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Abstract
The Quran is the fundamental source by which a person knows his
Creator through the knowledge of the names of Allah and His attributes,
which represents the subject of the unification of Allah and affects the
faith of a Muslim, train his soul and conscience, and refine his behavior.
Thorough examination of the names and attributes of Allah in the Qur’an
reveals that both the names and attributes can be found in either of the
two instances: in a joint form or in isolation to show that in both cases
they carry different meanings, so the study aimed at explaining the names
and attributes of Allah, in both of the two instances in some verses of the
Quran. The study followed the descriptive and empirical methods. The
paper found that the names and attributes of Allah are
tawqifiyyah,(Divine), there is no room for personal reasoning, and that
the names and attributes of Allah signify perfect and sublime qualities, It
was also discovered by the study that the name of (Allah) Al-‘Azīz (The
Almighty) was associated with wisdom (Hikmah), the name of (Allah) AlLaṭīf (The Gentle) with mercy (Rahmah) and the name of Al-‘Afuw (The
forgiver) with power and ability (Qudrah). Based on this, the more a
person knows Allah the more he reveres Him and follow His
commandments. The research finally recommends that to guard the
behaviour of a Muslim society, people need to learn the meanings of
names and attributes of their Creator.
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املخلص
القرآن الكرمي هو املصدر الذي يعرف العبد خبالقه وذلك عن طريق العلم أبمساء هللا وصفاته الىت متثل عنوان
توحيد املسلم وتؤثر يف إميانه ،وتربية وجدانه ،وهتذيب سلوكه ،ويتبني من كل ذلك عند تتبع تفسري األمساء
احلسىن أن هناك معان لألمساء حبسب اقرتاهنا وإفرادها يف خواتيم بعض اآلايت .لذا هدفت الدراسة إىل بيان
وتفسري معاين أمساء هللا احلسىن حال اإلفراد وحال االقرتان يف خواتيم بعض اآلايت .اتبعت الدراسة املنهج
الوصفي التطبيقي وتوصلت إىل أن أمساء هللا توقيفية ال جمال للعقل فيها ،وأهنا تقتضي املدح والثناء بنفسها،
كما أثبتت الدراسة ارتباط اسم العزيز ابحلكمة واسم اللطيف ابلرمحة والغفور ابلقدرة ،وعلى هذا فكلما كان
العبد أبمساء هللا وصفاته أعلم كان ابهلل أعرف .أوصت الدراسة اجملتمع ابلعناية مبعاين أمساء هللا احلسىن
وصفاته العال.
الكخلمات الدالة :أمساء هللا احلسىن ،حال االقرتان ،حال اإلفراد ،خواتيم آايت القرآن.

املقدمة
يتنب عند تتبع تفسري األمساء احلسىن أن هناك معان لألمساء حبسب اقرتاهنا يف خواتيم
آايت القرآن ،وأن هناك أوجه تناسب بني معاين اآلايت واألمساء املقرتنة الىت ترد يف
خامتها ،وقد روي عن األصمعي أنه قال :كنت أقرأ سورة املائدة وجبنيب أعرايب فقرات
اَّللِ ۗ َو َّ
السا ِرقَةُ فَاقْطَ ُعوا أَيْ ِديَ ُه َما َجَزاءً ِمبَا َك َسبَا نَ َك ًاال ِم َن َّ
السا ِر ُق َو َّ
هذه األية { َو َّ
اَّللُ
َع ِز ٌيز َحكِ ٌيم } 1.فقلت ( نكاال من هللا وهللا غفور رحيم) سهوا ،فقال األعرايب :كالم
من هذا ؟ قلت كالم هللا .قال :أعد .فأعدت :وهللا غفور رحيم .قال ليس هذا كالم
اَّللُ َع ِز ٌيز َح ِك ٌيم} فقال أصبت ،هذا كالم هللا ،فقلت له أتقرأ
هللا .فتنبهت وقرأت { َو َّ

Al-Mā’idah 5:38
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القرآن ؟ قال :ال .فمن أين علمت أين أخطأت ؟ فقال :اي هذا ،عز فحكم فقطع،
2
ولو غفر ورحم ملا قطع.
فهذه الورقة موضوعها هو معاين أمساء هللا احلسىن حال االقرتان وحال اإلفراد
يف خواتيم بعض آايت القرآن ،وتتمثل أمهية هذا املوضوع يف أنه دراسة متعلقة
بكتاب هللا تبحث يف معاين أمساء هللا احلسىن من خالل علم التفسري وعلوم القرآن،
وإن العلم ابهلل وأمسائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها على اإلطالق ،واالشتغال فيه
اشتغال أبعلى املطالب ،وبه يتوقف العبد للتدبر يف عظمته .كما يعد العلم أبمساء
هللا احلسىن من املقومات األساسية يف الدعوة إىل هللا .تكررت يف القرآن الكرمي بعض
األمساء احلسىن ،بصيغة اإلقران وبصيغة اإلفراد ،وهلذا التكرار واالقرتان معاين يف
التفسري ،ودالالت وإشارات ،مما حيث على البحث يف علم أمساء هللا احلسىن حىت
تسد بعض اخللل يف فهم موضوع األمساء والصفات عند الفرق اليت تؤوهلا بتأويالت
مغرية للمعاين والدالالت .ومن هذه الفرق:،اجلهمية حيث أولوا صفة ”الوجه“
املنسوب إىل هللا يف القرآن والسنة أبنه كما تقول العرب وجه الكالم ووجه الثوب
3
ك
ووجه الدار .وأولوا هم واألشاعرة صفة ”اجمليء“ يف مثل قوله تعاىلَ :و َجاءَ َربُّ َ
5
صفًّا 4أنه من جماز احلذفظ ،تقديره :جاء أمر ربك.
َوالْ َملَ ُ
صفًّا َ
ك َ

Abū al-Ḥasan al-Naysābūrī, Al-Tafsīr al-Basīṭ (‘Imādah al-Baḥth al-‘Ilmī,
Jāmi‘ah al-Imām Muḥammad bin Sa‘ūd al-Islāmiyyah, 2009), ṭab‘ah 1,
7:373.
Ibn Qayyīm al-Jawziyyah, Mukhtaṣar al-Ṣawā’iq al-Mursalah ‘alā alJahmiyyah (Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Tijāriyyah li alMuṣṭafā Aḥmad al-Bāz, n.d), 469.
Al-Fajr, 89:22
Jalāl al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallī, Tafsīr al-Jalālayn (Kaherah:
Dār al-Ḥadīth, n.d.), ṭab‘ah 1, 805.
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كما أولت املعتزلة اسم الرمحن ابملنعم املصيب ابملعروف 6واجلهمية 7واألشاعرة
كذلك 8وغري ذلك من الصفات كاليد واالستواء والقدرة .والصواب يف ذلك كله ما
ذهب إليه أهل السنة واجلماعة من محل األمساء والصفات على حقيقتها اللغوية
وتفويض كيفيتها إىل ما يليق جبالله سبحانه 9فمن املتقرر عند أهل السنة واجلماعة -
عدا األشاعرة -أن أمساء هللا تعاىل توقيفية ال جمال للعقل فيها ،وجيب الوقوف فيها
على ما جاء به الكتاب والسنة فال يزاد فيها وال ينقص؛ ألن العقل ال ميكنه إدراك
ما يستحقه سبحانه وتعاىل من األمساء فوجب الوقوف يف ذلك على النص لقوله
ك بِِه ِع ْل ٌم ۚ إِ َّن َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُكلُّ أُوَٰلَئِ َ
س لَ َ
تعاىلَ { :وَال تَ ْق ُ
ك َكا َن َعنْهُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ف َما لَْي َ
َم ْسئُ ًوال} 10.فتسمية هللا مبا مل يسم نفسه قول بال علم فيكون حمرما ،لقوله تعاىل:
ِ
ش َما ظَ َهر ِمْن َها وَما بَطَن و ِْ
َِّ
احلَ ِق َوأَن
اإل ْْثَ َوالْبَ ْغ َي بِغَِْري ْ
يب الْ َف َواح َ
َ َ
َ
َ
{قُ ْل إَّنَا َحَّرَم َرِ َ
اَّللِ َما َال تَ ْعلَ ُمو َن } 11.وألن
اًن َوأَن تَ ُقولُوا َعلَى َّ
تُ ْش ِرُكوا ِاب ََّّللِ َما َملْ يُنَ ِزْل بِِه ُس ْلطَ ً
تسميته تعاىل مبا مل يسم نفسه أو إنكار ما مسي به نفسه جناية يف حقه تعاىل،
12
فوجب سلوك األدب يف ذلك واالقتصار على ما جاء به النص.

Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amr bin Aḥmad al-Zamakhsharī, Al-Kashshāf
‘an Ḥaqā’iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1986),
ṭab‘ah 3, 1:8.
Ibn Qayyīm al-Jawziyyah, Mukhtaṣar al-Ṣawā’iq al-Mursalah ‘alā alJahmiyyah, 471.
Al-Maḥallī, Tafsīr al-Jalālayn, 4.
Unẓur Muḥammad al-Āmīn bin Muḥammad al-Mukhtār bin ‘Abd al-Qādir
al-Jaknī al-Shanqiṭī, Aḍwā’ al-Bayān fī Īdāḥ al-Qur’ān bi al-Qur‘ān (Beirut:
Dār al-Fikr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1994); fī Tafsīr surah alRaḥman 55:27. Wa Unẓūr Mūhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, Ṣafwah al-Tafāsīr
(Kaherah: Dār al-Ṣābūnī li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr waal-Tawzī‘, 1996),
ṭab‘ah 1, 3:278; fī tafsīr surah al-Raḥman 55:27.
Al-Isrā’ 17:36.
Al-A‘rāf 7: 33.
Muḥammad bin Ṣāliḥ ‘Uthaymīn, Al-Qawā’id al-Muthlī fī Ṣifāṭ Allāh wa
Asmā’ihi al-Ḥusnā (Kaherah: al-Maktabah al-Sunnah, 1994), 2:16.
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املبحث األول :يف تعريف أمساء هللا وصفاته احلسىن ومذاهب العخلماء يف عددها

التعريف أبمساء هللا وصفاته احلسىن

أمساء هللا احلسىن” :هي اليت أثبتها تعاىل لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله حممد -صلى
13
هللا عليه وسلم -وآمن هبا مجيع املؤمنني“.
وعرف شيخ اإلسالم أمساء هللا احلسىن بقوله” :األمساء احلسىن املعروفة :هي
اليت يدعى هللا هبا ،وهي اليت جاءت يف الكتاب والسنة وهي اليت تقتضي املدح
والثناء بنفسها ،والعلم والقدرة والرمحة وحنو ذلك وهي يف نفسها صفات مدح،
14
واألمساء الدالة عليها أمساء مدح“.
وأما صفات هللا فهي نعوت الكمال القائمة ابلذات؛ كالعلم واحلكمة والسمع
والبصر.
مذاهب العخلماء يف عدد أمساء هللا احلسىن
ذهب العلماء يف عدد أمساء هللا احلسىن إىل مذهبني مها:

املذهب األول :يقول حبصر هذه األمساء بتسعة وتسعني امسا فقط.
ومن أشهر من أخذ هبذا املذهب اإلمام ابن حزم الظاهري الذي أخذ بظاهر
احلديث النبوي الشريف الذي يقول( :إن هلل تسعة وتسعني امسا ،مائة إال واحدا ،من
أحصاها دخل اجلنة) 15قال ابن حزم” :أن له عز وجل تسعة وتسعني امسا مائة غري
واحد ،وهي أمساؤه احلسىن ،من زاد شيئا من عند نفسه فقد أحلد يف أمسائه ،وهي
Ḥafiẓ bin Aḥmad bin ‘Alī al-Hakimī, Ma‘ārij al-Qubūl bi Sharḥ Sullamī alWuṣul ilā ‘Ilm al-Uṣūl (Dammam: Dār Ibn Qayyīm, 1989), 1:112.
Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin ‘Abd al-Salām
Ibn Taymiyyah, Sharḥ al-‘Aqīdah al-Aṣfahāniyyah (Beirut: Maktabah al‘Aṣriyyah, 2004), ṭab‘ah 1, 31.
Hadīth riwayah al-Bukhārī, Bāb Inna Allāh Mi’atan Ismun illā Wāḥidā,
raqm ḥadīth 7392. Unẓūr Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, “Ṣaḥīḥ alBukhārī” (N.p.: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001), 9:112.
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األمساء املذكورة يف القرآن والسنة ...فلو جاز أن يكون له تعاىل اسم زائد لكانت
مائة اسم ،ولو كان هذا لكان قوله  -عليه السالم – ( مائة غري واحد) كذاب ومن
16
أجاز هذا فهو كافر“.
املذهب الثاين :يقول بعدم حصر هذه األمساء بعدد معني ،ويرد على املذهب األول

الذي يقول حبصر األمساء بتسعة وتسعني امسا .ومن أشهر من أيد هذا املذهب
البيهقي رمحه هللا ،الذي يقول :ابب البيان أن هلل جل ثناؤه أمساء أخر ،وليس يف قول
النيب صلى هللا عليه وسلم( :تسعة وتسعون امساً) نفي غريها ،وإَّنا وقع التخصيص
بذكرها ألهنا أشهر األمساء ،وأبينها معاين ،وفيها ورد اخلرب أن (من أحصاها دخل
اجلنة) 17.وقد استدل البيهقي وسائر من قال هبذا املذهب حبديث ابن مسعود رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ما أصاب مسلما قط هم وال
حزن فقال :اللهم إين عبدك وابن أمتكً ،نصييت يف يدك ماض يف حكمك ،عدل
يف قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو
علمته أحدا من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ،أن جتعل القرآن ربيع
قليب ،وجالء حزين ،وذهاب مهي ،إال أذهب هللا مهه ،وأبدله مكان حزنه فرحا قالوا:
18
اي رسول هللا أال نتعلم هذه الكلمات؟ قال( :بلى ينبغي ملن مسعهن أن يتعلمهن)
قال العثيمني” :وما استأثر هللا تعاىل به يف علم الغيب ال ميكن أحدا حصره وال
اإلحاطة به 19“.فالصحيح ما ذهب إليه املذهب الثاين لقوة حجتهم.
Abū Muḥammad 'Alī Aḥmad bin Sa‘īd bin Ḥazm al-Andalūsi al-Qurṭūbī, alMaḥallī bi al-Athār (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 1:50-51.
Aḥmad bin ‘Aṭiyyah bin ‘Alī al-Ghāmidī, “Al-Bayhāqī wa Mawqifuhu min
al-Ilāhiyyāt” (‘Imādah al-Bahth al-‘Ilm bi al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah, alMadīnah al-Munawwarah, 2002), 2:155.
Abū ‘Abd Allāh al-Ḥākim al-Naysābūrī, Mustadrak ‘alā Ṣaḥīḥayn (Beirut:
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), ṭab‘ah 1, 1:690. Kitāb al-Du‘ā’, wa alTakbīr, wa al-Tahlīl, wa al-Tasbīḥ, raqm 1877.
Muḥammad bin Ṣāliḥ, Al-Qawā’id al-Muthlī fī Ṣifāṭ Allāh wa Asmā’ihi alḤusnā, 2:16.
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خالصة :يتنب فيما مضى أن أمساء هللا وصفاته هي ما تسمى هبا نفسه أو مساه هبا
رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم يدعى هبا ذاته سبحانه واتصفت الذات هبا.
وانقسم العلماء يف تعداد األمساء على مذهبني :من قال حبصرها تسعا وتسعني امسا
كابن حزم الظاهري ،ومن قال بعدم حصرها بعدد معني كالبيهقي ،والصحيح ما
ذهب إليه من قال بعدم احلصر لقوة حجتهم وهي قوله عليه الصالة والسالم... ” :
أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحدا من
خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ،أن جتعل القرآن ربيع قليب ،وجالء
20
حزين ،وذهاب مهي ،إال أذهب هللا مهه ،وأبدله مكان حزنه فرحا “...
املبحث الثاين :أمهية معرفة أمساء هللا احلسىن
أمساء هللا احلسىن وصفاته العال هلا فوائدها العظيمة ،ومنافعها الكرمية ،الىت ال يستطيع
أحد إحصائها ،وحسبك أن النيب صلى هللا عليه وسلم يقول( :ال أحصي ثناء
عليك ،أنت كما أثنيت على نفسك) 21ومن أمهية معرفة أمساء هللا احلسىن وصفاته
العال ما يلي:

