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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
ولك  ،أنت قيوم السموات واألرض ومن فيهن دولك الحم ،األرض ومن فيهنالسموات و  أنت نور ،اللهم لك الحمد

 ،والنبيون حق ،الساعة حقو  ،والنار حق ،والجنة حق ،قاؤك حقلو  ،وقولك حق ،الحمد أنت الحق ووعدك حق
ليك أ ،وبك آمنا ،وعليك توكلنا ،اللهم لك أسلمنا ،حق -صلى اهلل عليه وسلم-ومحمد   ،وبك خاصمنا ،بنانوا 

ليك حاكمنا أهل الثناء  ،ت من شيء بعدئوملء ما ش ،ما بينهما ملءو  ،بنا لك الحمد ملء السموات واألرضر  ،وا 
  .عبدوكلنا لك  ،حق ما قال العبدأ ،جدوالم

كر وأحق من من ذ  حق أ اللهم أنت ،دجوال ينفع ذا الجد منك ال ،وال معطى لما منعت ،اللهم ال مانع لما أعطيت
الذي  والفرد ،أنت الملك ال شريك لك ،من سئل وأوسع من أعطى دوأجو  وأرأف من ملك يغبد وأنصر من ابت  ع  

 ،أدنى حفيظو  ،أقرب شهيد ،عصى فتغفروت   ،طاع فتشكرت   ،إال بعلمكتعصى  لنو  ،بإذنكلن تطاع إال  ال ند لك،
سر عندك الو  ،ضيةفالقلوب لك م ،ونسخت اآلجال ،وكتبت اآلثار ،يصوأخذت بالنوا ،حلت دون النفوس

بد والع ،خلقكوالخلق  ،قضيتما  واألمر ،والدين ما شرعت ،والحرام ما حرمت ،الحالل ما أحللت ،عالنية
 :أما بعد ،يمحالر  وفالرءوأنت اهلل  ،عبدك

مرفوعًا إلى النبي  -رضي اهلل عنه-أمرنا أن نسأله علمًا نافعًا كما جاء في حديث جابر  -تبارك وتعالى-اهلل ف
ينطق عن ال هذا كالم من  ،(1)((وتعوذوا باهلل من علم ال ينفع ،سلوا اهلل علمًا نافعاً )) :-صلى اهلل عليه وسلم-

 اللهم إني أعوذ بك من علم ال)) :فكان من دعائه ،اعملي   هتمأ م ذلكيعل   -صلى اهلل عليه وسلم-وكان  ،ىالهو 
 .(2)((ومن دعوة ال يستجاب لها ،نفس ال تشبعومن  ،ومن قلب ال يخشع ،ينفع

، لذلك هيوفق نأ -تبارك وتعالى- ربهوأن يسأل  ،مطالبًا بأن يسعى إلى تحصيل العلوم النافعة نسانإلافإذا كان 
بالرب نه يتعلق أل ؛وأنفع العلوم ،أشرف العلوم -جل جالله-فال شك أن العلم المتعلق بالمعبود  ،أن يدله عليهو 

هو  -تبارك وتعالى-ن اهلل أوال ريب  "،ن شرف العلم بشرف المعلوم"إ يل:وقد ق ،ال إله إال هو ،عبودمالالمالك 
يأنس به ويستحي فصار  ،حدهو و  هودله عليه حتى عرف ،ف العبد بربهفالعلم النافع ما عر   ،أشرف المعلومات

 .اهلل هرحم- برج ابنكما يقول الحافظ  ،وقربه ويقبل على عبادته ،ويستشعر رقابته ،منه
الشوق إلى  نفوسناوالخوف الذي يبعث في  ،الذي يوجب لنا الخشية -عز وجل-ن أصل العلم هو العلم باهلل إ

  :فالعلم النافع ما يدل على أمرين ،-هجل جالل-لقاء اهلل 
                                      

(، وقال محققه األرناؤوط: 3848، برقم )-صلى اهلل عليه وسلم-أخرجه ابن ماجه، أبواب الدعاء، باب ما تعوذ منه رسول اهلل  -1
فهو صدوق حسن الحديث"، وحسنه األلباني في صحيح  -وهو الليثي-"صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد 

 (.1511، برقم )ةسلسلة الصحيح(، وفي ال3635الجامع، برقم )
 (.2722أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، برقم ) -2



وذلتك  ،فعتال الكاملتةواأل ى،متن األستماء الحستنى والصتفات العلت يستتحقهوما  -وتعالىتبارك -معرفة اهلل  األول: 
والصبر  ،بقضائه اوالرض ،والتوكل عليه ،هءورجا ،ومحبته ومهابته، وخشيته ،امهعظوا   ،يستلزم وال شك إجالله

 .هئعلى بال
 ،قاداتتالعاما يرضاه منا وما يكرهه ويسخطه من  ،-جل جالله-يعرفنا بما يحبه المعبود  الثاني: واألمر
خضوعًا  البدفي القلب فإن ذلك يوجب له و متى كان العلم نافعًا واستقر ف ة،الباطنواألعمال الظاهرة و  ،واألقوال
العلوم التي ال تورث القلب إال قسوة  فبخال ،وتعظيماً  ،اًل هللعبد إجالفتظهر آثاره على ال ،وخشية ،وانكساراً 

عراضًا وشرودًا عن ربنا ومليكنا ومعبودنا   .جل جالله-وا 
 ،هوأسمائ ،-عز وجل-في العلم المتعلق بأوصاف اهلل  ،نتذاكر في أشرف العلوم سحن في مثل هذه المجالنف

ومن  ،ن يعظم المعبود حق التعظيمأجل أوالعبد بحاحة إلى هذا العلم من  ،العلم الذي يعرفنا بخالقنا ومعبودنا
 أو ،وال يوجد في قلبه ما يزاحم محبة اهلل ،-عز وجل-اهلل  اب  على مح ًئافال يقدم شي ةئقن يعبده عبادة الأجل أ

وال يثق  ،و يتوكل على الخلق الضعفاءأ ،-جل جالله- اهللمن  خوفاً سه نفأعظم في  يكون شيء من المخلوقين
 .ن شاء اهللإإلى غير ذلك من األمور التي سنذكرها في موضعها  ،-رك وتعالىتبا-بما عند اهلل 

  :عن تسع قضاياوالذي سيكون  ،سماء الحسنىعن بعض المقدمات المتعلقة باأل سنتحدثف
 .الكالم على االسم والصفة والفرق بينهما .1
 .سماءمن األ -تبارك وتعالى-في ذكر ضابط ما يضاف إلى اهلل  .2
 .أركان اإليمان بأسماء اهلل الحسنى ،األركانفي الكالم على  .3
ما  ،(3)((ا، من أحصاها دخل الجنةمائة إال واحدً  إن هلل تسعة وتسعين اسماً )) :في الكالم على إحصائها .4

 حصاء؟المراد باإل
جتاء فتي  ،ستماء فتي هتذا الحتديث المخترا فتي الصتحيحيناأل در سعلى الروايات التي ورد فيها في الكالم  .5

ومتتا يتعلتتق بتتالكالم  ،علتتى ثبتتوت هتتذا الحتتديثم لكستتأت ،ستتماءه فتتي غيتتر الصتتحيحين ستترد لأرواياتتت بعتتض
  .على رواياته وضعفه

 ؟أين نجدها ؟ين نبحث عنهاأ ،ن األسماء الحسنىافي ذكر مظ .6
 ؟سماء الحسنىسماء التي ترجع إليها جميع األما هي األ ،في األصول التي ترجع إليها .7
 .وتعالىتبارك -في تفاضل أسماء اهلل  .8
 .عظمسم األفي الكالم على اال .9

 .ه السامعلشكستال ي ،ن يكون الكالم سهاًل واضحاً أعلى نحرص عرضها و سنهذه تسع قضايا 
 :هماوالفرق بين فةواًل: الكالم على االسم والصأ

                                      
ذا قأخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من االشتراط والث   -3 ال: نيا في اإلقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وا 

ا، ومسلم، كتاب الذكر (، كتاب التوحيد، باب إن هلل مائة اسم إال واحدً 7392(، وبرقم )2736مائة إال واحدة أو ثنتين، برقم )
 (.2677والدعاء والتوبة واالستغفار، باب في أسماء اهلل تعالى وفضل من أحصاها، برقم )



 ،جدمس ،زيد ،ولم يقترن بزمن ،في نفسه ىدل على معن : ماة يعرفون االسم من حيث هو يقولونالنحا معلوم أن
دل على  ،ذهب في الزمن الماضي ،بزمان ناقتر و  ،في نفسه ىدل على معن وأن الفعل ما ،مصحف ،كتاب

ذهب دل على ا ،ودل على الزمن وهو المضارع ،يذهب دل على الذهاب ،الذهاب ودل على الزمن الماضي
 ،الماضينه كان في الزمن أودل على زمانها  ،دل على القراءةقرأ  وهكذا ،ودل على طلبه في المستقبل ،الذهاب

وأما االسم  ،ويدل على الزمن ،فالفعل يدل على شيئين يدل على المعنى ،يقرأ في الزمن الحاضر المضارع
ن إ :يقول -رحمه هلل-سالم ابن تيمية وشيخ اإل ،ولم يقترن بزمان ،في نفسه ىنه ما دل على معنإ :فيقولون

وهذا  ،وهذه نظارة ،كتاب دفتر كوهذا الذي بيد ،وهذه ساعة ،ا كأسهذ ،لفاظ الدالة عليهاشياء هي األأسماء األ
 .وتلك سيارة ،مصحف
هتذا  :تقتول ،شتارةو بأستماء اإل، أشتارة الحستيةباإل متاإشتياء شياء فنحن نتعرف علتى األلفاظ الدالة على األفهي األ

