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احلمد هللا كام أمر، والصالة والسالم عىل خري البرش حممد 
 . ومن سار عىل األثر وذريته وعىل آله وصحبه > رسول اهللا

 ... أما بعد

 المثل األعلى

       G H I J K  ML N  O ﴿:قال اهللا تعاىل

P﴾]٢٧: الروم [ 

 a b c  d e gf h i﴿: قال اهللا تعاىل 
kj l m n    ﴾] ٦٠: النحل   [ 

  . تعالى هللا المثل األعلى هو إثبات الكمال المطلق -١

والتي ال نقص فيها  أل اهللا أو إثبات غاية الكامل يف صفات
، ولذا فالذي يسلب عن اهللا صفات كامله بحالٍ من األحوال 

فإنام جيعل له مثل السوء ، وينفي عنه ما وصف به نفسه من املثل 
 .  األعىل ، وهو الكامل املطلق 

الكامل ثابت هللا ، بل الثابت له هو أقىص ما : قال ابن تيمية  ❁
 يكون وجود كامل ال نقص فيه إال يمكن من األكملية،  بحيث ال
 ] ٦/٧١جمموع الفتاوى . [وهو ثابت للرب تبارك وتعاىل 

: وقد ورد يف النصوص الترصيح بأن اهللا تبارك وتعاىل   ❁



 ٣ 

 ]٤٥: هود  [﴾  Ü Ý﴿، ] ٨٣: األنبياء [﴾   9 8﴿

﴿W X  ﴾] ٦٢: األنعام [﴿ ،© ª   ﴾] ١٤: املؤمنون[ 
  ª﴿] ١١٤: املائدة [﴾   7 6 ﴿،] ٥٧: األنعام [﴾   ©    ¨﴿

] ١٥٠: آل عمران [﴾   4 3، ﴿] ٨٩: األنبياء [﴾    »
﴿M N  ﴾]  ١٠٩: املؤمنون[ ،﴿e f  ﴾]  ٨٩: األعراف [
﴿Ù Ú   ﴾] ١٥٥: األعراف [﴿ ،Æ Ç   È   ﴾] ٧٣: طه[ 

  .وأنه األكبر واألعز واألعلم واألقوى 

الى  كله هللا ، سواء عرف العباد قدره تعالكمال -٢
  .  حق قدرهيقدروهأم لم 

أودع اهللا يف الفطرة اإلنسانية التي مل : قال أبو العز احلنفي  ❁
، أنه سبحانه التعطيل ، وال بالتشبيه والتمثيلتتنجس باجلحود و

، وأنه املوصوف بام وصف به نفسه ،  الكامل يف أسامئه و صفاته
عظم ووصفه به رسوله ، وما خفي عن اخللق من كامله أعظم وأ

 ] ١/١٩٥ رشح العقيدة الطحاوية[ .مما يعرفونه منه 

ًـ فأنت ال ترى يف خلقه عبثا وال تفاوتا وال سدى ، وإنام ترى  ً
 . حسن التقدير والتدبري واحلكمة البالغة 

 ، بل إن التوفيق من توفيق اهللا ملشاهدة ذلك واالهتداءـ 
 .من آثار رمحة اهللا 

 ٤ 

  .دانية واأللوهية  هللا تعالى الوح المثل األعلى هو إثبات-٣

ـ فإذا اشرتك اثنان يف املثل األعىل مل يكن أحدمها أعىل من 
 .اآلخر ، ومل يكن ألحدمها املثل األعىل 

 ، فال المثل األعلى إال هللا وحدهـ ويستحيل أن يكون 
 .يتصف بغاية الكامل يف كل يشء إال هو تعاىل 

ويكون كل يشء ـ ومن غاية الكامل أن يكون فوق كل يشء ، 
 .دونه سبحانه 

وجب أن يكون ، ـ وملا كان اهللا تعاىل أعىل وأكمل مما سواه 
 .تعاىل وحده ال يشاركه يف ذلك أحدتوحيد الربوبية واأللوهية له 

  . المثل األعلى هو ما في القلوب من حب اهللا -٤

ـ وخشيته ورجائه وتعظيمه ، والتوكل عليه ، واإلخالص له ، 
 . ذلك أحد ركه يفاال يش

فهذا لتدنس فطرته أما من أرشك باهللا يف ذلك ،  ❁
  .بتعظيم األدنى دون األعلى

 المثل األعلى هو إثبات صفات اهللا تعالى من األزل -٥
  .إلى األبد 

ًوكام كان بصفاته أزليا ، كذلك ال يزال : قال الطحاوي  ❁



 ٥ 

 .ًعليها أبديا 
ًحانه متصفا بصفات مل يزل اهللا سب: يقول أبو العز احلنفي  ❁

َصفات الذات و صفات األفعال ، وال جيوز أن يعتقد أن : الكامل  َ ْ ُ
َ بصفة بعد أن مل يكن متصفا هبا ؛ ألن صفاته سبحانه  ًاهللا وصف ِ ُ
صفات كامل ، وفقدها صفة نقص ، وال جيوز أن يكون قد حصل 

 ]١/٢٢٧ رشح الطحاوية. [ًله الكامل بعد أن كان متصفا بضده 

  .مثل األعلى هو تنزيه اهللا عن المشابهة بخلقه  ال-٦

 هناك شبيهان مل يكن ألحدمها املثل األعىل ، بل كانـ ألنه إن 
 ، وهللا املثل األعىل ، فهو يتسامى سبحانه أن يشابه نيكانا متساوي

