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

اهلل   ْْْ   ج:   چ   چ  چ  ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ   :  ال 

 .[180]األدراِّ: ڇ چ 

ْْال     ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ:  و ْ

 .[110]اإلسراء:

 .]طه[ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  :و ال   

 ت.وميرها من اآليا

 و ال الن 
 
   نَّ إِ :  ♀  بي

 وَ  ة  عَ ســْ تِ  هللِ
  «؛ةَ  َّ الَج   َق َخ ا دَ اهَ صــَ ْح أَ   نْ مَ   ؛ام  اســْ  ينَ عِ ســْ تِ

 «.حيُال،   وهد يف 

 هُ تَ لْ زَ نْ أَ   وْ ، أَ َ  ســَ فْ نَ  هِ بِ   َت يْ مَّ ســَ  ،َ  لَ   وَ هُ   م  اســْ   قِّ كُ بِ   مَّ هُ اللَّ   َ  لُ صَ ســْ أَ :  ♀و ال  

 َق عَـ ْج تَ   نْ أَ   ؛كَ َد  ْـ عِ   ِ  يْـ الغَ   مِ لْ ي عِ فِ   هِ بِـ   َ  رْ ثَ صْ تَـ اســــْ   وِ أَ   ،َ  :ِـ لْ َخ   نْ ا مِ د  ـحَ أَ   هُ تَـ مْ لَّ عَ   وْ أَ   ،َ  ابِـ تَـ ي كِ فِ 

 َث.الحدي« ...يبِ لْ قَ  يعَ بِ رَ  يمَ ظِ العَ   ننَ رْ ال:ُ 

 

 
 

 

ا     ، ه يف أسْما ه وصَْاتهاهلل: تداليده أ   مَن أندا  تداليد     الم،ْنِّف    كرلم 

. نٌ  سنا من الكتاُ والس  ن َطلب الكشف دن دليل األسماء الحه   كر ساااًل يتوم 

لا ساااًل    بوكا  مَن المناَس  َات العه سنا وال،ِّ م بعد َ كر إثبات األسماء الحه أ  يهقدِّ
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َْْ ه بَ   ما  :  َيتَم  به ما  كره مَن تداليد اهلل فيَّلا؛ وهد  ،َّلاهد أل،ْ
 
ْْم اإللَّلي ٌَ  هد االسْ ِّْْ ، وال،ْ

 اإللَّلي ٌ 

   :هوجوابُ 

ات مع كماٍل يتعل   بَ اإللهيَّ   االسمَ أ      َّلا.: ما دل  دلا الذ 

فة اإللهيَّة:  ات.والصِّ  ما دل  دلا كماٍل يتعل   بالذ 

 فَّلذا هد الد  كلٍّ منَّلما؛ وبه يتمي ز أالدهما دن اآلخر.

، وله     فلل ه  صَات.  ▐أسماء 

ف بكدنَ  سْْنا(؛ كما  ال اهلل  وأسْْماؤه تهدصَْْ   ڃ ڄ ڄ ڄ : )َّلا )اله

 (.[110]اإلسراء: گ گ ڳ ڳ: )(، و ال  [180]األدراِّ: ڃڃ

حيحين«      ◙الديث أبي هريرَة   منويف  ال،ْ 
 
  نَّ إِ   ال: )  ♀  أ   الن بي

 (.«ام  اْس  ينَ عِ ْس تِ وَ  ة  عَ ْس تِ  هللِ 

«:  يف  مسْْند أالمدَ   وهد الديث ابن مسْْعددٍ ؛ ه كرذي  الحديث اآلخر ال  وكذل  يف 

 
 
(،  «َ  ســـَ فْ نَ  هِ بِ   َت يْ مَّ ســـَ  ،َ  لَ  وَ هُ   م  اســـْ  قِّ كُ بِ   مَّ هُ اللَّ   َ  لُ صَ ســـْ أَ   ال: )  ♀  أ   الن بي

 .وإسناده السن  

ف   فَّلذه اآليات واألالاديث تدل  دلا أ   هلل   أسْْماًء، وأ   هذه األسْْماء تهدصَْْ

سنا(.بكدنَ   َّلا )اله

ــ ى(:   ْْن(و)الُحسـ ْْماء  ،  مان ث )األالسْ َمعل؛ فيهقال: )األسْ ْْف  لَّلا إ ا جه وهد وصْ

سنا(.  الحه
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 وإ ا أهفَرد الداالد منَّلا فإن ه يهقال: )االسم األالسن(.

بقدلَّلم: )لَِ الجاللٌ(؛ وهد ال يادِّي    (اهلل)هم دن اسْْم  َخربهوشْْا  يف كالم الن ا   

سْْْْنا(، وأ   الدااْلد منَّْلا )اسْْْْم   ريْعٌ دن األسْْْْْماء اإللَّليْ ٌ ْبأن َّْلا )اله  ْْ ْيه خرب الشْْ   ْما يادِّ

 .(1)   أالسن(

 
 
ادي المالكي ا دن )لَِ الجاللٌ(: )االسْْم الجليل(؛    واسْْتحسْْن الر  أ  يهقال َدَدضًْْ

 ا دن الداالد مَن أسماء اهلل.خَبرً 

المن(؛ وهد   فيقدل مثاًل: )االسْْم الجليل: اهلل(، أو يقدل مثاًل: )االسْْم الجليل: الر 

