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الذي خلقك من عدم وأنعم عليك مبا ال حصر له   ومن أشرف العلوم ما عرفك بربك  شرف العلم بشرف املعلوم
 ...من النعم

العلم   العلوم اليت تعرفك ابهلل جل يف عاله وتعاىل يف مساه  العلى، وهذا وأييت يف مقدمة  أبمسائه احلسىن وصفاته 
 كما يقول العلماء شرف العلم يظهر من ثالثة وجوه:، فهأحد أوجه شرف 

 موضوعه، غرضه واحلاجة إليه.
 العلوم من الوجوه الثالثة: إذا نظران إىل العلم أبمساء هللا سبحانه وصفاته وجدانه من أشرفف

 .فموضوعه أمساء البارئ سبحانه وصفاته  -
 وصفات عليا ونعوت جالل ومجال...وغرضه العلم ابهلل ومبا له من أمساء حسىن  -
وبنعوته    - سبحانه  به  العلم  دون  وميجد  عليه  ويثىن  وحيمد  يعبد  إله  يتصور  فال  إليه  للحاجة  ابلنسبة  أما 

برب  ..وصفاته. العلم  لضرورة  الكتاب  يف  غريها  من  بكثري  أكثر  والصفات  األمساء  اآلايت يف ابب  كانت  ولذا 
 األرابب...

وصفات هللا  أمساء  ذكر  من  فيه  "والقرآن  اإلسالم:  شيخ  والشرب  يقول  األكل  ذكر  من  فيه  مما  أكثر  وأفعاله،  ه 
والنكاح يف اجلنة، واآلايت املتضمنة لذكر أمساء هللا وصفاته أعظم قدرا من آايت املعاد، فأعظم آية يف القرآن آية 

. (2)."(1) املتضمنة لذلك.. وأعظم سورة أم القرآن الكرسي

تعاىل:  هللا  رمحه  السعدي  العالمة  األمران    "يقول  وعبادته-وهذان  معرفته  اخللق    -(3) ومها  هللا  خلق  اللذان  مها 
دنيوية  وسعادة  وصالح،  وفالح  خري  كل  إىل  املوصالن  ومها  لعباده،  تعاىل  منه  املقصودة  الغاية  ومها  ألجلهما، 

اللذان إن فاات، فات كل  ، ومها أشرف اللذات على اإلطالق، ومها  (4)مها أشرف عطااي الكرمي لعباده و وأخروية،  
 . (5)"خري، وحضر كل شر.

 مع اسم )احلي(.  ..ومع اسم آخر من أمساء هللا تعاىل يف هذه السلسلة املباركة

 هذه السلسلة، ستتم دراسة هذا االسم الكرمي يف النقاط التالية:ووفقا للمنهج املتبع يف  
 وروده يف الكتاب والسنة. -

: ".. ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد".."احلمد هلل رب -مرفوعا-( فعن أيب سعيد بن املعلى رضي هللا عنه   1)
 العاملني هي السبع املثاين والقرآمن العظيم الذي أوتيته" البخاري وغريه.

 ( كتاب "درء تعارض العقل والنقل". 2)
 ( وال شك أن املعرفة مقدمة، إذ ال يتصور عبادة من ال نعرفه وهذا يبني عظم شأن العلم أبمساء هللا تعاىل وصفاته سبحانه. 3)
 أصح وهللا أعلم.  املثبتة"، وقد رأيت أن العبارة ومها اللذان مها أشرف عطااي الكرمي لعبادهيف األصل:" ( 4)
 . 741( تيسري الرمحن:  5)
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 يف اللغة.  معناه -
 يف حق البارئ سبحانه. معناه -
 . احلسىنمن معرفة أمساء هللا   األسىن املقصدو  القصوى الغاية، وهو آاثر اإلميان به -

 
 ورود اسم احلي يف الكتاب والسنة: -1
 من الكتاب: -أ

ُ الا إِلاها ِإاله ُهوا احلحايُّ الحقايُّوُم الا "يقول هللا تعاىل:  -  . -255البقرة:-."َتاحُخُذُه ِسناٌة واالا ن اوحٌم لاُه ماا يف السهمااوااتِ اَّلله
ُ الا إِلاها ِإاله ُهوا احلحايُّ الحقايُّوُم )1امل ) ":ويقول جل جالله -  . -عمرانال  -"(2( اَّلله
تعاىل ذكره:    - واسابِ حح  "ويقول  ُوُت  ميا الا  الهِذي  احلحايِ   عالاى  )وات اواكهلح  ِعبااِدِه خاِبريًا  ِبُذنُوِب  ِبِه  واكافاى  ِدِه  -"(58ِِبامح

 .-الفرقان
ُد َّللِِه رابِ  الحعاالاِمنيا  " ويقول جل يف عاله وتعاىل يف مساه:    - ينا احلحامح ُهوا احلحايُّ الا إِلاها ِإاله ُهوا فاادحُعوُه ُُمحِلِصنيا لاُه الدِ 
(65)"- . 
 

 من السنة: -ب
اللهم لك أسلمت وبك أمنت   :" أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقولرضي هللا عنهما  عن ابن عباس    -

ال إله إال أنت أن تضلين أنت احلي الذي ال   ،وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إين أعوذ بعزتك
 .-مسلم-."ميوت واجلن واإلنس ميوتون

 
أستغفر هللا الذي ال إله إال    قال:من    "هللا عليهم عن النيب صلى هللا عليه وسلم:وعن مجع من الصحابة رضوان    -

 .(6)".و إن كان فارا من الزحف هغفر لهو احلي القيوم و أتوب إليه 
من قال حني    "  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   :قال  ،عن جده  ،عن أبيه  ،عن سامل بن عبد هللا بن عمرو   -

ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري كله   :يدخل السوق 
 . (7)"وهو على كل شيء قدير كتب هللا له ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألف سيئة وبىن له بيتا يف اجلنة

  

 

 .1358أيب داود: صحيح (  6)
 . 2726رواه ابن ماجة والرتمذي وحسنه األلباين، انظر صحيح الرتمذي حديث رقم: ( 7)
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 معىن )احلي( يف اللغة: -2
 

عاٌل من احلاياة وتقول حماح   ...) حيا ( احلاياُة نقيض املوت  سان:"لجاء يف ال يا مافح احح
حاِييوامل

ا
ايت واجلمع امل   ...يايا ومما

ت از  وقوله  ً ي اهح ياء واحلايُّ كل متكلم انطق واحليُّ من النبات ما كان طاراي  واحلايُّ من كل شيء نقيُض امليت واجلمع أاحح
ياءُ "تعاىل   توي األاحح ياُء ،  فسره ثعلب فقال احلايُّ هو املسلم وامليت هو الكافر  " وال األامحواتُ وما ياسح قال الزجاج األاحح

عرون"املؤمنون واألاموات الكافرون قال ودليل ذلك قوله   وكذلك قوله ليُ نحِذرا من كان    " أامواٌت غرُي أاحياء وما ياشح
ي اً أاي من كان مؤمناً وكان ي اعحِقُل ما ُُياطب به فإن الكافر كامليت  .(8)"حا

ياا مفعل من احلياة تقول حمياي   :] حيا [ ح ي اويف ُمتار الصحاح:" احح
احلايااُة ضد املوت و احلايُّ ضد امليت و امل

يااِء العرب و أحح   .(9)".يااُه هللا فاحاِييا و حايه أيضا واإلدغام أكثروممايت و احلايُّ واحد أحح
مقاييسه:"   تعاىل يف  فارس رمحه هللا  ابن  اوحت،  قال 

امل أحدمها ِخالف  املعتل أصالن:  والياء واحلرف  احلاء  )حي( 
 واآلخر االستحياء الذي ]هو[ ِضدُّ الوقاحة.

