شرح اسم اهلل األول واآلخر والظاهر والباطن
في ضوء حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه
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المقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ,ونستغفره ونتوب إليه ,ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا  ,من يهده اهلل فال مضل له  ,ومن يضلل فال هادي له ,وأشهد أن ال
إله إال اهلل وأشهد أن محم ًدا عبده ورسوله  .صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم
كثيرا.
تسليماً ً
أما بعد:
ولما كان شرف العلم من شرف المعلوم  ,كان العلم بأسماء اهلل وصفاته أشرف
المعارف والعلوم  ,فهو اهلل ال ي ال إله إال هو رب السماوات واألرض ورب العرش
العظيم  ,والعلم به سعادة في الدارين ,والجهل به أصل للشقاوة ,يقول ابن القيم ":
ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم و معبودهم جل جالله فوق مراتب ه ه
الحاجات كلها فإنه ال سعادة لهم وال فالح وال صالح وال نعيم إال بأن يعرفوه ويعبدوه
ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة
قلوبهم فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حاال من األنعام بكثير وكانت األنعام أطيب عيشا
منهم في العاجل وأسلم عاقبة في اآلجل"

( )

والعلم باألسماء والصفات على قسمين :

( )الصواعق املرسلة ( )633 /
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األول  :ما يتعلق بها وإثباتها  ,وقواعد األئمة في ذلك  ,والرد على المخالفين من أهل
التأويل والتحريف والتعطيل  ,والتشبيه والتكييف والتفويض .
الثاني :ما يتعلق بأثر اإليمان بأسماء اهلل وصفاته على منهاج السلف الصالح في حياة
المؤمن خاصة  ,وأمة اإلسالم عامة .
ومما الشك فيه أن العلم بأثر اإليمان بأسماء اهلل وصفاته في الحياة أمر بالغ األهمية ,
ومن ذلك:
أن له أثر عميق في حياة المؤمن  ,فهو الثمرة الحقيقية لإليمان بأسماء اهلل وصفاته ,
وهو طريق لمحبة اهلل وخوفه ورجائه ,وزيادة اإليمان واليقين وتحقيق التوحيد  ,والت وق
آثارا طيبة في الموقف من
لطعم العبودية ,كما أن التعبد والتفقه بأسمائه وصفاته ينتج ً

المصائب والشدائد  ,كما يزرع في القلب األدب والحياء من اهلل تعالي  ,وينتج أيضا
سالمة القلوب وسالمة األخالق.
ومما يؤكد أهميته أنه مع ما ذكر من أثره في النفوس المؤمنة إال أنه ال تزال الكتابة فيه
ليست على المستوى المطلوب  ,ويظهر ذلك في دراسة ه ا العلم إذ يركز على
الجوانب ال هنية المجردة وتصحيح التصور , ,وه ا حق ومطلوب لكنه ليس هو

المقصود فحسب  ,بل البد أن يضم لتلك الدراسة ما يظهر من ثمار وآثار على
النفوس ( ).
ومشاركة في ذلك كان ه ا البحث المتواضع المسمى" شرح اسم اهلل األول واآلخر
والظاهر والباطن في ضوء حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه " ,دراسة للحديث ,وشرح

( ) يراجع :وهلل األمساء احلسىن ص. 1- 1
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له ه األسماء المباركة ,وبيان لآلثار المسلكية لإليمان بها والتأمل أكثر فأكثر في
معانيها.
واهلل ولي التوفيق..
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منهج البحث:
 .اعتمدت في الغالب على أمهات المصادر والمراجع األصلية في التحرير
والتوثيق والتخريج والجمع .
 .2عزوت اآليات مع ذكر رقمها .
 .3التزمت تخريج األحاديث النبوية  ,فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما
اكتفيت بالعزو لهما لتلقي األمة لهما بالقبول  ,وإن تكرر الحديث في صحيح
البخاري اخترت أقرب األلفاظ الدالة على المسألة  ,وأحلت على اسم الكتاب
 ,والباب ,ورقم الحديث والجزء والصفحة  ,وغالباً ما أوردها في الحاشية  ,إال
إن ترجحت مصلحة ل كرها في األصل .
 .4وإن كان الحديث في غير الصحيحين اجتهدت في عزوه لمصادر السنة
المختلفة مبينة رقم الحديث والجزء والصفحة  ,ثم درست إسناده  ,ونقلت
أقوال األئمة المتقدمين في الحكم عليه إن وجد ,وإن كان في إسناده ضعف
وله متابعات وشواهد يرتقي بها أشرت إليها  ,والتزمت الحكم على إسناد كل
حديث أورده.
 .5جعلت الخاتمة متضمنة أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث.
 .6ألحقت بالبحث فهرس المصادر والمراجع.
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خطة البحث:
المبحث األول  :تخريج الحديث .
المبحث الثاني  :شرح اسم اهلل األول واآلخر والظاهر والباطن  :وفيه أربعة مطالب .
المطلب األول :شرح اسم اهلل "األول".
المطلب الثاني :شرح اسم اهلل " اآلخر" .
المطلب الثالث :شرح اسم اهلل "الظاهر".
المطلب الرابع :شرح اسم اهلل "الباطن" .
المبحث الثالث :اآلثار المسلكية لإليمان باسم اهلل األول واآلخر.
المبحث الرابع :اآلثار المسلكية لإليمان باسم اهلل الظاهر والباطن.
المبحث الخامس :اآلثار المسلكية لإليمان بأسماء اهلل " األول ,واآلخر ,والظاهر,
والباطن" مقترنة.
الخاتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
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المبحث األول  :تخريج الحديث :
ورد في السنة المطهرة النص على اسم اهلل األول ,واآلخر ,والظاهر ,والباطن ,فقال
اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب ال كر والدعاء والتوبة  ,باب ما يقول عند النوم
وأخ المضجع رقم :)2804 /4(21 3
حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا
أن ينام أن يضطجع على شقه األيمن ,ثم يقول « :اللهم رب السموات ورب األرض
ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ,فالق الحب والنوى ,ومنزل التوراة واإلنجيل
والفرقان ,أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخ بناصيته ,اللهم أنت األول فليس قبلك
شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن
فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر » وكان يروي ذلك عن أبي هريرة
رضي اهلل عنه ,عن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم .-
تخريج الحديث:
وأخرجه أبو داود ( 585 )392 /1بنحوه ,والترم ي ( 3488 )412 /5بنحوه
أيضا  ,والنسائي في السنن الكبرى ( , 8626 ) 91 /6والنسائي أيضا في عمل
ً
اليوم والليلة (ص 198 )463 :بلفظه ,وابن ماجه ( 3013 )39 /5بنحوه  ,وأحمد
( 0968 )528 / 4بنحوه  ,وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص)463 :
 198بلفظه  ,وابن خزيمة  261-266/بنحوه  ,ابن حبان ()340 / 2
 5531بلفظه  ,والبيهقي في األسماء والصفات (  403 )551 /بنحوه ,من طرق
عن سهيل بن أبي صالح به .
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وأخرجه البخاري في "األدب المفرد" ( , ) 2 2وأبو داود (, 585 )392 /1
والنسائي في "الكبرى" ( , 1660 )395 /4وابن خزيمة , 260-261/
والبيهقي في "األسماء والصفات" (  , 2 )30 /من طرق عن وهيب بن خالد ,به
نحوه .
 وليس في روايتي أبي داود و البيهقي في موضعه األول" :اقض عني الدينوأغنني من الفقر".
 ولم ترد عبارة ":ورب العرش العظيم" في جميع ه ه الروايات التي من طريقوهيب بن خالد.
وأخرج مسلم ( ,1866 )19 /0والترم ي( ,340 )5 0 /5وابن ماجه(/2
 , 303 ) 259والبيهقي في األسماء والصفات (  , 53 )90 /وابن خزيمة ( /
 , )265والدعاء للطبراني (ص , 843 )3 1 :والخطيب في "تاريخ بغداد"
 90/6من طرق عن األعمش ,عن أبي صالح ,به نحوه .
 لم ترد عبارة ":ورب األرض" في جميع ه ه الروايات التي من طريق األعمش عدا رواية مسلم. - وعندهم جميعا في أوله :جاءت فاطمة إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم تسألهخادما...

وفي الباب أيضا عن عائشة عند النسائي في "عمل اليوم والليلة"(ص)109( )463 :
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" ........قالت :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من آخر ما يقول حين ينام وهو
واضع يده على خده األيمن وهو يرى أنه ميت في ليلته تلك ..
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المبحث الثاني  :شرح اسم اهلل األول واآلخر والظاهر والباطن  :وفيه أربعة مطالب .
المطلب األول :شرح اسم اهلل "األول":
أوالً :المعنى اللغوي :
المعنى اللغوي( :أول) الهمزة والواو والالم أصالن يدالن على ابتداء األمر وانتهاؤه,
أما األول على الحقيقة فهو :مبتدأُ الشيء ,وجائز أن يكون المبتدأ له آخر ,وجائز أال
يكون له آخر؛ فالواحد أول العدد ,والعدد غير متناه ,ونعيم الجنة له أول ,وهو غير
منقطع ( ) .
قال الراغب في المفردات " :األول :ال ي يترتب عليه غيره ومستعمل على أوجه:
أحدها :المتقدم بالزمان كقولك :عبد الملك أوالً ثم منصور.
الثاني :المتقدم بالرياسة في الشيء ,وكونه غيره محت يًا به نحو :األمير أوالً ثم الوزير.
الثالث :المتقدم بالوضع والنسبة ,كقولك للخارج من العراق :القادسية أوالً ثم فيد,
وتقول للخارج من مكة :فيد أوالً ثم القادسية.
الرابع :المتقدم بالنظام الصناعي ,نحو أن يقال :األساس أوالً ثم البناء"

( )2

ثانيا :المعنى في حق اهلل :
ً
أحسن التفسيرات ما ذكره أعلم البشر باهلل تعالى؛ نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم
في قوله( :أنت األول فليس قبلك شيء)(.)3

( )انظر :هتذيب اللغة لألزهري ( ،)712 / 5معجم مقاييس اللغة البن فارس ( .) 51 /
( )7املفردات ص .67 - 6
( )6رواه مسلم يف الذكر والدعاء والتوبة  ،باب ما يقول مث النوم وأخذ املضجع )72 6( 7114/4
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قال ابن جرير  -رحمه اهلل تعالى  -في تفسيره " :هو (األول)  :قبل كل شيء بغير
حد"( ) .
وقال الخطابي رحمه اهلل تعالى( " :األول) هو السابق لألشياء كلها ,الكائن ال ي لم
موجودا ,وال شيء قبله وال معه"(.)2
يزل قبل وجود الخلق ,فاستحق األولية ,إذ كان
ً
ويقول الشيخ السعدي رحمه اهلل تعالى( " :األول) :يدل على أن كل ما سواه حادث
كائن بعد أن لم يكن ,ويجب على العبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو
دنيوية إذ السبب والمسبب منه تعالى"(.)3
ومن المعاني أيضا  :أن األولية في األشياء مرجعيتها إلى اهلل خلقا وإيجادا وعطاء
ِِ
وإمدادا  ,قال تعالى  {:كما ب َدأْنَا أَو َل َخ ٍ ِ
ين }
َ
لق نُعي ُدهُ َو ْعداً علينَا إِنا ُكنا فَاعل َ
يها ال ِ ي أَنْ َشأ ََها أَو َل َمرةٍ َو ُه َو بِ ُك ِّل َخ ٍ
لق
[األنبياء ,] 84 :وقال سبحانه{ :قُل يُ ْحيِ َ
ِ
يم } [يس ,]19:وعند أبي داود وصححه األلباني من حديث عبادة رضي اهلل عنه
َعل ٌ
ال لَهُ :
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :إِن أَو َل َما َخلَ َق اهلل ال َقلَ َم  ,فَـ َق َ
( )4
ٍ
ِ
اعةُ )
ب ؟ قَ َ
ب قَ َ
ب َوَما َذا أ ْ
ال َ :ر ِّ
وم الس َ
ب َم َقادي َر ُك ِّل َش ْيء َحتى تَـ ُق َ
ال  :ا ْكتُ ْ
ا ْكتُ ْ
َكتُ ُ
(. )5
*وقد جرى على ألسنة كثير من المتكلمين وبعض أهل السنة -أحيانًا -تسمية اهلل
تعالى بـ" القديم"  ,والقديم ليس من أسماء اهلل الحسنى ,والتزام تسميته باألول يؤدي
(

