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  الباب الرابع

 تحليل البيانات

تبني الباحثة اساس البحث سابقا، فهو القشريي وتفكريه عن األمساء يف هذا البحث س

والصفات اإلهلية يف تشكيل الشخصية املثالية. وكان التحبري للقشريي له أثر كبري بتشكيل الشخصية 

املثالية. فلذلك، البد للباحثة أن حتللتها من ناحية آثارها يف تشكيل الشخصية املثالية، ألن التخلق 

هللا هي الطريقة للحصول على الشخصية املثالية، وأيضا ليحفظ األمانة اإلهلية اليت قد أعطاها بأخالق ا

  إليه كخليفته يف األرض.

  عالقة األسماء والصفات اإللهية بتشكيل الشخصية المثالية  ) أ

 قد حبثت الباحثة األمساء والصفات اإلهلية عند القشريي سابقا، فنّبه القشريي يف التحبري بأن

السالكني البد هلم أن ميلكوا األخالق مثل أخالق اهللا أى التخلق بأمسائه تعاىل. فاما األمساء والصفات 

لها عالقة متالمحة بتشكيل الشخصّية املثالّية، ألن الشخصية املثالية هي للذين يستطيعون أن فاإلهلية 

ه عز وجل اليت تشتمل فيها القوة يظهروا األمساء والصفات اإلهلية. فاما الشخصية املثالية مثل صورت

اإلهلية. فلذلك، البد له أن جتمع القّوة اإلهلية من األمساء والصفات اإلهلية يف نفسه، ألا موجودة مثل 

مظهر اإلهلي النهائي. فلذلك، تكون األمساء والصفات اإلهلية فيها عالقة متالمحة بتشكيل الشخصية 

  املثالية.



  ﴾101﴿حتليل البيانات 

ون بأن الشخصية املثالية هي مثل وجود صورته تعاىل الذي قد جتّلى قد بني الفالسفة واملتصوف

فاما جتّلي اهللا تعاىل يف اإلنسان فبواسطة أمسائه احلسىن وصفاته العلى. 1يف اإلنسان حبقيقة حمّمديّة.

  ء جالله.وأمساؤه تعاىل إشارة إىل صفاته العلى. فلذلك، تكون الصفات إشارة إىل عظمة ذاته وكربيا

قد التحمت األمساء والصفات اإلهلية بالتنزيه والتشبيه. فاما األمساء، مهما كانت التدخل إىل 

الطبقات اإلهلية لكنها التفّرق منها، ألا عالقة متالمحة. فاما األمساء موجودة بالصفات، فالصفات 

األمساء والصفات اإلهلية إشارة إىل  أوىل من األمساء. فلذلك، كان اسم املرء اشارة إىل صفاته. واما احتاد

  هوية ذاته. فلذلك، كانت األمساء اإلهلية من اهلوية الذاتية اإلهلية اليت ال تفرق منها ابدا ابدا.

يـَْوَم َجيَْمُع اللُه ﴿املثال، ان اهللا له اسم العليم فسمى به ألنه يتصف بصفة العامل كقوله تعاىل؛ 

مُ  ِجْبُتْم َقاُلوا َال ِعْلَم َلَنا ِإنَك أَْنتَ الرُسَل فـَيَـُقوُل َماَذا أُ  هُ ﴿، وقوله؛109املائدة؛ ﴾اْلغُُيوبِ  َعالَوِإْذ قَاَل الل

ُذوِين َوأُمَي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اللِه َقاَل ُسْبَحاَنَك مَ  ِاِس اختا َيُكوُن ِيل َأْن يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَْنَت قـُْلَت لِلن

ِإنَك أَْنَت ُقوَل َما َلْيَس ِيل ِحبَق ِإْن ُكْنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه تـَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسي َوَال َأْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك أَ 

ُم  ا﴿، وقوله؛116املائدة؛ ﴾اْلُغُيوبِ َعال ُهْم َوَجنَْواُهْم َوَأنَه يـَْعَلُم ِسرالل َه َأملَْ يـَْعَلُموا َأنمُ لل َعال 

مُ ُقْل ِإن َريب يـَْقِذُف ِباحلَْق ﴿، وقوله؛78التوبة؛ ﴾اْلغُُيوبِ  48سباء؛ ﴾اْلغُُيوبِ  َعال.  