ا  كره َمن  كره بقدلَّلم: )لَِ الجاللٌ(. -وال ريب  -  أالسنه   مم 

ا؛ مَن أ   الترب دنه بأن ه )االسم األالسن( أكمله  وأحسُن ِمن هذا وهذا: ًَ ؛  ما  كرناه هن

ر . َصَل به األسماء اإللَّلي ٌ يف خهاُ الش   فَّلد أشَّلر ما وه

ٍ  و)األسماء اإللهيَّة( وقع ولفهُ  رع بثالثة أولا  :ا يف خطاب الشَّ

ــا:    * ــده يف  ْْدلْْه  أح )األالسْْْْْْن؛  (؛  [180]األدْْراِّ: ڄ ڄ ڄ : 

سْن، والت أنيث ألجل الَجمع؛ فيهقال يف المَرَ  فْْْْْْ  سْنا(: )فهعلا( مَن الحه د: )االسْم  )الحه

 األالسن(.

 .االسم األََجل  وثانيها:   *

 م.االسم األكرَ وثالثها:   *

 

ٌ والعظْمٌ هلل      (1) ه الجالْل ا تهدَجْب غ  مْم  إ   ْهذا الل ْقب مَر  ، ولد ْكا  ْكذْل  اَلْختير يف خهْاُ ْف

ر   عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .الش 
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يف  راءة ابن    [78:]الرالمن ﴾ژ   ژ   ڑ      ُذوڎ   ڎ   ڈ   ﴿:  يف  دْله  وْهذا   

(   ؛ فد ع يف  راءته جْعله دامرٍ  ا لالسْْْْم؛ فيهْقال: )االسْْْْم األَجل  ًَْ ْْ الجالل واإلكرام وصْْ

 و)االسم األكرَ 
ِّ
ًٌ السم اهلل اإللَّلي  ؛ تبًعا لَّلذه القراءة.م( صَ

سنا بما  كرنا َأولا؛ فيهقال: )االسم األالسن(،   فالَترب دن الداالد مَن أسماء اهلل الحه

(.أو )االسم األكرَ   م(، أو )االسم األجل 

ل؛ فإن ه هد المشَّلدر يف القره  الكريم.:  َّلاوأدظمه   األو 

ْْات      الم،ْْْْنِّف  وأورد   اآلي بمْْا  كره من  سْْْْنا  الحه ْْل األسْْْْمْْاء  دلي

َات.  واألالاديث، ولم يذكر دليل ال،ِّ

ا دْها )نهعدتًْ ٌَْ( هلل؛ فسْْْْم  ِّْْ ٌ  مَن أْهل الَعلم دن إثْبات كلْمٌ )ال،ْْ   ، وْ د امتنع جْماْد

ْْاْفاٍت  رَ قْيلٍ أبد الدْفاء ابن دَ :  منَّلم(؛  وإضْْ ََ َْات أبي  ج ابن الَجدزيِّ ، وأبد ال ، ويف م،ْْْْن 

  دبد
ِّ
المن الن ْسا ي ُه   الر  َات  -  وهد مهبد    -   الن عدت«  كتا ، وهد يتعل   باألْسماء وال،ِّ

 اإللَّلي ٌ.

حيم .   : أ   هلل والصَّ نٌ   صَاٍت كما أ   له أسماًء، و د دل  دلا  ل  القره  والس 

ْ د َْي  ْف ره :  ْق اْل ا   ْْ ْْأم ْْه  ف ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿:  ل

َه به المْشركد   فإ   اهلل  ؛  ات[اف  ]ال،ْ   ﴾ىئ يئ ه نَْسه دن ما َي،َْ ثم  ْسل م  ،  َنز 

 به.  هدلا المرسلين لكمال ما وصَد

ــ  َّة:   جل ال ذي كا     ◙الديث أبي هريرَة ومن السـ ٌ الر  حيُ« يف  ،ْْْ  يف  ال،ْْْ 

  
 
أ     ♀ي،ْْلِّي بََّلم، فإ ا  رأ سْْدرًة  رأ بعدها سْْدرة اإلخال ، فأمرهم الن بي

  فسْْْْألده     ي،ْْْْنع  ْل   شْْْْيءٍ   أليِّ يسْْْْألده  
 
ه الن بي المن«، ْفأ ر  ٌَْ الر  فْقال:  ألن َّْلا صْْْْ
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المن«  ♀  .دلا  دله:  صٌَ الر 

َات اإللَّلي ٌ؛ أن ه يهقال: هلل صَْْات    وهذا أصْْر  الديٍث يف إثبات اسْْم كما هلل    ؛ال،ِّْْ

  أسماء  
(1). 

 

 

 

  

 

د  يف      (1) د ابن الزٍم فقَْ ه أبد محْم  ه وْ د َتعر   ْل ه؛ بي ْن ل دلْي ، فال يهعد  ه ملط  ه فْي ه، لكن  ْمذهبَْ ْت صْْْْح 

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .الحافِ ابن الجٍر يف  فتُ الباري«



215 
 

 

   ؟ ى من ال:رننسال األسماء الحثما م  س:

 .[34ساء:]النِّ  ڃ ڃ چ چ چ   :مثل  دله    ج:

 .[34: ]األالزاُ  ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[44]فاطر:  مح جخ حخ مخ 

 .[58ساء:]النِّ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  

 .[56ساء:]النِّ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .[106ساء:]النِّ ٻ ٻ پ پ پ 

 .[117دبٌ:]الت    ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 .[263]البقرة: ٴۇ ۋ ۋ 

