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 إاّيك أن تتكّلم يف مسألة ليس لك فيها إمام.
 اإلمام امحد بن حنبل

 سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب
 

َها اُْج ْئيِييا   لِيَ َتَكلي َم ِبِلْلِم َعَعْد ث َّم ي عَ ْلِف   اُْج ْئيِييا ِ   َكْيَف  ْنَساِن أ ص وٌ  ك لِّييٌة ت  َفدُّ إلَي ْ ََل ب دي َأْن َعك وَن َمَع اإْلِ
َقى يف َكِذبث َعَجْهلث يف اُْج  ْئيِيياِ  َعَجْهلث َعظ ْلمث يف الْ ك لِّيياِ  فَ يَ تَ َوليد  َفَساٌد َعِظيٌم.  َعقَ َلْت؟ َعِإَلي فَ يَ ب ْ

 شيخ اإلسالم ابن تيمية
 جمموع الفتاعى

 
 إن األدب مع هللا تبارك عتلاىل هو القيام بدعنه عالتأدب آبدابه ظاهًفا عابطًنا.

 عَل عستقيم ألحد قط األدب مع هللا إَل بثالثة أشياء:
 ملففته أبمسايه عصفاته،

 عملففته بدعنه عشفعه عما حيب عما عكفه،
 عنفس مستلدة قابلة لينة متهيئة لقبو  احلق علًما ععماًل عحاًَل،

 عهللا املستلان.
 اللالمة ابن القيم اُجوزعة

 مدارج السالكني
 

عكل ما تومهه قلبك أع سنح يف جماري فكفك أع خطف يف ابلك من حسن أع هباء أع شف  أع ضياء أع مجا  
أع شبح مماثل أع شخص متمثل، فاهلل تلاىل خبال  ذلك، عاقفأ )لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ (، أَل تفى أنه ملا جتلى 
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للجبل تدكدك للظيم هيَبِتِه، فكما أنه َل عتجلى لشيء إَل اندك كذلك َل عتومهه قلب إَل هلك، عارض هلل 
 مبا رضيه لنفسه عقف عند خربه لنفسه مسلماً مستسلماً  مصدقاً.

 الشيخ مفعي بن عوسف الكفمي املقدسي
 أقاععل الثقا  يف أتععل األمساء عالصفا 

 عاآلاي  احملكما  عاملشتبها 
 

عثبت أن حصف األمساء التسلة عالتسلني َل عنا  إَل بتوفيق هللا تلاىل، كساعة اإلجابة عوم اُجملة ألهنا جمملة 
 يف أمساء هللا.

 اجملتهد الباحث ابن الوزعف
 إعثار احلق على اخللق

 
 لو أننا نؤمن مبا تقتضيه أمساء هللا عصفاته لوجد  اَلستقامة كاملة فينا، فاهلل املستلان.

 الشيخ حممد بن صاحل اللثيمني
 شفح اللقيدة الواسطية

 
عَل شك أن اَلحنفا  اخلطري الذي عليشه اللامل اإلسالمي اليوم  - يف اللقيدة عغريها - انش  من التخبط 
يف دراسة اللقيدة اإلسالمية، عاللدع  عن مصادرها األصلية، عمن التخبط يف املنهج الذي تدرس به هذه 

 اللقيدة.
 الدكتور عبد الفمحن احملمود

                     القضاء عالقدر 
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 بسم هللا الفمحن الفحيم

 مقدمة اإلصدار األع 
إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد هللا فال مضل له 

 شهد أن حممدا عبده ورسوله.ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأ
()آل عمران/ ْسِلُمونا ُوُتنَّ ِإالَّ واأانُتم مُّ اتِِه واالا َتا قَّ تُ قا ُنوْا ات َُّقوْا اّللها حا ا الَِّذينا آما (                                                                                     201)َيا أاي ُّها

ا النَّ  ِثي )َيا أاي ُّها ااًل كا ا رِجا ُهما باثَّ ِمن ْ ا وا ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ ٍة واخا ن ن َّْفٍس وااِحدا ُكم مِه لاقا اًء واات َُّقواْ اُس ات َُّقوْا رابَُّكُم الَِّذي خا ِنسا اً وا
انا عالاْيُكْم راِقيباً()النساء/ اما ِإنَّ اّللها كا اءُلونا ِبِه وااألاْرحا  ( 2اّللها الَِّذي تاسا

ي اْغِفْر لاُكْم ُذنُوباكُ )َيا أاي ُّ  الاُكْم وا ِديداً ۞ ُيْصِلْح لاُكْم أاْعما ُقوُلوا ق اْواًل سا ُنوا ات َُّقوا اّللَّا وا ا الَِّذينا آما ن يُِطْع اّللَّا واراُسولاُه ها ما ْم وا
ْد فاازا ف اْوزاً عاِظيماً()األحزاب /                                                      2(.02و00ف اقا

أما بعد فإن أصدق احلديث كتاب هللا تعاىل وخي اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وآله وسلم وشر األمور 
 حمداثهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار.

 وبعد:
 

 : ابه اجمليد، قال أن هللا تعاىل أمر املؤمنني ابألميان به يف غي موضع يف كت -وفقين هللا تعاىل وإَيك  -اعلم 
ُنوا آاِمُنوا اِبّللَِّ واراُسوِلِه وااْلِكتااِب الَِّذي ن ازَّلا عالاى راُسوِلِه وااْلِكتااِب الَّ  ا الَِّذينا آاما ْن ياْكُفْر )َيا أاي ُّها ما ِذي أانْ زالا ِمْن ق اْبُل وا

ْوِم اْْلاِخرِ  ِتِه واُكتُِبِه واُرُسِلِه وااْلي ا ِئكا الا ما اًل باِعيًدا()النساء / اِبّللَِّ وا الا لَّ ضا ْد ضا : )فاآِمُنوا اِبهلِل واراُسوِلِه  (، وقال231ف اقا
ِبٌي()التغابن/  ُلونا خا هللاُ ِباا ت اْعما  (.8واالنُّوِر الَِّذي أانْ زاْلناا وا

حيده أبمسائه وتو  التعرف عليه   –الذي هو أول ركن من أركان األميان   –أهم ما يتضمنه األميان ابهلل تعاىل و 
 وصفاته وأفعاله معرفة تثمر اخلشية والعمل آباثرها.

                                      
احلاجة اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه، وكان السلف الصاحل يقدموهنا بني يدي دروسهم  هذه خطبةِ  2

للشيخ األلباين، وخطبة احلاجة له، وهي رسالة لطيفة مجع فيها  18/ ص2وكتبهم وخمتلف شؤوهنم. انظر سلسلة األحاديث الصحيحة 
  زهي الشاويش. –طرق احلديث وألفاظه، نشرها املكتب اإلسالمي 
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و)كان السلف الصاحل رضوان هللا تعاىل عليهم يعتنون ابلتوحيد علما وتعليًما، كما يعتنون به عمال وتطبيقا 
ة وأم ودعوة، وكان عمدهتم يف التعليم والتلقني آَيت الكتاب الكرمي، وأحاديث النيب األمني عليه أفضل الصال

 1التسليم(.
إن تتبع وإحصاء أمساء هللا احلسىن مل يكن حصرا على جيل دون جيل، وال زمان دون آخر، وإمنا هو مطلق لكل 

 عصر وجيل إىل أن يرث هللا عز وجل األرض ومن عليها.
ن الكتاب وقد كان تتبع وإحصاء أهل العلم لألمساء احلسىن مبنيا على االجتهاد من خالل استقرائهم للنصوص م

 والسنة، لعدم ثبوت اخلرب يف سرد األمساء.
ِتْسُعونا امْسًا  وكان اجتهادهم يف ذلك طمعاً  يف وعد هللا تعاىل على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم: )ّللَِِّ ِتْسعاٌة وا

تْ ٌر َيُِ  لا اْلْانَّةا واُهوا وا خا ٌد ِإالَّ دا ا أاحا ظُها (. ِمائاٌة ِإالَّ وااِحًدا الا َياْفا تْ را   3بُّ اْلوا
: )واإلحصاء ليس ابألمر السهل كما يتوهم بعض الناس، وهو حفظها من رسالة الشيخ االلباين رمحه هللا تعاىل قال

أو من رواية مجعت فيها هذه األمساء، وإمنا اإلحصاء هو إفراغ اْلهد لتتبع أمساء هللا عز وجل يف الكتاب والسنة 
من إنسان إىل آخر من جهة مث قد يُوفَّق هلذه األمساء، ألهنا حصرت بدقة الصحيحة، وهذه عملية قد ختتلف 

حيث جاء يف األلفاظ هلذا احلديث: )إن هلل تسعًة وتسعني امسًا مائة إال واحًدا(، فهذا اإلحصاء هبذه الدقة قد 
ُوفِهق فأحصاها دخل يوفق اإلنسان إىل هذه األمساء مجًعا من القرآن ومن احلديث الصحيح، وقد ال يُوفَّق، فمن 

اْلنة، ومن مل يُوفَّق كان له أجر السعي يف سبيل حتصيل هذه األمساء، فاألمر هاهنا كاألمر َتاًما يف بعض األحكام 
 الشرعية اليت يبتغي الفقيه معرفة الصواب فيها فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.

حصى تلك األمساء التسعة وتسعني امسًا فكان ذلك بشارة له كذلك فيما بدا يل من شرح ذاك احلديث أن من أ
بدخول اْلنة، وليس ذلك ابألمر املادي حبيث ميكن أن يقال: فالن أحصى األمساء فهو من أهل اْلنة، هذا مما 

                                      
، ابختصار من م1001 -ه 2210مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة واْلماعة/ حممد يسري، الطبعة الثانية  -طريق اهلداية  1

 مقدمة الكتاب.
ٌب: ّللَِِّ مِ  -رواه االمام البخاري يف صحيحه/ كتاب الدعوات  3 را وااِحٍد )ابا ( واللفظ له، واالمام مسلم يف صحيحه/  1220ائاُة اْسٍم غاي ْ

اِر  ْوباِة واااِلْسِتْغفا عااِء واالت َّ ا ) -كتاب الذهِْكِر واالدُّ اها ْن أاْحصا فاْضِل ما ٌب يف أامْسااِء هللِا ت اعااىلا وا  (. وقال احلافظ العسقالين يف فتح 1100ابا
 
= 

هلل مائة اسم غي واحدة( كذا أليب ذر ولغيه ومائة غي واحد ابلتذكي وكذا اختلف الرواة يف هذا يف لفظ : )قوله ابب 22/122الباري 
 ٳھاملنت. 
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رمي ال ميكن الوصول إليه هبذا الوضوح وهذا البيان، وإمنا على املسلم أن يسعى ابلتقاط هذه األمساء من القرآن الك
وهذا سهل؛ ألن القرآن الكرمي حمفوظ، مث من السنة وهذا أصعب ما يكون؛ ألن السنة واسعة األطراف كما 

 2تعلمون من جهة، مث فيها ما يصح وما ال يصح من جهة أخرى.
تكاد أن تكون كاملًة بكتب السنة   فالذي يريد أن يقوم إبحصاء األمساء احلسىن عليه أن يكون أواًل على إحاطة

 5واًل، مث أن يكون على علم بتمييز الصحيح من الضعيف اثنًيا(.أ
لعالمة ابن القيم اْلوزية جهد طيب يف ابب توحيد االمساء احلسىن، فقد جاء يف نونيته إحصاء لألمساء وكان ل

احلسىن وقواعد يف االمساء والصفات، ومجع كذلك من القواعد والضوابط يف أقسام ما يوصف به الرب تبارك 
عاىل يف الفائدة اْلليلة واليت هي فصل من كتاب بدائع الفوائد، فقال: )فهذه عشرون فائدة مضافة إىل القاعدة وت

اليت بدأان هبا يف أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعاىل، فعليك ِبعرفتها ومراعاهتا، مث اشرح األمساء احلسىن إن 
السكوت أوىل بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما خيطر ابلبال وجدت قلبا عاقال ولساان قائال وحمال قابال؛ وإال ف

ف اْوقا ُكلِه ِذي ِعْلٍم عاِليٌم()يوسف/   (، حىت ينتهي العلم إىل من أحاط بكل شيء علما.01أو يعرب عنه املقال: )وا
إلحلاد يف أمسائه مراعيا فيه أحكام القواعد بريئا من ا 1وعسى هللا أن يعني بفضله على تعليق )شرح األمساء احلسىن(

 وقد حتقق هذا البن القيم رمحه هللا تعاىل. 0وتعطيل صفاته، فهو املان بفضله، وهللا ذو الفضل العظيم(.

                                      
 قلت: يرى العالمة ابن القيم اْلوزية ان  لإلحصاء مراتب: 2

 املرتبة األوىل: إحصاء ألفاظها وعددها.

 املرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوهلا.
ّللِِه األامْسااء احْلُْسىنا فااْدُعوُه هِبااة: دعاؤه هبا كما قال تعاىل: )املرتبة الثالث  . 280( األعراف /وا

 وهو مرتبتان:
 إحدامها: دعاء ثناء وعبادة.

 والثاين: دعاء طلب ومسألة. 
 .188/ 2انظر غي مأمور بدائع الفوائد،

عاُه: شادي بن حممد بن سامل آل نعمان، الناشر مركز النعمان  موسوعة العالمة األلباين،، نقال من (00:22:52/ 3فتاوى جدة ) 5 ن ا صا
 .1/211، م 1020 -ه   2232اليمن، الطبعة األوىل،  –للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة، صنعاء 

اشر غراس، الكويت، الطبعة األوىل، قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر يف )فائدة جليلة يف قواعد األمساء احلسىن( الن  1
: )وقد حتقق هذا البن القيم رمحه هللا، فقد ذكر ابن رجب وغيه ضمن مؤلفات ابن القيم كتاب )شرح 52م، ص1003-ه 2212

مجع الشيخ  األمساء احلسىن(، وكان مع هذا له عنايٌة فائقٌة يف كثي من مصنفاته شرح أمساء هللا احلسىن وبيان معانيها ومدلوالهتا وقد
ابن  الفاضل بكر أبو زيد حفظه هللا أحباث ابن القيم يف األمساء احلسىن من كتبه املطبوعة ورتبها مع ذكر مصادرها يف كتابه )التقريب لعلوم

 القيم((.
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، وفيها من 8 وكذلك شيخ االسالم ابن تيمية فقد تتبع وأحصى من االمساء احلسىن من كتاب هللا تعاىل اجمليد
ابملضافة والعاملة يف ظرف أو غيه، إضافة اىل ذلك فقد ذكر يف    بهة، واملضافة، واملشرونةقفردة، واملاالمساء امل

 يف ابب االمساء احلسىن. والضوابط  كتبه العديد من القواعد
ليت تيسرت يل بفضل من هللا وا -مصادر يف الباب على  اطلعت ،1كتابيت ملباحث يف مسائل التوحيد   ومن خالل

لقواعد والضوابط  يف توحيد االمساء والصفات منثورة يف كتب العديد من ا فيهاوجدت  - الكرمي جل وعال
يف   فرأيت ان امجع ذلك يخ االسالم إحصاء لألمساء احلسىن،أن لشتبني يل و  شيخ االسالم،العقائد ومنها كتب 

 .من كتب شيخ االسالم رمحه هللا تعاىل ذلك مستخلصا االمساء احلسىن كتاب يفيد القراء يف تتبع واحصاء
ُته ب وقد وا    مسا

                                                                                                                             

 
= 

جيري صفة أو خربا على ، وهبذا ختم العالمة ابن القيم رمحه هللا تعاىل كالمه عن الفائدة اْلليلة )ما 300 – 2/111بدائع الفوائد،  0
 .300 – 182/ 2الرب تبارك وتعاىل( من بدائع الفوائد، 

املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين/ مجعه ورتبه وطبعه على نفقته:  8
 .12-2/23ه ،  2228، الطبعة األوىل، الرمحن بن قاسمحممد بن عبد 

 .وبفضل من هللا تعاىل قد نشرت على شبكة النت على موقع االلوكة واملشكاة االسالمية وصيد الفوائد والفور شي وغيها 1
 وهي على التوايل: 

 االصدار االول. –/ االمساء احلسىن يف الكتاب والسنة  2
 لإلصدار االول. االصدار الثاين. تضمن حتديث وتصحيح –/ االمساء احلسىن يف الكتاب والسنة  1
 االصدار االول. –/ الوجيز يف توحيد االمساء احلسىن 3
 االصدار االول. –/ سبيل الرشاد يف توحيد الربوبية واالميان ابلقضاء والقدر 2
 االصدار االول. –/ الرسالة املفيدة يف شرح الفائدة اْلليلة 5
 االول. االصدار –/ املختصر يف تعريف االسم والوصف والفعل واخلرب 1
 االصدار االول. –/ اْلواب املفيد ملن سأل عن مصطلحات التوحيد 0
 االصدار االول. –/ ثالث رسائل يف العقيدة: البسملة، آية الكرسي، صفة العلة وصفة االستواء 8
 االصدار االول. –/ تصديق اخلرب وتنفيذ األمر 1

  .االصدار االول – الطوىب يف توحيد أمساء هللا احلسىن /20
 

 



13 
 

 (رب الربعة)الفوايد البهية من كتب شيخ اَلسالم ابن تيمية يف توحيد أمساء 
 

 :قسمنيإن شاء هللا تعاىل يف  وسيكون الكتاب
 فيه ثالث مباحث:القسم االول و 

 توحيد األمساء احلسىناملبحث االول: 
 فوائد يف ابب توحيد االمساء والصفاتاملبحث الثاين: 

 قوال شيخ االسالم يف ابب توحيد األمساء احلسىن.ألهم امجع وفيهما 
 قواعد وضوابط االحصاء من كتب شيخ االسالم ابن تيمية.املبحث الثالث: 

عند العالمة ابن عرض ألهم قواعد وضوابط إحصاء االمساء احلسىن، مع بيان االحالة اىل نظيها وفيه 
 التعليق عليها إن تطلب االمر.مع  .لةكتابه: بدائع الفوائد/ فصل فائدة جلي  يفالقيم اْلوزية 

 :فيه مبحثنيالقسم الثاين و 
)إحصاء األمساء احلسىن يف القرآن(، لشيخ  -توحيد األمساء والصفات/ األمساء احلسىن املبحث االول: 

 االسالم ابن تيمية كما جاء نصها يف )املستدرك على جمموع الفتاوى(.
 سىن من القران الكرمي لشيخ االسالم ابن تيمية.إحصاء االمساء احلدراسة املبحث الثاين: 

 
ُظ القارُئ تكرارًا لبعض االستدالالت أو االحاالت اىل كتب شيخ االسالم يف مباحث الكتاب،  وقد ي اْلحا

 وقصدُت من ذلك تثبيت الفكرُة أبكثر من طرٍح، واالستفادة من االستدالل يف أكثر من مسألة، فاقتضى التنبيه. 
تعاىل أن جيزي خيا كل من أعان على إكمال هذا العمل بقلم أو رأي أو  أسأل هللا هذا املقام أن وال يفوتين يف

 نصح، أو مجع، أو مراجعة وتدقيق. 
يف ابب توحيد االمساء احلسىن بدراسة النص املنشور  ئ الكرمي ان هذه الصفحات حماولة لتنبيه املهتمنيوليعلم القار 

االمساء احلسىن لشيخ االسالم والذي مل اجد له ذكرا فيما بني يدي من املراجع يف املستدرك املتضمن احصاء 
املعروفة والدراسات املعاصرة، هلذا كانت هذه احملاولة جبمع ما تيسر من املنثور يف كتب شيخ االسالم يف موضوع 

 الباب.
 ضوع حقه.اسال هللا تعاىل ان ييسر من يطلع عليها وان يعطي املو  ......... .اهنا دعوة
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واابه ويتجاوز عان خطئه ِإنَّه مسيع جُميب.  بَّل صا قا  وأخياً أسأله ت اعااىلا أان يت ا

أسأله سبحانه أن ينفع هبذا العمل وجيعله خالصا لوجهه الكرمي ويبارك يف جهود العاملني لإلسالم ويرزق اْلميع و 
 حسن القصد وإتباع احلق.

  أنت أستغفرك وأتوب إليك.سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال
 أمجعني. 20وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وإخوانه 

 
 
 

 وكتب ذلكم
 أكرم غامن إمساعيل تكاي

 ه0223/ م 1021
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
ننا قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: )وددت أان قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك َي رسول هللا؟ قال: أنتم أصحايب، وإخوا 20

شيخ الذين مل أيتوا بعد(. رواه مسلم عن أيب هريرة، وغيه بلفظ: )إخواين الذين آمنوا يب ومل يروين(، وهو خمرج يف السلسلة الصحيحة لل
 .1110االلباين/

 



15 
 

 
 
 
 
 
 

 توحيد األمساء احلسىناألع  املبحث 
 

 عالسنة  التوحيد يف الكتاب
 

.... تضمن إثبات اإلهلية هلل وحده، أبن يشهد أن ال إله إال هو، وال يعبد إال .)التوحيد الذي جاء به الرسول
إَيه، وال يتوكل إال عليه، وال يواىل إال له، وال يعادى إال فيه، وال يعمل إال ألجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته 

 األمساء عالصفا .لنفسه من 
بن عبد هللا يف حديثه الصحيح يف سياق حجة الوداع )فأهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلتوحيد: قال جابر 

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك( وكانوا يف اْلاهلية 
صلي هللا عليه وسلم ابلتوحيد كما  يقولون: لبيك ال شريك لك، إال شريكا هو لك، َتلكه وما ملك فأهل النيب

 تقدم.
 (.213)وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم()البقرة/ تعاىل: قال

)ومن يدع  تعاىل: ( وقال52)وقال هللا ال تتخذوا إهلني اثنني إمنا هو إله واحد فإَيي فارهبون()النحل/ :وقال تعاىل
)واسأل من أرسلنا من قبلك  تعاىل: ( وقال220سابه عند ربه()املؤمنون/مع هللا إهلا آخر ال برهان له به فإمنا ح

)ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن  تعاىل: وقال، (25من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون()الزخرف/
 (.31اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى هللا ومنهم من حقت عليه الضاللة()النحل/

 ن كل نيب من األنبياء أهنم دعوا الناس إيل عبادة هللا وحده ال شريك له.وأخرب ع
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)قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إان برآء منكم ومما تعبدون من دون  تعاىل: وقال
(، وقال تعاىل عن 2متحنة/هللا كفران بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا ابهلل وحده()امل

)وإذا ذكرت ربك يف القرآن  تعاىل: وقال، (5املشركني: )أجعل اْلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب()ص/
)وإذا ذكر هللا وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون  تعاىل: (، وقال21وحده ولوا على أدابرهم نفورا()اإلسراء/

)إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال هللا  تعاىل: وقال، (25هم يستبشرون()الزمر/ ابْلخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا
  ( وهذا يف القرآن كثي.31-35يستكربون ۞ ويقولون أإان لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون()الصافات/

 22وليس املراد ابلتوحيد جمرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن هللا وحده خلق العامل(.
ٌد()اإلخالص/وسوقال: ) ( فيها التوحيد القويل العملي، الذي تدل عليه األمساء والصفات، 2ورة )ُقْل ُهوا اّللَُّ أاحا

ُد()اإلخالص/ ما ُ الصَّ ٌد ۞ اّللَّ ُ أاحا   .......(1 - 2وهلذا قال تعاىل: )ُقْل ُهوا اّللَّ
( فيها التوحيد القصدي العملي،   اِفُرونا ا اْلكا ا  تعاىل: كما قالوسورة )ُقْل َيا أاي ُّها اِفُرونا ۞ الا أاْعُبُد ما ا اْلكا )ُقْل َيا أاي ُّها

()الكافرون/  (.1 - 2ت اْعُبُدونا
عباد هللا املخلصون  وهبذا يتميز من يعبد هللا ممن يعبد غيه وإن كان كالمها يقر أبن هللا رب كل شيء ويتميز

إىل القدر الشامل لكل شيء، فسوى بني املؤمنني الذين مل يعبدوا إال إَيه، ممن عبد غيه وأشرك به، أو نظر 
 .21والكفار، كما كان يفعل املشركون من العرب. وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم: )إهنا براءة من الشرك(

ٌد( فيها إثبات الذات، وما هلا من األمساء والصفات اليت يتميز هبا مثبتو الرب اخلالق،  وسورة )ُقْل ُهوا اّللَُّ أاحا
الصمد، عن املعطلني له ابحلقيقة، نفاة األمساء والصفات، املضاهني لفرعون وأمثاله ممن أظهر التعطيل  األحد

ا أانْ ُفُسُهْم ظُْلًما  تعاىل: واْلحود لإلله املعبود، وإن كان يف الباطن يقر به، كما قال ها ت ْ ن ا قا ي ْ ُدوا هِباا وااْست ا حا )واجا
ُعُلوًّا()النمل/ دْ 22وا اظُنُّكا َيا  ( وقال موسى )لاقا ِإينهِ ألا ائِرا وا اوااِت وااأْلاْرِض باصا ما ِء ِإالَّ رابُّ السَّ ُؤالا ا أانْ زالا ها عاِلْمتا ما

ثْ ُبورًا( )اإلسراء/  (.201ِفْرعاْوُن ما

                                      
 ، ابختصار.115-2/112، درء تعارض العقل والنقل 22
/  5(، )3203(، احلديث رقم )11قلت: جاء يف هامش االصل: )جاء ذلك يف حديث أخرجه الرتمذي يف كتاب األدب، ابب ) 21

 ه (، وقد ذكره من طرق وذكر ما يفيد صحة بعضها(.إ202
( مث من على خاَتتها 111ين/ احلديث ويف صحيح اْلامع الصغي للشيخ االلبا اِفُرونا ا اْلكا : )إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ )ُقْل َيا أاي ُّها

 فإهنا براءة من الشرك(. حديث حسن، رواه االمام امحد وابو داود والرتمذي واحلاكم يف املستدرك والبيهقي عن نوفل بن معاوية، والنسائي
 لة بن حارثة.والبغوي وابن قانع والضياء عن جب
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، ونفوا عنه مماثلة األمساء عالصفا وهللا سبحانه بعث أنبياءه إبثبات مفصل، ونفي جممل، فأثبتوا له 
 23املخلوقات(.

ا  ل: )وأما الرسل صلوات هللا عليهم فطريقتهم طريقة القرآن،وقا انا رابِهكا رابِه اْلِعزَِّة عامَّ قال سبحانه وتعاىل: )ُسْبحا
ِلنيا ۞ وااحلْامْ  ٌم عالاى اْلُمْرسا الا سا (ياِصُفونا ۞ وا  (.281 – 280)الصافات/ُد ّللَِِّ رابِه اْلعاالاِمنيا

، قيوم، عليم، حكيم، غفور، رحيم، مسيع، بصي، علي، عظيم، خلق السماوات وهللا تعاىل خيرب يف كتابه أنه: حي
واألرض وما بينهما يف ستة أَيم مث استوى على العرش، وكلم موسى تكليما، وجتلى للجبل فجعله دكا، يرضى عن 

 املؤمنني، ويغضب على الكافرين إىل أمثال ذلك من األمساء والصفات.
ْيٌء()الشورى/ويقول يف النفي: )لاْيسا كا  ٌد()اإلخالص/22ِمْثِلِه شا يًّا( 2(، )واملْا ياُكْن لاُه ُكُفًوا أاحا ْل ت اْعلاُم لاُه مسِا (، )ها

اًدا()البقرة/15)مرمي/ (، فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات املخلوقني، وأنه ليس كمثله 11(، )فاالا جتاْعاُلوا ّللَِِّ أاْندا
ا  شيء، ال يف نفسه املقدسة املذكورة ت اعااىلا عامَّ اناُه وا أبمسائه وصفاته، وال يف شيء من صفاته وال أفعاله، )ُسْبحا

ْيٍء ِإالَّ يُ  ِإْن ِمْن شا ْن ِفيِهنَّ وا ما ْبُع وااأْلاْرُض وا اوااُت السَّ ما بِهُح لاُه السَّ ِبيًا ۞ ُتسا لاِكْن الا ي اُقوُلونا ُعُلوًّا كا بِهُح حِباْمِدِه وا سا
ُهونا تاْسبِ  ِليًما غاُفورًا()اإلسراء/ت اْفقا انا حا ُهْم ِإنَُّه كا  (.22 - 23يحا

ّللَِِّ فاملؤمن عؤمن ابهلل، عما له من األمساء احلسىن، ععدعوه هبا، عجيتنب اإلحلاد يف أمسايه عآايته ، قال تعاىل: )وا
ذاُروا الَِّذينا يُ ْلِحُدونا يف أامْساائِ  ْسىنا فااْدُعوُه هِباا وا (، وقال تعاىل: )ِإنَّ الَِّذينا يُ ْلِحُدونا يف 280ِه()األعراف/اأْلامْسااُء احلُْ

ناا()فصلت/ ْونا عالاي ْ ْفا تِناا الا خيا (، وهو يدعو هللا وحده، ويعبده وحده ال يشرك بعبادة ربه أحدا، وجيتنب طريق 20آَيا
رِه عاْنُكْم واالا حتاِْوياًل ۞ املشركني الذين قال هللا تعاىل فيهم: )ُقِل اْدُعوا الَِّذينا زاعاْمُتْم ِمْن دُ  ْشفا الضُّ ِْلُكونا كا ونِِه فاالا ميا

ي اْرُجونا رامْحاتاُه واخياااُفونا  ِسيلاةا أاي ُُّهْم أاقْ راُب وا ُغونا ِإىلا راهبِهُِم اْلوا ت ا انا  أُولاِئكا الَِّذينا ياْدُعونا ي اب ْ ابا رابِهكا كا اباُه ِإنَّ عاذا عاذا
 (.50 - 51حماُْذورًا()اإلسراء/

اوااِت واالا يف  ما الا ذارٍَّة يف السَّ ِْلُكونا ِمثْ قا ا وقال تعاىل: )ُقِل اْدُعوا الَِّذينا زاعاْمُتْم ِمْن ُدوِن اّللَِّ الا ميا ُْم ِفيِهما ا هلا ما  اأْلاْرِض وا
ُه ِإالَّ  اعاُة ِعْندا فا ُع الشَّ فا ُهْم ِمْن ظاِهٍي ۞ واالا ت ان ْ ا لاُه ِمن ْ ما اذاا قاالا ِمْن ِشْرٍك وا ىتَّ ِإذاا فُ زهِعا عاْن قُ ُلوهِبِْم قااُلوا ما ْن أاِذنا لاُه حا  ِلما

ِبُي()سبأ/  (.13 - 11رابُُّكْم قااُلوا احلْاقَّ واُهوا اْلعاِليُّ اْلكا
 وهذه مجل هلا تفاصيل، ونكت تشي إىل خطب جليل.

                                      
 ، ابختصار.315-1/312، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم 23
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صيا، وحاكما ووليا، فإنه نعم املوىل ونعم النصي، فليجتهد املؤمن يف حتقيق العلم واإلميان، وليتخذ هللا هادَي ون
 وكفى بربك هادَي ونصيا. 

وإن أحب دعا ابلدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغيمها، عن عائشة رضي هللا عنها: )أن النيب صلى هللا عليه 
ماوات واألرض، عامل وسلم كان إذا قام يصلي من الليل يقول: )اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر الس

إبذنك إنك هتدي  الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق
ًة()البقرة/ 22من تشاء إىل صراط مستقيم(  ًة وااِحدا انا النَّاُس أُمَّ ( أي: فاختلفوا، 123وذلك أن هللا تعاىل يقول: )كا

ُمْنِذرِينا واأانْ زالا 21قيل: إهنا كذلك يف حرف عبد هللا وقد  25كما يف سورة يونس رِينا وا عاثا اّللَُّ النَِّبيِهنيا ُمباشِه : )ف اب ا
لافا ِفيِه ِإالَّ الَِّذينا أُو  ا اْخت ا ما لاُفوا ِفيِه وا ا اْخت ا عاُهُم اْلِكتاابا اِبحلْاقِه لِياْحُكما ب انْيا النَّاِس ِفيما اءا ما ا جا تْ ُهُم ُتوُه ِمْن ب اْعِد ما

لاُفوا ِفيِه ِمنا احلْاقِه إبِِْذنِِه وااّللَُّ  ا اْخت ا ُنوا ِلما ى اّللَُّ الَِّذينا آما دا ُهْم ف اها ن ا يِهنااُت ب اْغًيا ب اي ْ اُء ِإىلا ِصرااٍط  اْلب ا ْن ياشا ي اْهِدي ما
 20((.123ُمْستاِقيٍم()البقرة/

 
 ابب أمساء هللا عصفاتهيف  اَلعتصام ابلكتاب عالسنة

 سالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: قال شيخ اإل
)أنه من املعلوم ابالضطرار من دين اإلسالم أنه جيب على الناس رد ما تنازعوا فيه إىل هللا والرسول فإن هللا أرسل 

يِهنااتِ  ْلناا ُرُسلاناا اِبْلب ا ْد أاْرسا عاُهُم  رسله وأنزل كتبه ابحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه كما قال تعاىل: )لاقا واأانْ زاْلناا ما
ُقوما النَّاُس اِبْلِقْسِط()احلديد / ( وقال تعاىل: )ِإانَّ أانْ زاْلناا ِإلاْيكا اْلِكتاابا اِبحلْاقِه لِتاْحُكما ب انْيا 15اْلِكتاابا وااْلِميزاانا لِي ا

ُ()النساء/ ًة وا 205النَّاِس ِباا أارااكا اّللَّ انا النَّاُس أُمَّ ُمْنِذرِينا واأانْ زالا ( وقال تعاىل: )كا رِينا وا عاثا اّللَُّ النَِّبيِهنيا ُمباشِه ًة ف اب ا اِحدا
لاُفوا ِفيِه )البقرة/ ا اْخت ا عاُهُم اْلِكتاابا اِبحلْاقِه لِياْحُكما ب انْيا النَّاِس ِفيما ْيٍء ف اُردُّوُه 123ما ( وقال تعاىل: )فاِإْن ت اناازاْعُتْم يف شا

ْوِم اْْلِخِر )النساء/ ِإىلا اّللَِّ واالرَُّسولِ  ُتْم تُ ْؤِمُنونا اِبّللَِّ وااْلي ا ابب أمساء ( وهذا عام يف مجيع األشياء السيما 51ِإْن ُكن ْ
فإن هللا قد ذم الذين يلحدون  هللا عصفاته فإن اَلعتصام يف ذلك ابلكتاب عالسنة هو من أعظم أصو  اإلميان

                                      
 (.(2/532(، )000صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين، ابب الدعاء يف صالة الليل وقيامه، احلديث رقم )قلت جاء يف االصل: ) 22
انا النَّاقلت جاء يف االصل: ) 25 ا كا ما لاُفوا()يونس/يشي إىل قوله تعاىل: ) وا ًة فااْخت ا ًة وااِحدا (، وقد أثبتها يف املطبوعة يف املنت، 21ُس ِإالَّ أُمَّ

 (.لكن النسخ املخطوطة مل تذكرها كما هو مثبت
 ((.215، 1/212يعين يف قراءة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه. انظر: تفسي ابن جرير )قلت جاء يف االصل: ) 21
 .311-1/310ملخالفة أصحاب اْلحيم/ حتقيق انصر عبد الكرمي العقل،  اقتضاء الصراط املستقيم 20
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جيادلون بغي كتاب منزل من هللا وهنى عن ضرب األمثال له فقال:  يف أمسائه وآَيته وجيادلون فيه بغي علم والذين
انُوا ي ا  ا كا ُيْجزاْونا ما ذاُروا الَِّذينا يُ ْلِحُدونا يف أامْساائِِه سا ْسىنا فااْدُعوُه هِباا وا ّللَِِّ اأْلامْسااُء احلُْ ()األعراف/)وا ُلونا ( وقال: 280ْعما

وااِعقا ف اُيِصيُب هِبا  يُ ْرِسُل الصَّ اِل()الرعد/ )وا ِديُد اْلِمحا اُء واُهْم جُيااِدُلونا يف اّللَِّ واُهوا شا ْن ياشا ( وقد روي أهنا نزلت 23ا ما
ِت اّللَِّ ِبغاْيِ ُسْلطااٍن  فيمن جادل يف هللا من أي جنس هو من أجناس املخلوقات وقال: )الَِّذينا جُيااِدُلونا يف آَيا

ْقًتا ِعْندا اّللَِّ  بُ را ما ُهْم كا ُنوا()غافر/أاَتا ِعْندا الَِّذينا آما ( وهذا يف كل من جادل يف هللا بغي كتاب منزل من السماء 35 وا
انُوا ِبِه ُيشْ  لَُّم ِباا كا ()الروم فإن الكتاب املنزل هو السلطان كما قال تعاىل: )أاْم أانْ زاْلناا عالاْيِهْم ُسْلطاااًن ف اُهوا ي اتاكا رُِكونا

( )الصافات/ ( وقال تعاىل: )أامْ 35/ اِدِقنيا ُتْم صا ( وقال 250-251لاُكْم ُسْلطااٌن ُمِبنٌي ۞ فاْأُتوا ِبِكتااِبُكْم ِإْن ُكن ْ
ُْم ُسلٌَّم ياْستاِمُعونا ِفيِه ف اْلياْأِت ُمْستاِمُعُهْم ِبُسْلطااٍن ُمِبنٍي()الطور/ فالواجب أن ( وإذا كان كذلك 38تعاىل: )أاْم هلا

من السماء عالكلما  هي األصل عالفد عند التنازع يف النفي عاإلثبا  عأما سايف جيلل ما بلث هللا به رسله 
ما عتكلم الناس به من نفي عإثبا  فريد إىل ذلك فما عافقه فهو احلق عما خالفه فهو الباطل عإذا كانت 

ل منها ما عافق كتاب األلفاظ جمملة حتتمل ما عوافق كتاب هللا عما خيالفه مل تقبل مطلقًا عمل تفّد مطلقًا بل عقب
 28(.هللا ععفد ما خالفه

()هود/ ن رَِّحما رابُّكا (، وأهل الرمحة هم أهل اإلميان والقرآن، 221 – 228وقال: ))واالا ي ازااُلونا خُمْتاِلِفنيا ۞ ِإالَّ ما
ه الصالة ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة هللا أبمسائه وصفاته على وجه التفصيل ال تعلم إال من جهة الرسول علي

والسالم إما خبربه وإما خبربه وتنبيهه وداللته على األدلة العقلية، وهلذا يقولون: ال نصف هللا إال ِبا وصف به نفسه 
ِلنيا ۞ وااحلْاْمُد أو وصفه به رسوله  ٌم عالاى اْلُمْرسا الا سا ا ياِصُفونا ۞ وا انا رابِهكا رابِه اْلِعزَِّة عامَّ ، قال هللا تعاىل: )ُسْبحا

()الصافات/  21(.281 – 280ّللَِِّ رابِه اْلعاالاِمنيا
وقال: )ومىت تركوا االعتصام ابلكتاب والسنة فال بد أن خيتلفوا، فإن الناس ال يفصل بينهم إال كتاب منزل من 

ُمنْ  رِينا وا عاثا هللُا النَِّبيِهنيا ُمباشِه ًة ف اب ا ًة وااِحدا انا النَّاُس أُمَّ عاُهُم اْلِكتاابا اِبحلْاقِه السماء، كما قال تعاىل: )كا ِذرِينا واأانْ زالا ما
اءاتْ هُ  ا جا لافا ِفيِه ِإالَّ الَِّذينا أُوُتوُه ِمْن ب اْعِد ما ا اْخت ا ما لاُفوا ِفيِه وا ا اْخت ا ى لِياْحُكما ب انْيا النَّاِس ِفيما دا ُهْم ف اها ن ا يِهنااُت ب اْغًيا ب اي ْ ُم اْلب ا

لا  ا اْخت ا ُنوا ِلما اُء ِإىلا ِصرااٍط ُمْستاِقيٍم()البقرة/هللاُ الَِّذينا آما ْن ياشا هللاُ ي اْهِدي ما  (.123ُفوا ِفيِه ِمنا احلْاقِه إبِِْذنِِه وا

                                      
 .381-5/382بيان تلبيس اْلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية،  28
 .1/230بيان تلبيس اْلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية،  21
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ُنوا أاِطيُعوا هللاا واأاِطيُعوا الرَُّسولا واأُويل اأْلاْمِر ِمْنُكْم فاِإْن ت انا  ا الَِّذينا آما ْيٍء ف ارُ وكما قال تعاىل: )َيا أاي ُّها دُّوُه ِإىلا ازاْعُتْم يف شا
ُن أتاِْوياًل()سورة النساء/ ٌر واأاْحسا ي ْ ْوِم اْْلِخِر ذاِلكا خا ُتْم تُ ْؤِمُنونا اِبهلِل وااْلي ا  (.51هللِا واالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ

ُوُتنَّ ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمسْ  اتِِه واالا َتا قَّ تُ قا ُنوا ات َُّقوا هللاا حا ا الَِّذينا آما يًعا واالا وقال تعاىل: )َيا أاي ُّها ِلُمونا ۞ وااْعتاِصُموا حِباْبِل هللِا مجِا
اًء فاأالَّفا ب انْيا قُ ُلوِبُكْم فاأاْصباْحُتْم بِِنْعما  ُتْم أاْعدا ةا هللِا عالاْيُكْم ِإْذ ُكن ْ رَُّقوا وااذُْكُروا نِْعما ا ُحْفراٍة ِمنا ت افا فا ُتْم عالاى شا ِتِه ِإْخواااًن واُكن ْ

ذاُكمْ  ()آل عمران/ النَّاِر فاأانْ قا تِِه لاعالَُّكْم ت اْهتاُدونا ُ هللاُ لاُكْم آَيا نيِه ِلكا يُ ب ا ذا ا كا ها  10((.203 - 201ِمن ْ
  

                                      
 .5/182درء تعارض العقل والنقل،  10
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َعاء  إَلي اِبلتِّْسَلِة َعالتِّْسِلنَي امْسًا  َمْسأََلٌة ِفيَمْن قَاَ  ََل جَي وز الدُّ
 

 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:
عاء إال ابلتسعة والتسعني امسا، وال يقول: َي حنان َي منان، وال يقول: َي دليل )مسألة: فيمن قال: ال جيوز الد
 احلائرين، فهل له أن يقول ذلك؟

اْلواب: احلمد هلل. هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من املتأخرين، كأيب حممد بن حزم، وغيه فإن مجهور 
 وهو الصواب لوجوه: العلماء على خالفه، وعلى ذلك مضى سلف األمة وأئمتها، 

أحدها: أن التسعة والتسعني امسا مل يرد يف تعيينها حديث صحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم وأشهر ما عند 
الناس فيها، حديث الرتمذي، الذي رواه الوليد بن مسلم، عن شعيب، عن أيب محزة، وحفاظ أهل احلديث 

شيوخه من أهل احلديث، وفيها حديث اثن أضعف من هذا، يقولون هذه الزَيدة مما مجعه الوليد بن مسلم عن 
رواه ابن ماجه، وقد روي يف عددها غي هذين النوعني من مجع بعض السلف، وهذا القائل الذي حصر أمساء هللا 

 يف تسعة وتسعني مل ميكنه استخراجها من القرآن.
ليت جيوز الدعاء هبا دون غيها، ألنه ال سبيل وإذا مل يقم على تعيينها دليل جيب القول به، مل ميكن أن يقال هي ا

إىل َتييز املأمور من احملظور، فكل اسم جيهل حاله ميكن أن يكون من املأمور، وميكن أن يكون من احملظور، وإن 
 ، قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعني.َل تدعوا إَل ابسم له ذكف يف الكتاب عالسنةقيل: 

، ففي الكتاب عالسنة أمساء ليست يف ذلك ها على ما يف حديث الرتمذي مثالالوجه الثاين: أنه إذا قيل تعيين
فإنه ليس يف حديث الرتمذي، وأكثر الدعاء املشروع إمنا هو هبذا االسم، كقول آدم:  )الفب(، مثل: اسم احلدعث

(، 20هود/رب إين أعوذ بك أن أسألك ما ليس يل به علم()((، وقول نوح: 13)ربنا ظلمنا أنفسنا( )األعراف/
 (، وقول موسى: )رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل(18وقول إبراهيم: )رب اغفر يل ولوالدي()نوح/

(. وأمثال ذلك، حىت أنه 222(، وقول املسيح: )اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء()املائدة/21)القصص/
ألنه دعاء النبيني وغيهم كما ذكر هللا يذكر عن مالك وغيه، أهنم كرهوا أن يقال: َي سيدي، بل يقال: َي رب؛ 

 يف القرآن.
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ففي احلديث الذي رواه أهل السنن، أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسع داعيا يدعو:  21)املنان(وكذلك اسم 
)اللهم إين أسألك أبن لك امللك أنت هللا املنان بديع السماوات واألرض، َي ذا اْلالل واإلكرام، َي حي َي قيوم(، 

النيب صلى هللا عليه وسلم: )لقد دعا هللا ابمسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى(. وهذا  فقال
 رد لقول من زعم أنه ال ميكن يف أمسائه املنان.

وقد قال اإلمام أمحد رضي هللا عنه لرجل ودعه قل: َي دليل احلائرين دلين على طريق الصادقني، واجعلين من 
 ني.عبادك الصاحل

ألهنم  11وقد أنكر طائفة من أهل الكالم، كالقاضي أيب بكر، وأيب الوفا بن عقيل أن يكون من أمسائه )الدليل( 
ظنوا أن الدليل هو الداللة اليت يستدل هبا، والصواب ما عليه اْلمهور؛ ألن الدليل يف األصل هو املعرف 

 ضا، فهو دليل من الوجهني مجيعا.للمدلول، ولو كان الدليل ما يستدل به فالعبد يستدل به أي
َيب الوتر( وليس هذا االسم  عتفوأيضا فقد ثبت يف الصحيح، عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )إن هللا 

 يف هذه التسعة والتسعني.
وليس هو فيها. ويف الرتمذي وغيه أنه قال: )إن  13َيب اْلمال( مجيلوثبت عنه يف الصحيح أنه قال: )إن هللا 

وليس  15ال يقبل إال طيبا(طيب وليس هذا فيها. ويف الصحيح عنه، أنه قال: )إن هللا 12َيب النظافة(  نظيفهللا 
 هذا فيها، وتتبع هذا يطول.

                                      
 قلت: جاء يف احلديث: 12

لَّما جالساً، ورجٌل يصلي، مث دعا: اللهم ! إين أسألك أبن لك احلمد، ال إله إال انت،  عن أنس: أنه كان مع رسول هللا سا لَّى اّللَُّ عالاْيِه وا صا
: )لقد دع لَّما سا لَّى اّللَُّ عالاْيِه وا ؛ ا هللا ابمسه العظيم املنَّان، بديع السماوات واألرض، َي ذا اْلالل واالكرام ! َي حي َي قيوم ! فقال النيب صا

، وقال الشيخ األلباين يف سنن ايب داود: )حديث 2321الذي إذا ُدِعيا به أجاب، وإذا ُسئلا به أعطى(. رواىه ابو داود يف السنن /
 .3222صحيح، وصححه ابن حبان واحلاكم والذهيب(. قلت: وانظر غي مأمور: السلسلة الصحيحة /

اهلل تبارك وتعاىل دليل احلائرين، ولكن مل أيت هذا يف أمسائه تبارك وتعاىل ال يف فقلت: هو من ابب اخلرب، وقد قال الشيخ االلباين: ) 11
 الكتاب وال يف السنة فاألوىل عدم قيامه، حنن نقول مثاًل: هللا موجود، وهذا تعبي عن حقيقة قائمة ووجوده ليس 

بة لرب العاملني أنه سخي لكن ال نسميه؛ ألنه ليس من كوجود املخلوقات لكن ليس من أمسائه تعاىل أنه موجود، كما أننا قد نقول ابلنس
(، دروس 00:02:11ب/32رحلة النور، )نقال عن ه (.إأمسائه السخي وإمنا هو الكرمي وعلى هذا نلتزم الوقف يف أمسائه تبارك وتعاىل

 صوتية.
 قلت: جاء يف احلديث: 13
يف صحيحه والرتمذي عن ابن مسعود، والطرباين يف الكبي عن أيب )إن هللا تعاىل مجيل َيب اْلمال(. )صحيح( رواه االمام مسلم  –

 .2111أمامة، واحلاكم يف املستدرك عن ابن عمر، وابن عساكر عن جابر وعن ابن عمر. وانظر السلسلة الصحيحة/ 
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: )هللا، الرمحن، الرحيم، امللك، القدوس، السالم، 11يف الرتمذي  املشهورة عند الناسولفظ التسعة والتسعني 
ار، املتكرب، اخلالق، البارئ، املصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، املؤمن، املهيمن، العزيز، اْلب

القابض، الباسط، اخلافض، الرافع، املعز، املذل، السميع، البصي، احلكم، العدل، اللطيف، اخلبي، احلليم، 
اْلميل، الكرمي، الرقيب، اجمليب، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبي، احلفيظ، املقيت، احلسيب، اْلليل؛ 

الواسع، احلليم، الودود، اجمليد، الباعث، الشهيد، احلق، الوكيل، القوي، املتني، الويل، احلميد، احملصي، املبدئ، 
 املعيد، احمليي، املميت، احلي، القيوم، الواجد، املاجد، الواحد، األحد(.

، املؤخر، األول، اْلخر، الظاهر، الباطن، الويل، املتعايل، الرب، ويروى: )الواحد، الصمد، القادر، املقتدر، املقدم
التواب، املنتقم، العفو، الرءوف، مالك امللك، ذو اْلالل واإلكرام، املقسط، اْلامع، الغين، املغين، املعطي، املانع، 

له شيء وهو السميع الضار، النافع، النور، اهلادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الذي ليس كمث
 البصي(.

                                                                                                                             

ه البيهقي يف شعب االميان )إن هللا تعاىل مجيل َيب اْلمال وَيب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس(. )صحيح( روا –
 .2111و2310عن أيب سعيد. وانظر السلسلة الصحيحة 

)إن هللا تعاىل مجيل َيب اْلمال وَيب معايل األخالق ويكره سفسافها(. )صحيح( رواه الطرباين يف االوسط عن جابر. وانظر  –
 .2111السلسلة الصحيحة 

 قلت: جاء يف احلديث: 12
سخي َيب السخاء، نظيف َيب النظافة، فاْكسُحوا أافنيتاكم(. قال الشيخ األلباين يف سلسلة االحاديث  )إن هللا مجيل َيب اْلمال، -

يف ضعيف  2511( عن ابن عمر.(، وانظر احلديث/111/ 5: )منكر، أخرجه ابن عدي يف )الكامل()0081احلديث / –الضعيفة 
 اْلامع للشيخ األلباين.

ف َيب النظافة كرمي َيب الكرم جواد َيب اْلود فنظفوا أفنيتكم وال تشبهوا ابليهود( رواه )إن هللا تعاىل طيب َيب الطيب نظي -
 .2121الرتمذي عن سعد. قال الشيخ األلباين يف ضعيف اْلامع: ضعيف. وانظر احلديث/

 جاء يف احلديث: قلت: 15
طيب ال يقبل إال طيبا، وإن هللا أمر املؤمنني ِبا أمر به عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )أيها الناس، إن هللا 

(، وقال: )َي أيها الذين آمنوا كلوا من 52املرسلني، فقال: )َي أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا، إين ِبا تعملون عليم()املؤمنون/
يديه إىل السماء: َي رب، َي رب، ومطعمه حرام، ومشربه  (، مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب، ميد201طيبات ما رزقناكم()البقرة/

حرام، وملبسه حرام، وغذي ابحلرام، فأىن يستجاب لذلك ؟(. رواه االمام امحد يف املسند واالمام مسلم يف صحيحه والرتمذي عن أيب 
 .2231، وهو يف السلسلة الصحيحة/1022هريرة، وحسنه الشيخ االلباين يف صحيح اْلامع/

 : )ضعيف، بسرد األمساء(.3052 - 111ابب  - 80قال الشيخ األلباين يف ضعيف سنن الرتمذي/قلت:  11
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ويف احلديث، عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه   )السبوح(.ومن أمسائه اليت ليست يف هذه التسعة والتسعني امسه: 
كما ثبت يف الصحيح أنه كان يقول: )أذهب البأس رب   )الشايف(،، وامسه: 10 كان يقول: )سبوح قدوس(

 . 18أنت، شفاء ال يغادر سقما(الناس، واشف أنت الشايف، ال شايف إال 
أرحم الفامحني، عخري الغاففعن، عرب اللاملني، عمالك عوم الدعن، عأحسن ، مثل: أمساؤه املضافةوكذلك 

، وثبت يف عغري ذلك مما ثبت يف الكتاب عالسنة اخلالقني، عجامع الناس ليوم َل رعب فيه، عمقلب القلوب،
 ذه التسعة والتسعني.الدعاء هبا إبمجاع املسلمني، وليست من ه

الوجه الثالث: ما احتج به اخلطايب وغيه، وهو حديث ابن مسعود، عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )ما 
أصاب عبدا قط هم وال حزن، فقال: اللهم إين عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك انصييت بيدك، ماض يف حكمك، 

نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو أعلمته أحدا من خلقك،  عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك مسيت به
أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن العظيم ربيع قليب، وشفاء صدري، وجالء حزين، وذهاب 
غمي ومهي. إال أذهب هللا مهه وغمه، وأبدله مكانه فرحا قالوا: َي رسول هللا، أفال نتعلمهن، قال: بلى، ينبغي ملن 

 ، رواه اإلمام أمحد يف املسند، وأبو حام بن حبان يف صحيحه.11عهن أن يتعلمهن(مس

                                      
 قلت: جاء يف احلديث: 10

عن مطرف بن عبد هللا بن الشخي، أن عائشة نبأته أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول: )يف ركوعه وسجوده سبوح قدوس، رب 
ُجوِد املالئكة والروح(. رواه االمام مسل اُل يف الرُُّكوِع واالسُّ ا يُ قا . وقال الشيخ األلباين يف )أصل صفة صالة 280 –م يف صحيحه / ابب ما

لَّما كان يقول يف ركوعه 1/151النيب صلى هللا عليه وسلم(،  سا لَّى اّللَُّ عالاْيِه وا : )هو من حديث عائشة رضي هللا عنها: أن رسول هللا صا
(، 05(، وابن نصر )2/210(، والنسائي )2/231(، وأبو داود )1/210(، وأبو عوانة )1/52مسلم )وسجوده:... فذكره. أخرجه 

( من طرق عن 111و122و100و213و201و221و228و225و1/12(، وأمحد )1/08(، والبيهقي )238و232والدارقطين )
ي عنها. وقد صرح قتادة بسماعه من ُمطا  خِه  ٳھرِهف يف رواية ألمحد. وهي صحيحة على شرطهما.( قتادة عن ُمطارِهف بن عبد هللا بن الشِه

 
= 

.2/222قال االمام النووي يف االذكار  : قال أهل اللغة: سبوح قدوس: بضم أوهلما، وبفتح أيضاً، لغتان: أجودمها وأشهرمها وأكثرمها الضمُّ
 قلت: جاء يف احلديث: 18

ن إذا عاد املريض مسحه بيمينه وقال: )أذهب الباس، رب الناس، واشف عن عائشة رضي هللا عنها: أن النيب صلى هللا عليه وسلم كا -
 أنت الشايف، اشف شفاء ال يغادر سقما(.

: صحيح. وانظر السلسلة 1151رواه ابن حبان يف صحيحه، وقال الشيخ األلباين يف التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان /
 .1005الصحيحة /

 قلت: جاء يف احلديث: 11
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قال اخلطايب وغيه: فهذا يدل على أن له أمساء استأثر هبا، وذلك يدل على أن قوله: )إن هلل تسعة وتسعني امسا، 
القائل: إن يل ألف من أحصاها دخل اْلنة(، وإن يف أمسائه تسعة وتسعني من أحصاها دخل اْلنة. كما يقول 

ْسىنا فااْدُعوُه هِباا(  ّللَِِّ اأْلامْسااُء احلُْ درهم أعددهتا للصدقة، وإن كان ماله أكثر من ذلك، وهللا يف القرآن، قال: )وا
(، فأمر أن يدعى أبمسائه احلسىن مطلقا، ومل يقل: ليست أمساؤه احلسىن إال تسعة وتسعني امسا، 280)األعراف/

 30عناه. وهللا أعلم(.واحلديث قد سلم م
 

 احلدعث الذي فيه ذكف األمساء احلسىن ضليف
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 

)الرتمذي روى األمساء احلسىن يف جامعه من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب 
القطواين؛ عن هشام بن حسان عن حممد بن سيين عن هريرة، ورواها ابن ماجه يف سننه من طريق خملد بن زَيد 

 أيب هريرة. 
ليستا من كالم النيب صلى هللا عليه عسلم عإمنا كل منهما وقد اتفق أهل املعرفة ابحلديث على أن هاتني الروايتني 

 ، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميني كما جاء مفسرا يف بعض طرق حديثه.من كالم بلض السلف
اختلفت أعياهنما عنه؛ فروي عنه يف إحدى الرواَيت من األمساء بدل ما يذكر يف الرواية األخرى؛ ألن الذين  وهلذا

أن األمساء احلسىن اليت من أحصاها  -هم وغيهم  -مجعوها قد كانوا يذكرون هذا َترة وهذا َترة؛ واعتقدوا 
، أو أهنا وإن كانت أمساء هللا دخل اُجنة دخل اُجنة ليست شيئا ملينا؛ بل من أحصى تسلة عتسلني امسا من

معينة فاالمسان اللذان يتفق معنامها يقوم أحدمها مقام صاحبه كاألحد والواحد؛ فإن يف رواية هشام بن عمار عن 
الوليد بن مسلم عنه رواها عثمان بن سعيد )األحد( بدل )الواحد( و )املعطي( بدل )املغين( ومها متقارابن، وعند 

ه األمساء بعد أن روى احلديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيين عن أيب هريرة. مث قال الوليد هذ
                                                                                                                             

حدا قط هم وال حزن، فقال: اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك انصييت بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك، )ما أصاب أ
أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته يف كتابك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن 

هاب مهي. إال أذهب هللا مهه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل: َي رسول هللا أال جتعل القرآن ربيع قليب ونور صدري وجالء حزين وذ
( واحلارث بن 3021وقال: رواه أمحد ) 211نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي ملن مسعها أن يتعلمها(. صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة/

( 1301صحيحه )( وابن حبان يف 02/2/ 3( والطرباين يف الكبي )251/2وأبو يعلى )ق ( من زوائده  152أيب أسامة يف مسنده )ص
 .مرزوق( من طريق فضيل بن 2/501واحلاكم )

 .5 – 320، املسألة 382-1/380الفتاوى الكربى، الناشر دار الكتب العلمية،  30
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 ...هشام: وحدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال: كلها يف القرآن )هو هللا الذي ال إله إال هو(
الوليد عن شعيب وقد رواها ابن أيب  مثل ما ساقها الرتمذي لكن الرتمذي رواها عن طريق صفوان بن صاحل عن

أهنا من املوصو  املدرج يف  عاصم وبني ما ذكره هو والرتمذي خالف يف بعض املواضع وهذا كله مما يبني لك
 احلدعث عن النيب صلى هللا عليه عسلم يف بلض الطفق؛ عليست من كالمه. 

آن منهم سفيان بن عيينة عاإلمام أمحد عهلذا مجلها  قوم آخفعن على غري هذا اُجمع عاستخفجوها من القف 
بن حنبل عغريهم؛ كما قد ذكف  ذلك فيما تكلمت به قدميا على هذا؛ عهذا كله عقتضي أهنا عندهم مما 

 -ومنهم اخلطايب  -. قالوا: فإن الذي عليه مجاهري املسلمني أن أمساء هللا أكثف من تسلة عتسلني؛ عقبل البد 
مسا من أحصاها( التقييد ابلعدد عائد إىل األمساء املوصوفة أبهنا هي هذه األمساء. قوله: )إن هلل تسعة وتسعني ا

فهذه اْلملة وهي قوله: )من أحصاها دخل اْلنة( صفة للتسعة والتسعني ليست مجلة مبتدأة ولكن موضعها 
أحصاها دخل اْلنة،  النصب وجيوز أن تكون مبتدأة واملعىن ال خيتلف والتقدير: أن هلل أمساء بقدر هذا العدد من 

كما يقول القائل: إن يل مائة غالم أعددهتم للعتق وألف درهم أعددهتا للحج فالتقييد ابلعدد هو يف املوصوف 
 هبذه الصفة ال يف أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنه مل يقل إن أمساء هللا تسعة وتسعون. 

د: )اللهم إين أسألك بكل اسم هو لك مسيت به قال: ويدل على ذلك قوله يف احلديث الذي رواه أمحد يف املسن
نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك( فهذا يدل على أن هلل 
أمساء فوق تسعة وتسعني َيصيها بعض املؤمنني. وأيضا فقوله: )إن هلل تسعة وتسعني( تقييده هبذا العدد ِبنزلة قوله 

؛ وذلك فأن َل عللم أمساءه إَل هو أعىلسعة عشر( فلما استقلوهم قال: )وما يعلم جنود ربك إال هو( تعاىل )ت
أن هذا لو كان قد قيل منفردا مل يفد النفي إال ِبفهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصفة والنزاع فيه مشهور وإن  

يفيد االختصاص ابحلكم فإن العدول  –م بعد قيام املقتضي للعمو  -كان املختار عندان أن التخصيص ابلذكر 
عن وجوب التعميم إىل التخصيص إن مل يكن لالختصاص ابحلكم وإال كان تركا للمقتضى بال معارض وذلك 

 ممتنع. 
فقوله: )إن هلل تسعة وتسعني( قد يكون للتحصيل هبذا العدد فوائد غي احلصر. و)منها( ذكر أن إحصاءها يورث 

ه اْلملة منفردة وأتبعها هبذه منفردة لكان حسنا؛ فكيف واألصل يف الكالم االتصال وعدم اْلنة؛ فإنه لو ذكر هذ
 االنفصال فتكون اْلملة الشرطية صفة؛ ال ابتدائية. فهذا هو الراجح يف العربية مع ما ذكر من الدليل. 
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أن َيصى من أمسائه  وحمبته لذلك تدل على أنه متعلق ابإلحصاء؛ أي َيب 32وهلذا قال: )إنه وتر َيب الوتر(
هذا العدد؛ وإذا كانت أمساء هللا أكثر من تسعة وتسعني أمكن أن يكون إحصاء تسعة وتسعني امسا يورث اْلنة 
مطلقا على سبيل البدل؛ فهذا يوجه قول هؤالء وإن كان كثي من الناس جيعلها أمساء معينة؛ مث من هؤالء من 

قول ابن حزم وطائفة واألكثرون منهم يقولون: وإن كانت أمساء هللا يقول: ليس إال تسعة وتسعني امسا فقط وهو 
فتليينها ليس من كالم النيب صلى هللا عليه عسلم أكثر؛ لكن املوعود ابْلنة ملن أحصاها هي معينة وبكل حال: 

ابتفاق أهل امللففة حبدعثه؛ علكن رعي يف ذلك عن السلف أنواع: من ذلك ما ذكفه الرتمذي. عمنها غري 
 31(.ذلك
 

 اَلمساء احلسىن توقيفية على النص
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 

)إن الناس ال يدركون بعقوهلم كثيًا من الغائبات؛ مثل معرفة أمساء هللا وصفاته، ومعرفة املالئكة واْلن والشياطني، 
 لعاصني يف دار سخطه وإهانته.ومعرفة ما أعده هللا للطائعني يف دار رضوانه وكرامته، وما أعده ل

 لذا فإنه حاجتهم إىل من يعلهمهم هذه احلقائق، وُيطلعهم على هذه املغيهبات ضرورية.
ينا وقد امتدح هللا تعاىل عباده الذين يؤمنون ابلغيب، فقال تعاىل: }امل ذاِلكا اْلِكتااُب ال راْيبا ِفيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقنيا الَّذِ 

(. فلو مل يبعث هللا الرسل، ملا عرف الناس هذه األمور الغيبية، وملا آمنوا إال ِبا يُدركونه 23ْيِب{)البقرة/يُ ْؤِمُنونا اِبْلغا 
هم. فسبحان اخلالق العليم الذي منه على عباده ببعثة األنبياء واملرسلني(  .33حبواسه

ه: )وكان هللا غفورا )ويف صحيح البخاري تعليقا عن سعيد بن جبي أن رجال سأل ابن عباس عن قولوقال: 
رحيما(، )وكان هللا عزيزا حكيما(، )وكان هللا مسيعا بصيا( فكأنه كان فمضى، فقال ابن عباس: قوله )وكان هللا(، 

وكان أي مل يزل كذلك. رواه عبد بن  عمسى نفسه بذلك مل جيله أحد غريه)وكان هللا( فإنه جيل نفسه عن ذلك 
 32اه ابن املنذر أيضا يف تفسيه وهذا لفظ رواية عبد(.محيد يف تفسيه مسندا موصوال، ورو 
                                      

 قلت: جاء يف احلديث: 32
 .2811وعن ابن عمر. قال الشيخ األلباين: صحيح. انظر صحيح اْلامع/ )إن هللا تعاىل وتر َيب الوتر (، رواه ابن نصر عن أيب هريرة -

 .205 -1/203دقائق التفسي اْلامع لتفسي ابن تيمية، ، و 381 – 1/301جمموع فتاوى،  31
األوىل، النبوات/شيخ االسالم، حتقيق عبد العزيز بن صاحل الطوَين، أضواء السلف، الرَيض، اململكة العربية السعودية، الطبعة    33

 .2/12، م1000ه /2210
 . 8/30جمموع الفتاوى   32
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وقال:)ان وجوب تصديق كل مسلم ِبا أخرب هللا به ورسوله من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي 
على تلك الصفة بعينها فإنه مما يعلم ابالضطرار من دين اإلسالم أن الرسول إذا أخربان بشيء من صفات هللا 

جب علينا التصديق به وإن مل نعلم ثبوته بعقولنا ومن مل يقر ِبا جاء به الرسول حىت يعلمه بعقله فقد أشبه تعاىل و 
ْيُث جياْعاُل رِ  ىتَّ نُ ْؤتى ِمْثلا ما أُوِتا ُرُسُل اّللَِّ اّللَُّ أاْعلاُم حا سالاتاُه()سورة الذين قال هللا عنهم:) قاُلوا لاْن نُ ْؤِمنا حا

سلك هذا السبيل فهو يف احلقيقة ليس مؤمنا ابلرسول وال متلقيا عنه األخبار بشأن الربوبية  ( ومن212األنعام/
وال فرق عنده بني أن خيرب الرسول بشيء من ذلك أو مل خيرب به فإن ما أخرب به إذا مل يعلمه بعقله ال يصدق به بل 

 يتأوله أو يفوضه وما مل خيرب 
رق عند من سلك هذا السبيل بني وجود الرسول وإخباره وبني عدم الرسول به إن علمه بعقله آمن به، وإال فال ف

 35وعدم إخباره، وكان ما يذكره من القرآن واحلديث واإلمجاع يف هذا الباب عدمي األثر عنده(.
 

 أقوا  املهاجفعن عاألنصار يف توحيد هللا عئ عجل عملففة أمسايه عصفاته عقضايه
 هللا تعاىل:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه

قال  -اعتقاد التوحيد إبثبات األمساء والصفات  -)وقال اإلمام أبو عبد هللا حممد بن خفيف يف كتابه الذي مساه 
يف آخر خطبته: فاتفقت أقوال املهاجرين واألنصار يف توحيد هللا عز وجل ومعرفة أمسائه وصفاته وقضائه قوال 

، 31رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك حىت قال: )عليكم بسنيت(واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن 
، قال: فكانت كلمة الصحابة على االتفاق من غي 30وذكر احلديث، وحديث: )لعن هللا من أحدث حداث(

وهم الذين أمران ابألخذ عنهم إذ مل خيتلفوا حبمد هللا تعاىل يف أحكام التوحيد وأصول الدين من  -اختالف 
                                                                                                                             

، والبيهقي يف 20512/احلديث/20/300البخاري/ ِكتااُب ت اْفِسِي الُقْرآِن / تفسي حم السجدة، والطرباين يف الكبي، قلت: احلديث رواه 
انا اّللَُّ غاُفورًا را 801االمساء والصفات، احلديث/ ا ق اْولُُه: )واكا ِكيًما()النساء: 11ِحيًما()النساء: : )واأامَّ انا اّللَُّ عازِيزًا حا انا 258(، )واكا (، )واكا

يًعا باِصيًا()النساء:  ُ مسِا ٍد غاْيِِه. وايف رِوااياِة اخْلُواارِْزِميِه رامِحاُه اّللَُّ 232اّللَّ ُه ذاِلكا واملْا جياْعاْلُه أِلاحا ِلكا : واملْا ي ا ( فاِإنَّ اّللَّا مساَّى ن اْفسا راُه، فاذا ًدا غاي ْ ْلُه أاحا ْنحا
ُ()النساء:  انا اّللَّ ثْ ُتكا 20ق اْولُُه: )واكا دَّ ا حا ْظ عاينِه ما ا لِلرَُّجِل: اْحفا ُهما . مُثَّ قاالا اْبُن عابَّاٍس راِضيا اّللَُّ عان ْ ِلكا ذا ا (. أاْي: ملْا ي ازاْل كا ، وااْعلاْم أانَّ ما

لافا عالاْيكا ِمنا اْلُقْرآنِ  لاِكنَّ  اْخت ا ابا ِبِه الَِّذي أاراادا، وا ًئا ِإالَّ قاْد أاصا ي ْ ، فاِإنَّ اّللَّا ت اعااىلا ملْا يُ ْنزِْل شا ثْ ُتكا دَّ ا حا نَّ  أاْشبااُه ما ْتاِلفا النَّاسا الا ي اْعلاُمونا فاالا خيا
. أاْخراجا  ت اعااىلا الَّ ِمْن ِعْنِد اّللَِّ ت ابااراكا وا ثاِنيِه عالاْيكا اْلُقْرآُن فاِإنَّ كا دَّ راُه: مُثَّ قاالا يف آِخرِِه: حا اُل: فاذاكا ها قاالا اْلِمن ْ : وا الا ْرمجااةا، ف اقا ارِيُّ يف الت َّ ُه اْلُبخا

.(، واسناده جيد.  يُوُسُف ْبُن عاِديٍه
 .22، صشرح العقيدة األصفهانية 35
 .52و32، وختريج السنة/1255ء الغليل/، وصححه الشيخ االلباين يف اروا1801، والرتمذي/2010قلت: رواه ابو داود/ 31
 .211و210و213، ومسلم يف صحيحه/0301قلت: رواه البخاري يف صحيحه/ 30
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الصفات(، كما اختلفوا يف الفروع ولو كان منهم يف ذلك اختالف لنقل إلينا؛ كما نقل سائر االختالف )األمساء و 
فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم؛ حىت أدوا ذلك إىل التابعني هلم إبحسان فاستقر صحة ذلك عند  -

 38 األصل كفر، وهلل املنة(.العلماء املعروفني؛ حىت نقلوا ذلك قران بعد قرن؛ ألن االختالف كان عندهم يف
 

 طفعقة سلف األمة عأيمتها يف اَلمساء عالصفا 
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 

)وقد ُعلم أن طريقة سلف األمة وأئمتها، إثبات ما أثبته من الصفات من غي تكييف وال َتثيل، ومن غي حتريف 
من غي إحلاد، ال يف أمسائه وال يف  -مع ما أثبته من الصفات  -سه وال تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نف

ذاُروا  ْسىنا فااْدُعوُه هِباا وا ّللَِِّ األامْسااُء احلُْ الَِّذينا آَيته، فإن هللا ذم الذين يلحدون يف أمسائه وآَيته، كما قال تعاىل: )وا
انُوا ي اْعما  ا كا ُيْجزاْونا ما ()االعراف/يُ ْلِحُدونا يف أامْساائِِه سا تِناا الا 280ُلونا (، وقال تعاىل: )ِإنَّ الَِّذينا يُ ْلِحُدونا يف آَيا

ُتْم إِ  ا ِشئ ْ ُلوا ما ِة اْعما ن أياِْت آِمًنا ي اْوما اْلِقيااما ٌر أام مَّ ي ْ ى يف النَّاِر خا ن يُ ْلقا ناا أافاما ْونا عالاي ْ ْفا ُلونا خيا نَُّه ِباا ت اْعما
 .(20باِصٌي()فصلت/

، مع نفي مماثلة املخلوقات، إثباَت بال تشبيه، وتنزيها بال تعطيل، كما األمساء عالصفا هم تتضمن إثبات فطريقت
ِميُع الباِصُي()الشورى/ ْيٌء واُهوا السَّ ِمْثِلِه شا ْيٌء( رد للتشبيه ، (22قال تعاىل: )لاْيسا كا ِمْثِلِه شا ففي قوله: )لاْيسا كا

مِ   31يُع الباِصُي( رد لإلحلاد والتعطيل(.والتمثيل، وقوله: )واُهوا السَّ
 

 جممل مذهب أهل احلق يف اَلمساء عالصفا 
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 

)مذهب أهل السنة واْلماعة: ما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف األمة، وهو القول املطابق لصحيح  
 20املنقول وصريح املعقول(.

ل الشامل يف مجيع هذا الباب أن يوصف هللا ِبا وصف به نفسه، أو ِبا وصفه به رسول هللا صلى هللا وقال: )القو 
 عليه وسلم وِبا وصفه به السابقون األولون ال يتجاوز القرآن واحلديث.

                                      
 .5/02جمموع الفتاوى،  38
 .8، صالتدمرية: حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اْلمع بني القدر والشرع 31
 .1/225منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية،  20
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ه وسلم قال اإلمام أمحد رضي هللا عنه: )ال يُوصف هللا إال ِبا وصف به نفسه، أو ِبا وصفه به رسوله صلى هللا علي
 ال يتجاوز القرآن واحلديث(.

ومذهب السلف أهنم يصفون هللا ِبا وصف به نفسه وِبا وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم من غي حتريف وال 
ونعلم أن ما وصف هللا به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز وال أحاجي، بل ، تعطيل، ومن غي تكييف وال َتثيل
ود املتكلم بكالمه، ال سيما إذا كان املتكلم أعلم اخللق ِبا يقول وأفصح اخللق معناه يُعرف من حيث يعرف مقص

 يف بيان العلم وأنصح اخللق يف البيان والتعريف والداللة واإلرشاد.
، وال يف أفعاله، فكما يتيقن أبمسايه عصفاتهوهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء ال يف نفسه املقدسة املذكورة 

له ذات حقيقة، وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء ال يف ذاته، أن هللا سبحانه 
وال يف صفاته، وال يف أفعاله، وكل ما أوجب نقًصا أو حدواًث فإن هللا منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق 

م احلدوث، سابقه العدم، والفتقار للكمال الذي ال غاية فوقه، وميتنع عليه احلدوث المتناع العدم عليه، واستلزا
ث إىل حُمِدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعاىل(.  22 احملدا

 
 بني التمثيل عالتلطيل مذهب السلف عسط

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 
ذاته بذات )ومذهب السلف بني التعطيل وبني التمثيل، فال ميثلون صفات هللا بصفات خلقه، كما ال ميثلون 

خلقه، وال ينفون عنه ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم فيعطلون أمساءه احلسىن وصفاته 
 21العلى، وَيرهفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون يف أمساء هللا وآَيته(.

 
 بيان أن التلطيل متثيل عالتمثيل تلطيل

  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:
ن أمساء )وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامٌع بني التعطيل والتمثيل. أما املعطلون؛ فإهنم مل يفهموا م

إال ما هو الالئق ابملخلوق، مث شرعوا يف نفي تلك املفهومات، فقد مجعوا بني التمثيل والتعطيل، مثلوا هللا عصفاته 
ابملفهوم من أمساء خلقه وصفاهتم،  أمسايه عصفاتهمنهم للمفهوم من أواًل، وعطلوا آخًرا، وهذا تشبيه وَتثيل 

 23وتعطيل ملا يستحقه هو سبحانه من األمساء والصفات الالئقة ابهلل سبحانه وتعاىل(.
 

                                      
 .111 -115ص الفتوى احلموية الكربى،   22
 .110ص الفتوى احلموية الكربى،  21
 .110صالفتوى احلموية الكربى،  23
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 اختال  آراء املنحففني عن الصفاط املستقيم يف التلامل مع نصوص الوحي اىل ثالث طوايف
ستقيم يف التعامل مع نصوص الوحي وتشعبت طرقهم، فانقسموا إىل ثالث اختلفت آراء املنحرفني عن الصراط امل

 فرق رئيسة: 
 :أهل التخييل عأهل التأععل عأهل التجهيل)

فأهل التخييل: هم املتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه. فإهنم يقولون: إن ما  -2
ختييل للحقائق لينتفع به اْلمهور ال أنه بني به ذكره الرسول من أمر اإلميان ابهلل واليوم اْلخر إمنا هو 

 احلق وال هدى به اخللق وال أوضح به احلقائق. مث هم على قسمني: 
وهذه مقالة غالة  / منهم من يقول: إن الرسول مل يعلم احلقائق على ما هي عليه.2

 امللحدين من الفالسفة والباطنية: ابطنية الشيعة وابطنية الصوفية.
يقول: بل الرسول علمها لكن مل يبينها وإمنا تكلم ِبا يناقضها وأراد من  / ومنهم من1

 اخللق فهم ما يناقضها؛ ألن مصلحة اخللق يف هذه االعتقادات اليت ال تطابق احلق.
 وهذه طريقة الباطنية املالحدة واإلمساعيلية وحنوهم.

د هبا الرسول أن يعتقد الناس وأما أهل التأويل: فيقولون: إن النصوص الواردة يف الصفات مل يقص -1
الباطل ولكن قصد هبا معاين ومل يبني هلم تلك املعاين وال دهلم عليها؛ ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا احلق 

وإتعاب أذهاهنم  بعقوهلم مث جيتهدوا يف صرف تلك النصوص عن مدلوهلا ومقصوده امتحاهنم وتكليفهم
قتضاه ويعرف احلق من غي جهته وهذا قول املتكلمة وعقوهلم يف أن يصرفوا كالمه عن مدلوله وم

 واْلهمية واملعتزلة ومن دخل معهم يف شيء من ذلك.
 وأما الصنف الثالث: وهم أهل التجهيل: فهم كثي من املنتسبني إىل السنة واتباع السلف.  -3

صفات وال جربيل يقولون: إن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يعرف معاين ما أنزل هللا إليه من آَيت ال
يعرف معاين اْلَيت وال السابقون األولون عرفوا ذلك. وكذلك قوهلم يف أحاديث الصفات: إن معناها 
ال يعلمه إال هللا مع أن الرسول تكلم هبا ابتداء فعلى قوهلم تكلم بكالم ال يعرف معناه. وهؤالء يظنون 

وقف أكثر السلف على قوله: )وما يعلم أتويله إال  أهنم اتبعوا قوله تعاىل )وما يعلم أتويله إال هللا( فإنه
الذي انفرد هللا تعاىل  )التأععل(وهو وقف صحيح لكن مل يفرقوا بني معىن الكالم وتفسيه؛ وبني  .هللا(

بعلمه؛ وظنوا أن التأويل املذكور يف كالم هللا تعاىل هو التأويل املذكور يف كالم املتأخرين وغلطوا يف 
 ذلك.

  



32 
 

 يراد به ثالث معان:  )التأععل(فإن لفظ 
/ فالتأويل يف اصطالح كثي من املتأخرين هو: صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل 2

االحتمال املرجوح لدليل يقرتن بذلك فال يكون معىن اللفظ املوافق لداللة ظاهره أتويال 
صوص أتويال على اصطالح هؤالء؛ وظنوا أن مراد هللا تعاىل بلفظ التأويل ذلك وأن للن

خيالف مدلوهلا ال يعلمه إال هللا وال يعلمه املتأولون. مث كثي من هؤالء يقولون: جتري على 
ظاهرها فظاهرها مراد مع قوهلم: إن هلا أتويال هبذا املعىن ال يعلمه إال هللا. وهذا تناقض 

 م.وقع فيه كثي من هؤالء املنتسبني إىل السنة: من أصحاب األئمة األربعة وغيه
وهذا  -سواء وافق ظاهره أو مل يوافقه  -/ واملعىن الثاين أن التأويل هو تفسي الكالم 1

 هو التأويل يف اصطالح مجهور املفسرين وغيهم. 
وهذا التأويل يعلمه الراسخون يف العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف عند قوله: 

ما نقل ذلك عن ابن عباس وجماهد )وما يعلم أتويله إال هللا والراسخون يف العلم( ك
وحممد بن جعفر بن الزبي وحممد بن إسحاق وابن قتيبة وغيهم وكال القولني حق 
ابعتبار. كما قد بسطناه يف موضع آخر؛ وهلذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكالمها 

 حق. 
 -ت ظاهره وإن وافق -/ واملعىن الثالث أن التأويل هو احلقيقة اليت يؤول الكالم إليها 3

من األكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغي  -فتأويل ما أخرب هللا به يف اْلنة 
هو احلقائق املوجودة أنفسها؛ ال ما يتصور من معانيها يف األذهان ويعرب عنه  -ذلك 

ابللسان وهذا هو التأويل يف لغة القرآن كما قال تعاىل عن يوسف أنه قال: )َي أبت هذا 
يل رؤَيي من قبل قد جعلها ريب حقا( وقال تعاىل: )هل ينظرون إال أتويله يوم أيِت أتو 

أتويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا ابحلق( وقال تعاىل: )فإن تنازعتم 
يف شيء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اْلخر ذلك خي وأحسن 

 أتويال(.
 هو الذي ال يعلمه إال هللا. وهذا التأويل 

وأتويل )الصفات( هو احلقيقة اليت انفرد هللا تعاىل بعلمها وهو الكيف اجملهول الذي قال 
 -: االستواء معلوم والكيف جمهول؛ فاالستواء معلوم -كمالك وغيه   -فيه السلف 

يف التأويل الذي يعلمه الراسخون  وهو من -يعلم معناه ويفسر ويرتجم بلغة أخرى 
 العلم، وأما كيفية ذلك االستواء فهو التأويل الذي ال يعلمه إال هللا تعاىل. 
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وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيه يف تفسيهم عنه أنه قال: تفسي 
 القرآن على أربعة أوجه: 

 تفسي تعرفه العرب من كالمها  -
 وتفسي ال يعذر أحد جبهالته  -
 ماء وتفسي يعلمه العل -
وتفسي ال يعلمه إال هللا عز وجل فمن ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعاىل:  -

وقال النيب صلى هللا  .)فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء ِبا كانوا يعملون(
عليه وسلم )يقول هللا تعاىل: أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت 

وكذلك علم وقت الساعة وحنو ذلك فهذا من التأويل الذي  .ب بشر(وال خطر على قل
ال يعلمه إال هللا تعاىل. وإن كنا نفهم معاين ما خوطبنا به ونفهم من الكالم ما قصد 
إفهامنا إَيه كما قال تعاىل: )أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا( وقال: )أفلم 

 22بتدبر بعضه(.يدبروا القول( فأمر بتدبر القرآن ال 
 

 تلظيم الفب عئ عجل
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 

)من املعلوم أن معرفة الشيء احملبوب تقتضي حبه ومعرفة املعظم تقتضي تعظيمه ومعرفة املخوف تقتضي خوفه، 
له وتعظيمه وخشيته؛ يوجب حمبة القلب  األمساء احلسىن عالصفا  الللىفنفس العلم والتصديق ابهلل وما له من 

 25وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته(.
وان ما سواه خملوق مملوك له من املالئكة وغيهم فهو أحق بنون إان عحنن للظمة الفب تلاىل، وقال: )وقوله تعاىل 

ذا لقصور العظمة ممن استعمل هذا اللفظ فيه من امللوك وإن كان اللفظ  نفسه ال اشتباه فيه وإذا اشتبه على ه
فهمه بُ نيه له ذلك بنظائره وهلذا كان السلف رضي هللا تعاىل عنهم يسمون ما أشكل على بعض الناس حىت فهم 

  21منه غي املراد متشاهباً(.