1ـ معرفة أمساء هللا احلسىن من أعظم أسباب دخول اجلنة

فقد روى البخاري يف صحيحه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :إن هلل تسعة
وتسعني امسا ،مائة إال واحدا ،من أحصاها دخل اجلنة).
2ـ معرفة أمساء هللا احلسىن وصفاته العال هي الطريق الرئيسي إىل معرفة هللا :قال
ابن القيم” :وليست حاجة األرواح قط إىل شيء أعظم منها إىل معرفة ابريها
وفاطرها ،وال سبيل إىل هذا إال مبعرفة أوصافه وأمسائه ،فكلما كان العبد هبا أعلم،
Al-Ḥākim al-Naysābūrī, Mustadrak ‘alā Ṣaḥīḥayn, Kitāb al-Du‘ā’, wa alTakbīr, wa al-Tahlīl, wa al-Tasbīḥ, raqm 1877, 1:690.
Abū Bakr Muḥammad bin Isḥāq bin Khuzaymah bin al-Mughīrah alNaysābūrī, Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah (n.p.: al-Maktab al-Islāmī, 2003), ṭab‘ah 3,
Bāb al-Du‘ā’ fī sl-Sujūd, raqm 671, 1:357.
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كان ابهلل أعرف ،وله أطلب ،وإليه أقرب ،وكلما كان هلا أنكر ،كان ابهلل أجهل،
وإليه أكره ،ومنه أبعد ،وهللا ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه ،فالسري
إىل هللا من طريق األ ِ
َمساء والصفات شأْنه عجب ،وفتحه عجب صاحبه قد سيقت
22
له السعادة وهو مستلق على فراشه غري تعب“

3ـ معرفة أمساء هللا احلسىن من أعظم األسباب إلجابة الدعاء
احلُ ْس َ َٰىن فَ ْادعُوهُ ِهبَا} 23أيمرًن هللا تعاىل أن ندعوه أبمسائه
َمسَاءُ ْ
قال هللا تعاىلَ { :وََِّّللِ ْاأل ْ
ال ربُّ ُكم ادع ِوين أ ِ
ب
احلسىن ،ووعدًن أن يستجيب لنا؛ حيث قالَ { :وقَ َ َ ُ ْ ُ
ْ
َستَج ْ
لَ ُك ْم} .24فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا دعا ،دعاه أبمسائه احلسىن وصفاته
(اي َحي َاي قيوم بَِر ْمحَتك أستغيث أصلح يل شأين كلَّه َوَال تَكِ ِلِن
العال ،فكان يقولَ :
إِ َىل نَ ِ
فسي طرفَة عني) 25.فبدأ صلى هللا عليه وسلم دعائه ابألمساء والصفات املناسبة
لدعائه.
4ـ هللا حيب من أحب أمساءه احلسىن وصفاته العال
عن عائشة رضي هللا عنها :أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث رجال على سرية،
َح ٌد} ،26فلما رجعوا ذكروا
وكان يقرأ ألصحابه يف صالهتم فيختم ب {قُ ْل ُه َو َّ
اَّللُ أ َ
ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال(:سلوه ألي شيء يصنع ذلك؟) ،فسألوه،

Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa‘ad Shams al-Dīn Ibn Qayyīm
al-Jawziyyah, Ṭarīq al-Hijratayn wa Bāb al-Sa‘ādatayn (Kaherah: Dār alSalafiyyah, 1973), 2:215.
Al-A‘rāf, 7:180
Ghāfir, 40:60
Abū ‘Abd al-Raḥman al-Nasā’ī, ‘Amal al-Yawm wa al-Laylah (Beirut:
Mawsū‘ah al-Risālah, 1985), Bāb Mā Yaqūl Idhā Ams, raqm 570. Safḥah
381.
Al-Ikhlāṣ, 112:1.
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فقال :ألهنا صفة الرمحن ،وأًن أحب أن أقرأ هبا ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:
27
(أخربوه أن هللا حيبه).

5ـ معرفة أمساء هللا احلسىن وصفاته العال تورث خشية هللا
كان النيب صلى هللا عليه وسلم أشد خشية هلل؛ ألنه كان أعلم الناس ابهلل ،كان
يقول( :فوهللا إين ألعلمهم ابهلل ،وأشدهم له خشية) 28واملعىن :أًن أعلمكم ابهلل؛
ولذلك فأًن أشدكم له خشية ،فمن كان ابهلل أعرف ،كان منه أخوف ،ومن كان به
اَّللَ ِم ْن عِبَ ِادهِ الْعُلَ َماءُ }.29
أعلم ،كان بشريعته أقوم ،كما قال تعاىل { :إََِّّنَا ََيْ َشى َّ
قال ابن مسعود رضي هللا عنه” :كفى خبشية هللا علما ،وكفى ابالغرتار ابهلل
جهال“.30
أمهية أمساء هللا احلسىن حال االقرتان
 . 1توضيح احلسن والكمال يف األمساء ،مثل صفيت العليم احلكيم أي العليم بكل
شيء احلكيم يف خلقه وأمره ،وصفيت النافع الضار أي ينفع العباد بلطفه كما يقدر
على اإلضرار حبكمته.
Hadīth riwayah al-Bukhārī, Bāb Mā Ja’ā fī Du‘ā’ al-Nabiyy Ṣalla Allāh
‘alayh wa sallam, raqm 7375. Unẓūr Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī,
“Ṣaḥīḥ al-Bukhārī” (N.p.: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001), 9:115.
Hadīth riwayah al-Bukhārī, Bāb Man Lam Yuwājihu al-Nās bi al-‘Itāb,
”raqm 6101. Unẓūr Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, “Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
(N.p.: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001), 8:26.
Fāṭir 35:28.
Aḥmad bin al-Ḥusayn bin Mūsā al-Kusrajirdī al-Khurāsānī al-Bayhāqī,
Syu‘ab al-Īmān (Riyadh: Maktabah al-Rushd li al-Nashr wa al-Tawzī‘ bi
ta‘āwūn ma‘a al-Dār al-Salafiyah Mumbai, bi al-Hind, 2002), 2:204. Bāb
Al-Khawf min Ta‘alā, raqm ḥadīth 732.
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 .2إفادة الداللة على الذات حال ترادفها ،مثال ذلك احلي القيوم للداللة على ما له
من احلياة الكاملة الىت مل يسبقها عدم وال يلحقها زوال لقيوميته.
 .3الداللة على ضالل من سلبوا عن هللا تعاىل جزءا من هذه األمساء كاملعتزلة يف
31
قوهلم مسيع بال مسع وبصري بال بصر إىل آخره.

أمهية أمساء هللا احلسىن حال اإلفراد
 .1شعور العبد بكمال هللا يف إحاطته جبميع خملوقاته حبيث ال يتحرك شيء منها إال
على مسمع ومرأ منه كمعرفة أنه السميع وأنه البصري ،يسمع السر والعلن والقريب
والعبيد ويرى.
 .2يكسب العبد العجز عن اإلحاطة بكنه ذاته .فإنه إذا قيل أبن هللا هو الكبري أو
العظيم أو ذو اجلالل شعر العبد يف نفسه العجز عن وصف حجم ذاته سبحانه.
 . 3ينشط العبد يف العبادة مهما قلت أو كثرت .مثال إذا مسع العبد أبنه تعاىل هو
احلميد وهو الشكور حيمد على من صنع معروفا ويشكر من أحسن عمال ويزيد
الشاكر ،صار ذلك حافزا للعبد على مالزمة فعل اخلريات.

خالصة :يف هذا املبحث نفهم أن أمهية معرفة أمساء هللا احلسىن هي الطريق الرئيسي
إىل معرفة هللا ،وهي من أسباب دخول العبد اجلنة ،وأمهية معرفة معانيها حال اإلقرتان
وحال اإلفراد هي توضيح احلسن والكمال يف األمساء والصفات.
املبحث الثالث :معاين أمساء هللا احلسىن حال االقرتان يف بعض آايت القرآن
االقرتان يف اللغة من اقرتن يقرتن اقرتاًن مبعىن اتصل به وصاحبه ويقال اقرتًن مبعىن
32
تالزما.

