
أفأصكـ فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  :كأنا تدركني الصالة كأنا جنب فأصكـ  ،فقاؿ :

لست مثمنا يا رسكؿ اهلل  ،قد غفر اهلل لؾ ما تقدـ مف ذنبؾ كما تأخر  ،فقاؿ  :كاهلل إني ألرجك
ى
()2
كعنيا رضي اهلل عنيا قالت :قاؿ رسكؿ اهلل صمى
أف أككف أخشاكـ هلل كأعممكـ بما أتقي).

اهلل عميو كسمـ( :ما باؿ أقكاـ يتنزىكف عف الشيء أصنعو  ،فكاهلل ٌإني ألعمميـ باهلل ك ُّ
أشدىـ لو
خشية)  )3( .كعف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو في خبر الثالثة رىط  ،كسؤاليـ عف عبادة النبي
صمى اهلل عميو كسمـ فكأنيـ تقالكىا ! كقكليـ  :كأيف نحف مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ،قد
غفر لو ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر ،فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ( :أنتـ الذيف قمتـ كذا ككذا

 ،أما كاهلل إني ألخشاكـ هلل كأتقاكـ لو  ،لكني أصكـ كأفطر  ،كأصمي كأرقد  ،كأتزكج النساء ،

فمف رغب عف سنتي فميس مني).
ى
أف عممو باهلل أفضؿ مف
اجتياده في خصاؿ التقكل كىك العمؿ  ،كككنو أعمميـ بو
يتضمف ٌ
ٌ
عمميـ باهلل  ،وانما زاد عممو باهلل لمعنيين ؛ أحدىما :زيادة معرفتو بتفاصيل أسمائو وصفاتو
()4

يقكؿ الحافظ ابف رجب ( :فككنو أتقاىـ هلل يتضمف شدة

وعظمتو وكبريائو  ،كما يستحقو مف الجالؿ كاإلكراـ كاإلجالؿ كاإلعظاـ  .كالثانيَّ :
أف عممو باهلل

فمما زادت معرفة الرسكؿ
مستند إلى عيف اليقيف  ،فإنو رآه إما بعيف بصره أك بعيف بصيرتوٌ ..
بربو زادت خشيتو لو كتقكاه  ،فإف العمـ التاـ يستمزـ الخشية  ،كما قاؿ تعالى( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﯤ ) ( )5فمف كاف باهلل كبأسمائو كصفاتو كأفعالو كأحكامو أعمـ ؛ كاف لو أخشى كأتقى ،
كانما تنقص الخشية كالتقكل بحسب نقص المعرفة باهلل) .

()6

كمما ذكره اهلل تعالى في كتابو مف حاؿ ىمف لـ يقدره حؽ قدره  ،كال عظمو حؽ عظمتو ،ألنو ما
ٌ
لمف ظف بو ظف السكء ،الذم ىك ظف الجاىمية ،
عرفو حؽ معرفتو  -ما جاء مف ذمو تعالى ى

ظف السكء ىذا برب العالميف ؛ ىك الجيؿ بكمالو تعالى في أسمائو كصفاتو كأفعالو ،
أف سبب ٌ
كٌ
كمف أجؿ ذلؾ ظنكا بو سبحانو ما ىك خالؼ حكمتو  ،كأنكركا قى ىد ىره  ،كأساءكا الظف بكعده لعباده

المؤمنيف  ،كأنو معيـ  ،كىك المتكفؿ بنصرىـ  ،كالدفاع عنيـ  ،كتمكينيـ  ،كادالة الدكلة ليـ .

(ُ) ركاه البخارم في صحيحو  ،ؾ اإليماف  ،ح.َِ :
(ِ) ركاه مسمـ في صحيحو  ،ح.ُٖٖٔ :
(ّ) ركاه البخارم في صحيحو  ،ؾ األدب  ،حَٕٓٓ  ،كمسمـ في صحيحو  ،حِّٔٓ.
(ْ) ركاه البخارم في صحيحو  ،ؾ النكاح  ،ح.ْٕٕٔ :
(ٓ) سكرة فاطر. ِٖ :

(ٔ) فتح البارم البف رجب ٖٗ ، َٗ-ُ,كانظر :فتح البارم البف حجر ٖٗ ُ,ك َّٓ. َُ,
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قاؿ تعالى :ﮁ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮀ

()1

كقاؿ تعالى :ﮁ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮀ

()2

كقاؿ تعالى:

ﮁ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ ﮀ (. )3

ُّ
فكؿ ىمف َّ
ظف باهلل خالؼ ما دلٌت عميو أسماؤه الحسنى مف تماـ حكمتو كرحمتو كعممو كعدلو
ظف بو َّ
كقدرتو  ،فقد َّ
ظف السكء  .يقكؿ ابف القيـ عند ىذه اآليات( :كقد فيسِّر ىذا الظف الذم ال
بأنو سبحانو ال ينصر رسكلو  ،كأف أمره سيضمحؿ  ،كأنو يسممو لمقتؿ  .كقد فسر
يميؽ باهلل ٌ ،

ِّ
بظنيـ أف ما أصابيـ لـ يكف بقضػػائ ػػو كقػدره  ،كال حكمة لو فيو  .ففسر بإنكار الحكمة  ،كانكار

يتـ أمر رسكلو  ،كيظيره عمى الديف كمو  .كىذا ىك ظف السكء الذم ظنو
القدر  ،كانكار أف َّ

المنافقكف كالمشرككف بو سبحانو كتعالى في سكرة الفتح  ،حيث يقكؿ ( :ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ)  ،وانما كان ىـذا ظـن الـسـوء  ,وظن الجاىمية المنسوب إلى أىل

الجيل  ,وظن غير الحق َّ ,
ألنو ظن غير ما يميق بأسمائو الحسنى وصفاتو العميا وذاتو

المبرأة من كل عيب وسوء  .بخالؼ ما يميؽ بحكمتو كحمده كتفرده بالربكبية كاإلليية  ،كما يميؽ
بكعده الصادؽ الذم ال يخمفو  ،كبكممتو التي سبقت لرسمو أنو ينصرىـ كال يخذليـ  ،كلجنده بأنيـ

ىـ الغالبكف  ...وال يسمم من ذلك إال من عرف اهلل وعرف أسماءه وصفاتو  ,وعرف مـوجب

حمده وحكمتو  ...وبالجممة فمن ظن بو خالف ما وصف بو نفسو ووصفتو بو رسمو  ,أو

ً
فميعتف المبيب
ظن السوء ...
ظن بو َّ
عطل حقائق ما وصف بو نفسو  ,ووصفتو بو رسمو فقد َّ

الناصح لنفسو بيذا المكضع  ،كليتيب إلى اهلل تعالى  ،كليستغفره َّ
ظنو بربو َّ
ظف
كؿ كقت مف ٌ
َّ
كليظف السكء بنفسو  ،فيي أكلى بظف السكء مف أحكـ الحاكميف  ،كأعدؿ العادليف كأرحـ
السكء ،
الراحميف  ،الغني الحميد الذم لو الغنى التاـ كالحمد التاـ كالحكمة التامة  ،المنزه عف كؿ سكء

(ُ) سكرة آؿ عمراف.ُْٓ :
(ِ) سكرة الفتح.ُِ :
(ّ) سكرة الفتح.ٔ :
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في ذاتو كصفاتو كأفعالو كأسمائو  ،فذاتو ليا الكماؿ المطمؽ مف كؿ كجو  ،كصفاتو كذلؾ ،

كأفعالو كذلؾ ،كميا حكمة كمصمحة كرحمة كعدؿ  ،كأسماؤه كميا حسنى).

()1

الخاتمة:

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات  ،كصمى اهلل كسمـ عمى نبينا محمد  ،كبعد فقد انتيى ىذا

البحث إلى ما يميَّ -:
إف مقصد الكحي مف بسط ذكر أسماء اهلل تعالى كصفاتو أمراف  :أحدىما

 :لبياف تماـ كماؿ الرب كجاللو كعظمتو ككبريائو  ،كالثاني  :لبياف تفاصيؿ خصائص الرب

سبحانو كبحمده  ،التي تفرد كتكحَّد بيا  ،كأنيا مكجب استحقاقو إلفراده بمقتضياتيا .

 -أسماء اهلل الحسنى ىي أصؿ التكحيد كاإليماف كقاعدتو  ،ألنيا المشتممة عمى صفات اهلل

كأفعالو  ،كالدالة عمى معاني تكحيده في ألكىيتو كربكبيتو ككمالو في أسمائو كصفاتو  .فيي
معاف ُّ ،
تدؿ عمى كماؿ اهلل المطمؽ مف ِّ
و
كؿ كجو  ،كما يجب لو مف التكحيد كالتنزيو
أسماء ذات
 ،كليست أعالمان محضة  ،كلذلؾ كانت حسنى .