 .[73]هدد: ڤ ڤ ڦ

 .[57]هدد: گ گ گ گ ڳ ڳ  

 .[61]هدد: حب خب مب ىب  

 .[1ساء:]النِّ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .[81ساء:]النِّ ڃ ڃ ڃ  

 .[39]األالزاُ: ۉ ې ې

 .[85ساء:]النِّ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
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 .[53لل:]ف،ِّ  ی ی ی جئ حئ

 .[54لل:،ِّ ]فه  حت خت مت ىت 

 .[255]البقرة: ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  :و ال  

 .]الحديد[ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  :و ال  

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  :و دله  

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ى ائ ۉ ې ې ې ې ى ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 .[24 -22]الحشر ائ

 ت.وميرها من اآليا

 

 
 

 

ر  ا  ر  فيما سْْب  أ   معرفٌ هذا الباُ أسْْماًء وصَْْاٍت تهَرد      الم،ْْنِّف  لم 

ر  بَ  رود خهاُ الشْْ  ًٌ إلا وه ن  َأتبع  ل  بما يهبيِّنه؛ فأورد سْْاااًل يتعل   بَذكر   ،َّلا  رهًنا أو سْْه

سنا.    مثاٍل مَن األسماء الحه

م    ْْه مقد  ؛ أل   خرب اهلل دن نَس نٌ   ْْ م َطلب أ  يكد  هذا المثال مَن القره   بل الس و د 

 
ِّ
 .  دن ربِّه  ♀  دلا خرب الن بي

الْ    هد خَبر  دن اهلل    ♀فترب نبيِّنْا   لمْه  إليْه، ودَ ذي أوالْاه  بداليْه 
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ا خَبره اهلل  ال    ر  منه.دن نَسه فَّلد خَبر  مباَش   ذي َدل مه، وأم 

ندا ، لكن هذا هد سْْبب ما سَْْلكه الم،ْْنِّف وميره    اوإْ  كان ٌ والث بدت صَْْ يف الحج 

اًل ما يتعل   بَ من أن َّلم  د يهدرَ  رو  دنه ما يتعل    دو  أو  . َّلذا الباُ مَن القره ، وياخِّ نٌ   بالس 

ليل منَّلما.طريقه  -  كما سب  -  وهذا الباُ رود الد   ه: الت د يف دليَّلما؛ أي دلا وه

ا  الم،ْْْْنِّف  وابْتدأ   قًْ َْْ ٌ َنسْْ ٌ القرهنيْ   من األدلْ 
ٌٍ ، وااْلًدا بْعد وااْلٍد؛  ْبذكر جمْل

ٌٍ مَن أسماء اهلل    .تشتمل دلا طا َ

(؛ وفيَّلا اسْْما ؛ هما  [34سْْاء:]النِّ  ڃ ڃ چ چ چ : )فذكر اآليٌ األولا

 
 
 ، والكبير(.)العلي

 : وفيَّلا اسما ؛ هما )الل هيف، والتبير(.ر اآليٌ الث انيٌكثم   

 وفيَّلا اسما ؛ هما )العليم، والقدير(.ر اآليٌ الث الثٌ:  كثم   

ابعٌ:  كثم    ميع، والب،ير(.ر اآليٌ الر   وفيَّلا اسما ؛ هما )الس 

 وفيَّلا اسما ؛ هما )العزيز، والحكيم(.ر اآليٌ التامسٌ:  كثم   

ادسٌ:  كثم    اليم(.ر اآليٌ الس   وفيَّلا اسما ؛ هما )الغَدر، والر 

ابعٌ:  كثم    اليم(.ر اآليٌ الس  ؤوِّ، والر   وفيَّلا اسما ؛ هما )الر 

، والحوفيَّلا اسما ؛ هما )الغر اآليٌ الث امنٌ:  كثم   
 
 ليم(.ني

 جيد(.وفيَّلا اسما ؛ هما )الحميد، والمر اآليٌ الت اسعٌ:  كثم   

 وفيَّلا اسم  واالد؛ وهد )الحَيِ(.ر اآليٌ العاشرة:  كثم   

 جيب(.وفيَّلا اسما ؛ هما )القريب، والمه ر اآليٌ الحاديٌ دشرة:  كثم   
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  يب(.؛ وهد )الر  وفيَّلا اسم  واالد  ر اآليٌ الث انيٌ دشرة:  كثم   

 ؛ وهد )الدكيل(.وفيَّلا اسم  واالد  ر اآليٌ الث الثٌ دشرة:  كثم   

ابعٌ دشرة:  كثم     ؛ وهد )الحسيب(.وفيَّلا اسم  واالد  ر اآليٌ الر 

قيل( بوْ وفيَّلا اْسم  واالد  ر اآليٌ التامْسٌ دْشرة:  كثم    ومعناه:  مِّ الميم؛  ؛ وهد )المه

ر للَتلذي يهسْْْْ الْ   تد   ق  ما َيتتِّ ٌَْ اإللَّل  ؛بهد  ِّْْ ٌَْ أي ما يكد   هدًتا لَّلم، وال،ْْ ي ٌ مْنه: صْْْْ

 .(1)   )الَقْدت(

 

ٌ  َأهملَّلا الط األـسماء من جهة ال  طق بهابوهاه ا ت بيٌه على ضـ   (1) ل م يف األْسماء  كت ا َمن ت ، وهي مْسأل

َات  .وال،ِّ

 :   االسمَ فإ

ًٌ يف رإ  ○ ا أ  يقع لغ كسْ م  َقيل(؛ فال يهقال فيه: )ال  يهدَهم خالِّ رل  هخَمه ْشَ ْْ )المه قيل(؛ فال مَ االْسم؛ كْْْ

 َبط.هه ليهوبد  من الت ،ريُ بوب

الدا بمثل ما صْ   ؛ٍط من الكمالبا يكد  يف كلِّ ضْ مل  ؛ي نا ين؛ فيهبهبأو يكد  االسْم صْالًحا لوْ   ○ م  اسْ ر 

ب د (؛ فإ ين، وبوتن ه يهوَبط بَ)الس  َّلا؛ فيه ُ السِّ ب د (.مِّ ب د ، والس   قال: )الس 

 فال بهد  من معرفٌ هذا.

