
 ىَٔل علٕــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ٍ 1431، (3)، ع (14)اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة، مج 

 
8 

 

 اقرتاٌ األمساء احلسيى ّدّرِ يف ّاقع اليظاو الكٔنٕ

 *ىَٔل علٕ حسً صاحل. ةد

 م22/9/2217م                                 تاريخ قبول البحث: 2/5/2217تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

مكضكع مف هدفت الدراسة إلى بياف دكر اقتراف األسماء الحسنى في كاقع النظاـ القيمي، لما لهذا ال      
أثر خاص في طريقة تفكير األفراد كفي سمككياتهـ، كهك سبيؿ مف سبؿ ارتقاء الجيؿ فكريان كسمككيان، 

لتأسيس فكر التطكير القيمي اإلسبلمي بالرجكع إلى األصكؿ، عف طريؽ إثبات  ؛فكاف هذا البحث
ألبكاب الشرعية، كهك إضافات جديدة تؤثر في بنية النظاـ القيمي اإلسبلمي مف خبلؿ باب مف أشرؼ ا

 باب االقتراف في األسماء الحسنى.
كخمصػػت الدراسػػة إلػػى كجػػكد إضػػافات نكعيػػة لؤلسػػماء الحسػػنى المقترنػػة عمػػى كاقػػع النظػػاـ القيمػػي       

كتأثير كاضح فيه، إذ تعمؿ األسماء المقترنة عمى بناء عبلقات ارتباطية بيف القيـ، كظهكر البعد المػكقفي 
السمكؾ االجتماعي، فمف يكتمؿ بناء النظاـ القيمي اإلسبلمي كفهـ أبعػاد  كمككناتػه إال الحركي لمقيمة في 

بالرجكع إلى مراد اهلل تعالى، لذا يتكجب تفعيؿ الكاقع القيمي باألبعػاد المضػافة حتػى يكػكف صػاحب القػكل 
 .جميعها التأثيرية األكلى في سمكؾ الفرد كالمجتمع في المكاقؼ الحياتية

Abstract 

      The study aimed to declare the effect of the correlation and association in God (Allah) 

Best Names appeared in the Holy Quran Surahs and its impact on the humanitarian 

system of values because of the special impact of this subject on the way people think and 

behave. This activity is a way for raising the generation intellectually and behaviorally, 

therefore the intention of this research is to establish the value-development thinking for 

returning to the original beliefs. 

      The study found that there were qualitative additions to the correlated God Names in the 

humanitarian system of values, as these names build relationships between different values, 

adds the situational dimension of the value in social behavior. Therefore, contemporary 

societies must activate the Value reality with all its characteristics so as to be the first 

influential force in the behavior of individuals and society in all life situations. 
 

 
 .كدمةامل

 الحمد هلل رٌب العالميف، كالٌصبلة كالٌسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ كسيد المرسميف سيدنا محمد كعمى آله كصحبه كسمـ، كبعد:       
فقد ضمنت األمة اإلسبلمية بفضؿ نظامها القيمي فاعمية مطردة في مجاالت الحياة، األمر الذم أثر في حركة حياة        

انتظمت الحياة ممان كتقدمان كازدهاران، كلـ يتحقؽ هذا إال بفضؿ المرجع األصيؿ كالركائز األساسية التي المسمـ كأثمر خمقان كع
 صكرهػػػػػػاكقد تجمت ثمرتها في أبهى ، بحيث شممت األصكؿ اإلسبلمية ما يحتاجه اإلنساف في مسيرته، بجكانبها المختمفة

 
 

 .جامعة اليرمكؾكمية الشريعة، ، مساعد أستاذ *
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فطبؽ  الكحي،القيمية التي عرفها اإلنساف، كذلؾ مف خبلؿ تربية الجيؿ األكؿ عمى بساط النبكة، الجيؿ الذم شهد نزكؿ 
 نمكذجان هك األرقى كاألكثر سمكان عممان كقيمان. أعقيدة تمثمت سمككيات، فضربت لممجتمعات البشرية عمى مٌر العصكر 

ترؾ أثر  في طريقة تفكير األفراد كفي سمككياتهـ، كاف هذا البحث لتأسيس فكر كلما كاف النظاـ القيمي اإلسبلمي ي       
التطكير القيمي اإلسبلمي بالرجكع إلى األصكؿ، عف طريؽ إثبات إضافات جديدة تؤثر في كاقع النظاـ القيمي مف خبلؿ 

االقتراف كتأثيرها في كاقع النظاـ باب مف أشرؼ األبكاب الشرعية، كهك باب االقتراف في األسماء الحسنى، إذ ببياف صكر 
القيمي إقرار بضركرة تفعيؿ الكاقع القيمي حتى يككف صاحب القكل التأثيرية األكلى في سمكؾ الفرد كالمجتمع، فقد أدت 
التجزئة كالفصؿ بيف القيـ كمصدر عقيدتها إلى اضطراب أهدافها كفشؿ نتاجاتها كتعطيؿ الغاية مف كجكدها، بؿ حبست 

لتحكؿ دكف الكقكؼ عمى ركح القيـ التي ال بٌد كأف تككف سارية في األفكار كالسمكؾ، فجاء هذا البحث إيمانان كيقينان  فاعمياتها
 مف جديد. بأف النظاـ القيمي اإلسبلمي المستمد مف المصادر األصيمة أساس رقي المجتمعات البشرية كبعث لركحها 

 
 .مشكلة البحح

 الية مف الفصؿ القائـ بيف عالـ التنظير كعالـ التطبيؽ في كاقع النظاـ القيمي كالتجزئة بيفانبثقت مشكمة البحث الح       
 القيـ، األمر الذم أدل إلى حبس فاعمياته الكاقعية في حركة الحياة، كلف يتـ االرتقاء بكاقعه إال بالعكدة إلى أصكؿ النظاـ القيمي

 ،لبياف دكر اقتراف األسماء الحسنى في كاقع النظاـ القيمي اإلسبلمي ؛حثاإلسبلمي كالعقيدة اإلسبلمية، كعميه جاء هذا الب
جديدة، ثـ الكشؼ  يكذلؾ مف خبلؿ تحديد دالالت األسماء المقترنة كصمتها بالنظاـ القيمي اإلسبلمي، كأف لها أحكامان كمعان

نحك الحياة بلمي يحدد سمككه كتكجهاته عف تأثيرها في حركة حياة المسمـ الذم يمارس أدكار  المجتمعية في إطار قيمي إس
.، كالمجتمع  خاصة في محطة تاريخية مفصمية كالتي نعيشها اليـك

 

 .أٍداف البحح ّتساؤالتُ
لمبحث هدؼ عاـ يتحدد في بياف اقتراف األسماء الحسنى كالكشؼ عف دكر  في كاقع النظاـ القيمي، كلتحقيؽ الهدؼ        

 مة اآلتية:األسئ فسيحاكؿ البحث اإلجابة ع
 كما داللته؟  ،كما أنكاعه ،ما مفهـك اقتراف األسماء الحسنى -ُ
 ما صمة األسماء الحسنى المقترنة بالنظاـ القيمي اإلنساني؟  -ِ
 ؟ما دكر القيـ المقترنة في حركة حياة المسمـ -ّ
 

  .أٍنٔة البحح
 تكمف أهمية هذا البحث في النقاط اآلتية:       

 بطة مف ديننا الحنيؼ كالتي تتضمف المنطمقات األساسية التي مف شأنها أف تنهض باألمةبياف الكنكز كالمنابع المستن -ُ
 كالمؤشرات العممية لنكعية الحياة.، كترتقي بها

 مف خبلؿ الكشؼ عف تأثير اقتراف األسماء الحسنىيسهـ هذا البحث في بناء تصكر كاقع القيمة كتفعيمها عند التطبيؽ،  -ِ
ضافة الدالالت كالمعاني  كالقكاعد التي ترتقي بها مف عالـ التنظير إلى عالـ التفعيؿ كالتطبيؽ.  كا 
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، بالمضاميف العقدية القادرة عمى بناء منظكمة قيمية حقيقية ةفي مجاؿ القيـ اإلسبلمية المرتبط اإلسهاـ بالدراسات -ّ
 . لها تصكر حقيقي كمنظـ في بناء الشخصية السكية

 

 .ميَج البحح
ا مف ػػث عمى المنهج االستقرائي القائـ عمى استقراء مفهـك اقتراف األسماء الحسنى كأنكاعها كدالالتهيستند هذا البح       

 ياستنباط األدلة التي تفيد أف لؤلسماء الحسنى المقترنة أحكامان كمعان عمى النصكص الشرعية، كالمنهج االستنباطي القائـ
 جديدة في النظاـ القيمي اإلسبلمي.

 

 .كةالدراسات الساب
لـ تجد الباحثة دراسة أفردت مكضكع اقتراف األسماء الحسنى كدكر  في كاقع النظاـ القيمي في دراسة عممية مستقمة،        

، التربكيةبينما كثرت الدراسات التي تناكلت مكضكع األسماء المقترنة مف الناحية العقدية أك في الدراسات التفسيرية أك 
اة ػػػػػحيكلكف لـ يتـ ربطهما كبياف تأثير األسماء المقترنة في حركة  ،ضكع القيـ كانعكاساتهاككذلؾ الدراسات التي بحثت مك 

 المسمـ في دراسة مفردة. 
 

 :املبحح األّل

 .تُمفَْو اقرتاٌ األمساء احلسيى ّأىْاعُ ّدالال

 

كأنكاعه كدالالته، أم بناء  تصمة بهاالقتراف في أسماء اهلل الحسنى كالمفاهيـ الميهدؼ هذا المبحث إلى بياف مفهـك        
 القاعدة العقدية لمنظاـ القيمي بحسب حاجة البحث إلى مثؿ هذا التأسيس.

 

 .مفَْو اقرتاٌ األمساء احلسيى ّأىْاعُ: املطلب األّل
 

 .أواًل: مفيوم االقتران في أسماء اهلل الحسنى والمفاىيم المتصمة بو
اقتراف، كمادة )ؽ، ر، ف( تدؿ عمى معنييف، األكؿ: جمع شيء إلى شيء، فمف هذا  مصدر قىرىف يىٍقًرفاالقتران في المغة: 

المعنى قكلهـ القراف لمحبؿ يقرف به شيئاف، كالقرف في الحاجبيف، إذا التقيا، كالقراف: أف تقرف حجة بعمرة، كالثاني: شيء ينتأ 
أف االقتراف ، بمعنى (ُ)، كالقرف: جبيؿ صغير منفردبقكة كشدة، فمف هذا المعنى قكلهـ القرف لمشاة كغيرها، كهك ناتئ قكم

 كهك معنى مراد في البحث.، داؿ عمى مصاحبة شيئيف كتبلزمهما كالتقائهما
لتدؿ عمى معافو مختمفة منها:  ،فقد جاءت مادة )قرف( في القرآف الكريـ، أما عف التأسيس الشرعي لمفهـك االقتراف       

كالقـك ، [ّٓ]الزُّخريؼ:َفَمْواَل أُْلِقَي َعَمْيِو َأْسِوَرٌة ِمْن َذَىٍب َأْو َجاَء َمَعُو اْلَمََلِئَكُة ُمْقَتِرِنينَ عالى: االزدكاج كاالجتماع: في قكله ت
، كذلؾ في قكله تعالى:  كفه ُرُسُمُيْم َءْتُيْم َوَلَقْد َأْىَمْكَنا اْلُقُروَن ِمْن َقْبِمُكْم َلمَّا َظَمُموا َوَجاالمقترنكف في زمف كاحد، كجمعه قيري

كجميع هذ  المعاني تصب بمعنى االجتماع حكؿ مشترؾ ، [ُّ ]يكنس:ِباْلَبيَِّناِت َوَما َكاُنوا ِلُيْؤِمُنوا َكَذِلَك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِمينَ 
 عمقة بالقرآف الكريـ. معيف، قد يككف زمنان أك شخصية أك صفات، أك تبلـز كتصاحب شيئيف أك أشياء في معنى مف المعاني المت

"كالمقصكد تفاكت الناس في مراتب الفهـ في النصكص،  كقد أشار ابف القيـ إلى الفائدة مف االقتراف في القرآف الكريـ بقكله:       
يقتصر في الفهـ كأف منهـ مف يفهـ مف اآلية حكمان أك حكميف، كمنهـ مف يفهـ منها عشرة أحكاـ أك أكثر مف ذلؾ، كمنهـ مف 
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شارته كتنبيهه كاعتبار ، كأخص مف هذا كألطؼ ضمه إلى نص آخر متعمؽ به  عمى مجرد المفظ دكف سياقه كدكف إيمائه كا 
 فيفهـ مف اقترانه به قدران زائدان عمى ذلؾ المفظ بمفرد ، كهذا باب عجيب مف فهـ القرآف ال يتنبه له إال النادر مف أهؿ العمـ،

 .(ِ)ا بهذا كتعمقه به"فإف الذهف قد ال يشعر بارتباط هذ

 كقكله يقتضي مف المسمـ ما يأتي:       
 كمف ذلؾ فهـ اقتراف أسماء اهلل الحسنى.، التنبيه لضركرة فهـ االقتراف في القرآف الكريـ  أواًل:
 كلكف البشر متفاكتكف في فهمها.، تقرير أف في االقتراف قدران زائدان عمى المفظ المنفرد ثانيًا:
 يصالهاإألحكاـ كالمعاني الجديدة يعتمد عمى جهكد النادر مف أهؿ العمـ، كهـ مف يمتمككف الفهـ العميؽ كعميهـ كاجب فهـ ا ثالثاً:

 إلى بقية المسمميف. 
 أما عف مفهـك األسماء الحسنى، فتعرؼ بأنها: كؿ ما أثبته اهلل لنفسه في كتابه، أك أثبته له أعمـ الخمؽ به رسكله محمد       
 المسمـ مف هذ  األسماء أنه يؤمف بها عمى أنها أسماء هلل يسمى بها اهلل ، كمكقؼ كأنها أسماء حسنى ليس فيها نقص ،

َوِلمَِّو اْْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَيا  كما قاؿ تعالى: ّ()ألنها مف األمكر الغيبية ؛بكجه مف الكجك ، كال يتجاكز فيها التكقيؼ
، فالمسمـ يثبت األسماء عمى أنها أسماء هلل، [َُٖ]األعراؼ: ْمِحُدوَن ِفي َأْسَماِئِو َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ َوَذُروا الَِّذيَن يُ 