 قكؿ اهلل تعالى  :ﮁ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮀ  ،كقكلو تعالى :ﮁ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮀ كاقع مكقعالتعميؿ  ،تعميؿ استحقاؽ اهلل تعالى عمى عباده أف يعبدكه كال يشرككا بو شيئان  ،لما لو مف
األسماء الحسنى التي ال يماثمو كال ينازعو فييا أحد .
 قد َّإف هلل تسعة كتسعيف اسمان مف أحصاىا دخؿ الجنة) ؛ عمى داللة األسماء
دؿ حديث ٌ ( :

لمف أحصاىا ،
الحسنى عمى معاني التكحيد الكاجب هلل تعالى  ،مف جية ترتيب الكعد بالجنة ى
الرب عز كجؿ  ،ككمٌما كاف العبد باهلل أعرؼ
فإ ٌف إحصاءىا ىك الطريؽ لمعمـ بتفاصيؿ كماؿ ٌ
كأعمـ كاف لو أخشى كأتقى  .كاحصاء أسماء اهلل تعالى ال يتحقؽ كيككف نافعان إال إذا اجتمع فيو
العمـ بما دلٌت عميو  ،كالعمؿ بما تقتضيو  ،فاجتمع في إحصائيا التكحيد العممي كالتكحيد

العممي.

 قد د ٌؿ قكؿ اهلل تعالى  :ﮁ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮀ  ،كقكلو :ﮁ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥِّ
ظف السكء ٌ ،إال مف عرؼ اهلل  ،كعرؼ أسماءه
ﭦ ﮀ عمى أنو ال يسمـ مف
الظف باهلل ٌ
كصفاتو  ،كعرؼ مػكجب حمده كحكمتو .
 كالكاجب عمى مف تكمـ في باب تكحيد األسماء كالصفات  ،كأبكاب االعتقاد عامة ،أف ال يغفؿربط ذلؾ بجانب العمؿ كالخشية  ،كأف ال يذىب بو الجدؿ في الرد عمى أىؿ البدع إلى صياغة

الكالـ في تمؾ المباحث صياغة كالمية تكجب كحشة القمكب كال تعينيا عمى زيادة اإليماف

كالتقكل .

والحمد هلل رب العالمين.

(ُ) زاد المع ػ ػ ػػاد الب ػ ػ ػػف الق ػ ػ ػػيـ ّ ،ِٕٓ-ِٔٓ ،كانظ ػ ػ ػػر الق ػ ػ ػػكؿ الس ػ ػ ػػديد ش ػ ػ ػػرح كت ػ ػ ػػاب التكحي ػ ػ ػػد الب ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػعدم
ص.ُِٕ،
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ُ .ابف األثير مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد :النياية في غريب الحديث ،تحقيؽ محمكد محمد
الطناحي ،المكتبة اإلسالمية كدار إحياء التراث العربي.

ِ .ابف بطة أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد بف حمداف العكبرم  :اإلبانة الكبرل  ،تحقيؽ عادؿ آؿ حمداف  ،دار
المنيج األكؿ الرياض ،الطبعة األكلى ُّْٔق .

ّ .ابف تيمية أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ :مجمكع الفتاكل  ،جمع كترتيب عبد الرحمف بف قاسـ
كابنو محمد  ،نشر مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة النبكيةُِْٓ ،ق .

ْ .التدمرية  ،تحقيؽ د .محمد عكدة السعكم ،مكتبة دار المنياج  ،الطبعة األكلى ُُّْىػ .

ٓ .شرح األصبيانية ،تحقيؽ د .محمد عكدة السعكم،مكتبة دار المنياج الرياض ،الطبعة األكلى َُّْق.

ٔ .ابف جرير محمد بف جرير الطبرم  :جامع البياف عف تأكيؿ القرآف  ،تحقيؽ محمكد محمد شاكر،دار المعارؼ
بمصر الطبعة األكلى .

ٕ .ابف حجر أحمد بف عمي بف حجر العسقالني  :فتح البارم بشرح صحيح البخارم  ،دار المعرفة بيركت لبناف.

ٖ .ابف رجب عبد الرحمف بف شياب الديف البغدادم ثـ الدمشقي  :فتح البارم شرح صحيح البخارم  ،تحقيؽ محمكد
شعباف كآخركف ،مكتبة الغرباء األثرية المدينة النبكية ،الطبعة األكلى ُُْٕق.

ٗ .ابف سعدم عبد الرحمف بف ناصر :القكؿ السديد شرح كتاب التكحيد ،تحقيؽ صبرم شاىيف ،دار الثبات ،الطبعة
األكلى ُِْٓىػ .

َُ .تيسر الكريـ الرحمف بتفسير كالـ المناف ،اعتنى بو سعد بف فكاز الصميؿ ،دار ابف الجكزم ،الطبعة األكلى
ُِِْىػ .