Abū al-‘Aun Muḥammad bin Aḥmad bin Salim al-Safārīnī al-Hanbalī,
Lawāmi‘ al-Anwār al-Bahiyyah (Damsyik: Muassasah al-Khāfiqayn wa
Maktabihā, 1981), ṭab‘ah 2, 1:118.
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فقد أتيت الكلمة يف اللغة مبعىن يف حال إفرادها وتزيد معىن أو تتغري إذا اقرتنت
بكلمة أخرى مثل كلميت العذاب والغليظ ،فالعذاب يف اللغة تعِن :العقوبة 33وكلمة
الغليظ معناها يف اللغة :ضد الرقة يف اخللق والطبع والفعل واملنطق والعيش وحنو ذلك
35
 34وإذا اقرتنتا يف اجلملة صار معنامها  :عقوبة شديدة األمل.
واستعماهلا يف هذا البحث تعِن :مصاحبة اسم من أمساء هللا مع غريه يف مجلة
مع أن كل واحد يدل على املدح مبفرده.
املقدمة
ذكر العلماء أن أمساء هللا وصفاته منها ما يطلق عليه مفردا ومقرتًن بغريه مثل السميع
البصري والعليم اخلبري ،وهذا يصلح أن يدعى به مفردا ومقرتًن ،ومنها ما ال يطلق عليه
مبفرده بل مقروًن مبقابله كاملنتقم فإنه مقرون ابلعفو والضار فإنه مقرون ابلنافع واملذل
فإنه مقرون ابملعز ،وفيما يلي ذكر هذه األمساء املقرتنة يف بعض اآلايت مع معانيها.
ِ .1
ِ
يم}
َ
يم ا ححلَك ُ
{عخل ُ
اقرتن هذان االمسان يف أواخر بعض آايت القرآن مثال :
36
ِ
ِ
يدوا
اَّللِ ۗ إِ َّن َّ
يضةً ِم َن َّ
يما} .وقولهَ { :وإِن يُِر ُ
قوله تعاىل{ :فَ ِر َ
يما َحك ً
اَّللَ َكا َن َعل ً
37
اَّللُ َعلِ ٌيم َحكِ ٌيم }.
اَّللَ ِمن قَ ْب ُل فَأ َْم َك َن ِمْن ُه ْم ۗ َو َّ
ك فَ َق ْد َخانُوا َّ
ِخيَانَتَ َ
Ibrāhīm Anīs, ‘Abd al-Ḥalīm Muntaṣir, ‘Atiyyah al-Ṣawālihī wa
Mūḥammad Khalaf Allāh Aḥmad, al-Mu‘jam wa al-Wasīṭ (Turkey: alMaktabah al-Islamiyyah, n.d), ṭab ‘ah 2. 2:731.
Abū Naṣr Ismā'īl bin Ḥamād al-Jawharī al-Fārābī, al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lughah
wa Ṣiḥāḥ al-‘Arabiyyah (Beirut: Dār al-‘Ulūm li al-Malayīn, 1987), ṭab‘ah
4, 1:178.
Muḥammad bin Muḥāmmad bin 'Abd al-Razzāq al-Murtaḍā al-Zabīdī, Tāj
al-‘Urūs min Jawāhir al-Qāmūs (n.p.: Dār al-Hidāyah, d.t.), 20:244.
Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Fayūmī, al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb
al-Sharḥ al-Kabīr (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, n.d.), 2:450.
Al-Nisā’ 4:11
Al-Anfāl 8:71
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يفيد اقرتان االمسني أن هللا سبحانه وتعاىل حكيم يف تعليمه ما شاء ملن يشاء،
َنت الْ َعلِ ُيم
ومنعه ما شاء عمن يشاء ،ويف هذا املعىن يقول ابن كثري{ :إِن َ
َّك أ َ
احلَ ِك ُيم} 38أي العليم بكل شيء احلكيم يف خلقك وأمرك ويف تعليمك ما تشاء
ْ
39
ومنعك ما تشاء ،لك احلكمة يف ذلك والعدل التام.
40
ِ
ِ
يما} ،فإنه يعِن جل ثناؤه :إن
وقال الطربي” :وأما قوله{ :إِ َّن َّ
يما َحك ً
اَّللَ َكا َن َعل ً
هللا مل يزل ذا علم مبا يصلح خلقه ،أيها الناس ،فانتهوا إىل ما أيمركم ،يصلح لكم
41
ِ
يما} ،مل يزل ذا حكمة يف تدبريه“.
أموركمَ { .حك ً
ِ
ِ
يما} كان عليما،
وقال العز بن عبد السالم :قوله تعاىل{إِ َّن َّ
يما َحك ً
اَّللَ َكا َن َعل ً
42
ابألشياء قبل خلقها ،حكيما يف تدبريه هلا.
{ .2عخلِ ِ
يم}
يم َحخل ٌ
َ ٌ
اقرتن هذان االمسان يف أواخر بعض آايت القرآن مثال:
43
قوله تعاىل{ :و ِ
اَّللُ يَ ْعلَ ُم َما ِيف قُلُوبِ ُك ْم ۚ
اَّللُ َعلِ ٌيم َحلِ ٌيم} وقولهَ { :و َّ
اَّللِ ۗ َو َّ
صيَّةً ِم َن َّ
َ
44
ِ
وَكا َن َّ ِ
يما }.
يما َحل ً
اَّللُ َعل ً
َ
يفيد اقرتان هذين االمسني أن هللا عليم :مبا تسرون وما تعلنون ومبا يصلح
أحوالكم ومبن يطيع أوامره ،ومن َيالفها ،حليم :ال يعجل ابلعقوبة على من عصاه
اَّللُ َعلِ ٌيم َحلِ ٌيم } 45تذييل قصد به تربية
قال حممد سيد طنطاوي” :وقولهَ { :و َّ
املهابة يف القلوب من خالقها العليم أبحواهلا .أى وهللا عليم مبا تسرون وما تعلنون،
Al-Baqarah 2:32
Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kathīr al-Kurasḥi, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm (Beirut:
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), ṭab‘ah 1, 1:75.
Al-Nisā’ 4:11
Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān (n.p.:
Muassasah al-Risālah, 1999), ṭab‘ah 1, 7:51.
Abū Muḥammad ‘Iz al-Dīn bin ‘Abd Al-Salām al-Damshiqī, Tafsīr alQur’ān (wa huwa Ikhtiṣār li Tafsīr al-Māwardī (Beirut: Dār Ibn Ḥazm,
1996), ṭab‘ah 1, 1:315.
Al-Nisā’ 4:12
Al-Aḥzāb 33:51
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ومبا يصلح أحوالكم ومبن يستحق املرياث ومن ال يستحقه ومبن يطيع أوامره ومن
َيالفها حليم ال يعجل ابلعقوبة على من عصاه ،فهو -سبحانه -ميهل وال يهمل،
46
فعليكم أن تستجيبوا ألحكامه ،حىت تكونوا أهال ملثوبته ورضاه“.
وفيه تنبيه إىل أن هللا يعلم ما يف قلوب العباد ،فينبغي على العبد أن يراقب هللا بقلبه
كما يراقبه بعلمه ،فال يضمر ما ال يرضي هللا ،فإن هو فعل ذلك ،فقد استحق
العقوبة ،ولكن هللا ال يعامله هبا؛ ألنه سبحانه هو احلليم.
َّواب َّ ِ
يم }
 { .3التـ َّ ُ
الرح ُ
اقرتن هذان االمسان يف أواخر بعض آايت القرآن مثال:
47
ِ ِِ ِ ٍ
ِ ِ
الرِح ُيم }
اب َّ
قوله تعاىل { :فَتَ لَق َٰ
َّى َ
اب َعلَْيه ۚ إنَّهُ ُه َو الت ََّّو ُ
آد ُم من َّربه َكل َمات فَتَ َ
48
ِ
يما }.
وقوله تعاىل { :لََو َج ُدوا َّ
اَّللَ تَ َّو ًااب َّرح ً
اقرتن اسم (الرحيم) مع (التواب) ألن التوفيق للتوبة ،أو قبوهلا كالمها من رمحة
هللا (سبحانه وتعاىل) بعباده ،ألن بقاءهم على الذنب من غري توبة سبب للعقوبة.
ومن رمحة هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل التوبة سبباً لدفع العقوبة عنهم .ويف هذا يقول
الرِح ُيم} فإنه يعِن أنه املتفضل عليه مع التوبة
ابن جرير الطربي” :وأما قوله { َّ
ابلرمحة ،ورمحته إايه إقالة عثرته وصفحه عن عقوبة جرمه 49“.ومن رمحة هللا سبحانه
50
وتعاىل أنه مل يعاجلهم ابلعقوبة بل أمهلهم ليتمكنوا من التوبة.