حُمحي  به حياةا األرض. ويقال انقٌة  املطُر حياً ألن  ن. ويسمهى  اوااتا
املوت وامل فاحلياة واحلاياوان، وهو ِضدُّ  فأم ا األو ل 

ا حايهةا الن باِت غاضهة. َتا ُتها، إذا وجادح  .(10).".وحُمحِيياٌة: ال يكاُد ميوت هلا ولد. وتقول: أتيُت األرضا فأحيي ح
احلياة اليت يوصف هبا الباري فإنه إذا قيل فيه تعاىل هو حي فمعناه ال تعاىل يف مفرداته:"    يقول الراغب رمحه هللا

يصح عليه املوت وليس ذلك إال هلل عز وجل. واحلياة ابعتبار الدنيا واآلخرة ضرابن احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة، 
الدنيا    ﴿  قال عز وجل   وقال    ﴾اشرتوا احلياة الدنيا ابآلخرة    ﴿    :وقال عز وجل  ﴾ فأما من طغى وآثر احلياة 

ورضوا ابحلياة الدنيا واطمأنوا   ﴿    :أي األعراض الدنيوية وقال  ﴾وما احلياة الدنيا يف اآلخرة إال متاع    ﴿    :تعاىل
تعاىل  ﴾هبا   الناس على حياة    ﴿    :وقوله  الدنيا  ﴾ولتجدهنم أحرص  قال    ﴿    :وقوله عز وجل  ،أي حياة  وإذ 

وقوله    . كان يطلب أن يريه احلياة األخروية املعراة عن شوائب اآلفات الدنيوية   ﴾حتيي املوتى  إبراهيم رب أرين كيف
القتل فيكون يف ذلك حياة  أي يرتدع ابلقصاص من يريد اإلقدام على    ﴾ولكم يف القصاص حياة    ﴿    :عز وجل

 .(11) ..."الكأي من جناها من اهل ﴾ ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا  ﴿  وجل:وقال عز   .النا
  

 

 . 14/211( لسان العرب:  8)
 . 167ُمتار الصحاح: ( 9)
 .2/122( معجم مقاييس اللغة: 10)
 .139( املفردات يف غريب القرآن: 11)
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 ( يف حق هللا تعاىل:احلي) معىن  -3
 

"احلي" فإنه يعين: الذي له احلياة الدائمة، والبقاء الذي ال أول له    أما قوله:  "  يقول اإلمام الطربي رمحه هللا تعاىل:
ينقطع ابنقطاع  فلحياته أول حمدود، وآخر ممدود،    ِبد، وال آخر له أبمد، إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا

 .(12) ".أمدها، وينقضي ابنقضاء غايتها
، ويبيد كلُّ من    (13)احلي الذي ال ميوت وال يبيد، كما ميوت كل من اختذ"  وقال يف موضع آخر: من دونه رابا

من دونه إهلًا. واحتج على خلقه أبن من كان يبيد فيزول وميوت فيفىن، فال يكون إهلًا يستوجب أن يعبد  (14)ادعى
وأن  اإلله، هو الدائم الذي ال ميوت وال يبيد وال يفىن، وذلك هللا الذي ال إله   ، دون اإلله الذي ال يبيد وال ميوت

 .(15)"إال هو.
احلي الذي ال ميوت واإلنس واجلن ميوتون، وكذلك املالئكة ومحلة العرش،   تعاىل:"يقول احلافظ ابن كثري رمحه هللا  

 . (16)"وينفرد الواحد األحد القهار ابلدميومة والبقاء، فيكون آخًرا كما كان أوال.
 .(17)"هو احلي أزال وأبًدا، مل يزل وال يزال وقال يف موضع آخر:"

فاحلي من له احلياة العظيمة الكاملة املستلزمة جلميع الصفات اليت ال تتم  "  يقول العالمة السعدي رمحه هللا تعاىل:"
 .(18) ."وال تكمل احلياة إال هبا كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي ال يرام

السمع والبصر،    ﴾احلحايُّ    ﴿  وقال يف موضع آخر:" الكاملة، من  له مجيع معاين احلياة  والقدرة، واإلرادة، الذي 
 .(19)".وغريها، والصفات الذاتية

 . (20)"احلي يفيد دوام الوجود وهللا تعاىل مل يزل موجودا وال يزال موجودا يقول اإلمام الزجاج:"
هو الفعال الدراك حىت إن من ال فعل له أصال وال إدراك فهو ميت   :احلي   يقول اإلمام الغزايل رمحه هللا تعاىل:"

فاحلي الكامل املطلق هو    ،وأقل درجات اإلدراك أن يشعر املدرك بنفسه فما ال يشعر بنفسه فهو اجلماد وامليت
ه الذي يندرج مجيع املدركات حتت إدراكه ومجيع املوجودات حتت فعله حىت ال يشذ عن علمه مدرك وال عن فعل 

 

 . 387-5/386جامع البيان يف َتويل القرآن:  ( 12)
 ( ابلبناء للمجهول.  13)
 ( ابلبناء للمجهول.  14)
 . 6/157( جامع البيان يف َتويل القرآن:  15)
 . 2/177( تفسري ابن كثري: 16)
 . 7/156تفسري ابن كثري: ( 17)
 . 121( تيسري الرمحن: 18)
 . 953( تيسري الرمحن: 19)
 . 56تفسري أمساء هللا احلسىن للزجاج: ( 20)
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فحياته بقدر إدراكه وفعله وكل ذلك حمصور يف قلة    مفعول وذلك هللا عز و جل فهو احلي املطلق وكل حي سواه
واإلنس  املالئكة  مراتب  يف  إليه  اإلشارة  سبقت  كما  تفاوَتم  بقدر  فمراتبهم  فيه  يتفاوتون  األحياء  إن  مث 

 . (21) ."والبهائم
، (22) اسم من أمسائه سبحانه مسى به نفسه وهو من صفات الذات  (احلي)اإلمام القرطيب رمحه هللا تعاىل:"    يقول 

 . (23) ..."ياة من ذاته لذاته إال هللا وحدهوليس يف الوجود موجود له ح
تعاىل: هو الذي مل يزل موجودا وابحلياة موصوفا، مل ل اإلمام اخلطايب رمحه هللا تعاىل:" احلي من صفات هللا  يقو 

حتدث له احلياة بعد موت، وال يعرتضه املوت بعد احلياة، وسائر األحياء يعتورهم املوت أو العدم يف أحد طريف 
هاهُ احلياة أو فيهما معا، و) اِلٌك ِإاله واجح ٍء ها  .(24)"(ُكلُّ شايح

ياة موصوفا فاحلياة له  حلي يف صفة هللا عز وجل هو الذي مل يزل موجودا وابحلاوقال اإلمام البيهقي رمحه هللا تعاىل:"
 . (25)."هيذات  صفة قائمة

حياته حياة مل يسبقها عدم وال يلحقها زوال فهو    عثيمني رمحه هللا تعاىل:" احلي: الكامل يفال  يقول العالمة ابن
 .(26) ."احلي الذي ال ميوت وهو الباقي وكل من عليها فان

 يقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل يف نونيته: 
 .(27) .. ذو رمحة وإرادة وحنان.حي مريد قادر متكلم

حي متصف ابحلياة الكاملة الالزمة لذاته أزال وأبدا، فلم يسبقها عدم، وال   "هللا  يقول العالمة اهلراس يف شرحه:
يلحقها فناء، ومجيع صفات الكمال الذاتية ترجع إىل صفة احلياة اليت تعترب شرطا فيها كلها، فإنه ال يصح اتصافه 

 .(28)بشيء منها إال كان حيا، ويكون كمال حياته مستوجبا لكمال هذه الصفات"
  

 

 . 131املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء هللا احلسىن: ( 21)
 ( وصفة الذات هي اليت ال تنفك عنها، فاهلل تعاىل ال تنفك احلياة عن ذاته، فهو احلي أوال آخرا، أزال أبدا.  22)
 . 301األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن: ( 23)
 .357نقال من النهج األمسى: -80شأن الدعاء:  ( 24)
 .62وأصحاب احلديث:عتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف ( اال 25)
 ( تفسري أمساء هللا احلسىن للعالمة حممد بن صاحل العثيمني.  26)
 . 203:نتصار للفرقة الناجيةالكافية الشافية يف اال القصيدة النونية املسماة ( 27)
 . 2/451شرح القصيدة النونية املسماة:  ( 28)
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 اإلميان ابسم هللا تعاىل )احلي(:  آاثرمن  -4
 

وعلى صفة احلياة داللة مطابقة، ويدل على كل منهما داللة تضمن،  اسم احلي يدل على ذات هللا سبحانه    -1
 ويدل على صفات البارئ سبحانه داللة لزوم.

 . (29)هلا" مستلزمةيقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل:" فإن صفة احلياة متضمنة جلميع صفات الكمال 
...وأن اسم ، كالسمع والبصر والعلم والقدرة(30) مجيع صفات الذاتيستلزم  ومن أهل العلم من قال أن اسم احلي  

 .(32)يستلزم مجيع صفات األفعال (31)القيوم
ومهما يكن فإن اسم احلي يدل على كمال احلياة اليت تستلزم كمال الصفات، ِبيث ال يلحقها نقص أبي حال  

 عيب فذلك عني احملال. يعرتيها  وال 
تعاىل احلسىن تدل على صفة احلياة ابللزوم، فال يتصور كمال األمساء    -2 بدون    والصفاتكل أمساء هللا 

 . حياة
إال   فكل اسم من أمساء هللا تعاىل وكل صفة من صفاته إال ويدل لزوما على صفة احلياة، فال ميكن أن يكون قديرا

وال ميكن أن   ، وال ميكن أن يكون عليا إال إذا كان حيا   ، إال إذا كان حيا   عزيزا  قواي   ميكن أن يكون   إذا كان حيا وال 
وال ميكن أن يكون مسيعا بصريا إال إذا    ، أن يكون غنيا إال إذا كان حيا  وال ميكن  يكون عظيما إال إذا كان حيا،

احلياة اليت تضمنها    فجميع أمساء هللا تدل على صفة، وال ميكن أن يكون عفوا كرميا إال إذا كان حيا...كان حيا
 . امسه احلي

فناء  -3 يلحقها  وال  يسبقها عدم  مل  كاملة حيث  حياة   وهذا الوصف ليس إال هلل ،  حياة هللا جل يف عاله 
ُكلُّ مانح   ، ومهما طالت حياته فمآله إىل الفناء، كما قال جل يف عاله:"قد سبقه عدمسبحانه، فكل حي سواه  

 ( فااٍن  )26عالاي حهاا  رااِم  وااإلحِكح ِل  اجلحاالا ُذو  رابِ كا  ُه  واجح واي اب حقاى  تعاىل:"-الرمحن-"(27(  وقال  ِإاله   ،  اِلٌك  ها ٍء  شايح ُكلُّ 
هاهُ   ..الكل يلحقه الفناء ويبقى رب األرض والسماء. .، فاإلنس واجلن واملالئكة والدواب-القصص-"واجح

 ىن وال يزول سبحانه.فهو احلي الذي ال يف
 . (33) )ال ي افحىنا واال ياِبيُد( وصدق اإلمام الطحاوي رمحه هللا تعاىل إذ يقول يف وصف البارئ سبحانه:

 للعقيدة الطحاوية:  يقول اإلمام ابن أيب العز احلنفي رمحه هللا تعاىل يف شرحه
 

 . 204/ 4( زاد املعاد: 29)
 ( صفات الذات هي اليت مل يزل هللا تعاىل وال يزال متصفا هبا وال تتعلق مبشيئته.  30)
 ( وستأيت مدارسة هذا االسم مستقبال إن شاء هللا تعاىل. 31)
 ها.( صفات األفعال هي الصفات املتعلقة مبشيئته سبحانه، إن شاء فعلها وإن شاء مل يفعلها، كالنزول واجمليء واإلحياء واإلماتة وغري  32)
 
 ( العقيدة الطحاوية. 33)
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اناُه وات اعااىلا : ِإق حرااٌر ِبداوااِم ب اقاائِِه  )ال ي افحىنا واال ياِبيُد( ُه ﴿    ﴾ُكلُّ مانح عالاي حهاا فاانٍ ﴿    :قاالا عازه ِمنح قااِئلٍ   ،ُسبححا واي اب حقاى واجح
راامِ رابِ كا  ِل وااإلحِكح  . ﴾ُذو اجلحاالا

يف   ِن  ُمت اقاارابا واالحب ايحُد  ،واالحفانااُء  ِر    الحماعحىنا الذ ِكح يف  ن اُهماا  ب اي ح ُع  لِقاوحلِهِ   لِلتهأحِكيِد،وااجلحامح ٌد  واُمؤاكِ  ُمقار ٌِر  أايحًضا  ِبالا    :واُهوا  داائٌِم 
 .(34)."انحِتهااءٍ 

وامللك واإلنسان ومجيع احليوان وإن كان حيس ويتحرك إبرادة ويسمى حيا    "  يقول اإلمام القرطيب رمحه هللا تعاىل:
تبقى حقيقة   فيموت ونفسه وإن كانت  احلياة  لنفسه وجسمه، ولذلك تسلب عن جسمه  فحياته عرضية غريية 

، خبالف احلي الذي له احلياة الدائمة على احلقيقة أزال وأبدا، وهو هللا  ممكن   ا حياة مؤبدة فتقدير رفع احلياة عنه
 . (35)سبحانه."