) يف تفسريه جامع البيان(.) 74 /72

()7شأن الدعاء ،ص. 11-12
()6شرح األمساء احلسىن ص . 31
()4أبو داود يف السنة  ،باب يف القدر  ، )4211( 775/4وانظر صحيح اجلامع (.)71 1
()5أمساء اهلل احلسىن ،د.حممود الرضواين ( . ) 17 / 6
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معنى القديم وزيادة  ,وهو الموافق للكتاب والسنة واللغة؛ فالقديم يدل على كل متقدم
على غيره في الزمان  ,وأما األول فإنه يدل على التقدم المطلق على كل شيء ( ) .

( ) وهلل األمساء احلسىن. 31

12

المطلب الثاني :شرح اسم اهلل " اآلخر" .
أوالً :المعنى اللغوي :
(أخر) الهمزة والخاء والراءُ أصل واح ٌد إليه ترجع فروعُه ,وهو خالف ُّ
التقدم( ),
فاآلخر ِ
واآلخ َرةُ :نقيض المتقدم والمتقدمة(.)2
ُ
قال الراغب "( ِ
وآخ ُر) يقابل به (الواحد)" (.)3
اآلخر) يقابل به (األول)َ ( ,
ثانيا :المعنى في حق اهلل تعالى:
أحسن التفسيرات للمعنى وأكملها ما فسره أعرف البشر باهلل  -عز وجل  -وذلك
في قوله( :وأنت اآلخر فليس بعدك شيء) .
قال ابن جرير ( " :اآلخر) بعد كل شيء بغير نهاية"

( )4

وقال الخطابي( " :اآلخر) هو الباقي بعد فناء الخلق ,وليس معنى (اآلخر) ما له
انتهاء ,كما ليس معنى (األول) ما له ابتداء"

( )5

ويقول ابن القيم رحمه اهلل تعالى" :سبق كل شيء بأوليته ,وبقي بعد كل شيء بآخريته"
(.)6

( )معجم مقاييس اللغة البن فارس ( )21 /
()7هتذيب اللغة ()71 / 6
() 6املفردات ،ص . 6
()4جامع البيان (.)7 5/72
()5شأن الدعاء ،ص .14
()3مدارج السالكني ( . ) 6 /6
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ومن معاني اسم اهلل اآلخر " :أنه ال ي تنتهي إليه أمور الخالئق كلها كما ورد عند
البخاري من حديث البراء رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :الل ُهم

ك  ,الَ
ك َوفَـو ْ
ك َرْهبَ ًة َوَرغْبَ ًة إِلَْي َ
ْت ظَ ْه ِري إِلَْي َ
ْجأ ُ
ت أ َْم ِري إِلَْي َ
ضُ
ت نَـ ْف ِسي إِلَْي َ
َسلَ ْم ُ
أْ
ك َوأَل َ
ك )( ) " (.)2
ك إِال إِلَْي َ
ْجأَ َوالَ َم ْن َجا ِم ْن َ
َمل َ
المطلب الثالث :شرح اسم اهلل "الظاهر".
المعنى اللغوي :
ُّ
قوةٍ وبروز ,من ذلك ظَ َه َر
أصل
ٌ
صحيح واح ٌد يدل على ّ
(ظهر) الظاء والهاء والراء ٌ
برز (.)3
يظهر ظهوراً فهو ظاهر ,إذا
َ
انكشف و َ
الشيءُ ُ
كل شيء ,وك لك الظ ْهر من األرض :ما ِغلُظ وارت َفع (,)4
الظّ ْهر:
ُ
خالف البَطْن من ّ

والظّهور :الظ َفر بالشيء واالطّالع عليه؛ يقال :أظهر اهلل المسلمين على الكافرين :أي
وأظهرني اهلل على ما ُس ِرق منِّي أي أعثرني عليه (.)5
أعاله ْم عليهم,
ُ
َ
معنى االسم في حق اهلل :

أحسن التفسيرات للمعنى وأكملها ما فسره أعرف البشر باهلل  -عز وجل  -وذلك في
قوله ( وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ) .

(

) البخاري يف الدعوات  ،باب فضل من بات على الوضوء . )744( 12/

( )7أمساء اهلل احلسىن ،د .الرضواين ( ) 75 /7
( )6معجم مقاييس اللغة البن فارس ()42 / 6
()4هتذيب اللغة ()6 2 / 7
() 5هتذيب اللغة ()671/ 7
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قال ابن جرير الطبري" :وقوله( :والظاهر) يقول :وهو الظاهر على كل شيء دونه ,وهو
العالي فوق كل شيء فال شيء أعلى منه" ( ).
قال ابن األَثير  " :الظاهر في أسماء اهلل هو ال ي ظهر فوق كل شيء وعال عليه ,
ف بطريق االستدالل العقلي بما ظهر لهم من آثار أَفعاله
وقيل  :الظاهر هو ال ي عُ ِر َ
وأَوصافه " (.)2

ويقول ابن تيمية – رحمه اهلل  " : -واسمه  -جال وعال  -الظاهر ضمن معنى العالي
اسطَاعُوا أَن يَظ َْه ُروهُ } [الكهف ,...]91 :فكلما عال الشيء ظهر,
كما قال { :فَ َما ْ

وله ا قال( :أنت الظاهر ,فليس فوقك شيء) فأثبت الظهور ,وجعل موجب الظهور أنه

ليس فوقه شيء" (.)3
وقال في موضع آخر " :وه ا غاية الكمال في العلو أن ال يكون فوق العالي شيء
موجود ,واهلل موصوف ب اك" (.) 4
يقول الشيخ السعدي رحمه اهلل تعالى" :و(الظاهر) :يدل على عظمة صفاته
واضمحالل كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات ,ويدل على علوه"

() 5

* ومما يتنبه له أنه ال يصح أن يفسر اسم اهلل الظاهر بأن المراد به الفوقية في الق ْدر
أيضا ال يصح أن يفسر بأنه ظهور الغلبة والقهر فقط ,قال ابن القيم –
فقط  ,وك لك ً
رحمه اهلل -في ذلك  ":هو سبحانه فوق كل شيء فمن جحد فوقيته سبحانه فقد
(

) جامع البيان ( . ) 74 /72

( )7النهاية يف غريب احلديث . 34 /6
()6جمموع الفتاوى ( .)771 / 7
()4درء التعارض ( / 2
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جحد لوازم اسمه الظاهر ,وال يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية القدر فقط,كما
يقال :ال هب فوق الفضة والجوهر فوق الزجاج؛ ألن ه ه الفوقية تتعلق بالظهور ,بل
قد يكون المفو ُق أظهر من الفائق فيها ,وال يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط
وإن كان سبحانه ظاهرا بالقهر والغلبة لمقابلة االسم الباطن  :وهو ال ي ليس دونه
شيء  ,كما قابل األول ال ي ليس قبله شيء باآلخر ال ي ليس بعده شيء" ( ) .
المطلب الرابع :شرح اسم اهلل "الباطن".
المعنى اللغوي:
ِ
الشيء والم ُق ْب ِل ِمنه.
أصل واح ٌد ال يكاد يُ ْخلِف ,وهو إنْ ِس ُّي
(بطن) الباء والطاء والنون ٌ
ِ
خالف
األم ِر
ُ
فالبطن ِخ ُ
جل إذا ضربْ َ
الف الظهر ,تقول بَطَنْ ُ
ت بَطنَه  ,وباط ُن ْ
ت ّ
الر َ
ِ
األم َر ,إذا
ظاه ِره ,واهلل تعالى هو
شياء ُخ ْبراً ,تقول :بطَنْ ُ
ته ا ْ
ُ
الباطن؛ ألنه بَطَن األ َ
( )2
داخال في
ت باطنَه  ,ويقال :بَطَن فالن بفالن يُـ ْبطُن به بُطوناً :إذا كان خاصاً بهً ,
عرفْ َ
أمره .ويقال :إن فالنا ل و بِطانة بفالن :أي ذو علم بداخلة أمره (.) 3
معنى االسم في حق اهلل:
أحسن التفسيرات للمعنى وأكملها ما فسره أعرف البشر باهلل  -عز وجل  -وذلك في
قوله( :وأنت الباطن فليس دونك شيء ).

( )مدارج السالكني ( )6 /
( ) 7معجم مقاييس اللغة ( )751 /
( ) 6هتذيب اللغة (.)4 6 / 4

16

يقول الطبري رحمه اهلل تعالى" :و(الباطن) :وهو الباطن لجميع األشياء فال شيء
أقرب إلى شيء منه ,كما قال تبارك وتعالى { :ونَ ْحن أَقـْرب إِلَْي ِه ِمن ح ْب ِل الْوِر ِ
يد } [ق:
َ ُ َ ُ
ْ َ َ
( )
"] 6
وقال الزجاج(" :والباطن) :هو العالم ببطانة الشيء ,يقال :بطنت فالنًا وخبرته إذا
عرفت باطنه وظاهره ,واهلل عارف ببواطن األمور وظواهرها ,فهو ذو الظاهر ,وذو
الباطن"

() 2

ويقول الشيخ السعدي رحمه اهلل تعالى " :والباطن :يدل على اطالعه على السرائر
والضمائر والخبايا والخفايا ,ودقائق األشياء ,كما يدل على كمال قربه ودنوه ,وال
يتنافى الظاهر والباطن؛ ألن اهلل ليس كمثله شيء في كل النعوت؛ فهو العلي في دنوه,
القريب في علوه" (.)3
" وصفة البطون تشمل العلم واإلحاطة والهيمنة  ,وتشمل عظمة ال ات وجاللها من
وراء الحجاب وتقليب األسباب على مقتضى الحكمة في ابتالء العباد ؛ فاهلل عز وجل
ط}
هو الباطن ال ي أحاط بهم من كل الوجوه  ,قال تعالى َ {:واهلل ِم ْن َوَرائِ ِه ْم ُم ِحي ٌ
[البروج , ]28:وعند مسلم من حديث أبي موسى رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل
ِ
ِ
ِ
َح َر َق ُسبُ َح ُ
ص ُرهُ
ور لَ ْو َك َش َفهُ أل ْ
ات َو ْج ِهه َما انْـتَـ َهى إِلَْيه بَ َ
عليه وسلم قال  ( :ح َجابُهُ النُّ ُ
ِمن َخ ِ
لق ِه ) (.) 5( " ) 4
ْ