                                                           

ان احلقيقة احملمدية هي النور احملمدية اليت ا خلقه اهللا سائر املخلوقات، وا جعلها اهللا حملل التجلي   1
 ,Yunasril Aliقل األول أو القلم األعلى. أنظر إىل؛اإلهلي وهي أول ما خلقها اهللا قبل األشياء. فسميها ابن عريب بالع

Manusia Citra Ilahi, Paramadina, Jakarta, 1997,  56ص؛ . 
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 أخالق توضيح يف الفعل وصفة الذات وصفة الذات اسمقد ميز القشريي يف التحبري 

خرى. كمثل؛ القابض فيجمع القشريى فيه األمساء اإلهلية، حىت تكون األمساء تأكدت مع األ. اهللا

الباسط. فاما القابض هو الصفة األوىل واما الباسط هو الصفة الثانية، وبينهما تأكدا لتأكيد املعىن. 

  فحقيقتها هي عبارة عن غلبة اخلوف والرجاء على القلب عن قبضه تعاىل وبسطه.

 –عماهلامن ناحية جواز است–بالنسبة لتشكيل الشخصية املثالية كانت األمساء اإلهلية 

، ﴾مللكا﴿انقسمت الباحثة إىل قسمني. واحدها، األمساء اليت يليق اإلنسان أن يتصف ا. فهي 

، ﴾الوهاب﴿، ﴾املصور﴿، ﴾البارئ﴿، ﴾اخلالق﴿، ﴾العزيز﴿، ﴾املهيمن﴿، ﴾املؤمن﴿، ﴾السالم﴿

، ﴾الكرمي﴿، ﴾احلفيظ﴿، ﴾احلليم﴿، ﴾اخلبري﴿، ﴾اللطيف﴿، ﴾العليم﴿، ﴾الفتاح﴿، ﴾الرزاق﴿

، ﴾الوىل﴿، ﴾القوى﴿، ﴾الوكيل﴿، ﴾احلق﴿، ﴾الشهيد﴿، ﴾احلكيم﴿، ﴾الواسع﴿، ﴾ايب﴿

، ﴾النور﴿، ﴾املانع﴿، ﴾الرءوف﴿، ﴾العفو﴿، ﴾املنتقم﴿، ﴾الرب﴿، ﴾احملصى ﴿، ﴾احلميد﴿

. فلذلك، جيوز اإلنسان أن يسمى نفسه باإلسم والصفة لكنه ﴾الصبور﴿، ﴾الرشيد﴿، ﴾اهلادى﴿

  بشرائط خمصوصة.

، ﴾املتكرب﴿، ﴾القدوس﴿، ﴾اهللا﴿ا، األمساء اليت اليليق اإلنسان أن يتصف ا. فهيوثانيه

، ﴾املعز املذل﴿، ﴾اخلافض الرافع﴿، ﴾القابض الباسط﴿، ﴾القهار﴿، ﴾الغفار﴿، ﴾اجلبار﴿

املقيت ﴿، ﴾على الكبري﴿، ﴾الغفور والشكور﴿، ﴾العظيم﴿، ﴾احلكم العدل﴿، ﴾السميع البصري﴿

، ﴾الباعث﴿، ﴾ايد﴿، ﴾الرقيب احلفيظ﴿، ﴾اجلليل اجلميل﴿، ﴾الكاىفاحلسيب ﴿، ﴾واملقتدر
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الواحد ﴿، ﴾الواجد املاجد﴿،  ﴾احلي القيوم﴿، ﴾احملىي املميت﴿، ﴾املبدى واملعيد﴿، ﴾املتني﴿

، ﴾األول واآلخر والظاهر والباطن﴿، ﴾املقدم املؤخر﴿، ﴾القادر املقتدر﴿، ﴾الصمد﴿، ﴾االحد

الضار ﴿، ﴾الغىن املغىن﴿، ﴾املقسط اجلامع﴿، ﴾و اجلالل واالكراممالك امللك ذ﴿، ﴾التواب﴿