، وحياة أهل اجلنة وإن كانت أبدية لكنها ليست وصفا  تعاىلاحلياة األبدية كصفة ذاتية ليست إال هلل    -4
، كما قال تعاىل يف غري  سيكسبهم ذاك اخللود يف اليوم املوعود، فاهلل تعاىل هو الذين  امكتسب   اذاتيا هلم بل وصف

اِلِدينا ِفيهاا أاباًدا موضع:"  . منني يف اجلنة حياة أبدية ابالكتساب، فحياة املؤ (36)"خا
ُوىلا   تعاىل:"قال هللا   األح الحماوحتاةا  ِإاله  الحماوحتا  ِفيهاا  ياُذوُقونا  فيها موت ابلكلية، ولو  ، "-56الدخان: -"الا  أي: ليس 

 . (37)."كان فيها موت يستثىن مل يستثن املوتة األوىل اليت هي املوتة يف الدنيا فتم هلم كل حمبوب مطلوب
، كما صح اخلرب أبمر العزيز الوهاب  (38)الرتاب سيذبح  وجيعلهم رفاات حتتكان يقطع عنهم احلياة  فاملوت الذي   

قال    : قال  ،أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه  ال تنتهي إىل اآلابد، فعن  يد العباد صلى هللا عليه وسلم صالةعن س
يؤتى ابملوت كهيئة كبش أملح فينادي به مناد اي أهل اجلنة فيشرئبون وينظرون    "  :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

مث ينادي مناد اي أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول    ،فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت وكلهم قد رآه
ول اي أهل اجلنة خلود فال موت  هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت وكلهم قد رآه فيذبح بني اجلنة والنار مث يق

وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر وهم يف غفلة وهم ال يؤمنون وأشار بيده   :"واي أهل النار خلود فال موت مث قرأ
 . -متفق عليه-"."إىل الدنيا

 

 .37العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي: شرح ( 34)
 . 302-301األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن: ( 35)
 ذكر ذلك يف مثانية مواضع من القرآن الكرمي.  ( 36)
 . 774( تيسري الرمحن: 37)
 ( بضم الياء.  38)
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ها حياة كاملة يتبعها املوت كانت حياة انقصة، خبالف الدار اآلخرة فاحلياة في  ملا كان احلياة يف هذه الدار الفانيةف
يا احلحاي اوااُن لاوح    تعاىل:"  كما قال  ويعيشون يف نعيم سرمدا،  ألن أهلها حييون دون موت أبدا، ِخراةا هلِا واِإنه الدهارا اآلح

انُوا ي اعحلاُمونا   . -46العنكبوت: -(39)"كا
الراغب رمحه هللا تعاىل يف مفرداته: السرمدي   ﴾احليوانهلي  ﴿  وقد نبه بقوله:  "  يقول اإلمام  أن احليوان احلقيقي 

 . (40) ."يفىن ال ما يبقى مدة مث يفىن الذي ال
وال تعرف   من اآلفات واألسقامالدار    ما يعرتيهم يف هذه  من متام كمال حياة أهل اجلنة أهنم ال يعرتيهم   :فائدة

واألضغان األحقاد  من  شيئا  ميرضون  قلوهبم  ال  هناك  فإهنم  يقلقو ،  حيزنون    ن وال  يغتمون و وال    وال   ال 
ُد َّللِِه الهِذي أاذحهابا عانها احلحازانا ِإنه راب هناا لاغاُفوٌر شاُكوٌر )  ...كما قال تعاىل عنهم:"يتحاسدون ( الهِذي 34واقااُلوا احلحامح

ميااسُّنا  الا  ِلِه  فاضح ِمنح  الحُمقااماِة  داارا  لهناا  )أاحا لُُغوٌب  ا  ِفيها ميااسُّناا  واالا  ناصاٌب  ِفيهاا  احلجاز   -فاطر-"(35ا  عالمة  يقول 
وهذا يشمل كل حزن، فال حزن يعرض هلم بسبب نقص يف مجاهلم، وال يف طعامهم  "  السعدي رمحه هللا تعاىل:

عليه مزيدا، وهو يف تزايد أبد وشراهبم، وال يف لذاَتم وال يف أجسادهم، وال يف دوام لبثهم، فهم يف نعيم ما يرون  
أي: ال تعب يف األبدان وال يف القلب والقوى، وال يف    ﴾ال ميااسُّناا ِفيهاا ناصاٌب واال ميااسُّناا ِفيهاا لُُغوٌب    ﴿    ...اآلابد

م، كثرة التمتع، وهذا يدل على أن اَّلل  تعاىل جيعل أبداهنم يف نشأة كاملة، ويهيئ هلم من أسباب الراحة على الدوا
 ما يكونون هبذه الصفة، ِبيث ال ميسهم نصب وال لغوب، وال هم وال حزن.

ويدل على أهنم ال ينامون يف اجلنة، ألن النوم فائدته زوال التعب، وحصول الراحة به، وأهل اجلنة خبالف ذلك،  
 .(41) "وألنه موت أصغر، وأهل اجلنة ال ميوتون، جعلنا اَّلل  منهم، مبنه وكرمه.

"واحلياة التامة تضاد مجيع األسقام واآلالم، وهلذا ملا كملت حياة أهل اجلنة    ابن القيم رمحه هللا تعاىل:  يقول اإلمام
 .(42)مل يلحقهم هم وال غم وال حزن وال شيء من اآلفات."

البيضاوي رمحه هللا  ، يقول القاضي  (43) "أي: من حسد وبغضاء"،  "وان ازاعحناا ماا يف ُصُدورِِهمح ِمنح ِغل ٍ "  يقول تعاىل:و 
 .(44)".خنرج من قلوهبم أسباب الغل أو نطهرها منه حىت ال يكون بينهم إال التواد" تعاىل:

 

أي: احلياة الكاملة، اليت من لوازمها،   ﴾احليوان﴿  "وأما الدار اآلخرة، فإهنا دار    تعاىل يف تفسريها:يقول العالمة السعدي رمحه هللا    ( 39)
أن تكون أبدان أهلها يف غاية القوة، وقواهم يف غاية الشدة، ألهنا أبدان وقوى خلقت للحياة، وأن يكون موجودا فيها كل ما تكمل به 

القلوب، وشهوات األبدان، من املآكل، واملشارب، واملناكح، وغري ذلك، مما ال عني رأت، وال أذن احلياة، وتتم به اللذات، من مفرحات  
 . 635 :الكرمي الرمحنتيسري ". مسعت، وال خطر على قلب بشر

 . 139 املفردات يف غريب القرآن: ( 40)
 . 689تيسري الرمحن: ( 41)
 . 204/ 4( زاد املعاد: 42)
 . 3/415( تفسري ابن كثري: 43)
 .21( تفسري البيضاوي: 44)
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ال تليق إال ملن كانت له حياة أزلية    ، فالعبودية احلقة بطالن عبادة كل ما سوى احلي الذي ال ميوت سبحانه  -5

، بله  يعود بعدها إىل العدمحياته عدم و   إذ كيف يعقل صرف العبادة ملن كان قبل  أبدية وهذا ليس إال هلل تعاىل،
 وللفطرة. ، فهذه مكابرة للعقل أن تصرف ألصنام ال حياة هلا البتة

مرهوب، وكيف ألحجار وأشجار   وصرف دفع ضر    مرغوب أوحتقيق  فاملفروض أن املعبود ما عبد إال جللب نفع و 
 فسها ودفع الضر عنها بله لغريها. أن َتيت بذلك وليس هلا من احلياة ما ميكنها من نفع ن وكواكب

آبهلة تعلقهم  اإلنكار  أشد  املشركني  على  تعاىل  هللا  أنكر  فقد  نص  لذلك  احلياة  صفة  من  هلا    قال ف  يبليس 
نا ي ُ واالهِذينا يادح   :"سبحانه ُعُرونا أاايه يااٍء واماا ياشح ًئا واُهمح ُُيحلاُقونا * أامحوااٌت غاريحُ أاحح ي ح   ب حعاُثونا ُعونا ِمنح ُدوِن اَّللِه ال ُياحُلُقونا شا