عنهتتا  نتتيكنحينمتتا  ،ائرشتتياء بمتتا يتتدل عليهتتا متتن الضتتموقتتد نتعتترف علتتى األ ،ختتذ هتتذا :و تقتتولأ ،فضتتل متتن هتتذاأ
 ،وهتتذا عمتتر ،فهتتذا زيتتد ،وضتتعت لهتتاونتعتترف عليهتتا بأستتمائها التتتي  ،ي زيتتد متتثالً أ ،هتتو مستتافر :فتقتتول ،بالضتتمير

  .هذا االسم ،وهكذا ،وهذه طائرة ،دار ،وهذا منزل ،هذا ثوب ،وهذا صالح
ئمتة اللغتة متن أوهتو متن  -رحمته اهلل-وعبر عنها ابتن فتارس ، حوال الذاتأ: هي االسم الدال على بعض الصفةو 

نهتا إ :ةفيقتول عتن الصت -رحمته اهلل رحمتة واستعة-ال تجد في كتتبهم لوثتة كالميتة  نيذالمتقدمين من أهل السنة ال
 ،تقتتي اوهتتذ ،وهتتذا جاهتتل ،وهتتذا عتتالم ،وهتتذا متتريض صتتحيح ،وهتتذا قصتتير ،هتتذا طويتتل ،(4)لشتتيءلمتتارة الالزمتتة األ

ستتم االن نعتترف الفتترق بتتين أوبهتتذا يمكتتن  ،الصتتفةهتتي هتتذه  ،وصتتافأه فهتتذ ،وهتتذا كتتافر ،وهتتذا متتؤمن ،وهتتذا فاستتق
 .والصفة

علتى ذات اهلل  دلستماء اهلل كتل متا أن أ :وحاصتل الجتواب ،الدائمة ورد سؤال عتن هتذه القضتيةوفي فتاوى اللجنة 
امتتد، ، متتا فيهتتا استتم جمشتتتق -كمتتا هتتو التتراجح-ن كتتل استتم أبنتتاء علتتى اعتبتتار  ،(5)متتع صتتفات الكمتتال القائمتتة بتته

م متتن فتتالرحي ،و مشتتتق متتن صتتفةأ ،نتته يتتدل علتتى صتتفةأفالمشتتتق معنتتى ذلتتك  ،المشتتتقغيتتر واالستتم الجامتتد يعنتتي 
-فأستماء اهلل  ،والحي من صتفة الحيتاة ،والخالق من صفة الخلق ،زقوالرزاق من الر   ،رف  والغفور من الغ   ،الرحمة

يتتدل علتتى  ال ن الجامتتدأل ؛بلتتم متتن الجامتتدأق ن المشتتتأالشتتك و  ،كلهتتا مشتتتقة ،وصتتافأتتتدل علتتى  -تبتتارك وتعتتالى
ستماء اهلل كتل متادل علتى أ :لكتن يقتال ،ملتةجالبتأكثر متن هتذه  -عتز وجتل-وسيأتي إيضاح ذلتك بتإذن اهلل  ،صفة

التترحيم دل علتتى  ،العزيتتز دل علتتى ذات اهلل ودل علتتى صتتفة العتتزة :تقتتول ،ذات اهلل متتع صتتفات الكمتتال القائمتتة بتته
ودل  ،الختتتالق دل علتتتى ذاتتتته ،ودل علتتتى صتتفة اإللهيتتتة ،اهلل دل علتتتى ذات اهلل ،رحمتتتةالذات اهلل ودل علتتى صتتتفة 

   .إلى غير ذلك ،ودل على صفة الحياة ،الحي دل على ذاته ،على صفة الخلق
الصتفات فهتي نعتوت أمتا  ،بته مالزمتة للتذات متقتو وتدل علتى صتفة  ،تدل على ذاته -تبارك وتعالى-ه ؤ سماأفهذه 

 .اتذالالكمال القائمة ب
                                      

 (.115/ 6مقاييس اللغة ) -4
 (.160/ 3) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة -5



ن االستتم هتتو أل ؛استتمً اليستتت ، العتتزة :الصتتفة مثتتل ،والصتتفة تتتدل علتتى شتتيء واحتتد ،إذن االستتم يتتدل علتتى أمتترين
فهتذه صتفة  ،-عتز وجتل-يقتوم بتاهلل  ىالعزة صفة فهتي تتدل علتى معنت ،وعلى صفة العزة ،العزيز يدل على الذات

 ،ااستمً  تلكنهتا ليست -تبارك وتعتالى- فهي صفة ثابتة هلل ،صفة الوجه :معنوية مثلالغير وكذا الصفات  ،معنوية
 :أي ،استوى على العرش ،خاص وهو علو ،فاالستواء صفة فعلية ،زولنال ،االستواء :وهكذا الصفات الفعلية مثل

والمتتن  ،ستتمائه المتتتكلمأوال متتن  ،الكتتالم -عتتز وجتتل-ستتماء اهلل أكتتن لتتيس متتن ل ،ةفعليتت صتتفة الكتتالم ،عتتال وارتفتتع
  .وصافوما إلى ذلك من األ ،والعلو والفوقية ،والكالم ،صفاته االستواءلكن من  ،يسمائه المستو أ

و كانت فعاًل من أ ،أو كانت صفة غير معنوية ،إذن الصفة تدل على نعوت الكمال القائمة به سواًء كانت معنى
 رقالفتتت نعتترفل ؛بتتين االستتم والصتتتفةيص ختتتلوالت رتصتتاخاالذكر ثالثتتة فروقتتات علتتتى ستتبيل نتتتن أويمكتتن  ،فعتتالاأل

فتتال يشتتتق منهتتا صتتفات المتتا أ ،شتتتق منهتتا صتتفاتن األستتماء ي  أ ول بتتين االستتم والصتتفةالفتترق األ :فنقتتول ،بينهمتتا
 .هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب ،أسماء

العلي اسم يشتق منه صفة  ،صفة الكرم منهالكريم اسم نشتق  ،-تبارك وتعالى-كل اسم يشتق منه صفة هلل 
  .العلو يوه

، عطتاءيشتق منه صفة اإل -جل وعال-سمائه أالمعطي اسم من  ،يشتق منه صفة الربوبية ئهسماأسم من الرب ا
 .وهكذا

 ؟سماء لهاأل -عز وجل-لكن هل نشتق من صفات اهلل 
نفهمها من حن نسماء أأخذ له نفال  ،توقيفية -تبارك وتعالى-سماء اهلل أن أنه كما سيأتي أل ؛ال :الجواب
فإذا رأيت صفة  ،فقط -صلى اهلل عليه وسلم- هو سماه به رسولأ ،به نفسه ىال نسميه إال بما سم ،الصفات

 -عز وجل-من صفات اهلل و  ،من أسمائه المتكلم :وتقول -عز وجل-هلل  اسمً افإنك ال تأخذ منها ، الكالم :مثل
 .ائدالك -عز وجل-ليس من أسماء اهلل و ، [16]الطارق: }َوَأِكيُد َكْيًدا{د يالك
ن نأخذ من أفال يمكن  ،نه ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل اآلخر كل ليلةأ -تبارك وتعالى-من صفات اهلل و 

لكن الصفات تشتق من  ،ال تشتق من الصفاتسماء فاأل ،النازل -عز وجل-سماء اهلل أمن  :سمًا ونقولاهذا 
وصاف أن تأخذ منه صفة فإنه يدل على أيمكن  ،فهو متضمن لصفة -عز وجل-سمًا هلل اكلما رأيت  ،سماءاأل

 -تبارك وتعالى-فأسماء ربنا  ،-ن شاء اهللإ-كثر كما سيأتي أوقد يدل على  ،قد يدل على صفة واحدة ،الكمال
  :يةنفي النو  -رحمه اهلل-أوصاف كما قال ابن القيم 

  ت لمعان  مل  قد ح   ة  مشتق *** هاكل   مدح   ه أوصاف  ؤ أسما
نحن نحتاا هذه القضايا عند الكالم على اسم  ،-تبارك وتعالى-الئقة باهلل  اوأوصافً  ،كاملة اني  يعني تحمل مع

اهلل هل هو  -تبارك وتعالى-الكالم على اسم اهلل  ،نه جامدإ :من أهل العلم من يقول ،هاهلل الرحمن في موضع
مشتقة  -عز وجل-كل أسماء اهلل  فالقاعدة ،نه يدل على صفةأنه مشتق معنى ذلك إ :و مشتق لو قلناأ ،جامد

تبارك -الوقت هي نعوت تدل على صفات الكمال له  نفسوفي  ،سماءأه ؤ فأسما ،فهي دالة على أوصاف الكمال
فالرحمن علم على الذات  ،وبين الوصفية ،-ذاتاليدل على  اكونها علمً -بين العلمية فيها وال تنافي  ،-وتعالى

 ،فةن كل اسم يتضمن صأل ؛امنافي بينهتسميته ووصفيته ال اف ،ي الرحمةيضًا يتضمن صفة وهأوهو  ،لهيةاإل



ذا ور  ،"اهلل" -عز وجل-السم اهلل  ايأتي تابعً  هنه صفة كالرحمن فإنأفإذا تظرنا إلى االسم باعتبار  بسم  :تقول دوا 
ذا ورد يراد به ،اهلل الرحمن الرحيم  َه َأِو اْدُعوا الر ْحَمَن{}ُقِل اْدُعوا الل   يأتي: العلمية مع الصفة فإنه وا 

هذا  ،-تبارك وتعالى-فهو علم عليه  ،-عز وجل-اهلل  فأنت تدعو ،يا رحمن يعني يا اهلل :فتقول ،[110]اإلسراء:
    .ولالفرق األ

فعاله أفاهلل من  ،-تبارك وتعالى-فعال اهلل أ :أي ،فعالال تشتق من األ -لجعز و -ن أسماء اهلل : أالفرق الثاني
وما  ،الغاضب ،النازل ه،الكار  ،نسميه بالمحبفال  ،ويغضب ،وينزل إلى السماء الدنيا ،ويضحك ،يحب ويكرهنه أ