كيثبت أيضان ما تضمنته هذ  األسماء مف الصفات، كيثبت كذلؾ ما دؿ عميه االسـ مف األثر إف كاف االسـ مشتقان مف مصدر 
ف أسماء اهلل، فيؤمف المسمـ بالرحيـ عمى أنه اسـ مف أسمائه، كيؤمف بما تضمنه مف صفة الرحمة، متعد، كمثاؿ ذلؾ: الرحيـ م

ُيَعذُِّب  كما قاؿ تعالى:، (ْ)مف يستحقهاكأف الرحمة صفة حقيقية ثابتة هلل دؿ عميها الرحيـ، كذلؾ يؤمف بأثر هذ  الرحمة 
َلْيِو ُتقْ   .[ُِ]العنكبكت:َمُبونَ َمْن َيَشاُء َوَيْرَحُم َمْن َيَشاُء َواِ 

يدؿ عميه كؿ اسـ بانفراد ، كيدؿ عميه اقترانه مع غير ، بقكله: "مف  كيؤكد ابف القيـ عمى أف الحسف في أسماء اهلل        
صفة تحصؿ مف اقتراف االسميف كالكصفيف باآلخر، كذلؾ قدر زائد عمى مفرديهما، نحك الغني الحميد، كالعفك  صفات اهلل 

كاألسماء المزدكجة في القرآف، فإف الغنى صفة كماؿ، كالحمد كذلؾ،  عامة كالحميد المجيد، ككذا الصفات المقترنة القدير،
كالحميد ، ككذا العفك القديركاجتماع الغنى مع الحمد كماؿ آخر، فمه ثناء مف غنا  كثناء مف حمد ، كثناء مف اجتماعهما، 

  .(ٓ)أشرؼ المعارؼ"فتأممه فإنه مف ، كالعزيز الحكيـ، المجيد
 سـ ككصؼاه أك بيف ئكبذلؾ يككف مفهـك االقتراف في األسماء الحسنى: هك أف يقرف اهلل تعالى بيف اسميف مف أسما       

عمى سبيؿ الجكاز أك الكجكب. كبذلؾ يككف نكعان مف األسماء الحسنى، كهك مصطمح مختمؼ عف مصطمح األسماء المزدكجة: 
الكاحدة في الداللة سميف اقترف أحدهما باآلخر، كلكال هذا االقتراف لما دؿ عمى الكماؿ، فكانا كالصفة كالتي تعرؼ بأنها كؿ ا
 .(ٔ)الباسط، القابض، الضار، مثؿ: النافع، عمى المعنى الممدكح

ألف الكماؿ  ؛تقـكفي ذلؾ يقكؿ ابف القيـ: "كمنها ما ال يطمؽ عميه بمفرد  بؿ مقركنان بمقابمه، كالمانع كالضار كالمن       
في اقتراف كؿ اسـ مف هذ  بما يقابمه، كالمراد به: أنه المنفرد بالربكبية كتدبير الخمؽ كالتصرؼ فيهـ عطاء كمنعان، كنفعان 
كضران، كعفكان كانتقامان. كأما أف ييثنى عميه بمجرد المنع كاالنتقاـ كاإلضرار، فبل يسكغ، فهذ  األسماء المزدكجة تجرم األسماء 

ف تعددت جارية مجرل االسـ الكاحد، كلذلؾ لـ منه ا مجرل االسـ الكاحد الذم يمتنع فصؿ بعض حركفه عف بعض، فهي كا 
لـ تكف مثنيان عميه ... فمك قمت: يا مذؿ، يا ضار، يا مانع، كأخبرت بذلؾ  تجيء مفردة كلـ تطمؽ عميه إال مقترنة فاعممه

 .(ٕ)كال حامدان له حتى تذكر مقابمها
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ضابط األسماء المزدكجة هك ما ال يطمؽ عمى اهلل بمفرد ، بؿ مقركنان بمقابمه؛ ألف الكماؿ في اقتراف كؿ اسـ منها بما ف       
فهك ، األشياءألنه يشير إلى كحدانية اهلل، كأنه كحد  يفعؿ جميع  ؛يقابمه، مثؿ الضار النافع، المعطي المانع، المحيي المميت

ماتةن.، كنفعنا كضران ، دبير الخمؽ كالتصرؼ فيهما عطاءن كمنعناالمتفرد بالربكبية كت -سبحانه- حياءن كا   كا 
 

 .ثانيًا: أنواع اقتران اْلسماء الحسنى في القرآن الكريم
 يمكف عرض بعضها مما يفيد الدراسة باآلتي: ،أسماء اهلل المقترنة لها أنكاع كتصنيفات مختمفة       

 كهي عمى أربعة أنكاع: ،قترنة في القراف الكريـمف حيث عدد األسماء المالتصنيف اْلول: 
 الكدكد.، الغفكر، الرحيـ، مثؿ: العزيز، ما يقترف فيه اسماف -ُ
ُر َلُو اْْلَْسَماُء اْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُو َما ِفي السََّماَواتِ ما يقترف فيه ثبلثة أسماء، كقكله تعالى:  -ِ  ُىَو المَُّو اْلَخاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصوِّ

  .[ِْ ]الحشر:َواْْلَْرِض َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 
 . [ُ ]الجمعة: ُيَسبُِّح ِلمَِّو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض اْلَمِمِك اْلُقدُّوِس اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ ما يقترف فيه أربعة، كقكله تعالى:  -ّ
المَُّو الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِمُك اْلُقدُّوُس السَََّلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَيْيِمُن  ُىوَ ما يقترف فيه ثمانية أسماء، مثؿ: قكله تعالى:  -ْ

 .[ِّ ]الحشر:اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن المَِّو َعمَّا ُيْشِرُكونَ 
 

 عمى نكعيف: ككه ،مف حيث كجكب االقتراف كجكاز  التصنيف الثاني:
 جكز أف تأتي مقترنة كيجكز أف تككف مفردة: كغالب األسماء كالصفات مف هذا النكع، مثؿ: القدير، كالسميع،أسماء ي -ُ

 كالحكيـ.، كالعزيز، كالبصير
 . (ٖ)أسماء يجب اقترانها: كهذا النكع مف األسماء أطمؽ عميها ابف القيـ األسماء المزدكجة -ِ

لتصنيفات كاختمفت تبقى تقسيمات منهجية لكف داللتها كاحدة كعبلقاتها أنه كمهما تعددت ا ىكيجدر اإلشارة هنا إل       
 لتؤدم معاف مقصكدة مف االقتراف. ؛متشابكة

 

 .دالالت اقرتاٌ األمساء احلسيى: املطلب الجاىٕ
 خاصة منها: يبينت أدبيات هذا الباب أف القتراف األسماء الحسنى دالالت كمعان       

 ليقكم المعنى الذم دٌؿ عميه االقتراف، كمف ذلؾ: اقتراف األسماء ؛متكاممة، أم بينهما تناسب مقصكد تهلما دال الداللة اْلولى:
سماء دلت عمى صفة الدالة عمى صفة الرحمة مثؿ: الشككر الرحيـ، الغفكر الرحيـ، الرحمف الرحيـ، الكدكد الرحيـ، فهذ  األ

 .(ٗ) -سبحانه-فمف رحمته أف يغفر كيحمـ كيشكر كيتكب كيكد ، الرحمة
كذلؾ لكجكد  ؛ته متمايزة، بحيث يدؿ كؿ اسـ مف االسميف عمى معنى غير الذم دؿ عميه االسـ اآلخرلما دال الداللة الثانية:

عبلقة بينهما يفرضها السياؽ، كمف ذلؾ: اقتراف العزيز بالرحيـ مع اختبلؼ داللتهما حيث دؿ اسـ اهلل العزيز عمى معنى 
أعدائه الرحيـ المنتقـ مف  :ـ الرحيـ، لكف في اقترانهما ظهكر لمعنى الكعد كالكعيد، قاؿ القرطبي: "أممغاير لما دؿ عميه اس

  .(َُ)فقرف الكعد بالكعيد"، بأكليائه
كيكضح ابف القيـ بقكله: "كذلؾ أمر تدركه العقكؿ السميمة، كالفطر القكيمة، فقد سمع بعض األعراب قارئان يقرأ: )كاهلل        

َنَكااًل َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا أَْيِدَيُيَما َجزَاًء ِبَما َكَسَبا يـ(، بدالن مف قكله )كاهلل عزيز حكيـ( في قكله تعالى: غفكر رح
 ال، كلكف ال يحسففقاؿ: أتكذب بكبلـ اهلل؟ فقاؿ:  . فقاؿ األعرابي: ليس هذا كبلـ اهلل،[ّٖ ]المائدة:ِمَن المَِّو َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيمٌ 
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 . (ُُ) فقاؿ: صدقت"، فقاؿ: )عزيز حكيـ(، هذا. فرجع القارئ إلى خطئه
 ما داللته عمى التضاد، كهك أف يدؿ أحد االسميف عمى معنى يضاد معنى االسـ اآلخر، كهذا التضاد يفيد الداللة الثالثة:

قـ العفك، المعز المذؿ، فالمراد بها: أنه تعالى المنفرد كماؿ القدرة، كمف هذ  األسماء: المعطي المانع، الضار النافع، المنت
 .(ُِ)بالربكبية كتدبير الخمؽ كالتصرؼ فيهـ عطاء كمنعان كنفعان كضران كعفكان كانتقامان 

كبعد هذا العرض ألهـ التصنيفات كالدالالت المتعمقة باألسماء المقترنة، يظهر جميان لمقارئ أهمية االقتراف كدالالته        
رؼ ػػػػػػفتأممه فإنه مف أشاألسماء الحسنى المنفردة، كأف له إضافات، كقد ذكر ابف القيـ جممة بميغة بقكله: " عمىختمفة الم

كفائدته ، كشرفهمشيران بذلؾ إلى أف االقتراف يستكجب التأمؿ، فإرادة اهلل له في كبلمه دليؿ عمى عظـ المراد ، (ُّ)المعارؼ"
 لمكياف البشرم كأنظمته.

 في قكله: "اعمـ أف مف لـ يكف له حظ مف معاني أسماء اهلل  إليهكفي كبلـ الغزالي عمؽ تربكم ال بد مف اإلشارة        
الحظ إال بأف يسمع لفظه، كيفهـ في المغة معنى تفسير  ككضعه، كيعتقد بالقمب كجكد معنا  في اهلل تعالى، فهك مبخكس 

 .(ُْ) ه"ليس يحسف به أف يتبجح بما نال، نازؿ الدرجة
نساف فقد صٌنؼ الغزالي الناس إلى درجات في تمقي األسماء الحسنى: منهـ مف يسمع األصكات فقط كيشترؾ في ذلؾ اإل       

كالحيكاف. كمنهـ مف يفهـ العربية: كيشترؾ في ذلؾ األديب المغكم كالغبي المغكم كيقصد: كؿ مف يمتمؾ المغة. كمنهـ مف يعتقد 
عمى ذلؾ التصميـ عميها: ي ذلؾ العالـ كالعامي مف المسمميف. كمنهـ مف يتمقى كيتمقف كيعتقد ثـ يزيد ثبكت المعنى: كيشترؾ ف

 .(ُٓ)كهذ  تخص أكثر العمماء فضبلن 
 ثـ يعمؽ عمى هذا التصنيؼ بقكله: "كال ينكر فضؿ هؤالء باإلضافة إلى مف لـ يشاركهـ في هذ  الدرجات الثبلث، كلكنه       

 .(ُٔ)فإف حسنات األبرار سيئات المقربيف"، ة إلى ذركة الكماؿنقص ظاهر باإلضاف
ثـ كاجب البياف  ،كهذا التصنيؼ له دالالته العميقة المكجهة لممسمـ خاصة فئة العمماء، فعميهـ كاجب الفهـ كالتصميـ       

 لغيرهـ حتى يحصمكا جميعان ذات الفضؿ الذم تتضمنه األسماء الحسنى.
 

 :املبحح الجاىٕ
 

 .األمساء احلسيى املكرتىة باليظاو الكٔنٕ اإلسالمٕصلة 

 

يهدؼ هذا المبحث إلى إثبات العبلقة القائمة بيف األسماء المقترنة كالنظاـ القيمي اإلسبلمي مف خبلؿ بياف مفهـك        
 جديدة في النظاـ ان امكأحك يالتي تثبت أف لها معان ،النظاـ القيمي اإلسبلمي كأهميته كالكشؼ عف األدلة المغكية كالشرعية

 القيمي اإلسبلمي.
 

