


 

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 

: ادقدمة

 :وسمٕمد. وصحبف وُمـ وٓه احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف

ومال ري٥م أن أرشف اًمٕمٚمقم قمغم اإلـمالق هق اًمٕمٚمؿ اعمٕمّرف سم٤مهلل شمٕم٤ممم، ٕن رشف اًمٕمٚمؿ سمنمف اعمٕمٚمقم، 

ًمذًمؽ اطمتؾ قمٚمؿ شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت ُمٙم٤من اًمّمدارة سملم ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، ومْماًل قمـ 

. همػمه٤م

وُمٕمٚمقم أن اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمقضمقد اإلٟمس٤مين قمغم هذه اًمبسٞمٓم٦م، هل قمب٤مدة اهلل وطمده دون ؾمقاه، ىم٤مل 

واًمٕمٚمؿ سمف شمٕم٤ممم هق اخلٓمقة . [56: اًمذاري٤مت]  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ : اهلل قمز وضمؾ

. إومم ًمتح٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦م

يمام أن اًمٕمٚمؿ سمف ؾمبح٤مٟمف، هق اًم٘م٤مقمدة إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ُيبٜمك قمٚمٞمٝم٤م اإليامن سمف شمٕم٤ممم، وحت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد 

 چيب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث         چ:  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم. اًمذي هق أول واضم٥م قمغم اعمٙمٚمػ

. [19: حمٛمد]

وُمتك ُم٤م قمرف اًمٕمبد رسمف اؾمتسٚمؿ ًمف ىمٚمبف: وم٤مٟم٘م٤مدت ًمف ؾم٤مئر اجلقارح سم٤مُٓمتث٤مل ُٕمر اهلل قمز 

وقمرف ُِمٜم٦َّم . واؾمتحٞم٤م ُمـ اجلرأة قمغم ُمٕمّمٞمتف ؾمبح٤مٟمف. وضمؾ: حمب٦م واٟم٘مٞم٤مدًا وظمْمققم٤ًم وظمقوم٤ًم وـمٛمٕم٤مً 

ذ سم٤مًمّت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم وُمٜم٤مضم٤مشمف ودقم٤مئف  اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف سم٢مؾمب٤مغ اًمٜمٕمؿ اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م، وشمٚمذَّ

. وآٟمٓمراح سملم يديف حمب٦م وشمذًمالً 

وَمٜم٤م قمز وضمؾ   وهق –وُمـ أومْمؾ ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٜم٤م وُمٜمٜمف اًمٕمٔم٤مم اًمتل ٓ شمٕمّد وٓ حتَم أن قمرَّ

 سمٕمض أؾمامئف احلسٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم، ًمٜمتٕمّرف قمٚمٞمف وٟمدقمقه ٕٟمف ٓ ؾمبٞمؾ إمم ُمٕمرومتف –اًمٖمٜمل قمٜم٤ّم 

وَمٜم٤َمُه ُمـ أؾمامئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم، وذًمؽ ٕضمؾ أن ٟم٘مقم سمٕمب٤مدشمف قمغم سمّمػمة،  ؾمبح٤مٟمف، إٓ سمام قمرَّ

ىم٤مل اهلل . ٕٟمف ٓ شمتّمقر اًمٕمب٤مدة اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمـ همػم ُمٕمروم٦م سم٤معمٕمبقد ؾمبح٤مٟمف، وُم٤م يٚمٞمؼ سمف، وُم٤م يتٜمزه قمٜمف

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  چ : شمٕم٤ممم

. [180: إقمراف]  

 :تلخيص كتاب: اقرأ!!  يف دقائق

 اسم اهلل األعظم
. عبدالله الدميجي/ د.لفضيلة الشيخ أ

 (صفحة228مطبوع يف )
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: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم. ويمٚمام ازداد اًمٕمبد ُمٕمروم٦م سمرسمف وظم٤مًم٘مف شمٕم٤ممم ازداد ًمف حمب٦م وظمِمٞم٦م وشمٕمٔمٞماًم وإضمالًٓ 

، وازداد سم٤مًمتبع إيامٟمف، وىمقي [28: وم٤مـمر] چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى   ى  چ

. ي٘مٞمٜمف

وىمد أوضح اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزًم٦م هذا اًمٕمٚمؿ أيام إيْم٤مح، ومال شمٙم٤مد ختٚمق آي٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم أي 

ُمقضقع يم٤من دون ذيمر اؾمؿ ُمـ أؾمامء شمٕم٤ممم احلسٜمك، أو صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م، وأي٤مت واًمسقر 

. اعمِمتٛمٚم٦م قمغم ذًمؽ هل أقمٔمٛمٝم٤م ىمدرًا وأرشومٝم٤م ومْماًل وأقماله٤م ُمٜمزًم٦م

ومٞمٜمبٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن يبذل ُم٘مدوره وُمستٓم٤مقمف ذم ُمٕمروم٦م هذه إؾمامء واًمّمٗم٤مت وشمٙمقن ُمٕمرومتف 

ؾم٤معم٦م ُمـ داء اًمتٕمٓمٞمؾ، وُمـ داء اًمتٛمثٞمؾ، اًمذي اسمتكم هبام يمثػم ُمـ أهؾ اًمبدع اعمخ٤مًمٗم٦م عم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل 

ومٝمذه . : سمؾ شمٙمقن اعمٕمروم٦م ُمتٚم٘م٤مة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وُم٤م روي قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من

.  هل اعمٕمروم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م اًمتل ٓ يزال ص٤مطمبٝم٤م ذم زي٤مدة ذم إيامٟمف، وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم أطمقاًمف

وُمـ ُم٘متْمٞم٤مت هذا اإليامن ُم٤م اٟمٗمردت سمف سمٕمض هذه إؾمامء واًمّمٗم٤مت ُمـ ظمّم٤مئص، ومتٞمزت 

وىمد وردت سمٕمض اًمٜمّمقص اًمٜمبقي٦م ومٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة إمم آؾمؿ إقمٔمؿ هلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم، . سمف ُمـ ممٞمزات

وذيمر سمٕمض ظمّم٤مئّمف، وُمقاـمـ وضمقده، إٓ أن هذه اًمٜمّمقص ختتٚمػ ُمـ طمٞم٨م اًمثبقت ىمقة وضٕمٗم٤ًم، 

وُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م واًمبٞم٤من شمٍمحي٤ًم وشمٚمٛمٞمح٤ًم، اظمتالوم٤ًم أدى إمم اظمتالف ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمٚمامء ذم حتديد هذا 

. آؾمؿ، طمتك أوصٚمف سمٕمْمٝمؿ إمم ؾمتلم ىمقًٓ 

وًم٘مد اختذت ـمقائػ ُمـ اعمبتدقم٦م اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ زيغ ُم٤م شمِم٤مسمف ُمـ هذه اًمٜمّمقص ُمٓمّٞم٦م ذًمقًٓ، 

 ىمد ُأقمٓمل رّس آؾمؿ – اًمقزم –وُمٜمٗمذًا ؾمٝماًل، يٚمجقٟمف إمم قم٘مقل اًمبسٓم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس: ومٞمزقمٛمقن أن ومالٟم٤ًم 

ّٓ وجي٤مب، وٓ يس٠مل إٓ وُيْٕمٓمك، ويٜم٘م٤مد ًمف سمذًمؽ اًمرس يمؾ ُم٤م ذم اًمسٛمقات . إقمٔمؿ ومال يدقمق ٕطمد إ

. وىمد يٚمح٘مقٟمف هذه اخل٤مصٞم٦م طمتك سمٕمد ووم٤مشمف، واٟم٘مٓم٤مقمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م! وُم٤م ذم إرض

ومل يتح٘مؼ هذا ٕٟمبٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ورؾمٚمف اًمذيـ هؿ صٗمقة ظمٚم٘مف وأيمرُمٝمؿ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم، ومٙمٞمػ 

قمك ُٕمث٤مل ه١مٓء قمٞمٝم٤م أو شُمدَّ وُم٤م ذاك إٓ ًمٍمف اًمٜم٤مس قمـ اًمتٕمٚمؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وآًمتج٤مء إًمٞمف وطمده ! يدَّ

وشمرشم٥م قمغم ذًمؽ أن ُُصوم٧م هلؿ ُمـ اًمٕمب٤مدات اًم٘مٚمبٞم٦م واًم٘مقًمٞم٦م . ًمٞمتٕمٚم٘مقا هبذه إصٜم٤مم اًمبنمي٦م

وومتحقا اًمب٤مب ًمٚمسحرة واعمِمٕمقذيـ ذم ادقم٤مئٝمؿ ُمٕمروم٦م هذا . واًمٕمٛمٚمٞم٦م ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ إٓ سم٤مهلل شمٕم٤ممم

. ويم٤من أؾمٝمؾ وؾمٞمٚم٦م ٟٓمخداع اًمبسٓم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس سم٠مٓقمٞمبٝمؿ. اًمرّساعمٙمٜمقن

هلذا رأي٧م أن اعمقضقع ضمدير سم٤مًمدراؾم٦م واًمتٛمحٞمص ومجع اًمٜمّمقص اًمقاردة ومٞمف، ُمع سمٞم٤من 
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صحٞمحٝم٤م ُمـ ضٕمٞمٗمٝم٤م، واًمقىمقف قمغم أىمقال اًمٕمٚمامء ذم اعمس٠مًم٦م ىمدياًم وطمديث٤ًم، وُمٜم٤مىمِم٦م أدًمتٝمؿ، 

. وُمآظمذهؿ ذم آؾمتدٓل سمٖمٞم٦م اًمقصقل إمم اًمّمقاب، واهلل اعمستٕم٤من

. ؾم٤مئاًل اعمقمم قمز وضمؾ أن يٜمٗمع سمف يم٤مشمبف وىم٤مرئف وقمٛمقم اعمسٚمٛملم
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 :معنى االدم وأصل اذتقاقه

: اظمتٚمػ قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ذم أصؾ يمٚمٛم٦م اؾمؿ قمغم ىمقًملم

ُٛمق)ذه٥م اًمبٍميقن إمم أٟمف ُمِمتؼ ُمـ - 1 ومٕم٦م واًمُٕمُٚمق (اًمسُّ .  سمٛمٕمٜمك اًمرِّ

ٛم٦م)و  (اًمقؾمؿ)وذه٥م اًمٙمقومٞمقن إمم أن آؾمؿ ُمِمتؼ ُمـ -2  ..وهل اًمٕمالُم٦م (اًمسِّ

. يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، رمحف اهلل. واًم٘مقل إول هق إصح، ٕن ُمٕمٜم٤مه أظمّص وأشمؿّ 

وُمع شمرضمٞمح اًم٘مقل إول، واقمتب٤مر صٚم٦م آؿمت٘م٤مق سم٤معمٕمٜمك أصح  إّٓ أن يمال اعمٕمٜمٞملم صحٞمح 

. (إّٓ أن اًمٚمٗمظ يِمٝمد ُمع اًمبٍميلم. ويمالمه٤م طمسـ ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك): وُمت٘م٤مرب، وهلذا ىم٤مل اسمـ يٕمٞمش

  :المعنى االصطالحي لالسم

اًمٚمٗمظ اًمذي : آؾمؿ ُمـ ضمٝم٦م ُمٕمٜم٤مه آصٓمالطمل قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م ورد ومٞمف قمدة شمٕمريٗم٤مت أؿمٝمره٤م