فلذلك، الجيوز لإلنسان أن يتخلق ذه األمساء ألنه حمل . ﴾الباقى الوارث﴿، ﴾البديع﴿، ﴾النافع

يتصف بالصفة اليت اليليق له فهو مذموم ألنه حمل النقص واما يف وصفه تعاىل النقص والذم، وللذي 

لكمال. فال جيوز لإلنسان أن يتصف بالصفات اإلهلية اليت تشري إىل ذاته. فاملخلوق حممود ألنه منبع ا

الجتوز أن تكون عاملا بعلم احلق وال قادرا بقدرته والمسيعا بسمعه والبصريا ببصره والحيا حبياته والباقيا 

ادثة بالذات القدمية ببقائه ألن الصفة القدمية الجيوز قيامها بالذات احلادثة كما الجيوز قيام الصفة احل

فلذلك، كانت حقيقة األمساء هللا مطلقا واما لغريه مبعىن جمازي  ألن ذاته املقدسة التكون للعبد.

  والحقيقي ألن احلقيقة إشارة إىل عظمة ذاته.

وهو اسم الذي يشري  2قد مسيت األمساء اإلهلية اليت يليق اإلنسان أن يتصف ا باسم املقيد،

إىل جواز استعماهلا لإلنسان لكن بشرائط خمصوصة وفيها حد. فلذلك، جيوز لإلنسان أن يتخّلق 

إلنسان أن يتصف ا ويتصف ا لكنه ىف حال خمصوص...وهلم جرا. فاما األمساء اإلهلية اليت اليليق ا

                                                           

 علم أصول الفقه. قيد من قيودها. أنظر إىل؛ خالف، عبد الوهاب.ان املقيد هو ما دّل على املاهية ب  2
مبادى أّولّية ىف  . انظر اىل؛ حكيم، عبد احلميد.191، 178م. ص؛  2004ه/  1425اإلندونيسيا؛ احلرمني. 

-Mujaddidul Islam. Jalaluddin Al .10، 6جاكرتا؛ مكتبة سعدية فرتا. ص؛ أصول الفقه والقواعد الفقهّية. 

Akbar, Keajaiban Kitab Suci Al-Qur’an, Delta Prima Press, 2010,  110-109، 117ص؛. 
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وهي األمساء اخلاصة هللا. فلذلك، ال أحد يسمى ا ألن هذه األمساء إشارة إىل عظمة  3مسيت باملطلق

  الله عّز وجّل.ومجال كمال ج

فاما عالقة التخلق بأخالق اهللا بتشكيل الشخصية املثالية فهي التخلق بأمسائه تعاىل وليست 

فإذا كان اإلنسان اتصف باألمساء اإلهلية التخلق بصفاته، ألن الصفات اإلهلية إشارة إىل ماهية ذاته. 

كن بشرائط خمصوصة أو مع وجود فهي يف معىن جمازي والحقيقي. فهذا مبعىن أنه جيوز أن يستعملها ل

 الداللة إلباحته وتقييده. 

ان الغرض األساسي من حبث األمساء والصفات اإلهلية هي التخلق بأخالق اهللا كطريقة لنيل 

الشخصية املثالية. فاما الطريقة للحصول على الشخصية املثالية التتفاوت من الّتجّلي اإلهلي ألن 

 هللا نفسه يف اإلنسان كما قد وقع ملوسى يف جبل الطور لقوله تعاىل؛بالتجلي اإلهلي ميكن أن يظهر ا

ا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلَمُه َربُه قَاَل َرب أَِرِين أَْنُظْر ِإلَْيَك َقاَل َلْن تـََراِين َوَلِكِن انْ ﴿ ظُْر ِإَىل َوَلم

َربُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكا َوَخر ُموَسى َصِعًقا فـََلما أََفاَق  َتَجلىفـََلما  اْجلََبِل َفِإِن اْستَـَقر َمَكانَُه َفَسْوَف تـََراِين 

 .143األعراف؛ ﴾َقاَل ُسْبَحاَنَك تـُْبُت ِإلَْيَك َوأَنَا أَوُل اْلُمْؤِمِننيَ 

ألن  إن اهللا يريد أن أعرف خلقه ويبصر صورته حىت يتجلى اهللا إىل العامل لتحقق ما يريد، فهذا

