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س :ما دليق األسماء الحس ى من الكتاب والس َّة؟
جْْ :ال اهلل :

ﭳﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ [األدراِّ.]180:
و ْْْال

 :ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

[اإلسراء.]110:
و ال  :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ [طه].
وميرها من اآليات.
ِ ِ
ِِ
الج َّ َة»؛
اها َد َخ َق َ
ين ْاسـما؛ َم ْن َأ ْح َص ـ َ
و ال النبي ♀ :إِ َّن هلل ت ْس ـ َعة َوت ْس ـع َ
وهد يف ال،حيُ».
ت بِ ِه َن ْف َسـ َ َ ،أ ْو َأ ْن َز ْل َت ُه
و ال ♀َ :أ ْسـ َص ُل َ ال َّل ُه َّم بِ ُك ِّق ْاسـم ُه َو َل َ َ ،سـ َّم ْي َ
فِي كِ َتـابِـ َ َ ،أ ْو َع َّل ْم َتـ ُه َأ َحـدا ِم ْن َخ ْل ِ:ـ َ َ ،أ ِو ْاســـ َتـ ْص َث ْر َ بِـ ِه فِي ِع ْل ِم ال َغ ْيـ ِ ِع ْـدَ َك؛ َأ ْن َت ْج َعـ َق

ِ
يع َق ْلبِي »...الحدي َث.
ال ُْ :ر َ
يم َربِ َ
نن ال َعظ َ

لما كر المْ،نِّف 

أ مَن أندا تداليد اهلل :تداليده ه يف أسْما ه وصَْاته،

ً
الحسنا من الكتاُ والسنٌ.
كر
سااال يتومن َطلب الكشف دن دليل األسماء ه
َ
َ
َ
ً
سااال
والَ،ات ال هعلا
الحسنا ِّ
وكا من المناسب أ هيقدِّ م بعد كر إثبات األسماء ه
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َ
َ
والٌَْ ْ،
أل ْ ْ،ه بََّلاَ ،يتم به ما كره من تداليد اهلل فيَّلا؛ وهد :ما هد االسْْْم اإللَّليِّ ،
هد َ
اإللَّليٌ
وجوا ُبه:
ٍ
كمال يتعل بََّلا.
اإللهي :ما دل دلا الذات مع
االسم
أ
َ
َّ
ٍ
كمال يتعل بالذات.
والصفة اإلله َّية :ما دل دلا
ِّ
فَّلذا هد الد ٍّ
كل منَّلما؛ وبه يتميز أالدهما دن اآلخر.
فلله  أسماء ،وله ▐ صَات.
َ
(السْْنا)؛ كما ال اهلل
دص ْف بكدنَّلا ه
وأسْْماؤه هت َ
ﭷﭸ [األدراِّ ،)]180:و ال

 ( :ﭳﭴﭵ ﭶ

 ( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ [اإلسراء.)]110:

ويف الْ،حيحين» من الديث أبي هرير َة ◙ أ النبي ♀ ال ( :إِ َّن
ِ ِ
ِِ
ين ْاسما»).
هلل ت ْس َعة َوت ْسع َ
ٍ
مسْْعدد يف مسْْند أالمدَ »:
وكذل يف الحديث اآلخر الذي كره؛ وهد الديث ابن
ت بِ ِه َن ْف َسـ ـ َ »)،
أ النبي ♀ الَ ( :أ ْسـ ـ َص ُل َ ال َّل ُه َّم بِ ُك ِّق ْاسـ ـم ُه َو َل َ َ ،سـ ـ َّم ْي َ
وإسناده السن.
دص ْف
فَّلذه اآليات واألالاديث تدل دلا أ هلل  أسْْما ًء ،وأ هذه األسْْماء هت َ
َ
(السنا).
بكدنَّلا ه
و(الحسـ ـ ى) :مانث (األالسْْْن) ،وهد وصْْْف لَّلا إ ا هج َمعل؛ ف هيقال( :األسْْْماء
ُ
الحسنا).
ه
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وإ ا هأ َ
فرد الداالد منَّلا فإنه هيقال( :االسم األالسن).
وشْْا يف كالم النا

َخربههم دن اسْْم (اهلل) بقدلَّلم( :لَِ الجاللٌ)؛ وهد ال يا ِّدي

(السْْْْنا) ،وأ الداالْد منَّلْا (اسْْْْم
مْا يا ِّديْه خرب الشْْ ْريعٌْ دن األسْْ ْمْاء اإللَّليٌْ بْأنَّلْا ه
أالسن) (.)1
واسْْتحسْْن الرادي المالكي أ هيقال َد َد ًض ْا دن (لَِ الجاللٌ)( :االسْْم الجليل)؛
خ َب ًرا دن الداالد مَن أسماء اهلل.
مثال( :االسْْم الجليل :الرالمن)؛ وهد
مثال( :االسْْم الجليل :اهلل) ،أو يقدل ً
فيقدل ً
أالس هن  -وال ريب  -مما كره َمن كره بقدلَّلم( :لَِ الجاللٌ).
وأحسن ِمن هذا وهذا :ما كرناه هن ًَا؛ مَن أ الترب دنه بأنه (االسم األالسن) ه
أكمل؛
ُ
فَّلد أشَّلر ما هو َصَل به األسماء اإللَّليٌ يف خهاُ الشر .
ولفها يف خطاب َّ
الشرع بثالثة أولاٍ:
و(األسماء اإلله َّية) وقع
ُ
 ( :ﭳ ﭴ ﭵ [األدْْراِّ)]180:؛

