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 الباب الثالث

 القشيري وتحبيره

   لة حياتهالقشيري ورح  )أ 

 اسمه وأصله ونسبه ومولده والقابه  )1

ان القشريي هو عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك بن طلحة بن حممد القشريي. ولد يف 

 16يف نيسابور، صبيحة األحد  ، وتويفماسيحي 986هجرية / يوليو عام  376أستوا؛ ربيع االول عام 

انني عاًما. ودفن القشريي جانب أستاذه الشيخ أىب ه، وقد بلغ من عمره سبعة ومث 465ربيع اآلخر 

 1على الدقاق رمحه اهللا، ومل يدخل أحد من أهله غرفة كتبه إالّ بعد سنني احرتاًما له.

كان القشريي عريب النسب، وهو سلمي األم وأما خاله أبو عقيل ففاما من ناحية أبيه وأمه 

  رسالته؛ لمي هو أحد شيئني لقول القشريي يفالسلمي. واما النسب الس

ة مشهورة. نسبها هو؛ سليم بن منصور بن نسبة اىل ُسليم قبيلة عربي ي...فواحدها، الُسَلمي فه
مي؛ نسبه اىل عكرمة بن خفضة بن عكرمة بن خفضة بن قيس بن عيالن بن نصر. وثانيها، الَسلَ 

  من األنصار. وهذه النسبة وردت على خالف القياس... بين َسَلمة، وهم حي
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فاطمة. وميلك قد نكح القشريي بابنة األستاذ أيب علي احلسن بن علي النيسابوري الدقاق، 

أبو سعيد عبد ﴾2﴿أبو سعد عبد اهللا ﴾1﴿منها ستة أبناء وبنتا واحدة، وكان مجيع أبنائه العبادلة؛ وهم 

أبو ﴾6﴿أبو الفتح عبيد اهللا ﴾5﴿أبو النصر عبد الرحيم ﴾4﴿أبو منصور عبد الرمحن ﴾3﴿الواحد 

  2.﴾أمة الكرمي﴿املظفر عبد املنعم. وأما البنت فهى 

نسبة إىل النيسابوري، وهي فاما القشريي قد ملك القاب اليت نسبت اليه وهو مشهور به. فمنه 

وهو نسبة اىل ومنه القشريي، وهي عاصمة خراسان، من اعظم املدن اإلسالمية.  نيسابور أو شابور

أسسه اإلمام حممد بن ادريس بن شافع  ب الشافعي الذيفعي، وهو نسبة إىل املذهالشاومنه القشري. 

. ومنه القاب التكرمي اليت تطلق عليه تكرميا وتقديرا على علومه،  ﴾م 820-767 \ه 150-204﴿

  3كمثل اإلمام، األستاذ الشيخ، زين اإلسالم، اجلامع بني الشريعة واحلقيقة.

يروى من كرامات االستاذ الشيخ أنه كانت له فرس، قد أُهديت اليه، فاستخدمها عشرين و 

سنة، فلما مات االستاذ الشيخ حزنت عليه الفرس حزنا شديدا، وبقيت اسبوعا مل تأكل فيه شيئا، مث 

  4مات.

  رحلة حياته العلمية للحصول على العلم )2
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بية األدبية إىل صديق أسرته، ان القشريي يكون يتيما منذ الصغري، فُعهد دراسة اللغة العربية والرت 

القاسم األليماين. فكان الرؤساء ىف بلدته عند عصره تؤخذون الضريبة اخلراج ثقيال. لذلك، يريد  أيب

 5لقشريي منهم أن خيففه. فذهب القشريي إىل نيسابور ليتعلم احلساب.ا

الدين حىت يأخذ العلوم  وقد لقي العلماء والفقهاء يف قد وجد القشريي يف نيسابور ببيئة علمية

 وابن فورك يف وأخذه الفقه الشافعيّ دراسة الفقه  . هناك، قد لقي القشريي باألسفراييىن يفالكثرية منهم

فدرس القشريي دراسة علم الكالم على املذهب األشعرّي.  يف يدراسة أصول الفقه وأبو بكر الطوس

  6أصول الدين حسب مذهب االمام أيب احلسن األشعري يف العقيدة.

علي و  كما قال السبكي–د تعلم منذ صغريه فاما من ناحية اآلدب والشعر، كان القشريي ق

وكذلك، ان 7اللغة العربية واألدب حىت يكون القشريي شاعرا جميدا، لغويا أدبيا كاتبا شاعرا. –الباخرزي

  تصوف القشريي غلب على شاعريته، فال ترى يف شعره إالّنظم الطريقة بأسلوب لطيف رائع.

  األساتيذ وتالميذه )3

احلسان بن علي –درس العلوم الكثرية. فمنهم أبو علي فاما القشريي له أساتيذ، فمنهم

 ن حممد االزدي السلمي النيسابوريحممد بن احلسني ب–عروف بالدقاق. وأبو عبد الرمحنالنيسابوري امل
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حممد بن –ؤلف والعلماء الصوفية. وأبو بكرفهو من املؤرخ وامل ﴾م 1021-936ه/ 325-412﴿

 408عام ﴿ ، فدرس القشريي عليه الفقه﴾م 1067-995ه/ 460- 385﴿ أبو بكر الطوسي

 1015ه/ 406املتوىف ﴿ حممد بن احلسني بن فورك االنصاري االصبهاين–. وأبو بكر﴾م 1017ه/

إبراهيم بن حممد بن –ريي عليه علم الكالم. وأبو اسحاقوهو اإلمام ىف علم األصول، فدرس القش ﴾م

مل بالفقه واألصول، وقد درس عليه االستاذ وهو عا ﴾م 1027ه/  418املتوىف ﴿ مهران االسفرائيين

الشيخ أصول الدين. وأبو العباس بن شريح، ودرس القشريي عليه الفقه. وأبو منصور عبد القاهر بن 

، وقد درس القشريي عليه املذهب ﴾م 1037ه/  429املتوىف ﴿ التميمي األسفراييينحممد البغدادي 

  8الشافعي.

 بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي أمحد–لقشريي له تالميذ. فمنهم أبو بكرفمن ذكائه كان ا

 531تويف ﴿إمساعيل بن حسني احلسيين –وأبو ابراهيم ﴾م 1072-1002ه/ 392-463﴿

ليمان بن ناصر بن س–الغازي النيسابوري وابو القاسمإمساعيل بن أيب القاسم –وأبو حممد ﴾م 1137ه/

عبد –شاه بن أمحد الشادياخي وأبو حممد–وأبو بكر ﴾م 1118ه/ 512تويف ﴿ عمران االنصاري

 عبد اهللا بن–اجلبار بن حممد بن أمحد اخلواري وأبو بكر بن عبد الرمحن بن عبد اهللا البحريي وأبو حممد

- 1050ه/ 530-441﴿حممد بن الفاضل بن أمحد الفراوي –عطاء االبراهيمي اهلروي وأبو عبد اهللا

                                                           

كان يف وفيات االعيان، وتاج الدين السبكي ىف الطبقات الشافعية... أنظر وهذا البيانات قد ذكره ابن خل  8
 .9ص؛  .،املصدر نفسإىل؛ 
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الفضل بن حممد بن –ح الشادياخي النيسابوري وأبو عليوعبد الوهاب بن الشاه أبو الفتو  ﴾م 1146

  9حممد بن حممد بن علي اخلزميي. –وأبو الفتح  ﴾م 1052ه/ 444تويف ﴿علي القصباين 

 مصنفاته ومؤلفاته )4

شريعة وآداب الصوفية قد الف القشريي الكتب العلمية واالسالمية والدينية. فمنها احكام ال

التذكري وترتيب السلوك  ستفادة املردات وبالغة املقاصد يف التصوف والتحبري يفاحلديث وا واألربعون يف

علم التفسري واجلواهر وحياة األرواح والدالئل إىل طريق  يفسري والتي يف طريق اهللا تعاىل والتوحيد النبوي

علم التصوف وسرية املشايخ وشرح أمساء  كر والذاكر  والرسالة القشريية يفالصالح ودوان الشعر والذ 

ألسئلة ولطائف اإلشارات أصول ا ناهلم من احملنة وعيون األجوبة يفاحلسىن وشكاية اهل السنة حبكاية ما 

شهود األلباب  عراج واملناجاة ومنثور اخلطاب يفعلي احلسن الدقّاق وامل عتقاد وجمالس أيباإل واللمع يف

  10وناسخ احلديث ومنسوخه وحنو القلوب الصغري وحنو القلوب الكبري ونكت أوىل النهى.

  فى تحبيره  نظرية القشيري عن االسماء والصفات االلهية   )ب 

سة االمساء والصفات االهلية مهمة للمتصوفني والفالسفة واهل الكالم، ألا قد ارتبطت ان درا

ذهب املعتزلة عن عدم االمساء ف. ﴾على قدر طاقة البشر ختلقوا بأخالق اهللا﴿بقوله صلى اهللا عليه وسلم؛
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–لكن االشاعرة والصفات االهلية منعا عن التعدد والرتكب وهم نفوها هللا وحرموا اخللق ان يتخلق ا، 

  قد اثبتتها ويفرق بني الصفات االهلية الذاتية واالفعالية ويبيح ان يتصف اخللق ويتخلق ا.  –كالقشريي

 وذهب اهل احلق؛

ان الواجب بذاته مريد بإرادة، عامل بعلم، قادر بقدرة، حى حبياة، مسيع بسمع، بصري ...
 11ائدة على الذات...ببصر، متكلم بكالم، وهذه كلها معان وجودية أزلية ز 

ريي سالح يف كسر االختالف بني علماء اهل الكالم واملتصوفني ان كتاب التحبري القش

والفالسفة. يقول املعتزلة ان االمساء والصفات االهلية اليليق للبحث،  لكن األشاعرة قد حبثها ونبه اخللق  

 كى يتخلق ا. 

  األعظم والسؤدد واجلالل؛  ﴾اهللا﴿معىن اسم  يقول القشريي يف التحبري يف

لق...واجلربوت التكرب، ائه يصلح للتخلق به إال هذا اإلسم فإنه للتعلق دون التخ...كل اسم من امس
وصف اخللق مذموم...التكرب والكربياء اخبار عن استحقاقه  والتكرب يف وصف اهللا عّز وجّل حممود، ويف

  12صفة اخللق مذموم ألم حمل النقص... اجلالل وصفات اجلمال، والتكرب يف لنعوت

قد وضح القشريي يف حتبريه الفكرة االساسية عن االمساء والصفات االهلية، ويرى اا اشارة اىل 

ل ىل الكمال مجاله واجلماإعزة جالل ذاته. فيقول ان عظمته تعاىل وكربيائه وكمال مجال جالله يرجع 
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 .220-219، 172، 93-92م، ص؛  1992

، 81، 44 ص؛ املصدر السابق.،. سليمان الكومايي، 34، 33، 20ص؛  صدر السابق.،املالقشريي،   12
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ال  أن يتأدب ويتخلق ا أين يعرف امساء اهللا وصفاته بل البد له أجالله . فلذلك، اليكفى على املرء 

  ن يعمل مبا علم.أبد له 

الغفور ﴿ مجلة واحدة، كمثل؛  بني األمساء والصفات اإلهلية يفالتحبري قد مجع القشريي يف

مالك امللك ﴿ ،﴾واآلخر والظاهر والباطن األول﴿ ،﴾املبدى واملعيد﴿ ،﴾املقيت واملقتدر﴿ ،﴾والشكور

 ،﴾السميع البصري﴿ ،﴾املعز املذل﴿ ،﴾اخلافض الرافع﴿، ﴾القابض الباسط﴿ ،﴾ذو اجلالل واالكرام

