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احلسنى،  األسامء  معرفة   
املعارف  لّ  أجَ من  العُال  فات  والصِّ
بحانه  سُ أسامئه  من  اسم  وكل  وأرشفها، 
مدح  أوصاف  فأسامؤه  خاصة؛  فة  صِ له 
وفعل،  مُقتىض  هلا  صفة  وكل  وكامل، 
لوازمها،  من  هو  مفعول  فعل  ولكل 
أسامئه،  عن  ذاته  تعطيل  املُحال  ومن 
وأسامئه عن أوصافها ومعانيها، وتعطيل 
األفعال،  من  تقتضيه  عامّ  األوصاف 
وتعطيل األفعال عن مفعوالهتا وأثرها، 

وكل هذا من آثار أسامئه وصفاته.
صفات  أوصافه  كانت  وإذا 
وأسامؤه  ومصالح،  حكامً  وأفعاله  كامل، 
موجباهتا  عن  تعطيلها  ففرض  حسنى؛ 
مستحيل يف حقه، وهلذا ينكر سبحانه عىل 
من عطله عن أمره وهنيه، وثوابه وعقابه، 
وأنه بذلك نسبه إىل ما ال يليق به وإىل ما يتنزه عنه، وأن ذلك حكم سيئ ممن حكم به عليه، وأن 
من نسبه إىل ذلك فام قدره حق قدره، وال عظمه حق تعظيمه، كام قال تعاىل يف حق منكري النبوة 
ٰ بََشٖ ّمِن 

َ َ  ُ َّ نَزَل ٱ
َ
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦٓ إِۡذ قَالُواْ َمآ أ َّ وإرسال الرسل وإنزال الكتب: (َوَما قََدُرواْ ٱ

َ َحقَّ  َّ ءٖ) [األنعام: ٩١]، وقال تعاىل يف حق منكري امليعاد والثواب والعقاب: (َوَما قََدُرواْ ٱ َشۡ
ُٰتۢ بَِيِمينِهِ) [الزمر: ٦٧]، وقال تعاىل يف  َمَٰوُٰت َمۡطوِيَّ ۡرُض َجِيٗعا َقۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوٱلسَّ

َ
قَۡدرِهِۦ َوٱۡل

ۡم َحِسَب 
َ
حق من جوز عليه التسوية بني املختلفني، كاألبرار والفجار، واملؤمنني والكفار: (أ

َوَمَماُتُهۡمۚ  َۡياُهۡم  َسَواٗٓء مَّ ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  ِيَن َءاَمُنواْ  َۡعلَُهۡم َكٱلَّ ن نَّ
َ
أ ّيِ َٔاِت  ٱلسَّ ٱۡجَتَُحواْ  ِيَن 

ٱلَّ
َسآَء َما َيُۡكُموَن ٢١) [اجلاثية: ٢١]؛ فأخرب أن هذا حكم سيئ ال يليق به، تأباه أسامؤه وصفاته،
 ُ َّ ٱ َفَتَعَٰل   ١١٥ تُرَۡجُعوَن   َ إَِلَۡنا  نَُّكۡم 

َ
َوأ َعَبٗثا  َخلَۡقَنُٰكۡم  نََّما 

َ
أ فََحِسۡبُتۡم 

َ
(أ سبحانه:  وقال 

َّ ُهَو َربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَكرِيِم ١١٦) [املؤمنون: ١١٥ـ ١١٦]، تعاىل اهللا عن هذا الظن  ِ ٓ إَِلَٰه إ َ  ۖ ٱلَۡملُِك ٱۡلَقُّ
واحلسبان الذي تأباه أسامؤه وصفاته.
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تعاىل  فيها  ينفي  كثرية،  القرآن  يف  هذا  ونظائر   
ذلك  إذ  وصفاته؛  أسامئه  موجب  خالف  نفسه  عن 

مستلزم تعطيلها عن كامهلا ومقتضياهتا. 
ترك  يمنع  املجيد"  "احلميد  فاسمه   
وال  يُؤمر  ال   ، معطالً مهمالً   سد اإلنسان 
اسمه  وكذلك  يُعاقب،  وال  يُثاب  وال  نهى،  يُ
"امللك"،  اسمه  وكذلك  ذلك،  يأبى  "احلكيم" 
واسمه "احلي" يمنع أن يكون معطالً من الفعل، بل 
حقيقة احلياة الفعل؛ فكل حي فعال، وكونه سبحانه 
ا من موجبات حياته ومقتضياهتا، واسمه  ا قيومً خالقً
واسمه  ومرئيا،  ا  مسموعً البصري" يوجب  "السميع 
ا، وكذلك "الرازق"، واسمه  خملوقً "اخلالق" يقتيض 
وإعطاءً  ا  وتدبريً ا  وترصفً مملكة  يقتيض  "امللك" 
ا وعقابًا، وأسامؤه "الرب  ا وإحسانًا وعدالً وثوابً ومنعً
آثارها  تقتيض  ونحوها  واملنان"  واملعطي  واملحسن 

