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الج َّ َة»؟
اها َد َخ َق َ
س :ما مع ى قوله ♀ يف األسماء الحس ىَ « :م ْن َأ ْح َص َ
ج :د هف ِّسر ل بمعا ٍ :
منَّلا الَ هظَّلا ،ودداء اهلل بََّلا ،والثناء دليه بجميعَّلا.
ومنَّلا:
نَسه دله أ
مر العبده َ
 أ ما كا يسدغ اال تداء به  -كْْْ (الراليم ،والكريم)  -ف هي ِّي ُ،له اال ِّت،ا ،بََّلا فيما يلي به.
 كْْْْْ ْ (الجبار ،والعظيم ،والمتك ِّبر)  -فعله العبدنَسْْه
 وما كا يتتص به ٍَ
ب ٌَ،منَّلا.
اإل رار بََّلا ،والتودْ لَّلا ،وددم التح ِّلي
الج َداد،
 وما كا فيه معنه الددد  -كْ (ال َدر ،الشكدر،العَد ،الرؤو ،،الحليمَ ،
ِّ
الكريم) َ -ف ْل َي َقف منه دند الهمع والرمبٌ.
 ومْا كْا فيْه معنه الدديْد  -كْْْْْْ ْ ( ٍدزيز ي انتقْا ٍم ،شْْْْْديْد العقْاُ ،سْْْْريع
َ
الحساُ) َ -ف ْل َي َقف منه دند التشيٌ والرهبٌ.
ومنَّلا هشَّلدد العبد إياها ،وإدهاؤها القَّلا معرف ًٌ ودبددي ًٌ.
مثالهَ :من شَّْْلد دلد اهلل

دله خلقه ،وفد ي َته دليَّلم ،واسْْتدا َءه دله درشْْه با نًا

الٌَْ ْْ،؛ بحيث
من خلقْه مع إالاطتْه بََّلم دل ًمْا و ْدر ًة ومير ل  ،وتعبد بمقتوْْْْه هذه ِّ
دَ ،
العبد الذليل بين يدي
يْ،ير لقلبه صْمدً ا يع هرج إليه همناج ًيا له هم ْه َر ً ا وا ًَا بين يديه و َ
المل العزيز؛ فيشْْعر بأ َكلَ َمه ودم َله صْْادد إليه معرو دليه؛ فيسْْتحيي أ يْْ،عد
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َ
ْحه هنال  ،ويشَّْْلد َ
والمراسْْيم اإللَّليٌ
إليه من َكلَمه ودمله ما هي ْتزيه ويَوْ ه
نزول األمر َ
إله أ هْار العدالم كْل و ٍ
ْل بْأنداْ التْدبير والتْْْْ،ر،؛ من اإلمْاتٌْ واإلاليْاء ،واإلدزاز
َ
والتَض والرفع ،والعهاء والمنع ،وكشْ ْف البالء وإرسْْْاله ،و همداولٌ األيام
واإل الل،
بين النْا  ،إله مير لْ من التْْْْ،رفْات يف المملكٌْ التي ال يتْْْْ،ر ،فيَّلْا سْْ ْداه،
فمراسْْْيمه نافذة فيَّلا كما يشْْْاء ،ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
َ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ [السجدة].
فمن َوفه هْذا المشْْ َّْلْد القْه معرفْ ًٌ ودبدديْ ًٌ فقْد اسْْْْت نه بر ِّبْه وكَْاه ،وكْذلْ من
َ
َ
رزى هذا المشَّْلدَ إال
َشَّْلد َدل َمه
وميرها ،وال هي َ
المحيط وسْم َعه وبَْ ،ره واليا َته و يدميته َ
السابقد المقربد .

والَْ،ات ،أتبع
لما كر المْ،نِّف 
ما كره مما يتعل بتداليد األسْماء ِّ
ما موْْْه جمل ًٌ مَن السْْْااالت المتع ِّلقٌ به؛ ومَن جملتَّلا هذا السْْْاال دن (معنه دله
الج َّ َة»؟) أي يف الديث أبي
اها َد َخ َق َ
♀ يف األسْْْْماء الحسْْْْنهَ « :م ْن َأ ْح َصـــ َ
ِ ِ
هرير َة يف ال،حيحين»ِ ِ َّ :
الج َّ َة».
اها َد َخ َق َ
ين ْاسما؛ َم ْن َأ ْح َص َ
إن هلل ت ْس َعة َوت ْسع َ
َ
فذكر أ هذا الحديث ( ُف ِّسر بِ َمعان).
وهذا ا َّلذي لكره يرجع إلى ثالثة ألول:
األول :ردْايٌْ َمبْانيَّلْا؛ المْذكدر يف دلْه( :منَّلْا الَ هظَّلْا ،وددْاء اهلل بََّلْا ،والثنْاء دليْه
* َّ
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بجميعَّلا)؛ فَّلذا كله يرجع إله هذا األصل.
* وال َّثاين :الد د ،دند معانيَّلا؛ وهد المذكدر يف دله( :أ ما كا يسْدغ اال تداء به
مر العبده نَ َسْه دله أ ْ ي ُْ،له اال ِّتْ،ا ،بََّلا فيما َيلَي
 كْْْْْ (الراليم ،والكريم)  -ف هي ِّبْه) إله دلْهَ ( :ف ْل َي َقف منْه دنْد التشْْ ْيٌْ والرهبٌْ)؛ فَّلْذه الجملٌْ كلَّلْا راجعٌْ إله هْذا
األصل.
وهـذه الجملـة المـذكورة ِمن كالمـه لهـا ع ـد المتك ِّلمين يف االعت:ـاد أربعـة ألفـا تـدل
عليها:
● األ َّول :التشْْبه بأسْْماء اهلل ؛ وهذه دبارة الَالسٌَْْ؛ فإنَّلم يذكرو التشْْبه
بأسماء اهلل  يريدو ما فيَّلا من المعاين إ ا َش ََّلدها العبد بقلبه.
● وال َّثـاين :التتل بْأسْْ ْمْاء اهلل ؛ وهْذا مدجدد يف كالم جمْاد ٌٍْ مَن المتك ِّلمين
يف العقا د ،و كروا فيَّلا الدي ًثا ال ي :ُ،تتلقدا بأخالى اهلل» ،وهد الديث ال َ
أصل له.
الح َكم ابن َب ْرجا .
● وال َّثالث :التعبد هلل بََّلا؛ وهذه دبارة أبي َ
والرابع :ددْاء اهلل بََّلْا؛ وهي التي اختْارهْا ابن الق ِّيم يف بْدا ع الَدا ْد» بعْد أ
● َّ
الكه األ دال الثالثٌ المتقدِّ مٌ؛ فإنه َالكه القدلين األولين دا ًبا لَّلما ،ثم اسْْْتحسْْْن ما
الح َكم ابن َب ْرجْا  ،ثم ج َعْل أكم َْل منْه أ ْ هيقْال( :ددْاء اهلل بََّلْا)؛ وهد الدارد يف
كره أبد َ
اآليات واألالاديث؛ كقدله

﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [األدرا.]180:،

الحس ى نوعان:
ودعاء اهلل بصسمائه ُ
 أحدهما :دداء ٍ
ثناء َ
ودبادة؛ بأ هيثنَه دله اهلل بََّلا.
ٍ
 وال َّثاين :دداء طل ٍ
ومسألٌ؛ بأ هيس َأل اهلل  بتل األسماء.
ن
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* واأللـــق ال َّثالث :شَّْْْلدد القا قَّلا معرف ًٌ ودبددي ًٌ؛ وهد الذي كره المْ ْ،نِّف يف
دله( :ومنَّلا هشَّلدد العبد إياها ،وإدهاؤها القَّلا معرف ًٌ ودبددي ًٌ).
و َمثل له بقدله( :مثالهَ :من شَّْْلد دلد اهلل

دله خلقه ،وفد ي َته دليَّلم ،واسْْتدا َءه

دله درشْْْه با نًا من خلقه مع إالاطته بََّلم دل ًما و در ًة ومير ل  ،وتعبد بمقتوْْْه هذه
الٌَْ ،؛ بحيث يْْ،ير لقلبه صْْمدً ا يع هرج إليه همناج ًيا له هم ْه َر ً ا وا ًَا بين يديه) إله هخر ما
ِّ
كر.
و دله فيَّلا( :إله مير ل من التْْْ،رفات يف المملكٌ التي ال يتْْْ،ر ،فيَّلا َسْ ْداه،
فمراسْيمه نافذة فيَّلا كما يشْاء)؛ المراد بـــ ـ (المراسـيم) :األوامر؛ أي أ أوامر اهلل 
َ
نافذة يف هملكه (.)1
وألــــم هذه األلــــول ال َّثالثة أنَّه ُمتع َّلق هذا الحـديث :هد األول؛ أ المقْْْْ،دد يف
الحديث :ردايٌ مبانيَّلا؛ ويكون لل بجمع ثالثة أمور:
✓ أحدها :الَظَّلا.
✓ وال َّثاين :فَّلمَّلا.
✓ وال َّثالث :دداء اهلل بََّلا.

( )1و دل المْ ْْ،نِّف 

يف أثنْاء بيْا معنه التعبْد هلل بََّلْا( :والمراسْْْْيم َ
اإل َل ََّليٌْ إله أ هْار

للمعظم؛ كما
العدالم) :المراسْيم :يقْ،د المكتدبات اإللَّليٌ؛ فإ
(المرسْدم) بمعنه :المكتدُ ،وهد اسْم ه
َ

تعظيما.
كي)؛ فإنه هأ َضيف إليه
ً
هيقالَ ( :مرسدم مل ؛

والمكتدبات اإللَّليٌ هي أوامر اهلل ▐ ،ومثل هذا يجري دله وجه التدس ْع يف البالمٌ والبيا ،
ال دله وجه كدنه صَ ًٌ لر ِّبنا [ .شر برنامج التعليم المستمر].
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الحسْْْْنه يرجع إله هْذه األمدر الثالثٌْ؛ اختْاره جمْادٌْ مَن
فْإالْْْْ،اء أسْْ ْمْاء اهلل ه
ٍ
الم َ
الجر يف
ََّلم» ،وابن الق ِّيم يف بْدا ع الَدا ْد» ،وابن
المح ِّققين؛ منَّلم :ال هقرطبي يف ه
فتُ الباري».
وأشرت إله ل بقدلي:
ه
َ
االال َْْْْ،اَ :ال َْ هظ ََّلْا
هلل َأ ْسْْ ْ َمْاء َو ْ

اؤه َبْْ ََّلْْا
اهْْا ،هد َدْْ ه
َو َدْْ ْلْْ هم َمْْ ْعْْ َنْْ َ