 ،﴾الرقيب احلفيظ﴿ ،﴾اجلليل اجلميل﴿ ،﴾احلسيب الكاىف﴿ ،﴾العلى الكبري﴿ ،﴾احلكم العدل﴿

املقدم ﴿ ،﴾القادر املقتدر﴿ ،﴾الواحد االحد﴿ ،﴾الواجد املاجد﴿ ،﴾احلى القيوم﴿ ،﴾احملىي املميت﴿

كله تأكيد   . فهذا﴾الباقى الوارث﴿ ،﴾الضار النافع﴿ ،﴾الغىن املغىن﴿ ،﴾املقسط اجلامع﴿ ،﴾املؤخر

 ىل مجال جالله وكمال جالله.إشارة على عظمته وكربيائه وإ

ا لتأكيد فهذ ﴾القابض الباسط﴿التحبري بأن اهللا قد اتصف بصفات  يفكما يقول القشريي 

ن يتصف بصفتني كمثل اهللا، فاإلنسان قابض أو باسط، والجيوز أجالله تعاىل. فلذلك، اليليق اإلنسان 

  ن جيمع بينهما.أله 

يليق اإلنسان أن يتصف ا  إىل قسمني. أحدها، األمساء اليتقسمت األمساء والصفات اإلهلية 

استعماهلا كانت  يففاما  13ية بقيد من قيودها.بشروط خمصوصة، ومسي ا املقّيد فهو ما دّل على املاه

                                                           

، 178م، ص؛  2004ه/ 1425احلرمني، اإلندونيسيا، علم أصول الفقه،  عبد الوهاب خالف،  13
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فهو اسم الذي جيوز لإلنسان أن يتصف به  ﴾الملك﴿األمساء اشارة إىل العام لكنها بالتفصيل. كمثل 

مللك، وميلك امللك حىت يوم احلقيقة هللا تعاىل. فاهللا هو مالك ا ألن امللك يف معىن جمازيّ  لكنه يف

   14الدين.

هلا معان. األول، انه ذو السالم أى السالمة. والثاىن،  ﴾السالم﴿فاما صفة فعله تعاىل 

نه سلم املؤمنني من عذابه. أالقدوس وهو منزه عن اآلفات والتقديس عن صفات اخللق. والثالث، 

النمل؛ ﴾احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى﴿الم على أوليائه لقوله تعاىل؛ نه ذو السأوالرابع، 

نفسه بالسالم لقلبه، يعىن أنه ميلك القلب اخلالص من لذلك، كان اإلنسان جيوز أن يتصف . ف59

   15الفحشاء واملنكر.

/اسم اخلاص، فهو ي ا اسم املطلق يليق اإلنسان أن يتصف ا، ومسال ، األمساء اليتهاثانيو 

لفظ وضع للداللة على فرد واحد بالشخص، مثل حممد. وقيل بأنه ما اليتناول شيئني فصاعدا من غري 

وصفه تعاىل مبعىن نفي النقائص ألنه منزه عن اآلفات  فاما يف أى الطّهارة، ﴾القدوس﴿كمثل 16حصر.

                                                                                                                                                                     

10.Mujaddidul Islam, Jalaluddin Al-Akbar, Keajaiban Kitab Suci Al-Qur’an, Delta Prima Press, 2010,  

 .110-109، 117ص؛ 

 .26ص؛  املصدر السابق.،القشريي،   14

 .28ص؛  .،املصدر نفس  15

جمدد اإلسالم، جالل الدين املصدر السابق.، حاكم عبد احلميد، املصدر السابق.، عبد الوهاب خالف،   16
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ن يتصف به، وينبغي للعبد الذي عرف هذا أن أباستحقاق نعوت جالله وكماله. فلذلك، ال يليق للعبد 

   17يطهر نفسه هللا تعاىل عن االمور الدنياوية، وال يتعبد واليعظم كل ما سواه.

اهللا عبده هو أن يتصف العبد بصفات اليت تشري إىل عظمته تعاىل وكربيائه وعلّو  ي فمن

وصف اخللق مذموم ألنه  ، ألن التكرب يف﴾المتكبر﴿ فلذلك، اليليق اإلنسان أن يتصف بصفة جالله.

  18ال جالله.وصفه عزوجل حممود ألنه إشارة إىل كربيائه وعظمته ومج حمل النقص. وأما التكرب يف

ارواح العابدين عند ممام ومعناه هو الذي يقبض  ﴾القابض الباسط﴿ومن صفات فعله تعاىل 

يعطيهم  أي صدقات األغنياء أى يقبلها، ويبسط الرزق للفقراء قابض ويبسط ارواحهم عند حيام. وهو

   19يوسعها بالعلم واملعرفة. غفلة، ويبسط القلب أيا باجلهل والالرزق. وقيل انه يقبض القلب أي يضيقه

 األسماء التى يليق اإلنسان أن يتصف بها  )أ 

  الملك )1

آل عمران؛ ﴾مالك امللك﴿مشتق من امللك لقوله تعاىل؛  واعلم ان امللك مبالغة من املالك

. واما اصله 55القمر؛ ﴾يك مقتدريف مقعد صدق عند مل﴿، و4الفاحتة؛ ﴾مالك يوم الدين﴿، و26
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 ﴾52﴿ القشريي وحتبريه

فيجوز لإلنسان أن  20لغة هو الشد والربط. ويقال االمالك يف عقد املصاهرة النه ربط بني الزوجني.

  21 بأنه مالك عقله الذي قد استوىل على الشهوة والغضب يف معاملته مع اآلخر. ﴾املالك﴿يقول

توكل اليه. واما من آداب من عرف أن اهللا مالك فمن عالمات التوحيد تصديق بوعده تعاىل و 

نه ميلك أيقول ن أال يليق ىل نفسه، ألن العبد إىل اهللا وال إن يضاف امللك أله  امللك يف احلقيقة فينبغي

   22فلذلك، ان املالك للخلق جماز واما هللا حقيقة. امللك.

 السالم )2

المة وهي من صفات فعله تعاىل. نه ذو السالم، والسالم مبعىن السان السالم هلا معان، فمنه أ

نه تقديس عن صفات اخللق. ومنه بأوقيل نه منزه عن اآلفات، أي أوصفه تعاىل مبعىن القدوس  ومنه يف

املسلم من سلم املسلمون من لسانه ﴿نه سلم املؤمنني من عذابه، كما قوله صلى اهللا عليه وسلم؛ أ

احلمد هللا وسالم على عباده ﴿نه ذو السالم على أوليائه، لقوله تعاىل؛ أرواه البخارى ومسلم. ومنه ﴾ويده

  59.23النمل؛ ﴾الذين اصطفى
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 Laleh Bakhtiar, Meneladani Akhlak Allah Melalui Al-Asma’ Al-Husna, Mizan, Bandung, 

2002, Page: 45, 147. 
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 ﴾53﴿ القشريي وحتبريه

قلب اخلالص من  إليه بقلب سليم أي ان يعودو أم ين يعرفون بأنه السالم فينبغي هلفاما الذ

قد جتّمع العالقة الصحيحة بدون عيب برتك  ألنه ﴾السالم﴿لذلك، مسي اإلنسان بـو 24الفخشاء واملنكر.

 25 السيئات.

  المؤمن )3

ي صادق أي هو تصديقه لنفسه أواعلم ان املؤمن يكون من صفات فعله وهو مبعىن املصدق 

ي أ ﴾اإلجارة﴿فمعناه  ﴾األمان﴿ مأخوذ من ﴾املؤمن﴿إذا كان وقيل؛  ىل عباده.إيف علمه ووعده 

. فيكون هذا ﴾يؤّمنه... ...فالعبد يؤمن باهللا واهللا﴿ىل من استجار واستعاذ به عز وجل، إيعطى األمن 

يف معىن أنه يبحث عن احلماية من  ﴾املؤمن﴿فاما اإلنسان مسي 26الوجه من صفات فعله تعاىل.

  يقول القشريي ىف حتبريه؛ 27اميانه.

الذوات، ويقول اهللا تعاىل؛ أنا املؤمن وأنا مسيتكم املؤمن ... ان املشاة يف االمساء التقتضي املشاة يف 
 28فيدخلهم اجلنة ...

  المهيمن )4
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 ﴾54﴿ القشريي وحتبريه

، ﴾الشهيد﴿، وقيل ﴾األمني﴿، وقيل ﴾الرقيب احلفيظ﴿ن املهيمن هو مبعىن البعض أيقول 

ون معىن اإلسم يعرف نلذيل غياملهيمن هو املؤمين. فلذلك، ينبصل أن ؛ هذا أل﴾املؤمن﴿وقيل 

أنه يهيمن النفس بواما معناه يف وصف اخللق 29باملراقبة. منفسهأ وااألدب وحياسب وان حيفظأ ﴾املهيمن﴿

   30من اخلطيئات إىل الغري.

  العزيز )5

،  ﴾العزيز﴿ان  ي "اذا غلب"، كما ورد يف تنزيل العزيز؛ بضم العني أمأخوذ من عز يُعز

أخوذ من م نهغلب، والظافر الذي اليقهر. وقيل أي الغالب الذي الي، أ23ص؛ ﴾وعزين يف اخلطاب﴿

القدير القوي.  ييـََعز بكسر العني أمأخوذ من عّز  نهأالذي المثيل له. وقيل  يعّز يَِعز بكسر العني أ

وقيل  31من صفات ذاته مبعىن هو الذي يرفع درجة العبد مبشيئته وعزته.وهو  ﴾املعز﴿نه وقيل أ

 32 يف وصف اخللق بأنه يتجّرب ليغلب القوة اليت يستطيع أن يفرق بينه وصاحبه وأخيه. ﴾العزيز﴿

ن يعزه بالسمع والطاعة ويشكر إليه ويصرب على كل ما ه أل ومن آدب من عرف أنه عزيزا ينبغي

يًعا﴿صابه من احملنة والبالء ويرضى حبكمه وقدرته. فقال تعاىل؛أ الفاطر؛ ﴾َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزَة َفِللِه اْلِعزُة مجَِ
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 ﴾55﴿ القشريي وحتبريه

ان العز كله هللا تعاىل واما لغريه  . فلذلك،8املنافقون؛ ﴾َولِلِه اْلِعزُة َوِلَرُسوِلِه َولِْلُمْؤِمِنني﴿. وقوله؛10

  33جماز.

 الخالق )6

املبدع هلا. وقيل اخلالق هو التقدير،  ان اخلالق يف امسائه تعاىل مبعىن أنه املخرتع لالعيان أي

فقد اتصف  110.34املائدة؛  ﴾ْريِ َوِإْذ َختُْلُق ِمَن الطِني َكَهْيَئِة الط ﴿وقيل هو التصوير، كما قوله تعاىل؛ 

يف معىن بأنه جيعل عالقته بالغري العالقة التأليفية املتالمحة اليت التفرق بني  ﴾اخلالق﴿الشخص بوصف

  35البعض ببعض. 