Al-Nisā’ 4:12
Muḥammad Sayyīd Ṭanṭāwī, Al-Tafsīr al-Wasīt li al-Qur’ān al-Karīm
(Kaherah: Dār Nahḍah Miṣr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1997),
ṭab‘ah 1, 3:75-76.
Al-Baqarah 2:37
Al-Nisā’ 4:64
Al-Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān, 1:192
Muḥammad Rashīd bin ‘Alī Riḍā, Tafsīr al-Manār (n.p.: al-Hai’ah alMiṣriyyah al-Āmmah li al-Kitāb, n.d.), 1:321.
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51
ِ
رجاعا بعباده عن
قال أبو حيان :قوله  {:إِ َّن َّ
يما } أي َ
اَّللَ َكا َن تَ َّو ًااب َّرح ً
معصيته إىل طاعته ،رحيما هلم برتك أذاهم إذا اتبوا 52.وقال الطربي :قوله تعاىل:
53
ِ
رحيما“ هبم ،يف
{لََو َج ُدوا َّ
يما} ر ً
اجعا هلم مما يكرهون إىل ما حيبونً ” ،
اَّللَ تَ َّو ًااب َّرح ً
54
تركه عقوبتهم على ذنبهم الذي اتبوا منه.
{ .4الحغَُفور َّ ِ
يم }
ُ
الرح ُ
اقرتن هذان االمسان يف أواخر بعض آايت القرآن مثال :
فأ ِ
ِ
الرِح ُيم } 55وقوله :نَبِ ْئ ِعبَ ِادي
قوله {:قَ َ
ور َّ
ال َس ْو َ ْ
َستَ ْغفُر لَ ُك ْم َرِيب ۖ إنَّهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
56
ِ
الرِح ُيم }.
ور َّ
أَين أ ًََن الْغَ ُف ُ
ق ال اب ن س عدي يف تفس ريه ح ول مع ىن (غف ور رح يم)  :أي مل ن اتب توب ة
نصوحاً( .رحيم) وسعت رمحته كل شيء ،وعم جوده وإحسانه ك ل ح ي .وه ذا دلي ل
عل ى أن م ن ق ام أبوام ر هللا ،حص ل ل ه مغف رة هللا ،إذ احلس نات ي ذهنب الس يئات،
وحصلت له رمحة هللا .وإذا حصلت له املغفرة اندفعت عنه عقوبة الدنيا واآلخرة ،اليت
هي آاثر الذنوب ،اليت غفرت واضمحلت آاثرها .وإذا حصلت له الرمحة حصل على
57
كل خري يف الدنيا واآلخرة.

ِ
ِ
ري}
{ .5ال َحعخل ُّي الح َكب ُ
اقرتن هذان االمسان يف أواخر بعض آايت القرآن مثال :
Al-Nisā' 4:16
Muḥammad bin Yūsuf bin 'Alī Ibn Ḥayyān al-Andalusī, Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī
al-Tafsīr (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 3:560.
Al-Nisā’ 4:64
Al-Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān, 8:517.
Yūsuf 12:98
Al-Ḥijr 15:49
‘Abd al-Raḥman Nāṣir bin ‘Abd Allāḥ al-Sa‘dī, Taysīr al-Qur’ān alRaḥman fī Tafsīr Kalām al-Minnān, n.p.: Mawsū‘ah al-Risālah, 2000),
ṭab’ah 1, 98.
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ِ
َن ما ي ْدعو َن ِمن دونِِه الْب ِ
اط ُل َوأ َّ
ك ِأب َّ
اَّللَ ُه َو
اَّللَ ُه َو ْ
َن َّ
َن َّ
قوله تعاىلَٰ { :ذَل َ
احلَ ُّق َوأ َّ َ َ ُ
ُ َ
58
الْ َعلِ ُّي الْ َكبِ ُري }.
قال عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر” :العلي الكبري يف صفة هللا
تعاىل معناه الرفيع الذي يعلو عن وصف الواصفني ومعرفة العارفني ،العلي ابإلطالق
الذي يستحق مجيع صفات املدح ،والتكبري هو املستغِن عن غريه وذلك هو هللا
تعاىل املوصوف ابجلالل والعظمة والكربايء ،وكرب الشأن الذي يصغر كل أحد
59
لكربايئه وعظمته تعاىل ،واملعىن إن هللا متعال من أن يكلف عباده ما ال يطيقونه“.
ِ
يم َخبِريٌ }
 { .6عَخل ٌ
اقرتن هذان االمسان يف أواخر بعض آايت القرآن مثال-:
اَّللَ َعلِ ٌيم َخبِريٌ } 60وقوله تعاىل { :إِن
اَّللِ أَتْ َقا ُك ْم ۚ إِ َّن َّ
ند َّ
قوله تعاىل :إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِع َ
61
ِ
يما َخبِ ًريا }.
اَّللُ بَْي نَ ُه َما ۗ إِ َّن َّ
ص َال ًحا يُ َوفِ ِق َّ
يُِر َ
يدا إِ ْ
اَّللَ َكا َن َعل ً
قال ابن كثري” :عليم خبري :أي عليم بكم خبري أبموركم ،فيهدي من يشاء
ويضل من يشاء ،ويرحم من يشاء ،ويعذب من يشاء ،ويفضل من يشاء على من
62
يشاء ،وهو احلكيم العليم اخلبري يف ذلك كله“.
وقال أبو املظفر” :العليم اخلبري أي :هللا ،فإنه العليم ابألمور ،اخلبري مبا يف
63
الصدور“.
ورا }
َ { .7ع ُف ًّوا غَ ُف ً

اقرتن هذان االمسان يف أواخر بعض آايت القرآن مثال -:

Luqmān 31:30.
‘Alā’ al-Dīn ‘Alī bin Muḥammad bin ‘ibrahīm, Lubāb al-Ta’wīl fī Ma‘ānī
al-Tanzīl (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), ṭab‘ah 1, 1:372.
Al-Ḥujurāṭ 49:13
Al-Nisā’ 4:35
Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, 7:363.
Manṣūr bin Muḥammad bin ‘Abd al-Jabbār Ibn Aḥmad al-Marwazī, Tafsīr
al-Qur’ān (Riyadh: Dār al-Waṭan, 1997), ṭab‘ah 1, 5:473.
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قوله تعاىل{:فَت ي َّمموا صعِيدا طَيِبا فَامسحوا بِوج ِ
اَّللَ َكا َن َع ُف ًّوا
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ۗ إِ َّن َّ
ََ ُ َ ً ً ْ َ ُ ُ ُ
65
64
اَّللُ َع ُف ًّوا َغ ُف ًورا}.
اَّللُ أَن يَ ْع ُف َو َعْن ُه ْم ۚ َوَكا َن َّ
ك َع َسى َّ
َغ ُف ًورا} وقوله{ :فَأُوَٰلَئِ َ
يفيد اقرتان االمسني أن هللا سبحانه وتعاىل يعفو عن اخلطائني ويغفر هلم كما
قال ابن حيان.66
ِ
يم }
 { .8ال َحع ِز ُيز ا ححلَك ُ

