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س :على كم قسم داللة األسماء الحس ى من جهة ال َّتضمن؟
ج :هي دلا أربعٌ أ سامٍ:
األول :االسْْم ال َعلم المتوْ ِّْم هن لجميع معاين األسْْماء الحسْْنا ،وهد (اهلل)؛ ولَّلذا
تْْأيف األسْْْْمْْاء جميعَّلْْا صَْْْْْ ٍ
ْات لْْه؛ كقدلْْه
ه

 :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

[الحشر ،]24:ونحد ل  ،ولم يأت هد ط تاب ًعا لغيره من األسماء.
الثاين :ما َيتومن صٌَ ات اهلل :
 -كاسْْمه

(الس ْميع) المتوْْمن س ْمعه الداسْْع جميع األصْ َ
ْدات ،سْْداء دنده
َ
َ
َ
ِّ

سرها ودالني هتَّلا.
 واسْْْمه (البْْْ،ير) المتوْْ ِّْمن بَْ ْْ،ره الن َالم ْب َْ ْ،رات ،سْ ْداء د ي هقَّلا
افذ يف جميع ه
وجلي هلَّلا.
َ
لم ْه المح َ
يط ال ْذي ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
 واسْْْْمْْه (العليم) المتوْْْ ِّْمن د َﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ [سبأ.]3:
ٍ
المتومن ه در َته دلا ِّ
شيء إيجا ًدا وإددا ًما.
كل
 واسمه (القدير)ِّ
َ
ومير ل .
المْْ،در) ،ومير
الثالث :ما يتوْْمن صٌَْْ فع ٍل هلل؛ كْْْْْْ (التال  ،الراز  ،البارب،
ِّ
ل .
الرابع :ما يتومن تنز َهه

وتقد َسه دن جميع النقا ص؛ كْ (ال هقدو  ،السالم).
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كر المْ،نِّف 

ً
الحسْنا؛ فقال( :دلا كم
سْااال هخر يتعل بأسْماء اهلل ه

ٍ
الحسنا مَن جَّلٌ التومن ).
سم داللٌ األسماء ه
المراد ه ا هد المعنا اللغدي له؛ وهد (االشْْتمال)؛ فــــــ (التَّضــمن):
و(التَّضــمن) ُ
ٍ
شيء دلا أم ٍر ما.
اشتمال
وهد أوسع دالل ًٌ مَ
االصهالالي لْ (داللٌ التومن).
المعنا
ن
ه
ِّ

بجعلََّلا أربع َة أقسام:
ثم أجاُ دنه َ

الحسْنا ،وهد (اهلل)؛ ولَّلذا
األول :االسْم ال َعلم
المتوْم هن لجميع معاين األسْماء ه
( َّ
ِّ
تْْأيف األسْْْْمْْاء جميعَّلْْا صَْْْْْ ٍ
ْات لْْه؛ كقدلْْه  :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ه
[الحشر ،]24:ونحد ل  ،ولم َ
يأت هد ط تاب ًعا لغيره مَن األسماء).
ِ
يتوْ ْمن جميع معاين
األول ِمن هذه األقســـام األربعة هد االسْْْم الذي َ
 فال:ســـم َّ
األسماء ،وهد دند الم،نِّف اسم واالد؛ هد (اهلل)؛ أل اإللَّليٌ ترجع إليَّلا جميع صَات
اهلل؛ كره ابن الق ِّيم يف مدارج السالكين» ،والسَاريني يف مذاء األلباُ».
الحسْْْنا كلَّلا تقع
والدَّ ليق على رجوع جميع لـــفا اهلل إلى اإلله َّية :أ األسْْْماء ه
ٍ
ال )ٌَْ ْ،هنا ال هيراد بََّلا
ل)ٌَْ ْ،؛ فْْْْْ ْ ( ِّ
حدي لْْْْْ ْ (ا ِّ
صَْْْات له؛ أي َو ْف االصْْْهال الن ِّ
حدي.
للَ،ات ،وإنما المراد :االصهال الن ِّ
االصهال ال َع َقدي ِّ
الج َمل بأسْما ه األخرى؛ فيقع (التال  ،والرالمن ،والراليم،
ف هيد َصْف اهلل يف سْيا
ه
ٍ
صَات لْ (اهلل) .
والكريم)
ٍ
العربي فيما
صَات له) أي بادتبار ال ِّلسا
فمعنا دله( :ولَّلذا تأيف األسماء جمي هعَّلا
ِّ
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يعرِّ يف اصْْْهال النحاة؛ كأ يكد اسْْْم (اهلل) مدصْْْد ًفا بأسْْ ٍ
ْماء هأ َخر؛ فتكد تل
ه َ
ٍ
صَات ،ويكد االسم األالسن (اهلل) مدصد ًفا؛ كالدا ع يف هخر سدرة الحشر.
األسماء
ال المْْ،نِّف( :ولم َ
يأت هد ط تاب ًعا لغيره مَن األسْْماء) أي لم يقع صَْْ ًٌ السْْ ٍم
متقدِّ ٍم دليه.
و هيشْْكَل دلا ما َ كره :د هله