حسن اخلالق من حكمه وخلقه، وسيقول اليه؛ ما أ ن يتعجبفمن آداب من علم أنه اخلالق أ

  14.36املؤمنون؛  ﴾فـََتَباَرَك اللُه َأْحَسُن اْخلَالِِقنيَ ﴿اخللق ىف خلقه. كما قال تعاىل؛ 

 البارئ )7

اخللق،  نه الربية أيوم. خلقهم يأ اخللق برأ يقال اخلالق، أنه مبعىن تعاىل وصفه يف البارئ ان

مبعىن أنه اتصف  وصف اخللق يف ﴾البارئ﴿ وقيل37الرتاب. مشتق من الربي وهو بدون اهلمزة أيوهو 

  38.﴾املصور﴿بالكمال طبقا يف امسه 
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 ﴾56﴿ القشريي وحتبريه

  المصور )8

نه الذي جيعل الشيء رة. فاملصور يف وصفه تعاىل بأعلم ان اهللا بعد خلق اخللق جعلهم بالصو وا

نه حيسن أ ، أي64غافر؛ ﴾َأْحَسَن ُصَورَُكمْ َوَصورَُكْم فَ ﴿على صورته، فهو يربأ العبد وصوره لقوله تعاىل؛ 

ْنَساَن ِيف َأْحَسِن َلَقْد َخَلْقنَ ﴿صورة اإلنسان وزينه بعضو كمال وحسنه بوجه مجيل. وقال؛  ا اْإلِ

عظيم  ي، أ4القلم؛ ﴾َوِإنَك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ﴿حسن التصوير، وقال؛  ، أي4التني؛ ﴾تـَْقِوميٍ 

 40أنه يصور الصورة بصورة حسنة.يف وصف اخللق مبعىن  ﴾املصور﴿فاما39اخللق.

  الوهاب )9

ىل عباده، واما من الواهب، وهو الواهب والوهاب إ وصفه تعاىل مبالغة واعلم ان الوهاب يف

يف عطاء املساعدة احلسنة إىل الغري الستباق الواهب هو املعطي. فلذلك، نقول ان االنسان هو املعطى 

ن يتوكل والوهاب. فلذلك، ينبغى لكل من عرف اإلسم أ هبوجل هو الوا لكن اهللا عز41ىف اخلريات.

 ليه. يقول القشريي يف حتبريه؛إىل اهللا ويرفع حوائجه إاموره 
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 ﴾57﴿ القشريي وحتبريه

... ان اهللا الواهب الوهاب ألنه كثري اللطف واإلقبال، عظيم املن والنوال، يعطى قبل السؤال، 
   42ويسبغ خصائص اجلود واألفضال ...

 الرزاق )10

ن يأخذ لرزق. ومسي الرزق ألنه ميكن لنا أي معطي ا الرزاق هو مبالغة من الراِزق أان اسم اهللا

قفد مسي اإلنسان عطائه.  يفىل جليل رزقه ودقيقه والشريك له نافع به يف الذات. فاما الرزاق إشارة إامل

  43 فتح العلوم واملعرفة.لروحانيته بالتفتيش واكتشاف املفتاح السري ل ﴾الرزاق﴿بـ

أن رزقه كما اليصلح له  عرف بأن اهللا الرزاق اليصلح له أن يشرك به شيئا يف فلذلك، كل من

  44خلقه. واهللا يرزق من يشاء من األرواح والسرائر باملعرفة واملكاشفة. يشرك به شيئا يف

 الفتاح )11

اهللا ما انغلق واحلاكم ألن بقضائه فتح  غة من الفاِتح، والفتاح هو القاضيواعلم ان الفتاح مبال

فتحنا ﴿نه فتاح على كل شيء من ابواب رزق عبده وكل ما انغلق كما قوله تعاىل؛ من اخلصومة، وقيل أ

 45ومه ومعرفته.ألنه فاتح لعل ﴾الفتاح﴿بـ وقيل اخللق. 44األنعام؛ ﴾عليهم كل شيء
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من روح اهللا واستعانته. قال تعاىل؛  غى له أن تيأسكل شيء الينبومن آدب من علم أنه فتاح ل

َأُس ِمْن َرْوِح اللِه ِإال اْلَقْوُم يَا َبِين اْذَهُبوا فـََتَحسُسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِه َوَال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللِه ِإنُه َال يـَيْ ﴿

   87.46يوسف؛ ﴾اْلَكاِفُرونَ 

  العليم )12

ومن امساء اهللا وصفاته هو العامل والعليم والعّالم الذي له قد ورد به الكتاب والسنة، واهللا 

هو نعوت االنسان. فلذلك، قد نة والعاقل ن العارف والفطاليسمى بالعارف وال الفطنة وال العاقل أل

يف ترقية احلكمة  ﴾العليم﴿ومسي اإلنسان بـ 47االنسان جماز. عرف أن حقيقة العليم هو هللا واما يف

وقضائه بالرضا على ما أصابه. ومن أن يقبل حكمه  ﴾العليم﴿فلذلك، البد ملن عرف إمسه 48واملعرفة.

  49آدابه أن يستحىي إليه ويكفيه عن املعاصي.

 اللطيف )13

ن يكون عاملا بدقيق األمور وغوامضها ومشكلتها، واما يف حال انه لغة له ثالثة معان؛ فمنه أ

 يء صغري دقيق وهو ضد الكثيف، واما يفنه من صفات ذاته. ومنه هو مبعىن شوصف اهللا واجب أل

ثابت، وهو من -ذا رفق به، وهو احملسن املوّصل للمنافع برفقحال حق اهللا مستحيل. ومنه لطيف إ
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 ﴾59﴿ القشريي وحتبريه

يرزق ن يكون عليما م، ومبواضع حوائجهم، أمبعىن؛  أي ﴾اهللا لطيف بعباده﴿وله تعاىل؛ صفات فعله لق

  50ليهم، ويتفضل عليهم ويرفق م.إحيسن نه لطيف م و من يشاء ما شاء كما يشاء، وأ

فما كان اآليات حيتمل صفة الذات فله العالقة املتالمحة بانه العليم بدنس املخالفات وخفايا 

   51. 19املؤمن؛ ﴾يعلم خائنة األعني وما ختفى الصدور﴿اآلفات، فتكون معناه بقوله تعاىل؛ 

وأسبغ عليكم نعمه ﴿ىل عبده لقوله تعاىل؛ إف ألنه معطى النعم فوق الكفاية وقيل  اللط

 52. وقيل انه يرفع حاجات احملتاجني بغري تكلف مشقة تقتضيها تلك النعمة.20لقمان؛ ﴾ظاهرة وباطنة

هم ظليهم للعبادات والطاعات، واهللا حيفإنه يعطى التوفيق أىل عباده إوقيل من لطفه عز وجل 

يف عطاء  ﴾اللطيف﴿فاإلنسان 53والزالت، وحيفظهم اهللا التوحيد مث يثبتهم به باالميان. يف فعل املعاصي

  54النصيحة واحلكمة احلسنة والنهي عن السيئة.

  الخبير )14

                                                           

 .53 ، ص؛.املصدر نفس  50

 املصدر. نفس  51

 املصدر. نفس  52

 .54ص؛ .، املصدر نفس  53

 .166، 57ص؛  املصدر السابق.،الليه خبتيار،   54
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ف انه خبري بأحواله كان يضا مبعىن اْلُمخِرب. فمن عر أصفات ذاته مبعىن العليم، ويكون  انه من

املسؤولية لتحقق وقيل اخلبري يف وصف اإلنسان بأنه حيمل 55اقواله وأفعاله، واثقا جبميع اختياره. حمرتزا يف

  56اإلصالح والسالمة.

  الحليم )15

حللم يف وصف اهللا عز وجل تأخري العقوبة عن املستحق هلا،  فيكون من صفات فعله. ان ا

تأخري العقوبة. فاهللا حليم دائم، وهو  ات ذاته تعاىل ألن حلمه تقديره يفيقول اهل احلق انه من صف

يؤخر عقوبة بعض املستحقني مبشيئته وقد يكون يعذم  وقد يكون يعجلهم ملن شاء مبا شاء، وهو 

يصرب على املصيبة و  أفعالهكل   وصف اخللق مبعىن أنه حيلم يفيف  ﴾احلليم﴿واما 57علق بإرادته وعلمه.يت

وأن  بوحدانيته تعاىل إلمياناومن حلم اخللق أن يؤسس  ة الدينية.عيالشر مبطلوب  ويلبث بثوب حسنة طبق

 58عن الشهوة بالتقوى. حيسن عالقته باإلنسان وأن يهيمن النفس

 الحفيظ )16
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ان احلفيظ فعيل مبالغة من احلافظ فهو احلافظ لعباده يف مجيع احواهلم، فهو احلافظ للسموات 

ُك ِإن اللَه ُميْسِ ﴿، وقال؛ 255البقرة؛ ﴾واليئوده حفظهما وهو العلي العظيم﴿واالرض لقوله تعاىل؛ 

  41.59الفاطر؛  ﴾السَماَواِت َواْألَْرَض َأْن تـَُزوَال 

احلجر؛  ﴾انا حنن نزلنا الذكر وانا له حلافظون﴿ومنه انه حافظ القرآن عن التبديل والتغيري بقوله؛ 

ة. ومن حفظه ايضا انه . ومن حفظه سبحانه انه حيفظ قلوب أوصيائه خبلوص املعرفة من اهواء خمتلف9

له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من امر ﴿خلق املَلك حلفظ بىن آدم كما قوله تعاىل؛ 

. وقيل من حفظ بدنه وجوارحه هللا حفظ اهللا له قلبه، ومن حفظ حقوقه حفظ اهللا له 11الرعد؛ ﴾اهللا

بأنه اليريد أن حيمد الناس على ما عمل   أياإلرادة  يف ﴾احلفيظ﴿ فلذلك، يكون اخللق 60حظه.

  61كحفيظ العامل وقطبها.

  الكريم )17

...مل يزل كرميا واليزال  ﴿يرى اهل احلق ان الكرمي من صفة ذاته سبحانه وتعاىل، انه كرميا دائما 

جالله، واما العرب يقول الشيء احلسن كما قوله  مبعىن نفي الذل والدناءة باستحقاق صفات ﴾كرميا...

صى عطائه الحن مل، أيوصفه هو احملسن ا . وقيل الكرمي يف﴾رزقا كرميا﴿و ﴾ااجرا كرمي﴿تعاىل؛ 

نه اذ كان العبد الذي يسأله بالكرمي أل. وقال اجلنيد؛ قد اتصف اهللا الكثري واحسانه بغري حد والحصر
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 ﴾62﴿ القشريي وحتبريه

مبعىن هو الذي اليباىل من  –عند احلريث احملاسىب–يف وصفه تعاىل  ﴾كرميال﴿فالحيتاج الوسيلة، واما 

  62أعطى.

ىل من الذي اليستقصى واليباىل، لقوله تعاىل يف وصفه إشارة بأن الكرمي إالقرآن  لقد ورد يف

ا نـَبَأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه اللُه َعلَ ﴿عليه السالم  َف بـَْعَضُه َوَأْعَرَض َعْن بـَْعضٍ فـََلم3التحرمي؛ ﴾ْيِه َعر. 

وصفه تعاىل عند أبو على الدقاق هو الذي اذا عفا معصية العبد فعفاه اهللا  وقيل الكرمي يف

وصف العبد هو الذي اليسأل حاجاته اىل غري ربه. وقيل انه الخييب رجاء  بعفو كرمي. وكان الكرمي يف

ريدين اليه. وقيل الكرمي يف وصف اخللق أنه اليضيع من يتوسل إليه واليرتك من  واملاآلملني واحملتاجني

وصف اخللق هو الذي عفا اخلطاء وحيفظ حقوق  ليه وحيفظ حقوق خدمته إذا ماتوا. وقيل انه يفيلتجئ إ

  63ه.وان تسأله يرفع قضاء حاجة احملتاجني قبل أليهم. وقيل انإها ااملسلمني ويؤتو 

  المجيب )18

ان معناه يف وصفه عز وجل هو الذي جييب دعوة الداعني، ويكشف ضرورة الطالبني، ويعطى 

بلسام، وميتحنهم  ونهذكر الذين ييب لقضاء حاجة أوليائه اقبل السؤال، ويبسط الثواب، وهو 
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 ﴾63﴿ القشريي وحتبريه

وتداركهم جبميل –يتيأيسوا باإلبتالء مث رفعهم اهللا درجام على صربهم وشكرهم يف السراء والضراء حىت

  65دعوة الداعني. يبهو جي وصف اخللق يف ﴾ايب﴿وقيل 64عوائده. 

