
 

  المقام األسنى

  في تفسیر األسماء االحسنى

   

  العالمة الشیخ تقي الدین ابراھیم بن علي الكفعمي

  من أعالم القرن التاسع الھجري

   

  تحقیق الشیخ فارس الحسون
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 هذا الكتاب

  نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

  سالميللتراث والفكر اإل) عليهما السالم(شبكة اإلمامين الحسنين 

  .بانتظار أن یوفقنا اهللا تعالى لتصحیح نصھ وتقدیمھ بصورة أفضل في فرصة أخرى قریبة إنشاء اهللا تعالى

  

  المقام األسنى

  في تفسیر األسماء االحسنى

   

  العالمة الشیخ تقي الدین ابراھیم بن علي الكفعمي

  من أعالم القرن التاسع الھجري

   

  تحقیق الشیخ فارس الحسون

  

  ٣الصفحة 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  ...للدعاء شروط 

  .أن یبتدئ الداعي بتمجید اهللا وذكره باسمائھ الحسنى: منھا 
  :فالدعاء یرتبط باالسماء الحسنى من جھتین 

  . ـ معرفة عدد االسماء الحسنى هللا تعالى١
  . ـ معرفة معنى االسماء الحسنى هللا تعالى٢

ر االسماء الحسنى اّلذي نقّدمھ إلى قّرائنا األعّزاء یتكّفل ببیان ھاتین المقام االسنى في تفسی: وھذا الكتاب 
  .الجھتین

ـ العالم الخبیر ابراھیم بن علي الكفعمي ، : وھو من تألیف شیخ العرفاء ـ الذي سلك في عرفانھ منھج أھل البیت 
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  .تغّمده اهللا برحمتھ
  . بتحقیق الشیخ فارس الحسون  ھ١٤١٠سنة ) ٢٠(وقد طبع الكتاب وألّول مّرة في نشرة تراثنا العدد 

وألھمّیة الكتاب وسھولة عبارتھ وحسن ترتیبھ ارتأت مضسسة قائم آل محّمد عّجل اهللا فرجھ الشریف إعادة 
  .طبعھ مع إضافة الفھارس إلیھ

  )عج(مؤسسة قائم آل محّمد 

  

  ٤الصفحة 

  

  ٥الصفحة 

   

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  .ن ، والصالة والسالم على محمد وآلھ المعصومین ، واللعن على اعدائھم أجمعینالحمد هللا رّب العالمی

أّن الدعاء ھو الرابط الروحي بین العبد والمولى ، وأّنھ من أحّب األعمال : وبعد ، غیر خفّي على ُاولي األلباب 
 وشفاء من كّل داء ، وھو یرّد ما إلى اهللا ، ألّنھ مّخ العبادة وسالح المؤمن ، ومفاتیح الجنان ، ومقالید الفالح ،

  .قّدر وما لم یقّدر حّتى ال یكون
وتبلغ أھّمیة الدعاء درجة بحیث یأمر اهللا سبحانھ وتعالى عباده بالدعاء ویضمن لھم اإلجابة ، ویجعل اّلذین ال 

  .یدعونھ من المستكبرین فیدخلون جھّنم داخرین
  ّي دعاء ھذا بحیث یأمر المولى بھ ویضمن اإلجابة علیھ ؟ولكن أّي دعاء ھذا بحیث یّتصف بھذه الصفات ؟ وأ

  ...نعم ھو الدعاء الخارج من قلٍب مملوٍء حّبًا للمولى ، من قلٍب مجروٍح ، من قلٍب عاشٍق ، من قلٍب طاھٍر 
  ...ھو الدعاء الذي تسبقھ العبرة والدمعة الداّلة على االشتیاق إلى لقاء المحبوب 

  

  ٦الصفحة 

  ...ذي یرّق قلب داعیھ ویقشعّر جلده ھو الدعاء ال
  ...ھو الدعاء في جنح اللیل المظلم ، إذا نامت العیون وھدأت األصوات وسكنت القلوب 

  ...ھو الدعاء الذي یسبقھ اإلقرار بالذنب 
  ...ھو الدعاء الذي یكون داعیھ كأّنھ یرى نفّسھ واقفة بین یدي المولى 

 والمدح والتمجید لھ ، والصالة على النبي وآلھ ، فالدعاء محجوب حتى ھو الدعاء الذي یسبقھ الثناء على اهللا
   ...٩ُیصّلى على محمد وآلھ 

فیثني الداعي على اهللا قبل الدعاء ویمدحھ ویمّجده بذكر اسمائھ الحسنى التي َنَعَت بھا نفسھ ، أو َنَعَتھ بھا أولیاؤه 
د ال یستطیع أن یتجّرأ على المولى ویسّمیھ باسٍم ما أو وخلفاؤه وحججھ ، فاسماء اهللا سبحانھ توقیفیة ، والعب

یصفھ بصفٍة ما ، ولوال رخصة اهللا تعالى لعباده بالدعاء ، بل أمُره إّیاھم بھ ، لما استطاع أحد من العباد أن 
  .لكن وسعت رحمتھ كل شيء... یتجّرأ على المولى ویقف بین یدیھ ویعبده ویطلب منھ حاجتھ 
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اء والمدح بذكر اسمائھ الحسنى إذا كان خارجًا من قلب عارف عالم بھا واقف على معانیھا وعلى كل حال فالثن
أفضل بكثیر من غیره ، إذ المعرفة بھا والوقوف على معانیھا تھّیئ للعبد شرائط الدعاء وتجلب الدمعة وترّق 

  .القلب
ّدمھا إلى القّراء الكرام ، راجیًا منھم أن وھذه الرسالة التي نحن بصددھا ، تتكّفل ببیان ھذا األمر وتوضیحھ ، ُاق

  .ال ینسوني من صالح الدعوات
  :المؤلف 

الشیخ تقي الدین إبراھیم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح بن إسماعیل الكفعمي مولدًا ، اللویزي محتدًا ، 
  ).١(الجبعي أبًا 

