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 جامعة المدينة العالمية

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية األبحاث العلمية غير المنشورة

 محفوظة © 3141حقوق الطبع 

 اسم الباحث هنا

 عنوان الرسالة هنا

جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي شكل أو صورة من دون إذن ال 
 املكتوب من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:

 ميكن االقتباس من هذا البحث والغزو منه بشرط إشارة إليه. - 1

وذلك ألغراض حيق جلامعة املدينة العاملية ماليزيا االستفادة من هذا البحث مبختلف الطرق  -2
 تعليمية، وليس ألغراض جتارية أو تسوقية.

حيق ملكتبة اجلامعة العاملية مباليزيا استخراج النسخ من هذا البحث غري املنشور إذا طلبتها  -3
 مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.

 .--------------أكّد هذا اإلقرار :

 -------------- التاريخ:             -------------التوقيع:
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 "الملخص "
 "اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى"

اه إال أصحاب  ،إن إحصاء أمساء اهلل احلسىن ومعرفة آثارها اإلميانية القلبية، عظيم النفع ،ال يلقَّ
فهو أوىل ما ُتصرف إليه العناية ، و أشرف ما صرفت فيه األنفس  .لنُّفوس الشريفة، واهلمم العاليةا

ذه الغاية ، الذي عليها مدار السعادة ، فال تزال مرتقيًا يف املعايل على قدر حتصيلك هلا ، والتعبد هل
 ، يف الدرجات العال يف جنات املأوى.،وتكون لك الزلفى عند اهلل تعاىلمبقتضاها 

من مظاهنا آخراً، على مجع هذا املوضوع أواًل و  ، مستعينًة باهلل هذا ما تناولته يف حبثي املتواضعو 
،مبتدئًة يف بيان معىن اآلثار اإلميانية ، واألمساء احلسىن ،لغًة واصطالحاً، مع بيان من املصادر واملراجع

أهنا تتضمن أفضل األوصاف  وأحسن املعاين ،ال نقص فيها بوجه من و  ،وجوه احلسن يف أمسائه 
 الوجوه،فهي دالٌة على كمال صفاته ،فهي أمساء و أوصاف.

ُت أمساء اهلل احلسىن عند عقيدة أهل السنة واجلماعة وعالقتها يف األعمال القلبية،فعرضُت حقيقة مث بيَّن
، مع تناويل ألمثلة من األعمال القلبية اليت هلا منزلة خاصة  لبية وعالقتها مع األمساء احلسىناألعمال الق

عديد من اآليات الكرمية، وعرضتها من خالل االستشهاد بال؛ كاإلخالص والتوكل بالدراسة والتفصيل
 واألحاديث النبوية الشريفة،اليت توضح فضل هذه األعمال القلبية وربطها باألمساء احلسىن .

وبعد ذلك قمُت بقطف الثمرات اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن تفصياًل بأخذ مناذج منها ،فقمت 
طاً،ال الطويل اململ، و بشرحها شر  ئًا باالستشهاد باآليات القرآنية ال القليل املخل، مبتدحًا مبسَّ

ء احلسىن، يف مث قمت بإبراز اآلثار اإلميانية هبذه األمسا ،الكرمية، مث بيان معىن االسم يف حق اهلل
 مث قمت بربط اإلعجاز العلمي بأمساء اهلل احلسىن..قلب العبد وجوارحه

أن  أن حترص رعاك اهلل :يًة فيهافكانت أُعز وص ،تخلصُت النتائج اهلامة والتوصياتيف هناية حبثي اسو 
، و احملبة ، فتح  لك باباً عظيماً يف املعرفةفإنه سوف ي ؛وهو إحصاء أمسائه احلسىن يكون مهك مهاً واحداً ،

ون.،ماال يصفه الواصفون، واألنس باهلل والشوق، واللذة   ، وفوق ما يعِّبر عنه املعِّبر
ن ، و ال أذمبالغًة إن قلُت لك، رأيت ماال عني رأتفإذا دخلت فيه، وفتح لك الباب، فال أكون 

 اآلخرة. واهلل ويل التوفيق.ال خطر على قلب بشر، يف الدنيا و ، و مسعت
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“The effects of faith for the names of Allah” 

Preparation: Rabab Najeeb Amin Sultan 

Supervision Dr: Essam Ali Mouawad Fouda. 

"Summary of research in Arabic" 

The census names of Allah, and know their faith hearty, a great benefit, do not 

find it, except the owners of souls honest, and high intention. It is the first to 

care for, and nobler what spent the selves for this purpose, which it is the hty, in 

the high grades in the gardens. 

and this  is what I deal with in my simple research, with the assistance of Allah 

firstly and finally to prepare this topic from the sources and references. I begin 

with the meaning of the effects of faith, the names and adjectives  of Allah with 

an indication of the faces of good in the names. 

and it includes the best adjectives and the best meanings, generally no shortage 

of faces, it is indicative of  Allah's perfection , it is the names and adjectives. 

And then I  showed belief Sunnis in the door of the Most Beautiful Names and 

matters related thereto, the issue of differential beautiful names and the 

appointment name greatest, introduced the scholarly, and the correct view of the 

matter, then showed the meaning of the census beautiful names and different 

scientists in it, with my presentation to some good effects census,  and it is the 

reasons of entering paradise . 

Then  I offered the fact of the heart works and its relationship with the most 

beautiful names, with examples of  heart works that have special status as 

honesty and trust in the study and detail; and I  presented by citing many of the 

verses, and the Hadith, which illustrate  the favor of these heart works and 

linking it with the names of Allah. 

So after I picked the good effects of faith for the names of Allah in detail by 

taking samples of them, so I explain it simple explanation  , no boring long, and 

not a little crowbar, I start with citing quranic verses, then the statement of the 

meaning of the name in the truth of God then I highlight the effects of faith these 

names Beautiful, in the heart of a person and his faculties. 

At the end of my research extracted important findings and recommendations, 

was the most cherished and testament in which: be careful , that your interest  is 

one, which is statistics      ( understanding ) the names of Allah. It will open for 

you  a great door in knowledge, love, longing, pleasure, and sociability in God. 

Which no one can describe and express. 
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If you entered it, and opened the door, I will not be exaggerated if I told you, I 

saw what no eye has seen, no ear has heard, and not the heart of man has felt ( 

thank ), in this life and the afterlife. God is the source of strength. 
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 شكر وتقدير
 

أمحد اهلل عز وجل و أشكره على نعمه اليت ال حتصى ، وعلى هدايته وتوفيقه يل يف كتابة هذا 
 -البحث ، وإمتامه ، فله احلمد ، و إليه يعود الفضل واخلري وبعد:

باألدب اإلسالمي الرفيع بشكر أهل الفضل واإلحسان على إحساهنم  بالفضل ألهله وعمالً  فاعرتافاً 
أخص ن له دور وفعل يف جناح هذا البحث، و الص شكري وعظيم امتناين لكل من كا،أتقدم خب

وسهلت يل  جامعة املدنية العاملية، الذي فتحت يل باب القبول والتسجيل ، /لشكر جامعيت املباركةبا
،وكذلك أخص فأسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يبارك هبا ، والعاملني فيها ،طريق طلب العلم النافع

/ عصام علي معوض فودة ،الذي أشرف على رساليت ،ومل يدخر جهدًا يف فضيلة الدكتور بالشكر
، فأسأل اهلل تعاىل أن ينفع بعلمه اإلسالم واملسلمني، و أن جيهاته القيمة ومالحظاته السديدةإبداء تو 

 جيعل علَمه إمامه إىل الفردوس،آمني.
بانية يف بداية  الذي كان له يدٌ فضيلة الدكتور/ عبد الرمحن ذويب،  وكذلك أخص بالذكر

 ، ونفعنا بعلمه.حبثي، ،فجزاه اهلل خري اجلزاء
، وجعل فجزاهم  اهلل عنا  كل خري ،تنان للدكاترة املناقشني لرساليتكما أتقدم بعظيم االم        

 ذلك يف ميزان حسناهتم يوم الدين.آمني.
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ـداءإه  

وبوابة أمل نحو المستقبل وما زالوا مصـدر األمان ، إلى الذين كانوا سبب وجودنا بعد اهلل 
 والحنان .

 الوالدين العزيزين.
 ــاق العلم .رسموا لنا الدرب فكانوا قنـاديل ضياء في آفإلى أولئك الذين 

 الدَّكاترة األجالء.
 .ـار ،إلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل ـبة والوقلهيبا إلى من كلله اهلل 

 زوجي الغالي.
 وى.ـ،ورفعهم بالعلم والحكمة والتقباإلسالم  قرة عيني خديجة ،وأحمد أعزهم اهلل إلى

 ابني الحبيبين.
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 المقدمة
 

احلمد هلل الذي ال إله إاّل هو ، له األمساء احلسىن ، املتفرد بالكمال املطلق يف ذاته وأمسائه 
ا ال يليق بكماله األعلى، املتعايل زه عن النقائص، والشرور، و املعايب، وسائر منيا، املتوصفاته العل

املقام األمسى، املستحق لكمال احلب ، أو شبيٌه يساميه يف  ،أو نظري ،مته عن أن يكون له شريكبعظ
الموأصلي وأس واحلمد ،والتعظيم، على الوجه األوىف، الة وأطيب السَّ  ، على رسولهلم أطيب الصَّ

، واختار الرفيق وسيد األنام، الذي ُوِلد فأنارأشرف الرسل  ، ونُودي فلىب، و أُِمَر فأطاع ، وبَ لَّغ فوىفَّ
 األعلى. 

 ا بعُد:أم    
أهم هو  ، ليدرك أن هذا البابىأمساء اهلل احلسىن وصفاته العل يف حثاوالب دارسالن فإ

،  توصل للمعرفة احلقة باهلل يستطيع ال –أمساء اهلل وصفاته  –ة ذلك مباحث االعتقاد ؛ إذ مبعرف
اليت هي أعظم ما يرجوه العبد من املقاصد واملطالب يف العلم والعبادة ، فالعلم بأمسائه احلسىن 

نة للصفا بل هو أصلها كلها و أعالها مكانة، وأجلها  ،ات العلى؛ أشرف العلوم، وأفضلهاملتضمر
وأفضل الثمرات يف حتقيق  ،املراتب يف كمال اإلميان واليقنيأمسى و  ،فهو الفقه األكِّب يف الدين شرفاً،

 تبارك وتعاىل، ل من العلم باهللوال أشرف وأفض ،ك أن شرف العلم يعلو بشرف معلومهوذل ،التوحيد
رة.و   بأمسائه احلسىن ،صفاته العلى، اليت جاءت يف اآليات القرآنية ،والسنة النبوية املطهَّ

وكذا فإن االشتغال باألمساء احلسىن  والصفات العلى، علمًا وعماًل هو االشتغال بتحقيق غاية     
ْنَس ِإالَّ  الوجود ،قال تعاىل :  لِيَ ْعُبُدونِ  َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

َولِلَِّه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن  :، وقال (1) 
فَاْدُعوُه هِبَا 

، والغفلة عنها غفلة عن هذه الغاية العظيمة، فمن عرف فهي أصل حتقيق العبودية  (2)
 ، فهو ملا سواه أجهل .   هلل ، عرف ما سواه، ومن جهل ربها

املرتبة على معرفة  أمساء اهلل احلسىن وصفاته العلى،بأن هلا باإلضافة إىل اآلثار العظيمة واجلليلة    
أعظم األثر يف حتقيق العبودية هلل رب العاملني ، إذ أن معرفة العبد هبا واستحضاره ملعانيها وتفكره يف 

                                                           

 . 65سورة الذاريات :  (1)
 .  181ورة األعراف،آية : س (2)
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حمبًا له ،راجيا قربه وعطاءه ، خائفاً  آثارها توجب عليه ،أن يظل موصواًل دائمًا مبعبوده احلق 
 .ابه ، متوكالً مستعينا عليه ،منيباً إليه ، مشتاقاً إىل لقائه غضبه وعذ

،تكون مبعرفة أمسائه احلسىن ،وإحصاؤها بتحصيل معانيها يف القلب ، وامتالء  ومعرفة اهلل
القلب من آثار هذه املعرفة،فإن كلَّ اسم له يف القلب اخلاضع هلل املؤمن به أثٌر وحاٌل ال حيصُل العبد 

 .(1)ر  وال دار القرار أجلَّ و أعظَم منهايف هذه الدا
ر سيرد األولني واآلخرين     ملن أحصى هلل تبارك  ،، جبنَّة عرضها السماوات و األرض و قد بشَّ

فنسأله تعاىل أن مينَّ علينا مبعرفته وحمبته واإلنابة  وتعاىل، تسعة وتسعني امسًا من أمسائه احلسىن تعاىل،
 إليه .

 أهمية البحث:
بيان أمهية البحث يف هذا العلم ومعرفة آثاره ، وضرورة العناية به يف دراسة العقيدة، ول

 وتدريسها أمور كثرية تطلعنا على أمهيته وشرفه، وعلو شأنه، منها:
وأحد أركان اإلميان الستة  وأعظم املطالب، ،احلسىن ،هو أصل العلوم كلها أواًل:إن العلم بأمساء اهلل

لذا "ينبغي  فاهلل خلق اخللق ليعرفوه ويعبدوه؛ ،وبأمسائه احلسىن وصفاته العلى ؛وهو اإلميان باهلل
وآثارها ،فيعظم ربه حق عظمته، ولو أراد رجل أن يعامل  ومعانيها، للمسلم أن يعرف أمساء اهلل 

رجاًل طلب أن يعرف امسه وكنيته، واسم أبيه وجده، وسأل عن صغري أمره وكبريه، فاهلل الذي خلقنا 
 .(2)زقنا، وحنن نرجو رمحته وخناف من سخطه أوىل أن نعرف أمساءه ونعرف تفسريها"ور 

                                                           

الرزاق بن عبد احملسن البدر، ت:عبد  ،هلل، فتح الرحيم امللك العالمعبد الرمحن بن  ناصر بن عبد ا السعدي، انظر: (1)
 . 11ص (،ه 1221، لعربية السعودية: دار ابن اجلوزياململكة ا)1ط

ار د -الرياض) هادي املدخلي،ت: حممد بن ربيع بن  ،جةابن حممد، احلجة يف بيان احمل اين: أبو القاسم إمساعيلهاألصب( 2)
 .122،/ 1م(1111 -ه 1211الراية، 

اين، أبو القاسم، امللقب بقوام هو إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التميمي األصبه: اينهاألصبو 
و من شيوخ السمعاين يف هواحلديث واللغة.و يف التفسري  م( ،كان إماماً 1156= ه 264السنة: من أعالم احلفاظ.ولد سنة)

،وتويف )اجلامع( يف التفسري، و )اإليضاح( يف التفسري،و )دالئل النبوة( و )التذكرة( هكتب احلديث.من
دار العلم  -،) بريوت16: خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،طه الزركليم(، انظر يف ترمجت1121=ه 636ة:)سن

 (.353/ 1م(،ص )2112للماليني،آيار/ مايو
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بأمسائه احلسىن،زيادة يف اإلميان واليقني وحتقيق للتوحيد، وتذوق لطعم  - -أن معرفة اهلل  ثانياً:
 فكلما ازداد العبد معرفة بأمساء اهلل احلسىن ، ازداد إميانه وقوي يقينه.  العبودية؛

 .من العبادات الظاهرة و الباطنة وما تقتضيه ،: التالزم الوثيق بني أمساء اهلل احلسىن وصفاته العلىثالثاً 
والرجاء واملهابة واحملبة  رابعاً:إن "فهم معاين أمساء اهلل تعاىل وسيلة إىل معاملته بثمراهتا من اخلوف

 .، وهي أساس الطريق املوصل إىل اهلل (1)والتوكل وغري ذلك من مثرات معرفة األمساء احلسىن"
حيب أمساءه احلسىن وصفاته ،وحيب ظهور آثارها يف خلقه،وذلك من لوازم   أن اهلل  خامساً:

 .كماله
أكِّب عون على تدبر كتاب اهلل تعاىل حيث أمرنا  --سادساً: إن يف تدبر معاين أمساء اهلل احلسىن 

َر أُوُلو ه : بتدبر القرآن يف قوله سبحان - -اهلل  ب َُّروا َآيَاتِِه َولَِيَتذَكَّ ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
اأْلَْلَباِب 

ونظرًا ألن القرآن الكرمي يكثر فيه ذكر األمساء احلسىن والصفات العلى حسب متعلقاهتا .(2)
 فإن يف تدبرها بابًا كبريًا من أبواب تدبر القرآن. 

س دعوة الرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم معرفة اهلل سبحانه بأمسائه وصفاته سابعاً:أن أسا
 ،وهو سر سعادة العبد يف الدارين.،وأمره وهنيهوأفعاله

                                                           

:شجرة املعارف و األحوال،حتقيق :أمحد فريد  ه، يف كتابلدين: عبد العزيز بن عبد السالمسلطان العلماء عز اا ذهأكد  ( 1)
 .1م(ص 2113 -ه 1222دار الكتب العلمية -) بريوت1املزيدي،ط

أصويل شافعي كان يلقب  هسلمي الدمشقي، فقيو عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن اله :عز الدينو       
 هر شيوخها، فمن أشها على كبار علمائهب ه، ونشأ وتفقه  (644بسلطان العلماء وبائع امللوك. ولد بدمشق سنة)

 ًيا عن املنكر،ه: ابن دقيق العيد.وقد  كان علًما من األعالم، شجاًعا يف احلق، آمرًا باملعروف نا هر تالميذهاآلمدي،ومن أش
ا: الفوائد؛ الغاية؛ القواعد الكِّبى همؤلفات كثرية من هواألصول العلم باحلديث واألدب واخلطابة والوعظ. ل همجع إىل الفق

بيان  مسلم؛ اإلمامة يف أدلة األحكام؛ والقواعد الصغرى؛ الفرق بني اإلميان واإلسالم؛ مقاصد الرعاية؛ خمتصر صحيح
 هانظر يف ترمجت . ه551رة.سنةه تويف بالقا تفضيل الرسول؛ الفتاوى املصرية. ول يفأحوال الناس يوم القيامة؛ بداية الس

 م(2112آيار/ مايو دار العلم للماليني، -) بريوت ،16ط ،األعالم ،  خري الدين بن حممود بن حممد الزركلي:
عبد الفتاح احللو،  ،ه . طبقات الشافعية، ت: حممود حممد الطناحي1383اب علي .هعبد الو  السبكي، ،(2/122ص)

 (.8/211ص) (، ه)مطبعة عيسى البايب احلليب وشركا
 .21سورة ص،آية:  (2)
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ثامناً: اآلثار السيئة والنتائج الوخيمة اليت تنتج من فقد العبد ملعرفة أمساء اهلل احلسىن، وعدم فهمه هلا 
ن احلياة احلقيقة لإلنسان حبياة قلبه وروحه، وال حياة لقلب إال مبعرفة وتدبرها والتعبد هلل تعاىل هبا، أل

فاطره وحمبته وعبادته وحده، واإلنابة إليه، والطمأنينة بذكره، واألنس بقربه، ومن فقد هذه احلياة فقد 
 اخلري كله .

ظاهر من طريق تاسعاً: ومما يؤكد أمهية دراسة األمساء احلسىن، وأثرها يف القلوب واألعمال ،ما هو 
تدريس هذا العلم يف كثري من املناهج وحلق العلم، حيث الرتكيز يف دراسة هذا العلم على اجلوانب 
الذهنية اجملردة، وتصحيح التصور، والرد على املبتدعة فيه وهذا حق ومطلوب، ولكنه ليس هو 

فيها ؛ما يظهر من مثارها املقصود فحسب؛ وإمنا املقصود أيًضا من فهم األمساء احلسىن وصحة املعتقد 
هبا، له آثار طيبة يف سالمة القلوب، وسالمة وآثارها يف أعمال القلب واجلوارح ،والتعبد هلل 

 األخالق والسلوك، كما أن يف تعطيلها بابًا إىل أمراض القلوب ومساوئ األخالق .
 أسباب اختيار البحث:

 وتتلخص أهم أسباب اختيار املوضوع فيما يلي:
أن ما كتب يف هذا املوضوع على وفرته متناثر يف كتب القدماء واحملدثني خمتلط مبباحث الرد  أواًل: 

ببحوث مستقلة و قليلة   -على حد علمي  -على الفرق املخالفة ألهل السنة واجلماعة ، وقد أفرد 
،وانتشار أمام ما ذكر سابقاً؛ فكان من املهم مجع املتناثر وتنسيقه واستخالص نتائجه وجين مثاره 

 طيبه بعد قلة.
وإشاعتها على كتابات املخالفني ألهل السنة يف باب شروح األمساء والصفات والتعبد هبا،   كثرة: ثانياً 

 فكان من الواجب اإلسهام يف إبراز املعتقد احلق يف هذا الباب.أهنا هي احلق، 
، واالختالل السلوكي الذي فسي الدواء القرآين للضعف اإلمياين، والقلق النثالثا :اإلسهام يف تقدمي

، والغفلة عن التعبد بأمسائه يعاين منه كثري من الناس اليوم نتيجة البعد عن املعرفة احلقة باهلل 
 وصفاته ومعرفة آثارها يف قلب العبد وجوارحه.

ه بتعريف العباد بباب عظيم من أبواب العبودية اإلميانية القلبية غفل عن رابعاً:التقرب إىل اهلل 
 آثارها ومثراهتاو  صفاته العلى، وجِهلوا معانيها،بأمسائه احلسىن و  أال وهو معرفة اهلل  كثريون،ال
 ثواب من أحصاها، باالرتقاء إىل الفردوس األعلى.و 
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 مشكلة البحث:
 -وتتضمن عدة تساؤالت حول موضوع الدراسة وهي:

ن نرتىب ونريب املؤمنني على معرفة اهلل وتعميق احلسىن ؟ وكيف لنا أ ألمساء اهللاإلميانية  اًل:ما اآلثارأو 
 اإلميان به وبآثار أمسائه احلسىن يف القلوب؟

ا األدوات الالزمة ملثل ندنا مفهوم عقيدة التوحيد، ومل ميكن دراسة هذه األمساء اليت تصقل عثانياً:ه
 هذه الدراسة؟ 

الهتا ، وآثارها اإلميانية القلبية، دون ثالثاً:كيف ميكننا دراسة األمساء احلسىن من حيث معانيها ،ودال
 البحث يف  قضايا علم الكالم املتعلقة هبذه األمساء بني املدارس الفكرية ، والفرق اإلسالمية؟

 ا أثر األمساء  احلسىن يف حتقيق احملبة؟رابعاً:م
 ا أثر األمساء  احلسىن يف حتقيق اإلخالص؟خامساً:م
 حتقيق التوكل؟ا أثر األمساء  احلسىن يف سادساً:م

 أهداف البحث:
الوصول إىل معرفة اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل  احلسىن يف القلوب و اجلوارح ومعرفة كيف لنا أن  أواًل:

 نرتىب ونريب املؤمنني على معرفة اهلل  وتعميق اإلميان به علماً وعماًل.
، وم عرفة  األدوات الالزمة ملثل  دراسة هذه األمساء اليت تصقل عندنا مفهوم عقيدة التوحيد ثانياً:

 هذه الدراسة.
دراسة األمساء احلسىن من حيث معانيها ،ودالالهتا ، وآثارها اإلميانية القلبية، دون البحث يف   ثالثاً:

 قضايا علم الكالم املتعلقة هبذه األمساء بني املدارس الفكرية ، والفرق اإلسالمية.
 يف حتقيق احملبة. معرفة أثر األمساء  احلسىن رابعاً:

 معرفة أثر األمساء  احلسىن يف حتقيق اإلخالص. خامساً:
 عرفة أثر األمساء  احلسىن يف حتقيق التوكل.م سادساً:

 الدراسات السابقة:
التأمل لدراسات يف األمساء احلسىن و الصفات العلى يف تبني يل من خالل البحث و اإلطالع و  

ات وكتابات سابقة جملموعة من العلماء والباحثني أن هناك دراس تاريخ الفكر العقدي
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املعاصرين،الذين تناولوا هذه القضية بالبحث والتحليل، وإن كان البعض قد توصل يف النهاية إىل 
هذه املسألة عالجاً كالمياً ، بني فرق املسلمني من حيث معىن االسم و الصفة، وعالقة معاجلة 

مما جعل مساحة الدراسة ألمساء احلسىن إمياناً،وتأثريا يف  االسم باملسمى،وعالقة الصفات بالذات
 األخالق والسلوك غري ظاهر.

 -ومن الدراسات يف )أمساء اهلل احلسىن (على سبيل املثال ال احلصر:
 :الكتب القديمة المتخصصة: أوالً 

 :منهاو  واملوضوعية على وجه التخصصاحلسىن  مساءتناولت حبث األحيث  
-بريوت،) حممد بن أمحد القرطيبللعالمة يف شرح أمساء اهلل احلسىن وصفاته " كتاب "األسىن  -4

وقد متيَّز الكتاب حبشد األدلة إلثبات االسم من نصوص م(،2115-ه1224املكتبة العصرية،
،وذكر األمساء احلسىن من حيث دالالهتا اللغوية -رمحه اهلل تعاىل–وتناول فيه  الكتاب والسنة،

مع استخراجه هلذه اآلثار من نصوص الكتاب والسنة،وتسعى الباحثة آثارها على العبد 
 لالستفادة من الكتاب يف اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن.

ت:بسام  حممد بن حممد الغزايل الطوسي، لإلمامكتاب "املقصد األسىن شرح أمساء اهلل احلسىن"-3
  م(.1184 - ه 1214دار اجلفان واجلايب،-)قِّبص ،1عبد الوهاب اجلايب،ط

بعد املقدمة سبب تأليفه -رمحه اهلل تعاىل-( صفحة،وقد بنيَّ 168يقع نص الكتاب حمققًا يف )
للكتاب ،مث بنيَّ منهجه يف تقسيم الكتاب ،فقد قسمه إىل ثالثة فنون:الفن األول :يف السوابق 

و التكميالت،وقد أجاد  واملقدمات ،والفن الثاين: يف املقاصد والغايات،وأما الثالث :يف اللواحق
يف بيان األمساء املرتادفة لفظًا ومعىن،وفّرق بني أكثرها ،وبني أن تشابه -رمحه اهلل تعاىل-اإلمام 

 األلفاظ ال يدل على اتفاق املعاين.
، ت: عبد اهلل بن حممد أمحد بن احلسني البيهقي لإلمام" كتاب "األمساء و الصفات   -4

ء هو يدور على الصفات أكثر من إثبات األمساو للتوزيع(، )جدة:مكتبة السوادي احلاشدي،
وأهم ما يتميز به الكتاب ميزة ال تكاد توجد عند غريه ممن ألف يف األمساء احلسىن ،أال ،بالدراسة

للنصوص يف كتابه،سواء من اآليات،أو األحاديث ،أو اآلثار -رمحه اهلل تعاىل-و هي حشده
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ت بأسانيد خمتلفة لتقوية احلديث أو األثر،وحييل إىل كتب لالستدالل ملا يذكر، ويكرر الروايا
 وقد حيكم على احلديث ،وسنده إذا احتاج إىل ذلك. -أحياناً -السنة

 ومنها: ية األمساء احلسىن مع ذكر آثارهااليت  تناولت قضالكتب المعاصرة : -ثانياً 
 حممد بن محد احلُمود النَّجدي، :احُلْسىَن" للمؤلفِكَتاُب: "الن َّْهُج اأَلمْسَى يف َشرِْح َأمْسَاِء اللَِّه    -4

مكتبة  األمام الذهيب،  -،)الكويت 1ط جملدات، وطبع يف جملدين أواًل مث أحلق ثالثًا صغرياً(،3يف )
 .امساً هلِل( 14هلل(مث يف الثالث أضاَف ) اسم111وذكر يف اجمللدين حنو )م(،1184-ه1218
  :وَطرِيقُتهُ 

 طويلة نوعاً ما.ُكتبت اء اهلل  ذكر مقدمة يف أمس -1
 .معىن االسم واملادة اليت اشتق منها بعد ذلك أتى بتأصيل -2
 .عن كتِب اللغِة وعن األئمةكثرياً وينقل   -3
 الدالة على االسم. يذكُر اآلثار -2
 .يضع عناويَن لكل موضوع مبوضوعهِ  -6

 االنتقاد لطريقته:
 .(1)رِ ليَس له طريقٌة مطردٌة يف ذكِر اآلثا -1
 آلثار بشكٍل عام.اذكر ي -2
: عبد احلميد  كتاب :" األمساء احلسىن يف القران الكرمي وآثارها الوجدانية والسلوكية"،للمؤلف-3

 صفحة. 211يف  ،م(2114-ه1228دار املأمون للنشر،-)عمان ،1الكردي،ط
 طريقته:

                                                           

ه  املوافق  1231/ذي القعدة/21) أبو مَهَّام،الس َّْعِديُّ الطَ ائِِفيُّ ،مقالة بعنوان: )َنَظرَاٌت يف ُكُتب أمساِء اهلِل احُلسىن(، تاريخ الكتابة:( انظر1) 
  www.saaid.net/bahoth/138.doc املوقع اإللكرتوين  :(، 2م(،ص) 5/11/2111
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دة فقط يف القرآن ء الوار حيث ذكر املؤلف األمسا كتاب مؤلف بطريقة جديدة ومرتبة،هو   -4
 بل مجع األمساء الدالة على معىن املعتادة يف الكتب السابقة تهايذكرها بطريقالكرمي ومل 

 .دهمعني كال على ح
 ، وآثارها الوجدانية مث السلوكية.بني معانيها  -3

البحث الذي حنن بصدده من مع هذا  تشاهباً ميكن القول أن هذا الكتاب من أكثر الكتب و  
لالستفادة من أسلوب الكاتب يف التبويب وتقسيم الرسالة  ةسعى الباحثتحيث حيث التقسيم،

ولكن خمتلف هذا الكتاب عن هذا البحث بأن   وإدراج جمموعة من األمساء احلسىن حتت كل نوع،
كانت أثر األمساء احلسىن يف الوجدان والسلوك بشكل عام،أما سري هذا البحث عن ما تثمره 

 يف قلب العبد من أعماٍل إميانية قلبية كاحملبة والتوكل واخلشية وغريها. بعض أمساء اهلل احلسىن 
 منهجية البحث :

حرصت أن تكون الرسالة سهلة التناول للجميع يف احلجم واألسلوب ، واتبعت املنهج 
االستقرائي يف مجع املادة اليت هي حمل البحث واستخالص نتائجها وفوائدها ، واملنهج التحليلي يف 

 والبيان برتكيز وإيضاح ، متبعة يف ذلك  اآليت :  العرض
أواًل. بيان أهم مصطلحات البحث بذكر معانيها اللغوية اعتمادا على أشهر معاجم اللغة ، ومعانيها 

 االصطالحية من مظاهنا التخصصية .
نص عليه  أو، اخلِّب الصادق من الكتاب أو السنةثانياً. مل أخرت من األمساء احلسىن إال ما هو ثابت ب

وإمنا اخرتت  أستقص ما قيل فيها مجيعاً،مل مع ذلك ، و من أهل السنة واجلماعة نو املعتمدأهل العلم 
ميكن أن و ، ا بالعبادات القلبية و اجلوارحبعضها كنماذج فقط حبسب ما ظهر يل من ارتباط معانيه

 يقاس يف آثاره على آثار اسم مقارب له يف املعىن.
وفق عقيدة أهل السنة واجلماعة ، دون اخلوض يف عرض أقوال املخالفني هلم أو اً. عرض املوضوع ثالث

 مناقشتها .
 اً. مل أستطرد يف التعليق على النصوص املنقولة مكتفية مبا يوضحها فقط ويِّبز الشاهد منها .رابع

 يف السورة . ساً. غزو اآليات القرآنية أو أجزائها الواردة يف البحث إىل سورها ،مع ذكر رقم اآليةخام
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، وإذا وجد احلديث عند البخاري ومسلم أو أحدمها يج األحاديث من مصادرها األصيلةاً. ختر دسسا
، وأذكر حكم العلماء عليه ، ا فإنين أتتبعه يف أكثر من مصدر، أما إن كان يف غريمهأكتفي به فإنين

 وأذكر يف كل األحوال اسم الكتاب والباب مع رقم اجلزء والصفحة .
هم مسات مبا يسهم يف معرفة أأمساؤهم يف البحث وردت اً. الرتمجة لبعض األعالم الذين عساب

 .، واألئمة األربعة طلبا لالختصار، ومل أترجم للمشاهري كالصحابة شخصياهتم وما اشتهروا به
ان ، وعنو سم املؤلف. عند التوثيق يف اهلوامش دونت املعلومات األساسية للمرجع فيما يتصل باثامناً 

 .شر الكاملة و رقم اجلزء والصفحةالكتاب و بيانات الن
اً. إثبات مجيع املصادر واملراجع مع بيانات النشر الكاملة يف قائمة املراجع واملصادر يف آخر تاسع

البحث بعد ترتيبها على حروف املعجم حبسب لقب املؤلف، وحبسب ماسريت عليه من توثيق يف 
 حواشي البحث. 

ترتيب حروف املعجم يف تنظيم الفهارس العامة ماعدا فهرس اآليات القرآنية الذي  . مراعاةعاشراً 
 .رتيب املصحف حسب السور القرآنيةراعيت فيه ت
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 )تقسيمات( البحث: هيكل
 و تشتمل عناصر خطة البحث على ما يلي:

 مقدمة، وثالثة فصول،وخامتة،وفهارس. 
 المقدمة. -أواًل:

أهداف البحث، الدراسات و  البحث،ومشكلة  ،البحث اختيار ابوأسب املوضوع، أمهية وتتضمن:
 واملنهج الذي سارت عليه الدراسة. السابقة،

 ثانياً: الفصل األول :مقدمة تمهيدية.
  -وحيتوى علي مبحثني: 

 .المبحث األول:تعريف اآلثار اإليمانية
 مطلبني:وفيه 

 املطلب األول :مصطلح  اآلثار.   
 يف اإلميان لغة واصطالحاً.املطلب الثاين: تعر    
 المبحث الثاني:تعريف األسماء الحسنى.   

 مطالب:أربعة وفيه 
 املطلب األول: تعريف االسم لغًة واصطالحاً.            
 املطلب الثاين: مصطلح احلسىن.            
 .تعريف األمساء احلسىن املطلب الثالث:            

 ه احلسن يف هذه األمساء.طلب الرابع: وجو امل           
  األعمال القلبيةب أسماء اهلل الحسنى عند أهل السنة والجماعة، وعالقتها:الثاني ثالثاً:الفصل

 وحيتوى على ثالثة مباحث:
 أهل السنة والجماعة في األسماء الحسنى .عقيدة المبحث األول: 

 بني:لوفيه مط
 احلسىن  . أهل السنة يف باب األمساء عتقدماملطلب األول :   
 املطلب الثاين: أدلة أهل السنة يف إثبات األمساء احلسىن .          
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 عمال القلبية والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح.ألالمبحث الثاني : حقيقة ا      
 ني:لبوفيه مط          

 القلبية. األعمال: حقيقة املطلب األول        
 عمال القلبية واملفاضلة بينها وبني أعمال اجلوارح .املطلب الثاين :أمهية األ       
 المبحث الثالث : أثر األسماء الحسنى في األعمال القلبية .    

 اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنىرابعاً: الفصل الثالث: 
 -مباحث :أربعة وحيتوى على  

 ذاته سبحانه.المبحث األول: اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى الدالة على 
 -وفيه ستة مطالب:

 املطلب األول : اآلثار اإلميانية ألمساءاهلل احلسىن الدالة على وجود اهلل تعاىل.    
 املطلب الثاين: اآلثار اإلميانية ألمساء  اهلل احلسىن الدالة على حياته سبحانه.    
 ى تنزيه اهلل ووحدانيته سبحانه.املطلب الثالث: اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة عل   
 املطلب الرابع: اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على ملكه سبحانه.   
 املطلب اخلامس: اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على علمه سبحانه.   
  ته سبحانه .املطلب السادس : اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على عظم   

 المبحث الثاني : اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى الدالة على الخل ، والقدرة والحكمة . 
 -وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول : اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على اخللق.   
 لى القدرة.اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة ع املطلب الثاين:    
   املطلب الثالث: اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على احلكمة.   

 ألسماء اهلل الحسنى الدالة على اإلنعام. المبحث الثالث: اآلثار اإليمانية
 -و فيه ثالثة مطالب:

 اإلكرام .املطلب األول : اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على اهلبة والرزق و    
 اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على الوالية والنصرة . املطلب الثاين:   
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 املطلب الثالث: اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على الرمحة.  
 .اهلل الحسنىأسماء المبحث الرابع: اإلعجاز العلمي في  
 -مطالب:مخسة وفيه  

 .از العلمي "حترير املصطلح"املطلب األول: اإلعج
 .املطلب الثاين:أمساء اهلل احلسىن من خالل اإلعجاز العلمي يف الكون

 .املطلب الثالث : أمساء اهلل احلسىن من خالل اإلعجاز العلمي يف اهلواء 
 .املطلب الرابع:أمساء اهلل احلسىن من خالل اإلعجاز العلمي يف خلق اإلنسان

  .احلسىن من خالل اإلعجاز العلمي يف املخلوقات  املطلب اخلامس:أمساء اهلل
 خامساً :الخاتمة والتوصيات .

 .ةإليها الباحث توتشتمل على أهم النتائج والتوصيات العلمية اليت توصل
 سادساً: الفهارس.

 حيث أضفت الفهارس العلمية التفصيلية اليت ختدم البحث وتسهل االستفادة منه ومن ذلك ما يلي:
 ت القرآنية.           فهرس اآليا -1
 فهرس األحاديث النبوية . -2
 فهرس املصادر و املراجع  .       - 3
 فهرس املوضوعات. -2

يرزقنا اإلخالص يف القول  أن ،اىل بأمسائه احلسىن وصفاته العلىأسأل اهلل سبحانه وتع وختاماً:
أن يرينا الباطل باطالً ويرزقنا  ، وعه، وأن يرينا احلق حقاً ويرزقنا إتباوالعمل، ويف السر والعلن

 اجتنابه.و آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 يةتمهيد مقدمة:الفصل األول

 وفيه مبحثان:
 تعريف اآلثار اإليمانية . المبحث األول:
 تعريف األسماء الحسنى. المبحث الثاني:
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 تمهيد:
 نه؛وياعنالبحث و التعريف مبصطلحات البحث، فإنه حيسن  قبل البدء يف اخلوض يف تفاصيل هذا

وثانياً: تعريف األمساء احلسىن،مث أختم الفصل بذكر وجوه احلسن ،آلثار اإلميانيةاوذلك بالتعريف أواًل: 
 يف هذه األمساء احلسىن.

تعريف اآلثار اإليمانية .: المبحث األول  

 المطلب األول :مصطلح  اآلثار.
أثر، وهو ما بقي من الشيء ، والتأثري، إبقاء األثر يف الشيء و أثّر يف الشيء :ترك  " مجعاآلثار :   

 .(1)"  فيه أثراً 
 .(2)"اآلثار، اللوازم املعللة بالشيء، وله ثالثة معاٍن: النتيجة، العالمة، اجلزء" -ويف التعريفات:   

 عىن الثالث، وهو اجلزء.يلزم يف معىن األثر، هو النتيجة والعالمة، وال حاجة لنا بامل   
أما األثر مبعىن النتيجة ، فإن اإلميان باسم من أمساء اهلل احلسىن يف قلب املسلم له نتيجة، وهي أثر    

اإلميان يف هذا القلب مبعىن أهنا دالة على هذا  اإلميان  الذي موضعه القلب مما يكون طريقاً لألثر فيه 
 ،وعلى جوارحه. من حمبٍة وتعظيٍم وخشوٍع و إجالٍل هلل

فالنتيجُة إشارٌة للقلب والوجدان، وهي معنوية ، وأثرها معنوي إمياين قليب ، وهي أيضًا مادية، أي أن 
ً على جوارح املسلم ، ً مثمرا ويف أعماله اخلارجية من عبادات  هلا أثرها احلسي السلوكي ،فيظهُر جهدا

 ظاهرة قوالً وفعالً ،وسلوكاً.
: فهي نتائج هذا الشيء وعالماته، أي أن سبب حدوث هذا األمر املعلَّلة بالشيء ملراد باللوازما او أم

 هو إميانه به .
 -وهو النتيجة  -: فاملؤمن حني يؤمن بأن اهلل تعاىل مسيع بصري ، يكون هلذا اإلميان أثر مثال ذلكو 

تجاوز حدوده ، وهي هي خشية يف قلبه ، ويقني جيعله مستشعراً يف قلبه هيبة ربه، وخشية منه ، فال ي
                                                           

 – ه 1211 –دار صادر  – )بريوت 1مزة، والثاء، والراء(، ط، )اهلحممد ابن مكرم ، لسان العرب ظور:: ابن منانظر (1)
 ( .2/6م( ، ص)1111

 (. 1/23م(، ص)1112 –لعريبدار الكتاب ا –)بريوت 2(، ط، التعريفات،باب )األلفعلى بن حممد :اجلرجاين انظر: (2)
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أثر دال كعالمة على ما يف هذا القلب من نتيجة ، تدفع العبد إىل القول مبا يرضي ربه ، وفعل 
األفعال املبصرة اليت  ترضي ربه، ويبتعد عن سيئ القول، وفاحش العمل، بسبب يقني قلبه مبعرفة ربه 

على آثار بعض أمساء اهلل احلسىن  و إميانه بأنه هو السميع البصري . وستظهر هذه الرسالة األمثلة
 الواردة فيها هبذه الطريقة إن شاء اهلل تعاىل.

 .المطلب الثاني :تعريف اإليمان لغة واصطالحاً 
 أواًل:تعريف اإليمان لغًة:

 اإلميان لغة له معنيان:   
 فته.وآمنته ضد أخ ن والطمأنينة؛ الذي هو ضد اخلوف.أي: إعطاء األمن واألما )األمن(: –أوالً 

نْ  َوآَمنَ ُهمقال اهلل تعاىل :  َخْوفٍ  مر
واستأمن إليه، أي:  فآمن، أي: أصبح داخاًل يف األمن. .(1)

 –)املؤمن(؛ ألنه  –تبارك وتعاىل  –ومنه اسم اهلل  و اآلمنة واألمانة: نقيض اخليانة. دخل يف أمانه.
 أمن عباده أن يظلمهم. –سبحانه 
وإذا قال العبد:  والتصديق: ضد التكذيب. صدق قوله بالعمل.أي الذي ي )التصدي (: –ثانيًا 

قال اهلل تعاىل :  واملؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر. آمنت باهلل تعاىل رباً؛ أي: صدقت به.
 ْبِالّلهِ  آَمنَّا ُقوُلوا

 ألبيهم: ––وهلذا قال إخوة يوسف  والتصديق يتضمن األمن واألمان. .(2)
 َْلوُْكنَّاَصاِدِقنيَ  لرَناوَ  ِمنٍ َوَماأَنَت مبُؤ

أي: ال تقر خبِّبنا، وال تثق به، وال تطمئن إليه، ولو كنا  .(3)
 صادقني.

 .(2)إذن اإلميان لغة: له معنيان حسب االستعمال؛ األمن والتصديق، واملعنيان متداخالن 
                                                           

 .2سورة قريش، اآلية:  (1)
 .135سورة البقرة، اآلية:  (2)
 .14سورة يوسف اآلية:  (3)
ر والتاريخ ال يوجد(، ارون،) دار النشر ومكان النشهذيب اللغة، ت: عبد السالم حممد ري: حممد بن أمحد، هتهاألز  :انظر (2)

دار  -تاج اللغة وصحاح العربية، ت: أمحد عبد الغفور عطار،)بريوتالصحاح  إمساعيل بن محاد ، هري:، اجلو (613، 16)
)املؤسسة العربية للطباعة  2ط ،(.، الفريوز آبادي، جمد الدين،  القاموس احمليط2141/ 6)  (، ه 1311 –العلم للماليني 

 –دار صادر  –بريوت )  1مد بن مكرم، لسان العرب، ط، حم(.، ابن منظور 1618،)"والّنشر ( ، مادة:" )أمن(
ن، ت: ، أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف  غريب القرآهاين(، األصف24-13/21م( . )1111 – ه 1211

= 
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معىن اإلميان اللغوي، وهو يف  آخر اً رأي-رمحه اهلل تعاىل - (1)وقد أوضح شيخ اإلسالم ابن تيمية ،هذا
 " -رمحه اهلل تعاىل -من آرائه السديدة، واختياراته املوفقة؛ حيث اختار معىن )اإلقرار( لإلميان؛فقال

  ،واإلقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق ،ومعلوم أن اإلميان هو اإلقرار ؛ ال جمرد التصديق 
 وقال أيضاً:"(2)"ا أخِّب، واالنقياد له فيما أمر فيم وعمل القلب وهو االنقياد، أي تصديق الرسول

 ،(3)"بلفظ اإلقرار أقرَب من تفسريه بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقاً -أي اإلميان-فكان تفسريه 

 :ومنها وجوه متنع الرتادف بني اإلميان والتصديق -رمحه اهلل تعاىل -وقد ذكر 
له ،بل هو اإلقرار ؛ ألن التصديق إمنا  س مطابقاً ولي ،أصله التصديق  :اإلميان قيلأن لفظ  أواًل:

َرْرُُتْ َوَأَخْذُُتْ َعَلى َذِلُكْم يطابق اخلِّب فقط، وأما اإلقرار فيطابق اخلِّب واألمر،كقوله تعاىل : قَاَل أَأَق ْ
َرْرنَا ِإْصرِي قَاُلوا أَق ْ

 وألن قر وآمن : متقاربان.؛(2)

                                                                                                                                                                                     

لقادر ، الرّازي: حممد بن أيب بكر بن عبد ا11مكتبة نزار مصطفى الباز(، ص   -مكة املكرمة)، مركز البحوث والدراسات
 . 18م( ص1154 –دار الكتاب  العريب  –)بريوت ، 1زين الدين ،خمتار الّصحاح، ط

، آية يف أبو العباس تقي الدين ابن تيمية، شيخ اإلسالم، نبليأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين الدمشقي احل :هو ( 1)
م هتكلمني ورد عليد ، أتقن العربية أصوال وفروعا ونظر يف العقليات ، وعرف أقوال امله، حمدث زاهالتفسري واألصول والفق

تصانيف كثرية، ولد سنة  هو دون العشرين ، لهني ، أفىت ودرس و هر برام ونصر السنة بأوضح حجج وأهبهعلى خطئ هونب
 .  ه 428و تويف سنة  ه 551

ن بن عبد الرمح ،ت:1، الذيل على طبقات احلنابلة،ط: أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحدابن رجب احلنبلي ه انظر يف ترمجت      
( . وابن حجر  العسقالين: أمحد بن  384/  2م( ص) 2116 -ه 1226مكتبة العبيان ، -سليمان العثيمني،) الرياض

 ،( ، و ابن العماد العكري 162/  1م( ص)1112 -ه 1212 -رةهعلي ،ذيل الدرر الكامنة، ت: عدنان درويش، )القا
الزركلي: خري و  (،122/  8الكتب العلمية( ص)  دار -وت،)بري 4ب البن العماد ،طهعبد احلي بن أمحد ، شذرات الذ

 ( 122/  1م(ص) 2112دار العلم للماليني،آيار/ مايو -بريوت) ،16ط ،الدين بن حممود بن حممد، األعالم للزركلي
) 3مر اجلزار،طعا -، ت: أنور الباز ه[،كتاب اإلميان الكبري، ضمن ]جمموع الفتاوى لابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم انظر: (2)

 (.531-4/538م(، ص:  ) 2116/  ه  1225الناشر : دار الوفاء، 

 (.4/211،مرجع سابق،ص)ابن تيمية انظر: 3))

 .81سورة آل عمران،آية:( 2)
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للتصديق يف املعىن؛ فإن كل خمِّب عن مشاهدة، أو غيب، يقال ليس مرادفاً  -أي اإلميان  -إنه  ثانياً:
، له يف اللغة: صدقت، كما يقال:كذبت؛ فمن قال: السماء فوقنا، قيل له: صدق، كما يقال: كذب

وأما لفظ اإلميان؛ فال يستعمل إال يف اخلِّب عن غائب، مل يوجد يف الكالم أن من أخِّب عن 
 نه يقال: آمناه، كما يقال: صدقناه.مشاهدة، كقول: طلعت الشمس وغربت، أ

ثالثاً:إن لفظ اإلميان يف اللغة مل يقابل بالتكذيب؛ كلفظ التصديق؛بل املعروف يف مقابلة اإلميان لفظ 
 . (1)الكفر، يقال: هو مؤمن أو كافر، والكفر ال خيتص بالتكذيب

 ل:"وهلذا؛ لو فسر )اإلميان(حيث قا-رمحه اهلل تعاىل -(2)ويؤيد هذا الرأي الشيخ ابن عثيمني
)اإلقرار( لكان أجود؛ فنقول: اإلميان: اإلقرار، وال إقرار إال بتصديق، فتقول أقر به، كما تقول:   ب  

 .(3) من له"آمن به، وأقر له كما تقول: آ
 فاملعىن املختار لإلميان لغة: هو اإلقرار القليب؛ ويكون اإلقرار:  

 *بقول القلب: أي تصديقه باألخبار.
 *و عمل القلب: أي إذعانه وانقياده لألوامر.

 ثانياً: تعريف اإليمان اصطالحاً:
 أقوال السلف وأئمة السنة يف تعريف اإلميان اصطالحاً: وردت

                                                           

) 3عامر اجلزار،ط -، ت: أنور الباز ه[،كتاب اإلميان الكبري، ضمن ]جمموع الفتاوى لابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم انظر: (1)
 "باختصار".(.212،534-4/211م(، ص:  ) 2116/  ه  1225ناشر : دار الوفاء، ال

سعودي، وأستاذ يف كلية الشريعة بفرع جامعة اإلمام  هييب التميمي، عامل وفقيهحممد بن صاحل بن حممد عثيمني الو  و:( ه2)
زة مبنطقة القصيم سنة ولد يف عني هيئة كبار العلماء.وعضو  سعود اإلسالمية يف منطقة القصيم،حممد ابن 

إىل طلب العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثري من العلماء  ه، مث اجتهم،حفظ القرآن الكرمي يف صغر 1128=ه 1324
بن باز، وقد زادت آثار  هلل،و الشيخ عبد العزيز بن عبداهم: الشيخ عبد الرمحن ناصر السعدي الذي الزمهاملتخصصني من

؛ أيضاً زاد املستقنع ه(، وله 1382فتح رب الِّبية بتخليص احلموية ) هومخسني مؤلفاً، وأول كتب الشيخ العلمية على مخسة
ريعة، م الواضح للدين؛ عقيدة وشهجملداً. وامتاز الشيخ بالعلم الغزير، والف 12يف حنو  ويهشرح رياض الصاحلني، ومجعت فتا

اجلامع حلياة العالمة حممد بن . م2111= ه1221تويف سنة: اتباع احلكمة يف أسلوب الدعوة.و  واألسلوب اجليد يف العرض
 . م2112 -ه   1222بريطانيا الطبعة األوىل   -ط  جملة احلكمة لعثيمني رمحه اهلل؛ وليد احلسني، صاحل ا

 –لثريا دار ا -)الرياض1د بن ناصر السليمان ،طهف شرح العقيدة الواسطية، : حممد بن صاحل بن حممد،ابن العثيمني انظر: (3)
 (.642)ص م(،1118/ه 1211
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 قول وعمل. فهو عند بعضهم: -
 قول وعمل ونية. :هو وعند البعض اآلخر -
لكن  (اد باالميان (هذا هو املر  )) .(1)قول وعمل ونية و اتباع السنة يقولون اإلميان: وفريق ثالث-

 .مطلق التصديقاملعىن 
يزيد بالطاعة وينقص ؛(2)يقولون:اإلميان:قول اللسان،واعتقاد بالقلب، وعمل باجلوارح وتارة-

 ،وكل هذا صحيح . والدليل على أن اإلميان يشمل هذه اخلصال:(3)باملعصية
عن اإلميان: أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر - -)عندما سأله جِّبيل قال

، فهذا قول القلب ،وأما عمل القلب ، واللسان واجلوارح ؛ فدليله قول (2)وتؤمن بالقدر خريه وشره(
ُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة َفأَْفَضُلَها قَ ْوُل اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوأَْدنَاَها ِإَماطَُة :) اإِلميَاُن النيب ِبْضٌع َوَسب ْ

؛ فهذا قول اللسان وعمله وعمل اجلوارح ، واحلياء (6) اأَلَذى َعِن الطَّرِيِق َواحْلََياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإِلميَاِن(
 .(5)صيب اإلنسان ويعرتيه عند وجود ما يستلزم احلياءعمل قليب ،وهو انكسار ي

 ويعرف اإليمان اصطالحاً بأنه:
التصديق اجلازم، واإلقرار الكامل، واالعرتاف التام؛ بوجود اهلل تعاىل وربوبيته وإلوهيته وأمسائه وصفاته، 

نسان، والتزامه واستحقاقه وحده العبادة، واطمئنان القلب بذلك اطمئنانًا تُرى آثاره يف سلوك اإل
رسول اهلل، وخاُت النبيني، وقبول مجيع ما  بأوامر اهلل تعاىل، واجتناب نواهيه، وأن حممد بن عبد اهلل

وعن دين اإلسالم؛ من األمور الغيبية، واألحكام الشرعية، وجبميع مفردات  --عن ربهأخِّب به 
                                                           

)  3عامر اجلزار،ط -الباز  ، ت: أنورعبد احلليم،كتاب اإلميان األوسط، ضمن ]جمموع الفتاوى[: أمحد بن انظر: ابن تيمية (1)
 (.1/123م(، ) 2116/  ه  1225: دار الوفاء، الناشر

) 3عامر اجلزار،ط -الباز  ضمن ]جمموع الفتاوى[ ت: أنور، ابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم، كتاب اإلميان الكبريانظر:  (2)
 ( .4/141م(، ) 2116/   ه 1225: دار الوفاء، الناشر

 (.1/122، مرجع سابق ،ص: ) ( انظر: ابن تيمية، كتاب اإلميان األوسط3)
 .112، رقم احلديث :1/28 ،: معرفة اإلميان واإلسالم والقدرصحيح مسلم،كتاب اإلميان، باب( 2)
 .152،رقم احلديث:25/  1، كتاب اإلميان ، باب : شعب اإلميان ، ( صحيح مسلم6)
 –دار الثريا  -)الرياض1د بن ناصر السليمان ،طهف ،شرح العقيدة الواسطية، حممد بن صاحل بن حممد :العثيمنيابن انظر:( 5)

 .646ص م(،1118/ه 1211
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وزجر؛ ظاهرًا وباطناً،  ما هنى عنه بالطاعة املطلقة فيما أمر به، والكف عالدين، واالنقياد له 
 .إظهار اخلضوع والطمأنينة لكل ذلكو 
 .(1)هو مجيع الطاعات الباطنة والظاهرة وخالصته: 
: "اإلميان له ظاهر وباطن، وظاهره قول بقوله -رمحه اهلل تعاىل- (2)اإلمام ابن القيمويعرفه    

حمبته، فال ينفع ظاهر ال باطن له، وإن حقن اللسان وعمل اجلوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده و 
الدماء وعصم به األموال والذرية، وال جيزئ باطن ال ظاهر له،إاّل إذا تعذر بعجز وإكراه أو ضعف 

 .(3)وإكراه "
 .(2)هو إقرار القلب وعمله  وال يصدر إال من املؤمن حقاً  فالباطنة:

 والظاهرة : أفعال البدن من الواجبات واملندوبات. 
وجيب أن يتبع ذلك كله: قول اللسان، وعمل اجلوارح واألركان، وال جيزيء واحد من الثالث 

 إال باآلخر؛ ألن أعمال اجلوارح داخلة يف مسمى اإلميان، وجزء منه.
فمسمى اإلميان عند أهل السنة واجلماعة؛ كما أمجع عليه أئمتهم وعلماؤهم، هو:تصديق 

 .(1)؛ يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية(6)ارح واألركانباجلنان، وقول باللسان، وعمل باجلو 
                                                           

مراجعة وتقدمي:عبد  ل السنة واجلماعةهعند أ ه، نواقضه، خوارمهقيقت، اإلميان حبن عبد احلميد هللاألثري: عبد اانظر: ( 3)
 .26م(،ص2113 -ه 1222الرياض: مدار الوطن للنشر، (1الرمحن بن صاحل احملمود،ط

ه، وأحد  ، من أركان اإلصالح يف عصر ي ، مشس اإلسالم ابن قيم اجلوزيةو حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعه :ابن القيم( 2)
بالتفسري وأصول الدين واحلديث  ، واسع العلم يف فنون متعددة فقد كان عارفاً خ اإلسالم ابن تيمية، تتلمذ لشياءكبار العلم

 ه، لكالم وإشارات علم السلوك والتصوف، عاملا مبصطلحات علم اله اليد الطوىل يف ذلكوالعربية ول هوأصول هوالفق
: أبو الفرج عبد الرمحن بن : ابن حجر العسقالينه. انظر يف ترمجت ه461،و تويف سنة  ه511تصانيف كثرية جدا ،ولد سنة 

، عبد (، و ابن العماد العكري 2/21م( )1112 -ه 1212 -رةه، ذيل الدرر الكامنة، ت: عدنان درويش، )القاأمحد
دين بن كلي: خري الو الزر (، 284/ 8دار الكتب العلمية( )  -)بريوت4ط هب البن العماد،احلي بن أمحد،شذرات الذ

 (.65/  5م() 2112دار العلم للماليني،آيار/ مايو -،) بريوت16األعالم للزركلي ،طحممود بن حممد، 
 .86م(،ص143 -ه  1313)بريوت: دار الكتب العلمية،2ابن القيم : حممد بن أيب بكر أيوب، الفوائد،ط انظر:( 3)
 .111م(،ص1183-ه 1212رياض:مكتبة املعارف،)ال2ط رسائل يف العقيدة، ابن العثيمني :حممد صاحل، انظر:( 2)
مجاعة من العلماء ، ختريج :  ،شرح العقيدة الطحاوية،ت:ابن أيب العز احلنفي:صدر الدين حممد بن عالء الدين  انظر:( 6)

 .332م(،ص/1115-ه 1215)بريوت : املكتب اإلسالمي،  ناصر الدين األلباين،
= 
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نسان ، وال يعين أنه ال يتم إال هبا، بل قد يكون اإل(2)فمن أتى جبميعها؛ فقد اكتمل إميانه
،وهم مع ذلك ال (3)، لكنه ينقص إميانه بقدر ما نقص من عملهمؤمنًا مع ختلف بعض األعمال

، فال يسلبون عنه (2)ئر؛ بل األخوة اإلميانية ثابتة مع املعاصييكفرون أهل القبلة مبطلق املعاصي والكبا
 .(5)،واخلوارج  (6)اسم اإلميان بالكلية ، وال خيلدونه يف النار ؛ كما تقول املعتزلة

                                                                                                                                                                                     

در الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ابن أيب العز احلنفي، األذرعي  الصاحلي و العالمة صه :ابن أيب العز احلنفي     
، وخطب حبسبان قاعدة البلقاء مدة، مث ويل قضاء هوفتاوي هرًا يف دروسه.اشتغل بالعلوم، وكان ما431الدمشقي ولد سنة 

» ، و ه فق «نبيه على مشكالت اهل داية الت» ، «ية شرح العقيدة الطحاو »  :هاكتب، من  هل، 441دمشق يف احملرم سنة 
: مقدمة الرتمجة .هللعلية رمحة ا 412بدمشق سنة  هأي جامع بين أمية ،وكانت وفات« يف اجلامع  هالنور الالمع فيما يعمل ب

 .15ط املكتب اإلسالمي لشرح العقيدة الطحاوية ،مرجع سابق ،ص
)الناشر : الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 1راس: حممد خليل، شرح العقيدة الواسطية،طه انظر:( 1)

 (.313/  1م(، )1112 - ه 1213واإلرشاد،
مراجعة وتقدمي:عبد  ل السنة واجلماعةه عند أ ه، نواقضه، خوارمه، اإلميان حقيقتبن عبد احلميد هللاألثري: عبد ا انظر:( 2)

 .31م(،ص2113 -ه 1222الوطن للنشر،  الرياض: مدار(1الرمحن بن صاحل احملمود،ط
 –دار الثريا  -)الرياض1د بن ناصر السليمان ،طهف ،شرح العقيدة الواسطية، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني:ابن انظر: (3)

 (.646م( ،)ص1118/ه 1211
 (."باختصار".314/  1ص )مرجع سابق،راس: ه انظر:(2)
لقول واصل  بذلك العتزال واصل بن عطاء جملس احلسن البصري، مسو عمرو بن عبيد،واصل بن عطاء و  م أتباعه املعتزلة،:( 6)

م اخلمسة بأصوهل ها ما يسمونهم فرق كثرية جيمعهو  ،كافر، بل يف منزلة بني املنزلتنيبأن مرتكب الكبرية ال مؤمن وال  
املنكر.انظر يف ي عن هألمر باملعروف والنا -6املنزلة بني املنزلتني،  -2الوعد والوعيد،  -3العدل،  -2التوحيد،  -1ي:هو 

) 2ت: حممد حميي الدين عبد احلميد ، ط الرتمجة: األشعري : علي إمساعيل،)مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني (،
الفرق(،ت: حممد الدين الفرق بني هر، )ر بن طاه، البغدادي، عبد القا1/236. ص( ه 1381ضة املصرية. همكتبة الن

 .21-21، ) بريوت : دار املعرفة،.بدون تاريخ(صعبد احلميد
يسمى خارجيا سواء كان اخلروج يف أيام الصحابة  هو كل من خرج عن اإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة عليه اخلوارج:( 5)

قة ،وكبار فرق اخلوارج ستة: و األزار م على التابعني بإحسان واألئمة يف كل زمانهعلى األئمة الراشدين أو كان بعد
 هللم القول بالتِّبؤ من عثمان وعلي رضي اه، وجيمعهمالعجاردة و الثعالبة و اإلباضية والصفرية والباقون فروعوالنجدات و 

 .واجباً  ، ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون اخلروج على اإلمام إذا خالف السنة حقاً هماعن
/  1)(،صه 1212بريوت: دار املعرفة، ) حممد سيد كيالين، ت: حممد بن عبد الكرمي، امللل والنحل، :رستاينهانظر:الشو       

113.) 
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 املبحث الثاين : تعريف األمساء احلسىن .
 المطلب األول: تعريف االسم لغًة واصطالحا.

