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 .اغبنيهذه األسامء التي رشحتها يف هذا الكتيب مجعتها هنا، ليسهل حفظها للر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ةالمقدم

إن احلمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور 
ُ، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا

ًله، وأشهد أن حممدا  هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك
ّعبده ورسوله، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل 

ًيوم الدين، وسلم تسليام كثريا  :أما بعد. ً
ًجعل لكل مطلوب سببا وطريقا يفإن اهللا قد  واإليامن هـو . وصل إليهً

ِّوقد جعل اهللا له أسبابا جتلبه وتقو. أعظم املطالب وأمهها يه، كـام كـان لـه ً
ُأسباب تضعفه وتوهيه ُِ. 

ــه *  ُومــن أعظــم مــا يقــوي اإليــامن وجيلب ُ ّ  ُمعرفــة أســامء اهللا احلــسنىَُ
 ، واحلرص عـىل فهـم معانيهـا، والتعبـد هللا هبـا،الواردة يف الكتاب والسنة

ُ األسامء ِِ َو [:  تعاىلقال اهللا َ ْ َحسنى فادعوه هبـا وذروا الـذين يلحـدون ـْ الَ ُ َِ ِْ َُّ ُ َ َْ َ ُ ُ ْ ُْ َ ِ َ
ْيف أسمآئه سيجزون ما كانوا ُ َ َ ُ َ َ َْ ْ َْ ِ ِ َ َيعملون ِ ُ َ قد ثبـت يف الـصحيحني مـن ، و)١(] َْ

إن هللا تـسعة وتـسعني :  أنـه قـالr عـن النبـي رضي ا عنـه   يب هريرة أحديث 
ًاسام مائة إال واحدا من أحصاها دخـل اجلنـة ً ً)أي مـن حفظهـا، وفهـم )٢ 

. معانيها ومدلوهلا، وأثنى عىل اهللا هبا، وسأله هبـا، واعتقـدها دخـل اجلنـة
َعلمَف. واجلنة ال يدخلها إال املؤمنون ِ  أن ذلك أعظم ينبوع ومادة حلصول ُ
 . ١٨٠ : اآلية،سورة األعراف) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٧٣٦أخرجه البخاري يف كتاب الرشوط، باب ما جيوز من االشرتاط والثنيا يف اإلقرار، برقم ) ٢(
ار، باب يف أسامء اهللا تعاىل وفضل من أحصاها، ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغف

 .٢٦٧٧برقم 
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٥ 
:  بمراتبهــا الــثالث- ُومعرفــة األســامء احلــسنى. تــه وثباتــهَّاإليــامن، وقو

دعـاء . م معانيها ومـدلوهلا، ودعـاء اهللا هبـاإحصاء ألفاظها وعددها، وفه
 ؛ هي أصل اإليـامن واإليـامن يرجـع إليهـا- الثناء والعبادة، ودعاء املسألة

توحيـد الربوبيـة، وتوحيـد : ألن معرفتها تتضمن أنـواع التوحيـد الثالثـة
 وهـذه األنـواع هـي روح اإليـامن، ،األسامء والصفات األلوهية، وتوحيد

ُ ازداد العبد معرفة بأسـامء اهللا وصـفاته ازداد إيامنـه، وأصله وغايته، فكلام
فينبغي للمؤمن أن يبـذل مقـدوره ومـستطاعه يف معرفـة اهللا . ُوقوي يقينه

من غري تعطيـل، وال متثيـل، وال حتريـف، وال .  وصفاته، وأفعاله،بأسامئه
 عــن َويُ ومــا ر،اة مــن الكتــاب والــسنةَّتلقــُبــل تكــون املعرفــة م. تكييــف

فهذه هـي املعرفـة النافعـة التـي ال يـزال . والتابعني هلم بإحسانالصحابة 
 ،مأنينة يف أحواله، وحمبـة لربـهُصاحبها يف زيادة يف إيامنه، وقوة يقينه، وط

 وهلــذا كانــت ؛ وأفعالــه أحبــه ال حمالــة،فمـن عــرف اهللا بأســامئه، وصــفاته
َّة قطـاع الطريـق عـىل القلـوب بينهـّاملعطلة، والفرعونيـة، واجلهميـ ا وبـني ُ

 .)١(الوصول إىل حمبة اهللا تعاىل
ِّومن األمور التي تقوي اإليـامن وجتلبـه *  ، فـإن ر القـرآن الكـريمُّبَدَتـُ

ًاملتدبر للقرآن ال يـزال يـستفيد مـن علومـه، ومعارفـه مـا يـزداد بـه إيامنـا،  ُ ِّ ُ
 ويوافق ،ًبعضا ق بعضهِّدَصُوكذلك إذا نظر إىل انتظامه، وإحكامه، وأنه ي

 العبــد بالتــدبر، ه فــإذا قــرأ.ًضا لــيس فيــه تنــاقض وال اخــتالفبعــضه بعــ
امن لعبد الرمحن ي والتوضيح والبيان لشجرة اإل،٣/١٧،  مدراج السالكني البن القيم:انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتفهم ملعانيه، وما أريد به كتدبر الكتاب الذي حيفظـه العبـد ويـرشحه، 

 . ١/١٦٤ ، وبدائع الفوائد البن القيم،٣٩ ص،السعدي
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وحسن التأمـل . يات اإليامنِّوَقُفهذا من أعظم م. ليتفهم مراد صاحبه منه

حة  يثمر صـ،ةَّ واآليات املتلو، ويسمع من اآليات املشهودة،ملا يرى العبد
 ،ومــالك ذلــك كلــه هــو أن ينقــل العبــد قلبــه مــن وطــن الــدنيا. البــصرية

 ، ويتـدبر معانيـه،ه عىل معاين القرآنّثم يقبل به كل. ويسكنه وطن اآلخرة
 ويأخذ نصيبه وحظه من كل آية مـن ،ل ألجلهِنزُ وما أ،ويفهم ما يراد منه

وصـلة إىل ه طريقـة خمتـرصة قريبـة سـهلة مذفهـ. آياته وينزهلا عىل داء قلبه
 .)١(وهي من أقرب الطرق لتدبر القرآن الكريم. الرفيق األعىل

 وما تدعو إليـه مـن علـوم اإليـامن r معرفة أحاديث النبيوكذلك * 
ام ازداد العبـد َّفكلـ .ياتـهِّالت اإليـامن ومقوِّصُحمـ وكل ذلـك مـن. وأعامله

لمـه  وقـد يـصل يف ع،معرفة بكتاب اهللا وسنة رسـوله ازداد إيامنـه ويقينـه
 .وإيامنه إىل مرتبة اليقني

 مـا  ومعرفـةrمعرفـة النبـي  :ومن طرق موجبات اإليامن وأسـبابه* 
 فـإن مـن عرفـه حـق ؛هو عليه من األخالق العالية، واألوصاف الكريمة

ْاملعرفة مل يرتب يف صدقه وصدق ما جاء به ََ من الكتاب والـسنة والـدين : ْ
 .احلق

ـــه*  ـــامن ودواعي ـــق : كـــر يف الكـــونالتف: ومـــن أســـباب اإلي يف خل
السموات واألرض، وما فيهن من املخلوقات املتنوعة، والنظـر يف نفـس 

ٌّ فـإن ذلـك داع قـوي؛اإلنسان وما هو عليه مـن الـصفات َ  لإليـامن، ملـا يف ٍ
َّهذه املوجودات من عظمة اخللق الدال عىل قدرة خالقهـا وعظمتـه  ومـا ،َ

 . ٢/٢٨ ، مدارج السالكني البن القيم:انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الـدال عـىل -  العقـولِّريُالذي حيـ - فيها من احلسن واالنتظام واإلحكام

 .سعة علم اهللا وشمول حكمته
وكذلك النظر إىل فقر املخلوقات كلها، واضطرارها إىل رهبا مـن كـل 

وذلـك يوجـب للعبـد  ... الوجوه، وأهنـا ال تـستغني عـن اهللا طرفـة عـني
 واالفتقـار إىل اهللا يف جلـب مـا حيتاجـه مـن ، وكثرة الدعاء،كامل اخلضوع

 ويوجب له قـوة التوكـل ، يرضه يف دينه ودنياها، ودفع ممنافع دينه ودنياه
وهبـذا . عىل اهللا، وشدة الطمع يف بـره، وإحـسانه، وكـامل الثقـة بوعـد اهللا

 .يتحقق اإليامن ويقوى
 .وكذلك التفكر يف كثرة نعم اهللا التي ال خيلو منها خملوق طرفة عني

 ومـن عـاىلاإلكثار مـن ذكـر اهللا تومن األسباب التي تقوي اإليامن * 
باللـسان، : الدعاء الذي هـو العبـادة، ويكـون هـذا الـذكر عـىل كـل حـال

فنصيب العبد من اإليامن عىل قدر نصيبه مـن . والقلب، والعمل، واحلال
 .هذا الذكر

الـدين اإلسـالمي   فإن؛معرفة حماسن اإلسالمًومن األسباب أيضا * 
القـه أمجـل عقائده أصـح العقائـد وأصـدقها، وأنفعهـا، وأخ: كله حماسن

وهبذا النظـر يـزين . األخالق، وأعامله وأحكامه أحسن األحكام وأعدهلا
 . وحيببه إليه،اهللا اإليامن يف قلب العبد

 ،االجتهـاد يف اإلحـسان يف عبــادة اهللاومـن أعظـم مقويـات اإليـامن * 
 فيجتهد العبـد يف عبـادة اهللا كأنـه يـشاهده فـإن مل ،واإلحسان إىل خلق اهللا

َيقو عىل ذ  فيجتهـد يف العمـل وإتقانـه ،لك استحرض أن اهللا يشاهده ويراهَْ
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 ويـصل يف ذلـك إىل ،وال يزال العبد جياهد نفسه حتى يقوى إيامنه ويقينـه

 ... فيذوق حالوة الطاعات،حق اليقني الذي هو أعىل مراتب اليقني
 والتـوايص بـاحلق، ،الـدعوة إىل اهللا وإىل دينـهومن مقويات اإليامن * 

َل العبد بنفسه ويكمل غريِّكمُ وبذلك يالصرب،بوالتوايص  ُ ِّ ُ  .هُ
 ،، والنفاقشعب الكفر االبتعاد عنومن أهم أسباب تقوية اإليامن * 

 .والفسوق والعصيان
 بعــد التقــرب إىل اهللا بالنوافــلومــن األســباب التــي تقــوي اإليــامن * 
 . وتقديم ما حيبه اهللا عىل كل ما سواه عند غلبة اهلوى،الفرائض

ــ*  ــهن ذلــك وم ــه، وتــالوة كالمــه، اخللــوة بــاهللا وقــت نزول ، ملناجات
ُ ثــم خــتم ذلــك ،والوقــوف بالقلــب والتــأدب بــأدب العبوديــة بــني يديــه ْ َ

 .باالستغفار والتوبة
 ، املخلـصنيجمالسة العلامء الـصادقنيومن األسباب املقوية لإليامن * 

َوالتقاط أطايب ثمرات كالمهم كام ينْتق َ  .ى أطايب الثمرُ
 االبتعاد عن كل سـبب حيـول بـني قلـب العبـد وبـني اهللامن ذلك و* 

 .)١(تبارك وتعاىل
ُومعرفة أسامء اهللا احلسنى بمراتبها الثالث هي من أعظم مقويات 

 واإليامن يرجع ،وصفاته هي أصل اإليامن  بل معرفة اهللا بأسامئه؛اإليامن
  ،  والتوضيح والبيان لشجرة اإليامن للسعدي،٣/١٧ ، البن القيم، مدارج السالكني:انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٢-٤٠ص
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 .إىل هذا األصل العظيم

ُ يل من األسامء احلسنى وذكرت وهلذا السبب وغريه مجعت ما يرس اهللا
ًلكل اسم دليال من الكتاب أو من السنة ثم عرضت هذه األسامء كلها 

بن باز الرئيس امة عبد العزيز بن عبد اهللا ّعىل سامحة شيخنا اإلمام العال
العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة 

 فام أقره أثبته، وما توقف عنه أو  ورمحه،ًاالعربية السعودية، جزاه اهللا خري
نفاه أسقطته حتى اجتمع يل أكثر من تسعة وتسعني من األسامء احلسنى 

ً ثم اخرتت من هذه األسامء تسعة وتسعني اسام )١(بأدلتها الرصحية ً
ًورشحتها رشحا خمترصا إال يف بعض األسامء فقد أطلت يف رشحها ألن  ً

ح هلذه األسامء من املصادر املعتمدة املقام يقتيض هذا ونقلت الرش
وخاصة ألهل التحقيق من أهل السنة كابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، 

السعدي رمحه اهللا رمحة واسعة،  مة عبد الرمحن بن نارصّوالشيخ العال
ُوقد قسمت هذا البحث . وهو ال شك من العلامء الذين نفع اهللا بعلمهم َّ

 :آليت عىل النحو اًمخسة عرش مبحثا
  .أسماء اهللا تعالى توقيفية: المبحث األول

  .أركان اإليمان باألسماء الحسنى: المبحث الثاني

  .أقسام ما يوصف به اهللا تعالى: المبحث الثالث

  .داللة األسماء الحسنى ثالثة أنواع: المبحث الرابع
ِّاملستعان، واملسعر، :  ومل أذكرها يف الرشحّ وأقرها،ومن األسامء التي عرضتها عىل سامحته)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والطيب، والوتر



 المقدمة

 

١٠ 
  .حقيقة اإللحاد في أسماء اهللا تعالى: المبحث الخامس
  .ء األسماء الحسنى أصٌل للعلمإحصا: المبحث السادس
  .أسماء اهللا تعالى كلها حسنى: المبحث السابع
أسماء اهللا تعالى منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره : المبحث الثامن

  .ومنها ما ال يطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله
  .اتمن أسماء اهللا الحسنى ما يكون داالً على عدة صف: المبحث التاسع
  .األسماء الحسنى التي ترجع إليها جميع األسماء والصفات: المبحث العاشر

أسماء اهللا وصفاته مختصة به واتفاق األسماء ال : المبحث الحادي عشر
  .يوجب تماثل المسميات
  .علمأمور ينبغي أن تُ: المبحث الثاني عشر
  .مراتب إحصاء أسماء اهللا الحسنى: المبحث الثالث عشر

  .تُحد بعدد األسماء الحسنى ال: الرابع عشرالمبحث 
 وال  وال تحريف،شرح أسماء اهللا الحسنى بال تعطيل،: المبحث الخامس عشر

  .تمثيل تكييف، وال
للجنة الدائمة للبحوث  .وختمت ذلك بفتاوى يف األسامء احلسنى

 .فتاء باململكة العربية السعوديةالعلمية واإل
هذا ما . سنى يف ضوء الكتاب والسنةوقد سميته رشح أسامء اهللا احل

ّيرس ٍفام كان من صواب فمن الواحد املنّان، وما كان من .  اهللاُ يل مجعهَ
ُ فمني ومن الشيطان واهللاُ بريء منه ورسولهأخط واهللاَ أسأل أن جيعل . ٌ

ًهذا العمل القليل خالصا لوجهه الكريم، مقربا جلامعه، وقارئه، وطابعه  ً
جيعله حجة لنا وال جيعله حجة علينا، وأن ينفع به   النعيم وأنتمن جنا

جامعه، ومن انتهى إليه إنه خري مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا 
ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم وصىل اهللا وسلم 



 المقدمة

  

١١ 
وخريته من خلقه، و أمينه عىل وحيه نبينا  وبارك عىل عبده ورسوله،

 ومن تبعهم بإحسان إىل ،اهللا وعىل آله وأصحابهوإمامنا حممد بن عبد 
 . وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم،يوم الدين

 . الفقري إىل اهللا تعاىل العبدكتبه
  .سعيد بن علي بن وهف القحطاني

 .هـ١٢/٧/١٤٠٩ ليلة السبت
 
 



 أسماء اهللا تعالى توقيفية

 

١٢ 
  أسماء اهللا تعالى توقيفية: المبحث األول

 وعىل هذا فيجب ، للعقل فيهاأسامء اهللا تعاىل توقيفية ال جمال
 ؛ فال يزاد فيها وال ينقص،الوقوف فيها عىل ما جاء به الكتاب والسنة

ألن العقل ال يمكنه إدراك ما يستحقه تعاىل من األسامء فوجب الوقوف يف 
َوال تقف ما ليس لك به علم إن السمع  [: ذلك عىل النص لقوله تعاىل َ َْ َّ ٌ ْ ََّ ِ ْ َ َِ ِ ِ َ ُ ْ َ َ

َوالبرص  َ َ ًوالفؤاد كل أولـئك كان عنه مسؤوالَْ ُ َْ َ ُ َ َ َْ َ َ َُ ِ ُ ُّ َّقل إن [: وقوله. )١(] ُْ ِ ْ َام حرم ـُ َّ َ َ
َريب الفواحش م ََ ِ َ َِّ ْ ِا ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغري الَ ْ َ َ َ ََ ِْ َ َ َ َ َ َْ ْ ِ َ ََ َْ ْحق وأن ترشكوا ـِْ ُْ ِ ُ َ َ َِّ

َ ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا عىل ا ِ ِبا َ َْ ُُ َْ ِّ ََ ً َ ُ ُ َِ ِ ْ ْ َ ما ال تعلمون ِ َ ُ ََ ْ َ وألن ؛ )٢(] َ
 حقه ى به نفسه جناية يفَّمَما س أو إنكار، به نفسهِّسمُتسميته تعاىل بام مل ي

 .)٣(واالقتصار عىل ما جاء به النص،تعاىل فوجب سلوك األدب يف ذلك
 
### 

 
  
  

 . ٣٦ :يةاآل ،سورة اإلرساء) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٣ :يةاآل ،سورة األعراف) ٢(
َالقواعد املثىل) ٣(  : وانظر،١٣ ص، للشيخ حممد بن صالح العثيمني،ُ يف صفات اهللا وأسامئه احلسنىُ

 . ١/١٦٢، بدائع الفوائد البن القيم



 أركان اإليمان باألسماء الحسنى

  

١٣ 
  أركان اإليمان باألسماء الحسنى: المبحث الثاني

 .اإليامن باالسم -١
 .اإليامن بام دل عليه االسم من املعنى -٢
 .اإليامن بام يتعلق به من اآلثار -٣

قدير .  عبادهٌفنؤمن بأن اهللا رحيم ذو رمحة وسعت كل يشء، ويرحم
 .)١(غفور ذو مغفرة ويغفر لعباده .ٍذو قدرة، ويقدر عىل كل يشء

 
### 

  

 . ٢٧ ص، لعبد العزيز السلامن،خمترص األجوبة األصولية رشح العقيدة الواسطية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 أقسام ما يوصف به اهللا تعالى

 

١٤ 
  أقسام ما يوصف به اهللا تعالى: المبحث الثالث

 :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل
 : عىل الرب تبارك وتعاىل أقسامًما جيري صفة أو خربا

 .ءذات، وموجود، ويش:  ما يرجع إىل نفس الذات كقولك:أحدها
 . ما يرجع إىل صفات معنوية كالعليم، والقدير، والسميع:الثاين

 .اقَّاخلالق، والرز:  ما يرجع إىل أفعاله نحو:الثالث
 إذ ال ؛ً والبد من تضمنه ثبوتا، ما يرجع إىل التنزيه املحض:الرابع

 .كامل يف العدم املحض كالقدوس السالم
دال عىل مجلة أوصاف  وهو االسم ال، ومل يذكره أكثر الناس:اخلامس

 ، بل هو دال عىل معناه ال عىل معنى مفرد،نةَّيَعُعديدة ال ختتص بصفة م
متعددة   فإن املجيد من اتصف بصفات؛املجيد، العظيم، الصمد: نحو

 ولفظه يدل عىل هذا فإنه موضوع للسعة، والكثرة، ،من صفات الكامل
رب (( ومنه. ًناقة علفا وأجمد ال،)١(فارعوالزيادة، فمنه استمجد املرخ وال

ِ صفة للعرش لسعته وعظمه ورشفه))العرش املجيد ِ وتأمل كيف جاء  .)٢(َِ
 ألنه ؛r بطلب الصالة من اهللا عىل رسوله كام علمناه ًهذا االسم مقرتنا

 فأتى يف هذا ،يف مقام طلب املزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه
ُاملرخ )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ ِشجر رسيع الوري: َ ْ ٌَ ٍيف كل شجر نار، واستمجد (: ويف املثل. ُ َاملرخ والعفارِّ ُ ْ ُوالعفار، )َ َ :

 ).مرخ(، مادة  الصحاح يف اللغة. وهو األعىل،الزند
 عىل ر واجل،Uالرفع عىل أنه صفة للرب : املجيد فيه قراءتان(( :قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه) ٢(

 . ٤/٤٩٧ ،)) وكالمها معنى صحيح،أنه صفة للعرش
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١٥ 
 وارمحني إنك أنت الغفور اغفر يل: املطلوب باسم تقتضيه كام تقول

 فهو راجع إىل املتوسل إليه ،َ وال حيسن إنك أنت السميع البصري،الرحيم
ومنه احلديث .  وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه،بأسامئه وصفاته

 :ومنه ،)٢( بياذا اجلالل واإلكرام)١(ُّألظوا :الذي يف املسند والرتمذي
 اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت املنان بديع السموات

 ،فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده، )٣(واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام
 وما أحق ، فهو توسل إليه بأسامئه وصفاته،انه إال هو املنَّوأنه الذي ال إل

 وهذا باب عظيم من أبواب ، عند املسؤولًذلك باإلجابة وأعظمه موقعا
ِوقد فت،التوحيد أرشنا إليه إشارة  َّح ملن برصُ ولنرجع إىل املقصود  .ه اهللاَ

فالعظيم من اتصف . وهو وصفه تعاىل باالسم املتضمن لصفات عديدة
هو :  قال ابن عباس،وكذلك الصمد. ت كثرية من صفات الكاملبصفا

هو السيد الذي انتهى :  وقال ابن وائل،دهد يف سؤَلُمَالسيد الذي ك
ُأي الزموه: ّ ألظوا) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ ُ واثبتوا،ْ ُ ِ وأكثروا من قوله والتلفظ به يف دعائكم، عليهْ ِ ُِ ُّ َ َّ ُ ُّألظ باليشء يلظ : يقال. ْ َِّ ُ َ َ

َإلظاظا إذا لزمه ِ َ ًْ  ٠)لظظ(مادة  ،األثرو  احلديث النهاية يف غريب.َ وثابر عليه،َ
، ٤/١٧٧، وأمحد يف املسند، ٣٥٢٥، برقم ٩١أخرجه الرتمذي يف كتاب الدعوات، باب ) ٢(

وصححه األلباين . ووافقه الذهبي. ))صحيح اإلسناد((: ، وقال١/٤٩٩ستدرك، واحلاكم يف امل
 .١١٥٨، ويف صحيح اجلامع، برقم ١٥٣٦يف الصحيحة، برقم 

، والرتمذي يف كتاب الدعوات، باب ١٤٩٥أخرجه أبو داود يف كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم ) ٣(
، والنسائي ٣٨٥٨هللا األعظم، برقم ، وابن ماجه يف كتاب الدعاء، باب اسم ا٣٥٤٤، برقم ٩٩

، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن ١٢٩٨يف كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، برقم 
 .١٤٩٥أيب داود، برقم 
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١٦ 
الذي : الذي ليس فوقه أحد وكذلك قال الزجاج: وقال عكرمة. دهدؤُس

ال خالف : وقال ابن األنباري. صمد له كل يشء ينتهي إليه السؤدد فقد
 إليه ُدُمْصَ الذي ي، الصمد السيد الذي ليس فوقه أحدَّنأبني أهل اللغة 

يدل عىل هذا فإنه من اجلمع  واشتقاقه. الناس يف حوائجهم وأمورهم
د وهذا دوالقصد الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤ

 : أصله يف اللغة كام قال
   بخير بني أسدير الناعكَب الَأ

 
  دم الص وبالسيِدمسعوٍدو بن بعمِر 

 ، الجتامع قصد القاصدين إليه؛ أرشافها بالصمديِّمَسُوالعرب ت 
 .واجتامع صفات السيادة فيه

 ، صفة حتصل من اقرتان أحد االسمني والوصفني باآلخرالسادس
احلميد الغني احلميد، العفو القدير، : وذلك قدر زائد عىل مفردهيام نحو

 فإن ؛وهكذا عامة الصفات املقرتنة واألسامء املزدوجة يف القرآن .املجيد
 واجتامع الغنى مع احلمد كامل آخر فله ، واحلمد كذلك،الغنى صفة كامل

 القدير، ّثناء من غناه، وثناء من محده، وثناء من اجتامعهام، وكذلك العفو
وأما .  أرشف املعارفواحلميد املجيد، والعزيز احلكيم، فتأمله فإنه من

صفات السلب املحض فال تدخل يف أوصافه تعاىل إال أن تكون متضمنة 
 والسالم املتضمن ، كاألحد املتضمن النفراده بالربوبية واإلهلية:لثبوت

 وكذلك اإلخبار عنه بالسلوب هو ،لرباءته من كل نقص يضاد كامله
َال تأخذه سن [:  كقوله تعاىلًلتضمنها ثبوتا ُ َِ ُ ُ ْ ٌة وال نومَ ْ ََ َ فإنه متضمن ، )١(] ٌ

  .٢٥٥: سورة البقرة، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  أقسام ما يوصف به اهللا تعالى

  

١٧ 
ٍوما مسنا من لغوب [:  وكذلك قوله تعاىل،وميتهّلكامل حياته وقي ُ ُّ ِ َ َّ َ َ َ [)١( ،

َوما يعزب عن [:وكذلك قوله،متضمن لكامل قدرته ُ ْ َُ َ ِربك من مثقال َ َ ْ ِّ َِّ َ ِّ  
ٍذرة َّ ْمل يلد ومل يولد [:وكذلك قوله، متضمن لكامل علمه)٢(] َ َْ ُ َْ َْ ََ ِ [)٣( ،

ٌومل يكن له كفوا أحد[:هوكذلك قول، وغناهِِهتَّيِدَمَمتضمن لكامل ص َ ً ُ ََ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ[)٤( ،  
ُال تدركه [: وكذلك قوله تعاىل.  وأنه ال نظري له،ده بكاملهُّمتضمن لتفر ُ ِ ْ ُ َّ

ُاألبصار َ ْ  ،جل عن أن يدرك بحيث حياط به وأنه ، متضمن لعظمته)٥(] َ
 .)٦(رد يف كل ما وصف به نفسه من السلوبّوهذا مط

 

  .٣٨: سورة ق، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦١: سورة يونس، اآلية) ٢(
  .٣: سورة اإلخالص، اآلية) ٣(
  .٤: خالص، اآليةسورة اإل) ٤(
  .١٠٣: سورة األنعام، اآلية) ٥(
جيب أن يعلم هنا أمور، وذكر عرشين فائدة تكتب بامء : ، ثم قال١٦١-١/١٥٩بدائع الفوائد، ) ٦(

  .١٧٠-١/١٥٩الذهب فارجع إليها يف 



  داللة األسماء الحسنى ثالثة أنواع

 

١٨ 
  :داللة األسماء الحسنى ثالثة أنواع: ملبحث الرابعا

ُأسامء اهللا كلها حسنى، وكلها تدل عىل الكامل املطلق واحلمد املطلق، 
 وكلها مشتقة من أوصافها، فالوصف فيها ال ينايف العلمية، والعلمية ال

 :تنايف الوصف، وداللتها ثالثة أنواع
 .  االسم بجميع مدلولهنا إذا فرسداللة مطابقة
ُّوداللة تضمن  . إذا فرسناه ببعض مدلولهَ
 إذا استدللنا به عىل غريه من األسامء التي يتوقف هذا وداللة التزام

.  داللته عىل الرمحة والذات داللة مطابقةالرمحن(( ًفمثال. االسم عليها
األسامء   ألهنا داخلة يف الضمن، وداللته عىل؛عىل أحدمها داللة تضمنو

ة، والقدرة، دارالتي ال توجد الرمحة إال بثبوهتا كاحلياة، والعلم، واإل
ونحوها داللة التزام، وهذه األخرية حتتاج إىل قوة فكر وتأمل، ويتفاوت 

ما يدل فالطريق إىل معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ و فيها أهل العلم،
ًعليه من املعنى وفهمته فهام جيدا . ر فيام يتوقف عليه وال يتم بدونهَّكَفَ ف،ً

 فدالالهتا الثالث كلها ،وهذه القاعدة تنفعك يف مجيع النصوص الرشعية
 .)١(حجة ألهنا معصومة حمكمة

 
  
### 

  
 .١٣٢ ص، للشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي رمحه اهللا،توضيح الكافية الشافية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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١٩ 
  حقيقة اإللحاد في أسماء اهللا تعالى: المبحث الخامس

 إما بإثبات املشاركة فيها :امليل هبا عن االستقامةوحقيقة اإلحلاد فيها هو 
ال  ٍألحد من اخللق، كإحلاد املرشكني الذين اشتقوا آلهلتهم من صفات اهللا ما

يصلح إال هللا، كتسميتهم الالت من اإلله، والعزى من العزيز، ومناة من 
ان، وكل مرشك تعلق بمخلوق اشتق ملعبوده من خصائص الربوبية  املنَّ

ادية الذين من حتًوأعظم اخللق إحلادا طائفة اال.  له عبادتهرَّة ما برواإلهلي
إن الرب عني املربوب، فكل اسم ممدوح أو مذموم يطلق عىل اهللا : قوهلم

وإما أن يكون اإلحلاد بنفي صفات . ً كبرياًعندهم، تعاىل اهللا عن قوهلم علوا
 عنهم، وإما عتفر كام فعل اجلهمية ومن ،اهللا وإثبات أسامء ال حقيقة هلا

ًبجحدها وإنكارها رأسا إنكارا لوجود اهللا  ، كام فعل زنادقة الفالسفة،ً
 .)١(فهؤالء امللحدون قد انحرفوا عن الرصاط املستقيم ويمموا طرق اجلحيم

ُ األسامء ِِ َو [ :قال تعاىل: قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل َ ْ َحسنى فادعوه هبا ـْ الَ ِْ ُ ُ ْ َُ َ
ْوذروا  ُ َ َالذين يلحدون يف أسمآئه سيجزون ما كانوا يعملونَ َ َُ ْ ََّ َ َ ُ َ َ ْ ُْ ْ ْ َْ ُ َ َ ُِ ِ ِ َِ واإلحلاد يف ، )٢(] ِ
 وهو مأخوذ ، الثابت هلال هبا وبحقائقها ومعانيها عن احلقوو العدأسامئه ه

 فمنه اللحد وهو الشق يف جانب القرب ،)ل ح د(دل عليه مادته تمن امليل كام 
. د يف الدين املائل عن احلق إىل الباطلِلحُمـْ ومنه ال،الذي قد مال عن الوسط

ومنه  .فيه ما ليس منه امللحد املائل عن احلق املدخل :يتِّكِّقال ابن الس
ًولن جتد من دونه ملتحدا [: وقوله تعاىل. امللتحد وهو مفتعل من ذلك َ ََ ُ َْ َُ ِ ِ ِ ِ َ [)٣( 
 . ٣٣ ص،لسابقاملرجع ا) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٨٠ :يةاآل ،سورة األعراف) ٢(
 . ٢٧ :يةاآل ،سورة الكهف) ٣(



 ماء اهللا تعالى حقيقة اإللحاد في أس

 

٢٠ 
. أي من تعدل إليه وهترب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غريه

 هذا فاإلحلاد يف َفِرُإذا ع.  فالن إذا عدل إليهالتحد فالن إىل: تقول العرب
 :أسامئه تعاىل أنواع

َّ أن تسمى األصنام هبا كتسميتهم الالت من اإلله:أحدها  والعزى ،ُ
 فإهنم عدلوا ؛ وهذا إحلاد حقيقة،ًوتسميتهم الصنم إهلا. من العزيز

 .بأسامئه إىل أوثاهنم وآهلتهم الباطلة
 وتسمية ،ًبجالله كتسمية النصارى له أبا بام ال يليق ته تسمي:الثاين

 . أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك،ًالفالسفة له موجبا بذاته
 كقول أخبث ، وصفه بام يتعاىل عنه ويتقدس من النقائص:ثالثها
ُيد  [: وقوهلم. إنه اسرتاح بعد أن خلق خلقه: وقوهلم. إنه فقري: اليهود َ

ِمغلولة غلت أيدهي  ِ ا ِ ْ ََ ْ َّ َ ُُ ٌ ْم ولعنوا بام قالواْ َ ُْ َُ ِ ُ ِ َ وأمثال ذلك مما هو إحلاد يف ، )١(] ْ
 .أسامئه وصفاته

كقول من يقول من ،ئقهااتعطيل األسامء عن معانيها وجحد حق:ورابعها
ظ جمردة ال تتضمن صفات وال معاين فيطلقون عليه إهنا ألفا:اجلهمية وأتباعهم

ال حياة له، : اسم السميع،والبصري،واحلي،والرحيم،واملتكلم،واملريد، ويقولون
ة تقوم به وهذا من أعظم اإلحلاد داروال سمع له، وال برص له، وال كالم، وال إ

ئك أعطوا  فإن أول؛ً، ورشعا، ولغة، وفطرة، وهو يقابل إحلاد املرشكنيًفيها عقال
 ،أسامءه وصفاته آلهلتهم وهؤالء سلبوه صفات كامله وجحدوها وعطلوها

 فمنهم ، ثم اجلهمية وفروخهم متفاوتون يف هذا اإلحلاد،فكالمها ملحد يف أسامئه
ًوكل من جحد شيئا مما وصف اهللا به نفسه أو وصفه . الغايل واملتوسط واملنكوب

 . ٦٤ : اآلية،سورة املائدة) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٢١ 
 .يستكثر أو لّلبه رسوله فقد أحلد يف ذلك فليستق

 تشبيه صفاته بصفات خلقه تعاىل اهللا عام يقول املشبهون :وخامسها
 فإن أولئك نفوا صفة ،فهذا اإلحلاد يف مقابلة إحلاد املعطلة. ً كبرياًعلوا

كامله وجحدوها، وهؤالء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم اإلحلاد 
ه عن ه القائمني بسنتتَّ وبرأ اهللا أتباع رسوله وورث،وتفرقت هبم طرقه

 ومل جيحدوا صفاته، ومل ذلك كله فلم يصفوه إال بام وصف به نفسه،
ًومل يعدلوا هبا عام أنزلت عليه لفظا وال معنىيشبهوها بصفات خلقه،   ؛ً

بل أثبتوا له األسامء والصفات ونفوا عنه مشاهبة املخلوقات فكان إثباهتم 
ه حتى كأنه ّشب ال كمن ،ًتنزهيهم خاليا من التعطيلو ،ًبريئا من التشبيه

 .ًل حتى كأنه ال يعبد إال عدماَّ أو عط،ًيعبد صنام
 ، كام أن أهل اإلسالم وسط يف امللل،حلوأهل السنة وسط يف النِّ

توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة ال رشقية وال غربية 
. سه نار نور عىل نور هيدي اهللا لنوره من يشاءس ولو مل متءُيكاد زيتها ييض

ل لنا السبيل إىل الوصول إىل ِّهَسُ وي،نسأل اهللا تعاىل أن هيدينا لنورهف
 .)١( إنه قريب جميب،مرضاته ومتابعة رسوله

 وقد ذكر رمحه اهللا ،١٧٠-١/١٦٩ ،ً البن القيم رمحه اهللا تعاىل بترصف يسري جدا،بدائع الفوائد) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فائدة مضافة إىل القاعدة التي فهذه عرشون(( :ُعرشين فائدة يف أسامء اهللا احلسنى قال يف هنايتها

سامء  ثم ارشح األ، فعليك بمعرفتها ومراعاهتا،يف أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعاىلهبا بدأنا 
ًاحلسنى إن وجدت قلبا عاقال  فجناب ، وإال فالسكوت أوىل بك،ً قابالً، وحمالً قائالً، ولساناً

ٌوفوق كل ذي علم عليم [ه املقال  أو يعرب عن، مما خيطر بالبالّ وأعزّالربوبية أجل ِ ِ َِ ْ ٍَ ْ ِّ ُ َ  حتى ينتهي ] َ
ُوعسى اهللا أن يعني بفضله عىل تعليق رشح األسامء احلسنى . ًالعلم إىل من أحاط بكل يشء علام

 فهو املنان بفضله واهللا ، اإلحلاد يف أسامئه وتعطيل صفاتهنً بريئا م،ًمراعيا فيه أحكام هذه القواعد
 .١٧٠-١/١٥٩ ، بدائع الفوائد: وانظر.)) ذو الفضل العظيم



  إحصاء األسماء الحسنى أصل للعلم

 

٢٢ 
  إحصاء األسماء الحسنى أصٌل للعلم: المبحث السادس

ٌإحصاء األسامء احلسنى والعلم هبا أصل للعلم بكل معلوم  فإن ،ُ
ّإما علم بام كونه أو علم . ًىل أو أمرا له تعاًاملعلومات سواه إما أن تكون خلقا

 ومها مرتبطان هبا ، ومصدر اخللق واألمر عن أسامئه احلسنى،بام رشعه
 وهذا كله ، فاألمر كله مصدره عن أسامئه احلسنى،ارتباط املقتىض بمقتضيه

حسن ال خيرج عن مصالح العباد، والرأفة، والرمحة هبم، واإلحسان إليهم 
 فأمره كله مصلحة، وحكمة، ورمحة، ،ه وهناهم عنههم بام أمرهم بليمبتك

 وفعله كله ال خيرج عن ، إذ مصدره أسامؤه احلسنى؛ُولطف، وإحسان
العدل، واحلكمة، واملصلحة، والرمحة، إذ مصدره أسامؤه احلسنى فال تفاوت 

ًيف خلقه، وال عبث، ومل خيلق خلقه باطال، وال سدى، وال عبثا ً ُ ً. 
 فوجود من سواه تابع لوجوده ه، فبإجيادن كل موجود سواهأوكام 

 فكذلك العلم هبا أصل للعلم بكل ما سواه ،تبع املفعول املخلوق خلالقه
 فمن أحىص أسامءه كام ،فالعلم بأسامئه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم

 إذ إحصاء أسامئه أصل إلحصاء ؛ينبغي للمخلوق أحىص مجيع العلوم
 وتأمل صدور ،تضاها ومرتبطة هبا ألن املعلومات هي من مق؛كل معلوم

ًجتد فيها خلال وال   وهلذا ال؛اخللق واألمر عن علمه وحكمته تعاىل
 ألن اخللل الواقع فيام يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون جلهله به ؛ًتفاوتا

 فال يلحق فعله ،وأما الرب تعاىل فهو العليم احلكيم. أو لعدم حكمته
 .)١( وال تناقضوال أمره خلل، وال تفاوت،
 . ١/١٦٣ ،بدائع الفوائد البن القيم) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٢٣ 
  أسماء اهللا كلها حسنى: المبحث السابع
 وقد تقدم أن ،ً ليس فيها اسم غري ذلك أصال،ُأسامء اهللا كلها حسنى

من أسامئه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو اخلالق، والرازق، واملحيي، 
 وهذا يدل عىل أن أفعاله كلها خريات حمض ال رش فيها، ألنه ،واملميت
 وهذا ،ُ ومل تكن أسامؤه كلها حسنى، له منه اسمّرش الشتقلو فعل ال

ال و ، فكام ال يدخل يف صفاته وال يلحق ذاته، فالرش ليس إليه،باطل
ًضاف إليه فعال وال وصفاُ ال ي، فالرش ليس إليه،يدخل يف أفعاله  وإنام ،ً

 فالرش قائم بمفعوله ،وفرق بني الفعل واملفعول. يدخل يف مفعوالته
َ هذا فإنه خفي عىل كثري من ْ فتأمل، ال بفعله الذي هو فعله،لهاملباين  ِ َ

 وهدى اهللا أهل احلق ملا ،ٌت فيه أفهامَّ وضل،ٌت فيه أقدامَّاملتكلمني وزل
 .)١( واهللا هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم،اختلفوا فيه بإذنه

 
### 

 
  
  

  .١/١٦٣ ،بدائع الفوائد البن القيم) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 يره أسماء اهللا منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغ

 

٢٤ 
اً ومقترناً بغيره أسماء اهللا تعالى منها ما يطلق عليه مفرد: المبحث الثامن

  ومنها ما ال يطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله
ًإن أسامءه تعاىل منها ما يطلق عليه مفردا ومقرتنا  بغريه وهو غالب ً

فالقدير، والسميع، والبصري، والعزيز، واحلكيم، وهذا يسوغ . األسامء
ُيا عزيز يا حليم،:  فتقول،ً ومقرتنا بغريهً به مفرداىَدعُ ينأ ُ يا غفور يا ُ

ُرحيم، وأن يفرد كل اسم وكذلك يف الثناء عليه واخلرب عنه بام يسوغ لك 
 . اإلفراد واجلمع

 بمقابله كاملانع، والضار، ًومنها ما ال يطلق عليه بمفرده بل مقرونا
ُواملنتقم، فال جيوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون باملعطي، والنافع، 

ُ النافع، املنتقمُّانع، الضار فهو املعطي امل،ّوالعفو ّ العفو، املعزُ ، ألن ّ املذلّ
 ألنه يراد به أنه املنفرد ؛الكامل يف اقرتان كل اسم من هذه بام يقابله

ًبالربوبية، وتدبري اخللق، والترصف فيهم عطاء، ومنعا، ونفعا، ورضا،  ً ً ً
ًوعفوا، وانتقاما اإلرضار، وأما أن يثنى عليه بمجرد املنع، واالنتقام، و. ً

 . فال يسوغ
 األسامء منها جمرى االسم الواحد الذي ىرُفهذه األسامء املزدوجة جت

دت جارية جمرى ّ فهي وإن تعد،يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض
  فاعلمهة، ولذلك مل جتئ مفردة ومل تطلق عليه إال مقرتن؛االسم الواحد

ُ يا مذل، يا ضار، يا مانع، وأخربت بذلفلو قلت(( ُّ ًك مل تكن مثنيا عليه ُُ
 .)١(ًوال حامدا له حتى تذكر مقابلها

 . ١/١٦٧ ، البن القيم رمحه اهللا تعاىل،بدائع الفوائد) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



  من أسماء اهللا الحسنى ما يكون داالً على عدة صفات

  

٢٥ 
  من أسماء اهللا الحسنى ما يكون داالً على عدة صفات:المبحث التاسع

ًمن أسامئه احلسنى ما يكون داال عىل : قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا ُ
ًويكون ذلك االسم متناوال جلميعها تناول االسم الدال . عدة صفات

كاسمه العظيم، واملجيد، والصمد، كام قال ... صفة الواحدة هلاعىل ال
الصمد السيد الذي قد : ابن عباس فيام رواه عنه ابن أيب حاتم يف تفسريه

َكمل يف سؤدده، والرشيف الذي قد كمل يف رشفه، والعظيم الذي قد  ُ َ
كمل يف عظمته، واحلليم الذي قد كمل يف حلمه، والعليم الذي قد كمل 

كمل يف قد ه، واحلكيم الذي قد كمل يف حكمته، وهو الذي يف علم
 ليس ،وهذه صفته ال تنبغي إال له. أنواع رشفه وسؤدده وهو اهللا سبحانه

. هذا لفظه. ًله كفوا أحد، وليس كمثله يشء، سبحان اهللا الواحد القهار
َ خفي عىل كثري ممن تعاطاوهذا مم َ ِ ى الكالم يف تفسري األسامء احلسنى، َ
ط هبذا ُ فمن مل حي، االسم بدون معناه، ونقصه من حيث ال يعلمَّففرس

 .)١(ًعلام بخس االسم األعظم حقه وهضمه معناه فتدبره
 

### 

رصف  بت، نرش مكتبة الرياض احلديثة،١/١٦٨ ، لإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل،بدائع الفوائد) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ًيسري جدا
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٢٦ 
  األسماء الحسنى التي ترجع إليها جميع األسماء والصفات:المبحث العاشر

ن هذه أاعلم : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف تفسري سورة الفاحتة
 اشتملت عىل أمهات املطالب العالية أتم اشتامل، وتضمنتها السورة

بثالثة  -  تبارك وتعاىل -  فاشتملت عىل التعريف باملعبود،أكمل تضمن
أسامء مرجع األسامء احلسنى، والصفات العليا إليها، ومدارها عليها 

ُوالرمحن ، َّوالرب ، اهللا: وهي َّ. 
ُإياك نعبد [ـ لرمحة، فُوبنيت السورة عىل اإلهلية، والربوبية، وا ُ ْ َ َ َّ  مبني ] ِ

ُإياك نستعني [ اإلهلية، وعىل  ِ َ ْ ََّ َ  عىل الربوبية، وطلب اهلداية إىل الرصاط ] ِ
 فهو املحمود يف:  واحلمد يتضمن األمور الثالثة.املستقيم بصفة الرمحة

   وتضمنت. ..ورمحته، والثناء واملجد كامالن جلده إهليته، وربوبيته،
 :إثبات النبوات من جهات عديدة - يعني سورة الفاحتة -

ًفال يليق به أن يرتك عباده سدى مهال . رب العاملني((كون اهللا  - ١ ََ ُ
َال يعرف ِّ هم ما ينفعهم يف معاشهم، ومعادهم، وما يرضهم فيهام فهذا ُ
ٌهضم ْ  وما قدره حق قدره ، ونسبة الرب تعاىل إىل ما ال يليق به، للربوبيةَ

 .من نسبة إليه
 وهو املألوه املعبود وال سبيل للعباد إىل معرفة اهللا((من اسم  - ٢

 . الصالة والسالممعبادته إال من طريق رسله عليه
فإن رمحته متنع إمهال عباده، وعدم تعريفهم  الرمحن((من اسمه  - ٣

 حقه عرف أنه الرمحن(( ْفمن أعطى اسم. ا ينالون به غاية كامهلمم
متضمن إلرسال الرسل، وإنزال الكتب، أعظم من تضمنه إنزال الغيث، 
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٢٧ 
وإنبات الكأل، وإخراج احلب، فاقتضاء الرمحة ملا حتصل به حياة القلوب 

 لكن ،واألرواح أعظم من اقتضائها ملا حتصل به حياة األبدان واألشباح
وأدرك منه .  البهائم والدوابّبون إنام أدركوا من هذا االسم حظوحجامل
ُأول  .)١(…ًو األلباب أمرا وراء ذلكُ

واشتملت سورة الفاحتة عىل أنواع التوحيد الثالثة التي اتفقت عليها 
 :وهي. الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم

ِّسم - التوحيد العلمي - ١  - ي بذلك لتعلقه باألخبار واملعرفةُ
 .توحيد األسامء والصفات((ـًويسمى أيضا ب

ِّسم - التوحيد القصدي اإلرادي - ٢ َي بذلك لتعلقه بالقصد ُ
اإلهلية يف توحيد يف الربوبية، وتوحيد :  وهذا الثاين نوعان- واإلرادة

 .فهذه ثالثة أنواع
فمداره عىل إثبات ] توحيد األسامء والصفات[فأما التوحيد العلمي 

ل، وعىل نفي التشبيه، واملثال، والتنزيه عن العيوب صفات الكام
 : وقد دل عىل هذا شيئان،والنقائص

 .مفصل - ب .    جممل –أ 
 .أما املجمل فإثبات احلمد هللا سبحانه -أ 

 اإلهلية، والربوبية، والرمحة، وامللك(( وأما املفصل فذكر صفة  - ب
 .وعىل هذه األربعة مدار األسامء والصفات

 وذكر بعد ذلك رمحه اهللا تعاىل جهات عديدة لتضمن سورة الفاحتة ،١/٨ ،مدارج السالكني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ُقترص عىل ما خيتص باألسامء احلسنىأ يإلثبات النبوات ولكن
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٢٨ 
 تضمن احلمد لذلك فإن احلمد يتضمن مدح املحمود فأما* 

فال . بصفات كامله، ونعوت جالله، مع حمبته والرضا عنه، واخلضوع له
ًيكون حامدا من جحد صفات املحمود، وال من أعرض عن حمبته 

 وكلام ،واخلضوع له، وكلام كانت صفات املحمود أكثر كان محده أكمل
 .سبهانقص من صفات كامله نقص من محده بح

 ؛ًوهلذا كان احلمد كله هللا محدا ال حيصيه سواه لكامل صفاته وكثرهتا
ًوألجل هذا ال حييص أحد من خلقه ثناء عليه ملا له من صفات الكامل  ٌ ُ

اللهم إين أعوذ برضاك r :كام قال . ونعوت اجلالل التي ال حيصيها سواه
ًمن سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك ال أحيص ثناء ع ليك أنت ُ

 .فهذه داللة عىل توحيد األسامء والصفات ..)١(كام أثنيت عىل نفسك
 أي عىل األسامء والصفات(( وأما داللة األسامء اخلمسة عليها* 
 : فمبني عىل أصلنيوالرب، والرمحن، والرحيم، وامللكاهللا، ((: وهي

 أسامء الرب تبارك وتعاىل دالة عىل صفات كامله فهي :األصل األول
ْ إذ ؛ُ وبذلك كانت حسنى،فهي أسامء وهي أوصاف. مشتقة من الصفات

ًلو كانت ألفاظا ال معاين فيها مل تكن حسنى، وال كانت دالة  ح عىل مدًُ
قوع أسامء االنتقام، والغضب يف مقام الرمحة  ولساغ و،وال كامل

اللهم إين ظلمت نفيس فاغفر إنك أنت  :واإلحسان، وبالعكس فيقال
واللهم أعطني فإنك أنت الضار املانع، ونحو ذلك، تعاىل اهللا عام . املنتقم

 .ً كبرياًيقول الظاملون علوا
 .٤٨٦أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب ما يقال يف الركوع والسجود، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٢٩ 
ْوذروا  [:ُونفي معاين األسامء احلسنى من أعظم اإلحلاد فيها قال تعاىل ُ َ َ

َالذين يلحدون يف أسمآئه سيجزون ما كانوا يعملون َ َُ ْ ََّ َ َ ُ َ َ ْ ُْ ْ ْ َْ ُ َ َ ُِ ِ ِ َِ وألهنا لو مل ؛ )١(] ِ
. اهببمصادرها ويوصف ٍتدل عىل معان وأوصاف مل جيز أن خيرب عنها 

. rلكن اهللا أخرب عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله 
َّإن ا [: كقوله تعاىل ِ هو الرزاق ذو القوة ال َ ِ َّ َ ُُ ُْ ُ َّ ُمتنيـَّْ ِ ِفعلم أن ، )٢(] َ  يلقوا((ُ

ُ العزة ِ   ِ َ [: وكذلك قوله تعاىل. من أسامئه ومعناه املوصوف بالقوة َّ ِ ْ  
ًمجيعا ِ ً العزة، فلوال ثبوت القوة والعزة مل يسم قويا، والفالعزيز من له، )٣(] َ َّ ُ 
ِأنزله بعلمه [ : وكذلك قوله تعاىل،ًعزيزا ِ ِْ َِ ُ َ وأمجع املسلمون أنه لو ... )٤(] َ

حلف بحياة اهللا، أوسمعه، أو برصه، أو قوته أو عزته، أو عظمته انعقدت 
 . منها أسامؤهْتَّشتقا ألن هذه صفات كامله التي ؛يمينه وكانت مكفرة

ُوأيضا لو مل تكن أسامؤه مشتملة عىل معان وصفات مل يسغ أن خيرب ٍ ً 
 فإن ثبوت ؛يسمع، ويرى، ويعلم، ويقدر، ويريد :فال يقال. عنه بأفعاهلا

 فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت ،أحكام الصفات فرع ثبوهتا
 واإلحلاد ، فنفي معاين أسامئه سبحانه من أعظم اإلحلاد فيها...حكمها

 .فيها أنواع هذا أحدها
 عىل الذات ّكام يدل االسم من أسامئه تبارك وتعاىل :األصل الثاين

ْ عليه داللتني أخريني ّه يدلّ فإن؛ منها باملطابقةّوالصفة التي اشتق ََ ُ
 . ١٨٠ : اآلية،سورة األعراف) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٨ : اآلية،سورة الذاريات) ٢(
 . ١٠ : اآلية،سورة فاطر) ٣(
 . ١٦٦:  اآلية،سورة النساء) ٤(
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٣٠ 
 .بالتضمن واللزوم

الذات املجردة عن  فيدل عىل الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك عىل
 .ُالصفة، ويدل عىل الصفة األخرى باللزوم

 . يدل عىل ذات الرب وسمعه باملطابقةالسميع(( فإن اسم
اسم  وعىل الذات وحدها وعىل السمع وحده بالتضمن، ويدل عىل

 ولكن ،وكذلك سائر أسامئه وصفاته.  وصفة احلياة بااللتزاماحلي((
 ..يتفاوت الناس يف معرفة اللزوم وعدمه

 عىل مجيع األسامء ٌّدال اهللا((إذا تقرر هذان األصالن فاسم  * 
ُاحلسنى والصفات الع  والتضمن، املطابقة،(( ال بالدالالت الثالثُ

 .واللزوم
فإنه دال عىل إهليته املتضمنة لثبوت صفات اإلهلية له، مع نفي 

يعني أن اهللا اإلله احلق وحده ال رشيك  - وصفات اإلهلية. أضدادها عنه
 هي صفات الكامل املنزهة عن التشبيه والتمثيل، وعن العيوب - له

ُألسامء احلسنى إىل هذا االسم  وهلذا يضيف اهللا تعاىل سائر ا،والنقائص
ُاألسامء  ِِ َو [ : كقوله تعاىل،العظيم َ ْ َحسنىـْ الَ ْ الرمحن، ((: ويقال ] ُ

 من أسامء اهللا وال والرحيم، والقدوس، والسالم، والعزيز، واحلكيم
 .ونحو ذلك. سامء العزيز وال من أ،اهللا من أسامء الرمحن: يقال

َفعلم أن اسمه ِ  ٌّ مستلزم جلميع معاين األسامء احلسنى، دالاهللا(( ُ
ُعليها باإلمجال، واألسامء احلسنى تفصيل، وتبيني لصفات اإلهلية التي 



 األسماء الحسنى التي ترجع إليها جميع األسماء والصفات

  

٣١ 
ً عىل كونه مألوها معبودا، ٌّ دالاهللا((واسم ، اهللا((اشتق منها اسم    ُ َ ـ   َ ً

ًيام، خضوعا وفزعا إليه يف احلوائج ًاخلالئق حمبة، وتعظ ً النوائب، وذلك وً
وإهليته . مستلزم لكامل ربوبيته ورمحته، املتضمنني لكامل امللك واحلمد

إذ يستحيل . وربوبيته، ورمحانيته، وملكه، مستلزم جلميع صفات كامله
ثبوت ذلك ملن ليس بحي، وال سميع، وال بصري، وال قادر، وال متكلم، 

ٍوال فعال  .ملا يريد، وال حكيم يف أفعاله َّ
 .اهللا((أخص باسم : وصفات اجلالل واجلامل * 
 والنفع، والعطاء واملنع، ّد بالرضّوصفات الفعل، والقدرة، والتفر * 

 .ّالرب(( وكامل القوة، وتدبري أمر اخلليقة أخص باسم ،ونفوذ املشيئة
ة، والرأفة، ان، واملنّ، واحلنّّوصفات اإلحسان، واجلود، والرب * 

 .الرمحن((طف، أخص باسم ّوالل
. ًوكرر إيذانا بثبوت الوصف، وحصول أثره، وتعلقه بمتعلقاته

 وهلذا يقول ؛الراحم لعباده: فالرمحن الذي الرمحة وصفه، والرحيم
ِوكان بال[ :تعاىل َ َ ًمؤمنني رحيامـَْ ِ ِ َِ َُ ومل جيئ رمحان بعباده وال رمحان ،)١(] ْ

 الذي هو عىل وزن فعالن من سعة هذا الرمحن((مع ما يف اسم ،باملؤمنني
فبناء فعالن للسعة ...وثبوت مجيع معناه املوصوف به،الوصف
  :ًه عىل العرش هبذا االسم كثريا كقوله تعاىلءوهلذا يقرن استوا.والشمول

ِالرمحن عىل العرش [ ْ ََّ َ ُْ َ َ َاستوىْ َ وسعها  ألن العرش حميط باملخلوقات قد؛)٢(] ْ
 . ٤٣ : اآلية،سورة األحزاب) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥ : اآلية،سورة طه) ٢(
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٣٢ 
َّورمحتي وسعت كل [:والرمحة حميطة باخللق واسعة هلم كام قال تعاىل ُ ْ َ َ َِ ِ َ ْ َ  

ٍيشء ْ : r اهللا قال رسول: قالtديث أيب هريرة ويف الصحيح من ح،)١(] َ
إن ((: خلق كتب يف كتاب فهو عنده موضوع عىل العرشـملا قىض اهللا ال

 .)٢(لعرشانده عىل ـفهو ع:ويف لفظلب غضبيـرمحتي تغ
صاص هذا الكتاب بذكر الرمحة، ووضعه عنده عىل  اختْفتأمل
َالرمحن عىل العرش استوى[: بني ذلك وبني قوله تعاىلْوطابق،العرش َ َ َُ ْ ْ َِّ ْ َ َ ْ[، 
ًثم استوى عىل العرش الرمحن فاسأل به خبريا [ :وقوله ِ َ َِ ِ ْ َ ْ َّ ْ ْ ََّ ُ َ َ ََ ْ ِ ْ َ ينفتح لك باب  )٣(] ُ

 .يل والتجهيمطعظيم من معرفة الرب تبارك وتعاىل إن مل يغلقه عنك التع
وصفات العدل، والقبض والبسط، واخلفض والرفع، والعطاء  * 

خص باسم أ، ونحوها واملنع، واإلعزاز واإلذالل، والقهر واحلكم
ِامللك(( َلتفرده باحلكم فيه ؛ه بيوم الدين وهو اجلزاء بالعدلّ وخص 