 .مفَْو اليظاو الكٔنٕ اإلسالمٕ ّأٍنٔتُ: املطلب األّل
 

 .أواًل: مفيوم النظام القيمي اإلسَلمي
 معنى القيمة لغة:  -

، أشار األدب المتعمؽ بالقيـ إلى أف المعنى االصطبلحي لمقيمة ال يخرج عف المعنى المغكم، فهك مرتبط بمادة )ؽى        
( التي استعممت في المغة إلفادة معافو  عٌدة، منها: قيمة الشيء كثمنه، االستقامة كاالعتداؿ، نظاـ األمر كعماد ، الثبات  ك، ـى
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فالقيـ . (ُٖ)، كقيمة الشيء: قدر  كقيمة المتاع: ثمنه، كيقاؿ: ما لفبلف قيمة: ما له ثبات كدكاـ عمى األمر(ُٕ)كالدكاـ كاالستمرار
 مفردها القيمة تدكر حكؿ معاف ثمانية هي: االعتداؿ كاالستكاء، العناية كالتكفؿ كالمحافظة، الثبات كاالستمرارية،في المغة التي 

، ككؿ تمؾ المعاني السابقة إيجابية الداللة  الثمف كالمقدار، العدؿ كالتكسط، االستقامة، السيادة كالسياسة، التكجه كالقصد كالعـز
 .(ُٗ)فالقيمة في ذاتها مرادة في السمكؾ البشرم، لدينية كاالجتماعية كاألخبلقيةعمى مفاهيـ تتعمؽ بالجكانب ا

 معنى القيم اصطَلحًا: -
، االجتماعتعددت التعريفات االصطبلحية لمفهـك القيـ، "فهك نقطة تبلؽ بيف مختمؼ العمـك االجتماعية، كالفمسفة، كعمـ        

مف كع ػػػػمما أدل إلى ن ،منها قد تناكله كاستخدمه بمعنى يختمؼ عف اآلخر كاألنثركبكلكجيا، كعمـ النفس، فنجد أف كؿ عمـ
 التعريفات:. فاختمفت التعريفات بناءن عمى اختبلؼ االتجاهات، كالذم يعنينا في البحث اإلطار التربكم، كمف هذ  (َِ)الغمكض"
كاألحكاـ تتككف لدل الفرد مف خبلؿ تفاعمه مع يعرؼ أبك العينيف القيـ بأنها: "مفهـك يدؿ عمى مجمكعة مف المعايير        

المكاقؼ كالخبرات الفردية كاالجتماعية، بحيث تمكنه مف اختيار أهداؼ كتكجهات لحياته، يراها جديرة بتكظيؼ إمكانياته، 
التعريؼ  ، كنجد هذا(ُِ)كتتجسد خبلؿ االهتمامات أك االتجاهات أك السمكؾ العممي أك المفظي بطريقة مباشرة كغير مباشرة"

كهي مف تمكنه مف اختيار أهدافه كتكجهاته،  ،مؤكدان عمى أف القيـ هي معايير لمحكـ، لكنه حدد الفرد كخبراته كمكاقفه مصدران لها
 كهك أمر غير مقبكؿ في النظاـ القيمي اإلسبلمي.

ف بها النػاس، كيتفقػكف عميها فيما بينهـ، كيعرفها الطهطاكم بأنها: "مجمكعة مف المبادئ كالقكاعد كالمثؿ العميا، التي يؤم       
، كالمبلحظ عمى تعريؼ (ِِ)كيتخذكف منها ميزانان يزنكف به أعمالهـ، كيحكمكف بها عمػى تػصرفاتهـ الماديػة كالمعنكية"

بلمية التي هي كلـ ييرجع المبادئ كالقكاعد إلى العقيدة اإلس ،الطهطاكم أنه لـ يحدد المرجعية التي تنبثؽ منها القيـ اإلسبلمية
 األساس في السياؽ اإلسبلمي لمنظاـ القيمي.

أما عف تعريؼ النظاـ القيمي فقد عرفه الكتاني بأنه: "مجمكعة متكاممة مف المبادئ كالقيـ، تشكؿ في مجمكعها        
ات الحياة اإلنسانية الكريمة، منهجى حياةو مبلئمنا لطبيعة البشرية، كمنسجمان مع فطرتها السكية، كمغذيان لركحها، كممبيان لمتطمب

فالقيـ منظكمة محكمة النسيج، مترابطة الحمقات، تقـك عمى أركاف ثابتة مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية، ال تتغير بتغير 
ظركؼ العصر، كلكنها تتجاكب مع المتغيرات مف دكف أف تفقد جكهرها كأصالتها كمشركعيتها، كال تتطكر مع تطكر حياة 

 . (ِّ)لتكجيهها نحك األفضؿ" ؛كالجماعات، كلكنها تتفاعؿ مع التحكالت التي تطرأ عمى حياة اإلنسافاألفراد 
نما النظاـ         كهنا يمحظ عمى التعريؼ السابؽ أف فيه مجمكعة مف األفكار التي ينبغي تكضيحها، فالقيـ ليست منظكمة، كا 

عف النظاـ القيمي اإلسبلمي، كفكرة التجاكب مع المتغيرات غير  القيمي كهؿ الحديث عند  عف النظاـ القيمي بشكؿ عاـ أف
كاضحة، فكاف ال بد مف تفسير كاضح كهك أف القيـ مف حيث هي مبادئ كأكصاؼ ثابتة في السياؽ اإلسبلمي، كالذم يتغير 

كذلؾ جمي في  ،بلمية ثابتةهك الشكؿ كالصكرة التي تتجسد عميها القيمة في حياة اإلنساف كالمجتمع، كمثاؿ ذلؾ: الكـر قيمة إس
، حياة المسمـ بأشكاؿ متعددة، تتجسد في حركة (ِْ): )مف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر فميكـر ضيفه( قكؿ رسكؿ اهلل

 ككليمة كبيرة مثبلن أك بشؽ تمرة.
 معنى القيم في اإلسَلم: -

مف كمشتؽ  ،ي، فمعنى القيمة متعمؽ بالمصدر اإللهيتيرٌد المعاني في اإلسبلـ إلى المفاهيـ الربانية الكاردة في الكح       
 كمف تعريفات القيـ اإلسبلمية اآلتي:، (ِٓ)كمعيار لمحكـ عمى األشياء كاألشخاص كاألفكار، الشريعة اإلسبلمية
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ػضكابط عٌرؼ القيسي القيـ اإلسبلمية بأنها: "مجمكعة المثؿ العميا كالغايات كالمعتقدات كالتػشريعات كالكسػائؿ كال       
، كهذ  القيـ هي التي تحدد عبلقػة اإلنػساف كتكجهه إجماال كتفصيبلن مع اهلل كالمعايير لسمكؾ الفرد كالجماعة مصدرها اهلل 

. كفي تعريفه السابؽ كثير مف العناصر ذات (ِٔ)تعالى كمع نفسه كمع البشر كمع الككف كتتضمف هذ  القػيـ غايػات ككسائؿ
عمها داخؿ منظكمة القيـ مثؿ: )المثؿ العميا، كالغايات، كالمعتقدات، كالتػشريعات، كالكسػائؿ، الحضكر المستقؿ، كالتي ج

 كالػضكابط، ...(، مما جعؿ المفهـك غير كاضح كمتداخؿ مع تعريفات أخرل. 
كيعيش في ، انيةكيعرؼ مسعكد القيـ اإلسبلمية بأنها: "تمؾ المفاهيـ كالمعاني التي يكلد اإلنساف بمكجبها كالدة رب       

 ، كلـ يكضح التعريؼ مقصكد صاحبه بشكؿ عممي محدد،(ِٕ)"ظبلؿ طاعة اهلل، كحمؿ النفس عمى تنفيذ مراد  في هذا الككف
 لذا يشترؾ مع مفاهيـ أخرل. 

حياتنا فكران  أما الجبلد فقد عرفها بأنها: "منظكمة المثؿ كالفضائؿ كاألخبلؽ كاآلداب التي شرع اهلل التزامها كتمثمها في       
، كما عرفتها المهيدات بأنها: "مجمكعة المبادئ كالمعتقدات كاألفكار كالمثؿ (ِٖ)كسمككان عمى المستكييف الفردم كالجماعي"

العميا المستمدة مف األصكؿ اإلسبلمية )القرآف الكريـ كالسنة النبكية(، كما يتفرع عنها مف مصادر لؤلحكاـ الشرعية، كالتي 
. (ِٗ)مان كضابطان لمسمكؾ البشرم في المجتمعات اإلسبلمية، كمعياران لمحكـ عميه مف حيث القبكؿ كالرفض"تعد نظامان حاك

كفي التعريفيف السابقيف مجمكعة مف المفاهيـ المتعددة المتداخمة، التي عبرا بها عف مفهـك القيمة، باإلضافة إلى تأكيدهما 
يكصؿ إلى كضكح مفهـك النظاـ القيمي اإلسبلمي عند معظـ الباحثيف  عمى المنظكمة كالمجمكعة لعدد مف القيـ، كهك أمر

كلكف التعابير تختمؼ مف باحث إلى آخر، كما أف األركاف الكاجب تكافرها في تعريؼ النظاـ القيمي ليست متكاممة، كعميه 
 ـ اإلسبلمية باآلتي:فيمكف لمباحثة تحديد أركاف تعريؼ النظاـ القيمي اإلسبلمي مف خبلؿ التعريفات العامة لمقي

 كتشكؿ في مجمكعها كحدة متسقة كمتكاممة في المنبع بعضان مجمكعة كبيرة مف القيـ التي ترتبط مع بعضها الركن اْلول: 
 كالغاية كقد عبرت عنه التعريفات السابقة بالمجمكعة أك المنظكمة.

 يفات السابقة بالمعايير كالضكابط كالمبادئ كالقكاعد،لتعميمات المتعٌمقة باالنضباط، كهك ما عبرت عنه التعر الركن الثاني: ا
 كلذلؾ تعدها كؿ المجتمعات كالثقافات أساسان لمرقي االجتماعي. ؛فالقيـ ضابطة لمعبلقات اإلنسانية

 إذ إف مصدرها إلهي، فمف يكتمؿ بناء ؛المرجعية الثابتة، فتحديد مصدر النظاـ القيمي اإلسبلمي ركف أساسي الركن الثالث:
 ذا النظاـ كفهـ أبعاد  كمككناته إال بالرجكع إلى مراد اهلل تعالى.ه

لزاـ الخارجي، فبل بٌد ألم نظاـ مف يتميز النظاـ القيمي اإلسبلمي بكسائؿ تطبيقه متمثمة بااللتزاـ الداخمي كاإل الركن الرابع:
 يتـ تنفيذ  عمى أرض الكاقع. ىعنصر المراقبة حت

لنظاـ القيمي اإلسبلمي بأنه: مجمكعة المعايير كالضكابط المستمدة مف األصكؿ اإلسبلمية، ذات كعميه تعرؼ الباحثة ا       
الركابط المنسجمة مع مراد اهلل كالمتكاممة فيما بينها، كفي ضكء تمؾ المعايير يتـ الحكـ عمى السمكؾ البشرم الفردم كالجماعي 

 لزاـ في جميع مجاالتها المختمفة. ـ كاإلقبكالن كرفضان، كضبط حركة حياة المسمـ بضكابط االلتزا
 

 .اإلسَلمي في حياة الفرد والمجتمع ثانيًا: أىمية النظام القيمي
، (َّ)ها أداة استقرار المجتمع كأساس تقدمه كرقيهكصفاهتـ الكثير مف الفبلسفة كالمفكريف منذ القدـ بمكضكع القيـ ب       

تصمح لبلرتقاء بالمجتمعات البشرية، بؿ أكجدكا قيمان خاصة مف خبلؿ التقنيف  كلكنهـ لـ يتكصمكا إلى منظكمة شاممة عالمية
 أهمية النظاـ القيمي اإلسبلمي في حياة األفراد يجازإ، كيمكف (ُّ)بشكؿ منفصؿ عف اآلخرلها أك حشد الرأم العاـ لكؿ مجتمع 



 ىَٔل علٕــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كالمجتمعات بالنقاط اآلتية:
 لقيمي اإلسبلمي عمى تحقيؽ تكامؿ الفرد كاتزاف سمككه كقدرته عمى مقاكمةالتكامؿ كاالتزاف المجتمعي؛ إذ يعمؿ النظاـ ا (ُ

القيـ المنحرفة كالمكازنة بيف مصالحه الشخصية كمصمحة المجتمع، كتقديـ المصمحة العامة عمى الخاصة. حيث تساعد 
سمككه في يككف عميه القيـ عمى التنبؤ بسمكؾ صاحبها، فمتى عرفنا ما لدل الفرد مف قيـ استطعنا أف نتنبأ بما س

 . (ِّ)يقاس بها العمؿ كيقـك، فالقيـ تستخدـ بمثابة معايير كمكازيف، المكاقؼ المختمفة
كضكح الهدؼ كاستمراريته؛ إذ تزكد القيـ أفراد المجتمع بمعنى الهدؼ في الحياة، كيتضح هذا مف خبلؿ جعؿ األفراد  (ِ

ذلؾ أف األهداؼ متنكعة،  ؛(ّّ)هي غايات في حد ذاتها يفكركف في أعمالهـ عمى أنها محاكالت لمكصكؿ إلى أهداؼ
لذا ترتقي ، مرتبة الغاياتفمنها ما هك قصير المدل كمنها المتكسط كمنها طكيؿ المدل، كهي عمى أهميتها ال تصؿ 

فيسعى اإلنساف كيبذؿ ما استطاع في سبيؿ ، األهداؼ إذا اتصفت بالديمكمة كاالستمرارية ككصمت إلى ككنها غاية
 يقها.تحق

التماسؾ كالعبلقات المشتركة؛ فيحفظ النظاـ القيمي اإلسبلمي تماسؾ المجتمع كيحدد له مثمه العميا كمبادئه الثابتة  (ّ
كما يحفظ استقرار المجتمع ، المستقرة التي تحفظ له هذا التماسؾ كالثبات البلزميف لممارسة حياة اجتماعية سميمة

حقيؽ اإلحساس باألماف، كالتغمب عمى المشكبلت التي تكاجهه في حياته، ككيانه في إطار كاحد، كيسهـ أيضان في ت
 . (ّْ)كتعطيه الفرصة لمتعبير عف نفسه

حيث تزكد  ؛االستقبللية المجتمعية المتميزة؛ ألنه يساعد المجتمع عمى إظهار شخصيته المتميزة عف غير  مف المجتمعات (ْ
مما يساعد في إيجاد الشخصية  ،ير، كتكجه سمككهـ نحك هدؼ مشترؾالقيـ أفراد المجتمع بقدر مشترؾ مف الثقافة كالتفك

 . (ّٓ)العامة لجميع أفراد المجتمع، كبالتالي تحدد القيـ لممجتمع طريقة تعاممه كطبيعة عبلقاته مع العالـ مف حكله
 

 .اإلسَلمية وتجسدىا في السموك وعَلقتيا بالعقيدة اإلسَلمية ثالثًا: مراحل تكوين القيم
 ينبغي لكؿ قيمة أف تمر بثبلث مراحؿ رئيسية تتجسد مف خبللها في السمكؾ اإلنساني، كهي: المككف المعرفي كمعيار        

االختيار؛ كيعٌد االختيار المستكل األكؿ في سمـ الدرجات المؤدية إلى التمثؿ بالقيـ، كالمككف الكجداني، كمعيار  التقدير الذم 
زاز بها، كالشعكر بالسعادة الختيارها كالرغبة في إعبلنها عمى المؤل، كيعٌد التقدير المستكل ينعكس في التعمؽ بالقيمة كاالعت

