بسم اهلل الرحمن الرحيم
قواعد وأصول العلم بأسماء اهلل الحسنى
احلمد هلل رب العادلٌن كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلٌن نبينا زلمد كعلى آلو
كصحبو أمجعٌن.
أما بعد:

فهذه مجلة من الفوائد كالقواعد كاألصوؿ ادلختصرة ادلتعلقة بأىم مسائل العلم بأمساء اهلل
تعاذل احلسىن ،حررهتا لنفسي ،كأحببت إفادة غًنم من طلبة العلم فقمت بنشرىا.
سائالن ادلوذل عز كجل بأمسائو احلسىن كصفاتو العال أف يرزقنا العلم النافع كالعمل الصاحل
كالفقو يف دينو كالثبات على أمره كاالستقامة على شرعو كاالعتصاـ حببلو.
كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو أمجعٌن .
حررىا
أ.د/عبد اهلل بن عمر الدميجي.
مكة احملركسة
ٕٔٔٗٗٔ /ٗ /ق
[]1
(معنى األسماء الحسنى)
السمة
السمو) دبعىن الرؼ
األسماء :مجع اسم ،كاالسم مشتق من( ُّ
عة كالعلو ،أك من ِّ
خص كأ ّ ،كىو من االشتقاؽ اخلاص .كادلعىن الثاين
كىي العالمة ،كاألكؿ أصح؛ ألف معناه أ ّ

صحيح أيضا كمقارب.

احلسىن :احلُسن ضد القبح كنقيضو ،كاحلسىن أتنيث األحسن كالكربل أتنيث األكرب ،يقاؿ
االسم األحسن كاألمساء احلسىن.

ِ
ِ
قاؿ ابن الوزير ":كذلك أَف ْ
مع ِاين فَكل لفظ لَوُ
احلسن من ص َفات األلفاظ َكمن ص َفات الْ َ
مع ِ
نياف حسن َكأحسن فَالْ ُمَراد األحسن ِمْنػ ُه َما َح ىَّت يَصح مجعو على حسىن َكَال يػُ َفسر
َْ
باحلس ِن ِمْنػ ُه َما إِىال األحسن ذلََذا الْ َو ْجو " إيثار احلمد على اخللق (ص.)ٔٔٙ
ْ
واألسماء الحسنى  :أم البالغة يف احلُسن أكملو كأسبّو ادلستقلة دبعاين احلمد كالتقديس
كالتعظيم كنعوت اجلالؿ كاإلكراـ.

فأمساء اهلل تعاذل ىي أحسن األمساء  ،كما يف قولو تعاذل ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ) [النحل ]ٙٓ :أم الكماؿ األعظم يف ذاتو كأمسائو كنعوتو .كلذا كجب أف
تكوف أمساؤه أحسن األمساء.

[]2

اآليات التي وصف اهلل تعالى فيها أسماءه بالحسنى.

ﱭﱯ ﱰ
ﱮ
ﱧ ﱩﱪ ﱫﱬ
أوال :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱣﱤﱥﱦ ﱨ

ﱱﱲﱳﱠ األعراؼ.]ٔٛٓ[ :
اشتملت ىذه اآلية على ثالث قضايا رئيسة يف أمساء اهلل احلسىن:
األولى :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱣﱤﱥﱠﭐ

دلّت اآلية الكردية على أمور:
 إثبات األمساء هلل تعاذل ،خالفا دلن أنكرىا.
سمم بو نفسو
 إف اهلل ،تعاذل ،ىو الذم َمسىى نفسو تعاذل هبا ،فال يُس ىمى تعاذل بغًن ما ّ
أك مسّاه بو رسولُو ،صلى اهلل عليو كسلم ،فاألمساء توقيفيّة.

 أف أمساء اهلل ،تعاذل ،كلها حسىن ،أم :بالغة يف احلسن أكملو كأ ّق.

