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 ٢ 

  م الخالقالتوقيف ال يمنع االشتقاق في أسماء العظي

احلمد هللا كام أمر، والصالة والسالم عىل خري البـرش حممـد رسـول اهللا  
 .صىل اهللا عليه وسلم وعىل آله وصحبه وذريته ومن سار عىل األثر

 ... أما بعد
 وادعـوا منـع االشـتقاق  يف ،قد خرج أقوام ينتسبون إىل أهل الـسنة ❁

 .شتقاق وادعوا أن التوقيف يمنع اال،أسامء العظيم اخلالق
 ونثبـت أن ،ًـ فكان لزاما أن نحقق مذهب أهـل الـسنة يف هـذه املـسألة

 .االشتقاق ال ينايف التوقيف
 ، وهـو حـسبنا ونعـم الوكيـل، وهو مـن وراء القـصد،ـ واهللا املستعان

 :فنقول

  األسماء والصفات توقيفية

  : معنى التوقيف-١
  .ـ التوقيف هو الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة

ُ فأهل السنة واجلامعة يثبتون من األسامء احلسنى ما أثبتـه اهللا لنفـسه يف ـ
فـال مجـال     ، ال يتجـاوزون فيهـا التوقيـف،> أو أثبته له رسـوله ،كتابه

 واألمور الغيبية ال تؤخذ إال مـن ،األمور الغيبيـة   ألهنا من ؛للعقل فيها 
 وال ،بتـه الـرشع فال جيوز إثبات يشء من األسامء إال ما أث،ُالكتاب والسنة

ً وال نبتدع أو نخـرتع أسـامء ،ال نتعدى ذلك   و،جيوز نفي ما أثبته الرشع
 .>ُليست يف كتاب اهللا أو سنة رسول اهللا 

 ما ورد من الصفات فـي الكتـاب والـسنة         :ونقول في الصفات   ❁
 نفيناه مع > أو نفاه عنه رسوله ، وما نفاه اهللا عن نفسه     ،أثبتناه

  .إثبات كمال ضده
 وفهـم الـصحابة   ،الكتاب والسنة عىل ما جاء يف الوقوفب ـ فيج

 اهللا بغري ذلـك جنايـة يف حـق  ألن تسمية؛لهما وما أجمعت عليه األمة    



 ٣ 

﴾ l k j i h g f  ﴿: قال اهللا تعـاىل،، وقول عليه بغري علماهللا
 ]٣٣ :األعراف[

    : قواعد التوقيف-٢
لـواردة يف نـصوص  إثبات ما أثبته اهللا لنفسه من األسـامء احلـسنى ا-١

 .ُالقرآن والسنة الصحيحة
 .> ما سمى به نفسه يف كتابه أو عىل لسان رسوله أل أال ننفي عن اهللا -٢
 أو عىل لـسان رسـوله ،بام مل يسم به نفسه يف كتابه أل أال نسمي اهللا -٣

 .>حممد 
خـاص   فـإن هـذا ،ومـا نفـاه نفينـاه      : وال يقال يف أسـامء اهللا تعـاىل❁

 وقـد نفاهـا عـن ،ُات النقص تنفـى عـن اهللا سـبحانه ألن صف؛بالصفات
 وهو كامل احلياة ،إلثبات ضدها من الكمـال     ،ِّ مثل السنة والنوم،نفسه

 ال نثبـت إال : وإنام يقـال، أما األسامء فال يذكر فيها هذا الرشط،والقيومية
 ألن اهللا سـبحانه وتعـاىل مل يـذكر ؛ وال ننفي ما أثبته الرشع،ما أثبته الرشع

 .ء نفاها عن نفسه كام يف الصفاتأسام
  : دليل األخذ بالقرآن والسنة واإلجماع-٣

 :ودليل األخذ بالقرآن ❁
 ﴾p q r s t u v w﴿ :قولــه تعــاىل

 ] ١٥٥: األنعام[
 :ودليل األخذ بالسنة ❁

 ] ٧ :احلرش[﴾ p q r s t  u   v w﴿ :ـ قوله تعاىل
 تـدل علـى   وكل آية تأمر باإليمان بمـا جـاء فـي القـرآن فهـي           ـ 

 ألنه مما جاء يف القرآن األمر باتبـاع ؛وجوب اإليمان بما جاء في السنة     
 D E  F ﴿: قـال اهللا تعـاىل، والرد إليه عند التنازع،>النبي 

G H   ﴾]١٥٧ :األعراف [ 
 ألنـه ممـا جـاء يف ؛ُتباع القرآن فهي تـأمر باتبـاع الـسنةاـ فكل آية تأمر ب

 ٤ 

 وأوامـره ،ا يشمل ما جـاء يف أسـامئه تعـاىل وهذ،ُالقرآن األمر باتباع السنة
 يف الـسنة فهـو ممـا جـاء األمـر يف > وما أخرب عنـه رسـول اهللا ،ونواهيه

   .القرآن باتباعه
 ¶   µ ́ ³ ² ±     ° ̄  ® ¬﴿ :ـ قال اهللا تعاىل

 ̧¹     º » ¼ ½  ¾ ¿ À ﴾] ٦٥ :النساء[ 
 Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù Ú Û              Ü Ý ﴿:قال اهللا تعاىل

Þ ß  ﴾]٥٩ :النساء[ 
 . والرد إىل سنته بعد وفاته،يكون بطاعته يف حياته> ـ والرد إليه 

 :دليل األخذ باإلجماع ❁
  A B C D E F G H @ ?  <﴿:قـــول اهللا تعـــاىل

I J K L M N PO Q  R  ﴾]١١٥ :النساء  [ 
ًسـببا ) الـذي هـو إمجـاعهم (،تبـاع غـري سـبيل املـؤمننياـ فجعـل اهللا 

 .تحقاق العذابالس
 f g h  i j k  l m     n o  ﴿:ـ قال تعاىل

qp r s t   ﴾]١٠٤ :آل عمران   [ 
 5     4 3 2 1 0 / . ﴿:ـ قال تعاىل

 ]   ١١٠آل عمران [﴾  9 8  7 6
 واخلرييــة معناهــا ،الخيريــة لمجمــوع المــسلمينفأثبــت اهللا تعــاىل 

ــاه ،العدالــة فكــل أمــر  ، فــيام اجتمعــوا عليــهالعــصمة والفــالح معن
 .اجتمع عليه المسلمون فهو صحيح معصوم

ـاللة «:>قال رسول اهللا  َ ٍسألت اهللاََّ عز وجل أن ال جيمع أمتـي عـىل ض َِ َ َّ َْ َ َ ْ َ َ ََّ َ َُ ََ َ ْ َّ ُ َ
َفأعطانيها ِ َ ْ َ  وصححه لغريه ٢١٧١ والطرباين يف الكبري ٦/١٣٩٦ رواه أمحد :صحيح [».َ

 ] ٤٥/٢٠٠الشيخ شعيب يف حتقيق املسند 
  . لن تجتمع إال على صوابفاألمة

 :ي األسماء الحسنى كانت معروفة في عهد الصحابة -٤
ــا رســول اهللا ❁ ــد عينه ــسنى ق ــامء احل ــرآن  > األس ــاء يف الق ــام ج ك

فـال   ، ألهنا من أهم األمور التي توصـل إىل اجلنـة،واألحاديث الصحيحة



 ٥ 

عـن أمـر     >يتصور أن يفوت على الـصحابة أن يـسألوا رسـول اهللا      
 .هذاعظيم ك

 ،ً وال حيل ألحد أن يشتق هللا تعاىل اسام مل يسم به نفـسه:قال ابن حزم ❁
 : وقـال تعـاىل،]٥ :الشمس[﴾   2 1 0 ﴿:وبرهان ذلك أنه تعاىل قال

﴿g h   ﴾]وقـال تعـاىل،]١٦ :الطـارق : ﴿+ , .- / 

 ، وال الكيـاد، فال حيل ألحد أن يسميه البناء]٥٤: آل عمران[﴾ 1  0
 وال عـىل ،ي بـذلك وال املستكرب، وال عىل املجـاز،املتجرب وال ،وال املاكر

 ومن ادعى غري هذا فقد أحلـد يف أسـامئه تعـاىل، وتنـاقض ،ًأي وجه أصال
 ]١/٣٠املحيل .[ وما ال برهان له به،وقال عىل اهللا تعاىل الكذب

  : أسماء اهللا الحسنى توقيفية يعني ال تزيد وال تنقص-٥
 هـي التـي جـاءت يف الكتـاب : احلـسنىاألسـامءقال ابن تيميـة يف  ❁

 ]١٩العقيدة األصفهانية . [والسنة
 وال يـستعمل القيـاس ،وال يـنقص  ، عىل ما جاء فـيهامال يزيديعني ـ 

  .الخرتاع أسامء هللا تعاىل مل ترد يف الكتاب والسنة
 ومذهب السلف اإليامن بـصفات اهللا تعـاىل :قال ابن قدامة املقديس ❁

مـن   ، وعـىل لـسان رسـوله،ا نفسه يف آياته وتنزيلـهوأسامئه التي وصف هب
 ]١١ذم التأويل [. منهاوال نقص عليها غير زيادة

 أو إنكار ما سمى به نفسه جنايـة يف حـق ،وتسمية اهللا بام مل يسم به نفسه
 وألن تـسمية املخلـوق ، ألن التسمية ال تكون إال ملن له احلق فيها؛ـ اهللا