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

ُحمد ـْال [ :ويف ذكر هذه األسامء بعد احلمد يف قوله تعاىل ْ ِّ رب  ِِ َ َ
َالعاملني ِ َ َ ْ الرمح *ْ ِـن الرحيمَّ ِ َّ ِلك يوم الديناَ مـ *ِ ِّ ِ ْ َ ِ وإيقاع احلمد عىل ، )٤(] ِ

 . ١٥٦ : اآلية،سورة األعراف) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِوهو الذ[: أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل) ٢( َّ َ ُ ُي يبدأ الَ َ ْ َّخلق ثم ـَْ ُ َ ْ َ

ِيعيده وهو أهون عليه ِْ َُ َ َ ْ َ ُ َ ُُ َ ، ومسلم يف كتاب التوبة، باب يف سعة رمحة اهللا تعاىل وأهنا ٣١٩٤، برقم ] ُ
 .٢٧٥١سبقت غضبه، برقم 

 . ٥٩ : اآلية،سورة الفرقان) ٣(
 . ٣-١ :، اآلياتسورة الفاحتة) ٤(
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٣٣ 
مضموهنا ومقتضاها ما يدل عىل أنه حممود يف إهليته، حممود يف ربوبيته، 

ك ِ ومل ورب حممود،يته، حممود يف ملكه، وأنه إله حممود،حممود يف رمحان
 :فله بذلك مجيع أقسام الكامل. حممود

 وكامل من ،كامل من هذا االسم بمفرده، وكامل من اآلخر بمفرده
ُ َوا[:مثال ذلك قوله تعاىل.اقرتان أحدمها باآلخر ٌ غني محيد  ِ َِ ٌّ   ُ َوا [، )١(] َ

ٌعليم حكيم ٌِ َِ ُا َو[، )٢(] َ ٌ قدير   ِ ُوا َ ٌ غفور رحيمَ  َّ ٌِ ُ  كامل فالغنى صفة، )٣(] َ
 ،ل وعلمه كام،ًواحلمد صفة كامل، واقرتان غناه بحمده كامل أيضا

 . ً واقرتان العلم باحلكمة كامل أيضا،وحكمته كامل
وقدرته كامل، ومغفرته كامل، واقرتان القدرة باملغفرة كامل، وكذلك 

َّإن [ :العفو بعد القدرة ًكان عفوا قديرا  َ اِ ِ َ  َُ َ َ [)٤(. 
 من عفا يعفو عن قدرة، وال كل من علم فام كل من قدر عفا، وال كل

ٍيكون حليام، وال كل حليم عامل يف قرن يشء إىل يشء أزين من حلم إىل  ً
َّوإن [ :علم، ومن عفو إىل قدرة، ومن ملك إىل محد، ومن عزة إىل رمحة ِ َ

َربك ل َّ ُهو العزيز الرحيمـََ َِّ ُ ِ َ َْ ُ [)٥(. 
ويف هذا أظهر داللة عىل أن أسامء الرب تعاىل مشتقة من أوصاف 
ٍومعان قامت به، وإن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقرتن به من فعله 

 . ٦ : اآلية،سورة التغابن) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٦ : اآلية،لنساءسورة ا) ٢(
 . ٧ : اآلية،سورة املمتحنة) ٣(
 . ٤٣ : اآلية،سورة النساء) ٤(
 . ١٩١ : اآلية،سورة الشعراء) ٥(
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٣٤ 
 .)١( واهللا املوفق للصواب،وأمره

أدعو اهللا الذي له :  كأنه قالاللهم إين أسألك(( :إذا قال السائل
فأتى بامليم املؤذنة .  بأسامئه وصفاتهُلصفات العال واىاألسامء احلسن

ًباجلمع يف آخر هذا االسم، إيذانا بسؤاله تعاىل بأسامئه كلها كام قال النبي 
rيف احلديث الصحيح : ٌّما أصاب عبدا هم  إين ّاللهم: ٌ وال حزن، فقالً

َّ، ماض يف ناصيتي بيدك،عبدك ابن عبدك، ابن أمتك  َّ حكمك، عدل يفٍ
 أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته يف ،قضاؤك

: ًمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندكّكتابك، أو عل
 وذهاب ،ُالء حزين ونور صدري، وج،أن جتعل القرآن العظيم ربيع قلبي

 يا : قالواًأبدله مكانه فرحاوه، ّه وغمّ إال أذهب اهللا مه،يّي وغمّمه
 .)٢(ّ أن يتعلمهنّبىل،ينبغي ملن سمعهن:؟ قالّرسول اهللا أفال نتعلمهن

فالداعي مندوب إىل أن يسأل اهللا تعاىل بأسامئه وصفاته كام يف االسم 
 بديع ،انّ ال إله إال أنت املن،مداللهم إين أسألك بأن لك احل:األعظم

 .)٣(ُّ يا حي يا قيوم، يا ذا اجلالل واإلكرام،السموات واألرض
 . بترصف٣٧ - ١/٢٤ ، البن القيم رمحه اهللا تعاىل،مدارج السالكني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥١٠-١/٥٠٩، واحلاكم، ٥٢٩٧، برقم ١٩٩-٩/١٩٨، وأبو يعىل، ١/٣٩١أخرجه أمحد، ) ٢(
، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة، ٣٤٠، ٣٣٩لسني يف عمل اليوم والليلة، برقم وابن ا

٣٣٧/ ١. 
، والرتمذي يف كتاب الدعوات، باب ١٤٩٥أخرجه أبو داود يف كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم ) ٣(

، والنسائي ٣٨٥٨، وابن ماجه يف كتاب الدعاء، باب اسم اهللا األعظم، برقم ٣٥٤٤، برقم ٩٩
، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب ١٢٩٨ كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، برقم يف

 .١٤٩٥داود، برقم 
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٣٥ 
 :والدعاء ثالثة أقسام

 .ئه وصفاتهأن تسأل اهللا بأسام -١
ِّ بحاجتك وفقرك وذلك فتقولهلأأن تس -٢  أنا العبد الفقري املسكني :ُ

 . ونحو ذلك،الذليل املستجري
 فاألول أكمل من ،ًأن تسأل حاجتك وال تذكر واحدا من األمرين -٣

 فإذا مجع الدعاء األمور الثالثة كان ، والثاين أكمل من الثالث،الثاين
 .rوهذه عامة أدعية النبي . أكمل

 : ذكر األقسام الثالثةtِّمه صديق األمة ّفالدعاء الذي عل
ًاللهم إين ظلمت نفيس ظلام كثريا :فإنه قال يف أوله - ١ ً)وهذا ، )١

 .حال السائل
 .وهذا حال املسؤول، وال يغفر الذنوب إال أنت :ثم قال - ٢
 وختم الدعاء باسمني من ، فذكر حاجته يلفاغفر: ثم قال - ٣

 :ُاألسامء احلسنى تناسب املطلوب وتقتضيه، ثم قال ابن القيم رمحه اهللا
قال احلسن .وهذا القول الذي اخرتناه قد جاء عن غري واحد من السلف

إن امليم يف :وقال أبو رجاء العطاردي، جممع الدعاءاللهم((:البرصي
 بن وقال النرض.ًة وتسعون اسام من أسامء اهللا تعاىل فيها تسعاللهم((:قوله

 .)٢(سامئهأ فقد دعا اهللا بجميع اللهم((: من قال: شميل
 

، ومسلم يف كتاب الذكر ٨٣٤أخرجه البخاري يف كتاب األذان، باب الدعاء قبل السالم، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٠٥والدعاء والتوبة واالستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم 

 .ً بترصف يسري جدا٢١١-٢١٠ ص،فسري القيم البن القيمالت) ٢(
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٣٦ 
  .تفاق األسماء ال يوجب تماثل المسمياتاأسماء اهللا وصفاته مختصة به،و:المبحث الحادي عشر

 ّ وسمى صفاته،ّسمى اهللا نفسه بأسامء((: قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
 ال يرشكه فيها ،بأسامء، فكانت تلك األسامء خمتصة به إذا أضيفت إليه

ّغريه، وسمى بعض خملوقاته بأسامء خمتصة هبم مضافة إليهم توافق تلك 
ومل يلزم من اتفاق  األسامء إذا قطعت عن اإلضافة والتخصيص،

االسمني متاثل مساممها واحتاده عند اإلطالق والتجريد عن اإلضافة 
تفاقهام، وال متاثل املسمى عند اإلضافة والتخصيص،  ا، الوالتخصيص

 .ًفضال عن أن يتحد مساممها عند اإلضافة والتخصيص
ُا  [: ّى اهللا نفسه حيا، فقالَّفقد سم َ ال إلـه إال هو ال  ُ ََّ َِ ُحي القيومـَِْ ُّ َُّ ْ َ [)١( ،

ًى بعض عباده حياَّوسم ُخيرج ال[: ، فقالّ ِ ْ َحي من الـُْ َِ ُميت وخيرجـَّْ َِ ْ ُ ِ ِّ َميت ـْ الَ ِّ َ
َمن ال ِّحيـِْ ّوليس هذا احلي مثل هذا احلي، )٢(] َ  اسم ّياحل(( ألن قوله ؛ّ

ُخيرج ال[ :اهللا خمتص به، وقوله ِ ْ َحي من الـُْ َِ ِميتـَّْ ِّ  اسم للحي املخلوق ] َ
ِّخمتص به، وإنام يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس  ُ ُ

 ًى موجود يف اخلارج، ولكن العقل يفهم من املطلق قدراَّللمطلق مسم
ك بام يتميز به اخلالق  بني املسميني، وعند االختصاص يقيد ذلًمشرتكا

 .واملخلوق عن اخلالق عن املخلوق،
ّوالبد من هذا يف مجيع أسامء اهللا وصفاته، يفهم منها ما دل ُ  عليه ّ

ّتفاق، وما دل عليه باإلضافة واالختصاص املانعة االسم باملواطأة واال
 . ٢٥٥ : اآلية،سورة البقرة) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩ : اآلية،سورة الروم) ٢(
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٣٧ 
 .Iمن مشاركة املخلوق للخالق يف يشء من خصائصه 

ً، وسمى بعض عباده عليام، فقالً حليامًى اهللا نفسه عليامَّوكذلك سم ّ :
ٍوبرشوه بغالم عليم[ ٍِ َ ُ َ َُ ِ ُ ًيعني إسحاق وسمى آخر حليام، )١(] َّ   : ، فقالّ
ٍفبرشناه بغالم حليم[ ٍِ َ ُ َُ َِ ْ َّ يعني إسامعيل، وليس العليم كالعليم، وال  ،)٢(] َ

 .احلليم كاحلليم
َّإن [: ،فقالًبصريا ًى نفسه سميعاَّوسم َيأمركم أن تؤ  َ اِ ُ َ ْ ُ ُ َُ ِدوا األمانات ْ َ َ َ ْ ُّ

َّإىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل إن  ِ ِ ِِ ْ َّ َُ َ َ َ ْْ ِ ْ ُ ْ ُْ َْ َ َ َِ َ ََ ِ ُ نعام يعظكم  َ اَ ُ ِ ِ َِ َّ
َّه إن ِب ِ َا ِ ً كان سميعا بصريا  ِ َِ ً َ َ ًوسمى بعض خلقه سميعا، )٣(] َ   :  فقالً بصرياّ
ًإنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصريا[ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ً ُ َ َ َْ ْ ََ َ َ َْ ََ َّ َ ُّ ٍَّ َ َ ْ َ ِ ْ ِ [)٤( ،

 .وليس السميع كالسميع، وال البصري كالبصري
َّإن [:ى نفسه بالرؤوف الرحيم،فقالَّموس َا ِ ٌ بالناس لرؤوف   َُّ َ َ ِ ِ  
ٌرحيم َلقد جاء [:  فقال،وف الرحيمؤّوسمى بعض عباده بالر، )٥(] َِّ َ ْ َ ْكم َ ُ

ِّرسول م ُ ِن أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالٌَ ِ ُِ ُْ ْ َ ْ َْ ََ ٌ َ َ َ َ ُّْ ٌِ ِ ِ ُ ٌمؤمنني رؤوف ـَْ ُ َ َُ ِ ِ ْ
ٌرحيم  .وف، وال الرحيم كالرحيمؤوف كالرؤ الروليس، )٦(] َِّ

ُملك القدوسـْال [: ى نفسه بامللك، فقالَّوسم ُّ ُ ْ ُ ِ ّوسمى بعض ، )٧(] َ
 .٢٨سورة الذاريات اآلية ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠١ : اآلية،سورة الصافات) ٢(
 . ٥٨ : اآلية،سورة النساء) ٣(
 . ٢ : اآلية،سورة اإلنسان) ٤(
 . ١٤٣ : اآلية،سورة البقرة) ٥(
 . ١٢٨ : اآلية،سورة التوبة) ٦(
 . ٢٣ : اآلية،سورة احلرش) ٧(
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٣٨ 
َوكان وراء[: عباده بامللك، فقال َ َ ََ ًهم ملك يأخذ كل سفينة غصباَ ْ َُ ٍ ِ َِ َُ َ ََّّ ُ ُ ْ ٌ [)١(،   

َوقال ال[ َ ِملك ائتوين بهـَْ ِِ ِ ُ ْ ُ  .وليس امللك كامللك، )٢(] َ
ُمؤمن الـْال[ :ى نفسه باملؤمن، فقالَّوسم ِ ْ ُمهيمنـُْ ِ ْ وسمى بعض ، )٣(] َُ

َأفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون[: عباده باملؤمن، فقال َ َُ َ ًْ َ َ ُ ًَ ِ َِ ََ َ َْ َ [)٤( ،
 .وليس املؤمن كاملؤمن

ُالعزيز [: ى نفسه بالعزيز، فقالَّوسم ِ َ ُجبار الـْالْ َّ ُمتكربـَْ ِّ َ َ ّ، وسمى )٥(] ُ
ِقالت امرأة العزيز[: بعض عباده بالعزيز،فقال ِ َ ْ َُ َ َ ْ ِ  .وليس العزيز كالعزيز،)٦(] َ

مى بعض خلقه باجلبار املتكرب، ى نفسه اجلبار املتكرب، وسَّوسم
ُكذلك يطبع [: فقال َ ْ َ َ ِ َ ُ اَ َّعىل كل قلب متكرب جبا   َ ِّ ٍَ َ َ ُ ِ ْ َِّ ُ وليس اجلبار ، )٧(] ٍرَ

 .كاجلبار، وال املتكرب كاملتكرب
 .ونظائر هذا متعددة

:  ذلك، فقال بنظريّى صفاته بأسامء، وسمى صفات عبادهَّوكذلك سم
َوال حييطون بيشء من علمه إال بام شاء[ َ ِْ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َ ُ ِأنزله بعلمه[: ، وقال)٨(] ُ ِ ِْ َِ ُ َ َ [)١( ،

 . ٧٩ : اآلية،سورة الكهف) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٠ : اآلية،سورة يوسف) ٢(
 . ٢٣ : اآلية،سورة احلرش) ٣(
 . ١٨ : اآلية،سورة السجدة) ٤(
 . ٢٣ : اآلية،سورة احلرش) ٥(
 . ٥١ : اآلية،سورة يوسف) ٦(
 . ٣٥ : اآلية،سورة غافر) ٧(
 . ٢٥٥ : اآلية،رة البقرةسو) ٨(
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٣٩ 
َّإن [: وقال َا ِ ِ هو الرزاق ذو القوة ال  َّ َ ُُ ُْ ُ َّ ُمتنيـَّْ ِ ْأومل يروا[: ، وقال)٢(] َ ََ َ ْ َ َّ أن َ   َ اَ

ًالذي خلقهم هو أشد منهم قوة َّ َ ُُ َْ ُْ ُْ ُّ َِ َِ َ َ َّ [)٣(. 
َّوما أوتيتم من العلم إال [:  وقوة، فقالًى صفة املخلوق علامَّوسم ِ ِ ْ ِْ ِِّ َُ ُ َ

ًقليال ِ ٌ وفوق كل ذي علم عليم[: ل، وقا)٤(] َ ِ ِ َِ ْ ٍَ ْ ِّ ُ َ َفرحوا بام [: ، وقال)٥(]َ ِ ُِ َ
ِعندهم من العلم ْ ِْ َِ ُِّ ُ ا[: ، وقال)٦(] َ َّ الذي خلقكم من ضعف ثم   ُِّ ٍَ ِْ َ ُ َ ِجعل من ََّ َ َ َ

ُبعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة خيلق ما يشاء َ َ َ ْ َُّ ُ َْ َ ًً ُ ُ َُ َ ْ َّ ْ َ َ َ َّ ْ ْ ََ ً َ ٍَ ِ ِ ٍ َ وهو ِ ُ َ
ُالعليم القدير ُِ َِ ْ ْويزدكم قوة إىل قوتكم[: ، وقال)٧(] َْ ْ َُ ِ َّ َّ ْ َُ َُ ِ ً ُ َوالسامء[: ، وقال)٨(] ِ َ َّ َ 
ٍبنيناها بأيد ْ َْ ِ َ ََ ِواذكر عبدنا داود ذا األيد[: بقوة، وقال: ، أي)٩(] َ ْ َْ َ َْ ُ َ ْ َ ََ َ :  أي)١٠(] ُ

 .ذا القوة، وليس العلم كالعلم، وال القوة كالقوة
ن َِملـ[: وكذلك وصف نفسه باملشيئة، ووصـف عبـده باملـشيئة، فقـال

ـــــاء َش ـــــستقيمَ ـــــنكم أن ي َ م ْ َ ِْ َِ َ ـــــشاؤون إال *ُ ـــــا ت ّ وم ِ َ ُ َ َ َ ـــــشاءَ َ أن ي َ َ ُ ا َ ُّ رب   َ  
 . ١٦٦ : اآلية،سورة النساء) ١( = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٨ : اآلية،سورة الذاريات) ٢(
 . ١٥ : اآلية،سورة فصلت) ٣(
 . ٨٥ : اآلية،رساءسورة اإل) ٤(
 . ٧٦ : اآلية،سورة يوسف) ٥(
 . ٨٣ : اآلية،سورة غافر) ٦(
 . ٥٤ : اآلية،سورة الروم) ٧(
 . ٥٢ : اآلية،سورة هود) ٨(
 . ٤٧ : اآلية،رة الذارياتسو) ٩(
 . ١٧ : اآلية،سورة ص) ١٠(



  أسماء اهللا وصفاته مختصة به، واتفاق األسماء ال يوجب تماثل المسميات

 

٤٠ 
َالعال َمنيـَْ ِإن هذه تذك[: وقال .)١(] ِ ِ ِْ َ َ َّ َرة فمن شاءِ َ ََ ً اختذ إىل ربه سبيالٌَ َِ َ َِ ِّ َ ِ َ َ وما  *َّ َ

ّتشاؤون إال ِ َ ُ َ َ أن يشاءَ َ َ ُ ا َ َّ إن   ً كان عليام حكيام َ اِ ًِ َِ َ َ َ [)٢(. 
  : وكذلك وصف نفسه باإلرادة، ووصف عبده باإلرادة، فقال

َتريدون عرض الدنيا [ َْ ُّ ُ َُ َ َ ُ َواِ َ يريد اآلخرة   َ ُِ ُ ُ َواِ ٌ عزيز حكيم  ِ َ ٌَ ِ [)٣(. 
ِفسوف يأيت [: فقال] ووصف عبده باملحبة[ووصف نفسه باملحبة،  ْ َ ََ ْ َ

ُا  ُ بقوم حيبهم وحيبونه  ُّ َ ُّ َْ ِ ُِ ُْ ُ ٍ َ ُّقل إن كنتم حتبو[: ، وقال)٤(] ِ ِ ُ ْ ُ ُ ِ ْ ِ فاتبعوين  َ اَن ُ ُ ِ َّ َ
ُحيببكم  ُ ْ ِ ْ ُ اُ   [)٥(. 

َريض ا[: ووصف نفسه بالرضا، ووصف عبده بالرضا، فقال ِ َّ ُ   
ْعنهم ورضوا عن َْ َ َْ ُ َ ْ  .)٦(] ُهُ

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

  : وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصفهم باملقت، فقال
َإن الذين كفروا ينادون ل[ َّْ َ ََ ُ ُ َ َ ِ َّ ُمقت اـَِ ْ ُ أكرب ِ َ َ ْ َ من مقتكم أنفسكم إذ تدعون َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ْ َُّ ُُ َ ِ ِْ

َإىل اإليامن فتكفرون ُ ُ ْ َ َ ِ َ ِ َ  .ت، وليس املقت مثل املق)٧(] ِ
 . ٢٩-٢٨ :تان اآلي،سورة التكوير) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٠-٢٩ :تان اآلي،سورة اإلنسان) ٢(
 . ٦٧:  اآلية،سورة األنفال) ٣(
 . ٥٤ : اآلية،سورة املائدة) ٤(
 . ٣١:  اآلية،سورة آل عمران) ٥(
 . ١١٩ :، اآليةسورة املائدة) ٦(
 . ١٠ :اآلية ،سورة غافر) ٧(
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٤١ 
  :وهكذا وصف نفسه باملكر والكيد، كام وصف عبده بذلك،فقال

ُويمكرون ويمكر [  ْ َ ُ ْ َُ َُ ُا ََ  [
ًإهنم يكيدون كيدا[: ،وقال)١( ُْ َ ْ َُ َ ِ َّ ً وأكيد كيدا *ِ ُْ َ ِ َ َ[)٢( ،

 .وليس املكر كاملكر، وال الكيد كالكيد
َأومل يروا أن[: ووصف نفسه بالعمل، فقال َْ ََ َ ْ َا خلقنا لـََّ َْ ْهم مما عملت ـََ َ ِ َِ َّ ْ ُ

ْأيدينا أنعاما فهم ل ً ُْ َ َ ْ َ ََ َها مالكونـَِ ُ ِ َ ًجزاء[: ، ووصف عبده بالعمل، فقال)٣(] َ َ َ 
َبام كانوا يعملون ُ َ َْ ُ َ َ  .، وليس العمل كالعمل)٤(] ِ

ِوناديناه م[: ووصف نفسه باملناداة واملناجاة، يف قوله ُ َ ََ ْ ِن جانب الطور َ ُّ ِ ِ َ
َّ األيمن وقربناه نجيا َ ِْ َ ُ ْ ََ َ ِ ْويوم ينادهيم[: ، وقوله)٥(] َ ُ َ َِ ِ َ ْ َونادامها [: ، وقوله)٦(] َ ُ َ ََ

َرهبام ُ ُّ ِإن الذين ينادونك من [: ووصف عبده باملناداة واملناجاة، فقال، )٧(] َ َِ َ ُ ََ ُ َّ َّ ِ
ِوراء َ َحجرات أكثرهم ال يعقلونـْ الَ ُ ِ ِْ ُ ُ َُ ْ ُ ََ ْ َإذا ناجيتم الرسول[: ، وقال)٨(] َ ُ َّ ُ ُْ َ َ َ ِ [)٩( ،
ْإذا تناجيتم فال تتناجو[: وقال َ ََ َ َ ُ َ ََ ْ ْ َ ِ باإلثم والعدواناِ َ ُ َْ ْ ِ ْ ِ وليس املناداة ، )١٠(] ِ

 .كاملناداة، وال املناجاة كاملناجاة
 . ٣٠ : اآلية،سورة األنفال) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٦-١٥ :تان اآلي،سورة الطارق) ٢(
 . ٧١ : اآلية،سورة يس) ٣(
 . ١٧ : اآلية،سورة السجدة) ٤(
 . ٥٢ : اآلية،سورة مريم) ٥(
 . ٦٢ : اآلية،سورة القصص) ٦(
 . ٢٢ : اآلية،سورة األعراف) ٧(
 . ٤ : اآلية،سورة احلجرات) ٨(
 . ١٢ : اآلية،جادلةسورة امل) ٩(
 . ٩ : اآلية،سورة املجادلة) ١٠(
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٤٢ 
َوكلم ا[: ووصف نفسه بالتكليم يف قوله َّ َ َ ُ ً موسى تكليام  ِ ْ َ َ ُ [)١( ،

َول[: وقوله َام جاءـَ َ َ موسى لَّ ُّميقاتنا وكلمه ربـُ ُ ََ َ َّ َ َ ِ ُتلك الرسل [: هلووق ،)٢(] ُهَِ ُْ ُّ َ ِ
َفضلنا بعضهم عىل بعض منهم من كلم  َّ ِّ َّْ َْ ُ ُْ ٍَ ْ َ َ ْ ََ َ َّ ُ اَ ، ووصف عبده بالتكليم )٣(]  

َوقال ال[: يف مثل قوله َ َملك ائتوين به أستخلصه لنفيس فلـَْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُُ ْ ْ ََ ِ ِ ْ َام كلمه قال ـُ َ ُ َ َّ َ َّ
ٌإنك اليوم لدينا مكني أمني ٌِ ِ َِ َ َْ َ ََ ْْ َ َّ  .وليس التكليم كالتكليم ،)٤(] ِ

ْوإذ [: ، فقال]اخللق بالتنبئةبعض ووصف [ووصف نفسه بالتنبئة،  ِ َ
َأرس النبي إىل بعض أزواجه حديثا فلام نبأت به وأظهر ُّ ََ ْ َ َ ََ َّ َ َ ْ َِ ِ ِِ ْ ََّ َ َّ ََّ َ ً ِ ْ ِ َ ِ ُا ُه ِ َ عليه عرف   َّ َْ َِ َ

َبعضه وأعرض عن بعض فلام نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأين  َ َِ َ َ ََّ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ََ َ ََ َ َ َْ َ َِ ِ َّ َ ٍ َ َ
ُالعليم ال ِ َ ُخبريـْْ ِ  .وليس اإلنباء كاإلنباء، )٥(] َ

ُالرمحن[: ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم، فقال َ ْ َّ*  
َّعل َم القرآنَ ْ َُ َ خلق اإلنسان *ْ َ ِ َ َ َ علمه البيان *َ َ ََ ُ َْ َّتعلموهنن مما [: وقال، )٦(] َّ ِ َّ َ َُ ُ ِّ ُ

ُعلمكم  َُ َّ ُ اَ  [
َّلقد من [: ، وقال)٧( َ ْ َ ُ اَ َ عىل ال  ًمؤمنني إذ بعث فيهم رسوال ـَْ ُ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ َ

َمن أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة َ ُ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ ِّْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْْ ِّ َ ُُ ِ ِ ِِّ ُ َ [)٨( ،
 .وليس التعليم كالتعليم

 . ١٦٤ : اآلية،سورة النساء) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٤٣ : اآلية،سورة األعراف )٢(
 . ٢٥٣ : اآلية،سورة البقرة )٣(
 . ٥٤ : اآلية،ورة يوسفس) ٤(
 . ٣ : اآلية،سورة التحريم) ٥(
 . ٤-١ : اآليات،سورة الرمحن) ٦(
 . ٤ : اآلية،سورة املائدة) ٧(
 . ١٦٤ : اآلية،سورة آل عمران) ٨(
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٤٣ 
َوغضب [:وهكذا وصف نفسه بالغضب يف قوله َِ ُا َ ْ عليهم   ِْ َ َ  

ْولعنهم ُ َ َ َول[: ، ووصف عبده بالغضب يف قوله)١(]ََ ِام رجع موسى إىل قومهـَ ِ ْ َ ََ َ ِ َ ُ َ َّ 
ًغضبان أسفا ِ َ َ َ ْ  .وليس الغضب كالغضب، )٢(] َ

 من )٣(يف سبع آياتووصف نفسه بأنه استوى عىل عرشه، فذكر 
كتابه أنه استوى عىل العرش، ووصف بعض خلقه باالستواء عىل غريه، 

ْلتستوو[ :يف مثل قوله ُ َ َْ ِا عىل ظهورهِ ِ ُ ُ َ َفإذا استويت أنت [: ، وقوله)٤(] َ َ ََ ْ َْ َ ِ َ
ِومن معك عىل الفلك ْ ُْ َ َ َ ََ َّ َواستوت عىل ال[: ، وقوله)٥(] َ َ َ َْ َ ِّجوديـْْ وليس ، )٦(]ُِ
 .االستواء كاالستواء

ُوقالت اليهود يد [: ووصف نفسه ببسط اليدين، فقال َ َُ َُ ْ َِ َ مغلول ِ اَ ُ ْ ٌة َ
َغلت أيدهيم ولعنوا بام قالوا بل يداه مبسوط ُ َ َ ْ ْْ ُ َ ََ ُ ْْ ُ ُ َّْ َ َْ ِ ِ ِِ َ ُتان ينفق كيف يشاءــُ َ َ ْ َُ َ ُ ِ ِ َ [)٧( ،
َوال جتعل يدك مغلولة إىل [: ووصف بعض خلقه ببسط اليد، يف قوله ِ ً َ ُ ْْ َ ََ َ َ َْ َ َ

ِعنقك وال تبسطها كل البسط ِْ َُ ْ َ ُْ َّ ُ َ ْ َ َُ ، وال البسط وليس اليد كاليد ،)٨(] َ
 . ٦ : اآلية،سورة الفتح) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٥٠ : اآلية،سورة األعراف) ٢(
ِثم استوى عىل العرش [ -١: وهذه اآليات هي) ٣( ْ ْ ََّ َ َْ َ َ َثم استوى عىل  [ -٢. ٥٤: يةاآل ، األعراف] ُ َ َ َ ْ َّ ُ

ِالعرش ْ َ ِثم استوى عىل العرش [ -٣ .٣ :يةاآل يونس ] ْ ْ ْ ََّ َ َْ َ َ َالرمحن عىل [ -٤. ٢ : اآلية، الرعد] ُ َ ُ َ ْ َّ
َالعرش استوى ََ ْ ِْ ُثم استوى عىل العرش الرمحن[ -٥. ٥ ، اآلية طه]ْ َ َ َ َْ َّ ْ ْ َِّ ْ َ َ َّثم [ -٦. ٥٩ :، اآلية الفرقان]ُ ُ

ِاستوى عىل العرش ْ َْ َ َْ َ ِثم استوى عىل العرش [ -٧ .٤ : اآلية، السجدة] َ ْ ْ ََّ َ َْ َ َ  .٤ :يةاآل د، احلدي] ُ
 . ١٣ : اآلية،سورة الزخرف) ٤(
 . ٢٨ : اآلية،سورة املؤمنون) ٥(
 . ٤٤ : اآلية،سورة هود) ٦(
 . ٦٤ : اآلية،سورة املائدة) ٧(
 . ٢٩ : اآلية،سورة اإلرساء) ٨(
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٤٤ 
كالبسط، وإذا كان املراد بالبسط اإلعطاء واجلود فليس إعطاء اهللا 

 .ونظائر هذا كثرية. كإعطاء خلقه، وال جوده كجودهم
 :فمن قال ه خللقه،تفالبد من إثبات ما أثبته اهللا لنفسه، ونفي مماثل

 وال يرىض، وال ،ليس هللا علم، وال قوة، وال رمحة، وال كالم، وال حيب
 هللا ًممثال ً، جاحدا،ًكان معطال-  وال ناجى، وال استوى،نادى

علم كعلمي، أو قوة كقويت، أو ] له: [ومن قال. باملعدومات واجلامدات
 -  َّ كرضاي، أو يدان كيدي، أو استواء كاستوائيًحب كحبي، أو رىض

ٍكان مشبها، ممثال هللا باحليوانات، بل البد من إثبات ً  بال ٍ بال متثيل، وتنزيهِّ
 .)١(تعطيل

أن االسم والصفة من هذا (( : اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىلَّوقد بني
 : اعتباراتةالنوع له ثالث

اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب : االعتبار األول
 .تبارك وتعاىل أو العبد
 .ً إىل الرب خمتصا بهًاعتباره مضافا: االعتبار الثاين
فام لزم االسم .  بهً إىل العبد مقيداًاعتباره مضافا: االعتبار الثالث

 ، وللرب منه ما يليق بكامله، للرب والعبدًلذاته وحقيقته كان ثابتا
وهذا كاسم السميع الذي يلزم إدراك .  بهقوللعبد منه ما يلي

 والعليم والقدير ، والبصري الذي يلزمه رؤية املبرصات،املسموعات
صحة إطالقها حصول معانيها وحقائقها  فإن رشط ؛وسائر األسامء

 . ٣٠ - ٢١ ص،التدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  أسماء اهللا وصفاته مختصة به، واتفاق األسماء ال يوجب تماثل المسميات

  

٤٥ 
م هذه األسامء لذاهتا فإثباته للرب تعاىل ال حمذور ز فام ل،للموصوف هبا

 فمن نفاه ، بل يثبت له عىل وجه ال يامثل فيه خلقه وال يشاهبهم؛فيه بوجه
ومن  . وجحد صفات كامله،عنه إلطالقه عىل املخلوق أحلد يف أسامئه

ه اهللا بخلقه َّ ومن شب،هه بخلقهَّيه خلقه فقد شبأثبته له عىل وجه يامثل ف
 بل كام يليق بجالله ؛ ومن أثبته له عىل وجه ال يامثل فيه خلقه،فقد كفر
 وهذا طريق أهل ، من فرث التشبيه ودم التعطيلئ فقد بر،وعظمته
 كام يلزم ، وما لزم الصفة إلضافتها إىل العبد وجب نفيه عن اهللا،السنة

وكذلك ما . نة واحلاجة إىل الغذاء ونحو ذلكِّنوم والسحياة العبد من ال
. يلزم إرادته من حركة نفسه يف جلب ما ينتفع به ودفع ما يترضر به

 ، بهً وكونه حمموال، عليهٍه من احتياجه إىل ما هو عالّوكذلك ما يلزم علو
كل هذا جيب نفيه عن القدوس السالم تبارك  . بهً حماطا، إليهًمفتقرا
 فإنه ال يثبت ،ما لزم صفة من جهة اختصاصه تعاىل هبا و،وتعاىل

 كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب واإلحاطة بكل ،ٍللمخلوق بوجه
 به منها ال يمكن َّ فإن ما خيتص،معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته

 ،ها كام ينبغيَ وعقلت،ً هبذه القاعدة خرباَ فإذا أحطت،إثباته للمخلوق
 وآفة ، آفة التعطيل: اللتني مها أصل بالء املتكلمنيمن اآلفتني َخلصت
 هللا األسامء َّ هذا املقام حقه من التصور أثبتَتْيَّ إذا وفَ فإنك،التشبيه
 عنها َ ونفيت، من التعطيلَ فخلصت، حقيقةالُ والصفات الع،احلسنى

 هذا ْرّ فتدب، من التشبيهَ فخلصت،خصائص املخلوقني ومشاهبتهم
تك التي ترجع إليها يف هذا الباب واهللا املوفق  جنَّهْ واجعل،املوضع



  أسماء اهللا وصفاته مختصة به، واتفاق األسماء ال يوجب تماثل المسميات

 

٤٦ 
 .)١(للصواب

ار يف األسامء التي تطلق َّاختلف النظ: ًوقال ابن القيم رمحه اهللا أيضا
عىل اهللا وعىل العباد كاحلي، والسميع، والبصري، والعليم، والقدير، 

يف  هي حقيقة يف العبد جماز :وامللك ونحوها فقالت طائفة من املتكلمني
. ً وهو أخبث األقوال وأشدها فسادا، وهذا قول غالة اجلهمية،الرب

 وهذا قول أيب ،الثاين مقابله وهو أهنا حقيقة يف الرب جماز يف العبد
 وهذا قول أهل السنة وهو ،الثالث أهنا حقيقة فيهام. العباس الناشى

. واختالف احلقيقتني فيهام ال خيرجها عن كوهنا حقيقة فيهام. الصواب
 .)٢( وللعبد منها ما يليق به،وللرب تعاىل منها ما يليق بجالله

 
 
 

### 

 خمترص : وانظر،ً بترصف يسري جدا١٦٦-١/١٦٥ ، للعالمة ابن القيم رمحه اهللا،بدائع الفوائد) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن هذه األلفاظ التي (( : فقد قال،٢/٣٧ ،الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة البن القيم

 : اعتباراتةتستعمل يف حق املخلوق واخلالق هلا ثالث
كسمع اهللا وبرصه، ووجهه ويديه واستوائه ونزوله وعلمه : أن تكون مقيدة باخلالق: أحدها
أن : الثالث. كيد اإلنسان، ووجهه، واستوائه: أن تكون مقيدة باملخلوق: الثاين. وحياته وقدرته

ًثم رشح ذلك رشحا جيدا، ))... جترد عن كال اإلضافتني وتوجد مطلقة  خمترص :انظر. ً
 . ٢/٣٧ ،الصواعق

 . ببعض الترصف١/١٦٤ ،بدائع الفوائد) ٢(



 أمور ينبغي أن تعلم

  

٤٧ 
  أمور ينبغي أن تُعلَم: المبحث الثاني عشر

ما يدخل يف باب اإلخبار عنه تعاىل أوسع مما يدخل   أن:األمر األول
 فإنه خيرب به ؛يف باب أسامئه وصفاته كاليشء، واملوجود، والقائم بنفسه

 . أسامئه احلسنى وصفاته العالعنه وال يدخل يف
 أن الصفة إذا كانت منقسمة إىل كامل ونقص مل تدخل بمطلقها :الثاين
 ؛ وهذا كاملريد، والفاعل، والصانع، بل يطلق عليه منها كامهلا؛يف أسامئه

 وهلذا غلط من سامه بالصانع عند ،فإن هذه األلفاظ ال تدخل من أسامئه
 ، فإن اإلرادة والفعل والصنع منقسمة، بل هو الفعال ملا يريد،اإلطالق

ًوهلذا إنام أطلق عىل نفسه من ذلك أكمله فعال وخربا ً. 
 أن يشتق له منه ً أنه ال يلزم من اإلخبار عنه بالفعل مقيدا:الثالث
ه احلسنى ئ كام غلط فيه بعض املتأخرين فجعل من أسام،اسم مطلق

 هذه األسامء مل يطلق عليه  فإن؛املضل، الفاتن، املاكر، تعاىل اهللا عن قوله
 فال جيوز أن يسمى بأسامئها ،سبحانه منها إال أفعال خمصوصة معينة

 . واهللا أعلم،املطلقة
 والوصف هبا ال ،ٌ وأوصافٌ أن أسامءه احلسنى هي أعالم:الرابع

 ألن ؛ علميتهم فإهنا تنايف، بخالف أوصاف العباد، العلميةنايفُي
 .ية املختصة بخالف أوصافه تعاىل فنفتها العلم،أوصافهم مشرتكة

 ، اعتبار من حيث الذات: هلا اعتبارانى أن أسامءه احلسن:اخلامس
 وباالعتبار ، فهي باالعتبار األول مرتادفة،واعتبار من حيث الصفات

 .الثاين متباينة
 وما ،يفيق أن ما يطلق عليه يف باب األسامء والصفات تو:السادس



  أمور ينبغي أن تعلم

 

٤٨ 
 كالقديم، واليشء، ً أن يكون توقيفيايطلق عليه من األخبار ال جيب

فهذا فصل اخلطاب يف مسألة أسامئه هل هي . واملوجود، والقائم بنفسه
 .مل يرد به السمع  أو جيوز أن يطلق عليه منها بعض ما،توقيفية

أن االسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه املصدر والفعل فيخرب :السابع
لبصري،القدير،يطلق عليه منه السمع  نحو السميع،اً ومصدراًبه عنه فعال

َفقدرنا ((  اهللاَعِمَ سْدَق((وخيرب عنه باألفعال من ذلك نحو ،والبرص والقدرة ْ َ َ َ
َفنعم القادرون ُ َِ َِ ْ ْ َمل خيرب عنه به نحو ًفإن كان الزما.ً هذا إن كان الفعل متعديا 

 . حيي:فال يقال،بل يطلق عليه االسم واملصدر دون الفعل؛ياحل
 ، أن أفعال الرب تبارك وتعاىل صادرة عن أسامئه وصفاته:الثامن

.  فالرب تبارك وتعاىل فعاله عن كامله،وأسامء املخلوقني صادرة عن أفعاهلم
فالرب  . فاشتقت له األسامء بعد أن كمل بالفعل،واملخلوق كامله عن فعاله

 فأفعاله ، ألنه كامل بذاته وصفاته؛ فحصلت أفعاله عن كامله،ًزل كامالمل ي
َصادرة عن كامله كمل ففعل ُ َعل فكمل الكامل الالئق بهَ واملخلوق ف،َ ُ َ َ)١(. 

صفات كامل، وصفات نقص، :  أن الصفات ثالثة أنواع:التاسع
 وإن كانت القسمة التقديرية تقتيض ،ً وال نقصاًوصفات ال تقتيض كامال

 والرب تعاىل منزه عن ، باعتبارينً ونقصاً ما يكون كامال: وهو،ً رابعاًقسام
 وصفاته كلها صفات كامل ، وموصوف بالقسم األول،األقسام الثالثة

.  فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكامل أكمله،حمض
 فليس يف ،ه الدالة عىل صفاته هي أحسن األسامء وأكملهاؤوهكذا أسام
 . بترصف يسري١٦٢-١/١٦١ ،بدائع الفوائد لإلمام ابن القيم رمحه اهللا) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتفسري ، وال يقوم غريها مقامها وال يؤدي معناها، أحسن منهااألسامء



 أمور ينبغي أن تعلم

  

٤٩ 
 بل هو عىل سبيل التقريب ؛ٍ حمضٍ بمرادفًاالسم منها بغريه ليس تفسريا

 هذا فله من كل صفة كامل أحسن اسم وأكمله َوإذا عرفت. والتفهيم
 فله من صفة ، وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص،ه معنىَّمتوأ
عليم اخلبري دون العاقل الفقيه، والسميع البصري دون دراكات الاإل

ومن صفات اإلحسان الرب، الرحيم، الودود، . السامع والبارص والناظر
. وكذلك العيل العظيم دون الرفيع الرشيف. دون الشفوق ونحوه

وكذلك الكريم دون السخي، واخلالق البارئ املصور دون الفاعل 
وكذلك سائر  .دون الصفوح الساتر ّالصانع املشكل، والغفور العفو

 وما ال يقوم غريه ،ري عىل نفسه منها أكملها وأحسنهاُأسامئه تعاىل جي
 كام أن صفاته أكمل ، فأسامؤه أحسن األسامء، ذلكْ فتأمل،مقامه

 ما وصف ْ كام ال تتجاوز،ى به نفسه إىل غريهّ عام سمْلِ فال تعد،الصفات
 .)١(ه به املبطلون واملعطلونبه نفسه ووصفه به رسوله إىل ما وصف

 
### 

 
  
  

 .ً بترصف يسري جدا١٦٨-١/١٦٧ بدائع الفوائد،) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 مراتب إحصاء أسماء اهللا الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة

 

٥٠ 
  مراتب إحصاء أسماء اهللا الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة:المبحث الثالث عشر

 وهذا ،هذا بيان مراتب إحصاء أسامئه التي من أحصاها دخل اجلنة
 . ومدار النجاة والفالح،هو قطب السعادة
 . إحصاء ألفاظها وعددها:املرتبة األوىل

 . فهم معانيها ومدلوهلا:الثانيةاملرتبة 
ُ األسامء ِِ َو[ : دعاؤه هبا كام قال تعاىل:املرتبة الثالثة َ ْ ُحسنى فادعوه ـْ الَ ُ ْ َُ َ ْ

 .وهو مرتبتان، )١(] َِهبا
 . ثناء وعبادة:إحدامها
ُ فال يثنى عليه إال بأسامئه احلسنى وصفاته ،لةأ دعاء طلب ومس:والثاين

يا يشء، أو يا ذات  يا موجود، أو:  فال يقال،ُ وكذلك ال يسئل إال هبا،العال
 لذلك ًل يف كل مطلوب باسم يكون مقتضياأُ بل يس؛اغفر يل وارمحني

ومن تأمل أدعية . ً فيكون السائل متوسال إليه بذلك االسم،املطلوب
 وهذه العبارة أوىل ، وجدها مطابقة هلذا،خامتهم وإمامهم وال سيام ،الرسل

 وهي ، فإهنا ليست بعبارة سديدة،يتخلق بأسامء اهللا: من عبارة من قال
وأحسن منها عبارة أيب . منتزعة من قول الفالسفة بالتشبه باإلله قدر الطاقة

  وهي، وأحسن منها العبارة املطابقة للقرآن، وهي التعبد،احلكم بن برهان
ًفمراتبها أربعة أشدها إنكارا عبارة . الدعاء املتضمن للتعبد والسؤال

وأحسن منها .  التخلق:وأحسن منها عبارة من قال. الفالسفة وهي التشبه
 .)٢( وهي لفظ القرآن،وأحسن من اجلميع الدعاء . التعبد:عبارة من قال

 . ١٨٠ : آية،سورة األعراف) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/١٦٤ ،بدائع الفوائد لإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل) ٢(



 األسماء الحسنى ال تحد بعدد

  

٥١ 
   ال تُحد بعددىاألسماء الحسن: المبحث الرابع عشر

حلسنى ال تدخل حتت حرص وال حتد بعدد فإن هللا تعاىل األسامء ا
ها ملك مقرب وال م ال يعل،أسامء وصفات استأثر هبا يف علم الغيب عنده

 به َيتَّأسألك بكل اسم هو لك سم :نبي مرسل كام يف احلديث الصحيح
 أو أنزلته يف كتابك، أو استأثرت به يف ،ًه أحدا من خلقكَمتّ أو عل،نفسك

ى به نفسه َّقسم سم: فجعل أسامءه ثالثة أقسام، )١( عندكعلم الغيب
أو غريهم، ومل ينزل به كتابه، وقسم أنزل به فأظهره ملن شاء من مالئكته 

ع عليه أحد ِلَّف به إىل عباده، وقسم استأثر به يف علم غيبه فلم يطّعرفتكتابه 
 وليس املراد ، أي انفردت بعلمه بهَاستأثرت(( : وهلذا قال،من خلقه

.  ألن هذا االنفراد ثابت يف األسامء التي أنزل هبا كتابه؛ بهيِّانفراده بالتسم
 من حمامده بام ال ّفيفتح عيل : يف حديث الشفاعةrومن هذا قول النبي 

 .وتلك املحامد هي تفي بأسامئه وصفاته، )٢(أحسنه اآلن
، )٣( عليك أنت كام أثنيت عىل نفسكًال أحيص ثناءr: ومنه قوله 

، )٤(ًإن هللا تسعة وتسعني اسام من أحصاها دخل اجلنةr: وأما قوله 
 صفة ال خرب من أحصاها دخل اجلنة :وقوله. فالكالم مجلة واحدة

، ٥١٠-١/٥٠٩، واحلاكم، ٥٢٩٧، برقم ١٩٩-٩/١٩٨، وأبو يعىل، ١/٣٩١ ،أخرجه أمحد) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وصححه الشيخ نارص الدين األلباين،٣٤٠-٣٣٩يوم والليلة، برقم وابن السني يف عمل ال

 . ٧٣ ص، ختريج الكلم الطيب:انظر
 .١٩٤، ١٩٣أخرجه مسلم يف كتاب اإليامن، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها، برقم ) ٢(
 .٤٨٦أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب ما يقال يف الركوع والسجود، برقم ) ٣(
، ومسلم ٢٧٣٦ري يف كتاب الرشوط، باب ما جيوز من االشرتاط والثنيا يف اإلقرار، برقم أخرجه البخا) ٤(

، ٢٦٧٧يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باقي أسامء اهللا تعاىل وفضل من أحصاها، برقم 
 .))وهو وتر حيب الوتر(( : واحلديث يف آخره،٢٢٨-١١/٢١٤ ،وقد رشحه ابن حجر يف الفتح
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٥٢ 
. واملعنى له أسامء متعددة من شأهنا أن من أحصاها دخل اجلنة. مستقبل

لفالن مائة  :وهذا كام تقول. وهذا ال ينفي أن يكون له أسامء غريها
 فال ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم ،جهادمملوك قد أعدهم لل
 .)١( وهذا ال خالف بني العلامء فيه،معدون لغري اجلهاد

# # #  
  
  

 ، فتاوى ابن تيمية:ً وانظر أيضا،١٦٧-١/١٦٦ ،ائع الفوائد لإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه اهللابد) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٨٢-٦/٣٧٩. 
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٥٣ 
  )١(شرح أسماء اهللا الحسنى: المبحث الخامس عشر

   الباِطُن-٤، اِھُرـَّـالظ -٣ اآلخُِِر، -٢ األوَُّل، -١
ُهو األول واآلخر والظاهر[:قال اهللا تعاىل ُِ َِّ َ َ َّ َ ُُ ُ والباطنَ َ َِ   هذه ، )٢(]ْ

ًمجعت ما يرس اهللا يل من األسامء احلسنى، وذكرت لكل اسم دليال من الكتاب، أو السنة، ثم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ، فام أقره أثبته، وما عرضت هذه األسامء كلها عىل شيخنا عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز رمحه اهللا ّ

ّتوقف عنه أو نفاه أسقطته، حتى اجتمع يل أكثر من مائة اسم باألدلة الصحيحة، ثم اخرتت من 
ًهذه األسامء احلسنى تسعة وتسعني اسام، ورشحتها رشحا خمترصا، وقد نقلت الرشح من  ً ً

ابن تيمية، وتلميذه كشيخ اإلسالم : مصادر أهل التحقيق، والعلامء الراسخني يف علم العقيدة
 .ابن القيم، والعالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي، وغريهم

 :ومن األسامء التي عرضتها عىل شيخنا ابن باز رمحه اهللا فأقرها، ومل أدخلها يف هذا الرشح  
 .ِّاملستعان، واملسعر، والطيب، والوتر

رس إدخاهلا يف هذا الرشح، وقد جاء يف بعض األحاديث أسامء مل أعرضها عىل شيخنا، ومل يتي  
 :ومنها ما يأيت

  ، ٢٦٣/ ٣أخرجه أبو نعيم يف احللية،  [ ))إن اهللا جواد حيب اجلود ((: اجلواد؛ حلديث -١
، وذكره يف سلسلة ١٧٤٠، برقم ١٠٥/ ٢، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، ٢٩/ ٥و

 .]١١، وحجاب املرأة املسلمة، ص ١٦٢٧، برقم ١٦٩/ ٤األحاديث الصحيحة،
ًحيرش الناس يوم القيامة  حفاة، عراة، غرال((: َّالديان؛ حلديث -٢ ثم ينادهيم بصوت يسمعه ... ً

ُمن بعد، كام يسمعه من قرب ُ   ، واحلاكم،٤٩٥/ ٣أمحد، . [))... َّأنا امللك، أنا الديان: َ
، ٥١٤، برقم ٢٢٥/ ١، وصححه، ووافقه الذهبي، وابن أيب عاصم يف السنة، ٥٧٤/ ٤ 

، وقال األلباين يف خترجيه لكتاب السنة البن ١٤٠ -١٣٩/ ١ األسامء والصفات، والبيهقي يف
 ].٤٦٥/ ١٣، و٢٠٩/ ١فتح الباري البن حجر، : ، وانظر))صحيح ((: أيب عاصم

 ].١٤٩/ ٢النهاية يف غريب احلديث البن األثري، . [ّالقهار: ّومعنى الديان* 
إن اهللا حمسن حيب ((: ، ويف لفظ))حسنني إن اهللا تعاىل حمسن حيب امل((: املحسن؛ حلديث -٣

، ٨٦٠٣، وعبد الرزاق يف املصنف، برقم ٣٣٢/ ٧أخرجه الطرباين يف الكبري، . [))اإلحسان 
، وذكره يف سلسلة ١٨٢٠، ورقم ١٨١٩، برقم ٢/١٢٩وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، 

 .٤٧٠، برقم ٧٦١/ ١األحاديث الصحيحة، 
 . ٣ :يةاآل ،سورة احلديد) ٢(
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٥٤ 
ً تفسريا جامعاrاألسامء األربعة املباركة قد فرسها النبي   فقال ً واضحاً

ُاللهم أنت األول فليس قبلك يشء، وأنت اآلخر فليس : خياطب ربه
 يشء، وأنت الباطن فليس دونك ُ وأنت الظاهر فليس فوقك،بعدك يشء

ّ إىل آخر احلديث،ففرس كل اسم بمعناه العظيم،ونفى عنه ما )١(يشء
ُيضاده وينافيه ّلدالة عىل تفرد الرب العظيم ّفتدبر هذه املعاين اجلليلة ا.ُ ّ

ُاألول واآلخر((:بالكامل املطلق واإلحاطة الزمانية يف قوله ُ ّ، واملكانية يف
 .الظاهر والباطن((

ْ عىل أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن مل ّ يدل))فاألول(( ّ
يكن،ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه يف كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ 

 .منه تعاىلالسبب واملسبب 
يدل عىل أنه هو الغاية،والصمد الذي تصمد إليه املخلوقات  ))واآلخر((
 .ومجيع مطالبها ورهبتها، ورغبتها، هها،ـُّبتأل

واضمحالل كل يشء عند عظمته ، يدل عىل عظمة صفاتهوالظاهر((
 .ّمن ذوات وصفات عىل علوه

 اخلبايا،و الضامئر،والعه عىل الرسائر، ّطا عىل ّ يدلوالباطن((
وال يتناىف الظاهر  .ّ عىل كامل قربه ودنوهّودقائق األشياء،كام يدل اخلفايا،و

 .)٢(ألن اهللا ليس كمثله يشء يف كل النعوت؛والباطن

أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧١٣املضجع، برقم 

 . ٢/٦٧ ، ورشح النونية للهراس،٢٥ ص،احلق الواضح املبني) ٢(
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٥٥ 
  ِلَعاـَُمتـْ ال-٧ى،  ـَ األْعل-٦يُّ،  ــِلـ الَع– ٥

ُوال يؤوده حفظهام وهو العيل العظيم[: ال اهللا تعاىلق َِ َِ َ َ ُ َ ُ ُ َْ ُّْ َِ ُ ُ ْ ُ وقال ، )١(] َ
َسبح اسم ربك األعىل[: تعاىل ْ ِّ َِّ َ َ َ ْ ِعامل الغيب والشهادة [:وقال تعاىل،)٢(] َِ َ َ ََ َّ َِ ْ ْ ُ ِ

ُالكبري ال ِ َ ِمتعالـْْ َ َ ّوذلك دال عىل أن مجيع معاين العلو ثابتة هللا من كل ،)٣(] ُ ّ
 .وجه

 . وارتفع،أي عال:فإنه فوق املخلوقات،وعىل العرش استوى؛ّعلو الذاتفله 
فال يامثله صفة خملوق،بل ،اّ وهو علو صفاته وعظمته:ّعلو القدروله 

ال يقدر اخلالئق كلهم أن حييطوا ببعض معاين صفة واحدة من 
ًوال حييطون به علام[:صفاته،قال تعاىل ْ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ ُوبذلك يعلم أنه ليس كمثله .)٤(]َ
 .يشء يف كل نعوته

 اخللق ّالذي قهر بعزته وعلوهّ؛فإنه الواحد القهار  القهرّعلووله 
كلهم،فنواصيهم بيده،وما شاء كان ال يامنعه فيه ممانع،وما مل يشأ مل 
ُيكن،فلو اجتمع اخللق عىل إجياد ما مل يشأه اهللا مل يقدروا،ولو اجتمعوا عىل  ْ
منع ما حكمت به مشيئته مل يمنعوه،وذلك لكامل اقتداره،ونفوذ 

 .)٥(ا إليه من كل وجهمشيئته،وشدة افتقار املخلوقات كله
 . ٢٥٥ :يةاآل ،سورة البقرة) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١ :يةاآل ،سورة األعىل) ٢(
 . ٩ : اآلية،سورة الرعد) ٣(
 . ١١٠ :يةاآل ،طهسورة ) ٤(
 . ٢/٦٨ ، ورشح النونية للهراس،٢٦ ص،احلق الواضح املبني) ٥(
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٥٦ 
   الَعِظیُم-٨

ُوال يؤوده حفظهام وهو العيل العظيم[: قال اهللا تعاىل َِ َِ َ َ ُ َ ُ ُ َْ ُّْ َِ ُ ُ ْ ُ َ [)١(. 
اهللا تعاىل عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم، فال يقدر 

 ثناء عليه، بل هو كام أثنى  وال حييص،ثني عليه كام ينبغي لهخملوق أن ي
 .ُ وفوق ما يثني عليه عباده،عىل نفسه

 :واعلم أن معاين التعظيم الثابتة هللا وحده نوعان
وله من ذلك الكامل   بكل صفة كامل،ٌ أنه موصوف:النوع األول

الكربياء أكمله، وأعظمه، وأوسعه، فله العلم املحيط، والقدرة النافذة، و
ِّوالعظمة، ومن عظمته أن السموات واألرض يف كف الرمحن أصغر من 

ْوما قدرو[: اخلردلة كام قال ذلك ابن عباس وغريه، وقال تعاىل َُ ََ َّ حق  َ اا َ َ
ِقدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َّ َ َ َ َ ِْ ٌ ُ ُ ِْ ْ َ َ ْ ُ ْ ً َْ َ َ ََ ُ َ ِ [)٢( ،

َّإن [: وقال تعاىل َ يمسك السموات واألرض أن تزوال َ اِ ُ َ َ َ ْ َ َّ ْ َُ َ َِ َ ولئن زالُِ ََ ِ ْتا إن ـَ ِ َ
َأمسكهام من أ َْ ِ َ ُ َ َ ِحد من بعدهْ ِ ٍْ َ ُوهو العيل العظيم [: وقال تعاىل. )٣(] َِّ ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ ِ [ )٤(،   

َّتكاد السموات يتفطرن من فوقهن[ ْ َ ُِ ِ َِ َ ْ َ َ ََّّ َ َ ُ  :rويف الصحيح عنه .  اآلية)٥(] ََ
والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا ، الكربياء ردائي:َّإن اهللا يقول ً

 . ٢٥٥ :يةاآل ،سورة البقرة) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٧ :يةاآل ،سورة الزمر) ٢(
 . ٤١ : اآلية،سورة فاطر) ٣(
 ٢٥٥ : اآلية،سورة البقرة) ٤(
 . ٥ : اآلية،سورة الشورى) ٥(
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٥٧ 
َّ فلله تعاىل الكربياء والعظمة، الوصفان اللذان ال يقد)١(منهام عذبته ر ُ

 .ُ وال يبلغ كنههام،قدرمها
 من معاين عظمته تعاىل أنه ال يستحق أحد من اخللق أن النوع الثاين
ّيعظم كام يعظ ُّ ِّمن عباده أن يعظموه بقلوهبم، ّم اهللا، فيستحق جل جالله ُ

ِّوألسنتهم، وجوارحهم، وذلك ببذل اجلهد يف معرفته، وحمبته، والذل  ُّ
له، واالنكسار له، واخلضوع لكربيائه، واخلوف منه، وإعامل اللسان 

 . بالثناء عليه، وقيام اجلوارح بشكره وعبوديته
ُومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته، فيطاع فال يعىص، ويذ ُ ُ ُكر فال ينسى، َُّ

َويشك  . رَكفُر فال يُ
َذلك [ّومن تعظيمه تعظيم ما حرمه ورشعه من زمان ومكان وأعامل  ِ َ

َومن يعظم شعائر ا ْ ُ َِ َ َ ََ ِ فإهنا من تقوى القلوب ِ ِّ ُ ُْ َْ ََّ ِ َ ِ َذلك [ :وقال تعاىل، )٢(] َ ِ َ
ِومن يعظم حرمات ا َ ُ ْ ُ َُ َ ِ فهو خري له عند ربه ِ َِّ ِِّ ُ ََ َْ ََّ ٌ ُ َ [)٣(. 