ٌ ، وال يقدم العلم إال  بلسا  العرُ.    الل غٌإف  ؛ولَّلذا   مَّلم 

ا يزيد المعاين و   االطِّال  دلا مثل هذا مفإ  ضداًلا.م 

ٌَ يف االسْْم، وتارًة أهملدا ضْْ   ؛ر   دنَّلاَلِّمد  يف األسْْماء وما ت كتوالم هه بأهملدا تارًة القراءات المروي 

؛ فن  أ دندهم  ،در  من هاتين الجَّلتين.شالل غدي 

: ٌٍ دن  اريات[]الذ   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ:  ▐ دل اهلل    فمثال  ، فَي  راءٍة خارج

اِزق ُڌ ڌ ڎ إسنادها:ُ   العشر ص  .  الرَّ

ٌٍ دن الَعش[255]البقرة: ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ:  وكذا  دله   ُ  إسنادها  ر ص، يف  راءٍة خارج
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ادسٌ دشرة:  كثم    َّليد(.ر اآليٌ الس   وفيَّلا اسم )الش 

ابعٌ دشرة:  كثم    حيط(.ر اآليٌ الس   وفيَّلا اسم )المه

، والَقي دم(.ر اآليٌ الث امنٌ دشرة:  كثم     
 وفيَّلا اسما ؛ هما )الحي

لوفيَّلا خمسٌْْ أسْْماءٍ ر اآليٌ الت اسْْعٌ دشْْرة:  كثم      ، واآلخر، والظ اهر  ،؛ هي )األو 

 والباطن، والعليم(.

ٌ  مَن أسْماء اهلل    م باآليٌ العشْرين:تثم  خ ؛ هي )اهلل، ودالم الغيب،  وفيَّلا جمل

والم اليم،  والر  المن،  والر  ْْادة،  َّل  ْْ الشْْ والمودْْالم  الم،  والسْْْْ  و ،  د  ْْه والق  ، 
َْْ امن،  ل

ربِّر، والتال ، والبارب، والموالمَّليمن، والعزيز، والجب ار، والمتك  (.،دِّ

نوعان باعتبار اإلفراد   - المذكورة فيما ســلف ِمن اآليا  -وهذه )األســماء اإللهيَّة( 

  والتَّركي :

 

 .الَقيَّامدن دمَر:  

م أ   األسْْْْماء المرو كو د َتقد  حابٌ هي مَن جملٌ المرفد  اله ن َّلم ال يقدلدَنَّلا من  ََبل ًما؛ ألي ٌ دن ال،ْْْْ 

أ  ي.الر 

. ا كا   ل  يف تالوة القوإ  ره  فَّلد هَكده وهَكده

سنا.وهذا م ا أههَمل يف الكالم دلا األسماء الحه  م 

ٌ بوْْْْ كمْا أ اْي ا أههمَْ ب   العْن و ( يف هَّلْا الل غديِّ هد اآلخر مَمْ  د  ب د  والقَْ  ْْ ل؛ كمْا  كرته ْل  يف )السْْ

م.تهيَّلما بالَبض  ُ وبالو 

ًٌ لذل ؛     لعلم أ  يأخذ من الل غٌ ما يحتاج إليه، وأوينبغي لهالب ا  تي تكد  َمظَن  يههالَع دا ًما المْسا ل ال 

رعت   اإلالاطٌ بالل غٌ مفإ ، لكن  العنايٌ بالمذِّ ات تكَي دن سداها.َّلة   م 

وايٌ يف هذا ثبي ن به أتوسيأيف معنا مثال  ي  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .ر اللِّسا  والرِّ
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َرَ أحدهما:   - المن، والحي،  األسماء المه  ي دم(.والقدة؛ مثل: )اهلل، والر 

وافٌ؛ مثل: )دالَم الغواآلخر:  - َّلادة(.يب، ودالاألسماء المه  م الش 

 ذي ال يقدم بمَرده؛ بل يكد  مواًفا إلا ميره.هد ال    و)االسم المضاٍ(

نٌ   :ن سْْْب ر هذه الَقسْْْمٌ فيموَ ك ام السْْْ  نٌ :  ويهقال -  َ د   األصْْْبَّلانَ  -  َ َدام السْْْ 
 
يف   ي

»ٌ ج  ْْر  ٌَ وابن تيمي    ،كتاُ  الحه ْْيتنا ابن بازٍ   ،ي ٌ«الحَيد يف  الَتاوى الم،ْ ٍُ    وشْ يف جدا

 له.