الثاني في سمـ الدرجات المؤدية إلى القيـ، كالمككف السمككي، كمعيار  الممارسة كالعمؿ، كيشمؿ الممارسة الفعمية لمقيمة أك 
 .(ّٔ)مختمفةرر الممارسة بصكرة مستمرة في أكضاع الممارسة عمى نحك يتسؽ مع القيمة المنتقاة، عمى أف تتك

كقد أشار الغزالي إلى هذ  المراحؿ بقكله: "فإذف المانع مف الكصكؿ عدـ السمكؾ، كالمانع مف السمكؾ عدـ اإلرادة،        
ف إلى طريقه عدـ الهداة كالمذكريف كالعمماء باهلل تعالى الهادي ؛كالمانع مف اإلرادة عدـ اإليماف، كسبب عدـ اإليماف

كالمنبهيف عمى حقارة الدنيا كانقراضها كعظـ أمر اآلخرة كدكامها، فالخمؽ غافمكف قد انهمككا في شهكاتهـ كغاصكا في 
رقدتهـ كليس في عمماء الديف مف ينبههـ، فإف تنبه منهـ متنبه عجز عف سمكؾ الطريؽ لجهمه، فإف طمب الطريؽ مف 

ليف عف نهج الطريؽ، فصار ضعؼ اإلرادة كالجهؿ بالطريؽ كنطؽ العمماء بالهكل العمماء كجدهـ مائميف إلى الهكل عاد
سببان لخمؽ طريؽ اهلل تعالى عف السالكيف فيه كمهما كاف المطمكب محجكبان كالدليؿ مفقكدان كالهكل غالبان كالطالب غافبلن 

 .(ّٕ)امتنع الكصكؿ كتعطمت الطرؽ ال محالة"
 في المجتمع اإلسبلمي كالسمك بها، فهي تصكرات كبرل أساسية الحياة لتنظيـ جاءتاإلسبلمية كمف المسممات أف العقيدة        
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كاليـك ، كغايته كخالقه كصفاته، كالتصكرات األساسية تتعمؽ بالكجكد اإلنساني: مبدأ  كمنتها ، تنبثؽ منها تصكرات فرعية
 كلهذ  التصكرات الرئيسة الكبرل صمة بتصكرات فرعية اآلخر كالغيب كالقدر، كاتصاؿ اهلل بخمقه مف خبلؿ الكحي كالرسؿ،

 هي أيضان عقائد. 
كلكؿ مف التصكرات الرئيسة الكبرل كالفرعية آثار بالغة في الٌنفس اإلنسانية كالسمكؾ اإلنساني، كما أنه لها صمة        

آثارها العممية في العبلقات اإلنسانية، كآثارها  باألحكاـ العممية السمككية مف عبادة كمعاممة كاقتصاد كجهاد كغيرها، كبالتالي لها
عمى حاضر اإلنسانية كمستقبمها، كالمسمـ الذم فهـ التصكرات العقدية فهمان صحيحان يعرؼ بأف القيـ كأدبيات التعامؿ في 

 ي كمصدر أصيؿ. المجتمع اإلسبلمي مقصد أساسي، كطريؽ إلى رضا اهلل تعالى، كهذا تقرير بأنها منبع النظاـ القيمي اإلنسان
 فالسمكؾ القيمي جزء مهـ يعبر عف جكهر اإليماف كمدل عمقه في النفس كالقمب كالعقؿ، فدافع القيـ نحك االلتزاـ كامف       

 .(ّٖ)في اإليماف
همة في كنجد في أسماء اهلل الحسنى منهجان متكامبلن مف القيـ مرتبطان بالشخصية المثالية، كهنا البد مف تكضيح مسألة م       

بمقتضى كهي عبلقة أسماء اهلل الحسنى كصفاته بقيـ اإلنساف كسمككياته مف خبلؿ تكضيح مسألة التخمؽ  ،هذا المجاؿ
 صفات اهلل كتكضيحها يككف بالقكاعد اآلتية:

 

، فصفات اهلل كمها أف هلل تعالى كحد  مف صفات الكماؿ ما ال يمكف أف يككف لغير  عددان كحقيقةن كحدكدان كثباتان  القاعدة اْلولى:
ف كانت تشترؾ بالمعنى مع صفات غير ، إال أنها مختمفة تمامان في  كماؿ، كهي ببل عدد يحدها، فكماله ببل حدكد، كصفاته كا 
حقيقتها، كلكنها أتت مما يعرفه اإلنساف حتى يفهـ مقتضاها، فمئلنساف حياة كهلل حياة، كلكف مف المستحيؿ أف تككف حياة 

 هلل أك العكس، فحياة اإلنساف كما تميؽ به، كحياة اهلل تميؽ بجبلله ليس مثمها حياة، اإلنساف كحياة ا
كمثاؿ هذ  القاعدة: "أننا إذا عرفنا أف اهلل تعالى حي قادر عالـ، فمـ نعرؼ إال أنفسنا، كلـ نعرفه إال بأنفسنا، إذ        

إنه بصير، كلذلؾ، إذا قاؿ القائؿ: كيؼ  :ه يفهـ معنى قكلناإف اهلل سميع، كال األكم :األصـ ال يتصكر أف يفهـ معنى قكلنا
أف عالمان باألشياء، فنقكؿ كما تعمـ أنت األشياء، فإذا قاؿ فكيؼ يككف قادران، فنقكؿ كما تقدر أنت، فبل يمكنه  يككف اهلل 

 . (ّٗ)ه"عميسة فيعمـ أكال ما هك متصؼ به ثـ يعمـ غير  بالمقاي، يفهـ شيئان إال إذا كاف فيه ما يناسبه
"كمعاني سائر األسماء يتصكر أف يتصؼ العبد بشيء منها حتى ينطمؽ عميه االسـ كالرحيـ كالعميـ كالحميـ كالصبكر        

ف كاف إطبلؽ االسـ عميه عمى كجه آخر يبايف إطبلقه عمى اهلل  ، كأما معنى هذا االسـ فخاص كالشككر كغير ، كا 
، يكصؼ سائر األسماء بأنها اسـ اهلل  ؛بالمجاز كال بالحقيقة، كألجؿ هذا الخصكص خصكصان ال يتصكر فيه مشاركة ال

كال يقاؿ اهلل مف أسماء الشككر كالصبكر؛  كيعرؼ باإلضافة إليه، فيقاؿ: الصبكر كالشككر كالممؾ كالجبار مف أسماء اهلل 
التعريؼ بغير  كعرؼ كأظهر فاستغني عف ألف ذلؾ مف حيث هك أدؿ عمى كنه المعاني اإللهية كأخص بها، فكاف أشهر 

 .(َْ)غير  باإلضافة إليه" 
 

الحث عمى التخمؽ بمقتضى صفات اهلل  :يقصد بمسألة التخمؽ بمقتضى أسماء اهلل كصفاته: أم القاعدة الثانية:
 كيككف ذلؾ بالنظر إلى الصفات التي يحسف مف المخمكؽ أف يتصؼ بمقتضاها.، كأسمائه كمكجبها

 :د الغزالي عمى فهـ هذ  القاعدة بقكله: "فأقكؿ قد عرفت أف لممعرفة )يقصد معرفة اهلل تعالى( سبيميف أحدهماكيؤك       
دراكه إال ردته سبحات الجبلؿ إلى الحيرة،  السبيؿ الحقيقي كذلؾ مسدكد إال في حؽ اهلل تعالى، فبل يهتز أحد مف الخمؽ لنيمه كا 

عالـ قادر  كاألسماء، فذلؾ مفتكح لمخمؽ كفيه تتفاكت مراتبهـ، فميس مف يعمـ أنه  كهك معرفة الصفات :كأما السبيؿ الثاني
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عمى الجممة، كمف شاهد عجائب آياته في ممككت السماكات كاألرض كخمؽ األركاح كاألجساد، كاطمع عمى بدائع المممكة 
لتدبير، كمتصفان بجميع الصفات الممكية لطائؼ ا كغرائب الصنعة ممعنان في التفصيؿ كمستقصيان دقائؽ الحكمة، كمستكفيان 

 . (ُْ)، نائبلن لتمؾ الصفات نيؿ اتصاؼ بها، بؿ بينهما مف البكف العظيـ ما ال يكاد يحصى"المقربة مف اهلل 
كفي مكضع آخر ٌبيف أف حظكظ العباد مف أسماء اهلل تعالى ثبلثة: الحظ األكؿ: معرفة هذ  المعاني عمى سبيؿ        

ما  :مشاهدة حتى يتضح لهـ حقائقها بالبرهاف الذم يجرم في الكضكح كالبياف مجرل اليقيف. كالحظ الثانيالمكاشفة كال
ة ال ػػػػػػػػليقربكا بها مف الحؽ قربان بالصف ؛ينبعث مف االستعظاـ الذم يشكقهـ إلى االتصاؼ بما يمكنهـ مف تمؾ الصفات

تمؾ الصفات كالتخمؽ بها كالتحمي بمحاسنها كبه يصير العبد قريبان  بالمكاف، كالحظ الثالث: السعي في اكتساب الممكف مف
 . (ِْ)مف اهلل تعالى

 

هذ  المسألة ال تعني التخمؽ بمقتضى الصفات المختصة باهلل كالخالؽ كالرزاؽ كاإلله كنحك ذلؾ، فإف هذا  القاعدة الثالثة:
نما الم قصكد: التخمؽ بالصفات التي يحب اهلل مف عباد  أف شيء ال يمكف أف يتصؼ به المخمكؽ، كال يجكز أف يدعيه، كا 

 يتصفكا بمقتضاها كالعمـ كالقكة كالرحمة كالحمـ كالكـر كالجكد كالعفك. كأشبا  ذلؾ، كيبتعد عف تعطيمها كاالتصاؼ بضدها.
يه مف اتصؼ هك الشككر عمى الحقيقة كاف أحب خمقه إل -سبحانه-كهذا ما نص عميه ابف القيـ بقكله: "كلما كاف        

بصفة الشكر، كما أف أبغض خمقه إليه مف عطمها أك اتصؼ بضدها، كهذا شأف أسمائه الحسنى، أحب خمقه إليه مف اتصؼ 
كلهذا يبغض الكفكر كالظالـ كالجاهؿ كالقاسي القمب، كالبخيؿ كالجباف كالمهيف  ؛بمكجبها، كأبغضهـ إليه مف اتصؼ بضدها

ككؿ ما ، كصفاته كمكجبهاالجماؿ، عميـ يحب العمماء، ككؿ ما يحبه مف آثار أسمائه جميؿ يحب  -سبحانه-كالمئيـ، كهك 
  .(ّْ)يبغضه فهك مما يضادها كينافيها"

كيكضح ابف القيـ ذلؾ أيضان بقكله: "كالجكد مف صفات الرب جؿ جبلله، فإنه يعطي كال يأخذ، كيطعـ كال يطعـ، كهك        
كعالـ ، عباد حب الخمؽ إليه مف اتصؼ بمقتضيات صفاته، فإنه كريـ يحب الكرماء مف أجكد األجكديف، كأكـر األكرميف، كأ

  .(ْْ)كجميؿ يحب الجماؿ"، كقادر يحب الشجعاف، يحب العمماء
 

فالبعد الذاتي في الشخصية ، ال بد لمشخصية اإلنسانية مف تكامؿ البعد الذاتي مع البعد االجتماعي فيها القاعدة الرابعة:
أما البعد االجتماعي فيها فهك تخمقها بمقتضى صفات ، مقتضى صفات اهلل تعالى في الخصائص الشخصيةهك تخمقها ب

 اهلل في تعاممه مع خمقه كهك غني عنهـ.
كاف حظه مف معرفة ، "ذلؾ أنه كمما ازداد العبد إحاطة بتفاصيؿ المقدكرات كعجائب الصنع في ممككت السماكات       

كما أنه كمما ازداد التمميذ إحاطة بتفاصيؿ عمـك األستاذ كتصانيفه كانت ، ثمرة تدؿ عمى المثمرألف ال ؛صفة القدرة أكفر
 .(ْٓ)معرفته له أكمؿ كاستعظامه له أتـ 

كمثاؿ هذ  القاعدة: عندما يتخمؽ العبد بمقتضى اسـ اهلل الغني: يعني أف يتكامؿ البعد الشخصي )بأف يككف غنيان،        
في أيدم عند (، مع البعد االجتماعي )بأف يككف غنيان عف حاجة العباد، يتعفؼ عف حاجتهـ، سخيان عما  قانعان، راضيان بما

 همه العطاء كليس األخذ(.، الناس
 

 ذكر العمماء أمثمة كتطبيقات لممسألة بهدؼ بياف كيفية تكحيد اهلل كتنزيهه كالكجه األسمـ في ذلؾ، ككيفية القاعدة الخامسة:
 :(ْٔ)كمف ذلؾ، صفات اهلل التخمؽ بمقتضى 

  كثمرة معرفته: التعظيـ، كاإلجبلؿ، كالتخمؽ به بالتطهيرالقدكس: كهك الطاهر مف كؿ عيب كنقصافالتخمؽ بمقتضى ، 
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 مف كؿ حراـ كمكرك  كشبهه.
  التخمؽ بمقتضى السبلـ: فإف أيخذ مف تسميمه عمى عباد ، فيتكجب عمى المسمـ إفشاء السبلـ، فإنه مف أفضؿ خصاؿ

ف أخذ مف الذم سمـ عباد  مف ظممه، فميسمـ الناس مف شر المسمـ كالغش كالظمـ كالضر   كالشرؾ.اإلسبلـ، كا 
 صبلحه  التخمؽ بمقتضى الجبر: الجبار، إف أخذ مف جبركت العظـ كالفقير، إذ أصمحتهما فثمرت معرفته رجاء جبر  كا 

صبلح تقدر عميه، أك ف أخذ مف العمك فهك كالعمي، كثمرة معرفته  كالتخمؽ به، بأف تعامؿ عباد  بكؿ خير كا  تصؿ إليه، كا 
ف أخذ مف اإلجبار فهك كالقهار.  كالثمرات معارؼ جميع الصفات، كا 

 التخمؽ بمقتضى الصبر: الصبكر، هك الذم يعامؿ عباد  معاممة الصابريف، فعمى المسمـ الصبر عمى أذية المؤذيف، 
ساءة المسيئيف فإف اهلل يحب الصابريف.  كا 

 تخمؽ بمقتضى اإلعزاز: المعز، خالؽ الًعزِّ كثمرة معرفته الطمع في إعزاز  بالمعارؼ كالطاعات كالتخمؽ بمقتضا  ال
 كمف تبعه مف عباد اهلل المؤمنيف. ،يككف بإعزاز الديف

  ،كالمعاممة به بإذالؿ التخمؽ بمقتضى اإلذالؿ: المذؿ، خالؽ الذُّؿ كثمرة معرفته خكؼ اإلذالؿ بالمعاصي كالمخالفات
خماؿ العيدكاف كأتباعه.  الباطؿ كأشياعه كا 

كمف هذ  األمثمة يتبيف أف تخمؽ اإلنساف بمقتضى صفات اهلل بناء لشخصية سكية، كغرس لمعاني السمك، كحب        
ذ  ػػػػػػه لمعالي األمكر، كحكمة كتحرر مف الشعكر بالخكؼ عمى الحياة، كحسب المخمكؽ أف يككف له نصيب مف معاني

الصفات يميؽ به كيناسبه عمى الحد الشرعي، فمك زاد في العفك عمى الحد الشرعي كضعه في غير مكضعه، كهذ  األمثمة تدؿ 
 عمى سكاها. 