آؾمؿ ُم٤م دل قمغم ُمٕمٜمك ذم ٟمٗمسف همػم ُم٘مؽمن سم٠مطمد إزُمٜم٦م ): ي٘مقل اجلرضم٤مين. وضع دًٓم٦م قمغم اعمٕمٜمك

. اًمثالصم٦م 

وىمدُم٤مء اًمٜمح٤مة مل يٙمٚمٗمقا أٟمٗمسٝمؿ ذم اًمبح٨م قمـ شمٕمريػ ًمف ٟمٔمرًا ًمقضقطمف قمٜمدهؿ ُمع أهنؿ ىمد 

ومقا اًمٗمٕمؾ واحلرف . "رضمؾ وومرس وطم٤مئط": آؾمؿ: وًمذًمؽ ايمتٗمك ؾمٞمبقيف سم٘مقًمف. قَمرَّ

: االدم والمدمى والعالقة بينهما
 "آؾمؿ واعمسٛمك"ُمـ هذه اًمبدع اًمتل فمٝمرت قمغم أيدي اعمٕمتزًم٦م ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت ُمس٠مًم٦م 

واًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام سمٜم٤مء قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمتل ىمٕمدوه٤م وورصمقه٤م قمـ اجلٝمٛمٞم٦م ىمبٚمٝمؿ، وهل أن أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم 

وصٗم٤مشمف خمٚمقىم٦م، طمٞم٨م زقمٛمقا أن اهلل شمٕم٤ممم ذم إزل يم٤من سمال اؾمؿ وٓ صٗم٦م، ومٚمام ظمٚمؼ اخلٚمؼ ضمٕمٚمقا ًمف 

. أؾمامء وصٗم٤مت، وم٢مذا أومٜم٤مهؿ سم٘مل سمال اؾمؿ وٓ صٗم٦م يمام شم٘مدم ىمريب٤مً 

وأُم٤مم هذه اعم٘مقًم٦م وىمػ ُمٜمٝمؿ أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ إؿم٤مقمرة قمدة ُمقاىمػ 

: ٟمجٛمٚمٝم٤م ومٞمام يكم

 سم٠مهن٤م ُمـ اعمس٤مئؾ اعمحدصم٦م اًمتل ٓ يٜمبٖمل اخلقض ومٞمٝم٤م، يم٤مإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، : طائفة قالت:األوىل

. وأمحد سمـ طمٜمبؾ، وهمػمهؿ

وهق ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمـ قمٚمامء اًمسٜم٦م ُمٜمٝمؿ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ . آؾمؿ هق اعمسٛمك:  ىم٤مًم٧مطائفة:الثاىوة

اًمٓمؼمي، وأسمق سمٙمر قمبداًمٕمزيز، واًمالًمٙم٤مئل، وئمٝمر أن هذه اعم٘مقًم٦م إٟمام فمٝمرت يمرد ومٕمؾ عم٘مقًم٦م اجلٝمٛمٞم٦م 
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.  واعمٕمتزًم٦م ذم أن آؾمؿ همػم اعمسٛمك

وشم٤مرة .شم٤مرة يٙمقن آؾمؿ هق اعمسٛمك يم٤مؾمؿ اعمقضمقد: إن إؾمامء صمالصم٦م أىمس٤مم: ىم٤مًم٧م طائفة :الثالثة

وهذا . وشم٤مرة ٓ يٙمقن هق وٓ همػمه يم٤مؾمؿ اًمٕمٚمٞمؿ اًم٘مدير.يٙمقن آؾمؿ همػم اعمسٛمك يم٤مؾمؿ اخل٤مًمؼ

. اًمت٘مسٞمؿ هق اعمِمٝمقر قمـ أيب احلسـ إؿمٕمري رمحف اهلل

وٓ يٓمٚمؼ اًم٘مقل ذم أن آؾمؿ هق قملم . إن آؾمؿ ًمٚمٛمسٛمك، ومٝمق دًمٞمؾ وقمٚمؿ قمٚمٞمف: ىم٤مًم٧م :الرابعة

وآؾمؿ يتٜم٤مول اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك اعمتّمقر ): ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم. اعمسٛمك أو همػمه، وإٟمام ٓسمد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ

ذم اًم٘مٚم٥م، وىمد يراد سمف جمرد اًمٚمٗمظ، وىمد يراد سمف جمرد اعمٕمٜمك، وم٢مٟمف ُمـ اًمٙمالم، واًمٙمالم اؾمؿ ًمٚمٗمظ 

. وهذا ىمقل أيمثر أهؾ اًمسٜم٦م، وهق ُمروي قمـ اإلُم٤مم أمحد، رمحف اهلل (..واعمٕمٜمك، وىمد يراد سمف أطمدمه٤م

وهذا اًم٘مقل هق اًمراضمح عمقاوم٘متف ًمٚمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وهق اًمذي دمتٛمع قمٚمٞمف إدًم٦م اًمّمحٞمح٦م قمٜمد 

. واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. مجٞمع إـمراف
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:  خصائص األدماء الحدنى
: ٟمذيمر ُمـ ذًمؽ. ٕؾمامء اًمرب شمٕم٤ممم ظمّم٤مئص وُمٞمزات ختّمٝم٤م دون همػمه٤م

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  چ : ضد اًم٘مبح وٟم٘مٞمْمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: احلسـو: أسامؤه تعاىل كلها حسنى-1

أي يم٤مُمٚم٦م اعمٕم٤مين، ٓ يٚمح٘مٝم٤م ٟم٘مص أو قمٞم٥م، ومٝمل شمٜم٤مؾم٥م قمٔمٛمتف ويمؼمي٤مءه،   (طمسٜمك)وُمٕمٜمك چڍ  

. ومٙمؾ اؾمؿ ُمـ أؾمامئف دال قمغم يمامل قمٔمٛمتف وسمذًمؽ يم٤مٟم٧م طمسٜمك

. وُمـ طمسٜمٝم٤م أيْم٤ًم أٟمف ًمٞمس ومٞمٝم٤م اؾمؿ ُمـ إؾمامء حيتقي قمغم اًمنم

 اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس٧م ضم٤مُمدة ٓ شمدل قمغم ُمٕم٤من، وإٟمام هل أقمالم وم٠مؾمامء: أسامؤه تعاىل أعالم وأوصاف-2

وأوص٤مف، ومٝمل أقمالم سم٤مقمتب٤مر دًٓمتٝم٤م قمغم اًمذات، وهبذا اعمٕمٜمك شمٙمقن ُمؽمادوم٦م، وأوص٤مف سم٤مقمتب٤مر 

 .دٓٓهت٤م قمغم اعمٕم٤مين، وهبذا اعمٕمٜمك شمٙمقن ُمتٖم٤ميرة

: واإليامن سم٤مٕؾمامء قمٜمد أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ٓ يتؿ إّٓ سمثالصم٦م أريم٤من

. اإليامن سم٤مٓؾمؿ يمام ورد سمف اًمِم٤مرع قمغم احل٘مٞم٘م٦م ٓ قمغم اعمج٤مز- 1

. اإليامن سمام دل قمٚمٞمف ُمـ ُمٕمٜمك ٓئؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم-2

اإليامن سمام شمٕمٚمؼ سمف ُمـ أصمر إذا يم٤من دآً قمغم وصػ ُمتٕمد، أُم٤م إؾمامء اًمداًم٦م قمغم وصػ ٓزم -3

. همػم ُمتٕمد ومٝمذه ًمٞمس هل٤م أصمر وطمٙمؿ

وهذا هق ُمذه٥م مجٝمقر أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ذم أؾمامئف احلسٜمك وصٗم٤مشمف :أسامؤه تعاىل توقوفوة-3

. اًمٕمغم

ًمٙمـ يٜمبٖمل أن ُيْٕمَٚمؿ ذم هذا اعم٘م٤مم أن ُم٤م يدظمؾ ذم سم٤مب اإلظمب٤مر قمـ اهلل شمٕم٤ممم أوؾمع مم٤م يدظمؾ ذم 

ومام يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ذم سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت شمقىمٞمٗمل، وُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ُمـ إظمب٤مر )سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت 

ٓ جي٥م أن يٙمقن شمقىمٞمٗم٤ًم، يم٤مًم٘مديؿ، واًمٌمء واعمقضمقد، واًم٘م٤مئؿ سمٜمٗمسف ومٝمذا ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم ُمس٠مًم٦م 

. (أؾمامئف هؾ هل شمقىمٞمٗمٞم٦م أو جيقز أن يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م سمٕمض ُم٤م مل يرد سمف اًمسٛمع

وم٤مًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر أن أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم همػم حمّمقرة، وٟم٘مؾ : أسامؤه تعاىل غر حمصورة-4

 .اإلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهلل اشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف 

:  ىم٤ملوإصؾ ذم ذًمؽ طمدي٨م أيب هريرة، أن اًمٜمبل  :منها تسعة وتسعون من أحصاها دخل اجلنة-5
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 .«وهق وشمر حي٥م اًمقشمر. إن هلل شمسٕم٦م وشمسٕملم اؾماًم، ُم٤مئ٦م إّٓ واطمدة ُمـ أطمّم٤مه٤م دظمؾ اجلٜم٦م»

: معنى اإلحصاء الوارد دم احلديث

: ُمٜمٝم٤م (أطمّم٤مه٤م)وىمد وردت قمدة ُمٕم٤من ذم يمٚمٛم٦م 

ومٞمٕمده٤م طمتك يستقومٞمٝم٤م طمٗمٔم٤ًم ويدقمق رسمف هب٤م، ويثٜمل قمٚمٞمف سمجٛمٞمٕمٝم٤م، . اإلطمّم٤مء سمٛمٕمٜمك اًمٕمدّ -1

. وهمػمه ورضمحف هذا اإلُم٤مم اًمبخ٤مري وهمػمه ُمـ اعمح٘م٘ملم يم٤مًمٜمقوي. «ٓ حيٗمٔمٝم٤م أطمد»ي١ميده رواي٦م

ُمـ » وقمٚمٞمف يٙمقن ُمٕمٜمك چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ :  يم٘مقًمف شمٕم٤ممم. سمٛمٕمٜمك اإلـم٤مىم٦م: اإلطمّم٤مء-2

.  حيسـ اعمراقم٤مة هل٤م، واعمح٤مومٔم٦م قمغم طمدوده٤م ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمرب ؾمبح٤مٟمف هب٤م«يٓمٞم٘مٝم٤م

أن ُمـ قمرومٝم٤م وقم٘مؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وآُمـ هب٤م دظمؾ : اإلطمّم٤مء سمٛمٕمٜمك اًمٕم٘مؾ واعمٕمروم٦م، ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه-3

.  اجلٜم٦م

. أن ي٘مرأ اًم٘مرآن طمتك خيتٛمف، ومٞمٙمقن ىمد اؾمتقرم هذه إؾمامء يمٚمٝم٤م: أن يٙمقن ُمٕمٜمك احلدي٨م-4

. ًمٙمـ ىمد يٗمقشمف سمٕمض إؾمامء اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م اًمزائدة قمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

: وذه٥م اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ إمم أن ُمراشم٥م اإلطمّم٤مء صمالث-5