* أحــدهــا :األالسْْْْْْن؛ يف ْْدلْْه
َ
المَرد( :االسْم
الجمع؛ ف هيقال يف
الحسْن ،والتأنيث ألجل َ
(الحسْنا) ( :هفعلا) من ه
فْْْْْ ه
َ
األالسن).
* وثانيها :االسم األَ َجل.
األكرم.
* وثالثها :االسم
َ

( )1فْإ هْذا اللقْب مَرغ ممْا هت َ
دجبْه الجاللٌْ والعظمٌْ هلل  ،ولد كْا كْذلْ َال ْختير يف خهْاُ
الشر [ .شر برنامج التعليم المستمر].
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وهْذا يف دلْه

ُ

﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ذو ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [الرالمن ]78:يف راءة ابن

ٍ
األجل)
دامر؛ فد ع يف راءته جع هْل الجالل واإلكرام وصْْ ْ ًَْا لالسْْْْم؛ ف هيقْال( :االسْْْْم َ
اإللَّلي؛ تب ًعا لَّلذه القراءة.
األكرم) صَ ًٌ السم اهلل
و(االسم
َ
ِّ

َ
َ
الحسنا بما كرنا َأولا؛ ف هيقال( :االسم األالسن)،
فالترب دن الداالد من أسماء اهلل ه

األكرم) ،أو (االسم األجل).
أو (االسم
َ
وأدظمَّلا :األول؛ فإنه هد المشَّلدر يف القره الكريم.
ه
الحسْْْْنا بمْْا كره من اآليْْات
دليْْل األسْْْْمْْاء ه

وأورد المْ ْْ،نِّف 

الَ،ات.
واألالاديث ،ولم يذكر دليل ِّ
َ
َ
(ال )ٌَْْ ْْ،هلل؛ فسْْْْمدهْا (نهعد ًتْا،
و ْد امتنع جمْادٌْ من أهْل العلم دن إثبْات كلمٌْ ِّ
ٍ
دزي ،ويف مْْْْ،نَْات أبي
الج ِّ
وإضْْْْافْات)؛ منَّلم :أبد الدفْاء ابن َدقيْ ٍل ،وأبد ال ََ َرج ابن َ
والَ،ات
دبد الرالمن النسْا ِّي
كتاُ النعدت»  -وهد مهبد  ،-وهد يتعل باألسْماء ِّ
ه
اإللَّليٌ.
ٍ
صَات كما أ له أسما ًء ،و د دل دلا ل القره والسنٌ.
والصحيم :أ هلل 
َّ
فْْأم ْا الْقْره  :فَْْي ْدلْْه

﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ﴾ [الْ،افات]؛ فإ اهلل  نَزه نَسْه دن ما َي ََْ،ه به المشْركد  ،ثم سْلم
دلا المرسلين لكمال ما وصَده به.
ومن الســـ َّة :الديث أبي هرير َة ◙ يف الْْْ،حيُ» يف  ٌْْْ،الرجل الذي كا
يِّ ْ ،لي بََّلم ،فإ ا رأ سْْدر ًة رأ بعدها سْْدرة اإلخال
يسْْْْألده ألي شْْْ ٍ
ْيء يْْْْ،نع لْ فسْْْْألده فقْال :ألنَّلْا صْْ ٌَْْ الرالمن» ،فْأ ره النبي
ِّ
 ،فأمرهم النبي ♀ أ
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♀ دلا دله :صٌَ الرالمن».
ٍ
الَْْ،ات اإللَّليٌ؛ أنه هيقال :هلل صَْْات؛ كما هلل
وهذا أصْْر الديث يف إثبات اسْْم ِّ
أسماء (.)1

( )1و ْد َتعر

لْه أبد محمْد ابن الز ٍم ف َقْد يف صْْْْحتْه ،لكن مْذه َبْه فيْه ملط ،فال هيعدل دليْه؛ بينْه

ٍ
الجر يف فتُ الباري»[ .شر برنامج التعليم المستمر].
الحافِ ابن
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س :ما مثال األسماء الحس ى من ال:رنن؟
ج :مثل دله

 :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [النِّساء.]34:

ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ

[األالزاُ.]34 :

ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ [فاطر.]44:
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ [النِّساء.]58:
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ [النِّساء.]56:
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ [النِّساء.]106:
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ [التدبٌ.]117:
ﯝ ﯞ ﯟ [البقرة.]263:
ﭬ ﭭ ﭮ [هدد.]73:
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ [هدد.]57:
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ [هدد.]61:
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ [النِّساء.]1:
ﭷ ﭸ ﭹ [النِّساء.]81:
ﯣ ﯤ ﯥ [األالزاُ.]39:
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ [النِّساء.]85:
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[ف،لل.]53:
ﯽﯾﯿﰀﰁ
ِّ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ [ هف ِّ،لل.]54:
و ال

 :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ [البقرة.]255:

و ال

 :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ [الحديد].