                                      
 ، ابختصار.30-5/32جمموع الفتاوى،  22
 .0/515 جمموع الفتاوى 25
 .8/211 بيان تلبيس اْلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية 21
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وقال: )فاهلل سبحانه وتعاىل يذكر نفسه َترة بصيغة املفرد، مظهًرا أو مضمًرا، وَترة بصيغة اْلمع، كقوله: )ِإانَّ 
ِبيًنا( وأمثال ذلك. وال يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، ألن صيغة اْلمع تقتضي التعظيم الذي  ف اتاْحناا لاكا  ْتًحا مُّ ف ا

 20يستحقه، ورِبا تدل على معاين أمسائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد احملصور، وهو مقدس عن ذلك(.
 

 املضا  إىل هللا
 

  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:
)املضاف إىل هللا نوعان، فإن املضاف إما أن يكون صفة ال تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكالم واحلياة، وإما أن 

 يكون عينا قائمة بنفسها.
ْيٍء ِمْن ِعْلِمِه( )البقرة/ يُطونا ِبشا ق اْوِلِه: )ِإنَّ اّللَّا ُهوا الرَّزَّاُق 155فاألول: إضافة صفة كقوله: )واالا َيُِ ُذو ( وا

ِتنُي( )الذارَيت/ ُهْم قُ وًَّة( )فصلت/58اْلُقوَِّة اْلما دُّ ِمن ْ ُهْم ُهوا أاشا لاقا ق اْوِلِه: )أاواملْا ي اراْوا أانَّ اّللَّا الَِّذي خا  (.25( وا
اراِة )ِإذاا ِديِث ااِلْسِتخا ِحيِح حا لَّما يف احلْاِديِث الصَّ سا لَّى اّللَُّ عالاْيِه وا ق اْوِل النَّيبِه صا ْع  وا رْكا دُُكْم اِبأْلاْمِر ف اْلي ا مَّ أاحا ها

ْقِدُركا ِبُقْدراِتكا  ُقْل: اللَُّهمَّ ِإينهِ أاْستاِخيُكا ِبِعْلِمكا واأاْست ا ِة مُثَّ لِي ا رِيضا نْيِ ِمْن غاْيِ اْلفا (. راْكعات ا  واأاْسأاُلكا ِمْن فاْضِلكا
ُة رابِهكا ِصْدقًا  ِلما : )واَتاَّْت كا ق اْوِلِه ت اعااىلا عاْداًل( )األنعام/وا ناُكْم( 225وا ق اْوِلِه: )ذاِلُكْم ُحْكُم اّللَِّ َياُْكُم ب اي ْ ( وا

ق اْوِلِه: )ذاِلكا أاْمُر اّللَِّ أانْ زالاُه ِإلاْيُكْم( )الطالق/20)املمتحنة/  (.5( وا
( )ا ْر ب اْييِتا لِلطَّائِِفنيا طاهِه : )وا ْوِلِه ت اعااىلا قا افاُة عانْيٍ كا ا( 11حلج/واالثَّاين: ِإضا ُسْقيااها قاةا اّللَِّ وا ق اْوِلِه: )انا ( وا

( )اإلنسان/23)الشمس/ ًنا ياْشراُب هِباا ِعبااُد اّللَِّ ق اْوِلِه: )عاي ْ  28((.1( وا
 املثل األعلى املتضمن إلثبا  الكما  هلل عحده

 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:  
                                      

 .05قة اْلمع بني القدر والشرع/صالتدمرية: حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقي 20
= 

اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح/ شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب  28
محدان بن حممد،  -اهيم عبد العزيز بن إبر  -ه (، حتقيق علي بن حسن 018القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف 

. وانظر غي مأمور: شرح العقيدة 250-1/255، م2111ه  / 2221الناشر دار العاصمة، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 
 .310، صه2312الطحاوية/ ابن أيب العز احلنفي، الناشر املكتب اإلسالمي ،بيوت، الطبعة الرابعة،
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ه من السلف يسلكونه من القياس العقلي يف أمر الربوبية وهو الذي جاء )كان السلف واألئمة كاإلمام أمحد وغي 
الذي تستوي أفراده وال حتت  قياس الشمو به القرآن وذلك أن هللا سبحانه ال جيوز أن يدخل هو وغيه حتت 

أبمسائه  الذي يستوي فيه حكم األصل والفرع، فإن هللا تعاىل ليس كمثله شيء ال يف نفسه املذكورة قياس التمثيل
ثاُل اأْلاْعلى()النحل/  قياس األعىلوال يف صفاته وال يف أفعاله ولكن يسلك يف شأنه  ّللَِِّ اْلما  (.10كما قال: )وا

فإنه من املعلوم أن كل كمال ونعت ممدوح لنفسه ال نقص فيه يكون لبعض املوجودات املخلوقة احملدثة فالرب  
د بنفسه هو أوىل به، وكل نقص وعيب جيب أن ينزه عنه بعض اخلالق الصمد القيوم القدمي الواجب الوجو 

(. أعىل أبن عنئه عنهاملخلوقات احملدثة املمكنة؛ فالرب اخلالق القدوس السالم القدمي الواجب وجوده بنفسه هو 
21 

عاىل: )وهلل وقال: )وهلذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل يف العلوم اإلهلية )قياس األوىل( كما قال هللا ت
(، إذ ال يدخل اخلالق واملخلوق حتت قضية كلية تستوي أفرادها وال يتماثالن يف شيء 10املثل األعلى()النحل/

ثبت للمخلوق فاخلالق أوىل به وكل نقص وجب نفيه  -ال نقص فيه بوجه  -من األشياء بل يعلم أن كل كمال 
 50عن املخلوق فاخلالق أوىل بنفيه عنه(.

ق النظرية تفيد العلم واملعرفة وال منافاة بني كون الشيء يعلم ابلبديهة والضرورة ويكون عليه أدلة وهي وقال: )فالطر 
 نوعان: 

أحدمها: اْلَيت كما يذكر هللا ذلك يف القرآن واْلية هي دليل عليه بعينه ال تدل على قدر مشرتك بينه 
ارج مستلزم لوجود الرب، وهو آية له ودليل وبني غيه، فنفس الكائنات وما فيها وهو عني وجودها يف اخل

 عليه وشاهد بوجوده بعينه ال على قدر مشرتك بينه وبني غيه. 
 الثاين: ضرب األمثال والقياس وهو نوعان: 

، فهذا أيضًا مما يذكره هللا يف القرآن لكن عامة ما يستعمل هذا قياس األعىل عاألحفى: أحدمها
 يته وقدرته وحنو ذلك. يف صفاته كإثبات وحدانيته يف إهل

، وهذه اليت يسلكها هؤالء أقيسة الشمو  املنطقية عأقيسة التمثيلوالثاين: األقيسة املطلقة 
 52املتفلسفة ومتكلمي أهل امللل وهي أضعف الطرق وأقلها فائدة(. النظار املتكلمون من

                                      
 .15شرح االصفهانية، ص 21
 .350-21/321موع الفتاوى، جم 50
 .502 - 2/501بيان تلبيس اْلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية،  52
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الذي  قياس التمثيل عَل قياس الشمو حقه وقال: )وليس هلل صفة مياثله فيها غيه؛ فلهذا مل جيز أن يستعمل يف 
. فإنه سبحانه له املثل األعلى يف السموات قياس األعىلتستوي أفراده فإن ذلك شرك؛ إذ سوي فيه ابملخلوق؛ بل 

 51واألرض فهو أحق من غيه بصفات الكمال وأحق من غيه ابلتنزيه عن صفات النقص(.
صغر واألوسط واألكرب؛ واحلد األوسط فيه هو الذي يسمى يف وقال: )قياس الشمول مؤلف من احلدود الثالثة األ

 قياس التمثيل علة ومناطا وجامعا ومشرتكا وصفا ومقتضيا وحنو ذلك من العبارات.
فإذا قال يف مسألة النبيذ: كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام فال بد له من إثبات املقدمة الكربى وحينئذ يتم 

 الربهان.
النبيذ مسكر فيكون حراما قياسا على مخر العنب جبامع ما يشرتكان فيه من اإلسكار  وحينئذ فيمكنه أن يقول

 53فان اإلسكار هو مناط التحرمي يف األصل وهو موجود يف الفرع(.
وقال: )قياس الشمول: هو انتقال الذهن من املعني إىل املعىن العام املشرتك الكلي املتناول له ولغيه واحلكم عليه 

شرتك الكلي أبن ينتقل من ذلك الكلي الالزم إىل امللزوم األول وهو املعني فهو انتقال من خاص إىل عام ِبا يلزم امل
مث انتقال من ذلك العام إىل اخلاص من جزئي إىل كلي مث من ذلك الكلي إىل اْلزئي األول فيحكم عليه بذلك 

من وجود الدليل وجود احلكم والالزم ال الكلي. وهلذا كان الدليل أخص من مدلوله الذي هو احلكم فإنه يلزم 
 52يكون أخص من ملزومه بل أعم منه أو مساويه وهو املعىن بكونه أعم(.

وقال: )وأما قياس التمثيل: فهو انتقال الذهن من حكم معني إىل حكم معني الشرتاكهما يف ذلك املعىن املشرتك 
اللزوم ال بد له من سبب إذا مل يكن بينا كما تقدم  الكلي؛ ألن ذلك احلكم يلزم املشرتك الكلي. مث العلم بذلك

 55فهو يتصور املعينني أوال ومها األصل والفرع مث ينتقل إىل الزمهما وهو املشرتك مث إىل الزم الالزم وهو احلكم(.
رابا به جمموع القياس، قال سبحانه: )وا  يراد به النظي الذي يقاس عليه ويعترب به، ويراد -املثل  -وقال: )فلفظ  ضا

ْن َُيِْيي اْلِعظااما واِهيا راِميٌم()يس/ ُه قاالا ما ْلقا ناِسيا خا ثااًل وا  (، أي ال أحد َيييها وهي رميم. 08لاناا ما
قياس متثيل أع فمثل اخلالق ابملخلوق يف هذا النفي فجعل هذا مثل هذا ال يقدر على إحيائها سواء نظمه يف 

وبني أن معىن القياسني قياس الشمول  -ا يف غي هذا املوضع كما قد بسط الكالم على هذ  - قياس مشو 
وقياس التمثيل واحد؛ واملثل املضروب املذكور يف القرآن، فإذا قلت: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام وأقمت الدليل 

                                      
 .23/212جمموع الفتاوى،  51
 .1/221، وجمموع الفتاوى 220-221الرد على املنطقيني، ص 53
 .1/221، جمموع الفتاوى، 210-221ص الرد على املنطقيني،  52
 .212-1/210ع الفتاوى، ، وجممو 212-210، صالرد على املنطقيني 55
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، فهو كقوله صلى هللا عليه وسلم قياسا على اخلمر؛ ألن 51: )كل مسكر حرام( على املقدمة الكربى بقوله 
 خلمر إمنا حرمت ألجل اإلسكار وهو موجود يف النبيذ. ا

ثاٌل فااْستاِمُعوا لاُه()احلج/ (، جعل ما هو من أصغر املخلوقات مثال ونظيا يعترب به فإذا كان 03فقوله: )ُضِربا ما
وأن   أدون خلق هللا ال يقدرون على خلقه وال منازعته فال يقدرون على خلق ما سواه فيعلم هبا من عظمة اخلالق

 كل ما يعبدون من دون هللا يف السماء واألرض ال يقدرون على ما هو أصغر خملوقاته. 
وقد قيل: إهنم جعلوا آهلتهم مثال هلل فاستمعوا لذكرها؛ وهذا ألهنم مل يفقهوا املثل الذي ضربه هللا جعلوا املشركني 

 هم الذين ضربوا هذا املثل. 
ْن ي اْرزُُقُكْم ومثل هذا يف القرآن قد ضربه هللا ليبني  أنه ال يقاس املخلوق ابخلالق وجيعل له ندا ومثال كقوله: )ُقْل ما

يِهِت واخُيْرُِج الْ  ْن خُيْرُِج احلْايَّ ِمنا اْلما ما ارا وا ْمعا وااأْلاْبصا ِْلُك السَّ ْن ميا اِء وااأْلاْرِض أامَّ ما بِهُر اأْلاْمرا ِمنا السَّ ْن يُدا ما يِهتا ِمنا احلْايِه وا ما
لُ فا  الا اذاا ب اْعدا احلْاقِه ِإالَّ الضَّ ِلُكُم هللُا رابُُّكُم احلْاقُّ فاما ُقونا ۞ فاذا ُقوُلونا هللُا ف اُقْل أافاالا ت ات َّ ي ا ِلكا  سا ذا فاأاىنَّ ُتْصراُفونا ۞ كا

ْل ِمْن ُشراكا  ُقوا أان َُّهْم الا يُ ْؤِمُنونا ۞ ُقْل ها ُة رابِهكا عالاى الَِّذينا فاسا ِلما ْت كا قَّ أُ حا أُ اخلْاْلقا مُثَّ يُِعيُدُه ُقِل هللُا ي اْبدا ْن ي اْبدا اِئُكْم ما
ْن ي اْهِدي ِإىلا احلْاقِه ُقِل هللُا ي اْهِدي  اِئُكْم ما ْل ِمْن ُشراكا ْن ي اْهِدي ِإىلا اخلْاْلقا مُثَّ يُِعيُدُه فاأاىنَّ تُ ْؤفاُكونا ۞ ُقْل ها قِه أافاما لِْلحا

با  قُّ أاْن يُ ت َّ ا ي اتَِّبُع أاْكث اُرُهْم ِإالَّ ظانًّا ِإنَّ احلْاقِه أاحا ما ْيفا حتاُْكُمونا ۞ وا ا لاُكْم كا ى فاما ي ِإالَّ أاْن يُ ْهدا ْن الا ياِهدِه  الظَّنَّ الا عا أامَّ
()يونس/ ًئا ِإنَّ هللاا عاِليٌم ِباا ي اْفعاُلونا ي ْ  50 ((.31 - 32يُ ْغيِن ِمنا احلْاقِه شا

ا مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )ال شيء أغي من هللا عز وقال: )ويف الصحيح عن أمساء أهن
. ويف الصحيح عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )َي أمة حممد ما أحد أغي من هللا أن يزين 58وجل(

وأن رسول هللا  ، فلم يصفه صلى هللا عليه وسلم ِبطلق الغية بل بني أنه ال أحد أغي منه51عبده أو تزين أمته(
صلى هللا عليه وسلم أغي من املؤمنني وقد قدمنا غي مرة أن هللا ال ُيساوى يف شيء من صفاته وأمسائه بل ما كان 

                                      
)كل مسكر حرام(. )صحيح(، رواه االمام امحد يف املسند والشيخان يف  – 2550جاء يف صحيح اْلامع الصغي للشيخ االلباين/  51

ند صحيحهما وابو داود والنسائي وابن ماجة عن أيب موسى، ورواه االمام امحد يف املسند والنسائي عن أنس، ورواه االمام امحد يف املس
وابو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر، ورواه االمام امحد يف املسند والنسائي وابن ماجة عن أيب هريرة، ورواه ابن ماجة عن ابن 

 مسعود.
 .28 -21/ 23جمموع الفتاوى،  50
: 0501/للشيخ االلباين ، ويف صحيح اْلامع الصغي112رواه ابن حبان يف صحيحه وصححه الشيخ االلباين يف التعليقات احلسان/ 58

 )ال شيء أغي من هللا تعاىل(. )صحيح(، رواه االمام امحد يف املسند والشيخان يف صحيحهما عن أمساء بنت أيب بكر. 
: )إن الشمس والقمر آيتان من آَيت هللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا 035-2121صحيح اْلامع الصغي للشيخ االلباين/ 51

فادعوا هللا وكربوا وصلوا وتصدقوا َي أمة حممد! وهللا ما من أحد أغي من هللا أن يزين عبده أو تزين أمته َي أمة حممد! وهللا لو رأيتم ذلك 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيا اللهم هل بلغت(. )صحيح( ... رواه االمام مالك يف املوطأ واالمام امحد يف املسند 

صالة الكسوف، والتعليقات احلسان  2000يحهما وابو داود والنسائي عن عائشة. واحلديث يف صحيح أيب داود/ والشيخان يف صح
 .158، واالرواء/1835 و1832 على صحيح ابن حبان للشيخ االلباين/
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 املثل األعلى سبحانه عتلاىلمن صفات الكمال فهو أكمل فيه وما كان من سلب النقائص فهو أنزه منه إذ لُه 
 10 منه كوصفه أبنه أرحم الرامحني وأنه أرحم بعبده من الوالدة بولدهافوصفه أبنه أغي من العباد وأنه ال أغي

، وكذلك العلم كقوله 12وكذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم أليب مسعود: )وهللا هلل عليك أقدر منك على هذا(
ِإْذ أانْ ُتْم أاِجنٌَّة يف  أاُكْم ِمنا اأْلاْرِض وا اِتُكْم()النجم/ تعاىل: )ُهوا أاْعلاُم ِبُكْم ِإْذ أاْنشا ها (، وكذلك الكالم  31 بُطُوِن أُمَّ

ِديثًا()النساء/ ُق ِمنا اّللَِّ حا ْن أاْصدا ما اهِبًا()الزمر/ 80كقوله تعاىل: )وا نا احلْاِديِث ِكتاااًب ُمتاشا (، 13(، )اّللَُّ ن ازَّلا أاْحسا
واملغية أبنه: )ال  13ديث ابن مسعود، ووصفه يف ح11وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )أصدق الكالم كالم هللا(

أحد أحب إليه املدح من هللا(، وكذلك قوله: )ال أحد أحب إليه العذر من هللا(، فإن الغية هي من ابب البغض 
والغضب وإبزاء ذلك احملبة والرضا فأخرب بغاية كماله يف الطرفني حيث وصفه أبنه ال يبغض أحٌد احملارم كبغضه 

ح كحبه واملمادح ال تكون إال على ما هو حسن يستحق صاحبه احلمد وهو ضد القبيح وال َيب أحٌد املماد 
 12الذي يغار منه(.

 
 حقايق األمساء عالصفا  من التأععل الذي َل عللمه إَل هللا

                                      
أن يقول: ال إله إال هللا(.  : )إن هللا عز وجل ال يعذب من عباده املارد املتمرد الذي يتمرد على هللا، وأيىب3201السلسلة الضعيفة/  10

 موضوع
( من طريق إمساعيل بن َيىي الشيباين عن عبد هللا بن عمر بن حفص عن انفع 33( ، والعقيلي يف "الضعفاء" )ص2110رواه ابن ماجه )

مون، وامرأة حتصب يف بعض غزواته، فمر بقوم، فقال: من القوم؟ قالوا: حنن مسل -صلى هللا عليه وسلم  -عن ابن عمر قال: كان النيب 
فقالت: أنت رسول هللا؟ قال: )نعم(،  -صلى هللا عليه وسلم  -تنورًا هلا ومعها ابن هلا، فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به، فأتت النيب 

: فإن األم ال قالت: أبيب وأمي! أليس هللا أرحم الرامحني؟ قال: )بلى(، قالت أليس هللا أرحم ابلعباد من األم بولدها؟ قال: )بلى(. قالت
 يبكي، مث رفع رأسه إليها فقال: ... فذكره. -صلى هللا عليه وسلم  -تلقي ولدها يف النار، فأكب رسول هللا 

ر بن أورده العقيلي يف ترمجة إمساعيل وقال: )ال يتابع على حديثه(، مث روى عن يزيد بن هارون أنه قال فيه: )كان كذاابً(. وعبد هللا بن عم
 حفص ضعيف.

: )اعلم َي أاب مسعود أن هللا أقدر عليك منك على هذا الغالم(. )صحيح( ... رواه 2002صحيح اْلامع الصغي للشيخ االلباين/ 12
 مسلم عن أيب مسعود.

ِحيح(28-151مشكاة املصابيح للشيخ االلباين/ 11  :)صا
لَّ  سا ُ عالاْيِه وا لَّى اّللَّ انا راُسوُل اّللَِّ صا : كا اِبٍر قاالا عاْن جا د(، وا ُن اهْلاْدِي هدي حُمامَّ ُم اّللَِّ واأاْحسا الا ِم كا الا ُن اْلكا ِد: )أاْحسا هُّ تِِه ب اْعدا التَّشا الا ما ي اُقوُل يف صا

. اِئيه  راوااُه النَّسا
 : )ال أحد أغي من هللا ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال أحد1250 – 0215صحيح اْلامع الصغي للشيخ االلباين/ 13

أحب إليه املدح من هللا ولذلك مدح نفسه وال أحد أحب إليه العذر من هللا من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل(. )صحيح(، رواه 
 االمام امحد يف املسند والشيخان يف صحيحهما والرتمذي عن ابن مسعود.

 .221- 0/220بيان تلبيس اْلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية،  12
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 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:

الذين يستعملهم يف أفعاله، فال )وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق األمساء والصفات، وما له من اْلنود 
) ا ي اْعلاُم ُجُنودا رابِهكا ِإالَّ ُهوا ما  وهذا من أتويل املتشابه الذي ال يعلمه إال هللا.، يعلمه إال هو )وا

مثل كاتبه، وحاجبه، وخادمه،  -خبالف امللك من البشر إذا قال: قد أمران لك بعطاء. فقد ُعلم أنه هو وأعوانه 
 به، وقد يُعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته وحنو ذلك.أمروا  -وحنو ذلك 

وهللا سبحانه وتعاىل ال يعلم عباده احلقائق اليت أخرب عنها من صفاته وصفات اليوم اْلخر، وال يعلمون حقائق ما 
 أراد خبلقه وأمره من احلكمة، وال حقائق ما صدرت عنه من املشيئة والقدرة.

التشابه يكون يف األلفاظ املتواطئة، كما يكون يف األلفاظ املشرتكة اليت ليست ِبتواطئة، وإن زال  وهبذا يتبني أن
اٍء( فهنا قد خص هذا املاء  ن مَّ اٌر مِه ا أانْ ها االشتباه ِبا مييهز أحد املعنيني من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل: )ِفيها

مع ما أعد هللا  -يقة ما امتاز به ذلك املاء غي معلوم لنا، وهو ابْلنة، فظهر الفرق بينه وبني ماء الدنيا، لكن حق
 من التأويل الذي ال يعلمه إال هللا. -لعباده الصاحلني مما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر 

 وكذلك مدلول أمسائه وصفاته اليت خيتص هبا، اليت هي حقيقته، ال يعلمها إال هو. 
أتويل  -ة كاإلمام أمحد وغيه ينكرون على اْلهمية وأمثاهلم من الذين َيرهِفون الكلم عن مواضعه وهلذا كان األئم

ما تشابه عليهم من القرآن على غي أتويله، كما قال اإلمام أمحد يف كتابه الذي صنفه )يف الرد على الزاندقة 
 واْلهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وأتولته على غي أتويله(.

لوه على غي أتويله، وذكر يف ذلك ما يشتبه عليهم معناه، وإن كان ال يشتبه على غيهم،  وإمنا ذمهم لكوهنم أتوه
وذمهم على أهنم أتولوه على غي أتويله، ومل ينف مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ )التأويل( يراد به التفسي 

َيمد، ويراد ابلتأويل احلقيقة اليت استأثر هللا بعلمها، فذاك ال يعلمه إال املبنيِه ملراد هللا تعاىل به، فذلك ال يعاب بل 
 15هو(.

  

                                      
 .221-220التدمرية ص  15
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التففعق بني ما ذكف من أمساء هللا عصفاته مطلًقا عما َل عذكف إَل مقيًدا إما مقفعاًن بغريه عإما مللارضة مبطل 
 عصف هللا ابلباطل

 
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:

له األمساء احلسىن كما مسى نفسه بذلك وأنزل به كتبه وعلمه من شاء من خلقه كامسه )احلي  )أن هللا سبحانه
والعليم والرحيم واحلكيم واألول واْلخر والعلي والعظيم والكبي( وحنو ذلك وهذه األمساء كلها أمساء مدح ومحد 

 إذا أخذت مطلقة ومسيت أبمسائها تدل على ما َيمد به وال يكون معناها مذموًما وهي مع ذلك قد تستلزم معاين
عمت احملمود واملذموم مثل امسه )الرحيم( فإنه يستلزم اإلرادة فإذا أخذت اإلرادة مطلًقا وقيل املريد فاملريد قد يريد 
خيًا َيمد عليه وقد يريد شرًّا يُذم عليه وكذلك امسه احلكيم والصادق وغيمها يتضمن أنه متكلم فإذا أخذ الكالم 

ا وقيل متكلم فاملتكلم قد يتكلم بصدق وعدل وقد يتكلم بكذب وظلم وكذلك االسم )األول( يدل على أنه مطلقً 
متقدم على كل شيء فإذا أخذ معىن التقدم وقيل قدمي فإنه يقال على ما تقدم على غيه وإن تقدم غيه عليه  

تدل على أنه حبيث جيده الواجدون فإذا كالعرجون القدمي واإلفك القدمي، وكذلك اسم )احلق( بل وسائر األمساء 
أخذ لفظ املوجود مطلًقا مل يدل إال على أنه جيده غيه مل يدل على أنه حق يف نفسه وإن مل يكن مث غيه جيده 
وكذلك إذا قيل ذات أو اثبت وحنو ذلك مل يدل إال على القدر املشرتك مل يدل على خصوصية وكذلك اسم العلي 

على أنه فوق العامل وأنه عظيم وكبي وذلك يستلزم أنه مباين للعامل متحيز عنه حبده وحقيقته والعظيم والكبي يدل 
فإذا أخذ اسم املتحيز وحنوه مل يدل إال على القدر املشرتك مل يدل على ما ميدح به الرب ويتميز به عن غيه وقد 

املعطي املانع والضار النافع ال يذكر وال يدعى قال من قال من العلماء إن مثل أمسائه اخلافض الرافع واملعز املذل و 
أبحد االمسني الذي هو مثل الضار والنافع واخلافض ألن االمسني إذا ذكرا مًعا دله ذلك على عموم قدرته وتدبيه 
وأنه ال رب غيه وعموم خلقه وأمره فيه مدح له وتنبيه على أن ما فعله من ضرر خاص ومنع خاص فيه حكمة 

م وإذا ذكر أحدمها مل يكن فيه هذا املدح وهللا له األمساء احلسىن ليس له مثل السوء قط فكذلك ورمحة ابلعمو 
أيًضا األمساء اليت فيها عموم وإطالق ملا َيمد ويذم ال توجد يف أمساء هللا تعاىل احلسىن ألهنا ال تدل على ما َيمد 

في مضموهنا أيًضا فيقول ليس بضار وال الرب به وميدح لكن مثل هذه األمساء ومثل تلك ليس ألحد أن ين
خافض أو يقول ليس ِبريد وال متكلم وال ابئن عن العامل وال متحيز عنه وحنو ذلك ألن نفي ذلك ابطل وإن كان 
إثباته يثبت على الوجه املتضمن مدح هللا ومحده وإذا نفاها انٍف فقد تقابل ذلك النفي ابإلثبات ردًّا لنفيه وإن مل 

 



41 
 

يف الثناء والدعاء واخلرب املطلق فإن هذا نوع تقييد يقصد به الرد على النايف املعطل وهذا يف اإلثبات تذكر مطلقة 
والنفي مجيًعا فمن العيوب والنقائص ما ال َياْسن أن يثىن على هللا به ابتداء لكن إذا وصفه به بعض املشركني نفي 

أو ينام وحنو ذلك فُينفى عن هللا الفقر والوالدة والنوم وغي ذلك ردًّا لقوهلم كمن يقول إن هللا فقي ووالد ومولود 
ذلك فهذا أصل يف التفريق بني ما ذكر من أمساء هللا وصفاته مطلًقا وما ال يذكر إال مقيًدا إما مقرواًن بغيه وإما 

ا ياِصُفونا ۞  انا رابِهكا رابِه اْلِعزَِّة عامَّ ِلنيا ۞ وااحلْاْمُد ّللَِِّ ملعارضة مبطل وصف هللا ابلباطل ف  )ُسْبحا ٌم عالاى اْلُمْرسا الا سا وا
()الصافات رابِه ا  11((.281-280ْلعاالاِمنيا

 
 اَلمساء احلسىن مشتقة عليست جامدة

 
 رمحه هللا تعاىل: قال شيخ االسالم ابن تيمية

إمنا املراد ابألمساء ما يدلُّ )املراد ابالسم يف هذه املواضع ليس هو جمرد اللفظ الذي يكون عالاًما كأمساء األعالم، و  
ى ويُعِليه، وإذا ارتفع وعال ظهر وجتلَّى، وذلك هو وصُفه  ى وصفاتِه، فإن االسم يرفُع املسمَّ على نُعوِت املسمَّ

ا أانزالا اّللَُّ هِباا ِمن ُسْلطااٍن() النجم/ وإظهاُر ما فيه. وهذا هو الذي عاباه هللا تعاىل على من مساَّى األواثنا أبمساٍء )ما
13.) 

ى اإلمكانا أن  وهلذا كان أمساء هللا احلسىن صفاٍت له قولية، وهي دالٌة على صفاته املعنوية، فيكون هللا تعاىل قد نفا
ى أبمسائه أو ُيساِميه(.  10يكون هلِل من ُيسمَّ

ْسىن()اإلسراء/ وقال: )قال تعاىل: )ُقِل اْدُعوا اّللَّا أاِو اْدُعوا الرَّمْحنا أاَيًّ ما تاْدُعوا ف الاهُ  (، ومعلوم أن 220اأْلامْساُء احلُْ
األمساء إذا كانت أعالما وجامدات ال تدل على معىن مل يكن فرق فيها بني اسم واسم فال يلحد أحد يف اسم 
دون اسم وال ينكر عاقل امسا دون اسم بل قد ميتنع عن تسميته مطلقا ومل يكن املشركون ميتنعون عن تسمية هللا 

أمسائه وإمنا امتنعوا عن بعضها، وأيضا فاهلل له األمساء احلسىن دون السوأى وإمنا يتميز االسم احلسن عن بكثي من 
االسم السيئ ِبعناه فلو كانت كلها ِبنزلة األعالم اْلامدات اليت ال تدل على معىن ال تنقسم إىل حسىن وسوأى 

 18احلي والعامل والقادر ْلاز ذلك عنده(.بل هذا القائل لو مسى معبوده ابمليت والعاجز واْلاهل بدل 
                                      

 .301 -3/181، بيان تلبيس اْلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية  11
 .211جواب االعرتاضات املصرية على الفتيا احلموية )قطعة منه(، ص 10
 .211ص، شرح العقيدة األصفهانية  18
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)ومن املعلوم ابلضرورة أن العلم ليس هو نفس العامل، واملضاف هنا ليس هو املضاف إليه، وأن أمساء هللا احلسىن، 
مثل: العليم، واحلي، والقدير، والرحيم، وحنو ذلك هي، وإن كانت أمساء هلل تدل على نفسه املقدسة، فليس ما 

من احلياة، هو ما دل عليه عليم من العلم، وما دل عليه قدير من القدرة، وما دل عليه رحيم من دل عليه احلي 
 الرمحة.

فمن قال: إن هذه األمساء احلسىن ال تدل على هذه املعاين، فهو مكابر للغة اليت نزل هبا القرآن، فإن األمساء اليت 
دولة عنها كفعيل وغيه هي أمساء مشتقة تتضمن املصادر، تسميها النحاة: اسم الفاعل، واسم املفعول، والصفة املع

 خبالف: رجل، وفرس.
ومن جعل العامل ال يدل على علم، والقادر ال يدل على القدرة، فهو ِبنزلة من قال: املصلي ال يدل على الصالة، 

 11والقائم ال يدل على القيام، والصائم ال يدل على الصيام، وأمثال ذلك(.
 

 ىل عتناع  ذاته عصفاته َل عتناع  ذاات جمفدة عن الصفا  عَل صفا  جمفدة عن الذا اسم )هللا( تلا
 

 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:
)واسم )هللا( إذا قيل )احلمد هلل( أو قيل )بسم هللا( يتناول ذاته وصفاته ال يتناول ذاَت جمردة عن الصفات وال 

على أن صفاته داخلة يف مسمى أمسائه فال  -كأمحد وغيه   -ة السنة صفات جمردة عن الذات وقد نص أئم
يقال: إن علم هللا وقدرته زائدة عليه؛ لكن من أهل اإلثبات من قال: إهنا زائدة على الذات. وهذا إذا أريد به أهنا 

د هذا عليهم وقال زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات اجملردة فهو صحيح؛ فإن أولئك قصروا يف اإلثبات فزا
الرب له صفات زائدة على ما علمتموه. وإن أراد أهنا زائدة على الذات املوجودة يف نفس األمر فهو كالم 
متناقض؛ ألنه ليس يف نفس األمر ذات جمردة حىت يقال إن الصفات زائدة عليها؛ بل ال ميكن وجود الذات إال 

ات إال ِبا به تصي صفات من الذات فتخيل وجود أحدمها ِبا به تصي ذاَت من الصفات وال ميكن وجود الصف
 دون اْلخر مث زَيدة اْلخر عليه ختيل ابطل.

وأما الذين يقولون: إن  االسم للمسمى  كما يقوله أكثر أهل السنة فهؤالء وافقوا الكتاب والسنة واملعقول قال هللا 
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم  )إن هلل  .مساء احلسىن(تعاىل: )وهلل األمساء احلسىن( وقال: )أَي ما تدعوا فله األ

                                      
 .20/132درء تعارض،  11
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تسعة وتسعني امسا(  )وقال النيب صلى هللا عليه وسلم إن يل مخسة أمساء: أان حممد وأمحد واملاحي واحلاشر 
والعاقب(  وكالمها يف الصحيحني. وإذا قيل هلم: أهو املسمى أم غيه؟ فصلوا؛ فقالوا: ليس هو نفس املسمى 

راد به املسمى؛ وإذا قيل إنه غيه ِبعىن أنه جيب أن يكون مباينا له فهذا ابطل؛ فإن املخلوق قد يتكلم ولكن ي
أبمساء نفسه فال تكون ابئنة عنه فكيف ابخلالق وأمساؤه من كالمه؛ وليس كالمه ابئنا عنه ولكن قد يكون االسم 

ذا االسم نفسه ليس قائما ابملسمى؛ لكن املقصود نفسه ابئنا مثل أن يسمي الرجل غيه ابسم أو يتكلم ابمسه. فه
به املسمى فإن االسم مقصوده إظهار املسمى  وبيانه. وهو مشتق من  السمو  وهو العلو كما قال النحاة 
البصريون وقال النحاة الكوفيون هو مشتق من  السمة  وهي العالمة وهذا صحيح يف  االشتقاق األوسط  وهو ما 

ظني دون ترتيبهما فإنه يف كليهما )السني وامليم والواو واملعىن صحيح فإن السمة والسيما يتفق فيه حروف اللف
العالمة. ومنه يقال: ومسته أمسه كقوله: )سنسمه على اخلرطوم( ومنه التوسم كقوله: )ْلَيت للمتومسني( لكن 

يبها ومعناه أخص وأم فإهنم اشتقاقه من  السمو  هو االشتقاق اخلاص الذي يتفق فيه اللفظان يف احلروف وترت
يقولون يف تصريفه مسيت وال يقولون ومست ويف مجعه أمساء ال أوسام ويف تصغيه مسي ال وسيم. ويقال لصاحبه 
مسمى ال يقال موسوم وهذا املعىن أخص.  فإن العلو مقارن للظهور  كلما كان الشيء أعلى كان أظهر وكل 

ْلخر ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح:  )وأنت واحد من العلو والظهور يتضمن املعىن ا
الظاهر فليس فوقك شيء(  ومل يقل فليس أظهر منك شيء؛ ألن الظهور يتضمن العلو والفوقية؛ فقال:  فليس 

ليه. ومنه قوله: )فما اسطاعوا أن يظهروه( أي يعلوا عليه. ويقال ظهر اخلطيب على املنرب إذا عال ع .فوقك شيء
ويقال للجبل العظيم علم؛ ألنه لعلوه وظهوره يعلم ويعلم به غيه. قال تعاىل: )ومن آَيته اْلواري يف البحر  

وكذلك  الراية العالية  اليت يعلم هبا مكان األمي واْليوش يقال هلا علم وكذلك العلم يف الثوب لظهوره   .كاألعالم(
ألهنا لعلوها تعرف فاالسم يظهر به املسمى ويعلو؛ فيقال  كما يقال لعرف الديك وللجبال العالية أعراف

للمسمى: مسه: أي أظهره وأعله أي أعل ذكره ابالسم الذي يذكر به؛ لكن يذكر َترة ِبا َيمد به ويذكر َترة ِبا 
ن( يذم به كما قال تعاىل: )وجعلنا هلم لسان صدق عليا( وقال: )ورفعنا لك ذكرك( وقال: )وتركنا عليه يف اْلخري

وقال يف النوع املذموم: )وأتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من املقبوحني(  .)سالم على نوح يف العاملني(
 فكالمها ظهر ذكره؛ لكن هذا إمام يف اخلي وهذا إمام يف الشر. .وقال تعاىل: )نتلوا عليك من نبإ موسى وفرعون(

ى املسمى؛ أو ألنه عال على قسيميه الفعل واحلرف؛ وليس املراد وبعض النحاة يقول: مسي امسا ألنه عال عل
ابالسم هذا بل ألنه يعلى املسمى فيظهر؛ وهلذا يقال مسيته أي أعليته وأظهرته فتجعل املعلى املظهر هو املسمى 



44 
 

حبذف  وهذا إمنا َيصل ابالسم. ووزنه فعل وفعل ومجعه أمساء كقنو وأقناء وعضو وأعضاء. وقد يقال فيه سم وسم
الالم. ويقال: مسى كما قال: وهللا أمساك مسا مباركا. وما ليس له اسم فإنه ال يذكر وال يظهر وال يعلو ذكره؛ بل 

هو كالشيء اخلفي الذي ال يعرف؛ وهلذا يقال: االسم دليل على املسمى وعلم على املسمى وحنو ذلك. وهلذا  
يعرفونه ويعبدونه وَيبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره.  واملالحدة  كان  أهل اإلسالم والسنة  الذين يذكرون أمساء هللا

: الذين ينكرون أمساءه وتعرض قلوهبم عن معرفته وعبادته وحمبته وذكره؛ حىت ينسوا ذكره )نسوا هللا فنسيهم( )وال 
ابلغدو  تكونوا كالذين نسوا هللا فأنساهم أنفسهم( )واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة ودون اْلهر من القول

واالسم يتناول اللفظ واملعىن املتصور يف القلب وقد يراد به جمرد اللفظ وقد يراد به  .واْلصال وال تكن من الغافلني(
جمرد املعىن فإنه من الكالم؛  والكالم  اسم للفظ واملعىن، وقد يراد به أحدمها؛ وهلذا كان من ذكر هللا بقلبه أو 

. وهللا تعاىل قد أمر بتسبيح امسه وأمر ابلتسبيح ابمسه كما أمر بدعائه أبمسائه لسانه فقد ذكره لكن ذكره هبما أم
احلسىن؛ فيدعى أبمسائه احلسىن ويسبح امسه وتسبيح امسه هو تسبيح له؛ إذ املقصود ابالسم املسمى؛ كما أن دعاء 

وهللا تعاىل  .فله األمساء احلسىن( االسم هو دعاء املسمى. قال تعاىل: )قل ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن أَي ما تدعوا
أيمر بذكره َترة وبذكر امسه َترة؛ كما أيمر بتسبيحه َترة وتسبيح امسه َترة؛ فقال: )اذكروا هللا ذكرا كثيا( )واذكر 
ربك يف نفسك( وهذا كثي. وقال: )واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال( كما قال: )فكلوا مما ذكر اسم هللا عليه( 

لكن هنا يقال: بسم هللا؛  .لوا مما مل يذكر اسم هللا عليه( )فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم هللا عليه()وال أتك
فيذكر نفس االسم الذي هو  ألف سني ميم  وأما يف قوله: )واذكر اسم ربك( فيقال: سبحان هللا واحلمد هلل وال 

م هو املسمى. وقوله يف الذبيحة )فكلوا مما ذكر اسم هللا إله إال هللا. وهذا أيضا مما يبني فساد قول من جعل االس
عليه( كقوله: )اقرأ ابسم ربك الذي خلق( وقوله: )بسم هللا جمراها ومرساها( فقوله: )اقرأ ابسم ربك( هو قراءة 

 بسم هللا يف أول السور.
مأمور أن يقرأ بسم هللا  وقد بسط الكالم على هذا يف غي هذا املوضع وبني أن هذه اْلية تدل على أن القارئ

وأهنا ليست كسائر القرآن؛ بل هي َتبعة لغيها وهنا يقول: بسم هللا الرمحن الرحيم كما كتب سليمان وكما جاءت 
به السنة املتواترة وأمجع املسلمون عليه؛ فينطق بنفس االسم الذي هو اسم مسمى ال يقول ابهلل الرمحن الرحيم؛ كما 

ك( فإنه يقول: سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وحنو ذلك وهنا قال: )اقرأ ابسم يف قوله: )واذكر اسم رب
ربك( مل يقل: اقرأ اسم ربك وقوله: )واذكر اسم ربك( يقتضي أن يذكره بلسانه. وأما قوله: )واذكر ربك( فقد 

ابسم هللا كما قال النيب صلى هللا يتناول ذكر القلب. وقوله: )اقرأ ابسم ربك( هو كقول اْلكل ابسم هللا. والذابح 
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وأما التسبيح فقد قال: )وسبحوه بكرة وأصيال( وقال: )سبح  .عليه وسلم  )ومن مل يكن ذبح فليذبح بسم هللا(
ويف الدعاء: )قل ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن أَي ما تدعوا فله  .اسم ربك األعلى( وقال: )فسبح ابسم ربك العظيم(

وله: )أَي ما تدعوا( يقتضي تعدد املدعو لقوله )أَي ما( وقوله: )فله األمساء احلسىن( يقتضي أن األمساء احلسىن( فق
 -ومل يقل ادعوا ابسم هللا أو ابسم الرمحن  -املدعو واحد له األمساء احلسىن وقوله: )ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن( 

 يتضمن أن املدعو هو الرب الواحد بذلك االسم.
َترة مدعوا وَترة مدعوا به يف قوله: )وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا( فهو مدعو به ابعتبار أن فقد جعل االسم 

املدعو هو املسمى وإمنا يدعى ابمسه. وجعل االسم مدعوا ابعتبار أن املقصود به هو املسمى وإن كان يف اللفظ 
عوا هذا االسم أو هذا االسم واملراد إذا دعوته هو املدعو املنادى كما قال: )قل ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن( أي اد

فمن تدبر هذه املعاين اللطيفة تبني له  .هو املسمى؛ أي االمسني دعوت ومرادك هو املسمى: )فله األمساء احلسىن(
بعض حكم القرآن وأسراره فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده فإنه كتاب مبارك تنزيل من حكيم محيد ال تنقضي 

وال يشبع منه العلماء من ابتغى اهلدى يف غيه أضله هللا ومن تركه من جبار قصمه هللا وهو حبل هللا املتني عجائبه 
وهو الذكر احلكيم وهو الصراط املستقيم وهو قرآن عجب يهدي إىل الرشد أنزله هللا هدى ورمحة وشفاء وبياان 

اركا فيه كما َيب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وبصائر وتذكرة. فاحلمد هلل رب العاملني محدا كثيا طيبا مب
 00وعز جالله. آخره وهلل احلمد واملنة وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم(.

 
 يف اَلسم عاملسمى 
 

)هل هو هو أو غيه؟ أو ال يقال هو هو وال يقال هو غيه؟ أو هو له؟ أو  قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:
فإن الناس قد تنازعوا يف ذلك والنزاع اشتهر يف ذلك بعد األئمة بعد أمحد وغيه والذي كان  .؟يفصل يف ذلك

 معروفا عند أئمة السنة أمحد وغيه: اإلنكار على  اْلهمية  الذين يقولون: أمساء هللا خملوقة.
ذين ذمهم السلف وغلظوا فيقولون: االسم غي املسمى وأمساء هللا غيه وما كان غيه فهو خملوق؛ وهؤالء هم ال

فيهم القول؛ ألن أمساء هللا من كالمه وكالم هللا غي خملوق؛ بل هو املتكلم به وهو املسمي لنفسه ِبا فيه من 
اْلهمية  يقولون: كالمه خملوق وأمساؤه خملوقة؛ وهو نفسه مل يتكلم بكالم يقوم بذاته وال مسى نفسه اء. و األمس
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ولون: إنه تكلم به ومسى نفسه هبذه األمساء ِبعىن أنه خلقها يف غيه؛ ال ِبعىن أنه ابسم هو املتكلم به؛ بل قد يق
نفسه تكلم هبا الكالم القائم به. فالقول يف أمسائه هو نوع من القول يف كالمه. والذين وافقوا السلف على أن  

ن هل يتكلم ِبشيئته وقدرته. كالمه غي خملوق وأمساءه غي خملوقة يقولون: الكالم واألمساء من صفات ذاته؛ لك
ويسمي نفسه ِبشيئته وقدرته؟ هذا فيه قوالن: النفي هو قول ابن كالب ومن وافقه. واإلثبات قول أئمة أهل 
احلديث والسنة وكثي من طوائف أهل الكالم كاهلشامية والكرامية وغيهم كما قد بسط هذا يف مواضع. واملقصود 

كارهم على من قال أمساء هللا خملوقة وكان الذين يطلقون القول أبن االسم غي هنا أن املعروف عن أئمة السنة إن
املسمى هذا مرادهم؛ فلهذا يروى عن الشافعي واألصمعي وغيمها أنه قال: إذا مسعت الرجل يقول: االسم غي 

هذا قاله كثي  املسمى فاشهد عليه ابلزندقة؛ ومل يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال االسم هو املسمى؛ بل
من املنتسبني إىل السنة بعد األئمة وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. مث منهم من أمسك عن القول يف هذه املسألة 
نفيا وإثباَت؛ إذ كان كل من اإلطالقني بدعة كما ذكره اخلالل عن إبراهيم احلريب وغيه؛ وكما ذكره أبو جعفر 

ة( ذكر مذهب أهل السنة املشهور يف القرآن والرؤية واإلميان والقدر الطربي يف اْلزء الذي مساه )صريح السن
والصحابة وغي ذلك. وذكر أن مسألة اللفظ ليس ألحد من املتقدمني فيها كالم؛ كما قال مل جند فيها كالما عن 

 أبو عبد هللا صحايب مضى وال عن َتبعي قفا إال عمن يف كالمه الشفاء والغناء ومن يقوم لدينا مقام األئمة األوىل
أمحد بن حنبل فإنه كان يقول: اللفظية جهمية. ويقول: من قال لفظي ابلقرآن خملوق فهو جهمي ومن قال غي 
خملوق فهو مبتدع. وذكر أن القول يف االسم واملسمى من احلماقات املبتدعة اليت ال يعرف فيها قول ألحد من 

 )وهلل األمساء احلسىن( وهذا هو القول أبن االسم للمسمى. األئمة وأن حسب اإلنسان أن ينتهي إىل قوله تعاىل
 02وهذا اإلطالق اختيار أكثر املنتسبني إىل السنة من أصحاب اإلمام أمحد وغيه(.

 
 الففق بني الصفة عالوصف

 
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 

وهو إمام  -ن يقرأ بقل هو هللا أحد يف كل ركعة )يف الصحيح أيضا )أن النيب صلى هللا عليه وسلم سأل الذي كا
فقال: إين أحبها؛ ألهنا صفة الرمحن فقال: أخربوه أن هللا َيبه( فأقره النيب صلى هللا عليه وسلم على تسميتها  -
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صفة الرمحن. ويف هذا املعىن أيضا آاثر متعددة. فثبت هبذه النصوص أن الكالم الذي خيرب به عن هللا صفة له فإن 
لوصف هو اإلظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة أو ال يصف البشرة. وقال ا

تعاىل: )سيجزيهم وصفهم( وقال: )سبحان ربك رب العزة عما يصفون( وقال صلى هللا عليه وسلم " )ال تنعت 
كثي. و " الصفة " مصدر وصفت الشيء املرأة املرأة لزوجها حىت كأنه ينظر إليها( " والنعت الوصف. ومثل هذا  

أصفه وصفا وصفة مثل وعد وعدا وعدة ووزن وزان وزنة؛ وهم يطلقون اسم املصدر على املفعول كما يسمون 
املخلوق خلقا ويقولون: درهم ضرب األمي فإذا وصف املوصوف أبنه وسع كل شيء رمحة وعلما: مسي املعىن 

 01للرمحة والعلم والقدرة: صفة هبذا االعتبار، هذا حقيقة األمر(.الذي وصف به هبذا الكالم صفة. فيقال 
 )والصفة والوصف: 

َترة يراد به الكالم الذي يوصف به املوصوف؛ كقول الصحايب يف )قل هو هللا أحد(: )أحبها ألهنا صفة الرمحن(، 
 وَترة يراد به املعاين اليت دل عليها الكالم: كالعلم والقدرة. 

زلة وغيهم تنكر هذه وتقول: إمنا الصفات جمرد العبارة اليت يعرب هبا عن املوصوف. والكالبية ومن واْلهمية واملعت
 اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بني الصفة والوصف فيجعلون الوصف هو القول؛ والصفة املعىن القائم ابملوصوف. 

يف األصل؛ كالوعد والعدة؛ والوزن وأما مجاهي الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر 
 03والزنة؛ وأنه يراد به َترة هذا؛ وَترة هذا(.

 
 تلبيد اخللق لفب اخللق

 
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 

، وتغي األمساء )شريعة اإلسالم الذي هو الدين اخلالص هلل وحده: تعبيد اخللق لرهبم كما سنه رسول هللا 
: عبد هللا وعبد ألمساء اإلسالمية واألمساء الكفرية إىل األمساء اإلميانية، وعامة ما مسى به النيب الشركية إىل ا

) ْسىنا ا تاْدُعوا ف الاُه اأْلامْسااُء احلُْ (، فإن 220)اإلسراء/ الرمحن، كما قال تعاىل: )ُقِل اْدُعوا هللاا أاِو اْدُعوا الرَّمْحانا أاَيًّ ما
 بقية أمساء هللا تعاىل. هذين االمسني مها أصل 
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وكان شيخ اإلسالم اهلروي قد مسى أهل بلده بعامة أمساء هللا احلسىن وكذلك أهل بيتنا: غلب على أمسائهم التعبيد 
هلل: كعبد هللا؛ وعبد الرمحن؛ وعبد الغين؛ والسالم؛ والقاهر؛ واللطيف؛ واحلكيم؛ والعزيز؛ والرحيم؛ واحملسن؛ 

 ر؛ والكرمي؛ وامللك؛ واحلق. واألحد؛ والواحد؛ والقاد
وقد ثبت يف صحيح مسلم عن انفع عن عبد هللا بن عمر: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )أحب األمساء إىل 

، وكان من شعار أصحاب رسول هللا صلى 02هللا عبد هللا وعبد الرمحن وأصدقها حارث ومهام وأقبحها حرب ومرة(
عبيد هللا؛ كما قالوا ذلك يوم بدر؛   بين عبد الرمحن؛ َي بين عبد هللا؛ َي بينهللا عليه وسلم معه يف احلروب: َي

وحنني؛ والفتح؛ والطائف؛ وكان شعار املهاجرين: َي بين عبد الرمحن؛ وشعار اخلزرج: َي بين عبد هللا؛ وشعار 
 05األوس: َي بين عبيد هللا(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
: )وقد 2/301: )تنبيه(: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف  جمموعة الفتاوى2/201قال الشيخ االلباين يف إرواء الغليل،  02

: )أحب األمساء إىل هللا عبد هللا ، وعبد الرمحن ، ثبت يف صحيح مسلم عن انفع عن عبد هللا بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
 وأصدقها حارث ومهام وأقبحها حرب ومرة(.

وهذا من أوهامه رمحه هللا ، فإنه كان يكتب من حفظه ، قلما يراجع كتااب عندما يكتب ، فإن حديث ابن عمر يف صحيح مسلم كما 
دة يف احلديث أىب وهب اْلشمي هذا، وال تصح كما علمت، فاقتضى التنبيه. قال، لكن دون قوله: )وأصدقها ... ( اخل. وإمنا هذه الزَي

 ه إ
 ، للشيخ االلباين.2201، واإلرواء/1808و2020و102قلت: انظر السلسلة الصحيحة/
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 يد اَلمساء عالصفا يف ابب توح فوايد املبحث الثاين
 
 قَاَ  هللا تَ َلاىَل: )قل َهِذه سبيلي َأْدع و ِإىَل هللا على َبِصريَة َأان َعمن اتبلين( -
 

 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ن الدْعواة مَّ ذاِلكا يتاضا اءات ِبِه رسله، وا مياان ِبِه واِباا جا ت انْيِ وإقام  )فالدعوة ِإىلا هللا ِهيا الدْعواة ِإىلا اإْلِ ادا ها ِإىلا الشَّ

ته واكتبه واُرُسله والبعث بعد اْلما  ِئكا الا ما مياان اِبّللَّ وا ْيت وااإْلِ ان واحج اْلب ا ضا ْوم راما صا اة وا ة وإيتاء الزَّكا الا ْوت واالميان الصَّ
راجا  أانَُّه يرااُه فاِإن الدَّ يه وشره والدعوة ِإىلا أان يعبد العاْبد ربه كا ان اِبْلقدِر خا ْحسا مياان وااإْلِ م وااإْلِ ْسالا ث واِهي اإْلِ ات الثَّالا

ين. اِخلاة يف الده  دا
ا أرسلناا من قبلك من  ما : )وا يع الرُُّسل قاالا ت اعااىلا ا اتهفق على ذاِلك مجِا ما ة هللا واحده الا شريك لاُه كا ين عباادا وأصل الده

: راُسول ِإالَّ نوحي ِإلاْيِه أانه الا ِإلاه ِإالَّ أا  ِإمنَّاا تنوعت شرائع اأْلانِْبيااء ومناهجهم قاالا ت اعااىلا ان فاعبدون( فالدين وااِحد وا
 )لكل جعلناا ِمْنُكم شرعة ومنهاجا(.

ْوم اْلخ مياان اِبّللَّ واراُسوله وااْلي ا ين اْلْااِمع ِلأْلُُصوِل االعتقادية والعملية، فاالعتقادية اإْلِ ر، فالرسل متفقون يف الده
: )قل ت اعا والع ْوِله ت اعااىلا قا بين ِإْسراائِيل، كا ْذُكوراة يف سور اأْلانْ عاام واألعراف وا ة اْلما ة اْلعاامَّ ا ملية كأعمال اْلِعباادا الاْوا أتل ما

ه( قضى رابك أاال تعبدوا ِإالَّ ِإَيَّ : )وا ت اعااىلا قاوله تباارك وا ث وا ت الثَّالا اَيا  حرم ربُكم عالاْيُكم( ِإىلا آخر اْْلَيا صا ِإىلا آخر اْلوا
ا  وااِحش ما يبِه اْلفا قاوله: )قل ِإمنَّاا حرم را ْسِجد( وا يبِه اِبْلِقْسِط واأِقيُموا ُوُجوهُكم ِعْند كل ما قاوله: )قل أامر را ا وا ها ظهر ِمن ْ

مْث وااْلباغي ِبغاْي احْلق(. ا بطن وااإْلِ ما  وا
تِِه واحب كل  ظااهر فامن فالدعوة ِإىلا هللا اأْلامر ِبِعباادا ِطن وا ا أبغضه هللا واراُسوله من ابا من أحبه وبغض كل ما ا أحبه وا ما

انا من اأْلاقْ واال اْلبااِطناة أا  وااء كا ا هنى عانُه وال تتم الدْعواة ِإىلا هللا ِإالَّ بذلك سا و الظَّاِهراة أاو الدْعواة ِإىلا هللا النهى عامَّ
ال اْلبااِطناة أاو الظَّاهِ  ا أخرب ِبِه عان سائر  َأمسَاء هللا َعِصَفاتهراة كالتصديق ِباا أخرب ِبِه الرَُّسول من من اأْلاْعما ما واملعاد وا

ين هلل واأان يكون هللا  اِبقني وأممهم وأعدائهم كإخالص الده ة واألنبياء السَّ ِئكا الا ْخُلوقاات كالعرش والكرسي وااْلما اْلما
رْب حلكمه وأمثال ذاِلك واراُسوله أحب ِإلاْيِه ممَّا سوامهُاا  به وعذابه واالصَّ وكالتوكل عالاْيِه والرجاء ِلرامْحاِتِه وخشية غاضا
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ْلِب  ِبيل هللا اِبْلقا ام واحسن اْْلواار وكاْلهاد يف سا فااء ابلعهد وصلاة اأْلاْرحا اناة وااْلوا اء اأْلاما وااْلبدن وكصدق احلاِديث واأادا
ان.  وااللِهسا

سلم على طارِيقه وهم أمته الَّذين يدعونا ِإذا تبني ذاِلك فالد عوة ِإىلا هللا وااِجباة على من اتبع الرَُّسول صلى هللا عالاْيِه وا
صفهم هللا ت اعااىلا ب ا وا ما ْعُروف والنهى عان كل ُمنكر كا ا داعاا ُهوا ِإلاْيِه ويتناول اأْلامر ِبُكل ما ما قوله: ِإىلا هللا ت اعااىلا كا

ُتم خي أمة أخ ا وااِجب كفائى على كل اأْلمة ِإن قااما )ُكن ْ ذا ْعُروِف وتنهون عان اْلُمنكر( واها رجت للنَّاس أتمرون اِبْلما
 ِبِه طائفة سقط عان البااِقنيا 

لاة الا ة قااِطعاة فاالا جتاْتاِمع أمته على ضا انا ِإمْجااعهم حجَّ ا كا هِلاذا وكل  ،فمجموع أمته تقوم يف الدْعواة ِإىلا هللا ت اعااىلا وا
وااِحد من اأْلمة جيب عالاْيِه أان يقوم من الدْعواة ِباا يقدر عالاْيِه ِإذا مل يقم ِبِه غايه فايجب على كل من يقدر على 

غي ذاِلك. ل وتبيني اأْلامر وا اد وااْلعاما  شيء أان ياْدُعو ِإلاْيِه من ت اْعِليم اْلعلم وااْْلها
قد تبني  والدعوة ِإىلا هللا ِهيا الدْعواة ِإىلا  ا أامر وا ا أخرب وطاعته ِفيما سلم تاْصِديقه ِفيما بيله وسبيله صلى هللا عالاْيِه وا سا

اياة. ا واجبان على كل فارد من أافْ رااد اْلُمسلمني وجوب فرض اْلِكفا  أان َُّهما
اءا يف ا ا جا ما ثاة ُشُروط كا ا بِثاالا غايها ْعُروِف واهنى عان وااْلِقياام اِبْلوااِجِب من الدْعواة والواجبة وا باِغي ملن أامر اِبْلما حلاِديث ي ان ْ

ى عانُه  ها ا ين ْ ا أياْمر ِبِه رفيقا ِفيما ى عانُه راِفيًقا ِفيما ها ا ين ْ ا أياْمر ِبِه فاِقيها ِفيما ا أياْمر اْلُمنكر أان يكون فقهيا ِفيما ِليًما ِفيما حا
ى عانُه. ها ا ين ْ ِليًما ِفيما  ِبِه حا

ا َيصل فالتفقه ليعرف ِبِه وا ْقُصود واحللم ليصرب على اأْلاذاى فكثيا ما لرفق ليسلك ِبِه واُهوا أقرب الطهرق لتاْحِصيل اْلما
ا قاالا ت اعااىلا  ما اباك( بعد أان قاالا  :لاُه اأْلاذاى كا ا أاصا ْعُروِف وانه عان اْلُمنكر( :)واصرب على ما قاوله ت اعااىلا  ،)واأمر اِبْلما وا

قاوله ،)ولربك فاصرب( :لنابيه ( :وا ا ي اُقوُلونا نة(. ،)واصرب على ما  01واُهوا كثي يف اْلُقْرآن واالسه
  

                                      
 .321-320خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية،  01
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 القاعدة اللظيمة اُجليلة يف مسايل الصفا  عاألفلا  -
 

 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:
قاهتا أو )يف القاعدة العظيمة اْلليلة يف مسائل الصفات واألفعال من حيث قدمها ووجوهبا أو جوازها ومشت

 وجوب النوع مطلقا وجواز اْلحاد معينا. 
فنقول: املضافات إىل هللا سبحانه يف الكتاب والسنة سواء كانت إضافة اسم إىل اسم أو نسبة فعل إىل اسم أو 

 خرب ابسم عن اسم ال خيلو من ثالثة أقسام:
( وقوله: )إن هللا هو أحدها إضافة الصفة إىل املوصوف كقوله تعاىل: )وال َييطون بشيء من علمه -

الرزاق ذو القوة(. ويف حديث االستخارة: )اللهم إين أستخيك بعلمك وأستقدرك بقدرتك( ويف احلديث 
اْلخر )اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق( فهذا يف اإلضافة االمسية. وأما بصيغة الفعل فكقوله: 

 .لن حتصوه فتاب عليكم()علم هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم( وقوله: )علم أن 
وذلك  .وأما اخلرب الذي هو مجلة امسية: فمثل قوله: )وهللا بكل شيء عليم( )وهللا على كل شيء قدير(

ألن الكالم الذي توصف به الذوات: إما مجلة أو مفرد. فاْلملة إما امسية كقوله: )وهللا بكل شيء عليم( 
فال بد فيه من إضافة الصفة لفظا أو معىن كقوله: )بشيء  أما املفرد .أو فعلية كقوله: )علم أن لن حتصوه(

  .من علمه( وقوله: )هو أشد منهم قوة( أو إضافة املوصوف كقوله: )ذو القوة(
و)القسم الثاين: إضافة املخلوقات كقوله: )انقة هللا وسقياها( وقوله: )وطهر بييت للطائفني( وقوله:  -

فهذا القسم ال  .العرش( وقوله: )وسع كرسيه السماوات واألرض()رسول هللا( و)عباد هللا( وقوله: )ذو 
خالف بني املسلمني يف أنه خملوق كما أن القسم األول مل خيتلف أهل السنة واْلماعة يف أنه قدمي وغي 
خملوق. وقد خالفهم بعض أهل الكالم يف ثبوت الصفات؛ ال يف أحكامها وخالفهم بعضهم يف قدم العلم 

 وثه وليس الغرض هنا تفصيل ذلك. وأثبت بعضهم حد
ى تاْكِليًما( ما فيه معىن الصفة والفعل مثل قوله: ) -وهو حمل الكالم هنا  -)الثالث  - لَّما هللُا ُموسا واكا

ًئا أاْن ي اُقولا لاُه ُكْن ف اياُكوُن()يس/وقوله: )(، 212)النساء/ ي ْ انا   ُقْل لاوْ وقوله: ) (،81ِإمنَّاا أاْمرُُه ِإذاا أاراادا شا كا
()الكهف/ يبِه اِت را ِلما اًدا ِلكا ما هللِا()يُرِيُدونا أا وقوله: ) ،(201اْلباْحُر ِمدا الا ُلوا كا انا ) (،25/الفتحْن يُ بادِه قاْد كا وا
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ما هللِا()البقرة/ الا ُعونا كا ُهْم ياْسما ا يُرِيُد()املائدة/وقوله: )(، 05فارِيٌق ِمن ْ ا يُرِيُد( ف اعَّاٌل لِ ) (،2ِإنَّ هللاا َياُْكُم ما ما
ٍب()البقرة/(، وقوله: )21( و)الربوج/200)هود/ ٍب عالاى غاضا غاِضبا هللُا عالاْيِه وقوله: ) (،10ف ابااُءوا ِبغاضا وا

لاعاناُه()النساء/ وقوله: )فلما آسفوان انتقمنا منهم( وقوله: )ذلك أبهنم اتبعوا ما أسخط هللا وكرهوا  (،13وا
وقوله: )وإن مل تغفر لنا وترمحنا( )وقل رب اغفر وارحم(  .رضوا عنه(رضوانه( وقوله: )رضي هللا عنهم و 

وكذلك قوله: )خلق السموات واألرض( )ملا خلقت بيدي( وقوله: )مث  .)واعف عنا واغفر لنا وارمحنا(
استوى على العرش( )وجاء ربك وامللك صفا صفا( )هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام 

 00(..هل ينظرون إال أن أتتيهم املالئكة(واملالئكة( )
 

 اإلثبا  املفصل لصفا  الكما  عالنفي اجململ لصفا  النقص -
 

أمسايه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: )هللا سبحانه بعث الرسل ِبا يقتضي الكمال من إثبات 
ل، فالرب تعاىل موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل، والنفي على طريق اإلمجال للنقص والتمثي عصفاته

اليت ال غاية فوقها، منزه عن النقص بكل وجه ممتنع، وأن يكون له مثيل يف شيء من صفات الكمال، فأما 
 فيها شيء من األشياء. -بل وال يقاربه  -صفات النقص فهو منزه عنها مطلقا وأما صفات الكمال فال مياثله 

ص، ونفي مماثلة غيه له يف صفات الكمال، كما دل على ذلك سورة )قل هو هللا والتنزيه جيمعه نوعان: نفي النق
أحد( وغيها من القرآن، مع داللة العقل على ذلك، وإرشاد القرآن إىل ما يدل على ذلك من العقل، بل وقد 

البس واملناكح وغي ذلك، أخرب هللا أن يف اْلخرة من أنواع النعيم ما له شبه يف الدنيا، كأنواع املطاعم واملشارب وامل
، فحقائق تلك أعظم من حقائق هذه ِبا ال 08: )ليس يف الدنيا مما يف اْلنة إال األمساء(  وقد قال ابن عباس 

                                      
 221 -1/222جمموع الفتاوى،  00
  االصل:قلت: جاء يف 08

. 311 - 2/312(، وقد ذكره إبسنادين )ط. املعارف( 15)أورد الطربي هذا األثر لقول هللا تعاىل: )وأتوا به متشاهبا()سورة البقرة/
وحدثنا حممد بن بشار، قال حدثنا مؤمل، قاال مجيعا: حدثنا سفيان، عن األعمش،  -ح  -وحدثين أبو كريب، قال: حدثنا األشجعي 

، عن ابن عباس، قال أبو كريب يف حديثه عن األشجعي: ال يشبه شيء مما يف اْلنة ما يف الدنيا إال األمساء. وقال ابن عن أيب ظبيان
 بشار يف حديثه عن املؤمل، قال: ليس يف الدنيا مما يف اْلنة إال األمساء. وأما اإلسناد الثاين فهو: حدثنا عباس بن حممد، قال: حدثنا

مش، عن أيب ظبيان، عن ابن عباس قال: ليس يف الدنيا من اْلنة شيء إال األمساء. ونقل ذلك ابن كثي يف حممد بن عبيد، عن األع
تفسيه هلذه اْلية، وقال: " رواه ابن جرير، من رواية الثوري، وابن أيب حام من حديث أيب معاوية كالمها عن األعمش به ". وقال 
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يعرف قدره، وكالمها خملوق، والنعيم الذي ال يعرف جنسه قد أمجله هللا سبحانه وتعاىل بقوله: )فال تعلم نفس ما 
 (.20ة/أخفي هلم من قرة أعني()السجد

ويف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )يقول هللا تعاىل: أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، 
فإذا كان هذان املخلوقان متفقني يف االسم مع أن بينهما يف  01وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر( 

ن ما يتصف به الرب من صفات الكمال مباين لصفات فمن املعلوم أ، احلقيقة تباينا ال يعرف يف الدنيا قدره
خلقه، أعظم من مباينة خملوق ملخلوق، وهلذا قال أعلم اخللق ابهلل يف احلديث الصحيح: )ال أحصي ثناء عليك، 

 ،80أنت كما أثنيت على نفسك(
قال: )ما  ، عن النيب وقال يف الدعاء املأثور الذي رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه، عن ابن مسعود 

أصاب عبدا هم قط وال حزن فقال: اللهم إين عبدك ابن عبدك وابن أمتك، انصييت بيدك، ماض يف حكمك، 
عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو 

ري، وجالء حزين، وذهاب مهي وغمي؛ إال استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قليب، ونور صد
أذهب هللا مهه وغمه، وأبدله مكان حزنه فرحا(. قالوا: َي رسول هللا! أفال نتعلمهن؟ قال: )بلى، ينبغي لكل من 

                                                                                                                             

لك اْلية " وأخرج مسدد وهناد يف الزهد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حام والبيهقي يف البعث السيوطي يف " الدر املنثور " يف تفسيه لت
 ه إ عن ابن عباس قال: )ليس يف الدنيا مما يف اْلنة إال األمساء(.

 قلت: جاء يف االصل: 01
 1/221يف صفة اْلنة وأهنا خملوقة( ،  )كتاب بدء اخللق، ابب ما جاء 2/228رضي هللا عنه يف: البخاري  -)احلديث عن أيب هريرة 

)كتاب التوحيد، ابب قول هللا تعاىل: )يريدون أن يبدلوا كالم هللا( ؛  1/222)كتاب تفسي القرآن، ابب تفسي سورة تنزيل السجدة( ، 
فسي، ابب تفسي )كتاب الت 5/11)كتاب اْلنة وصفة نعيمها وأهلها، أول الكتاب من ثالثة طرق( ؛ سنن الرتمذي  2/1202مسلم 

)كتاب الرقائق، ابب ما أعد هللا  1/335)كتاب الزهد، ابب صفة اْلنة( ؛ سنن الرتمذي  1/2220سورة السجدة( ؛ سنن ابن ماجه 
 ه (. إ21/202، 20/21لعباده الصاحلني( ؛ املسند )ط. املعارف( 

 قلت: 80
ة، ابب ما يقال يف الركوع والسجود( ، وأوله: فقدت رسول )كتاب الصال 2/351يف: مسلم  -رضي هللا عنها  -)احلديث عن عائشة 

ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو يف املسجد، ومها منصوبتان، وهو يقول: " اللهم  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
ت كما أثنيت على نفسك ". واحلديث إين أعوذ برضاك من سخطك، وِبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناء عليك أن

)كتاب الدعوات ابب حدثنا  5/280)كتاب الصالة، ابب يف الدعاء يف الركوع والسجود( ؛ سنن الرتمذي  2/311يف: سنن أيب داود 
سلم( ؛ صلى هللا عليه و  -)كتاب الدعاء، ابب ما تعوذ منه رسول هللا  2113 - 1/2111األنصاري أخربان معن. .( ؛ سنن ابن ماجه 

 ه (. إ102، 1/58املسند )ط. احلليب( 
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، فبني أن هلل أمساء استأثر هبا يف علم الغيب عنده ال يعلمها ملك وال نيب. وأمساؤه تتضمن 82مسعهن أن يتعلمهن( 
أمساء أعالم حمضة، كامسه: العليم، والقدير، والرحيم، والكرمي، واجمليد، والسميع، والبصي، وسائر صفاته، ليست 

 أمسائه احلسىن سبحانه وتعاىل.
وهو سبحانه مستحق للكمال املطلق ؛ ألنه واجب الوجود بنفسه، ميتنع العدم عليه، وميتنع أن يكون مفتقرا إىل 

إىل غيه بوجه من الوجوه كان حمتاجا إىل الغي، واحلاجة إما إىل حصول كمال غيه بوجه من الوجوه، إذ لو افتقر 
له، وإما إىل دفع ما ينقص كماله، ومن احتاج يف شيء من كماله إىل غيه مل يكن كماله موجودا بنفسه، بل 

؛ ألنه لو  غيه بذلك الغي، وهو بدون ذلك الكمال انقص، والناقص ال يكون واجبا بنفسه، بل ممكنا مفتقرا إىل
كان واجبا بنفسه مع كونه انقصا مفتقرا إىل كمال من غيه، لكان الذي يعطيه الكمال: إن كان ممكنا فهو مفتقر 

؛ وإن كان قصا، فالقول فيه كالقول يف األولإىل واجب آخر، والقول يف هذا كالقول يف األول، وإن كان واجبا ان
الذي قدر واجبا انقصا فهو مفتقر إىل هذا يف كماله، وذاك غين عنه،  واجبا كامال فهذا هو الواجب بنفسه، وذاك

 فهذا هو رب ذاك، وذاك عبده، وميتنع مع كونه مربواب معبدا أن يكون واجبا، ففرض كونه واجبا انقصا حمال.
ئذ وأيضا، فيمتنع أن يكون نفس ما هو واجب بنفسه فيه نقص يفتقر يف زواله إىل غيه ؛ ألن ذلك النقص حين

يكون ممكن الوجود وإال ملا قبله، وممكن العدم وإال لكان الزما له ال يقبل الزوال، والتقدير أنه ممكن زواله حبصول 
الكمال املمكن الوجود، فإن ما هو ممتنع ال يكون كماال، وما هو ممكن: فإما أن يكون للواجب أو من الواجب، 

لق الواجب بنفسه أحق ابلكمال املمكن الوجود الذي ال نقص وميتنع أن يكون املخلوق أكمل من اخلالق، فاخلا
مفتقرا إليه وإىل ذلك الغي  -إذا وجد  -فيه، فال تكون ذاته مستلزمة لذلك الكمال ؛ فيكون ذلك الكمال 

اْلخر، َيصل هبما مجيعا، وكل منهما واجب بنفسه فال يكون ذلك األثر ال من هذا وال من هذا، بل هو شيء 
 ما.منفصل عنه

وحتقيق ذلك أن كمال الشيء هو من نفس الشيء وداخل فيه، فالواجب بنفسه ال يكون واجبا إن مل يكن ما هو 
داخل يف نفسه واجب الوجود ال يفتقر فيه إىل سبب منفصل عنه، فمىت افتقر فيما هو داخل فيه إىل سبب 

                                      
 قلت: جاء يف االصل: 82

رقم  252 - 1/253( ، 3021)رقم  118 - 5/111يف املسند )ط. املعارف(  -رضي هللا عنه  -)احلديث عن عبد هللا بن مسعود 
(: 3/101ري )الرتغيب والرتهيب . وقال املنذ118 - 5/111وتكلم عليه طويال  -رمحه هللا  -( وصححه الشيخ أمحد شاكر 3228)

. وانظر تعليقه وتعليق 520 - 2/150رواه أمحد والبزار وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه واحلاكم ". واحلديث يف املستدرك للحاكم 
 ه الذهيب(. إ
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 يكون من كماله أيضا، بل يكون شيئا منفصل عنه مل تكن نفسه واجبة بنفسه، وما ال يكون داخال يف نفسه، ال
مباينا له، وإمنا يكون ذلك شيئني: أحدمها واجب بنفسه واْلخر شيء قرن به وضم إليه. وأيضا، فنفس واجب 
الوجود هو أكمل املوجودات، إذ الواجب أكمل من املمكن ابلضرورة، فكل كمال ممكن له: إن كان الزما له 

 غيه، أو أن َيتاج فيه إىل غيه. امتنع أن يكون كماله مستفادا من
وإن مل يكن الزما له: فإن مل يكن قابال له من قبول غيه من املمكنات له، كان املمكن أكمل من الواجب، وما ال 
يقبله ال واجب وال ممكن ليس كماال ؛ وإن كان قابال له ومل تكن ذاته مستلزمة له، كان غيه معطيا له إَيه، 

 أحق ابلكمال، فيكون ذلك املعطي أكمل منه، وواجب الوجود ال يكون غيه أكمل منه.واملعطي للكمال هو 
وإذا قيل: ذلك الغي واجب أيضا. فإن مل يكن كامال بنفسه كان كل منهما معطيا لآلخر الكمال، وهذا ممتنع؛ 

ن هذا ال يفيد ذلك الكمال ألنه يستلزم كون كل من الشيئني مؤثرا يف اْلخر أثرا ال َيصل إال بعد أتثي اْلخر، فإ
لآلخر حىت يكون كامال، وال يكون كامال حىت يفيده اْلخر الكمال، وهذا ممتنع، كما ميتنع أن ال يوجد هذا حىت 
يوجده ذاك، وال يوجد ذاك حىت يوجده هذا. وإن كان ذلك الغي واجبا كامال بنفسه مكمال لغيه، واْلخر واجب 

لكامل املكمل، كان جزء منه مفتقرا إىل ذاك؛ وما افتقر جزء منه إىل غيه مل تكن انقص َيتاج يف كماله إىل ذلك ا
 مجلته واجبة بنفسها. 

وإيضاح ذلك: أن الواجب بنفسه: إما أن يكون شيئا واحدا ال جزء له، أو يكون أجزاء. فإن كان شيئا واحدا ال 
ىل الغي وبعضه ال يفتقر إىل الغي، وامتنع أن جزء له، امتنع أن يكون له بعض، فضال عن أن يقال: بعضه يفتقر إ

يكون شيئني: أحدمها نفسه، واْلخر كماله. وإن قيل: هو جزءان أو أجزاء، كان الواجب هو جمموع تلك 
األجزاء، فال يكون واجبا بنفسه حىت يكون اجملموع واجبا بنفسه، )فمىت كان البعض مفتقرا إىل سبب منفصل عن 

بنفسه(، وهذا املقام برهان بني ملن أتمله. وبيانه أن الناس متنازعون يف إثبات الصفات هلل:  اجملموع مل يكن واجبا
كاملعتزلة   -فأهل السنة يثبتون الصفات هلل، وكثي من الفالسفة والشيعة يوافقهم على ذلك، وأما اْلهمية وغيهم 

صفات عن هللا تعاىل، ويقولون: إن إثباهتا فإهنم ينفون ال -ومن وافقهم من الشيعة والفالسفة كابن سينا وحنوه 
 81جتسيم وتشبيه وتركيب(.
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 األلفاظ  نوعان -
 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: )معلوم أن األلفاظ نوعان:
/ لفظ ورد يف الكتاب والسنة أو اإلمجاع؛ فهذا اللفظ جيب القول ِبوجبه سواء فهمنا معناه أو مل نفهمه؛ ألن 2
 سول صلى هللا عليه وسلم ال يقول إال حقا واألمة ال جتتمع على ضاللة.الر 
/ والثاين: لفظ مل يرد به دليل شرعي كهذه األلفاظ اليت تنازع فيها أهل الكالم والفلسفة، فهذه األلفاظ ليس 1

وإن أثبت ابطال على أحد أن يقول فيها بنفي وال إثبات حىت يستفسر املتكلم بذلك فإن بني أنه أثبت حقا أثبته 
رده وإن نفى ابطال نفاه وإن نفى حقا مل ينفه وكثي من هؤالء جيمعون يف هذه األمساء بني احلق والباطل يف النفي 

 83واإلثبات(.
)وأما السلف واألئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو إثبات بل اعتصموا ابلكتاب 

افق لصريح العقل فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من أمسائه وصفاته حقا جيب والسنة ورأوا ذلك هو املو 
اإلميان به وإن مل تعرف حقيقة معناه وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون فليس علينا أن نطلق إثباته 

لكتاب والسنة: من نفي أو إثبات مراده حقا موافقا ملا جاءت به الرسل وا وال نفيه حىت نفهم مراد املتكلم فإن كان
قلنا به؛ وإن كان ابطال خمالفا ملا جاء به الكتاب والسنة من نفي أو إثبات منعنا القول به ورأوا أن الطريقة اليت 

 جاء هبا القرآن هي الطريقة املوافقة لصريح املعقول وصحيح املنقول وهي طريقة األنبياء واملرسلني. 
هم جاءوا بنفي جممل وإثبات مفصل؛ وهلذا قال سبحانه وتعاىل: )سبحان ربك رب وأن الرسل صلوات هللا علي

العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني( فسبح نفسه عما وصفه به املخالفون للرسل وسلم 
 تعاىل يف القرآن يثبت على املرسلني لسالمة ما قالوه من النقص والعيب وطريقة الرسل هي ما جاء هبا القرآن وهللا

 التشبيه والتمثيل.  -على طريق اإلمجال  -الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه 
فهو يف القرآن خيرب أنه: بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه عزيز حكيم، غفور رحيم، وأنه مسيع بصي، 

ى عنهم، ويغضب على الكفار ويسخط َيب املؤمنني ويرض -على عظم ذاته  -وأنه غفور ودود، وأنه تعاىل 
عليهم، وأنه خلق السموات واألرض يف ستة أَيم مث استوى على العرش، وأنه كلم موسى تكليما، وأنه جتلى للجبل 

 فجعله دكا؛ وأمثال ذلك. 
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الصمد ويقول يف النفي )ليس كمثله شيء(، )هل تعلم له مسيا(، )فال تضربوا هلل األمثال(، )قل هو هللا أحد ۞ هللا 
 82۞ مل يلد ومل يولد ۞ ومل يكن له كفوا أحد(، فيثبت الصفات وينفي مماثلة املخلوقات(.

 
                                              اللفظ املشرتك -

  
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: )االشرتاك اخلاص: وهو أن يكون اللفظ داال على معنيني من غي أن 

فمن الناس من ينازع يف وجود معىن هذا يف اللغة الواحدة اليت تستند إىل ، دل على معىن مشرتك بينهما ألبتةي
 وضع واحد؛ ويقول: إمنا يقع هذا يف موضعني كما يسمي هذا ابنه ابسم ويسمي آخر ابنه بذلك االسم. 

