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المقدمة:

َّ
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
َّ
مل َّ له ،ومن يلل َّ ل ا ااد له وأشهد َّ
أن  ا إله إ ا اهلل،
أعمالنا ،من يهده اهلل ل ا

وأشهد َّ
أن محمد عبده ورسوله وبعد

للقد أجمع أا َّ السنة والجماعة على إثبات جميع أسماء اهلل تعالى الواردة لي القرآن
الكريم والسنة النبوية ،على الوجه ال ائق بذات اهلل سبحانه وتعالى ،واثبات ما يتعلق بهذه
األسماء من أحكام ومقتليات ،واذا اإلثبات مما تواتر نقله عن أئمة وعلماء أا َّ السنة

والجماعة ومن ِّأدلتهم ما جاء لي الكتاب وصح لي السنة من إلالة األسماء هلل ،ومن
َِّ
ِ
ين
َس َماء ا ْل ُح ْسَنى لَ ْاد ُعوهُ بِهَا َوَذ ُروْا الذ َ
(ولِلّه األ ْ
تعداد تلك األسماء ،مث َّ قوله تعالىَ :
ي ْل ِح ُدون ِلي أ ِ ِ
ون) [سورة األعراف ،]180 :وقوله تعالى( :قُ ِ َّ
ُ
َس َمآئه َس ُي ْج َزْو َن َما َك ُانوْا َي ْع َملُ َ
َ
ْ
َس َماء ا ْل ُح ْسَنى) [سورة اإلسراء،]110:
ْاد ُعوْا اللَّهَ أ َِو ْاد ُعوْا َّ
الر ْح َم َن أَّياً َّما تَ ْد ُعوْا َللَهُ األ ْ
َّ
َّ
(ا َو
َس َماء ا ْل ُح ْسَنى) [سورة طـه ،]8 :وقوله تعالىُ :
وقوله تعالى{ :اللهُ  ا إِلَهَ إِ ا ُا َو لَهُ األ ْ
ق ا ْلب ِارئ ا ْلمص ِّور لَه األَسماء ا ْلحسَنى يسبِّح لَه ما ِلي الس ِ
ِ
َّ
ات واأل َْر ِ
ض َو ُا َو
َ
ُ ْ َُ ُ ُ َ
اللهُ ا ْل َخال ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ
َّم َو َ
ِ
يم) [سورة الحشر ]24:وعن أبي اريرة قا َّ :قا َّ رسو َّ اهلل صلى اهلل عليه
ا ْل َع ِز ُيز ا ْل َحك ُ
وسلم" :إن هلل تسعة وتسعين اسما من أحصااا دخ َّ الجنة واو وتر يحب الوتر"

()1

ولي اذا البحث نبين مجم َّ معتقد السلف لي أسماء اهلل تعالى ،من حيث لابط
معرلة األسماء الحسنى ،ود الة األسماء على الذات ،والصفات ،واأللعا َّ اإللهية ،وأقسام
األسماء باعتبار إط اقها على اهلل تعالى ،وطريق ثبوتها ،ومن حيث وردواا تابعة لغيراا
أو متبوعة ،وأخي اًر ببيان أراء العلماء لي عدد األسماء الحسنى

رقم  ،6843كتاب الدعوات ،باب هلل مائة اسم غير واحد ،رواه صحيح البخاري(1)،
باب في أسماء اهلل تعالى مسلم ،رقم  ،4836كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار،
وفضل من أحصاها.
2

1

أهمية البحث:
إن من أام ما ينبغي أن يهتم به الدارسون لمولوع أسماء اهلل الحسنى او معرلة

لوابط اذه األسماء ،وأقسامها ،وطريق ثبوتها ،ذلك َّ
أن اناك من عد األسماء الحسنى
واختلفت لي تعيينها ،ولي تحديد الع اقة التي تربط بين األسماء والصفات اإللهية ،كما
اختلف لي تحديد أقسام األسماء الحسنى ،وتحديد ما يصح وما  ا يصح منها ،واذا
ومما يشيع على ألسنة الناس
والح ليما يورده بعص أا َّ العلم لي كتبهمَّ ،
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى:
 -1بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اهلل تعالى ،وضوابط معرفتها.
 -2بيان أقسام أسماء اهلل تعالى باعتبار اطالقها على اهلل سبحانه وتعالى ،وأقسام
األسماء اإللهية باعتبار طريق ثبوتها ،وداللة األسماء اإللهية على الذات والصفات.
 -3معرفة آراء العلماء في عدد األسماء الحسنى.
منهج البحث:
اعتمد الباحثان :المنهج الوصفي والتحليلي ،وذلك بجمع المعلومات من مصادراا،
ومحاولة تحليلها للوصو َّ إلى النتائج المرجوة
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خطة البحث:
المبحث األو َّ :معتقد أا َّ السنة والجماعة لي أسماء اهلل تعالى
المبحث الثاني :لابط معرلة األسماء الحسنى
المبحث الثالث :د الة األسماء اإللهية على الذات والصفات بالمطابقة ،والتلمن،
وا التزام
المبحث الرابع :األسماء الحسنى باعتبار ما تد َّ عليه من الصفات واأللعا َّ
المبحث الخامس :أقسام األسماء باعتبار إط اقها على اهلل تعالى
المبحث السادس :أقسام األسماء اإللهية باعتبار طريق ثبوتها
المبحث السابع :أقسام األسماء الحسنى من حيث وردواا تابعة لغيراا أو متبوعة
المبحث الثامن :أراء العلماء لي عدد األسماء الحسنى التي ثبتت لي النصوص الشرعية
3

المبحث األول :معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اهلل تعالى

َّ
إن معتقد أا َّ السنة والجماعة يقوم على اإليمان بأسماء اهلل تعالى التي وردت لي

القرآن الكريم ،وصحيح السنة النبوية ،و ا لرق بين أن يكون ا اسم قد ورد لي حديث

متوتر أو أحاد؛ لأسماؤه سبحانه وتعالى توقيفية )2()1(،لاهلل تعالى او الذ يسمي نفسه،
()3
سمى اللَّه
و ا يسميه أحد من خلقه ،واو الذ تكلم بهذه األسماء ،لأسماؤه منه ،ومن َّ

سماه به رسو َّ اهلل صلى اهلل عليه وسلم لهو مبتدع
سمى به نفسه ،أو َّ
تعالى بغير َما َّ
()5
لا َّ )4(،واي كذلك تثبت األسماء اإللهية باإلجماع
ٍ
شيء واحد
واألسماء اإللهية مترادلة باعتبار د التها على الذات؛ ألنها دلَّت على
واو اهلل سبحانه وتعالى ،وأما باعتبار د التها على المعنى لهي متباينة ،ومتباينة باعتبار
()6

د التها على الصفات؛

ألن ِّ
لك َّ اسم منها معنى يختلف عن معنى األسماء األخرى،

لمث اً من أسماء اهلل تعالى "الحكيم" و "الغفور" ،لبالنظر لهذين ا اسمين من ناحية َّ
الد الة،
وقد خالفت بعض الفرق لي ذلك" :لجوزه [أ تسمية اهلل تعالى بما لم يرد لي النص] المعتزلة مطلقاً ،وما َّ إليه )(1
بعض األشاعرة ،كالقالي أبي بكر الباق اني ،وتوقف إمام الحرمين الجويني ،ولصَّ َّ الغزالي لجوز إط اق الصفة،
واي ما د َّ على معنى زائد على الذات ،ومنع إط اق ا اسم ،واو ما يد َّ على نفس الذات " السفاريني ،لوامع النوار
البهية()125/1
قا َّ الخطابي" :ومما يدخ َّ لي أحكامه ويتعلق به من شرائط  -أ األسماء والصفات -أنه  ا يتجاوز ليها )(2
التوقيف و ا يستعم َّ ليها القياس "،شأن الدعاء( ،)111/1وانظر :ابن تيمية ،الجواب الصحيح لمن بد َّ دين المسيح
( ،)7/5ابن القيم ،بدائع الفوائد( ،)162/1السفاريني ،لوامع النوار البهية()124/1
) (3انظر :ابن حزم ،المحلى( ،)49/1ابن القيم ،بدائع الفوائد()162/1
) (4األصبهاني ،أبو القاسم ،الحجة لي بيان المحجة ،بتصرف()159،160/1
واذا مما يجب م احظته واو أن السلف قد ُنق َّ عنهم أن باب األسماء توقيفي ،ولكنهم أثبتوا أسماء قد ثبتت )(5

باإلجماع ،واذا إذا تولرت ليها لوابط األسماء الحسنى ،انظر :ابن منده ،التوحيد( ،)14/2البيهقي ،األسماء

والصفات( ،)16 /1الخطابي ،شأن الدعاء( ،)111/1ال الكائي ،شرح أصو َّ اعتقاد أا َّ السنة والجماعة(،)216/2
ابن حزم ،المحلى( ،)49/1ابن حجر ،لتح البار ()217/11
) (6انظر :القيرواني ،رسالة ابن أبي زيد القيرواني(ص ،)75:ابن القيم ،بدائع الفوائد()162/1
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ٍ
شيء واحد واو اهلل تعالى ،لهما بهذا يكونا مترادلان َّ
بالد الة ،وبالنظر
يد َّ ان على
نجداما ُ
إلى اذين ا اسمين من ناحية المعنى ،لنجداما مختلفين ،ليكونا متباينين بالمعنى.
وأسماؤه وتعالى ليست محدثة مخلوقة ،كما يزعم الجهمية والمعتزلة

()1

واناك من ظن أن من لوازم القو َّ بقدم األسماء أنها غير مشتقة ،لمث اً :قالوا َّ
إن

اسم اهلل تعالى غير مشتق؛(َّ )2
ألن ا اشتقاق يستلزم مادة ُيشتق منها ،واسمه تعالى قديم،
فيقال لهم :إن أريد با اشتقاق أن ا اسم يستلزم
والقديم  ا مادة له ليستحي َّ ا اشتقاقُ ،
لإن من قا َّ َّ
مادة ،وأنه مستمد من أص َّ آخر لهذا معنى باط ََّّ ،
أن اسمه تعالى مشتق لم
يريدوا اذا المعنى )3(،وانما أرادوا َّ
أن ا اسم يد َّ على صفة له تعالى واي اإللهية؛ لإن
لفظ الج الة "اهلل" كسائر أسمائه الحسنى ُّ
تد َّ على صفات ،لالعليم والقدير والسميع

والبصير ،اي أسماء مشتقة من مصادراا ،واي قديمة ،والقديم  ا مادة له ،لما ُيقا َّ عن
اذه األسماء ُيقا َّ عن لفظ الج الة )4(،واهلل تعالى لم يز َّ و ا يزا َّ بصفاته وأسمائه،

"وليس كما يزعم الجهمية والمعتزلة أن أسماء اهلل تعالى مخلوقة ،وأن اهلل تعالى كان و ا اسم له ثم أحدث أسماءه(1) ،
وأن أسماؤه تعالى مستعارة ،كما يكون الشخص ب ا اسم ،لتسميته  ا تزيد لي الشخص ،و ا تنقص ،واذا يعني أن اهلل
تعالى كان مجهو اً كشخص مجهو َّ  ،ا يهتد  اسمه ،و ا يدرى ما او ،حتى خلق الخلق لابتدعوا له أسماء من
مخلوق ك امهم ،لأعارواا إياه من غير أن يعرف له اسم قب َّ الخلق " الدارمي ،نقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن
سعيد على المريسي الجهمي العنيد ليما الترى على اهلل عز وج َّ من التوحيد( ،)185/1وانظر :ابن بطة ،اإلبانة
الكبرى( ،)325/4ال الكائي ،شرح أصو َّ اعتقاد أا َّ السنة والجماعة()240/2
) (2وام السهيلي وابن العربي كما نق َّ عنهم ابن القيم ،انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد()22/1
لالمراد با اشتقاق أن األسماء م اقية لمصادراا لي اللفظ والمعنى  ،ا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله(3) ،
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أص اً ولرعاً ليس معناه أن أحداما تولد من اآلخر ،وانما او اعتبار أن أحداما
يتلمن اآلخر وزيادة ،وقو َّ النحاة إن الفع َّ أخذ منه األسماء لهو بنفس المعنى السابق  ا أن العرب تكلموا باألسماء
أو اً ثم اشتقوا منها األلعا َّ ،لا اشتقاق انا ليس او اشتقاق ماد وانما او اشتقاق ت ازم ،و ا محذور لي اشتقاق
أسماء اهلل تعالى بهذا المعنى ،انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد( ،)23،22/1بتصرف
) (4انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد()22/1
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وأسماؤه تعالى داخلة لي مسمى اسمه ،لليست اي غير اإلله،

()1

وليست اي نفس اإلله،

ب َّ او إله واحد له األسماء الحسنى والصفات العلى )2(،ودليله قوله تعالى[ :أ َّياً َما تَ ْد ُعوا
س َنى] [اإلسراء ،]110:لالمراد أن أ اسم سميتموه به من أسماء اهلل
َفلَ ُه
األسماء ا ْل ُح ْ
ُ

تعالى إما اهلل واما الرحمن لله األسماء الحسنى ،أ
لاللمير لي (له) يعود إلى المسمى

()3

لللمسمى سبحانه األسماء الحسنى

ويعتقد أا َّ السنة أن اذه األسماء أع ام وأوصاف معاً،

()4

"لك َّ اسم من أسمائه

ُّ
يد َّ على الذات المسماة ،وعلى الصفة التي تلمنها ا اسم ،كالعليم يد َّ على الذات
()6

()5
مية،
والعلم ،والقدير يد َّ على الذات والقدرة "،والوصف بها  ا ُينالي العلَ َ
القيم" :أن أسماءه عز وج َّ الحسنى اي أع ام وأوصاف ،والوصف بها  ا ينالي العلمية،

يقو َّ ابن

ومنشأ الغلط لي اذا الباب من إط اق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين صحيح وباط َّ ،ل ا ينفص َّ النزاع إ ا )" (1
بتفصي َّ تلك المعاني وتنزي َّ ألفاظها عليها،

وب اء القوم من لفظة الغير لإنه يراد معنيين ،أحدهما :المغاير لتلك

الذات المسماة باهلل ،وك َّ ما غاير اهلل مغايرة محلة بهذا ا اعتبار ل ا يكون إ ا مخلوقاً ،ويراد به مغايرة الصفة
للذات إذا خرجت عنها ،لإذا قي َّ علم اهلل وك ام اهلل غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والك ام كان المعنى
صحيحاً ،ولكن اإلط اق باط َّ،

واذا المذاب مخالف لمذاب المعتزلة الذين يقولون أسماؤه تعالى غيره ،واي

مخلوقة" ،ابن القيم ،بدائع الفوائد()18،17/1
) (2انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد ()17/1
) (3انظر :ابن القيم ،المصدر السابق ()5/3
) (4ابن القيم ،مدارج السالكين( ،)51/1بتصرف ،وانظر :السفاريني ،لوامع األنوار البهية()121/1
) (5ابن تيمية ،مجموع الفتاوى()334/13
ا اسم لي حق البشر مجرد من الوصفية عندما يسمى حا َّ الو ادة؛ ألن وجود الوصف وتحققه ليه مستقب اً يكون )(6
مجرد احتما َّ ،لمث اً :إذا سمي شخص "سعيد" لإن اذا علم مجرد عن الوصفية ،و ا ُيدرى إن كانت ستقع أو  ا،

