
  

  

  

  

  إثبات كمال اهللا تعاىل 

   وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصئهأمسايف 

  

  

  

  بنت ناصر الثوييننوال .  د:أعداد

  أستاذ مساعد بقسم القرآن وعلومه 

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

  

  



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٣٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  ملخص البحث 

 وصفاته يف ضوء سورة ئهأمساإثبات كمال اهللا تعاىل يف  :بحث  البعنوان      

 اليت تكمن  وأمهيته،اشتمل على مقدمة تضمنت سبب اختيار البحث وقد ،الصاإلخ

وإظهار شيء من صفات الكمال هللا تعاىل ، يف املسامهة يف خدمة كتاب اهللا تعاىل 

ً وتأكيدا على إثبات األمساء والصفات له سبحانه ،اليت ال تكون ألحد سواه سبحانه

 األمساء إثباتهداف هذا البحث ؛ومن أبرز أ ،على منهج أهل السنة واجلماعة

اج كنز من كنوز إخر،يان اإلعجاز يف كتاب اهللا تعاىلب، وصفات الكمال هللا تعاىل

  .كتاب اهللا تعاىل

 ،طالبعدد من املو ، ثالثة مباحثاشتملت علىفقد البحث خطة  أما         

مطالب ؛  املبحث األول بعنوان بني يدي السورة ويشتمل على ثالثة ،وخامتة وفهارس

 ، مقاصد السورة ونوعها وسبب نزوهلا: املطلب الثاين، فضل السورة:املطلب األول

 أمساء اهللا تعاىل يف : املبحث الثاين، مناسبة السورة ملا قبلها وما بعدها:املطلب الثالث

 تسبيح : املطلب الثاين، أمساء اهللا تعاىل يف السورة: املطلب األول،السورة وفيه مطلبان

 املطلب : املبحث الثالث صفات اهللا تعاىل يف السورة وفيه مطلبان،عاىل يف أمسائهاهللا ت

، مث ختم لثاين تسبيح اهللا تعاىل يف صفاته املطلب ا، صفات اهللا تعاىل يف السورة:األول

كله  ، هي التوحيد أن سورة اإلخالص:من أبرزهاالبحث خبامتة تضمنت أهم النتائج 

سورة اليت أخلصها اهللا الهي و ، ونفي النقص عنه سبحانه،اىلفيها إثبات الكمال هللا تع

 ضرورة العناية بتأصيل التوحيد :ومن أهم التوصيات اليت خرجت �ا ،لوصفه سبحانه

و تضمني ذلك  إثبات صفات الكمال هللا تعاىل ،يف نفوس الناشئة يف املناهج الدراسية

 ،لسنة واجلماعة يف أمساء اهللا وصفاته العمل مبنهج أهل ا،ومحايتهم من اإلحلاد يف أمسائه

 ، أو متثيل أو تعطيل،وذلك بإثبات ما أثبته اهللا لنفسه من األمساء والصفات دون تشبيه

   . علميةذيل البحث بفهارسمث 



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٣٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٣٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  مقدمة

 ذكره  يتقرب �ا العبد إليه ؛من أجل العبادات اليتاحلمد هللا الذي جعل         

  .ه وتنزيهه عن الشريك والصاحبة والولدوتسبيحه والثناء عليه سبحان

قال رسول اهللا صلى اهللا  ،وسورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن على قصر آيا�ا      

) )والذي نفسي بيده إ�ا تعدل ثلث القرآن((عليه وسلم 
)١(

  وما هذا الفضل إال ملا ،

فهي  ، تعاىليف آيا�ا التوحيد اخلالص هللا، له سبحانه فيها من تقديس هللا وتسبيح 

بدأت ، ال والعظمة هللا سبحانه يف كل مفردة منها أمسى معاين الكم، التوحيد كله 

حيث  ،سبحانهشبيه واملثيل له وختمت بنفي ال، وهية  هللا تعاىل ورة بإثبات األلالس

ليس فيها ذكر جنة وال نار ، تضمنت صفات الكمال اليت ليست ألحد سواه سبحانه 

  .ي صفة الكرمي املنانمنا هوال حالل وال حرام وإ

وقد ، هذه السورة أصل عظيم من أصول اإلميان " :- رمحه اهللا - ل السعدي قا     

 املتفرد هوأن، ومن لوازم ذلك توحيد األلوهية ، تضمنت توحيد األمساء والصفات 

هو الذي ال تنبغي ، الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه ، بالوحدانية من كل وجه 

. "ال إله إال هو، إال له العبادة 
)٢(

  

  :أهمية الموضوع وسبب اختياره

وإظهار شيء من صفات الكمال هللا تعاىل اليت ال ، مسامهة يف خدمة كتاب اهللا تعاىل 

ًوتأكيدا على إثبات األمساء والصفات له سبحانه على  ،تكون ألحد سواه سبحانه

                                                           

  ١٨٩ / ٦ .باب فضل قو هو اهللا أحد،   أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن )١(

  .)٠٥٠١٣:(احلديث

 ).٢٧ص ( السعدي ، تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن)٢(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٣٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

ت من خالل ظهار هذه الصفاً لذا رأيت أن أكتب حبثا إل،منهج أهل السنة واجلماعة

إثبات كمال اهللا تعاىل يف أمسائه وصفاته يف ضوء سورة (ومسيته بهذه السورة العظيمة 

  ).اإلخالص

  :أهداف البحث

 إثبات األمساء وصفات الكمال هللا تعاىل. 

 ان اإلعجاز يف كتاب اهللا تعاىلبي. 

 إخراج كنز من كنوز كتاب اهللا تعاىل.  

 نهج االستقرائي يف مجع املادة العلميةاتبعت امل :منهجي في البحث، 

 الر : أما منهجي االجرائي يف البحث فهو،اآلياتواملنهج التحليلي يف شرح 

واسم له سبحانه  صفةجوع إىل كتب التفسري للوقوف على املراد يف كل 

 وختريج ، إىل سورهااآليات كذلك عزو ،وبيان املعىن االمجايل لآلية ،وتعاىل

 وبيان ، كذلك الرتمجة لغري املشاهري من األعالم،ادرهااألحاديث من مص

  .معاين املفردات الغري واضحة للقارئ

   :خطة البحث

تشمل أهم النتائج  وخامتة قسمت البحث إىل ثالثة مباحث وعدد من املطالب

  .وفهارس علمية  ،والتوصيات

  . بين يدي السورة:المبحث األول

  .ة فضل السور:املطلب األول

  .هانوعوها مقاصدسبب نزول السورة و   :لثايناملطلب ا

  .وملا بعدها مناسبة السورة ملا قبلها :املطلب الثالث



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٣٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  :ن هماوفيه مطلبا أسماء اهللا :لمبحث الثانيا

  . أمساء اهللا تعاىل:املطلب األول

  . تسبيح اهللا تعاىل يف أمسائه:املطلب الثاين 

  :مان ه وفيه مطلبا،صفات اهللا تعالى:المبحث الثالث

  . صفات اهللا تعاىل:املطلب األول

  . تسبيح اهللا تعاىل يف صفاته:املطلب الثاين

  .اخلامتة وتضمنت أهم النتائج والتوصيات

  .الفهارس العلمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٣٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحث األول

   وفيه ثالثة مطالببين يدي السورة 

   فضل السورة:المطلب األول                       

  .هانوعو هامقاصدو   سبب نزول السورة:المطلب الثاني        

  .ولما بعدها   مناسبتها لما قبلها:المطلب الثالث

  



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٣٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  : وفيه ثالثة مطالببين يدي السورةالمبحث األول 

  : فضل السورة:المطلب األول

ففيها التوحيد ،  القرآن متيزها عن غريها من سور ،لسورة اإلخالص فضائل كثرية     

  :وقد وردت عدة أحاديث تبني فضلها وهي، نه هللا سبحا

  : أنها تعدل ثلث القرآن:ًأوال

ًأن رجال مسع رجال يقرأ، روى البخاري عن أيب سعيد اخلدري       قل هو اهللا أحد :ً

ن أوك، فلما أصبح جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له ، يرددها 

ّالرجل يتقاهلا
)١(

نفسي بيده إ�ا تعدل والذي ((صلى اهللا عليه وسلم  رسول اهللا   فقال

 ))ثلث القرآن
)٢(

  

      تعددت أقوال العلماء يف معىن سورة اإلخالص وأ�ا تعدل ثلث القرآن ومن أمشل 

أن القرآن الكرمي اشتمل على ثالثة : ما قيل يف هذا ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية

ي املتضمنة لألحكام والشرائع العملية اليت هي  األوامر والنواه: أوهلا:مقاصد أساسية

 القصص واألخبار املتضمنة ألحوال الرسل عليهم : ثانيها،موضوع علم الفقه واخلالفة

وأحوال الوعد ،الصالة والسالم مع أممهم  وأنواع اهلالك اليت حافت باملكذبني هلم

، هذا هو أشرف الثالثوما جيب على العباد من معرفة اهللا بأمسائه وصفاته و، والوعيد 

واشتملت عليه ،  وملا كانت سورة اإلخالص قد تضمنت أصول هذا العلم :مث قال

 . إ�ا تعدل ثلث القرآن:صح أن يقال، ًإمجاال 
)٣(

  

                                                           

 )٦٠ / ٩( ابن حجر ، فتح البار ، يعتقد أ�ا قليلة:أي،  بتشديد الالم :ّ  يتقاهلا)١(

  احلديث ١٨٩ / ٦ ).قل هو اهللا أحد(باب فضل ،   أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن )٢(

)٠٥٠١٣( . 