وحنو ذلك هو ابعتبار وضع اثن مساها وهم ال يقولون: إن تسمية الكوكب سهيال واملشرتي وقلب األسد والنسر 
من مساها من العرب وغيها أبمساء منقولة كاألعالم املنقولة كما يسمي الرجل ابنه كلبا وأسدا ومنرا وحبرا وحنو 
ذلك. وال ريب أن االشرتاك هبذا املعىن مما ال ينازع فيه عاقل لكن معلوم أن هذا وضع اثن وهذا ال يغيه داللة 

وعة على مسمياهتا والعالمة املميزة يف اجملاز وإن كان املسمى ابالسم قد يقصد به اتصاف املسمى: األعالم املوض
إما التفاؤل ِبعناها؛ وإما دفع العني عنه؛ وإما تسميته ابسم حمبوب له من أب أو أستاذ؛ أو مميز؛ أو يكون فيه 

وضع اثن هلذا واللفظ هبذا االعتبار يصي به معىن حممود كعبد هللا وعبد الرمحن وحممد وأمحد لكن بكل حال هذا 
مشرتكا وهلذا احتيج يف األعالم إىل التمييز ابسم األب أو اْلد مع األب إذا مل َيصل التمييز ابمسه واسم أبيه وإن 
حصل التمييز بذلك اكتفى به كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم يف كتابة الصلح بينه وبني قريش حيث كتب: 

قاضى عليه حممد بن عبد هللا سهيل بن عمرو( بعد أن امتنع املشركون أن يكتبوا حممدا رسول هللا وهو )هذا ما 
صلى هللا عليه وسلم متميز بصفة الرسالة والنبوة عند هللا فلما غي َتييزه بوصفه الذي يوجب تصديقه واإلميان به 

 وافقهم على التمييز ابسم أبيه. 
ول: ما من لفظ على معنيني يف اللغة الواحدة إال وبينهما قدر مشرتك بل ويلتزم واملقصود أن من الناس من يق

ذلك يف احلروف فيجعل بينها وبني املعاين مناسبة تكون ابعثة للمتكلم على ختصيص ذلك املعىن بذلك اللفظ. 
صفة الزمة للفظ  ومل يقل أحد من العقالء: إن اللفظ يدل على املعىن بنفسه من غي قصد أحد وإن تلك الداللة

حىت يقول القائل: لو كان اللفظ يناسب املعىن مل خيتلف ابختالف األمم فإن األمور االختيارية من األلفاظ 
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واألعمال العادية يوجد فيها مناسبات وتكون داعية للفاعل املختار وإن كانت ختتلف حبسب األمكنة واألزمنة 
 واألحوال. 

يار حيوان ختتلف أيضا فاحلر والربد والسواد والبياض وحنو ذلك من األمور واألمور الطبيعية اليت ليست ابخت
الطبيعية ختتلف ابختالف طبائع البالد واألمور االختيارية من املأكول واملشروب وامللبوس واملسكن واملركب 

ل مكان وزمان واملنكح وغي ذلك ختتلف ابختالف عادات الناس مع أهنا أمور اختيارية وهلا مناسبات فتناسب أه
من ذلك ما ال تناسب أهل زمان آخر كما خيتار الناس من ذلك يف الشتاء والبالد الباردة ما ال خيتارونه يف 
الصيف والبالد احلارة مع وجود املناسبة الداعية هلم؛ إذ كانوا خيتارون يف احلر من املأكل اخلفيف والفاكهة ما خيف 

ة ويف الشتاء والبالد الباردة. خيتارون من املآكل الغليظة ما خيالف ذلك هضمه لربد بواطنهم وضعف القوى اهلاضم
لقوة احلرارة اهلاضمة يف بواطنهم أو كان زمن الشتاء تسخن فيه األجواف وتربد الظواهر من اْلماد واحليوان 

سخن األجواف والشجر وغي ذلك؛ لكون اهلواء يربد يف الشتاء وشبيه الشيء منجذب إليه فينجذب إليه الربد فت
ويف احلر يسخن اهلواء فتنجذب إليه احلرارة فتربد األجواف فتكون الينابيع يف الصيف ابردة لربد جوف األرض ويف 

 85الشتاء تسخن لسخونة جوف األرض(.
 
 الدَللة على املشرتك عاملميئ يف اَلمساء -
 

دالة على  -لعليم والقدير والرمحن والرحيم مثل ا -)أن أمساء هللا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 
ى به  سِة ِبا هلا من نفِس علِمه وقدرته ورمحته، وهذا االسم الذي دلَّ على هذا املعىن ال جيوز أن ُيسمَّ نفسه املقدَّ
ِسواه أصاًل، وإذا أطلقناه على املخلوق وقلنا يف اإلنسان: مسيع بصي، فهذا االسم الذي دلَّ على حقيقة مساْع 
، وأما االسم املطلق الذي ال ُيضاف فهو دالٌّ على القدر املشرتك. فاالسم  ى هللا به قطُّ املخلوق وباصرِه ال ُيسمَّ
وإن كان لفظه قبلا اإلضافة والتعريف واحًدا، فهو ابإلضافة والتعريف يصي داالًّ على أكثر مما كان داالًّ عليه حنيا 

 التجرُّد. 
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 ابب األميان: إن أمساءا هللا ثالثُة أصناٍف:وهلذا قال الفقهاُء يف 

، كقوله: هللا، ورب العاملني، وأرحم الرامحني، وحنو ذلك. فهذه تكون مييًنا ال حتتمل غيا ذلك.  منها: ما هو نصٌّ
ى به غيُه ابلقرينة، كقوله: العزيز واحلكيم والرؤوف  ومنها: ما هو ظاهر، وهو ما يكون إبطالِقه هلل، وقد ُيسمَّ

 والرحيم، وحنو ذلك.
ومنها: ما هو جممل، ال ينصرف إطالقُه إىل اخلالق واملخلوق إال ابلقرينة، كقوله: املوجود وحنوه، فهذا ال يكون 
مييًنا إال إذا ن اواى به هللا، وهل يكون مييًنا ابلنية على قولني بناًء على أن اليمني ابهلل تعاىل هل تنعقد ابلكناية: 

، وهو املشهور من مذهب أيب حنيفة وأمحد وغيمها. والثاين: ال يكون مييًنا، وهو ظاهر مذهب أحدمها يكون مييًنا
 الشافعي وقول القاضي أيب يعلى يف بعض كتبه.

ُر داللُتها ابلتقييد واإلضافة يف أمساء املخلوقني، فكيف ابالسم الداله على  وهذا اثبت يف مجيع األمساء اليت تتغي َّ
( )املزمل/ « الرسول»لفظ اخلالق واملخلوق؟ ف ى ِفْرعاْوُن الرَُّسولا ( وقال لنا: 21واحد، ومع هذا فلما قال: )ف اعاصا

ناُكْم( )النور/  ( مل تكن صفُة الرسالة وقاْدُرها املدلوُل عليها ابسم الرسول يف أحد 13)الا جتاْعاُلوا ُدعااءا الرَُّسوِل ب اي ْ
 (.يف املوضع اْلخر املوضعني هي الصفة والقدر املدلول عليها به

مناه من أن األمساء املتواطئة تاُدلُّ ِبجرَِّدها على القدر املطلق املشرتك الذي ال يُوجد مطلًقا مشرتًكا إاله  )وهذا ملا قدَّ
يف الذهن، وتدلُّ عند تعيينها ابلتعريف على خصوص املعىن املعنيَّ املوجود يف اخلارج الذي ال شركةا فيه، فمدلوهُلا 

تعيني ليس فيه اشرتاك أصاًل، كما أنه ليس فيها اشرتاك وال إطالق، ولكن الذهن أيخذ القدر املشرتك بني عند ال
املعنيني، كما ينطق اللساُن ابللفظ املشرتك املتواطئ املوجود يف احمللَّني، وإن كان حاُل املطلق املشرتك املتواطئ  

 يف الذهن، كما أن اللفظ املطلق بشرط اإلطالق ال يكون كاملعىن املطلق املشرتك، وليس هذا بشرط اإلطالق إاله 
يف كالم الناس واستعماهلم، واللفظ املقيهد بتعريف اإلضافة وغيها يطابق املعىن الذهين املقيد بفهم تلك احلقيقة 

ل تعيينهما املعينة، واحلقيقة اخلارجة املعينة مطابقة لذلك املعىن املفهوم من هذا اللفظ املعني، واللفظان يف حا
إنه »واملعنيان الذهنيان واحلقيقتان اخلارجتان كل منهما متميز بنفسه، ليس فيه شركة مع غيه، ولكن معىن قولنا: 

أن الذهن يُدرِك أن هذا ُيشِبه هذا من تلك اْلهة، وكلٌّ منهما ال يكون يف نفسه مطلًقا بشرط اإلطالق « يشاركه
عىن املطلق يوجد فيه ال بشرط اإلطالق، واملشرتك يوجد فيه ال بشرط وال مشرتًكا بشرط االشرتاك، ولكن امل

 االشرتاك، بل مع تقييد وختصيص.
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ومن هنا قيل: كما أن بني اللفظني اشرتاًكا واشتباًها فكذلك بني املعنيني اشرتاًكا واشتباًها، لكن هذا القدر 
أصاًل مشرتًكا، إذ الذي فيها ال يكون مطلًقا بشرط  املشرتك املشتبه ليس داخاًل يف حقيقة أحدمها اخلارجة املوجودة

اإلطالق، وإمنا هو مطلق ال بشرط اإلطالق، بل هو مقيد ابلتعيني، وال مشرتًكا بشرط االشرتاك، وإمنا يقال: هو 
 مشرتك للمشاهبة، بل هو خمتصٌّ متميز.

ينِي مل يكن يف املدلولني اخلارجني اشرتاك، بل  مث إذا ُعِرف هذا )يف( مجيع األمساء املتواطئة وأهنا إذا دلَّت على معن
كلٌّ منهما متميز بنفسه، فال يكون اسُم هذا امسًا هلذا وال اسُم هذا امسًا هلذا قطُّ من جهة التعيني، فإن اسم املعنيَّ 

ى أحدمها ابسم ا ياِن متماثلني يف بعض األمور صحَّ أن ُيسمَّ ْلخر، ويقال: ال يكون امسًا لغيه، لكن إن كان املسمَّ
يُّ هذا، وهذا السواد مسيُّ هذا، وهذا  يُّه، فإن التَّماثل يف احلقيقة يُوجب التماثل يف أمسائها، هذا اإلنساُن مسِا هو مسِا

 العامل مسيُّ هذا، لتماثلهما يف العلم وإن تفاوَتا يف غيه.
يان غي متماثلني يف شيء من األشياء مل يكن أحُدمه ا مسيًّا لآلخر حباٍل، فإذا قيل ْلربيل: وأما إن كان املسمَّ

الروح، وقيل: الذاببُة فيها روٌح، مل تكن روُح الذاببة مسيًّا ْلربيل الذي امسُه الروح، وإذا )قيل( عن جربيل: )ُمطااٍع 
( )12مثاَّ أاِمنٍي( )التكوير/  دِهِه ِإلاْيكا ْنُه ِبِقنطااٍر يُ ؤا ( مل يكن 05آل عمران/ (، وقيل عن بعض أهل الكتاب: )ِإن أتاْما

هذا األمني مسيًّا لذلك األمني، وذلك ألن اللفظ دلَّ على أن بينهما تشاهبًا من بعض الوجوه، وهو أصل األمانة، 
وأما حقيقتها وصفتها وقدُرها فلم يشتبها فيه، فلم يكن اسُم أحدمها داالًّ على مثل مدلول اسم اْلخر، فلم يكن 

 مسيًّا له.
السميع البصي، فإذا مُسِهي بعُض خملوقاته ابلسميع البصي مل يكن مدلوُل امِسه تعاىل ِمْثاًل ملدلوِل اسم فاهلل تعاىل هو 

ى السميع البصي الذي هو الذات والصفة ِمْثاًل لذلك، ال  ذلك املخلوق بوجٍه من الوجوه، فإذا مل يكن ُمسمَّ
ُم هذا يُقال على هذا، وأن يكون مسيًّا له، وإن كان الذات مثل الذات وال الصفة مثل الصفة، امتنع أن يكون اس

من مدلوِل االمسني تشابٌه من بعض الوجوه. والتشابه ليس هو التماثل بوجٍه من الوجوه، فإن الشيء قد ُيشِبه ما 
يكون خمالًفا له، إذ ما من شيئني إاله وقد ياشتبهاِن ولو يف أدىن شيء، ولو أن يف أحدمها غي اْلخر وخالفه 
ه، ومثُل هذه املشاهبة ال توجب َتاثاًل بوجٍه من الوجوه، بل رفُع االشتباه من كلِه وجٍه يقتضي عدم أحدمها.  وضده

وا  ُفوا املشاهبةا من كل وجٍه، وإن نفا منا كالم العلماء يف ذلك، وامتناعا حمققيهم أن ي ان ْ  املماثلة من كل وجه.وقد قده
بوجٍه من الوجوه، إذ التماثل بوجٍه من الوجوه منفيٌّ عن هللا تعاىل ابلنصوص  فهو سبحانه ليس له ِشْبٌه وال له ِمثلٌ 

، إذ لو حصلا له مثٌل يف بعض األمور لزِما اْلواُز  املتقدمة، وابألمثال العقلية املضروبة اليت أرشد إليها النصُّ
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شتباه يف بعض األمور فال يستلزم والوجوب واالمتناع من كل الوجه، فيلزم التناُقض واحملاالت املتقدمة، وأما اال
 االشرتاك يف الوجوب واْلواز واالمتناع، بل ال بدَّ منه بني كلِه موجودين.

فمن فاِهما هذه املعاين الشريفة فهما ما بني األمساء من التواطؤ واالفرتاق، وما بني مدلوهلا من التباين واالشتباه، 
، ال  يٌّ ى أحٌد بشيء من وعلما أن هللا ليس له ِمثٌل وال مسا يف نفسه وال يف شيء من صفاته وال من أفعاله، وال ُيسمَّ

مَّ أبمساء هللا وال ِبثل  أمسائه أصاًل، وعلما أن املخلوق إذا مُسِهي ابألمساء اليت تصي امسًا هلل إذا أضيفْت إليه، فلم ُيسا
امسًا هلل إذا مُسِهي اخللق به يصي امسًا هلذا  أمساء هللا، وال صار شيء من األمساء مسيًّا هلل، ولكن االسم الذي يكون

إذا مُسِهيا به، وكونُه يصي امسًا له إذا مُسِهي به ال يُوجب كونه مسيًّا له، وإمنا ألجل ما يف اللفظني من التواطئ  دالَّ 
ذه الذهن على معىًن مشرتك، وهو ما بني احلقيقة من تشابه يف معىن االسم، وأنه بثبوت ذلك املعىن الذي أيخ

 81مشرتًكا يكون املوجود موجوًدا، وإاله كان معدوًما، كما قد بيناه ملا تكلمنا على الوجود الواجب واملمكن(.
 
 اتفاق األمساء َل عوجب متاثل املسميا  -
 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: )وإذا كان من املعلوم ابلضرورة أن يف الوجود ما هو قدمي واجب 
فسه وما هو حمدث ممكن يقبل الوجود والعدم: فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود وال يلزم من اتفاقهما يف بن

مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا خيصه ووجود هذا خيصه واتفاقهما يف اسم عام: 
. فال يقول عاقل إذا د عَل يف غريهَل عقتضي متاثلهما يف مسمى ذلك اَلسم عند اإلضافة عالتخصيص عالتقيي

قيل أن العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود: إن هذا مثل هذا؛ التفاقهما يف مسمى الشيء والوجود 
ألنه ليس يف اخلارج شيء موجود غيمها يشرتكان فيه بل الذهن أيخذ معىن مشرتكا كليا هو مسمى االسم املطلق 

فوجود كل منهما خيصه ال يشركه فيه غيه؛ مع أن االسم حقيقة يف كل  وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود:
 80منهما(.
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 أمساء هللا عصفاته خمتصة به عإن اتفقت مع ما لغريه عند اإلطالق -
 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: )وهلذا مسى هللا نفسه أبمساء ومسى صفاته أبمساء؛ وكانت تلك األمساء 
إذا أضيفت إليه ال يشركه فيها غيه ومسى بعض خملوقاته أبمساء خمتصة هبم مضافة إليهم توافق تلك خمتصة به 

األمساء إذا قطعت عن اإلضافة والتخصيص؛ ومل يلزم من اتفاق االمسني وَتاثل مسمامها واحتاده عند اإلطالق 
ة والتخصيص فضال عن أن يتحد والتجريد عن اإلضافة والتخصيص: اتفاقهما وال َتاثل املسمى عند اإلضاف

 مسمامها عند اإلضافة والتخصيص.
فقد مسى هللا نفسه حيا فقال: )هللا ال إله إال هو احلي القيوم( ومسى بعض عباده حيا؛ فقال: )خيرج احلي من 

حلي امليت وخيرج امليت من احلي( وليس هذا احلي مثل هذا احلي ألن قوله احلي اسم هلل خمتص به وقوله: )خيرج ا
من امليت( اسم للحي املخلوق خمتص به وإمنا يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص؛ ولكن ليس للمطلق مسمى 
موجود يف اخلارج ولكن العقل يفهم من املطلق قدرا مشرتكا بني املسميني وعند االختصاص يقيد ذلك ِبا يتميز به 

 مجيع أمساء هللا وصفاته يفهم منها ما دل عليه االسم اخلالق عن املخلوق واملخلوق عن اخلالق وال بد من هذا يف
ابملواطأة واالتفاق وما دل عليه ابإلضافة واالختصاص: املانعة من مشاركة املخلوق للخالق يف شيء من خصائصه 

 سبحانه وتعاىل.
ق ومسى آخر وكذلك مسى هللا نفسه عليما حليما ومسى بعض عباده عليما فقال: )وبشروه بغالم عليم( يعين إسحا

حليما فقال: )فبشرانه بغالم حليم( يعين إمساعيل وليس العليم كالعليم وال احلليم كاحلليم، ومسى نفسه مسيعا بصيا 
فقال: )إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ابلعدل إن هللا نعما يعظكم 

ى بعض عباده مسيعا بصيا فقال: )إان خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه به إن هللا كان مسيعا بصيا( ومس
فجعلناه مسيعا بصيا( وليس السميع كالسميع وال البصي كالبصي ومسى نفسه ابلرءوف الرحيم. فقال: )إن هللا 

ز عليه ما ابلناس لرءوف رحيم( ومسى بعض عباده ابلرءوف الرحيم فقال: )لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزي
عنتم حريص عليكم ابملؤمنني رءوف رحيم( وليس الرءوف كالرءوف وال الرحيم كالرحيم ومسى نفسه ابمللك. فقال: 
)امللك القدوس( ومسى بعض عباده ابمللك فقال )وكان وراءهم ملك أيخذ كل سفينة غصبا( )وقال امللك ائتوين 

ومسى بعض عباده ابملؤمن فقال: )أفمن كان مؤمنا كمن كان  به( وليس امللك كامللك. ومسى نفسه ابملؤمن املهيمن
فاسقا ال يستوون( وليس املؤمن كاملؤمن ومسى نفسه ابلعزيز فقال: )العزيز اْلبار املتكرب( ومسى بعض عباده ابلعزيز 
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ملتكرب قال: فقال: )قالت امرأة العزيز( وليس العزيز كالعزيز ومسى نفسه اْلبار املتكرب ومسى بعض خلقه ابْلبار ا
 88)كذلك يطبع هللا على كل قلب متكرب جبار( وليس اْلبار كاْلبار وال املتكرب كاملتكرب ونظائر هذا متعددة(.

 
 اتفاق أمساء خملوقاته تلاىل عصفاهتم مع أمسايه عصفاته يف اللفظ َل يف الكيفية -
 

ى نفسه اإلهلية املقدسة الكاملة الغنية ِبثل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: )وإذا كان سبحانه قد مس
ما مسى به عبده املخلوق الفقي والناقص مثل: امللك، واملؤمن، والعزيز، واْلبار، واملتكرب، والعليم، والسميع، 
والبصي، واحلكم، والعدل، وغي ذلك. وكذلك مسى صفاته وأفعاله اإلهلية املقدسة الكاملة ِبثل ما مسى به صفات 

لوق وأفعاله املخلوقة الناقصة مثل احلياة والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والتعجب، والضحك، والوجه، املخ
واليدين، والقدم، واجمليء، واإلتيان، واالستواء، والنزول؛ وغي ذلك كانت املماثلة يف اللفظ ابألمساء فقط. وحقيقة 

 عليه بقدرته ومشيئته وحقيقة ذات هللا وكيفيته على الوجه ذات العبد وكيفيته على الوجه املشهود الذي خلقه هللا
الالئق بكماله وعز وجالله الذي استأثر علينا به وال سبيل لنا إىل معرفته وكذلك حقائق صفاته وأفعاله وكيفياهتا 

ته وأفعاله. وأن على الوجه الالئق بذاته وكماله وعز جالله فيجب اإلميان ِبا ورد به الشرع من أمساء هللا وأمساء صفا
مسمياهتا على الوجه الالئق بكماله وعز جالله. وجيب السكوت عما سكت عنه الشرع من بيان حقائقها 

 81وكيفياهتا. وال يصح التمسك بدين النبوة واإلميان أبهنا وحي ال فيض إال على هذا الوجه(.
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 اقسام اَلشتقاق -
 

واملقصود هنا: أن بشرا من الناس ليس عباد بن سليمان وحده؛ بل  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: )
كثي من الناس بل أكثر احملققني من علماء العربية والبيان يثبتون املناسبة بني األلفاظ واملعاين ويقسمون االشتقاق 

 إىل ثالثة أنواع:
 عليم.االشتقاق األصغر: وهو اتفاق اللفظني يف احلروف والرتتيب: مثل علم وعامل و 

والثاين االشتقاق األوسط: وهو اتفاقهما يف احلروف دون الرتتيب مثل مسي ووسم؛ وقول الكوفيني إن االسم 
مشتق من السمة صحيح إذا أريد به هذا االشتقاق وإذا أريد به االتفاق يف احلروف وترتيبها فالصحيح مذهب 

يقال: ومسه ويقال يف التصغي: مسي وال يقال: وسيم. البصريني أنه مشتق من السمو: فإنه يقال يف الفعل مساه وال 
 ويقال يف مجعه: أمساء وال يقال أوسام. 

وأما االشتقاق الثالث: فاتفاقهما يف بعض احلروف دون بعض لكن أخص من ذلك أن يتفقا يف جنس الباقي مثل 
عني واهلمزة جنسها واحد ولكن أن يكون حروف حلق كما يقال: حزر؛ وعزر؛ وأزر فاملادة تقتضي القوة واحلاء وال

ابعتبار كوهنا من حروف احللق. ومنه املعاقبة بني احلروف املعتل واملضعف كما يقال: تقضى البازي؛ وتقضض. 
ومنه يقال: السرية مشتق من السر وهو النكاح. ومنه قول أيب جعفر الباقر: العامة مشتقة من العمى. ومنه قوهلم: 

ذمتني إىل األخرى. وإذا قيل: هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا يراد به شيئان: الضمان مشتق من ضم إحدى ال
أحدمها: أن يكون بينهما مناسبة يف اللفظ واملعىن من غي اعتبار كون أحدمها أصال واْلخر فرعا فيكون االشتقاق 

 10من جنس آخر بني اللفظني(. 
 
 اشتقاق الفلل -
 

اىل: )ويراد ابالشتقاق أن يكون أحدمها مقدما على اْلخر أصال له كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تع
يكون األب أصال لولده. وعلى األول فإذا قيل: الفعل مشتق من املصدر؛ أو املصدر مشتق من الفعل: فكال 

ح فإن القولني: قول البصريني؛ والكوفيني صحيح. وأما على الثاين فإذا أريد الرتتيب العقلي فقول البصريني أص
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وهو تقدم  -املصدر إمنا يدل على احلدث فقط؛ والفعل يدل على احلدث والزمان وإن أريد الرتتيب الوجودي 
فهذا ال ينضبط فقد يكونون تكلموا ابلفعل قبل املصدر؛ وقد يكونون تكلموا  -وجود أحدمها على اْلخر 

در ال أفعال هلا مثل: )ويح( و )ويل( وقد ابملصدر قبل الفعل وقد تكلموا أبفعال ال مصادر هلا مثل بد وِبصا
يغلب عليهم استعمال فعل ومصدر فعل آخر كما يف احلب؛ فإن فعله املشهور هو الرابعي يقال: أحب َيب 
ومصدره املشهور هو احلب دون اإلحباب وىف اسم الفاعل قالوا: حمب ومل يقولوا: حاب ويف املفعول قالوا: حمبوب 

 الفاعل وكان القياس أن يقال: أحبه إحبااب كما يقال: أعلمه إعالما.ومل يقولوا: حمب إال يف 
وهذا أيضا له أسباب يعرفها النحاة وأهل التصريف: إما كثرة االستعمال: وإما نقل بعض األلفاظ؛ وإما غي ذلك  

سطة كما يعرف ذلك أهل النحو والتصريف؛ إذ كانت أقوى احلركات هي الضمة؛ وأخفها الفتحة؛ والكسرة متو 
بينهما؛ فجاءت اللغة على ذلك من األلفاظ املعربة واملبنية فما كان من املعرابت عمدة يف الكالم ال بد له منه:  

كان له املرفوع؛ كاملبتدأ واخلرب والفاعل واملفعول القائم مقامه وما كان فضلة كان له النصب؛ كاملفعول واحلال 
إليه العمدة َترة والفضلة َترة: كان له اْلر وهو املضاف إليه.  والتمييز. وما كان متوسطا بينهما لكونه يضاف

وكذلك يف املبنيات؛ مثل ما يقولون يف أين وكيف: بنيت على الفتح طلبا للتخفيف ألجل الياء. وكذلك يف 
ها حركات األلفاظ املبنية األقوى له الضم وما دونه له الفتح؛ فيقولون: كره الشيء والكراهية يقولون فيها: كر 

وكذلك  .ابلفتح كما قال تعاىل: )وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعا وكرها( وقال: )ائتيا طوعا أو كرها(
الكسر مع الفتح فيقولون يف الشيء املذبوح واملنهوب: ذبح وهنب ابلكسر كما قال تعاىل: )وفديناه بذبح عظيم( 

ب إبل( ويف املثل السائر:  أمسع جعجعة وال أرى طحنا  وكما يف احلديث )أِت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنه
ابلكسر؛ أي: وال أرى طحينا ومن قال ابلفتح أراد الفعل كما أن الذبح والنهب هو الفعل ومن الناس من يغلط 

 هذا القائل. وهذه األمور وأمثاهلا هي معروفة من لغة العرب ملن عرفها معروفة ابالستقراء والتجربة َترة وابلقياس
أخرى كما تفعل األطباء يف طبائع األجسام وكما يعرف ذلك يف األمور العادية اليت تعرف ابلتجربة املركبة من 
احلس والعقل مث قد قيل: تعرف ما مل جترب ابلقياس. ومعلوم أن هذه األمور هلا أسباب ومناسبات عند مجاهي 

ال يتكلم معه يف خصوص مناسبات هذا فإنه  العقالء من املسلمني. وغيهم ومن أنكر ذلك من النظار فذلك
ليس عنده يف املخلوقات قوة َيصل هبا الفعل وال سبب خيص أحد املتشاهبني؛ بل من أصله أن حمض مشيئة 
اخلالق ختصص مثال عن مثل بال سبب وال حلكمة فهذا يقول: كون اللفظ داال على املعىن إن كان بقول هللا فهذا 

وختصيص الرب عنده ليس لسبب وال حلكمة بل نفس اإلرادة ختصص مثال عن مثل بال جملرد االقرتان العادي؛ 
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حكمة وال سبب. وإن كان ابختيار العبد فقد يكون السبب خطور ذلك اللفظ يف قلب الواضع دون غيه. 
هذه وبسط هذه األمور له موضع آخر واملقصود هنا أن احلجة اليت احتج هبا على إثبات اجملاز وهي قوله: إن 

األلفاظ إن كانت حقيقة لزم أن تكون مشرتكة: هي مبنية على مقدمتني: إحدامها: أنه يلزم االشرتاك. والثانية: أنه 
ابطل. وهذه احلجة ضعيفة؛ فإنه قد َتنع املقدمة األوىل؛ وقد َتنع املقدمة الثانية؛ وقد َتنع املقدمتان مجيعا؛ وذلك 

سلم له أن يف اللغة الواحدة ابعتبار اصطالح واحد ألفاظا تدل على معان  أن قوله: يلزم االشرتاك: إمنا يصح إذا
متباينة من غي قدر مشرتك وهذا فيه نزاع مشهور وبتقدير التسليم فالقائلون ابالشرتاك متفقون على أنه يف اللغة 

أخرى؛ وذلك أنه كما  ألفاظ بينها قدر مشرتك وبينها قدر مميز وهذا يكون مع َتاثل األلفاظ َترة؛ ومع اختالفها
أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه فقد يتعدد ويتحد معناه كاأللفاظ املرتادفة. وإن كان من الناس من ينكر الرتادف 
احملض فاملقصود أنه قد يكون اللفظان متفقني يف الداللة على معىن وميتاز أحدمها بزَيدة كما إذا قيل يف السيف: 

لسيف يدل عليه جمردا ولفظ الصارم يف األصل يدل على صفة الصرم عليه واملهند إنه سيف وصارم ومهند فلفظ ا
يدل على النسبة إىل اهلند وإن كان يعرف االستعمال من نقل الوصفية إىل االمسية فصار هذا اللفظ يطلق على 

ليست مرتادفة  ذاته مع قطع النظر عن هذه اإلضافة لكن مع مراعاة هذه اإلضافة: منهم من يقول: هذه األمساء
الختصاص بعضها ِبزيد معىن. ومن الناس من جعلها مرتادفة ابعتبار احتادها يف الداللة على الذات وأولئك 

 يقولون: هي من املتباينة كلفظ الرجل واألسد فقال هلم هؤالء: ليست كاملتباينة.
فهي قسم آخر قد يسمى املتكافئة.  واإلنصاف: أهنا متفقة يف الداللة على الذات متنوعة يف الداللة على الصفات

وأمساء هللا احلسىن وأمساء رسوله وكتابه من هذا النوع. فإنك إذا قلت: إن هللا عزيز؛ حكيم؛ غفور؛ رحيم؛ عليم؛ 
قدير: فكلها دالة على املوصوف هبذه الصفات سبحانه وتعاىل كل اسم يدل على صفة ختصه فهذا يدل على 

وهذا يدل على املغفرة؛ وهذا يدل على الرمحة؛ وهذا يدل على العلم؛ وهذا يدل العزة؛ وهذا يدل على احلكمة 
 12على القدرة(.

  

                                      
12 10/210 - 212 
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 92عصف الفلل )الصفة الفللية( -
 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: )أن االسم املشتق من معىن ال يتحقق بدون ذلك املعىن فإن اسم 
فعال التفضيل مينع ثبوت معناها دون ثبوت معىن املصدر اليت هي مشتقة الفاعل واسم املفعول والصفة املشبهة وأ

منه والناس متفقون على أنه ال يكون متحرك وال متكلم إال حبركة وكالم فال يكون مريد إال إبرادة وكذلك ال يكون 
ا من قام به مسمى عامل إال بعلم وال قادر إال بقدرة وحنو ذلك مث هذه األشياء املشتقة من املصدر إمنا يسمى هب

املصدر فإنه يسمى ابحلي من قامت به احلياة وابملتحرك من قامت به احلركة وابلعامل من قام به العلم وابلقادر من 
قامت به القدرة فأما من مل يقم به مسمى املصدر فيمتنع أن يسمى ابسم ابلفاعل وحنوه من الصفات وهذا معلوم 

ن اسم الفاعل وحنوه من املشتقات هو مركب يدل على الذات وعلى الصفة ابالعتبار يف مجيع النظائر وذلك أ
واملركب ميتنع حتققه بدون حتقق مفرداته، وهذا كما أنه اثبت يف األمساء املشتقة فكذلك يف األفعال مثل تكلم 

أو  وكلم ويتكلم ويكلم وعلم يعلم ومسع ويسمع ورأى ويرى وحنو ذلك سواء قيل إن الفعل مشتق من املصدر
املصدر مشتق من الفعل ال نزاع بني الناس أن فاعل الفعل هو فاعل املصدر فإذا قيل كلم وعلم أو تكلم أو تعلم، 
ففاعل التكليم والتعليم هو املكلم واملعلم وكذلك التعلم والتكلم والفاعل هو الذي قام به املصدر الذي هو التكليم 

 13ن أو كلم فالن فالان ففعالن هو املتكلم واملكلم(.والتعليم والتكلم والتعلم فإذا قيل تكلم فال
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
، واحلدث )املصدر( هو وصف الفعل أو الصفة الفعلية، والزمن )املاضي، الفعل يف اللغة يدل على شيئني احلدث والزمانقلت:  11

 املضارع، األمر(.
 .5/11/املعرفة،الفتاوى الكربى 13
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 شيخ اَلسالم ابن تيمية من كتب قواعد عضوابط اَلحصاء املبحث الثالث
 

 متهيد
 94أقسام ما جيفي صفة أع خربا عن الفب تبارك عتلاىل

 
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:

انا  (  )قال سبحانه وتعاىل: )ُسْبحا ِلنيا ۞ وااحلْاْمُد ّللَِِّ رابِه اْلعاالاِمنيا ٌم عالاى اْلُمْرسا الا سا ا ياِصُفونا ۞ وا رابِهكا رابِه اْلِعزَِّة عامَّ
 (.281 – 280)الصافات/

، خلق 95حي، قيوم، عليم، حكيم، غفور، رحيم، مسيع، بصري، علي، عظيم وهللا تعاىل خيرب يف كتابه أنه:
للجبل فجعله  جتلىموسى تكليما، و كلمعلى العرش، و استوىنهما يف ستة أَيم، مث السماوات واألرض وما بي

 .األمساء عالصفا إىل أمثال ذلك من  11على الكافرين  عغضبعن املؤمنني، و عفضىدكا، و
ْيٌء()الشورى/ ِمْثِلِه شا ٌد()اإلخالص/22ويقول يف النفي: )لاْيسا كا يًّا( (، 2(، )واملْا ياُكْن لاُه ُكُفًوا أاحا ْل ت اْعلاُم لاُه مسِا )ها

اًدا()البقرة/15)مرمي/ (، فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات املخلوقني، وأنه ليس كمثله 11(، )فاالا جتاْعاُلوا ّللَِِّ أاْندا
ت اعااىلا عامَّ صفاته عَل أفلاله، وال يف شيء من أبمسايه عصفاتهشيء، ال يف نفسه املقدسة، املذكورة  اناُه وا ا : )ُسْبحا

                                      
 دار األوىل، الطبعة العمران، حممد بن علي: حتقيق ،(ھ052-112بدائع الفوائد/ اإلمام أيب عبد هللا حممد ابن أيب بكر ابن أيوب )  12

  .182- 180/ 2 ،ھ2215 املكرمة، مكة الفوائد، عامل
األمساء أصول الصفات والصفات فروعها. فاسم )احلي( متضمن قلت: هذه من امسائه احلسىن املتضمنة صفاته العلى سبحانه وتعاىل، ف 15

 ومية، و)العليم( متضمن لصفة العلم، وهذه الصفات صفات ذاتية للرب جل وعال.لصفة احلياة، و)القيوم( متضمن لصفة القي
. والصفات أصول األفعال واألفعال فروعها، فقولك: الفعل يدل على شيئني احلدث والزمانقلت: هذه من افعاله سبحانه وتعاىل،  11

در هو اسم للحدث وهو )الصفة( أو )الوصف( أو الفعل )قدر( دل على )التقدير( وهو احلدث والفعل )قدر( يف زمن ماض، فاملص
 ابملعىن االصطالحي )وصف الفعل أو الصفة الفعلية(.

وصف الفعل )التكليم(، و)جتلى( وصف الفعل  )فالفعل )خلق( ووصف الفعل )التخليق(، و)استوى( وصف الفعل )االستواء(، و)كلم
فعلية ميكن أن تنفك عن الذات على معىن أن هللا تعاىل إذا شاء مل )التجلي(، وهذه الصفات صفات فعلية )وصف فعل(، والصفات ال

 يفعلها، فهي متعلقة ِبشيئته جل وعال.
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ْيٍء ِإالَّ يُ  ِإْن ِمْن شا ْن ِفيِهنَّ وا ما ْبُع وااأْلاْرُض وا اوااُت السَّ ما بِهُح لاُه السَّ ِبيًا ۞ ُتسا لاِكْن الا ي اُقوُلونا ُعُلوًّا كا بِهُح حِباْمِدِه وا سا
ِليًما غاُفورًا()اإلسراء/ انا حا ُهْم ِإنَُّه كا ُهونا تاْسِبيحا  10(.22 - 23ت اْفقا

ذاُروا الَِّذينا يُ ْلِحُدونا يف أامْساائِِه()األاعراف/وقال: )قال هللا  ْسىنا فااْدُعوُه هِباا وا ّللَِِّ اأْلامْسااُء احلُْ  (.280تعاىل: )وا
()سورة اإلسراء/ ْسىنا ا تاْدُعوا ف الاُه اأْلامْسااُء احلُْ  (.220وقال تعاىل: )ُقِل اْدُعوا هللاا أاِو اْدُعوا الرَّمْحانا أاَيًّ ما

()طه/ وقال ت ْسىنا  (. 8عاىل: )هللاُ الا ِإلاها ِإالَّ ُهوا لاُه اأْلامْسااُء احلُْ
()احلشر/ ْسىنا وِهُر لاُه اأْلامْسااُء احلُْ  (.12وقال تعاىل: )ُهوا هللاُ اخلْااِلُق اْلباارُِئ اْلُمصا

عكون ابسم سي ؛ لكن  عأما اإلخبار عنه: فال؛ فال عدعى إَل ابألمساء احلسىن، دعايه عاإلخبار عنهويفرق بني 
 18(.قد عكون ابسم حسن أع ابسم ليس بسي  عإن مل حيكم حبسنه. مثل اسم )شيء( ع)ذا ( ع)موجود(

ُ()األنعام/ 11)وترجم بعده  ًة ُقِل اّللَّ ادا ها ُر شا ْيٍء أاْكب ا (، فسمى هللا تعاىل نفسه 21على قوله تعاىل: )ُقْل أايُّ شا
 200شيًئا(.
 قلت: 

 على أربعة أبواب: والصفات يشتمل توحيد األمساء
   ابب األمساء، وهو أخص األبواب األربعة. 2
   ابب الصفات، وهو أوسع من ابب األمساء. 1
 ابب األفعال، وهو أوسع منهما. - 3
   ابب األخبار، وهو أوسع األبواب. 2

فعال، وابب أو ِبعىن آخر: ابب األمساء احلسىن أضيق من ابب الصفات، وابب الصفات أضيق من ابب األ
 األفعال أضيق من ابب اإلخبار عن هللا عز وجل. 

                                      
 .1/110اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم،  10
 ، ابختصار.223-1/222جمموع الفتاوى،   18
 قلت: أي االمام البخاري يف صحيحه/ كتاب التوحيد. 11

 .0/311مية يف أتسيس بدعهم الكالمية، بيان تلبيس اْله 200
 قلت: هذا من ابب اخلرب أو )اإلخبار(.
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وال أبس أن خيرب عن وال يصح أن نشتق األمساء من الصفات واألفعال، فال يصح أن نشتق الصفات من األفعال، 
هللا تعاىل بفعل أو صفة أو اسم، شرط أن يكون ِبعىن صحيح مل ينفا يف الكتاب والسنة، وثبت جنسه يف 

 السنة.الكتاب و 
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 القاعدة اَلعىل

 101اَلخبار عنه سبحانه عتلاىل َل عستلئم إثباات أع نفيا يف أمسايه عصفاته
 

 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:
)ومن الناس من يفصل بني األمساء اليت يدعى هبا، وبني ما خيرب به عنه للحاجة، فهو سبحانه إمنا يدعى ابألمساء 

حلسىن كما قال: )وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا(، وأما إذا احتيج إىل اإلخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقدمي ا
وال موجود وال ذات قائمة بنفسها وحنو ذلك فقيل يف حتقيق اإلثبات بل هو سبحانه قدمي موجود وهو ذات قائمة 

ن كان ال يدعى ِبثل هذه األمساء اليت ليس فيها ما بنفسها، وقيل ليس بشيء فقيل بل هو شيء، فهذا سائغ وإ
يدل على املدح كقول القائل: َي شيء إذ كان هذا لفظا يعم كل موجود، وكذلك لفظ )ذات وموجود( وحنو 
ذلك؛ إال إذا مسى ابملوجود الذي جيده من طلبه كقوله: )ووجد هللا عنده( فهذا أخص من املوجود الذي يعم 

 201اخلالق واملخلوق(.
)فالفرق بني مقام املخاطبة ومقام اإلخبار فرق اثبت ابلشرع والعقل، وبه يظهر الفرق بني ما يدعى هللا به وقال: 

من األمساء احلسىن، وبني ما خيرب به عنه وجل مما هو حق اثبت، إلثبات ما يستحقه سبحانه من صفات 
لك القدوس السالم، سبحانه وتعاىل عما يقول الكمال، ونفي ما تنزه عنه عز وجل من العيوب والنقائص، فإنه امل

 الظاملون علواً كبياً.
( مع قوله )قل أي 280وقال تعاىل )وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه( )األعراف/

 203وال يقال يف الدعاء: َي شيء(.، (21شيء أكرب شهادة قل هللا شهيد بيين وبينكم()األنعام/
 يخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:قال ش

)والناس متنازعون هل يسمى هللا ِبا صح معناه يف اللغة والعقل والشرع وإن مل يرد إبطالقه نص وال إمجاع أم ال 
يطلق إال ما أطلق نص أو إمجاع على قولني مشهورين. وعامة النظار يطلقون ما ال نص يف إطالقه وال إمجاع  

وحنو ذلك ومن الناس من يفصل بني األمساء اليت يدعى هبا وبني ما خيرب به عنه كلفظ )القدمي( و)الذات( 
                                      

 182/ 2/ابن القيم، بدائع الفوائد  202
 .302-1/300جمموع الفتاوى  201
 .2/118درء تعارض العقل والنقل  203
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للحاجة فهو سبحانه إمنا يدعى ابألمساء احلسىن كما قال: )وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا( وأما إذا احتيج إىل 
فقيل يف حتقيق اإلثبات اإلخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقدمي وال موجود وال ذات قائمة بنفسها وحنو ذلك 

بل هو سبحانه قدمي موجود وهو ذات قائمة بنفسها وقيل ليس بشيء فقيل بل هو شيء فهذا سائغ وإن كان ال 
يدعى ِبثل هذه األمساء اليت ليس فيها ما يدل على املدح كقول القائل: َي شيء إذ كان هذا لفظا يعم كل موجود 

ُه وكذلك لفظ ) ذات وموجود ( وحنو ذلك؛ إال دا هللاا ِعْندا  إذا مسى ابملوجود الذي جيده من طلبه كقوله: )واواجا
 202(، فهذا أخص من املوجود الذي يعم اخلالق واملخلوق(.31()النور/

وقال: )وقال قوم لئن حرم أن هللا ال جيوز أن يسمى قدمياً ألن ذلك مل يرد به الشرع فأمساء هللا شرعية والصواب أن 
غيه يف اللغة اليت جاء هبا القرآن وأما كونه كان معدوماً أو مل يكن معدوماً فهذا ال يشرتط يف  القدمي ما تقدم على

تسميته قدمياً وهللا أحق أن يكون قدمياً ألنه متقدم على كل شيء لكن ملا كان لفظ القدمي فيه نواٍح ال تدل مطلقة 
ل( أحسن منه فجاء  ليف أمسائه احلسىن اليت يف الكتاب والسنة أنه )إال على املتقدم على غيه كان اسم )األوَّ ( األوَّ

 205وفرق بني األمساء اليت يُدعاى هبا وبينما خُيرب به من األلفاظ ألجل احلاجة إىل بيان معانيها(.
ألنه الصادق  -سواء عرفنا معناه أو مل نعرف  -)أن ما أخرب به الرسول عن ربه فإنه جيب اإلميان به  :قالو 

جاء يف الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن اإلميان به وإن مل يفهم معناه وكذلك ما ثبت ابتفاق  املصدوق؛ فما
سلف األمة وأئمتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا يف الكتاب والسنة متفق عليه بني سلف األمة، وما 

ا على إثبات لفظه أو نفيه حىت يعرف فليس على أحد، بل وال له أن يوافق أحدنفيًا وإثباًَت تنازع فيه املتأخرون 
 مراده. 

مجيع معناه، بل  يُردَّ وإن اشتمل كالمه على حق وابطل مل يقبل مطلقا، ومل  ُردَّ،فإن أراد حقا قبل، وإن أراد ابطال 
 201يوقف اللفظ، ويفسر املعىن(.

 
 قلت:

 يطلق على هللا عز وجل ثالثة أمور: 

                                      
 .302-1/300جمموع الفتاوى  202
 .201-5/202بيان تلبيس اْلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية،  205
ه (، حتقيق عبد الرمحن بن 018وع الفتاوى/ شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف جمم  201

 .3/22، م2115ه /2221حممد بن قاسم، الناشر جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
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 األول: االسم.
ت هللا سبحانه وتعاىل مع داللته على صفة العظمة والكمال واْلالل واْلمال )صفات االسم: هو ما دل على ذا

 ، واثِبت يف الكتاب والسنة. الكمال املطلق(، وتنزيهه سبحانه عن كل عيب ونقص
وكل لفظ يقتضي التعظيم والكمال واْلالل واْلمال؛ ال يكون إال هلل تعاىل دون غيه، وما يطلق على هللا تعاىل 

ّللَِِّ من ا ألمساء ال بُده أن يكون يف غاية احلسن؛ ألنه هللا تعاىل له أحسن األمساء وأعالها، كما قال تعاىل: )وا
ْسىنا فااْدُعوُه هِباا()األعراف / ، (، وذلك ألهنا متضمنة لصفات كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه280األامْسااُء احلُْ

تها على الذات، وأوصاف ابعتبار ما دلت عليه من املعاين، وأن كل اسم فهي إعالم وأوصاف، إعالم ابعتبار دالل
من أمساء هللا تعاىل فهو متضمن لصفة وليست كل صفة متضمنة السم، وهلذا كانت الصفات أوسع من ابب 

 األمساء، فاالسم ما دل على معىن وذات، والصفة ما دل على معىن. 
سم جامد،  فهي أمساء مدح، ولو كانت ألفاظا جمردة ال معاين هلا مل تدل وأمساء هللا تعاىل كلها مشتقة ليس فيها ا

 على املدح. فال جيوز أن يكون من أمسائه أعالم جامدة ألنهه ال داللة فيه على شيء من احلسن أصاًل.
 الثاين: الصفة.

من هذا التقييد ما كان من  الصفة: ما قام بذات هللا تعاىل من املعاين والنعوت. أو ما قام ابلذات اإلهلية )وخيرج
إضافة امللك والتشريف(، مما مييزها عن غيها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية، وهي ال تنفصل عن املوصوف، 

، وهي يف حق هللا تعاىل نعوت )صفات( عظمة وكمال وجالل ومجال؛ كالِعلم والرمحة الكتاب والسنةوثبتت يف 
 ر. والِعزَّة واحِلكمة والسمع والبص

 و)الصفات نوعان: 
 أحدمها: صفات نقص فهذه جيب تنزيهه عنها مطلقا كاملوت والعجز واْلهل. 

 200والثاين: صفات كمال فهذه ميتنع أن مياثله فيها شيء(.
 الثالث: اخلرب.

به أو تسميته  اإلخبار: أن خنرب عن هللا جل وعال بفعل أو صفة أو إسم، لكنه ليس من ابب وصف هللا 
تعاىل  به، وإمنا من جهة اإلخبار ال جهة الوصف والتسمية، شرط أن يكون اإلخبار ِبعىن صحيح مل سبحانه و 

                                      
سالم تقي الدين أبو العاباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية الصفدية/ شيخ اإل 200

 .2/201، ه 2201ه (، حتقيق حممد رشاد سامل، الناشر  مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة الثانية، 018احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف 
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ينفا يف الكتاب والسنة، وثبت جنسه يف الكتاب والسنة، فاإلخبار ابب مستفاد من اللوازم، لوازم كالم هللا تعاىل 
عليه النصوص داللة صحيحة بداللة  وكالم رسوله صلى هللا عليه واله وسلم، إن صح أنه الزم )أي إن دلت

 اللزوم(. 
قال تعاىل: )واُهوا اْلعازِيُز احلْاِكيُم(  )األعز( من ابب اخلرب عن هللا تعاىل، فقد دل عليه اسم هللا تعاىل )العزيز(،ف 

يًعا( )النس) ( ودل عليه صفة )العزة( هلل تعاىل، قال تعاىل:12)احلشر/ ( ودل عليه فعل هللا 231اء/فاِإنَّ اْلِعزَّةا ّللَِِّ مجِا
اء()آل عمران/ ن تاشا تُِعزُّ ما (. والتعبي عن احلق ابأللفاظ الشرعية النبوية اإلهلية هو سبيل أهل السنة 11تعاىل: )وا

 واْلماعة.
 

 قلت:
لة أو االلفاظ اجململة فهي: أما  ْجما

ُ
 الكلمات امل

 لكالم. )ألفاظ يطلقها أهل التعطيل، أو: هي مصطلحات أحدثها أهل ا
 ومعىن كوهنا جمملة: أي أهنا حتتمل حقاً وابطاًل.

أو يقال: ألهنا ألفاظ ُمشرتكة بني معاٍن صحيحة، ومعاٍن ابطلة، أو يقال: خلفاء املراد منها؛ حبيث ال يدرك معىن 
 اللفظ إال بعد االستفصال واالستفسار.

 تعاىل حبجة تنزيهه سبحانه عن النقائص، ومراد أهل التعطيل من إطالقها: التوصل إىل نفي الصفات عن هللا
والذي دعاهم إىل ذلك: عجزهم عن مقارعة أهل السنة ابحلجة؛ فلجأوا إىل هذه الطريقة؛ ليخفوا عوارهم، 

 208وزيفهم. وهذه األلفاظ مل ترد يف الكتاب، والسنة؛ بل هي من إطالقات أهل الكالم كما تقدم(.

لكلمات: أهنم يتوقفون يف هذه األلفاظ؛ ألنه مل يرد نفيها، وال إثباهتا يف )طريقة أهل السنة يف التعامل مع هذه او

 الكتاب والسنة؛ فال يثبتوهنا، وال ينفوهنا.
زَّه هللا عنه رادُّوه، وإن كان معىن  أما املعىن الذي حتت هذه األلفاظ فإهنم يستفصلون عنه، فإن كان معىن ابطاًل يُ ن ا

 201استعملوا اللفظ الشرعي املناسب للمقام(.حقاً ال ميتنع على هللا قبلوه، و 

                                      
 ، بتصرف.55مد بن إبراهيم بن أمحد احلمد، الناشر دار بن خزمية، الطبعة األوىل، بدون َتريخ، صمصطلحات يف كتب العقائد/ حم 208
 ،  بتصرف.51مصطلحات يف كتب العقائد/ حممد بن إبراهيم بن أمحد احلمد، الناشر دار بن خزمية، الطبعة األوىل، بدون َتريخ، ص 201
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فاأللفاظ الشرعية صحيحة املعاين، ساملة من االحتماالت الفاسدة، فكذلك جيب أن ال يعدل عن األلفاظ )
الشرعية نفيا وال إثباَت، لئال يثبت معىن فاسد، أو ينفى معىن صحيح. وكل هذه األلفاظ اجململة عرضة للمحق 

 220(.واملبطل
 

 فايدة
 ة يف إثبا  األمساء عالصفا  عالففق بينها عبني ابب اإلخبارقاعد

 قلت:
قال الشيخ يوسف بن حممد علي الغفيص: )اإلثبات السم من أمساء هللا سبحانه وتعاىل أو صفة من صفاته عند 

، وإما أهل السنة واحلديث معترب ِبورد النص املفصل، فالبد أن يكون مبنيًا على دليل مثبت له: إما من كتاب هللا
 من سنة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم.

وال بد للناظر يف مسائل األمساء والصفات أن يعرف فرقًا عند أهل السنة واْلماعة بني مورد اإلثبات وبني مورد 
ل النصوص؛ فال يثبت اسم من األمساء  النفي؛ فإان إذا ذكران اإلثبات لألمساء والصفات قلنا: إنه مبين على مفصَّ

 صفة من الصفات، إال وقد ثبتت وجاءت به النصوص؛ إما مطابقًة وإما تضمناً. وال
 واملطابقة نعين هبا التصريح ابلصفة كالرمحة والعلم والسمع أو التصريح ابالسم كالعليم والسميع والبصي.

اإلخبار أوسع والتضمن مستفاد من ابب اإلخبار عن الرب سبحانه وتعاىل، والذي يقول فيه أهل السنة: إن ابب 
 من ابب األمساء.

مبين على النصوص املفصلة  -أعين ابب األخبار أو ابب اإلخبار، ولك أن تقول هذا وهذا والثاين أقرب  -فهذا 
 من جهة التضمن.

فإذا قال قائل: كيف يقال: إن ابب اإلثبات مبين على النصوص مع أن أهل السنة يتوسعون يف ابب اإلخبار، أو 
 ابب األمساء وابب اإلخبار عن الرب سبحانه وتعاىل؟يفرهِقون بني 

فيقال: إن ابب اإلثبات مبين على النصوص املفصلة، لكن داللة النصوص قد تكون مطابقة، وهذا ما يصرح به 
يف األمساء كالسميع والبصي وحنوها، أو يف الصفات كالسمع والبصر والرمحة والعلم، أو تقع الداللة تضمناً، وهذا 

                                      
لدين عليه بن حممد ابن أيب العز احلنفي، األذرعي الصاحلي الدمشقي )املتوىف شرح العقيدة الطحاوية/ صدر الدين حممد بن عالء ا 220

، م2110 -ه  2220بيوت، الطبعة العاشرة،  –عبد هللا بن احملسن الرتكي، الناشر مؤسسة الرسالة  -ه (، حتقيق شعيب األرنؤوط 011
2/111. 
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ا يسمى بباب األخبار، وهلذا خيرب عن الرب سبحانه وتعاىل ببعض األفعال وبعض اإلضافات اليت هي على يفيد م
طريقة األمساء يف اللغة اإلضافية، وإن كان هذا االسم اإلضايف مل ترد به النصوص على التصريح، فيقال: إن هذا 

 ليس من األمساء احلسىن، وإمنا هو من ابب اإلخبار.
 أين جاء الدليل على اإلخبار؟ فإذا قيل: من

قيل: دلت عليه نصوص من الصفات تضمناً، وقد يؤخذ هذا التضمن من صفة واحدة، وقد يكون هذا املعىن 
 اإلخباري ُأخذ تضمناً من أكثر من صفة أو أكثر من اسم.

نصوص، إما وهنا تكون النتيجة: أن ابب اإلثبات لألمساء والصفات أو اإلخبار عن ذلك مبين على مورد ال
مطابقة وهو ما يسمى صفًة أو امساً، وإما تضمنًا وهو ما يسمى يف اصطالح أهل السنة ابب اإلخبار، وهذا 
مصطلح فيه قدر من التأخر، وإن كان قد ذكره الشيخ أبو عثمان الصابوين رمحه هللا ومجعه، وذكره اإلمام ابن 

 تيمية من بعده.
مطابقة، قيل: هو اسم أو صفة حبسب مورده، وإن كان تضمناً، فهو  فباب اإلثبات مبين على النص، فإن كان

الً من أكثر من ذلك. الً من اسم واحد أو صفة واحدة، وقد يكون حمصَّ  ابب من اخلرب الذي قد يكون حمصَّ
يف  ومن هنا ذكر الدارمي رمحه هللا احلركة من ابب اإلخبار عن هللا، وهذا لفظ فيه قدر من النزاع من جهة: دخوله

 ابب اإلخبار أو عدم دخوله.
وهلذا يقال: إن ابب اإلخبار قد يقع يف بعض إطالقاته أو بعض حروفه قدر من الرتدد بني األئمة، فهذا ال ينبغي 
أن ُيشكل على معتقد أهل السنة واْلماعة، وليس هو من ابب اخلالف بينهم يف الصفات، فإن ما صرحت به 

ل من جهة داللة التضمن، النصوص من اسم أو صفة، فإهنم جم معون عليه، وأما ابب اإلخبار فكما ترى أنه حمصَّ
وقد يكون هذا التحصيل فيه قدر من النزاع، وقد يكون يف اللفظ الذي أريد للمعىن احملصل قدر من الرتدد؛ وهلذا 

املتأخرين هبذا  ال عجب أن يقع بني مجلة من أهل السنة قدر من الرتدد يف هذا، وال سيما وقد اشتغل كثي من
فتوسع ابن مندة رمحه هللا يف كتاب األمساء والصفات، ومثله البيهقي يف هذا الباب  -أعين ابب اإلخبار  -الباب 

 يف كتابه االعتقاد، كذلك ابن مندة يف كتاب اإلميان أو كتاب التوحيد.
خلرب، فهنا َل عقا : إن شيخ عأنبه إىل أن شيخ اإلسالم رمحه هللا أحيااًن عستلمل لفظ اَلسم على مورد ا

اإلسالم جيلل هذا املورد من األمساء احلسىن، فإنه رمبا قا : ععند مجهور أهل السنة أن هللا عسمى كذا؛ مع 
أن هذا اَلسم الذي أعرده مبثل هذا السياق َل تفى أن النصوص جاء  به على التصفعح، فمثاًل قوله: 
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م أن هللا عسمى دلياًل( فهذا ليس من ابب أن اإلمام ابن تيمية )ععند مجهور أهل السنة من أصحابنا عغريه
 ..جيلل الدليل من األمساء احلسىن اليت هي على سياق السميع عاللئعئ عاحلكيم

إىل غري ذلك، فكلمة )عسمى( يف مثل هذا السياق ل  شيخ اإلسالم هي مبلىن: خيرب عنه بذلك، عتللم أن 
يف سايف األمساء عالصفا  أهنا خرب عن هللا، فإن هذا ابب فيه لفظ األلفاظ مشرتكة، فإنك لك أن تقو  

 222(.مشرتك عاسع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
. 3قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية، الدرس/شرح الواسطية/ الشيخ يوسف بن حممد علي الغفيص، دروس صوتية  222

http://www.islamweb.net 
 



78 
 

 القاعدة الثانية
 112الصفة إذا كانت منقسمة إىل كما  عنقص مل تدخل مبطلقها يف أمسايه تلاىل

 
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:

املعىن املشرتك بني مجيع موارده مطلقها ومقيدها؛ كان أعم من  )فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا. فإذا أخذت
املعىن املفهوم منه عند إطالقه، وذلك املعىن املطلق َيصل حبصول بعض مسميات اللفظ يف أي استعمال حصل 

 من استعماالته املطلقة واملقيدة. 
ورا كثية ال يقتضيها اللفظ املقيد. وأما معناه يف حال إطالقه فال َيصل بعض معانيه عند التقييد بل يقتضي أم

 223فكثيا ما يغلط الغالطون هنا(.
مل عفدا يف القفآن عَل يف األمساء احلسىن وقال: )أما تسميته سبحانه أبنه مريد وأنه متكلم فإن هذين االمسني 

  يف الكتاب األمساء احلسىن امللفعفة هي اليت عدعى هللا هبا، عهي اليت جاء، ومعنامها حق، ولكن امللفعفة
وهي اليت تقتضي املدح والثناء بنفسها، والعلم والقدرة والرمحة وحنو ذلك وهي يف نفسها صفات مدح،  عالسنة

 واألمساء الدالة عليها أمساء مدح.
أما الكالم واإلرادة: فلما كان جنسه ينقسم إىل حممود كالصدق والعدل، وإىل مذموم كالظلم والكذب، وهللا تعاىل 

إال ابحملمود  دون املذموم، جاء ما يوصف به من الكالم واإلرادة يف أمساء ختص احملمود كامسه )احلكيم ال يوصف 
 والرحيم والصادق واملؤمن والشهيد والرءوف واحلليم والفتاح( وحنو ذلك مما يتضمن معىن الكالم ومعىن اإلرادة.

ذب، وهللا تعاىل يوصف ابلصدق دون الكذب، فإن الكالم نوعان: إنشاء وإخبار، واإلخبار ينقسم إىل صدق وك
واإلنشاء نوعان: إنشاء تكوين وإنشاء تشريع، فإنه سبحانه له اخللق واألمر، وإمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له  

كن فيكون، والتكوين يستلزم اإلرادة عند مجاهي اخلالئق، وكذلك يستلزم الكالم عند أكثر أهل اإلثبات، وأما 
يستلزم الكالم ويف استلزامه اإلرادة نزاع، والصواب أنه يستلزم أحد نوعي اإلرادة كما سنبني إن شاء هللا، التشريع ف

واإلنشاء يتضمن األمر والنهي واإلابحة، وهللا تعاىل يوصف أبنه أيمر ابخلي وينهى عن الشر فهو سبحانه ال أيمر 
()آل ابلفحشاء، وكذلك اإلرادة قد نزه نفسه عن بعض أنواعها  ا اّللَُّ يُرِيُد ظُْلمًا لِْلعالاِمنيا ما بقوله تعاىل: )وا

                                      
 .182/ ص  2بدائع الفوائد ،  221
  .2/211اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم،  223
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()البقرة/ 208عمران/ (، فلهذا مل جيئ يف أمسائه احلسىن 285(، وقوله: يُرِيُد اّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسرا واال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرا
 املأثورة: املتكلم واملريد.

فقد دلت عليه أمساؤه احلسىن، وقد اتفق سلف األمة وأئمتها على  وأما ما يوصف به الرب من الكالم واإلرادة،
 222أن هللا تعاىل متكلم بكالم قائم به وأن كالمه غي خملوق، وأنه مريد إبرادة قائمة به، وأن إرادته ليست خملوقة(.

ء يف القرآن مقيداً  وقال: )واسم املنتقم ليس من أمساء هللا احلسن الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا جا
()السجدة/ ) :كقوله تعاىل تاِقُمونا امٍ ) :وقوله (،11ِإانَّ ِمنا اْلُمْجرِِمنيا ُمن ْ  .225((20)ابراهيم/(ِإنَّ هللاا عازِيٌز ُذو انِْتقا

 
 قلت:
  )اسم )املريد 

 ال يصح أن يشتق اسم )املريد( من صفة اإلرادة الن االرادة منقسمة عند التجرد إىل:
 مودة؛ إرادة اخلي إرادة املصلحة، إرادة النفع، إرادة موافقة للحكمة./ إرادة حم2
، إرادة الفساد، إرادة ما ال يوافق احلكمة، إىل آخره.1  / والقسم اْلخر إرادة الشره

 فهنا ال يسمى هللا تعاىل ابسم املريد، ألنه هذا منقسم، مع أنَّ هللا تعاىل يريد، فُيْطلاْق عليه الفعل، وهو سبحانه
 موصوف ابإلرادة الكاملة، ولكن اسم املريد ال يكون من أمسائه ملا تقدم ذكره.

  )اسم )الطبيب 
فال يصح إطالق أسم الطبيب  221جاء يف احلديث: )هللا الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها(.

ابلقرينة املنصوص عليها،  ألنه ليس فيه كمال مطلق، وال يصح اطالقه اال ِبوضع الكمال مقيداعلى هللا تعاىل 
 )طبيبها الذي خلقها(.

 هلا معان منها: 220ففي اللغة كلمة طبب
ُة. ْهواُة واإِلرادا  الطِهبُّ )ابلكسر(: ِباْعىنا الرهِْفق. أو الطَِّويَّة والشَّ

                                      
 .31-32شرح العقيدة األصفهانية، ص 222
 .8/11جمموع الفتاوى،   225
ب 221 ِل/ ابا راجُّ اِب  رواه أبو داود يف ِكتااب الت َّ  .2530احلديث/-وصححه الشيخ األلباين يف الصحيحة  3102احلديث/–يف اخلِْضا
ب ِبرتضى، الزَّبيدي  220 د بن عبد الرزهاق احلسيين، أبو الفيض، امللقه د بن حممه انظر غي مأمور: َتج العروس من جواهر القاموس/ حممه

 وما بعدها. 3/158اية، ه (، حتقيق جمموعة من احملققني، الناشر دار اهلد2105)املتوىف
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ْحِر.  والطُّبُّ )ابلضم(: ِباْعىن السِه
اِهُر احلااِذُق، الرَِّفيقُ 

ا
 .والطَّبُّ )ابلفتح(: ِبعىن امل

ال رجل مطبوب أاي مسحور كين ابلطب عان السحر  ويُ قا
 والطَِّبيب: كل حاذق ِعْند اْلعاراب ف اُهوا طاِبيب.

 228وقال الشاعر:
اِوين               فإنك ِإن أبرأتين لاطاِبيبُ  ِة دا  فقلُت ِلعارَّاِف اليماما

 والعارَّاُف: الطَِّبيب أاو الكاهن.
 تعاىل؛ ألن من معان الطب؛ الرفق والتداوي والسحر، أي ألنه يوهم نقصا قلت: فال يقال الطبيب من أمساء هللا

 عند جترده عن االضافة، والصواب قول: هللا طبيبنا.
 القاعدة الثالثة

 119مقيدا أن عشتق له اسم مطلق ابلفعلَل علئم من اَلخبار عنه سبحانه عتلاىل 
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 

ما ادعوا أنه جماز يف القرآن كلفظ: املكر واالستهزاء والسخرية، املضاف إىل هللا، وزعموا أنه مسمى ابسم )وكذلك 
ما يقابله على طريق اجملاز، وليس كذلك بل مسميات هذه األمساء إذا فعلت ِبن ال يستحق العقوبة كانت ظلما 

( له، وأما إذا فعلت ِبن فعلها ابجملين عليه عقوبة له ِبثل فعل ِلكا ِكْدانا لُِيوُسفا ذا ه كانت عدال، كما قال تعاىل: )كا
ِتكا ف اياِكيُدوا 01)يوسف/ كا عالاى ِإْخوا (، فكاد له كما كادت إخوته ملا قال له أبوه: )قاالا َيا بُ يناَّ الا ت اْقُصْص ُرْؤَيا

ْيًدا()يوسف/ ْيًدا ۞ واأاِكيُد  5لاكا كا ْيًدا()الطارق/(، وقال تعاىل: )ِإن َُّهْم ياِكيُدونا كا (، وقال تعاىل: 21 - 25كا
ْكرِِهْم()النمل/ انا عااِقباُة ما ْيفا كا ْكًرا واُهْم الا ياْشُعُرونا ۞ فااْنظُْر كا ْرانا ما كا ما ْكًرا وا ُروا ما كا ما (، وقال تعاىل: 52 - 50)وا

قااِت واا دا ِخرا هللاُ )الَِّذينا ي اْلِمُزونا اْلُمطَّوِهِعنيا ِمنا اْلُمْؤِمِننيا يف الصَّ ُهْم سا ُرونا ِمن ْ ُهْم ف اياْسخا ُدونا ِإالَّ ُجْهدا لَِّذينا الا جيِا
ُهْم()التوبة/  210(، وهلذا كان االستهزاء هبم فعال يستحق هذا االسم(.01ِمن ْ

                                      
ه (، حتقيق عبد احلميد هنداوي، الناشر دار الكتب 258احملكم واحمليط األعظم/أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي )املتوىف  228

 .1/201م،  1000-ه   2212بيوت، الطبعة األوىل،  –العلمية 
 .185/ 2بدائع الفوائد،  221
 .0/222جمموع الفتاوى،  210
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وقال: )ويتميز أهل العدل أبهنم أهل احلق والعدل، فلهذا كان هذا مما أمر هللا به ورسوله وهو من العدل والقسط، 
يا ومن  لاْوا ِإىلا شا ِإذاا خا نَّا وا ُنوا قااُلوا آما ِإذاا لاُقوا الَِّذينا آما اِطيِنِهْم هذا ما وصف هللا تعاىل به نفسه يف مثل قوله تعاىل: )وا

ُهْم يف طُْغيااهِنِْم ي ا  ُدُّ ْهزُِئ هِبِْم واميا ْهزُِئونا ۞ اّللَُّ ياْست ا عاُكْم ِإمنَّاا حناُْن ُمْست ا (قااُلوا ِإانَّ ما ُهونا (، ويف مثل 25 -22)البقرة/ ْعما
اِدُعُهْم()النساء/ (، ويف مثل قوله: )الَِّذينا ي اْلِمُزونا اْلُمطَّوِهِعنيا ِمنا 221قوله: )ِإنَّ اْلُمنااِفِقنيا خُيااِدُعونا اّللَّا واُهوا خا

ُهْم ف ا  ُدونا ِإالَّ ُجْهدا قااِت واالَِّذينا الا جيِا دا اٌب اْلُمْؤِمِننيا يف الصَّ ُْم عاذا هلا ُهْم وا ِخرا اّللَُّ ِمن ْ ُهْم سا ُرونا ِمن ْ ياْسخا
(، فلما كان املنافقون فيهم من الكذب والظلم ما هو استهزاء وخديعة ومكر وسخرية بغي احلق 01أالِيٌم()التوبة/

ْيًدا جازاهم هللا على ذلك ِبا فعله هبم من االستهزاء واخلديعة والسخرية ابحلق والعدل ومثله قوله: ) ِإن َُّهْم ياِكيُدونا كا
ْيًدا()الطارق/ (21-25۞ واأاِكيُد كا ِكيُدونا ُروا ُهُم اْلما فا ْيًدا فاالَِّذينا كا (، وقوله: 21)الطور/ (، وقوله: )أاْم يُرِيُدونا كا

()القل ْيُث الا ي اْعلاُمونا ناْستاْدرُِجُهْم ِمْن حا ا احلْاِديِث سا ُب هِباذا ذِه ْن ُيكا ما ْرين وا ُهْم ِبِه 22م/)فاذا ُبونا أامنَّاا منُِدُّ (، وقوله: )أاَياْسا
()املؤمنون/ رااِت باْل الا ياْشُعُرونا ُْم يف اخلْاي ْ ارُِع هلا باِننيا ۞ ُنسا اٍل وا ُروا ِبِه 51-55ِمْن ما ا ذُكِه ا ناُسوا ما (، وقوله: )ف الامَّ

ىتَّ ِإذاا فارِحُ  ْيٍء حا ()األنعام/ف اتاْحناا عالاْيِهْم أابْ واابا ُكلِه شا ُهْم ب اْغتاًة فاِإذاا ُهْم ُمْبِلُسونا ْذانا (، إىل أمثال 22وا ِباا أُوُتوا أاخا
 212ذلك يف القرآن(.

 
ورد يف القرآن أفعال أطلقها هللا عزه وجله على نفسه على سبيل اْلزاء والعدل واملقابلة، وهي فيما سيقت قلت: 

منها أمساء، وال تطلق عليه يف غي ما سبقت فيه من اْلَيت،   فيه مدح وكمال، ولكن ال جيوز أن يشتق هلل تعاىل
()آل عمران/ اِكرِينا ُر اْلما ي ْ هللاُ خا را هللاُ وا كا ما ُروا وا كا ما  (.52كقوله تعاىل: )وا

قال العالمة ابن القيم اْلوزية: )فإن الفعل أوسع من االسم، وهلذا أطلق هللا على نفسه أفعاال مل يتسم منها أبمساء 
، كأراد، وشاء، وأحدث، ومل يسم ابملريد والشائي واحملدث، كما مل يسم نفسه ابلصانع والفاعل واملتقن 211الفاعل

 وغي ذلك من األمساء اليت أطلق على نفسه، فباب األفعال أوسع من ابب األمساء.
ملاكر، من اشتق له من كل فعل امسا، وبلغ أبمسائه زَيدة على األلف، فسماه ا -أقبح خطأ  -وقد أخطأ 

 213واملخادع، والفاتن، والكائد وحنو ذلك.(

                                      
 .202-5/302تلبيس اْلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية،  بيان 212
. لذا ال يصح اشتقاق  قلت: ان التوقيف على الوصف والفعل؛ هو توقيف على الوصف والفعل فقط، أي ليس توقيفا على االسم 211

 االسم من الوصف والفعل.
= 
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 القاعدة الفابلة

 124أمساء هللا تلاىل أعالم عأعصا 
 امساء هللا تلاىل اعالم عاعصا  )أمساء هللا تلاىل متضمنة لصفاته(

 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:
سمى واحد سبحانه وتعاىل، وإن كان كل اسم )فإذا قيل: الرمحن الرحيم امللك القدوس السالم، فهي كلها أمساء مل

  215يدل على نعت هلل تعاىل ال يدل عليه االسم اْلخر(.
وقال: )أمساء الرب تعاىل إذا قيل: امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اْلبار املتكرب اخلالق البارىء املصور، 

 211ر، فالذات واحدة والصفات متعددة(.فكل اسم يدل على معىن ليس هو املعىن الذى يف االسم اْلخ
وقال: )ويف احلديث الذي رواه أمحد يف املسند ورواه ابن حبان يف صحيحه عن ابن مسعود عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم أنه قال: )ما أصاب عبدا هم وال حزن فقال: اللهم إين عبدك ابن أمتك انصييت بيدك ماض يف 

هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من  حكمك عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم
خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قليب ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي 
وغمي إال أذهب هللا مهه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا. َي رسول هللا أال نتعلمهن؟ قال: بلى ينبغي ملن مسعهن 

 . 210ن يتعلمهن( أ

                                                                                                                             
ن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اْلوزية مدارج السالكني بني منازل إَيك نعبد وإَيك نستعني/ حممد بن أيب بكر ب  213

 م.2111-ه  2221بيوت، الطبعة الثالثة،  –ه ( حتقيق حممد املعتصم ابهلل البغدادي، الناشر دار الكتاب العريب 052)املتوىف
 . وانظر غي مأمور: خمتصر الصواعق املرسلة على اْلهمية واملعطلة،1/383

 ه (052وب بن سعد مشس الدين ابن قيم اْلوزية )املتوىف مؤلف األصل: حممد بن أيب بكر بن أي
 ه (002اختصره: حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن رضوان البعلي مشس الدين، ابن املوصلي )املتوىف 

 .300م، ص1002-ه  2211مصر، الطبعة األوىل  –حتقيق سيد إبراهيم، الناشر دار احلديث، القاهرة 
 .185/ 2بدائع الفوائد،  212
 .5/210جمموع الفتاوى،  215
 .21/218جمموع الفتاوى،  211
 قلت: جاء يف احلديث: 210

)ما أصاب أحدا قط هم وال حزن، فقال: اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك انصييت بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك، 
و استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته يف كتابك، أ
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فقد أخرب يف هذا احلديث أن هلل أمساء استأثر هبا يف علم الغيب عنده وأمساء هللا متضمنة لصفاته ليست أمساء 
أعالم حمضة بل أمساؤه تعاىل كالعليم والقدير والسميع والبصي والرحيم واحلكيم وحنو ذلك كل اسم يدل على ما مل 

ه مع اشرتاكها كلها يف الداللة على ذاته وإذا كان من أمسائه ما اختص هو يدل عليه االسم اْلخر من معاين صفات
ِبعرفته ومن أمسائه ما خص به من شاء من عباده علم أن تفاضل الناس يف معرفته أعظم من تفاضلهم يف معرفة  

 218كل ما يعرفونه(.
 .211وأما قوله: )ألنه واحد وليس جبسم(وقال: )

(، وقوله: )وهو الواحد القهار( 213ورسوله ِبثل قوله: )وإهلكم إله واحد()البقرة/ فإن أراد ابلواحد ما أراده هللا
 (، وحنو ذلك، فهذا حق.21)الرعد/

وإن أراد ابلواحد ما تريده اْلهمية نفاة الصفات من أنه ذات جمردة عن الصفات، فهذا الواحد ال حقيقة له يف 
وجود حي عليم قدير  تنع وجود ذات جمردة عن الصفات، وميتنعاخلارج، وإمنا يقدر يف األذهان ال يف األعيان، ومي

 230ال حياة له وال علم وال قدرة، فإثبات األمساء دون الصفات سفسطة يف العقليات، وقرمطة يف السمعيات(.
غيوقال: ) ر وا م والسمع وااْلباصا الا ْيُث رد اْلكا ِء اْبن حزم حا ُؤالا قد يقرب من ها عا أانه الا يثبت صفة ذاِلك ِإىلا اْلعلم ما  وا

ا أا  ة فاحلي والعامل والقادر والسميع والبصي واحناْوه كلها م حماْضا مسااء هلل ِهيا اْلعلم واجْيعال أمساءه احْلسىن ِإمنَّاا ِهيا أاْعالا
م الا تدل على احلْايااة وااْلعلم وااْلُقْدراة  232(.أاْعالا

 
 
 

                                                                                                                             

جتعل القرآن ربيع قليب ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي. إال أذهب هللا مهه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل: َي رسول هللا أال 
( واحلارث بن 3021أمحد )وقال: رواه  211نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي ملن مسعها أن يتعلمها(. صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة/

( 1301صحيحه )( وابن حبان يف 02/2/ 3( والطرباين يف الكبي )251/2وأبو يعلى )ق ( من زوائده  152أيب أسامة يف مسنده )ص
 .مرزوق( من طريق فضيل بن 2/501واحلاكم )

 .221اإلميان األوسط، ص، و 502-0/500جمموع الفتاوى،   218
الم ابن تيمية هنا عبارة ابن املطهر، والعبارة: )ألنه واحد، وأنه ليس جبسم وال جوهر، وأنه ليس ِبركب ألن  قلت: اختصر شيخ االس 211

 .1/233كل مركب حمتاج إىل جزئه ألن جزأه غيه، وال عرض(. وانظر منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، 
 .233-1/231ية، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدر  230
 .202-2/200جامع الرسائل/ حتقيق د. حممد رشاد سامل،  232
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 القاعدة اخلامسة
 ثةاَلمساء احلسىن هلا دَلَل  ثال
 132املطابقة عالتضمن عاللئعم

 
 املطابقة عالتضمن عاللئعم

 
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 

 )داللة املطابقة والتضمن وااللتزام، فداللة املطابقة هي داللة اللفظ على مجيع املعىن الذي عناه املتكلم.
، وداللة االلتزام داللة اللفظ على ما هو الزم لذلك وداللة التضمن داللة اللفظ على ما هو داخل يف ذلك املعىن

  233املعىن خارج عن مفهوم اللفظ(.
أن كل اسم من أمساء هللا فإنه يستلزم معىن اْلخر؛ فإنه يدل على الذات، والذات تستلزم معىن االسم وقال: )

باملطابقة، وداللتها على اْلخر، لكن هذا ابللزوم. وأما داللة كل اسم على خاصيته وعلى الذات ِبجموعهما ف
  232(.أحدمها ابلتضمن

()اإلسراء/ وقال: ْسىنا ا تاْدُعوا ف الاُه اأْلامْسااُء احلُْ  (.220)قال هللا تعاىل: )ُقِل اْدُعوا هللاا أاِو اْدُعوا الرَّمْحانا أاَيًّ ما
 (.280اف/وقال تعاىل: )وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه()األعر 

ِة ُهوا الرَّمْحاُن الرَِّحيُم ۞ هُ  ادا ها وا هللُا الَِّذي الا ِإلاها ِإالَّ ُهوا وقال هللا تعاىل: )ُهوا هللُا الَِّذي الا ِإلاها ِإالَّ ُهوا عااملُ اْلغاْيِب واالشَّ
ْيِمُن اْلعازِيُز اْلْابَّاُر  ُم اْلُمْؤِمُن اْلُمها الا وُس السَّ ِلُك اْلُقدُّ ا ُيْشرُِكونا ۞ ُهوا هللُا اخلْااِلُق اْلباارُِئ اْلما انا هللِا عامَّ ربِهُ ُسْبحا اْلُمتاكا

اوااِت وااأْلاْرِض واُهوا اْلعازِيُز احلْاِكيُم()احلش ما ا يف السَّ بِهُح لاُه ما ْسىنا ُيسا وِهُر لاُه اأْلامْسااُء احلُْ (، فأمساؤه  12 - 11ر/اْلُمصا
نفسه املقدسة مث كل اسم يدل على معىن من صفاته، ليس هو املعىن الذي دل عليه كلها متفقة يف الداللة على 

االسم اْلخر؛ فالعزيز يدل على نفسه مع عزته، واخلالق يدل على نفسه مع خلقه، والرحيم يدل على نفسه مع 

                                      
 .185/ ص  2بدائع الفوائد ،  231
 درء تعارض العقل والنقل 20/21 233
 .5/130الكربى، العلمية، الفتاوى  232
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، وعلى قةاملطابرمحته، ونفسه تستلزم مجيع صفاته فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة املختصة به بطريق 
 235 (.اللئعم، وعلى الصفة األخرى بطريق التضمنأحدمها بطريق 

 وقال: )فبني كل امسنِي اجتماٌع وامتياٌز إاله اسم )هللا(، ففيه قوالن. وهلذا هل يدخل يف األمساء؟ 
 فيه روايتان عن اإلمام أمحد: 

 قول من يقول: ليس ِبشتق.  إحدامها أنه ال يدخل يف هذه األمساء، بل هو متضمٌن للجميع، وهذا يطابق
 والثاين: أنه من األمساء، وهذا يطابق قول من يقول: إنه مشتق.

ا   والصواب أنه فيه االشتقاق وعدم االشتقاق، ففيه االشتقاق األصلي ال الوضعي، فليس يف االستعمال مشتقًّ
ى االشتقاق كاشتقاق سائر األمساء اليت هي اشتقاقها اشتقاق الصفات. وأما يف األصل فإنه م شتق، وهذا ُيسمَّ

ى االشتقاق الوصفي.  الوضعي، وذاك ُيسمَّ
 .واألمساء مجيعها هي أمساٌء هلل رب العاملني......

إذا ُعِرف هذا فالفرق بني اسم )هللا( واالسم )الرمحن(، أن الرمحن متضمن للرمحة املتعلقة ابخللق، واالسم هللا 
 استحقاق العبادة.  متضمن للعموم أو خلصوص اإلهلية اليت هي

 231فأما كون هذا واصًفا واْلخر موصوفا فهذا شيء ليس له دخوٌل يف معىن اسم هللا واالسم الرمحن(.
 أنوع الدَللة اللفظية الوضلية

 قلت:
 داللة األلفاظ على املعاين تنقسم إىل

 :داللة مطابقة
 .لفظ البيت على معىن: البيت بكل أركانوهي داللة اللفظ على كل معناه أو املاهية اليت يدل عليها، كداللة 

 :وداللة تضمن
 .وهي داللة اللفظ على بعض معناه، كداللة لفظ البيت على السقف فهو بعضه

 وداللة لزوم: 

                                      
 جمموع الفتاوى. 0/285. و228صاإلميان،   235
 .225-2/222عزير مشس،  -جامع املسائل البن تيمية  231
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وهي داللة اللفظ على معىًن يف غيِه ال ينفك تصوره عنه، فمىت تصور الذهن األول أصال، تصور الثاين فرعا،  
ائط، فإن السقف ال يقوم إال على حائط، فصار احلائط معىًن مالزما للسقف، وإن كداللة لفظ السقف على احل

 .اختلفت ماهيتهما
وعرفها بعض أهل العلم، أبهنا: داللة النتيجة على سببها، كقول األعرايب: البعرة تدل على البعي واألثر يدل على 

منه، واألثر: نتيجة تدل على سببها وهو  املسي، فإن البعرة: نتيجة تدل على سببها وهو البعي الذي خرجت
 .املسي

وعرفها أيضا أبهنا: داللة املعلول على علته، فاملعلول نتيجُة علِته، فيكون الزما هلا، كداللة الولد على الوطء 
 .نكاحا أو سفاحا، فهو معلول: الوطء، إذ ال ولد بغي وطء إال خارقة ترد مورد اْلية، فال يقاس عليه

ْيٍء واُهوا بِ ويف التنزي لاقا ُكلَّ شا اِحباٌة واخا لاٌد واملْا تاُكْن لاُه صا اوااِت وااأْلاْرِض أاىنَّ ياُكوُن لاُه وا ما ْيٍء ل: )باِديُع السَّ ُكلِه شا
  عاِليٌم(، فنفي املعلول: الولد يستلزم نفي علته الصاحبة، إذ األول يدل على الثاين لزوما، ونفي الالزم نفي مللزومه.

