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  ؟«ةَ  َّ الَج   َق َخ ا دَ اهَ َص ْح أَ   نْ مَ »  :يف األسماء الحس ى  ♀ما مع ى قوله   س:

 :عا ٍ مر  ل  بسِّ  د فه   ج:

 .ناء دليه بجميعَّلاوالث    ،َّلاودداء اهلل بَ   ،َّلاالَظه   منَّلا

 :  ومنَّلا

  أ  دله    نََسه    العبده مرِّ فيه  -(  والكريم  ،اليمالر  ْْْْ )ك - ما كا  يسدغ اال تداء به  أ    -

  ُ  .ي  بهليَّلا فيما  ،ا، بَ له االتِّ   ي،

هبه   وما كا  يتتص   - العبد    فعله -  (روالمتكبِّ   ،والعظيم  ،ارالجب  ْْْْْْْ )ك -   نَسَْْ

ٌٍ حلِّ وددم الت    ،والتودْ لَّلا  ،َّلااإل رار بَ   .منَّلا ي ب،َ

  ، اد دَ الجَ   ،الحليم ،و،ؤالر    ،العَدِّ   ،كدرالش    ،ال َدرْ )ك  -  وما كا  فيه معنه الددد  -

 .مبٌمع والر  منه دند اله    فقَ يَ لْ فَ  -  (الكريم

ْْ )ك  -ومْا كْا  فيْه معنه الدديْد    - سْْْْريع   ،شْْْْْديْد العقْاُ  ، ي انتقْامٍ   دزيزٍ ْْْْْْ

 .هبٌف منه دند التشيٌ والر  قَ يَ لْ فَ  - (ساُالحَ 

ًٌ دهاؤها الق  وإ  ،اهاي  َّلدد العبد إشه   ومنَّلا  .ًٌ ودبددي    َّلا معرف

ا  درشْْه با نً  دلهه  واسْْتداءَ   ،ه دليَّلمتَ  ي  دوف  ،خلقه  دله  اهلل   لد  ن شَّْْلد دمَ   :مثاله

ِّْْ وتعب    ،ومير  ل  درةً ا و ْ مًْ لَّلم دمع إالاطْته بَ  خلْقهمن   بحيث   ؛ٌَد بمقتوْْْْه هذه ال،ْْ

ًَ  ً رَ هْ ا له مه ناجيً ج إليه مه ره عي  اي،ْير لقلبه صْمدً  ي دليل بين يالذ    العبدَ   ا بين يديه و دَ، ا وا 

ي،ْْعد    أ فيسْْتحيي    ؛دليه  إليه معرو     صْْادد    ودمَلهه مَ لَ كَ   فيشْْعر بأ     ؛العزيز  المل 
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ٌ  راسْْيم اإللَّلي  والمَ   راألم ويشَّْْلد نزوَل   ،ه هنال ه ويَوْْحه يزتْ ما يه  ودملهه  مَ لَ إليه من كَ 

اإلدزاز  و  ،اإلْماْتٌ واإلالْياءمن    ؛،،ْْْْر  ر والت  بيدْبأنداْ التْ    وْ ٍل   إله أ ْهار العدالم ْكل  

ام  داولٌ األي  ومه   ،ف البالء وإرسْْْالهوكشْْْ   ،نعوالعهاء والم  ،فعَض والر  والتَ   ،واإل الل

  ، داه، فيَّلْا سْْْْ تي ال يت،ْْْْر  فْات يف المملكٌْ ال  ،ْْْْر  إله مير  لْ  من الت    ،ا بين النْ  

ْْيمه نافذة  فمَ  ْْاء  راسْ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ   ،فيَّلا كما يشْ

 .جدة[]الس    ڳ ڱ ڱ ڱڳ ڳ 

ًٌ قْ  ال  المشَّْْْْْلد  ه ْهذاف  ن وَ فمَ  َْاهفْقد اسْْْْت نه بربِّْ   ًٌ ودبدديْ    ه معرْف وْكذْل  من  ،  ه وك