إبراهيم ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
يف سْْدرة
َ

جر،
ﭴ ﮃ﴾ [إبراهيم]2 ،1 :؛ فاالسم األالسن (اهلل) صٌَ لْْ (العزيز)؛ فْْ ﴿ ﭯ﴾ َ :الرِّ ٍّ
و﴿ ﭰ﴾  :اسم مجرور مواِّ ،و﴿ ﭱ ﴾ مواِّ إليه ،وبعده ﴿ ﭲ﴾  :صٌَ
هأولا مجرورة لْْ ﴿ ﭱ ﴾  ،واالسم األالسن ﴿ ﭴ ﴾  :صٌَ ثانيٌ لْْ ﴿ ﭱ ﴾  ،وهد
أيوا.
يف مدضع ج ٍّر ً
فد ع االسم األالسن ﴿ ﭴ ﴾ هنا صَ ًٌ لْ ﴿ ﭱ ﴾.
والجواب عن هذه اآلية ِمن وجهين:
راءة س َ
ٍ
ْبعي ٌٍ بالرفع ﴿ﮡ﴾،
* أحدهما :أنه ه َرب االسْم األالسْن يف هذا المدضْع يف
والقراءات هيرجُ بينَّلا بادتبار المعانَي؛ كما هيرجُ بين الس َدر بادتبار المعاين.
فس ْ َدر القره تتَاضْْل بادتبار معانيَّلا؛ فأفوْْل سْْدرة يف القره هي سْْدرة الَاتحٌ؛
ه
َ
بتَاضل َ
ٍ
بعض.
بعوَّلا دلا
الداالدة هيح َكم
وكذل القراءات ال هقرهنيٌ يف الكلمٌ
ه
فإن َّ
الشـــائع يف ال:رنن الكريم :أ االسْْْم األالسْْْن (اهلل) يقع
ومنه هذا المدضْْْع؛ َّ
مدصد ًفا بغيره ،وال يقع وص ًَا لغيره.
* والوجه ال َّثاين :أ العرُ د ِّ
تاخر أاليانًا المدصْدِّ دن ال ٌَِّْ،؛ كَره أبد الحسْن
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َ
مثال له؛ فيكد االسْم األالسْن (اهلل)
وجعل هذه اآليٌ ً
ابن هدَْ،د ٍر  -من أ مٌ النحد َ ،-
وميره صٌَْْْ له؛ فتقدير الكالم( :إلا صْْْراط اهللَ العزيز
هد الدا ع مدصْْْد ًفا وإنما هأ ِّخر ،ه
الحميد) (.)1
القسْْم :فيه نظر؛ َ
وما كره المْ،نِّف مَن اختْْ،ا اسْْم (اهلل) بََّلذا َ
فمن أسْْماء اهلل
الَْ،ات اإللَّليٌ؛ كره ابن َسْعدي يف فتُ الراليم
 أسْماء تدل دلا جميع معاين ِّ
المل العالم» (.)2
كاسْم (الَ ْ،مد)؛ فْْْ ْ (الَ ْ،مد) هد السْ ِّيد الكامل الذي تقْ،ده التال يف الدا جَّلا

َ
مَتقر ًة إليه؛ فَّلذا االسم تعدد إليه جميع معاين صَات َر ِّبنا ▐.