 التزام: وداللة
وهي عكس داللة اللزوم فهي داللة السبب على النتيجة، كداللة الوطء على الولد إذا انتفت املوانع الكونية  

 .وهتيأت األسباب فأذن هللا عز وجل كوان بوقوع احلمل وَتامه
 :داللة أمساء هللا عز وجل تكون :ويف ابب األمساء والصفات يقال

عينه غي املعاين اليت تدل عليها بقية األمساء، مع كونه علما على الذات فكل اسم يدل على معىن ب مطابقة:
القدسية، فاجتمعت له العلمية والوصفية، فصار داللته على كليهما: داللة مطابقة، فيقال يف اسم هللا )الرمحن(، 

الوقت دال على  وهو يف نفس هو دال على ذات هللا عز وجل داللة االسم على مسماه، فهذا وجه كونه عالاماً،
 صفة الرمحة العامة

 .فداللة اسم الرمحن على صفة الرمحة أو ذات هللا عز وجل املتصفة هبا داللة تضمن  :عتضمنا
فداللة اسم الرمحن على صفة احلياة داللة لزوم، إذ ال تتصور رمحة بال حياة، فصفة احلياة هي أصل  : علئعما

 .احلياة أصل صفات الذات، كما أن القيومية أصل صفات األفعال الصفات، فكل الصفات تدل عليها لزوما، إذ
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 فايدة
 

)صفاته تعاىل توقيفية، فال تثبت له صفة بطريق اللزوم  (:321/ 2قال الشيخ االلباين يف )التعليق على التنكيل،
مخلوق، فاهلل ليس  مثاًل، كأن يقال: يلزم من ثبوت جميئه تعاىل ونزوله ثبوت احلركة، فإن هذا إن صح ابلنسبة لل

 230كمثله شيء فتأمل(.
 

 القاعدة السادسة
 138امساء هللا احلسىن هلا اعتباران

 
 أمساء هللا عصفاته متنوعة يف ملانيها متفقة يف دَللتها على ذا  هللا

 
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:

ٌة ينفرد هبا عن االسم اْلخر، فللرمحن )أمساء هللا تعاىل كلُّها متفقة يف داللتها على نفسه املقدسة، ولكل ا سٍم خاصَّ
الرمحة، وللحكيم احلكمة، وللقدير القدرة. وهكذا أمساء الرسول وأمساء القرآن، ليست هذه األمساء مرتادفة، وال 

 هي أيًضا متباينٌة من كل وجه، بل هي ابعتبار الذات مرتادفة، وابعتبار الصفات غي مرتادفة بل كاملتباينة، وهلذا
 231ُيسمى هذا النوع املتكافئة(. 

امساء هللا احلسىن: فإن هذه األمساء تدل على ذات واحدة ابعتبار صفات متعددة وهذه األمساء مرتادفة يف )وقال: 
ْحضة وبني املتباينة 

ا
ْرتبة بني املرتادفة امل الذات متباينة يف الصفات ويسميها بعُض الناس املتكافئة وهي ما

ْحضة(.
ا

 220امل

                                      
عاُه: شادي بن حممد بن سامل آل نعمان، الناشر مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية من  نقال 230 ن ا موسوعة العالمة األلباين، صا

 .1/22، م 1020 -ه   2232اليمن، الطبعة األوىل،  –وحتقيق الرتاث والرتمجة، صنعاء 
 .185/ ص  2بدائع الفوائد ،  238
 .2/222مشس،  عزير -جامع املسائل البن تيمية  231
 213الرد على الشاذيل يف حزبيه، وما صنفه يف آداب الطريق ص 220
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أمساء هللا احلسىن ليست مرتادفة حبيث يكون معىن كل اسم هو معىن االسم اْلخر وال هي أيضا متباينة وقال:)
التباين يف املسمى ويف صفته، بل هي من جهة داللتها على املسمى كاملرتادفة ومن جهة داللتها على صفاته  

يل العليم القدير وقيل السميع البصي: فاألول ..........) فإذا قيل الرمحن الرحيم وق.كاملتباينة، وهذا القسم كثي(
يدل على املسمى بصفة الرمحة، والثاين يدل عليه بصفة العلم، والثالث بصفة القدرة، والرابع بصفة السمع، 
واخلامس بصفة البصر وهذه الصفات ليس أحدها هو اْلخر، وهذا مما ال ينازع فيه هؤالء وال غيهم فصفات كل 

الرب على ما مل يدل عليه اْلخر مع اتفاقها يف الداللة على املسمى نعم وقد يدل االسم اسم يدل من صفات 
على معىن اْلخر بطريق اللزوم فإنه يدل على الذات والذات تستلزم مجيع الصفات لكن داللة اللزوم ليست هي 

الدال عليها وإذا كان   داللة االسم اللغوية واللزوم أيضا َيتاج إىل أن تعرف تلك الصفات من غي االسم هو
  222كذلك فتعدد أمساء هللا تعاىل مل يقتض تعدد املسمى ولكن اقتضى تعدد صفاته اليت دلت عليها تلك األمساء(.

)وهللا سبحانه وتعاىل أخربان أنه عليم، قدير، مسيع، بصي، غفور، رحيم، إىل غي ذلك من أمسائه وصفاته؛  وقال:
 العلم والقدرة، وبني الرمحة والسمع والبصر، ونعلم أن األمساء كلها اتفقت يف فنحن نفهم معىن ذلك، ومنيهز بني

 221داللتها على ذات هللا، مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات(.
 

  

                                      
 1/511، الفتاوى الكربى البن تيمية 222
 .3/51.و جمموع الفتاوى، 202-200التدمرية، ص 221
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 القاعدة السابلة
 143اَلمساء عالصفا  توقيفية على النص

 
 هللا:قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه 

: واعلم أبن أهل العلم ابهلل وِبا جاءت به أنبياؤه ورسله يرون 222)ابب يف اإلميان بصفات هللا تعاىل وأمسائه، قال
اْلهل ِبا مل خيرب به تعاىل عن نفسه علًما، والعجز عن ما مل يدع إليه إميااًن، وأهنم إمنا ينتهون من وصفه بصفاته 

 225ى لسان نبيه(.وأمسائه إىل حيث انتهى يف كتابه، وعل
 وقال: )وذلك أن املسلمني يف أمساء هللا تعاىل على طريقتني: 

فكثي منهم يقول: إن أمساءه مسعية شرعية، فال يسمى إال ابألمساء اليت جاءت هبا الشريعة، فإن هذه عبادة، 
 والعبادات مبناها على التوقيف واالتباع.

ناه اثبتا له، مل َيرم تسميته به، فإن الشارع مل َيرم علينا ذلك، ومنهم من يقول: ما صح معناه يف اللغة، وكان مع
 فيكون عفوا. 

والصواب القول الثالث؛ وهو أن يفرق بني أن يدعى ابألمساء أو خيرب هبا عنه. فإذا دعي مل يدع إال ابألمساء 
ذارُ  ْسىنا فااْدُعوُه هِباا وا ّللَِِّ اأْلامْسااُء احلُْ انُوا احلسىن كما قال تعاىل: )وا ا كا ُيْجزاْونا ما وا الَِّذينا يُ ْلِحُدونا يف أامْساائِِه سا

()األعراف/ ُلونا  (.280ي اْعما
وأما اإلخبار عنه فهو حبسب احلاجة؛ فإذا احتيج يف تفهيم الغي املراد إىل أن يرتجم أمساؤه بغي العربية، أو يعرب 

 221عنه ابسم له معىن صحيح، مل يكن ذلك حمرما(.
البخاري يف صحيحه عن سعيد بن جبي عن ابن عباس أنه سأله سائل عن قوله: )وكان هللا غفورا  وقال: )روى

رحيما(، )عزيزا حكيما(، )مسيعا بصيا(، فكأنه كان مث مضى، فقال ابن عباس: )وكان هللا غفورا رحيما( مسى 
فظ البوشنجي حممد بن إبراهيم نفسه ذلك وذلك قوله أين مل أزل كذلك، هذا لفظ البخاري وهو رواه خمتصرا، ول

ذلك، ومل ينحله غيه  مسى نفسهاإلمام عن شيخ البخاري الذي رواه من جهته الربقاين يف صحيحه: فإن هللا 

                                      
 .185/ ص  2بدائع الفوائد ،  223
 «.أصول السنة»املالكية   يف كتابه الذي صنفه يف  قلت: أي أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن أيب زمنني   اإلمام املشهور من أئمة 222
 .5/50جمموع الفتاوى،  225
 .5/8، اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 221
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فذلك قوله )وكان هللا( أي مل يزل كذلك هكذا رواه البيهقي عن الربقاين. وذكر احلميدي لفظه فإن هللا جعل نفسه 
ومل ينحله أحدا غيه، وكان هللا أي مل يزل كذلك، ولفظ يعقوب بن سفيان  وجعل نفسه ذلك عمسى نفسهذلك 

 ذلك ومل جيعله غيه وكان هللا أي مل يزل كذلك. مسى نفسهعن يوسف بن عدي شيخ البخاري: فإن هللا 
( يقول ، وقوله )وكان هللاإن هللا مسى نفسه هبذه األمساء مل عنحله ذلك غريهفقد أخرب ابن عباس: أن معىن القرآن 

إين مل أزل كذلك ومن املعلوم أن الذي قاله ابن عباس هو مدلول اْلَيت ففي هذا داللة على فساد قول اْلهمية 
 من وجوه:

أحدها: إنه إذا كان عزيزا حكيما ومل يزل عزيزا حكيما، واحلكمة تتضمن كالمه ومشيئته كما أن الرمحة تتضمن 
ا، وقوله غفورا أبلغ فإنه إذا كان مل يزل غفورا فأوىل أنه مل يزل متكلما، مشيئته، دل على أنه مل يزل متكلما مريد

وعند اْلهمية: بل مل يكن متكلما وال رحيما وال غفورا إذ هذا ال يكون إال خبلق أمور منفصلة عنه فحينئذ كان  
 كذلك.

مساء َل أن املخلوق قو  ابن عباس فإن هللا مسى نفسه ذلك عقتضي أنه هو الذي مسى نفسه هبذه األالثاين: 
 هو الذي مساه هبا، عمن قا  إهنا خملوقة يف جسم لئمه أن عكون ذلك اُجسم هو الذي مساه هبا.

الثالث: قوله ومل ينحله ذلك غيه ويف اللفظ اْلخر ومل جيعله ذلك غيه وهذا يبني جبعله ذلك يف رواية أي هو 
 ه أن يكون الغي هو الذي جعله كذلك وحنله ذلك.الذي حكم بنفسه بذلك ال غيه، ومن جعله خملوقا لزم

الرابع: إن ابن عباس ذكر ذلك يف بيان معىن قوله وكان هللا غفورا رحيما عزيزا حكيما مسيعا بصيا، ليبني حكمة 
، ووجه مناسبة مسى نفسه ذلك عمل عنحله ذلك غريهاإلتيان بلفظ كان يف مثل هذا، فأخرب يف ذلك أنه هو الذي 

اب أنه إذا حنل ذلك غيه كان ذلك خملوقا خبلق ذلك الغي فال خيرب عنه أبنه كان كذلك، وأما إذا كان هذا اْلو 
 220هو الذي مسى به نفسه انسب أن يقال إنه كان كذلك وما زال كذلك ألنه هو مل يزل سبحانه وتعاىل(.

                                      
 .282-1/280الفتاوى الكربى / العلمية  220

، والبيهقي يف 20512يث/ احلد20/300البخاري/ ِكتااُب ت اْفِسِي الُقْرآِن / تفسي حم السجدة، والطرباين يف الكبي، قلت: احلديث رواه 
انا اّللَُّ غاُفورًا راِحيًما()النساء/ 801االمساء والصفات/ ا ق اْولُُه: )واكا ِكيًما()النساء/11،) واأامَّ انا اّللَُّ عازِيًزا حا يًعا 258(، )واكا انا اّللَُّ مسِا (، )واكا

ُه ذاِلكا واملْا جياْ 232باِصيًا()النساء/ ِلكا ق ا (فاِإنَّ اّللَّا مساَّى ن اْفسا راُه، فاذا ًدا غاي ْ ْلُه أاحا ُ: واملْا ي اْنحا ٍد غاْيِِه. وايف رِوااياِة اخْلُواارِْزِميِه رامِحاُه اّللَّ ْولُُه: عاْلُه أِلاحا
ُ()النساء/ انا اّللَّ ا لِلرَُّجِل: 20)واكا ُهما . مُثَّ قاالا اْبُن عابَّاٍس راِضيا اّللَُّ عان ْ ِلكا ذا لافا (. أاْي: ملْا ي ازاْل كا ا اْخت ا ، وااْعلاْم أانَّ ما ثْ ُتكا دَّ ا حا ْظ عاينِه ما اْحفا

ابا ِبِه ا ًئا ِإالَّ قاْد أاصا ي ْ ، فاِإنَّ اّللَّا ت اعااىلا ملْا يُ ْنزِْل شا ثْ ُتكا دَّ ا حا نَّ عالاْيكا ِمنا اْلُقْرآِن أاْشبااُه ما ْتاِلفا لاِكنَّ النَّاسا الا ي اْعلاُمونا فاالا خيا عالاْيكا  لَِّذي أاراادا، وا
قا  : وا الا ْرمجااةا، ف اقا ارِيُّ يف الت َّ ُه اْلُبخا . أاْخراجا ت اعااىلا الَّ ِمْن ِعْنِد اّللَِّ ت ابااراكا وا ثاِنيِه يُوُسُف ْبُن اْلُقْرآُن فاِإنَّ كا دَّ راُه: مُثَّ قاالا يف آِخرِِه: حا اُل: فاذاكا ها الا اْلِمن ْ

.(، واسناده جيد.  عاِديٍه
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ال تعلم إال من جهة الرسول عليه  )ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة هللا أبمسائه وصفاته على وجه التفصيلوقال: 
الصالة والسالم إما خبربه واما خبربه وتنبيهه وداللته على األدلة العقلية وهلذا يقولون ال نصف هللا إال ِبا وصف به 

ا ياِصُفونا ۞ وا  انا رابِهكا رابِه اْلِعزَِّة عامَّ ٌم عالاى نفسه أو وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم قال هللا تعاىل: )ُسْبحا الا سا
()الصافات/ ِلنيا ۞ وااحلْاْمُد ّللَِِّ رابِه اْلعاالاِمنيا  228((.281-280اْلُمْرسا

وقال: )قال اخلطايب يف الرسالة الناصحة له ومما جيب أن يعلم يف هذا الباب وَيكم القول فيه أنه ال جيوز أن 
 221وعدالة انقليها(.يعتمد يف الصفات إال األحاديث املشهورة إذ قد ثبت صحة أسانيدها 

فالقول يف أمسائه هو نوع من القول يف كالمه. والذين وافقوا  السلف  على أن كالمه غي خملوق وأمساءه )وقال: 
غي خملوقة يقولون: الكالم واألمساء من صفات ذاته؛ لكن هل يتكلم ِبشيئته وقدرته. ويسمي نفسه ِبشيئته 

بن كالب  ومن وافقه. واإلثبات قول  أئمة أهل احلديث والسنة  وكثي وقدرته؟ هذا فيه قوالن: النفي هو قول  ا
 من طوائف أهل الكالم كاهلشامية والكرامية وغيهم كما قد بسط هذا يف مواضع. 

واملقصود هنا أن املعروف عن  أئمة السنة  إنكارهم على من قال أمساء هللا خملوقة وكان الذين يطلقون القول أبن 
مى هذا مرادهم؛ فلهذا يروى عن الشافعي واألصمعي وغيمها أنه قال: إذا مسعت الرجل يقول: االسم غي املس

االسم غي املسمى فاشهد عليه ابلزندقة؛ ومل يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال االسم هو املسمى؛ بل هذا 
مث منهم من أمسك عن القول يف هذه  قاله كثي من املنتسبني إىل السنة بعد األئمة وأنكره أكثر أهل السنة عليهم.

املسألة نفيا وإثباَت؛ إذ كان كل من اإلطالقني بدعة كما ذكره اخلالل عن إبراهيم احلريب وغيه؛ وكما ذكره أبو 
جعفر الطربي يف اْلزء الذي مساه  صريح السنة  ذكر مذهب أهل السنة املشهور يف القرآن والرؤية واإلميان والقدر 

 250ذلك(. والصحابة وغي
وقال: )السعادة والشقاوة يف الدار اْلخرة ال تعرف إال ابلشرع، فما أخربت به الرسل من تفاصيل اليوم اْلخر، 

 تفصيل أمساء هللا عصفاتهوأمرت به من تفاصيل الشرائع ال يعلمه الناس بعقوهلم، كما أن ما أخربت به الرسل من 
بعقوهلم مجل ذلك. وهذا التفصيل الذي َيصل به اإلميان وجاء به  ال يعلمه الناس بعقوهلم، وإن كانوا قد يعلمون

ا اْلِكتااُب واالا  ا ُكْنتا تاْدرِي ما ناا ِإلاْيكا ُروًحا ِمْن أاْمرانا ما ي ْ ِلكا أاْوحا ذا ميااُن الكتاب هو ما دل عليه قوله تعاىل: )واكا  اإْلِ
اُء مِ  ْن ناشا عاْلنااُه نُوًرا ن اْهِدي ِبِه ما لاِكْن جا ()الشورى/وا لاْلُت فاِإمنَّاا أاِضلُّ عالاى 51ْن ِعبااِدانا (، وقوله تعاىل: )ُقْل ِإْن ضا

                                      
 .2/128همية يف أتسيس بدعهم الكالمية، بيان تلبيس اْل 228
 .2/222بيان تلبيس اْلهمية البن تيمية  221
 .280-1/281جمموع الفتاوى،  250
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يٌع قارِيٌب()سبأ/ يبِه ِإنَُّه مسِا َّ را ا يُوِحي ِإيلا ْيُت فاِبما ِإِن اْهتادا (، وقوله تعاىل: )ُقْل ِإمنَّاا أُْنِذرُُكْم 50ن اْفِسي وا
 252((.25اِبْلواْحِي()األنبياء/

 
 لثامنةالقاعدة ا

 152اشتقاق املصدر عالفلل من األمساء احلسىن
 

 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 )فمن أثبت هلل األمساء احلسىن وأحكامها، لزمه ما يلزم من أثبت الصفات. 

 253فاالسم املشتق يدل على املصدر وعلى الفعل(.
 وقال: )األفعال نوعان: متعد والزم. 

 إلعطاء وحنو ذلك. فاملتعدي مثل: اخللق وا -
 والالزم: مثل االستواء والنزول واجمليء واإلتيان.  -

واى عالاى اْلعاْرِش()احلديد/ ٍم مُثَّ اْست ا اوااِت وااأْلاْرضا يف ِستَِّة أاَيَّ ما لاقا السَّ (، فذكر الفعلني: 2قال تعاىل: )ُهوا الَِّذي خا
 ف به؛ وقد بسط هذا يف غي هذا املوضع. املتعدي والالزم وكالمها حاصل ِبشيئته وقدرته وهو متص

 واملقصود هنا: أن القرآن يدل على هذا األصل يف أكثر من مائة موضع. 
وأما األحاديث الصحيحة فال ميكن ضبطها يف هذا الباب، كما يف الصحيحني: عن زيد بن خالد اْلهين )أن 

لى أثر مساء كانت من الليل مث قال: )أتدرون النيب صلى هللا عليه وسلم صلى أبصحابه صالة الصبح ابحلديبية ع
ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر فأما من قال مطران بفضل هللا ورمحته فذلك مؤمن يب  

 كافر ابلكواكب وأما من قال مطران بنوء كذا ونوء كذا وكذا؛ فذلك كافر يب مؤمن ابلكواكب(. 
)فيقول كل من الرسل إذا أتوا إليه: إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله ويف الصحاح حديث الشفاعة: 

 مثله ولن يغضب بعده مثله(، وهذا بيان أن الغضب حصل يف ذلك اليوم ال قبله. 

                                      
 . 3/225، جمموع الفتاوى 252
 .2/181بدائع الفوائد،  251
 .20/135، درء تعارض العقل والنقل 253
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ويف الصحيح: )إذا تكلم هللا ابلوحي مسع أهل السموات كجر السلسلة على الصفوان( فقوله: إذا تكلم هللا 
لى أنه يتكلم به حني يسمعونه، وذلك ينفي كونه أزليا وأيضا فما يكون كجر السلسلة على ابلوحي مسع يدل ع

 الصفا يكون شيئا بعد شيء واملسبوق بغيه ال يكون أزليا. 
وكذلك يف الصحيح: )يقول هللا: قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني نصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما 

رب العاملني( قال هللا: محدين عبدي فإذا قال: )الرمحن الرحيم( قال هللا: أثىن علي سأل؛ فإذا قال: )احلمد هلل 
عبدي. فإذا قال )مالك يوم الدين( قال هللا: جمدين عبدي؛ فإذا قال: )إَيك نعبد وإَيك نستعني( قال هللا: هذه 

ط الذين أنعمت عليهم غي اْلية بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: )اهدان الصراط املستقيم( )صرا
املغضوب عليهم وال الضالني( قال هللا: هؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل(، فقد أخرب أن العبد إذا قال )احلمد هلل( 

 قال هللا: محدين فإذا قال )الرمحن الرحيم( قال هللا: أثىن علي عبدي احلديث. 
الليل اْلخر فيقول: من يدعوين فأستجيب له؟  ويف الصحاح حديث النزول: )ينزل ربنا كل ليلة حني يبقى ثلث

من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له؟(، فهذا قول وفعل يف وقت معني وقد اتفق السلف على أن النزول 
 252فعل يفعله الرب كما قال ذلك األوزاعي ومحاد بن زيد والفضيل بن عياض وأمحد بن حنبل وغيهم(.

ليت هي صفته ليست منبثقة منه، بل هي قائمة به ال خترج عنه البتة، وهي صفة الزمة وقال: )ومعلوم أن حياة هللا ا
له ال تتعلق بغيه، فإن العلم يتعلق ابملعلومات، والقدرة ابملقدورات والتكليم ابملخاطبني خبالف التكلم فإنه صفة 

 الزمة، يقال: علم هللا كذا، وقدر هللا على كل شيء، وكلم هللا موسى.
حلياة: فاللفظ الدال عليها الزم ال يتعلق بغي احلي، يقال حيا َييا حياة، وال يقال حيا كذا وال بكذا، وإمنا وأما ا

غي القدرة، والتكليم غي  255يقال: أحيا كذا، واإلحياء فعل غي كونه حيا، كما أن التعليم غي العلم، واإلقدار
 251التكلم(.

طرة كما وردت به الشريعة وكما جاء به الكتاب والسنة، فإن هللا وصف وقال: )وأما أهل اإلثبات فباقون على الف
نفسه يف غي موضع أبفعاله كما وصف نفسه ابلعلم والقدرة والكالم ومن ذلك اجمليء واإلتيان والنزول واالستواء 

                                      
 .135-1/133جمموع الفتاوى،  252
فعل هلل القدبر سبحانه وتعاىل، قال تعاىل: )ذاِلكا ت اْقِديُر اْلعازِيِز اْلعاِليِم()سورة قلت: لعل الصواب التقدير، والتقدير وصف  255

راُه ت اْقِديرًا()سورة الفرقان/11األانعام/ دَّ ْيٍء ف اقا لاقا ُكلَّ شا قال : )(، أما القدرة فهي وصف ذات هلل القدير سبحانه وتعاىل، قال 1(، )واخا
على مغفرة الذنوب غفرت له و ال أابيل ما مل يشرك يب شيئا(، رواه الطرباين يف الكبي واحلاكم يف املستدرك  هللا تعاىل: من علم أين ذو قدرة

 يف صحيح اْلامع. 2330عن ابن عباس. قال الشيخ األلباين: حسن، انظر احلديث/
 .132-3/133اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  251
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واألئمة بني  وحنو ذلك من أفعاله ولكن هنا أخرب أبفعاله وهناك ذكر أمساءه املتضمنة لألفعال ومل يفرق السلف
أمساء األفعال وأمساء الكالم كما يف صحيح البخاري عن سعيد بن جبي أن رجال سأل ابن عباس قال إين أجد 

 يف القرآن أشياء ختتلف علي فذكر مسائله ومنها قال: 
ا (، )وكان هللا مسيع258(، )وكان هللا عزيزا حكيما( )النساء/11وقوله: )وكان هللا غفورا رحيما()النساء/

 (، فكأنه كان مث مضى. 232بصيا()النساء/
( مسى نفسه ذلك وذلك قوله أي مل أزل كذلك هذا 11فقال ابن عباس: وقوله )وكان هللا غفورا رحيما()النساء/

لفظ البخاري بتمامه واختصر احلديث ورواه الربقاين من طريق شيخ البخاري بتمامه فقال ابن عباس: فأما قوله 
(، )وكان هللا مسيعا 110(، و)إن هللا عزيز حكيم()البقرة/11رحيما()النساء/)وكان هللا غفورا 

( فإن هللا جعل نفسه ذلك ومسى نفسه ذلك ومل ينحله أحد غيه وكان هللا أي مل يزل كذلك 232بصيا()النساء/
وسف بن هذا لفظ احلميدي صاحب اْلمع ورواه البيهقي عن الربقاين من حديث حممد إبراهيم البوشنجي عن ي

عدي شيخ البخاري قال إن هللا مسى نفسه ذلك ومل ينحله غيه فذلك قوله وكان هللا أي مل يزل كذلك ورواه 
البيهقي من رواية ابن يعقوب بن سفيان عن يوسف ولفظ السائل فكأنه كان مث مضى ولفظ ابن عباس فإن هللا 

ل يقال جعلت زيدا عاملا إذ جعلته يف نفسك وجعلته مسى نفسه ذلك ومل جيعله غيه فذلك قوله وكان هللا أي مل يز 
عاملا إذا جعلته يف نفسي أي اعتقدته عاملا كما قال تعاىل: )وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن 

( أي يف نفوسكم ِبا عقدَتوه من 12( أي اعتقدوهم، )وقد جعلتم هللا عليكم كفيال()النحل/21إاناث()الزخرف/
 اليمني.

عل نفسه ذلك( و)مسى نفسه ذلك( خيرج على الثاين أي هو الذي حكم بذلك وأخرب بثبوته له، ومسى فقوله: )ج
 250به نفسه مل ينحله ذلك أحد غيه(.

وقال: )فإن أفعاله هي مقتضى أمسائه وصفاته، فمغفرته ورمحته من مقتضى امسه الغفور الرحيم، وعفوه من مقتضى 
نيب صلى هللا عليه وسلم: إن وافقُت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: )قويل: اللهم امسه العفو. وهلذا ملا قالت عائشة لل

 251(.258إنك عفوٌّ حتب العفو فاعف عين(

                                      
 .1/232. املعرفة 231-1/523، الكتب العلمية، الفتاوى الكربى 250
يف صحيح اْلامع  2213رواه الرتمذي وابن ماجة واحلاكم يف املستدرك عن عائشة. وقال الشيخ األلباين: )صحيح(، وانظر احلديث / 258

 الصغي وزَيدته.
 قلت اما حديث: )قويل اللهم إنك عفو كرمي حتب العفو فاعف عين(. 
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 قلت:
 داللة االسم على الصفة على نوعني:

 .210/صفة متعدية، أي أهنا دالة على فعل متعد2
 .212/صفة الزمة، أي أهنا دالة على فعل الزم1

 ى صفة متعدية، فلإلميان ابالسم أركان ثالثة:واالمساء احلسىن إن دلت عل
 االميان ابالسم. -2
 االميان ابلصفة. -1
 االميان ابحلكم. -3

 واالمساء احلسىن إن دلت على صفة الزمة، فلإلميان ابالسم ركنان:
 االميان ابالسم. -2
 االميان ابلصفة. -1

 
 
 
 

                                                                                                                             

: )تنبيه: وقع يف )سنن الرتمذي( بعد قوله: )عفو( زَيدة: )كرمي(! وال أصل هلا يف 3330-قال الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة 
شيء من املصادر املتقدمة، وال يف غيها ممن نقل عنها، فالظاهر أهنا مدرجة من بعض الناسخني أو الطابعني ؛ فإهنا مل ترد يف الطبعة 

(، وال يف غيها. وإن مما يؤكد ذلك: أن النسائي يف 112/ 2ذي( للمباركفوري )اهلندية من )سنن الرتمذي( اليت عليها شرح )حتفة األحو 
 .التنبيه فاقتضى ، ھبعض رواَيته أخرجه من الطريق اليت أخرجها الرتمذي، كالمها عن شيخهما )قتيبة بن سعيد( إبسناده دون الزَيدة.( ا

 .18-11التوسل والوسيلة، ص 251
: هو الفعل قلت:   210 اه إىل املفعوِل به، مثال: مسْعُت نصيحةا والدي، فالفعُل الفعل املتعده الهذي ال يكتفي بفاعله إلَتام املعىن، وإمنا يتعده

اه إىل املفعوِل به: نصيحةا.  مسْعُت: فعل متعدٍه لعدِم اكتفائِه بفاعلِه إلَتاِم املعىن، وإمنا تعده
اه إىل املفعوِل به، مثاٌل: )وجاءات إحداُهنه َتشي على قلت: الفعل الهالزُم: هو الفعُل الهذي يكتفي بفاعِله إلَت 212 اِم املعىن، وال يتعده

( إلَتاِم املعىن.  استحياٍء(، الفعُل جاءا الزٌم ألنهه اكتفى بفاعِله )إحداهنه
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 القاعدة التاسلة
 162أفلا  الفب تبارك عتلاىل صادرة عن أمسايه عصفاته

 
 شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: قال

باْت(  ا اْكتاسا ا ما ها عالاي ْ باْت وا سا ا كا )أن الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعاىل: )هلااا ما
(، فبني سبحانه أن كسب النفس هلا أو عليها والناس يقولون: فالن كسب ماال أو محدا أو شرفا  181)البقرة/

نه ينتفع بذلك، وملا كان العباد يكملون أبفعاهلم ويصلحون هبا إذ كانوا يف أول اخللق خلقوا انقصني صح كما أ
إثبات السبب إذ كماهلم وصالحهم عن أفعاهلم، وهللا سبحانه وتعاىل فعله وصنعه عن كماله وجالله فأفعاله عن 

والعبد  213ن خلقت الرحم وشققت هلا من امسي(أمسائه وصفاته ومشتقة منها كما قال سبحانه وتعاىل: )أان الرمح
 212أمساؤه وصفاته عن أفعاله فيحدث له اسم العامل والكامل بعد حدوث العلم والكمال فيه(.

وقال: )أن الكمال اثبت هلل بل الثابت له هو أقصى ما ميكن من األكملية حبيث ال يكون وجود كمال ال نقص 
فسه املقدسة وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت احلياة يستلزم نفي فيه إال وهو اثبت للرب تعاىل يستحقه بن

 215املوت وثبوت العلم يستلزم نفي اْلهل وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز(.
وقال: )وهذا صنع هللا الذي أتقن كل شيء، واخلي كله بيديه، وهو أرحم الرامحني، وهو أرحم بعباده من الوالدة 

، 211لك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: )وهللا هلل أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها(بولدها كما أقسم على ذ

                                      
 .2/181بدائع الفوائد،  211
: قاالا راُسوُل اّللَِّ  عاْن عاْبدِ : 222رواه ابن حبان يف صحيحه، وصححه الشيخ األلباين يف التعليقات احلسان/  213 الرَّمْحاِن ْبِن عاْوٍف قاالا

قُت هلااا امسًْ  قا : أاانا الرَّمْحاُن خلقُت الرَِّحما وشا ت اعااىلا : )قاالا اّللَُّ ت ابااراكا وا لَّما سا لَّى اّللَُّ عالاْيِه وا تُُّه(، صا ا ب ات ا ن قاطاعاها ْلُتُه وما صا ا وا لاها صا ْن وا ي فاما ا ِمِن امسِْ
، ورواه البخاري يف االدب املفرد وصححه الشيخ األلباين يف حتقيق 2280أبو داود وصححه الشيخ األلباين يف صحيح ايب داود/ورواه 

 .51/38االدب املفرد: 
 .8/380جمموع الفتاوى/ شيخ اإلسالم ابن تيمية،   212
 .1/02جمموع الفتاوى/ شيخ االسالم ابن تيمية،   215
را ْبِن اخلْاطَّ  211 اعاْن ُعما يْب قاْد حتاُْلُب ثاْدي اها ْْبٌ ، فاِإذاا اْمراأاٌة ِمنا السَّ تاْسِقى ، ِإذاا  اِب  رضى هللا عنه قاِدما عالاى النَّيبِه صلى هللا عليه وسلم سا

الا لاناا النَّيبُّ صلى عاْتُه ، ف اقا ا واأاْرضا ْتُه بِباْطِنها قا ْتُه فاأاْلصا ذا يْب أاخا ِبيًّا يف السَّ ْت صا دا ا يف النَّاِر(. قُ ْلناا:  واجا ها لادا ًة وا ِذِه طاارِحا هللا عليه وسلم: )أات اراْونا ها
لادِ  ِذِه ِبوا ُم ِبِعبااِدِه ِمْن ها ُ أاْرحا الا صلى هللا عليه وسلم: )اّللَّ ُه. ف اقا ا(. رواه االمام البخاري يف صحيحه/ كتاب  الا واْهىا ت اْقِدُر عالاى أاْن الا تاْطراحا ها

ِتِه/اب  -األدب  ُمعاان اقا ت اْقِبيِلِه وا لاِد وا  .5111ب رامْحاِة اْلوا
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إىل حنو هذه املعاين اليت تقتضي مشول حكمته وإتقانه وإحسانه، خلق كل شيء، وسعة رمحته وعظمتها وأهنا 
 سبقت غضبه كل هذا حق. 

 فهذان األصالن: 
 عموم خلقه وربوبيته 

 وعموم إحسانه وحكمته 
أصالن عظيمان وإن كان من الناس من يكفر ببعض األول كالقدرية الذين خيرجون أفعال العباد عن خلقه 
ويضيفوهنا إىل حمض فعل ذي االختيار أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة الفعل إىل هللا سبحانه ويضيفونه إما إىل 

ا هو من خملوقاته العاجزة عن إقامة نفسها الطبع أو إىل جسم فيه طبع أو إىل فلك أو إىل نفس أو غي ذلك مم
 فهي عن إقامة غيها أعجز. 

ومن الناس من جيحد بعض الثاين أو يعرض عنه متومها خلو شيء من خملوقاته عن إحسان خلقه وإتقانه وعن 
 حكمته ويظن قصور رمحته وعجزها من القدرية اإلبليسية أو اجملوسية وغيهم. 

نات: آَيت له شاهدة دالة مظهرة ملا هو مستحق له من األمساء احلسىن والصفات وإذا كان كذلك فجميع الكائ
 . ععن مقتضى أمسايه عصفاته خلق الكاينا العلى؛ 

ذو القوة املتني يرزق من يشاء بغي  ؛ وهو الرازق218خلق الرحم وشق هلا من امسه 210فإن الرحم شجنة من الرمحن 
ىل صراط مستقيم، وينصر رسله والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم حساب، وهو اهلادي النصي يهدي من يشاء إ

 يقوم األشهاد، وهو احلكيم العليم الرحيم الذي أظهر من آاثر علمه وحكمته ورمحته ما ال َيصيه إال هو. 
ن فهو رب العاملني والعاملون ممتلئون ِبا فيهم من آاثر أمسائه وصفاته وكل شيء يسبح حبمده ولكن ال تفقهو 

 211تسبيحهم(.
 

                                      
: )الرَِّحُم ِشْجِنٌة ِمنا الرَّمْحاِن ُمعالَّقا  210 لَّما قاالا سا لَّى اّللَُّ عالاْيِه وا ٌة اِبْلعاْرِش ت اُقوُل: َيا رابِه ِإينهِ ُقِطْعُت ِإينهِ ُأِسيءا إيلَّ عاْن أايب ُهرايْ راةا عاِن النَّيبِه صا

لاِك(، رواه ابن حبان يف صحيحه، وعلق عليه ال صا ْن وا ْن قاطاعاِك وأاِصلا ما نْيا أاْن أاْقطاعا ما ا ت اْرضا ا: أاما شيخ االلباين يف التعليقات فُيجيُبها راب ُّها
 (.132(، )غاية املرام، ص111/ 3: صحيح لغيه   )التعليق الرغيب223احلسان/

: أاانا الرَّمْحاُن خلقعاْن عاْبِد الرَّمْحاِن ْبِن عاوْ  218 ت اعااىلا ُ ت ابااراكا وا : )قاالا اّللَّ لَّما سا ُ عالاْيِه وا لَّى اّللَّ : قاالا راُسوُل اّللَِّ صا قُت هلااا امْسًا ٍف قاالا قا ُت الرَِّحما وشا
تُُّه(، رواه ابن حبان يف صحيحه، وعلق  ا ب ات ا ن قاطاعاها ْلُتُه وما صا ا وا لاها صا ْن وا ي فاما : 222عليه الشيخ االلباين يف التعليقات احلسان/ِمِن امسِْ

 (.2280)صحيح أيب داود/ -صحيح 
 .202-1/200جمموع الفتاوى،  211
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 القاعدة اللاشفة
 170إحصاء األمساء احلسىن عالللم هبا 

 
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:

)فإن هللا خلق اخلالئق بقدرته وأظهر فيهم آاثر مشيئته وحكمته ورمحته وجعل املقصود الذي خلقوا له فيما أمرهم 
  .به هو عبادته

ن هداه هللا صراطه املستقيم آَته رمحة وعلما ومعرفة أبمسائه احلسىن وصفاته العليا وأصل ذلك هو معرفته وحمبته؛ فم
ورزقه اإلانبة إليه والوجل لذكره واخلشوع له والتأله له؛ فحن إليه حنني النسور إىل أوكارها، وكلف حببه تكلف 

ة له رب األولني واْلخرين، مالك يوم الصيب أبمه ال يعبد إال إَيه رغبة ورهبة وحمبة وأخلص دينه ملن الدنيا واْلخر 
الدين، خالق ما تبصرون وما ال تبصرون، عامل الغيب والشهادة الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 

 202فيكون(.
وقال: )ذكر أن إحصاءها يورث اْلنة؛ فإنه لو ذكر هذه اْلملة منفردة وأتبعها هبذه منفردة لكان حسنا؛ فكيف 

 االتصال وعدم االنفصال فتكون اْلملة الشرطية صفة؛ ال ابتدائية. واألصل يف الكالم 
فهذا هو الراجح يف العربية مع ما ذكر من الدليل. وهلذا قال: )إنه وتر َيب الوتر(، وحمبته لذلك تدل على أنه 

 أمكن متعلق ابإلحصاء؛ أي َيب أن َيصى من أمسائه هذا العدد؛ وإذا كانت أمساء هللا أكثر من تسعة وتسعني
أن يكون إحصاء تسعة وتسعني امسا يورث اْلنة مطلقا على سبيل البدل؛ فهذا يوجه قول هؤالء وإن كان كثي 
من الناس جيعلها أمساء معينة؛ مث من هؤالء من يقول: ليس إال تسعة وتسعني امسا فقط وهو قول ابن حزم وطائفة 

كن املوعود ابْلنة ملن أحصاها هي معينة وبكل حال؛ واألكثرون منهم يقولون: وإن كانت أمساء هللا أكثر؛ ل
فتعيينها ليس من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم ابتفاق أهل املعرفة حبديثه؛ ولكن روي يف ذلك عن السلف أنواع 

 201من ذلك ما ذكره الرتمذي ومنها غي ذلك(.
 

                                      
 .180- 2/181بدائع الفوائد،   200
، وهي الرسالة القربصيه اليت أرسلها شيخ اإلسالم اين تيمية رمحه هللا إىل ملك قربص َيدثه فيها عن 18/101جمموع الفتاوى،   202

 املسلمني.أسارى 
 . 1/381جمموع الفتاوى،  201
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 القاعدة احلادعة عشف
 173أمساؤه كلها حسىن ليس فيها أسم غري ذلك 

 
  ل شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:قا

ذاُروا الَِّذينا يُ ْلِحُدونا يف أامْساائِِه()األا  ْسىنا فااْدُعوُه هِباا وا ّللَِِّ اأْلامْسااُء احلُْ  (.280عراف/وقال: )قال هللا تعاىل: )وا
ا تاْدُعوا ()سورة اإلسراء/ وقال تعاىل: )ُقِل اْدُعوا هللاا أاِو اْدُعوا الرَّمْحانا أاَيًّ ما ْسىنا  (.220ف الاُه اأْلامْسااُء احلُْ

()طه/  ْسىنا  (. 8وقال تعاىل: )هللاُ الا ِإلاها ِإالَّ ُهوا لاُه اأْلامْسااُء احلُْ
()احلشر/ ْسىنا وِهُر لاُه اأْلامْسااُء احلُْ  (.12وقال تعاىل: )ُهوا هللاُ اخلْااِلُق اْلباارُِئ اْلُمصا

 حلسنة والواحد األحاسن. مث هنا  ثالثة أقوال : واحلسىن : املفضلة على ا
 إما أن يقال: ليس له من األمساء إال األحسن وال يدعى إال به؛ 

 وهذان قوالن معروفان.  -وإن مل يكن من احلسىن  -وإما أن يقال: ال يدعى إال ابحلسىن؛ وإن مسي ِبا جيوز 
ه: )وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا(، وقال: )ادعوا هللا أو وإما أن يقال: بل جيوز يف الدعاء واخلرب. وذلك أن قول

ادعوا الرمحن أَي ما تدعوا فله األمساء احلسىن(، أثبت له األمساء احلسىن وأمر ابلدعاء هبا. فظاهر هذا: أن له مجيع 
 األمساء احلسىن.

أمر ابلدعاء هبا وأمر بدعائه وقد يقال: جنس  األمساء احلسىن  حبيث ال جيوز نفيها عنه كما فعله الكفار، و 
  .مسمى هبا؛ خالف ما كان عليه املشركون من النهي عن دعائه ابمسه الرمحن

فقد يقال: قوله )فادعوه هبا( أمر أن يدعى ابألمساء احلسىن وأن ال يدعى بغيها؛ كما قال: )ادعوهم ْلابئهم( فهو 
 هني أن يدعوا لغي آابئهم. 

نه فال يدعى إال ابألمساء احلسىن؛ وأما اإلخبار عنه: فال يكون ابسم سيئ؛ لكن قد ويفرق بني دعائه واإلخبار ع
يكون ابسم حسن أو ابسم ليس بسيئ وإن مل َيكم حبسنه. مثل اسم شيء وذات وموجود؛ إذا أريد به 

 202الثابت(.
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 َل عنسب الشف اىل هللا تلاىل
 

هللا عليه وسلم إضافة الشر وحده إىل هللا؛ بل ال يذكر الشر جييء يف كالم هللا تعاىل وكالم رسوله صلى  وقال: )ال 
إال على أحد وجوه ثالثة: إما أن يدخل يف عموم املخلوقات فإنه إذا دخل يف العموم أفاد عموم القدرة واملشيئة 

 واخللق وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق ابلعموم. 
 وإما أن يضاف إىل السبب الفاعل.

 اعله. وإما أن َيذف ف
فاألول كقوله تعاىل )هللا خالق كل شيء( وحنو ذلك ومن هذا الباب أمساء هللا املقرتنة: كاملعطي املانع والضار 
النافع املعز املذل اخلافض الرافع؛ فال يفرد االسم املانع عن قرينه وال الضار عن قرينه؛ ألن اقرتاهنما يدل على 

مصلحة فهو من فضله تعاىل وما يف الوجود من غي ذلك فهو من عدله العموم وكل ما يف الوجود من رمحة ونفع و 
فكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل كما يف الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )ميني هللا 

ينه مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات واألرض؟ فإنه مل يغض ما يف مي
وبيده األخرى القسط خيفض ويرفع( فأخرب أن يده اليمىن فيها اإلحسان إىل اخللق ويده األخرى فيها العدل 

 وامليزان الذي به خيفض ويرفع فخفضه ورفعه من عدله وإحسانه إىل خلقه من فضله. 
رهبم رشدا( وقوله تعاىل يف وأما حذف الفاعل فمثل قول اْلن: )وأان ال ندري أشر أريد ِبن يف األرض أم أراد هبم 

سورة الفاحتة )صراط الذين أنعمت عليهم غي املغضوب عليهم وال الضالني( وحنو ذلك. وإضافته إىل السبب  
كقوله: )من شر ما خلق( وقوله: )فأردت أن أعيبها( مع قوله: )فأراد ربك أن يبلغا أشدمها ويستخرجا كنزمها( 

هللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك( وقوله: )ربنا ظلمنا أنفسنا( وقوله  وقوله تعاىل: )ما أصابك من حسنة فمن
 تعاىل: )أوملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم( وأمثال ذلك.

الغفور  وهلذا ليس من أمساء هللا احلسىن اسم يتضمن الشر وإمنا يذكر الشر يف مفعوالته كقوله: )نبئ عبادي أين أان
الرحيم( )وأن عذايب هو العذاب األليم( وقوله: )إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم( وقوله: )اعلموا أن هللا 

يُِعيُد ۞ واُهوا اْلغاُفوُر  ِديٌد ۞ ِإنَُّه ُهوا يُ ْبِدُئ وا ُدوُد( شديد العقاب وأن هللا غفور رحيم( وقوله: )ِإنَّ باْطشا رابِهكا لاشا اْلوا
 (، فبني سبحانه أن بطشه شديد وأنه هو الغفور الودود.22 - 21ج/)الربو 
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واسم ) املنتقم ( ليس من أمساء هللا احلسىن الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا جاء يف القرآن مقيدا كقوله 
ألمساء احلسىن الذي تعاىل: )إان من اجملرمني منتقمون( وقوله: )إن هللا عزيز ذو انتقام( واحلديث الذي يف عدد ا

يذكر فيه املنتقم فذكر يف سياقه )الرب التواب املنتقم العفو الرءوف( ليس هو عند أهل املعرفة ابحلديث من كالم 
النيب صلى هللا عليه وسلم بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه؛ وهلذا مل 

ال الرتمذي رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق ورواه غيه ابختالف يف يروه أحد من أهل الكتب املشهورة إ
األمساء ويف ترتيبها: يبني أنه ليس من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم. وسائر من روى هذا احلديث عن أيب هريرة 

سلم: )إن هلل تسعة وتسعني مث عن األعرج مث عن أيب الزاند مل يذكروا أعيان األمساء؛ بل ذكروا قوله صلى هللا عليه و 
امسا مائة إال واحدا من أحصاها دخل اْلنة( وهكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخاري ومسلم وغيمها ولكن روي 

طريق أخرى من حديث حممد بن سيين عن أيب هريرة ورواه ابن ماجه وإسناده ضعيف يعلم أهل  عدد األمساء من
عليه وسلم وليس يف عدد األمساء احلسىن عن النيب صلى هللا عليه وسلم احلديث أنه ليس من كالم النيب صلى هللا 

إال هذان احلديثان كالمها مروي من طريق أيب هريرة وهذا مبسوط يف موضعه. واملقصود هنا التنبيه على أصول 
لم العبد من تنفع يف معرفة هذه املسألة فإن نفوس بين آدم ال يزال َيوك فيها من هذه املسألة أمر عظيم. وإذا ع

حيث اْلملة أن هلل فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا مث كلما ازداد علما وإمياان ظهر له من حكمة 
هللا ورمحته ما يبهر عقله ويبني له تصديق ما أخرب هللا به يف كتابه حيث قال: )سنريهم آَيتنا يف اْلفاق ويف أنفسهم 

 205حىت يتبني هلم أنه احلق(.
وقد ثبت يف صحيح مسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول يف دعاء االستفتاح )واخلي بيديك وقال: )

والشر ليس إليك(، وسواء أريد به: أنه ال يضاف إليك وال يتقرب به إليك أو قيل إن الشر إما عدم وإما من لوازم 
إليه اخلي وأمساؤه تدل على صفاته، وذلك كله خي  العدم وكالمها ليس إىل هللا، فهذا يبني أنه سبحانه إمنا يضاف

حسن مجيل ليس فيه شر، وإمنا وقع الشر يف املخلوقات، قال تعاىل: )ن ابِهْئ ِعبااِدي أاينهِ أاانا اْلغاُفوُر الرَِّحيُم ۞ واأانَّ 
اُب اأْلالِيُم( )احلجر/ ايب ُهوا اْلعاذا اِب واأانَّ هللاا غاُفوٌر (، وقال تعاىل: )اْعلاُموا أانَّ هللاا 50 - 21عاذا ِديُد اْلِعقا  شا

ِإنَُّه لاغاُفوٌر راِحيٌم()األانعام/18راِحيٌم()املائدة/ اِب وا رِيُع اْلِعقا (، فجعل املغفرة والرمحة 215(، وقال تعاىل: )ِإنَّ رابَّكا سا
العقاب الذي يتصل ابلعباد  من معاين أمسائه احلسىن اليت يسمي هبا نفسه فتكون املغفرة والرمحة من صفاته وأما

فهو خملوق له وذلك هو األليم فلم يقل: وإين أان املعذب وال يف أمسائه الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم اسم 
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()السجدة/ تاِقُمونا  (، وجاء معناه مضافا إىل11املنتقم وإمنا جاء املنتقم يف القرآن مقيدا كقوله )ِإانَّ ِمنا اْلُمْجرِِمنيا ُمن ْ
اٍم()ِإبراهيم/ (، وهذه نكرة يف سياق اإلثبات والنكرة يف سياق اإلثبات مطلقة 20هللا يف قوله: )ِإنَّ هللاا عازِيٌز ُذو انِْتقا

 201ليس فيها عموم على سبيل اْلمع(.
 

 قلت:
با أاهل احلقال الشيخ االلباين يف حتقيقه للكلم الطيب البن تيمية: قال املصنف:  ثني )اْعلاْم أانَّ مْذها حدِه

ُ
قِه من امل

ْيها وشرهها، نْفعاها وضرَّها،   والفقهاء من الصحابة والتابعني هم من ُعلماء املسلمني: أهن مجيع الكائناِت خا ن ب اْعدا وما
ر العلماء فيه أاْجوباة: ً  ته وت اْقديرِه، فال بُده مْن أتويل احلديث، فاذاكا  ُكلُّها ِمنا هللا تعاىل وإٍبرادا

ُه أاحدها: وهو أاشْ  ة بْعدا ُرها؛ قاله النَّْضر بن مُشاْيل واألِئمَّ . -ها رهُب ِبِه ٍإلاْيكا قا  أان معناه: والشر ال يُ ت ا
ِلُم الطهيهُب.  والثاين: ال ياْصعاُد إلْيك، إمنا يْصعُد الكا

، وِإن كان خالقه، كما ال يقال: َي خا ِلق اخلنازير، وِإن  والثالث: ال ُيضاف ِإلاْيك أادابً، فال يُقال: َي خاِلق الشرِه
 كان خاِلقها.

ْيئاً عبثاً(. ُْلُق شا ، فإنك ال ختا ِتكا  200والرابع: ليس شراً ابلنِهسبة ِإىل حْكما
ضٌة ابخلييهة، فال يُنسب إليه الشر إليه مفردًا أبداً، والشر مل يضف إىل هللا يف الكتاب  إن أفعال هللا تعاىل متمحه

 208والسنة إال على أحد وجوه ثالثة: 
ْيٍء عاِليٌم()األنعام/: )ا أن يدخل يف عموم املخلوقات، كقوله تعاىلإم ْيٍء وُهوا ِبُكلِه شا لاقا ُكلَّ شا  (، 202واخا

()الفلق/وإما أن يضاف إىل السبب، كقوله تعاىل:  لاقا ا خا رِه ما   (،1)ِمن شا
رٌّ أُرِيدا ِبان :وإما أن َُيذف فاعله، كقول اْلن داً()اْلن/ )واأاانَّ الا ناْدرِي أاشا  (.20يف اأْلاْرِض أاْم أاراادا هِبِْم راب ُُّهْم راشا

                                      
 .15-20/12جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية،   201
كة العربية السعودية، الطبعة الثانية من الكلم الطيب البن تيمية بتحقيق الشيخ االلباين، الرَيض، اململ 200و28انظر غي مأمور ص 200

م. وانظر نيل االوطار يف ختريج أحاديث كتاب االذكار للنووي/ الشيخ سليم اهلاليل، دار ابن 1001-ه2211للطبعة الشرعية الوحيدة ،
التنبيه. وانظر  ، وجتد النص عند االمام النووي أيضا، فاقتضى210-2/211م، 1002-ه 2215لبنان، الطبعة الثانية  –حزم، بيوت 

-ه2211بيوت، الطبعة الثالثة  –. وانظر نيل االوطار للشوكاين، دار الكلم الطيب، دمشق 1/012بدائع الفوائد البن القيم اْلوزية 
 .055-2/052م، 1005
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ومن هنا يُعلم كمال أدب األنبياء واملرسلني، فإن اخلضر عليه السالم عندما خرق السفينة وفعل فيها ما ظاهره 
ُلونا يف اْلباْحرِ  اِكنيا ي اْعما سا اناْت ِلما ِفيناُة فاكا ا السَّ ِلٌك أياُْخُذ   فعل سوء، قال خمرباً: )أامَّ انا وارااءُهم مَّ ا واكا ها فاأارادتُّ أاْن أاِعيب ا

ِفيناٍة غاْصباً()الكهف/ فاأاراادا رابُّكا أاْن  ن: )(، ومل يقل: )فأراد ربك أن أعيبها(، بينما قال يف الغالمني01ُكلَّ سا
مهُاا( )الكهف/  ُلغاا أاُشدَّ بيهة اخلالق سبحانه أبفعاله فيقول: (، وجند إبراهيم عليه السالم يستدله على ربو 81ي اب ْ

ِرْضُت ف اُهوا ياْشِفنِي( ) ِإذاا ما ياْسِقنِي ۞ وا يِن ف اُهوا ي اْهِديِن ۞ واالَِّذي ُهوا ُيْطِعُميِن وا لاقا (، 80-08لشعراء/)ا\الَِّذي خا
 .تعاىلفعندما جاء إىل مسألة املرض نسب املرض إىل نفسه، ومل يقل: )وإذا أمرضين( حفظاً لألدب مع هللا 

 
 القاعدة الثانية عشف

 179مفاتب إحصاء أمسايه سبحانه عتلاىل
 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 
)فقوله: )إن هلل تسعة وتسعني( قد يكون للتحصيل هبذا العدد فوائد غي احلصر. و )منها( ذكر أن إحصاءها 

ذه منفردة لكان حسنا؛ فكيف واألصل يف الكالم االتصال يورث اْلنة؛ فإنه لو ذكر هذه اْلملة منفردة وأتبعها هب
 وعدم االنفصال فتكون اْلملة الشرطية صفة؛ ال ابتدائية. 

فهذا هو الراجح يف العربية مع ما ذكر من الدليل. وهلذا قال: )إنه وتر َيب الوتر( وحمبته لذلك تدل على أنه 
د؛ وإذا كانت أمساء هللا أكثر من تسعة وتسعني أمكن متعلق ابإلحصاء؛ أي َيب أن َيصى من أمسائه هذا العد

أن يكون إحصاء تسعة وتسعني امسا يورث اْلنة مطلقا على سبيل البدل؛ فهذا يوجه قول هؤالء وإن كان كثي 
من الناس جيعلها أمساء معينة؛ مث من هؤالء من يقول: ليس إال تسعة وتسعني امسا فقط وهو قول ابن حزم وطائفة 

 280ن منهم يقولون: وإن كانت أمساء هللا أكثر؛ لكن املوعود ابْلنة ملن أحصاها هي معينة(.واألكثرو 
)والصواب الذي عليه مجهور العلماء أن قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن هلل تسعة وتسعني أمسًا من  وقال:

ليس مراده أنه ليس له إال أحصاها دخل اْلنة(، معناه أن من أحصى التسعة والتسعني من أمسائه دخل اْلنة 
تسعة وتسعون أمساً، فإنه يف احلديث اْلخر الذي رواه أمحد وأبو حام يف صحيحه: )أسألك بكل اسم هو لك 
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مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو أستأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل 
 حزين وذهاب غمي ومهي(.القرآن العظيم ربيع قليب ونور صدري وجالء 

وثبت يف الصحيح ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف سجوده: )اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك 
وِبعافاتك من عقوبتك وبك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك(، فأخرب أنه صلى هللا عليه 

صى صفاته كلها فكان َيصي الثناء عليه ألن صفاته إمنا وسلم ال َيصى ثناء عليه ولو أحصى مجيع أمسائه ألح
 282يعرب عنها أبمسائه(.

 
 اَلحسان يف الدعاء

 
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 

)أن مسألة هللا أبمسائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به األحاديث وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر 
قول مسلم َي كالم هللا اغفر يل وارمحين وأغثين أو أعين أو َي علم هللا أو َي قدرة هللا أو َي ابتفاق املسلمني فهل ي

عزة هللا أو َي عظمة هللا وحنو ذلك أو مسع من مسلم أو كافر أنه دعا لذلك من صفات هللا وصفات غيه أو 
  281ذلك(يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصرا أو إغاثة أو غي 

وقال: )ومجيع ما يفعل هللا بعبده من اخلي من مقتضى امسه الرب، وهلذا يقال يف الدعاء: َي رب َي رب كما قال 
()األاعرا ْناا لاناُكونانَّ ِمنا اخلْااِسرِينا ت اْرمحا ِإْن ملْا ت اْغِفْر لاناا وا ناا وا لا رابِه (، وقال نوح: )قاا13ف/آدم: )قااالا راب َّناا ظالاْمناا أانْ ُفسا

) ْيِن أاُكْن ِمنا اخلْااِسرِينا ت اْرمحا ِإالَّ ت اْغِفْر يل وا ا لاْيسا يل ِبِه ِعْلٌم وا (، وقال إبراهيم: 20)هود/ِإينهِ أاُعوُذ ِبكا أاْن أاْسأالاكا ما
ْنُت ِمْن ُذرهِيَّيِت ِبوااٍد غاْيِ ِذي زارٍْع ِعْندا ب اْيِتكا    283(، وكذلك سائر األنبياء(.30م/..()ِإبراهي.)راب َّناا ِإينهِ أاْسكا

)وإن العبد إذا قال: رب اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الغفور، كان قد أحسن يف مناجاة ربه، وإذا قال: 
اغفر يل وتب علي إنك أنت اْلبار املتكرب الشديد العقاب، مل يكن حمسنا يف مناجاته. وأن هللا أنكر على 

يته ابلرمحن فقال تعاىل: )وإذا قيل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن أنسجد ملا املشركني الذين امتنعوا من تسم

                                      
 .333-3/331، درء تعارض العقل والنقل 282
 -تلخيص كتاب االستغاثة/ أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، حتقيق: حممد علي عجال، الناشر مكتبة الغرابء األثرية  281

 .2/282، ه2220املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 
 .11سل والوسيلة صالتو  283
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أتمران وزادهم نفورا( وقال تعاىل: )وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا 
ليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون يعملون( وقال تعاىل: )كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم تتلو ع

ا تا  ْدُعوا ابلرمحن قل هو ريب ال إله إال هو عليه توكلت وإليه متاب( وقال تعاىل: )ُقِل اْدُعوا هللاا أاِو اْدُعوا الرَّمْحانا أاَيًّ ما
( )سورة اإلسراء/ ْسىنا  282((.220ف الاُه اأْلامْسااُء احلُْ

ا يُدعى أبمسائه احلس)  ىن وهي األمساء اليت تدل عليه نفسه وتبني من أوصافه ما فيه محد وثناء عليه فأمَّا أنَّ هللا إمنَّ
األلفاظ اليت ال تدل إالَّ على مطلق الوجود وحنوه فال يُدعى هبا كما انَّه سبحانه ال يُدعى ابألمساء الدالة على 

َي ضارُّ وال َي مانع، إاله مقرواًن بيا انفع وَي  خلقه للضرر إالَّ مقرواًن ابألمساء اليت تدلُّ على خلقه للنفع فال يقال:
، فإنَّ االقرتان يقتضي عموم القدرة واخللق واحلكمة وهذا من أمسائه احلسىن خبالف إفراد 285هادي وَي معطي 

 281أحدمها(.
 

 الدعاء نوعان: دعاء عبادة، عدعاء مسألة
 

( )وإىل ربك 0سألة ورغبة، فقوله: )فانصب()الشرح/أن دعاء هللا املذكور يف القرآن نوعان: دعاء عبادة، ودعاء م)
( جيمع نوعي دعاء هللا، قال تعاىل: )وأنه ملا قام عبد هللا يدعوه كادوا يكونون عليه 8فارغب()الشرح/

( 220( وقال تعاىل: )ومن يدع مع هللا إهلا آخر ال برهان له به فإمنا حسابه عند ربه()املؤمنون/21لبدا()اْلن/
  280(.ه كثيةاْلية ونظائر 

 
 
 
 

                                      
 .200-201شرح العقيدة األصفهانية، ص 282
قلت: الضار، املانع، النافع، ليست من االمساء احلسىن لعدم ورود النص، اما )املعطي( فمن االمساء احلسىن املطلقة، اما )اهلادي( فمن  285

 االمساء املقيدة، فاهلل تعاىل هو هادي املؤمنني. 
 .211-0/215س بدعهم الكالمية، بيان تلبيس اْلهمية يف أتسي 281
 11/218جمموع الفتاوى  280
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 فايدة
 ختلقوا أبخالق هللا

 
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 

بُ وَّةا مُثَّ ي اُقولا لِلنَّاِس ُكونُوا ْكما واالن ُّ ٍر أاْن يُ ْؤتِياُه اّللَُّ اْلِكتاابا وااحلُْ انا لِباشا ا كا لاِكْن   )قال تعاىل: )ما ِعبااداً يل ِمْن ُدوِن اّللَِّ وا
ُتْم تاْدُرُسونا واال أياُْمراُكْم أاْن ت اتَِّخُذوا الْ ُكو  ُتْم تُ عالِهُمونا اْلِكتاابا واِباا ُكن ْ نِيِهنيا ِباا ُكن ْ اًب أاأياُْمرُُكْم نُوا راابَّ ةا واالنَِّبيِهنيا أاْرابا الِئكا ما

()آل عمران/  .(80-01اِبْلُكْفِر ب اْعدا ِإْذ أانْ ُتْم ُمْسِلُمونا
 .288ك سبيل هؤالء فصار مقصودهم هو التشبه ابهلل واحتجوا ِبا يروون )ختلقوا أبخالق هللا(وهلذا ضل من سل

يف كل اسم من أمسائه ومساه التخلق حىت يف امسه  281وصنف أبو حامد شرح أمساء هللا احلسىن وضمنه التشبه ابهلل
  خمتصة ابهلل وأنه ليس للعباد فيها نصيباْلبار واملتكرب واإلله وحنو ذلك من األمساء اليت ثبت ابلنص واإلمجاع أهنا 

لَّما يف احلديث سا لَّى اّللَُّ عالاْيِه وا الصحيح الذي رواه مسلم وغيه )يقول هللا تعاىل: العظمة إزاري  كقول النيب صا
 والكربَيء ردائي فمن انزعين واحدا منهما عذبته(.

وفية وصار ذلك مع ما ضموا إليه من البدع وسلك هذا املسلك ابن عريب وابن سبعني وغيمها من مالحدة الص
 واإلحلاد موقعا هلم يف احللول واإلحتاد.

                                      
 حديث ال أصل له. 288

هللا قال العالمة ابن القيم اْلوزية: )وهذا موضع يتوارد عليه املوحدون وامللحدون، فاملوحد يعتقد: أن الذي ألبسه هللا إَيه هو صفات مجل 
 ا عبده حلة من حلل فضله وعطائه.هبا ظاهره وابطنه، وهي صفات خملوقة ألبست عبدا خملوقا، فكس

وامللحد يقول: كساه نفس صفاته، وخلع عليه خلعة من صفات ذاته، حىت صار شبيها به، بل هو هو، ويقولون: الوصول هو التشبه 
 ق هللا(.ابإلله على قدر الطاقة، وبعضهم يلطف هذا املعىن، ويقول: بل يتخلق أبخالق الرب، ورووا يف ذلك أثرا ابطال )ختلقوا أبخال

قة، وليس هاهنا غي التعبد ابلصفات اْلميلة، واألخالق الفاضلة اليت َيبها هللا، وخيلقها ملن يشاء من عباده، فالعبد خملوق، وخلعته خملو 
اىل هللا عن وصفاته خملوقة، وهللا سبحانه وتعاىل ابئن بذاته وصفاته عن خلقه، ال ميازجهم وال ميازجونه، وال َيل فيهم وال َيلون فيه، تع

 -ه  2221بيوت، الطبعة الثالثة،  –ذلك علوا كبيا(. انظر مدارج السالكني، حتقيق حممد املعتصم ابهلل البغدادي، دار الكتاب العريب 
 .3/111م، 2111

 : )ختلقوا أبخالق هللا( .1811وقال الشيخ االلباين يف الضعيفة/
( دون عزو. وأتولوه أبن معناه اتصفوا ابلصفات احملمودة وتنزهوا عن الصفات 81/2علية()ال أصل له، أورده السيوطي يف )أتييد احلقيقة ال

 املذمومة، وليس معناه أن أتخذ من صفات القدم شيئا..
 .250يف املقصد األسىن، ص  281
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وقد أنكر املازري وغيه على أيب حامد ما ذكره يف التخلق وابلغوا يف النفي حىت قالوا ليس هلل اسم يتخلق به 
 210العبد.

الم على ذلك موضع آخر فإن عن هذا اللفظ إىل لفظ التعبد ولبسط الك 191وهلذا عدل أبو احلكم بن برجان 
من أمسائه وصفاته ما َيمد العبد على االتصاف به كالعلم والرمحة واحلكمة وغي ذلك ومنها ما يذم العبد على 

 االتصاف به كاإلهلية والتجرب والتكرب.
والذل والسؤال وللعبد من الصفات اليت َيمد عليها ويؤمر هبا ما مينع اتصاف الرب به كالعبودية واالفتقار واحلاجة 

وحنو ذلك وهو يف كل ذلك كماله يف عبادته هلل وحده وغاية كماله أن يكون هللا هو معبوده فال يكون شيء 
كا  أحب إليه من هللا وال شيء أعظم عنده من هللا ويكون هو إهله الذي يعبده وربه الذي يسأله فيتحقق بقوله: )ِإَيَّ

كا ناْستاِعنُي( ِإَيَّ  .ن اْعُبُد وا
وفة الفالسفة تسلك مسلك ابن سينا يف مقامات العارفني الذي ذكره يف آخر اإلشارات وقد بسط الكالم ومتص

على ذلك يف غي هذا املوضع وبني أن ذلك مع مدح الرازي له غايته فناء انقص مع نقص توحيد الربوبية 
 واإلثبات.

ادة هللا عن عبادة ما سواه وحمبته عن حمبة ما وأما الفناء الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فهو أن يفىن بعب
سواه وخبشيته عن خشية ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه فيتحقق حبقيقة قول ال 

 إله إال هللا.
لَّما أنه قال: )من مات وهو يعلم أن ال سا لَّى اّللَُّ عالاْيِه وا  إله إال هللا وقد ثبت يف الصحيح عن عثمان عن النيب صا

 .211دخل اْلنة(
لَّما أنه قال: )من كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل اْلنة( سا ُ عالاْيِه وا لَّى اّللَّ  .213ويف السنن عن معاذ عن النيب صا

                                      
 قيق هذا يف موضع آخر.وأنكر أبو عبد هللا املازري وغيه ذلك، وقالوا: ليس للرب خلق يتخلق به العبد. وحتقال شيخ االسالم: ) 210

حتقيق حممد   -جامع املسائل البن تيمية (. انظر  وذكر هذا أبو طالب املكي، وأنكره عليه الشيخ أبو البيان الدمشقي، فيما أنكر عليه
 .1/215عزير مشس، 

ته يف: لسان امليزان، ( ترمج531هو أبو احلكم عبد السالم بن عبد الرمحن بن حممد اللخمي اإلشبيلي، أحد املتصوفة ت )قلت:  212
 .2/1واألعالم،  2/23

)أحكام اْلنائز،  -، صحيح 102رواه ابن حبان يف صحيحه عن عثمان بن عفان، وعلق عليه الشيخ االلباين يف التعليقات احلسان/ 211
 .1551لباين/(. ورواه االمام امحد يف املسند واالمام مسلم يف صحيحه عن عثمان، انظر صحيح اْلامع الصغي للشيخ اال21ص
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وهذا التوحيد يتضمن إثبات صفات الكمال هلل ونفي النقص ونفي مماثلته لشيء من األشياء وإثبات خصائصه 
 والتعظيم وحنو ذلك. ابحملبة والعبادة

 212وإمنا يتفاوت أهل العلم واإلميان حبسب تفاوهتم يف حتقيق هذا التوحيد كما قد بسط يف موضعه وهللا أعلم(.
وقال: ))ختلقوا أبخالق هللا( فإن هذا من جنس ما يقوله املتفلسفة الصابئون ومن سلك مسلكهم من اإلسالميني 

لطاقة فيثبتون أن العبد يصي شبيهًا ابهلل تعاىل بفعل نفسه وَيتج من من قوهلم إن الفلسفة هي التشبه حبسب ا
اتبعهم على ذلك كأيب حامد وغيه بقوله ختلقوا أبخالق هللا وهذا اللفظ ال يعرف عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

كان من ابب املوضوعات عندهم وإن   يف شيء من كتب احلديث وال هو معروف عن أحد من أهل العلم بل هو
قد يفسر ِبعىن صحيح يوافق الكتاب والسنة فإن الشارع قد ذكر أنه َيب اتصاف العبد ِبعاين أمساء هللا تعاىل  

الرامحون  كقول النيب صلى هللا عليه وسلم إن هللا مجيل َيب اْلمال إنه وتر َيب الوتر إنه طيب ال يقبل إال طيباً 
هللا نظيف َيب النظافة لكن املقصود أن هؤالء مع كوهنم يرمحهم الرمحن إنك عفو حتب العفو فاعف عين إن 

أظهر الناس تربؤا من التشبيه يزعمون أن كمال الفلسفة عندهم أن يفعل اإلنسان ما يصي به مشاهباً هلل يف اْلملة 
هلل  ويقول أخربهم كاملازري ليس وقد وافقهم عليه بعض املتكلمني وإن كان كثي من املتكلمني خيالفوهنم يف ذلك

خلق يتخلق به العبد فألن يكون هللا هو القادر على أن خيلق ما يشبهه من بعض الوجوه أوىل وأحرى فيكون هذا 
اثبتاً خبلق هللا تعاىل وأما األخالق واألفعال املناسبة املشاهبة ملعاين أمسائه اليت َيبها فهي مما أمر به وهو سبحانه له 

 215اخللق واألمر(
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
انظر صحيح اْلامع الصغي للشيخ  رواه االمام امحد يف املسند وابو داود واحلاكم يف املستدرك عن معاذ،حديث صحيح  213

 .32، وأحكام اْلنائز/180، واإلرواء/2112، وهو يف املشكاة/1201االلباين/
 .320-1/330الصفدية،  212
 .512-1/528، بيان تلبيس اْلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية 215
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 لثة عشفالقاعدة الثا

 196األمساء اليت تطلق على هللا تلاىل ععلى اللبد
 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 
)فلله تعاىل أمساء كثية، فإنه سبحانه له األمساء احلسىن. ومن أمسائه القدير، والقدرة تستلزم من قدرته على 

قدرته أبلغ من داللته على علمه، واختصاصه  املخلوقات ما ال يدل عليه العلم، وخلقه للمخلوقات يدل على
ابلقدرة أظهر من اختصاصه ابلعلم، حىت إن طائفة من النظار كأيب احلسن األشعري وغيه يقول: أخص وصفه 

 القدرة على االخرتاع، فال يوصف بذلك غيه.
ن أثبت للمخلوق قدرة، واْلهم بن صفوان قبله يقول: ليس يف الوجود قادر غيه، وال لغيه قدرة، واألشعري وإ

لكن يثبت قدرة ال تؤثر يف املقدور، ومل يقل أحد من العقالء: إن أخص وصفه احلياة والعلم، وال إن غيه ليس 
أوىل من العكس، فكيف إذا كان  -إن كان الفرق حقا  -حبي وال عامل، فكان جعل القدير امسا وغيه صفة 

الناس هي أمساء، وهي صفات يف اصطالح أهل العربية تدل على معان،  الفرق ابطال فإن أمساءه تعاىل اليت يعرفها
 هي صفاته القائمة به.

فاحلي يدل على احلياة، والعليم يدل على العلم، والقدير يدل على القدرة، هذا مذهب سلف األمة ومجاهي 
، وقد تنازع الناس فيما األمم، ومن الناس فرقة شاذة تزعم أن هذه األمساء ال تدل على معان كأمساء األعالم

يسمى به سبحانه، ويسمى به غيه كاحلي والعليم والقدير. فاْلمهور على أنه حقيقة فيهما، وقالت طائفة كأيب 
: إهنا حقيقة يف الرب عز وجل جماز يف املخلوق، وقالت طائفة عكس هؤالء من اْلهمية 210العباس الناشي 

عز وجل حقيقة يف املخلوق، واألولون هي عندهم متواطئة، وقد يسموهنا واملالحدة واملتفلسفة: إهنا جماز يف الرب 
 211(.218مشككة ملا فيها من التفاضل، وبعضهم يقول: هي مشرتكة اشرتاكا لفظيا

                                      
 .110 – 181/ ص  2بدائع الفوائد ،  211
، والسي 20/11(. انظر غي مأمور: َتريخ بغداد 113هو أبو العباس عبد هللا بن حممد بن شرشي االنباري، من كبار املتكلمني ت ) 210
 .2/110بدائع الفوائد البن القيم اْلوزية،  . نقال عن:22/20
لكرمي العقل: للمؤلف رمحه هللا رأي مشهور يف اجملاز، فهو يرى: أن تقسيم األلفاظ الدالة على معانيها قال االستاذ انصر عبد اقلت:   218

إىل حقيقة وجماز اصطالح حادث جاء بعد انقضاء القرون الثالثة الفاضلة، فلم يتكلم به أحد من الصحابة، وال التابعني، وال األئمة 
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 وقال: )اتفاق األمساء ال يوجب َتاثل املسميات:
ث ممكن، يقبل الوجود والعدم،  وإذا كان من املعلوم ابلضرورة أن يف الوجود ما هو قدمي واجب بنفسه، وما هو حُمْدا

فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود وال يلزم من اتفاقهما يف مسمى )الوجود( أن يكون وجود هذا مثل وجود 
ه ووجود هذا خيصه، واتفاقهما يف اسم عام ال يقتضي َتاثلهما يف مسمى ذلك االسم  هذا، بل وجود هذا خيصه

إذا قيل: إن العرش شيء موجود وإن البعوض  -يه، فال يقول عاقل عند االضافة والتقييد والتخصيص وال يف غ
إن هذا مثل هذا التفاقهما يف مسمى )الشيء( و)الوجود(، ألنه ليس يف اخلارج شيء موجود  -شيء موجود 

غيمها يشرتكان فيه، بل الذهن أيخذ معىن مشرتكا كليا هو مسمى االسم املطلق، وإذا قيل: هذا موجود وهذا 
 ، فوجود كله منهما خيصه ال يشركه فيه غيه، مع أن االسم حقيقة يف كل منهما.موجود

 أمساء هللا وصفاته خمتصة به وإن اتفقت مع ما لغيه عند اإلطالق:
وهلذا مسى هللا نفسه أبمساء ومسهى صفاته أبمساء، فكانت تلك األمساء خمتصة به إذا أضيفت إليه ال يشركه فيها 

لوقاته أبمساء خمتصة هبم مضافة إليهم توافق تلك األمساء إذا قطعت عن اإلضافة والتخصيص، غيه، ومسهى بعض خم
ومل يلزم من اتفاق االمسني َتاثل مسمامها واحتاده عند اإلطالق والتجريد عن اإلضافة والتخصيص، ال اتفاقهما، 

 ضافة والتخصيص.وال َتاثل املسمى عند اإلضافة والتخصيص، فضال عن أن يتحد مسمامها عند اإل
يُّوُم( )البقرة/ ( ومسهى بعض عباده حًيا، فقال: 155فقد مسهى هللا نفسه حيًّا، فقال: )اّللَُّ الا إِلاها ِإالَّ ُهوا احلْايُّ اْلقا

( )الروم/ يِهتا ِمنا احلْايِه يِهِت واخُيْرُِج اْلما ( اسم ( وليس هذا احليه مثل هذا احلي، أل21)خُيْرُِج احلْايَّ ِمنا اْلما ن قوله )احلْايُّ
يِهِت( اسم للحي املخلوق خمتص به، وإمنا يتفقان إذا أُطلقا وُجرهِدا عن  هلل خمتص به، وقوله )خُيْرُِج احلْايَّ ِمنا اْلما
ى موجود يف اخلارج، ولكن العقل يفهم من املطلق قدرًا مشرتكا بني  التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمه

 قيهد ذلك ِبا يتميز به اخلالق عن املخلوق، واملخلوق عن اخلالق.املسميني، وعند االختصاص ي

                                                                                                                             

اعي، وأيب حنيفة، والشافعي، بل وال أئمة النحو كاخلليل، وسيبويه، وأيب عمرو بن العالء، املشهورين ابلعلم كمالك، والثوري، واألوز 
 وحنوهم، ويرى أنه من حيل الفرق كاملعتزلة، واملتكلمني، فهو هلم ابب من أبواب التأويل، والتحريف لكالم هللا ورسوله خاصة يف أمساء هللا

( ؛ وكتاب 210 - 10/200( ، و)220 - 0/80اجع: جمموع الفتاوى للمؤلف )وصفاته، وأن له مفاسد لغوية وشرعية وعقلية. ر 
،  قلت انظر غي مأمور: اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم/ شيخ االسالم تقي الدين أبو ه(. إ200 - 01اإلميان من )

ه (، حتقيق 018د ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىفالعباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حمم
 .8حاشية/ 2/200م، 2111 -ه  2221انصر عبد الكرمي العقل، الناشر دار عامل الكتب، بيوت، لبنان، الطبعة السابعة، 

 .115-3/113اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح /  211
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وال بده من هذا يف مجيع أمساء هللا وصفاته، يُفهم منها ما دله عليه االسم ابملواطأة واالتفاق، وما دله عليه ابإلضافة 
 واالختصاص، املانعة من مشاركة املخلوق للخالق يف شيء من خصائصه سبحانه وتعاىل.

ُروُه ِبُغالاٍم عاِليٍم(وكذلك  باشَّ (  يعين 18)الذارَيت/ مسهى هللا نفسه عليًما حليًما، ومسهى بعض عباده عليًما، فقال: )وا
ِليٍم( )الصافات/ ُه ِبُغالاٍم حا ْرانا ( يعين إمساعيل، وليس العليم كالعليم، 202إسحق، ومسهى آخر حليًما، فقال: )ف اباشَّ

 وال احلليم كاحلليم.
ْمُتم ب انْيا النَّاومسهى نفس كا ِإذاا حا ا وا ِت ِإىلا أاْهِلها اانا دُّوا األاما ِس أان حتاُْكُموا ه مسيًعا بصيًا، فقال: )ِإنَّ اّللَّا أياُْمرُُكْم أان تُ ؤا

يًعا باِصيًا( انا مسِا ا ياِعُظُكم ِبِه ِإنَّ اّللَّا كا قه مسيًعا بصيًا فقال: )ِإانَّ ( ومسهى بعض خل58النساء/) اِبْلعاْدِل ِإنَّ اّللَّا نِِعمَّ
يًعا باِصيًا( )اإلنسان/ عاْلنااُه مسِا تاِليِه فاجا اٍج ن َّب ْ ٍة أاْمشا انا ِمن نُّْطفا لاْقناا اإِلنسا ( وليس السميع كالسميع، وال البصي  1خا

 كالبصي.
( ومسهى بعض عباده ابلرءوف 223لبقرة/ومسهى نفسه ابلرءوف الرحيم، فقال: )ِإنَّ اّللَّا اِبلنَّاِس لاراُءوٌف رَِّحيٌم( )ا

رِيٌص عالاْيُكم اِبْلُمْؤِمِننيا را  ا عاِنتُّْم حا ْن أانُفِسُكْم عازِيٌز عالاْيِه ما اءاُكْم راُسوٌل مِه ْد جا  ُءوٌف رَِّحيٌم(الرحيم فقال: )لاقا
 ( وليس الرءوف كالرءوف، وال الرحيم كالرحيم.218التوبة/)

وُس(ومسى نفسه ابمللك، فقال: )ا ِلُك اْلُقدُّ ِلٌك 13احلشر/) ْلما انا وارااءاُهم مَّ ( ومسهى بعض عباده ابمللك، فقال: )واكا
ِفيناٍة غاْصًبا( ِلُك ائْ ُتوين ِبِه(، (01الكهف/) أياُْخُذ ُكلَّ سا قاالا اْلما  ( وليس امللك كامللك.50يوسف/) )وا

ْيِمُن( انا ُمْؤِمًنا  13احلشر/) ومسى نفسه ابملؤمن، فقال: )اْلُمْؤِمُن اْلُمها ن كا ( ومسهى بعض عباده ابملؤمن، فقال: )أافاما
( )السجدة/ ُوونا انا فااِسًقا الَّ ياْست ا ن كا ما  ( وليس املؤمن كاملؤمن. 28كا

ربِهُ( اْمراأاُة  ومسهى بعض عباده ابلعزيز، فقال: )قاالاتِ ، (13احلشر/) ومسهى نفسه ابلعزيز، فقال: )اْلعازِيُز اْلْابَّاُر اْلُمتاكا
 ( وليس العزيز كالعزيز.52اْلعازِيِز( )يوسف/

ربِهٍ جا  ُ عالاى ُكلِه ق اْلِب ُمتاكا ِلكا ياْطباُع اّللَّ ذا بَّاٍر( ومسهى نفسه اْلبار املتكرب، ومسهى بعض خلقه ابْلبار املتكرب، فقال: )كا
 100دة.( ( وليس اْلبار كاْلبار، وال املتكرب كاملتكرب. ونظائر هذا متعد35)غافر/

 
 

                                      
، حتقيق: د. حممد بن عودة السعوي، 12-10وحقيقة اْلمع بني القدر والشرع، صحتقيق اإلثبات لألمساء والصفات  -التدمرية  100

 م.1000ه  / 2212الرَيض، الطبعة السادسة -مكتبة العبيكان 
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 فايدة
 التوافق بني أمساء هللا عأمساء صفاته عبني أمساء املخلوقني عأمساء صفاهتم َل عستلئم التوافق يف املسمى

 
 قلت:

قال الشيخ عبد الرحيم بن صمايل العلياين السلمي: )وقد أشكل على بعض الناس التوافق يف أمساء صفات هللا 
فاهلل عز وجل هو احلي وقد مسى بعض عباده احلي، وهو سبحانه  عز وجل وأمسائه وأمساء وصفات املخلوقني،

وتعاىل يعلم وعبده يعلم أيضاً، وهو سبحانه وتعاىل له قدم ولعبده قدم، وهو سبحانه وتعاىل له عينان ولعبده 
ج منه، عينان، وهو سبحانه وتعاىل له يد ولعبده يد، هذا التوافق أشكل وأصبح مأزقًا عند الكثي ال يستطيع اخلرو 

أو خيرج منه ببدعة ضالة إما بدعة التعطيل ونفي صفات هللا سبحانه وتعاىل وحقائقها، أو التمثيل وهو أن صفات 
 هللا سبحانه وتعاىل مثل صفات املخلوقني.