 .)١٠٣ / ١٧(بن تيمية ال ، جمموع الفتاوى)٣(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٣٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  : من أحب قراءتها أحبه اهللاً:ثانيا

ًروى البخاري عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث رجال على سرية      

فلما رجعوا ،  َّ يل ىل مل خل ُّ   بـصحابه يف صال�م فيختموكان يقرأ أل

 ))سلوه ألي شيء يصنع ذلك ؟(( :ذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ليه فقال النيب صلى اهللا ع، وأنا أحب أن أقرأ �ا ،  أل�ا صفة الرمحن :فقال، فسألوه 

 ))أخربوه أن اهللا حيبه((وسلم 
)١(

  

  

   : الجنةخول حبها سبب لدً:ثالثا

كان رجل من األنصار يؤمهم يف مسجد ، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه         

 مل خل ُّ ـ  ب:وكان كلما افتتح سورة يقرأ �ا هلم يف الصالة مما يقرأ به افتتح، قباء 

وكان يصنع ذلك يف ، مث يقرأ سورة أخرى معها ، حىت يفرغ منها   َّ يل ىل

مث ال ترى أ�ا جتزئك ،  إنك تفتتح �ذه السورة :لوافقا، فكلمه أصحابه ، كل ركعة 

، تاركها ما أنا ب:وتقرأ بأخرى فقال، تقرأ �ا وإما أن تدعها أن فإما ، حىت تقرأ بأخرى 

وكانوا يرون أنه من أفضلهم ، وإن كرهتم تركتكم ، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت 

يا (( : عليه وسلم أخربوه اخلرب فقالفلما أتاهم النيب صلى اهللا، وكرهوا أن يؤمهم غريه 

وما حيملك على لزوم هذه السورة ، ما مينعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ، فالن 

)٢( ))حبك إياها أدخلك اجلنة(( :فقال،  إين أحبها : فقال) )يف كل ركعة
  

                                                           

وسلم أمته إىل  باب ماجاء يف دعاء النيب صلى اهللا عليه :  أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد)١(

 ٧٣٧٥ احلديث ١٥٥ / ٩توحيد اهللا تبارك وتعاىل 

 عليه وسلم باب ماجاء يف دعاء النيب صلى اهللا، يف كتاب التوحيد ،   أخرجه البخاري )٢(

 )٧٣٧٥( احلديث  )٩/١١٥(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٣٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  :سم اهللا األعظما فيها ً:رابعا

 اللهم :لً عليه وسلم مسع رجال يقوأخرج احلاكم يف مستدركه أن النيب صلى اهللا      

ومل يكن ،  األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد إين أسألك بأنك أنت ال إله إال أنت 

األعظم الذي إذا  ، بامسهلقد دعا (( : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ،ًله كفوا أحد 

 )) به أجابدعيسئل به أعطى وإذا 
)١(

  

  : فيها مغفرة الذنوبً:خامسا

أخرج ابن خزمية يف صحيحه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل املسجد        

اللهم إين أسألك باهللا الواحد "فإذا هو برجل قد قضى صالته وهو يتشهد بقوله 

 أن تغفر يل ذنويب إنك أنت "ًومل يكن له كفوا أحد ، الصمد الذي مل يلد ومل يولد 

ثالث ، غفر له ، قد غفر له (( :عليه وسلمقال النيب صلى اهللا ، الغفور الرحيم 

)٢( ) )مرات
  

 ىل مل خل ُّ سورة و" رمحه اهللا تعاىل ـ  ــ:يقول الشيح حممد بن عثيمني        

ً عنه فلو أن أحدا يف صالته كرر سورة جتزئ ولكنها ال ،تعدل ثلث القرآن  َّ يل

ال إله «: نسان قول اإلكذا يكفه ذلك عن قراءة الفاحتة، وهاإلخالص ثالث مرات مل

 عشر ،»إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير

 يكون كمن أعتق أربع أنفس من ولد إمساعيل، ومع ذلك لو قاهلا اإلنسان. مرات

                                                           

 هذا حديث صحيح :قال احلاكم،   مستدرك احلاكم كتاب الدعاء باب أسم اهللا به أعطى )١(

 .)٦٨٣ / ١(ومل خيرجاه ، ني على شرط الشيخ

 ١٢(باب االستغفار بعد التشهد وقبل السالم ،   أخرجه ابن خزمية يف صحيحه كتاب الصالة )٢(

 وذكره احلاكم يف مستدرته يف . وقال حمققه إسناده صحيح)٧٢٤(احلديث  ، )٣٥٨/ 

ل  وقا، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه٤٠٠ / ١كتاب الطهارة 

 .الذهيب على شرطهما



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

وبه تعرف أنه ال يلزم من معادلة الشيء للشيء أن  ، عنهاجتزئوعليه عتق رقبة، مل 

 "ًيكون جمزئا عنه
)١(  

 

  ونوعها  صدهااومقسبب نزول السورة  :مطلب الثانيال

  : سبب نزول السورة:ًأوال

فإن ،       جاء أناس من اليهود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا صف لنا ربك 

فأخربنا من أي شيء هو ؟ ومن أي جنس هو ؟ من ذهب ، اهللا أنزل نعته يف التوراة 

 ويشرب ؟ وممن ورث الدنيا ومن يورثها ؟ هو أم من حناس أم من فضة ؟ وهل يأكل

 فأنزل اهللا تعاىل هذه السورة وهي نسبة هللا خالصة عن أيب بن كعب

)٢(
 أن : قال

   :فأنزل اهللا تعاىل، انسب لنا ربك ، املشركني قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ىم ُّ   فالصمد الذي:قال   ََّّ مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 

وليس شيء ميوت إال ، يس شيء يولد إال سريث ألنه ل َّ خن حن جن  يم

 َّمنىنينجهمه ُّ  وإن اهللا تعاىل ال ميوت وال يورث، سيورث 

ٌمل يكن له شبيه وال عدل:قال  َّىهينجهمهُّ ٌ
)٤()٣(

  

                                                           

  .)٢٠/٧١( جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني )١(

،   عن أيب كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار األنصاري )٢(

، ًشهر بدرا واملشاهد كلها ، من أصحاب العقبة الثانية ، أبو املنذر وأبو الطفيل سيد القراء 

وقال الواقدي رأيت  ، ١٩ وقيل ٢٠ صلى اهللا عليه وسلم  تويف سنة وهو أول من كتب للنيب

 . وهو أصح األقوال٣٠وقيل انه مات سنة ،  ه ٢٢ مات سنة :آل أيب وأصحابنا يقولون

 . )١٨٠ / ١(ينظر اإلصابة يف متيز الصحابة، ابن حجر 

 ١١ : اآلية، سورة الشورى)٣(

، )٤١٣ / ١( ابن حجر ،يف بيان األسبابالعجاب ، )٤٧ص ( الواحدي ، أسباب النزول)٤(

  لباب النقول يف 

  .)٢١٩/ ١( السيوطي ،       أسباب النزول



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

   :د السورةصامق ً:ثانيا

باالتصاف بأقصى الكمال سبحانه  ببيان اختصاصه الهيةقيقة الذات اإلحبيان        

اد لإلخالص يف التوحيد بإثبات الكمال، ونفي الشوائب للداللة على صحيح اإلعتق

ء واالعتماد يف مجيع وسن األقوال واألفعال، وثبات اللجالنقص واالختالل، املثمر حل

األحوال، وعلى ذلك دل امسها اإلخالص املوجب للخالص، وكذا األساس واإلخالص 

.من النفاق والشرك ةأي املربئ
)١(

  

 : نوع السورة :ًثالثا 

أختلف العلماء يف سورة اإلخالص هل هي مكية أم مدنية ؟ وهنالك من        

 والراجح أ�ا نزلت يف املدينة ،العلماء من قال بتكرار نزوهلا مرة يف مكة ومرة يف املدينة

 .كما سيظهر يف سبب النزول
)٢(

  

  : أسماء السورةً:ثالثا

وهذا دليل على شرف  ،ةالسورة إال أن هلا أمساء كثري على الرغم من قصر        

وقد ثبت للسورة عدة أمساء فهي سورة اإلخالص ، مسه باألن الشيء يشرف ، املسمى 

وسورة األساس ، وسورة اإلميان ، وتسمى سورة التوحيد ، وسورة قل هو اهللا أحد ، 

  .وغري ذلك من األمساء 

 إال ما يتعلق مسيت به؛ ألن اهللا أخلصها لنفسه ومل يذكر فيهاوسورة اإلخالص       

بأمسائه وصفاته؛ وأل�ا ختلص قارئها من الشرك والتعطيل
)٣(

.  

                                                           

  .)٢٢/٣٤٤( ينظر نظم الدرر يف تناسب اآليات و السور، البقاعي )١(

 مناهل العرفان يف علوم القرآن، الزرقاين ،)١٥٥ / ١( السيوطي ،  ينظر اإلتقان يف علوم القرآن)٢(

)٢٠١ / ١(.  