هذا  ،[54]المائدة: }ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه{ :فمثالً  ،فعالصفات فإنها تشتق من األما الأ ،فعالأخذًا من هذه األ ،إلى ذلك
 "،غضب"قوام أغضب على  -تبارك وتعالى-اهلل  ،المحبة صفة -عز وجل-نثبت هلل  ،فعل فنشتق منه صفة

  .ن نشتق منها صفةأيمكن  -عز وجل-إذا وردت هذه اللفظة في أفعال اهلل  "يغضب"
 ،فعالفالصفات تشتق من األ ،يغضب هنأفعاله أومن  ،صفة الغضب -سبحانه وتعالى-من صفاته  :نقول
ع من باب سو أخبار وباب اإل ،سماءوسع من باب األألصفات باب ا :لهذا قيل ،فعال تشتق من األالسماء واأل

 ،ال ؟،سماء اهللأمن المقرر  هل ،هذا المعنى رر قي اهلل :تقول -عز وجل-نك تخبر عن اهلل أبمعنى  ،الصفات
نما من باب  ،ال من باب الوصف الئقة تعبر بها تكونن تعبر بعبارة أفأنت يمكن  ،ال ؟،هل هو من الصفات وا 

ن ا َلُموِسُعوَن{ :يقول -عز وجل-فاهلل  ،وسعألخبر فا ،الخبر  :أي "يد  أب" ،[47]الذاريات: }َوالس َماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َواِ 
ولكن  ،ليس هذا من التأويلو  ،يد بمعنى القوةواأل ،يدياأليد تجمع على الن أل ؛يد هنا ليست جمع يدفاأل ،بقوة

 }َوالس َماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد{ ،القوة :يعني ،[17]ص: }َداُووَد َذا اأْلَْيِد{ :-جلعز و -هذا من كالم العرب كما قال اهلل 
      .بقوة :أي [47:]الذاريات

 هنأخبرنا أ -تبارك وتعالى-اهلل  ،و نحو ذلكأ ءان  و بأ ن  ابن اهلل إ :فيقال مثالً  -عز وجل-ال يشتق منه اسم اهلل 
 :فال يقال ،-تبارك وتعالى-خذ منه اسم هلل ؤ فهذا ال ي ،في ماء المطر [22]الحجر: {}َفَأْسَقْيَناُكُموهُ  :يسقى فقال

 .الساقي هو -تبارك وتعالى-ن اهلل إ
سماء اهلل تعالى أن من إ :فال يقال [14]الشمس: }َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربُُّهْم ِبَذْنِبِهْم َفَسو اَها{ :وهكذا أيضًا قال اهلل تعالى

 .المدمدم
 وكذلك ال ،[37]القمر: }َفَطَمْسَنا َأْعُيَنُهْم{ :نه قال مثالأل ؛نه طامسإ وأ ،ن اهلل مدمرإ :يضًا ال يقالأذا وهك
 :ينس  نه الم  إ :وال يقال ،[168]األعراف: }َوَقط ْعَناُهْم ِفي اأْلَْرِض ُأَمًما{ :قال عن بني إسرائيل ألنهع نه المقط  إ :يقال

بعض ف ،األمثلة التي من هذا القبيل روهكذا في سائ ،[19]الحشر: يَن َنُسوا الل َه َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم{}َواَل َتُكوُنوا َكال ذِ 
تقرير صفة من الأن نتأكد هل  البد ؟ن اهلل مثاًل يقرر هذا المعنىإ :تقول لماذا :يقول ،الناس يستشكل هذا

وباب الصفات  ،سع من باب الصفاتو أخبار باب اإل ،ن نتأكدأال يحتاا  :نقول ال؟، مأ -عز وجل-صفات اهلل 
  .تبارك وتعالى-سماء هلل أعندنا صفات ال يشتق منها ف ،سماءوسع من باب األأ

 :تقول ،العزيز :سماء مثلاأل ،والحلف بهابها سماء اهلل تعالى وصفاته تشترك في االستعاذة أن : ألثاالفرق الث
 :تقول ،تشترك في االستعاذة والحلف هصفاتأسماء اهلل و  ،فاستعذت بها ،حمنعوذ بالر ، أأعوذ باهلل ،أعوذ بالعزيز



 ،وعزة اهلل :تقول ،تحلف بالصفةو وأيضًا تستعيذ  ،بأسماء اهلل فتحل ،والعلي ،والعظيم ،والعزيز ،والرحمن ،واهلل
 ن يحلف بالقرآن؟ أهل لإلنسان  ،وعظمة اهلل
 لكن هل يجوز الحلف بالكعبة؟  ،فتحلف بالقرآن ،من صفاته وكالم اهلل صفة ،ن القرآن كالم اهلليجوز أل

  .ألنها مخلوق ؛ال
 .عوذ بعزة اهلل وقدرتهأ :تقول ،ستعيذ بهانفنحن في الصفات 

وعظمة  ،وعزة اهلل :وتحلف بها تقول ،اذرحجد وأأاهلل وقدرته من شر ما  ةعوذ بعز أ ،هذه صفات وليست أسماءف
لهية اهلل ،اهلل   .هذا ال إشكال فيه ،وكالم ربي ،وا 

 هما:مرين أفي  انلكن تختلف ،امويستعاذ به ،اميحلف به مانهأسماء والصفات في إذن تشترك األ
 .دالتعبي -
 .والدعاء -

لكن  ،الكريم عبد ،العظيم عبد ،الرحمن عبد ،العزيز عبد ،اهلل عبد :تقول ،سماءال لأإ انيكون فالتعبيد والدعاء ال
نا لصفات اهلل ءد أسماال نعب   ، يمكنالهذا  ؟الرحمة عبد ؟العزة عبد :هل تقول ،م صفةالكر ؟ الكرم عبد :هل تقول

نما -عز وجل-  ،يا رحيم ،رحمن يا ،يا اهلل :والدعاء تقول ،-تبارك وتعالى-نما يكون هلل إن التعبد أل ؛سمائهأل وا 
 ؟و الصفةعهكذا تد ،عفو اهلل يا ،رحمة اهلل يا ،عزة اهلل يا :لكن هل تقول ،عظيم يا

 يا ،رحيم اي ،عزيز يا :تقول ،-سبحانه وتعالى-إنما الذي يدعى هو الموصوف  ،الصفة ال تدعى ،ال :الجواب
  .وهكذا ،رحمن ارحمني يا ي،عن عفو اعف  

 .ثالثة وجملة الفروق ،ا في شيئينتوافترق ،في شيئين مع الصفاتسماء تفقت األا نإذ
 ؟خباروباب اإل -ميةباب التس-سماء ما الفرق بين باب األ

 :ذلك بأمور محددة فيقال صخلين أيمكن 
 .صلى اهلل عليه وسلم-و سماه به رسوله أ ،سميه إال بما سمى به نفسهنال  ةن أسماء اهلل توقيفيالفرق األول: أ
ليس من ن الموجود أومعلوم  ،بأنه موجود -عز وجل-خبر عن اهلل نن أفيمكن  ،وسعأر فهو بأما باب الخ

كما يقول شيخ  ،نه قديمإ :-عز وجل-ن نقول عن اهلل أيمكن و  ،اهلل موجود :فنقول ،-تبارك وتعالى-اهلل سماء أ
وأحسن من  ،ليس من أسمائه القديمف ،وتلميذه ابن القيم ال على سبيل التسمية، -رحمه اهلل-تيمية بن ا سالمإلا

ُل َواْْلِخُر{ول ن يعبر باألأهذا  جاا والرد على بعض حدًا في مقام الح  أولكن لو أن  ،[3]الحديد: }ُهَو اأْلَو 
ن ذلك لم يرد في أومع  ،ول الذي ليس قبله شيءنه األأاهلل القديم ويقصد  :المبطلين خرجت منه هذه العبارة فقال

 .سماءع من باب األسو أفباب الخبر  ،الكتاب وال في السنة فهذا من باب الخبر
 ونأن ال يكر فيكفي بما الخأ ،لقطفهي تحمل الحسن الم ،كاملة الحسن ،سماء اهلل حسنىأن أ :الفرق الثاني

بهذا  ،ال يليق ىأنها ال تحمل معن كفىيولكن  ته،ايغكون هذه العبارة بالغة في الحسن قد ال ت ،بعبارة غير الئقة



نه أل ؛بلمأتير الس  لكن  ،وبأنه ساتر ،موجودبأنه  -تبارك وتعالى-اهلل  نأو يخبر ع ،فيمكن أن يعبرولذلك  ،القيد
 .(6)صلى اهلل عليه وسلم-هو الوارد عن النبي 

يا  ،يا قديم :تقول ال ،ما الخبر عن اهلل فإنه ال يدعى بهأ ،ن أسماء اهلل الحسنى يدعى بهاأ الفرق الثالث:
نما تقول ،موجود ي ليس خر الذوأنت اآل ،قبلك شيءليس الذي نت األول أأسألك بأنك  نيإاللهم  ،اهلليا  :وا 

 .باب الخبرو بين باب التسمية  ةهذه فروقات ثالث ،بعدك شيء
 :سماء الحسنىضابط األ :ثانياً 
سماء حتى الروايات التي سردت األ ،سماء الحسنى تجدون تفاوتاً األا الذين عدو  مالعلون في كالم أهل تجد

ال تثبت هلل  ءأسمايذكر وبعضهم  ،سماءكرام من األمثل ذي الجالل واإل وبعضهم يعد ،ها متفاوتةونالحسنى تجد
فما  ،الباقي فأخذ بعضهم منها اسم ،هذه صفة ،[27]الرحمن: }َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك{الباقي  :مثل ،أصالً  -عز وجل-

 ؟عز وجل-هذا اسم من أسماء اهلل  :ونقول ،عرف االسمنهو الضابط الذي من خالله 
بي أسماء المسرودة في حديث يعتمد على العد الوارد في األفمنهم من  ،العلماء في هذه القضية غير متفقين