َ
لح به اسْم (اهلل) ،و(الْ،مد) ،و(ال َعل ِّي)،
فال َيتتص هذا القسْم باسْم (اهلل)؛ بل هي َ
و(األدلا) ،وميرها من األسماء اإللَّليٌ التي تدل دلا جميع صَات اهلل .)3( 
 ثم َلكر ِ
ال:سم ال َّثاين :وهد (ما يتومن صٌَ ات اهلل).
َّ
والمراد بـ (لفة َّ
وأز ًال.
ال ٌَ،اإللَّليٌ التي لم َيزل اهلل همت ًََ ،ا بََّلا أبدً ا َ
الذا )ِّ :
مثل :صٌَْ (السْمع)؛ فَّلي هموْمن اسْم اهلل (السْميع) ،ومثل :صٌَْ (البْ،ر)؛ فَّلي
ْن ابن دٍ ْ،
( )1وهذا الذي َ كره أبد الحسْ َ
َْدر 

وجه السْْن َ
مناس ْب لن ََس ْ َ القره يف و د

األوصاِّ تابع ًٌ لالسم األالسن (اهلل) ،ال العكس[ .شر برنامج التعليم المستمر].
( )2فإنه 

األدظم هلل :كل اسْْ ٍ
ْم من أسْْْما ه ترجع إليه بقيٌ األسْْْماء[ .شْْْر
َجعل االسْْ َْم
َ

برنامج التعليم المستمر].
َ
عدي يف البحث المذكدر مَن كتابه فتُ الراليم المل العالم» ،ومن كتابه
( )3و د كر َطر ًفا منَّلا ابن س ٍّ
أيوا مجمد الَدا د»[ .شر برنامج التعليم المستمر].
ً
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همومن اسم اهلل (الب،ير)؛ كما ال الم،نِّف يف األمثلٌ التي كرها.
 ثم َلكر ِ
ال:ســـم ال َّثالث :وهد (ما يتوْ ْمن صٌَْْْ فع ٍل هلل؛ كْْْْْ ْ (التال  ،الراز ،
َّ
الم،در) ،ومير ل ).
البارب،
ِّ
ِ
دصْْْف اهلل  بَ َقدَ م نددَّلا والدول
ال ٌَْْْ،اإللَّليٌ التي هي َ
و(لـــفة الفعق) هي ِّ
هالادها.
فمثال( :التال ) فيه صٌَْْْْ ( َ
الت ْل ) ،و(الراز ) فيه صٌَْْْْ (الرز ) ،و(البارب) فيه
،در) فيه صٌَ (الت،دير).
صٌَ (ال َب ْرء)،
و(الم ِّ
ه
الَ،ات ديمٌ الند َلر ِّبنا؛ فإنه لم ْ
يزل خال ًقا بار ًا راز ً ا هم َِّ ،د ًرا.
○ وهذه ِّ
ٍ
شْْْيء؛
○ وهي بادتبار اآلالاد  -أي األفراد التي تكد منَّلا  :-يقع منَّلا شْْْيء بعد
فإ اهلل َخلقنا بعد الجيل الذي تقدمنا.
العلم يف مَثْل هْذا الند ْ ( :ديم الند ال َ
وهْذا معنا دل أهْل َ
ْادل اآلالْاد)؛ أي أ
األفراد التي ترجع إليه يتجدد الدوثَّلا.
الرابع :وهد (ما يتوْْمن تنز َهه
ثم َلكر ال:ســم َّ
َّ 

وتقد َسْه دن جميع النقا ص؛

كْ (ال هقدو  ،السالم)).
فَّلي األسماء الدالٌ دلا النَي.
والنَي المنسْْْْدُ إليَّلْا هد بْادتبْار المعنا ،ال بْادتبْار المبنا؛ فْإنَّلْا يف المبنا  -أي
وس ِّلط النَي فيَّلا دلا المعنا.
تركيب الكلمٌ  -همث َبتٌ ،ه
تتومن نَ َي النقا ص والعيدُ
مثق( :ال هقدو  ،والسالم ،والسبد )؛ فَّلذه األسماء َ
دن اهلل ▐.
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وهذه ِ
ال:سمة الرباع َّية  -المذكدرة يف كالم الم،نِّف ُ -يمكِن ردها إلى قِسمين:
ِ
األول :مْا دل دلا إثبْات الكمْاالت؛ مثْل( :اهلل ،والْ ْْ،مْد) ،أو نَي
* ال:ســــم َّ
النقا ص واآلفات؛ مثل( :السالم ،وال هقدو ).
* ِ
وال:ســم ال َّثاين :ما دل دلا ص ٌَْ ٍ
ات؛ مثل( :الس ْميع ،والبْْ،ير) ،أو ص ٌَْ فعلٍ؛
مثل( :التال  ،والرزا ) (.)1