 .وتعاىل خلقه ، بل صفاته أعىل من أن يتشبه هبا خلقه ، سبحانه 

ت اهللا تعالى أن يعلم  المثل األعلى هو تنزيه صفا-٧
  .كيفيتها بشر 

 . وأعظم من أن تتخيلها عقول البرشـ ألن صفات اهللا تعاىل أكمل
ٌفيها ما ال عني رأت وال أذن « :  عن اجلنة >قال رسول اهللا  ُ ُ ََ ََ َْ َ ْ ٌَ َ ِ

ٍسمعت وال خطر عىل قلب برش  َِ ََ َ َ َْ َ َ ََ َ َْ  ]  ٥٠٥٣صحيح مسلم  [».ِ
املخلوقة أعظم من أن ختطر عىل ـ فإذا كانت صفة نعيم اجلنة 

عقول البرش ، فهل يمكن أن خيطر عىل عقوهلم صفة خالق اجلنة 
 والنعيم ؟

 ٦ 

 المثل األعلى هو تنزيه اهللا تعالى عن نفي صفاته -٨
  .كما يقول الزنادقة 

ـ ألن نفي الصفة نفي ملا يلزم من حسنها ، ومن فعل ذلك فقد 
املثل األعىل األحسن األكمل يف َّكذب بالقرآن ، وبأن اهللا تعاىل له 

 .كل صفة 

  .تنزيه اهللا تعالى عن تأويل صفاتهالمثل األعلى هو  -٩

ـ ألنه ليس أعلم باهللا من اهللا ، واهللا تعاىل أخربنا عن صفاته 
 .التي هي املثل األعىل 

 .ـ وإن حتريف معناها ال جيعلها املثل األعىل 



 ٧ 

  أسماء اهللا أحسن األسماء 

  :اهللا كلها حسنى ـ أسماء ١

ـ وصف اهللا تعاىل أسامءه باحلسنى يف أربع آيات من القرآن 
 :الكريم ، وهي 

 C D E F HG I J﴿:  قوله تعاىل -١
K L  NM O P Q        R   ﴾] ١٨٠: األعراف[ 

  Z [  \ ]   ^ `_ a b c d﴿: قوله تعاىل-٢
e f ﴾] ١١٠: اإلرساء[ 

 ]٨: طه  [﴾  }  s t  u   v   xw y z ﴿:  قوله تعاىل -٣
  ¼  « µ ¶ ̧  º¹ ´﴿:  قوله تعاىل -٤

 ]٢٤: احلرش [﴾   ½¾

  :ـ معنى الحسنى ٢

وهللا األسماء : ﴾ ومل يقل C D E﴿:  اهللا تعاىلقال ـ 
ٌحسن وأحسن، فإن الذي من أسامئه : ، فإن هناك اسامن الحسنة

 .تعاىل هو األحسن وليس احلسن 
 يعني املثل ]٦٠: النحل [﴾  h i j﴿: ـ وقال اهللا تعاىل 

 .الذي ال يوجد أعىل منه

 ٨ 

واعلم أن احلسنى يف اللغة هو مجع : قال ابن الوزير  ❁
 ]١١٦إيثار احلق عىل اخللق . [األحسن ال مجع احلسن 

ُ فإن مجعه حسان وحسنة ، فأسامء اهللا التي ال حتىص كلها ـ ٌ َ َ ِ

 G H﴿: حسنى ، أي أحسن األسامء ، وهو مثل قوله تعاىل 
I J K  L  ﴾] أي الكامل األعظم يف ذاته ] ٢٧: الروم

 ] ٧/٢٢٨العواصم من القواصم . [وأسامئه ونعوته 
هي املفضلة عىل : احلسنى : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ❁

 ]٦/١٤١جمموع الفتاوى . [احلسنة ، والواحد األحاسن 
أي البالغة يف احلسن :   معنى الحسنى:قال العثيمني  ❁
 ]٢٧القواعد املثىل . [غايته

ُّـ أي أن أسامء اهللا هي أحسن األسامء وأجلها لداللتها عىل 
 .أحسن املعاين وأرشفها 

 ألنها تدل على الصفات ؛ـ أسماؤه تعالى حسنى٣
  :الحسنى 

 .ـ وأسامؤه تعاىل حسنى ؛ ألهنا تدل عىل صفات الكامل 
 .ـ فلو كانت أسامؤه ال تدل عىل صفة مل تكن حسنى 

كانت أسامؤه تدل عىل صفة ليس فيها كامل مل تكن ـ ولو 
 .حسنى 



 ٩ 

، كالدهر ؛  األسماء الجامدةـ لذلك ليس من أسامئه تعاىل 
 .ألنه ليس فيها صفة كامل 

وإنام يتميز االسم احلسن عن االسم السيئ : قال ابن تيمية  ❁
 ، فلو كانت كلها بمنزلة األعالم اجلامدات التي ال تدل بمعناه

 ]١٠٧رشح األصفهانية . [مل تنقسم إىل حسنى وسوآى عىل معنى 

وليس يف أسامئه احلسنى إال اسم يمدح به ، : قال ابن تيمية  ❁
 . وهلذا كانت كلها حسنى 

فلو مل تكن أسامء اهللا متضمنة للكامل املطلق هللا تعاىل ، ملا كانت 
 ٥/٥٢درء تعارض العقل والنقل البن تيمية .[أسامء حسنى بالغة احلسن 

 ]١/٢٨ومدارج السالكني البن القيم 

، لرب تبارك وتعاىل كلها أسامء مدحأسامء ا: قال ابن القيم  ❁
ًولو كانت ألفاظا جمردة ال معاين هلا ، مل تدل عىل املدح ، وقد 

 C D E﴿: وصفها اهللا بأهنا حسنى كلها ، فقال تعاىل 
F HG I J K L  NM O P Q        

R ﴾] مل تكن حسنى ملجرد اللفظ ، بل ، فهي] ١٨٠: األعراف 
 ] ١٣٥جالء األفهام . [لداللتها عىل أوصاف الكامل 