__________________  
یة من ناحیة الشقیف في جبل عامل قرب جبشیت ، واقعة في سفح ، قر» كفر عیما « نسبة إلى : فالكفعمي ) ١(

  اللویزاوي: نسبة إلى اللویزة ، قریة في جبل عامل ، ویقال : الجبل مشرفة على البحر ، واللویزي 

  

  ٧الصفحة 

ثرة وُیحكى في ك. أحد أعیان القرن التاسع الجامعین بین العلم واألدب ، والكمال والعرفان ، والزھد والعبادة
  .أّنھ كان یقوم بجمیع العبادات المذكورة في مصباحھ ، وتقوم زوجتھ بما ال یّتسع لھ وقتھ منھا: عبادتھ 

  :مشایخ إجازتھ اّلذین یروي عنھم 
  :یروي الشیخ الكفعمي عن 

رین ، والده الشیخ زین الدین علي بن الحسن ، وكان من أعاظم الفقھاء والورعین ، وقد ینقل عنھ في كتابیھ الكبی
  .بالفقیھ األعظم األورع: معّبرًا عنھ 

  .»زبدة البیان في عمل شھر رمضان « أخیھ الشیخ شمس الدین محمد ، صاحب كتاب 
تحفة األبرار في مناقب األئّمة « السید الشریف الفاضل حسین بن مساعد الحسیني الحائري ، صاحب كتاب 

  .»األطھار 
  . »الصراط المستقیم « الشیخ زین الدین البیاضي ، صاحب كتاب 

رفع المالمة عن علي في ترك « السید الحسیب علي بن عبد الحسین الموسوي الحسیني ، صاحب كتاب 
  .وكان بینھما مكاتبات ومراسالت بالنظم والنثر» اإلمامة 

  :أقوال العلماء في حّقھ 
   ].٢٨ / ١مل اآلمل أ[ كان ثقة فاضًال شاعرًا عابدًا زاھدًا ورعًا : المحّدث الحّر العاملي 

«  نقًال عن ١٨٥ / ٢أعیان الشیعة [ من مشاھیر الفضالء والمحّدثین والصلحاء المتوّرعین : العّالمة المجلسي 
  ].لعبد النبي الكاظمي حیث ذكر أّنھ نقلھ عن خّط الشیخ المجلسي » تكملة الرجال 

__________________  
جباع ـ بالمد ـ وھي قریة على رأس جبل :  إلى جبع ، ویقال أیضًا من باب زیادات النسب ، والجبعي نسبة

  .الجباعي من باب زیادات النسب: عامل ، ویقال أیضًا 

  

  ٨الصفحة 

 ٣٤ / ١البحار [ وكتُب الكفعمي أغنانا اشتھارھا وفضل مؤلفھا عن التعّرض لحالھا وحالھ : العّالمة المجلسي 
.[  

لھ ید ... ضل الكامل الفقیھ المعروف بالكفعمي ، من أجّلة علماء األصحاب العالم الفا: المولى عبداهللا األفندي 
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   ].٢١ / ١ریاض العلماء [ طولى في أنواع العلوم سیما العربیة واألدب ، جامع حافل كثیر التتّبع في الكتب 
روضات [ ن المتین الشیخ العالم الباذل الورع األمین والثقة النقة األدیب الماھر المتق: العّالمة الخوانساري 

   ].٢٠ / ١الجّنات 
   ].٩٥ / ٣الكنى واأللقاب [ كان ثقة فاضًال أدیبًا شاعرًا زاھدًا عابدًا ورعًا : القمي 

من مشاھیر الفضالء والمحّدثین والصلحاء والمتوّرعین ، وكان بین زماني الشھیدین ـ : العّالمة المامقاني 
 ٢٧ / ١: تنقیح المقال [  بالورع ، وعدالتھ ال تكاد تحتاج إلى بیان رحمھما اهللا ـ ، ووصفھ في فھرست الوسائل

.[  
وكان واسع االّطالع طویل الباع في األدب ، سریع البدیھة في الشعر والنثر كما یظھر من : السید األمین 

   ].١٨٥ / ٢أعیان الشیعة [ مصّنفاتھ خصوصًا من شرح بدیعیتھ ، حسن الحّظ 
   ].٧٦: تكملة األمل [ م الكامل المعروف بالكفعمي ھو العال: السید الصدر 

أحد أعیان القرن التاسع الجامعین بین العلم واألدب ، الناشرین أللویة الحدیث والمستخرجین : العّالمة األمیني 
 كنوز الفوائد والنوادر وقد استفاد الناس بمؤلفاتھ الجّمة وأحادیثھ المخرجة وفضلھ الكثیر ، كل ذلك مشفوع منھ

بورع موصوف وتقوى في ذات اهللا إلى ملكات فاضلة ونفسّیات كریمة ، حّلى ِجید زمنھ بقالئدھا الذھبیة وزّین 
معصمھ بأسورتھا وجّلل ھیكلھ بأبرادھا القشیبة ، وقبل ذلك كّلھ نسبھ الزاھي بأنوار الوالیة المنتھي إلى التابعي 

لعلوي المذھب العلّي شأنھ الجلّي برھانھ الذي ھو من فقھاء العظیم الحارث بن عبداهللا األعور الھمداني ، ذلك ا
   ].٢١٣ / ١١الغدیر ... [ الشیعة 

  

  ٩الصفحة 

   ].٣٩٧ / ٤ نقًال عن نفح الطیب ١٨٥ / ٢أعیان الشیعة [ وما رأیت مثلھ في سعة الحفظ : المقري 
   ].٥٣ / ١األعالم [ لھ نظم ونثر ... أدیب من فضالء اإلمامیة : الزركلي 

   ].٦٥ / ١معجم المؤلفین [ مفّسر محدِّث فقیھ أدیب وشاعر : كّحالة 

  
  :مولده ووفاتھ 

  
لم یذكر أحد مّمن ترجم الشیخ الكفعمي من األوائل تاریخ والدتھ ووفاتھ ، على عادة أصحابنا في التھاون بتاریخ 