وتسعين اسمًا من  ةن هلل تسع))إ :-ينصحيحفي السماء ليس لكن سرد األ-هريرة المشهور في الصحيحين 
ديث ولو من حال امن صحح هذ يعني-هذه فأخذوا  ،ثم جاء سردها في هذه الروايات ،((أحصاها دخل الجنة

 ؛وهؤالء سيبقى عندهم إشكاالت ،-عز وجل-سماء هلل أهذه  :واوقال ،-(7)عند الترمذي تهروايفي  ،بعض طرقه
   .ن الروايات الواردة فيها مختلفة ليست متفقةأل

هذا اسم اهلل  :سماء قالكما فعل ابن حزم في عد األ ،ورد بصفة االسم فقط ومن أهل العلم من اقتصر على ما
 .وهذا منهج ضيق ،-وجلعز -

بل  ،سماء وباب الصفاتولم يفرقوا بين باب األ ،اسمًا هلل فعلو قابلهم بتوسع فاشتقوا من كل صفة  ومنهم من
ن أصح يوأضافوا إلى اهلل أسماء ال  ،-تبارك وتعالى-سماء اهلل أخبار فجعلوها من شياء هي من باب اإلأدخلوا أ

 .تضاف إليه
-وبين من توسع وأضاف إلى اهلل  ،وهو ابن حزموالمنهج الرابع وهم الذين توسطوا بين منهج من ضيق ذلك 

جعلوا ف ،وعليه المحققون ،هل العلمأهذا هو قول عامة و  ،فعال والصفاتجاء في األ كل ما -تبارك وتعالى
في  -رحمه اهلل- تيمية نباولذلك يقول شيخ االسالم  ،من النصوص خذاً أة فشتقاق االسم من الصشروطًا ال

هذا  ،يا رحمن ،عزيز يا ،يا اهلل :تقول "،األسماء الحسنى هي التي يدعى اهلل بها" :سماء يقولبيان ضابط األ
الثناء المطلق و  ،وتقتضي المدح" ،ال نركب أشياء ونولدها من عندنا أنفسناف "،وجاءت في الكتاب والسنة" ،واحد

 .؟ث هول هل يقتضي ثناء مطلقًا بنفسه من حيو النز  :مثلف ،دالة على معان   :أي ،(8)"بنفسها
                                      

(، والنسائي، كتاب الغسل والتيمم، باب االستتار عند 4012أخرجه أبو داود، كتاب الحمام، باب النهي عن التعري، برقم ) -6
 (.1756(، وصححه األلباني في صحيح الجامع، برقم )17970(، وأحمد في المسند، برقم )406االغتسال، برقم )

(، وابن حبان في صحيحه، برقم 3507، برقم )-صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل أخرجه الترمذي، أبواب الدعوات عن  -7
 (.1945(، وضعفه األلباني في ضعيف الجامع، برقم )808)
 (.31شرح العقيدة األصفهانية )ص: انظر:  -8



ها نفسهذه تكون دالة على كمال ب، فكمال بنفسهدل على ي المن حيث هو ل هذا الفعل و كلمة النز  ،ال :الجواب
األسماء الحسنى" هلل "و  :هنا قال ،[180]األعراف: }َوِلل ِه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها{ ،فهي حسنى ،حسن ىومعن

ا من أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدً )) ،والسنة أخذها من الكتابنف ،سمى بها نفسه
فهي  ،اهلل بها نفسه ىوكل هذه سم ،(9)((خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك

وخير وشر فإنه ال يدخل في  ،في معناه إلى كمال ونقصا كان منقسمً  ما ماوأ ،حسنة كاملة ي  تقتضي معان
المكر من صفات  ،يستحق الكيد فيمن وذلك ،صفة كمال ،ى كامليأتي بمعنً  ، الكيدالكيد :مثل ،ئه الحسنىأسما
لكن هل  ،[30]األنفال: }َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر الل ُه{ ،من يستحق ذلكبع حينما يوق  كمااًل وهذا يكون  ،-عز وجل-اهلل 

     .مثاًل؟ ائدك :يضاف ذلك إلى اهلل على سبيل اإلطالق فتقول
 هضافأاهلل ف ،إنما يكون كمااًل في موضعه ،طالق من كل وجهاإل اذن هذا ال يتضمن كمااًل بهأل؛ ال :الجواب

عز -اهلل  :فنقول ،فعال والصفات حيث يكون ذلك كاماًل فقطسماء إنما من باب األإلى نفسه ال من باب األ
ثم  ،ليزدادوا كفراً  ؛لهم ليفيم ،اهلل يكيد للكافرين والمنافقين :ونقول ،بالظالمين ،بالمجرمين ،يمكر بالكافرين -وجل

إنما يكون كمااًل في  ،ال يكون كمااًل بإطالقفوهكذا  ،إلى الناربتهم قاع ثم تكون ،حال بعد ذلك يلقونه على شر
  .تبارك وتعالى-اهلل وهذا هو الذي يضاف إلى  ،موضعه الذي يحسن فيه

 ، أن يدل على معنى حسن بإطالق البدو  ،كون االسم ورد في الكتاب والسنةي أن البد -عز وجل-إذن أسماء 
هل العلم أومن تتبع كالم  ،}َوِلل ِه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها{ ،وأن اهلل يدعى بها ،ةملاكوصاف أ ،معان  كاملة

ذا أردت  ،على ذلكيد ز يومنهم من  ،أغلب العلماءحال و قيدين وهذا أ اً ويذكر قيد ،ملجفي هذا فمنهم من ي أن وا 
  ، فيقال:والشروط من الضوابط والقيود بجملةن تخرا أفيمكن تتبع ما قالوه ت

وهتتو متتن الوضتتوح  ،ال يختلتتف فيتتهأوهتتذا ينبغتتي  ،و فتتي الستتنةأنص فتتي الكتتتاب بتتن يثبتتت االستتم األول: أالشتترط 
 .بمكان
بها في كالم ن تعرف أعالم لها عالمات يمكن و األأسماء ألفا ،يةمن يكون االسم صالحًا للعلالثاني: أالشرط 
ومنهم من يزيد عليها في  ،منهم من يذكر بعضها في المختصرات ،جعلوا عالمات لالسم مثالً  اةحالن ،العرب

   :فعالمات االسم منها ،ومنهم من يتوسع في المطوالت ،الكتب المتوسطة
الفعل ال  ،على الحي [58]الفرقان: ك ْل َعَلى اْلَحيِّ ال ِذي اَل َيُموُت{}َوَتوَ  ،ن يكون قاباًل لدخول حرف الجرأ -

 ةون من ثالثن الكالم مكأل ؛الفعل و الحرف يعنأ هى تفرق بين االسم وقسيميتفح ،يدخل عليه حرف الجر
حتى نقيس هذه  ،-يحروف التهج تحروف المعاني وليس-الحرف الذي جاء لمعنى و الفعل و االسم  ،شياءأ

 قد تنطبقفنعرف ة هذه اللفظعلى  ضهاعر تسنن أو حرف فهناك عالمات يمكن أفعل  وأة هل هي اسم اللفظ
}َوَتَوك ْل َعَلى  ،اسم انهأر هذه عالمة على جفقبول حرف الأو هذه العالمة،  ، أو هذه العالمة،هذه العالمة اعليه

 .اْلَحيِّ ال ِذي اَل َيُموُت{
                                      

(، وقال: "هذا 1877(، وقال محققوه: "إسناده ضعيف"، والحاكم في المستدرك، برقم )3712أخرجه أحمد في المسند، برقم ) -9
فإنه مختلف في سماعه عن أبيه"، وذكره  ،عن أبيه من إرسال عبد الرحمن بن عبد اهللحديث صحيح على شرط مسلم إن سلم 

 (.199األلباني في السلسلة الصحيحة، برقم )



سالم ليس المقصود ة فظلكن لاسم، وسالم اسم، رحيم و  اسم، بفر  [58]يس:  ِمْن َر ٍّ  َرِحيٍم{}َساَلٌم َقْواًل التنوين  -
 .فدخل عليه التنوين }ِمْن َر ٍّ  َرِحيٍم{لكن الشاهد هنا  ،خر في بيان المرادآمجال وهذا له  ،بها التسمية

 .(10)ليه وسلمصلى اهلل ع-يا حي ياقيوم كما ثبت عن النبي  :و تدخل عليه ياء النداءأ -
 .ن تكون هذه اللفظة مناداةأ يقول:وبعضهم    
 ."لا"فدخلت عليه  [1]األعلى: }َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعَلى{" دخول "ال ،لف والالمباأل ايكون االسم معرف أو -
َمُن َفاْسَأْل ِبِه }الر حْ  مثاًل: تقولف ،يكون مسندًا إليه نأ ،سنادأي قبول اإل ،من المعاني ىيضاف إليه معن أو -

 ،عطاء مسند لمحمداإل ،محمد أعطاني كتاباً  :لما تقول ،سناد إليهالرحمن اسم لوجود اإلف ،[59]الفرقان: َخِبيرًا{
 البد صح،ال ي يزيد لكن ذهب فعل ماض   :مثل ،شخص سمي بذهب  الإال لو  ،ي كتاباً نعطاأ ذهب   : تقولاللكن 

 :لفيتهأمالك في ابن كما قال  ،مس عالماتهذه خ ،ن يكون المسند إليه اسماً أ
 حصل يز  يالسم تمل ومسند   *** "ال"و بالجر والتنوين والندا

 .لالسم تمييز حصل :فهنا ،سناد إليهواإل ،"ال"و، نداءوال ،التنوينو  ،بالجر ،يتميز االسم بهذه العالمات الخمس
ضافة إو أ ن يأتي مطلقًا دون قيدأتفاق وهو امحل وهو ليس  ،هذا القيد ذكره بعض أهل العلمالثالث: الشرط 

 ،إال بما وضع له من قيدوالثناء المدح فما كان ال يفيد  ،ال بما ق يد به على اهلل بنفسه بحيث يفيد المدح والثناء
فلم يعدوه  ،يظهر منه الكمال إال باإلضافة إلى غيرهال أو كان  ،يكون اسماً  ال ،سماءهذا اليصلح في األ :قالوا
 .سماء وهذا ليس محل اتفاقاألمن 