، اىل كلها أسامء مدح وثناء ومتجيدأسامؤه تع: قال ابن القيم  ❁
ولذلك كانت حسنى، و صفاته كلها صفات كامل ، ونعوته كلها 

 ١٠

 .نعوت جالل، وأفعاله كلها حكمة ورمحة ومصلحة وعدل
نقض تأسيس اجلهمية البن تيمية جاء مثله يف و[ ]١/١٢٥مدارج السالكني [

٢/١٠[ 

ٌأسامؤه احلسنى كلها أعالم : وقال الشيخ السعدي  ❁
ٌ دالة عىل معانيها ، وكلها أوصاف مدح وثناء ، ولذلك  وأوصاف

احلق . [ًو كانت أعالما حمضة مل تكن حسنىكانت حسنى ، فل

 ]الواضح املبني

أسمائه تعالى دلَّ ومن حسنها أن كل اسم من ـ ٤
  :على جميع معاني الحسن في صفته 

 الدال العليموذلك نحو : قال الشيخ عبد الرمحن السعدي  ❁
ًعىل أن له علام حميطا عاما جلميع األشياء ، فال خيرج عن علمه  ًً

 الدال عىل أنه له والرحيممثقال ذرة يف األرض وال يف السامء، 
 الدال عىل أن له قدرة يروالقدرمحة عظيمة واسعة لكل يشء ، 

 ]٣/٥٩تيسري الكريم الرمحن . [عامة ال يعجزها يشء 

 للحياة الكاملة من أسامء اهللا تعاىل وهو متضمن الحيـ فاسم 
ُالتي مل تسبق بعدم ، وال يلحقها زوال ، وهي احلياة املستلزمة 

 .لكامل الصفات من العلم والقدرة والسمع والبرص وغريها 
للرحمة  من أسامء اهللا تعاىل متضمن نالرحمـ واسم 



 ١١

ْأرحم بعباده من هللا  « : >التي قال عنها رسول اهللا  الكاملة َ َِ ِ ِ ِ ِ ُ ْ َ
َهذه بولدها َ َِ ِ َِ ، وهي أم ] ٢٧٥٤ ومسلم ٥٩٩٩صحيح البخاري [»  .ِ

  .َّصبي وجدته يف السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته 
: هللا تعاىل عنها  التي قال اللرحمة الواسعةًومتضمن أيضا 

، وأخرب أنه من ] ١٥٦: األعراف [﴾  8          7 6  5﴿
 ³ ² ± ° ¯﴿: دعاء املالئكة للمؤمنني 

 ]٧: غافر [﴾ ´

 أسمائه تعالى أن أجر محصيها هو حسن ـ من ٥
  : دخول الجنة

َّإن هللاَِِّ تسعة وتسعني اسام مائة إال  «: > قال رسول اهللا  ❁ ِ ًِ ًَ ِ ِ ِ ِ
ً ْ ْ َْ َ َ َّ

َاحدا من أحصاها دخل اجلنة َو َّ َ ًَْ َ َ َ َ ْ َْ َ  ومسلم ٢٧٣٦صحيح البخاري  [».ِ
٢٦٧٧[ 

ًواهللا تعاىل جعل إحصائها سببا لدخول اجلنة ؛ ألن العلم هبا 
هو أرشف معرفة عىل وجه اإلطالق ، وهي معرفة اهللا تعاىل ، 
فجعل اهللا جزاء من تعرف عليه وأحىص أسامءه هو سكنى 

 .نة أرشف مكان ، وهو اجل

ـ ومن حسنها أنها هي خير الوسيلة التي يدعى ٦
  :اهللا بها 

سواء دعاء ]  ١٨٠: األعراف [﴾  F G﴿: قال تعاىل  ❁
 ١٢

العبادة بتمجيد اهللا، والثناء عليه سبحانه ، أو دعاء املسألة وطلب 
 واجلامع ٢/٣٣٧أحكام القرآن البن العريب .[احلوائج من اهللا تعاىل 

 ١/١١١ وخمترص الصواعق املرسلة للموصيل ٧/٣٢٦ي ألحكام القرآن للقرطب

 ]١/١٦٣وبدائع الفوائد البن القيم 

 تعالى أنها تتضمن األسماء أسمائهـ من حسن ٧ 
  :المضافة 

، خير الفاتحين: فإن من أسامئه تعاىل األسامء املضافة ، مثل 
   .وخير الفاصلين ، وخير الناصرين

وزن أفعل تعالى أنها على  ـ من حسن أسمائه ٨
  :التفضيل

:  ، مثل أفعل التفضيلفإن من أسامئه تعاىل ما جاء عىل صيغة 
 .وأسرع الحاسبين ، وأحكم الحاكمين، أرحم الراحمين

ـ اجتماع أسماء اهللا تعالى يحصل به كمال ٩ 
  : فوق كمال 

نقض تأسيس اجلهمية البن .[مجع أسامء اهللا تعاىل كامل فوق كامل  ❁

 ]١/١٩٠ الفوائد البن القيم  وبدائع٢/١١تيمية 

  :العزيز الحكيم : مثال 



 ١٣

 يقتيض الحكيم يقتيض كامل العزة ، واسمه العزيزفاسمه 
 : وهو أن آخر كمالٌ بينهام دال عىل والجمعكامل احلكمة ، 

 ، فعزته تعاىل ليس فيها عزته تعالى مقرونة بالحكمة ـ١
ًظلام أو جورا أو سوء فعل كام قد يكون من املخلوق ني ، فإن ً

العزيز منهم قد تأخذه العزة باإلثم ، فيظلم وجيور ويطغى 
 .وييسء الترصف ، ويستعمل عزته يف السوء أكثر من اخلري 

حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعزِّ  وكذلك ـ٢
. ُّوق وحكمته ، فقد يعرتهيام الذل بخالف حكم املخلالكامل

 ]٣٥ القواعد املثىل للعثيمني[

عجز أن ينفذ ما حكم به ، وقد يعجز أن يفعل ما قد ي: ـ يعني 
 .تقتضيه حكمته 

 حلكمه لذلته وانتفاء عزته ، ذـ فكم من حاكم يف الدنيا ال نفا
 .وإنام اهللا تعاىل حكمه نافذ وأمره غالب ، وذلك لعزته 

وهناك صفة حتصل من اقرتان أحد : قال ابن القيم  ❁
: د عىل مفردهيام نحوٌوذلك قدر زائاالسمني والوصفني باآلخر، 

 كذلك ، والحميد صفة كامل ، الغني ، فإن الغني الحميد
واجتامع الغنى مع احلمد كامل آخر ، فله ثناء من غناه، وثناء من 

. محده ، وثناء من اجتامعهام ، فتأمله فإنه من أرشف املعارف 
 ]١/١٦٨بدائع الفوائد [

 ١٤

رها  تعالى أنه ال يقوم غياهللا ـ من حسن أسماء ١٠
  :مقامها 

فأسامء اهللا هي أحسن األسامء وأكملها ، : قال ابن القيم  ❁
فليس يف األسامء أحسن منها ، وال يقوم غريها مقامها ، وال 

 ]١/١٧٧بدائع الفوائد [.يؤدي معناها 

فأسامؤه تعاىل أحسن األسامء ، كام أن : وقال ابن القيم  ❁
فسه إىل غريه ، صفاته أكمل الصفات ، فال تعدل عام سمى به ن

 . > كام ال تتجاوز ما وصف به نفسه ووصف به رسوله 

فلله من كل صفة كامل أحسن اسم : وقال ابن القيم  ❁
 .وأكمله وأمته معنى ، وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص 

  دون العاقل الفقيهالعليم الخبير: فله من صفة اإلدراكات 

 .والناظر  دون السامع والبارص والسميع البصير

الرقيق دون البر الرحيم الودود : ومن صفات اإلحسان 
 .الشفوق و

 . دون الرفيع الرشيف والعلي العظيم
 . دون السخي والكريم
 دون الفاعل الصانع الخالق البارئ المصوروكذلك 

  ]١/١٧٧بدائع الفوائد .[ُاملشكل



 ١٥

  .أو المستمع السامع أحسن من اسم السميع فاسم ❁
  .الباصر أو الناظرأحسن من اسم  البصيرواسم 
  .العارف أحسن من اسم العليمواسم 
  .الرفيع الشريف أحسن من اسم العلي العظيمواسم 

الفاعل  أحسن من اسم الخالق البارئ المصورواسم 
  .الصانع

  .السخي أحسن من اسم الكريمواسم 
  .الشفوق أحسن من اسم الرحيمواسم 
 .الصفوحسم  أحسن من االعفو الغفورواسم 
  .الساتر أحسن من اسم الستيرواسم 
  .الشاهد أحسن من اسم الشهيدواسم 
  .الفاتح أحسن من اسم الفتاحواسم 
  . القيم والقائم أحسن من اسم القيومواسم 

  .األبد أو التام أحسن من اسم اآلخرواسم 

 ، وإن ورد يف احلديث المسهِل أحسن من اسم الميسِرواسم 
َمن سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل اهللاَُّ «  : > اهللا قول رسول ْ ْ ََّ َ َ َ ًَ

ِ ِ ِ ُِ َْ ً ِ َ َ
ِله طريقا إىل اجلنة َّ َْ َ َِ ً ِ َ  ]٢٦٩٩صحيح مسلم   [».ُ

 ١٦

 ألنه ليس فيها نقص حسنىـ أسماء اهللا تعالى ١١
  :أبدا 

صفات اهللا كلها صفات كامل حمض ، فهو :  قال ابن القيم ❁
 وله من الكامل أكمله ، وهكذا  من الصفات بأكملها ،موصوف

بدائع . [أسامؤه الدالة عىل صفاته هي أحسن األسامء وأكملها 
 ] ١/١٧٧الفوائد البن القيم 

أسامء اهللا حسنى ألهنا متضمنة لصفات : قال ابن عثيمني  ❁
 ]٢٧القواعد املثىل .[كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه

فيها اسم  حسنى ألنه ليس تعالىـ أسماء اهللا ١٢
  : يحتمل المدح وضده 

فأسامء اهللا أحسن األسامء وأكملها ، فام « :  قال ابن القيم ❁
ًكان مسامه منقسام إىل كامل ونقص ، وخري ورش ، مل يدخل اسمه 

 ]٣/٤١٥مدارج السالكني [» .يف األسامء احلسنى 
املتكلم ، املريد ، الفاعل ، والصانع ، :  وقال ابن القيم ❁

ظ ال تدخل يف أسامئه ؛ ألن الكالم واإلرادة والفعل فهذه ألفا
 ] ١/١٦٩ بدائع الفوائد. [والصنع منقسمة إىل حممود ومذموم 

إن اهللا تعاىل مل يصف نفسه بالكيد واملكر :  قال ابن القيم❁
.  ، وال ذلك داخل يف أسامئه احلسنى مطلقًاواخلداع واالستهزاء 

 ] الصواعق املرسلة[



 ١٧

اتفقوا عىل أنه ال جيوز أن يطلق : بن حجر  وقال احلافظ ا❁
ًعىل اهللا اسم وال صفة توهم نقصا ، ولو ورد ذلك نصا ، فال  ً