 .)٤(ُومن تعظيمه أن ال يعرتض عىل يشء مما خلقه أو رشعه
٩- ِجالميد  

عظمة الصفات وسعتها، هو  الذي له املجد العظيم، واملجد جيدامل((
 .٢٦٢٠ب، باب حتريم الكرب، برقم أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلدا) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢سورة احلج اآلية ) ٢(
 .٣٠سورة احلج اآلية ) ٣(
 وتوضيح املقاصد ،٢/٦٨ ، ورشح القصيدة النونية للهراس،٢٨-٢٧ ص،احلق الواضح املبني) ٤(

 .٢/٢١٤ ، ألمحد بن إبراهيم بن عيسى،وتصحيح القواعد يف رشح قصيدة اإلمام ابن القيم
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٥٨ 
ّفهو العليم الكامل يف علمه، الرحيم  :فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه

الذي وسعت رمحته كل يشء، القدير الذي ال يعجزه يشء، احلليم الكامل 
 التي بلغت )١(يف حلمه، احلكيم الكامل يف حكمته، إىل بقية أسامئه وصفاته

ُرمحت [ :قال اهللا تعاىل، )٢( فليس يف يشء منها قصور أو نقصان،غاية املجد َ ْ َ
ٌ وبركاته عليكم أهل البيت إنه محيد جميد ِ ا ٌ ُِ َّ ِ َِ ُ َ ْ َ ُ َ ََّ ُِ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ [)٣(. 

  يرِبكَلْا -١٠
 اجلالل،و املوصوف بصفات املجد،والكربياء،والعظمة، Iوهو 

 .وأجل وأعىل وأعظم من كل يشء، الذي هو أكرب من كل يشء،
 .وله التعظيم واإلجالل، يف قلوب أوليائه وأصفيائه

قد ملئت قلوهبم من تعظيمه، وإجالله، واخلضوع له، والتذلل 
ُذلك[ :قال اهللا تعاىل، )٤(لكربيائه ِ َم بأنه إذا دعي اَ ِ ُ َُ ِ َّ َ ِ ُ ِ وحده كفرتم وإن   َ ُ ْ َْ ُْ ََ َ

َيرشك به تؤمنوا فال ُ ُِ ِْ ِ ْ َ ْ ِحكم هللا العيل الكبريـُْ ِ َ ْْ ِّْ ِ َ ُُ [)٥(. 
  يعالسِم -١١

َوكان ا[ :قال اهللا تعاىل َ َ ُ ً سميعا بصريا  ِ َِ ً ًوكثريا ما يقرن اهللا بني ، )٦(] َ
 فكل من السمع والبرص حميط بجميع متعلقاته ،صفة السمع والبرص

 . ٢/٧١ ، ورشح النونية للهراس،٣٣ ص،املبنياحلق الواضح ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٧١ رشح النونية للهراس،) ٢(
 . ٧٣ : اآلية،سورة هود) ٣(
 .٥/٦٢٢ ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي) ٤(
 . ١٢ : اآلية،سورة غافر) ٥(
 . ١٣٤ : اآلية،سورة النساء) ٦(
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٥٩ 
ط سمعه بجميع املسموعات،فكل  فالسميع الذي أحا،الظاهرة،والباطنة

َّما يف العامل العلوي والسفيل من األصوات يسمعها رسها وعلنها وكأهنا 
لديه صوت واحد،ال ختتلط عليه األصوات،وال ختفى عليه مجيع 

ٌسواء[ّ والرس والعالنية عنده سواء ،اللغات،والقريب منها والبعيد َ ُ منكم َ ِّ
َمن أرس القول ومن جه َ َ ْ َْ َ ََّ َ ْ َّ ِر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهارَ َِ َّ ْ َِ ِ ٌِ َ َ ُ ْ ََ ْ ْ ُ َ َِ َّ ٍ ِ [)١( ،

َقد سمع ا[ ِ َ ْ َ ُ ِ قول التي   َّ َ ْ َ   د  َ ُ ِ َ َ زوجها وتشتكي إىل اِ يفُ ِ ِ َ َْ َ َْ ِ ُ َ وا ِ َ ُ يسمع   َ ْ َ
َّحتاوركام إن ا ِ َ ُ َ ُ َ ٌ سميع بصري َ َ ِ َِ ٌ تبارك الذي : رضي ا عنهاقالت عائشة ، )٢(] َ

 rوسع سمعه األصوات، لقد جاءت املجادلة تشتكي إىل رسول اهللا 
ْقد [: َّوأنا يف جانب احلجرة، وإنه ليخفى عيل بعض كالمها، فأنزل اهللا َ

َسمع ا ِ َ ُ َ قول التي جتادلك يف زوجها  ِ ْ َْ ِ َ ُ َِّ َِ ُ َ  . اآلية)٣(] َ
 :ه تعاىل نوعانُعْمَوس

ّ اخلفية ،ه جلميع األصوات الظاهرة والباطنةُعْمَ س:النوع األول
 .واجللية، وإحاطته التامة هبا

 اإلجابة منه للسائلني والداعني والعابدين ُعْمَ س:النوع الثاين
ِإن ريب لسميع الدعاء[: نه قوله تعاىلهم، ومبفيجيبهم ويثي َِ ُ ُِّّ َ ََ َّ وقول ، )٤(] ِ

 . أي استجابسمع اهللا ملن محده((املصيل 
 . ١٠ : اآلية،سورة الرعد) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١ : اآلية،ادلةسورة املج) ٢(
 . ١ : اآلية،سورة املجادلة) ٣(
 . ٣٩ : اآلية،سورة إبراهيم) ٤(
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٦٠ 
   البصیُر-١٢

ِالذي أحاط برصه بجميع املبرصات يف أقطار األرض والسموات،  ُ
 النملة السوداء عىل الصخرة  فريى دبيب،حتى أخفى ما يكون فيها

 ورسيان  والظاهرة،ّالصامء يف الليلة الظلامء، ومجيع أعضائها الباطنة
القوت يف أعضائها الدقيقة، ويرى رسيان املياه يف أغصان األشجار 

َّ ومجيع النباتات عىل اختالف أنواعها وصغرها ودقتها، ويرى ،وعروقها
فسبحان من . غر من ذلكنياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأص

ّحتريت العقول يف عظمته، وسعة متعلقات صفاته، وكامل عظمته، 
ولطفه، وخربته بالغيب، والشهادة، واحلارض والغائب، ويرى خيانات 

َالذي يراك [:  وحركات اجلنان، قال تعاىل، وتقلبات األجفان،األعني َ َ ِ َّ
ُحني تقوم ُ َ َ َ وتقلبك يف الساجدين *ِ َ َِ ِ َّ ِ َ ُّ َ ُ إنه هو السميع العليم *َ َِّ َِ ُ َ ُ ُْ َّ ُيعلم [، )١(] ِ ََ ْ

ُخائنة األعني وما ختفي الصدور َ ُُ َ َُّ َ ِْ ِْ ُ ِ َ ُ َوا[، )٢(] َ ٌ عىل كل يشء شهيد  ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ َ ،أي )٣(] َ
 .)٤(َّمطلع وحميط علمه وبرصه وسمعه بجميع الكائنات

  یُرـِـب الَخ-١٤یُم،   الَعِل-١٣
ِوهو القاه[ :قال اهللا تعاىل َ ْ َ ُ َر فوق عباده وهو الَ ُ َ َ ِْ ِ ِ َ َ ُحكيم الـُْ ِ ُخبريـَْ ِ َ [)٥( .  

َّإن ا[ ٌ بكل يشء عليم َ ِ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ ِ [)٦(. 
 . ٢٢٠-٢١٨ : اآليات،سورة الشعراء) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩ : اآلية،سورة غافر) ٢(
 . ٩ : اآلية،سورة الربوج) ٣(
 . ٢/٧٢ ، ورشح النونية للهراس،٣٦-٣٤ ص،احلق الواضح املبني) ٤(
 . ١٨ : اآلية،سورة األنعام) ٥(
 . ٧٥ : اآلية،سورة األنفال) ٦(
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٦١ 
بالواجبات،واملمتنعات، :ملحيط علمه بكل يشءفهو العليم ا

واملمكنات،فيعلم تعاىل نفسه الكريمة،ونعوته املقدسة، وأوصافه العظيمة، 
وهي الواجبات التي ال يمكن إال وجودها، ويعلم املمتنعات حال 

ُامتناعها، ويعلم ما يرتتب عىل وجودها لو وجدت َلو كان [ :كام قال تعاىل. ّ َ ْ َ
ٌفيهام آهلة َ َ ِ ّ إالِ ُ  اِ َ لفسدتا  َ َ َ َما اختذ ا[: وقال تعاىل. )١(] َ َ َّ َ ُ ُ من ولد وما كان معه   َ َ ََ ََ َ ٍ َِ

ٍمن إله إذا لذهب كل إله بام خلق ولعال بعضهم عىل بعض ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ ُ َ َ َ ُّ َّ ََ َ َ ِ ٍ ٍ ِِ ِ ُِ َ ً [)٢( . 
فهذا وشبهه من ذكر علمه باملمتنعات التي يعلمها، وإخباره بام ينشأ 

تقدير، ويعلم تعاىل املمكنات، ُعنها لو وجدت عىل وجه الفرض وال
وهي التي جيوز وجودها وعدمها ما وجد منها وما مل يوجد مما مل تقتض 
 ال ،احلكمة إجياده، فهو العليم الذي أحاط علمه بالعامل العلوي والسفيل

 ويعلم الغيب والشهادة، والظواهر ،خيلو عن علمه مكان وال زمان
ّوالبواطن، واجليل واخلفي َّإن ا[: تعاىلقال اهللا . ّ ٌ بكل يشء عليم َ ِ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ ِ [)٣( ،

ًوالنصوص يف ذكر إحاطة علم اهللا وتفصيل دقائق معلوماته كثرية جدا 
ة يف ّه ال يعزب عنه مثقال ذرّإحصاؤها، وأنال ال يمكن حرصها و
 من ذلك وال أكرب، وأنه ال يغفل وال  وال أصغر،األرض وال يف السامء

 علوم اخلالئق عىل سعتها وتنوعها إذا نسبت إىل علم اهللا ّينسى، وأن
َاضمحلت وتالشت، كام أن قد ُرهُ م إذا نسبت إىل قدرة اهللا مل يكن هلا َ

ّنسبة إليها بوجه من الوجوه، فهو الذي علمهم ما مل يكونوا يعلمون،  ٍ
 . ٢٢ : اآلية،سورة األنبياء) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩١ : اآلية،سورة املؤمنون) ٢(
 . ٧٥ : اآلية،سورة األنفال) ٣(
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٦٢ 
 . ليه قادرينوأقدرهم عىل ما مل يكونوا ع

وكام أن علمه حميط بجميع العامل العلوي والسفيل، وما فيه من 
 ذواهتا، وأوصافها، وأفعاهلا، ومجيع أمورها، فهو يعلم ما :املخلوقات

كان وما يكون يف املستقبالت التي ال هناية هلا، وما مل يكن لو كان كيف 
ميتهم وبعد ما ُويعلم أحوال املكلفني منذ أنشأهم وبعد ما ي كان يكون،

 وجزاء تلك ، خريها ورشها: علمه بأعامهلم كلهاطُحيييهم، قد أحا
 .)١(األعامل وتفاصيل ذلك يف دار القرار

واخلالصة أن هللا تعاىل هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، 
واإلرسار واإلعالن، وبالواجبات، واملستحيالت، واملمكنات، وبالعامل 

ايض، واحلارض، واملستقبل، فال خيفى عليه يشء العلوي، والسفيل، وبامل
 . )٢(ياءشمن األ

   الَحِمیُد-١٥
ُيا أهيا الناس أنتم الفقراء[: قال اهللا تعاىل َ ُ ََ ُ ْ ُ ََّ َُ َ َ إىل اُّ ُ َ وا ِ ِ ُّ هو الغني   ِ َ ْ َ ُ

ُحميدـْال ِ َ [)٣(. 
 :وذكر ابن القيم رمحه اهللا تعاىل أن اهللا محيد من وجهني

ّ أن مجيع املخلوقات ناطقة بحمده، فكل محد وقع من أهل :أحدمها
 ، وتفسري السعدي،٢/٧٣ ، ورشح القصيدة النونية للهراس،٣٨-٣٧ ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥/٦٢١ . 
 . ٥/٦٢١ ،رمحه اهللاتفسري العالمة الشيخ عبد الرمحن السعدي ) ٢(
 . ١٥ : اآلية،سورة فاطر) ٣(
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٦٣ 
ّالسموات واألرض األولني منهم واآلخرين، وكل محد يقع منهم يف 

ً مفروضا ومقدرا حيثام الدنيا واآلخرة، وكل محد مل يقع منهم بل كان ًّ
ًتسلسسلت األزمان واتصلت األوقات، محدا يمأل الوجود كله العامل 

ّ وال إحصاء، فإن اهللا ٍّالعلوي والسفيل، ويمأل نظري الوجود من غري عد ٍ
منها أن اهللا هو الذي خلقهم، ورزقهم،  :تعاىل مستحقة من وجوه كثرية

ة، ورصف عنهم ّينية والدنيويوأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنة، الد
 هو، ّالنقم واملكاره، فام بالعباد من نعمة فمن اهللا، وال يدفع الرشور إال

فيستحق منهم أن حيمدوه يف مجيع األوقات، وأن يثنوا عليه ويشكروه 
 .بعدد اللحظات
 أنه حيمد عىل ما له من األسامء احلسنى والصفات :الوجه الثاين
ّح واملحامد والنعوت اجلليلة اجلميلة، فله كل صفة  واملدائ،الكاملة العليا

 صفة من صفاته ّكامل وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فكل
يستحق عليها أكمل احلمد والثناء،فكيف بجميع األوصاف املقدسة، 

ألهنا دائرة بني ؛فله احلمد لذاته،وله احلمد لصفاته،وله احلمد ألفعاله
أفعال العدل واحلكمة التي يستحق عليها أفعال الفضل واإلحسان،وبني 

ّكامل احلمد،وله احلمد عىل خلقه، وعىل رشعه، وعىل أحكامه القدرية، 
ّوأحكامه الرشعية، وأحكام اجلزاء يف األوىل واآلخرة، وتفاصيل محده 

ُوما حيمد عليه ال حتيط هبا األفكار، وال حتصيها األقالم ُُ ُ)١(. 

 وتوضيح املقاصد ،٢/٧٥ ، ورشح القصيدة النونية للهراس،٤٠-٣٩ ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢١٥ ،وتصحيح القواعد
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٦٤ 
  یُنِتالَم -٢١،يالقِو-٢٠ُر،ِدالُمقَت -١٩ُر،اِدـَالق -١٨یُر،ِدـَالق -١٧زیُز،الَع -١٦

هذه األسامء العظيمة معانيها متقاربة، فهو تعاىل كامل القوة، عظيم 
َإن العزة [ّالقدرة، شامل العزة  َّ ِ َّ ً مجيعا ِِ ِ ِ ُإن ربك ه[ :وقال تعاىل، )١(] َ ََّ َ َّ َو ِ

ُالقوي العزيز ِ َ ُّْ ِْ  :فمعاين العزة الثالثة كلها كاملة هللا العظيم، )٢(] َ
 عليها من أسامئه القوي املتني، وهي وصفه ّ الدالّعزة القوة - ١

َالعظيم الذي ال تنسب إليه قوة املخلوقات و ْإن عظمتُ َ ُ : قال اهللا تعاىل. َْ
ِإن اهللا هو الرزاق ذو القوة ال[ َّ َ ُُ ُْ ُ َّ َّ َّ ُمتنيـِْ ِ ُ َوا[ :وقال، )٣(] َ َ قدير وا  ٌ ِ َ ُ ٌ غفور   ُ َ

ٌرحيم ِّقل هو القادر عىل أن يبعث عليكم عذابا من [ :Uوقال ، )٤(] َِّ ْ ْ َ ًُ َ َ َ ْ َ َ َُ ُ َ ْ َْ َ َُ َ ِ
َفوقكم أو من حتت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْْ ُ ُ ُ َُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ ْ ْ ًْ ِ ْ َ َ ََ َ  

ٍ بعض ْ َوكان ا[: وقال تعاىل. )٥(] َ َ َ ُ ً عىل كل يشء مقتدرا  ُِّ ٍَ ْ َْ ِّ ُ َ  :Uوقال . )٦(] َ
ْإن ال[ َّ ٍمتقني يف جنات وهنرـِ َ َُ َ ٍَ َِّ َِّ ٍ يف مقعد صدق عند مليك مقتدر *َ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ُّْ َ ٍَ َ ِ [)٧(. 

وال يبلغ ، بذاته،فال حيتاج إىل أحدّ فإنه هو الغني االمتناععزةو - ٢
 .وال نفعه فينفعونه،بل هو الضار النافع املعطي املانع،ّ رضه فيرضونهُالعباد
 فهي كلها مقهورة هللا خاضعة ، والغلبة لكل الكائناتعزة القهر و- ٣

 . ٦٥ : اآلية،سورة يونس) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٦ : اآلية،سورة هود) ٢(
 . ٥٨ : اآلية،سورة الذاريات) ٣(
 . ٧ :ية اآل،سورة املمتحنة) ٤(
 . ٦٥ : اآلية،سورة األنعام) ٥(
 . ٤٥ : اآلية،سورة الكهف) ٦(
 . ٥٥ -٥٤: تان اآلي،سورة القمر) ٧(
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٦٥ 
ات بيده، ال يتحرك منها لعظمته منقادة إلرادته، فجميع نوايص املخلوق

ّمتحرك وال يترص ف إال بحوله وقوته وإذنه، فام شاء اهللا كان وما ّف مترصّ
 . مل يشأ مل يكن، وال حول وال قوة إال به

ه خلق السموات واألرض وما ببينهام يف ستة أيام، ّفمن قوته واقتداره أن
ُه خلق اخللق ثم يميتهم ثم حيييهم ثم إليه يرجعون ّوأن َا خلقكم وال َّم[ُ ْ ُ ُ ْ َ

ّبعثكم إال ِ ْ ُ ُ ْ ٍ كنفس واحدةَ َِ ََ ٍ ْ ُوهو الذي يبدأ ال[، )١(] َ َ ْ َ ُ ََ ِ ُخلق ثم يعيده وهو أهون ـَّْ َ ْ َ ُ َ َُ ُ َِ ُ َّ ُ َ ْ
ِعليه ْ َ  ومن آثار قدرته أنك ترى األرض هامدة، فإذا أنزل عليها املاء، )٢(] َ

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هبيج، ومن آثار قدرته ما أوقعه 
ّباألمم املكذبني والكف ار الظاملني من أنواع العقوبات وحلول املثالت، ُّ

هم كيدهم ومكرهم وال أمواهلم وال جنودهم وال  عنِوأنه مل يغن
ا جاء أمر ربك، وما زادوهم غري ّحصوهنم من عذاب اهللا من يشء مل

ّتتبيب، وخصوصا يف هذه األوقات، فإن  واملخرتعات ، هذه القوة اهلائلةً
الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه األمم هي من إقدار اهللا هلم 

َعلمونه، فمن آيات اهللا أن قواهم وقدوتعليمه هلم ما مل يكونوا ي ُ هم َرّ
ّ عنهم شيئا يف صد ما أصاهبم من النكبات والعقوبات ِوخمرتعاهتم مل تغن ً

َّاملهلكة، مع بذل جدهم واجتهادهم يف توقي ذلك، ولكن أمر اهللا  ِّ
 .غالب، وقدرته تنقاد هلا عنارص العامل العلوي والسفيل

ه كام أنه هو اخلالق للعباد فهو  أنامومن متام عزته وقدرته وشموهل
 . ٢٨ : اآلية،سورة لقامن) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧ : اآلية،سورة الروم) ٢(



  شرح أسماء اهللا الحسنى

 

٦٦ 
ًخالق أعامهلم وطاعتهم ومعاصيهم، وهي أيضا أفعاهلم، فهي تضاف إىل 

ًاهللا خلقا وتقديرا ً وتضاف إليهم فعال ومبارشة عىل احلقيقة، وال منافاة ،ً
 قدرهتم وإرادهتم، وخالق السبب التام خالق ّبني األمرين، فإن اهللا خالق

ُ َوا[: ، قال تعاىلللمسبب َ خلقكم وما تعملون  ُ ََ َ ْْ ََ َُ َ [)١(. 
َّومن آثار قدرته ما ذكره يف كتابه من نرصه أولياءه، عىل قلة عددهم 

َوعددهم عىل أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة الع ّدد والعدُ   : ة، قال تعاىلُ
ٍكم من فئة قليلة[ ِ ٍ َِ َ َ ِّ ِ غلبت فئة كثرية بإذن اَ ْ ِ ِ ً َ ِ َِ ً َ ْ َ َ َ ِ  [)٢( . 

ومن آثار قدرته ورمحته ما حيدثه ألهل النار وأهل اجلنة من أنواع 
طع وال العقاب وأصناف النعيم املستمر الكثري املتتابع الذي ال ينق

ّفبقدرته أوجد املوجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها  .)٣(يتناهى ّ
 ويميت، ويبعث العباد للجزاء، وجيازي يوأحكمها، وبقدرته حيي

 القلوب ويرصفها عىل ُبِّلَقُاملحسن بإحسانه وامليسء بإساءته، وبقدرته ي
ُكن فيكون[ : قال لهًما يشاء الذي إذا أراد شيئا ُ َ َ َأين [ :قال اهللا تعاىل. )٤(] ُ ْ َ

ُما تكونوا يأت بكم ا َ َُ ُ ُِ ِ ْ ْ َ ُ َّ مجيعا إن ا  ِ ً ِ ٌ عىل كل يشء قدير َ َ ِ ٍَ َْ ِّ ُ َ َ [)٥(. 
  ِنيُّـَ الغ-٢٢

َوأنه هو أغنى وأقنى[ :قال اهللا تعاىل َْ َ َ ََ َ ُ ُ َْ َيا أهيا [: وقال اهللا تعاىل. )٦(] َّ ُّ َ َ  . ٩٦ : اآلية،سورة الصافات) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٤٩ : اآلية،سورة البقرة) ٢(
 .٥/٦٢٤،وتفسري السعدي،٢/٧٨، النونية للهراسوانظر رشح،٤٦-٤٥ص،احلق الواضح املبني) ٣(
 . ٨٢ : واآلية من سورة يس،٥/٦٢٤ ،تفسري العالمة السعدي) ٤(
 . ١٤٨ : اآلية،سورة البقرة) ٥(
 . ٤٨ : اآلية،سورة النجم) ٦(
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٦٧ 
ُالناس أنتم الفقراء َ َُ ُ ْ ُ ََّ َ إىل اُ ُ َ وا ِ ِ ُّ هو الغني ال  ِ َ ْ َ ُحميدـُْ ِ ) الغني(فهو تعاىل . )١(] َ

 التام املطلق من كل الوجوه لكامله وكامل صفاته التي ال ىالذي له الغن
 ّ فإن،ًيتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، وال يمكن أن يكون إال غنيا

ًال يكون إال حمسنا، جوادا، برا، رحيام كريام، غناه من لوازم ذاته، كام  ً ً ً ً
واملخلوقات بأرسها ال تستغني عنه يف حال من أحواهلا، فهي مفتقرة إليه 

ويف بقائها، ويف كل ما حتتاجه أو تضطر إليه، ومن سعة غناه  يف إجيادها،
أن خزائن السموات واألرض والرمحة بيده، وأن جوده عىل خلقه 

للحظات واألوقات، وأن يده سحاء الليل والنهار، متواصل يف مجيع ا
 .وخريه عىل اخللق مدرار

ه يأمر عباده بدعائه، ويعدهم بإجابة ّومن كامل غناه وكرمه أن
دعواهتم وإسعافهم بجميع مراداهتم، ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما مل 
يسألوه، ومن كامل غناه أنه لو اجتمع أول اخللق وآخرهم يف صعيد 

ًفسألوه، فأعطى كال منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص من واحد 
 . ّملكه مثقال ذرة

ومن كامل غناه وسعة عطاياه ما يبسطه عىل أهل دار كرامته من 
ٌلذات املتتابعات، واخلريات املتواصالت، مما ال عني رأت، وال لالنعيم وا

 .ٌأذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش
ًتخذ صاحبة، وال ولدا، وال رشيكا يف امللك، ومن كامل غناه أنه مل ي ً ً

ًوال وليا من الذل، فهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه، املغني جلميع 
 . ١٥ : اآلية،سورة فاطر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٦٨ 
 .)١(خملوقاته

 ،واخلالصة أن اهللا الغني الذي له الغنى التام املطلق من كل الوجوه
ًوهو املغني مجيع خلقه، غنى عاما، واملغني خلواص خلقه، بام أفاض عىل  ً

 .)٢(لوهبم، من املعارف الربانية، واحلقائق اإليامنيةق
   الَحِكیُم-٢٣

َوهو القاهر فوق عباده وهو ال[: قال اهللا تعاىل ُ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ َِ ََ ُ ُحكيم الـْْ ِ ُخبريـَْ ِ َ [)٣(. 
 املوصوف بكامل احلكمة وبكامل احلكم بني يماحلك(( تعاىل هوو

الع عىل مبادئ األمور ّطاملخلوقات، فاحلكيم هو واسع العلم واال
 فهو الذي يضع ،وعواقبها، واسع احلمد، تام القدرة، غزير الرمحة

ْ الالئقة هبا يف خلقه وأمره، فال يتوجه  منازهلااألشياء مواضعها، وينزهلا
 . حكمته مقالإليه سؤال، وال يقدح يف

 :وحكمته نوعان
ً فإنه خلق اخللق باحلق ومشتمال عىل ؛احلكمة يف خلقه :النوع األول

احلق، وكان غايته واملقصود به احلق، خلق املخلوقات كلها بأحسن 
نظام، ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل خملوق خلقه الالئق به، بل 

ملخلوقات وكل عضو من أعضاء احليوانات أعطى كل جزء من أجزاء ا
ًخلقته وهيئته، فال يرى أحد يف خلقه خلال، وال نقصا، وال فطورا، فلو  ً ً

 .٢/٧٨ ، ورشح النونية للهراس،٤٨-٤٧ ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٦٢٩ ،يخ عبد الرمحن بن نارص السعديتفسري الش) ٢(
 . ١٨ : اآلية،سورة األنعام) ٣(



 شرح أسماء اهللا الحسنى

  

٦٩ 
اجتمعت عقول اخللق من أوهلم إىل آخرهم ليقرتحوا مثل خلق الرمحن 
أو ما يقارب ما أودعه يف الكائنات من احلسن واالنتظام واإلتقان مل 

 وحسب العقالء احلكامء ، يشء من ذلكى هلم القدرة عىلّيقدروا، وأن
َّمنهم أن يعرفوا كثريا من حكمه، ويط لعوا عىل بعض ما فيها من احلسن ً

ُوهذا أمر معلوم قطعا بام ي. واإلتقان ع ُّبَتَ وت،علم من عظمته وكامل صفاتهً
ّى عباده وأمرهم أن ينظروا ويكرروا َّحكمه يف اخللق واألمر، وقد حتد

ً نقصا، وأنه البد أن ترجع وًجيدون يف خلقه خلال أالنظر والتأمل هل 
 .األبصار كليلة عاجزة عن االنتقاد عىل يشء من خملوقاته

احلكمة يف رشعه وأمره، فإنه تعاىل رشع الرشائع، وأنزل  :النوع الثاين
ّالكتب، وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه، فأي حكمة أجل من 

ّوأي فضل وكرم أعظم من هذا، فإن معرفته تعاىل وعبادته وحده هذا،  ّ
ال رشيك له، وإخالص العمل له ومحده، وشكره والثناء عليه أفضل 

. ّ الفضائل ملن يمن اهللا عليه هباّالعطايا منه لعباده عىل اإلطالق، وأجل
وأكمل سعادة ورسور للقلوب واألرواح، كام أهنا هي السبب الوحيد 

 السعادة األبدية والنعيم الدائم، فلو مل يكن يف أمره ورشعه للوصول إىل
إال هذه احلكمة العظيمة التي هي أصل اخلريات، وأكمل اللذات، 

 وخلقت اجلنة والنار، لكانت ،وألجلها خلقت اخلليقة وحق اجلزاء
 .كافية شافية

ري، فأخباره متأل القلوب خهذا وقد اشتمل رشعه ودينه عىل كل 
ًينا، وإيامنا، وعقائد صحيحة، وتستقيم هبا القلوب ويزول ًعلام، ويق ً
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 .  ورشددىانحرافها، وتثمر كل خلق مجيل وعمل صالح وه

وأوامره ونواهيه حمتوية عىل غاية احلكمة والصالح واإلصالح 
ِّللدين والدنيا، فإنه ال يأمر إال بام مصلحته خالصة أو راجحة، وال ينهى 

 .اجحةته خالصة أو رّرضإال عام م
ومن حكمة الرشع اإلسالمي أنه كام أنه هو الغاية لصالح القلوب، 
واألخالق، واألعامل، واالستقامة عىل الرصاط املستقيم، فهو الغاية 
ًلصالح الدنيا، فال تصلح أمور الدنيا صالحا حقيقيا إال بالدين احلق  ً

ُ، وهذا مشاهد حمسوس لكل عاقل، فإن أrالذي جاء به حممد  د ة حممّمّ
ملا كانوا قائمني هبذا الدين أصوله وفروعه ومجيع ما هيدي ويرشد إليه، 

انحرفوا عنه وتركوا  ّاكانت أحواهلم يف غاية االستقامة والصالح، ومل
 ومل يسرتشدوا بتعاليمه العالية، انحرفت دنياهم كام ،ًكثريا من هداه
 . انحرف دينهم

قوة، واحلضارة، وكذلك انظر إىل األمم األخرى التي بلغت يف ال
ّواملدنية مبلغا هائال، ولكن مل ً ا كانت خالية من روح الدين ورمحته ً

وعدله، كان رضرها أعظم من نفعها، ورشها أكرب من خريها، وعجز 
ها وحكامؤها وساستها عن تاليف الرشور الناشئة عنها، ولن ؤعلام

ّ أن ما  وهلذا كان من حكمته تعاىل؛يقدروا عىل ذلك ما داموا عىل حاهلم
 من الدين والقرآن أكرب الرباهني عىل صدقه وصدق ما rجاء به حممد 

ً لكونه حمكام كامال ال حيصل إال به؛جاء به ً. 
وباجلملة فاحلكيم متعلقاته املخلوقات والرشائع، وكلها يف غاية 
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٧١ 
اإلحكام، فهو احلكيم يف أحكامه القدرية، وأحكامه الرشعية، وأحكامه 

ّني أحكام القدر وأحكام الرشع أن القدر متعلق بام اجلزائية، والفرق ب
َأوجده وكونه وقدره، وأنه ما شاء كان وما مل يشأ مل ي ّْ ْكنّ  وأحكام الرشع ،ُ

 والعبد املربوب ال خيلو منهام أو من أحدمها، فمن فعل ،متعلقة بام رشعه
ّ اجتمع فيه احلكامن، ومن فعل ما يضاد ّمنهم ما حيبه اهللا ويرضاه فقد

ّ فإن ما فعله واقع بقضاء اهللا وقدره ؛فيه احلكم القدريلك فقد وجد ذ
فاخلري، . ومل يوجد يف احلكم الرشعي لكونه ترك ما حيبه اهللا ويرضاه

والرش والطاعات، واملعايص كلها متعلقة وتابعة للحكم القدري، وما 
 . )١(واهللا أعلم. ّحيبه اهللا منها هو تابع احلكم الرشعي ومتعلقه

  یُمَحِلـْال -٢٤
َّواعلموا أن ا[ :قال اهللا تعاىل َ ْ ُ َ ْ ْ يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه واعلموا  َ َ ُ ُ ْ َ ُ ََ َْ َ ُ ْ َْ َ ُ ِ ُ َ ِ

َّأن ا ٌ غفور حليم َ َ ٌِ َ ُ َ [)٢(. 
ُّالذي يدر عىل خلقه، النعم الظاهرة والباطنة، مع معاصيهم وكثرة  ِ َ

ويستعتبهم كي يتوبوا،  .هتم، فيحلم عن مقابلة العاصني بعصياهنمَّزال
 .)٣(ويمهلهم كي ينيبوا

وهو الذي له احللم الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق، 
 ،٥/٦٢١،وتفسري السعدي،٢/٨٠،رشح النونية للهراس:وانظر،٥٤-٤٨ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،سىي ألمحد بن إبراهيم بن ع،وتوضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف رشح قصيدة اإلمام ابن القيم
٢/٢٢٦. 

 . ٢٣٥ : اآلية،ةسورة البقر) ٢(
 . ٥/٦٣٠ ،سعديلتفسري الشيخ عبد الرمحن بن نارص ا) ٣(
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 ولو شاء ،عقوبة ليتوبواوالعصيان حيث أمهلهم ومل يعاجلهم بال

 فإن الذنوب تقتيض ترتب آثارها ؛ألخذهم بذنوهبم فور صدورها منهم
 ولكن حلمه سبحانه هو الذي ،عليها من العقوبات العاجلة املتنوعة

ُولو يؤاخذ ا[ : كام قال تعاىل)١(اقتىض إمهاهلم ِ َ ُ ْ ََ ُ َ الناس بام كسبوا ما ترك   َ َ ََ َُّ ََ َ ِ
ِعىل ظهرها م َ َِ ْ َ َن دابة ولكن يؤخرهم إىل أجل مسمى فإذا جاءَ َ َ ُ َ َّ ََ ِ َِ  َ ُّ ْ ُ ٍُ َ َ ِّ َ ِ َّ أجلهم فإن ٍَ ِ َ ْ ُ ُ َ َ

ً كان بعباده بصريا َ ا ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ُولو يؤاخذ ا[ :وقال تعاىل، )٢(] َ ِ َ ُ ْ ََ ُ ِ الناس بظلمهم   ِ ْ ُ ِ َ َّ
َما ترك عليها من دآبة ولكن يؤخرهم إىل أجل مسمى فإذا جاء َ َ ُ َ َّ َ ََ ِ َ  َ ُّ ْ ُ ُ ْ َ ٍَّ َ َ ِّ ََ ِ ٍ َِ ََ َ أجلهم ال َ ْ ُ ُ َ َ

ْيس َتأخرون ساعة وال يستقدمونَ َُ ْ َ َ ُِ ِْ ًَ ََ َ َ ْ [)٣(. 
  ُرفَّالغَ ا-٢٧ُر،  وفُلغَ ا-٢٦،  وفُلع ا-٢٥
ٌإن اهللا لعفو غفور[ :قال اهللا تعاىل ُ َُ ٌّ َ َ َّ ِ [)٤(. 

ًالذي مل يزل، وال يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن 
 .ًعباده، موصوفا

 .كام هو مضطر إىل رمحته وكرمهكل أحد مضطر إىل عفوه ومغفرته 
ِّوإين [: )٥( أتى بأسباهبا، قال تعاىلنوقد وعد باملغفرة والعفو، مل ِ َ
ِلغفار ملن تاب وآمن وعمل صال َِ َ َ َ َ ََ ََ ٌَ َِّ َّ َحا ثم اهتدىـَ َ ْ ًَّ ُ [)٦(. 
 . ٢/٨٦ ،رشح النونية للهراس) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٥ :يةاآل ،سورة فاطر) ٢(
 . ٦١ : اآلية،سورة النحل) ٣(
 . ٦٠ : اآلية،سورة احلج) ٤(
 .٥٦ ص، احلق الواضح املبني:ًوانظر أيضا. ٥/٦٢٣ ،تفسري السعدي) ٥(
 . ٨٢ :اآلية ،سورة طه) ٦(
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٧٣ 
 هو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من ّوالعفو

 العفو عنهم من االستغفار، والتوبة، بالذنوب، وال سيام إذا أتوا ملا يسب
واإليامن، واألعامل الصاحلة فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو 

صيل ٌعن السيئات، وهو عفو حيب العفو وحيب من عباده أن يسعوا يف حت
من السعي يف مرضاته، واإلحسان إىل : األسباب التي ينالون هبا عفوه

خلقه، ومن كامل عفوه أنه مهام أرسف العبد عىل نفسه ثم تاب إليه 
ُّب ما ُ وكبريه، وأنه جعل اإلسالم جي، صغريه: غفر له مجيع جرمه،ورجع

َقل يا عبادي[ :قال تعاىل، )١(ُّقبله، والتوبة جتب ما قبلها َِ ِ َ ْ ْ الذين أرسفواُ ُ َ ْ َ َ ِ َّ 
ْعىل أنفسهم ال تقنطوا ُْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ َ ِ من رمحة اَ َِ ْ َّ إن ا ِ َّ َ يغفر الذنوب مجيعا إنه هو  َ ِ ُ ُ ً ََّ ُ ِْ ِ َِ ُّ ُ َ

ُالغفور الرحيم َّ ُِ ُ َ يا ابن آدم إنك لو : إن اهللا يقول((ويف احلديث ، )٢(] ْ
ًأتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال ترشك يب شيئا ألتيتك بقراهبا 

ِإن ربك واسع املـَغفرة[ :وقال تعاىل، )٣(مغفرة ِ َِ َْ ُ َ ََّ  Uوقد فتح اهللا ، )٤(] َّ
مل الصالح، األسباب لنيل مغفرته بالتوبة، واالستغفار، واإليامن، والع

واإلحسان إىل عباد اهللا، والعفو عنهم، وقوة الطمع يف فضل اهللا، وحسن 
 .)٥(ًبا ملغفرتهِّقرُ وغري ذلك مما جعله اهللا م،الظن باهللا

 .٥٦ ص، واحلق الواضح املبني،٢/٨٦ ،رشح القصيدة النونية للهراس) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٣ : اآلية،سورة الزمر) ٢(
، وحسنه األلباين يف ٣٥٤٠يف كتاب الدعوات، باب خلق اهللا مائة رمحة، برقم أخرجه الرتمذي ) ٣(

 ..٥٤٨/ ٥صحيح اجلامع 
 . ٣٢ : اآلية،سورة النجم) ٤(
 .٧٤-٧٣ ص، املبنيحلق الواضحا) ٥(
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٧٤ 
٢٨- ابالتَّو  

َّأمل يعلموا أن ا[ :قال اهللا تعاىل َ َْ ُ ََ ْ ْ ُ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ  َ َ ُ َّْ َ ََ َ ْ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ َ ُْ
َّدقات وأن اَّالص َ َ ِ َ ُ هو التواب الرحيم َ َ َِّ ُ َّ َ َُّ [)١(. 

َّالتو(( ئبني، ويغفر ذنوب املنيبني،  الذي مل يزل يتوب عىل التاُابَّ
 .، تاب اهللا عليهًفكل من تاب إىل اهللا توبة نصوحا

.  بتوفيقهم للتوبة واإلقبال بقلوهبم إليهًأوال: فهو التائب عىل التائبني
 .)٢(ً هلا، وعفوا عن خطاياهمًوهو التائب عليهم بعد توبتهم، قبوال

 :وعىل هذا تكون توبته عىل عبده نوعني
ع يف قلب عبده التوبة إليه واإلنابة إليه، فيقوم بالتوبة ُ يوق:أحدمها

ورشوطها من اإلقالع عن املعايص، والندم عىل فعلها، والعزم عىل أن ال 
 .واستبداهلا بعمل صالح. يعود إليها
 فإن التوبة ؛ توبته عىل عبده بقبوهلا وإجابتها وحمو الذنوب هبا:والثاين

 .)٣(ّالنصوح جتب ما قبلها
ًفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا[:  تعاىلقال اهللا َّ ُ ُ َ ِّ َ ْ َِّ ََ َ َّ ِْ ْ ْ َ ْ َِ َِ ِ َ [)٤(. 

٢٩- قيبالر  
ته الصدور، القائم عىل كل نفس بام لع عىل ما أكنََّّاملط: الرقيب
َّإن ا[ :قال اهللا تعاىل .كسبت ً كان عليكم رقيبا َ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ [)٥(. 

 . ١٠٤ : اآلية،سورة التوبة) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٦٢٣ ،تفسري الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي) ٢(
 .٧٤ ص،احلق الواضح املبني) ٣(
 .٣: سورة النرص، اآلية) ٤(
 . ١ : اآلية،سورة النساء) ٥(
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٧٥ 
والرقيب هو سبحانه الذي حفظ املخلوقات وأجراها، عىل أحسن 

 .)١(نظام وأكمل تدبري
٣٠- الشَّهيد  

ها ّسمع مجيع األصوات، خفي .لع عىل مجيع األشياءَّأي املط: الشهيد
 ،وأبرص مجيع املوجودات، دقيقها وجليلها، صغريها وكبريها .وجليها

 .)٢(وهل يشء، الذي شهد لعباده، وعىل عباده، بام عموأحاط علمه بكل
 الرقيب((: قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا تعاىل

ُّ مرتادفان،وكالمها يدل عىل إحاطة سمع اهللا باملسموعات، الشهيد((و
ّوبرصه باملبرصات،وعلمه بجميع املعلومات اجللية واخلفية،وهو الرقيب  ِ

طر،وما حتركت به اللواحظ،ومن باب أوىل األفعال عىل ما دار يف اخلوا
َّإن ا[ :الظاهرة باألركان، قال تعاىل ً كان عليكم رقيبا َ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ ُ َوا[، )٣(] َ َ عىل   َ

ٌكل يشء شهيد ِ َ ٍ ْ َ ِّ وهلذا كانت املراقبة التي هي من أعىل أعامل . )٤(] ُ
ّ التعبد هللا باسمه الرقيب الشهيد، فمتى علم العبد أن يالقلوب ه

حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط اهللا بعلمها، واستحرض هذا العلم يف 
كل أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه 

ّظاهره عن كل قول أو فعل يسخط اهللا، وتعبد بمقام  وحفظ اهللا،

 .٥/٦٢٣ ،تفسري السعدي) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٤٦٦ ،يف مدارج السالكني) ملؤمنا(و) الشهيد(رشح اسم :وانظر،٥/٦٢٨ ،املرجع السابق) ٢(
 . ١ : اآلية،سورة النساء) ٣(
 . ٦ : اآلية،سورة املجادلة) ٤(
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٧٦ 
َاإلحسان فعبد ا َ ُ كأنه يراه، فإن مل يكن يراه فإن اهللا يراه َ َ َ َُ َّ)١(. 

ًفإذا كان اهللا رقيبا عىل دقائق اخلفيات، مطلعا عىل الرسائر والنيات،  ً
وهي األفعال التي . ًكان من باب أوىل شهيدا عىل الظواهر واجلليات

 .)٢(أي اجلوارح:  باألركانتفعل
  ـُ الَحِفیظ-٣١

ٌإن ريب عىل كل يشء حفيظ[: قال اهللا تعاىل ِ ٍَ َ ِّْ ََ ِّ ُ َ َ َّ  : معنيانللحفيظ(( )٣(] ِ
 ورش وطاعة  أنه قد حفظ عىل عباده ما عملوه من خري:املعنى األول

ومعصية؛ فإن علمه حميط بجميع أعامهلم ظاهرها وباطنها، وقد كتب 
ًذلك يف اللوح املحفوظ، ووكل بالعباد مالئكة كراما كاتبني  َّ َيعلمون ما ُ ََ َ ْ

َتفعلون ُ َ ْ َ)فهذا املعنى من حفظه يقتيض إحاطة علم اهللا بأحوال العباد)٤ ، 
كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها يف اللوح املحفوظ ويف الصحف التي يف 
أيدي املالئكة، وعلمه بمقاديرها، وكامهلا، ونقصها، ومقادير جزائها يف 

 .الثواب والعقاب ثم جمازاته عليها بفضله وعدله
باده من مجيع احلافظ لع أنه تعاىل احلفيظ(( من معنيي :واملعنى الثاين

 .عام، وخاص: ما يكرهون ،وحفظه خللقه نوعان
 املخلوقات بتيسريه هلا ما يقيتها وحيفظه ه العام جلميعحفظ:النوع األول

  .٥٩-٥٨احلق الواضح املبني، ص) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : بنيتها،ومتيش إىل هدايته وإىل مصاحلها بإرشاده وهدايته العامة التي قال عنها
  .٢/٨٨رشح القصيدة النونية للهراس، ) ٢(
 . ٥٧ : اآليةهود،سورة ) ٣(
 .١٢: سورة االنفطار، اآلية) ٤(
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٧٧ 
ٍأعطى كل يشء[ ْ َ َّ ُ َ ْ َ خلقه ثم هدىَ ََ َُّ ُ َ ّ، أي هدى كل خملوق إىل ما قدر له، )١(] ْ

وقىض له من رضوراته وحاجاته، كاهلداية للمأكل واملرشب واملنكح، 
ّوالسعي يف أسباب ذلك، وكدفعه عنهم أصناف املكاره واملضار، وهذا 

 بل احليوانات وغريها، فهو الذي حيفظ ،والفاجرّيشرتك فيه الرب 
ّالسموات واألرض أن تزوال، وحيفظ اخلالئق بنعمه، وقد وكل باآلدمي 
ًحفظة من املالئكة الكرام حيفظونه من أمر اهللا، أي يدفعون عنه كل ما 

ّيرضه مما هو بصدد أن يرضه لوال حفظ اهللا ّ. 
ألوليائه سوى ما تقدم، حيفظهم عام  اخلاصحفظه : والنوع الثاين

 والفتن والشهوات، فيعافيهم ِهَبُّ إيقاهنم من الشزلّيرض إيامهنم أو يزل
منها وخيرجهم منها بسالمة وحفظ وعافية، وحيفظهم من أعدائهم من 

َّإن [: اجلن واإلنس، فينرصهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم، قال اهللا تعاىل ِ
َ يد َ ا ُافع عن الذين آمنواُ َ َ َ ُِ َِّ ّوهذا عام يف دفع مجيع ما يرضهم يف ، )٢(] ِ

دينهم ودنياهم، فعىل حسب ما عند العبد من اإليامن تكون مدافعة اهللا 
أي احفظ أوامره ، )٣(احفظ اهللا حيفظك: عنه بلطفه، ويف احلديث

ّ تعدهيا، حيفظك يف مباالمتثال، ونواهيه باالجتناب، وحدوده بعد
 .)٤(نفسك، ودينك، ومالك، وولدك، ويف مجيع ما آتاك اهللا من فضله

 . ٥٠ : اآليةطه،سورة ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٨ : اآلية،جسورة احل) ٢(
: ،  وقال٣/٥٤١، واحلاكم، ٢٥١٦، برقم ٥٩أخرجه الرتمذي يف كتاب صفة القيامة، باب ) ٣(

 .٧٩٥٧وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، برقم . ))هذا حديث كبري عال((
 . ٦١-٦٠ ص،احلق الواضح املبني) ٤(
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٧٨ 
  يفُاللَِّط -٣٢

ُ ا[: قال اهللا تعاىل ُ لطيف بعباده يرزق من يشاء  َ َ َ ْ َُ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ٌ ُّ وهو القوي َ َ ُ َِ َ ْ  
ِالعزيز َال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو [: وقال تعاىل، )١(]َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َُ ُ َُ َُ ِ ِْ ْ ُُ َّ

ُاللطيف ال ِ ِخبريـَّْ َ [)٢( . 
ف بعبده يف أموره ط من أسامئه احلسنى، وهو الذي يلاللطيف((

الداخلية املتعلقة بنفسه، ويلطف بعبده يف األمور اخلارجية عنه، فيسوقه 
وهذا من آثار علمه وكرمه . ويسوق إليه ما به صالحه من حيث ال يشعر

 :للطيف نوعني فلهذا كان معنى ا؛ورمحته
 الذي أحاط علمه باألرسار والبواطن واخلبايا أنه اخلبري:النوع األول

 .َّواخلفايا ومكنونات الصدور ومغيبات األمور،وما لطف ودق من كل يشء
ُه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه، ِّلطفه بعبده وولي :النوع الثاين
ُه ويرقيه إىل املنازل العالية فييرسه لليرسى وجينبه العرسى، ويشمله بكرم ُ ُّ ِّ

 وهي عني ،وجيري عليه من أصناف املحن التي يكرهها وتشق عليه
صالحه والطريق إىل سعادته، كام امتحن األنبياء بأذى قومهم وباجلهاد 

 وكيف ترقت به األحوال ولطف rيف سبيله، وكام ذكر اهللا عن يوسف 
من تلك األحوال التي حصل له يف عاقبتها  ّه بام قدره عليهاهللا به ول

ُحسن العقبى يف الدنيا واآلخرة، وكام يمتحن أولياءه بام يكرهونه لينيلهم  ُ
 .ُما حيبون

 . ١٩ : اآلية،سورة الشورى) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠٣ : اآلية،سورة األنعام) ٢(
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 ال تدركه األفهام، وال تتصوره األوهام، ٍ وكرمٍفْطُفكم هللا من ل

وكم استرشف العبد عىل مطلوب من مطالب الدنيا من والية، أو 
ياسة، أو سبب من األسباب املحبوبة، فيرصفه اهللا عنها ويرصفها عنه ر

ًرمحة به لئال ترضه يف دينه، فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته  ًُ
 له يف الغيب وأريد إصالحه فيه حلمد اهللا وشكره َرِخُّادِّبربه، ولو علم ما 

 الدعاء  اهللا بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه، ويفّ فإن؛عىل ذلك
اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة يل فيام حتب، وما زويت : )١(املأثور

ُّعني مما أحب فاجعله فراغا يل فيام حتب ُُّ ً ُ)٢(. 
  يبِرالقَ -٣٣

ُهو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها فاستغفروه [: ال اهللا تعاىلق ْ َ َ َ ُُ ْ ْ َ َ ْ ْ ِِّ ِْ ََ ََ َ ُ ُِ َ َ َ
ٌثم توبوا إليه إن ريب قريب جميب ٌ ِّ ُِ ُّ ِ َ ْ َُ ْ ََّّ ِ ِِ َ ُ [)٣(. 

 :، وقربه نوعانالقريب(( :ء اهللا تعاىلمن أسام
 وهو إحاطة علمه بجميع األشياء، وهو قرب عام: النوع األول

 . وهو بمعنى املعية العامة،أقرب إىل اإلنسان من حبل الوريد
  يقتيضاعني والعابدين املحبني،وهو قرب بالدوقرب خاص:النوع الثاين

   ، وتوضيح املقاصد،٢/٩١ ، رشح النونية للهراس:وانظر، ٦٢-٦١ ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢/٢٢٨ . 

 وقال عبد القادر ، وحسنه،٤٣٩١، برقم ٧٣ يف كتاب الدعوات، باب أخرجه الرتمذي) ٢(
ّ، بينام ضعف احلديث الشيخ األلباين ٤/٣٤١ ، جامع األصول:انظر. ))وهو كام قال((: األرنؤوط
 .١١٧٢يف اجلامع، برقم يف ضع

 . ٦١ : اآلية،سورة هود) ٣(
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٨٠ 
املحبة، والنرصة، والتأييد يف احلركات والسكنات، واإلجابة للداعني، 

ِّوإذا سألك عبادي عني فإين [: قال تعاىل. )١(والقبول واإلثابة للعابدين ِ َِ ِّ َ َ َِ ِ َ َ َ َ َ
ِقريب أجيب دعوة الداع إذا دعان َِ َ َ ْ َ ُ ٌَ ِ ِ َّ َ ُ ِ َ [)٢(. 

 القرب هبذا املعنى يف العموم واخلصوص مل يكن هناك َمِهُوإذا ف
 ،ًتعارض أصال بينه وبني ما هو معلوم من وجوده تعاىل فوق عرشه

ّفسبحان من هو عيل يف دنو  .)٣(هَ قريب يف علو،هٌّ
  يبالمِج -٣٤

 لدعوة الداعني وسؤال السائلني املجيب((  تعاىلء اهللامن أسام
 :وعبادة املستجيبني، وإجابته نوعان

 أو دعاء مسألة، ة، دعاء عباد: لكل من دعاهإجابة عامة: النوع األول
َوقال ربكم ادعوين أ[ : تعاىل اهللاقال ِ ُ ْ ُّ َُ َُ َ َ    ْ ِ َ ْكمَ لْ فدعاء املسألة أن ، )٤(] ُ

 ّ أو اللهم ادفع عني كذا، فهذا يقع من الرب، اللهم أعطني كذا:يقول العبد
 ،والفاجر، ويستجيب اهللا فيه لكل من دعاه بحسب احلال املقتضية

ه عىل كرم املوىل وشمول  بّوهذا يستدل. وبحسب ما تقتضيه حكمته
ده عىل حسن حال الداعي الذي ّ بمجرّ والفاجر، وال يدلّإحسانه للرب

ّأجيبت دعوته إن مل يقرتن بذلك ما يدل ّ عليه وعىل صدقه وتعني احلق ْ
 . ٢/٩٢ ، ورشح النونية للهراس،٦٤ ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٨٦ : اآلية،سورة البقرة) ٢(
 . ٢/٢٢٩ ، وتوضيح املقاصد،٢/٩٢ ،رشح النونية للهراس) ٣(
 . ٦٠ : اآلية،سورة غافر) ٤(
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 فإنه ؛ُمعه، كسؤال األنبياء ودعائهم لقومهم وعىل قومهم فيجيبهم اهللا

 وهلذا كان النبي ؛ عىل رهبم وكرامتهم، عىل صدقهم فيام أخربوا بهّيدل
r كثريا ما يدعو بدعاء يشاهد املسلمون وغريهم إجابته، وذلك من ً

ّدالئل نبوته وآيات صدقه، وكذلك ما يذكرونه عن كثري من أولياء اهللا 
 . فإنه من أدلة كراماهتم عىل اهللا؛من إجابة الدعوات

  أما اإلجابة اخلاصة:النوع الثاين
ّها أسباب عديدة، منها دعوة املضطر الذي وقع يف شدة وكربة لف

ُأمن جييب [: عظيمة، فإن اهللا جييب دعوته، قال تعاىل ِ َُ ّ    ْـا َّ َ ْ ُ َ إذا دعاهُ َ َ َ ِ[)١( ،
ّر وانقطاع تعلقه  وقوة االنكسا،وسبب ذلك شدة االفتقار إىل اهللا

 حاجتهم إليها، بباملخلوقني، ولسعة رمحة اهللا التي يشمل هبا اخللق بحس
 والتوسل إىل اهللا ،فكيف بمن اضطر إليها، ومن أسباب اإلجابة طول السفر

بأحب الوسائل إليه من أسامئه وصفاته ونعمه، وكذلك دعوت املريض، 
يف األوقات واألحوال  والوالد عىل ولده أو له، و،واملظلوم، والصائم

أدبار الصلوات، وأوقات السحر، وبني األذان واإلقامة،   مثل)٢(الرشيفة
ٌإن ريب قريب  [. )٣(وعند النداء، ونزول املطر واشتداد البأس، ونحو ذلك ِِّ َ َ َّ ِ

ٌجميب ِ ُ [) ٤(. 