  )٤/٢٦٥( جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني )٣(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

والعرف ،  أعلم أن كثرة األلقاب تدل على مزيد من الفضيلة :يقول الرازي          

وثالثها سورة التوحيد ، وثانيها سورة التجريد ،  سورة التفريد :يشهد ملا ذكرناه فأحدها

،  سورة الوالية :وسادسها،  سورة النجاة :امسهاخ،  سورة اإلخالص :ورابعها

 سورة :عاشرها،  سورة اجلمال :تاسعها،  سورة املعرفة :ثامنها،  سورة النسبة :وسابعها

 :والثالث عشر،  سورة الصمد :والثاين عشر،  املعوذة :واحلادي عشر، املقشقشة 

السادس ،  احملضر  سورة:اخلامس عشر،  سورة املانعة :الرابع عشر، سورة األساس 

التاسع ،  سورة املذكرة :الثامن عشر،  سورة الرباءة :السابع عشر،  سورة املنفرة :عشر

.  سورة األمان:العشرون،  سورة النور :عشر
)١(

  

 والظاهر واهللا أعلم ،   وقد تتبعت هذه األمساء فلم أقف على نص ثابت هلذه األمساء

وعلى الرغم من كثرة أمساء عاين مفردات السورة أ�ا اجتهاد من املفسرين ملا تتضمنه م

  .سورة اإلخالص إال أن العربة مبا ثبت عن النيب صل اهللا عليه وسلم

  

  وما بعدها مناسبتها لما قبلها : المطلب الثالث

  

عداوة أيب هلب وزوجته للنيب صلى اهللا عليه  سورة املسد بينت :مناسبتها لما قبلها ـ ١

اليت كانت عنوان رسالة النيب صلوات اهللا  ،ما لدعوة التوحيدممثلة يف عداو�، وسلم 

، وقد ساقت هذه الكلمة أبا هلب وزوجته ، وكلمته األوىل إىل قومه ، وسالمه عليه 

                                                           

، روح املعاين، )٥٥٣ / ١( الفريوزآبادي ،  بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز)١(

 ابن ،التحرير والتنوير ، )٣٥٧ / ٣٢( الرازي ، مفاتيح الغيب،)٥٠٣ / ١٥(األلوسي 

  . )٦٠٩ / ٣٠(عاشور 



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

دنيا والعذاب ومن تبعهما يف جحود هذه الكلمة والتنكر هلا إىل البالء العظيم يف ال

ص وحدانية اهللا من كل إقرار بإخالوسورة اإلخالص وما حتمل من  ،األليم يف اآلخرة

. النجاة من البالءشرك هي قارب
)١(

  

  

 تقرران وتؤكدان يف ، جاءت بعدها سوريت الفلق و الناس: ـ مناسبتها لما بعدها٢

ً والناس مجيعا ، وذلك بدعوة النيب عليه الصالة والسالم،جمال التطبيق العملي آلثارها
 أو ما يتوقع أن يعرض ،بوبيته من كل ما يسوءهم وأن يستظلوا حبمى ر،أن يعوذوا بر�م

 ، واإلقرار بسلطانه القائم على هذا الوجود،سبحانه فذلك هو اإلميان باهللا ،له بسوء

 فهو سبحانه القادر على ،وأنه وحده الذي تتجه الوجوه كلها إليه ؛ يف السراء والضراء

ًفهم مجيعا على سواء يف  أما املخلوقني ، وهو سبحانه بيده مقاليد كل شيء،كل شيء

. قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقريهم، ويف االفتقار إليه،احلاجة إىل اهللا
)٢(

 

  

                                                           

 .)١٧١٠ / ١٦(ب  اخلطي،  التفسري القرآين للقرآن)١(

 )١٧١٦ / ١٦( اخلطيب ، التفسري القرآين للقرآن)٢(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  

  

  

  

  

  

  :انوفيه مطلب يف السورة  أمساء اهللا تعاىل:املبحث الثاين

  . أمساء اهللا تعاىل:املطلب األول                           

  . يف أمسائهتسبيح اهللا تعاىل: املطلب الثاين            

  

  

  

  



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

   أسماء اهللا في السورة :لمبحث الثانيا

ًوثلثـا منــه ، ًوثلثـا منـه وعـد وعيـد ، ًثلثـا منـه أحكــام ، ً أثالثـا نـزل القـرآن الكـرمي "        

   َّخلملىليلجم ُّ مجعـــــت  وقـــــد ، أمســـــاء وصـــــفات 
)١(

 ،ثـــــالثاألهـــــذه  أحـــــد 

 صــلى اهللا عليـــه أن النـــيبيف صـــحيح مــسلم جــاء مـــا ذا ودل علـــى هــ ،األمســاء والــصفات

ًقــل هــو اهللا أحــد جــزءا مــن أجــزاء " فجعــل ،ن اهللا جــزأ القــرآن ثالثــة أجــزاء إ:وســلم قــال

"القرآن 
)٢(

"واهللا أعلم ، و�ذا املعىن مسيت سورة اإلخالص   
)٣(

. 

وفيها ، والوعد والوعيد ، واملواعظ ،واألحكام،آيات القرآن الكرمي فيها العباداتف     

وتوحيد اهللا ، فال عبادة بال توحيد هللا تعاىل ،  هو أصل اإلميان آيات التوحيد الذي

  .ه سبحانه مبا يليق به جال يف عالهتعاىل يقتضي تقديسه وتسبيحه والثناء علي

  وقد مجع اهللا تبارك وتعاىل بني التقديس والتسبيح يف سورة اإلخالص فقال عز امسه " 

   َّحمخم* خلملىليل    ُّ  
)٤(

   

َّ*منىنينجهمه*ىميمجنحنُّ  :مث قال، فهذا تقديس 
)٥( 

 ."ونفي الشريك والشبيه عنه، واألمران راجعان إىل إفراده وتوحيده ، فهذا تسبيح 
)٦(

  

                                                           

  ١ : اآلية، سورة اإلخالص)١(

 ٥٥٦ / ١كتاب صالة املسافرين وقصرها باب فضل قراءة قل هو اهللا أحد ،   صحيح مسلم )٢(

 ).٨١١(احلديث 

 )١٠٧ / ٢٠( القرطيب ،  اجلامع ألحكام القرآن)٣(

  .٢ ـ ١ : اآليتان، سورة اإلخالص)٤(

 .٤ ـ ٣ : اآليتان، سورة اإلخالص)٥(

  .)١٠٧ /  ١( البيهقي ، األمساء والصفات)٦(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

   أسماء اهللا تعالى:المطلب األول

  : اهللا:االسم األول

 إذا ال جيوز أن يطلق على غريه ال حقيقة  ؛وهو أعظم أمسائه سبحانه وأخصها        

اليت يدخل �ا  ،م الوحيد الذي خصه سبحانه بالشهادةكما انه هو اإلس، ًوال جمازا 

 كما انه هو اإلسم الذي يضاف )أشهد أن ال إله إال اهللا(اإلسالم اإلنسان يف دائرة 

اهللا رحيم ، يم اهللا عل:فيقال، إليه مجيع أمساء اهللا وصفاته وليس ذلك لغريه من األمساء 

   .وليس ذلك إلسم غريه، اهللا ودود ، 

فقد يقال فالن ؛ نه اإلسم الوحيد الذي ال يشرتك فيه أحد معه سبحانه كما أ     

فالن صبور وهو من أمساء اهللا وهذا ال ينطبق على اسم ،رحيم وهو من أمساء اهللا كذلك

  .اهللا جل جالله

 أن هذا أعظم أمساء اهللا عز وجل التسعة والتسعني ألنه دال على الذات "       

وسائر األمساء ال يدل آحادها ، ها حىت ال يشذ منها شيء اجلامعة لصفات اإلهلية كل

وألنه أخص األمساء إذ ال يطلقه ، إال على آحاد املعاين من علم وقدرة أو فعل أو غريه 

ًأحد على غريه ال حقيقة وال جمازا وسائر األمساء قد يسمى به غريه كالقادر والعليم 

 "ذا االسم أعظم هذه األمساء والرحيم وغريه فلهذين الوجهني يشبه أن يكون ه
)١(

  

وأن التسمي به قد حرمه اهللا جل ، املعبود وال معبود غريه جل جالله " اهللا " معىن  

 ."ثناؤه 
)٢(

  

                                                           

 )٦١ص ( الطوسي ،  املقصد األسىن يف معاين أمساء اهللا احلسىن)١(

 )١٣٣/ ١( الطربي ،  جامع البيان يف تأويل القرآن)٢(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

واختري هذا اإلسم لإلخبار عنه ،  املوجود الذي ال موجود يف احلقيقة سواه اهللا      "

جامع جلميع معاين سم وألنه ا،اجلالل واجلمال: صفات الكماللداللته على مجيع

"األمساء احلسىن 
)١(

  

   ؟مشتق أم غير مشتق"   اهللا "مالعلماء في  هل اس اختلف   

: فمنهم من قال :ذهب جمموعة من أهل العلم إىل أنه مشتق واختلفوا يف اشتقاقه     

ِ يليه - اله "  من َأنه مشتق ِ
  يلوه- اله "  من هو مشتق :ومنهم من قال َْارتفع،: َ، أي"َ

َلفظ مشرتك بني " َأله " و " َأله "  من جعله مشتقا من ومنهم،َأي احتجب"  لياها -  َُ ْ

َالعبادة والسكون، والتحري: وهيَمعان،  َ
ِ  ويسكنون ،َأن خلقه يعبدونه" َِإله  " فمعىن ،ْ