وهذا املأزق ميكن أن حنله كالتايل: أن التوافق بني أمساء صفات هللا عز وجل وأمساء صفات املخلوق ال تستلزم 
يُّوُم{)البقرة ق يف املسمى، فاهلل عز وجل يقول: }اّللَُّ ال ِإلاها ِإالَّ التواف ، ويقول: }خُيْرُِج احلْايَّ ِمنا (155 ُهوا احلْايُّ اْلقا

يِهِت واخيُْ  {)الروم اْلما يِهتا ِمنا احلْايِه  فسمى نفسه احلي ومسى عبده احلي. (21رُِج اْلما
 وكذلك احلال يف بقية األمساء والصفات.

قول: إن االشرتاك يف األمساء ال يقتضي التماثل يف املسميات، فإن هذا االشرتاك َيصل يف قدر كلي ال وجود له ن
 يف اخلارج وإمنا هو موجود يف عقل اإلنسان وذهنه.

ويتميز ابلنسبة، يعين: عندما ننسب هذا األمر نقول مثاًل: يد اإلنسان؛ فعرفنا خصوصية معينة هلذه اليد وهي أهنا 
 د إنسان ذات صفة معينة.ي

وإذا قلنا: يد هللا، عرفنا أهنا يد خاصة ابهلل سبحانه وتعاىل هلا صفة أخرى ختتلف عن صفة املخلوق ألن هناك 
 فارقاً بني اخلالق واملخلوق.

هللا عز فهذه القضية مل يدركها املعطلة وال املمثلة، فاملعطلة قالوا: إن هذا التشابه يقتضي التماثل التام بني صفات 
وجل وصفات خلقه، وبناًء على هذا فال بد أن ننفي مقتضاها، ورتبوا على هذا أن النصوص القرآنية والنبوية 
ظواهرها التمثيل، وأن اعتقاد ذلك كفر والعياذ ابهلل، وأنه ال بد لنا من التأويل، وأن التأويل هو العقيدة الصحيحة 
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ه وتعاىل، وأما اإلميان ابلظواهر وإثبات ما أثبته هللا لنفسه فإن هذا اليت جتعلنا نصل إىل حقيقة صفات هللا سبحان
 يستلزم التمثيل وال بد.

 أما املمثلة فقالوا نفس الكالم، لكن قالوا: ال بد أن نؤمن ِبا أخرب هللا، وقد أخرب هللا ابلتمثيل فال بد أن نؤمن به.
ل ظاهر هذه النصوص التمثيل، ومل جيعل ظاهر هذه واحلق أن كلتا الطائفتني أخطأت، فإن هللا عز وجل مل جيع

 النصوص املوافقة التامة، وإمنا هي تتفق يف األمساء لكن ختتلف يف احلقائق.
 فأنت اْلن مثاًل تقول: يد الفيل، وتقول: يد النملة، هنا يد وهنا يد، لكن هذه خمتلفة عن هذه من كل الوجوه.

بني اسم صفة هللا عز وجل واسم صفة العبد ال حقيقة له من حيث وبناًء على هذا نقول: إن القدر املشرتك 
الواقع، وإمنا هو قدر يقتضيه االشرتاك الذهين فقط، يعين: ميكن أن يوجد يف الذهن أن هذه يد وهذه يد، لكن ال 

 يوجد هلا صورة وحقيقة معينة يف ذهنك.
أو يد املخلوق، فتقول: يد املخلوق وتعرف  وميكن أن توجد يف اخلارج عند االختصاص أي: عندما يكون يد هللا

 حقيقتها وتعرف طبيعتها، ويد هللا عز وجل تليق جبالله ال تشبه يد املخلوق، وال نعلم كيفيتها.
فمجرد االشرتاك يف االسم ال يقتضي التماثل يف املسميات، وهلذا ضرب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا مثاًل يف  

فقال: اْلنة ورد يف النصوص الشرعية أن فيها خناًل وفيها مثرًا وفيها فواكه، لكن ال تشبه  كتابه التدمرية ابْلنة،
شيئاً مما يف الدنيا، فليست فواكه اْلنة مثل فواكه الدنيا، وليس هناك تشابه أصاًل بينهما، وهلذا ورد عن ابن عباس 

 اء.رضي هللا عنه أنه قال: ليس شيء يف الدنيا مما يف اْلنة إال األمس
وهذه األمساء معىن كلي يف الذهن، أي: ال ميكن لإلنسان أن مييزه إال ابالختصاص، فإذا خصه فقال: مثرة الدنيا 
أو مثرة اْلخرة، وهكذا احلال يف كل األمساء الكلية، فإن األمساء الكلية ال وجود هلا يف الواقع، وقد يعرب بعض 

، يعين: خارج الذهن، فيقولون: يف الداخل يعين: داخل الذهن، العلماء عن كلمة الواقع هذه فيقول: يف اخلارج
 ويف اخلارج يعين: الواقع املعاش الذي يعايشه الناس.

إذًا القدر املشرتك هو املعىن الكلي الذي يؤخذ من مطلق االسم، مثل عموم كلمة يد، أو عموم كلمة نزول، أو 
 102 تتمايز وختتلف بشكل َتم(. عموم كلمة علم، أو عموم كلمة وجه، لكن عند االختصاص

 
                                      

 دراسة موضوعية للحائية وملعة االعتقاد والواسطية/ الشيخ عبد الرحيم بن صمايل العلياين السلمي، 102
 .1وقع الشبكة اإلسالمية، الدرس/مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها م
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 القاعدة الفابلة عشف
 202دَللة األمساء اليت تطلق على هللا تلاىل ععلى اللبد

 
فا  هلا ثال  اعتبارا  مطلقة أع مضافة لللبد أع مضافة للفب  الصِّ

 
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:

صف هللا به على ما يليق به، ويوصف به العباد ِبا يليق وأصل هذا أن ما يوصف هللا به، ويوصف به العباد، يو )
هبم من ذلك، مثل احلياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكالم، فإن هللا له حياة وعلم وقدرة ومسع وبصر وكالم، 
فكالمه يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه، والعبد له حياة وعلم وقدرة ومسع وبصر وكالم، وكالم 

 يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه. العبد 
 فهذه الصفات هلا ثالث اعتبارات: 

 َترة تعترب مضافة إىل الرب. 
 وَترة تعترب مضافة إىل العبد. 

 103وَترة تعترب مطلقة ال ختتص ابلرب والعبد.
ال مياثل صفات فإذا قال العبد: حياة هللا وعلم هللا وقدرة هللا وكالم هللا وحنو ذلك، فهذا كله غي خملوق و 

املخلوقني، وإذا قال علم العبد وقدرة العبد وكالم العبد، فهذا كله خملوق وال مياثل صفات الرب، وإذا قال العلم 
والقدرة والكالم، فهذا جممل مطلق ال يقال عليه أنه خملوق وال أنه غي خملوق، بل ما اتصف به الرب من ذلك 

ذلك فهو خملوق، فالصفة تتبع املوصوف؛ فإن كان املوصوف هو اخلالق فهو غي خملوق، وما اتصف به العبد من 
 102فصفاته غي خملوقة، وإن كان املوصوف هو العبد املخلوق فصفاته خملوقة.(

وقال: )فإنه جيب تنزيه الرب عنها، وينفي عنه مماثلة املخلوقات، فإنه كما جيب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب 
يء من املخلوقات يف شيء من صفات الكمال الثابتة له، وهذان النوعان جيمعان جيب تنزيهه عن أن مياثله ش

ٌد(، مع قوله: )واملْا ياُكن لَُّه ُكُفًوا أاحا  ٌد(، دلت على النوعني. فقوله: )أاحا ٌد( التنزيه الواجب هلل، و )ُقْل ُهوا اّللَُّ أاحا
                                      

 .111- 110/ ص  2بدائع الفوائد ،  101
 قلت: أي الوصف عند التجرد. 103
 .11 -21/15جمموع الفتاوى،  102
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ُد(، يتضمن مجيع  ما صفات الكمال، فالنقائص جنسها منفي عن هللا تعاىل ينفي املماثلة واملشاركة، وقوله: )الصَّ
وكل ما اختص به املخلوق، فهو من النقائص اليت جيب تنزيه الرب عنها، خبالف ما يوصف به الرب، ويوصف 
العبد ِبا يليق به، مثل العلم والقدرة والرمحة، وحنو ذلك، فإن هذه ليست نقائص، بل ما ثبت هلل من هذه املعاين، 

هلل على وجه ال يقاربه فيه أحد من املخلوقات، فضال عن أن مياثله فيه، بل ما خلقه هللا يف اْلنة من  فإنه يثبت
املآكل واملشارب واملالبس، ال مياثل ما خلقه يف الدنيا وإن اتفقا يف االسم، وكالمها خملوق. قال ابن عباس رضي 

فقد أخرب هللا أن يف اْلنة لبًنا ومخًرا وعساًل وماًء وحريًرا ، 105هللا عنهما: )ليس يف الدنيا مما يف اْلنة إال األمساء(
وذهًبا وفضًة، وتلك احلقائق ليست مثل هذه، وكالمها خملوق. فاخلالق تعاىل أبعد عن مماثلة املخلوقات من 

 املخلوق إىل املخلوق.
ا، جبارًا، متكربًا، مؤمًنا، عظيًما، كرميًا، وقد مسى هللا نفسه عليًما، حليًما، رؤوفًا، رحيًما، مسيًعا، بصيًا، عزيًزا، ملكً 

غنًيا، شكورًا، كبيًا، حفيظًا، شهيًدا، حًقا، وكياًل، ولًيا، ومسى أيًضا بعض خملوقاته هبذه األمساء، فسمى اإلنسان 
ليًما مسيًعا بصيًا، ومسى نبيه رؤوًفا رحيًما، ومسى بعض عباده ملًكا، وبعضهم شكورًا، وبعضهم عظيًما، وبعضهم ح

ْخُلوِقنيا ممُااِثاًل لِلْ  ى هِباِذِه اأْلامْسااِء ِمْن اْلما مَّ لَّ وعليًما، وسائر ما ذكر من األمساء، مع العلم أبنه لاْيسا اْلُمسا اِلِق جا خا
لُُه يف شيء من األشياء.( الا  101.جا

ظبيان عن ابن عباس وقد  وقال: قال ابن عباس: )ليس يف الدنيا مما يف اْلنة إال األمساء( رواه األعمش عن أيب
 (.15رواه غي واحد منهم حممد ابن جرير الطربي يف التفسي يف قوله: )وأتوا به متشاهبا( )سورة البقرة/

وإذا كان بني املخلوق واملخلوق قدر فارق مع نوع من إثبات القدر املشرتك الذي يقتضي التناسب والتشابه من  
واملخلوق من املفارقة واملباينة أعظم مما بني املخلوق واملخلوق، فهذا مما  بعض الوجوه، فمعلوم أن ما بني اخلالق

يوجب نفي مماثلة صفاته لصفات خلقه، ويوجب أن ما بينهما من املباينة واملفارقة أعظم مما بني خملوق وخملوق مع 
قدير، وأمثال ذلك من املعىن أنه لوال أن بني مسمى املوجود واملوجود، واحلي واحلي، والعليم والعليم، والقدير وال

                                      
. انظر صحيح وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: )ليس يف اْلنة شيء مما يف الدنيا إال األمساء(، رواه البيهقي موقوفا إبسناد جيد 105

، 3011ه (، الناشر مكتبة املعارف ، الرَيض، الطبعة اخلامسة، احلديث/2210الرتغيب والرتهيب/ حممد انصر الدين األلباين )املتوىف 
 .علق عليه الشيخ االلباين/صحيح.3/102

 .20/315جمموع الفتاوى، 101
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املتفق املتواطئ املناسب واملتشابه ما يوجب فهم املعىن مل يفهمه، وال أمكن أن يفهم أحد ما أخرب به عن األمور 
 100الغائبة(.

 
 فايدة

 أقسام األلفاظ املشرتكة يف اللغة عدَللتها
 

 قلت:
ف كبي عند هؤالء يف القدر املشرتك يف قال الشيخ عبد الرحيم بن صمايل العلياين السلمي: )وقد وقع خال

األمساء ما هو؟ هل هو مقول ابالشرتاك اللفظي، أو هو مقول كما يسمونه ابلتواطؤ، أو هو مقول ابلتشكيك؟ 
 وهذه مصطلحات للكلمات العربية.

ة، وممكن فبعضها تقال ابالشرتاك اللفظي، مثاًل كلمة عني، ممكن تفهم عني اإلنسان، وممكن تفهم العني اْلاري
تفهم اْلاسوس، وميكن أن تفهم أشياء متعددة مع أن الكلمة واحدة، فيعرفون االشرتاك اللفظي أبنه اللفظ الذي 

 يدل على حقائق خمتلفة وهو لفظ واحد.
 فالعني لفظ واحد، لكنها تدل على حقائق خمتلفة َتام االختالف.

ابئع، وتطلق على الكوكب، والفرق بني الكوكب كذلك )املشرتي( تطلق على اإلنسان الذي يشرتي بضاعة من 
 وبني املشرتي كشخص يف احلقائق َتاماً.

وهناك اصطالح آخر وهو التواطؤ، والتواطؤ هو االسم الكلي الذي يدل على أنواع متعددة متفقة يف احلقيقة، 
وهذا إنسان وهذا ميثلون له بكلمة إنسان، فكلمة إنسان كلمة كلية عامة تدل على أشخاص كثر، هذا إنسان 

إنسان، لكنها كلها متفقة يف احلقيقة، أي: حقيقة اإلنسان أن له جسداً وروحًا وعينني وأذنني، لكن هذا اإلنسان 
 خيتلف عن هذا اإلنسان، هذا زيد وهذا عمرو، وهذا حممد، وهذا خالد، وهذا فهد، وهكذا.

 هذا يسمى التواطؤ.
 : تواطؤ عام.والتواطؤ يقسمه بعض األصوليني إىل قسمني

 وتواطؤ خاص.

                                      
 .215-1/212 درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول،  100
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 وهناك فرق بني التواطؤ العام والتواطؤ اخلاص، وقد يسمون التواطؤ اخلاص ابملشكك.
ومعىن اصطالح املشكك: اللفظ الذي يدل على أكثر من معان خمتلفة يف احلقيقة، لكن مقسمها واحد، وهناك 

ثل كلمة )احليوان( تدل على أنواع متعددة فرق بني أن يكون حقيقتها واحدة وبني أن يكون مقسمها واحداً، م
 لكن احلقيقة واحدة.

لكن يف املشكك احلقيقة ليست واحدة، بل هي حقائق خمتلفة، لكن ليس مثل االشرتاك اللفظي، وهي أن 
احلقائق خمتلفة كليًا حبيث إن هذا له معىن خمتلف عن املعىن اْلخر، وهذه احلقائق املختلفة هلا معىن، كل واحد 

 أن يفهم فهماً من خالل االسم العام واملطلق. ميكن
فإطالق الصفات سواء إطالقًا عامًا هكذا هي من جنس املشكك وليست من جنس االشرتاك اللفظي، وهلذا 
مجهور املعطلة من املعتزلة واألشاعرة واملاتريدية وغيهم يعتقدون أن إطالق هذه األمساء من جنس املشكك كما 

العتقادهم أن هذا يدل على التماثل وال بد، وحنن نقول: إنه ال يدل على التماثل وإمنا هو سبق، لكنهم ينفوهنا 
 معىن عام مشرتك يتمايز يف احلقائق.

 واحنرف بعضهم احنرافاً كبياً جداً يف هذه املسألة فقال: إن إطالق هذه األمساء هي من جنس االشرتاك اللفظي.
 ية سيدخل يف فوضى كبية من خالل تفكره يف هذا االشرتاك اللفظي.وهذا يدل على أن الذي يؤمن هبذه القض

وحنن قلنا: إن االشرتاك اللفظي هو الكلمة اليت تستخدم يف حقائق متعددة، يعين: العني الباصرة غي العني اْلارية 
روف )ع ي من كل وجه، يعين: ليس هناك قدر مشرتك بينها أبداً، فهي خمتلفة من كل وجه، وإمنا اتفقت يف احل

 ن(.
وأما اتفاق أمساء صفات هللا عز وجل مع أمساء املخلوقني فهي ليست من هذا الباب، وإمنا هي من ابب االتفاق 
يف قدر مشرتك ومعىن عام خيتلف يف احلقائق عند اإلضافة، فيقال: هذه صفة املخلوق وهذه صفة اخلالق، هذه 

ا من االشرتاك اللفظي جيعل اإلنسان يف متاهة ويف حية كبية، صفة هللا وهذه صفة العبد مثاًل، ألن القول أبهن
يُّوُم{)البقرة فعندما يقرأ: }اّللَُّ ال ِإلاها ِإالَّ  ماذا يفهم من كلمة احلي؟ يعين: ما دام أنه ابالشرتاك  (155 ُهوا احلْايُّ اْلقا

بلغة العرب الواضحة البينة، وإمنا يتضح اللفظي ميكن أن يكون معناها بعيداً كل البعد، وحنن خاطبنا هللا عز وجل 
 معىن اْلية من السياق.

ولو أخذان مثااًل واحدًا وهو الوجود، فاهلل عز وجل موجود والعبد موجود، لكن وجود هللا ليس مثل وجود العبد، 
 بل هو خمتلف َتاماً، لكن هذا وجود وهذا وجود، ِبعىن: هذا ليس ِبعدوم وهذا ليس ِبعدوم أيضاً.
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جود له معىن عام يفهمه اإلنسان، لكن هذا املعىن ال ميكن لإلنسان أن َيدده ابلنسبة هلل وجيعلها مثل صفة والو 
 املخلوق، وهذا هو التمثيل الذي حذر هللا وهنى عنه.

على كل حال هذه خالصة هذه املسألة، وهي مسألة طويلة الذيل، وهذا هو املأزق الذي وقع فيه أهل الكالم 
منهم أو املشبهة، واحلق هو ما سبق أن أشران إليه، وهلذا يرد كثياً يف كالم شيخ اإلسالم رمحه هللا أن  سواء املعطلة

 من مل يقل ابلقدر املشرتك فهو ينفي وجود هللا سبحانه وتعاىل.
ال  ومعىن كالمه أن من مل يقل أبن هناك قدرًا مشرتكًا بني وجود العبد ووجود اخلالق، وأن هذا القدر املشرتك

يقتضي التماثل وإمنا هناك َتايز من كل وجه إذا أضيفت إىل اخلالق أو املخلوق؛ فإن هذا يقتضي أال يثبت وجوداً 
 أصاًل، أي: ال يثبت وجوداً حقيقياً هلل سبحانه وتعاىل.

هذا ما يتعلق بقضية موقف السلف الصاحل رضوان هللا عليهم بشكل جممل يف إثبات األمساء والصفات، فهم 
ثبتوهنا كما أثبتها هللا عز وجل وكما أثبتها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وينفون ما نفاه هللا عز وجل أو نفاه ي

 108عنه رسوله صلى هللا عليه وسلم(.
 
 

  

                                      
 دراسة موضوعية للحائية وملعة االعتقاد والواسطية/ الشيخ عبد الرحيم بن صمايل العلياين السلمي، 108

 .1مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية، الدرس/
http://www.islamweb.net 
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 القاعدة اخلامسة عشف

 209ما علئم من الصفا  عما َل علئم 
 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:
 ل مسألتان عقليتان ومسألتان مسعيتان لغويتان:)وهنا أربع مسائ

األوىل: أن الصفة إذا قامت ِبحل عاد حكمها إىل ذلك احملل فكان هو املوصوف هبا فالعلم والقدرة والكالم 
 واحلركة والسكون إذا قام ِبحل كان ذلك احملل هو العامل القادر املتكلم أو املتحرك أو الساكن 

د على غي ذلك احملل فال يكون عاملا بعلم يقوم بغيه وال قادرا بقدرة تقوم بغيه وال الثانية: أن حكمها ال يعو 
 متكلما بكالم يقوم بغيه وال متحركا حبركة تقوم بغيه وهاَتن عقليتان 

الثالثة: أنه يشتق لذلك احملل من تلك الصفة اسم إذا كانت تلك الصفة مما يشتق حمللها منها اسم كما إذا قام  
لم أو القدرة أو الكالم أو احلركة ِبحل قيل عامل أو قادر أو متكلم أو متحرك خبالف أصناف الروائح اليت ال الع

 يشتق حمللها منها اسم 
الرابعة: أنه ال يشتق االسم حملل مل يقم به تلك الصفة فال يقال حملل مل يقم به العلم أو القدرة أو اإلرادة أو كالم  

 120قادر أو مريد أو متكلم أو متحرك(. أو احلركة إنه عامل أو
وقال: )أن املعىن إذا قام ِبحل عاد حكمه على ذلك احملل؛ واشتق لذلك احملل منه اسم؛ ومل يشتق لغيه منه اسم 

وعاد حكمه على ذلك احملل؛ ومل يعد على غيه؛ كما أن احلركة والسواد والبياض واحلرارة والربودة إذا قامت ِبحل  
 ك األسود األبيض احلار البارد دون غيه. املتحر  كان هو

قالوا: فكذلك الكالم واإلرادة إذا قاما ِبحل كان ذلك احملل هو املتكلم املريد دون غيه. قالوا: فال يكون املتكلم 
متكلما إال بكالم يقوم به؛ وال مريدا إال إبرادة تقوم به؛ وكذلك ال يكون حيا عاملا قادرا إال حبياة وعلم وقدرة 

 تقوم به؛ وطرد هذا أنه ال يكون فاعال إال بفعل يقوم به. 

                                      
 . 113-111/ 2بدائع الفوائد،  101
 حممد بن رَيض األمحد. 201سعيدايوإبراهيم  10-81االصفهانية   120
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وهلذا استعاذ النيب صلى هللا عليه وسلم بصفات هللا تعاىل وأفعاله وذاته فقال: )اللهم إين أعوذ برضاك من 
سخطك؛ وِبعافاتك من عقوبتك؛ وبك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك(. وهذا مما 

ة أمحد بن حنبل وغيه على أن كالم هللا ليس ِبخلوق؛ قالوا: ألنه استعاذ به وال يستعاذ استدل به األئم
 122ِبخلوق(.

وقال: )قلت: املقصود التنبيه على أن السلف فهموا حقيقة قول هؤالء اْلهمية الذي هو حقيقة قول القرامطة 
مساء أيضا لكن َيتاجون إىل إطالقها يف ومن وافقوه من الفالسفة فإهنم ينفون الصفات وهم يف احلقيقة ينفون األ

الظاهر ألجل تظاهرهم ابإلسالم ويتأولوهنا على أنه خلق معانيها يف غيه وهذه هي القاعدة املعروفة وهو أن 
الصفة إذا قامت ِبحل عاد حكمها على ذلك احملل دون غيه ووجب أن يشتق لذلك احملل من لفظها اسم وال 

 121يشتق لغيه االسم(.
 
 دةفاي

 
هم من كلم هللا ورفع بعضهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منقوله تعاىل: )وكلم هللا موسى تكليما( وقوله: )

يقتضي أن هللا هو املكلم فكما ميتنع أن يقال : هو متكلم  ،(ملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربهو درجات( وقوله: )
 : بغيه فهذه ثالثة أوجهائم بكالم قائم بغيه ميتنع أن يقال كلم بكالم ق

: أنه يلزم اْلهمية على قوهلم أن يكون كل كالم خلقه هللا كالما له إذ ال معىن لكون القرآن كالم هللا إال  أحدها 
كونه خلقه وكل من فعل كالما ولو يف غيه كان متكلما به عندهم وليس للكالم عندهم مدلول يقوم بذات الرب 

ونه خلق صوَت يف حمل والدليل جيب طرده فيجب أن يكون كل صوت خبلقه له  تعاىل لو كان مدلول قائما لك
كذلك وهم جيوزون أن يكون الصوت املخلوق على مجيع الصفات فال يبقى فرق بني الصوت الذي هو كالم هللا 

 على قوهلم والصوت الذي ليس هو بكالم 
ركة عاد حكمه إىل ذلك احملل وال يعود حكمه إىل : أن الصفة إذا قامت ِبحل كالعلم والقدرة والكالم واحلالثاين 

 غيه 

                                      
 .325-21/321، وانظر 282-8/283جمموع الفتاوى،  122
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: أن مشتق املصدر منه اسم الفاعل والصفة املشبهة به وحنو ذلك وال يشتق ذلك لغيه وهذا كله ظاهر بني الثالث 
وهو ما يبني قول السلف واألئمة أن من قال : إن هللا خلق كالما يف غيه لزمه أن يكون حكم التكلم عائدا إىل 

 ذلك احملل ال إىل هللا 
: التوكيد ابملصدر ينفي اجملاز وكد تكليم موسى ابملصدر فقال: )تكليما( قال غي واحد من العلماء: أن هللا الرابع 

ا أو من وراء حجاب أو يرسل وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحيرسل غيه ممن مل يكلمه، وقال: )لئال يظن أنه أ
فيتك على الناس برساالِت وبكالمي( َي موسى إين اصطيم موسى من وراء حجاب وقال: )ان تكل( اْلية فكرسوال

 123(.أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده( إىل قوله: )وكلم هللا موسى تكليماإان أوحينا إليك كما وقال: )
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 القاعدة السادسة عشف
 214األمساء احلسىن َل تدخل حتت حصف عَل حتد بلدد

 
 اء هللا تبارك عتلاىل غري حمصورة بلددأمس
 

 )أمساء هللا تبارك وتعاىل متعددة كثية، فإنه:
)هو هللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم ۞ هو هللا الذي ال إله إال هو امللك القدوس 

۞ هو هللا اخلالق البارئ املصور له األمساء  السالم املؤمن املهيمن العزيز اْلبار املتكرب سبحان هللا عما يشركون
 (.12 -11احلسىن يسبح له ما يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم()احلشر/

وقال تعاىل: )وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا يعملون( 
 .(280)األعراف/

 .(220ادعوا الرمحن أَي ما تدعو فله األمساء احلسىن()اإلسراء/وقال تعاىل: )قل ادعوا هللا أو 
وقال تعاىل: )طه ۞ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ۞ إال تذكرة ملن خيشى ۞ تنزيال ممن خلق األرض والسماوات 

ر العال۞ الرمحن على العرش استوى ۞ له ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى ۞ وإن جته
 .(8 -2ابلقول فإنه يعلم السر وأخفى ۞ هللا ال إله إال هو له األمساء احلسىن()طه/

ويف الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )إن هلل تسعة وتسعني امسا من أحصاها دخل اْلنة( وهذا 
حصاها دخل اْلنة، وإال معناه يف أشهر قويل العلماء وأصحهما أن من أمسائه تعاىل تسعة وتسعني امسا من أ

فأمساؤه تبارك وتعاىل: أكثر من ذلك، كما يف احلديث اْلخر الذي رواه أمحد يف مسنده، وأبو حام يف صحيحه، 
عن ابن مسعود، عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )ما أصاب عبدا قط هم وال حزن وقال اللهم إين عبدك 

يف حكمك، عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك مسيت به  ابن عبدك ابن أمتك، انصييت بيدك، ماض
نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن 
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ربيع قليب، ونور صدري، وجالء حزين، وذهاب مهي وغمي، إال أذهب هللا مهه وغمه، وأبدل مكانه فرحا، قالوا: 
 121.(125 هللا، أفال نتعلمهن، قال: بلى ينبغي ملن مسعهن أن يتعلمهن(َي رسول 

: )إن هلل تسعة وتسعني أمسًا من أحصاها دخل اْلنة( معناه أن من و)الذي عليه مجهور العلماء أن قول النيب 
احلديث أحصى التسعة والتسعني من أمسائه دخل اْلنة ليس مراده أنه ليس له إال تسعة وتسعون أمساً، فإنه يف 

اْلخر الذي رواه أمحد وأبو حام يف صحيحه )أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو 
علمته أحداً من خلقك أو أستأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن العظيم ربيع قليب ونور صدري وجالء 

 .حزين وذهاب غمي ومهي(
 عليه وسلم كان يقول يف سجوده: ) اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك وثبت يف الصحيح ان النيب صلى هللا

وِبعافاتك من عقوبتك وبك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك( فأخرب أنه صلى هللا عليه 
وسلم ال َيصى ثناء عليه ولو أحصى مجيع أمسائه ألحصى صفاته كلها، فكان َيصي الثناء عليه ألن صفاته إمنا 

 120عرب عنها أبمسائه(.ي
 
 

 القاعدة السابلة عشف
 218امساؤه تلاىل منها ما عطلق عليه مففدا عمقرتان بغريه 

 
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 

سِة ِبا هلا من نفِس علِمه وقدرته  -مثل العليم والقدير والرمحن والرحيم  -)أن أمساء هللا  دالة على نفسه املقدَّ
ى به ِسواه أصاًل، وإذا أطلقناهورمحته،  على املخلوق وقلنا  وهذا االسم الذي دلَّ على هذا املعىن ال جيوز أن ُيسمَّ

، وأما االسم  ى هللا به قطُّ يف اإلنسان: مسيع بصي، فهذا االسم الذي دلَّ على حقيقة مساْع املخلوق وباصرِه ال ُيسمَّ
                                      

( من زوائده  152( واحلارث بن أيب أسامة يف مسنده )ص3021محد )وقال: رواه أ 211صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة/ 125
( من طريق فضيل بن 2/501( واحلاكم )1301صحيحه )( وابن حبان يف 02/2/ 3( والطرباين يف الكبي )251/2وأبو يعلى )ق 

 .مرزوق
 .112-3/112اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح/ شيخ االسالم ابن تيمية ،   121
 .333-3/331، درء تعارض العقل والنقل 120
 .115 – 2/112بدائع الفوائد،  128
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ملشرتك. فاالسم وإن كان لفظه قبلا اإلضافة والتعريف واحًدا، فهو املطلق الذي ال ُيضاف فهو دالٌّ على القدر ا
 121ابإلضافة والتعريف يصي داالًّ على أكثر مما كان داالًّ عليه حنيا التجرُّد(.

وقال: )وامسه احلي القيوم جيمع أصل معاين األمساء والصفات كما قد بسط هذا يف غي هذا املوضع، وهلذا كان 
  112(.110ه وسلم يقوله إذا اجتهد يف الدعاءالنيب صلى هللا علي

، فال يفرد االسم املانع عن قرينه 111)أمساء هللا املقرتنة كاملعطي املانع والضار النافع املعز املذل اخلافض الرافعوقال: 
وال الضار عن قرينه؛ ألن اقرتاهنما يدل على العموم وكل ما يف الوجود من رمحة ونفع ومصلحة فهو من فضله 

وما يف الوجود من غي ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل كما يف الصحيحني عن  تعاىل
النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )ميني هللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 

، فأخرب أن يده اليمىن فيها 113خيفض ويرفع( السموات واألرض؟ فإنه مل يغض ما يف ميينه وبيده األخرى القسط
اإلحسان إىل اخللق ويده األخرى فيها العدل وامليزان الذي به خيفض ويرفع فخفضه ورفعه من عدله وإحسانه إىل 

 112خلقه من فضله(. 

                                      
 .230-211جواب االعرتاضات املصرية على الفتيا احلموية )قطعة منه(، ص 121
 جاء يف صحيح اْلامع الصغي للشيخ االلباين: 110

 .228عن أنس. الكلم  )كان إذا كربه أمر قال: َي حي َي قيوم برمحتك أستغيث(. )حسن( رواه الرتمذي – 2000 -
)كان إذا نزل به هم أو غم قال: َي حي َي قيوم برمحتك أستغيث(. )حسن( رواه احلاكم يف املستدرك عن ابن مسعود.  – 2012 -

 ، الرتمذي عن أنس.01الكلم الطيب 
 .11التوسل والوسيلة، ص 112
(، وهللا املعطي، وأان القاسممن قوله صلى هللا عليه وسلم: ) قلت: هذه االمساء مل يصح فيها دليل، اال اسم )املعطي( فقد جاء مطلقا 111

َّ()آل عمران/رواه الشيخان فِهيكا وارااِفُعكا ِإيلا وا ى ِإينهِ ُمت ا (، فيصح قول: 55، واسم )الرافع( جاء مقيدا يف قوله تعاىل: )ِإْذ قاالا هللُا َيا ِعيسا
 )رافع عيسى(.

ال يسمى هللا سبحانه وتعاىل هبا على وجه اإلطالق، الن احلديث الذي ذل، اخلافض، هذه األمساء املانع، الضار، النافع، املعز، املقلت: 
 ورد فيه سرد أمساء هللا احلسىن، ال يصح؛ بل هو مدرج كما تقدم.

نُي اّللَِّ ما  113 : )ميِا لَّما سا لَّى اّللَُّ عالاْيِه وا قاالا راُسوُل اّللَِّ صا : وا اِر أرأيتم ما أنفق منذ عاْن أايب ُهرايْ راةا قاالا ها اء اِبللَّْيِل واالن َّ ٌة سحَّ قا ا ن افا أْلاى الا ياِغيُضها
عاْرُشهُ  ِْفُض وا ْبُض ي اْرفاُع واخيا ِيِنِه وااْلياُد اأْلُْخراى اْلقا ا يف ميا عالاى املاء(. رواه ابن حبان يف صحيحه، وعلق  خلق السموات وااأْلاْرضا فاِإنَُّه ملْا ياِغْض ما

 : صحيح: متفق عليه.013الشيخ األلباين يف التعليقات احلسان/عليه 
 5/220منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدريةوانظر:  .15-8/12جمموع الفتاوى،  112
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نافع ال وقد قال من قال من العلماء إن مثل أمسائه اخلافض الرافع واملعز املذل واملعطي املانع والضار الوقال: )
يذكر وال يدعى أبحد االمسني الذي هو مثل الضار والنافع واخلافض ألن االمسني إذا ذكرا مًعا دله ذلك على 
عموم قدرته وتدبيه وأنه ال رب غيه وعموم خلقه وأمره فيه مدح له وتنبيه على أن ما فعله من ضرر خاص ومنع 

ن فيه هذا املدح وهللا له األمساء احلسىن ليس له مثل السوء خاص فيه حكمة ورمحة ابلعموم وإذا ذكر أحدمها مل يك
قط فكذلك أيًضا األمساء اليت فيها عموم وإطالق ملا َيمد ويذم ال توجد يف أمساء هللا تعاىل احلسىن ألهنا ال تدل 

ليس على ما َيمد الرب به وميدح لكن مثل هذه األمساء ومثل تلك ليس ألحد أن ينفي مضموهنا أيًضا فيقول 
بضار وال خافض أو يقول ليس ِبريد وال متكلم وال ابئن عن العامل وال متحيز عنه وحنو ذلك ألن نفي ذلك ابطل 
وإن كان إثباته يثبت على الوجه املتضمن مدح هللا ومحده وإذا نفاها انٍف فقد تقابل ذلك النفي ابإلثبات ردًّا 

 املطلق فإن هذا نوع تقييد يقصد به الرد على النايف املعطل وهذا لنفيه وإن مل تذكر مطلقة يف الثناء والدعاء واخلرب
يف اإلثبات والنفي مجيًعا فمن العيوب والنقائص ما ال َياْسن أن يثىن على هللا به ابتداء لكن إذا وصفه به بعض 

عن هللا الفقر والوالدة  املشركني نفي ذلك ردًّا لقوهلم كمن يقول إن هللا فقي ووالد ومولود أو ينام وحنو ذلك فُينفى
والنوم وغي ذلك فهذا أصل يف التفريق بني ما ذكر من أمساء هللا وصفاته مطلًقا وما ال يذكر إال مقيًدا إما مقرواًن 

ٌم عالاى اْلُمرْ  الا سا ا ياِصُفونا ۞ وا انا رابِهكا رابِه اْلِعزَِّة عامَّ ِلنيا ۞ بغيه وإما ملعارضة مبطل وصف هللا ابلباطل ف  )ُسْبحا سا
()الصافات/  115((.281-280وااحلْاْمُد ّللَِِّ رابِه اْلعاالاِمنيا

 
 )اْلبليد( :لَْيَس يف َأمسَاء هللا

 
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 

صفه بذلك أحد من سلف اأْلمة وأمتها بل ُهوا موصوف اِبْلقرِب  )القريب والبعيد: لاْيسا يف أامسااء هللا اْلبعيد واالا وا
ْفِسي أان اْلُمسلمني قااُلوا: َيا راُسول هللا أاقارِيب رابناا فنناجيه أم بعي ْشُهور يف الت َّ د فنناديه، دون اْلبعد، وايف احلاِديث اْلما

راة/ قا أالاك عباادي عين فاِإينهِ قريب()اْلب ا ِإذا سا صفه اِبْلقرِب دون281فاأْنزل هللا: )وا ا ي اْقتاِضي وا ذا اْلبعد، وايف  ( واها
ابه ملا جعُلوا يرفعون أاْصوااهتم اِبلتَّ  سلم أانه قاالا ألاْصحا ى عان النَّيب صلى هللا عالاْيِه وا نْيِ عان أيب ُموسا ِحيحا ْكِبِي: الصَّ
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ا النَّاس اربعوا على أانفسُكم فاِإنَُّكم الا تدعون أاصمه واالا غاائِبا ِإمنَّاا تدعون مسيعا قارِيبا إِ  ن الَِّذي تادُعوناُه أقرب ِإىلا )أايها
 أحدُكم من عنق رااِحلاته(.

ِحيح: )أاْنت الظَّ  سلم يف احلاِديث الصَّ ا قاالا النَّيب صلى هللا عالاْيِه وا ما ِإمنَّاا اْلوااِجب أان يُوصف ابلعلو والظهور كا اِهر وا
قاالا  راة/ ف الاْيسا ف اْوقك شيء واأانت اْلبااِطن ف الاْيسا ُدونك شيء(، وا قا : )واُهوا اْلعلي اْلعاِظيم()اْلب ا ( ف الاو قاالا ُهوا 155ت اعااىلا

ِلكا لاو قاالا قريب يف علوه عاليه يف دنوه.  ذا واااب واكا انا حسنا صا رِيب كا  اْلعلي اْلقا
ا لاو قيل العل ما رِيب اْلبعيد فاالا أصل لاُه بل ُهوا وصف أبسم حسن وبضده، كا صفه أبِان اْلقا ى السافل ااْو اْْلواد فاأاما وا

ِء من الْ  ُؤالا ِإمنَّاا يُ ْؤِت مثل ها هللا ت اعااىلا لاُه اأْلامْسااء احْلسىن وا اِسد ملا اْلباِخيل ااْو الرَِّحيم القاسي واحناْو ذاِلك وا قيااس اْلفا
رِيب ُعوُه خيرب عان نافسه أبِان األول اْلخر الظَّاِهر اْلبااِطن قاسوا على ذاِلك اْلقا ا خطأ أِلان تِْلكا اأْلامْسااء   مسِا ذا والبعيد واها

ا ف اُهوا مجع باني اإلسم احْلسن وضده(. ذا اان وزماان واأما ها كا ال إحاطته ما ما الَّة على كا ناة دا سا ا حا  111كلها
 

 القاعدة الثامنة عشف
 أنواع الصفا 

 
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:

 )الصفات نوعان: 
 نقص فهذه جيب تنزيهه عنها مطلقا كاملوت والعجز واْلهل.أحدمها صفات 

والثاين صفات كمال فهذه ميتنع أن مياثله فيها شيء وكذلك ما كان خمتصا ابملخلوق فإنه ميتنع اتصاف الرب به 
فال يوصف الرب بشيء من النقائص وال بشيء من خصائص املخلوق وكل ما كان من خصائص املخلوق فال 

وأما صفات الكمال الثابتة له فيمتنع أن مياثله فيها شيء من األشياء وهبذا جاءت الكتب اإلهلية بد فيه من نقص 
فإن هللا تعاىل وصف نفسه فيها بصفات الكمال على وجه التفصيل فأخرب: أنه بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء 

، وأخرب: أنه ليس كمثله شيء؛ قدير؛ وأنه عزيز حكيم؛ غفور ودود؛ مسيع بصي إىل غي ذلك من أمسائه وصفاته
يهاً( فأثبت لنفسه ما يستحقه من الكمال إبثبات األمساء  ْل ت اْعلاُم لاُه مسِا ومل يكن له كفوا أحد؛ وقال تعاىل: )ها

 والصفات ونفى عنه مماثلته املخلوقات. 

                                      
 .222-2/231، االستقامة 111
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ا وصفه به رسوله من وهلذا كان مذهب سلف األمة وأئمتها أهنم يصفون هللا سبحانه وتعاىل ِبا وصف به نفسه وِب
غي حتريف وال تعطيل ومن غي تكييف وال َتثيل يثبتون له األمساء والصفات وينفون عنه مماثلة املخلوقات إثبات 
ِميُع اْلباِصُي(، فقوله: )ليس كمثله شيء(  ْيٌء واُهوا السَّ ِمْثِلِه شا بال كمثيل وتنزيه بال تعطيل، كما قال تعاىل: )لاْيسا كا

ل التمثيل وقوله: )وهو السميع البصي( رد على أهل التعطيل وهؤالء نفاة األمساء من هؤالء الغالية من رد على أه
اْلهمية الباطنية والفالسفة وإمنا استطالوا على املعتزلة بنفي الصفات وأخذوا لفظ التشبيه ابالشرتاك واإلمجال كما 

فات فلما جعلوا إثبات الصفات من التشبيه الباطل ألزمهم أن املعتزلة فعلت كذلك أبهل السنة واْلماعة مثبتة الص
أولئك بطرد قوهلم فألزموهم نفي األمساء احلسىن واألمر ابلعكس فإن إثبات األمساء حق وهو يستلزم إثبات 

 110الصفات(.
ه، وحنو وقال: )وأيضًا فإن ما به تثبت الصفات القائمة به، تثبت األفعال القائمة به اليت حتصل بقدرته واختيار 

ذلك، وذلك أنه يقال: العلم والقدرة والسمع والبصر والكالم وحنو ذلك صفات كمال، فلو مل يتصف الرب هبا 
اتصف بنقائضها كاْلهل والعجز والصمم والبكم واخلرس، وهذه صفات نقص، وهللا منزه عن ذلك، فيجب 

فيه نقص بوجه من الوجوه فاخلالق  اتصافه بصفات الكمال، ويقال: كل كمال يثبت ملخلوق من غي أن يكون
تعاىل أوىل به، وكل نقص تنزه عنه خملوق فاخلالق سبحانه أوىل بتنزيهه عنه، بل كل كمال يكون للموجود ال 

 118يستلزم نقصاً فالواجب الوجود أوىل به من كل موجود، وأمثال هذه األدلة املبسوطة يف غي هذا املوضع(.
 

 قلت:
كل ما أثبت هللا لنفسه من الصفات، فهو صفة كمال وال ميكن أبدًا أن يكون فيما قال الشيخ ابن عثيمني: )

 أثبته هللا لنفسه من الصفات نقص( 
 و)الصفات تنقسم إىل ثالثة أقسام: 

 صفة كمال مطلق، 
 وصفة كمال مقيد، 
 وصفة نقص مطلق.

                                      
 .203-2/201الصفدية،  110
 .111 -1/112ض العقل والنقل درء تعار  118
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 ملا يريد، والقادر... وحنو ذلك.أما صفة الكمال على اإلطالق، فهي اثبتة هلل عز وجل، كاملتكلم، والفعال 
وأما صفة الكمال بقيد، فهذه ال يوصف هللا هبا على اإلطالق إال مقيداً، مثل: املكر، واخلداع، واالستهزاء... وما 
أشبه ذلك، فهذه صفات كمال بقيد، إذا كانت يف مقابلة من يفعلون ذلك، فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة، فال 

وهلذا ال يصح إطالق وصفه ابملاكر أو املستهزئ أو اخلادع، بل تقيد، فنقول: ماكر  تصح ابلنسبة هلل عز وجل،
 ابملاكرين، مستهزئ ابملنافقني، خادع للمنافقني، كائد للكافرين، فتقيدها؛ ألهنا مل أتت إال مقيدة.

ن، واألعمى، وأما صفة النقص على اإلطالق، فهذه ال يوصف هللا هبا أبي حال من األحوال، كالعاجز، واخلائ
واألصم، ألهنا نقص على اإلطالق، فال يوصف هللا هبا، وانظر إىل الفرق بني خادع وخائن، قال هللا تعاىل: )ِإنَّ 

اِدُعُهْم()النساء/ ِإْن يُرِيُدوا 221اْلُمنااِفِقنيا خُيااِدُعونا اّللَّا واُهوا خا (، فأثبت خداعه ملن خادعه، لكن قال يف اخليانة: )وا
ُهْم()األنفال/ِخياان اتا  نا ِمن ْ انُوا اّللَّا ِمْن ق اْبُل فاأاْمكا ْد خا (، ومل يقل: فخاهنم، ألن اخليانة خداع يف مقام 02كا ف اقا

 االئتمان، واخلداع يف مقام االئتمان نقص، وليس فيه مدح أبداً.
 فإذاً، صفات النقص منفية عن هللا مطلقاً.

ال، ويكون هللا عز وجل قد أتصف ِبدلوهلا، فالسمع صفة  والصفات املأخوذة من األمساء هي كمال بكل ح
كمال دل عليها امسه السميع، فكل صفة دلت عليها األمساء، فهي صفة كمال مثبته هلل على سبيل اإلطالق، 
وهذه جتعلها قسمًا منفصاًل، ألنه ليس فيها تفصيل، وغيها تنقسم إىل األقسام الثالثة اليت سلف ذكرها، وهلذا مل 

هللا نفسه ابملتكلم، مع أنه يتكلم، ألن الكالم قد يكون خياً، وقد يكون شراً، وقد ال يكون خيًا وال شراً، يسم 
فالشر ال ينسب إىل هللا، واللغو كذلك ال ينسب إىل هللا، ألنه سفه، واخلي ينسب إليه، وهلذا مل يسم نفسه 

ّللَِّ  ()األعراف/ابملتكلم، ألن األمساء كما وصفها هللا عز وجل: )وا ْسىنا (، ليس فيها أي شيء من 280 األامْسااُء احلُْ
 111النقص، وهلذا جاءت ابسم التفضيل املطلق.(

 
 
 
 
 

                                      
 .222 – 221/ 2شرح العقيدة الواسطية/ الشيخ ابن عثيمني،  111
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 القاعدة التاسلة عشف
 230من أمساء هللا تلاىل احلسىن ما عكون داَل على عدة صفا  

 
 

 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:
 (.2-2أحد ۞ هللا الصمد ۞ مل يلد ومل يولد ۞ ومل يكن له كفوا أحد()االخالص/)قال هللا تعاىل: )قل هو هللا 

وقال ابن عباس: الصمد: العليم الذي كمل يف علمه، والعظيم الذي كمل يف عظمته، القدير الكامل يف قدرته، 
 132احلكيم الكامل يف حكمته، السيد الكامل يف سؤدده.

 ه.وقال ابن مسعود وغيه: هو الذي ال جوف ل
 واألحد: الذي ال نظي له.

فامسه )الصمد( يتضمن اتصافه بصفات الكمال، ونفي النقائص عنه، وامسه )األحد( يتضمن اتصافه أنه ال مثل 
 131له(.

وقال ابن القيم وقال يل شيخنا يوما: )هلذين االمسني ومها )احلي القيوم( أتثي عظيم يف حياة القلب وكان يشي إىل 
 133م(.أهنما االسم األعظ

 
 قلت: 

 اسم هللا تعاىل )السيد( جل جالله.
 إذا أطلق اسم السيد على هللا تعاىل فهو ِبعىن املالك واملوىل والرب.

 ومعناه: احملتاج إليه على اإلطالق.

                                      
 .110 – 111/  2بدائع الفوائد،  130
)عن  -111 ظالل اْلنة يف ختريج السنة للحافظ أىب بكر عمرو بن أيب عاصم الضحاك بن خملد الشيباين /قال الشيخ االلباين يف  132

لصمد: السيد الذي انتهى سؤدده، إسناده حسن رجاله كلهم ثقات من رجال )التهذيب( على ضعف يسي يف عبد هللا بن مسعود قال: ا
 )عن أيب وائل قال الصمد الذي قد انتهى سؤدده، إسناده صحيح مقطوع أيضا رجاله ثقات رجال الشيخني(. -101عاصم بن هبدلة( و

 .212-213الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، ص  131
 .2/200املستدرك على الفتاوى،  133
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فالسؤدد كله حقيقة هلل، واخللق كلهم عبيده، إذ إن هللا تعاىل هو املالك لعبيده، فنواصيهم بيديه، املتويل أمرهم، 
 ائم على كل نفس ِبا كسبت، فما من معىن من معاين السيادة إال وهلل تعاىل أكمله. ومن آاثر هذا االسم:الق

 إثبات السيادة هلل تعاىل من مجيع الوجوه. -2
وجوب إفراده جل وعال ابلربوبية، إذ هو رب كل شيء ومليكه، وخالقه ومدبره، وكل شيء راجع  -1

 إليه.
لعبادة، فإنه إذا كان سيد كل شيء وربه ومليكه وخالقه ورازقه، وكل شيء وجوب إفراده جل وعال اب -3

حتت تصرفه وتقديره، فإنه ميتنع حينئذ أن يعبد غيه، أو يسأل غيه، أو يرجى غيه، أو يتوكل على غيه 
 قال تعاىل: 

اوااِت وااألاْرض()الزمر/) ما الِيُد السَّ قا  (.13لاُه ما
ْيٌء واُهوا وجوب إفراده جل وعال ابألمس -2 ِمْثِلِه شا اء احلسىن والصفات العلى، كما قال تعاىل: )لاْيسا كا

ِميُع اْلباِصي()الشورى/ ذاُروا الَِّذينا يُ ْلِحُدونا يف 22السَّ ْسىنا فااْدُعوُه هِباا وا ّللَِِّ األامْسااُء احلُْ (، وكما قال تعاىل: )وا
ُلو  انُوا ي اْعما ا كا ُيْجزاْونا ما ()األعراف/أامْساائِِه سا (، وقال تعاىل: )اّللَُّ ال ِإلاها ِإاله ُهوا لاُه األامْسااُء 280ن ا

()طه/ ْسىنا ثاُل األاْعلاى واُهوا اْلعازِيُز احلْاِكيم()النحل/8احلُْ ّللَِِّ اْلما (، وقال تعاىل: )رابُّ 10( وقال تعاىل: )وا
ا فااْعُبْدُه واا ُهما ن ا ا ب اي ْ ما اوااِت وااألاْرِض وا ما يهاً()مرمي/السَّ ْل ت اْعلاُم لاُه مسِا تِِه ها  (. 15ْصطاربْ ِلِعباادا

وجوب جعل شرعه هو احلاكم والسيد على كل أمر، فاحلكم هلل تعاىل وحده، فاألمر أمره، والنهي  -5
 هنيه، وأما التحاكم إىل غيه، فهو قدح يف هذه السيادة.

دا غي هللا، فالذين جيعلون العقول حاكمة على فمن جعل غي شرع هللا حاكما يتحاكم إليه، فقد اختذ سي
شرع هللا تعاىل ما قدروا هذه السيادة حق قدرها، والذين يتحاكمون إىل القوانني الوضعية الشيطانية، 
أعطوا هذه القوانني السيادة، والذين يقدمون آراء الرجال، ويقلدون اْلابء والشيوخ واألحبار والرهبان، ما 

 يدا، وإمنا جعلوا السيادة للمتبوعني.جعلوا هللا تعاىل س
ِبيال()األحزا لُّوانا السَّ رااءاانا فاأاضا ت اناا واُكب ا ادا قااُلوا راب َّناا ِإانَّ أاطاْعناا سا  (.10ب/قال تعاىل خمربا عن أهل النار: )وا

()التو  اًب ِمْن ُدوِن اّللَِّ  (.32بة/قال تعاىل: )اختَّاُذوا أاْحبااراُهْم واُرْهباان اُهْم أاْرابا
ا ملْا أياْذاْن ِبِه هللا()الشورى/ يِن ما ُْم ِمنا الدِه راُعوا هلا اُء شا ُْم ُشراكا  (.12وقال تعاىل: )أاْم هلا
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()املائدة/ ْوٍم يُوِقُنونا ُن ِمنا اّللَِّ ُحْكمًا ِلقا ْن أاْحسا ما ُغونا وا  (.50وقال تعاىل: )أافاُحْكما اْلْااِهِليَِّة ي اب ْ
 132اْلليلة اليت دل عليها هذا االسم. إىل غي ذلك من اْلاثر

 
 ايدةف

 
أسم )هللا( هو االسم اْلامع ملعاين أمساء هللا احلسىن كلها، ما ُعِلم منها، وما مل يُعلم؛ ولذلك يقال يف كل اسم من 

 أمسائه الكرمية: )هو من أمساء هللا، وال ينعكس(.
 

 القاعدة اللشفعن
 235اء هللا تلاىل حىت َل عقع فيه ملففة اَلحلاد يف أمس

 
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:

الذعن )وهكذا أهل السنة واْلماعة يف الفرق. فهم يف ابب أمساء هللا وآَيته وصفاته وسط بني أهل التعطيل  -
واملوات، وبني أهل ويعطلون حقائق ما نعت هللا به نفسه؛ حىت يشبهوه ابلعدم  علحدعن يف أمساء هللا عآايته

التمثيل الذين يضربون له األمثال ويشبهونه ابملخلوقات. فيؤمن أهل السنة واْلماعة ِبا وصف هللا به نفسه وما 
 131وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم من غي حتريف وال تعطيل ومن غي تكييف وَتثيل(.

ِبا وصفه به رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم من غي )من اإلميان ابهلل: اإلميان ِبا وصف به نفسه يف كتابه و  -
ِميُع اْلباِصُي( ْيٌء واُهوا السَّ ِمْثِلِه شا  حتريف وال تعطيل ومن غي تكييف وال َتثيل بل يؤمنون أبن هللا سبحانه: )لاْيسا كا

أمساء هللا عَل علحدعن يف ((. فال ينفون عنه ما وصف به نفسه وال َيرفون الكلم عن مواضعه 22)الشورى/
وال يكيفون وال ميثلون صفاته بصفات خلقه ألنه سبحانه ال مسي له وال كفو له وال ند له وال يقاس خبلقه  عآايته
 فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيه وأصدق قيال وأحسن حديثا من خلقه مث رسله صادقون مصدوقون؛ خبالف ،

                                      
ابختصار من املقال املوسوم : حبث عقدي يف لفظ السيد/ يوسف بن حممد السعيد، املنشور يف جملة اْلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  132

 م.1002ه /2212، السنة السادسة والثالثون، 221العدد/
 .111 – 2/110بدائع الفوائد،  135
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ٌم عالاى  الذين يقولون عليه ما ال يعلمون وهلذا قال سبحانه الا سا ا ياِصُفونا ۞ وا انا رابِهكا رابِه اْلِعزَِّة عامَّ وتعاىل: )ُسْبحا
()الصافات/ ِلنيا ۞ وااحلْاْمُد ّللَِِّ رابِه اْلعاالاِمنيا (، فسبح نفسه عما وصفه به املخالفون للرسل 281 - 280اْلُمْرسا

ه قد مجع فيما وصف ومسى به نفسه بني وسلم على املرسلني لسالمة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحان
النفي واإلثبات فال عدول ألهل السنة واْلماعة عما جاء به املرسلون؛ فإنه الصراط املستقيم صراط الذين أنعم هللا 

 130عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني(.
عيلية الباطنية وحنوهم من املتفلسفة الذين )وإمنا ينكر أن تكون هذه األمساء حقيقة النفاة من القرامطة اإلمسا -

ينفون عن هللا األمساء احلسىن ويقولون: ليس حبي وال عامل وال جاهل وال قادر وال عاجز وال موجود وال معدوم؛ 
فهؤالء ومن ضاهاهم ينفون أن تكون له حقيقة مث يقول بعضهم: إن هذه األمساء لبعض املخلوقات وأهنا ليست له 

 ازا. حقيقة وال جم
ّللَِِّ اأْلامْسااُء  أحلدعا يف أمساء هللاوهؤالء الذين يسميهم املسلمون املالحدة؛ ألهنم  وآَيته وقد قال هللا تعاىل: )وا

()األاعراف/ ُلونا انُوا ي اْعما ا كا ُيْجزاْونا ما ذاُروا الَِّذينا يُ ْلِحُدونا يف أامْساائِِه سا ْسىنا فااْدُعوُه هِباا وا تعاىل: )ِإنَّ (، وقال 280احلُْ
ناا()فصلت/ ْونا عالاي ْ ْفا تِناا الا خيا ِإذاا 20الَِّذينا يُ ْلِحُدونا يف آَيا ( وهؤالء شر من املشركني الذين أخرب هللا عنهم بقوله: )وا

ُهْم نُ ُفورًا( ا أتاُْمُرانا وازاادا ا الرَّمْحاُن أاناْسُجُد ِلما ما ُُم اْسُجُدوا لِلرَّمْحاِن قااُلوا وا ِلكا 10)الفرقان/ِقيلا هلا ذا ( وقال تعاىل: )كا
ناا ِإلاْيكا واُهْم ياْكُفرُ  ي ْ ُلوا عالاْيِهُم الَِّذي أاْوحا ت ْ ٌم لِت ا ا أُما لاْت ِمْن ق اْبِلها ٍة قاْد خا ْلنااكا يف أُمَّ يبِه الا ِإلاها ِإالَّ أاْرسا ونا اِبلرَّمْحاِن ُقْل ُهوا را

تاا ِإلاْيِه ما ْلُت وا (. فإن أولئك املشركني إمنا أنكروا اسم الرمحن فقط وهم ال ينكرون أمساء 30ِب()الرعد/ُهوا عالاْيِه ت اواكَّ
هللا وصفاته؛ وهلذا كانوا عند املسلمني أكفر من اليهود والنصارى. ولو كانت أمساء هللا وصفاته جمازا يصح نفيها 

بصي وال َيبهم وال َيبونه وال استوى  عند اإلطالق؛ لكان جيوز أن هللا ليس حبي وال عليم وال قدير وال مسيع وال
 138على العرش؛ وحنو ذلك(.

يه واالا عاامل - ال حا ا يؤول ِإىلا قاول القرامطة الباطنية واحناْوهم نفاة أامسااء هللا ت اعااىلا الَّذين ي اُقوُلونا الا يُ قا ذا  واالا قاادر )واها
ا ُكله من  ذا حْلَاد يف َأمسَاء هللاواها ّللَّ اأْلامْسااء احْلسىن فاادعوُه هباا وذروا الَّذين يلحدون يف وآَيته قاا اإْلِ : )وا لا ت اعااىلا

 (.280أامْساائِِه()اأْلاْعرااف/

                                      
 .230-3/211جمموع الفتاوى،  130
 .5/210جمموع الفتاوى،  138
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ا ا ما ُم اسجدوا للرمحن قااُلوا وا ِإذا قيل هلا : )وا ا قاالا ت اعااىلا ما ار امْسه )الرَّمْحان( كا حلْااد ِإْنكا انا من اإْلِ ِإذا كا لرَّمْحان( وا
ْسرااء/10ان/)اْلفْرقا  ًما تدعوا فالُه اأْلامْسااء احْلسىن()اإْلِ : )قل ادعوا هللا أاو ادعوا الرَّمْحان أاَيَّ قاالا : 220(، وا قاالا ت اعااىلا (، وا

ِإلاْيِه متاب()الرَّْعد/ يبِه الا ِإلاه ِإالَّ ُهوا عالاْيِه توكلت وا انا امْسه ( ِإىلا غي ذاِلك. فاإِ 30)وهم يكفرون ابلرمحن قل ُهوا را ذا كا
انا علما حماْضا مل يُ  ْعُلوم أان اللَّْفظ ِإذا كا ما ائِر اأْلامْسااء وا ار سا ا اْنزِْل فاكيف ِإْنكا لاو  )الرَّمْحان( قد أنزل ِفيِه ما نكره أحد وا

انات أعالما مل يفرق باني الرَّمْحان والعليم والقدير(.  131كا
يْ  - ْوِم اْْلِخِر()النساء/)قال تعاىل: )فاِإْن ت اناازاْعُتْم يف شا ُتْم تُ ْؤِمُنونا اِبّللَِّ وااْلي ا ( 51ٍء ف اُردُّوُه ِإىلا اّللَِّ واالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ

وهذا عام يف مجيع األشياء السيما ابب أمساء هللا وصفاته فإن االعتصام يف ذلك ابلكتاب والسنة هو من أعظم 
ائه وآَيته وجيادلون فيه بغي علم والذين جيادلون بغي كتاب أصول اإلميان فإن هللا قد ذم الذين يلحدون يف أمس

ذاُروا الَِّذينا يُ ْلِحُدونا  ْسىنا فااْدُعوُه هِباا وا ّللَِِّ اأْلامْسااُء احلُْ يف أامْساائِِه منزل من هللا وهنى عن ضرب األمثال له فقال: )وا
()األعراف/ ُلونا انُوا ي اْعما ا كا ُيْجزاْونا ما اُء واُهْم جُيااِدُلونا يف اّللَِّ (، وقال280سا ْن ياشا وااِعقا ف اُيِصيُب هِباا ما يُ ْرِسُل الصَّ : )وا

اِل()الرعد/ ِديُد اْلِمحا (، وقد روي أهنا نزلت فيمن جادل يف هللا من أي جنس هو من أجناس 23واُهوا شا
 120املخلوقات(.

لعقل، وبه يظهر الفرق بني ما يدعى هللا به من )الفرق بني مقام املخاطبة ومقام اإلخبار فرق اثبت ابلشرع وا -
األمساء احلسىن، وبني ما خيرب به عنه وجل مما هو حق اثبت، إلثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال، 
ونفي ما تنزه عنه عز وجل من العيوب والنقائص، فإنه امللك القدوس السالم، سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون 

 علواً كبياً.
( مع قوله: )قل أي 280وقال تعاىل: )وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه()األعراف/

 122(، وال يقال يف الدعاء: َي شيء(.21شيء أكرب شهادة قل هللا شهيد بيين وبينكم()األنعام/
 

 قلت:
 قال العالمة ابن القيم اْلوزية رمحه هللا تعاىل:

                                      
 .201-2/202، جامع الرسائل/ حتقيق د. حممد رشاد سامل  131
 .5/385بيان تلبيس اْلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية،   120
 .2/118درء تعارض العقل والنقل،  122
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ّللَِِّ  امعة ملا تقدم من الوجوه، وهي معرفة اإلحلاد يف أمسائه حىت ال يقع فيه، قال تعاىل:)العشرون: وهي اْل )وا
) ُلونا انُوا ي اْعما ا كا ُيْجزاْونا ما ذاُروا الَِّذينا يُ ْلِحُدونا يف أامْساائِِه سا ْسىنا فااْدُعوُه هِباا وا واإلحلاد يف (، 280األعراف/ اأْلامْسااُء احلُْ

لعدول هبا وحبقائقها ومعانيها عن احلق الثابت هلا، وهو مأخوذ من امليل كما يدل عليه مادته )ل ح أمسائه هو: ا
د(. فمنه: اللحد، وهو الشق يف جانب القرب الذي قد مال عن الوسط. ومنه: امللحد يف الدين املائل عن احلق 

 إىل الباطل. 
ْدخل فيه

ُ
كيت: امللحد املائل عن احلق امل د، وهو مفتعل من ذلك، وقوله  قال ابن السِه ما ليس منه. ومنه امللتاحا

ن ت اْعِدل إليه وهترب إليه وتلتجئ إليه وَتيل إليه عن غيه. 10تعاىل: )ولن جتد من دونه ملتحدا()الكهف/ ( أي: ما
لا إليه.  تقول العرب: التحد فالن إىل فالن إذا عادا

 واع:إذا ُعِرف هذا فاإلحلاد يف أمسائه تبارك وتعاىل أن
أحدها: أن يسمى األصنام هبا كتسميتهم الالت من اإلهلية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إهلا، وهذا إحلاد 

 حقيقة فإهنم عدلوا أبمسائه إىل أواثهنم وآهلتهم الباطلة.
و علة فاعلة الثاين: تسميته ِبا ال يليق جبالله كتسمية النصارى له: أاب، وتسمية الفالسفة له: موجبا بذاته، أ

 ابلطبع، وحنو ذلك.
واثلثها: وصفه ِبا يتعاىل عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إنه فقي. وقوهلم: إنه اسرتاح بعد أن 

 (، وأمثال ذلك مما هو إحلاد يف أمسائه وصفاته.12خلق خلقه. وقوهلم: )يد هللا مغلولة()املائدة /
وجحد حقائقها، كقول من يقول من اْلهمية وأتباعهم: إهنا ألفاظ جمردة ال  ورابعها: تعطيل األمساء عن معانيها

تتضمن صفات وال معاين، فيطلقون عليه اسم: السميع والبصي واحلي والرحيم واملتكلم واملريد، ويقولون: ال حياة 
ولغة وفطرة، وهو يقابل  له وال مسع وال بصر وال كالم وال إرادة تقوم به، وهذا من أعظم اإلحلاد فيها عقال وشرعا

إحلاد املشركني، فإن أولئك أعطوا أمساءه وصفاته ْلهلتهم، وهؤالء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، 
 فكالمها ملحد يف أمسائه. 

مث اْلهمية وفروخهم متفاوتون يف هذا اإلحلاد؛ فمنهم الغايل واملتوسط واملنكوب. وكل من جحد شيئا عما وصف 
 أو وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم؛ فقد أحلد يف ذلك، فليستقل أو ليستكثر.  هللا به نفسه

 وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعاىل هللا عما يقول املشبهون علوا كبيا. 
فهذا اإلحلاد يف مقابلة إحلاد املعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤالء شبهوها بصفات خلقه، 

 



135 
 

اإلحلاد وتفرقت هبم طرقه، وبرَّأ هللا أتباع رسوله صلى هللا عليه وسلم وورثته القائمني بسنته عن ذلك كله، فجمعهم 
فلم يصفوه إال ِبا وصف به نفسه، ومل جيحدوا صفاته ومل يشبهوها بصفات خلقه، ومل يعدلوا هبا عما أنزلت عليه 

ه مشاهبة املخلوقات؛ فكان إثباهتم بريئا من التشبيه، لفظا وال معىن، بل أثبتوا له األمساء والصفات ونفوا عن
 وتنزيههم خليا من التعطيل، ال كمن شبه حىت كأنه يعبد صنما، أو عطل حىت كأنه ال يعبد إال عدما. 

ٍة وأهل السنة وسط يف النحل، كما أن أهل اإلسالم وسط يف امللل، توقد مصابيح معارفهم من:  راٍة ُمبااراكا جا )ِمْن شا
ٌر نُوٌر عالاى نُوٍر ي اْهِدي اّللَُّ زاي ْ  ْسُه انا لاْو ملْا َتاْسا ا ُيِضيُء وا اُد زايْ تُ ها ْرِقيٍَّة واال غاْربِيٍَّة ياكا اُء(ُتوناٍة ال شا ْن ياشا   لُِنورِِه ما

قريب  فنسأل هللا تعاىل أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إىل الوصول إىل مرضاته ومتابعة رسوله، إنه (،35)النهور/
 242جميب(. 

 مث قال العالمة ابن القيم اْلوزية رمحه هللا تعاىل:
فهذه عشرون فائدة مضافة إىل القاعدة اليت بدأان هبا يف أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعاىل، فعليك ِبعرفتها 

سكوت أوىل بك، ومراعاهتا، مث اشرح األمساء احلسىن إن وجدت قلبا عاقال ولساان قائال وحمال قابال؛ وإال فال
 فجناب الربوبية أجل وأعز مما خيطر ابلبال أو يعرب عنه املقال: 

 (، حىت ينتهي العلم إىل من أحاط بكل شيء علما.01)وفوق كل ذي علم عليم()يوسف/
مراعيا فيه أحكام القواعد بريئا من اإلحلاد يف  123وعسى هللا أن يعني بفضله على تعليق )شرح األمساء احلسىن(

 122وتعطيل صفاته، فهو املان بفضله، وهللا ذو الفضل العظيم. أمسائه
 
 
 

                                      
 .111 – 110/ 2بدائع الفوائد،  121
بن عبد احملسن البدر يف )فائدة جليلة يف قواعد األمساء احلسىن( الناشر غراس، الكويت، الطبعة األوىل،  قال الشيخ عبد الرزاق  123

 : 52م، ص1003-ه 2212
)وقد حتقق هذا البن القيم رمحه هللا، فقد ذكر ابن رجب وغيه ضمن مؤلفات ابن القيم كتاب )شرح األمساء احلسىن( وكان مع هذا له 

ثي من مصنفاته شرح أمساء هللا احلسىن وبيان معانيها ومدلوالهتا وقد مجع الشيخ الفاضل بكر أبو زيد حفظه هللا أحباث عنايٌة فائقٌة يف ك
 ابن القيم يف األمساء احلسىن من كتبه املطبوعة ورتبها مع ذكر مصادرها يف كتابه )التقريب لعلوم ابن القيم((.

لعالمة ابن القيم رمحه هللا تعاىل كالمه عن الفائدة اْلليلة )ما جيري صفة أو خربا على ، وهبذا ختم ا300 – 2/111بدائع الفوائد،  122
 .300 – 182/ 2الرب تبارك وتعاىل( من بدائع الفوائد، 
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 245أمهية امللففة بقواعد األمساء عالصفا 

 
 قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:

ا دله عالاْيهِ  ما ط كا مياان ف اقا مياان أرفع من الَّذين أُوتُوا اإْلِ نة 121اْلكتاب )الا ريب أان الَّذين أُوُتوا اْلعلم وااإْلِ ، 120واالسه
ام: ثاة أاقسا ا اْلعلم ثاالا ذا  وااْلعلم املمدوح ُهوا الَِّذي ورثته اأْلانِْبيااء واها

ص واآياة اْلُكْرِسيه واحناْومهاا. - ْخالا ا يتبع ذاِلك وايف مثله أنزل هللا ُسوراة اإْلِ ما اته وا ِصفا  علم اِبّللَّ وأمسائه وا
اِئن وااْلقسم الثَّاين: اْلعلم ِبا  - ا ُهوا كا ما ْقبلاة وا ممَّا يكون من اْلُمْست ا اِضياة وا انا من اأْلُُمور اْلما ا أخرب هللا ت اعااىلا ِبِه ممَّا كا

ة اْْلنَّة واالنَّار. صفا ص والوعد والوعيد وا صا  من اأْلُُمور احلْااِضراة وايف مثله أنزل هللا اْلقا
من معارف اْلُقُلوب وااْلقسم الثَّاِلث: اْلعلم ِباا أامر هللا - مياان اِبّللَّ وا ة ابلقلوب واْلوارح من اإْلِ عالهقا  ِبِه من اأْلُُمور اْلُمت ا

م وااْلعلم ابألقوال وااأْلا  ْسالا مياان وقواعد اإْلِ رج ِفيِه اْلعلم أبصول اإْلِ ا يْندا ذا عاال الظَّاِهراة ممَّا واأاْحوااهلاا اْلْاواارِح وأعماهلا واها ف ْ
 128 كتب الفقه(.ُهوا يف 

 
 مت القسم اَلع 
 ععليه القسم الثاين
 إبذن هللا تلاىل

 
 
 

                                      
ى ، وهبذا ختم العالمة ابن القيم رمحه هللا تعاىل كالمه عن الفائدة اْلليلة )ما جيري صفة أو خربا عل300 – 111/ ص2بدائع الفوائد 125

 .300 – 182/  2الرب تبارك وتعاىل( من بدائع الفوائد، 
اٍت()اجملادلة/ 121 ُنوا ِمْنُكْم واالَِّذينا أُوتُوا اْلِعْلما داراجا ُ الَِّذينا آاما  (.22من ذلك قوله تعاىل: )ي اْرفاِع اّللَّ
كته يف احلق، ورجل آَته هللا احلكمة فهو يقضي قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال حسد إال يف اثنتني رجل آَته هللا ماال فسلطه على هل 120

 هبا ويعلمها(، رواه الشيخان يف صحيحهما.
 .221-225خمتصر الفتاوى املصرية،  128
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 توحيد األمساء عالصفا / األمساء احلسىن املبحث اَلع 
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 على جمموع الفتاعىن املستدرك عانتهى النص نقال 

 ععليه 
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 حصاء اَلمساء احلسىن من القفان الكفمدراسة إل
 لشيخ اَلسالم ابن تيمية

 ابذن هللا تلاىل
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 لشيخ اَلسالم ابن تيمية َلمساء احلسىن من القفان الكفم دراسة إلحصاء ا املبحث الثاين
 

 املبحث الثاين

 صاء اَلمساء احلسىن من القفان الكفم دراسة إلح 
 لشيخ اَلسالم ابن تيمية 

 متهيد
 

إلحصاء االمساء احلسىن من القران الكرمي لشيخ االسالم ابن تيمية، كما جاء يف تقدم ذكر النص الكامل 
 املستدرك على الفتاوى، وسأتناول إبذن هللا تعاىل يف هذه الصفحات:

قواعد اليت قررها شيخ االسالم يف كتبه وقد ذكرت ما تيسر منها يف القسم / دراسة النص وفق ما جاء يف ال2
 االول املتقدم.

/ لقد أحصى شيخ االسالم األمساء احلسىن الواردة يف القرآن الكرمي حصرا دون ذكر األمساء احلسىن الواردة يف 1
 السنة النبوية. لذا ستكون الدراسة شاملة هلذه االمساء حصرا.

شيخ  جمموع فتاوىمساء احلسىن اليت احصاها شيخ االسالم من خالل النص الوارد يف املستدرك على / ترتيب األ3
 ، وذلك برتقيم متسلسل. 249 اإلسالم

 / ذكر اسم السورة ورقم اْلية الواردة يف النص.2
 / يتضمن التسلسل العام األمساء احلسىن املطلقة واملقيدة، وفق ما بينه شيخ االسالم. 5
كما يف اسم )الرب(، و)رب العاملني(، فتجد ون االسم مطلقا اال انه جاء مقيدا يف نصوص اخرى،  / قد يك1

شيخ االسالم يذكر االسم املطلق ضمن التسلسل العام وال يذكر االسم املقيد،  ولكن عند ذكر الدليل أيِت 

                                      
املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين/ مجعه ورتبه وطبعه على نفقته  121

 ه .2228محن بن قاسم، الطبعة األوىل، حممد بن عبد الر 
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ق وللمقيد وضمن التسلسل ابلنصوص الدالة على أن االسم مطلق ومقيد، ففي هذه احلالة سيعطى ترقيم للمطل
 العام.

يف  مث يبني انه جاء مقيدا مع ادلته، كما، / قد يذكر شيخ االسالم االسم ضمن التسلسل العام لألمساء احلسىن0
اسم )اْلامع(، ذكره كاسم مطلق مث بني انه جاء مضافا مع دليله )جامع الناس(، لذا صحح االسم كونه مقيدا 

 عام.وليس مطلقا ضمن التسلسل ال
/ م استثناء بعض االمساء من التسلسل العام، واليت مل ترد يف القرآن الكرمي، واضعا عالمة )*( ضمن التسلسل 8

 من غي ترقيم، لعدم ورود الدليل يف القرآن الكرمي، كما يف اسم )اإلل( و)احلكم(..
 **( ضمن التسلسل من غي ترقيم./ م استثناء االمساء املكررة ضمن النص من التسلسل العام، واضعا عالمة )1
(، لتسهيل عد االمساء اليت خط غامق مايلب )/ ترقيم األمساء احلسىن املذكورة يف التسلسل العام سيكون 02

 احصاها شيخ االسالم.
(، مث خط غامقب )و(، قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:)ب / سيكون النص الوارد يف املستدرك متصدرا 22

ويل: )قلت:( لبيان عد االمساء احلسىن وفق ما ورد يف النص وبيان االسم املطلق واملقيد او لذكر فائدة. اتبعه بق
(، مث اتبعها بقويل: )قلت:( لبيان توضيح. أو قد خط غامقب )وكذلك االمر يف احلواشي ستكون حاشية النص 

 أضيف حاشية إن تطلب االمر.
 سر وأعن َي عليم.لذا أقول ومن هللا التوفيق: اللهم رب ي

 
 

 األمساء احلسىن -توحيد األمساء عالصفا  
 الكفم إحصاء اَلمساء احلسىن يف القفآن

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 110)َأايا َما َتْدع وا فَ َله  اأْلَمْسَاء  احْل ْسىَن()سورة اإلسفاء  -
 (،8حْل ْسىَن()سورة طه )هللا  ََل ِإَلَه ِإَلي ه َو َله  اأْلَمْسَاء  ا -
 (، 180)َعّلِِلِي اأْلَمْسَاء  احْل ْسىَن فَاْدع وه  هِبَا()سورة اأَلعفا   -
 (.24)َله  اأْلَمْسَاء  احْل ْسىَن()سورة احلشف  -
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 قلت:

 األمساء احلسىن
 معىن األمساِء: أمساء مجع اسم، واالسم: معناه لغة هو ما يعرف به الشيء ويستدل عليه.

 150ة: هو ما دل على معىن يف نفسه غي مقرتن بزمن.وعند النحا
 واالسم األعظم: هو االسم اْلامع ملعاين صفات هللا عز وجل.

 واسم اْلاللة: هللا، وهو امسه سبحانه وتعاىل.
واصطالحاا: إذا قيل: أمساء هللا تعاىل، أو أمساء هللا تعاىل وصفاته، أو األمساء والصفات، كان معىن األمساء أمساء 

  تعاىل احلسىن اليت تسمى هبا سبحانه، واستأثر هبا لنفسه جل وعال.هللا
ْسىنا فااْدُعوُه هِباا{)سورة األعراف  ّللَِِّ األامْسااُء احلُْ ( ويف 280وقد وردت تسمية األمساء احلسىن يف قول هللا تعاىل: }وا

{)س ْسىنا (. ومسيت األمساء احلسىن، ألهنا حسن يف األمساع 8ورة طه قوله: }اّللَُّ ال ِإلاها ِإالَّ ُهوا لاُه األامْسااُء احلُْ
والقلوب، وتدل على توحيده، وكرمه وجوده، ورمحته، وأفضاله كما أهنا تدل على أحسن مسمى، وأشرف مدلول، 

                                      
 قلت: لالسم عالمات يتميز هبا: 150

 )العالمات اليت يتميز هبا االسم عن كل من الفعل واحلرف مخس هي:
وائر(.-2  اْلر: مثل قولنا )عالاى البااِغي تدوُر الدَّ
 التنوين: مثل )قوٌة خٌي من ضعف، وصراحٌة خٌي من نفاق(.-1
ا النَّيبُّ()التحرمي/النداء: مثل ما جا-3 اٍت()هود/2ء يف قوله تعاىل: )َيا أاي ُّها ب اراكا الٍم ِمنَّا وا  (.28(. وقوله: )ِقيلا َيا نُوُح اْهِبْط ِبسا
 أل: كما جاء يف قول املتنيب:-2

 اخليُل والليُل والبيداُء تعرفين     والسيُف والرمُح والقرطاُس والقلمُ 
االسم متحداًث عنه، أبن يكون مثال مبتدأ وله خرب يتحدث عنه به، أو أن يكون فاعال أو اإلسناد لالسم: ِبعىن أن يكون -5

 انئب فاعل.....(.
)وخالصة األمر يف ذلك أنه يكفي يف َتييز االسم جمرد قبول عالمة من العالمات، كما أنه يكفي من ذلك عالمة واحدة 

 150 ٳھفأكثر(. 
 المات بقوله:وقد أشار ابن مالك يف ألفيته إىل تلك الع

 ابْلر والتنوين، والنداء، وأل       ومسند لالسم َتييز حصل                              
 أي حصل َتييز لالسم من غيه: ابْلر، والتنوين، والنداء، وأل، ومسند.
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وكل اسم يدل على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت أمساء هللا تعاىل مجيعا حسىن، فهي ليست أعالمًا حمضة، 
فات ليست بصفات  مل تكن حسىن، وكذلك لو دلت على صكذلك ومل تتضمن صفات الكمال إذ لو كانت  

 والقدح مل تكن حسىن. نقص، أو صفات منقسمة إىل املدح كمال: كصفات
)العليم( الدال  ْلميع معناها، وذلك حنو اسمفكل اسم من أمسائه تعاىل دال على مجيع الصفة اليت اشتق منها 

 عاما ْلميع األشياء، فال خيرج عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء. على أن له علما حميطاً 
 واسم )الرحيم( الدال عالى أن له رمحة عظمية واسعة لكل شيء.

 وحنو ذلك. -واسم )القدير( الدال على أن له قدرة عامة ال يعجزها شيء 
 152(.280اْدُعوُه هِباا{)سورة األعراف ومن َتام كوهنا حسىن أنه ال يدعى إال هبا، ولذلك قال تعاىل: }فا 

  
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

  :تفتيب أمساء هللا سبحانه عتلاىل
عمضافة، عمشبهة ابملضافة ععاملة يف  مففدة، عمقفعنة، الظاهفة حنو ماية عمخسني موجودة يف كتاب هللا:/ 1

 ظف  أع غريه.
 قلت: 

 ظاهرة وموصولة مضمرة. :ىن الواردة يف القران الكرمياحلساالمساء  بني شيخ االسالم ان
، والقيد هو: التكلم أو اخلطاب أو الغيبة، )أو ما هو ما دل على مسماه بال قيداالسم الظاهر لغة: : / الظاهرة2

 :ةالظاهر  اء احلسىنالمسل انواعشيخ االسالم  ذكرو ، دل بلفظه وحروفه على معناه(
 كقولك: اخلالق، الصمد، السميع، البصي سبحانه وتعاىل.املفرد: وهو ما أيِت مفردا؛   -2
 وهو على نوعني: ،املقرون بغيه -1

وتسمى األمساء املزدوجة : االقرتان مع امتناع االفراد وهو الذي ال ينفك صاحبه عن االخر. 2
سم )املتقابلة( وهو ما ال يطلق على هللا ِبفرده، بل مقروان ِبقابله؛ ألن الكمال يف اقرتان كل ا

جتري األمساء منها جمرى االسم الواحد الذي ميتنع فصل  املزدوجة منها ِبا يقابله، وهذه األمساء

                                      
لة اْلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية، مفهوم األمساء والصفات )احللقة األوىل(/ فضيلة الشيخ سعد ندا املدرس ابْلامعة اإلسالمية، جم 152

 . اختصار.25العدد 
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بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية جمرى االسم الواحد، ولذلك التطلق عليه إال 
 مقرتنة.