(

) جامع البيان ( . ) 74 /72
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*ولقد جاءت ه ه األسماء األربعة المباركة معطوفة على بعضها ,قال تعالى{ ُه َو ْاألَو ُل
اهر والْب ِ
ِ
ِ
اط ُن [}..الحديد ,]3 :وسبب ذلك رف ًعا الستبعاد من يستبعد
َو ْاآلخ ُر َوالظ ُ َ َ
اجتماع ه ه الصفات فيه؛ ألنها أسماء متضادة المعاني في أصل الوضع فرفع الوهم
بالعطف عن من يستبعد ذلك في ذات واحدة فإن الشيء الواحد ال يكون باطنا ظاهرا
من وجه واحد فكان العطف ها هنا أحسن ( ) .
المبحث الثالث :اآلثار المسلكية لإليمان باسم اهلل األول واآلخر:
 /أن عبوديته جل وعال به ين االسمين تقتضي دوام الفقر واالضطرار إليه فهو
المبتدئ بالفضل حيث ال سبب وال وسيلة إذ هي عدم قبل وجوده فتجرد من االلتفات
إليها ,وإليه تنتهي األسباب والوسائل  ,ويبقى الدائم بعدها فال تتعلق بها.
وه ا ما بينه ابن القيم  -رحمه اهلل تعالى -فقال " :فعبوديته باسمه (األول) تقتضي
التجرد من مطالعة األسباب ,والوقوف أو االلتفات إليها ,وتجريد النظر إلى مجرد سبق
فضله ورحمته ,وأنه هو المبتدئ باإلحسان من غير وسيلة من العبد ,إذ ال وسيلة له في
العدم قبل وجوده ,وأي وسيلة كانت هناك ,وإنما هو عدم محض ,وقد أتى عليه حين
كورا ,فمنه سبحانه اإلعداد ,ومنه اإلمداد وفضله سابق على
من الدهر لم يكن ً
شيئا م ً

الوسائل ,والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى ,فمن نزل اسمه
خاصا وعبودية خاصة.
فقرا ً
(األول) على ه ا المعنى أوجب له ً

أيضا عدم ركونه ووثوقه باألسباب والوقوف معها,
وعبوديته باسمه (اآلخر) تقتضي ً
فإنها تنعدم ال محالة ,وتنقضي باآلخرية ,ويبقى الدائم الباقي بعدها ,فالتعلق بها تعلق

( )الفصول املفيدة يف الواو املزيدة (ص) 46 :
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بما يعدم وينقضي ,والتعلق بـ(اآلخر) سبحانه تعلق بالحي ال ي ال يموت وال يزول,
فالمتعلق به حقيق أن ال يزول وال ينقطع ,بخالف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به.
فتأمل عبودية ه ين االسمين وما يوجبانه من صحة االضطرار إلى اهلل وحده ,ودوام
الفقر إليه دون كل شيء سواه ,وأن األمر ابتدأ منه وإليه يرجع ,فهو المبتدئ بالفضل
حيث ال سبب وال وسيلة ,وإليه تنتهي األسباب والوسائل ,فهو أول كل شيء
وآخره"...

( )

 /2إذا استشعر العبد أن اهلل هو األول علم أن كل نعمة في الكون هو ال ي
ابتدأها؛ حيث هو األول سبحانه؛ فبفضله ورحمته خلق اإلنسان ,وهداه ووفقه,

ُّر فَِإلَْي ِه
وبفضله أوصله إلى رحمته ,تأملَ {:وَما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة فَ ِم َن الل ِه ثُم إِذَا َمس ُك ُم الض ُّ
ف الضُّر َعنْ ُك ْم إِذَا فَ ِري ٌق ِمنْ ُك ْم بَِربِّ ِه ْم يُ ْش ِرُكو َن} [النحل-53 :
تَ ْجأ َُرو َن ثُم إِذَا َك َش َ

.]54

مما يدفع بالعبد المنيب إذا رفع يديه لخالقه سائالً إياهـ نعمه أن يسأله من واسع
فضله مقدماً بين يدي رجائه اسم ربه (األول)؛ فهو المعد إذ كل نعمة هو مبدأها
سبحانه ,وباسمه (اآلخر) أن يديمها عليه ,ألن منتهى كل خير إليه ( , )2جاء في

الحديث القدسي (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم؛ وإنسكم وجنكم قاموا في ٍ
صعيد

و ٍ
فأعطيت كل إنسان مسألته :ما نقص ذلك مما عندي إال كما يُنقص
احد فسألوني؛
ُ
ط إذا أُدخل البحر) (.) 3
المخي ُ

(

)طريق اهلجرتني ص 71- 1
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ِ
ين
وقد ذكر ابن القيم ما يفيد ذلك فقال -رحمه اهلل تعالى  " :-قال اهلل تعالىَ {:وال َ
ثانيا...وه ا
ْاهتَ َد ْوا َز َ
اد ُه ْم ُه ًدى } [محمد ,] 1 :فهداهم أوالً فاهتدوا فزادهم هدى ً
والمسبب وهو
من سر اسميه (األول واآلخر) :فهو المعد وهو الممد ,ومنه السبب ُ
ال ي يعي من نفسه بنفسه كما قال أعرف الخلق به( :وأعوذ بك منك) ( )" (.)2

 /3أنه يورث إفراده سبحانه باأللوهية والمحبة والقصد ,فإنك إن آمنت بأن اهلل األول
وابتداء النعمة منه ,فاجعل عبادتك وشكرك إليه ,فإنه اآلخر سبحانه.
مشيرا إلى ذلك ":فليس وراء اهلل شيء يقصد ويعبد ويتأله ,كما أنه ليس
قال ابن القيم ً

قبله شيء يخلق ويبرأ ,فكما كان واح ًدا في إيجادك فاجعله واح ًدا في تألهك إليه

لتصح عبوديتك ,وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك
إليه لتصح لك عبوديته باسمه (األول واآلخر) وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه(األول),

ول اللَّهِ -صلى اهلل
ت َر ُس َ
يشري – رمحه اهلل – إىل احلديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :فَ َق ْد ُ
ِِ
اش فَالْتمسته فَوقَع ِ
ِ ِ
ِ
ول «
صوبَتَا ِن َوُه َو يَ ُق ُ
عليه وسلم -لَْي لَةً م َن الْف َر ِ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ
ت يَدى َعلَى بَطْ ِن قَ َد َمْيه َوُه َو ِِف الْ َم ْسجد َوُُهَا َمْن ُ
ك الَ أُح ِ
ت َعلَى
ضَ
صى ثَنَاءً َعلَْي َ
ك ِمْن َ
ك َوأ َُعوُذ بِ َ
ك ِم ْن ُع ُقوبَتِ َ
ك َوِِبَُعافَاتِ َ
اك ِم ْن َس َخ ِط َ
اللَّ ُه َّم أ َُعوُذ بِ ِر َ
ت َك َما أَثْنَ ْي َ
ك أَنْ َ
ْ
ك »  ..يقول ابن أيب العز – رمحه اهلل ُ -معلقا على هذا الدعاء العظيم " :فال يعلم ما يف هذه الكلمات من
نَ ْف ِس َ
التوحيد واملعارف والعبودية  ،إال الراسخون يف العلم باهلل ومعرفته ومعرفة عبوديته؛ إذ أن احملبوب واملكروه كله بقضاء اهلل
ومشيئته  ،فكأنه يقول عياذي بك منك  ،وعياذي حبولك وقوتك ورمحتك مما يكون حبولك وقوتك وعدلك وحكمتك
 ،فال أستعيذ بغريك من غريك  .وال أستعيذ بك من شيء صادر عن غري مشيئتك  ،بل هو منك سبحانك " أ.ه
بتصرف  ،فداللة اسم اهلل األول واآلخر يف هذا الدعاء العظيم ظاهرة جلية ملن وفقه اهلل حلسن التدبر ،وما يُل ّقاها إال

ذو حظ عظيم نسأل اهلل من فضله .
() 7مدارج السالكني ( .)671/

21

وإنما الشأن في التعبد له باسمه (اآلخر)( ) فه ه عبودية الرسل وأتباعهم ,فهو رب
العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده"(.)2

 / 4من علم أنه سبحانه األول و اآلخر ,وأنه الدائم الحي ال ي ال يموت سبحانه ,
فكل شيء ينتهي إليه ,ويعود إليه ,فال يفلت أحد من قبضته وال يدوم أحد إال وجهه

الكريم ,قال تعالىُ { :ك ُّل من َعلَْيـ َها فَ ٍ
ْج ِ
الل
ان َويَـ ْبـ َقى َو ْجهُ َربِّ َ
ك ذُو ال َ
َْ
و ِْ
األ ْك َر ِام}[الرحمن26 :ـ .] 21
َ

ذلك ال ي يورث في العبد معرفة حقيقة الدنيا ,فيقصر أمله فيها لعلمه أنها منقطعة,
والكل عنها راحلون ,وعن وراثتها زائلون ,ويدفعه إلى أن يجتهد لآلخرة ,فال يفرح فيها
بموجود وال يأسف منها بمفقود ,فنعيم الدنيا بح افيره في جنب نعيم اآلخرة أقل من

ذرة في جنب جبال الدنيا كما قال سبحانه { :ا ْعلَموا أَنما الْحياةُ ُّ ِ
ب َولَ ْه ٌو
ُ َ ََ
الدنْـيَا لَع ٌ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ار نَـبَاتُهُ ثُم
َوِزينَةٌ َوتَـ َف ُ
ب الْ ُكف َ
اخ ٌر بَـ ْيـنَ ُك ْم َوتَ َكاثُـ ٌر في ْاأل َْم َوال َو ْاأل َْوَالد َك َمثَ ِل غَْيث أَ ْع َج َ
ِ
ض َوا ٌن
اب َش ِدي ٌد َوَم ْغ ِف َرةٌ ِم َن الل ِه َوِر ْ
ص َف ًّرا ثُم يَ ُكو ُن ُحطَ ًاما َوفِي ْاآلخ َرةِ َع َ ٌ
يج فَـتَـ َراهُ ُم ْ
يَ ِه ُ
ض َها َك َع ْر ِ
ْحَياةُ ُّ
ض
الدنْـيَا إِال َمتَاعُ الْغُ ُروِر َ ,سابِ ُقوا إِلَى َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َجن ٍة َع ْر ُ
َوَما ال َ
ض أ ُِعد ْ ِ ِ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ك فَ ْ
آمنُوا بِالل ِه َو ُر ُسلِ ِه َذلِ َ
ض ُل الل ِه يُـ ْؤتِ ِيه َم ْن يَ َشاءُ َواللهُ
ين َ
ت لل َ
ض ِل ال َْع ِظ ِ
يم }[ الحديد ] 2 -28 :فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا وما هي
ذُو الْ َف ْ

عليه ,وبين غايتها وغاية أهلها ,بأنها لعب ولهو ,تلعب بها األبدان ,وتلهو بها القلوب,
(

)وإمنا الشأن واالمتحان هو يف توحيد األلوهية؛ حيث إ رسال الرسل وإنزال الكتب بإفراد اهلل بالعبادة والتأله وحتقيق