 . ٦٢ : اآلية،سورة النمل) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٩٣ ، ورشح النونية للهراس،٦٦-٦٥ ص،اضح املبنياحلق الو) ٢(
 . ٢/٢٢٩ ، وتوضيح املقاصد وتصحيح القواعد،٤٩-٢/٩٣ للهراس،ح النونية رش) ٣(
 . ٦١ : اآلية،سورة هود) ٤(



  شرح أسماء اهللا الحسنى

 

٨٢ 
٣٥- دالوود  

ْواستغ[: قال تعاىل َ ْ ٌفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ريب رحيم ودودَ ُ َ ِّ ُ ٌَّ َ َ ْ َّ ْ َ ُِ ِ َِّ ِ َِ ْ ُ ُْ ُ [)١(. 
ُوهو الغفور الودود[ :وقال تعاىل ُ َ َ ُ َْ ُْ ُ ّ مأخوذ من الودّوالود، )٢(] َ  بضم الواو ُ

ّ فالودود هو املحب املحبوب بمعنى واد مودود، ،بمعنى خالص املحبة
 بل ال ،منني، وهو املحبوب هلمؤفهو الواد ألنبيائه، ومالئكته، وعباده امل

دل حمبة اهللا من أصفيائه حمبة أخرى، ال يف ايشء أحب إليهم منه، وال تع
قاهتا، وهذا هو الفرض والواجب أن ّ يف كيفيتها، وال يف متعلأصلها، وال

ّ ويتعني أن ،تكون حمبة اهللا يف قلب العبد سابقة لكل حمبة، غالبة لكل حمبة
 .ً تبعا هلاّتكون بقية املحاب

 هي روح األعامل، ومجيع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة وحمبة اهللا
 . عن حمبة اهللا

 من اهللا وإحسان، ليست بحول العبد وال ٌوحمبة العبد لربه فضل
 ّه فجعل املحبة يف قلبه، ثم ملا أحبه العبد فهو تعاىل الذي أحب عبد،قوته

 آخر، فهذا هو اإلحسان املحض عىل احلقيقة، إذ ٍّبُِحبتوفيقه جازاه اهللا ب
 ذلك حمبة ب، ليس املقصود منها املعاوضة، وإنامِّمنه السبب ومنه املسب

منه تعاىل للشاكرين من عباده ولشكرهم، فاملصلحة كلها عائدة إىل 
منني، ثم مل يزل ؤالعبد، فتبارك الذي جعل وأودع املحبة يف قلوب امل

ُيها ويقوهيا حتى وصلت يف قلوب األصفياء إىل حالة تتضاءل عندها مُين
 . ٩٠ : اآلية،سورة هود) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٤ : اآلية،سورة الربوج) ٢(
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 ُذِّذَلُائب، وتن عليهم املصِّوُيهم عن األحباب، وهتِّسلُ، وتّمجيع املحاب

ة الطاعات، وتثمر هلم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي ّهلم مشق
 .أعالها حمبة اهللا والفوز برضاه واألنس بقربه
ًفمحبة قبلها صار هبا حمبا : فمحبة العبد لربه حمفوفة بمحبتني من ربه

 .ًلربه، وحمبة بعدها شكرا من اهللا عىل حمبة صار هبا من أصفيائه املخلصني
ّوأعظم سبب يكتسب به العبد حمبة ربه التي هي أعظم املطالب، 
ّاإلكثار من ذكره والثناء عليه، وكثرة اإلنابة إليه، وقوة التوكل عليه، 
والتقرب إليه بالفرائض والنوافل، وحتقيق اإلخالص له يف األقوال 

ً ظاهرا وباطناrواألفعال، ومتابعة النبي  ِقل إ[ : كام قال تعاىل)١(ً ْ ْن كنتم ُ ُ ُ
َحتبون ا ُّ ِ ُ فاتبعوين حيببكم ا َ ُ ُ ْ ُِ ِْ ُ ِ َّ َ ُ   [)٢(. 

   الشَُّكوُر-٣٧ الشَّاِكُر،  -٣٦
َّومن تطوع خريا فإن ا[ :قال اهللا تعاىل ِ َ ً ْ ََ ََ َّ َ شاكر ع َ ََ ٌ ِ ٌليمَ وقال ، )٣(] ِ

ُإن تقرضوا ا[: تعاىل ِ ْ ُ ً قرضا َ ِ َ حسنَْ َ يضاعفه لكم ويغفر لكم واًاَ َ ُْ ْ َ ْ ُُ ْ َُ َِ ِْ َ ُ ٌ شكور   ُ َ
ٌحليم ِ َوكان ا[،  )٤(] َ َ َ ُ ً شاكرا  ِ ً عليامَ ِ َ [)٥(. 

َّالشاكر الشكور((: من أسامئه تعاىل ُ الذي ال يضيع سعي العاملني 
ُفإن اهللا ال يضيع أجر من أحسن  ؛ًلوجهه بل يضاعفه أضعافا مضاعفة  . ٢/٢٣٠ ،وتوضيح املقاصد،٢/٩٦،ورشح النونية للهراس،٧٠-٦٩ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣١ : اآلية،سورة آل عمران) ٢(
 . ١٥٨ : اآلية،سورة البقرة) ٣(
 . ١٧ : اآلية،سورة التغابن) ٤(
 . ١٤٧ : اآلية،سورة النساء) ٥(
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٨٤ 
ِّعمال، وقد أخرب يف كتابه وسنّة نبيه بمضاعفة احلسنات الواحدة بعرش  ً

عينه ما حيتمل بإىل سبعامئة إىل أضعاف كثرية، وذلك من شكره لعباده، ف
ًاملتحملون ألجله ومن فعل ألجله أعطاه فوق املزيد، ومن ترك شيئا  ّ

ًألجله عوضه خريا منه، وهو الذ ّي وفق املؤمنني ملرضاته ثم شكرهم ّ
 وال ،ٌ وال أذن سمعت،ٌعىل ذلك وأعطاهم من كراماته، ما ال عني رأت

ّخطر عىل قلب برش، وكل هذا ليس حقا واجبا عليه، وإن ً ام هو الذي ً
ًأوجبه عىل نفسه جودا منه وكرما ً)١(. 

ُ   لال [:قال تعاىل،ًوليس فوقه سبحانه من يوجب عليه شيئا َ ْ َّ عامُ َ 
ْيفعل وهم  َُ َ َُ َ     نْ ُ َ ْ عليه سبحانه إثابة املطيع،وال عقاب فال جيب ،)٢(] ُ
 ؛الثواب حمض فضله وإحسانه،والعقاب حمض عدله وحكمتهالعايص،بل 

ًا عليه بمقتىض ولكنه سبحانه الذي أوجب عىل نفسه ما يشاء فيصري واجب
َكتب ربكم عىل نفسه الرمحة [ :وعده الذي ال خيلف كام قال تعاىل َ ْ َّ ْ َِ ِ ْ َ َُ َ ُّ َ َ ُأ  َ ْ منَ  َ 

َعمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح  ْ َ ْ َ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َّ ُ ُْ َ ِ ً ُ    ُ  َ ٌ غفور رحيمَ َّ ٌِ ُ َ [)٣( ،
ُوكان حقا علينا نرص ال[ :وكام قال سبحانه ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َمؤمننيـَْ ِ ِ ْ ومذهب أهل ، )٤(] ُ

 وأنه مهام يكن من حق فهو ،السنة أنه ليس للعباد حق واجب عىل اهللا
ٌالذي أحقه، وأوجبه ولذلك ال يضيع عنده عمل قام عىل اإلخالص 

 . ٧٠ ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٣ : اآلية،سورة األنبياء) ٢(
 . ٥٤ : اآلية،سورة األنعام) ٣(
 . ٤٧ :ة اآلي،سورة الروم) ٤(
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٨٥ 
 .)١( فإهنام الرشطان األساسيان لقبول األعاملrواملتابعة للنبي 

ًفضال منه فام أصاب العباد من النعم ودفع النقم، فإنه من اهللا تعاىل 
ّوكرما، وإن نع هبم فبعدله وحكمته، وهو ّمهم فبفضله وإحسانه، وإن عذً

 .)٢(املحمود عىل مجيع ذلك
٣٨-  ،دي٣٩الس- مالصد  

َقل هو ا[ :قال اهللا تعاىل ُ ْ ُ ُ ٌ أحد  َ ُ  ا *َ ُ الصمد  َ َّ [)٣(. 
ُالسيد اهللا تبارك وتعاىلr: وقال النبي  ِّ َّ)السيد(( و)٤ يطلق عىل 

 واحلليم، والرئيس، ّالرب، واملالك، والرشيف، والفاضل، والكريم،
 هو السيد الذي يملك نوايص U واهللا ،ل أذى قومهِّمَحَتُوالزوج، وم

 . دد كله حقيقة هللا واخللق كلهم عبيده فالسؤ،اخللق ويتوالهم
 ،يادة اإلضافية املخصوصة باألفراد اإلنسانيةِّ السنايفُوهذا ال ي

 .)٥(فسيادة اخلالق تبارك وتعاىل ليست كسيادة املخلوق الضعيف
ّ املعنى اجلامع الذي يدخل فيه كل ما فرس به هذا االسم ُالصمد((

ّه أي تقصده مجيع املخلوقات بالذل  إليُدُمْصَالكريم، فهو الصمد الذي ت
 . ٢/٢٣١ ، توضيح املقاصد وتصحيح القواعد: وانظر،٢/٩٨ ،رشح النونية للهراس) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٢ ص،احلق الواضح املبني) ٢(
 . ٢ -١: تان اآلي،سورة اإلخالص) ٣(
، وابن السني يف عمل ٤٨٠٦ يف كتاب األدب، باب يف كراهية التامدح، برقم أبو داودأخرجه ) ٤(

، ٢٥، ٤/٢٤، وأمحد، ٢٤٥، والنسائي يف عمل اليوم والليلة، برقم ٣٨٧اليوم والليلة، برقم 
   ، فتح املجيد: وانظر، وإسناده صحيح،٣٧٠٠وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، برقم 

 .  بتحقيق األرنؤوط،٦١٣ص
 . ١٣/١٦١ ،عون املعبود رشح سنن أيب داود:وانظر،٢/٤١٨،النهاية يف غريب احلديث البن األثري) ٥(
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 يف علمه، َلُمَة واالفتقار، ويفزع إليه العامل بأرسه،وهو الذي قد كجواحلا

ورمحته، وسائر أوصافه،فالصمد هو ،وحكمته،وحلمه،وقدرته،وعظمته
 .)١(كامل الصفات، وهو الذي تقصده املخلوقات يف كل احلاجات

يم الذي قد كمل يف علمه، ُفهو السيد الذي قد كمل يف سؤدده، والعل
ني الذي قد كمل يف غناه، واجلبار غواحلليم الذي قد كمل يف حلمه، وال

َالذي قد كمل يف جربوته، والرشيف الذي قد كمل يف رشفه، والعظيم  َُ ُ َ
الذي قد كمل يف عظمته، واحلكيم الذي قد كمل يف حكمته، وهو الذي 

 ، صفته ال تنبغي إال له هذهUكمل يف أنواع الرشف والسؤدد وهو اهللا 
 .)٢( سبحان اهللا الواحد القهار، وليس كمثله يشء،وليس له كفء

  هارالقَ -٤١  ،اِھُرـَالق -٤٠
ِقل ا[ :قال اهللا تعاىل ُ ُ ُ خالق كل يشء وهو الواحد القهار  َّ َ َْ ْ ُِّ َِ ٍ َِ َ ُ َ ْ ُ وقال . )٣(]ُ

َيوم هم بارزون ال خيفى عىل ا[: تعاىل َ َ ُ َْ ْ َ َ ُ ِ َ ِّ منهم يشء ل ِ َ ٌ ْ َ ْ ُ ْ ِمن الـِ َملك اليوم ـَْ َ ُْ ْ ُْ ِِ  
ِالواحد القهار َّ َ ْ ِْ ِ َوهو القاهر فوق عباده وهو ال[ :Uوقال . )٤(] َ ُ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ َِ ََ ُ ُحكيم ـْْ ِ َ

ُخبريـْال ِ َ [)٥(. 
لوقات، ودانت ّوهو الذي قهر مجيع الكائنات، وذلت له مجيع املخ

 العلوي والسفيل، فال حيدث حادث َلقدرته ومشيئته مواد وعنارص العامل
 . ٧٥ ص،ق الواضح املبنياحل) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢/٢٣٢ ، وتوضيح املقاصد وتصحيح القواعد،٢/١٠٠ ،القيم للهراس رشح نونية ابن) ٢(
 . ١٦سورة الرعد آية ) ٣(
 . ١٦ : اآلية،سورة غافر) ٤(
 . ١٨ : اآلية،سورة األنعام) ٥(
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٨٧ 
وال يسكن ساكن إال بإذنه، وما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، ومجيع اخللق 
ًفقراء إىل اهللا عاجزون، ال يملكون ألنفسهم نفعا، وال رضا، وال خريا  ً ً

 فال يتم قهره للخليقة ،رته وقد، وعزته، حلياته: وقهره مستلزم،ًوال رشا
 .)١(ّإال بتامم حياته وقوة عزته واقتداره

 .)٢(إذ لوال هذه األوصاف الثالثة ال يتم له قهر وال سلطان
   الَجبَّاُر-٤٢

َهو ا[ :قال اهللا تعاىل ُ ُ َ الذي ال إله إال هو ال  ُ ََّ ِ َِ ُملك القدوس السالم ـَِّْ َّ َُ ُّ ُ ْ ُ ِ
ُمؤمن الـْال ِ ْ ُمهيمنـُْ ِ ْ ْ العزيز الَُ ُْ ِ ُجبارـَ َّ َ [)٣(. 

 :اجلبار(( كلها داخلة باسمه ٍللجبار من أسامئه احلسنى ثالثة معان
 جيرب الضعيف وكل قلب منكرس ألجله،  الذيأنه:املعنى األول

ّفيجرب الكسري،ويغني الفقري،وييرس ُ  عىل املعرس كل عسري،وجيرب املصاب ُ
ُ ويعوضه عىل مصابه أعظم األجر إذا قام ،بتوفيقه للثبات والصرب ُِّ

ُبواجبها، وجيرب جربا خاصا ق ً َ اخلاضعني لعظمته وجالله، وقلوب َلوبً
 وأصناف املعارف واألحوال ، من أنواع كراماتهاملحبني بام يفيض عليها

اإليامنية، فقلوب املنكرسين ألجله جربها دان قريب وإذا دعا الداعي، 
 فإنه يريد هذا اجلرب الذي حقيقته إصالح العبد اللهم أجربين((: فقال

 .ودفع مجيع املكاره عنه
 . ٧٦ ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢/١٠١ ،رشح النونية للهراس) ٢(
 . ٢٣ : اآلية،رشسورة احل) ٣(
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٨٨ 
ُّ أنه القهار لكل يشء، الذي دان له كل : الثاينىواملعن -٢ يشء، َّ

 .ُّوخضع له كل يشء
ُّ أنه العيل:واملعنى الثالث -٣ ُ  . عىل كل يشءَّ

ّفصار اجلبار متضمنا ملعنى الرؤوف القهار العيل َّ ً ُ. 
ُوقد يراد به معنى رابع وهو املتكرب عن كل سوء ونقص، وعن  -٤ ُ

مماثلة أحد، وعن أن يكون له كفؤ أو ضد أو سمي أو رشيك يف 
 .)١(خصائصه وحقوقه

  الَحِسیُب -٤٣
ِوكفى با[ :قال اهللا تعاىل َ َ ً حسيبا ِ َ ُأال له [: وقال سبحانه، )٢(] َِ َ َ َ

ْحكم وهو أرسع الـْال ُ َ ُ َ َُ ْ َُ َحاسبنيـْ ِ ِ  :ُواحلسيب، )٣(] َ
ّهو الكايف للعباد مجيع ما أمههم من أمر دينهم ودنياهم من  -١

 . ّحصول املنافع ودفع املضار
ِّ هو الكايف لعبده املتقي املتوكل عليه ّواحلسيب باملعنى األخص -٢ َّ

 .كفاية خاصة يصلح هبا دينه ودنياه
ٍّ أيضا هو الذي حيفظ أعامل عباده من خري ورش واحلسيب -٣ ً

ُّيا أهيا النبي [: ً وإن رشا فرش، قال تعاىل،ً خريا فخريْوحياسبهم، إن َِ َّ َ ُّ َ

 . ٢/٢٣٣ ، وتوضيح املقاصد،٢/١٠٢ ، رشح النونية للهراس: وانظر،٧٧ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦ : اآلية،سورة النساء) ٢(
 . ٦٢ : اآلية،سورة األنعام) ٣(
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٨٩ 
َحسبك ا ُ َْ ُ ْ ومن اتبعك من ال  َ َ َ َِ َ َّ ِ َمؤمننيـَ ِ ِ ْ . أي كافيك وكايف أتباعك، )١(] ُ
ً ظاهرا وباطناr لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول فكفاية اهللا ً، 

 .)٢(وقيامه بعبودية اهللا تعاىل
  َھاِديـْ ال-٤٤

ًوكفى بربك هاديا ونصريا[ :قال اهللا تعاىل ِ َِ َ َ ِّ ًَ ََ ِ َ َّوإن [ :وقال تعاىل .)٣(] َ ِ َ
ٍاد الذين آمنوا إىل رصاط مستقيمَهـَ ل َ ا ِ ٍ ِ ِ َِ ُْ ُّ ََ َ ِ َ َّ [)٤(. 

الذين هيدي ويرشد عباده إىل مجيع املنافع، وإىل دفع : أي] اهلادي[
ق والتسديد، ال يعلمون، وهيدهيم هلداية التوفي مهم ماِّعلُاملضار، وي

 .)٥(م التقوى، وجيعل قلوهبم منيبة إليه، منقادة ألمرهُهُمِهْلُوي
ٍهي داللة بلطف: واهلداية ُ  :)٦( وهداية اهللا تعاىل لإلنسان عىل أربعة أوجه،ٌ
ٍاهلداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل، والفطنة،  :األول ُ

َا كل يشء بقدر فيه حسب احتامله كام ّواملعارف الرضورية التي أعم منه ْ ٍ ٍ
َربنا الذي أعطى كل يشء خلقه ثم هدى[ :قال تعاىل َ ََ ُ ْ َُّّ َُ َ َْ َّ ٍَّ ِْ ُ َ َ [)٧(. 
ائه إياهم عىل ألسنة األنبياء ع اهلداية التي جعل للناس بد:الثاين

 . ٦٤ : اآلية،سورة األنفال) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/١٠٣ ، ورشح النونية للهراس،٧٨ص، احلق الواضح املبني) ٢(
 . ٣١ : اآلية، الفرقانسورة) ٣(
 . ٥٤ : اآلية،سورة احلج) ٤(
 . ٥/٦٣١ ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان) ٥(
 . ٣٨-٢/٣٦ ،بدائع الفوائد) ٦(
 . ٥٠ : اآلية،سورة طه) ٧(
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٩٠ 
ًوجعلنا منهم أئمة [ :ال القرآن ونحو ذلك وهو املقصود بقوله تعاىلوإنز َّ ِْ َِ ُ ْ َ ْ َ َ َ

َهيدون بأمرنا ِ ِْ َ َ ُ ْ َ [)١(. 
ُّالتوفيق الذي خيتص به من اهتدى وهو املعني بقوله تعاىل: لثالثا ْ ُّ:   
َوالذين[ َِ ً اهتدوا زادهم هدىَّ َ َُ ُ َ ْ ْْ ِومن يؤمن باهللا هيد [ : وقوله تعاىل،)٢(]َ ِْ َ ِ ْ ُ َ َ  

ُقلبه َ ْ ِإن الذين آمنوا وعملوا الصاحل[ : وقوله،)٣(]َ ِ َِّ َ َ َْ ُْ َُّ َ َّ ْت هيدهيم رهبم اـَِ ُ ُّ َ ْ ِ ِ ِْ َ  
ْبإيامهنم ِ ِ َ ِ َوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا[ : وقوله،)٤(]ِ َّ َ َ َُ َ َُّ َ َ َ َُ ْ َُ ِْ ِ ِ... [)٥(. 

ُسيهدهيم ويصلح [ :ُّ اهلداية يف اآلخرة إىل اجلنة املعني بقوله:الرابع ْ َِ ُِ ْ َ َِ ْ
َبال ْهمـَ ُحمد ـْال[:وقوله... )٦(]ُ ْ َ الذي هدانا هلذا ِِ َ َِ َِ َ َ ُوهذه اهلدايات ،)٧(]َّ

ٌاألربع مرتتبة  ُّبل ال يصح، الثانية له من مل حتصل له األوىل ال حتصلّفإن،ِّ
ال حتصل له الثالثة والرابعة، ومن حصل  ومن مل حتصل له الثانية ،تكليفه

الثالث فقد ومن حصل له ،حصل له الثالث التي قبلهاله الرابع فقد 
 ،ثم ينعكس فقد حتصل األوىل وال حيصل له الثاين.ان قبلهذحصل له الل

ً واإلنسان ال يقدر أن هيدي أحدا إال بالدعاء ،وال حيصل الثالث
 .٢٤: سورة السجدة، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧: سورة حممد، اآلية) ٢(
 .١١: سورة التغابن، اآلية) ٣(
 .٩: آليةسورة يونس، ا) ٤(
 ٦٩: سورة العنكبوت، االية) ٥(
 .٥: سورة حممد، اآلية) ٦(
 .٤٣: سورة األعراف، اآلية) ٧(
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٩١ 
 : أشار بقولهولوتعريف الطرق دون سائر أنواع اهلدايات وإىل األ

ٍوإنك لتهدي إىل رصاط مستقيم[ ِ ٍ ِ َِ َْ ُّ َ َ ِ ِْ َ َ َّ َهيدون بأمرنا[ ،)١(]َ ِ ِْ َ َ ُ ْ ٍولكل قوم [ ،)٢(] َ ْ ََ ِّ ُ ِ
ٍهاد ِإنك ال هتد[ :وإىل سائر اهلدايات أشار بقوله.  أي داع،)٣(] َ ْ َ َ َّ ْي من ِ َ

َأحببت ْ َ ْ َّولكن  َ َِ َا َ ُ هيدي من يشاء  َ َ َْ ِ ْ َ[)٤( . 
ّوهو مرشد احلريان الضال  وفعله كله رشد، فهو الذي قوله رشد،

ًفيهديه إىل الرصاط املستقيم بيانا، وتعليام، وتوفيقا، فأقواله القدرية التي  ًً
ٌّ كلها حق الشتامهلا عىل احلكمة ،ُألشياء ويدبر هبا األمورُيوجد هبا ا ُّ

ّواحلسن واإلتقان، وأقواله الرشعية الدينية هي أقواله التي تكلم هبا يف 
 والعدل اإلخبار،كتبه، وعىل ألسنة رسله املشتملة عىل الصدق التام يف 

نه  وال أحسن م،ًفإنه ال أصدق من اهللا قيال الكامل يف األمر والنهي،
ًومتت كلمت ربك صدقا وعدال[ :ًحديثا ْ ْ ُ َْ َ ِّ ًَ ِ َِ ََ َ َ  يف األمر والنهي، وهي )٥(] َّ

ّأعظم وأجل ما يرشد هبا العباد، بل ال حصول إىل الرشاد بغريها، فمن 
شد هبا فليس برشيد، ابتغى اهلدى من غريها أضله اهللا، ومن مل يسرت

مي وهو بيان احلقائق، واألصول، والفروع، لفيحصل هبا الرشد الع
   فإهنا؛يلواملصالح واملضار الدينية والدنيوية، وحيصل هبا الرشد العم

 وتدعو إىل أصلح األعامل وأحسن ، وتطهر القلوب،ُتزكي النفوس
ُاألخالق، وحتث عىل كل مجيل، وت ُ  فمن ب عن كل ذميم رذيل،ِّرهّ

 .٥٢: سورة الشورى، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومل جيعل ألحد ،اسرتشد هبا فهو املهتدي، ومن مل يسرتشد هبا فهو ضال
 .٢٤: سورة السجدة، اآلية) ٢(
 .٧: سورة الرعد، اآلية) ٣(
  .٥٦ : واآلية من سورة القصص،٥٣٨ ص،املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين) ٤(
 . ١١٥ : اآلية،ألنعامسورة ا) ٥(
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٩٢ 
 وإنزاله الكتب املشتملة عىل اهلدى املطلق، ،ه للرسلتعليه حجة بعد بعث

َى بفضله ضاال وأرشد حائرا، وخصوصا مَدَفكم ه ً ً َّ تعلق به وطلب ْنً
 .)١(ه املنفرد باهلدايةّمنه اهلدى من صميم قلبه، وعلم أن

اهلداية : ه منع الظاملني والكافرين فهيّ أنUوكل هداية ذكر اهللا 
الذي خيتص به املهتدون، والرابعة ] وهي هداية التوفيق واإلهلام[ الثالثة

ُ َوا[ :Uالتي هي الثواب يف اآلخرة وإدخال اجلنة كقوله  ِ ال هيدي   ْ َ َ
َالقوم الظاملني ِِ َّ َ ْ َ ْذلك بأهنم استحبوا ال[ : وقوله،)٢(]ْ ْ ُّ َ ََّ ْ ُ ُ َ ِ َ ِ ِحياة الدنيا عىل اآلخرة ـَ َِ َ ََ َ َْ ُّ ْ َ

َّوأن ا َ َ ال هيدي القوم الكافرين َ َ ِْ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ َ [)٣(. 
 وعن البرش فهي ما عدا املختص rوكل هداية نفاها اهللا عن النبي 

 وذلك كإعطاء العقل، والتوفيق، وإدخال ،من الدعاء وتعريف الطريق
َّليس عليك هداهم ولـكن ا[ :اجلنة كقوله تعاىل َ ُ ُ َ َِ َ َ َّْ ْ َْ ِ هيدي  َ َ ْ ُمن يشاءَ َ َ َ[)٤(، 

فأسال اهللا أن هيدينا ملا حيبه ويرضاه وهو املستعان وعليه التكالن وال 
 .)٥(حول وال قوة إىل باهللا

  مالحكَ -٤٥
َفاصربوا حتى حيكم ا[:قال اهللا تعاىل ُ ْ َ َّ َ ْْ ُ ِ َ ُ ْ بيننا وهو خري ال  ُ ْ َْ َ ََ ُ َ َحاكمنيـَ ِ ِ َ[)٦( ،

 . ٢/١٠٣ ، رشح النونية للهراس: وانظر،٧٩-٧٨ ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥٨: سورة البقرة، اآلية) ٢(
 .٢٦٤: سورة البقرة، اآلية) ٣(
 .٢٧٢: سورة البقرة، اآلية) ٤(
 .  بترصف يسري٥٣٩ ص،املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين) ٥(
 . ٨٧ : اآلية،سورة األعراف) ٦(
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٩٣ 
ِومتت كلمت ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلامته[ :وقال تعاىل ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِّ ْ ْ ُ َْ َ َ ِّ َُ َ ََّ ً ً َ ََ  وقال )١(] َّ

َّإن ا[ :تعاىل ِ يأمر بالعدل واإلحسان َ ِ َ ُ ُ َْ َ َِ ِ ْ ْ ِ إن اهللا هو r:   النبيوقال، )٢(] ْ
 . )٣(ُاحلكم وإليه احلكم
َأفغري ا[: وقال تعاىل ْ َ َ َ أبتغي حكام وهو الذي أنزل إليكم الكتاب  ِ َ َ ُ َ َ َْ َ َِ ِ ِْ َ َُّ ُْ َ َِ َ َ ًَ

ًمفصال َّ َ  . اآلية)٤(] ُ
واهللا سبحانه هو الذي حيكم بني عباده يف الدنيا واآلخرة بعدله 

ً فال يظلم مثقال ذرة، وال حيمل أحدا وزر أحد، وال جيازي ،وقسطه ّ
فال يدع صاحب حق إال  . ويؤدي احلقوق إىل أهلها،العبد بأكثر من ذنبه
بحانه وهو س، )٥(وهو العدل يف تدبريه وتقديره. َّوصل إليه حقه

موصوف بالعدل يف فعله، وأفعاله كلها جارية عىل سنن العدل 
ً ليس فيها شائبة جور أصال، فهي كلها بني الفضل والرمحة، ،واالستقامة

 . وبني العدل واحلكمة كام قدمنا
وما ينزله سبحانه بالعصاة واملكذبني من أنواع اهلالك واخلزي يف 

 . ١١٥ : اآلية،سورة األنعام) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩٠ : اآلية،سورة النحل) ٢(
، والنسائي يف كتاب ٤٩٥٥ يف كتاب األدب، باب يف تغيري االسم القبيح، برقم أبو داودأخرجه ) ٣(

ًآداب القضاة، باب إذا حكموا رجال فقىض بينهم، برقم  ، والطرباين يف ١/٢٣، واحلاكم، ٥٣٨٤َّ
 ،١٩٣٧، برقم ٦/٢١٤، وابن حبان كام يف املوارد، ٤٧٠، ٤٦٦، ورقم ١٨٠، ٢٢/١٧٩الكبري، 

 بتحقيق عبد القادر ، البن عبد الوهاب،د برشح كتاب التوحيدي فتح املج: انظر.وإسناده جيد
 .١٨٤٥وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، برقم . ٥١٧ ص،األرنؤوط

 . ١١٤ : اآلية،سورة األنعام) ٤(
 . ٥/٦٢٧ ،لسعديتفسري العالمة ا) ٥(
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٩٤ 
يف اآلخرة فإنام فعل هبم ما دنيا،وما أعده هلم من العذاب املهني ال

فإنه ال يأخذ إال بذنب،وال يعذب إال بعد إقامة احلجة، ،يستحقونه
 ،وأقواله كلها عدل،فهو ال يأمرهم إال بام فيه مصلحة خالصة أو راجحة

 ال جور ٌوكذلك حكمه بني عباده يوم فصل القضاء،ووزنه ألعامهلم عدل
ْونضع ال[:ام قال تعاىلك،)١(فيه ُ ََ َمواـَ ٌزين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس َ ْ َْ َ ُ َ َ َ َْ ْ ْْ َُ َ ِ ِ ِ ِِ ِ

َشيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني ِ ِ ٍ َِ َ َ ْ َّ َ ََ َ َ َ ًِ َ َ ََ ْ ْ ِّ ِْ َ ٍ َ َ ْ َ ِ َ[ )٢(. 
 بالعدل يف وصفه ويف فعله ويف قوله ويف احلكم((وهو سبحانه 
ٍإن ريب عىل رصاط مستقيم[ :و هذا معنى قوله .حكمه بالقسط ِ ٍ َِ ْ ُّ ََ َ َ ِّ َّ ّفإن ؛ )٣(] ِ
وأفعاله دائرة بني العدل والفضل، فهي كلها أفعال  أقواله صدق،

 وحكمه بني عباده فيام اختلفوا فيه أحكام عادلة ال ظلم فيها ،رشيدة
 .)٤( من الوجوه، وكذلك أحكام اجلزاء والثواب والعقابٍبوجه

٤٦- ،وس٤٧  القُد- المالس  
َهو ا[:اىلقال اهللا تع ُ ُ ْ الذي ال إله إال هو ال  َ ََّ ُ َِ ِ ُملك القدوس السالمـِ َّ َُ ُّ ُ ْ ُ  .)٥( اآلية]ِ

ّ فإن القدوس مأخوذ من قدس ؛ معنامها متقاربانالقدوس السالم((
والسالم مأخوذ  عده عن السوء مع اإلجالل، والتعظيم،هه وأبّنز: بمعنى

فهو سبحانه السامل من مماثلة أحد من خلقه، ومن النقص، . من السالمة

  .٢/١٠٤رشح النونية للهراس، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٧ : اآلية،سورة األنبياء) ٢(
 . ٥٦ : اآلية،سورة هود) ٣(
 . ٨٠ ص،احلق الواضح املبني) ٤(
 . ٢٣ : اآلية،سورة احلرش) ٥(
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٩٥ 
 .)١(ومن كل ما ينايف كامله

ُ سَ ُ ْا فهو   عن كل سوء، السامل من مماثلة أحد من ُه  َ ُ ْا   ُ   َ ُ ْا   
ُزهنَُفهذا ضابط ما ي.  ومن كل ما ينايف كامله،خلقه ومن النقصان :  عنهّ

ُينَزه عن كل نقص بوجه من الوجوه، وينَزه ُ ُ َُّ   أن يكون له مثيل، أوُمَّ ويعظَّ
ه عن نقص صفة من َّزنَُ، ويٌّادَضُ، أو مٌِّد، أو سمي، أو نكفؤشبيه، أو 

ومن متام تنزهيه عن . صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها
ُ فإن التنزيه م؛ياء والعظمة لهذلك إثبات صفات الكرب   ،ٌاد لغريهَرَّ

ّكظن اجلاهلية الذين يظنون . ٌومقصود به حفظ كامله عن الظنون السيئة
 :ًيا عىل ربهِنْثُ غري ما يليق بجالله، وإذا قال العبد مًا السوء، ظنَّّبه ظن

ًا عليه ِينْثُ ونحوها كان متعاىل اهللا((أو ، ّتقدس اهللا((أو ، سبحان اهللا((
 .)٢(بالسالمة من كل نقص وإثبات كل كامل

ُ ا: [السالم((قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف اسم  أحق ]  
 لسالمته سبحانه من كل عيب ونقص من ؛ًهبذا االسم من كل مسمى له

كل وجه، فهو السالم احلق بكل اعتبار، واملخلوق سالم باإلضافة، فهو 
، وسالم يف ٌمْهَاته عن كل عيب ونقص يتخيله وسبحانه سالم يف ذ

صفاته من كل عيب ونقص، وسالم يف أفعاله من كل عيب ونقص ورش 
وظلم وفعل واقع عىل غري وجه احلكمة، بل هو السالم احلق من كل 

 أن استحقاقه تعاىل هلذا االسم أكمل من َمِلُعَوجه وبكل اعتبار، ف
ه به نفسه، ّقيقة التنزيه الذي نزاستحقاق كل ما يطلق عليه، وهذا هو ح  . ٢/١٠٥ ،رشح النونية للهراس) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٢-٨١ ص،احلق الواضح املبني) ٢(
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٩٦ 
هه به رسوله، فهو السالم من الصاحبة والولد، والسالم من النظري ّونز

 ولذلك إذا نظرت إىل ؛والكفء والسمي واملامثل، والسالم من الرشيك
 :ًأفراد صفات كامله وجدت كل صفة سالما مما يضاد كام هلا

ِفحياته سالم من املوت ومن السنة ته وقدرته ّوميّكذلك قي والنوم، وِّ
 أو عروض ،سالم من التعب واللغوب، وعلمه سالم من عزوب يشء عنه

، وإرادته سالم من خروجها عن احلكمة ٍرُّكَفَ وتٍرُّكَذَنسيان أو حاجة إىل ت
ً بل متت كلامته صدقا ،واملصلحة، وكلامته سالم من الكذب والظلم
 ما، بل كل ما سواه حمتاج ًوعدال، وغناه سالم من احلاجة إىل غريه بوجه

 أو ، أو مشارك، سالم من منازع فيه:إليه وهو غنى عن كل ما سواه، وملكه
 أو شافع عنده بدون إذنه، وإالهيته سالم من مشارك له ،معاون مظاهر

فيها، بل هو اهللا الذي ال إله إال هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته 
 ذل أو مصانعة كام يكون من وجتاوزه سالم من أن تكون عن حاجة منه أو

غريه، بل هو حمض جوده وإحسانه وكرمه، وكذلك عذابه وانتقامه وشدة 
َام، أو تْلُبطشه ورسعة عقابه سالم من أن يكون ظ ِا، أو غَّيِفَشً ، ًوةْسَ، أو قًةَظْلً

 ُّقِحَستَها، وهو مما يَعِاضَوَ مَه األشياءِعْضَ ووِِهلْدَمته وعْكِ حُضبل هو حم
 َضعُ وْ لوْ، بلِهِمَِع، ونِِهابَوَ، وثِِهىل إحسانَه عُّقِستحَ كام يَ والثناءَاحلمد َعليه

ِا حلكمتَضِناقُ لكان مِ العقوبةَعِضْوَ مُالثواب  َه العقوبةُعْ، فوضِِهتَّزِِع ولِهً
م أعداؤه َّهَتوَ مما يٌالمَ، فهو سِِهتَّزِه، وعِتَمْكِ، وحِِهلْدَها هو من عَعِموض

 .ِِه حكمتِالفِه من خاجلاهلون ب
ه َم وقوعّهَوَ، ومن تِمْلُّ والظِورَ واجلِثَبَ من العٌره سالمَدَوقضاؤه وق

ورشعه ودينه سالم من التناقض . ِ البالغةِ احلكمةِالفِىل خَع
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٩٧ 
واالختالف واالضطراب وخالف مصلحة العباد ورمحتهم واإلحسان 

حة، وعدل،  بل رشعه كله حكمة، ورمحة، ومصل،إليهم وخالف حكمته
 . وكذلك عطاؤه سالم من كونه معاوضة أو حلاجة إىل املعطى

بل عطاؤه إحسان حمض ال  ومنعه سالم من البخل وخوف اإلمالق،
 .عاوضة وال حلاجة، ومنعه عدل حمض وحكمة ال يشوبه بخل وال عجزمل

ْه عىل عرشه سالم من أن يكون حمّواستواؤه وعلو ًاجا إىل ما حيمله َتُ
ليه، بل العرش حمتاج إليه ومحلته حمتاجون إليه، فهو الغني أو يستوي ع

 ال يشوبه ّعن العرش وعن محلته وعن كل ما سواه، فهو استواء وعلو
حرص وال حاجة إىل عرش وال غريه وال إحاطة يشء به سبحانه وتعاىل، 

 ومل يكن به حاجة إليه وهو الغني احلميد، بل ،بل كان سبحانه وال عرش
عرشه واستيالؤه عىل خلقه من موجبات ملكه وقهره من استواؤه عىل 

 .  ماٍغري حاجة إىل عرش وال غريه بوجه
 وسالم مما يضاد ،هَّولُ عّضادُونزوله كل ليلة إىل سامء الدنيا سالم مما ي

، وسالم من أن يصري ٌهِّبَشُ أو مٌلِّطَعُم مّتوهَوكامله سالم من كل ما ي. غناه
 . هَ كاملُّضادُء، تعاىل اهللا ربنا عن كل ما يًحتت يشء أو حمصورا يف يش

له ّه أو يتقوِّبَشُله مّ وغناه وسمعه وبرصه سالم من كل ما يتخي
ُ ومواالته ألوليائه سالم من أن تكون عن ذ.لِّطَعُم كام يوايل املخلوق  ٍّلٌ

   : اهللا تعاىل كام قالّاملخلوق ، بل هي مواالة رمحة، وخري، وإحسان، وبر
ِوقل ا[ ُ ُحمد ـْلَ ْ ً الذي مل يتخذ ولدا ِ َ ََّ ََّ ْ ِ َِ ْ ْ ومل يكن له رشيك يف ال *َ َِّ ٌ ِ َ ُ َُ َ ْملك ومل ـَ َ َ ِ ْ ُ

ُيكن  ً ويل من الذل وكربه تكبرياُ   َ ِ ْ َ ُ ِّ َ َ َْ َ ِّ ُّ ِّ ٌّ  . ١١١ : اآلية،سورة اإلرساء) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ً مطلقاّفلم ينف أن يكون له ويل،  )١(]ِ



  شرح أسماء اهللا الحسنى

 

٩٨ 
 .ِّلُّ من الذٌّبل نفى أن يكون له ويل

وكذلك حمبته ملحبيه وأوليائه سالم من عوارض حمبة املخلوق 
َ أو مت،للمخلوق من كوهنا حمبة حاجة إليه انتفاع بقربه، وسالم   أو، لهٍقُّلَ

 .ون فيهالِّطَعُمـله الّمما يتقو
َّه سالم عام يتخيله ّ فإن،وكذلك ما أضافه إىل نفسه من اليد والوجه

ُيتقوله م ه أوِّبَشُم  .لِّطَعَّ
ّ ما نزه عنه تبارك وتعاىلّن اسمه السالم كلّفتأمل كيف تضم وكم ممن . ُ

 .)١(ن هذه األرسار واملعاين واهللا املستعانحفظ هذا االسم ال يدري ما تضمنه م
٤٨- الب،٤٩  ر- الوابه  

ُإنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الرب الرحيم[ :قال اهللا تعاىل َِّ ُِّ َ َ ُ ُ ُ ُ ْْ َُّ َ َِّ ِْ ََّ وقال ، )٢(] ُ
َربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك [ :حانهسب ََّ ِ ًِ ُ َْ ْ َ ْ َُ َ َ َ َ َ َ ُ ََّ َ ُِ ْ َ َ َ ْ َ َ َّْ ِ َ

ُأنت الوهاب َّ َ ْ َ َ [)٣(. 
ِِّرب الذي شمل الكائنات بأرسها بابّ الوهّالرب((: من أسامئه تعاىل  ِهِ

وهباته وكرمه، فهو موىل اجلميل ودائم اإلحسان وواسع املواهب، 
ُّوصفه الرب َ  وآثار هذا الوصف مجيع النعم الظاهرة والباطنة، فال يستغني ُ

 .ه طرفة عنيِِّرخملوق عن إحسانه وب
 : عام وخاصوإحسانه

 ، نرش مكتبة القاهرة، والطبعة املرصية،١٥٢-٢/١٥٠ ،بدائع الفوائد لإلمام ابن القيم رمحه اهللا) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ً بترصف يسري جدا١٣٧-٢/١٣٥ ،الطبعة التي طبعتها مكتبة الرياض احلديثة

 . ٢٨ : اآلية،سورة الطور) ٢(
 . ٨ : اآلية،سورة آل عمران) ٣(
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٩٩ 
ًربنا وسعت كل يشء رمحة وعلام[ : املذكور يف قولهّفالعام -١ ْْ َِّ ٍ َِ ْ َ ًَّ ََ ْ َّ َُ َ َ [)١( ،
ٍ ورمحتي وسعت كل يشء[ ِ ِْ َ َّ ُ ْ َ َ ََ ْ َوما بكم من نعمة فمن [ :وقال تعاىل، )٢(] َ ْ َِ ٍَ َ ِّ َِّ ُ ِ
ُّوهذا يشرتك فيه الرب والفاجر وأهل السامء وأهل األرض ، )٣(] ِ ا

 .فون وغريهمّواملكل
َفسأكتبها للذين [:  رمحته ونعمه عىل املتقني حيث قالّواخلاص -٢ ُِ َِّ َ ُ ْ َ َ َ

َيتقون ويؤتون الزكـاة والذين هم بآياتنا يؤمنون َ َُ َ َّ ُ َِّ ِ ِْ ُْ َ ُ َِ ُ َ َ ََّ َ َ َ الذين يتبعون الرسول  *ُ ُ َّ ََ ُ َِ َّ ِ َّ
َّالنبي األمي ِّ َُّ ِ َإن رمحت ا[: وقال، )٤( اآلية] َّ َ ْ َ َّ ْ قريب من ال ِ ِ َ ٌِّ ِ َمحسننيـَ ِ ِ ْ ُ [)٥( ،

ِوأدخلني برمحتك يف عبادك الصال[: ويف دعاء سليامن ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ََ ِ َ َ ْ َ ِ ْ َحنيـَ وهذه ، )٦(] ِ
الرمحة اخلاصة التي يطلبها األنبياء وأتباعهم، تقتيض التوفيق لإليامن، 

مل، وصالح األحوال كلها، والسعادة األبدية، والفالح، والعلم، والع
 .)٧(والنجاح، وهي املقصود األعظم خلواص اخللق

وهو كثرة الفضل واإلحسان، وجوده : وهو سبحانه املتصف باجلود
 :ًتعاىل أيضا نوعان

 .ه املتنوعةَّ عم مجيع الكائنات ومألها من فضله وكرمه ونعملقٌجود مط:النوع األول
من  بالسائلني بلسان املقال أو لسان احلال ٌوجود خاص :النوع الثاين

 . ٧ : اآلية،سورة غافر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٥٦ : اآلية،األعرافسورة ) ٢(
 . ٥٣ : اآلية،سورة النحل) ٣(
 . ١٥٧ -١٥٦ :تان اآلي،سورة األعراف) ٤(
 . ٥٦ : اآلية،سورة األعراف) ٥(
 . ١٩ : اآلية،سورة النمل) ٦(
  .٢/١٠٦،  رشح النونية للهراس: وانظر،٨٣-٨٢ ص،احلق الواضح املبني) ٧(
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ٍبر وفاجر ومسلم وكافر، فمن سأل اهللا أعطاه  ٍٍ  فإنه ،سؤله وأناله ما طلبٍّ

َوما بكم من نعمة فمن [ :ّالرب الرحيم ْ َِ ٍَ َ ِّ َِّ ُ ِ ثم إذا مسكم الرض فإ ِ ِ َِ ُّ ُّ ُ َّ َ َُّ َ ِليه ُ ْ َ
َجتأرون ُ َ ْ ٌومن جوده الواسع ما أعده ألوليائه يف دار النعيم مما ال عني . )١(]َ َّ

 .)٢( برشقلبرأت وال أذن سمعت وال خطر عىل 
  الرَُّءوُف-٥٤األْكَرُم،  -٥٣،  الكَِريم-٥٢ الرَِّحیُم،  -٥١الرَّْحَمُن،  -٥٠

ُحمد ـْال[:قال اهللا تعاىل ْ ِّ رب  ِ َ َا   َ ْ    َ ِلرمحـن الرحيم* َ ِ َّ َِّ  ،اآليات. )٣(] ْ
َومن شكر [ :وقال تعاىل ََ َ َّفإنَ ِ ٌّام يشكر لنفسه ومن كفر فإن ريب غني ـَ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ِّ ََّ ِ َ َ َْ َ ُ ْ َ  

ٌكريم ِ ُوحيذركم ا[:وقال سبحانه، )٤(] َ ُُ ِّ َ ُ َ ُ ُ نفسه   َ ْ ُ َواَ ِ رؤوف ب  ُ ُ ِالعبادَ َِ ْ [)٥(. 
: قال العالمة الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي رمحه اهللا تعاىل

ُ، والرب، الكريمُ، الرحيمُالرمحن  هذه - ُ، الوهابُ، الرؤوفُ، اجلوادُ
 عىل اتصاف الرب، بالرمحة، والرب،       ّاألسامء تتقارب معانيها، وتدل

َّواجلود، والكرم، وعىل سعة رمحته ومواهبه التي عم هبا مجيع الوجود 
َّوخص املؤمنني منها، بالنصيب األوفر،  .بحسب ما تقتضيه حكمته
َورمحتي وسعت كل يشء فسأكتبها للذين [ :واحلظ األكمل، قال تعاىل ُ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِّ ََّ ُ ْْ َُ َ ََ ْ َ َ ْ

ُيتقو َّ . والنعم واإلحسان، كله من آثار رمحته، وجوده، وكرمه . اآلية)٦(]َنَ

 . ٥٣ : اآلية،سورة النحل) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٩٤ ،ورشح النونية للهراس، ٦٧-٦٦ ص، املبنياحلق الواضح) ٢(
 . ٢-١ :تان اآلي،سورة الفاحتة) ٣(
 . ٤٠ : اآلية،سورة النمل) ٤(
 . ٣٠ : اآلية،سورة آل عمران) ٥(
 . ١٥٦ : اآلية،سورة األعراف) ٦(
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وقال ابن تيمية رمحه . )١(وخريات الدنيا واآلخرة، كلها من آثار رمحته

َاقر [ :اهللا يف تفسري قوله تعاىل ُأ وربك األكرمْ َ َْ َ َ ُّ َ ِ الذي علم بالقلم *ْ َ ْ َّ ََّ ِ َ َ َ علم  *ِ َّ َ
ْاإلنسان ما مل يعلم َ َ ََ ْ ْ َ َ ى ووصف نفسه بالكرم، وبأنه األكرم بعد ّسم ،)٢(] ِ

إخباره أنه خلق ليتبني أنه ينعم عىل املخلوقني ويوصلهم إىل الغايات 
َّالذي خلق فسوى[: املحمودة كام قال تعاىل َ َ َ َ ََّ َ والذي قدر فهدى *ِ ََّ َ َ َ ِ َّ َ [ )٣(،  

ُّرب[ ْنا الذي أعطى كل يشـَ َ َّ َُّ َ ْ َ ِ َء خلقه ثم هدىَ ََ َُّ ُ َ ْ ِالذي خلقن[ ،)٤(] ٍ َِ َ َي فهو ـََّ ُ َ  
ِهيدين ِ ْ يف كام قال .  والكرم تضمن االنتهاءاالبتداء فاخللق يتضمن ،)٥(] َ

َرب العال[: الفاحتةسورة  َْ ِّ َمنيـَ ِالرمحـن الرحيم[:  ثم قال،] ِ ِ َّ َِّ ولفظ ، ] ْ
الكرم جامع للمحاسن واملحامد ال يراد به جمرد اإلعطاء بل اإلعطاء من 

 فإن اإلحسان إىل الغري متام واملحاسن والكرم كثرة اخلري ؛متام معناه
. يل والتعريف هلا واهللا سبحانه أخرب أنه األكرم بصيغة التفض...ويرسته

 فإنه ال وربك األكرم(( :فدل عىل أنه األكرم وحده بخالف ما لو قال
ُاألكرم[ :وقوله. يدل عىل احلرص َ ْ األكرم (( : ومل يقل، يدل عىل احلرص] َ

ّ بل أطلق االسم، ليبني أنه األكرم مطلقا غري مقيمن كذا  عىل أنه ّ فدل،دً
 .)٦( وال نقص فيهمتصف بغاية الكرم الذي ال يشء فوقه

 . ٥/٦٢١ ،تفسري العالمة السعدي) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥-٣: سورة العلق، اآليات) ٢(
 .٣ -٢ :سورة األعىل، اآليتان) ٣(
 .٥٠: سورة طه، اآلية) ٤(
 .٧٨: سورة الشعراء، اآلية) ٥(
 .  بترصف يسري٢٩٦-١٦/٢٩٣ ،فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية) ٦(



  شرح أسماء اهللا الحسنى

 

١٠٢ 
  تَّاحفَالْ -٥٥

ْقل جيمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بال[ :قال اهللا تعاىل ِْ َ َ َ َ َ َْ َ َّ َ ْ ََ ُ ُّ َ ُْ ُ ُْ ُحق وهو الفتاح العليمـَ ِ َ ُ َ ُ َ َْ َّْ َ ِّ [)١(. 
 . والفتاح من أبنية املبالغة،احلاكم: الفاتح
ُتحه تعاىل قسامنَ هو احلكم املحسن اجلواد، وفاحّفالفت ْ: 

 . فتحه بحكمه الديني وحكمه اجلزائي:القسم األول
ففتحه بحكمه الديني هو .  الفتاح بحكمه القدري:الثاينالقسم 

 ما حيتاجه املكلفون، ويستقيمون به عىل َعىل ألسنة رسله مجيعرشعه 
 . الرصاط املستقيم

 وخمالفيهم وبني أوليائه وأعدائه وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بني أنبيائه
ِ وأتباعهم ونجاهتم،وبإهانة أعدائهم وعقوباهتمبإكرام األنبياء وكذلك . ْ

 .  كل عامل ما عملهّفتحه يوم القيامة وحكمه بني اخلالئق حني يوىف
ّه عىل عباده من خري ورش ونفع ورض ُرِّدَقُري فهو ما يَوأما فتحه القد

ِما يفتح [ :وعطاء ومنع، قال تعاىل َ ْ َ ُ اَ َ للناس من رمحة فال ممسك ل  َ ِ ٍ ِ ِْ ُ َ َ ْ َّ ِ َها وما ـَّ َ َ
ُيمسك فال مرسل له من بعده وهو العزيز ال ِ َ َ ُ َ ْ َ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َُ ُكيمـَحـْْ  تعاىل ّفالرب، )٢(] ِ

هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعني خزائن جوده وكرمه، 
 .)٣(ذلك، وذلك بفضله وعدلهويفتح عىل أعدائه ضد 
  ُقِز الرَّا-٥٧اُق،  الرَّزَّ-٥٦

 .والرزاق من أسامئه سبحانه،رازق للداللة عىل الكثرة:وهو مبالغة من
 . ٢٦ : اآلية،سورة سبأ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢ : اآلية،سورة فاطر) ٢(
 . ٢/١٠٧ ، رشح النونية للهراس: وانظر،٨٣ ص،احلق الواضح املبني) ٣(
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َّإن [ :قال تعاىل ُ هو الرزاق َ اِ َّ َّ َ ِوما من دآبة يف األرض [، )١(] ُ ْ ََ ِ ٍ َِّ َ َعىل  ِ إ َ َ

َرزقها  ِ ا ُ ْ ُإن اهللا هو املسعر القابض الباسط r:   النبيوقال، )٢(]ِ ُ ُ َِّ َ َّ
 . وخاص،عام:  نوعان ورزقه لعباده)٣(ُقِزاَّالر

اشها وقيامها، ع إيصاله جلميع اخلليقة مجيع ما حتتاجه يف مفالعام - ١
ٍودبرها يف أجسامها، وساق إىل كل عضو صغري  َّفسهل هلا األرزاق، َ ّ

ِّوكبري ما حيتاجه من القوت، وهذا عام للرب والفاجر واملسلم والكافر، 
 . املالئكة واحليوانات كلهابل لآلدميني واجلن و

ّوعام أيضا من وجه آخر يف حق املكل  فإنه قد يكون من احلالل ؛فنيً
ًالذي ال تبعة عىل العبد فيه، وقد يكون من احلرام ويسمى رزقا ونعمة 

 وهو ، سواء ارتزق من حالل أو حرام))رزقه اهللا(( :هبذا االعتبار، ويقال
 .مطلق الرزق

 فهو النوع الثاين، وهو الرزق اخلاص، وهو قوأما الرزق املطل - ٢
الرزق النافع املستمر نفعه يف الدنيا واآلخرة، وهو الذي عىل يد الرسول 

r ،وهو نوعان : 
 بالعلم واإليامن وحقائق ذلك، فإن رزق القلوب: النوع األول

ّدة له متأهلة هللا القلوب مفتقرة غاية االفتقار إىل أن تكون عاملة باحلق مري
 . ٥٨ :ة اآلي،سورة الذاريات) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦ : اآلية،سورة هود) ٢(
، والرتمذي يف كتاب ٣٤٥١يف كتاب البيوع واإلجارات، باب يف التسعري، برقم أخرجه أبو داود ) ٣(

، وابن ماجه يف كتاب التجارات، باب من كره أن يسعر، برقم ١٣١٤البيوع، باب يف التسعري، برقم 
 .١٨٤٦كذا األلباين يف صحيح اجلامع، برقم ، وصححه الرتمذي، و٣/١٥٦، وأمحد يف املسند، ٢٢٠٠
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 .دة، وبذلك حيصل غناها ويزول فقرهاّمتعب

َّ فإن الرزق ؛ بالرزق احلالل الذي ال تبعة فيهرزق البدن: النوع الثاين
َّالذي خص به املؤمنني والذي يسألونه منه شامل لألمرين، فينبغي للعبد 

رزق أن يستحرض بقلبه هذين األمرين، فمعنى لإذا دعا ربه يف حصول ا
 أي ما يصلح به قلبي من العلم واهلدى واملعرفة ومن ))اللهم ارزقني((

 بدين من حاإليامن الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن، وما به يصل
 .)١( الذي ال صعوبة فيه وال تبعة تعرتيهّالرزق احلالل اهلني

  يومقَالْ -٥٩ي، حالْ -٥٨
ُ ا[ :قال اهللا تعاىل َ ال إلـه إال هو  ُ ََّ َِ ُحي القيومـْ الَِ ُّ َُّ ْ    :وقال سبحانه، )٢(] َ

ُ ا  *امل[ ْ ال إلـه إال هو ال  ََ ُ ََّ ِ ُحي القيومـِ ُّ َُّ ْ ُوعنت الوجوه [ :Uوقال ، )٣(] َ ُ ُ َ َْ ِ َ
ًللحي القيوم وقد خاب من محل ظلام ُ َ ْ َْ َ ْ َ َ ََ ُّ َِّ ْ َ َِ ُّ، احلي القيوم)٤(] ِ  من أسامء اهللا ُّ

 .ُاحلسنى
 اهللا يف عدة مواضع امناسبة كام مجعه يف غاية املام مجعه))احلي القيوم((و

يف كتابه، وذلك أهنام حمتويان عىل مجيع صفات الكامل، فاحلي هو كامل 
ّ كالعلم، والعزة، :احلياة، وذلك يتضمن مجيع الصفات الذاتية هللا

 واإلرادة، والعظمة، والكربياء، وغريها من صفات الذات ،والقدرة
   ، وتوضيح املقاصد،٢/١٠٨ ، وانظر رشح النونية للهراس،٨٦-٨٥ ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢/٢٣٤. 
 . ٢٥٥ : اآلية،سورة البقرة) ٢(
 . ٢ -١: تان اآلي،سورة آل عمران) ٣(
 . ١١١ : اآلية،سورة طه) ٤(
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١٠٥ 
 :ة وله معنيانّوميّوم هو كامل القيّاملقدسة، والقي

 بنفسه، وعظمت صفاته، واستغنى عن هو الذي قام: املعنى األول
 .مجيع خملوقاته

 األرض والسموات وما فيهام من قامت به الذي وه: املعنى الثاين
َّاملخلوقات، فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها  َّ

لتي افتقرت إليه ّوصالحها وقيامها، فهو الغني عنها من كل وجه وهي ا
ُعالَوم من له صفة كل كامل وهو الفُّ والقيُّمن كل وجه، فاحلي  .)١( ملا يريدَّ
٦٠-  ٢(ضِِالسََّمَواتِِِ َواَألْرنُور(  

ُ ا[ :تعاىلال ق َّ نور الس  ُ َوات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها َــمُ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َُ ِ ُ َ َ ِْ َ َ َ
ْمصباح ال ٌ َ ْ ٍمصباح يف زجاجة اـِ َِ َ ُ َ ُْ ِلزجاجة كأهنا كوكب دري يوقد من ِ ُ َُّ ُُ ِّ ٌَّ ُ ٌ ْ َّ َ ََ َ ََ

ُشجرة مباركة زيتونة ال رشقية وال غربية يكاد زيتها ييضء ولو مل متسسه  ْ َ ُ َ َ َْ َ ُ ْ َ َّ ْ َّ ْ َ ُّ َْ َ ْ َ َ ُ ِ ٍ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ٍَ ُ َُ ََ ِ َ ْ َ َ َ
ِنار نور عىل نور هيدي  ْ َ ٍ ُ ُّ ََ َ ٌ ُ اٌ َ لنوره من يشاء  َ َ ِ ِِ اللهم r:   النبيوقال، )٣(] ُ

 . احلديث)٤(… أنت نور السموات واألرض ومن فيهن،لك احلمد
 خيفض القسط ،أن ينام وال ينبغي له ، ال ينامUإن اهللا r: وقال 

َ يرف،ُهُعَويرف  وعمل النهار قبل عمل ، إليه عمل الليل قبل عمل النهارُعُ
 ، وتوضيح املقاصد،١٠٩/ ٢ ، رشح النونية للهراس:ر وانظ،٨٨-٨٧ ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢/٢٣٦. 
ً فقد تكلم كالما نفيسا يف هذا، فتاوى ابن تيمية:انظر) ٢( ً، ٣٩٦-٦/٣٨٢. 
 . ٣٥ : آية،سورة النور) ٣(
، ومسلم يف ٦٣١٧يف كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه بالليل، برقم البخاري أخرجه ) ٤(

 .٧٦٩ها، باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه، برقم كتاب صالة املسافرين وقرص
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ُ حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه ،الليل ُ ُُ ُ

ُبرصه   .)١(من خلقهُ
ّن أسامئه جل م: مة عبد الرمحن بن نارص السعدي رمحه اهللاّقال العال

 الذي هو وصفه العظيم، فإنه ذو اجلالل ))النور((جالله ومن أوصافه 
 وذو البهاء والسبحات الذي لو كشف احلجاب عن وجهه ،واإلكرام

الكريم ألحرقت سبحاته ما انتهى إليه برصه من خلقه، وهو الذي 
استنارت به العوامل كلها، فبنور وجهه أرشقت الظلامت، واستنار به 

 .رش والكريس والسبع الطباق ومجيع األكوانالع
 :والنور نوعان

 . كهذه العوامل التي مل حيصل هلا نور إال من نورهٌّ حيس- ١
 من rحيصل يف القلوب واألرواح بام جاء به حممد   ونور معنوي- ٢

ة والعمل هبام ينري القلوب نَُّّفعلم الكتاب والس. هّكتاب اهللا وسنة نبي
ِهيدي [ :ًواألسامع واألبصار، ويكون نورا للعبد يف الدنيا واآلخرة ْ ُ اَ   

ُلنوره من يشاء َ َ َ ِ ِِ ى اهللا ّ وسم،ملا ذكر أنه نور السموات واألرض، )٢(] ُ
 …ًحيه نورا وو،ً ورسوله نورا،ًكتابه نورا

ّر من اغرتار من اغرت من أهل التصوف، ّثم إن ابن القيم رمحه اهللا حذ
ا ّم ملّ فإهن؛قوا بني نور الصفات وبني أنوار اإليامن واملعارفِّرَفُالذين مل ي

دوا من غري فرقان وعلم كامل، والحت أنوار التعبد يف ّوا وتعبّتأهل
 .١٧٩إن اهللا ال ينام، برقم : rأخرجه مسلم يف كتاب اإليامن، باب يف قوله ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٥: سورة النور، آية) ٢(
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وا هذا النور هو نور ، فظنّ العبادات هلا أنوار يف القلوبّ ألن؛قلوهبم

الذات املقدسة، فحصل منهم من الشطح والكالم القبيح ما هو أثر هذا 
 . اجلهل واالغرتار والضالل

ِّرقون بني نور الذات َفُوأما أهل العلم واإليامن والفرقان فإهنم ي
والصفات، وبني النور املخلوق احليس منه واملعنوي، فيعرتفون أن نور 

ّ وال حيل بمخلوق، تعاىل اهللا عام ،مالزم لذاته ال يفارقهاأوصاف الباري 
ًيقول الظاملون علوا كبريا وأما النور املخلوق فهو الذي تتصف به . ً

 . املخلوقات بحسب األسباب واملعاين القائمة هبا
  إيامنه أنار اهللا قلبه، فانكشفت له حقائق األشياء،َلُمَواملؤمن إذا ك
 به بني احلق والباطل، وصار هذا النور هو مادة قِّرَفُوحصل له فرقان ي

ًحياة العبد وقوته عىل اخلري علام وعمال، وانكشفت عنه الشبهات  ً
القادحة يف العلم واليقني، والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة، وكان 

 .ً وعمله نورا، والنور حميط به من جهاته،ً وكالمه نورا،ًقلبه نورا
، أو املعارض، أو املعرض الغافل كل هؤالء والكافر، أو املنافق

طون يف الظلامت، كل له من الظلمة بحسب ما معه من موادها ّيتخب
 .)١( واهللا املوفق وحده،وأسباهبا

، ورشح النونية للهراس، ٢/٢٣٧توضيح املقاصد، : ، وانظر٩٥-٩٣احلق الواضح املبني، ص) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بترصف يسري ٢/١١٤
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١٠٨ 
٦١- بالر  

َقل أغري [ :قال اهللا تعاىل ْ َ َ ْ ٍ أبغي ربا وهو رب كل يشء ِ اُ ِْ َ ِّ ُ ُّ َ ُ َ  َْ َ َ [)١(. 
وأخص . وأصناف النعم ِّيب مجيع عباده، بالتدبري،َرُمـال: هو Uاهللا 

، من هذا، تربيته ألصفيائه، بإصالح قلوهبم، وأرواحهم وأخالقهم
 ألهنم يطلبون منه هذه الرتبية ؛هم له هبذا االسم اجلليلؤوهلذا كثر دعا

 .اخلاصة
  اهللا -٦٢

هو املألوه املعبود، ذو األلوهية والعبودية عىل خلقه أمجعني،  Uواهللا 
، وقد تقدم أن ملا اتصف به من صفات األلوهية التي هي صفات الكامل

الرمحن من أسامء اهللا، وال : ُهذا االسم ترجع إليه مجيع األسامء، فيقال
 واسم اهللا تعاىل هو اهللا من أسامء الرمحن، وهكذا يف مجيع األسامء، : ُيقال

 .)٢(ُاجلامع جلميع معاين األسامء احلسنى، والصفات العال
  كِِـْ َماِلُك الُمل-٦٥ الَمِلیُك،  -٦٤ الَمِلُك،  -٦٣

َفتعاىل [ :قال اهللا تعاىل َ َ ُ اَ ْملك الـْ ال  ُ ِ ّحق ال إله إالـَ ِ َِ ََ ِ هو رب العرش ُّ ْ ََ ُّ َ ُْ
ِالكريم ِ َ ْ [)٣(. 