ومنها ما هو مردود عند من لم يعتبر هذا  ،مثلة كثيرة منها ما هو صحيحأفالذين اعتبروا هذا الشرط طبقوه على 
  ؟حرفأو فعل أو لفظه بالم اسم  :مثالً  ،الشرط

 هعلي دخل بالم   ،األلف والالم هيالبالم تدخل عل :ن تقولأيمكن  ،بفعلوال ليس بحرف  ،بالم اسم ،بلم فعل
فعالمات التسمية  ،سناد إليهيمكن اإل ،دخل عليه ياء النداءتن أيمكن  يا بالم ،دخل عليه الجر من بالم   ،التنوين

 ؟به -عز وجل-فهل يسمى اهلل  ،تنطبق عليه
ن تكون أنها لو انطبقت يصلح أال يعني  ،ن نميزه عن الفعل والحرف فقطأجل أهناك عالمات التسمية من 

يظهر في هذه اللفظة  هنا الكمال ال ،[3]الطالق: }ِإن  الل َه َباِلُغ َأْمرِِه{ ،الكالم ليس فيه تناقض ،ماء هللسأ
نما بإضافتها إلى غيرها ،بمجردها    .وا 
كمال ال تدل على ال هالكن ،زي اسمخالم ةفلفظ ،[2]التوبة: }َوَأن  الل َه ُمْخِزي اْلَكاِفِريَن{ ،خزي هو اسمكذلك الم  

نه اسم ليس بفعل أمع  ،سماء اهللأيكون من  هذا الف ،ضيف ذلك إلى الكافرين صار ذلك كماالً ألكن لما  ،هانفسب
 .وال بحرف
 .[98]البقرة: }َفِإن  الل َه َعُدوٌّ ِلْلَكاِفِريَن{هي اسم  وعد ةكذلك لفظ

                                      
صلى اهلل -عن رسول اهلل (، والترمذي، أبواب الدعوات 1495أخرجه أبو داود، باب تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء، برقم ) -10

(، 1300(، والنسائي، كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، برقم )3436، باب ما جاء ما يقول عند الكرب، برقم )-عليه وسلم
 (.1342وصححه األلباني في صحيح أبي داود، برقم )



 .اسمهذا  [142]النساء: ُهَو َخاِدُعُهْم{ِإن  اْلُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَن الل َه وَ }يضًا الخادع أوكذلك 
فالن يتم ما بقي من  :ن تقولأيمكن  ،يدل على كمال فالمتم بمجرده ال [8]الصف: }َوالل ُه ُمِتمُّ ُنورِِه{وكذلك المتم 

 .حسب ما يضاف إليهبفيأتي  ،و المنكرأ ،و الفسادأ ،الشر
{ :ن قالأإلى  ،[95:]األنعام َح ٍِّّ َوالن َوى{}ِإن  الل َه َفاِلُق الْ ا خر  الق والم  فوهكذا ال  }َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ
 .تبارك وتعالى-سمائه أمن  اا ليسخر  والم   القففال ،[95]األنعام:
 }َسِريُع اْلِعَقا ٍِّ{والسريع  ،والمنزل ،والمهلك ،والمطهر ،والرافع ،والجاعل والمتوفي ،الفاطر يضاً أوهكذا 
نما مقيد  ،مطلقاً  يات لكنه لم يأت  كل هذا جاء في اآل [165]األنعام: -نما تذكر في حق اهلل إفهذه  ،ضافةو باإلأوا 

صلى اهلل -النبي  اكيف دع ،في النص در و  ى بها على مادع  وي   ،على الوضع الذي قيدت به -تبارك وتعالى
   .(11)((يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)) ؟،-عليه وسلم

نما  ،هكذا ،يا مقلب :ال تقل  ."يا مقلب القلوب"وا 
 -عز وجل-سماء اهلل أن أفكما عرفنا  ،الكمالعلى صفة من صفات  م داالسن يكون هذا االأ: الشرط الرابع

سماء اهلل جميعًا أن أوعرفنا  ،-تعالىتبارك و - ةملافهو متضمن لصفة من صفاته الك فكل اسم ،أعالم وأوصاف
ال لم تكن وا   ،به -تبارك وتعالى-بلم وهو الالئق فيما نسمي اهلل ن هذا هو األإ :وقلنا ،جامدة تنها ليسأو  ،مشتقة

فإذا  ،ال يتضمن صفة ،مدح فيه وال معنى لهال  فالجامد ،وصاف الكمالأسماء حسنى إذا كانت ال تدل على األ
ها جامدة كما يقول ابن حزم نبألفاظ لو قلنا أنها كثيرة ال يحصيها الخلق فإنما هو تعدد إ :سماء وقيلتعددت األ
فهؤالء هم الذين ينفون صفات الكمال عن  ،هي مجرد أعالم ال تدل على أوصاف :يقولون ،هل البدعأوبعض 

، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر)) :القدسي يقول ثالحديكما في  -عز وجل-اهلل  :الشاهد ،-تبارك وتعالى-اهلل 
  .(12)((النهاروأنا الدهر، بيدي األمر، أقلب الليل و 

 ؟عبد الدهربالدهر يسمى  فالن عبد :ن يقالأهل يصح  ،؟-عز وجل-سماء اهلل أهل الدهر من 
 .؟((نا الدهرأو )) :-تبارك وتعالى-وجه قول اهلل  ماف ،سماء اهللأليس من  ،ال :الجواب
قع فيه من و  يسب الدهر لما فهذا الذي ،فالدهر زمان ووقت ،"قلب الليل والنهارأ" ؟،ما الذي بعده ،بعده يبينه ما

هو  -تبارك وتعالى-فاهلل  ،إلى من يقلب الليل والنهار هبالنسبة إليه هو في الواقع يعود سب ةاألمور المكروه
فمن سب الدهر فإن ذلك  ،الذي يدير الليل والنهار -تبارك وتعالى-وهو  ،سبابويسبب األ ،قدارالذي يقدر األ
 .جل جالله-يعود إلى اهلل 

                                      
أن القلوب بين أصبعي الرحمن، برقم  ، باب ما جاء-صلى اهلل عليه وسلم-أخرجه الترمذي، أبواب القدر عن رسول اهلل  -11
(، وقال محققوه: "إسناده قوي على شرط 12107(، وأحمد في المسند، برقم )7690(، والنسائي في السنن الكبرى، برقم )2140)

 (.2091(، وفي السلسلة الصحيحة، برقم )7987مسلم"، وصححه األلباني في صحيح الجامع، برقم )
(، كتاب 7491(، وبرقم )4826اآلية، برقم ) [24]الجاثية: }َوَما ُيْهِلُكَنا ِإال  الد ْهُر{ير القرآن، باب أخرجه البخاري، كتاب تفس -12

، ومسلم، كتاب األلفاظ من األدب وغيرها، باب النهي عن [15]الفتح: }ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدُِّلوا َكاَلَم الل ِه{التوحيد، باب قول اهلل تعالى: 
 (.2246)سب الدهر، برقم 



 ،؟لكن هل الدهر يتضمن صفة كمال ،عالمات االسمعليه تدخل مع أنه  ،سماء اهللأن الدهر ليس من أاهد فالش
   ؟هي الصفة التي يتضمنها ماجامد،  ؟أم جامد هل هو مشتق

ال يدل على كمال إطالقًا ال مدح وال  وفه ،به -تعالىتبارك و -ن يسمى اهلل أوجد صفة فهذا ال يصح تال 
 .تبارك وتعالى-وصاف اهلل أ من ئاً يتضمن شي

-فصفاته  ،ن يكون كاماًل من كل وجهأ البدن الوصف الذي يدل عليه هذا االسم ويتضمنه أ :الخامسالشرط 
ن يكون كاماًل من أ البد ،انقصً  وفي موضع   كماال ال يكون هذا منقسمًا يكون في موضع   ،كاملة -تبارك وتعالى

لكن بالنسبة  ،الزوجة بالنسبة للمخلوق كمالككون كمااًل بالنسبة للمخلوق شياء قد تن كثير من األاآل ،كل وجهة
الذي الينام مريض يحتاا  ،النوم بالنسبة له كمال ،للمخلوق كمال النسبةبنة والنوم الس   ،للخالق نقص ينزه عنه

طراب في النوم إال الخلل أصاًل واالض ذاه وال يحصل له ،ينام النه أويقلق وينزعج  ،ن يذهب إلى الطبيبأإلى 
   .نقص هنألكنه بالنسبة للخالق ال شك  ،فهو كمال بالنسبة للمخلوق ،ر عافيته وصحتهتغي   ينيع ،ختالل مزاجهال

فالن  ، تقول:الكيد :خر من قبيل الكمال مثلآوفي موضع  ،من قبيل النقصشياء تكون في موضع أوهناك 
إن اهلل يكيد بالكافرين  :لكن حينما يقال ،هذا نقص ،يد لجيرانهويك ،باتهاويكيد لقر  ،صاحبهيكيد أل ،صاحب كيد
  .فهنا يكون كماال ،[16-15]الطارق: َوَأِكيُد َكْيًدا{*  }ِإن ُهْم َيِكيُدوَن َكْيًدالظالمين واوالمجرمين 

 ىن يسمأفما كان كذلك فال يصح  ،نقص وفي موضع   ،كمال في موضع  فهو فهذا منقسم  ،المكر يضاً أوهكذا 
}َوَيْمُكُروَن  :نه قالأسمائه الحسنى الماكر مع أولهذا ليس من  ،نحو ذلك وأائد ك، ال يصح أن يسمى اهلل ببه اهلل

سمائه أوليس من  ،[131]طه: }ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه{ :واهلل قال ،سمائه الفاتنأوليس من  ،[30]األنفال: َوَيْمُكُر الل ُه{
 ،ليس بكمال مطلق ألنهفهذا  [15]البقرة: }الل ُه َيْسَتْهِزُئ ِبِهْم{ئ وال المستهز  ،[27الرعد:] }ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء{ل ضالم