اإلخالص للباري جل وعال يف كل أمر ،فهنا احملك وهبذا يتبني الصادق من ا لكاذب ويتميز املؤمن من الكافر ،أن
جيعل العبد ربه منتهى رجاؤه؛ حيث اإلميان بامسه ( اآلخر ) .
( ) 7طريق اهلجرتني ص 71
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وه ا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا ,فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات
أعمارهم بله و القلوب ,والغفلة عن ذكر اهلل وعما أمامهم من الوعد والوعيد ,وتراهم
قد اتخ وا دينهم لعبا ولهوا ,بخالف أهل اليقظة وعمال اآلخرة ,فإن قلوبهم معمورة
ب كر اهلل ,ومعرفته ومحبته ,وقد أشغلوا أوقاتهم باألعمال التي تقربهم إلى اهلل ,من
النفع القاصر والمتعدي.
يقول ابن القيم – رحمه اهلل – ُمرشداً من أراد ذلك الطريق  ":ال تتم الرغبة في اآلخرة
إال بالزهد في الدنيا ,وال يستقيم الزهد في الدنيا إال بعد نظرين صحيحين:

وخستها ,وألم المزاحمة
النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحاللها ونقصها ّ

عليها والحرص عليها ,وما في ذلك من الغصص و النغص واألنكاد ,وآخر ذلك

الزوال واالنقطاع مع ما يعقب من الحسرة واألسف ,فطالبها ال ينفك من هم قبل
حصولها ,وهم في حال الظفر بها ,وغم وحزن بعد فواتها ,فه ا أحد النظرين.
(النظر الثاني) في اآلخرة وإقبالها ومجيئها وال بد ,ودوامها وبقائها ,وشرف ما فيها من
الخيرات والمسرات والتفاوت ال ي بينه وبين ما هاهنا فهي كما قال سبحانه{:
واآلخرة خير وأبقى} [األعلى  ] 1فهي خيرات كاملة دائمة ,وه ه خياالت ناقصة
منقطعة مضمحلة.
فإذا تم له ه ان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره ,و زهد فيما يقتضي الزهد فيه,
فكل أحد مطبوع على أن ال يترك النفع العاجل والل ة الحاضرة إلى النفع اآلجل
والل ة الغائبة المنتظرة ,إال إذا تبين له فضل اآلجل على العاجل وقويت رغبته في
األعلى األفضل.
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فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له ,وإما لعدم رغبته في
األفضل,
وكل واحد من األمرين يدل على ضعف اإليمان وضعف العقل والبصيرة فإن الراغب
في الدنيا الحريص عليه المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى
رأسا ,وإن صدق ب لك ولم يؤثره كان
عادما لإليمان ً
وإما أن ال يصدق ب لك فكان ً

فاسد العقل سيء االختيار لنفسه وه ا تقسيم حاضر ضروري ال ينفك العبد من أحد

القسمين منه ,فإيثار الدنيا على اآلخرة إما من فساد اإليمان ,وإما من فساد العقل وما
أكثر ما يكون منهما".
ثم بين –رحمه اهلل -حال المصطفى عليه الصالة والسالم  ,والصحابة ورغبتهم عن
ه ه الدنيا فقال ":وله ا نب ها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه
وصرفوا عنها قلوبهم ,واطرحوها ولم يألفوها ,وهجروها ولم يميلوا إليها ,وع ّدوها سجنًا
ال جنّة ,فزهدوا فيها حقيقة الزهد ,ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب ولوصلوا منها
فردها ,وفاضت على أصحابه فآثروا
إلى كل مرغوب فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها ّ
بها ولم يبيعوا حظهم من اآلخرة بها ,وعلموا أنها معبر وممر ال دار مقام ومستقر ,وأنها
دار عبور ال دار سرور ,وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل ,وخيال طيف ما استتم
الزيارة حتى آذن الرحيل .) ( ". ...

( )الفوائد البن القيم (ص)15- 14 :
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المبحث الرابع :اآلثار المسلكية لإليمان باسم اهلل الظاهر والباطن :
 /أن التعبد باسم اهلل "الظاهر" واستشعار معناه يورث استقامة العبودية هلل ,وجعله
سبحانه الملجأ والمنجى في كل وقت ,قال ابن القيم – رحمه اهلل -مبينا ذلك ":فإذا
تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء ب اته ,وأنه ليس فوقه شيء البتة ,وأنه قاهر
فوق عباده يدبر األمر من السماء إلى األرض ثم يعرج إليه {إليه يصعد الكلم الطيب
والعمل الصالح يرفعه} [فاطر , ] 8 :صار لقلبه أمال يقصده ,وربا يعبده ,وإلها يتوجه
إليه ..... .... ....فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له
عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر كل وقت إليه" ( ) .
 /2يورث اإليمان باسم اهلل الباطن مراقبة اهلل في السر والعلن ,في خلجات النفس
وحركات الظاهر ,فإنه شهيد رقيب ,العليم ببواطن األمور وظواهرها ,يستوي عنده ه ا
ِ
َسر الْ َق ْو َل وَم ْن َج َهر بِ ِه وَم ْن ُهو ُمستَ ْخ ٍ
ب
ف بِالل ْي ِل َو َسا ِر ٌ
وه اَ{ ,س َواءٌ م ْن ُك ْم َم ْن أ َ
َ َ َ ْ
َ
بِالنـ َها ِر } فيستوي عنده من هو مختف في قعر داره ,ومن هو سائر في سربه طريقه في
بياض النهار وضيائه ,فعلم اهلل يتعقب كل فرد من بين يديه ومن خلفه ,ويقيد عليه كل

شاردة وكل واردة آناء الليل وأطراف النهار ,وتأمل قوله تعالى{:اعلموا أن اهلل يعلم ما
في أنفسكم فاح روه} [البقرة ,]235:وقوله{:وكان اهلل على كل شيء رقيبا
}[األحزاب  ,]52 :وقوله{ :وهو معكم أينما كنتم} [الحديد  ,] 4 :وقوله{ :ألم
يعلم بأن اهلل يرى }[العلق  ,]40 4 :وقوله {:يعلم خائنة األعين وما تخفي
الصدور} [غافر  ] 9 :إلى غير ذلك من اآليات.
( )طريق اهلجرتني وباب السعادتني (ص)7 -71:

24

يقول ابن القيم –رحمه اهلل – في ذلك  ":وأما التعبد باسمه (الباطن) فإذا شهدت
إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه ,وظهور البواطن له ,وبدو السرائر وأنه ال شيء بينه
وبينها فعامله بمقتضى ه ا الشهود ,وطهر له سريرتك فإنها عنده عالنية ,وأصلح له
غيبك فإنه عنده شهادة ,وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر" ( ) .
 /3من علم أن ربه هو الظاهر والباطن ترك ظاهر اإلثم وباطنه ,قال تعالىَ ( :و َذ ُروا
ِ
ظَ ِ
ِ
ين يَ ْك ِسبُو َن ِْ
اه َر ِْ
اإلثْ َم َسيُ ْج َزْو َن بِ َما َكانُوا يَـ ْقتَ ِرفُو َن)
اإلثْ ِم َوبَاطنَهُ إِن ال َ
األثْ ِم وب ِ
ِ ِ
اطنَهُ) المعصية في السر والعالنية,
[األنعام] 28:؛ قال مجاهدَ ( :و َذ ُروا ظَاه َر ْ َ َ
األثْ ِم وب ِ
ِ ِ
اطنَهُ) أي
وفي رواية عنه ,هو ما ينوي مما هو عامل ,وقال قتادةَ ( :و َذ ُروا ظَاه َر ْ َ َ
سره وعالنيته قليله وكثيره (. )2

قال الشيخ السعدي –رحمه اهلل" :-المراد باإلثم :جميع المعاصي التي تؤثم العبد,
أي :توقعه في اإلثم والحرج من األشياء المتعلقة بحقوق اهلل ,وحقوق عباده ,فنهى اهلل
عباده ,عن اقتراف اإلثم الظاهر والباطن ,أي :السر والعالنية ,المتعلقة بالبدن
والجوارح والمتعلقة بالقلب ,وال يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إال بعد
والعلم
معرفتها ,والبحث عنها ,فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن
ُ
ب لك واجبًا متعينًا على المكلف.
خصوصا معاصي القلب,كالكبر
وكثير من الناس ,تخفى عليه كثير من المعاصي,
ً

والعجب والرياء ,ونحو ذلك ,حتى إنه يكون به كثير منها ,وهو ال يحس به وال يشعر,
وه ا من اإلعراض عن العلم ,وعدم البصيرة ,ثم أخبر تعالى ,أن ال ين يكسبون اإلثم

( )طريق اهلجرتني وباب السعادتني (ص) 73 :
()2تفسري ابن كثري ()676 /6
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الظاهر والباطن ,سيجزون على حسب كسبهم ,وعلى قدر ذنوبهم ,قلت أو كثرت,
وه ا الجزاء يكون في اآلخرة ,وقد يكون في الدنيا ,يعاقب العبد ,فيخفف عنه ب لك
من سيئاته"

( )

.

أيضا أنه بعد يقينك بإحاطة اهلل له ا الكون  ,وأنه هو
 /4ومن اآلثار اإليمانية ً
دافعا لك بأن تحرص
الباطن ال ي ليس دونه شيء ,وال يخفى عليه شيء  ,كان ه ا ً

أن يكون لك خبايا من عمل صالح تقربك إلى اهلل ,قال الزبير( :من استطاع منكم أن
يكون له خبئ من عمل صالح فليفعل)

( )2

.

اء فَـ ُه َو َخ ْيـ ٌر لَ ُك ْم) [البقرة ,]21 :قال
وها َوتُـ ْؤتُ َ
وتأمل قوله تعالىَ ( :وإِن تُ ْخ ُف َ
وها الْ ُف َق َر َ

إعطاءها للفقير في خفية خير للمنفق من
ابن القيم في طريق الهجرتين" :فأخبر أن
َ
إظهارها وإعالنها ,وتأمل تقييده تعالى اإلخفاء ِ
بإيتاء الفقر ِاء خاصة ولم يقل( :وإن
َ
تخفوها فهو خير لكم) ,فإن من الصدقة ما ال يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش و ِ
بناء قنطرة
ِ
وإجراء نهر أو غير ذلك ,وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد؛ الستر عليه
وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضيحة ,وأن يرى الناس أن يده هي اليد
السفلى وأنه فقير ال شيء له فيزهدون في معاملته و معاوضته ,وه ا قدر زائد من
المراءاة وطلبهم المحمدة
اإلحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه اإلخالص ,وعدم
َ

من الناس ,وكان إخفاؤها للفقير خيراً من إِظهارها بين الناس ,ومن ه ا مدح النبي -

صلى اهلل عليه وسلم -صدقة السر وأثنى على فاعلها وأخبر أنه أحد السبعة ال ين هم

( )تفسري السعدي = تيسري الكرمي الرمحن (ص)72 :
()7أخرجه النسائي يف السنن الكربى يف كتاب املواعظ 164
. 1137
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( ،)411 / 1وصححه األلباين يف صحيح اجلامع

في ظل عرش الرحمن يوم القيامة" ا.هـ ( ) ,وفي الحديث الصحيح عن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم «:إن اهلل يحب العبد التقي ,الغني ,الخفي»(.)2

 /5ولما كان سبحانه "الباطن" ال ي ليس دونه شيء ,فهو أقرب إلى كل شيء ,ومن
ثمرات اإليمان ب لك ,استشعار قرب اهلل الخاص من عباده المؤمنين ,وه ا القرب من
لوازم محبته جل وتبارك ,فكلما كان الحب أَعظم كان القرب أَكثر ,فالتعبد به ا االسم
هو التعبد بخالص المحبة ,وأَن يكون اإلله أَقرب إِليك من كل شيء .
السنة فقرب
يقول ابن القيم في طريق الهجرتين " :وأما القرب الم كور في القرآن و ُّ