 : وقد هنينا عـن ذلـك بقولـه سـبحانه،قول على اهللا بغير علم     ،خلالقه
﴿P Q   R S T  U  V   W X  Y Z [ \      ] ̂ _ 

` a b   c d      e f g h i j k    l   ﴾]٣٣ :األعراف[ 
  : تسمية اهللا تعالى بغير أسمائه من اإللحاد في أسمائه-٦

 ﴾I  J  K  L   M N O P Q   R﴿:قال تعاىل
 ]١٨٠: األعراف[

 بـه، ومل َمَسُ يف أسامء اهللا تسميته بـام مل يـاإللحاد :غويقال اإلمام الب ❁
 ٦ 

 ]٣/٣٠٧معامل التنزيل [.>ُ وال سنة رسوله ، كتاب اهللاِيأت يف
 يف أسامئه تسميته بام مل يـرد يف الكتـاب اإللحـاد  من :وقال ابن حجر ❁

 ]١١/٢٢١فتح الباري [.ُأو السنة الصحيحة
 وأخـرب أن ،بأسـامئه احلـسنىُ منع تعاىل أن يسمى إال :وقال ابن حزم ❁

 ] ١/٢٩املحيل [.ألحدمن سامه بغريها فقد 
  : يحرم الكالم في أسماء اهللا بغير علم-٧

 ، والـدين هـو أوامـر اهللا،إذا كان الكالم يف الدين بغـري علـم حـرام ❁
 .فالكالم يف أسامء اهللا بغري علم حرام من باب أوىل

 ]٣٦ :اإلرساء[﴾  Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴿ :قال تعاىل
فإذا كانت هذه اآليات حترم وحتذر من اخلـوض يف األمـور الغيبيـة بـال 

 باعتبارهـا ، فإن ذلك التحريم والتحذير تدخل فيه أسامء اهللا،دليل رشعي
 .من األمور الغيبية التي ال تعرف إال من طريق الوحي والنص الرشعي

ـــ أســـماء اهللا مــن الغيـــب الـــذي يحــرم الكـــالم فيهـــا     ٨
  :بالعقل

 ألهنا من األمور الغيبية التي جيب الوقوف فيهـا ؛سامء اهللا توقيفيةإن أ ❁
 ألن العقل ال يمكنـه ؛ فال جمال للعقل فيها،ُعىل ما جاء يف الكتاب والسنة

ًال أحـيص ثنـاء  «:> لقول رسـول اهللا ،إدراك ما يستحقه اهللا من األسامء َ َ ِ ْ ُ َ
َعليك أنت كام أثنيت عىل نفسك َِ ْ َ َْ ْ ََ ََ َ َ َْ َْ  واألسـامء احلـسنى ،]٢٢٢صحيح مسلم  [»ََ

العقـل ال مجـال لـه فـي بـاب األسـماء              فدل عىل أن ،منها الثناء عىل اهللا
، وهـي اآليـات واألحاديـث ، والوقـوف عنـد النـصوصإال التصديق 

 .الصحيحة
 أسماء اهللا توقيفية تعني أنهـا ال تـرد إلـى عقـل أو قيـاس أو           -٩

  :تأويل
ومـن تركـه  ،د فمن متسك بكتاب اهللا نجـاُوإنام ترد إىل الكتاب املجي ❁



 ٧ 

 .واعتمد عىل عقله ضل وما اهتدى
 . أو يليق به من أسامء،ألن العقل ال يمكنه إدراك ما يستحقه اهللا تعاىلـ 

 ] ٣٦ :اإلرساء[﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â Á  ﴿:قال اهللا تعاىل
ال يـصح اسـتنباطها بالعقـل بـدون الرجـوع            :توقيفية تعنـي   ❁

 .السنة وأ الكتاب  منإلى نصٍ
ــايب ❁ ــال اخلط ــف:ق ــصفات التوقي ــامء وال ــاوز يف األس وال  ، ال يتج

  ]١١١شأن الدعاء  [.يستعمل فيها القياس
َأسـألك بكـل اسـم هـو لـك : >قـول رسـول اهللا :وقال ابن القيم ❁ ََ ِّ َُ ُ ٍ ُْ ِْ َ َ

ــه نفــسك َســميت ب َ ْ َّ َْ َ ِ ِ ه ليــست مــن فعــل اآلدميــني ءرصيــح يف أن أســام .َ
 ]٢٧٧ليل شفاء الع[».وتسمياهتم

 ـ وهل فعل اآلدميني إال القياس ؟
وأبطلنـا  ومن قال يف أسامئه تعاىل بالعقل والقياس هزمنـاه بـسالحه  ❁

 وال أن يـسمي     ،ال يصح أن يسمي الولـد أبـاه        فقلنا ،قياسه بالقياس 
؟ فــال العبـد مـن اشـتراه، فهـل يـصح أن يـسمي العبـد ربـه ومـواله          

جـداين يف اشـتقاق األسـامء وق الويصح استعامل الرأي أو القياس أو الذ
 .والصفات

  : ومن أمثلة القياس الممنوع-١٠
َ ألن الـدليل ورد ؛يبـصر  واهللا ،يـرى  اهللا :وألن الصفات توقيفية نقـول ََ

 قـال اهللا ،]٤٦ :طـه[﴾   µ ́ ³ ² ﴿:بذلك، قال اهللا تعـاىل
 ،يشاهد ولكن ال نقول اهللا ،]٧٥ :احلج[﴾  T    U V W ﴿:تعاىل

إنمـا هـو    ،ً أبـدافـال مجـال لألخـذ بـالمعنى     ، نـص بـذلكلعدم وجود
 .الوقوف عند النص

 وعن صـفات اهللا ،ـ فانظر إىل دقة أهل السنة واجلامعة يف الكالم عن اهللا
 وخوفهم أن يقولوا عـىل اهللا بغـري علـم أو أن يقولـوا عليـه ،تبارك وتعاىل

 .بأهوائهم
ــال اخلطــايب ❁ ــاوز يف أســامء اهللا وصــفات« : ق  وال ،ه التوقيــفال يتج

 ٨ 

 وإن كانـا ، ال جيوز أن يقاس عليه السخيفالجواد ،يستعمل فيها القياس
 وذلك أن السخي مل يـرد بـه التوقيـف كـام ورد ،متقاربني يف ظاهر الكالم

  املطيـق وال القادرُ ال يقاس عليه اجللد، وال يقاس عىل والقوي ،باجلواد
ألن التجلـد ] ١١١أن الـدعاء شـ[» . ال يقاس عليه العارفوالعليم ،املستطيع

 . واهللا تعاىل ال جيهده يشء،ًمثال يدخله التكلف واالجتهاد
 .ـ فال يطلق عىل اهللا اسم املخرتع بمعنى البارئ

 .ـ وال الصلد بمعنى القوي
 .ـ وال املخطط بمعنى املدبر

 .ـ وال الرقيق بمعنى الرحيم
 وقـد ،م بالغيـب ورجـ، إن خمالفة هذا املنهج قول عىل اهللا بغري علـم❁

َّ وعده من اجلرائم العظام،حرم اهللا كل ذلك  وإذا كان البـرش ال يرضـون ،َ
 أن يـسميه ، فكيف جيوز هذا يف حق خـالق البـرش،ُأن يسموا بغري أسامئهم

 أحد خملوقاته بام هو ليس من أسامئه تعاىل ؟
   : باب اإلخبار ال يشترط فيه التوقيف-١١
 اإلخبار عنه تعـاىل أوسـع ممـا يـدخل يف فام يدخل يف :قال ابن القيم ❁

 فإنـه خيـرب بـه عنـه وال ،باب أسامئه و صفاته، كـاملوجود والقـائم بنفـسه
 فاإلخبـار عنـه قـد يكـون باسـم ،يدخل يف أسامئه احلسنى و صفاته العليا

بـدائع [. وال جيوز أن خيـرب عـن اهللا باسـم سـيئ،حسن أو باسم ليس بسيئ

 ]١/١٦٩الفوائد 
ُ فـال يـدعى إال ، ويفـرق بـني دعائـه واإلخبـار عنـه:ميـةقال ابن تي ❁

باألسامء احلسنى، وأما اإلخبار عنه فقد يكون باسم حسن أو باسـم لـيس 
جممـوع الفتـاوى  [. وإن مل حيكـم بحـسنه مثـل يشء وذات وموجـود،بـسيئ

٦/١٤٢[ 
❁ ❁ ❁  



 ٩ 

  التوقيف في أسماء اهللا تعالىوجوب أقوال العلماء في 

 املشهور عـن :قال الفخر الرازي « :ر العسقالين قال احلافظ ابن حج❁
 ]١١/٢٢٣ فتح الباري رشح صحيح البخاري[» .توقيفيةأصحابنا أهنا 

األسـامء تؤخـذ  « : قال أبو القاسم القشريي، وقال احلافظ ابن حجر❁
 فكل اسم ورد فيها وجـب إطالقـه ، من الكتاب والسنة واإلمجاعتوقيفًا

 ] ١١/٢٢٣ فتح الباري[» . ولو صح معناه وما مل يرد ال جيوز،يف وصفه
   :]٥٢ الدرة البهية[يف منظومته السفاريني  وقال ❁
 »   لنا بذا أدلة وفية   ..…  توقيفيةلكنها يف احلق « 