نما  وال يكون  ،ل إال في الموضع الذي يكون فيه من قبيل الكمال فقطافمثل هذا ال يق ،في موضع كمااليكون وا 
نما من باب الوصف، ذلك من باب التسمية   .وا 

}َوِلل ِه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى  :ن اهلل يقولأل ؛سماء اهلل الحسنىأالدعاء به فهو اسم من  ثبت ن ماأ :السادسالشرط 
التي -سماء الحسنى ملة األجمن  -رحمه اهلل-سالم ابن تيمية شيخ اإل عد  ولهذا  ،[180]األعراف: َفاْدُعوُه ِبَها{

-وشيخ االسالم ابن تيمية  ،سماء اهللأنه من أ ،وحب  الس   -سماءليست فيما جاء في الرواية التي ورد فيها سرد األ
مالك  ،العالمين بر  ،خير الغافرين ،رحم الراحمينأسماء ل األينها من قبأسماء المضافة ن األأيعتبر  -رحمه اهلل
شيخ  دوهذا عن ،نه جاء الدعاء بهاأل ،مقلب القلوب ،جامع الناس ليوم ال ريب فيه ،حسن الخالقينأ ،يوم الدين

ما عدوا  -دييوال تق طالق من غير إضافةإن تكون جاءت بأ البد أنه-السابق القيد لكن من اعتبروا  ،سالماإل
فمثل شيخ  قيود،بينهم في العد بسبب هذه ال اتالفً خاتجد لذلك تجد العلماء حينما تستعرض  ،سماءهذه من األ

يعدون  -رحم اهلل الجميع-خ محمد العثيمين هل العلم من المعاصرين الشيأسالم وكذلك ابن القيم وجماعة من اإل
صلى -النبي  ،جاء الدعاء بها في القرآن وأ ،به بهار  ادع -صلى اهلل عليه وسلم-ن النبي أل ؛سماءذلك من األ

 ِبَها{ }َوِلل ِه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوهُ  :ن اهلل قالأل ؛هذا اسم :قالوا ،((يا مقلب القلوب)) :يقول -اهلل عليه وسلم
]آل  }ُقِل الل ُهم  َماِلَك اْلُمْلِك{ ،-تبارك وتعالى-ن يكون اسمًا هلل أفما جاء الدعاء به صلح  ،[180]األعراف:



 ،[9]آل عمران: }َجاِمُع الن اِس ِلَيْوٍم اَل َرْي ٍَّ ِفيِه{ :-تبارك وتعالى-وهكذا في قوله  ،مالك الملك ،منادى [26عمران:
  .ونحو ذلك
ليس بعام فعال إذا كان يدل على نوع من األبصيغة اسم الفاعل في الكتاب والسنة  در و  ن ماأ :لسابعالشرط ا

 ،ئذار اليضًا أو  ،سماء الحسنىمن األع ر اسم الزاذا القيد فيخرا إذا اعتبرنا ه ،سماء الحسنىشامل فال يعد من األ
وكثير من  ،(13)((رعسإن اهلل هو الم  )) :الق -صلى اهلل عليه وسلم-ن النبي أمع  ،رسع  الم  وأخرا به بعضهم 

ن تعرف أن بعض هذه أالمقصود  ،""المسعر -تبارك وتعالى-سماء اهلل أهل العلم عدو ذلك من أالمحققين من 
خراا اآلخرين لبعض سماء وا  بعض العلماء لبعض األ إدخالفكانت هي السبب في  ،الضوابط لم يتفق عليها

 ، فوضعت-عز وجل-سماء اهلل أنه من إ :ما قيللعمل مقارنة أن أ لتوكنت حاو  ،سماءآخر من هذه األ
أسماء العلماء و  ،ن الذين عدوا هذا االسمهر في الجدول م  يظو  ،سماء التي سردهااألو  ،اسم كل عالم :جداول
لم يذكره  ما اومنه ،جميع هؤالء اسماء ذكرهوأن بعض األ ،ال واحدإذكرها  سماء مان بعض األأفوجدت  ،فوق

عدى حينما ذكر سالشيخ عبد الرحمن بن  ،وهكذا يتفاوتون بسب اختالفهم بمثل هذه الضوابط ،القليلإال العدد 
 ،فقط ،(14)"لك كانت حسنىبذو  ،ن كل اسم دال على صفة كمال عظيمةأضابطه " :قال -رحمه اهلل-الضابط 

ذا أردنا  ،فهو توضيح له وشرح ليس فيه زيادة هوما ذكره بعد نه أول األ ،ذكر قيدين :ن نقولأيمكن دقق نن أوا 
 :شيخ اإلسالم ويقول ،سالم السابق دل على أربعة أموروكالم شيخ اإل ،نه دال على صفة عظيمةأالثاني و  ،اسم
سماء التي فال يسمى إال باأل ،نها سمعية شرعيةإ :يقول ممنهكثير  ،ينطريقتاهلل على ن المسلمين في أسماء إ"

 .-به نفسه ىسم غير مابهذه قضايا توقيفية ال نسميه  لون:يقو -جاءت بها الشريعة 
فالشارع لم  ،لم يحرم تسميته به -عز وجل-هلل  اً صح معناه في اللغة وكان معناه ثابت كل ما :ومنهم من يقول
ن أحدًا سماك باسم لم يسمك به ألو  ،وهذا الكالم غير صحيح تماماً  ،وما سكت عنه فهو عفو ،يحرم علينا ذلك

ساءةبو أ   !.؟تبارك وتعالى-فكيف باهلل  ،ك فإنك تعتبر ذلك تعديًا وا 
 او يخبر بهأسماء ى باألدع  ن ي  أق بين فر  نه ي  أالتوسط في هذا وهو  -رحمه اهلل-سالم ابن تيمية واختار شيخ اإل

 :هذا نقولل ؛سماء التي تنطبق عليها الضوابط المعروفةاأل ،إال بما جاء بتوقيف دعوهنفال  يعفإذا د   ،عنه
ن أيمكن  :يقول ،سب الحاجةحن نخبر عنه فهذا يكون بأردنا أخبار إذا باب اإل :ولكنه يقول ،ه توقيفيةؤ سماأ

عجمية هل هو هذا المعنى الذي ينقله باللغة األف ،فهو ينقل له المعنى -عز وجل-سماء اهلل أيأتي ليترجم آلخر 
 ؟ئةمطابق للمعنى الذي في اللغة العربية مائة بالما

ير إليه نفسه بهذا االسم الذي ص   ن اهلل لم يسم  أفهذا للحاجة مع  ،فهمهيلفظ بهو يقرب له  ،ال :الجواب
   .للحاجة فهذا ،عجميةباأل
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ن اهلل إ :قولنو  ،ن الزارع الحقيقي هو اهلل ال إشكال في هذاإ :فنقول -عز وجل-ن نخبر عن اهلل أكذلك إذا أردنا 
 .هذا بالنسبة للضوابط ،خبارهذا في باب اإل عصاه ال إشكال في مذل من

 :ركانأ ةذكر تحته ثالثأن أيمان بأسماء اهلل الحسنى ويمكن ثالثًا: أركان اإل
 ، ينفى االسم وينكره ويجحدهال ،من باالسمآسماء حقيقة إال إذا باأل ال يكون مؤمناً  ،جب على المؤمننه يأاألول: 

 ،من هذا البدف ،ى اهلل به نفسهسميمان باالسم الذي نما يجب اإلا  و  ،ماءسأليس له  -عز وجل-ن اهلل إ :و يقولأ
اتفاق  -رحمه اهلل-نقل شيخ االسالم  دوق ،-تبارك وتعالى-ن تثبت االسم حقيقة هلل أيمان باالسم يكون تحته فاإل

وقدير  ،ةحقيق ميعل ،حقيقة يمن مختلف الطوائف على أن اهلل ح اتفيثبتون الصثبات الذين هل اإلأجميع 
  .وجل عز-سماء حقيقة هلل باالسم نثبت هذه األ آمنافإذا  ،بصير حقيقة ،سميع حقيقة ،حقيقة
واهلل من  ،[51]يوسف: }َقاَلِت اْمرََأُت اْلَعِزيِز{ ،عزيز :فالمخلوق يقال له ،المخلوقين ةماثلمزه اهلل عن نن نأ :الثاني

 يالعزيز فإنه ال يكون مماثاًل لهذا المخلوق الذي سمب -عالىتبارك وت-ينما يسمى اهلل حولكن  ،أسمائه العزيز
وللمخلوق  ،يليق به فلله من العزة ما ،ال يوجب التماثل حقيقة ومعنى الفظً فالتشابه أو التماثل في االسم  ،بالعزيز

-وحياة اهلل  ،حيال :والمخلوق يقال له ،الحي :يقال له -تبارك وتعالى-اهلل  :قولنمثلما  ،يليق به من العزة ما
ها النقص يويعتر  ،حياة المخلوق مسبوقة بالعدم ويعقبها الفوت والموت والعدمف ،غير حياة المخلوق -عز وجل

لذلك قال  ،نة كل هذا نقص في الحياةرهاق والتعب والنعاس والس  والمرض واإل عفوالض ة،فالنوم موت ،فاتواآل
عنه هذه العوارض التي تكون نقصًا في  فىفن [255]البقرة: ُخُذُه ِسَنٌة َواَل َنْوٌم{}اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل تَأْ  :-عز وجل-اهلل 

نه ذكر أهنا الحظوا و  ،[11]الشورى: }َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو الس ِميُع اْلَبِصيُر{كل وجه  فحياته كاملة من ،الحياة
وبصر اهلل  ،غير سمع المخلوق -عز وجل- بصر ولكن سمع اهللالوالمخلوق يوصف بالسمع و  ،البصرالسمع و 