و دله

 :ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ [الحشر.]24 -22
وميرها من اآليات.

فيما سْْب أ معرفٌ هذا الباُ أسْْماء وصْ ٍ
َْات هت َرد
لما رر المْ ،نِّف 
ً
ْااال يتعل َ
إلا هورود خهاُ الش ْر بََّلا رهنًا أو هس ْن ًٌَ ،أتبع ل بما هيب ِّينه؛ فأورد سْ ً
بذكر
ٍ َ
الحسنا.
مثال من األسماء ه
و دم َطلب أ يكد هذا المثال مَن القره بل السْْنٌ؛ أل خرب اهلل دن نَسْْه مقدم
بي ♀ دن ر ِّبه.
دلا خرب الن ِّ

فترب نبينْا ♀ هد خبر دن اهلل  بداليْه الْذي أوالْاه إليْهَ ،
ودلمْه
َ
ِّ
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الذي َدلمه ،وأما خبر اهلل  دن نَسه فَّلد خبر َ
مباشر منه.
َ
َه
وإ ْ كانا يف الحجٌ والثبدت َص ْندا  ،لكن هذا هد سْْبب ما س ْ َلكه المْ ،نِّف وميره
من أنَّلم د هي َ
ِّ
وياخرو دنه ما يتعل بالسنٌ.
دردو أو ًال ما يتعل بََّلذا الباُ مَن القره ،
وهذا الباُ  -كما سب  -طري هقه :التد يف دليَّلما؛ أي دلا هورود الدليل منَّلما.
وابتْدأ المْ ْْ،نِّف  بْذكر جمل ٌٍْ من األدلٌْ القرهنيٌْ ن ََسْْ ْ ًقْا ،واالْدً ا بعْد واال ٍْد؛
تشتمل دلا طا ٍ
ٌَ مَن أسماء اهلل .
فذكر اآليٌ األولا ( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [النِّسْْاء)]34:؛ وفيَّلا اسْْما ؛ هما
(العلي ،والكبير).
ثم كر اآليٌ الثانيٌ :وفيَّلا اسما ؛ هما (اللهيف ،والتبير).
ثم كر اآليٌ الثالثٌ :وفيَّلا اسما ؛ هما (العليم ،والقدير).
ثم كر اآليٌ الرابعٌ :وفيَّلا اسما ؛ هما (السميع ،والب،ير).
ثم كر اآليٌ التامسٌ :وفيَّلا اسما ؛ هما (العزيز ،والحكيم).
ثم كر اآليٌ السادسٌ :وفيَّلا اسما ؛ هما (الغَدر ،والراليم).
ثم كر اآليٌ السابعٌ :وفيَّلا اسما ؛ هما (الرؤوِّ ،والراليم).
ثم كر اآليٌ الثامنٌ :وفيَّلا اسما ؛ هما (الغني ،والحليم).
ثم كر اآليٌ التاسعٌ :وفيَّلا اسما ؛ هما (الحميد ،والمجيد).
ثم كر اآليٌ العاشرة :وفيَّلا اسم واالد؛ وهد (الحَيِ).
والمجيب).
ثم كر اآليٌ الحاديٌ دشرة :وفيَّلا اسما ؛ هما (القريب ،ه
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ثم كر اآليٌ الثانيٌ دشرة :وفيَّلا اسم واالد؛ وهد (الر يب).
ثم كر اآليٌ الثالثٌ دشرة :وفيَّلا اسم واالد؛ وهد (الدكيل).
ثم كر اآليٌ الرابعٌ دشرة :وفيَّلا اسم واالد؛ وهد (الحسيب).
(المقيل) بوْ ِّم الميم؛ ومعناه:
ثم كر اآليٌ التامسٌْ دشْرة :وفيَّلا اسْم واالد؛ وهد ه
الْذي هيسْْ ْ ِّتر َ
وال ٌَْْ ْْ،اإللَّليٌ منْه :صْْ ٌَْْ
للتل ما َيتقدتد به؛ أي ما يكد ه د ًتا لَّلمِّ ،
(ال َق ْدت) (.)1
( )1وهاه ا ت بي ٌه على ضـبط األسـماء من جهة ال طق بها ،وهي مسْألٌ َأهملَّلا التا َمن تكلم يف األسْماء
والَ،ات.
ِّ
االسم:
فإ
َ
َ
َ
(الم َقيل)؛ فال هيقال فيه( :ال َمقيل)؛ فال
○ إما أ يقع لغ ًٌ يف رسْمه َشْكل هخر هيدهم خالِّ االسْم؛ كْْْ ْ ه
بد من الت،ريُ بوبهه ل هيو َبط.
كل ضْب ٍ
صْالحا لوْبهين؛ ف هيبينا ؛ لما يكد يف ِّ
ط من الكمال؛ مثل ما صْرالدا باسْم
○ أو يكد االسْم
ً
السين ،وبو ِّمَّلا؛ ف هيقال( :السبد  ،والسبد ).
(السبد )؛ فإنه هيو َبط بَتُ ِّ
فال هبد من معرفٌ هذا.
ولَّلذا؛ فإ اللغٌ مَّلمٌ ،وال يقدم العلم إال بلسا العرُ.
ضدالا.
فإ اال ِّطال دلا مثل هذا مما يزيد المعاين و
ً
والمتك ِّلمد يف األسْْماء وما تَر دنَّلا؛ أهملدا تار ًة القراءات المروي ٌَ يف االسْْم ،وتار ًة أهملدا ضْْبهه
اللغدي؛ فنشأ دندهم ،در من هاتين الجَّلتين.
ٍ
ٍ
خارجٌ دن
راءة
فمثال :دل اهلل ▐ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ [الذاريات] ،فَي
َّ
ق .
از ُ
العشر صُ إسنادها :ﮄ ﮅ ﮆ الر ِ
وكذا دله