: األنعام [﴾  & % $﴿: يقال فالق ، وإن ثبت قوله  

﴾  - ,، وال يقال ماكر وال بناء ، وإن ورد ﴿] ٩٥
فتح الباري رشح ] [٤٧: الذاريات [﴾  Â Ã، ﴿] ٥٤: عمران  آل[

 ]١١/٢٢٣ صحيح البخاري

فصفاته كلها صفات كامل حمض ، هلذا إذا :  قال السعدي ❁
ٍكان االسم منقسام إىل محد ومدح وغريه مل يدخل بمطلقه يف أسامء  ٍ ً

ا ، فهذه ليست من اهللا ، كاملريد والصانع والفاعل ونحوه
، فصفاته كلها صفات كامل حمض ، فهو األسامء احلسنى

ًصوف بأكمل الصفات ، وله أيضا من كل صفة كامل أحسن املو
 ]٥٥احلق الواضح املبني . [اسم وأكمله وأمته 

ـ من حسنها أنه ليس في أسمائه تعالى اسم ١٣
  :يتضمن الشر 

وليس من أسامء اهللا احلسنى : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ❁
: عاىل اسم يتضمن الرش، وإنام يذكر الرش يف مفعوالته ، كقوله ت

﴿Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï  Ð 
Ñ ﴾ ] ٨/٩٦جمموع الفتاوى  []٥٠-٤٩: احلجر[ 

 ١٨

ـ فالغفور الرحيم صفة ذاته ، واألليم هو صفة فعله بمن 
 .ًيستحق ، وال يصح أن يطلق عليه إطالقا 

اب للكافرين من أفعال اهللا ـ فاالنتقام من املجرمني ،والعذ
 .، وليس من أسامئه تعاىل

ً إذا انتهى من عقاب العصاه اآلثمني انتقلوا حتام إىل ـ فإنه تعاىل
جنته ونعيمه الذي هو مقتىض رمحته ؛ ألن رمحته تعاىل هي صفته 
الالزمة له، والتي تنتهي عندها أفعاله تعاىل ، لذلك اسم 

 . من أسامئه تعاىل ، واملنتقم ليس من أسامئه سبحانه الرحيم

ن مقتضيات عدله ـ وأما استمرار عذابه للكافرين فهو م
ًيفعلوا خريا قط ، فكان من يؤمنوا باهللا ، فلم ورمحته ، فهم مل 

 .العدل أال ينعموا قط 

ـ وإن استمرار عذاهبم هلو من نعيم املؤمنني الذين عذبوهم يف 
ألهنم آمنوا بالغفور الرحيم ، فإن انقطع عذاهبم انتقص ؛ الدنيا 

حلساب يوم القيامة إال بذلك نعيم املؤمنني الذين مل جيعل اهللا ا
 .إلكرامهم وإذالل عدوهم 

ـ أسماء اهللا حسنى ألنه ليس فيها األسماء ١٤
   :مطلقًاوالصفات المذمومة 

 . من الوجوهٍمثل اخليانة واجلور والظلم؛ ألنه ال خري فيها بوجه



 ١٩

 أن األسماء التي قد يظن منها الشر حسنها من - ١٥
  :ر ال تطلق إال مقترنة بضدها من الخي

الضار النافع ـ المعطي المانع ـ الخافض الرافع ـ : مثل 
  .المعز المذل

فجمع سبحانه بني االسمني ملا فيه من : قال ابن تيمية  ❁
العموم والشمول الدال عىل وحدانيته وربوبيته ، وأنه وحده 

َيفعل ما يريد ويرصف أمور خلقه بحكمته  ُ. 

، واخلافض ، بل كالضار : ُوهلذا ال يدعى بأحد االسمني 
ًيذكران مجيعا ، وهلذا كان كل نعمة منه فضال ، وكل نقمة منه  ً

 ] ٥/٤١٠منهاج السنة . [ًعدال 

لذلك األسماء المزدوجة يجب أن تجري مجرى 
واألسماء المزدوجة  : االسم الواحد، وال يفصل بينها

  :مثل

 . القابض ـ الباسط -٦      .املعطي ـ املانع  -١
 .املذل ـ  املعز -٧      .فع الضار ـ النا -٢
 . املبدئ ـ املعيد -٨    .اخلافض ـ الرافع  -٣
 . املقدم ـ املؤخر -٩      .العفو ـ املنتقم  -٤

 . اهلادي ـ املضل -١٠      .املحيي ـ املميت  -٥
 ٢٠

ـ ألن الكامل يف اقرتان كل اسم من هذه األسامء بام يقابله ، ألنه 
وتدبري اخللق ، والترصف فيهم يراد به أنه تعاىل املنفرد بالربوبية 

ًعطاء ومنعا ، ونفعا ورضا ، وعفوا وانتقاما  ًً ً ًً . 

ْـ وأما أن يثنَى عليه بمجرد امل  . نع واالنتقام واإلرضار فال يسوغُ

فهذه األسامء املزدوجة جتري األسامء منها جمرى االسم الواحد 
الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض ، لذلك مل تطلق عليه 

 . مقرتنة إال

يا مذل ، يا ضار ، يا مانع ، مل : فلو قلت :  قال ابن القيم ❁
ًتكن مثنيا عليه وال حامدا له حتى تذكر مقابلها  بدائع الفوائد . [ً

١/١٧٧[ 

،  الضار ال جيوز إفراده عن النافعإن اسم:  وقال ابن الوزير ❁
ذا وجب ًفحني مل جيز إفراده مل يكن مفردا من أسامء اهللا تعاىل ، وإ

ًضمه إىل النافع كانا معا كاالسم الواحد املركب من كلمتني ، 
 .مثل عبد اهللا 

وميزان األسامء احلسنى يدور عىل املدح :  وقال ابن الوزير ❁
بامللك ، وعىل املدح باستحقاق احلمد والثناء ، وكل اسم دل عىل 