العامل حمل جملي اهللا ىف إظهار األمساء والصفات اإلهلية. فاما العامل قد تضمن بعض األمساء والصفات 
                                                           

3
ان املطلق هو ما دل على املاهية بدون قيد من قيودها...وقيل بأنه لفظ وضع للداللة على فرد واحد.   
 .191، 178ص؛ صدر.، نفس املأنظر إىل؛ 
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اإلهلية وليس مجيعها، حىت يف ظهور األمساء والصفات اإلهلية اليكون كامال. فلذلك، خلق اهللا آدم حنو 

ن اهللا قد جعل آدم على صورته اليت ألنه يستطيع أن يظهرها كامال، فهذا أل حمل املظهر للصفات اإلهلية

  4تشتمل على الصفة اجلمالية واجلاللية حنو نسخته عز وجل.

قد جعل اهللا اإلنسان الكامل مثل إصطناع كون الكبري ائيا وحقيقيا ألنه قد صور صورته 

تجلي اإلهلي إىل العامل واملقامات تعاىل. فلذلك، استنبطت الباحثة بأن اإلنسان الكامل سيظهر مع ال

 5الروحانية حىت انتهت حبصول الوعى األعلى.

إن التجلى اإلهلى ميكن باألفعال أو باألمساء أو بالصفات أو بالذات. فاما اإلنسان الكامل 

   صور صورة اهللا عّز وجل امسا ووصفا. فلذلك، ينبغى له أن يتخلق ا. 

د جعل اإلنسان مرآة ألمسائه وصفاته. فلذلك، كان اإلنسان يصبح نسخته أى ليس ان اهللا ق

 حمل فهو اإلنسان  كان ذلك، بالعكس ومجيلة، حسنة صفة وله الصمد حملمبعىن الكل، فهذا ألن اهللا 

 اال نفسه يقوم ال اإلنسان لكن األفعال، يف اهللا بأفعال افعاله جيمع أن لإلنسان ميكن فقيل،. النقص

  . اهللا مبشيئة

 أن لإلنسان ينبغى فلذلك،. املخلوقات لسائر احملمودة األخالق منبع نفسه اهللا جعل قد  

 إمتام ألجل ألمته احلسنة األسوة حنو وسلم عليه اهللا صلى حممد أرسل قد اهللا ألن اخلريات، ىف يستبق
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، ﴾ألمتم مكارم األخالقامنا بعثت ﴿ قوله؛ ىف وسلم عليه اهللا صلى نبهه كما األخالق، مكارم إىل

ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللَه َواْليـَْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللَه   ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللِه ﴿وقال تعاىل؛ 

 .21األحزاب؛ ﴾َكِثريًا

  مقام القشيري فى وضح التخلق بأخالق اهللا  ) ب

جد منذ قرن السابع اهلجرى/الثالث عشر امليالدي يف إن البحث يف اإلنسان الكامل قد و 

تفكري ابن عريب، مث اجليلي. فيقول ابن عرىب بأن اإلنسان الكامل هو الذي يظهر األمساء والصفات 

اء فلذلك، ينبغى للذين يريدون أن يصبحوا كامال ملك األمس6اإلهلية كماال وائيا حنو حمل جمليه تعاىل.

تلف. فاما والصفات اإلهليه ويظهرها حنو حمل جملى اهللا تعاىل. كابن عرىب، كان اجليلى يتفق به لكنه خي

  7بيان انسان كامل ألنه يريد أن يساوى باملعاملة الدينية اإلسالمية. اجليلي خيتلف بابن عريب يف

هليه كمظهر اإلهلى. فلذلك، رمز القشريي يف ان اإلنسان الكامل هو الذي يصّور الصورة اإل

التحبري األمساء اإلهلية للحصول على تشكيل الشخصية املثالية. فهذا ألن الشخصية املثالية هي حمل 

التجلي اإلهلي. فلذلك، كان القشريي أول من الذي قد حبث األمساء والصفات اإلهلية للحصول على 

ينية. حىت أوجبه القشريي على كل من عرف األمساء اإلهلية أن الشخصية املثالية بدون نقص مفهوم الد

 ا. يتخلق مبا علم ويزين النفس
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