 أف األمساء احلسىن ال تكوف إال هلل تعاذل ،كلذلك قُدِّـ اجلار كاجملركر يف اآلية إلفادة
احلصر.
ﱧﱠﭐ
الثانية :ﱡﭐﱦ ﱨ

ب نتو ىسل إليو هبا
لندعوه هبا ،كذلك أ ف
تفيد اآلية أف اهلل تعاذلّ ،
عرفنا أمساءق تعاذل َ

عند دعائنا كيشمل ذلك:

أ_ دعاء اؿثناء (العبادة) كىو الثناء عليو تعاذل هبا.
ب_ دعاء ادلسألة ،كذلك بالتوسل إليو أبمسائو تعاذل بٌن يدم طلب حاجاتنا منو
تعاذل.
كمل الدعاء كأسبُّو ما اشتمل على ثالثة أمور:
كأ ُ

ٔ /بياف حاؿ ادلسؤكؿ ،كه ك أف يسأؿ اهلل تعاذل بأمسائو كصفاتو كمتوسل إليو بذلك ،حنو :يا
حي يا قيوـ يا ذا اجلالؿ كاإلكراـ.
ٕ /بياف حاؿ السائل  ،كىو أف يتوسل العبد إذل اهلل بضعفو كعجزه كحاجتو

كتؽصًنه ،

حنو:دعاء موسى عليو السالـ( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [القصص]ٕٗ :
كدعاء

أيوب  ،عليو السالـ

( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)

[األنبياء.]ٖٛ:
ٖ /بياف احلاجة كادلطلوب كىو الدعاء الطليب حنو ( :رب اغفر رل كارمحين) كأكمل الدعاء
كأسبو ما مجع ىذه األمور الثالثة ،كما يف الدعاء الذم عّدل ق ،النيب صلى اهلل عليو كسلم،
ليدعو بو يف صالتو ( :اللهم إين ظلمت نفسي ظلما
لصاحبو الصدِّيق ،رضي اهلل تعاذل عنوَ ،

كثًنا-كىذا حاؿ السائل -كإنو ال يغفر الذنوب إال أنت -كىذا حاؿ ادلسؤكؿ سبحانو-

فاغفر رل مغفرة من عندؾ كارمحين -كىنا ذكر حاجتو كمطلبو -مث ختمو بامسٌن من األمساء
احلسىن تناسب ادلطلوب -إنك أنت الغفور الرحيم).
ككما يف دعاء سيد االستغفار  (:اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت ،خلقتين كأنا عبدؾ ،كأنا
علي،
على عهدؾ ككعدؾ ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك ّ
كأبوء لك بذنيب فاغفر رل ،فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت ) .البخارم.

ﱭﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ
ﱮ
الثالثة :قولو تعاذل:ﭐﱡﭐﱩﱪﱫﱬ

يف ىذه اآلية هتديد دلن أحلد يف أمسائو ،تعاذل ،بتهديدين:
 بقولو تعاذل(:كذركا) فاألمر ىنا للتهديد. -كبقولو(:سيجزكف ما كانوا يعملوف) فيجازيهم هبا.

كحذر من أمرين:
 من اإلحلاد فيها. كمن ادللحدين فيها.كاإلحلاد يف أمسائو ،تعاذل ،دبعىن ادليل هبا عما كضعت لو ،كالعدكؿ هبا كحبقائقها كمعانيها عن
احلق الثابت إذل غًنه.
كمن صور اإلحلاد يف أمساء اهلل تعاذل:
سم َي هبا من ّال يستحقها ،كتسمية ادلشركٌن آذلتهم ببعضها.
ٔ /أف يُ ِّ
ِ
كحقائقها ،كربري ُفها.
ٕ /نفي معانيها
ٖ /جعل معاف ذلا أخرل غًن ادلعىن الذم أراده اهلل تعاذل كرسولو.
ٗ/تشبيو غًنىا هبا .