َ ومما جيب أن يعلم أن علامء السنة اتفقـوا عـىل جـواز :األلويسوقال  ❁ َ ْ ُ
 ورد هبـا إطالق األسامء احلسنى والـصفات عـىل البـارئ جـل وعـال إذا

 ٩/١٢١روح املعـاين [. وعىل امتناعه عىل ما ورد املنع عنـه،اإلذن من الشارع
 ]١/١٢٤لوامع األنوار البهية وقاله السفاريني يف 

القول الشامل يف مجيع باب أسامء اهللا و :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية❁
  وبام وصفه، أو وصفه به رسوله،صفاته أن يوصف اهللا بام وصف به نفسه

 ] ٥/٢٦جمموع الفتاوى [ . القرآن واحلديثال يتجاوزبه السابقون األولون 
 ال يوصف اهللا إال بـام وصـف بـه : قال أمحد بن حنبل إمام أهل السنة❁
نقله ابن تيميـة [. القرآن واحلديثيتجـاوز   ال،> أو وصفه به رسوله ،نفسه

 ]٥/٢٦يف جمموع الفتاوى 
 .تـوقيفي  باب األسامء والصفات ما يطلق عىل اهللا يف: قال ابن القيم❁

 ]١/١٧٠بدائع الفوائد [
 ومن علم هذا الباب ـ أعني األسامء والـصفات : قال اإلمام اخلطايب❁

 أنـه ال يتجـاوز فيهـا :ـ ومما يـدخل يف أحكامـه ويتعلـق بـه مـن رشائـط
 ]١١١شأن الدعاء [ .التوقيف

ال جمـال ن احلديث عـن ذات اهللا و صـفاته وأفعالـه إ :قال ابن بطال ❁
فـتح نقله ابـن حجـر يف  [.> أو سنة نبينا ،أل عليه كتاب ربنا نصفيها إال ما 

 ١٠

 ]١٣/٣٨٣الباري 
 وأما أهل احلق والسنة واإليـامن فيجعلـون مـا : العز احلنفيأبو قال ❁

 ]٤٧رشح الطحاوية  [.قاله اهللا ورسوله هو احلق الذي جيب اعتقاده واعتامده
 ال ، اعلم أن أسامء اهللا تعـاىل توقيفيـة:قال القايض أبو بكر بن العريب ❁

ًتؤخذ قياسا واعتبارا من جهة العقول  ]١٤٠نقله الزركيش يف كتابه معنى ال إله إال اهللا  [.ً
❁ ❁ ❁  

  منع القياس في أسماء اهللا الحسنى

 :ال تقاس أسماء الخالق بأسماء المخلوقينـ 
 .علَم عليه ألن أسامء اخلالق -١
 . ال جماز فيهاقيقةح وألن معانيها -٢
 . كذاته وسائر صفاتهغير مخلوقةه تعاىل ء وألن أسام-٣
 .مطابقة لصفاتهه سبحانه ء وألن أسام-٤

 وغــري مــستعارة ومعانيهــا ، مــثلهمفمخلوقــةأمــا أســامء املخلــوقني 
 فقـد يـسمى ،مخالفـة لـصفاتهم    وقد تكون أسـامء املخلـوقني ،حقيقية

د يـسمى  وقـ، وهـو طـالحالرجل حكيم وهو جاهل، وقد يسمى صالح
 .حممود وهو مذموم

 ألن أسـامء اخللـق ؛ ال تقاس أسـامء اهللا بأسـامء اخللـق:قال الدارمي ❁
،  بـل خمالفـة لـصفاهتم، نفس صفاهتم وليست أسامؤهم،خملوقة مستعارة

ًوأسامء اهللا و صفاته ليس يشء منها خمالفا لـصفاته  وال يشء مـن صـفاته ،ٌ
 .ًخمالفا ألسامئه

ٌلرجل حكيام وهو جاهلوقد يسمى ا ٌ وحكام وهو ظامل،ً ً وعزيـزا وهـو ،ً
ٌ وكريام وهـو لئـيم،ٌحقري ٌ وصـاحلا وهـو طـالح،ً ٌ وسـعيدا وهـو شـقي،ً ً، 

ٌوحممودا وهو مذموم ً. 
  مل حتـدث، مل يزل كـذلك وال يـزال،واهللا تعاىل تقدس اسمه كل أسامئه سواء



 ١١

ً ورازقـا ،خلـوقنيً كان خالقا قبل امل،له صفة وال اسم مل تكن غري موجودة
ً وسـميعا قبـل أن يـسمع أصـوات ،ً وعاملا قبـل املعلـومني،قبل املرزوقني

 ]٣٦٥الرد عىل املرييس  [.ً وبصريا قبل أن يرى أعياهنم خملوقة،املخلوقني
❁ ❁ ❁  

  واالشتقاق ال ينافي أن األسماء توقيفية

ــرأي والقيــاس،      ــه ينــافي ال ــد الــسلف أن معنــى التوقيــف عن
  . االشتقاق الصحيحولكن ال ينافي

 .وأمجعت األمة عىل ذلك:  وقال ابن تيمية عن االشتقاق❁
 .ومن أنكر االشتقاق فقد أنكر إمجاع األمة الذي نقله ابن تيمية 

والطـرباين  أمحد بـن حنبـل والرتمـذياإلمام وقال بجواز االشتقاق ❁
 بـدائع َوأبو نعيم والبيهقي وابن حجر والقشريي والزجاج وابن القيم يف 

 . وشفاء العليل،  ومدارج السالكين  ،الفوائد
 وجعفر الـصادق وأبـو عيينة نقل ابن حجر العسقالين أن سفيان بن ❁

فـتح [زيد اللغوي قد اشتقوا أسامء اهللا تعاىل من صفات كامله ومـن أفعالـه 
 ] ١١/٢١٧ الباري
 : وقد مجعت املشتق عند سفيان، وجعفر، وأبو زيد، فوجدهتا ❁

ــصادق  ــ/ الـ ــضل / نعم المـ ــان / المتفـ ــث / المنّـ ــين / الباعـ / المعـ
/ القــابض الباســط / المقــدم المــؤخر / المحــصي / الجليــل / البـاقي 

   .المعز المذل/ الخافض الرافع / المبدئ المعيد / المحيي المميت 
َ وممن قال بجواز االشتقاق بأن مجع أسامء مشتقة هللا❁ َ    :أل َ

ــه  الخطــابي ــه  منــدهوابــن/  شــأن الــدعاءيف كتاب  / التوحيــد يف كتاب
 يف كتابـه وابـن العربـي   / الحجة في بيان المحجةيف كتابه واألصبهاني  

ــه املحــىل ابــن حــزمو / أحكــام القــرآن ــه والقرطبــي/  يف كتاب  يف كتاب

 ١٢

 يف كتابـه ناصـر الـسعدي  والـشيخ /  األسنى في شرح األسماء الحـسنى    
ــسير ــان     تيـ ــالم المنـ ــسير كـ ــي تفـ ــرحمن فـ ــريم الـ ــشيخ/ الكـ  والـ

 .القواعد المثلى يف كتابه العثيمين
 بـل ، ومل يقل أحد منهم أهنا توقيفية بمعنى ال جيـوز فيهـا االشـتقاق❁

الذي ال يجوز هو اختراع أسـماء لـم تـرد ولـم يـدل عليهـا فعـل أو                    
 ولكــن جيــوز االشــتقاق بــرشط أن يكــون املعنــى ،صــفة هللا العظــيم

ًصحيحا وداال عىل الكامل ٍ وال يوهم نقصا بوجه،ً  وأن يكـون ، من الوجوهً
 .ًاالشتقاق نفسه صحيحا

❁ ❁ ❁  

   جواز االشتقاقأقوال العلماء في

 فقد نقل شـيخ اإلسـالم إمجـاع األمـة عـىل ، إجماع سلف األمـة    -١
 مـشتقان  واالسـامن ، ومها من األسـامء املـشتقةوالمغيث الغياثاسمي 

ــاىل ــه تع ــال[﴾   % $ # " ! ﴿:مــن قول  ]٩ :األنف
 ]١/١١١جمموع الفتاوى [

 وهـو مـن الباعثونقل صاحب حاشية العدوي اإلمجاع عىل اسم  ❁
  9 8 7 6 5 ﴿: مـن قولـه تعـاىلمـشتق  وهـو ،األسـامء املـشتقة

 ] ٧ :احلج[﴾ :
 :كانا يقوالن يف املـسعى أهنام ي  صح عن ابن عمر وابن مسعود-٢

روامهـا ابـن أيب شـيبة يف :صـحيح. [رب اغفر وارحم إنك أنت األعـز األكـرم
، واسـم ]٥/٩٥ والبيهقي يف الـسنن الكـربى ٨٧٠ والطرباين يف الدعاء ٤/٦٩صنف امل

 ومل ب الـصحابيان اشتقه وإنام ،ُ مل يرد يف الكتاب وال يف السنةاألعز
 .>يرفعاه إىل النبي  



 ١٣

ً األسـامء تؤخـذ توقيفـا : نقل ابن حجر عن أيب القاسم القشريي قال-٣
 ،ورد فيها وجب إطالقه يف وصفه فكل اسم ،واإلجماعُمن الكتاب والسنة 