ٍيف مقعد صدق عند مليك مقتدر[: وقال تعاىل ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ُّْ َ ٍَ َ ِقل [، )٤(] ِ َّهم َّاللُ
 . ١٦٤ : اآلية،ة األنعامسور) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٩/ ٢بدائع الفوائد، البن القيم، : انظر) ٢(
 . ١١٦ : اآلية،سورة املؤمنون) ٣(
 . ٥٥ : اآلية،سورة القمر) ٤(
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ْمالك ال َ ِ ُملك تـَ ِ ْ ْؤيت الُ ِ ُملك من تشاءـْ َ َ َ َُ ْ وتنزع الْ ُ َِ ُملك ممن تشاءـَ َ َ َّ ِ َ ْ َ وتعز من ُ ُّ ُِ َ
ُتشاء َ ُ وتذل من تشاءَ َ َ َُ ُّ ِ ْ بيدك الَ َ ِ َ ٌخري إنك عىل كل يشء قديرـِ ِْ ٍَ َْ َ ُِّ ُ َ َ َ َّ ِ َ [)١(. 

وهي صفات العظمة والكربياء، . فهو املوصوف، بصفة امللك
 .والقهر والتدبري، الذي له الترصف املطلق، يف اخللق، واألمر، واجلزاء

يع العامل، العلوي والسفيل، كلهم عبيد ومماليك، ومضطرون وله مج
 .)٢(إليه

ّخلقهم بربوبيته، وقهرهم  ،ّ، اإلله احلقّ، امللك احلقّ احلقّفهو الرب
َ اجلاللة وهذه العظمة التي  هذهْ فتأمل،بملكه، واستعبدهم بإالهيته َ

رب .  األلفاظ الثالثة عىل أبدع نظام، وأحسن سياقتضمنتها هذه
 وقد اشتملت هذه اإلضافات الثالث ، إله الناس، ملك الناس،اسالن

 أما تضمنها ، وتضمنت معاين أسامئه احلسنى،عىل مجيع قواعد اإليامن
ّملعاين أسامئه احلسنى فإن ، ُرِّهو القادر، اخلالق، البارئ، املصو: ))ّالرب(( ُ

اد، املعطي وم، العليم، السميع، البصري، املحسن، املنعم، اجلوّ، القيّاحلي
 من يشاء، وهيدي ُّلِضُر، الذي يِّخَؤُمـال م،ِّدَقُمـ النافع، الّاملانع، الضار
 من يشاء، إىل ُّلِذُ من يشاء، ويّعزُشقي ويُسعد من يشاء، ويُمن يشاء، وي

 .ُه من األسامء احلسنىّغري ذلك من معاين ربوبيته التي له منها ما يستحق
ُالذي يرصف أمور  ،ُّلِذُمـ، الُّزِعُمـاهي، ال فهو اآلمر، الن))امللك((وأما  ِّ ُ

ه من ّبهم كام يشاء، وله من معنى امللك ما يستحقّ، ويقلّبعباده كام حي
 . ٢٦ : اآلية،سورة آل عمران) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٦٢٠ ،تفسري العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي) ٢(
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م، العدل، اخلافض، الرافع، َاألسامء احلسنى كالعزيز، اجلبار، املتكرب، احلك

، ِايلَعَتُـم، الُّيلَالو، ُ، املجيدُيبِ،احلسُ، الكبريُ، اجلليلُ، العظيمُّلِذُمـ، الُّزِعُـمال
 .، إىل غري ذلك من األسامء العائدة إىل امللكُ، اجلامعُطِسْقامل ،ِكْ امللُالكَم

 ،فهو اجلامع جلميع صفات الكامل ونعوت اجلالل: ))اإلله((وأما 
 وهلذا كان القول الصحيح ى،فيدخل يف هذا االسم مجيع األسامء احلسن

 ، منهمَّيبويه ومجهور أصحابه إال من شذإن اهللا أصله اإلله كام هو قول س
 اسم اهللا تعاىل هو اجلامع جلميع معاين األسامء احلسنى والصفات ّوإن
 فكان ى، فقد تضمنت هذه األسامء الثالثة مجيع معاين أسامئه احلسن،العال

ُاملستعيذ هبا جديرا بأن يعاذ، وحيفظ، ُ  وال ،ُويمنع من الوسواس اخلناس ً
 .)١(ط عليهَّلَسُي

ا فال مفزع لنا يف الشدائد نَُهـَِلنا، وإُكِلَوإذا كان وحده هو ربنا، وم
 ُ فال ينبغي أن يدعى،،سواه، وال ملجأ لنا منه إال إليه، وال معبود لنا غريه

ُوال يرجى، وال حيب سواه، وال ي ُوال خياف، ضع ُذل لغريه، وال خيُُ
 وتدعوه، وتتوكل  ألن من ترجوه، وختافه،؛لسواه، وال يتوكل إال عليه
ك فال ّ وهو رب، شأنكّ ومتويل،م بأموركّ والقي،عليه إما أن يكون مربيك

 وكلهم ،ً فهو ملك الناس حقا،ّ سواه، أو تكون مملوكه وعبده احلقّرب
عبيده ومماليكه، أو يكون معبودك وإهلك الذي ال تستغني عنه طرفة 

ك، وهو  حياتك، وروح بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إىل،عني
اإلله احلق إله الناس الذي ال إله هلم سواه فمن كان رهبم، وملكهم، 

 . ٢/٢٤٩ ،بدائع الفوائد البن القيم رمحه اهللا) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م فهم جديرون أن ال يستعيذوا بغريه، وال يستنرصوا بسواه، وال ُهَهـَوإل
هم، ّ فهو كافيهم، وحسبهم، ونارصهم، وولي،ا إىل غري محاهويلجؤ
ال يلتجئ فكيف . ً أمورهم مجيعا بربوبيته، وملكه، وإالهيته هلمّومتويل

 .)١(؟ِهِهـَه، وإلِه، ومالكِّ به إىل ربِهِّوُدَالعبد عند النوازل ونزول ع
  داألح -٦٧، الَواِحُد -٦٦

َقل هو [ :قال اهللا تعاىل ُ ْ ٌ أحد ُ اُ َ ِقل [ :وقال سبحانه، )٢(] َ ُ اُ ُ خالق   ِ َ
َكل يشء وهو الو َ ُ َْ ٍِّ ْ َ ُاحد القهارُ َّ َ ْ ُ ِ [)٣(. 

 .د بجميع الكامالت، بحيث ال يشاركه فيها مشاركّوهو الذي توح
ًوجيب عىل العبيد توحيده، عقدا، وقوال ، بأن يعرتفوا بكامله ً، وعمالً

 .)٤(ه بأنواع العبادةردوفيوده بالوحدانية، ّ وتفر،املطلق
 د بكل كامل، وجمد وجالل، ومجال ومحد،ّالذي تفر: واألحد، يعني

 .وحكمة ورمحة، وغريها من صفات الكامل
فهو . فليس له فيها مثيل وال نظري، وال مناسب بوجه من الوجوه

ته، وعلمه وقدرته، وعظمته وجالله، ومجاله ّوميّاألحد يف حياته وقي
 ورمحته، وغريها من صفاته، موصوف بغاية الكامل ومحده، وحكمته

 .وهنايته، من كل صفة من هذه الصفات
 . ٢/٢٤٨ ،املرجع السابق) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١ : اآلية،سورة اإلخالص) ٢(
 . ١٦ : اآلية،سورة الرعد) ٣(
 .٥/٦٢٠ ،تفسري العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي) ٤(
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١١٢ 
الرب الكامل، : أي، ))الصمد((ده هبا أنه ّ وتفرِهِتَّيِدَومن حتقيق أح

صف بغايتها ُوو. صف هباّ صفة كامل إال اتَوالسيد العظيم، الذي مل يبق
 ّعربُات بقلوهبم، وال تيط اخلالئق ببعض تلك الصفُبحيث ال حت وكامهلا،

 .)١(عنها ألسنتهم
٦٨- كَتَالمرب  

َهو [ :قال اهللا تعاىل ُ اُ ّ الذي ال إله إال  ِ َِ َ ْ هو الَِّ َ ُملك القدوس السالم ـُ َّ َُ ُّ ُ ْ ُ ِ
ْمؤمن الـْال ُ ِ ْ ْمهيمن العزيز الـُ ُْ ِ َ ُ ِ ْ ْجبار الـَُ ُ َّ َمتكرب سبحان ـَ َ ْ ُِّ ُُ َ َ عام يرشكون ِ اَ ُ ِ ْ ُ َّ َ [)٢(. 

فهو سبحانه املتكرب عن السوء، والنقص والعيوب، لعظمته 
 .هوكربيائ
   اْلَخالَُّق-٧٢ الُمَصوُِّر، -٧١ُئ، ِر الَبا-٧٠ اْلَخاِلُق، -٦٩

َهو [ :قال تعاىل ُ اُ ُ اخلالق البارئ املصور له األسامء  َ ْ َُ ُ ِّ َ ََ ُْ َُ ِ ُ َحسنىـْ الِ ْ ُ[)٣( .  
َّإن[ ْ ربك هو الِ َ ُ ََّ ُخالق العليمـَ ِ َ ْ ُ َّ َ [)٤(. 

ّالذي خلق مجيع املوجودات وبرأها، وسواها بحكمته، وصورها  ّ
 .بحمده وحكمته، وهو مل يزل، وال يزال عىل هذا الوصف العظيم

 لعبد الرمحن ،٢٩١ ص،خيار يف رشح جوامع األخبارهبجة قلوب األبرار وقرة عيون األ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .السعدي

 . ٢٣ : اآلية،سورة احلرش) ٢(
 . ٢٤ : اآلية،سورة احلرش) ٣(
 . ٨٦ : اآلية،سورة احلجر) ٤(
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١١٣ 
٧٣- ؤمنالم  
 الذي ،ت الكامل، وبكامل اجلالل واجلاملالذي أثنى عىل نفسه بصفا

وصدق رسله بكل آية . أرسل رسله، وأنزل كتبه باآليات والرباهني
 . عىل صدقهم وصحة ما جاءوا بهّوبرهان، يدل

٧٤- هيِمنالم  
املطلع عىل خفايا األمور، وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل يشء 

هلم وهو قول ابن عباس الشهيد عىل عباده بأعام: وقال البغوي. )١(ًعلام
ًهيمن هييمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا عىل : يقال،وجماهد وغريمها

 .)٢(...اليشء
  المحيطُ -٧٥

َ ما يف السموات وما يف األرض وكان  ِِ َو[ :قال اهللا تعاىل َ َ َ َِ ْ َ َ َّ ََ ِ ُ اِِ ِّ بكل   ُ ِ
ًيشء حميطا ِ ٍُّ ْ ًوإن تصربوا وتتقوا ال يرضكم كيدهم شيئا [ :Uوقال . )٣(] َ ُ َّ َ َْ ْ ْ ْ ََ ُ َ ْ ََ ُ ُّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ِ ِ

َّإن  ٌ بام يعملون حميط َ اِ ِ ُ َ ُ َ َْ َ ِ [)٤(. 
وقد أحاط . ً، وقدرة، ورمحة، وقهراًوهو الذي أحاط بكل يشء علام

علمه بجميع املعلومات، وبرصه بجميع املبرصات، وسمعه بجميع 
 ونفذت مشيئته وقدرته بجميع املوجودات، ووسعت رمحته ،املسموعات

 . ٥/٦٢٤ ،تفسري السعدي) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤/٣٢٦ ،تفسري البغوي) ٢(
 . ١٢٦ : اآلية،سورة النساء) ٣(
 . ١٢٠ : اآلية،سورة آل عمران) ٤(
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١١٤ 
 .)١(ودانت له مجيع األشياء،ته كل خملوقّقهر بعزأهل األرض والسموات،و

  یُت الُمِق-٧٦
َوكان [ :قال اهللا تعاىل َ ُا َ ً عىل كل يشء مقيتا  ِ ٍُّ ْ َ ِّ ُ َ الذي  فهو سبحانه، )٢(] َ

فها كيف َّورص وأوصل إليها أرزاقها ،اتتأوصل إىل كل موجود ما به يق
 .)٣(يشاء، بحكمته ومحده

:  ومجعه،َّالقوت ما يمسك الرمق(( : رمحه اهللاقال الراغب األصفهاين
َوقدر فيها أقواهتا[:  قال تعاىل،أقوات َ ََّ َْ ََ َ ِ ُه يقوتَوقات، )٤(] َ ًه قوتاُ أطعمه : ُ
ُقوته ُوأقاته يقيت .َ ُ ُجعل له ما يقوتهُه ُ ًكفى باملرء إثام أن  : ويف احلديث،ُ

ُيع من يقوتَضُي ِّ)َوكان [ :قال تعاىل، )٥ َ ُا َ ً عىل كل يشء مقيتا  ِ ٍُّ ْ َ ِّ ُ َ :  قيل،] َ
ُوحقيقته قائام عليه حيفظه ويقيته. ًشاهدا: ، وقيلًمقتدرا ُ ُ ُ وقال ، )٦())…ً

ُاملقيت((: يف القاموس املحيط احلافظ لليشء، والشاهد له، واملقتدر، : ُ
 أو ،ًمقتدرا: رضي ا عنهماوقال ابن عباس ، )٧())كالذي يعطي كل أحد قوته
 . ٢/١٧٩ ،تفسري العالمة السعدي) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٥ : اآلية،سورة النساء) ٢(
 . ٥/٦٢٥ ، يف تفسري كالم املنانتيسري الكريم الرمحن) ٣(
 . ١٠ : اآلية،سورة فصلت) ٤(
، ٢/١٦٠، وأمحد يف املسند، ١٦٩٢أخرجه أبو داود يف كتاب الزكاة، باب يف صلة الرحم، برقم ) ٥(

وحسنه األلباين يف صحيح . ووافقه الذهبي. ))صحيح((: ، وقال١/٤١٥واحلاكم يف املستدرك، 
َّكفى باملرء إثام أن حيبس عمن يملك : ((يث عند مسلم بلفظوأصل احلد. ٤٤٨١اجلامع، برقم  ً

 .٩٩٦يف كتاب الزكاة، باب فضل النفقة عىل العيال واململوك وإثم من ضيعهم، برقم )) قوته
 .٤١٤ ص،املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين) ٦(
 .٢٠٢ ص،القاموس املحيط) ٧(
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١١٥ 
معناه عىل كل :  وقيل،ً حافظا:ًشاهدا، وقال قتادة: ًجمازيا، وقال جماهد

َوكان  [: وقال ابن كثري، )١(أي يوصل القوت إليه: ًقيتاُحيوان م َ ُا َ َ عىل   َ
ًكل يشء مقيتا ِ ٍُّ ْ َ ِّ : ًشهيدا، ويف رواية عنه: ًا، وقال جماهدظ أي حفي] ُ
 مقيت لكل إنسان :وقيل  الرازق،:يتاملق :ًقديرا، وقيل: ًحسيبا، وقيل
 .)٢(بقدر عمله

  الَوكیُل -٧٧
ُا [ :قال اهللا تعاىل ٌ خالق كل يشء وهو عىل كل يشء وكيل  ِّ ِِّ ٍ ٍ َِ َ َ ُ َْ َْ َُ َُ ُ فهو ، )٣(] َ
الذي ،  بعلمه، وكامل قدرته، وشمول حكمته لتدبري خلقه،ّسبحانه املتويل

ُه، فيرسهم لليرسى، وجنّءتوىل أوليا  .رسى، وكفاهم األمورُبهم العَّ
ُا [ : كفاهًفمن اختذه وكيال َ ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلامت إىل   ِ ِ َِ ُُّ َُّّ َ ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ

ِالنور ُ ُّ [)٤(. 
٧٨- الِل واإلكْذو الجاِمر  

ذو العظمة والكربياء، وذو الرمحة، واجلود، واإلحسان العام : أي
 .واخلاص
ُ ألوليائه وأصفيائه، الذين جيلونه، ويعظمونه، وحيبونهُمِرْكُمـال ُُ ُّ)٥( .

 . ١/٤٥٧ ،تفسري البغوي) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بترصف يسري،١/٥٣١ ، كثريتفسري ابن) ٢(
 . ٦٢ : اآلية،سورة الزمر) ٣(
 . ٢٥٧ : اآلية،سورة البقرة) ٤(
 .٥/٦٢٦ ،تيرس الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان) ٥(
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١١٦ 
َتبارك اسم ر[ :قال تعاىل ُ ْ ََ َ ْبك ذي الَ ِ َ ِجالل واإلكرامـِّ َ ْ ِ َ َِ [)١(. 

  یِھ ِفبََْی ال َرٍموَی ِلِساُع النَّاِمَج -٧٩
َربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيه إن اهللا ال [ :ال اهللا تعاىلق ََّّ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َّْ َ َ ٍَ ِ َّ ََ َّ
ِخيل ْ ْف الُ َميعادـُ َ  وجامع أعامهلم وأرزاقهم، ، هو جامع الناسIفاهللا . )٢(] ِ

 .فال يرتك منها صغرية وال كبرية إال أحصاها
ألموات األولني واآلخرين، بكامل وجامع ما تفرق واستحال من ا

 .)٣(قدرته، وسعة علمه
٨٠- ِدبالس يعمِتاوو ِضاألر  

ًبديع السموات واألرض وإذا قىض أمر[: قال اهللا تعاىل ْ ْ َ ََّ َ َ َ ِ َ َ َ ُ َِ َ ِ َّا فإنِ ِ ُام يقول ـَ ُ َ َ
ُله كن فيكون ُ َ َ ُ ُ َ [)٤(. 

خالقهام ومبدعهام، يف غاية ما يكون من احلسن واخللق البديع، : أي
 .والنظام العجيب املحكم

ْوهو الذي يبدأ ال[ :وقال تعاىل َُّ َ ْ َ ُ ََ ُخلق ثم يعيدهـِ ُ َِ ُ َّ ُ َ  ابتدأ خلقهم، )٥(] ْ
ُ، ثم يعيدهم، ليجزي الذين أحسنوا باحلسنى، ًم أحسن عمالّليبلوهم أهي

 .وجيزي املسيئني بإساءهتم
 . ٧٨ : اآلية،سورة الرمحن) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩ : اآلية،سورة آل عمران) ٢(
 .٥/٦٢٧ تفسري السعدي،) ٣(
 . ١١٧ : اآلية،سورة البقرة) ٤(
 . ٢٧ : اآلية،رة الرومسو) ٥(
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١١٧ 
 .،ثم يعيدها كل وقتً فشيئاًوكذلك،هو الذي يبدأ إجياد املخلوقات شيئا

ِّإن ربك فعال ل[ :وقال اهللا تعاىل ٌ َّ ََّ َ َ َّ ُام يريدـِ ِ ُ ُذو [ :وقال سبحانه، )١(] َ
ْالعرش ال ِْ ْ ُمجيدـَ ِ ِّ فعال ل *َ ٌ َّ ُام يريدـَ ِ ُ َ [)٢(. 

ر يريده يفعله وهذا من كامل قوته، ونفوذ مشيئته، وقدرته، أن كل أم
. ّوليس له ظهري وال عوين، عىل أي أمر يكون. بال ممانع، وال معارض

ال ملا يريد، فإرادته، ّومع أنه الفع. )) كن فيكون(( : قال لهًبل إذا أراد شيئا
. فهو موصوف بكامل القدرة، ونفوذ املشيئة. تابعة حلكمته ومحده

 .)٣( لكل ما فعله ويفعله،وموصوف بشمول احلكمة
  افيالكَ -٨١

َأليس [ :قال اهللا تعاىل ْ َ ُا َ ُ بكاف عبده  ْ ََ ٍ َ فهو سبحانه الكايف عباده ، )٤(] ِ
الكايف كفاية خاصة، من آمن به، . مجيع ما حيتاجون ويضطرون إليه

 .وتوكل عليه، واستمد منه حوائج دينه ودنياه
٨٢- الواِسع  

ُوا [: قال اهللا تعاىل ً يعدكم مغفرة منه وفضال َ  ْ ًَ َ ُ ْ ُِّ َ َّ َِ ِْ ُوا ُ ٌ واسع عليمَ  ِ َِ ٌ َ [)٥( .
َقاهتا، بحيث ال حييص أحد ثّ واسع الصفات، والنعوت، ومتعلIفهو  ِ  ًناءُ

 .عليه، بل هو كام أثنى عىل نفسه
 . ١٠٧ : اآلية،سورة هود) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٦ -١٥ :تان اآلي،سورة الربوج) ٢(
 .٦٢٩-٥/٦٢٨ ،تيسري الكريم الرمحن) ٣(
 . ٣٦ : اآلية،سورة الزمر) ٤(
 . ٢٦٨ : اآلية،سورة البقرة) ٥(
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١١٨ 
واإلحسان،  واسع العظمة، والسلطان، وامللك، واسع الفضل،

 .عظيم اجلود والكرم
  قُّالَح -٨٣

فهو واجب الوجود، كامل ،  هو احلق يف ذاته وصفاتهUاهللا 
وال وجود ليشء من األشياء ذاته، الصفات والنعوت، وجوده من لوازم 

وال يزال، باجلالل، واجلامل، والكامل، فهو الذي مل يزل، ه، إال ب
 .ًومل يزل وال يزال باإلحسان معروفا، ًموصوفا

فقوله حق، وفعله، حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه 
هو احلق، وعبادته وحده ال رشيك له، هي احلق، وكل يشء ينسب إليه، 

َّذلك بأن [ .)١(فهو حق َ ِ َ ِ َا َ ْ هو ال  َ َّحق وأنـُ َ َ ُ ما يدعون من دونه هو الباطل َُّ ِْ ِ ِ َِ َ ُ ُ َُ ْ َ َ
َّوأن  َ َا َ ُ هو العيل الكبري  ُِّ َ ْ ِْ َ َ ُ [)٢(. 
ْوقل ال[ ِ ُ ِحق منـَ ُّ َ ربكم فمن شاءَ َ ََ ْ َُّ َ فليؤمن ومن شاءِّ َ ََ َُ ِ ْ ْ فليكفرْ َُ ْ ْ َ [)٣( .  
ُفذلكم [ ُ ِ َ ُا َ ْ ربكم ال  ُ َُ َحق فـُّ ُّ ْامذا بعد الــَ َ ْ َ َ ُحق إال الضاللـَ َ َّ َّ ِ ِّ َوقل جاء[، )٤(]َ َ َْ ُ 
ًحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاـْال ُ َ َ َ َ ََ ََ ََّ َ ْ ُ ِْ ِِ َ ٍيومئذ [ :وقال اهللا تعاىل. )٥(] ُّ ِ َ َْ

ُيوفيهم  ُِ ِّ ُا َ ْ دينهم ال  ُ ُ َ َّحق ويعلمون أن ـِ ََ ُ ََ ْ َ َا ََّ ْ هو ال  َ ْحق الـُ ُّ ُمبنيـَ ِ فأوصافه . )٦(]ُ
 . بترصف يسري،٦٣٢-٥/٦٣١ ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٢ : اآلية،احلجسورة ) ٢(
 . ٢٩ : اآلية،سورة الكهف) ٣(
 . ٣٢ : اآلية،سورة يونس) ٤(
 . ٨١ : اآلية،سورة اإلرساء) ٥(
 . ٢٥ : اآلية،سورة النور) ٦(
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١١٩ 
العظيمة حق، وأفعاله هي احلق، وعبادته هي احلق، ووعده حق، 

 .)١(ووعيده وحسابه هو العدل الذي ال جور فيه
  الَجمیُل -٨٤

ُإن اهللا مجيل حيب اجلاملr:   النبيقال ٌ)ٌفهو سبحانه مجيل بذاته، ، )٢
ًمكن خملوقا أن يعرب عن بعض مجال ُ وأفعاله، فال يوأسامئه، وصفاته،

ّ واللذات ،ن أهل اجلنة مع ما هم فيه من النعيم املقيمأذاته، حتى 
 ، ومتتعوا بجامله،ّ إذا رأوا رهبم،ر قدرهاّفراح التي ال يقدوالرسور واأل

ْنسوا ما هم فيه من النعيم، وتالشى ما هم فيه من األفراح، وودوا أن لو  ّ
ًذه احلال، واكتسبوا من مجاله ونوره مجاال إىل مجاهلم، وكانت تدوم ه

ًقلوهبم يف شوق دائم ونزوع إىل رؤية رهبم، ويفرحون بيوم املزيد فرحا  ِّ
 . تكاد تطري له القلوب

 بل أحسن األسامء ، فإهنا كلها حسنى؛وكذلك هو اجلميل يف أسامئه
ِو [عىل اإلطالق وأمجلها،قال تعاىل  ْ األسَ ِ ُامءَ َحسنى فادعوه هباـْ الَ ِْ ُ ُ ْ َُ َ [)٣( ،

َ هل تعلم له سميا[ :وقال تعاىل ُِ ُ ْ ََ َ ة عىل غاية احلمد واملجد ّفكلها دال، )٤(] َْ
 . سم منقسم إىل كامل وغريهى باّسمُوالكامل، ال ي

 ،ّ فإن أوصافه كلها أوصاف كامل؛وكذلك هو اجلميل يف أوصافه
ًونعوت ثناء ومحد، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا،  ّ  . ٣/٢٧٧ ، وابن كثري،٥/٤٠٥ ،تفسري السعدي) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩١أخرجه مسلم يف كتاب اإليامن، باب حتريم الكرب وبيانه، برقم ) ٢(
 . ١٨٠ : اآلية،سورة األعراف) ٣(
 . ٦٥ : اآلية،سورة مريم) ٤(
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١٢٠ 
ّخصوصا أوصاف الرمحة، والرب  . ، والكرم، واجلودً
حسان التي  واإلّ فإهنا دائرة بني أفعال الرب؛وكذلك أفعاله كلها مجيلة

ُ ويثنى عليه وي، عليهاحيمد ُر، وبني أفعال العدل التي حيمد عليها َشكُ
ملوافقتها للحكمة واحلمد، فليس يف أفعاله عبث، وال سفه، وال سدى، 

َإن ريب عىل [ :وال ظلم، كلها خري، وهدى، ورمحة، ورشد، وعدل َ ِّ َ َّ ِ
ٍرصاط مستقيم ِ ٍ َِ ْ ُّ يص أحد عليه به ثناء كملت ُفلكامله الذي ال حي، )١(] َ

 وخلقه أحسن  فصارت أحكامه من أحسن األحكام، وصنعه،أفعاله
َصنع [ :أتقن ما صنعه: خلق وصنع ِا ُْ ٍ الذي أتقن كل يشء  ِْ َ ََّ َُّ َ ْ َ [)٢( ،

ُالذي أحسن كل يشء خلقه[ .ن ما خلقهوأحس َ َْ ََ َّ ََّ ٍ ِْ ُ َ َومن أحسن من [، )٣(] َ ُ ْ ْ َِ َ ََ
ِا  َ حكام لقوم يوقنون  ُ ِ ُ ٍ ْ َُ ِّ ً ْ [)٤( . 

األكوان حمتوية عىل أصناف اجلامل، ومجاهلا من اهللا تعاىل فهو الذي و
ّ وأعطاها احلسن، فهو أوىل منها ألن معطي اجلامل أحق ،كساها اجلامل ُ

ًباجلامل، فكل مجال يف الدنيا واآلخرة باطني وظاهري، خصوصا ما 
ا يعطيه املوىل ألهل اجلنّة من اجلامل املفرط يف رجاهلم ونسائهم، فلو بد

 الشمس كام تطمس َس ضوءمّكف واحدة من احلور العني إىل الدنيا، لط
ّ ومن عليهم ، النجوم، أليس الذي كساهم ذلك اجلاملَالشمس ضوء

فهذا ، ّأحق منهم باجلامل الذي ليس كمثله يشء، والكاملِنُْسبذلك احل
 . ٥٦ : اآلية،سورة هود) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٨ : اآلية،سورة النمل) ٢(
 . ٧ : اآلية،سورة السجدة) ٣(
 . ٥٠ : اآلية،سورة املائدة) ٤(
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١٢١ 
َّدليل عقيل واضح مسلم املقدمات عىل هذه املسألة العظيمة وعىل غريها  ُ

ِو [:  صفاته، قال تعاىلمن َمثل األعىلـْ الَ ِ َ ْ َ ُ َ فكل ما وجد يف ، )١(] َ
ُّاملخلوقات من كامل ال يستلزم نقصا، فإن معطيه وهو اهللا أحق به من  ّ ً

َاملعطى بام ال نسبة بينه وبينهم، كام ال نسبة لذواهتم إىل ذاته  إىل  وصفاهتم،ُ
صفاته، فالذي أعطاهم السمع، والبرص، واحلياة، والعلم، والقدرة، 

ّواجلامل، أحق منهم بذلك، وكيف يعرب  أحد عن مجاله وقد قال أعلم ّ
ًال أحيص ثناء عل: اخللق به  :rوقال ،)٢( نفسكيك أنت كام أثنيت عىلُ

النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه برصه من حجابه 
ًفسبحان اهللا وتقدس عام يقوله الظاملون النافون لكامله علوا ، )٣(خلقه ّ

ُكبريا، وحسبهم مقتا و خسارا أهنم حرموا من الوصول إىل  ً ً معرفته ً
 .)٤(واالبتهاج بمحبته

 سمعه ًال أحد أصرب عىل أذى : يف احلديث الصحيحr  النبيقال
ًوقال أيضا يف ، )٥(من اهللا، جيعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم

وشتمني ابن . ُ ومل يكن له ذلك،َّكذبني ابن آدم(( :قال اهللا تعاىل: الصحيح
 . ٦٠ : اآلية،سورة النحل) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨٦أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب ما يقال يف الركوع والسجود، برقم ) ٢(
 .١٧٩إن اهللا ال ينام، برقم : uأخرجه مسلم يف كتاب اإليامن، باب يف قوله ) ٣(
 للشيخ عبد الرمحن بن ،توضيح احلق املبني يف رشح توحيد األنبياء واملرسلني من الكافية الشافية) ٤(

 .  بترصف يسري،٣٢-٢٩ ص،نارص السعدي
َّإن [: أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل) ٥( َا ِ ْ هو الرزاق ذو القوة ال  ِْ َّ َ ُُ ُُ َّ ُمتنيـَّ ِ َ [ ،

، ومسلم يف كتاب صفات املنافقني وأحكامهم، باب ال أحد أصرب عىل أذى من اهللا ٧٣٧٨برقم 
U ٢٨٠٤، برقم. 
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١٢٢ 
. لن يعيدين كام بدأين: َّفأما تكذيبه إياي فقوله. ُ ومل يكن له ذلك،آدم

َّ إن يل : فقولهَّ بأهون عيل من إعادته، وأما شتمه إيايوليس أول اخللق
ْألحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد وأنا ا،ًولدا ً ومل يكن له كفوا أحد،َّ ُ(()١( ،

عباده األرزاق املطيع منهم والعايص، والعصاة ال  ّفاهللا تعاىل يدر عىل
يزالون يف حماربته وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي يف إطفاء دينه، واهللا 

و يتابع  وه،تعاىل حليم عىل ما يقولون وما يفعلون، يتتابعون يف الرشور
 عن ً وكامل غنى،ه عن كامل قدرةّعليهم النعم، وصربه أكمل صرب ألن

ُّ وكامل رمحة وإحسان، فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله ،اخللق
 .)٢( الذي حيب الصابرين ويعينهم يف كل أمرهم،يشء

  الرفيقُ -٨٥
إن اهللا رفيق حيب :  يف احلديث الصحيحr  النبيمأخوذ من قول

ُ ويعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف،الرفق ُوما ال يعطي عىل ما ،ُ
فاهللا تعاىل رفيق يف أفعاله، خلق املخلوقات كلها بالتدريج ، )٣(سواه

ًشيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه،  مع أنه قادر عىل خلقها دفعة واحدة ً
 . ويف حلظة واحدة

ًر الرشائع كيف يأيت هبا شيئا بعد يشء ّ وتدب،ر املخلوقاتّومن تدب
شاهد من ذلك العجب العجيب، فاملتأين الذي يأيت األمور برفق 

 .٤٩٧٤أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، باب سورة اإلخالص، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ريف يس بترص،٥٨-٥٧ ص،احلق الواضح املبني) ٢(
، وأخرج البخاري ٢٥٩٣أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، برقم ) ٣(

 .٦٩٢٧، برقم rَّاجلزء األول منه يف كتاب استتابة املرتدين، باب إذا عرض الذمي وغريه بسب النبي 
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١٢٣ 
ّفإن هذا ؛ rًباعا لنبيه ّ وات،ًوسكينة ووقار، اتباعا لسنن اهللا يف الكون

 الذي حيتاج إىل أمر الناس ّرس له األمور، وباألخصهديه وطريقه تتي
وهنيهم وإرشادهم، فإنه مضطر إىل الرفق واللني، وكذلك من آذاه اخللق 
باألقوال البشعة وصان لسانه عن مشامتتهم، ودافع عن نفسه برفق 
ولني، اندفع عنه من أذاهم ما ال يندفع بمقابلتهم بمثل مقاهلم وفعاهلم، 

 .)١(الراحة والطمأنينة والرزانة واحللم فقد كسب كومع ذل
 فعن أنس بن مالك أن ، يغيث عباده إذا استغاثوا به سبحانهUواهللا 

 يا : ثم قال... خيطبrورسول اهللا ... ًرجال دخل املسجد يوم اجلمعة
 فرفع ،ُهلكت األموال وانقطعت السبل فادع اهللا يغيثنا! رسول اهللا
. )٢( اللهم أغثنا، اللهم أغثنا،م أغثناالله:  يديه ثم قالrرسول اهللا 

 يغيث عباده يف الشدائد واملشقات، فهو يغيث مجيع املخلوقات Uفاهللا 
 ،ُيطعم جائعهم: رباتكّعندما تتعرس أمورها وتقع يف الشدائد وال

ّويكسو عارهيم، وخيلص مكروهبم، وينزل الغيث عل يهم يف وقت ُ
 أي دعاء من دعاه يف ،ُوكذلك جييب إغاثة اللهفان ، الرضورة واحلاجة

 . حالة اللهف والشدة واالضطرار، فمن استغاثه أغاثه
وإزالته الشدائد،  ويف الكتاب والسنة من ذكر تفرجيه للكربات،

   . )٣(ًوتيسريه للعسري يشء كثري جدا معروف
 .٦٣ ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االستسقاء يف خطبة اجلمعة غري مستقبل القبلة، أخرجه البخاري يف كتاب االستسقاء، باب ) ٢(
 .٨٩٧، ومسلم يف كتاب صالة االستسقاء، باب الدعاء يف االستسقاء، برقم ١٠١٤برقم 

 .٦٧ ص،احلق الواضح املبني) ٣(
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١٢٤ 
٨٦-  ،يي٨٧الح- تِّيرالس  

َّإن اهللا حيي يستحي من عبده إذا مد r:   النبيا مأخوذ من قولهذ
ٌ حليم، حيي ستري Uإن اهللا r:  وقال )١(ًيديه إليه أن يردمها صفرا ِّ ٌ ٌ

َحيب احلياء والسرت ّ وهذا من رمحته، ، )٢( فإذا اغتسل أحدكم فليسترت،ُ
وكرمه، وكامله، وحلمه أن العبد جياهره باملعايص مع فقره الشديد إليه، 
حتى أنه ال يمكنه أن يعيص إال أن يتقوى عليها بنعم ربه، والرب مع 

م من كرمه يستحيي من هتكه وفضيحته هِّكامل غناه عن اخللق كل
وإحالل العقوبة به، فيسرته بام يقيض له من أسباب السرت، ويعفو عنه 
َّويغفر له، فهو يتحبب إىل عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه باملعايص، 

ّ ورشهم إليه صاعد، وال يزال امللك ،]نازل [خريه إليهم بعدد اللحظات
 .يص وكل قبيحالكريم يصعد إليه منهم باملعا

ّوممن يمد يديه إليه أن ،ويستحي تعاىل ممن شاب يف اإلسالم أن يعذبه
ًيردمها صفرا،ويدعو عباده إىل دعائه ويعدهم باإلجابة ِّوهو احليي الستري ،ّ ِّ

؛ ًحيب أهل احلياء والسرت،ومن سرت مسلام سرت اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة
، والرتمذي يف كتاب الدعوات، باب ١٤٨٨أخرجه أبو داود يف كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٨٦٥ ماجه يف كتاب الدعاء، باب رفع اليدين يف الدعاء، برقم ، وابن٣٥٥٦، برقم ١٠٤
إسناده صحيح عىل رشط ((: ، وقال١/٤٩٧، واحلاكم يف املستدرك، ٥/٤٣٨وأمحد يف املسند، 

وصححه . ))هذا حديث حسن غريب((: وقال أبو عيسى الرتمذي. ووافقه الذهبي. ))الشيخني
 .١٧٥٧األلباين يف صحيح اجلامع، برقم 

، والنسائي يف كتاب ٤٠١٢ّ أخرجه أبو داود يف كتاب احلامم، باب النهي عن التعري، برقم )٢(
  ، والبيهقي يف سننه الكربى، ٤/٢٢٤، وأمحد، ٤٠٤الغسل، باب االستتار عند االغتسال، برقم 

 .٢٣٣٥، ويف إرواء الغليل، برقم ١٧٥٦، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، برقم ١/١٩٨
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١٢٥ 
يذيعها،بل يتوب إليه فيام بينه وهلذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن 

ًليه من بات عاصيا واهللا إوبينه وال يظهرها للناس،وإن من أمقت الناس 
َإن الذين حيبون أن [ :يسرته،فيصبح يكشف سرت اهللا عليه،وقال تعاىل َ َُّّ َِ ُِ َّ ِ

َتشيع الفاحشة يف الذين آمنوا ل َّ ُْ ََ َ َِ ِ ِِ ُ َ َهم عذاب أليم يف الدنيا واـَ ٌ ََ ٌ ْْ ُّ ِ ِ َ َ ِآلخرةُ َِ [)١( ،
 الذي وسع حلمه أهل الكفر ))احلليم((وهذا كله من معنى اسمه 

ً الظلم عاجال، فهو  بأهلَّوالفسوق والعصيان،ومنع عقوبته أن حتل
ُيمهلهم ليتوبوا،وال هيملهم إذا أرصوا واستمروا يف طغياهنم ومل ينيبوا ُ ّ)٢(. 

٨٨- اإلله  
هو اجلامع جلميع صفات الكامل ونعوت اجلالل، فقد : اسم اإلله

َّ وهلذا كان القول الصحيح أن ؛دخل يف هذا االسم مجيع األسامء احلسنى
 هو اجلامع جلميع األسامء احلسنى ))اهللا(( اسم  وأن،))اإلله(( أصله )) اهللا((

َّإن[: قال اهللا تعاىل. )٣(واهللا أعلم،والصفات العال ُا َام ـِ ُ إلـه واحد سبحانه   َ ْ َ ٌَ ُ ٌ ِ َ ِ
َأن يكون له ولد له ما يف السموات وما يف األرض وكفى  َ َ َ َ ُ َ ُِ ْ َ َ َّ َ ََ ِ ِ َّ َ ٌَ َ ُ َ  ِ ِ ً وكيال  ِ َ [)٤(. 

٨٩- ،عطي -٩١  الباِسطُ، -٩٠  القابضالم  
ُوا [ :قال اهللا تعاىل َ يقبض ويبسط وإليه ترجعونَ  ُ َ َ ْ َْ ْ ُ َ َُ ِ َ ِ ُ ُ ِ   النبيوقال، )٥(] ْ

 . ١٩ : اآلية،ورسورة الن) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٥-٥٤ ص،احلق الواضح املبني) ٢(
 .٥٥-٥٤احلق الواضح املبني، ص ) ٣(
 . ١٧١ : اآلية،سورة النساء) ٤(
 . ٢٤٥ : اآلية،سورة البقرة) ٥(
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١٢٦ 
r: َّإن اهللا هو املسعر، القابض، الباسط، الر ُُ ُ ِّ من r: وقال . )١(..ُزقاُ

 .)٢(… املعطي وأنا القاسم واهللا،ًيرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين
 خيفض ، ال ينام وال ينبغي له أن ينامUإن اهللا r:   النبيوقال

 وعمل النهار قبل ،ُ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار،ُهُعَالقسط ويرف
 . احلديث)٣(...عمل الليل

َّقل الل[:وقال تعاىل ِ ْم مالك الُهُ َ ِ َ ْملك تؤيت الـَّ ِْ ْ ُ ِ ُملك من تشاءـُ َ َ َ َُ ْ وتنزع الْ ُ َِ َملك ـَ ْ ُ
ُممن تشاء َ َ َّ ِ وتعِ ُ ُز من تشاءَ َ َ ُ وتذل من تشاءَُّ َ َ َُ ُّ ِ ْ بيدك الَ َ ِ َ ٍخري إنك عىل كل يشء ـِ ْ َ َُ ِّ ُ َ َ َ َّ ِ ْ َ

ٌقدير ِ ُإن اهللا يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرينr:وقال ،)٤(]َ َُ ً)وقد ،)٥
 اهللا ال إله إال: يقول بعد السالم من الصالة حينام ينرصف إىل الناسrكان 

ٍله امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير،وحده ال رشيك له اللهم ال مانع ملا ،ُ
ُّ معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلدأعطيت وال ِّ ُ)٦(. 

، والرتمذي يف كتاب ٣٤٥١أخرجه أبو داود يف كتاب البيوع واإلجارات، باب يف التسعري، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وابن ماجه يف كتاب التجارات، باب من كره أن يسعر، ١٣١٤قم البيوع، باب يف التسعري، بر

وكذا األلباين يف صحيح اجلامع، . ، وصححه الرتمذي٣/١٥٦، وأمحد يف املسند، ٢٢٠٠برقم 
 .١٨٤٦برقم 

، ومسلم يف ٧١ًأخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، برقم ) ٢(
 .١٠٣٧/١٠٠ النهي عن املسألة، برقم كتاب الزكاة، باب

 .١٧٩، برقم ))إن اهللا ال ينام((: uأخرجه مسلم يف كتاب اإليامن، باب يف قوله ) ٣(
 . ٢٦ :، اآليةسورة آل عمران) ٤(
، وابن ٨١٧أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، برقم ) ٥(

، والدارمي يف كتاب فضائل ٢١٨ تعلم القرآن وعلمه، برقم ماجه يف املقدمة، باب فضل من
 .٣٣٦٨ًالقرآن، باب إن اهللا يرفع هبذا القرآن أقواما ويضع آخرين، برقم 

 =، ومسلم يف كتاب ٨٤٤أخرجه البخاري يف كتاب األذان، باب الذكر بعد الصالة، برقم ) ٦(
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١٢٧ 
ُهذه الصفات الكريمة من األسامء املتقابالت التي ال ينبغي أن يثنى 

 ألن الكامل املطلق من اجتامع ؛ا إال كل واحد منها مع اآلخرهبعىل اهللا 
الوصفني، فهو القابض لألرزاق واألرواح والنفوس، والباسط لألرزاق 

وهو الرافع ألقوام قائمني بالعلم واإليامن، اخلافض  ،والرمحة والقلوب
 فإن املطيع هللا عزيز ؛ ألهل طاعته، وهذا عز حقيقيُّزِعُمـألعدائه، وهو ال

 ال يف ُ ألهل معصيته وأعدائه ذُّلِذُمـًوإن كان فقريا ليس له أعوان، ال
 ْن وإُّلُّفالعايص وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه الذ .الدنيا واآلخرة

ّ فإن العز؛مل يشعر به النغامسه يف الشهوات  ُّلُّ والذ، بطاعة اهللاّ العزّ كلّ
ِومن هين [ :بمعصيته ِ ُ َ ُا َ ٍام له من مكرمــَ ف  ِ ْ ُّ ِ ُ َ ِمن كان يريد العزة فل[، )١(] َ َِ َ َّ ُْ ِ ُ ََ  ِهَّلَ
ِالعزة مج َِ ُ َّ ِو [، )٢(] ًيعاْ َ العزة ولرسوله وللمؤمننيَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َْ َْ َ ُ وهو تعاىل املانع . )٣(] َّ

    وهذه األمور كلها  وال مانع ملا أعطى،املعطي فال معطي ملا منع، 
   له احلكمة يف خفض من خيفضه ّ فإن؛لعدله وحكمته ومحده

ّوحيرمه، وال حجة ألحد عىل اهللا، كام له الفضل املحض عىل من     ُِ و 
رفعه وأعطاه وبسط له اخلريات، فعىل العبد أن يعرتف بحكمة اهللا، كام 

 . نه وجنانه وأركانهعليه أن يعرتف بفضله ويشكره بلسا
وكام أنه هو املنفرد هبذه األمور وكلها جارية حتت أقداره، فإن اهللا 
ًجعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسبابا، ولضد ذلك أسبابا من قام هبا  ً

 .٥٩٣ان صفته، برقم املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب الذكر بعد الصالة وبي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٨ : اآلية،سورة احلج) ١(
 . ١٠ : اآلية،سورة فاطر) ٢(
 . ٨ : اآلية،سورة املنافقون) ٣(
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١٢٨ 
ون َّرسَيُترتبت عليه مسبباهتا، وكل ميرس ملا خلق له، أما أهل السعادة في

ون لعمل أهل الشقاوة، َّرسَيُلعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة في
ِّوهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد اهللا، واالعتامد عىل ربه يف حصول ما  ُ

 .)١( حكمة اهللاّ، وجيتهد يف فعل األسباب النافعة فإهنا حملُّبُِحي
  َؤخِّرالم -٩٣دم، المقَ -٩٢

اللهم اغفر يل  : بني التشهد والتسليمrكان من آخر ما يقول النبي 
ُمت، وما أخرت، وما أرسرت، وما أعلنت، وما أرسفت، وما أنت ّا قدم ُ َّ

ُأنت املقدم، وأنت املؤخر. ُأعلم به مني ُِّ ِّ  .)٢(ال إله إال أنت. َ
ِّم واملؤخِّاملقد ر مها كام تقدم من األسامء املزدوجة املتقابلة التي ال ُ

 فإن الكامل من ؛ًيطلق واحد بمفرده عىل اهللا إال مقرونا باآلخر
 . ملن شاء بحكمتهُرِّؤخُمـم ملن شاء والِّدَقُمـاجتامعهام، فهو تعاىل ال

 ،م بعض املخلوقات عىل بعضًوهذا التقديم يكون كونيا كتقدي
 والرشوط ،وتأخري بعضها عىل بعض، وكتقديم األسباب عىل مسبباهتا

 . عىل مرشوطاهتا
 ويكون ،وأنواع التقديم والتأخري يف اخللق والتقدير بحر ال ساحل له

ّرشعيا كام فض ل ّل بعضهم عىل بعض، وفضّ وفض،ل األنبياء عىل اخللقً
 العلم، واإليامن، والعمل، مهم يفّبعض عباده عىل بعض، وقد

 .٩٠-٨٩ ص،احلق الواضح املبني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٧٧١أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقرصها،باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه،برقم ) ٢(

اللهم اغفر يل ما قدمت وما  (( :rوات، باب قول النبي وأخرجه بنحوه البخاري يف كتاب الدع
 )).بني التشهد والتسليم: ((، وليس فيه٦٣٩٨، برقم ))أخرت



 شرح أسماء اهللا الحسنى

  

١٢٩ 
ّواألخالق، وسائر األوصاف، وأخر من أخ  وكل ،ر منهم بيشء من ذلكّ

 . هذا تبع حلكمته
وهذان الوصفان وما أشبههام من الصفات الذاتية لكوهنام قائمني 

 ألن التقديم والتأخري ؛باهللا واهللا متصف هبام، ومن صفات األفعال
هلا، ومعانيها، وأوصافها، وهي ناشئة متعلق باملخلوقات ذواهتا، وأفعا

 . عن إرادة اهللا وقدرته
ّفهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري، وإن صفات الذات 

 ومتعلقة بام ينشأ عنها ،متعلقة بالذات، وصفات أفعاله متصفة هبا الذات
 .)١(من األقوال واألفعال

َوإن يمسسك  ([ :Uقال اهللا  ْ َ ْ َ ْ ِ ُا َ َ برض فال   ٍّ ُ َكاشف له إال هوِ ُ َُّ ِ َ َ ِ َ [)٢( ،
َقل فمن يملك لكم من [ :وقال اهللا تعاىل ِّ ْ َ َُ َ ُْ ِ َ ِا ُ ْ شيئا إن أراد بكم رضا أو   ََ َ َ ْ َ ُْ ِ ْ ِ ً َ

َأراد بكم نفعا بل كان  َ ْ َ ً َْ َ ُْ َِ ُا َ َ بام  ً تعملون خبرياِ ِ َ ََ ُ َ ْ [)٣(. 
 وصفة الرض والنفع مها كام تقدم من األسامء املزدوجة املتقابلة، فاهللا

تعاىل النافع ملن شاء من عباده باملنافع الدينية والدنيوية، الضار ملن فعل 
األسباب التي توجب ذلك، وكل هذا تبع حلكمته وسننه الكونية 
ولألسباب التي جعلها موصلة إىل مسبباهتا، فإن اهللا تعاىل جعل مقاصد 

ًللخلق وأمورا حمبوبة يف الدين والدنيا، وجعل هلا أسبابا وطرقا ً ، وأمر ً
 .١٠٠ ص،احلق الواضح املبني يف رشح توحيد األنبياء واملرسلني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧ : اآلية،سورة األنعام) ٢(
 . ١١ : اآلية،سورة الفتح) ٣(



  شرح أسماء اهللا الحسنى

 

١٣٠ 
ها لعباده غاية التيسري، فمن سلكها أوصلته إىل املقصود ّبسلوكها ويرس

ت كامله أو أتاها عىل وجه َّ أو فو،النافع، ومن تركها أو ترك بعضها
ّ فال يلومن إال نفسه، وليس له حجة عىل ،ناقص ففاته الكامل املطلوب

لقدرة، وهداه  فإن اهللا أعطاه السمع، والبرص، والفؤاد، والقوة، وا؛اهللا
ًالنجدين، وبني له األسباب، واملسببات، ومل يمنعه طريقا يوصل إىل خري 

فه عن هذه األمور يوجب أن يكون هو امللوم ّديني وال دنيوي، فتخل
 .عليها املذموم عىل تركها

واعلم أن صفات األفعال كلها متعلقة وصادرة عن هذه الصفات 
 وهي ،نافذة، واحلكمة الشاملة التامةالقدرة الكاملة، واملشيئة ال: الثالث

 ومقتضياهتا مجيع ما يصدر عنها هاكلها قائمة باهللا، واهللا متصف هبا، وآثار
يف الكون كله من التقديم والتأخري، والنفع والرض، والعطاء واحلرمان، 
. واخلفض والرفع، ال فرق بني حمسوسها ومعقوهلا، وال بني دينها ودنيوهيا

 .)١(أوصاف أفعال ال كام ظنه أهل الكالم الباطلفهذا معنى كوهنا 
٩٤- بينالم  

ُاملبني ُاسم الفاعل من أبان يبني فهو مبني: ُ ُ ً إذا أظهر وبني إما قوال، وإما فعال،ُ ً َّ َ. 
 والبيان هو ،نة هي الداللة الواضحة عقلية كانت أو حمسوسةِّوالبي

 وإظهاره،املقصود ًي الكالم بيانا لكشفه عن ِّمُوس... الكشف عن اليشء
ِهـذا بيان للناس[ :نحو َّ ِّ ٌ َ َ ََ [)٢(. 