 أواًل: تعريف االسم لغًة:
"و االسم أصله مُسو بتسكني امليم وهو  .(1)رد ؛ ومجعه أمساء ،و االسم :أَلُِفُه، أَِلُف َوْصٍل ""االسم مف

العلو ،حذفت المه وهي الواو وُعِوض عنها مهزة الوصل، والدليل عليه أنه يرد إىل أصله يف التصغري 
ن أصله وسم ،الوسم ومجع التكسري  فيقال :مُسّي وأمساء ،ووزنه افٌع ، وذهب بعض الكوفيني إىل أ

وهو العالمة فحذفت الواو وهي ف اء الكلمة وعوض عنها اهلمزة وعلى هذا فوزنه اعل وضعفوا هذا 
،وممن ضعَّف هذا الرأي اإلمام (2)الرأي ألنه لو كان كذلك لقيل يف التصغري وسيم ويف اجلمع أوسام" 

، تقًا من الِسمة على قول الكوفينيشحيث يقول :"إن االسم إذا كان م -رمحه اهلل تعاىل-(3)الرَّازي
؛ (2)فإنه مسة على ذلك املكان وعالمة عليه" ؛،وجب أن يكون كل لفظ دل على معىنبكسر السني 

 .املالحظ من كالم  اللغوينيهذا و 
  :(5)والرأي  الراجح 

                                                           

دار العلم  -)بريوت ري: إمساعيل بن محاد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ت: أمحد عبد الغفور عطار،هانظر:اجلو ( 1)
 (.2383 \5(،)  ه 1311 –للماليني 

: ابن ، انظر أيضاً 111م( ص1184 –لبنان ) بريوت: مكتبة  1، طبن حممد بن علي، املصباح املنري انظر: الفيومي: أمحد( 2)
ه  1211 –دار صادر  –بريوت ) 1من املعتل، فصل السني (، ط ، )باب الواو والياءنظور: حممد بن مكرم، لسان العربم

السني  معجم مقاييس اللغة )باب ،أمحد بن فارس بن زكريا (، انظر أيضاً:ابن فارس:212، 211/ ص 12، )م(1111 –
 .3/11( ، ه 1311 -دار الفكر-بريوت  ) هارون،(، ت: عبد السالم حممد هما، امليم ،وما يثلث

حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين. ولد يف الري بطِّبستان، أخذ العلم  هللو أبو عبد ا( ه3)
ا  هر، فتوافد عليهشىت واشت ، حىت برع يف علومهم والده، ومنهعن كبار علماء عصر 

ً
الطالب من كل مكان. كان الرازي عامل

علمه وسعة اطالعه ا. ترك مؤلفات كثرية تدل على غزارة هيف التفسري وعلم الكالم والفلك والفلسفة وعلم األصول ويف غري 
 (.5/313األعالم للزركلي اخُتلف يف سبب وفاته، وقيل مات مسموًما. )، ا تفسريه الكبري املعروف مبفاتيح الغيبأبرزه

دار الكتاب  –) بريوت  1عبد الرؤوف سعد ،ط ه، تعليق : طوامع البينات يف األمساء والصفاتالرازي: حممد بن عمر ، ل( 2)
 "بتصرف".24صه (،  1212 -العريب

رأى إال أن يما ذهبوا إليه، صحيح ف،وإن كان رأي املدرسة الكوفية املدرسة الكوفيه و  املدرسة البصرية هذا اخلالف بنيإن ( 6)
 املدرسة البصرية أصح وأرجح.
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و أن االسم مأخوذ من السمو ، ألنه يسمو هبذا املسمى و مييزه عن غريه، فاالسم يسمو بصاحبه 
 يعلو به و مييزه عن غريه .

مةأم مة هأقرب لتعريف الصفة منه إيل االسم، فإنه يكون ا من السَّ ي العالمة املميزة ، ، فالسَّ
 

ُ
 .(1)َميزَة، أو الصفة لشيء ما ، ال امسه احلقيقيوكأهنا امل

 ثانياً :تعريف االسم اصطالحاً: 
ى  .(2)مفرد(3)دالة على معىن،و هو حروف منظومة (2)هو الّلفظ الداّل على املسمَّ

 وهو يف اللسان العريب له ثالثة استعماالت :
وله عالمات  يطلق ويراد به ما يقابل الفعل واحلرف. وهذا أوسع إطالقات االسم عند النحاة، -1

 .(6)مُتيرزه عن غريه،منها:دخول اجلر عليه، والتنوين ،والنداء ،و)أل(،واإلسناد إليه
 .(1)واللقب (5)قابل الكنيةويطلق ويراد به ما ي-2

                                                           

دار  -،) عمان  1ا الوجدانية والسلوكية"،طه انظر:الكردي، عبد احلميد راجح ،" األمساء احلسىن يف القران الكرمي وآثار ( 1)
 (.18م(،ص)2114-ه 1228املأمون للنشر،

مكتبة نزار مصطفى  -،)مكة املكرمة1شام عبد العزيز عطا،طهت:بدائع الفوائد ، ابن القيم:حممد بن أيب بكر، انظر:( 2)
 (.1/22م(،ص)1115 -ه 1215الباز،

ان إن كان من املعقوالت كالعلم هكزيد وعمرو ، ويف األذ إن كان من احملسوسات و الشيء املوجود يف األعيانه :واملعىن (3)
) 2يم البنا، طهنتائج الفكر، ت:حممد بن إبرا هللمحن بن عبد ا، عبد الر هيليانظر يف تفصيل املقصود باملعىن :الس ،واإلرادة

 من حيث الشكل ، الساقي،فاضل بن مصطفى، أقسام الكالم العريب.31( ، صه 1212 –دار الرياض للنشر والتوزيع 
 هلل(. وانظر: الغصن:عبد ا214 – 216( ،)صه 1314 –رة :مكتبة اخلاجني ه) القا3: متام حسان ،طوالوظيفة، تقدمي

 .23م(، ص1111 -ه 1221 –دار الوطن للنشر  -،) الرياض 2احلسىن ،ط هللبن صاحل، أمساء ا
 1225) الناشر : دار الوفاء، 3طر عامر اجلزار، -: أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى، ت: أنور الباز ( انظر: ابن تيمية2)

 (.181/  5م(، ص ) 2116/  ه 
 1ميل بديع يعقوب ،طإ: ه، قدم لأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكن يوسف بن أمحد، ب هلل:عبد اهشامنظر: ابن ا (6)

 (.21(. وانظر: الغصن،مرجع سابق ،ص)1/13م( ، )1114-ه 1218 -دار الكتب العلمية –)بريوت 
َيُة ( ما صدر بأب أو بأم أو ابن أو ابنة ،و  )( 5) فص ( و ) أيب احلسن و اسم يطلق على الشخص للتعظيم حنو ) أيب حه الُكن ْ

لشأن  ما تفخيماً و اجلمع ) ُكىًن ( بالضم يف املفرد و اجلمع. وتستعمل مع االسم واللقب أو بدوهن ه( أو عالمة علي
م(، ص 1112 –دار الكتاب العريب  –)بريوت 2، التعريفات،باب )الكاف(، طانظر: اجلرجاين :على بن حممد ها.صاحب

م( 1184 –تبة لبنان ) بريوت: مك 1مد بن علي، املصباح املنري ،)كتاب الكاف(، ط(، الفيومي: أمحد بن حم221/  1)
= 
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 .(2)ويكون املراد باملشتق : الصفة  ،يراد به اجلامد )أي غري املشتق (ويطلق و  -3
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

، أمحد الزيات   حامد عبد القادر   حممد النجار، املعجم الوسيط ،باب)الكاف(، هيم مصطفى،  إبرا(622/  2ص )
 (.812/  2حتقيق / جممع اللغة العربية، )دار النشر : دار الدعوة(، ص )

ع ) األَلَقاُب (.انظر: ، و اجلمهي عنهالعلم للتعريف، أو التشريف أو التحقري واألخري من هسم وضع بعد امساللقب( ا)( 1)
يم ه(، إبرا665/  2(، الفيومي: مرجع سابق ،)كتاب الالم(، ص )522/  1باب )القاف(،ص ) مرجع سابق، :اجلرجاين

 (.833/  2ع سابق، باب)الالم(،ص )مصطفى ، أمحد الزيات   حامد عبد القادر   حممد النجار،مرج
 (.21املرجع السابق، ص) انظر: الغصن: (2)
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 المطلب الثاني: مصطلح الحسنى
،وهي مؤّنث  (2)، وحسىن على وزن )فُعلى((1)" احلسن:  نقيض القبح ، واحلسىن :خالف السوأى" 

حسن أفعل تفضيل من احلسن ؛ وهو اجلمال والكمال ، وكل األحسن ؛ كالكِّبى تأنيث األكِّب ،واأل
 . (3)مبهج مرغوب فيه

   
 
 

                                                           

، ت: أمحد عبد الغفور )باب النون، فصل احلاء(تاج اللغة وصحاح العربية،هري: إمساعيل بن محاد ،الصحاح : اجلو انظر (1)
، ر ، حممد بن مكرم، لسان العربنظو انظر أيضاً:  ابن م (،2111/ 6،)( ه 1311 –دار العلم للماليني  -عطار،)بريوت

(.، البغدادي: أمحد بن 13،115ص) م(،1111 – ه 1211 –دار صادر  –بريوت ) 1ط ،()باب النون، فصل : احلاء
 .121دار املدنية للطباعة والنشر ( ، ص –علي بن ثابت،أصول الدين،ت: علي حممد دندل ،)بريوت 

، اجمللي يف شرح القواعد (، كاملة الكواري 116 – 112/  13(، ص) منظور، مرجع سابق، مادة ) حسن : ابن ( انظر2)
) الكويت :  8احلسىن ، ط هللر مقدم، اجلامع أمساء اه،ما.2م(،ص2112= ه 1222)بريوت: دار ابن حزم، 1املثلى. ط

 .22م( ، ص:2111-ه 1232 –يب ه مكتبة اإلمام الذ
 –، ت : حممد سّيد كيالين ، ) بريوت ، املفردات يف غريب القرآنحممدأبو القاسم احلسني بن الراغب  اين:هانظر:األصف( 3)

، )املؤسسة العربية . ،الفريوز آبادي: جمد الدين ، القاموس احمليط 118،111صرفة ( ) تاريخ النشر ال يوجد(، دار  املع
حممد النجار، املعجم الوسيط  يم مصطفى ، أمحد الزيات   حامد عبد القادر  هإبرا(،  216،215/ 2) لطباعة والّنشر (،ل

 .142ص، حتقيق / جممع اللغة العربية، )دار النشر : دار الدعوة(، 
،  1عبد السالم عبد الشايف ، ط ، ت :طّية (عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن ، احملّرر الوجيز  ) تفسري ابن ع ابن عطّية:و  

)بريوت 1، اجلامع ألحكام القرآن،طحممد بن أمحد يب:القرط(،2/281ه ( ص) 1222 –دار الكتب العلمية –)بريوت
(.، الّصاوي:أمحد بن حممد اخللويت ، حاشية  325،324/ 4ص ) م(،1116-ه 1215:دار إحياء الرتاث العريب،

 . 132/ 2( ،  ه 1212طبعة  -دار الفكر –الّصاوي على  تفسري اجلاللني، ) بريوت 
- ه  511مفسر عامل باللغة ُولدسنة هفقي يب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي.محد بن أحممد بن أ هللو أبو عبداه: القرطيبو     

ا كبريًا منقطًعا إىل العلم منص1212
ً

اجلامع ) ها تفسري ه، أبرز رفًا عن الدنيا، فرتك ثروة علميةم يف مدينة قرطبة، كان عامل
)  م1243=  ه 541لتذكار يف أفضل األذكار،وتويف سنة، و التذكرة بأحوال املوتى؛ أحوال اآلخرة؛ ا(ألحكام القرآن الكرمي

 .(  3/61)، أجبد العلوم :  4/163: للزركلي انظر ترمجته يف : األعالم 
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عن أمسائه بأهنا حسىن ،أي بالغة احلسن ،وحتت هذا سر نفيس بينه ابن الوزير --وقد أخِّب اهلل  
فقال :" وذلك أن احلسن من صفات األلفاظ ومن صفات املعاين فكل لفظ  -اهلل تعاىل هرمح -(1)

نيان حسن وأحسن ، فاملراد األحسن منهما ، حىت يصح مجعه على حسن ، وال يفسر باحُلْسن له مع
 .(2)منهما إال األحسن هلذا الوجه "

                                                           

، هد، باحث، جمتهلل، من آل الوزير، أبو عبد املرتضى بن املفضل احلسين القامسييم بن علي بن اه: حممد بن إبرارابن الوزي( 1)
: ه.انظر يف ترمجت ه  821على العبادة ، توىف سنة  هصنعاء و صعدة ومكة ، وأقبل يف أخر حياتومن أعيان اليمن ، تعلم ب

 311/ 6م(ص )2112دار العلم للماليني،آيار/ مايو -،) بريوت16الزركلي: خري الدين بن حممود بن حممد ، األعالم ،ط
. ) 

، 155ه ( ،ص1214  -دار  الكتب العلمّية  –) بريوت  2،طهيم ،إيثار احلق على اخللق ، حممد بن إبرابن الوزيرا انظر: ( 2)
 ه  1225) الناشر : دار الوفاء، 3عامر اجلزار،ط -جمموع الفتاوى، ت: أنور الباز  ،انظر: ابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم

ة األمام مكتب –،)  الكويت  6، طهلل احلسىنج األمسى يف شرح أمساء اه، الن،الّنجدي(.181/  5م(، ص )2116/ 
 ( . 31/ 1( ، ) ه 1223 –يب هالذّ 
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 المطلب الثالث :تعريف األسماء الحسنى:
أمساء اهلل تعاىل ،هي اليت دلت على ذات اهلل تعاىل، مع صفات الكمال القائمة به،مثل: القادر ، 

،السميع ، والبصري ،فإن هذه األمساء دلت على ذات اهلل ، وعلى ما قام هبا من العلم  العليم،احلكيم
 .(2) ، فهي علم على الذات والصفة(1)واحلكمة والسمع والبصر

-من كل وجه ؛إذا ليس لغريه  ،وكماله (3)هي البالغة يف احلسن غايته فاألمساء احلسىن:
املعىن: ؛ و (2)كيفما كانت ناقصة،- -غريه الصفات الكاملة؛ ألن صفات  -سبحانه وتعاىل

، ال وأحسن املعاين و أشرفها ،ألهنا تقتضي وتتضمن أفضل األوصاف، أكمل ما يكون من احُلسن
 نقص فيها 

 
 
 

                                                           

)الرياض:دار 1انظر:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزّاق الّدويش ،ط( 1)
 (.8122من الفتوى رقم )2(،)س3/151(،ص)ه 1211العاصمة،

شام عبد هانظر:ابن القيم:حممد بن أيب بكر، ،بدائع الفوائد ،ت:ي: أمساء نعوت.، هقال ابن القيم: أمساء الرب تعاىل  ( 2)
(.، القفاري ،ناصر، نواقض 1/22م(،ص)1115 -ه 1215مكتبة نزار مصطفى الباز، -،)مكة املكرمة1العزيز عطا،ط

. .، كاملة الكواري ، اجمللي يف شرح القواعد املثلى4(،صه 1211)الرياض :دار طيبة،1توحيد األمساء والصفات ،ط
 .58م(،ص2112= ه 1222)بريوت: دار ابن حزم، 1ط

 .24ص ( ،ه 1215 –مكتبة الكوثر  –الرياض ) ه احلسىن ،وأمسائ  هللابن عثيمني، القواعد املثلي يف صفات ا :انظر ( 3)
يمني، (،ابن عث1/126ص) ( ه 1218طبعة  –دار  الفكر  –) بريوت  ،روح املعاين اب الدين حممود،هش : اآللوسي،انظر( 2)

 (.24مرجع سابق،)ص
ومفسر وحمدث. ولد يف بغداد سنة  هاحلسيين فقي هللاب الدين حممود بن عبد اهو أبو الثناء شه :اآللوسيو      

بال  ه، حىت صار إمام عصر هم، وكان شديد احلرص على التعلم ذكياً فطًنا، ال يكاد ينسى شيًئا مسع1812=ه 1214
حىت سنة  ه، توىل منصب اإلفتاء وبقي فيهوكثر تالميذ هيف سن مبكرة، فذاع صيتمنازع. اشتغل بالتأليف والتدريس 

 هالكبري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين الذي استغرق تأليف ها تفسري هعدة كتب قيرمة، أبرز  ه. له 1253
بعض  هفي وقد ذكر م املتقدمني يف التفسري،ة علاآللوسي خالص هذا التفسري موسوعة كبرية مجع فيهمخس عشرة سنة، ويُعدُّ 

 (.4/145) األعالم م.1862=ه 1241ا.سنةهإشارات الصوفية يف التفسري.تويف اآللوسي يف ذي القعدة يف بغداد وُدفن في



 الطالبة/ رباب نجيب –يمانية ألسماء الله الحسنى اآلثار اإل

 

 

26 

، فهي دالٌة على كمال صفاته ، وهي مشتقة (1)جه من الوجوه ، ال احتمااًل ، وال تقديراً و ب
 (3).(2)منها ، فهي أعالم وأوصاف

: هي اليت يدعى اهلل فيها "األمساء احلسىن املعروفة -رمحه اهلل تعاىل-قول شيخ اإلسالم ابن تيميةي   
 .(2)هبا ، وهي اليت جاءت يف الكتاب والسنة ، وهي اليت تقتضي املدح والثناء بنفسها"

جلاللة هو اعتقاد انفراد اهلل بالكمال املطلق من مجيع الوجوه بنعوت العظمة وا توحيد األمساء:و 
،ومعانيها ،و أحكامها األمساء من مجيع  واجلمال وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 

نة  .(6)الواردة يف الكتاب والسَّ
فاهلدف إذًا من توحيد اهلل تعاىل يف أمسائه، هو استشعار العبد أثر اخلالق سبحانه يف الكون ،    

املسلم من التزام هبذه اآلثار اليت إن صدق إميانه هبا ، فإهنا  وعظمته يف الوحدانية ،وما يرتتب على
مر ربه ويف جوارحه سلوكًا وامتثااًل أل ،ًا وخشوعًا ورجاء وخوفًا وتوكالً تؤثر يف قلبه ووجدانه يقين

وماله من األمساء احلسىن ويدعوه هبا  فيجب على املؤمن يؤمن باهلل؛ واجتنابًا ملعصيته سبحانه
 .(5)اد يف أمسائه وآياتهوجيتنب اإلحل

                                                           

 .25مرجع سابق،صين .انظر: كاملة الكواري ، ه أي ال حتمل النقص ال من حيث االحتمال اللفظي وال التقدير الذ( 1)
انظر:   ي متباينة.همن املعاين لذا ف هي مرتادفة ،و أوصاف باعتبار ما دلَّت عليها على الذات،لذا فهأعالم :باعتبار داللت( 2)

 .52كاملة الكواري، املرجع السابق،ص
تبة الصفا، رة: مكه ) القا1مجع وترتيب : أمحد بن شعبان ،ط احلسىن، هللانظر: القيم: حممد بن أيب بكر أيوب،شرح أمساء ا( 3)

 –يب ه) الكويت : مكتبة اإلمام الذ 8احلسىن ، ط هللر مقدم، اجلامع أمساء اه.، ما63م(، ص 2115 -ه 1224
 .22م( ، ص:2111-ه 1232

، ابن 1/11ص: (،ه 1216)الرياض: مكتبة الرشد،1انية،طهانظر: ابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم، شرح العقيدة األصف (2)
( ه 1215 –مكتبة الكوثر  –، ) الرياض ه  احلسىنوأمسائ  هللالقواعد املثلي يف صفات ا صاحل بن حممد،عثيمني، حممد بن ال

أضواء  -، ) الرياض 1احلسىن،ط هللل السنة واجلماعة يف أمساء اهمعتقد أ، حممد بن خليفة بن على التميمي:،24ص
 .36م( ص1111/ه 1211السلف ،

) الرياض : مطابع دار  35مد، خمتصر األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية،طانظر: السلمان، عبد العزيز احمل( 6)
 "باختصار".(.12( ،ص)ه 1232طيبة،

 ت: حممد حامد الفقي، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، أمحد بن عبد احلليم،انظر: ابن تيمية: ( 5)
 .28، ابن عثيمني، مرجع سابق،ص.254(،صه 1351رة: مطبعة السنة احملمدية،ه)القا2ط
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 مطلب الرابع: وجوه الحسن في هذه األسماء.ال
واحلسُن فيها ؛ يكون كلها حسىن، ألهنا دالة على صفات الكمال،ونعوت اجلالل ؛  - -أمساء اهلل

باعتبارين :باعتبار كل اسم على انفراده ،ويكون باعتبار مجعه إىل غريه ،فيحصل جبمع االسم إىل 
( ، ) ن اجتماعها ، حنو ) الغين احلميد، فيحصل بذلك صفة كمال ثالثة م(1)ق كمالاآلخر كمال فو 

 .(2)العفو القدير ( ، ) احلميد اجمليد(
، فيكون كل (3)ومثال ذلك : ) العزيز احلكيم ( فإن اهلل تعاىل جيمع بينهما يف القرآن كثرياً 

 ،(6)، واحُلكم احلكمة يف احلكيم(2)العزيزمنهما دااًل على الكمال اخلاّص الذي يقتضيه ،وهو العزة يف 
واجلمع بينهما دالٌّ على كماٍل آخر وهو: أن عزته تعاىل مقرونة باحلكمة ،فعزَّته ال تقتضي ظلماً ، وال 

،فإن العزيز منهم قد تأخذه العزَّة باإلمث ، (5)جورًا ،وسوء فعل ، كما قد يكون من أعزاء املخلوقني
وكذلك حكمه تعاىل وحكمته مقرونان بالعزر الكامل ،خبالف حكم  ،(4)فيظلم ويسيء التصرُّف

 .(8)املخلوق وحكمته ،فإهنما يعرتيهما الذل
                                                           

 باالستقالل. ها األصلي ال يدالن عليهأي أن باقرتان االمسني دل على معىن زائد على معنا ( 1)
مكتبة نزار  -،)مكة املكرمة1شام عبد العزيز عطا،طه،بدائع الفوائد ،ت: حممد بن أيب بكر أيوب ابن القيم:انظر:  (2)

 (.1/158ص)م(،)1115 -ه 1215مصطفى الباز،
يقول ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، يف مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،) بريوت : دار الكتب  (3)

ذين االمسني العزيز احلكيم يف آيات التشريع والتكوين واجلزاء هذا كثريا ما يقرن تعاىل بني (.:"وهل48/  2) العلمية (،ص
وا هوانت هوحكمت ه عز و جل مراد هللم املوفقون عن اهرة ففهعن حكمة بالغة وعزة قا هعلى أن مصدر ذلك كل هدليدل عبا

 ". هإىل ما وقفوا علي
 اسم العزيز يتضمن صفة العزة.( 2)
؛ فاتا ما يكون دااًل على عدة صهمن -- هللذا نعلم إن أمساء افاسم احلكيم يدل على صفة احلكم وصفة احلكمة وهب( 6)

يف بدائع الفوائد ،املرجع  ابن القيم: هذكر ا؛ ا تناول االسم الدال على الصفة الواحدة هلهويكون ذلك االسم متناواًل جلميع
 (.1/158السابق،ص)

 .هوعزت هأحد لكمال سلطان هكامللك مثالً أو األمري الذي ال يعارض( 5)
ما فيكون قد أويت خرياً كثرياً هيز غري حكيم ،وقد يوجد من جيمع بينحكمة فلم جيمع بني العزة واحلكمة بل عز  هليس ل هألن( 4)

 ما مقرتنان.هف هوحكمت هلل،خبالف عزة ا
 –مكتبة الكوثر  –احلسىن ، ) الرياض  هوأمسائ  هللعثيمني، حممد بن صاحل بن حممد،القواعد املثلي يف صفات االانظر: ابن ( 8)

 (. 35-36( ،ص)ه 1215
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 باحلسىن وجوهاً كثرية؛ أذكر منها:- -وقد ذكر العلماء يف وصف أمساء اهلل
تشتمل على معاين حسنة: كالتوحيد؛ وهو نفي الشريك ،واملعني ،و --أن أمساء اهلل -أوالً  

ِمير الك : " وكذلك -رمحه اهلل تعاىل-يقول اإلمام  ابن القيم  ؛(1)فؤ، والند ، والشبيه، و املثيل ، والسَّ
املدح،فهي مل  أمساء الرب تعاىل كلها أمساء مدح؛ فلو كانت ألفاظًا جمردًة ال معايَن هلا مل تدل على

لو دلت على صفة، ليست  ،" وكذلك(2)تكن حسىن جملرد اللفظ بل لداللتها على أوصاف الكمال "
فال  لذا  ،"(3)مل تكن حسىن بصفة كمال، بل إما صفة نقص أوصفة منقسمة إىل املدح والقدح

 .(2)كمال،وال جالل إال وهو له سبحانه
أن كل اسم من أمسائه، دال على مجيع الصفة، اليت اشتق منها، مستغرق جلميع معناها. وذلك -ثانياً 

له علًما حميطًا عاًما جلميع األشياء فال خيرج عن علمه مثقال ذرة يف الدال على أن  (العليم)حنو: 
 .(6)الدال على أن له رمحة عظيمة، واسعة لكل شيء... وحنو ذلك (الرحيم)األرض وال يف السماء، و

                                                           

 هللج األمسى يف شرح أمساء اه(.،الّنجدي:حممد احلمود ، الن161،141/ 1،بدائع الفوائد، مرجع سابق،ص) انظر:ابن القيم (1)
 ( . 36،35/ 1( ،ص ) ه 1223 –يب ه مكتبة األمام الذّ  –،)  الكويت  6احلسىن ، ط

لقيم اجلوزية، مجع  وإخراج : يسري اإلمام ابن ا ه انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب ،بدائع التفسري اجلامع ملا فسر ( 2)
 (."باختصار". 314/ 2(، )ه 1224) اململكة العربية السعودية: دار ابن اجلوزية،1السيد حممد، ط

: عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال السعديانظر:  (3)
 .243م(،ص 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط

، عامل ومفّسر سعودي ولد يف القصيم باململكة العربية السعودية سنة ) هللو عبد الرمحن بن ناصر بن عبداهالسعدي:و      
 ونال حظاً فحفظ القرآن الكرمي واملتون،  ه، طلب العلم وجّد فيهومل يتجاوز الثانية عشرة من عمر  ه(، مات والده 1314

وكثر  هوعلت منزلت هر أمر هفاشت ثالث وعشرين سنة ه، جلس للتدريس وعمر هلتوحيد والتفسري والفقيف علم األصول وا وافراً 
ا تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، واختصر ه، أبرز ها يف تفسري القرآن وعلومه، ترك عدة كتب نافعة، أكثر هتالميذ

قيرمة حمققة ختلو من الدخيل والغرائب،  هسري القرآن، وكتبتيسري اللطيف املنان يف خالصة تف هذا التفسري بكتاب مساه
)  ،16خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،ط ه الزركلي:انظر يف ترمجت (.ه 1345ل ميسر.وتويف سنة :) ها سأسلوهب
  ،(3/321) م(2112دار العلم للماليني،آيار/ مايو -بريوت

دار الكتب  -،)بريوت3، ت: حممد عبد القادر عطا،طرآن،أحكام الق هللد اانظر: ابن العريب: أبو بكر حممد بن عب (2)
 ه،الرازي:حممد بن عمر، لوامع البينات يف األمساء والصفات ، تعليق : ط.812، 2/813، صم(2113-ه 1222العلمية،

 .24(،صه 1212 -دار الكتاب العريب –) بريوت  1،طعبد الرؤوف  سعد 
 .243،صانظر: السعدي:مرجع سابق( 6)
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منها ما يكون دااًل على عدة صفات ؛ويكون ذلك االسم متناوالً  --إن أمساء اهلل  -ثالثاً 
 .(1)سم الدال على الصفة الواحدة هلا؛ مثل: اسم العظيم ، واجمليد ،والصمد جلميعها تناول اال

تتعلق به، والباري أشرف املعلومات ؛فالعلم بأمسائه أشرف -سبحانه وتعاىل -رابعاً:أن أمساء اهلل 
 ؛ألن شرف العلم بشرف املعلوم.(2)العلوم

رمحه اهلل   -ول شيخ اإلسالم ابن تيمية أنَّه ليس فيها اسم من األمساء حيتوي على الشر ،يق -خامساً 
: " ليس من أمساء اهلل احلسىن اسم يتضمن الشر ، إمنا ذكر الشر يف مفعوالته ؛ كقوله تعاىل :  -تعاىل
 ٌاْعَلُموا أَنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب َوأَنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيم

إِنَُّه ُهَو  (12)ِإنَّ َبْطَش رَبرَك َلَشِديٌد ، وقوله :  (3)
َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ  (13)يُ ْبِدُئ َويُعِيُد 

 .(6)"لودود، وأنَّه هو الغفور افيبني سبحانه أنَّ بطشه شديد ،( (2)
 
 
 
 

فَاْدُعوُه هِبَا:أنه ال يدعى إال هبا، ولذلك قال: (5)ومن وجوه احلسن -سادساً 
،فاهلل يدعو عباده ((1)

ئه وصفاته، ويثنوا عليه هبا، ويأخذوا حبظهم من عبوديتها. و الدعاء هبا إىل أن يعرفوه بأمسا
                                                           

شام هت: ،بدائع الفوائد ،حممد بن أيب بكر أيوب ابن القيم:انظر:  ،(813/ ص1العريب: مرجع سابق ،ص ) انظر: ابن (1)
 (.158/ 1) (،151/ 1)ص  م(،1115 -ه  1215مكتبة نزار مصطفى الباز، -)مكة املكرمة ،1عبد العزيز عطا،ط

 (.2/31انظر: ابن العريب،املرجع السابق ،ص)( 2)
 . 18سورة املائدة ، آية: ( 3)
 . 12 – 12سورة الِّبوج ، اآليات: ( 2)
مجع وترتيب : عبد الرمحن بن ضمن ، فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،[أقوم ما قيل يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل  ( 6)

حممد بن أيب بكر أيوب ،بدائع .، انظر أيضاً: ابن القيم : ]( 15/  8مكتبة املعارف (، ص )  –، ) طبعة الرباط حممد
/ 1م(،ص)1115 -ه 1215مكتبة نزار مصطفى الباز، -)مكة املكرمة ،1شام عبد العزيز عطا،طهالفوائد ،ت:
مكتبة  –، ) الرياض ه احلسىنوأمسائ  هلل، القواعد املثلي يف صفات اعثيمني: حممد بن صاحل بن حممدالبن (.، ا144،148

 (.8-4( ،)صه 1215 –الكوثر 
،أحكام القرآن ، ت: حممد عبد القادر  هللابن العريب: أبو بكر حممد بن عبد ا: انظر يف بيان سبب احلسن (5)

حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام  القرطيب: (.413/ 2م(، )2113-ه 1222دار الكتب العلمية، -،)بريوت3عطا،ط
= 
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:  (2): كقولك: سبحان اهلل،ودعاء التعبد(3): كقولك: ريب ارزقين،ودعاء الثناء(2)يتناول:دعاء املسألة
،ويدعى بأمسائه اليت ورد هبا التوقيف على وجه (5)، فيطلب بكل اسم ما يليق به(6)كالركوع والسجود

 .(8)،فيقال: يا رحيم ارمحين، يا حكيم احكم يل، يا رازق ارزقين،وهكذا (4)عظيمالت
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                     

مرجع سابق  ابن القيم، ،(325/  4ص ) م(،1116-ه 1215دار إحياء الرتاث العريب، :)بريوت1ط القرآن،
، 132(.صه 1214 –مكتبة ابن اجلوزي )1ط توضيح الكافية الشافية، عبد الرمحن بن ناصر، :السعدي ،(1/153،ص)

 ه 1221)مؤسسة الرسالة،1ولنفس املؤلف ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال اللوحيق،ط
دار –مية واملعطلة،)بريوت هخمتصر الصواعق املرسلة على اجل، ملوصلي ، حممد عبد الكرمي،ا 121/ 3ص ،م( 2111-

، 18، شرح التدمرية، مكتوب خبط اليد، ص حممد بن صاحل بن حممد ابن عثيمني: ،(1/111ه (،)1216-الندوة اجلديدة 
ج األمسى يف شرح أمساء ه، الن مد احلمود: حمالّنجدي ،(5مرجع سابق ،)ص: هلل،، القواعد املثلي يف صفات اولنفس املؤلف

 (.31/ 1( ، ) ه 1223 –يب همكتبة األمام الذّ  –الكويت )  ،6هلل احلسىن، طا
 .181سورة األعراف، اآلية:  (1)
 طلب جلب نفع أو دفع مضرة. هدعاء املسألة: ما كان في( 2)
 لسؤال.، وخال من اهللالتمجيد والثناء على ا هدعاء الثناء: ما كان في( 3)
 ي الدعاء.هدعاء التعبد: احلركات التعبدية كالصالة ف( 2)
: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي، ( انظر6)

 .1/221م(،ص:1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ط
 .324القرطيب،مرجع سابق ،ص انظر: (5)
 م(،2112-ه 1222)بريوت:دار الكتب العلمية، تفسري البغوي املسمي معامل التنزيل،، البغوي:احلسني بن مسعود انظر: (4)

 .138ص
 .324انظر: القرطيب: املرجع السابق،ص ( 8)
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 الفصل الثاني      
 أسماء اهلل الحسنى عند أهل السنة والجماعة،            

 األعمال القلبية .ب وعالقتها 
 وفيه ثالثة مباحث:

 ء الحسنى .أهل السنة والجماعة في األسماعقيدة المبحث األول: 
 عمال القلبية والمفاضلة بينها وبين ألالمبحث الثاني:حقيقة ا

 أعمال الجوارح
 المبحث الثالث :أثر األسماء الحسنى في األعمال القلبية .
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 تمهيد:
بعقيدة أهل وجيدر التعريف واألمساء احلسىن ،، السابق تعريف اآلثار اإلميانية بيَّنُت يف الفصل

فأقول إن أهل السنة واجلماعة يثبتون من األمساء احلسىن ما أثبته  ،األمساء احلسىن السنة واجلماعة يف
،ال يتجاوزون فيها التوقيف ،فال جمال للعقل فيها ؛ ألهنا اهلل لنفسه يف كتابه ،أو أثبته له رسوله 

يء من األمساء من األمور الغيبية ،واألمور الغيبية ال تؤخذ إال من الكتاب والسنة ؛فال جيوز  إثبات ش
رع ، وأدلتهم ،  -الذين عرفوا احلقَّ واتبعوه  -وسأحاول أن أبني معتقد أهل احلق إال ما أثبته الشَّ

 وأقواهلم يف ذلك . 
 المبحث األول

 أهل السنة والجماعة في  األسماء الحسنىعقيدة 

 المطلب األول :معتقد أهل السنة في باب األسماء الحسنى  .
جلماعة على إثبات مجيع أمساء اهلل تعاىل الثابتة يف القرآن وصحيح السنة، اتفق أهل السنة وا

مع إثبات ما تضمنته تلك األمساء من صفات الكمال على الوجه الالئق بذي العزة واجلالل، وإثبات 
 ما يتعلق هبذه األمساء والصفات من أحكام ومقتضيات.

لفيهم يف ما يتعلق باألمساء احلسىن يف النقاط وميكن أن جنمل عقيدة السلف وما متيزوا به عن خما  
 التالية :

النبوية ؛فيشمل  االحتجاج به من األحاديث حَ لُ صَ ما  والكرمي،لتوقف على ما جاء يف القرآن ا :أوالً 
، دون زيادة وال نقصان، ودون اخلوض يف إثبات األمساء مبجرد العقل، وهو الصحيح ،واحلسن منها

 وذلك لسببني: ،(1)هلل توقيفيةمعىن قوهلم: إن أمساء ا
اليت ال ميكن لنا أن نعرفها إال عن طريق  األمور الغيبية األول:أن باب األمساء احلسىن يدخل يف نطاق

مما ال جيوز، ملا  -سبحانه-، وما جيوز أن يسمى به عقل قادراً على معرفة أمساء اهللالرسل ،ولو كان ال

                                                           

عليل،ت: حممد بدر ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والت انظر:( 1)
 (.241/  1(،ص )ه  1318)بريوت :دار الفكر، الدين أبو فراس النعساين احلليب،
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ل الرسل إيل الناس من العبث ، تعاىل اهلل وتقدس عما يقول  احتاج الناس إىل الوحي، و ألصبح  إرسا
 .(1)الظاملون علواً كبرياً 

الثاين:أن العلم باألمساء احلسىن على سبيل التفصيل فرع من العلم بالذات ،والعقل ال يدرك 
يستحقه تعاىل من األمساء تفصياًل ،فوجب الوقوف يف ذلك على  ،فال  ميكنه إدراك ما(2)الذات

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن ؛لقوله تعاىل:(3)وصالنص َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
َعْنُه َمْسُئواًل 

(2). 
 وهذا ما ذكره علماء السلف يف عقيدهتم ومنهم:

كتابه واخِّب هبا نبيه أمته ال   :" هلل تعاىل أمساء جاء هباحيث قال-رمحه اهلل تعاىل -* اإلمام الشافعي
القول  يسع أحدا من خلق اهلل قامت عليه احلجة ردها؛ ألن القران نزل هبا وصح عن رسول اهلل 

 .(6)هبا فيما روى عنه العدول  "
 
 
 
 

                                                           

 –يب ه مكتبة األمام الذّ  –،)  الكويت  6احلسىن ، ط هللج األمسى يف شرح أمساء اهالّنجدي:حممد احلمود ، الن انظر: ( 1)
 (" بتصرف شديد".44،26( ، ص:)ه 1223

جرة دار اهل –) الرياض 1، القواعد الكلية  لألمساء والصفات عند السلف ،ط هلليم بن حممد بن عبد اهإبرا الِّبيكان:انظر: ( 2)
 . 125،صم(1112-ه 1212،

رة: مكتبة ه ) القا1ط ،مجع وترتيب : أمحد بن شعبان احلسىن، هللشرح أمساء ا حممد بن أيب بكر أيوب،، ابن القيم: ( انظر3)
ه وأمسائ  هلل، القواعد املثلي يف صفات اعثيمني: حممد بن صاحل بن حممدالبن . أيضاً: ا55م(،ص2115 -ه 1224الصفا، 

 (.13( ،ص )ه 1215 –مكتبة الكوثر  –، ) الرياض احلسىن
  .35سورة اإلسراء،آية :( 2)
ريوت: دار الكتب ) ب1ط ،هميةابن القيم: حممد بن أيب بكر ،اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة وا جل انظر:( 6)

ت: أبو حممد يب: حممد بن أمحد ، يف) العلو للعلي الغفار(، هالذ ه(.، وأورد1/12م(، ) ص1182 – ه 1212العلمية،
فقط .  ه( اجلملة األوىل من1/155م(، )ص1116)الرياض: مكتبة أضواء السلف ،  1، طأشرف بن عبد املقصود

 "باختصار".
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-أعين األمساء والصفات -" ومن علم هذا الباب  :-عليه رمحة اهلل تعاىل -(1)قال اإلمام اخلطايب و 
 . (2)أحكامه ويتعلق به من شرائط : أنه ال يتجاوز فيها التوقيف " ومما يدخل يف 

" ومذهب  : - تعاىل عليه رمحة اهلل -( (3)وقال اإلمام موفق الدين ابن  قدامة  املقدسي
اإلميان بصفات اهلل تعاىل وأمسائه اليت وصف هبا نفسه يف آياته وتنزيله،  -رمحة اهلل عليهم  -السلف 

 .(2)، من غري زيادة عليها، وال نقص منها "وعلى لسان رسوله 
 
 
 
 

                                                           

احملدث، صاحب التصانيف  ، األديب ،ه، الفقين خطاب اخلطايب البسيت، أبو سليمانهيم  بو محد بن حممد بن إبرا( ه1)
 ن،: أمحد بن حممد،  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزماه: ابن خلكان. انظر يف ترمجته 311، وقيل :ه 314ولد سنة ، البديعة

هاب بن علي ، : عبد الو ( ، السبكي263 /1( )ه 1354ضة املصرية ه)مكتبة الن  1ط ،ت: حممد حمي الدين عبد احلميد
 /3ه (، )1383 ه، ت: حممود حممد الطناحي ، عبد الفتاح احللو، )مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاطبقات الشافعية

: شعيب ) أشرف على حتقيق الكتاب1الء، طيب: حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز، سري أعالم النبهالذ ،( 282
، السيوطي: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب (ه 1213 –)بريوت:مؤسسة الرسالة عيم العرقسوسي(، رناؤوط ، حممد ناأل

 625/ 1املكتبة العصرية (، ) –يم ، ) بريوت هبكر،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ، ت: حممد أبو الفضل  إبرا
.) 

(،  ه 1212)دار املأمون للرتاث ، 1د بن يوسف الدقاق ،طت :أمحر: اخلطايب: محد بن حممد البسيت، شأن الدعاء، انظ( 2)
 .111ص

يف فنون  ا ً د ، كثري العبادة ، كان إمامه، زا هبن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي ، موفق الدين ، فقي هللو عبد اه( 3)
 . ه 521كثرية ، تويف سنة 

) أشرف على حتقيق الكتاب : 1بن قامياز، سري أعالم النبالء ، طيب: حممد بن أمحد بن عثمان ه: الذهانظر يف ترمجت       
رجب  ( ، احلنبلي :ابن 156 /22(،ص )ه 1213 –)بريوت:مؤسسة الرسالة رناؤوط، حممد نعيم العرقسوسي(، شعيب األ

عماد (.، ابن ال 2/133، ) ) مطبعة السنة احملمدية ،مصر( ،، الذيل على طبقات احلنابلة، ت: حممد حامد الفقي
 (.6/88دار الكتب العلمية( ،ص) -،)بريوت4ب ،طهب يف أخبار من ذهشذرات الذ ، عبد احلي بن أمحد،العكري

 .11( ،ص ه 1215: الدار السلفية ،)الكويت 1فق الدين ابن قدامة، ذم التأويل، ت: بدر البدر،ط: مو املقدسي ( انظر:2)
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احلقَّ يف هذا الباب ،و رأوا أن العقل إذا دل على جواز تسمية اهلل  (1)وقد خالف بعض  املعتزلة 
باسم ، فيجب أن نسميه به ،حىت لو مل يرد بذلك نص صحيح ، وقد بالغ يف إثبات هذا األمر أبو 

 .(3)عنها -سبحانه وتعاىل -اء ينزه احلقَّ حىت مسى اهلل  بأمس (2)علي اجلبائي
، وأن اهلل هو الذي مسى هبا نفسه، (2)ثانياً:كما يقر أهل السنة أن أمساء اهلل احلسىن قدمية غري خملوقة 

هو الذي تكلم هبذه األمساء، ومما يدل على أن األمساء احلسىن من كالم اهلل قول  -سبحانه-فاهلل 
د ذلك اإلمام ابن القيم (6)هو لك، مسيت به نفسك(: )أسألك بكلر اسم الرسول   -، وقد أكَّ

ومسى  فقال: "وقد دل احلديث على أن أمساء اهلل غري خملوقة بل هو الذي تكلم هبا-رمحه اهلل تعاىل
اسم خلقته لنفسك ولو كانت خملوقة مل يسأله هبا، فإن اهلل ال يقسم  هبا نفسه وهلذا مل يقل بكل

 .(5)فاحلديث صريح يف أن أمساءه ليست من فعل اآلدميني وتسمياهتم" عليه بشيء من خلقه،
ثالثاً:مع إقرار أهل السنة جبميع األمساء، فإهنم يقرون جبميع ما تضمنته تلك األمساء من صفات 

تبار أعالٌم وأوصاٌف، أعالٌم باعتبار داللتها على الذات، وأوصاٌف باع--الكمال ، فأمساء اهلل 
دالة على صفات كماله فهي مشتقة من "  -تبارك وتعاىل  -أمساء الرب ف،صفات داللتها على ال

                                                           

 ا توقيفية.فريون أهن م معتزلة البصرة ، وأما املعتزلة البغداديونهو ( 1)
ه اب بن سالم بن خالد بن حران بن أبان املعروف باجلبائي ،أحد أئمة املعتزلة ،أخذ عنه: حممد بن عبد الو أبوعلي اجلبائي( 2)

: هانظر يف ترمجت.ه 313 ة، تويف سنأليب احلسن األشعريا دائماً ه؛ وكانت الغلبة فيهما مناظراتوصار بين ه، مث تركاألشعري
 (.2/221ص) ،.،ابن العماد العكري ، مرجع سابق(12/183مرجع سابق، ص) ،هيبالذ

ت: حممد حميي الدين عبد احلميد ،  ،االت اإلسالميني واختالف املصلنيانظر: األشعري :أبو احلسن علي بن إمساعيل ،مق( 3)
 ر،  الفرق بنيهر بن طاهانظر أيضاً: البغدادي: عبد القاو  ،(214/ 2ه (، ص)1381ضة املصرية، ه) مكتبة الن2ط

 هللبن صاحل، أمساء ا هللوانظر أيضاً: الغصن:عبد ا .334، ) بريوت : دار املعرفة(، صالفرق،ت: حممد الدين عبد احلميد
 .53-52م(، ص1111 -ه 1221 –دار الوطن للنشر  -،) الرياض 2احلسىن ،ط

 .151م(،ص2112= ه 1222وت: دار ابن حزم، )بري 1، اجمللي يف شرح القواعد املثلى. ط( انظر:كاملة الكواري2)
 ه: إسناد،] قال شعيب األرنؤوط 142ديث : (،رقم احل263/  3) -، باب: األدعية( صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق6)

 (،1/311عود، )بن مس هللمسند عبد ا :ب مسند املكثرين من الصحابة، بابكتا ،وانظر: مسند أمحد بن حنبل صحيح[،
 (.111األلباين يف السلسلة الصحيحة،ص ) ه. وصحح2318(، رقم احلديث:262/  1، ص)3412رقم احلديث: 

ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل،ت: حممد بدر  انظر:( 5)
 (.245 / 1(،ص )ه  1318)بريوت :دار الفكر، الدين أبو فراس النعساين احلليب،
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وبذلك كانت حسىن إذ لو كانت ألفاظًا ال معاين فيها مل تكن  ،صافالصفات فهي أمساء، وهي أو 
 .(1)حسىن، وال كانت دالة على مدح وال كمال" 

مساء وأنكر بعض الصفات، وهبذا يتميز معتقد السلف عن سائر أهل البدع، سواء من أقر باأل
أو من أنكر كل الصفات ممن رأى أن أمساء اهلل جامدة ال حتمل أي معىن، وال تتضمن أي صفة، 

عليم بال علم، قدير بال قدرة، مسيع بال مسع،كما يذهب إليه املعتزلة ومن حنا حنوهم   --وزعم أنه
 . (2)كاجلهمية

 اسم جامد ال معىن له، بل كل اسم من األمساء احلسىن رابعاً:إقرار أهل السنة أنه ليس من أمساء اهلل
يدل على الذات وعلى ما تضمنه ذلك االسم من صفة، وهذا معىن قول العلماء: إهنا مشتقة، مبعىن 

،وأهنا مالقية ملصادرها يف اللفظ واملعىن،ومل يريدوا بذلك أهنا متولدة --أهنا دالة على صفة له 
اسم )اهلل( مشتق كسائر األمساء، مسألة ا تومهه من نفى االشتقاق،و منها تولد الفرع من أصله كم

                                                           

) 3عامر اجلزار،ط -الباز  ابن تيمية : أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى، ت: أنوراملسألة:  ههذانظر لالستزادة يف ( 1)
( ،أيضاً:ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني 5/123)م(،ص   2116/  ه  1225: دار الوفاء، الناشر

م(،ص 1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ت: حممد حامد الفقي، ط ،بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني
ام يف فضل الصالة على حممد خري األنام،ت: ه(،  ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، جالء األف1/126(، )1/28)

 ابن القيم ،(، 142م(،ص )1184 – ه 1214)الكويت: دار العروبة،2عبد القادر األرناؤوط،ط -شعيب األرناؤوط 
مكتبة نزار مصطفى  -،)مكة املكرمة1شام عبد العزيز عطا،طهت: ،بدائع الفوائدحممد بن أيب بكر أيوب، 

(، ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر 1/141) ص(،م1115 -ه 1215الباز،
همية واملعطلة ،ت: ، الصواعق املرسلة على اجلبن أيب بكر(، ابن القيم: حممد 241ليل،مرجع سابق،ص)واحلكمة والتع

(،أيضاً: ابن عثيمني: 3/138م(، ص )1118 – ه 1218: دار العاصمة ،الرياض) 3، ، طهللعلي بن حممد الدخيل اد.
،ص ( ه 1215 –مكتبة الكوثر  –احلسىن ، ) الرياض  هوأمسائ  هللحممد بن صاحل بن حممد ، القواعد املثلي يف صفات ا

(21.) 
بني املسلمني، القائل باجلِّب ،وإنكار الصفات   هم ونشر هبهر مذهم بن صفوان السمرقندي الذي أظهم أتباع جهمية: هاجل( 2)

: علي .انظر يف الرتمجة: األشعري ه124سلم بن أحوز سنة  ه، و أن اجلنة والنار تفنيان ،قتلهو املعرفة فقطو أن اإلميان 
ضة املصرية. ه) مكتبة الن2ت: حممد حميي الدين عبد احلميد ، ط ميني واختالف املصلني (،)مقاالت اإلسال إمساعيل،

: دين عبد احلميد ،) بريوتت: حممد ال ر، ) الفرق بني الفرق(،هر بن طاه، البغدادي، عبد القا1/338(. ص ه 1381
لقواعد الكلية  لألمساء والصفات عند السلف ، ا هلليم بن حممد بن عبد اهإبرا .،الِّبيكان:211دار املعرفة،.بدون تاريخ(ص

 .  25م(ص1112-ه 1212جرة ،دار اهل –) الرياض 1،ط
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وليس جامداً كما ذهب إليه مسألة خالفية فالبعض قال :أنه جامد ،والبعض اآلخر ذهب أنه مشتق 
 .(1)البعض

 المطلب الثاني: أدلة أهل السنة في إثبات األسماء الحسنى :
 أدلة من الكتاب والسنة وهي كما يأيت:استدل أهل السنة على إثبات األمساء احلسىن ب

ا الكتاب فقد ورد  فيه أمساء اهلل   بأهنا حسىن يف أربعة مواضيع و هي على النحو التايل: --أمَّ
ْجَزْوَن َولِلَِّه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُروا الَِّذيَن يُ ْلِحُدوَن يف َأمْسَائِِه َسيُ قوله تعاىل:اآلية األوىل:  -

َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن 
(2). 

ُقِل اْدُعوا اللََّه َأِو اْدُعوا الرَّمْحََن أَيّاً َما َتْدُعوا فَ َلُه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن تعاىل:اآلية الثانية:قوله  -
(3). 

اللَُّه ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو لَُه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن تعاىل: اآلية الثالثة:قوله -
(2). 

َهاَدِة ُهَو الرَّمْحَُن الرَِّحيُم اآلية الرابعة:قوله تعاىل: - ُ اْلَغْيِب َوالشَّ  (22)ُهَو اللَُّه الَِّذي اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َعامِل
اَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيزُ  وُس السَّ ُر ُسْبَحاَن  ُهَو اللَُّه الَِّذي اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ اجْلَبَّاُر اْلُمَتَكب ر

ا ُيْشرُِكوَن  َماَواِت  (23)اللَِّه َعمَّ ُهَو اللَُّه اخْلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصورُر َلُه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن ُيَسبرُح َلُه َما يف السَّ
َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  

(6). 

                                                           

،)مكة 1شام عبد العزيز عطا،طهبدائع الفوائد ،ت:حممد بن أيب بكر أيوب،  ابن القيم ،: هللانظر يف بيان اشتقاق أمساء ا (1)
(، ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، 24-1/25) ص(،م1115 -ه 1215مكتبة نزار مصطفى الباز، -املكرمة

ت: حممد بدر الدين أبو فراس النعساين احلليب،)بريوت :دار  شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل،
(، ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد 244م(، ص) 1148 – ه  1318الفكر،

(، الزركشي: 1/28م(،ص )1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2إياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي، طو 
رة: دار ه) القا3"،ت: علي حميي الدين علي القرة،طهللإال ا ه، معىن "ال إلهللبدر الدين حممد بن عبد ا هللأبو عبد ا

احلسىن ،  هللج األمسى يف شرح أمساء اهاحلمود ، النحممد  (.، الّنجدي:111-115م(،ص )1186/ ه 1216االعتصام،
 (.41( ، ص:)ه 1223 –يب همكتبة األمام الذّ  –،)  الكويت  6ط

 .181سورة األعراف، اآلية: ( 2)
 .111سورة اإلسراء، اآلية :( 3)
 .8، اآلية: هسورة ط( 2)
 .22-22سورة احلشر، اآلية:  (6)
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-آية األعراف حيث يدل معناها على بقية اآليات اليت وصف اهلل  وسأقتصر يف حبثي على شرح
-،يقول سبحانه وتعاىل:  أمساءه فيها بأهنا حسىن : َولِلَِّه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن

(1). 
أحسن األمساء وأجلها  --، بأن هلل(2)ففي هذه اآلية بيان، لعظيم جالله، وسعة أوصافه

وهي حسىن  ،(2)،و لداللتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول(3)فهاإلنبائها عن أحسن املعاين وأشر 
، وكذلك تدل (5)ألهنا حسنة يف األمساع والقلوب ؛(6)يراد منها قصر كمال احلسن يف أمسائه تعاىل 

على توحيده وربوبيته وإلوهيته ووحدانيته ورمحته وحكمته، وفيها أمر بإخالص العبادة هلل وجمانبة 
 .(4)املشركني وامللحدين

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .181سورة األعراف، اآلية:  ( 1)
 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ،عبدالرمحن بن ناصر السعدي: ظر:ان (2)

 .242م( ص 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1ط
م(، 2112/ه 1222)الرياض: أضواء السلف1توحيد األمساء والصفات، ط حممد بن خليفة بن على، التميمي: انظر: (3)

 .21ص
 (،1114-ه 1218الوفاء، )املنصورة:دار2ط بد الرمحن عمرية،ع ت: ، فتح القدير،عليحممد بن  الشوكاين: :انظر (2)

 .283ص
مطبعة سفري  الرياض:)2ط احلسىن  يف ضوء  الكتاب والسنة، هلل، شرح أمساء االقحطاين: سعيد بن علي ( انظر:6)

 .262(ص:ه 1211،
-ه 1215)بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،1ط ألحكام القرآن، ، اجلامعحممد بن أمحد القرطيب: انظر: (5)

 .326م(،ص1116
ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك انظر :  ،325مرجع سابق، انظر: القرطيب: (4)

 (.1/218،ص)م(1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ت: حممد حامد الفقي، ط نستعني،
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 وأمَّا السنة فقد ورد فيها أحاديث كثيرة تثبت هلل األسماء الحسنى أختار منها:
قال: )إن هلل تسعًة وتسعني امسًا، مائة إال  - -ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

 .(1)واحًدا، من أحصاها دخل اجلنة( 
 حلسىن منها:كثرية يف موضوع األمساء اويف هذا احلديث فوائد  

جاء يف بعض روايات هذا احلديث تفصيل يف ذكر هذه األمساء التسعة والتسعني كما  -4
 أيب عن (3)محزة أيب بن شعيب قال:أخِّبنا (2)مسلم بن الوليد طريق من عند الرتمذي وغريه

 وتسعني تسعة تعاىل هلل إن :)اهلل رسول قال:قال هريرة أيب عن (6)األعرج عن(2)الزناد
 امللك ،الرحيم، الرمحن، هو إال إله ال الذي اهلل هو .اجلنة دخل أحصاها من امسا

 ،املصور ،البارئ ،اخلالق ،املتكِّب ،اجلبار ،العزيز ،املهيمن ،املؤمن ،السالم ،القدوس،
 ،الرافع ،اخلافض ،الباسط ،القابض ،العليم ،الفتاح ،الرزاق ،الوهاب ،القهار ،الغفار

                                                           

،] انظر: 4312(، رقم احلديث : 2511/  5( صحيح البخاري، كتاب التوحيد ، باب: إن هلل مائة اسم إال واحدة ، ص)1)
[، ويف كتاب الشروط ،باب: ما جيوز من االشرتاط و الثنيا يف 4312( حديث 13/344العسقالين ، ابن حجر،فتح الباري ،)

[، 2435(حديث 6/362،]انظر : العسقالين ، ابن حجر،فتح الباري ،) 2686 (، رقم احلديث :181/  2اإلقرار،ص )
(، رقم  احلديث : 8/53انظر: صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب: يف أمساء اهلل تعاىل وفضل من أحصاها ،)

5185 . 
هو ثقة لكن كان كثري تدليس التسوية. تويف (الوليد بن مسلم القرشي، موىل بين أمية ، أبو العباس الدمشقي، عامل الشام، و 2)

)دائرة املعارف 1ه (. انظر يف ترمجته: العسقالين،أمحد بن علي بن  حجر، هتذيب التهذيب،ط15سنة )
)بريوت:دار املعرفة 2، تقريب التهذيب،ت:عبد الوهاب بن عبد اللطيف،طولنفس املؤلف(،161/ 11ه(.ص)1326النظامية،

 (. 2/335)ه(.ص1316للطباعة والنشر،
(شعيب بن أيب محزة هو: شعيب بن أيب محزة، واسم أبيه دينار، األموي، موالهم، أبو بشر احلمصي، قال العجلي: ثقة. تويف 3)

(، تقريب التهذيب البن حجر،مرجع 2/362ه (.انظر يف ترمجته: هتذيب التهذيب البن حجر،مرجع سابق، ص)152سنة )
 (. 362/ 1سابق، ص )

ه  (. انظر يف ترمجته: هتذيب التهذيب البن 131ذكوان القرشي، أبو عبد الرمحن املدين، ثقة فقيه، تويف سنة ) عبد اهلل بن(2)
 (. 213/ 1ص) ،املرجع السابق،(، تقريب التهذيب البن حجر213/ 6ص)،املرجع  السابق،حجر 

ه (. انظر  يف ترمجته: هتذيب التهذيب 114سنة ) عبد الرمحن بن هرمز األعرج، أبو داود املدين،قال ابن املديين: ثقة. تويف (6)
     (. 1/611(، تقريب التهذيب البن حجر ص )211/ 5البن حجر ص)
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 ،الغفور ،العظيم ،احلليم ،اخلبري ،اللطيف ،العدل ،احلكم ،بصريال ،السميع ،املذل ،املعز
 ،اجمليب ،الرقيب ،الكرمي ،اجلليل ،احلسيب ،املقيت ،احلفيظ ،الكبري ،العلي ،الشكور

 ،الويل ،املتني ،القوي ،الوكيل احلق ،الشهيد ،الباعث ،اجمليد ،الودود ،احلكيم ،الواسع
 ،الواحد ،املاجد ،الواجد ،القيوم ،احلي ،املميت ،يياحمل ،املعيد ،املبدئ ،احملصي ،احلميد

 ،املتعايل ،الوايل ،الباطن ،الظاهر ،اآلخر ،األول ،املؤخر ،املقدم ،املقتدر ،القادر ،الصمد
 ،املقسط ،واإلكرام اجلالل ذو ،امللك ،مالك ،الرؤوف ،العفو ،املنتقم ،التواب ،الِّب

 ،الوارث ،الباقي ،البديع ،اهلادي ،النور ،النافع ،الضار ،املانع ،املغين ،الغين ،اجلامع
الرواية ، و لعلماء ضعفوا هذه الرواية وردوهاولكن أغلب ا ،(1)( الصبور ،الرشيد

  يذكر فيها تفصيل هلذه األمساء.ملعند البخاري ومسلم، وغريمها الصحيحة اليت 
لتسعني امسًا مل يرد يف : "إن التسعة وا-رمحه اهلل تعاىل-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية   -3

، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الرتمذي الذي تعيينها حديث صحيح عن النيب
رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أيب محزة، وحفاظ أهل احلديث يقولون: هذه الزيادة 

 .(2)مما مجعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل احلديث"
بالعدد  - -يث ما يدل على حصر أمساء اهلل ليس يف الرواية الصحيحة هلذا احلد -4

: "اتفق العلماء على أن هذا احلديث -رمحه اهلل تعاىل -(3)اإلمام النووي كما قالاملذكور،

                                                           

.وانظر أيضاً:شرح السنة للبغوي،كتاب 3614(،رقم احلديث:6/631،ص)83سنن الرتمذي،كتاب الدعوات،باب:(1) 
.صحيح ابن حبان،كتاب الرقائق،باب:األذكار 1264(،رقم احلديث:6/32الدعوات،باب:أمساء اهلل سبحانه وتعاىل،ص)

 .و قال شعيب األرنؤوط :رجاله ثقات.818(،رقم احلديث:3/88،ص)
ه  /  1225) الناشر: دار الوفاء،  3عامر اجلزار،ط -( انظر: ابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم، جمموع الفتاوى، ت: أنور الباز 2)

 .22/282م(،  2116
بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين، النووي، الشافعي، أبو زكريا، حميي الدين: عالمة بالفقه  ( النووي: هو حيىي3)

م(، يف نوا )من قرى حوران، بسورية( واليها نسبته،تعلم يف دمشق، وأقام هبا زمناً طوياًل. 1233ه =531واحلديث. ولد يف سنة)
ار يعرف باألذكار النووية، و"رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني من كتبه " املنهاج يف شرح صحيح مسلم"، "حلية األبر 

دار العلم  -،) بريوت16انظر يف ترمجته الزركلي: خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،ط م(. 1244ه = 545".وتويف سنة)
 (.121/  8) م(،ص2112للماليني،آيار/ مايو
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فليس معناه: أنه ليس له أمساء غري هذه التسعة  - -ليس فيه حصر ألمسائه 
دخل اجلنة، فاملراد والتسعني؛ وإمنا مقصود احلديث أن هذه التسعة والتسعني من أحصاها 

 .(1)اإلخبار عن دخول اجلنة بإحصائها ال اإلخبار حبصر األمساء"
والصواب الذي عليه مجهور العلماء  : -رمحه اهلل تعاىل  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -1

)إن هلل تسعًة وتسعني امسًا، مائة إال واحًدا، من أحصاها دخل اجلنة( أن قول النيب 
أحصى التسعة والتسعني من أمسائه دخل اجلنة ليس مراده أنه ليس له ؛معناه: أن من (2)

 .(3)إال تسعة وتسعون امسا"
كان يقول يف سجوده: )اللَّهم إين أعوذ   و قال أيضاً: "وثبت يف الصحيح أن النيب   -5

برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وبك منك ال أحصي ثناًء عليك أنت كما 
 .(2)على نفسك( أثنيت

                                                           

)بريوت: دار إحياء الرتاث 2ط اج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،همري، املن انظر: النووي: أبو زكريا حيىي بن شرف بن( 1)
املباركفوري: حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم، حتفة األحوذي بشرح جامع  وأيضاً: 14/6(،ص ه 1312العريب،

لكالم النفيس ا(، وأيضا يراجع 1/334) رة : مطبعة املدين(،صه) القا 2اب بن عبد اللطيف ، طهالرتمذي،ت: عبد الو 
: أمحد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ت: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل البن حجر العسقالين

 (. 11/221(، ) ه 1341العسقالين الشافعي ) بريوت : دار املعرفة ، 
يف أنواع من العلوم.ولد يف بلدة مباركفور من  ، عامل مشاركاملباركفوري حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيمو ه املباركفوري:و      

انظر يف  . ه1363ه،وتويف سنةوأصول الفق هيئة والفقا، وقرأ العلوم العربية واملنطق والفلسفة واهل، ونشأ هبهأعمال اعظمكر 
 (.6/155ص) (،ه 1345مكتبة املثىن، دار إحياء الرتاث العريب،) معجم املؤلفني، ،عمر رضا كحالة::هترمجت

،] انظر: 4312(، رقم احلديث : 2511/  5مائة اسم إال واحدة ، ) صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب: إن هلل( 2)
[، ويف كتاب الشروط ،باب: ما جيوز من االشرتاط و 4312( حديث 13/344العسقالين ، ابن حجر،فتح الباري ،)

(حديث 6/362تح الباري ،): العسقالين ، ابن حجر،ف،]انظر  2686(، رقم احلديث : 181/  2الثنيا يف اإلقرار،ص )
(،رقم  8/53ها ،)تعاىل وفضل من أحصا يف أمساء اهلل باب ،سلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبةانظر:صحيح م ،[2435

 . 5185: احلديث
دار الكنوز األدبية،  الرياض:) ت: حممد رشاد سامل، أمحد بن عبد احلليم، درء تعارض العقل والنقل،ابن تيمية:  انظر:( 3)

 (.2/116ص) (،ه 1311
 .1118(، رقم احلديث:2/61صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب: ما يقال يف الركوع والسجود،ص)( 2)
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ال حيصي ثناًء عليه، ولو أحصى مجيع أمسائه ألحصى صفاته، فكان حيصي  فأخِّب: أنه     
 . (1)الثناء عليه، ألن صفاته إمنا يعِّب عنها بأمسائه"

ليست حمصورة يف "تسعة وتسعني امسًا" ما  - -ومن أقوى األدلة على أن أمساء اهلل  -6
قال: )ما أصاب أحًدا قط هم   أن النيب -رضي اهلل عنه  -رواه عبد اهلل بن مسعود 

وال حزن فقال: اللَّهم إين عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصييت بيدك، ماٍض يّف 
حكمك، عدل يّف قضاؤك،أسألك بكل اسم هو لك،مسيت به نفسك،أو أنزلته يف  

كتابك،أو علمته أحًدا من خلقك،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك،أن جتعل القرآن 
بيع قليب، ونور صدري، وجالء حزين، وذهاب مهي، إال أذهب اهلل حزنه ومهه، العظيم ر 

 .(2)وأبدل مكانه فرًحا(
أمساء مل ينزهلا يف كتاب ،ومل يعلمها ألحد  - -يف هذا احلديث داللة على أن هلل و  -7

  من خلقه بل استأثر هبا يف علمه سبحانه وحجبها عن خلقه ومل يظهرها هلم.
: "إن األمساء احلسىن ال تدخل حتت حصٍر؛ وال -رمحه اهلل تعاىل-لقيم يقول اإلمام ابن ا -0

حُتدُّ بعدٍد، فإن هلل تعاىل أمساء وصفات استأثر هبا يف علم الغيب عنده ال يعلمها ملٌك 
مقرٌب، وال نيٌب مرسٌل، كما يف احلديث الصحيح: )أسألك بكلر اسم هو لك، مسيت به 

 .(3)ستأثرت به يف علم الغيب عندك(نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو ا
  فجعل أسماءه ثالثة أقسام:

 قسم: مسَّى به نفسه؛ فأظهره ملن شاء من مالئكته أو غريهم، ومل ينزل به كتابه.