  . ، مع ما فیھ من الفوائدالمولد والوفاة ومعرفة الطبقات بل مطلق التاریخ ، مع حافظة غیرھم على ذلك
وما حّدده بعض العلماء من تاریخ والدتھ ووفاتھ استنادًا إلى بعض القرائن، فھو إلى الحدس أقرب منھ إلى 

  .الحّس
 كما استفید من ُارجوزة لھ في علم البدیع ٨٤٠ولد سنة :  من أّنھ ١٨٤ / ٢بل ما ذكره السید األمین في األعیان 

 فھو بعید عن الصواب جّدًا ، ألّن ٨٧٠ سّن الثالثین ، وكان الفراغ من اُالرجوزة سنة ذكر فیھا أّنھ نظمھا في
 فرغ من ١وجد بخّطھ ـ أي الكفعمي ـ كتاب دروس الشھید  : ١٨٥ / ٢السید األمین نفسھ قال في األعیان 

ھ كتاب حیاة  من تآلیف١٨٦وعّد في ص .  وعلیھ قراءتھ وبعض الحواشي الداّلة على فضلھ٨٥٠كتابتھ سنة 
  .٨٤٣فرغ من تألیفھ سنة : األرواح ، وقال 

وفرغ من نسخ كتاب الدروس للشھید ـ وھو عندي بخّطھ  : ٨١قال السید حسن الصدر في تكملة األمل ص 
 ، وال أظّنھ ینقص عن الثالثین عند فراغھ من الدروس ، فیكون یوم ٨٥٠وعلیھ قراءتھ وبعض حواشیھ ـ 

  .٧٥ود فراغھ من المصباح في حد
ولھ مجموعة كثیرة الفوائد مشتملة على مؤلفات عدیدة رأیتھا بخّطھ  : ٢٢ / ١وقال المولى األفندي في الریاض 

  في بلدة إیروان من بالد آذربایجان ، وكان تاریخ إتمام
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  ١٠الصفحة 

  .٨٥٢ ، وتاریخ بعضھا ٨٤٩ لخمس بقین من شھر رمضان ، وتاریخ بعضھا سنة ٨٤٨كتابة بعضھا سنة 
 سنة ، مع أّنا نراه في ٥٥وعلى قول السید األمین یكون الشیخ الكفعمي عند فراغھ من تألیف المصباح ابن 

  : ، یقول ٧١٠:  المذكورة في المصباح ٧قصیدتھ الرائیة في مدح اإلمام أمیر المؤمنین 
   

  بحقّــــك مــــوالي فاشــــفع ِلمــــن
  

  َأتـــاك بمـــدح شـــفاء الـــصدورِ     
  

ــسيء ا   ــي المـ ــو الجبعـ ــرهـ   لفقيـ
  

ــور     ــرحيِم الغفـ ــاِت الـ ــى رحمـ   إلـ
  

ــــهمــــن الحــــسناِت خــــال قدح  
  

ــرِ    ــن نقيـ ــٍل وال مـ ــن فتيـ ــا مـ   فمـ
  

ــالة    ــاَل الفـ ــي رمـ ــاه تحكـ   خطايـ
  

  ووزن اللكــــاِم واُحــــد وثَــــورِ    
  

ــةٌ   ــه لمــ ــر لــ ــيخ كبيــ   وشــ
  

  كساها التعمر ثوب القتير  

  
  

 مؤلفًا صاحب رأي ونظر ، یثني على تآلیفھ ٨٤٣ي سنة فجموع ما ذكرناه یعطینا خبرًا أّن المترجم لھ كان ف
  . كان شیخًا ھرمًا كبیرًا٨٩٤األساتذة الفطاحل ، وأّنھ حینما أّلف المصباح سنة 

 ، فال یخلو من ٨٢٨ من أّنھ ولد سنة ١٤٣ و٧٣ / ٣وما استظھره العّالمة الطھراني من القرائن في الذریعة 
  .بعد

 ، وكذا ذكره العّالمة الطھراني في الذریعة ٩٠٥ أّنھ توفي سنة ١٩٨٢ / ٢ون وذكر الحاج خلیفة في كشف الظن
وفي الطلیعة أّنھ توّفي في  : ١٨٤ / ٢وفي األعیان .  تبعًا لصاحب كشف الظنون١٤٣ و ٧٣ / ٣ و ١١٥ / ٧

  .٩٠٠سنة 
صره مّتصًال بزمن وعلى كل حال فالقدر المتیّقن أّنھ ولد أوائل القرن التاسع في قریة كفر عیما ، وكان ع

  .خروج الشاه إسماعیل الصفوي
«  تسّمى ٧وأقام الشیخ الكفعمي مّدة في كربالء المقّدسة ، وعمل لنفسھ في كربالء أزجًا لدفنھ بأرض الحسین 

  :فأنشد وھو وصیة منھ إلى أھلھ وإخوانھ في ذلك » عقیرًا 

  

  ١١الصفحة 
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ــدفنوني   ــاهللا أن تـ ــألتكم بـ   سـ
  

   بـأرض عقيـرِ   إذا متّ فـي قبـرٍ       
  

ــربال  ــشهيد بك ــار ال ــه ج ــإنّي ب   ف
  

ــِر   ــر مجي   ســليل رســول اهللا خي
  

  فإنّي به فـي حفرتـي غيـر خـائف         
  

ــِر     بــال مريــة مــن منكــر ونَكي
  

ــامتي  ــوقفي وقي ــي م ــه ف ــت ب   أمن
  

  إذا الناس خافوا من لظـى وسـعيرِ         
  

  فإنّي رأيـتُ العـرب يحمـي نزيلهـا        
  

ــضيرِ    ــال ب ــن أن ين ــه م   ويمنع
  

فكيــف بــسبِط المــصطفى أن يــذود  
  

  من بحـائره ثـاٍو بغيـر نـصيرِ          
  

. ثم عاد إلى جبل عامل وتوفي بها ، ووفاته إما في آخر القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر ، واهللا أعلم
ودفن في قرية جبشيت ، من قرى جبل عامل ، ثم خربت القرية فنزح أهلها منها وأصبحت محرثاً ، فلما 