ٍ
ٍ
خارجٌ دن ال َعشر صُ إسنادها
راءة
 :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ [البقرة ،]255:يف
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ثم كر اآليٌ السادسٌ دشرة :وفيَّلا اسم (الشَّليد).
(المحيط).
ثم كر اآليٌ السابعٌ دشرة :وفيَّلا اسم ه
ثم كر اآليٌ الثامنٌ دشرة :وفيَّلا اسما ؛ هما (الحي ،وال َقيدم).
ثم كر اآليٌ التاسْْعٌ دشْْرة :وفيَّلا خمسٌْْ أسْ ٍ
ْماء؛ هي (األول ،واآلخر ،والظاهر،
والباطن ،والعليم).
ثم ختم باآليٌ العشْرين :وفيَّلا جملٌ مَن أسْماء اهلل ؛ هي (اهلل ،ودالم الغيب،
ودْْالم الشْْ َّْلْْادة ،والرالمن ،والراليم ،والملَ ْ  ،ه
والق ْدو  ،والسْْ ْالم ،والمامن،
،در).
والمَّليمن ،والعزيز ،والجبار ،والمتك ِّبر ،والتال  ،والبارب ،والم ِّ
وهذه (األســماء اإلله َّية)  -المذكورة فيما ســلف ِمن اآليا  -نوعان باعتبار اإلفراد
والتَّركي :
َ
دمر :القيَّام .
دن َ

و د َتقدم أ األسْْْْماء المرويٌ دن الْ ْْ،حابٌ هي مَن جملٌ المرفد هالك ًما؛ ألنَّلم ال يقدلدنََّلا من َ َبل

الرأي.
وإ ا كا

ل يف تالوة القره فَّلد هكَده وهكَده .