  الواسع )19

وسع كرسيه ﴿ل؛ ، وقا﴾وسعت كل شيء رمحة وعلما﴿انه مبعىن العامل، لقوله تعاىل؛ 

ذو غًىن من  ، أي﴾لينفق ذو سعة من سعته﴿عاىل؛ ومنه الغىن، قال اهللا ت علمه. أي ﴾السموات واالرض

وان ﴿ها، لقوله تعاىل؛ ادواها والحتصو تالتعحيث وقيل هو الواسع عطائه بكثري اخلري وكثرة عطائه  غناه.

جل اخللق بأنه يطلب التفكري ألوصف يف  ﴾الواسع﴿فكان 18.66النحل؛ ﴾تعدوا نعمة اهللا الحتصوها

 67.العلوم واملعرفة الدنياوية والنفسية

  الحكيم )20

مبعىن الرمحة واملدح والثناء، وقد يكون من صفات  ان احلكيم قد يكون من صفات ذاته أي

هو. فاهللا علمون اخللق وجهها ومقاصدها اال فعله مبعىن االنعام واالحسان. فمن حكمته تعاىل الذين الي
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 ﴾64﴿ القشريي وحتبريه

حيام بدون سبب سابق، وقد يكون ايضا حيكم اهللا اخللق بالشقاوة بدون  حيكم اخللق بالسعادة يف

  69يف اجل العلوم واملعرفة باهللا. ﴾احلكيم﴿واما اإلنسان 68سبب سابق.

  الشهيد )21

، أي 18آل عمران؛ ﴾شهد اهللا﴿وصفه تعاىل مبعىن العليم، لقوله تعاىل؛  واعلم ان الشهيد يف

وصفه ايضا هو احلاضر، وحضوره تعاىل مبعىن علمه ورؤيته وقدرته. والشهيد  علم اهللا بشهوده. وقيل يف

شيء أكرب شهادة قل  قل أي﴿القيامة، كما قال تعاىل؛ م شاهد َخْلقه يو  مبالغة من الشاهد، واهللا تعاىل

   19.70األنعام؛ ﴾اهللا

نه مبني الدالئل وموّضح احلجج. ومنه مسي الشاهد أىل إشارة فاما الشهيد يف وصفه تعاىل إ

شاهد احلق ظاهرا وباطنا  خللق مبعىن أنهوصف ا يف ﴾الشهيد﴿ويكون 71شاهدا ألنه مبني وموّضح.

 72احلق. والباطل ظاهرا وباطنا حىت يشعر بأنه

 الحق )22
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 ﴾65﴿ القشريي وحتبريه

الكائن  أي ﴾السر حق﴿صلى اهللا عليه وسلم؛ ان احلق لغة مبعىن املوجود الكائن لقوله 

ذو  ىن ذى احلق، يقال رجل عدل ورضا أي وصفه مبعومنه يف .﴾اجلنة حق والنار حق﴿املوجود، ويقال 

يفضل حقوقه تعاىل من ذلك، كل من عرف اإلسم ينبغى له عدل ورضا، ومنه حمق احلق. فل

لكنه حق يف معىن جمازى وغري حقيقي ألن حمق احلق هو فلذلك، ميكن لإلنسان أن يكون احلق 73حظه.

  74اهللا عز وجل.

 الوكيل )23

وصفه تعاىل هو فعيل مبعىن مفعول فهو الذي وكل اليه امور العباد، فهو  واعلم ان الوكيل يف

  75املتوىل ألحوال عباده.

يقول ان من عالمات  موره. فلذلك،أليه إن يتوكل أ لهومن آداب من علم انه وكيل البد 

 حتبريه؛  يف ل على بساط التوكل. فيقول القشرييالتوحيد كثرة العيا

... ومن جعل اهللا عز وجل وكيله لزمه أيضا أن يكون وكيال هللا سبحانه على نفسه يف استثناء 
 76حقوقه وفرائضه وكل ما يلزمه، فيخاصم نفسه يف ذلك ليال وارا اليفرت حلظة...
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 ﴾66﴿ القشريي وحتبريه

- ﴾القوى﴿فهو وكيل هللا الذي قد وكله اهللا ليحمل األمانة. فهو ﴾الوكيل﴿كـ  فاما اإلنسان

  77يف الفكر لغلبة األعداء الظاهرية والباطنية ألجل العالقة احلسنة مع األخرى.  ﴾املتني﴿–وكذلك

  القوى )24

واما يف وصف اإلنسان مبعىن أنه غلب األعداء 78ل مبعىن القادر.ان القوى يف وصفه عز وج

 79الظاهرية والباطنية ألجل العالقة احلسنة مع األخرى.

 الولى )25

هم. ومنه حاملتوىل للعباد من أحواهلم وأعماهلم وجوار أنه ه تعاىل مبعىن ان الوىل يف وصفاعلم 

، وقد 20هود؛ ﴾وما هلم من دون اهللا من أولياء﴿أنصاره لقوله تعاىل؛  أيالناصر ويقال ان هؤالء اولياء 

حنن أوليائكم يف ﴿ولياء اهللا ألم ينصرون دينه. فيكون من وصف العبد اذ اطاع اليه، وقوله تعاىل؛ أ مسي

اتصف  ومنه قد 80حمبهم. أي ﴾واهللا وىل املؤمنني﴿ احملبة، أنصاركم. ومنه الوالية مبعىن أي ﴾احلياة الدنيا

يف بناء املصلحة لألمة، وأيضا لبناء اجلنة  يف األرض كخليفة اهللا وقطب العامل،  ﴾الواىل﴿اإلنسان بـ

 81اإلميان باهللا. يف تصديق ﴾املتعاىل﴿وينبغي له أن ميتثل األوامر وجيتنب النواهي يف قيام األمانة، وهو
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 ﴾67﴿ القشريي وحتبريه

 حتبريه عن عالمات من يكون احلق وليه؛ يقال القشريي يف

... أن يصونه ويعينه على قلبه يف كل نـََفس لتحقيق آماله عند اشاراته، وتعجيل مآر به عند 
فيعصمه اهللا عن ارتكابه ...  خطراته ... أن يدمي توفيقه حىت لو أراد السوء أو قصد احملضور

ومن عالماته أن يرزقه مودة يف قلوب أوليائه، فيجلب اليه زيادة األفضال واإلنعام من اهللا عز 
   82وجل ...

  الحميد )26

عىن وصفه تعاىل مبعىن انه حيمد نفسه واملؤمنني من خلقه. فيكون لغة مب واعلم ان احلميد يف

ىل شكره اذ كان عبد حيمده وهو فهو اشارة إاملدح والثناء ويكون مبعىن الشكر ويكون مبعىن الرضا. فيقال 

  84.يف األفعال احلسنة ويتخلق باألخالق احملمودة ﴾احلميد﴿فاإلنسان 83بشهود اْلُمْنِعم البشهود نعمه.

 المحصى )27

بكل  أحاطأن اهللا قد ﴿قوله؛  ، أي28اجلن؛ ﴾كل شيء عددا  وأحصى﴿ال اهللا تعاىل؛ ق

إن اهللا تسعة وتسعني امسا من ﴿باألمر علما. وقال عليه السالم؛  ، أي12الطالق؛ ﴾شيء علما

 وصفه؛  حتبريه يفمن علمها. ويقول القشريي يف أي ﴾دخل اجلنة أحصاها

عىن عاّد األشياء ... فمن آدب من علم أنه حيصى وصفه مب ... وجيوز أن يكون احملصى يف
أنفاسه، ويرعى له حواسه َلَعِلَم أنه قريب وعليه رقيب، وعلم أنه يتكلف عّد نعمه عليه مع 
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 ﴾68﴿ القشريي وحتبريه

ابراهيم؛ ﴾ها....ان تعدوا نعمة اهللا الحتصو وا﴿علمه أنه الحيصيها اال هو، كما قال تعاىل؛ 
34.85 

  86 .احصاء الذنوب ليتوب منهاوصف اخللق هو بأنه يف  ﴾احملصي﴿يكون و 

  البر )28

. فمنه الرب هو احملسن، ويقال رجل بار 28الطور؛ ﴾إنه هو الرب الرحيم﴿وصفه؛  قال تعاىل يف

فمن بر اخللق أن  87ملو البار اىل اخلَْلق دائما.الرب اذ كان يع إذا كان حمسنا اليهما، والرجل مسيبوالديه 

  88إىل سائر املخلوقات. ﴾الرب﴿حيسن ويفعل

ك، كل من ىل العباد عطائهم غىن بال مال والعدد وعزيز بال أشكال. فلذلإومن بره تعاىل 

  89كل جوارحهم السيما بوالديه.  أن يتأدب بالرب يف لرب ال بد لهعرف أنه ا

 المنتقم )29

وما نقموا ﴿واعلم ان االنتقام من النقمة مبعىن غاية الكراهية والعقوبة على الشيء، لقوله تعاىل؛ 

، أى تكرهون، فانتقام اهللا تعاىل على 59؛ املائدة﴾هل تنقموا منا﴿، أى وما كرهوا، 8الربوج؛ ﴾منهم...
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 ﴾69﴿ القشريي وحتبريه

يف اإلنسان مبعىن أنه ينتقم األعداء الباطنة من  ﴾املنتقم﴿كرهونه بالعصاة. ويكون من ي

 حتبريه؛ ويقول القشريي يف90الشهوات.

بالعقوبة، المبعىن نفرة النفس وحلوق وصفه سبحانه مبعىن ذم الفاعل واحلكم عليه  ... والكراهة يف
 91املشقة كما هو يف وصف العباد ...

  العفو )30

ويسألونك ماذا ﴿ان العفو مبالغة من العاىف. والعفّو له معنيان؛ فمنه الفضل لقوله تعاىل؛ 

حىت ﴿ثري لقوله تعاىل؛ ما فضل من أمواهلم، ومنه الك ، أي219البقرة؛ ﴾ينفقون قل العفو

 كثُر، فهو الذي يعطى الكثري على مال فالن.  ، أي كثروا. ويقال عفا مال فالن أي95األعراف؛ ﴾عفوا

، ومنه انه ماح ذنوب 39الرعد؛ ﴾ميحو اهللا ما يشاء ويثبت﴿ألنه ميحو ويزيل، لقوله تعاىل؛  وقيل العايف

  93يف وصف اخللق أنه عطاء الغفر على اخلطيئات. ﴾العفو﴿وقيل  92املذنبني من عصام.

عفو ربه جتاوزهم عفو  واطلبيعفوه. ومن  وان يطلبأ لهواعلم ان الذين يعرفون عفوه تعاىل ينبغى 

  22.94النور؛ ﴾أن يغفر اهللا لكموليعفوا وليصفحوا أالحتبون ﴿خلقه. فاهللا يؤدم بذلك مث يشري بقوله؛ 

  الرءوف )31
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 ﴾70﴿ القشريي وحتبريه

الرمحة، واما حقيقتها إرادة النعمة وتسمى  أي ﴾باملد﴿واعلم ان الرأفة شدة الرمحة، كذا الرافة 

 عز وجل الرمحة هلا نعمة جمازا، فرمحة اهللا للمرء ارادته لالحسان اليهم من غري علة واسباب، فيقال ان اهللا

اآلخرة خاصة باملؤمنني.  الدنيا عامة للمؤمنني والكافرين لكن يف أرحم بعباده من كل أحد، واما رمحته يف

أبلغ  أن حيفظهم عن الزلة وهيفمن رمحته بعباده أن حيفظهم ويصوم عن جزاء عقوبته، وان عصمته 

الرمحة واحملبة  يف وصف اخللق أنه يعطى ﴾الرءوف﴿فلذلك، يكون 95باب الرمحة من غفرانه عن املعصية.