 . ١٣٢-١٣١ ص، عبد الرمحن بن نارص السعديتوضيح الكافية الشافية للشيخ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٨سورة آل عمران، اآلية ) ٢(
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١٣١ 
ح هلم األعامل التي ِّ واملوض،ّبني لعباده سبيل الرشادُ هو املUفاهللا 

 واألعامل التي يستحقون العقاب عليها، ،فعلها يستحقون الثواب عىل
أبان الرجل يف كالمه ومنطقه فهو :  يقال،يذرونّوبني هلم ما يأتون، وما 

ٌمبني والبيان ًبان الكالم وأبان بمعنى واحد:  ويقال،الكالم: ُ ٌمبني:  فهو،ُ ِّ ُ 
ٌومبني ُيومئذ يوفيهم [ :وقد سمى اهللا نفسه باملبني، )١(ُ ُ َ َِ ِّ َ ٍْ ُا ِ ْ دينهم ال  ُ ُ َ َّحق ـِ َ

َّويعلمون أن  ََ ُ ََ ْ َا َ ْ هو ال  َ ُّحق اـُ ُمبنيـْلَ ِ ُ [)٢(. 
 وبني هلم طرق ،رهمّ لعباده طرق اهلداية وحذّوهو سبحانه الذي بني

  : U  قال اهللا، وأنزل الكتب ليبني هلم، وأرسل إليهم الرسل،الضالل
ْإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وال[ ْ ْ ََّ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُِّ َ ُ ََ َ َّْ ِهدى من بعد ما بيناه للناس ـِ َّ َّ َِ ِ ُِ َ ْ ََّ َ ُ

ُيف الكتاب أولـئك يلعنهم  َُ ُ ََ َ ِ َِ ُْ ِ ُا ِ َّ ويلعنهم ال  ُْ َُ ُ َ َعنونالَ ُ ، وهذا وعيد شديد )٣(] ِ
ملن كتم ما جاءت به الرسل من الدالالت البينة عىل املقاصد الصحيحة 

نه اهللا تعاىل يف كتبه التي أنزهلا عىل واهلدى النافع للقلوب من بعدما بي
 .رسله عليهم الصالة والسالم

َوقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا [: Uوقال  ُ ُ ُ َِّ َ َ ََّ َ َْ ْ َ ََ ِ َ ُا َ َ أو تأتينا آية كذلك   ِ َِ َ ٌ َ َ َْ ْ َ
َّقال الذين من قبلهم مثل قوهلم تشاهبت قلوهبم قد بينا  ْ ْ ََّ ْ ُ ُ َ َ ْ َِّ ْ ْ ََ ُ َ ْ َ َُ َ ََّ ِِ ِ ِ ِِ ٍاآليات لقوم َ ْ َ ِ ِ َ  

َيوقنون ُ ِ ُكذلك يبني [، )٤(]ُ ِّ ُ َ ِ َ ُا َ َ لكم اآليات لعلكم تتفكرون  ُ ْ َ َُّ ُ َُ َ َ َّ َ ََ ُيريد[، )٥(]ِ ِ ُا  ُ   
 . ١٨٠ ص، واشتقاق األسامء للزجاجي،٦٩و٦٨ ص،انظر مفردات القرآن للراغب األصفهاين) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٥ : اآلية،سورة النور) ٢(
 . ١٥٩ : اآلية،سورة البقرة) ٣(
  .١١٨ : اآلية،سورة البقرة) ٤(
 . ٢٦٦ :آلية ا،سورة البقرة) ٥(
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١٣٢ 
َليب ُ َني لكم وهيديكم سنن الذين من قبلكم ويـِ ْ ُ ْ َ ْ َِّ ْ َ َ َُ ُ ُِ ِ ِ َِ َّ ََ ْ َ ْتوب عليكم َ ُْ َ َ َ ُوا ُ ٌ عليم َ  ِ َ

ٌحكيم ِ َقد جاء[ :U، وقال )١(] َ َ ْ َكم من َ ِّ ِا ُ ٌ نور وكتاب مبني  ِ ُّ ٌٌ ََ ِ ِهيدي به   *ُ ِِ ْ َ
ُا  ِ من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلامت إىل النور بإذنه   ِ ِْ ِ ِِ ِِ ُِّ ََّ َ ُ َُّ ِ ِِّ َّ ُ َُ ُ َ ُ ُ َ َ َْ ُ ِ َ َ ْ

ٍوهيدهيم إىل رصاط مستقيم ِ ٍ ِ َِ ْ ُّ َْ ْ ََ ِ ِ َ [)٢(. 
ُانظر كيف ن[ :Uويقول  َ ْ َْ َني لـَبـُ ُ َهم اآليات ثم انظر أنى يؤفكونـِّ ُ ََّ ْ ُ ْ َّ َ َُ ُ ُ ِ ُ[)٣( .

ُويبني [ ِّ َُ ُا َ ِ لكم اآليات   َ ُ ُ ُوا َ ٌ عليم حكيمَ  ٌِ َِ  للناس ِّبنيُ يU، واهللا )٤(]َ
 وهو عليم بام يصلح ، احلكم القدريةِّبنيُ وي،حهاّية ويوضاألحكام الرشع

 . واحلجة الدامغة،، فله احلكمة البالغة)٥( حكيم يف رشعه وقدره،عباده
ُكذلك ي[ :Uوقال  َ ِ َ ُا ُِّني ــَبـَ َ لكم آياته لعلكم هتتدون  ُ َ َْ ْ َ ُْ َُّ َ ََ ِ   : ، وقال)٦(] ِ

َوما كان [ َ َ ُا َ َ ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبني ل  ََّ ِّ ُ ْ ً َُ َ ُ َ ْ َ َّْ َ َْ ِ َ ِ َّهم ما يتقون إن ـِ َِ ُ َّ َ َّ َا ُ ِّ بكل   ُ ِ
ٌيشء عليم ِ ٍَ ْ ً، خيرب اهللا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه ال يضل قوما )٧(] َ

 .)٨(إال بعد إبالغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم احلجة
٩٥- المنَّان  

 فعن أنس بن ،rا رسول اهللا ان من أسامء اهللا احلسنى التي سامه هباملنّ
 . ٢٦ : اآلية،سورة النساء) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٦-١٥ :تان اآلي،سورة املائدة) ٢(
 . ٧٥ : اآلية،سورة املائدة) ٣(
 . ١٨ : اآلية،سورة النور) ٤(
 . ٣/٢٧٤ ،تفسري ابن كثري) ٥(
 . ١٠٣ : اآلية،سورة آل عمران) ٦(
 . ١١٥ :، اآليةسورة التوبة) ٧(
 . ٢/٣٩٦ ،تفسري ابن كثري) ٨(
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١٣٣ 
اللهم إين أسألك بأن لك ((: ً رجال يقولrسمع النبي  : قالtمالك 

بديع السموات ] يا [،اناملنّ] وحدك ال رشيك لك[احلمد ال إله إال أنت 
ُّواألرض، يا ذا اجلالل واإلكرام، يا حي يا قيوم إين أسألك اجلنة وأعوذ 

ُأل اهللا باسمه األعظم الذي إذا سئل لقد سr: فقال النبي . ك من النارب
 .)١(ُ وإذا دعي به أجاب،به أعطى

 هو املنعم املعطي ))اناملنّ(( :قال ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث
بمعنى : ّما يرد املن يف كالمهمًوكثريا . العطاء، ال من املنة: ِّمن املن

ان من أبنية  فاملنّ،اإلحسان إىل من ال يستثيبه وال يطلب اجلزاء عليه
ومنه احلديث الذي أخرجه البخاري وغريه أن . )٢(كالوهاب... املبالغة
َّإنه ليس من الناس أحد أمن عيل يف نفسه وما له من أيب :  قالr النبي َّ ٌ  

ً متخذا من الناس خليال الختذت أبا بكر ولو كنت،بكر بن أيب قحافة ً
 أكثرهم ))ّ أمن الناسإن من((ومعنى ،)٣( اإلسالم أفضلُةَّلُولكن خً،خليال

 . )٤()) الذي هو االعتداد بالصنيعةّ وليس هو من املن،ًجودا لنا بنفسه، وماله
، والرتمذي يف كتاب الدعوات، ١٤٩٥-١٤٩٣ أبو داود يف كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم أخرجه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فإنه ؛هو عظيم املواهب: ان واملنّ،من املن العطاء: ان هو املنUَّواهللا 

، وابن ماجه يف كتاب الدعاء، باب اسم اهللا ٣٤٧٥، برقم rباب ما جاء يف جامع الدعوات عن النبي 
 صحيح النسائي :وانظر. ))هذا حديث حسن غريب: ((، وقال الرتمذي٣٨٥٨، ٣٨٥٧األعظم، برقم 

 . ٢٠٤ ص، وصفة الصالة لأللباين،٢/٣٢٩ ه، وصحيح ابن ماج،١/٢٧٩ ،أللباينل
 . ٤/٣٦٥ ،النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري) ٢(
، ومسلم يف كتاب ٤٦٧أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب اخلوخة واملمر يف املسجد، برقم ) ٣(

 .٢٣٨٢برقم ، tفضائل الصحابة، باب من فضائل أيب بكر الصديق 
 . ١/٥٥٨ ،فتح الباري) ٤(
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م فأجزل، و أسنى ع وأن،ر فأحسنّأعطى احلياة، والعقل، والنطق، وصو

َوإن تعدوا نعمت [ :قال وقوله احلق، )١())النعم، وأكثر العطايا واملنح ُّ ََ ْ ُ َِ ْ ِ
ِا  ٌ ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار  ٌ ََّ َ ُ ََ َ َِّ ِ َ ُ ْ ُ َ [)٢(. 

 هبا عىل عباده  بل أصل النعم التي امتن اهللا،ومن أعظم النعم
 ، الذي أنقذهم اهللا به من الضاللrمتنان عليهم هبذا الرسول اال

َّلقد من [: قال اهللا تعاىل. )٣(وعصمهم به من اهلالك َ ْ َ ُا َ ْ عىل ال  َ ْمؤمنني إذ ـَ ِ َ ِ ِ ُ
ُبعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو ْ َ ْ ِّ ُ َ ِْ ِِ ُِ َ ْ َ ًَ َ عليهم آياته ويزكيهم ويعاَ َ َ َُ ْ ُ َ ْ ِْ ِِّ َ ِ ِ ُلمهم َ ُُ ِّ

ْالكتاب وال َْ َ َ ٍحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبنيـِ ِ ُّ ٍَ َ ِ ِ َِ ُ ْ ََ ْ َُ َْ ِ [)٤(. 
باخللق، والرزق، والصحة يف : ّ هو الذي من عىل عبادهUفاهللا 

األبدان، واألمن يف األوطان، وأسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة، 
الم اهلداية لإلس - بل أصل النعم - ومن أعظم املنن وأكملها وأنفعها

 .)٥( وهذا أفضل من كل يشء،ومنته باإليامن
َّلقد من ((ومعنى  َ ْ َ ُا َ ْ عىل ال  َ َمؤمننيـَ ِ ِ ْ ّ أي تفضل عىل املؤمنني ))ُ

 .)٦()) املتفضل:املصدقني واملنان
 وهي ،النعمة الثقيلة: املنة :قال األصفهاين.  النعمة العظيمة:واملنة

 . ١/١٢٠ ،األسامء والصفات للبيهقي) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٤ : اآلية،سورة إبراهيم) ٢(
 . ١/٤٤٩ ،تفسري العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي رمحه اهللا) ٣(
 . ١٦٤ : اآلية،سورة آل عمران) ٤(
 . ٧/١٤٢ ،انظر تفسري السعدي) ٥(
 . ١/٤٩ ،األسامء والصفات للبيهقي) ٦(
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١٣٥ 
 :عىل نوعني

ٌمن فالن عىل فالن إذا :  أن تكون هذه املنَّة بالفعل فيقال:النوع األول َّ
َّلقد من [:  وعىل ذلك قوله تعاىل،أثقله بالنعمة َ ْ َ ُا َ ْ عىل ال  َ َمؤمننيـَ ِ ِ ُ [)١( ،
َّكذلك كنتم من قبل فمن [: وقوله تعاىل َْ َِّ ُ َ ُ ُ ََ ِ ُا َ َّ عليكم فتبينوا إن   ِ ْ ُ ََّ ْ َْ ََ ُ َا َ َ كان بام   ِ َ َ

ًتعملون خبري ِ َ ََ ُ َ َولقد مننا عىل موسى و[: U، وقال )٢(] اْ َ ََ ُ ََ َّ َ ْ َ َهارونَ ُ َ [)٣( ،  
َولقد مننا عليك مرة أخرى[ َّ َ ْ َْ َّ َ ُْ ً َ َ ََ ُونريد أن نمن عىل الذين استضعفوا [، )٤(] ََ ِ ِْ ُ ُْ َُ َ َّ ََّ َ َّ َُ ِ

َيف األرض و ِ ْ َ َنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثنيِ ُ ُِ ِِ َ َ ْ َ َ ْْ َ َُ َّ َْ ًَ َّفمن [،)٥(] َ َ ُا َ َ علينا ووقانا   َ َ َ ََ ْ َ
ِعذاب السموم ُ َّ َ َّولـكن [، )٦(] ََ َِ َا َ ُ يمن عىل من يشاء  َ َ َ ُ ََ َ ِ من عبادهُّ ِ ِ َِ ْ [)٧(. 

ّ فهو الذي من عىل ، تعاىلوهذا كله عىل احلقيقة ال يكون إال من اهللا
 ، وله احلمد بعد رضاه، فله احلمد حتى يرىض،عباده هبذه النعم العظيمة

 .وله احلمد يف األوىل واآلخرة
 ،وذلك مستقبح فيام بني الناس.  بالقولّأن يكون املن :النوع الثاين
َ يمنون عليك[:  قال اهللا تعاىل، املنة هتدم الصنيعة:ولقبح ذلك قيل ْ ُ ََ َ َ ْ أن ُّ َ

َّأسلموا قل ال  ُ ُ َْ ُ     اَ ِ عيل إسالمكم بل َ َ َُ َ ْ ِ َّ ُا َ ِ يمن عليكم أن هداكم لإليامن   َ ِ ِ ْ ْ ْ ُ َُ َ َ َ ُّْ َ ُ َ

 . ١٦٤:  اآلية،سورة آل عمران) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩٤ : اآلية،سورة النساء) ٢(
 . ١١٤ : اآليةالصافات،سورة ) ٣(
 . ٣٧ : اآلية،سورة طه) ٤(
 . ٥ : اآلية،سورة القصص) ٥(
 . ٢٧ : اآلية،سورة الطور) ٦(
 . ١١ : اآلية،سورة إبراهيم) ٧(
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َإن كنتم صادقني ِ ِ َ ْ ُ ُ ة من اهللا عليهم بالفعل وهو هدايتهم ، فاملنَّ)١(] ِ

 وقد ذم اهللا يف كتابه وهنى عن ، املذموملة منهم بالقو، واملنَّ)٢(لإلسالم
ُوال متنن تستكثر[ :ة بالقول فقالوهو املنَّ: ّاملن املذموم ِْ ْ َ َ ُ ْ َ قال ابن ، )٣(] َ

 .وقيل غري ذلك، )٤()) ال متنن بعملك عىل ربك تستكثره(( :كثري
َالذين ينفقون أموال[: Uوقال اهللا  ََّ َْ َُ َ ُ ِ ِهم يف سبيل ـِ ِ َ ِْ ِا ُ َ ثم ال يتبعون ما   ُ ََّ ُ ِ ْ َ ُ

َّأنفقوا منا وال أذى ل ً َ ََ َ  َ ُ ُ َهم أجرهم عند رـَ ْ ُ َْ ِ ُ ْ َ ْهبم وال خوف عليهم وال هم ُ ْ ْ ْ ُِّ َ َ ْ ََ َِ َ ٌ َ ِ
َحيزنون ُ َ ْ ً قول معروف ومغفرة خري من صدقة يتبعهآ أذى  *َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْْ َ َ ٌَ ِّ ْ َ َ ُ ٍَّ َِ ٌَ ٌ ْ ُوا ٌ ٌّ غني َ  ِ َ
ٌحليم ِ ْ يا أهيا الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بال *َ ُ َِّ ُ ِ ِ َِ ْ َْ ُ َُ ْ ََ َ ََ ُّ ِمن واألذى كالذي ـَ َّ َ َ َ ِّ َ
ُينفق  ِ َماله رئاءُ َ ِ ُ َ ُ الناس وال يؤمن َ َِ ْ ُ َ ِ َّ  ِ ِ ٍ واليوم اآلخر فمثله كمثل صفوان   َ َ ُ ْ َْ ِ َ ََ َ ََ ُ َْ ِ ِ ِ

ْعليه تراب فأصابه وابل فرتكه صلدا ال يقدرون عىل يشء مما كسبوا  َ ُْ َ َ ُ َ ُ َ َ ٌ ََ ُ َ َ َْ ََّ ِّ ٍ ِ ِْ َ َ َّ ً ُْ ٌ ََ َ َ َِ ُوا َ  َ 
َال هيدي القوم الكافرين ِْ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ َ [)٥(. 

 : فقال عليه الصالة والسالم،َّ املن بالعطيةr رسول اهللا َّوقد ذم
هم، وال يزكيهم، وهلم ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إلي

خابوا : ٍّقال أبو ذر.  ثالث مراتrفقرأها رسول اهللا ، عذاب أليم
ُاملسبل، واملنان، واملنفق سلعته :  من هم يا رسول اهللا؟ قال،وخرسوا ُ ُ

 . ١٧ : اآلية،سورة احلجرات) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٧٤ ص،القرآن لألصفهاينمفردات غريب ) ٢(
 . ٦ : اآلية،سورة املدثر) ٣(
 .٤/٢٤٢ ،تفسري ابن كثري) ٤(
 .٢٦٤-٢٦٢ :سورة البقرة، اآليات) ٥(
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١٣٧ 
 .)١(ِف الكاذبِباحلل

 ، واإلحسان، واجلود، بمعنى العطاءّ أما املن،ّهذا هو املن املذموم
 .فهو املحمود
ان الذي ليس كمثله يشء وهو  اهللا تبارك وتعاىل هو املنّّأن: واخلالصة

قل، والنطق، السميع البصري، وهو عظيم املواهب، أعطى احلياة، والع
ر فأحسن، وأنعم فأجزل، وأكثر العطايا، واملنح، وأنقذ عباده ّوصو

 وإنزال الكتب، وإخراجهم من ،ّ ومن عليهم بإرسال الرسل،املؤمنني
باخللق، :  عىل عباده أمجعنيّومن، ه وفضلهالظلامت إىل النور بمنّ

 .والرزق، والصحة، واألمن لعباده املؤمنني
 . م مع كثرة معاصيهم وذنوهبموأسبغ عىل عباده النع

 ، واحفظنا وأجزل لنا من كل خري،َّ من علينا بنعمة اإليامنّفاللهم
 وأجرنا من خزي ، وأحسن عاقبتنا يف األمور كلها،ّوارصف عنا كل رش
 يا حي يا ،ان، يا ذا اجلالل واإلكرام يا كريم يا منّ،الدنيا وعذاب اآلخرة

 الواحد األحد الذي مل يلد ومل قيوم، يا بديع السموات واألرض، يا
 . ً ومل يكن له كفوا أحد،يولد

٩٦- الولي  
ّيطلق عىل كل من ويل أمرا أو قام به،والنصري،واملحب، :الويل َُ ً
ِواملعتق، والتابع، واجلار، والصهر، واحلليف،، والصديق : قالُي، ُواملطيع ُ

 .١٠٦يف كتاب اإليامن، باب بيان غلظ حتريم إسبال اإلزار واملن بالعطية، برقم أخرجه مسلم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  شرح أسماء اهللا الحسنى

 

١٣٨ 
ُّاملؤمن ويل اهللا،واملطر يسقط بعد املطر،والويل ضد الع دو،والنارص واملتويل ُ

 .)١(يل،ولألمري الوايلَالو:م عىل اليتيمِّألمور العامل واخلالئق،ويقال للقي
َّالوالء والتوايل يطلق عىل القرب من حيث : قال الراغب األصفهاين ُ

 ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة، ، ومن حيث النسب،املكان
النرصة، والوالية ومن حيث النُّرصة، ومن حيث االعتقاد، والوالية 

ْوالويل واملوىل يستعمالن يف ذلك كل واحد منهام يقال يف ... ِّتويل األمر ُّ
ِموايلـمعنى الفاعل أي ال َمواىلـ ويف معنى املفعول أي ال،ُ  : يقال للمؤمن،ُ

ُّهو ويل اهللا، ويقال اهللا ويل املؤمنني ُّ)٢(. 
ْليس كمثله يش[ : ليست كغريهاU ووالية اهللا  َ ِْ ِ ِ َ َ ْ ُء وهو السميع َ َ ُ َِ َّ ٌ

ُالبصري ِ  أمور العامل واخلالئق، وهو ّفهو سبحانه الويل الذي توىل. )٣(] َ
 الذي رصف خللقه ما ينفعهم يف دينهم ّمالك التدبري، وهو الويل

 .)٤())وأخراهم
 قال ، فهو من األسامء احلسنى،سم نفسه هبذا اال اهللا تعاىلىّوقد سم

َأم اختذوا من دونه أولياء[: Uاهللا  َ ِ ِ ِ ِْ َُ َُ َ َّ ِ    ُ ِ هو الويل وهو حييي املَ  ْ ُ َ ُ َ َ َ ُُّ ِ َوتى وهو ـَْ ُ َ َْ
ٌعىل كل يشء قدير ِ ٍَ َْ ِّ ُ َ َوهو الذي ينزل الغيث من بعد ما [: U، وقال )٥(] َ ْ ُِ ِ ِْ َ َ ُ ََ َ ْ َُّ ِّ َ

 ،١٠٥٨ ص، واملعجم الوسيط،٥/٢٢٧ ،انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠٦ ص، وخمتار الصحاح،٦٧٢ ص، واملصباح املنري،١٧٣٢ ص،والقاموس املحيط

 .٥٣٣ ص،مفردات الراغب األصفهاين) ٢(
 . ١١: اآلية ،سورة الشورى) ٣(
 . ٦/٥٩٥ و،٦/٦١٧ ، وتفسري العالمة السعدي،١/٢٧٧ و،٤/١١٦ ، تفسري ابن كثري:انظر) ٤(
 . ٩ : اآلية،سورة الشورى) ٥(
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١٣٩ 
ْقنطوا وينرش رمحته وهو الويل ال ُّْ ُِ َ َ ُ َ ُ ََ ََ ْ َ َُ ُحميدـَُ ِ َ [)١(. 

 هو الويل الذي يتواله عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بام Uفاهللا 
 ونفوذ ،ً وهو الذي يتوىل عباده عموما بتدبريهم،ُأمكن من القربات
 . عباده بأنواع التدبريّالقدر فيهم، ويتوىل

 ،ًنني خصوصا بإخراجهم من الظلامت إىل النورويتوىل عباده املؤم
دهم ّ ويعينهم يف مجيع أمورهم وينرصهم، ويؤي، تربيتهم بلطفهّويتوىل

ُا [: U قال اهللا ،دهمّبتوفيقه، ويسد َ ويل الذين آمنوا خيرجهم من   ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ َّ ُّ ِ
ُالظلامت إىل النور والذين كفروا أوليآؤهم َ ُُ ْ َ َ ُُ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ ُِ ُّ َ ِ َ ِ الطاغوت خيرجوهنم من النور ُّ ُّ َُ َ ُِّ ُ ِ ْ ُ ُ َّ

َإىل الظلامت أولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون ُ َ َِّ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ َ َُ ُّ َ   : U، وقال )٢(] ِ
ُوإن الظاملني بعضهم أولياء[ َ ِْ ِِْ ْ ََ ُ َُ َّ َّ ٍ بعض ِ ْ ُوا َ ُّ ويل الَ  ِ َمتقنيـَْ ِ َّ ُ [)٣(. 

 هو نصري املؤمنني وظهريهم، يتوالهم بعونه وتوفيقه، Uفاهللا 
وإنام جعل الظلامت للكفر .. وخيرجهم من ظلامت الكفر إىل نور اإليامن

  وكذلك، ألن الظلامت حاجبة لألبصار عن إدراك األشياء وإثباهتا؛ًمثال
 حقائق اإليامن، والعلم ر حاجب ألبصار القلوب عن إدراكالكف
هم ُِّرصَبُ وم، املؤمننيّ عباده أنه ويلU فأخرب ، وصحة أسبابهتهبصح

حقيقة اإليامن، وسبله، ورشائعه، وحججه، وهادهيم ألدلته املزيلة عنهم 

 . ٢٨ : اآلية،سورة الشورى) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٥٧ : اآلية،سورة البقرة) ٢(
 . ١٩ : اآلية،سورة اجلاثية) ٣(
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١٤٠ 
 .)١(الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفر، وظلم سواتر أبصار القلوب

ن الذين آمنوا باهللا ورسله، وصدقوا أهللا تعاىل أخرب أن ا :واخلالصة
ّإيامهنم بالقيام بواجبات اإليامن، وترك كل ما ينافيه، أنه ولي ْ هم ّهم، يتوالَ

 تربيتهم فيخرجهم من ظلامت اجلهل والكفر، ّبواليته اخلاصة، ويتوىل
واملعايص، والغفلة، واإلعراض، إىل نور العلم، واليقني، واإليامن 

ر قلوهبم بام يقذف فيها من ِّونَُة، واإلقبال الكامل عىل رهبم، ويوالطاع
رسى، وجيلب هلم ُبهم العرسى، وجينُّهم لليُِّرسَيُنور الوحي واإليامن، وي

َإن وليـي [:  الصاحلنيّ فهو يتوىل،ّاملنافع، ويدفع عنهم املضار ِّ ِ َ َّ ُا ِ ِ الذي   َّ
َّنزل الكتاب وهو يتوىل ال َ َ ُ َ ََ َ ََّ ِ ْ َ ِصالَ َحنيـَّ  الذين صلحت نياهتم، وأقواهلم، )٢(] ِ

وا غريه ممن ال ينفع وال َّ ومل يتول،وا رهبم باإليامن والتقوىَّ تولَّامـفهم ل
عاهنم عىل ما فيه، اخلري، واملصلحة يف هم اهللا ولطف هبم، وأّ توال،يرض

َّإن [: Uكام قال ،)٣(دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيامهنم كل مكروه َا ِ   
ُيدافع عن الذين آمنوا ََ َُ َ ُِ َِّ ِ [)٤(. 

وا َّول تهم اهللا ماّ وال،همّوا غري وليَّوأما الذين كفروا، فإهنم ملا تول
ألنفسهم، وخذهلم ووكلهم إىل رعاية من توالهم ممن ليس عنده نفع وال 

وهم، وأشقوهم، وحرموهم هداية العلم النافع، والعمل ّرض، فأضل
 .٣/١٤ ،تفسري الطربي ببعض الترصف) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩٦ : اآلية،سورة األعراف) ٢(
   ، تفسري ابن كثري: وانظر،٣/١٣٢ و ،١/٣١٨ ،تفسري العالمة السعدي ببعض الترصف) ٣(

١/٣١٢. 
 . ٣٨ : اآلية،سورة احلج )٤(
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١٤١ 
الصالح، وحرموهم السعادة األبدية وصارت النار مثواهم خالدين فيها 

 .)١(يتّنا فيمن تولّاللهم تول :ّخملدين
 ،مل باهللاا هللا هو العّ والويل،دهمّب أولياءه وينرصهم ويسد حيUواهللا 

  . املبتعد عن معصية اهللا، املخلص يف عبادته،هتطاع املواظب عىل
فيام يرويه : rقال ، يعلمه باحلرب U هللا فاهللا َّومن عادى هذا الويل

 ،ًمن عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب: إن اهللا يقول: عن ربه تبارك وتعاىل
ِب إيل عبدي بَّوما تقر  وما يزال عبدي ،ّ إيل مما افرتضته عليهّ أحبٍءَْيشّ
ُب إيل بالنوافل حتى أّيتقر  فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ،هَّحبَّ

 ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يميش هبا، وإن ،وبرصه الذي يبرص به
دت عن يشء أنا فاعله ّ وما ترد،هّعيذنُ ولئن أستعاذين أل،هّعطينُسألني أل

 . )٢( وأنا أكره مساءته،دي عن نفس املؤمن يكره املوتّترد
قه حتى ال ِّوفُوي ده،ِّسدُ فاهللا حيفظه ويUًكان وليا هللا واملعنى أنه إذا 

 وال تبطش ، إىل ما حيبه موالهّ إىل ما يريض مواله، وال ينظر إالّيسمع إال
ق َّوفُ فهو م، إىل الطاعاتّ وال متيش قدماه إال، فيام يريض اهللاّيداه إال

ُهتد مُد مّسدُم  احلديث هبذا ّهلذا فرس هذاو ،Uم من املوىل وهو اهللا َهْلٍ
 : وألنه جاء يف رواية احلديث رواية أخرى؛أهل العلم كابن تيمية وغريه

يميش.. برص، ويب يبطش ويبُفبي يسمع، ويب ي)هذا يدل عىل نرصة ، )٣    ، تفسري ابن كثري: وانظر،١/٣١٨ ،تفسري العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي رمحه اهللا) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . حتقيق عامد الدين أمحد،١/١٢٣ ، واألسامء والصفات للبيهقي،١/٣١٢

 .٦٥٠٢أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، باب التواضع، برقم ) ٢(
 . ١١/٣٤٤ ،فتح الباري) ٣(
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١٤٢ 
 هبذه اهللا لعبده، وتأييده، وإعانته، فيوفقه اهللا لألعامل التي يبارشها

 .)١(Uاألعضاء، ويعصمه عن مواقعة ما يكره اهللا 
  ىلَموـال -٩٧

ُالرب، واملالك، والسيد:  فهو، اسم يقع عىل مجاعة كثرية))املوىل(( َّ ُ ُّ ،
ُواملنعم ُ، واملعتق، والنارص، واملحب، والتابع، واجلار، وابنُ ُ ُُّ ُ ُُ ُ  العم، ِ
ُ، والصهرُواحلليف  ،وأكثرها قد جاء يف احلديث عليه، ُنعم، واملُ، والعبدِّ

ً وكل من ويل أمرا أو ،ٍفيضاف كل واحد إىل ما يقتضيه احلديث الوارد فيه
ُقام به فهو مواله، ووليه، وقد ختتلف مصادر هذه األسامء ُّ َ ُفالوالية: ُ َ - 

ِ يف النسب، والنرصة واملعتق- بالفتح ُ. 
ُاإلمارة،والوالء املعتق،وامل يف -بالكرس - اليةِوالو ُ  .)٢(واال من واىل القومَ

ُليس كمثله يشء وهو السميع البصري[:  هو املوىلUواهللا  ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ََّ ٌْ َ ْ َ هو ، ف )٣(] َ
 ألنه هو ؛، وهو املأمول منه النرص واملعونةُ، السيدُ، امللكُّاملوىل، والرب

  : I فقال ، هبذا االسمUالك لكل يشء، وهو الذي سمى نفسه امل
َفأقيموا الصالة [ َّ ُ ِ َ ُوآ  اَ ُ الزكاة واعتصموا َ ِ َ َّْ َ َ َ  ِ ِ ْ هو موالكم فنعم ال  َ ْ َْ ْ َ ُِ َ َموىل ـُ ْ َ

ُونعم النصري ِ َِّ َ ْ َّوإن تولوا فاعلموا أن [: Iوقال اهللا . )٤(] َ َ ْ ُْ َ َّْ ْ َ ََ َ َا ِ َ موالكم نعم   ْ َْ ِْ ُ َ

 . ١١/٣٤٤ ،فتح الباري) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١٧٨٢القاموس املحيط، ص: ، وانظر٥/٢٢٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري، ) ٢(

  .٢/٦٧٢، واملصباح املنري، ١٠٥٨واملعجم الوسيط، ص
  .١١: سورة الشورى، اآلية) ٣(
  .٧٨: سورة احلج، اآلية) ٤(
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١٤٣ 
ُموىل ونعم النصريـْال ِ َِّ َ َْ َ َّذلك بأن [: ، وقال اهللا سبحانه)١(] َْ َ ِ َ ِ َا َ َ موىل الذين   ِْ َّ َ َ

َآمنوا وأن الكافرين ال موىل ل َْ ْ َ ََ َِ ِ َ َّ َ ْهمـُ ُ [)٢(. 
 ، وهو سيدهم ونارصهم عىل أعدائهم، هو موىل الذين آمنواIاهللا و

 ، عباده املؤمننيّ هو الذي يتوىلUفاهللا  ،)٣(فنعم املوىل ونعم النصري
َونعم (( هلم منافعهم الدينية والدنيوية ِّرسَيُويوصل إليهم مصاحلهم، وي ْ َِ

ُالنصري ِ  ،رشار ويدفع عنهم كيد الفجار وتكالب األ، الذي ينرصهم))َّ
له  ّزِ ومن كان اهللا عليه فال ع، اهللا مواله ونارصه فال خوف عليه كانومن

فاهللا سبحانه هو موىل املؤمنني فيدبرهم بحسن . )٤(وال قائمة تقوم له
فحصل له مطلوبه، ونعم النصري ملن ه ّتدبريه فنعم املوىل ملن توال
ِبل [: U، وقال اهللا ))استنرصه فدفع عنه املكروه ُا َ ُ موالكم وهو خري   ْ ْ ََ َ ُ َ ُْ َ

َالنارصين ِ ِ ، ومن دعاء املؤمنني لرهبم تبارك وتعاىل ما أخرب اهللا عنهم )٥(] َّ
َأنت موالنا فانرصنا عىل القوم الكافرين[: بقوله ْ َ ِْ ِ َ َ َْ ِْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ، أي أنت ولينا )٦(] َ

ْونارصنا وعليك توكلنا، وأنت املستعان، وعليك التكالن، وال حول  َّ
َإن تتوبا إىل [: Uوقال . )٧(وال قوة لنا إال بك ِ َِ ُ ِا َ ِ فقد صغت قلوبكام وإن   َ ُ ََ ُ َُ ُ َْ ْ َ

  .٤٠: سورة األنفال، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١: ، اآليةسورة حممد) ٢(
 . ٤/٣١٠ ،انظر تفسري ابن كثري) ٣(
   ،٢/٢٣٨ و،٤/٣١٠ ، وتفسري ابن كثري،٥/٣٣١ و،٣/١٦٨ ،انظر تفسري العالمة السعدي) ٤(

 . ١/٣٤٤و
  .١٥٠: سورة آل عمران، اآلية) ٥(
  .٢٨٦: سورة البقرة، اآلية) ٦(
 .١/٣٤٤تفسري ابن كثري، ) ٧(
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١٤٤ 
ْتظاهرا علي ََ َ َ َ َّه فإن َ ِ َ َا ِ ْ هو مواله وجربيل وصالح ال  ُُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُِ ِ ِ َمؤمننيـَ ِ ِ ْ   : وقال. )١(] ُ

َقد فرض[ َ َ ْ ُا  َ ْ لكم حتلة أيامنكم   ْ ُْ ُِ َِ َ َ َّ ُوا ََ ْ موالكم وهو العليم الَ  ُْ ْ َِ َ َ ُ َ ُحكيمـُْ ِ َ [)٢(. 
ُسفيان لنا العزى وال  الصحابة حينام قال هلم أبو rوقد أرشد النبي 

 .)٣(قولوا اهللا موالنا وال موىل لكم: ُعزى لكم فقال
٩٨-النَِّصير   

فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؛ ألن كل واحد من املتنارصين : النصري
ّنارص ومنصور وقد نرصه ينرصه نرصا إذا أعانه عىل عدوه وشد منه ً ٌ ٌ)٤(. 

 Uواهللا . )٥(والنصري هو املوثوق منه بأن ال يسلم وليه وال خيذله
ُليس كمثله يشء وهو السميع [: النصري، ونرصه ليس كنرص املخلوق َ ُ َ َِ ِ ِ َِّ ٌْ ْ َ ْ َ َ

ُالبصري ِ َوكفى [: سم النصري فقال، وقد سمى نفسه تبارك وتعاىل با)٦(] َ َ َ
ًبربك هاديا ونصريا ِ َِ َ َ ًِّ ََ ُوا [: ، وقال تعاىل)٧(] ِ َ أعلم بأعدائكم وكفى َ  َ َ ْ ْْ ُُ ِ َ َ ِ َ َ  ِ ِ   

َوليا وكفى  َ َ َ ِ  ِ ِ ً نصريا  ِ ُواعتصموا [: U، وقال )٨(] َ ِ َ ْ َ  ِ ِ َ هو موالكم فنعم   ْ َْ ْ َ ُِ َ ُ

 .٤: سورة التحريم، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢: ورة التحريم، اآليةس) ٢(
أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، باب ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب ) ٣(

 .٤٠٤٣، ويف كتاب املغازي، باب غزوة أحد، برقم ٣٠٣٩وعقوبة من عىص إمامه، برقم 
  .٥/٦٤النهاية يف غريب احلديث البن األثري، ) ٤(
  .١٢٨-١/١٢٧ بتحقيق الشيخ عامد الدين أمحد، األسامء والصفات للبيهقي،) ٥(
  .١١: سورة الشورى، اآلية) ٦(
 .٣١: سورة الفرقان، اآلية) ٧(
  .٤٥: سورة النساء، اآلية) ٨(
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١٤٥ 
ُموىل ونعم النصريـْال ِ َِّ َ َْ َ َّفاعلموا أن [: ، وقال سبحانه)١(] َْ َ ْ ُ َ ْ َا َ َ موالكم نعم   ْ َْ ِْ ُ َ
ُموىل ونعم النصريـْال ِ َِّ َ َْ َ َْ [)٢(. 

  : U  هو النصري الذي ينرص عباده املؤمنني ويعينهم كام قالUواهللا 
ُإن ينرصكم [ َُ ْ ُ ُا ِ ِّ فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينرصكم من   َ َ ْ ُْ ُ ُ ِ َِّ ْ ََ َُ َُ ُْ َ ِ َ َ َ َ

َبعده وعىل  َ َ ْ َِ ِا ِ ْ فليتوكل ال  ِْ ِّ َ َ َ َمؤمنونـَ ُ ِ ْ ِيا أهيا الذين آمنوا إن [: Uوقال . )٣(] ُ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ
ُتنرصوا  ُ َا َ ْ ينرصكم ويثبت أقدامكم  َ ُ ْ َُ َ ْْ ََ ِّ َ ُ ْ ُإنا لننرص [: ، وقال سبحانه)٤(] ُ ُ َ َ َّ ِ

ْرسلنا والذين آمنوا يف ال َّ َِ ُ ََ ُ َُ ُحياة الدنيا ويوم يقوم األشهادـَِ ْ َ ََ ْ َ ُ َ َ َ َ َُ ْ ُّ َّ، وقال جل )٥(] ِ
ْويومئذ يفرح ال[: وعال ُ ْ ََ َ َ َْ ٍ ِمؤمنون بنرص ـِ ْ َ ُِ َ ِ ْ ِا ُ ُ ينرص من يشاء  َ َ َ َُ ُ وهو العزيز ُ ِ َ َ ُ َْ

ُالرحيم َّولينرصن [: ، وقال سبحانه)٦(] َِّ َ ُ َ َ ُا َ َّ من ينرصه إن   ِ ُ ُ ُ َ َا َ ٌّ لقوي   ِ َ َ  
ٌعزيز ِ ْوكان حقا علينا نرص ال[: U، وقال )٧(] َ َُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َمؤمننيـَ ِ ِ ْ   : ، وقال تعاىل)٨(] ُ
ُمن كان يظن أن لن ينرصه [ َُّ ُ َ َ ََّ َ ُ َ ُا َ َ يف الدنيا واآلخرة فليمدد بسبب إىل   ِ ٍ َ ْ ََ ْ َ َ َِ ُ ُّْ َ ِ ِ ْ ِ

ِالسامء َ ُ ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظَّ ُ َِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ َ َُّ َّ َ َ ُْ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ [)٩(. 
ُونرصة اهللا للعبد ظاهرة من هذه اآليات وغريها، فهو ينرص من  ُ

  .٧٨: سورة احلج، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٠:سورة األنفال، اآلية ) ٢(
  .١٦٠: سورة آل عمران، اآلية) ٣(
  .٧: سورة حممد، اآلية) ٤(
  .٥١: فر، اآليةسورة غا) ٥(
  .٥ -٤: سورة الروم، اآليتان) ٦(
  .٤٠: سورة احلج، اآلية) ٧(
 .٤٧: سورة الروم، اآلية) ٨(
 .١٥: سورة احلج، اآلية) ٩(
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١٤٦ 
َأما نرصة العبد هللا فهي. ّ ويعينه ويسددهينرصه، ْ أن ينرص عباد اهللا :ُ

، ورعاية عهوده، واعتناق أحكامه، Uاملؤمنني والقيام بحقوق اهللا
ِإن [: Uّواالبتعاد عام حرم اهللا عليه، فهذا من نرصة العبد لربه، كام قال 

ُتنرصوا  ُ َا َ ْ ينرصكم  َُ ْ ُكون[:  وقال] ُ َوا أنصار ُ َ ِا َ َوأنزلنا [: ، وقال)١(]   َْ َ َ
َحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم ـْال َ ََ ْ َ ُ َ ٌ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ٌ ََ ُا ْ ُ من ينرصه ورسله   َ َُ ُ ُ َ َُ ُ

َّبالغيب إن  ِ ِ ْ َ ْ َا ِ ٌ قوي عزيز  ِ َ ٌّ ِ ، ومن نرص اهللا بطاعته واالبتعاد عن )٢(] َ
ًمعصيته نرصه اهللا نرصا مؤزرا ًّ)٣(. 

عباده املؤمنني عىل أعدائهم، ويبني هلم ما حيذرون ينرص : Uواهللا 
منهم، ويعينهم عليهم، فواليته تعاىل فيها حصول اخلري، ونرصه فيه 

 .)٤(زوال الرش
اللهم أنت عضدي، وأنت :  يقول إذا غزاrوقد كان النبي 

 .)٥(ُنصريي، بك أجول وبك أصول، وبك أقاتل
ُّ ينرص عباده املؤمنني يف قديم الدهر وحديثه يف الدنيا، ويقر Uواهللا  ِ ُ

من : أعينهم ممن آذاهم، ففي صحيح البخاري يقول اهللا تبارك وتعاىل
  .١٤:سورة الصف، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥: سورة احلديد، اآلية) ٢(
  .٤٩٥انظر مفردات األصفهاين، ص) ٣(
  .٢/٧٦تفسري السعدي، ) ٤(
، والرتمذي يف كتاب ٢٦٢٣داود يف كتاب اجلهاد، باب ما يدعى عند اللقاء، برقم أخرجه أبو ) ٥(

: وانظر. ))هذا حديث حسن غريب((: ، وقال٣٥٨٤الدعوات، باب يف الدعاء إذا غزا، برقم 
  .٣/١٨٣صحيح الرتمذي، 
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١٤٧ 
هللا قوم نوح، وعاد،  أهلك ا وهلذا؛)١(ًعادى يل وليا فقد آذنته باحلرب

وثمود، وأصحاب الرس، وقوم لوط، وأهل مدين، وأشباههم ممن 
َّكذب الرسل وخالف احلق، وأنجى اهللا تعاىل من بينهم املؤمنني، فلم 

ًهيلك منهم أحدا، وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحدا ً . 
 وأصحابه عىل من خالفه وكذبه، rًوهكذا نرص اهللا نبيه حممدا 

... جعل كلمته هي العليا، ودينه هو الظاهر عىل سائر األديانوعاداه، ف
ًودخل الناس يف دين اهللا أفواجا، وانترش دين اإلسالم يف مشارق 

 .)٢(األرض ومغارهبا
  وقد وعد اهللا من ينرصه بالنرص والتأييد، فمن نرص اهللا بالقيام 

اهللا بدينه والدعوة إليه، وجهاد أعدائه، وقصد بذلك وجه اهللا، نرصه 
ًوأعانه وقواه،واهللا وعده وهو الكريم،وهو أصدق قيال،وأحسن حديثا،  ً ّ
  فقد وعد أن الذي ينرصه باألقوال واألفعال سينرصه مواله، 

ُوييرس له أسباب النرص من الثبات وغريه ِّ َ  عالمة من Uّوقد بني اهللا .)٣(ُ
ّينرص اهللا فمن ادعى أنه ينرص اهللا وينرص دينه،ومل يتصف هبذا  ّ

َّولينرصن [: Uقال .لوصف،فهو كاذبا َ ُ َ َ ُا َ َّ من ينرصه إن   ِ ُ ُ ُ َ َا َ ٌّ لقوي   ِ َ َ
ٌعزيز ِ َ الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة  *َ َّ ُ َُ ْ ْ ََّ َ ِ َ ِ َّ َّ ِ ِ ُوآ  اَّ َ ُ الزكاة وأمروا َ َ َ َ َ َ َّ
ْبال ْمعروف وهنوا عن الـِ ِ َ ْ َ َ َْ ُ ِمنكر ـَِ َ ِو ُ ِ عاقبة األمورَ  ُ ُ ُ َ ذه عالمة من ،فه)٤(] َِ

 .٦٥٠٢أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، باب التواضع، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤/٨٤تفسري ابن كثري، ) ٢(
  .٦/٦٦تفسري العالمة السعدي، ) ٣(
  .٤١-٤٠: سورة احلج، اآليتان) ٤(
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١٤٨ 
 .)١(ينرص اهللا وينرصه اهللا

ُيا أهيا الذين آمنوا كون[:  فقالUوقد أمر اهللا عباده املؤمنني بنرصه  ُ ُ َ ََ َ ِ َّ َ ُّ وا َ
َأنصار  َ ِا َ ُّ ومن نرص دين اهللا تعلم كتاب اهللا وسنة رسوله، واحلث ،)٢(]   ِ

 .)٣(عىل ذلك، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
   الشَّاِفي-٩٩

شفاه اهللا يشفيه، واشتفى :يقال.  يف اللغة هو الربء من املرضالشفاء
 .)٤(افتعل منه، فنقله من شفاء األجسام إىل شفاء القلوب والنفوس

ِّ كان يعوذ بعض r أن النبي رضي ا عنها هو الشايف، فعن عائشة Iواهللا 
 ، أذهب البأس،اس النّاللهم رب: أهله يمسح بيده اليمنى ويقول

 .)٥(ً، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقاماشف أنت الشايف
أال أرقيك برقية :  لثابت البناين حينام اشتكى إليهtوقال أنس 

ْمذ ، الناسّاللهم رب: قال. بىل: ؟ قالrرسول اهللا   اشف ،ب البأسِهُ
ً، ال شايف إال أنت، شفاء ال يغادر سقامأنت الشايف َ ُ ُِ)٦(. 

 : هو الشايف من األمراض والعلل والشكوك،وشفاؤه شفاءان أو نوعانUفاهللا 
 .املعنوي الروحي،وهو الشفاء من علل القلوبالشفاء :النوع األول

  .٥/٣٠٢تفسري السعدي، : انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤: سورة الصف، اآلية) ٢(
  .٧/٣٧٤املرجع السابق، ) ٣(
  .١٤٤خمتار الصحاح، ص: ، وانظر٢/٤٨٨النهاية يف غريب احلديث البن األثري، ) ٤(
، ومسلم يف كتاب السالم، ٥٧٤٣ ، برقم rطب، باب رقية النبي أخرجه البخاري يف كتاب ال) ٥(

 .٢١٩١باب استحباب رقية املريض، برقم 
 .٥٧٤٢، برقم rأخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب رقية النبي ) ٦(
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١٤٩ 
وقد ذكر . ، وهو الشفاء من علل األبدان الشفاء املادي:النوع الثاين

: r يف سنته فقال rّ هذين النوعني يف كتابه، وبني ذلك رسوله U اهللا
 إال أنزل له شفاءما أنزل اهللا من داء)١(. 

  .شفاء القلوب واألرواح: النوع األول
َأهيا الناس قد جاء َيا[: Uقال اهللا  َ ُْ ََّ َ ُّ ٌتكم موعظة من ربكم وشفاءَ َ ِ َِ ِّ ْْ َّ ِّ َُّ ٌُ َ َام ـِّ لْ

ُيف الصدور وه َ ُِّ ُ َدى ورمحة للمؤمننيِ ِ ِ ْ ُ َْ ِّ ٌ َ ْ َ ً [)٢(. 
اجر عن الفواحش،  هي ما جاء يف القرآن الكريم من الزو:واملوعظة

 املقتضية لعقابه، واملوعظة Uواإلنذار عن األعامل املوجبة لسخط اهللا 
هي األمر والنهي بأسلوب الرتغيب والرتهيب، ويف هذا القرآن الكريم 
ِشفاء ملا يف الصدور من أمراض الشبه، والشكوك، والشهوات، وإزالة ما  َ ُّ ٌ

ٍفيها من رجس ودنس غيب والرتهيب، فالقرآن الكريم فيه الرت. ٍ
والوعد، والوعيد، وهذا يوجب للعبد الرغبة والرهبة، وإذا وجدت فيه 
ّالرغبة يف اخلري، والرهبة عن الرش، ونمتا عىل تكرر ما يرد إليها من معاين 
ِالقرآن،أوجب ذلك تقديم مراد اهللا عىل مراد النفس،وصار ما يريض اهللا  ْ ُ

 .ّأحب إىل العبد من شهوة نفسه
ّفيه من الرباهني واألدلة التي رصفها اهللا غاية الترصيف، وكذلك ما 

َوبينها أحسن بيان مما يزيل الشبه القادحة يف احلق،ويصل به القلب إىل  َ ُّ
وإذا صلح القلب من مرضه تبعته اجلوارح كلها، .أعىل درجات اليقني

 .٥٦٧٨أخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٧ :سورة يونس، اآلية) ٢(
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١٥٠ 
 .فإهنا تصلح بصالحه،وتفسد بفساده

هذه اهلداية والرمحة وإنام . وهذا القرآن هدى ورمحة للمؤمنني
ٌوننزل من القرآن ما هو شفاء[: للمؤمنني املصدقني كام قال تعاىل َ ِ َِ ُ َ ََ ِْ ُ ْ ُ ِّ َ ٌ ورمحة ُ َ ْ َ َ

َللمؤمنني وال  َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِّ    ُ ِ ً الظاملني إال خساراَ َ َ َّ َ َ ِِ ُقل هو للذين آمنوا [: ، وقال)١(]َّ َ َ َ ُِ َِّ ْ ُ
ِهدى وش َ ٌفاءـــًُ َوا     َ ِ َ ال يؤمنون يف آذاهنم وقر وهو عليهم عمى أولئك َ  ِ ِ َِ َْ َ َ َ ُ َ َُ ً ْ ْ ٌ ْ ُِ ْ ِ َ ِ َ ُ ْ

ٍينادون من مكان بعيد ِ َِ ْ ٍَ َ َّ َُ ّ، فاهلدى هو العلم باحلق، والعمل به، والرمحة )٢(] َ
هتدى ما حيصل من اخلري واإلحسان، والثواب العاجل واآلجل، ملن ا

 . هبذا القرآن العظيم
ُّفاهلدى أجل الوسائل، والرمحة أكمل املقاصد والرغائب، ولكن ال 
ّهيتدى به، وال يكون رمحة إال يف حق املؤمنني، وإذا حصل اهلدى، 
وحصلت الرمحة الناشئة عن اهلدى حصلت السعادة، والربح، 

ْقل [: والنجاح، والفرح والرسور؛ ولذلك أمر اهللا بالفرح بذلك فقال ُ
ِبفضل  ْ َ ِا ِ َ وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون  ُ َ ُ ُ ََ ْ َ َ َْ َ َّ ِّ ٌ َ ْ ْ ْ َ ََ ِ ِ َِ ِ َ ْ ِ [)٣(. 

لك لكل أحد، وإنام ٌوالقرآن مشتمل عىل الشفاء والرمحة، وليس ذ
 . ذلك كله للمؤمنني به، املصدقني بآياته، العاملني به

أما الظاملون بعدم التصديق به، أو عدم العمل به، فال تزيدهم آياته 
 .ًإال خسارا، إذ به تقوم عليهم احلجة

  .٨٢: سورة اإلرساء، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٤: سورة فصلت، اآلية) ٢(
  .٥٨: سورة يونس، اآلية) ٣(
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١٥١ 
وشفاء األبدان من ... والشفاء الذي تضمنه القرآن شفاء القلوب

 .آالمها وأسقامها
ٌقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء[: ي املؤمنني هيدUفاهللا  َ ِ ِ َِ ُ َ َ ًُ ُ َ َّ ْ  هيدهيم ] ُ

لطريق الرشد، والرصاط املستقيم، ويعلمهم من العلوم النافعة ما به 
 .حتصل اهلداية التامة

دنية، واألسقام ويشفيهم اهللا تبارك وتعاىل هبذا القرآن من األسقام الب
القلبية؛ ألن هذا القرآن يزجر عن مساوئ األخالق وأقبح األعامل، 

 .وحيث عىل التوبة النصوح التي تغسل الذنوب، وتشفي القلوب
ٌوأما الذين ال يؤمنون بالقرآن ففي آذاهنم صمم عن استامعه،  َ َ
ًوإعراض، وهو عليهم عمى، فال يبرصون به رشدا وال هيتدون به، وال  ً

 . ًدهم إال ضالاليزي
ُوهم يدعون إىل اإليامن فال يستجيبون، وهم بمنزلة الذي ينادى  ُ

ًوهو يف مكان بعيد ال يسمع داعيا، وال جييب مناديا، واملقصود أن : ً
الذين ال يؤمنون بالقرآن، ال ينتفعون هبداه، وال يبرصون بنوره، وال 

ّيستفيدون منه خريا؛ ألهنم سدوا عىل أنفسهم أبواب ا هلدى بإعراضهم ً
 .)١(وكفرهم

وجيد اإلنسان مصداق هذا القول يف كل زمان، ويف كل بيئة، فناس 
ًيفعل هذا القرآن يف نفوسهم فينْشئها إنشاء، وحيييها إحياء، ويصنع هبا  ً ِ ُ ، وتفسري ٦/٥٨٤، و٤/٣٠٩، و٣/٣٦٣تفسري العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي، : انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٨٦، وتفسري اجلزائري أبو بكر، ٤/١٠٤، و٣/٦٠، و٢/٤٢٢ابن كثري، 
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١٥٢ 
ومنها العظائم يف ذاهتا، وفيام حوهلا، وناس يثقل هذا القرآن عىل آذاهنم 

ً وعمى، وقلوهبم مطموسة ال ًوعىل قلوهبم، وال يزيدهم إال صمام
 .تستفيد من هذا القرآن

ُوما تغري القرآن، ولكن تغريت القلوب َ َّ َ َ)١(. 
 يشفي صدور املؤمنني بنرصهم عىل أعدائهم وأعدائه، قال Uواهللا 
ُقاتلوهم يعذهبم [: سبحانه ُ ْ ُ ِّْ َ ُ ُ ِ ُا َ ْ بأيديكم وخيزهم وينرصكم عليهم   ْ ْ َ ْ ْ ِْ َ َ َ َُ ْ ُ ِ ِِ ِْ ُ ُ َ
ِويشف ْ َ َ صدور قوم مؤمننيَ ِ ِ ْ ُّ ٍَ ْ َُ ُ ويذهب غيظ قلوهبم ويتوب  *ُ َ ْ َُ َ ْ ْ ُِ ِ ُ ُ َ َ ِ ُا ْ َ عىل من   َ َ
ُيشاء َ ُوا  َ ٌ عليم حكيمَ  ٌِ َِ َ [)٢(. 

فإن يف قلوب املؤمنني احلنق والغيظ عليهم، فيكون قتاهلم وقتلهم 
ِّشفاء ملا يف قلوب املؤمنني من الغم، واهلم؛ إذ يرون هؤالء األعداء  ِّ

اعني يف إطفاء نور اهللا، فيزيل اهللا ما يف قلوهبم حماربني هللا ولرسوله، س
 .)٣(من ذلك، وهذا يدل عىل حمبة اهللا للمؤمنني، واعتنائه بأحواهلم

  :النوع الثاني شفاء اهللا لألجساد واألبدان
والقرآن كام أنه شفاء لألرواح والقلوب فهو شفاء لعلل األبدان كام 

ّ أن tأيب سعيد اخلدري فعن . تقدم؛ فإن فيه شفاء األرواح واألبدان
ُ أتوا عىل حي من أحياء العرب، فلم يقروهم، rًناسا من أصحاب النبي  ْ ُ

ِفبينام هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا ٍهل معكم من دواء أو راق؟ : ُ
  .٥/٣١٢٨يف ظالل القرآن، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥ -١٤: سورة التوبة، اآليتان) ٢(
  .٣/٢٠٦تفسري العالمة السعدي رمحه اهللا، ) ٣(
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١٥٣ 
ًفقالوا إنكم مل تقرونا وال نفعل حتى جتعلوا لنا جعال، فجعلوا هلم قطيعا  ًْ ْ ُ ُ

لقرآن، وجيمع بزاقه ويتفل، فربأ، فأتوا بالشاء ُمن الشاء فجعل يقرأ بأم ا
وما أدراك :  فسألوه، فضحك وقالrال نأخذ حتى نسأل النبي : فقالوا

 .)١( يل بسهم خذوها وارضبوا،أهنا رقية
 عىل نفسه كان إذا اشتكى يقرأ rأن النبي  رضي ا عنهاوعن عائشة 

باملعوذات وينفث، فلام اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده، 
َقل هو [: واملعوذات هي. )٢(رجاء بركتها ُ ْ ُا ُ ٌ أحد  َ ِّ قل أعوذ برب [و، ] َ َُ ِ ُ َ ْ ُ

ِالفلق َ ِقل أعوذ برب الناس [، و] َْ َّ ِّ َُ ِ ُ َ ْ ُ [. 
ومن املعلوم أن بعض الكالم له خواص ((: قال ابن القيم رمحه اهللا

ُّومنافع جمربة، فام الظن بكالم رب العاملني الذي فضله عىل كل كالم 
والنور كفضل اهللا عىل خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة، 

َاهلادي والرمحة العامة، الذي لو أنزل عىل جبل لتصدع من عظمته  ِ ُ
ٌوننزل من القرآن ما هو شفاء[:وجاللته،قال تعاىل َ ِ َِ ُ َ ََ ِْ ُ ْ ُ ِّ َ َ ورمحة للمؤمننيُ ِ ِ ْ ُ َْ ِّ ٌ َ ْ َ[)٣( ،

 . )٤())ُّومن هنا لبيان اجلنس ال للتبعيض، هذا هو أصح القولني 
 .ٌوعىل هذا فالقرآن فيه شفاء ألرواح املؤمنني، وشفاء ألجسادهم

  : U هو الشايف من أمراض األجساد، وعلل األبدان، قال Uواهللا 
، ومسلم يف السالم، ٥٧٣٦أخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب الرقى بفاحتة الكتاب، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٠١باب جواز أخذ األجرة عىل الرقية بالقرآن واألذكار، برقم 
، ومسلم يف ٥٧٣٥ب الطب، باب الرقى بالقرآن واملعوذات، برقم أخرجه البخاري يف كتا) ٢(

 .٢١٩٢كتاب السالم، باب رقية املريض باملعوذات والنفث، برقم 
  .٨٢: سورة اإلرساء، اآلية) ٣(
  .٤/١٧٧زاد املعاد البن القيم، ) ٤(
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١٥٤ 
ًوأوحى ربك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتا[ َُّ َُ َ َ ْ ُّ َ ْ َِ ِ ْ ِِ ِ ِ َّ ِ َ ََ ِ َّ ومن الشجر ومما َ ِ َِ َ َ َِ َّ

َيعرشون ُ ِ ْ َثم كيل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال خيرج من بطوهنا *َ ُ َ ُ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ِّ ُْ َ ً ُ َ ُ ُِّ َ َّ ُُ ُِ
تلف ألوانه فيه شفاء ُّ ٌرشاب خم َ ِ ِ ِ ُِ َ ٌُ ْ َ ٌ َ ْ َ َ للناس إن يف ذلك َ ِ َِ ِ َّ ِ ِ َّ   ً َ لقوم يتفكرونَ ُ ََّ َ َ ٍ ْ َ ِّ [)١(. 