 ]١١/٢٢٣فتح الباري رشح صحيح البخاري  [.وما مل يرد ال جيوز ولو صح معناه
 ألننا ال نحتـاج لإلمجـاع كـدليل إال ؛ـ وهذا القول فيه إثبات االشتقاق

 وهـي ،ُيف األسامء التي مل ترد يف الكتـاب وال يف الـسنة بـاللفظ الـصحيح
رد بـاللفظ الـرصيح فيكفـي لالسـتدالل عليـه  أمـا مـا و،األسامء املشتقة

 .ُنصوص الكتاب والسنة
 املشتق مـن قـول مقلب القلـوب وقال ابن حجر العسقالين يف اسم  -٤
 وفيه حجة ملن أجـاز ،]١١٠ :األنعام[﴾ Ò Ó Ô﴿ ألاهللا 

 وجـواز اشـتقاق    ،ولـو لـم يتـواتر      ،تسمية اهللا تعـاىل بـام ثبـت يف اخلـرب
 ]١٣/٣٧٧فتح الباري .[ثابتاالسم له تعاىل من الفعل ال

 يف تلخـيص والغالـب  والقـائم  الـوارث  : إن ابن حجر أثبـت أسـامء-٥
لـم أن ُ فع، وابن حجر يقول بوجوب التوقيـف،احلبري، وهي أسامء مشتقة

 .التوقيف عنده ال ينفي االشتقاق
ٍ ال جيوز ألحد أن يـدعو اهللا بـام مل يـصف : وقال أبو إسحاق الزجاج-٦

 مـشتقًا ُ أن كل ما أذن الرشع أن يدعى به سـواء كـان :ط والضاب،به نفسه
 ويف هذا القول إثبـات ،]١١/٢٢٣فتح الباري  [.هئٍأو غري مشتق فهو من أسام

  .االشتقاق
ً األسامء احلسنى تؤخـذ مـن الكتـاب والـسنة نـصا أو :قال البيهقي -٧

ن اشـتقاقًا مـ    : أي:ً وقولـه داللـة،اسـما علمـا    : أي:ً فقولـه نـصا،ًداللة
 ]٤٨كتاب االعتقاد [ .الصفة
 .﴾ فهذا اسم علم  V W ﴿: مثل قول اهللا تعاىل:ونصا

 ١٤

﴾ فيـشتق منـه   l m n o﴿: مثل قول اهللا تعاىل: وداللةً
 .المعبوداسم 
كل لفـظ دل عـىل معنـى ثابـت هللا : ( قال القايض أبو بكر بن العريب -٨

 وهـذا ،) بذاتـه تعـاىل ً إذا مل يكن مومها ملا ال يليـق،تعاىل جاز إطالقه عليه
 ]٩/١٢٣نقله األلويس يف روح املعاين  []رشح املواقف[.هو االشتقاق

والذي يعضد ذلـك ـ أي القـول باالشـتقاق ـ أن « :  قال ابن العريب-٩
 واملـضاف المشتقّالصحابة وعلامء اإلسالم حيث عددوا األسامء ذكروا 

 ] ٢/٣٣٨أحكام القرآن [» .ٍواملطلق يف مساق واحد
 وابـن ، اخلطـايب:ومن الذين ذكروا املطلق واملشتق يف سـياق واحـد ❁

ــده ــي، واألصــبهاين،من ــي، والبيهق ــن حجــر، والزجــاج، والقرطب  ، واب
 .وغريهم

 سواء كـان أل أن كل ما أذن الشارع أن يدعى به اهللا : وقال الطيبي-١٠
 ]٩/١٢٢نقله األلويس يف روح املعاين [. أو غري مشتق فهو اسممشتقًا

 ،كلهـا مـشتقة   فمن املعلوم أن أسامء اهللا احلسنى :ال ابن القيمق -١١
شـفاء [.فكل اسم من أسامئه مشتق إما من صفة من صفاته أو فعل قائم بـه

 ]٢٧١ العليل
 ، أسامء الرب تبارك وتعاىل دالة عـىل صـفات كاملـه: قال ابن القيم-١٢
 ]١/٢٨مدارج السالكني  [. من الصفاتمشتقةفهي 
 بدائع الفوائد [. أسامء اهللا تعاىلاشـتقاق  وال حمذور يف :قيمقال ابن ال -١٣

١/٢٧[ 
ً وكثريا منها أسـامء، ابن القيم أثبت األسامء املزدوجة-١٤  : مـشتقة مثـلً

 مـن القـائلني وهـو ،والعفو المنتقم  ،والنافع الضار  ،المعطي المانع 



 ١٥

 .لم أن التوقيف عنده ال يمنع االشتقاقُ فع،بوجوب التوقيف
 إذ ليس جواز إطالقهـا عـىل اهللا : السفاريني يف األسامء املشتقةقال -١٥

ًحمل نزاع ألحد برشط أن ال يكون إطالقها يوهم نقصا ً بـل كـان مـشعرا ،ٍ
لوامع األنوار البهيـة وسـواطع األرسار األثريـة ورشح الـدرة املـضية يف عقيـدة [.باملدح

 ]١/١٢٥الفرقة املرضية 
عيـده الشـتقاق األسـامء مـن ريب تق وقد نقل القرطبي عن ابن العـ-١٦

 ذلك لتعلموا أن الـسلف كـانوا : قال ابن العريب: فقال،، وعكسهاألفعال
 فاقتــدوا هبــم ، واألســامء مــن األفعــال، األفعــال مــن األسـامءيـشتقون 

 ]األسنى يف رشح أسامء اهللا احلسنى للقرطبي[.ترشدوا
ــدي عــدم توقــف إطــالق األســام: قــال األلــويس-١٧ ــار عن ء  واملخت

 وبذل الوسـع فـيام ،، بل يصح اإلطالق لكن بعد التحري التامالمشتقة
 ]٩/١٢٣روح املعاين  [.هو نص يف التعظيم

 .يجب أن يكون في األسماء الحسنى أسماءً مشتقة -١٨

 ،ًألن األسامء احلـسنى ال يمكـن أن تقـل عـن تـسعة وتـسعني اسـام ❁
ًوليس يف القرآن تسعة وتسعني اسام علام هللا تعاىل وإنام مجيع مـا يف القـرآن  ،ً

  .ًن اسامومن األسامء الرصحية هو ثامنية وست
واألولــى أن نكتفــي فــي االشــتقاق بمــا اشــتقه الــسلف مــن     ❁

  .أسماء اهللا من صفاته وأفعاله احتياطًا واعترافًا بقلة علمنا
ومن األسماء المشتقة التي أجمعت عليها األمـة اسـم المعـز             ❁

  . والضار النافع،المذل
❁ ❁ ❁  

 ١٦

  ضوابط االشتقاق
  :معنى االشتقاق

 أي يتـضمن ،ـ هو أن األسامء والصفات واألفعـال تـشتق مـن بعـضها
 . ال أن بعضها يتولد من بعض،ًبعضها بعضا

 أو ، أن االسم والصفة والفعل يتضمن أحـدهم اآلخـر:قال ابن القيم ❁
 ]١/٢٢بدائع الفوائد [.يزيد عليه، ال أن أحدهم قد تولد من اآلخر

 وأفعالــه ،صــفات اهللا تعــالى أكثــر وأوســع مــن أســمائه      -١
   .تعالى واألخبار عنه أكثر وأوسع من صفاته

 و صفاته املتعديـة ،ه احلسنى يصح أن تشتق منها صفاته تعاىلؤفأسام   ❁
 بخـالف الـصفات ، كصفة الرمحة والـرب،يصح أن يشتق منها أفعاله تعاىل

 .فال يشتق منها فعل ،الالزمة كاحلياة
 ،يـرحم ، ويشتق منها فعل صفة الرحمـة  يشتق منه الرحمنـ فاسم 

 . املسلمني والكافرين،فهو يرحم عباده أمجعني
 1﴿ : قـال تعـاىل،وفعلهـا  القـدرة  يـشتق منـه صـفة القديرـ واسم 

﴾ بـصيغة   0  ﴿: وقال تعاىل،الـصفة بصيغة ] ٢٣ :املرسالت[﴾ 2
 .الفعل

 لكـن ال يـشتق منهـا ،الحيـاة  فيشتق منه صفة ،الحـي ـ أما اسمه تعاىل 
 ، فله صـفة متعديـة،المحيي بخالف اسمه تعاىل ، ألهنا صفة الزمة؛فعل

  .يحيي عبادهيشتق منها فعل 
 فأفعالــه تعــاىل واألخبــار عنــه ال يــشتق مــن ، ـــ والعكــس ال يلــزم

 . أسامءجميعها صفات،  و صفاته تعاىل ال يشتق من جميعها



 ١٧

 ،قـائم بنفـسه   وأنه ،ذات وأنه ،موجود  عن اهللا تعاىل بأنهيخبرـ فإنه 
ال يـشتق لـه مـن تلـك األخبـار           لـذلك  ،وهذه األخبار ال كـامل فيهـا

 .صفات وال أسماء
❁ إال ما جاء به الشرعاوال يشتق من الصفة والفعل اسم .   