  96مع األخرى، 

 المانع )32

واعلم ان املانع يف وصفه سبحانه هو الذي مينع البالء عن األولياء وهو من لطفه ومجيله، أو 

ىل من حيب ومن إفاهللا سبحانه يعطى الدنيا  يله.مينع العطاء على من شاء مطلقا وهو من فضله وجز 

 يكون العبدو  97الحيب، ولكنه الحيمى قلوب العابدين عن املخالفات إال على من خواص من أوليائه.

  98يف ي اآلثار السيئة واملفسدة مع األخرى. ﴾املانع﴿

  النور )33
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ض، ان اهللا منّور السموات واألر  ، أي35النور؛ ﴾اهللا نور السموات واألرض﴿قال تعاىل؛ 

 حتبريه؛ ألنه منبع النور. وقال القشريي يفنورا  وقيل اهلادى ألهلهما، وقيل مسي

لعبادات، ... فاذا كان مبعىن املنّور فهو منّور اآلفاق بالنجوم واألنوار، ومنور األبدان بآثار ا
ومنور القلوب بالدالئل واحلجج، فالطاعة زينة النفوس واألشباح، واملعارف زينة القلوب 

 99واألرواح ...

ومن نوره تعاىل انه يهدى قلوب العبد اىل حماسن األخالق. فقال النىب حممد صلى اهللا عليه 

 ﴾النور﴿فلذلك، يكون اإلنسان  املنور من. ﴾خالق ويكره سفافهاان اهللا تعاىل حيب معاىل األ﴿وسلم؛

  ه؛حتبري  يرى القشريي يف100اإلهلي.

... ومن معاىل األخالق التحرز عن رق األشياء، واستصغار قدر الدنيا، واجلود ا على كل 
  101... أحد، فاهللا تعاىل حيب كل جواد سخي

 الهادى )34

ىل اْلُمْهِدى، فاهلداية إان اهلداية لغة اإلمالة، ومنه مسيت اهلداية ألا متيل قلب اْلُمْهَدى إليه 

 ديا لتقدمه على البدن. فاهلادى يفإمالة القلب إىل احلق. وقيل ان أصلها لغة التقدمي، ومنه يقال العنق ها

  حتبريه؛  اخلري إىل الدرجة او املنزلة اليت يستحقها. يقول القشريي يفمبعىن املقّدم ألهل  تعاىلوصفه 
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ىل حماسن األخالق إعباده إىل معرفته حبسن التعريف، يهديهم  ... ان اهللا عز وجل كما يهدي
حلق ومعاىل األمور حبسن التشريف ... واعلم ان اهلداية اىل حسن اخللق فرع اهلداية إىل معرفة ا

 102ألن الدين شيئان؛ صدق مع احلق، وُخُلٌق مع اخللق ...

يف وصف اخللق عطاء اهلدى مع األخرى قوال وفعاال للحصول على صراط  ﴾اهلادى﴿واما 

  .8- 7 الشمس؛﴾ونفس وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها﴿قال تعاىل؛ 103مستقيم.

  الرشيد )35

ونفس وما ﴿فمنه مبعىن املرشد، واما ارشاد اهللا لعبده هدايته قلبه إىل معرفته. قال اهللا تعاىل؛ 

  8.104-7الشمس؛ ﴾سواها فأهلمها فجورها وتقواها

لكلية عليه، ومن عالمة ارشاده إىل إصالح عبده هو أن حيسن التوكل عليه، ويفّوض أموره با

َوَلما تـََوجَه تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسى َريب َأْن يـَْهِدَيِين َسَواَء ﴿لقوله تعاىل عن موسى عليه السالم؛ 

يف تصديقه على إرشاده تعاىل  ﴾الرشيد﴿فلذلك، كان اإلنسان هو املرشد بـ. 22القصص؛ ﴾السِبيلِ 

  يقول القشريي ىف حتبريه؛ 105لعباده.
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... فاهللا تعاىل ارشد نفوس الزاهدين إىل طريق طاعته، وقلوب العارفني إىل سبيل معرفته، وأرواح 
 106الواجدين إىل حقيقة حمبته، وأسرار املوحدين إىل تطلع قربته ...

  الصبور )36

سبحانه مبعىن احلليم، وهو تأخري عقوبته باحلِْلم. فاما أصله لغة احلبس، و وصفه  ان الصبور يف

يقال شهر الصوم شهر الصرب ألنه فيه حبس الناس نفوسهم عن الشهوات، والصابر على الشيء كالمها 

  107حابس النفس عما يصرب عنه وعليه.

 وهو تكلف الصرب ومقاساة الشدة. قد انقسم القشريي الصرب اىل ثالثة أقسام. احدها، الت َصرب

والثالث، االصطبار وهو والثاىن، الصرب وهو سهولة حتمل ما يستقبله من فنون القضاء وصروف البالء. 

 108الباب، ويكون ذلك بأن يألف الصرب فالحيتمل مشقة، بل جيد روحا وراحة. النهاية يف

ائه وقدره وليس له االتذكَر البالَء لفظا ونطقا لقوله فاما الصرب أالتعرتض بقلبك على قض

  41.109ص؛ ﴾َأين َمسِينَ الشْيَطاُن بُِنْصٍب َوَعَذابٍ ﴿تعاىل؛ 

وصف اخللق  له الفرق. فاما احلليم من يتجاوز عن غريه بال تكلف  يفان احلليم والصبور 

  110يراود نفسه عن أخالقها ويتحمل كرهها. يمقاساة مشقة. واما الصبور هو الذوال
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ومن الصرب الواجب على العبد صرب على ما أمر اهللا تعاىل به من الطاعات، والصرب عما ى 

 111عنه من احملارم، والسكون حتت ما جيرى من قضائه وقدره.

 كه الروحاين ألجل اخلري. فهذا املعىن علىيف أفعاله وتسلاإلنسان هو يصرب  ﴾الصبور﴿ومن 

  112.اجواز استعماهل قييد واإلطالق يفالتحبري إىل الت العام حىت يكون القشريي يفصله يف

  األسماء التى اليليق اإلنسان أن يتصف بها  )ب 

 اهللا )1

. فقد اسم ذاته سبحانه وتعاىل هتضمن فيالذي يمة ذاته عظتعاىل عبارة عن  ﴾اهللا﴿اسم ان 

اشارة إىل وجود املطلق،  ﴾اهللا﴿بأن اسم  . قد ذهب بعض العلماء﴾اهللا﴿اختلف العلماء يف اصل اسم 

القصص؛ ﴾َال ِإَلَه ِإال ُهَو ُكل َشْيٍء َهاِلٌك ِإال َوْجَههُ ﴿لقوله تعاىل؛  الذي الوجود إال هو واليهلك اال هو

وهو الذي باقي بعد فناء 113،جمازي واما وجود اهللا حقيقياهللا  أي وجود سوى وجودكل امل، ألن  88

  اخللق.

ألن األمساء احلسىن اشتملت على األمساء  األمساء احلسىن بعض ليس ﴾اهللا﴿م اس بأن وقيل

. فهذه اآلية اشارة بأن األمساء 180األعراف؛ ﴾وهللا األمساء احلسىن﴿والصفات اإلهلية، لقوله تعاىل؛ 
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وذهب بعض العلماء بأن  بعض منها. ﴾اهللا﴿والصفات اإلهلية، وطبعا ليس اسم  احلسىن هي األمساء

حياة لكنه يشري إىل الذات الذي له واجب الوجود، ألن اهللا هو الذي يستوىل غري مشتق  ﴾اهللا﴿اسم 

مبعىن اهلدوء ألن القلب هدوء  يأله-مشتق من أله ﴾اهللا﴿البعض بأن وقيل  اإلنسان وإليه ترجع األمور.

 114معه، وقيل معناه الغاية والطلبة للسؤال ألن اهللا حمل الرجاء للسائلني.

وهو اشارة  ﴾ا﴿اربعة احرف، منها؛ حرف الف  ﴾اهللا﴿فاما من ناحية حرفه، قد تضمن اسم 

الثانية يشري اىل حمو احملو يف   ﴾ل﴿حمو االشارة، والالم االوىل يشري اىل  ﴾ل﴿اىل وحدانيته تعاىل، والالم 

  115.﴾ه﴿كشف اهلاء 

اليت تكون منها اإلهلية هو اسم األعظم ألنه اشارة إىل املاهية  ﴾اهللا﴿اسم عنالغزايل  ذهب

اسم  ﴾اهللا﴿أيضا بأن  وقال . فاما األمساء األخرى تدل على صفة واحدة.جمموعة الصفات اإلهلية

فقد كررت لفظ اهللا يف القرآن  ألن هذا اإلسم خاص له الذي مل يسّم ولن يسمى به اال هو. اخلاص

أَنَا اللُه َال  ِإنِين ﴿لقوله تعاىل؛  ﴾اهللا﴿وبني اهللا يف اآلية بأنه قد مسي نفسه باسم 116مرات. 2698حول 

نَـُهَما فَاْعُبْدُه ﴿. وقوله؛ 14طه؛ ﴾ِإَلَه ِإال أَنَا فَاْعُبْدِين َوأَِقِم الصَالَة ِلذِْكِري َرب السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ
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يا تخلق به ألنه حمل فلذلك، اليصلح لإلنسان ان يتصف وي .65مرمي؛ ﴾َواْصَطِربْ لِِعَباَدتِِه َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ

  117للتعلق.

أيضا قد تعلق و  ،فيه الكمال من ناحية حروفه ومعانيهحيتمل هو اسم األعظم الذي  ﴾اهللا﴿ان

قوله ا اشارة إىل ، وهذ﴾هللا﴿يصبحف ﴾أ﴿حرفمنه  حذف ﴾اهللا﴿فاما اذا كان اسم118.باألسرار اإلهلية

ِهللا ُمْلُك ﴿ ،120املائدة؛ ﴾ُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ ِهللا ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما ِفيِهن وَ ﴿تعاىل؛ 

اما و  .49رى؛ الشو ﴾السَماَواِت َواْألَْرِض َخيُْلُق َما َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُكورَ 

َوِإَهلُُكْم ِإَلٌه ﴿، وهذا اشارة إىل قوله تعاىل؛ ﴾إله﴿فيصبح ﴾ل﴿حذف منه حرف ﴾اهللا﴿اذا كان اسم

 ﴾أل﴿منه حرف حذف ﴾اهللا﴿واما اذا كان اسم163.119البقرة؛ ﴾َواِحٌد َال ِإَلَه ِإال ُهَو الرْمحَُن الرِحيمُ 

َأملَْ تـَْعَلْم َأن اللَه َلُه ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما َلُكْم ِمْن ﴿، وهذا اشارة إىل قوله تعاىل؛ ﴾له﴿فيصبح 

 ﴾أ ل ل﴿حذف منه حرف ﴾اهللا﴿واما اذا كان اسم107.120البقرة؛ ﴾للِه ِمْن َوِيل َوَال َنِصريُدوِن ا

                                                           

 .20ص؛  املصدر السابق.،القشريي،   117

118
 .9ص؛  املصدر السابق.،حممد قريش شهاب،   

، 52ابراهيم؛ ، 19، األنعام؛ 73، املائدة؛ 171، النساء؛ 2انظر إىل قوله تعاىل األخرى؛ آل عمران؛   119
 ، وحنو ذلك.6، فصلت؛ 34، احلج؛ 108، األنبياء؛ 110، الكهف؛ 51، 22النحل؛ 

، األعراف؛ 62، األنعام؛ 40، املائدة؛ 171، النساء؛ 255انظر إىل قوله تعاىل األخرى؛ البقرة؛   120
 وحنو ذلك. ، 158