 

 :إثبات أٌ اقرتاٌ األمساء احلسيى ٓفٔد أحكامًا جدٓدة يف اليظاو الكٔنٕ اإلسالمٕ: املطلب الجاىٕ
 العبلقة بيف األسماء المقترنة كالنظاـ القيمي اإلسبلمي قاعدة أساسية هي أف اقتراف األسماء مف أكثر األمكر التي تبيف       

جديدة بشكؿ عاـ، كيدخؿ النظاـ القيمي ضمف هذا العمـك كلكنه أكثر كضكحان مف غير ، كاألدلة  يالحسنى يفيد أحكامان كمعان
 قسميف، كهي كاآلتي:عمى هذ  القاعدة كثيرة، ستقـك الباحثة بذكر بعض منها عمى 

 

كيتضح  ،في النظاـ القيمي اإلسبلمي يالقكاعد المغكية التي تثبت أف اقتراف األسماء الحسنى يفيد أحكامان كمعان القسم اْلول:
 هذا القسـ مف األدلة مف خبلؿ القكاعد اآلتية: 

 

اني ال تقتضي فقط األلفاظ بؿ تشمؿ الجمؿ ف أم زيادة في المبنى تدؿ عمى زيادة في المعنى، كأف الزيادة في المعإأواًل: 
 كالتراكيب.

لبتة. كما أنه لكال قكة العمـ بمكانه، لما أقاؿ ابف جني: "كلكال أف في الحرؼ إذا زيد ضربان مف التككيد، لما جازت زيادته        
ذا كاف لبتة، فإنما جاز فيه الحذؼ كالزيادة مف حيث أريتؾ عمى ما به مف ضعؼ القياس، أجاز حذفه  فقد ، األمر كذلؾكا 

ر عممنا مف هذا أننا متى رأيناهـ قد زادكا الحرؼ فقد أرادكا غاية التككيد، كما أنا إذا رأيناهـ حذفكا حرفا، فقد أرادكا غاية االختصا
فقد  ،االختصاركلكال ذلؾ الذم أجمعكا عميه، لما استجازكا زيادة ما الغرض فيه اإليجاز، كال حذؼ ما كضعه عمى نهاية 

 .(ْٕ)استغني عف حذفه بقكة اختصار "
 شيء، أكجبت القسمة له زيادة المعنى به، ككذلؾ إف فيها زيد، فإذا المعانيأدلة  األلفاظ، بؿ لغكيان ترفان  ليسفالمكضكع        
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 .(ْٖ)به عف سمته كاف ذلؾ دليبلن عمى حادث متجدد له انحرؼ
 

 في اقتراف أسماء اهلل.داللة المعطكؼ كالمعطكؼ عميه الدليل الثاني: 
نما يعطؼ عمى غير ، كعمة ذلؾ أف حركؼ العطؼ بمنزلة         فاألصؿ في باب العطؼ أال يعطؼ الشيء عمى نفسه، كا 

 تكرار العامؿ، كتكرار العامؿ يمـز معه تكرير المعمكؿ، فما ذلؾ إال لمعنى زائد خفي في المفظ الثاني، فيشبه حينئذ تغاير المفظيف
 .(ْٗ)المفظيفمعنييف، فيعطؼ أحدهما عمى اآلخر، كما فعؿ بأشياء أضيؼ فيها الشيء إلى نفسه لتغاير بتغاير ال
ذا نظرنا في كتاب اهلل تعالى فقمما تجد أسماء  الحسنى معطكفة بالكاك، نحك السميع العميـ، العزيز الحكيـ، الغفكر         كا 

كفة في مكضعيف: أحدهما في أربعة أسماء كهي األكؿ كاآلخر كالظاهر الرحيـ، الممؾ القدكس السبلـ إلى آخرها، كجاءت معط
ُل َواْْلِخُر َوالظَّاِىُر َواْلَباِطُن َوُىَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميمٌ كالباطف، في قكله تعالى:  ، كالثاني: في بعض الصفات [ّ ]الحديد:ُىَو اْْلَوَّ
فأما ترؾ العطؼ في الغالب فمتناسب معاني ، [ْ ]األعمى:ى َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرَعىَوالَِّذي َقدََّر َفَيدَ  باالسـ المكصكؿ مثؿ قكله:

تمؾ األسماء كقرب بعضها مف بعض كشعكر الذهف بالثاني منها شعكر  باألكؿ، كأما تمؾ األسماء األربعة، فهي ألفاظ متباينة 
، منها معنى بغير طابقة في حؽ الرب تعالى، ال يبقى المعاني متضادة الحقائؽ في أصؿ مكضكعها، كهي متفقة المعاني مت

 .(َٓ)فكاف دخكؿ الكاك صرفان لكهـ المخاطب قبؿ التفكر كالنظر عف تكهـ المحاؿ كاحتماؿ األضداد"
 

 داللة التقديـ كالتأخير في األسماء المقترنة. الدليل الثالث:
الثنائي منها هي قضية مرتبطة بالبعد اإلعجازم في القرآف  إف قضية التقديـ كالتأخير في األسماء المقترنة خصكصان        

شارة إلى أف غالبية االقتراف في أسماء اهلل الكريـ كمناسبة السياؽ، كلكف قبؿ البدء بالحديث عف هذ  القضية، البد مف اإل
ف شأنها التقديـ كالتأخير، الحسنى يأتي متقدمان مع اسـ كمتأخر مع اسـ آخر، كقد تحدث العمماء عف األسس كالقكاعد التي م

 ،ك"الرحمف" ،هلل جؿَّ ذكر  أسماءه قد حرَّـ عمى خمقه أف يتسمَّكا بها، خىصَّ بها نفسه دكنهـ، كذلؾ مثؿي "اهلل" "ككافى  كقكؿ الطبرم:
ا بها، كذلؾ: كالرحيـ كالسميع كالبصير كالكريـ، كما أش به ذلؾ مف األسماء ك"الخالؽ"؛ كأسماءه أباحى لهـ أف ييسمِّيى بعضهـ بعضن

ه إليه الحمد كالتمجيدي، ثـ  ؛كاف الكاجب أف تقدَّـ أسماؤ  التي هي له خاصة دكف جميع خمقه - ليعرؼ السامعي ذلؾ مىٍف تىكجَّ
ه إليه ما يتمك ذلؾ مف المعاني"  .(ُٓ)ييتبع ذلؾ بأسمائه التي قد تسمى بها غير ، بعد عمـ المخاطب أك السامع مف تكجَّ

ذلؾ أيضان ما ذكر  الزركشي مف ضكابط تقديـ األسماء كالصفات كالتقديـ بالزمف، كالتقديـ بالطبع، كالتقديـ بالسبب كمف        
. كالذم يظهر أف (ّٓ)، كتقدـ كذلؾ بعض األسماء لشرؼ العمـك(ِٓ)كالعمة، كالتقديـ بالرتبة، كالتقديـ بالفضؿ كالكماؿ كالشرؼ

نما له عبلقة بالهداية المطمكبة مف المخمكؽ أف التقديـ كالتأخير ليس له عبلقة بكؿ ه يحققها كيجسدها في ذ  األسباب، كا 
رشادهـ. ؛فيككف الترتيب كالتقديـ كالتأخير، سمككه  كفقان لحاؿ العباد المطمكب هدايتهـ كا 

 

جديدة في النظاـ القيمي  يعانتثبت عممية االستقراء في كتاب اهلل تعالى أف اقتراف األسماء الحسنى يفيد أحكامان كم القسم الثاني:
 اإلسبلمي، كلتكضيح هذا القسـ البد مف ذكر األمثمة اآلتية:

 

، [ِٔ ]النساء:يمٌ ُيِريُد المَُّو ِلُيَبيَِّن َلُكْم َوَيْيِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن َقْبِمُكْم َوَيُتوَب َعَمْيُكْم َوالمَُّو َعِميٌم َحكِ قاؿ تعالى:  المثال اْلول:
كبما يأتكف كيذىركف مما أحؿ أك ، اؿ الطبرم: "كاهلل ذك عمـ بما يصمح عباد  في أٍديانهـ كدنياهـ كغير ذلؾ مف أمكرهـق

  .(ْٓ)في تصريفهـ فيما صٌرفهـ فيه"، حافظ ذلؾ كمه عميهـ "حكيـ" بتدبير  فيهـ، حـر عميهـ
وا َوَتتَُّقوا َوُتْصِمُحواِْلَْيمَ َواَل َتْجَعُموا المََّو ُعْرَضًة : ىػتعال قاؿ         ،[ِِْ ]البقرة:َبْيَن النَّاِس َوالمَُّو َسِميٌع َعِميمٌ  اِنُكْم َأْن َتَبرُّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقرتاٌ األمساء احلسيى ّدّرِ يف ّاقع اليظاو
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، المسمكعاتألنه تقدـ ما يتعمؽ بهما، فالذم يتعمؽ بالسمع الحمؼ ألنه مف  ؛قاؿ ابف حياف: "ختـ هذ  اآلية بهاتيف الصفتيف
 قكل كاإلصبلح إذ هك شيء محمه القمب، فهك مف المعمكمات، فجاءت هاتاف الصفتافكالذم يتعمؽ بالعمـ هك إرادة البر كالت

 .(ٓٓ)كما قدـ الحمؼ عمى اإلرادة"، كجاءتا عمى ترتيب ما سبؽ مف تقديـ السمع عمى العمـ، منتظمتيف لمعمة كالمعمكؿ
 اإلسبلمي باآلتي:كيمكف إجماؿ المعاني التي تضيفها األسماء الحسنى المقترنة لمنظاـ القيمي        

كؿ  عدِّ "كالحيٍسفي في أسماء اهلل تعالى يككف ب كضكح بعد الكماؿ الثالث في النظاـ القيمي اإلسبلمي، قاؿ ابف عثيميف: (ُ
كبناء عميه فإف ، (ٔٓ)كماؿ"جمعه إلى غير ، فيحصؿ بجمع االسـ إلى اآلخر كماؿ فكؽ  بعدِّ اسـ عمى انفراد ، كيككف 
 سبت سمة أكمؿ في حاؿ اجتماع قيمة مع أخرل.القيـ في هذا النظاـ اكت

زيادة معنى، فحصكؿ معنى زائد مف اقتراف االسميف لـ يحصؿ بافتراقهما، مثاؿ ذلؾ: العزيز الحكيـ، فإف اهلل تعالى  (ِ
كالحكـ ، العزيزيجمع بينهما في القرآف كثيران، فيككف كؿ منهما داالن عمى الكماؿ الخاص الذم يقتضيه، كهك العزة في 

 .(ٕٓ) كالجمع بينهما داؿ عمى كماؿ آخر، كالحكمة في الحكيـ
التنزيه، تنزيه اهلل تعالى عف تكهـ النقص أك العيب، كاقتراف العزيز بالحكيـ ككجه ذلؾ أف عزته تعالى مقركنة بالحكمة،  (ّ

أخذ  العزة باإلثـ فعزته ال تقتضي ظمما كجكرنا كسكء فعؿ، كما قد يككف مف أعزاء المخمكقيف، فإف العزيز منهـ قد ت
المخمكؽ كحكمته فيظمـ كيجكر كيسئ التصرؼ. ككذلؾ حكمه تعالى كحكمته مقركناف بالعز الكامؿ، بخبلؼ حكـ 

 فإنهما يعتريهما الذؿ.
 الترغيب كالترهيب، فنجد كثيران مف االقترانات سيقت لغرض الترغيب أك الترهيب أك كميهما، كمف ذلؾ: اقتراف )العزيز (ْ

نَّ َربََّك َلُيَو اْلَعِزيُز الرَِّحيمُ  * ِإنَّ ِفي َذِلَك َْلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُىْم ُمْؤِمِنينَ كله تعالى: الرحيـ( في ق   .[ٗ-ٖ ]الشعراء:َواِ 
تكلد قيمة بيف القيمتيف، كمنطمؽ هذ  الفائدة مف قكؿ ابف عاشكر في حديثه عف اقتراف )العميـ القدير(: "كلما جمع بيف  (ٓ

ألنه إنما تتعمؽ قدرته بعد تعمؽ إرادته بالكائف، كتفصيؿ  ؛مـ كالقدرة تعيف أف هنالؾ صفة مطكية كهي اإلرادةكصفي الع
المعنى: أنه عميـ باألسباب كالقكل كالمؤثرات التي كضعها في العكالـ، كبتكافؽ آثار بعضها كتخالؼ بعض، ككيؼ 

تظاهر فتأتي اآلثار عمى نسؽ كاحد، كتتمانع فينقص تأثير تتككف الكائنات عمى نحك ما قدر لها مف األكضاع، ككيؼ ت
بسبب ممانعة مؤثرات أخرل، ككؿ ذلؾ مف مظاهر عممه تعالى في أصؿ التككيف العالمي كمظاهر  ؛بعضها في آثار 

 .(ٖٓ)قدرته في الجرم عمى كفاؽ عممه"
كبالتالي في سمكؾ الفرد كتضيؼ  ،اإلسبلميأف هذ  المعاني كغيرها تؤثر في بنية النظاـ القيمي  ،كخبلصة األمر       

 معاف كضكابط تزيد مف تأثير  في كاقع الحياة.
 