ِإليه
ِ ويتحريون فيه،َِْ ِ ويفزعون إليه،ِ

َ؛ لكون كل "َوله "  من هو مشتق: ومنهم من قال،َِْ

َُْ اهللا حمبوب لألشياء كله:احلكماء بعض وهلذا قالَواله حنوه، وق خمل
)٢(

  

 أما تأويل قول اهللا تعاىل ذكره :الطربي حيث قالابن جرير وممن قال باالشتقاق       

َهو الذي يأهله كل شيء، : ُما روي لنا عن عبد اهللا بن عباس، فإنه على معىن "اهللا" َ

ٍويعبده كل خلق ْ.
)٣(

  

 قالوا أن االشتقاق :ًقال ابن القيم ردا على من قال أن اسم اهللا غري مشتق          

يستلزم مادة يشتق منها وامسه تعاىل قدمي والقدمي ال مادة له فيستحيل اإلشتقاق وال 

ريب أنه إن أريد باالشتقاق هذا املعىن وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل ولكن 

ا املعىن وال أمل بقلو�م وإمنا أرادوا أنه دال على صفة الذين قالوا باالشتقاق مل يريدوا هذ

له تعاىل وهي اإلهلية كسائر أمسائه احلسىن كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع 

والبصري فإن هذه األمساء مشتقة من مصادرها بال ريب وهي قدمية والقدمي ال مادة له 
                                                           

  . )٣٩٤ / ٢٢( البقاعي ،  نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور)١(

  )١٣٧ / ١( النعماين ،  اللباب يف علوم الكتاب)٢(

  )١٢٢ / ١( الطربي ،جامع البيان يف تأويل  القرآن) ٣(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

ئلني باشتقاق اسم اهللا مث اجلواب فما كان جوابكم عن هذه األمساء فهو جواب القا

عن اجلميع أننا ال نعين باإلشتقاق إال أ�ا مالقية ملصادرها يف اللفظ واملعىن ال أ�ا 

متولدة منها تولد الفرع من أصله وتسمية النحاة للمصدر واملشتق منه أصال وفرعا ليس 

. اآلخر وزيادةأن أحدمها يتضمنمعناه أن أحدمها تولد من اآلخر وإمنا هو باعتبار 
)١(

  

   : غير مشتق فمنهمبأنهما من قال أ

ذهبت طائفة إىل أنه مشتق وذهب مجاعة ممن يوثق  " :فقال يف ذلكالزجاج       

بعلمه إىل أنه غري مشتق وعلى هذا القول املعول وال تعرج على قول من ذهب إىل أنه 

وله ألن الواو فيه واو يف مشتق من وله يوله وذلك ألنه لو كان منه لقيل يف تفعل منه ت

 "توله ويف إمجاعهم على أنه تأله باهلمز ما يبني أنه ليس من وله
)٢(

  

وأنه ليس مبشتق لفظ اسم علم هللا تعاىل، املختار عندنا أن هذا ال:وقال الفخر الرازي

.البتة
)٣(

  

ب هو اسم مل يسم به غريه تبارك وتعاىل؛ وهلذا ال يعرف يف كالم العر :وقال ابن كثري

له اشتقاق من فعل ويفعل، فذهب من ذهب من النحاة إىل أنه اسم جامد ال اشتقاق 

.له
)٤(

  

َأن خلقه إله أي  مشتق وهو مبعىن " اهللا"       والراجح واهللا تعاىل أعلم أن لفظ 

  .إليه ويفزعون ،إليه ويسكنون ،يعبدونه

                                                           

 )٢٢ /١( ابن قيم اجلوزية ، بدائع الفوائد)١(

  )٢٥( الزجاج ص ،  تفسري أمساء اهللا احلسىن)٢(

  )١٤٣ / ١( الرازي ، مفاتيح الغيب)٣(

  )١٢٣  /١( ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم) ٤(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  : األحد:االسم الثاني

 شريك وال شبيه وال مثيل وال نظري له سبحانه اسم من أمساء اهللا تعاىل معناه ال       

   .هو املتفرد بأعماله فال معني له يف خلقه وال شريك له يف ملكه

 الوحدانية يف اإلسالم تتجه إىل ثالثة معان كل واحد جزء :يقول اإلمام مقاتل        

   :عانيهافال تتوافر الوحدانية إن مل تتوافر م، وهي جمموعها وأركا�ا ، من حقيقتها 

  .فهو اخلالق املبدع وحده،  وحدة اخلالق -  أولها

فليس ، ًفال يعبد إال رب العاملني وال يشرك العابد بربه أحدا ،  وحدانية املعبود –ثانيها

   .وال كائن يف الوجود أن يعبد مع رب العاملني، لبشر وال حجر 

 َّىهينجهمهُّ فاهللا سبحانه وتعاىل ،  الوحدانية يف الذات –وثالثها
)١(

وله 

 .املثل األعلى يف السموات واألرض
)٢(

  

 أي الواحد َّخلملىليلُّ  : يف تفسريه لقوله تعاىل:قول اإلمام القرطيب     ي

 . " لهوال ولد وال شريك، وال نظري وال صاحبة ، الذي ال شبيه ، الوتر 
)٣(

  

األحد ألن ، ّحتقيق ملعىن التفرد ، دون واحد ، ويف وصف اهللا سبحانه وتعاىل بأحد    

إىل ماال �اية من ، بعة وأر، و ثالثة ، على حني أن الواحد يتعدد باثنني ، ال يتعدد 

. األعداد
)٤(

  

                                                           

 ١١ : اآلية، سورة الشورى)١(

   ١٩٥ / ٥  تفسري مقاتل )٢(

  ٢٤٤ / ٢٠  اجلامع ألحكام القرآن  )٣(

  .١٧١١ / ١٦  التفسري القرآين للقرآن )٤(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

وقال بعض أصحاب املعاين الفرق بني الواحد واألحد أن الواحد يفيد وحدة      

وعلى هذا جاء يف التنزيل  ،الذات فقط واألحد يفيده بالذات واملعاين

ً. بوحدانيته يف ذاته وصفاته تعاىل اهللا علوا كبرياأراد املنفرد َّخلملىليلُّ 
)١(

  

  : الصمد:االسم الثالث

، اسم من أمساء اهللا سبحانه وهو السيد الذي يقصده اخلالئق يف حوائجهم          

وهو االسم الذي مل يذكر إال ، وهو الصمد الذي مل يلد ومل يولد سبحانه ، وتذللهم 

فال يصمد إال إليه ، لعظمته وشدة خصوصيته هللا تعاىل مرة واحدة يف كتاب اهللا تعاىل 

    .سبحانه

 َّخمُّ  " : فقال مقاتلَّخمُّ  ـٍوقد ذكر املفسرون معان عدة ل      

ويقال الصمد السيد الذي تصمد إليه اخلالئق ، يعين ال جوف له كجوف املخلوقني 

 "حبوائجهم وباإلقرار واخلضوع
)٢(

  

  َّخمُّ و ، ى إليه السؤدد لذي قد انتهالسيد ا"  َّخمُّ       

 :وقال قوم. هو املقصود إليه يف الرغائب:الذي ال جوف له وال يأكل وال يشرب وقيل

 تفسريه ما بعده :وقيل، الذي مل يزل وال يزال ، الدائم الباقي  َّخمُّ 

)٣(     َّىميمجنحنُّ 
  

                                                           

  )٥٨( تفسري أمساء اهللا احلسىن للزجاج ص )١(

 )٦٨٩ / ٢٤ ( الطربي ،جامع البيان يف تأول القرآن ، )٩٢٦ / ٤( مقاتل ، تفسري مقاتل)٢(

 ،اجلامع ألحكام القرآن) ١٢٤١ص (ابن عطية ،  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز)٣(

 )١٤٥ / ٢٠(القرطيب 



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

لرغائب إذ ينتهي هو الذي يصمد إليه يف ا" َّخمُّ  :ومن أمشل ما قيل      

باده يف مهمات دينهم ودنياهم ومن جعله اهللا تعاىل مقصد ع، د هي السؤدإليه منت

على يده ولسانه حوائج خلقه فقد أنعم اهللا عليه حبظ من معىن هذا الوصف وأجرى 

" َّلكن الصمد املطلق هو الذي يقصد إليه يف مجيع احلوائج وهو اهللا سبحانه وتعاىل
)١(.  

أي الرب الكامل والسيد، العظيم، : الصمد ":قال رمحه اهللا تعاىلقال السعدي     

الذي مل يبق صفة كمال إال اتصف �ا، ووصف بغايتها، وكماهلا حبيث ال حتيط 

اخلالئق ببعض تلك الصفات بقلو�م، وال تعرب عنها ألسنتهم وهو املصمود إليه، 

 يثىث نث مث زث رث7 8 ُّ  املقصود يف مجيع احلوائج والنوائب

 َّلك اك يق ىق يف ىف
)٢(

  

يف إجيادهم، وأعدادهم، وإمدادهم : لغين بذاته، ومجيع الكائنات فقرية إليه بذا�مفهو ا

بكل ما هم حمتاجون إليه من مجيع الوجوه ليس ألحد منها غىن مثقال ذرة، يف كل 

".حالة من أحواهلا
)٣(

  

    تسبيح اهللا تعالى في أسمائه:المطلب الثاني

وجعل ذلك ، ّر السريع يف عبادة اهللا تعاىل وأصله امل ، تنزيه اهللا تعاىل :التسبيح     

ًدات قوال كان أو ًوجعل التسبيح عاما يف العبا،اخلري كما جعل اإلبعاد يف الشريف فعل 

. أو نية،ًفعال
)٤(

  

                                                           

 )١٣٤ص ( الطوسىي ،  املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء اهللا احلسىن)١(

 ٢٩ : اآلية، سورة الرمحن)٢(

 )٢١٢( الزجاج  ص ، تفسري أمساء اهللا احلسىن)٣(

ص ( اجلرجاين ،التعريفات ، ) ٣٩٢ص ( الراغب األصفهاين ، يف غريب القرآن  املفردات)٤(

٥٧(. 