خاص من عابديه وسائليه وداعيه ,وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن ,قال تعالىَ ( :وإِ َذا
ك ِعب ِ
ادي َعنّي فَِإنّي قَ ِريب أ ُِجيب َد ْعوةَ ال ّد ِاع إِذَا َد َع ِ
ان) [البقرة ,] 06:فه ا قربه
َسأَلَ َ َ
ٌ
ُ َ
ِ
ِِ
ين) [األعراف ,]56:فوجد
من داعيه ,وقال تعالى( :إِ ّن َر ْح َمةَ اللّه قَ ِر ٌ
يب ّم َن ال ُْم ْحسن َ

الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة إي اناً بقربه تعالى من المحسنين ,فكأنه

قال :إِن اهلل برحمته قريب من المحسنين ,وفي الصحيح عن النبي -صلى اهلل عليه
( )3
وسلم -قال( :أَقـْرب ما ي ُكو ُن الْع ْب ُد ِمن ربِِّه و ُهو س ِ
ب
ْر
ـ
ق
َ
أ
(
و
,
اج ٌد)
ب َما يَ ُكو ُن الر ُّ
َ ُ
َ ْ َ َ َ َ
َ ُ َ َ
ِمن العب ِد فِي جو ِ
ف الل ْي ِل)( ,)4فه ا قرب خاص غير قرب ا ِإلحاطة وقرب البطون ,وفي
ْ َْ
َْ
الصحيح من حديث أَبي موسى أَنهم كانوا مع النبي -صلى اهلل عليه وسلم -في سفر,

( )طريق اهلجرتني وباب السعادتني (ص)623 :
()7أخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق)7722 /4( )7135( .
()6صحيح مسلم.كتاب الصالة  ،باب مايقال يف الركوع والسجود.)651 / ( 417 .
()4رواه الرتمذي ،)531 /5( 6521 ،وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي.
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اس ْاربَـعُوا َعلَى أَنْـ ُفس ُك ْم ,فإنكم ال تَ ْد ُعو َن
فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقال( :أَيُّـ َها الن ُ
اسمه وتعالى ُّ
جده) ( ) ,فه ا قربه من
يبَ ,
أَصم َوال غاَئِباً ,إِنه معكم َس ِم ٌ
يع قَ ِر ٌ
تبارك ُ
داعيه وذاكره ,يعنى فأي حاجة بكم إِلى رفع األَصوات وهو لقربه يسمعها وإِن
خفضت ,كما يسمعها إِذا رفعت ,فِإنه سميع قريب"
ثم قال –رحمه اهلل "-وه ا القرب هو من لوازم المحبة فكلما كان الحب أَعظم كان
القرب أَكثر ,وقد استولت محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيرها,
ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده ,فالتعبد به ا االسم هو التعبد
بخالص المحبة وصفو الوداد ,وأَن يكون اإلله أَقرب إِليه من كل شيء وأَقرب إِليه من
نفسه ,مع كونه ظاهراً ليس فوقه شيء" (. )2
 /1إيمانك باسم اهلل "الباطن" يقودك أن تجعل بطانتك صالحة ,كيف وقد نهاك ربك
ِ
آمنُوا ال تَـت ِخ ُ وا بِطَانَ ًة ِم ْن ُدونِ ُك ْم ال يَأْلُونَ ُك ْم
ين َ
من اتخاذ بطانة السوء( :يَا أَيُّـ َها ال َ
َخبَاالً) [آل عمران ] 0:يقول ابن كثير" :يقول تبارك وتعالى ناهياً عباده المؤمنين
عن اتخاذ المنافقين بطانة ,أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه ألعدائهم,

والمنافقون بجهدهم وطاقتهم ,ال يألون المؤمنين خباالً ,أي يسعون في مخالفتهم وما
يضرهم بكل ممكن ,وبما يستطيعون من المكر والخديعة ,ويو ّدون ما يعنت المؤمنين
ويحرجهم ويشق عليهم ,وقوله تعالى( :ال تَـت ِخ ُ وا بِطَانَ ًة ِم ْن ُدونِ ُك ْم) أي من غيركم من
أهل األديان ,وبطانة الرجل هم خاصة أهله ال ين يطلعون على داخلة أمره" (. )3

( )صحيح البخاري.كتاب اجلهاد والسري ،باب مايكره من رفع الصوت بالتكبري.)52 /4( 7117 .
()7طريق اهلجرتني وباب السعادتني (ص)77 :
()6تفسري ابن كثري () 13 /7
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فاحرص على انتقاء بطانة صالحة وذلك من خالل اختيار الخادم الصالح المسلم
والصديق المؤمن الناصح ,وفي الحديث الحسن( :ال تصاحب إال مؤمنًا وال يأكل

طعامك إال تقي)( ) ,وعن أبي هريرة قال :قال النبي -صلى اهلل عليه وسلم -ألبي
َ

الهيثم( :هل لك خادم؟ قال :ال ,قال :فإذا أتانا سبي فأتنا ,فأُتي النبي -صلى اهلل عليه
وسلم -برأسين ليس معهما ثالث ,فأتاه أبو الهيثم ,قال النبي -صلى اهلل عليه وسلم-
 :اختر منهما ,فقال :يا نبي اهلل اختر لي ,فقال النبي -صلى اهلل عليه وسلم :-إن
المستشار مؤتمن ,خ ه ا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا ,فانطلق أبو الهيثم إلى
امرأته فأخبرها بقول رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ,-فقالت امرأته :ما أنت ببالغ ما
قال فيه النبي -صلى اهلل عليه وسلم -إال أن تعتقه ,قال :هو عتيق ,فقال النبي -
صلى اهلل عليه وسلم( :-ما استخلف خليفة إال له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه
عليه ,وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم اهلل) (.)2
 /0أن إيماننا بأنه سبحانه "الباطن" ال ي ال تدركه أبصار خلقه في الدنيا ,تجعلنا

نسعى لرؤيته سبحانه في اآلخرة ,عند البخاري من حديث َج ِرير بْن َع ْب ِد الل ِه قالُ :كنا
ال( :أ ََما إِن ُك ْم
ِع ْن َد النبِ ِّي -صلى اهلل عليه وسلم -إِ ْذ نَظََر إِلَى الْ َق َم ِر لَْيـلَةَ الْبَ ْد ِر فَـ َق َ
ِ
اسَتطَ ْعتُ ْم أَ ْن الَ
ض ُّامو َن أ َْو الَ تُ َ
َستَـ َرْو َن َرب ُك ْم َك َما تَـ َرْو َن َه َ ا ,الَ تُ َ
ضُ
اهو َن في ُرْؤيَتِه ,فَِإ ِن ْ
وع الش ْم ِ
ال :فَ َسبِّ ْح بِ َح ْم ِد
سَ ,وقَـ ْب َل غُ ُروبِ َها فَافْـ َعلُوا ,ثُم قَ َ
صالَةٍ قَـ ْب َل طُلُ ِ
تُـغْلَبُوا َعلَى َ

( )أخرجه أبو داود .كتاب األدب ،باب من يؤمر أن جيالس ،)716 /2( 4167،والرتمذي يف سننه ،باب ما جاء
يف صحبة املؤمن [ )31 /4( 7615حكم األلباين عليه] :حديث حسن
()7أخرجه البخاري يف األدب املفرد ،باب املستشار مؤمتن( 753 ،ص.) 65 :
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س وقَـ ْبل غُروبِ َها) ( ) ,وقال عكرمة( :وجوهٌ يـومئِ ٍ نَ ِ
اض َرةٌ) قال:
ك قَـ ْب َل طُلُ ِ
َربِّ َ
ُ ُ َْ َ
وع الش ْم ِ َ َ ُ
من النعيم( ,إِلَى ربِّـها نَ ِ
اظ َرةٌ) قال :تنظر إلى ربها نظرا ثم حكى عن ابن عباس مثله,
ََ

ِ
يها َولَ َديْـنَا
اءو َن ف َ
وه ا قول المفسرين من أهل السنة والحديث وقال تعالى( :لَ ُه ْم َما يَ َش ُ
َم ِزي ٌد) قال الطبري :قال علي بن أبي طالب و أنس بن مالك :هو النظر إلى وجه اهلل

عز وجل (. )2

ِِ
ادةٌ) فالحسنى :الجنة ,والزيادة :هي النظر
ْح ْسنَى َوِزيَ َ
ين أ ْ
َح َسنُوا ال ُ
وقال تعالى( :لل َ

إلى وجهه الكريم فسرها ب لك رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -والصحابة من بعده,
كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال " :إذا
دخل أهل الجنة الجنة ,قال :يقول اهلل تبارك وتعالى :تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون:
ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة ,وتنجنا من النار؟ قال :فيكشف الحجاب ,فما
أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل " ثم تال ه ه اآلية{ :لل ين
أحسنوا الحسنى وزيادة} [يونس.)3( ]26 :
 / 9أن من علم أن اهلل هو "الظاهر" الغالب علم أنه ناصر لدينه على جميع األديان
ِ
ورهُ َولَ ْو َك ِرَه الْ َكافِ ُرو َن)
بعز عزيز أو ب ل ذليل ,تأمل قوله تعالىَ ( :ويَأْبَى اللهُ إِال أَ ْن يُتم نُ َ
ِ
ِ
ْح ِّق لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى الدِّي ِن
[التوبة ,]32:وقولهُ ( :ه َو ال ي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ بِال ُْه َدى َودي ِن ال َ
ُكلِّ ِه َولَ ْو َك ِرَه ال ُْم ْش ِرُكو َن) [التوبةَ ( ,]33:واللهُ ُمتِ ُّم نُوِرهِ َولَ ْو َك ِرَه الْ َكافِ ُرو َن)

( )أخرجه البخاري،يف كتاب مواقيت الصالة  ،باب فضل صالة العصر ،) 5 / ( ،554ومسلم يف املساجد
ومواضع الصالة .باب فضل صاليت الصبح والعصر .رقم .)461 / ( 366
()7جامع البيان .27 /4
()6صحيح مسلم .يف كتاب اإلميان .باب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رهبم سبحانه) 36 / ( ) 1 ( .
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ف بِالْح ِّق َعلَى الْب ِ
ِ
اط ِل فَـيَ ْد َمغُهُ فَِإ َذا ُه َو َز ِاه ٌق َولَ ُك ُم ال َْويْ ُل
َ
[الصف ,]0:وقوله( :بَ ْل نَـ ْق ُ َ
ِمما تَ ِ
ص ُفو َن)[األنبياء.] 0:
وقد يُنظر أحيانًا إلى حال المؤمنين في ه ه الدنيا وغلبة الكفار عليهم فيظن أن أهل

الدين الحق يكونون في الدنيا أذالء مقهورين مغلوبين دائما ,بخالف من فارقهم إلى

سبيل أخرى وطاعة أخرى ,فال يثق بوعد اهلل بنصر دينه وعباده ,وه ا سوء فهم لكالم
اهلل عزوجل ,واهلل قد بين أنه ناصر لدينه وجنده ,أما ظهور الكفار على المسلمين في
بعض األحيان  ,فقد بين أسباب ذلك اإلمام ابن القيم –رحمه اهلل -في أصول جامعة
نافعة ,فقال:
يصيب
" األصل األول :أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن واأل َذى دون ما
ُ
والواقع شاهد ب لك ,وك لك ما يصيب األبرار في ه ه الدنيا دون ما يصيب
الكفار,
ُ
الفجار والفساق والظلمة بكثير.

