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حقوق الطبع والنرش لكل مسلم
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احلمد هلل، والصـالة والسـالم عىل رسول اهلل.

يف:  مـجموعة  وخالصات  فـوائد  فـهذه 
ينفع  أن  اهلل  أسأل  تعاىل،  اهلل  أسامء وصفات 
هبا، وأن جيزي خرًيا كلَّ َمن شارَك وأعاَن يف 

ها. إعداِد هذه املادة وَنْشِ
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»ال ســعادَة للعباِد وال َفالَح وال َصالَح وال 
م، ويكوَن هو َوْحَده  َنعيــَم إاِلَّ بأن يعِرفوا ربَّ
َة عيوهنم«))). ُب إليه ُقرَّ غايَة مطلوِبم، والتقرُّ

إلَّ  واآلخرة  نيا  الدُّ يف  للعبِد  سعادَة  فال 
ِه يف أسامئه احلُْسنى. بمعرفِة اهلل والتفقُّ

بــاهلل تعاىل وأســامئه وصفاته أرشُف  الِعْلُم 
العلوِم وَأَجلُّها عىل اإلطالق؛ ألنَّ رشَف الِعْلم 
بشف املعلوم، واملعلوُم يف هذا الِعْلم هو اهلل 
تعاىل بأسامئه وصفاته وأفعاله؛ فاإلقباُل عىل 
بَفْهِمه إقبــاٌل عىل أرشِف  هذا والشــتِغال 
مطلوٍب، واشتغاٌل بأعىل املطالِب، وحصوله 

للعبد من أرشف املواهب))).

ف يسير. الصواعق الُمرَسلة لبن القيِّم ))/366(، بتصرُّ  (((
ينظر: تفسير السعدي )ص 35).  (((

1 

2 



5
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بَّ الذي  »حقيقُة اإليامن: أن َيْعِرَف املسلُم الرَّ
يؤِمــُن به، ويبــذَل ُجْهَده يف معرفة أســامئه 

وصفاته، حتى يبلَغ درجَة اليقني.

فكلَّام  إيامُنه،  يكوُن  بربِّه  َمْعِرَفتِه  وبَحَسب 
نقَص  وكلَّام  إيامُنه،  ازداَد  بربِّه  معرفًة  ازداَد 

نقص«))).

فــات: »اعتقاُد  معنى توحيد األســامء والصِّ
بِّ جلَّ جالُله بالكــامل الُمطَلق  انِفراد الــرَّ
من مجيع الوجوه، بنُعــوت الَعَظمة واجلاللة 
واجلامل، التي ل ُيشــاِركه فيها ُمشاِرٌك بَوْجه 

من الوجوه.

له  أثبَته  أو  لنفسه،  أثبَته اهلل  ما  بإثباِت  وذلك 

تفسير السعدي )ص35 (.  (((
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فات  رسوُله  من مجيع األسامء والصِّ
الكتاب  يف  الواِردة  وأحكامها،  ومعانيها 
بعَظَمته وجالله،  ِئق  الالَّ الَوْجه  نَّة، عىل  والسُّ
ول  تعطيٍل،  ول  منها،  ليشٍء  نفي  غري  من 

حتريٍف، ول متثيٍل.

رسوُله  عنه  نفاه  أو  نفسه  عن  نفاه  ما  ونفي 
كلِّ  وعن  والُعيوب،  النَّقاِئص  من   
ما ُينايف كامَله«)))، كالنَّوم، والنِّسيان، والظُّْلم، 

والَعْجز، والتَعب، وغري ذلك.

قال اهلل تعاىل: )ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  
يف    فجمَع اهلل  ]الشورى: ))[؛  ٹ( 

اآلية بني نفي التمثيل وإثبات أنَّه سميٌع بصرٌي، 

ديد شرح كتاب التوحيد للسعدي )ص8)). القول السَّ  (((
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وكامله  بجالل اهلل  يليقان  ه  وبَصُ فَسْمع اهلل 
وأبصارها  املخلوقات  وأسامع  وَعَظَمته، 
صفات اهلل  بني  تشاُبه  فال  حاَلم؛  ُتناِسب 

وصفات املخلوقات.

أســامُء وِصفاُت اهلل توقيفيَّة؛ ال جمال للَعقل 
فيها.