ُُ .ابف عثيميف محمد بف صالح  :القكاعد المثمى تعميؽ الشيخ عبد الرحمف البراؾ،دار التدمرية،الطبعة
األكلىُُّْىػ.

ُِ .ابف فارس أحمد بف فارس بف زكريا  :الصاحبي في فقو المغة العربية كسنف العرب في كالميا  ،تحقيؽ السيد
أحمد صقر ،دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة .

ُّ .ابف القيـ أبك عبد اهلل بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية  :بدائع الفكائد ،تحقيؽ عمي العمراف ،دار عالـ الفكائد ،
الطبعة األكلى َُّْق.

ُْ .طريؽ اليجرتيف ،تحقيؽ محمد أجمؿ اإلصالحي ،دار عالـ الفكائد  ،الطبعة األكلى ُِْٗق.

ُٓ .زاد المعاد في ىدم خير العباد ،تحقيؽ محمد أجمؿ اإلصالحي ،دار عالـ الفكائد  ،الطبعة األكلى ُّْٗق.
ُٔ .مفتاح دار السعادة ،تحقيؽ عبد الرحمف قايد ،دار عالـ الفكائد  ،الطبعة األكلى .

ُٕ .مختصر الصكاعؽ المرسمة ،اختصار محمد بف المكصمي ،تحقيؽ الحسف العمكم ،مكتبة أضكاء السمؼ ،الطبعة
األكلىُِْٓق.

ُٖ .مدارج السالكيف،تحقيؽ مجمكعة مف الباحثيف،دار الصميعي ،الطبعة األكلىُِّْق

ُٗ .الكافية الشافية في االنتصار لمفرقة الناجية المشيكرة بالنكنية  ،تحقيؽ عمي الحمبي  ،دار ابف الجكزمُِْٓىػ.
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َِ .ابف كثير إسماعيؿ بف عمر بف كثير :تفسير القرآف العظيـ،تحقيؽ سامي السالمة،دار طيبة الرياضُِِْ ،ق.

ُِ .ابف يعيش يعيش بف عمي بف يعيش المكصمي  :شرح المفصؿ لمزمخشرم ،قدـ لو الدكتكر إميؿ بديع يعقكب،
دار الكتب العممية ،بيركت الطبعة األكلى ُِِْ ،ىػ  ََُِ -ـ.

ِِ .أبك القاسـ إسماعيؿ بف محمد التيمي األصبياني :الحجة في بياف المحجة  ،تحقيؽ محمد ربيع المدخمي كمحمد
أبك رحيـ  ،دار الراية الرياض  ،الطبعة األكلى ُُُْىػ .

ِّ .أبك القاسـ عبدالرحمف بف إسحاؽ الزجاجي :اشتقاؽ أسماء اهلل ،تحقيؽ الدكتكر عبد الحسيف المبارؾ ،مؤسسة
الرسالة بيركت ،الطبعة الثانية َُْٔق.

ِْ .اآلجرم أبك بكر محمد بف الحسيف اآلجرم  :كتاب الشريعة  ،تحقيؽ د .عبد اهلل بف عمر الدميجي  ،دار الكطف
الرياض  ،الطبعة األكلى ُُْٖق .

ِٓ .أبك حامد الغزالي :المقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى  ،تحقيؽ محمد عثماف الخشت  ،مكتبة الفرقاف
القاىرة .

ِٔ .البقاعي برىاف الديف إبراىيـ بف عمر البقاعي  :نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،دار الكتاب اإلسالمي
القاىرة ،الطبعة األكلى َُْْق.

ِٕ .الخطابي حمد بف محمد :شأف الدعاء ،تحقيؽ أحمد يكسؼ الدقاؽ ،دار الثقافة العربية ،الطبعة الثالثة ُُّْىػ .

ِٖ .الدارمي عثماف بف سعيد  :رد عثماف بف سعيد عمى بشر المريسي العنيد ،تحقيؽ محمد حامد الفقي ،الطبعة
الثانية.

ِٗ .الزجاج إبراىيـ بف السرم :تفسير أسماء اهلل الحسنى ،تحقيؽ أحمد يكسؼ الدقاؽ ،دار الثقافة العربية ،الطبعة
الخامسة ُُّْىػ .

َّ .القرطبي محمد بف أحمد  :الجامع ألحكاـ القرآف ،دار الفكر.

ُّ .محمد الطاىر بف عاشكر  :التحرير كالتنكير  ،الدار التكنسية تكنس ،الطبعة األكلى ُْٖٗـ.
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