بت اختفى قبره بما تراكم عليه من التراب ، ولم يزل مستوراً بالتراب إلى ما بعد المائة الحادية عشر ال خر
هذا قبر الشيخ إبراهيم بن علي : يعرفه أحد ، فظهر عند حرث تلك األرض وعرف بما كتب عليه ، وهو 

  .؛الكفعمي 
لثقات من سادات جبل عامل ـ متّعنا وحكى لي بعض أفاضل ا : ٢٢ / ١قال المولى األفندي في الرياض 

اهللا بدوام عمره وإفضاله ـ عن بعض ثقات أهل تلك النواحي من عجيب ما اتّفق فيهم قريباً من هذه 
أن حراثاً منهم كان يكرب األرض بثوره ، فاتّفق أن اتّصل رأس جارته حين الكراب بصخرة : األعصار 

ها بجمثان مكفون قد رفع رأسه من التراب كالمتحير الفَِرق عظيمة اقتلعها من األرض ، فإذا هو من تحت
هل قامت القيامة ؟ ثم سقط : المستوحش ، ينظر مرة عن يمينه واُخرى عن شماله ويسأل من كان عنده 

فاُغمي على الراعي من عظم الواقعة ، فلما أفاق من غشيته وجعل يبحث عن ! على وجهه في موضعه 
إبراهيم بن علي ] قبر [ هذا : باً على وجه تلك الصخرة صفة صاحب العنوان حقيقة األمر رأى مكتو

  .؛الكفعمي 
وحدثني بعض األجلّة الثقات أن قبره كان مخفياً وظفر  : ٧٦وقال السيد حسن الصدر في تكملة األمل ص 
  به في المائة الحادية عشر ، وله حكاية غريبة

  

  ١٢الصفحة 
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ه الحكاية سيدنا آية اهللا العالّمة صدر الدين العاملي عن بعض الثقات من أهل مشهورة ، وأيضاً قد روى هذ
  .البالد

أن رجالً : وبعض الناس يروي لظهوره حديثاً ال يصح ، وهو  : ١٨٤ / ٢وقال السيد األمين في األعيان 
فع رأسه من القبر كان يحرث فعلقت جارته بصخرة فانقلعت فظهر من تحتها الكفعمي بكفنه غضاً طرياً فر

هل قامت القيامة ؟ ثم سقط فاُغمي على الحارث ، فلما أفاق أخبر : كالمدهوش والتفت يميناً وشماالً ، وقال 
أهل القرية فوجدوه قبر الكفعمي وعمروه ، وقد سرى تصديق هذه القصة إلى بعض مشاهير علماء العراق 

الذي عثر على القبر زاد هذه الزيادة من نفسه فصدقوه ، والحقيقة ما ذكرناه ، ويمكن أن يكون الحارث 
  .إنتهى. عليها

عدم صحة الواقعة ، وإمكان أن يكون الحارث زاد هذه الزيادة من نفسه ـ في غير : وحكمه هذا ـ أي 
محلّه ، إذ ال استبعاد من وقوع مثل هذه الواقعة ، باألخص من الشيخ الكفعمي شيخ العارفين ، فهل يستبعد 

لعقل أن يجعل اهللا هذه الكرامة للشيخ الكفعمي ليبين فضله للناس ؟ وما حاجة الحارث إلى اختالق هذه ا
  !القصة 
  :آثاره 

ثم له ـ عفى اهللا عنه ـ يد طولى في أنواع العلوم سيما العربية  : ٢١ / ١قال المولى األفندي في الرياض 
كان عنده كتب كثيرة جدا ، وأكثرها من الكتب الغريبة واألدب ، جامع حافل ، كثير التتبع في الكتب ، و

 ورد المشهد الغروي وأقام به وطالع في كتب خزانة الحضرة الغروية ، ١اللطيفة المعتبرة ، وسماعي أنّه 
ومن تلك الكتب ألّف كتبه الكثيرة في أنواع العلوم المشتملة على غرائب األخبار ، وبذلك صرح في بعض 

  .إنتهى. رأيتها بخطّهمجاميعه التي 
  :فمن مؤلفاته القيمة 

  البلد األمين والدرع الحصين ، كتاب كبير ، أكبر من المصباح ، ألّفه) ١(

  

  ١٣الصفحة 

قبله ، ينقل منه العالّمة المجلسي في البحار ، وضمنه مضافاً إلى األدعية والعوذ واألحراز والزيارات 
محاسبة النفس ، والمقام :  السجادية ، وألحق به عدة رسائل منها والسنن واآلداب وغيرها أدعية الصحيفة

  .األسنى
  .تاريخ وفيات العلماء) ٢(
  .تعليقات على كشف الغمة) ٣(
  .التلخيص في مسائل العويص ، والمسائل العويص للشيخ المفيد) ٤(
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اح المتهجد وعلى منواله نسج الجنّة الواقية والجنّة الباقية ، المعروف بمصباح الكفعمي لسبقه بمصب) ٥(
الكفعمي ، وهو كبير كثير الفوائد ، وعليه حواش لطيفة للمصنّف يشرح بها ما أجمله من البين ، وضمنه 

  .  ه٨٩٥عدة رسائل منها المقام األسنى ، فرغ منه سنة 
ب للكفعمي ، فقال الجنّة الواقية ، وهو مختصر للمصباح لطيف ، وتردد الشيخ المجلسي في نسبة الكتا) ٦(

وكتاب الجنّة الواقية لبعض المتأخّرين ، وربما ينسب إلى الكفعمي ، وكذا تأمل المولى  : ١٧ / ١في البحار 
  . في نسبة الكتاب للكفعمي٢٣ / ١األفندي في الرياض 