اقرتن هذان االمسان يف أواخر بعض آايت القرآن مثال -:
67
اَّللُ إِلَْي ِه ۚ َوَكا َن
َنت الْ َع ِز ُيز ْ
احلَ ِك ُيم} وقوله تعاىل { :بَل َّرفَ َعهُ َّ
قوله تعاىل { :إِن َ
َّك أ َ
68
ِ
يما}.
َّ
اَّللُ َع ِز ًيزا َحك ً
ويف اقرتان هذين االمسني األحسنني :العزيز واحلكيم كمال زائد على الكمال
الذي يقتضيه كل واحد منهما حال إفراده.
قال الشيخ ابن عثيمني” :واحلُ ْس ُن يف أمساء هللا تعاىل يكون ابعتبار كل اسم
على انفراده ،ويكون ابعتبار مجعه إىل غريه ،فيحصل جبمع االسم إىل اآلخر كمال
كثريا.
فوق كمال .مثال ذلك” :العزيز احلكيم” فإن هللا تعاىل جيمع بينهما يف القرآن ً
فيكون كل منهما داال على الكمال اخلاص الذي يقتضيه ،وهو العزة يف العزيز،
واحلكم واحلكمة يف احلكيم .واجلمع بينهما دال على كمال آخر ،وهو أن عزته تعاىل
وجورا وسوء فعل ،كما قد يكون من أعزاء
مقرونة ابحلكمة ،فعزته ال تقتضي ظلما ً
املخلوقني ،فإن العزيز منهم قد أتخذه العزة ابإلْث فيظلم وجيور ويسئ التصرف.
وكذلك حكمه تعاىل وحكمته مقروًنن ابلعز الكامل ،خبالف حكم املخلوق
69
وحكمته فإهنما يعرتيهما الذل“.
Al-Nisā' 4:43
Al-Nisā' 4:99
Ibn Ḥayyān al-Andalusī, Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī al-Tafsīr, 3:657.
Al-Baqarah 2:129
Al-Nisā' 4:158
Muḥammad bin Ṣāliḥ ‘Uthaymīn, Al-Qawā’id al-Muthlī fī Ṣifāṭ Allāh wa
Asmā’ihi al-Ḥusnā, ṭab‘ah 3, 807.

232

64
65
66
67
68
69

جورنل أصول الدين 244 -217 :2021 )1( 49

ِ
ِ َّ { .9
ري}
السم ُ
يع الحبَص ُ
اقرتن هذان االمسان يف أواخر بعض اآلايت مثل:
اَّلل هو َّ ِ
قوله تعاىل{ :والَّ ِذين ي ْد ُعو َن ِمن ُدونِِه َال ي ْق ُ ِ ٍ ِ
يع
السم ُ
َ
َ َ َ
ضو َن ب َش ْيء ۗ إ َّن ََّ ُ َ
70
الْب ِ
ص ُري}.
َ
اقرتان هذين االمسني األحسنني :السميع العليم يدالن على اإلحاطة ،فال َيرج
شيء من كونه من مجلة املسموعات ،أو املبصرات ،فاهلل تبارك وتعاىل يسمع مجيع
األصوات ،ويرى مجيع األشياء واخلفيات واجلليات فهذا كله يدل على اإلحاطة.
قال ابن كثري ” :السميع البصري أي السميع ألقوال عباده مؤمنهم وكافرهم،
71
مصدقهم ومكذهبم ،البصري هبم فيعطي كال منهم ما يستحقه يف الدنيا واآلخرة“ .
ِن ا ححلَ ِمي ُد}
{ .10الحغَِ ُّ
اقرتن هذان االمسان يف أواخر بعض اآلايت مثل :
السماو ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
اَّللُ غَنِيًّا
ض ۚ َوَكا َن َّ
قوله تعاىلَ { :وإن تَ ْك ُفُروا فَإ َّن ََّّلل َما يف َّ َ َ
73
72
السماو ِ
َِ
َّ ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
يد}.
ِن ْ
ض ۗ َوإِ َّن َّ
احلَ ِم ُ
مح ً
اَّللَ َهلَُو الْغَِ ُّ
يدا} وقوله{ :لهُ َما يف َّ َ َ
قال ابن عاشور ”” :غنيا محيدا“ أي غنيا عن طاعتكم ،حممودا لذاته ،سواء محده
74
احلامدون وأطاعوه ،أم كفروا وعصوه“.
ِ َِ .11
يما}
{مس ًيعا َعخل ً
اقرتن هذان االمسان يف أواخر بعض اآلايت مثل:
75
ِ
اَّلل ۚ وهو َّ ِ
ِ َّ ِ َّ ِ ِ ٍ
يع الْ َعلِ ُيم}
السم ُ
قوله تعاىلَّ { :وإن تَ َول ْوا فَإَّنَا ُه ْم يف ش َقاق ۖ فَ َسيَكْفي َك ُه ُم َُّ َ ُ َ
Ghāfir 40:20
Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, 5:4.
Al-Nisā' 4:131
Al-Ḥaj 22:64
Muḥammad Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad Ṭāhir bin ‘Āshūr, AlTaḥrīr wa al-Tanwīr (Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyah li al-Nashr, 1984), 5:220.
Al-Baqarah 2:137
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يفيد اقرتان االمسني :داللة على اإلحاطة ابخللق؛ ويف ذلك تنبيه للعاقل
وتذكري؛ كي يرافب نفسه وما يصدر عنها من أقوال وأفعال.
قال السعدي” :السميع العليم“ أي السميع جلميع األصوات ابختالف
اللغات ،على تفنن احلاجات ،العليم مبا بني أيديهم ،وما خلفهم ،ابلغيب والشهادة،
ابلظواهر ،والبواطن.76
وقال أبو حيان” :قوله تعاىل{ :وَكا َن َّ ِ ِ
يما} 77أي مسيعا ملا جيهر به
اَّللُ َمس ًيعا َعل ً
َ
78
من السوء ،عليما مبا يسر به منه“.

خالصة :هذا ،وفيما تقدم ذكره يتبني لكل من أمعن النظر أن أمساء هللا وصفاته
منها ما ميكن أن يطلق عليه مفردا ومقرتًن بغريه ومنها ما ال يطلق عليه مبفرده بل
مقروًن مبقابله ،وأن اقرتان اإلسم مع غريه يفيد زايدة املعىن و احلسن والكمال يف
أمسائه وصفاته سبحانه.
املبحث الرابع :معاين أمساء هللا احلسىن حال اإلفراد يف خواتيم بعض آايت
القرآن

اإلفراد لغة :من فرد :والفرد ما كان وحده ،يقال :فرد يفرد ،وانفرد انفرادا .وأفردته:
جعلته واحدا ،يقال وجاء القوم فرادى ،وعددت اخلرز والدراهم أفرادا أي واحدا
79
واحدا.
واصطالحا :إفراد اسم هللا هو ذكر امسه الذي يسوغ أن تدعى به مفردا ومقرتًن
80
كالقدير واحلكيم والرقيب
Al-Sa‘dī, Taysīr al-Qur’ān al-Raḥman fī Tafsīr Kalām al-Minnān, 1:149.
Al-Nisā’ 4:148
Ibn Ḥayyān al-Andalusī, Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī al-Tafsīr, 4:118.
Abū 'Abd al-Raḥman al-Khalīl bin Aḥmad al-Farāhīdī al-Baṣrī, Kitāb al‘Ayn (n.p.: Dār wa Maktabah al-Hilāl, n.d.), 8:24
Al-Qaḥṭānī, Sharḥ Asmā’ Allāh al-Ḥusnā fī Ḍū’ Kitāb wa al-Sunnah, 32.

234

76
77
78
79

80

جورنل أصول الدين 244 -217 :2021 )1( 49

املقدمة
قد ذكر هللا أمساءه وصفاته يف حمكم تنزيله كما بينها رسوله حممد صلى هللا عليه
وسلم يف سنته ،ومن القاعدة املطبقة يف هذ البحث أن أمساء هللا وصفاته متنوعة يف
معانيها متفقة يف داللتها على ذات هللا ،81وأن أمساء هللا وصفاته خمتصة به وإن
اتفقت مع ما لغريه عند اإلطالق ،وقد مسى هللا نفسه عليما حليما ومسى بعض
82
ٍ ِ
عباده عليما فقالَ { :وبَشَُّروهُ بِغُ َالم َعلي ٍم} ومسى آخر حليما ،فقال{ :فَبَش َّْرًَنهُ
بِغُ َالٍم َحلِي ٍم} 83وليس العليم كالعليم وال احلليم كاحلليم 84لذلك اعتىن هذ البحث
بذكر معاين بعض أمساء هللا وصفاته احلسىن يف بعض آايت القرآن ،وفيما يلي ذكر
هذه األمساء املفردة يف بعض اآلايت مع معانيها.
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم
اَّللَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِِه َو ْاأل َْر َح َام ۚ إِ َّن َّ
1ـ الرقيب :قوله تعاىلَ { :واتَّ ُقوا َّ
85
َرقِيبًا}.
الرقيب :لغة :الرقيب على وزن فعيل معىن فاعل وهو احلافظ الذي ال يغيب عنه
شيء.