فات  والصِّ األسامء  من  تعاىل  هلل  ُنثبُِت  فال 
نَّة عىل ثبوته؛  احلُسنى إل ما دلَّ الكتاب والسُّ
ه تعاىل  »ألنَّ العقَل ل ُيمِكنُه إدراُك ما َيْسَتِحقُّ
يف  الوقوف  فوجَب  فات؛  والصِّ األسامء  من 

ۇئ   ۇئ   )وئ   تعاىل:  لقوله  ؛  النصِّ عىل  ذلك 
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  
ی          ی  ی( ]اإلرساء: 36[، وقوله: )ڇ  ڇ    
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ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ     ڌ    ڌ    ڍ   ڍ  
ڳ   گ   گ        گ   گ     ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ       

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ( ]األعراف: 33[.

أو  نفَسه،  به  ُيَسمِّ  مل  بام  تعاىل  تسميَته  وألنَّ 
ى  َوْصَفه بام مل يِصف به نفَسه، أو إنكاَر ما سمَّ
تعاىل؛  ه  حقِّ يف  جنايٌة  نفَسه؛  به  وصَف  أو 
والقتصاُر  ذلك،  يف  األدب  ُسُلوُك  فوجَب 

عىل ما جاء به النَّّص«))).

من أسامء اهلل تعاىل الثابتة يف القرآن الكريم: اهلل، 
ــالم،  وس، السَّ حيم، امَلِلك، الُقدُّ محن، الرَّ الرَّ
 ، املتكبِّ العزيز، اجلبَّــار،  امُلَهْيِمن،  املؤِمــن، 
احلكيم،  العزيز،  ر،  املصــوِّ الباِرئ،  اخلالِق، 

القواعد الُمثَلى في صفات اهلل وأسمائه الُحْسَنى لبن عثيمين )ص3)).  (((
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ــكور، احلليم، القدير،  الغفور، التَّواب، الشَّ
الكريم، وغري ذلك.

ة:  ـــنَّة النبويَّ من أسامء اهلل تعاىل الثابتة يف السُّ
ــبُّوح، الشايف، الطَّيِّب،  فيق، السُّ اجلميل، الرَّ

ر، امُلْعطِي، وغري ذلك. م، املؤخِّ املقدِّ

ــمع،  من صفات اهلل تعاىل: احلياة، الِعْلم، السَّ
البص، الكالم، املغفرة، الُقْدَرة، املشيئة، الَوْجه، 
الَعينان، اليدان، الْستِواء عىل الَعْرش، املجيء 

للَفْصل بني عباِده يوَم القيامة، وغري ذلك.

؛ لقوله  أسامُء اهلل تعاىل غرُي حمصورٍة بعَدد معيَّ
 يف حديث ُدعاء تفريج المِّ واحلُْزن: 
ْيَت بِه  »... َأســأُلَك بُكلِّ اْســٍم ُهَو لَك، َسمَّ
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ْمَته َأحًدا  َنْفَســَك، َأو أنَزْلَته يف كِتابَِك، َأو َعلَّ
ِمن َخْلِقَك، َأو اْســتأَثْرَت بــِه يف ِعْلِم الَغْيِب 
َعــَل الُقرآَن َربيــَع َقْلبِي، وُنوَر  ِعنَدك؛ َأن َتْ
َصْدِري، وِجالَء ُحزين، وَذهاَب َهِّي ...«)))، 
وما استأثَر اهلل تعاىل به يف ِعْلم الغيب ل ُيمِكن 

ألحٍد حَصه ول اإلحاطَة به))).

قوُلــه  يف احلديــث: »إِنَّ هلل تِْســَعًة 
َوتِْســِعَي اْســاًم، ِماَئًة إاِل واِحًدا، َمْن َأْحصاها 
َدَخَل اجَلنَّة«)3) ال يُدلُّ عىل َحْص أسامء اهلل بذا 
العَدد، ونقَل النوويُّ اتفاَق العلامء عىل هذا))).