  .حجلة العروس) ٧(
  .حديقة أنوار الِجنان الفاخرة وحدقة أنوار الجنان الناظرة) ٨(
  .قة الناضرةالحدي) ٩(
حياة األرواح ومشكاة المصباح ، مجموع لطيف ال يمّل أحد من دوام مطالعته ، فهو بالحقيقة حياة ) ١٠(

 باباً في اللطائف واألخبار واآلثار واآلداب والمواعظ واألوامر والنواهي ، فرغ ٧٨األرواح ، مشتمل على 
  .٨٥٤ وقيل ٨٤٣من تأليفه سنة 

  .شرح سورة الفاتحةالرسالة الواضحة في ) ١١(
  .زهر الربيع في شواهد البديع) ١٢(
  صفوة ـ صفو ـ الصفات في شرح دعاء السمات ، ذكر فيه سند هذا) ١٣(

  

  ١٤الصفحة 

 ، وذكر السيد ٨٧٥الدعاء وروايته وفضله ، ثم ذكر جملة من ألفاظ الدعاء ثم شرحها ، فرغ منه سنة 
  .ر أن صفوة الصفات تصحيفسفط الصفات ، واستظه: األمين اسم الكتاب 

  .العين المبصرة) ١٤(
السطر : فرج الكرب وفرح القلب ، في علم األدب بأقسامه يقرب من عشرين ألف بيت ـ والبيت ) ١٥(

 أن كتاب فرج الكرب هو شرح ٣١ / ١٤المحتوي خمسين حرفاً ـ وذكر العالّمة الطهراني في الذريعة 
ة لصفي٧٥٠ الدين الحلي المتوفى سنة البديعية في مدح خير البري.  

  . الفوائد الطريفة ـ الشريفة ـ في شرح الصحيفة) ١٦(
  .قراضة النضير في التفسير ، ملخّص من مجمع البيان للطبرسي) ١٧(
  .الكواكب الدرية: الكوكب الدري ، وقيل ) ١٨(
  .اللفظ الوجيز في قراءة الكتاب العزيز) ١٩(
لفرق ، وهو نفس فروق اللغة ، كتاب جليل في موضوعه يدّل على تبحر لمع البرق في معرفة ا) ٢٠(
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  .مصنّفه في علم اللغة
جمعته من كتابنا الكبير : مجموع الغرائب وموضوع الرغائب ، على نمط الكشكول ، قال في آخره ) ٢١(

  .الذي ليس له نظير ، جمعته من ألف مصنّف ومؤلّف
لروح النوامة ، مشتمل على مواعظ حسنة ومخاطبة النفس بعبارات محاسبة النفس اللوامة وتنبيه ا) ٢٢(

مؤثّرة ، ألحقه المصنّف بالبلد األمين مختصراً ، وطبع هذا المختصر مستقال ، وقمت منذ زمن بتحقيق 
  .كامله معتمداً على أربع نسخ ، وسيطبع عن قريب إن شاء اهللا تعالى

  .وار لسبط الشيخ الطبرسيمشكاة األنوار ، وهو غير مشكاة األن) ٢٣(
  .المقام األسنى في تفسير االسماء الحسنى ، وهو هذا الكتاب الذي بين يديك) ٢٤(

  

  ١٥الصفحة 

  .ملحقات الدروع الواقية) ٢٥(
  .المنتقى في العوذ والرقى) ٢٦(
  .النخبة) ٢٧(
  .معناهنهاية األرب ـ األدب ـ في أمثال العرب ، كبير في مجلّدين لم ير مثله في ) ٢٨(
  .نور حدقة البديع ونور حديقة الربيع ، في شرح بديعيته) ٢٩(

وله مجموعة كبيرة كثيرة الفؤائد مشتملة على مؤلفات عديدة ،  : ٢٢ / ١قال المولى األفندي في الرياض 
  لخمس بقين من٨٤٨رأيتها بخطّه في بلدة إيروان من بالد آذربايجان ، وكان تاريخ إتمام كتابة بعضها سنة 

 ، وكان فيها عدة كتب من مؤلفاته ٨٥٢ ، وتاريخ بعضها سنة ٨٤٩شهر رمضان ، وتاريخ بعضها سنة 
  :أيضاً ، منها 
  .كتاب اختصار الغريبين ، للهروي
  .وكتاب اختصار مغرب اللغة ، للمطرزي
  .واختصار كتاب غريب القرآن ، لمحمد بن عزيز السجستاني

  .الطبرسيوكتاب اختصار جوامع الجامع ، للشيخ 
  .واختصار كتاب تفسير علي بن إبراهيم
  .واختصار زبدة البيان مختصر مجمع البيان للطبرسي ، للشيخ زين الدين البياضي
  .واختصار علل الشرائع ، للصدوق
  .واختصار القواعد الشهيدية
  .واختصار كتاب المجازات النبوية ، للسيد الرضي
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  ...األلفاظ المتداولة في الشرع وتعريفها واختصار كتاب الحدود والحقائق في تفسير 
  كتاب مختصر نزهة األلباء في طبقات االُدباء ، تأليف: ثم من مؤلفاته أيضاً 

  

  ١٦الصفحة 

  .كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن سعيد األنباري
  .إنتهى. اختصار كتاب لسان الحاضر والنديم: وله أيضاً 

  .وأراجيز جيدة وخطب مسجعةوله أيضاً شعر كثير وقصائد طوال 
فله القصيدة البديعة الميمية المشتملة على أنواع المحسنات الشعرية المذكورة في علم البديع اللفظية منها 

  . ٦والمعنوية ، وقد شرحها شرحاً يظهر منه كماله في األدب ، وختمها بخطبة غراء في مدح سيد البرية 
 بيتاً أنشدها عند قبره الشريف لما زاره يذكر فيها يوم ١٩٠بلغ  ت٧وله قصيدة في مدح أمير المؤمنين 

  .الغدير
  . بيتاً في األيام المستحب صومها١٣٠وله اُرجوزة في 

  . وأصحابه بأسمائهم وأشعارهم٧وله اُرجوزة ألفية في مقتل اإلمام الحسين 
ة من كتب متعددة ومظان لم يصنّف مثلها في معناها ، مأخوذ: قال في كتاب فرج الكرب وفرح القلب 