ُُكمح إِلاٌه وااِحدٌ  ميوت صرفوها    ال  للحي الذي  وا العبادة، فأين عقول املشركني الذين بدال من أن يصرف-النحل-"  ِإهلا
 .-سبحانه-رب الربايت فكيف يعبدون من هم أنقص منهم يف صفة احلياة ويرتكوا عبادة  ؟ألموات غري أحياء

ًئا   ال ﴿ وما أحسن ما سطره العالمة عبد الرمحن السعدي رمحه هللا تعاىل يف تفسريه:" ي ح قليال وال كثريا   ﴾ُياحُلُقونا شا
ومع هذا ليس فيهم من أوصاف   ارهم يف إجيادهم إىل هللا تعاىل؟فكيف ُيلقون شيئا مع افتق  ﴾واُهمح ُُيحلاُقونا    ﴿  

يااٍء  ﴿ الكمال شيء ال علم، وال غريه  فال تسمع وال تبصر وال تعقل شيئا، أفتتخذ هذه آهلة من   ﴾ أامحوااٌت غاريحُ أاحح
بني  د وسووا  فسادا،  األشياء  أظهر  يف  وأفسدها، حيث ضلت  أضلها  ما  املشركني  لعقول  فتبا  العاملني،  رب  ون 

الناقص من مجيع الوجوه فال أوصاف كمال، وال شيء من األفعال، وبني الكامل من مجيع الوجوه الذي له كل 
شياء والقدرة العامة والرمحة الواسعة اليت صفة كمال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فله العلم احمليط بكل األ

مألت مجيع العوامل، واحلمد واجملد والكربايء والعظمة، اليت ال يقدر أحد من اخللق أن حييط ببعض أوصافه، وهلذا 
ُُكمح إِلاٌه وااِحٌد  ﴿ قال:  .(45) "وهو هللا األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يكن له كفوا أحد. ﴾ِإهلا

ُم واإِلايحهِ   تعاىل:"وقال   كح ُه لاُه احلُح ها اِلٌك ِإاله واجح ٍء ها ًا آخارا الا إِلاها ِإاله ُهوا ُكلُّ شايح -"(88تُ رحجاُعونا )  واالا تادحُع ماعا اَّللِه ِإهلا
 .-القصص

ًا)إكلمة ِ  أدىن صفات  ( نكرة يف سياق النهي فتعم، فكل ما عبد من دون هللا سبحانه فعبادته ابطلة ألنه ليس له  هلا
بعد حياته إن كانت له حياة   يصرياإلله ويف مقدمتها احلياة الكاملة، إذ كيف يدعى ويعبد من مصريه إىل اهلالك و 

 .إىل املوت والفوات
وإذا كان كل شيء هالكا مضمحال فعبادة اهلالك الباطل ابطلة ببطالن    يقول العالمة السعدي رمحه هللا تعاىل:"

 .(46) "غايتها، وفساد هنايتها.

 

 . 437( تيسري الرمحن: 45)
 . 625( تيسري الرمحن: 46)
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الحعاالاِمنيا   ويقول جل يف عاله وتعاىل يف مساه:" ُد َّللِِه رابِ   ينا احلحامح الدِ  لاُه  ُُمحِلِصنيا  فاادحُعوُه  ُهوا  ِإاله  إِلاها  ُهوا احلحايُّ الا 
، فلكمال حياته سبحانه استحق أن ندعوه ال ندعو غريه، فندعوه بكل أنواع الدعاء: دعاء املسألة  -غافر -"(65)

 .(47) اء العبادة، ودعاء الثناءودع 
واجلمادات اليت   ( 49) وامليت الذي ليس ِبي  (48) وتالذي مي  فال يستحق العبادة إال احلي الذي ال ميوت، أما احلي

 يستحق العبادة. فكل ذلك ال  (50) ليست هبا أصال حياة
الذي ال   للحي  إال  الدعاء، فال جيوز صرفه  أسها  بل  العبادة  أنواع  به من صفات الزمة ومن  يتصف  ملا  ميوت، 

يستلزم إثبات  إلجابة دعوة الداعني واستغاثة املستغيثني، وصرفه ملن ليس له احلياة الكاملة من األنداد واألصنام "
احلياة   القدرةهلمصفة  والغىن  ابلعلم  اتصافهم  أصل يف  واحلياة  مما   ،،  ذلك  والقوة وغري  والبصر  الزم   والسمع  هو 

ُعونا ِمنح ُدونِِه    :فقال  ،وقد نفي هللا عنهم ذلك ألهنم أموات  ،إلجابة الدعاء  لُك واالِذينا تادح
ُ
) ذاِلُكمح هللاُ رابُُّكمح لاُه امل

ُعوا ُدعااءُكمح والاوح مساِ  ما ُعوُهمح ال ياسح ُفُرونا ِبِشرحِكُكمح واال ماا مياحِلُكونا ِمنح ِقطحِمريٍ ِإنح تادح ابُوا لاُكمح واي اوحما الِقيااماِة ياكح تاجا ُعوا ماا اسح
ِبريٍ   . (51)""يُ ن ابِ ُئكا ِمثحُل خا

ُوُت    ، يقول تعاىل:"التوكل ال يكون إال على من كملت صفاته وكملت حياته  -6 وات اواكهلح عالاى احلحايِ  الهِذي الا ميا
ِدهِ واسابِ حح   أمر "،  ِِبامح عليه يف  املتوكل  القلب كلية على  اعتماد  التوكل هو  هنا ألن  احلي ابلذكر  اسم  وإمنا خص 

وهذا ال   املتوكل أو أموره، ويف جلب منافعه ودفعه مضاره، سواء يف دينه أو دنياه، وسواء يف حياته أو يف أخراه،
 دمها عدم وال يلحقها زوال.مل يتق ن اتصف ابحلياة الكاملة اليت ميكن أن يكون إال مل

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك    وقد كان من دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم:"
-(52) "خاصمت اللهم إين أعوذ بعزتك ال إله إال أنت أن تضلين أنت احلي الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتون

 .-مسلم
وه  ال  وكيف  العبادات  أجل  من  ا  وفالتوكل  واعتمادتعلق  أن    هلقلب  بعاقل  يليق  فكيف  سبحانه،  خالقه  على 

 يصرفها لغري احلي القيوم جل جالله؟ 

 

يأيت بيان ذلك إن شاء هللا تعاىل، وكما مر معنا فمن أهل العلم من حيصر دعاء هللا تعاىل أبمسائه يف دعاء املسألة ودعاء العبادة ( وس 47)
 الثناء.ومنهم من يضيف دعاء 

 والصاحلني من بيين آدم ممن عبد ويعبد من دون هللا تعاىل. الئكة واألنبياء كامل  ( 48)
 كالقبور واألضرحة اليت تعبد من دون رب العباد.(   49)
 ( كاألصنام واألحجار اليت تعبد من دون الواحد القهار.  50)
 أمساء هللا احلسىن.(  51)
 كماهلا بقوله )ال ميوت(.فانظر كيف ربط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توكله بصفة احلياة وأكد   ( 52)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 وال لغريه جلب   لنفسه  موات وال حياة وال يستطيع  ال ميلككيف يليق بعبد يريد النجاة أن يعلق قلبه مبخلوق مثله  
  ؟أو دفع شيء من الضر واآلفات نفع

البدن وإذا تعلق مبخلوق قلبه من عبودية ار عبدا له أسريا لديهص  انقص احلياة   فالقلب ملك  ، خبالف من حترر 
 املخلوقني وتعلق برب العاملني، فهو احلر حقا، فاحلرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب.