انظر :أسماء اهلل الحسنى الثابتة لي الكتاب والسنة (ص ،)79 :واذا يبط َّ "زعم المعتزلة أن اهلل تعالى كان أزلياً ب ا
اسم و ا صفة ،للما أوجد الخلق ،ولعوا له األسماء والصفات،

لهو خطأ لاحش،

قولهم بخلق القرآن؛ إلشعاره با احتياج للغير " السفاريني ،لوامع النوار البهية()119/1
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واذا القو َّ أشد خطأ من

بخ اف أوصاف العباد ،لإنها تنالي علميتهمَّ ،
ألن أوصالهم مشتركة ،لنالتها العلمية
المختصة بخ اف أوصاله تعالى"

()1

وأسماؤه تعالى كلها حسنى ،والحسنى لي اللغة اي جمع األحسن  ،ا جمع الحسن،
ِ
وح َسَنة ،لأسماء اهلل تعالى كلها حسنى ،أ  :أحسن األسماء ،واو
لالحسن جمعه حسان َ
السماو ِ
مث َّ قوله تعالى:ولَ ُه ا ْلمثَ ُل ْاأل ْ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض[ الروم ]27 :أ  :الكما َّ
َعلَى في َّ َ َ
َ
َ

ون ُعوته؛ للذلك وجب أن تكون أسماؤه أحسن األسماء ،وليست
األعظم لي ذاته وأسمائه ُ
الح َس ِن واألحسن من التفاوت العظيم عق اً ،وشرعاً ،ولغةً،
حسنةً لقط ،وكم بين َ
وعرلاً؛( )3()2ولذا لإن الثناء يتعلق بأسماء اهلل تعالى الحسنى لِما تلمنت معانيها من
ُ
()4
صفات الكما َّ ونعوت الج ا َّ ،وحتى األسماء التي تطلق عليه سبحانه وتعالى باعتبار
الفع َّ- ،نحو الخالق والمحيي والمميت -اي أسماء حسنى؛ ألن ألعاله سبحانه وتعالى
كلها خير محض  ا شر ليها؛ ألنه لو لع َّ الشر  اشتق له منه اسم ،ولم تكن أسماؤه كلها
حسنى ،واذا باط َّ؛ لالشر ليس إليه ،و ا يدخ َّ لي صفاته ،و ا يلحق ذاته ،و ا يدخ َّ لي
ألعاله ،و ا يلاف إليه لع اً و ا وصفاً ،وانما يدخ َّ لي مفعو اته

()5

وأا َّ السنة والجماعة  ا يتعرلون لمعاني تلك األسماء بالتحريف والتعطي َّ -كما

او عند المبتدعين من أا َّ الك ام-؛ ألنه من اإللحاد المنهي عنه لي قوله تعالى:
) (1انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد ()162/1
"وليست كاألع ام الجامدة التي لم تولع باعتبار معنااا ،كما يزعم المعتزلة "،الذابي ،العرش((2) )32/1
انظر :القيرواني ،رسالة ابن أبي زيد القيرواني(ص ،)75:ابن القيم ،بدائع الفوائد( ،)164،163/1السفاريني(3) ،
لوامع النوار البهية( ،)119/1ابن الوزير ،العواصم والقواصم لي الذب عن سنة أبي القاسم ( ،)228 /7وايثار الحق
على الخلق لي رد الخ الات (ص)174:
) (4انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد ()193/2
ابن القيم ،المصدر السابق ،بتصرف( ،)163/1ومبدأ الخطأ لي ذلك أن سائر الفرق لم يفرقوا بين الفع َّ والمفعو َّ )(5
وقا َّ ابن القيم للد الة على خطئهم" :ولرق بين الفع َّ والمفعو َّ ،لالشر قائم بمفعوله المباين له  ،ا بفعله [أ الشر  ا
يقوم بفع َّ الرب تعالى] الذ او لعله ،لتأم َّ اذا لإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت ليه أقدام "،ابن القيم،
المصدر السابق ()164/1
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ون ِفي أ ِ ِ
ون[ األعراف،]180:
س ُي ْج َز ْو َن َما َكا ُنوا َي ْع َملُ َ
ين ُي ْل ِح ُد َ
َ وَذ ُروا الَّ ِذ َ
ْ
َس َمائه َ
ويؤمنون كذلك بما تقتليه تلك األسماء من اآلثار لي الخلق واألمر ،لاألسماء الحسنى
لها تعلق بجميع الكائنات ،وترتبط بجميع الحادثات ،ولها حق من الشهود والعبودية،
وتسر اذه اآلثار لي الخلق واألمر ،والعالم العلو والسفلي ،والظاار والباطن ،ودار
الدنيا ودار اآلخرة ،لمث اً" :السميع" او اسم من أسماء اهلل الحسنى ،والواجب إثباته،

واثبات صفة السمع ،واثبات الحكم -أ الفع َّ ،-واو أن اهلل يسمع السر والنجوى ،واثبات
()1

المقتلي واألثر ،واو وجوب خشية اهلل تعالى ،ومراقبته ،وخوله ،والحياء منه،
()2

يترتب عليها من األحكام،

وما

لاألسماء الحسنى لها تعلق لي الوجود خلقاً وأم اًر؛ لالعالم بما

ليه او بعض آثاراا ومقتلياتها ،لك َّ اسم من أسمائه سبحانه وتعالى له صفة خاصة،

وك َّ صفة لها مقتلي ،واو الفع َّ ،ويكون إما  ازماً ،أو متعدياً ،ولذلك الفع َّ تعلق

بمفعو َّ او من لوازمه ،واذا يكون لي الخلق واألمر ،والثواب والعقاب ،وك َّ ذلك او من

آثار األسماء الحسنى وموجباتها

()3

واألسماء الحسنى  ا بد من ظهور أثراا ،و ا بد من

وجود ما يتعلق بها؛ ولذا اقتلت حكمة اهلل تعالى إنزا َّ آدم وحواء من الجنة ليظهر
مقتلى أسمائه وصفاته ليهما ولي ذريتهما ،للو تربت الذرية لي الجنة لفاتت أثار اذه
األسماء وتعلقاتها ،والكما َّ اإللهي يأبى ذلك لإنه الملك الحق المبين؛ والملك او الذ
يأمر وينهي ويكرم ويهين ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذ َّ؛ ولذا أنز َّ اهلل تعالى
األبوين والذرية إلى دار تجر عليهم اذه األحكام

()4

انظر :ابن القيم ،مدارج السالكين( ،)72 /2الموسوعة العقدية-الدرر السنية ،بترقيم الشاملة ألياً(1) ،
بتصرف()374/1
انظر :مدارج السالكين بين مناز َّ إياك نعبد واياك نستعين ( ،)72 /2التميمي ،معتقد أا َّ السنة والجماعة لي )(2
أسماء اهلل الحسنى (ص)26:
) (3انظر :ابن القيم ،المصدر السابق()418/1
) (4ابن القيم ،شفاء العلي َّ ،بتصرف(ص)242
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وأسماء اهلل تعالى تتفال ََّّ )1(،
لإن الرحمة التي اي مقتلى اسم الرحيم تفل َّ
ق َكتَ َب ِفي ِكتَا ِب ِه
ضى اللَّ ُه ال َخ ْل َ
الغلب ،لقد ثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم« :لَ َّما قَ َ
الع ْر ِ
ض ِبي» )2(،والتفال َّ من وجهين :أحدهما :أن
فَ ُه َو ِع ْن َدهُ فَ ْو َ
ش إِ َّن َر ْح َم ِتي َغلَ َب ْت َغ َ
ق َ
بعض الصفات ألل َّ من بعض وأدخ َّ لي ك َّ الموصوف ،لمن المعلوم أن اتصاف
العبد بالعلم والقدرة والرحمة ألل َّ من اتصاله بلد ذلك؛ لكن اهلل تعالى  ا يوصف إ ا
بصفات الكما َّ ،وله األسماء الحسنى ،وأسماؤه متلمنة لصفاته ،وبعض أسمائه ألل َّ
ِ ()3
َعظَم»،
اد ،أ ْ
من بعض؛ ولهذا لي الحديثَ « :لقَ ْد ِك ْد َت ،أ َْو َك َ
اس ِم َك ا ْل َع ِظ ِيم ْاأل ْ
َن َي ْد ُع َو ِب ْ
لتفال َّ األسماء والصفات من األمور البينات ،والثاني :أن الصفة الواحدة قد تتفال َّ،
لاألمر بم أمور يكون أكم َّ من األمر بمأمور آخر ،والرلا عن النبيين أعظم من الرلا
عمن دونهم ،لكما أن أسماءه وصفاته متنوعة ،لهي أيلا متفاللة ،كما د َّ على ذلك
الكتاب والسنة واإلجماع مع العق َّ،

()4

قا َّ تعالى :ورحمتي وسعت كل شيء

[األعراف ،]156 :وقا َّ تعالى :ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما[ غالر ]7 :وغيراا

كثير ،والسنة النبوية حاللة لي ذكر ذلك ،ومن ذلك :دعاؤه صلى اهلل عليه وسلم لي

السجود« :اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،)5(» ...ومعلوم

واذا مخالف لقو َّ المبتدعين" :القديم  ا يتفال َّ ،واو من جنس قو َّ الجهمية والمعتزلة "،ابن تيمية ،مجموع )(1
الفتاوى(" ،)168/17وانما شبهة من منع تفاللها من جنس شبهة من منع تعدداا ،وذلك يرجع إلى نفي الصفات"،
ابن تيمية ،مجموع الفتاوى()212/17
[البخار  ،صحيح البخار  ،كتاب بدء الخلق ،باب ما جاء لي قو َّ اهلل تعالى{ :واو الذ يبدأ الخلق ثم يعيده )(2
واو أاون عليه} [الروم ،]27:ح]3194
[ابن أبي شيبة ،مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب الدعاء ،باب اسم اهلل األعظم ،ح ،]29362علق عليه عبد الرحمن )(3
الحازمي أنه لم يقف عليه إ ا لي المصنف وحكم عليه أن حديث مرس َّ رجاله ثقات ،انظر :زوائد مصنف أبي شيبة
على الكتب الستة (ص)201
) (4انظر :ابن تيمية ،مجموع الفتاوى()211،212/17
)[(5مسلم :صحيح مسلم ،كتاب الص اة  /باب ما يقا َّ لي الركوع والسجود ،ح]222
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إن المستعاذ به ألل َّ من المستعاذ منه ،وكما َّ
أن صفة الرحمة ،ألل َّ من صفة
الغلب ،ولذلك كان لها الغلبة والسبق
وأسماء اهلل تعالى التي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى عباده -كالحي والسميع
والعليم ونحواا -حقيقة ليهما،

()1

()2

واو الصواب من قو َّ أا َّ السنة والجماعة،

واخت اف

الحقيقتين ليهما  ا يخرجها عن كونها حقيقة ليهما ،وللرب تعالى منها ما يليق بج اله،
()4()3

وللعبد منها ما يليق به،

لإثباتها هلل تعالى  ا محذور ليه بوجه ،ب َّ نثبت له اذه

األسماء على وجه  ا يشبه ليه خلقهَّ ،
لإن شرط صحة إط اقها حصو َّ معانيها وحقائقها

للموصوف بها )5(،لمذاب أا َّ السنة والجماعة يقوم أساساً على نفي التشبيه ،والبعد عن
أن يقا ََّّ :
مجاز لكان يجوز َّ
إن اللَّه ليس
ًا
التعطي َّ ،للو كانت أسماء اهلل تعالى وصفاته
()6

بحي ،و ا عليم ،و ا قدير ،و ا سميع ،و ا بصير ،ونحو ذلك،

ولكن يجب م احظة أن

أسماء اهلل تعالى-مث َّ العليم والقدير والرحمن والرحيم -قد تطلق ويراد بها الد الة على
صفات الرب ج َّ وع ا ،وعندما تطلق ويراد بها اذه الصفات الخاصة باهلل تعالى ،ل ا
سمى به ِسواه ،واذا ثابت بإجماع أا َّ السنة والجماعة ،كما نقله ابن عبد
يجوز أن ُي َّ
) (1انظر :القيرواني ،رسالة ابن أبي زيد القيرواني()34/1
"لمن نفاه عنه إلط اقه على المخلوق ألحد لي أسمائه ،وجحد صفات كماله ،ومن أثبته له على ٍ
وجه يماث َّ ليه )(2
خلقه لقد شبهه بخلقه ،ومن شبه اهلل بخلقه لقد كفر ،ومن أثبته له على ٍ
وجه  ا يماث َّ ليه خلقه ب َّ كما يليق بج اله
وعظمته لقد برئ من لرث التشبيه ودم التعطي َّ ،واذا طريق أا َّ السنة "،القحطاني ،شرح أسماء اهلل الحسنى لي
لوء الكتاب والسَُّّنة()65/1
"قالت طائفة من المتكلمين اي حقيقة لي العبد مجاز لي الرب ،واذا قو َّ غ اة الجهمية ،واو أخبث األقوا َّ(3) ،
وأشداا لساداً ،الثاني :مقابله واو أنها حقيقة لي الرب مجاز لي العبد ،واذا قو َّ أبي العباس الناشئ "،ابن القيم،
بدائع الفوائد()164/1
) (4انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد()164/1
) (5انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد()165/1
) (6ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،بتصرف()197/5
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البر )1(،وقد اختلف أا َّ السنة لي تسمية اهلل تعالى ،ووصفه بأوصاف الكما َّ والمدح بما
يرد به من نص كتاب
لم يرد نص بجوازه و ا منعه ،لأجازه طائفة ،ومنعه آخرون إ اَّ أن َ
اهلل ،أو سنة ،أو إجماع،

()2

والمذاب المختار َّ
أن األشياء  ا يحكم ليها بتحلي َّ ،و ا تحريم،

و ا إباحة ،و ا غير ذلك؛ قب َّ ورود الشرع

()3

) (1انظر :ابن تيمية ،جواب ا اعترالات المصرية على الفتيا الحموية(ص)129:
واناك أقوا َّ أخرى لي المسألة ،لمنهم من قا َّ إنها على اإلباحة ،ومنهم من قا َّ بالتحريم ،ومنهم من توقف(2) ،
انظر :ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية()450،449/1
) (3انظر :النوو  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج()91/2
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المبحث الثاني :ضابط معرفة األسماء الحسنى.
لقد ذكر بعض أا َّ العلم شروطاً ولوابط لمعرلة األسماء الحسنى؛ بالرغم من
َّ
ولكن جمهور علماء المسلمين من السلف والخلف يرون جواز
اعتقادام َّأنها توقيفية،
ا اشتقاق لي األسماء الحسنى ،ولكن بشروط،
مطلقاً،

()2

()1

وخالفوا بذلك الذين لم يجو از ا اشتقاق

وخالفوا كذلك المتساالين الذين جوزوا ا اشتقاق ب ا لوابط،

()3

وقد ذكر بعض

العلماء لوابط األسماء الحسنى ،لقا َّ ابن منده" :أسماء اهلل عز وج َّ الحسنة التي تسمى
()4

بها ،وأظهراا لعباده للمعرلة والدعاء والذكر"،

وألل َّ ما قي َّ لي اللوابط او ما ذكره

شيخ اإلس ام ابن تيمية حيث قا َّ" :ولكن األسماء الحسنى المعرولة اي التي ُيدعى اهلل
تعالى بها ،واي التي جاءت لي الكتاب والسنة ،واي التي تقتلي المدح والثناء بنفسها،
والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك ،واي لي نفسها صفات مدح ،واألسماء الدالة عليها
أسماء مدح "

()5

ُّ
أصح ما ورد لي تحديد لابط السماء الحسنى ألمور
وما ذكره شيخ اإلس ام او

عدة ،وهي:

َّ -1أنه موالق للنص الشرعي ،لقوله لي التعريف" :اي التي ُيدعى بها "،مأخوذ من قوله
ِ
اد ُعوهُ ِب َهاَّ ،)6(
لإنه يجب أن ُيفرق بين أن يدعى
س َنى فَ ْ
اء ا ْل ُح ْ
تعالىَ  :ولِلَّه األ ْ
َس َم ُ

انظر :ابن منده ،التوحيد ( ،)205/2الخطابي ،شأن الدعاء ( ،)96/1الزجاج ،تفسير أسماء اهلل الحسنى )(1
( ،)27/1البيهقي ،األسماء والصفات ( ،)22/1األصبهاني ،أبو القاسم ،الحجة لي بيان المحجة ( ،)139/1ابن
تيمية ،الفتاوى الكبرى( ،)380،381/2ابن حجر ،لتح البار ()217/11
) (2مث َّ ابن حزم ،انظر :المحلى()50،51/1
) (3مث َّ ابن العربي ،انظر :أحكام القرآن()343/2
) (4ابن منده ،التوحيد()14/2
) (5ابن تيمية ،شرح العقيدة األصفهانية (ص)31 :
) (6انظر :التميمي ،معتقد أا َّ السنة والجماعة لي أسماء اهلل الحسنى (ص)38:
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باألسماء ،وبين اإلخبار بها عن اهلل تعالىَّ ،
لإنه إذا دعي ل ا يدع إ ا باألسماء
()1

الحسنى.