ْْاْفٌ  ٌَ ل ابن تيميْ  قْ ونَ  وْْ ْيددد    ْكأ ؛  إجْما  المسْْْْلمين دلا دْداء اهلل ْباألسْْْْْماء المه

ل (؛ فَّلذا  فيقدل: )يا دالَم الغ َّلادة(، أو يقدل: )يا مالََ  المه يب(، أو يقدل: )يا دالَم الشْْ 

 .باألسماء اإللَّلي ٌ الموافٌ  ▐دداء  هلل 
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  ؟ة َّ ما مثال األسماء الحس ى من الس    س:

 شِ رْ العَ   ب  رَ    اهللُ الَّ إِ   هَ لَـ  إِ اَل   ،يمُ لِ الَح   يمُ ظِ العَ    اهللُ الَّ ه إِ لَـ  إِ اَل :  ♀مْثل  دْله    ج:

 «.مِ يرِ الكَ  شِ رْ العَ   ب  رَ وَ   ضِ رْ األَ   ب  رَ وَ   اِ  اوَ مَ السَّ   ب  رَ    اهللُ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل ، يمِ ظِ العَ 

  اِ  اوَ مَـ الســــَّ   يعَ دِ ا بَـ يَـ   ؛امِ رَ كْ اإلِ وَ   لِ اَل ا الَج ا لَ يَـ   ؛ومُ ي  ا قَ يَـ ؛  ي  ا َح يَـ :  ♀و دْله  

 «.ضِ رْ األَ وَ 

ــْ بِ :  ♀و دله   ــُ  يَ ي اَل ذِ الَّ  اهللِ   مِ سـ ــْ  عَ مَ  ر  ضـ ــَ   هِ مِ اسـ ي  فِ اَل وَ  ضِ رْ ي األَ فِ  ءٌ يْ شـ

 «.يمُ لِ العَ  يعُ مِ السَّ   وَ هُ وَ  ،اءِ مَ السَّ 

 عَ  مَّ هُ اللَّ :  ♀و دله  
  بَّ رَ  ،ضِ رْ األَ وَ   اِ  اوَ مَ الـسَّ  رَ اطِ فَ   ،ةِ ادَ هَ الـشَّ وَ  ِ  يْ الغَ   مَ الِ

 .الحديث «...هُ يكَ لِ مَ وَ   ء  يْ َش   قِّ كُ 

ه   ا   َـ بَّ رَ   ،يمِ ظِ العَ   شِ رْ العَ   بَّ رَ وَ   ،عِ بْ الســــَّ   اِ  اوَ ـمَ الســــَّ   بَّ رَ   مَّ هُ اللَّ :  ♀و دْل

 رِّ شــَ   نْ مِ   َ  بِ   ولُ عُ أَ   ؛ننِ رْ ال:ُ وَ   يقِ جِ نْ اإلِ وَ  اةِ رَ وْ التَّ   َل زِّ  َ مُ   ،ىوَ ال َّ وَ    ِّ الَح  َق الِ فَ   ،ء  يْ شــَ   قِّ كُ   بَّ رَ وَ 

  كَ َد عْ بَ  َس يْ لَ فَ   رُ اآلِخ   َت نْ أَ وَ   ،ءٌ يْ شــَ  َ  لَ بْ قَ  َس يْ لَ فَ   ُل وَّ األَ   َت نْ أَ   ،هِ تِ يَ الــِ  َ بِ   ٌذ نِخ   َت نْ أَ   ر  ي شــَ لِ   قِّ كُ 

 ث.الحدي «...ءٌ يْ َش   َ  ونَ دُ  َس يْ لَ فَ   نُ اطِ البَ   َت نْ أَ وَ  ،ءٌ يْ َش  َ  قَ وْ فَ   َس يْ لَ فَ  رُ اهِ الظَّ   َت نْ أَ وَ ،  ءٌ يْ َش 

ــَّ   ورُ نُ   َت نْ أَ  ،ُد مْ الَح   َ  لَ  مَّ هُ اللَّ :  ♀و دله     ،نَّ يهِ فِ   نْ مَ وَ   ضِ رْ األَ وَ   اِ  اوَ مَ السـ

 الحديث. «...نَّ يهِ فِ   نْ مَ وَ  ضِ رْ األَ وَ   اِ  اوَ مَ السَّ  ومُ ي  قَ   َت نْ أَ   ،ُد مْ الَح  َ  لَ وَ 

  ، َت نْ  أَ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  ،اهللُ   َت نْ أَ   َ  نَّ أَ   ُد هَ شـــْ ي أَ نِّ صَ بِ   َ  لُ صَ ســـْ ي أَ نِّ إِ  مَّ هُ اللَّ :  ♀و دله  

 «.ٌد َح ا أَ و  فُ كُ  هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ،ْد ولَ يُ   مْ لَ وَ  ْد لِ يَ   مْ ي لَ ذِ الَّ   ،ُد مَ الصَّ   ُد َح األَ 
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 .الحديث «...وِب لُ ال:ُ   َ  لِّ :َ ا مُ يَ :  ♀و دله  

.ومير  ل  كثي  ر 

 

 
 

 

ا  كر  سْْنا م    ،ْْنِّف  الملم  ًٌ لألسْْماء الحه بعَّلا بسْْااٍل  تأ  ،ن القره أمثل

نْد القره ؛ فإن َّلا وكيتعل   بذ َْْ نٌ  صْ  ْْ ؛ أل   السْ نٌ   ْْ  لَّلا مَن السْ
ٌٍ  كما القره  والر أمثل