ﲉﲋ ﲌ
ﲊ
ﲂﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲃ
ثانيا:ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱽﱾﱿﲀﲁ

ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱠ [اإلسراء.]ٔٔٓ :
دلت اآلية الكردية على أف أمساء اهلل تعاذل كلها حسىن ،فال تفاضل بينها يف احلسن كالداللة
على ادلدعو سبحانو ،فأم اسم دعا بو الداعي حصل ادلطلوب ،كلكنو من ادلستحسن
الدعاء باالسم ادلناسب للطلب ،إؼذا طلب ادلغفرة كالرمحة دعا باسم الغفور الرحيم ،كإذا
طَلب الرزؽ دعا باسم الرزاؽ ..كىكذا.
حب األمساء عند
 كفيها فضل ىذين االمسٌن الكرديٌن كلذلك جاء يف احلديث( :أ ُّ
اهلل :عبداهلل كعبدالرمحن).

ﲗﲙﲚﲛﲜﱠ [طو.]ٛ :
ثالثا :ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲓﲔﲕﲖ ﲘ
دلّت اآلية الكردية على التالزـ بٌن اإلدياف باألمساء احلسىن كإثبات التوحيد ،كاالستدالؿ على
التوحيد أبمسائو ،تعاذل ،احلسىن ،فمن عرؼ اهلل حق ادلعرفة أبمسائو احلسىن فال يتصور منو أف
يصرؼ شيئا من العبادة لغًن اهلل ،تعاذل ،أك يتعلق قلبو حبا أك خوفا أك رجاء بغًن اهلل ،تعاذل،
كمن كقع يف شيء من ذلك فلِجهلو أبمسائو ،تعاذل ،احلسىن كعدـ معرفتو بربو تعاذل.

ﲺ ﲼﲽ ﲾﲿ
ﲻ
ﲶﲸ ﲹ
ﲷ
رابعا :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲲﲳﲴﲵ

ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﱠ [احلشر.]ٕٗ :
ذكر اهلل تعاذل يف ىذه اآلية كما قبلها سبعة عشر امسا من أمسائو احلسىن مث ختمها بقولو
تعاذل:ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﱠ [احلشر]ٕٗ :
فدؿ ذلك على أف اإلدياف أبمساء اهلل احلسىن يقتضي تنزيو اهلل ،تبارؾ كتعاذل ،عن النقائص
ّ
كالعيوب كمنها التعطيل كالتمثيل.

[ٖ]
أوجو كون أسماء اهلل تعالى كلها حسنى.
يتجلّى حسنها من وجوه:
 كوهنا كاملة ادلعاين ال ينقصها نقص كال يشوهبا عيب ،فهي تناسب عظمة اهلل تعاذل
ككربياءه.
 ما فيها من معاين التعظيم كاإلجالؿ كاإلكبار هلل تعاذل.
مدح ككماؿ ،فكل اسم ليس فيو مدح كال كماؿ فليس من أمساء اهلل
 كلها دالة على ٍ
تعاذل.
 أهنا ليست أعالما زلضة(جامدة) كإمنا ىي أمساء كأكصاؼ ،فهي دالة على الصفات
عمها كأجلها.
الكاملة ،كلو من كل صفة أكملها كأ ّ

الشر يف مفعوالتو
يتضمن ًّ
 كمن حسنها أهنا ليس فيها اسم حيتوم أك ّ
شرا ،كإمنا يذكر ّ
فالشر ليس إليو تعاذل.
تعاذلّ ،

 كمن ُحسنها ما أعدىه اهلل حملصيها من األجر كالثواب العظيم ،كىو دخوؿ اجلنة ،قاؿ
صلى اهلل عليو كسلم( :إف هلل تسعة كتسعوف امسا من أحصاىا دخل اجلنة ) ركاه

اؿخبارم كمسلم.
 كمن حسنها اشتماذلا على امسو،تعاذل ،األعظم ،الذم إذا ُدعي بو أجاب كإذا سئل
بو أعطل.