                                                           

أمحد بن عبد احلليم، درء تعارض العقل والنقل،ت: حممد رشاد سامل،) الرياض: دار الكنوز األدبية، انظر: ابن تيمية: ( 1)
 (.2/116(،ص )ه 1311

 ه،] قال شعيب األرنؤوط : إسناد 142(،رقم احلديث : 263/  3) -كتاب الرقائق ، باب: األدعيةصحيح ابن حبان،  ( 2)
هلل بن مسعود، صحيح[.،وانظر: مسند أمحد بن حنبل ،كتاب مسند املكثرين من الصحابة، باب :مسند عبد ا

.  2318(، رقم احلديث:1/262رجع السابق ،)نفس امل : مسند أمحد بن حنبل،، وانظر3412(،رقم احلديث: 1/311)
 (.1/111 األلباين يف السلسلة الصحيحة، ص) هوصحح

 سبق خترجيه.( 3)
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 وقسم: أنزل به كتابه؛ فتعرف به إىل عباده.
" أي: وقسم: استأثر به يف علم غيبه؛ فلم يُطلع عليه أحًدا من خلقه، وهلذا قال: "استأثرت به

 انفردت بعلمه.
 وليس املراد انفراده بالتسمي به؛ ألن هذا االنفراد ثابٌت يف األمساء اليت أنزل اهلل هبا كتابه.

 ،(1)يف حديث الشفاعة: "ويلهمين حمامد أمحده هبا ال حتضرين اآلن " ومن هذا قول النيب  -1
عليك؛ أنت كما أثنيت على  : )ال أحصي ثناءً ومنه قوله؛ وتلك احملامد هي بأمسائه وصفاته

 (2)نفسك(
: فالكالم مجلةٌ       (3))إن هلل تسعًة وتسعني امسًا، مائة إال واحًدا، من أحصاها دخل اجلنة(  :وأما قوله -11

 واحدةٌ. 
صفة ال خِّب مستقل، واملعىن:له أمساء متعددة من  (2): )من أحصاها دخل اجلنة(وقوله -11

 اجلنة(. شأهنا أن: )من أحصاها دخل
وهذا ال ينفي أن يكون له أمساء غريها،وهذا كما تقول: )لفالن مائة مملوك؛ وقد أعدهم 
ْوَن لغري اجلهاد، وهذا ال خالف بني العلماء  للجهاد. فال ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم ُمعدَّ

 .(6)فيه("
                                                           

  .4611(، رقم احلديث:125/  1صحيح البخاري ،كتاب التوحيد، باب :كالم الرب عز وجل يوم القيامة، )( 1)
 .1118(، رقم احلديث:2/61،)صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب: ما يقال يف الركوع والسجود( 2)
انظر: و ]  4312(، رقم احلديث :118/  1، ) اً ( صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب: إن هلل مائة اسم إال واحد3)

[، ويف كتاب الشروط ،باب: ما جيوز من االشرتاط و 4312( حديث 13/344العسقالين ، ابن حجر،فتح الباري ،)
(حديث 6/362ر،فتح الباري ،)،]انظر : العسقالين ، ابن حج 2686(، رقم احلديث : 181/  2الثنيا يف اإلقرار،ص )

رقم   (،8/53ا ،)هتعاىل وفضل من أحصا هللباب :يف أمساء ا ،سلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبةانظر:صحيح م ،[2435
 . 5185احلديث : 

 سبق خترجيه.(2)
مكتبة نزار مصطفى  -،)مكة املكرمة1شام عبد العزيز عطا،طهلفوائد ،ت:بدائع ا ،حممد بن أيب بكر ابن القيم ،انظر:  (6)

احلسىن،مجع وترتيب : أمحد بن شعبان  هلل،شرح أمساء اولنفس املؤلف ،(  145/ 1) ص(، م1115 -ه 1215الباز،
 األمساء وهلل، "اجلليل عبدالعزيز ، ولالستزادة أيضاً انظر:كتاب51م(،ص2115 -ه 1224رة: مكتبة الصفا، ه ) القا1،ط

 .25-35ه(،ص1221 ، طيبة دار) 1،ط " احلسىن اهلل ألمساء والسلوكية اإلميانية لآلثار تربوية دراسة هبا فادعوه احلسىن
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يف تسع وتسعني، إمنا الذي  أمساء اهلل احلسىن ليست مبنحصرةأن فتبني مما سبق إقرار أهل السنة 
، وهذا القول قد نقل (1)خيتص بالتسع والتسعني هو احلكم املذكور يف احلديث: ))من أحصاها دخل اجلنة((

 .(2)عليه اإلمام النووي االتفاق، وذكر شيخ اإلسالم أنه قول مجهور العلماء، وعليه مضى سلف األمة وأئمتها
 املبحث الثاين

 واملفاضلة بينها وبني أعمال اجلوارح. عمال القلبيةألحقيقة ا

                                                           

،] انظر: 4312(، رقم احلديث : 2511/  5مائة اسم إال واحدة ، ) هللصحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب: إن  (1)
[، ويف كتاب الشروط ،باب: ما جيوز من االشرتاط و 4312( حديث 13/344ري ،)العسقالين ، ابن حجر،فتح البا

(حديث 6/362،]انظر : العسقالين ، ابن حجر،فتح الباري ،) 2686(، رقم احلديث : 181/  2الثنيا يف اإلقرار، )
(،رقم  8/53ا ،)ه صاتعاىل وفضل من أح هلل[.،انظر:صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة ،باب :يف أمساء ا2435

 . 5185احلديث : 
اب ه احلسىن ،ت: بسام عبد الو  هللانظر:الغزايل :أبو حامد حممد بن حممد، املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء ا( 3)

أبو زكريا حيىي بن شرف بن النووي: (.، أيضاً: 155)ص  م(،1184-ه 1214 -،) قِّبص:دار اجلفان واجلايب1اجلايب،ط
: (،ابن تيمية14/6ه (،ص )1312)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،2ط شرح صحيح مسلم بن احلجاج، اجهمري، املن

م(،  2116/  ه  1225) الناشر : دار الوفاء، 3عامر اجلزار،ط -أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى، ت: أنور الباز 
أمحد بن عبد احلليم، درء تعارض العقل ن تيمية: اب،أيضاً:  هور فيهأدلة قول اجلم ه( وقد بني في22/282(، )5/381)

حممد بن  ابن القيم ، /(، وانظر أيضا:2/116)ص(،ه 1311والنقل،ت: حممد رشاد سامل،) الرياض: دار الكنوز األدبية، 
 -ه 1215مكتبة نزار مصطفى الباز، -،)مكة املكرمة1ط شام عبد العزيز عطا،هبدائع الفوائد ،ت:أيب بكر أيوب، 

ت: سامي بن حممد  (، ابن كثري: أبو الفداء إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم،1/142) ص(،م1115
العسقالين : أمحد بن علي بن  (، ابن حجر2/364م(،ص ) 1111 -  ه1221)دار طيبة للنشر والتوزيع،2سالمة،ط

دار املعرفة ين الشافعي ) بريوت :فضل العسقال، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ت: أمحد بن علي بن حجر أبو الحجر
)بريوت: دار الكتب 1ولنفس املؤلف: التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري،ط، (11/221ه  (، )1341، 

(، احلكمي: حافظ بن أمحد، معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم 2/142م(ص )1181. ه 1211العلمية،
(، أيضاً: ابن 1/114ص ) م(،1111 -ه 1211)الدمام: دار ابن القيم،1ط ،راألصول،ت: عمر بن حممود أبو عم

 –مكتبة الكوثر  –احلسىن ، ) الرياض  هوأمسائ  هلل، القواعد املثلي يف صفات ا حممد بن صاحل بن حممد عثيمني:ال
 (. 36( ،ص )ه 1215
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األعمال القلبية هلا منزلة وقدر، وهي يف اجلملة أعظم من أعمال اجلوارح، وتناوهلا والتفقه فيها من 
املقاصد وليس من الوسائل؛ لذا كان لزاما بيان أمهيتها ومنزلتها ،مع تناول أمثلة من األعمال القلبية 

 والتوكل بالدراسة والتفصيل . اليت هلا منزلة خاصة كاإلخالص 
 عمال القلبيةاألالمطلب األول  :حقيقة 

املراد حبقيقة األعمال القلبية: هي تلك األعمال اليت يكون حملها القلب، وترتبط به، وأعظمها 
، الذي يكون يف القلب منه التصديق االنقيادي واإلقرار، هذا باإلضافة إىل احملبة --اإلميان باهلل 

يف قلب العبد لربه ومعبوده، واخلوف والرجاء، واإلنابة والتوكل، والصِّب واليقني، واإلخبات  اليت تقع
 واإلشفاق واخلشوع، وما إىل ذلك.

أتناول أمثلة من األعمال القلبية اليت هلا منزلة خاصة كاإلخالص وحىت تتضح حقيقة األعمال القلبية 
 -يف ما يلي : والتوكل بالدراسة والتفصيل

 . اإلخالصأواًل:
،و هو لب -عليهم السالم -اإلخالص عمل قليب عظيم ،فهو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل 

العبادة وروحها ،وهو أساس قبول األعمال وردها ؛فهو الذي يؤدي إىل الفوز  أو اخلسران ، فهو 
 الطريق إىل اجلنة أو إىل النار .

د اهلل النجاة، خلص الشيء أي جنا وس تعريف اإلخالص لغة: لم من كل نشب، واملخلص الذي وحَّ
-- ً(3)، و ترك الرياء(2)، وهو التِّبي عن كل من دون اهلل(1)خالصا. 

وقيل:اخلالص كالصايف إال أن اخلالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه ، والصايف قد يقال ملا ال 
 .شوب فيه

                                                           

م(، مادة :"خلص"، 1111 – ه 1211 – دار صادر –بريوت ) 1حممد بن مكرم ، لسان العرب، طانظر: ابن منظور ، (1)
4/25. 

، ت: مركز البحوث والدراسات ،) مكة املفردات يف  غريب القرآن ،اين ،أبو القاسم احلسني بن حممدهانظر: األصف (2)
 .1/166مكتبة نزار مصطفى الباز(، مادة :خلص،  ص  -املكرمة

 (.414،)"، مادة:" )خلص(ؤسسة العربية للطباعة والّنشر ()امل 2، جمد الدين،  القاموس احمليط  ،طانظر: الفريوز آبادي (3)
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فكما يقال: استخلص الشيء  ، ويأيت اإلخالص مبعىن االختصاص،(1)ويقال خلصته فخلص  
 .(2)به، فكذلك إخالص العمل هلل، أن ختص به اهلل دون غريه لنفسه أي اختص نفسه

 تعريف اإلخالص اصطالحاً:
 لقد ذكر العلماء معاين كثرية لإلخالص أذكر منها:

 هو إفراد احلق سبحانه بالقصد يف الطاعة ؛ أي أن تقصده وحده ال شريك له. :اإلخالص 
 .(3)وهو: تصفية العمل من كل شائبة  ،و تصفية الفعل عن مالحظة املخلوقنيه وقيل:

الذي يقول فيه: نظر األكياس يف  (2)أكثرها مشواًل هو قول سهل بن عبد اهلل التسرتيو 
تفسري اإلخالص فلم جيدوا غري هذا: أن تكون حركاته وسكناته يف سره وعالنيته هلل تعاىل وحده، ال 

 .(6)ى وال نفس، وال دنياميازجه شيء ال هو 
 :*منزلة اإلخالص وأدلته من القرآن والسنة

َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه خُمِْلِصنَي تعاىل: ﴿ حقيقة الدين،وهو مضمون دعوة الرسل قالاإلخالص هو 
الَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِدينُ  يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّ  .(5)﴾اْلَقيرَمةِ  َلُه الدر

قال اإلمام القرطيب يف تفسري هذه اآلية: خملصني له الدين، أي خملصني له العبادة، ويف هذا 
دليل على وجوب النية يف العبادات، فإن اإلخالص من عمل القلب و هو الذي يراد به وجه اهلل 

                                                           

، ت: مركز البحوث والدراسات ،) مكة املفردات يف  غريب القرآن ،أبو القاسم احلسني بن حممد ،هاينانظر: األصف (1)
 .1/162مكتبة نزار مصطفى الباز(، مادة :خلص، ص  -املكرمة

 .2/311، "، مادة:" )خلص(املؤسسة العربية للطباعة والّنشر() 2لقاموس احمليط  ،ط، جمد الدين،  اانظر: الفريوز آبادي (2)
انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي،  (3)

 (.2/11م(،ص )1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ط
م واملتكلمني يف علوم اإلخالص والرياضيات ه، أحد أئمة الصوفية وعلمائهللل بن عبد اهو أبو حممد سه)التسرتي( : (2)

كتاب يف )تفسري القرآن( خمتصر، وكتاب يف  )رقائق احملبني( وغري ذلك ،   هم(، ل816= ه 211وعيوب األفعال.ولد سنة )
،) 16ري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم للزركلي ،طالزركلي : خ هانظر يف ترمجت م(. 815=  ه  283توىف يف سنة )

 (.123/ 3) م(،ص2112دار العلم للماليني،آيار/ مايو -بريوت
 (.1/14)م 1114دار الفكر، )بريوت:2ط ،هذباجملموع شرح امل ،: أبو زكريا حيىي بن شرف بن مريالنوويانظر:  (6)
 .6سورة البينة،آية:  (5)
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يَن﴾ ،وتفسري معىن قوله تعاىل:﴿ُقْل ِإينر أُِمْرُت َأنْ  (1)تعاىل ال غريه أي:  (2)أَْعُبَد اللََّه خُمِْلصًا َلُه الدر
أخلص لّله تعاىل مجيع دينك، من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة: اإلسالم واإلميان واإلحسان، بأن 

 تفرد الّله وحده هبا، وتقصد به وجهه، ال غري ذلك من املقاصد.
 يُن اخْلَاِلُص َأال لِلَِّه الدر

ألمر باإلخالص، وبيان أنه تعاىل كما أنه له الكمال كله، هذا تقرير ل :(3)
وله التفضل على عباده من مجيع الوجوه، فكذلك له الدين اخلالص الصايف من مجيع الشوائب، فهو 

يف حبه  --الدين الذي ارتضاه لنفسه، وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به، ألنه متضمن للتأله لّله 
 .(2)ه يف عبوديته، واإلنابة إليه يف حتصيل مطالب عبادهوخوفه ورجائه، ولإلنابة إلي

 وقد وردت أحاديث في السنة تبين فضل المخلصين ومنزلتهم وثوابهم منها:
قال: مسعت رسول  -رضي اهلل عنه-إنَّ أهم حديث يف باب اإلخالص حديث عمر بن اخلطاب  -

فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله  يقول: ))إمنا األعمال بالنيات،وإمنا لكل امرئ ما نوى اهلل 
،فهجرته إىل اهلل ورسوله،ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر 

 .(6)إليه((
عند شرحه هلذا احلديث: "على املسلم أن  -رمحه اهلل تعاىل-يقول الشيخ ابن عثيمني

ياء: نية العبادة،و أن تكون هلل،و أنه قام هبا يستحضر النية والبد له يف مجيع العبادات من ثالثة أش

                                                           

/ 21م(،ص )1116-ه 1215)بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،1أمحد ، اجلامع ألحكام القرآن،طانظر:القرطيب:حممد بن  (1)
122  .) 

 . 11سورة الزمر،آية:  (2)
 .3سورة الزمر،آية:  (3)
انظر: السعدي : عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال  (2)

 (.1/414م( ص) 2111- ه 1221ة الرسالة،)مؤسس1اللوحيق،ط
صحيح مسلم،كتاب ، 1،رقم احلديث: ،1/3صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب: كيف بدء الوحي إىل الرسول (6)

"إمنا األعمال  ه،واللفظ عند6135(، رقم احلديث:5/28ص) ،«إمنا األعمال بالنية »  - - هاإلمارة،باب: باب قول
 بالنية".



 الطالبة/ رباب نجيب –يمانية ألسماء الله الحسنى اآلثار اإل

 

 

48 

 .(1)"امتثاالً ألمر اهلل
وعلى املسلم أن يعلم أن ما كان هلل دام واتصل، وما كان لغريه انقطع وانفصل، والعمل إذا كان هلل -

ا ما كان لغري اهلل ال حيبط فحسب بل إنَّ صاحبه يلقى مصريًا بوراً؛ألنه اختذ مع اهلل  تعاىل قُبل،أمَّ
: )) أنا أغىن الشركاء -تبارك وتعاىل-عن ربه  شريكاً،وهذا ما يوضحه احلديث الذي رواه النيب 

 .(2) عن الشرك من عمل عماًل أشرك فيه معي غريي تركته وشركه((
ا منكم بالعمل ، أمل : "كونوا لقبول العمل أشد مهَّ -كرم اهلل وجهه-وقد قال علي بن أيب طالب*

إمنا يتقبل اهلل من املتقني يقول:  -ه وتعاىلسبحان-تسمعوا اهلل
)(3) "(2). 

عن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-ومن األحاديث اليت تبني أمهية اإلخالص :حديث رواه أبو هريرة -
 ))(6)قال: ))إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم. 

يف شرح هذا احلديث: "قد جتد الرجلني يصليان يف صف  -تعاىلرمحه اهلل  -يقول الشيخ ابن عثيمني
واحد مقتديني بإمام واحد، يكون بني صالهتما كما بني املشرق واملغرب، ألن القلب خمتلف، أحدمها 
قلبه غافل، بل رمبا يكون مرائيًا والعياذ باهلل يريد الدنيا، واآلخر قلبه حاضر يريد بصالته وجه اهلل و 

                                                           

)الرياض:دار الوطن  ،شرح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، بن حممد عثيمني: حممد بن صاحلالابن  انظر: (1)
 (. 11/ 1(، ص )ه 1225للنشر،طبعة عام 

 .2186ص ، رقم احلديث :  ،هللغري ا ه: من أشرك يف عملهد والرقائق ، بابصحيح مسلم، كتاب الز  (2)
 .24،آية :سورة املائدة  (3)
)ديب:دار البشائر،تاريخ النشر 1إياد خالد الطَّباع ،ط اإلخالص والنية ،ت: بن حممد، هللر: ابن أيب الدنيا: أيب بكر عبد اانظ( 2)

 (.8/  1،ص )4ال يوجد(رقم األثر:
نيا:و        ، صاحب بن حممد بن ُعبيد بن سفيان بن قيس، األموي، البغدادي. احلافظ، احملدث هللو أبو بكر عبداه ابن أيب الدُّ

 ، كان مؤدب أوالد اخللفاء، وكان من الوعاظ العارفني بأساليب  ( يف بغداده  218ورة املفيدة، ولد سنة )هالتصانيف املش
مصنفاً  152 ه. صّنف الكثري حىت بلغت مصنفاته، وإن شاء أبكاهالكالم وما يالئم طبائع الناس، إن شاء أضحك جليس

انظر: الزركلي:  ، ه   يف بغداد281ا.تويف سنة ه لدنيا؛ الشكر؛ الفرج بعد الشدة وغري ا: العظمة؛ الصمت؛ اليقني؛ ذم اهمن
 (.2/118األعالم )

(، 8/11،ص) وماهل هوعرض هودم هواحتقار  هباب حترمي ظلم املسلم وخذل باب: كتاب الِّب والصلة واألدب، مسلم، صحيح (6)
 . 5418رقم احلديث:



 الطالبة/ رباب نجيب –يمانية ألسماء الله الحسنى اآلثار اإل

 

 

49 

 .  "(1)ول اهلل اتباع سنة رس
قال: ))من هم حبسنة فلم  عن النيب -رضي اهلل عنه-ومن األحاديث أيضًا :حديث أبو هريرة-

ً إىل سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة  يعملها ُكتبت له حسنة، ومن هم حبسنة فعملها ُكتبت له عشرا
 . (2)فلم يعملها مل تكتب، وإن عملها ُكتبت((

قال: ))طوىب للمخلصني أولئك  أن رسول اهلل -ضي اهلل عنهر -وأيضًا :حديث رواه ثوبان-
 -رضي اهلل عنه-، ومنها حديث:سعد بن أيب وقاص(3)مصابيح اهلدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء((

فيه: ))إنك لن خُتلف فتعمل عماًل تبتغي به وجه اهلل إالَّ ازددت به درجة  الذي يقول له النيب 
 . (2)ورفعة((

 
 :لثانياً:التوك

و أّما التوكل فهو عمل قليب جليل، يضطر إليه العبد يف أموره كّلها الدينية والدنيوية،و منزلته 
، فالتوكل (6)ق التوكل ،و كثرة حوائج العاملنيأوسُع املنازل وأمجعها،وال تزال معمورًة بالنازلني،لسعة متعلر 

                                                           

)الرياض:دار الوطن  شرح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، ،بن حممد احلعثيمني: حممد بن صالانظر: ابن  (1)
 (.62(، )صه 1225للنشر،طبعة عام 

 .362(، رقم احلديث:1/82ص) م بسيئة مل تكتب،هم العبد حبسنة كتبت وإذا هإذا  :باب صحيح مسلم،كتاب اإلميان، (2)
يم مشس ه يب من احلديث الشريف ت: إبراهوي ، الرتغيب والرت أبو حممد عبد العظيم بن عبد الق :املنذريانظر:  (3)

قي :يف كتاب شعب اإلميان، باب هالبي ه وقال: روا(.1/23(،ص)ه 1214)بريوت: دار الكتب العلمية،1الدين،ط
السيوطي:يف كتاب جامع  ه. و أخرج5228(، رقم احلديث: 1/144عز وجل وترك الرياء،ص) هلل:إخالص العمل 

أبو نعيم يف احللية  هأخرج .وقال :13161(، رقم احلديث:12/135اب :قسم األقوال )حرف الطاء( ،ص)األحاديث ، ب
 ( .3135( ، رقم احلديث:) 2/228أيًضا : الديلمى:) ه(. وأخرج1/15عن ثوبان،ص)

(،رقم 3/1231م ( ص)جرهتهم أمض ألصحايب لله) اصحيح البخاري،كتاب فضائل الصحابة،باب: قول النيب ( 2)
 .2215(، رقم احلديث:6/41باب الوصية بالثلث،ص) باب: .،صحيح مسلم،كتاب الوصية،3421احلديث:

انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي،  (6)
القيم: حممد بن أيب بكر أيوب،  ابن :ظر(، ان114/  2) ص م(،1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ط

م( ، 1184 -ه 1218) بريوت: مؤسسة الرسالة ، 2ط ،ه :عبد املنعم  صاحل العلي العزيذبهذيب مدارج السالكني،هت
 .636ص: 
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الستعانة، و اإلنابة ٌة ، فالتوكل هو انصف الدين، والنصف الثاين اإلنابة، فإن الدين استعانٌة وعباد
 .(1)، إذا قام به صاحبه حقيقةً ل هو حمض العبودية وخالص التوحيد، بهي العبادة

 تعريف التوكل لغًة:
ُل على اهلل: الذي يعلُم أن  ،(2)وكل: التوكيل أن تعتمد على غريك وجتعله نائبا عنك تَ وَكر

ُ
و امل

، ووكل فالن فالنا إذا استكفاه (3)على ذلك، ومل يَ تَ وَكْل على غريه اهلل كافل رزقه وأمره فاطمأنَّ قلبه
 .(6): وثق مبا عند اهلل ويئس مما يف أيدي الناسأي ،(2)عن القيام بأمر نفسه أمره ثقة بكفايته أو عجزاً 

 
 

 تعريف التوكل اصطالحاً:
ر واالسرتسال مع وهو ترك االختيا ،وهو انطراح القلب بني يدي الرب التوكل: هو عمل القلب،

 .(5)جماري األقدار
 .(1)"اإلميان التوكل مجاع" :-عليه رمحة اهلل تعاىل -التابعي اجلليل (4)قال سعيد بن جبري

                                                           

 .636ذيب مدارج السالكني ،مرجع سابق ،صانظر: ابن القيم ، هت( 1)
، ت: مركز البحوث والدراسات ،) مكة ملفردات يف  غريب القرآنا ،اين :أبو القاسم احلسني بن حممدهانظر :األصف (2)

 (.631/  1ص )مكتبة نزار مصطفى الباز(، مادة :وكل،   -املكرمة
ارون،) دار النشر ومكان النشر والتاريخ ال يوجد(، هذيب اللغة، ت: عبد السالم حممد ري: حممد بن أمحد ، هتهاألز  انظر: (3)

 (.211/  3ص )
داية(،  ) الناشر: دار اهل ر القاموس،ه، تاج العروس من جوابن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيينرتضى الزبيدي :حمّمد انظر: امل( 2)

 (.4681/  1ص)
، أمحد الزيات   حامد عبد القادر   حممد النجار، املعجم الوسيط ، حتقيق / جممع اللغة العربية، )دار هيم مصطفىانظر: إبرا( 6)

 (.1162/  2وة(، ص )النشر : دار الدع
 (.112/  2انظر: ابن القيم، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،مرجع سابق، ص) (5)
و حبشي األصل، من موايل بين والبة بن احلارث من بين أسد. ه: تابعي، و هللسعيد بن جبري االسدي، الكويف، أبو عبد ا( 4)

، هل الكوفة يستفتونهأ هبن عباس وابن عمر. مث كان ابن عباس، إذا أتا هللعبد ام(،أخذ العلم عن 556= ه 26ولد سنة )
اإلمام أمحد بن حنبل: قتل احلجاج  هم(، قال عن412= ه 16اء ؟ يعين سعيدا.تويف سنة )مهقال: أتسألونين وفيكم ابن أم د

= 
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يف ظاهره وباطنه يف جلب املنافع ودفع  والتعريف اجلامع للتوكل هو: اعتماد اإلنسان على ربه 
 .(2)املضار مع فعل األسباب اليت أمر اهلل  تعاىل هبا

 :*منزلة التوكل وأدلته من القرآن والسنة
،ولو توكل العبد على اهلل حق توكله يف إزالة (3)إنَّ التوكل نصف الدين ،ومنزلته : أوسع املنازل وأمجعها

 .(2)جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته ألزاله 
 آيات تحث على التوكل:

ُلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ كل :آمراً عباده املؤمنني بالتو -تعاىل -أواًل:يقول اهلل  َوَعَلى اللَِّه فَ تَ وَكَّ
(6). 

ْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ   :لرسوله  الكرمي -عز وجل-ثانياً:يقول اهلل  فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ
ِلنيَ  اْلُمتَ وَكر

ْل َعَلى احلَْير الَِّذي اَل   :له-سبحانه-وقال،(5) مَيُوتُ َوتَ وَكَّ
(4). 

َل َعَلى اللَِّه َوَقْد َهَدانَا :  -عليهم السالم-عن أنبيائه ورسله - -ثالثاً:ويقول َوَما لََنا َأالَّ نَ تَ وَكَّ
ُلونَ  ِل اْلُمتَ وَكر ُسبُ َلَنا َو لََنْصِّبَنَّ َعَلى َما َآَذيْ ُتُمونَا َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَّ

(8). 

                                                                                                                                                                                     

لي : خري الدين بن حممود بن حممد الزرك هانظر يف ترمجت .هو مفتقر إىل علمهاالرض أحد إال و  هسعيدا وما على وج
 (.13/ 3) م(،ص2112دار العلم للماليني،آيار/ مايو -،) بريوت16،األعالم ،ط

/  1(، ص)ه 1218) بريوت:دار املعرفة،1انظر: ابن رجب احلنبلي: أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد، جامع العلوم واحلكم،ط (1)
235-234.) 

،شرح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني،)الرياض:دار الوطن للنشر،طبعة  بن حممد صاحل عثيمني: حممد بنالابن انظر:  (2)
 (.86،2162/  1) (،صه 1225عام 

انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي،  (3)
 (. 114/  2) ص م(،1143 –  ه1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ط

) بريوت: 2:عبد املنعم  صاحل العلي العزي ،ط هذبه ذيب مدارج السالكني، انظر :ابن القيم : حممد بن أيب بكر أيوب،هت (2)
 (.1/81م( ،ص )1184 -ه 1218مؤسسة الرسالة ، 

 .23سورة املائدة،آية :  (6)
 .161سورة آل عمران ،آية: ( 5)
 .68ة : سورة الفرقان،آي (4)
 .12يم،آية : ه سورة إبرا (8)
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الَِّذيَن قَاَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم  :نبيه عن أصحاب--رابعاً:ويقول 
فَ زَاَدُهْم ِإميَانًا َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اللَُّه َونِْعَم اْلوَِكيُل 

 ،ويف القرآن مواضع عدة حتثُّ على التوكل.(1)
 ا:وقد وردت أحاديث في السنة تبين فضل التوكل وثوابه منه

: » أوالً:ورد يف الصحيحني حديث السبعني ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب،فقد قال النيب 
هم الذين ال » قالوا :ومن هم يا رسول اهلل قال: «. يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب 

أنت » منهم، قال: ، فقام عكاشة فقال: ادع اهلل أن جيعلين «يكتوون وال يسرتقون وعلى رهبم يتوكلون 
 .(2)«سبقك هبا عكاشة » ، قال: فقام رجل ،فقال :يا نيب اهلل ادع اهلل أن جيعلين منهم،قال: «منهم 

مرفوعاً عن   -رضي اهلل عنه-حديث عمر بن اخلطاب ومن األحاديث اليت تبني فضل التوكل: ثانياً: 
كم كما يرزق الطري تغدو مخاصا أنه قال:)) لو أنكم تتوكلون على اهلل حق توكله لرزق الرسول

 . (3)وتروح بطانا((
أن حتقيق التوكل ال ينايف السعي يف األسباب اليت قدر اهلل سبحانه  إن هذا احلديث فيه بيان"        

وتعاىل املقدورات هبا وجرت سنته يف خلقه بذلك فإن اهلل تعاىل أمر بتعاطي األسباب مع أمره بالتوكل 
 .(2)اجلوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه إميان به"فالسعي يف األسباب ب

: ))حسبنا اهلل ونعم الوكيل قاهلا قال-رضي اهلل عنهما  -ن ابن عباسع :ومن أحاديث التوكل ثالثاً:
ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم  :إبراهيم حني ألقي يف النار وقاهلا حممد حني قالوا له 

 .  (6)(1)ْم ِإميَانًا َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اللَُّه َونِْعَم اْلوَِكيلُ فَ زَاَدهُ 
                                                           

 143سورة آل عمران،آية :  (1)
: (، رقم احلديث6/2164مل يكتو[، ص)وفضل من  ه صحيح البخاري:كتاب الطب،]باب: من اكتوى أو كوى غري  (2)

 /1.وانظر:صحيح مسلم:كتاب اإلميان، ]باب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب[ ،ص)6348
 .625،624،621(، رقم احلديث:134

: حديث . قال الشيخ األلباين2322احلديث:(، رقم 2/643،ص) هلليف التوكل على ا :هد، بابسنن الرتمذي:كتاب الز  (3)
 صحيح.

 (،ه 1218بريوت:دار املعرفة،)1ط ابن رجب احلنبلي: أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد، جامع العلوم واحلكم، انظر: (2)
 (.1/628ص)

 .143سورة آل عمران ، آية: ( 6)
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كان يقول : ))لك أسلمت وبك آمنت وعليك رابعاً:وحديث يف الصحيحني :أن رسول اهلل 
ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت  وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر يل توكلت وإليك أنبت

 .(2)أنت إهلي ال إله إال أنت((
أما عالقة و  بني لنا حقيقة األعمال القلبية،، والتوكل تخالل ما سبق من تفصيل اإلخالص من

 .هذا ما سأُبينه يف املبحث الثالث هلذا الفصل بإذن املوىل  ،لتوكل  مبعرفة أمساء اهلل احلسىناإلخالص وا

                                                                                                                                                                                     

والنسائي يف .2284(،رقم احلديث:2/1552صحيح البخاري، كتاب التفسري ، باب : سورة آل عمران،ص)( 1)
 (.2/31(، والبيهقي يف شعب "اإلميان")2/3154(،واحلاكم)315-5/162"الكِّبى")

/ 5،ص)16،آية: { سورة الفتح هللن يبدلوا كالم اتعاىل } يريدون أ هللصحيح البخاري،كتاب التوحيد ، باب :قول ا( 2)
 ،ص ه الدعاء يف صالة الليل وقيام :مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب .،صحيح4151:(، رقم احلديث2422

 . 1822رقم احلديث: (،2/182)
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 المطلب الثاني
 أهمية األعمال القلبية والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح .

األعمال القلبية هلا منزلة وقدر،ومكانة عظيمة يف الدين،فهي من أصول اإلميان ،ومن أهم 
الواجبات ،و أعظم العبادات ، فهي واجبة يف كل وقت وعلى مجيع املكلفني ، كما أهنا آكد  شعب 

 اإلميان ، فاألعمال القلبية هي األصل ،و أعمال اجلوارح تبٌع .
ل منوٌط بصالح القلوب ،فصالح القلوب رأس كل خري ، كما أن صالح سائر األعما   

: "َأال َوِإنَّ يف اجلََْسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكلُُّه وفسادها رأس كل شر،قال املصطفى 
األحوال  .أي:" إذا صلحت باملعارف وحماسن(1)َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد ُكلُُّه َأال َوِهَي اْلَقْلُب "

،واألعمال صلح اجلسد كله بالطاعة و اإلذعان، وإذا فسدت باجلهاالت ومساوئ األحوال واألعمال 
 .(3) (2)فسد  اجلسد كله بالفسوق والعصيان" 

يف شرح هذا احلديث: "إن فيه إشارة إىل أن  -رمحه اهلل تعاىل -(2)قال اإلمام ابن رجب
حرمات، واتقاءه للشبهات حبسب صالح حركة قلبه، فإن  صالح حركات العبد جبوارحه، واجتنابه للم

الوقوع فيما يكرهه؛  ةكان قلبه سليمًا ليس فيه إال حمبة اهلل وحمبة ما حيبه اهلل، وخشية اهلل ،وخشي
صلحت حركات اجلوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب احملرمات كلها، وتوقي الشبهات حذرًا من 

                                                           

،  صحيح مسلم :.و أيضاً 62(، رقم احلديث:28/ 1، )ص  هصحيح البخاري، كتاب اإلميان،باب : فضل من استِّبأ لدين (1)
 .2148(، رقم احلديث: 6/61ات ، )صهكتاب املساقاة ،، باب : أخذ احلالل وترك الشب

: حممود بن حكام يف مصاحل األنام، ت: احملقق: عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم، قواعد األعز الدينانظر:  (2)
 (.1/154التالميد الشنقيطي، ) بريوت :دار املعارف(،،ص) 

 .3م(،ص2116-ه1225)القاهرة:دار الفجرللرتاث،1املنجد،حممد صاحل ،سلسلة أعمال القلوب ،طانظر:(3)
قي، احلنبلي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، مث الدمش :ابن رجب احلنبلي (2)

ا: شرح الرتمذي؛ همصنفات عديدة، من ه. لم1335 = ه435، ولد يف بغداد سنة هاإلمام احلافظ، احملّدث، الفقي الواعظ.
نشأ وتويف  التوحيد. ه؛ وجامع العلوم واحلكم،شرح علل الرتمذي؛ طبقات احلنابلة؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري مل يتم

 .( 1/328:  الطالع البدر ، 5/331:  الذهب شذرات:  يف ترمجته انظر)  م.1313-  ه416بدمشق سنة 
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لب فاسداً قد استوىل عليه اتباع هواه ،وطلب ما حيبه ولو كرهه اهلل؛ الوقوع يف احملرمات، وإن كان الق
 . (1)فسدت حركات اجلوارح كلها، وانبعث إىل كل املعاصي واملشتبهات حبسب إتباع هوى القلب "

:" وهي فضيلة األعمال القلبية فقال -رمحه اهلل تعاىل -شيخ اإلسالم ابن تيمية قد ذكر و   
عد الدين ؛ مثل حمبة اهلل ورسوله والتوكل على اهلل وإخالص الدين له، والشكر من أصول اإلميان وقوا

له ،والصِّب على حكمه، واخلوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك ، فهذه األعمال مجيعها واجبة على 
وسابق ،ومقتصد،ثالث درجات:ظامل لنفسه مجيع اخللق باتفاق أئمة الدين،والناس فيها على

قال : "القلب ملك واألعضاء جنوده فإذا طاب   -رضي اهلل عنه -عن أيب هريرة .و(2)باخلريات" 
 .(3)امللك طابت جنوده وإذا خبث امللك خبثت جنوده"

:"و من تأمل الشريعة يف القلبية عمالاأليف شأن  -رمحه اهلل تعاىل-اإلمام ابن القيم  يقولو 
قلوب، وأهنا ال تنفع بدوهنا وأن أعمال مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال اجلوارح بأعمال ال

القلوب أفرض على العبد من أعمال اجلوارح ،وهل مييز املؤمن عن املنافق إال مبا يف قلب كل واحد 
منهما من األعمال اليت ميزت بينهما وهل ميكن أحد الدخول يف اإلسالم إال بعمل قلبه قبل جوارحه 

 .(2)كثر وأدوم فهي واجبة يف كل وقت"وعبودية القلب أعظم من عبودية اجلوارح وأ
إذاً فعمل القلب هو األصل، فلو انتفى التصديق االنقيادي، واإلقرار من القلب ماذا حيصل؟ ال يقبل 

:" أعمال القلوب -رمحه اهلل تعاىل-عمل من أعمال اإلنسان البتة، كما قرر ذلك اإلمام ابن القيم 

                                                           

 ه (،1218بريوت:دار املعرفة،)1ط بن رجب احلنبلي: أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد، جامع العلوم واحلكم،انظر: ا (1)
 (.1/42ص)

/  ه  1225) دار الوفاء ، ، 3عامر اجلزار،ط -انظر: ابن تيمية : أمحد بن عبد احلليم، جمموع الفتاوى، ت: أنور الباز  (2)
 (."باختصار".6،5/ 11م(، ص) 2116

قي :كتاب شعب اإلميان ،باب: يف اإلشارة إىل أطراف ه: البي(.وختريج احلديث يف11/16سابق، ص)، مرجع ن تيمية( اب3)
كذا ه: عن احلليمي قولهقي هالبي ذكر .و111، رقم احلديث :1/132عز و جل يف حدث العامل،ص هللاألدلة يف معرفة ا

وأيضاً:مصنف عبد الرزاق الصنعاين: كتاب اجلامع  ،شري مرفوعاً يف القلب جاء يف حديث النعمان بن ب هو معنا جاء موقوفاً 
 .21346، رقم احلديث: 11/221لإلمام معمر بن راشد األزدي،باب : القلب،ص

شام عبد العزيز هانظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، بدائع الفوائد،ت: أشرف أمحد، عادل عبد احلميد العدوي  ، (2)
 (.411/  3م(،ص)1115 – ه 1215: مكتبة نزار مصطفى الباز ،)مكة املكرمة1عطا ،ط
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تبعاً، ومكملة، ومتممة، وأما النية فبمنزلة الروح، والعمل  هي األصل املراد املقصود، وأعمال اجلوارح
مبنزلة اجلسد لألعضاء الذي إذا فارق الروح كمواهتا، وكذلك العمل إذا مل تصحبه النية، فحركة 
عابث، فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام اجلوارح؛ إذ هي أصلها وأحكام اجلوارح متفرعة 

 .(2) (1)عنها"
 
 
 

                                                           

شام عبد العزيز هحممد بن أيب بكر أيوب، بدائع الفوائد،ت: أشرف أمحد، عادل عبد احلميد العدوي  ، ابن القيمانظر:  (1)
 .3/22صم(،1115 – ه 1215)مكة املكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز ،1عطا ،ط

-ه1225)القاهرة:دار الفجرللرتاث،1املنجد،حممد صاحل ،سلسلة أعمال القلوب ،طا املوضوع:(انظر لإلستزادة يف هذ2)
(،املوقع 21خالد بن عثمان السبت، سلسلة أعمال القلوب ،ص ) وانظر أيضاً:.3م(،ص2116

 www.khaledalsabt.com:االلكرتوين
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 : أثر األمساء احلسىن يف األعمال القلبية .ث الثالثاملبح
ل هلذا الكون البديع ،العلوي والسفلي ،وما فيه من خملوقات عجيبة، متباينة يف أفرادها إن املتأمر

م  اليقني ،بأن ألمسائه تعاىل  ، سواء كانت إنسانية، أوحيوانية،أومجادية، يرى العبد املتأمل املتوسر
جلية ، محيدة، يف كل حركاته ، وسكناته، احلسيَّة، واملعنوية، بل ويف كل ذرَّة من احلسىن فيه آثارًا 

ذرَّاته الظاهرة،و الباطنة،يف كل وقٍت وحني ، تنبئ على أن هلا آثارًا جليلًة ،بل لكل اسٍم من أمسائه 
 احلسىن جلَّ وعال أثر من اآلثار .

 كل وقت ،كان للعبد املؤمن النصيب وملا كانت هذه اآلثار سارية يف الوجود،لكل موجود يف
الظاهرة والباطنة؛ ألن " األمساء احلسىن، مقتضية آلثارها من العبودية  األكمل واألوىف يف العبودية

اصة ،هي من موجباهتا، فلكل صفة و)اسم( عبودية خ ،ضاءها آلثارها من اخللق والتكوينواألمر ،اقت
لتحقق مبعرفتها، وهذا ُمطَّرٌد يف مجيع أنواع العبودية ،اليت أي: من موجبات العلم هبا، وا، ومقتضياهتا

 .(1)على القلب واجلوارح" 
، وأجّل املقامات يف الدين،"مبين ، الذي هو أشرف العلوموذلك ألن هذا العلم أي: بأمسائه   

ا وصف اهلل فأن يعتقد العبد أنَّ مجيع م :أما االعتقاد والعلم اد، وعلم، وعلى تألُّه، وعمل،على اعتق
هلل يف شيء من هذا الكمال  وأنه ليس به نفسه من الصفات الكاملة، ثابت له على أكمل الوجوه،

 .أنه منزَّه عن كل ما ينايف هذا الكمال ويناقضه، ممَّا نزَّه به نفسه، أو نزَّهه رسولهو  ،مشارك
 على ،(2)الباطنة إىل اهلل"هرة و عبد إىل ربره بأعماله الظاا التألُّه والعمل: فأن يتقرَّب الوأم    

، والتعظيم، الذي هو أعظم خلضوع، والذل، واحملبة، واحلمدمن ا ،موجب كل اسم من أمسائه احلسىن
م على سبل ها ُخلقت الِّبية، و أرسلت إليهم منازل الدين من العبودية ،اليت من أجل الرسل، لتدهلَّ

 ع الركب يف الوصول إىل جنات ربنا العلية.األعمال اجلليلة،و يف ذلك فليتنافس املتنافسون م
 وحتى نوضح آثار األسماء الحسنى في األعمال القلبية نذكر هذين المثالين: 

                                                           

) بريوت : دار الكتب  ادة ومنشور والية العلم واإلرادةانظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، مفتاح دار السع (1)
 (.2/13العلمية (،ص)

) 1، ت:عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر، طهلل، فتح الرحيم امللك العالمانظر: السعدي: عبد الرمحن بن  ناصر بن عبد ا( 2)
 (.15( ،ص ،)ه 1221اململكة العربية السعودية: دار ابن اجلوزي ، 
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 اإلخالص وعالقته بمعرفة أسماء اهلل الحسنى :المثال األول: 
ضله إن العبد إذا عرف ربه من خالل أمسائه احلسىن ،وبأنه القادر اخلالق احلقَّ املبني ، ومشاهدة ف

َوَما وتوفيقه له ،وأنه باهلل ال بنفسه ، وإنه إمنا أوجب مشيئته اهلل ال مشيئته هو كما قال تعاىل:
َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ 

اهلل و به ال من نفسه و ال  فاخلري صدر منها ،وإمنا هو من(1)
 مع التخلص من آفة رؤية العمل ومالحظته. --، أوجبه ذلك إخالص العمل لوجهه الكرمي هبا

وإذا علم العبد بأنه عبٌد حمض لسيده اجمليد العظيم الصمد ، والعبد ال يستحق على خدمته لسيده    
عوضًا وال أجرًة ، دعاه ذلك إىل اإلخالص مع التخلص من طلب العوض على عمله،وإذا طالع 

ا من حظوظ النفس ،ونصيب الشيطان يف عمله ،أمام العبد عيوب نفسه وآفاهتا وتقصريها ،وما فيه
ما يستحقه الرب من حقوق العبودية ، أوجبه ذلك ختلص نفسه من عبودية كل ما سوى اهلل ،ويكون 
بقلبه مع القادر احلقَّ  وحده ال مع آثار قدرته ،وال يطلب بعبوديته له حاالً ،وال مقاماً ،وال مكاشفًة، 

 .(2)وال شيئاً سواه
بأمسائه احلسىن حلريٌّ أن حيظى هبذا العمل القليب العزيز - -ذا أدرك العبد معرفة ربه فإ    

على النفس ،يف الوصول إليه ملن أراد اخلالص والنجاة يف الدنيا واآلخرة ،نسأل املوىل أن جيعلنا من 
 املخلصني ،وأن يطهر قلوبنا وأعمالنا من الرياء والنفاق ومساوئ العقائد و األعمال.

 المثال الثاني :التوكل وعالقته بمعرفة أسماء اهلل الحسنى :
وخيلص يف تفويض أمره ، احلسىن أن يعتمد القلب على اهلل إن من أجل ما تثمره  معرفة اهلل بأمسائه 

إليه، وذلك حقيقة التوكل على اهلل، والتوكل من أعظم العبادات القلبية تعلقًا باألمساء احلسىن؛ وذلك 
 وعمل القلب. ،بناه على أصلني عظيمني:علم القلبمألن التوكل 

بأمسائه احلسىن وصفاته العلى، و أن له ربًا خالقًا خبرياً  -سبحانه وتعاىل-: معرفة اهلل فعلم القلب   
قلب ،وهو سكون ذلك القلب ؛ فإذا علم القلب ذلك ،استدعى إىل عمل المورهألحكيمًا مدبرًا 

                                                           

 .21لتكوير،آية : سورة ا( 1)
انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي،  (2)

 ( بتصرف شديد.12-2/12م(،ص )1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ط
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وإدراكًا ألمسائه  ،ه له ثقًة به سبحانه وتعاىلبه ،فُيفوض ويسلم أمور  االعتماد عليه والثقةو  ،للخالق
 وصفاته.

فالتوكل لُه تعلٌق عامٌّ جبميع األمساء احلسىن فله تعلق باسم الغفار، والتواب ،والعفو، و الرؤوف،    
ع من جهة املاناملعطي  ،، الرافعضفالرزاق،وتعلق باسم اخلوالرحيم ،وتعلق باسم الفتاح، والوهاب ،وا

توكله عليه يف إذالل أعداء دينه ،وخفضهم ومنعهم أسباب النصر ،وهلذا فسره من فسره من األئمة 
بأنه املعرفُة باهلل، وإمنا أراد أنه حبسب معرفة العبد يصح له مقاُم التوكل، وكلما كان باهلل أعرف، كان 

 (1)توكله عليه أقوى.
 دة ،أذكر بعضاً منها:ولألسماء الحسنى آثار عظيمة وجليلة ومتعد

 ةشياخل،و التوكل عليه ، و  --،أهنا تثمر يف القلب حمبة اهللمن آثار معرفة أمساء اهلل احلسىن أواًل:
:"إن معرفة اهلل تعاىل تدعو إىل حمبته -رمحه اهلل تعاىل-،قال الشيخ السعديورجائه  منه وفاخلو 

عادة العبد، وال سبيل إىل معرفة اهلل، إال وخشيته، وخوفه ورجائه، وإخالص العمل له، وهذا عني س
:" إمنا خياف اهلل (3)، وقال اإلمام أبو جعفر الطِّبي(2)مبعرفة أمسائه وصفاته، والتفقه يف فهم معانيها"

                                                           

 منازل إياك نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي، انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني( 1)
(،انظر: ابن القيم : حممد بن أيب بكر أيوب، 126/  2)ص  م(،1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ط

م( ص: 1184 -ه 1218) بريوت: مؤسسة الرسالة ، 2صاحل العلي العزي ،طه :عبد املنعم ذبهذيب مدارج السالكني، هت
 تصرف ".."ب635

يسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال  ،تعبد الرمحن بن ناصر: انظر: السعدي (2)
 (. 36/ 1)م(،ص 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط

، الفقية، املؤرخهو اإلمام، املفسر، احملدث، ،و  ه 222و حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطِّبي ،ولد سنة هالطِّبي: ( 3)
 هانظر يف ترمجت.ه 311، عامل بالسنن،تويف سنة ه يف أحكام القرآن، عامل بالقراءات ، بصري باملعاين ، فقيهداألصويل ، اجملت

 ،(5/51ص) م(2112دار العلم للماليني،آيار/ مايو -) بريوت ،16ط ،األعالم  ،خري الدين بن حممود بن حممد الزركلي:
، عبد الفتاح احللو، )مطبعة عيسى لشافعية، ت: حممود حممد الطناحي. طبقات اه 1383علي .اب هالسبكي،عبد الو 

) أشرف على 1ان بن قامياز، سري أعالم النبالء، طيب: حممد بن أمحد بن عثمهالذ ،(3/121ه (،ص)البايب احلليب وشركا
 (.12/254ص) (،ه 1213 –لرسالة : شعيب األرناؤوط ، حممد نعيم العرقسوسي(،  )بريوت:مؤسسة احتقيق الكتاب
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فيتقي عقابه بطاعته العلماء، بقدرته على ما يشاء من شيء، وأنه يفعل ما يريد، ألن من علم ذلك 
 (1)ه ورهبه خشية منه أن يعاقبه". أيقن بعقابه على معصيته؛ فخاف

خالٌق رازٌق ومالٌك أمثر ذلك يف قلبه؛ عبودية التوكل عليه باطناً، ولوازم  --فعلم العبد بأن اهلل    
رمحٌن رحيٌم  ودوٌد أمثر ذلك يف قلبه؛ حباً له ،وشوقاً إليه ، --،وعلمه بأن اهلل االتوكل ومثراته ظاهر 

خبرٌي لطيٌف أمثر ذلك يف قلبه؛ مراقبًة هلل --أنه ورغبًة فيما عنده،ومعرفته ب ، وحفظاً - -عليم ٌ
، وكذلك معرفته بأنه عز وحراسًة للخواطر عن األفكار الرديئة، واإلرادات الفاسدةللسانه وجوارحه ، 

 أمثر ذلك يف قلبه؛ خشيًة وخضوعاً و انكساراً بني يديه. عزيٌز حكيٌم قديٌر  شأنه
 -أمثر ذلك يف قلبه ؛استقرارًا واضطرارًا و التفاتا إليهغيٌن كرمٌي محيٌد  --ن اهلل أيضًا علمه بأو     

فيصبح سلوك العبد وأخالقه من أقواٍل ،وأفعاٍل مرضيٍة لرب العزة  ،يف مجيع األحوال -سبحانه
 .(2)واجلالل، فرجعت العبودية كلها إىل مقتضى وآثار األمساء احلسىن

ا من أعظم أسباب زيادة ألمساء احلسىنومن آثار معرفة اثانياً:  َوالَِّذيَن ،قال تعاىل: (اإلميان)،أهنَّ
اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم تَ ْقواُهمْ 

،"وحبسب معرفته بربه، يكون إميانه،فكلما ازداد معرفة بربه، (3)
وأطيب وأحلى  ،جلبالاإلميان يف قلبه أرسخ من ا و"يكون ،(2)ازداد إميانه،حىت يبلغ درجة اليقني "

                                                           

 1221)بريوت: مؤسسة الرسالة، 1ت: أمحد حممد شاكر،ط ،حممد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن :انظر: الطِّبي (1)
 (.252/  21ص ) م(، 2111 - ه 

الكتب رادة ،) بريوت : دار ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلانظر: ( 2)
: أمحد بن شعبان مجع وترتيب احلسىن، هللشرح أمساء ا : القيم: حممد بن أيب بكر أيوب،وأيضا (.2/12العلمية (، ص)

ادي بن حسن، األمساء احلسىن والصفات يب: عبد اهله، و 44-54م(،ص2115 -ه 1224رة: مكتبة الصفا، ه) القا1،ط
 ."باختصار و تصرف".8م(،ص2114 -ه 1228سراج املنري اإلسالمية،) بريوت: مجعية ال1العلى، ط

 .14سورة حممد،آية:( 3)
يب، ه) الكويت: مكتبة اإلمام الذ6ط احلسىن، هللج األمسى يف شرح أمساء اهالنجدي: حممد احلمود، الن انظر: (2)

 .1(،صه 1223
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يكون العبد من الراحبني الذين أدركوا أجل املطالب، وأفضل "بذلك ،ف(1)وألذ من كل اللَّذات "
 . (3)"(2)الرَّغائب، وأُت املناقب

، وفتح له من  (احملبة)ثالثاً: من تأمل أمساء اهلل وصفاته ،وتعلق قلبه هبا طرحه ذلك على باب 
،وخلى  --أورثه ذلك احملبة له --،و إن من عرف اهلل (2) عنهااملعارف والعلوم أمورا ال يعِّب

"مل يكن شيء أحب إليه منه ومل تبق له رغبة فيما سواه إال فيما يقربه إليه ويعينه عن كل ما عداه ف 
 .(6)على سفره إليه"

واالنكسار ، مشهد )العظمة هلل تعاىل(،فأفاض على قلبه الذل ومن آثار معرفة األمساء احلسىن رابعاً:
على عرشه  مستوياً  -تبارك وتعاىل-بني يدي العزيز اجلبار،وإذا تأمل العبد وشهد بقلبه " الرب 

ذواته مسيعا ألصواهتم رقيبا على و  ،كات العامل علوية وسفلية وأشخاصهحبر  متكلما بأمره وهنيه بصرياً 
عن العيوب والنقائص  بنعوت اجلالل منزها ضمائرهم وأسرارهم ،موصوفا بصفات الكمال منعوتاً 

؛ ك من اخلوف منه والبعد عن معاصيهوما يثمره ذل ، يدعوه إىل تعظيم اخلالق العظيمأال ؛(5)واملثال "
 إذ كل عظيم خيشى من خمالفة أمره والوقوع يف هنيه فكيف بأعظم عظيم جل وعال.