 أو سـامه بـه ، فال نسمي اهللا إال بام سمى به نفـسه،ـ ألن األسامء توقيفية
 علمنـا أنـه ، فإذا ثبت االسـم يف نـص مـن نـصوص الـوحي،>رسوله 

للزركـيش  ال إلـه إال اهللا معنـى [.مشتق من الصفة والفعل أو من الـصفة فقـط

 ]١١/٢٢٦ وفتح الباري البن حجر ١٤٠

  .أل أسماء اهللا الحسنى مشتقة من بعض صفاته العلى-٢

ً فام صح صفة فلـيس رشطـا ،فباب الصفات أوسع من باب األسامء   ❁
 لكن األسـامء مجيعهـا مـشتقة مـن ، فقد يصح وقد ال يصح،ًأن يصح اسام

 .صفاته تعاىل
 وهـي أوسـع مـن ، الصفات مصادر األسامء احلسنى:قال ابن القيم   ❁

 ]٥٦٦شفاء العليل [.أسامئه تعاىل، فاألسامء تشتق من الصفات
ة  يـشتق مـن صـفوالـرحيم  ، يشتق من صـفة العلـم العليمفاسم   ❁

 . يشتق من صفة احلكمةلحكيموا، الرمحة
وال يــشتق هللا تعــالى أســماء مــن كــل صــفاته إال مــا        ❁

   .يظهر منها الكمال عند إطالقها
 وإن كانت هـذه ،فال يصح أن يقال أنه تعاىل رابع ثالثة أو سادس مخسة

 قـال اهللا ، فال يطلق إال يف الـسياق،ً ألن هذا يوهم نقصا؛صفات صحيحة
 :     9 8   7 6   5 4  3     2 1 0 /   . -﴿ :تعـــاىل

 ١٨

; < = > ?    @  A  B  C D FE  ﴾]شفاء العليل البن القيم] [٧ :املجادلة[ 
 .وال يشتق له منها أسماء ،ـ ومن صفاته تعاىل الكالم واالستواء

ً وإن كانت هذه األلفاظ تـأيت دائـام يف سـياق الكـامل :قال ابن القيم   ❁
 ، فـاهللا يوصـف بـصفات كـالكالم،وما يستحق املـدح واحلمـد هللا تعـاىل

 فـال ، وال يـشتق منهـا أسـامء، والضحك، والنزول، واالستواء،واإلرادة
 ال  فهـذه األسـامء، والضاحك، والنازل، واملستوي،يسمى باملتكلم، واملريد

ُ ألهنا ال تدل يف حـال إطالقهـا عـىل مـا حيمـد ؛توجد يف أسامء اهللا احلسنى
 ]٣/٤١٥ ومدارج السالكني هميةنقض تأسيس اجل[ .ُالرب به ويمدح

 . كاليد والعني،ال يشتق أسماء من صفات اهللا الذاتية الخبرية  ❁

 .أل أفعال كماله مشتقة من بعض أسماء اهللا الحسنى -٣

شــفاء [ والمحيــي والمـدبر والمحــصي  المعيـد  المبــدئمثـل اســمه 

 الذي يبـدأ  فهو تعاىل،فهذه األسامء مشتقة من أفعال كامله] العليل البن القـيم
 . وحييص أفعاهلم، ويدبر أمور عباده، وحييي ويميت،ويعيد

 .ـ وليست كل األفعال يمكن أن يشتق هللا منها أسامء
 وهلذا أطلـق اهللا عـىل نفـسه ، الفعل أوسع من االسم: قال ابن القيم❁

َّ ومل يــسم باملريــد، وشــاء، كــأراد:ًأفعــاال مل يتــسم منهــا بأســامء الفاعــل َ ُ، 
ِ مل يسم نفسه بالصانع كام،والشائي َ  وغـري ذلـك مـن ، واملـتقن، والفعـال،ُ

 فباب األفعال أوسع مـن بـاب ،األسامء التي أطلق أفعاهلا عىل نفسه تعاىل
 ] ١/٢٦١ وخمترص الصواعق املرسلة للموصيل ٣/٤١٥ارج السالكني مد[.األسامء

فال يشتق من هذا ] ١٨٥ :البقـرة[﴾    ª © ¨ § ﴿:ـ قال تعاىل
وكـل اسـم ال يـدل علـى          ، ألنـه ال يـدل عـىل كـامل؛م املريدالفعل اس



 ١٩

 .كمال فهو ليس من أسمائه تعالى
ً ال يلزم من اإلخبار عنه بالفعل مقيـدا أن يـشتق لـه : وقال ابن القيم❁

 فإن هذه األسامء مل يطلق عليـه ، املاكر، الفاتن، مثل املضل،منه اسم مطلق
 جيـوز أن يـسمى بأسـامئها  فـال،سبحانه منها إال أفعـال خمـصوصة معينـة

لوامـع جـاء مثلـه يف و[ ]٣/٤١٥ ومـدارج الـسالكني ١/١٦٩بدائع الفوائـد [ .املطلقة

 ]١/١٢٥األنوار البهية للسفاريني 
ــاىل ــال اهللا تع ــ ق ــد[﴾ Ò  Ó Ô  ﴿:ـ ــاىل] ٢٧ :الرع ــال اهللا تع  :وق

﴿I J K ﴾]فهذا الفعل ال يـشتق منـه صـفة ] ٢٧ :إبراهيم
  فـال يـشتق لـه منـه اسـم            ،بمـن يـشاء ً مقيدا ألن الفعل جاء،وال اسم

 . يرسي عىل مجيع العاملنيمطلق

  .أسماء اهللا الحسنى يشتق منها كلها صفات هللا تعالى -٤

 الالزمــة الســمه الرحمــة وصــفة ، هــو األصــلالــرحمن فاســمه ❁
         .الرمحن هي الصفة املشتقة من االسم

   .ال هللا تعالى أسماء اهللا المتعدية يشتق منها كلها أفع-٥

 .الرحمنـ ففعل يرحم مشتق من اسمه 
 ألن مـدلول االسـم ؛ً مـثالالقـدوس ـ لكن ال يشتق فعل من اسـم اهللا 

 . فال يمكن أن خيرب به عن اهللا بفعل،الزم
ُ إن االسم إذا أطلق عليه جـاز أن يـشتق منـه الـصفة :قال ابن القيم ❁

ً فيخرب عنه فعال وصفة نحو،والفعل ُ يطلـق ،بصير، القديرالسميع، ال :ً
 وخيرب عنـه باألفعـال مـن ذلـك نحـو ،عليه صفة السمع والبرص والقدرة

 ٢٠

وهذا إذا ] ٢٣ :املرسالت[﴾ 2 1 0﴿] ١ :املجادلة[﴾   # " !﴿
 .ًكان الفعل متعديا

ُفإن كان الزما مل خيرب عنـه بـه ُ بـل يطلـق عليـه االسـم ـ ،الحـي  نحـو ،ً
 ]    ١/١٦٢بدائع الفوائد  [.والصفة ـ دون الفعل

  .أل بعض أفعال كماله من صفات اهللا تعالى مشتقة -٦
 ومثـال ذلـك ، وهي أوسع من صفاته تعـاىل،وأفعاله تعاىل ال منتهى هلا

 :وقولــه تعــاىل] ١٨ :الفــتح[﴾ _`cba ﴿:قولــه تعــاىل
﴿RQPON ML ﴾]فهــــذه ] ٧٥ :احلــــج

 وهـذه كالرضـا واالصـطفاء  األفعال يمكن أن يشتق هللا منها صـفات 
  . وإنام مشتقة من أفعاله سبحانه، غري مشتقة من أسامئه تعاىلالصفات

 .ـ وال يشتق هللا تعاىل من كل أفعاله صفات
وال يشتق له مـن ] ٢٧ :إبراهيم[﴾ I J K ﴿:ـ قال تعاىل

 فال يـشتق هللا تعـاىل منـه ،ً ألن الفعل جاء مقيدا بالظاملني؛هذا الفعل صفة
 .صفة تكون عامة لعباده

  .لمتعدية يشتق منها كلها أفعال هللا تعالى  صفات اهللا ا-٧

 . ألنه ذو رمحة واسعة؛ أنه يرحم عباده:فنقول

 . أسماء اهللا تعالىتصغيرال يجوز  -٨

  .ألنه قد يفهم من ذلك التحقري ❁
ذكر ابن حجر أن إمام احلرمني اجلويني نقـل إمجـاع العلـامء عـىل أن  ❁

 ]١١/٣٦٦فتح الباري  [.أسامء اهللا تعاىل ال تصغر



 ٢١

تفـسري البحـر  [.واعلـم أن أسـامء اهللا تعـاىل ال تـصغر: قال ابن حيان ❁

 ]٣/٤٩٨املحيط 
  . ثم تراعى قواعد االشتقاق الصحيحة في اللغة-٩

 ﴾  V W X      Y Z﴿:فال يصح اشتقاق اسم الرشيد من قوله تعاىل
 ]١٧ :الكهف[

ًفكلمة مرشدا وهي اسم الفاعـل ال يـشتق منهـا اسـم رشـيد وهـو  ❁
وهـي  صيغة مبالغة؛ ألن األسـامء ال تـشتق إال مـن األفعـال أو الـصفات 

 ألن أسامء اهللا تعاىل تأيت عىل صـيغة ؛ وال تشتق من اسم الفاعل،المصادر
 بمعنى أن اسم الفاعل هو نفـسه صـيغة أسـامء ،، كاسم املغنيم الفاعلاس