مقربة إليو حيبها
 كمن حسنها أف اهلل تعاذل أمر عباده أف يدعوه هبا؛ ألهنا كسيلة ّ

كحيب من حيبها ،كحيب من حيفظها كحيب من يبحث عن معانيها كيتعبد اهلل هبا.

[]4
(خصائص أسماء اهلل تبارك وتعالى)
ٔ /أف أمساء اهلل تعاذل كلها حسىن ،كقد جاء نعتها بذلك يف أربع آيات من القراف الكرمي.
يف األعراؼ (ٓ )ٔٛكاإلسراء(ٓٔٔ) كطو ( )ٛكاحلشر (ٕٗ)
ٕ /أف أمساءه تعاذل أعالـ كأكصاؼ فهي ليست جامدة ال تدؿ على معاين ،كإمنا ىي
أعالـ.
ٖ/أف أمساء اهلل تعاذل توقيفيّة ،فال جيوز أف يُسمى اهلل تعاذل بغًن ما مسى بو نفسو أك مساه بو
رسولو ،صلى اهلل عليو كسلم ،كما ال يوصف ،سبحانو ،دبا دل يصف بو نفسو تعاذل ،أك دبا

دل يصفو بو رسولو ،صلى اهلل عليو كسلم؛ ألنو من أمور الغيب ادلوقوفة على خبر الوحي
ادلعصوـ ال يسعها االجتهاد كالرأم كال القياس.
النيب،
ٗ/أف أمساء اهلل تعاذل غًن زلصورة بعدد؛ حلديث ابن مسعود ،رضي اهلل عنو ،عن ّ

صلى اهلل عليو كسلم قاؿ  (:ما قاؿ عبد قط إذا أصابو ىم كحزف :اللهم إين عبدؾ ،كابن
عبدؾ ،ابن أمتك ،ناصييت بيدؾ ،ماض يف حكمك ،عدؿ يف قضاؤؾ ،أسألك بكل اسم
ىو لك ،مسيت بو نفسك ،أك أنزلتو يف كتابك ،أك علمتو أحدا من خلقك ،أك استأثرت بو
يف علم الغيب عندؾ ،أف ذبعل القرآف ربيع قليب ،كنور صدرم ،كجالء حزين ،كذىاب مهي،
إال أذىب اهلل عز كجل مهو ،كأبدلو مكاف حزنو فرحا " ،قالوا :يا رسوؿ اهلل ينبغي لنا أف
نتعلم ىؤالء الكلمات؟ قاؿ " :أجل ،ينبغي دلن مسعهن أف يتعلمهن) ركاه أمحد يف ادلسند.

٘ /أف منها تسعة كتسعين امسا ،من أحصاىا دخل اجلنة ،حلديث أيب ىريرة ،رض اهلل عنو،
أف النيب ،صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ((:إف هلل تسعة كتسعٌن امسنا من أحصاىا دخل اجلنة،
كىو كتر حيب الوتر)) ركاه البخارم .كادلراد اإلخبار عن دخوؿ اجلنة بإحصائها ال اإلخبار

حبصر األمساء ،كىي مبثوثة يف نصوص الكتاب كالسنة؛ كلذلك حيتاج إحصاؤىا إذل جهد
كتعمق كاجتهاد.
ّ
 ومراتب اإلحصاء ثالثة:
أ /إحصاء ألفاظها كعددىا كحفظها.
ب /فهم معانيها كمدلوذلا.
ج /دعاؤه هبا.
 /ٙأف أمساء اهلل تعاذل كلىها زلكمة ادلعاين كليست من قبيل ادلتشابو ،فمعانيها كلها معركفة
كيفضوف
يف لغة العرب .كالسلف ،رمحهم اهلل ،يثبتوف ادلعاين اليت دلّت عليها النصوص ّك
الكيفيّات ،فهي رلهولة بالنسبة للبشر ،ال يعلمها إال اهلل تعاذل ،كما قاؿ اإلماـ مالك:
"االستواء معلوـ كالكيف رلهوؿ كالسؤاؿ عنو بدعة".