َ
الحسنا.
وهذا مما هأهمل يف الكالم دلا األسماء ه
كمْا أ العنْايٌْ بوْْ ْبهَّلْا اللغدي هد اآلخر مَمْا هأ َ
َ
والقْدو ) يف
كرت لْ يف (السْْ ْبد
همْل؛ كمْا
ه
ِّ
ضبهيَّلما بالَتُ وبالوم.
وينبغي لهالب العلم أ يأخذ من اللغٌ ما يحتاج إليه ،وأ هيهالَع دا ًما المسْا ل التي تكد َمظَن ًٌ لذل ؛
فإ اإلالاطٌ باللغٌ متع ِّذرة ،لكن العنايٌ بالمَّلمات تكَي دن سداها.
والروايٌ يف هذا[ .شر برنامج التعليم المستمر].
وسيأيف معنا مثال يتبين به أثر ال ِّلسا
ِّ
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َردة؛ مثل( :اهلل ،والرالمن ،والحي ،والقيدم).
الم َ
 أحدهما :األسماء هالموافٌ؛ مثل( :دالَم الغيب ،ودالم الشَّلادة).
 واآلخر :األسماء هو(االسم المضاٍ) هد الذي ال يقدم بمَرده؛ بل يكد موا ًفا إلا ميره.
و َ كر هذه َ
القسْْْمٌ فيمن سْْْب  َ :دام السْْنٌ  -و هيقالَ َ :دام السْْنٌ  -األصْْْبَّلانَي يف
الحجٌ» ،وابن تيمي ٌَ الحَيد يف الَتاوى المْْْ،ريٌ» ،وشْْْيتنا ابن ٍ
ٍ
جداُ
باز يف
كتاُ ه
له.
الموْْْْافٌْ؛ كْأ يْددد
و َنقْل ابن تيميْ ٌَ إجمْا المسْْْْلمين دلا ددْاء اهلل بْاألسْْ ْمْاء ه
َ
َ
َ
المل )؛ فَّلذا
فيقدل( :يا دالم الغيب) ،أو يقدل( :يا دالم الشَّْلادة) ،أو يقدل( :يا مال َ ه
دداء هلل ▐ باألسماء اإللَّليٌ الموافٌ.
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س :ما مثال األسماء الحس ى من الس َّة؟
ج :مثْل دلْه ♀َ :ال إِ َلـه إِ َّال اهلل ال َعظِيم َ ِ
يمَ ،ال إِ َلـ َه إِ َّال اهللُ َرب ال َع ْر ِ
ش
الحل ُ
ُ
ُ
ِ
ض َو َرب ال َع ْر ِ
الس َم َاوا ِ َو َرب األَ ْر ِ
ش ال َكرِي ِم».
ال َعظي ِمَ ،ال إِ َل َه إِ َّال اهللُ َرب َّ
اإل ْكرا ِم؛ يـا بـ ِديع الســـمـاوا ِ
الج َال ِل َو ِ َ َ َ َ َّ َ َ
و دلْه ♀َ :يـا َحي؛ َيـا َقيو ُم؛ َيـا َلا َ
َواألَ ْر ِ
ض».
و دله ♀ :بِ ْسـ ـ ِم اهلل ِ ا َّل ِذي َال َي ُضـ ـر َم َع ْاسـ ـ ِم ِه َشـ ـ ْي ٌء فِي األَ ْر ِ
ض َو َال فِي
السم ِ
اءَ ،و ُه َو الس ِم ُ ِ
يم».
يع ال َعل ُ
َّ
َّ َ
و دله ♀ :ال َّل ُه َّم َعالِ َم ال َغ ْي ِ َوال َّشـ َها َد ِةَ ،فاطِ َر ال َّسـ َم َاوا ِ َواألَ ْر ِ
ضَ ،ر َّب
ُك ِّق َش ْيء َو َم ِلي َك ُه »...الحديث.
و دلْه ♀ :ال َّل ُهم رب الســـمـاوا ِ
الســـ ْب ِعَ ،و َر َّب ال َع ْر ِ
ش ال َعظِي ِمَ ،ر َّب َـا
َّ َ َّ َّ َ َ
َّ
ِ
الح ِّ َوال َّ َوىُ ،م َ ِّز َل ال َّت ْو َر ِاة َو ِ
يق َوال ُْ :ر ِ
اإل ْن ِ
ج ِ
نن؛ َأ ُعو ُل بِ َ ِم ْن َش ـ ِّر
َو َر َّب ُك ِّق َش ـ ْيءَ ،فال َق َ
ت ِ
نخ ٌذ بِ َ ِ
ت ِ
اآلخ ُر َف َل ْي َس َب ْعدَ َك
ت األَ َّو ُل َف َل ْي َس َق ْب َل َ َش ـ ْي ٌءَ ،و َأ ْن َ
ال ـ َيتِ ِهَ ،أ ْن َ
ُك ِّق ِلي َش ـر َأ ْن َ
ت ال َّظ ِ
ت ال َباطِ ُن َف َل ْي َس ُدو َن َ َش ْي ٌء »...الحديث.
اه ُر َف َل ْي َس َف ْو َق َ َش ْي ٌءَ ،و َأ ْن َ
َش ْي ٌءَ ،و َأ ْن َ

ض َو َم ْن فِ ِ
السـ ـ َم َاوا ِ َواألَ ْر ِ
يه َّن،
الح ْمدُ َ ،أ ْن َ
و دله ♀ :ال َّل ُه َّم َل َ َ
ور َّ
ت ُن ُ
ض َو َم ْن فِ ِ
الس َم َاوا ِ َواألَ ْر ِ
يه َّن »...الحديث.
الح ْمدُ َ ،أ ْن َ
َو َل َ َ
ت َقيو ُم َّ
ت،
ت اهللَُ ،ال إِ َل َه إِ َّال َأ ْن َ
و دله ♀ :ال َّل ُه َّم إِ ِّني َأ ْســـ َص ُل َ بِ َص ِّني َأ ْشـــ َهدُ َأ َّن َ َأ ْن َ
الص َمدُ  ،ا َّل ِذي َل ْم َي ِلدْ َو َل ْم ُيو َلدْ َ ،و َل ْم َي ُك ْن َل ُه ُك ُفوا َأ َحدٌ ».
األَ َحدُ َّ
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و دله ♀َ :يا ُم َِّ :ل َ ال ُُ :ل ِ
وب »...الحديث.
ومير ل كثير.

ٍ
بسْْاال
الحسْْنا من القره  ،أتبعَّلا
أمثل ًٌ لألسْْماء ه

لما كر المْْ،نِّف 
ٍ
أمثلٌ لَّلا مَن السْ ْنٌ؛ أل السْ ْنٌ َصْ ْنْد القره ؛ فإنَّلا والي كما القره والي؛
يتعل بذكر
ال اهلل

﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [النجم].

