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األسامء الحسنى  

والتعرف على الرب األعلى
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إن أجل ما ينبغي أن يؤسس عليه فضل التذكير وأرقى ما يبنى عليه 
فن التنوير في باب التعليم والتبصير، في زمن هذا الحجر الصحي 
أسمائه  إحصاء  خالل  من  تعالى  بالله  التعريف  القصير،  المؤقت 
الحسنى وتبيين معاني صفاته العال،  الذي جعله القرآن أُوَلى مقاصد 
البعثة النبوية، وأَْولى أولويات الدعوة المحمدية؛ ألنه يبين بحقه عن 
حقيقة الله وجالله وكماله، ويكشف عن تفرد  الله في جماله وبهائه، 

ويسفر عن اختصاصه بحكمه ونفاذ مشيئته في خلقه.. 

وقد دعا اهلل سبحانه اخللق إىل دعائه هبا واإللظاظ برتديدها، والتقرب 
بإحصاء مداليلها، توسال بفقهها، وتذرعا بصدق تنزيلها، لبلوغ املقصود 
رس  يتحقق  هبا  التي  وتعظيمه،  متجديه  من  الغاية  وإدراك  توحيده،  من 

االستخالف، وبسببه يقع التعبد الراشد بال مترد وال اعتساف.  

وقد أمر اهلل عز وجل خلقه للتعرف عىل هذه السامت، وندهبم إىل فقه 
�له  ما حتمله من نعوت وصفات يف قوله سبحانه يف البينات املحكامت: ﴿ول�
كانوا  ما  سيجزون  أسمائه  في  يلحدون  الذين  وذروا  بها  فادعوه  الحسنى  الاسماء 

�له  يعملون﴾ ]األعراف: 180[. وقوله يف الباقيات الصاحلات: ﴿قل ادعوا ال�

أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 

�له الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في  بها وابتغ بين ذلك سبيلا،  وقل الحمد ل�

الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا﴾ ]اإلرساء: 110 ـ 111[. وقول 

النبي صىل اهلل عليه وسلم تنصيصا عىل ما فيها من مبرشات: »إن هلل تسعة 
وتسعني اسام مائة إال واحدا، من أحصاها دخل اجلنة«)1).

»ويأيت اإلحصاء ىف اللغة عىل وجهني: أحدمها بمعنى: اإلحاطة بعلم 
]اجلن:  عَدَدًا﴾  شَْىءٍ  ُكل�َ  تعاىل: ﴿وََأْحَصى  قوله  ومنه  الشىء وقدره،  عدد 

1 -   البخاري برقم 2736 ومسلم برقم 2677
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ُتحُْصوهُ﴾  ن  َ� ل َأن  ﴿عَلِمَ  تعاىل:  كقوله  له،  اإلطاقة  بمعنى:  والثانى:   ..  ]28
]املزمل: 20[ ، أى لن تطيقوه. وقال النبى صىل اهلل عليه وسلم: »استقيموا 
ولن حتصوا« أى: لن تطيقوا العمل بكل ما هلل عليكم… وقد جيوز أن يكون 
ا وعلاماً بام يمكن علمه من معانيها املستفاد  ا وحفظاً املعنى: من أحصاها عدداً
منها علم الصفات التى تفيدها؛ وفيه وجه آخر حيتمل أن يكون اإلحصاء 

املراد ىف هذا احلديث واهلل أعلم العمل باألسامء والتعبد ملن سمى هبا...

ووجه ذلك أن ما كان من أسامء اهلل تعاىل مما جيب عىل املؤمن االقتداء 
والعفو  والكريم  كالرحيم  فيه  تعاىل  باهلل 
فإن  وشبهها،  والتواب  والشكور  والغفور 
حالها  عبده  عىل  يرى  أن  حيب  تعاىل  اهلل 
ويرىض له معناها، واالقتداء به تعاىل فيها. 
فهذا العمل هبذا النوع من األسامء وما كان 
منها مما ال يليق بالعبد معانيها كاهلل واألحد 
واملتكرب  واملتعال  واجلبار  والقدوس 
فإنه  وشبهها،  والقوى  والعزيز  والعظيم 
هلا  والتذلل  هبا  اإلقرار  العبد  عىل  جيب 
الوعيد  بمعنى  كان  وما  منها،  واإلشفاق 
انتقام ورسيع  كشديد العقاب، وعزيز ذى 
العبد  عىل  جيب  فإنه  وشبهها،  احلساب 

الوقوف عند أمره واجتناب هنيه)1). 