 . واهللا تعاىل اعلم،اهللا تعاىل

  .سماء اهللا تعالى القياس في أاستعمال ال يجوز -١٠

 هـي التـي جـاءت يف الكتـاب :قال ابن تيميـة يف األسـامء احلـسنى ❁
  ]١١٧األصبهانية . [والسنة

 القيـاس  وال يـستعمل ، وال يـنقص،يعني ال يزيد عىل مـا جـاء فـيهام
 .الخرتاع أسامء هللا تعاىل مل ترد يف الكتاب والسنة

ــايب ❁ ــال اخلط ــصفات الت :ق ــامء وال ــاوز يف األس ــفال يتج  وال ،وقي
 ]١١١شأن الدعاء  [. القياسيستعمل فيها 

 اعلـم أن أسـامء اهللا تعـاىل توقيفيـة ال تؤخـذ :قال أبو بكر بن العريب ❁
  ]١٤٠نقله الزركيش يف كتابه معنى ال إله إال اهللا  [.ًقياسا

 ٢٢

  ضوابط اإلطالق
  . بال دليلأسماءً ال يطلق على اهللا تعالى -١

 .من الكتاب والسنة الصحيحةإال خذ تؤال ـ فاألسامء توقيفية 
 .ـ وما ال يصح دليله فال يصح إطالقه من األسامء

 .ـ وال جيوز اخرتاع أسامء هللا تعاىل

  .إال ما يصح اشتقاقهتعالى  ال يطلق على اهللا -٢
ى ال ِوَـ فاألسامء التي ال يصح اشتقاقها كالرشيد والربهان واهلـ

 .يصح إطالقها عىل اهللا تعاىل

  .ماء اهللا حسنى وليست حسنة فقط أس-٣
نة، بـل جيـب أن تكـون أحـسن فأسامء اهللا تعاىل ال يكفي أن تكون حـس

 فاألحـسن هـو الـذي ، واسم أحـسن،، فإذا كان هناك اسم حسناألسامء
 .من أسامئه وليس احلسن

 ،جمـع األحـسن   اعلم أن لفظ احلسنى يف اللغة هـو :قال ابن الوزير   ❁
 ]١١٦حلق عىل اخللق إيثار ا [.ال مجع احلسن

ــإن ❁ ــا حــسنى    ف ــي ال تحــصى كله ــسن ،أســماء اهللا الت  أي أح
أي ] ٦٠ :النحـل[﴾  h i j ﴿:األسامء، وهو مثـل قـول اهللا تعـاىل

  .الكمال في ذاته وأسمائه ونعوته
 فلـيس يف ، أسامء اهللا هي أحـسن األسـامء وأكملهـا: وقال ابن القيم❁

بـدائع [. وال يـؤدي معناهـا،ااألسامء أحسن منها وال يقـوم غريهـا مقامهـ
  ]١/١٧٧الفوائد 



 ٢٣

 ال يجــوز أن يطلــق علــى اهللا تعــالى إال مــا دل علــى الكمــال -٤
  .وال يطلق على اهللا تعالى ما يحتمل المدح والذم ،المطلق

 فال يـشتق منهـا اسـم هللا ، إن كانت الصفة ال تدل عىل الكامل املطلق  ❁
 .تعاىل
 .يحتمل الخير والشرن معناه وال يطلق عىل اهللا تعاىل ما كا  ❁
 وأما تسميته سـبحانه بأنـه مريـد وأنـه : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية❁

 وال يف األسـامء احلـسنى ، فإن هـذين االسـمني مل يـردا يف القـرآن،متكلم
 ولكن األسامء احلسنى املعروفة هـي التـي يـدعى ،ٌ ومعنامها حق،املعروفة

وهي التي تقتضي المـدح   ،ُالسنة وهي التي جاءت يف الكتاب و،اهللا هبا
 فلام كان جنسه ينقسم إىل حممـود ، وأما الكالم واإلرادة،والثناء بنفـسها  
 وإىل مذموم كالظلم والكـذب، واهللا تعـاىل ال يوصـف ،كالصدق والعدل

 ، جاء يف أسامئه احلكـيم، والـرحيم، والـصادق،إال باملحمود دون املذموم
 فلهـذا مل ، ونحـو ذلـك، والفتاح،يم واحلل، والرءوف، والشهيد،واملؤمن

 ]٢٤ رشح األصفهانية[.جييء يف أسامئه احلسنى املأثورة املتكلم واملريد
 فام كـان مـسامه ،فأسامء اهللا أحسن األسامء وأكملها « : قال ابن القيم❁

» . مل يدخل اسمه يف األسامء احلـسنى، وخري ورش،ًمنقسام إىل كامل ونقص
 ]٣/٤١٥مدارج السالكني [

إن الـصفة إذا كانـت منقـسمة إىل كـامل ونقـص مل  :قال ابن القـيمو ❁
 ،كالمريـد  وهـذا ، بل يطلق عليه منها كامهلـا،تدخل بمطلقها يف أسامئه

بـدائع الفوائـد  [. فإن هذه األلفاظ ال تدخل يف أسـامئه،والـصانع ، والفاعل
١/١٦٩ [ 

 كـاملتكلم تحتمـل المـدح والـذم      جيوز إطـالق األسـامء التـي فال ❁
 . يفهم منه الكامل يف سياقه،، ولكن تطلق كفعل من أفعاله تعاىلواملريد

ــ  ــىل اهللا أســامء ـ ــالق ع ــصح إط ــال ي  ، الــصانع، الفاعــل،المريــدف
 ؛ القاســم، القــادم، الــذاهب، الجــائي، اآلتــي، الــداعي،المــتكلم

 ٢٤

 .ألن هذه الصفات منقسمة عىل حممود ومذموم
 ]٦٧ :األنفال[ ﴾ ¾ ½ ¼ ﴿:عاىلـ فال يقال أن من أسامئه املريد لقوله ت

 ]١٠٤ :األنبياء[﴾   E GF H I            J﴿ :وال الفاعل لقوله تعاىل
 ] ٦٤ :الواقعة[﴾    k l m n o﴿ :وال الزارع لقوله تعاىل

 ] ٤٨ :الذاريات[ ﴾ È  É Ê Ë﴿:وال املاهد لقوله تعاىل
 اهللا  اتفقوا عـىل أنـه ال جيـوز أن يطلـق عـىل: وقال احلافظ ابن حجر❁

 زارع وال ماهـد   فال يقـال،ً ولو ورد ذلك نصا،ًاسم وال صفة توهم نقصا
ــت ،فــالق وال ــاىل وإن ثب ــه تع ــذاريات [﴾Ê Ë﴿ :يف قول ] ٤٨ :ال

 % $  ﴿: تعـاىلقولـهو] ٦٤ :الواقعـة [﴾m n o ﴿ :وقوله تعاىل

 , وإن ورد ﴿،بناء وال ماكر وال يقال ،]٩٥ :األنعام[﴾ &

ــران[﴾ - ــذاريات[ ﴾Â Ã، ﴿]٥٤ :آل عم ــاري رشح ] [٤٧ :ال ــتح الب ف
 ]١١/٢٢٣ صحيح البخاري

 ،ًفإن هذه األفعال ليست ممدوحة مطلقـا:  قال الشيخ حافظ حكمى❁
 فال جيوز إطالق أفعاهلا عىل اهللا تعـاىل ،بل متدح يف موضع وتذم يف موضع

 ]١/١١٨ معارج القبول[.ًمطلقا
 أسامئه احلـسنى إال  ال تطلق عليه يف، فهذه األسامء كالفاعل والصانع❁

﴾    © ¨ § ﴿: قـال تعـاىل، كـام أطلقـه هـو عـىل نفـسه،مقيدا إطالقًا
: وقال تعـاىل] ٢٧ :إبراهيم[﴾ M  N O P ﴿:وقال تعاىل] ١٦:الربوج[

﴿Û  Ü Ý    Þ ß    à ﴾]٨٨ :النمل[ 
 واخلليفـة يف ، الـصاحب يف الـسفر:أسـامء وال يطلق عـىل اهللا تعـاىل ❁

ُاللهم أنت الـصاحب يف الـسفر واخلليفـة  « :>قوله  من اناملشتق ،األهل ََّ َِ َِْ َ ُ َِّ َّ َِّ َ ْ َ ُ
ِيف األهل ْ َ ْ  ]  ١٣٤٢صحيح مسلم [ ».ِ

  # " ! ﴿ : قال اهللا تعـاىل،وال يطلق عىل اهللا رابع ثالثة أو سادس مخسة
$ % & ' ( ) * ,+ - .   / 0 1 2     3  4 5   6 7   

8 9     : ; < = > ?    @  A  B  C D E ﴾] ٧ :املجادلة [ 



 ٢٥

  . ال يجوز إطالقها على اهللا تعالىالمقيدة األسماء -٥
ســبيل العــدل واألســامء املقيــدة هــي مــا أطلــق عــىل اهللا تعــاىل عــىل 

 . أو اجلزاء ملن فعل ذلك بغري حق، ملن يستحقهوالمقابلة
 اعلم أنه قد ورد يف القرآن أفعال أطلقهـا : قال الشيخ حافظ حكمي❁

 وهي فـيام سـيقت فيـه ،نفسه عىل سبيل اجلزاء العدل واملقابلة عىل ألاهللا 
ٌمدح وكامل  وال تطلق عليـه يف ، لكن ال جيوز أن يشتق له تعاىل منها أسامء،ٌ