م حكيم عدل ال يظلم عليومن أجل آثار معرفة األمساء  احلسىن ) الرضا (، فمن عرف اهلل  خامساً:
أحًدا رضي وصِّب، وعلم أن املكروهات اليت تصيبه واحملن اليت تنزل به فيها ضروب من املصاحل واملنافع 

                                                           

 .4يب: مرجع سابق،صهانظر: و  (1)
َقَبة،( 2) ا ويف فالن مناقب مجيلة : أي أخالق هلكرمي املناقب من النجدات وغري  هإن :يقال نقبة :كرم الفعل،املو  املناقب: مجع َمن ْ

) الناشر: دار  ر القاموس،هحسنة.انظر: املرتضى الزبيدي :حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين ، تاج العروس من جوا
 (.186/ 1داية(، ص)اهل

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال  ،ناصرانظر: السعدي: عبد الرمحن بن  (3)
 (.343/  1)م(، ص 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط

 ( "بتصرف".285/  1ص )، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،مرجع سابق ،انظر: ابن القيم (2)
)بريوت: املكتبة 1ط ،بكر أيوب، روضة احملبني ونزهة املشتاقني،ت: مسري ربابأيب ، حممد بن انظر: ابن القيم (6)

 (.215/  1ص )  م(، 2111- ه 1221العصرية،

انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي،  (5)
 (.122/  1ص ) م(،1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ط
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اليت ال يبلغها علمه؛ لكنها هي مقتضى علم اهلل تعاىل وحكمته فيطمئن ويسكن إىل ربه، ويفوض 
ن الرضا من مجلة مثرات املعرفة، فإذا عرفته إ"-رمحه اهلل تعاىل -(1)أمره إليه، يقول اإلمام ابن اجلوزي

رضيت بقضائه، وقد جيري يف ضمن القضاء مرارات جيد بعض طعمها الراضي،أما العارف فتقل عنده 
 .(2)املرارات لقوة حالوة املعرفة،فإذا ترقى باملعرفة إىل احملبة، صارت مرارة األقدار حالوة" 

منه، يقول  (احلياء)و ،تزرع يف القلب األدب مع اهلل سادساً:من آثار معرفة أمساء اهلل احلسىن 
" وال يستقيم ألحد قط األدب مع اهلل إال بثالثة أشياء: معرفته -رمحه اهلل تعاىل-اإلمام ابن القيم 

بأمسائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه وما حيب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول 
 .(3)واهلل املستعان" -االً علًما وعمالً وح -احلق

هذه آثار يسرية آثرُت أن أذكرها ،و إال فآثار أمساء اهلل احلسىن يف أعمال القلوب كثرية  وأخيرًا:
بتأثري أمساء اهلل احلسىن  ، إىل اإلميان مرتبطةندرك أن األعمال القلبية املوصلة متعددة ،وعلينا أنو ،

 .فيها
 

 

                                                           

ر، احملدث، املؤرخ ، شيخ اإلسالم عامل العراق.ولد سنة هابن اجلوزي،:( 1) و أبو الفرج الشيخ اإلمام، العالمة، احلافظ، املفسر
 هإىل أن مات. كان ذا حٍظ عظيم، وصيت بعيد يف الوعظ، حيضر جمالس هكثريًا من كتب  هم،كتب خبط1115=ه 618

مائة ألف. وقال : كتبت بأصبعي ألفي  هحضر يف بعض جمالس  وبعض اخللفاء، واألئمة والكِّباء، وقيل إهنامللوك، والوزراء 
مة: زاد املسري يف التفسري؛ جامع هامل هومن تصانيف·. جملد، وتاب على يدي مائة ألف، وأسلم على يدي عشرون ألًفا

 ، 13/31ج:   والهناية البداية:  يف ترمجته انظر)   م.1211=ه 618املسانيد؛ املغين يف علوم القرآن وغري ذلك تويف سنة 
 ( 3/11:    العلوم أجبد ، 3/121:  األعيان وفيات

/ 1)بريوت: دار الكتب العلمية(،) صيد اخلاطر، ، الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسنأيب انظر: ابن اجلوزي: (2)
 (."باختصار".21

وب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي، انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أي( 3)
 (.2/384ص) م(،1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ط
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  الفصل الثالث
 الحسنىاهلل اآلثار اإليمانية ألسماء                

 وفيه أربعة مباحث:                  
 اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى الدالة على المبحث األول:

 ذاته سبحانه.
 المبحث الثاني:اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى الدالة على 

 .الحكمةو  ،الخل ،والقدرة
 آلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى الدالة المبحث الثالث:ا

 على اإلنعام.
 .أسماء اهلل الحسنىفي المبحث الرابع: اإلعجاز العلمي              
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 تمهيد:
ويف هذا الفصل سأتناول اهلدف األساسي من البحث،وهو بيان اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن،من 

 مث ذكر آثارها ومثراهتا اليانعة اإلميانية يف القلوب،و اجلوارح. ،خالل عرض معانيها يف حق اهلل
 املبحث األول

 اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على ذاته سبحانه.
 المطلب األول : اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى الدالة على وجود اهلل تعالى.

،األول ،األخر،الظَّاهر، ؛مثل هذه األ هناك أمساء تدل على وجود اهلل  ،امللك، احلقَّ مساء:اهلل، الربَّ
 الباطن،وملعرفة اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على وجود اهلل تعاىل أختار منها :

  اسم الجاللة األعظماهللتبارك وتعالى 
إَِلَه ِإالَّ ُهوَ  اللَُّه اَل  :قوله منها  (1)(مرة2422)كتاب اهلل يف  هذا االسم  ورد      

(2). 
 المعنى اللغوي: 

 )اهلل( أصله )اإلله( ،واإلله يف لغة العرب، أطلق ملعاٍن أربعة هي:
َماِء إَِلٌه َويف اأْلَْرِض إَِلٌه  األول: املعبود ،قال تعاىل: َوُهَو الَِّذي يف السَّ

أي املعبود يف السماء (، 3)
 ،واملعبود يف األرض.

َواختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َآهِلًَة َلَعلَُّهْم يُ ْنَصُرونَ واملفزوع إليه : قال تعاىل: الثاين : امللتجأ 
،أي (2)

 ينصروهنم على األعداء، فكانت العرب تلجأ إىل آهلتها طلباً للنصرة.
لنَّاِس َوِمَن ا الثالث: احملبوب املعظم : وقد كانت العرب حتب آهلتها و تعظرمها وجتلُّها، قال تعاىل:

بُّونَ ُهْم َكُحبر اللَِّه َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا لِلَّهِ   . (6)َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَداًدا حيُِ

                                                           

 .33م(،ص2112 -ه 1223) األردن: دار النفائس ،  1احلسىن، ط هللاألشقر: عمر سليمان ، أمساء ا( 1)

 .266سورة البقرة ،آية: (2)
 .82رف،آية:(سورة الزخ3)
 .42سورة يس،آية:2))
 .  156(سورة البقرة ،آية :6)
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الرابع: الذي حتتار العقول فيه: أي: أنَّ )اإلله( حتتار فيه القلوب ، عند التفكر يف عظمته سبحانه ، 
 .(1)ظمته وتعجز عن بلوغ كنه جالله وع

  المعاني المتضمنة اسم الجاللة األعظماهللتبارك وتعالى 
هذا االسم اجلليل هو أعظم األمساء احلسىن ،و أعالها ،و أمجع ملعانيها ،تفرَّد اهلل به تبارك وتعاىل عن 

ي به،من غري مانع وال واز  ، (2)عمجيع العاملني ،وقد قبض اهلل تعاىل أفئدة اجلاهلني وألسنتهم عن التسمَّ
َماَواِت َواأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنَّ اللَّهُ قال تعاىل: َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السَّ

(3)   . 
ُه ويعبده(2): هو املألوه املعبود، ذو األلوهيَّة،والعبودية على خلقه أمجعنيو اهلل   ، وهو الذي يُؤهلر

ه ق ،يف السموات واألرض (6)كل املخلوقات وخوفاً  وخضوعاً، وتعظيماً، حمبًة، العباد: لوبوالذي تؤهلر
 .(5)وطمعاً ورجاءاً، وإجالاًل، وإكراًما 

واهلل عز شأنه هو اجلامع لصفات األلوهية وهي:صفات الكمال،واجلالل،واجلمال ،والعظمة،مع نفي  
ألنَّ له : هفيؤل ،ويُعبد ألجلها،  ،أن يُؤلهَ هي اليت يستحقُّ "؛وهذه الصفات اجلليلة  أضدادها عنه

رد ألنَّه املتفويؤله::ألنه املنفرد بالقيُّومية، والرُّبوبية، وامللك، والسلطان،ويؤله أوصاَف العظمة والكِّبياء،
                                                           

انظر: القرطيب: مشس الدين أيب عبد اهلل حممد،،األسىن يف شرح  أمساء اهلل احلسىن،ت: عرفان بن سليم حسونة،)بريوت:املكتبة (1)
 . (248)م(، ص2115-ه 1224العصرية،

 (.245،مرجع سابق،ص)انظر: القرطيب(2)

 .26ن،آية : سورة لقما( 3)
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال  ،( انظر: السعدي: عبد الرمحن بن ناصر2)

 (. 6/521م(، ص) 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط
- ه 1221لرسالة،)مؤسسة ا1ت: أمحد حممد شاكر،ط ،ر، جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطِّبي : حممد بن جري (6)

 (.123-1/122ص) م(، 2111
)الدمام: دار 2جرتني وباب السعادتني،ت: عمر بن حممود أبو عمر طانظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، طريق اهل (5)

شام عبد العزيز هت: ،بدائع الفوائدحممد بن أيب بكر أيوب،  ابن القيم ، ،118ص  م(،1112 – ه 1212ابن القيم،
.، ابن القيم: حممد بن أيب بكر 2/212 ص(،م1115 -ه 1215مكتبة نزار مصطفى الباز، -،)مكة املكرمة1عطا،ط

 أيوب الزرعي، شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل،ت: حممد بدر الدين أبو فراس النعساين احلليب،
 -، )بريوت2مد بن أيب بكر أيوب، الفوائد ، ط ، حم. ابن القيم1/211م(،ص  1148 – ه  1318)بريوت :دار الفكر،

 .213م(، ص 1143-ه 1313دار الكتب العلمية،



 الطالبة/ رباب نجيب –يمانية ألسماء الله الحسنى اآلثار اإل

 

 

66 

:ألنه احمليط بكل شيٍء علماً، ويؤله،مجيع خلقه الباطنة إىلو  عم الظاهرةبالرمحة،وإيصال النر 
:ألنه املتفرُد بالغىن املطلق التام من مجيع ويؤله وحكماً،وحكمًة،وإحساناً،ورمحة،وقدرة،وعزة ،وقهراً،

وأعظم مفتقٌر إليه يف حاجاته كلها ؛كما أن ماسواه مفتقٌر إليه على الدوام من مجيع الوجوه،الوجوه ،
فاأللوهية تتضمن مجيع األمساء احلسىن، احلاجات هي:افتقاره إىل عبادته وحده،والتأله له وحده،

 .كما سيأيت  (1)من قال:إن)اهلل(هو االسم األعظم" والصفات العلى،وهبذا احتجَّ 
 :آثار اإليمان بهذا االسم العظيم وموجباته 

إذا عرف املؤمن معىن هذا االسم العظيم وما يستلزم من األمساء احلسىن والصفات العلى هلل تعاىل فإنه 
 جليلة من أمهها:ة يطبع يف القلب معاين عظيمة وآثار إمياني

 :والمحبة التعبدمن    قِّهبحالقيام أواًل: 
من التعُبد، الذي  هعندما يعلم املؤمن أن اهلل تعاىل متَّصٌف هبذا االسم العظيم، ينبغي له أن يقوم حبقر 

، وال أهنأ، وال أنعم  هو كمال احلب، مع كمال الذل والتعظيم، الذي ال شيء أطيب للعبد ،وال ألذَّ
 ، والسعي يف مرضاته واخلشوع واخلضوع له ظاهرًا وباطناً،ذكره ودوام لقلبه وعيشه،من حمبته تعاىل،

:)ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان: أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن قولهل
وهذا هو . (2)حيب املرء ال حيبه إال هلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار(

ُت له غناه باإلله احلق وصار من أغىن  بد بدونه "ومن كان كذلك فقدالكمال الذي ال أكمل للع
 .(3)العباد"

 ثانياً:كمال التأله لإلله الح :
                                                           

) 1، فتح الرحيم امللك العالم ،ت:عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر، ط هللالسعدي،عبد الرمحن بن  ناصر بن عبد ا انظر: (1)
 .اختصار وتصرف""ب 21( ،صه 1221اململكة العربية السعودية: دار ابن اجلوزي ، 

(.، صحيح مسلم ،كتاب 12،15(، رقم احلديث:)1/12صحيح البخاري ،كتاب اإلميان، باب حالوة اإلميان،ص) (2)
 .142(، رقم احلديث:1/28نَّ وجد حالوة اإلميان،ص) اإلميان ،باب بيان خصال من اتصف هب

)الدمام: دار ابن 2عادتني،ت: عمر بن حممود أبو عمر طجرتني وباب الس انظر:ابن القيم:حممد بن أيب بكر أيوب، طريق اهل( 3)
مجع وترتيب : أمحد  احلسىن، هلل(، القيم: حممد بن أيب بكر أيوب،شرح أمساء ا81/  1م(،ص )1112 – ه 1212القيم،

احلسىن ،  هللر مقدم، اجلامع أمساء اه ، ما125-126ص م(،2115 -ه 1224رة: مكتبة الصفا، ه) القا1بن شعبان ،ط
 .66م(،ص2111-ه 1232 –يب ه) الكويت : مكتبة اإلمام الذ 8ط
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"فال يلتفت إىل ما سواه، وال يرجو، وال خياف إال وهو أن يكون مستغرق القلب واهلمة باهلل تعاىل،
 .(1)طل"إيَّاه ؛ألن كل ما سواه هالك وباطل إال به ونفسه أول هالك وبا

 آثار لبقية أسمائه الحسنى وصفاته العلى::اً ثالث
إن هذا االسم اجلليل ال حتصى مثراته،و ال تُعدُّ آثاره،ومتعلَّقاته،وذلك ألنه مستلزم جلميع األمساء  

والصفات فإن من آثار هذا االسم العظيم آثار بقية أمسائه سبحانه وصفاته، وكل أثر من آثار أمساء 
ته إن هو إال أثر هلذا االسم العظيم ومن موجباته،وآثاره املباركة الدنيوية، واألخروية وصفا - -اهلل 

 .(2)، الظاهرة، و الباطنة
 :اً:إجابة الدعاء باالسم األعظم )اهلل(رابع

هذا االسم العظيم جامع جلميع األمساء احلسىن ، والصفات العلى، دالٌّ عليها باإلمجال، فإذا 
( دعا به العبد ، فقا اتية (2)، فقد دعا بكلر أمسائه تعاىل احلسىن، وصفاته العلى(3)ل:)الّلُهمَّ ، الذَّ

 والفعليَّة.
تبني وتثبت هذا االسم األعظم ، الذي إذا وهنا نشري إىل بعض النصوص عن املصطفى 

 ُسئل به أعطى وإذا ُدعي به أجاب ،ومن هذه النصوص ما يلي:
مسع رجاًل يقول: أن رسول اهلل -رضي اهلل عنه - َصْيببِن احلُ  :حديث بريدة الحديث األول

اللهم إين أسألك ،أين أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت، األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد، ومل 

                                                           

 ت: عرفان بن سليم حسونة، احلسىن، هللأمساء اهلل حممد،،األسىن يف شرح مشس الدين أيب عبد ا :انظر: القرطيب (1)
ة : مكتب) الكويت8هلل احلسىن، طر مقدم، اجلامع أمساء اه، ما121ص م(،2115-ه 1224 )بريوت:املكتبة العصرية،

 . بتصرف.66م(،ص2111- ه1232 –يب هاإلمام الذ
 .66ر مقدم، مرجع سابق ،صهانظر: ما  (2)
عبد  -ام يف فضل الصالة على حممد خري األنام،ت: شعيب األرناؤوط هابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، جالء األف( 3)

 (.114م(، ص)1184 – ه 1214)الكويت: دار العروبة،2ط القادر األرناؤوط،
انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي، ( 2)

 (.1/32م(،ص )1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ط
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يكن له كفواً أحد، فقال :))والذي نفسي بيده لقد سأل اهلل بامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب 
 .(1)وإذا سئل به أعطى((
يف املسجد ورجل قال :كنت جالسًا مع النيب  –رضي اهلل عنه –حديث أنس الحديث الثاني :

يصلي فقال :اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت ،املنان بديع السموات واألرض ،يا ذا 
أجاب  دعا اهلل بامسه األعظم الذي إذا دعي به: ((فقال النيب؛ اجلالل واإلكرام ،يا حي يا قيوم

 .(2)وإذا سئل به أعطى((
قال: ))اسم اهلل األعظم يف سور من القران  حديث أيب أمامه أن رسول اهلل الحديث الثالث:

 .(3)ثالث :يف البقرة ،و آل عمران ،وطه((
 ويرجح أن )اهلل( االسم األعظم أمور منها:

 . كما مرَّ سابقاً   مرة (2422أواًل: كثرة وروده يف القرآن الكرمي ، فقد ورد يف كتاب اهلل )
أن فيها اسم اهلل  ثانياً: أنه االسم الوحيد الذي ورد يف كل األحاديث اليت أخِّب الرسول 

 .(2)األعظم
                                                           

الة ،باب (، وأبو داود كتاب الص6/148)3622حديث  56،أبواب الدعوات ،باب  هأخرج احلديث الرتمذي يف سنت (1)
حديث  ،هلل األعظم،كتاب الدعاء باب :اسم ا هيف سنت جه(، وابن ما2/41)1213،1212:الدعاء ،حديث 

  وهل ه (، وقال :صحيح على شرط الشيخني ومل خير جا1/612كتاب الدعاء )  ه(، واحلاكم يف مستدرك2/1254)3864
 د صحيح على شرط مسلم.ه شا

كتاب الصالة باب   نه(، وأبو داود يف سن3/62عد الذكر)و ،باب الدعاء بهتاب السك  هالنسائي يف سنت هاحلديث أخرج (2)
( وذكر اسم )احلنان(، وابن حبان كتاب األدعية 3/121،168،226) هوأمحد يف مسند (،2/41)1216:الدعاء ،حديث

و  هوصحح (،1/613كتاب الدعاء )  ه،واحلاكم يف مستدرك612موارد ،ص 2382تعاىل حديث  هللباب: الدعاء بأمساء ا
 يب.ه الذ هوافق

(واحلاكم يف املستدرك 2/1254)3865األعظم حديث  هللكتاب الدعاء ،باب: اسم ا  نهأخرج احلديث ابن ماجة يف سن (3)
،) بريوت: دار صادر 1(، الطحاوي : أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة ، مشكل اآلثار ، ط1/616،كتاب الدعاء )

األلباين: حممد ناصر الدين بن احلاج نوح،السلسلة الصحيحة لأللباين ،) املكتب  هحح(. وص53/ 1(، ) ه 1333،
 .425( رقم احلديث2/382(،)ه 1216-اإلسالمي 

ولنفس .( 33م( ،) ص1111-ه 1211) األردن: دار النفائس ،  12، ط هللانظر: األشقر: عمر سليمان ، العقيدة يف ا( 2)
 .33م(،ص2112 -ه 1223) األردن: دار النفائس ،  1طاحلسىن،  هللأمساء ااملؤلف كتاب:
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 ثالثاً:أنَّ هذا االسم مل يطلق على غري اهلل تبارك وتعاىل حبال ، وال يتجرأ أحد على 
 .(1)ين هم أرذل الناس وأضلهمادعائه إال ما كان من قادة الضالل الكبار أمثال فرعون الذ

اسم )اهلل(  يدلُّ داللة الَعلم على اإلله احلّق، وهو يدلُّ عليه داللة جامعة جلميع األمساء أنَّ  رابعاً:
: الرمحن، الرحيم ،والقدوس ، األمساء احلسىن كلها إليه فيقال ، وهلذا تضاف(2)احلسىن اإلهلية األحدية

، و ال يقال )اهلل( من أمساء الرمحن،فدلَّ على أنه األصل مساء اهلل والسالم ،والعزيز،و احلكيم من أ
 .(3)يف أمساء اهلل تعاىل، وسائر األمساء مضافة إليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني: اآلثار اإليمانية ألسماء  اهلل الحسنى الدالة على حياته سبحانه.

                                                           

: أمحد بن علي بن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ت: أمحد بن علي بن حجر أبو ( انظر: ابن حجر العسقالين1)
 (.226/ 11(، ) ه 1341الفضل العسقالين الشافعي ) بريوت : دار املعرفة ، 

 -ه 1212) األردن: دار النفائس ،  2ل السنة واجلماعة ، طهيف معتقد أ هوصفات هللا ، أمساءانظر: األشقر: عمر سليمان( 2)
 .11م(، ص:1112

انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي، ( 3)
/ 11، مرجع سابق ،ص)نظر: ابن حجر العسقالين(وا1/33ص)م(،1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ط

223.) 
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مساء اهلل أ،وكل اسم من احليُّ ،القيوم ي ؛وهذه األمساء: امس هناك أمساء تدل على صفة احلياة هلل 
  لكونه يتوقف على صفة احلياة فهو يف احلقيقة يدل عليها،ولبيان اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل

 احلسىن الدالة على حياته سبحانه أقف مع امسي احلي، القيوم: 
  اهلل  القيوم -الحي جل جالله 

تب  ارك وتع  اىل: قول  ه  منه  ا مواض  يع ثالث  ة يف مع  اً  مقرتن  ني ج  لعزو  اهلل كت  اب يف االمس  ان ه  ذان ورد   
 اللَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم

َوَعنَ ِت اْلُوُج وُه لِْلَح ير اْلَقيُّ وِم   - :-قوله، و (1)
 امس ه وورد ؛(2)

ْل َعَلى : قوله منها  مرتني (القيوم) عن منفصال (احلي) تعاىل احلَْير الَِّذي اَل مَيُوتُ  َوتَ وَكَّ
(3 )، 

: ))اللَّهم لك أسلمت، وبك ، وقوله (2): ))يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث((و يف دعاء النيب 
آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنب ت، وب ك خاص مت، أع وذ بعزت ك ال إل ه إال أن ت أن تض لين، أن ت 

 .(6)احلي الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتون((
 اللغوي:  المعنى 

ى املطر حيّاً ،ألنه به حياة األرض(5)احلي لغًة:نقيض امليت هذا ،و (4)، واحلياة :ِضدُّ املوت،و ُيسمَّ
االسم اجلليل لربنا العظيم ،يدل على كمال حياته تبارك وتعاىل، ومتامها من مجيع الوجوه واالعتبارات 

                                                           

 .266سورة البقرة،آية: ( 1)
 .111( سورة طه،آية: 2)

 .68(سورة الفرقان،آية:3)

األلباين يف صحيح الرتمذي   اه، وحسن3622(، رقم احلديث:631/  6،ص) 12سنن الرتمذي ، كتاب الدعوات ،باب: (2) 
(2415.) 

 :(،رقم احلديث8/81والدعاء والتوبة،باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل،ص)( صحيح مسلم،كتاب الذكر 6) 
(4142.) 

دار  -،) عمان  1انظر: الكردي، عبد احلميد راجح ، األمساء احلسىن يف القران الكرمي وآثارها الوجدانية والسلوكية،ط (5)  
 .211م(،ص2114-ه 1228املأمون للنشر،

م(، 1111 –ه  1211 –دار صادر  –)بريوت  1حممد بن مكرم، لسان العرب، )باب احلاء(، ط ( انظر: ابن منظور:4)
(، انظر أيضاً: ابن فارس: أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة )باب احلاء(، ت: عبد السالم 1146/ 2ص)

 (.2/122ه ( ، ص)1311 -دار الفكر-حممد هارون، )بريوت  
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ود موجود له حياة من ذاته لذاته،إال ،كما أفاد)أل( الذي يفيد االستغراق والشمول" فليس يف الوج
 .(1)اهلل جلَّ وعال وحده" 

، ويدبرها، رشيء ، فهو السيد الذي يسوس األمو القيوم لغًة :من ِصَيغ املبالغة يف القيام على الو 
بالرعاية، والعناية ،واحملافظة،ويأيت الفعل على معنيني:األول: القيام بالذات، والبقاء على 

 (. 2)امة الغري، واإلبقاء عليه، ألن غريه مفتقر إليهالوصف،والثاين:إق
 .معنى االسمين  في ح  اهلل تعالى 

 اهلل تبارك وتعاىل هو احليُّ الذي ال ميوت أبداً ،و هو القيوم القائم على كل شيء:
له  ، وكاملٌة يف أزماهنا ، فهو سبحانه حيٌّ ال أوَّلَ انه ذو احلياة الكاملة يف وجودهاأواًل: فهو سبح 

،و حياته سبحانه مل تسبق بعدم ،و ال يلحقها زوال وال فناء على (3)حبدٍّ ،و ال آخر له بأمد
 .(6)، كما ميوت كل من اختذ من دونه ربًا، ويبيد كل من ادَّعى من دونه إهلًا "(2)الدوام

  ،(5)كلَّ وقٍت وحنيٍ ثانياً: فمن كمال حياته ومتامها: أنه تعاىل كامل القدرة ، نافذ اإلرادة واملشيئة ،يف  
، واجلهل ميان ،"فبه حيت القلوب من الكفروهو تعاىل حيي النفوس واألرواح بنور العلم، واهلدى، واإل

 .(1)، والنُّكران" 

                                                           

الدين أيب عبد اهلل حممد،،األسىن يف شرح  أمساء اهلل احلسىن،ت: عرفان بن سليم  انظر: القرطيب: مشس 1))
 . (344م(، ص)2115-ه 1224حسونة،)بريوت:املكتبة العصرية،

األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف   ،(11/366انظر: ابن منظور: مرجع سابق،)باب القاف(، ص)( 2)
 .511مكتبة نزار مصطفى الباز(، ص   -البحوث والدراسات، )مكة املكرمةغريب القرآن، ت: مركز 

 1221)بريوت: مؤسسة الرسالة، 1، حممد بن جرير ، جامع البيان يف تأويل القرآن ،ت: أمحد حممد شاكر،طانظر: الطِّبي (3)
 (.6/385) ص م(، 2111 - ه 

 .83م( ، ص:2111-ه 1232 –ه يبيت : مكتبة اإلمام الذ) الكو  8، طهلل احلسىنر مقدم، اجلامع أمساء اهانظر: ما( 2)
) 6ط احلسىن، هللج األمسى يف شرح أمساء اهالنجدي: حممد احلمود، الن (.،3/111ص) مرجع سابق، ،انظر: الطِّبي (6)

 (.51) ص (،ه 1223يب، هالكويت: مكتبة اإلمام الذ
(،  ه 1212)دار املأمون للرتاث ، 1د بن يوسف الدقاق ،طأمح :الدعاء، ت ، شأنر: اخلطايب: محد بن حممد البسيتانظ( 5)

مكتبة نزار  -،)مكة املكرمة1شام عبد العزيز عطا،طهبدائع الفوائد ،ت: ،حممد بن أيب بكر بن أيوب (.،ابن القيم:81ص)
 (.541/ 2م(،ص ) 1115 -ه 1215مصطفى الباز،
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 ،وم، وال سهو ،وال غفل ٌة وال عج زٌ ثالثاً:ومن كماهلا: أن حياته سبحانه تستلزم أن ال تأخذه سنة وال ن
: ))إنَّ اهلل وقال  ، (2)اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَ ْوٌم  ، قال سبحانه حوالو ال موٌت بأير حاٍل من األ

 .(3)ال ينام وال ينبغي له أن ينام((
من الوج وه،  ، ال بغريه أزالً و أبداً، فلم حيتج إىل أحد بوجهٍ (2)وهو قيوم:أي القائم بنفسه مطلقاً  رابعاً:

 .(6)لكمال غناه وقدرته
القائم على مجيع العوامل، العلوية والسفلية، ومن فيهما من املخلوقات،واجلمادات،يف مجيع خامساً:وهو قيوم:

أحواهلم: بتدبريهم،و أرزاقهم ،وحفظهم،ويف مجيع شؤوهنم بالعناية والرعاية ،و إمدادها بكلر ما فيه بقاؤها ، 
لر نَ ْفٍس مبَا َكَسَبتْ أََفَمْن ُهَو قَائٌِم َعَلى كُ وصالحها يف كل وقت وحني ، قال عزَّ شأنه:

ويف دعاء  (5)
يف صالة الليل: ))اللهم ربنا لك احلمد أنت قيم السموات واألرض و لك احلمد أنت رب  املصطفى

نٌة جلميع صفات الكمال، مستلزمة هلا، وصفة (4)السماوات واألرض ومن فيهن((  ، "فإنَّ صفة احلياة متضمر

                                                                                                                                                                                     

ييب، د.موسى بن عبد العزيز هالو  هللحيد،ت:د.حممد بن عبد احممد بن إسحاق،كتاب التو  هلل: أيب عبد اهانظر: ابن مند( 1)
 (.2/82م(،ص)2114-ه 1228دي النبوي للنشر و التوزيع،)مصر:دار اهل1الغصن،ط

 .266سورة البقرة ،آية:  ( 2)
 .256(،رقم احلديث:1/111،ص)«ال ينام  هللإن ا» السالم  هعلي ه، باب يف قول( صحيح مسلم،كتاب اإلميان3)
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال  ،السعدي: عبد الرمحن بن ناصر ر:انظ( 2)

 (.6/313م(، ص) 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط
مكتبة نزار  -،)مكة املكرمة1شام عبد العزيز عطا،طه، حممد بن أيب بكر أيوب، بدائع الفوائد ،ت:( انظر: ابن القيم6)

 (.2/211م(،ص) 1115 -ه 1215طفى الباز،مص
 .33سورة الرعد،آية : ( 5)
(، رقم 2411/  5،ص )﴾ا ناظرة يومئذ ناضرة . إىل رهب هوجو  ﴿تعاىل  هللقول ا :( صحيح البخاري ،كتاب التوحيد، باب4)

احلديث: (، رقم 2/182،ص)هالدعاء يف صالة الليل وقيام :.صحيح مسلم ،كتاب املسافرين، باب4112 احلديث:
1822. 
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، فتضمن هذان االمسان الكرميان معاين أمسائه وصفاته وأفعاله، (1)فعال"الَقيُّومية متضمنة جلميع صفات األ
 (2)وهلذا قيل: إن )احلي القيوم( هو االسم األعظم.

 :آثار اإليمان بهذين االسمين العظيمين 
ومن  ،نه البد أن يؤثر يف قلبه وجوارحهالقيوم ،وإميانه به ،فإ -من خالل فهم املسلم ملعىن امسي احلي 

 ثار:هذه اآل
 مال المحبة والعبادة للحي القيوم:كأواًل:

إن هذان االمسان يورث املؤمن من كمال العبادة ،واإلميان، واليقني؛اليت من أعظمها احملبة الكاملة 
له،واإلكثار من ذكره ،وليعلم أن" ذكر اهلل سبحانه وتعاىل وحمبته وطاعته واإلقبال عليه ضامن ألطيب 

واإلعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل باحلياة املنغصة واملعيشة الضنك يف  احلياة يف الدنيا واآلخرة
َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ لَُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوحَنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة .قال عز شأنه:(3)الدنيا واآلخرة"

أَْعَمى
(2). 

 الحي القيوم:ثانياً:التوكل على 
ص العبادة له وحده سبحانه والثقة به دون كل شيء، وإخال --وتفويض األمور إليه

فال يطمع يف  ،نه بأدىن شيء، والصِّب على البالءوالقناعة م االستعانة به واالعتصام حببله،و  ،وتعاىل

                                                           

: مؤسسة الرسالة، الكويت: )بريوت 24هدي خري العباد ،طانظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر بن أيوب ،زاد املعاد يف  (1)
 ( .2/212م (،ص )1112/ ه 1216مكتبة املنار اإلسالمية ،

هييب، د.موسى بن الو  هلل.حممد بن عبد احممد بن إسحاق،كتاب التوحيد،ت:د هلل: أيب عبد اهابن مندانظر املعاين السابقة: ( 2)
(.، الطِّبي : حممد بن 2/82م(،ص)2114-ه 1228دي النبوي للنشر و التوزيع،)مصر:دار اهل1العزيز الغصن،طعبد
 ص م(، 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1ت: أمحد حممد شاكر،ط ،ر، جامع البيان يف تأويل القرآنجري

) 2جرتني وباب السعادتني،ت: عمر بن حممود أبو عمر،طن أيب بكر أيوب، طريق اهل(.،أيضاً: ابن القيم: حممد ب6/388)
 الشوكاين:حممد بن حممد ، فتح القدير،ت: عبد الرمحن عمرية، ،(232ص) م(،1112 -ه  1212الدمام: دار ابن القيم،

 (.521(.، السعدي : مرجع سابق،ص)1326(،ص)1114-ه 1218)املنصورة:دار الوفاء،2ط
ر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي، انظ (3)

 .(261/  3) م(، ص1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ط

 .122( سورة طه،آية: 2)
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، وال يرجو إال إيّاه، وال يشهد يف العطاء إال املشيئة، وال يرى يف املنع إال حكمته،و ال يعاين يف سواه
 ليه،إالفقري  تعاىل هلل املربوب الضعيف باملخلوق التعلق وقطع،(1)البسط ،إال قدرته و قيُّوميَّتهالقبض و 
ْل َعَلى احلَْير الَِّذي اَل مَيُوُت َوَسبرْح حِبَْمِدِه :سبحانه يقول اهلل َوتَ وَكَّ

(2). 
 ثالثاً: الدعاء بهما سبٌب في إجابته:

، والعبد دائم االفتقار خلالقه روحها ورحياهناهو و (3)(دةإن الدعاء هو العبا:) يقول املصطفى 
هبما قبل  ومواله،واملؤمن إذا أيقن واستشعر يف قلبه معاين هذين االمسني العظيمني ،وذكر اهلل 

، وأخلص يف دعائه،ءه،بشرط أن يكون قد أطاب مطعمهفإن اهلل يستجيب له دعا؛الدعاء وبعد 
ملستغيث هبما مستغيث بكل اسم من أمساء )الرب( تعاىل وبكل صفة ألن ا؛ (2) وكان موقناً باإلجابة

ومها (5)إذا حزبه )أمهَّه( أمٌر قال :))يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث(( ،و قد كان (6)من صفاته
))من قال استغفر اهلل الذي ال إله إال هو  سبٌب يف تكفري الذنوب ، والسيئات العظام ، قال 

 .(4)يه غفر له وإن كان فر من الزحف((احلي القيوم وأتوب إل
 رابعاً: طلب الهداية التي هي حياة القلوب:

                                                           

-ه 1232 –يب هام الذ) الكويت : مكتبة اإلم 8احلسىن ، ط هللر مقدم، اجلامع أمساء اهانظر: ما (1)
 .11"بتصرف"م(ص2111

 .68سورة الفرقان،آية: ( 2)
ه ابن صحيح، وصحح ه،وقال: إسناد1321(، رقم احلديث :211/  6) ،الدعاء :صحيح أيب داود ،كتاب الصالة، باب (3)

 ،:فضل الدعاءلإلمام البخاري،باب  يف كتاب صحيح األدب املفرد األلباين: ه، وأوردهيب، واحلاكم والذ(884حبان )
 (.412/663،رقم احلديث:)1/261ص:

 م(،2111-ه  1221دار املنار للنشر والتوزيع، :هرة)القا ،هاا و أسرار هاحلسىن آثار  هللأمساء ا ،انظر: حممد:أبو بكر إمساعيل (2)
 .261ص

مكتبة نزار  -املكرمة ،)مكة1شام عبد العزيز عطا،طهبدائع الفوائد ،ت:حممد بن أيب بكر أيوب،  ،ابن القيمانظر:  (6)
 (.2/211) ص(،م1115 -ه 1215مصطفى الباز،

 .3622(، رقم احلديث:631/  6ص) ،12الرتمذي، كتاب الدعوات ،باب: سنن (5)
: . قال الشيخ األلباين3644احلديث:(، رقم 658/  6ص ) : يف دعاء الضيف،كتاب الدعوات، باب سنن الرتمذي، (4)

 صحيح.
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العلوم ،واإلميان واملعارف، وهذا ُكُله يبني أن من آثار اسم اهلل عز  أنواعالقلب من وما يفتح على 
 .(1)وجل )احلّي( أنه حيي األرض امليتة ،واألجساد البالية، والقلوب امليتة، واملريضة 

 ساً:إيثار الحياة الدائمة على الفانية:خام
من العمر فال بد له من الرحيل ، أما احلياة الدائمة اليت يف هذه احلياة الدنيا العبد ُمِنح مهما 

يهبها )احلي القيوم( لعباده املؤمنني فهي يف الدار اآلخرة يف جنات النعيم، واليقني بذلك يدفع بالعبد 
 ل لدار اآلخرة بعمل الطاعات ، واجتناب املعاصي لنيل رضا ربه لالستعداد لساعة الرحيل والعم

هو الذي يهب أهل اجلنة احلياة الدائمة الباقية  - -واهلل  ،احلياة السرمدية يف جنات النعيميف 
اَر اآْلَِخَرَة هلََِي احْلَيَ َواُن َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمو اليت ال تفىن وال تبيد، قال سبحانه:  ، فحياة (2)َن َوِإن الدَّ

، "فاحلي حقيقة إمنا هو من جاور الرفيق األعلى، (3)أهل اجلنة دائمة بإدامة اهلل )احلي القيوم( هلا
 .(2)وينعم يف احلياة اهلنيئة برؤية اهلل تعاىل "

 
 سادساً: محبة الجهاد في سبيل الحي القيوم:

يف سبيل اهلل احلي القيوم ، الذي وعد من أقبل ومن  أعظم آثار اإلميان باحلي القيوم أن يعشق املسلم اجلهاد 
عليه جماهداً شهيدا يف سبيله ال يُكتب عليه اسم املوت، و انه يُعطى من معىن احلياة أمجلها،و أدومها ،قال 

َواَل تَ ُقولُوا لَِمْن يُ ْقَتُل يف َسبِيِل اللَِّه أَْموَاٌت بَْل أَْحيَاءٌ َوَلِكْن اَل َتْشُعُرونَ تعاىل :
(6). 

 المطلب الثالث: اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى الدالة على تنزيه اهلل ووحدانيته سبحانه .

                                                           

ية يف شرح العقيدة الواسطية،ت: عادل بن حممد مرسي هصاحل بن عبد العزيز آل الشيخ، الآللئ الب خ:انظر: صاحل آل الشي (1)
 ذا االسم.هتوسع مجيٌل يف آثار  هول(.234-1/232م(،ص ) 2111/  ه  1231)الرياض: دار العاصمة ، 1رفاعي، ط 

 .52سورة العنكبوت،آية: ( 2)
 1،ط " احلسىن اهلل ألمساء والسلوكية اإلميانية لآلثار تربوية دراسة هبا فادعوه احلسىن اءاألمس وهلل، "اجلليل عبدالعزيز انظر: (3)

 ."بتصرف  ("113ص)ه(،1221 ، طيبة دار)

  ت: عرفان بن سليم حسونة، احلسىن، هللاألسىن يف شرح أمساء ا ،هلل حممدمشس الدين أيب عبد ا: انظر: القرطيب (2)
 (.313م(،ص) 2115-ه 1224)بريوت:املكتبة  العصرية،

 .162سورة البقرة ،آية:  (6)



 الطالبة/ رباب نجيب –يمانية ألسماء الله الحسنى اآلثار اإل

 

 

76 

؛مثل هذه األمساء:الواحد، األحد،الصَّمد  هناك أمساء تدل على تنزيه اهلل ووحدانيته 
الم،الغين،الكبري،املتعال،القدو  انية ألمساء اهلل احلسىن املتكِّب،األعلى،العلي،وملعرفة اآلثار اإلمي ،س،السَّ

 أختار منها : الدالة على تنزيه اهلل ووحدانيته سبحانه
  اهللالواحد، األحد جل جالله 

( لِلَّ ِه اْلَواِح ِد اْلَقهَّ  ارِ تع اىل: )ِلَم ِن اْلُمْل ُك اْليَ  ْوَم  هل و قورد اس م اهلل )الواح د( يف ثنت ني وعش رين آي ًة،منها 
ك  ذلك ج  اء يف ،و(2)تع  اىل: )قُ  ْل ُه  َو اللَّ  ُه َأَح  ٌد  ( م  رة واح  دة يف قول  ه ،وأم  ا امسه)األح  د( فق  د ورد (1)

الس  نة يف قول  ه علي  ه الص  الة والس  الم ل  ذلك الرج  ل ال  ذي دع  ا هب  ذا ال  دعاء: "اللَّه  م إين أس  ألك ب  أين 
أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفًوا أح د"، فق ال 
الرسول عليه الصالة والسالم : )والذي نفسي بيده لقد سأل بامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب، 

 . (3)وإذا سئل به أعطى(
 
 
 :المعنى اللغوي 

الواحد لغًة :"اسم ملفتتح العدد، ويستخدم يف موضع اإلثبات ، وهو مبين علي انقطاع النظري ، وعوز 
 .(2)عه أحد،وهو من ال نظري له" املثل ، والواحد من بقي واحداً ليس م

                                                           

 . 5سورة غافر،آية:( 1)
 .1سورة اإلخالص،آية: ( 2)
 (، وأبو داود كتاب الصالة ،باب6/148)3622حديث  56،أبواب الدعوات ،باب  هأخرج احلديث الرتمذي يف سنت (3)

،حديث هلل األعظماسم ا :به،كتاب الدعاء بايف سنت هوابن ماج (،2/41)1213،1212:الدعاء ،حديث 
 هول هجال :صحيح على شرط الشيخني ومل خير (، وقا1/612كتاب الدعاء )  ه(، واحلاكم يف مستدرك2/1254)3864

 د صحيح على شرط مسلم.هشا
م(، 1111 –ه  1211 –دار صادر  –)بريوت  1انظر: ابن منظور: حممد بن مكرم، لسان العرب، )باب اهلمزة(، ط(2)

 .(3/26ص)
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وأما امسه األحد لغة:" اسم بين لنفي ما يذكر معه من العدد ،وهو الفرد الذي مل يزل وحده، ومل يكن 
ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد معه آخر، وأما قوله تعاىل: 

،فهو بدل من اهلل ألنَّ النكرة قد تبدل من  (1)
 .  (2)املعرفة"

 ي ح  اهلل تعالى.معنى الواحد األحد ف 
 ،وكذلك:(3)الواحد جل شأنه واحٌد يف ذاته و يف أمسائه ،وصفاته وأفعاله

ال  ذي احنص  رت في  ه األحدي  ة، فه  و األح  د املنف  رد بالكم  ال، ال  ذي ل  ه األمس  اء احلس  ىن، والص  فات :أوالً 
عزت  ه، وجِّبوت  ه، ، يف رمحت  ه وال يف (2)الكامل  ة العلي  ا، واألفع  ال املقدس  ة، ال  ذي ال نظ  ري ل  ه وال مثي  ل ل  ه

؛ لذا "فيجب عل ى العبي د توحي ده عق اًل، وق واًل،  (6)وملكه، وقدرته، ورزقه، وعلمه، وغريها من صفاته
 .(5)وعمالً بأن يعرتفوا بكماله املطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة"

د يف كمال أمسائه، فكلها حسىن لي ، فال أحس ن سوء، أو الشرس فيها اسم يتضمن الثانياً: الذي توحَّ
منها ، وال مِسيَّ له هبا، وليس هلا منتهى يف ع ددها ، وكماهل ا، وآث ار متعلقاهت ا "و م ن حس نها  أن اهلل 

  حيبها وحيب من حيبها وحيب من حيفظها وحيب من يبحث عن معانيه ا ،ويتعب د ل ه هب ا ق ال تع اىل
:  َِاَولِلَِّه األمْسَاُء احلُْْسىَن فَاْدُعوُه هب(4) (8).  

                                                           

 .1سورة اإلخالص،آية:(1)
 م(، 1111 –ه  1211 –دار صادر  –)بريوت  1ابن منظور: حممد بن مكرم، لسان العرب، )باب اهلمزة(، ط ( انظر :2)

 (.3/41ص)
 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ،نظر السعدي : عبد الرمحن بن ناصرا (3)

 (.1/556م(، ص) 2111- ه 1221لة،)مؤسسة الرسا1ط
 (.134/  1انظر: السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،مرجع سابق،ص )( 2)
 .231م(،ص 2112 -ه 1223) األردن: دار النفائس ،  1احلسىن، ط هللاألشقر: عمر سليمان ، أمساء ا انظر:(6)
،) اململكة العربية 2ب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار،طجة قلو انظر: السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، هب (5)

 .باختصار.156(،ص ه 1223السعودية : وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،
 .181سورة األعراف،آية:( 4)
ن ت: عبد الرمحن بن معال تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنا ،: عبد الرمحن بن ناصرانظر: السعدي (8)

 (.1/611م( ،ص) 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط
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ا أن  ه )األح  د م   مض  اد، وال من  ازع وال مغال  ب، فكثالث  اً:"املتفررد يف ربوبيت  ه ف  ال ش  ريك ل  ه يف ملك  ه، وال
الفرد( يف ذاته و إلوهيته وربوبيته وأمسائ ه وص فاته فه و املتف رد يف ملكوت ه ب أنواع التص رفات، م ن اإلجي اد 

 .(1)زاز واإلذالل،و اهلداية و اإلضالل"واخللق والرزق،واإلع،اإلماتةواإلعدام، واإلحياء و 
اإلله املعبود احلق الذي يستحق العبادة حبقٍّ دون سواه، وك ل م ن عب د مع ه  رابعاً:املتفررد يف ألوهيَّته،فهو

َ  ا ُه  َو إِلَ  ٌه َواِح  ٌد إهلً  ا آخ  ر ي  دعوه، ويس  تعني ب  ه، فق  د أش  رك غ  ريه مع  ه يف ألوهيت  ه ، ق  ال تع  اىل : قُ  ْل ِإمنَّ
 بَرِيٌء ممَّا ُتْشرُِكوَن َوِإنَّيِن 

قد وردت أحاديث صحيحة يف السنة حتث على األذك ار ال يت فيه ا و ؛ (3) (2)
توحيده سبحانه ال شريك له، ومن أفضلها، وأعظمها، ما قال فيه النيب عليه الصالة والس الم: ))خ ري 

هلل وح ده ال ش ريك ل ه املل ك الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا و النبيون من قبلي: ال إل ه إال ا
 . (2)وله احلمد وهو على كل شيء قدير(( 

 :آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين 
 هبذين االمسني الكرميني آثار إميانية جيدها املؤمن يف قلبه،منها: إن لإلميان

التفكر في مظاهر وحدانية اهلل في الكون::أوالً   
،فنعيش مع آيات اهلل يف السماوات واألرض من شجر  ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وحجر ودواب، ونتفكر فيها ونثبت بعقولنا من خالهلا أن خالقها هو اهلل الواحد،فمثالً إذا نظرنا إىل 
الشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار وإىل دقة نظامها،فإذا كان هناك إله مع اهلل فهل ميكن أن يسري 

اضطراب وخلل..من هنا علينا أن ندرك أمهية عبادة التفكر يف ملكوت بنظام واحد؟! أم سيحدث 
السماوات واألرض وربطها بالقرآن واالستدالل من خالهلا على اهلل الواحد لتكون الثمار:يقيناً يف 

                                                           

ت: عمر بن حممود أبو  انظر: احلكمي: حافظ بن أمحد، معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول،( 1)
 هللن ، أمساء ا(.، و أيضاً: األشقر: عمر سليما1/135ص) م(،1111 -ه  1211)الدمام: دار ابن القيم،1عمر،ط

 .231م(،ص 2112 -ه 1223) األردن: دار النفائس ،  1احلسىن، ط
 .11سورة األنعام،آية: (2)
 . "بتصرف".232انظر: األشقر،مرجع سابق،ص( 3)

 . قال الشيخ األلباين : حسن. 3686،رقم احلديث:6/642( سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،باب الدعاء يوم عرفة،ص2)
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ِإنَّ  قال تعاىل: (1)العقل، وإمياناً يف القلب يصل بالعبد إىل مرحلة اإلحسان بأن يعبد اهلل كأنه يراه
َماَواِت َواأْلَْرِض آَلَيَاٍت لِْلُمْؤِمِننَي يف  َويف َخْلِقُكْم َوَما يَ ُبثُّ ِمْن َدابٍَّة َآيَاٌت لَِقْوٍم يُوِقُنونَ  (3)السَّ

(2). 
 ثانياً: اإلخالص هلل تعالى بالعبودية الظاهرة و الباطنة:

، ينبغي له أن يوحد ربه تعاىل عندما يدرك املؤمن بأحديته تعاىل، ووحدانيَّته يف الوجود على اإلطالق 
"فإذا عرفت هذا فاعلم أن  (3) يف حمبته،وخوفه،ورجائه، ودعائه، ويف كل عبادته ،يف ظاهره وباطنه

حاجة العبد إىل أن يعبد اهلل وحده ال يشرك به شيئا يف حمبته وال يف خوفه وال يف رجائه وال يف التوكل 
 إىل نورها، بل ليس هلذه احلاجة نظري تقاس به، فإن عليه، أعظم من حاجة اجلسد إىل روحه ،والعني

 .(2)حقيقة العبد روحه وقلبه، وال صالح هلا إال بإالهها الذي ال إله إال هو"
ورد شبهات أعدائه: ،: الدفاع عن اإلسالم اً ثالث  

إن اإلميان بالواحد األحد ،هلا أثر سلوكي يف حياة املؤمن ،بأنه يكون مقرًا بالوحدانية هلل 
سبحانه وتعاىل، مدافعًا عن اإلسالم يرد شبهات أعدائه، باحلكمة واملوعظة احلسنة، فإن مل جيد فهو 

 . (6)ال يسامل عدواً ، وال يلتجئ إليه، و ال يستعني به ، بل حياربه، لتكون كلمة اهلل هي العليا
 

 اً:التَّمي ز بمزية فردية في عصرك :رابع
مالئكته مبقام معلوم ،و أفرد كل ملك منهم بصفٍة إن اهلل سبحانه قد خص كل ملك من 

و أكرمهم هببة العلم و اإلميان،" فينبغي إن كانت لك -عليهم السالم-وميزة بعباده،وكذلك رسله 
 .(1)مهة أن تتميز يف عصرك مبزية يف العمل حىت تكون وحيد زمانك ،وفريد أقرانك"

                                                           

 ."باختصار".56م،ص2116-ه1225هلالىل، بناء اإلميان من خالل القرآن،)القاهرة:مؤسسة اقرأ للنشر،جمدى اانظر:( 1)
 .2،3( سورة اجلاثية،اآليتان 2)
 .158م( ،ص2111-ه 1232 –) الكويت : مكتبة اإلمام الذهيب  8انظر ماهر مقدم، اجلامع أمساء اهلل احلسىن، ط (3)
)الدمام: دار 2كر أيوب، طريق اهلجرتني وباب السعادتني،ت: عمر بن حممود أبو عمر ط( انظر: ابن القيم: حممد بن أيب ب2)

 (.1/11م(،ص)1112 –ه  1212ابن القيم،

دار  -،) عمان  1ا الوجدانية والسلوكية،طهانظر: الكردي، عبد احلميد راجح ، األمساء احلسىن يف القران الكرمي وآثار ( 6)
 .43صم(،2114-ه 1228املأمون للنشر،
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 سنى الدالة على ملكه سبحانه.لمطلب الرابع: اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحا
؛مثل هذه األمساء:امللك،املليك، املالك ،احلكم ، واحلاكم ،والفتاح  هناك أمساء تدل على ملكه 

 أختار منها : ولبيان اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على ملكه سبحانه
  اهللالملك،المليك،المالك جل وعال 

فَ تَ َعاىَل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ قوله تعاىل: ن مخس مرات منها ورد اسم)امللك ( يف القرآ
وورد اسم ،(2)

يِن تعاىل:  هلو ق)املالك(مرتني أحدمها  َماِلِك يَ ْوِم الدر
،وأما اسم )املليك(مل يرد إال مرة يف قوله (3)

يف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر  تعاىل: 
(2). 

 .(6)أخنع اسم عند اهلل رجل تسمى ملك األمالك؛ ال مالك إال اهلل(  : )إنو قال
يف استفتاح الصالة: )اللَّهم أنت امللك ال إله إال أنت، أنت ريب وأنا عبدك وجاء يف دعائه 

 .(5)ظلمت نفسي واعرتفت بذنيب( 
 :المعنى اللغوي 

ْلك:هو احتواء الشيء، والقدرة على االستبداديَّة، النافذ ا
ُ

 (.4)ألمر يف ملكه امل
الفرق بني هذه األمساء:أن املالك:هو صاحب امللك ،أو له ملكة الشيء، املتصرف بفعله، وامللك 

،واملليك : من صيغ املبالغة ،وهو املالك العظيم امللك، فهو اسم يدل (8)هو: املتصرف بفعله ،وأمره 

                                                                                                                                                                                     

 ت: عرفان بن سليم حسونة، احلسىن، هللاألسىن يف شرح  أمساء ا حممد،، هللمشس الدين أيب عبد ا :( انظر: القرطيب1)
 .138، صم(2115-ه 1224)بريوت:املكتبة العصرية،

 .112،آية: هسورة ط( 2)
 .3آية: سورة الفاحتة،( 3)
 .66، 62سورة القمر،اآليتان: ( 2)
 .6432، رقم احلديث:5/142،صباب حترمي التسمي مبلك األمالك ومبلك امللوكاب ،صحيح مسلم ،كتاب اآلد( 6)
 .1828، رقم احلديث:2/186،صهباب الدعاء ىف صالة الليل وقيامصحيح مسلم،كتاب صالة املسافرين،( 5)
 .(5/2255م(، ص)1111 –ه  1211 –دار صادر  –)بريوت  1ط، انظر: ابن منظور: حممد بن مكرم، لسان العرب(4)
مكتبة نزار مصطفى  -،)مكة املكرمة1انظر: ابن القيم:حممد بن أيب بكر، بدائع الفوائد ،ت:هشام عبد العزيز عطا،ط( 8)

 (.2/142م(،ص)1115 -ه 1215الباز،
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لشأن، والقهر، والفوقيَّة يف وصف امللكية على على العلور املطلق للملك يف ُملكه،وِمْلكيَّته، فله علوُّ ا
 .(2)، فهذا االسم يشمل معىن امللك، واملالك(1)الدوام،أزالً وأبداً 

 .معنى االسم  في ح  اهلل تعالى 
ة األمور كلها بيده، أزمَّ  له امللك كله، وله احلمد كله، :املالك املليك، امللك، هو سبحانهرك اهلل تبا

إليه، مستٍو على عرشه، فوق مجيع خلقه، الذي ال ملك فوقه وال شيء إال  ، ومردهاومصدرها منه
، متفردًا بتدبري اململكة، (2)املالك جلميع األشياء املتصرف فيها بال مبالغة وال مدافعة .وهو(3)دونه

يأمر وينهى، ومييت وحيي، و ، هني، وخيلق ويرزق، وُيكرم ويويرى، ويعطى ومينع، ويثيب ويعاقبيسمع 
ا، ويفكُّ عانيًا؛ ويق

ً
ر ويقضى، يغفر ذنًبا؛ ويُفرّج كربًا؛ ويكشف غًما، وينصر مظلوًما؛ ويأخذ ظامل در

ويُغين فقريًا، وجيِّب كسريًا؛ ويشفي مريًضا، ويُقيل عثرًة؛ ويسرت عورًة، ويُِعزُّ ذلياًل؛ ويُِذلُّ عزيزًا؛ ويُعطي 
ني الناس؛ ويرفع أقواًما ويضع آخرين، ويسوق سائالً، ويُذهب بدولٍة ويأيت بأخرى؛ ويداول األيام ب

رها قبل خلق السماوات واألرض خبمسني ألف عاٍم إىل مواقيتها؛ فال يتقدَّ  م شيٌء منها املقادير اليت قدَّ
ر  .عن وقته وال يتأخَّ

زعه هو املتصررف يف املمالك كلرها وحده؛ تصرُّف ملك قادٍر قاهٍر، عادٍل رحيم، تامُّ امللك؛ ال يُناو  
يف ملكه منازٌع؛ وال يُعارضه فيه معارٌض، فتصرُّفه يف اململكة دائٌر بني العدل واإلحسان؛ واحلكمة 

                                                           

انظر: القرطيب: مشس الدين أيب عبد اهلل حممد،،األسىن يف شرح  أمساء اهلل احلسىن،ت: عرفان بن سليم  1))
انظر أيضاً: اآللوسي، شهاب الدين حممود، روح  . (11/228م(، ص)2115-ه 1224كتبة العصرية،حسونة،)بريوت:امل

 (.1/113ه  ( ص)1218طبعة  –دار  الفكر  –املعاين، ) بريوت 
دار  –) بريوت  1الرازي: حممد بن عمر ، لوامع البينات يف األمساء والصفات، تعليق : طه عبد الرؤوف سعد ،ط(انظر: 2)

 .188صه (،  1212 -العريبالكتاب 
 1221)بريوت: مؤسسة الرسالة، 1ت: أمحد حممد شاكر،ط ،انظر: الطِّبي، حممد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن (3)

 .28/35ص م(، 2111 - ه 
للنشر )دار طيبة 2ن كثري: أبو الفداء إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم،ت: سامي بن حممد سالمة،طانظر: اب( 2)

 .2/323ص م(، 1111 - ه 1221والتوزيع،
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َفُسْبَحاَن الَِّذي ،(1)واملصلحة والرمحة؛ ال تتحرك ذرة يف ملكه إال بإذنه، وال تسقط ورقة إال بعلمه
بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلر َشْيٍء َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ 

(2)(3). 
 والمالك(:والمليك آثار اإليمان بأسمائه سبحانه )الملك ، 

فإذا كان ربنا سبحانه وتعاىل هو ملك امللوك، ال ينازعه فيه منازع ، وال يشاركه فيه مشارك ،فينبغي 
 منها ما يأيت: إميانية جليلة أن يثمر ذلك يف قلب العبد، آثار

 :الح ِّ  لملكِ لأواًل:تحقي  العبودية 
لك اسٌم يهز املشاعر الوجدانية ويأخذ مبجامع القلوب الزكية، وميلك على كل نفس مؤمنة إن اسم امل

حسها وأنسها ،فتخشع لعظمته وختضع جلِّبوته ،وتلوذ  جبالله وعزته ،وتطمع يف كرمه و رمحته ، 
هذه النفوس املؤمنة بني اخلوف والرجاء ضارعة مستجيبة، صابرة شاكرة ، راضية  فتتقلب

 لمها أن امللك احلقَّ مع جِّبوته رحيم بعباده،ومع استغنائه عنهم لطيف هبم، حيسن مستسلمة؛لع
 .(6)(2)إليهم وحيمد هلم ُحسن أفعاهلم و أقواهلم

"وإذا كان السم حيث يقول: افائدة لطيفة عن هذا -رمحه اهلل تعاىل -اإلمام ابن القيم وقد ذكر    
يف الشدائد سواه وال ملجأ لنا منه إال إليه وال معبود لنا  وحده هو ربنا ومالكنا و إالهنا فال مفزع لنا

غريه فال ينبغي أن يدعي وال خياف وال يرجى وال حيب سواه وال يذل لغريه وال خيضع لسواه وال يتوكل 

                                                           

انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل،ت: حممد بدر  (1)
بن (.،أيضاً: ابن القيم: حممد 1/221ص) م(، 1148 – ه  1318الدين أبو فراس النعساين احلليب،)بريوت :دار الفكر،

 – ه 1212)الدمام: دار ابن القيم،2جرتني وباب السعادتني،ت: عمر بن حممود أبو عمر طأيب بكر أيوب، طريق اهل
 .221، 228م(،ص1112

 .83سورة يس،آية :  (2)
وانظر  .141م(،ص2111-ه 1232 –يب ه) الكويت : مكتبة اإلمام الذ 8احلسىن ، ط هللرمقدم، اجلامع أمساء اهانظر:ما(3)

 1،ط " احلسىن اهلل ألمساء والسلوكية اإلميانية لآلثار تربوية دراسة هبا فادعوه احلسىن األمساء وهلل، "اجلليل عبدالعزيز :أيضاً 
 ."بتصرف" (351- 361ص ) ه(،1221 ، طيبة دار)

 م( ،2111 -ه 1221رة: دار املنار،ه )القا1ا ،طها و أسرار هاحلسىن آثار  هللانظر: حممد، بكر إمساعيل ، أمساء ا (2)
 .بتصرف.23ص

 .355ص . "بتصرف مرجع سابق،"عبد العزيز بن اجلليرل،انظر: (6)
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إال عليه ؛ألن من ترجوه وختافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومويل شأنك 
أو ،سواه أو تكون مملوكه وعبده احلق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه وهو ربك فال رب

يكون معبودك وإهلك الذي ال تستغين عنه طرفة عني بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إىل حياتك 
وروحك وهو اإلله احلق إله الناس الذي ال إله هلم سواه فمن كان رهبم وملكهم وإهلهم فهم جديرون 

 تعيذوا بغريه وال يستنصروا بسواه وال يلجئوا إىل غري محاة فهو كافيهم وحسبهمأن ال يس
 .(1)وناصرهم"

 المملوك لمالِك الملوِك:من تواضع ال ثانياً:
ه منزلة أن ينزل نفس هو امللك احلقُّ املبني وحده ال شريك له، ُحقَّ ملن علم أن اهلل 

، وأن (2)حدانيته مبا أظهر من ملكه وقدرتهستدل على و ، وياململوك هو ملالك امللوك، وجبار اجلبابرة
موهبة له من املالك احلقيقي هلا ،ولذا فإن اهلل إمنا هو ملك ناقص،وعارية مؤقتة،يتيقن أن ما عنده 

: )إن أخنع اسم عند اهلل رجل تسمى ملك األمالك؛ ال مالك قاليبغض من تسمى مبلك امللوك ،
 .(3)إال اهلل(

ملا كان من مقتضى امسه سبحانه )امللك( ملكه خلزائن عبد بربه سبحانه في طلب رزقه:ثالثاً: تعل  ال
السماوات واألرض، وتفرده سبحانه برزق العباد، وأن خزائنه مألى ال تنضب، فإن اليقني هبذا يثمر 
يف قلب العبد تعلقه بربه سبحانه يف طلب رزقه واطمئنانه إىل ما كتب اهلل تعاىل له مع أخذه 

َوَما ِمْن َدابٍَّة يف سباب اليت أمر اهلل تعاىل هبا يف طلب الرزق مع عدم تعلقه هبا؛قال اهلل تعاىل:باأل
اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه رِْزقُ َها َويَ ْعَلُم ُمْستَ َقرََّها َوُمْستَ ْوَدَعَها ُكلٌّ يف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 

(2)(6). 