. إطمّم٤مء أًمٗم٤مفمٝم٤م وقمدده٤م: األوىل

. ومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وُمدًمقهل٤م: والثاىوة

وٓ ؿمؽ أن دقم٤مء اهلل شمٕم٤ممم هب٤م وقمب٤مدشمف واًمتٕمرف إًمٞمف هب٤م واًمٚمٝم٩م سمذيمره شمٕم٤ممم . دقم٤مؤه هب٤م: والثالثة

ًمٙمـ هؾ يدظمؾ ذًمؽ ذم ُمٗمٝمقم اإلطمّم٤مء أم ٓ؟ هذا ُم٤م حيت٤مج إمم . هب٤م هدف ًمذاشمف يمام ٟمّم٧م قمٚمٞمف أي٦م

. إصمب٤مت

يمام أن اًمٔم٤مهر ُمـ اإلطمّم٤مء واحلٗمظ هق ُمٕمرومتٝم٤م واًم٘مٞم٤مم سمٕمبقديتٝم٤م يمام ٓ يٜمٗمع طمٗمظ أًمٗم٤مظ 

اق ُمـ اًمديـ أهنؿ ي٘مرءون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ مل يٕمٛمؾ سمف، يمام ضم٤مء ذم وصػ اعمرَّ

. طمٜم٤مضمرهؿ، واهلل أقمٚمؿ
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  :مسيلة

هل هذه األسامء التسعة والتسعون التي وعد اهلل تبارك وتعاىل دن أحصاها دخول اجلنة، هل هي معونة 

حمصورة أم أهنا مبثوثة دم ىصوص الكتاب والسنة؟ ولذلك حيتاج إحصاؤها إىل جهد وتعمق 

واجتهاد؟ 

ًمٞمس ُمـ يمالم )اًمّمحٞمح ُمـ ذًمؽ أهن٤م همػم ُمٕمٞمٜم٦م وُم٤م ورد ُمـ شمٕمٞملم هل٤م ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ومـ 

. يمام ىم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ( سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اعمٕمروم٦م سمحديثفاًمٜمبل 

وأصحٝم٤م رواي٦م . ومٙمؾ اًمرواي٤مت اًمتل رسدت إؾمامء اًمتسٕم٦م واًمتسٕملم ضٕمٞمٗم٦م، ٓ شم٘مقم هب٤م طمج٦م

 وهل رواي٦م اًمقًمٞمد سمـ ُمسٚمؿ، طمدصمٜم٤م ؿمٕمٞم٥م سمـ أيب محزة، قمـ أيب اًمزٟم٤مد، قمـ إقمرج، قمـ –اًمؽمُمذي 

.  واإلدراج. واًمتدًمٞمس. وهل ٓ شمّمح ًمٚمٕمٚمؾ آظمتالف سملم اًمرواي٤مت، وآضٓمراب. أيب هريرة

، وإٟمام هل وهبذا يتبلم أن إطم٤مدي٨م اًمتل رسدت هذه إؾمامء ًمٞمس٧م ُمـ يمالم اًمرؾمقل 

. اضمتٝم٤مد ُمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء

وىمد مجٕمٝم٤م همػم واطمد ُمـ اًم٘مرآن واًمسٜم٦م، ُمٜمٝمؿ حمٛمد سمـ حيٞمك اًمذهكم وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م واإلُم٤مم 

وٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ  (146)وقمده٤م اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمريب ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ومبٚمغ هب٤م . أمحد وهمػمهؿ

وهذه إقمداد »: ىم٤مل احل٤مومظ... أن هلل أرسمٕم٦م آٓف اؾمؿ : طمجر قمـ اًمٗمخر اًمرازي أٟمف ٟم٘مؾ قمـ سمٕمْمٝمؿ

. «دقمقى حتت٤مج إمم دًمٞمؾ

وؾمب٥م هذا آظمتالف اًمٙمبػم ومٞمام ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ هق قمدم آشمٗم٤مق قمغم حتديد ض٤مسمط ُمٕملم 

. يٗمرق سمف سملم ُم٤م يٕمد ُمـ إؾمامء احلسٜمك أو ُمـ إظمب٤مر أو اًمّمٗم٤مت

وًمٞمس٧م ُمـ ىمبٞمؾ اعمتِم٤مسمف يمام ي٘مقل سمٕمض اعمٗمقض٦م اعمبتدقم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ : أسامء اهلل تعاىل حمكمة-6

ومٙمؾ ُمـ ًمف قمٚمؿ . ٕن ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمٕمرووم٦م ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب. اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم وسمٕمض اًمٕمٚمامء أظمريـ

. سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يستٓمٞمع اًمتٗمريؼ سملم اؾمؿ واؾمؿ

وىمد اؿمتد ٟمٙمػم اًمسٚمػ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًم٘م٤مئٚملم سم٠من آؾمؿ همػم : أسامء اهلل تعاىل غر خملوقة-7

وذًمؽ ٕن هذه اعم٘مقًم٦م ُمبٜمٞم٦م قمغم سمدقم٦م ؿمٜمٞمٕم٦م وومري٦م قمٔمٞمٛم٦م وهل زقمٛمٝمؿ سم٠من -  يمام شم٘مدم  –اعمسٛمك 

وهذا ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ اًمٓمقائػ يمام . أؾمامء اهلل همػم اهلل، وم٠مؾمامؤه شمٕم٤ممم خمٚمقىم٦م

 .شم٘مدم
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: التفاضل بين األسماء الحسنى

هذه اعمس٠مًم٦م ُمبٜمٞم٦م قمغم ُمس٠مًم٦م شمٗم٤مضؾ يمالم اهلل شمٕم٤ممم، وهؾ يٗمْمؾ سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم؟ وُمـ يمالُمف شمٕم٤ممم 

. ويمالُمف قمز وضمؾ صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف. اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م واًمسٚمػ إوائؾ رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ٓ يِمٙمقن ذم أن يمالم اهلل شمٕم٤ممم يتٗم٤مضؾ، 

 ومل يٕمرف اًمٜمزاع ذم هذه اعمس٠مًم٦م إٓ سمٕمد هن٤مي٦م اعمئتلم،. يمام هق فم٤مهر أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م

. طمٞم٨م ٟمبت٧م ٟم٤مسمت٦م اجلٝمٛمٞم٦م، وفمٝمرت ُمس٠مًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

: وُمـ ذًمؽ احللم ص٤مر اًمٜم٤مس ذم هذه اعمس٠مًم٦م قمغم ىمقًملم

وهذا ىمقل اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وقم٤مُم٦م أهؾ :  القائلون بالتفاضل بني كالم اهلل تعاىل:القول األول

 .وشمبٕمٝمؿ ذم ذًمؽ سمٕمض أشم٤مسمع إئٛم٦م ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م. احلدي٨م

وىمد واوم٘م٧م اعمٕمتزًم٦م أهؾ اًمسٜم٦م ذم هذه اعمس٠مًم٦م، ًمٙمـ ُم٠مظمذهؿ همػم ُم٠مظمذ أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م، 

. وإٟمام ذًمؽ سمٜم٤مء قمغم زقمٛمٝمؿ سم٠من اًم٘مرآن خمٚمقق، وأؾمامء اهلل خمٚمقىم٦م، واعمخٚمقق يتٗم٤مضؾ

.  القائلون بنفي التفاضل:القول الثاين

وهق ىمقل إؿم٤مقمرة، وُمـ شمبٕمٝمؿ، وممـ ىم٤مل سمذًمؽ اًمب٤مضمل واًمرازي وأُمدي واسمـ طمزم 

 ..وهمػمهؿ قمغم اظمتالف ذم ُم٠مظمذ آؾمتدٓل سمٞمٜمٝمؿ، وقمٚمٞمف أيمثر احلٜمٗمٞم٦م

إٓ أٟمف ُمبٜمل قمغم سمدقمتٝمؿ ، وهذا اًم٘مقل ُمـ إؿم٤مقمرة إض٤موم٦م إمم أٟمف رد ومٕمؾ ُمٜمٝمؿ عم٘مقًم٦م اعمٕمتزًم٦م

. ذم يمالم اهلل شمٕم٤ممم، وهل اعمٕمٜمك اًمٜمٗميس اًم٘مديؿ اًم٘م٤مئؿ سمذات اهلل شمٕم٤ممم اًمذي ٓ يتبٕمض وٓ يتٗم٤مضؾ

: ومٛم٠مظمذهؿ ىم٤مئؿ قمغم أُمريـ

ُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمٗمك اًمتٗم٤مضؾ ذم اًمّمٗم٤مت ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمٜم٤مء قمغم أن اًم٘مديؿ ٓيتٗم٤مضؾ، واًم٘مرآن ُمـ - 1

. اًمّمٗم٤مت

وُمٜمٝمؿ ُمـ ظمص اًم٘مرآن سم٠مٟمف واطمد قمغم أصٚمف، ومال يٕم٘مؾ ومٞمف ُمٕمٜمٞم٤من، ومْماًل قمـ أن يٕم٘مؾ ومٞمف -2

وم٤مضؾ وُمٗمْمقل، وسمٜم٤مء قمغم هذا إصؾ اًمٗم٤مؾمد أّوًمقا مجٞمع اًمٜمّمقص اًمٔم٤مهرة اًمدًٓم٦م قمغم اًمتٗم٤مضؾ، 

. وهذا أصؾ أيب احلسـ وُمـ واوم٘مف

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 من أدلة أهل السنة عذ تفاضل كالم اهلل تعاىل :

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  چ : ىم٤مل قمز وضمؾ-1

وهذا ُمدح ُمـ اهلل قمز وضمؾ ًمٙمت٤مسمف اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اعمٜمزل .چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  

ومدل قمغم أٟمف أطمسـ ُمـ ؾم٤مئر إطم٤مدي٨م اعمٜمزًم٦م ُمـ .  وم٠مظمؼم أٟمف أطمسـ احلدي٨مقمغم رؾمقًمف اًمٙمريؿ 

. قمٜمد اهلل وهمػم اعمٜمزًم٦م

 من أدلة أهل السنة عذ تفاضل القرآن الكريم :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      چ :ىمقًمف اهلل شمٕم٤ممم-1

دًمٞمؾ قمغم أن ُمـ أي٤مت ُم٤م هق ُمتٗم٤مضؾ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م  (ٟم٠مت سمخػم ُمٜمٝم٤م أو ُمثٚمٝم٤م) وم٘مقًمف چٿ  ٿ  ٹ  

. هق ُمتامصمؾ

 ومدل قمغم أن اعمٜمزل ُمـ اًمرب چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ چ : ىمقل اهلل قمز وضمؾ-2

. ومدل قمغم اًمتٗم٤مضؾ. قمز وضمؾ ومٞمف طمسـ ومٞمف أطمسـ

 وأٟم٤م أصكم، ومدقم٤مين ومٚمؿ آشمف طمتك صٚمٞم٧م، ُمّر يب رؾمقل اهلل : وقمـ أيب ؾمٕمٞمد سمـ اعمٕمغم ىم٤مل-3

: صمؿ ىم٤ملچۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ أمل ي٘مؾ اهلل : ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شَم٠ْمشمٞمٜمل؟: وم٘م٤مل. صمؿ أشمٞم٧م

:  ًمٞمخرج ومذيمرشمف وم٘م٤ملأٓ أقمٚمٛمؽ أقمٔمؿ ؾمقرة ذم اًم٘مرآن ىمبؾ أن أظمرج ُمـ اعمسجد؟ ومذه٥م اًمٜمبل 

. .(احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، هل اًمسبع اعمث٤مين واًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أوشمٞمتف)