 /ٚأمساء اهلل تعاذل غًن سللوقة ،كقد اشت ّد نكير السلف على من قاؿ إهنا سللوقة ،كالشافعي
كإسحاؽ بن راىوية كأمحد بن حنبل كالدارمي كغًنىم.

[]5
(عدد أسماء اهلل الحسنى) أو( :ىل أسماء اهلل تعالى محصورة بعدد؟)
أمساء اهلل احلسىن ليست زلددة بعدد معٌن ،بل ال حيصيها إال اهلل ،عز كجل ،كما قاؿ صلى
اهلل عليو كسلم( :ما قاؿ عبد قط إذا أصابو ىم كحزف :اللهم إين عبدؾ ،كابن عبدؾ ،ابن
أمتك ،ناصييت بيدؾ ،ماض يف حكمك ،عدؿ يف قضاؤؾ ،أسألك بكل اسم ىو لك،
مسيت بو نفسك ،أك أنزلتو يف كتابك ،أك علمتو أحدا من خلقك ،أك استأثرت بو يف علم
الغيب عندؾ ،أف ذبعل القرآف ربيع قليب ،كنور صدرم ،كجالء حزين ،كذىاب مهي ،إال
أذىب اهلل عز كجل مهو ،كأبدلو مكاف حزنو فرحا " ،قالوا :يا رسوؿ اهلل ينبغي لنا أف نتعلم
ىؤالء الكلمات؟ قاؿ " :أجل ،ينبغي دلن مسعهن أف يتعلمهن) ركاه أمحد.
أما حديث ( :إف هلل تسعة كتسعٌن امسا من أحصاىا دخل اجلنة كىو كتر حيب الوتر) فال
يفيد حصرىا ،فقد قاؿ عنو اإلماـ النوكم  ":اتفق العلماء على أف ىذا احلديث ليس فيو
حصر ألمسائو سبحانو كتعاذل ،فليس معناه أنو ليس لو أمساء غًن ىذه التسعة كالتسعٌن" كما
كرد من تعيٌن ذلا يف بعض الركايات فليس من كالـ النيب ،صلى اهلل عليو كسلم ،باتفاؽ أىل
ادلعرفة حبديثو ،كما قاؿ شيخ اإلسالـ .انظر :رلموع الفتاكل (.)ٖٕٛ/ٙ

[]6
(الفرق بين االسم والصفة)
أمسػاء اهلل كل ما دؿ على ذات اهلل مع صفات الكماؿ القائمة بو؛ مثل :القادر ،العليم،
السميع؛ فإف ىذه األمساء دلىت على ذات اهلل ،كعلى ما قاـ هبا من القدرة كالعلم كالسمع،
أما صفات اهلل؛ فهي نعوت كأكصاؼ الكمػاؿ القائمة بذاتو سبحانو؛ كالعلم كالسمع؛
فاالسم دؿ على أمرين:
ٔ  -على ذات اهلل تعاذل (العلمية).
ٕ  -كعلى ادلعىن كىو الصفة كالنعت ادلشتق من ذلك ادلعىن.
فكل اسم يتضمن صفة ،أما الصفة فتدؿ على أمر كاحد .
كهبذا تكوف األمساء:
ٔ  -مرتادفة باعتبار داللتها على ذات كاحدة كىو اهلل سبحانو كتعاذل.
ٕ  -متباينة باعتبار داللتها على ادلعاين كاألكصاؼ ادلتباينة.