َّ -2
أن قوله" :اي التي وردت لي الكتاب والسنة "،قد دلَّت عليه اآلية الكريمة لاأللف

اء اي للعهد ،لالمعنى َّ
أن اذه األسماء معهودة معرولة ،واذا  ا سبي َّ
وال ام لي األ ْ
َس َم ُ
إليه إ اَّ النصوص الشرعية ،أو د التها )2(،وأسماؤه تعالى  ا يقوم غيراا مقامها ،وتفسير
ا اسم منها بغيره ليس تفسي اًر بمرادف محض ،ب َّ او على سبي َّ التقريب ،لله من صفة
اإلدراكات العليم الخبير ،دون العاق َّ الفقيه ،لهي  ا تطلق عليه،

()3

و ا يجوز بحا َّ أن

يدخ َّ لي أسماء اهلل تعالى ما ليس منها؛ َّ
ألنه من اإللحاد المنهي عنه تسمية اهلل تعالى
()4

بما لم يرد لي الكتاب أو السنة الصحيحة.

 -3قوله" :واي التي تقتلي المدح والثناء بنفسها "،قد َّ
د َّ عليه قوله تعالى" :الحسنى"،
لالمعنى أ البالغة لي الحسن كمالها؛ ولذا لما كان مسماه ُّ
يد َّ على كما َّ ونقص ل ا
أن اهلل يخبر َّ
يسمى اهلل تعالى بالمتكلم مع َّ
بأنه
يدخ َّ لي األسماء الحسنى؛ ولهذا  ا َّ

 ا
متكلم ،ويوصف بذلك ،لأسماؤه تعالى اي من الكما َّ المطلق لقط ،ل ا تتلمن كما ً

ونقصاً لي حا َّ دون حا َّ ،لأسماؤه تعالى أحسن األسماء وأكملها ،وليس لي األسماء
أحسن منها

()5

َّ -4
إن اذا اللابط قد ورد ليه شروط األسماء الحسنى ،واي-:

) (1انظر :ابن تيمية ،الجواب الصحيح لمن بد َّ دين المسيح()8/5
انظر :المحلى ،ابن حزم ( ،)50/1وقد ذكر د الة اذا اللابط الدكتور التميمي ،انظر :معتقد أا َّ السنة )(2
والجماعة لي أسماء اهلل الحسنى (ص)38:
) (3انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد()168/1
انظر :البغو  ،معالم التنزي َّ( ،)307/3ابن حجر ،لتح البار ( ،)221/11التميمي ،معتقد أا َّ السنة والجماعة )(4
لي أسماء اهلل الحسنى (ص)43:
انظر :ابن القيم ،مدارج السالكين( ،)384 /3بدائع الفوائد( ،)168/1العثيمين ،شرح العقيدة السفارينية((5) )162/1
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أن تكون توقيفية :واي أن ترد األسماء بنص من القرآن الكريم أو السنة بذلك ا اسم،
أَّ -
واذا كانت األسماء اإللهية مشتقة من الصفات واأللعا َّ اإللهية  ،ابد من توالق اذا
ا اشتقاق مع نصوص القرآن الكريم أو السنة النبوية ،وأن يقتلي ا اسم المدح والثناء،

تحرم الخوض لي الغيبيات عند عدم وجود الدلي َّ الشرعي ،واذا
وقد وردت آيات كثيرة ِّ
ون
التحريم والتحذير يدخ َّ ليه باب أسماء اهلل تعالى ،واذا مث َّ قوله تعالىَ  :وال ُي ِحيطُ َ
س لَ َك ِب ِه
ش ْي ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِه إَِّال ِب َما َ
ِب َ
شاء[ البقرة ،]255 :وقوله تعالىَ  :وال تَ ْق ُ
ف َما لَ ْي َ
ِع ْلم[اإلسراء ،]36:وقوله تعالى :قُ ْل إِ َّنما ح َّرم رِّبي ا ْلفَو ِ
ط َن
ظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َ
ش َما َ
اح َ
َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
َن تَقُولُوا َعلَى اللَّ ِه
َو ْاإل ثْ َم َوا ْل َب ْغ َي ِب َغ ْي ِر ا ْل َح ِّ
َن تُ ْ
س ْلطَاناً َوأ ْ
ق َوأ ْ
ش ِرُكوا ِباللَّه َما لَ ْم ُي َنِّز ْل ِبه ُ
()1

ون[ األعراف]33:
َما ال تَ ْعلَ ُم َ
َّ
يصح
ب -أن يتضمن االسم المدح والثناء بنفسه بدون متعلق أو قيد :واذا حتى
أخص من باب الصفات وباب
إط اقه على اهلل تعالى ،واذا لخاصية باب األسماء ،لهو
ُّ

اإلخبار،

()2

َّ
ولكن اذا
لباب األسماء والصفات يشتركان لي َّأنه  ابد أن يرد ليها نص،

القيد يميز به باب األسماء عن الصفات ،لالصفة إذا كانت منقسمة إلى كما َّ ونقص لم
تدخ َّ لي أسمائه ،ب َّ يطلق عليه من اذه الصفات ما ُّ
يد َّ على الكما َّ ،واذا كالفاع َّ
ألنها  ا ُّ
والصانع ل ا تدخ َّ لي أسمائه ،ولهذا غلط من سماه بالصانع عند اإلط اق؛ َّ
تد َّ

()3
على الكما َّ بنفسها ب َّ اي منقسمة إلى كما َّ ونقص؛ ولذا  ا يجوز إط اقه إ ا مقيداً
من باب اإلخبار ،قا َّ اإلمام ابن القيم مولحاً لهذا الفرقَّ :
"أنه  ا يلزم من اإلخبار عنه

بعض المتأخرين لجع َّ من
مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق ،كما غلط ليه
بالفع َّ ً
ُ
أسمائه الحسنى :المل َّ ،الفاتن ،الماكر ،تعالى اهلل عن قوله؛ َّ
لإن اذه األسماء لم يطلق

انظر :شأن الدعاء( ،)111/1وانظر :ابن تيمية ،الجواب الصحيح لمن بد َّ دين المسيح ( ،)7/5ابن القيم ،بدائع )(1
الفوائد( ،)162/1السفاريني ،لوامع النوار البهية( ،)124/1التميمي ،معتقد أا َّ السنة والجماعة لي أسماء اهلل
الحسنى (ص)44:
انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد( ،)162/1السفاريني ،لوامع األنوار البهية( ،)125/1ابن الوزير :إيثار الحق على )(2
الخلق لي رد الخ الات (ص ،)174:التميمي ،معتقد أا َّ السنة والجماعة لي أسماء اهلل الحسنى (ص)39:
) (3انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد()161/1
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()1

عليه سبحانه منها إ ا ألعا َّ مخصوصة معينة ،ل ا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة"،
ومما ُّ
يد َّ على اذا القيد َّ
أن اهلل تعالى أطلق على نفسه أسماء مث َّ" :السميع"،
َّ

و"البصير "،وأوصالاً ،مث َّ" :السمع "،و"البصر "،وأخبر كذلك عن نفسه بألعالها ،قا َّ
س ِم َع اللَّ ُه قَ ْو َل الَّ ِتي تُ َج ِادلُ َك ِفي َز ْو ِج َها[ المجادلة ،]1:وقا َّ تعالىَ  :واللَّ ُه
تعالى :قَ ْد َ
ِ
ير ِبا ْل ِع َب ِاد[ آ َّ عمران ،]15 :لاستعملها لي تصاريفها المتنوعة ،مما يد ُّ َّ على َّ
أن
َبص ٌ

مث َّ ذلك يجوز إط اقه عليه لي أ صورة ،وكذلك أطلق على نفسه سبحانه وتعالى
ش ْي ٍء
ص ْن َع اللَّ ِه الَّ ِذي أَتْقن ُك َّل َ
ألعا اً مث َّ" :الصنع "،و"الفع َّ "،ونحواا ،قا َّ تعالىُ  :
يد[ اود ،]107:لهنا وصف نفسه
[النم َّ ،]88 :وقا َّ تعالى :إِ َّن َرَّب َك فَ َّعا ٌل لِ َما ُي ِر ُ
تعالى بألعا َّ َّ
لكنه لم يتسم بها ،ولم يصف نفسه بها ،لوجب الوقوف ليها على ما وردت
()2

عن اهلل تعالى ورسوله صلى اهلل عليه وسلم،

واذا يشم َّ األسماء المفردة كالغفور

والرحيم ،والفتاح ،العليم ،واألسماء المركبة :كأحسن الخالقين ،وخير الرازقين ،قا َّ شيخ
اإل س ام ابن تيمية" :وكذلك أسماؤه الملالة مث َّ :أرحم الراحمين ،وخير الغالرين ،ورب
العالمين ،ومالك يوم ِّ
الدين ،وأحسن الخالقين ،وجامع َّ
الناس ليوم  ا ريب ليه ،ومقلِّب
السنة ،وثبت لي ُّ
مما ثبت لي الكتاب و َّ
الدعاء بها بإجماع
القلوب ،وغير ذلك َّ

المسلمين"،

()3

وبم ارعاة هذا الضابط يتبين َّ
أن أسماء اهلل الحسنى  ا تنحصر لي تسعة

وتسعين اسماً ،ل ا ينكر على من بلغ بها المئات ،إذا التزم اذا اللابط ،وتتلح اذه

الكثرة إذا اعتبرنا األسماء المتقاربة لي لفظها ومعنااا ،مث َّ :الملك والمليك ومالك يوم

الدين ،ومن اذا الكبير واألكبر ،والكريم واألكرم ،والعلي والمتعا َّ ،وكذا إذا اعتبرنا
اخت اف األسماء باعتبار الملاف إلى اسم الرب كرب العالمين ،ورب العرش العظيم
ورب السماوات واألرض ،وكذا اخت اف الملاف إلى ألع َّ التفلي َّ كخير الناصرين،
وخير الغالرين ،وخير الراحمين ،لك َّ اذا ونحوه ينطبق عليها اللابط المتقدم
) (1ابن القيم ،بدائع الفوائد()162/1
) (2انظر :التميمي ،معتقد أا َّ السنة والجماعة لي أسماء اهلل الحسنى (ص)51،50:
) (3ابن تيمية ،مجموع الفتاوى()383/2
) (4انظر :موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك /https://sh-albarrak.com
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()4

واذا

مذاب جمهور العلماء من السلف الذين كانوا وسطاً بين المتساالين والمتحجرين ،وقد زاد
من تشدد لي باب األسماء بعض الضوابط ،وهي-:

أ -علمية االسم ،واستيفاء العالمات اللغوية :والمراد بذلك أن يرد ا اسم لي النص مراداً
به العلمية ،ومتمي اًز بع امات ا اسمية المعرولة لي اللغة؛ َّ
ألن القرآن الكريم نز َّ بلغة
()1

والدلي َّ على اذا الشرط

العرب ،والخطاب يكون على ما يعرلون من قواعد وأصو َّ،
ِ
اد ُعوهُ ِب َها[ األعراف ،]180:ووجه
س َنى فَ ْ
اء ا ْل ُح ْ
مأخوذ من قوله تعالىَ  :ولِلَّه ْاأل ْ
َس َم ُ
ا استد ا َّ َّأنه سبحانه قا َّ :وهلل األسماء ،ولم يق َّ :وهلل األوصاف الحسنى ،أو لله األلعا َّ

الحسنى ،وشتان بين األسماء واألوصاف عند سائر العلماء ،لالوصف  ا يقوم بنفسه واَّنما
ُّ
يصح أن نقو َّ :الرحمة استوت على
يقوم بموصوله ،والفع َّ  ا يتم إ اَّ بفاعله؛ إذ  ا
العرش ،وغير ذلك من الصفات لهذه كلُّها أوصاف  ا تقوم بنفسها بخ اف األسماء الدالة
علي المسمى الذ

اتصف بها،

()2

وأصحاب اذا القو َّ َّ
ردوا قو َّ كثير من العلماء ممن

أدرج بعض األسماء المشتقة؛ َّ
ألن اذا –ولق رأيهم -يعارض ما اتفق عليه السلف

الصالح لي كون األسماء الحسنى توقيفية ،ومثا َّ اذا تسمية اهلل عز وج َّ بالمعز المذ َّ،
المبد ء المعيد ،اللار النالع ،المميت ،الباعث ،الباقي العد َّ ،المحصي ،المقسط

المغني ،لقد ُّ
ردوا اذه األسماء َّ
ألنه لم ينطبق عليها الشرط ،واو ورود النص بعلمية
ا اسم

()3

ب -إطالق االسم دون إضافة أو تقييد :واذا الشرط قد َّ
عده أصحاب اذا القو َّ من
ا لشروط األساسية ال ازمة إلحصاء األسماء الحسنى ،لأوجبوا أن يرد ا اسم لي سياق
النص مفرداً مطلقاً دون إلالة ُمقَيِّدة ،أو قرينة ظاارة تحد من اإلط اق ،ودليلهم على
ذلك َّ
أن ا اسم يجب أن يفيد المدح والثناء على اهلل تعالى بنفسه ،واإللالة والتقييد يحدان
من إط اق الحسن والكما َّ على قدر ما أليف إليه ا اسم أو قيد به ،وبذلك لم يعتبروا

) (1أسماء اهلل الحسنى الثابتة لي الكتاب والسنة (ص ،)74:بتصرف
) (2المصدر السابق (ص ،)77:بتصرف
) (3انظر :الرلواني ،أسماء اهلل الحسنى الثابتة لي الكتاب والسنة (ص)83،82:
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األسماء الملالة من األسماء الحسنى مث َّ أرحم الراحمين