، 151والسبب يف ذلك أن الكمال إمنا َيصل يف اْلمع بني االمسني، كقولك: املقدم املؤخر
 الباسط القابض.

ما يطلق عليه  هو و، )أ: االقرتان مع صحة االفراد وهو الذي يسوغ لك االفراد واْلمع بينها1
  (، وعند اقرتاهنا تسمى األمساء املركبة.عز وجل مفرداً ومقرتانً بغيه

سوغ أن جمراها ي فهذه األمساء وما جرى : العليم، القدير، الغفور، الرحيم.املفردةاالمساء مثال و 
 يدعى هبا مفردة.

 قرتنة بغيها، كقولك: )العليم القدير(، )الغفور الرحيم(.مثال املركبة أو املو 
 153وقال شيخ االسالم: )وهذا الِقران يف معىن االفراد(.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وكذلك أمساؤه املضافة مثل: املضاف: وهو ما اضيف اىل ما بعده.  -3
ين، وأحسن اخلالقني، وجامع النَّاس ليوم أرحم الرامحني، وخي  الغافرين، ورب العاملني، ومالك يوم الدِه

عاء هبا إبمجاع  ال ريب فيه، ومقلِهب القلوب، وغي ذلك ممَّا ثبت يف الكتاب والسنَّة، وثبت يف الدُّ
 152املسلمني(.

                                      
ر مها من األمساء املزدوجة املتقابلة اليت ال يطلق واحد ِبفرده على هللا إال مقروانً ابْلخر؛ فإن الكمال من اجت 151 ُم واملؤخِه ماعهما، فهو املقدِه

ُر ملن شاء حبكمته. وهذا ال ؤخِه
ُ

م ملن شاء وامل دِه ُقا
تقدمي يكون كونيًا كتقدمي بعض املخلوقات على بعض، وأتخي بعضها على بعض، تعاىل امل

ما وكتقدمي األسباب على مسبباهتا، والشروط على مشروطاهتا. وأنواع التقدمي والتأخي يف اخللق والتقدير حبر ال ساحل له، ويكون شرعياً ك
ل بعض عب ل بعضهم على بعض، وفضه ل األنبياء على اخللق، وفضه مهم يف العلم، واإلميان، والعمل، واألخالق، فضه اده على بعض، وقده

ر منهم بشيء من ذلك، وكل هذا تبع حلكمته. وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية ر من أخه لكوهنما  وسائر األوصاف، وأخه
خلوقات ذواهتا، وأفعاهلا، ومعانيها، وأوصافها، وهي قائمني ابهلل وهللا متصف هبما، ومن صفات األفعال؛ ألن التقدمي والتأخي متعلق ابمل

 انشئة عن إرادة هللا وقدرته.
فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري، وإنه صفات الذات متعلقة ابلذات، وصفات أفعاله متصفة هبا الذات، ومتعلقة ِبا ينشأ عنها 

 من األقوال واألفعال.
 .200األنبياء واملرسلني، ص احلق الواضح املبني يف شرح توحيد انظر:

 .2/21املستدرك على الفتاوى،  153
 .11/285جمموع الفتاوى،  152
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ج أو إسناد أو إضافة، األمساء املضافة يتميز معناه ابإلضافة، ومعلوم أن اللفظ املركب تركيب مز و)
 155ليس هو من لغتهم كاللفظ اجملرد عن ذلك ال يف اإلعراب وال يف املعىن(.

 مشبه ابملضاف: وهو ما اتصل به شئ من َتام معناه. -2
 عامل يف ظرف -5
 وغيه -1

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 / فأما املوصولة املضمفة فأكثف من أن حتصى، 2
 قلت:

لُّم، أاْو اخلطاب، أاْو الغيبة( االسم املضمر لغة: ة:ضمر املاملوصولة / 1 ْيد )التكا اُه بقا مَّ لَّ على ُمسا  .هو ما دا
لِهم. لُّم مثاله: أان، فهو يدل على اْلُمتاكا   وق اْيد التكا

  وق اْيد اخلطاب مثاله: أنت، فهو يدل على خُماطاب.
  وق اْيد الغاْيبة مثاله: هو، فهو يدل على غائب.

رة(.ومجيع هذ  ه األمساء بقيودها ضمائر؛ ولذا مُسِهيات ب  )األمساء اْلُمْضما
 ومثاله: 

ةا ِلذِْكرِي{)سورة طه  َأانَ  هللاُ الا ِإلاها ِإالَّ  َأانَ  قال تعاىل: }ِإنَّيِن  الا  (.22فااْعُبْدين واأاِقِم الصَّ
اِفرِ  َأْنتَ قال تعاىل: } ْوِم اْلكا انا فااْنُصْرانا عالاى اْلقا ْوالا {)سورة البقرة ما  (.181ينا
ْبعا مسااوااٍت وا  ه وَ قال تعاىل: } وَّاُهنَّ سا اِء فاسا ما واى ِإىلا السَّ يًعا مُثَّ اْست ا ا يف اأْلاْرِض مجِا لاقا لاُكْم ما ْيٍء ه َو الَِّذي خا ِبُكلِه شا

 (.11عاِليٌم{)سورة البقرة 
خاطب أو الغائب مطلقا فليست أمساء هلل لغة وال شرعا، و)ضمائر املتكلم واخلطاب والغيبة كناية عن املتكلم أو امل

ألنه مل يسم هبا نفسه، فدعاؤه هبا تسمية ونداء وذكر له بغي أمسائه فال جيوز، وألنه إحلاد يف أمسائه بتسميته ِبا مل 

                                      
 .10/201جمموع الفتاوى،  155
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ّللَِِّ اأْلامْسااءُ  ْسىنا فااْدُعوُه هِباا  يسم به نفسه، ونداء له ودعاء ِبا مل يشرعه، وقد هنى سبحانه عن ذلك فقال: }وا احلُْ
} ُلونا انُوا ي اْعما ا كا ُيْجزاْونا ما ذاُروا الَِّذينا يُ ْلِحُدونا يف أامْساائِِه سا  151(. 280سورة األعراف )وا

ضرورة تطلب العلو وال تلتفت مينة وال  ما قال عارف قط َي هللا إال وجد يف قلبه) :وقال الشيخ أبو جعفر اهلمذاين
رااطا وكذلك امل ،يسرة كا ناْستاِعنُي{، هو مثل الداعي بقوله: }اهِدانا الصِه كا ن اْعُبُد وِإَيَّ خاطب له ِبثل قوله: }ِإَيَّ

{، فإن اخلطاب كله سواء ستاِقيم ا
ُ

سواء كان ابألمساء املضمرة منفصلها ومتصلها مرفوعها ومنصوهبا وخمفوضها   ،امل
كا ن اعْ  ُبُد{، وقوله: أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت كقوله: أنت ريب وأان أعبدك، وقوله: }ِإَيَّ

 150.(أمري إليك، وقوله: خلقتين ورزقتين، وقوله: نستعينك ونستهديك ونستغفرك
 

مو ُمْظهر، وُمْضمر، قلت: وذهب مجاعة من النحاة ِإىل أن االمساء ثالثة انواع:  ها ُمْظهر،  :ابهناوا ذهبالذين ؛ و ُمب ْ
ها ، وُمْضمر  جعلوا اْلُمب ْ

ُ
 .ْضمرم من امل

لة(. ْيد: )اإلشارة أاْو الصِه اُه بقا مَّ لَّ على ُمسا م؛ ك  )هذا والذي(، وُيضبط أبنه ما دا ها  واالسم اْلُمب ْ
 وق اْيد اإلشارة مثاله: هذا، فهو اسم إشارة.

 وق اْيد الصلة مثاله: الذي، فهو اسم موصول.
لة كالمها يدل على واسم م. ولذا مُسهِ  اإلشارة والصِه ها مة(.ُمب ْ ها  ياا ب  )األمساء اْلُمب ْ

 ومثاله:
لِيِهيا هللاُ  {)سورة األاعراف  اليِذيقال تعاىل: }ِإنَّ وا احِلِنيا واىلَّ الصَّ  (.211ن ازَّلا اْلِكتاابا واُهوا ي ات ا

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا: 

 عكذلك ما قد عشتق من األفلا  املذكورة يف القفآن.
 قلت:

                                      
(، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع 3810دعاء هللا بضمي املتكلم والغائب/ السؤال الرابع من الفتوى رقم ) 151

 لدويش،)هل جيوز أن تدعو هللا ب  )َي هو( يعين: هللا ضميا مسترتا تقديره: هو هللا؟(.وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ا
 .511و2/515بيان تلبيس اْلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية،  150
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وهو الوقوف على نص الشارع فال جيوز ) فان االمساء توقيفية على النصلقصد االشتقاق اللغوي، ان كان ا -
 (.بل يكتفي ِبا وردت به نصوص الشرع لفظاً ومعىن 158الكالم يف هذا الباب بطريق القياس أو االشتقاق اللغوي

ا وردت به الشريعة وكما جاء قال: )وأما أهل اإلثبات فباقون على الفطرة كمبني ذلك شيخ االسالم حيث  وقد
به الكتاب والسنة، فإن هللا وصف نفسه يف غي موضع أبفعاله كما وصف نفسه ابلعلم والقدرة والكالم ومن ذلك 
اجمليء واإلتيان والنزول واالستواء وحنو ذلك من أفعاله ولكن هنا أخرب أبفعاله وهناك ذكر أمساءه املتضمنة 

 151 ھلألفعال(. ا
عاله هي مقتضى أمسائه وصفاته، فمغفرته ورمحته من مقتضى امسه الغفور الرحيم، وعفوه من مقتضى وقال: )فإن أف

امسه العفو. وهلذا ملا قالت عائشة للنيب صلى هللا عليه وسلم: إن وافقُت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: )قويل: اللهم 
 112 ھ(.ا110إنك عفوٌّ حتب العفو فاعف عين(

ي تعليقا عن سعيد بن جبي أن رجال سأل ابن عباس عن قوله: )وكان هللا غفورا وقال: )ويف صحيح البخار 
رحيما( )وكان هللا عزيزا حكيما( )وكان هللا مسيعا بصيا( فكأنه كان فمضى فقال ابن عباس: قوله )وكان هللا( 

 لك. )وكان هللا( فإنه جيل نفسه عن ذلك ومسى نفسه بذلك مل جيله أحد غيه وكان أي مل يزل كذ
 111 ھرواه عبد بن محيد يف تفسيه مسندا موصوال ورواه ابن املنذر أيضا يف تفسيه وهذا لفظ رواية عبد(.ا

                                      
 ال نعين ابالشتقاق إال أهنا مالقيةاء احلسىن كلها مشتقة. و قلت: االمساء نوعني: مشتق وجامد. واملشتق ماتضمن معىن. واالمس 158

وفرًعا   ملصادرها يف اللفظ واملعىن، ال أهنا متولدة منه تولد الفرع من أصله )االشتقاق اللغوي(. وتسمية النحاة للمصدر واملشتق منه   أصاًل 
 ليس معناه أن أحدمها تولد من اْلخر، وإمنا هو ابعتبار أن أحدمها يتضمن اْلخر وزَيدة. 

 .1/258، التسعينية  151
يف صحيح اْلامع  2213بن ماجة واحلاكم يف املستدرك عن عائشة. وقال الشيخ األلباين: )صحيح(، وانظر احلديث /رواه الرتمذي وا 110

 الصغي وزَيدته.
 .18-11التوسل والوسيلة، ص 112
 . 8/30جمموع الفتاوى/ شيخ االسالم ابن تيمية،  111

، والبيهقي يف 20512/ احلديث20/300السجدة، والطرباين يف الكبي،  البخاري/ ِكتااُب ت اْفِسِي الُقْرآِن / تفسي حماحلديث رواه قلت: و 
انا اّللَُّ غاُفورًا راِحيًما()النساء/ 801االمساء والصفات/ ا ق اْولُُه: )واكا ِكيًما()النساء/11،)واأامَّ انا اّللَُّ عازِيًزا حا يًعا 258(، )واكا انا اّللَُّ مسِا (، )واكا

ُ: واملاْ (فاِإنَّ 232باِصيًا()النساء/ ٍد غاْيِِه. وايف رِوااياِة اخْلُواارِْزِميِه رامِحاُه اّللَّ ُه ذاِلكا واملْا جياْعاْلُه أِلاحا ِلكا ق اْولُُه: اّللَّا مساَّى ن اْفسا راُه، فاذا ًدا غاي ْ ْلُه أاحا  ي اْنحا
ُ()النساء/ انا اّللَّ . مُثَّ قاالا اْبُن عابَّ 20)واكا ِلكا ذا لافا (. أاْي: ملْا ي ازاْل كا ا اْخت ا ، وااْعلاْم أانَّ ما ثْ ُتكا دَّ ا حا ْظ عاينِه ما ا لِلرَُّجِل: اْحفا ُهما اٍس راِضيا اّللَُّ عان ْ

ابا ِبِه ا ًئا ِإالَّ قاْد أاصا ي ْ ، فاِإنَّ اّللَّا ت اعااىلا ملْا يُ ْنزِْل شا ثْ ُتكا دَّ ا حا لاِكنَّ العالاْيكا ِمنا اْلُقْرآِن أاْشبااُه ما نَّ عالاْيكا لَِّذي أاراادا، وا ْتاِلفا نَّاسا الا ي اْعلاُمونا فاالا خيا
قا  : وا الا ْرمجااةا، ف اقا ارِيُّ يف الت َّ ُه اْلُبخا . أاْخراجا ت اعااىلا الَّ ِمْن ِعْنِد اّللَِّ ت ابااراكا وا ثاِنيِه يُوُسُف ْبنُ اْلُقْرآُن فاِإنَّ كا دَّ راُه: مُثَّ قاالا يف آِخرِِه: حا اُل: فاذاكا ها  الا اْلِمن ْ

.(، واسناده جيد.  عاِديٍه
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فال يصح اشتقاق االمساء من الصفات واالفعال الواردة يف الكتاب والسنة كما قرر ذلك شيخ االسالم يف كتبه، 
خبار ال من ابب التسمية، كما تقدم يف القسم االول من أما ذكره ألمساء مل يرد هبا النص يف كتبه فهو من ابب اال

 113 الكتاب الذي بني يديك.

)االشتقاق اللغوي: اشتقاق االسم من  وقال العالمة ابن القيم اْلوزية يف مسألة اشتقاق االمساء من االفعال
 :الفعل(

ك داخل يف أمسائه احلسىن، ومن )إن هللا تعاىل مل يصف نفسه ابلكيد واملكر واخلداع واالستهزاء مطلقا، وال ذل
ظن من اْلهال املصنفني يف شرح األمساء احلسىن أن من أمسائه املاكر املخادع املستهزئ الكائد فقد فاه أبمر عظيم 
تقشعر منه اْللود، وتكاد األمساع تصم عند مساعه، وغر هذا اْلاهل أنه سبحانه وتعاىل أطلق على نفسه هذه 

مساء، وأمساؤه كلها حسىن فأدخلها يف األمساء احلسىن، وأدخلها وقرهنا ابلرحيم الودود األفعال فاشتق له منها أ
احلكيم الكرمي، وهذا جهل عظيم، فإن هذه األفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل َتدح يف موضع وتذم يف موضع، 

 يكيد.فال جيوز إطالق أفعاهلا على هللا مطلقا، فال يقال: إنه تعاىل ميكر وخيادع ويستهزئ و 
ال يشتق له منها أمساء يسمى هبا، بل إذا كان مل أيت يف أمسائه احلسىن املريد وال املتكلم  112فكذلك بطريق األوىل

وال الفاعل وال الصانع، ألن مسمياهتا تنقسم إىل ممدوح ومذموم، وإمنا يوصف ابألنواع احملمودة منها، كاحلليم 
كون منها املاكر املخادع املستهزئ، مث يلزم هذا الغالط أن جيعل من واحلكيم، والعزيز والفعال ملا يريد، فكيف ي

أمسائه احلسىن الداعي واْلِت، واْلائي والذاهب والقادم والرائد، والناسي والقاسم، والساخط والغضبان والالعن، 
اقل، واملقصود أن إىل أضعاف ذلك من األمساء اليت أطلق على نفسه أفعاهلا يف القرآن، وهذا ال يقوله مسلم وال ع

هللا سبحانه مل يصف نفسه ابلكيد واملكر واخلداع إال على وجه اْلزاء ملن فعل ذلك بغي حق، وقد علم أن اجملازاة 
  ھإ 115على ذلك حسنة من املخلوق، فكيف من اخلالق سبحانه(.

                                      
 القاعدة السابعة والثامنة والتاسعة يف الصفحات املتقدمة.قلت: انظر:  113
وهو أن كل كمال اتصف به املخلوق فاخلالق أوىل به وكل نقص تنزه عنه املخلوق فاخلالق أوىل ابلتنزيه عنه، قلت: أي قياس االوىل:  112

 وهذا جيوز يف حق هللا بضابطني:
ألول: أن يكون الكمال ليس فيه نقص أبي وجه من الوجوه، فاألكل والشرب كمال عند املخلوق لكن الضابط ا• 

 فيه نقص من وجه وهو االفتقار واحلاجة إليهما، فال يصح أن يتصف هبما اخلالق هلذا النقص.
 الضابط الثاين: أن يكون الكمال قد دل عليه النقل مث أيِت القياس تعضيداً وتعزيزاً فقط.• 

 خمتصر الصواعق املرسلة على اْلهمية واملعطلة 115
 ه (052مؤلف األصل: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اْلوزية )املتوىف 



172 
 

 أما اذا كان القصد من االشتقاق هو ما سيذكره الحقا من امساء االفعال عند قوله: -
اِدُعُهْم()سورة النساء و   (.221معىن أمساء األفعال: كقوله: )خُيااِدُعونا هللاا واُهوا خا

فانه مما ورد بلفظ االسم على وجه اإلضافة، فهذا يطلق على هللا بلفظ اإلضافة ولفظ الفعل، فيجوز أن نقول: هللا 
اِدُعهُ خادع املنافقني كاسم مقيد ابالضافة،  وخيادع من خدعه. وال جيوز أن نعد من  ْم(،من قوله تعاىل: )واُهوا خا

 أمسائه اخلادع؛ لعدم وروده، وألن إطالق اخلادع َيتمل الذم واملدح، فال جيوز إطالقه يف حق هللا.
 فهاذا اسم مقيد ابالضافة ال مشتق من الفعل )اشتقاق لغوَي(. وهللا اعلم

 ابهنا مقيدة وليس املقصود اشتقاق االسم من الفعل.فقد ذكر شيخ االسالم افعاال يقابلها امساء، وهي املقصودة 
 مثال:

 (. منزل املاء من املزن، اسم مقيد.11{)سورة الواقعة اْلم ْنئِل ونَ  ِمنا اْلُمْزِن أاْم حناْنُ  أَنْ َئْلت م وه  }أاأانْ ُتْم 
ُلواُهْم أاي ُُّهْم أاْحسا َجَلْلَنا }ِإانَّ  ب ْ ا عالاى اأْلاْرِض زِيناًة هلااا لِن ا ِإانَّ ما اًل ۞ وا ِعيًدا ُجُرزًا{)سورة  َُجَاِعل ونَ ُن عاما ا صا ها ا عالاي ْ ما

ِعيًدا ُجُرزًا، اسم مقيد.8 - 0الكهف   (. جاعل ما على االرض صا
 
 

 قلت:
 وأضاف شيخ االسالم انوعا اخرى يف احصائه، كما سيتبني الحقا ومنها:

{، فإن هذا معناه معىن األفعال املضارعة؛ }راادُّوُه ِإلاْيِك وا / امساء الفعل العامة واخلاصة، 2 ِلنيا اِعُلوُه ِمنا اْلُمْرسا جا
 لكن لفظه لفظ األمساء.

ُر / االسم املفضل، 1 ي ْ {، و: }خا ُم احلْااِكِمنيا {. وبصيغة التفضيل، يف قوله: }أاْحكا ُن اخلْااِلِقنيا يف قوله: }أاْحسا
.} اِصِلنيا ُر اْلفا ي ْ {، }خا  احلْااِكِمنيا

ى اِبّللَِّ / االسم 3 فا ِبٌي{، }واكا ُلونا خا ُنوا ِإىلا ِصرااٍط ُمْستاِقيٍم{، }ِباا ت اْعما ِإنَّ اّللَّا هلاااِدي الَِّذينا آما ِهيًدا{.املقيد، }وا   شا
انا اِبْلُمْؤِمِننيا راِحيًما{.2  / االسم املتعلق، متعلقا تعلقا عاما يف قوله: }ِبُكْم راِحيًما{، وخاصا يف قوله: }واكا
 / االسم املطلق، مطلقا يف قوله: }وارابٌّ غاُفوٌر{. وهو ما اطلق عليه شيخ االسالم يف بداية االحصاء ابملفرد.5

                                                                                                                             

 ه (002اختصره: حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن رضوان البعلي مشس الدين، ابن املوصلي )املتوىف 
 .315، وانظر ص300-301، صم1002 -ه  2211مصر، الطبعة األوىل،  –هرة حتقيق سيد إبراهيم، دار احلديث، القا
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 وخالصة ما تقدم جتده يف التعاريف التالية:

 
ويدل على به، من دون تقييد،  على وجه التسمي يف الكتاب أو السنةما جاء بلفظ االسم : هو اَلسم املطلق

 دل على: سبحانه وتعاىل غاية يف العظمة والكمال واْلالل واْلمال، فاالسم ي صفة من صفات هللا
 .الذات اإلهلية بثبوت االسم 
 .وعلى ثبوت الصفة 
 .)وعلى ثبوت احلكم )الفعل 

  ، وخيرب عنه ابلفعل )قدر(.فاسم هللا تعاىل: )القدير( دل على ذات هللا وصفة القدرة املطلقة بداللة املطابقة
 

ويفيد املدح والثناء بتقييده. ويظهر احلسن والكمال عند  : هو االسم الثابت يف الكتاب أو السنة،ملقيداَلسم ا
 )أي: أن يذكر ِبا قيد به(. ذكره مقيدا

 
 انواع التقييد:

التقييد ابإلضافة: فاسم )عاالَُّم اْلُغُيوِب( اسم مقيد ابإلضافة، وال يصح إطالقه حبذف اإلضافة؛  /  2
 الم(. فهذا االسم يطلق على هللا سبحانه وتعاىل بلفظ اإلضافة كما ورد: )عاالَُّم اْلغُُيوِب(.كقولك )الع

ُتْم قااُلوْا الا ِعْلما لاناا ِإنَّكا أانتا عاالَُّم الْ  اذاا ُأِجب ْ ُقوُل ما ُع اّللهُ الرُُّسلا ف اي ا غُُيوِب( قال تعاىل: )ي اْوما جياْما
 (.201)املائدة/

 ح: فاسم )الصاحب يف السفر( اسم مقيد ال يصح إطالقه؛ كقولك )الصاحب(.  / التقييد الصري 1
ى اللَُّهمَّ قال صلى هللا عليه وآله وسلم: ) ا ت اْرضا ِل ما ِمْن اْلعاما ْقواى وا ا اْلربَّ واالت َّ ذا رانا ها فا اللَُّهمَّ ِإانَّ ناْسأاُلكا يف سا

ا وااْطِو عانَّ  ذا راانا ها فا ناا سا وِهْن عالاي ْ ُة يف اأْلاْهِل اللَُّهمَّ ِإينهِ أاُعوُذ ها ِر وااخلْاِليفا فا اِحُب يف السَّ ُه اللَُّهمَّ أاْنتا الصَّ ا بُ ْعدا
ُنَّ  عا قااهلا ِإذاا راجا اِل وااأْلاْهِل وا لاِب يف اْلما قا ُسوِء اْلُمن ْ ْنظاِر وا آباِة اْلما ِر واكا فا ْعثااِء السَّ ونا وازاادا ِفيِهنَّ آيِبُ ِبكا ِمْن وا

اِمُدونا  ئُِبونا عااِبُدونا ِلرابهِناا حا   111(.َتا

                                      
غاْيِِه/احلديث/  111 ِر احلْاجِه وا فا ا ي اُقوُل ِإذاا راِكبا ِإىلا سا ب ما  .2321رواه اإلمام مسلم يف كتاب احلج/ ابا
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/ التقييد الظاهر يف سياق النص: )موسع السماء(، )ماهد األرض( اسم مقيد ال يصح إطالقه،   3
 كقولك: )املوسع، املاهد(.

ِإانَّ لاُموِسُعونا ۞ وااأْلاْرضا ف اراْشنااها قال تعاىل: ) ا أبِاْيٍد وا نااها ي ْ اءا ب ان ا ما ( واالسَّ اِهُدونا ا فاِنْعما اْلما
 (.28و20)الذارَيت/

؛ )ما ال جيوز إطالقه على هللا سبحانه وتعاىل 110/ التقييد ِبوضع الكمال عند انقسام املعىن اجملرد  2
 النقسامه إىل مدح وذم؛ أي ال يطلق إال مقيدا(: 

نع فال يقال: أن )الصانع( من أمساسم مقيد ال يصح إطالقه؛  فاسم )صانع ما شاء( اء هللا تعاىل؛ ألن الصه
منقسم إىل ما هو موافق للحكمة، وإىل ما هو ليس موافقا للحكمة، وهللا يصنع وله الصنع سبحانه، كما 

ْيٍء()النمل/ نا ُكلَّ شا (، وهو سبحانه وتعاىل يصنع ما يشاء 88قال سبحانه وتعاىل: )ُصْنعا اّللَِّ الَِّذي أاتْ قا
لَّى هللُا عالاْيِه وآله وصاِنٌع ما شاء كما جاء يف احل : قاالا النَّيبُّ صا ديث عاْن أايب ُهرايْ راةا رضي هللا عنه، قاالا

ْعزِْم يف الدُّ  ، لِي ا ْيِن ِإْن ِشْئتا ، اللُهمَّ اْرمحا دُُكْم: اللُهمَّ اْغِفْر يل ِإْن ِشْئتا : )الا ي اُقولانَّ أاحا لَّما سا عااِء، فاِإنَّ هللاا وا
اءا، ا شا اِنٌع ما نع منقسم.118الا ُمْكرِها لاُه( صا مَّ هللا تعاىل ابسم )الصانع( ألنه الصُّ  ، ولكن مل ُيسا

ما أطلق على هللا سبحانه وتعاىل على سبيل اْلزاء والعدل واملقابلة؛ )ما جيوز إطالقه يف حال دون / 5
  حال(:

(، فال 11مني منتقمون( )السجدة/ومن ذلك املنتقم، جاء يف القرآن الكرمي مقيدًا ابجملرمني: )إانَّ من اجملر 
يصح اطالق )املنتقم( والصواب اطالقه مقيداً: )املنتقم من اجملرمني(. إذ أن االنتقام من أفعاله اليت مل يثبت 
له منها اسم. ونقول أنه يف اللغة اليت ورد هبا القرآن ِبعىن اْلزاء والقصاص، فال يعم معىن الظلم كما 

 يستعمله الناس.
اِدُعُهْم( )النساء/وكذلك )خاد  (، 221ع املنافقني(، من قوله تعاىل: )ِإنَّ اْلُمنااِفِقنيا خُيااِدُعونا اّللها واُهوا خا

ْيداً()الطارق/ كائد للكافرين(و) ْيدًا۞ واأاِكيُد كا (، وقوله تعاىل: 21و25من قوله تعاىل: )ِإن َُّهْم ياِكيُدونا كا
ِتنٌي( ْيِدي ما ُْم ِإنَّ كا  (. 283)األعراف/)واأُْمِلي هلا

                                      
حتقيق علي بن حممد العمران، ، ه (052)املتوىفبدائع الفوائد/ العالمة حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اْلوزية  110

 األشقر، سليمان عمر الدكتور/ وصفاته هللا أمساء: مأمور غي وأنظر. 182/ 2 ،ھ2215دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 
 .212 – 213 ص م،1003 - ه2212 السادسة، الطبعة األردن، النفائس، دار

/   - 28يحه/  رواه اإلمام مسلم يف صح 118 عااِء واالا ي اُقْل ِإْن ِشْئتا ُب اْلعاْزِم اِبلدُّ اِر/  ابا ْوباِة واااِلْسِتْغفا عااِء واالت َّ  .1101كتاب الذهِْكِر واالدُّ
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واالسم املقيد يطلق على هللا سبحانه وتعاىل كما ورد )مقيدا(، وال جيوز أن يشتق هلل تعاىل منه اسم )أي حبذف 
 التقييد(. 

فكل ما ذكره هللا تعاىل عن نفسه من اسم متعلقًا أو مقيداً بشيء، أو مقرتانً ِبقابله حبيث يوهم ذكره بدونه نقصاً 
 111 تعاىل جمرداً دون ذكر متعلقه. مل جيز إطالقه عليه

 
 تقييد اَلسم املطلق

 
ِسيًبا()النساء/ ْيٍء حا انا عالاى ُكلِه شا ى اِبّللَِّ 81االسم املطلق قد أيِت مقيدا، قال سبحانه وتعاىل: )ِإنَّ اّللَّا كا فا (، و)واكا

ِسيًبا()األحزاب/  نية فإنه اسم مقيد.(، ففي اْلية األوىل اسم )احلسيب( اسم مطلق، أما يف الثا31حا
 فاالسم املطلق لو قُيد ال َيتمل نقصا، أبي وجه من الوجوه، أما االسم املقيد لو أطلق فإنه يوهم نقصاً.

  

                                      
خمتصر األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية، أبو حممد عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد انظر غي مأمور:  111

، وأمساء هللا وصفاته/ الدكتور عمر 12-13م، ص  2110 -ه   2228ه (، الطبعة الثانية عشر، 2211حملسن السلمان )املتوىف ا
 .211 – 212م، ص 1003 -ه 2212سليمان األشقر، دار النفائس، األردن، الطبعة السادسة، 
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 تفتيب أمساء هللا سبحانه عتلاىل

 )إحصاء اَلمساء احلسىن من القفان الكفم(
 

 قلت:
 :100سم شيخ االسالم احصائه لألمساء احلسىن على أقساموقد ق

 .أمساء األلوهية والربوبية وامللك/ 2
 / أمساء الفعل العامة.1
 / أمساء الفعل اخلاصة.3
 / أمساء اخللق.2
 أمساء الوحدانية وحنو ذلك من األمساء اْلامعة للتنزيه والتحميد./ 5
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 :271أمساء األلوهية عالفبوبية عامللك أكثف من أن حتصى

(، )ِإهَلََك َعِإَلَه 3(، )ِإَلِه النياِس()سورة الناس 163كثف ما عقع مضافا، كقوله: )َعِإهَل ك ْم()سورة البقفة إله: أ
(، أع منكورا 38)ِإىَل ِإَلِه م وَسى()سورة القصص  (،133آاَبِيَك ِإبْ َفاِهيَم َعِإمْسَاِعيَل َعِإْسَحاَق()سورة البقفة 

(، كقوله: )َعه َو اليِذي يف السيَماِء ِإَلٌه َعيف 163هَل ك ْم ِإَلٌه َعاِحٌد()سورة البقفة موصوفا ابلوحدانية، كقوله: )َعإِ 
 (.84اأْلَْرِض ِإَلٌه()سورة الئخف  

 :101قلت 
 / ِإَلِه النياس1
 / ِإَله ِإبْ َفاِهيَم َعِإمْسَاِعيَل َعِإْسَحاقَ 2

                                      
 قلت: هذا التقسيم كما جاء يف اصل الكتاب. 100
  اء هللا إىل قوله يف القرآن من خطه رمحه هللا، وكذلك قوله أمساء األلوهية إخل، وكذلك قوله أمساء الوحدانية إخل. وهذا العنوان ترتيب أمس 102
 قلت: تسلسل ذكر االمساء حسب تسلسل اْلَيت اليت ذكرها شيخ االسالم يف النص. 101
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 / ِإَلِه م وَسى3
 / ِإَله4

 وجاء مقيدا ابإلضافة؛ كما بني ذلك شيخ االسالم. : من االمساء املطلقة،اإلله
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
(، على قو ، عيف قو  أيب بكف: )مل خيفج 10)ََل عَ ْفق  ب وَن يف م ْؤِمنث ِإَلا َعََل ِذميًة()سورة التوبة  اإل  : كقوله:

 علين من إَله أع من هللا. من إ (،
 قلت: 
 */ اإل 

 ليس من االمساء احلسىن لعدم ثبوت النص. ( أو )ِإْيل(:)اإللُّ 
ُروا عالاْيُكْم .103وقول الصحايب يف ابب االمساء يعد من ابب االخبار، وال يعد توقيفا ِإْن ياْظها ْيفا وا وقوله تعاىل: )كا

أتاْىبا قُ ُلو  وااِهِهْم وا ًة يُ ْرُضوناُكْم أبِاف ْ ()التوبة/الا ي اْرقُ ُبوا ِفيُكْم ِإالًّ واالا ِذمَّ  (.8بُ ُهْم واأاْكث اُرُهْم فااِسُقونا
( اسم هللا ابلعربانية. واستأنسوا هلذا ببعض القراءات الشاذة: )ال يرقبوا فيكم ِإْياًل وال  )قال بعض العلماء: )اإللُّ

ئيل: عبد هللا. ( واإليل من أمساء هللا ابلعربية. فجربائيل معناه: عبد هللا، وإسرافيل: عبد هللا، وإسرا8ذمة( )التوبة/
( تطلق على هللا، ومعروٌف يف قصة أيب بكر الصديق رضي  وهذا القول قال به مجاعة من العلماء، أن )اإليل واإلله
عي أنه ينزل عليه. فقرأوا عليه  اب وقال هلم: اقرؤوا علي مما يده هللا عنه أنه ملا جاءه قوم من أصحاب مسيلمة الكذَّ

اٍت مسيلمة  (شيئًا ِمْن تُ رَّها اب، فقال: )أنتم تعلمون أن هذا مل خيرج من إله ، أن هذا كالم مل يصدر من 102الكذَّ

                                      
يف وجود بعض الصحابة ومل خيالفه أحٌد، فهذا نطمئن  قلت: قال الشيخ االلباين: )ال بد من التفصيل: قول الصحايب إذا كان قالاه 103

 إليه، وحنتج به. أما إذا مل تكن مثل هذه القرينة، مث مل يكن هناك يف النص من الكتاب أو السنة ما خياِلُفه، فنحن نطمئن إليه 
حممد انصر الدين الشيخ األلباين/ دروس  . الشيخأيضاً؛ ولكننا ال نستطيع أن ننزله منزلة الكتاب والسنة، إال إذا كان معه انس آخرون(

 .http://www.islamweb.net، 25صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية، الدرس/
ْفِسُي الباِسْيطقلت: قال حمقق  102 أ، والربهان للحويف  81/ 1، والثعليب 85/ 20مل أهتد إىل قائله، وهو بال نسبة يف تفسي الطربي: )الت َّ
 بن حممد اإلمام جبامعة دكتوراه رسالة( 25) يف حتقيقه أصل الواحدي،/البسيط التفسي ،ھ(. إ20/ 1والدر املصون ب،  225/ 22

ام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة اإلم جامعة - العلمي البحث عمادة وتنسيقه، بسبكه اْلامعة من علمية ْلنة قامت مث سعود،
 .20/300ه  ،  2230األوىل، 
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هللا. وعلى هذا القول فاملراد: إن يظهروا عليكم ويغلبوكم ال يراقبوا فيكم هللا، وال يراعوا فيكم هللا، وال العهود. هذا 
 105قال به قوم(. 

، وهذا وقال الزجاج: )قيل: اإلل: القرابة، وقيل: اإِلل: احل لف، وقيل: اإِلل: العْهُد، وقيل: اإلل اسم من أامساِء اّللَّ
عندان ليس ابلوجه ألن أمساءا اّللَّ جلَّ وعز معروفة معلومة كما مسعات يف القرآن وتُِلياْت يف األخبار قال هللا جلَّ 

ْسىنا فااْدُعوُه هِباا(. فالداعي يقول: َي ّللَِِّ اأْلامْسااُء احلُْ : )وا ْع:  وعزَّ ، َي ْمؤِمن، َيا مهيامن. ومل ياْسما ، َي رمحن، َي ربُّ اّللَّ
 )َي إلُّ يف الدعاِء(.

ة، ومن ذلك: إُذن  دا ا حمدَّ ( عندي على ما ُتوحيه اللغة حتديد الشيِء فمن ذلك: اإللَُّة: احلربة، ألهنَّ وحقيقة )اإلله
ة.  دا  ُمؤلَّلة، إذا كانت حمدَّ

ُهما ِإلٌّ فمعناه واألل خُيراُج يف مجيع ما ُفسِ  ن ا را من العْهِد واْلوار على هذا، وكذلك القراباة، فِإذا قلت يف العهد ب اي ْ
.    هإ 101جواز َياد اإلنسان، وإذا قُ ْلتاُه يف القرابة فتأِويله القراباة الدانِية اليت حتادُّ اإلنسانا

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 الفب: مل عقع إَل مضافا: 
 إضافة عامة،  إما -

o  ،كقوله: )رب اللاملني( يف أكثف من عشفعن موضلا 
o  نَ ه َما()سورة الشلفاء  (، 24عقوله: )َربُّ السيَماَعاِ  َعاأْلَْرِض َعَما بَ ي ْ
o  (، 28)َربُّ اْلَمْشِفِق َعاْلَمْغِفِب()سورة الشلفاء 
o  (، 26)رَبُّك ْم َعَربُّ آاَبِيك م  اأْلَعيِلنَي()سورة الشلفاء 
o (  نَ ه َما َعَربُّ اْلَمَشاِرِق()سورة الصافا  (، 5َربُّ السيَماَعاِ  َعاأْلَْرِض َعَما بَ ي ْ

                                      
ْفِسِي/ حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اْلكين الشنقيطر: قلت: انظ 105 ْنِقيِطيِه يف الت َّ ي العاْذُب النَِّمُي ِمْن جماااِلِس الشَّ

ة ه (، حتقيق خالد بن عثمان السبت، إشراف بكر بن عبد هللا أبو زيد، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، مكة املكرمة، الطبع2313)املتوىف
. واملنتقى من منهاج االعتدال/احلافظ الذهيب، حتقيق حمب الدين اخلطيب، وقف ملؤسسة الراجحي اخليية، 5/110ه ، 2211الثانية، 
ه (، 520. ومعامل التنزيل يف تفسي القرآن/ أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف183، صه2212

 .1/321ه ، 2210املهدي، دار إحياء الرتاث العريب، بيوت، الطبعة األوىل، حتقيق عبد الرزاق 
ه (، حتقيق عبد اْلليل عبده شليب، 322انظر: معاين القرآن وإعرابه/ إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )املتوىفقلت:  101

 .1/232م، 2188 -ه  2208عامل الكتب، بيوت، الطبعة األوىل 
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o  (، 9)َربُّ اْلَمْشِفِق َعاْلَمْغِفِب ََل ِإَلَه ِإَلي ه َو()سورة املئمل 
o  (،86)َربُّ السيَماَعاِ  السيْبِع َعَربُّ اْلَلْفِش اْلَلِظيِم()سورة املؤمنون  
o  ْ(، 1َفَلِق()سورة الفلق )ِبَفبِّ ال 
o  (، 22)َربِّ اْلَلْفِش()سورة األنبياء 
o  (، 26)َربُّ اْلَلْفِش اْلَلِظيِم()سورة النمل 
o  (.116)َربُّ اْلَلْفِش اْلَكِفِم()سورة املؤمنون 

 عأما إضافة خاصة  -
o :سور 127(، )رَب يَنا()سورة البقفة 1)ِبَفبِّ النياس()سورة الناس  كقوله() ة البقفة (، )َريبِّ

(، ع)رَبِّه()سورة البقفة 21(، )رَبيك م()سورة البقفة 69(، )َعرَبُّك()سورة القصص 258
 (،5، ع)َرهبِِّم()سورة البقفة 277(110

o   (، عهذا َل عكاد حيصى.122ع)َربِّ م وَسى َعَهار عن()سورة اأَلعفا 
)  (.58)سورة عس ععقع جماملي املضا  يف قوله: )َساَلٌم قَ ْوًَل ِمْن َربّث رَِحيمث

 قلت: 
 / رّب اللاملني5
 / َرّب السيَماَعاِ  َعاأْلَْرض6
 / َرّب اْلَمْشِفِق َعاْلَمْغِفب7
 / َرّب آاَبِيك م  اأْلَعيِلني8
 / َرّب اْلَمَشاِرق9

 / َرّب السيَماَعاِ  السيْبع10
 / َرّب اْلَلْفِش اْلَلِظيم11
 / َرّب اْلَلْفِش اْلَكِفم12
 َلْفش/ َرّب الْ 13
 / َرّب اْلَفَلق14

                                      
اٍت()سورة البقرة قلت: لع 100 ِلما ى آداُم ِمْن رابِهِه كا لاقَّ  (.30ل الصواب: )ف ات ا
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 / َرّب النياس15
 / رب املؤمنني16
 / َرّب م وَسى َعَهار عن17
 / الفبّ 18

من االمساء املطلقة، وجاء مقرتان بغيه من االمساء، فأمساؤه تعاىل منها ما يطلق عليه مفردا أو مقرتان بغيه. الفب: 
108 

(، وكذا بقية االمساء املقيدة ابإلضافة 28ت – 1: )توجاء االسم مضافا )أي انه مقيد ابإلضافة( كاألمساء يف
 واليت بينها شيخ االسالم يف نصوص اْلَيت: 

 (: رب ابفاهيم عإمساعيل، 127)رَب يَنا()سورة البقفة 
()سورة البقفة   (: رب ابفاهيم، 258)َريبِّ

 (: رب حممد، 69)َعرَبُّك()سورة القصص 
  (: رب الناس،21)رَبيك م()سورة البقفة 
 (: رب آدم، 37ع)رَبِّه()سورة البقفة 
  (: رب املؤمنني،5ع)َرهبِِّم()سورة البقفة 

 وهذه االمساء سوف ال تذكر ضمن التسلسل العام لإلحصاء ألهنا كما قال شيخ االسالم أكثر من أن حتصى. 
 
 

  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
(، عمقفعان 1(، )سورة اُجملة 23ق دُّعس(يف موضلني، )سورة احلشف امللك: عقع مقفعان يف قوله: )اْلَمِلك  الْ 

 (.116(، )سورة املؤمنون 114يف قوله: )اْلَمِلك  احْلَق(يف موضلني، )سورة طه 
 قلت:

 / امللك21

                                      
 القاعدة السابعة عشر.قلت: انظر:  108
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ويف هذا النص جاء مقرتان بغيه. ومل يذكر شيخ االسالم ان االسم قد جاء مقيدا ، من االمساء املطلقةامللك: 
ِلِك النَّاِس()سورة الناس ابإل  (.1ضافة يف القران الكرمي قال تعاىل: )ما

 
فائدة: )وقال أصحاب املعاين امللك النافذ األمر يف ملكه إذ ليس كل مالك ينفذ أمره وتصرفه فيما ميلكه فامللك 

 101من جهته تعاىل(.أعم من املالك وهللا تعاىل مالك املالكني كلهم واملالك إمنا استفادوا التصرف يف أمالكهم 
 

  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 ( 4املالك: عقع مضافا: )َماِلِك عَ ْوِم الدِّعن()سورة الفاحتة 

 قلت:
 / َماِلِك عَ ْوِم الدِّعن20

من االمساء املقيدة ابإلضافة، وقد اشار شيخ االسالم على انه وقع مضافا أي انه مقيد  َماِلِك عَ ْوِم الدِّعن:
 . ضافةابإل
 

  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.26ع)َماِلَك اْلم ْلك()سورة آ  عمفان 

 قلت:
 / مالك امللك21

  من االمساء املقيدة ابإلضافة. مالك امللك:
 

 
ُ

 لك وامللكوت.فائدة: املالك هو املنفرد ِبلكية امل
 

  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.55يف قوله: )ِعْنَد َمِليكث م ْقَتِدر()سورة القمف املليك: عقع مقفعان 

                                      
 .30، ص2102دمشق ،  -تفسي أمساء هللا احلسىن/ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد، حتقيق أمحد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية   101
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 قلت:
 / املليك22

 من االمساء املطلقة.املليك: 
 

لك.
ا

 فائدة: املليك هو املالك العظيم امللك، ويكون ِبعىن امل
 فائدة: 

ُ
زم أن ْلك أو من له ملكية الشيء، وال يلوالفرق بني املالك وامللك واملليك، أن املالك يف اللغة صاحب امل

لك له، فقد يؤثر امللك على املالك وملكيته فيحجر على ملكيته أو ينازعه فيها أو يسلبها منه، أما امللك 
ُ

يكون امل
فهو أعم من املالك ألنه غالب قاهر فوق كل مالك، فامللك مهيمن على امللك وإن مل تكن له امللكية إال بضرب 

واملليك صيغة مبالغة يف إثبات كمال امللكية وامللك معا مع دوامها من القهر ومنع الغي من التصرف فيما ميلكون، 
أزال وأبدا، فاملليك أكثر مبالغة من امللك، وامللك أكثر مبالغة من املالك، قال ابن اْلوزي: )املليك هو املالك 

معا امللكية وبناء فعيل للمبالغة يف الوصف، ويكون املليك ِبعىن امللك(، فاسم هللا املليك يشمل األمرين 
 

ُ
 180لك.وامل

ِة ِمْن ِصفا  قَّ ى ب اْعدا ذاِلكا ِإالَّ النَّظاُر يف اأْلامْسااِء اْلُمْشت ا قا ٍة ِمْثِل فائدة: قال احلافظ العسقالين يف الفتح: )واالا ي اب ْ ٍة وااِحدا
يِّ َعاأْلَْعَلى َعاْلم تَ َلاِ  َعاْلَمِلِك َعاْلَمِليِك َعاْلَماِلِك اْلَقِدعِف َعاْلم ْقَتِدِر َعاْلَقاِدِر َعاْلَغف وِر َعاْلَغفياِر َعاْلَغاِفِف َعاْلَللِ 

ِق َعالشياِكِف َعالشيك وِر َعاْلَلاملِِ َعالْ  الي ْناُع ذاِلكا  َلِليمِ َعاْلَكِفِم َعاأْلَْكَفِم َعاْلَقاِهِف َعاْلَقهياِر َعاخْلَاِلِق َعاخلَْ الا الا ميا ا أاْن يُ قا فاأامَّ
ها  قاْد وا ِمْن عادِه ْت ِفيِه وا ِر لاْيسا ا يازِيُد خِبُُصوِصيٍَّة عالاى اْْلخا ها غاايُ را يف اْْلُْملاِة فاِإنَّ ب اْعضا ا الت َّ اُق عالاى أانَّ ا فاِإنَّ ِفيها قاعا ااِلتهِفا

ناعا مِ  الفيمْحََن الفيِحيمَ  لاْو ما ٍة وا ٍة وااِحدا نْيِ ِمْن ِصفا قَّ ا ُمْشت ا ْوهِنما عا كا ا ياْشرتاُِك ااِلمْسااِن امْسااِن ما ْن عادِه ذاِلكا لالازِما أاْن الا يُ عادَّ ما
ْعىن مثل  ْيُث اْلما ثااًل ِمْن حا جيااِد واااِلْخرتااِع  اخْلَاِلق البارئ اْلم َصوِّرِ ِفيِه ما ْعىنا اإْلِ ْت يف ما راكا لاِو اْشت ا ا وا ْت أِلان َّها ا ُعدَّ ها لاِكن َّ

ْخُلوِق فاِهيا ُمغااِيراٌة ِمْن ِجها  ِر اْلما ٍة ُأْخراى واِهيا أانَّ اخلْااِلقا يُِفيُد اْلُقْدراةا عالاى االجياد والبارئ يُِفيُد اْلُموِجدا ِْلاْوها
ْخُلوقاِة  اِت اْلما وراِة يف تِْلكا الذَّ اِلقا الصُّ وِهرا يُِفيُد خا َها َأمْسَاًء َمَع ََل مَيَْنع  اْلم َغاِعَفَة ملَْ ميَْ  َعِإَذا َكاَن َذِلكَ وااْلُمصا َتِنْع َعدُّ

(. إ ع ر عِدَها  182 ھوااْلِعْلُم ِعْندا اّللَِّ ت اعااىلا
                                      

 نة/ الدكتور حممود عبد الرازق الرضواين.أمساء هللا احلسىن يف الكتاب والس 180
فتح الباري شرح صحيح البخاري/ أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه حممد فؤاد عبد   182

 -دار املعرفة  ،هللا بن ابز الباقي، قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة عبد العزيز بن عبد
 .22/121، 2301بيوت، 
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 أمساء الفلل اللامة: 
( )فَ لياٌ  ِلَما ع فِعد ()سورة الربعج 107)فلا  ملا عفعد(: يف موضلني أع ثالثة )فَ لياٌ  ِلَما ع فِعد ()سورة هود 

16) ، 
 قلت:
 / فَ لياٌ  ِلَما ع فِعد23

 (.الَفليا من االمساء املقيدة، وال يصح اطالقه بقولك: )الَفلياٌ  ِلَما ع فِعد: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
َف عَك نيا فَاِعِلنَي()سورة األنبياء   .(79)َعَسخيْفاَن َمَع َداع َد اُْجَِباَ  ع َسبِّْحَن َعالطيي ْ

 قلت:
 ما سخف / فاعل24

وشيخ االسالم مل يذكر االسم واكتفى )الفاعل(. من االمساء املقيدة، وال يصح اطالقه بقولك: فاعل ما سخف: 
 بذكر اْلية.

 وقد تقدم قول العالمة ابن القيم اْلوزية: 
اعل، كأراد، وشاء، )فإن الفعل أوسع من االسم، وهلذا أطلق هللا على نفسه أفعاال مل يتسم منها أبمساء الف

وأحدث، ومل يسم ابملريد والشائي واحملدث، كما مل يسم نفسه ابلصانع والفاعل واملتقن وغي ذلك من األمساء اليت 
  181أطلق على نفسه، فباب األفعال أوسع من ابب األمساء.

اه: املاكر، من اشتق له من كل فعل امسا، وبلغ أبمسائه زَيدة على األلف، فسم -أقبح خطأ  -وقد أخطأ 
 183واملخادع، والفاتن، والكائد وحنو ذلك.(

                                      
. لذا ال يصح اشتقاق  قلت: ان التوقيف على الوصف والفعل؛ هو توقيف على الوصف والفعل فقط، أي ليس توقيفا على االسم 181

 االسم من الوصف والفعل.
وب بن سعد مشس الدين ابن قيم اْلوزية مدارج السالكني بني منازل إَيك نعبد وإَيك نستعني/ حممد بن أيب بكر بن أي  183

 م.2111-ه  2221بيوت، الطبعة الثالثة،  –ه ( حتقيق حممد املعتصم ابهلل البغدادي، الناشر دار الكتاب العريب 052)املتوىف
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 284أمساء الفلل خاصة:

عذلك عام عمشبهة ابملضا  كقوله: )فَاِلق  احلَْبِّ َعالن يَوى خي ْفِج  احْلَيي ِمَن اْلَميِِّت َعخم ْفِج  اْلَميِِّت ِمَن 
()سورة األَنلام  ْصَباِح َعَجَلَل الليْيَل َسَكًنا()سورة األَنلام  (،95احْلَيِّ (، ع)م وِهن  َكْيِد 96)فَاِلق  اإْلِ

(، ع)رَادُّعه  ِإَلْيِك 1)َجاِعِل اْلَماَلِيَكِة ر س اًل أ عِل َأْجِنَحةث()سورة فاطف  (، ع18اْلَكاِففِعَن()سورة األَْنفا  
 (، فإن هذا ملناه ملىن األفلا  املضارعة؛ لكن لفظه لفظ األمساء.7َعَجاِعل وه  ِمَن اْلم ْفَسِلنَي()سورة القصص 

َتِقم وَن()سورة السجدة 50ع)ِإني َذِلَك َلم ْحِيي اْلَمْوَتى()سورة الفعم  )فَِإميا ، (22(، ع)ِإاني ِمَن اْلم ْجفِِمنَي م ن ْ
َتِقم وَن()سورة الئخف   ه ْم م ن ْ ()سورة املايدة  عم منه:(، عأ41َنْذَهََبي ِبَك َفِإاني ِمن ْ ، (95)َعهللا  َعئِعٌئ ذ ع انِْتَقامث
اِب (، ملناه ملىن األفلا . عكذلك قوله: )َكاِشف وا اْلَلذَ 131)ملَْ َعك ْن رَبَُّك م ْهِلَك اْلق َفى()سورة األَنلام 

 (.15َقِلياًل()سورة الدخان 
َاِدع وَن هللَا َعه َو عملىن أمساء األفلا  ف  اْلم ْنئِِلنَي()سورة 142َخاِدع ه ْم()سورة النساء : كقوله: )خي  (، )َعأَْنَت َخي ْ

َناَها أِبَْعدث َعِإاني َلم وِسل وَن ۞ َعاأْلَْرَض فَ َفْشَناَها فَِنْلَم اْلَماِهد عَن()سورة الذاراي 29املؤمنون   (، )َعالسيَماَء بَ نَ ي ْ
47 - 48.) 

 :185قلت 
 / فَاِلق  احلَْبِّ َعالن يَوى25
 / خم ْفِج  اْلَميِِّت ِمَن احلَْي62

ْصَباح27  / فَاِلق  اإْلِ
 / م وِهن  َكْيِد اْلَكاِففِعن28

                                                                                                                             

= 
 . وانظر غي مأمور: خمتصر الصواعق املرسلة على اْلهمية واملعطلة،1/383

 ه (052بن سعد مشس الدين ابن قيم اْلوزية )املتوىف  مؤلف األصل: حممد بن أيب بكر بن أيوب
 ه (002اختصره: حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن رضوان البعلي مشس الدين، ابن املوصلي )املتوىف 

 .300م، ص1002-ه  2211مصر، الطبعة األوىل  –حتقيق سيد إبراهيم، الناشر دار احلديث، القاهرة 
 ت لتنسيق الرتتيب، فاقتضى التنبيه.قلت: يف االصل )وخاصة(. عدل 182
 قلت: انظر القاعدة الثانية والثالثة والثامنة عشر. 185
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 / َجاِعِل اْلَماَلِيَكِة ر س اًل 29
 / راد موسى30
 / َجاِعل  موسى ِمَن اْلم ْفَسِلني31
 / حم ِْيي اْلَمْوَتى32
 / املنتقم ِمَن اْلم ْجفِِمني33
 / ذ ع انِْتَقامث 34
 ِلَك اْلق َفى/ م هْ 35
 / َكاِشف  اْلَلَذاب36
 / َخادِع  املنافقني37
ف  اْلم ْنئِِلني38  / َخي ْ
 / م وِسع  السماء39
 / َماِهد  اَلرض40

 (، امساء مقيدة.20ت - 15االمساء )ت
ليه )واسم املنتقم ليس من أمساء هللا احلسن الثابتة عن النيب صلى هللا ع قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:

()السجدة/  تاِقُمونا (، وقوله: )ِإنَّ هللاا عازِيٌز 11وسلم وإمنا جاء يف القرآن مقيدًا كقوله تعاىل: )ِإانَّ ِمنا اْلُمْجرِِمنيا ُمن ْ
اٍم()ابراهيم/  .181((20ُذو انِْتقا

 قال الشيخ السعدي: و 
 )فائدة نفيسة: ما ورد يف الكتاب والسنة من أمساء هللا وصفاته أقسام:

ما ورد بلفظ االسم على وجه التسمي به، كالعزيز واحلكيم والغفور وشبه ذلك. فهذا القسم يوصف به منها: 
 الرب، ويسمى به ويشتق له منه فعل، ويثبت له منه مصدر؛ كالعزة واحلكمة واملغفرة.

يشتق له منه  ومنها: ما ورد بلفظ االسم على وجه اإلضافة، فهذا يطلق على هللا بلفظ اإلضافة ولفظ الفعل، وال
اسم، مثل قوله تعاىل: )خيادعون هللا وهو خادعهم( جيوز أن نقول: هللا خادع املنافقني، وخيادع من خدعه، وحنو 

                                      
 .8/11جمموع الفتاوى،   181
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ذلك، وال جيوز أن نعد من أمسائه اخلادع؛ لعدم وروده، وألن إطالق اخلادع َيتمل الذم واملدح، فال جيوز إطالقه 
 يف حق هللا.

فقط، كالكيد واملكر، فهذا ال يطلق على هللا إال بلفظ الفعل، كقوله سبحانه وتعاىل:  ومنها: ما ورد بلفظ الفعل
)إهنم يكيدون كيًدا وأكيد كيًدا( وقوله: )ومكروا ومكر هللا( وال جيوز أن من أمسائه سبحانه الكائد واملاكر، ملا 

يف مقابل خداع أعدائه ومكرهم  تقدم. وإمنا جاز وصف الرب ابخلداع واملكر والكيد يف اْلَيت املشار؛ ألنه
 180 وكيدهم، ومعاملتهم ِبثل ما فعلوا مدح وعدل يستحق عليه املدح والثناء(.

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 أمساء اخللق: 
ف  هللِا()سورة فاطف   (، 3اخلالق: عقع مففدا يف قوله: )َهْل ِمْن َخاِلقث َغي ْ

 قلت:
 / اخلالق41

 مساء املطلقة. وقد جاء مقرتان كما سيأِت قريبا.من اال اخلالق:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.59عيف قوله: )َأَأنْ ت ْم خَتْل ق ونَه  َأْم حَنْن  اخْلَاِلق وَن()سورة الواقلة 

 قلت:
 / خالق البشف42

لاْقنااُكْم ف الاْوالا  ، قالالتقييد الظاهر يف سياق النصمن االمساء املقيدة، وهو من  خالق البشف: تعاىل: )حناُْن خا
()سورة الواقعة  ُْلُقوناُه أاْم حناُْن اخلْااِلُقونا ا َُتُْنونا ۞ أاأانْ ُتْم ختا ُقونا ۞ أاف اراأايْ ُتْم ما دِه  (.51-50ُتصا

ا َُتُْنونا أي ما تقذفونه يف األرحام من النطف، وقر  ئ بفتح التاء من مىن قال البيضاوي يف تفسي اْلية: أاف اراأايْ ُتْم مَّ
. إ ُْلُقوناُه جتعلونه بشراً سوَيً. أاْم حناُْن اخْلاِلُقونا   ھالنطفة ِبعىن أمناها. أاأانْ ُتْم ختا

                                      
التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من املباحث املنيفة/ الشيخ  أبو عبد هللا، عبد الرمحن بن انصر بن عبد انظر غي مأمور:  180

 .28، ص ه 2222ه ( الناشر دار طيبة، الرَيض، الطبعة األوىل، 2301آل سعدي )املتوىف هللا بن انصر بن محد
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( يعين نطفة املين، قال الفراء، يقال أمىن ميين ومىن ميين ِبعىن وقال املاوردي يف تفسي اْلية:  ا َُتُْنونا )أاف اراءايْ ُتم مَّ
 أن خيتلف معنامها فيكون أمىن إذا أنزل عن مجاع ، ومين إذا عن احتالم. واحد. وَيتمل عندي 

 ويف تسمية املين منياً وجهان: 
 أحدمها: إلمنائه وهو إراقته. 

 الثاين: لتقديره ومنه املناء الذي يوزن به فإنه مقدار لذلك فكذلك املين مقدار صحيح لتصوير اخللقة. 
ُْلُقوناُه أاْم حناْ  ( َيتمل وجهني: )ءاأانُتْم ختا  ُن اخلْااِلُقونا

 أحدمها: أي حنن خلقنا من املين املهني بشراً سوَيً، فيكون ذلك خارجاً خمرج اإلمتنان. 
الثاين: أننا خلقنا مما شاهدَتوه من املين بشرًا فنحن على خلق ما غاب من إعادتكم أقدر، فيكون ذلك 

  ھفون، وعلى الوجه الثاين منكرون. إخارجاً خمرج الربهان، ألهنم على الوجه األول معرت 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 288عمضا  إضافة عامة يف قوله: )َخاِلق  ك لِّ َشْيءث(يف ثالثة مواضع 

 (.62(، )سورة غافف 62(، )سورة الئمف 16(، )سورة الفعد 102)سورة األَنلام 
 قلت:
 / َخاِلق  ك لِّ َشْيء43

 من االمساء املقيدة ابإلضافة. ء:َخاِلق  ك لِّ َشيْ 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (. 24)اخْلَاِلق  اْلَباِرئ  اْلم َصوِّر ()سورة احلشف  ععقع مقفعان يف قوله:

 قلت:
 **/  اخلالق

 : من االمساء املطلقة وقد تقدم، ووقع مقرتان بغيه.اخلالق
 

                                      
 قلت: ورد يف اربع مواضع. 188



188 
 

 :قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا 
ق  اْلَلِليم ()سورة احلجف  الي  (.81(، )سورة عس 86عقوله: )اخلَْ

 قلت:
 / اخلالق44

 من االمساء املطلقة. اخلالق:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (. 125)سورة الصافا  ، (14عمفضال يف قوله: )َأْحَسن  اخْلَاِلِقنَي()سورة املؤمنون 

 قلت:
 / أحسن اخلالقني45

 من االمساء املقيدة بصيغة التفضيل.خلالقني: أحسن ا
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 الفاطف: مل عقع إَل مضافا يف قوله: )فَاِطِف السيَماَعاِ  َعاأْلَْرِض(يف حنو ستة مواضع:

 (،46)سورة الئمف  ،(1)سورة فاطف ، (10(، )سورة ِإبفاهيم 101(، )سورة عوسف 14)سورة األَنلام 
 (.11)سورة الشورى 

 قلت:
 / فاطف السماعا  عاألرض 46

 : من االمساء املقيدة ابإلضافة.فاطف السماعا  عاألرض
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 24)اْلَباِرئ ()سورة احلشف  البارئ: جاء مففدا يف قوله:

 قلت:
 / اْلَباِرئ47 
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  من االمساء املطلقة. البارئ:
 

 سالم ابن تيمية رمحه هللا:قا  شيخ اَل
 (.54عمضافا يف قوله: )فَ ت وب وا ِإىَل اَبرِِيك ْم()سورة البقفة 

 قلت:
 / ابرئ قوم موسى48

 : من االمساء املقيدة ابإلضافة.ابرئ قوم موسى
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 / اْلم َصوِّر49

 (.24وِّر ()سورة احلشف املصور: جاء مففدا يف قوله: )اْلَباِرئ  اْلم صَ 
 قلت:

 : من االمساء املطلقة.اْلم َصوِّر
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
البدعع: مل عقع إَل مضافا يف قوله: )بدعع السماعا  عاألرض( يف موضلني )َبِدعع  السيَماَعاِ  َعاأْلَْرِض()سورة 

عأن امللىن  289ما. عمن زعم أنه خفض عجلله من(، بدعع: أي مبدعه101(، )سورة األَنلام 117البقفة 
 بدعلة مسواته عأرضه فقد أخطأ.

 قلت:
 / َبِدعع  السيَماَعاِ  َعاأْلَْرضِ 50

 .: من االمساء املقيدة ابإلضافةبدعع السماعا  عاألرض
 

                                      
، ويف تفسي البيضاوي: وقرئ بديع جمرورا على البدل من الضمي يف قوله: )له( وبديع منصواب 102كلمة مطموسة يف التصوير ص  181

 على املدح.
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ِة اْلَمِتني ()سورة الذاراي  الفزاق: عقع مففدا يف قوله: )ِإني هللَا ه َو الفيزيا  (.58ق  ذ ع اْلق وي

  قلت:
 / الفيزياق51

 : من االمساء املطلقة. الفيزياق
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 يف قوله: )خري الفازقني( يف مخسة مواضع. 290 مفضالع 

ف  الفيازِِقنَي()سورة احلج (، )َعِإني هللَا هَل  114)َعأَْنَت َخري  الفيازِِقنَي()سورة املايدة  ف  58َو َخي ْ (، )َعه َو َخي ْ
ف  الفيازِِقنَي()سورة سبأ 72الفيازِِقنَي()سورة املؤمنون  ف  الفيازِِقنَي()سورة اُجملة 39(، )َعه َو َخي ْ (، )َعهللا  َخي ْ

11.) 
 قلت:
ف  الفيازِِقني 52  / َخي ْ

ف  الفيازِِقني  : من االمساء املقيدة.َخي ْ
 
 ا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:ق

 (.9اُجامع: جاء مضافا يف قوله: )َجاِمع  النياِس لِيَ ْومث ََل رَْعَب ِفيِه()سورة آ  عمفان 
 قلت:

 / َجاِمع  النياس 53 
 : من االمساء املقيدة ابإلضافة.َجاِمع  النياس

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

يًلا()سورة النساء عيف قوله: )ِإني هللاَ   (.140 َجاِمع  اْلم َناِفِقنَي َعاْلَكاِففِعَن يف َجَهنيَم مجَِ
                                      

 «.ومفضال»بياض ولعله  110
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 قلت:
 / َجاِمع  اْلم َناِفِقنَي َعاْلَكاِففِعن54

 : من االمساء املقيدة ابإلضافة.َجاِمع  اْلم َناِفِقنَي َعاْلَكاِففِعن
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.146َجَئعْ َناه ْم بِبَ ْغِيِهْم َعِإاني َلَصاِدق وَن()سورة األَنلام  الصادق: )َذِلكَ 

  قلت:
 / الصادق يف خربه55

 : من االمساء املقيدة.الصادق يف خربه
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ل و َعَلْيِهْم آاَيتَِنا َعَلكِ  (، )َأْمًفا ِمْن 45نيا ك نيا م ْفِسِلنَي()سورة القصص املفسل: )َعَما ك ْنَت ََثِعاًي يف َأْهِل َمْدَعَن تَ ت ْ

 ،ألن اإلرسا  عاإلمداد َل بد فيه من عاسطة علكثفة ملانيه.291( 5ِعْنِداَن ِإاني ك نيا م ْفِسِلنَي()سورة الدخان 
 قلت:
 / مفسل الفسل56

 : من االمساء املقيدة ابإلضافة.مفسل الفسل
 

 هللا: قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه
َلةث م َبارََكةث ِإاني ك نيا م ْنِذرِعَن()سورة الدخان   (.3املنذر: )ِإاني أَنْ َئْلَناه  يف لَي ْ

  قلت:
 /  م ْنِذِر الناس57

 : من االمساء املقيدة ابإلضافة.منذر الناس

                                      
كلمات غي مقروءة يف املصور ولعلها تشي إىل ضمي اْلمع وأنه مل أيت بلفظ املفرد كما تدل عليه العبارة بعدها وأنه نظي )إان( و   112

 )حنن( من بعض الوجوه، وهللا أعلم.
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.23سورة احلشف املؤمن: يف قوله: )اْلم ْؤِمن  اْلم َهْيِمن ()

 قلت:
 / اْلم ْؤِمن58

 : من االمساء املطلقة. اْلم ْؤِمن
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
َتِلنَي()سورة املؤمنون   (.30املبتلي: يف قوله: )ِإني يف َذِلَك آَلاَي ث َعِإْن ك نيا َلم ب ْ

 قلت:
 / مبتلي اللباد59

 إلضافة.: من االمساء املقيدة ابمبتلي اللباد
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.79)َأْم أَبْ َفم وا َأْمًفا فَِإاني م رْبِم وَن()سورة الئخف   املربم: يف قوله:

 قلت:
 مف/ مربم األ60
 : من االمساء املقيدة.األمف مربم
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
َف هللِا أَب ْ   (.114َتِغي َحَكًما()سورة األَنلام احلكم: يف قوله: )َأفَ َغي ْ

 قلت:
 */ احلكم
 : ليس من االمساء احلسىن الثابتة يف القران الكرمي، لكنه ثبت يف السنة النبوية:احلكم
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 111)إن هللا هو: احلكم وإليه احلكم(.
( ِفيهِ 222سورة األانعام قال البغوي يف تفسيه/  را اّللَِّ لَّ: )أاف اغاي ْ را  : ق اْولُُه عازَّ واجا ُد أاف اغاي ْ ُْم َيا حُمامَّ اٌر، أاْي: ُقْل هلا ِإْضما

لَّى انُوا ي اُقوُلونا لِلنَّيبِه صا ذاِلكا أان َُّهْم كا ناُكْم، وا ب اي ْ ماً، قااِضًيا ب اْييِن وا كا ، أابْ تاِغي، أاْطُلُب حا ناا  اّللَِّ ن ا : اْجعاْل ب اي ْ لَّما سا اّللَُّ عالاْيِه وا
اب اهُ  ًما فاأاجا كا ناكا حا ب اي ْ ، وا ن اْهُيُه، ي اْعيِن: اْلُقْرآنا ًنا ِفيِه أاْمرُُه وا ي َّ اًل، ُمب ا صَّ : ْم ِبِه، واُهوا الَِّذي أانْ زالا ِإلاْيُكُم اْلِكتابا ُمفا ِقيلا وا

() سورة اْلُفْرقاانا  كا : )لِنُ ث ابِهتا ِبِه ُفؤادا ا قاالا ما اًل أاْي مخاًْسا مخاًْسا وعشرا عشرا كا صَّ ، (، واالَِّذينا آ31ُمفا ت اْيناُهُم اْلِكتابا
ِقيلا: ُهْم ُمْؤِمُنو أاْهلِ  يلا، وا جنِْ ْورااةا وااإْلِ نااُهُم الت َّ اراى الَِّذينا آت اي ْ ُهوِد واالنَّصا اءا اْلي ا قاالا عاطااٌء: ُهْم ي اْعيِن: ُعلاما  اْلِكتااِب، وا

، وااْلُمراادُ  لَّما سا لَّى اّللَُّ عالاْيِه وا اِب النَّيبِه صا زٌَّل، ق اراأا اْبُن  رؤوس أاْصحا اِبْلِكتااِب ُهوا اْلُقْرآُن، ي اْعلاُمونا أانَُّه، يعين: القرآن ُمن ا
ُرونا  ق اراأا اْْلخا رهِقاًة، وا فا ْنزِيِل أِلانَُّه أُْنزِلا جُنُوًما ُمت ا زٌَّل، اِبلتَّْشِديِد ِمنا الت َّ ْفٌص: ُمن ا ْولِ  عااِمٍر واحا نْ زااِل ِلقا ِه اِبلتَّْخِفيِف ِمنا اإْلِ

، ِمْن رابِهكا اِبحلْاقِه فاال : واُهوا الَِّذي أانْ زالا ِإلاْيُكُم اْلِكتابا .  ت اعااىلا نيا أان َُّهْم ي اْعلاُمونا ذاِلكا اكِه ، ِمنا الشَّ ِينا تاُكونانَّ ِمنا اْلُمْمرتا
  ھإ

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
عمقفعان ابخلبري: )احلكيم اخلبري( يف  293ضلا: )اللئعئ احلكيم( احلكيم: مقفعان ابللئعئ يف أكثف من أربلني مو 

(، عمقفعان ابلللم: )اللليم احلكيم( يف قفعب 73ع18حنو أربلة مواضع؛ )َعه َو احْلَِكيم  اخْلَِبري ()سورة األَنلام 
 عابحلميد يف قوله: )َحِكيمث ، 295ع: )احلكيم اللليم( يف حنو من سبلة مواضع  294من ثالثني موضلا 
يدث()سورة فصلت  (، عابلللي يف قوله: 10(، عابلتواب يف قوله: )َعَأني هللَا تَ وياٌب َحِكيٌم()سورة النور 42محَِ

( بلد قوله: )عما كان لبشف( اآلعة، عابلواسع يف قوله: )َعِإْن عَ تَ َففيقَا ع  ْغِن 51)ِإنيه  َعِليٌّ َحِكيٌم()سورة الشورى 
 (.130عََكاَن هللا  َعاِسًلا َحِكيًما()سورة النساء  هللا  ك الا ِمْن َسَلِتهِ 

 قلت:
 احْلَِكيم /61

                                      
: 2825وزَيدته/ وصححه الشيخ األلباين، وقال الشيخ األلباين يف اْلامع الصغي 822رواه االمام البخاري يف االدب املفرد/ 111

 ٳھ)صحيح(، ورواه ابو داود والنسائي واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه عن هانئ بن يزيد. 
 (.211موضعا أوهلا يف )سورة البقرة  20يف  113
 (.31بل أربعة وثالثون منها يف )سورة البقرة  112

= 
 (.30سبعة مواضع فقط منها يف )سورة الذارَيت  115
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 : من االمساء املطلقة. وقد جاء مقروان بغيه من االمساء احلسىن كما بني ذلك شيخ االسالم.احْلَِكيم
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
(، )أَلَْيَس هللا  أبَِْحَكِم 45َأْحَكم  احْلَاِكِمنَي()سورة هود احلاكم: مل جي  إَل بصيغة التفضيل يف قوله: )َعَأْنَت 

 ( يف موضلني.8احْلَاِكِمنَي()سورة التني 
  قلت:
 / أحكم احلاكمني62

 : من االمساء املقيدة بصيغة التفضيل، كما بني ذلك شيخ االسالم.أحكم احلاكمني
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ف  احْلَاِكِمنَي()سورة اأَلعفا  ع: )خري احلاكمني (، 109(، )سورة عونس 87( يف ثالثة مواضع: )َعه َو َخي ْ

 (.80)سورة عوسف 
 قلت:
 / خري احلاكمني63

 : من االمساء املقيدة بصيغة التفضيل.خري احلاكمني
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ف  اْلَفاِصلِ   (.57نَي()سورة األَنلام الفاصل: كذلك يف قوله: )َعه َو َخي ْ

 قلت:
 / خري الفاصلني64

 : من االمساء املقيدة بصيغة التفضيل.خري الفاصلني
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.26الفتاح: جاء مقفعان يف قوله: )َعه َو اْلَفتياح  اْلَلِليم ()سورة سبأ 
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 قلت:
 / اْلَفتياح65

 .: من االمساء املطلقةاْلَفتياح
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ف  اْلَفاحِتِنَي()سورة اأَلعفا    (.89عمفضال يف قوله: )َعأَْنَت َخي ْ

 قلت:
ف  اْلَفاحِتِني66  / َخي ْ

ف  اْلَفاحِتِني:   من االمساء املقيدة بصيغة التفضيل.َخي ْ
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
()سورة احلج  اهلادي: جاء مقيدا يف قوله:  (، 54)َعِإني هللَا هَلَاِد اليِذعَن آَمن وا ِإىَل ِصَفاطث م ْسَتِقيمث

  قلت:
 / هادي املؤمنني67

 كما بني ذلك شيخ االسالم.، من االمساء املقيدةهادي املؤمنني: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، عليس بشيء بل املفاد النيب الداعي املبني.7عد )َعِلك لِّ قَ ْومث َهادث()سورة الف  :عقد قيل يف قوله

قاالا قلت:  . وا اٍد( أاْي: ِلُكلِه ق اْوٍم نايبٌّ ياْدُعوُهْم ِإىلا اّللَِّ ت اعااىلا ِلُكِل ق اْوٍم ها ْليبُّ: دااٍع قال البغوي يف تفسيه لآلية: )وا اْلكا
قاالا  لاِة. وا الا ، ي اُقوُل: ِإمنَّاا أاْنتا ُمْنِذٌر واأاْنتا  ياْدُعوُهْم ِإىلا احلْاقِه أاْو ِإىلا الضَّ لَّما سا لَّى اّللَُّ عالاْيِه وا ٌد صا ُة: اهْلااِدي حُمامَّ ِعْكرِما

. إ ُ ت اعااىلا : اهْلااِدي ُهوا اّللَّ ْيٍ ِعيُد ْبُن ُجب ا قاالا سا اٍع. وا اٍد ِلُكلِه ق اْوٍم، أاْي: دا   ھها
د بينت معىن اهلداية وأنه اإلمام املتبع الذي يقدم القوم. فإذا كان وساق الطربي األقوال يف تفسيه مث قال: )وق

ذلك كذلك، فجائز أن يكون هو هللا الذي يهدي خلقه، ويتبع خلقه هداه، وأيَتون أبمره وهنيه. وجائز أن يكون 
ابه. وجائز أن نيب هللا الذي أتم به أمته. وجائز أن يكون إماما من األئمة يؤم به، ويتبع منهاجه وطريقته أصح
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يكون داعيا من الدعاة إىل خي أو شر. وإن كان ذلك كذلك، فال قول أوىل يف ذلك ابلصواب من أن يقال كما 
 قال جل ثناؤه: إن حممدا هو املنذر من أرسل إليه ابإلنذار، وإن لكل قوم هادَي يهديهم فيتبعونه وأيَتون به(.

 
  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

(، عجاء 147(، )َشاِكًفا َعِليًما()سورة النساء 158كور: جاء مقفعان ابللليم: )َشاِكٌف َعِليٌم()سورة البقفة الش
(، )َلَغف وٌر 23(، )سورة الشورى  30: )َغف وٌر َشك وٌر()سورة فاطف  296مقفعان ابلغفور يف موضلني أع ثالثة 

الللم ابلشكف؛ ألن الللم حييط بتفاصيل األعما ،  (، عهذا من سلة الكفم؛ فإنه قفن34َشك وٌر()سورة فاطف 
)َشك وٌر  عقفن ابملغففة الشكور ليبني أن املسيء مع أنه عغفف له عضاعف له احلسنا ، عابحلليم يف قوله:

 (.17َحِليٌم()سورة التغابن 
 قلت:
 / الَشك ور68

 م.: من االمساء املطلقة، وقد جاء مقرتان كما بني ذلك شيخ االسالالَشك ور
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
()سورة هود  ق وصث َف َمن ْ  (.109املويف: جاء مقيدا يف قوله: )َلم َوفُّوه ْم َنِصيبَ ه ْم َغي ْ

 قلت:
 ما ععد / املويف69
 من االمساء املقيدة، كما بني ذلك شيخ االسالم.ما ععد:  املويف

  

                                      
 (.13(، )سورة الشورى 32(، )سورة فاطر 30ة فاطر ثالثة فقط )سور  111
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 297الوحدانية عحنو ذلك من األمساء اُجاملة للتنئعه عالتحميد أمساء 

 (.1األحد: )ق ْل ه َو هللا  َأَحٌد()سورة اإِلخاَلص 
  قلت:
 / اأَلَحد70

 : من االمساء املطلقة.اأَلَحد
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 ، 298ضع يف حنو مخسة مواِإَلٌه َعاِحٌد(الواحد: عقع مقفعان صفة يف قوله: )

 (، 4عمففدا خربا يف ملىن املقفعن يف قوله: )ِإني ِإهَلَك ْم َلَواِحٌد()سورة الصافا  
 .299(65)اْلَواِحد  اْلَقهيار ()سورة ص عمقفعان ابلقهار يف قوله: 

 قلت:
 الَواِحد/ 71

 املطلقة، ومقرتان كما بينه شيخ االسالم.: من االمساء الَواِحد
 

                                      
قلت: صفات هللا تعاىل فيها مثبت ومنفي، أما أمسائه سبحانه وتعاىل فكلها مثبتة، لكن منها ما يدل على معىن اجيايب )مدلوهلا  110

 )القدوس، السالم(. منفي(: ومنها ما يدل على معىن منفي )مدلوهلا)هللا، احلق، السميع، البصي، اخلاالق، الرازق(،  اجيايب(:
فائدة: السلب والنفي يف اللغة بينهما فرق من جهة املعىن، وذلك أن السلب يطلق على أخذ الشيء ونزعه بقهر أو خلسة، عكس النفي 

لسلبية، أن هناك من فإنه مطلق التنحية والرد واإلبعاد، هلذا كان التعبي ابلصفات املنفية اسلم من جهة املعىن، ملا قد يفهم من التعبي اب
النفي يف ابب صفات هللا عز وجل/ األستاذ سلب هللا عز وجل هذه الصفات، وهو ملحظ مهم جدا من جهة املعىن. وأنظر غي مأمور: 

    .200ص ،ھ2211أيب حممد أرزوقي بن حممد سعيداين، الناشر دار املنهاج، الرَيض، الطبعة األوىل، 
 (.213البقرة اْلية  يف عشرة مواضع منها يف )سورة 118

ُُكْم ِإلاٌه وااِحٌد الا ِإلاها ِإالَّ ُهوا الرَّمْحاُن الرَِّحيُم() ِإهلا  (.213قلت: بل احد عشر وهي: سورة البقرة/ )وا
(، 220(، )سورة الكهف 52و 11(، )سورة النحل 51(، )سورة ِإبراهيم 21(، )سورة األانعام 03(، )سورة املائدة 202)سورة النساء 

 (.1(، )سورة فصلت 32(، )سورة احلج 208رة األنبياء )سو 
(،  )سورة  2(، )سورة الزمر15(، )سورة  ص 28(، )سورة  إبراهيم 21(، )سورة  الرعد 31قلت: يف ستة مواضع: )سورة يوسف  111

 (.21غافر 
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 ية رمحه هللا:قا  شيخ اَلسالم ابن تيم
 عأما الوحد: فقط غلط من أدخله يف أمساء هللا.

 قلت:
 الوحد والوحيد ليست من االمساء احلسىن لعدم ثبوت النص من الكتاب والسنة.

تِه، ويُ ث اينه وجيُْ  ًة. وذلك على ِحدا ُد ِحدا ْيُء َيِا دا الشَّ ْشيٍء، وكذلك الواِحْيُد. وواحا رُِد من كلِه ا فا ُن ْ
ُد: امل ُع، وعلى )الواحا ما

ْوِحْيُد: اإلمياُن ابهللِ  ًة، وواِحدا ِمثْ ُله. والت َّ ًة وواْحدا ادا ُة: اإلْنِفراُد، واُحدا ي اْوُحُد واحا لَّ(. واْحِده كذلك. والواْحدا  300عزَّ وجا
دُ  الاِم: الواحا : أْصُلُه يف الكا ُد: قاالا الناْحِوي ُّْونا ُد ف اُهوا  و)األحا ُسنا  ويُقاُل: واُحدا الشيُء ي اْوحا اُل: حا ا يُ قا ما ٌد. كا واحا

 
ُ

ِد أن الواحد ُهوا امل ْرُق ب انْيا الوااِحِد، وااألحا ُلوا عاِن الوااِو اهلامزاةا. واالفا ن. مُث أْبدا سا اِت ال الشيُء َياُْسُن ف اُهوا حا رُِد ابلذَّ فا ن ْ
ٌد ولذا  ارُِكُه ِفْيِه أحا غىنا الا ُيشا

ا
ُه آخر، واألحد: هو املنفرد اِبمل ُد يضامُّ عرِفاِة ُهوا أحا

ا
نااِهي يف العْلِم وامل ِلكا قيل لِْلُمت ا

يِن.  دا  األحا
ُد يا  ُد. واألحا تاُح ِبِه العادا قاْد يُ ْفت ا م: أن الوااِحدا يف ِجْنس املْعُدْوِد، وا عااين الكالا ِقاِن ِبِه يف ما مما ي اْفرتا ُد. وا عاُه العادا ِطُع ما نقا

الا  دا ياصُلُح يف الكا ٌد. وإنَّ األحا ْوِم أحا ِتين ِمنا القا ْوِضع اإلثبااِت. ت اُقْوُل: ملْا أيا ْوِضِع اُْلُحوِد. واالوااِحُد يف ما ِم يف ما
ٌد. اءين ِمْنهم أحا ال: جا ُهم وااِحٌد. واالا يُ قا اءاين ِمن ْ  وجا

اِبِه، ا رُِد عاْن أْصحا ُف ِبِه، يف غااِلِب الُعْرِف، املنفا اناُه فاأما الواِحْيد فاإمنا يُوصا ِة هللا ُسْبحا قُُه يف ِصفا ُهم وإطالا ملنقِطُع عان ْ
وابُُه.   لايسا ابلبنيِه ِعندي صا

ِثياًا مِ  ِد. واأراى كا بعاْبِد األحا ا ِبعاْبِد الوااِحِد، وا ا أْستاْحِسنُ ها ما ْوا واالا أستاْحِسُن التْسميةا ِبعابِد الواِحْيِد كا مَّ نا العاامِة قاد تاسا
 ِبِه.