[]7
(ما يتميز بو االسم عن الصفة(
أوال :االسم يدؿ على الذات كما قاـ هبا من معاين الصفات .بينما الصفة تدؿ على ادلعىن
القائم بالذات الذم دييزىا عن غًنىا من الصفات
ثانيا :األمساء يشتق منها صفات ،أما الصفات فال يشتق منها أمساء ،فنشتق من أمساء اهلل
الرحيم كالقادر صفات الرمحة كالقدرة ،لكن ال نشتق من صفات اإلرادة كادلكر اسم ادلريد
كادلاكر .
فاألمساء ال تُشتق من الصفات كال من األفعاؿ بينما الصفات تشتق من األمساء فمن
(الرحيم) مثال :الرمحة ،كما تشتق من األفعاؿ ،فيُشتق من قولو تعاذل( :ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ) [األنفاؿ]ٖٓ:أف من صفاتو ادلكر بادلاكرين .كاالستهزاء بادلستهزئٌن ..كىكذا.
ثالثا :إف أمساء اهلل -عز كجل -كصفاتو تشرتؾ يف االستعاذة هبا كاحللف هبا ،لكن زبتلػف يف
التعػبيد ذلا كدعائها:
 فالتعبيد ألمسائػو تعاذل ،كأف نقوؿ :عبدالكرمي ،كعبدالرحػمن ،لكن ال نعبّد لصفاتو؛ فال
نقوؿ :عبدالكرـ ،كعبدالرمحػة.

كما أنو يدعى اهلل بأمسائو ،فنقوؿ :يا رحيم ارمحنا ،كيا كرمي أكرمنا ،لكن ال تدعى صفاتو
فال نقوؿ :يا رمحة اهلل ارمحينا ،أك :يا كرـ اهلل أكرمنا؛ ذلك أف الصفة ليست قائمة بنفسها؛
تسمع كذبيب ،بل قائمة بالذات فهي صفة هلل ،فصفات اهلل ،ال جيوز التعبيد ذلا ،كال جيوز
دعاؤىا؛ بل دعاء اهلل كعبادتو كحده تبارؾ كتعاذل؛ لقولػو  (:ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ) [النور]٘٘:كقولو تعاذل( :ﭟ ﭠ ﭡ) [غافر]ٙٓ:كغًنىا من اآليات.

[]8
(منزلة العلم بأسماء اهلل تعالى)
 العلم بأمساء بأمساء اهلل احلسىن كصفاتو أشرؼ العلوـ لتعلقو باهلل  -عز كجل  -كشرؼ
العلم من شرؼ ادلعلوـ  ،ألف معرفتها تقود إذل اإلدياف بو كخشيتو سبحانو ،قاؿ اهلل
تعاذل( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) [فاطر]ٕٛ:
 كمعرفة اهلل -كمنها معرفة أمسائو -أصل العلوـ ،كأساس اإلدياف؛ ألف العلم قبل القوؿ
كالعمل .كأكؿ ما فرض اهلل على خلقو :توحيده ،فإذا عرفو الناس عبدكه كحػده .قاؿ اهلل
تعاذل( :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ) [زلمد.]ٜٔ:
 كمعرفة اهلل بأمسائو احلسىن كصفاتو تزيد يف اإلدياف كاليقٌن كربقيق التوحيد ،كمن أراد أف
جيد لذة العبادة فأقرب طريق إذل ذلك :أف يتدبر صفاتو تعاذل كأمساءه الواردة يف القرآف
كالسنة ،كيتفقو يف معانيها كجالذلا ككماذلا.