()1

َّ
ولكن اذا الشرط ليس

ب ازم ،يقو َّ الدكتور عمر األشقر لي معرض ِّ
رده على من أخرج األسماء الملالة من
دائرة األسماء الحسنى هلل تعالى " :ا يجوز استثناء األسماء الملالة من دائرة أسماء اهلل
الحسنى إذا وردت لي الكتاب والسنة ،ل ا يقر من أخرج من أسمائه تبارك وتعالى :عالم
الغيب والشهادة ،ومالك الملك ،وبديع السماوات واألرض ،ونور السماوات واألرض ،وغالر
الذنب ،وع ام الغيوب ،ولاطر السماوات واألرض؛ إذ  ا حجة لهؤ اء إ اَّ َّ
أن اذه األسماء
()2

ملالة ،واذه ليست بحجة ،لما اإلشكا َّ لي أن تكون أسماء اهلل ملالة؟ "

) (1انظر :المصدر السابق (ص)90،89:
) (2األشقر ،أسماء اهلل وصفاته لي معتقد أا َّ السنة(ص )62
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المبحث الثالث :أقسام األسماء باعتبار إطالقها على اهلل تعالى
تقسم األسماء اإللهية باعتبار إطالقها على اهلل تعالى إلى عدة أقسام ،وهي-:
أوالً :األسماء المفردة:

األسماء المفردة اي التي تطلق على اهلل تعالى بدون إلالة مقترنة ،ب َّ على سبي َّ
()1

اإلط اق" ،ولابطها ما يسوغ أن يطلق عليه مفرداً"،

واي غالب األسماء الحسنى،

واذه األسماء تطلق مفردة ،وتطلق مقترنة بغيراا كذلك ،مث َّ :القدير ،والسميع ،والبصير،

مفردا ومقترناً بغيره ،وكذلك لي الثناء عليه،
أن ُيدعى بها ً
والعزيز ،والحكيم ،واذه يسوغ ْ
()2
والخبر عنه بها ،ليسوغ اإللراد والجمع
ثانياً :األسماء المقترنة:

()3

األسماء المقترنة اي األسماء التي ليها ذكر للشر ،واذه  ا تذكر إ ا مقرونة بما

يقابله ا لي المعنى ،ليصبح ا اسمان بمثابة ا اسم الواحد ،الذ

يد َّ بمجموعه على غاية

الكما َّ ،لهذه  ا تطلق إ ا مقترنة ،واذا ذكرت مفردة ليجب أن تطلق مقيدة ،مث َّ:

"اللار( )4النالع" "،المعطى المانع" "،المعز المذ َّ "،لهنا ذكرت مقرونة ،ومثا َّ ذكراا
ون[ السجدة" )5(،]22:ولابطها أن يكون
ين ُمنتَ ِق ُم َ
مقيدة ،قوله تعالى :إِ َّنا ِم َن ا ْل ُم ْج ِرِم َ
) (1التميمي ،معتقد أا َّ السنة والجماعة لي أسماء اهلل الحسنى (ص)327:
) (2ابن القيم ،بدائع الفوائد ،بتصرف()167/1
) (3ويجب انا أن ي احظ أن بعض العلماء أطلق على األسماء التي  ا تطلق إ ا بما يقابلها -مث َّ :المعطي المانع-
األسماء المقترنة غالباً ،ولي بعض األحيان أطلقوا عليها األسماء المزدوجة ،انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد(،)167/1
وبعض المعاصرين أطلق عليها األسماء المزدوجة ،وأطلق على األسماء التي تقرن ببعلها لتفيد معنى زائداً اسم
األسماء المقترنة ،انظر :التميمي ،معتقد أا َّ السنة والجماعة لي أسماء اهلل الحسنى (ص ،)327 :ولكن سيتم اعتماد
ال أر األو َّ كون المتقدمين أكثروا من استخدامه
) (4إن اسم اللار النالع لم يرد لي القرآن الكريم ،و ا لي حديث متفق على صحته ،لمن لم يتحقق عنده اإلذن ليه،
ولم يصح عنده الحديث الوارد ليه لم يدخله لي األسماء الحسنى ،انظر :ابن الوزير :إيثار الحق على الخلق لي رد
الخ الات(ص)174:
) (5ابن تيمية ،الحسنة والسيئة ،بتصرف(ص)51:
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()1

والسبب لي عدم جواز

ا اسم مما  ا ُيطلق على اهلل تعالى بمفرده ب َّ مقروناً بمقابله،
إط اقها مفردة أن ك َّ ما خلقه اهلل تعالى مما ليه شر جزئي إلالي لفيه من الخير العام
والحكمة والرحمة ألعاف ذلك ،مث َّ إرسا َّ موسى عليه الس ام إلى لرعون ،لإنه حص َّ
به التكذيب من لرعون واله اك له وقومه ،وذلك شر باإللالة إليهم ،لكن حص َّ به من
النفع العام للخلق ،ولذا  ا تطلق اذه األسماء إ ا مقترنة لتد َّ على اذه الحكم العظيمة،

()2

لهي وان تعددت لهي جارية مجرى ا اسم الواحد ،ولذا  ا ترد مفردة ،ب َّ تطلق مقترنة
بمقابلها ،لفي أسماء اهلل تعالى :المانع ،واللار ،والمنتقم  ،ا يجوز أن تفرد عما يقابلها،
لإنها مقرونة بالمعطي والنالع والعفو ،لهو "المعطي المانع" "،اللار النالع" "،المنتقم
العفو" "،المعز المذ َّ؛" ألنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية ،وتدبير الخلق والتصرف ليهم
عطاء ومنعاً ،ونفعاً ول اًر ،وعفواً وانتقاماً ،لأسماؤه تعالى اي أحسن األسماء وأكملها،
ً
ُّ
وتد َّ على أكم َّ الصفات ،والكما َّ لي اذه األسماء او اقتران ك َّ اسم من اذه بما
أما أن يثنى عليه بمجرد المنع وا انتقام واإللرار ل ا يجوز ،للو قلت :يا مذ ّ َّ ،يا
يقابله ،و َّ
لار ،يا مانع ،وأخبرت بذلك عنه سبحانه وتعالى لم تكن مثنياً عليه ،و ا حامداً له حتى
تذكر مقابلها ،لهذه األسماء تجر مجرى ا اسم الواحد الذ

يمتنع لص َّ بعض حروله

ُّ
يصح أن ُيقا َّ َّأنه من أسماء اهلل تعالى،
عن بعض )3(،لمث اً :اسم اللار عند اإللراد  ا
ب َّ يجب لمه إلى النالع ،ليكون ا اسمان معاً كا اسم الواحد المركب من كلمتين ،مث َّ:
عبد اهلل ،وبعلبك ،للو نطقت باللار وحده لم يكن اسماً لذلك المسمى به ،وعند اإلقران

يكون معناه مالك اللر والنفع ،وذلك لي معنى مالك األمر كله ،ومالك الملك ،واو لي
اء
اء َوتَ ْن ِزعُ ا ْل ُم ْل َك ِم َّم ْن تَ َ
معنى قوله تعالى :قُ ِل اللَّ ُه َّم َمالِ َك ا ْل ُم ْل ِك تُ ْؤِتي ا ْل ُم ْل َك َم ْن تَ َ
ش ُ
ش ُ
شاء ِبي ِد َك ا ْل َخ ْير إِ َّن َك علَى ُك ِّل َ ٍ ِ
ِ
ير[آ َّ عمران،]26:
َوتُِع ُّز َم ْن تَ َ
َ
اء َوتُذ ُّل َم ْن تَ َ ُ َ
ش ُ
ش ْيء قَد ٌ
ُ
واو لي معنى القدير على ك َّ شيء ،لميزان األسماء الحسنى يدور على المدح بالملك

بمجرد ذكر ا اسم ينطلق الذان إلى معنى

أو اً ،وأن يد َّ اذا المدح والثناء استق ا اً ،أ

) (1انظر :التميمي ،معتقد أا َّ السنة والجماعة لي أسماء اهلل الحسنى(ص)327:
) (2ابن تيمية ،الحسنة والسيئة ،بتصرف(ص)51:
) (3انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد ()167،168/1
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الكما َّ دون تقييد و ا شرح ،وك َّ اسم د َّ على اذين األمرين لهو صالح دخوله ليها،
واللار النالع يرجع إلى ذلك

()1

ويلحق باألسماء المقترنة األسماء المتقابلة واي التي يلزم ذكراا مع بعلها
حتى يتم المعنى ،مث َّ :اسم "األو َّ "،لإذا ذكر اذا ا اسم يلزم أن نقرن معه "اآلخر "،وكذا
"الظاار" و"الباطن "،لكما يظهر لي اذه األسماء أن المتقاب َّ منها مت ازم حتى يكتم َّ
المعنى

()2

ثالثاً :األسماء المزدوجة:

األسماء المزدوجة اي األسماء التي تذكر مع غيراا ليصبح لي المعنى قدر زائد
على مفرديهما؛ ألنه يكون قد تحص َّ صفة كما َّ من اقتران أحد ا اسمين والوصفين
باآلخر ،وذلك قدر زائد على مفرديهما ،نحو" :الغني الحميد" "،العفو القدير" "،الحميد
المجيد "،لإن الغنى من صفات الكما َّ ،والحمد كذلك ،واجتماع الغنى مع الحمد كما َّ
آخر ،لله ثناء لي غناه ،وثناء لي حمده ،وثناء من اجتماعهما ،واكذا عامة األسماء
المزدوجة التي وردت لي القرآن الكريم من اجتماع اسمين مع بعلهما

) (1انظر :ابن الوزير :إيثار الحق على الخلق لي رد الخ الات (ص)174:
) (2انظر :ابن عثيمين ،شرح العقيدة الواسطية()183/1
) (3انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد( ،)161/1السفاريني ،لوامع األنوار البهية()123/1
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()3

المبحث الرابع :داللة األسماء اإللهية على الذات والصفات

َّ
إن أسماء اهلل تعالى تد َّ على ذاته وصفاته بالمطابقة( ،)1والتلمن(،)2
يد َّ على الذات والصفة المشتقة من ا اسم بد الة المطابقةُّ ،
وا التزام( ،)3لا اسم ُّ
ويد َّ على

ُّ
ويد َّ على صفات أخرى -
ذات اهلل تعالى وحداا ،وعلى الصفة المشتقة منه بالتلمن،
()4

غير الوصف الذ اشتق من ا اسم -بد الة ا التزام،

ود الة المطابقة اي د الة لفظية،

وأما د الة التلمن وا التزام لهي د الة معنوية عقلية ،لهي خاصة بالعق َّ والفكر
الصحيح؛ ألن اللفظ بمجرده  ا يد َّ عليها ،وانما تُعرف بعد نظر العبد وتأمله لي المعاني
()5
ال ازمة لذلك اللفظ الذ  ا يتم معنااا بدونه ،وما يشترط له من الشروط
إن مذاب أا َّ السنة والجماعة َّ
َّ
أن أسماء اهلل تعالى ليست منفكة عن اهلل عز

وج َّ ،ب َّ اي م ازمة لذاته سبحانه وتعالى )6(،ولكن لهذه األسماء د ا ات متعددة ،لمث اً:
) (1د الة المطابقة :واي الد الة على الشيء بالنسبة إلى تمام مسماه ،كد الة اإلنسان على الحيوان الناطق ،ود الة
المطابقة اي د الة ولعية ،لاأللفاظ تولع لتد َّ على معان بعينها ،انظر :الراز  ،المحصو َّ( ،)219/1الزركشي،
البحر المحيط لي أصو َّ الفقه()269/2
) (2د الة التلمن :واي الد الة على الشيء بالنسبة إلى ما يكون داخ اً لي المسمى ،كد الة اإلنسان على الحيوان
وحده ،أو الناطق وحده ،وكد الة النوع على الجنس ،ود الة التلمن اي د الة عقلية ،انظر :الراز ،
المحصو َّ( ،)219/1الزركشي ،البحر المحيط لي أصو َّ الفقه ()269/2
) (3د الة ا التزام :واي الد الة على الشيء بالنسبة إلى ما يكون خارجاً عن مسماه ،كد الة اإلنسان على الكاتب أو
اللاحك ،واي د الة عقلية ،انظر :الراز  ،المحصو َّ( ،)219/1البحر المحيط لي أصو َّ الفقه ( ،)269/2وقد
تنفك د الة المطابقة عن التلمن ،وذلك بأن يكون مدلو َّ اللفظ بسيطاً  ا جزء له ،واختُلف لي انفكاك د الة ا التزام
عن د الة المطابقة ،لذاب األكثرون إلى أنه  ا ينفك ،ألن ك َّ مااية  ا بد وأن يكون لها  ازم أقله أنها ليست غيراا،
انظر :الزركشي ،البحر المحيط لي أصو َّ الفقه ()278/2
) (4انظر :ابن تيمية ،مجموع الفتاوى( ،)185/7ابن القيم ،بدائع الفوائد( ،)162/1الحكمي ،معارج القبو َّ بشرح سلم
الوصو َّ ( ،)119/1الحقو  ،التوليح الرشيد لي شرح التوحيد (ص ،)344 :العثيمين ،القواعد المثلى لي صفات
اهلل وأسمائه الحسنى(ص)11:
انظر :ابن سعد  ،الحق الوالح المبين ((5) )106،107
6
) ( انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد ( ،)17/1أبو األشبا َّ ،شرح صحيح مسلم(-)17/80بترقيم الشاملة آلياً
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ُّ
اسمه تعالى الرحمن ُّ
ويد َّ على
يد َّ على ذات اهلل تعالى وعلى صفة الرحمة بالمطابقة،
ُّ
ويد َّ على الحياة والعلم
الذات وحداا بالتلمن ،وعلى صفة الرحمة وحداا بالتلمن،

والقدرة التزاماً ،لإذا أثبتنا َّ
أن الرحمة صفة هلل عز وج َّ وأثبتنا أنه الرحمن ذاتاً ل ابد أن
نثبت له الحياة ذاتاً والتزاماً؛ َّ
ألنه  ا يتسمى بالرحيم و ا يتصف بالرحمة إ ا من او حي،
()1

واكذا لي صفتي العلم والقدرة،

وكذلك اسم "الخالق" ُّ
يد َّ على ذات اهلل وعلى صفة

الخلق بالمطابقة ،ويد َّ على الذات وحداا بالتلمن ،وعلى صفة الخلق وحداا بالتلمن،
ويد َّ على صفتي العلم والقدرة با التزام ،ولهذا لما ذكر اهلل تعالى خلق السماوات واألرض
َن اللَّ َه علَى ُك ِّل َ ٍ ِ
ش ْي ٍء ِع ْلماً )2(،واذا
ير َوأ َّ
قا َّ :لِتَ ْعلَ ُموا أ َّ
َحاَطَ ِب ُك ِّل َ
َن اللَّ َه قَ ْد أ َ
َ
ش ْيء قَد ٌ
ينطبق على جميع األسماء الحسنى ود التها على الصفات )3(،واذا مخالف لقو َّ المعتزلة

لإنهم يعتقدون َّ
أن األسماء الحسنى تد َّ على الذات بالمطابقة لقط؛ ألنهم ينفون الصفات،
لاألسماء عندام تنعدم ليها د الة التلمن وا التزام ،مع أن د الة التلمن وا التزام اي
د ا ات عقلية ،لما أعجب تناقلهم ،إذ يدعون تعظيم العق َّ ،وام أبعد الناس عن صريح
المعقو َّ

()4

ود الة األسماء الحسنى من أكثر ما اعتمد عليه السلف لي ِّ
الرد على المبتدعين لي

أبواب التوحيد؛ َّ
لإنه يقع الخ اف لي كثير من األسماء والصفات واألحكام؛ بناء على عدم

لإن من علم َّ
المعرلة بهذه الد ا ات ،وأما من تبصر بمعنااا لقد انكشف له الحق؛ َّ
أن