 ﴾77﴿ القشريي وحتبريه

يًعا مثُ اْستَـَوى ِإَىل ُهَو الِذي خَ ﴿، وهذا اشارة إىل قوله تعاىل؛ ﴾/ُهوَ هُ ﴿فيصبح  َلَق َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ

  29.121البقرة؛ ﴾السَماِء َفَسواُهن َسْبَع َمسَاَواٍت َوُهَو ِبُكل َشْيٍء َعِليمٌ 

  ؛قال القشريي يف التحبري

اشارة إىل ابتداء كل حادث منه وانتهاء كل حادث إليه...وأيضا اشارة إىل  ﴾ُهوَ ﴿ان اسم 
  122.﴾هو األول واآلخر﴿قوله تعاىل؛

 القدوس )2

وصفه سبحانه  من القدس مبعىن الطهارة والتقديس التطهري، واما يف شتقواعلم ان القدوس م

وذهب الغزايل عن اسم في النقائص ألنه منزه من اآلفات باستحقاق نعوت جالله وكماله. وتعاىل مبعىن ن

  124ن احلدثات.ومنزه ع123بأنه تقديس عن الظنون اإلنسانية، ﴾القدوس﴿اهللا 

ُهَو اللُه الِذي َال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدوُس ﴿مرتني. قال تعاىل؛  ﴾القدوس﴿آن قد ذكر القر 

ُيَسبُح ﴿، وقوله؛ 23احلشر؛ ﴾السَالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْجلَباُر اْلُمَتَكبـُر ُسْبَحاَن اللِه َعما ُيْشرُِكونَ 

  .1اجلمعة؛ ﴾سَماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدوِس اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ لِلِه َما ِيف ال
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 وان يطهر أ ﴾القدوس﴿ون املعىن اسم اهللا عرفي نلذين يتصف به وينبغي ليق للعبد أفلذلك، ال يل

وأيضا ينبغي 125ات.املخلوق واىل كل ما سواه واليعظمإ واهللا تعاىل عن االمور الدنياوية، وال يتعبد منفسهأ

هلم أن يطهروا القلوب من الظن، ويرتكزوا إىل تطور العالقة املتالمحة بدون عيب أي بالسالمة من 

  يقول القشريي يف حتبريه؛  126السيئات.

القدوس أن يطهر هللا تعاىل نفسه عن متابعة الشهوات  ...ومن آداب من عرف معىن اسم اهللا
وماله عن الشبهات ووقته عن دنس املخالفات وقلبه عن كدورات العالقات، وروحه عن 

  127املضاجعات واملساكنات وسره عن املالحظات وااللتفاتات...

  الجبار     )3

وتعاىل، وهو اخبار على وجود وصفه السؤدد واعلم ان اجلبار من صفات ذاته سبحانه 

وصفه عز وجل انه التنال يد جائرة والينازعه معارض. وقيل انه اجلبار املتكرب،  واجلالل. فاما معناه يف

 ي املكره، واما يفأواجلربوت التكرب، والتكرب يف وصفه عز وجل حممود واخللق مذموم. وقيل انه ارب 

   128جد من خلقه اال ما يريده شاءوا أو أبوا. وقيل انه املصلح.وصفه تعاىل مبعىن أنه اليو 
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 ﴾79﴿ القشريي وحتبريه

قد  129بأنه عبارة عن العظمة والرفعة واإلستقامة. ﴾اجلبار﴿ذهب قريش شهاب عن معىن و 

ُهَو اللُه الِذي َال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدوُس السَالُم اْلُمْؤِمُن ﴿يف وصفه تعاىل؛  ﴾اجلبار﴿ذكر القرآن 

فلذلك، كل من عرف اسم  .23احلشر؛ ﴾اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْجلَباُر اْلُمَتَكبـُر ُسْبَحاَن اللِه َعما ُيْشرُِكونَ 

  يقول القشريي يف حتبريه؛ 130اله طبقا بالقدرة اإلهلية.البد له أن يطّبق افع ﴾اجلبار﴿

...فمن آداب من عرف أنه التناله األيدى لعلو قدره أن يتحقق أنه السبيل إليه، والبد من 
داب من أمره، والنصيب للعبد منه اال لطفه واحسانه؛ اليوَم عرفانه، وغدا غفرانه....ومن آ

مجيع أحواله عليه، ان اصابه خري علم  ر أن يتوخى أموره اليه، ويتوكل يفعرف أنه مصلح األمو 
انه مسديه ومتحفه، وان أصابه ضٌر علم أنه يزيله ويكشفه فال خياف من اختالل أحواله، وقلة 

  131ماله مع كثرة عياله، وضعف احتياله، ثقة بلطفه وأفضاله...

  المتكبر      )4

وصف  الذي اليليق لنفسه ألن التكرب يف حتبريه اىل من تكرب انه يتصف بصفة يرى القشريي يف

ىل كربيائه وعظمته لنعوت تكرب يف وصفه عزوجل حممود ألنه اشارة إاخللق مذموم ألم حمل النقص. اما ال

مأخوذ من اللفظ الذي له معىن العظمة ضد املهني. وقيل يف وصفه  ﴾رباملتك﴿وقيل 132مجال جالله.

ستحقاقه ال ﴾املتكرب﴿ بأن –كما كتبه قريش شهاب–وقال الغزايل  تعاىل مبعىن أنه يكره ليظلم عبده.
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 ﴾80﴿ القشريي وحتبريه

ينبغي للذين لذلك، ف133.ألنه حمل النقص العظمة واجلالل، واليليق لإلنسان أن يتصف بهنعوت تعاىل ل

  134صفة التكرب واألنانّية. لوابطأن ي ﴾املتكرب﴿يعرفون أنه 

  الغفار )5

وصفه سبحانه وتعاىل مبعىن الغفر والسرت والتغطية، واما املغفرة من اهللا عز  واعلم ان الغفار يف

  135 عنه بفضله ورمحته.وجل سرت الذنوب وعف اهللا

ىل عباده ويعطى الرمحة وصفه سبحانه وتعاىل؛ أنه الغفار إ  القرآن معىن الغفار يفلقد ورد يف

ومن يغفر الذنوب اال ﴿غفر الذنوب اال هو ، الاحد يف58الكهف؛ ﴾وربك الغفور ذو الرمحة﴿اليهم 

ومن يعمل ﴿لم نفسه بالرمحة ، واهللا يغفر ذنوب العبد الذي استغفر اليه بعد ظ135آل عمران؛ ﴾اهللا

فينبغي للذين يعلمون أنه 110.136النساء؛ ﴾و يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيماسوءا أ

 137حيفظه.مث ذنوب املرء وعيوبه  وايكفر أن  ﴾الغفار﴿

  القهار )6
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 ﴾81﴿ القشريي وحتبريه

وصفه تعاىل وجود الستحقاق نعوت مجال جالله. ويقال انه مبالغة من  واعلم ان القهار يف

وهو من صفات الذات، وقيل هو من صفات الفعل مبعىن انه قاهر لقصد ارادته من اخللق. وقيل القاهر 

الغافر؛ ﴾رملن امللك اليوم هللا الواحد القها﴿قهر عباده لقوله تعاىل؛  ان اهللا هو الواحد يف

  139داء ظاهرا وباطنا.فلذلك، البد ملن الذين يعرفون اإلسم أن حيبس األع16.138

 القابض الباسط )7

وصفه تعاىل هو الذي يقبض  واعلم ان القابض الباسط مها من صفات فعله تعاىل، ومعناه يف

، بلهايق صدقات األغنياء أي اهللا قابض ارواح العابدين عند ممام ويبسط ارواحهم عند حيام. وقيل ان

ا باجلهل والغفلة، ويبسط يعطيهم الرزق. وقيل انه يقبض القلب أي يضيقه ويبسط الرزق اىل الفقراء أي

  140يوسعها بالعلم واملعرفة. القلب أي

قد ذهب اهل املعرفة عنهما انه عبارة عن غلبة اخلوف والرجاء على القلب. واما عند الشيخ و 

- القابض﴿فاإلنسان 141الدقاق ان القبض حق اهللا من العبد والبسط حظ العبد من اهللا تعاىل.أبو على 
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 ﴾82﴿ القشريي وحتبريه

 ﴾اخلافض﴿للحق و ﴾الرافع﴿يف امتثال احلسنة وترك السيئة بعطاء احلكمة واملوعظة. فهو ﴾الباسط

  142.للباطل والكذب

 الخافض الرافع  )8

ىل من يشاء بإنعامه، الرافع إواعلم ان اخلافض والرافع مها من صفات فعله تعاىل، وهو 

األمور الدينية حنو  ن يشاء بانتقامه. يقول القشريي يف حتبريه ان الرفع واخلفض حقيقة يفىل ماخلافض إو 

 143جماز.امور الدنيا فانه  األخالق والصفات الباطنة، واما يف

 يتبعونخمفوض بالدنس املخالفات و أنفسهم مهما كان اخللق حقيقتهم مرفوع بالتزكية النفسية و 

للباطل  ﴾اخلافض﴿للحق و ﴾الرافع﴿فيمكن هلم  ما معا. وان يتصفأ ونلكنهم اليستطيع مهئهوااأل

 144.والكذب

 المعز المذل  )9

 انذلاخلافض والرافع، ان املعز واملذل من صفات فعله سبحانه وتعاىل ال كما سبق الكالم يف

الدنيا باملال واحلال، فاما املال لتزيني يف عزة الن بأحتبريه  ان يف الدنيا واآلخرة. يقول القشريي يفيكون
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 ﴾83﴿ القشريي وحتبريه

فيمكن هللا أن تعز من 145اىل خللقه بالقناعة وذله بالطمع.ويكون عزه تع ظاهرها واحلال لتزيني باطنها.

فلذلك،  .26آل عمران؛  ﴾وتعز من تشاء وتذل من تشاء﴿وتذل من تشاء من خلقه لقوله؛تشاء 

  146وجب على الذين يعرفون اإلسم أن يزينوا أنفسهم مبكارم األخالق.

  السميع البصير )10

للذين يعرفون الصفة أن ان مسعه وبصره تعاىل مها صفتان زائدتان على علمه. فلذلك، البد 

  147مسعهم وابصارهم هللا تعاىل. حيفظواو  أنفسهمبدوام املراقبة ودق احملاسبة على  يتأدبوا

  الحكم العدل )11

يف وصفه عز وجل هو من صفات ذاته، وهو مبعىن احلاكم احملكم. فقد يكون  احلكم فيكون

انعم اهللا عليه بالنعم او حكمه  ، ويقال؛ انه حكم فالن بالنعمة أيحكمه على عباده مبعىن خيلق مايريد

اهللا فالن باملصيبة اذا خلق له البالء. واما العدل يف وصفه عز وجل هو من صفات ذاته وهو يفعل ما 

ىل مجيع إن يتصف بالصرب والرضى أنه العدل أن عرف ملقه. فلذلك، البد كه وسائر خليد على ملير 
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 ﴾84﴿ القشريي وحتبريه

يف اثبات احلكم ليطلب النزاهة ألجل إصالح األمة،  ﴾احلكم﴿اإلنسان مسي بـف148قضاء حكمه.

 149.يف تطبيق حكمه ﴾العدل﴿وهو

 العظيم )12

ان معناه يف وصفه تعاىل يرجع اىل استحقاقه العلو واد ورفعة القدر، وهو مبعىن كبري االجزاء. 

ذاته، وهو تقديس وتطهري عن الزمان  ستحقاق وجوب القدم والوحدانية يففاما صفات علوه تعاىل ال

  151.يف عطاء اإلرشاد والقوة احلسنةفاما معناه لسواه هو العظيم 150واملكان، وذاته منزه عن احلدثان.