ب التْسِمياِة(. قاالا أبو  رااً يف ابا ِثي ْ ع الغالاُط كا قاْد ي اقا انا رمحه هللا وا  302ُسلاْيما
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.2الصمد: يف قوله: )هللا  الصيَمد ()سورة اإِلخاَلص 

                                      
 ه (.385ن عباد )املتوىف احمليط يف اللغة/ إمساعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاين، املشهور ابلصاحب ب 300
قاق، دار الثقافة  302 شأن الدعاء/أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب، حتقيق أمحد يوسف الده

 ، ابختصار.82-81، صم 2182 -ه   2202العربية، الطبعة األوىل، 
 وعبد الوحيد كان مستعمال.قلت: انظر غي مأمور كتب الرتاجم جتد ان امسي عبد الوحد 
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 قلت:
 / الصيَمد72

 : من االمساء املطلقة.الصيَمد
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، عهو هنا جيمع ملنيي الغىن،38الغين: عقع مففدا يف قوله: )َعهللا  اْلَغيِنُّ َعأَنْ ت م  اْلف َقَفاء ()سورة حممد 

 قلت:
 / اْلَغيِن 73
 : من االمساء املطلقة. وجاء مقرتان كما سيأِت قريبا من كالم شيخ االسالم.اْلَغيِن 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
(، 7)َغيِنٌّ َعْنك ْم()سورة الئمف  (،97)َعَمْن َكَفَف فَِإني هللَا َغيِنٌّ َعِن اْلَلاَلِمنَي()سورة آ  عمفان  عيف قوله:

يٌد(، يف حنو تسلة مواضع302(6عمقفعان يف قوله: )اْلَغيِنُّ احْلَِميد ()سورة املمتحنة  ، )َعرَبَُّك 303، ع: )َغيِنٌّ محَِ
 .304(133ضلني )سورة األَنلام اْلَغيِنُّ ذ ع الفيمْحَِة(يف مو 

 قلت:
 / اْلَغيِن عن اللاملني74
 : من االمساء املقيدة.عن اللاملني اْلَغيِن 

                                      
(، 12احلديد  سورة(، )25فاطر  سورة(، )11لقمان  سورة(، )12احلج   سورةقلت: جاء مقروان يف مخسة مواضع: )الغين احلميد() 301

 (.1املمتحنة  سورة)
 .110منها يف سورة البقرة اْلية  -لكن بعضها )الغين احلميد()غنيا محيدا(  -يف عشرة مواضع  303

يٌد()1(، )سورة التغابن  21(، )سورة لقمان  8(، )سورة ابراهيم  110البقرة   سورةمحيد() قلت: )غين (، 8ِإبراهيم  سورة(، و)لاغايِنٌّ محِا
 (.232النساء   سورةو)غنيا محيدا()

 (.58واْلية األخرى: )وارابُّكا اْلغاُفوُر ُذو الرَّمْحاِة()سورة الكهف  302
ا يف اأْلاْرِض()سورة يونس قلت: لعل املقصود: )ُهوا اْلغايِنُّ  ما اوااِت وا ما ا يف السَّ  (.18 لاُه ما
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (.23)اْلق دُّعس  السياَلم ()سورة احلشف  القدعس: عقع مقفعان يف قوله:
 قلت:
 / اْلق دُّعس75

 .: من االمساء املطلقةاْلق دُّعس
القدوس مأخوذ من التقديس وهو التطهي ومنه مسي القدوس ) قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا:فائدة: 

 305قدوسا(.
وقال: )ومما يبني عدل الرب وإحسانه وأن اخلي بيديه والشر ليس إليه وهو مع غاية عدله أرحم بعباده من الوالدة 

مواضعها وهو قادر على أن يظلم لكنه سبحانه منزه عن الظلم بولدها وهو عادل يف كل ما خلقه واضع لألشياء 
وس يسبح له ما يف السماوات  وس املستحق للتربئة عن السوء وهو سبحانه ُسبُّوح قدُّ ال يفعله ألنه السالم القدُّ

 301واألرض(.
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، عهذا القفان يف ملىن اإلففاد.23ورة احلشف السالم: عقع مقفعان يف: )اْلق دُّعس  السياَلم ()س

 قلت:
 / السياَلم76

 : من االمساء املطلقة.السياَلم
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، على قو  جماهد عغريه.3)َعالشيْفِع َعاْلَوْتِف()سورة الفجف  الوتف: يف قوله:

                                      
بيان تلبيس اْلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية/ أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين،  حتقيق حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مطبعة   305

 .1/530 ،ھ2311مكة املكرمة، الطبعة األوىل ،  -احلكومة 
أشكلت على كثي من العلماء / أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، حتقيق عبد العزيز بن حممد اخلليفة، تفسي آَيت  301

 .1/200 م، 2111 -ه  2220الرَيض، الطبعة األوىل،  –مكتبة الرشد 
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 قلت:
 / اْلَوْتف77 

 ة.: من االمساء املطلقاْلَوْتف
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 على قو  جماهد عغريه.

 قلت:
: )والوتر: بفتح الواو وسكون التاء، وهى لغة 1/381قال الشيخ إبراهيم بن إمساعيل األبياري يف املوسوعة القرآنية 

باس، وأىب رجاء، وابن قريش، وهى قراءة اْلمهور. وقرئ: بكسر الواو، وهى لغة َتيم، وهى قراءة األغر، عن ابن ع
  ٳھواثب، وقتادة، وطلحة، واألعمش، واحلسن، خبالف عنه، واألخوين.(. 

لاْقنااُكْم أاْزوااًجا()سورة ال : )واخا ْفُع اخلْاْلُق، قاالا اّللَُّ  ت اعااىلا ْتِر، ِقيلا: الشَّ ْفِع وااْلوا ُ 8نبأ واختلفوا يف الشَّ تْ ُر: ُهوا اّللَّ ( وااْلوا
لَّ  ٌد(عازَّ واجا : )ُقْل ُهوا اّللَُّ أاحا ْفُع اخلْاْلُق كله، والوتر هو هللا، قاالا اّللَُّ  ت اعااىلا ْسُروٌق: الشَّ ما قاالا جُمااِهٌد وا )سورة ، وا

ِص  ْخالا تْ ٌر. واراوا 2اإْلِ ِمْنُه وا ْفٌع وا تْ ُر اخلْاْلُق ُكلُُّه ِمْنُه شا ْفُع وااْلوا ُن وااْبُن زاْيٍد: الشَّ : ُهوا ( قاالا احلْاسا ِن قاالا ُة عاِن احلْاسا ى ق اتاادا
لاوااُت منها شفع ومنها وتر(. إ ُة: مهااا الصَّ قاالا ق اتاادا تْ ٌر. وا ِمْنُه وا ْفٌع وا ُد ِمْنُه شا  307 ھاْلعادا

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

( احلي: جاء مففدا يف قوله: (، عيف قوله: )ه َو احْلَيُّ ََل ِإَلَه 58)سورة الففقان )َعتَ وَكيْل َعَلى احْلَيِّ اليِذي ََل مَي و  
)ه َو احْلَيُّ اْلَقيُّوم ()سورة البقفة : ( عمقفعان يف قوله: )احْلَيُّ اْلَقيُّوم (يف ثالثة مواضع65ِإَلي ه َو()سورة غافف 

 (.111)ِلْلَحيِّ اْلَقيُّوِم()سورة طه  (2)احْلَيُّ اْلَقيُّوم ()سورة آ  عمفان ( 255
 قلت:
 / احْلَي78
 : من االمساء املطلقة. وجاء مقرتان بغيه كما بينه شيخ االسالم.احْلَي
 

                                      
 .1/2021 ،ھ2221الطبعة األوىل، الرَيض،  –خمتصر تفسي البغوي/ عبد هللا بن أمحد بن علي الزيد، دار السالم للنشر والتوزيع  300
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 18يف قوله: )قَاِيًما اِبْلِقْسِط()سورة آ  عمفان  308 مقيدا القايم: جاء

 قلت:
 / القايم ابلقسط79

 : من االمساء املقيدة.القايم ابلقسط
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.33عقوله: )َأَفَمْن ه َو قَاِيٌم َعَلى ك لِّ نَ ْفسث مبَا َكَسَبْت()سورة الفعد 

 قلت:
 / الَقاِيم َعَلى ك لِّ نَ ْفس مبا كسبت80

 : من االمساء املقيدة.الَقاِيم َعَلى ك لِّ نَ ْفس مبا كسبت
 

 :قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا
ٌف َعأَبْ َقى()سورة طه   (.73الباقي: جاء مفضال يف قوله: )َعهللا  َخي ْ

  قلت:
 /  أَبْ َقى للمؤمنني81

 : من االمساء املقيدة.أَبْ َقى للمؤمنني
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ف  اْلَوارِِثنَي()سورة األنبياء   (.89الوارث: جاء مفضال يف قوله: )َعأَْنَت َخي ْ

 قلت:
ف  اْلَوارِِثني82   / َخي ْ

ف  اْلَوارِِثني  : من االمساء املقيدة.َخي ْ
                                      

 بياض ولعله مقيدا. 308
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 ؛ صفة.309 (23)َعحَنْن  اْلَوارِث وَن()سورة احلجف 
 قلت:

 اْلَواِرث/ 83 
والصفات، أن االسم: )  الضابط يف التفريق بني األمساء: من االمساء املطلقة، والوارث اسم وليس صفة. و اْلَواِرث

تقدم قول ما دل على ذات ومعىًن (، والصفة: ) ما دل على معىن (، فالوارث اسم ألنه دل على ذات ومعىن. و 
ُْلُقوناُه أاْم   (. 51()سورة الواقعة حَنْن  اخْلَاِلق ونَ شيخ االسالم يف اسم )اخلالق( يف قوله تعاىل: )أاأانْ ُتْم ختا

 مية رمحه هللا:قا  شيخ اَلسالم ابن تي
، (25، عيف قوله: )احْلَقُّ اْلم ِبني ()سورة النور 310(114احلق: جاء مقفعان يف قوله: )اْلَمِلك  احْلَّق()سورة طه 
()سورة عونس  (، 32(، ع: )َفَذِلك م  هللا  رَبُّك م  احْلَقُّ()سورة عونس 30عيف قوله: )َعر دُّعا ِإىَل هللِا َمْوََله م  احْلَقِّ

 (.30)سورة لقمان، (62ع 6ا يف قوله: )َذِلَك أبَِني هللَا ه َو احْلَقُّ(، يف ثالثة مواضع )سورة احلج عمففد
 قلت:
 / احْلَق84
 .: من االمساء املطلقةاحْلَق
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.35النور: )هللا  ن ور  السيَماَعاِ  َعاأْلَْرِض()سورة النور 

 قلت:
 ر  السيَماَعاِ  َعاأْلَْرض/ ن و 85

 : من االمساء املقيدة.ن ور  السيَماَعاِ  َعاأْلَْرض
 

                                      
()سورة القصص   301  (.58وجاء ايضا يف قوله تعاىل: )واُكنَّا حناُْن اْلواارِِثنيا
()سورة املؤمنون وجاء ايضا يف قوله تعاىل:    320 ِلُك احلْاقُّ عااىلا هللاُ اْلما  (.221)ف ات ا
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 76اللليم: جاء مففدا يف قوله: )َعفَ ْوَق ك لِّ ِذي ِعْلمث َعِليٌم()سورة عوسف 

  قلت:
 / الَلِليم86

 . ومقيدا كما سيأِتمن االمساء املطلقة، وجاء مقرتانالَلِليم: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 70عيف قوله: )عََكَفى اِبهلِل َعِليًما()سورة النساء 

 قلت:
 / عليم بكل شيء87

 من االمساء املقيدة.اللليم بكل شيء: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ع: )اْلَلِليم  احْلَِكيم ()سورة عوسف  311(،12يٌم()سورة النساء عمنه نوع مقيد جاء مقفعان ابحلليم: )َعِليٌم َحلِ 

 . 312ع: )عليما حكيما( يف أكثف من ثالثني موضلا ، (84(، ع: )احْلَِكيم  اْلَلِليم ()سورة الئخف  83
، عمقفعان ابلواسع يف قوله: )عاسع عليم( يف حنو أربع 313عمقفعان: )عليم خبري( يف حنو ثالثة مواضع 

 .314مواضع

                                      
 دم وجود النص، ولعله مكرر.، قلت: حذفت من االصل لع[21/2)حليم عليم( ] 322
 .22يف عشرة مواضع حسب املعجم املفهرس منها يف سورة النساء اْلية   321

 : مطلق ومقيد ومقرتن.( موضع212جاء يف )قلت: 
 ، ويف موضع )العليم اخلبي( ، ويف موضع )عليما خبيا( .23، واحلجرات/32يف موضعني: لقمان/   323

ِبيًا()سورة ا ِبٌي()سورة لقمان ، (35لنساء قلت: )عاِليًما خا ِبٌي()سورة احلجرات 32)عاِليٌم خا (، )اْلعاِليُم اخلْاِبُي()سورة التحرمي 23(، )عاِليٌم خا
3.) 

 ( .31يف سبعة مواضع منها )النور/ 322
= 
= 
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. ع: )شاكف عليم( موضلان )َشاِكٌف َعِليٌم()سورة البقفة 315مقفعان ابلسميع: )مسيع عليم( حنو ثالثني موضلاع 
. ع: )عليم حكيم( 316(. ع: )اللئعئ اللليم( حنو ستة مواضع147(ع: )َشاِكًفا َعِليًما()سورة النساء 158

 (. 26اْلَفتياح  اْلَلِليم ()سورة سبأ ) . عيف قوله:318. ع: )عليم قدعف( حنو أربلة مواضع317حنو ثالثة مواضع
 قلت: جاء اسم العليم مقرتان، كما بينه شيخ االسالم.

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 .319عمبالغا عاما يف قوله: )بكل شيء عليم( يف بضلة عشف موضلا
 قلت:

 **/ عليم بكل شيء
ى اِبهلِل عاِليًما()سورة تقدم انه من االمساء املقيدة عند قو اللليم بكل شيء:  فا ل شيخ االسالم: ويف قوله: )واكا

 (.00النساء 
ى اِبهلِل عاِليماً( أي: عليما أبهل طاعته وأهل معصيته وبطاعة املطيعني ومعصية العاصني، ولذلك يتم  فا وقوله: )واكا

 اْلزاء عاداًل رحيماً. فالعليم اسم مقيد يف هذه اْلية.
 

 ة رمحه هللا:قا  شيخ اَلسالم ابن تيمي
 ، 320عخاصا: )عليم بذا  الصدعر( يف حنو اثين عشف موضلا

                                                                                                                             

 (.31(، )سورة النور 52(، )سورة املائدة 03(، )سورة آل عمران 118و112و120و225البقرة/)سورة قلت: 
 ذه الصيغة مخسة عشر، ومخسة عشر )السميع العليم( وموضع )لسميع عليم( .هب 325
 (.08منها يف )النمل/  321

 (.1(، )سورة الزخرف 21(، )سورة فصلت 1(، )سورة غافر 38(، )سورة يس 08(، )سورة النمل 11قلت: )سورة االنعام 
ِكيٌم()سورة يوسف  320  (.1يف مخس عشرة آية منها يف )عاِليٌم حا
 ( وموضعان )العليم القدير( .00، و)سورة النحل /50ة الشورى/ )سور 328

ِديُر()سورة الروم  قلت:  (.22(، )عاِليًما قاِديرًا()سورة فاطر 52)واُهوا اْلعاِليُم اْلقا
 (.35يف ثالثة عشر موضعا منها )النور/  321

 قلت: )بكل شيء عليم( يف ستة عشر موضعا، و)بكل شيء عليما( يف اربعة مواضع.
 (.13يف اثين عشر منها يف )لقمان/  310
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 قلت:
 / عليم بذا  الصدعر88

 من االمساء املقيدة.عليم بذا  الصدعر: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.44(، )سورة التوبة 115)عليم ابملتقني( موضلان )َعِليٌم اِبْلم تيِقنَي()سورة آ  عمفان 

 :قلت
 / عليم ابملتقني89

 من االمساء املقيدة.عليم ابملتقني: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 . 321(47)عليم ابلظاملني( موضلان )َعهللا  َعِليٌم اِبلظياِلِمنَي()سورة التوبة 

 قلت:
 / عليم ابلظاملني90

 من االمساء املقيدة.عليم ابلظاملني: 
 

 رمحه هللا: قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية
 . 322(51)مبا تلملون عليم( موضلان )مبَا تَ ْلَمل وَن َعِليٌم()سورة املؤمنون 

 قلت:
 / عليم مبا تلملون 91

                                                                                                                             

(، 3(، )سورة فاطر 31(، )سورة لقمان 5(، )سورة هود 23(، )سورة االنفال 0(،)سورة املائدة 225و221قلت:)سورة آل عمران 
 (.23(، )سورة امللك 2(، )سورة التغابن 1(، )سورة احلديد 12(، )سورة الشورى 0)سورة الزمر 

= 
 (.0(، )سورة اْلمعة 20(، )سورة التوبة 121و15: )سورة البقرة قلت: بل يف اربع مواضع 312
 (.18( و)سورة النور 52( و)سورة املؤمنون 183قلت: بل يف ثالث: )سورة البقرة  311
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 من االمساء املقيدة.عليم مبا تلملون: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.127النساء  )َعَما تَ ْفَلل وا ِمْن َخرْيث فَِإني هللَا َكاَن ِبِه َعِليًما()سورة

  قلت:
 / عليم مبا تفللون92

 من االمساء املقيدة.عليم مبا تفللون: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 50)ِبَكْيِدِهني َعِليٌم()سورة عوسف  ع:

 قلت:
 / عليم بكيد النساء 93

 من االمساء املقيدة.عليم بكيد النساء: 
 

 :قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا
 (، 92ع: )َعَما ت  ْنِفق وا ِمْن َشْيءث َفِإني هللَا ِبِه َعِليٌم()سورة آ  عمفان 

 قلت:
 / عليم مبا تنفقون94

 من االمساء املقيدة.عليم مبا تنفقون: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.79ع: )َعه َو ِبك لِّ َخْلقث َعِليٌم()سورة عس 

 قلت:
 / عليم بكل خلق95
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 من االمساء املقيدة.عليم بكل خلق: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 .323اللامل: مل جي  إَل مضافا يف قوله: )عامل الغيب عالشهادة( يف حنو ستة مواضع

 قلت:
 / عامل الغيب عالشهادة96

 من االمساء املقيدة ابإلضافة كما بني ذلك شيخ االسالم.عامل الغيب عالشهادة: 
 

 يخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:قا  ش
 .324اللالم: جاء مضافا يف قوله: )عالم الغيوب( يف حنو ثالثة مواضع

 قلت:
 / عالم الغيوب97

 من االمساء املقيدة ابإلضافة.عالم الغيوب: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 10اَلِمنَي()سورة اللْنكبو  األعلم: مل جي  إَل مضافا: )أبَِْعَلَم مبَا يف ص د عِر اْللَ 

 قلت: 
 / أعلم مبا يف صدعر اللاملني98

                                      
 (. 23/1يف عشرة مواضع منها ) 313

= 
 . والعشرة مواضع هي: 03/1قلت: الصواب 

)سورة (، 21الزمر )سورة (، 1السجدة )سورة (، 11املؤمنون )سورة (، 1الرعد )سورة (، 205و12التوبة )سورة (، 03االنعام )سورة 
 (. 28التغابن )سورة (، 8اْلمعة )سورة (، 11احلشر 

 ( .201املائدة سورة يف أربعة مواضع منها يف ) 312
 (.28سبأ )سورة (، 08التوبة  )سورة(،221و201املائدة )سورة قلت: 
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من االمساء املقيدة ابإلضافة. وقد بني شيخ االسالم ان )االعلم( مل جيئ إال مضافا؛  أعلم مبا يف صدعر اللاملني:
 أي مقيدا ابإلضافة.

 
  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (، 30مبَْن َضلي َعْن َسِبيِلِه َعه َو َأْعَلم  مبَِن اْهَتَدى()سورة النجم عيف قوله: )ه َو َأْعَلم  
 قلت: 
 / أعلم مبن ضل عن سبيله 99

 من االمساء املقيدة ابإلضافة.أعلم مبن ضل عن سبيله: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (،56عقوله: )َعه َو َأْعَلم  اِبْلم ْهَتِدعَن()سورة القصص 

 قلت: 
 / أعلم ابملهتدعن100

 : من االمساء املقيدة ابإلضافة.أعلم ابملهتدعن
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 119)ِإني رَبيَك ه َو َأْعَلم  اِبْلم ْلَتِدعَن()سورة األَنلام 

 قلت: 
 / أعلم ابمللتدعن101

 من االمساء املقيدة ابإلضافة. أعلم ابمللتدعن:
  اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا: قا  شيخ

 (، 58)َعهللا  َأْعَلم  اِبلظياِلِمنَي()سورة األَنلام 
 قلت: 
 / أعلم ابلظاملني102



211 
 

 من االمساء املقيدة ابإلضافة. أعلم ابلظاملني:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 25)َأْعَلم  مبَا يف ن  ف وِسك ْم()سورة اإلسفاء 

 قلت: 
 /  أعلم مبا يف نفوسكم103

 من االمساء املقيدة ابإلضافة. أعلم مبا يف نفوسكم:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.30)َعه َو َأْعَلم  مبَِن اْهَتَدى()سورة النجم 

 قلت: 
 / أعلم مبن اهتدى104

 : من االمساء املقيدة ابإلضافة.أعلم مبن اهتدى
 

 رمحه هللا: قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية
، ع: )خبري مبا تلملون( يف حنو من 325( 271ع234خبري: جاء مقيدا: )َعهللا  مبَا تَ ْلَمل وَن َخِبرٌي()سورة البقفة 

 ، 326عشفعن موضلا
 قلت:
 / اخلبري مبا تلملون105

 .: من االمساء املقيدةاخلبري مبا تلملون
 

                                      
ِبٌي( يف 315 ُلونا خا  ثالثة عشر موضع. قلت: )ِباا ت اْعما
 (.53يف عشرين منها يف )النور/ 311

( يف سبعة مواضع. وهذه السبعة والثالثة عشر املتقدمة هي العشرون املشار اليها. ُلونا ِبٌي ِباا ت اْعما  قلت: )خا

 



211 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 .327وِب ِعَباِدِه َخِبريًا(يف حنو ثالثة مواضععيف قوله: )ِبذ ن  

 قلت:
 / اخلبري بذنوب عباده106

 .من االمساء املقيدة اخلبري بذنوب عباده:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ِلَباِدِه َخِبريًا()سورة اإلسفاء (، عيف قوله: )ِإنيه  َكاَن بِ 11عيف قوله: )ِإني رَب يه ْم هِبِْم عَ ْوَمِئذث خَلَِبرٌي()سورة اللاداي  

 (،96ع 30
 قلت:
 / اخلبري بلباده107

 .من االمساء املقيدة اخلبري بلباده:
 

  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
)َعِليٌم  ، ع: )عليم خبري( يف حنو ثالثة مواضع328( 30عمقفعان يف قوله: )َخِبريًا َبِصريًا()سورة اإلسفاء 

 ، 329( 35(، )َعِليًما َخِبريًا()سورة النساء 3)اْلَلِليم  اخْلَِبري ()سورة التحفم  ،(13جفا  َخِبرٌي()سورة احل
 ، (27)ِبِلَباِدِه َخِبرٌي َبِصرٌي()سورة الشورى  330عمقفعان مبالغا يف قوله: )بلباده خبري بصري( موضلان

، عمقفعان ابللطيف: )لطيف خبري( 331( 18نلام ع: )احلكيم اخلبري( أربلة مواضع )احلَِْكيم  اخْلَِبري ()سورة األَ 
 .332يف حنو ستة مواضع

                                      
ِبيًا()سورة اإلسراء  310  (.58)سورة الفرقان  ،(20يف موضعني: )ِبُذنُوِب ِعبااِدِه خا
ِبيًا باصِ  318  (.11و 30و 20يًا()سورة اإلسراء قلت: )خا
ِبٌي()سورة لقمان قلت:  311  (.32)عاِليٌم خا
ِبيًا باِصيًا()سورة اإلسراء  330  (. فتكون ثالثة مواضع.11و  30قلت: املوضع اْلخر هو: )ِبِعبااِدِه خا
 (، فهذه ثالثة مواضع ال غي.2ِبُي()سورة سبأ (، )واُهوا احلْاِكيُم اخلْا 03و 28قلت: )واُهوا احلْاِكيُم اخلْاِبُي()سورة األانعام  332
 ( . 210/1يف اثنني وثالثني منها ) 331
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 قلت:
 / اخلبري108
 من االمساء املطلقة، وجاء مقروان، وكما بني ذلك شيخ االسالم.اخلبري: 

 
  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

يٌع قَ 333السيِميع: جاء مقفعان ابللليم يف حنو ثالثني موضلا  (، عابلبصري 50فِعٌب()سورة سبأ ، عيف قوله: )مسَِ
 ، 334يف حنو تسلة مواضع 

 قلت:
 / السيِميع109

 وجاء مقروان كما بني ذلك شيخ االسالم.، من االمساء املطلقةالسيِميع: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
َعا يع  الدُّ (، )ِإني َريبِّ 38ِء()سورة آ  عمفان عمضافا يف قوله: )مسيع الدعاء( يف قصة زكفاي عإبفاهيم )ِإنيَك مسَِ

َعاِء()سورة ِإبفاهيم   (.39َلَسِميع  الدُّ
  قلت:
 / مسيع الدعاء110

َعاء:  يع  الدُّ  من االمساء املقيدة ابإلضافة.مسَِ
 

                                                                                                                             

ِميُع اْلعاِليُم()سورة البقرة   (، وهذا ليس مرادا.210قلت: أي )السَّ
ِبٌي()سورة احلج  ِبيًا()سورة األح (،21)سورة لقمان ، (13)ِإنَّ هللاا لاِطيٌف خا انا لاِطيًفا خا (، )واُهوا اللَِّطيُف اخلْاِبُي()سورة 32زاب )ِإنَّ هللاا كا

 (.22(، )سورة امللك 203األانعام 
ِميُع اْلباِصُي()سورة اإلسراء  333  (.2يف عشر منها يف )ِإنَُّه ُهوا السَّ

يًعا عاِليًما( يف موض يٌع عاِليٌم( يف ستة عشر موضع، )مسِا ِميُع اْلعاِليُم( يف مخسة عشر موضع، )مسِا  ع واحد.قلت: )السَّ
ِبيًا()سورة األحزاب 32/33يف مخسة منها ) 332 انا لاِطيًفا خا  (، وهذا ليس مرادا.32( . قلت: أي: )ِإنَّ هللاا كا

يًعا باِصيًا()سورة النساء  يٌع باِصٌي()سورة احلج 1(، )سورة اإِلْنسان 232و58وجاء يف قوله تعاىل: )مسِا (، )سورة لقمان 05و12(، )مسِا
ِميُع اْلباِصُي()سورة اإلسراء 2ادلة (، )سورة اجمل18  (.22(، )سورة الشورى 51و10(، )سورة غافر2(، )السَّ
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 البصري: جاء مقفعان ابلسميع سبلة مواضع.

 قلت:
 / اْلَبِصري111

يًعا باِصيًا()سورة النساء  وجاء مقروان ابلسميع يف قوله تعاىل:. االمساء املطلقة منالبصري:  (، 232و 58)مسِا
يٌع باِصٌي()سورة احلج 1)سورة اإِلْنسان  ِميُع 2(، )سورة اجملادلة 18(، )سورة لقمان 05و  12(، و)مسِا (، و)السَّ

 (. وقد جاء مقيدا كما سيأِت.22رة الشورى (، )سو 51و  10(، )سورة غافر 2اْلباِصُي()سورة اإلسراء 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
(، ع: )مبا تلملون بصريا( يف 18، يف قوله: )َعهللا  َبِصرٌي مبَا تَ ْلَمل وَن()سورة احلجفا  335................
 ،336حنو من عشفعن 

 قلت:
 / البصري مبا تلملون112 

 اء املقيدة.من االمسالبصري مبا تلملون: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
عيف قوله: )ِإنيَك ك ْنَت بَِنا َبِصريًا()سورة ، 337( يف حنو أربلة مواضع20ع 15)َبِصرٌي اِبْلِلَباِد()سورة آ  عمفان 

 (.15(، عيف قوله: )بَ َلى ِإني رَبيه  َكاَن ِبِه َبِصريًا()سورة اَِلْنشقاق 35طه 
 قلت:

                                      
 « .ومضافا»بياض ابألصل ولعله  335

 قلت: لعله مقيدا، الن ما ذكر من النصوص كان فيها ذكر االمساء مقيدة.
ُلونا باِصٌي()سورة األاْنفال )ِباا ي ا  )بصي ِبا يعملون( و)ِبا يعملون بصي( اْلميع إحدى وعشرون منها 331  (.31ْعما

( يف ثالث مواضع، ُلونا ُلونا باِصٌي( يف اربعة عشر موضع، )باِصٌي ِباا ي اْعما ()سورة احلجرات  قلت: )ِباا ت اْعما ُلونا  (.28)باِصٌي ِباا ت اْعما
 أربعة مواضع مع قوله: )بعباده بصيا( . 330

 (.25(، )ِبِعبااِدِه باِصيًا()سورة فاطر 22فر )باِصٌي اِبْلِعبااِد()سورة غا قلت:
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 البصري ابللباد /113 
 من االمساء املقيدة ابإلضافة.البصري ابللباد: 

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

(، عخاصا يف قوله: 52الفقيب: جاء مؤكدا عاما يف قوله: )عََكاَن هللا  َعَلى ك لِّ َشْيءث رَِقيًبا()سورة األحئاب 
(، عخاصا يف قوله: )ك ْنَت أَْنَت الفيِقيَب َعَلْيِهْم()سورة املايدة 1ساء )ِإني هللَا َكاَن َعَلْيك ْم رَِقيًبا()سورة الن

117.) 
 قلت:
 / الفقيب114

ْيٍء راِقيًباوجاء مقرتان ابلعلو املطلق يف قوله تعاىل: ) .من االمساء املطلقةالفقيب:  انا هللُا عالاى ُكلِه شا (، فاالسم واكا
 عه يزيد كمااًل فوق كمال.يكون حسناً ابعتبار انفراده، وابعتبار مج

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 ،338الشهيد: جاء مففدا يف ملىن املقيد يف قوله: )عكفى ابهلل شهيدا( يف حنو أربلة مواضع 
 قلت: 
 على إرسا  الفسل / الشهيد115

اباكا ِمْن ) املقيدة، قال تعاىل:من االمساء  الشهيد على إرسا  الفسل: ا أاصا اباكا ِمْن ما ا أاصا ما ناٍة فاِمنا اّللَِّ وا سا حا
ِهيًدا ى اِبّللَِّ شا فا ْلنااكا لِلنَّاِس راُسواًل واكا يِهئاٍة فاِمْن ن اْفِسكا واأاْرسا   (.01()سورة النساءسا

واالسم املقيد يف اْلية هو: )الشهيد على إرسال الرسول للناس( أو )الشهيد على تبليغ الرسول ما أرسل به إىل 
 اس(.الن
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

                                      
 (.01ثالثة مواضع )النساء / 338

ِهيًدا()سورة النساء  ى اِبهلِل شا فا  (.18(، )سورة الفتح 211و 01قلت: )واكا
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(، ع: )ِإني هللَا َكاَن َعَلى ك لِّ َشْيءث 6، يف قوله: )َعهللا  َعَلى ك لِّ َشْيءث َشِهيٌد()سورة اجملادلة 339      ع
 (، 55َشِهيًدا()سورة األحئاب 

 قلت: 
 / الشهيد116
ِهيد( : من االمساء املطلقة،الشهيد ْيٍء  وقد جاء اسم )اْلشا مقرتان ابلعلو املطلق يف قوله تعاىل: )واُهوا عالاى ُكلِه شا

ِهيٌد(، فاالسم يكون حسناً ابعتبار انفراده، وابعتبار مجعه يزيد كمااًل فوق كمال.  شا
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (،98)َعهللا  َشِهيٌد َعَلى َما تَ ْلَمل وَن()سورة آ  عمفان 

 قلت:
 هيد على ما تلملون/ الش117 

 من االمساء املقيدة.الشهيد على ما تلملون: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
َنك ْم()سورة اإلسفاء ، 340.....  َنك ْم 96)ق ْل َكَفى اِبهلِل َشِهيًدا بَ ْييِن َعبَ ي ْ (، ع: )ق ْل َكَفى اِبهلِل بَ ْييِن َعبَ ي ْ

َنك ْم()سورة األَنلام (، ع: )ق  52َشِهيًدا()سورة اللْنكبو    (.19ِل هللا  َشِهيٌد بَ ْييِن َعبَ ي ْ
 قلت:
 / الشهيد بني الفسو  عاللباد118

 من االمساء املقيدة.الشهيد بني الفسو  عاللباد: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
                                      

 بياض ابألصل. 331
 قلت: لعله مطلقا ومقروان بصفة العلو.

 بياض ابألصل. 320
 قلت: لعله مقيدا.
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 (، 78رة األنبياء بصيغة اُجمع يف قوله: )عَك نيا حِل ْكِمِهْم َشاِهِدعَن()سو  341الشاهد: جاء.... 
  قلت:
 / الشاهد حلكم املفسلني119

 من االمساء املقيدة. الشاهد حلكم املفسلني:
 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 61)ِإَلي ك نيا َعَلْيك ْم ش ه وًدا ِإْذ ت ِفيض وَن ِفيِه()سورة عونس 

  قلت:
 / الشاهد ألعما  اللباد120

 من االمساء املقيدة. د:الشاهد ألعما  اللبا
ِنني املالكيوقال  ُلو ِمْنُه ِمْن قُ ْرآٍن يف تفسي اْلية: ) ابن أيب زاما ا ت ات ْ ما ْأٍن وا ا تاُكوُن يف شا ما ِإَلي   َعََل تَ ْلَمل وَن ِمْن َعَملث وا

الِ  ك نيا َعَلْيك ْم ش ه وًدا ا ي اْعُزُب عاْن رابِهكا ِمْن ِمثْ قا ما اِء واالا أاْصغارا ِمْن  ِإْذ تُِفيُضونا ِفيِه وا ما ذارٍَّة يف اأْلاْرِض واالا يف السَّ
را ِإالَّ يف ِكتااٍب ُمِبنيٍ   (:ذاِلكا واالا أاْكب ا

لَّى اّللَُّ عالا ) ا النَّيب صا اطب هِباذا ُلو ِمْنُه من قُ ْرآن( خا ا ت ات ْ ما نْ ياا )وا وااِئِجكا لِلدُّ ْأن( ِمْن حا ا تكون يف شا ما لَّما )وا سا )واالا  ْيِه وا
ٍل ِإال ُكنَّا عالاْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ تُِفيُضونا ِفيِه( خُيْربُُهْم أانَُّه  ةا )ِمْن عاما ( ي اْعيِن: اْلعاامَّ ُلونا ا يعزب  شاهٌد أَلْعَماهلِِمْ ت اْعما ما )وا

ال ذرة( واْزُن ذارٍَّة )يف األاْرِض واال  ْوِضعاُه عان رابك( أاْي: ياِغيُب عاْن رابِهكا )ِمْن ِمثْ قا ي اْعلاُم ما ىتَّ الا ي اْعلاُمُه وا اء( حا ما يف السَّ
را ِإال يف ِكتااٍب مُ  لَّ )واال أاْصغارا ِمْن ذاِلكا واال أاْكب ا ٌ ِعْندا اّللَِّ  عازَّ واجا   ھ(.اِبنٍي( ب انيَّ

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (، على قو .3عج عمففدا يف قوله: )َعَشاِهدث َعَمْشه ودث()سورة الرب 
 قلت:

                                      
 بياض ابألصل. 322

 دا.قلت: لعله مقي
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 / الشاهد على اخللق121
 / الشاهد على اَلعما 122
  / الشاهد على عوم القيامة.123

ِهيداً()النساء  الشاهد هو هللا تلاىلاالمساء الثالثة مقيدة، على قول: أن  (، 211، 01لقوله: )وكفى ابهلل شا
واْلخر أن ، ِبعىن أنه يشهد عليهم اخللقيكون (؛ واملشهود على هذا َيتمل ثالثة أوجه : أحدها أن 18)الفتح 

 .عوم القيامةوالثالث أن يكون ، ِبعىن أنه يشهد هبا األعما تكون 
 

 (3فائدة: )سورة الربوج 
قال الطربي يف تفسيه حيث نقل عدة أقوال يف ذلك وقال: )والصواب من القول يف ذلك عندان: أن يقال: ان 

هد، ومل خيربان مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أراد، وكل الذي ذكران هللا أقسم بشاهد شهد، ومشهود ش
 ھأن العلماء قالوا: هو املعىنه مما يستحق أن يقال له: )شاهد ومشهود((.ا

وقال ابن جزي يف تفسيه )التسهيل لعلوم التنزيل(: )وقد اضطرب الناس يف تفسي الشاهد واملشهود اضطراابً 
 فأنظرها  ھأقواهلم يف الشاهد ستة عشر قواًل : يقابلها يف املشهود اثنان وثالثون قواًل(.إويتلخص من ، عظيماً 

 .هناك
ةا، عاِن اْبِن عابَّاٍس: و  قاالا عاِليُّ ْبُن أايب طاْلحا   ھ(.إالشياِهد : اّلِلي ، َعاْلَمْشه ود : عَ ْوَم اْلِقَياَمةِ قال ابن كثي يف تفسيه: )وا
فى َعِقيَل: الشياِهد : ه َو اّلِلي  س ْبَحانَه  تح القدير: )قال الشوكاين يف فو  ْوِلِه: )واكا ، ِلقا ْيٍ ِعيُد ْبُن ُجب ا سا ُن وا ِبِه قاالا احلْاسا . وا

ِقيلا: الشَّ  ناُكْم(، وا ب اي ْ ِهيٌد ب اْييِن وا ًة ُقِل اّللَُّ شا هادا ُر شا ْيٍء أاْكب ا ق اْوِلِه: )ُقْل أايُّ شا ِهيداً( وا لَّى اّللَُّ عالاْيِه اهِ اِبّللَِّ شا ٌد صا ُد: حُمامَّ
ِهيداً(، وقوله: )َيا أا  ِهيٍد واِجْئنا ِبكا عالى هُؤالِء شا ٍة ِبشا ْيفا ِإذا ِجْئنا ِمْن ُكلِه أُمَّ ْوِلِه: )فاكا لَّما ِلقا سا ْلناكا وا ا النَّيبُّ ِإانَّ أاْرسا ي ُّها

ياُكونا ال ناِذيراً(، وقوله: )وا راً وا ُمباشِه ِهيداً((.اشاِهداً وا  ھرَُّسوُل عالاْيُكْم شا
 وهللا اعلم ابلصواب.

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (.81عيف قوله: )َعَأاَن َمَلك ْم ِمَن الشياِهِدعَن()سورة آ  عمفان 
 قلت:
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 / الشاهد على اَلنبياء عاَلمم.124
 من االمساء املقيدة.الشاهد على اَلنبياء عاَلمم: 

ٌق ي يف تفسيه لآلية )قال الشعراو  دِه اءاُكْم راُسوٌل ُمصا ٍة مُثَّ جا ُتُكْم ِمْن ِكتااٍب واِحْكما ا آت اي ْ ُ ِميثااقا النَِّبيِهنيا لاما ذا اّللَّ ِإْذ أاخا وا
ْذُمْ عالاى ذاِلُكْم ِإْصرِي قااُلوا ْنُصرُنَُّه قاالا أاأاقْ راْرُمْ واأاخا لات ا عاُكْم لاتُ ْؤِمُننَّ ِبِه وا ا ما عاُكْم ِمنا  ِلما ُدوا واأاانا ما أاقْ راْرانا قاالا فااْشها

اِهِدينا  لقد أعلمنا احلق أنه قد عرض شهادة األنبياء على بعضهم، وشهادة األنبياء على أممهم، وشهادة هللا (: الشَّ
 ھسبحانه على اْلميع. ا

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
  342سة مواضع اللطيف: جاء مقفعان ابخلبري يف حنو مخ

 قلت:
 الليِطيف/ 125

 من االمساء املطلقة. وقد جاء مقرتان ومقيدا.اللطيف: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 ( ،100يف قوله: )َلِطيٌف ِلَما َعَشاء ()سورة عوسف   343..... .ع

 قلت:
 / اللطيف ملا عشاء126

 من االمساء املقيدة. اللطيف ملا عشاء:
 سالم ابن تيمية رمحه هللا:قا  شيخ اَل

 (.19ع: )هللا  َلِطيٌف ِبِلَباِدِه()سورة الشورى 

                                      
 (.203)واُهوا اللَِّطيُف اخلْاِبُي()سورة األانعام  منها. 321

ِبٌي()سورة احلج  ِبيًا()سورة األحزاب 21(، )سورة لقمان 13قلت: )ِإنَّ هللاا لاِطيٌف خا انا لاِطيًفا خا (، )واُهوا اللَِّطيُف 32(، )ِإنَّ هللاا كا
 (.22(، )سورة امللك 203اخلْاِبُي()سورة األانعام 

 بياض ابألصل. 323
 قلت: لعله مقيدا.
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 قلت:
 / اللطيف بلباده127

 من االمساء املقيدة. اللطيف بلباده:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
اصا يف عمللقا خ، 344قدعف: مللقا عاما كما يف قوله: )على كل شيء قدعف( يف قفعب من ثالثني موضلا 

(، عمففدا يف 133)ِإْن َعَشْأ ع ْذِهْبك ْم أَع َُّها النياس  َعَيَِْ  آِبَخفِعَن عََكاَن هللا  َعَلى َذِلَك َقِدعًفا()سورة النساء  قوله:
عمقفعان يف قوله: ، 345(، عمقفعان ابلللم يف حنو من أربلة مواضع 54)عََكاَن رَبَُّك َقِدعًفا()سورة الففقان  قوله:
 (.7(، )َعهللا  َقِدعٌف َعهللا  َغف وٌر رَِحيٌم()سورة املمتحنة 149واا َقِدعًفا()سورة النساء )َعف  

 قلت:
 / القدعف128
ْيٍء قدير(، فاالسم يكون  من االمساء املطلقة، القدعف: وقد جاء مقرتان ابلعلو املطلق يف قوله تعاىل: )عالاى ُكلِه شا

 ه يزيد كمااًل فوق كمال. وجاء مقرتان بغيه من االمساء كما بينه شيخ االسالم.حسناً ابعتبار انفراده، وابعتبار مجع
 فائدة:

ملا كان توحيد الربوبية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية يقوم على ركنني أساسيني أو معنيني جامعني، عليهما يدور 
 حمور الدليل النقلي ومها :

ر، وكل ما يلزم من صفات الذات وصفات األفعال، لتخليق الشيء األول : إفراد هللا ابخللق والقدرة التقدي
 وتصنيعه، وكمال إجياده واخرتاعه.

الثاين : إفراد هللا ابحلكمة والتدبي، من تدبي أمر املخلوقات وتقدير أحواهلم، والقيام على شؤوهنم، 
 .واهلداية إيل ما يصلحهم، واحلكم بينهم يف الدنيا واْلخرة

 الربوبية يقوم على هذين الركنني كان العلم اإلهلي مرتبطا أيضا هبذين الركنني: وملا كان توحيد
                                      

ْيٍء قاِديٌر()سورة البقرة  منها 33يف  322  (.10)ِإنَّ هللاا عالاى ُكلِه شا
ْيٍء قاِديرًا()سورة األحزاب  انا هللاُ عالاى ُكلِه شا  (.12(، )سورة الفتح 10قلت: ويف موضعني: )واكا

  ( .00يف ثالثة مواضع منها )النحل/ 325
انا عالِ قلت:   (.50(، )ِإنَُّه عاِليٌم قاِديٌر()سورة الشورى 00(، )ِإنَّ هللاا عاِليٌم قاِديٌر()سورة النحل 22يًما قاِديرًا()سورة فاطر )ِإنَُّه كا
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 فإما يرتبط ابخللق والقدرة والتقدير وهو العلم السابق املسمى بعلم التقدير. -
 أو يرتبط ابحلكمة والتدبي، وهو علم اإلحاطة. -

هللاُ ولذلك إذا ذكرت معاين القدرة واخللق وابقي معاين الربوبية اقرتن ا مسه العليم ابمسه القدير، قال تعاىل: )وا
ْيئ ْي ال ي اْعلما ب اْعدا ِعلٍم شا ْن يُ رادُّ ِإىل أاْرذاِل الُعُمِر ِلكا ِمْنُكْم ما فَّاُكْم وا وا ُكْم مُثَّ ي ات ا لقا ًا ِإنَّ هللاا عاِليٌم خا

  .(00)النحل/قاِديٌر(
 .اقرتن امسه العليم ابمسه احلكيموإذا ذكرت معاين احلكمة واألمر وأمور الشرائع والتدبي 

ُؤالء إِ  ال أانِبُئوين أبِامْسااء ها ِة ف اقا الاِئكا ُهْم عالى اْلما ا مُثَّ عاراضا ما األامْسااء ُكلها اِدِقنيا قااُلوا قال هللا تعاىل: )وعالما آدا ن ُكنُتْم صا
ناا ِإنَّكا أاْنتا العاِليمُ  ا عالْمت ا اناكا ال ِعلما لناا ِإال ما  .(31احلاِكيُم( )البقرة/ ُسْبحا

 
  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 ، (37)ق ْل ِإني هللَا قَاِدٌر َعَلى َأْن ع  نَ ئَِّ  آعًَة()سورة األَنلام ، 346......... 
 قلت:
 َعَلى َأْن ع  نَ ئَِّ  آعَةً  / القادر129
 من االمساء املقيدة. َعَلى َأْن ع  نَ ئَِّ  آعًَة: القادر

 
  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا: قا 

َلَث َعَلْيك ْم َعَذااًب()سورة األَنلام   ، (65)ق ْل ه َو اْلَقاِدر  َعَلى َأْن عَ ب ْ
 قلت:
 على بلث اللذاب / القادر130

 من االمساء املقيدة. :القادر على بلث اللذاب
 

  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

                                      
 بياض ابألصل. 321

 )وجاء مفردا(. قلت: لعله مقيدا، فقد ذكر بعده:
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 ، (18ِبِه َلَقاِدر عَن()سورة املؤمنون  )َعِإاني َعَلى َذَهابث 
 قلت:
 / القادر على ذهاب املاء131

 من االمساء املقيدة. :ا لقادر على ذهاب املاء
 

  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 40عالقدرة على امللاد يف قوله: )أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدرث َعَلى َأْن حي ِْيَي اْلَمْوَتى()سورة القيامة 

 قلت:
  َعَلى احياء اْلَمْوَتى / القادر132

 من االمساء املقيدة.: َعَلى احياء اْلَمْوَتى القادر 
 

  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 ، 347( 81)ِبَقاِدرث َعَلى َأْن خَيْل َق ِمثْ َله ْم()سورة عس 

  قلت:
 / القادر على اخللق133

 قيدة.من االمساء املالقادر على اخللق: 
ماواِت وااأْلاْرضا  82قال القرطيب يف تفسي اْلية  لاقا السَّ لاْيسا الَِّذي خا ا:" أاوا من سورة يس: )مُثَّ قاالا ت اعااىلا حُمْتاجًّ

ي اعْ  ٌم أابُو اْلُمْنِذِر وا الا ق اراأا سا ْعِث. وا ُْلقا ِمثْ لاُهْم" أاْي أاْمثاالا اْلُمْنِكرِينا لِْلب ا :" ي اْقِدُر عالاى أاْن ِبقاِدٍر عالى أاْن خيا ُقوُب احلْاْضراِميُّ
ُْلقا مثلهم" على أنه فعل." بلى" أي إن خلق السموات واألرض أعظم من خلقهم، فالذي خلق السموات  خيا

ٍف عاْنُه" ا ُن اِبْخِتالا ق اراأا احلْاسا ُق اْلعاِليُم" وا عاث اُهْم." واُهوا اخلْاالَّ  خلْااِلُق"(.وااأْلاْرضا ي اْقِدُر عالاى أاْن ي اب ْ
 

  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 ، 348(33)ِبَقاِدرث َعَلى َأْن حي ِْيَي اْلَمْوَتى بَ َلى ِإنيه  َعَلى ك لِّ َشْيءث َقِدعٌف()سورة اأَلحقا  

                                      
اوااِت وااأْلاْرضا قا  320 ما لاقا السَّ ُْلقا ِمثْ لاُهْم()سورة اإلسراء قلت: وقوله تعاىل: )أانَّ هللاا الَِّذي خا  (.11اِدٌر عالاى أاْن خيا
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 قلت: تقدم ذكر االسم املقيد:
  َعَلى احياء اْلَمْوَتى */ القادر 
 

  :قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا
 ، (8)ِإنيه  َعَلى رَْجِلِه َلَقاِدٌر()سورة الطارق 

 قلت: 
 َعَلى البلث / القادر134
  من االمساء املقيدة. :َعَلى البلث القادر

 قال القرطيب يف تفسي اْلية: 
ْحِليلِ ) اِء يف اإْلِ لَّ ث انااُؤُه عالى راْجِعِه أاْي عالاى رادِه اْلما ا ِإنَُّه أاْي ِإنَّ اّللَّا جا ُهما عان ْ اُك. وا حَّ ا قاالا جُمااِهٌد واالضَّ ذا ، لاقاِدٌر كا

: ِإنَُّه عا  ْعىنا اِك أاْيًضا أانَّ اْلما حَّ عاِن الضَّ ُة. وا : إنه على رد املاء يف الصلب، وقال ِعْكرِما ْعىنا اِن أاْيًضا أانَّ اْلما ْنسا لاى رادِه اإْلِ
عاْنُه أاْيًضا أا  اِدٌر. وا انا لاقا ا كا ما اًء كا ، ما بااِب ِإىلا اْلِكرباِ ِمنا الشَّ بااِب، وا اِن ِمنا اْلِكرباِ ِإىلا الشَّ ْنسا : ِإنَُّه عالاى رادِه اإْلِ ْعىنا نَّ اْلما

باا ِإىلا النُّْطفا  ِمنا الصِه باا، وا اواْرِديِه واالث َّْعلايبِه: ِإىلا الصِه . وايف اْلما ِويِه ْهدا ا يف اْلما ذا اِدٌر. واكا قاالا الاقا ْبُن زاْيٍد: ِإنَُّه عالاى ِة. وا
ُة أاْيًضا: إِ  ِعْكرِما ُن وا ُة وااحلْاسا ق اتاادا قاالا اْبُن عابَّاٍس وا اِدٌر. وا ، لاقا ْرُجا ىتَّ الا خيا اِء حا ْبِس ذاِلكا اْلما اِن ب اْعدا حا ْنسا نَُّه عالاى رادِه اإْلِ

. الث َّْعلايبُّ  اِدٌر. واُهوا اْخِتيااُر الطَّرباِيِه ْوِت لاقا رائُِر )الطارق: اْلما لاى السَّ : ي اْوما تُ ب ْ ْوِلِه ت اعااىلا (قاالا 1: واُهوا اأْلاقْ واى، ِلقا
نْ ياا ب اْعدا ب اْعِثِه يف اْْلِخراِة، أِلانَّ الكفار يس ُه ِإىلا الدُّ : واَياْتاِمُل أانَُّه عالاى أاْن يُِعيدا اواْرِديُّ  (.ألون هللا تعاىل فيها الرجعةاْلما

 
 الم ابن تيمية رمحه هللا:قا  شيخ اَلس

ه ْم()سورة امللارج  ًفا ِمن ْ َ  َخي ْ  ، (41 - 40)ِإاني َلَقاِدر عَن ۞ َعَلى َأْن ن  َبدِّ
 قلت: 
 َعَلى تبدعل اَلمم /  القادر135

  من االمساء املقيدة. :القادر َعَلى تبدعل اَلمم

                                                                                                                             
 /القيامة، أصوب وهللا اعلم.20/االحقاف بعد اْلية 33قلت: لعل ذكر اْلية 328
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اِب هِبِْم )ِإانَّ لاقاِدُرونا عالى أاْن ن ُ قال القرطيب يف تفسي اْلية:  ها ِكِهْم واالذَّ ُهْم( ي اُقوُل: ن اْقِدُر عالاى ِإْهالا ْيًا ِمن ْ لا خا بادِه
اِل. ْضِل واالطَّْوِع وااْلما ُهْم يف اْلفا ِجيِء خِباْيٍ ِمن ْ  وااْلما

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (.23فسال  )فَ َقَدْراَن فَِنْلَم اْلَقاِدر عَن()سورة امل عجاء مففدا يف قوله:
 قلت:
 /  القادر136
 من االمساء املطلقة. وقد جاء مقيدا كما تبني من قول شيخ االسالم املتقدم. القادر:

()املرسالت/ اِدُرونا ْرانا فاِنْعما اْلقا دا  (.13فائدة: قوله سبحانه وتعاىل: )ف اقا
االطالق عظمة وجالال ومجاال وحسنا  إذا ورد االسم معرفا ابأللف والالم مطلقا بصيغة اْلمع والتعظيم فانه يزيد

 وكماال.
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 .349القوي: جاء مقفعان ابللئعئ يف قوله: )القوي اللئعئ( يف حنو ثالثة مواضع 

 قلت: 
 / القوي137
ِويُّ اْلعازِيُز()سورة من االمساء املطلقة. القوي: (، )ِإنَّ هللاا قاِويٌّ 21الشورى  وجاء مقرتان يف قوله تعاىل: )ُهوا اْلقا

اِب()سورة األاْنفال  ِديُد اْلِعقا اِب()سورة غافر  (،51شا ِديُد اْلِعقا ِويٌّ عازِيٌز()سورة احلج  (،11)ِإنَُّه قاِويٌّ شا  20)لاقا
 .(12( و)سورة اجملادلة 15)قاِويٌّ عازِيٌز()سورة احلديد ، (15)قاِوَيًّ عازِيًزا()سورة األحزاب ، (02و
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ِة اْلَمِتني ()سورة الذاراي    (.58ذع القوة: جاء يف قوله: )الفيزياق  ذ ع اْلق وي

 قلت: 
                                      

ِويُّ اْلعازِيُز()سورة هود  يف ثالثة منها 321  (.11)ُهوا اْلقا
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 / ذع القوة138
  من االمساء املقيدة. :ذع القوة

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (.61ع 18ِعَباِدِه(موضلان )سورة األَنلام  القاهف: جاء يف قوله: )َعه َو اْلَقاِهف  فَ ْوقَ 
 قلت: 

 القاهف/ 231
 من االمساء املطلقة. القاهف:

 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 .350القهار: جاء يف قوله: )الواحد القهار( يف حنو سبلة مواضع 

 قلت: 
 / القهار140
 من االمساء املطلقة. القهار:

 
  ية رمحه هللا:قا  شيخ اَلسالم ابن تيم

 ، 352عابللليم يف حنو ستة مواضع ، 351اللئعئ: جاء مقفعان ابحلكيم يف أكثف من أربلني موضلا 

                                      
اُر()سورة يوسف  يف ستة منها: 350 هَّ  (.31)هللاُ اْلوااِحُد اْلقا

 .21، غافر/2، الزمر/15، ص/28، ابراهيم/21/قلت: الرعد
 (، ِبا فيها: )عزيز حكيم( .211)ِإنَّكا أاْنتا اْلعازِيُز احلْاِكيُم()سورة البقرة  موضعا منها 21يف  352

ِكيًما( يف مخسة مواضع، )اْلعازِيُز احلْا  ِكيٌم( يف ثالثة عشر موضعا، )عازِيزًا حا ِكيُم( يف تسعة وعشرين قلت: سبعة واربعون موضعا: )عازِيٌز حا
 موضعا.

 (.1)اْلعازِيُز اْلعاِليُم()سورة الزخرف  يف ستة منها 351
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، ع: )اللئعئ الغفار( يف حنو 354(6ع: )اْلَلئِعِئ احْلَِميِد()سورة سبأ ، 353ع: )القوي اللئعئ( يف عدة مواضع 
، 356(، ع: )اللئعئ الفحيم( يف حنو اثين عشف موضلا 2 ع: )اْلَلئِعئ  اْلَغف ور ()سورة امللك، 355ثالثة مواضع 

()سورة ِإبفاهيم  (، عمقفعان  42، ع: )َأْخَذ َعئِعئث م ْقَتِدرث()سورة القمف 357( ثالثة مواضع47ع: )َعئِعٌئ ذ ع انِْتَقامث
 (.23كمففد: )اْلَلئِعئ  اُْجَبيار  اْلم َتَكربِّ ()سورة احلشف 

 قلت:
 / اللئعئ141
 المساء املطلقة. وجاء مقرتان كما بينه شيخ االسالم.من ا اللئعئ:

 
  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

يٌط()سورة فصلت  احمليط: جاء مللقا عاما يف قوله:  (،54)ِبك لِّ َشْيءث حمِ 
  قلت:
 / احمليط بكل شيء142

 من االمساء املقيدة.احمليط بكل شيء: 
 

  :قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا
يٌط()سورة الربعج  يٌط اِبْلَكاِففِعَن()سورة البقفة 20عخاصا يف قوله: )َعهللا  ِمْن َعرَايِِهْم حمِ   (، 19(،ع: )حمِ 

                                      
ِويُّ اْلعازِيُز()سورة هود يف ثالثة منها  353  )القوي العزيز( موضعان. (.11)ُهوا اْلقا

ِويُّ اْلعازِيُز()سورة الشورى  ِويٌّ عازِيٌز()سورة احلج 21قلت: )ُهوا اْلقا )قاِويٌّ عازِيٌز()سورة ، (15قاِوَيًّ عازِيزًا()سورة األحزاب )، (02و 20(، )لاقا
 (.12( و)سورة اجملادلة 15احلديد 

 (.8(، )سورة الربوج 2قلت: و)سورة ابراهيم  352
اُر()سورة ص  355  (.11ثالثة مواضع منها )اْلعازِيُز اْلغافَّ

 (.21(، )سورة غافر 5قلت: و)سورة الزمر 
 (.1يُز الرَِّحيُم()سورة الشعراء يف اثين عشر منها )اْلعازِ  351

(، )سورة 5(، )سورة الروم 212،120، 205، 251، 220، 211، 202، 18، 1قلت: بل يف ثالثة عشر موضعا؛ )سورة الشعراء  
 (.21()سورة الدخان 5()سورة يس 1السجدة 

 (.20(، )سورة إبراهيم 15(، )سورة املائدة 2قلت: )سورة آل عمران  350
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 قلت:
 / احمليط ابلكاففعن143 

 من االمساء املقيدة.احمليط ابلكاففعن: 
  

  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
يٌط( ستة مواضع)ِإني هللَا مبَا عَ ْلَمل وَن   .358حمِ 

  قلت:
 / احمليط مبا علملون144

 من االمساء املقيدة.احمليط مبا علملون: 
 

  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.15رفيع الدرجا : يف قوله: )رَِفيع  الديرََجاِ  ذ ع اْلَلْفِش()سورة غافف 

 قلت:
 / رَِفيع  الديرََجا 145

 االمساء املقيدة ابإلضافة. منرَِفيع  الديرََجا : 
 

  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.3ع2ذع امللارج: يف قوله: )لَْيَس َله  َداِفٌع ۞ ِمَن هللِا ِذي اْلَمَلارِِج()سورة امللارج 

  قلت:
 / ذع امللارج146

 من االمساء املقيدة.ذع امللارج: 

                                      
 ( .20االنفال سورةو 208سورة النساء و 11هود  سورةو 210آل عمران سورة ها )تعملون حميط()أربعة ِبا في 358

يٌط()سورة آل عمران  ُلونا حمُِ يطًا()سورة النساء 20)سورة االنفال (،210قلت: )ي اْعما ُلونا حمُِ ُلونا 208(. )ي اْعما يطٌ (. )ت اْعما ()سورة هود حمُِ
11.) 
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  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

(، عيف قوله: )اْلَلِليُّ اْلَكِبري (، مخسة مواضع 9: جاء مقفعان يف قوله: )اْلَكِبري  اْلم تَ َلاِ ()سورة الفعد الللي
عجاء يف قوله: )َعِليٌّ َحِكيٌم()سورة الشورى ، ع)املتلاِل(، . عيف هذه املواضع )الللي(359(62)سورة احلج 

 (.1اأْلَْعَلى()سورة اأَلعلى  (، ع)األعلى( يف قوله: )َسبِِّح اْسَم رَبِّكَ 51
 قلت:
 / الللي147
 / املتلا ، املتلاِل148
 / اَلعلى149

 : من االمساء املطلقة.الللي، املتلا ، املتلاِل، اَلعلى
عااِل()الرعد/ ِبُي اْلُمت ا ِة اْلكا ادا ها  (1وقوله سبحانه وتعاىل: )عااملُ اْلغاْيِب واالشَّ

عشر: )إبثبات َيء يف احلالني ابن كثي، ويعقوب. وافقهما ابن حميصن كذلك،  جاء يف امليسر يف القراءات األربع
 ٳھووصال احلسن. وقرأ الباقون ابحلذف يف احلالني.( 

 (: 321/  5وجاء يف املوسوعة القرآنية / الشيخ إبراهيم بن إمساعيل األبياري )
 )املتعال: وقرئ:

 ، وأىب عمرو، يف رواية.إبثبات الياء وقفا ووصال، وهى قراءة ابن كثي -2
 ٳھحبذفها، ووصال ووقفا، وهى قراءة الباقني.(  -1

فائدة: من امساء هللا تعاىل احلسىن: )العلي( و)املتعال، املتعايل( و)االعلى(؛ واسم هللا )العلي( يدل على ذات هللا 
تعايل( يدل على ذات هللا وعلى وعلى صفة العلو )علو الذات والفوقية( بداللة املطابقة؛ واسم هللا )املتعال، امل

اسم هللا )األعلى( يدل على ذات هللا وعلى صفة العلو )علو الشأن( صفة العلو )علو القهر( بداللة املطابقة؛ و 
 .بداللة املطابقة

 وعلو مقيد.، والعلو نوعان علو مطلق

                                      
 (.21(، )سورة غافر13(، )سورة سبأ 30)سورة لقمان(، 11قلت: بل اربع: )سورة احلج  351

 



228 
 

 / العلو املطلق: وهو علو الذات والفوقية، وعلو القهر، وعلو الشأن.2
 املقيد: االستواء على العرش؛ ألنه مقيد ابلعرش. / العلو1

 أعم من وصف االستواء، فكل استواء علو وليس كل علو استواء. صفة العلوو 
 

  قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 ، 360(255اللظيم: جاء مقفعان يف قوله: )اْلَلِليُّ اْلَلِظيم(موضلان )سورة البقفة 

(، عهو نلت للفب بدليل قوله: 52اِبْسِم رَبَِّك اْلَلِظيِم(، ثالثة مواضع )سورة احلاقة  عمففدا يف قوله: )َفَسبِّحْ 
 .361)سبحان ريب اللظيم(

  قلت:
 / اللظيم150

 من االمساء املطلقة.اللظيم: 
 311(.عهو نلت  للفب) فائدة: قول شيخ االسالم:

داللة على الذات والصفة ابملطابقة؛ وداللة على  : )أن االسم من أمسائه له دالالت؛قال العالمة ابن القيم اْلوزية
 313أحدمها ابلتضمن؛ وداللة على الصفة األخرى ابللزوم(.

)كل اسم من أمسائه سبحانه له صفة خاصة، فإن أمساءه أوصاف مدح وكمال، وكل صفة هلا مقتضى قال: و 
  312وفعل(.

                                      
 (.2قلت: )اْلعاِليُّ اْلعاِظيُم()سورة الشورى  310
حذيفة: أنه صلهى مع النيب صلى هللا عليه وسلم، فكان يقول يف  قلت: لعله يشي اىل ما رواه ابو داود يف السنن إبسناد صحيح عن 312

سبحان ريب األعلى" وما مرَّ آبيِة رمحٍة إال وقفا عندها، فسأل، وال آبيِة عذاٍب إال وقفا ركوعه: "سبحان ريبِه العظيم "، ويف سجوده: "
 عندها، فتعوهذ.

 قلت: انظر القاعدة اخلامسة. 311
حتقيق علي بن حممد العمران، ، ه (052بدائع الفوائد/ العالمة حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اْلوزية )املتوىف 313

 .185/ 2 – ھ2215ار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، د
مدارج السالكني بني منازل إَيك نعبد وإَيك نستعني/ العالمة حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اْلوزية   312

م، 2111 -ه  2221بيوت، الطبعة الثالثة،  –ه (، حتقيق حممد املعتصم ابهلل البغدادي، الناشر دار الكتاب العريب 052)املتوىف 
2/221. 
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (.23م ْؤِمن  اْلم َهْيِمن ()سورة احلشف املهيمن: يف قوله: )الْ 
 قلت:
 / املهيمن151

 من االمساء املطلقة.اْلم َهْيِمن: 
 
 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.91الكفيل: يف قوله: )َعَقْد َجَلْلت م  هللَا َعَلْيك ْم َكِفياًل()سورة النحل 

 قلت:
 / كفيل املؤمنني152

 مساء املقيدة.من االكفيل املؤمنني: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 ،366يف قوله: )عََكَفى اِبهلِل عَِكياًل( يف حنو تسلة مواضع  365الوكيل: جاء مففدا

 قلت:
 شؤعن خلقه/ الوكيل على 153 

 من االمساء املقيدة. :شؤعن خلقهالوكيل على 
ى اِبهلِل واكِ قال تعاىل:  فائدة: فا  (.82اء ()سورة النسيالً )واكا

                                      
ى اِبهلِل واِكياًل( قلت: قد جاء مفردا مطلقا يف القرآن الكرمي، ولكن يف قوله تعاىل:  315 فا  جاء مقيدا. )واكا
 ( .82ستة مواضع منها )سورة النساء  311

 (.28و3(، و)سورة االحزاب 202و231و82قلت: بل مخسة: )سورة النساء 



231 
 

فى: فعل ماض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر.) غي  -يؤدي معىن اْلامد  -كفى: فعل متصرف   كا
 أنه ِبعىن فعل التعجب، وهو غي متصرف؛ ألن معناه: ما أكفاه!(.

: الباء حرف جر زائد يفيد التوكيد.   اِبّللَِّ
للفعل كفى؛ )فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها  هللا: اسم اْلاللة؛ اسم جمرور لفظا مرفوع حمال فاعل

 اشتغال احملل حبركة حرف اْلر الزائد(.
 ياًل: َتييز منصوب عالمة نصبه الفتحة.واكِ 

وااِت، وال يكون إال ناِكراة، وال يكون إال بعد َتام الكالم.و  ما من الذَّ ها ُر ملا انْ ب ا سِه ُفا
 التَّْمييُز هو: االسم املنصوب، امل

مع الفاعل؛  -هنا  –ح: جميء الفاعل )اسم اْلاللة( جمرورا ابلباء الزائدة؛ واليت تفيد معىن التوكيد؛ وزيدت توضي
 ألن األصل: كفى هللاُ وكياًل.

قال سيبويه: )إمنا هو )كفى هللا( والباء زائدة، والقياس يوجب أْن يكون التأويل: )كفى كفاييت ابهلل( فحذفا 
 310 ھه، وهذا يف العربية موجود(. إاملصدر لداللة الفعل علي

 (، اسم مقيد يف هذه اْلية، وان جاء مطلقا يف غيها.82)سورة النساء  قلت: مما تقدم فان اسم )الوكيل( يف
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (،66)هللا  َعَلى َما نَ ق و   عَِكيٌل()سورة عوسف 

 قلت:
 وسف/ الوكيل على قو  علقوب عاخوة ع154

 من االمساء املقيدة. الوكيل على قو  علقوب عاخوة عوسف:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ْذه  عَِكياًل()سورة املئمل   (،9ع: )َربُّ اْلَمْشِفِق َعاْلَمْغِفِب ََل ِإَلَه ِإَلي ه َو فَاختِي

 قلت:

                                      
ل يف النحو/ أبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي املعروف اببن السراج، حتقيق: عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، األصو   310

 .1/110، بيوت -لبنان 
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 / الوكيل ألمور النيب، )الوكيل مبا ععد النيب( 155
 368من االمساء املقيدة. مور النيب، )الوكيل مبا ععد النيب(:الوكيل أل

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.12ع: )َعَلى ك لِّ َشْيءث عَِكيٌل()سورة هود 

  قلت:
 / الوكيل156
نِْعما اْلواِكيُل()سورة آل عمران الوكيل ْسبُ ناا هللُا وا قد ورد اسم )اْلواِكيُل( و ، (203: من االمساء املطلقة، قال تعاىل: )حا

ْيٍء واِكيٌل()سورة األانعام يف قوله تعاىل:  يف القرآن الكرمي (، مقرتان ابلعلو املطلق فاالسم 201)واُهوا عالاى ُكلِه شا
 يكون حسناً ابعتبار انفراده، وابعتبار مجعه يزيد كمااًل فوق كمال.

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (، 86)َعَلى ك لِّ َشْيءث َحِسيًبا()سورة النساء  يف قوله: 369. احلسيب: جاء...
 قلت:

 / احلسيب157 
انا عالاى ُكلِه احلسيب:  من االمساء املطلقة. وقد ورد اسم )احلسيب( يف القرآن الكرمي مقرتان ابلعلو املطلق )ِإنَّ هللاا كا

ِسيًبا()سورة النساء  ْيٍء حا وقد  انفراده، وابعتبار مجعه يزيد كمااًل فوق كمال. (، فاالسم يكون حسنًا ابعتبار81شا
 جاء مقيدا يف القرآن الكرمي ايضا. 

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (.6)سورة النساء  370عيف قوله: )عََكَفى اِبهلِل َحِسيًبا(، موضلان

                                      
 (.1( ، )سورة املزمل 11)سورة يوسف  قلت: انظر غي مأمور التفاسي يف معىن اْليتني: 318
 بياض. 311
 (.31قلت: )سورة االحزاب  300
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  قلت:
 َعَلى َأْعلَِياِء اأْلَعْ َتام/ احلسيب 158

 من االمساء املقيدة.: اأْلَعْ َتام َعَلى َأْعلَِياءِ احلسيب 
 

ِسيًبا( فائدة:  ى اِبّللَِّ حا فا  )واكا
اِل تاسْ  اِل ناظارِِهْم ِلأْلايْ تااِم، واحا ِهيًدا واراِقيًبا عالاى اأْلاْولِيااِء يف حا شا ى اِبّللَِّ حُمااِسًبا وا فا ْل ِهيا  أاْي: واكا ِليِمِهْم ِلأْلاْموااِل: ها

ف َّراٌة، اِملاٌة ُموا ا ج كا هِلاذا ِلكا ُكلِهُه. وا ا؟ اّللَُّ عااملٌ ِبذا لٌَّس أُُموُرها ا ُمدا ابُ ها لاٌة ُمراوٌَّج ِحسا ْبخوسة ُمْدخا ٌة ما ُقوصا ن ْ اء يف أاْو ما
 : ، قاالا لَّما سا لَّى هللاُ عالاْيِه وا ، أانَّ راُسولا هللِا صا  احلديث عاْن أايب ذارٍه

ِعي ، ِإينهِ أارااكا ضا الا ياِتيٍم(، أخرجه )َيا أاابا ذارٍه َّ ما لَّنيا ، واالا ت اوا نْيِ رانَّ عالاى اثْ ن ا ْفِسي، الا أتاامَّ ا ُأِحبُّ لِن ا ِإينهِ ُأِحبُّ لاكا ما ًفا، وا
 ( واللفظ له، يف كتاب اإلمارة، ابب كراهية اإلمارة بغي ضرورة.2811مسلم )

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (، 47عََكَفى بَِنا َحاِسِبنَي()سورة األنبياء احلاسب: جاء يف قوله: )
  قلت:
 / حاسب املوازعن159

 من االمساء املقيدة.حاسب املوازعن: 
( فائدة:  فى بِنا حاِسِبنيا  )واكا

نْ  ى بِناا عااِلِمنيا أِلانَّ ما فا ِقيلا: كا ، وا ْعنااُه اْلعادُّ ، وااحلْاْسُب يف اأْلاْصِل ما ى بِناا حُمِْصنيا فا ِفظاُه،  أاْي: كا ُه واحا ًئا عاِلما ي ْ با شا سا حا
. رٍه شا ْيٍ وا ُموُه ِمْن خا ا قادَّ ى بِناا جُماازِينا عالاى ما فا ِقيلا: كا  وا

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 .(62عمفضال يف قوله: )َأْسفَع  احْلَاِسِبنَي()سورة األَنلام 
  قلت:
 / َأْسفَع  احْلَاِسِبني160
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 مساء املقيدة، وبصيغة التفضيل كما بينه شيخ االسالم.من االاِسِبني: َأْسفَع  احلَْ 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 .371سفعع احلساب: يف حنو سبلة مواضع 

  قلت:
 / سفعع احلساب161

 من االمساء املقيدة.سفعع احلساب: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (،9)فَاهلل  ه َو اْلَوِلُّ()سورة الشورى  ه:الوِل: جاء مففدا يف قول

  قلت:
 / الوِل162
(. وجاء مقيدا: 18وجاء مقروان يف قوله تعاىل: )واُهوا اْلوايلُّ احلْاِميُد()سورة الشورى  من االمساء املطلقة.الوِل: 

()سورة اْلا )َعِلُّ اْلم تيِقنَي( هللاُ وايلُّ اْلُمتَِّقنيا  (، اال ان شيخ االسالم مل يذكره.21ثية يف قوله تعاىل: )وا
  

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (،  45عيف قوله: )عََكَفى اِبهلِل َعلِياا عََكَفى اِبهلِل َنِصريًا()سورة النساء 

 قلت:
 / عِل املؤمنني163 

هللاُ وايلُّ اْلمُ  من االمساء املقيدة.: عِل املؤمنني ()سورة آل عمران وجاء يف قوله تعاىل:)وا  (.18ْؤِمِننيا
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 196عمضافا يف مثل قوله: )ِإني َعلِيَِّي هللا ()سورة اأَلعفا  

                                      
 (.101منها: )سورة البقرة  مثانية 302
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  قلت:
 عِل الفسو / 164

 من االمساء املقيدة.عِل الفسو : 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
نْ يَ   (.101ا َعاآْلِخَفِة()سورة عوسف )أَْنَت َعلِيِّي يف الدُّ

 قلت:
نْ َيا َعاآْلِخَفة 165  / عِل عوسف يف الدُّ

نْ َيا َعاآْلِخَفة:   من االمساء املقيدة.عِل عوسف يف الدُّ
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.40 املوىل: جاء مقفعان يف قوله: )نِْلَم اْلَمْوىَل َعنِْلَم النيِصري ()سورة األَْنفا 

  قلت:
 / املوىل166
 من االمساء املطلقة، وجاء مقرتان كما بني ذلك شيخ االسالم.املوىل: 

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (، 40عمضافا يف قوله: )فَاْعَلم وا َأني هللَا َمْوََلك ْم()سورة األَْنفا  
  قلت:
 / موىل املؤمنني167

 قيدة.من االمساء املموىل املؤمنني: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 ( ،4)فَِإني هللَا ه َو َمْوََله ()سورة التحفم 
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  قلت:
 / موىل النيب168

 من االمساء املقيدة.موىل النيب: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.11 َمْوىَل هَل ْم()سورة حممد )َذِلَك أبَِني هللَا َمْوىَل اليِذعَن آَمن وا َعَأني اْلَكاِففِعَن ََل 

  قلت:
 / موىل الذعن آمنوا169

 من االمساء املقيدة.موىل الذعن آمنوا: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ف  النياِصفِعَن()سورة آ  عمفان   (، 150الناصف: جاء مفضال يف قوله: )َخي ْ

  قلت:
 / خري الناصفعن170

  ء املقيدة.من االمساخري الناصفعن: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.40عتقدم قوله: )نِْلَم اْلَمْوىَل َعنِْلَم النيِصري ()سورة األَْنفا  

  قلت:
 / النصري171

ى اِبهلِل ناِصيًا()سورة النساء النصري:  فا )نصي املؤمنني( ف (، 25من االمساء املطلقة. وجاء مقيدا يف قوله تعاىل: )واكا
 من االمساء املقيدة، اال ان شيخ االسالم مل يذكره.
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 372(.57)َعَلى ك لِّ َشْيءث َحِفيٌظ()سورة هود  احلفيظ: جاء يف قوله: )َعَلى ك لِّ َشْيءث َحِفيٌظ( موضلان

 قلت:
 / احلفيظ172

 من االمساء املطلقة. احلفيظ:
 

 مية رمحه هللا:قا  شيخ اَلسالم ابن تي
ٌف َحاِفظًا()سورة عوسف   (،64احلافظ: جاء مفضال يف قوله: )َفاهلل  َخي ْ

 قلت: 
 خري احلافظني ، / خري حافظ173

 : من االمساء املقيدة.خري احلافظني، خري حافظ
ٌر حاِفظًا فأتوكل عليه وأفوض أمري إليه، وانتصاب )قال البيضاوي يف تفسي اْلية:  ي ْ حفظا( على التمييز فااّللَُّ خا

وحاِفظًا على قراءة محزة والكسائي وحفص َيتمله واحلال كقوله: هلل دره فارسا، وقرئ )خي حافظ( و )خي 
 احلافظني(.