[]9
(أركان اإليمان بأسماء اهلل الحسنى)
اإلدياف بأمساء اهلل احلسىن يقوـ على ثالثة أركاف:
األكؿ :اإلدياف باالسم كما كرد بو النص على احلقيقة ال على اجملاز.
دؿ عليو من معىن الئق باهلل تعاذل كما تضمنو من صفات الكماؿ هلل
الثاين :اإلدياف دبا ّ
تعاذل.
الثالث :اإلدياف دبا تعلق بو من اآلثار كاألحكاـ ،كىذا يقتضي:
أكال :تنزيو اهلل تعاذل عن مشاهبة أحد من خلقو (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ) [الشورل.]ٔٔ:
ثانيا :تفويض العلم بكيفياهتا إذل اهلل تعاذل ،كقطع األطماع يف إدراؾ ذلك ،فهذا من الغيب
الذم ال يعلمو إال اهلل.

[]10
(أقسام أسماء اهلل تعالى الحسنى من حيث المعاني)
أوال :تنقسم أمساء اهلل تعاذل إمجاال إذل قسمٌن:
أ  -أمساء اجلالؿ  :كىي ما دلت على العظمة كالقوة كالكربياء كاإلحاطة كالعلو
كالقهر كاجلربكت ...إخل ،حنو  :اهلل .العلي  .العظيم .القوم  .العزيز .القهار.
كحنوىا .
ب  -أمساء اجلماؿ ( اإلكراـ ) :كىي األمساء الدالة على الرمحة كالرأفة كالعفو كالغفراف
كادلودة كاإلحساف كاإلنعاـ كاللطف ،كحنوىا ،مثل  :الرمحن .الرحيم .الرؤكؼ.
العفو الغفور .الودكد .الرزاؽ .اللطيف .كحنوىا .
فاهلل تعاذل ذك اجلالؿ كاإلكراـ .كقد تكرر اجلمع بينهما يف العديد من اآليات ،كمن
أبرزىا آيات الشعراء ادلتكرر (كإف ربك ذلو العزيز الرحيم).
فاسم العزيز ديثل أمساء اجلالؿ.
كالرحيم ديثل أمساء اجلماؿ.
ثانيا :تنقسم أمساء اهلل تعاذل احلسىن من حيث داللتها على ادلعاين بالتفيصل إذل ما يلي:
أ  -ما كاف ًّ
داال على صفة ذاتية (مالزمة لذات اهلل تعاذل ال تنفك عنها) مثل :احلي،
العليم ،السميع ،البصًن ،القوم ،العلي ،العزيز ،القدير.
ب  -ما كاف ًّ
داال على صفة فعلية (ادلتعلقة بادلشيئة) مثل :اخلالق ،البارئ ،ادلصور،
التواب ،الغفور ،الشكور ،الرحيم ،العفو.
الرزاؽّ ،

داال على التنزيو ادلطلق كالرباءة من كل عيب كنقص ،كالبد أف يتضمن
ج  -ما كاف ّ
ثبوتا إذ ال كماؿ يف العدـ احملض ،كذلك مثل :الق ّدكس ،السالـ ،ادلتضمن الرباءة
من كل نقص يضاد كمالو .األحد ادلتضمن النفراده باأللوىية كالربوبية.
داال على مجلة أكصاؼ عديدة ال على معىن كاحد ،مثل :العظيم ،اجمليد،
د  -ما كاف ّ
احلميد ،الصمد.
ق  -ما كاف ًّ
داال على معىن حيصل من اقرتاف أحد االمسٌن باآلخر ،كذلك قدر زائد
على مفرديهما ،حنو:
(العزيز احلكيم) فالعزيز يدؿ على العزة ،كاحلكيم على احلكمة ،ككالمها كماؿ.
كاجلمع بينهما داؿ على كماؿ آخر كىو أف عزتو مقركنة باحلكمة .كحنوىا
(العزيز الرحيم) فهو مع عزتو كقوتو فهو رحيم تواب .كمثل(الغين احلميد)
(السميع العليم) كحنوىا ،كىذه يسوغ أف يدعى هبا مفردة كمقرتنة ألهنا كلها تدؿ
على كماؿ يليق باهلل تعاذل.
ك  -ما كاف داال على كماؿ يف حاؿ اقرتانو دبقابلو ،فإذا أطلق كحده أكىم نقصا،
تعاذل اهلل عن ذلك ،فال جيوز إطالقو إال مقرتنا دبقابلو ،حنو :ادلعطي ادلانع ،النافع
الضار ،القابض الباسط ،اخلافض الرافع ،كحنوىا.