األصل الثاني :أن ما يصيب المؤمنين في اهلل تعالى مقرون بالرضا واالحتساب ,فإن
فمعولهم على الصبر ,وعلى االحتساب ,وذلك يخفف عنهم ثقل البالء
فاتَـ ُه ْم الرضا َ

ِّ
المشاق والبالء ,والكفار ال رضا
ومؤنته؛ فإنهم كلما شاهدوا العِ َوض هان عليهم تحمل

عندهم وال احتساب ,وإن صبروا فكصبر البهائم ,وقد نبه تعالى على ذلك في قوله:
( َوال تَ ِهنُوا فِي ابْتِ َغ ِاء الْ َق ْوِم إِ ْن تَ ُكونُوا تَأْلَ ُمو َن فَِإنـ ُه ْم يَأْلَ ُمو َن َك َما تَأْلَ ُمو َن َوتَـ ْر ُجو َن ِم َن الل ِه
َما ال يَـ ْر ُجو َن) [النساء] 84:؛ فاشتركوا في األلم ,وامتاز المؤمنون برجاء األجر و

الزلفى من اهلل تعالى.

ُوذي في اهلل فإنه محمول عنه بحسب طاعته
األصل الثالث :أن المؤمن إذا أ َ

وإخالصه ,و وجود حقائق اإليمان في قلبه ,حتى يحمل عنه من األ َذى ما لو كان شيء
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منه على غيره َلعجز عن حمله ,وه ا من َدفع اهلل عن عبده المؤمن؛ فإنه يدفع عنه

تبعته.
كثيرا من البالء ,وإذا كان ال بد له من شيء منه َدفع عنه ثقله ومؤنته ومشقته و َ
ً
المحب في
ور َسخت فيه ,كان أذى
ِّ
األصل الرابع :أن المحبة كلما تمكنت في القلب َ
رضا محبوبه ُم ْستحلى غير مسخوط...

والفاجر والمنافق من العز والنصر والجاه دون
الكافر
يصيب
األصل الخامس :أن ما
ُ
َ
َ

ٌّ
كسر وهوان ,وإن كان في الظاهر
ما
يحصل للمؤمنين بكثير ,بل باطن ذلك ذل و ٌ
ُ

بخالفه.

ذل
ت بهم البغال إن ّ
قال
الحسن رحمه اهلل" :إنهم وإن َه ْملَجت بهم البراذين وطَقطََق ْ
ُ

المع ِ
صية لفي قلوبهم؛ أبَى اهلل إال أن يُ ل َم ْن عصاه".
ْ

تخرج منه األدواء التي لو بقيت فيه
األصل السادس :أن ابتالء المؤمن كال ّدواء له يَ ْس ُ

ستخرج االبتالءُ واالمتحان منه تلك
نقص ْ
ت ثوابه ,وأنزلت درجته ,فيُ
أهلكته ,أو َ
ُ

األدواء ويَ ْس ُّ
وعلو المنزلة ,ومعلوم أن وجود ه ا خير للمؤمن من
تعد به لتمام األجر ّ

عدمه؛ كما قال النبي -صلى اهلل تعالى عليه وآله وسلم( :-وال ي نفسي بيده ال

خيرا له ,وليس ذلك إال للمؤمن؛ إن أصابته َسراء
يقضي اهلل للمؤمن ً
قضاء إال كان ً
خيرا له) ( ) ...
خيرا له ,وإن أصابته َ
ضراء صبر ,فكان ً
شكر ,فكان ً
َ

يصيب المؤمن في ه ه الدار من إدالة َع ُدوه عليه ,وغلبته له,
األصل السابع :أن ما
ُ

ِ
والبرد الشديد,
أمر الزم ال بد منه ,وهو
ِّ
كالحر الشديدْ ,
وأذاه له في بعض األحيانٌ :

( )مل أقف عليه هبذا اللفظ وإمنا راواه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق ،باب املؤمن أمره كله خري)7715 /4(7111 ،
بلفظ ":عجبا ألمر املؤمن ،إن أمره كله خري ،وليس ذاك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر ،فكان خريا له ،وإن
أصابته ضراء ،صرب فكان خريا له»
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واألمراض والهموم والغموم؛ فه ا أمر الزم للطبيعة والنشأة اإلنسانية في ه ه الدار,
الخير في ه ا
حتى لألطفال والبهائم ,لما َ
اقتض ْته حكمةُ أحكم الحاكمين؛ فلو تجرد ُ

عالما غير ه ا ,ونشأة
العالم عن ِّ
الشر ,و ُ
الضر ,والل ة عن األلم ,لكان ذلك ً
النفع عن ّ
وت الحكمة التي مزج ألجلها بين الخير والشر...
أخرى غير ه ه النشأة ,وكانت تَـ ُف ُ
األصل الثامن :أن ابتالء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم ,وكسرهم لهم أحيانًا,
فيه حكمةٌ عظيمةٌ ال يعلمها على التـ ْف ِ
صيل إال اهلل عز وجل ( ).

األصل التاسع :أنه سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات واألرض وخلق الموت والحياة
وزين األرض بما عليها البتالء عباده ,وامتحانهم ,ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن
يريد الدنيا...
األصل العاشر :وهو أن اإلنسان مدني بالطبع ,ال بد له أن يعيش مع الناس ,والناس
لهم إرادات وتصورات ,واعتقادات ,فيطلبون منه أن يوافقهم عليها ,فإن لم يوافقهم
آذوه وع بوه ,وإن وافقهم حصل له األذى والع اب من وجه آخر ....وال ريب أن ألم
المخالفة لهم في باطلهم أسهل من األلم المترتب على موافقتهم ....الخ.
األصل الحادي عشر :أن البالء ال ي يصيب العبد في اهلل ال يخرج عن أربعة أقسام,
فإنه إما أن يكون في نفسه ,أو في ماله ,أو في عرضه أو في أهله ومن يحب.
وال ي في نفسه قد يكون بتلفها تارة ,وبتألمها بدون التلف ,فه ا مجموع ما يبتلى به
العبد في اهلل" ..

( )2

أ.هـ

عددا من احلكم يراجع ذلك يف إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان () 11 /7
( ) وقد أورد رمحه اهلل ً
()7إغاثة اللهفان (. ) 16- 12 /7
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المبحث الخامس :اآلثار المسلكية لإليمان بأسماء اهلل " األول ,واآلخر ,والظاهر,
والباطن" مقترنة:
وبعد؛ فيما يلي ذكر لبعض اآلثار اإليمانية لإليمان به ه األسماء األربعة مقترنة ( األول
واآلخر والظاهر والباطن ) فاهلل عز وجل من حكمته أنه يقرن بين أسمائه في كثير من
المواضع لتظهر داللتها على أوصافه ككمال فوق الكمال وجالل فوق الجالل بحيث
تتجلى عظمة رب العزة والجالل في أسمائه وصفاته ومن ذلك :
 أنه باقتران األسماء األربعة فقد دل مجموعها على معنى اإلحاطة المطلقة ,والكمال,
وأنه ال مناص للعبد من ركونه وافتقاره إلى رب العزة والجالل.
فحصل من المعاني باقترانها جالل فوق الكمال ال ي ينفرد به كل اسم منها على حده,
قال ابن القيم – رحمه اهلل  ": -فمدار ه ه األ ِ
َسماء األَربعة على اإلحاطة وهي إحاطتان
زمانية ومكانيه؛ فأحاطت أَوليته وآخريته بالقبل والبعد ,فكل سابق انتهى إِلى أَوليته وكل
آخر انتهى إِلى آخريته ,فأَحاطت أَوليته وآخريته باألَوائل واألَواخر ,وأَحاطت ظاهريته و
باطنيته بكل ظاهر وباطن ,فما من ظاهر إال واهلل فوقه ,وما من باطن إِال واهلل دونه ,وما
من أول إال واهلل قبله وما من آخر إال واهلل بعده فاألَول قدمه ,واآلخر دوامه وبقاؤه
والظاهر علوه وعظمته ,والباطن قربه ودنوه ,فسبق كل شيء بأَوليته وبقى بعد كل شيء
بآخريته ,وعال على كل شيء بظهوره ,ودنا من كل شيء ببطونه فال توارى منه سماء
سماء وال أرض أرضا  ,وال يحجب عنه ظاهر باطن...الخ" ( ) .

( )طريق اهلجرتني وباب السعادتني (ص)74 :
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• العلم بمعاني ه ه األسماء له أثر عظيم في دفع الوسوسة ,ورد كيد الشيطان في
نحره ,يقول ابن القيم  ":وأرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين إذا
قيل له  :ه ا اهلل خلق الخلق فمن خلق اهلل ؟ أَ ْن يـ ْقرأَ ( هو ْاألَو ُل و ْاآل ِخر والظّ ِ
اه ُر
َ َ َُ ّ َ ُ َ
ٍ ِ
ِ
يم ) [الحديد , ]3:ك لك قال ابن عباس ألبي زميل سماك
َوالْبَاط ُن َو ُه َو بِ ُك ّل َش ْيء َعل ٌ

بن الوليد الحنفي وقد سأله :ما شيء أجده في صدري؟ قال :ما هو؟ قال :قلت :واهلل

ال أتكلم به ,قال :فقال لي :أشيء من شك؟ قلت :بلى ,فقال لي :ما نجا من ذلك
ِ
ين يَـ ْق َرءُو َن
ت فِي َش ّ
ك ِم ّما أَنْـ َزلْنَا إِلَْي َ
أحد حتى أنزل اهلل عز وجل( :فَِإ ْن ُك ْن َ
ك فَ ْ
اسأ َِل الّ َ
ِ
ك) [يونس ]94:قال :فقال لي :فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل:
اب ِم ْن قَـ ْبلِ َ
الْكتَ َ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
يم)( ) ,فأرشدهم به ه اآلية إلى
( ُه َو ْاأل َّو ُل َو ْاآلخ ُر َوالظّاه ُر َوالْبَاط ُن َو ُه َو بِ ُك ّل َش ْيء َعل ٌ
بطالن التسلسل الباطل ببديهة العقل وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى

أول ليس قبله شيء كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء كما أن ظهوره هو
العلو ال ي ليس فوقه شيء وبطونه هو اإلحاطة التي ال يكون دونه فيها شيء ولو كان
قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخالق وال بد أن ينتهي األمر إلى
خالق غير مخلوق وغني عن غيره وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه وكل شيء قائم به
موجود ب اته وكل شيء موجود ال به قديم ال أول له وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه
باق ب اته وبقاء كل شيء به فهو األول ال ي ليس قبله شيء واآلخر ال ي ليس بعده
شيء الظاهر ال ي ليس فوقه شيء والباطن ال ي ليس دونه شيء. )2( " ....

( )رواه أبو داود يف أبواب النوم ،باب يف رد الوسوسة (  ،)464 /2( ) 5 1وحسنه األلباين يف صحيح أيب
داود( ،)4737وقال شعيب األرنؤوط:إسناده قوي .
()7زاد املعاد يف هدي خري العباد ()476-477 /7

35

وقال صلى اهلل عليه وسلم  ( :يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق ك ا من خلق ك ا
( )

.

حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستع باهلل ولينته)
ك ِمن ال ّش ْيطَ ِ
استَعِ ْ بِاللّ ِه إِنّهُ ُهو ِ
يع
ان نَـ ْزغٌ فَ ْ
السم ُ
"وقد قال تعالىَ ( :وإِ ّما يَـ ْنـ َزغَنّ َ َ
َ ّ
ِ
يم) [فصلت ,]36:ولما كان الشيطان على نوعين :نوع يرى عيانا وهو شيطان
ال َْعل ُ

اإلنس ونوع ال يرى وهو شيطان الجن أمر سبحانه وتعالى نبيه -صلى اهلل عليه وسلم-

أن يكتفي من شر شيطان اإلنس باإلعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن ,ومن
شيطان الجن باالستعاذة باهلل منه ,وجميع بين النوعين في سورة األعراف وسورة
المؤمنين وسورة فصلت واالستعاذة في القراءة وال كر أبلغ في دفع شر شياطين الجن,
والعفو واإلعراض والدفع باإلحسان أبلغ في دفع شر شياطن اإلنس" (. )2


أن المتأمل في سورة الحديد يجد أن اآلية التي فيها ه ه األسماء األربعة
"األول واآلخر

والظاهر والباطن" جاءت في مطلع السورة كما قال تعالى( :هو األَو ُل و ِ
اآلخ ُر
َ
َُ
ٍ ِ
ِ
ِ
يم) [الحديد ,]3:ولو تأمل الناظر والقارئ
َوالظاه ُر َوالْبَاط ُن َو ُه َو بِ ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ

له ه السورة لوجد أن معاني ه ه األسماء األربعة تضمنتها ه ه السورة العظيمة,

فإنه تعالى تحدث عن أولويته فقالُ ( :هو ال ِ ي َخلَ َق السماو ِ
ض فِي ِست ِة
ات َو ْاأل َْر َ
ََ
َ
ش يَـ ْعلَ ُم َما يَلِ ُج فِي ْاأل َْر ِ
استَـ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ج ِم ْنـ َها َوَما يَـ ْن ِز ُل ِم َن
أَي ٍام ثُم ْ
ض َوَما يَ ْخ ُر ُ
السم ِاء وما يـ ْعر ِ
يها و ُهو مع ُكم أَيْن ما ُكنْتُم واللهُ بِما تَـ ْعملُو َن ب ِ
ص ٌير)
ج ف َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ََ َ ُ ُ
[الحديد ,]4:وه ا يدل على أنه الباطن العالم المطلع المحيط بكل شيء ,ثم
( )أخرجه البخاري ،يف بدء اخللق  ،باب صفة إبليس وجنوده  ،) 76 /4( .6723وأخرجه مسلم يف اإلميان باب
الوسوسة يف اإلميان وما يقوله من وجدها ،رقم .) 71 / (. 64
()7زاد املعاد يف هدي خري العباد ()476/7
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ِ
ْك السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ور) [الحديد ]5:ليخبر أنه
ض َوإِلَى الله تُـ ْر َج ُع ْاأل ُُم ُ
قال (لَهُ ُمل ُ َ َ

اآلخر ومصير األشياء إليه.
وهو الباطن ألنه( :يولِج الل ْيل فِي النـ َها ِر ويولِج النـ َهار فِي الل ْي ِل و ُهو َعلِيم بِ َ ِ
ات
َ َ ٌ
َ
َُ ُ
ُ ُ َ
الص ُدوِر) [الحديد ,]6:وهو األول ألن مبتدأ النعمة منه سبحانهِ ( :
آمنُوا بِالل ِه َوَر ُسولِ ِه
ُّ
ِ
وأَنِْف ُقوا ِمما جعلَ ُكم مستَ ْخلَ ِف ِ ِ ِ
َج ٌر َكبِ ٌير)
آمنُوا م ْن ُك ْم َوأَنْـ َف ُقوا لَ ُه ْم أ ْ
ين َ
ين فيه فَال َ
َ
ََ ْ ُ ْ
َ
[الحديد .]1:وهو اآلخر ,ألن مرجع النعم إليهَ ( :وَما لَ ُك ْم أَال تُـ ْن ِف ُقوا فِي َسبِ ِ
يل الل ِه
ِِِ
اث السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض) [الحديد ,] 8:وألنه سبحانه األول فإنه يحب
َولله م َير ُ َ َ
ض الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض َها َك َع ْر ِ
ض
األوائل أهل السبقَ ( :سابِ ُقوا إِلَى َمغْ ِف َرةٍ ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َجن ٍة َع ْر ُ
أ ُِعد ْ ِ ِ
ض ِل ال َْع ِظي ِم)
ض ُل الل ِه يُـ ْؤتِ ِيه َم ْن يَ َشاءُ َواللهُ ذُو الْ َف ْ
ك فَ ْ
آمنُوا بِالل ِه َو ُر ُسلِ ِه ذَلِ َ
ين َ
ت لل َ
[الحديد.]2 :


أثر ه ه األسماء األربعة "األول واآلخر والظاهر والباطن" في حفظ العبد,
وغناه,

وعونه ,فقد كان يقولها -صلى اهلل عليه وسلم -قبل نومه ,وفي الحديث الصحيح:
كان رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يقول إذا أوى إلى فراشه( :اللهم رب
السماوات واألرض ,ورب كل شيء ,فالق الحب والنوى ,منزل التوراة واإلنجيل
والقرآن ,أعوذ بك من شر ذي شر أنت آخ بناصيته ,أنت األول فليس قبلك شيء,
وأنت اآلخر فليس بعدك شيء ,وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ,وأنت الباطن فليس
( )
دونك شيءِ ,
ت
اء ْ
اقض عني الدين ,وأغنني من الفقر)  ,وفي رواية أخرىَ ( :ج َ
ِ
اطمة إِلَى النبِي صلى الله َعلَْي ِه وسلم تَسأَلهُ َخ ِ
َدلّك َعلَى َما ُه َو َخ ْير
اد ًما فَـ َق َ
ال  :أ ََال أ ُ
ّ َ
ََ َ ْ
فَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ال َْع ْرش
ين " ,فَ َ َك َرهُ َوَز َ
ب الس َم َاوات الس ْبع َوَر ّ
ين :الل ُهم َر ّ
اد َوتَـ ُقول َ
م ْن َخادم ؟ تُ َسبِّح َ

( ) تقدم خترجيه ص . 3
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ِ
ب ُك ّل َشيءُ ,م ْن ِزل التـ ْوَراة َو ِْ
اإلنْ ِجيل َوالزبُور َوالْ ُف ْرقَان ,أَعُوذ بِك ِم ْن َش ّر
ال َْعظيم َ ,ربّـنَا َوَر ّ
ْ
ت ِ
آخ بَِن ِ
س قَـ ْبلك َش ْيء,
اصَيتِ َها ,أَنْ َ
ُك ّل ِذي َش ّرَ ,وِم ْن َش ّر ُك ّل َدابة أَنْ َ
ت ْاألَول فَـلَْي َ
اهر فَـلَيس فَـوقك َشيء ,وأَنْ َ ِ
ت الظ ِ
وأَنْ َ ِ
س
س بَـ ْعدك َش ْيءَ ,وأَنْ َ
ْ َ ْ
ْ َ
َ
ت الْبَاطن فَـلَْي َ
ت ْاآلخر فَـلَْي َ
ُدونك َش ْيء ,اِق ِ
ْض َعنِّي الديْن َوأَغْنِنِي ِم ْن الْ َف ْقر) ( ) .

 أثر مشاهدة المخلوق له ه الصفات في نفسه؛ يقول ابن القيم في طريق
الهجرتين ":واعلم أَن لك أَنت أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً ,بل كل شيء فله أَول
وآخر وظاهر وباطن ,حتى الخطرة واللحظة والنفس وأَدنى من ذلك وأكثر,
وجل سابقة على أَولية كل ما سواه ,وآخريته ثابتة بعد آخرية كل
فأَولية اهلل َعز َ
ما سواه فأَوليته سبقه لكل شيء ,وآخريته بقاؤه بعد كل شيء ,وظاهريته سبحانه
فوقيته وعلوه على كل شيء ,ومعنى الظهور يقتضى العلو ,وظاهر الشيء هو ما
عال منه وأحاط بباطنه .وبطونه سبحانه إِحاطته بكل شيء؛ بحيث يكون أقرب
إليه من نفسه وه ا قرب غير قرب المحب من حبيبه ,ه ا لون وه ا لون"..
(. )2
وأخيرا  ..أن تتعبد اهلل به ه األسماء  ,وذلك على مرتبتين:

ً

الرتبة األولى :أَن تشهد األَولية منه تعالى في كل شيء ,واآلخرية بعد كل شيء,
والعلو والفوقية فوق كل شيء ,والقرب والدنو دون كل شيء ,فالمخلوق
يحجبه مثله عما هو دونه فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب ,والرب جل
جالله ليس دونه شيء أَقرب إِلى الخلق منه.

( ) سبق خترجيه ص . 2
()7طريق اهلجرتني وباب السعادتني (ص)74 :
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المرتبة الثانية :أَن يعامل كل اسم بمقتضاه  ,مما سبق بيانه من مقتضيات ه ه
األسماء الحسنى ( ) .
ٍ
ِ
" الل ُهم رب السماو ِ
ات َوَرب األ َْر ِ
ب َوالنـ َوى
ْح ِّ
ض َ ,وَربـنَا َوَرب ُك ِّل َش ْيء َ ,وفَال َق ال َ
ََ
َ
ت ِ
ِ
يل والْ ُقر ِ
ِ
آن ال َْع ِظ ِ
آخ ٌ
ك ِم ْن َش ِّر ُك ِّل َش ْي ٍء أَنْ َ
يم  ,أَعُوذُ بِ َ
َ ,وُمنَـ ِّز َل التـ ْوَراة َوا ِإلنْج ِ َ ْ
ك َشيء  ,وأَنْ َ ِ
بِنَ ِ
ت
س بَـ ْع َد َك َش ْيءٌ َ ,وأَنْ َ
اصيَتِ ِه  ,أَنْ َ
س قَـ ْبـلَ َ ْ ٌ َ
ت اآلخ ُر فَـلَْي َ
ت األَو ُل فَـلَْي َ
ك َشيء  ,وأَنْ َ ِ
ِ
ك َش ْيءٌ  ,اق ِ
ْض َعنا ال َْم ْغ َرَم ,
س ُدونَ َ
س فَـ ْوقَ َ ْ ٌ َ
ت الْبَاط ُن فَـلَْي َ
الظاه ُر فَـلَْي َ
َوأَ ْغنِنَا ِم َن الْ َف ْق ِر " .
الخاتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الحمد هلل ال ي بنعمته تتم الصالحات ,ه ا ما وسعه جهد المقل  ,وجاد به القلم ,فما
كان من صواب فمن اهلل ,وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان ,واهلل ورسوله منه
بريئان ,وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
أبرز النتائج:


العلم باألسماء والصفات على قسمين :ما يتعلق بها وإثباتها  ,وقواعد األئمة
في ذلك  ,والرد على المخالفين من أهل التأويل والتحريف والتعطيل ,
والتشبيه والتكييف والتفويض  ,والثاني ما يتعلق بأثر اإليمان بأسماء اهلل
وصفاته على منهاج السلف الصالح في حياة المؤمن خاصة  ,وأمة اإلسالم
عامة  ,وهو القسم ال ي يحتاج إلى مزيد من االهتمام  ,إذ هو ثمرة اإليمان
به ه األسماء.