. ومٝمذه يمٚمٝم٤م شمدل دًٓم٦م ىم٤مـمٕم٦م قمغم أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمآي٤مشمف وؾمقره يٗمْمؾ سمٕمْمف سمٕمْم٤مً 

 من األدلة عذ تفاضل األسامء والصفات :

عم٤م ىم٣م اهلل اخلٚمؼ يمت٥م ):  ىم٤ملُم٤م صمب٧م ذم اًمّمحٞمح قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمبل -1

ؾمب٘م٧م )وومٞمف رواي٦م  ( ؾمب٘م٧م رمحتل همْمبل، ومٝمق قمٜمده ومقق اًمٕمرش– أو ىم٤مل –همٚمب٧م : يمت٤مسم٤ًم قمٜمده

ومقصػ رمحتف سم٠مهن٤م شمٖمٚم٥م همْمبف، وهذا يدل قمغم ومْمؾ رمحتف قمغم همْمبف، ُمـ ضمٝم٦م  (رمحتل همْمبل

. ؾمب٘مٝم٤م وهمٚمبتٝم٤م

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمرض٤مك ُمـ ؾمخٓمؽ، ):  أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم ؾمجقدهوقمـ قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمبل -2

وُمٕمٚمقم  (وسمٛمٕم٤موم٤مشمؽ ُمـ قم٘مقسمتؽ وأقمقذ سمؽ ُمٜمؽ، ٓ أطميص صمٜم٤مء قمٚمٞمؽ، أٟم٧م يمام أصمٜمٞم٧م قمغم ٟمٗمسؽ
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. أن اعمستٕم٤مذ سمف أومْمؾ ُمـ اعمستٕم٤مذ ُمٜمف

وُمـ إدًم٦م قمغم شمٗم٤مضؾ إؾمامء إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم آؾمؿ إقمٔمؿ هلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم، -3

. وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 والصفات تتفاضل من وجهني :

أن سمٕمض اًمّمٗم٤مت أومْمؾ ُمـ سمٕمض ، ومّمٗم٦م اًمرمح٦م أومْمؾ ُمـ صٗم٦م اًمٖمْم٥م، وصٗم٦م اًمٗمْمؾ -1

. أومْمؾ ُمـ صٗم٦م اًمٕمدل

وم٤مُٕمر سم٠مُمقر يٙمقن أيمٛمؾ ُمـ إُمر سم٠مُمقر آظمر، واًمرض٤م قمـ . أن اًمّمٗم٦م اًمقاطمدة ىمد شمتٗم٤مضؾ-2

اًمٜمبٞملم أقمٔمؿ ُمـ اًمرض٤م قمٛمـ دوهنؿ، واًمرمح٦م هلؿ أيمٚمؿ ُمـ اًمرمح٦م ًمٖمػمهؿ، وشمٙمٚمٞمؿ اهلل ًمبٕمض قمب٤مده 

. ويمام أن أؾمامءه ُمتٜمققم٦م ومٝمل أيْم٤ًم ُمتٗم٤مضٚم٦م. ويمذًمؽ ؾم٤مئر هذا اًمب٤مب. أيمٛمؾ ُمـ شمٙمٚمٞمٛمف ًمبٕمض

وؿمبٝم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمٜمٗمل اًمتٗم٤مضؾ ُمبٜمٞم٦م قمغم أٟمٜم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سم٤مًمتٗم٤مضؾ ًمٚمزم أن يٙمقن ذم يمالم اهلل شمٕم٤ممم 

قه ٓزُم٤ًم ًمٞمس سمالزم. وم٤مضٌؾ وُمٗمْمقٌل، واعمٗمْمقل ُمٕمٞم٥م ُمٜم٘مقص ُ ومال يٚمزم ُمـ ىمقًمٜم٤م إن . وُم٤م شَمَقمهَّ

سمؾ يمالم اهلل شمٕم٤ممم وأؾمامؤه يمٚمٝم٤م . يمالم اهلل ُمتٗم٤مضؾ، وأن سمٕمْمف أومْمؾ ُمـ سمٕمض أن ومٞمف ُمٗمْمقًٓ 

وم٤مضٚم٦م، وسمٕمْمٝم٤م أومْمؾ ُمـ سمٕمض، يمام أن شمٗم٤مضؾ اًم٘مرآن وهمػمه٤م ُمـ يمالم اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس سم٤مقمتب٤مر ٟمسبتف 

. إمم اعمتٙمٚمؿ

وقمٚمٞمف وم٢من ُمـ شمٗم٤مضؾ يمالم اهلل شمٕم٤ممم سمٕمْمف قمغم سمٕمض ٓسمد ُمـ اًم٘مقل سم٠من أي٤مت اًمتل شمِمتٛمؾ 

قمغم شمٕمديد أؾمامء اهلل احلسٜمك، وسمٞم٤من صٗم٤مشمف واًمدًٓم٦م قمغم قمٔمٛمتف وىمدؾمٞمتف أومْمؾ ُمـ همػمه٤م، سمٛمٕمٜمك أن 

. خمؼماهت٤م أؾمٜمك وأضمؾ ىمدراً 

ويمذًمؽ إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ومٝمل سم٤مقمتب٤مر أهن٤م أًمٗم٤مظ داًم٦م قمغم ُمسٛمك واطمد، وهق اهلل شمٕم٤ممم ومٝمل 

وًمٙمٜمٝم٤م همػم ُمؽمادوم٦م سم٤مقمتب٤مر ُم٤م دل قمٚمٞمف يمؾ اؾمؿ ُمـ ُمٕمٜمك، وُم٤م اؿمتؼ ًمف ُمٜمف . ُمؽمادوم٦م ُمـ هذا اًمقضمف

. ُمـ صٗم٦م

وم٘مد ورد ذم . وىمد وردت سمٕمض اًمٜمّمقص اًمتل شمدل قمغم أن سمٕمض أؾمامء اهلل أومْمؾ ُمـ سمٕمض

و  (اًمٙمريؿ)واؾمٛمف  (إقمغم)و  (اًمٕمكم): اًمٜمّمقص ذيمر سمٕمض إؾمامء سمّمٞمٖم٦م اًمتٗمْمٞمؾ ُمثؾ اؾمؿ

. وهمػممه٤م (إيمرم)
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واؾمؿ اهلل  (اًمٖمٗم٤مر)و  (اًمٖمٗمقر): اؾمؿ اهلل: ويمذًمؽ ورد سمّمٞمٖم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وصٞمٖم٦م اعمب٤مًمٖم٦م ُمثؾ

. وهمػمه٤م (اًم٘مٝم٤مر)و  (اًم٘م٤مهر)

اؾمؿ اهلل : وهٜم٤مك سمٕمض إؾمامء شمدل قمغم مجٚم٦م ُمـ إوص٤مف ٓ ختتص سمّمٞمٖم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمثؾ

وم٢من ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ اشمّمػ سمّمٗم٤مت ُمتٕمددة ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل، . وهمػمه٤م (اًمّمٛمد)و  (اًمٕمٔمٞمؿ)و  (اعمجٞمد)

ومٝمذه إؾمامء أومْمؾ ُمـ إؾمامء اًمتل ٓ حتٛمؾ إٓ صٗم٦م واطمدة، وُمٕمٜمك واطمدًا ٕهن٤م أسمٚمغ ذم اًمثٜم٤مء قمغم 

. اًمرب

اًمدال قمغم مجٞمع إؾمامء احلسٜمك، واعمستٚمزم جلٛمٞمع  (اهلل): وُمـ إؾمامء اًمٗم٤مضٚم٦م ًمٗمظ اجلالًم٦م

. وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل (اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ)و  (احلل اًم٘مٞمقم)ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ويمذًمؽ 

 

: مواقف الناس من إثبات االسم األعظم هلل تعاىل

سمٜم٤مء قمغم اظمتالف اًمٜم٤مس ذم ُمس٠مًم٦م شمٗم٤مضؾ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم سملم ُمثب٧م وٟم٤مف وم٢مهنؿ سم٤مًمتبع اظمتٚمٗمقا 

هؾ يثب٧م هلل شمٕم٤ممم اؾمؿ أقمٔمؿ، ًمف ظمّم٤مئص وُمزاي٤م متٞمزه قمـ همػمه ُمـ ؾم٤مئر إؾمامء احلسٜمك؟ إمم 

. ٟمٗم٤مة، وُمثبت٦م: ـم٤مئٗمتلم

: النفاة وأدلتهم

وأيب احلسـ إؿمٕمري ومج٤مقم٦م إمم ٟمٗمل أن يٙمقن هلل شمٕم٤ممم  ذه٥م يمؾ ُمـ اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي

. اؾمؿ أقمٔمؿ، ًمف ُمزاي٤م وظمّم٤مئص متٞمزه قمـ همػمه ُمـ ؾم٤مئر إؾمامء

: واحتجوا لذلك بيدلة منها

. اًمِمبف اًمتل اؾمتدل هب٤م ُمـ ىم٤مل سمٜمٗمل اًمتٗم٤مضؾ سملم يمالم اهلل شمٕم٤ممم وأؾمامئف وصٗم٤مشمف-1

أن آؾمؿ يمٚمٛم٦م ُمريمب٦م ُمـ طمروف خمّمقص٦م، اصٓمٚمحقا قمغم ضمٕمٚمٝم٤م ُمٕمروم٦م ًمٚمٛمسٛمك، ومٕمغم -2

. آؾمؿ ٓ يٙمقن ًمف ذم ذاشمف رشف وُمٜم٘مب٦م، إٟمام رشومف وُمٜم٘مبتف سمنمف اعمسٛمك: هذا

 يمٞمقم  ذم اعمقاىمػ اًمّمٕمب٦م اًمتل شمٕمرض هل٤م ًمق يم٤من آؾمؿ إقمٔمؿ ُمقضمقدًا ًمدقم٤م سمف اًمٜمبل -3

.  سمدر ويقم إطمزاب وهمػمه٤م

: المثبتــــة وأدلتــهـــــــــم
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ذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديث٤ًم إمم إصمب٤مت آؾمؿ إقمٔمؿ هلل شمٕم٤ممم، وذًمؽ ًمقرود اًمٜمص 

.  ذم همػم ُم٤م طمدي٨ماًمٍميح سمذًمؽ قمـ اًمٜمبل 

. األحاديث الواردة دم إثبات االسم األعظم هلل تبارك وتعاىل

اًمٚمٝمؿ :  رضماًل يدقمق وهق ي٘مقلؾمٛمع اًمٜمبل : طمدي٨م قمبداهلل سمـ سمريدة إؾمٚمٛمل قمـ أسمٞمف أٟمف ىم٤مل: أوالًال 

إين أؾم٠مًمؽ سم٠مين أؿمٝمد أٟمؽ أٟم٧م اهلل ٓ إًمف إٓ أٟم٧م، إطمد اًمّمٛمد، اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد ومل يٙمـ ًمف 

واًمذي ٟمٗميس سمٞمده ًم٘مد ؾم٠مل اهلل سم٤مؾمٛمف إقمٔمؿ: اًمذي إذا دقمل سمف أضم٤مب، وإذا ): وم٘م٤مل: يمٗمقًا أطمد، ىم٤مل

. وهذا احلدي٨م هق أصح إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم إصمب٤مت آؾمؿ إقمٔمؿ هلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم (ؾمئؾ سمف أقمٓمك