  إال    هذا المشَّْلدَ   ىرزَ وال يه   ،هاه وميرَ تدمي   ي  ه وه والياتَ ه وب،ْرَ وسْمعَ   ه المحيطَ مَ لد دَ َّلشَْ 

  .بد  المقر  دابقالس  

 
 

 

ا  كر ا يتعل   بكما     الم،ْنِّف   لم  َاتره مم  ع  بتأ  ،تداليد األسْماء وال،ِّْ

ااالت الم ًٌ مَن السْْْ  اال دن    ومَن جملتَّلاتعلِّقٌ به؛  ما موْْْه جمل معنه  دله  )هذا السْْْ 

أي يف الديث أبي    (؟«ةَ  َّ الَج   َق َخ ا دَ اهَ صـــَ ْح أَ   نْ مَ »  :يف األسْْْْماء الحسْْْْنه  ♀

حيحين«:  هريرَة يف  ا؛ َمْن َأْحَصاَها َدَخَق الَج َّةَ  ال،  ْسِعيَن اْسم 
 .«إنَّ هللِ تِْسَعة  َوتِ

 (.عان  مَ بِ  رسِّ فُ )ر أ   هذا الحديث  فَذك

 : ذي لكره يرجع إلى ثالثة ألول  وهذا الَّ 

ل:    * دلْيه  ْناء  والث    ،َّْلاودْداء اهلل بَ   ،َّْلاالَظه   منَّْلا)ْبانيَّْلا؛ الْمذكدر يف  دْله:  رْداْيٌ مَ األوَّ
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 ل ه يرجع إله هذا األصل.(؛ فَّلذا كبجميعَّلا

 ما كا  يسْدغ اال تداء به   أ   )الد د، دند معانيَّلا؛ وهد المذكدر يف  دله:  والثَّاين:    *

ْْ )ك - ه    العبده مرِّ فيه  -(  والكريم  ،اليمالر  ْْْ ُ    أ ْ دله    نَسَْ ي  لَ َّلا فيما يَ ،ْا، بَ له االتِّ   ي،ْ

ه ه:  ْب ه  قَ يَ لْ فَ )( إله  دْل ٌ والر  ف مْن د التشْْْْْي ٌدْن ٌ كهْب ٌ  إله ْهذا (؛ فَّْلذه الجمْل ا راجْع ل َّْل

   األصل.

لـها عـ د المتكلِّمين يف االعتـ:اد أربـعة ألـفا   ـتدل     وـهذه الجمـلة الـمذكورة ِمن كالـمه

 :عليها

ل:  األ ● ؛ وهذه دبارة الَالسٌَْْ؛ فإن َّلم يذكرو  الت شْْب ه  ب ه بأسْْماء اهلل الت شْْ وَّ

 ن المعاين إ ا َشََّلدها العبد بقلبه.يريدو  ما فيَّلا م  بأسماء اهلل  

ٌٍ مَن المل   ْبأسْْْْْماء اهلل  الت توالثَـّاين:  ● تكلِّمين  ؛ وْهذا مدجدد  يف كالم جْماْد

ُ  يف العقا د، و كروا فيَّلا    له.  وهد الديث  ال أصَل   ،«تتل قدا بأخالى اهلل   :الديًثا ال ي،

 َّلا؛ وهذه دبارة أبي الَحَكم ابن َبْرجا .ب د هلل بَ الت عوالثَّالث:  ●

ابع:    ● بَ والرَّ بعْد أ َّلْا؛ وهي التي اختْارهْا ابن القددْاء اهلل    يِّم يف  بْدا ع الَدا ْد« 

مٌ؛ فإن ه اَل ه األ دال الث الثٌ المكال لتقدِّ ْْن ما  يكه القدلين األو  ْْتحسْ ن دا ًبا لَّلما، ثم  اسْ

ل أكْمَل ،  بن َبْرْجا اره أبد الَحَكم  ك  هد الدارد يف و؛  (َّْلادْداء اهلل بَ )أْ  يهْقال:    مْنه  ثم  جعَْ

 .[180]األدرا،: ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿:  اآليات واألالاديث؛ كقدله  