 ]١٧٤إيثار احلق عىل اخللق . [هذين األمرين فهو صالح دخوله فيها 



 ٢١

  : أن العلم بها هو أشرف العلوم حسنها من - ١٦

ألن رشف العلم من رشف املعلوم ، فإن كان املعلوم هو  ❁
 .اهللا تعاىل ، فإن العلم الذي يوصل إليه هو أرشف العلوم 

 أن بها تعرف صفات اهللا تعالى، وما حسنها من - ١٧
  :يحق له من العبادة 

هللا بموجباهتا فقد فمن عرف معاين أسامئه تعاىل وعبد ا ❁
 .أحسن عبادة اهللا 

ومن حصل هذه املعاين يف أسامء : قال أبو بكر بن العريب  ❁
. اهللا نال احلسن من كل طريق ، وحصل له القطع بالتوفيق 

 ]٢/٧٩٣أحكام القرآن [

 ٢٢

  النقص صفات عن تعالى اهللا تنزيه

وأهل السنة ينزهون اهللا تعالى عن كل صفات النقص 
بتون له تعالى كل صفات الكمال والجالل والعدم ، ويث

  .والجمال 
  :أهل السنة والجماعة يقولون 

ِّ عن صفات النقص مطلقا كالسنة والنوم منزه أن اهللا -١ ً
 .والعجز واجلهل 

 . التي ال نقص فيها بصفات الكمال وأنه متصف -٢
 ؛ ألن هذا من ال يشبهه شيء من مخلوقاته وأنه -٣

 ] بترصف البن تيمية٢/٥٢٣منهاج السنة .[النقص
ـ فقدرته أكمل قدرة ال يعجزها يشء ، وال يصيبه لغوب أو 

، فهو حميط بجميع إعياء ، وعلمه أوسع علم وأشمله 
، ال يمكن أن يند عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال املعلومات

 .يف السامء ، وهكذا احلال يف مجيع الصفات 
 من >اه عنه رسوله ـ وكل ما نفاه عن نفسه سبحانه ، أو نف

األمور السلبية أو العدمية فهو إلثبات ما يضاد ذلك النقص من 
 .صفات الكامل 

َـ فنَفى العجز يف قوله تعاىل  َ:﴿H I  J K   ﴾] ٣٨: ق [



 ٢٣

 .وذلك إلثبات كامل قدرته 
ِّـ ونفى السنة والنوم يف قوله تعاىل  ّْ ْ َ :﴿{ | } ~ � ﴾

 .ل حياته وقيوميته إنام يراد إلثبات كام] ٢٥٥: البقرة [
ّْـ ونفي الظلم يف قوله تعاىل  ْ َ :﴿F G H  I  J K ﴾

 . إنام هو إلثبات كامل عدله وحكمته ]٤٠: النساء [
ـ وملزيد إيضاح يراجع باب الصفات املنفية أول كتاب 

 .الصفات 

  أقوال األئمة في التنزيه

 امكإن اهللا سبحانه ، له األسامء احلسنى ، : قال ابن تيمية  ❁
سمى نفسه هبا ، وأنزهلا يف كتبه ، وعلمها من شاء من خلقه ، 

، ، واألول ، واآلخرحيم ، واحلكيم كاسمه احلق ، والعليم ، والر
ٍوالعيل ، والعظيم ، والكبري ، وهذه األسامء كلها أسامء مدح 

ُومحد تدل عىل ما حي ، وليس له مد به ، واهللا له األسامء احلسنىٍ
األسامء التي فيها عموم ملا حيمد ويذم ال توجد مثل السوء قط ، ف

يف أسامء اهللا احلسنى ؛ ألهنا ال تدل عىل ما حيمد الرب ويمدح 
املريد ، فاملريد قد يريد : ًعليه ، فاإلرادة إذا أخذت مطلقا وقيل 

ُخريا حيمد عليه ، وقد يريد رشا يذم عليه ، وإذا أخذ الكالم  ً ً
ٍتكلم بصدق وعدل ، وقد يتكلم متكلم ، فاملتكلم قد ي: وقيل 

 ٢٤

نقض تأسيس [ .ُلذلك مل تذكر هذه األسامء مطلقةٍبكذب وظلم ، و
 ] بترصف٢/١٠ اجلهمية

وهللا صفات ورد إطالق األسامء منها : وقال ابن تيمية  ❁
كالعلو ، والعلم ، والرمحة ، والقدرة ؛ ألهنا يف نفسها صفات 

العيل ، : فمن أسامئه مدح ، واألسامء الدالة عليها أسامء مدح ، 
 ]١٩ رشح األصفهانية.[والعليم ، والرحيم ، والقدير 

ومعاين األسامء تدل عىل الكامل املطلق الذي ال نقص فيه  ❁
 ٥/٥٢درء تعارض النقل والعقل البن تيمية [.  من الوجوهٍبوجه

 ]١/٢٨ ومدارج السالكني البن القيم ٧٧واألصفهانية البن تيمية 
أسامء اهللا أعالم وأوصاف ، فهي أسامء ،  : قال ابن القيم ❁

ًوهي أوصاف ، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا ال 
. معاين فيها مل تكن حسنى ، وال كانت دالة عىل مدح وكامل 

 ]١/٢٨مدارج السالكني [
فله من كل صفة كامل أحسن اسم وأكمله : وقال ابن القيم 

بدائع . [ٍة عيب أو نقص ًوأمتة معنى ، وأبعده وأنزهه عن شائب
 ]١/١٧٨الفوائد 



 ٢٥

   توهم نقصا صفةال يطلق على اهللا اسم أو 

 أخربنا اهللا تبارك وتعاىل عن بعض أفعاله املثىل ، وهو -١
سبحانه وتعاىل ذكرها يف سياق يستحق عليه املدح والثناء ، فال 
جيوز أن نخرجها من السياق ونشتق منها أسامء ونطلقها عىل اهللا 