86

واصطالحا :الرقيب هو العليم احلفيظ ،فمن راعى الشيء حىت مل يغفل عنه والحظه
87
مالحظة دائمة الزمة لزوما لو عرفه املمنوع عنه ملا أقدم عليه فهو حفيظ.

Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Ibn Taymiyyah, Al-Tadmuriyyah (Riyadh:
Maktabah al-‘Abīkān, 1996), ṭab‘ah 3, 100.
Al-Dhāriyāṭ 51:28
Al-Ṣaffāt 37:101
Ibn Taymiyyah, Al-Tadmuriyyah, 21-22.
Al-Nisā' 4:1
Al-Zabīdī, Tāj al-‘Urūs min Jawāhir al-Qāmūs, 2:513.
Abū Ḥāmid bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, Al-Maqṣad alAsnā fī Sharḥ Ma‘ānī Asmā’ Allāh al-Ḥusnā (Cyprus: al-Jaffān wa al-Jābī,
1986), ṭab‘ah 1, 118.
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ت َِّ
 .2احلسيب :قوله تعاىل{ :الَّ ِذين ي ب لِغُو َن ِرس َاال ِ
َح ًدا إَِّال
اَّلل َوََيْ َش ْونَهُ َوَال ََيْ َش ْو َن أ َ
َ
َ َُ
88
اَّللَ ۗ َوَك َف َٰى ِاب ََّّللِ َح ِسيبًا }
َّ
89
احلسيب :لغةَ :كافِيا وعاملا ومقتدرا وحماسبا.

اصطالحا :هو العليم بعباده ،كايف املتوكلني ،اجملازي لعباده ابخلري والشر ،حبسب
90

حكمته وعلمه بدقيق أعماهلم وجليلها.
 .3الرحيم :قوله تعاىل{ :هو الَّ ِذي يصلِي علَي ُكم وم َالئِ َكته لِيخ ِرج ُكم ِمن الظُّلُم ِ
ات
ُ َ َ ْ ْ َ َ ُُ ُ ْ َ
َ َ
َُ
91
إِ َىل النُّوِر ۚ وَكا َن ِابلْمؤِمنِ ِ
يما }.
ُْ َ
ني َرح ً
َ
الرحيم يف لغة  :اسم مشتق من الرمحة ،ورمحة هللا وسعت كل شيء ،ويقال :ما
أقرب رحم فالن إذا كان ذا مرمحة وبر ،واملرمحة :الرمحة ،تقول :رمحته أرمحه رمحة
ومرمحة ،وترمحت عليه ،أي قلت :رمحة هللا عليه ،وقال هللا -جل وعزُْ { -ثَّ َكا َن ِم َن
َّ ِ
اص ْوا ِابلْ َم ْر َمحَِة} 92أي أوصى بعضهم بعضا برمحة
اص ْوا ِاب َّ
لص ِْرب َوتَ َو َ
ين َآمنُوا َوتَ َو َ
الذ َ
93
الضعيف والتعطف عليه.
اصطالحا يف الرحيم :هو املثيب على العمل فال يضيع ٍ
لعامل عمالً ،وال يهدر لساع
94

سعياً ،وينيله بفضل رمحته من الثواب أضعاف عمله.
ٍ ِ
 .4العخليم :قوله تعاىل { :وَكانُوا أَح َّق ِهبا وأ َْهلَها ۚ وَكا َن َّ ِ
يما}.
اَّللُ ب ُك ِل َش ْيء َعل ً
َ َ َ َ َ
َ
96
العخليم :لغة :من علم يعلم علما ،نقيض جهل.

95

Al-Aḥzāb 33:39
Abī al-Baqā Ayyūb bin Mūsā al-Ḥusaynī al-Quraymī, al-Kulliyyāt Mu‘jam
fī al-Muṣṭalaḥāṭ wa al-Furūq al-Lagwiyyah (Beirut: Muassasah al-Risālah,
n.d.), 413.
Al-Sa‘dī, Taysīr al-Qur’ān al-Raḥman fī Tafsīr Kalām al-Minnān, 947.
Al-Aḥzab 33:43
Al-Balad 90:17
Abū ‘Abd al-Raḥman al-Khalīl bin Aḥmad bin ‘Amru, Al-‘Ayn (n.p.: Dār
wa Maktabah al-Hilāl, n.d.), 3:224
Aḥmad bin al-Ḥusayn bin Mūsā al-Kusrajirdī al-Khurāsānī al-Bayhāqī, AlAsmā’ wa al-Ṣifāt li al-Bayhāqī (Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 1992), ṭab‘ah
1, 1:136
Al-Fatḥ 48:26
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اصطالحا :قال أبو سليمان اخلطايب :العليم هو العامل ابلسرائر واخلفيات ،اليت ال
يدركها علم اخللق ،كقوله تعاىل{ :إِنَّه علِيم بِ َذ ِ
الص ُدوِر} 97،وجاء على بناء فعيل
ات ُّ
َُ ٌ
للمبالغة يف وصفه بكمال العلم ،ولذلك قال سبحانه { َوفَ ْو َق ُك ِل ِذي عِ ْل ٍم
َعلِ ٌيم} ،98واآلدميون وإذا كانوا يوصفون ابلعلم فإن ذلك ينصرف منهم إىل نوع من
املعلومات ،دون نوع ،وقد يوجد ذلك منهم يف حال دون حال ،وقد تعرتض علمهم
اآلفات فيخلف علمهم اجلهل ،ويعقب ذكرهم النسيان ،وقد جند الواحد منهم عاملا
ابلفقه غري عامل ابلنحو وعاملا هبما غري عامل ابحلساب وابلطب وحنومها من األمور،
وعلم هللا – سبحانه  -علم حقيقة وكمال { َوأ َّ
َحا َط بِ ُك ِل َش ْي ٍء ِع ْل ًما}،99
َن َّ
اَّللَ قَ ْد أ َ
101100
ص َٰى ُك َّل َش ْي ٍء َع َد ًدا }.
{ َوأ ْ
َح َ
102
ِ
يدا}.
 .5الشهيد :قوله تعاىلَ { :والْ َم َالئِ َكةُ يَ ْش َه ُدو َن ۚ َوَك َف َٰى ِاب ََّّلل َش ِه ً
الشهيد :لغة :الشهيد :احلاضر .وفعيل من أبنية املبالغة يف فاعل ،إذا اعترب العلم
مطلقا فهو العليم ،وإذا أضيف إىل األمور الباطنة فهو اخلبري ،وإذا أضيف إىل األمور
الظاهرة فهو الشهيد .وقد يعترب مع هاذا أن يشهد على اخللق يوم القيامة.103

واصطالحا :قال الزجاجي” :الشهيد يف اللغة :مبعىن الشاهد ،كما إن العليم مبعىن
العامل ،والرحيم مبعىن الراحم ،والشاهد خالف الغائب ،تقول العرب« :فالن كان
شاهدا هلذا األمر» أي مل يغب عنه .فاهلل عز وجل ملا كانت األشياء ال ختفى عليه
ً

Abū 'Abd al-Raḥman al-Khalīl bin Aḥmad bin ‘Amru, Al-‘Ayn, 2:152.
Fāṭir 35:38
Yūsuf 12:76
Al-Ṭalāq 65:12
Al-Jin 72:28
Abū Sulaymān Ḥamad bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Khāṭṭābī, Sha’n alDu‘ā’ (n.p.: Dār al-Thaqāfah,1983), ṭab‘ah 1, 57.
Al-Nisā’ 4:166
Al-Zabīdī, Tāj al-‘Urūs min Jawāhir al-Qāmūs, 8:254.
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وشاهدا هلا أي عاملا هبا وحبقائقها علم املشاهد هلا ،ألنه ال ختفى
شهيدا هلا
ً
كان ً
ً
104
عليه خافية“.
 .6احمليط :قوله تعاىلَ { :وإِن تَ ح ِ
ض ُّرُك حم َكيح ُد ُه حم َش حيـئًا ۗ إِ َّن َّ
اَّللَ ِِبَا
ِبوا َوتَـتَّـ ُقوا َال يَ ُ
صُ
105
ط}.
يَـ حع َمخلُو َن ُُِمي ٌ
احمليط :لغة :اسم فاعل من اإلحاطة وهبذا املعىن يقال للخط املستدير حميط دائرة
وللسطح املستدير حميط كرة.