ن وجد التطابق في االسم لفظاً  ،مغاير لبصر المخلوق -تبارك وتعالى-  .وا 
 {}َوِلل ِه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى ،نها بالغة في الحسن غايتهأ ،حسنى -تبارك وتعالى-ؤمن بأن أسماء اهلل نن أالثالث: 
في القرآن  ىه بأنها حسنءسماأوصف  -تبارك وتعالى-ن اهلل إ :اليضاح فيقإن نضيف إلى هذا زيادة أويمكن 

     :ربعة مواضع بأربع آياتأفي 
 .[180]األعراف: }َوِلل ِه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها َوَذُروا ال ِذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي َأْسَماِئِه{ :األعراففي  -
 .[110]اإلسراء: اْدُعوا الر ْحَمَن َأيًّا َما َتْدُعوا َفَلُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى{ }ُقِل اْدُعوا الل َه َأوِ  :اإلسراءوفي  -
 .[8]طه: }الل ُه اَل ِإَلَه ِإال  ُهَو َلُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى{ :في طهو  -
ُر َلُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى{ :في الحشرو  -  .[24]الحشر: }ُهَو الل ُه اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ

الوزير  نباوقد ذكر  ،صغركبر واألهذا تأنيث لأف ،الكبرى والصغرى :حسن كما يقالوالحسنى هي تأنيث األ
 ،حسنأفكل لفظ له معنيان حسن و  ،(15)سن من صفات المعانيأن الح   :بين هذا المعنىيما  -رحمه اهلل-اليماني 

وال يفسر بالحسن منهما  ،ح الجمع على حسنىن يصأجل أن من يحسن من المعنيوالمراد هنا بالحسنى أي األ
والواحد  ،الحسنى هي المفضلة على الحسنة :يقول ،وشيخ االسالم يوافقه على هذا ،لهذا الوجه ؛حسنإال األ

                                      
 (.285/ 7انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ) -15



حسن من بعض نفسره أكثر من معنى وبعض هذه المعاني أن االسم إذا كان له أفالشاهد  ،(16)نساحاأل
فهنا نفسر  [24]الحشر: }ُهَو الل ُه اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ{ :فإذا قال ،المقدر :منها ،عدة معان  الخالق له  :مثالً  ،حسنباأل

لو فسرنا  ،ايكون تكرارًا محضً  هنا بالمقدر من أجل أن الفسرناه ف ،والبارئ المنشئ من العدم ،الخالق بالمقدر
أن حسن بلم واألفاأل ،عندنا معنى جديد حصل ما ،فالبارئ هو الموجد من العدم ،بالموجد من العدم الخالق
 :مثل ذلك ،"الخالق البارئ" ،على هذا التقدير د بناءً ر ثم يوج  يقد   ،هو المقدر :الخالق هنا في هذا الموضع :نقول

السالم هو  :وقلنا ،من كل عيب ونقص قدس المنزهإن القدوس هو الم :إذا قلنا [23]الحشر: }اْلُقدُّوُس الس اَلُم{
من كل عيب  هنز القدوس هو الم :هل العلم من يقولألكن من  ،فالمعنى واحد ،من كل عيب ونقص السالم

و من أ ،فرقال فحصل ،في المستقبل ةعيب ونقص وآفكل والسالم هو السالم من  ،ونقص في الماضي والحاضر
 ،كثر من معنىأ حتمللفاظ تفهذه األ ،والسالم هو السالم من كل عيب ونقص ،لقدوس هو الطاهرن اإ :يقول

ن شاء إ-رب كما سيأتي  ةلفظ مثلكثر من معنى أوال مانع إذا كان لها  ،فنحمل ذلك على أفضل هذه المعاني
 ،على جميع هذه المعاني انحملهن أكمل واأل ،وكل هذه المعاني صحيحة ،يقرب من سبعة معان   لها ما -اهلل

الجبار تأتي بمعنى  ،-اهلل ن شاءإ-تي في موضعه الجبار كما سيأ -تبارك وتعالى-سماء اهلل أمن  وكذلك
ر سمنك ،يرسويقوي الك ،الذي يجبر كسر الضعيفبمعنى الجبار  ةوتأتي لفظ ،العزيز الذي يقسم ظهور الجبابرة

 :خلة الطويلةنلولهذا يقال ل ؛ويأتي بمعنى العالي ،فهو جبار بهذا االعتبار ،اجبر كسرنا مالله :تقول ،القلب
     .جبارة

إن -وسيأتي  ،فسر الجبار بهذه جميعاً نن أفال إشكال  ،وعلو القهر ة،وعلو المنزل ،علو الذات ،المطلق فله العلو
  .في موضعه -شاء اهلل

ن اهلل أ :ولألاالوجه  ،متعددة اجوهً و ن نذكر لذلك أيمكن  ؟،سماء حسنىوجه كون هذه األ ما :ىحسنالأسماء اهلل 
وهي تدل  ،(17)سماع والقلوبنها حسنة في األأل ؛ه بالحسنىءسماأ ىسم بي:القرط كما قال -تبارك وتعالى-

فضاله ،ورحمته هوجود ،على توحيده وكرمه  .وا 
حتمااًل  اال ،نها متضمنة لصفات كمال اهلل ال نقص فيها في وجه من الوجوهأل ؛حسنى :الثاني: قيل لها الوجه

 .وال تقديراً 
 .سبابلهذه األ ،لهذه المبررات ؛سماء حسنىاأل في كون ةداخل ،هذه المعاني صحيحة كلها

ن أ يمكن ال ،حسن منهاأال يوجد اسم  ،سماءأكمل األو  ،سماءحسن األأنها أل ؛حسنى :يقال لها :الثالثالوجه 
من الستير لو كان الساتر  بدالً  ،حسنأبداًل منه كان كذا لو كان  :-تبارك وتعالى-السم هلل اتأتي وتقول في هذا 

ر االسم ويقرب معناه وحينما يفس   ،وال يؤدي معناها ،فال يقوم غيرها مقامها اً بدأال يمكن  :نقول ،حسنأكان 
نما ،والتوضيح فإن ذلك ليس تفسيرًا له بمرادفهلتبيين لبألفاظ  رف هذا إذا ع   ،تقريب المعنى هوهنالك  غاية ما وا 
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عيب أو  ةعن شائب هنزهأوأبعده و  ىمعنتمه أو كمله وأحسن اسم أ له من كل صفة كمال   -تبارك وتعالى-فاهلل 
  .نقص
 .الخبير واللطيفو العليم  ؟،ويدل عليه ،سماء يعبر ويتضمن ذلكماذا يكون من األ اإلدراكات صفةفمثاًل 
نه الذي يعلم أحد معانيه أواللطيف  ،شياءوالخبير: الذي يعلم خفايا وبواطن األ ،م: الذي يوصف بالعلميالعل

األوصاف الدالة  وأسماء ن هذا من األأوالفقيه مع  ،العاقل :يقال لكن ال ،شياءدقائق األ ،ر الدقيقةمو األ ،الدقائق
 .الفقيهال العاقل و له: فال يقال  ، فالن يعقل،يفقه ماأو فالن يفقه  :تقول ،دراكاإل على

 :لقالسميع  :ما تقول بدال :جاء أحد وقال لو ،والناظر ،والباصر ،السامع :البصير وال يقاليضًا السميع و أوهكذا 
  .بلمأالسميع  ،أبداً  :نقول ،السامع
 مثاًل. حد بالشفوقأن يسميه أفهذا أبلم من  ،ر والرحيم والودودالب   حسانيضًا من صفات اإلأوهكذا 
 .مثالً  بلم من أن يسمى بالشريفأ العلي العظيمكذلك 

 .لكرم أبلم من الوصف بالسخاءبا ففالوص ،نسميه بالسخي :احد وقالو كذلك الكريم لو جاء 
 ،-التصوير بمعنى التشكيل- ل مثالً شك  نسميه الم   :احد وقالو جاء  وهكذا أيضًا الخالق البارئ المصور لو

  .هذه أبلم الخالق البارئ المصورال،  :نقول ،دوج  الم  
بلم أوذلك  ،به نفسه ىسم نسميه بما ،ال :نقول ،الصفوح والساتر هسمين :احد وقالو العفو لو جاء كذلك الغفور و 

 .بال شك
أو و يتضمن أسماء يحتوي فليس فيها شيء من األ ،تدل على صفات الكمال تماماً نها أمن حسنها الوجه الرابع: 

إنما يدخل الشر في  ،وال يوصف به ،وال يضاف إليه ،ينزه عنه -تبارك وتعالى-فالشر اهلل  ر،الشيدل على 
ال  :أي ،(18)((ليس إليك روالش)) :-صلى اهلل عليه وسلم-ولهذا قال النبي  ،-تبارك وتعالى-مفعوالت اهلل 

نما يدخل في  ،وال وصفاً  يضاف إليه فعالً   ،ن فعل اهلل ليس بشريعني: أ ،وفرق بين الفعل والمفعول ،مفعوالتهوا 
 ،؟شر أو الكفر خير ،شر ،؟شر أو خير الشيطان :يعني مثالً  ر،ولكن في المفعوالت يوجد الش ،الفعل صفة

يوجد في  وال ،د في مفعوالتهفالشر يوج ،خلق الخلق -عز وجل-اهلل و  ،فعال اهلل شرأليس في  ،شر السرقة ،شر
 ،وحينما خلق الشر ،حينما خلق الشيطان -عز وجل-فهو بالنظر إلى فعل اهلل  ،فأفعاله كلها خير ،فعالهأ

   .ةميعظ ةلحكم -عز وجل-لك بالنسبة لفعل اهلل والهوام وهذه األمور فإن ذ ،والعقارب ت،والحيا ،واآلفات
}ال ِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن فحينما خلق الشيطان صار الناس في هذا االبتالء واالمتحان 

ويتجاوز لة ز لغفور أيضًا يستر الوا ،العزيز الذي يأخذ ويقهر من عصاه، [2]الملك: َعَماًل َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر{
 -جلعز و -بالنسبة إلينا هي بالنسبة لفعل اهلل  ةشياء المكروها وجود الشيطان ووجود خلق هذه األفهن ،ويعفو