و َأنشد شين شيدخنا الم،نِّف يف اللالا المكند »:
َدْ َلْيْ ََّلْم ْا َ ْدْ هأ ْطْلَْ َ ْالْدالْيْْا َ
َفسْْْْ ْنْ ْ هٌ الْْْنْ ْ َبْ ْي والْ ْي َثْ ْا َ
َ ْ َ
ِّ َ ْ
ْ َ
ه
َ
َ
دجد  -مثله من السْْنٌ
فإ ا ه كر شْْيء من القره  ،فإنه ينبغي أ هيذكَر معه  -إ كا هي َ
النبديٌ؛ وإ ه دِّ م القره دلا السْْنٌ لكمال ما هو َصْْف به القره أنه كالم اهلل ؛ فَّلد
أدلا رتب ًٌ وأكرب نَ ًعا للنَد .
َ
بي ♀؛ منَّلْا
وأورد المْ ْْ،نِّف  ثمْانيْ ٌَ أالْاديْث؛ كلَّلْا ثْابتٌْ دن الن ِّ
ما هد صْْْحيُ ،ومنَّلا ما هد السْْْن ،ومنَّلا ما هد يف الْ ْ،حيحين» ،ومنَّلا ما هد خارج
دنَّلما.
ِ
يم
فـصورد الحـديـث َّ
األول  -وهد الْديْث الكرُ المعروِّ َ ( :-ال إِ َلـه إِ َّال اهللُ ال َعظ ُ
َ
َ ِ
يم») إلا هخره ،وهد يف ال،حيحين» مَن الديث ابن دبا ٍ ¶.
الحل ُ
وفْيْْه مَْن أسْْْْمْْاء اهلل( :اهلل ،والْعْظْيْم ،والْحْلْيْم ،ورُ الْعْرَل الْعْظْيْم ،ورُ
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السماوات ،ورُ األر

 ،ورُ العرَل الكريم).

أيوْْ ْا اسْْ ْمْا َ
هخرا تقْدم أالْدهمْا؛ لكن يف جمل ٌٍْ أخرى؛ وهمْا
ويف هْذا الحْديْث ً
ِ
ـم») ،و ْدلْْهَ «( :و َرب الـ َعـ ْر ِ
(الْعْظْيْم ،والْكْريْم)؛ يف ْدلْْهَ «( :رب الـ َعـ ْر ِ
ش
ش الـ َعـظـي ُ
ال َكرِي ُم»).
بالرفع وبالج ِّر:
َّ
فإن (الكريم والعظيم) ُر ِويتا مضبوطتَين َّ
بالرفع :فَّلما مَن األسماء اإللَّليٌ.
○ فإلا كانتا َّ
بالج ِّر :فَّلما صٌَ لْ (العرَل)؛ فليستا من األسماء.
○ وإن كانتا َ
والحديث ثابل بََّلذا ،وثابل بََّلذا؛ وإ كا المشَّلدر فيه رواي ًٌ هد الجر (.)1
ثم لكر الحـديـث ال َّثـاين :وهد دنْد أبي داو َد والنسْْْْا ِّي؛ وفيْه مَن أسْْ ْمْاء اهلل :
َّ
(الْحْي ،والْقْيْدم ،و و الْجْالل ،و و اإلكْرام ،وبْْديْع السْْ ْمْْاوات ،وبْْديْع األر
واألسماء األربعٌ األخيرة مَن األسماء اإللَّليٌ الموافٌ.

)،

ثم لكر الحديث ال َّثالث :وهد دند أبي داود والنسْا ي أي ًوْا؛ وفيه ثالثٌ أس ٍ
ْماء( :اهلل،
َ
َّ
ِّ
والسميع ،والعليم).
ْذي؛ وفيْه مَن أسْْ ْمْاء اهلل( :دْالَم
الرابع :وهد دنْد أبي داو َد والتِّرم ِّ
ثم لكر الحـديـث َّ
َّ
الغيب ،ودالَم الشَّْلادة ،وفاطر السْماوات ،وفاطر األر  ،ورُ ك ِّل ش ٍ
ْيء ،و َملي ك ِّل
ش ٍ
ْيء)؛ أل الوْمير يف دلهَ :و َم ِلي َك ُه »...راجع دلا ُك ِّق َشـ ْيء»؛ فَّلد َ ملَي ه ك ِّل