أن السمع والبصر  ازم للحياة الكاملة ،و َّ
الفع َّ ا اختيار  ازم للحياة ،و َّ
أن سائر الكما َّ

من لوازم الحياة الكاملة أثبت أسماء الرب وصفاته وألعاله ،ومن جه َّ اذه الد ا ات َّ
لإنه
1
) ( انظر :أبو األشبا َّ ،شرح صحيح مسلم ،بتصرف(-)17/80بترقيم الشاملة آلياً

) (2انظر :الحقو  ،التوليح الرشيد لي شرح التوحيد (ص ،)344 :العثيمين ،القواعد المثلى لي صفات اهلل وأسمائه
الحسنى(ص)11:
) (3انظر :ابن القيم ،مدارج السالكين بين مناز َّ إياك نعبد واياك نستعين ( ،)54 /1الحكمي ،معارج القبو َّ بشرح
سلم الوصو َّ ()119/1
) (4انظر :الشهرستاني ،المل َّ والنح َّ( ،)82/1ابن تيمية ،درء تعارض العق َّ والنق َّ( ،)19/8أبو األشبا َّ ،شرح
صحيح مسلم(-)17/80بترقيم الشاملة آلياً
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ينكر لزوم ذلك ،وذلك َّ
أن من لم يعرف حقيقة الحياة ولوازمها ،لم يثبت هلل تعالى سمعاً و ا

بص اًر ،وكذلك لي سائر أسماء اهلل تعالى وصفاته ،فمثالً :اسم العلي له لوازم ،ومنها:
العلو المطلق بك َّ اعتبار ،لله العلو المطلق من جميع الوجوه :علو القدر ،وعلو القهر،

وعلو الذات ،لمن جحد علو الذات لقد جحد لوازم اسمه العلي ،وكذلك اسم الظاار من
لوازمه :أن  ا يكون لوقه شيء ،كما لي الصحيح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم« :وأنت
()1

الظاهر فليس فوقك شيء»،

لهو سبحانه لوق ك َّ شيء ،لمن جحد لوقيته سبحانه لقد

ُّ
يصح أن يكون الظاار او من له لوقية القدر لقط ،كما
جحد لوازم اسمه الظاار ،و ا
ُّ
يصح أن يكون ظهور
يقا َّ :الذاب لوق الفلة؛ ألن اذه الفوقية تتعلق بالظهور ،و ا
القهر والغلبة لقط ،وان كان سبحانه ظاا اًر بالقهر والغلبة ،لمقابلة ا اسم "بالباطن" واو
الذ

ليس دونه شيء وكذلك اسم "الحكيم" من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة

له بألعاله ،وولعه األشياء لي مولعها ،،لإنكار ذلك إنكار لهذا ا اسم ولوازمه ،وكذلك
سائر أسمائه الحسنى

()2

الدع ِ
[مسلم ،صحيح مسلمِ ،كتَاب ِّ
اء َوالتَّ ْوَب ِة َو ِا ا ْستِ ْغفَارَ ،باب َما َيقُو ُ َّ ِع ْن َد َّ
ل َج ِع ،ح(1)]4894
الن ْوِم َوأ ْ
َخ ِذ ا ْل َم ْ
الذ ْك ِر َو ُّ َ
.
) (2انظر :ابن القيم ،مدارج السالكين()55/1
23

المبحث الخامس :أقسام األسماء اإللهية باعتبار طريق ثبوتها

َّ
إن تعيين عدد األسماء الحسنى لم يرد بحديث مخرج لي الصحيحين ،وانما خرجه
الترمذ

وغيره ،بروايات غير متفق على صحتها ،وليها اخت اف لي إثبات األسماء،

()1

وقد اعتنى بعض أا َّ العلم بتخريج أسماء اهلل الحسنى ،واختلفوا لي طريقتهم ،لهناك من
أثبت ما كان لي كتاب اهلل تعالى مفرداً غير ملاف ،و ا مشتق من غيره ،كقادر ،وقدير،

للم تبلغ العدد الوارد لي الحديث ،واعتنى آخرون بذلك لحذلوا التكرار ،ولم يحذلوا

اإللالات ،لوجدواا على ما قالوا تسعة وتسعين لي القرآن الكريم كما ُذكر لي الحديث،
واناك من جمعها ملالة وغير ملالة ،ومشتقة وغير مشتقة ،وجمعوا ما ورد لي رواية

الترمذ وما ورد لي غيراا من اخت الات ،وما أجمع عليه أا َّ العلم على إط اقه لبلغها
ألعاف اذا العدد المذكور لي الحديث،

()2

وعلى هذا فاألسماء اإللهية التي أثبتها

العلماء على قسمين:

أوالً :األسماء وردت في النصوص الشرعية:

َّ
َّ
أصح طرق إثبات األسماء الحسنى او وروداا نصاً لي القرآن الكريم ،أو لي
إن

حديث متفق على صحته ،لهذا القسم يثبت باإلجماع ،واذا  ا ينطبق على ك َّ األسماء
الحسنى ،لقد يرد ا اسم لي نص غير متفق عليه ،لحينها ُيختلف لي إثباته ،واناك من
اقتصر على اذه الطريقة إلثبات األسماء الحسنى واعتبروا أن ذلك او األحوط واألب أر
للذمة ،وأن الواجب متابعة النصوص الشرعية لفظاً ومعنى ،لما ورد بصيغة ا اسم يتم

) (1وقد قام اإلمام ابن حجر بتخريج أحاديث األسماء الحسنى لي كتابه" :تخريج أحاديث األسماء الحسنى "،والذ
ثبت منها او ما كان بلفظ« :إِ َّن لِلَّ ِه تِسعةً وتِس ِعين اسماِ ،م َائةً إِ َّ ا و ِ
ااا َد َخ َ َّ ا ْل َجَّنةَ» ،وورد ليه زيادة
اح ًداَ ،م ْن أ ْ
ص َ
َح َ
َْ َ ْ َ ًْ
َ
صحيحة« :إَِّنهُ ِوتْر ُي ِح ُّ
ب ا ْل ِوتْ َر» ،لقد "اتفق الشيخان على إخراج اذا الحديث ،ولم يخرجاه بسياق األسماء ،والعلة
عنداما ليه تفرد الوليد بن مسلم "،ابن حجر ،تخريج أحاديث األسماء الحسنى(ص)17:

) (2انظر :العراقي ،طرح التثريب()150/7
24

أما ورد ملالاً أو بصيغة الفع َّ ليطلق على اهلل تعالى بالصيغة التي
إثباته اسماً بلفظه ،و َّ

ورد بها )1(،واألسماء التي وردت في النصوص الشرعية هي على قسمين:

 -1أسماء متفق عليها :واي األسماء التي ثبتت لي القرآن الكريم والسنة النبوية

الصحيحة ،ووردت بلفظ ا اسم ،للم تكن ملالة ،ولم تثبت بطريق ا اشتقاق ،ومثالها:

مرة تقر ًيبا ،ومن اذه اآليات
لفظ الج الة "اهلل "،لقد ورد اذا ا اسم لي القرآن (َّ )2635
السماو ِ
ِ
ِ
ص ُد ِ
ات
ورُك ْم أ َْو تُْب ُدوهُ َي ْعلَ ْم ُه اللَّ ُه َوَي ْعلَ ُم َما في َّ َ َ
قوله تعالىُ  :ق ْل إِ ْن تُ ْخفُوا َما في ُ
()2
ض واللَّ ُه ع َلى ُك ِّل َ ٍ ِ
ِ
ير[ آ َّ عمران ،]29:لهو اسم باإلجماع
َ
َو َما في ْاأل َْر ِ َ
ش ْيء قَد ٌ

 -2أسماء مختلف فيها :واي األسماء التي اختلف ليها بسبب لعف الحديث الذ ورد
مسيب مرلوعاً ،أنه قا َّ:
ليه ا اسم ،مث َّ :اسم اهلل تعالى "الجواد "،لقد وردعن سعيد بن ا ْل ّ
ب الطَّ ِّيبَ ،ن ِظ ٌ ِ
َّ
ود،
اد ُي ِح ُّ
يم ُي ِح ُّ
ب ُي ِح ُّ
الج َ
ب ال َك َرَمَ ،ج َو ٌ
ب ُ
َ
«إِ َّن اللَّ َه طَ ِّي ٌ
يف ُيح ُّب النظَافَ َةَ ،ك ِر ٌ
ِ
ال :فَ َذ َكر ُ ِ ِ
س َم ٍ
ار ،فَقَا َل:
الي ُهوِد قَ َ
فَ َنظِّفُوا ،أ َُراهُ قَا َل ،أَف ِْن َيتَ ُك ْم َوالَ تَ َ
َّهوا ِب َ
ت َذل َك ل ُم َها ِج ِر ْب ِن م ْ
شب ُ
ْ
ِ
اص ،ع ْن أَِب ِ
َّ
امر ْب ُن ِ
ِ ِ ِ
يهَ ،ع ِن َّ
سلَّ َم ِم ْثلَ ُه،
س ْعد ْب ِن أَِبي َوق ٍ َ
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْيه َو َ
الن ِب ِّي َ
َ
َح َّدثَنيه َع ُ
إِالَّ أ ََّن ُه قَا َلَ :نظِّفُوا أَف ِْن َيتَ ُك ْم »،واذا الحديث رواه الترمذ  ،وعقب عليه بقوله" :حديث
غريب ،وخالد بن إلياس يلعَّف )3("،وتكلم بعض العلماء كذلك بلعف لي بعض
()4

رواته،

ولذلك لقد اختلف العلماء لي إثباته لبعلهم عده من األسماء الحسنى،

وبعلهم لم يعده لعدم صحة الدلي َّ عليه

()5

()6

انظر :الشيخ محمد المنجد ،لوابط لي األسماء والصفات ،صفحته لي الويب )(1
) (https://almunajjid.com/8540
) (2انظر :التميمي ،معتقد أا َّ السنة والجماعة لي أسماء اهلل الحسنى (ص)140:
3
باب ما جاء لي َّ
النظَالَة ،)409/4( ،ح 2799
) ( الترمذ  ،سنن الترمذ  ،كتاب األدبُ ،

) (4قا َّ عنه ابن حجر" :خالد ابن إلياس أو إياس ابن صخر ابن أبي الجهم ابن حذيفة أبو الهيثم العدو المدني إمام
المسجد النبو  ،متروك الحديث "،تقريب التهذيب()187/1
) (5انظر :ابن منده ،التوحيد( ،)99/2الخطابي ،شأن الدعاء( ،)111/1البيهقي ،األسماء والصفات(،)169/1
األصبهاني ،الحجة لي بيان المحجة()490/2
) (6وممن أسقطه ابن حزم حيث إنه لم يذكره لي كتابه المحلى ،وكذا أسقطه ابن حجر لي كتابه لتح البار
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3

ثانياً :أسماء ثبتت باالشتقاق.
إن أا َّ السنة والجماعة قد اتفقوا أن أسماء اهلل تعالى توقيفية ،إ ا أنهم قد اختلفوا
لي ما جاءت به النصوص منسوباً إلى اهلل تعالى بصيغة الفع َّ ،وبصورة ا اسم
الملاف ،لبعلهم َّ
عداا من األسماء الحسنى ،لكان الخ اف ا َّ يجوز اشتقاق ا اسم
منها أم أن اذا ينالي التوقيف؟ ،وقد ورد من األسماء الحسنى ما لم يرد لي النصوص،

ولكن أخذ بطريق ا اشتقاق ،لالنصوص لم يرد ليها التعيين لك َّ األسماء )1(،وقد َّ
عد كثير

من العلماء أسماء لم ترد بصيغة ا اسم ،ولكنها مشتقة من ألعا َّ اهلل تعالى ،أو وردت
ملالة ،ومن اؤ اء :ابن حجر كما نقله عن جعفر الصادق وأبو زيد اللغو وسفيان بن
عيينة،

()2

والزجاج،

()3

والخطابي،
()8

وشيخ اإلس ام ابن تيمية،

()4

()5

وابن منده،

وابن القيم،

()9

والبيهقي،

وابن الوزير،

()10

()6

وأبو القاسم األصبهاني،

()7

قا َّ ابن العربي لي ا انتصار

لمن قا َّ با اشتقاق والتشنيع على من لم يق َّ به" :والذ يعلد ذلك أن الصحابة وعلماء

اإلس ام حين َّ
عددوا األسماء ذكروا المشتق والملاف والمطلق لي مساق واحد إجراء على
) (1انظر :ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى()380/2
) (2انظر :ابن حجر ،لتح البار ()217/11
) (3انظر :الزجاج ،تفسير أسماء اهلل الحسنى()27/1
) (4انظر :الخطابي ،شأن الدعاء()96/1
) (5انظر :ابن منده ،التوحيد()205/2
) (6انظر :البيهقي ،األسماء والصفات()22/1
) (7انظر :األصبهاني ،أبو القاسم ،الحجة لي بيان المحجة()139/1
) (8انظر :ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى()380،381/2
) (9انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد()17/1
) (10انظر :ابن الوزير ،ايثار الحق على الخلق ()159،160
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األص َّ"،

()1

ونق َّ عنه القرطبي أنه قا َّ" :لتعلموا أن السلف كانوا يشتقون األلعا َّ من
()2

األسماء ،واألسماء من األلعا َّ لاقتدوا بهم ترشدوا"،

والمذاب الصحيح أنه  ا يصح

ا اشتقاق مطلقاً ،ب َّ يجب مراعاة لابط األسماء الحسنى

 ا :قا َّ تعالى:
ولذا لقد غلط غلطاً بيناً من اشتق هلل تعالى من ك َّ صفة اسماً ،لمث ً
واللَّ ُه ي ْق ِ
ق[ غالر ،]20:ولكن  ا يشتق من اذا الفع َّ اسم القالي )3(،واناك
ضي ِبا ْل َح ِّ
َ
َ
()4

من تكلف باشتقاق األسماء ،أو أخطأ لي ذكره أسماء  ا يصح اط اقها مث َّ اسم الدار،

كما يوصف اهلل عز وج َّ بصفات الك ام ،واإلرادة ،وا استواء ،ومع ذلك  ا يشتق له منها
أسماء ،ل ا يسمى بالمتكلم ،والمريد ،والمستو

وعلى اذا لالقو َّ الراجح عند أا َّ السنة

والجماعة َّأنه يجوز ا اشتقاق لي األسماء ولكن بمراعاة لابط األسماء الحسنى

ومن أمثلة أسماء اهلل تعالى التي وردت بطريق ا اشتقاق اسم "الباقي "،حيث أنه لم

يرد نصاً ،ولكن أخذ بطريق ا اشتقاق من قوله تعالىَ  :وَي ْبقَى َو ْج ُه رِّب َك ُذو ا ْل َج ِ
الل
َ
()6
()5
و ِْ
األ ْك َرِام[ الرحمن ،]27:وممن عده من األسماء الحسنى ابن منده ،والخطابي،
َ

والبيهقي،

()7

واألصبهاني،

()8

) (1ابن العربي ،أحكام القرآن()343/2
) (2القرطبي ،األسنى لي شرح األسماء الحسنى(ص)8 :
) (3انظر :ابن أبي زيد ،معجم المنااي اللفظية()372/1
) (4انظر :التميمي ،معتقد أا َّ السنة والجماعة لي أسماء اهلل الحسنى (ص)118:
) (5انظر :ابن منده ،التوحيد()205/2
) (6انظر :الخطابي ،شأن الدعاء(.)96/1
) (7انظر :البيهقي ،األسماء والصفات()22/1
) (8انظر :األصبهاني ،الحجة لي بيان المحجة()139/1
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المبحث السادس :األسماء الحسنى باعتبار ما ُّ
تدل عليه من الصفات واألفعال
تنقسم األسماء الحسنى إلى عدة أقسام باعتبار د التها على الذات ،أو الصفات ،أو
األلعا َّ ويمكن تقسيمها إلى:

