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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 !! اْْلَْرضِ  َأْهلِ  َجِميعِ باتفاق  ِمن أسماء اهلل تعالى "اهلل"

إن اسم )اهلل( ليس من أسماء  "لى العلم من يقول: إينا يف هذا الزمان ممن ينتسب للقد خرج ع

 رده.، فأحببُت أْن أجلي األمر يف ذلك على عجالة؛ ألن فساد القول يغني عن "اهلل تعالى!!

وَرةَ   َهِذهِ   َأن    اْعَلمْ   (:1/31)"مدارج السالكين "قال العالمة ابن القيم $ يف     َعَلى  اْشَتَمَلْت   السُّ

َهاِت  نَْتَها  اْشتَِماٍل، َأَتم   اْلَعالَِيةِ   اْلَمَطالِِب  ُأم  نٍ  َأْكَمَل  َوَتَضم   . َتَضمُّ

  اْلُحْسنَى اأْلَْسَماءِ  َمْرِجعُ  َأْسَماٍء، بَِثََلَثةِ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  بِاْلَمْعُبودِ  الت ْعِريِف  َعَلى َفاْشَتَمَلْت 

َفاِت  بُّ  اهلُل،: َوِهَي  َعَلْيَها، َوَمَداُرَها إَِلْيَها،  اْلُعْلَيا َوالصِّ ْحَمنُ  ،َوالر   . اهـ َوالر 

ا  (:56-1/51: )$  وقال ،  ،اهلله   "  َوِهيَ   َعَلْيَها،  اْلَخْمَسةِ   اْْلَْسَماءِ   ِدََلَلةُ   َوَأم  بُّ ْحَمُن،  َوالر    َوالر 

ِحيُم، رَ   إَِذا  ...  :َأْصَلْينِ   َعَلى  َفَمْبنِي    "  َواْلَملُِك   َوالر   َجِميعِ   َعَلى  َدال    اهللِ   َفاْسمه   اأْلَْصََلِن،  َهَذانِ   َتَقر 

َفاِت   اْلُحْسنَى،  اأْلَْسَماءِ    اْلُحْسنَى،  اأْلَْسَماءِ   َمَعانِي  لَِجِميعِ   ُمْسَتْلِزم    "اهلله "  اْسَمهه   َأن    َفُعلِمَ ....    َوالصِّ

ْجَماِل،  َعَلْيَها  َدال   َلِهي ةِ   لِِصَفاِت   َوَتْبيِين    َتْفِصيل    اْلُحْسنَى   َواأْلَْسَماءُ   بِاْْلِ تِي  اْْلِ   اهللِ،  اْسمه   مِنَْها  اْشُتق    ال 

ُههُ   َمْعُبوًدا،  َمْأُلوًها  َكْونِهِ   َعَلى  َدال    اهللِ   َواْسمه   فِي  إَِلْيهِ   َوَفَزًعا  َوُخُضوًعا،  َوَتْعظِيًما  َمَحب ةً   اْلَخََلئُِق   ُتَؤلِّ

نَْينِ   َوَرْحَمتِِه،  ُرُبوبِي تِهِ   لَِكَمالِ   ُمْسَتْلِزم    َوَذلَِك   َوالن َوائِِب،  اْلَحَوائِِج    َواْلَحْمِد،   اْلُمْلِك   لَِكَمالِ   اْلُمَتَضمِّ

  لَِمنْ  َذلَِك  ُثُبوُت  َيْسَتِحيُل  إِذْ  َكَمالِِه، ِصَفاِت  لَِجِميعِ  ُمْسَتْلِزم   َوُمْلُكهُ  َوَرْحَمانِي ُتهُ  َوُرُبوبِي ُتهُ  َوإَِلِهي ُتهُ 
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، َلْيَس  الٍ  َوََل  ُمَتَكلٍِّم، َوََل  َقاِدٍر، َوََل  َبِصيٍر، َوََل  َسِميٍع، َوََل  بَِحيٍّ  فِي َحكِيمٍ  َوََل  ُيِريُد، لَِما َفع 

 .َأْفَعالِهِ 

 اهـ  .اهللِ  ِباْسمِ  َأَخص  : َواْلَجَمالِ  اْلَجََللِ  َوِصَفاُت 

  َهَذا َأْصَحاَب   َأن  :  َواْلَخْمُسونَ  الث انِي اْلَوْجهُ (: 749/ 2وقال $ يف الصواعق المرسلة )

  َأمْ  ُمْشَتق   ُهوَ  َهْل  اْختََِلٍف، َأْعَظمَ   فِيهِ  الن اُس  اْخَتَلَف  َوَقدِ ( اهللُ ) َلْفظُ  اأْلَْلَفاظِ  َأْظَهرُ : َقاُلوا اْلَقاُنونِ 

ََلةِ  اْسمُ  َوَكَذلَِك  اْحَتَجَب، إَِذا  ََلهٍ  مِنْ  َأوْ  اْلَوَلهِ   مِنَ  َأوْ   الت ْألِيهِ  مِنَ  ُمْشَتق   ُهوَ  َوَهْل  ََل؟  مِنَ  َوفِيهِ  الص 