رواه اإلمام أحمد )8)3)(، وهو في صحيح الترغيب والترهيب.  (((
ابي )ص3)(، وشرح النووي على مسلم )7)/5(،  عاء للخطَّ ينظر: شأن الدُّ  (((

والقواعد الُمثَلى لبن عثيمين )ص))).
رواه البخاري )736)(، ومسلم )677)).  (3(

ينظر: شرح النووي على مسلم )5)/7).  (((
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بل معنى احلديث: أنَّ هذا العدد من شأنِه أنَّ 
َمن أحصاه دخل اجلنَّة، فاملراد: اإلخبار عن 
بَحْص  اإلخبار  ل  بإحصائها،  اجلنة  دخول 
»عندي  كقولك:  وهذا  العَدد،  هبذا  األسامء 
يمنَع  ل  فإنَّه  َدقة«،  للصَّ أعددُتا  ريال  مائُة 
ها  تُعدَّ مل  أخرى  ريالت  عندك  يكون  أن 

َدقة))). للصَّ

مل َيِصحَّ عن النبيِّ  تعيُي هذه األسامء 
التسعة والتسعي، واحلديث املرويُّ يف تعيينها 

ضعيٌف عند علامء احلديث))).

ابي )ص))(، وشرح النووي على مسلم )7)/5(،  عاء للخطَّ ينظر: شأن الدُّ  (((
والقواعد الُمثَلى لبن عثيمين )ص))).

ينظر: مجموع الفتاوى )379/6، )38(، وتفســير ابــن كثير )5/3)5(،   (((
وفتح الباري لبن حجر )))/5))).
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اختلَف العلامُء يف معنى )إحصاء أســامء اهلل 
تعــاىل( يف قولِــه  يف احلديث: »َمْن 

َأْحصاها َدَخَل اجَلنَّة«.

ن: واحلاصل من كالِمهم: أنَّ اإلحصاَء يتضمَّ

َحِفظها، ومعرفة معناها. فيحيط هبا لفًظا 	 
ومعنًى.

والعمل بُمقتضاها والتعبُّد هلل هبا، فإذا َعِلَم 	 
أنَّه األحد فال ُيِشك معه غرَيه، وإذا َعِلَم أنَّه 
زق من غريه،  اق فال يطُلب الرِّ زَّ  الرَّ
ض لَرمحته ويفعل  وإذا َعِلَم أنَّه الرحيم يتعرَّ
من الطاعات ما هو سبٌب لذه الرمحة، وإذا 

ض ملغفرته، وهكذا. َعِلَم أنَّه الغفور يتعرَّ

: )ڄ  	  وُدعاء اهلل هبا، كام قــال عزَّ وجلَّ
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ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( ]األعراف: 8٠)[، كأن 
يقول: »يا رمحُن اْرمَحني«، »يا غفوُر اغِفر 

«، وهكذا))). اُب ُتْب عيلَّ يل«، »يا توَّ

م، ومنه ما يكون  اإلحلاد يف أسامء اهلل تعاىل حمرَّ
ًكا، قال تعاىل: )ڄ  ڄ  ڄ   ُكفًرا أو رِشْ
چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ  

ڇ  ڇ  ڇ         ڍ( ]األعراف: 8٠)[.

ومعناه: الَمْيل هبا عامَّ جيب فيها، وهو أنواع))):

ـا دلَّت عليه 	  أن ُينِكر شــيًئا منهــا، أو ممَـّ
فات واألحكام، كــام فعل أهُل  مــن الصِّ

التعطيل.

ابي )ص6)(، وشرح النووي على مسلم )7)/5(،  عاء للخطَّ ينظر: شأن الدُّ  (((
والقول المفيد لبن عثيمين ))/58)، ))3).

ينظر: تفسير البغوي )3٠7/3(، والقواعد المثلى لبن عثيمين )ص6)).  (((
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ًة عىل صفاٍت ُتشابِه صفات 	  أن جيعَلها دالَّ
املخلوقني، كام فعل أهُل التشبيه.