 :املبحح الجالح

 

 .تأثري الكٔه املكرتىة يف حركة حٔاة املسله

 

يقدـ هذا المبحث إضافات الزمة لمنظاـ القيمي كدالالت ترتقي به مف عالـ التنظير إلى عالـ التفعيؿ الذم يضع في        
حسباف الظركؼ كالتهديدات، لتسير باإلنساف قدمان في عالـ التغيير، كحتى تزيد قكة تأثير نظاـ القيـ في حركة الحياة، ال ال

في كاقع بٌد مف إدراؾ عبلقات القيـ ببعضها كضبط عممية االنتقاء عند اقترانها، ثـ ال بٌد مف تحديد البعد المكقفي لمقيـ 
 ممسمـ.لسمككي 



 ىَٔل علٕــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :كًْٓ عالقات ارتباطٔة بني الكٔه املختلفة ّضبطَات: املطلب األّل
إف استخراج هذ  العبلقات ما هك إال اجتهاد كمحاكلة لمكشؼ عف العبلقة القائمة بيف القيـ كالتي أضافها االقتراف في        

مى االنسجاـ كالتكافؽ بيف أسماء اهلل الحسنى، كالتي يمكف لممنظكمة القيمية اإلفادة مف هذ  العبلقات الفريدة، كالتي تقـك ع
كمف العبلقات ما خمقه اهلل كما شرعه، فاقتراف الصفات اإللهية ببعضها كماؿ عظيـ ينشأ منه خير كفضؿ يفيد منه العباد، 

 المستفادة مف االقتراف بيف األسماء الحسنى ما يأتي:
 

 ؾ: اقتراف السميع العميـ الذم يقرر تناسب القيمتيف، كمف األمثمة عمى ذلأواًل: تقرير عَلقة التناسب واالنسجام بين القيمتين
 كذلؾ لداللتهما عمى إحاطة اهلل الشاممة بالمسمكعات كالمعمكمات. ؛كانسجامهما

قاؿ ابف القيـ: "كحممة العرش أربعة: اثناف يقكالف سبحانؾ المهـ كبحمدؾ، لؾ الحمد عمى حممؾ بعد عممؾ، كاثناف        
حمدؾ، لؾ الحمد عمى عفكؾ بعد قدرتؾ، فما كؿ مف قدر عفا، كال كؿ مف عفا يعفك عف قدرة، كال يقكالف: سبحانؾ المهـ كب

كؿ مف عمـ يككف حميما، كال كؿ حميـ عالـ، فما قرف شيء إلى شيء أزيف مف حمـ إلى عمـ، كمف عفك إلى قدرة، كمف ممؾ إلى 
ْن َتْغِفْر َلُيْم َفِإنََّك أَْنَت اْلَعِزيُز ِإْن ُتعَ  :حمد، كمف عزة إلى رحمة، كمف هنا كاف قكؿ المسيح  ذِّْبُيْم َفِإنَُّيْم ِعَباُدَك َواِ 

ف تغفر لهـ فإنؾ أنت الغفكر الرحيـ، أم إف غفرت لهـ كاف مصدر مغفرتؾ عف [ُُٖ ]المائدة:اْلَحِكيمُ  ، أحسف مف أف يقكؿ: كا 
قدرة عجز كجهؿ بجـر الجاني، فأنت ال تغفر إال عف  عزة، كهي كماؿ القدرة، كعف حكمة، كهي كماؿ العمـ، فمف غفر عف

 .(ٗٓ)كحكمة تضع بها األشياء مكاضعها"، كعمـ تاـ، تامة
 

 إذ يفسر االسـ معنى االسـ األكؿ، كمف ذلؾ اقتراف القريب بالمجيب في نحك قكله تعالى:، ثانياً: تقرير عَلقة التفسير والبيان
 ََلى َثُموَد َأَخاُىْم َصاِلًحا ق ُروُه َقْوِم اْعُبُدوا المََّو َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغْيرُُه ُىَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَيا َفاْسَتْغفِ  اَل َياَواِ 

جيب معنى قرب اهلل ، فهذاف االسماف يبعثاف عمى الرجاء، كقد فسر اسـ اهلل الم[ُٔ ]هكد:ثُمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِو ِإنَّ َربِّي َقِريٌب ُمِجيبٌ 
 جابته لدعاء مف دعا ، كليس بمعنى القرب المادم؛ ألف اهلل عاؿ عمى عرشه. ا  بأنه داؿ عمى عمـ اهلل ك 

 

، كذلؾ أف تفيد القيمة األكلى كماؿ معنى الثانية، مثؿ القكم العزيز، فالقكة دلت عمى قدرة اهلل كغمبته ثالثًا: تقرير عَلقة الكمال
نه قاهر ال يغمب، ككذلؾ العميـ الحكيـ، فالحكمة دلت عمى كماؿ العمـ، كأيضان كاسع عميـ أدلت عمى  كحيف اقترنت بالعزيز

"في ذكر هذ  األسماء بعد الحمد،  ككماله، كعممه بمف يستحؽ هذا العطاء، قاؿ ابف القيـ: اقترنا لبياف سعة عطاء اهلل 
يقاع الحمد عمى مضمكنها كمقتضاها ما يدؿ عمى أنه محم كد في إلهيته، محمكد في ربكبيته، محمكد في رحمانيته، محمكد كا 

في ممكه، كأنه إله محمكد، كرب محمكد، كرحمف محمكد، كممؾ محمكد، فمه بذلؾ جميع أقساـ الكماؿ: كماؿ مف هذا االسـ 
 .(َٔ)بمفرد ، ككماؿ مف اآلخر بمفرد ، ككماؿ مف اقتراف أحدهما باآلخر"

 

لمعنى القيمة الثانية، كمثاؿ ذلؾ: الغني الحميد، فاهلل استحؽ  ان ، كأف تككف القيمة األكلى تمهيديدرابعًا: تقرير عَلقة التمي
الحمد بما جاد به عمى خمقه مف النعـ كالفضؿ الذم ال يحصى، الحميـ الغفكر، فحمـ اهلل عمى عباد  مٌهد لحصكؿ مغفرته تعالى، 

تكبته باإلحساف كعد بميغ لمتائب بعد  االسميف: "كفي الجمع بيف الكصفيفككذلؾ التكاب الرحيـ: قاؿ أبك السعكد في اقتراف 
 .(ُٔ)مع العفك كالغفراف"

 

لطؼ اهلل ، كمثاؿ ذلؾ: المطيؼ الخبير، فاالقتراف يزيؿ ماال يميؽ بكماؿ اهلل، زالة التوىما  خامسًا: تقرير عَلقة اإلحاطة و 
 بؿ يدركها كهك بها خبير، ككذلؾ التكاب الحكيـ، ففي اقتراف ،شياءحاطته باألإال يعني عدـ خفاء  عف األبصار  يعنيالذم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقرتاٌ األمساء احلسيى ّدّرِ يف ّاقع اليظاو
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 .(ِٔ)كهي استصبلح الناس ،التكاب بالحكيـ إشارة إلى أف في هذ  التكبة حكمة
 

، فأسماء اهلل كصفاته كمها حسنى، كالتفاضؿ يأتي مف خبلؿ انعكاسها في أثرىا وانعكاساتيا سادساً: تقرير عَلقة التفاضل
ك ػ: )لما خمؽ اهلل الخمؽ كتب في كتابه كهك يكتب عمى نفسه كهالتي يظهر فيها التفاضؿ، كقكؿ النبي  عمى مخمكقاته

نما في انعكاس (ّٔ()كضع عند  عمى العرش إف رحمتي تغمب غضبي هذ  ، فميس التفاضؿ بيف صفتي الرحمة كالغضب، كا 
 الصفات عمى العباد. 

لكاحدة قد تتفاضؿ، فاألمر بمأمكر يككف أكمؿ مف األمر بمأمكر آخر، كالرضا ف الصفة اإكقكؿ ابف تيمية: "ككذلؾ ف       
عف النبييف أعظـ مف الرضا عمف دكنهـ، كالرحمة لهـ أكمؿ مف الرحمة لغيرهـ، كتكميـ اهلل لبعض عباد  أكمؿ مف تكميمه 

انعكاس األسماء يقصد في ذلؾ  ،(ْٔ)لبعض، ككذلؾ سائر هذا الباب ككما أف أسماء  كصفاته متنكعة، فهي أيضا متفاضمة
 كالصفات عمى العباد.

فهذ  جممة مف صكر العبلقات التي ربطت بيف األسماء المقترنة كالتي تعد ضابطان شرعيان لعممية االنتقاء في اقتراف القيـ        
لهذ  المسألة  (ٓٔ)بيقات السمككيةأثناء تفعيؿ الكاقع القيمي، حيث حددت العبلقات بيف القيـ، كأف باقترانها فائدة كبيرة، كالتط

 تذكر الباحثة منها: ،كثيرة في النظاـ القيمي اإلسبلمي
 إدراؾ العبلقة القائمة بيف قيمتي المغفرة كالشكر، مف اقتراف االسميف )الغفكر الشككر( تكجب مغفرة المسمـ لمف ظممه، -ُ

 مع بيف هاتيف الصفتيف نحك ظالمه.فبل تمنعه اإلساءة إليه مف أف يج، كمجازاته عمى ما قد يفعؿ مف خير
اـ ػػػتكلد صفة الشعكر بالغنى عف االنتق، كمعرفة العبلقة بيف قيمتي الغنى كالحمـ مف اقتراف االسميف )الغني الحميـ( -ِ

 الشخصي كبالحمـ عنه.
يهمؿ فعؿ كمعرفة العبلقة بيف قيمتي الشكر كالعمـ يقتضي مف المسمـ أف يككف عمى عمـ بمف يستحؽ الشكر منه كال  -ّ

 الخير نحك .
دراؾ العبلقة بيف قيمتي العزة كالعمـ، مف اسمي العزيز العميـ يقتضي مف المسمـ أف يبذؿ كؿ جهد  في العمـ بأعدائه -ْ  كا 

 بحيث يغمب كال ييغمب إال أف يشاء اهلل.، كفي التخطيط لقهرهـ كغمبتهـ
 

 .يف املْاقف االجتناعٔة تْظٔف البعد املْقفٕ احلركٕ الجتناع الكٔنتني: املطلب الجاىٕ
كتعني الباحثة بالبعد المكقفي الحركي لمقيـ المقترنة: ذلؾ البعد الذم يتـ به تكظيؼ القيـ المقترنة ليحسف التعامؿ مع        

االجتماعية المكاقؼ كالظركؼ، كينتج مف ذلؾ سمكؾ متكافؽ مع ما يقتضيه المكقؼ، حتى يككف أكثر كفاءة في بناء عبلقاته 
 كمية كما يحبها اهلل كيرضاها.الي

كذلؾ يعني أف بعدان تطبيقيان جديدان يتكلد مف خبلؿ الفهـ الشرعي لؤلسماء المقترنة كما جاءت في الكتاب كالسنة، فاقتراف        
ى سبيؿ كعمالقيمتيف يؤهؿ الفرد لمتعامؿ مع المكقؼ االجتماعي بكفاءة أكبر في ضكء ردكد الفعؿ المختمفة مف قبؿ اآلخريف، 

 المثاؿ يمكف إيضاح هذا البعد مف خبلؿ المكاقؼ السمككية اآلتية:
 

مف  تعامؿ المسمـ مع اآلخريف بما يقتضيه البعد المكقفي القتراف الغنى مع الحمـ، كتظهر الحكمة مف االقتراف :الموقف اْلول
 ؾ بما يأتي:كتكضيح ذل، خبلؿ فهـ المسمـ العميؽ لمقيمتيف ثـ التطبيؽ السمككي باجتماعهما



 ىَٔل علٕــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ]البقرة:َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَيا َأًذى َوالمَُّو َغِنيٌّ َحِميمٌ  عندما يتأمؿ المسمـ قكله تعالى: الفيم العميق:
ذ  اآلية تظهر ف هإ، تكجب عميه فهـ أف اهلل تعالى غني عف العباد، ممهؿ لهـ كحميـ عف إساءاتهـ رغـ غنا ، حيث [ِّٔ

صكر التكافؿ االجتماعي، فقد ذكر اهلل أربع مراتب لئلحساف: األكلى: هي النفقة الصادرة عف نية صالحة، كلـ يتبعها 
المنفؽ منان كال أذل، كالثانية: قكؿ المعركؼ، كهك: اإلحساف القكلي بجميع كجكهه، الذم فيه سركر المسمـ، كاالعتذار مف 

شيئان، كغير ذلؾ مف أقكاؿ المعركؼ، كالثالثة: اإلحساف بالعفك كالمغفرة، عمف أساء إليؾ بقكؿ أك السائؿ إذا لـ يجد عند  
ف كاف  فعؿ، كالرابعة: كهي التي يتبعها المتصدؽ األذل لممعطى، ألنه كدر إحسانه كفعؿ خيران كشران، فالخير المحض، كا 

ف كاف فاضبلن، كفي  .(ٔٔ)تصدؽ عميههذا تحذير عظيـ لمف يؤذم مف  مفضكالن، خير مف الخير الذم يخالطه شر كا 
تذييؿ لمتذكير بصفتيف مف صفات اهلل تعالى ليتخمؽ بهما المؤمنكف كهما: الغنى  َوالمَُّو َغِنيٌّ َحِميمٌ كقكله تعالى:        

صفح عف رعكنة بعض الراجع إليه الترفع عف مقابمة العطية بما يبرد غميؿ شح نفس المعطي، كالحمـ الراجع إليه العفك كال
عمى فهك غني عف عباد  حميـ  ، كمف خبلؿ هذا الفهـ الدقيؽ القتراف االسميف تتحصؿ معرفة المسمـ بربه (ٕٔ)العفاة

 ساءتهـ كذنكبهـ. إ
يأتي دكر المسمـ في تطبيؽ مقتضيات البعد المكقفي الذم يضع المسمـ في ظركؼ كاقعية، يصادؼ  التطبيق السموكي:
كيات األفراد حكله، فهك مع غنا  عنهـ كترفعه عف عطاياهـ كعما يمتمككنه كعف حاجتهـ يكاجه سكء التناقض في سمك 

حسانه لهـ يقابؿ بنكراف الجميؿ، فاذا ما تخمؽ بمقتضى القيمتيف معان )الغنى كالحمـ( في  تعاممهـ معه، كهك بغنا  كصدقاته كا 
حسانه المادم كالمعنكم منان كال أذل، كيتجاكز إأفعاله، فبل يتبع ذات المكقؼ استطاع أف يككف أكثر حكمة ككفاءة في ردكد 

حساف، ففي االقتراف إشارة إلى الثبات كاالستمرارية في تمثؿ القيـ كلك لـ تتكافؽ مع ردكد عف اإلساءة مع استمرار  في اإل
 فعؿ األفراد في المكاقؼ االجتماعية.