 H I J K  ﴿:غري ما سيقت فيه من اآليـات، كقولـه تعـاىل

L  M   ﴾]وقولـــه تعـــاىل] ١٤٢ :النـــساء:﴿ k l  m  ﴾
 :وقولـه تعـاىل] ٦٧ :التوبة [﴾¥ ¤ £ ﴿:وقوله تعاىل] ٣٠ :األنفال[

﴿² ³ ´ µ ¶ ̧       ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À   ﴾
 ،ىل خمـادع فـال جيـوز أن يطلـق عـىل اهللا تعـا،ونحو ذلك] ١٥-١٤ :البقـرة[

اهللا :  وال يقـال،، ونحـو ذلـك ممـا يتعـاىل اهللا عنـه مـستهزئ،ٍ ناس،ماكر
لـك  تعـاىل اهللا عـن ذ،ُيستهزئ وخيادع ويمكر وينسى عىل سبيل اإلطالق

ًعلوا كبريا  ]١/١١٨ معارج القبول[ .ً
 ،ًوقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسـام :وقال ابن القیم   ❁

،  والكائد، والفاتن، واملخادع، فسامه املاكر،وبلغ بأسامئه زيادة عىل األلف
 ]٣/٤١٥ مدارج السالكني[ .ونحو ذلك

ُ بـل متـدح يف ،اً فإن هذه األفعال ليست ممدوحة مطلق: قال ابن القيم❁
 فـال ،ً فال جيوز إطالق أفعاهلا عىل اهللا تعاىل مطلقا،ُموضع وتذم يف موضع

 فلـذلك بطريـق أوىل ال ،نه تعاىل يمكـر وخيـادع ويـستهزئ ويكيـدإيقال 
 . فال يطلـق عـىل اهللا املخـادع أو املـستهزئ،يشتق له منها أسامء يسمى هبا

 ]الصواعق املرسلة[
 أو ، وأنـه عزيـز ذو انتقـام،افقني ومستهزئ هبمـ ولكن يقال خمادع املن

 . ومستدرج للمكذبني، أو كائد ومميل للظاملني،منتقم من املجرمني
 واملقـصود أن اهللا سـبحانه مل يـصف نفـسه بالكيـد : قال ابـن القـيم❁

 وقـد علـم أن ،واملكر واخلداع إال عىل وجه اجلزاء ملن فعل ذلك بغري حق
 فكيـف مـن اخلـالق سـبحانه؟ ،ملخلـوقاملجازاة عىل ذلـك حـسنة مـن ا

 ]الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة[
 ٢٦

فالمخادع والمستهزئ والمملي والمنتقم والكائد والمـاكر     ❁
 . ليست من أسامئه تعاىلوالفاتن والمستدرج والناسي

 ال يجوز إطالق األسماء والصفات المذمومـة علـى اهللا           -٦
  .تبارك وتعالى
واهللا  «،»وظلم اهللا من ظلـم «،»خان اهللا من خيون «:ـ فال يصح أن يقال

اهللا ال يخـون وال يظلـم وال         فـإن ،»جيور عليـه كـام جيـور عـىل النـاس
 : قـال اهللا تعـاىل، ألهنا صفات نقص ال كامل فيها بخـالف اخلـداع،يجور

﴿J K L  M  ﴾]فإن خـداع اخلـادعني صـفة ،]١٤٢ :النساء 
 .عني بطريقتهم صفة نقص كام أن عدم االنتقام من اخلاد،كامل
  . األسماء المقترنة ال يجوز إطالق مفرداتها على اهللا تعالى-٧

 : بل الـصحيح أن يقـال، املذل الضار املنتقم املانع: فال جيوز أن يقال❁
 ألن ، المعطـي المـانع    ، العفو المنـتقم   ، الضار النافع  ،المعز المذل 

ه من إظهـار معـاين الربوبيـة  ملا في،الكامل هللا تعاىل يتحقق باقرتان االسمني
 .والقدرة التامة عىل الترصف يف خملوقاته كيف يشاء

،وال تطلـق إال تجري مجرى االسم الواحد  وهذه األسامء املزدوجة ❁
 .مقرتنة ببعضها

 ،وال يصح إطالق االسم الذي يـوهم الـنقص دون االسـم اآلخـر ❁
سـامء تعـد  فهـذه األ، واسمي املعطـي املـانع،مثل اسمي القابض الباسط

 ألن كل اسم منها حيمل معنى غري اآلخر، لكنهـا تكـون كاالسـم ؛اسمني
 ألن االسـمني ؛ فال يصح إفراد اسم عن اآلخر يف الذكر،الواحد يف املعنى

 وإذا ذكر أحـدمها مل يكـن ،ًإذا ذكرا معا دل ذلك عىل عظيم قدرته وتدبريه
نقـض  [.ل الـسوء قـط ليس لـه مثـ، واهللا له األسامء احلسنى،فيه هذا املدح

 ]١٧٤ وإيثار احلق عىل اخللق البن الوزير ٢/١٠تأسيس اجلهمية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
  . ال يطلق على اهللا تعالى ماال يجوز تسمية العباد به-٨

 فيجـوز تـسمية عبـد ،ـ جيوز تسمية العباد بتعبيدهم ألسامء اهللا احلسنى
 .الرمحن وعبد الرحيم



 ٢٧

 فلـيس مـن ، به العبد كعبد املبغض وعبد املـتكلموما ال جيوز أن يسمى
 .أسامء اهللا، فال يطلق عىل اهللا تعاىل ما ال جيوز تسمية العباد به

  : ال يطلق على اهللا تعالى ما ال يجوز دعاؤه به -٩
 . أو يا ذات، فال يقال يا يشء،ُـ فال يدعى اهللا تعاىل بألفاظ األخبار عنه

 أو يـا ، فال يقـال يـا فاعـل،يشتق منها أسامءُـ وال يدعى بأفعاله التي مل 
 . أو يا مريد،صانع

 عـىل ًويا فال يقـال يـا مـست،ُـ وال يدعى بصفاته التي مل يشتق منها أسامء
 . أو يا متكلم،عرشك

   ، أسماء اهللا ليس فيها اسم فاعل ليس بعامٍ شامل-١٠
  .مثل مجري السحاب، وهازم األحزاب

 وهي حتدث يف وقـت دون ،ومشيئته وإرادتهـ فأفعال اهللا تابعة حلكمته 
 لـذلك ال ، ولكـل املخلوقـات، وهي ليست عامة يف كل األوقـات،وقت

 وال ، ألهنا ليـست بعامـة يف كـل األوقـات؛يطلق عىل اهللا تعاىل منها أسامء
 .تشمل كل املخلوقات

   جامدة  ليس في أسماء اهللا تعالى أعالم-١١
  . حسنال تتضمن معنى كمالٍ

 : فهو مل يتضمن صفة حممودة وإن جـاء يف احلـديث،ًالدهر مثالـ كاسم 
ُال يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن اهللاََّ هو الدهر« ْ َ ْ َْ َ ُ ْ َ َ ََّّ َّ َ ُ َُّ ِ َ ِ َ َ َُ  ]٢٢٤٦صحيح  مسلم  [».َ

ِيـؤذيني  «: يف احلديث القديسألقال اهللا  ِ ْ ُابـن ُ َآدم ْ ُّيـسب َ ُ َالـدهر َ ْ َوأنـا َّ َ َ 
ُالدهر ْ ِبيدي َّ َ ُألمرا ِ ْ َ ُأقلب ْ ِّ َ َالليل ُ َوالنهار َّْ َ َّ  ]  ٤٨٢٦صحيح البخاري  [».َ

 .ـ كذلك اسم األبد واألمد واليشء والعني ليست من أسامئه تعاىل
  . من أسمائه تعالى ما يبدأ بذي-١٢

 قـال رسـول اهللا ،ً خالفا ملن أنكر ذلـك،ذو الجالل واإلكرام :ـ مثل
ــالل «:> ــا ذا اجل ــوا بي ِألظ َ َْ َ َ ِ ُّ ِ ــرامَ ِ واإلك َ ْ ِ ْ ــاريخ :صــحيح [».َ  رواه البخــاري يف الت

 ] ١٥٣٦ وصححه األلباين يف الصحيحة ١/٤٩٨ واحلاكم ٤/١٧٧ وأمحد ٢/١/٢٥٦
 ٢٨

 مــــن أســــمائه تعــــالى األســــماء علــــى صــــيغة أفعــــل -١٣
  .التفضيل

 ،وأحكـم الحـاكمين    ،وأسرع الحاسبين ، أرحم الراحمين  :مثل
ـــــاىل ـــــال اهللا تع  8 7     6 5 4 3 2     1 0﴿: ق

 ] ٨٣ :األنبياء[﴾ 9
 أرحـم : مثـل، ومـن أسـامئه كـذلك أسـامؤه املـضافة: قال ابن تيمية❁

 وأحـسن ، ومالـك يـوم الـدين، العـاملنيورب ، وخري الغافرين،الرامحني
 وغـري ذلـك ، ومقلب القلـوب، وجامع الناس ليوم ال ريب فيه،اخلالقني

جممـوع  [.مجـاع املـسلمني وثبت يف الدعاء هبا بإ،مما ثبت يف الكتاب والسنة
 ]٢٢/٤٨٥الفتاوى 