ى اهلل تعاىل بام مل ُيَســمِّ به نفَسه، 	  أن ُيَســمَّ
كتســمية النَّصارى له: )األب(، وتسمية 

اه: )الِعلَّة الفاعلة). الفالسفة إيَّ

أن ُيشَتقَّ من أســامئه أسامء لألصنام، كام 	 
ى( من  فعل امُلِشكون يف اشــتقاق )الُعزَّ
)اإلله(  من  ت(  )الالَّ واشتقاق  )العزيز(، 
-عىل أحد القوَلني-، واشتقاق )َمناة( من 

وا هبا أصناَمهم. )امَلنَّان(، فسمَّ

َمَـبَّتِه، وتعظيِمه،  تعاىل تدعو إىل:  َمْعِرفة اهلل 
ِّ والعالنية، وُمراقَبتِه، واخلوِف  وَخشيتِه يف السِّ
ِل عليه،  منه، ورجاِئه، والفتقاِر إليه، والتوكُّ
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وتفويــِض كلِّ األمور إليه، والســتعانِة به، 
ضا  واإلنابِة إليه، وإخــالِص العمل له، والرِّ

بقضاِئه وقَدِره، وهذا هو َعنْي سعادة العبد.

وال ســبيَل إىل معرفة اهلل إالَّ بَمْعِرَفة أســامئه 
ه يف معانيها. احُلْسنى وصفاته الُعىَل، والتفقُّ

ن  اإليامُن بأسامء اهلل احُلْسنى وَمْعِرَفتها »يتضمَّ
بوبيَّة، وتوحيد  أنواَع التوحيد الثالثة: توحيد الرُّ

فات. األُلوهيَّة، وتوحيد األسامء والصِّ

وهذه األنواع هي ُروح اإليامن أصُله وغايُته، 
وصفاته  بأسامء اهلل  َمْعِرفًة  العبُد  ازداَد  فكلَّام 

ازداَد إيامُنه وقوَي يقينُه«))).

ف يسير. التوضيح والبيان لشجرة اإليمان للسعدي )ص )7(، بتصرُّ  (((
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قال اإلمام ابن القيِّم : »األسامُء احُلسنى 
ة؛  فاُت الُعىَل مقتضيٌة آلثارها من الُعُبوِديَّ والصِّ

ٌة: ٌة خاصَّ فلُِكلِّ صفٍة ُعُبوديَّ

ِّ والنَّْفع،  بِّ تعاىل بالضَّ د الرَّ فِعْلُم الَعْبِد بتفرُّ
واإلحياء  زق،  والرِّ واخللق،  واملنع،  والعطاء 
ِل عليه باطنًا،  َة التوكُّ واإلماتة؛ ُيثِمُر له ُعُبوديَّ

ل وثمراته ظاهًرا. ولوازَم التوكُّ

ُيثِمُر له  ه وِعْلِمه؛  وِعْلُمه بَسْمِعه تعاىل وَبَصِ
ِحفَظ لسانِه وجواِرِحه عن كلِّ ما ل ُيْرِض اهلل، 
ُيِبُّه اهلل  بام  األعضاء  هذه  تعلَُّق  جيعَل  وأن 
وُيثِمُر  باطنًا،  احلياء  ذلك  له  فُيثِمُر  ويرضاه، 
مات والقبائح...«))). له احلياُء اْجتِناَب امُلَحرَّ

ِمفتاح دار السعادة ))/9٠(، باختصار.  (((
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نا نؤمن  من الِعْلم بأسامء اهلل تعاىل وصفاته: أنَّ
بأنَّ اهلل تعــاىل »مع َخْلِقــه بِعْلِمه، وهو عىل 
َعْرِشه بذاته، َيْعَلم أحواَلم، وَيْسَمع أقواَلم، 
ويرى أفعاَلم، وُيَدبِّر أموَرهم، َيْرُزق الفقري، 
وجَيُْب الكســري، ُيؤيت امُلْلك َمن يشاء، وَينِْزع 
امُللك ممَّن يشــاء، وُيِعزُّ َمن يشاء، وُيِذلُّ َمن 
يشاء، بيِده اخلري وهو عىل كلِّ يشء قدير«))).

من الِعْلم بأســامء اهلل تعــاىل وصفاته: الِعْلم 
بأنَّ اهلل تعاىل حيٌّ قيُّوم.

يزال  ول  يزل  مل  الكاملة،  احلياة  ذو   : واحلَيُّ
حيًّا، مل يسبِق حياَته موٌت، ول َيْلَحُقها موٌت، 

. ل واآلِخر فهو األوَّ

ـنَّة والجماعة لبن عثيمين )ص9(، بزيادة يسيرة. عقيدة أهل السُّ  (((
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٣٠ فائدة في أسماء وصفات اهلل تعالى

أحد،  إىل  يتاج  فال  بذاته،  القاِئم  والَقيُّوُم: 
أحٍد،  كلُّ  إليه  فيحتاج  غريه،  عىل  والقاِئم 
 ، الساموات واألرض وَمن فيهنَّ بأمور  يقوم 

وهو القائم عىل كلِّ يشء.