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

ً  وأمساء اهللا تعاىل ثابته يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة مبا ال يدع جماال للشك 

   : ثبو�ا يف القرآن الكرميبثبو�ا هللا سبحانه ومن أدله

  

 َّىئّٰرئزئمئنئُّ :قول اهللا عز وجل 
)١(

  

 َّرنيكملىليلامممىكيفىقيقاكلكمكُّ :قول و
)٢(

   

َّخئمئهئحئمينيىيييجئُّ  :قول سبحانهو
)٣(

        

 :قول سبحانهو

َّمعحطمظجعمضخصمصجضحضخضُّ 
)٤(

  

في هذه اآليات داللة صرحية على ثبوت األمساء هللا تعاىل وأنه سبحانه له ف          

  .ة له سبحانه ال جيوز ألحد التسمي �اوهي خاص، أمساء تليق به 

  

فعن ، كما ثبت يف سنة احلبيب عليه الصالة والسالم ثبوت األمساء هللا تعاىل         

هللا تسعة وتسعون إن  " :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، أىب هريرة  رضي اهللا عنه 

ًامسا مائة اال واحدا   ."تر حيب الوتر وهو و، ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة ، ً
)٥(

  

                                                           

 .١٨٠ : اآلية، سورة األعراف)١(

  .١١٠ : اآلية، سورة األسراء)٢(

  ٨ : اآلية، سورة طه)٣(

 ٢٤ : اآلية، سورة احلشر)٤(

يث  احلد)٨٧ / ٨(باب اهللا مائة اسم غري واحد ، كتاب الدعوات ،   صحيح البخاري )٥(

باب يف أمساء اهللا تعاىل ،  ورواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار )٦٤١٠(

     )٢٦٧٧( احلديث )٢٠٦٢ / ٤(وفضل من أحصاها 



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

وكذلك أمجع أئمة األمة على اإلميان بأن هللا أمساء يسمى �ا دون حتريف أو تعطيل أو 

ًويدعى �ا تقربا إليه ، اليت ال يسمى �ا غريه سبحانهواهللا تعاىل يقدس يف أمسائه، متثيل 

.جال جالله
)١(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  )١٢ص  ( ابن عثيمني ، أمساء اهللا وصفاته وموقف أهل السنة منها: ينظر)١(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  

  

  

  

  

  املبحث الثالث

  طلبني وفيه مصفات اهللا تعاىل 

  

   صفات اهللا تعاىل:املطلب األول

 تـسبيح اهللا تعـاىل      :املطلب الثـاين  

  يف صفاته

  

  



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

   وفيه مطلبين  صفات اهللا تعالى:المبحث الثالث

   صفات اهللا تعالى:المطلب األول

  : الصمد:ًأوال 

 صفة كمال هللا تعاىل كما أ�ا اسم له سبحانه َّخمُّ        

 ال يأكل وال يشرب الذي،  الذي ال جوف له : هوَّخمُّ و
)١(

.  

فالصمد هو  ،صفة كمال هللا  تعاىل وليست ألحد غريه َّخمُّ        

يف كل صفاته ، يف عزته  ،يف حكمته، يف علمه يف قدرته ، الكامل
)٢(

  

وال ، ألنه ليس شيء يلد إال سيورث ، الذي مل يلد ومل يولد  َّخمُّ      

)٣(  يورث وال ميوتنه الأفأخربهم تعاىل ذكره  ،شيء يولد إال سيموت
    

 هو املصمود إليه، َّخمُّ      ":ـ     يقول الشيخ السعدي ـ رمحه اهللا تعالى

 جن  يم ىم ُّ  ولذلك. املقصود يف كل شيء، لكماله وكرمه وجوده وإحسانه

فإن املخلوقات كلها متولد بعضها من بعض، وبعضها والد بعض، وبعضها   َّحن

وأما الرب جل جالله، فإنه منزه عن مماثلتها . وكل خملوق فإنه خملوق من مادة. مولود

وهلذا حقق ذلك التنزيه،  ،يف هذا الوصف، كما هو منزه عن مماثلتها يف كل صفة نقص

                                                           

 )٩٢٤ / ٤( مقاتل ،وتفسري مقاتل ، )٧٦٠ص ( جماهد ،  تفسري جماهد)١(

 )١٦٠ / ١(   شرح العقيدة الوسيطة، ابن عثيمني )٢(

 )٩٢ / ١( البيهقي ،األمساء والصفات ، )٦٩١ /٢٤(  جامع البيان يف تأويل القرآن )٣(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

ليس له :  أيَّىه مه جه ين ىن من ُّ : ومتم ذلك الكمال بقوله

نظري وال مكافئ وال مثيل، ال يف أمسائه، وال يف صفاته، وال يف أفعاله، وال يف مجيع 

التفرد بالكمال كله من مجيع الوجوه، : فحقه اخلاص أمران ، �االيت اختصحقوقه 

أن تعادل : فحق لسورة تتضمن هذه اجلمل العظيمة ،والعبودية اخلالصة من مجيع اخللق

الصفات العظيمة ثلث القرآن، فإن مجيع ما يف القرآن من األمساء احلسىن، ومن 

ومن أفعال اهللا وأحكام صفاته، تفاصيل هلذه األمساء اليت ذكرت يف هذه السورة، العليا،

يل بل كل ما يف القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة، وأصنافها وتفاصيلها، تفص

."ملضمون هذه السورة
)١(

  

و�ذا املعىن فإن عظمة هذه الصفة تظهر يف بيان معىن اآلية املفسرة هلا وهي قوله    

 مرة  سوى ولعظم شأن هذه الصفة مل ترد يف كتاب اهللا تعاىلَّيمجنحنىمُّ 

  .واحدة يف هذه السورة

   :  لم يلدً:ثانيا

وليس له ولد كما قالت اليهود عزير ابن  ،فلم يلد، هي صفة كمال هللا تعاىل       

أو كما ادعى مشركو العرب بأن املالئكة  ،أو كما قالت النصارى عيسى ابن اهللا ،اهللا

  . اهللابنات

 :يقول اهللا يف شأن اليهود والنصارى

ىيزنمنننىنينٰىريزيمينيُّ 

                                                           

  )١٨٤ ( السعدي ص ، �جة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار)١(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

هبمئهئجبحبخبمبخئييجئحئ

َّمتهتختجتحت
)١(  

ويقول سبحانه يف شأن مشركي العرب 

َّاكلكمكىكيكملىلُّ 
)٢(

  

وعلى اليهود  ،فرد اهللا تعاىل على مشركي العرب حني قالوا املالئكة بنات الرمحن    

وكذ�م ونزه نفسه  ،بن اهللاوعلى النصارى حني قالوا املسيح ا ،حني قالوا عزير ابن اهللا

   .َّىميمُّ  بأنه :سبحانه من قوهلم فقال يف وصفه لذاته جل يف عاله

 : قال اهللا:روى البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

ي أن أما تكذيبه إيا،  ومل يكن له ذلك  وشتمين:كذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك((

وأنا الصمد ، ً اختذ اهللا ولدا :ما شتمه إياي أن يقولوأ، كما بدأته  أين لن أعيده :يقول

 .))ًومل يكن يل كفوا أحد، الذي مل ألد ومل أولد 
)٣(

  

بل هو اهللا  َّمينيىيُّ من قوهلم ، ومعناه التربئة والتنزيه واحملاشاة       

 .أحد يف صفاته مل يلد فيحتاج إىل صاحبة أو ولد، تعاىل واحد يف ذاته 
)٤(           

                                                           

 .٣٠ : اآلية، سورة التوبة)١(

 .١٦ : اآلية، سورة الزخرف)٢(

 احلديث ١٨٠ / ٦ )اهللا الصمد( :باب قوله،   صحيح البخاري كتاب تفسري القرآن )٣(

)٤٩٧٥( 

 )٨٥ / ٢(  اجلامع األحكام القرآن، القرطيب )٤(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

 خب جبحب مئهئخئ حئجئيي مينيىيُّ  :      يقول اهللا تعاىل

 َّحتخت جتهب مب
)١(

  

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ:وقال جل يف عاله    

 حض جض مص خص حص مس خس حسجخمخجس مح مججح

.َّحطمظجع مض خض
)٢(

  

     َّجمحمخمممجنحنُّ  :ويقول سبحانه  
)٣(

  

 سبحانه وتعاىل عما لولدهذه آيات رد من املوىل عز وجل على من نسب له ا     

ً علوا كبريايقولون ويف ،  عزير ابن اهللا : وآية سورة البقرة نزلت يف اليهود حيث قالوا،ً