  .متبددة
  :حول الرسالة 

المقصد األسنى في شرح األسماء : وقع اختالف في اسم هذه الرسالة بين األعالم ، فبعض ذكرها باسم 
المقام األسنى في شرح األسماء الحسنى ، والصحيح هو ما ذكرناه في : الحسنى ، وبعض ذكرها باسم 

األسنى في تفسير األسماء الحسنى ، كما هو الموجود في نسختنا الخطّية المقام : عنوان الرسالة ، وهو 
  .المعتمدة المنقولة من نسخة منقولة من نسخة خطّ المصنّف

وهذه الرسالة ألفّها الشيخ الكفعمي ـ نور اهللا ضريحه ـ ثم ألحقها بكتابيه البلد األمين والمصباح ، ولم أجد 
 بعد البحث عنها ، فاعتمدت على الرسالة التي ألحقها بالبلد األمين نسخة الرسالة التي ألّفها مستقالً

  والمصباح ، وال أعلم هل ألحق الرسالة بأكملها في كتابيه أم بعضها ؟ وعلى كل حال فخطبة الرسالة غير

  

  ١٧الصفحة 

  .موجودة في النسخ المعتمدة
للطافتها وسالسة عبارتها ، فهي شرح وإنما اخترت هذه الرسالة في شرح األسماء الحسنى دون غيرها ، 

  .قرآني حديثي عرفاني لغوي أدبي ، وفيها من المباحث اللطيفة التي ال يستغنى عنها ، فنفعها يعم الجميع
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  :عملنا في الرسالة 
بما أنّنا لم نحصل على نسخة مستقلّة لهذه الرسالة ، والمصنّف ألحقها بالبلد األمين والمصباح ، فاعتمدت في 
  :ضبط الرسالة على عدة نسخ ملحقة بالبلد األمين والمصباح ، وهي 

آخر ما كتبت من الكتاب المترجم :  ، جاء في آخرها ٦٩٥٢النسخة الرضوية للبلد األمين تحت رقم ) ١(
بالبلد األمين والدرع الحصين من نسخة نسخ من خطّ مصنّفه ـ قدس اهللا روحه ـ ، وكتب في أواسط شهر 

من السنة التسعين بعد األلف في دار العلم شيراز ـ صانها اهللا عن االعواز ـ في المدرسة رجب األصب 
  ...النظامية ـ رحم اهللا بانيها ـ ، وأنا العبد المستوثق بعفو ربه الجلي ابن أحمد بن علي حسن علي 

آخره بقدر االقتدار مع وقد وفّقني اهللا بعد كتابته للمقابلة من أول الصفحة إلى : وجاء في جانب الصفحة 
نسخة نسخ من خطّ مصنّفه ـ رحمه اهللا تعالى ـ ، وكان ذلك في غرة شهر جمادى اآلخرة من سنة تسعين 

ثم وفّقني سبحانه لمقابلته من أوله إلى حيث قابلته أوالً مبذوالً فيه وسعي وسعيي مع النسخة ... بعد األلف 
  .إنتهى... الشريفة المشار إليها 

  .رمزاً لهذه النسخة) ر( النسخة حواش للمصنّف نفسه أدرجتُها بأكملها في الهامش ، وجعلت حرف وفي هذه
  .رمزاً لها) ب( ، وجعلت حرف ١٣٨٢النسخة الحجرية المطبوعة للبلد األمين ، تاريخ طباعتها سنة ) ٢(

  

  ١٨الصفحة 

  .رمزاً لها) م(ت حرف  ، وجعل١٣٢١النسخة الحجرية المطبوعة للمصباح ، تاريخ طباعتها ) ٣(
فقابلت الرسالة على هذه النسخ الثالث ، وأثبتّ ما هو األرجح في المتن مع اإلشارة إلى االختالفات التي لها 

  .وجه
ثم خرجت اآليات واألحاديث واألقوال الواردة في هذه الرسالة من مصادرها ، وجعلت لكل واحد من 

  .صغيرةاألعالم المذكورين في هذه الرسالة ترجمة 
 باألخص قسم المخطوطات ٧وفي الختام اُقدم جزيل شكري إلى المكتبة الرضوية في مشهد اإلمام الرضا 

وغرفة المحقّقين ، إلتاحتهم الفرصة لي لمقابلة الرسالة مع المخطوطة ، وتوفير المصادر التي احتجتها في 
  .تحقيق هذه الرسالة

  .ستاذ الشيخ أسد مولوي الذي أتحفني بمالحظاته القيمةوكذا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى االُ
  .سائالً المولى الجليل أن يوفّق كّل العاملين لخدمة هذا المذهب المظلوم

   

  فارس الحسون  

  ١٤٠٨ جمادى الثانية ١٥

 حرم أهل البيت ـ قم
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  ١٩الصفحة 

   

  مصادر الترجمة

   
 يين دار العلم للمال/ بيروت    األعالم ، للزركلي

 دار التعارف للمطبوعات / بيروت    أعيان الشيعة ، للسيد األمين

 دار الكتاب اإلسالمي / قم    أمل اآلمل ، للحر العاملي

 دار الفكر / بيروت    إيضاح المكنون ، للبغداي

 دار الكتب اإلسالمية / طهران    بحار األنوار ، للمجلسي

 مكتبة آية اهللا المرعشي العامة / م ق   تكملة أمل اآلمل، للسيد الصدر

 المطبعة المرتضوية / النجف    تنقيح المقال ، للمامقاني

 دار األضواء / بيروت    الذريعة ، للعالّمة الطهراني

 مكتبة إسماعيليان / قم    روضات الجنّات ، للخوانساري

 مكتبة آية اهللا المرعشي العامة / قم    رياض العلماء ، لألفندي

 دار الكتاب العربي / بيروت    الغدير، للعالّمة األميني

 دار الكتب اإلسالمية / طهران    الكافي ، للكليني

 دار الفكر / بيروت    كشف الظنون ، للحاج خليفة

 مكتبة بيدار / قم    الكنى واأللقاب ، للقمي

 مكتبة إسماعيليان / قم    المصباح ، للكفعمي

 دار إحياء التراث العربي/ بيروت     لعمر رضا كحالةمعجم المؤلفين ،
  

 ٢٠الصفحة 

  