 -1أسماء تدل على صفات معنوية :أسماء اهلل تتلمن الصفات التي لم يز َّ و ا يزا َّ
اهلل تعالى متصفاً بها كالعلم والحياة ونحو ذلك،
()2

()1

وسميت معنوية َّ
ألن الذات التي

ومثا َّ اذه األسماء العليم ،والحي ،والقدير،

توصف بها يقوم بها معنى تلك الصفة،
تد َّ على صفات ُّ
لإنها ُّ
والسميعَّ ،
تد َّ على قيام معانيها بالذات

()3

 -2أسماء ُّ
تدل على صفاته الفعلية :مث َّ الخالق والرزاق،
الصفات المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى ،كالخلق والرزق،

()5

()4

والصفات الفعلية اي

واذه األسماء ُّ
تد َّ كذلك

على متعلقات الصفات الفعلية ،واي ألعا َّ اهلل تعالى

إن األسماء اإللهية  ا َّ
 -3أسماء ُّ
تدل على التنزيه المحضَّ :
بد أن تتلمن معنى ثبوتياً،
()6

إذ  ا كما َّ لي العدم المحض ،ومن أمثلة اذه األسماء القدوس والس ام،

لالس ام او

أما معناه لفيه قو ان :أحدهماَّ :أنه اسم مصدر ،والمعنى ُّأنه
اسم من أسماء اهلل تعالى ،و َّ

ذو الس ام ،واذا على حذف ملاف ،ويكون إط اقه على اهلل تعالى كإط اق العد َّ عليه،

والثاني :أن المصدر بمعنى الفاع َّ ،ليكون معناه أ
س اماً ،أ سالمة من ك َّ شر ،ب َّ اي خير  ا شر ليها

السالم ،كما سميت ليلة القدر

()7

) (1انظر :األثر  ،جامع شروح المنظومة الحائية(ص)28:
) (2انظر :ابن تيمية ،درء تعارض العق َّ والنق َّ()226/10
) (3انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد( ،)159/1السفاريني ،لوامع األنوار البهية()123/1
) (4انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد()159/1
) (5انظر :ابن عثيمين ،شرح العقيدة الواسطية()79/1
) (6انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد()159/1
) (7انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد()139،138/1
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تدل على أوصاف متعددة :هذه األسماء اإللهية ُّ
 -4أسماء ُّ
تد َّ على جملة من
تختص بصفة معينة ،ومثالها المجيد ،العظيم ،الصمدَّ ،
لإن المجيد او من
األوصاف ،و ا
ُّ
لإن لفظه ُّ
اتصف بصفات متعددة من صفات الكما ََّّ ،
يد َّ على السعة والكثرة والزيادة،
ولذا لعند الدعاء تستخدم اذه األسماء ،لهي أبلغ لي الثناء ،واو توس َّ راجع إلى المتوس َّ
إليه بأسمائه وصفاته ،واو من أقرب الوسائ َّ وأحبها إليه ،ومثالها« :اللهم إني أسألك بأن

لك الحمد ال إله إال أنت المنان ،بديع السموات واألرض يا ذا الجالل واإلكرام»،

()1

وكذلك التوس َّ إلى اهلل تعالى باسم العظيم والصمد ،لالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من
صفات الكما َّ ،والصمد او السيد الذ

كم َّ لي سؤدده ،الذ

ليس لوقه أحد ،قا َّ شيح

اإلس ام ابن تيمية" :وقد ذكرنا تفسير الصمد واشتماله على جميع صفات الكما َّ كما رواه
العلماء من تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس وقد ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم
والبيهقي وغيرام لي قوله( :الصمد) يقو َّ :السيد الذ
قد كم َّ لي شرله والعظيم الذ

قد كم َّ لي سؤدده والشريف الذ

قد كم َّ لي عظمته والحكيم الذ

قد كم َّ لي حكمته

والعليم ال ذ قد كم َّ لي علمه والحليم الذ قد كم َّ لي حلمه واو الذ قد كم َّ لي أنواع
الشرف والسؤدد واو سبحانه اذه صفته  ا تنبغي إ ا له ليس له كفؤ وليس كمثله شيء
سبحانه الواحد القهار وكذلك قد ثبت من حديث األعمش عن أبي وائ َّ وقد ذكره البخار
لي صحيحه ورواه كثير من أا َّ العلم لي كتبهم قا َّ :الصمد السيد الذ
سؤدده"

()2

أحد ،الذ

انتهى

وقا َّ ابن األنبار  " :ا خ اف بين أا َّ اللغة أن الصمد السيد الذ ليس لوقه
يصمد إليه الناس لي حوائجهم وأمورام" ،لهذا باب عظيم من أبواب التوحيد،

واو وصفه تعالى با اسم المتلمن لصفات متعددة

()3

أبو داود :سنن أبي داود ،باب الدعاء ح ،1495:حديث صحيح ،انظر :تعليق األرنؤوط((1) )613/2
) (2ابن تيمية :مجموع الفتاوى ()143/17
) (3ابن تيمية :مجموع الفتاوى ()216/17
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المبحث السابع :أقسام األسماء الحسنى من حيث وردوها
األسماء الحسنى بهذا ا اعتبار تنقسم إلى:

 -1أسماء ال ترد إال متبوعة:

واذا القسم خاص بلفظ الج الة "اهلل"َّ ،
يرد
لإنه لم يجيء قط تابعاً لغيره ،ب َّ ُ
()1
يرد تابعاً،،
متبوعاً ،ولفظ الج الة له خصوصية زائدة من بين األسماء الحسنى؛ ولذا  ا ُ
لإنه ٌّ
لاسم "اهلل" ٌّ
دا َّ على جميع األسماء الحسنى ،والصفات العليا بالد ا ات الث اث؛ َّ
دا َّ
على إلهيته المتلمنة لثبوت صفات اإللهية له ،مع نفي ألداداا عنه ،وصفات اإللهية:
اي صفات الكما َّ ،المنزاة عن التشبيه والمثا َّ ،وعن العيوب والنقائص ،ولهذا يضيف
ِ
اء
اهلل تعالى سائر األسماء الحسنى إلى اذا ا اسم العظيم ،كقوله تعالىَ  :ولِلَّه ْاأل ْ
َس َم ُ
اد ُعوهُ ِب َها[ األعراف]180 :؛ ولذا يقا َّ :الرحمن والرحيم ،والقدوس ،والس ام،
س َنى فَ ْ
ا ْل ُح ْ
والعزيز ،والحكيم من أسماء اهلل تعالى ،و ا يقا َّ :اهلل من أسماء الرحمن ،و ا من أسماء

لعلم َّ
أن اسمه "اهلل" مستلزم لجميع معاني األسماء الحسنى ،دا َّ عليها
العزيز ،ونحو ذلكُ ،
باإلجما َّ ،واألسماء الحسنى تفصي َّ وتبيين لصفات اإللهية التي اشتق منها اسم اهلل،
واسم "اهلل" دا َّ على كونه مألوااً معبوداً ،تؤلهه الخ ائق محبة وتعظيماً وخلوعاً ،ولزعاً
إليه لي الحوائج والنوائب ،وذلك مستلزم لكما َّ ربوبيته ،والهيته وربوبيته مستلزم لجميع

صفات كماله؛ إذ يستحي َّ ثبوت ذلك لمن ليس بحي ،و ا سميع ،و ا بصير ،و ا قادر ،و ا
متكلم ،و ا لعا َّ لما يريد ،و ا حكيم لي ألعاله ،وكذلك لصفات الج ا َّ والجما َّ أخص
()2

باسم اهلل تعالى،

واسم "اهلل" يد َّ على صفة األلواية ،والخلق قد اجتمعوا بصفة الربوبية،

والترقوا بصفة اإللهية ،لألهه وحده السعداء ،وأقروا له طوعاً بأنه اهلل الذ  ا إله إ ا او؛

ولذا لهذه الصفة لها ميزة عن باقي الصفات ،لمنها قد الترق الناس ،وصاروا لريقين:

الجنةِّ ،
لريق المشركين وام لي السعير ،ولريق الموحدين وام لي َّ
لالدين والشرع ،واألمر
والنهي مظهره ،وقيامه من صفة اإللهية

()3

) (1انظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد()24/1
) (2انظر :ابن القيم ،مدارج السالكين بين مناز َّ إياك نعبد واياك نستعين()56/1
) (3انظر :ابن القيم ،مدارج السالكين بين مناز َّ إياك نعبد واياك نستعين()58/1
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 -2أسماء ترد تابعة ومتبوعة:

ا اسم إذا كان علماً لإنه يرد غير تابع لي القرآن الكريم ،وأما إذا ورد صفة َّ
لإنه يرد

تابعاً،

()1

فمثالً "الرحمن اسمه تعالى ووصفه  ا تنالي اسميته وصفيته لمن حيث او صفة

جرى تابعا على اسم اهلل ومن حيث او اسم ورد لي القرآن غير تابع ب َّ ورود ا اسم العلم

ولما كان اذا ا اسم مختصا به تعالى حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم اهلل كذلك
واذا  ا ينالي د الته على صفة الرحمن كاسم اهلل تعالى لإنه دا َّ على صفة األلواية ولم
يجيء قط تابعا لغيره ب َّ متبوعا واذا بخ اف العليم والقدير والسميع والبصير ونحواا
ولهذا  ا تجيء اذه مفردة ب َّ تابعة لتأم َّ اذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن
()2

اسم وصفة  ا ينالي أحداما اآلخر وجاء استعما َّ القرآن باألمرين جميعا"،

والرحمن من

ألن لي آخره ألف ونون كالتثنية؛ َّ
أبنية المبالغة كغلبان ،وانما دخله معنى المبالغة َّ
لإن
َّ
لكأن غلبان وسكران معنى كام َّ
التثنية لي الحقيقة تلعيف ،وكذلك اذه الصفة،
للعفين،

()3

ومع َّ
أن الرحمن او اسم مختص باهلل تعالى ،كاسم "اهلل" ولكن لفظ الج الة له

خصوصية زائدة عن ك َّ األسماء الحسنى كما َّ
مر قريباً

 -3أسماء ال ترد إال تابعة:
اذا او غالب لي األسماء الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحواا ،لهذه
 ا تجيء مفردة ،وبهذا يتلح أنه عند الجمع بين الرحمن الرحيم ليه معنى بديع ،واو أن
1
الر ِح ِيم] ،وحجتهم لي ذلك أن الرحمن علم
الر ْح َم ِن َّ
سِم اللَّ ِه َّ
) ( اناك من استبعد أن يرد اسم الرحمن نعتاً ،كما لي [ ِب ْ
مختص باهلل تعالى  ا يشاركه ليه غيره ،واألع ام  ا ينعت بها ،ومن أدلتهم أيلاً وروده لي القرآن الكريم غير تابع

[الر ْح َم ُن َعلَى ا ْل َع ْر ِ
آن] واذا شأن األسماء المحلة انظر :ابن
استََوى] و َّ
لما قبله كقوله تعالىَّ :
[الر ْح َم ُن َعلَّ َم ا ْلقُْر َ
ش ْ
مر ،وحينما يرد غير
القيم ،بدائع الفوائد( ،)23/1واذا غير صحيح ألن الرحمن او اسم هلل تعالى ووصف كذلك كما َّ
تابع لإنه يراد به العلمية ،وحينما يرد تابعاً ليراد به الوصف
) (2ابن القيم ،بدائع الفوائد()24/1
) (3انظر :المصدر السابق
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الرحمن دا َّ على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى ،وأما الرحيم دا َّ على تعلقها
بالمرحوم ،لكان األو َّ للوصف ،والثاني للفع َّ ،لاألو َّ دا َّ أن الرحمة التي اي صفة اهلل
ين َر ِحيماً
ان ِبا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
تعالى ،والرحيم يد َّ على أنه يرحم خلقه برحمته ،ولذا ورد َ و َك َ
[األحزاب ،]34:ولم يجيء قط رحمن بهم ،لُعلم أن الرحمن او الموصوف بالرحمة،
()1

ورحيم او الراحم برحمته،

) (1انظر :المصدر السابق
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المبحث الثامن :أراء العلماء في عدد األسماء الحسنى التي ثبتت في النصوص

الشرعية

()1

لقد اختلف اللابط لي تعيين األسماء الحسنى؛ ولذا اختلفت اآلراء ليما يصح

إط اقه منها وما  ا يصح ،ويمكن حصر مواقف العلماء في تعداد األسماء الحسنى على
النحو التالي:
الرأي األول:
اعتمد أصحاب اذا ال أر

– ومنهم ابن حزم الظاار  -على العدد الوارد لي

حديث أبي اريرة رلي اهلل عنه ،والذ ورد من طريق الوليد بن مسلم،

()2

عند الترمذ

()3

()4
إما لكونهم من المتساالين لي
وغيره ،وذلك  اعتقادام بصحة الحديث؛ واذا َّ
عز َّ
أن له َّ
التصحيح ،أو لم يكن لديهم علم بعدم صحته ،لابن حزم الظاار قا َّ" :و َّ
وج َّ

تسعة وتسعين اسماً مائة غير واحد ،واي أسماؤه الحسنى ،من زاد شيئاً من عند نفسه لقد

وقا َّ امام عن أبي
ألحد لي أسمائه ،واي األسماء المذكورة لي القرآن والسنة،
ِِ ِ
اس ًما،
اريرة
س ِع َ
ين ْ
س َع ًة َوِت ْ
عن رسو َّ اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قا َّ« :إِ َّن للَّه ت ْ
ِم َائ ًة إَِّال و ِ
اها َد َخ َل ا ْل َج َّن َة» ،زاد امام لي حديثه« :إِ َّن ُه ِوتٌْر ُي ِح ُّب
ص َ
اح ًداَ ،م ْن أ ْ
َح َ
َ
صح َّأنها تسعة وتسعون اسماً لقط ،و ا ُّ
ا ْل ِوتْ َر» )5(،وقد َّ
يح َّ ألحد أن يجيز أن يكون له
اسم زائد ألنه عليه الس ام قا َّ" :مائة غير واحد" ،للو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد
1
تم ا استفادة لي اذا الجانب من كتاب التميمي ،معتقد أا َّ السنة والجماعة لي أسماء اهلل الحسنى
) ( َّ

) (2او "الوليد بن مسلم أبو العباس األمو القرشي مو اام الدمشقي ،أخرج البخار له لي الص اة والجمعة والحج
والبيوع والزكاة وغير مولع عن الحميد