كرت لكم فيما سْ ْلف :أ َجودة التَّ:اســـيم من محاســـن التَّعليم؛ فإ ا أمكن أ َت هرد األندا إلا
( )1و
ه
القسمٌ :تيسير َ
أصدل تجمعَّلا فَّلذا َأولا؛ أل المق،دد من وضع َ
ٍ
العلم ،والتشعيب بتهديلَّلا َيمنع منه.
واضْْحا جل ذيا[ .شْْر
وإ ا هو ِّضْْحل و هب ِّين همدْ َركهَّلا و َمنا هطَّلا الذي هد ِّلقل به فإ تْْ،در المسْْألٌ يكد
ً
برنامج التعليم المستمر].
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س :كم أقسام األسماء الحس ى من جهة إطالقها على اهلل ؟
ْأي
مَر ًدا أو مع ميره؛ وهد مْا يتوْْْْمن صْْ ٌَْْ الكمْال ب ِّ
ج :منَّلْا مْا هيه َل دلا اهلل َ
إطال ٍ
الحي ،ال َقيدم ،األالد ،ال،مد) ،ونحد ل .
(
ْ
ك
؛
ِّ
ومنَّلا ما ال هيه َل دلا اهلل إال مع مقابَله؛ وهد ما إ ا هأ َ
فرد َأوهم َنق ًْْ،ا؛ كْْْْْ ْ (الوْْ ِّار
َ
الم َذ ِّل) ،ونحد ل .
والمع ِّز ه
النافع ،والتافض الرافع ،والمعهي المانع ،ه

المْ َذ ِّل) كْ ٍّل دلا
فال يجدز إطال (الوْْْ ْ ِّار) وال (التْْافض) وال (المْْانع) وال ( ه
َ
انَراده ،ولم هيه َل ط شيء منَّلا يف الدالي كذل  ،ال يف الكتاُ وال يف السنٌ.
ومن ل اسْْمه

المن َت َقم)؛ لم هيه َل يف القره إال مع همتعل َقه؛ كقدله
( ه

 :ﭥ

المشْْ َت ِّ منَّلا؛ كقدله
ﭦ ﭧ ﭨ [الس ْجدة ،]22:أو بإضْْافٌ ( و) إلا ِّ
ال ٌَْْ،ه
 :ﭷﭸ ﭹﭺ

[هل دمرا

.]4:

َ
سْْ ً
الحسْْْنا مَن جَّلٌ
كر المْْ،نِّف 
ْااال هخر يتعل بقسْْْمٌ األسْْْماء ه
الحسنا مَن جَّلٌ إطال َّلا دلا اهلل.) 
إطال َّلا دلا اهلل؛ فقال( :كم أ سام األسماء ه
الحس ى باعتبار اإلفراد واالقتران نوعان:
ثم أجاُ دنه بما يدل دلا أ أسماء اهلل ُ
 أحـدهمـا :األسْْْْمْاء المَردة؛ وهي التي هتْذكَر دو َكر همقْار ٍ لَّلْا؛ مثْل( :اهلل،
والعليم ،والحليم).
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المق َت َرنٌْ؛ وهي التي هتْذكَر مع همقْابَلَّلْا ،وال َينَْْ أالْدهْا دن
 واآلخر :األسْْ ْمْاء ه
اآلخر.
وسماها ابن الق ِّيم (األسماء المزدوجٌ المتقابلٌ).
ومثل المْ،نِّف للند الثاين بْْْْْ (الوْ ِّار النافع ،والتافض الرافع ،والمعهي المانع،
والم َع ِّز َ
المتقابَلٌ لم َيث هبل فيَّلا شيء مَن األالاديث.
المذ ِّل)؛ وهذه األسماء األربعٌ ه
ه
ه
و َثبل يف هذا الند  :اسْم (القابَض الباسْط)؛ فقد رواه أصْحاُ السْنن» مَن الديث
ْناد صْْحيٍُ  -أنه ♀ ال :إِ َّن اهلل هو المس ـعر ،ال َ:ابِ ُض الب ِ
أنس  -بإسْ ٍ
ٍ
اس ـ ُط،
َ
َ ُ َ ُ َ ِّ ُ
الر ِاز ُ)».
َّ
معْا؛
فَّلْذا االسْْْْم و َ ع فيْه َطرفْا متقْابَال ؛ ههمْا (ال َق ْبض ،وال َبسْْْْط)؛ هفيْذ َكرا ً
فالكمال اإللَّلي فيَّلما يكد َ
بذكرهما م ًعا.
َ
َْ ْْ،ل فيْه أالْد االسْْْْمين دن
ولَّلْذا؛ كر ابن الق ِّيم أ هْذا الند من األسْْ ْمْاء ال هي َ
ٍ
بعض؛ فال هيقال:
بعو َّْلا دن
َْ ،ل الروفَّلا ه
اآلخر؛ فَّلي بمنزلٌ الكلمٌ الداالدة التي ال هت َ
(إ مَن أسْماء اهلل :القابض) إال بذكر (الباسْط) ،وال هيقال( :إ من أسْماء اهلل :الباسْط)
إال َ
بذكر (القابض)؛ بل هيقال( :مَن أسْْماء اهلل :القابض الباسْْط) ،ف هيذكرا همق َت َر َنين دلا
المقا َبلٌ.
وجه ه
المقابلٌ:
وهذه ه
✓ تار ًة تقع بين اسمين.
✓ وتار ًة تقع بين االسم و همتعلقه.
ف َمن َكر االسمين :ما مثل هل ل .
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ومَن َكر االسْْْْم و همتعل َقْه :مْا مثْل لْه المْ ْْ،نِّف بقدلْه
ﭨ [الس ْجدة ،)]22:و دله