 .املاهد والزارع والكاتب : ىل بغري قيد مثل تعا

ًوهذه األفعال إذا أفردت ال تفيد كامال ؛ ألن معناها مفردة 
حيتمل اخلري والرش ، أو الكامل والنقص ، لذلك ال تدخل يف 

 .أسامئه تعاىل كاملريد واملتكلم 

 وأخربنا اهللا تبارك وتعاىل عن أنواع عقابه للمعرضني ، فال -٢
صل أفعال عقابه تبارك وتعاىل عن من يستحقها جيوز أن نف

ونشتق هللا تعاىل منها أسامء نطلقها عليه بدون تقييدها بمستحقيها 
ً ألن عقابه حتام سينتهي ، ثم ينتقل ؛كالكائد واملستدرج واملميل 

 إال من استحق اخللود  ،الناس إىل رمحته التي هي صفته الدائمة
 .يف العذاب 

 c d e gf h  i﴿: قال اهللا تعاىل❁
j ﴾] فام كان من مقتىض أسامئه وصفاته فإنه ] ١٦٧: األعراف

 ٢٦

ًيدوم بدوامها ، وال سيام إذا كان حمبوبا له ، وهو غاية مطلوبة يف 
نفسها ، وأما الرش الذي هو العذاب ، فال يدخل يف أسامئه و 
صفاته ، وإن دخل يف مفعوالته حلكمة،  إذا حصلت زال وفنى ، 

، فإنه سبحانه دائم املعروف ، ال ينقطع معروفه بخالف اخلري 
ُّأبدا ، وهو قديم اإلحسان أبدى اإلحسان ، فلم يزل وال يزال  ً

 .حمسنًا عىل الدوام 

 وأخربنا اهللا تعاىل عن أفعال هي مقتىض حكمته تعاىل ، -٣
 من عباده ، فال جيوز أن نفرق بني يستحقهايفعلها تعاىل بمن 

، ثم نشتق هللا تعاىل منه أسامء كاملضل الفعل وبني من يستحقه 
ٌوالفاتن واملاكر ؛ ألنه تعاىل يفعل ذلك بمن هو أهل له بمقتىض 

 .سابق علمه وحكمته 

 وقد خيرب عن اهللا بألفاظ كاليشء واملعلوم والدهر وال -٤
تدخل يف أسامئه ؛ ألهنا تذكر يف سياق إثبات كامله تعاىل ، وال 

 .ألهنا ال تدل عىل الكامل يف ذاهتا يصح إفرادها خارج السياق ؛ 



 ٢٧

 أنه ال يطلق على اهللا اسم أو صفة العلماءأقوال 
  توهم نقصا 

اتفقوا عىل أنه ال جيوز أن يطلق عىل اهللا :  قال ابن حجر ❁
ًتعاىل اسم أو صفة توهم نقصا ، فال يقال ماهد أو زارع ، وال 

 m ، ﴿]٤٨: الذاريات [﴾   Ê Ëفالق ، وإن جاء يف القرآن﴿
n o  ﴾] فتح الباري رشح صحيح البخاري] [٦٤: الواقعة 

١١/٢٢٣[ 

مل جييء يف أسامئه احلسنى املأثورة املتكلم :قال ابن تيمية ❁
 ]٢٠ رشح األصفهانية.[واملريد

ًوما كان معناه منقسام إىل كامل ونقص ، :  قال ابن القيم ❁
 وخري ورش ، مل يدخل اسمه يف األسامء احلسنى ، كاليشء

َّواملعلوم ، ولذلك مل يسم باملريد وال املتكلم  مدارج السالكني . [ُ

٣/٤١٥[ 

ال يلزم من اإلخبار عن اهللا بالفعل املقيد أن :  قال ابن القيم ❁
يشتق له منه اسم مطلق ، كام غلط فيه بعض املتأخرين ، فجعل 

بدائع [. من أسامئه املضل ، الفاتن ، املاكر ، تعاىل اهللا عن قوله 

 ]١/١٦٩ لفوائدا
 ٢٨

وز أن يطلق عىل اهللا تعاىل فال جي:  قال حافظ بن حكمي ❁
 .حو ذلك ملا يتعاىل اهللا عنهٍ، ماكر ، ناس ، مستهزئ ، ونخمادع

 .وكذلك كائد ومستدرج ومميل] ١/١١٨ معارج القبول[

إن النعيم والثواب من مقتىض رمحته :  قال ابن القيم ❁
اهللا ذلك إىل نفسه تعاىل ، ومغفرته وبره وكرمه ؛ لذلك يضيف 

أما العذاب . يعني يوصف بالرحيم واملنعم والرب والغفور 
والعقوبة فبعكس ذلك ، فال يتسمى باملعاقب واملعذب ، بل 

يفرق بينهام ، فيجعل األول من أوصافه ، واآلخر من أفعاله ،  
  Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï﴿: قال تعاىل 

Ð Ñ   ﴾] رواح إىل بالد األفراح  حادي األ] [٥٠-٤٩: احلجر

٤٥٧[ 

فلله من كل صفة كامل أحسن اسم وأكمله :  قال ابن القيم ❁
وأمته معنى ، وأبعده عن شائبة عيب أو نقص ، فله من صفة 

العليم اخلبري ، دون العاقل الفقيه ، وصفة السميع : اإلدراكات 
 ] ١/١٧٧ بدائع الفوائد.[البصري ، دون السامع والبارص والناظر