106

واصطالحا :احمليط :اسم من أمساء هللا احلسىن ،ومعناه :الذي أحاطت قدرتُه وسعة
علمه جبميع َخلْقه 107ال يقدر أحد على الفرار منه ،وهذه الصفة ليست حقاً إال هلل
108
جل ثناؤه.
109
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ريا }.
 .7اخلبري  :قوله تعاىلَ { :وَك َف ٰى به ب ُذنُوب عبَاده َخب ً
اخلبري :لغة :اخلبري من اخلرب هو العلم ابلشيء ،تقول :يل بفالن خربة وخرب ،وهللا
تعاىل اخلبري ،أي العامل بكل شيء.

110

اصطالحا  :قال ابن القيم” :اخلبري هو الذي انتهى علمه إىل اإلحاطة ببواطن
األشياء وخفاايها كما أحاط بظواهرها فكيف َيفى على اللطيف اخلبري ما حتويه
111
الضمائر وختفيه الصدور“.

‘Abd al-Raḥman bin Isḥāq al-Baghdādī, Istiqāq Asmā’ Allāḥ (n.p.:
Muassasah al-Risālah, 1985), ṭab‘ah 2, 132.
Āli ‘Imrān 3:120
Muḥammad bin ‘Alī Ibn al-Qāḍī Mūḥammad Ḥāmid, Mawsū‘ahKashshaf
Iṣṭilāḥāṭ al-Funūn wa al-‘Ulūm (Beirut: Maktabah Lubnān Nāshirūn, 1996),
ṭab‘ah 1, 2:1491.
Aḥmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥāmid ‘Umar, Mu‘jam al-Lughah al-‘Arabiyyah
al-Mu‘āṣārah (n.p.: ‘Ālim al-Kitāb, 2008), ṭab‘ah 1, 1:584.
Al-Ḥusayn bin al-Ḥasan bin Muḥammad bin Ḥālim al-Bukhārī al-Jurjānī, alManhaj fī Shuayb al-Īmān (n.p.: Dār al-Fikr, 1978), ṭab‘ah 1, 1:198.
Al-Furqān 25:58.
Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Khazwaynī al-Rāzī, Mu‘jam Muqayyis alLughah (n.p.: Dār al-Fikr, 1978), 2:239.
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ك َعخلَ ٰى ُك ِل َش حي ٍء قَ ِد ٌير }.
 .8القدير :قوله تعاىل{ :إِنَّ َ

112

القدير  :لغة :قدير [مفرد] :مجع قديرون وقدراء :صفة مشبهة تدل على الثبوت من

قدر على” :حاكم /خطيب /عامل قدير“.

113

اصطالحا :قال السعدي” :القدير“ هو كامل القدرة ،بقدرته أوجد املوجودات،

وبقدرته دبرها ،وبقدرته سواها وأحكمها ،وبقدرته حييي ومييت ،ويبعث العباد
للجزاء ،وجيازي احملسن إبحسانه ،واملسيء إبساءته ،الذي إذا أراد شيئا قال له { ُكن
فَيَ ُكو ُن} 114.وبقدرته يقلب القلوب ،ويصرفها على ما يشاء ويريد.115
ض ۚ وَك َفى ِِب َِّ
ِِ
السماو ِ
َّلل
ات َوَما ِيف حاأل حَر ِ َ ٰ
 .9الوكيل :قوله تعاىلَ { :و ََّّلل َما ِيف َّ َ َ
116
َوكِ ًيال}.
الوكيل لغة( :الوكيل) معروف ،يقال( :وكله) أبمر كذا (توكيال) واالسم (الوكالة)
بفتح الواو وكسرها .و (التوكل) إظهار العجز واالعتماد على غريك ،واالسم
(التكالن)  .و (اتكل) على فالن يف أمره إذا اعتمده .و (وكله) إىل نفسه من ابب
وعد ،و (وكوال) أيضا .وهذا األمر (موكول) إىل رأيك ،و (واكله مواكلة) إذا اتكل
117
كل واحد منهما على صاحبه.
خالصة :أنخذ يف هذا املبحث أن هللا قد أخربًن أن له أمساءا وصفاات كالعليم والرحيم
والرقيب والقدير إىل غري ذلك من أمسائه وصفاته ،فنحن نفهم معىن ذلك ،وَّنيز بني
العلم والقدرة والرمحة ،ونعلم أن األمساء كلها اتفقت يف داللتها على ذات هللا مع
Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Al-Ṣawā’iq
al-Mursalah fī al-Radd ‘alā al-Jahmiyyah wa al-Mu‘aṭṭilah (Riyadh: Dār alĀṣīmah, 1987), ṭab‘ah 1, 2:492.
Āli 'Imrān 3: 26
Aḥmad Mukhtār, Mu‘jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu‘āṣārah, 3:1782.
Al-Baqarah 2:117
Al-Sa‘dī, Taysīr al-Qur’ān al-Raḥman fī Tafsīr Kalām al-Minnān, 947.
Al-Nisā’ 4:132
Zayn al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Abī Bakr bin ‘Abd al-Qādir,
Mukhtār al-Ṣiḥāḥ (BBeirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1999), ṭab‘ah 5, 344.
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تنوع معانيها ،فهي متفقة ومتواطأة من حيث الذات ،متباينة من جهة الصفات ،وأن
اتفاق األمساء ال يوجب متاثل املسميات.
الوكِيل يف صفة هللا تعاىل الذي توَّكل ابلقيام جبميع ما خلق.118
واصطالحاَ :
مالحظة:
مل يهتم الباحث بذكر االنعكاس على السلوك هنا ألنه قد حتول من املنهج التحليلي
إىل التطبيقي.
اخلامتة
القرآن الكرمي هو املصدر الذي يعرف العبد خالقه عن طريق العلم أبمساء هللا وصفاته
أجل العلوم العلم ابهلل سبحانه
الىت متثل عنوان توحيد العبد وتؤثر يف إميانه ،وإن َّ
وتعاىل ،ومن العلم به سبحانه ،العلم أبمسائه احلسىن ،كيف وقد أمر هللا سبحانه
بدعائه هبا ،ملا حتمله من املعاين احلسنة اليت تدل على كماله ،كما يف قوله
سبحانه{:وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا}واحلسن يف أمساء هللا سبحانه وتعاىل يدل
عليه كل اسم ابنفراده ،ويدل عليه اقرتانه مع غريه .فختام اآلايت ابقرتان األمساء جاء
يف غاية املناسبة ،تدرك ذلك العقول السليمة ،والفطر القومية ،فقد مسع بعض
األعراب قارائً يقرأ (وهللا غفور رحيم) بدالً من قوله (وهللا عزيز حكيم )يف قوله تعاىل
اَّللُ َع ِز ٌيز
اَّللِ َو َّ
السا ِرقَةُ فَاقْطَ ُعوا أَيْ ِديَ ُه َما َجَزاءً ِمبَا َك َسبَا نَ َكاالً ِم َن َّ
السا ِر ُق َو َّ
(و َّ
َ
ِ 119
َحك ٌيم)  .فقال األعرايب  :ليس هذا كالم هللا ،فقال  :أتكذب بكالم هللا ؟ فقال:
ال ،ولكن ال حيسن هذا .فرجع القارئ إىل خطئه ،فقال (عزيز حكيم) ،فقال
صدقت .فأمساء هللا وصفاته العال تقتضي املدح والثناء بنفسها ،وأهنا ليست منحصرة
Majmū‘ah min al-Bāḥīthīn bi Ishrāf al-Syaykh ‘Alawī bin ‘Abd al-Qādir alSaqāf, Al-Mawsū‘ah al-‘Aqdiyyah, mawqi‘ al-Durār al-Saniyyah ‘alā alInternet, 2012, 2:241.
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 ومن أصول العقيدة، وأهنا توقيفية ال جمال للعقل فيها،وال جيوز حصرها بعدد معني
 اإلميان بصفات هللا سبحانه وأمسائه احلسىن وإمثاته من غري،اإلسالمية الصحيحة
.حتريف وال أتويل وال تعطيل
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