الِعْلم بأســامء اهلل تعاىل وصفاته: اعتقاُد  من 
أنَّ اهلل تعــاىل ســميٌع بصــرٌي، َيْســَمع مجيَع 
األصوات، الظاهرَة والباطنَة، اخلفيََّة واجلليََّة، 
ـن احلاجات،  باختــالف اللُّغــات، عىل تفنُـّ
ُّ عنده عالنية،  فالَغيب عنَده شــهادة، والسِّ

والبعيد ِعنَده قريب.

قال تعاىل: )ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ( 
]طه: 7[، وقال: )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  

 : ڎ      ڎ  ڈ  ڈ( ]الزخرف: 8٠[، وقال
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٣٠ فائدة في أسماء وصفات اهلل تعالى

)ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې   ې( ]التوبة: 78[، وقال : )ۇئ  ۆئ          

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ        
جب(  يئ   ىئ   مئ      جئحئ   ی   ی    ی   ی  

]هود: 5[.

من الِعْلم بأسامء اهلل تعاىل وصفاته: الِعْلم بأنَّه 
ِزُل  ــُم األرزاق، وجُيْ  هو الذي »ُيَقسِّ
العطايا، وَيُمنُّ بَفْضِله عىل َمن يشاء ِمن عباده 
بيمينــه، وباليد األخرى املِيزاُن َيِْفُض به َمن 
يشاء وَيْرَفُع به َمن يشاء َعْدًل منه وِحْكمًة، ل 

إله إلَّ هو العزيز احلكيم.

وَمن  واألرض  السموات  بأمِر  القيُّوم  هو 
حاجٌب  ول  فُيستأَذن،  اٌب  بوَّ له  ليس   ، فيهنَّ

20 
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٣٠ فائدة في أسماء وصفات اهلل تعالى

ظهرٌي  ول  فيؤَتى،  وزيٌر  ول  عليه،  فيدُخل 
فُيستعان به، ول ويلٌّ ِمن دونه فُيْشَفع به إليه، 
فه حوائَج عباده، ول ُمعنَي  ول نائٌب عنه فُيَعرِّ
  له فُيعاِونه عىل قضاِئها، بل قد أحاَط

هبا ِعْلاًم، وَوِسَعها ُقْدَرًة ورمحًة.

وَكَرًما،  ُجوًدا  إل  احلاجات  كثرُة  تزيُده  فال 
ُتْغِلُطه  ول  شأن،  عن  شأٌن  منها  َيْشَغُله  ول 
ين  الُمِلحِّ بإحلاح  م  يتبَّ ول  املسائل،  كثرُة 

! )ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              
ۆئ( ]يس: )8[«))).

من الِعْلم بأسامء اهلل تعاىل وصفاته: اعتقاُد أنَّ 
مجيع املخلوقات داخلٌة حتت َقْهِر اهلل وُسْلطانه؛ 

ف يسير. طريق الهجرَتين لبن القيِّم )ص٠7)(، باختصار وتصرُّ  (((
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٣٠ فائدة في أسماء وصفات اهلل تعالى

بنواصيها، قــاِدٌر عليها،   آخــٌذ  فهو 
ف فيها كيف يشاء ويكم فيها بام يريد:  يتصَّ

)ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ( ]هود: 56[.

قاب،  الرِّ له  خضَعت  »الذي    فهو 
وقهَر  الوجوه،  له  اجلبابرة، وعنَت  له  وذلَّت 
وتواَضَعت  اخلالئق،  له  ودانت  يشء،  كلَّ 
ه  وُعُلوِّ وَعَظَمتِه  وكبياِئه  جاللِه  لَعَظَمِة 
بني  وتضاءَلت  واستكاَنت  األشياء،  وُقْدَرته 

يَديه وحتَت ُحْكِمه وَقْهِره«))).