  . من أسمائه تعالى األسماء المضافة-١٤

 وولـي  ،وخيـر الفاصـلين    ،وخيـر الناصـرين    ،خير الفـاتحين   :مثل
 . وعالم الغيب والشهادة،المؤمنين

ــف والم   -١٥ ــا ألـــ ــشترط فيهـــ ــالى ال يـــ ــماء اهللا تعـــ  أســـ
  .التعريف

 . التعريف)ال ( ُ السنة بغري  ألن اسم الوتر جاء يف؛ًخالفا ملن قال ذلك
َإن اهللاََّ وتر حيب الوتر « :> قال رسول اهللا  ٌْ ِْ ِْ ُّ ِ ُ ِ  ]٤٨٣٥صحيح مسلم [» .َّ

بــدعوى أن معناهــا متقــارب أو  ال يجــوز حــذف أســماء -١٦
  .متكرر

 فكل اسـم ،والقدير والمقتدر القادر ومثل ،والرحيم الرحمنمثل 
 .تقل بذاته وهو اسم مس،منها ورد بالكتاب والسنة

ً ال تعـد كلهـا اسـام واحـدا،األسامء املشتقة من صفة واحـدة  بـل كـل ،ً



 ٢٩

ًصيغة من صيغ االسم يعد اسام مستقال ً.  
 مـع ، اسـامنالـرحمن والـرحيم    اسـمي عـىل أن االتفـاق ـ وقد وقع 

 .واحدةكوهنام مشتقني من صفة 
 . المتعال، األعلى،العلي :ـ فصفة العلو اشتق منها أسامء مثل

  .الكريم واألكرم أسامء مثل منهافة الكرم اشتق ـ وص
 ، القــدير،القــادر :ـــ و صــفة القــدرة اشــتق منهــا عــدة أســامء مثــل

 .المقتدر
 مع أهنـا كلهـا مـشتقة ، اسموالمقتـدر  ، اسموالقدير ، اسمفالقادرـ 

 . لكن بعضها يزيد بخصوصية عن اآلخر؛من صفة واحدة
 ال يمنع ذلك مـن ،فة واحدةاألسامء املشتقة من ص« :  قال ابن حجر❁
 فإن بعضها يزيد بخصوصية عىل األخر ، فإن فيها التغاير يف اجلملة،عدها

 ]١١/٢١٩فتح الباري [» .ليست فيه
لـيس يف أسـامء اهللا «  : ونقل ابن حجر عن أيب العباس بن معـد قولـه❁

 وإن اتفـق بعـضها مـع بعـض يف ، إذ لكل اسم خـصوصية،يشء مرتادف
 ] ١١/٢٢٣تح الباري ف[» .أصل املعنى

 فلـيس يف ،أسامء اهللا هي أحسن األسامء وأكملهـا « : وقال ابن القيم❁
 وتفـسري ، وال يـؤدي معناهـا،األسامء أحسن منها وال يقوم غريها مقامها

ٍاالسم منها بغريه ليس تفسريا بمرادف حمض ٍ
 بل هو عىل سـبيل التقريـب ،ً

 ]١/١٧٧بدائع الفوائد [» .والتفهيم

ــسعة     وال -١٧ ــالى عــن الت ــماء اهللا تع ــنقص أس يجــوز أن ت
  .والتسعين

ًإن هللاَِِّ تــسعة  « :>ومــن فعــل هــذا فقــد كــذب بحــديث رســول اهللا  َ ْ ِ َّ ِ
ًوتسعني اسام ْ َْ ِ ِ  ] ٢٦٧٧ ومسلم ٢٧٣٦صحيح البخاري [» .َ

 ٣٠

  وجود الشروط وانتفاء الموانع

  :الشروط والموانع
د الـرشوط وانتفـاء  فالبد عند إثبات كـل اسـم هللا تعـاىل مـن وجـو❁

 .املوانع

      :أما الشروط

 أن : وصـحة اإلطـالق معناهـا، عىل اهللايصح إطالق االسم  أن ) ١ (
 فـال ، وأن يبلغ الغايـة يف احلـسن،يكون يف االسم غاية الكامل والتنزيه هللا

  وأن ، حتى ينطبق عليـه أنـه مـن أسـامئه احلـسنى،يكون هناك أحسن منه
ٍ وأن ال يوهم نقصا بوجـه مـن ،وال يوجد أعىل منه ،يكون هو املثل األعىل ً

 .الوجوه
 أو بطريـق صـريح   أو أخذه من القرآن يصح اشتقاق االسـم    أن )٢(

 . فام ال يصح اشتقاقه فليس من أسامئه تعاىل،حديث صحيح
 أو يقول به مجاعـة مـن ، أو يقول به اجلمهور، أن جتمع عليه األمة)٣ (

 .العلامء املشهورين أو آحادهم
ًفال يصح لطالب العلم أن يتجرأ ويطلق عىل اهللا اسام مل يسبقه إليه إمـام 

 وكـذلك ال يـصح لـه أن ،معترب، وإال يكون قد تكلم عـىل اهللا بغـري علـم
 .ينفي ما أقره العلامء بالدليل

  :وانتفاء الموانع
 .كأن يعارض يف اإلطالق إمام معترب بدليل ❁

 ألنـه ؛ ال يصح إطالقـهلمنتقماكقول شيخ اإلسالم ابن تيمية أن اسم 



 ٣١

 ]١٧/٩٥ و ٨/٩٦جمموع الفتاوى  [.مقيدا بالمجرمينجاء 
 . واالكتفاء باملتفق عليه،ـ والتورع هنا هو ترك اإلطالق

 منهم ابن ، مجاعة من العلامء املعتربينالمنـتقم رغم أن الذي قال باسم 
بن القـيم يف  وا، وابن حجر يف فتح الباري،الوزير يف إيثار احلق عىل اخللق

ً وجاء أيـضا يف روايـة الوليـد بـن مـسلم، وجـاء عنـد ،مدارج السالكني
 .غريهم من العلامء

 . وابن الوزير وغريمها، جاء يف إحصاء البيهقيذو انتقامـ واسم 

  :ببذل الوسع يرتفع الحرج
 ، واملختار عندي عدم توقف إطـالق األسـامء املـشتقة: قال األلويس❁

هـو نـص يف بعد التحري التام وبذل الوسـع فـيام بل يصح اإلطالق لكن 
 معـاذ اهللا ، نقـص أدنـى، وجيب التحفظ إىل الغاية عام يوهم أدنـىالتعظيم

 ألننا مأذونون بتعظـيم اهللا تبـارك وتعـاىل بـاألقوال ؛تعاىل يف حقه سبحانه
ــال ــيم اهللا ،واألفع ــالق تعظ ــان يف اإلط ــى ك ــهأل فمت ــا ب ــان مأذون  ،ً  ك

 :البقـرة[﴾ ¬ » ª ©  ̈ § ﴿سـع  بالووالتكليـف منـوطٌ  

روح املعــاين  [.فبعــد بــذل الوســع فــي التعظــيم يرتفــع الحــرج ،]٢٨٦

٩/١٢٣[  
 دعـى اهللا ،سألة مـن العلـم إذا أغلقـت عليـه مـ/ وكان ابن تيمية ❁
 قولـه يتـأول» . ويـا مفهـم سـليامن فهمنـي،يا معلم داود علمنـي«: ًقائال

ـــاىل  |  } u  v w x y z﴿ :تع

 g h i j k﴿:قوله تعاىلو ]٢٥١ :البقرة [﴾~ {

l m      n o p q r s t u  v 

 ٣٢

xw y z { }| ﴾]٧٩ -٧٨ :األنبياء[ 
 يكثـر ، إذا أشكلت عليه املسائلابن تيمية كان شيخنا :قال ابن القيم ❁

ً ويكثر مـن االسـتغاثة بـذلك اقتـداء ،يا معلم إبراهيم علمني: من الدعاء
 ]٤/٢٥٧إعالم املوقعني  [.هيمعليك بمعلم إبرا : حيث قالبمعاذ بن جبل

 Ê  ÌË Í ÏÎ Ð Ñ Ò﴿:وقـــــال اهللا تعـــــاىل

Ó﴾]٢٨٢ :البقرة [ 
ء اهللا املـشتقة باإلثبـات أو  وإنه ملن أصعب املـسالك القـول يف أسـام❁
  :، وإن ذلك ليحتاج إىلعدمه

 .ـ جتميع األدلة من الكتاب والسنة الصحيحة
 .المـ اإلطالع عىل أقوال كل من سبق من العلامء األع

 .ـ ومراعاة قواعد اللغة يف االشتقاق
 .ـ ومراعاة التنزيه الكامل هللا تعاىل

ـ ومراعاة األفعال والصفات الالزمة هللا تعاىل عىل الدوام من تلك التي 
 . وهي ليست صفة مالزمة له سبحانه،يفعلها إذا أراد

 ه فـال يطلـق عـىل اهللا تعـاىل مـا قيـد،ـ مراعاة األفعال املطلقة واملقيـدة
 . ببعض خلقهسبحانه

مثـل الـضار  فال تطلق مفرداهتا عىل اهللا تعـاىل ،ـ مراعاة األسامء املقرتنة
 .واملانع

 وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه
ًوأزواجه وذريته وآل بيته وسلم تسليام كثريا ً 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 