                                                           

مكتبة نزار  -،)مكة املكرمة1شام عبد العزيز عطا،طهانظر: ابن القيم ، حممد بن أيب بكر أيوب، بدائع الفوائد ،ت:( 1)
 (.242/  2م(،ص )1115 -ه 1215مصطفى الباز،

 ت: عرفان بن سليم حسونة، احلسىن، هللاألسىن يف شرح  أمساء ا هلل حممد،أيب عبد ا مشس الدين :ر: القرطيبانظ(2)
 "بتصرف".(.345م(، ص)2115-ه 1224، )بريوت:املكتبة العصرية

 .6432، رقم احلديث:5/142،صباب حترمي التسمي مبلك األمالك ومبلك امللوك ،صحيح مسلم ،كتاب اآلداب( 3)
 .5ود،آية: هسورة ( 2)
 .341ص "مرجع سابق، هبا فادعوه احلسىن األمساء وهلل، "اجلليل عبدالعزيز ر:انظ(6)
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 رابعاً:التخل  بالسَّخاء والسَّماحة:
ْلِك،فحقه أن ال يشحَّ مب ا ملكه على طريق الوديعة،و أن يكون مَ ل ْلِك وامُ ال إذا علم العبد ما هلل من ف

مسح السجية والطبيعة،إمنا استخلف على ما ملك أيامًا قليلة،فإن ردها إىل مالكها أحسن رد،عاد 
َوِإَذا رَأَْيَت مَثَّ رَأَْيَت :قال سبحانه ،يف جنَِّة اخللدِ (1)عليه أشرف ملك،ونال عوضًا منها أرفع ملك

نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبريًا
(2) . 

وإذا كان امللك املطلق إمنا هو هلل وحده ال شريك له،فالطاعة :الملك  تقديم طاعةخامساً:
املطلقة إمنا له وحده ال شريك له، ألن ما سواه من ملوك األرض إمنا هم عبيٌد له وحتت أمرته،لذا فال 

أوجب  و تقدمي حكمه على حكم غريه ؛ألن طاعته مي طاعته على طاعة من سواه ،بد من تقد
، قال (3)من طاعة غريه بل ال طاعة ألحد إال يف حدود طاعته، أما معصيته فال مسع و ال طاعة

ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه أََمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه تعاىل: 
(2). 

إن اإلميان باسم امللك له أثر إمياين ،وسلوكي على حكام في حمل مسؤولية الرعية:سادساً:األمانة 
الدنيا ،وسالطينها وملوكها ،إذا تعلقت قلوهبم به ،إذ عليهم أن يستشعروا عظمة اهلل املليك 

  هأنَّ  املقتدر،فيحكموا يف ما مّلكهم،فيسوسوهم  باخلري والعدل،وحيافظوا على هذه املسؤولية،ويعلموا
:) كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،فاحلاكم مسؤول،وهو مسؤول عن  ما قال املصطفىك

 (5) .(6)رعيته(
 المطلب الخامس: اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى الدالة على علمه سبحانه.

                                                           

 ت: عرفان بن سليم حسونة، احلسىن، هللاألسىن يف شرح  أمساء ا هلل حممد،مشس الدين أيب عبد ا :ر: القرطيبانظ (1)
 (.345م(، ص)2115-ه 1224، )بريوت:املكتبة العصرية

 .21سورة اإلنسان،آية( 2)
يب، ه) الكويت: مكتبة اإلمام الذ6ط احلسىن، هللج األمسى يف شرح أمساء اه: النجدي: حممد احلمود، النانظر (3)

 "بتصرف"..112(،ص ه 1223
 .21سورة يوسف،آية: ( 2)
 .6188(،رقم احلديث: 5/242ليكم،ص)هصحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب :قوا أنفسكم و أ( 6)

دار املأمون  -،) عمان  1، األمساء احلسىن يف القران الكرمي وآثارها الوجدانية والسلوكية،ط انظر: الكردي، عبد احلميد راجح(5)
 .86صم(،2114-ه 1228للنشر،
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؛مثل هذه األمساء: العليم، العامل، عالم الغيوب،اخلبري، اللطيف  هناك أمساء تدل على علمه 
واسع ،الشهيد ،احمليط،السميع ،البصري ،اجمليب ،الرقيب،احلفيظ،ولبيان اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل ،ال

 أختار منها : احلسىن الدالة على علمه سبحانه
  اهللالعليم، العالم، عالم الغيوب جل جالله 

قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل  ىل:تعا ولهقورد اسم اهلل )العليم( يف مائة وسبعة ومخسني موضعاً من التنزيل منها:
ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا إِنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم 

وورد اسم )العامل( يف القرآن ثالث عشرة مرة .(1)
َهاَدِة فَ يُ َنبرُئُكْم مبَا ُكْنُتْم ت َ  منها قوله تعاىل: ْعَمُلوَن مُثَّ تُ َردُّوَن ِإىَل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشَّ

 ) اسم وأما.(2)
ُم اْلغُُيوِب  فقد ورد يف أربعة مواضع منها قوله تعاىل: (العالّم قَاُلوا اَل ِعْلَم لََنا ِإنََّك أَْنَت َعالَّ

(3). 
 اللغوي:  معنىال  

العلم: نقيض اجلهل، وهو معرفة الشيء، و إدراكه حبقيقته ،أي :على ما هو عليه بدون تردد وبدون 
 .(2)على وزن فعيل من أبنية املبالغة شك ،وهو

 
 المعنى في ح  اهلل تعالى:*   

 العامل بكل شيء، الذي لكمال علمه يعلم ما بني أيدي اخلالئق وما خلفهم، فالاهلل تبارك وتعاىل العليم:  -
يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض، وال يف السماء، وال أصغر من ذلك، وال أكِّب، وإنه ال يغفل، وال 

                                                           

 .32سورة البقرة،آية: ( 1)
 .12سورة التوبة،آية: ( 2)
 .111سورة املائدة،آية: ( 3)

(، 2/3182م(، ص)1111 –ه  1211 –ر دار صاد –)بريوت  1( انظر: ابن منظور: حممد بن مكرم، لسان العرب، ط2)
مكتبة نزار   -األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف  غريب القرآن، ت: مركز البحوث والدراسات، )مكة املكرمة

 .681مصطفى الباز(، ص
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َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ يَ ْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة يف ظُُلَماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل يَاِبٍس ِإالَّ يف  :(1)نسىي
  (2)(3)ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 

 . 
قَ ْبل أن يكون مل  العاملُ مبا كان وما يكوُن قَ ْبَل َكْونِه ومبَا يكوُن ولَمَّا يُكْن بْعدُ ومن كمال علمه أنه تعاىل -

 .(2)رض وال يف السماء سبحانه وتعاىليَ َزل عالِماً وال يَزاُل عاملاً مبا كان وما يكون وال خيفى عليه خافيةٌ يف األ
أنه تعاىل أحاط علمه بالظواهر والبواطن، واإلسرار، واإلعالن، وبالواجبات  علمه من كمال - 

السفلي، وباملاضي، واحلاضر، واملستقبل، فال خيفى عليه واملستحيالت، واملمكنات وبالعامل العلوي و 
َواللَُّه ِبُكلر :."وهو الذي أحاط علمه مجيع األشياء يف كل األوقات،قال (6)شيء من األشياء

مشاهدة يف خلقة وشرعه، ومعلوم عند كل عاقل أن  -تعاىل  -، وبراهني علمه "(5()4)َشْيٍء َعِليٌم  
  اخللق يستلزم اإلرادة،

 (1) . (8)وال بد لإلرادة من علم باملراد"
                                                           

 ه (،1214 –ن اجلوزي ) مكتبة اب1،توضيح الكافية الشافية ،طعبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل ،  السعدي :انظر: ( 1)
-ه 1214،)الدمام: دار ابن القيم،2،ولنفس املؤلف: احلق الواضح املبني يف شرح توحيد األنبياء واملرسلني ط118ص

 .35م(ص1184
 .61( سورة األنعام،آية: 2)
-ه 1232 –) الكويت : مكتبة اإلمام الذهيب  8انظر:ماهر مقدم،اجلامع أمساء اهلل احلسىن ، ط(3)

 .بتصرف.341،342م(،ص2111
 (.215/  12( انظر: ابن منظور :مرجع سابق ، مادة"علم"ص)2)
انظر: السعدي: عبد الرمحن بن ناصر، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال  (6)

 .6/211م( ،ص 2111-ه  1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط

 .282سورة البقرة،آية: ( 5)
ب الربانية من اآليات القرآنية،ت: أبو عبد الرمحن مسري ه، املواهللالسعدي: عبد الرمحن بن  ناصر بن عبد ا انظر:( 4)

 .52، 53م(،ص 1115 -ه 1214)الدمام: رمادي للنشر، 2املاضي،ط
قَّاف، علوي بن عبد القادر، صفات ا (8)  ه 1222جرة، ر اهل،) الثقبة: دا2عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة،ط هللانظر: السَّ

 .186م(،ص2111 -
قَّاف :و       قَّاف باحث شرعي معاصر من املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية، هالسَّ و الشيخ علوي بن عبد القادر السَّ

 "املنتخب من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية" ، و"ختريج أحاديث وآثار كتاب يف ظالل القرآن"، :هاعدة مؤلفات من هول
 .ترمجته ر،وهو مصد http://www.dorar.netو املشرف على موقع الدرر السنيةهو 
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 ثار اإليمان باسمه سبحانه )العليم(:آ 
من خالل فهم معىن امسه سبحانه العليم ،وإميان املسلم به،فإن له تأثري إمياين يف نفس املؤمن ميكن 

 جتليها فيما يأيت:
 أواًل:معرفة اهلل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى:

ورث املؤمن ُجلَّ مقامات العبودية، اليت من أعظمها ،و أجلها ،معرفة أمساء اهلل إن هذا االسم اجلليل ي
تعاىل وصفاته ،وتقديسه،"فإن علم العباد برهبم وصفاته ، وعبادته وحده ،هي الغاية املطلوبة من 

، "فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره يف معرفة أمساء (2)اخللق و األمر"
هلل، وصفاته، وتقديسه، وجيعل هذه املسألة أهم املسائل عنده، وأوالها باإليثار، وأحقها بالتحقيق ا

ليفوز من اخلري بأوفر نصيب؛ فيتدبر مثاًل اسم )العليم(:فيعلم أن العلم كله جبميع وجوهه واعتباراته 
َوَأنَّ  :، قال تعاىل(3)ر و حقريها"هلل تعاىل؛ فيعلم تعاىل األمور املتأخرة أزاًل وأبًدا، ويعلم جليل األمو 

اللََّه َقْد َأَحاَط ِبُكلر َشْيٍء ِعْلًما
(2). 

 
 خشيته ومراقبته:في قلوب عباده  أن يغرس الح  ثانياً: 

إذا علم اإلنسان أن اهلل حميٌط بكل شيء،وهو بكل شيء عليم،فإنه خياف ويرهب ،ويهرب من اهلل  
وال يفعل فعاًل يغضب اهلل، وال يضمر عقيدة تغضب اهلل،فيستقيم ،،وال يقول قواًل يغضب اهلل إليه 

                                                                                                                                                                                     

 1،ط " احلسىن اهلل ألمساء والسلوكية اإلميانية لآلثار تربوية دراسة هبا فادعوه احلسىن األمساء وهلل، "اجلليل عبدالعزيز انظر: (1)
 .223ص ه(،1221 ، طيبة دار)

انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،) بريوت : دار الكتب  (2)
 –يب ه) الكويت : مكتبة اإلمام الذ 8احلسىن ، ط هللر مقدم، اجلامع أمساء اه(.وانظر أيضاً: ما1/25العلمية (،ص ، )

 .382م(،ص2111-ه 1232
 ت: أبو عبد الرمحن مسري املاضي، ب الربانية من اآليات القرآنية،ه، املواهللناصر بن عبد اانظر: السعدي: عبد الرمحن بن  (3)

 .52، 53م(،ص 1115 -ه 1214)الدمام: رمادي للنشر، 2ط
 .12سورة الطالق،آية: (  (2
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إىل مرتبة فتزكو نفسه وأقواله وأعماله ،وتصل به  - -على منهج اهلل  ظاهرًا وباطًناأمره 
 .(2): )أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك(، الذي قال عنها النيب(1)اإلحسان

َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َما يف أَنْ ُفِسُكْم فَاْحَذُروهُ  :تبارك وتعاىل يقولو 
اآلية "إرشاد إىل  ففي،(3)

تطهري القلوب واستحضار علم اهلل كل وقت فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه حمال لكل فكر 
رسول اهلل،  رديء، بل يشغل أفكاره فيما يقرب إىل اهلل من تدبر آية من كتاب، أو سنة من أحاديث

 .(2)أو تصور وحبث يف علم ينفعه، أو تفكر يف خملوقات اهلل ونعمه، أو نصح لعباد اهلل"
 :ثالثاً:ليس ذو العلم كالعليم

َوفَ ْوَق ُكلر ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ  :يقول 
؛فذو العلم ليس كالعليم ،وبينهما فروق دقيقة؛ (6)

له وطاقته، والعليم : هو املوصوف بالعلم أبدًا ، فذو العلم هو الذي أوتى شيئًا منه على قدر عق
الذي أحاط بكل شيء علماً، والفوقية يف اآلية: تعين  السيطرة واهليمنة،فال حيصل املخلوق على 

 شيء من العلم إال من لدنه.
وذو العلم مهما بلغ يف جمال العلوم واملعارف ، فإنه يشهد على نفسه باجلهل املطبق ، فإن 

إن علم حقيقة علمية فاتته حقائق، فيظل يشعر بالعجز والنقص واجلهل إىل و ، فاتته أشياءك شيئاً أدر 

                                                           

)الدمام: دار 2السعادتني،ت: عمر بن حممود أبو عمر ط جرتني وبابانظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، طريق اهل( 1)
) الكويت :  8احلسىن ، ط هللر مقدم، اجلامع أمساء اه.، وانظر أيضاً: ما1/246م(،ص1112 – ه 1212ابن القيم،

 "باختصار وتصرف"..382م( ،ص2111-ه 1232 –يب همكتبة اإلمام الذ
،رقم 1/24عن اإلميان واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة،ص لنيب صحيح البخاري،كتاب اإلميان، باب سؤال جِّبيل ا( 2)

،رقم 1/28، باب معرفة اإلميان واإلسالم والقدر وعالمة الساعة، ص، صحيح مسلم،كتاب اإلميان61ديث:احل
 .112احلديث:

 .236سورة البقرة،آية: ( 3)
كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال   تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ،السعدي: عبد الرمحن بن ناصر ( انظر:2)

ادي بن حسن، األمساء احلسىن يب: عبد اهله(، و 124/  1م( ،ص ) 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط
 .28م(، ص2114 -ه 1228) بريوت: مجعية السراج املنري اإلسالمية،1والصفات العلى، ط

 .45سورة يوسف ،آية : (6)
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 فإذا نظر ذو العلم ذلك نظرة متأمل متبصر ال يستطيع إال أن يرفع عقريته مسبحاً للعليم ،(1)األبد
ط نفسه، ممجدًا له،فإن ما يتصف به من علم أمر ال يستطيع أن يقدر قدره إال العليم الواسع احملي

 ،فيفوز مبحبة اخلالق العظيم . ،(2)ليكون من العلماءوحيرص على طلب العلم النافع 
قَاُلوا  وعدم فرحهم مبا أوتوه من العلم ،ولسان حاهلم::تواضع العلماء لعلم العليم رابعاً:

ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا 
إجنازات علمية هائلة، جعلت  ،لقد توصل البشر اليوم إىل (3)

كثريًا من العلماء خيتالون فرحًا مبا أوتوا من العلم ،فقد علموا من حقائق احلياة وأسرار الكون واخللق  
بالنسبة لعلم العليم الواسع قال ( 2)كمًا هائاًل ،ومع كثرة ذلك إال أهنا قطرة من حبر، وذرة من كون

ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبر َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل  َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوحِ  سبحانه:
وقد قال ،(6)

ما علمك وعلمي وعلم اخلالئق يف علم اهلل إال مقدار ما ( موسىيف قصته مع  اخلضر 
،من له  ذلك فعليه أن يتواضع أمام خالقه وموالهالعبد فإذا َعِلم  ،(5)غمس هذا العصفور منقاره (

 وعدم االغرتار به. هبذا العلمللعباد الكِّبياء يف السماوات واألرض، ويتواضع 
إن اليقني بعلم اهلل تعاىل لألمور قبل وقوعها وكتابتها عنده  وقدره ::الرضا بقضاء العليم خامساً 

اىل من سبحانه يف اللوح احملفوظ قبل خلقها، يثمر يف قلب العبد طمأنينة إزاء ما يقضيه اهلل تع
األحكام القدرية كاملصائب، واملكروهات اليت مل حتدث إال بعلم اهلل تعاىل وحكمته وأهنا ليست عبثًا 

                                                           

 م(،2111-ه 1221دار املنار للنشر والتوزيع، :هرة)القا ،هاا و أسرار هاحلسىن آثار  هللأمساء ا ،مساعيلأبو بكر إ انظر: حممد: (1)
 .88،84ص

َا خَيَْشى ا .كما قال تعاىلهكيف خيشا  هللعز وجل ، فمن مل يعرف ا هللالعارفون با: املراد بالعلماء( 2)  اْلُعَلَماءُ  هِمْن ِعَبادِ  هللِإمنَّ
 (.28:)سورة فاطر ،آية 

 .32سورة البقرة،آية:  ( 3)
 بتصرف. ،114ص م(،2112 -ه 1223) األردن: دار النفائس ،  1احلسىن، ط هلل، أمساء اانظر: األشقر: عمر سليمان 2))

 .86سورة اإلسراء،آية:( 6)
 .2261،رقم احلديث:2/1464ف،صهجزء من طويل يف صحيح البخاري،كتاب التفسري، باب تفسري سورة الك (5)
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ِل اْلُمْؤِمُنوَن قال اهلل تعاىل: ،(1)ولعًبا ُقْل َلْن ُيِصيبَ َنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه لََنا ُهَو َمْواَلنَا َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَّ


(2). 
أن تشريعه لنا أعلمنا ربنا اطمئنان المؤمن إلى تشريع ربنا مراعي فيه قدراتنا وإمكاناتنا::ساً ساد

، مراعي فيه قدراتنا و إمكاناتنا ، خيفف عنا حني يعلم أن فينا ضعفاً، ويكلفنا مبا قائم على علمه بنا
ُكِتَب  تعاىل: ،قال(3)يشق علينا؛ألنه يعلم أن يف ذلك صالحنا ، ويأمرنا مبا خيالف هوى نفوسنا

بُّوا َشْيئً  ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِ ا َوُهَو َشرٌّ َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخي ْ
َلُكْم َواللَُّه يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ 

(2) . 
  :هلل الحسنى الدالة على عظمته سبحانهالمطلب السادس : اآلثار اإليمانية ألسماء ا

لعزيز ؛مثل هذه األمساء:العظيم ،اجمليد ،القوي، املتني ،ا عزته هناك أمساء تدل على عظمته ،و 
وعزته  ، الغالب ،ولبيان اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على عظمته،،اجلبار، القاهر، القهار

 أختار منها : سبحانه
  اهلليم العظ جل جالله: 

  :ورد هذا االسم يف الكتاب العزيز تسع مرات منها
َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم تعاىل:قوله 

َفَسبرْح بِاْسِم َربرَك اْلَعِظيِم وقوله سبحانه: ،(6)
(5). 

هلل أنه كان يدعو عند الكرب فيقول: )ال إله إال اهلل العظيم احلليم، ال إله إال ا وثبت عن النيب 
 .(4)رب العرش العظيم، ال إله إال اهلل رب السماوات ورب األرض رب العرش الكرمي(

                                                           

((
 .211ص ،"مرجع سابقهبا فادعوه احلسىن األمساء وهلل، "اجلليل عبدالعزيز انظر 1

 .61سورة التوبة،آية:  ( 2)
بتصرف  ،115ص م(،2112 -ه 1223) األردن: دار النفائس ،  1احلسىن، ط هلل، أمساء ا( انظر: األشقر: عمر سليمان3)

 يسري.
 .215سورة البقرة ،آية :( 2)
 .266: سورة البقرة،آية( 6)
 .15سورة الواقعة،آية: ( 5)
(، و صحيح مسلم 6185): ،رقم احلديث6/2335صحيح البخاري ،كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب ،ص (4)

 (.4114، رقم احلديث: )6/86،كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب دعاء الكرب ،ص
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 :المعنى اللغوي 
 َعظَُم الشيء ِعَظماً: كُِّب، فهو عظيٌم، وُعْظُم الشيء: ُجلُّه وأْكَثرُه وأْكبَ رُه وُمْعَظُمه.

مه، والتَ ْعظيُم: التبجيُل، واْستَ عْ  ه عظيماً، والَعَظَمُة: وأْعَظَم األمَر وَعظَّمه: أي فخَّ َظمه: عدَّ
 .(1)الكِّبياء
  اهلل تبارك وتعاىل هو العظيم على اإلطالق:في ح  اهلل تعالى:سم االمعنى 

أواًل: العظيم يف ذاته:"اليت ليس كمثلها شيء، فمن عظمته أن السماوات واألرض يف كف الرمحن 
ماَواُت  َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ أصغر من اخلردلة قال تعاىل:  يًعا قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض مجَِ

َمْطوِيَّاٌت بَِيِميِنِه 
: فيما حيكي عن : عن النيب -رضي اهلل عنه-، ويف حديث عن أيب هريرة (2)

 .(3)قال:) الكِّبياء ردائي والعظمة إزاري من نازعين واحدا منهما قذفته يف النار( ربه 
 .(2)"فلله تعاىل الكِّبياء والعظمة، والوصفان اللذان ال يقدر قدرمها وال يبلغ كنههما 

العظيم يف صفاته ،وقدره ،وشأنه ،فهو موصوف بكل صفة كمال، وله فيها من الكمال  ثانياً:
أكمله، وأعظمه وأوسعه، فهو العظيم يف كل شيء، "عظيم يف ذاته ويف أمسائه وصفاته، عظيم يف 

ظيم يف قدرته، عظيم يف حكمته، عظيم يف جِّبوته وكِّبيائه، عظيم يف هبته وعطائه، عظيم رمحته، ع
يف لطفه وخِّبته، عظيم يف بره وإحسانه، عظيم يف عزته وعدله ومحده، فهو العظيم املطلق، فال أحد 

                                                           

م(، 1111 –ه  1211 –دار صادر  –)بريوت  1، ط(عظم  : ابن منظور: حممد بن مكرم، لسان العرب، )بابرنظا 1))
تاج اللغة وصحاح العربية، ت: أمحد عبد الغفور إمساعيل بن محاد ، الصحاح  هري:اجلو  ،انظر أيضاً:.(211/  12)ص

 .(281/  1)ص (، ه 1311 –دار العلم للماليني  -عطار،)بريوت

 .54سورة الزمر،آية: ( 2)
، قال شعيب 6541احلديث: ،رقم12/285اإلباحة، باب التواضع والكِّب والعجب،صكتاب احلظر و  ( صحيح ابن حبان،3)

 هللريرة رضي اهمسند أيب  كتاب املكثرين من الصحابة، مسند أمحد بن حنبل، ،ه قوي: إسناداألرنؤوط
 ذا إسناد حسن.ه،تعليق شعيب األرنؤوط : صحيح و 1328،رقم احلديث:2/212،ص،هنع

) 1عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر، ط ت: ،هلل، فتح الرحيم امللك العالممحن بن  ناصر بن عبد اعبد الر  انظر: السعدي،( 2)
احلق الواضح املبني يف شرح توحيد األنبياء  .،ولنفس املؤلف،31( .صه 1221اململكة العربية السعودية: دار ابن اجلوزي ، 

)  8ماهرمقدم، اجلامع أمساء اهلل احلسىن ، ط وانظر:.24م(،ص 1184-ه 1214،) الدمام:دار ابن القيم،2ط واملرسلني،
 .226صم(،2111-ه 1232 –الكويت : مكتبة اإلمام الذهيب 
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ل ، الذي حتبه القلوب، وتعظمه األرواح، ويعرف العارفون أن عظمة ك(1)يساويه،وال عظيم يدانيه"
 .(2)شيء، وإن جلت يف الصفة، فإهنا مضمحلة يف جانب عظمة العلي العظيم

 -من معاين عظمته تعاىل: أنه ال يستحق أحد من اخللق أن يعظم كما يعظم اهلل؛ فيستحق " ثالثاً:
-  ،من عباده أن يعظموه بقلوهبم، وألسنتهم، وجوارحهم؛ وذلك ببذل اجلهد يف معرفته، وحمبته

، واخلوف منه،وإعمال اللسان بالثناء عليه، وقيام (3)"نكسار له، واخلضوع لكِّبيائهوالذل له، واال
اجلوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيمه: أن يُ تَّقى حق تقاته؛ فيطاع فال يعصى، ويذكر فال ينسى، 

 َذِلَك َوَمنْ : (2)ويشكر فال يكفر. ومن تعظيمه: تعظيم ما حرَّمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال
يُ َعظرْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإن ََّها ِمْن تَ ْقَوى اْلُقُلوِب 

، ومن تعظيمه: أن ال يعرتض على شيء مما خلقه أو (6)
 .(5)شرعه"

 
 
 :)آثار اإليمان باسمه سبحانه )العظيم 

مل  -خالقه ومواله -من عرف بقلبه شيئاً من عظمة والتواضع لعظمته: أواًل:وجوب العظمة هلل 
تنب نواهيه ؛ فمن تواضع هلل أن يتواضع له جل شأنه ، وخيشع وخيضع وميتثل أوامره وجي يسعه إال

رأى جِّبيل يف   قالت:)أنَّ الرسول  -رضي اهلل عنها-، ومن تكِّب خفضه،حلديث عائشة رفعه

                                                           

 .125م(،ص2112 -ه 1223) األردن: دار النفائس ،  1احلسىن، ط هللانظر: األشقر: عمر سليمان ، أمساء ا (1)
،) الدمام:دار 2الواضح املبني يف شرح توحيد األنبياء واملرسلني،ط، احلق هللانظر: السعدي: عبد الرمحن بن  ناصر بن عبد ا (2)

 .24م(،ص 1184-ه 1214ابن القيم،
 .226م(،ص2111-ه 1232 –) الكويت : مكتبة اإلمام الذهيب  8انظر:ماهرمقدم، اجلامع أمساء اهلل احلسىن ، ط(3)

 -ه 1228) بريوت: مجعية السراج املنري اإلسالمية،1طادي بن حسن، األمساء احلسىن والصفات العلى، يب: عبد اهلهو انظر:2))
 .114،121،122م(، ص2114

 .32سورة احلج،آية: ( 6)
) 1، فتح الرحيم امللك العالم ،ت:عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر، ط هللانظر: السعدي،عبد الرمحن بن  ناصر بن عبد ا (5)

احلق الواضح املبني يف شرح توحيد األنبياء  .،ولنفس املؤلف،31( .ص ه1221اململكة العربية السعودية: دار ابن اجلوزي ، 
 .24،28واملرسلني،مرجع سابق ،ص 
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رآه  - -)أن النيب  -رضى اهلل عنه-، ويف رواية البن مسعود(1)صورته وخلقه ساد ما بني األفق( 
. فما ظنك خبالقه العظيم رب العرش العظيم ،فعّظم قدره ، وعّظم أمساؤه (2)ستمائة جناح(و له 

 وصفاته ، فال يذكر عند اللهو واللعب إال ذكر تعظيم 
، فال تتكلم بكلمٍة يكرهها اهلل تعاىل، (3)لشأنه ،وتوقري ملقامه ، حىت ينهاك ذكره عن الفحشاء واملنكر

 .(2)وال ترتكب معصية ال يرضاها
 وحده: الخوف من العظيم ثانياً:

وخيافه يف أحواله   مىت علم العبد أن اهلل عظيٌم يف أمسائه وصفاته وأفعاله ،فإنه يُعظم الرب  
وعلى قدر املعرفة يكون (6)ب ،و يعبد وخياف ويرجى" كلها،"فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم وحي

َما َلُكْم ال  قال تعاىل:( 5)ظمه حق عظمتهتعظيمه وخشيته يف القلب، وقد ذم املوىل من مل يع
 .(8)أي: ال ختافون هلل عظمة، وليس هلل عندكم قدر  (4 )تَ ْرُجوَن لِلَِّه َوقَارًا 

اإلله املعبود ، والرّب املتفرد باخللق بكونه  تبارك وتعاىلإن العظيم  إخالص العبودية هلل وحده: :ثالثاً 
  (1)العباد عنه الشرك ،والعبادة لغريه نفييأن  --ن تعظيمه م؛لذا  واإلجياد والتقدير والتدبري

وملَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحد قال تعاىل: 
(1). 

                                                           

 .3152(، رقم احلديث :1181/  3باب: إذا قال أحدكم آمني، ص ) صحيح البخاري ، كتاب بدء اخللق، (1)
 .261احلديث:(، رقم 111/  1ى،ص )هصحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب يف ذكر سدرة املنت (2)
ت: عرفان بن سليم  احلسىن، هللاألسىن يف شرح  أمساء ا حممد،، هللمشس الدين أيب عبد ا :انظر: القرطيب (3)

 .باختصار وتصرف.181،181م(، ص2115-ه 1224حسونة،)بريوت:املكتبة العصرية،
 -ادي املدخلي،) الرياضهمد بن ربيع بن اين: أبو القاسم إمساعيل ابن حممد، احلجة يف بيان احملجة ،ت: حمهاألصبانظر:  (2)

 .121/ 1ص م(،1111 -ه 1211دار الراية ، 
السعدي: عبد الرمحن بن ناصر، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال  :(انظر6)

 .1263م( ،ص 2111-ه  1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط
 -ه 1228) بريوت: مجعية السراج املنري اإلسالمية،1ن، األمساء احلسىن والصفات العلى، ط(انظر: وهيب: عبد اهلادي بن حس5)

 ."بتصرف"121م(،ص2114
 .13سورة نوح،آية:( 4)
 (.881/  1انظر: السعدي: مرجع سابق،ص)( 8)

 بتصرف.121سابق،صالرجع املانظر: األشقر:  (1)
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 حرماته:و  هشعائر اهلل بتعظيم  اً:تعظيمرابع
َوى اْلُقُلوِب  َذِلَك َوَمْن يُ َعظرْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإن ََّها ِمْن تَ قْ  قال اهلل تعاىل:ه شعائر اهلل تعظيم ومن تعظيم 


ِإنَّ  وتعظيمهما يكون بالسعي بينهما يف احلج والعمرة ، اهلل تعاىل الصفا واملروة ، ومن شعائر(2)

َع َما َوَمْن َتَطوَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف هبِِ 
رًا فَِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليمٌ  قال تعاىل ه حرماتتعظيم .ومن تعظيم اهلل وغريها من شعائر اهلل تعاىل  (3)َخي ْ

: ٌر لَُه ِعْنَد رَبرِه َوَمْن يُ َعظرْم ُحُرَماِت اللَِّه فَ ُهَو َخي ْ
اجتناب تكون بو تعظيم حرمات اهلل تعاىل (2)

 (6). فمن اجتنب ذلك كله معظماً هلل كان له األجر العظيم رمات،وسائر الكبائر واحمل،حمارم اهلل 
 تعظيم اهلل بإثبات أسمائه وصفاته من غير تشبيه::خامساً 

يثبت هلل تبارك وتعاىل عظمته وعلمه وقدرته واستواءه ،وغري ذلك من صفاته العظيمة فاملؤمن احلق 
ِميُع اْلَبِصرُي لَْيَس كَ  -- :قولهل (5)نافياً املشاهبة خبلقه على حد ِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ

(4).  
"فمن عرف اهلل وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية ؛ سادساً:أن ال يلتفت العبد إلي أعماله:

تالشت حسناته عنده وصغرت جدا يف عينه وعلم أهنا ليست مما ينجو هبا من عذابه وأن الذي يليق 
مر آخر وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها ؛ألنه كلما استكثر بعزته ويصلح له من العبودية ؛ أ

وجالله ما يستصغر  ،فشاهد قلبه من عظمته سبحانهمنها فتحت له أبواب املعرفة باهلل ،والقرب منه 
 . (8)معه مجيع أعماله ولو كانت أعمال الثقلني"

                                                                                                                                                                                     

 .2سورة اإلخالص،آية: ( 1)
 .32سورة احلج،آية: ( 2)

 .168سورة البقرة،آية: (3)
 .31سورة احلج،آية: (2)
. 124،128م(،ص2112 -ه 1223) األردن: دار النفائس ،  1احلسىن، ط هللانظر: األشقر: عمر سليمان ، أمساء ا (6)

 باختصار وتصرف.
 ."باختصار"121انظر: األشقر: مرجع سابق،ص(5)

 .11سورة الشورى،آية: ( 4)
ن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي، انظر: ابن القيم: حممد ب (8)

 .122وهيب: مرجع سابق،ص (.وانظر:256/  1م(،ص )1143 –ه  1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ط

= 
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 املبحث الثاين
 واحلكمة. ،ى اخللق، والقدرةاآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة عل

 المطلب األول : اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى الدالة على الخل .       
ق،البارئ، املصور،بديع السماوات  هناك أمساء تدل على اخللق هلل ؛مثل هذه األمساء:اخلالق، اخلالَّ

 اهلل احلسىن الدالة على خلقه سبحانهواألرض،فاطر السماوات واألرض ،ولبيان اآلثار اإلميانية ألمساء 
 أختار منها :

  اهلل ق  تقدَّست أسماؤه الخال ، الخالَّ
 ورد امسه )اخلالق( يف أحد عشر موضعاً يف القرآن منها:  

ُهَو اللَُّه اخْلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصورُر َلُه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن تعاىل :قوله 
  بالغة مرتنيوجاء االسم بصيغة امل.(1)

ُق اْلَعِليمُ :قوله تعاىل كما يف  الَّ ِإنَّ رَبََّك ُهَو اخلَْ
(2) . 

 لمعنى اللغوي:ا 
 اخللق يف كالم العرب على وجهني :

ْخرَتُِع على غرِي ِمثاٍل َسَبَق. واخلاِلُق يف ِصفاتِه تعاىل: األول:اإِلْنشاء على مثال أَْبدَعه،
ُ

ْبدُِع للشيِء امل
ُ

 امل
 التقدير املستقيم.والثاين:  

َهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن بَ ْعِد َخْلٍق يف ظُُلَماٍت َثاَلٍث  فمن األول:قوله تعاىل: خَيُْلُقُكْم يف بُطُوِن أُمَّ
أي:  (3)

 .خيلقكم نطفا مث علقا مث مضغا مث عظاما مث يكسو العظام حلما مث يصور وينفخ فيه الروح
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

  
 .22سورة احلشر،آية: ( 1)
 .85سورة احلجر،آية: ( 2)
 .5( سورة الزمر،آية: 3)
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رون كذباً (1 ) ُلُقوَن ِإْفًكاَوختَْ  :ومن الثاين : قوله تعاىل  وهذان االمسان اجلليالن ال جيوز .(2):َأي تُقدر
 إطالقهما باأللف والالم على غري اهلل تبارك وتعاىل.

 : معناهما في ح  اهلل عز وجل 
ر أمو خلالق اخلالقاهلل سبحانه وتعاىل هو ا رها يف : الذي أوجد األشياء بعد أن مل تكن موجودة، وقدَّ

، بوقة، وهو املقدر للخلق واألخالقفأبدعها على غري مثال مس ،بعد أن كانت معدومةاألزل 
، وجعل لكل صنف منها قدرًا فيها الذي صّنف املبدعات سبحانه ،(3)فقسمها باحلكمة بني العباد

 .غري ذلكدابة، والطائر، واحليوان و وال ،واإلنسان و البهيم ، والطويل و القصري،الصغري والكبري 
شك أن االعرتاف باإلبداع يقتضي االعرتاف باخللق، إذ كان اخللق هيئة اإلبداع وال يعرى أحدمها وال

 . (2)عن اآلخر
 
 
 
 

                                                           

 .14كبوت،آية:سورة العن ( 1)

م(، 1111 –ه  1211 –دار صادر  –)بريوت  1(، طخلق  : ابن منظور: حممد بن مكرم، لسان العرب، )بابرنظا 2))
/  1)ص،("خلق)املؤسسة العربية للطباعة والّنشر ( ، مادة:" ) 2ط ،الفريوز آبادي، جمد الدين، القاموس احمليط .(86/  11)ص

1134). 

ر أمحد الزاوى ، حممود ه: طات هاية يف غريب احلديث واألثر،الن ،السعادات املبارك بن حممد اجلزريبو أ ،( انظر: ابن األثري3)
حممد بن أمحد ، اجلامع  القرطيب: ،(2/41م(، ص )1141 -ه  1311 -املكتبة العلمية –)بريوت  حممد الطناحي،
الرضواين،حممود عبد الرازق،  ،(11/62ص)م(،1116-ه 1215)بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،1ط ألحكام القرآن،

 (.282ص) (،م2112- ه 1226،) السعودية:مكتبة دار الرضوان ،1احلسىن الثابتة يف الكتاب والسنة،ط هللأمساء ا
، )بريوت: دار الفكر، 1، طه اج يف شعب اإلميان، ت: حلمي حممد فودهاحلسني بن احلسن،املن هللاحلليمي،أيب عبد ا انظر:( 2)

احلسىن،ت:  هللحممد،،األسىن يف شرح  أمساء ا هللمشس الدين أيب عبد ا :القرطيب(، 1/113ص) م(،1141 - ه1311
 هقي، أبو بكر أمحد بن احلسني،البي(، 332ص)م(، 2115-ه 1224عرفان بن سليم حسونة،)بريوت:املكتبة العصرية،

النجدي: حممد  .(25-26لسوادي(، ص)،) جدة: مكتبة ا1ط بن حممد احلاشدي، هللاألمساء والصفات،ت: عبد ا
 (.152ص)(،ه 1223يب، ه) الكويت: مكتبة اإلمام الذ6ط احلسىن، هللج األمسى يف شرح أمساء اهاحلمود، الن
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)كما  واخللق منه سبحانه وتعاىل على ضروب: منه خلق بيديه )كآدم(، وخيلق هبما إذا شاء،"      
، ومنه خلق مبشيئته (1)فكان( آدم، مث قال لكل شيء: كنخلق اهلل بيده: العرش، وعدن، والقلم، و 

 ،كسائر اخلالئق.(2)وكالمه، وهو خيلق إذا شاء "
ق : من أفعال املبالغة من اخلالق تدل على كثرة خلق اهلل تعاىل وإجياده، فكم حيصل  و اخلالَّ

وامسه سبحانه  ،أثر من آثار امسه سبحانه اخلالق يف اللحظة الواحدة من باليني املخلوقات اليت هي
 .(3)لق واخلالق( مما أقرت به مجيع األمم مؤمنهم وكافرهم)اخلا
 :) ق(، )الخال  آثار اإليمان باسمه )الخالَّ

ق(،)اخلالق(،و آم ن مو  يف قلبه وسلوكه، ثرن هبما ،وعرف معانيهما كان هلا أمن أيقن بامسه )اخلالَّ
 :ما يلي هذه اآلثار

 على  توحيده:أواًل:االستدالل بخل  اهلل 
امتأل  قلبه إميانًا ويقيناً  عبد إىل هذا الكون الفسيح أرجاؤه نظرة تدبر وتفكر واعتبار ؛إذا نظر ال

، املتضمنة أنه وحده الرب ،اخلالق الربوبية: إثباتًا لنوعى توحيده و  ،وإخالصًا ملواله اخلالق اجلليل
، و تصلح العبادة ، والذل، الذي ال ، احملبوباملتضمن انه وحده اإلله املعبود ، وتوحيد األلوهيةطرالفا

ية ، وهي أن خلق هذا اخللق العظيم لغاية عظم ألنه أدرك أن اهلل ؛ (2) اخلضوع ،واحلب إال له

                                                           

) بريوت: املكتب  2، يف"خمتصر العلو للعلي الغفار" ،ت: حممد ناصر الدين األلباين، طهيب، حممد بن أمحدالذ هاألثر ذكر ( 1)
ح إسناد(،وقد 1/46(،ص)ه 1212اإلسالمي،   هما موقوفاً، وحكمهعن هلل(، عن ابن عمر رضي ا63األلباين رقم ) ه صحَّ

 من أمور الغيب اليت ال تأخذ إال عن الشارع احلكيم. هحكم املرفوع ،ألن
ن عبد العزيز ييب، د.موسى بهالو  هللحممد بن إسحاق،كتاب التوحيد،ت:د.حممد بن عبد ا هلل، أيب عبد اهانظر: ابن مند( 2)

 (.2/45م(، ص)2114-ه 1228دي النبوي للنشر و التوزيع،)مصر:دار اهل1الغصن،ط
مية واملعطلة ، ) بريوت : الندوة ه، حممد بن حممد بن عبد الكرمي ،خمتصر الصواعق املرسلة على اجلابن املوصليانظر: ( 3)

 .2/328(،صه 1216اجلديدة ، 
رة: مكتبة الصفا، ه) القا1احلسىن،مجع وترتيب : أمحد بن شعبان ،ط هللشرح أمساء ا يوب،انظر: القيم: حممد بن أيب بكر أ( 2)

 .211م(،ص2115 -ه 1224
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، وكي يعبدوه وحده ال شريك له، قال تعاىل يكون دارًا لبىن آدم، وسخره هلم كي يعرفوه ، ويعظموه
ْنَس ِإالَّ  قال تعاىل:  لِيَ ْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

  (1). 
 :ثانياً: اإلقرار بوحدانية الخال 

هو اخلالق وحده البارئ املصور ال شريك له يف شيء من ذلك،فهو اإلله احلق  " إذا كان اهلل 
،وكل ما سوى اهلل خملوق حمدث، كائن بعد أن مل يكن، مسبوق (2)الذي ال يستحق العبادة إال هو"

ْهِر ملَْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكورًاهَ  بالعدم كما قال سبحانه: ْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ ،وهذا (3) ْل أََتى َعَلى اإْلِ
قول الرسل مجيعًا وأتباعهم، وخالف يف ذلك الفالسفة القائلني بقدم العامل وأبديته،وأن مل يكن 

 .(2)معدوماً أصالً ،بل مل يزل وال يزل، ولكن الكتاب يرد ذلك ويرفضه
 ة الكاملة للخال  العظيم ::المحبثالثاً 

ميأله حمبًة له سبحانه،فهو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم ،  إن يقني القلب بامسه )اخلالق( 
وسخر لنا الكون مبا فيه من نعم ، ومن خملوقات عظيمة، وسخر لنا الوالدين مبا فيهما من احلنان 

بين آدم على سائر املخلوقات بالعقل والعلم ،  والرمحة والرعاية لنا يف وقت ضعفنا ، ومبا ميَّز وكرم به
 .وغري ذلك من النعم اليت ال تعد و ال حتصى ،والسمع ، والبصر

و إذا نظرنا يف معامالتنا مع بعضنا  البعض ، فلمسنا اإلحسان من خملوق إلينا ؛لزاد حمبًة يف قلوبنا    
ى ، فحقيق أن حيب غاية احلب وأن وربانا بنعمه اليت ال حتص، فكيف باخلالق سبحانه الذي خلقنا

يذل له غاية التذلل وهذان مها قطبا التعبد هلل 
 :-رمحه اهلل تعاىل-،يقول اإلمام ابن القيم(6)

                                                           

  .65آية: سورة الذاريات،( 1) 

الرزاق بن عبد احملسن البدر، ت:عبد  ،هلل، فتح الرحيم امللك العالمعبد الرمحن بن  ناصر بن عبد ا السعدي، انظر:(2)
 . 26ص (،ه 1221، ية السعودية: دار ابن اجلوزيلعرباململكة ا)1ط

 .1( سورة اإلنسان،آية:3)
(: وقد نقل غري واحد أن أول من 2/154يف كتابه "درء تعارض العقل والنقل"ص) -رمحه اهلل تعاىل–ن تيميه ابقال اإلمام  2))

) الكويت: 6ط احلسىن، هللى يف شرح أمساء اج األمسهانظر: النجدي: حممد احلمود، الن قال بقدم العامل من الفالسفة هو أرسطو.
 .151،ص ه 1223يب، همكتبة اإلمام الذ

 (.1/13ص) "بتصرف"ا" شبكة نور اإلسالم.هبِ عبد العزيز بن اجلليرل، "ِوهلل اأَلمْسَاُء احُلْسىَن فَاْدُعوه انظر: (6)
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"والعبادة جتمع أصلني غاية احلب بغاية الذل واخلضوع والعرب تقول طريق معبد أي مذلل والتعبد 
 .(1)التذلل"
 الحسنى:أسماء اهلل لى ع والمأموراتالمخلوقات  شواهد:رابعاً 

فإذا اعتِّب العبد باملخلوقات واملأمورات وجدها ،من نفس املخلوق( يظهر اخلالق)شاهد اسم إن 
بأسرها شواهد صفات الربر جلَّ جالله ونعوته وأمسائه، فهي كلُّها ُتشري إىل األمساء احلسىن 

واحلال،فلست ترى شيًئا أدلَّ على  وحقائقها، وتُنادي عليها وتدلُّ عليها، وخُتِّب هبا بلسان النطق
شيٍء من داللة املخلوقات على صفات خالقها ونعوت كماله وحقائق أمسائه، وقد تنوَّعت أدلتها 
حبسب تنوُّعها، فهي تدلُّ عليها عقاًل وحًسا وفطرة ونظرًا واعتبارًا ، ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك 

َفاَل تُ ْبِصُروَن َويف أَنْ ُفِسُكْم أَ خاصة، كما قال تعاىل: 
(2).(3) 

 :خامساً:داللة خلقه على عظمته وقدرته وكماله 
ى قدرة إن اإلميان بامسه سبحانه )اخلالق( هلذا اخللق العظيم احمليط بنا ،يف اآلفاق واألنفس؛دليل عل

فاإلنسان عاجز على إدراك جوانب كثرية من األرض اليت يعيش عليها ،  ،اخلالق وعلى عظمته وكماله
ومن عظمة خلق هذا الكرسي  ،مبا فوقها من سبع مساوات طباقاً، وفوقهن مجيعًا الكرسي فكيف

َماَواِت َواأْلَْرضَ واتساعه أنه يستوعب السماوات السبع واألرض مجيعاً ،قال تعاىل:   َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
 )2) والعرش أعظم من ذلك واخلالق ، ن كل شيء و ، وهو جلت عظمته أكِّب مفوق العرش

تستلزم عبادته وحده ال شريك له،  ،وعظمته ، فحقيق هلذا اإلله العظيم أن يُعظم (6)أعظم
 .وتعظيم أوامره ونواهيه 

                                                           

ت: حممد حامد الفقي،  إياك نعبد وإياك نستعني،انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل ( 1)
 .1/42م(،ص 1143 – ه 1313)بريوت: دار الكتاب العريب،2ط

 .21آية:  سورة الذاريات،( 2)
ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي، انظر: ( 3)

 ."بتصرف شديد ".365 – 3/366م(،ص 1143 – ه 1313العريب،)بريوت: دار الكتاب 2ط
 .266سورة البقرة،آية: (2) 

 ه 1223يب، ه) الكويت: مكتبة اإلمام الذ6ط احلسىن، هللج األمسى يف شرح أمساء اهالنجدي: حممد احلمود، النانظر: ( 6)
 .143،ص
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 :سادساً:داللة خلقه على حكمته 
قإن هذان االمسان الكرميان ) ( يورثان املؤمن كمال اليقني بأنه مربوب لرب العاملني،وهي اخلالق، اخلالَّ

ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ  : قال تعاىل:ن خلقه تعاىل لإلنس واجلن أمجعني الغاية م َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
  

َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا قال اهلل تعاىل:  أنه تعاىل مل خيلق اخللق مهاًل،ولن يرتكهم سدى،،و (1) أََفَحِسْبُتْم أمنَّ
َنا اَل تُ ْرَجُعونَ  فَ تَ َعاىَل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرمِِي  (116) َوأَنَُّكْم إِلَي ْ

فعلى . (2)
َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل قال تعاىل:  أن يتأمل يف أصل خلقته،وما فيها من جالل حكمته سبحانه،عبد ال

تُ ْبِصُروَن 
(3). 

 

 ألسماء اهلل الحسنى الدالة على القدرة.اآلثار اإليمانية  المطلب الثاني: 
؛مثل هذه األمساء:القادر، القدير، املقتدر،اجلامع،احمليي،الوارث  هناك أمساء تدل على  قدرة اهلل

 أختار منها : ،ولبيان اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على قدرته سبحانه
  اهللالقادر، القدير، المقتدر جلَّ جالله 
ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر  :ورد امسه )القادر( اثنيت عشرة مرة ،مخٌس منها بصيغة اجلمع،نورد منها:قوله تعاىل   

َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا ِمْن فَ ْوِقُكْم  َعَلى َأْن يَ ب ْ
قوله  و أما امسه )القدير( فورد مخسًا وأربعني مرة منها:.(2)

ِديرًا فَِإنَّ اللََّه َكاَن َعُفوًّا قَ تعاىل:
      و أما امسه )املقتدر( فقد ورد أربع مرات منها:.(6)

يف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر  (62)ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّاٍت َونَ َهٍر  عز شأنه:قوله 
 (5). 

 :المعنى اللغوي 
ال: رجل ذو قدرة :ذو يسار )القدرة( :الطاقة والقوة على الشيء والتمكن منه والغىن والثراء، يق

 وغىن. و قدر الشيء: مبلغه. وقدر اهلل وقدره مبعىن، وهو يف األصل مصدر. 
                                                           

  .65آية: سورة الذاريات،( 1) 

 .115 – 116سورة املؤمنون،اآليتان: ( 2)
 .21آية: سورة الذاريات،( 3)
 .56سورة األنعام،آية: ( 2)
 .121سورة النساء،آية: ( 6)
 .66 - 62سورة القمر،اآليتان : ( 5)
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 ، أي ما عظموا اهلل حق تعظيمه.  (1)َما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِهِ قال اهلل تعاىل: 
القدرة عليه.وقدر والقدر و القدر أيضا: ما يقدره اهلل عز وجل من القضاء. واالقتدار على الشيء: 

 . (2)على اإلنسان رزقه قدرا، مثل قرت
 :معنى هذه األسماء في ح  اهلل تعالى 

، "قادر على   (3)، ال ميتنع عليه شيء يف كل األقطارهو املتناهي يف القدرة واالقتداراهلل تبارك وتعاىل 
 .(2)كل شيء أراده ال يعرتضه عجز وال فتور"

يضل من يشاء، وجيعل املؤمن مؤمًنا والكافر كافرًا؛ والِّب و لكمال قدرته: يهدي من يشاء و 
وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره؛ وجعل فرعون   برًّا والفاجر فاجرًا، وهو الذي جعل إبراهيم

 ،فما شاء اهلل كان ، وما مل يشأ مل يكن. (6)وقومه أئمة يدعون إىل النار
املوجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، و )القدير( هو:" كامل القدرة، بقدرته أوجد 

وبقدرته حييي ومييت، ويبعث العباد للجزاء، وجيازي احملسن بإحسانه، واملسيء بإساءته، الذي إذا أراد 
 .(5)شيًئا قال له: كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد"

عجز ، ال تعد و ال حتصى ،فأينما وقع النظر على يف هذا الكون امل - -وآثار قدرة اهلل 
 يف اآلفاق، ويف األنفس، ويف اخلوارق واملعجزات رأي  -عز وجل  -شيء من خلق اهلل 

                                                           

 .42سورة احلج،آية: (1)
دار العلم  -تاج اللغة وصحاح العربية، ت: أمحد عبد الغفور عطار،)بريوتإمساعيل بن محاد ، الصحاح  هري:اجلو  انظر: 2))

، أمحد الزيات   حامد عبد القادر   حممد النجار، املعجم الوسيط هيم مصطفىإبرا .(52/  2)ص (، ه 1311 –يني للمال
 .(418/  2)اف(، حتقيق / جممع اللغة العربية، )دار النشر : دار الدعوة(، صق،باب)ال

 .126،صم(2111-ه 1232 –يب ه لذ) الكويت : مكتبة اإلمام ا 8، طهلل احلسىنر مقدم، اجلامع أمساء اهماانظر: ( 3)
ه (،  1212)دار املأمون للرتاث ، 1ت :أمحد بن يوسف الدقاق ،طمحد بن حممد البسيت، شأن الدعاء،  نظر: اخلطايب:ا (2)

 .85ص 

)الدمام: دار 2جرتني وباب السعادتني،ت: عمر بن حممود أبو عمر طانظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب، طريق اهل( 6)
 .236ص م(،1112 – ه 1212بن القيم،ا

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال  ،السعدي: عبد الرمحن بن ناصرانظر:  (5)
 .526، 6/522م( ،ص 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط
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الباهرة أمامه ومن ذا الذي حيصي ما خلقه اهلل  - -قدرة القادر
(1). 

 آثار اإليمان بأسمائه الحسنى )القدير، القادر، المقتدر(:
 مسائه احلسىن )القدير، القادر، املقتدر(،يُنشئ يف حياة املؤمن آثاراً إميانية عظيمة منها:إن اإلميان بأ

 :أواًل:الخوف والخشية منه
،واخلوف فمن أعظم مثرات هذه األمساء الكرمية ، أهنا تورث املؤمن اإلجالل ، واملهابة هلل 

، وخوف االنتقام ،لشمول ق،شية منه سبحانه،و رجاء اإلنعام واخل درته تعاىل ألنواع ما نفع وضرَّ
رمحه -،وكمال احلب هلل تعاىل، وقوة اإلميان ،وبرد اليقني ،ويف هذا يقول اإلمام القرطيب(2)وساء وَسرَّ 

:"و إذا علم العبد أن ربه عزَّ وجل قادر و أنه ال يعجزه مقدور، و ال جيوز أن خيرج مقدور -اهلل تعاىل
ادر على أنواع العذاب والعقوبات، فال يأمنه ،و كذلك فال ييأس عن قدرته ، فيخاف عذابه، وأنه ق

من رمحته، وارجه رجاء من يعلم أنه قادر على توصيل كل مرجو، و إنالة كل حمبوب على أحسن 
 .(3)ميأل قلبك رجاء له،و خمافة منه" سألهأ املآخذ ،و ألطف املسالك،و

 : - -ثانياً:صدق التوكل على القادر
، يف جلب املنافع، ودفع املضار، مع ثقته به، وحسن ظنه حبصول لب عليهاعتماد القإن 

فبعزته يقدر على إيصال اخلري،  التصافه سبحانه بالقدرة الكاملة يف كل األحوال، واألزمنة،مطلوبه،

                                                           

" 162، صم(2111-ه 1232 –يب همام الذ: مكتبة اإل) الكويت 8هلل احلسىن، طاجلامع أمساء ا ر مقدم،هماانظر: ( 1)
 "بتصرف"ا" شبكة نور اإلسالم.هبِ عبد العزيز بن اجلليرل، "ِوهلل اأَلمْسَاُء احُلْسىَن فَاْدُعوه : أيضاً املعاين السابقة انظر وبتصرف".

 (.2-1/3ص)
) 1،حتقيق :أمحد فريد املزيدي،ط: عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم ،شجرة املعارف واألحوالعز الدينانظر:( 2)

 (.43م(، ص)2113 -ه 1222دار الكتب العلمية -بريوت
 ت: عرفان بن سليم حسونة، احلسىن، هللأمساء ااألسىن يف شرح  هلل حممد،مشس الدين أيب عبد ا :القرطيب انظر: (3)

 (.228م(، ص)2115-ه 1224)بريوت:املكتبة العصرية،
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 فهي حمدودة العاجز  الضعيفاملربوب  قدرة أماو  ،(1)ودفع الشر عن عبده، وبرمحته به، يفعل ذلك
ْل َعَلى احلَْير الَِّذي اَل مَيُوُت قال اهلل تعاىل: ها باملوت ،وحمكوم علي َوتَ وَكَّ

(2). 
 ثالثاً:تتضمَّن اإليمان بالقدر خيره وشرِّه:

الذي هو أحد أركان اإلميان الستة، الذي عليها الفالح يف اجلنان،و النجاة من النريان ،قال 
اهلل تبارك ،ف، ف "من كذب بالقدر فقد كذب باإلسالم  (3) َقَدرٍ ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بِ  عزَّ شأنه:

قال  و،(2)القدر ،قدرة اهلل" -رمحه اهلل تعاىل-وتعاىل قدر األقدار ،وخلق اخللق بقدر ،قال اإلمام أمحد
د اهلل عزَّ وجل ،و آمن بالقدر ،  -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  : " القدر نظام التوحيد، فمن وحَّ

َب بالقدر،نقض التوحيد"فهو العر  د اهلل تعاىل، وكذَّ ،و قال  (6)وة الوثقى اليت ال انفصام هلا ، ومن وحَّ
َا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َغُفورٌ :"يف قوله تعاىل  -رضي اهلل عنه-أيضاً  ِإمنَّ

(5) 
أن اإلميان بالقدر من أجل ر -رضي اهلل عنه-فبني (4)الذين يقولون: إن اهلل على كل شيء قدير"

 صفات أهل العلم،الذي هو من القدرة، والتقدير معاً.
                                                           

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال  ،بن ناصر السعدي: عبد الرمحنانظر: ( 1)
 ( بتصرف .611/  1م( ،ص ) 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط

 .68سورة الفرقان،آية: ( 2)
 . 21سورة  القمر،آية: ( 3)
ل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل،ت: حممد بدر انظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، شفاء العليل يف مسائ( 2)

 (.1/28م(،ص ) 1148 – ه  1318الدين أبو فراس النعساين احلليب،)بريوت :دار الفكر،
ل السنة واجلماعة ،ت: أمحد بن سعد الغامدي هبن احلسن ،شرح أصول اعتقاد أ هللبة اهالاللكائي،  انظر:( 6)

 (.1222)صم(، 1116 -ه 1215،)الرياض:دار طيبة للنشر والتوزيع 2،ط
بن احلسن بن منصور الطِّبي الرازي الشافعي ، أبو القاسم ، اإلمام ، احلافظ ، اجملود ، املفيت ،  هللبة اهو هالاللكائي :و       

:اخلطيب البغدادي:أبو بكر أمحد بن علي ،  هم. انظر يف ترمجت 1124  = ه 218ب الشافعي . تويف سنة هبرع يف املذ
) أشرف 1الء ، طيب: حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز، سري أعالم النبهالذ،(.12/41خ بغداد،)دار الفكر(،ص  )تاري

 (.14/211(،ص)ه 1213 –مؤسسة الرسالة  )بريوت: رناؤوط، حممد نعيم العرقسوسي(،: شعيب األعلى حتقيق الكتاب
 . 28سورة فاطر،آية:  ( 5)
حبقائق األمساء  هبالتأويل ومعرفت هوعلم-ماهعن هللرضي ا-ابن عباس  هذا من فقه:"و  -عاىلت هللا هرمح-قال ابن القيم  (4)

) الكويت : مكتبة  8احلسىن ، ط هللر مقدم، اجلامع أمساء اه،ما (.1/21والصفات"انظر:ابن القيم: مرجع سابق،ص )
 ."بتصرف".162م( ، ص2111-ه 1232 –يب هاإلمام الذ
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 أمام كيد األعداء:- -رابعاً:العزة والقوة بالقادر
للجهاد يف سبيله ،و رفع راية  إن اإلميان هبذه األمساء جتعل املؤمن يستمد قوته من اهلل 

وقهره لكل شيء، وأنه سبحانه قادر على رفع املصائب  - -بقدرة اهلل اإلسالم غالباً،ألن إميانه 
يفعل ذلك يف وقت من األوقات، فإن هذا جيعل العبد يوقن بأن  وكبت وقصم الكفرة مث ال نراه 

هلل تعاىل احلكمة يف ابتالء املؤمنني واإلمالء للكافرين، وأن يف أعطاف ذلك من اللطف والرمحة 
املطلقة اليت ال يعجزها شيء باب إىل العزة وقوة  - -يف إميانه بقدرة اهلل واملصلحة، كما أن 

القلب أمام كيد الكافرين ومكرهم،وذلك ؛ألهنم يف قبضة اهلل تعاىل وحتت قدرته وقهره فحينئذ يذهب 
 . (1)اخلوف من القلوب و يستهان بالكفار وقوهتم مع األخذ باألسباب الشرعية واملادية

 العبد عدم االغترار بقدرته وقوته:  : تربيةاً خامس
جتعل العبد غري متعاظم يف نفسه لقوته وقدرته؛  إن اإلميان باألمساء احلسىن  الدالة على قدرة اهلل 

فال يعظم عليه مطلب،وال يتعاظم ما يسأل منه ألنه ليس بيده خلق وال قدرة تامة ، أما اهلل 
،فيلجأ إليه سبحانه وتعاىل فيما ينوبه، (2) كل مطلبسبحانه، فيهون يف نفس العبد أمام قدرة اهلل

إىل أن نقول يف أذكارنا: )ال حول  ، ولذا أرشدنا الرسول (3)ويتِّبأ من احلول والقوة إال باهلل تعاىل
،وأن نقول حني نصبح وحني منسي:)يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث، أصلح يل (2) وال قوة إال باهلل(

 .(6) نفسي طرفة عني(شأين كله وال تكلين إىل
 اً: االبتعاد عن الظلم بشتى أنواعه:سادس

                                                           

 (.2/2ص) "بتصرف"ا" شبكة نور اإلسالم.هبِ اجلليرل، "ِوهلل اأَلمْسَاُء احُلْسىَن فَاْدُعوه انظر: عبد العزيز بن  (1)

دار  -،) عمان  1ا الوجدانية والسلوكية"،طه الكردي، عبد احلميد راجح ،" األمساء احلسىن يف القران الكرمي وآثار  انظر:( 2)
 (.121ص)م(،2114-ه 1228املأمون للنشر،

 ،بتصرف.221،ص م(2112 -ه 1223األردن: دار النفائس ، ) 1هلل احلسىن،ط: عمر سليمان ، أمساء اانظر: األشقر (3)
 . 4123،رقم احلديث:8/42صحيح مسلم،كتاب الذكر والدعاء والتوبة،باب استحباب خفض الصوت بالذكر،ص( 2)
 هوصحح 11216(، رقم احلديث:5/124)ص باب ما يقول إذا أمسى، كتاب عمل اليوم والليلة، ،سنن النسائي الكِّبى (6)

 (.562) 1/326يب ه األلباين يف صحيح الرتغيب والرت 
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إن اإلميان بقدرة اهلل تعاىل وانتقامه للمظلومني من الظاملني جيعل العبد يرتدع عن الظلم والعدوان،  
، وما أحسن القول املأثور: )فإذا دعتك قدرتك (1)وخباصة ظلم العباد يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم

 .(2)على ظلمهم فاذكر قدرة اهلل عليك( على الناس
 اً:التفكر في مظاهر القدرة اإللهية:سابع

فمظاهر قدرة اإلله بادية يف كل شيء، يف حفظ السماء من الوقوع على األرض ،يف تعاقب الليل 
 والنهار ،يف كل خملوق جديد ،والتفكر يف أحداث احلياة املتغرية ،و اليت حتمل يف طياهتا دالئل القدرة

اإلهلية:كتغري الطقس املفاجئ، وهبوب الرياح مث سكوهنا، وكالِّباكني والزالزل،ولعل الزلزال الذي 
ضرب جنوب شرق آسيا وراح ضحيته عشرات اآلالف دلياًل على هذه القدرة املتناهية اليت تضاءلت 

 وتالشت جبوارها كل قدرات البشر الومهية الزائفة.
 (3)بثوثة يف كل مكان ،ونستدل من خالهلا على قدرة املقتدرفعلينا أن نتفكر يف آيات اهلل امل

َهاِر آَلَيَاٍت أِلُويل سبحانه،قال عز شأنه: َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن َّ ِإنَّ يف َخْلِق السَّ
اأْلَْلَبابِ 

(2). 
 