 الغفور والشكور )13

وصفه تعاىل الغفار، ان الغفور مبعىن املغفرة يف اسم الغفار، واما الشكور  كما مضى البحث يف

 الشكر انه اعرتاف النعمة باخلضوع. وقال اهل التحقيق يف من له الشكر،مبالغة من الشاكر، والشاكر 

جزاء  ىل مبعىن أنه جيازى شكر عبده، مسي به جزاء الشكر شكرا كما مسيوصفه تعا فاما الشكور يف

  40.152الشورى؛ ﴾وجزاء سيئة سيئة مثلها﴿السيئة سيئة لقوله تعاىل؛ 
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 ﴾85﴿ القشريي وحتبريه

م اليه. شكر عند القشريي هو حيمد اهللا العابدين على حسن افعاهلم وطاعتهواعلم ان حقيقة ال

وجب فلذلك،  ىل عبده على طاعته.إوصفه عز وجل انه اعطاء الثواب الكثري  واما من ناحية مبالغته يف

ه باحلمد واد والثناء على شكره استمرارا بدون ان ميجدو أن اهللا شكورا بأكل من الذين يعرفون على  

  153ف.وق

اربعة اقسام. أحدها، بالبدن وهو التستعمله لغري طاعته. وثانيها،  قد انقسم الشكر إىل

بالقلب وهو أالتشغله لغري ذكره ومعرفته. وثالثها، باللسان وهو أالتستعمله لغري ثنائه ومدحه. ورابعها، 

   154باملال وهو أالتنفقه لغري رضاه وحمبته.

وقيل الشكر انه اليستعمل نعم اهللا ملعاصيه، ومن عالمات الشكر هو زيادة النعم على شكره 

. وذهب بعض العارفني عن حقيقة الشكر بأنه "... 7ابراهيم؛ ﴾لئن شكرمت ألزيدنكم﴿لقوله تعاىل؛ 

السباء؛ ﴾الشكور وقليل من عبادى﴿الغيبة عن شهود النعمة بشهود املنعم ..." لقوله تعاىل؛ 

  156يشكر على اخلطايا. ني ويكفر اخلطايا للمخطئألنه  ﴾الغفور﴿فاإلنسان مسي 13.155

 الكبير  العلي )14
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 ﴾86﴿ القشريي وحتبريه

ربيائه اما يف وصف اهللا عز وجل يرجع اىل علو استحقاق نعوت جالله وكربيائه. فمن علوه وك

ن عرف علوه ملالبد شيء كان لعلوه وكربيائه. فلذلك،  لتعظيم واإلجالل من العباد له بأيانه اليزيده ا

ن يرفع قدر أهللا ويتذلل بني يديه تعاىل وبني يدي الصاحلني حىت البد  ن يتواَضعَ أوكربيائه 

  158.ع الصفة احلسنة إىل الناس مجيعايوس لذلك، ينبغي ملن عرف اإلسم أنف157درجاته.

 المقيت والمقتدر )15

ن اهللا قد جعل اقوات أنه معطى القوت. واعلم أوقيل ان املقيت هو احلفيظ واحلافظ، مبعىن 

 خلوقات من اآلدمينيبسائر املاألطعمة واألشربة واوصافها خمتلفة العباد خمتلفة بآخر؛ فخلق اهللا انواع 

ح، واما قوت األرواح قوت املالئكة جعلهم اهللا بالطاعة والتسبيا. فاما والنباتات واحليوانوامللك واجلن 

يف التوازن  ﴾املقيت﴿هو بينهما، أي  فينبغى لإلنسان أن يتوازن159واملعارف والعقل. فهي باملعاين

  160على نقيصه. ﴾احلسيب﴿، يكون الشخص لعالقته، فلذلك

 الحسيب الكافي )16
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 ﴾87﴿ القشريي وحتبريه

هللا هو احلاسب احملسب. فاما من قد كفى اهللا حوائج عبده على مجيع أحواله وأشغاله. فيكون ا

  161...هم اهللان حياَسبأسهم قبل أنف الذين يعلمون أنه احلسيب الكايف البد هلم أن حياسبوا

  الجليل الجميل )17

واعلم ان اهللا تعاىل مستحق بوصف اجلليل والعلو والرفعة، وقيل ان اجلميل مبعىن اجلليل، وقيل 

  162احملسن، واجلميل اْلُمجمل. أياجلليل 

د بوصف مجاله ومرة بوصف جالله. يقول فاما سبحانه وتعاىل قد يكون مرة كاشف قلوب العب

  حتبريه؛  القشريي يف

... ان العابدين شهدوا أفضاله فبذلوا نفوسهم والعارفني شهدوا جالله فبذلوا قلوم واحملبني 
شهدوا مجاله فبذلوا أرواحهم، فمن كان له علم اليقني شهد جالله ومن كان له حق اليقني 

   163شهد مجاله ...

 الرقيب الحفيظ )18

كل   وصفه تعاىل مبعىن احلفيظ، وهو رقيب وحفيظ لعباده ويعلم احواهلم يف يفواعلم ان الرقيب 

  18.164ق؛ ﴾َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإال َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ ﴿وقت واحيان لقوله تعاىل؛ 
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 ﴾88﴿ القشريي وحتبريه

وَُكْنُت ﴿ىل صفات اهللا تعاىل؛ إشارة مخسة مرات، منها إ ﴾الَرِقيب﴿قد كرر القرآن اللفظ 

املائدة؛ ﴾َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكل َشْيٍء َشِهيدٌ  الرِقيبَ َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فـََلما تـََوفـْيَتِين ُكْنَت أَْنَت 

. 52األحزاب؛ ﴾َرِقيًباوََكاَن اللُه َعَلى ُكل َشْيٍء ﴿ ، 1النساء؛ ﴾َرِقيًباِإن اللَه َكاَن َعَلْيُكْم ﴿، 117

َواْرَتِقُبوا ِإين َمَعُكْم ﴿، 18ق؛ ﴾َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإال َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌدس ﴿شارة اىل املآلئكة؛ إومنها 

  .93هود؛ ﴾َرِقيبٌ 

 المجيد )19

، واما اد لغة هو ﴾كما سبق الكالم  أي﴿واعلم ان ايد يف وصفه عز وجل مبعىن العظيم 

إحسانه. فاما احسانه اىل عباده فهو حيفظ قلوم ويصفى  يف عطائه مبعىن كثري الّشرف وقيل انه ايد يف

ن يسعد عبد أغناه اهللا فلذلك، اذ كان اهللا يريد أ أوقام ألن احملنة العظمى من اهللا هو حمبة القلوب.

فلذلك، وجب على كل من عرف اإلسم أن ميجده 165كال وما اشبه ذلك.اموال وكفاه بال اش دونب

 166ويكمل أخالقه باهللا وسائر املخلوقات.

 الباعث )20

هللا وان ا﴿واعلم ان الباعث هو اهللا ألنه قد بعث عباده بعد ممام أي حيييهم كما قال تعاىل؛ 

مث بعثنا من بعده رسال اىل ﴿. وقيل انه يبعث الرسل لقول تعاىل؛ 7احلج؛ ﴾يبعث من يف القبور
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 ﴾89﴿ القشريي وحتبريه

وصفه مبعىن انه يبعث خواطر القلوب اخلفية يف أسراره، واما من  . وقيل الباعث يف74يونس؛ ﴾قومهم

ان ينعت به اذ كان له يعطى احلياة بالعلوم فاإلنس167دواعه يبعثها إما إىل احلسنات وإما اىل السيئات.

  168واملعرفة.

  المتين )21

ِإن اللَه ُهَو الرزاُق ُذو اْلُقوِة ﴿، ومنه قوله؛ ملتني يف وصفه عز وجل مبعىن القويان ا

َوأُْمِلي َهلُْم ِإن َكْيِدي ﴿، 183األعراف؛ ﴾ي َمِتنيٌ َوأُْمِلي َهلُْم ِإن َكْيدِ ﴿، 58الذاريات؛ ﴾اْلَمِتينُ 

 حتبريه؛ على ما يشاء قدير. فقال القشري يف. فهو على كل شيء قدير و 45القلم؛ ﴾َمِتنيٌ 

  169... الحيتاج يف امضاء حكمه إىل جند ومدد، ومعني وعضد، بل اذا اراد إهالك عبد أهلكه بيده ...

يف الفكر لغلبة األعداء الظاهرية والباطنية ألجل العالقة احلسنة مع  لإلنسان ﴾املتني﴿فيكون 

 170األخرى. 

 المبدى و المعيد )22

هر باخللق ومنشؤه ابتداء، وقيل يف ي املظان املبدىء يف وصفه تعاىل مبعىن أنه مبدىء اخللق أ

ىء نه يبدىء اخللق مث يعيده. وقيل ان املعيد هو الذي خالق كل شيء بعد عدمهم، فهو يبدالقرآن أ
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 ﴾90﴿ القشريي وحتبريه

فلذلك، وجب ملن 171يوم القيامة. يدهم بعد موم بالبعث والنشور يفىل غري العدم ويعاخللق من العدم إ

 172ول بداية نفسه حىت ايته.عرف اإلسم أن جيرب التجريبات لفهم لفهم أ

  المحيى المميت )23

واعلم ان اهللا تعاىل هو حقيقة خالق حياة اخللق وموم، مث اعلم أن احملىي واملميت عبارتني اىل 

وة الدنياوية الشه برتك كالفرحة والرتحة. فبجالل اخلالق على سائر اخللق، يبدأ اإلنساناللفظني متضادين  

  حتبريه؛  يقول القشريي يف173منها. النفسزكي و 

...ومن عالمات من ماتت نفسه زوال آفاته، وسقوط شهواته، وقيامه حبقوق ربه وما فيه 
ق بالفتوة، رضاه، وتباعده عما فيه حظوظ نفسه ومناه، فيعيش مع احلق باملروءة، ومع اخللْ 

مطالبه ومآر به فيكون مع اهللا بالصدق،  ينازع اخللق يفأوامره، وبفتوته ال الفه يففبمروءته الخي
  174ومع اخلْلق حبسن اخلُلق....

  الحى القيوم )24
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 ﴾91﴿ القشريي وحتبريه

ليس له  ة على بقائه مبعىن دائم بقائه  أيفأما من صفات ذاته تعاىل حى، وهو صفة زائد

 فه تعاىل هو الذي يدبر األمر اليت جترى يفوص م مبالغة من قائم األمر فمعناه يفالفناء. واما القيو 

  175األكوان.

هلم أن يتوكلوا ىل غريه، واليليق إ أن يعتمدواوالميوت اليصلح هلم  وكل من يعلمون أنه حي

وهو الباقي بعد فناء   بقاء بال فناءىل غريه، ألن كل شيء من اخللق هالك وفناء واما اهللا تعاىلأمورهم إ

 177فلذلك، ينبغي ملن عرف اإلسم أن يتفرق القلب عما سوى اهللا.176.اخللق

 الواجد الماجد )25

وقيل الواجد مبعىن العامل  السعة والغىن، تعاىل مبعىن الَغىن ومن اجلدة أي وصفه ان الواجد يف

  39.178النور؛ ﴾اهللا عنده وجدو﴿لقوله تعاىل؛ 

ن الواجد هو الذي قد اصابه فمن عرف أنه عامل فينبغى له أن يلتجىء إليه. فقال املتصوفو 

فقيل الوجد  .الوجد وهو مبعىن كل ما جيده االنسان ويصيبه يف قلبه من أحواهلم من غري تطلب والتكلف

. وقال اجلنيد؛ ان الوجد 94يوسف؛  ﴾ِإين َألَِجُد رِيَح يُوُسفَ ﴿انه وجود نسيم احلبيب كما قوله تعاىل؛ 
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 ﴾92﴿ القشريي وحتبريه

فلذلك، البد ملن 179هو انقطاع األوصاف عن الشهود، وقيل ايضا انه نريان األنس تثريها رياح الُقْدس.