 

قتضيه البعد المكقفي القتراف الرحمة مع الكٌد، كتظهر الحكمة مف االقتراف تعامؿ المسمـ مع اآلخريف بما ي الموقف الثاني:
 كتكضيح ذلؾ بما يأتي:، مف خبلؿ فهـ المسمـ العميؽ لمقيمتيف ثـ التطبيؽ السمككي باجتماعهما

مب المسمـ، فبل يدخؿ اليأس ق ،إف اقتراف االسميف "الرحيـ الكدكد"، يدؿ عمى كماؿ سعة رحمة اهلل تعالى الفيم العميق:
ذا تاب إليه عبد  أحبه كلك كاف منه ما  ،كالرب تعالى يغفر لعبد  إذا تاب إليه كيرحمه كيحبه مع ذلؾ فإنه يحب التكابيف كا 

. ككذلؾ )الغفكر الكدكد(: الذم يغفر الذنكب جميعها لمف تاب، كيعفك عف السيئات لمف استغفر  كأناب. ك}الكدكد{ (ٖٔ)كاف
ال يشبهها شيء، فكما أنه ال يشابهه شيء في صفات الجبلؿ كالجماؿ، كالمعاني كاألفعاؿ، فمحبته  الذم يحبه أحبابه محبة

  .(ٗٔ)في قمكب خكاص خمقه، التابعة لذلؾ، ال يشبهها شيء مف أنكاع المحاب، كلهذا كانت محبته أصؿ العبكدية

ساء إليه كال يحبه، ككذلؾ قد يرحـ مف ال يحب، يتعرض المسمـ لئلساءة مف قبؿ اآلخريف، كقد يغفر لمف أ التطبيق السموكي:
الكدكد" يعمـ كلكف التخمؽ بمقتضى القيمتيف يكجب محبة المسيء إذا تاب ككد ، ككذلؾ األمر في اقتراف االسميف "الغفكر 

ريؽ كحكمة ذلؾ أف الفرد إذا تاب كأقمع عف الذنب بدأ بط، المسمـ التكدد حتى لممسيء فيجعؿ محبته في القمكب عظيمة
 ككذلؾ الثبات يستمـز الكد كالمحبة.، كاالستمرار عمى هذ  الطريؽ يستمـز الرحمة كالعفك، جديدة

 

تعامؿ المسمـ مع اآلخريف بما يقتضيه البعد المكقفي القتراف العزيز بالحميد أك بالرحيـ، كتظهر الحكمة مف  الموقف الثالث:
 كتكضيح ذلؾ بما يأتي:، التطبيؽ السمككي باجتماعهمااالقتراف مف خبلؿ فهـ المسمـ العميؽ لمقيمتيف ثـ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقرتاٌ األمساء احلسيى ّدّرِ يف ّاقع اليظاو
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َوَما َنَقُموا ِمْنُيْم ِإالَّ َأْن ُيْؤِمُنوا ِبالمَِّو اْلَعِزيِز يفهـ المسمـ مف اقتراف االسميف "العزيز الحميد" في قكله تعالى:  الفيم العميق:
غالبان قادران أف يؤمف به، كهك ككنه عزيزان  -سبحانه- ، تأكيد عمى ذكر األكصاؼ التي يستحؽ بها اهلل[ٖ ]البركج:اْلَحِميدِ 

الَِّذي َلُو ُمْمُك السَّماواِت َواْْلَْرِض ، كقرر ذلؾ بقكله: (َٕ)يخشى عقابه حميدان منعمان يجب له الحمد عمى نعمته كيرجى ثكابه
 .(ُٕ)لئًلشعار بما يستحؽ أف يؤمف به كيعبد، َوالمَُّو َعمى ُكلِّ َشْيٍء َشِييدٌ 

كهك ما يؤكد  اقتراف االسميف "العفك القدير" كاهلل فكؽ ذلؾ كأجؿ كأكـر كأجكد كأرحـ، كلكف إنما يضع ذلؾ في محمه        
مكصكؼ بالحكمة، كالعزة كاالنتقاـ، كشدة البطش، كعقكبة مف يستحؽ العقكبة، فمك كاف معكؿ  -سبحانه-البلئؽ به، فإنه 

شترؾ في ذلؾ البر كالفاجر، كالمؤمف كالكافر، ككليه كعدك ، فما ينفع المجـر حسف الظف عمى مجرد صفاته كأسمائه ال
أسماؤ  كصفاته كقد باء بسخطه كغضبه، كتعرض لمعنته، ككقع في محارمه، كانتهؾ حرماته، بؿ حسف الظف ينفع مف تاب 

، كاألكؿ غركر، ظف، فهذا هك حسف كندـ كأقمع، كبدؿ السيئة بالحسنة، كاستقبؿ بقية عمر  بالخير كالطاعة، ثـ أحسف الظف
 .(ِٕ)كاهلل المستعاف

َربِّ ِإنَُّينَّ َأْضَمْمَن َكِثيرًا ِمَن النَّاِس َفَمْن َتِبَعِني َفِإنَُّو ِمنِّي َوَمْن َعَصاِني َفِإنََّك َغُفوٌر  :كهذا بخبلؼ قكؿ الخميؿ        
إف تغفر لهـ كترحمهـ،  :مقاـ مقاـ استعطاؼ كتعريض بالدعاء، أمألف ال ؛، كلـ يقؿ: فإنؾ عزيز حكيـ[ّٔ ]إبراهيـ:َرِحيمٌ 

بأف تكفقهـ لمرجكع مف الشرؾ إلى التكحيد، كمف المعصية إلى الطاعة، كفي هذا أظهر الداللة عمى أف أسماء الرب تعالى 
 .(ّٕ)مشتقة مف أكصاؼ كمعاف قامت به، كأف كؿ اسـ يناسب ما ذكر معه، كاقترف به، مف فعمه كأمر "

 ؛فهـ االقتراف في االسميف يقتضي التقيد بما شرعه تعالى كالخكؼ مف غضبه كالحرص عمى رضا  التطبيق السموكي:
مراد  كحكمته، كالمسمـ بعد  ليدؿ عباد  عمى أف مصدر ذلؾ كمه عف حكمة بالغة، كعزة قاهرة، ففهـ المكفقكف عف اهلل 

ى ظمـ كجكر، فهك يعرؼ حدكد قكته كأنها نعمة مف اهلل تستكجب شكر اهلل هذا الفهـ متصؼ بالقكة المتزنة التي ال تنقمب إل
حسانه لهـ، كفي المقابؿ فهك رحيـ عطكؼ في تعامبلته بشرط أف ال تنقمب الرحمة إلى ضعؼ،  عميها برحمته لآلخريف كا 

بالتخمؽ ع تكهـ الفرد كميزاف صفاته كتطبيقاته السمككية يضبطه الشرع الحنيؼ، مف خبلؿ األسماء المقترنة التي تدف
 بمقتضى صفة كاحدة في كؿ الظركؼ كمع كؿ األشخاص بؿ تضبطها صفة أخرل تزيدها قكة ككماالن. 

 

كتظهر الحكمة مف االقتراف مف ، تعامؿ المسمـ مع اآلخريف بما يقتضيه البعد المكقفي القتراف العزة بالعمـ الموقف الرابع:
 كتكضيح ذلؾ بما يأتي:، التطبيؽ السمككي باجتماعهماخبلؿ فهـ المسمـ العميؽ لمقيمتيف ثـ 

فيفهـ كتاب اهلل بصكرة دقيقة يؤدم إلى االلتزاـ ، يتعامؿ المسمـ مع اآلخريف بما يقتضيه اقتراف العزة بالعمـ الفيم العميق:
ْصَباِح َوَجَعَل المَّْيَل فَ  بحدكد اهلل كنظامه في تسخير هذا الككف، فمف اقتراف االسميف "العزيز العميـ" في قكله تعالى: اِلُق اإلِْ

السككف ، يتضح أنه لما كاف الخمؽ محتاجيف إلى [ٔٗ ]األنعاـ:َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميمِ 
كف فيه اآلدميكف إلى دكرهـ كمنامهـ، كاالستقرار كالراحة، التي ال تتـ بكجكد النهار كالنكر }جعؿ{ اهلل }الميؿ سكنا{ يس

كاألنعاـ إلى مأكاها، كالطيكر إلى أككارها، فتأخذ نصيبها مف الراحة، ثـ يزيؿ اهلل ذلؾ بالضياء، كهكذا أبدان إلى يـك القيامة 
معامبلت، }ك{ جعؿ تعالى }الشمس كالقمر حسبانان{ بهما تعرؼ األزمنة كاألكقات، فتنضبط بذلؾ أكقات العبادات، كآجاؿ ال

كيعرؼ بها مدة ما مضى مف األكقات التي لكال كجكد الشمس كالقمر، كتناكبهما كاختبلفهما، لما عرؼ ذلؾ عامة الناس، 
 كاشترككا في عممه، بؿ كاف ال يعرفه إال أفراد مف الناس، بعد االجتهاد، كبذلؾ يفكت مف المصالح الضركرية ما يفكت، }ذلؾ{

 زيز العميـ{ الذم مف عزته انقادت له هذ  المخمكقات العظيمة، فجرت مذلمة مسخرة بأمر ، بحيثالتقدير المذككر }تقدير الع
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 .(ْٕ)ال تتعدل ما حد  اهلل لها، كال تتقدـ عنه كال تتأخر }العميـ{ الذم أحاط عممه، بالظكاهر كالبكاطف، كاألكائؿ كاألكاخر
 عماؿ كأحبها، كأشرفها كأرفعها، فأعمى درجات العمـ هك معرفةيدرؾ المسمـ أف تعمـ العمـ هك أفضؿ األ التطبيق السموكي:

كزكاؿ ، كاجتماع القمكب، كفهـ القرآف حؽ فهمه سبب لكجكد األلفة، كبلـ اهلل كفهمه؛ ألف شرؼ العمـ مف شرؼ المعمـك
 كعدـ فهمه سبب لكجكد الخبلؼ كالشقاؽ.، الذم ينشأ عنه االفتراؽ كاالقتتاؿ، الخبلؼ المذمـك

الكتشاؼ  ؛كينعكس اقتراف القيمتيف )العمـ كالعزة( عمى المسمـ بالتطمع الى مزيد مف العمـ كالفهـ كالتمحيص لكتاب اهلل       
العمـ إلى يـك مزيد مف األسرار، كتزيد بذلؾ عزتهـ بارتباطهـ بكتاب اهلل، كاالقتراف بيف العزة كالعمـ كاجب حتى تبقى هيبة 

 العزة ال يمكف أف يبيع عممه أك يكتمه أك يمهث كراء األغراض الدنيكية الدكنية، بؿ يرتقي كتعمكالقيامة، العالـ الذم يتصؼ ب
 ليقكمكا بحؽ كتاب اهلل كما يجب.  ؛فيمـز لكؿ جيؿ هذا الفهـ، قيمته بعممه

ؾ يضاهي قكؿ مف كاختـ بتشبيه مف لـ يبذؿ جهد  في أخذ حظ مف الفكائد السابقة بمف ذكر  الغزالي بقكله: "فإف ذل       
ألؼ صدؽ بأف الجكهرة خير مف الخرزة، إال أنه ال يدرم مف الجكهرة إال لفظها كأما حقيقتها فبل، كمثؿ هذا المصدؽ إذا 

 .(ٕٓ)الخرزة قد ال يتركها كال يعظـ اشتياقه إلى الجكهرة"
 

 .اخلامتة
 كاقع النظاـ القيمي إلى النتائج اآلتية:تكصمت الباحثة مف خبلؿ دراستها في اقتراف أسماء اهلل كأثر  في        

المفظ ينبغي التنبيه لفهمها كدراستها، ذلؾ أف فيها قدران زائدان عمى  يكمعان ان إف لباب األسماء المقترنة دالالت كأحكام (ُ
  يصالها إلى بقية المسمميف.إلذا يتكجب عمى مف يمتمككف الفهـ العميؽ ، كلكف البشر متفاكتكف في فهمها، المنفرد

العبلقة القائمة بيف اقتراف األسماء الحسنى كالنظاـ القيمي اإلسبلمي عبلقة أصؿ بفرع، لذا لف يكتمؿ بناء النظاـ القيمي  (ِ
 اإلسبلمي كفهـ أبعاد  كمككناته إال بالرجكع إلى ما أراد اهلل تعالى فهك خالؽ البشر.