وعلي بن المديني وابراايم بن موسى

قا َّ البخار  :مات سنة خمس

وسبعين ومائة قا َّ أبو حاتم او صالح الحديث "،الباجي ،التعدي َّ والتجريح لمن خرج له البخار لي الجامع
الصحيح()1189/3
)[ (3الترمذ  ،سنن الترمذ  ،كتاب الدعوات ،باب دون اسم ،ح]3507
[وأخرجه كذلك الهثيمي ،موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ،كتاب األدعية ،باب الدعاء بأسماء اهلل تعالى(4) ،
ح]2384
)[ (5مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة وا استغفار ،باب ما يقا َّ لي الركوع والسجود،ح]2677
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لكانت مائة اسم ،ولو كان اذا لكان قوله عليه الس ام" :مائة غير واحد" كذباً ،ومن أجاز
ِ
ِ
الس َال ُم ا ْل ُم ْؤ ِم ُن
ُّوس َّ
اذا لهو كالر ،وقا َّ تعالىُ  :ه َو اللَّ ُه الَّذي َال إِلَ َه إَِّال ُه َو ا ْل َمل ُك ا ْلقُد ُ
ق ا ْل َب ِ
ان اللَّ ِه َع َّما ُي ْ
ا ْل ُم َه ْي ِم ُن ا ْل َع ِز ُ
ون ُه َو اللَّ ُه ا ْل َخ ِال ُ
ش ِرُك َ
س ْب َح َ
ارئُ
َّار ا ْل ُمتَ َك ِّب ُر ُ
يز ا ْل َجب ُ
ِ
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
يم
ض َو ُه َو ا ْل َع ِز ُ
اء ا ْل ُح ْ
ص ِّو ُر لَ ُه ْاأل ْ
س ِّب ُح لَ ُه َما في َّ َ َ
س َنى ُي َ
َس َم ُ
ا ْل ُم َ
يز ا ْل َحك ُ
[الحشر ،]23،24 :وقد تقصينا كثي اًر منها باألسانيد الصحاح )1("،وقد عقَّب ابن حجر
على أر

ابن حزم لقا ََّّ :
"لإنه اقتصر على ما ورد ليه بصورة ا اسم  ،ا ما يؤخذ من

ا اشتقاق ،كالباقي من قولهَ  :وَي ْبقَى َو ْج ُه َرِّب َك ،و ا ما ورد ملالاً كالبديع من قوله:
()2
السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ض" 
َ بديعُ َّ َ َ
الرد على ابن حزم ومن قال بقوله:

 -1إن التسعة والتسعين اسماً لم يرد لي تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى اهلل عليه

وسلم ،وأشهر ما ُرو او حديث الترمذ  ،من طريق الوليد بن مسلم ،عن شعيب ،عن
أبي حمزة ،وأا َّ الحديث يقولون اذه الزيادة مما اجتهد ليه الوليد بن مسلم عن شيوخه
من أا َّ الحديث ،واناك حديث ثان ألعف من اذا ،رواه ابن ماجه،

()3

واذا لم يقم على

تعيينها دلي َّ صحيح ل ا يمكن القو َّ بحصراا لي اذا العدد ،وخاصة أن ما ورد لي
الكتاب والسنة ،أكثر من تسعة وتسعين

()4

 -2لقد ثبتت أسماء لي الكتاب والسنة لم يتم ذكراا لي حديث الترمذ  ،مث َّ :اسم
"الرب" ،وأكثر الدعاء المشروع ِّإنما او بهذا ا اسم ،كقو َّ آدم :وقو َّ نوح :قَ َاال َرَّب َنا
ظلَم َنا أَ ْنفُس َنا وِا ْن لَم تَ ْغ ِفر لَ َنا وتَرحم َنا لَ َن ُكوَن َّن ِم َن ا ْل َخ ِ
ين[ األعراف ،]23 :قَا َل
اس ِر َ
َ َ
ْ
َ َْْ
َْ
ْ
س لِي ِب ِه ِع ْل ٌم َوِاَّال تَ ْغ ِف ْر لِي َوتَ ْر َح ْم ِني أَ ُك ْن ِم َن
َر ِّب إِِّني أ ُ
َعو ُذ ِب َك أَ ْن أ ْ
َسأَلَ َك َما لَ ْي َ
ا ْل َخ ِ
ين[ اود ،]47 :ومثله كثير جدًا لي القرآن الكريم ،وكذلك اسم "المنان "،لقد ورد
اس ِر َ
) (1ابن حزم ،المحلى()51،50/1
) (2ابن حجر ،لتح البار ()217/11
) (3وقد تتبع ابن حجر اذه الروايات وبيَّن لعفها لي كتابه" :تخريج أحاديث األسماء الحسنى"
) (4انظر :ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى()380/2
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ِ
ِ
أ َّ
س ِم َع
سلَّ َم َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو َل اللَّه َ
َن « َر ُ
السماو ِ
َال إِلَ َه إَِّال أَ ْن َت ،أَ ْن َت ا ْلم َّن ُ ِ
ات
ان َبديعُ َّ َ َ
َ
ِ
ار ،فَقَا َل َّ
َعو ُذ ِب َك ِم َن َّ
الن ِ
اس ِم ِه الَّ ِذي
سلَّ َم« :لَقَ ْد َك َ
َوأ ُ
اد َي ْد ُعو اللَّ َه ِب ْ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
الن ِب ُّي َ
ِ ِ
طى )1(»،لهذا ٌّ
رد لقو َّ من زعم َّ
أن المنان ليس من
َع َ
س ِئ َل ِب ِه أ ْ
َج َ
إِ َذا ُدع َي ِبه أ َ
ابَ ،وِا َذا ُ
أسماء اهلل تعالى ،وقد ثبت أيلاً لي الصحيح ،عن النبِّي صلى اهلل عليه وسلم أنه قا َّ:
ب ا ْل ِوتْ َر» )2(،وليس اذا ا اسم لي اذه التسعة والتسعين ،ومن أسمائه التي
«إِ َّن ُه ِوتٌْر ُي ِح ُّ
ليست لي اذه التسعة والتسعين اسمه "السبوح "،ولي الحديث عن النبي صلى اهلل عليه
َن لَ َك ا ْل َح ْم َد،
َسأَلُ َك ِبأ َّ
َر ُج ًال َيقُو ُل :اللَّ ُه َّم إِِّني أ ْ
ضُ ،ذو ا ْل َج َال ِل و ِْ ِ
َو ْاأل َْر ِ
َسأَلُ َك ا ْل َج َّن َة،
اإل ْك َرام ،أ ْ
َ

()3

وذكر أمثلة ذلك يطو َّ

الروح»،
ُّوح قُدُّوس ُّ
رب المالئكة و ُّ
سب ٌ
وسلم أنه كان يقو َُّ « :
َّ -3أنه قد وردت أحاديث ُّ
ترد قو َّ القائ َّ َّ
إن أسماء اهلل الحسنى محصورة ،ومنها ،حديث
س ِل ًما قَطُّ َه ٌّم َوَال َح َز ٌن
َص َ
اب ُم ْ
ابن مسعود ،عن النبي صلى اهلل عليه وسلم َّأنه قا ََّ « :ما أ َ
فَقَا َل :اللَّه َّم إِِّني ع ْب ُد َك و ْاب ُن أَم ِت َكَ ،ن ِ
اص َي ِتي ِفي َي ِد َك َم ٍ
اض ِف َّي ُح ْك ُم َك َ ،ع ْد ٌل ِفي
َ
ُ
َ
َ
ِ ِ
ِ
اؤ َك ،أَسأَلُ َك ِب ُك ِّل ٍ
َح ًدا
ضُ
قَ َ
س َك ،أ َْو أَ ْن َزْلتَ ُه في كتَا ِب َك ،أ َْو َعلَّ ْمتَ ُه أ َ
ْ
ْ
س َّم ْي َت ِبه َن ْف َ
اسم ُه َو لَ َك َ
ِم ْن َخ ْل ِق َك ،أ ِ
آن َرِبي َع َق ْل ِبيَ ،و ِج َال َء
استَأْثَْر َت ِب ِه ِفي ِع ْلِم ا ْل َغ ْي ِب ِع ْن َد َك ،أ ْ
َن تَ ْج َع َل ا ْلقُ ْر َ
َو ْ
ِ
سو َل اللَّ ِه
اب َه ِّمي ،إَِّال أَ ْذ َه َب اللَّ ُه َه َّم ُهَ ،وأ َْب َدلَ ُه َم َك َ
ُح ْزِنيَ ،وَذ َه َ
ان ُح ْزِنه فَ َر ًحا" قَالُواَ :يا َر ُ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َن َيتَ َعلَّ َم ُه َّن» )4(،قا َّ ابن منده:
س ِم َع ُه َّن أ ْ
أََال َنتَ َعلَّ ُم َهذه ا ْل َكل َمات ؟ قَا َل"َ :ب َلى َي ْن َبغي ل َم ْن َ
"هلل أسماء استأثر بها لي علم الغيب عنده لم يطلع عليها أحد من خلقه )5("،وأيلاً قد
)[ (1الحاكم ،المستدرك على الصحيحين ،كتاب الدعاء ،والتكبير ،والتهلي َّ ،والتسبيح والذكر ،ح ،]1857وقا َّ عنه:
ِ
ص ِحيح َعلَى َش ْر ِط َّ
الش ْي َخ ْي ِنَ ،ولَ ْم ُي َخِّر َجاهُ" ،وله شاهد من صحيح مسلم.
َ
"حديث َ
)[ (2مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة وا استغفار ،باب ما يقا َّ لي الركوع والسجود،ح]2677
([ )3مسلم :صحيح مسلم ،كتاب الص اة ،باب ما يقا َّ لي الركوع والسجود ح ،]752وانظر :ابن تيمية ،الفتاوى
الكبرى(]383،382،381/2

4
َن يسأ َ َّ
ِ
ِ
َص َابهُ ُح ْزن أ ْ َ ْ
َ َّ اللهَ َذ َا َابهُ َع ْنهُ َوِا ْب َدالَهُ إِيَّاهُ
) ( [ابن حبان :صحيح ابن حبان ،باب األدعية ،ذ ْك ُر ْاأل َْم ِر ل َم ْن أ َ
ِ
الدع ِ
ِ
ي َّ ،والتَّسبِي ِح و ِّ
اءَ ،والتَّ ْكبِ ِ
الذ ْكر ،وقا َّ عنه،
اب ُّ َ
لَ َرًحا ،ح[ ،]972الحاكم ،المستدرك على الصحيحين ،كتَ ُ
يرَ ،والتَّ ْهل ِ َ ْ
َ
حَ ،]1929ح ِديث ص ِحيح َعلَى َشر ِط م ْسلٍِم إِ ْن سلِم ِم ْن إِرس ِ
الر ْح َم ِن ْب ِن َع ْب ِد اللَّه
ا َّ َع ْب ِد َّ
َْ
َ
ْ ُ
ََ

) (5ابن منده :التوحيد ومعرلة أسماء اهلل عز وج َّ وصفاته على ا اتفاق والتفرد()313/3
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ضا َك ِم ْن
َعو ُذ ِب ِر َ
الله َّم أ ُ
ثبت أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يقو َّ لي سجودهُ « :
س َخ ِط َك ،وِبمعافَ ِات َك ِم ْن عقُوب ِت َك ،وأَعو ُذ ِب َك ِم ْن َك َال أ ْ ِ
اء َعلَ ْي َك أَ ْن َت َك َما أَثْ َن ْي َت
َ ُ
ُ َ
ُحصي ثََن ً
َ َُ
َ
َعلَى َن ْف ِس َك )1(»،لأخبر أنه صلى اهلل عليه وسلم  ا يحصى ثناء عليه ،ولو أحصى
جميع أسمائه ألحصى صفاته كلها ،لكان يحصى الثناء عليه؛ ألن صفاته إنما يعبر عنها

بأسمائه

()2

أن الحديث  ا د الة ليه َّ
 -4نق َّ النوو اإلجماع على َّ
أن أسماء اهلل تعالى محصورة،
وقا َّ" :ليس لي الحديث حصر أسماء اهلل تعالى ،وليس معناه َّأنه ليس له اسم غير اذه
أن اذه األسماء من أحصااا دخ َّ الجنة،
التسعة والتسعين ،واّنما مقصود الحديثّ :
لالمراد اإلخبار عن دخو َّ الجنة بإحصائها  ،ا اإلخبار بحصر األسماء "( )3واِّنما او
إن لزيد ألف درام أعداا للصدقة ،واذا  ا ُّ
بمنزلة قولناَّ :
يد َّ على َّأنه ليس عنده من
الدراام أكثر من ألف درام ،و ا من الثياب أكثر من مائة ثوب ،وانما د الته أن الذ أعده
()4

ولهذا لالصواب او ما عليه الجمهور َّ
أن الحديث

زيد من الدراام للصدقة ألف درام،
ُّ
أن من أحصى التسعة والتسعين من أسماء اهلل تعالى دخ َّ َّ
يد َّ على َّ
الجنة ،وليس مراده
()5
َّأنه ليس له إ اَّ تسعة وتسعون اسماً

َّ -5
إن ابن حزم قد احتج بمفهوم العدد

()6

حيث عقب على قو َّ النبي صلى اهلل عليه

وسلم مائة إ ا واحدا بقوله" :ألنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور ،لزم
)[ (1مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الص اة ،باب ما يقا َّ لي الركوع والسجود ،ح]222
) (2ابن تيمية ،درء تعارض العق َّ والنق َّ ،بتصرف()332 /3
) (3النوو  ،المجموع شرح المهذب()25/18
) (4انظر :الخطابي ،شأن الدعاء()24/1
) (5درء تعارض العق َّ والنق َّ ،بتصرف()332 /3
) (6مفهوم العدد :او تخصيص نوع من العدد بحكم ،واو من درجات دلي َّ الخطاب ،نحو قوله عليه الس ام " :ا
تحرم المصة و ا المصتان "،يعني لي الرلاع ،واذا يعني تحريم ث اث رلعات ،وقد اختلف لي مفهوم العدد وا َّ
او حجة أم  ا؟ ،انظر :الصرصر  ،شرح مختصر الرولة()768/2
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أن يكون له مائة ،ليبط َّ قوله( :مائة إ ا واحد)"،

()1

وابن حزم  ا يقو َّ بمفهوم العدد،

لحصره األسماء الحسنى لي اذا العدد مخالف لمنهجه ،وكذلك استد اله ليس بحجة كما
ذكر النوو اإلجماع على ذلك ،لالحصر المذكور المراد به اعتبار الوعد الحاص َّ لمن
أحصااا ،لمن ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على ذلك أخطأ ،و ا يلزم من ذلك

أن  ا يكون اناك اسم زائد" )2(،لتقيده صلى اهلل عليه وسلم أسماء اهلل تعالى بهذا العدد،
ِ
ش َر ،للما استقلوام قا َّ تعالىَ  :و َما
س َع َة َع َ
اح ٌة لِ ْل َب َ
بمنزلة قوله تعالى :لَ َّو َ
ش ِر َع َل ْي َها ت ْ
ود َرِّب َك إال ذكرى للبشر[ المدثر ،]31 :لإذا كانت جنوده سبحانه وتعالى  ا
َي ْعلَ ُم ُج ُن َ
()3

يعلمها إ ا او لأن  ا يعلم أسماءه إ ا او من باب أولى "

الرأي الثاني:

ذاب إلى اذا ال أر الذين اشتقوا من ك َّ صفة ولع َّ اسماً ،ولم يفرقوا بين باب
األسماء وباب الصفات ،ب َّ َّإنهم يدخلون لي باب األسماء ما يتعلق بباب اإلخبار أحياناً،
ومن اؤ اء ابن العربي المالكي،

()4

حيث قا َّ" :من اذا ما جاء على لفظه لي كتاب اهلل
()5

وسنة رسوله ،ومنها ما أخذ من لع َّ ،ومنها ما جاء ملالاً لذكره مجردا عن اإللالة"،
()7