 ( :ﭷ ﭸﭹﭺ

 ( :ﭥﭦﭧ

[هل دمرا

)]4:؛ بإضْْافٌ ( و)

إلا صٌَ االشتقا .
فَّلذه األسماء هتذكَر هلل ▐ مقيد ًة.
نتقم)  -دلا ال،حيُ مَن َ دلي أهل َ
فال يسما اهلل ▐ (الم َ
العلم  ،-وإنما
ه
هَ
ي ُ،أ يقال( :الم َ
نتقم مَن المجرمين).
ه
ه
وهذا تَسْْْير لالسْْْم الموْْْاِّ ( و انتقا ٍم)؛ فاالسْْْم الذي له ▐ هد ( و
َ
الموْْْْافٌْ التي جْاءت دلا هْذا التركيْب ،ويكد
االنتقْام)؛ كغيره من األسْْ ْمْاء اإللَّليٌْ ه
َ
انتقْامْه :المجرمد ؛ كمْا ْال يف اآليٌْ األخرى ( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
همتعل
[السجدة.)]22:
وهذا الذي كرناه فيما سْْْْب مَن بيا كالم المْ ْْ،نِّف يرجع إلا ما كرناه أو ًال مَن
قسمة أسماء اهلل باعتبار اإلفراد واالقتران نوعين:
َردة؛ وهد األكثر.
 أحدهما :أسماء هم َ
َ
 واآلخر :أسْْْْمْاء همق َت َرنٌْ؛ أي َ
المزدوجٌْ
بغيرهْا ممْا هيقْابلَّلْا؛ وهي األسْْْْمْاء
المتقابَلٌ.
 وال َّوع ال َّثالث :هد األسماء الموافٌ.
المتقابلٌ
والند األول والثالث هما أكثر هشَّْْْلر ًة يف األسْْْْماء اإللَّليٌ ،أما األسْْْْماء ه
المزدوجٌ فَّلي ليلٌ ،ولم َي َرد منَّلا  -مما صُ َ -سدى اسم (القابض الباسط).
فإن قال ٌ
مفردا ،ويصتي مضافا؟
قائق :هق يمكن أن يصتي االسم اإللهي َ
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فالجواب :نعم.
ِمثق( :الر ُِّ) ،و(رُ السماوات السبع).
فْ (الرُ) :اسم مَرد ،لكنه لم َ
يأت يف القره ؛ وإنما جاء يف السنٌ؛ فكل ما يف القره
َ
هد اسم مواِّ لْ (الر ُِّ).
ومثله :اسم (المال ):
المل ).
○ فْ (المال ) جاء يف القره موا ًفا؛ مثل( :مال يدم الدِّ ين)( ،مال
ه
«ال َمالِ َ إِ َّال اهللُ».
مَر ًدا يف السنٌ؛ يف دله ♀ يف ال،حيُ»َ :
○ وجاء َ
الملي ):
ومثله :اسم ( َ
○ فجاء يف القره مَر ًدا يف دله

﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [القمر].

○ وجاء يف السنٌ يف الحديث المتقدِّ مَ « :ر َّب ُك ِّق َش ْيء َو َم ِلي َك ُه».