 
 
 

  ى الحكمة.المطلب الثالث: اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى الدالة عل
                                                           

 .بتصرف واختصار" (."2/6مرجع سابق، ص)انظر: عبد العزيز بن اجلليرل، (1)

قي، أبو بكر أمحد بن احلسني، شعب اإلميان،ت: حممد السعيد بسيوين هذا األثر لعمر بن عبد العزيز يف: البيهورد  (2)
، أبو بكر أمحد بن مروان املالكي، اجملالسة (.،الدينوري5/21ه (،ص)1211)بريوت: دار الكتب العلمية،  ،1ول،طزغل

)أم احلصم: مجعية الرتبية اإلسالمية،بريوت: دار ابن  ور بن حسن آل سلمان،هر العلم،ت: أبو عبيدة مشهوجوا
 (. 2/211(،ص)ه 1211حزم،

بتصرف ."124-125م،ص2116-ه1225ن من خالل القرآن،)القاهرة:مؤسسة اقرأ للنشر،جمدى اهلالىل،بناء اإلميا (انظر:3)
 واختصار".

 .111سورة آل عمران،آية: 2))



 الطالبة/ رباب نجيب –يمانية ألسماء الله الحسنى اآلثار اإل

 

 

116 

،واسم اهلل احلكيم يدل على حكمته  االلتزام؛بداللة  اهلل احلسىن تدل على حكمته مجيع أمساء 
ن ،لذا سأقوم بدراسة اسم اهلل احلكيم ملعرفة معناه يف حق اهلل ،وآثاره اإلميانية.  ؛بداللة التَّضمُّ

  اهللالحكيم جل جالله 
 ِإن اللََّه َكاَن َعزِيزًا َحِكيًما تعاىل  هلو قوتسعني مرة منها : ورد هذا االسم يف القرآن العزيز أربع   

ِإنَّ َريبر َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء إِنَُّه ُهَو اْلَعِليُم احلَِْكيُم  و قوله تعاىل: ،(1)
(2). 

 :المعنى اللغوي 
ة معاٍن:األول: العامل بأحكام األمور صاحب  احلكيم :صيغة مبالغة،على وزن فعيل ، ويأيت على عدَّ

احلكمة .فاحلكمة هي: سعة العلم،واالطالع على مبادئ األمور وعواقبها، والثاين: احلاكم الذي 
يفصل بني األمور ، واحلكم : القضاء بالعدل. الثالث: احملكم املتقن لألشياء املدقرق فيها، الذي يضع 

 .( 3)ومينع نفسه منها األشياء يف أحسن مواضعها. الرابع : الذي ميتنع عن فعل القبائح،
 :معناه في ح  اهلل تعالى 

ُر احْلَاِكِمنيَ احلكيم ،اهلل تبارك وتعاىل هو  َوُهَو َخي ْ
(2):- 

، "وله احلكمة العليا يف خلقه وأمره،فال خيلق شيًئا عبثًا، (6)الذي ال يدخل تدبريه خلل وال زلل  أواًل:
 .(5)وال يشرع سدى"

                                                           

 .65سورة النساء،آية:  (1)
 .111سورة يوسف،آية: ( 2)

م(، 1111 –ه  1211 –دار صادر  –)بريوت  1(، طحكم : ابن منظور: حممد بن مكرم، لسان العرب، )بابرنظ(ا3)
األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف  غريب القرآن، ت: مركز البحوث والدراسات، )مكة  .(2/161)ص

ت: عبد ،معجم مقاييس اللغة  ،أمحد بن فارس بن زكريا انظر أيضاً: ابن فارس: . 228مكتبة نزار مصطفى الباز(، ص  -املكرمة
، احلق هللالسعدي: عبد الرمحن بن  ناصر بن عبد اانظر:  .2/11ص( ، ه 1311 -دار الفكر-بريوت  ) هارون،السالم حممد 

 .(61-61)ص م(،1184-ه 1214،) الدمام:دار ابن القيم،2الواضح املبني يف شرح توحيد األنبياء واملرسلني،ط

 .84سورة األعراف،آية : ( 2)
 1221)بريوت: مؤسسة الرسالة، 1أمحد حممد شاكر،ط، جامع البيان يف تأويل القرآن ،ت: جرير ، حممد بنالطِّبيانظر: ( 6)

 .1/235م(،ص 2111 - ه 
: عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال السعديانظر: ( 5)

 .6/521م(،  2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط
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ويضعها يف أحسن مواضعها ،وينزهلا يف أفضل  ،قنها ،فال تفاوت فيهاويت ،الذي حيكم األشياءثانياً:
الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه ،قال عز شأنه: (1)منازهلا الالئقة هبا

(2). 
الذي ال يقول وال يفعل إال الصواب، وإمنا ينبغي أن يوصف بذلك وهو تبارك وتعاىل احلكيم:  ثالثاً:

نعه متقن، وال يظهر الفعل املتقن السديد إال من حكيم، كما ال يظهر الفعل ألن أفعاله سديدة، وص
  .(3)على وجه االختيار إال من حي عامل قدير

كله يف الدنيا واآلخرة، ، فله احلكم فيهما كله ال شريك (2)وهو احلكيم :احلكم،الذي له احلكم رابعاً:
َواَل ُيْشرُِك يف ُحْكِمِه َأَحًدا وتعاىل: قال سبحانه  .له يف حكمه، كما ال شريك له يف عبادته

(6) ،
 .(5)فكلها جارية على احلكم واحلق،يف أصلها ،و فرعها، وغاياهتا، ومثراهتا

ومن كمال حكمته: بأنه موصوٍف بكمال احلكمة، وبكمال احلكم بني املخلوقات،  خامساً:
، واسع احلمد، تام القدرة، غزير فاحلكيم هو واسع العلم، واالطالع على مبادئ األمور وعواقبها

 (4).الرمحة
 آثار اإليمان باسمه سبحانه )الحكيم(: 

                                                           

ه (،  1212، )دار املأمون للرتاث1ط ،أن الدعاء، ت :أمحد بن يوسف الدقاقد بن حممد البسيت، ش، محانظر: اخلطايب( 1)
 .بتصرف شديد.42، 43ص 

 .4سورة السجدة،آية: ( 2)
جدة: مكتبة ) ،1بن حممد احلاشدي،ط ت: عبد اهلل األمساء والصفات،يف كتاب:  احلليمي كالم من البيقهي ذكرهوهذا ما (3)

ثني واملتكلمنيضي العالمةهو القااحلليمي ، و 22ص  السوادي(، ، أبو عبد اهلل ، احلسني بن احلسن بن مبا وراء النهر ، رئيس احملدر
ترمجته  .، سنة ثالث وأربع مائةتويف يف شهر ربيع األول ثالث مائةولد يف سنة مثان وثالثني و  حممد بن حليم البخاري الشافعي

  (.2/236)للزركلي ،صيف: األعالم 

 ول األحكام الثالثة: األحكام الكونية القدرية، واألحكام الدينية الشرعية، واألحكام اجلزائية.نا يتناهواحلكم ( 2)
 .25ف،آية: هسورة الك (6) 

 بتصرف. ،111(، صه 1214 –)مكتبة ابن اجلوزي1ة الشافية ،طتوضيح الكافي عبد الرمحن بن ناصر، :انظر: السعدي (5)
،) الدمام:دار 2بن عبد اهلل، احلق الواضح املبني يف شرح توحيد األنبياء واملرسلني،ط السعدي: عبد الرمحن بن  ناصرانظر: ( 4)

 .61ص م(،1184-ه 1214ابن القيم،
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،ويف أمره الديين الشرعي،  - -إن آثار حكمه وحكمته سبحانه وتعاىل بادية يف خلقه 
ويف أمره الكوين القدري،وهلا مثرات عظيمة تنعكس على إميان العبد يف قلبه وسلوكه وحياته،ومن 

 أمهها:
 : - -محبة الحكيم: أوالً 

حني ينظر العبد إىل بديع صنع اهلل يف خملوقاته، ويف الكون،وما فيها من احلكمة اليت بلغت غاية 
اإلتقان ؛فقد وضع كل شيء يف موضعه،ودبَّر خلقه أحسن التدبري، فال يدخل يف تدبريه وتقديره 

مية للخالق العظيم الذي أنزل له أحكام خلل،و ال يقع يف أفعاله زلل، وال خطأ أثر يف قلبه احملبة العظ
 دينه، ونفسه، وعقله، وماله، وعرضه، وتكفل له السعادة يف الدارين. على شريعة تضمن له احلفاظ

 وقدره:  --ثانياً: الرضا بقضاء الحكيم 
 يف القلب والعقل فإن ذلكمما الشك فيه أنه إذا ما ُت غرس قواعد اإلميان واليقني بامسه )احلكيم( 

من شأنه أن يثمر رضا وطمأنينة وسكنية،و جيعل العبد املؤمن يتعامل مع األقدار باختالفها وتنوعها 
هبدوء وتسليم، ومل ال وقد أيقن أن لربه حكمة وراء كل مشيئة يشاؤها له،وإن مل تظهر تلك احلكمة 

ار املؤملة واحلكم فهو يعلم أن قدرته البشرية تعجز عن استشعار كل حَكم احلكيم مبا يف ذلك األقد
يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم كما قال تعاىل:  ،(1)اخلبيئة يف طياهتا حكم تصب يف مصلحته

اْلُعْسَر 
: )عجًبا ألمر املؤمن! إن أمره كله له خري؛ وليس ذلك ألحد إال للمؤمن؛ ، وكما قال(2)

، "فإنه من يدري فلعل (3)إن أصابته ضراء صِّب فكان خريًا له(إن أصابته سراء شكر فكان خريًا له، و 
وراء املكروه خريًا، ووراء احملبوب شرًا، إن العليم بالغايات البعيدة املطلع على العواقب املستورة هو 

 .(2)الذي يعلم وحده، حيث ال يعلم الناس شيًئا"

                                                           

 ."بتصرف". 128م،ص2116-ه1225جمدى اهلالىل،بناء اإلميان من خالل القرآن،)القاهرة:مؤسسة اقرأ للنشر، انظر:(1)
 .186( سورة البقرة، آية: 2) 

 . 4512،رقم احلديث:8/224خري،ص هكل  هد والرقائق،باب املؤمن أمر ه،كتاب الز صحيح مسلم ( 3)
 ال يوجد تاريخ للنشر(، ص -رة: دار الشروقهظالل القرآن، )القا ،يم حسني الشاريبهإبرا بن سيد قطب انظر: (2)

 .211صُعوه هِبا" شبكة نور اإلسالم. عبد العزيز بن اجلليرل، "ِوهلل اأَلمْسَاُء احُلْسىَن فَادْ انظر:  و انظر أيضاً:.1/212
= 
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 :الخضوع ألحكام الحكيم ثالثاً: 
ن يكون"خضوع الناس ورضوخهم حلكم رهبم، خضوعاً ورضوخ احلكم من واالستسالم التام هلا، وأ

خلقهم تعاىل ليعبدوه، فكما ال يسجد اخللق إال هلل، وال يعبدون إال إياه، وال يعبدون املخلوق، 
فكذلك جيب أن ال يرضخوا، وال خيضعوا، أو ينقادوا، إال حلكم احلكيم، العليم احلميد، الرؤوف 

لوق الظلوم اجلهول، الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات، واستولت الرحيم، دون حكم املخ
على قلوهبم الغفلة والقسوة، والظلمات،والتحكم فيهم باألهواء واألغراض ،فضال عن كونه كفرا بنص 

َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ قوله تعاىل: 
(1)"(2). 

ألنه ال يوجد كتاب مثل القرآن حكيماً يف كل شيء، فهو تشريع احلكيم تحكيم الذكر الحكيم : اً:رابع
العليم سبحانه الذي ال يدخل حكمه خلل وال زلل ،وقضاء من ال خيفى عليه مواضع املصلحة يف البدء 

وحكيم يف إيضاحه ، و "القرآن حكيم يف أسلوبه الرائع اجلذاب ،وحكيم يف هدايته ورمحته ، (3)والعاقبة
، وهنيه، وحكيم يف ترغيبه وترهيبه حكيم يف أمرهو  يف تشريعاته وحكيم يف كل أحكامه، وبيانه، وحكيم

                                                                                                                                                                                     

م .خترج بكلية دار  1115=  ه  1322يم: مفكر إسالمي مصري، من مواليد قرية )موشا( يف أسيوط سنةهسيد قطب بن إبرا*
رام. وكتب يف جمليت )الرسالة( و )الثقافة( وعني مدرسا هم( وعمل يف جريدة األ 1132) ه  1363رة( سنة هالعلوم )بالقا

- 1128( للوزارة. وأوفد يف بعثة لدراسة )برامج التعليم( يف أمريكا )فنياً  يف ديوان وزارة املعارف. مث )مراقباً  ة، فموظفاً للعربي
على  مج تتمشى والفكرة اإلسالمية و بىنا من وضع االجنليز، وطالب بِّباه( وملا عاد انتقد الِّبامج املصرية وكان يرام1161

م ام الثاين للثورة. وانضم إىل اإلخوان املسلمني، فرتأس قسم نشر الدعوة وتوىل حترير جريدهت( يف الع1163) هذا استقالته
ه انظر يف ترمجتم.  1154=ه  1384تويف سنة:  ا،هم، فعكف على تأليف الكتب ونشر ه( وسجن مع62 - 1163)

/  3ص)م(،2112،آيار/ مايودار العلم للماليني -،) بريوت16: خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،طالزركلي
124.) 

 .22سورة املائدة،آية:( 1)
 1381)مكة املكرمة: مطابع الثقافة، يم بن عبد اللطيف، رسالة يف حتكيم القوانني،هبن إبرا انظر: حممد آل الشيخ، (2)

 ألمساء والسلوكية اإلميانية ارلآلث تربوية دراسة هبا فادعوه احلسىن األمساء وهلل، "اجلليل عبدالعزيز انظر: ."باختصار".6ص(،ه 
 .214ص ه(،1221 ، طيبة دار) 1،ط " احلسىن اهلل

، ص (ه 1223يب، ه) الكويت: مكتبة اإلمام الذ6احلسىن،ط هللج األمسى يف شرح أمساء اهالنجدي، حممد احلمود، الن انظر:(3)
 "باختصار". 261، 262
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وحكيم يف أقاصيصه و أخباره، وحكيم يف أقسامه و أمثاله ، وحكيم يف كل ما اشتمل عليه ، بل هو فوق 
 .(1)ذلك و أعظم من ذلك"

فيجب على كل مؤمن تعلم احلكمة، وطلبها عند أهلها لخل :خامساً: طلب الحكمة لنفسه وبذلها ل
يُ ْؤيت احْلِْكَمَة َمْن يََشاُء َوَمْن يُ ْؤَت احْلِْكَمةَ ، وسبحان القائل :(2)حىت يكون حكيمًا يضع األشياء مواضعها

رًا َكِثريًا َوَما يَذَّكَُّر ِإالَّ أُولُو اأْلَلْبَاِب  فَ َقْد أُويتَ َخي ْ
ة هي: العلوم النافعة، واملعارف الصائبة، والعقول ، "واحلكم(3)

املسددة، واأللباب الرزينة، وإصابة الصواب يف األقوال واألفعال، وهذا أفضل العطايا، وأجل اهلبات، ألنه كمل 
ومجيع األمور ال تصلح إال ؛ دينهم ودنياهم واستعد لنفع اخللق أعظم نفع، يف نفسه هبذا اخلري العظيم،

، "فإذا تعلمها وجب عليه بذهلا ألهلها ومنعها من غري (2)ليت هي: وضع األشياء يف مواضعها"باحلكمة، ا
مااًل فسلطه على هلكته يف  اهلل : )ال حسد إال يف اثنتني: رجل آتاههذا يقول النيب ؛ ويف (6)مستحقيها"

 . (6)(ورجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقضي هبا ويعلمها احلق،
 
 

 بحث الثالثملا
 ثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على اإلنعاماآل

 : اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى الدالة على الهبة والرزق واإلكرام .المطلب األول

                                                           

 .261صالنجدي،مرجع سابق ،انظر: ( 1)
عرفان بن سليم حسونة،)بريوت:املكتبة ت: احلسىن، هللأمساء ااألسىن يف شرح ، هلل حممدمشس الدين أيب عبد ا :انظر: القرطيب (2)

 .314م(، ص2115-ه 1224العصرية،

 .251سورة البقرة،آية: ( 3)
  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال ،السعدي: عبد الرمحن بن ناصرانظر:  (2)

 ."باختصار".1/212م(، ص 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط
 .314انظر: القرطيب،مرجع سابق،ص(6)
كتاب  (، صحيح مسلم،43، رقم احلديث: )1/31صحيح البخاري، كتاب العلم، باب االغتباط يف العلم واحلكمة،ص (5)

ا فعمل هب هأو غري  هحكمة من فق وفضل من تعلم هفضل من يقوم بالقرآن ويعلم صالة املسافرين، باب
 .1133، رقم احلديث:2/211ا،صهوعلم
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لعباده ؛مثل هذه األمساء:الرَّزَّاق، الرَّازق  هناك أمساء تدل على الرزق واهلبة واإلكرام من اهلل 
 ، األكرام ،الشاكر ،الشكور ،احلميد ،ولبيان اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل ،الوهاب ،احلسيب ،الكرمي

 أختار منها : احلسىن الدالة على الرزق واهلبة واإلكرام هلل سبحانه
  اهللالرَّازق، الرزَّاق .جل وعال 

و اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ذُ بارك وتعاىل: ت ( مرة واحدة يف قولهالرزَّاقورد اسم)

و ورد . (1)
ُر  عز وجل:  ( بصيغة اجلمع مخس مرات يف الذكر احلكيم منها:قولهالرَّازقاسم ) َنا َوأَْنَت َخي ْ َواْرزُق ْ

الرَّازِِقنَي 
 .(3)ازق(: )إن اهلل هو املسعرر، القابض، الباسط، الرَّ وجاء أيًضا يف قوله .(2)

 :المعنى اللغوي 
 اللغة من صيغ املبالغة،أي كثري الرزق. يف الرزَّاق

،والرزق نوعان :ظاهرة لألبدان كاألقوات  (2)والرزق : يقال للعطاء اجلاري تارة،دنيوياً كان أم أخرويّاً 
 .(6)،و باطنه للقلوب والنفوس ،كاملعارف والعلوم

 
 :معنى االسمين في ح  اهلل تعالى 

خلق أمجعني، املتكفل بالرزق لكل العاملني، القائم على كل نفس اهلل تبارك وتعاىل هو الرَّازق الرزَّاق لل"
مبا يقيمها من قوهتا، وسع اخللق كلهم رزقه ورمحته فلم خيتص بذلك مؤمًنا دون كافر وال ولًيا دون 

                                                           

 .68سورة الذاريات،آية: ( 1)
 .112سورة املائدة،آية:  ( 2)
(، 3/285) (،ص  هعن هللباب) مسند أنس بن مالك رضي ا مسند أمحد بن حنبل،كتاب املكثرين من الصحابة، انظر:( 3)

(، 3263(،رقم احلديث: )3/285باب يف التَّْسِعرِي،ص  ) ،تاب اإلجارةك سنن أبو داود،، 12181رقم احلديث :  
 (.2126األلباين يف صحيح أيب داود ) هوصحح

  -األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف  غريب القرآن، ت: مركز البحوث والدراسات، )مكة املكرمة (انظر:2)
 .112مكتبة نزار مصطفى الباز(، ص

 صم(، 1111 –ه  1211 –دار صادر  –)بريوت  1(، طرزق : ابن منظور: حممد بن مكرم، لسان العرب، )بابرنظا ((6
(11 /116). 
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عدو، يسوقه إىل الضعيف الذي ال حيلة له وال متكسب فيه، كما يسوقه إىل اجللد القوي ذي املرة 
َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه رِْزقُ َها  قال تعاىل: السوي؛

(1) "(2). 
ر أرزاق اخلالئق على اجلملة يف التقدير األزيل قبل وجودهم(:الرَّازق)   .(3)هو الذي قدَّ

 .(2)اخلالئق أرزاقها وأوصلها إليهم الذي أعطى األرزاق وأعطى )الرَّزَّاق(:هوو
 .(6)"أنه يوصله بسبب وبغري سبب، ويكون بطلب وبغري طلب"ومن كمال رزقه تعاىل

 والرزق لعباده نوعان:"فما من مرزوق يف العامل العلوي ، والسفلي إال متمتع برزقه،مغمور بكرمه،
 مشل الِّب والفاجر واألولني واآلخرين وهو رزق األبدان.:رزق عام  :أوالً 

  .(5)سب ما تقتضيه حكمته ورمحته"منني على مراتبهم منه حبباملؤ  :رزق خاص :ثانياً 
 :آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين 

 هلذين االمسني الكرميني ، آثار واضحة جليلة، كغريها من أمساء اهلل احلسىن من أمهها:
 هو المستح  للعبودية وحده:  أواًل: الرَّزَّاق

 يعبده العباد ،وخيضعوا له املتفرد باخللق والرزق والتدبري، لذا هو الذي يستحق أن  اهلل 
عبدوا من لذا ال يستحقون أن يُ ؛من دونه،فإهنم ال ميلكون الرزق ،وال يستطيعونه عبدُ أما غريه مما يُ 

َماَواِت َواأْلَْرِض َشْيًئا َواَل دونه،قال سبحانه: َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما اَل مَيِْلُك هَلُْم رِْزقًا ِمَن السَّ
ُعوَن َيْسَتِطي

(1) (2)
. 

                                                           

 .5( سورة هود،آية: 1)
ه (، ص 1212)دار املأمون للرتاث، 1اخلطايب: محد بن حممد البسيت، شأن الدعاء، ت :أمحد بن يوسف الدقاق، ط :( انظر2)

62. 
 (.512أمساء اهلل احلسىن،ص)الرضواين،انظر: (3)
( انظر:ابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر، ت: طاهر أمحد الزاوى ، حممود 2)

 .211/ 2م(،ص1141 -ه  1311 -املكتبة العلمية –حممد الطناحي،)بريوت 

 .66انظر: اخلطايب، مرجع سابق،ص ( 6)
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال  ،دي: عبد الرمحن بن ناصرالسعانظر:  (5)

عبد العزيز بن اجلليرل، "ِوهلل اأَلمْسَاُء احُلْسىَن :أيضاً  انظرو ، 6/312 م(، ص 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط
 (.2/66)ص، فَاْدُعوه هِبا" شبكة نور اإلسالم



 الطالبة/ رباب نجيب –يمانية ألسماء الله الحسنى اآلثار اإل

 

 

113 

 ولطفه في رزقه لعباده: )الرَّزَّاق(حكمة ثانياً:
إنَّ الرزق بيد اهلل تعاىل،وهو سبحانه قيد رزقه باملشيئة ؛حلكمة بالغٍة ،فإن من عباد اهلل من إذا رزقه 

حبكمته ورمحته  اهلل تعاىل وأغناه أفسده الغىن، ومنهم من إذا قدر عليه رزقه ،أفسده الفقر،فاهلل 
َوَلْو َبَسَط اللَُّه الررْزَق لِِعَباِدِه  (3)املؤمن ،خيتار له أكمل احلاالت سواء كان يف كثرة املال ،أو قلتهب

لَبَ َغْوا يف اأْلَْرِض َوَلِكْن يُ نَ زرُل ِبَقَدٍر َما َيَشاُء إِنَُّه ِبِعَباِدِه َخِبرٌي َبِصرٌي 
(2). 

فلم خيتص بذلك مؤمًنا دون كافر وال ولًيا دون عدو، ، يعماجلومن لطفه ورمحته بعباده يعم برزقه    
يسوقه إىل الضعيف الذي ال حيلة له وال متكسب فيه، كما يسوقه إىل اجللد القوي ذي املرة 

اللَُّه َلِطيٌف ِبِعَباِدِه يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز قال تعاىل: ،(6)السوي
، وعن أيب موسى (5)

: )ما أحد أصِّب على أذى مسعه من اهلل، يدعون له قال: قال النيب -رضي اهلل عنه  -ألشعري ا
 .(4)الولد مث يعافيهم ويرزقهم(

 
 الرزق النافع: )الرَّزَّاق(دعاء ثالثاً: 

                                                                                                                                                                                     

 .43لنحل،آية: سورة ا (1)
 (،ه 1223يب، ه) الكويت: مكتبة اإلمام الذ6ط احلسىن، هللج األمسى يف شرح أمساء اهالنجدي: حممد احلمود، النانظر:  (2)

 .113صم(،2112 -ه 1223) األردن: دار النفائس ،  1احلسىن، ط هلل، أمساء ا،األشقر:عمر سليمان(114،115ص)
 -ه 1228) بريوت: مجعية السراج املنري اإلسالمية،1اء احلسىن والصفات العلى، طادي بن حسن، األمس: عبد اهليبهو  3))

 ."باختصار و تصرف".62م(،ص2114

 .24سورة الشورى،آية: ( 2)
(، ص ه 1212، )دار املأمون للرتاث1ط ،انظر: اخلطايب: محد بن حممد البسيت، شأن الدعاء، ت :أمحد بن يوسف الدقاق( 6)

62. 
 .11ى،آية: سورة الشور ( 5)
، رقم 5/2584ص ،﴾و الرزاق ذو القوة املتني ه هللإن ا﴿تعاىل  هللصحيح  البخاري،كتاب التوحيد ،باب قول ا( 4)

عز  هلل(، صحيح مسلم ،كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب ال أحد أصِّب على أذى من ا5123احلديث:)
 (.4268) 8/133وجل،ص
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ينبغي للعبد إذا دعا ربه يف حصول الرزق، أن يستحضر بقلبه هذين األمرين، فمعىن"اللهم ارزقين" 
به قليب من العلم،واهلدى،واملعرفة، ومن اإلميان الشامل لكل عمٍل صاحل، ومبا يصلح أي:ما يصلح 

 . (1)بدين من الرزق احلالل اهلينء، الذي ال صعوبة فيه، وال تبعة تعرتيه
أن يرزقه الرزق الدائم النافع ، الذي يعينه يف دينه ، ودنياه ،وآخرته : ) اللهم إين  - - اهلل يسألو 

دين ز ، ) اللهم انفعين مبا علمتين وعلمين ما ينفعين و (2) افعا ورزقا طيبا وعمال متقبال (أسألك علما ن
 .(3)علما(

 على الرَّزَّاق:الصادق رابعاً: التوكل 
فيه ، فإذا  ، وأن يثق ويتوكل على ربه يف أمر رزقه ينبغي للعبد أن يعلق رجاءه باهلل وحده

له برمحته طريقًا أنفع منه؛ لذا "فلتطمئنَّ القلوب إىل كفاية سّد عليه حبكمته طريقًا من طرقه ؛ فتح 
ل بأرزاقها  عن -رضي اهلل عنه -عن عمر بن اخلطاب ف،(2)وأحاط علمًا بذواهتا وصفاهتا"،من تكفَّ

قال:)لو أنكم توكلون على اهلل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصا وتروح  النيب 
"فلو حققوا التوكل على اهلل بقلوهبم لساق إليهم  -رمحه اهلل تعاىل -رجب  ،قال اإلمام ابن(6)بطانا(

أرزاقهم مع أدين سبب كما يسوق الطري إىل أرزاقها مبجرد الغدو والرواح وهو نوع من الطلب والسعي 

                                                           

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال  ،ن ناصرالسعدي: عبد الرمحن بانظر: ( 1) 
احلق الواضح املبني يف شرح توحيد  أيضاً لنفس املؤلف: انظر ،6/312 م(، ص 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط

ة الشافية توضيح الكافيتابه :وأيضاً ك .(85-86)م(،ص 1184-ه 1214،) الدمام:دار ابن القيم،2األنبياء واملرسلني،ط
 .128(، صه 1214 –)مكتبة ابن اجلوزي1،ط

قال  .126(،رقم احلديث:218/  1ا، باب ما يقال بعد التسليم،ص )ه،كتاب إقامة الصالة والسنة في هسنن ابن ماج( 2)
 الشيخ األلباين : صحيح.

(، رقم 12/  1،ص ) هباب االنتفاع بالعلم والعمل بم،افتتاح الكتاب يف اإلميان وفضائل الصحابة والعل ،هسنن ابن ماج( 3)
 .3611،رقم احلديث:6/648يف العفو والعافية، ص 121.،سنن الرتمذي،كتاب الدعوات،باب 261احلديث:

 .613 -612صمرجع سابق،،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي:انظر: ( 2)
. قال الشيخ األلباين : حديث 2322(، رقم احلديث:2/643،ص) هللكل على اد، باب :يف التو هسنن الرتمذي:كتاب الز  (6)

 صحيح.
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 ِإنَّ اللَّهَ بارك وتعاىل: ت يف قوله -حفظه اهلل تعاىل-،ويقول األستاذ حممد قطب (1)لكنه سعي يسري" 
ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي 

ولو أنك سألت أي إنسان يف الطريق: من الذي يرزقك؟ لقال " :.(2)
  لك على البديهة: اهلل!

ولكن انظر إىل هذا اإلنسان إذا ضيق عليه يف الرزق، يقول: فالن يريد أن يقطع رزقي! فما 
 داللة هذه الكلمة؟

يت نطق هبا مل تكن "يقيناً" قلبياً، إمنا كانت بديهية ذهنية فحسب، بديهية داللتها أن تلك البديهية ال
تستقر يف وقت السلم واألمن، ولكنها هتتز إذا عرضت للشدة، ألهنا ليست عميقة اجلذور،هل يصلح 

 مثل هذا اإلنسان ألعباء الدعوة ومشقاهتا؟!
 هو الرزاق ذو القوة املتني، أن اهلل إمنا يصلح لذلك شخص قد استقر يف قلبه إىل درجة اليقني أن اهلل

هو احملىي واملميت،أن اهلل هو الضار والنافع، أن اهلل هو املعطى واملانع، أن اهلل هو املدبر، أن اهلل هو 
 .(3)"الذي بيده كل شيء

 والجود: السخاء:خامساً 
لة اليد، إن من أيقن جباللة هذين االمسني ، أمثر يف قلبه أن ال خياف من ضيق العيش، وق

:"إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه  آيته ال حمالة يف اليوم أو الغد ، قال  لعلمه إن الرزق
َوَما أَنْ َفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَ ُهَو خُيِْلُفُه تراه يُنفق مما رزقه اهلل لعلمه أن اخللف يأتيه من اهلل:لذا ؛ (2)أجله"

ُر الرَّازِِقنيَ  "فإذا سلكت هذا عند هذه اآلية :-رمحه اهلل تعاىل-ول اإلمام القرطيب يق ،(( 6 َوُهَو َخي ْ
الطريق ،كنت معلقًا بالرازق من كل جانب و انتفعت بالرزق ،وانتفع بك غريك،حيث مل ينقبض 

                                                           

ص)  (،ه 1218دار املعرفة، بريوت:)1ط انظر: ابن رجب احلنبلي: أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد، جامع العلوم واحلكم، (1)
631.) 

 .68سورة الذاريات،آية: ( 2)
: عبد العزيز أيضاً  انظر و(.2/25م(، ص )1114-ه 1218رة:دار الشروق،ه قا،)ال1انظر: حممد قطب،واقعنا املعاصر،ط( 3)

 (.2/65ص) "بتصرف"ا" شبكة نور اإلسالم.هبِ بن اجلليرل، "ِوهلل اأَلمْسَاُء احُلْسىَن فَاْدُعوه 
ط : . قال شعيب األرنؤو 3238،ص8/22،صهصحيح ابن حبان،كتاب الزكاة، باب ما جاء يف احلرص وما يتعلق ب( 2)

 .2111،رقم احلديث:2/112،صهعن هللامة، مسند أيب الدرداء رضي اهومسند البزار،كتاب مقدمة ، حديث قوي
 .31سورة سبأ،آية: (6) 
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عنهم خريك ، وضوعف لك الرزق الباطن و الظاهر،يف املنزل الطاهر يف املقعد الصدق عند امللك 
 .(1)القادر" 
  ر المنعم الرَّزاق واالستقامة على أمره:شكسادًسا:

َوَرَزَقُكْم ِمَن أرشدنا اهلل تبارك وتعاىل إىل شكره على ما تفضل علينا به من رزقه،قال سبحانه:
 الطَّيرَباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 


الّله على منته العظيمة وإحسانه التام، بأن تعبدوه وال أي:تشكرون (2)
 .(3)تشركوا به شيئا

بركات السماء علينا به االستقامة على أمره ،و اتباع شرعه،يفتح وقد عرفنا ربنا تبارك وتعاىل بأن 
َماِء َواأْلَْرِض  :واألرض كما قال  َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السَّ


َويَ ْرزُْقُه ِمْن  (2)َوَمْن يَ تَِّق اللََّه جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا قال سبحانه: وطاعته  - -،وكذلك تقوى اهلل (2)

َحْيُث اَل حَيَْتِسُب 
(6) (5). 

 ته:وجنَّ  سابًعا:أعظم الرزق وأفضله رضا اهلل 
اليت أعدها اهلل لعباده الصاحلني ،وخلق فيها ما ال عني رأت، وال أُذن مسعت ، وال خطر على قلب 

َوَمْن يُ ْؤِمْن  ة كقوله تعاىل:رزق يعد اهلل به عباده الصاحلني يف القرآن فغالبًا ما يراد به اجلنَّ  وكلبشر،
اللَُّه لَُه رِْزقًا  بِاللَِّه َويَ ْعَمْل َصاحِلًا يُْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َقْد َأْحَسنَ 

                                                           

 ت: عرفان بن سليم حسونة، احلسىن، هللاألسىن يف شرح  أمساء ا حممد، هللمشس الدين أيب عبد ا انظر:القرطيب (1)
احلسىن،مجع  هللالقيم: حممد بن أيب بكر أيوب،شرح أمساء ا ،(1/282ص)(، م2115-ه 1224، )بريوت:املكتبة العصرية

 . 333ص م(،2115 -ه 1224رة: مكتبة الصفا، ه) القا1وترتيب : أمحد بن شعبان ،ط
  .25سورة األنفال،آية:2) )
ن بن معال تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمح ،السعدي: عبد الرمحن بن ناصرانظر:  3))

 .1/311 م(، ص 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط

 .15سورة األعراف،آية: ( 2)
 .3-2سورة الطالق،آية: ( 6)
،" 116-112ص م(،2112 -ه 1223األردن: دار النفائس ، ) 1هلل احلسىن، طاألشقر: عمر سليمان ، أمساء ا انظر: (5)

 بتصرف".
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ِإنَّ َهَذا  حسن الرزق و أكمله و أفضله وأكرمه ، ال ينقطع وال يزول ،قال سبحانه:فهو أ،(1)

 .(3)وأنت خري الرازقنيجنتك و رضوانك اللَّهم ارزقنا ،(2) َلرِْزقُ َنا َما َلُه ِمْن نَ َفادٍ 
 اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى الدالة على الوالية والنصرة . المطلب الثاني:

لعباده ؛مثل هذه األمساء: الويل،املوىل،الناصر،النصري  اء تدل على الوالية والنصرةمن اهلل هناك أمس
الوكيل، الكفيل،احلافظ، القريب،ولبيان اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن الدالة على الوالية والنصرة هلل 

 سبحانه أختار منها :
  اهلل  الوكيل، الكفيل عز شأنه 

 . (2)َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اللَُّه َونِْعَم اْلوَِكيلُ تعاىل  وكيل( يف القرآن أربع عشرة مرة منها:قولهورد اسم )ال
َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّه َعَلْيُكْم َكِفياًل  :عز شأنهوأما اسم )الكفيل( فقد ورد مرة واحدة يف قوله 

(6). 
 :المعنى اللغوي 

كله بأمر كذا توكيال ،والتوكل: إظهار العجز واالعتماد على الوكيل :هو فعيل من الوكالة، يقال: و 
،وله عدة معاٍن جالل (4)،ووكلت أمري إىل فالن،أي:أجلأته إليه، واعتمدت فيه عليه (5)الوكيل 

َوُهَو َعَلى ُكلر َشْيٍء وَِكيلٌ وكمال:أنه الكفيل،قال تعاىل : 
،أي :كفيل، واحلفيظ،قال سبحانه: (8)

 ََلْيُكْم ِبوَِكيلٍ ُقْل َلْسُت ع  (1)(1)،أي:حفيظ،وكذلك الكايف، واملقسط، واحمليط. 
                                                           

 .11سورة الطالق،آية: ( 1)
 .62رة ص،آية:سو  (2)

يب، ه ) الكويت: مكتبة اإلمام الذ6احلسىن،ط هللج األمسى يف شرح أمساء اه النجدي: حممد احلمود، النانظر: ( 3)
 ،"باختصار،وتصرف".213-212ص(،ه 1223

 .143سورة آل عمران، آية: (2)
 .11سورة النحل، آية: (6)

م( 1154 –دار الكتاب  العريب  –، )بريوت 1دين ،خمتار الّصحاح، طلقادر زين الالرّازي: حممد بن أيب بكر بن عبد اانظر:(5)
 .(421/  1) ص

 صم(، 1111 –ه  1211 –دار صادر  –)بريوت  1(، طوكل : ابن منظور: حممد بن مكرم، لسان العرب، )بابرنظ(ا 4)
(11/432). 

 .52سورة الزمر ،آية: (8)
 .55آية:( سورة األنعام،(1
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و أما الكِفيل فهو: الضامن للشيء،يقال: َكَفَل به َيْكُفُل َكَفالة، وأما الكافل: فهو الذي َكَفَل إنساناً 
 .(2)يَ ُعوله وينفق عليه

 :معناهما في ح  اهلل تعالى 
 وكفيل،و، من كل أحد ، فهو تعاىل على كلر شيٍء وكيل، نياالمس ينألحقُّ هبذا :اهلل تبارك وتعاىل هو

 يأيت مبعىن:معنامها 
 أواًل: الذي توكل بالعاملني خلقًا ، وتدبريًا ، وهدايًة ، وتقديرًا ، وإجيادًا ، و إمداداً، ورزقًا ، ورعايًة،

ٍء وَِكيلٌ اللَُّه َخاِلُق ُكلر َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلر َشيْ :،قال (3)عونًا و 
الوكالة العامة وهذه هي  ،(2)

دل على إحاطة علمه جبميع األشياء، وكمال قدرته على تدبريها، وكمال لكل اخلالئق،اليت تالتامة 
 ،فهو تعاىل نعم الوكيل.(6)تدبريه، وكمال حكمته اليت يضع هبا األشياء مواضعها

 ويكفيهم ما يهمهم  ،نبهم العسرىجييسرى و سرهم للييف :أنه تعاىل وكيل املؤمنني،ثانياً: وكالة خاصة
 

أَلَْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدهُ  سبحانه:،قال (5) يف اآلخرة واألوىل؛ألهنم أفردوه بالتوكل، واإلبانة
: أي (4)

 (2).(1)طنة كفاه اهلل ما أمهه، وقام تعاىل مبصاحله،ويسر له أمورهمن قام بعبوديته الظاهرة و البا

                                                                                                                                                                                     

الدين أيب عبد اهلل حممد،،األسىن يف شرح  أمساء اهلل احلسىن،ت: عرفان بن سليم القرطيب: مشس انظر:  1))
 .(1/615)م(، ص2115-ه 1224حسونة،)بريوت:املكتبة العصرية،

 ر والتاريخ ال يوجد(،ارون،) دار النشر ومكان النشهذيب اللغة، ت: عبد السالم حممد ري: حممد بن أمحد، هتهاألز  :انظر 2))
 .(341/  3)ص

 1221)بريوت: مؤسسة الرسالة، 1ت: أمحد حممد شاكر،ط ،( انظر: الطِّبي، حممد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن3)
 .231ر صه. ،ما4/211م(،ص  2111 - ه 

 .52سورة الزمر ،آية:(2)
ن بن معال : عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحانظر: السعدي( 5)

 .6/288م(،ص 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط
: عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ت: عبد الرمحن بن معال (انظر: السعدي5)

 .6/288م(،ص 2111- ه 1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط
 .35( سورة الزمر ،آية:4)
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 سميه سبحانه )الوكيل(، )الكفيل(:آثار اإليمان با 
وعرف معانيهما كان هلا أثٌر يف قلبه وسلوكه،من هذه  ه )الوكيل(،)الكفيل(،وآمن هبما،يمن أيقن بامس

 اآلثار :
 : هللأواًل: توحيد العبودية والمحبة 

دبريًا ، وت املتويل ألمر العاملني ،خلقًا ،،فهو  لكل اخلالئقالوكالة العامة التامة  له اهلل    
إخالص ومن أيقن بذلك أمثر يف قلبه ،(3)وإجياداً، و إمداداً، ورزقاً ، ورعايًة،و عوناً  وتقديراً  ،وهدايًة 

والتوكل عليه يف مجيع األمور،الذي ال يتم اإلميان والدين إال  ،وامتالء القلب مبحبتهالعبودية له،
ِل اْلُمْؤِمُنونَوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَّ ،قال عزَّ شأنه : (2)به

(4). 
 اً: الكفاية التامة لمن توكل على الوكيل:نيثا

إن اعتماد العبد بقلبه على الوكيل اعتمادًا قويًا كاماًل، والتجاء بأمره يف كفالة الغين القوي العزيز 
،كان به،وحسن ظنه بربهيف جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وقويت ثقته و يف أمر دينه ودنياه، الرحيم

زاء توكله عليه نفس كفايته لعبده ،وحصلت له الكفاية التامة ،وأُتَّ اهلل له أحواله وسدده يف أقواله و ج
ل ، وخطوب (6)أفعاله ،وكفاه مهَّه ،و جال غمه  ؛ عندئٍذ ال تسأل عن كل أمر يتيسر ،و صعٍب يتسهَّ

،قال  (5)،و شرور تُرفع هتون ،وكروب تزول ،و أحواٍل وحوائج تقضى ، وبركات تنزل ،و نقٍم ُتدفع 
                                                                                                                                                                                     

) 1محن بن  ناصر بن عبد اهلل ، فتح الرحيم امللك العالم ،ت:عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر، ط( انظر: السعدي،عبد الر 1)
 .62ه ( ،ص1221اململكة العربية السعودية: دار ابن اجلوزي ، 

-ه 1232 –) الكويت : مكتبة اإلمام الذهيب  8( انظر:ماهر مقدم، اجلامع أمساء اهلل احلسىن ، ط2)
 .."بتصرف"231م(،ص2111

 1221)بريوت: مؤسسة الرسالة، 1( انظر: الطِّبي ، حممد بن جرير ، جامع البيان يف تأويل القرآن ،ت: أمحد حممد شاكر،ط3)
-ه 1232 –) الكويت : مكتبة اإلمام الذهيب  8. ، ماهر مقدم، اجلامع أمساء اهلل احلسىن ، ط4/211م(،ص  2111 -ه  

 .231م( ، ص2111
 .112،ص،مرجع سابقرحيم امللك العالم فتح ال(انظر: السعدي، 2)

( انظر: السعدي: عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ت: عبد الرمحن بن معال 6)
مرجع (، و لنفس املؤلف، فتح الرحيم امللك العالم ،851/  1،ص) م( 2111-ه  1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط

 .62،ص سابق
 (.121/ 1السعدي ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،مرجع سابق ،ص ) انظر: (5)
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ْل َعَلى اللَِّه فَ ُهَو َحْسُبهُ  تعاىل: َوَمْن يَ تَ وَكَّ
(1). 

 :عظيمةال هاسم الوكيل على أوصافداللة :ثالثاً 
واملتكفل برزقهم و إيصاله هلم، والرعاية  ،نيهو القائم بأمر اخلالئق أمجع - -اهلل إن   

ن هذا يقتضي أوصافًا عظيمة من أوصافه سبحانه فإ ،وما ينفعهم يف دنياهم وأخرهم ،ملصاحلهم
، ووفاء عهده ،وصدق وعده إىل وقوته ورمحته وحكمته وجوده وكرمهكحياته وعلمه وقدرته  األخرى؛

 .(2)الالئقة بكماله وعظمته ،اليت يقتضيها امسه الوكيل والكفيل غري ذلك من األوصاف اجلليلة،
 اده الصالحين:رابعاً: محبة اهلل للمتوكلين وتوليه لعب

بُّ  :اخِّبنا سبحانه عن حمبته ملن اتصف بالتوكل فقال  ْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِ فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ
ِلنيَ  اْلُمتَ وَكر

اجلليل،والنعيم املقيم،فقال  الثواب اجلزيل،واألجرب ووعدهم،إليه عليه،الالجئني(3)
ُلونَ َوَما ِعْنَد اللَِّه َخي ْ سبحانه: ْم يَ تَ وَكَّ  اإلميان بني مجعوا: أي ،( )4ٌر َوأَبْ َقى لِلَِّذيَن َآَمُنوا َوَعَلى َرهبِر

 فكل عمل، لكل اآللة هو الذي التوكل وبني الباطنة، و الظاهرة اإلميان ألعمال املستلزم الصحيح،
 ما ودفع العبد، بهحي ما جلب يف اهلل على بالقلب االعتماد وهو تام، فغري التوكل يصحبه ال عمل

 .(5)تعاىل به الثقة مع يكرهه
على اهلل  الصادق علينا يتبني فيها مثرة التوكل وهذه قصة رجل صاحل من بين إسرائيل قصها الرسول

 -ملن توكل عليه ورضي به وكياًل وكفياًل ووثق بكفايته وقدرته،فعن أيب هريرة  وكفايته  -تعاىل-
أنه ذكر رجاًل من بين إسرائيل سأل بعض بين إسرائيل أن   : "عن رسول اهلل-رضي اهلل عنه 

يسلفه ألف دينار فقال: ائتين بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى باهلل شهيًدا، قال: فائتين بالكفيل، 

                                                           

 .3سورة الطالق،آية: (1)
(،ص ه 1223يب، ه ) الكويت: مكتبة اإلمام الذ6احلسىن،ط هللج األمسى يف شرح أمساء اهانظر: النجدي: حممد احلمود، الن( 2)

 ، "بتصرف ".28
 .161سورة آل عمران ،آية:(3)
 .35سورة الشورى،آية: ( 4)
انظر: السعدي: عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ت: عبد الرمحن بن معال (5)

 .(461/  1)،ص م( 2111-ه  1221)مؤسسة الرسالة،1اللوحيق،ط
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قال: كفى باهلل كفيال، قال: صدقت، فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج يف البحر فقضى حاجته، 
دم عليه لألجل الذي أجله فلم جيد مركًبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها مث التمس مركًبا يركبها يق

ألف دينار وصحيفة منه إىل صاحبه، مث زجج موضعها، مث أتى هبا إىل البحر فقال: اللَّهم إنك تعلم 
أين كنت تسلفت فالنًا بألف دينار فسألين كفياًل فقلت: كفى باهلل كفياًل، فرضي بك، وسألين 

وإين جهدت أن أجد مركًبا أبعث إليه الذي له فلم  ،: كفي باهلل شهيًدا، فرضي بذلكشهيًدا فقلت
أقدر، وإين أستودعكها، فرمى هبا يف البحر حىت وجلت فيه، مث انصرف وهو يف ذلك يلتمس مركًبا 

ا خيرج إىل بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركًبا قد جاء مباله، فإذا باخلشبة اليت فيه
املال، فأخذها ألهله حطًبا، فلما نشرها وجد املال والصحيفة، مث قدم الذي كان أسلفه فأتى باأللف 
دينار فقال: واهلل ما زلت جاهًدا يف طلب مركب آلتيك مبالك فما وجدت مركًبا قبل الذي أتيت 

فيه، قال: فإن  فيه، قال: هل كنت بعثت إيلَّ بشيٍء؟ قال: أخِّبك أين مل أجد مركًبا قبل الذي جئت
 .(2()1)اهلل قد أدى عنك الذي بعثت يف اخلشبة، فانصرف باأللف دينار راشًدا"

 خامساً:التوكل على الوكيل ليس عجزاً وتواكاًل:
وقعودًا عن مواجهة الباطل ، كما هو حال كثري من املسلمني اليوم ،و لكنه أخذ باحلق ، 

ْل َعَلى اللَِّه ِإنََّك َعَلى احلَْقر ل سبحانه: وثبات على املبدأ ،وصِّب يف مواجهة الباطل ،قا فَ تَ وَكَّ
اْلُمِبنيِ 

فَاْذَهْب و أخيه:  ، وقد ذم اهلل تعاىل حال عجز بين إسرائيل الذين قالوا ملوسى (3)
أَْنَت َوَربَُّك فَ َقاِتاَل ِإنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ 

م على وأصحابه الكرا ،و مدح يف املقابل توكل الرسول (2)
الَِّذيَن اْسَتَجابُوا لِلَِّه َوالرَُّسوِل ِمْن - : -؛حني أصاهبم القرح يف غزوة أحد، قال  -تعاىل -اهلل

ُهْم َوات ََّقْوا َأْجٌر َعِظيٌم  بَ ْعِد َما َأَصابَ ُهُم اْلَقرُْح لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمن ْ
(6). 

                                                           

 .2211:رقم احلديث3/16ه ا ،صحيح البخاري ،كتاب الكفالة، باب الكفالة يف القرض والديون باألبدان وغري ( 1)
ه (،ص 1223) الكويت: مكتبة اإلمام الذه يب، 6انظر: النجدي: حممد احلمود، النهج األمسى يف شرح أمساء اهلل احلسىن،ط (2)

  (.26-2/23،ص )بتصرف"عبد العزيز بن اجلليرل، "ِوهلل اأَلمْسَاُء احُلْسىَن فَاْدُعوه هِبا" شبكة نور اإلسالم." أيضاً:  .وانظر33-32
 .41( سورة النمل ،آية: 3)
 .22( سورة املائدة،آية:2)

 .42سورة آل عمران، آية: ( 6)
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،وهو النمط الذي حيمل ل على اهلل وهذا هو النمط الراقي الذي ميثل الفقه الصحيح للتوك
اإلسالم عقيدة وشريعة ومنهج حياة، ويتحرك به داعياً إىل اهلل ،مواجهاً أعداء اهلل 

(1). 
 المطلب الثالث: اآلثار اإليمانية ألسماء اهلل الحسنى الدالة على الرحمة.

رحيم ،الرؤوف ، الودود بعباده ؛مثل هذه األمساء: الرَّمحن، ال هناك أمساء تدل على رمحة اهلل 
،الِّب، احلليم ،اهلادي ،العفو، الغافر، الغفور ، الغفار ،التواب ،ولبيان اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل 

 احلسىن الدالة على رمحته سبحانه أختار منها :
  اهللالرحمن، الرحيم جل ثناؤه 

لرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى ا  :ورد اسم )الرمحن( يف القرآن سبعًا ومخسني مرة منها قوله 


وََكاَن بِاْلُمْؤِمِننَي َرِحيًما .وأما اسم)الرحيم( فقد ورد مائة وأربع عشرة مرة منها:قوله تعاىل: (2)
(3). 

أنه قال: يقول اهلل تعاىل:)أنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا امسًا من امسي فمن  وعن النيب 
 . (2)عته(وصلها وصلته ومن قطعها قط

 :المعنى اللغوي 
الْرمَحُن الرَُّحيم: هذان االمسان مشتقان من الرمحُة، اليت ال غاية بعدها يف الرمحة ؛ألن فعالن بناء من 

أبنية املبالغة ،ورحيم فعيل مبعىن فاعل، والرمحة يف اللغة هي: الرّّقة،واحلنان ،والشفقة ،والعطف 
 .(6)والرأفة

                                                           

، 214م(، ص2112 -ه 1223) األردن: دار النفائس ،  1احلسىن، ط هللانظر: األشقر: عمر سليمان ، أمساء ا (1)
 "باختصار وتصرف".

 .6( سورة طه، آية: 2) 
 .32(  سورة األحزاب،آية: 3) 

/  1مسند أمحد بن حنبل، مسند العشرة املبشرين باجلنة، ) حديث عبد الرمحن بن عوف الزهري رضي اهلل عنه ( ،ص )( 2)   
(، تعليق شعيب األرنؤوط: صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب الرداد، صحيح 1585( ، ورقم احلديث:)112

.  وصححه األلباين يف السلسلة 223،رقم احلديث:2/185ها ،صابن حبان ،كتاب الِّب و اإلحسان، باب صلة الرحم وقطع
 (.621الصحيحة )

( انظر: األزهري: حممد بن أمحد، هتذيب اللغة، ت: عبد السالم حممد هارون،) دار النشر ومكان النشر والتاريخ ال يوجد(، 6)
ه  1211 –دار صادر  –)بريوت  1ط(. ،انظر أيضاً: ابن منظور: حممد بن مكرم، لسان العرب، )باب رحم(، 113/  2ص)

= 
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 سمين الجليلين:المعاني الكريمة لهذين اال 
اهلل سبحانه وتعاىل هو الرمحن الرحيم ، وهو أرحم الرامحني الذي وسعت رمحته كلَّ اخلالئق يف األرض 

، والسموات الطوابق " فجميع ما يف العامل العلوي و السفلي من حصول املنافع ،و احملابر 
فإنه ال يأيت باحلسنات إال هو ،  ،واملساوئ، والنقم ،واملخاوف،واألخطار،و املضارر ،من آثار رمحته،

َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء قال تعاىل:  ،(1)وال يدفع السيرئات إال هو"
،فهو تبارك وتعاىل أرحم (2)

، فعن عمر بن  (3)بنا من كل راحم ، أرحم بنا من آبائنا ،و أُمهاتنا،و أوالدنا ،بل ومن أنفسنا"
بسيب فإذا امرأة من السيب تسعى إذ  ل: "ُقِدم على رسول اهلل أنه قا -رضي اهلل عنه  -اخلطاب 

: )أَتروَن هذه املرأة وجدت صبًيا يف السيب أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول اهلل
: )اهلل أرَحُم طارحًة وَلدها يف النار؟( قلنا: ال واهلل! وهي تقدر على أن ال َتْطَرَحه، فقال رسول اهلل

 .(2)ِه من هذه بولدها( "بعبادِ 
: "وبرمحته وضع الرمحة بني عباده ليرتامحوا هبا، وكذلك بني -رمحه اهلل تعاىل-يقول اإلمام ابن القيم    

سائر أنواع احليوان، فهذا الرتاحم الذي بينهم بعض آثار الرمحة اليت هي صفته ونعمته، واشتق لنفسه 
 .(6)منها اسم )الرمحن الرحيم( "

 لعباده نوعان: -- ورمحة اهلل

                                                                                                                                                                                     

(. ابن فارس: أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة ،ت: عبد السالم حممد هارون، 231/  12م(، ص )1111 –
 (.212/  2ه ( ، ص)1311 -دار الفكر-)بريوت  

) 1لرزاق بن عبد احملسن البدر، طانظر: السعدي،عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل ، فتح الرحيم امللك العالم ،ت:عبد ا (1)
 .23ه ( ،ص1221اململكة العربية السعودية: دار ابن اجلوزي ، 

 .165(  سورة األعراف،آية: 2)
السعدي: عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ت: عبد الرمحن بن معال انظر: ( 3)

 .216،ص م( 2111-ه  1221)مؤسسة الرسالة،1ط،اللوحيق
(، و صحيح 6563،رقم احلديث:)6/2236( صحيح البخاري ،كتاب األدب، باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته ،ص2)

 (.4162،رقم احلديث: )8/14مسلم،كتاب التوبة، باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل وأهنا سبقت غضبه،ص
اعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ، ) بريوت : الندوة ابن املوصلي ، حممد بن حممد بن عبد الكرمي ،خمتصر الصو ( انظر: 6)

 .3/122 ه (،ص1216اجلديدة ، 
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عامة:وهي جلميع اخلالئق بإجيادهم، وتربيتهم، ورزقهم، وإمدادهم بالنعم والعطايا، ة رمح:األوىل
وتصحيح أبداهنم، وتسخري املخلوقات من نبات ،وحيوان،ومجاد يف طعامهم وشراهبم، ومساكنهم، 

َرب ََّنا  :قال اهلل سبحانه، هتم، فكل اخللق مرحون برمحة اهللولباسهم، ونومهم، وحركاهتم، وسكنا
 .(1 )َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرمْحًَة َوِعْلًما

الثانية: رمحة خاصة: فهذه اليت تكون هبا سعادة الدنيا و اآلخرة ، وهذه الرمحة ال تكون إال ألوليائه 
 قوله تعاىل: وهذه الرمحة هي اليت جاء ذكرها يف.(2)املؤمنني، الذين تستمر رمحتهم يف الدنيا و اآلخرة

 وََكاَن بِاْلُمْؤِمِننَي َرِحيًما) 3) يف معىن اآلية: "وكان -رمحه اهلل تعاىل  -، يقول الشيخ ابن عثيمني
َرب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرمْحًَة  باملؤمنني ال غريهم رحيًما،ولكن كيف جنمع بني هذه اآلية واليت قبلها:

يت هنا غري الرمحة اليت هناك، هذه رمحة خاصة متصلة برمحة اآلخرة ال يناهلا نقول: الرمحة ال(2 )َوِعْلًما
الكفار؛ خبالف األوىل، هذا هو اجلمع بينهما، وإال فكٌل مرحوم، لكن فرق بني الرمحة اخلاصة والرمحة 

 .(6) "العامة

 :)آثار اإليمان باسميه سبحانه: )الرحمن الرحيم 

لرحيم، جند أهنا ذات تأثري إمياين يف نفس املؤمن حيث ميكن ا -من خالل فهم معىن امسي الرمحن 
 استخالص أهم املعاين منها كما يلي:

  التعل  برحمة اهلل :والتخل  بأسبابها 

                                                           

 .4( سورة غافر،آية:1)
 .54م( ،ص2111-ه 1232 –) الكويت : مكتبة اإلمام الذهيب  8مقدم، اجلامع أمساء اهلل احلسىن ، ط ( انظر: ماه ر2)
 .23( سورة األحزاب،آية: 3)
 .4( سورة غافر،آية:2)
 –دار الثريا  -)الرياض1انظر: ابن العثيمني: حممد بن صاحل بن حممد، شرح العقيدة الواسطية، فهد بن ناصر السليمان ،ط( 6)

عبد العزيز بن اجلليرل، "ِوهلل اأَلمْسَاُء احُلْسىَن فَاْدُعوه هِبا" شبكة نور اإلسالم." أيضاً:  وانظر(. 218م(، )ص1118ه /1211
 (.1/15)،ص بتصرف"
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،والتعرض ،وعبودية الرجاء والتعلق برمحة اهلل --إن هذان االمسني يثمران جتريد احملبة هلل 
 ليت من أعظمها:لألسباب اليت تستوجب رمحته تعاىل اخلاصة ا

اإلميان باهلل ، :ميان احلقيقي جبميع أركانه الستةإن رمحة اهلل ال حتصل إال ملن آمن، اإلاإليمان: -أوالً 
ِإنَُّه َكاَن َفرِيٌق ِمْن ِعَباِدي  ومبالئكته، وبكتبه، ورسله، وباليوم اآلخر، وبالقدر خريه وشره،قال تعاىل:

نيَ يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا َآَمنَّا فَاغْ  ُر الرَّامِحِ  .  (1)ِفْر لََنا َواْرمَحَْنا َوأَْنَت َخي ْ
َواذُْكْر يف ::إن فضل اهلل ورمحته تنال باإلخالص هلل سبحانه وتعاىل،قالاإلخالص -ثانياً 

يًّا  َو نَاَديْ َناُه ِمْن َجاِنِب الطُّورِ (61)اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َكاَن خُمَْلًصا وََكاَن َرُسواًل نَِبيًّا   (62)اأْلَمْيَِن َوقَ رَّبْ َناُه جنَِ
َنا لَُه ِمْن َرمْحَِتَنا َأَخاُه َهاُروَن نَِبيًّا  .  (2)َوَوَهب ْ

اَلَة َوَآُتوا الزََّكاَة قال تعاىل: ، إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول  -ثالثاً  َوأَِقيُموا الصَّ
 .(3)ونَ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرمحَُ 

:إن التقوى شرط حلصول الرمحة من اهلل، وال ميكن أن حتصل الرمحة للفاجر التقوى -رابعاً 
َفَأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن  العاصي،قال عز شأنه:

(2). 
ِه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننَي ِإنَّ َرمْحََة اللَّ ؛ قال اهلل تعاىل فيه:  اإلحسان -خامساً 

 و، "يف عبادة الّله،(6)
احملسنني إىل عباد الّله، فكلما كان العبد أكثر إحسانا، كان أقرب إىل رمحة ربه، وكان ربه قريبا منه 

 .(5)برمحته، ويف هذا من احلث على اإلحسان ما ال خيفى"

                                                           

 .111سورة املؤمنون،آية: 1)) 
 .63-61سورة مرمي ،آية  (2) 

 .65( سورة النور،آية: 3)
 .11سورة احلجرات،آية: (2) 

 .65( سورة األعراف،آية: 6)
( انظر: السعدي: عبد الرمحن بن ناصر، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ت: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، 5)

 (.211/  1م(، ص ) 2111-ه  1221)مؤسسة الرسالة،1ط
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َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرَآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه  تعاىل: : قال اهللإليه االستماع لقراءة القرآن،واإلنصات -سادساً 
َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن 

، واإلنصات إليه يكون حبضور القلب، وتدبر ما يستمع إليه، لكي ينال (1)
 .(2)العبد به "خريا كثريا وعلما غزيرا، وإميانا مستمرا متجددا، وهدى متزايدا، وبصرية يف دينه "

 :  الحياء من اهلل -عاً ساب
، فيجعل العبد يستحي من ربه أن يعصيه، مث --واملتأمل يف إحسان اهلل، ورمحته يورث العبد حياء منه "

عن الشفاعة إن وقع يف الذنب جهالً منه استحىي من اهلل بعد وقوعه يف الذنب؛ ولذا كان األنبياء يعتذرون 
 ."(3)للناس بذنوهبم خوفًا وخجالً منه 

َلْواَل َتْستَ ْغِفُروَن   :قال اهلل  -تعاىل-وهو من أعظم ما تستجلب به رمحة اهلل  االستغفار: -امناً ث
 (اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن 


2). 
 رحمة العبد للخل :  -تاسعاً 

عظم الرمحة ، وأ (6)أن الرمحة تنال عباد اهلل الرمحاء فقال: )إمنا يرحم اهلل من عباده الرمحاء( قد بنيَّ 
وكذلك الرمحة باألهل ،بالناس هدايتهم إىل التوحيد، وإخراجهم من الظلمات إىل النور بإذن رهبم 

فقال: تقبلون الصبيان ؟  قالت :جاء أعرايب إىل النيب -رضي اهلل عنها -واألوالد ، حلديث عائشة 
رضي اهلل عنها  -وعنها أيضاً ،(5):) أو أملك لك أن نزع اهلل من قلبك الرمحة ( فما نقبلهم فقال 

أهنا قالت: "جاءتين مسكينة حتمل ابنتني هلا فأطعمتها ثالث مترات فأعطت كل واحدة منهما  -
مترة، ورفعت إىل فيها مترة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة اليت كانت تريد أن تأكلها 

                                                           

 .212( سورة األعراف، آية: 1)
 (.312/  1( انظر: السعدي، مرجع سابق،ص)2)
) الرياض: دار كنوز 1انظر: الودعان: وليد بن فهد أيب عبد امللك، )التعبد باألمساء والصفات( حملات علمية  إميانية،ط (3)

 .51ه (، ص1223أشبيليا ،
 .25( سورة النمل،آية: 2)
،رقم احلديث: 1/231) يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه (، ص ( صحيح البخاري،كتاب اجلنائز،باب قول النيب 6)

 . 2142،رقم احلديث:3/31صحيح مسلم،كتاب اجلنائز،باب البكاء على امليت،ص 1282
رقم احلديث 6562: ،رقم احلديث6/2236( صحيح البخاري ،كتاب األدب، باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته، ص5)

6114. 
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ل: )إن اهلل قد أوجب هلا هبا اجلنة أو فقا بينهما، فأعجبين شأهنا فذكرت الذي صنعت لرسول اهلل 
رضي اهلل  -.ومما تستجلب به رمحة اهلل تعاىل الرمحة باليتامى، فعن أيب هريرة (1)أعتقها هبا من النار( "

 .(2): )كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة(قال: قال رسول اهلل -عنه 
لياء اهلل و الِّباء من أعداء اهلل أصل من أصول الدين، بل ال مواالة أو البراء: تطبي  الوالء و -عاشراً 

 يتم وال يصح إميان املرء إال هبما ،ولذلك من واىل يف اهلل وعادى يف اهلل منحه اهلل الرمحة،قال سبحانه:
 َْربُُّكْم ِمْن َرمْحَِتِه َويُ َهيرْئ َلُكْم ِمْن  َوِإِذ اْعتَ زَْلُتُموُهْم َوَما يَ ْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َفْأُووا ِإىَل اْلَكْهِف يَ ْنُشْر َلُكم

أَْمرُِكْم ِمرفَ ًقا 
(3) . 