وكذلك لهذا منهج ابن المرتلى اليماني( ،)6والشرباصي

) (1ابن حزم ،المحلى()51،50/1
) (2انظر :ابن حجر ،لتح البار ()221/11
) (3ابن تيمية ،مجموع الفتاوى()381/6
) (4انظر :ابن العربي ،أحكام القرآن()343،342،341،340/2
) (5انظر المصدر السابق ()343/2
) (6انظر أبا عبد اهلل محمد بن المرتلى اليماني ،إيثار الحق على الخلق ()15،158
) (7انظر أحمد بن عبده الشرباصي ،موسوعة له األسماء الحسنى)154 ،54/1(،
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الرأي الثالث:
او ما ذاب إليه جمهور العلماء ،وعلى ذلك ملى سلف األمة وأئمتها،

()1

لهم لم

يتوسعوا توسع ابن العربي ،ولم يليقوا كابن حزم ،ومنهجهم او األخذ باألسماء التي
وردت لي النصوص الصحيحة ،وكذلك األخذ باألسماء المشتقة والملالة ولكن مع
مراعاة لابط األسماء الحسنى ومراعاة أنها ليست كباب الصفات ،لهم جعلوا شروطاً
لصحة ا اشتقاق

الخــاتــمــة
تتضمن الخاتمة أهم النتائج التي توصل لها الباحثان:

 -1معتقد أا َّ السنة والجماعة لي أسماء اهلل تعالى مستنده الكتاب والسنة
 -2يجوز ا اشتقاق لي أسماء اهلل تعالى بشرط تحقق لابط األسماء الحسنى
 -3د الة األسماء اإللهية على الذات والصفات بالمطابقة ،والتلمن ،وا التزام
 -4تنقسم األسماء الحسنى باعتبار إط اقها على اهلل تعالى إلى أسماء مفردة ومقترنة
ومزدوجة
 -5بعض األسماء الحسنى  ا ترد إ ا متبوعة ،وبعلها ترد تابعة ومتبوعة
) (1انظر :ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى()380/2
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 -6اختلف العلماء لي عدد األسماء الحسنى ولقاً  اخت الهم لي لابط األسماء
الحسنى

 -7األسماء الحسنى قد تد َّ على صفات معنوية أو على صفات لعلية
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4

المصادر والمراجع

 -1ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس ام الحراني :التدمرية  -تحقيق اإلثبات
لألسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ،-تحقيق :محمد بن عودة السعو
الرياض :مكتبة العبيكان1421،ه
 -2ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم الحراني منهاج السنة النبوية لي نقض ك ام الشيعة
القدرية تحقيق :محمد رشاد سالم السعودية :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلس امية
 -3ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس ام الحراني (1408ه) الفتاوى الكبرى
دار الكتب العلمية.
 -4ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس ام الحراني (1419ه) الجواب
الصحيح لمن بد َّ دين المسيح تحقيق :علي بن حسن وعبد العزيز بن إبراايم وحمدان
بن محمد السعودية :دار العاصمة
 -5ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس ام الحراني (1422ه) جامع الرسائ َّ
تحقيق :محمد رشاد سالم الرياض :دار العطاء
-6ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس ام بن عبد اهلل الحراني (1411ه) درء
تعارض العق َّ والنق َّ تحقيق :محمد رشاد سالم السعودية :جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلس امية
 -7ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس ام بن عبد اهلل بن
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (1425ه) شرح العقيدة
األصفهانية ط 1تحقيق :محمد بن رياض األحمد بيروت :المكتبة العصرية
 -8ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس ام بن عبد اهلل بن
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني (1420ه) النبوات ط 1تحقيق :عبد العزيز
بن صالح الطويان السعودية :ألواء السلف
 -9ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم الحراني (1416ه) مجموع الفتاوى تحقيق :عبد
الرحمن بن محمد بن قاسم المدينة المنورة  :مجمع الملك لهد لطباعة المصحف
الشريف
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-10ابن أبي الع ز الحنفي ،محمد بن ع اء الدين شرح العقيدة الطحاوية تحقيق :جماعة
من العلماء بيروت :المكتب اإلس امي
 -11ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن إبراايم بن عثمان (1409ه) الكتاب المصنف لي
األحاديث واآلثار تحقيق :كما َّ يوسف الحوت الرياض :مكتبة الرشد
 -12ابن العربي ،محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي المعالر ا اشبيلي (1424ه)
أحكام القرآن ط 3تحقيق :محمد عبد القادر عطا بيروت :دار الكتب العلمية
 -13ابن القيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
(1416ه) مدارج السالكين بين مناز َّ إياك نعبد واياك نستعين تحقيق :محمد المعتصم
باهلل البغداد

ط 3بيروت :دار الكتاب العربي

 -14ابن القيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
بدائع الفوائد بيروت :دار الكتاب العربي
 -15ابن القيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (1398ه) شفاء
العلي َّ لي مسائ َّ القلاء والقدر والحكمة والتعلي َّ ط 1بيروت :دار المعرلة
ابن الوزير ،محمد بن إبراايم بن علي بن المرتلى بن المفل َّ الحسني (1415ه)
 -16العواصم والقواصم لي الذب عن سنة أبي القاسم ط 3تحقيق :شعيب األرنؤوط
بيروت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
 -17ابن الوزير ،محمد بن إبراايم بن علي بن المرتلى بن المفل َّ الحسني
( 1415ه) إيثار الحق على الخلق لي رد الخ الات إلى المذاب الحق من أصو َّ
التوحيد ط 3تحقيق :شعيب األرنؤوط بيروت :دار الكتب العلمية
 -18ابن بطة ،عبيد اهلل بن محمد بن محمد بن حمدان العكبر

اإلبانة الكبرى تحقيق:

رلا معطي ،وعثمان األثيوبي ،ويوسف الواب َّ ،والوليد بن سيف النصر ،وحمد التويجر
الرياض :دار الراية للنشر والتوزيع
 -19ابن حجر ،أبو الفل َّ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر تخريج أحاديث
األسماء الحسنى
 -20ابن حجر ،أبو الفل َّ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر تقريب التهذيب
ط 1تحقيق :محمد عوامة سوريا :دار الرشيد
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 -21ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاار
المحلى باآلثار بيروت :دار الفكر
 -22ابن خزيمة ،محمد بن اسحاق (1414ه) كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز
وج َّ تحقيق :عبد العزيز بن إبراايم الشهوان السعودية :مكتبة الرشد
 -23ابن عثيمين ،محمد بن صالح (1421ه) القواعد المثلى لي صفات اهلل وأسمائه
الحسنى ط 3السعودية :الجامعة اإلس امية
 -24ابن منده ،محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى (1423ه) توحيد ومعرلة أسماء
اهلل عز وج َّ وصفاته على ا اتفاق والتفرد ط 1تحقيق :علي بن محمد ناصر الفقيهي
المدينة المنورة :مكتبة العلوم والحكم
 -25أبو حيان ،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (1420ه) البحر المحيط لي
التفسير تحقيق :صدقي محمد جمي َّ بيروت :دار الفكر
 -26األزار  ،صالح بن عبد السميع الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
بيروت :المكتبة الثقالية
 -27األشقر ،عمر بن سليمان ( 1419ه) العقيدة لي اهلل األردن :دار النفائس للنشر
والتوزيع.
 -28األصبهاني ،إسماعي َّ بن محمد بن الفل َّ بن علي القرشي الطليحي التيمي
(1415ه) إعراب القرآن ط 1تحقيق :لائزة بنت عمر المؤيد الرياض مكتبة الملك
لهد
 -29األصبهاني ،إسماعي َّ بن محمد بن الفل َّ بن علي القرشي الطليحي التيمي
(1419ه) الحجة لي بيان المحجة وشرح عقيدة أا َّ السنة ط 2تحقيق :محمد بن ربيع
بن ااد عمير المدخلي السعودية :دار الراية
 -30األلباني ،محمد ناصر الدين بن الحاج نوح (1415ه) سلسلة األحاديث
الصحيحة وشيء من لقهها ولوائداا الرياض :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
 -31األنصار  ،أبو يحيي زكريا (1421ه) إعراب القرآن العظيم ط 1تحقيق:
موسى على موسى مسعود
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 -32ال باجي ،أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي
(1406ه) التعدي َّ والتجريح  ،لمن خرج له البخار لي الجامع الصحيح ط 1تحقيق:
أبو لبابة حسين
 -33البخار  ،محمد بن اسماعي َّ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسو َّ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخار

(1434ه) ترقيم

وتبويب :محمد لؤاد عبد الباقي القاارة دار الفجر
 -34البغو  ،الحسين بن مسعود معالم التنزي َّ لي تفسير القرآن المعروف ب"تفسير
البغو " تحقيق :عبد الرزاق المهد

بيروت :دار إحياء التراث

 -35البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (1423ه) شعب اإليمان تحقيق:
عبد العلي عبد الحميد حامد ومختار أحمد الندو

الرياض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومبا بالهند
 -36البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي (1413ه) األسماء والصفات للبيهقي ط1
تحقيق :عبد اهلل بن محمد الحاشد

السعودية :مكتبة السواد

 -37الترمذ  ،محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن اللحاك (1998م) الجامع
الكبير -سنن الترمذ تحقيق :بشار عواد معروف بيروت :دار الغرب اإلس امي
 -38التميمي ،محمد بن خليفة بن علي (1419ه) اعتقاد أا َّ السنة والجماعة لي
أسماء اهلل الحسنى ط 1السعودية :ألواء السلف
 -39الحاكم ،محمد بن عبد اهلل المستدرك على الصحيحين تحقيق :مصطفى عبد
القادر عطا بيروت :دار الكتب العلمية
 -40الحقو  ،أبو عبد اهلل خلدون بن محمود بن نغو

التوليح الرشيد لي شرح التوحيد

المذي َّ بالتفنيد لشبهات العنيد
 -41الحكمي ،حالظ بن أحمد بن علي (1410ه) معارج القبو َّ بشرح سلم الوصو َّ
إلى علم األصو َّ تحقيق :عمر بن محمود أبو عمر الدمام :دار ابن القيم

الخ ْس َرْو ِجرد
 -42الخراساني ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
األسماء والصفات ط 1تحقيق :عبد اهلل بن محمد الحاشد
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(1413ه)

السعودية :مكتبة السواد

 -43الخطابي ،أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراايم بن الخطاب البستي (1404ه)
الدقاق دار الثقالة العربية
شأن الدعاء ط 1تحقيق :أحمد يوسف ّ
 -44الدارمي ،أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد (1418ه) نقض اإلمام
أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد ليما الترى على اهلل عز وج َّ من
التوحيد ط 1تحقيق :رشيد األلمعي مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
 -45درويش ،محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (1415ه) إعراب القرآن
وبيانه سورية :دار اإلرشاد للشئون الجامعية
 -46الذابي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز

(1424ه) العرش ط 1تحقيق :محمد بن خليفة بن علي التميمي السعودية :عمادة
البحث العلمي بالجامعة اإلس امية
 -47الراز  ،أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي (1418ه)
المحصو َّ ط 3تحقيق :طه جابر لياض العلواني مؤسسة الرسالة
 -48الزجاج ،عبد الرحمن بن إسحاق (1406ه) اشتقاق أسماء اهلل تحقيق :عبد
الحسين المبارك ط 2مؤسسة الرسالة

الس ِج ْستاني ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو
ِّ -49
األزد (1430ه) سنن أبي داود تحقيق :شعيب األرنؤوط ،مح َّمد ِ
كام َّ قره بللي
َ
َ
ط 1دار الرسالة العالمية
 -50السراج ،محمد علي (1403ه) للباب لي قواعد اللغة وآ ات األدب النحو
والصرف والب اغة والعروض واللغة والمث َّ ط 1تحقيق :خير الدين شمسي باشا
دمشق :دار الفكر
 -51السفاريني ،شمس الدين ،أبو العون محمد بن أحمد بن سالم (1402ه) لوامع
األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة الملية لي عقد الفرقة المرلية ط2
دمشق :مؤسسة الخالقين ومكتبتها
 -52السفاسقي ،إبراايم بن محمد بن إبراايم القيسي (1430ه) المجيد لي إعراب
القرآن المجيد ط 1تحقيق :حاتم صالح اللامن دار ابن الجوز للنشر والتوزيع
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 -53الشهرستاني ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد المل َّ والنح َّ
مؤسسة الحلبي
 -54صالي ،محمود بن عبد الرحيم (1418ه) الجدو َّ لي إعراب القرآن الكريم ط4
دمشق :دار الرشيد
 -55الصرصر  ،سليمان بن عبد القو بن الكريم الطولي (1407ه) شرح مختصر
الرولة ط 1تحقيق :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة
 -56العثيمين ،محمد بن صالح (1426ه) شرح العقيدة السفارينية -الدرة الملية لي
عقد أا َّ الفرقة المرلية ط 1الرياض :دار الوطن للنشر
 -57العراقي ،أبو الفل َّ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر
بن إبراايم طرح التثريب لي شرح التقريب المقصود بالتقريب :تقريب األسانيد وترتيب
المسانيد مصر :دار إحياء التراث العربي
 -58العسق اني ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفل َّ (1379ه) لتح البار شرح
صحيح البخار

تحقيق :محمد لؤاد عبد الباقي بيروت :دار المعرلة

 -59بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن محمد بن عبد اهلل بن بكر بن عثمان بن يحيى
(1417ه) معجم المنااي اللفظية ولوائد لي األلفاظ ط 3الرياض :دار العاصمة
للنشر والتوزيع
 -60القالي ،عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد (1412ه) الوالي لي شرح
الشاطبية لي القراءات السبع ط 4مكتبة السواد للتوزيع
 -61القحطاني ،سعيد بن علي بن واف شرح أسماء اهلل الحسنى لي لوء الكتاب

والسَُّّنة الرياض :طبعة سفير

 -62القرطبي ،شمس الدين أبي عبد اهلل (1426ه) األسنى لي شرح األسماء
الحسنى ط 1تحقيق :عرلان حسونة بيروت :المكتبة العصرية
 -63القشير  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن المسند الصحيح المختصر بنق َّ العد َّ عن
العد َّ إلى رسو َّ اهلل صلى اهلل عليه وسلم تحقيق :محمد لؤاد عبد الباقي بيروت :دار
إحياء التراث العربي
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 -64القيرواني ،أبو محمد عبد اهلل بن (أبو زيد) عبد الرحمن النفز

مقدمة أبي زيد

القيرواني لكتابه الرسالة تحقيق :بكر أبو زيد
 -65ال الكائي ،أبو القاسم ابة اهلل بن الحسن بن منصور الطبر الراز

(1423ه)

شرح أصو َّ اعتقاد أا َّ السنة والجماعة ط 8تحقيق :أحمد بن سعد بن حمدان
الغامد

السعودية :دار طيبة

 -66مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ َعلو بن عبد القادر السقاف (1433ه)
الموسوعة العقدية
 -67مجموعة من المؤلفين ،جامع شروح المنظومة الحائية تحقيق :أبي عبد اهلل ريدان
األثر
 -68المنصور  ،أبو األشبا َّ حسن الزاير آ َّ مندوه شرح صحيح مسلم مصدر
الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلس امية
 -69النوو  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف(1392ه) المنهاج شرح صحيح
مسلم بن الحجاج ط 2بيروت :دار إحياء التراث العربي
 -70النوو  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف مجموع شرح المهذب مع تكملة
السبكي والمطيعي دار الفكر
 -71الهيثمي ،أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان (د ت) موارد
الظمآن إلى زوائد ابن حبان تحقيق :محمد عبد الرزاق حمزة (د م) دار الكتب العلمية
 -72الموقع الرسمي للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراكhttps://sh- ،
/albarrak.com
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