 180جلالله تعاىل باألخالق الكرمية. عرف اإلسم أن يظهر العظمة

  الواحد االحد )26

قل هو اهللا ﴿، و163البقرة؛ ﴾واهلكم اله واحد﴿تعاىل؛  هان الواحد االحد مبعىن الواحد لقول

القسم له واليستثىن  وصفه تعاىل عند اهل التحيقق انه تعاىل . فاما حقيقة الواحد يف1اإلخالص؛ ﴾احد

قول ابن فورك رمحه اهللا الواحد منه. فمثاال، اذ كنا نقول دار واحدة فله جماز ألن بعده وجود منرة آخر. وي

   181وصفه تعاىل بأنه القسم له لذاته والشبيه له والشريك له يف افعاله ألنه اليشرك به شيئا. يف

...يقال فالن وحد ووحد بفتح احلاء وسكوا ووحيد ﴿َوْحٌد، فأما اصل االحد يف اللغة 

  182﴾ايضا...

ىل اول العدد، فيقال الواحد مث اإلثنان مث الثالثة ... وهلم جرا. إفاما الواحد اسم الذي يشري 

وجل هو االثبات واما األحد فله اسم الذي يدل على نفى ما يذكر بعده، وقيل األحد يف وصفه عز 
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 ﴾93﴿ القشريي وحتبريه

. فلذلك، اليليق 1اإلخالص؛ ﴾قل هو اهللا أحد﴿على استحقاق ختصيصه بأنه احد، كما قال تعاىل؛ 

  183ن يتصف بالواحد.سان يسمى نفسه باألحد لكنه جيوز ألإلن

احلكم قيل ان التوحيد هو احلكم بأن اهللا وتعاىل واحد، والشريك له به شيئا ابدا . فيكون 

باألقوال والعلوم اوبإشارة االصبع. وقال الشبلى؛ ان التوحيد هو إفراد الِقَدم عن اَحلَدث. وقال ذو النون 

ينبغي ملن لذلك، ف 184ان قدرته تعاىل اىل سائر اخللق بال مزاج وال عالج ألنه الحيتاج اىل ساعد غريه.

 185.عرف اإلسم أن يكمل أخالقه باهللا

  الصمد )27

الذي الُيطَعم دائما،  أي الذي اليزول وجوده، وقيل انه الدائم أي ان معىن الصمد هو الباقي

وائج اخللق. وقيل انه حلوصفه تعاىل انه املركز واملقصد  ىل املساعدة. فاما الصمد يفإهو الذي الحيتاج 

   186إليه السؤدد ألنه دائم بقائه بال انتهاء. تهيي ينالسيد الذ

أن اليشرك به شيئا يف خلقه وال يف  بع اخللق والرزق واالستعانة ينبغي لهفمن عرف ان اهللا من

ن ج قبل أاستعانته. فهو الذي يصمد اليه حوائج اخللق، وهو الذي جييب احلوئ رزقه وال يف
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 ﴾94﴿ القشريي وحتبريه

لسائر املخلوقات لكن اإلنسان يصبح األسوة لغريه حبفظه إىل األخالق  ﴾الصمد﴿فيكون اهللا 187تسأل.

 188الكرمية.

  القادر المقتدر )28

القمر؛  ﴾عند مليك مقتدر﴿وصفه تعاىل مبعىن من له القدرة، كما قوله تعاىل؛  ان القادر يف

اما حقيقة قدرته هو الذي يقدر مبراده فالعبد اليوصف بالقدرة على اخللق واحلق اليوصف بالقدرة . ف55

نه عز وجل قادر أعلى الكسب ألن قدرة احلق تصلح للخلق وقدرة العبد تصلح للكسب. ومن عرف 

   189قوبته من ذنبه.ىل جزاء عإفعليه يرجى لطيف الرمحة والنعمة منه، وهو خيشى 

يقدر اخللق مبشيئته لكنه يغفر  يقول القشريي يف حتبريه بأن اهللا تعاىل كرمي يف وصفه، وهو الذي

سبحان اهللا ﴿ىل اهللا تعاىل، فاربعة يقولون؛إتسبيحه  ويعلم لكنه حيلم، كما يقول مَلك العرش الثمانية يف

فلذلك، البد ملن عرف اإلسم أن 190.﴾سبحان اهللا عدد حلمه بعد علمه﴿يقولون؛واربعة  ﴾عدد عفوه

يقيم الوظيفة اإلنسانية كعبد اهللا وخليفته، وأيضا يعطى اإلرشاد إىل الغري للحصول على األخالق 

 191احملمودة. 
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 ﴾95﴿ القشريي وحتبريه

  المقدم المؤخر )29

ل، ويأخر يقدم البعض على البعض من األحوا إىل ارادته وفعله تعاىل، وهو الذياما اشارة 

م يقّدم ويسابق حكم القوم، كرهوا أ وقتهم او رتبتهم. فقيل انه احوال البعض عن البعض يف

 193يف سفره لنيل ما يريد. متأخرا واليكون ريات يف اخل أن يستبقيكون اإلنسان لذلك، ف192رضوا.

  األول واآلخر والظاهر والباطن )30

، ووجوده بدون اإلبتداء والانتهاء وال خر يف وصفه تعاىل مبعىن قدمي أزيلواعلم ان األول واآل

األنعام؛ ﴾َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو احلَِْكيُم اْخلَِبريُ ﴿تعاىل؛  انقضاء. فاما الظاهر هو القاهر خللقه لقوله

ا َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحىت ِإَذا َجاَء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت تـََوفـْتُه ُرُسلُنَ ﴿، وقوله؛ 18

  194، واما الباطن مبعىن عليم خبلقه، وهو الذي يدبر احوال اخللق.61األنعام؛ ﴾َوُهْم َال يـَُفرطُونَ 

حتبريه أنه الذي يأول  إىل صفات افعاله؛ فقيل القشريي يفواعلم ان هذه األمساء إشارة 

برعايته وظاهر بكفايته  بإحسانه ويؤخر بغفرانه ويظهر بنعمته ويبطن برمحته، وقيل انه أول  دايته وآخر

فلذلك، البد ملن 195وباطن بعنايته، وقيل انه أول بإسعاده وآخر بإمداده وظاهر بإجماده وباطن بإرشاده.
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 ﴾96﴿ القشريي وحتبريه

عرف األمساء أن يكون مقدما يف العبادة والنهي عن السيئات. وأيضا، أن يظهر القوة اإلهلية اليت احتملها 

 196القدوس وصور من صورة اجلمال وجاللته. ألن اإلنسان قد خلق من روح اهللايف الباطنية، فهذا 

  التواب )31

واستغفره انه  ﴿واعلم ان التوبة رجوع مشتق من تاب، وتاب وأناب وآب. ومنه قوله تعاىل؛ 

يعود عليه، وقيل معناه  طفه يتوب عبده أيصفه سبحانه أن بلو  . واما معناه يف3النصر؛ ﴾ان تواباك

 198يتوب املذنب إىل اهللا تعاىل. ﴾التواب﴿بـفقيل 197يقبل التوبة.

  مالك الملك ذو الجالل واالكرام )32

، هعلو  ته ورفعته وصفاتستحقاق عز من وصفه تعاىل ال –كما سبق الكالم–واعلم ان اجلالل 

نا أن نتذلل جالل البد لواما جالله تعاىل بدون أنصار والأعوان و الاسباب. فلذلك، اذ كنا علمنا بأنه 

وهو الذي يعطى النعم وصفه تعاىل قريب مبعىن اإلنعام لكنه أخص منه،  ونتواضع إليه. فاما اإلكرام يف

  199الذي ينعم عليه. ىل من اليعطى اإلكرام، واليعطى اإلكرم إال منإ
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 ﴾97﴿ القشريي وحتبريه

يكون اإلنسان شاهد امللك اإلهلي الذي يرجع إليه اجلالل واإلكرام، ويكتشف اجلالل  فلذلك،

حىت وجد السالك جالل اإلميان ومكارم األخالق يف وحدانيته  ﴾ذو اجلالل واإلكرام﴿واإلكرام اإلهلية بـ

 200تعاىل.

  المقسط الجامع )33

ا ىل افعاله كلهالعادل، فيقول العادل انه اشارة إوصفه تعاىل مبعىن هو  واعلم ان املقسط يف

يوم القيامة ألجل الثواب  ي حيشر اخللق وينشرهم بعد مومالذهو  حسنة. فاما اجلامع هو احلاشر أي

نفيسه يطلب لذلك، البد للسالك أن ف201ديره.أو العقاب. فاهللا جامع قلوب األولياء لشهود تق

 202إلصالح األمة، وجيمع اإلعرتاض بالعلوم واملعرفة الكاملة واألخالق املطلوبة. 

  يالمغن الغني )34

 باده ويكفيهم، واهللا يعطيهم الغينىل عإ غينواعلم ان املغىن يف وصفه تعاىل هو الذي يعطى ال

وهو  جمازي بعض. فمنهم من يعطيه بِغينبعضهم ب اليساوي بقدر حوائجهم، ألن احلوائج بني العبد

وهم  حقيقي وهو بتصفية األحوال لعوام. ومنهم من يغنيه بغينبالتنمية وزيادة األموال وهم ا
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 ﴾98﴿ القشريي وحتبريه

العبد أن مينع اآلثار السيئة  يصبحفيكون العبد يعبد املعبود باألموال ظاهرا وباطنا، حىت 203اخلواص.

 204واملفسدة مع األخرى.

 الضار النافع )35

 والشر وقدرته قد اصاب اهللا العبد الضر والنفع واخلري إىل التوحيد، ألن مبشيئة اهللاما اشارة 

ليه حىت يكون حيام هدوء إ أن يتوكلواانه الضار النافع  ونعلمي للذينوالقضاء والقدرة. لذلك، وجب 

 ميكن فيه أنو  فيه الصعوبة والسهولة، منذ صغريه إىل كبريه بأن يشعر السالكلذلك، ف205وسكون وراحة.

 206إىل العامل. عفااملن يعطى

 البديع )36

البديع معناه املبدع، وهو كل من فعل فعال، فاهللا تعاىل يبدع األشياء من اخللق بدون مثال 

البدعة ألنه مل ُيسِبق قبَله. فلذلك، كل من علم  سابق أي هو الذي يبديهم ومبديهم. فقد مسيوتعلم 
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 ﴾99﴿ القشريي وحتبريه

تلف السالك نفسه فباستطاعته خي207.النبوية النفس عن البدعة وامتثال السنة ه اجتنابأنه البديع البد ل

 208.بآخر

  الوارث الباقي )37

. بحانه وتعاىلوصفه تعاىل هو من له البقاء، وهو من صفات ذاته س واعلم ان حقيقة البقاء يف

بصفات ذات احلق. يقول القشريي  ن يتصفك، اليليق للخلق أبعد فناء اخللق. فلذل فاما الوارث الباقي

ن يكون عاملا بعلم احلق وال قادرا بقدرته والمسيعا بصريا بسمعه وبصره، يف حتبريه بأن املخلوق الجيوز أ

الذات احلادثة، كما الجيوز قيام الصفة والحيا حبياته، والباقيا ببقائه ألن الصفة القدمية الجيوز قيامها ب

لذلك، ينبغي للذين يعرفون األمساء أن ف 209احلادثة بالذات القدمية، ألن ذاته املقدسة التكون للعبد.

 210جع األمور.بأن آخر املعاد هو اهللا ألنه منبع األشياء، وإليه تر  ونيعرف ، ألملشهوة الدنياويةوا ايرتك
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