 
؛  الي

 
ي

  .جم[]الن  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿:   ال اهلل  

 :شين شيدخنا الم،نِّف يف  الل الا المكند «  دنشوأَ 

ٌه   ْْ نْ ْْه َْْ   َفسْْْْ بْ  ْْ ْْنْ ا َ الْ َْْ ثْ  
 
ي ْْْ َوالْ  ِّ
 ي

 

  َْْ م َّلَْْ يْْْ لَْْ َْْ دَْْ الْْْ   دْ ا     َ لَْْ ا َ أهطْْْ َْْ ي  َدالْْْ

ر شْْيء  مَن القره  
كَ نٌ     منمثله   -  ددَج كا  يه   إ  -يهذَكر معه    فإن ه ينبغي أ   ،فإ ا  ه  ْْ الس

ف به القره     وإ ؛  الن بدي ٌ صَْْْ نٌ  لكمال ما وه م القره  دلا السْْْ  ؛ فَّلد  أن ه كالم اهلل  هدِّ

ًٌ أدلا ر د .َوأكرب ن  تب  ًعا للنَ 

ٌَ    ،ْْْْنِّف  الم  دوأور  ؛ كأاْلادْيَث   ثْمانْي
ِّ
ٌ  دن الن بي   منَّْلا ؛  ♀  ل َّْلا ْثابْت

  ُ حيحين«  ومنَّلا،  ما هد السْْْن    ومنَّلا،  ما هد صْْْحي ا هد خارج  م  ومنَّلا،  ما هد يف  ال،ْْْ 

 دنَّلما.

ل  ث األوَّ صوَرد الحـدـي ث الكرُ المعروِّ  -  ـف  يمُ ظِ العَ    اهللُ الَّ ه إِ لَـ  إِ اَل  : )-  وهد الْدْي

حيحين« مَن الديث ابن دب ا ٍ «يمُ لِ الَح   .¶  ( إلا هخره، وهد يف  ال، 

اهلل ْْاء  ْْم أسْْ مَْن  ْْه  ي ور  :وْف ْيم،  واْلحْْل ْعْظْيم،  واْل ور)اهلل،  ْعْظْيم،  اْل اْلْعرَل    ُ   ُ
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ُ  العرَل الكريم(. ُ  األر ، ور ماوات، ور  الس 

ا ًْْ م أاْلدهْما  را هَخ   اسْْْْْما   ويف ْهذا الْحدْيث أيوْْ ٌٍ أخرى؛ وهْما    ؛تْقد  لكن يف جمْل

م( كْرْي واْل م،  عْظْْي )  ؛)اْل ْْه:  دل  ْ عَـ   ب  رَ »يف  عَـ   شِ رْ اـل مُ ظِـ اـل )«ـي ْْه:  دل وْ  عَـ   ب  رَ وَ »(،   شِ رْ اـل

 (.«مُ يرِ الكَ 

فع وبالجمضبوطَتيفإنَّ )الكريم والعظيم( ُرِويتا  :ن بالرَّ  رِّ

فع  ○  ي ٌ.: فَّلما مَن األسماء اإللَّلفإلا كانتا بالرَّ

ٌ  لْ )العرَل(كانتا بالَجرِّ  وإن  ○  ن األسماء.تا مسيفل  ؛: فَّلما صَ

ًٌ   وإ ؛  َّلذاَّلذا، وثابل  بَ والحديث ثابل  بَ    ر  هد الج  كا  المشَّلدر فيه رواي
(1). 

  : وهد دْند أبي داودَ الثَـّاينر الـحدـيث  كثمَّ ل
ِّ
ْْا ي :  ؛ وفْيه مَن أسْْْْْماء اهلل  والن سْْ

 
 
واْلقْ )اْلْحي األر (،  ،  ْْدْيع  وب ْْاوات،  م  ْْ السْْ ْْدْيع  وب اإلْكرام،  و و  اْلْجالل،  و و  يْ دم، 

 واألسماء األربعٌ األخيرة مَن األسماء اإللَّلي ٌ الموافٌ.

 ر الحديث الثَّالث: كثمَّ ل
ِّ
ا  وهد دند أبي داوَد والن ْسا ي )اهلل،  :  ؛ وفيه ثالثٌ أْسماءٍ أيوًْ

ميع، والعليم(.  والس 

ابع:  كثمَّ ل ؛ وفْيه مَن أسْْْْْماء اهلل: )ْدالَم  والتِّرْمذيِّ   وهد دْند أبي داودَ ر الـحدـيث الرَّ

ُ  ك ماوات، وفاطر األر ، ور َّلادة، وفاطر السْ  لِّ ، وَملي  كلِّ شْيءٍ الغيب، ودالَم الشْ 

مير يف  دله:    أل     ؛(ْشيءٍ  لِّ َملَي ه ك  ؛ فَّلد  «ء  يْ ـشَ   قِّ كُ  راجع  دلا    «...هُ يكَ لِ مَ وَ  الْو 

 

ا؛ فَّلد وجْه  م    (1) ًْْ ٌ أيوْْ راْي دِّ ٌ واْل واْي الْه دلا  رشْْْْ  كمْا  كره ابن التِّيَن يف   -روي؛  وبََّلمْا وردت الرِّ

اوودي  قن «البتاريِّ  ًٌ -اًل دن الد  ُ  لغ  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .، وهد أيًوا وجه  صحي
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 .(1)  شيءٍ 

ُ   «، وفْيه مَن األسْْْْْماء: )رهد يف  صْْْْحيُ مسْْْْلمٍ والـحدـيث الـخامس:    دثمَّ أور