ويف مشركي العرب حيث قالوا املالئكة ،  املسيح ابن اهللا :نصارى جنران حيث قالوا

.بنات اهللا
)٤(

  

 َّحئُّ : فقال تعاىلًا إن هللا ولد:كذ�م اهللا مجيعهم يف دعواهم وقوهلمف    

ًنزه عن ذلك علوا كبريا تعاىل وتقدس وت:أي  جخمخ مح حجمججح ُّ ً

وهو ، وإمنا له ملك السموات واألرض  ،  ليس األمر كما تفرتون: أيَّحسجس

، رفهم ومسريهم ومص، ومقدرهم ومسخرهم ، وهو خالقهم ورازقهم ، املتصرف فيهم 

والولد إمنا يكون ، فكيف يكون له ولد منهم ، لك له ٌواجلميع عبيد له وم، كما يشاء 

                                                           

 .١١٦ : اآلية، سورة البقرة)١(

  .٦٨ : اآلية، سورة يونس)٢(

 .٤ : اآلية، سورة الكهف)٣(

 )٣٩ص ( الواحدي ،  أسباب النزول)٤(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

وال مشارك يف عظمته ، ٌوهو تبارك وتعاىل ليس له نظري ،  متناسبني شيئنيد من متوال

 .!؟فكيف يكون له ولد ، وكربيائه وال صاحبة له 
)١(

  

   :يف آيات عدة منها، ًوقد نفى سبحانه عن نفسه الولد ردا على مدعي ذلك 

 :قوله تعاىل

خنمنحنخلملهلجمحمخمممجنحللكمكجلُّ 

َّمهٰهجيحيجههن
)٢(

  

 هت مت خت * جت هب مب خبُّ  :وقال سبحانه

*مججحمحجخمخجسحسخسمس*مث

جفحفخفمف*مضحطمظجعمعجغ*خصمصجضحض

*جلحلخلمل*حقمقجكحكخكلك

  َّ*جمحمخمممجن
)٣(

  

 ىي ميخي حيجي يه ىه مه جهُّ :قال عز من قائلو

  َّييٰذ
)٤(

  

                                                           

 )٣٩٦ / ١( ابن كثري ،  تفسري القرآن العظيم)١(

 .١٠١ : اآلية، سورة األنعام)٢(

 .٩٠ إىل ٨٨ اآليات من ، سورة مرمي)٣(

 .٢٦ : اآلية، سورة األنبياء)٤(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

   :  لم يولدً:ثالثا

ألن كــل "  َّجنحنُّ نــه مــن صــفات الكمــال لــه ســبحانه أ  " َّجنحنُّ                            

ه تعـاىل ذكـره قـدمي ولكنـ، وحـدث بعـد أن كـان غـري موجـود ،مولد وجد بعـد أن مل يكـن 

" واليزول وال يفىن ، وقائم مل يبد ، مل يزل 
)١(

 

ولـيس شـيء ميـوت إال ، ألنه ليس شـيء يولـد إال سـيموت  َّجنحنُّ اهللا سبحانه 

.وأن اهللا ال ميوت وال يورث، سيورث 
)٢(

  

     وهذه الصفة مع سابقتها دليل كمال صفة الصمدية هللا سبحانه فهـو الـصمد الـذي 

  .ولدمل يلد ومل ي

   :ً لم يكن له كفوا أحدً:رابعا

هـــو املتفـــرد بـــصفات الكمـــال وحـــده دون ، لـــيس لـــه شـــبيه وال نظـــري وال مكـــافئ        

َّيهجيحيىهينجهمهُّ فـــــسبحانه ، ســـــواه 
)٣(

" :يقـــــول البيهقـــــي

 َّىميمجنحنُّ  وعال قوله جل

ومل يتفــرع هــو عــن شــيء ، واملعــىن مل يتفــرع عنــه شــيء   َّمه ُّمــن تفــسري قولــه    

أي فـإذا كـان كـذلك فمـا يـدعوه ، ويتفـرع عنهمـا الولـد ، د عـن أبيـه وأمـه كما يتفرع الول

ِّالتجــزي إذ كانــت إمــارات احلــدوث مــن ، ًاملــشركون إهلــا مــن دونــه ال جيــوز أن يكــون إلــه  َ َّ

                                                           

 )٦٩٣ / ٢٤( الطربي ،  جامع البيان يف تأويل القرآن)١(

 )٢٤٥ / ٣٠( القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ، )٤٤٤ / ٢٤( الواحدي ،  التفسري البسيط)٢(

 .١١ : اآلية، سورة الشورى)٣(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

ِوالتـنــاهي
ََّ ًفهــو إذا غــري مــشبه  ، البــاري تعــاىل ال يتجــزأ وال يتنــاهىو، قائمــة فيــه الزمــة لــه  َ

 . صفتهإياه وال مشارك له يف
)١(

  

إثبات صـفات الكمـال لـه وتنزيـه عـن النقـائص وتنزيهـه عـن أن مياثلـه أحـد يف شـيء      

فالـصمدية بـه ، من صفاته فال يوصف بنقص حيال وال مياثله أحد يف شيء من الكمـال 

 .واألحدية تنفي مماثلة شيء له، تثبت له الكمال 
)٢(

  

فـال إلـه إال هـو الكبـري ، وأمسائه وصـفاته سبحانه ليس له مماثل أو مشابه يف أفعاله       

املتعــال ففــي إثبــات وحدانيتــه إثبــات لكمالــه فالــشراكة تقتــضي الــنقص وهــو ســبحانه ال 

متفـــرد بذاتـــه ، شـــريك وال مثيـــل لـــه ســـبحانه قـــائم بنفـــسه ال حيتـــاج إىل أحـــد مـــن خلقـــه 

هــــــذا هــــــو الكمــــــال املطلــــــق لــــــه  َّمنىنينجهمهُّ  ســــــبحانه وتعــــــاىل

 يف وصـــفه فلـــو مل ينـــزل مـــن القـــرآن ســـوى هـــذه اآليـــة، ال شـــبيه ســـبحانه ألنـــه ال نظـــري و

 .سبحانه لكفت عن كل وصف

  

   تسبيح اهللا تعالى في صفاته:المطلب الثاني

، فتسبيح اهللا هو تنزيه له تبارك وتعاىل عن كل ما اليليق به سبحانه من نقص      

  .انهكحاجته للولد والصاحبة والشريك وغري ذلك مما ينقص من كماله سبح

، وعظيم سلطانه ، صفات تليق جبالله ، سبحانه ، إن هللا صفات كما له أمساء      

   .والصفات هللا سبحانه ثابتة بالكتاب والسنة وإمجاع األمة

                                                           

   )٩٠ / ١( البيهقي ،  األمساء والصفات)١(

 ) ٢٢٨ / ٢( ابن تيمية ،  الصفدية)٢(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

،  ال يوصف اهللا تعاىل بصفات املخلوقني :_رمحه اهللا تعاىل _ قال أبو حنيفة       

أهل السنة واجلماعة وهو يغضب وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بال كيف وهو قول 

ونصفه كما وصف نفسه أحد صمد ، ورضاه ثوابه ، وال يقال غضبه عقوبته ، ويرضى 

ًمل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد
 )١(

  

   : صفات اهللا ـ عز وجل امسه ـ قسمان:يقول البيهقي     

  . صفات ذاته وهي ما استحقه فيما مل يزل:أحدمها     

فال جيوز وصفه ، صفات فعله وهي ما استحقه فيما ال يزال دون األزل  :واآلخر    

أو أمجع عليه ، إال مبا دل عليه كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

 به داللة العقل كاحلياة والقدرة والعلم واإلرادة اقرتنتمث منه ما ، سلف هذه األمة 

وكاخللق والرزق واإلحياء وحنو ، ات ذاته والسمع والبصر والكالم وحنو ذلك من صف

فتثبت هذه الصفات لورود اخلرب �ا على وجه ال يوجب ، ذلك من صفات فعله 

 .التشبيه
)٢(

  

ومبا وصفه به رسوله حممد ،  اإلميان مبا وصف به نفسه يف كتابه :ومن اإلميان باهللا ."