ِخيرج من [: قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل يف تفسري قوله تعاىل ُ ُ ْ َ  
تلف ألوانه فيه شفاء ُّ ٌبطوهنا رشاب خم َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ٌ ُُ ْ َ ٌ َ ْ َ َ َ ِ للناسُ َّ ما بني أبيض، وأصفر، : ] ِ

 اختالف مراعيها ومأكلها منها، وأمحر، وغري ذلك من األلوان احلسنة عىل
ٌفيه شفاء[: وقوله َ ِ ِ ِ للناسِ َّ   ، أي يف العسل شفاء للناس من أدواء ] ِ

 . تعرض هلم
فيه الشفاء لكان دواء : قال بعض من تكلم عىل الطب النبوي لو قال

ٍلكل داء، ولكن قال فيه شفاء للناس، أي يصلح لكل أحد من أدواء  ٍ
والدليل عىل أن املراد بقوله ... ُيداوى بضدهٌباردة؛ فإنه حار، واليشء 

ٌفيه شفاء[: تعاىل َ ِ ِ ِ للناسِ َّ  هو العسل،ما رواه البخاري ومسلم يف ] ِ
:  فقالrجاء رجل إىل النبي : قالtصحيحيهام عن أيب سعيد اخلدري 

ه ،ثم جاء فسقاهًاسقه عسالr:إن أخي استطلق بطنه؟ فقال رسول اهللا 
ًإين سقيته فلم يزده إال استطالقا،فقال له ثالث مرات،ثم جاءه :فقال ُ ُ

فقال ،ًلم يزده إال استطالقافلقد سقيته :فقال،ًاسقه عسال:الرابعة فقال
 .)٢(َأَربَ فسقاه فصدق اهللا وكذب بطن أخيكr:رسول اهللا 

هذا الرجل عنده فضالت، فلام سقاه كان : قال بعض العلامء بالطب   .٦٩ -٦٨: سورة النحل، اآليتان) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم يف كتاب السالم، ٥٦٨٤ بالعسل، برقم أخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب الدواء) ٢(

 .٢٢١٧باب التداوي بسقي العسل، برقم 
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ًعسال وهو حار حتللت فأرسعت يف االندفاع فزاده إسهاال فاعتقد األعرايب  ً
أن هذا يرضه وهو مصلحة ألخيه، ثم سقاه، فازداد، ثم سقاه فكذلك، فلام 
اندفعت الفضالت الفاسدة املرضة بالبدن استمسك بطنه، وصلح مزاجه، 

 .)١(كة إشارته عليه الصالة والسالمواندفعت األسقام واآلالم برب
ٍرشبة عسل، : الشفاء يف ثالث:  قالرضي ا عنهماوعن ابن عباس  ِ

 . رفع احلديث)٢(ورشطة حمجم، وكية نار، وأنا أهنى أمتي عن الكي
ّذي هدى النحلة الصغرية هذه اهلداية العجيبة، ويرس هلا  هو الUواهللا 

املراعي ثم الرجوع إىل بيوهتا التي أصلحتها بتعليم اهللا هلا وهدايته هلا، ثم 
خيرج من بطوهنا هذا العسل اللذيذ خمتلف األلوان بحسب اختالف أرضها 

 اهللا ومراعيها، فيه شفاء للناس من أمراض عديدة، فهذا دليل عىل كامل عناية
ُتعاىل ومتام لطفه بعباده، وأنه الذي ينبغي أن ال حيب وال يدعى سواه ُ ُ)٣(. 

 عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه الصالة Uوأخرب اهللا 
ِالذي خلقني فهو هيدين[: والسالم بقوله تبارك وتعاىل ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ َ والذي هو  *ََّ ُ َِ َّ

ِيطعمني ويسقني ِ ِ ِْ َ ُ َُ ُ وإذا مرضت *ْ ْ ِ َ َ ِ ِ فهو يشفنيَ ِ ْ َ َ ُ َ [)٤(. 
َوإذا مرضت فهو [: قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه لقوله تعاىل َُ َ ُ ْ ِ َ َ ِ

ِيشفني ِ ْ   .٢/٥٧٦تفسري ابن كثري، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليه الصالة والسالم املرض إىل نفسه، وإن كان  أسند إبراهيم :] َ
 ٥٦٨١ورقم . ً، موقوفا٥٦٨٠أخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب الشفاء يف ثالث، برقم ) ٢(

 .ًمرفوعا
  .٤/٢١٨تفسري العالمة السعدي، ) ٣(
  .٨٠-٧٨: سورة الشعراء، اآليات) ٤(
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١٥٦ 
 .ًعن قدر اهللا وقضائه، وخلقه، ولكنه أضافه إىل نفسه أدبا

إذا وقعت يف مرض فإنه ال يقدر عىل شفائي أحد غريه : ومعنى ذلك
ِّبام يقدر تبارك وتعاىل من األسباب املوصلة إىل الشفاء ُ)١(. 

اء من اهللا الشايف الذي  يرشد األمة إىل طلب الشفrوقد كان النبي 
ال شفاء إال شفاءه، ومن ذلك ما رواه مسلم وغريه عن عثامن بن العاص 

ً وجعا جيده يف جسده منذ أسلم، فقال له rأنه اشتكى إىل رسول اهللا 
 ،ًبسم اهللا ثالثا: ضع يدك عىل الذي تأمل من جسدك وقلr :رسول اهللا 

 .)٢(ِاذر أجد وأح أعوذ باهللا وقدرته من رش ما:وقل سبع مرات
ًمن عاد مريضا مل :  أنه قالr عن النبي رضي ا عنهماوعن ابن عباس 

 أن ،ش العظيم رب العر،أسأل اهللا العظيم: حيرض أجله فقال سبع مرات
  .)٣( عافاه اهللا من ذلك املرضّ إال،يشفيك

 ألمته أن يعتمدوا عىل رهبم مع األخذ rفهذا من تعليم النبي 
 هو الشايف، ال شفاء إال شفاءه، وقد كان Uة؛ فإن اهللا باألسباب املرشوع

 يدعو ربه بالشفاء؛ ألنه هو الذي يملك الشفاء، والشفاء بيده rالنبي 
ًسعدا، ًاللهم اشف سعدا، اللهم اشف : ٍ لسعدrتبارك وتعاىل، قال 

  .٣/٣٣٩تفسري ابن كثري بترصف، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢٠٢أخرجه مسلم يف كتاب السالم،باب استحباب وضع يده عىل موضع األمل مع الدعاء،برقم ) ٢(
، والرتمذي يف ٣١٠٦أخرجه أبو داود يف كتاب اجلنائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة، برقم ) ٣(

هذا حديث حسن ((: ، وقال أبو عيسى١/٢٣٩، وأمحد، ٢٠٨٣، برقم ٣٢كتاب الطب، باب 
 .٦٣٨٨وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، برقم . ))غريب
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 .)١(ًاللهم اشف سعدا

 يرقي بعض أصحابه، ويطلب الشفاء من اهللا rوقد كان النبي 
 .)٢(شفى سقيمنا بإذن ربناُ ي، بريقة بعضنا،بسم اهللا تربة أرضنا: الشايف

: r أن اهللا هو الذي ينزل الدواء وهو الشايف، فقال rوقد أوضح 
ًما أنزل اهللا من داء إال أنزل له شفاء)٣(. 

أصيب  فإذا ،ٌلكل داء دواء:  أنه قالr ، عن النبي tوعن جابر 
َدواء الداء برأ بإذن اهللا  َ ِ ُU)وقال ،)٤ r :إن اهللا أنزل الداء والدواء، 

 .)٥( وال تداووا بحرام، فتداووا،ًوجعل لكل داء دواء
نعم r: يا رسول اهللا أال نتداوى؟ فقال : وجاءت األعراب فقالت

ًا، فإن اهللا مل يضع داء إال وضع له شفاء أو دواء، إال داء يا عباد اهللا تداوو ً ً ً
 .)٦(اهلرم:  فقالوا يا رسول اهللا ما هو؟ قالًواحدا

، ومسلم يف كتاب ٥٦٥٩أخرجه البخاري يف كتاب املرىض، باب وضع اليد عىل املريض، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٢٨/٨الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم 

، ومسلم يف كتاب السالم، ٥٧٤٥ ، برقم r أخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب رقية النبي) ٢(
 .٢١٩٤باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة، برقم 

 .٥٦٧٨أخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء، برقم ) ٣(
 .٢٢٠٤أخرجه مسلم يف كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم ) ٤(
يف ((: قال املنذري. ٣٨٧٤أخرجه أبو داود يف كتاب الطب، باب يف األدوية املكروهة، برقم ) ٥(

، ويغني ١٥٦٩وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع، برقم . ))إسناده إسامعيل بن عياش فيه مقال
 .عنه ما تقدم من األحاديث، وما سيأيت

،والرتمذي يف كتاب ٣٨٥٥تداوى،برقم أخرجه أبو داود يف كتاب الطب،باب يف الرجل ي) ٦(
،وابن ماجه يف كتاب الطب،باب ما أنزل ٢٠٣٨الطب،باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه،برقم 

 .٢٩٣٠، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، برقم ٣٤٣٦اهللا من داء إال أنزل له شفاء، برقم 
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١٥٨ 
ما أنزل اهللا من داء :  قالr عن النبي tوعن عبد اهللا بن مسعود 

 .)١(إال قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله
فقد تضمنت هذه األحاديث إثبات ((: قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

:  أن يكون قولهاألسباب واملسببات، وإبطال قول من أنكرها، وجيوز
لكل داء دواء عىل عمومه حتى يتناول األدواء القاتلة، واألدواء التي 

َال يمكن للطبيب أن يربئها، ويكون اهللا  ِ ْ ُU ،قد جعل هلا أدوية تربئها ُ ِ ْ ُ
ولكن طوى علمها عن البرش، ومل جيعل هلم إليه سبيال؛ً ألنه ال علم 

 .)٢())...للخلق إال ما علمهم اهللا
 هو الشايف الذي يشفي من يشاء ويطوي علم الشفاء عن U فاهللا

 . األطباء إذا مل يرد الشفاء
فنسأل اهللا الذي ال إله إال هو بأسامئه احلسنى وصفاته العال أن يشفي 
ّقلوبنا وأبداننا من كل سوء، وحيفظنا باإلسالم، ومجيع املسلمني؛ إنه ويل 

 . هللا العيل العظيمذلك والقادر عليه، وال حول وال قوة إال با
### 

واحلميدي يف .  وصححه،٣٥٧٨، برقم ٥/٢٠١، وبرتيب الشيخ شاكر، ١/٣٧٧أخرجه أمحد،) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وابن ماجه يف كتاب ٥١٨٣، برقم ٩/١١٣، وأبو يعىل يف املسند، ٩٠، برقم ١/٥٠املسند، 

  واحلاكم، . ً  خمترصا٣٤٣٩، ٣٤٣٨الطب، باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء، برقم 
، وسكت عنه احلاكم والذهبي، وصحح األلباين رواية ابن ماجه يف صحيح ١٩٧-٤/١٩٦
 .٥٥٥٩، ٥٥٥٨امع، برقم اجل

  .٤/١٤زاد املعاد يف هدي خري العباد، ) ٢(
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١٥٩ 
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية : المبحث السادس عشر

  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد في األسماء الحسنى
 هـ٣٠/٣/١٤٠٩ وتاريخ ١١٨٦٥فتوى رقم 

 :احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه، وبعد
واإلفتاء عىل األسئلة فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

مروان إبراهيم العيش إىل سامحة الرئيس العام واملحالة . املقدمة من د
 :هـ، وأجابت عن كل منها عقبه فيام ييل٨/١/١٤٠٩ يف ١٦٩إليها برقم 

 صفات الذات التي وردت يف الكتاب والسنة، هل تعني :١س
 أن لكل ًالواحدة منها معنى واحدا يف كل النصوص التي وردت هبا، أم

يرجى تزويدنا بام تعنيه صفات الذات اآلتية يف . سياق معناه اخلاص به
 :السياق اخلاص هبا

ِقل من بيده [: ما املراد هبا يف كل نص من النصوص اآلتية:  اليد-أ  ِ َ َِ ْ ُ
ٍملكوت كل يشء ْ َ ِّ َُ ُ ُ ْقل[، )١(] َ ِ إن الفضل بيد ُ َ ِ َ ْْ َ َّ ِا ِ يد : ٍ اآلية، ويف حديث)٢(]  

 : ويف آية كريمة،)٤(يد اهللا عىل اجلامعة :ويف حديث آخر، )٣(اهللا مع اجلامعة
ُيد[ ِا  َ ْ فوق أيدهيم  ِْ ِ َ َ ْ ٍبأيد[ :وما املراد بجمع اليدين يف قوله، )٥(]َ ْ َ ِ[)٦(. 

  .٨٨: سورة املؤمنون، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٣: سورة آل عمران، اآلية) ٢(
،  ٢١٦٦، باب ما جاء يف لزوم اجلامعة، برقم  rسنن الرتمذي، كتاب الفتن عن رسول اهللا ) ٣(

 .٢١٦٦وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، برقم 
، وصححه ١١٥/ ١، واحلاكم، ٤٠٢٠سنن النسائي، كتاب حتريم الدم، قتل من فارق اجلامعة، برقم ) ٤(

 .٨٠٦٥األلباين يف صحيح اجلامع، برقم 
  .١٠: سورة الفتح، اآلية) ٥(
  .٤٧: سورة الذاريات، اآلية) ٦(
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١٦٠ 
ِواصنع [: ما املراد هبا يف كل نص من النصوص اآلتية:  العني-ب  َ ْ َ

َالفلك بأعيننا ِ ُ ْ َ ِ َ ْ ِواصرب ل[، )١(] ُْ ْ ِ ْ َحكم ربك فإنك بأعينناـَ ِ ُ َْ ِّ َُ ِ َ ََّ ِْ َ َوألقيت عليك [، )٢(] ِ ْ َْ َْ َُ َ َ
ِحمبة مني ولتصنع عىل عيني ِْ َِّ َ َ ْ َ ََّ َ ُ ِّ ً َ  ، وما الدليل عىل أن هللا تعاىل عينني؟)٣(] َ

َفأينام [: ما املراد بالوجه يف كل نص من النصوص اآلتية:  الوجه-  ج َ ْ َ َ
ُتولوا فثم وجه  ْ َ ََّ َ َْ ُّ ِا ُ َوما تنفقون إال ابتغاء[، )٤(]   َ ِ ِْ ََّ ِ َ ُ ُ ِ وجه َ ْ ِا َ َّإن[، )٥(]   َام ـِ
ِنطعمكم لوجه  ِ ِْ َ ْ ُُ ِا ُْ َوي[، )٦(]   ْبقى وجه ربك ذو الَ ُ َ ِّ ُ ْ َ َْ ِجالل واإلكرامـَ َ ْ ِ َ َِ [)٧( ،

من املفيد أن تتضمن اإلجابة عن هذه األسئلة مراجع نرجع إليها ملزيد 
 من العلم املفيد؟

 يراد هبا معنى أيف النصوص املذكورة يف فقرة ) يد( كلمة -أ : ١ج
واحد هو إثبات صفة اليد هللا تعاىل حقيقة عىل ما يليق بجالله دون تشبيه 
وال متثيل هلا بيد املخلوقني، ودون حتريف هلا وال تعطيل، فكام أن له 
ًتعاىل ذاتا حقيقة ال تشبه ذوات العباد، فصفاته ال تشبه صفاهتم، وقد 

 يف إثبات صفة اليد هللا وردت نصوص أخرى كثرية تؤيد هذه النصوص
مفردة ومثناة وجمموعة، فيجب اإليامن هبا عىل احلقيقة مع التفويض يف 

ًكيفيتها عمال بالنصوص كتابا وسنة، واتباعا ملا عليه أئمة سلف األمة ًّ ً. 
  .٣٧: سورة هود، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨: سورة الطور، اآلية) ٢(
  .٣٩: سورة طه، اآلية) ٣(
  .١١٥: سورة البقرة، اآلية) ٤(
  .٢٧٢: سورة البقرة، اآلية) ٥(
  .٩: سورة اإلنسان، اآلية) ٦(
  .٢٧: سورة الرمحن، اآلية) ٧(
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١٦١ 
َوالسامء[:  يف قوله تعاىل- بأيد -وأما كلمة  َ َّ َّ بنيناها بأيد وإنا َ ِ َ َ ٍَ ْ َْ ِ َ َ

َموسعونـَل ُ ِ ّآد يئد أيدا، ومعناه القوة، ويضعف ) فعله( فهي مصدر ،] ُ ً
ًأيده تأييدا، ومعناه قواه، وليس مجعا ليد، فليست من آيات : فيقال ًّ ّ

ّالصفات املتنازع فيها بني مثبتة الصفات ومؤوليها ألن وصف اهللا 
 .بحانه بالقوة ليست حمل نزاعس

وأما معنى اجلمل يف هذه النصوص فمختلف باختالف سياقها وما 
ٍقل من بيده ملكوت كل يشء[: اشتملت عليه من قرائن فقوله ِ ِْ َ ُِّ َ ُْ ُ ُ َ َ  يدل عىل ] َِ

ت كل يشء بيده، ومن جهة سياق كامل قدرة اهللا من جهة جعل ملكو
ِقل إن الفضل بيد [: الكالم سابقه والحقه، وقوله َ ِ َ ْ ْْ َ َّ ِ ِا ُ  يدل عىل أن ]  
ِا يد : وقوله. الفضل واإلنعام إىل اهللا وحده به احلث   يراد عىل اجلامعة 

عىل التآلف واالجتامع والوعد الصادق برعاية اهللا هلم، وتأييدهم ونرصهم 
ُيد [: وقوله. عىل غريهم إذا اجتمعوا عىل احلق ِا َ َ فوق   ْ َ  

ْأيدهيم ِْ ِ   يراد به توثيق البيعة وإحكامها بتنزيل بيعتهم للرسول منزلة] َ
بيعتهم هللا تعاىل، وذلك ال يمنع من إثبات اليد هللا حقيقة عىل ما يليق به، كام 

 .)١( عىل ما يليق هبمrال يمنع من إثبات األيدي حقيقة للمبايعني لرسوله 
 -يف النصوص املذكورة يف فقرة ) بأعيننا وبعيني( كلمة - ب ٢  ج

بجالله من غري  يراد هبا إثبات صفة العني هللا حقيقة عىل ما يليق -ب 
تشبيه وال متثيل هلا بعني املخلوقني، وال حتريف هلا عن مسامها يف لغة 

  كتاب التوحيد البن خزيمة، وكتاب التدمرية البن تيمية، خمترص الصواعق املرسلة للموصيل، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠٧/ ٢، ورشح النونية ١٥٣/ ٢
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١٦٢ 
العرب، فسياق الكالم ال تأثري له يف رصف تلك الكلامت عن مسامها، 
وإنام تأثريه يف املراد باجلمل التي وردت فيها هذه الكلامت، فاملقصود 

 : هبذه اجلمل كلها هو
 .السفينة وهو يف رعاية اهللا وحفظه أن يصنع uأمر نوح : ًأوال
أمر نبينا حممد عليه الصالة والسالم أن يصرب عىل أذى قومه : ًوثانيا

حتى يقيض اهللا بينه وبينهم بحكمه العدل، وهو مع ذلك بمرأى من اهللا 
 .وحفظه ورعايته

ّإخبار موسى عليه الصالة والسالم بأن اهللا تعاىل قد من عليه : ًوثالثا
ّأمر أمه بام أمرها به لريبيه تربية كريمة يف حفظه تعاىل مرة أخرى إذ 

 يف النصوص - بأعيننا -ّورعايته، ثم يدل عىل أن هللا تعاىل عينني كلمة 
املذكورة يف السؤال، فإن لفظ عينني إذا أضيف إىل ضمري اجلمع مجع كام 
  : جيمع مثنى قلب إذا أضيف إىل ضمري مثنى أو مجع، كام يف قوله تعاىل

َن تتوبا إىل ِإ[ ِ َ ُ ِا َ ْ فقد صغت   َْ َ َ َ       َ ُ ُ ُ ً، ويدل عىل ذلك أيضا ما ورد يف )١(] ُ
أن اهللا و، )٢(من أن الدجال أعور عن اهللا وعن الدجال rحديث النبي 

 .)٣(بأعور، فقد استدل به أهل السنة عىل إثبات العينني هللا سبحانهليس 
  .٤:، اآلية سورة التحريم) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌّما بعث نبي إال أنذر أمته األعور الكذاب، أال إنه أعور، وإن : ((rقال النبي :  قالtفعن أنس ) ٢( َ ِ ُ
، ٧١٣١، أخرجه البخاري يف كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، برقم ...))ربكم ليس بأعور

 .٢٩٣٣ومسلم يف كتاب الفتن وأرشاط الساعة، باب ذكر الدجال وصفة ما معه، برقم 
كتاب التوحيد البن خزيمة، وكتاب التدمرية البن تيمية، و خمترص الصواعق املرسلة للموصيل، ) ٣(

٣٧ -٣٤/ ١.  
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١٦٣ 
يف اجلملة األوىل يراد هبا قبلة اهللا كام ذكر جماهد ) وجه اهللا( كلمة -  ج

والشافعي رمحهام اهللا تعاىل، فإن داللة الكالم يف كل موضع بحسب 
ّسياقه، وما حيف به من قرائن، وقد دل السياق والقرائن عىل أن ا ملراد ّ

ِو [: ؛ لقوله تعاىل- القبلة -بالوجه يف هذه اجلملة  ْمرشق والـْ الَ ِ َ ُ ِْ ُمغرب ـَ ِ ْ َ
ْفأينام تولوا ُّ َ ُ ََ ْ َ ُفثم وجه  َ ْ َ َّ َ ِا َ ت واألماكن التي ، فذكر تعاىل اجلها)١(]  

َولكل وجهة هو موليها[: يستقبلها الناس، فتكون هذه اآلية كآية َِّ ٍَّ َ ُ ْ َُ ٌ ِ ُ ِ [)٢( ،
وإذن فليس اآلية من آيات الصفات املتنازع فيها بني املثبتة والنفاة، وأما 

لسؤال فاملراد هبا إثبات صفة الوجه هللا يف اجلمل الباقية يف ا) وجه(كلمة 
تعاىل حقيقة عىل ما يليق بجالله سبحانه؛ ألن األصل احلقيقة، ومل يوجد 
ًما يرصف عنها، وال يلزم متثيله بوجه املخلوقني؛ ألن لكل وجها خيصه 

 .)٣(ويليق به
 تسمية اخللق بأسامء اخلالق، ما األدلة عىل حتريمها؟ وإن كانت :٢س

إذ من . هناك قيود معينة؟ إنني أقصد األسامء ال الصفاتمباحة فهل 
ًاملعلوم أنه جيوز وصف اخللق بصفات اخلالق، وقد ورد ذلك كثريا يف 

فهل لكم أن تبينوا . كتاب اهللا تعاىل، وسؤايل عن التسمية ال الوصف
 القواعد الفاصلة يف املوضوع؟

الذات، وما قام ّ الفرق بني االسم والصفة أن االسم ما دل عىل ً:أوال
  .١١٥: سورة البقرة، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٨: سورة البقرة، اآلية) ٢(
  .٣٠٧ -٢٩٩/ ٢كتاب خمترص الصواعق املرسلة للموصيل،) ٣(
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١٦٤ 
هبا من صفات، وأما الصفة فهي ما قام بالذات مما يميزها عن غريها من 
 .معان ذاتية كالعلم والقدرة، أو فعليه كاخللق والرزق واإلحياء واإلماتة

 قد يسمى املخلوق بام سمى اهللا به نفسه، كام يوصف بام وصف :ًثانيا
ئص ما يليق به، سبحانه به نفسه، لكن عىل أن يكون لكل من اخلصا

ُويميز به عن اآلخر، فال يلزم متثيل اخللق بخالقهم، وال متثيله هبم، وإن  َ ُ
حصلت الرشكة يف التعبري واملعنى الكيل للفظ؛ ألن املعنى الكيل ذهني 

 .فقط ال وجود له يف اخلارج
ًومن ذلك أن اهللا سمى نفسه حيا، فقال ُا [: ّ ْ ال إلـه إال هو ال  ََ ُ ََّ َِ ُّحيـِ َ 

ُالقيوم ُّ َ ً،وسمى بعض عباده حيا، فقال)١(] ْ ْخيرج ال[:ّ ُ ِ ْ ْحي من الـُ َ َِ ِميتـَّ ِّ َ[)٢( ،
 ابني ّما خيصه وسمى أحدوليس احلي كاحلي، بل لكل منهام يف اخلارج 

ّإبراهيم حليام، وابنه اآلخر عليام عليهم الصالة والسالم، كام سمى نفسه  ً ً
ّعليام حليام، ومل يلزم ذلك من التمثيل؛ ألن لكل مسمى بذلك ما خيصه  ً ً
ويميز به يف خارج األذهان، وإن اشرتكوا يف مطلق التسمية والتعبري، 

ًوسمى نفسه سميعا وبصريا، فقال ً َّإن [: ّ َا ِ ً كان سميعا بصريا  ِ َِ ً َ َ َ [)٣( ،
ًوسمى بعض خلقه سميعا بصريا، فقال ً ًفجعلناه سميعا بصريا[: ّ ِ َِ ً ُ َ ََ َ ْ َ [)٤( ،

ى ما خيصه ويتميز به عن اآلخر كام تقدم ومل يلزم التمثيل؛ ألن لكل مسم
 .إىل أمثال ذلك

  .٢٥٥: سورة البقرة، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٥: ة األنعام، اآليةسور) ٢(
  .٥٨: سورة النساء، اآلية) ٣(
  .٢: سورة اإلنسان، اآلية ) ٤(
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١٦٥ 
ْوال حييطون بيشء من [: ومن ذلك أن اهللا وصف نفسه بالعلم فقال َِّ ٍ ِْ َ ِ َ ُ ُ َ

َعلمه إال بام شاء َ ِ َّ ِ ِ ِ ِّوما أوتيتم من [: قال ووصف بعض عباده بالعلم ف،] ِْ َُ ِ ُ َ
ًالعلم إال قليال ِ َِ َّ ِ ِ ْ َّإن [: ، ووصف نفسه بالقوة فقال)١(] ْ َا ِ ُ هو الرزاق ذو   ُ َّ َّ َ ُ

ْالقوة ال ِْ َّ ُمتنيـُ ِ ُا [: ، ووصف بعض عباده بالقوة فقال)٢(] َ ُ الذي خلقكم   َ َ ََّ ِ
ًمن ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة َّ ْ ْ َ َ َ ُْ ٍُ ِ ِ ٍَ ََ َّ كالقوة،  اآلية، وليست القوة )٣(] ِّ

وإن اشرتكا يف العبارة واملعنى الكيل، لكن لكل من املوصوفني ما خيصه 
 .)٤(ويليق به، إىل أمثال ذلك من الصفات

 ً هل يصح ما يأيت دليال عىل حتريم تسمية اخللق بأسامء اخلالق؟:٣س
ممنوعة، كانت ) اهللا( حيث إن تسمية املخلوق باالسم العلم -أ 

ًالق األخرى أيضا ممنوعة؛ إذ ال وجود للتفرقة تسمية املخلوق بأسامء اخل
 بني أسامء اهللا تعاىل؟

 من املعلوم يف اللغة أن اجلار واملجرور إذا سبق املعرفة أفاد -ب 
ِو [: القرص، فمالحظ ذلك يف قوله تعاىل ُ األسامءَ ِ َ ْ َحسنىـْ الَ ْ د ، فتفي] ُ

اآلية قرص األسامء احلسنى عىل اهللا، وعدم جواز تسمية اخللق هبا، فهل 
 ًيصح هذا دليال؟

امتنع ) اهللا( ما كان من أسامء اهللا تعاىل علم شخص كلفظ :٣ ج   .٨٥: سورة اإلرساء، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٨: سورة الذاريات، اآلية) ٢(
  .٥٤: سورة الروم، اآلية) ٣(
، كتاب التوحيد البن خزيمة وكتاب التدمرية البن تيمية، وخمترص الصواعق املرسلة للموصيل) ٤(

٢/٣٧. 
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١٦٦ 
تسمية غري اهللا به؛ ألن مسامه معني ال يقبل الرشكة، وكذا ما كان من 

ئ، فإن اخلالق من أسامئه يف معناه يف عدم قبول الرشكة كاخلالق والبار
ًيوجد اليشء عىل غري مثال سابق، والبارئ من يوجد اليشء بريئا من 
العيب، وذلك ال يكون إال من اهللا وحده، فال يسمى به إال اهللا تعاىل، أما 
ما كان له معنى كيل تتفاوت فيه أفراده من األسامء والصفات، كامللك، 

ه هبا، فقد سمى اهللا نفسه والعزيز، واجلبار، واملتكرب، فيجوز تسمية غري
ِقالت امرأة العزيز[: ّهبذه األسامء، وسمى بعض عباده هبا، مثال ِ َ ْ َُ َ َ ْ ِ َ [)١( ،

ُكذلك يطبع [: وقال َ ْ َ َ ِ َ ُا َ ٍ عىل كل قلب متكرب جبار  َّ َ ِّ ٍَ َ َ ُ ِ ْ َِّ ُ  إىل أمثال ذلك، ،](٢) َ
وال يلزم التامثل؛ الختصاص كل مسمى بسامت متيزه عن غريه، وهبذا 
ٍيعرف الفرق بني تسمية اهللا بلفظ اجلاللة، وتسميته بأسامء هلا معان كلية 

 .تشرتك أفرادها فيها، فال تقاس عىل لفظ اجلاللة
ِو [: أما اآلية ُ األسامءَ ِ َ ْ َحسنىـْ الَ ْ  فاملراد منها قرص كامل احلسن ،](٣) ُ

يف أسامئه تعاىل؛ ألن كلمة احلسنى اسم تفضيل، وهي صفة لألسامء، ال 
ُوا [: كام يف قوله تعاىل. قرص مطلق أسامئه عليه تعاىل ُّ هو الغنيَ  ِ َ ْ َ ُ   

ُحميدـْال ِ ِ، فاملراد قرص كامل الغنى واحلمد عليه تعاىل، ال قرص اسم )٤(] َ
ًالغني واحلميد عليه، فإن غري اهللا يسمى غنيا ومحيدا ً َ. 

 .٥١: سورة يوسف، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥:  سورة غافر، اآلية)٢(
 .١٨٠:  سورة األعراف، اآلية)٣(
 .١٥:  سورة فاطر، اآلية)٤(



  من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

  

١٦٧ 
 إذا ثبت أن أسامء اهللا تعاىل ال جيوز تسمية اخللق هبا، فهل من :٤س

 تعاىل ما ال جيوز تسمية اخللق هبا؟ وهل يدخل ضمن هذا املنع أسامء اهللا
 الرمحن، والقيوم، وهل هناك أسامء أخرى ال جيوز وصف اخللق هبا؟

تقدم يف جواب السؤال الثاين والثالث بيان الضابط مع أمثلة ملا : ٤ ج
جيوز تسمية املخلوق به من أسامء اهللا تعاىل وما ال جيوز، وبناء عىل ذلك 

وز تسمية املخلوق بالقيوم؛ ألن القيوم هو املستغني بنفسه عن ال جي
غريه، املفتقر إليه كل ما سواه، وذلك خمتص باهللا ال يرشكه فيه غريه، قال 

 :ابن القيم رمحه اهللا يف النونية
  هذا ومن أوصافه القيوم

 
  والقيوم في أوصافه أمران 

  قيوم قام بنفسهإحداهما ال 
 

  والكون قام به هما األمران 
  فاألول استغناؤه عن غيره 

 
  والفقر من كل إليه الثاني 

ً ألنه بكثرة استعامله اسام هللا تعاىل - بالرمحن -وكذا ال يسمى املخلوق  
ًصار علام بالغلبة عليه، خمتصا به، كلفظ اجلاللة، فال جيوز تسمية غريه به ً)١(. 

  ة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائم
  الرئيس  نائب رئيس اللجنة  عضو

  عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز  عبد الرزاق عفيفي  عبد اهللا بن غديان
  

،وغريه،خمترص الصواعق املرسلة ٢٧٨/ ١البن كثري،)) اهللا ال إله إال هو احلي القيوم((تفسري آية ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٦/ ٢حها للشيخ أمحد بن عيسى، ، وكتاب النونية البن القيم مع رش١١٠/ ٢للموصيل، 
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  هـ١٢/٨/١٤٠١ وتاريخ ٣٨٦٢فتوى رقم 

 :احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه، وبعد
فتاء عىل السؤال ّفقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل

املقدم من معايل وزير املعارف السعودية إىل سامحة الرئيس العام، 
أحيل لسامحتكم ((: هـ، ونصه٣/٥/١٤٠١ يف ٨١٨واملحال إليها برقم 

، وتاريخ ٢١٢١استفسار إدارة االمتحانات يف الوزارة رقم 
هـ مع جدول ألسامء اهللا احلسنى بشأن االستفسار حول ٧/٤/١٤٠١

 هل هو من أسامء اهللا احلسنى؟ وماذا يعمل مع من اسمه فضيلالاسم 
عبد الفضيل، هل يعدل االسم أم يبقى عىل حالته؟ وحيث إن 
االستفسار قد بدأ يتكرر من كثري من اجلهات حول األسامء احلسنى 
نتيجة لوجود عدد من املتعاقدين حيملون من األسامء ما ال يقره الرشع، 

آمل .  اإلمام، وعبد الزهراء، وغريها من األسامءعبد النبي، وعبد: مثل
 إليها، والتسمي العبدموافاتنا ببيان حتدد فيه األسامء التي جتوز إضافة 

ًهبا، خاصة وإن كثريا من الكتب تشري إىل أن أسامء اهللا تعاىل ال تنحرص يف 
ًالتسعة والتسعني اسام، بل إن الروايات ختتلف حتى يف تعداد هذه 

ء التسعة والتسعني، ويتجه بعض العلامء إىل أن أسامء اهللا فوق األسام
 إين أسألك بكل اسم هو لك مالله: احلرص، مستشهدين باحلديث

 . احلديث...سميت به نفسك
 :وأجابت بام ييل

ِو [:  قال اهللا تعاىلً:أوال َ األسامَ ِ ْ َحسنى فادعوه هبا وذروا الذين ـْ الُءَ َ ُ ُ ْ ُِ َّ ْ ُ َ َْ ِ َ َ
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١٦٩ 
َيلحدون يف أسمآئه سيجزون ما كانوا يعملون َ َُ َْ َ َ ُ َ َ ْ ُْ ْ ْْ ُ َ َ ُِ ِ َِ ، فأخرب سبحانه عن )١(] ِ

نفسه بأنه اختص باألسامء احلسنى املتضمنة لكامل صفاته، ولعظمته 
وجالله، وأمر عباده أن يدعوه هبا تسمية له بام سمى به نفسه، وأن يدعوه 
ًهبا ترضعا وخفية يف الرساء والرضاء، وهناهم عن اإلحلاد فيها بجحدها 

ِّبتسميته بام مل يسم به نفسه، أو بتسمية غريه هبا، أو إنكار معانيها، أو 
 . ّوتوعد من خالف يف ذلك بسوء العذاب

 rّوقد سمى اهللا نفسه بأسامء يف حمكم كتابه، وفيام أوحاه إىل رسوله 
من السنة الثابتة، وليس من بينها اسم الفضيل، وليس ألحد أن يسميه 

ه هو أعلم بام يليق بجالله، بذلك؛ ألن أسامءه تعاىل توقيفية؛ فإنه سبحان
ّوغريه قارص عن ذلك، فمن سامه بغري ما سمى به نفسه، أو سامه به 

 فقد أحلد يف أسامئه، وانحرف عن سواء السبيل، وليس ألحد ،rرسوله 
ًمن خلقه أن يعبد أحدا لغريه من عباده، فال جتوز التسمية بعبد الفضيل،  ِّ ُ

 عيل، أو عبد احلسني، أو عبد أو عبد النبي، أو عبد الرسول، أو عبد
الزهراء، أو غالم أمحد، أو غالم مصطفى، أو نحو ذلك من األسامء التي 
فيها تعبيد خملوق ملخلوق؛ ملا يف ذلك من الغلو يف الصاحلني والوجهاء، 
والتطاول عىل حق اهللا؛ وألنه ذريعة إىل الرشك والطغيان، وقد حكى ابن 

تعبيد لغري اهللا، وعىل هذا جيب أن يغري ما حزم إمجاع العلامء عىل حتريم ال
 .ذكر يف السؤال من األسامء وما شاهبها

ًإن اهللا تسعا َ :  أنه قالr عن النبي t ثبت عن أيب هريرة :ًثانيا
 .١٨٠:  سورة األعراف، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رواه البخاري ًوتسعني اسام مائة إال واحدا من أحصاها دخل اجلنة

 .)١(ومسلم
وروى هذا احلديث الرتمذي، وابن ماجه، وابن حبان، واحلاكم، 
والبيهقي، وغريهم، وزادوا فيه تعيني األسامء التسعة والتسعني، مع 

 :اختالف يف تعيينها، وللعلامء يف ذلك مباحث
  أن املراد بإحصائها معرفتها وفهم معانيها، واإليامن هبا،- منها -أ 

والثقة بمقتضاها، واالستسالم ملا دلت عليه، وليس املراد جمرد حفظ 
ًألفاظها ورسدها عدا ّ. 

ّ ومنها أن املعول عليه عند العلامء أن تعيني التسعة والتسعني -ب 
ًاسام مدرج يف احلديث استخلصه بعض العلامء من القرآن فقط، أو من 

كتفسري له القرآن واألحاديث الصحيحة، وجعلوها بعد احلديث 
 يف إحصائها رجاء rًوتفصيل للعدد املجمل فيه، وعمال برتغيب النبي 

 .الفوز بدخول اجلنة
 ومنها أنه ليس املقصود من احلديث حرص أسامء اهللا يف تسعة -  ج

 وإنام املقصود اإلخبار - ألن صيغته ليست من صيغ احلرص -ًوتسعني اسام 
أسامء اهللا تعاىل، وبيان عظم ًعن خاصة من خواص تسعة وتسعني اسام من 

ِّجزاء إحصائها، ويؤيده ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن عبد اهللا بن مسعود  ُ
t عن النبي rأنه قال  :اللهم إين :ًما أصاب أحدا قط هم وال حزن فقال 

َّ يف حكمك، عدل يف ٍ ماض، ناصيتي بيدك،عبدك ابن عبدك ابن أمتك َّ  .٢٦٧٧، ومسلم، برقم ٢٧٣٦البخاري، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو 
ًعلمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل  ّ
 القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجالء حزين، وذهاب مهي، إال

 أفال ، يا رسول اهللا: فقيلًأذهب اهللا حزنه ومهه، وأبدله مكانه فرحا
 .)١(بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها:  فقال؟نتعلمها

ً أنه استأثر بعلم بعض أسامئه فلم يطلع عليها أحدا من rفبني 
 جيوز ألحد أن خيوض فيها بخرص خلقه، فكانت من الغيبيات التي ال

 .وال ختمني؛ ألن أسامءه تعاىل توقيفية كام سيأيت إن شاء اهللا
َّ ومنها أن أسامء اهللا توقيفية فال يسمى سبحانه إال بام سمى به -د  َ ُ

َّ وال جيوز أن يسمى باسم عن طريق القياس ،rنفسه، أو سامه به رسوله  ُ
معتزلة والكرامية، فال جيوز ًأو االشتقاق من فعل ونحوه، خالفا لل

ًتسميته بنَّاء، وال ماكرا، وال مستهزئا أخذا من قوله تعاىل ً ً ً َوالسامء[: َ َ َّ َ 
ٍبنيناها بأيد ْ َْ ِ َ ََ َومكروا ومكر [:  وقوله،)٢(]َ َ ُ ََ ََ ُا َْ ُا [:  وقوله،)٣(]  ُ يستهزىء   ِ ْ َ ْ َ  

ْهبم ِ ً وال جيوز تسميته زارعا، وال ماهدا، وال ،)٤(]ِ ًفالقا، وال منشئا، وال ً ً َِ
ًقابال، وال شديدا، ونحو ذلك أخذا من قوله تعاىل ْأأنتم تزرعونه أم [: ً َ َْ َ َُ َُ ْ َ ُ

، ٥١٠-١/٥٠٩، واحلاكم، ٥٢٩٧، برقم ١٩٩-٩/١٩٨، وأبو يعىل، ١/٣٩١أخرجه أمحد، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسلسلة ، وصححه الشيخ األلباين يف ا٣٤٠، ٣٣٩وابن السني يف عمل اليوم والليلة، برقم 

 .١٩٩الصحيحة، برقم 
 .٤٧: سورة الذرايات، اآلية) ٢(
 .٥٤سورة آل عمران، اآلية ) ٣(
 .١٥: سورة البقرة، اآلية) ٤(
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ُنحن الزارعون ُ ِْ َّ ْفنعم ال[:  وقوله،)١(]َ َ ْ ِ َامهدونـَ ُ ِ ْأأنتم أنشأتم [:  وقوله،](٢)َ ُْ ُْ َ َ َ َ

ْشجرهتا أم نحن ال ُ ْ ََ ْ ََ َ َ َمنشؤونـَ ُ ِ ْالق الَف[:  وقوله تعاىل،)٣(]ُ ُ َحب والنوىـِ َ ِّ ََّ[)٤(، 
ِقابل التوب شديد العقابَو[: وقوله َِ َِ ِ ِْ َ ْ َّ ِ ِ[ ()ألهنا مل تستعمل يف هذه ؛ 

النصوص إال مضافة، ويف أخبار عىل غري طريق التسمي، ال مطلقة فال 
 .ز استعامهلا إال عىل الصفة التي وردت عليها يف النصوص الرشعيةجيو

َّفيجب أال يعبد يف التسمية إال السم من األسامء التي سمى اهللا هبا  َ ُ
 فيام ثبت عنه من rًنفسه رصحيا يف القرآن، أو سامه هبا رسوله 

األحاديث، كأسامئه التي يف آخر سورة احلرش، واملذكورة يف أول سورة 
وصىل اهللا عىل نبينا حممد . د، واملنشورة يف سور أخرى من القرآناحلدي

 .وعىل آله وصحبه وسلم
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  الرئيس  نائب رئيس اللجنة  عضو  عضو
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  عبد الرزاق عفيفي  عبد اهللا بن غديان  عبد اهللا بن قعود

ك عىل عبده ورسوله، وخريته من خلقه، وأمينه وصىل اهللا وسلم وبار
عىل وحيه، نبينا وإمامنا حممد بن عبد اهللا، وعىل آله وأصحابه والتابعني هلم 

 .وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم. بإحسان إىل يوم الدين
 .٦٤: سورة الواقعة، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨: سورة الذاريات، اآلية) ٢(
 .٧٢: سورة الواقعة، اآلية) ٣(
 .٩٥: سورة األنعام، اآلية) ٤(
 .٣: سورة غافر، اآلية) ٥(
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  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل
   

  ١٠٠، ٣٢  ٣-١ ] ......ماِلِك يوِم*ِن الرِحيِمالرحم* رب الْعالَِمينالْحمد ِهللا[  -١
  ٢٦  ٥ ]..............................................ِإياك نَستَِعين وِإياك نَعبد[  -٢

 
ُا [  -٣   تَهسيِزىء١٧١  ١٥ ]......................................................  ِبِهم  
٤-  ]ِهللاو هجو لُّواْ فَثَما تُونَمفََأي غِْربالْـمشِْرقُ وِا  الْـم  ..[ ١٦٣  ١١٥  
  ١٦٠  ١١٥ ].......................................... فََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اهللا[  -٥
  ١١٦  ١١٧ ].................... بِديع السمواِت واَألرِض وِإذَا قَضى َأمرا[  -٦
٧-  ]كُون٦٦  ١١٧ ]................................................................. كُن فَي  
  ١٣١  ١١٨ ]..... َأو تَْأِتينَا آيةٌ وقَاَل الَِّذين الَ يعلَمون لَوالَ يكَلِّمنَا اُهللا[  -٨
  ٣٧  ١٤٣ ]..............................................  ِبالنَّاِس لَرُؤوفٌِإن اَهللا[  -٩
  ١٦٣  ١٤٨ ]............................................. وِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو مولِّيها[  -١٠
  ٦٦  ١٤٨ ].ِديرقَ علَى كُلِّ شَيٍء  جِميعا ِإن اَهللاَأين ما تَكُونُواْ يْأِت ِبكُم اُهللا[  -١١
١٢-  ]ن تَطَوماَهللاو ا فَِإنرخَي عِليمع ٨٣  ١٥٨ ].......................... شَاِكر  
  ٨٠  ١٨٦ ]..وِإذَا سَألَك ِعباِدي عنِّي فَِإنِّي قَِريب ُأِجيب دعوةَ الداعِِ[  -١٣
  ١٣١  ١٥٩ ]......... ِإن الَِّذين يكْتُمون ما َأنزلْنَا ِمن الْبينَاِت والْهدى[  -١٤
  ٧١  ٢٣٥ ] يعلَم ما ِفي َأنفُِسكُم فَاحذَروه واعلَمواْواعلَمواْ َأن اَهللا[  -١٥
  ١٢٥  ٢٤٥ ]...........................  يقِْبض ويبسطُ وِإلَيِه تُرجعونواُهللا[  -١٦
  ٦٦  ٢٤٩ ]................ كَم من ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلَبتْ ِفَئةً كَِثيرةً ِبِإذِْن اِهللا[  -١٧
  ٤٢  ٢٥٣ ]لْك الرسُل فَضلْنَا بعضهم علَى بعٍض منْهم من كَلَّم اُهللاِت[  -١٨
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  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل
ـْحي الْقَيوماُهللا[  -١٩   ١٦٤ ،١٠٤، ٣٦  ٢٥٥ ]..............................  الَ ِإلَـه ِإالَّ هو ال
٢٠-  ]الَ نَوِسنَةٌ و الَ تَْأخُذُه١٦  ٢٥٥ ]................................................ م  
  ١٦٥، ٣٨  ٢٥٥ ]................ والَ يِحيطُون ِبشَيٍء من ِعلِْمِه ِإالَّ ِبما شَاء[  -٢١
٢٢-  ]ِظيمالْع ِليالْع وها ومِحفْظُه هُؤودالَ ي٥٦، ٥٥  ٢٥٥ ]....................... و  
  ١٣٩ ،١١٥  ٢٥٧ ]  وِلي الَِّذين آمنُواْ يخِْرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِراُهللا[  -٢٣
  ٩١  ٢٥٨ ]....................................  الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمينواُهللا[  -٢٤
  ١٣٦  ٢٦٤-٢٦٢ ]عون ما ثُم الَ يتِْبالَِّذين ينِفقُون َأموالَـهم ِفي سِبيِل اِهللا[  -٢٥
  ١٣١  ٢٦٦ ]...................  لَكُم اآلياِت لَعلَّكُم تَتَفَكَّرونكَذَِلك يبين اُهللا[  -٢٦
  ١١٧  ٢٦٨ ]........  واِسع عِليمواهللا يِعدكُم مغِْفرةً منْه وفَضالً واُهللا[  -٢٧
  ٩٢  ٢٧٢ ]..........  يهِدي من يشَاءَهللالَّيس علَيك هداهم ولَـِكن ا[  -٢٨
  ١٦٠  ٢٧٢ ]................................. وما تُنِفقُون ِإالَّ ابِتغَاء وجِه اِهللا[  -٢٩
٣٠-  ]ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَونَا عرالَنَا فَانصو١٤٣  ٢٨٦ ]................... َأنتَ م  

 
  ١٠٤  ٢-١ ].......................  ال ِإلَـه ِإالَّ هو الْـحي الْقَيوماُهللا*الم[  -٣١
٣٢-  ]نكلَنَا ِمن لَّد بهتَنَا ويدِإذْ ه دعنَا بنَا الَ تُِزغْ قُلُوببةً رمح٩٨  ٨ ]....ر  
  ١١٦  ٩ ]...... الَ ربنَا ِإنَّك جاِمع النَّاِس ِليوٍم الَّ ريب ِفيِه ِإن اَهللا[  -٣٣
  ١٣٥  ١٦٤ ]......................................  علَى الْـمؤِمِنينلَقَد من اُهللا[  -٣٤
٣٥-  ]ن تَشَاءم لْكلِْك تُْؤِتي الْـمالْـم اِلكم ١٢٦، ١٠٩  ٢٦ ].......... قُِل اللهم  
  ١٠٠  ٣٠ ]..................... ِعباِد رُؤوفُ ِبالْ نَفْسه واُهللاويحذِّركُم اُهللا[  -٣٦
  ٨٣، ٤٠  ٣١ ]..............  فَاتَِّبعوِني يحِببكُم اُهللاقُْل ِإن كُنتُم تُِحبون اَهللا[  -٣٧
  ١٧١  ٥٤ ]........................................................هومكَرواْ ومكَر اللَّ[  -٣٨
  ١٦١، ١٥٩  ٧٣ ]................................................. يِد اِهللاقُْل ِإن الْفَضَل ِب[  -٣٩
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١٧٦ 
  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل
  ١٣٢  ١٠٣ ]......................  لَكُم آياِتِه لَعلَّكُم تَهتَدونكَذَِلك يبين اُهللا[  -٤٠
  ١١٣  ١٢٠ ].... وِإن تَصِبرواْ وتَتَّقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شَيًئا ِإن اَهللا[  -٤١
  ١٣٠  ١٣٨ ]...................................................... هـذَا بيان لِّلنَّاِس[  -٤٢
  ١٤٣  ١٥٠ ]............................  موالَكُم وهو خَير النَّاِصِرينبِل اُهللا[  -٤٣
  ١٤٥  ١٦٠  ].....لْكُم فَمن ذَا  فَالَ غَاِلب لَكُم وِإن يخْذُِإن ينصركُم اُهللا[  -٤٤
ـْمؤِمِنين ِإذْ بعثَ ِفيِهم رسوالً لَقَد من اُهللا[  -٤٥   ١٣٥، ٤٢  ١٦٤ ]...... علَى ال

   
  ٧٥، ٧٤  ١ ].............................................  كَان علَيكُم رِقيباِإن اُهللا[  -٤٦
  ٨٨  ٦ ]....................................................... ِسيبا حوكَفَى ِباِهللا[  -٤٧
  ١٣٢  ٢٦ ] ِليبين لَكُم ويهِديكُم سنَن الَِّذين ِمن قَبِلكُم ويتُوبيِريد اُهللا[  -٤٨
  ٣٣  ٢٦ ]........................................................  عِليم حِكيمواُهللا[  -٤٩
  ٣٣  ٤٣ ]..............................................  كَان عفُوا قَِديراِإن اَهللا[  -٥٠
  ١٤٤  ٤٥ ] نَِصيرا وِليا وكَفَى ِباِهللا َأعلَم ِبَأعداِئكُم وكَفَى ِباِهللاواُهللا[  -٥١
  ٣٧  ٥٨ ].......هِلها وِإذَا  يْأمركُم َأن تَُؤدواْ اَألمانَاِت ِإلَى َأِإن اَهللا[  -٥٢
  ١٦٤  ٥٨ ]..........................................  كَان سِميعا بِصيراِإن اَهللا[  -٥٣
  ١١٥، ١١٤  ٨٥ ]...................................  علَى كُلِّ شَيٍء مِقيتًاوكَان اُهللا[  -٥٤
  ١٣٥  ٩٤ ]......  علَيكُم فَتَبينُواْ ِإن اَهللاُهللاكَذَِلك كُنتُم من قَبُل فَمن ا[  -٥٥
  ١١٣  ١٢٦ ].........  ما ِفي السمواِت وما ِفي اَألرِض وكَان اُهللاوِهللا[  -٥٦
  ٥٨  ١٣٤ ].............................................  سِميعا بِصيراوكَان اُهللا[  -٥٧
  ٨٣  ١٤٧ ]............................................... عِليما شَاِكرا وكَان اُهللا[  -٥٨
  ٤٢  ١٦٤  ]..............................................  موسى تَكِْليماوكَلَّم اُهللا[  -٥٩
  ٣٨، ٢٩  ١٦٦  ]............................................................... َأنزلَه ِبِعلِْمِه[  -٦٠



  فهرس اآليات القرآنية- ١

  

١٧٧ 
  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل
  ١٢٥  ١٧١ ]...... ِإله واِحد سبحانَه َأن يكُون لَه ولَد لَّه ما ِإنَّما اُهللا[  -٦١

   
  ٤٢  ٤ ].......................................... تُعلِّمونَهن ِمما علَّمكُم اُهللا[  -٦٢
  ١٣٢  ١٦-١٥ ]..... يهِدي ِبِه اُهللا* نُور وِكتَاب مِبينقَد جاءكُم من اِهللا[  -٦٣
  ١٢٠  ٥٠ ].....................  حكْما لِّقَوٍم يوِقنُونومن َأحسن ِمن اِهللا[  -٦٤
  ٤٠  ٥٤ ]......................  ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونَهفَسوفَ يْأِتي اُهللا[  -٦٥
  ٤٣،  ٢٠  ٦٤ ]...غْلُولَةٌ غُلَّتْ َأيِديِهم ولُِعنُواْ ِبما موقَالَِت الْيهود يد اِهللا[  -٦٦
٦٧-  ]ْؤفَكُونَأنَّى ي انظُر اِت ثُماآلي ملَه نيفَ نُبكَي ١٣٢  ٧٥ ]....... انظُر  
  ٤٠  ١١٩ ]....................................  عنْهم ورضوا عنْهرِضي اُهللا[  -٦٨

   
  ١٢٩  ١٧ ]..............  هو ِبضر فَال كَاِشفَ لَه ِإالّوِإن يمسسك اُهللا[  -٦٩
٧٠-  ]الْخَِبير ِكيمالْح وهاِدِه وقَ ِعبفَو الْقَاِهر وه٨٦، ٦٨، ٦٠  ١٨ ]............... و  
٧١-  ]ِمَل ِمنكُمن عم ةَ َأنَّهمحلَى نَفِْسِه الرع كُمبر ٨٤  ٥٤ ]....... كَتَب  
٧٢-  ]اِسِبينالْح عرَأس وهو كْمالْح ٨٨  ٦٢ ]............................ َأالَ لَه  
٧٣-  ] ِقكُمن فَوا مذَابع كُملَيثَ ععبلَى َأن يع الْقَاِدر و٦٤  ٦٥ ]..قُْل ه  
  ١٧٢  ٩٥ ]................................................. فَاِلقُ الْـحب والنَّوى[  -٧٤
  ١٦٤  ٩٥ ].............................................. يخِْرج الْحي ِمن الْميِت[  -٧٥
  ٧٨، ١٧  ١٠٣ ].الَّ تُدِركُه اَألبصار وهو يدِرك اَألبصار وهو اللَِّطيفُ الْخَِبير[  -٧٦
  ٩٣  ١١٤ ]...ا وهو الَِّذي َأنَزَل ِإلَيكُم الِْكتَاب مفَصالً َأبتَِغي حكَمَفَغَير اِهللاأ[  -٧٧
  ٩٢، ٩١  ١١٥ ]...........الَّ مبدِل ِلكَِلماِتِه وتَمتْ كَِلمتُ ربك ِصدقًا وعدالً[  -٧٨
  ١٠٨  ١٦٤ ].................  َأبِغي ربا وهو رب كُلِّ شَيٍءقُْل َأغَير اِهللا[  -٧٩
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  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل

   
  ٤١  ٢٢ ].......................................................... ونَاداهما ربهما[  -٨٠
٨١-  ] طَنا بما وِمنْه را ظَهاِحشَ مالْفَو يبر مرا ح١٢  ٣٣ ]..قُْل ِإنَّم  
  ٩٠  ٤٣ ].......................................  الَِّذي هدانَا ِلهذَاالْـحمد ِهللا[  -٨٢
  ٩٩  ٥٦ ]........................  قَِريب من الْـمحِسِنينِإن رحمتَ اِهللا[  -٨٣
  ٩٢  ٨٧ ]..  بينَنَا وهو خَير الْـحاِكِمينفَاصِبرواْ حتَّى يحكُم اُهللا[  -٨٤
  ٤٢  ١٤٣ ].......................... مه ربهولَما جاء موسى لِميقَاِتنَا وكَلَّ[  -٨٥
  ٤٣  ١٥٠ ].............. ولَـما رجع موسى ِإلَى قَوِمِه غَضبان َأِسفًا[  -٨٦
  ٩٩  ١٥٧-١٥٦ ]...فَسَأكْتُبها ِللَِّذين يتَّقُون ويْؤتُون الزكَـاةَ والَِّذين هم [  -٨٧
  ١٠٠ ،٩٨، ٣٢  ١٥٦ ]......  شَيٍء فَسَأكْتُبها ِللَِّذين يتَّقُونورحمِتي وِسعتْ كُلَّ[  -٨٨
٨٩-  ]لُونمعا كَانُواْ يم نوزجيآِئِه سمِفي َأس ونلِْحدي واْ الَِّذينذَر٢٩  ١٨٠ ]و  

ـْحسنَى فَادعوه ِبهاوِهللا[  -٩٠   ١٨٠ ]...........................  اَألسماء ال
٥٠ ،٣٠، ١٩، ٤، 

١٦٥ ،١١٩ ،
١٦٩ ،١٦٦  

  ١٤٠  ١٩٦ ] الَِّذي نَزَل الِْكتَاب وهو يتَولَّى الصاِلِحينِإن وِليـي اُهللا[  -٩١