بع، ور ماوات السْ  ُ  كالسْ  ، وفال  الن دلِّ شْيء، وفال  الحُ  العرَل العظيم، وَر ؛  ى( بِّ

 .هد الش      و)الَفْلق(

ٌ  وهذه األسماء ك ٌ    ل َّلا أسماء  إلَّلي   .مواف

ل  .دة  سماء  مَرَ والباطن(؛ وهذه أ  ،ر، والظ اهرواآلَخ   ،وفيه أيًوا: )األو 

 ؛ وهد )العظيم(.أيًوا: اسم  تاسع    وفيه

 فإنَّ )العظيم(:

ُِّ يكد  ن  يجدز أ   ○  فيكد  من،دًبا.  ؛(عًتا لْ )الر 

 فيكد  مجروًرا.  ؛(لعرَلْ )اًتا لعيكد  ن  ويجدز أ   ○

 يَم(.ظََل العرُ  العيَم(، أو يهقال: )ورظََل العرُ  العأي يهقال: )ور

 .ن أسماء اهلل  لا الن ،ب يكد  اسًما مفع

ادسكثمَّ ل ــَّ ْْلمٍ   : وهد دند البتاريِّ ر الحديث الس ْْماء اهلل  ومس :  ؛ وفيه مَن أس

ماوات، وَ ي دم األر (. ماوات، وندر األر ، وَ ي دم الس   )ندر الس 

فال يههَل     هد اسْم  موْاِّ  فقط مأ،  ًدالم: هل اسْم )الن در( يقع مَرَ الع  واختلف أهل

 

  وهل )الَملي ( ميَر مواٍِّ من أسماء اهلل    (1)

ليلنعم،   الجواب: )الَملي ( يجيءه  ، فْْْْْْ ]القمر[ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ:  دله   والد 

]ْشر  برنامج   .كمل أالدال االْسمن أاْسم )َملي  كلِّ ْشيٍء(؛ وهذا ملي (، ويجيء مْواًفا بمََرًدا باْسم )المَ 

 عليم المستمر[.الت  
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)ندر  ويهقْْال:  )ندر األر (،  ويهقْْال:  مْْاوات(،  السْْْْ  )ندر  فيهقْْال:  ْْافٌْْ؛  إال  مع اإلضْْْ

ماوات واألر (   الس 

 د يف اآليات واألالاديث.رذي و؛ فَّلد ال  أن ه اسم  مواِّ   وألم  ال:ولين:

ة كيِّم يف دوابن الق  ٌَ و هب ابن تيمي    .(1) مََرد    )الن در( اسم  ٍب لَّلما إلا أ    تد 

ابعكثمَّ ل ــَّ   : وهد دند أبي داودَ ر الحديث السـ
ِّ
ْْا ي ْْماء اهلل: )اهلل،  والن سْ ؛ وفيه مَن أسْ

م    د(.واألاَلد، وال، 

د( ـمَ َْْ ذي يَ هد الْكاْمل الْ    و)الصــــَّ د إلْيه النْ ا  يف الدا جَّلم؛ أي يق،ْْ دوْنه يف ،ْْْْْمه

 الدا جَّلم.

مير )أْنل( يف  دْله: ) ا الوْْْْ  ا م«َت نْـ  أَ الَّ إِ  هَ لَـ  إِ اَل »وأمْ  ن أسْْْْْماء اهلل  (: فليس ْهذا اسْْْْمًْ

 ْْْس ما ر ليسْْْل من أسْْْماء اهلل ؛ ألن ه ال يدل  دلا اله ن َّلا ال تدل   ؛ ألٍن؛ فالوْْْ 

   .▐دلا كماَل اهلل  

ما ر وال يجدز نداء اهلل   ادي: )يا أنل(؛  بالوْْ  مير    وإ   ،فال يقدل الد  كا  الوْْ 

ْْ ؛  داالذ دلا اهلل   رأل   مَن ش
ِّ
سْْن، بل هد   أ   ط االسْْم اإللَّلي يكد  مدصْْدًفا بالحه

سْْن ما ال نَ  ٌ  يف الحه سْْنا  ▐ه لف  ؛َّلايٌ لهبال اسْْم    :لداالد منَّلاوا -  األسْْماء الحه

ما روهذا ال يتج ،-  أالسن  ومَنَّلا: )أنل(.  ،ل ا يف الو 

ْداء   ا أْنل(: فَّْلذا مَن اْلد  عراء وميرهم مَن  دلَّلم: )ْي ْْا  يف كالم بعض الشْْْْ  فْما شْْ

 

ٌَ: هل يهسْ   (1) زيم ل شْيتنا ابن باٍز يف  راءة كتاُ  الت داليد« البن خه
ئَ ْْ و د سْه ا اهلل بْْْ )الن در(  فقال:   م 

ا )نهدر ال؛ بل يهسْْ  ماوات واألر (، فَقيل له: إم  ٌَ وابن القالسْْ  ٌ دلا خالِّ     ابن تيمي  يِّم يهثبتانه، فقال: األدل 
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م ال   حر  ْْا  ر؛ بل ذي ال يجدزالمه ْْنا؛  ال اهلل    ب ه  يددد اإلنسْ سْ ْْما ه الحه : بأسْ

 .(1)  [180]األدراِّ: ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿

لِّب  قم: )ن أسْْماء اهلل اسْْم  واالد  ، وفيه م: وهد دند التِّرمذيِّ ر الحديث الثَّامنكثمَّ ل

 القلدُ(.