( ) ينظر :املرجع السابق.
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صحة حديث أبو هريرة؛ رواه اإلمام مسلم في صحيحه ,وغيره من األئمة بسند
صحيح.



أحسن ما قيل في تفسير ه ه األسماء المباركة  ,ما قاله المصطفى عليه الصالة
والسالم ..":األول فليس قبلك شيء  ,وأنت اآلخر فليس بعدك شيء ,وأنت
الظاهر فليس فوقك شيء ,وأنت الباطن فليس دونك شيء"..



من أبرز اآلثار المسلكية لإليمان باسم اهلل " األول ,واآلخر" أن عبوديته جل
وعال به ين االسمين تقتضي دوام الفقر واالضطرار إليه فهو المبتدئ بالفضل
حيث ال سبب وال وسيلة  ,وإليه تنتهي األسباب والوسائل .



أيضا :أنه يورث إفراده سبحانه باأللوهية والمحبة والقصد ,فإنك إن
ومنها ً
آمنت بأن اهلل األول وابتداء النعمة منه ,فاجعل عبادتك وشكرك إليه ,فإنه
اآلخر سبحانه ,وه ا ال ي من أجله الرسل المرسلين.



أيضا :يورث في العبد معرفة حقيقة الدنيا ,فيقصر أمله فيها لعلمه أنها
ومنها ً
منقطعة وذلك ألنه علم أنه سبحانه األول و اآلخر ,وأنه الدائم الحي ال ي ال
يموت سبحانه  ,وأن كل شيء ينتهي إليه ,ويعود إليه ,فال يفلت أحد من
قبضته.



أن التعبد باسم اهلل "الظاهر" واستشعار معناه يورث استقامة العبودية هلل ,وجعله
سبحانه الملجأ والمنجى في كل وقت.



من آثار التعبد باسمه "الباطن" أنك إذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد
منه ,وظهور البواطن له ,وبدو السرائر وأنه ال شيء بينه وبينها دفعك إلى أن
تعامله بمقتضى ه ا الشهود ,وتطهر له سريرتك فإنها عنده عالنية ,و تترك
ظاهر اإلثم وباطنه.
41



أيضا أنه بعد يقينك بإحاطة اهلل له ا الكون  ,وأنه هو
ومن اآلثار اإليمانية ً
دافعا بأن تحرص أن يكون لك خبايا
الباطن ال ي ليس دونه شيء ,كان ه ا ً
من عمل صالح تقربك إلى اهلل.



ومن ثمرات اإليمان باسمه الباطن ,استشعار قرب اهلل الخاص من عباده
المؤمنين ,وه ا القرب من لوازم محبته جل وتبارك.



أن من علم أن اهلل هو "الظاهر" الغالب علم أنه ناصر لدينه على جميع األديان
بعز عزيز أو ب ل ذليل.



من اآلثار اإليمانية له ه األسماء المباركة مقترنة :أنها دلت بمجموعها على
إحاطة اهلل الزمانية والمكانية ,وهي لها أثر في عون العبد كما جاء في الحديث
الصحيح المتقدم ,كما أن لها أثر في دفع تسلسل الوساوس والشكوك كما
جاء في األدعية النبوية ,وغير ذلك.

41
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سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ,المحقق :محمد حامد الفقي ,الناشر:
مكتبة المعارف ,الرياض ,المملكة العربية السعودية ,عدد األجزاء2 :



تاريخ بغداد ,المؤلف :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي
الخطيب البغدادي  ,المحقق :الدكتور بشار عواد معروف ,الناشر :دار الغرب
اإلسالمي – بيروت الطبعة :األولى 422 ,هـ  2882 -م



تفسير أسماء اهلل الحسنى ,ألبي إسحاق إبراهيم الزجاج ,تحقيق /أحمد يوسف
الدقاقق ,دار المأمون للتراث ,دمشق .بيروت ,ط 486 ,5ه.
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تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن ,المؤلف :محمد بن جرير
ابن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ,أبو جعفر الطبري.تحقيق :الدكتور عبد اهلل
ابن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار
هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة .الناشر :دار هجر للطباعة والنشر
والتوزيع واإلعالن ,الطبعة :األولى 422 ,هـ  288 -م



تفسير القرآن العظيم ,ألبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري
ثم الدمشقي المحقق :سامي بن محمد سالمة.الناشر :دار طيبة للنشر
والتوزيع .الطبعة :الثانية  428هـ  999 -م,عدد األجزاء0 :



ته يب اللغة ,المؤلف :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ,أبو منصور,
المحقق :محمد عوض مرعب ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت
الطبعة :األولى288 ,م .عدد األجزاء.0 :



تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ,المؤلف :عبد الرحمن بن ناصر
بن عبد اهلل السعدي ,المحقق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ,الناشر :مؤسسة
الرسالة ,الطبعة األولى  428هـ  2888-م



الجامع الكبير  -سنن الترم ي ,المؤلف :محمد بن عيسى بن َس ْورة بن

موسى ابن الضحاك ,الترم ي ,أبو عيسى  ,المحقق :بشار عواد معروف,
الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بيروت.


الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وسننه وأيامه = صحيح البخاري  ,المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل
البخاري الجعفي المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر :دار طوق
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النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة:
األولى 422 ,هـ ,عدد األجزاء9 :


درء تعارض العقل والنقل ,المؤلف :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم
بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي
الدمشقي ,تحقيق :الدكتور محمد رشاد سالم ,الناشر :جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية ,المملكة العربية السعودية ,الطبعة :الثانية,

 4هـ -

 99م.


الدعاء للطبراني ,لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ,أبو
القاسم الطبراني ,المحقق :مصطفى عبد القادر عطا ,الناشر :دار الكتب
العلمية – بيروت,الطبعة األولى. 4 3 ,



زاد المعاد في هدي خير العباد ,المؤلف :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
شمس الدين ابن قيم الجوزية ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,بيروت  -مكتبة المنار
اإلسالمية ,الكويت ,الطبعة :السابعة والعشرون  4 5 ,هـ  994/م



سنن ابن ماجه ألبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني (المتوفى:
213هـ)المحقق :شعيب األرناؤوط  -عادل مرشد  -محمد كامل قره بللي -
َعبد اللّطيف حرز اهلل ,الناشر :دار الرسالة العالمية .الطبعة :األولى 438 ,هـ
 2889 -م  ,عدد األجزاء5 :



سنن أبي داود  ,سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو

األزدي ِّ ِ
محمد
شعيب األرناؤوط َ -
السج ْستاني (المتوفى215 :هـ المحققَ :
ِ
كامل قره بللي ,الناشر :دار الرسالة العالمية.
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السنن الكبرى ,المؤلف :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي
الخراساني ,النسائي حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد المنعم شلبي ,أشرف
عليه شعيب األرناؤوط ,قدم له عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ,الناشر:
مؤسسة الرسالة – بيروت.



شأن الدعاء ,المؤلف :أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب
البستي المعروف بالخطابي ,المحقق :أحمد يوسف ال ّدقاق ,الناشر :دار الثقافة
العربية



شرح األسماء الحسنى ,الشيخ  /عبد الرحمن السعدي ,دراسة وتحقيق :عبيد
بن علي العبيد ,الناشر :الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ,العدد 2

-

السنة  42 - 33هـ.


صحيح ابن حبان ,لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْعب َد,

التميمي ,أبو حاتم ,الدارمي ,البُستي (المتوفى354 :ه) المحقق :شعيب
األرناؤوط  ,الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت الطبعة :الثانية– 4 4 ,
993


صحيح الجامع الصغير وزياداته .ألبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ,بن
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم ,األشقودري األلباني .الناشر :المكتب اإلسالمي.
عدد األجزاء2 :



الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ,محمد بن أبي بكر بن
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى15 :هـ ,المحقق :علي
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بن محمد الدخيل اهلل .الناشر :دار العاصمة ,الرياض ,المملكة العربية
السعودية ,الطبعة :األولى 480 ,هـ .عدد األجزاء4 :


طريق الهجرتين وباب السعادتين ,المؤلف :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  ,الناشر :دار السلفية ,القاهرة,
مصر,الطبعة الثانية 394 ,هـ



عمل اليوم والليلة  ,المؤلف :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي
الخراساني ,النسائي المحقق :د .فاروق حمادة ,الناشر :مؤسسة الرسالة –
بيروت.



عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد ,المؤلف:
أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد اهلل بن إبراهيم بن
بُ َديْحِّ ,
السنِّي» ,المحقق :كوثر البرني  ,الناشر:
الديْـنَـ َو ُّ
ري ,المعروف بـ «ابن ُّ
دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن  -جدة  /بيروت ,عدد

األجزاء:


الفصول المفيدة في الواو المزيدة ,صالح الدين أبو سعيد خليل بن ككلدي
بن عبد اهلل الدمشقي العالئي (المتوفى16 :هـ),المحقق :حسن موسى
الشاعر ,الناشر :دار البشير – عمان,الطبعة األولى 4 8 ,هـ  998م ,عدد
األجزاء:



الفوائد ,المؤلف :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم
الجوزية ,الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ,الطبعة :الثانية 393 ,هـ -
 913م
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كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل المؤلف :أبو بكر محمد بن
إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري  ,المحقق:
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان .الناشر :مكتبة الرشد  -السعودية – الرياض
,الطبعة :الخامسة 4 4 ,هـ  994 -م ,عدد األجزاء2 :



مجموع الفتاوى ,المؤلف :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن
تيمية الحراني المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ,الناشر :مجمع الملك
فهد لطباعة المصحف الشريف ,المدينة النبوية ,المملكة العربية السعودية ,عام
النشر 4 6 :هـ 995/م



مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ,المؤلف :محمد بن أبي
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ,المحقق :محمد المعتصم
باهلل البغدادي  ,الناشر :دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة :الثالثة4 6 ,
هـ  996 -م



مسند اإلمام أحمد بن حنبل ,المؤلف :أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل
بن هالل بن أسد الشيباني ,المحقق :أحمد محمد شاكر ,الناشر :دار الحديث
– القاهرة ,الطبعة :األولى 4 6 ,هـ  995 -م ,عدد األجزاء( 0 :القسم
ال ي حققه أحمد شاكر)



المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ,المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري,
المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت ,
عدد األجزاء5 :
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معجم مقاييس اللغة ,المؤلف :أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ,أبو
الحسين ,المحقق :عبد السالم محمد هارون ,الناشر :دار الفكر ,عام النشر:
 399هـ -



المفردات في غريب القرآن ,المؤلف :أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف
بالراغب األصفهانى .المحقق :صفوان عدنان الداودي ,الناشر :دار القلم,
الدار الشامية  -دمشق بيروت الطبعة :األولى  4 2 -هـ .



النهاية في غريب الحديث واألثر ,المؤلف :مجد الدين أبو السعادات المبارك
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير,
الناشر :المكتبة العلمية بيروت 399 ,هـ  919 -م ,تحقيق :طاهر أحمد
الزاوى  -محمود محمد الطناحي



وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها ,د .عبدالعزيز الجليل ,الناشر :دار طيبة,
الطبعة 2 429ه.
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