 .(2)وغري ذلك كثري مما تستجلب به رمحة اهلل تبارك وتعاىل   
:" وملا كان نصيب كل عبد من الرمحة على قدر نصيبه -رمحه اهلل تعاىل-قال اإلمام ابن القيم و أخرياً 

عباده على التخلق هبا،  - -ني إميانًا أعظمهم رمحة ، وقد حض اهلل من اهلدى كان أكمل املؤمن
َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم ومدح هبا أشرف رسله فقال: 

بِاْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم 
رضي اهلل عنهم  -مدح الصحابة ، و (5)أنه )نيب الرمحة( ،فمن أمسائه (6)

                                                           

 .5853،رقم احلديث:8/38صحيح مسلم،كتاب الِّب والصلة واآلداب ،باب فضل اإلحسان إىل البنات، ص( 1)
. 4551،رقم احلديث:8/221صحيح  مسلم ،كتاب الزهد والرقائق، باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم،ص -(2) 

كاجلد واألخ والعم أو قريًبا لغريه كبقية األقارب. وأشار مالك بالسبابة والوسطى "ومالك أحد معىن )وله أو لغريه( أي: قريًبا لليتيم  
 رجال السند".

 .15سورة الكهف،آية: (3) 
( 81-46ه( ،ص)1222( انظر:الغامدي،مسفر بن سعيد دّماس ،رمحة اهلل أسباهبا و آثارها ،)مكة املكرمة: دار الطرفني،2) 

) الكويت: مكتبة اإلمام الذه يب، 6لنجدي: حممد احلمود، النهج األمسى يف شرح أمساء اهلل احلسىن،طانظر أيضاً: ا "بتصرف"،
-ه 1232 –) الكويت : مكتبة اإلمام الذهيب  8(، ماهر مقدم، اجلامع أمساء اهلل احلسىن ، ط12-1/11ه (،ص )1223
وهيب: عبد  (،13-1/11ْسىَن فَاْدُعوه هِبا" شبكة نور اإلسالم.ص)عبد العزيز بن اجلليرل، "ِوهلل اأَلمْسَاُء احلُ  ،81،81م(،ص2111

-31م(، ص)2114 -ه 1228) بريوت: مجعية السراج املنري اإلسالمية،1اهلادي بن حسن، األمساء احلسىن والصفات العلى، ط
 "بتصرف ".، 38ص م(،2112 -ه 1223) األردن: دار النفائس ،  1األشقر: عمر سليمان ، أمساء اهلل احلسىن، ط  (.36

 .128(سورة التوبة، آية: 6)
 (.5262،رقم احلديث: )4/11،ص- -صحيح مسلم،كتاب الفضائل،باب يف أمسائه 5))
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نَ ُهمْ بقوله:  - من بينهم بالكمال البشري يف  -رضي اهلل عنه  -، وُخص أبو بكر  (1)ُرمَحَاُء بَ ي ْ
، وكان أعلم الصحابة باتفاق (2): )أرحم أميت بأميت أبو بكر(الرمحة بعد الرسل، حيث قال فيه

ا الرجل كلما اتسع علمه، اتسعت رمحته، وقد وهكذ،فجمع اهلل له بني سعة العلم والرمحة،الصحابة
وسع ربنا كل شيء رمحة وعلما ،فوسعت رمحته كل شيء، وأحاط بكل شيء علما، فهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها بل هو أرحم بالعبد من نفسه،و أعلم باحملل الذي يصلح للهدى والرمحة 

 .(3)فهو الذي يؤتيها العبد"
 احلمد هلل رب العاملني. آخر دعوانا إنرمحته اليت وسعت كل شيء، و أل اهلل أن يرمحنا بفأس

 

 
 
 
 
 

            

 
                                                           

 .21سورة الفتح،آية: 1))
،رقم   3/281(مسند أمحد بن حنبل،مسند املكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه،ص 2)

 (33ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني ، وسنن الرتمذي،كتاب املناقب ،باب )تعليق شعيب األرن12122احلديث:،
.وصححه 3411، رقم احلديث:6/552مناقب معاذ بن جبل و زيد بن ثابت و أيب و أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهلل عنهم ،ص

 (.2181األلباين يف صحيح الرتمذي )
)بريوت: دار 2فان من مصائد الشيطان،ت: حممد حامد الفقي،ط(انظر:ابن القيم، حممد بن أيب بكر، إغاثة الله3)

 "بتصرف واختصار".(.142-2/143م(ص)1146 –ه 1316املعرفة،
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 أسماء هللا الحسنىفي لمبحث الرابع: اإلعجاز العلمي ا

 تمهيد:

علينا  جيبمن األمور اليت زخر هبا القرآن الكرمي اليوم ما يسمى يف عصرنا باإلعجاز العلمي، حيث 
 وجوه من ذلك وغري،والتشريعّية والكونية والعلمّية البالغّية القرآن عجزاتم أن وبقّوة نؤّكد أن

 .عليها ومن األرض اهلل يرث أن إىل ومتجّددة مستمرة الزالت اإلعجاز،

 قطرة إال اليوم، نراه الذي وماواإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي منه ما ورد بشأن أمساء اهلل احلسىن ، 
 اهلل صلوات حمّمد عنه قال الذي العظيم القرآن حبر إنه ،واألسرار والعجائب اتباملعجز  زاخرٍ  حبرٍ  من

 .(1)(َعَجائُِبهُ  تَنَقِضي وال: )وسالمه عليه

ويف هذا املبحث أردُت أن أبني اآلثار اإلميانية  من خالل التأمل يف أمساء اهلل تعاىل اليت وضح فيها 
على عظمة اهلل تعاىل وحكمته يف خلقة ،وعظمة اإلعجاز العلمي  احلقائق والشواهد اليت دلت 

 يف قلوبنا .، ليحصل منها اليقني وغرس اإلميان  أمساءه سبحانه وتعاىل

  
                                                           

(، وضعفه األلباين يف ضعيف سنن الرتمذي 6/142(، )2115رواه الرتمذي يف باب ما جاء يف فضل القرآن حديث رقم ) (1)
(1/321.) 
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 المطلب األول: اإلعجاز العلمي "تحرير المصطلح".
بدايًة وقبل أن نبدأ يف تناول موضوع اإلعجاز العلمي يف أمساء اهلل احلسىن،من املهم أن نبني معىن 

 : اإلعجاز العلمي،ليعرف القارئ عن أي شيء نتحدث،وحدود ما نتحدث.قولنا
 أواًل:املراد باإلعجاز:

العجز يف اللغة: الضعف. تقول: عجزت عن كذا ،أي ضعفت ،ويف احلديث: " ال تلثوا بدار معجزة 
 .(1)" ، أي ال تقيموا ببلدة تعجزون فيها عن االكتساب والتعيش

 ال :وأعجزه الشيء : فاته وسبقه ،ومنه قول األعشى : و اإلعجاز:الفوُت والسبق ،يق
 فذاك ومل يعجز من املوت ربه ... ولكن أتاه املوت ال يتأبق. 

 .( 2)وقال الليث : أعجزين فالن إذا عجزت عن طلبه وإدراكه
 "العلم": ثانياً:لفظة

 . (3)العلم لغة:علمت الشيء مبعىن َعَرفته وخِّبته.وهو نقيض اجلهل
 االعتقاد اجلازم للواقع،وقيل:هو إدراك الشيء على ما هو به وقيل زوال اخلفاء من املعلوم.واصطالحاً:

 . (2)اإلعجاز يف الكالم :تأديته بطريق أبلغ من كل ما عداه من الطرق
وقيل:حد اإلعجاز أن يرتقي الكالم يف بالغته إىل أن خيرج عن طوق البشر ويعجزهم عن 

 .(6)معارضته

                                                           

دار العلم  -، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ت: أمحد عبد الغفور عطار،)بريوت(انظر: اجلوهري: إمساعيل بن محاد 1)
 (.224/  1،ص )ه  (1311 –للماليني 

( انظر: املرتضى الزبيدي :حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، تاج العروس من جواهر القاموس، ) الناشر: دار اهل داية(، 2)
 .(3462،3466/  1) ص

: األزهري: حممد بن أمحد، هتذيب اللغة، ت: عبد السالم حممد هارون،) دار النشر ومكان النشر والتاريخ ال يوجد(،  انظر 3))
 (.312/  1ص)

دار الفكر  )بريوت،1،ط د. حممد رضوان الداية ،ت: التوقيف على مهمات التعاريف ،حممد عبد الرؤوف  ، املناوي انظر:( 2)
 .(46/ 1ه(،ص) 1211،املعاصر 

 .(241/  1،مرجع سابق،ص) املناوي انظر: 6))
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نَِّة النبويِة حبقيقٍة أْثبَتها العلُم التجرييبُّ، وثبَت عدُم  واإلعجاُز العلميُّ  :هو إخباُر القرآِن الكرمِي أو السُّ
ُد ِصْدَقه فيما أخَِّب به عن ربره إمكانيِة إدراِكها بالوسائِل البشريِة، يف زمِن الرسوِل  ، ممّا يُظِهُر، ويؤكر

دليٌل على عاَلميِة الررسالِة  -نه من حقائَق علميٍة مبا تتضم -سبحانه وتعاىل، واملعجزُة القرآنيُة 
 اإلسالميِة.

نسبًة إىل العلم، الذي هو حقيقٌة، مقطوٌع هبا، ُتطاِبُق الواقَع، عليها  :ووصُف اإلعجاِز هنا بأنّه علميٌّ 
نت جهالً، وإذا دليٌل، فإذا مل يكن مقطوعاً هبا كانت َومْهاً، أو شكاً، أو ظنًّا، وإذا مل تطاِبِق الواقَع كا

 افتقرْت إىل الدليِل كانت تقليداً.
و معجزُة القرآِن مستمرٌة إىل يوِم القيامِة، وخرقُه للعادِة يف أسلوِبه، وبالغِته، وأخبارِه باملغّيباِت، فال ميرُّ 

ىل: إالَّ ويظهُر فيه شيءٌ ممّا أخَِّب به أنه سيكوُن يدلُّ على صحِة دعواه ، قال تعا العصور ِ عصٌر من 
 َهَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ َأوملَْ َيْكِف ِبَربرك َ أَنَُّه َعَلى ُكلر َشْيٍء  َسُنرِيِهْم َآيَاتَِنا يف اآْلَفَاِق َويف أَنْ ُفِسِهْم َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ

َشِهيدٌ 
نٍة تسطُع فهذه آياُت اهلِل يف كتاِبه تتحّدُث عن آياتِه يف خملوقاتِه، وتتجّلى مبعجزٍة علميٍة بيّ  ،(1)

 .(2)يف عصِر الكشوِف العلميِة يف آفاِق الكونِ 
 

 

 

 

 

                                                           

 .62سورة فصلت،آية: 1))
)األردن،مؤسسة الفرسان للنشر 1انظر: النابلسي،حممد راتب، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،ط 2))

 مي والسنةموسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكر ،و انظر أيضاً: أمحد جاد،(18-1/14ه(،ص)1232-م2113والتوزيع،
 "باختصار وتصرف". (.11-1م(،ص)2111-ه1231)القاهرة،دار الغد اجلديد،1النبوية،ط
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 لكونفي ا:أسماء اهلل الحسنى من خالل اإلعجاز العلمي الثاني المطلب
 القادر(:العظيم  أواًل: اهلل )

َرُه َمَنازَِل لِتَ ْعَلُمواْ َعَدَد السقال تعاىل:  نني واحلسابُهَو الذي َجَعَل الشمس ِضَيآًء والقمر نُوراً َوَقدَّ
كّلنا يعلُم أنَّ القمَر يدوُر حوَل األرِض يف كّل شهٍر قمريٍّ مرًَّة واحدًة، وأنَّه يدوُر حوَل نفِسه يف  (1)

وقٍت مساٍو متاماً ِلَدورتِه حوَل األرِض، لذلك ال نرى ِمن القمِر إال وجهاً واحداً طواَل احلياة، ألنّه 
وقٍت واحٍد، ويستكمُل دورَتُه حوَل نفِسه يف تسعٍة وعشرين يدوُر حوَل األرِض، وحوَل نْفِسه يف 

 يوماً، ومثاين ساعات، ويستكمُل دورَتُه حول األرِض يف تسعٍة وعشرين يوماً ومثاين ساعات.
لكّن الشيَء الذي يَلِفُت الّنظَر أنَّ القمَر يقطُع يف كّل يوٍم ِمن دائرِة سرْيِه ِمن فَ َلِكِه حوَل األرض 

ُر  ثالَث عشرةَ  ُر يف ُشروِقه عن اليوِم السابِق تسعاً وأربعني دقيقًة كلَّ يوٍم، ولوال هذا التأخُّ درجًة، ويتأخَّ
رَه تسعاً وأربعني دقيقًة عن ُشروقه السابِق كّل يوٍم هو الذي  لبَدا القمُر بْدراً طواَل احلياِة، ولكنَّ تأخُّ

ىل بْدر، إىل ُعرجوٍن، إىل غياٍب كامٍل، لذلك يقول ربّنا يُرِينا القمَر يف مراتَب، ِمن هالٍل، إىل رُْبع، إ
َرُه َمَنازَِل لِتَ ْعَلُمواْ َعَدَد السنني  سبحانه وتعاىل: ُهَو الذي َجَعَل الشمس ِضَيآًء والقمر نُوراً َوَقدَّ

 . (2)واحلساب
ُر يف ُشر  ، القدرة و من له العظمةو  من الذي خَلَق وأْبدَعَ  وِقه كّل يوٍم تسعاً وأربعني وجعَل القمَر يتأخَّ

ِر يف هذه املراتِب، حىت أصبَح القمُر تقومياً يف كبد  دقيقًة عن اليوِم السابِق، حيث يبدو هبذا التأخُّ
ننَي واحلسابَ الّسماء؛  ْرنَاُه َمَنازَِل َحىتَّ : قال تعاىل إنه اهلل رب العاملني،؟لَِتعلموا عدَد السر َواْلَقَمَر َقدَّ

ُعْرُجوِن اْلَقِدميِ َعاَد َكالْ 
(3) . 

ْمُس َواْلَقَمُر حِبُْسَبانٍ سبحانه وتعاىل: شيء آخر نقف مع قوله  الشَّ
ماذا لو قَ لَِّت املسافُة بنَي ،ف (2)

 ؟ ماذا حيدث األرِض والقمِر عّما هي عليه اآلن

                                                           

 .6: ،آيةيونسسورة ( 1)

 .6: ،آيةيونسسورة ( 2)

 .31:،آيةيسسورة ( 3)

 .6:،آيةالرمحنسورة ( 2)
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أثرِي القمِر، ولكْن بَِتأثرٍي حمدوٍد، فلو إّن بُ ْعَد القمِر عِن األرِض حِبُسباٍن دقيٍق، فاملدُّ واجلْزُر يَ َقَعاِن بِتَ 
قَ لَّْت هذه املسافُة الْرتَ َفَع البحُر، ولغطَّى اليابسَة، مثّ احْنسَر عنها، وكانت احلياُة على اليابسِة 

مستحيلًة، ولو اقرتَب أكثَر من ذلك جلَذبَ ْتُه األرُض، وارتطَم هبا، ولو ابتعَد القمُر عن األرِض أكثَر 
دُّ واجَلْزُر، وللمدر واجلْزِر يف البحار وظيفٌة خطريٌة، فلو ابتعَد أكثَر وأكثَر جلذبْتُه كواكُب النعدَم امل

أخرى، ولداَرِت األرُض حول نفسها يف أربِع ساعاٍت!! فُيصبح النهاُر ساعتني، والليُل ساعتني، هذا  
ْمُس َواْلَقَمُر حِبُْسَبانٍ كلُّه ُمْنَطٍو حتت قوله تعاىل:  الشَّ

(1). 
َهاَر َآيَ تَ نْيِ َفَمَحْونَا القمر قولُه سبحانه: آية وِمن آياتِه الدالِة على َعَظَمِته تعاىل يف  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن َّ

ِننيَ   . (2) َواحلَِْسابَ َآيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا َآيََة الن ََّهاِر ُمْبِصَرًة لَِتْبتَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َربرُكْم َولِتَ ْعَلُموا َعَدَد السر
فقد ،يقول علماء الفلك:أنَّ علم الفلك قد كشف أخرياً أنَّ القمر كان مشتعالً مث حمي ضوؤه وانطفأ

أظهرت املراصد املتطورة واألقمار االصطناعية األوىل صوراً تفصيلية للقمر،وتبني من خالهلا وجود 
 فوهات لِّباكني ومرتفعات وأحواض منخفضة.

واحملو عند اللغويني هو: الطمس َفَمَحْونَاه اآلية القرآنية فإننا نالحظ استعمال لفظوهذا ما بيَّنت
َهارِ وبقيت َآيََة اللَّْيلِ واإلزالة ، واملعىن أن اهلل تعاىل أزال وطمس ضوء القمر وهي  وهي َآيََة الن َّ

 الشمس مضيئة نبصر من خالهلا.فسبحان القادر العظيم .
َماِء بُ ُروًجا  على قدرته و َعَظَمِته تعاىل قولُه سبحانه: وِمن آياتِه الدالةِ  تَ َباَرَك الَِّذي َجَعَل يف السَّ

.إّن تربَة القمِر تربٌة عاكسٌة للّضوِء، وهذا ِمن حكمِة اهلِل تعاىل،  (3)َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا ُمِنريًا
ِمن ضوء الّشمِس، وهو تقومٌي دقيٌق، َجَعَلُه اهللُ يف َكِبِد  فَضْوُء القمِر يُعدُّ جزءاً ِمن مثانية عشر جزءاً 

ُهَو الذي  الّسماِء، وَجَعَل الّشمَس َساعًة يومّيًة، فالّشمُس ساعٌة، والقمُر تقومٌي، قال العليم اخلبرُي:
رَُه َمَنازَِل لِتَ ْعَلُمواْ َعَدَد السنني واحل  . (2)سابَجَعَل الشمس ِضَيآًء والقمر نُوراً َوَقدَّ

                                                           

 .6( سورة الرمحن،آية:1)
 .12سورة اإلسراء،آية: (2)
 .51( سورة الفرقان،آية:3)
 .6س،آية: ( سورة يون2)
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هذه آياُت اهلِل الكونيُة تشهُد له بالعظمة و القدرة والوحدانية، وقد نعقْت هبا أبواُق الغرِب يف سنني 
خلْت، وهي مبثوثٌة يف القرآِن منذ أربعَة عشَر قرناً، فأين تذهُب أيُّها اإلنساُن؟ وهل َشردَت عن 

ِر فيها؟  .(1)التفكُّ
 (:العزيز ثانياً: اهلل )القوى

َناتِ  ُرُسَلَنا أَْرَسْلَنا َلَقدْ تعاىل:قال   َوأَنْ زَْلَنا بِاْلِقْسطِ  النَّاسُ  لِيَ ُقومَ  َواْلِميزَانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنْ زَْلَنا بِاْلبَ ي ر
 . (2)َعزِيزٌ  َقِويٌّ  اللَّهَ  ِإنَّ  بِ بِاْلَغيْ  َوُرُسَلهُ  يَ ْنُصرُهُ  َمنْ  اللَّهُ  َولِيَ ْعَلمَ  لِلنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َشِديدٌ  بَْأسٌ  ِفيهِ  احلَِْديدَ 

َناتُ إنَّ   د صدَق الرسِل، والكتاُب هو املنهُج، وامليزاُن هو العقُل الذي هو  اْلبَ ي ر هي املعجزاُت اليت تؤكر
مناُط التكليِف، واهلدُف إقامُة العدِل يف األرض، وقوُة الردِع هي احلديُد الذي فيه بأٌس شديٌد، ومنافُع 

ا نالحظ أن اآلية الكرمية اختتمت باسم اهلل القوي العزيز ، ليلفت انتباهنا أن الذي انزل كم،للناسِ 
هذا املعدن، قوي عزيز قادر على ذالك ال ميكن ألحد مهما كانت قوته وقدرته على إنزال  احلديد 

 من السماء إال هو سبحانه وتعاىل .
َب ما هي إال مقذوفاٌت فَ َلِكيٌة خمتلفُة األحجاِم، ويعتقد علماُء الَفَلِك حالياً أنَّ النيازَك والشه 

وتتألَُّف يف معظِمها ِمن معدِن احلديِد، ولذلك كان معدُن احلديِد ِمْن أوَّل املعادِن اليت َعَرَفها اإلنساُن 
آالُف  على وجِه األرِض، ألنه يتساقُط بصورٍة نَِقيٍَّة ِمَن السماِء على شكِل نيازَك، يَ َتساقُط يف كلر عامٍ 

ُهِب على كوكِب األرِض، اليت قد يَزُِن بعُضها أحياناً عشراِت األطناِن، وقد ُعِثَر على نيزٍك  النيازِك والشُّ
يف أمريكا بَ َلَغ وزنُه اثننِي وستني طناً، مكوَّناً من سبائِك احلديِد والنيكِل، أما يف والية )أَرِيُزونَا( فقد 

مرٍت، وُقْطرُها ألُف مرٍت، وقد بَ َلَغْت كمياُت احلديِد  مئاتها َأْحَدَث نيزٌك فوهًة ضخمًة ُعْمقُ 
ْسَتْخَرَجُة ِمن َشظَايَاُه املمزوجِة بالنيكِل عشراِت األطناِن.

ُ
 امل

                                                           

)األردن،مؤسسة الفرسان للنشر 1انظر: النابلسي،حممد راتب، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،ط 1))
 والسنة الكرمي موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآنانظر أيضاً: أمحد جاد، ،و (44-46ص)ه(،1232-م2113والتوزيع،

أمحد مصطفى  .،"باختصار وتصرف" (.333-332م(،ص)2111-ه1231)القاهرة،دار الغد اجلديد،1النبوية،ط
 .75م(،ص2116-ه1225)القاهرة،دار ابن اجلوزي ،1متويل،املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية،ط

 .26 ،آية:احلديد( سورة 2) 
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ُ لنا دقَُّة الوصِف القرآين  ، ولكْن ما البأُس  (1)َوأَنْ زَْلَنا احلَِْديَد وِمن هذا الشرِح العلمير تتبنيَّ
؟  (2)ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس  املنافُع اليت أشاَر إليها القرآُن بقوله سبحانه:الشديُد؟ وما هي 

الً للضغِط،  لقد َوَجَد علماُء الكيمياِء أّن معدَن احلديِد هو أكثُر املعادِن ثباتاً، وقوًة، ومرونًة، وحتمُّ
يف حفِظ تواُزهِنا، كما يُ َعدُّ معدُن احلديِد الذي وهو أيضاً أكثُر املعادِن كثافًة، وهذا يفيُد األرَض 

 يكورن ثلَث مكورناِت األرض أكثَر العناصِر مغناطيسيًة، وَذلك حِلفظ جاذبيتها.
وال بّد أْن نذكَر أيضاً أّن احلديَد عنصٌر أساسيٌّ يف كثرٍي ِمَن الكائناِت احليَِّة، كَما يف بناِء النباتاِت اليت 

 ه ِمَن الرتبة، وتدخُل أمالُحه يف تركيِب خاليا الدِم عنَد الكائناِت احليَِّة.متتصُّ ُمرَّكباتِ 
ومن منافع احلديد :أّن احلديَد يدخُل يف تركيِب الّدِم، وإذا افتقَر اإلنساُن إىل ثالثِة غرامات فقط ِمَن 

ُد حياتُه باملوِت، ووْزُن احلديِد الذي يف تركيِب اإلنساِن ال ي زيُد على هذه الغراماِت الثالثِة، احلديِد هُتدَّ
ألنّه داخٌل يف هيموجلوبني الدِم، واحلديُد هو الذي جيعُل الّدَم أمحَر قانياً يف اإلنساِن، ويف كّل كائٍن 

 .  حيٍّ
وهو من كبار علماء اجليولوجيا -كما لوحظ وجود توافق عددي عجيب ذكره الدكتور زغلول النجار 

(بينما يوافق رقم آية 65ة احلديد يوافق الرقم الذّري ملعدِن احلديد وهو): "إىل أن رقم سور -يف العامل
 (.25احلديد العدد الذّري ملعدِن احلديد وهو )

إنه لدليل قاطع على أن هذا العلم الذي محلته هذه اآلية قد أنزله اهلل القوى العزيز  الذي يعلم السر 
َماَواِت َواأْلَْرِض ِإنَُّه َكاَن ﴿ُقْل أَنزَلَ :واألرض ، كما قال تعاىل السمواتيف  رَّ يف السَّ ُه الَِّذي يَ ْعَلُم السر

 (2).(3)َغُفورًا َرِحيًما﴾ 
                                                           

 .26 ،آية:احلديد( سورة 1) 

 .26 ،آية:احلديد( سورة 2) 

 .5( سورة الفرقان،آية:3)

)األردن،مؤسسة الفرسان للنشر 1انظر: النابلسي،حممد راتب، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،ط (2)
الزنداين،عبد اجمليد بن عزيز،علم ("باختصار ".و انظر أيضاً: 44-2/46ص)ه(،1232-م2113والتوزيع،

موسوعة اإلعجاز العلمي يف د،،أمحد جا(.3/11م(،ص)2111-ه1221-ه1221)صنعاء،شركة النور للطباعة،1اإلميان،ط
أمحد مصطفى متويل،املوسوعة الذهبية  (.،23م(،ص)2111-ه1231)القاهرة،دار الغد اجلديد،1النبوية،ط والسنة الكرمي القرآن

 (.261-262)م(،ص2116-ه1225)القاهرة،دار ابن اجلوزي ،1يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية،ط
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 ثالثاً: اهلل) اللطيف(: 
ا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفاَل يُ ْؤِمُنوَن َوَجَعْلنَ قال تعاىل: 

(1). 
يف أي كوكب، فاملاُء هو الوسيُط الوحيُد الذي  يشرتط علماء الفلك وجود املاء إلمكانية قيام احلياة

، ولوال املاُء َلَما كان على وجِه األرِض حياٌة.  حيمُل األمالَح واملوادَّ الغذائيَة منحلًة فيه إىل الكائِن احلير
ُق أنَّه يف كلر ثانيٍة حصراً، يف كلر ثانيٍة متضي يهطُل ِمن السماِء إىل األر   ِض على ولكْن َمن منَّا ُيصدر

َنا اْلَماَء َصبًّا مستَوى الكرِة األرضيِة ستة عشر مليوَن طنٍّ ِمن املاِء، قال تعاىل:  . (2)أَنَّا َصَبب ْ
ِمن أْجِل قواِم احلياِة تسقُط يف كلر ثانيٍة ستَة عشَر مليوناً ِمن األطناِن ِمَن املاِء، تسقُط ِمن السماِء     

ى فيه اسُم )اللطيف( ، فلو أنَّ هذا املاَء َهَوى على األرِض إىل األرِض، ولكنَّ هذا السقوَط  يتبدَّ
َلَف كلَّ شيٍء، وحلطَّم كلَّ شيٍء، وألَنْ َهى احلياَة، ولكنَّه ينزُل على شكِل  ٍع ألَت ْ بشكٍل متصٍل جممَّ

 قطراٍت صغريٍة فيها ُلطٌف، وفيها رمحٌة، وفيها حكمٌة.
أودع اهلل فيها عنصر املاء بكميات تتناسب مع احلياة  وعندما انفصلت األرض عن مادة السماء   

على األرض ، فلو زادت نسبة املاء يف األرض عند انفصاهلا لغمرت املياه القارات ، وانعدمت حياة 
الكائنات الِّبية واإلنسان ، ولو نقصت كمية املياه ملا توفرت لنا األمطار الكافية الستمرار احلياة . 

وهو الوسط  ،%11برية من أجسام الكائنات احلية ، فيبلغ يف النبات نسبة ويكّون املاء نسبة ك
ولو أن اهلل جعل مياه  ،املناسب الوحيد إلمتام مجيع العمليات احليوية يف أجسام الكائنات احلية

 البحار عذبة هلامجتها جراثيم التعفن وأفسدت بيئة األرض ، لكن اهلل جعلها ملحة حىت ال تتعفن . 
أكد القرآن الكرمي على أن احلياة منذ نشأهتا األوىل احتاجت إىل املاء كعامل أساسي ولقد    

لظهورها حيث ذكر أن الطني كان أول مراحل خلق الكائنات احلية ، والطني هو الرتاب املعجون 
ْنَسانِ باملاء فقال عز من قائل:  واملاء له  (3،)ِمْن ِطنيٍ  الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدأَ َخْلَق اإْلِ

دوراً أساسياً يف التغذية،فقد دلَّت آخُر األحباث أن األوكسجني الذي يدخل يف تكوين اللبنة األوىل 

                                                           

 .31(سورة األنبياء،آية:1)
 .26،آية:عبس سورة(2)

 .4سورة السجدة،آية: (3)
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من املواد الغذائية، وما يرتتب عليها من املواد األخرى اليت يتغذى عليها الكائن احليُّ مصدره املاء 
 (1)وحده.

ام يف خلق املاء متناسباً مع حاجات اإلنسان والكائنات احلية،دليالً أال ترى أن ذلك اإلحكام واإلنع 
 على أنه من صنع اللطيف املنعم الوهاب . 

 لهواء في ا: أسماء اهلل الحسنى من خالل اإلعجاز العلمي الثالث  المطلب

 )الحافظ(: اهللأواًل: 
ديد وميزان دقيق؛ ليتم جعل اهلل مسك الغالف اجلوي مثانية عشر ألف ميل ، وصممه بإحكاٍم ش

إحراق ماليني الشهب والنيازك قبل وصوهلا إىل األرض ، وحىت يتم امتصاص األشعة القاتلة والدقائق 
إنه  ،إنه ميثل درعاً واقياً لسكان األرض من هذه املخاطر كلها  ،الذرية املميتة قبل وصوهلا إىل األرض

ا الدماء إىل اجلنني فإهنا متنع املواد الضارة من العبور أشبه باملشيمة اليت حتيط باجلنني، فحني تعِّب منه
وتسمح فقط باملواد النافعة ، مثلما يقوم غالف األوزون مبنع األشعة الضارة بالكائنات احلية من 

أال ترى أن هذا التدبري احملكم من صنع اهلل احلكيم الرحيم العليم احلافظ الذي أراد أن حيفظ  ،العبور
 .  (2)الكائنات احلية من املخاطر احمليطة هبا من كل اجتاه

 ازق(:ثانياً: اهلل )الرَّ 

                                                           

-1/11م(،ص)2111-ه1221-ه1221)صنعاء،شركة النور للطباعة،1الزنداين،عبد اجمليد بن عزيز،علم اإلميان،ط:انظر (1)
)األردن،مؤسسة 1النابلسي،حممد راتب، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،طوانظر أيضاً: "باختصار وتصرف". (.12

 والسنة الكرمي موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآنأمحد جاد، (.2/153ص)ه(،1232-م2113رسان للنشر والتوزيع،الف
(.،أمحد مصطفى متويل،املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن 121م(،ص)2111-ه1231)القاهرة،دار الغد اجلديد،1النبوية،ط

موسوعة اإلعجاز العلمي يف  .،حممد السقاعيد،162م(،ص2116-ه1225)القاهرة،دار ابن اجلوزي ،1الكرمي والسنة النبوية،ط
يوسف ،احلاج أمحد ،موسوعة اإلعجاز ، .266صم(،2111-ه1231)املنصورة،دار اليقني للنشر والتوزيع،1،طالقرآن والسنة 

 (. 252 – 251)م(،ص2114-ه1228، طبعة جديدة )دمشق،دار ابن حجر،املطهرةنة والسَّ  الكرمي العلمي يف القرآن
 .(31ص) مرجع سابق،(، و انظر أيضاً :أمحد جاد،1/45ص) مرجع سابق،الزنداين، (2)
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َماِء َواأْلَْرِض  قال تعاىل﴿يَا أَي َُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلقٍ  ُر اللَِّه يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السَّ َغي ْ
،جعل اهلل سبحانه وتعاىل اهلواء اجلوي يقوم بتلقيح األزهار يف (1)اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َفَأىنَّ تُ ْؤَفُكوَن﴾

 ومعظم التلقيح يف النبات تقوم به الرياح،ولوال ذلك لتعذر احلصول على الطعام أو ،النباتات فتثمر
اهلواء اجلوي تقريباً؛ألنه مهم جداً يف  2/6النرتوجني كما جعل اخلالق سبحانه غاز،احلب والثمار

مساعدة النباتات البقولية يف صنع غذائها عن طريق االمتصاص الذي تقوم به جذور النباتات 
تكوين مبساعدة البكترييا.كما أن عواصف الِّبق تؤدي إىل احتاد األكسجني والنيرتوجني يف اجلو ل

 . (2)أكسيد النرتوز الذي ينزل مع األمطار،فيكون مساداً للرتبة؛كل ذلك بتقدير اخلالق الرازق سبحانه
 ثالثاً: اهلل )الحكيم العليم( : 

%( 21جعل اهلل الغازات األساسية يف اهلواء اجلوي حمافظة على نسبة ثابتة، فنسبة األوكسجني )
لكائنات احلية وعمليات االحرتاق املختلفة، وذلك بالتعويض بالرغم من استهالكه املستمر يف تنفس ا

املستمر لألوكسجني يف عملية البناء الضوئي ) الكلور وفيلي ( حيث متتص النباتات ثاين أكسيد 
وهذه النسبة هي اليت تفي باحتياجات احلياة ، فلو نقصت نسبة  ،الكربون، وتعطي األوكسجني

ية، وملا اشتعلت النار ، كما أنه لو حدث زيادة يف هذه النسبة األوكسجني لقضي على الكائنات احل
الشتعلت احلرائق يف كل مكان؛ ألن األوكسجني هو العامل املساعد على االشتعال ، إن كل تلك 

 . (3)النسب واملقادير واخلصائص احملكمة لتشهد أهنا من صنع احلكيم العليم وتقدير الرحيم 
 حسنى من خالل اإلعجاز العلمي في خل  اإلنسانالمطلب الرابع:أسماء اهلل ال

 الخبير(: ،الحكيم،العليم  ،اهلل )الخال  :أوالً 
َرَك ُسًدى  قال تعاىل: ْنَساُن َأْن يُ ت ْ مُثَّ َكاَن َعَلَقًة  (34)َأملَْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َميِنٍّ مُيْىَن  (35)َأحَيَْسُب اإْلِ

أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن حُيِْيَي اْلَمْوَتى (31) الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواأْلُنْ َثى َفَجَعَل ِمْنهُ  (38)َفَخَلَق َفَسوَّى 
  

                                                           

 .3( سورة فاطر،آية:1)
 (.1/82ص) م(،2111-ه1221-ه1221)صنعاء،شركة النور للطباعة،1عبد اجمليد بن عزيز،علم اإلميان،ط ،الزنداين (2)
 (.1/83ص) مرجع سابق،الزنداين،  (3)
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خيِّبنا العلم احلديث بأن البداية كانت خليٌة واحدٌة فقط يف بطن األم ،وجوٌد عاجٌز وحمتاٌج إىل .(1)
 محاية،أصغُر من حبيبِة ملٍح واحدة.

 وجه األرض كانت عبارة عن هذه اخللية الصغرية.فبداية خلق أي إنسان على 
مث بعد فرتة انقسمت هذه اخللية وأصبحت اثنتني،مث انقسمت مرًة أخرى ،و أصحبت أربع خاليا، مث 

مثاين،مث سَت عشرة.واستمرِت اخلاليا بالتكاثر، مث ظهرت أوالً قطعُة حلم، مث أخذت قطعُة اللحم 
ِن وعينان، فاخللية األوىل كُِّبت مئَة مليار ِضعف،وأخذت هذه شكاًل، و أصبحت هلا يدان ورِجال

 وزناً بستِة ملياِر ِضعف.
فاليت كانت قطرَة ماٍء فقط يف السابق،أجرى اهللُ تعاىل فيها معجزاٍت عدة،فخلق منها اإلنسان الذي 

يف  يقرأ هذه الكلمات.وهذا الوصف الدقيق الذي وصل إليه العلم احلديث عِّب التصوير اإللكرتوين
أواخر القرن العشرين قد سبق إليه كالُم اخلالِق قبل أربعة عشر قرناً معِّباً عن هذه احلقيقة العلمية 

ْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطنٍي  ،قال تعاىل: مُثَّ ( 13)مُثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة يف قَ رَاٍر َمِكنٍي  (12)َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
َخْلًقا  َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم حلًَْما مُثَّ أَْنَشْأنَاهُ َخَلْقَنا النُّْطَفَة 

َآَخَر فَ َتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اخْلَالِِقنيَ 
 .وهذا كالم رب العاملني،كالم خالق األكوان(2)

 فسبحان اخلالق العظيم!!.
ي خلقنا يف بطون أمهاتنا َعِلَم حباجتنا إىل الطعام فساقه إلينا،مستخلصاً من غذاء األم،و أطعمنا والذ

بواسطة احلبل السري،إذاً:فاهلل عليم.وإذا شاهدنا اإلحكام بني حبل السرة ،وجسم الطفل يف بطن 
و إذا رأينا اإلحكام أمه،وهو ينمو بنموه،ويرتبط به وبرحم األم يف غاية اإلتقان،علمنا أن اهلل حكيم،

ُهَو الَِّذي ُيَصوررُُكْم  يف تركيب لنب األم الذي يتناسب مع منو الطفل دلَّ على احلكيم سبحانه القائل:
يف اأْلَْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء اَل إِلََه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 

(3). 
.أال سرة، ال يتم إال خبِّبة خبري وهو اهللوكذلك نقل لنب األم إىل جسم اجلنني عن طريق حبل ال   

ترى أن نقل حمتويات إبرة إىل الوريد حيتاج إىل خِّبة،فكيف بنقل الغذاء املستمر مدة تسعة أشهر من 
                                                           

 .21-35يات:سورة القيامة،اآل (1)
 .12-12سورة املؤمنون،اآليات:2))
 .5سورة آل عمران،آية: 3))
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وكذلك استخراج اللنب من الغذاء الذي تأكله األم ال يكون إال خبِّبة  جسم األم إىل جسم اجلنني؟
الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّه َخِبرٌي مبَا تَ ْفَعُلونَ  ُصْنَع اللَّهِ  خبري القائل سبحانه:

، أال يشهد هذا (1)
التساند والتنسيق يف خلق اإلنسان أنه من فعل الرزاق احلكيم العليم اخلبري اجلامع العظيم احمليط علماً 

 . (2)بكل ما خلق؟وأنه خالق واحد ورب واحد بيده مقاليد األمور سبحانه
 اهلل )القادر(:: ثانياً 

ْنَساُن أَلَّْن جَنَْمَع ِعظَاَمُه قال تعاىل: بَ َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسورَي بَ َنانَهُ ( 3)َأحَيَْسُب اإْلِ
(3). 

لقد توصل العلم إىل سر البصمة يف القرن التاسع عشر،وبنيَّ إن الرتكيز على أطراف األصابع يف اآلية 
الغة؛ألن األشكال والتفاصيل املوجودة يف بصمات كل شخص خاصة الكرمية أمر يتسم باحلكمة الب

به وحده، فبصمات مجيع البشر الذين يعيشون على وجه األرض ،أو الذين رحلوا عن الدنيا على 
مدى التاريخ ختتلف عن بعضها عن بعض متاماً حىت التوائم الذين يأتون من بويضة واحدة، وميتلكون 

ال يشبه أحدمها اآلخر يف هذا اخلصوص،ويتم تكون البنان يف اجلنني (  (DNAاحلامض النووي نفسه
يف الشهر الرابع ، وتظل ثابتة ومميزة له طوال حياته، ولذلك فإن البصمة تعد دليالً قاطعاً ،ومميزاً 

لشخصية اإلنسان معموالً به يف كل بالد العامل، ويعتمد عليه القائمون على حتقيق القضايا اجلنائية 
 جملرمني واللصوص .لكشف ا

،ال تستطيع قوى البشر أن متحوه.فسبحان  ،من صنع اهلل عٌ إن البصمة سجٌل، وهويٌة، وتوقي
القادر اخلالق العظيم ،فهذه آية عظيمة من آيات قدرته، كيف ختلق هذه البصمة، وأنت يف رحم األم 

                                                           

 .88النمل،آية: سورة 1))
-ه1231)القاهرة،دار الغد اجلديد،1النبوية،ط والسنة الكرمي موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن(انظر: أمحد جاد،2)

)املنصورة،دار اليقني 1،طالعلمي يف القرآن والسنة  موسوعة اإلعجاز (. و انظر أيضاً:حممد السقاعيد،182-181م(،ص)2111
. أمحد مصطفى متويل،املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة 51صم(،2111-ه1231للنشر والتوزيع،

يوسف ،احلاج أمحد ،موسوعة اإلعجاز العلمي يف ،(.281-246م(،ص)2116-ه1225)القاهرة،دار ابن اجلوزي ،1النبوية،ط
 ("باختصار". 113-16)م(،ص2114-ه1228، طبعة جديدة )دمشق،دار ابن حجر،املطهرةنة والسَّ  الكرمي القرآن

 .2-3سورة القيامة،آية: 3))



 الطالبة/ رباب نجيب –يمانية ألسماء الله الحسنى اآلثار اإل

 

 

142 

هذا بيان كاف ألن يؤمن  ،وكيف يعيد اهلل سبحانه وتعاىل مالحمها حينما يبعثنا بعد املوت؟ ويف
 (1)اإلنسان بأن البعث حق،كما أن املوت حق.

 ثالثاً: اهلل)العظيم(:
 .   (2)ويف أَنُفِسُكْم أََفالَ تُ ْبِصُرونيقوُل اهللُ سبحانه وتعاىل: 

ى الذاكرَة، واليت هلا َدوٌر خطرٌي يف حياتِنا، وقد استنبَط  هذا ما منَّا َأحٌد إال ويف دماِغه شيٌء ُيسمَّ
َوَلْو َنَشاُء َلَمَسْخَناُهْم َعَلى َمَكانَِتِهْم َفَما اْسَتطَاُعوا ُمِضيًّا َواَل يَ ْرِجُعونَ  العلماُء ِمن قولِه تعاىل:

(3). 
كيف ترجُع إىل بيِتك؟ إّنك تعرُف مكانَه، وكيف عرْفَت مكانَه؟ إّن مكانَه قد أودَع يف ذاكرِتك، 

تأخُذ من هذا املكاِن هذه القطعَة، وِمن هذا املكاِن هذه القطعَة، ألّن وأنَت يف حمّلك الّتجارير كيَف 
هذه الِقَطَع كلَّها مودعٌة يف ذاكرِتك، وأنَت يف بيِتك تعرُف مكاَن كلر حاجٍة من حاجاِتك، أين 

ي امتحاناً، كيف يؤدَّى هذ ا أوِدَعت هذه األموُر؟ وأنَت يف مدرسِتك حينما تقرأُ بعَض الكتِب، وتؤدر
االمتحاُن؟ إّن هذه املعلوماِت قد أوِدَعْت يف الذاكرِة، وإّن إنساناً دوَن ذاكرٍة خملوق ال وُجوَد له، 

َوَلْو َنَشاءُ َلَمَسْخَناُهْم َعَلى َمَكانَِتِهْم َفَما اْسَتطَاُعوا ُمِضيًّا  ويستحيُل عليه التعّلُم والتعليُم، قال تعاىل:
َواَل يَ ْرِجُعونَ 

(2). 
ُث عن الذاكرِة تقوُل: إّن اإلنساَن إذا عاَش سترني عاماً فهناك ِمن إّن امل قاالِت العلمّيَة اليت تتحدَّ

َوِر اليت ختتزهُنا ذاكرتُه ما يزيُد على ستني مليار معلومٍة! فلو أَرْدنَا أن ننسَخ هذه املعلوماِت يف   الصُّ
علوماِت اليت ال نعرُف حىت اآلَن مكاهَنا يف كتٍب الحتاجْت إىل آالف اجملّلدات، كلُّها كتٌب ختتزُن امل

                                                           

املوسوعة العلمية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية، ،)القاهرة،املكتبة ،القليىن  جمدي فتحي السيد،هاين بن مرعى انظر:1))
النابلسي،حممد راتب، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،انظر أيضاً:(."بتصرف واختصار".111-111( ،ص) التوفيقية

أمحد مصطفى متويل،املوسوعة الذهبية يف  ،(.1/22)صه(،1232-م2113)األردن،مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع،1،ط
موسوعة اإلعجاز أمحد جاد، (،211م(،ص)2116-ه1225)القاهرة،دار ابن اجلوزي ،1إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية،ط

 (.316م(،ص)2111-ه1231)القاهرة،دار الغد اجلديد،1النبوية،ط والسنة الكرمي العلمي يف القرآن
 .21سورة الذاريات،آية: (2)
 .54،آية:يسسورة  (3)

 .54،آية:يسسورة  (2)
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الّدماِغ، وهناك نظريّاٌت جديدٌة تفرتُض أّن الذاكرَة ليس هلا مكاٌن يف الّدماِغ؛ إهّنا مرتبطٌة باحلياِة 
 النفسّيِة.

على كلٍّ هذه املعلوماُت اليت تأيت إىل اإلنساِن بعُضها خيزَُّن يف مكاٍن قريٍب، لَِيْسهَل اسرتجاُعه، 
وبعُضها خيزَُّن يف مكاٍن متوّسٍط، وبعُضها خيزَُّن يف مكاٍن بعيٍد، وبعُضها ال خيزَُّن إطالقاً، فإذا ُخزرَنْت 

تتوزَُّع حِبَسِب نوِعها، فثمة ذاكرٌة للمشمومات، وذاكرٌة للُمبصراِت، وذاكرٌة للوجوِه، وذاكرٌة لأللواِن، 
ا إذا أَرْدنَا اْسِتدعاَء شيٍء، أو أَرْدنَا معرفَته فيقوُل  وذاكرٌة للُعطوِر، وذاكرٌة لألمساِء، هذا شيءٌ  دقيٌق، أمَّ

َم لك ِعطٌر مِشْمَته، ألنه قد ُخزرَن  العلماُء: "إنَّ الذاكرَة َتسُلُك طريقَة الرتميِز يف َوقٍت سريع"، فإذا ُقدر
اآلن ميرُّ على هذه األنواِع  يف ذاكرِتك سبعٌة وتسعون نوعاً من العطوِر، وإّن هذا الِعطَر الذي مشْمتُه 

كلرها إىل أن يأيَت التطابُق، وتقوُل: هذا الِعطُر امسُه كذا، هذا يف املشموماِت، وهذا يف املطعوماِت، 
وهذا يف الذوقيَّاِت، وهذا يف املبصراِت، وهذا يف الُوجوه، وهذا يف األمساِء واألرقاِم، ويف كلر شيٍء، 

 كرِة متواضعٌة جّداً، ومع ذلك ففيها حقائُق حياُر فيها أصحاُب العقوِل.املعلوماُت املتوافرة عن الذا 
"، والشيُء الذي يُدِهُش أّن اخلليَة العصبّيَة ال  وُعِرَف عند العلماِء: "أّن الذاكرَة قاموٌس ومرتجٌم فوريٌّ

َريت يف تنقسُم، وال متوُت، فلو أهّنا انقسَمْت، وماتْت َلَفَقَد اإلنساُن ِخِّباتِه كلَّها،  يقول لك: أنا ِخب ْ
الطبر أربعوَن عاماً، وأنا خِّبيت يف القانوِن مخسون عاماً، وهذا خِّبتُه يف الّصناعِة كذا سنة، كلُّ هذه 

اخلِّباِت ترتاكُم، وترتاكُم حىت يْنُمَو اإلنساُن، ولو فَ َقَد ذاكرَته لفَقَد كّل ِخِّباتِه دفعًة واحدًة. إّن 
 .(1)سبحانه ى من آياِت اهلِل الدالِة على عظمِتهالذاكرَة وْحَدها آيٌة كِّب 

 المخلوقات المطلب الخامس:أسماء اهلل الحسنى من خالل اإلعجاز العلمي في

 اهلل )القوى(:أواًل: 

                                                           

)األردن،مؤسسة الفرسان للنشر 1والسنة ،ط( انظر: النابلسي،حممد راتب، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن 1)
 الكرمي (.، انظر أيضاً:يوسف ،احلاج أمحد ،موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن154-1/155)صه(،1232-م2113والتوزيع،

 .161-121م(،ص2114-ه1228، طبعة جديدة )دمشق،دار ابن حجر،املطهرةنة والسَّ 
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ُلُق وا ُذبَابً ا َولَ ِو يَا أَي َُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه لَ ْن خيَْ  قال تعاىل:
بَاُب َش ْيًئا اَل َيْس تَ ْنِقُذوُه ِمْن ُه َض ُعَف الطَّالِ ُب َواْلَمْطلُ وبُ  ُهُم ال ذُّ َم ا قَ َدُروا اللَّ َه  (43) اْجَتَمُعوا لَ ُه َوِإْن َيْس لُب ْ

اآلية،وحت  داهم اهلل ب  أن ،ك  ان اإلعج از وال ي  زال ،عن  د ن زول ه  ذه   (1) َح قَّ قَ  ْدرِِه ِإنَّ اللَّ  َه َلَق ِويٌّ َعزِي  زٌ 
املعب ودات م  ن دون اهلل ع  اجزة ع  ن خل  ق ذباب  ة،فاخللق مقص ور عل  ى اخل  الق ال ينازع  ه ب  ذلك منازع،أم  ا 
التحدي اآلخر،واإلعجاز الكبري يف هذه اآلية ه و م ا كش فته العل وم املعاص رة.إن ال ذباب عن دما يأخ ذ 

بس رعٍة كب ريٍة تق در ب أجزاء م ن الثاني ة هب ذا  شيئاً من طعام يف رز علي ه عص ارًة خاص ًة م ن لعاب ه،فتختلط
الطعام مما يسهل على الذباب ارتشافه خبرطومه .وعليه فالطعام املسلوب،ولو كان تافه ا ال قيم ة ل ه،ال 

قب   ل أن ي   دخل يف  -بفع   ل العص   ارة-ميك   ن اس   تنقاذه؛ألنه يتح   ول كيميائي   اً إىل مرك   ب م   ن ن   وع آخ   ر
م املس لوب ض عيٌف دون اس تنقاذه.ويف اآلي ة إعج از آخ ر جوف الذبابة،وك ذلك م ن يطل ب ه ذا الطع ا

وهو إمكانية ه ذه احلش رة نقله ا ملس ببات األم راض.فال ميل ك البش ر..وال معب ودات البش ر م ن دون اهلل 
خلق حشرة ضعيفة كالذباب ،وأكث ر م ن ذل ك ال ميلك ون اس تنقاذ ش يء مم ا يس لبهم ال ذباب إي اه م ن 

 (2)،(3 ) ِإنَّ اللَّ  َه َلَق  ِويٌّ َعزِي  زٌ  أض  عُف م  ن ذلك،وباملقاب  ل طع  ام أو ش  راب أو ص  حة أو حي  اة،فهم

َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِهِ  ولكنهم كما قال سبحانه:
(4). 