وما أمتع وأمجل وأحسن ما سطره اإلمام اهلمام آية الزمان شيخ اإلسالم ابن تيمة عليه رمحة املنان يف كتابه املاتع 
 :(53))العبودية(

 . ﴾وتوكل على احلي الذي ال ميوت وسبح ِبمده وكفى به بذنوب عباده خبريا﴿ " 
وكل من علق قلبه ابملخلوقني أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه هلم وصار فيه من العبودية هلم بقدر 

ر إىل احلقائق ال إىل الظواهر فالرجل إذا ذلك وإن كان يف الظاهر أمريا هلم مدبرا ألمورهم متصرفا هبم فالعاقل ينظ
تعلق قلبه ابمرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسريا هلا حتكم فيه وتتصرف مبا تريد وهو يف الظاهر سيدها ألنه 

إليها وعشقه هلا وأنه ال يعتاض    هزوجها أو مالكها ولكنه يف احلقيقة هو أسريها ومملوكها وال سيما إذا علمت بفقر 
عنها بغريها فإهنا حينئذ تتحكم فيه حتكم السيد القاهر الظامل يف عبده املقهور الذي ال يستطيع اخلالص منه بل  

أعظ   ،أعظم القلب  واستعباد  البدن  أسر  من  أعظم  القلب  أسر  استفإن  من  فإن  البدن  استعباد  من  بدنه   عبدم 
 .، بل ميكنه االحتيال يف اخلالصمسرتحًيا من ذلك مطمئًنا ن قلبهواسرتق وأسر ال يبايل إذا كا

وأما إذا كان القلب الذي هو ملك اجلسم رقيقا مستعبدا متيما لغري هللا فهذا هو الذل واألسر احملض والعبودية  
 الذليلة ملا استعبد القلب.

لو أسره كافر أو اسرتقه فاجر بغري حق مل وعبودية القلب وأسره هي اليت يرتتب عليها الثواب والعقاب فإن املسلم  
يضره ذلك إذا كان قائما مبا يقدر عليه من الواجبات ومن استعبد ِبق إذا " أدى حق هللا وحق مواليه فله أجران  
" ولو أكره على التكلم ابلكفر فتكلم به وقلبه مطمئن ابإلميان مل يضره ذلك وأما من اسُتعبد قلبه فصار عبدا لغري 

 .ذا يضره ذلك ولو كان يف الظاهر ملك الناسهللا فه
ليس الغىن "    وسلم:فاحلرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب كما أن الغىن غىن النفس قال النيب صلى هللا عليه  

 .(55)" (54) "وإمنا الغىن غىن النفس عن كثرة العرض
فحياة كل حي البد هلا من    ، سبحانه، فال يلحقها نقص أبي وجه من الوجوه  حياة هللا تعاىل كاملة بكماله -7

 نقص يلحقها أو ضعف يعرتيها: 
 ما يلحق حياة البشر من أمراض وعلل، وضعف بعد قوة، وعجز بعد اقتدار.  ومن ذلك

 

 ( وقد رأيت أن أنقل جزءا منه ألمهته واحلاجة املاسة إليه. 53)
 ( متفق عليه. 54)
 .88( العبودية:  55)
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 الشديد... كما أن أي إنسان حمتاج لراحة ونوم، وإذا مر زمن عليه دون نوم شعر ابإلرهاق 
صفات نقص يتنزه احلي القيوم سبحانه عنها، ويتصف بكمال أضدادها، فال يلحقه عياء وال   هاوهذه كلها وغري 

 وال نوم...سبحانه. (56)تعب وال يصيبه مرض وال وصب، وال َتخذه سنة
ِإنه اَّللها   اىل:"وات واألرض أن تزوال كما قال تعاوهو الذي ميسك السم  وكيف َتخذه جل يف عاله السنة أو النوم

ب اعحِدهِ  ِمنح  ٍد  أاحا ِمنح  ا  أامحساكاُهما ِإنح  زاالاتاا  والاِئنح  ت اُزوالا  أانح  ارحضا  وااألح السهمااوااِت  َتخذه   "؟-41فاطر:-"مُيحِسُك  وكيف 
 .(57)؟السنة والنوم وهو القيوم الذي يقوم بشؤون اخللق كلهم وبشؤون العامل سفليه وعلويه 

إن هللا عز وجل ال ينام وال ينبغي له أن ينام ُيفض القسط ويرفعه يرفع إليه   يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"
الليل حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى  عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل 

 .-مسلم-."إليه بصره من خلقه
قد يقول قائل أليست املالئكة منزهة هي األخرى عن هذه النقائص فال تعرتيها أمراض وال يلحقها عياء وال تنام؟ 

بلى بعد    ، اجلواب:  الفناء  ويلحقها  قبل خلقها  منعدمة  املالئكة كانت  أليست  ذاته لكن  حياَتا؟ وهذا يف حد 
 حيىي احلياة الكاملة من كل الوجوه إال احلي القيوم سبحانه. (58) نقص، فليس شيء

كما أن الكمال النسيب حلياة املالئكة مقارنة مع حياة البشر إمنا هو كمال مكتسب وليس ذاتيا، فاهلل تعاىل هو  
 الذي أكسبها إايه.

  يتسىن فإمنا أحياه احلي القيوم سبحانه، وهذا ال    فكل ُملوق حي  احمليي لغريهمن كمال حياته سبحانه أنه    -8
 لغريه البتة، فكل شيء مفتقر يف حياته إليه سبحانه وليس لشيء كيفما كان أن حييي غريه.

وقد آثرت الكالم على مسألة اإلحياء يف مدارسة اسم هللا احلي لعدم ثبوت اسم )احمليي( هلل تعاىل خالفا ملن زعم  
 .(59)ثبوته

 

بكسر السني وهي النعاس الذي يكون يف العني ويسبق النوم، جاء يف املعجم الوسيط:" النعاس وهو مبدأ النوم يقال أخذته السنة    ( 56)
 . -2/1033-والغفلة يقال هو يف سنة"

وقد وجدت أثرا   وهلل املثل األعلى،   وتصور أخي من ميسك كأسا مملوءا، كيف سيكون حال الكأس إذا انم صاحبه أو أصابته سنة؟ ( 57)
فأوحى هللا عز وجل   ،اتقوا هللا إن كنتم مؤمنني  :قال  ،؟أينام ربنا  أن موسى عليه السالم قال له قومه:"  عند البيهقي يف هذا املعىن، نصه:

قارورتني وامألمها السالم إين   إىل موسى أن خذ  فأوحى هللا عز وجل إىل موسى عليه  فانكسرات  يده  فنام فسقطتا من  فنعس  ففعل  ماء 
فهو سبحانه ال ينام وال ينبغي له أن ينام، فهو القيوم   . -1/132األمساء والصفات:-."أمسك السماوات واألرض أن تزوال ولو منت لزالتا

 نقص نسبه إليه سفيه. ه وتعاىل عن كلشؤون الكون واخلالئق، جل عن الشبيب
 
رباُ شاهاادا  58) ٍء أاكح ًة  ( جيوز وصف هللا سبحانه أبنه شيء خالفا ملن أنكره، ويكفي للتدليل على ذلك قول البارئ سبحانه:" ُقلح أايُّ شايح