ْختََِلِف 
ِ
َعاءِ  مِنَ  ُمْشَتق   َهْل  فِيِه، َما اَل تَِّباِع، مِنَ  َأوْ  الدُّ

ِ
َلَوْيِن، َتْحِريِك  مِنْ  َأوْ  اَل   َهَذا  َكانَ  َفإَِذا الص 

 . بَِغْيِرهِ  الظ نُّ  َفَما  اأْلَْسَماءَ  َأْظَهرِ  فِي

ْل  ْبَس   َواْْلِيَهامَ   اْلَوْهمَ   َهَذا   َفَتَأمَّ َلَمائِِهمْ   اْْلَْرضِ   َأْهلِ   َجِميعَ   َفإِنَّ   َوالتَّْلبِيَس،  َواللَّ َهاَلئِِهْم،  عه   َوَمنْ   َوجه

ْشتَِقاَق  َيْعرِفه 
ِ
هه، َِل  َوَمنْ  اِل ونَ  َوَعَجِمِهمْ  َوَعرِِبِهمْ  َيْعرِفه  َخالِِق  اْلَعالَِميَن، لَِرب   اْسم  ( اهللَ ) َأنَّ  َيْعَلمه

مَ  ، يهْحيِي الَِّذي َواْْلَْرِض، اَواِت السَّ وَ  َويهِميته ل   َرب   َوهه هه، َشْيء   كه مْ  َوَمِليكه ونَ  َِل  َفهه   َأنَّ  فِي َيْخَتِلفه

ْسمَ  َهَذا
ِ
ى، َهَذا بِهِ  يهَراده  اِل َسمَّ وَ  اْلمه مْ  َأْظَهره  َوهه ل   ِمنْ  َوَأْشَهره  َوَأْعَرفه  ِعنَْدهه ِضعَ  اْسم   كه ل   وه   لِكه

ى، َسمًّ  اهـ   .َمْعنَاهُ  فِي مِنُْهمْ  بِنَِزاعٍ  َذلَِك  َفَلْيَس  اْشتَِقاقِهِ  فِي ُمَتنَاِزِعينَ  الن اُس   َكانَ  َوإِنْ  مه

  النبي   عن  تعيينها  يصح  لم  ولما  (:16،  15)ص:  "القواعد المثلى"قال العالمة العثيمين $ يف  

  ظهر  مما اسما وتسعين تسعة جمعته  وقد أنواع، ذلك  يف  عنهم وُرِوَي  فيه، السلف اختلف ملسو هيلع هللا ىلص

 . ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وسنة تعالى اهلل كتاب من  لي
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 : تعالى اهلل كتاب فمن

...   الباطن...  الظاهر...  اآلخر...  األول...  اْلله...  األكرم...  األعلى...  األحد...  اهلل

  الحفي...    الحفيظ...    الحسيب...    الحافظ...    الجبار...    التواب...    البصير...    الرب...    البارئ

...   الخالق...  الخبير...  القيوم الحي...  الحميد...  الحليم...  الحكيم...  المبين ...  الحق

...   السميع...  السَلم...  الرقيب...  الرزاق...  الرحيم...  الرحمن...  الرؤوف...  الخَلق 

  العليم ...  العفو ...  العظيم...  العزيز...  العالم...  الصمد ...  الشهيد...  الشكور...  الشاكر

  القدير...  القدوس...  القاهر...  القادر...  الفتاح... الغني...  الغفور...  الغفار...  العلي... 

...   المتعالي ...  المؤمن...  اللطيف...  الكريم...  الكبير...  القهار...  القوي...  القريب... 

...    المقيت ...    المقتدر ...    المصور...    المحيط ...    المجيد...    المجيب ...    المتين...    المتكرب 

...   الواسع...  الوارث...  الواحد...  النصير...  المهيمن...  المولى...  المليك ...  الملك 

 ...  الوهاب...   الولي...  الوكيل ...  الودود 

 :ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول سنة ومن

بوح 6الرفيق 5الرب 4الحيُي  3الحكم 2الجواد  1الجميل    10الطيب  9الشايف 8السيد 7السُّ

 . 18الوتر  17المنان 16المعطي  15المحسن  14المؤخر 13المقدم 12الباسط  11القابض 

 رسول   سنة  يف  اسما  عشر  وثمانية  تعالى،  اهلل  كتاب  يف  اسما  وثمانون   واحد:  بالتتبع  اخرتناه  ما  هذا

:  إبراهيم  عن  تعالى  قوله  يف   مقيًدا  ورد   إنما   ألنه  ،(الحفي)  إدخال  يف  تردد   عندنا  كان   وإن  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل
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 شيخ ذكره وقد  الطرباين، يف رواته على نطلع لم ألننا( المحسن) وكذلك  ،{َحِفّيًا بِي َكانَ  إِن هُ }

 .األسماء  من اْلسَلم

 اهـ .  واْلكرام الجَلل ذي الملك، مالك : مثل  مضافا يكون ما تعالى  اهلل  أسماء ومن


