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 هللا" أشرف أمساء هللا؛ فال تضعه يف غري موضعه"

 
 :أّما بعد احلمُد هلل، والّصالة والّسالم على رسول هللا،

فإّن هلل أمساء مّسى هبا نفسه، منها ما أنزله يف كتابه، وما عّلمه بعَض خلقه، وما استأثر به يف علم الغيب 
عنده، وله ِمن هذه األمساء تسعة وتسعون امسًا، َمن أحصاها دخل اجلنة، واالسم اجلامع ملعاين أمسائه وصفاته 

"هللا ذو األلوهية"، وقد  قال ابن عباس: ل معناه: اإلله،وأفعاله هو "هللا"، وهلذا قيل: إنّه االسم األعظم، وأص
قيل فيه: إنّه أعرف املعارف، وهو أخص أمسائه به سبحانه، فال يطلق بتفخيم الالم على غريه، وتبىن عليه 

 )حد  هو هللا أ)  :وقوله (بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيمِ ) :سائر األمساء، فتأيت األمساء بعده صفة أو خربًا، كقوله
 

ألفني وسبعمئة مرة تقريًبا، وقد أكثر الّناس ِمن الكالم يف لفظ هذا االسم ِمن  وقد ورَد هذا االسم يف القرآن
حيث استعماله واشتقاقه، والّصواب أنّه مشتق، فهو علم وصفة، علم متضمن لصفة اإلهلّية، وهو االسم الذي 

ة وأخر كلمة فيها، وأّول كلمة يف األذان وآخر تدخل عليه مجيع حروف القسم، وهو أول كلمة يف الّصال
وقد حتذف ويُعّوض عنها )امليم( يف آخره، فيقال:  كلمة فيه، وأكثر ما ينادى بـه من حروف النداء بـ )اي(

وقد يُذكر هذا االسم مفرًدا منصوًًب ومكًررا تذكريًا وحتذيرًا، كما تقول: هللَا هللَا فيما ملكت أميانكم،  "اللهم"
هو بتقدير فعل، أي: راقبوا هللا، كما يكثر ورود االسم الّشريف على ألسنة املسلمني يف الّدعاء إعانة واستغاثة و 

 .وغري ذلك، فيقولون يف كل ذلك: اي أهلل
 

هذا؛ وِمن اخلطأ الّشائع ذكر هذا االسم الشريف مفرًدا ومكررًا مع حذف األلف، يف اجلواب مكان: نعم. 
ر هذا االسم مع )اي( الّنداء مع حذف األلف ِمن حرف الّنداء وِمن االسم الّشريف ومن اخلطأ كذلك: ذك

يف مقام االستنهاض، مكان "قم، وامش، واذهب"، فيقولون: ايهلل، وأصُلها: األمر ًبالستعانة ًبهلل، وقد 
 اي أهلل اي أهلل، أي يكرروهنا كثريًا غافلني عن أصل معناها، وللتصحيح يقال يف األول: نعم، ويف الثاين: يقال:

 .إبثبات األلف وقطع مهزة االسم الّشريف. وهللا أعلم، وصّلى هللا وسّلم على حمّمد
 

فائدة: إطالق "لفظ اجلاللة" أو "اسم اجلاللة" ال يُعرف إال يف لسان املتأخرين ِمن العلماء، وًبالستقراء 
ن القيم، فاألوىل على األقل اجتناب هذا اإلطالق، اإلمام ابن تيمية واب الّناقص مل جنده يف كالم الّسلف إىل
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ويؤّكد ذلك أنّه ال يقال يف هللا: ذو اجلاللة، وإن كان يقال يف وصفه ذو العظمة، فاألوىل أن يقال: لفظ هللا. 
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