إن استشعار خشية اهلل واستذكار جزائه، واخلوف من مقامه وشديد 

1 -   انظر شرح ابن بطال 419/10

ما كان من أمساء اهلل 
تعاىل مما جيب على 
املؤمن االقتداء باهلل 
تعاىل فيه... فإن 
اهلل تعاىل حيب أن 
يرى على عبده حالها 
ويرضى له معناها، 
واالقتداء به تعاىل 
فيها
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وجه  عقابه  وأليم  غضبه  من  والرهبة  وعيده، 
من وجوه إحصاء األسامء، وشكل من أشكال 
أن  عىل  والدليل  اجلزاء«...   حلسن  التعرض 
هو  إنام  الرشيعة  ىف  واحلفظ  اإلحصاء  حقيقة 
قوله  بأخالقها،  والتخلق  بمضموهنا،  العمل 
اخلوارج:  وصف  ىف  وسلم  عليه  اهلل  صىل 
يمرقون  حناجرهم،  جياوز  ال  القرآن  »يقرءون 
أن  فبني  الرمية«.  من  السهم  مروق  الدين  من 
إىل  قراءته  ترفع  مل  به  يعمل  ومل  القرآن  قرأ  من 
اهلل، وال جازت حنجرته، فلم يكتب له أجرها 
يَْصعَدُ  ﴿ِإلَيْهِ  تعاىل:  قال  كام  ثواهبا  من  وخاب 
اِلحُ يَرْفَعُهُ﴾ ]فاطر: 10[ ،  �ُِب وَالْعَمَُل الص�َ ي الَْكلِمُ الط�َ

يعنى أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إىل 
عمر  به  كتب  ما  ا  أيضاً هذا  تعاىل..ويوضح  اهلل 
عندى  أموركم  أهم  إن  عامله:  إىل  اخلطاب  بن 
الصالة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. 
ومل يرد عمر بحفظها إال املبالغة ىف إتقان العمل 
هبا من إمتام ركوعها وسجودها وإكامل حدودها 

ال حفظ أحكامها وتضييع العمل هبا)1)«.

لذلك وجب فقه إحصائها، واالعتياد عىل 
اإللظاظ هبا، والتوق إىل استمراء الذكر بَِجْرِس 

1 -   انظر شرح ابن بطال 419/10

إن استشعار 
خشية اهلل 
واستذكار 
جزائه، واخلوف 
من مقامه 
وشديد وعيده، 
والرهبة من 
غضبه وأليم 
عقابه وجه من 
وجوه إحصاء 
األمساء
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كلها  ترجع  التزكية  ومقامات  عليها،   تنبني  اإليامن  ُشعب  ألن  ألفاظها؛ 
القبول،  الظاهر رشائط  إذ ال يصح أي تقرب مأمول،  وإن مجع يف  إليها، 
إذا مل يتجرد فيه التوحيد، وَيْسُلب ما يليق به عن العبيد، مهام ظهرت عىل 

أيدهيم من قدرات، أو ُفتنوا به من رضوب االبتكارات واالخرتاعات.

وحسبك معرفة بعظم قدر اهلل تعاىل يف ذاته، وكامله  يف جالله وصفاته، 
أمهاهتا،  خلاصة  اجلامعة  احلرش  سورة  آيات  ترصفاته،  يف  ِفعاله  وقداسة 
ساقها  التي  وكامالهتا،  الذات  قداسة  عىل  الناصة  النضري)1)  سورة  ونظام 
اهلل مساق العالمات البينات  الفارقة، التي تباين مقاالت املتفرقني العائقة، 
الذين جهلوا قدر جالل خالقهم، وصدفوا عن معرفة حق بارئهم، فقنعوا 
السيئات،  شنيع  من  هلم  زين  ما  ورضوا  والعادات،  األعراف  بجهاالت 
تعاىل، مدعني  ين هبا رهبم  السادات، وحمادِّ آثار رؤوسهم من  فيها  مقتفني 
األودية  الالحبة، وسلكوا مسلك  احلق  يتسامى، فرتكوا طرائق  عنه  ما  له 
اخلائبة، متبعني ـ عن غي ـ  فهومهم اخلاطئة،مسرتوحني لظنوهنم الكاذبة 

التي ال تغني من احلق اجليل شيئا.

وقد ساق اهلل تعاىل يف كتابه ما فند به ما قيل يف ذاته وصفاته، وما ادعي 
ات صفاته: ﴿لو أنزلنا هذا القرآن  يف أفعاله وحمكم أحكامه يف قوله اجلامع أُلمَّ
�له وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم   على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية ال�

�له  �له الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو ال� يتفكرون، هو ال�

الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان 

�له الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في  �له عما يشركون، هو ال� ال�

السماوات والارض وهو العزيز الحكيم﴾ ]احلرش 21 ـ 24[.

1 -   "النضير" اسم من اأسماء سورة الحشر. انظر مصاعد النظر في ال�إشراف على مقاصد السور 71/3
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دل  ما  خالل  من  تعاىل  اهلل  عىل  التعرف  إن 
ما  طريق  عن  إليه  والعروج  أسامئه،  من  عليه 
العبادة  بصحة  التحقق   مفتاح  صفاته،  من  عدد 
املرشقة، املؤسسة عىل  الطاعة املطلقة، متثال لكل 
فروض اإلسالم، وحتققا باملكارم العظام، برشط 
التوايص باحلق والتوايص بالصرب اللذين جعلهام 
اإليامن، وموردا الزما  تثبيت  أساسا يف  تعاىل  اهلل 
الصالح  العمل  عىل  واملداومة   ، األحكام  لتنفيذ 

املحقق لواجب االستخالف يف األرض. 