روي  -كمْا كره ابن الت َ
ِّين يف شْْ ْرالْه دلا
الروايٌْ والْدِّ رايٌْ ً
أيوْْْْا؛ فَّلد وجْه م ؛
( )1وبََّلمْا وردت ِّ
أيوا وجه صحيُ لغ ًٌ[ .شر برنامج التعليم المستمر].
البتاري» نق ًال دن الداوودي  ،-وهد ً
ِّ
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ٍ
شيء (.)1
ثم أورد الحـديـث الخـامس :وهد يف صْْْْحيُ مسْْْ ٍ
ْلم» ،وفيْه مَن األسْْ ْمْاء( :رُ
َّ
ب ،وفال الندى)؛
ورُ ك ِّل شْيء ،وفال الح ِّ
السْماوات السْبع ،ورُ العرَل العظيمَ ،
و(ال َف ْلق) هد الش .
وهذه األسماء كلَّلا أسماء إلَّليٌ موافٌ.
َ
مَردة.
وفيه ً
أيوا( :األول ،واآلخر ،والظاهر ،والباطن)؛ وهذه أسماء َ
أيوا :اسم تاسع؛ وهد (العظيم).
وفيه ً
فإن (العظيم):
َّ
○ يجدز أ يكد نعتًا لْ (الر ُِّ)؛ فيكد من،د ًبا.
مجرورا.
○ ويجدز أ يكد نعتًا لْ (العرَل)؛ فيكد
ً
يم) ،أو هيقال( :ورُ العر َ
أي هيقال( :ورُ العر َ
َل العظ َ
يم).
َل العظ َ
اسما من أسماء اهلل .
فعلا الن،ب يكد
ً
ٍ
ومسْْلم؛ وفيه مَن أسْْماء اهلل :
البتاري
الســادس :وهد دند
ِّ
ثم لكر الحديث َّ
َّ
(ندر السماوات ،وندر األر

 ،و َ يدم السماوات ،و َ يدم األر

).

مَر ًدا ،أم هد اسْم موْاِّ فقط فال هيه َل
واختلف أهل العلم :هل اسْم (الندر) يقع َ
ٍ
مواِّ من أسماء اهلل 
مير
(الملي ) َ
( )1وهل َ
(الملي ) يجي هء
الجواب :نعم ،والدليل دله  :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ [القمر] ،فْْْْ ْ َ
كل ش ٍ
ِّ
ْيء)؛ وهذا من أكمل أالدال االسْم[ .شْر برنامج
(الملي ) ،ويجيء موْا ًفا باسْم ( َملي
مَر ًدا باسْم َ
َ
التعليم المستمر].
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إال مع اإلضْْْْْافٌْْ؛ ف هيقْْال( :ندر السْْ ْمْْاوات) ،و هيقْْال( :ندر األر
السماوات واألر

) ،و هيقْْال( :ندر

)

وألم ال:ولين :أنه اسم مواِّ؛ فَّلد الذي ورد يف اآليات واألالاديث.
و هب ابن تيمي ٌَ وابن الق ِّيم يف ددة كت ٍ
مَرد (.)1
ب لَّلما إلا أ (الندر) اسم َ
السـ ـابع :وهد دند أبي داو َد والنسْْْا ِّي؛ وفيه مَن أسْْْماء اهلل( :اهلل،
ثم لكر الحديث َّ
َّ

واألَالد ،وال،مد).

و(الصـــ َمـد) هد الكْامْل الْذي َي ْ ْْ،همْد إليْه النْا
َّ

يف الدا جَّلم؛ أي َ
يقْ ْْ،دونْه يف

الدا جَّلم.
ت») :فليس هْذا اسْْ ْ ًمْا من أسْْ ْمْاء اهلل
وأمْا الوْْ ْمير (أنْل) يف دلْهَ «( :ال إِ َلـ َه إِ َّال َأ ْنـ َ
؛ ألنه ال يدل دلا هالسْْ ٍن؛ فالوْْما ر ليسْْْل من أسْْْماء اهلل ؛ ألنَّلا ال تدل
َ
كمال اهلل ▐.
دلا
وال يجدز نداء اهلل  بالوْْما ر؛ فال يقدل الدادي( :يا أنل) ،وإ كا الوْْمير
داال دلا اهلل ؛ أل مَ
ذ
بالحسْْن ،بل هد
االسْْم
ط
ر
شْْ
ن
اإللَّلي أ يكد مدصْْد ًفا ه
ِّ
َ
الحسْْنا  -والداالد منَّلا :اسْْم
الحسْْن ما ال نَّلايٌ له؛ فله ▐ األسْْماء ه
بالٌ يف ه
أالسن  ،-وهذا ال يتجلا يف الوما ر ،ومَنَّلا( :أنل).
فمْا شْْْْا يف كالم بعض الشْْ ْعراء وميرهم مَن دلَّلم( :يْا أنْل) :فَّلْذا مَن الْددْاء
( )1و د هسْئَل شْيتنا ابن ٍ
باز يف راءة كتاُ التداليد» البن هخزيمٌَ :هل هيسْما اهلل بْْْْْ (الندر) فقال:
ال؛ بل يس ْما (نهدر الس ْماوات واألر )َ ،
فقيل له :إ ابن تيمي ٌَ وابن الق ِّيم هيثبتانه ،فقال :األدلٌ دلا خالِّ
ه
دلَّلما[ .شر برنامج التعليم المستمر].
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الحسْْْنا؛ ال اهلل
المحرم الذي ال يجدز؛ بل يددد اإلنسْْْا ربه  بأسْْْما ه ه
ه

:

﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ﴾ [األدراِّ.)1( ]180:
ِّرمذي ،وفيه من أسْْماء اهلل اسْْم واالد( :مق ِّلب
ثم لكر الحديث ال َّثامن :وهد دند الت
ِّ
َّ
القلدُ).
أكثر مْا كْا النبي ♀ يحلَفَ :ال
ويف صْْْْحيُ البت ِّ
دمر :ه
ْاري» دن ابن َ
َو ُم َِّ :ل ِ ال ُُ :ل ِ
وب».
ٍ
الديث.
(مِّ :ل األبصار) :فلم يثبل يف
َّأما ُ
ٍ
ماج ْه.
(مث ِّبت ال:لوب) ،و د هروي يف الديث ال ي ُ،دند ابن َ
ومثله أيضاُ :
فهذه األلفا ال َّثالثة:
 (مق ِّلب القلدُ). و( همق ِّلب األب،ار). و( همث ِّبل القلدُ).= ليس منَّلْا شْْْْيء من أسْْ ْمْاء اهلل الحسْْْْنا إال األول؛ وهد من األسْْ ْمْاء اإللَّليٌْ
الموافٌ؛ ف هيقال فيه( :االسم األالسن :همق ِّلب القلدُ).
فإن قيق :هل يجدز أ هيت َبر دن اهلل  بأنه همق ِّلب األب،ار ،وأنه همث ِّبل القلدُ
فـالجواب :نعم؛ هيت َبر دن اهلل  - أي هيدصْْْْف  -بْذلْ يف الثنْاء دليْه؛ ف هيثنا

( )1وللجنٌْ الْدا مٌْ فتدى يف دْدم جداز منْاداة اهلل  بََّلْذا وظنِّْه اسْْ ْ ًمْا[ .شْْْْر برنْامج التعليم
المستمر].
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دليه ▐ بأنه همث ِّبل القلدُ ،وأنه همق ِّلب األب،ار ،لكن ال هيد َدا به.
َ
الحسنا واألخبار دن اهلل ؛ فاألخبار هيثنَا
وهذا من أظَّلر ال هَرو بين األسماء ه
دلا اهلل بََّلا ،وال هيد َدا اهلل بََّلا؛ كره ابن تيمي ٌَ الحَيد ،وصاالبه ابن الق ِّيم.
فلْ أ تقدل همثن َ ًيْا دلا اهلل( :اللَّلم أنْْل همق ِّلْب األبْْْْْ،ار)( ،اللَّلم أنْْل همث ِّبْل
القلدُ) ،وأما الدداء :فال َت هقل( :يا همق ِّلب األبْْْ،ار) أو (يا همث ِّبل القلدُ) ،وإنما تقدل
باالسم الذي ورد ،ومنه( :يا همق ِّلب القلدُ)  -كما تقدم(.)2( )1

واالسم بْ ( همق ِّلب القلدُ) دو ( همث ِّبل القلدُ)
( )1ولما ا اخ َتص الدداء
ه
ٍ
المعْ،يٌ؛
وجع هلَّلا دلا
الجواب :أل التثبيل بعض التقليب؛ فإ معنا (التقليب)َ :جع هلَّلا دلا الهادٌ َ
فْْإ ا هج َعلْْل دلا اله ْادٌْْ فَّلي ثْْابتٌْْ دلا أمر اهلل ،وإ ا هج َعلْْل دلا المعْْْْ،يٌْْ فَّلي همحدل ٌْ دن أمر اهلل
أظَّلر يف كمْال اهلل  و هْدرتَْه دلا تْْْْ،ريف أالدال
▐؛ فيكد الْددْاء بْالتقليْب أكمْل؛ ألنْه
ه
َ
التل .
وهذا أي ًوْا مما هي َ
للروايات الحديثيٌ التي يكد
اخذ دلا المتك ِّلمين يف باُ األسْماء؛ وهد ددم َتتبعَّلم ِّ
الروايٌ المذكدرة.
بينَّلا وبين ما أثبتده اختالِّ ،كَّلذه ِّ
دجد شيء من هذا يف أسماء اهلل ▐.
و هي َ
وهذا الباُ مع كثرة التآليف فيه ،لكنه يحتاج إلا َم َزيد دملٍ؛ لتحقي هذه األسماء ومعرفٌ معانيَّلا.
حيحين» يف دل النبي ♀ :إِ َّن هللِ
وهذا هد السر  -واهلل أدلم  -يف الديث أبي هرير َة يف الَ ،
ِّ
ِّ
ِ ِ
ِ
بم ٍ
ٍ
ٍ
ديد؛ ولذل
اها َد َخ َق َ
ين ْاس ـماَ ،م ْن َأ َح َص ـ َ
ت ْس ـعة َوت ْس ـع َ
الج َّ َة» ،فإالْْ،اؤها يحتاج إلا هجَّلد َجَّليد ،وتع ٍ َ
َ
دخدل الجنٌ[ .شر برنامج التعليم المستمر].
هج َعل الجزاء
( )2إلا هنا تمام المجلس السْابع ،وكا بعد العشْاء ليل ٌَ التميس السْاد
سنٌ إالدى وثالثين بعد األربعمْا ٌ واأللف ،ومد هته :سبع وخمسد د يقًٌ.

دشْر من شَّْلر ربي ٍع اآلخر،