 ٢٩

 الشر على اهللا صفاتال يجوز إطالق أسماء و 
  تعالى

ِواخلري كله يف  « : يف دعاء استفتاح الصالة >قال رسول اهللا  ُ َُّ ُ ُ ْ َْ
َيديك والرش ليس إليك َْ ْ ْ ََ َِ َ َُّ َّ يعني ال ينسب ] ٧٧١صحيح مسلم  [».َ

الرش إىل اهللا مبارشة ، لذلك ال يوصف به أو يسمى به تبارك 
 .وتعاىل 

ال يتقرب بالرش إليك ألنه من : تفسري احلديثـ قيل يف 
 .األعامل املنهي عنها 
 .ال ينسب إليك ألنه خملوق : ـ وقيل يف تفسريه 

  .ـ فالخير محبوب ممدوح ، والشر مكروه مذموم 
 ألهنا صادرة عن أسامئه ؛ـ وإن أفعال اهللا تعاىل كلها خري 

 .تقان وصفاته التي فيها غاية الكامل واحلكمة والعدل واإل
 ولو جاز أن ينسب فعل الرش إىل اهللا تعاىل، جلاز أن يشتق له ❁

ًمن هذا الفعل اسم أو صفة، وكان اسام غري حسن ، وأصبح يف 
ًأسامئه احلسنى اسم غري حسن، وهذا ال جيوز أبدا  ٌ. 

أفعال اهللا كلها خريات حمضة ، ال رش فيها ، :  قال ابن القيم  ❁
ه منه اسم، ومل تكن أسامؤه كلها ألنه لو فعل الرش، الشتق ل

، فكام ال يدخل يف  سبحانهإليهحسنى، وهذا باطل ، فالرش ليس 

 ٣٠

 ]١/١٧١ بدائع الفوائد[. صفاته وال يلحق ذاته ، ال يدخل يف أفعاله
ال جييء يف كالم اهللا وال كالم :  وقال شيخ اإلسالم أنه ❁

ع الفتاوى جممو. [ إضافة الرش وحده إىل اهللا تعاىل >رسول اهللا 
٨/٩٤[ 

ً وليس من موجب أسامئه و صفاته أنه ال يزال معاقبا عىل ❁
ًالدوام ، غضبان عىل الدوام  ، منتقام عىل الدوام ، بل الرش ال 
ٍيضاف إليه سبحانه بوجه ، ال يف ذاته وال يف صفاته ، وال يف 

أفعاله ، وال يف أسامئه ، فإن ذاته هلا الكامل املطلق من مجيع 
، و صفاته كلها صفات كامل حيمد عليها ويثنى عليه هبا ، الوجوه 

ٍوأفعاله كلها خري ورمحة وعدل وحكمة ، ال رش فيها بوجه ما ،  ٌ ٌٌ ٌ
وأسامؤه كلها حسنى ، فكيف يضاف الرش إليه ؟ بل الرش يف 
مفعوالته وخملوقاته ، وهو منفصل عنه ، إذ فعله غري مفعوله ، 

حادي .[ملفعول ، ففيه اخلري والرش ففعله خري كله ، وأما املخلوق ا
 البن القيم وشفاء العليل ١٥٧ البن القيم وطريق اهلجرتني ٤٥٨األرواح 

 البن تيمية والعواصم من القواصم ٩٢البن القيم واحلسنة والسيئة ١٧٨
 ] البن الوزير٧/٢٠٧

والشر مخلوق ال يضاف إلى اهللا مجردا عن الخير  ❁
  .قط 



 ٣١

لى اهللا تعالى إال على فال يذكر الشر وينسب إ
  :ثالثة أوجه 

 . أنه من عموم مخلوقات اهللا -١

، فيكون ] ٦٢: الزمر [﴾  a b `  _﴿: قال اهللا تعاىل 
ُ الرش من مجلة خملوقات اهللا  ْخلق  ، فام كان من رمحة ونفع ألَ

ونعمة ، فهو من فضله تعاىل ، وما كان من نقمة فهو من عدله 
 .سبحانه 

  .لمخلوق  أنه من فعل ا-٢

فينسب فعل الرش املبارش إىل املخلوق ال إىل اخلالق سبحانه ، 
، فنسب الرش ] ٢: الفلق [﴾   > ;  : 9﴿: قال اهللا تعاىل 

: الكهف [﴾ j k l﴿: املبارش إىل املخلوق ، وقال اهللا تعاىل 

ْ، فنسب اخلرض] ٧٩
ِ  الرش إىل نفسه ، رغم أن اهللا هو الذي × َ

 .أمره بذلك 

 Ø Ù    Ú  Û ÝÜ Þ ß à  á  â ×﴿:  تعاىل قال اهللا
ã  ﴾] ٧٩: النساء[ 

 ٣٢

  . أو يذكر الشر محذوفًا فاعله تأدبا مع اهللا -٣

 ª  «   ¬ ®   ¯ ° ± ²     ©  ̈ § ¦﴿: قال اهللا تعاىل 
 ]١٠: اجلن [﴾   ³

 .ـ فنسب الرشاد إىل اهللا تعاىل ، وأهبم الفاعل يف إرادة الرش 

  A @ ? <  = > ;﴿: ـ وجاء يف الفاحتة 
B C   ﴾] ًفذكر اإلنعام مضافا إليه ، وذكر ] ٧: الفاحتة

ًالغضب حمذوفا فاعله ، وذكر الضالل مضافا إىل العبد  ً. 

فنسب ] ٨٠: الشعراء [﴾   Â Ã Ä Å﴿: وقال تعاىل 
 .املرض إىل املخلوق ، ونسب الشفاء إىل اخلالق سبحانه

ىل آله وأصحابه وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وع
ًوأزواجه وذريته وآل بيته وسلم تسليام كثريا ً. 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

 