باب اقتراف األسماء الحسنى يرتقي بها النظاـ  خمصت الدراسة إلى كجكد إضافات نكعية الزمة كدالالت مستفادة مف (ّ
 كالتهديدات.اإلسبلمي مف عالـ التنظير إلى عالـ التفعيؿ الذم يضع في الحسباف الظركؼ  القيمي

 

 .اهلْامش
                                                 

، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد معجم مقاييس المغةهػ(، ّٓٗ)ت لرازم، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني ا :ينظر( ُ)
 . ٕٕ-ٕٔ، صٓـ، جُٕٗٗهػ/ُّٗٗهاركف، دار الفكر، 

، تحقيؽ: إعَلم الموقعين عن رب العالمينهػ(، ُٕٓ)ت ( محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ِ)
 . ِٕٔ، صُ(، جُ)ط ،ـُُٗٗهػ/ُُُْلكتب العممية، بيركت، محمد عبد السبلـ إبراهيـ، دار ا

 .ْٕ، صهػُُْٕ، (ُط)، دار الكطف، أسماء اهلل الحسنى، عبد اهلل بف صالح بف عبد العزيز الغصف :ينظر( ّ)
 ػ/هُُْٗ، أضكاء السمؼ، الرياض، معتقد أىل السنة والجماعة في أسماء اهلل الحسنى( محمد بف خميفة بف عمي التميمي، ْ)

 .ُِِ(، صُطـ، )ُٗٗٗ
، بيركت، دار الكتاب العربي، بدائع الفوائدهػ(، ُٕٓ)ت ( محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ٓ)

 .ُُٔ، صُج
 َلمةفي شرح القواعد المثمى في صفات اهلل وأسمائو الحسنى لمع المجمى، الككارم جهاـآؿ  عمي( كاممة بنت محمد بف جاسـ بف ٔ)
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، محمد صالح العثيمين  .ْٕ(، صُطـ، )ََِِهػ/ُِِْ، دار ابف حـز
 .ُٕٕ، صُ، جبدائع الفوائد( ابف القيـ، ٕ)
 .َِِ(، صُطـ، )ََِٖ، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، شرح ابن القيم ْلسماء اهلل الحسنى( عمر سميماف األشقر، ٖ)
 تحرير المعنى السديد وتنوير»التحرير والتنوير هػ(، ُّّٗ)ت لتكنسي ( محمد الطاهر بف محمد بف محمد الطاهر بف عاشكر اٗ)

 . ِّٗ، صِِـ، جُْٖٗ، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، «العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
القرآن تفسير  الجامع ْلحكامهػ(، ُٕٔ)ت ( أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي َُ)

براهيـ أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، القرطبي،   . ُْٖ، صُٔ(، جِـ، )ط ُْٔٗ هػ/ُّْٖتحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 ، تحقيؽ كتخريج: يكسؼأسماء اهلل الحسنىهػ(، ُٕٓ)ت ( محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ُُ)

 . ِٕٗ، ِٔٗ(، ص ُطهػ، )ُُْٖاؽ الشكا، دار ابف كثير، بيركت، عمي بدكم، كأيمف عبد الرز 
 . ُٕٔ، صُ، جبدائع الفوائد( ابف القيـ، ُِ)
 . ُُٔ، صُجبدائع الفوائد، ( ابف القيـ، ُّ)
، تحقيؽ: المقصد اْلسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنىهػ(، َٓٓ)ت ( أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي ُْ)

 .ْٓ(، ص ُ)ط ـ،ُٕٖٗهػ/َُْٕكهاب الجابي، الجفاف كالجابي، قبرص، بساـ عبد ال
 .ْٓ، صالمرجع السابقالغزالي،  :ينظر( ُٓ)
 .ْٓ، صالمرجع السابق( الغزالي، ُٔ)
، ُ)طـ، ُُٗٗ، دار الفكر، بيركت، لسان العربق(، َُُْـ )ابف منظكر، جماؿ الديف محمد بف مكر  :ينظر( ُٕ) (، مادة قـك

 . ََٓ–ْٖٗص
 .ْٕٕ، صِ، دار إحياء التراث العربي، جالمعجم الوسيطبراهيـ مصطفى كآخركف، ( اُٖ)
، عالـ الكتب الحديث نظرية القيم التعميمية في الفكر اإلسَلمي وتطبيقاتيا التربويةتسنيـ نكر الديف المهيدات،  :ينظر( ُٗ) 

 . ِٓ-ِّ(، صُ)ط ـ،َُِٔ، إربدلمنشر كالتكزيع، 
 .ْْ، صـُٔٗٗ، دار الفكر العربي، القاهرة، م التربوية في القصص القرآنيالقي( سيد أحمد طهطاكم، َِ)
 . ّْـ، صُٖٖٗ، مكتبة إبراهيـ الحمبي، مكة المكرمة، القيم اإلسَلمية والتربية( عمي خميؿ أبك العينيف، ُِ)
 . ِْ، صالقيم التربوية في القصص القرآني( طهطاكم، ِِ)
 .ّ-ِ(، صِطـ، )َُُِ، دار أبي رقراؽ لمطباعة كالنشر، المغرب، المرجعية في اإلسَلممنظومة القيم محمد الكتاني،  :ينظر( ِّ)
 (. ََٕٓـ، )( أخرجه البخارم في صحيحه، كتاب األدب، باب إكراـ الضيؼ كخدمته إيا  بنفسه، حديث رقِْ)
، كمحمد جهاد الجمؿ،  :ينظر( ِٓ)  ، دار الكتاب الجامعي،رق تدريسياالتربية اْلخَلقية لمقيم مناىجيا وططاهر عبد الكريـ سمـك

 . ّْ، صـََِٗ، اإلماراتالعيف، 
، مجمة دراسات العمـك اإلنسانية، المنظومة القيمية اإلسَلمية كما تحددت في القرآن الكريم والسنة الشريفة( مركاف القيسي، ِٔ)

 .ِِّّصـ، ُٓٗٗ، الممحؽ(، ٔ)أ(، العدد ) ِِمجمد 
 .َِ، صـُٖٗٗ، كتاب األمةػ كزارة األكقاؼ القطرية، قطر، سَلمية التربوية والمجتمع المعاصرالقيم اإل( عبد المجيد مسعكد، ِٕ)
 ،ـَُِْ، قمـ المعرفة لبلستشارات كالتطكير، جدة، المرشد العممي لمتربية عمى القيم رؤية نظرية وطرائق عممية( ماجد الجبلد، ِٖ)

 .ٕٕ، صُج
 . ّّ، صفي الفكر اإلسَلمي وتطبيقاتيا التربوية نظرية القيم التعميميةالمهيدات،  :ينظر( ِٗ)
 ةػػػػ، دراسة ميدانية بمحافظة أسكاف، كمية التربية، جامعة لدى المعممينــبعض القيم اْلخَلقيد إسماعيؿ القاضي، ػػػػػسعي :ينظر( َّ)
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 .ُـ، صَُٗٗأسيكط، 
 .(ِطـ، )ََِٖلتكزيع، ، عماف، دار الفرقاف لمنشر كاالنبي المربيأحمد رجب األسمر،  :ينظر( ُّ)
 .ْٓ، صالقيم التربوية في القصص القرآنيطهطاكم،  :ينظر( ِّ)
 .ِْ، صالمرجع السابقطهطاكم،  :ينظر( ّّ)
 .ّٓ، صالقيم اإلسَلمية والتربية( أبك العينيف، ّْ)
جامعة اإلسبلمية، ، رسالة ماجستير، غير منشكرة، الالقيم التربوية المتضمنة في شعر عمي بن أبي طالب( سامي سمارة، ّٓ)

 .ّٗـ، ص َََِغزة، 
( دراسة مقدمة إلى مؤتمر كمية التربية كالفنكف تحت عنكاف القيـ كالتربية في عالـ متغير، المنعقد في جامعة اليرمكؾ، األردف، ّٔ)

 . َُُـ، صُٗٗٗ
 .ٕٓ، صّكت، ج، دار المعرفة، بير إحياء عموم الدينهػ(، َٓٓ)ت ( أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي ّٕ)
 .ـَُِّ(، ُ، دار المسيرة لمنشر، عماف، األردف )طتعمم القيم وتعميميا( ماجد الجبلد، ّٖ)
 .ّٓصالمقصد اْلسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى، ( الغزالي، ّٗ)
 .ُٔ، صالمرجع السابق( الغزالي، َْ)
 .ٓٓ، صالمرجع السابق( الغزالي، ُْ)
 .ْٔ-ْٓ، صالمرجع السابق( الغزالي، ِْ)
، دار ابف عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينهػ(، ُٕٓ)ت ( محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ّْ)

 .َُّ(، صّطـ، )ُٖٗٗهػ/َُْٗمكتبة دار التراث، المدينة المنكرة، ، كثير، دمشؽ، بيركت
، تحقيؽ: الوابل الصيب من الكمم الطيبهػ(، ُٕٓ)ت  ( محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزيةْْ)

 ّْٓ(، صّطـ، )ُٗٗٗسيد إبراهيـ، دار الحديث، القاهرة، 
 .ٕٓ، صالمقصد اْلسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى( الغزالي، ْٓ)
مي محمد محمد الصَّبلَّبئْ)  .ٓٗ-ّٗ(، صُ، دار ابف كثير، سكريا، )ط، اإليمان باهلل جل جَللو( عى
 ـ،َََِهػ/ُُِْ، دار الكتب العممية بيركت، لبناف، سر صناعة االعرابهػ(، ِّٗ)ت ( أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي ْٕ)

 . ُِٖ، صُ(، جُط)
 . ُِٕ، صّ(، جْ، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، )طلخصائصهػ(، اِّٗ)ت ( أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي ْٖ)
هػ/ ُُِْ، دار الكتب العممية، بيركت، نتائج الفكر في النحوهػ(، ُٖٓ)ت عبد اهلل بف أحمد السهيمي  ( أبك القاسـ عبد الرحمف بفْٗ)

 .ُٖٔ(، صُطـ، )ُِٗٗ
 . َُٗ، صُ، جئداالفو  بدائعابف القيـ، ( َٓ)
عن تأويل تفسير الطبري = جامع البيان هػ(، َُّ)ت ( محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم ُٓ)

، ُ(، جُط)ـ، ََُِ، تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، دار هجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف، آي القرآن
 . ُّّص

ٍبًد المًَّه ٍبف بهادر الزركشي  :ينظر( ِٓ) مَّد ٍبف عى ، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ البرىان في عموم القرآنهػ(، ْٕٗ)ت بىٍدر الدِّيًف ميحى
 .ِْٗ-َِْ، صّ(، جُطـ، )ُٕٓٗهػ/ُّٕٔهيـ، دار المعرفة، بيركت، إبرا

 .ُِْ-َُِ، صنتائج الفكر في النحوالسهيمي،  :ينظر( ّٓ)
 . َِٗ، صٖ، جتفسير الطبريالطبرم،  :ينظر( ْٓ)
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 ، تحقيؽ:البحر المحيط في التفسيرهػ(، ْٕٓ)ت ( أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي ٓٓ)
 . ّْْ، صِهػ، جَُِْصدقي محمد جميؿ، دار الفكر، بيركت، 

 ، الجامعة اإلسبلمية، المدينةالقواعد المثمى في صفات اهلل وأسمائو الحسنىهػ(، ُُِْ)ت ( محمد بف صالح بف محمد العثيميف ٔٓ)
 .ٕ(، صّطـ، )ََُِهػ/ُُِْالمنكرة، 

 .ٖ، صالمرجع السابق( ابف عثيميف، ٕٓ)
 . ُّٗ، صِٓ، جالتحرير والتنويراشكر، ( ابف عٖٓ)
ياك هػ(، ُٕٓ)ت ( محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ٗٓ) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

 . ُٔ-َٔص، ُ(، جّطـ، )ُٔٗٗهػ/ُُْٔ، تحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم، دار الكتاب العربي، بيركت، نستعين
 . ٗٓ، صُ، جمدارج السالكينابف القيـ، ( َٔ)
تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب هػ(، ِٖٗ)ت ( أبك السعكد العمادم محمد بف محمد بف مصطفى ُٔ)

 . ِٗ، صُدار إحياء التراث العربي، بيركت، جالكريم، 
 . ُٗٔ، صٖ، جالتحرير والتنويرابف عاشكر،  :ينظر( ِٔ)
 (.ٗٔٗٔـ، )ه البخارم في صحيحه، كتاب التكحيد، باب قكؿ اهلل تعالى كيحذركـ اهلل نفسه، حديث رق( أخرجّٔ)
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي  :ينظر( ْٔ)

بد الرحمف بف محمد بف قاسـ، مجمع الممؾ فهد لطباعة المصحؼ الشريؼ، ، تحقيؽ: عمجموع الفتاوىهػ(، ِٖٕ)ت الدمشقي 
 .ُُِ، صُٕـ، جُٓٗٗهػ/ُُْٔالمدينة النبكية، 

( تكد الباحثة التنكيه أف ذكر التطبيقات المتمثمة في سمكؾ الفرد أمر الـز لتكضيح هذا المحتكل، كهك ما يجعؿ المفردات ٓٔ)
اليكمية، كهك أمر أفادته الباحثة مف أستاذها كشيخها األستاذ الدكتكر مركاف القيسي العقدية متحققة في مفردات حياة البشر 

 في محاضراته أثناء دراسة مرحمة الدكتكرا ، فجزا  اهلل عنا خير الجزاء. 
لرحمف المناف، تحقيؽ: عبد اتيسير الكريم الرحمن في تفسير كَلم هػ(، ُّٕٔ)ت ( عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم ٔٔ)

 .ٓٔٗ(، صُطـ، ) َََِ/هػَُِْبف معبل المكيحؽ، مؤسسة الرسالة، ا
 . ْٕ، صّ، جالتحرير والتنوير( ابف عاشكر، ٕٔ)
 ، تحقيؽ: محمد حامدالتبيان في أقسام القرآنهػ(، ُٕٓ)ت ( محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ٖٔ)

 .ّٗالفقي، دار المعرفة، بيركت، ص
 .ُٖٗ، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كَلم المنانالسعدم،  :ينظر( ٗٔ)
تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، هػ(، َُٕ)ت ( أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي َٕ)

 . ِْٔ، صّ(، جُطـ، ) ُٖٗٗهػ/ُُْٗحققه كخرج أحاديثه: يكسؼ عمي بديكم، دار الكمـ الطيب، بيركت، 
 . َُّ، صٓ، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاكم،  :ينظر( ُٕ)
 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيهػ(، ُٕٓ)ت ( محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ِٕ)

 .ِٕ(، صُطـ، )ُٕٗٗ/هػُُْٖ، دار المعرفة، المغرب، أو الداء والدواء
ياك هػ(، ُٕٓ)ت محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ( ّٕ) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

 . ُٔ-َٔ، ُ(، جّطـ، )ُٔٗٗهػ/ُُْٔ، تحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم، دار الكتاب العربي، بيركت، نستعين
 .ِٓٔ، صتفسير السعدي( السعدم، ْٕ)
 .ٕٓ، صّ، جإحياء عموم الدين( الغزالي، ٕٓ)