فال ، يف وال متثيل ومن غري تك، صلى اهللا عليه وسلم  من غري حتريف وال تعطيل 

 .ينفون عنه ما وصف به نفسه وال حيرفون الكلم عن مواضعه
)٣(

  

فسبحان اهللا  ،ومن نعم اهللا على عباده أن جعل تسبيحه عبادة يتقرب �ا إليه     

  ضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد خلقه ور

                                                           

 )١٥٩ص ( أليب حنيفة ،  الفقه األكرب)١(

 )٢٧٦ / ١( البيهقي ،  األمساء والصفات)٢(

 )٧٢ /١( ابن تيمية ،  شرح العقيدة الواسطية)٣(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  اخلامتة 

ّاحلمد هللا الذي من علي بدراسة هذه السورة           العظيمة واليت تضمنت أعظم َّ

أمساء وصفات املوىل عز وجل ومن خالل هذه الدراسة البسيطة اليت ال تصل إىل عظم 

  :هذه السورة ظهر يل بعض النتائج اليت خلصت إليها ومن أبرزها

أن اهللا مجع يف سورة اإلخالص بني النفي واإلثبات كما يف كلمة التوحيد  -١

فيها صفات الكمال ونفي عن نفسه  فأثبت لنفسه )ال إله إال اهللا(

 .سبحانه صفات النقص

 أمر سبحانه الكافة بكلمة اإلميان ال إله إال اهللا مجع :يقول أبو املظفر يف كتابه التبصرة

فيها بني النفي واإلثبات وقدم النفي على اإلثبات ليعلم أن اإلثبات ال حيصل إال 

ورة اإلخالص بني النفي واإلثبات بصيانته عن كل ما يتضمن خمالفته وهكذا مجع يف س

  َّ خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  : بقولهفوصف نفسه بأوصاف الكمال

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم  ُّ :ونفى عن نفسه النقصان بقوله

 .َّ  مه
)١(

 

مــن كمــال التوحيــد وصــف اهللا تعــاىل مبــا وصــف بــه نفــسه مــن غــري متثيــل أو  -٢

 مــــن وال نــــصف أحــــد مــــن خلقــــه بــــشيء، تكييــــف أو تعطيــــل أو حتريــــف 

ــــذلك ، صــــفاته ســــبحانه  ــــدعوه �ــــا كمــــا أمــــر ب ــــل ت ــــه ب وال تلحــــد يف أمسائ

 رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰ  :ســــــبحانه حيــــــث قــــــال

َّ*يبرتزتمتىبنب مب زب
)٢(

 

                                                           

 ).١٤( أليب املظفر  ص ،صري يف الدين ومتيز الفرقة الناجية  التب)١(

 .١٨٠ : اآلية، سورة األعراف)٢(



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

توحيد كله لذلك تعدل  الإلخالص هي أعظم وصف هللا تعاىل وهيسورة ا -٣

 .ثلث القرآن

وأن من ، مسيت بسورة اإلخالص أل�ا تضمنت اإلخالص هللا عز وجل  -٤

أي أن اإلنسان إذا قرأها ، ًلص فتكون مبعىن خملصا لقارئها خم، آمن �ا 

َمؤمنا �ا فقد أخلص هللا عز وجل وقيل أل�ا خملصة  ألن _ بفتح الالم _ ً

ًفلم يذكر فيها شيئا من األحكام وال شيء ، اهللا تعاىل أخلصها لنفسه 

  .من األخبار عن غريه بل هي أخبار خاصة باهللا

ه رمحن اليت وصف �ا نفسه ورد على من وصفسورة اإلخالص هي صفة ال -٥

مبا ال يليق به سبحانه من صفات النقص كنسبة الولد والصحابة له 

  .سبحانه

  التوصيات

أوصي نفسي وطلبة العلم باالهتمام بكتاب اهللا تعاىل ودراسة آياته  - 

  .واستخراج كنوز العلم من هذا الكتاب العظيم

 نفوس الناشئة يف املناهج الدراسية يد يفتوحكما أوصي بالعناية بتأصيل ال - 

 إثبات صفات الكمال هللا تعاىل ومحايتهم من اإلحلاد يف ني ذلك  تضمو

 .أمسائه

 وذلك بإثبات ما ،العمل مبنهج أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا وصفاته - 

 . أو متثيل أو تعطيل،أثبته اهللا لنفسه من األمساء والصفات دون تشبيه

 وقارئه إنه جواد كرمي �ذا البحث كاتبتهفع ين سبحانه أن هذا وأسأل اهللا    - 

بينا إن أصبت فمن اهللا وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وصلى اهللا علي ن

  .حممد وعلى آله وصحبه وسلم



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  املصادر واملراجع

   ـ القرآن الكرمي١

: املتـوىف(عبد الـرمحن بـن أيب بكـر، جـالل الـدين  ،لسيوطي ل، ـ اإلتقان يف علوم القرآن٢

  )هـ٩١١

ـــــاب الطبعـــــة: حممـــــد أبـــــو الفـــــضل إبـــــراهيم الناشـــــر: احملقـــــق : اهليئـــــة املـــــصرية العامـــــة للكت

  . م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤

أبـــو احلـــسن علـــي بـــن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن علـــي  ، للواحـــدي، ـ أســـباب نـــزول القـــرآن٣

عــــصام بــــن عبــــد احملــــسن : احملقــــق) هـــــ٤٦٨: املتــــوىف(الواحــــدي، النيــــسابوري، الــــشافعي 

  . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثانية، :  الدمام الطبعة–دار اإلصالح : ان الناشراحلميد

ِأمحــد بــن احلــسني بــن علــي بــن موســى اخلــسروجردي  ، للبيهقــي، ـ األمســاء والــصفات٤
ْ َ ْ ُ

عبــد اهللا بــن : حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه) هـــ٤٥٨: املتــوىف(اخلراســاين، أبــو بكــر 

: بعـــة اململكـــة العربيـــة الـــسعودية الط-جـــدة مكتبـــة الـــسوادي، : حممـــد احلاشـــدي الناشـــر

   .٥ م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣األوىل، 

أبــو الفــضل أمحــد بــن علــي بــن  ، البــن حجــر العــسقالين، ـ اإلصــابة يف متييــز الــصحابة٥

 ـ عـادل أمحـد عبـد املوجـود وعلـى حممـد معـوض: حتقيق) هـ٨٥٢: املتوىف(حممد بن أمحد 

  . هـ١٤١٥ -األوىل : عة بريوت الطب–دار الكتب العلمية : الناشر

مــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد مشــس حما ، ابــن القــيم اجلوزيــة ،بــدائع الفوائــد ـ ٦

  دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان: الناشر )هـ٧٥١: املتوىف(الدين 

  



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  الــسعدي،  أبــو،�جــة قلــوب األبــرار وقــرة عيــون األخيــار يف شــرح جوامــع األخبــار ـ ٧

 )هـــــ١٣٧٦: املتـــوىف(بـــن ناصـــر بـــن عبـــد اهللا بـــن ناصـــر بـــن محـــد عبـــد اهللا عبـــد الـــرمحن 

  اململكـة العربيـة الـسعودية-وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد : الناشر

  هـ١٤٢٣الرابعة، : الطبعة

طــاهر بــن  ، أليب املظفـر، ـ التبــصري يف الـدين ومتييــز الفرقـة الناجيــة عــن الفـرق اهلــالكني٨

عـامل الكتـب : كمـال يوسـف احلـوت الناشـر: حملقق) هـ٤٧١: املتوىف(ييين، حممد األسفرا

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣األوىل، : الطبعة ـ  لبنان–

حتريـــر املعـــىن الـــسديد وتنـــوير العقـــل اجلديـــد مـــن تفـــسري الكتـــاب « ـ التحريـــر والتنـــوير ٩

ــــوىف(مــــد الطــــاهر بــــن حممــــد بــــن حممــــد التونــــسي  حم،لطــــاهر بــــن عاشــــور ل،»ا�يــــد  :املت

  . هـ١٩٨٤:  تونس سنة النشر– الدار التونسية للنشر :الناشر ـ )هـ١٣٩٣

ــ التعريفــات١٠ : املتــوىف(علــي بــن حممــد بــن علــي الــزين الــشريف اجلرجــاين  ،، للجرجــاينـ

دار : ضـــبطه وصـــححه مجاعـــة مـــن العلمـــاء بإشـــراف الناشـــر الناشـــر: احملقـــق ـ )هــــ٨١٦

  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األوىل : لبنان الطبعة–الكتب العلمية بريوت 

إبــراهيم بــن الــسري بــن ســهل، أبــو إســحاق  ، للزجــاج،تفــسري أمســاء اهللا احلــسىن ـ ١١

   دار الثقافة العربية:الناشر  أمحد يوسف الدقاق:احملقق )هـ٣١١: املتوىف(الزجاج 

أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري القرشــي  ، البــن كثــري، ـ تفــسري القــرآن العظــيم١٢

دار طيبـة : سامي بـن حممـد سـالمة الناشـر: هـ احملقق٧٧٤: املتوىف(مشقي البصري مث الد

  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة ـ للنشر والتوزيع

بعـــد : املتـــوىف(عبـــد الكـــرمي يـــونس اخلطيـــب  ، للخطيـــب، ـ التفـــسري القـــرآين للقـــرآن١٣

  . القاهرة–دار الفكر العريب : الناشر ـ)هـ١٣٩٠



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

 احلجـــاج جماهـــد بـــن جـــرب التـــابعي املكـــي القرشـــي املخزومـــي أليب ، ـ تفـــسري جماهـــد١٤

دار الفكــــر : الــــدكتور حممــــد عبــــد الــــسالم أبــــو النيــــل الناشــــر: احملقــــق) هـــــ١٠٤: املتــــوىف(

  . م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠األوىل، : اإلسالمي احلديثة، مصر الطبعة

زدي بـن سـليمان أبـو احلـسن مقاتـل بـن سـليمان بـن بـشري األ ملقاتـل ، ـ تفسري مقاتل١٥

 –دار إحيــاء الــرتاث : عبــد اهللا حممــود شــحاته الناشــر: احملقــق) هـــ١٥٠: املتــوىف(البلخــى 

  . هـ١٤٢٣ -األوىل : بريوت الطبعة

أبـو احلـسن علـي بـن أمحـد بـن حممـد بـن  للواحـدي ، ـ الوسيط يف تفسري القرآن ا�يد١٦

ادل أمحــد عبــد الــشيخ عــ: حتقيــق وتعليــق) هـــ٤٦٨: املتــوىف( النيــسابوري، الــشافعي ،علــي

املوجود، الشيخ علي حممد معوض، الدكتور أمحد حممـد صـرية، الـدكتور أمحـد عبـد الغـين 