 (:الهادي اهلل )الرَّازق ثانياً:

ِميُع اْلَعِليُم َو َكأَيرْن ِمْن َدابٍَّة اَل حَتِْمُل رِْزقَ َها اللَُّه يَ ْرزُقُ َها َوِإيَّا  قال تعاىل: ُكْم َوُهَو السَّ
(6) 

 إن اهلل سبحانه وتعاىل يرزُق خملوقاته بطرق شىت،و أمثلة ذلك يف خملوقاته كثرية منها:
                                                           

 .42-43سورة احلج،اآليات : (1)
 .42-43اآليات :سورة احلج، (2)
، طبعة جديدة )دمشق،دار ابن املطهرةنة والسَّ  الكرمي يوسف ،احلاج أمحد ،موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآنانظر: 3))

أمحد مصطفى متويل،املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة  ، .612،صم(،2114-ه1228،حجر
 الكرمي موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن(، أمحد جاد،352م(،ص)2116-ه1225)القاهرة،دار ابن اجلوزي ،1النبوية،ط

 (.263م(،ص)2111-ه1231)القاهرة،دار الغد اجلديد،1النبوية،ط والسنة
 .54سورة الزمر،آية: 2))
 .51العنكبوت ،آية: سورة 6))
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* تقوم أغلب احلشرات بتغذية صغارها ويرقاهتا،ومثال على ذلك :حشرة"احلفار" اليت تقوم بتغذية 
 .صغارها)يرقاهتا( املوجودة يف احلفر بواسطة البذور

ا األرضُة فمهمتها صعبٌة جداً ؛ألهنا جيب أن تغذي صغارها باخلشب الصلب املتيبس ، والذي  * أمَّ
تقلُّ فيه نسبة النرتوجني بدرجة كبرية.من جانب آخر هناك كائنات حشرية تقوم بتلني اخلشب أوالً مث 

اضمة حىت يصبح إعطاؤه للصغري كغذاء إذ تعمل على التهام اخلشب مث هضمه بواسطة العصارات اهل
ليناً وعندئذ تتوىل الكائنات احلية اجملهرية تعيش يف جهازها اهلضمي عملية تفتيت السليلوز إىل 

جزئيات أصغر، مث تتقيأ احلشرة ما هضمته ولينته لتقدميه إىل الصغري يف شكل غذاء جاهز.فسبحان 
ا إىل الغذاء املناسب هلا،وسخرها من علم حاجة هذه املخلوقات لرزقها فرزقها،وهيأ هلا أقواهتا ،وهداه

 ،أال تدلنا تلك اآليات من آثار العليم اهلادي الرازق سبحانه.(1)لتغذية صغارها
 
 
 
 (:الخال  البارئ المصورثالثاً: اهلل) 

َماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو ُهَو اللَُّه اخْلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصورُر لَُه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن ُيَسبرُح َلُه َما يف قال تعاىل:  السَّ
،لو نظرنا وبدقة إىل أجنحة الفراشة نرى أمامنا أجنحة متناظرة الشكل وبدون  (2) اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

قصور،فهذه األجنحة الشفافة،أشكاهلا،نقاطها، واأللوان اليت جتملها فإهنا خلقت كاللوحة مرسومة 
شيئاً فوق العادة يف صناعتها.فأجنحة الفراشة مهما تكون خمتلفًة أمامنا دون أي خلٍل،فإهنا متثل لنا 

،فإن أجنحتها االثنان تشبه الواحدة اآلخر متاماً يف أدق رسوماهتا وانتظام نقاطها وتناسق ألواهنا،فال 
يوجد اختالط يف ألواهنا املوجودة،حىت أنَّ مصممي األزياء يستفيدون من هذا التناسق واجلمع بني 

املتناسقة املناسبة يف اجلمع بينها يف الثوب الواحد.وهكذا فليس هناك على وجه األرض فراشة األلوان 

                                                           

، طبعة جديدة )دمشق،دار ابن رةاملطهنة والسَّ  الكرمي يوسف ،احلاج أمحد ،موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن انظر: (1)
 .661-661صم(،2114-ه1228حجر،

 .22سورة احلشر،آية: 2))
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أجنحتها بدون نظام ؛ألهنا من صنع صانع واحد وخالق واحد عظيم .هو اهلل تعاىل يبني لنا صفاته 
 (.1يف أجنحة فراشة.كما يبني لنا ذلك يف سائر خملوقاته)

 



                                                           

،أيضاً انظر:أمحد مصطفى متويل،املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن الكرمي .611 مرجع سابق،صيوسف ،احلاج أمحد ،انظر: 1))
موسوعة اإلعجاز العلمي يف  مد السقاعيد،(، حم341م(،ص)2116-ه1225)القاهرة،دار ابن اجلوزي ،1والسنة النبوية،ط

موسوعة اإلعجاز  .،عبد الرحيم مارديين،351صم(،2111-ه1231)املنصورة،دار اليقني للنشر والتوزيع،1،طالقرآن والسنة 
 .225م(،ص2114-2115)دمشق:دار احملبة،1النبوية الشريفة،ط والسنةالكرمي العلمي يف القرآن 
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 :علىوتحتوى  الخاتمة
 

 .أهم النتائج 
 والتوصيات. 
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 الخاتمة  

الم مد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلاتاحل الة والسَّ ، وبفضله وجوده وكرمه ييسر أمر املهمات ،والصَّ
  ، ومن سار على دربه إيل يوم الدين وبعد:األنبياء ،وعلى آله وصحبه على خاُت

 هلل أوقاربته،فالكمال الكمال فيه بلغت أنين والأدعي – املقل جهد وهو – جهدي حصيلة هي فهذه
أقصر من و  ،فعقول البشر أعجز وأضعف البشر عن التنفك والقصورصفة والنقص الكبري العلي وحده

 وكل جهدي وبذلت وسعي استفرغتُ  قد ينولكن ،و آثارها، وجالهلا أن حتيط بكمال أمسائه احلسىن،
 فهذا وأصبت ذلك يف وفقت وجه،فإن وأحسن ى خريصورةعل البحث هذا خيرج أن أجل من طاقيت

 النقص صفة من فهذا وزللت ،ذلك يف أخفقت وإن وكرمه، ومنه ،وتوفيقه اهلل فضل عظيم من
برمحته  راجياً  سبحانه إليه وأتضرع زليت ويغفريل عين يعف أن اهللوأسأل  النفس البشرية، تالزم اليت

 يف من أخلص وخطى يسددخطاي الغراء،وأن الشريعة خلدمة قوالتوفي والثواب األجر وكرمه وفضله
 .احلنيف ديننا خدمة

  وقد توصلت في نهاية رحلة هذا البحث إلى أهم النتائج التالية :
أواًل:أن األمساء احلسىن عند السلف توقيفية، ال تؤخذ من غري النصوص الشرعية الثابتة، وقد اشتملت 

 احلسن، وليس فيها ما يتضمن الشر.فهي حسىن كاملة على صفات الكمال،
ثانياً: ملعرفة اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن ،البد من الوقوف ،والتدبر ملعانيها يف القلب ،وفهم 
مدلوالهتا وامتالء القلب من آثار هذه املعرفة ،فلكل اسم من األمساء احلسىن آثر وحال ؛إذا أدركه 

 الدار ،وهو النعيم املقيم يف دار القرار. العبد حصل ما ال حيصل عليه يف هذه
،وصفاته العلى،يثمر يف قلب العبد  ، ومعرفته بأمسائه احلسىن --ثالثاً:أن حياة القلوب يف معرفته

تعظيم اهلل تعاىل وإجالله واحلياء منه، وحمبته ،واخلشية منه ،والشوق إىل لقاءه ،وغريها من األعمال 
كمال اجلوارح يف التقرب إليه بطاعته، والقيام خبدمته، واأللسنة بذكره   علىالقلبية اإلجيابية، كما يعني 

 .، والثناء عليه بأوصاف مدحه
ال حتصى وال تعد، و إهنا تزيد عن التسعة والتسعني امسًا ، إال أهنا ُحددت يف  أن أمسائه :رابعاً 

 .ا ال اإلخبار حبصر األمساءلإلخبار عن دخول اجلنة بإحصائهاحلديث الصحيح بتسعة وتسعني امساً ؛
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إن تقسيم األمساء إىل جمموعات متقاربة املعاين والدالالت ؛تقسيم باعتبار ما تضمنته تلك  :خامساً 
لتيسري الفهم  والبحث، وقد استقريته من كتب العلماء ؛مما قد يتفق  األمساء من صفات هلل 

لكل وجهة هو موليها ، واألمر قابل املؤلفون أو خيتلفون يف هذا التقسيم و أسسه وضوابطه، و 
 لالجتهاد .

إن العبد إذا عرف ربه من خالل أمسائه احلسىن ،وبأنه القادر اخلالق احلقَّ املبني ، ومشاهدة :سادساً  
 .فضله وتوفيقه له ،أوجبه ذلك إخالص العمل لوجهه الكرمي 

يُفسر التوكل باملعرفُة باهلل، وكلما كان إن التوكل من أعم املقامات تعلقًا باألمساء احلسىن؛ولذا :سابعاً 
 العبد أعرف باهلل من خالل أمسائه وصفاته،كان توكله عليه أعمق وأقوى.

إن من أعظم اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن ؛التسليم ألحكام اهلل الشرعية، والتحاكم إىل :ثامناً 
يصلح لعباده وجيلب هلم اخلري  شرعه، والرضي هبا، حيث إهنا من لدن عليم حكيم، عليم مبا

والسعادة يف الدارين ،ورفض ما سواها من السياسات اجلائرة، والسعي بالدعوة واجلهاد يف سبيل اهلل 
 . - -تعاىل؛ إلقامتها حىت يكون الدين كله هلل، وينعم الناس بشريعة اهلل 

عرفة السنن اإلهلية وأثرها فيما جيري يف مإن معرفة اآلثار اإلميانية ألمساء اهلل احلسىن ،يفسر لنا  :تاسعاً 
هذا الكون من حوادث ونوازل ومتغريات،وهذا يؤثر يف تفسري األحداث واملوقف الصحيح منها 

 واملنهج احلق يف تناوهلا واستثمارها وتعليلها. 
 ،وضعف عقيدة التوحيد عالٌج مناسٌب لظاهرة ضعف اإلميان، ،تبني يل أن هذا املوضوع يعتِّب:عاشراً 

هو عدم اهتمامنا بأمساء اهلل  سبب كل هذه اآلثار،و  الذي يؤدي إيل اخللل يف تعامالتنا وأخالقنا،
 احلسىن فهًما وتعبًدا وختلًقا.

بأمسائه من خالل كتابيت يف هذا املوضوع ظهر يل دور الرتبية والتزكية مبعرفة اهلل :احلادي عشر 
اليت تثمر يف القلوب واجلوارح، قوة  اإلميانية السلوكية؛صفاته العلى، وما تقتضيه من اآلثار و  ،احلسىن

واليت حنتاجها بصورة ماسة يف  ، والصمود أمام األحداث واملصائب،املقاومة للفنت واألمراض القلبية
ى أمم الكفر والشر والفساد زماننا اليوم ؛ذلك أن األمة اإلسالمية يف وقتنا الراهن تعاين من تداع

واألمراض القلبية ،والشهوات فيها،وأحوج ما  ،زرع الفنت واألحقادو  ل والطرق،بشىت الوسائ ،عليها
 والناهون عن املنكر.  و اآلمرون باملعروف، ،ملعىن هم اجملاهدون يف سبيل اهلليكون هلذا ا
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إن ما توصل إليه اإلعجاز العلمي من إعجاز يف خملوقات اهلل اليت متأل السماوات :الثاين عشر
 ى آثار مشاهدة يف أمساء اهلل احلسىن وصفاته العلى.واألرض تدل عل
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 التوصيات :

مجيع تقسيمات  كل من أراد دراسة األعمال القلبية أن يقوم بعرض العمل القليب على  أوصي أواًل: 
 حىت تظهر اآلثار اإلميانية اليت مل أتوصل هلا . ،أمساء اهلل احلسىن

لتظهر ،بشكل واسع،وبدراسةمستقلة أمساء اهلل احلسىن آثارربط اإلعجاز العلمي بثانياً:وكما أوصي 
احلقائق والشواهد اليت تدل على عظمة اهلل تعاىل وحكمته يف خلقة ،وعظمة أمساءه سبحانه  لنا

 وخدمة للعقيدة اإلسالمية.القلوب،يف ،ليحصل منها اليقني وغرس اإلميان  وتعاىل
 -رتبية، بأن نُ ْويل هذا اجلانب املهم من أمساء اهلل وكما أوصي طالب العلم وأرباب التوجيه وال ثالثاً:
-  عناية كبرية يف الدروس واحللقات التعليمية، وأن تتم الرتبية من خالله على تقوية اإلميان وجتريد

 وتزكية القلوب واألخالق. - -التوحيد هلل 
أو الردود على أهل البدع رابعاً: وأال نقف يف دراسة األمساء احلسىن على اجلوانب الذهنية اجملردة 

بني اجلانب العلمي  - -واألهواء فقط، وإمنا جنمع يف دراسة هذا اجلانب املهم من توحيد اهلل 
والعملي والتعبدي واألخالقي، فهكذا كان سلفنا الصاحل يف متيزهم مبنهجهم الفريد القائم على صحة 

 الفهم، واملعتقد وسالمة القلوب واألخالق.
وصى كل مسلم ومسلمة على وجه األرض ،أن حيرص على إحصاء أمساء اهلل احلسىن، خامساً: كما أ

اه إال أصحاب النُّفوس  والتعبد هبا،ومعرفة آثارها اإلميانية القلبية، فهو مطلب عظيم النفع ،ال يلقَّ
ه فيه ؛فإنه سوف يفتح  لك بابًا عظيمًا يف املعرف ة الشريفة، واهلمم العالية، فاجتهد يف التفقُّ

ون،فإذا ،ماال يصفه الواصفون،واحملبة،والشوق،واللذة، واألنس باهلل  ، وفوق ما يعِّبر عنه املعِّبر
 إن قلُت لك،رأيت ماال عني رأت،وال أذن مسعت، دخلت فيه ، وفتح لك الباب ، فال أكون مبالغًة،

 وال خطرعلى قلب بشر، يف الدنيا و اآلخرة.  
أن جيعل ما قصدت له يف ،وأسأله مبارًكا فيه كما حيب ربنا ويرضى طيبًاو احلمد هلل رب العاملني محًدا 

هذا الكتاب ويف غريه خالًصا لوجهه الكرمي ونصيحة لعباده،وصلى اهلل وسلم وبارك على خاُت 
 املرسلني نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.

 
 



 الطالبة/ رباب نجيب –يمانية ألسماء الله الحسنى اآلثار اإل

 

 

152 

 
 
 
 
 
 

 الفهارس
 
 

 فهرس اآليات القرآنية.
 

 فهرس األحاديث النبوية .
 

 .فهرس المصادر و المراجع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الطالبة/ رباب نجيب –يمانية ألسماء الله الحسنى اآلثار اإل

 

 

153 

 فهرس اآليات القرآنية

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليات القرآنية السورة
يِن  لفاتحةا       3 81َماِلِك يَ ْوِم الدر

 البقرة

 قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا 32 86،81 
 ْبِالّلهِ  آَمنَّا ُقوُلوا 135 12 
 ٌَواَل تَ ُقوُلوا ِلَمْن يُ ْقَتُل يف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواٌت َبْل َأْحَياء 162 46 
 ِبُّونَ ُهْم َكُحبر اللَّه   156 52َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَداًدا حيُِ
 ُْعْسَر يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم ال 186 12،111 
 ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم 215 11 
 َُواْعَلُموا َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َما يف أَنْ ُفِسُكْم فَاْحَذُروه 236 88 

 اللَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم 266 52،41،42،1
1،11 

 ْرًا َكِثريًايُ ْؤيت احلِْك   251 111َمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد أُويتَ َخي ْ
 َواللَُّه ِبُكلر َشْيٍء َعِليٌم 282 85 

 آل عمران

  ُهَو الَِّذي ُيَصوررُُكْم يف اأْلَْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز
  احلَِْكيمُ 

5 121 

 الَِّذيَن اْسَتَجابُوا لِلَِّه َوالرَُّسوِل ِمْن بَ ْعِد َما َأَصابَ ُهُم اْلَقرُْح 42 122 
قَاَل أَأَقْ َرْرُُتْ َوَأَخْذُُتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي قَاُلوا أَقْ َرْرنَا 81 15 
 بُّ اْلُمتَ َو ْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِ ِلنيَ فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ   161 61،121كر
 فَ زَاَدُهْم ِإميَانًا َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اللَُّه َونِْعَم اْلوَِكيُل 143 61،62،114 
 َِهار َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن َّ   111 116ِإنَّ يف َخْلِق السَّ

 النساء
 

  ِإن اللََّه َكاَن َعزِيزًا َحِكيًما 65 115 
 فَِإنَّ اللََّه َكاَن َعُفوًّا َقِديرًا 121 111 

 المائدة
 

 َُلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنني   23 61َوَعَلى اللَِّه فَ تَ وَكَّ
 َفَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَ َقاِتاَل ِإنَّا َهاُهَنا قَاِعُدون 22 122 
 إمنا يتقبل اهلل من املتقني 24 28 
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 ْملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ  َوَمن 22 111 
 اْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم 18 21 
  ُم اْلُغُيوِب   111 86قَاُلوا اَل ِعْلَم لََنا ِإنََّك أَْنَت َعالَّ

  َُر الرَّازِِقنَي َواْرزُقْ َنا و   112 111أَْنَت َخي ْ

 األنعام

 ََا ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َوِإنَّيِن بَرِيٌء ممَّا ُتْشرُِكون   11 48ُقْل ِإمنَّ
  َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ يَ ْعَلُمَها 61 85 
  َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا   56 111ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يَ ب ْ
  ُقْل َلْسُت َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل  55 118 

 األعراف

 ِإنَّ َرمْحََة اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننَي 65 125 
 َُر احْلَاِكِمني   84 114َوُهَو َخي ْ
 َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم 15 115 
 َْيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َوَرمح 165 122 

َولِلَِّه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا 181 
2،31،34،44

،38 
 َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرَآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن 212 125 

  25 115ْم َتْشُكُرونَ َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيرَباِت َلَعلَّكُ  األنفال

 التوبة
ُقْل َلْن ُيِصيبَ َنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه لََنا ُهَو َمْواَلنَا 61 81 
 َهاَدِة   12 86مُثَّ تُ َردُّوَن ِإىَل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشَّ
 َْلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّم 128 128 

رَُه َمَنازِلَ  يونس   6 133،132ُهَو الذي َجَعَل الشمس ِضَيآًء والقمر نُوراً َوَقدَّ
  5 83،112َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه رِْزقُ َها  هود

 يوسف

َصاِدِقنيَ  ُكنَّا َلوْ  وَ  لرَنا أَنَت مبُْؤِمنٍ  َوَما 14 12 
 ُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه أََمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه ِإِن احل 21 82 
 ٌَوفَ ْوَق ُكلر ِذي ِعْلٍم َعِليم 45 88 
 ْجِن َوَجاَء ِبُكْم   111 115َوَقْد َأْحَسَن يب ِإْذ َأْخَرَجيِن ِمَن السر
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  33 42أََفَمْن ُهَو قَائٌِم َعَلى ُكلر نَ ْفٍس مبَا َكَسَبتْ   الرعد
َل َعَلى اللَِّه َوَقْد َهَدانَا ُسبُ َلَنا  إبراهيم   12 61َوَما لََنا َأالَّ نَ تَ وَكَّ
ُق اْلَعِليمُ  الحجر   85 16ِإنَّ َربََّك ُهَو اخلَْالَّ

 النَّحل
 َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما اَل مَيِْلُك هَلُْم رِْزقًا 43 113 
 ُُم اللََّه َعَلْيُكْم َكِفياًل َوَقْد َجَعْلت 11 114 

 اإلسراء

 َهاِر َهاَر َآيَ تَ نْيِ َفَمَحْونَا َآيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا َآيََة الن َّ َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن َّ
 ُمْبِصرَةً 

12 132 

  َْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفؤ   35 33اَد َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
 َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبر 86 81 
 ُقِل اْدُعوا اللََّه أَِو اْدُعوا الرَّمْحََن أَيّاً َما َتْدُعوا فَ َلُه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن 111 34 

  25 114،128َواَل ُيْشرُِك يف ُحْكِمِه َأَحًدا  الكهف
  61-63 125َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َكاَن خُمَْلًصا وََكاَن َرُسواًل نَِبيًّا مريم

 طه

  الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى 6 123 
 اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلُه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن 8 34 
  ُّوِم َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحير اْلَقي 111 41 
 ُّفَ تَ َعاىَل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْق 112 81 
 َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا 122 43 

  31 134َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفاَل يُ ْؤِمُنونَ  األنبياء

 الحج
 ٌر َلُه ِعْنَد َربرِه َوَمْن يُ َعظرْم ُحُرَماِت ال   31 12لَِّه فَ ُهَو َخي ْ
 َذِلَك َوَمْن يُ َعظرْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإن ََّها ِمْن تَ ْقَوى اْلُقُلوِب 32 12،12 
 َِما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِه 42 111 

 المؤمنون
  ٍْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطني   12-12 121َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
 ِإنَُّه َكاَن َفرِيٌق ِمْن ِعَباِدي يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا َآَمنَّا فَاْغِفْر لََنا 111 125 
 َنا اَل تُ ْرَجُعوَن َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَُّكْم ِإلَي ْ   116،115 111أََفَحِسْبُتْم أمنَّ

  65 125َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ  َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َوَآتُوا الزََّكاةَ  النور
َماَواِت َواأْلَْرضِ  الفرقان رَّ يف السَّ   5 135ُقْل أَنزََلُه الَِّذي يَ ْعَلُم السر
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 ْل َعَلى احلَْير الَِّذي اَل مَيُوُت َوَسبرْح حِبَْمِدِه  ، 68 6،41،42َوتَ وَكَّ
113 

 ََماِء بُ ُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمًرا تَ َباَرَك الَِّذي ج َعَل يف السَّ
 ُمِنريًا

51 132 

 النمل
 َلْواَل َتْستَ ْغِفُروَن اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن 25 124 
 ِْل َعَلى اللَِّه ِإنََّك َعَلى احلَْقر اْلُمِبني   41 122فَ تَ وَكَّ
 ََن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّه َخِبرٌي مبَا تَ ْفَعُلونَ ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَتْ ق 88 121 

 العنكبوت
 َوخَتُْلُقوَن ِإْفًكا 14 15 
  َْو َكأَيرْن ِمْن َدابٍَّة اَل حَتِْمُل ِرْزقَ َها اللَُّه يَ ْرزُقُ َها َوِإيَّاُكم 51 126 
 اَر اآْلَِخرََة هلََِي احْلَيَ َواُن َلْو َكانُو   52 46ا يَ ْعَلُموَن َوِإن الدَّ

َماَواِت َواأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنَّ اللَّهُ  لقمان   26 56َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السَّ
  4 114،134الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه  السجدة
  32 123،126وََكاَن بِاْلُمْؤِمِننَي َرِحيًما  األحزاب

ُر الرَّازِِقنيَ َوَما أَنْ َفقْ  سـبأ   31 116ُتْم ِمْن َشْيٍء فَ ُهَو خُيِْلُفُه َوُهَو َخي ْ

 فاطر
 ُر اللَِّه يَا أَي َُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغي ْ

َماِء َواأْلَْرضِ   يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السَّ
3 131 

 ََا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعب   28 81،113اِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َغُفورٌ ِإمنَّ

 يس~

 ِْرنَاُه َمَنازَِل َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدمي   31 133َواْلَقَمَر َقدَّ
  َوَلْو َنَشاُء َلَمَسْخَناُهْم َعَلى َمَكانَِتِهْم َفَما اْسَتطَاُعوا ُمِضيًّا َواَل

 يَ ْرِجُعونَ 
54 122 

 ََواختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َآهِلًَة َلَعلَُّهْم يُ ْنَصُرون 42 52 
 ََفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلر َشْيٍء َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعون 83 82 

 ص~
 ب َُّروا َآيَاتِِه   21 2ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

 َرِْزقُ َنا َما َلُه ِمْن نَ َفادٍ ِإنَّ َهَذا ل 62 114 

يُن اخْلَاِلُص  الزمر   3 24َأال لِلَِّه الدر
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 َهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن بَ ْعِد َخْلٍق يف ظُُلَماٍت خَيُْلُقُكْم يف بُطُوِن أُمَّ

 َثاَلثٍ 
5 16 

 َين ُقْل ِإينر أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد اللََّه خُمِْلصاً َلُه الدر
 11 24 

  ُأَلَْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَده 35 111 
 ٌاللَُّه َخاِلُق ُكلر َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلر َشْيٍء وَِكيل 52 118 
 يًعا قَ ْبَضُتُه   54 11،122َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض مجَِ

ارِ ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَ ْوَم لِلَِّه الْ  غافر   5 45َواِحِد اْلَقهَّ
  َرب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرمْحًَة َوِعْلًما 4 126 

َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ  فصلت   62 132َسُنرِيِهْم َآيَاتَِنا يف اآْلَفَاِق َويف أَنْ ُفِسِهْم َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ

 الشورى
 
 

  ُِميع   11 12اْلَبِصريُ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ
 اللَُّه َلِطيٌف بِِعَباِدِه يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز 11 113 
 َوَلْو َبَسَط اللَُّه الررْزَق لِِعَباِدِه َلبَ َغْوا يف اأْلَْرِض 24 113 
  ٌِر َوأَبْ َقى لِلَِّذيَن َآَمُنوا َرهبر ُلونَ َوَما ِعْنَد اللَِّه َخي ْ   35 121ْمَ تَ وَكَّ

َماِء إَِلٌه َويف اأْلَْرِض إَِلهٌ   الزخرف   82 52َوُهَو الَِّذي يف السَّ
َماَواِت َواأْلَْرِض آَلَيَاٍت لِْلُمْؤِمِننيَ  الجاثية   2،3 41ِإنَّ يف السَّ
  14 51َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم تَ ْقواُهمْ  محمد
نَ ُهْم  الفتح   21 128ُرمَحَاُء بَ ي ْ

  11 125فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ  الحجرات

 الذاريات
 َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُروَن 21 

122،111 
،11 

وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون 65 2،18،111 
 ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي 68 111،116 

 القمر
 81،111 62،66 ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّاٍت َونَ َهٍر * يف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر 
  ٍِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدر 21 113 

ْمُس وَ  الرحمن   6 133اْلَقَمُر حِبُْسَبانٍ الشَّ
  15 11َفَسبرْح بِاْسِم َربرَك اْلَعِظيِم  الواقعة
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َناتِ  ُرُسَلَنا أَْرَسْلَنا َلَقدْ  الحديد  لِيَ ُقومَ  َواْلِميزَانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنْ زَْلَنا بِاْلبَ ي ر
 لِلنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  ِديدٌ شَ  بَْأسٌ  ِفيهِ  احلَِْديدَ  َوأَنْ زَْلَنا بِاْلِقْسطِ  النَّاسُ 

26 136،135 

 الحشر
 َهاَدِة  ُهَو اللَُّه الَِّذي اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َعامِلُ اْلَغْيِب َوالشَّ

 ُهَو الرَّمْحَُن الرَِّحيمُ 
22-22 34 

 ُهَو اللَُّه اخْلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصورُر َلُه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن 22 16،126 

 الطالق

 َُوَمْن يَ تَِّق اللََّه جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا * َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسب 3،2 115 
 ُْل َعَلى اللَِّه فَ ُهَو َحْسُبه   3 121َوَمْن يَ تَ وَكَّ
  َوَمْن يُ ْؤِمْن بِاللَِّه َويَ ْعَمْل َصاحِلًا يُْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْرِي 11 115 
 َّاللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسََواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْ َلُهن 12 84 

  13 13َما َلُكْم ال تَ ْرُجوَن لِلَِّه َوقَارًا نوح

 القيامة

 ْنَساُن أَلَّْن جَنَْمَع ِعظَاَمُه بَ َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسورَي *َأحَيَْسُب اإْلِ
 بَ َنانَهُ 

3-2 121 

  ََرَك ُسًدى َأمَلْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َميِنٍّ مُيْىَن أ ْنَساُن َأْن يُ ت ْ مُثَّ   *حَيَْسُب اإْلِ
 َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى

35-21 121 

 اإلنسان
ْهِر ملَْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا ْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ   1 18َهْل أََتى َعَلى اإْلِ
 َّرَأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبريًاَوِإَذا رَأَْيَت مَث  21 82 

َنا اْلَماَء َصبًّا  عبس   26 134أَنَّا َصَبب ْ
  21 68َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ  التكوير
  12-12 21ُهَو  الْغَُفوُر اْلَوُدودُ إِنَّ بَْطَش رَبرَك َلَشِديٌد * إِنَّهُ ُهَو ي ُْبِدُئ َويُعِيُد * وَ  البروج
يَن ُحنَ َفاَء  البينة   6 25َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الدر
نْ  َوآَمنَ ُهم قريش   2 12َخْوفٍ  مر

 اإلخالص
 ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد 1 45،44 
 ومََلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد 2 13 
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 )أ(

 122 )أَتروَن هذه املرأة طارحًة وَلدها يف النار؟(
 121 )أرحم أميت بأميت أبو بكر(

 36،22 )أسألك بكلر اسم هو لك، مسيت به نفسك(
 42 ()استغفر اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم

 54 (اهلل األعظم يف سور من القران)اسم 
 112 )أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفسي طرفة عني(

 62 ()َأال َوِإنَّ يف اجلََْسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكلُّهُ 
 122 )اهلل أرَحُم بعباِدِه من هذه بولدها(

 81 وأنا عبدك( )اللَّهم أنت امللك ال إله إال أنت، أنت ريب
 112 () اللهم انفعين مبا علمتين، وعلمين ما ينفعين

 21 )اللَّهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك(
 54 ()اللهم إين أسألك ،أين أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت

 58 ()اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت
 112 علما نافعا ورزقا طيبا وعمال متقبال () اللهم إين أسألك 

 42 )اللهم ربنا لك احلمد أنت قيم السموات واألرض
 41 )اللَّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت(

 123 ()أنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا امسًا من امسي
 28 (ه وشركه)أنا  أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمالً أشرك فيه معي غريي تركت

 81،83 )إن أخنع اسم عند اهلل رجل تسمى ملك األمالك(
 128 )إن اهلل قد أوجب هلا هبا اجلنة أو أعتقها هبا من النار(

 42 )إنَّ اهلل ال ينام وال ينبغي له أن ينام(
 28 )إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم(

 111 املسعرر، القابض، الباسط، الرازق( )إن اهلل هو
بُّ اْلِوتْ رَ )  128 (ِإنَّ اهللَ ِوتْ ٌر، حيُِ
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 14 )أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر(
 88 )أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك(

 42 الدعاء هو العبادة ( إن)
 116 ا يطلبه أجله()إن الرزق ليطلب العبد أكثر مم

 21 )إنك لن خُتلف فتعمل عماًل تبتغي به وجه اهلل إالَّ ازددت به درجة(
 31،21،21،23 )إن هلل تسعًة وتسعني امسًا، مائة إال واحًدا(

 24 ()إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرىء ما نوى
 124 )إمنا يرحم اهلل من عباده الرمحاء(

 124 نزع اهلل من قلبك الرمحة ( ) أو أملك لك أن
ُعوَن أَْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة(  14 )اإِلميَاُن ِبْضٌع َوَسب ْ

 55 )ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان( )ث(
 62 )حسبنا اهلل ونعم الوكيل قاهلا إبراهيم حني ألقي يف النار ( )ح(

 )خ(
و النبيون من قبلي ال إله إال اهلل  )خري الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا

 وحده ال شريك له(
48 

 58 )دعا اهلل بامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ( )د(

 )ر(
 12 )رأى جِّبيل يف صورته وخلقه ساد (

 13 )رآه وله ستمائة جناح(
 121 )سأل بعض بين إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ( )س(
 21 لمخلصني أولئك مصابيح اهلدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء()طوىب ل )ط(
 111 )عجًبا ألمر املؤمن! إن أمره كله له خري( )ع(

 116 )فإذا دعتك قدرتك على الناس على ظلمهم فاذكر قدرة اهلل عليك( )ف(
 66 )القلب ملك واألعضاء جنوده فإذا طاب امللك طابت جنوده( )ق(

 )ك(

 128 و لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة()كافل اليتيم له أ
 11 ) الكِّبياء ردائي والعظمة إزاري من نازعين واحدا منهما قذفته يف النار(

 82 )كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته(
 28 )كونوا لقبول العمل أشد مها منكم بالعمل(
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 14 )كما خلق اهلل بيده: العرش، وعدن ، والقلم ، و آدم(

 )ل(

 23 أحصي ثناًء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك( )ال
 11 )ال إله إال اهلل العظيم احلليم، ال إله إال اهلل رب العرش العظيم(

 111 حسد إال يف اثنتني: رجل آتاه اهلل مااًل فسلطه على هلكته ( )ال
 112 ()ال حول وال قوة إال باهلل

 63 بت()لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أن
 62،112 ) لو أنكم تتوكلون على اهلل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري (

 )م(
 

 113 )ما أحد أصِّب على أذى مسعه من اهلل(
 22 ()ما أصاب أحًدا قط هم وال حزن فقال: اللَّهم إين عبدك

 81 (ما غمس هذا العصفور منقاره )ما علمك وعلمي وعلم اخلالئق يف علم اهلل إال مقدار
 23،22 )من أحصاها دخل اجلنة(

 21 ()من هم حبسنة فلم يعملها ُكتبت له حسنة
 128 )نيب الرمحة( )ن(

 )و(
 58،45 )والذي نفسي بيده لقد سأل اهلل بامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب (

 23 )ويلهمين حمامد أمحد هبا ال حتضرين اآلن(
 131 (َعَجائُِبهُ  تَنَقِضي وال)

 )ي(
 

 41،42،112 )يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث(
 62 ) يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب (
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 القرآن الكرمي. .1
-ه1224األئّمة األعالم، ) البيهقي ؛وابن تيمية؛وابن القيم ؛وابن العثيمني ( .  .2

ل بن سعد ، عمرو بن حمروس ، ) بريوت م(.)موسوعة األمساء والصفات (، ت: عاد2115
 .1: دار الكتب العلمية، ط

ابن أيب الدنيا، عبد اهلل حممد.بدون تاريخ .اإلخالص والنية ،ت:إياد خالد الطَّباع ، )ديب:دار  .3
 .1البشائر(، ط

 م،شرح العقيدة الطحاوية،ت:1115ه=1215. ابن أيب العز احلنفي،صدر الدين حممد  .2
 )بريوت : املكتب اإلسالمي. ختريج : ناصر الدين األلباين،مجاعة من العلماء ، 

إبراهيم مصطفى ؛و أمحد الزيات؛و حامد عبد القادر ؛وحممد النجار.بدون تاريخ .)املعجم  .6
 .  الوسيط (، حتقيق / جممع اللغة العربية، )دار النشر : دار الدعوة(

قته، خوارمه، نواقضه عند اإلميان حقيم(.)2113 -ه1222.األثري، عبد اهلل عبد احلميد .5
الرياض: مدار الوطن ((،مراجعة وتقدمي:عبد الرمحن بن صاحل احملمود، أهل السنة واجلماعة

 . 1للنشر، ط
م( ،)النهاية يف غريب 1141ه  = 1311ابن األثري ،أبو السعادات املبارك اجلزري .)  .4

املكتبة  –وت احلديث واألثر (،ت : طاهر أمحد الزاوى ، حممود حممد الطناحي،)بري 
 العلمية(.

م .)موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة 2111-ه1231أمحد جاد، .8
 .1النبوية(،)القاهرة،دار الغد اجلديد(،ط

م .)املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة 2116-ه1225أمحد مصطفى متويل، .1
 .1النبوية(،)القاهرة،دار ابن اجلوزي ،(،ط
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ي،حممد أمحد ، بدون تاريخ .)هتذيب اللغة(، ت: عبد السالم حممد هارون،بدون دار األزهر  .11
ه .)مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني 1381: علي إمساعيل . األشعري  -للنشر.

 .2(،ت: حممد حميي الدين عبد احلميد ، ) مكتبة النهضة املصرية(، ط
 وصفاته يف معتقد أهل السنة م، )أمساء اهلل1112ه= 1212األشقر: عمر سليمان .  .11

 .2واجلماعة( ، ) األردن: دار النفائس (، ط
م،) العقيدة يف اهلل( ، ) األردن: دار النفائس (، 1111ه=1211األشقر، عمر سليمان .  .12

 .12ط
م ،أمساء اهلل احلسىن، ) األردن: دار النفائس (، 2112ه= 1223األشقر، عمر سليمان ، .13

 .1ط
م،احلجة يف بيان احملجة ،ت: حممد بن ربيع 1111ه=1211مد . األصبهاين، إمساعيل حم .12

 دار الراية (. -بن هادي املدخلي،) الرياض
األصفهاين .احلسني حممد. بدون تاريخ ، املفردات يف  غريب القرآن ، ت: مركز البحوث  .16

 مكتبة نزار مصطفى الباز(.  -والدراسات ،) مكة املكرمة
م .)سلسلة األحاديث الضعيفة  1112ه  =  1212األلباين، حممد ناصر الدين .  .15

 .1واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة(، ) الرياض: دار املعارف (، ط
 دار  الفكر(. –ه. روح املعاين ،) بريوت 1218األلُّوسي، شهاب الدين حممود. .14
م.) صحيح البخاري(، ت: د. مصطفى 1184ه=   1214البخاري، حممد إمساعيل.  .18

 .3وت: دار ابن كثري،طديب البغا. بري 
م،) القواعد الكلية  لألمساء والصفات عند 1112 -ه1212الِّبيكان،إبراهيم حممد . .11

 . 1دار ابن اهلجرة(، ،ط –السلف( ،) الرياض 
البغدادي، عبد القاهر بن طاهر.بدون تاريخ .) الفرق بني الفرق(،ت: حممد الدين عبد  .21

 احلميد ، ) بريوت : دار املعرفة(.
م. )تفسري البغوي املسمي معامل 2112-ه1222حلسني مسعود . البغوي،ا .21

 التنزيل(،)بريوت:دار الكتب العلمية(.
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ه.)شعب اإلميان(،ت: حممد السعيد بسيوين زغلول، 1211البيهقي، أمحد احلسني.  .22
 .1،)بريوت: دار الكتب العلمية(، ط

 بن حممد احلاشدي، البيهقي، أمحد احلسني .بدون تاريخ .)األمساء والصفات( ،ت: عبد اهلل .23
 .1) جدة: مكتبة السوادي(، ط

الرتمذي، حممد عيسى.بدون تاريخ.) اجلامع الصحيح سنن الرتمذي(،ت: أمحد حممد  .22
 شاكر،بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.

م ، )معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهلل 2112ه /1222التميمي،حممد خليفة .  .26
 .1السلف، طاحلسىن (، الرياض: أضواء 

م، )توحيد األمساء والصفات(، )الرياض: أضواء 2112ه /1222التميمي،حممد خليفة .  .25
 .1السلف(،ط

ه. اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب 1351ابن تيمية، أمحد عبد احلليم،.  .24
 .2اجلحيم،ت: حممد حامد الفقي، )القاهرة: مطبعة السنة احملمدية(،ط

درء تعارض العقل والنقل،ت: حممد رشاد سامل،) . ه1311ليم، أمحد عبد احلابن تيمية،  .28
 الرياض: دار الكنوز األدبية(. 

ه ،)شرح العقيدة األصفهانية(، الرياض: مكتبة الرشد، 1216ابن تيمية، أمحد عبد احلليم،  .21
 . 1ط

 -م.،)جمموع الفتاوى(، ت: أنور الباز  2116ه  =  1225ابن تيمية ، أمحد عبد احلليم .  .31
 .3ر اجلزار ،) الناشر : دار الوفاء(، طعام

م. كتاب اإلميان الكبري، ضمن ]جمموع  2116ه  = 1225ابن تيمية : أمحد عبد احلليم .  .31
 .3عامر اجلزار، ) الناشر : دار الوفاء(، ط -الفتاوى له[ ، ت: أنور الباز 

ضمن م.كتاب اإلميان األوسط ،  2116ه  =  1225ابن تيمية : أمحد عبد احلليم.  .32
 .3عامر اجلزار، ) الناشر : دار الوفاء( ،ط -]جمموع الفتاوى له[ ، ت: أنور الباز 

 .2دار الكتاب العريب (، ط –م. التعريفات، )بريوت1112اجلرجاين ،علي حممد.  .33
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ه .الصحاح  تاج اللغة وصحاح العربية، ت: أمحد عبد 1311اجلوهري،إمساعيل محاد .  .32
 م للماليني (.دار العل -الغفور عطار،)بريوت

م .املستدرك على الصحيحني،ت: 1111ه=1211احلاكم النيسابوري، حممد عبداهلل. .36
 .1مصطفى عبد القادر عطا ،)بريوت: دار الكتب العلمية(، ط

م.) صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان(، 1113ه= 1212ابن حبان، حممد التميمي.  .35
 .2ت: شعيب األرنؤوط، بريوت: مؤسسة الرسالة،ط

ه .)فتح الباري شرح صحيح البخاري(، ت: 1341.  العسقالين حجر ، أمحد علي ابن .34
 أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين ،) بريوت : دار املعرفة (.

م.التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث 1181ه  =1211. العسقالين ابن حجر، أمحد علي .38
 .1الرافعي الكبري، )بريوت: دار الكتب العلمية(، ط

م.ذيل الدرر الكامنة، ت: عدنان 1112ه= 1212العسقالين.  أمحد علي ابن حجر ، .31
 درويش، )القاهرة(. 

م،معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم 1111ه=  1211احلكمي،حافظ أمحد.  .21
 .1األصول،ت: عمر بن حممود أبو عمر، )الدمام: دار ابن القيم(، ط

ملنهاج يف شعب اإلميان، ت: حلمي حممد م.ا1141ه= 1311احلليمي، احلسني احلسن. .21
 .1فوده، )بريوت: دار الفكر(، ط

ابن حنبل، أمحد الشيباين.بدون تاريخ.) مسند اإلمام أمحد بن حنبل(. القاهرة: مؤسسة  .22
 قرطبة.

ه  .شأن الدعاء،  ت :أمحد بن يوسف الدقاق ، )دار 1212اخلطايب ، محد حممد البسيت.  .23
 .1املأمون للرتاث( ، ط

يب البغدادي، أمحد علي .بدون تاريخ .)أصول الدين(،ت: علي حممد دندل ،)بريوت اخلط .22
 دار املدنية للطباعة والنشر (. –

 اخلطيب البغدادي، أمحد علي ،بدون تاريخ.) تاريخ بغداد(،)دار الفكر(. .26
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ه. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ت: حممد حمي الدين 1354ابن خلكان،أمحد حممد.  .25
 )مكتبة النهضة املصرية (.  1احلميد ،طعبد 

 أبو داود، سليمان األشعث .بدون تاريخ .) سنن أيب داود(.بريوت: دار الكتاب العريب. .24
ه . اجملالسة وجواهر العلم،ت: أبو عبيدة مشهور بن 1211الدينوري ، أمحد مروان املالكي. .28

 ابن حزم(. حسن آل سلمان،)أم احلصم: مجعية الرتبية اإلسالمية،بريوت: دار
األلباين، )  ،ت: حممد ناصر الدين خمتصر العلو للعلي الغفاره.1212الذهيب، حممد أمحد .  .21

 .2ط ،بريوت: املكتب اإلسالمي( 
ه. سري أعالم النبالء ، ) أشرف على حتقيق الكتاب : شعيب 1213الذهيب، حممد  أمحد. .61

 .1(، ط األرناؤوط ، حممد نعيم العرقسوسي(،  )بريوت:مؤسسة الرسالة
م. ) العلو للعلي الغفار( ، ت: أبو حممد أشرف بن عبد 1116الذهيب، حممد أمحد . .61

 .1املقصود ، )الرياض: مكتبة أضواء السلف (، ط
ه.لوامع البينات يف األمساء والصفات ، تعليق : طه عبد 1212.حممد بن عمر الرازي،  .62

 . 1دار الكتاب العريب( ،ط –الرؤوف سعد، ) بريوت 
.بدون تاريخ. تفسري الفخر الرازي) املعروف مبفاتيح الغيب(،) دار حممد بن عمر  ،الرازي .63

 النشر / دار إحياء الرتاث العريب(.
 . 1دار الكتاب  العريب( ، ط –م.خمتار الّصحاح  ، )بريوت 1154حممد أيب بكر . ، الرّازي .62
بريوت:دار املعرفة(، ه. جامع العلوم واحلكم، ) 1218ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن أمحد.  .66

 .1ط
م. الذيل على طبقات احلنابلة، 2116ه= 1226. ، عبد الرمحن أمحدابن رجب احلنبلي .65

 . 1مكتبة العبيان (، ط -ت:عبد الرمحن بن سليمان العثيمني،) الرياض
أمساء اهلل احلسىن الثابتة يف الكتاب والسنة،  .م2112ه  =1226الرضواين،حممود عبد الرازق. .64

 .1ة:مكتبة دار الرضوان (، ط) السعودي
ه.تفسري األمساء احلسىن . ت: أمحد بن يوسف الدقاق ، ) 1311الزجاج ، إبراهيم السري . .68

 .2دار املأمون(، ط
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م. معىن ال إله إال اهلل.ت: علي حميي الدين علي 1186ه = 1216الزركشي، حممد عبد اهلل. .61
 .3القرة، ) القاهرة: دار االعتصام(، ط

دار العلم للماليني(،  -م. األعالم للزركلي ، ) بريوت2112الدين حممود.  الزر كلي، خري .51
 .16ط

م .)علم اإلميان(،)صنعاء،شركة 2111-ه1221-ه1221الزنداين،عبد اجمليد بن عزيز. .51
 النور للطباعة(.

ه .أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة، 1314الساقي، فاضل  مصطفى .  .52
 .3القاهرة :مكتبة اخلاجني ( طتقدمي : متام حسان .) 

ه. طبقات الشافعية ، ت: حممود حممد الطناحي ، عبد 1383السبكي،عبد الوهاب علي . .53
 الفتاح احللو، )مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه (.

م. احلق الواضح املبني يف شرح توحيد 1184ه=1214السعدي، عبد الرمحن ناصر .  .52
 .2ر ابن القيم(،طاألنبياء واملرسلني، ) الدمام:دا

 . 1ه.توضيح الكافية الشافية .) مكتبة ابن اجلوزي(،ط1214 ، عبد الرمحن ناصر.السعدي  .56
م. املواهب الربانية من اآليات القرآنية.ت: 1115ه=1214السعدي، عبد الرمحن ناصر .  .55

 . 2أبو عبد الرمحن مسري املاضي، )الدمام: رمادي للنشر(،ط
م. تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم  2111-ه  1221السعدي ، عبد الرمحن ناصر . .54

 .1املنان .ت: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، )بريوت :مؤسسة الرسالة(،ط
ه .فتح الرحيم امللك العالم ،ت:عبد الرزاق بن عبد 1221السعدي،عبد الرمحن ناصر .  .58

 .1احملسن البدر، ) اململكة العربية السعودية: دار ابن اجلوزي (، ط
ه . تفسري األمساء احلسىن، ت: عبيد بن علي العبيد،) 1221السعدي، عبد الرمحن ناصر. .51

 املدنية املنورة: اجلامعة اإلسالمية(. 
ه .هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع 1223السعدي، عبد الرمحن ناصر.  .41

ية واألوقاف والدعوة واإلرشاد(، األخبار. ) اململكة العربية السعودية : وزارة الشئون اإلسالم
 .2ط
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اف، علوي عبد القادر. .41 قَّ م. صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب 2111ه  = 1222السَّ
 .2والسنة ،) الثقبة: دار اهلجرة(، ط

ه . إرشاد العباد لالستعداد ليوم املعاد،) الرياض : 1221السلمان، عبد العزيز احملمد . .42
 .13مطابع املدينة (،ط

ه.موارد الظمآن لدروس الزمان . ) الرياض : مطابع  1222مان، عبد العزيز احملمد.السل .43
 .13املدينة (، ط

 35السلمان، عبد العزيز احملمد، خمتصر األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية،ط .42
 ه(.1232) الرياض : مطابع دار طيبة،

لفكر. ت:حممد بن إبراهيم البنا، ) دار ه.  نتائج ا1212السهيلي ، عبد الرمحن عبد اهلل.  .46
 .2(،طالرياض للنشر والتوزيع 

 سيد قطب، إبراهيم حسني الشاريب.بدون تاريخ.ظالل القرآن،)القاهرة: دار الشروق(. .45
بغية الوعاة ، ت: حممد أبو الفضل  إبراهيم ، عبد الرمحن جالل الدين.بدون تاريخ. السيوطي .44

 املكتبة العصرية ( . –، ) بريوت 
م. الرسالة ،ت:أمحد حممد شاكر،) القاهرة : 1121-ه1361الشافعي ، حممد إدريس.  .48

 مكتبة مصطفى احلليب (.
ه. امللل والنحل، ت: حممد سيد كيالين،) بريوت: 1212 .حممد عبد الكرمي ،الشهرستاين .41

 دار املعرفة(.
نصورة:دار م. فتح القدير.ت: عبد الرمحن عمرية، )امل1114ه=1218الشوكاين،حممد على.  .81

 .2الوفاء(، ط
م. الآللئ البهية يف شرح العقيدة  2111ه  =  1231،صاحل عبد العزيز . صاحل آل الشيخ .81

 .1الواسطية،ت: عادل بن حممد مرسي رفاعي، )الرياض: دار العاصمة (، ط 
 –ه .حاشية  الّصاوي على  تفسري اجلاللني. ) بريوت 1212الّصاوي،أمحد حممد اخللويت .  .82

 كر(.دار الف
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ه. مصنف عبد الرزاق،ت: حبيب الرمحن األعظمي،) 1213الصنعاين، عبد الرزاق مهام.  .83
 .2املكتب اإلسالمي : بريوت(ط

م .جامع البيان يف تأويل القرآن ،ت: أمحد  2111ه  =  1221الطِّبي ، حممد جرير .  .82
 .1حممد شاكر، )بريوت: مؤسسة الرسالة(، ط

 .1اآلثار ، ) بريوت: دار صادر(، ط ه. مشكل1333الطحاوي ، أمحد حممد .  .86
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 .1النبوية الشريفة(،)دمشق:دار احملبة(،ط
ه ."وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا" دراسة تربوية لآلثار اإلميانية 1221عبد العزيز اجلليل،  .84

 .1اهلل احلسىن " ،)دار طيبة ( ،ط والسلوكية ألمساء
م. رسائل يف العقيدة، )الرياض:مكتبة 1183ه=1212ابن عثيمني، حممد صاحل .  .88

 .2املعارف(، ط
ه. القواعد املثلي يف صفات اهلل  وأمسائه احلسىن . ) 1215ابن عثيمني، حممد صاحل .  .81

 مكتبة الكوثر( . –الرياض 
شرح العقيدة الواسطية،إعداد:فهد بن ناصر م.1118ه=1211ابن عثيمني، حممد صاحل .  .11

 .1دار الثريا (، ط -السليمان ، )الرياض
ه .شرح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني. 1225ابن عثيمني، حممد صاحل .  .11

 )الرياض:دار الوطن للنشر(. 
م.أحكام القرآن . ت: حممد عبد القادر عطا 2113ه=1222ابن العريب، حممد عبد اهلل .  .12

 .3دار الكتب العلمية( ،ط -ريوت،)ب
م .شجرة املعارف واألحوال،حتقيق 2113ه= 1222. عز الدين ،عبد العزيز عبد السالم  .13

 .1دار الكتب العلمية(، ط -:أمحد فريد املزيدي، ) بريوت
بدون تاريخ.قواعد األحكام يف مصاحل األنام، ت: احملقق . عز الدين ،عبد العزيز عبد السالم  .12

 التالميد الشنقيطي، ) بريوت :دار املعارف(.: حممود بن 
 ه. هتذيب التهذيب،)دائرة املعارف النظامية(.1326العسقالين،أمحد علي حجر، .16
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ه.تقريب التهذيب،ت:عبد الوهاب بن عبد 1316العسقالين،أمحد علي حجر، .15
 .2اللطيف،)بريوت:دار املعرفة للطباعة والنشر(،ط

احملّرر الوجيز ) تفسري ابن عطّية ( .ت : عبد ه .1222ابن عطّية ، عبد احلق غالب .  .14
 . 1دار الكتب العلمية(، ط –السالم عبد الشايف ، ) بريوت 

ابن العماد العكري ، عبد احلي أمحد .بدون تاريخ. شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،  .18
 .4دار الكتب العلمية( ،ط -)بريوت

قصد األسىن يف شرح األمساء م .امل1184ه=1214لغزايل: أبو حامد حممد بن حممد . ا .11
 .1احلسىن ، ت: بسام عبد الوهاب اجلايب ، )قِّبص: دار اجلفان واجلايب(،ط

دار الوطن  -م. أمساء اهلل احلسىن  .) الرياض1111ه= 1221الغصن،عبد اهلل صاحل.  .111
 .2للنشر (، ط

رون ه .معجم مقاييس اللغة ، ت: عبد السالم حممد ها1311ابن فارس،أمحد زكريا . -16 .111
 .دار الفكر ( -،) بريوت  

ه. مجع وترتيب :أمحد بن عبد 1211فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . - .112
 .1الرزّاق الّدويش .)الرياض:دار العاصمة،(ط

الفريوز آبادي، جمد الدين.بدون تاريخ. القاموس احمليط  ، )املؤسسة العربية للطباعة والّنشر (  .113
 .2، ط

 .1م . املصباح املنري ، ) بريوت: مكتبة لبنان(، ط1184محد حممد . الفيومي، أ .112
ه . شرح أمساء اهلل احلسىن  يف ضوء  الكتاب والسنة، ) 1211القحطاين، سعيد علي .  .116

 .2الرياض:مطبعة سفري(، ط
دار  -م. الرسالة القشريية .) القاهرة2114ه =1228القشريي، عبد الرحيم عبد الكرمي.  .115

 جوامع الكلم(.
م . اجلامع ألحكام القرآن، )بريوت :دار إحياء 1116-ه1215.  ، حممد أمحدالقرطيب .114

 .1الرتاث العريب(، ط
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م.األسىن يف شرح  أمساء اهلل احلسىن،ت: عرفان بن 2115-ه1224القرطيب ،حممد أمحد . .118
 سليم حسونة،)بريوت:املكتبة العصرية(.

 .1ات .)الرياض :دار طيبة،(طه. نواقض توحيد األمساء والصف1211القفاري ،ناصر.  .111
م.مدارج السالكني بني منازل إياك 1143ه =1313ابن القيم،  حممد أيب بكر أيوب.  .111

 .2نعبد وإياك نستعني،ت: حممد حامد الفقي،)بريوت: دار الكتاب العريب(، ط
دار الكتب  -م. الفوائد ، )بريوت1143ه= 1313حممد أيب بكر أيوب .ابن القيم ،  .111

 .2العلمية(، ط 
م. إغاثة اللهفان من مصائد  1146  -ه 1316ابن القيم، حممد أيب بكر أيوب. .112

 .2الشيطان،ت: حممد حامد الفقي ،)بريوت:دار املعرفة( ،ط
م.، شفاء العليل يف مسائل القضاء  1148ه =  1318ابن القيم، حممد أيب بكر أيوب . .113

اين احلليب،)بريوت :دار والقدر واحلكمة والتعليل،ت: حممد بدر الدين أبو فراس النعس
 الفكر(.

م. اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو 1182ه = 1212ابن القيم، حممد أيب بكر أيوب. .112
 . 1املعطلة و اجلهمية ، ) بريوت: دار الكتب العلمية،(، ط

م. الوابل الصيب من الكلم  1186ه =  1216ابن القيم، حممد أيب بكر أيوب.  .116
 .1عوض ،)بريوت: دار الكتاب العريب،(، طالطيب،ت: حممد عبد الرمحن 

م. جالء األفهام يف فضل الصالة على 1184ه =1214ابن القيم، حممد أيب بكر أيوب. .115
عبد القادر األرناؤوط ،)الكويت: دار العروبة(  -حممد خري األنام،ت: شعيب األرناؤوط 

 .2،ط
السالكني،هذبه م . هتذيب مدارج 1184ه=  1218ابن القيم ، حممد أيب بكر أيوب . .114

 . 2:عبد املنعم  صاحل العلي العزي ،) بريوت: مؤسسة الرسالة(،ط
م . طريق اهلجرتني وباب السعادتني،ت: 1112ه = 1212ابن القيم، حممد أيب بكر أيوب. .118

 .2عمر بن حممود أبو عمر ،)الدمام: دار ابن القيم( ،ط
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عاد يف هدي خري العباد ، م .زاد امل1112ه  =1216ابن القيم، حممد أيب بكر بن أيوب . .111
 .24)بريوت : مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة املنار اإلسالمية( ،ط

بدائع الفوائد ،ت:هشام عبد العزيز .  م1115ه=1215حممد أيب بكر أيوب. ابن القيم ، .121
 .1،ط (مكتبة نزار مصطفى الباز -عطا ،)مكة املكرمة

الصالة وحكم تاركها ،ت: بسام  م .1115ه= 1215ابن القيم ،حممد أيب بكر أيوب . .121
 .1عبد الوهاب اجلايب، )بريوت:دار ابن حزم، قِّبص: اجلفان واجلايب( ،ط

م . الصواعق املرسلة على اجلهمية 1118ه = 1218ابن القيم ، حممد بن أيب بكر . .122
 .3واملعطلة ، ت: د. علي بن حممد الدخيل اهلل ،) الرياض : دار العاصمة( ، ط

ه. بدائع التفسري اجلامع ملا فسره اإلمام ابن القيم 1224. أيب بكر أيوبابن القيم، حممد  .123
اجلوزية، مجع وإخراج : يسري السيد حممد ،) اململكة العربية السعودية: دار ابن اجلوزية( ، 

 .1ط
م .شرح أمساء اهلل احلسىن،مجع وترتيب : أمحد 2115ه= 1224القيم، حممد أيب بكر أيوب. .122

 .1: مكتبة الصفا( ،طبن شعبان ،) القاهرة
ابن القيم، حممد أيب بكر أيوب .بدون تاريخ . مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم  .126

 واإلرادة ،) بريوت : دار الكتب العلمية (.
حزم م. اجمللي يف شرح القواعد املثلى. )بريوت: دار ابن 2112ه= 1222كاملة الكواري ، .125

 .1(، ط
م. تفسري القرآن العظيم،ت: سامي بن حممد  1111  = ه 1221ابن كثري، إمساعيل عمر . .124

 .2سالمة، )دار طيبة للنشر والتوزيع(، ط
 ه .معجم املؤلفني، ) مكتبة املثىن، دار إحياء الرتاث العريب(.1345كحالة، عمر رضا. .128
م." األمساء احلسىن يف القران الكرمي وآثارها 2114ه=1228الكردي، عبد احلميد راجح.  .121

 .1دار املأمون للنشر( ،ط -لسلوكية" ،) عمان الوجدانية وا
م.شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 1116ه= 1215الاللكائي، هبة اهلل احلسن . .131

 .2،ت: أمحد بن سعد الغامدي )الرياض:دار طيبة للنشر والتوزيع ( ،ط
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ت: دار ابن ماجه، حممد يزيد.بدون تاريخ.) سنن ابن ماجه(،ت: حممد فؤاد عبد الباقي،بريو  .131
 الفكر.

م.  اجلامع أمساء اهلل احلسىن ، ) الكويت : مكتبة اإلمام 2111ه=1232ماهر مقدم، .132
 .8الذهيب (، ط

ه. حتفة األحوذي  بشرح جامع الرتمذي ، ت: عبد 1383املباركفوري ،حممد عبد الرمحن .  .133
 .2الوهاب بن عبد اللطيف ، ) القاهرة : مطبعة املدين(، ط

بن مرعى القليىن ،)املوسوعة العلمية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة  جمدي فتحي السيد،هاين .132
 النبوية(، )القاهرة،املكتبة التوفيقية ( .

م .)بناء اإلميان من خالل القرآن(،)القاهرة:مؤسسة اقرأ 2116-ه1225جمدى اهلالىل، .136
 للنشر(.

القوانني،)مكة ه . رسالة يف حتكيم  1381حممد آل الشيخ،حممد بن إبراهيم عبد اللطيف. .135
 املكرمة: مطابع الثقافة(.

م. أمساء اهلل احلسىن آثارها وأسرارها )القاهرة: دار 2111 -ه1221حممد، بكر إمساعيل.  .134
 .1املنار(ط

م.) موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة( 2111-ه1231حممد السقاعيد، .138
 .1،)املنصورة،دار اليقني للنشر والتوزيع،ط

 .1م.واقعنا املعاصر ،)القاهرة:دار الشروق(،ط1114ه=1218حممد قطب، .131
املرتضى الزبيدي ،حمّمد احلسيين ،بدون تاريخ. تاج العروس من جواهر القاموس،) الناشر:  .121

 دار اهلداية(.
مسلم، أبو احلسني النيسابوري.بدون تاريخ.) اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم(.  .121

 ديدة(.)بريوت: دار اجليل بريوت + دار األفاق اجل
ه. ذم التأويل ، ت: بدر البدر، ) الكويت : الدار 1215املقدسي ، موفق الدين قدامة.  .122

 .1السلفية( ،ط
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ه. )التوقيف على مهمات التعاريف( ،ت:حممد  1211املناوي ،حممد عبد الرؤوف .  .123
 .1رضوان الداية ، )بريوت، دار الفكر املعاصر(، ط

م. فيض القدير شرح اجلامع الصغري )  1112ه =  1216املناوي، حممد عبد الرؤوف . .122
 .1بريوت :دار الكتب العلمية(، ط

م .)سلسلة أعمال القلوب ( )القاهرة:دار الفجر 2116-ه1225املنجد،حممد صاحل . .126
 .1للرتاث،(،ط

م.كتاب التوحيد،ت:د.حممد بن عبد اهلل 2114ه=1228ابن منده، حممد إسحاق. .125
 . 1، )مصر:دار اهلدي النبوي للنشر و التوزيع(، طالوهييب؛و د.موسى بن عبد العزيز الغصن

ه. الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف ت: 1214املنذري، عبد العظيم عبد القوي . .124
 .1إبراهيم مشس الدين، )بريوت: دار الكتب العلمية( ،ط

دار صادر ( ،  –م. لسان العرب ،) بريوت 1111ه =   1211ابن منظور ، حممد مكرم . .128
   1ط

ه .خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة . 1216املوصلي ، حممد عبد الكرمي . ابن .121
 ) بريوت : الندوة اجلديدة(.

ه.) موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة (، 1232-م2113النابلسي،حممد راتب. .161
 .1)األردن،مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع(،ط

األمسى يف شرح أمساء اهلل احلسىن. ) الكويت:  ه. النهج1223النجدي، حممد احلمود. .161
 .6مكتبة اإلمام الذهيب(،ط

م.) سنن النسائي(،ت: عبد الفتاح أبو غدة، 1185ه = 1215النسائي، أمحد شعيب.   .162
 .2حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية،ط

م.) سنن النسائي الكِّبى(،ت: د.عبد الغفار 1111ه=1211النسائي، أمحد شعيب. .163
 .1داري ، سيد كسروي حسن، بريوت: دار الكتب العلمية،طسليمان البن

ه. املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج.)بريوت: دار إحياء 1312حيىي شرف. النووي،  .162
 .2الرتاث العريب(،ط
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م.شرح العقيدة الواسطية. )الناشر : الرئاسة العامة 1112ه  = 1213هراس، حممد خليل.  .166
 .1والدعوة واإلرشاد(،طإلدارات البحوث العلمية واإلفتاء 

م. أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ، 1114-ه 1218ابن هشام ،عبد اهلل يوسف . .165
 . 1دار الكتب العلمية(،ط –قدم له :اميل بديع يعقوب ، )بريوت 

ه. )التعبد باألمساء والصفات( حملات علمية إميانية،) الرياض: دار  1223الودعان ،وليد فهد. .164
 .1كنوز أشبيليا (،ط

ه .إيثار احلق على اخللق .) بريوت : دار  الكتب 1214ابن الوزير ، حممد إبراهيم .  .168
 .2العلمّية (ط

م. األمساء احلسىن والصفات العلى.) بريوت: 2114 -ه1228وهيب، عبد اهلادي حسن. .161
 .1مجعية السراج املنري اإلسالمية(ط

 القرآن الكرمي م .)موسوعة اإلعجاز العلمي يف2114-ه1228يوسف ،احلاج أمحد ، .151
نة املطهرة(، )دمشق،دار ابن حجر(، طبعة جديدة.  والسَّ
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عبد العزيز بن اجلليرل ، "ِوللَِّه اأَلمْسَاُء احُلْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا" ِدرَاَسٌة تَ ْرَبوِيٌَّة لآلثَاِر اإِلميَانِيَِّة  .153
ُلوِكيَِّة أَلمْسَاِء اللَِّه احلُ   (.www.islamlight.net)ْسىَن" شبكة نور اإلسالمَوالسُّ
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