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (، 82يف قوله: )عَك نيا هَل ْم َحاِفِظنَي()سورة األنبياء  373.. .ع
 قلت: 
 ن الشياطني/ حاِفِظ  سليمان م174

 : من االمساء املقيدة.حاِفِظ  سليمان من الشياطني

                                      
ِفيٌظ()سورة سبأ  قلت: واملوضع االخر: 301 ْيٍء حا  (.12)وارابُّكا عالاى ُكلِه شا
 بياض. 303
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يااِطنِي ِبُسوٍء، باْل ُكلٌّ قال ابن كثي يف تفسي اْلية:  ٌد ِمنا الشَّ ُ أاْن ي اناالاُه أاحا ( أاْي: َياُْرُسُه اّللَّ اِفِظنيا ُْم حا ق اْولُُه: )واُكنَّا هلا  وا
ِتِه واحتاْتا ق اْهرِِه الا ي اتا  ِإنْ يف ق اْبضا ، وا اءا أاْطلاقا م ِفيِهْم، ِإْن شا نُ وِه ِإلاْيِه وااْلُقْرِب ِمْنُه، باْل ُهوا حُماكَّ ُهْم عالاى الدُّ ٌد ِمن ْ ُر أاحا اسا  جا

اِد(. إ رَِّننيا يف األْصفا رِينا ُمقا : )واآخا ا قاالا هِلاذا اُء؛ وا ْن ياشا ُهْم ما باسا ِمن ْ اءا حا    ھشا
 

 ه هللا:قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمح
 (.9)َعِإاني َله  حَلَاِفظ وَن()سورة احلجف 

 قلت: 
 / َحاِفظ  القفان  ِمَن الت يْغِيرِي َعالت يْبِدعلِ 175

 االمساء املقيدة. منَحاِفظ  القفان  ِمَن الت يْغِيرِي َعالت يْبِدعِل: 
ْغِيِي مُثَّ ق ارَّرا ت اعااىلا أانَُّه ُهوا الَِّذي أا قال ابن كثي يف تفسي اْلية:  ، واُهوا اْلُقْرآُن، واُهوا احلْااِفُظ لاُه ِمنا الت َّ نْ زالا الذهِْكرا

لَّى اّللَُّ  ( عالاى النَّيبِه صا : )لاُه حلاااِفُظونا ِميا يف ق اْوِلِه ت اعااىلا ْن أاعاادا الضَّ ُهْم ما ِمن ْ ْبِديِل. وا ُ  واالت َّ ْوِلِه: )وااّللَّ قا ، كا لَّما سا عالاْيِه وا
ِة ي اْعِصمُ  اِئدا ُ أاْعلاُم.10كا ِمنا النَّاِس()اْلما يااِق، وااّللَّ ، واُهوا ظااِهُر السِه ْعىنا اأْلاوَُّل أاْوىلا  (، وااْلما

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

يٌب()سورة هود   374: القفعب َة الدياِع (، عقوله: )فَِإيّنِ َقفِعٌب أ ِجيب  َدْعوَ 61جاء مقفعان يف قوله: )َقفِعٌب جمِ 
 (، 186ِإَذا َدَعاِن()سورة البقفة 

 قلت:
 / القفعب176

 من االمساء املطلقة، وجاء مقرتان كما بينه شيخ االسالم. القفعب:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 16عمفضال يف قوله: )َعحَنْن  َأق َْفب  ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِعِد()سورة ق 

                                      
 بياض. 302

 قلت: لعله )القريب(، من سياق الكالم. وقد اضيف اىل النص ويف االصل بياض كما بني احملقق.
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  قلت:
 من حبل الورعد اليناقفب / ا177
 من االمساء املقيدة. من حبل الورعد: الينااقفب 

ُتُه ت اعااىلا أقرُب ِإىلا : 21قال ابن كثي يف تفسي سورة ق/ ِئكا الا ْبِل اْلوارِيِد{ ي اْعيِن: ما ق اْولُُه: }واحناُْن أاقْ راُب ِإلاْيِه ِمْن حا وا
ْبِل وارِيِدِه ِإلاْيِه.  اِن ِمْن حا ْنسا مْجا اإْلِ يَّاِن اِبإْلِ فا ن ْ لاُه عالاى اْلِعْلِم فاِإمنَّاا ف ارَّ لِئاالَّ ي اْلزاما ُحُلوٌل أاِو احتِهااٌد، وامهُاا ما ْن أتااوَّ ما اِع، ت اعااىلا وا

ْبلِ  راُب ِإلاْيِه ِمْن حا لاِكنَّ اللَّْفظا الا ي اْقتاِضيِه فاِإنَُّه ملْا ياِقْل: واأاانا أاق ْ ، وا سا دَّ ت اقا : }واحناُْن أاقْ راُب ِإلاْيِه ِمْن  اّللَُّ وا ِإمنَّاا قاالا اْلوارِيِد، وا
{)اْلوااِقعاةِ  لاِكْن الا تُ ْبِصُرونا ا قاالا يف اْلُمْحتاِضِر: }واحناُْن أاقْ راُب ِإلاْيِه ِمْنُكْم وا ما ْبِل اْلوارِيِد{ كا تاُه. 85 حا ِئكا الا (، ي اْعيِن ما

: }ِإانَّ حناْنُ  ا قاالا ت اعااىلا ما {)احلِْْجِر   واكا ِإانَّ لاُه حلاااِفُظونا ُة ن ازالاْت اِبلذهِْكِر 1نزْلناا الذهِْكرا وا ِئكا الا  -واُهوا اْلُقْرآنُ  -(، فااْلما
ْبِل وارِيِدِه ِإلاْيِه إبِِْقدا  اِن ِمْن حا ْنسا ُة أاقْ راُب ِإىلا اإْلِ ِئكا الا ِلكا اْلما ذا لَّ. واكا ة اِر اّللَِّ إبِِْذِن اّللَِّ عازَّ واجا ، فامللك لامه ُْم عالاى ذاِلكا  هلا

ِم( ما جماْراى الدَّ ْيطاانا جياْرِي ِمنا اْبِن آدا : )الشَّ ِلكا ذا ًة واكا ْيطااِن لامَّ ا أانَّ لِلشَّ ما اِن كا ْنسا اِدُق 305يف اإْلِ ِلكا الصَّ را ِبذا ا أاْخب ا ما ، كا
ى اْلُمت ا  لاقَّ اُهناا: }ِإْذ ي ات ا ا قاالا ها هِلاذا ْصُدوُق؛ وا اِن. }عاِن اْلياِمنِي اْلما ْنسا لا اإْلِ ْيِن ياْكتُ بااِن عاما نْيِ اللَّذا لاكا يااِن{ ي اْعيِن: اْلما لاقِه

ٌد. راصِه اِل قاِعيٌد{ أاْي: ُمت ا ما عاِن الشِه  ھا وا
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 .376( 85)َأقْ َفب  ِإلَْيِه ِمْنك ْم()سورة الواقلة  عقوله:

  قلت:
 إىل احملتضف أقفب/ 178

 من االمساء املقيدة. :أقفب إىل احملتضف
 

                                      
ِفيةا قالت1233 –صحيح ايب داود/ االلباين قلت:  305 لَّما معتكفاً، فأتيته أزوره لياًل، : عن صا سا لَّى اّللَُّ عالاْيِه وا : كان رسول هللا صا

ْقِلبايِن  ُ -وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد -فحدثته؛ مث قمت فانقلبت، فقام معي لِي ا لَّى اّللَّ رَّ رجالن من األنصار، فلما رأَي النيب صا ، فاما
؛ أسرعا، فقال النيب  لَّما سا ا؛ إهنا صفية بنت حيايَّ ". قاال: سبحان هللا! َي رسول هللا! قال: " إن عالاْيِه وا : " على رِْسِلكما لَّما سا ُ عالاْيِه وا لَّى اّللَّ صا

 ". -أو قال: شراً  -الشيطان جياْرِي من اإلنسان جماْراى الدم، فخشيُت أن ي اْقِذفا يف قلوبكما شيئاً 
عف قول من قال: ابلعلم والقدرة. قرب املالئكة والشياطني من قلب ابن آدم، أما قربه املراد ابلقرب يف سورة )ق( قرب مالئكته. ض 301

  /من الفهارس العامة جملموع الفتاوى.2من ج  12تعاىل من عابديه وسائليه فصحيح، انظر ص
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 فائدة:
)وحنن أقرب إليه منكم( يعين أن هللا تعاىل أقرب إىل احللقوم من  :85/قال الشيخ العثيمني يف تفسي سورة الواقعة

سه إذا قامت أهله، ولكن املراد أقرب ِبالئكتنا، وهلذا قال: )ولكن ال تبصرون( وهللا تعاىل يضيف الشيء إىل نف
به مالئكته، ألن املالئكة رسله عليهم السالم، وليس هذا من ابب حتريف الكلم عن مواضعه، ولكنه من ابب 
تفسي الشيء ِبا يقتضيه السياق، ألنه رِبا يقول قائل: إن ظاهر اْلية )وحنن أقرب إليه منكم( أن األقرب هو هللا 

ا، بل فسرانها ِبا يقتضيه ظاهرها، ألن هللا قال : )وحنن أقرب إليه عز وجل فلماذا حترفونه؟ فنقول: حنن ال حنرفه
منكم ولكن ال تبصرون( وهذا يدل على أن هذا القريب يف نفس املكان ولكن ال نبصره، وهذا يعني أن يكون 

ر امليت املراد قرب املالئكة الستحالة ذلك يف حق هللا تعاىل، وأيضاً فإن القرب مقيد حبال االحتضار، والذي َيض
عند موته هم املالئكة لقوله تعاىل: )حىت إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون(، فإن قيل: كيف 

 يضيف هللا الشيء إىل نفسه واملراد املالئكة؟
قلنا: ال غرابة يف ذلك، فإن هللا يضيف الشيء إىل نفسه وهو من فعل املالئكة ألهنم رسله، ففعلهم فعله، أمل تر 

ىل قول هللا تبارك وتعاىل: )ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا مجعه وقرءانه فإذا قرأانه فاتبع قرءانه( واملراد قراءة إ
جربيل عليه السالم ال قراءة هللا، لكنه أضاف فعل جربيل إليه ألنه أبمره، وهو الذي أرسله به، إذن )وحنن أقرب 

كم، ألهنم حضروا لقبض الروح، وهللا تبارك وتعاىل قد حفظ اإلنسان يف إليه منكم( يعين مالئكتنا أقرب إليه من
حياته وبعد مماته، ففي حياته هناك مالئكة َيفظونه من أمر هللا، وبعد مماته مالئكة يقبضون الروح وَيفظوهنا ال 

 ھال يُرون. إيفرطون فيها إطالقاً، فهم قريبون من امليت ولكننا حنن ال نبصرهم، ألن املالئكة عامل غييب 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
يٌب()سورة هود   (.61اجمليب: جاء مقفعان يف قوله: )َقفِعٌب جمِ 

 قلت:
 / اجمليب179
 : من االمساء املطلقة.اجمليب

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
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ابلفمحن يف ، 378من ستني موضلا جاء مقفعان ابلغفور يف حنو ، 377الفحيم: قفعب املاية عالثالثة عشف 
. عيف قوله: )َساَلٌم 380، عمقفعان ابلفءع  يف حنو  379غري ذلك ثالثة مواضع  البسملة، عيف النمل أعضا، عيف
()سورة عس   ، 381(، عمقفعان ابللئعئ يف أكثف من عشفة مواضع 58قَ ْوًَل ِمْن َربّث رَِحيمث

 قلت:
 / الفحيم180
 جاء مقرتان كما بينه شيخ االسالم.من االمساء املطلقة، و  الفحيم:

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

)عََكاَن اِبْلم ْؤِمِننَي رَِحيًما()سورة  (، عخاصا يف قوله:29عمتللقا تللقا عاما يف قوله: )ِبك ْم رَِحيًما()سورة النساء 
 (، 43األحئاب 

 قلت:
 / رحيم ابملؤمنني181

 املقيدة.من االمساء رحيم ابملؤمنني: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ف  الفيامِحِنَي()سورة املؤمنون  عجاء مفضال يف قوله:  (، 109)َخي ْ

 قلت:
 / خري الفامحني182

                                      
 مائة وواحد. 300
 (.2/2سبعني منها ) 308

 قلت: ليس يف سورة الفاحتة ذكر: الغفور الرحيم.
 احد ال إله إال هو الرمحن الرحيم( ، )تنزيل من الرمحن الرحيم( .و )إهلكم إله و  301
 يف تسعة مواضع. 380
 (.5/3يف أحد عشر موضعا منها يف ) 382

( فليس يف سورة آل عمران ذكر: )العزيز الرحيم(. بل جاء يف ثالثة عشر موضعا وهي: )اْلعازِيُز الرَِّحيُم()سورة الشعراء 5/31قلت: لعله )
 (.21(، )الدخان 5(، )سورة يس 1(، )سورة السجدة 5(، )سورة الروم 120و212و205و211و202و211و202و18و1
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 .بصيغة التفضيل من االمساء املقيدةخري الفامحني: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.151ورة اأَلعفا  عيف قوله: )َأْرَحم  الفيامِحِنَي()س

 قلت:
 / أرحم الفامحني183

 من االمساء املقيدة.أرحم الفامحني: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 ، 382(117الفءع : جاء مقفعان يف قوله: )رَء عٌ  رَِحيٌم( ثالثة مواضع )سورة التوبة 

 قلت:
 / الفءع 184

 من االمساء املطلقة.الفءع : 
 

 م ابن تيمية رمحه هللا:قا  شيخ اَلسال
 ، (207عمللقا يف قوله: )رَء عٌ  اِبْلِلَباِد()سورة البقفة 

 قلت:
 / رَء عٌ  اِبْلِلَبادِ 185

 من االمساء املقيدة. رَء عٌ  اِبْلِلَباِد:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
(، )سورة 143اِبلنياِس َلَفء عٌ  رَِحيٌم()سورة البقفة عمقفعان متللقا يف قوله: )اِبلنياِس َلَفء عٌ  رَِحيٌم( موضلان )

 (.65احلج 
                                      

 (.20، )سورة احلشر (218)سورة التوبة  قلت: و 381
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 قلت:
 / رَء عٌ  اِبْلناس186

 من االمساء املقيدة. رَء عٌ  اِبلناس:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
(، 15أ ، عمطلقا يف قوله: )َعَربٌّ َغف وٌر()سورة سب383الغفور: جاء مقفعان ابلفحيم يف حنو مخسني موضلا 

، (235عمقفعان ابحلليم )َغف وٌر َحِليٌم()سورة البقفة ، (30عمقفعان ابلشكور )َغف وٌر َشك وٌر()سورة فاطف 
(، عابلودعد )َعه َو اْلَغف ور  اْلَود عد ()سورة 2، عابللئعئ )َعه َو اْلَلئِعئ  اْلَغف ور ()سورة امللك 384عالتواب يف حدعث 

 (.60ة مواضع )ِإني هللَا َلَلف وٌّ َغف وٌر()سورة احلج (، عابللفو يف أربل14الربعج 
 قلت:
 / الغفور187
 : من االمساء املطلقة، وقد جاء مقرتان كما بينه شيخ االسالم.الغفور

  

                                      
 (.203يف تسعة وأربعني منها )غاُفوٌر راِحيٌم()سورة البقرة  383

، املائدة: مخسة مواضع، االنعام: ثالثة مواضع، قلت: يف سورة البقرة: ستة مواضع، آل عمران: ثالثة مواضع، النساء: موضع واحد
االعراف: موضعني، االنفال: موضعني، التوبة: مخسة مواضع، هود ويوسف وابراهيم: موضع واحد، النحل: اربعة مواضع، النور: اربعة 

 املزمل: موضع واحدة. مواضع، النمل وفصلت: موضع واحد، احلجرات واملمتحنة: موضعني، احلديد واجملادلة والتغابن والتحرمي،
 .)التواب الرحيم( 382

 عن ابن عمر، قال: - 1251 - 1081 -قلت: لعله ما جاء يف صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان 
ا ُعدَّ لرسوِل هللا  ؛ ِإنهك أانتا التوهاُب الرَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -)رِبه ! اغفر يل وتب عليه  حيم(.يف اجمللس الواحِد مئة مرهة: "ربه

: "الرَّحيم"    ھ((. إ551(، "الصحيحة" )2350"صحيح أايب داود" ) -قال الشيخ االلباين: )صحيح واألصح: "الغفور" مكانا
= 

اِر، قاالا   قاالا  – 13250 وروى االمام امحد يف املسند/ لَّما ِمنا اأْلاْنصا سا لَّى هللُا عالاْيِه وا اِب النَّيبِه صا : راُجٌل  )عاْن راُجٍل ِمْن أاْصحا ُشْعباُة أاْو قاالا
ٍة واُهوا ي اُقوُل: " رابِه اْغِفْر يل  الا لَّما يف صا سا لَّى هللاُ عالاْيِه وا عا النَّيبَّ صا اِر   أانَُّه مسِا ، ِإنَّكا  ِمنا اأْلاْنصا ُتْب عالايَّ : اللُهمَّ اْغِفْر يل   وا   قاالا ُشْعباُة: أاْو قاالا

وَّاُب اْلغا  رٍَّة(. قال حمققو املسند: إسناده صحيح.أاْنتا الت َّ  ُفوُر "، ِمائاةا ما
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 385(.66الغفار: ثالثة مواضع )اْلَلئِعئ  اْلَغفيار ()سورة ص 
 / الغفار188
 االمساء املطلقة. منالغفار: 

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

ْنِب()سورة غافف   (.3الغافف: جاء مضافا يف قوله: )َغاِفِف الذي
 قلت:
 / غافف الذنب189

 من االمساء املقيدة.غافف الذنب: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 32اْلَمْغِفَفِة()سورة النجم ذع املغففة: جاء يف قوله: )ِإني رَبيَك َعاِسع  

 قلت:
 / عاسع املغففة190

لُّوا  قال تعاىل:، من االمساء املطلقة عالواسعمن االمساء املقيدة. عاسع املغففة:   ا تُ وا ْغِرُب فاأايْ ناما ْشرُِق وااْلما ّللَِِّ اْلما )وا
 ومل يذكره شيخ االسالم يف احصائه. (،225وااِسٌع عاِليٌم()البقرة / ف اثامَّ واْجُه اّللَِّ ِإنَّ اّللَّا 

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (،6)َعِإني رَبيَك َلذ ع َمْغِفَفةث ِللنياِس َعَلى ظ ْلِمِهْم َعِإني رَبيَك َلَشِدعد  اْلِلَقاِب()سورة الفعد 
 قلت:
  / ذع املغففة191

                                      
اُر()سورة الزمر  385 اِر()سورة غافر 5قلت: )اْلعازِيُز اْلغافَّ  (.21(، )اْلعازِيِز اْلغافَّ
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 من االمساء املقيدة.ذع املغففة: 
 

 ابن تيمية رمحه هللا: قا  شيخ اَلسالم
 (.56عقوله: )ه َو َأْهل  الت يْقَوى َعَأْهل  اْلَمْغِفَفِة()سورة املدثف 

 قلت:
  / أهل املغففة192

 من االمساء املقيدة.أهل املغففة: 
 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 .386(، عابلغفور يف أربلة مواضع 491اللفو: جاء مقفعان ابلقدعف يف قوله: )َعف واا َقِدعًفا()سورة النساء 

 قلت:
 / اللفو193
 من االمساء املطلقة.اللفو: 

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

، عابلغين يف قوله: )َغيِنٌّ 388، عابللليم يف حنو ذلك 387احلليم: جاء مقفعان ابلغفور يف ثالثة مواضع أع أكثف 
 (.17له: )َشك وٌر َحِليٌم()سورة التغابن (، عابلشكور يف قو 263َحِليٌم()سورة البقفة 

 قلت:
 / احلليم194
 من االمساء املطلقة، وقد جاء مقرتان كما بينه شيخ االسالم.احلليم: 

                                      
 (.10مخسة مواضع منها: )ِإنَّ هللاا لاعاُفوٌّ غاُفوٌر()سورة احلج  381
ِليمٌ  380 هللاُ غاُفوٌر حا  (.115()سورة البقرة يف ستة مواضع منها: )وا
ِليٌم()سورة النساء  يف ثالثة مواضع منها: 388 هللاُ عاِليٌم حا  (.21)وا
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 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

له: عابحلكيم يف قو ، 389(12التواب: جاء مقفعان ابلفحيم يف حنو ستة مواضع)تَ وياٌب رَِحيٌم()سورة احلجفا  
 (.3(، عجاء مففدا يف قوله: )َعاْستَ ْغِفْفه  ِإنيه  َكاَن تَ ويااًب()سورة النصف 10)تَ وياٌب َحِكيٌم()سورة النور 

 قلت:
 / التواب195

 من االمساء املطلقة، وجاء مقرتان كما بينه شيخ االسالم. التواب:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.3: )َعقَاِبِل الت يْوِب()سورة غافف قابل التوب: جاء يف قوله

 قلت:
 / قابل التوب196

 من االمساء املقيدة. قابل التوب:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.167سفعع اللقاب: )ِإني رَبيَك َلَسفِعع  اْلِلَقاِب َعِإنيه  َلَغف وٌر رَِحيٌم()سورة اأَلعفا  

 قلت:
 / سفعع اللقاب197
 من االمساء املقيدة. لقاب:سفعع ال

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

أشد أبسا عأشد تنكيال: جاء يف قوله: )َعَسى هللا  َأْن َعك في أبََْس اليِذعَن َكَفف عا َعهللا  َأَشدُّ أبًَْسا َعَأَشدُّ 
 (.84تَ ْنِكياًل()سورة النساء 

                                      
ِكيٌم()سورة النور 20/12]قلت: يف االصل  381  (.21(، ولعل الصواب: )ت اوَّاٌب راِحيٌم()سورة احلجرات 20[، أي: )ت اوَّاٌب حا
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 قلت:
 ياًل / َأَشدُّ أبًَْسا َعَأَشدُّ تَ ْنكِ 198

 من االمساء املقيدة.َأَشدُّ أبًَْسا َعَأَشدُّ تَ ْنِكياًل: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 .390شدعد اللقاب: يف حنو عشفة مواضع 

 قلت:
 / شدعد اللقاب.199

اِب واأانَّ هللاا شدعد اللقاب:  ِديُد اْلِعقا غاُفوٌر راِحيٌم()سورة املائدة  من االمساء املقيدة، قال تعاىل: )اْعلاُموا أانَّ هللاا شا
18.) 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
()سورة آ  عمفان  ْنَك َرمْحًَة ِإنيَك أَْنَت اْلَوهياب   (.8الوهاب: جاء مففدا يف قوله: )َعَهْب لََنا ِمْن َلد 

 قلت:
 / الوهاب200

 من االمساء املطلقة.الوهاب: 
 

 رمحه هللا: قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية
 ( ،21أسفع مكفا: يف قوله: )ق ِل هللا  َأْسفَع  َمْكًفا ِإني ر س َلَنا َعْكت  ب وَن َما مَتْك ف عَن()سورة عونس 

 قلت:
 / اسفع مكفا ابملشفكني201

                                      
 ( .215/1يف أحد عشر منها ) 310

دِ  اِب()سورة البقرة قلت: أي: )واأانَّ هللاا شا ِديُد 215يُد اْلعاذا ( وهو ليس املراد. بل جاء يف اربعة عشر موضعا منها: )أانَّ هللاا شا
اِب()سورة البقرة   (.211اْلِعقا
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 من االمساء املقيدة.اسفع مكفا ابملشفكني: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ف  اْلَماِكفِعَن ( يف ثالثة مواضععقد جاء امسا له على عجه ا  (، 54)سورة آ  عمفان  391لتفضيل يف قوله: )َخي ْ

 قلت:
 / خري املاكفعن 202

 .على وجه التفضيل من االمساء املقيدةخري املاكفعن: 
  قال تعاىل:

سَّ ِعي ا أاحا ا ِصرااٌط ُمْستاِقيٌم ۞ ف الامَّ ذا يبِه وارابُُّكْم فااْعُبُدوُه ها ارِي ِإىلا هللِا قاالا )ِإنَّ هللاا را ْن أاْنصا ُهُم اْلُكْفرا قاالا ما ى ِمن ْ سا
نَّا ِباا أانْ زاْلتا وا  ْد أبِاانَّ ُمْسِلُمونا ۞ راب َّناا آما نَّا اِبهلِل وااْشها اُر هللِا آما اِهِدينا احلْاواارِيُّونا حناُْن أاْنصا عا الشَّ ناا ما ْعناا الرَُّسولا فااْكتُ ب ْ ات َّب ا

ُروا  كا ما ()سورة آل عمران ۞ وا اِكرِينا ُر اْلما ي ْ هللاُ خا را هللاُ وا كا ما  (.52 - 52وا
لوا به من يقتله ِغْيلة، فألقى  ويف التفسي امليسر: ومكر الذين كفروا من بين إسرائيل بعيسى عليه السالم، أبن وكَّ

م عليه فأمسكوا به، وقتلوه وصلبوه ظنًا منهم أنه عي باه عيسى على رجل دهلَّ سى عليه السالم، وهللا خي هللا شا
املاكرين. ويف هذا إثبات صفة املكر هلل تعاىل على ما يليق جبالله وكماله؛ ألنه مكر حبق، ويف مقابلة مكر 

 املاكرين.
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (18عمنه: )م وِهن  َكْيِد اْلَكاِففِعَن()سورة األَْنفا  

 قلت:
 عن/  موهن كيد الكافف 203

 من االمساء املقيدة. موهن كيد الكاففعن:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
                                      

( قلت: بل يف موضعني: 312 اِكرِينا ُر اْلما ي ْ  (.30)سورة األاْنفال  (،52)سورة آل عمران )خا
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 (.2)خم ِْئي اْلَكاِففِعَن()سورة التوبة 
 قلت:
 /  خمئي الكاففعن204

 من االمساء املقيدة. خمئي الكاففعن:
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

َتِقم وَن()سورة السجدة )ِإاني ِمَن اْلم ْجفِِمنَي م   392....    َتِقم وَن()سورة الئخف  22ن ْ ه ْم م ن ْ  (،41(، )فَِإاني ِمن ْ
 قلت: 
 / املنتقم من اجملفمني.205

 من االمساء املقيدة.املنتقم من اجملفمني: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.4آ  عمفان )سورة  393يف ثالثة مواضعقوله: )َعئِعٌئ ذ ع انِْتَقامث ( عمضافا يف 

  قلت:
 / ذع انتقام206

 .ابالضافة من االمساء املقيدةذع انتقام: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.6الكفم: جاء مقفعان يف قوله: )َما َغفيَك ِبَفبَِّك اْلَكِفِم()سورة اَِلْنفطار 

 قلت:
 / الكفم207
 : من االمساء املطلقة.الكفم

 

                                      
 بياض يف األصل. 311
 .30، الزمر 20، ابراهيم 15، املائدة 2سورة آل عمران  قلت: بل اربعة مواضع: 313
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 ابن تيمية رمحه هللا: قا  شيخ اَلسالم
األكفم: كذلك جاء مقفعان قفن عصف َل عطف يف قوله: )َعرَبَُّك اأْلَْكَفم  ۞ اليِذي َعليَم اِبْلَقَلِم ۞ َعليَم 

ْنَساَن َما ملَْ عَ ْلَلْم (، عهو أع  ما نئ  )سورة الللق   (.5 - 3اإْلِ
 قلت:
 / اَلكفم208

 من االمساء املطلقة.اَلكفم: 
 

 اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:قا  شيخ 
 (.28الرب: جاء يف قوله: )ِإاني ك نيا ِمْن قَ ْبل  َنْدع وه  ِإنيه  ه َو اْلبَ فُّ الفيِحيم ()سورة الطور 

 قلت:
 / الرب209
 من االمساء املطلقة.الرب: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
يٌد جمَِيٌد()سورة هود اجمليد: جاء مقفعان ابحلميد يف قوله: )َرمحَْ  (، 73ة  هللِا َعبَ فََكات ه  َعَلْيك ْم َأْهَل اْلبَ ْيِت ِإنيه  محَِ

 (.15)ذ ع اْلَلْفِش اْلَمِجيد  (على إحدى القفاءتني  )سورة الربعج  عيف قوله:
 قلت:
 / اجمليد210
 من االمساء املطلقة. اجمليد: 

ِن: الرَّْفُع عالاى أانَُّه ابن كثي يف التفسي: )قال )على إحدى القفاءتني(، وقول شيخ االسالم:  ِجيُد( ِفيِه ِقرااءاَتا وا )اْلما
ِحيٌح(. ْعىًن صا مهُاا ما ٌة لِْلعاْرِش، واِكالا لَّ. وااْلْارُّ عالاى أانَُّه ِصفا ، عازَّ واجا ٌة لِلرَّبِه   ھإ ِصفا

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
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ه: )إبِِْذِن َرهبِِّْم ِإىَل ِصَفاِط اْلَلئِعِئ احْلَِميِد ۞ هللِا اليِذي َله  َما يف السيَماَعاِ  َعَما يف احلميد: جاء مففدا يف قول
يٌد جمَِيٌد()سورة هود 2 - 1اأْلَْرِض()سورة ِإبفاهيم  (، عابلغين: )غين محيد( 73(، عمقفعان ابجمليد يف قوله: )محَِ
يدث()سورة فصلت عمقفعان أعض، 394يف حنو ثالثة مواضع  (، عقوله: )اْلَوِلُّ 42ا يف قوله: )َحِكيمث محَِ
 (.8(، عيف قوله: )اْلَلئِعِئ احْلَِميِد()سورة الربعج 28احْلَِميد ()سورة الشورى 

 قلت:
 / احلميد211

 من االمساء املطلقة. وجاء مقرتان كما بينه شيخ االسالم.احلميد: 
 

 :قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا
ٌف َعأَبْ َقى()سورة طه   (.73خري: جاء يف قوله: )َعهللا  َخي ْ

 قلت:
 **/ َأبْ َقى للمؤمنني

 .82: من االمساء املقيدة. وتقدم برقم/ أَبْ َقى للمؤمنني
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.78ْكَفاِم()سورة الفمحن ذع اُجال  عاإلكفام: جاء يف قوله: )تَ َباَرَك اْسم  رَبَِّك ِذي اُجَْاَلِ  َعاإلِْ 

َقى َعْجه  رَبَِّك ذ ع اُجَْاَلِ  َعاإْلِْكَفاِم()سورة الفمحن  ( فإن صفة 27عقد غلط يف أن عكون من أمسايه قوله: )َععَ ب ْ
 .395.. .عجهه
 قلت:
 / ذع اُجال  عاَلكفام212

 من االمساء املقيدة.ذع اُجال  عاَلكفام: 
 

                                      
يٌد()سورة البقرة  312  (، أما مع )الغين( فهي ستة أيضا و )غنيا محيدا( السابع.110يف ثالثة مواضع منها )غايِنٌّ محِا
 بياض. 315
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 فائدة:
ِن: اأْلاْكث اُرونا  ية رمحه هللا:قال شيخ االسالم ابن تيم ا ِقرااءاَتا ِل وااإْلِْكرااِم( فاِفيها ا ق اْولُُه: )ت ابااراكا اْسُم رابِهكا ِذي اْلْاالا )واأامَّ

ق اراأا اْبُن عااِمٍر: )ُذو اْلْاالا  ِل وااإْلِْكرااِم. وا ى: ُهوا ُذو اْلْاالا مَّ ِل( فاالرَّبُّ اْلُمسا ِلكا ِهيا  لِ ي اْقراُءونا )ِذي اْلْاالا ذا وااإْلِْكرااِم( واكا
ى واجْ  قا ي اب ْ ا ق اْولُُه )وا اِز وااْلِعرااِق ِهيا اِبْليااِء. واأامَّ اِحِف أاْهِل احلِْجا صا ؛ وايف ما اِميِه ِف الشَّ ِل يف اْلُمْصحا ُه رابِهكا ُذو اْلْاالا

اِقِهْم(.  311وااإْلِْكرااِم( فاِهيا اِبْلوااِو اِبتهِفا
 

 بن تيمية رمحه هللا:قا  شيخ اَلسالم ا
 (.3ذع الطو : جاء يف قوله: )َشِدعِد اْلِلَقاِب ِذي الطيْوِ ()سورة غافف 

 قلت:
 / ذع الطو 213

 من االمساء املقيدة.ذع الطو : 
  

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 ، 397ذع الفضل اللظيم: جاء مطلقا يف حنو ستة مواضع 

 قلت:
 / ذع الفضل214

هللاُ ُذو فاْضٍل عاِظيٍم()سورة آل عمران  ذع الفضل:  (.202من االمساء املقيدة، من قوله تعاىل: )وا
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

                                      
 .1/213جمموع الفتاوى،   311311
ْضِل اْلعاِظيِم()سورة ا 310 هللاُ ُذو اْلفا  (.12حلديد يف ستة مواضع منها )وا

 (.2، اْلمعة 11و12، احلديد 11، االنفال 02، آل عمران 205قلت: )سورة البقرة 
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(، عيف قوله: )َعهللا  ذ ع َفْضلث َعَلى 243عمقيدا يف قوله: )ِإني هللَا َلذ ع َفْضلث َعَلى النياِس()سورة البقفة 
 (.251(، ع: )ذ ع َفْضلث َعَلى اْلَلاَلِمنَي()سورة البقفة 152آ  عمفان اْلم ْؤِمِننَي()سورة 

 قلت:
 / ذ ع َفْضلث َعَلى النياسِ 215
 / ذ ع َفْضلث َعَلى اْلم ْؤِمِننيَ 216
 / ذ ع َفْضلث َعَلى اْلَلاَلِمنيَ 217

 من االمساء املقيدة.ذ ع َفْضلث َعَلى النياِس: 
 من االمساء املقيدة. ذ ع َفْضلث َعَلى اْلم ْؤِمِنني:
 من االمساء املقيدة.ذ ع َفْضلث َعَلى اْلَلاَلِمنَي: 

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

 (.56أهل التقوى: جاء مقفعان يف قوله: )ه َو َأْهل  الت يْقَوى َعَأْهل  اْلَمْغِفَفِة()سورة املدثف 
  قلت:
 / َأْهل  الت يْقَوى 218

 من االمساء املقيدة. َأْهل  الت يْقَوى:
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 الئارع: جاء مففدا ملففا تلفعفا كتلفعف اإلضافة يف قوله: )َأفَ َفأَعْ ت ْم َما حَتْف ث وَن ۞ َأأَنْ ت ْم تَ ْئَرع ونَه  َأْم حَنْن  

 (.64ع63الئيارِع وَن()سورة الواقلة 
  قلت:
 زارع ما حيفثون/ 219

 من االمساء املقيدة، كما بينه شيخ االسالم.: فثونزارع ما حي
 فائدة:
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: ِبتُّ ِعْندا أاِمِي اْلُمْؤِمِننيا عاِليِه ْبِن أايب  - 3830روى احلاكم يف املستدرك/  ، قاالا رِيِه دا عاْن ُحْجِر ْبِن ق اْيٍس اْلما
لِهي ِمنا ال ِمْعُتُه واُهوا ُيصا ُْلُقوناُه أاْم حناُْن طااِلٍب راِضيا اّللَُّ عاْنُه، " فاسا ا َُتُْنونا أاأانْ ُتْم ختا رَّ هِباِذِه اْْلياِة )أاف اراأايْ ُتْم ما لَّْيِل ي اْقراُأ فاما

()الواقعة  : باْل أاْنتا َيا رابهِ 51اخلْااِلُقونا ا حتاْرُثُونا أاأانْ ُتْم ت اْزراُعوناُه أامْ ، ( " قاالا اًث، " مُثَّ ق اراأا )أاف اراأايْ ُتْم ما حناُْن  ثاالا
()الواقعة  : باْل أاْنتا َيا رابهِ 13الزَّارُِعونا اءا الَِّذي ، ( " قاالا ، مُثَّ ق اراأا )أاف اراأايْ ُتُم اْلما ، باْل أاْنتا َيا رابِه باْل أاْنتا َيا رابِه

()الواقعة  اًث، مُثَّ ق اراأا )أاف اراأايْ ُتُم النَّارا ( قا 18تاْشرابُونا أاأانْ ُتْم أانْ زاْلُتُموُه ِمنا اْلُمْزِن أاْم حناُْن اْلُمْنزُِلونا : " باْل أاْنتا َيا رابِه ثاالا الا
اًث ". ، ثاالا : باْل أاْنتا َيا رابِه ( قاالا ا أاْم حناُْن اْلُمْنِشُئونا رات اها جا ْأُمْ شا  الَّيِت تُوُرونا أاأانْ ُتْم أاْنشا

اُه  ْسنااِد واملْا خُيارهِجا ِحيُح اإْلِ ِديٌث صا ا حا ذا  ها
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
ِشئ وَن()سورة املنش : جاء كذلك يف قوله: )َأفَ َفأَعْ ت م  النياَر الييِت ت ور عَن ۞ َأأَنْ ت ْم أَْنَشْأمت ْ َشَجَفتَ َها َأْم حَنْن  اْلم نْ 

 (.72ع71الواقلة 
 قلت:
 منش  النار/ 220

 من االمساء املقيدة.: منش  النار
 

 َلسالم ابن تيمية رمحه هللا:قا  شيخ ا
َناَها أِبَْعدث َعِإاني َلم وِسل وَن()سورة الذاراي    (.47املوسع: جاء يف قوله: )َعالسيَماَء بَ نَ ي ْ

 قلت:
 موسع السماء/ 221

 من االمساء املقيدة.موسع السماء: 
 

 فائدة:
ا أبِاْيٍد( أن هللا بىن  وإَيك َي أخي! أن تعتقد أنقال الشيخ العثيمني يف دروس احلرم املدين:  نااها ي ْ اءا ب ان ا ما قوله: )واالسَّ

ِلأْلاْرِض اْئِتياا طا  الا هلااا وا اٌن ف اقا اِء واِهيا ُدخا ما واى ِإىلا السَّ ْوعًا أاْو  السماء بيده، كال. فقد قال هللا عز وجل: )مُثَّ اْست ا
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( )فصلت  ناا طاائِِعنيا ْرهًا قاالاتاا أات اي ْ السماوات ابلكلمة وال بيده جل وعال، وهلذا خيطئ من  ( فاهلل تعاىل خلق22كا
يظن أن قوله: )أبيٍد( مجع يٍد، وإمنا هي مصدر آد يئيد واملصدر أيد، كباع يبيع واملصدر بيع، وهلذا مل يضفها هللا 

ُْم ممَّا عاِملاْت أاْيدِ  لاْقناا هلا ( وعلى هذا فال 02يناا أانْ عااماً( )يس إىل نفسه كما أضافها يف قوله تعاىل: )أاواملْا ي اراْوا أاانَّ خا
جيوز أن نعتقد أبن هللا خلق السماء بيده أو أبيديه أبداً، بل أيد مصدر آد يئيد واملصدر أيد، مثل: ابع يبيع بيعاً، 

  ھوكال يكيل كياًل. إ
ناا وقال يف اللقاء املفتوح: يقول هللا عز وجل عن نفسه أنه بىن السماء أبيد )أي: بقوة(  كما ق ي ْ ب ان ا ال تعاىل: )وا

اداً( )النبأ ْبعًا ِشدا ( أي: ملوسعون فيها؛ وذلك ألن السماء إذا قارنت بينها 21ف اْوقاُكْم سا ِإانَّ لاُموِسُعونا ( أي قوية: )وا
وبني األرض وجدت بينهما بعدًا عظيمًا يف السعة، فالسماء على األرض مثل القبة حميطة هبا من كل جانب 

(. أما أن وبينها وبني األر  ِإانَّ لاُموِسُعونا ض ما ال يعلمه إال هللا عز وجل من املسافات البعيدة، هذا معىن قوله: )وا
( يف املستقبل وأهنا كل مدى تتسع فهذا شيء ال نعلمه، بل ظاهر اللفظ أن هللا أوسعها اْلن،  نقول: )لاُموِسُعونا

 وأما أهنا تتسع كلما مضى زمن فاهلل أعلم. 
 د اْلن يف بعض املقررات أهنا تتوسع اْلن؟ السائل: موجو 

  ھالشيخ: ال نستطيع أن جنزم هبذا، اْلية ال تدل على هذا. إ
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 ( عتقدم.50حميي: جاء يف قوله: )ِإني َذِلَك َلم ْحِيي اْلَمْوَتى()سورة الفعم 

 قلت:
 **/ حميي املوتى

 .31تقدم برقم/
 

 اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا: قا  شيخ
ف  اْلم ْنئِِلنَي()سورة املؤمنون  َئًَل م َبارًَكا َعأَْنَت َخي ْ  (،29املنئ : مل جي  إَل مقيدا يف قوله: )أَْنئِْليِن م ن ْ
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 قلت:
 **/ خري املنئلني

 38تقدم برقم/
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (،34ْهِل َهِذِه اْلَقْفعَِة رِْجًئا ِمَن السيَماِء()سورة اللْنكبو  عقوله: )ِإاني م ْنئِل وَن َعَلى أَ 

 قلت:
 / منئ  اللذاب222

 من االمساء املقيدة. منئ  اللذاب:
 

 ابن تيمية رمحه هللا: قا  شيخ اَلسالم
 (.69ع68حَنْن  اْلم ْنئِل وَن()سورة الواقلة  )َأفَ َفأَعْ ت م  اْلَماَء اليِذي َتْشَفب وَن ۞ َأأَنْ ت ْم أَنْ َئْلت م وه  ِمَن اْلم ْئِن َأمْ 

 قلت:
 / منئ  املاء من املئن223

 من االمساء املقيدة.منئ  املاء من املئن: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (.33بو  )ِإاني م َنجُّوَك َعَأْهَلَك()سورة اللْنك املنجي: يف قوله: )ِإاني م َنجُّوَك َعَأْهَلَك( إن جلل امسا

 قلت:
 / منجي لوط عاهله224

 من االمساء املقيدة.منجي لوط عاهله: 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، 61جاعل: )َجَلَل َلك م  الليْيَل()سورة غافف 
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  قلت:
 */ اُجاعل
 ال يصح اشتقاق االمساء من االفعال؛ فاألمساء توقيفية على الكتاب والسنة. اُجاعل:

 
 يخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:قا  ش

 ( عتقدم، 1)َجاِعِل اْلَماَلِيَكِة ر س اًل أ عِل َأْجِنَحةث()سورة فاطف 
 قلت:

 **/ َجاِعِل اْلَماَلِيَكِة ر س اًل 
 .11تقدم برقم/ 

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 (، عتقدم.7()سورة القصص )ِإاني رَادُّعه  ِإَلْيِك َعَجاِعل وه  ِمَن اْلم ْفَسِلنيَ 

 قلت:
 **/ َجاِعل  موسى ِمَن اْلم ْفَسِلني

 .32تقدم برقم/ 
 

 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
()سورة األَنلام 398.....  ( عتقدم 95، )فَاِلق  احلَْبِّ َعالن يَوى خي ْفِج  احلَْيي ِمَن اْلَميِِّت َعخم ْفِج  اْلَميِِّت ِمَن احْلَيِّ

399. 
 ت:قل

 **/ فالق احلب عالنوى 
 .15تقدم برقم/  

                                      
 بياض. 318
 قلت تقدم ذكر حميي ... وجاعل ... وفالق ... ومنزل أهنا من أمساء الفعل اخلاصة. 311
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 **/ خمفج امليت من احلي 
 .11تقدم برقم/ 

 
 قا  شيخ اَلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

َيانَ ه ْم ِمَن اْلَقَواِعِد{)سورة النحل عمما جاء متلداي بنفسه أع حبف  اُجف مبلىن آخف:   ، (26}فَأََتى هللا  ب  ن ْ
{)سورة الففقان }َعَقِدْمَنا ِإىَل َما َعمِ  }َعَلْو َشاَء هللا  َلَذَهَب ِبَسْمِلِهْم َعأَْبَصارِِهْم{)سورة البقفة ، (23ل وا ِمْن َعَملث

 .400(17}َذَهَب هللا  بِن ورِِهْم{)سورة البقفة ، (20
 قلت: 

موية: قول شيخ االسالم يف احلو ال يصح اشتقاق االمساء من االفعال؛ فاألمساء توقيفية على الكتاب والسنة. 
. فالشائي: اسم فاعل من شاء، وهو من ابب اإلخبار عن هللا بلفظ االسم، وليس امساً من 202)الشائي له املشيئة(

 أمساء هللا تعاىل. 
 تقدم قول شيخ االسالم:وقد 

)وأما أهل اإلثبات فباقون على الفطرة كما وردت به الشريعة وكما جاء به الكتاب والسنة، فإن هللا وصف نفسه 
غي موضع أبفعاله كما وصف نفسه ابلعلم والقدرة والكالم ومن ذلك اجمليء واإلتيان والنزول واالستواء وحنو يف 

 201 ھوهناك ذكر أمساءه املتضمنة لألفعال(. ا أخرب أبفلالهذلك من أفعاله ولكن هنا 
لرحيم، وعفوه من مقتضى وقال: )فإن أفعاله هي مقتضى أمسائه وصفاته، فمغفرته ورمحته من مقتضى امسه الغفور ا

امسه العفو. وهلذا ملا قالت عائشة للنيب صلى هللا عليه وسلم: إن وافقُت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: )قويل: اللهم 
 202 ھ(.ا203إنك عفوٌّ حتب العفو فاعف عين(

 وقال العالمة ابن القيم اْلوزية:
                                      

 من الفهارس العامة. 01ص 2تفهرس َتبعة ج  105، 102ورقة  11جمموع  200
 .5/12، جمموع الفتاوى 202

= 
 .1/258، التسعينية  201
يف صحيح اْلامع  2213رواه الرتمذي وابن ماجة واحلاكم يف املستدرك عن عائشة. وقال الشيخ األلباين: )صحيح(، وانظر احلديث / 203

 الصغي وزَيدته.
 .18-11التوسل والوسيلة، ص 202
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 لفظاً مما مل يطلقه.)وهكذا مجيع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معىن و 
فالعليم اخلبي أكمل من الفقيه والعارف، والكرمي اْلواد أكمل من السخى، واخلالق البارئ املصور أكمل من 
الصانع الفاعل، وهلذا مل جتيء هذه يف أمسائه احلسىن، والرحيم والرؤوف أكمل من الشفيق واملشفق فعليك ِبراعاة 

اِء والصفات والوقوف معها، وعدم إطالق ما مل يطلقه على نفسه ما مل ما أطلقه سبحانه على نفسه من األمس
يكن مطابقًا ملعىن أمسائه وصفاته، وحينئذ فيطلق املعىن ملطابقته له دون اللفظ وال سيما إذا كان جمماًل أو منقسماً 

نه ال يطلق عليه يف أمسائه إىل ما ميدح به، وغيه فإنه ال جيوز إطالقه إال مقيداً، وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإ
ا يُرِيُد()الربوج  آُء( 21احلسىن إال إطالقًا مقيدًا أطلقه على نفسه كقوله تعاىل: )ف اعَّاٌل ِلما ا ياشا يافعُل هللا ما (، )وا

ْيٍء()النمل 10)إبراهيم  نا ُكلَّ شا  إىل ما (، فإن اسم الفاعل والصانع منقسم املعىن88(، وقوله: )ُصْنعا هللِا الَِّذى أاتْ قا
 ميدح عليه ويذم.

مل جيئ يف األمساء احلسىن املريد كما جاءا فيها السميع البصي، وال املتكلم وال اْلمر الناهى  وهلذا املعىن وهللا أعلم
 النقسام مسمى هذه األمساء بل وصف نفسه بكماالهتا وأشرف أنواعها.

له سبحانه من كل فعل أخرب به عن نفسه امساً ومن هنا يعلم غلط بعض املتأخرين وزلقة الفاحش يف اشتقاقه 
مطلقًا فأدخله يف أمسائه احلسىن، فاشتق له اسم املاكر، واخلادع، والفاتن، واملضل، والكاتب، وحنوها من قوله: 

اِدُعُهْم()النساء 30)وامياُْكُر هللاُ()األنفال  ُهْم ِفيِه()ط221(، ومن قوله: )واُهوا خا ْفِتن ا (، ومن 232ه (، ومن قوله: )لِن ا
اُء()الرعد  ن ياشا ()اجملادلة 8)فاطر ، (13)النحل ، (10قوله: )ُيِضلُّ ما ا تابا هللُا ألاْغِلَبا (، 12(، وقوله تعاىل: )كا

 وهذا خطأ من وجوه:
 أحدها: أنه سبحانه مل يطلق على نفسه هذه االمساء، فإطالقها عليه ال جيوز.

 تصة مقيدة، فال جيوز أن ينسب إليه مسمى االسم عند اإلطالق.الثاين: أنه سبحانه أخرب عن نفسه أبفعال خم
الثالث: أن مسمى هذه األمساِء منقسم إىل ما ميدح عليه املسمى به، وإىل ما يذم، فيحسن يف موضع، ويقبح يف 

 موضع، فيمتنع إطالقه عليه سبحانه من غي تفصيل.
سبحانه فال جيوز أن يسمى هبا فإن أمساء الرب تعاىل  الرابع: أن هذه ليست من األمساء احلسىن اليت يسمى هبا 

()األعراف  ْسىنا (، وهى اليت َيب سبحانه أن يثىن عليه وَيمد 280كلها حسىن، كما قال تعاىل: )واهلِل األامْسااُء احلُْ
 هبا دون غيها.
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ملاكر الفاتن املخادع اخلامس: أن هذا القائل لو مُسي هبذه األمساء، وقيل له هذه مدحتك وثناٌء عليك، فأنت ا
املضل الالعن الفاعل الصانع وحنوها ملا كان يرضى إبطالق هذه األمساء عليه ويعدها مدحة، وهلل املثل األعلى 

 سبحانه وتعاىل عما يقول اْلاهلون به علواً كبياً.
واملقاتل والصادق واملنزل السادس: أن هذا القائل يلزمه أن جيعل من أمسائه الالعن واْلائي واْلِت والذاهب والتارك 

والنازل واملذموم واملدمر وأضعاف أضعاف ذلك، فيشتق له امسًا من كل فعل أخرب به عن نفسه، وإال تناقض 
  ھإ 205تناقضاً بيناً، وال أحد من العقالِء طرد ذلك، فعلم بطالن قوله واحلمد هلل رب العاملني(.

 
 فائدة: 

 تعلقها إىل قسمني:تنقسم الصفات الفعلية من جهة تعلقها ِب
 / متعدية: وهي ما تعدت ملفعوهلا بال حرف جره مثل: خلق ورزق وهدى وأضل وحنوها.2
 واجمليء واإلتيان والنزول وحنوها. 201/ الزمة: وهي ما تتعدى ملفعوهلا حبرف جر مثل: االستواء1

ل العالمة ابن القيم وإمنا قسمت كذلك نظرًا لالستعمال القرآين من جهة، ولكوهنا يف اللغة كذلك، قا
 اْلوزية: 

 . 200)فأفعاله نوعان: الزمة، ومتعدية كما دلت النصوص اليت هي أكثر من أن حتصر على النوعني(
وقال رمحه هللا: )اجمليء واإلتيان والذهاب واهلبوط هذه من أنواع الفعل الالزم القائم به، كما أن اخللق 

واع الفعل املتعدي، وهو سبحانه موصوف ابلنوعني وقد والرزق واإلماتة واإلحياء والقبض والبسط أن
واى عالاى اْلعاْرش()احلديد/ ٍم مُثَّ اْست ا اوااِت وااألاْرضا يف ِستَِّة أاَيَّ ما لاقا السَّ  .208((2جيمعهما كقوله: )خا

                                      
ه (، دار السلفية، 052ن ابن قيم اْلوزية )املتوىف طريق اهلجرتني وابب السعادتني/ حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدي 205

 .330، صه 2312مصر، الطبعة الثانية،  -القاهرة
خمتصر الصواعق املرسلة على اْلهمية واملعطلة، مؤلف األصل حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن انظر غي مأمور:  201

ه (، حتقيق 002مد بن عبد الكرمي بن رضوان البعلي مشس الدين، ابن املوصلي )املتوىف ه (، اختصره حممد بن حم052قيم اْلوزية )املتوىف 
ِم ، يف معىن 301، صم1002 -ه  2211مصر، الطبعة األوىل،  –سيد إبراهيم، الناشر دار احلديث، القاهرة  الا لاْفظا ااِلْسِتوااِء يف كا

 اْلعاراِب.
 .221املصدر السابق ص 200
 .020املصدر السابق ص 208
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اُء()إبراهيم/ ا ياشا ي اْفعاُل اّللهُ ما ، وابلتايل فصفات هللا (10وافعال الرب سبحانه وتعاىل ال منتهى هلا، قال تعاىل: )وا
 :201تعاىل الفعلية االختيارية ال حصر هلا، وميكن تقسيمها من جهة تعلقها ابلفعل اىل قسمني

. أفعال الزمة: ما كان منها متعلقًا ابلذات اإلهلية، وليس هلا أتثي على املخلوقات، كالتكلم والنزول 2
تعاىل يوم القيامة وحنو ذلك. وتسمى هذه األفعال واالستواء إىل السماء واالستواء على العرش وجميء هللا 

 أفعال الصفات.
. أفعال متعدية: ما كان منها متعدًَي إىل غيه، وهلا أتثي على املخلوقات، كاخللق والرزق واالعطاء 1

 واإلحياء واإلماتة وأنواع التدبي األخرى.
 فعال أفعال الربوبية.فهي أفعال هلل عز وجل، لكنها متعدية إىل اخللق، وتسمى هذه األ

 
ق م من القران الكرمي، موضحا فيه االسم املطلاليك جدوال ابألمساء احلسىن اليت احصاها شيخ االسالختاما و 

 واملقيد، بعد حذف املكرر من االمساء واملشتق من االفعال واالمساء اليت مل يرد فيها نص صريح.
 
 

  

                                      
واملسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية االمجاع/ اعداد خالد  .8/21، انظر غي مأمور: جمموع الفتاوى/ شيخ اإلسالم ابن تيمية 201

دار الفضيلة/ السعودية، الطبعة  –انصر بن محدان اْلهين، دار اهلدي النبوي/ مصر  –علي بن جابر العلياين  –بن مسعود اْلعيد 
 وبعدها. 208م، ص1000 - ه2218األوىل، 
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 اَلسالم من القفان الكفم جدع  ابألمساء احلسىن اليت احصاها شيخ
اَلمساء احلسىن كما جاء  يف   

 اَلحصاء
 املقيد املطلق

 ِإَلِه النياس - ِإَلِه النياس 1
 ِإَله ِإبْ َفاِهيَم َعِإمْسَاِعيَل َعِإْسَحاقَ  - ِإَله ِإبْ َفاِهيَم َعِإمْسَاِعيَل َعِإْسَحاقَ  2
 ِإَلِه م وَسى - ِإَلِه م وَسى 3
 - َله/ إِ 1 ِإَله 4
 رّب اللاملني - رّب اللاملني 5
 َرّب السيَماَعاِ  َعاأْلَْرض - َرّب السيَماَعاِ  َعاأْلَْرض 6
 َرّب اْلَمْشِفِق َعاْلَمْغِفب - َرّب اْلَمْشِفِق َعاْلَمْغِفب 7
 َرّب آاَبِيك م  اأْلَعيِلني - َرّب آاَبِيك م  اأْلَعيِلني 8
 اْلَمَشاِرق َربّ  - َرّب اْلَمَشاِرق 9

 َرّب السيَماَعاِ  السيْبع - َرّب السيَماَعاِ  السيْبع 10
 َرّب اْلَلْفِش اْلَلِظيم - َرّب اْلَلْفِش اْلَلِظيم 11
 َرّب اْلَلْفِش اْلَكِفم - َرّب اْلَلْفِش اْلَكِفم 12
 َرّب اْلَلْفش - َرّب اْلَلْفش 13
 َرّب اْلَفَلق - َرّب اْلَفَلق 14
 َرّب النياس - َرّب النياس 15
 رب املؤمنني - رب املؤمنني 16
 َرّب م وَسى َعَهار عن - َرّب م وَسى َعَهار عن 17
 - / الفبّ 2 الفبّ  18
 - / امللك3 امللك 19
 َماِلِك عَ ْوِم الدِّعن - َماِلِك عَ ْوِم الدِّعن 20
 مالك امللك - مالك امللك 21
 - / املليك4 املليك 22
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 فَ لياٌ  ِلَما ع فِعد - فَ لياٌ  ِلَما ع فِعد 23
 فاعل ما سخف - فاعل ما سخف 24
 فَاِلق  احلَْبِّ َعالن يَوى - فَاِلق  احلَْبِّ َعالن يَوى 25
 خم ْفِج  اْلَميِِّت ِمَن احلَْي - خم ْفِج  اْلَميِِّت ِمَن احلَْي 26
ْصَباح 27 ْصَبا  - فَاِلق  اإْلِ  حفَاِلق  اإْلِ
 م وِهن  َكْيِد اْلَكاِففِعن - م وِهن  َكْيِد اْلَكاِففِعن 28
 َجاِعِل اْلَماَلِيَكِة ر س اًل  - َجاِعِل اْلَماَلِيَكِة ر س اًل  29
 راد موسى - راد موسى 30
 َجاِعل  موسى ِمَن اْلم ْفَسِلني - َجاِعل  موسى ِمَن اْلم ْفَسِلني 31
 ي اْلَمْوَتىحم ْيِ  - حم ِْيي اْلَمْوَتى 32
 املنتقم ِمَن اْلم ْجفِِمني - املنتقم ِمَن اْلم ْجفِِمني 33
 ذ ع انِْتَقامث  - ذ ع انِْتَقامث  34
 م ْهِلَك اْلق َفى - م ْهِلَك اْلق َفى 35
 َكاِشف  اْلَلَذاب - َكاِشف  اْلَلَذاب 36
 َخادِع  املنافقني - َخادِع  املنافقني 37
ف  اْلم ْنئِ  38 ف  اْلم ْنئِِلني - ِلنيَخي ْ  َخي ْ
 م وِسع  السماء - م وِسع  السماء 39
 َماِهد  اَلرض - َماِهد  اَلرض 40
 - / اخلالق5 اخلالق 41
 خالق البشف - خالق البشف 42
 َخاِلق  ك لِّ َشْيء - َخاِلق  ك لِّ َشْيء 43
 - / اخلالق6 اخلالق 44
 أحسن اخلالقني - أحسن اخلالقني 45
 فاطف السماعا  عاألرض - فاطف السماعا  عاألرض 46
 - / اْلَباِرئ7 اْلَباِرئ 47
 ابرئ قوم موسى - ابرئ قوم موسى 48
 - / اْلم َصوِّر8 اْلم َصوِّر 49
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 َبِدعع  السيَماَعاِ  َعاأْلَْرضِ  - َبِدعع  السيَماَعاِ  َعاأْلَْرضِ  50
 - / الفيزياق9 الفيزياق 51
ف   52 ف  الفيازِِقني - الفيازِِقنيَخي ْ  َخي ْ
 َجاِمع  النياس - َجاِمع  النياس 53
 َجاِمع  اْلم َناِفِقنَي َعاْلَكاِففِعن - َجاِمع  اْلم َناِفِقنَي َعاْلَكاِففِعن 54
 الصادق يف خربه - الصادق يف خربه 55
 مفسل الفسل - مفسل الفسل 56
 م ْنِذِر الناس - م ْنِذِر الناس 57
 - / اْلم ْؤِمن10 اْلم ْؤِمن 58
 مبتلي اللباد - مبتلي اللباد 59
 مربم األمف - مربم األمف 60
 - / احْلَِكيم11 احْلَِكيم 61

 أحكم احلاكمني - أحكم احلاكمني 62
 خري احلاكمني - خري احلاكمني 63
 خري الفاصلني - خري الفاصلني 64
 - / اْلَفتياح12 اْلَفتياح 65
ف  اْلَفاحِتِني 66 ف  اْلَفاحِتِني - َخي ْ  َخي ْ
 هادي املؤمنني - هادي املؤمنني 67
 - / الَشك ور13 الَشك ور 68
 املويف ما ععد - املويف ما ععد 69
 - / اأَلَحد14 اأَلَحد 70
 - / الَواِحد15 الَواِحد 71
 - / الصمد16 الصمد 72
 - / الغين17 الغين 73
 اْلَغيِن عن اللاملني - املنياْلَغيِن عن الل 74
 - / اْلق دُّعس18 اْلق دُّعس 75
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 - / السياَلم19 السياَلم 76
 - / اْلَوْتف20 اْلَوْتف 77
 - / احْلَي21 احلَْي 78
 القايم ابلقسط - القايم ابلقسط 79
الَقاِيم َعَلى ك لِّ نَ ْفس مبا   80

 كسبت
 الَقاِيم َعَلى ك لِّ نَ ْفس مبا كسبت -

 أَبْ َقى للمؤمنني - أَبْ َقى للمؤمنني 81
ف  اْلَوارِِثني 82 ف  اْلَوارِِثني - َخي ْ  َخي ْ
 - / الوارث22 الوارث 83
 - / احلق23 احلق 84
 ن ور  السيَماَعاِ  َعاأْلَْرض - ن ور  السيَماَعاِ  َعاأْلَْرض 85
 - / اللليم24 اللليم 86
 عليم بكل شيء - عليم بكل شيء 87
 عليم بذا  الصدعر - عليم بذا  الصدعر 88
 عليم ابملتقني - عليم ابملتقني 89
 عليم ابلظاملني - عليم ابلظاملني 90
 عليم مبا تلملون - عليم مبا تلملون 91
 عليم مبا تفللون - عليم مبا تفللون 92
 عليم بكيد النساء - عليم بكيد النساء 93
 فقونعليم مبا تن - عليم مبا تنفقون 94
 عليم بكل خلق - عليم بكل خلق 95
 عامل الغيب عالشهادة - عامل الغيب عالشهادة 96
 عالم الغيوب - عالم الغيوب 97
 أعلم مبا يف صدعر اللاملني - أعلم مبا يف صدعر اللاملني 98
 أعلم مبن ضل عن سبيله - أعلم مبن ضل عن سبيله 99

 أعلم ابملهتدعن - أعلم ابملهتدعن 100
 أعلم ابمللتدعن - أعلم ابمللتدعن 101
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 أعلم ابلظاملني - أعلم ابلظاملني 102
 أعلم مبا يف نفوسكم - أعلم مبا يف نفوسكم 103
 أعلم مبن اهتدى - أعلم مبن اهتدى 104
 اخلبري مبا تلملون - اخلبري مبا تلملون 105
 اخلبري بذنوب عباده - اخلبري بذنوب عباده 106
 اخلبري بلباده - بلبادهاخلبري  107
  / اخلبري25 اخلبري 108
  / السيِميع26 السيِميع 109

يع  الدَُّعاء 110 يع  الدَُّعاء - مسَِ  مسَِ
  / البصري27 البصري 111
 البصري مبا تلملون - البصري مبا تلملون 112
 البصري ابللباد - البصري ابللباد 113
  / الفقيب28 الفقيب 114
 الشهيد على إرسا  الفسل - هيد على إرسا  الفسلالش 115
  / الشهيد29 الشهيد 116
 الشهيد على ما تلملون - الشهيد على ما تلملون 117
 الشهيد بني الفسو  عاللباد - الشهيد بني الفسو  عاللباد 118
 الشاهد حلكم املفسلني - الشاهد حلكم املفسلني 119
 شاهد ألعما  اللبادال - الشاهد ألعما  اللباد 120
 الشاهد على اخللق - الشاهد على اخللق 121
 الشاهد على اَلعما  - الشاهد على اَلعما  122
 الشاهد على عوم القيامة - الشاهد على عوم القيامة 123
 الشاهد على اَلنبياء عاَلمم - الشاهد على اَلنبياء عاَلمم 124
 - / اللطيف30 اللطيف 125
 اللطيف ملا عشاء - ملا عشاءاللطيف  126
 اللطيف بلباده - اللطيف بلباده 127
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 - / القدعف31 القدعف 128
 القادر َعَلى َأْن ع  نَ ئَِّ  آعَةً  - القادر َعَلى َأْن ع  نَ ئَِّ  آعَةً  129
 القادر على بلث اللذاب - القادر على بلث اللذاب 130
 ب املاءالقادر على ذها - القادر على ذهاب املاء 131
 القادر َعَلى احياء اْلَمْوَتى - القادر َعَلى احياء اْلَمْوَتى 132
 القادر على اخللق - القادر على اخللق 133
 القادر َعَلى البلث - القادر َعَلى البلث 134
 القادر َعَلى تبدعل اَلمم - القادر َعَلى تبدعل اَلمم 135
 - / القادر32 القادر 136
 - / القوي33 القوي 137
 ذع القوة - ذع القوة 138
 - / القاهف34 القاهف 139
 - / القهار35 القهار 140
 - / اللئعئ36 اللئعئ 141
 احمليط بكل شيء - احمليط بكل شيء 142
 احمليط ابلكاففعن - احمليط ابلكاففعن 143
 احمليط مبا علملون - احمليط مبا علملون 144
 الدرجا رفيع  - رفيع الدرجا  145
 ذع امللارج - ذع امللارج 146
 -  / الللي 37 الللي 147
 -  / املتلا ، املتلاِل 38   املتلا ، املتلاِل 148
 - / اَلعلى39 اَلعلى 149
 - / اللظيم40 اللظيم 150
 - / اْلم َهْيِمن41 اْلم َهْيِمن 151
 كفيل املؤمنني - كفيل املؤمنني 152
 الوكيل على شؤعن خلقه - خلقهالوكيل على شؤعن  153
الوكيل على قو  علقوب عاخوة  -الوكيل على قو  علقوب  154
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 عوسف عاخوة عوسف
 الوكيل ألمور النيب - الوكيل ألمور النيب 155
 - / الوكيل42 الوكيل 156
 - / احلسيب43 احلسيب 157
 َياِء اأْلَعْ َتاماحلسيب َعَلى َأْعلِ  - احلسيب َعَلى َأْعلَِياِء اأْلَعْ َتام 158
 حاسب املوازعن - حاسب املوازعن 159
 اسفع احلاسبني - اسفع احلاسبني 160
 سفعع احلساب - سفعع احلساب 161
 - / الوِل44 الوِل 162
 عِل املؤمنني - عِل املؤمنني 163
 عِل الفسو  - عِل الفسو  164
نْ َيا َعاآْلِخَفة 165 نْ َيا َعاآْلِخَفة عِل عوسف - عِل عوسف يف الدُّ  يف الدُّ
 - / املوىل45 املوىل 166
 موىل املؤمنني - موىل املؤمنني 167
 موىل النيب - موىل النيب 168
 موىل الذعن آمنوا - موىل الذعن آمنوا 169
 خري الناصفعن - خري الناصفعن 170
 - / النصري46 النصري 171
 - / احلفيظ47 احلفيظ 172
 خري احلافظني، خري حافظ - خري احلافظني، خري حافظ 173
 حاِفِظ  سليمان من الشياطني - حاِفِظ  سليمان من الشياطني 174
َحاِفظ  القفان  ِمَن الت يْغِيرِي  175

 َعالت يْبِدعلِ 
َحاِفظ  القفان  ِمَن الت يْغِيرِي  -

 َعالت يْبِدعلِ 
 - / القفعب48 القفعب 176
حبل اقفب اىل اَلنسان من  177

 الورعد
اقفب اىل اَلنسان من حبل  -

 الورعد
 أقفب إىل احملتضف - أقفب إىل احملتضف 178
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 - / اجمليب49 اجمليب 179
 - / الفحيم50 الفحيم 180
 رحيم ابملؤمنني - رحيم ابملؤمنني 181
 خري الفامحني - خري الفامحني 182
 ارحم الفامحني - ارحم الفامحني 183
 - الفءع / 51 الفءع  184
 رَء عٌ  اِبْلِلَبادِ  - رَء عٌ  اِبْلِلَبادِ  185
 رَء عٌ  اِبلناس - رَء عٌ  اِبلناس 186
 - / الغفور52 الغفور 187
 - / الغفار53 الغفار 188
 غافف الذنب - غافف الذنب 189
 عاسع املغففة - عاسع املغففة 190
 ذع املغففة - ذع املغففة 191
 أهل املغففة - أهل املغففة 192
 - / اللفو54 اللفو 193
 - / احلليم55 احلليم 194
 - / التواب56 التواب 195
 قابل التوب - قابل التوب 196
 سفعع اللقاب - سفعع اللقاب 197
 َأَشدُّ أبًَْسا َعَأَشدُّ تَ ْنِكياًل  - َأَشدُّ أبًَْسا َعَأَشدُّ تَ ْنِكياًل  198
 شدعد اللقاب  شدعد اللقاب 199
 - / الوهاب57 الوهاب 200
 اسفع مكفا ابملشفكني - اسفع مكفا ابملشفكني 201
 خري املاكفعن - خري املاكفعن 202
 موهن كيد الكاففعن - موهن كيد الكاففعن 203
 خمئي الكاففعن - خمئي الكاففعن 204
 املنتقم من اجملفمني - املنتقم من اجملفمني 205

 



269 
 

 مذع انتقا - ذع انتقام 206
 - / الكفم58 الكفم 207
 - / اَلكفم59 اَلكفم 208
 - / الرب60 الرب 209
 - / اجمليد61 اجمليد  210
 - / احلميد62 احلميد 211
 ذع اُجال  عاَلكفام - ذع اُجال  عاَلكفام 212
 ذع الطو  - ذع الطو  213
 ذع الفضل - ذع الفضل 214
 َفْضلث َعَلى النياسِ ذ ع  - ذ ع َفْضلث َعَلى النياسِ  215
 ذ ع َفْضلث َعَلى اْلم ْؤِمِنني - ذ ع َفْضلث َعَلى اْلم ْؤِمِنني 216
 ذ ع َفْضلث َعَلى اْلَلاَلِمنيَ  - ذ ع َفْضلث َعَلى اْلَلاَلِمنيَ  217
 َأْهل  الت يْقَوى - َأْهل  الت يْقَوى 218
 زارع ما حيفثون - زارع ما حيفثون 219
 منش  النار - منش  النار 220
 موسع السماء - موسع السماء 221
 منئ  اللذاب - منئ  اللذاب 222
 منئ  املاء من املئن - منئ  املاء من املئن 223
 منجي لوط عاهله - منجي لوط عاهله 224

 
 ( امسا:112ومما تقدم فان نتيجة احصاء شيخ االسالم لألمساء احلسىن من القرآن الكرمي هو )

( اثنان وستون امسا 11مائة واثنان وستون هي أمساءا مقيدة، وهي كثية يف القران الكرمي، والباقي ) (211منها )
( ستة عشر امسا مل يذكرها 21مطلقا من أصل مثانية وسبعون امسا مطلقا جاءت يف القران الكرمي، لذا فان هناك )

 شيخ االسالم يف احصاءه وهي:
ِإلا ُهُكْم ِإلاٌه وااِحٌد الَّ ِإلاها ِإالَّ ُهوا الرَّمْحاُن الرَِّحيُم()البقرة قال / الفيمْحَن سبحانه عتلاىل: 1 هللا سبحانه تعاىل: )وا

/213 .) 
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ُم اْلُمْؤِمُن  / اُْجَبيار  سبحانه تلاىل:2 الا وُس السَّ ِلُك اْلُقدُّ قال هللا سبحانه وتعاىل: )ُهوا اّللَُّ الَِّذي الا ِإلاها ِإالَّ ُهوا اْلما
()احلشر /ا ا ُيْشرُِكونا انا اّللَِّ عامَّ ربِهُ ُسْبحا ْيِمُن اْلعازِيُز اْلْابَّاُر اْلُمتاكا  (.13ْلُمها
ُم اْلُمْؤِمُن / اْلم َتَكربِّ  سبحانه تلاىل: 3 الا وُس السَّ ِلُك اْلُقدُّ قال هللا سبحانه وتعاىل: )ُهوا اّللَُّ الَِّذي الا ِإلاها ِإالَّ ُهوا اْلما

يْ  ()احلشر/اْلُمها ا ُيْشرُِكونا انا اّللَِّ عامَّ ربِهُ ُسْبحا  (.13ِمُن اْلعازِيُز اْلْابَّاُر اْلُمتاكا
يُّوُم()آل عمران // اْلَقيُّوم  سبحانه عتلاىل: 4 ُ الا ِإلاها ِإالَّ ُهوا احلْايُّ اْلقا  (.1قال هللا تعاىل: )اّللَّ
 سبحانه عتلاىل: اأْلَعي   / 5
 لاىل:سبحانه عت اآْلِخف  / 6
 سبحانه عتلاىل: الظياِهف  / 7
ْيٍء عاِليٌم()احلديدقال هللا تعاىل: سبحانه عتلاىل:  اْلَباِطن  / 8  (.3)ُهوا اأْلاوَُّل وااْْلِخُر واالظَّاِهُر وااْلبااِطُن واُهوا ِبُكلِه شا
ناةً / اْلم ِقيت  سبحانه عتلاىل: 9 سا اعاًة حا فا ْع شا ْن ياْشفا ْع  قال سبحانه وتعاىل: )ما ْن ياْشفا ما ا وا ها ياُكْن لاُه ناِصيٌب ِمن ْ

ْيٍء ُمِقيًتا()النساء/ ُ عالاى ُكلِه شا انا اّللَّ ا واكا ها يِهئاًة ياُكْن لاُه ِكْفٌل ِمن ْ اعاًة سا فا  (85شا
بُوا آبِا / اْلم ْقَتِدر سبحانه عتلاىل: 10 ذَّ اءا آالا ِفْرعاْونا النُُّذُر ۞ كا ْد جا لاقا ُهْم قال سبحانه وتعاىل: )وا ْذانا ا فاأاخا تِناا ُكلِهها َيا

 (.21-22أاْخذا عازِيٍز ُمْقتاِدٍر()القمر/ 
عااِل()الرعد// اْلَكِبري  سبحانه عتلاىل: 11 ِبُي اْلُمت ا ِة اْلكا ادا ها  (1قال سبحانه وتعاىل: )عااملُ اْلغاْيِب واالشَّ
فا / الَشاِكف  سبحانه عتلاىل: 12 را قال سبحانه وتعاىل: )ِإنَّ الصَّ ْيتا أاِو اْعتاما جَّ اْلب ا ْن حا عاائِِر اّللَِّ فاما ْرواةا ِمْن شا ا وااْلما

اِكٌر عاِليٌم()البقرة/ ًرا فاِإنَّ اّللَّا شا ي ْ ْن تاطاوَّعا خا ما ا وا  (.258فاالا ُجنااحا عالاْيِه أاْن ياطَّوَّفا هِبِما
ِئٍذ / اْلم ِبني  سبحانه عتلاىل: 13 ي اْعلاُمونا أانَّ اّللَّا ُهوا احلْاقُّ قال سبحانه وتعاىل: )ي اْوما ُهُم احلْاقَّ وا فِهيِهُم اّللَُّ ِدين ا يُ وا

 (.15اْلُمِبنُي()النور/
ِتنُي()الذارَيت// اْلَمِتني  سبحانه عتلاىل: 14  (.58قال سبحانه وتعاىل: )ِإنَّ اّللَّا ُهوا الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلما
ُدوٌد()هود/ / اْلَود عد  سبحانه عتلاىل:15 يبِه راِحيٌم وا ْغِفُروا رابَُّكْم مُثَّ ُتوبُوا ِإلاْيِه ِإنَّ را  (.10قال سبحانه وتعاىل: )وااْست ا
لُّوا ف اثامَّ واْجُه اّللَِّ ِإنَّ اّللَّا وااقال سبحانه وتعاىل: / الَواِسع  سبحانه عتلاىل: 16 ا تُ وا ْغِرُب فاأايْ ناما ْشرُِق وااْلما ّللَِِّ اْلما ِسٌع )وا

 .(225عاِليٌم()البقرة /
 هذا ما تيسر بيانه، وهللا اعلم واجل واعظم سبحانه وتعاىل.
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 اخلامتة
 

أمحد هللا يف اخلتام كما محدته يف البدء، فهو أهل للحمد يف كله موطن، احلمد هلل الذي حبمده تتم الصاحلات 
 ، ال أحصي ثناء عليه، هو كما أثىن على نفسه.وأمحده على توفيقه، وأثين عليه اخلي كله

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد وعلى آله وصحبه وإخوانه أمجعني.
 وبعد: 

 فقد انتهيت من دراسة موضوع احصاء األمساء احلسىن لشيخ االسالم إىل النتائج التالية: 
 بدائع الفوائد، جتدها منثورة يف كتب شيخ االسالم، وهذا ما / ان القواعد اليت مجعها العالمة ابن القيم يف2

 املبحث الثالث من الكتاب الذي بني يديك. –تضمنه القسم االول 
يف املستدرك على الفتاوى. وقد  جمموعة / ان لشيخ االسالم احصاء لألمساء احلسىن من القران الكرمي منشور1

 ديث الشريف وهو منثور يف كتبه.اشار اىل العديد من االمساء احلسىن من احل
 توحيد االهلية والربوبية واالمساء والصفات. هو: / التوحيد3
/ االعتصام ابلكتاب والسنة؛ اذ جيب على الناس رد ما تنازعوا فيه إىل هللا والرسول فإن هللا أرسل رسله وأنزل  2

 كتبه ابحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه.
منهج وهو وسط بني احلسىن هو األسلم وأالحكم واألعلم، ة واْلماعة يف دراسة أمساء هللا / إن منهج أهل السن5

 أهل التعطيل وبني منهج أهل التمثيل.
ْسىنا فااْدُعوُه 1 ّللَِِّ األامْسااُء احلُْ / مذهب أهل السنة واْلماعة، أن أمساء هللا عز وجل كلها حسىن، كما قال تعاىل )وا

ا متضمنة لصفات كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه، فهي إعالم وأوصاف، إعالم ابعتبار هِباا(، وذلك ألهن
داللتها على الذات، وأوصاف ابعتبار ما دلت عليه من املعاين، وأن كل اسم من أمساء هللا تعاىل فهو متضمن 

م ما دل على معىن لصفة وليست كل صفة متضمنة السم، وهلذا كانت الصفات أوسع من ابب األمساء، فاالس
 وذات، والصفة ما دل على معىن.

/  ليس من األمساء احلسىن اسم يتضمن الشر وإمنا يذكر الشر يف مفعوالته، وأن الذي يضاف اليه سبحانه 0
 وتعاىل كله خي وحكمة ومصلحة وعدل والشر ليس اليه.
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دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه / االمساء احلسىن توقيفية على النص. ومذهب أهل السنة واْلماعة: ما 8
 سلف األمة، وهو القول املطابق لصحيح املنقول وصريح املعقول.

احلديث الذي فيه ذكر األمساء احلسىن حديث ضعيف. ولعدم ثبوت تعيني األمساء احلسىن مرفوًعا ِإىل النَّيبِه  /1
لى تتبهعها من النهصوص الثابتة يف الكتاب والسنة فإنه أسلم املناهج يف تعيينها يقوم ع ؛صلى هللا عليه وآله وسلم

 الصحيحة، مع مراعاة قواعد وضوابط تعيني األمساء.
ْسىنا فااْدُعوُه هِباا( )األعراف// 20 ّللَِِّ اأْلامْسااُء احلُْ (، فأمر أن يدعى أبمسائه احلسىن مطلقا؛ 280قال تعاىل: )وا

 .الدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألةو  املطلقة واملقيدة والثابتة يف الكتاب والسنة.
 / االمساء احلسىن مشتقة وليست جامدة22
 ./ التوافق بني أمساء هللا وأمساء صفاته وبني أمساء املخلوقني وأمساء صفاهتم ال يستلزم التوافق يف املسمى21
ني إمسًا من أحصاها دخل بعدد معني، واحلديث )إن هلل تسعة وتسع/ أمساء هللا تبارك وتعاىل غي حمصورة 23

اْلنة(، ال يفيد أهنا حمصورة ابلتسعة والتسعني، وإمنا غاية ما فيه أن هذه األمساء موصوفة أبن على من أحصاها 
 دخل اْلنة.

 / لاْيسا يف أامسااء هللا: اْلبعيد، الوحد، الوحيد.22
ّللِِه األامْسااء لورود األدلة  ؛/ الراجح عند أهل السنة أن يقال: إن االسم للمسمى25 بذلك قال هللا تبارك وتعاىل: )وا

()األعراف / ُلونا انُواْ ي اْعما ا كا ُيْجزاْونا ما ذاُرواْ الَِّذينا يُ ْلِحُدونا يف أامْساآئِِه سا ْسىنا فااْدُعوُه هِباا وا  (.280احلُْ
تعاىل: )ُقِل اْدُعواْ اّللها  واالسم: ما حصل به تعيني املسمى، وأي اسم دعوت به فانك قد دعوت هللا عز وجل، قال

الاِتكا واالا خُتااِفْت هِبا  ْر ِبصا ْسىنا واالا جتاْها ا تاْدُعوْا ف الاُه األامْسااء احلُْ ِبياًل( أاِو اْدُعوْا الرَّمْحا نا أاَيهً مَّ ا واابْ تاِغ ب انْيا ذاِلكا سا
 (.220)اإلسراء/

عاىل دون غيه، وما يطلق على هللا تعاىل من األمساء ال / كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال ال يكون إال هلل ت21
 بُده أن يكون يف غاية احلسن؛ ألنه هللا تعاىل له أحسن األمساء وأعالها. 

اإلخبار تشتق من األمساء والصفات واألفعال الثابتة هلل عز وجل وغيها، وخُيرب عن هللا هبا، وال تعد من / 20
األبواب، فهو أوسع من ابب األمساء ومن ابب الصفات ألنه احتواها وزاد األمساء، الن ابب اإلخبار أوسع 

 عليها. 
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جل وعال غي خملوق، بل هللا جل هللا / أمساء هللا احلسىن غي خملوقة؛ ألهنا من كالم هللا سبحانه وتعاىل، وكالم 28
 جالله هو املسمي نفسه هبا. 

ألهنا دلت على شيء واحد وهو هللا، وأما ابعتبار  ؛مرتادفة / االمساء احلسىن، ابعتبار داللتها على الذات فهي21
 داللتها على املعىن فهي متباينة؛ ألن لكل اسم منها معىن غي املعىن يف االسم اْلخر.

 واملرتادف: هو متعدد اللفظ متحد املعىن، واملتباين: هو متعدد اللفظ واملعىن.
، وكذلك ال جيوز أن ال جيوز أن يعده من االمساء احلسىن، ما ين /10 قسم مدلوله إىل كامل وانقص، أو خي وشره

 يعده منها ما ال َيمل معىن الكمال املطلق.
وهي تدله على التهنزيه ابعتبار وصفها، وتدله عليه سبحانه وتعاىل  ؛/ أمساء هللا تعاىل من أعظم أدلهة التهنزيه12

 ابعتبار آحادها.
واحملكم ه و البنيه الواضح الذي ال  كم املعلوم املعىن وليست من املتشابه./ األمساء احلسىن كلها من قبيل احمل11

وكل أمسائه تعاىل  َيتاج يف معناه إىل غيه، وذلك لوضوحه. أما املتشابه فهو ما ال سبيل إىل إدراك حقيقته وكنهه.
اضحة يف لغة العرب إمنا دالة على معانيها وكلها أوصاف مدح ومحد وثناء وهي من قبيل احملكم ألن معانيها و 

 الكنه والكيفية من ما استأثر هللا بعلمه.
 / أمساؤه سبحانه وتعاىل أعالم وأوصاف، والوصفية ال تنايف العلمية، خبالف أوصاف العباد.13
 / داللة األمساء احلسىن قسمان:12

ي أمساء هللا داللة عامة: وهي الداللة على العالامية والوصفية، وهي داللة مطلقة من حيث ه -2
 احلسىن. 

داللة خاصة: وهي تستفاد من كل اسم من أمساء هللا احلسىن بعينه، وهي ما دل لفظها على  -1
الذات وخصوص صفة، كداللة: )الرمحن( على ذات هللا تعاىل وعلى صفة الرمحة. وهي ابعتبار الداللة 

 اللفظية ثالثة أنواع:
مجيع أجزائه: )الذات والصفات( داللة اللفظ على كل داللة مطابقة: وذلك بداللة االسم على  -أ

 معناه.
 داللة تضمن: وذلك بداللة االسم على بعض أجزائه. -ب
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داللة لزوم: وذلك بداللة االسم على غيه من األمساء أو الصفات اليت تتعلق تعلًقا وثيًقا هبذا  -ج 
صفة بطريق  اسم وال  فية، فال تثبت لهصفاته تعاىل توقيوِبا ان امساءه و  االسم وإن كانت خارجة عنه.

 اللزوم.
/ هللا سبحانه وتعاىل، ال تضرب له األمثال اليت فيها مماثلة خللقه، فإن هللا ال مثل له، بل له املثل األعلى، فال 15

جيوز أن يشرتك هو واملخلوق يف قياس َتثيل، وال يف قياس مشول تستوي أفراده، ولكن يستعمل يف حقه املثل 
لى، وهو أن كل ما اتصف به املخلوق من كمال، فاخلالق أوىل به، وكل ما تنزه عنه املخلوق من نقص، األع

فاخلالق أوىل ابلتنزيه عنه، فإذا كان املخلوق منزهًها عن مماثلة املخلوق مع املوافقة يف االسم، فاخلالق أوىل أن يُنزه 
 عن مماثلة املخلوق وإن حصلت موافقة يف االسم.

حيحة يف تتبع األمساء احلسىن؛ ألنه أمساء هللا توقيفيهة؛ وال جمال / ضرو 11 رة االلتزام ِبا ورد يف القرآن والسنهة الصه
ى هللا إاله ِبا مسهى به نفسه، أو مسهاه رسوله.  للرأي واالجتهاد فيها، فال يسمه

 قيدا./ االمساء احلسىن التوقيفية؛ فيها املطلق واملقيد، واالسم املطلق قد أيِت م10
 / إن من أمسائه سبحانه وتعاىل: 18

 )العزيز الوهاب(.)الرمحن الرحيم(، ما يطلق عليه مفردا )الرمحن(. أو مقرتان  .2
ما ال يطلق عليه إال مقروان بغيه )القابض الباسط، االول االخر، الظاهر الباطن، املقدم املؤخر(.  .1

 وهي األمساء املزدوجة أو )املزدوجة املتقابلة(.
ألمساء املضافة مثل: )عامل الغيب، وبديع السموات واألرض، وذو اْلالل واإلكرام، ومقلب القلوب، جامع / ا11

 الناس( من االمساء احلسىن املقيدة، وال يصح اشتقاق االمساء منها، الن كماهلا بتقييدها.
درية والشرعية صادرة عن / إحصاء أمساء هللا احلسىن والعلم هبا أصل للعلم بكل معلوم، ألن املعلومات الق30

 أمساء هللا وصفاته، وهلذا كانت يف غاية اإلحكام واإلتقان والصالح والنفع.
ْسىنا 32 ّللِِه األامْسااء احلُْ / اإلحلاد يف األمساء احلسىن حمرم الن هللا سبحانه وتعاىل هدد امللحدين بقوله عز وجل: )وا

ذاُرواْ الَِّذينا يُ ْلِحدُ  ()األعراف/فااْدُعوُه هِباا وا ُلونا انُواْ ي اْعما ا كا ُيْجزاْونا ما  (.280ونا يف أامْساآئِِه سا
/ إنه العلم ابهلل تعاىل، وأمسائه احلسىن، وصفاته العلى، أشرف العلوم وأجلها على اإلطالق ألنه شرف العلم 31

، فاالشتغال بفهم هذا العلم بشرف املعلوم، واملعلوم يف هذا العلم هو هللا سبحانه وتعاىل أبمسائه وصفاته وأفعاله
 اشتغال أبعلى املطالب، وحصوله للعبد من أشرف املواهب.
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وتدعو إىل حمبته، وخشيته، وخوفه، / إن معرفة هللا سبحانه وتعاىل أبمسائه احلسىن تزيد اإلميان وتقوي اليقني 33
 معرفة هللا إال ِبعرفة أمسائه ورجائه، ومراقبته، وإخالص العمل له، وهذا هو عني سعادة العبد، وال سبيل إىل

 احلسىن، والتفقه يف معانيها. 
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 إضافة اىل املصادر املشار اليها يف حواشي الكتاب، عاليت ليست من أتليف شيخ اَلسالم.
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