   
  ٤١  ٣٠ ].................................................. ويمكُرون ويمكُر اُهللا[  -٩٢
  ١٤٥، ١٤٣  ٤٠ ]....  موالَكُم ِنعم الْـمولَى وِنعم النَِّصيرفَاعلَمواْ َأن اَهللا[  -٩٣
  ٨٩  ٦٤ ].....  ومِن اتَّبعك ِمن الْمْؤِمِنينيا َأيها النَِّبي حسبك اُهللا[  -٩٤
  ٤٠  ٦٧ ]... عِزيز حِكيم يِريد اآلِخرةَ واُهللاتُِريدون عرض الدنْيا واُهللا[  -٩٥
  ٦١، ٦٠  ٧٥ ]..............................................  ِبكُلِّ شَيٍء عِليمِإن اَهللا[  -٩٦

   
  ١٥٢  ١٥-١٤ ] ِبَأيِديكُم ويخِْزِهم وينصركُم علَيِهم قَاِتلُوهم يعذِّبهم اُهللا[  -٩٧
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  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل
  ٧٤  ١٠٤ ]... التَّوبةَ عن ِعباِدِه ويْأخُذُ  هو يقْبُلَألَم يعلَمواْ َأن اَهللا[  -٩٨
  ١٣٢  ١١٥ ] ِليِضلَّ قَوما بعد ِإذْ هداهم حتَّى يبين لَهم وما كَان اُهللا[  -٩٩
١٠٠- ] ِنتُّما عِه ملَيع ِزيزع َأنفُِسكُم نوٌل مسر كُماءج ٣٧  ١٢٨ ]....لَقَد  

   
ـَاِت يهِديِهم ربهم بإيمانهمِن اإ[ -١٠١   ٩٠  ٩ ]لَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلح
  ١١٨  ٣٢ ].  ربكُم الْـحقُّ فَماذَا بعد الْـحقِّ ِإالَّ الضالَُلفَذَِلكُم اُهللا[ -١٠٢
١٠٣- ] ِشفَاءو كُمبن رِعظَةٌ موتْكُم ماءج قَد ا النَّاسها َأي١٤٩  ٥٧ ]....ي  
  ١٥٠  ٥٨ ]....... وِبرحمِتِه فَِبذَِلك فَلْيفْرحواْ هو خَير قُْل ِبفَضِل اِهللا[ -١٠٤
  ١٦  ٦١ ]............................ وما يعزب عن ربك ِمن مثْقَاِل ذَرٍة[ -١٠٥
  ٦٤  ٦٥  ].....................................................  جِميعاِإن الِعزةَ ِهللا[ -١٠٦

   
  ١٠٣  ٦ ]..............  ِرزقُهاوما ِمن دآبٍة ِفي اَألرِض ِإالَّ علَى اِهللا[ -١٠٧
  ١٦٠  ٣٧ ]................................................. واصنَِع الْفُلْك ِبَأعيِننَا[ -١٠٨
١٠٩- ]وِديـْج   ٤٣  ٤٤  ]........................................... واستَوتْ علَى ال
١١٠- ]ِتكُمةً ِإلَى قُوقُو كُمِزدي٣٩  ٥٢  ].............................................. و  
  ١٢٠، ٩٤  ٥٦  ]..................................... ِإن ربي علَى ِصراٍط مستَِقيٍم[ -١١١
١١٢- ]بر ِفيظٌِإنٍء حكُلِّ شَي لَى٧٦ ٥٧ ].................................... ي ع  
١١٣- ]ِجيبم ي قَِريببر ٨١  ٦١  ]................................................. ِإن  
١١٤- ] وهتَغِْفرا فَاسِفيه كُمرمتَعاسِض واَألر نَأنشََأكُم م و٧٩  ٦١ ]..ه  
١١٥- ]ِإنِزيزالْع الْقَِوي وه كب٦٤  ٦٦ ]..........................................  ر  
  ٥٨  ٧٣ ]  وبركَاتُه علَيكُم َأهَل الْبيِت ِإنَّه حِميد مِجيدرحمتُ اِهللا[ -١١٦
١١٧- ]و ِحيمي ربر ِه ِإنواْ ِإلَيتُوب ثُم كُمبواْ رتَغِْفراسوود٨٢  ٩٠ ]... د  
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١١٨- ]ِريدا ياٌل لِّـمفَع كبر ١١٧  ١٠٧ ]............................................ ِإن  

   
ـْمِلك اْئتُوِني ِبِه[ -١١٩   ٣٨  ٥٠  ]............................................. وقَاَل ال
  ١٦٦، ٣٨  ٥١ ]..................................................... قَالَِت امرَأةُ الْعِزيِز[ -١٢٠
١٢١- ] ها كَلَّمِلنَفِْسي فَلَم هتَخِْلصاْئتُوِني ِبِه َأس ِلكـْم   ٤٢  ٥٤ ].وقَاَل ال
١٢٢- ]ِليمقَ كُلِّ ِذي ِعلٍْم عفَو٣٩  ٧٦  ]............................................ و  

   
  ٩٠  ٧  ]............................................................ لِّ قَوٍم هاٍدوِلكُ[ -١٢٣
١٢٤- ] وه نمِبِه و رهن جمَل والْقَو رَأس ننكُم مم اءو٥٩  ١٠ ]....س  
ـْمتَعاِل[ -١٢٥   ٥٥  ٩ ]....................... عاِلم الْغَيِب والشَّهادِة الْكَِبير ال
١٢٦- ]ارالْقَه اِحدالْو وهٍء و١١١، ٨٦  ١٦ ]................ قُِل اهللا خَاِلقُ كُلِّ شَي  

   
  ١٣٥  ١١ ]................  يمن علَى من يشَاء ِمن ِعباِدِهولَـِكن اَهللا[ -١٢٧
  ١٣٤  ٣٤ ]...نسان لَظَلُوم كَفَّار الَ تُحصوها ِإن اِإلوِإن تَعدواْ ِنعمتَ اِهللا[ -١٢٨
  ٥٩  ٣٩ ].............................................. ِإن ربي لَسِميع الدعاِء[ -١٢٩

   
١٣٠- ] ِليمالْـخَالَّقُ الْع وه كبر ١١٢  ٨٦ ].......................................ِإن  

   
  ١٠٠  ٥٣ ] ثُم ِإذَا مسكُم الضر فَِإلَيِه تَجَأرونِبكُم من نِّعمٍة فَِمن اِهللاوما [ -١٣١
  ١٠٠، ٩٩  ٥٣  ]........................................ وما ِبكُم من نِّعمٍة فَِمن اِهللا[ -١٣٢
١٣٣- ]لَىثَُل اَألعهللا الْـم١٢١  ٦٠  ]................................................... و  
  ٧٢  ٦١ ] النَّاس ِبظُلِْمِهم ما تَرك علَيها ِمن دآبٍةولَو يَؤاِخذُ اُهللا[ -١٣٤



  فهرس اآليات القرآنية- ١

  

١٨١ 
  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل
  ١٥٤  ٦٩-٦٨ ]....وَأوحى ربك ِإلَى النَّحِل َأِن اتَِّخِذي ِمن الِْجباِل بيوتًا [ -١٣٥
  ٩٢  ٩٠ ].................................... ِن يْأمر ِبالْعدِل واِإلحساِإن اَهللا[ -١٣٦
  ٩٢  ١٠٧ ]ذَِلك ِبَأنَّهم استَحبواْ الْـحياةَ الْدنْيا علَى اآلِخرِة وَأن اهللا[ -١٣٧

   
  ٤٣  ٢٩ ]والَ تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُِقك والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِط[ -١٣٨
١٣٩- ]والْفَُؤادو رصالْبو عمالس ِإن ِبِه ِعلْم لَك سا لَي١٢  ٣٦ ]الَ تَقْفُ م  
  ١١٨  ٨١ ]وقُْل جاء الْـحقُّ وزهقَ الْباِطُل ِإن الْباِطَل كَان زهوقًا[ -١٤٠
١٤١- ]ْؤِمِنينةٌ لِّلْممحرو ِشفَاء وا هآِن مالْقُر ُل ِمننُنَز١٥٣، ١٥٠  ٨٢ ]...... و  
  ١٦٥، ٣٩  ٨٥ ]..................................... وما ُأوِتيتُم من الِْعلِْم ِإالَّ قَِليالً[ -١٤٢
  ٩٧  ١١١ ]ولَم يكُن لَّه شَِريك  الَِّذي لَم يتَِّخذْ ولَداوقُِل الْـحمد ِهللا[ -١٤٣

   
  ١٩  ٢٧ ].......................................... ولَن تَِجد ِمن دوِنِه ملْتَحدا[ -١٤٤
١٤٥- ]كْفُرفَلْي ن شَاءمْؤِمن وفَلْي ن شَاءفَم كُمبقُّ ِمن رقُِل الْـح١١٨  ٢٩ ]..و  
  ٦٤  ٤٥ ]................................  علَى كُلِّ شَيٍء مقْتَِدراوكَان اُهللا[ -١٤٦
١٤٧- ]م مهاءرو كَاناوبِفينٍَة غَصْأخُذُ كُلَّ سي ٣٨  ٧٩ ]................. ِلك  

   
  ٤١  ٥٢ ]........... ونَادينَاه ِمن جاِنِب الطُّوِر اَأليمِن وقَربنَاه نَِجيا[ -١٤٨
  ١١٩  ٦٥ ]....................................................... هْل تَعلَم لَه سِميا[ -١٤٩

   
  ٣٢، ٣١  ٥ ]..................................... الرحمن علَى الْعرِش استَوى[ -١٥٠
  ١٣٥  ٣٧ ]........................................ ولَقَد منَنَّا علَيك مرةً ُأخْرى[ -١٥١
١٥٢- ] نَعِلتُصنِّي وةً مبحم كلَيتُ عَألْقَيِنيويلَى ع١٦٠  ٣٩ ]............ ع  
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١٨٢ 
  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل
  ١٠١، ٨٩  ٥٠ ].................. ربنَا الَِّذي َأعطَى كُلَّ شَيٍء خَلْقَه ثُم هدى[ -١٥٣
  ٧٧  ٥٠ ].................................. َأعطَى كُلَّ شَيٍء خَلْقَه ثُم هدى[ -١٥٤
١٥٥- ]آمو ن تَابلِّم ِإنِّي لَغَفَّارىوتَداه ا ثُماِلحِمَل صعو ٧٢  ٨٢ ].. ن  
  ٥٥  ١١٠ ]................................................ والَ يِحيطُون ِبِه ِعلْما[ -١٥٦
  ١٠٤  ١١١ ]. وعنَِت الْوجوه ِللْحي الْقَيوِم وقَد خَاب من حمَل ظُلما[ -١٥٧

   
  ٦١  ٢٢ ]............................. لَفَسدتَاِهما آلهةٌ ِإالّ اُهللالَو كَان ِفي[ -١٥٨
١٥٩- ]َألُونسي مهُل وفْعا يمَأُل عس٨٤  ٢٣ ]..................................ال ي  
١٦٠- ]نَفْس ِة فَال تُظْلَمامِم الِْقيوطَ ِليالِْقس اِزينوالْـم عنَض٩٣  ٤٧ ].و  
١٦١- ]ِرنَايِبَأم وند٩٠  ٧٣ ]..............................................................ه  

   
  ١٤٥  ١٥ ]..... ِفي الدنْيا واآلِخرِةمن كَان يظُن َأن لَّن ينصره اُهللا[ -١٦٢
  ١٢٧  ١٨ ]................................... فَما لَه ِمن مكِْرٍمومن يِهِن اُهللا[ -١٦٣
  ٥٧  ٣٠ ]....... فَهو خَير لَّه ِعند ربِهذَِلك ومن يعظِّم حرماِت اِهللا[ -١٦٤
  ٥٧  ٣٢ ]...... فَِإنَّها ِمن تَقْوى الْقُلُوِبذَِلك ومن يعظِّم شَعاِئر اِهللا[ -١٦٥
  ١٤٠، ٧٧  ٣٨ ]..................................... يداِفع عِن الَِّذين آمنُواِإن اَهللا[ -١٦٦
  ١٤٧، ١٤٥  ٤١-٤٠ ]............. لَقَِوي عِزيز من ينصره ِإن اَهللاولَينصرن اُهللا[ -١٦٧
  ٨٩  ٥٤ ]........... لَـهاِد الَِّذين آمنُوا ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍموِإن اَهللا[ -١٦٨
  ٧٢  ٦٠ ]......................................................رِإن اهللا لَعفُو غَفُو[ -١٦٩
  ١١٨  ٦٢ ]...... هو الـحقُّ وَأن ما يدعون ِمن دوِنِهذَِلك ِبَأن اَهللا[ -١٧٠
  ١٤٢  ٧٨ ] هو موالكُمفََأِقيموا الصالةَ وآتُوا الزكَاةَ واعتَِصموا ِباِهللا[ -١٧١
  ١٤٥  ٧٨ ]..... هو موالكُم فَِنعم الْـمولَى وِنعم النَِّصير ِباِهللاواعتَِصموا[ -١٧٢
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١٨٣ 
  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل

   
  ٤٣  ٢٨ ].......................فَِإذَا استَويتَ َأنتَ ومن معك علَى الْفُلِْك[ -١٧٣
  ١٦١، ١٥٩  ٨٨ ]......................................قُْل من ِبيِدِه ملَكُوتُ كُلِّ شَيٍء[ -١٧٤
  ٦١  ٩١ ]...... ِمن ولٍَد وما كَان معه ِمن ِإلٍَه ِإذًا لَّذَهب كُّلما اتَّخَذَ اُهللا[ -١٧٥
  ١٠٨  ١١٦ ] الْـمِلك الْـحقُّ ال ِإلَه ِإالّ هو رب الْعرِش الْكَِريِمفَتَعالَى اُهللا[ -١٧٦

   
  ١٣٢  ١٨ ]......................... عِليم حِكيم اآلياِت واُهللا لَكُمويبين اُهللا[ -١٧٧
  ١٢٥  ١٩ ]..ن الَِّذين يِحبون َأن تَِشيع الْفَاِحشَةُ ِفي الَِّذين آمنُواإِ[ -١٧٨
  ١٣١، ١١٨  ٢٥ ] هو الْحقّ ِدينَهم الْحقَّ ويعلَمون َأن اَهللايومِئٍذ يوفِّيِهم اُهللا[ -١٧٩
  ١٠٥  ٣٥ ].... نُور السمواِت واَألرِض مثَُل نُوِرِه كَِمشْكَاٍة ِفيهااُهللا[ -١٨٠
  ١٠٦  ٣٥ ].......................................... ِلنُوِرِه من يشَاءيهِدي اُهللا[ -١٨١

   
  ١٤٤، ٨٩  ٣١ ]...........................................وكَفَى ِبربك هاِديا ونَِصيرا[ -١٨٢
  ٣٢  ٥٩ ]........ثُم استَوى علَى الْعرِش الرحمن فَاسَأْل ِبِه خَِبيرا[ -١٨٣

   
  ١٥٥، ١٠١  ٨٠-٧٨ ].*والَِّذي هو يطِْعمِني ويسِقيِن*الَِّذي خَلَقَِني فَهو يهِديِن[ -١٨٤
١٨٥- ]ِحيمالر ِزيزالْع وـَه   ٣٣  ١٩١ ]....................................وِإن ربك ل
١٨٦- ]تَقُوم ِحين اكراِج*الَِّذي يِفي الس كتَقَلُّبوِدين*وه ٦٠  ٢٢٠-٢١٨ ]..ِإنَّه  

   
١٨٧- ]اِلـِحينالص اِدكِفي ِعب ِتكمحِخلِْني ِبرَأد٩٩  ١٩ ]....................و  
١٨٨- ]ي غَِنيبر فَِإن ن كَفَرمِلنَفِْسِه و شْكُرا يفَِإنَّم ن شَكَرم١٠٠  ٤٠ ]و  
ـْمضطَر ِإ[ -١٨٩   ٨١  ٦٢ ]...................................ذَا دعاهَأمن يِجيب ال
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١٨٤ 
  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل
  ١٢٠  ٨٨ ]..................................... الَِّذي َأتْقَن كُلَّ شَيٍءصنْع اِهللا[ -١٩٠

   
  ١٣٥  ٥ ]........ونُِريد َأن نَّمن علَى الَِّذين استُضِعفُوا ِفي اَألرِض[ -١٩١
  ٩٠  ٥٦ ]..............................................هِدي من َأحببتَِإنَّك ال تَ[ -١٩٢
١٩٣- ]نَاِديِهمي موي٤١  ٦٢ ]...............................................................و  

   
  ٩٠  ٦٩ ].............................والَِّذين جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم سبلَنَا[ -١٩٤

   
  ١٤٥  ٥-٤ ]..... ينصر من يشَاءويومِئٍذ يفْرح الْمْؤِمنُون ِبنَصِر اِهللا[ -١٩٥
١٩٦- ]يالْح تَ ِمنيالْم خِْرجيِت ويالْم ِمن يالْح خِْرج٣٦  ١٩ ].........ي  
ـْخَلْقَ ثُ[ -١٩٧   ١١٦، ٦٥  ٢٧ ]......م يِعيده وهو َأهون علَيِهوهو الَِّذي يبدُأ ال
١٩٨- ]ْؤِمِنينـْم   ١٤٥، ٨٤  ٤٧ ]...............................وكَان حقا علَينَا نَصر ال
  ١٦٥، ٣٩  ٥٤ ]اهللا الَِّذي خَلَقَكُم من ضعٍف ثُم جعَل ِمن بعِد ضعٍف قُوةً[ -١٩٩

   
٢٠٠- ]ٍةماِحدِإالّ كَنَفٍْس و ثُكُمعال بو ٦٥  ٢٨ ]...........................ا خَلْقُكُم  

   
٢٠١- ]ٍء خَلَقَهكُلَّ شَي نس١٢٠  ٧ ]........................................الَِّذي َأح  
٢٠٢- ]لُونمعا كَانُوا يِبم اءز٤١  ١٧ ]...............................................ج  
٢٠٣- ]ونتَوسفَاِسقًا ال ي ن كَانْؤِمنًا كَمم ن كَان٣٨  ١٨ ]...............َأفَم  
  ٩٠  ٢٤ ].................................وجعلْنَا ِمنْهم َأِئمةً يهدون ِبَأمِرنَا[ -٢٠٤

   
ـْمْؤِمِنين رِحي[ -٢٠٥   ٣١  ٤٣ ]............................................ماوكَان ِبال
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  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل

   
٢٠٦- ]الْفَتَّاح وهقِّ ونَنَا ِبالْـحيب فْتَحي نَا ثُمبنَنَا ريب عمجِليم قُْل ي١٠٢  ٢٦ ]ُالْع  

   
  ١٠٢  ٢ ]........... ِللنَّاِس ِمن رحمٍة فَال ممِسك لَـهاما يفْتَِح اُهللا[ -٢٠٧
  ٧٢  ٤٥  ] النَّاس ِبما كَسبوا ما تَرك علَى ظَهِرهاولَو يَؤاِخذُ اُهللا[ -٢٠٨
  ١٢٧  ١٠ ]..........................من كَان يِريد الِْعزةَ فَلله الِْعزةُ جِميعا[ -٢٠٩
  ٢٩  ١٠ ]......................................................... الِْعزةُ جميعاًفَللِه[ -٢١٠
  ١٦٦  ١٥ ].............................................. هو الْغَِني الْـحِميدواُهللا[ -٢١١
  ٦٧، ٦٢  ١٥ ]...... هو الْغَِني واُهللايا َأيها النَّاس َأنتُم الْفُقَراء ِإلَى اِهللا[ -٢١٢
  ٥٦  ٤١ ]................. واَألرض َأن تَزوال يمِسك السمواِتِإن اَهللا[ -٢١٣

   
ـَهم ِمما عِملَتْ َأيِدينَا َأنْعاما[ -٢١٤   ٤١  ٧١ ]........َأولَم يروا َأنَّا خَلَقْنَا ل

   
  ٦٦  ٩٦ ].............................................. خَلَقَكُم وما تَعملُونواُهللا[ -٢١٥
  ٣٧  ١٠١ ].....................................................فَبشَّرنَاه ِبغُالٍم حِليٍم[ -٢١٦
٢١٧- ]ونارهى ووسلَى منَنَّا عم لَقَد١٣٥  ١١٤  ]..................................و  

   
  ٣٩  ١٧ ]............................................واذْكُر عبدنَا داود ذَا اَأليِد[ -٢١٨

   
  ١١٧  ٣٦ ].................................................. ِبكَاٍف عبدهَألَيس اُهللا[ -٢١٩
  ٧٣  ٥٣  ].....قُْل يا ِعباِدي الَِّذين َأسرفُوا علَى َأنفُِسِهم ال تَقْنَطُوا[ -٢٢٠
  ١١٥  ٦٢ ]............ٍء وهو علَى كُلِّ شَيٍء وِكيٌل خَاِلقُ كُلِّ شَيُهللا[ -٢٢١
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  ٥٦  ٦٧ ]....... حقَّ قَدِرِه واَألرض جِميعا قَبضتُهوما قَدروا اَهللا [ -٢٢٢

   
  ٨٦  ١٦ ]............. ِمنْهم شَيءيوم هم باِرزون ال يخْفَى علَى اِهللا[ -٢٢٣
٢٢٤- ]و١٧٢  ٣ ]...........................................ِب شَِديِد الِْعقَاِبقَاِبِل التَّو  
  ٩٨  ٧ ].............................ربنَا وِسعتَ كُلَّ شَيٍء رحمةً وِعلْما[ -٢٢٥
ـَمقْتُ اِهللا[ -٢٢٦   ٤٠  ١٠ ]... َأكْبر ِمن مقِْتكُمِإن الَِّذين كَفَروا ينَادون ل
  ٥٨  ١٢  ]...... وحده كَفَرتُم وِإن يشْرك ِبِهذَِلكُم ِبَأنَّه ِإذَا دِعي اُهللا[ -٢٢٧
٢٢٨- ]وردا تُخِْفي الصمِن ويخَاِئنَةَ اَألع لَمع٦٠  ١٩  ].........................ي  
  ١٦٦، ٣٨  ٣٥  ]..................... علَى كُلِّ قَلِْب متَكَبٍر جباٍركَذَِلك يطْبع اُهللا[ -٢٢٩
٢٣٠- ]مويا ونْياِة الدينُوا ِفي الْـحآم الَِّذينلَنَا وسر ر١٤٥  ٥١ ].ِإنَّا لَنَنص  
٢٣١- ]لَكُم تَِجبوِني َأسعاد كُمبقَاَل ر٨٠  ٦٠ ]...................................و  
  ٣٩  ٨٣ ].........................................فَِرحوا ِبما ِعندهم من الِْعلِْم[ -٢٣٢

   
  ١١٤  ١٠ ]........................................................وقَدر ِفيها َأقْواتَها[ -٢٣٣
  ٣٩  ١٥  ]......... الَِّذي خَلَقَهم هو َأشَد ِمنْهم قُوةًَأولَم يروا َأن اَهللا[ -٢٣٤
  ١٥١، ١٥٠  ٤٤ ]................................. هو ِللَِّذين آمنُوا هدى وِشفَاءقُْل[ -٢٣٥

   
٢٣٦- ]ِقِهنِمن فَو نتَفَطَّراتُ يومالس ٥٦  ٥  ]...............................تَكَاد  
  ١٣٨  ٩ ] وهو يحِيي  هو الْوِليَأِم اتَّخَذُوا ِمن دوِنِه َأوِلياء فَاُهللا[ -٢٣٧
  ١٤٤ ،١٤٢، ١٣٨  ١١  ].......................لَيس كَِمثِْلِه شَيء وهو السِميع البِصير[ -٢٣٨
  ٧٨  ١٩ ]............. لَِطيفٌ ِبِعباِدِه يرزقُ من يشَاء وهو الْقَِوياُهللا[ -٢٣٩
٢٤٠- ]عثَ ِمن بُل الْغَينَزالَِّذي ي وهوتَهمحر نشُريا قَنَطُوا و١٣٩  ٢٨ ]ِد م  



  فهرس اآليات القرآنية- ١

  

١٨٧ 
  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل
  ٩٠  ٥٢ ]..................................وِإنَّك لَتَهِدي ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم[ -٢٤١

   
  ٤٣  ١٣ ]..................................................ِلتَستَووا علَى ظُهوِره[ -٢٤٢

   
ـْمتَِّقينن الظَّاِلِمين بعضهم َأوِلياء بعٍض واُهللاوِإ[ -٢٤٣   ١٣٩  ١٩ ] وِلي ال

   
٢٤٤- ]مالَـهب ِلحصيو ِديِهمهي٩٠  ٥  ]............................................س  
  ١٤٥  ٧ ].....يثَبتْ ينصركُم ويا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإن تَنصروا اَهللا[ -٢٤٥
  ١٤٣  ١١  ]. مولَى الَِّذين آمنُوا وَأن الْكَاِفِرين ال مولَىذَِلك ِبَأن اَهللا[ -٢٤٦
  ٩٠  ١٧ ]...........................................والَِّذين اهتَدوا زادهم هدى[ -٢٤٧

   
  ٤٣  ٦ ]...................................................... علَيِهموغَِضب اِهللا[ -٢٤٨
  ١٦١، ١٥٩  ١٠ ]....................................................... فَوقَ َأيِديِهميد اِهللا[ -٢٤٩
  ١٢٩  ١١  ]........ شَيًئا ِإن َأراد ِبكُم ضراقُْل فَمن يمِلك لَكُم من اِهللا[ -٢٥٠

   
  ١٣٦  ١٧ ] .....يمنُّون علَيك َأن َأسلَموا قُل لَّا تَمنُّوا علَي ِإسالمكُم[ -٢٥١
ـْحجراِت َأكْثَرهم ال[ -٢٥٢   ٤١  ٤ ].......ِإن الَِّذين ينَادونَك ِمن وراِء ال

   
  ١٦  ٣٨ ]....................................................وما مسنَا ِمن لُّغُوٍب[ -٢٥٣

   
  ٣٧  ٢٨ ].....................................................وبشَّروه ِبغُالٍم عِليٍم[ -٢٥٤



  فهرس اآليات القرآنية- ١

 

١٨٨ 
  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل
٢٥٥- ]ونوِسعِإنَّا لَـمٍد وا ِبَأينَاهنَيب اءمالس١٥٩ ،٣٩  ٤٧  ].........................و، 

١٧١، ١٦١  
  ١٧٢  ٤٨ ].........................اِهدونمـفَِنعم الْ[ -٢٥٦

ـْمِتينِإن اَهللا[ -٢٥٧ ، ٦٤، ٣٩، ٢٩  ٥٨  ].......................... هو الرزاقُ ذُو الْقُوِة ال
١٦٥، ١٠٣  

   
  ١٣٥  ٢٧  ]........................... علَينَا ووقَانَا عذَاب السموِمفَمن اُهللا[ -٢٥٨
٢٥٩- ]ِحيمالر رالْب وه ِإنَّه وهعُل نَد٩٨  ٢٨ ]....................ِإنَّا كُنَّا ِمن قَب  
  ١٦٠  ٤٨ ].................................واصِبر ِلـحكِْم ربك فَِإنَّك ِبَأعيِننَا[ -٢٦٠

   
ـَغِْفرِة[ -٢٦١   ٧٣  ٣٢  ].............................................إن ربك واِسع الم
  ٦٦  ٤٨ ]..................................................وَأنَّه هو َأغْنَى وَأقْنَى[ -٢٦٢

   
متَِّقين ِفي جنَّاٍت ونَهٍرإ[ -٢٦٣   ١٠٨، ٦٤  ٥٥-٥٤ ]ِفي مقْعِد ِصدٍق ِعند مِليٍك*ِن الـْ

   
٢٦٤- ] نمحالر * آنالْقُر لَّمع *انخَلَقَ اِإلنس*انيالْب هلَّم٤٢  ٤-١  ] ع  
  ١٦٠  ٢٧  ]........................ويبقَى وجه ربك ذُو الْـجالِل واِإلكْراِم[ -٢٦٥
  ١١٦  ٧٨ ].........................بارك اسم ربك ِذي الْـجالِل واِإلكْراِمت[ -٢٦٦

 
٢٦٧- ]ونَهعرتَز ون َأَأنتُماِرعالز ننَح ١٧١  ٦٤ ].................................َأم  
٢٦٨- ]ننَح ا َأمتَهرشَج َأنشَْأتُم ـالْ َأَأنتُمنِشُؤون١٧٢  ٧٢ ]...................م  

   
٢٦٩- ]ْأسِفيِه ب ِديدلْنَا الْـحَأنزِللنَّاِسو نَاِفعمو ١٤٦  ٢٥ ]............ شَِديد  



  فهرس اآليات القرآنية- ١

  

١٨٩ 
  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل
٢٧٠- ]اِطنالْبو الظَّاِهرو اآلِخرُل واَألو و٥٣  ٣ ].............................ه  

   
  ٥٩  ١ ]...... قَوَل الَِّتي تُجاِدلُك ِفي زوِجها وتَشْتَِكيقَد سِمع اُهللا[ -٢٧١
٢٧٢- ] وَلِإذَا نَاجسالر تُم٤١  ١٢  ].....................................................ي  
  ٧٥  ٦ ]........................................... علَى كُلِّ شَيٍء شَِهيدواُهللا[ -٢٧٣
  ٤١  ٩  ]........................ِإذَا تَنَاجيتُم فَال تَتَنَاجوا ِباِإلثِْم والْعدواِن[ -٢٧٤

  

، ٩٤، ٨٧، ٣٨  ٢٣  ]............ الَِّذي ال ِإلَه ِإال هو الْـمِلك الْقُدوس السالمهو اُهللا[ -٢٧٥
١١٢  

  ١١٢  ٢٤  ] الخَاِلقُ الْباِرُئ المصور لَه اَألسماء الْـحسنَىهو اُهللا[ -٢٧٦

   
  ٦٤، ٣٣  ٧ ].........................................ر رِحيم غَفُو قَِدير واُهللاواُهللا[ -٢٧٧

   
  ١٤٦  ١٤  ].........................................................ِكُونُوا َأنصار اهللا[ -٢٧٨

   
  ١٢٧  ٨ ]................................... الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمْؤِمِنينوِهللا[ -٢٧٩

   
  ٣٣  ٦ ].......................................................... غَِني حِميدواُهللا[ -٢٨٠
٢٨١- ]ْؤِمن ِباِهللا ون يِد قلبهمه٩٠  ١١ ]........................................... ي  
  ٨٣  ١٧ ]...اِعفْه لَكُم ويغِْفر لَكُم قَرضا حسنًا يضِإن تُقِْرضوا اَهللا[ -٢٨٢

   
  ١٤٤  ٢ ] موالكُم وهو الْعِليم لَكُم تَِحلَّةَ َأيماِنكُم واُهللاقَد فَرض اُهللا[ -٢٨٣



  فهرس اآليات القرآنية- ١

 

١٩٠ 
  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل
  ٤٢  ٣  ]..وِإذْ َأسر النَِّبي ِإلَى بعِض َأزواِجِه حِديثًا فَلَما نَبَأتْ ِبِه[ -٢٨٤
  ١٦٢، ١٤٤  ٤ ] فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما وِإن تَظَاهرا علَيِهتَتُوبا ِإلَى اِهللاِإن [ -٢٨٥

   
٢٨٦- ]تَكِْثرنُن تَسال تَم١٣٦  ٦  ].........................................................و  

   
  ١٦٤، ٣٧  ٢ ].......اٍج نَّبتَِليِه فَجعلْنَاهِإنَّا خَلَقْنَا اِإلنسان ِمن نُّطْفٍَة َأمشَ[ -٢٨٧
  ٤٠  ٣٠-٢٩  ].......وما*ِإن هِذِه تَذِْكرةٌ فَمن شَاء اتَّخَذَ ِإلَى ربِه سِبيالً[ -٢٨٨
  ١٦٠  ٩  ].................................................ِِإنَّما نُطِْعمكُم ِلوجِه اهللا[ -٢٨٩

   
٢٩٠- ]ونالْقَاِدر منَا فَِنعر٤٨  ٢٣ ]..................................................فَقَد  

   
٢٩١- ]تَِقيمسَأن ي ِمنكُم ن شَاءِلم*شَاءِإالّ َأن ي ا تَشَاُؤونم٣٩  ٢٩-٢٨ ] اُهللاو  

   
٢٩٢- ]لُونا تَفْعم ونلَمع٧٦  ١٢  ].......................................................ي  

   
٢٩٣- ]وددالْو الْغَفُور وه٨٢  ١٤ ].....................................................و  
٢٩٤- ] ِجيدِش الْـمرِريد* ذُو الْعا ياٌل لِّـم١١٧  ١٦-١٥  ]ُ.......................فَع  
  ٦٠  ٩ ]...........................................علَى كُلِّ شَيٍء شَِهيد واُهللا[ -٢٩٥

   
  ٤١  ١٦-١٥ ]...................................... وَأِكيد كَيدا*ِإنَّهم يِكيدون كَيدا[ -٢٩٦

   
  ٥٥  ١  ].................................................سبِح اسم ربك اَألعلَى[ -٢٩٧



  فهرس اآليات القرآنية- ١

  

١٩١ 
  الصفحة  رقمها اآلية  مسلسل
  ١٠١  ٣-٢ ]........................والَِّذي قَدر فَهدى* الَِّذي خَلَقَ فَسوى [ -٢٩٨

   
٢٩٩- ]ماَألكْر كبرْأ وِبالْقَلَِم*اقْر لَّمالَِّذي ع*ا لَمم اناِإلنس لَّم١٠١  ٥-٣ ]ع  

   
٣٠٠- ]اُهللاقُْل ه ود١١١، ٨٥  ١ ]............................................................ َأح  
٣٠١- ]ولَدي لَمو ِلدي ١٦  ٣  ]............................................................لَم  
٣٠٢- ]دا َأحكُفُو كُن لَّهي لَم١٧  ٤ ]...................................................و  



  فهرس األحاديث النبوية- ٢

  

١٩٢ 
  

 الرقم                     طرف الحديث                                        الصفحة
  ٧٧........................................................................، احفظ اهللا يحفظك -١
  ٥١..، أسألك بكل اسم هو لك سميتَ به نفسك، أو علّمتَه أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك -٢
  ١٥٤...........................................................................، اسقه عسالً -٣
  ١٥..............................................................، ألظُّوا بياذا الجالل واإلكرام -٤
 ٥٣......................................................إن اهللا تعالى محسن يحب المحسنين -٥

 ٥٣..................................................................إن اهللا جواد يحب الجود -٦

  ١٢٤.........،  حليم، حيي ستِّير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستترUإن اهللا  -٧
  ١٢٦، ١٠٦،ه عمل الليل ال ينام وال ينبغي له أن ينام،يخفض القسط ويرفَعه،يرفع إليUإن اهللا  -٨
  ١٥٧...........، إن اهللا أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، وال تداووا بحرام -٩
  ١١٩.............................................................، إن اهللا جميٌل يحب الجمال -١٠
  ١٢٤.......................، إن اهللا حيي يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفراً -١١
  ١٢٢، على العنف،وما ال يعطيإن اهللا رفيق يحب الرفق،ويعطي على الرفق ما ال يعطي على -١٢
  ٩٢...........................................................، إن اهللا هو الحكم وإليه الحكم -١٣
  ١٢٦، ١٠٣....................................، إن اهللا هو المسعر القابض الباسطُ الراِزقُ -١٤
  ١٢٦.....................................، إن اهللا يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين -١٥
  ٧٣، ك بي شيئاًيا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال تشر: إن اهللا يقول -١٦
  ٥٧........، الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما عذبته: إن اهللا يقول -١٧
  ١٤١.، من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيٍء أحب: إن اهللا يقول -١٨
  ١٥٣..، كنت كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه rأن النبي  -١٩
  ١٧٠، ٥١، ٤...........، إن هللا تسعة وتسعين اسماً مائةً إال واحداً من أحصاها دخل الجنة -٢٠
  ١٣٣........إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وما له من أبي بكر بن أبي قحافة،  -٢١
  ١٥٧..........................، بسم اهللا تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا -٢٢
  ١٧١..................................................، مهابل ينبغي لكل من سمعها أن يتعل -٢٣
  ١٣٦.........، ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم، وال يزكيهم، ولهم عذاب أليم -٢٤
  ١٢١، ١٠٦..، حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه -٢٥



  فهرس األحاديث النبوية- ٢

  

١٩٣ 
 الرقم                     طرف الحديث                                        الصفحة

٢٦- اهللا تبارك وتعالىالس د٨٥.................................................................، ي  
  ١٥٥...، شربِة عسٍل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي: الشفاء في ثالث -٢٧
  ١٥٥...........................................................، صدق اهللا وكذب بطن أخيك -٢٨
  ١٥٧،أعوذ باهللا:بسم اهللا ثالثاً، وقل سبع مرات: ضع يدك على الذي تألم منه من جسدك وقل -٢٩
  ١٤١....................................، يمشي.. فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش وبي -٣٠
  ٥١..............................................، فيفتح علي من محامده بما ال أحسنه اآلن -٣١
  ١٤٤........................................................، قولوا اهللا موالنا وال مولى لكم -٣٢
  ١٢٢....................................، وشتمني ابن آدم. كذَّبني ابن آدم، ولم يكُن له ذلك -٣٣
  ١١٤..................................................، كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوتُ -٣٤
  ١٢١........، قهمال أحد أصبر على أذى سمعه من اهللا، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرز -٣٥
  ١٢١.......................................، ال ُأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك -٣٦
  ١٢٦.،اللهم ال مانع.له الملك وله الحمد وهو على كل شيٍء قدير.ال إله إال اهللا وحده ال شريك له -٣٧
  ١٣٣...............، لقد سأل اهللا باسمه األعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب -٣٨
  ١٥٧................................، Uلداِء برَأ بإذن اهللا لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء ا -٣٩
  ٣٢...،إن رحمتي تغلب غضبي:لما قضى اهللا الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش -٤٠
  ١٥٧.................................، اللهم اشف سعداً، اللهم اشف سعداً، اللهم اشف سعداً -٤١
  ١٢٣...................................................، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا -٤٢
  ١٢٨...، وما أعلنتُ، وما أسرفت، وما أنت أعلماللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخَّرت، وما أسررتُ، -٤٣
  ٥٤...،للهم أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليسا -٤٤
  ١٤٦...................، اللهم أنت عضدي، وأنت نصيري، بك أجول وبك أصول، وبك أقاتل -٤٥
  ٣٤، ١٥..، يا ذااللهم إني أسألك بأن لك الحمد ال إله إال أنت المنان بديع السموات واألرض -٤٦
  ١٦٨ .....................................،اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك -٤٧
  ٢٨،اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك ال ُأحصي ثناء عليك -٤٨
  ٣٥.......................................................، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً -٤٩
  ١٠٥............................، …اللهم لك الحمد، أنت نور السموات واألرض ومن فيهن -٥٠
  ٧٩...،ا أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما ُأحب فاجعلهاللهم ما رزقتني مم -٥١



  فهرس األحاديث النبوية- ٢

 

١٩٤ 
 الرقم                     طرف الحديث                                        الصفحة

  ١٧٠ ....،اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك: ما أصاب أحداً قط هم وال حزن فقال -٥٢
  ١٥٨، ١٥٧، ١٤٩ ، قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهلهما أنزل اهللا من داء إال -٥٣
  ١٣٦.....................................، المسبُل، والمنان، والمنفق سلعته بالحِلِف الكاذب -٥٤
  ١٦٢..................................................................، من أن الدجال أعور -٥٥
  ١٥٦، أسأل اهللا العظيم، رب العرش العظيم: من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال سبع مرات -٥٦
  ١٤٧..................................................، من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب -٥٧
  ١٢٦.......................، من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين، واهللا المعطي وأنا القاسم -٥٨
  ١٥٧،نعم يا عباد اهللا تداووا، فإن اهللا لم يضع داء إال وضع له شفاء أو دواء، إال داء واحداً -٥٩
  ١٥٣......................................، وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم -٦٠
 ٥٣ح........أنا الملك الديان...ثم يناديهم بصوت...يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرالً -٦١

  ١٥٩..................................................................، يد اهللا على الجماعة -٦٢
  ١٥٩....................................................................، يد اهللا مع الجماعة -٦٣



  فهرس شرح الغريب- ٣

  

١٩٥ 
  

  الكلمة الغريبة                      الصفحة
  ٨٠..................................، إجابة عامة - ١
  ٨١............................، اإلجابة الخاصة - ٢
  ٩٩..................................،  خاصجود - ٣
  ٩٩...................................، جود مطلق - ٤
   ٩٩..............................اإلحسان الخاص - ٥
   ٩٨..................................اإلحسان العام - ٦
  ٧٦................................، الحافظ لعباده - ٧
  ٧٧..................، ئهحفظه الخاص ألوليا - ٨
  ٧٦.......، حفظه العام لجميع المخلوقات - ٩
  ٧٦......................،الحفيظ على عباده -١٠
  ٦٨.......................، الحكمة في خلقه -١١
  ٦٩.....................، الحكمة في شرعه -١٢
  ١٠٣............................، الرزق العام -١٣
  ١٠٣........................، الرزق المطلق -١٤
  ١٤٨...................................، الشفاء -١٥
  ١٤٩........................، الشفاء المادي -١٦
  ١٤٨.........، الشفاء المعنوي الروحي -١٧
  ١٥........................................ألظوا -١٨
  

 الكلمة الغريبة                      الصفحة

  ٦٤.............................، عزة االمتناع -١٩
  ٦٤................................، عزة القهر -٢٠
  ٦٤.................................، عزة القوة -٢١
  ٥٥.........................................، العلو -٢٢
  ١٠٢....................................، الفاتح -٢٣
  ١٠٢....................................، الفتاح -٢٤
  ٧٩...............................، قرب خاص -٢٥
  ٧٩..................................، قرب عام -٢٦
  ٧٨...............................، لطفه بعبده -٢٧
  ٧٨.....................................، اللطيف -٢٨
  ٨٢..................................، محبة اهللا -٢٩
  ١٥........................................المرخ  -٣٠
  ١٣٤......................................، المنة -٣١
  ١٤٩................................، الموعظة -٣٢
  ١٠٦.........................، النور الحسي -٣٣
  ١٠٦........................، النور المعنوي -٣٤
  ٨٩.....................................، الهداية -٣٥

  
  

  



 شعار فهرس األ- ٤

  

١٩٦ 
   فهرس األشعار- ٤

  م  البـــــــــــــــيت  الشاعر   الصفحة
  ْدم الص وبالسيِدمسعوٍدو بن بعمِر  شاعر  ١٦

 
   بخير بني أسدير الناعكَب الَأ 

 
١-  

  -٢  مهذا ومن أوصافه القيو   نوالقيوم في أوصافه أمرا  ابن القيم  ١٦٧
إحداهما القيوم قام    نقام به هما األمراوالكون     

  هبنفس
  

والفقر من كل إليه     
  يالثان

    هفاألول استغناؤه عن غير 

 



  فهرس الموضوعات- ٥

  

١٩٧ 
  

  
الموضوع                                                                 الصفحة 

 ..............................................................................٣  
.......................................................................................٤  

.....................................................١٢  
.............................................١٣  
...............................................١٤  
..........................................١٨  

.........................................١٩  
  ٢٠.......................................................أنواع اإللحاد في أسماء اهللا الحسنى 

..........................................٢٢  
.......................................................٢٣  
......................٢٤  
...........................٢٥  
....................٢٦  

  ٢٧............................................اشتملت الفاتحة على أنواع التوحيد الثالثة 
  ٢٧.................................................................... التوحيد العلمي - ١
  ٢٧...........................................:  التوحيد القصدي اإلرادي، وهو نوعان- ٢

  ٢٧........................................................................توحيد الربوبية 
  ٢٧........................................................................توحيد األلوهية 

  ٢٨..................................................داللة األسماء على األسماء والصفات 
  ٢٨.......................ب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله أسماء الر: األصل األول
  ٣٠.............................يدل على الصفة بمفردها بالتضمن واللزوم : األصل الثاني

  ٣٥..........................................................................أقسام الدعاء 
  ٣٥..................................................... أن تسأل اهللا بأسمائه وصفاته - ١
  ٣٥.................................................... أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك - ٢
  ٣٥.................................................................. أن تسأل حاجتك - ٣

.٣٦  
.....................................................٤٧  
  ٤٧..................................................ما يدخل في باب اإلخبار : األمر األول
  ٤٧.............................انقسام الصفة ال يدخلها بالمطلق في أسمائه : األمر الثاني
  ٤٧.....................ال يلزم من اإلخبار بالفعل اشتقاق االسم المطلق منه : األمر الثالث



  فهرس الموضوعات- ٥

 

١٩٨ 
                                                            الصفحةالموضوع      
  ٤٧.........................................األسماء الحسنى أعالم وأوصاف : األمر الرابع

  ٤٧.............................................لألسماء الحسنى اعتباران : األمر الخامس
  ٤٧.............................................األسماء والصفات توقيفية : األمر السادس
  ٤٨.......................................جواز اشتقاق المصدر منه والفعل : األمر السابع
  ٤٨.................................أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته : ناألمر الثام

  ٤٨.....................................................الصفات ثالثة أنواع : األمر التاسع
...........٥٠  
  ٥٠.........................................................................المرتبة األولى 
  ٥٠.........................................................................المرتبة الثانية 
  ٥٠..........................................................................المرتبة الثالثة
...........................................٥١  

...............................................٥٣  
  ٥٣............................................................................... األوُل، - ١
٢ - ،٥٣.............................................................................. اآلِخر  
٣ -،٥٣.............................................................................. الظاِهر  
٤ -٥٣............................................................................... الباِطن  
٥  -  ،لي٥٥............................................................................. الع  
  ٥٥............................................................................. األعلى، - ٦
  ٥٥............................................................................... المتعاِل- ٧
٨ -٥٦................................................................................ العظيم  
٩ -٥٧............................................................................... المجيد  
١٠-٥٨.............................................................................. الكبير  
١١-ميع٥٨............................................................................. الس  

  ٥٩.........................................................................السمع نوعان 
  ٥٩...................................................سمعه لجميع األصوات : النوع األول
  ٥٩...............................................سمع اإلجابة منه للسائلين : النوع الثاني

١٢-٦٠............................................................................. البصير  
١٣-  ،ليم٦٠............................................................................ الع  
١٤-٦٠.............................................................................. الخبير  
١٥-٦٢.............................................................................. الحميد  

  ٦٢.............................................................................له وجهان 
  ٦٢...........................................جميع المخلوقات ناطقة بحمده : الوجه األول
  ٦٣.................................يحمد على ما له من األسماء والصفات : الوجه الثاني

١٦-،٦٤..............................................................................العزيز  
  ٦٤........................................................................... عزة القوة - ١



  فهرس الموضوعات- ٥

  

١٩٩ 
الموضوع                                                                 الصفحة 

  ٦٤........................................................................ عزة االمتناع - ٢
  ٦٤.......................................................................... عزة القهر - ٣
١٧-،٦٤..............................................................................القدير  
١٨-،٦٤..............................................................................القادر  
١٩-،قتدر٦٤.............................................................................الم  
٢٠-،٦٤..............................................................................القوي  
٢١-٦٤...............................................................................المتين  
٢٢-٦٦............................................................................... الغَِني  
٢٣-٦٨.............................................................................. الحكيم  

  ٦٨.........................................................................للحكمة نوعان 
  ٦٨.........................................................الحكمة في خلقه : النوع األول
  ٦٩................................................الحكمة في شرعه وأمره : النوع الثاني

٢٤-ليم٧١.............................................................................. الح  
٢٥-  ،٧٢............................................................................ العفو  
٢٦- ،٧٢............................................................................ الغفور  
٢٧-٧٢.............................................................................. الغفَّار  
٢٨-اب٧٤.............................................................................. التَّو  
٢٩-قيب٧٤............................................................................. الر  
٣٠-٧٥............................................................................. الشَّهيد  
  ٧٦............................................................................. الحفيظ-٣١

  ٧٦..............................................حفظ على عباده ما عملوه : المعنى األول
  ٧٦.................................حافظ لعباده مما يكرهون، وهو نوعان : ثانيالمعنى ال

  ٧٦............................................حفظه العام لجميع المخلوقات : النوع األول
  ٧٧...................................................حفظه الخاص ألوليائه : النوع الثاني

  ٧٨............................................................................. اللَّطيفُ-٣٢
  ٧٨........................................الخبير الذي أحاط علمه باألسرار : النوع األول
  ٧٨.......................................................لطفه بعبده ووليه : النوع الثاني

٣٣-٧٩........................................................................... القريب  
  ٧٩.................................................................ب عامقر: النوع األول
  ٧٩..............................................................قرب خاص : النوع الثاني

٣٤-جيب٨٠.......................................................................... الم  
  ٨٠..............................................................إجابة عامة : النوع األول
  ٨١............................................................إجابة خاصة : النوع الثاني

٣٥-دود٨٢.............................................................................. الو  
٣٦- ،٨٣........................................................................... الشَّاكر  



  فهرس الموضوعات- ٥

 

٢٠٠ 
الموضوع                                                                 الصفحة 

٣٧-٨٣............................................................................. الشَّكور  
٣٨- ،دي٨٥............................................................................. الس  
٣٩-مد٨٥.............................................................................. الص  
٤٠- ُ،٨٦............................................................................ القاِهر  
٤١-ار٨٦.............................................................................. القه  
٤٢-ار٨٧.............................................................................. الجب  

  ٨٧..........................................................يجبر الضعيف : المعنى األول
  ٨٨........................................................القهار لكل شيء: المعنى الثاني
  ٨٨....................................................العلي على كل شيء : المعنى الثالث
  ٨٨...................................................المتكبر عن كل سوء : المعنى الرابع

٤٣-سيب٨٨............................................................................ الح  
  ٨٨........................................................  الكافي للعباد جميع ما أهمهم- ١
  ٨٨................................................... الكافي لعبده المتقي المتوكل عليه - ٢
  ٨٨.................................................... يحفظ أعمال العباد من خير وشر - ٣
  ٨٩............................................................................. الهادي-٤٤

  ٨٩................................................................................الهداية 
  ٨٩..........................................................................: الوجه األول

  ٩٠..........................................................................الوجه الثاني 
  ٩٠.........................................................................: الوجه الثالث
  ٩٠...........................................................................الوجه الرابع

٤٥-كم٩٢............................................................................... الح  
٤٦-،وس٩٤........................................................................... القُد  
٤٧-الم٩٤.............................................................................. الس  
٤٨- ،ر٩٨.............................................................................. الب  
٤٩-ابه٩٨............................................................................. الو  
  ٩٨....................................................................... اإلحسان العام - ١
  ٩٩.................................................................... اإلحسان الخاص - ٢

  ٩٩...........................................................................أنواع الجود 
  ٩٩...............................................................جود مطلق : النوع األول
  ٩٩..............................................................جود خاص : النوع الثاني

٥٠- ،حمن١٠٠..........................................................................الر  
٥١- ،حيم١٠٠...........................................................................الر  
٥٢-،١٠٠........................................................................... الكريم  
٥٣- ،١٠٠...........................................................................األكرم  
  ١٠٠...........................................................................الرءوفُ-٥٤



  فهرس الموضوعات- ٥

  

٢٠١ 
                    الصفحةالموضوع                                              

٥٥-١٠١............................................................................ الفتَّاح  
  ١٠٢....................................................فتحه بحكمه الديني : القسم األول
  ١٠٢...................................................فتحه بحكمه القدري : القسم الثاني

  ١٠٢......................................................................... الرزاقُ، -٥٦
  ١٠٢........................................................................... الرازقُ-٥٧

  ١٠٣..................................................................رزقه للعباد نوعان 
  ١٠٣............................................................................ العام - ١
  ١٠٣............................................................ المطلق، وهو نوعان - ٢

  ١٠٣...........................................................رزق القلوب : النوع األول
  ١٠٤............................................................رزق البدن : ثانيالنوع ال

٥٨- ،١٠٤........................................................................... الحي  
٥٩-وم١٠٤............................................................................ القي  

  ١٠٥.............................................................قام بنفسه : المعنى األول
  ١٠٥..........................................قامت به األرض والسموات : المعنى الثاني

  ١٠٥........................................................... نور السمواِت واألرض-٦٠
  ١٠٦.......................................................................: النور نوعان
  ١٠٦..................................................................حسي : النوع األول
  ١٠٦................................................................معنوي : النوع الثاني

٦١-ب١٠٨............................................................................. الر  
  ١٠٨............................................................................... اهللا-٦٢
٦٣-  ،١٠٨...........................................................................المِلك  
٦٤- ،١٠٨.......................................................................... المليك  
  ١٠٨....................................................................... مالك الملِك-٦٥
٦٦-،١١١........................................................................... الواِحد   
٦٧-١١١............................................................................. األحد  
٦٨-رتَكَب١١٢........................................................................... الم  
  ١١٢..................................................................................... الخالقُ، - ٦٩
  ١١٢..................................................................................... البارُئ، - ٧٠
٧١ - ،رصو١١٢................................................................................... الم  
  ١١٢............................................................................. الخالَّقُ- ٧٢
٧٣-ؤمن١١٣........................................................................... الم  
٧٤-هيِمن١١٣.......................................................................... الم  
  ١١٣........................................................................... المحيطُ-٧٥
  ١١٤........................................................................... المقيتُ-٧٦
  ١١٥............................................................................ الوكيُل-٧٧



  فهرس الموضوعات- ٥

 

٢٠٢ 
الموضوع                                                                 الصفحة 

  ١١٥............................................................... ذو الجالِل واإلكراِم-٧٨
  ١١٦..................................................... جامع الناِس ليوٍم ال ريب فيه-٧٩
  ١١٦........................................................... بديع السموات واألرض-٨٠
  ١١٧............................................................................ الكافي-٨١
٨٢-١١٧........................................................................... الواِسع  
  ١١٨............................................................................. الحقُّ-٨٣
  ١١٩........................................................................... الجميُل-٨٤
  ١٢٢........................................................................... الرفيقُ-٨٥
٨٦- ،يي١٢٤.......................................................................... الح  
٨٧-تِّير١٢٤............................................................................ الس  
٨٨-١٢٥.............................................................................. اإلله  
٨٩-،١٢٥.......................................................................... القابض   
  ١٢٥......................................................................... الباِسطُ، -٩٠
  ١٢٥........................................................................... المعطي-٩١
٩٢- ،مقَد١٢٨.......................................................................... الم  
٩٣-َؤخِّر١٢٨........................................................................... الم  
٩٤-بين١٣٠............................................................................ الم  
٩٥-١٣٢............................................................................ المنَّان  

  ١٣٤................................................................................المنة 
  ١٣٥.............................................................منة بالفعل : النوع األول
  ١٣٥...........................................................لمن بالقول ا: النوع الثاني

  ١٣٧............................................................................الخالصة 
٩٦-١٣٧............................................................................. الولي  
  ١٤٢......................................................................... الـمولَى-٩٧
٩٨-١٤٤........................................................................... النَِّصير  
  ١٤٨........................................................................... الشَّاِفي-٩٩

  ١٤٨...................................................................:أنواع الشفاء
  ١٤٩......................................................شفاء القلوب واألرواح: النوع األول

  ١٥٢..................................................:النوع الثاني شفاء اهللا لألجساد واألبدان
...١٥٩  

  ١٦٨..............................................هـ١٢/٨/١٤٠١ وتاريخ ٣٨٦٢فتوى رقم 
...........................................................................١٧٣  

  ١٧٤.......................................................... فهرس اآليات القرآنية- ١
  ١٩١......................................................... فهرس األحاديث النبوية- ٢
  ١٩٤............................................................ فهرس شرح الغريب- ٣
  ١٩٥.................................................................. فهرس األشعار- ٤
  ١٩٦............................................................. فهرس الموضوعات- ٥
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�6�2.������ا<����0=�م ���������ب وا�		�����م ���������ت ا�
�����ة(إ����  )%�$���# دار ا�
	
�م����@���� ا���=�ة ���� ا�%.�����م ��������ت ا�
����ة   (��ر���  )%�$��# دار ا�
	�������Aا� B�3ء ا����
ح أ���<.������م ���������ت ا�
�����ة(��ر����  )%�$���# دار ا�

���C7ة ا����������W.<���%ر�C)  3 دار ا�%���7م ���������ت ا������"ة���:"!( 

��a:������� 7ج���Rر%���>.ا��C)   3 دار ا�%���7م ���������ت ا������"ة���:"!( 

�م ��������ت ا�
����ة  (آ��
دي.���6ر ا���1���E و���345ت ا���;
ك�����  )%�$��# دار ا�

�م ��������ت ا�
����ة   (آ��
دي.���6ر ا����� و���345ت ا���012������  )%�$��# دار ا�

�ص��������I�دي.�������6ر ا
�م ������������ت ا�
��������ة  (آ�������������  )%�$������# دار ا�

��a:�������� 7ج����R3 دار ا�%����7م ����������ت ا�������"ة!"(آ�����دي.ا�����:( 

��
�م ���������ت ا�
�����ة  (رو�6����%.%
>���1 ا�����Aج وا�3�����3����  )%�$���# دار ا�

 )!":����3 دار ا�%����7م ����������ت ا�������"ة(+�آ����>.ا�b����4 وا�������Rة�	


 )!":���3 دار ا�%���7م (�����!> G]�\���C.$�C ا����
��م و:�����م ر!���\�ن�

��a:�������� 7ج����Rء وا��D� ) ا�%����7م!":����3 دار(������ ر".ا�����cآ� وا�����
�>.7���Wة ا�$.���"ع��������W)  3 دار ا�%���7م ���������ت ا������"ة���:"!( 
�������� ا�����
7ة ����C> ا�%����7م���!.  <������W)  3 دار ا�%����7م����:"!( 
���  ������ح وا�������ء ��������� ا������
 )دار ا�����7م(ورد ا����
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