ــــرمحن عــــويس الناشــــر ــــد ال ــــدكتور عب ــــريوت : اجلمــــل، ال ــــة، ب ــــب العلمي  لبنــــان –دار الكت

  . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥األوىل، : الطبعة

عبــد اهللا، عبـــد أبــو  ، للــسعدي، ـ تيــسري اللطيــف املنـــان يف خالصــة تفــسري القــرآن١٧

وزارة : الناشــــر) هـــــ١٣٧٦: املتــــوىف(الــــرمحن بــــن ناصــــر بــــن عبــــد اهللا بــــن ناصــــر بــــن محــــد 

:  اململكــــة العربيــــة الــــسعودية الطبعــــة-الــــشئون اإلســــالمية واألوقــــاف والــــدعوة واإلرشــــاد 

  .هـ١٤٢٢األوىل، 

غالـب مد بن جرير بن يزيد بـن كثـري بـن حم ، للطربي، ـ جامع البيان يف تأويل القرآن١٨

سـسة الرسـالة مؤ: أمحـد حممـد شـاكر الناشـر: احملقق) هـ٣١٠: املتوىف(اآلملي، أبو جعفر 

   م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األوىل : الطبعة



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

أبو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن أيب بكـر بـن فـرح  ، للقرطيب،ن ـ اجلامع ألحكام القرآ١٩

ــــدين  ــــق) هـــــ٦٧١ :املتــــوىف(األنــــصاري اخلزرجــــي مشــــس ال ــــراهيم  أمحــــد الــــرب:حتقي دوين وإب

  . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ، الثانية: القاهرة الطبعة– دار الكتب املصرية :أطفيش الناشر

 )هــ١٤٢١: املتـوىف(مـد بـن صـاحل بـن حممـد  حم، العثيمـني، ـ شـرح العقيـدة الواسـطية٢٠

 دار ابـن اجلـوزي، الريـاض، اململكـة العربيـة الـسعودية: سعد فـواز الـصميل الناشـر: احملققـ

  .ه١٤١٩ اخلامسة، :الطبعةـ

حممـد : مـد بـن إمساعيـل أبـو عبـداهللا اجلعفـي احملقـق حم، للبخـاري، ـ صـحيح البخـاري٢١

مــصورة عــن الــسلطانية بإضــافة تــرقيم (دار طــوق النجــاة : زهــري بــن ناصــر الناصــر الناشــر

  .ه١٤٢٢األوىل، : الطبعة) ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

: املتـــوىف( احلــسن القــشريي النيــسابوري أبــو ،ملــسلم بــن احلجــاج ، ـ صــحيح مــسلم٢٢

  . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب : حممد فؤاد عبد الباقي الناشر: احملقق ـ )هـ٢٦١

أبـو بكـر حممـد بـن إسـحاق بـن خزميـة بـن املغـرية  ، البـن خزميـة، ـ صـحيح ابـن خزميـة٢٣

مـــصطفى حممـــد . د: احملقـــق) هــــ٣١١: املتـــوىف(بـــن صـــاحل بـــن بكـــر الـــسلمي النيـــسابوري 

  . بريوت–املكتب اإلسالمي : األعظمي الناشر

َتقـي الـدين أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن عبـد الـسالم  ، ابـن تيمـة، ـ الصفدية٢٤

 :احملقـق) هــ٧٢٨ :املتـوىف( احلراين احلنبلي الدمـشقي  بن أيب القاسم بن حممدبن عبد اهللا

  .هـ١٤٠٦ الثانية، :بعة مكتية ابن تيمية، مصر الط:حممد رشاد سامل الناشر



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

أبـو الفـضل أمحـد بـن علـي بـن حممـد بـن   ، ابـن حجـر، ـ العجـاب يف بيـان األسـباب٢٥

: عبـد احلكـيم حممـد األنـيس الناشـر: احملقـق) هــ٨٥٢: املتوىف(أمحد بن حجر العسقالين 

  .دار ابن اجلوزي

 ـ  فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري ألمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل ٢٦

  قالين الشافعيالعس

  .١٣٧٩ بريوت، -دار املعرفة : الناشر

مطبـوع مـع الــشرح امليـسر علـى الفقهــني األبـسط واألكـرب املنــسوبني ( ـ الفقـه األكــرب ٢٧

ـــن  ،ينـــسب أليب حنيفـــة) أليب حنيفـــة تـــأليف حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن اخلمـــيس النعمـــان ب

 اإلمــارات العربيــة -ن مكتبــة الفرقــا: الناشــر) هـــ١٥٠: املتــوىف(ثابــت بــن زوطــي بــن مــاه 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩األوىل، : الطبعة

 ن بـن أيب بكـر، جـالل الـدين عبد الرمح ، السيوطي، ـ لباب النقول يف أسباب النزول٢٥

 دار الكتـــب :االســـتاذ أمحـــد عبـــد الـــشايف الناشـــر: ضـــبطه وصـــححه) هــــ٩١١: املتـــوىف(

  .ن لبنا–العلمية بريوت 

تقـي الـدين أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم احلـراين   ، ابـن تيميـة، ـ جممـوع الفتـاوى٢٨

جممـــع امللـــك فهـــد : عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد بـــن قاســـم الناشـــر: احملقـــق) هــــ٧٢٨: املتـــوىف(

: لطباعـــــة املـــــصحف الـــــشريف، املدينـــــة النبويـــــة، اململكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية عـــــام النـــــشر

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

أبـو حممـد عبـد احلـق بـن غالـب  ،ابـن عطيـة ، ـ احملرر الوجيز يف تفسري الكتـاب العزيـز٢٩

عبــد الــسالم عبــد : احملقــق) هـــ٥٤٢: املتــوىف(بــن عبــد الــرمحن بــن متــام األندلــسي احملــاريب 

  . هـ١٤٢٢ -األوىل :  بريوت الطبعة–دار الكتب العلمية : الشايف حممد الناشر

عبــد اهللا أبــو عبــد اهللا احلــاكم حممــد بــن  ، للنيــسابوري، ـ املــستدرك علــى الــصحيحني٣٠

ملـصطفى ) هــ٤٠٥: املتـوىف(املعـروف بـابن البيـع ُبن نعيم بن احلكـم بن حممد بن محدويه 

  .١٩٩٠ – ١٤١١األوىل، :  بريوت الطبعة–عبد القادر عطا دار الكتب العلمية 

أبــو عبــد اهللا حممــد بـــن عمــر بــن احلــسن بــن احلـــسني   ، للــرازي، ـ  مفـــاتيح الغيــب٣١

دار إحيــاء : الناشــر) هـــ٦٠٦: املتــوىف( الــدين خطيــب الــري التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر

  . هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة ـ  بريوت–الرتاث العريب 

أبــو القاســم احلــسني بــن حممــد املعــروف  ، لألصــفهاين، ـ املفــردات يف غريــب القــرآن٣٢

دار : صـــفوان عـــدنان الـــداودي الناشــــر: احملقـــق) هــــ٥٠٢ :املتـــوىف(بالراغـــب األصـــفهاىن 

  . هـ١٤١٢ -األوىل :  دمشق بريوت الطبعة-لم، الدار الشامية الق

أبــو حامــد حممــد بــن  ، للطوســي، ـ املقــصد األســىن يف شــرح معــاين أمسـاء اهللا احلــسىن٣٣

اجلفـان واجلـايب : بسام عبـد الوهـاب اجلـايب الناشـر:  احملقق)هـ٥٠٥: املتوىف(حممد الغزايل 

  .١٩٨٧ – ١٤٠٧األوىل، :  قربص الطبعة–

 ـ )هــ١٣٦٧: املتـوىف(حممـد عبـد العظـيم  ، الزرقـاين،ــ مناهـل العرفـان يف علـوم القـرآن ٣٤

  .الطبعة الثالثة: مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه الطبعة: الناشر

إبراهيم بن عمر بن حسن الربـاط  ، البقاعي، ـ نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور٣٥

  .دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة: ناشرال) هـ٨٨٥: املتوىف(بن علي بن أيب بكر 



 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

٤٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
  اهللا تعاىل يف أسامئه وصفاته يف ضوء سورة اإلخالصإثبات كامل 

  فهرس املوضوعات

  الصفحة  وع ــــــــــــــــاملوض

  ٣٩١  ملخص البحث

  ٣٩٣  املقدمة

  ٣٩٦   بني يدي السورة :املبحث األول

  ٣٩٧   فضل السورة:املطلب األول

  ٤٠٠  .مقاصد السورة ونوعها وسبب نزوهلا:املطلب الثاين

  ٤٠٢  ا قبلها وملا بعدها   مناسبتها مل:املطلب الثالث

  ٤٠٤   أمساء اهللا تعاىل:املبحث الثاين

  ٤٠٦  . أمساء اهللا تعاىل:املطلب األول

  ٤١١  .تسبيح اهللا تعاىل يف أمسائه: املطلب الثاين

  ٤١٤   صفات اهللا تعاىل :املبحث الثالث

  ٤١٥   صفات اهللا تعاىل :املطلب األول

  ٤٢١   صفاته تسبيح اهللا تعاىل يف:املطلب الثاين

  ٤٢٣  اخلامتة

  ٤٢٥  فهرس املصادر واملراجع

  ٤٣١  فهرس املوضوعات
 