[]11
(فائدة العلم باألسماء الحسنى)
التعرؼ إذل اهلل تعاذل من خالذلا ،كربصيل شرؼ العلم بو سبحانو من خالذلا.
ّٔ -
ٕ -سبجيده سبحانو كالثناء عليو دبا ىو أىلو.
التوسل إليو هبا.
ٖ -دعاؤه ك ّ
الالئق بو سبحانو.
ٗ -اإلدياف هبا كإثباهتا هلل تعاذل على الوجو ّ
٘ -القياـ بعبودية كل اسم من ىذه األمساء احلسىن قدر الطاقة كالوسع.
يتم إال دبعرفة ىذه األمساء كآثارىا فهو اهلل
 -ٙربقيق اإلدياف باهلل تعاذل كزيادتو حيث ال ّ

رب العادلٌن ،كىو اإللو احلق الذم ال يستحق العبادة أحد سواه ،كقدرة اهلل
الواحد األحدّ ،

أحاطت بكل شيء ،فال حيتاج معو ادلرء لعوف من أحد ،ككلّما ازداد العبد علما بأمساء اهلل
كصفاتو زاد إديانو.
 -ٚالتحلِّي دبا يالئم اإلنساف من ادلعاين اليت تتضمنها كالعلم كالرمحة كاحلكمة كالكرـ،

كالتعامل مع النفس كحسن التعامل مع اخللق ،فأمساء اهلل احلسىن اجتمعت يف معانيها مكارـ
كثًنة ،بعضها ينبغي للعبد أف يتخلّق دبا يالئمو ،كيقدر عليو منها.
 -ٛاالجتهاد يف العبادة كلما زاد اإلدياف بأمساء اهلل الدالة على معيتو كزلبتو تعاذل ألكليائو،
التقرب إذل اهلل
كما ّ
خيصهم بو من النصرة كالكرامة كالقرب ،كاف ذلك ن
دافعا لالجتهاد ك ّ

بالطاعات.

[]12
(من آثار التعبّد بأسماء اهلل الحسنى)
لكل اسم من ىذه األمساء احلسىن أثره ادلباشرة يف القلب كزيادة اإلدياف كالتعظيم هلل
أىم ىذه اآلثار يف عموـ
تعاذل ،كربقيق العبودية احل ّقة اليت ّ
دؿ عليها ذلك االسم ،كمن ِّ
األمساء احلسىن:
ٔ -تعظيم اهلل تعاذل كتقديره حق قدره كتوقًنه كإجاللو سبحانو.
ٕ -ربقيق التوحيد اخلالص هلل تعاذل كعدـ االلتفات إذل ما سواه.
ٖ -زلبة اهلل تعاذل كاألنس بو ،كالطمأنينة إليو.
ٗ -حسن الظن باهلل تعاذل كرجاؤه ،كالثقة بو تعاذل.
٘ -خوفو تعاذل كخشيتو ،كاحلذر من بطشو كأليم عقابو.
 -ٙالتوكل عليو سبحانو كتعاذل ،كاالعتماد عليو.
 -ٚاحلياء كالوجل من اهلل تعاذل.
 -ٛالثبات يف ادلواقف العصيبة كالصرب على أقداره تعاذل.
 -ٜاالفتقار إليو تعاذل ،كمعرفة اإلنساف مدل عجزه كضعفو كحاجتو إذل ربّو كمواله.
ٓٔ -سالمة القلب كطمأنينتو .
أدب باآلداب الرفيعة.
ٔٔ -التحلِّي باألخالؽ السامية كاحلميدة ،كالتّ ّ