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سم٠من ًمؽ : يّمكم، صمؿ دقم٤م  ضم٤مًمس٤ًم ورضمؾأٟمف يم٤من ُمع رؾمقل اهلل . طمدي٨م أٟمس: ثاىواًال 

وم٘م٤مل . احلٛمد، ٓ إًمف إٓ أٟم٧م، اعمٜم٤من، سمديع اًمسٛمقات وإرض، ي٤م ذا اجلالل واإليمرام، ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم

. (ًم٘مد دقم٤م سم٤مؾمٛمف اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي إذا دقمل سمف أضم٤مب، وهمذا ؾمئؾ سمف أقمٓمك): اًمٜمبل 

اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ذم ه٤مشملم ):  ىم٤ملإن اًمٜمبل : طمدي٨م أؾمامء سمٜم٧م يزيد ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ثالثاًال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ         چ : ووم٤محت٦م ؾمقرة آل قمٛمرانچی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب   چ : أيتلم

. چپ  ڀ  

إن اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ًمٗمل ؾمقر ُمـ اًم٘مرآن ):  ىم٤ملطمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل : رابعاًال 

. (صمالث: اًمب٘مرة وآل قمٛمران وـمف

هذا يمؾ ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م اًمتل يٛمٙمـ آطمتج٤مج هب٤م قمغم إصمب٤مت آؾمؿ 

وُم٤م قمداه٤م ومال شمسٚمؿ أؾم٤مٟمٞمده٤م ُمـ . إقمٔمؿ هلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم قمغم ضٕمػ ذم سمٕمض ـمرىمٝم٤م يمام شم٘مدم

وهذه ذم جمٛمققمٝم٤م شم٘مقم هب٤م احلج٦م ذم إصمب٤مت أن اهلل شمٕم٤ممم اؾماًم أقمٔمؿ، وهق اؾمؿ خمّمقص ُمـ سملم . ُم٘م٤مل

. ؾم٤مئر أؾمامئف احلسٜمك شمب٤مرك وشمٕم٤ممم

: أقوال العلماء في تعيين االسم األعظم

مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديث٤ًم يذهبقن إمم إصمب٤مت أن هلل شمٕم٤ممم اؾماًم أقمٔمؿ، إّٓ أهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم يمقٟمف 

: اؾماًم فم٤مهرًا يٛمٙمـ ًمٚمٛمسٚمؿ أن يٕمرومف ، وأن يدقمقا اهلل شمٕم٤ممم سمف أم ٓ؟ قمغم صمالصم٦م أىمقال

:  القائلون بأن االسم األعظم مخفيٌّ ال يعلمه أحد من الناس، وأدلتهم:القول األول

يمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر، واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سمام  ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أن إؾمؿ إقمٔمؿ خمٗمل ذم إؾمامء احلسٜمك
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: يكم

أن إطم٤مدي٨م اًمتل ذيمرت آؾمؿ إقمٔمؿ وظم٤مصٞمتف مل شمٜمص قمٚمٞمف ٟمّم٤ًم ُصحي٤ًم، وإٟمام ايمتٗمك -1

.   سم٤مإلؿم٤مرة إمم ُمقاـمـ وضمقده ُمـ همػم ختّمٞمصاًمٜمبل 

ي٤م رؾمقل اهلل، قمٚمٛمٜمل اؾمؿ اهلل اًمذي : ىمٚم٧م: يمام يستدًمقن سمحدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م-2

ىمقُمل ومتقضئل وادظمكم اعمسجد ومّمكم ريمٕمتلم صمؿ ادقمل »: ىم٤مل هل٤م رؾمقل اهلل . إذا دقمل سمف أضم٤مب

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ :  وم٘م٤مًم٧م«اًمٚمٝمؿ ووم٘مٝم٤م»:  ومٗمٕمٚم٧م، ومٚمام ضمٚمس٧م ًمٚمدقم٤مء، ىم٤مل اًمٜمبل «طمتك أؾمٛمع

سمجٛمٞمع أؾمامئؽ احلسٜمك يمٚمٝم٤م ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م ُمٜمٝم٤م وُم٤م مل ٟمٕمٚمؿ، وأؾم٠مًمؽ سم٤مؾمٛمؽ اًمٕمٔمٞمؿ إقمٔمؿ اًمٙمبػم 

. «أصبتف أصبتف»: ي٘مقل اًمٜمبل : ىم٤مل. إيمؼم، اًمذي ُمـ دقم٤مك سمف أضمبتف، وَُمـ ؾم٠مًمؽ سمف أقمٓمٞمتف

.  سملم أٟمف ضٛمـ إؾمامء احلسٜمك، ومل حيدده ووضمف اًمدًٓم٦م أن اًمٜمبل 

. وإمم ٟمحق هذا اعمٕمٜمك ذه٥م اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـ ؾمٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

:  القائلون بأنه يعلمه الخاصة من الناس من األنبياء واألولياء:القول الثاني

ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أن اهلل شمٕم٤ممم خيتص سمٛمٕمرومتف ُمـ يِم٤مء ُمـ إٟمبٞم٤مء وإوًمٞم٤مء دون همػمهؿ ُمـ 

 ًمٙمٜمٝمؿ خيتٚمٗمقن ذم حتديد ه١مٓء «آؾمؿ إقمٔمؿ ٓ يٕمرومف اجلامهػم»: ىم٤مل اًمٖمزازم. ؾم٤مئر اًمٜم٤مس

. إؿمخ٤مص اًمذيـ ظمّمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٛمٕمرومتف

.  وهذا اًم٘مقل هق اًمٖم٤مًم٥م قمٜمد اًمّمقومٞم٦م

: واستدلوا بام ييل

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سم٤مؾمٛمؽ :  ي٘مقلؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م-1

اًمٓم٤مهر اًمٓمٞم٥م اعمب٤مرك إطم٥م إًمٞمؽ، اًمذي إذا دقمٞم٧م سمف أضمب٧م، وإذا ؾمئٚم٧م سمف أقمٓمٞم٧م، وإذا 

ضم٧م . اؾمؽممح٧م سمف رمح٧م، وإذا اؾمتٗمرضم٧م سمف ومرَّ

ي٤م قم٤مئِم٦م هؾ قمٚمٛم٧م أن اهلل ىمد دًمٜمل قمغم آؾمؿ اًمذي إذا دقمل سمف »: وىم٤مل ذات يقم: ىم٤مًم٧م

 «!إٟمف ٓ يٜمبٖمل ًمؽ ي٤م قم٤مئِم٦م»: ىم٤مل. ي٤م رؾمقل اهلل : سم٠ميب أٟم٧م وأُمل: ومٕمٚمٛمٜمٞمف: وم٘مٚم٧م:  ىم٤مًم٧م«أضم٤مب؟

إٟمف ٓ »: ىم٤مل. ي٤م رؾمقل اهلل: قمٚمٛمٜمٞمف: ومتٜمحٞم٧م وضمٚمس٧م ؾم٤مقم٦م، صمؿ ىمٛم٧م وم٘مبٚم٧م رأؾمف، صمؿ ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م

وم٘مٛم٧م ومتقض٠مت :  ىم٤مًم٧م«يٜمبٖمل ًمؽ ي٤م قم٤مئِم٦م أن أقمٚمٛمؽ، إٟمف ٓ يٜمبٖمل ًمؽ أن شمس٠مزم سمف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمدٟمٞم٤م

اًمٚمٝمؿ إين أدقمقك اهلل، وأدقمقك اًمرمحـ، وأدقمقك اًمؼم اًمرطمٞمؿ، وأدقمقك : صمؿ صٚمٞم٧م ريمٕمتلم، صمؿ ىمٚم٧م
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وم٤مؾمتْمحؽ رؾمقل : أن شمٖمٗمر زم وشمرمحٜمل، ىم٤مًم٧م. سم٠مؾمامئؽ احلسٜمك يمٚمٝم٤م، ُم٤م قمٚمٛم٧م ُمٜمٝم٤م وُم٤م مل أقمٚمؿ

. [ضٕمٞمػ]« إٟمف ًمٗمل إؾمامء اًمتل دقمقت هب٤م»:  صمؿ ىم٤ملاهلل 

ومج٤مءين ضمؼمائٞمؾ سمف . ؾم٠مًم٧م اهلل آؾمؿ إقمٔمؿ): ىم٤مل رؾمقل اهلل : وسمحدي٨م أٟمس ىم٤مل-2

. خمزوٟم٤ًم خمتقُم٤ًم، اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سم٤مؾمؿ اعمخزون اعمٙمٜمقن، اًمٓم٤مهر اعمٓمٝمر، اعم٘مدس اعمب٤مرك، احلل اًم٘مٞمقم

ي٤م قم٤مئِم٦م هنٞمٜم٤م قمـ شمٕمٚمٞمٛمف اًمٜمس٤مء واًمّمبٞم٤من : ىم٤مل. سم٠ميب وأُمل ي٤م رؾمقل اهلل قمٚمٛمٜمٞمف: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م

[. ُمقضقع](واًمسٗمٝم٤مء

: الصوفية واالسم األعظم

اهتؿ همالة اًمّمقومٞم٦م سم٤مٓؾمؿ إقمٔمؿ، وٟمسجقا طمقًمف ُمـ اخلٞم٤مل واهل٤مًم٦م وحتديد صمقاب ُمـ ذيمر 

وضمٕمٚمقه رسًا ُمـ إرسار اًمتل خيتص اهلل شمٕم٤ممم . اهلل هبذا آؾمؿ إقمٔمؿ ُم٤م ٓ يدل قمٚمٞمف قم٘مؾ وٓ ٟم٘مؾ

ومٞمٜمٓم٤مح هلؿ سمف ُم٤م ذم اًمساموات وإرض، ومٞمٗمتحقن سمف اعمٖمٚم٘م٤مت، وخيرىمقن سمف )هب٤م سمٕمض أٟمبٞم٤مئف وأوًمٞم٤مئف 

. (اًمٕم٤مدات، ويٙمقن ًمف ُمـ اخلقاص ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمهؿ ُمـ اًمٜم٤مس

وٓ سم٠مس ذم أن ٟم٠مظمذ ذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م ُمثاًل واطمدًا وم٘مط يبلم ُمدى اهتامُمٝمؿ هبذا آؾمؿ، ومٛمـ 

قمـ ؿمٞمخف أمحد سمـ حمٛمد سمـ  (ضمقاهر اعمٕم٤مين وسمٚمقغ إُم٤مين)ذًمؽ ُم٤م ذيمره قمكم سمـ طمرازم ذم يمت٤مسمف 

هـ اًمذي شمٜمتس٥م إًمٞمف اًمٓمري٘م٦م اًمتٞمج٤مٟمٞم٦م، وشمسٛمك سم٤مٕمحدي٦م أو (1150)اعمخت٤مر اًمتٞمج٤مين اعمقًمقد قم٤مم 

أقمٓمٞم٧م ُمـ ):  يٕمٜمل أمحد اًمتٞمج٤مين– ريض اهلل قمٜمف –ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م ): اعمحٛمدي٦م، طمٞم٨م ي٘مقل قمكم طمرازم

، (يمذا) يمٞمٗمٞم٦م أؾمتخرج هب٤م شمرايمٞمبف – ومٞمام يزقمؿ  أي اًمٜمبل –وقَمٚمَٛمٜمل  آؾمؿ إقمٔمؿ صٞمٖم٤ًم قمديدة

 سمخقاصف  سمام ومٞمف ُمـ اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ طمد ًمف وٓ طمٍم، وأظمؼمه –ومٞماميزقمؿ  - وأظمؼمه 