وموجباهتا. 
من  هلا  البد  العفو"  التواب،  "الغفار،  وأسامؤه   
تقبل،  وتوبة  تغفر،  جناية  من  والبد  متعلقات، 
من  "احلكيم"  السمه  والبد  عنها،  يعفى  وجرائم 
األسامء  هذه  اقتضاء  إذ  حكمه؛  فيه  يظهر  متعلق 
واملعطي  والرازق  اخلالق  اسم  كاقتضاء  آلثارها 
واملمنوع،  واملعطى  واملرزوق  للمخلوق  واملانع 

وهذه األسامء كلها حسنى.
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العفو،  حيب  عفو  فهو  وأوصافه وأسامءه؛  ذاته  حيب  تعاىل  والرب   
وحيب املغفرة، وحيب التوبة، ويفرح بتوبة عبده حني يتوب إليه أعظم 

فرح خيطر بالبال، وحيلم عنه، ويتوب عليه ويساحمه. 
آثارمها،  يقتضيان  وجمده  ومحده  املجيد"،  "احلميد  سبحانه  وهو   
السيئات،  عن  والعفو  العثرات،  وإقالة  الزالت،  مغفرة  آثارمها  ومن 
والعلم  احلق،  استيفاء  عىل  القدرة  كامل  مع  اجلنايات،  عىل  واملساحمة 
منه سبحانه باجلناية ومقدار عقوبتها، فحلمه بعد علمه، وعفوه بعد 
لسان  عىل  قال تعاىل  كام  وحكمته،  عزته  كامل  عن  ومغفرته  قدرته، 
نَت 
َ
أ فَإِنََّك  لَُهۡم  َتۡغفِۡر  ن  ِعَباُدَكۖ  ُهۡم  فَإِنَّ ۡبُهۡم  ُتَعّذِ (إِن   : املسيح

قدرتك  كامل  عن  فمغفرتك  أي:  ١١٨]؛  [املائدة:   (  ١١٨ ٱۡلَِكيُم  ٱۡلَعزِيُز 
بل  احلق،  بقدر  جهالً  ويسامح  ا،  عجزً يغفر  كمن  لست  وحكمتك، 

أنت عليم بحقك، قادر عىل استيفائه، حكيم يف األخذ به. 
تبني  األمر  العامل ويف  يف  والصفات  األسامء  رسيان آثار  تأمل  ن  فمَ  
له أن مصدر قضاء هذه اجلنايات من العبيد، وتقديرها هو من كامل 
ا مقتىض محده وجمده، كام  األسامء والصفات واألفعال، وغاياهتا أيضً

هو مقتىض ربوبيته وألوهيته. 
الباهرة،  واآليات  البالغة،  احلكمة  ره  وقدَّ قضاه  ما  كل  يف  فله   
والتعرفات إىل عباده بأسامئه وصفاته، واستدعاء حمبتهم له، وذكرهم 
تعبد  له  اسم  كل  إذ  احلسنى،  بأسامئه  له  وتعبدهم  له،  وشكرهم  له، 
املتعبد  هو  عبودية  الناس  ، وأكمل  وحاالً ومعرفة  علامً  به  خمتص 
بجميع األسامء والصفات التي يطلع عليها البرش؛ فال حتجبه عبودية 
"القدير" عن  باسمه  التعبد  حيجبه  كمن  آخر،  اسم  عبودية  عن  اسم 
التعبد باسمه "احلليم" أو "الرحيم"، أو حتجبه عبودية اسمه "املعطي"
عن عبودية اسمه "املانع"، أو عبودية اسمه "الرحيم" أو "العفو" أو 

ذلك.  "الغفور" عن اسمه "املنتقم" ونحو 
ٱۡلَۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ فَٱۡدُعوهُ بَِها) [األعراف: ١٨٠]،   ِ َّ ِ قال اهللا تعاىل: (َو
وهو  التعبد،  ودعاء  ودعاء الثناء،  املسألة،  دعاء  يتناول  هبا  والدعاء 
سبحانه يدعو عباده إىل أن يعرفوه بأسامئه وصفاته، ويثنوا عليه هبا، 

ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 
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 وهو سبحانه حيب موجب أسامئه وصفاته؛ فهو عليم حيب كل عليم، جواد حيب كل 
جواد،وتر حيب الوتر، مجيل حيب اجلامل،عفو حيب العفو وأهله، حيي حيب احلياء وأهله، 
بر حيب األبرار،شكور حيب الشاكرين، صبور حيب الصابرين، حليم حيب أهل احللم، 
فلمحبته سبحانه للتوبة واملغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو

ويصفح عنه.

 

https://www.with-allah.com/ar
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
ar