  ٢١الصفحة 
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  ]المقام األسنى في تفسیر األسماء الحسنى [ 
  األسماء الحسنى

  :وسنوردھا ھنا بثالث عبارات 

  
آبائھ عن  روى عن أبیھ عن ٧في عّدتھ ، أّن الرضا ؛ ) ١(ما ذكرھا الشیخ جمال الدین أحمد بن فھد : اُالولى 

  :دخل الجّنة ، وھي ھذه ) ٣(أّن هللا تسعة وتسعین اسمًا من دعا بھا استجیب لھ ومن أحصاھا  : ٧) ٢(علي 
اهللا ، الواحد ، األحد ، الصمد ، األول ، اآلخر ، السمیع ، البصیر ، القدیر ، القاھر ، العلّي ، األعلى ، الباقي ، 

اطن ، الحّي ، الحكیم ، العلیم ، الحلیم ، الحفیظ ، الحّق ، الحسیب ، البدیع ، الباري ، األكرم ، الظاھر ، الب
الحمید ، الحفّي ، الرّب ، الرحمن ، الرحیم ، الذاري ، الرازق ، الرقیب ، الرؤوف ، الرائي ، السالم ، المؤمن 

  ع ، الطاھر ،، المھیمن ، العزیز ، الجّبار ، المتكّبر ، السّید ، السّبوح ، الشھید ، الصادق ، الصان
__________________  

أبو العباس أحمد بن فھد الحلي ، یروي عن الشیخ أبي الحسن علي بن الخازن تلمیذ الشھید وغیره ، لھ عدة ) ١(
عّدة الداعي ونجاح الساعي ، في آداب الدعاء ، مشھور نافع مفید في تھذیب النفس ، مرّتب : مصنفات ، منھا 

   (.  ھ٨٤١( اء وسّتة أبواب ، توفي سنة على مقّدمة في تعریف الدع
  .١٨٩ : ٢ ، معجم رجال الحدیث ٢٢٨ : ١٥ ، الذریعة ١٤٧: ٣ ، أعیان الشیعة ٣٦٨: ١الكنى واأللقاب 

إّن هللا عّز  : ٩قال رسول اهللا : ، قال :  عن آبائھ عن علي ٧عن علي بن موسى الرضا ... « : في العدة ) ٢(
  .»... عا اهللا بھا استجاب لھ ومن أحصاھا دخل الجنة وجّل تسعة وتسعین اسمًا من د

معنى إحصائھا ھو اإلحاطة بھا والوقوف على معانیھا ، ولیس معنى : ؛ قال الصدوق « ) : ر(في ھامش ) ٣(
  .اإلحصاء عّدھا ، قالھ الشیخ جمال الدین في عدتھ

للطاعة والمحبة وعقد األلسن أن ھذه األسماء حجاب من كل سوء ، وھي : ؛ ووجدُت بخط الشیخ الزاھد 
  .»؛ منھ . وإلبطال السحر ولجلب الرزق نافع إن شاء اهللا تعالى

  .٢٩٨:  ، عّدة الداعي ١٩٥: التوحید : ُانظر 

  

  ٢٢الصفحة 

 العدل ، العفّو ، الغفور ، الغنّي ، الغیاث ، الفاطر ، الفرد ، الفّتاح ، الفالق ، القدیم ، الملك ، القّدوس ، القوّي ،
، المجید ، الولي ، المّنان ، المحیط ، المبین ، المقیت ، ) ١(القریب ، القّیوم ، القابض ، الباسط ، القاضي 

المصّور ، الكریم ، الكبیر ، الكافي ، كاشف الضّر ، الوتر ، النور ، والّوھاب ، الناصر ، الواسع ، الودود ، 
اعث ، التّواب ، الجلیل ، الجواد ، الخبیر ، الخالق ، خیر الھادي ، الوفّي ، الوكیل ، الوارث ، البّر ، الب

  ).١(الناصرین ، الدّیان ، الشكور ، العظیم ، اللطیف ، الشافي 
اهللا ، الرحمن ، الرحیم ، الملك ، القّدوس ، السالم ، المؤمن : في قواعده ، وھي ؛ ) ٣(ما ذكرھا الشھید : الثانیة 

المتكّبر ، الباري ، الخالق ، المصّور ، الغّفار ، الّوھاب ، الرّزاق ، الخافض ، ، المھیمن ، العزیز ، الجّبار ، 
الرافع ، المعّز ، المذّل ، السمیع ، البصیر ، الحلیم ، العظیم ، العلّي ، الكبیر ، الحفیظ ، الجلیل ، الرقیب ، 

، الممیت ، الحّي ، القّیوم ، الماجد ، المجیب ، الحكیم ، المجید ، الباعث ، الحمید ، المبدي ، المعید ، المحیي 
التّواب ، المنتقم ، الشدید العقاب ، العّفو ، الرؤوف ، الوالي ، الغني ، المغني ، الفّتاح ، القابض ، الباسط ، 

الحكم ، العدل ، اللطیف ، الخبیر ، الغفور ، الشكور ، المقیت ، الحسیب ، الواسع ، الودود ، الشھید ، الحّق ، 
ل ، القوّي ، المتین ، الولّي ، المحصي ، الواجد ، الواحد ، األحد ، الصمد ، القادر ، المقتدر ، المقّدم ، الوكی
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المؤّخر ، األول ، اآلخر ، الظاھر ، الباطن ، البّر ، ذو الجالل واإلكرام ، الُمِقسط ، الجامع ، المانع ، الضاّر ، 
  ).٤(، الصبور ، الھادي ، الباقي النافع ، النور ، البدیع ، الوارث ، الرشید 