 نوعان:  الُحس ىدعاء اهلل بصسمائه و

   :َّلا.دله اهلل بَ   هيهثنَ  دداء ثناٍء وَدبادة؛ بأ أحدهما 

  :لدداء طوالثَّاين ٌٍ  بتل  األسماء.  ل اهلل  سأَ يه   ؛ بأ ٍن ومسأل
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ًٌ ودواأللـــق الثَّالث:    * َّْْلدد القا قَّلا معرف ًٌ بددشْ ْْنِّف يف ؛ وهد ال  ي  ذي  كره الم،ْ

ًٌ دهاؤها الق  وإ  ،اهاي  َّلدد العبد إشه   ومنَّلا) دله:    (.ًٌ ودبددي    َّلا معرف

ه  واسْْتداءَ   ،ه دليَّلمتَ  ي  دوف  ،خلقه  دله اهلل    لد  ن شَّْْلد دمَ   :مثاله):  وَمث ل له بقدله

د بمقتوْْْه هذه وتعب    ،ومير  ل   درةً ا و مً لَّلم دمع إالاطته بَ  خلقها من  درشْْْه با نً  دله

ًَ  ً رَ هْ ا له مه ناجيً ج إليه مه ره عي  ابحيث ي،ْْير لقلبه صْْمدً   ؛ٌَال،ِّْْ  ( إله هخر ما  ا بين يديها وا 

  كر.

  ، داه، فيَّلا سَْْْ تي ال يت،ْْْر  فات يف المملكٌ ال  ،ْْْر  إله مير  ل  من الت  )و دله فيَّلا:  

ــ )المراـسيم(:    ؛(فيَّلا كما يْشاء  راْسيمه نافذة  فمَ   األوامر؛ أي أ   أوامر اهلل  المراد بـــ

لكه  .(1)  نافذة  يف مه

ه ُمتعلَّق هذا الـحديث:وألــــم  هذه   ل؛    األلــــول الثَّالثة أنَّ المق،ْْْْدد يف أ    هد األو 

 :ع ثالثة أمور  مويكون لل  بجالحديث: ردايٌ مبانيَّلا؛  

 َّلا.ظَالأحدها:   ✓

 مَّلا.َّلفوالثَّاين:  ✓

 َّلا.دداء اهلل بَ والثَّالث:  ✓

 

بََّلْا: )    ،ْْْْنِّف  و دل الم  (1) د هلل  اإلَ يف أثنْاء بيْا  معنه الت عبْ  ٌ إله أ هْار يْ  َّلَ لَ والمراسْْْْيم 

عالمكتدُ :   )الَمرسْدم( بمعنهي ٌ؛ فإ(: المراسْيم: يق،ْد المكتدبات اإللَّلالعدالم كما  ؛ظ م، وهد اسْم  للمه

(؛ فإلقال: )َمرسدم  ميه   ن ه أهَضيف إليه تعظيًما.كي؛

ع يف البالمٌ والبيا ،  ، ومثل هذا يجري دله وجه الت د▐هي أوامر اهلل   والمكتدبات اإللَّلي ٌ سْْ 

ًٌ ل  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .بِّنا رال دله وجه كدنه صَ
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ْْاء أسْْْْْماء اهلل   ٌ  مَن  ْفإال،ْْ سْْْْنه يرجع إله ْهذه األمدر الث الْثٌ؛ اخْتاره جْماْد الحه

القه الم قين؛ منَّلم:   حقِّ
 
َََّلم«، وابن الق  رطبي يف   يِّم يف  بْدا ع الَدا ْد«، وابن الجرٍ يف  المه

 ُ الباري«.ت ف

 وأشرته إله  ل  بقدلي:

ا اء  َواالاْل،َْْْْْ مَْ ْْْ  َأسْْ
َ
ا   :هلل ظهَّلَْ َْ  اَل

 

ا  َْْ اه َْْ ن ْْْ ع َْْ م مه  ْْْ ل
َْْ ا   ،َود َْْ َّل َْْ ب ه  اؤه َْْ د  ده

  

 

  