اًمٕمٔم٤مم ويمٞمٗمٞم٦م اًمدقم٤مء سمف، ويمٞمٗمٞم٦م ؾمٚمقيمف وهذا إُمر مل يبٚمغ ًمٜم٤م أطمد أٟمف سمٚمٖمف همػم ؾمٞمدٟم٤م ريض اهلل قمٜمف، 

ىم٤مل :  وىم٤مل اًمِمٞمخ ريض اهلل قمٜمفأقمٓم٤مين آؾمؿ إقمٔمؿ اخل٤مص سمٛم٘م٤مُمف هق : ٕٟمف ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف

صمؿ . هذا آؾمؿ ظم٤مص سمسٞمدٟم٤م ٓ يٕمٓمك إٓ عمـ ؾمبؼ قمٜمد اهلل ذم إزل أٟمف يّمػم ىمٓمب٤مً  : ؾمٞمد اًمقضمقد 

ائذن زم ذم مجٞمع أرساره، ومجٞمع ُم٤م اطمتقى قمٚمٞمف،  -: - صمؿ ىمٚم٧م ًمسٞمد اًمقضمقد -:  ريض اهلل قمٜمف–ىمؾ 

 -. - ومٗمٕمؾ 

إن آؾمؿ إقمٔمؿ هق اخل٤مص سم٤مًمذات ٓ همػمه وهق اؾمؿ - :  ريض اهلل قمٜمف –إمم أن ىم٤مل صمؿ ىم٤مل

اإلطم٤مـم٦م، وٓ يتح٘مؼ سمجٛمٞمع ُم٤م ومٞمف إٓ واطمد ذم اًمدهر وهق اًمٗمرد اجل٤مُمع، أُم٤م آؾمؿ إقمٔمؿ اًمٔم٤مهر 

ومٝمق اؾمؿ اًمرشمب٦م اجل٤مُمع عمرشمب٦م إًمقهٞم٦م ُمـ أوص٤مف اإلًمف وُم٠مًمقهٞمتف، وحتتف ُمرشمب٦م أؾمامء اًمتِمتٞم٧م ، وُمـ 
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هذه إؾمامء ومٞمقض إوًمٞم٤مء، ومٛمـ حت٘مؼ سمقصػ يم٤من ومٞمْمف سمحس٥م هذا آؾمؿ، وُمـ هذه يم٤مٟم٧م 

. (ُم٘م٤مُم٤مهتؿ خمتٚمٗم٦م، وأطمقاهلؿ يمذًمؽ، ومجٞمع ومٞمقض اعمرشمب٦م سمٕمض ُمـ ومٞمقض اؾمؿ اًمذات إيمؼم

وهبذا ئمٝمر ُمدى شم٠مصمر هذه اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م سم٤مًمٗمٚمسٗم٦م اًم٘مديٛم٦م، وسُمٕمده٤م قمـ طم٘م٤مئؼ هذا اًمديـ 

. اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمقطمل اعمٕمّمقم، يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م ٟمبل 

:  القائلون بتعيين االسم األعظم:الثالث

ًمٙمٜمٝمؿ .ذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم اًم٘مقل سمتٕمٞملم آؾمؿ إقمٔمؿ اؾمتٜمب٤مـم٤ًم ُمـ إدًم٦م اًمقاردة ذم ذًمؽ

اظمتٚمٗمقا ذم هذا اًمتٕمٞملم إمم أىمقال يمثػمة ضمدًا، ذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م قمنم ىمقًٓ، وىمد ذيمره٤م 

. إهن٤م قمغم ٟمحق أرسمٕملم ىمقًٓ : وىم٤مل اًمِمقيم٤مين. اًمسٞمقـمل، وأومرده٤م ذم ُمّمٜمػ وأوصٚمٝم٤م إمم قمنميـ ىمقًٓ 

وؾم٠مىمتٍم قمغم أهؿ إىمقال اًمقاردة مم٤م ًمف دًمٞمؾ أو ؿمبٝم٦م . وذيمر اًمروطم٤مين أهن٤م شمٜمٞمػ قمـ ؾمتلم ىمقًٓ 

دًمٞمؾ، ًمٞمتبلم ًمٜم٤م اًمراضمح ُمـ ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل، وؾم٠مرضب صٗمح٤ًم قمـ إىمقال اًمِم٤مذة واًمٖمريب٦م اًمتل ٓ 

. دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ٟمص أو اؾمتٜمب٤مط

وهذا ُمروي قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام وسمٕمض اًمت٤مسمٕملم، ورضمحف  :(اهلل)لفظ اجلاللة : األول

: واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سم٠مدًم٦م ُمٜمٝم٤م.اعمب٤مريمٗمقري، واًمِمٞمخ قمبداهلل اًمٖمّمـ

: ىم٤مل اًمٜمرض سمـ ؿمٛمٞمؾ. هق آؾمؿ اعمذيمقر ذم يمؾ إطم٤مدي٨م اًمقاردة (اهلل)أن ًمٗمظ اجلالًم٦م -1

. ( وم٘مد دقم٤م سمجٛمٞمع أؾمامئف«اًمٚمٝمؿ»: ُمـ ىم٤مل)

ٕن هذا آؾمؿ هق اعم٠مصمقر قمـ اًمسٚمػ ريض اهلل قمٜمٝمؿ يمام شم٘مدم قمـ اسمـ قمب٤مس وضم٤مسمر سمـ زيد -2

. وقمٚمٞمف مجٝمقر اًمٕمٚمامء ُمـ سمٕمدهؿ يمام شم٘مدم. واًمِمٕمبل واسمـ اعمب٤مرك

: عم٤ِم هلذا آؾمؿ ُمـ اخلّم٤مئص واعمزاي٤م اعمٕمٜمقي٦م واًمٚمٗمٔمٞم٦م ُم٤م ٓ يقضمد ذم همػمه، ُمٜمٝم٤م-3

.   أن هذا آؾمؿ ُم٤م أـمٚمؼ قمغم همػم اهلل شمٕم٤ممم–أ 

. أن هذا آؾمؿ هق إصؾ ذم أؾمامء اهلل-ب

. أن هذا آؾمؿ دال قمغم مجٞمع إؾمامء احلسٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م- ج

وهق اظمتٞم٤مر أيب اًم٘م٤مؾمؿ . وىمد روي هذا أيْم٤م قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام :احلي القووم: ثاىواًال 

. (وم٤مًمتٛمستٝم٤م أٟمف احلل اًم٘مٞمقم): سمـ قمبداًمرمحـ اًمدُمِم٘مل، طمٞم٨م روى طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م اعمت٘مدم صمؿ ىم٤مل

: ورضمحف اسمـ اًم٘مٞمؿ، رمحف اهلل، واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سمام يكم
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إن اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ًمٗمل ؾمقر ُمـ اًم٘مرآن صمالث اًمب٘مرة، ):  ىم٤ملسمحدي٨م أيب أُم٤مُم٦م أن اًمٜمبل -1

(. احلل اًم٘مٞمقم: )وىمد اؾمتٜمبط سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ هذه اًمسقر أٟمف. (وآل قمٛمران، وـمف

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سم٠من ًمؽ : وسمحدي٨م أٟمس أٟمف يم٤من ُمع رؾمقل اهلل ضم٤مًمس٤ًم ورضمؾ يّمكم صمؿ دقم٤م-2

احلٛمد، ٓ إًمف إٓ أٟم٧م، اعمٜم٤من، سمديع اًمسٛمقات وإرض، ي٤م ذا اجلالل واإليمرام، ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم، وم٘م٤مل 

. (ًم٘مد دقم٤م سم٤مؾمٛمف إقمٔمؿ اًمذي إذا دقمل سمف أضم٤مب، وإذا ؾمئؾ سمف أقمٓمك): اًمٜمبل 

. (احلل اًم٘مٞمقم): وآؾمؿ اعمِمؽمك سملم ُم٤م ورد ذم طمدي٨م أٟمس وطمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م هق: ىم٤مًمقا

. [همري٥م] (ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم، سمرمحتؽ أؾمتٖمٞم٨م):  يم٤من إذا يمرسمف أُمر ىم٤ملوسم٠من اًمٜمبل -3

سمديع اًمسٛمقات ): وُمٜمٝمؿ ُمـ زاد قمٚمٞمف. وهذا ُمروي قمـ جم٤مهد :ذو اجلالل واإلكرام: ثالثاًال 

: ويستدًمقن قمغم ذًمؽ سم٠مدًم٦م ُمٜمٝم٤م.(وإرض

. طمدي٨م أٟمس اعمت٘مدم-1

 وأصمٜمك قمٚمٞمف –وسمام رواه أسمق يٕمغم اعمقصكم سم٢مؾمٜم٤مده إمم اًمرسي سمـ حيٞمك، قمـ رضمؾ ُمـ ـملء -2

يمٜم٧م أؾم٠مل اهلل قمز وضمؾ أن يريٜمل آؾمؿ إقمٔمؿ اًمذي إذا دقمل سمف أضم٤مب، ومرأي٧م ُمٙمتقسم٤ًم :  ىم٤مل–ظمػمًا 

 [رضم٤مًمف صم٘م٤مت](ي٤م سمديع اًمسٛمقات وإرض، ي٤م ذا اجلالل واإليمرام): ذم اًمٙمقيم٥م ذم اًمسامء

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سم٠من ًمؽ ):  أشمك قمغم رضمؾ وهق ي٘مقلوسمحدي٨م أيب ـمٚمح٦م أن رؾمقل اهلل -3

ًم٘مد ؾم٠مًم٧م اهلل : وم٘م٤مل. احلٛمد، ٓ إًمف إٓ أٟم٧م، ي٤م سمديع اًمسٛمقات وإرض، ي٤م ذا اجلالل واإليمرام

. [ضٕمٞمػ] (سم٤مؾمٛمف اًمذي إذا دقمل سمف أضم٤مب

ىمد : وم٘م٤مل. ي٤م ذا اجلالل واإليمرام:  ؾمٛمع رضماًل ي٘مقلوسمحدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ أن رؾمقل اهلل -4

. [طمسـ] (اؾمتجٞم٥م ًمؽ ومسؾ

. اًمزُمقه٤م واهلجقا هب٤م:  أي [صحٞمح] (َأًمِٔمُّقا سمٞم٤مذا اجلالل واإليمرام):  ي٘مقلوهلذا يم٤من اًمٜمبل 

وهذا هق اجلالل واإليمرام ). وٕن طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمب٤مدة هل يمامل احل٥م ُمع يمامل اًمذل واًمتٕمٔمٞمؿ-5

وأصح اًم٘مقًملم ذم ذًمؽ أن . چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ   چ : اًمذي وصػ اهلل سمف ٟمٗمسف ذم ىمقًمف

. (اجلالل هق اًمتٕمٔمٞمؿ واإليمرام هق احل٥م، وهق رس ىمقل اًمٕمبد ٓ إًمف إٓ اهلل، واهلل أيمؼم
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: ويستدًمقن قمغم ذًمؽ سمام يكم :ال إله إال أىت، سبحاىك إين كنت من الظادني: رابعاًال 

هؾ أدًمٙمؿ قمغم اؾمؿ :  ي٘مقلؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : سمحدي٨م ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل-1

اهلل إقمٔمؿ اًمذي إذا دقمل سمف أضم٤مب، وإذا ؾمئؾ سمف أقمٓمك؟ اًمدقمقة اًمتل دقم٤م هب٤م يقٟمس طملم ٟم٤مداه ذم 