"ُ هاُه"-األنعام-ُقِل اَّلله اِلٌك ِإال واجح ٍء ها  ... -القصص-، وقوله سبحانه:" كلُّ شايح
ما  ( وأكثر العلماء ال يثبتون اسم احمليي وال اسم املميت، وممن أثبت هذين االمسني اإلمام القرطيب وابن العريب رمحهما هللا تعاىل على   59)

 ذكره الدكتور حممد بن خليفة التممي يف كتابه:" معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء هللا احلسىن". 
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فإن ابب األمساء كما هو معلوم توقيفي فال جمال للعقل وال للرأي يف تعيينها، فال جيوز أن نثبت من األمساء هلل  
 .أو أثبته له أعلم اخللق به رسوله صلى هللا عليه وسلم هسبحانه إال ما أثبته لنفسه جل يف عال

، وهذا استدالل غري صحيح، ألن الفعل على "حييي ومييت"  املميت( قوله تعاىل:-ومن أدلة املثبتني السم )احمليي
الفاطر واجلاعل ، فنثبت اسم  (60) كل األمساء املشتقة من أفعاله  ال يشتق منه اسم، ولو صح هذا ألثبتنا هلل  الراجح

تعاىل قوله  ُرُسالً   :"يف  ِة  الحماالِئكا جااِعِل  وااألارحِض  السهمااوااِت  واسمفااِطِر  قوله   "،  والسريع يف  عليه   املنزل  صلى هللا 
ساابِ :" وسلم  ...وهذا ال جيوز.(61)"اللهُهمه ُمنحزِلا الحِكتااِب سارِيعا احلِح

 فال نسمي هللا تعاىل إال مبا مسى به نفسه يف كتابه أو يف سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم. 
 على نفسك" والتسمية من الثناء. "ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت   ويف احلديث الثابت:

اإلسالم    يقول تعاىلشيخ  فإن هذين  رمحه هللا  وأنه متكلم؛  مريد  )وأما تسميته سبحانه أبنه  يردا يف :  مل  االمسني 
، وهي  املعروفة هي اليت يدعى هللا هبا  ولكن األمساء احلسىن  ،القرآن وال يف األمساء احلسىن املعروفة، ومعنامها حق

 .(62)اليت جاءت يف الكتاب والسنة، وهي اليت تقتضي املدح والثناء بنفسها(
هو   إال  فال حميي  اإلحياء  بصفة  يتصف  تعاىل  فاهلل  األمساء  من ابب  أوسع  الصفات  فإن ابب  معلوم  هو  وكما 
سبحانه، لكن مل أييت دليل على إثبات اسم احمليي له سبحانه فعلينا الوقوف عند الدليل يف هذا الباب العظيم من 

 .االعتقادأبواب 
  سبحانه أيقن ببطالن ما عليه أهل الشركحميي إىل هللا  وعلم أنه ال  (اإلحياءأي صفة  )الصفة  ومن َتمل حقا هذه  

 الذين أشركوا مع هللا ما ال حييي ذرة.
تعاىل يف كالمه عن تلك املناظرة اليت جرت بني اخلليل ابراهيم عليه السالم   بن القيم رمحه هللا يقول شيخ اإلسالم ا

، وهي أن شرك العامل إمنا هو  ويف هذه املناظرة نكتة لطيفة جدا":  (63)يموقومه وقد قصها هللا تعاىل يف كتابه احلك
مستند إىل عبادة الكواكب والقبور، مث صورت األصنام على صورها، فتضمن الدليالن اللذان استدل هبما إبراهيم  
إبطال إهلية تلك مجلة أبن هللا وحده هو الذي حييي ومييت، وال يصلح احلي الذي ميوت لإلهلية ال يف حال حياته  

قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء وإماتة، ومن كان كذلك فكيف يكون إهلا حىت يتخذ الصنم   وال بعد موته، فإن له راب 
على صورته، ويعبد من دونه، وكذلك الكواكب أظهرها وأكربها للحس هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة، 

 

حيث أثبت فيه كثريا من األمساء   (أمساء حسىن غري األمساء احلسىن)كتاب    ات ابلرد على صاحبمن هللا تعاىل علي منذ سنو   ( وقد 60)
 .)كشف الغطاء عما يف أمساء حسىن غري األمساء احلسىن من األخطاء( ، وقد نشر الرد بعنواناشتقاقا من األفعال

اللهم منزل الكتاب سريع احلساب    "دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على األحزاب فقال  عبد هللا بن أيب أوىف رضي هللا عنهعن    ( 61)
 .-متفق عليه-اهزم األحزاب اللهم اهزمهم وزلزهلم."

 .19( شرح العقيدة األصفهانية: 62)
ارحِض والِياُكونا ِمنا الحُموِقِننيا  ( يف سورة األنعام، يف قوله تعاىل:" 63)  . 79-75..."اآلايت:واكاذاِلكا نُرِي ِإب حرااِهيما مالاُكوتا السهمااوااِت وااألح
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ه ومشيئته، فهي مربوبة  ال تصرف هلا بنفسها بوجه ما، بل رهبا وخالقها سبحانه أييت هبا من مشرقها فتنقاد ألمر 
 .(64)"مسخرة مدبرة، ال إله يعبد من دون هللا.

، فمهما ملك ملوك الدنيا فإن ملكهم ال يدوم بل ينتقل وعنهم يزول، إما من لوازم كمال احلياة دوام امللك  -9
 ، يدوم بدوام حياته  ، أما احلي الذي ال ميوت والعزيز الذي ال يقهر فإن ملكه(65)أو موت يلحقهم  لغلبة تسقطهم 

يزول  الذي ال  احلي  به  ينفرد  واألرض  السموات  املوت    ،ومرياث  أيتيهم  أن  تدوم والبد  فإهنا ال  امللوك  أما حياة 
 ابلضرورة واللزوم.

ارحضِ   قال تعاىل:" َّللِِه ِمريااُث السهمااوااِت وااألح عليها  إان حنن نرث األرض ومن  "  وقال سبحانه:  ،-180آل عمران:-"وا
ُن حُنحِيي وامُنِيُت واحناحُن الحواارِثُونا "  ، وقال عز شأنه:-40مرمي:-" وإلينا يرجعون ، وقال جل يف -23احلجر:-"واِإانه لاناحح

مساه:" يف  وتعاىل  القاهها  عاله  الوااِحِد  هلِل  الي اوحما  لُك 
ُ
امل ِن 

ا
مل ٌء  شايح ُهمح  ِمن ح هللِا  عالى  ُياحفي  ال  رُِزونا  ابا ُهمح  -"رِ ي اوحما 

 .-16:غافر
ب على كل متكلف أن يعتقد أن هللا سبحانه حي كما أخرب عن  ج"في يقول اإلمام القرطيب رمحه هللا تعاىل: -10

نفسه، وأن كل حياة فمن عنده، وأن أشرف أنواع األحياء املالئكة وبنو آدم السعداء لبقائهم أحياء بقاء مؤبدا يف 
 حياة طيبة وعيشة راضية. 