مه لحويظهر  ،خرينآويعاقب  ،يجزي قومًا بالحسنات ،يحصل االبتالء ،وهو خالق الخلق هي خير وليست بشر
ن شياء ذه األكل ه ،هوحكمتته عز و  وعفوه وقدرته  -عز وجل-كل شيء خلقه اهلل  ، لكنلم يتبين بعضهتظهر وا 

  .و يتضمنهأ ،ه ليس فيها ما يدل عليهؤ وأسما ،فأفعاله ليس فيها شر ،بالغة ةمر به فهو لحكمأو أ هوأوجد
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نما يدخل في مفعوالته كما ذكرت *  َر ٍِّّ اْلَفَلقِ }ُقْل َأُعوُذ بِ : -تبارك وتعالى-وهذا بطريق العموم كما في قوله ، وا 
وقد  ،ن شر مخلوقهمأو  ،يضًا من شر الذي خلقهأوكذلك  ،في المخلوقاتفهو  ،[2-1]الفلق: ِمْن َشرِّ َما َخَلَق{
 }َوَأن ا اَل َنْدِري َأَشرٌّ ُأِريَد ِبَمْن ِفي اأْلَْرِض{ :عن قيل مؤمن الجن -عز وجل-خبر اهلل أ ايحذف الفعل كم

وهذا من  ،راده اهللأالذي  :ولم يقل "ريدأ" :قال ،[10]الجن: }َأْم َأرَاَد ِبِهْم َربُُّهْم َرَشًدا{ :قال ريالخفي و  ،[10]الجن:
   .دب في العباراتاأل

}َأم ا الس ِفيَنُة  :فعاله قال لهأالسفينة وبين له  رقخلما  -صلى اهلل عليه وسلم-هذا مثل الخضر مع موسي 
هدم الجدار ولما  نفسه،فنسب العيب إلى  [79]الكهف: وَن ِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَها{َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن َيْعَملُ 

اِلًحا َفَأرَاَد َربَُّك َأْن }َوَأم ا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغاَلَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَن َتْحَتُه َكْنٌز َلُهَما َوَكاَن َأُبوُهَما صَ  :قال
 .؟فرقال مظتحال [82:]الكهف ْبُلَغا َأُشد ُهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكْنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربَِّك َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري{يَ 

ضاف الخلق والهداية أ ،[78]الشعراء: }ال ِذي َخَلَقِني َفُهَو َيْهِديِن{ :قال ؟،ماذا قال -صلى اهلل عليه وسلم-إبراهيم 
َذا  :بل قال ،والذي يمرضني :قال ما ،[79]الشعراء: }َوال ِذي ُهَو ُيْطِعُمِني َوَيْسِقيِن{ :-تعالىو  هسبحان- إليه }َواِ 

   .القائم به هفهذا من باب إضافته إلى محل ،سهالمرض إلى نف ضاففأ ،[80]الشعراء: َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِن{
رادته ا  قضائه و بوال يكون إال  -وجلعز -ر كل ذلك خلقه اهلل ن الخير والشأن يكون عليه االعتقاد أالذي ينبغي ف

جل - هن كان في مقدور ا  فعاله و أوال في  ،ال في ذاته وال في صفاته ه،يضاف الشر إليه بوجه من الوجو  لكن ال
ث هذا الحاد ،نساناإل اهذا الجرح وقع لهذ ،بالنسبة إلينا يوجد بها شر -تبارك وتعالى-مفعوالت اهلل ف ،-جالله
  .كم بالغة وخيرح   -عز وجل-فعال اهلل لكن بالنسبة أل ،وقع هو بالنسبة إليه شر الذي

الحسن في و  ،-جل جالله-كبار هلل جالل واإلعظيم واإلتفيها من معنى ال ن من حسنها مااألمر الخامس: أ
يحصل بجمع االسم إلى ف ،جمعه إلى غيرهعتبار اويكون ب ،عتبار كل اسم على انفرادهااهلل تعالى يكون ب سماءأ

تحمل على  غالباً  وأالعزة عادة  ،بلم ما يكونأالعزيز الحكيم فهذا من  :فإذا قلت مثالً  ،اآلخر كمال فوق كمال
ما أ ،ال يليق على ما هتحمل لكنها -العزة-نسان الصفة موجودة عند اإل فلربما تكون هذه ،فسوالعالقهر والتسلط 

 ال ،فعزته مقرونة بالحكمة ،ويوقعها في مواقعها ،هاعع األمور في مواضفهو عزيز حكيم يض -عز وجل-هلل ا
حمله على ألوان من الظلم والقهر تخالف االنسان قد توجد عنده عزة فيصدر عنه شيء يخرا عن الحكمة ب

   .والعدوان على الخلق
على البطر والطغيان  الباً غيحمل  ىنالغ   ،الغني الحميد -تبارك وتعالى-أسمائه من قرن يحينما  :وقل مثل ذلك

ْنَساَن َلَيْطَغى  ،مع حمد ىفهو غن -لىاتبارك وتع-ما غنى اهلل أ ،[7-6]العلق: َأْن َرآُه اْسَتْغَنى{*  }َكال  ِإن  اإلِْ
للكبر  فيكون ذلك سبباً  -عز وجل-نسان قد يغنيه اهلل اإل ه،فهو محمود في غنا [64]الحج: }اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد{

تبارك -اهلل  ،والمعاصي والفجور -جل جالله-عراض عن اهلل واإل ،والتعالي على الخلق ،والكفر ،والبطر
 .حميد غنى -وتعالى

 :لكن إذا قال ،يدل على صفة البصر والبصير ،السميع اسم يدل على صفة السمع ،صربوالوهكذا السمع 
ما و  ،وعةن تكون مسمأشياء إما ن األأل ؛حاطةفهذا يعني اإل ريالسميع البص عز -فاهلل  ،صرةبن تكون مأا 



رن قفي ،خفى عليه خافيةتال  ،ال يفوته شيء -سبحانه وتعالى- البصرعظيم  ،صربويصوات يسمع األ -وجل
 .بين السميع والبصير فهذا يكون كمااًل مركباً 

وهذا يتضمن  ،سم من معنىاالدل عليه  ن نؤمن بماأ :-عز وجل-يمان بأسماء اهلل إلاركان أالركن الثاني من 
  :مرينأ

السم مجرد علم محض ال يدل اوليس  ى،كل اسم فهو يتضمن معن ،سماء معاني  يمان بأن لأاإلاألول: األمر 
بعد ما يكون عن أوهو  اى صالحً سم  نسان قد ي  اإل ،بخالف أسمائنا نحن ،ه أعالم  وأوصافؤ فأسما، صفةعلى 

سماء التي نسان بأي اسم من األفهكذا قد يسمى اإل ،ارقفم ،ةوقد يسمى بخالد وهو ميت هالك ال محال ،الصالح
تدل على  ،تدل على الذات فقط ،عالمأنا مجرد ءسماأن أل ؛بعد ما يكون عنهاأوهو  ،قد تدل على صفة كمال

صلى اهلل عليه -وأسماء الرسول  ،-عز وجل-ما أسماء اهلل أ ،االسم ابهذ ىلكنها ال تدل على معن ،المسمى
صلى اهلل -سماء النبي أومن  ،ة الجبروتفالجبار يدل على صف ،وصافأعالم و أسماء القرآن فإنها وأ ،-وسلم

  .نه يفرق بين الحق والباطلأل ؛ومن أسماء القرآن الفرقان ،وهذا يتضمن صفة الحمد ،محمد -عليه وسلم
ار داللتها على ذاته عالم باعتبأ -عز وجل-فأسماء اهلل  ،وصاف فيناأنا ال تدل على ءسماأنحن فإن ما أ

عز -فإذا نظرنا إلى أسماء اهلل  ،دلت عليه من المعاني وصاف باعتبار ماأوهي  ،-سبحانه وتعالى-المقدسة 
العزيز الرحمن الكريم الرحيم كلها تدل  ،لهية فهي بهذا تكون مترادفةعتبار داللتها على اهلل الذات اإلاب -وجل

 .[110]اإلسراء: َأِو اْدُعوا الر ْحَمَن َأيًّا َما َتْدُعوا َفَلُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى{ }ُقِل اْدُعوا الل هَ  ،على مسمى واحد
ذا نظرنا إليها ب  ،فالعزيز يدل على العزة ،االعتبار متباينة متغايرةفهي بهذا  ،ن كل اسم يدل على معنىأعتبار اوا 

 .إلى آخر ذلك ،رحيم يدل على الرحمةوال
سماء وفهم معانيها والتفكر فيها ال يعني التفكر بذات اهلل ن فهم هذه األأهو  :بهذا الركنتعلق مما ي األمر الثاني

يمكن  نه الأل ؛في ذات اهلل هن يعمل فكر أ نسانال يجوز لإل ،حوالفإن ذلك ال يجوز بحال من األ ،-عز وجل-
توجه إليه إذا أردنا نف الرزاق ن اهلل هوأفي  ،سماءولكن حينما نتفكر في معاني هذه األ ،ن يصل إلى هذاأ

ذا تفكرنا في اسمه الكريم كذلك، و الغنىفإذا تفكرنا بأنه هو الغني فإننا نتوجه إليه وحده بطلب  ،الرزق   .ا 
سيأتي وهذا  ،ثارآيمان بما يكون لها من وهو اإل :-تبارك وتعالى-يمان بأسمائه ركان اإلأالركن الثالث من 

 .الكالم عنه
 ،ه الكريمهلوج صةويجعل هذه المجالس خال ،واألوقات ،عمارن يبارك لنا ولكم في األأ -وجلعز -أسأل اهلل 

ن يعيننا أو  يه،والتوكل عل ،والخوف منه ورجائه ،ومعرفته -تبارك وتعالى-يمان باهلل إلى مزيد من اإل وسبيالً 
ياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته   .حبهوصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وص ،وا 

 