ي٤م رؾمقل اهلل : هؾ يم٤مٟم٧م : وم٘م٤مل رضمؾ (ٓإًمف إٓ أٟم٧م ؾمبح٤مٟمؽ إين يمٜم٧م ُمـ اًمٔم٤معملم)اًمٔمٚمامت اًمثالث: 

ہ  ہ   چ : أٓ شمسٛمع ىمقل اهلل قمز وضمؾًمٞمقٟمس ظم٤مص٦م أم ًمٚمٛم١مُمٜملم قم٤مُم٦م؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 [ضٕمٞمػ]چہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے     ے

دقمقة ذي اًمٜمقن إذ دقم٤م وهق ذم ): ىم٤مل رؾمقل اهلل : وسمحدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص أيْم٤ًم ىم٤مل-2

إٟمف مل يدع هب٤م ُمسٚمؿ ذم يشء ىمط إٓ  (ٓ إًمف إٓ أٟم٧م ؾمبح٤مٟمؽ إين يمٜم٧م ُمـ اًمٔم٤معملم): سمٓمـ احلقت

. [صحٞمح] (اؾمتج٤مب اهلل ًمف هب٤م

: واؾمتدًمقا سمام يكم. وأؿم٤مر إًمٞمف اًمزضم٤مج. طمٙم٤مه اًم٘مرـمبل قمـ اسمـ اًمٕمريب :(الرمحن): خامساًال 

. چژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ   چ :سم٘مقًمف شمٕم٤ممم-1

. وم٘مرٟمف ُمع ًمٗمظ اجلالًم٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم رشومف

اًمٚمٝمؿ إين أدقمقك اهلل، : وسمحدي٨م قم٤مئِم٦م اعمت٘مدم، وذم أطمد أًمٗم٤مفمف قمٜمد اسمـ ُم٤مضم٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م-2

. (احلدي٨م.. وأدقمقك اًمرمحـ وأدقمقك اًمرطمٞمؿ، وأدقمقك سم٠مؾمامئؽ احلسٜمك ُم٤م قمٚمٛم٧م ُمٜمٝم٤م وُم٤م مل أقمٚمؿ 

اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ذم آي٤مت ُمـ آظمر ؾمقرة ):  ىم٤ملوسمحدي٨م اسمـ قمب٤مس قمـ اًمٜمبل -3

. (اًمرمحـ)اؾمؿ : وُمٜمٝم٤م. [ضٕمٞمػ](احلنم

. خمتص سم٤مهلل قمز وضمؾ، ٓ ضمٞمقز أن يسٛمك سمف همػمه (اًمرمحـ)وٕن اؾمؿ -4

وهذا ُمروي قمـ أيب اًمدرداء واسمـ قمب٤مس ريض اهلل .ذيمره احل٤مومظ ذم اًمٗمتح :رب. رب : سادساًال 

يمام أظمرج اسمـ أيب ؿمٞمب٦م واحل٤ميمؿ سم٢مؾمٜم٤مدهيام إمم هِم٤مم سمـ أيب ُرىَمٞم٦َّم، قمـ أيب اًمدرداء واسمـ قمب٤مس . قمٜمٝمؿ

وأيمثر دقم٤مء إٟمبٞم٤مء إٟمام هق هبذا آؾمؿ، . [صحٞمح أو طمسـ] (رب. اؾمؿ اهلل إيمؼم: رب): أهنام يم٤مٟم٤م ي٘مقٓن

رب إين أقمقذ سمؽ أن أؾم٠مًمؽ ُم٤م ًمٞمس زم سمف ): وىمقل ٟمقح (رسمٜم٤م فمٚمٛمٜم٤م أٟمٗمسٜم٤م)يم٘مقل آدم قمٚمٞمف اًمسالم 

 ..(قمٚمؿ

: مناقشة األدلة، وبيان الراجح بأدلته
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 واًمتل ذيمرٟم٤مه٤م آٟمٗم٤ًم اًمدًٓم٦م قمغم صمبقت آؾمؿ ئمٝمر ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اًمقاردة قمـ اًمٜمبل 

 وإن يم٤من ذم سمٕمض ـمرىمٝم٤م – يمام شم٘مدم –وهل سمٛمجٛمققمٝم٤م شم٘مقم هب٤م احلج٦م . إقمٔمؿ هلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم

. وًمذًمؽ صححٝم٤م سمٕمض إئٛم٦م اعمٕمتؼميـ. يشء ُمـ اًمْمٕمػ، إٓ أهن٤م جيؼم سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم يمام شم٘مدم

. وىمد شم٘مدُم٧م اإلضم٤مسم٦م قمغم أدًم٦م ٟمٗم٤مة آؾمؿ إقمٔمؿ سمام يٖمٜمل قمـ اإلقم٤مدة

: مناقشة أدلة القائلني بين اهلل تعاىل خص به بعض خلقه

وأُم٤م ىمقل اًم٘م٤مئٚملم سم٠من هذا آؾمؿ إٟمام خيتص اهلل شمٕم٤ممم سمف سمٕمض ظمٚم٘مف ُمـ إٟمبٞم٤مء، أو إوًمٞم٤مء 

ومال -  يمام شم٘مدم  –ومٝمذا اًمٙمالم ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف، وُم٤م ذيمروه ُمـ أدًم٦م ومٝمل سملم ضٕمٞمػ ضمدًا، وُمقضقع 

ُمـ قمٛمؾ قمٛماًل ًمٞمس ع ): وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ومال اقمتب٤مر ًمف، وطمسبٜم٤م ذم رده ىمقل اًمٜمبل . شم٘مقم هب٤م طمج٦م

. [ُمسٚمؿ] (ًمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد

  :مناقشة أدلة القائلني بتحديده

أُم٤م ىمقل اًم٘م٤مئٚملم سمتٕمٞملم آؾمؿ إقمٔمؿ، وم٘مد اظمتٚمٗمقا ذم حتديده وشمٕمٞمٞمٜمف اظمتالوم٤ًم يمبػمًا يمام شم٘مدم، وهذا 

ويمؾ ُم٤م ذيمروه ُمـ أدًم٦م قمغم . آظمتالف راضمع إمم قمدم ُصاطم٦م إدًم٦م اًمقاردة ذم شمٕمٞملم آؾمؿ إقمٔمؿ

اًمتٕمٞملم إُم٤م أن شمٙمقن أدًم٦م قم٤مُم٦م همػم ُصحي٦م، وذم دًٓمتٝم٤م قمغم اعمس٠مًم٦م ٟمٔمر، أو أدًم٦م ضٕمٞمٗم٦م ٓ شم٘مقم هب٤م 

. طمج٦م

وشم٘مدم أن أصح إدًم٦م اًمتل يٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمس٠مًم٦م شمٕمٞملم آؾمؿ إقمٔمؿ هل إطم٤مدي٨م 

إرسمٕم٦م اعمذيمقرة هٜم٤مك، وهل طمدي٨م سمريدة، وطمدي٨م أٟمس، وطمدي٨م أؾمامء سمٜم٧م يزيد، وطمدي٨م أيب 

. أُم٤مُم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أمجٕملم، قمغم ضٕمػ ذم سمٕمض ـمرىمٝم٤م يمام شم٘مدم

وقمٚمٞمف ومجٛمٞمع إىمقال اًمقاردة ذم شمٕمٞملم آؾمؿ إقمٔمؿ واًمتل شم٘مدم ذيمر أمهٝم٤م ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م أدًم٦م 

.  ُصحي٦م ىم٤مـمٕم٦م ًمٚمٜمزاع ذم اعمس٠مًم٦م

: (اهلل)مناقشة أدلة القائلني بين االسم األعظم لفظ اجلاللة 

. أُم٤م آؾمتدٓل سم٠من ًمٗمظ اجلالًم٦م هق آؾمؿ اعمِمؽمك سملم مجٞمع إطم٤مدي٨م اًمقاردة: ومٗمٞمف ٟمٔمر-1

 أن آؾمؿ إقمٔمؿ ومٞمٝم٤م، وُمـ ذًمؽ طمدي٨م أؾمامء سمٜم٧م ومٚمؿ يرد ذم مجٞمع اًمٜمّمقص اًمتل ذيمر اًمٜمبل 

. يزيد اعمت٘مدم
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 –وأُم٤م آؾمتدٓل سم٠مٟمف اعم٠مصمقر قمـ اًمسٚمػ رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ومٚمؿ ي١مصمر قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م -2

 (احلل اًم٘مٞمقم):  إٓ قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام، وىمد أصمر قمٜمف همػمه ُمثؾ–ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف 

واعمٕمروف أن اسمـ قمب٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم . (ـمس)و  (طمؿ)و  (أمل): يمام شم٘مدم وُمثؾ (رب رب ): وُمثؾ

. قمٜمٝمام يم٤من ي٠مظمذ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب

وأُم٤م آؾمتدٓل  سم٤مخلّم٤مئص واعمزاي٤م اًمتل متٞمز هب٤م ًمٗمظ اجلالًم٦م، ومال ؿمؽ أن هذه اعمزاي٤م -3

واخلّم٤مئص صحٞمح٦م، وشمدل قمغم رشف هذا آؾمؿ، ًمٙمـ ٓ يٚمزم ُمـ ذًمؽ أهن٤م شمدل قمغم أٟمف آؾمؿ 

. إقمٔمؿ اعمٕمٜمل ذم هذه إطم٤مدي٨م

: (احلي القووم)مناقشة أدلة القائلني بيىه 

وحتديد .  أـمٚمؼ ومل حيدد أي٤متأُم٤م اؾمتدٓهلؿ سمحدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ومٗمٞمف ٟمٔمر: ٕن اًمٜمبل -1

، إٟمام هق اضمتٝم٤مد ُمـ سمٕمض اًمرواة يمام ًمٞمس ُمـ ىمقل اًمٜمبل  (احلل اًم٘مٞمقم)أي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م اؾمؿ 

: صمؿ إن هذا آضمتٝم٤مد ُمٜمٝمؿ رمحٝمؿ اهلل همػم ُمسٚمَّؿ ُٕمقر، ُمٜمٝم٤م. ُصطمقا هؿ سمذًمؽ يمام شم٘مدم

احلل )  ًمٙم٤من اؾمؿ  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  چ : هق آي٦م (ـمف)ًمق ؾمٚمَّٛمٜم٤م سم٠من ُم٤م ذم ؾمقرة - أ

. همػم وارد ذم طمدي٨م سمريدة، ُمع أٟمف أصح إطم٤مدي٨م يمام شم٘مدم (اًم٘مٞمقم

أُم٤م آؾمتدٓل سمحدي٨م أٟمس وم٤محلدي٨م ذيمر مجٚم٦م ُمـ إؾمامء احلسٜمك ومل حيدد واطمدًا ُمٜمٝم٤م، -2

ل سمال دًمٞمؾ (احلل اًم٘مٞمقم)ومتحديده سم٠مٟمف  .  شَمَ٘مقُّ

ومٝمذا  (ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم سمرمحتؽ أؾمتٖمٞم٨م):  يم٤من إذا يمرسمف أُمر ىم٤ملأُم٤م آؾمتدٓل سم٠من اًمٜمبل -3