مــن الِعْلم بأســامء اهلل تعاىل وصفاتــه: اعتقاُد 
أنَّ اخلَْلــَق خلُق اهلل، واألمَر أمــُره، واخلرَي كلَّه 
بيد اهلل، ل مانَع لِـام أعطى، ول ُمْعطَِي لِـام منع، 

تفسير ابن كثير )3/)))).  (((
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٣٠ فائدة في أسماء وصفات اهلل تعالى

ول قابَِض لِـام َبَسَط، َول باِسَط لِـام َقَبَض، َول 
هاِدَي لِـَمن َأْضلَّ ، َول ُمِضلَّ ملَِْن َهَدى.

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ      ٴۇ   ۈ   )ۈ   تعاىل:  قال 
ەئ   ائەئ   ائ   ى      ى   ې   ې   ې   ۉې    ۉ  

وئ          وئ( ]فاطر: )[.
ۆئ   ۆئ      ۇئ   ۇئ   )وئ    : وقال 
ی        ی   ی   ىئ      ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ        ۈئ   ۈئ  
مب   خب   جبحب   يئ   ىئ      مئ   حئ   جئ   ی    

ىب( ]األنعام: 7)-8)[.

ک   ک   ک   ک   ڑ         )ڑ   وقال: 
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گگ  
 : ]األنعام: 39[، وقال عزَّ وجلَّ ڱ  ڱ( 

ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   )ڦ  
چ  چ  چ  چ( ]النساء: 88[.
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٣٠ فائدة في أسماء وصفات اهلل تعالى

]غافر: ))[،  ڻ(  ں    ں    )ڱ   وقال: 
ىئ(  ىئ   ېئ   ېئ   )ېئ   تعاىل:  وقال 
]الرعد: ))[، وقال: )ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ( ]املائدة: )[، 

وقال : )ېئ  ېئ  ىئ( ]هود: ٠7)[.

عاء، بتقديِم احَلْمِد  ــل إىل اهلل تعاىل يف الدُّ التوسُّ
ل  والثناِء عليه ومتجيِده بأسامئه وصفاته، والتوسُّ
عاء. ته وتوحيِده؛ ال يكاد ُيَردُّ معه الدُّ إليه بعبوديَّ
ل  ولذا مَجَعت الفاحتُة الوسيَلَتنْي، ومها: التوسُّ

باحلَْمِد والثناِء عليه ومتجيِده )پ  پ  پ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ( 

]الفاحتة: )-)[.

ته وتوحيده: )ٿ  ٿ   ل إليه بعبوديَّ والتوسُّ
ٿ  ٿ( ]الفاحتة: 5[.

ثم جاء سؤاُل أهمِّ املطالب، وهو: الداية بعد 
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٣٠ فائدة في أسماء وصفات اهلل تعالى

الوسيَلَتني: )ٹ   ٹ  ٹ( ]الفاحتة: 6[؛ 
فالداعي به حقيٌق باإلجابة))).

معنى اســِم )اهلل(: املألوه املعبــود، ل معبوَد 
بحــقِّ إل هو ، وهو الســم اجلامع 

فات الُعىل. جلميع األسامء احلسنى والصِّ

ل( فليــس قبَله يشٌء،  اهلل  هــو )األوَّ
وهو )اآلِخر( فليس بعَده يشٌء.

ل( يدلُّ عىل: أنَّ كلَّ ما سواه حادٌث  »فـ )األوَّ
كائٌن بعد أن مل يكن، وُيوِجب للعبد أن َيْلَحظ 
إذ  ة؛  ُدنيويَّ أو  دينيَّة  نِْعَمة  كلِّ  يف  ربِّه  َفْضَل 

َبب واملسبَّب منه تعاىل. السَّ

ينظر: مدارج السالكين لبن القيِّم ))/7)).  (((
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٣٠ فائدة في أسماء وصفات اهلل تعالى

َمد  والصَّ الغاية،  هو  أنَّه  عىل:  يدلُّ  و)اآلِخر( 
ها  ِ بتألُّ املخلوقات  )َتْقِصُده(  إليه  َتْصُمُد  الذي 
وتعبُِّدها، وَرغَبتِها وَرهَبتِها، ومجيِع مطالبها«))).

اهلل  هــو )الظاِهر( فليس فوَقه يشٌء، 
وهو )الباطِن( فليس ُدوَنه يشٌء.