ُيْبَلُغ  االبتعاث   املقصود من  التخلق  ومنهج 
ما  ومتثل  بمعانيها،  الصادق   التحقق  خالل  من 

يناسب الطاقة من فقه مبانيها. 

وقد نص عىل ذلك اإلمام أبو حامد الغزايل 
يف قوله: »ينبغي أن يكون حظ العاقل منها ـ أي 
أسامء اهلل احلسنى ـ السعي يف اكتساب املمكن من 
تلك الصفات والتخلق هبا، والتحيل بمحاسنها، 

وبه يصري العبد ربانيا أي قريبا من الرب تعاىل، وبه يصري رفيقا للمأل األعىل 
من املالئكة فإهنم عىل بساط القرب«)1).

وفرس  اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رمحه اهلل يف كتابه 
واالقتداء  اهلل،  بصفات  ّق[  ]التََّخلُّ اخُلُلِق،  أصل  أن  عىل  املوافقات  الفريد 
الفرعية،  والفوائد  األصلية،  القواعد  من  أنواع  عىل  ويشتمل  بأفعاله، 

سنى ص: 46. 1 - المقصد ال�أ

إن التعرف على 
اهلل تعاىل من 
خالل ما دل عليه 
من أمسائه، 
والعروج إليه عن 
طريق ما عدد من 
صفاته، مفتاح 
التحقق  بصحة 
العبادة املشرقة، 
املؤسسة على  
الطاعة املطلقة
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واملحاسن األدبية، ... فمن ذلك عدم املؤاخذة 
تعاىل عن  اإلنذار، ودل عىل ذلك إخباره  قبل 
نفسه بقوله: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ 
]اإلرساء: 15[. فجرت عادته ىف خلقه أنه ال 

يؤاخذ باملخالفة إال بعد إرسال الرسل ..

ما  عىل  احلجة  إقامة  ىف  اإلبالغ  ومنها 
خاطب به اخللق، فإنه تعاىل أنزل القرآن برهانا 
يدي  عىل  وزاد  فيه،  ما  صحة  عىل  نفسه  يف 
رسوله عليه الصالة والسالم من املعجزات ما 
أول  من  األخذ  ترك  ومنها  الكفاية.  بعضه  يف 
املعاندين  تعجيل  عن  واحللم  بالذنب،  مرة 
واجلحود  اإلباية  عىل  متادهيم  مع  بالعذاب، 
بعد وضوح الربهان وإن استعجلوا به. ومنها 
املواطن  يف  ونحوها  بالكناية  العبارة  حتسني 
التى حيتاج فيها إىل ذكر ما يستحى من ذكره ىف 

عادتنا، كقوله تعاىل: ﴿أو لامستم النساء﴾ ]النساء: 43[..

ومنها التأين ىف األمور، واجلري عىل جمرى التثبت واألخذ باالحتياط، وهو 
املعهود يف حقنا، فلقد أنزل القرآن عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نجوما 
وهو يف عرشين سنة، حتى قال الكفار: ﴿لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة﴾ 
]الفرقان: 32[.  فقال اهلل: ﴿كذلك لنثبت به فؤادك﴾ ]الفرقان: 32[.  وقال: 
يلا﴾ ]اإلرساء: 106[..)1). ﴿وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنز

1 -  الموافقات 377/3

نص الشاطيب 
رمحه اهلل يف 
املوافقات على 
أن أصل اخُلُلِق، 
]التََّخلُّّق[ بصفات 
اهلل، واالقتداء 
بأفعاله، ويشتمل 
على أنواع من 
القواعد األصلية، 
والفوائد الفرعية، 
واحملاسن 
األدبية...
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وهبذا التعرف العلمي والعميل حلقيقة أسامء اهلل، تظهر حقيقة العبادة 
التي ألزم اهلل هبا املكلفني، وتظهر ثامر الطاعة التي متيز الناس يوم الدين،  
يف قول رب العاملني: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبللكم 
لعللكم تتقون﴾ ]البقرة: 21[. ويتحقق رشط قبوهلا، بابتغاء وجه اهلل تعاىل هبا، 

وموافقة النبي صىل اهلل عليه وسلم يف رشوطها، ومراعاة أوقاهتا وكيفياهتا، 
كاإلرشاك  األعامل  مساوئ  من  مفاسدها  وترك  عليها،  املداومة  مع 
وترك  والظلم  كالكرب  الذنوب  كبائر  عىل  اإلرصار  أو  والرياء،  واالرتشاء 
االستحياء، املؤثرة عىل القبول وبلوغ الرضوان، واملؤخرة عن إدراك  كرامة 

الغفران، املؤمنة مما خيزي من اهلوان  ورش األحزان. 

واحلمد هلل رب العاملني

وكتبه تذكرة  ألحبائه من أبناء أمته عىل اختالف اختياراهتم وانتامءاهتم 
وتباين اجلزئيات من اجتهاداهتم. 

 الدكتور إدريس ابن الضاوية
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