. ًمٞمس ومٞمف ُم٤م يدل قمغم أٟمف هق آؾمؿ إقمٔمؿ اعم٘مّمقد ذم شمٚمؽ إطم٤مدي٨م

وآؾمتدٓل سمخّم٤مئص هذيـ آؾمٛملم يرد قمٚمٞمٝمام ُم٤م ورد قمغم ظمّم٤مئص ًمٗمظ اجلالًم٦م يمام -4

. شم٘مدم

: مناقشة أدلة األقوال األخر

أُم٤م أدًم٦م سم٘مٞم٦م إىمقال إظمر وم٠ميمثره٤م ضٕمٞمػ ٓ شم٘مقم سمف طمج٦م يمام شم٘مدم، وُم٤م صح ُمٜمٝم٤م وم٢مٟمف ٓ يدل قمغم  

. واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ويرد قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م يرد قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ أدًم٦م. اعم٘مّمقد

: القول الراجح وأدلة الرتجوح

 هق أن اجلزم سمتحديد آؾمؿ إقمٔمؿ وشمٕمٞمٞمٜمف قمغم وضمف – واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ –وم٤مًمذي يؽمضمح قمٜمدي  
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ىمٓمٕمل ُمـ إُمقر اعمتٕمذرة ٕن اًمٕمٚمؿ سمف ُمـ إُمقر اعمقىمقوم٦م قمغم اًمقطمل اًمساموي ٓ جم٤مل ًمالضمتٝم٤مد 

وُم٤م روي .  ذم هذا اعمقضقع ُم٤م يٛمٙمـ آطمتج٤مج سمف ًمٞمس ُصحي٤ًم ذم شمٕمٞمٞمٜمفومٞمف، وُم٤م ورد قمـ اًمٜمبل 

. قمٛمـ شم٘مدم ُمـ اًمٕمٚمامء ذم حتديده إٟمام هق اضمتٝم٤مد ُمٜمٝمؿ ذم ومٝمؿ هذه اًمٜمّمقص اًمقاردة

 ذم هذا اعمقضقع إٓ إطم٤مدي٨م وطمٞم٨م شمبلم زم أٟمف مل يّمح ُمـ إدًم٦م اًمقاردة قمـ اعمّمٓمٗمك 

ومٝمل مجٞمٕم٤ًم مل حتدد آؾمؿ إقمٔمؿ سمٕمٞمٜمف، وإٟمام . إرسمٕم٦م اعمذيمقرة آٟمٗم٤ًم قمغم ضٕمػ ذم سمٕمض ـمرىمٝم٤م

: ضم٤مءت قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

طمدي٨م سمريدة أورد مجٚم٦م ُمـ اًمثٜم٤مء قمغم اهلل سم٤مًمتقطمٞمد، وسمٕمض إؾمامء احلسٜمك، وشمٜمزيف اخل٤مًمؼ -1

. قمـ اًمقاًمد واًمقًمد واًمٙمػء

. طمدي٨م أٟمس أورد مجٚم٦م ُمـ احلٛمد هلل واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف سمبٕمض أؾمامئف احلسٜمك-2

اؿمتٛمٚم٧م أي٦م إومم قمغم . طمدي٨م أؾمامء ذيمر أٟمف ذم آيتلم ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة وآل قمٛمران-3

اًمتقطمٞمد وٟمٗمل اًمنمك، وقمغم إصمب٤مت سمٕمض إؾمامء احلسٜمك، واؿمتٛمٚم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم اًمتقطمٞمد أيْم٤ًم، 

. وإصمب٤مت سمٕمض إؾمامء احلسٜمك همػم اعمذيمقرة ذم أي٤مت اًمس٤مسم٘م٦م

أُم٤م طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م وم٘مد وؾمع جم٤مل حتري هذا آؾمؿ، ومبلم أٟمف ذم ؾمقر ُمـ اًم٘مرآن صمالث، ذم -4

. اًمب٘مرة وآل قمٛمران وـمف

ًمٗمظ اجلالًم٦م )ومجٚم٦م إؾمامء اعمٗمردة واإلض٤مومٞم٦م اًمتل وردت ذم أطم٤مدي٨م سمريدة وأٟمس وأؾمامء هل 

، إطمد، اًمّمٛمد، اعمٜم٤من، سمديع اًمسٛمقات وإرض، ذو اجلالل واإليمرام، احلل، اًم٘مٞمقم، اًمرمحـ، (اهلل)

سمدل ًمٗمظ اجلالًم٦م  (أٟم٧م)إض٤موم٦م إمم يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ٓ إًمف إٓ اهلل ضم٤مءت سمْمٛمػم اعمخ٤مـم٥م ُمرة . اًمرطمٞمؿ

. ُمرة أظمرى (هق)وسمْمٛمػم اًمٖم٤مئ٥م 

. أُم٤م طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ومٝمق قم٤مم همػم حمدد

وًمٞمس سملم إطم٤مدي٨م إرسمٕم٦م اؾمؿ ُمٗمرد أو ُمريم٥م ُمِمؽمك سمٞمٜمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم، طمتك ًمٗمظ اجلالًم٦م، قمغم ُم٤م 

. ومدل ذًمؽ قمغم صٕمقسم٦م اجلزم سمتحديده قمغم وضمف اًمتٕمٞملم. شم٘مدم

 أن حتديد هذا آؾمؿ قمغم وضمف اًم٘مٓمع همػم ُمتٞمرسوىمد –واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ –وقمٚمٞمف، وم٤مًمذي ئمٝمر زم 

 أهؿ ظمّم٤مئّمف وسمٕمض ُمقاـمـ وضمقده، وأُم٤ميمـ حتريف أظمٗم٤مه اهلل شمٕم٤ممم قمٜم٤م سمٕمد أن سَملمَّ ًمٜم٤م اًمرؾمقل 
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ًمٜمجتٝمد ذم اًمثٜم٤مء قمغم اهلل شمٕم٤ممم واًمٚمٝم٩م سم٠مؾمامئف قمز وضمؾ واًمتقؾمؾ إًمٞمف سم٠ميمؼم ىمدر ممٙمـ ُمـ أؾمامئف 

. احلسٜمك ظم٤مص٦م ذات اًمنمف واًمٗمْمؾ، ًمٕمٚمٜم٤م ٟمٔمٗمر سمدقمقة هلل شمٕم٤ممم هبذا آؾمؿ ومتتح٘مؼ اإلضم٤مسم٦م

: ومم٤م يدل قمغم ُم٤م شم٘مدم

. أن اًمٕمٚمؿ هبذا آؾمؿ شمقىمٞمٗمل، ٓ جم٤مل ًمالضمتٝم٤مد أو اًمتج٤مرب ذم حتديده-1

. أن اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م اًمقاردة مل حتدد هذا آؾمؿ قمغم وضمف اًمتٕمٞملم يمام شم٘مدم-2

. أن هذه اًمٜمّمقص مل يرد سمٞمٜمٝم٤م اؾمؿ ُمِمؽمك ُمٗمرد أو ُمريم٥م-3

أن احلٙمٛم٦م ذم إظمٗم٤مئف ٓ شمبٕمد أن شمٙمقن ُمثؾ احلٙمٛم٦م ذم إظمٗم٤مء حتديد اًمتسٕم٦م واًمتسٕملم اؾماًم -4

اًمتل ُمـ أطمّم٤مه٤م دظمؾ اجلٜم٦م ًمٞمجتٝمد اًمٕمبد ذم اًمثٜم٤مء قمغم اهلل واًمٚمٝم٩م سم٠ميمؼم ىمدر ممٙمـ ُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم 

اعمبثقصم٦م ذم اًم٘مرآن واًمسٜم٦م، وُم٤م ورد ُمـ حتديد هل٤م إٟمام هق اضمتٝم٤مد ُمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء، وًمٞمس هق ُمـ يمالم 

. اًمٜمبل 

أن اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ىمد أظمٗمك قمغم وضمف اًمتحديد سمٕمض اًمس٤مقم٤مت واًمٚمٞم٤مزم اًمتل دم٤مب ومٞمٝم٤م -5

وًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وذًمؽ واهلل أقمٚمؿ حلٗمز  اًمدقمقة سمٕمد أن أوضح ظمّم٤مئّمٝم٤م وُمقاـمـ حترهي٤م، يمس٤مقم٦م اجلٛمٕم٦م

ومال يبٕمد أن يٙمقن إظمٗم٤مء آؾمؿ . اهلٛمؿ قمغم آضمتٝم٤مد ذم اًمٕمب٤مدة واًمدقم٤مء ذم هذه إوىم٤مف اًمٗم٤مضٚم٦م

. إقمٔمؿ ُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ

ومم٤م يدل قمغم ظمٗم٤مء آؾمؿ إقمٔمؿ ىمٚم٦م أصم٤مر اًمقاردة قمـ اًمسٚمػ رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم هذا -6

. اعمقضقع

 : تنبوه مهم

وقال ربكم ادعوين أستجب ): وعد اهلل تعاىل باإلجابة دن دعاه، قال تعاىل

وإذا سيلك عبادي عني فٌين قريب أجوب دعوة الداع إذا دعان : ) وقال تعاىل [60غافر](لكم

 واهلل ال خيلف ،وهذا وعد مًكد [186البقرة  ](فلوستجووا يل ولوًمنوا يب لعلهم يرشدون

 :ومن تلك الرشوطادوعاد، وتتحقق اإلجابة عند توفر رشوصها واىتفاء مواىعها، 

. حتقوق التوحود- 1

. صدق التوجه واإلخالص يف الدعاء- 2
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. عدم االعتداء يف الدعاء كسًال العبد اهلل ما ال جيوز له أن يسيله- 3

. عدم التلبس باحلرام- 4

..". يستجاب ألحدكم ما مل يعجل: "عدم االستعجال، حلديث- 5

اللهم إن : إذا دعا أحدكم فلوعزم ادسيلة وال يقولن: " عدم تعلوق الدعاء بادشوئة، حلديث- 6

..". شئت فيعطني

 ولوعلم الداعي دعاء مسيلٍة أن اإلجابة ادوعود هبا متنوعة فقد يتحقق عنُي ادطلوب وقد •

. يتحقق غره

.  أما دعاء الثناء فُوثاب ادُثني عذ ثنائه عذ اهلل تعاىل•

 :وإجابة الدعاء ترجع إىل األسباب اآلتوة أو بعضها •

. الوسولة، وخر وسولة الثناء عذ اهلل بيسامئه احلسنى وصفاته العذ- 1

. حالة الداعي،كادضطر وادظلوم- 2

. ، وساعة اجلمعة.زمان الدعاء، كثلث اللول اآلخر من كل لولة- 3

. مكان الدعاء، كادساجد وادشاعر- 4

 :وأكمل الدعاء وأمته ما اشتمل عذ أمور ثالثة •

بوان حال ادسئول، وهو أن يسيل اهلل بيسامئه وصفاته، ويتوسل إلوه ويبني كامل عظمته - 1

. وغناه تعاىل

أىا العبد الفقر : بوان حال السائل بين يتوسل إىل اهلل بضعفه وعجزه وحاجته، فوقول مثال- 2

. ادسكني البائس

. بوان احلاجة وادطلوب، وهو الدعاء الطلبي- 3
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فٌذا مجع الدعاء األمور الثالثة كان أكمل، وهذه عامة أدعوة النبي : " قال ابن القوم، رمحه اهلل

. "صذ اهلل علوه وسلم

 

. وصذ اهلل وسلم عذ ىبونا حممد وعذ آله وصحبه أمجعني
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