صفاته،  َعَظَمة  عىل  يدلُّ  »فـ)الظاهر( 
واْضِمحالل كلِّ يشء عند َعَظَمتِه من ذواٍت 

. ه وصفاٍت، ويدلُّ عىل ُعلوِّ

اِئر  السَّ عىل  اطِّالعه  عىل:  يدلُّ  و)الباطن( 
والضامِئر، واخلبايا واخلفايا ودقائق األشياء، 

ه«))). كام يدلُّ عىل كامل ُقْربِه وُدُنوِّ

الحقُّ الواِضح الُمبين في شرح توحيد األنبياء للسعدي )ص5)).  (((
ف يسير. الحقُّ الواِضح الُمبين للسعدي )ص5)(، بتصرُّ  (((
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٣٠ فائدة في أسماء وصفات اهلل تعالى

ال ُمنافاَة بي اســم اهلل )الظاهر( و)الباطن(؛ 
ٿ(  ٿ         )ٺ   تعــاىل  ألنَّ اهلل 
ه،  ]الشورى: ))[ يف كلِّ النُُّعوت؛ فهو العيلُّ يف ُدُنوِّ

. ه القريُب يف ُعُلوِّ

َمد(: »الــذي َتْصُمد  معنــى اســم اهلل )الصَّ
إليــه ]أي: َتْقِصــُده[ مجيــُع املخلوقات، يف 
لِّ  مجيع حاجاتا وأحوالــا ورضوراتا، بالذُّ

واحلاجة والفتقار، ويفَزع إليه العامَل بأرسه.

وهو الذي َكُمَل يف ِعْلمه، وِحْكَمته، وِحلمه، 
وُقْدَرته، وَعَظَمتِه، وَرمْحَته، وسائر أوصافه.

الذي  وهو  الصفات،  كاِمل  هو:  َمد  فالصَّ
َتْقِصُده املخلوقات يف كلِّ احلاجات«))).

ف. الحقُّ الواِضح الُمبين للسعدي )ص75(، بتصرُّ  (((
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٣٠ فائدة في أسماء وصفات اهلل تعالى

»أي:  الم(:  و)السَّ وس(  )الُقدُّ اسم اهلل  معنى 
ه عن صفات النَّْقص كلِّها، وأن  امُلَعظَّم امُلـنَـزَّ

ُيامثَِله أحٌد من اخلَْلق.

أن  ه عن  واملتنزِّ العيوب،  ه عن مجيع  املتنزِّ فهو 
ُيقاِرَبه أو ُيامثَِله أحٌد يف يشء من الكامل: )ٺ  
ٺ   ٺ   )ٺ   ]الشورر: ))[،  ٿ(  ٿ        

ٺ  ٿ( ]اإلخالص: )[، )ڀ  ڀ   ڀ    ڀ( 

]مريم: 65[، )ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]البقرة: ))[.

َنْقٍص  كلَّ  ينفياِن  الم(  كـ)السَّ وس(  فـ)الُقدُّ
امُلطَلق  الكامل  نان  ويتضمَّ الوجوه،  مجيع  من 
من مجيع الوجوه؛ ألنَّ النقص إذا انتفى ثبَت 

الكامُل كلُّه«))).

تفسير السعدي )ص6)9).  (((
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٣٠ فائدة في أسماء وصفات اهلل تعالى

ار: »الذي  ، الَغُفوُر، الَغفَّ اهلل  هو الَعُفوُّ
مل يَزل ول يزاُل بالعفــِو معروًفا، وبالُغفراِن 

فِح عن عباِده موصوًفا. والصَّ

هو  كام  وَمْغِفَرته،  َعفِوه  إىل  ُمضطرٌّ  أحٍد  كلُّ 
ُمضطرٌّ إىل رمحته وكَرِمه.

بأسباهبا؛  أتى  مَلن  والعفو  باملغفرة  وعَد  وقد 
قال تعاىل: )گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ( ]طه: )8[« ))).

َمنا ما ينفُعنا، وأن ينفَعنا  نسأل اهلل تعاىل أن ُيَعلِّ
َهنا يف أسامئه وصفاته ويف  بام علَّمنا، وأن ُيَفقِّ

َقنا ملا يبُّه ويرضاه دينِنا، وأن ُيَوفِّ

واحلمد هلل ربِّ العاملني.

تفسير السعدي )ص6)9).  (((
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