« دن ا   ويف  صْْْْحيُ البْتاريِّ
 
اَل  ف:  يحلَ   ♀بن دمَر: أكثره ْما ْكا  الن بي

 .«َوُمَ:لِِّ  الُ:ُلوِب 

ا )ُم:  .ثبل يف الديٍث يفلم    لِّ  األبصار(:أمَّ

ا: )ُمث ومثله وي  بِّت ال:لوب(،أيض   .هْ دند ابن ماَج   ُ  ،يف الديٍث ال ي و د ره

 :ةفهذه األلفا  الثَّالث

 .قلِّب القلدُ(م) -

قلِّب األب،ار( -  .و)مه

ث  -  .بِّل القلدُ(و)مه

ل؛ وهد من أسْْْْْماء اهلل الحليس منَّْلا شْْْْيء  م  = ن األسْْْْْماء اإللَّليْ ٌ  سْْْْنا إال  األو 

ق  :وافٌ؛ فيهقال فيه: )االسم األالسنالم    لِّب القلدُ(.مه

ثبِّل القلدُ   يهتَبر دن اهلل    هل يجدز أ  ق:فإن قي قلِّب األب،ار، وأن ه مه  بأن ه مه

ه؛ فيهثنا    -أي يهدصْْْْف    -  نعم؛ يهتَبر دن اهلل    :الجوابفـ  اء دلْي ذْل  يف الث ْن ْب

 

ٌ فول    (1) ا ْم د  ٌ اْل اداة اهلل  تل جْن ذا وظ  دى يف ْددم جداز مْن ه اسْْْْ بََّْل انِّْ امج الت    .ْمً عليم  ]شْْْْر  برْن

 المستمر[.
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ثبأن ه   ▐دليه   ق، وأن ه  بِّل القلدُمه   به.  ، لكن ال يهدَدالِّب األب،ارمه

سنا واألخبار دن اهلل  رو  بين األسماء الحه َه فاألخبار يهثنَا  ؛  وهذا مَن أظَّلر ال

 .يِّموصاالبه ابن الق  ،الحَيد  ٌَ ره ابن تيمي  كَّلا؛  َّلا، وال يهدَدا اهلل بَ دلا اهلل بَ 

)الل      أ فلْْ  ا دلا اهلل:  ثنَيًْْ مه قتقدل  أنْْل مه )الل  َّلم   ب األب،ْْْْْار(،  ثَّلم  لِّْْ ل   أنْْل مه بِّْْ

داء:،  القلدُ( ا الد  ق  وأم  ل: )يا مه ثفال َتقه بِّل القلدُ(، وإن ما تقدل  لِّب األب،ْْْار( أو )يا مه

قلِّب القلدُ(ذي وباالسم ال   م -  رد، ومنه: )يا مه  .(2)  (1)كما تقد 

  

 

داء واالسمه تَ ولما ا اخ (1) ق  ص  الد  ث)دو   لِّب القلدُ(بْ )مه   بِّل القلدُ(مه

؛ وَجع  لهَّلا دلا اله ادٌ   معنا )الت قليب(: َجعأل   الت ثبيل بعض الت قليب؛ فإ  الجواب: ٌٍ لهَّلا دلا المع،ْي

أ ٌ  دلا  ثْْابتْْ ادٌْْ فَّلي  الهْْ  َعلْْل دلا  المفْْإ ا جه َعلْْل دلا  جه مهحر اهلل، وإ ا  لْْ مع،ْْْْيٌْْ فَّلي  أد  ر اهلل  مٌ  دن 

الت قلْيب أكْمل؛ أل؛  ▐ ْداء ْب د  ه أظَّلره يف كْمال اهلل  فيكد  اْل ه دلا ت،ْْْْريف أالدال    نْ  درتَْ و ْه

  .الَتل

ا  تي ب  د ددم َتتوه  ؛لِّمين يف باُ األسْماءكتدلا الم ذاَخ ا يه مم  وهذا أيوًْ وايات الحديثي ٌ ال  يكد  عَّلم للرِّ

وايٌ المذكدرة. ، كَّلذه الرِّ  بينَّلا وبين ما أثبتده اختالِّ 

 .▐ويهدَجد شيء  من هذا يف أسماء اهلل  

 وهذا الباُ مع كثرة الت آليف فيه، لكن ه يحتاج إلا َمَزيد دمٍل؛ لتحقي  هذه األسماء ومعرفٌ معانيَّلا.

ر    َحيحين« يف  دل الن بيِّ   -واهلل أدلم   -وهذا هد السِّ إِنَّ هللِ :  ♀يف الديث أبي هريرَة يف  ال، 

اَها َدَخَق الَج َّةَ  ا، َمْن َأَحصــَ م  ِعيَن اســْ ــْ عة  َوتِس ــْ َّلٍد َجَّليٍد، وت تِس ٍب َمديٍد؛ ولذل   ع«، فإال،ْْاؤها يحتاج إلا جه

َعل الجزاء  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .ن ٌالج دخدَل   جه

ٌَ التميس  بعاالسْ  إلا هنا تمام المجلس  (2) اد  دشْر، وكا  بعد العشْاء ليل ،  شَّْلر ربيٍع اآلخرمن    السْ 

تهه:  و  إالدى سنٌ ًٌ. سبع وخمسد ثالثين بعد األربعمْا ٌ واأللف، ومد   د يق