بعكس هذا يف انر اجلحيم ال ميوت فيها وال حييا، ولو مات السرتاح ولكنه أيتيه املوت من كل مكان وما  والكافر  
. فاجتهد أن تنال  يف احلياة اهلنيئة برؤية هللا تعاىلمن جاور الرفيق األعلى وينعم  إمنا هو  فاحلي حقيقة    هو مبيت..

 .(66) لك..."ولنوع امل  من هذا االسم أوفر قسم فما قسمه هللا إال لك
 حلياة هللا تعاىل الكاملة العقل:مما يشهد  -11

 اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل يف نونية:يقول 
 (67) .. ما للمات عليه من سلطان.وكذاك يشهد أنه احلي الذي

العدم،  ألنه كان يف حيز    وجود هذا الكون ابختالف مكوانته وبسمائه وأرضه وِباره ال بد له عقال من موجد،ف
أن  املوجد ال ميكن  له من موجد، وهذا  بد  أنه ال  فتبني  وال ميكن أن يوجد نفسه، وال ميكن أن يوجد صدفة، 

 يكون إال حيا حياة كاملة، وإال ما استطاع إجياد هذا الكون وإحياء من شاء فيه وإماتة من شاء فيه.

 

 . 2/205( مفتاح دار السعادة: 64)
اي من ال يزول    :وقال   ،سكرات املوت قال: أخرجوين أرى اجليش، فنظر إليهم  رمحه هللا تعاىل  يروى أنه عندما أتت هارون الرشيد  ( 65)

 ورويت هذه الكلمة عن غري واحد من األمراء. .ملكه ارحم من زال ملكه
 
 . 303( األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن: 66)
 .194( منت القصيدة النونية: 67)
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ٍء أامح ُهُم اخلحا   قال تعاىل:" ارحضا بالح الا يُوِقُنونا )35الُِقونا ) أامح ُخِلُقوا ِمنح غاريحِ شايح لاُقوا السهمااوااِت وااألح -"(36( أامح خا
 .-الطور

ٍء أامح ُهُم اخلحاالُِقونا ﴿  يقول العالمة السعدي رمحه هللا تعاىل:" وهذا استدالل عليهم، أبمر ال    ﴾ أامح ُخِلُقوا ِمنح غاريحِ شايح
أو   للحق،  التسليم  إال  فيه  هللا، ميكنهم  لتوحيد  منكرون  أهنم  ذلك:  وبيان  والدين،  العقل  موجب  عن  اخلروج 

 مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم إلنكار أن هللا خلقهم. 
 وقد تقرر يف العقل مع الشرع، أن األمر ال ُيلو من أحد ثالثة أمور:

 هذا عني احملال.إما أهنم خلقوا من غري شيء أي: ال خالق خلقهم، بل وجدوا من غري إجياد وال موجد، و 
 .فإنه ال يتصور أن يوجدوا أنفسهم أم هم اخلالقون ألنفسهم، وهذا أيضا حمال،

أن هللا الذي خلقهم، وإذا تعني ذلك، علم أن هللا    القسم الثالثاألمران، وابن استحالتهما، تعني    هذانفإذا بطل  
 . (68)".اىلال تنبغي العبادة وال تصلح إال له تع تعاىل هو املعبود وحده، الذي

فيستحيل عقال أن يوجد هذا الكون بال موجد، كما يستحيل عقال أال يكون هذا املوجد إال حيا حياة كاملة بال 
باِغي هلااا    قص يعرتيها وال عيب يشوهبا، وإال ما متكن من إجياد هذا الكون الفسيح بنظامه البديع"ن ُس ي ان ح الا الشهمح

باُحونا ) رِكا الحقامارا واالا اللهيحُل سااِبُق الن ههااِر واُكلٌّ يف ف الاٍك ياسح  .... -يس-"(40أانح ُتدح
 

 دعاء هللا تعاىل ابمسه احلي:  -12
 سألة:امل دعاء  -أ

 .(69)"أستغيثاي حي اي قيوم برمحتك صلى هللا عليه وسلم:"  كان من دعاء النيب
ُ عالايحِه واسالهما جالساً، ورجٌل يصلي، مث دعا: اللهم!رضي هللا عنه    عن أنسو  إين   أنه كان مع رسول هللا صالهى اَّلله

! اي حي اي قيوم!  واإلكرامواألرض، اي ذا اجلالل    أسألك أبن لك احلمد، ال إله إال انت، املنهان، بديع السماوات
اَّللهُ  صالهى  النيب  العظيمفقال  ابمسه  هللا  دعا  لقد  واسالهما:"  عالايحِه  به(70)   ُسئلا  وإذا  أجاب،  به  ُدِعيا  إذا  الذي   ؛ 

 .(71)أعطى"

 

 . 816( تيسري الرمحن: 68)
كان إذا كربه أمر قال لرتمذي عن أنس رضي هللا عنه قال:  ند امن طرق عدة، فع  ( احلديث اثبت عن رسول هللا صلى عليه وسلم 69)

 وذكره. كان إذا نزل به هم أو غم قالد احلاكم:  وعن ابن مسعود رضي هللا عنه عن ،وذكره
واضع من القرآن الكرمي، وقد ذهب كثري من العلماء سلفا وخلفا إىل أن ورد اسم هللا تعاىل )احلي( مقرتان ابمسه القيوم يف ثالثة م(   70)

 هذين االمسني مقرتنني مها اسم هللا األعظم. وسيأيت تفصيل الكالم يف هذا عند مدارسة اسم هللا )القيوم( إن شاء هللا تعاىل.
 . 1342( صحيح سنن أيب داود، حديث رقم: 71)
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كان يقوم من جوف الليل فيقول انمت العيون وغارت النجوم وأنت احلي    :رضي هللا عنه  أن أاب الدرداءويف املوطأ  
  .(73)."(72)القيوم

 عبادة:ال دعاء  -ب
 : (74) يظهر يف عدة وجوه منها

 أنه ليس هناك حي حياة ذاتية كاملة إال هللا جل يف عاله. العبد اعتقاد -
 احلياة صفة ذات له تعاىل. أن فاإلحياء صفة فعل له سبحانه كما سبحانه كل حي فإمنا أحياه احمليي  -
احلي   - احلق  للملك  أوال وآخر  امللك  منتقل ويبقى  أو  زائل  الدنيا  إال هللا فكل ملك يف هذه  مالك حقيقة  ال 

 سبحانه.
دعاء    - جيوز  ر ال  هللا  وهو  فناء،  يلحقها  وال  عدم  يسبقها  مل  اليت  الكاملة  ابحلياة  اتصف  من  األرض  إال  ب 

 والسماء. 
دار بالء واختبار ودار ممر لدار القرار حياة انقصة يف  وإمنا هي    كاملة  احلياة يف هذه الدار ليست حياة حقيقية  -

وكل هم وغم فهو فيها منعدم زائل. وهذا جيب أن حيمل    ، حيث احلياة أبدية كاملة من كل الوجوه يف نعيم دائم
 على قلب بشر.  ُيطرالعمل للفوز مبا مل  العبد على

 

أمن عيين وأهدىء ليلي." لكنه    !اي حي اي قيوم  ،اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم  :قل"  وروي حنوه مرفوعا بلفظ:  ( 72)
 .الضعيفةضعيف جدا كما قال العالمة األلباين يف 

 .1/219( املوطأ: 73)
 يف دعاء العبادة ابسم هللا احلي. وقد سبق الكالم فيها لكن وجب التذكري هبا هنا الندراجها ( 74)
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