__________________  
  .»خ ل / قاضي الحاجات « ) : ر(في ھامش ) ١(
  .٢٩٩ ـ ٢٩٨: عّدة الداعي ) ٢(
أبو عبداهللا محمد بن مكي العاملي الجزیني ، الشھید األول ، روى عن الشیخ فخر الدین محمد بن العّالمة ) ٣(

القواعد والفوائد ، :  أوالده وبنتھ وزوجتھ ، لھ عّدة مصّنفات ، منھا وغیره ، یروي عنھ جماعة كثیرة منھم
كتاب مختصر مشتمل على ضوابط كلیة ُاصولیة وفرعیة یستنبط منھا األحكام الشرعیة ، استشھد مظلومًا سنة 

   (.  ھ٧٨٦( 
  .١٩٣ : ١٧ ، الذریعة ١٩١ : ٣ ، تنقیح المقال ٣٤٢ : ٢ ، الكنى واأللقاب ١٨٥ : ٥ریاض العلماء 

  .١٧٤ ـ ١٦٦: ٢القواعد والفوائد ) ٤(

  

  ٢٣الصفحة 

الرّب ، والمولى ، والنصیر ، والمحیط ، والفاطر ، : األسماء الحسنى ) ١(ورد في الكتاب العزیز من : ؛ قال 
  ).٢(والعّالم ، والكافي ، وذو الّطول ، وذو المعارج 

  :في جواھره ، وھي ؛ ) ٣(ما ذكرھا فخر الدین محمد بن محاسن : الثالثة 
اهللا ، الرحمن ، الرحیم ، الملك ، القّدوس ، السالم ، المؤمن ، المھیمن ، العزیز ، الجّبار ، المتكّبر ، الخالق ، 

الباري ، المصّور ، الغّفار ، القّھار ، الوّھاب ، الرّزاق ، الفّتاح ، العلیم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع 
 ، السمیع ، البصیر ، الحكم ، العدل ، اللطیف ، الخبیر ، الحلیم ، العظیم ، الغفور ، الشكور ، ، المعّز ، المذّل

العلّي ، الكبیر ، الحفیظ ، المقیت ، الحسیب ، الجلیل ، الكریم ، الرقیب ، المجیب ، الواسع ، الحكیم ، الودود ، 
وّي ، المتین ، الولّي ، الحمید ، المحصي ، المبدي ، المجید ، الماجد ، الباعث ، الشھید ، الحّق ، الوكیل ، الق

المعید ، المحیي ، الممیت ، الحّي ، القیوم ، الواحد ، األحد ، الصمد ، القادر ، المقتدر ، المقّدم ، المؤّخر ، 
ف ، مالك الملك ، األّول ، اآلخر ، الظاھر ، الباطن ، الوالي ، المتعالي ، البّر ، التّواب ، المنتقم ، العفّو ، الرؤو

ذو الجالل واإلكرام ، الُمقِسط ، الجامع ، الغنّي ، الُمغني ، المانع ، الضاّر ، النافع ، النور ، الھادي ، البدیع ، 
  .في المأثور) ٤(فھذه تسعة وتسعون اسمًا رواھا محمد بن إسحاق . الباقي ، الوارث ، الرشید ، الصبور

__________________  
  .وھو األنسب) ب(وما أثبتناه من » في « ) : م(و ) ر(و ) اعد القو( في ) ١(
  .١٧٥ ـ ١٧٤ : ٢القواعد والفوائد ) ٢(
 حینما ذكر الجواھر ، ٢٥٧ : ٥لم أجد من تعّرض لترجمتھ ، حّتى أن الشیخ العّالمة الطھراني في الذریعة ) ٣(

لبلد األمین ، فالظاھر أّنھ لم یجد لھ ترجمة للشیخ فخر الدین محمد بن محاسن ینقل عنھ الكفعمي في آخر ا: قال 
  .أیضًا ، بل إّنما عرف كتابھ واسمھ من نقل الكفعمي عنھ ، ومحمد بن محاسن نفسھ الذي یأتي بعنوان البادرائي

محمد بن إسحاق بن محمد بن یوسف بن علي القونوي الرومي ، من كبار تالمیذ : یحتمل أن یكون ھو ) ٤(
ن العربي ، بینھ وبین نصیر الدین الطوسي مكاتبات في بعض المسائل الحكمیة ، لھ عّدة الشیخ محیي الدین اب

   (.  ھ٦٧٣( شرح األسماء الحسنى ، مات سنة : مصّنفات ، منھا 
  .٣٠ : ٦ ، أعالم الزركلي ١٩٥٦: ٢كشف الظنون 

  

  ٢٤الصفحة 
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أسماء وتنقص عنھما بأسماء ، أحببت أن ولّما كانت كّل واحدة من ھذه العبارات الثالث تزید على صاحبتیھا ب
أضع عبارة رابعة مشتملة على أسماء العبارات الثالث ، مع اإلشارة إلى شرح كّل اسم منھا ، من غیر إیجاز 

  .مخّل وال إسھاب ممّل
  .وسّمیت ذلك بالمقام األسنى في تفسیر األسماء الحسنى

  :فنقول وباهللا التوفیق 
  :اهللا 

  .وضوع على ذات واجب الوجوداسم ، علم ، مفرد ، م
اهللا اسم للموجود الحق ، الجامع لصفات اإللھیة ، المنعوت بنعوت الربوبیة ، المتفّرد ) : ١(وقال الغّزالي 

  ).٢(بالوجود الحقیقي ، فإن كّل موجود سواه غیر مستحّق للوجود بذاتھ ، وإّنما استفاد الوجود منھ 
  .لعالم والمدبر لھاهللا اسم لمن ھو الخالق لھذا ا: وقیل 

ھو اسم للذات مع جملة الصفات اإللھیة ، : اهللا اسم للذات لجریان النعوت علیھ ، وقیل : وقال الشھید في قواعده 
  .اهللا ، فمعناه الذات الموصوفة بالصفات الخاصة ، وھي صفات الكمال ونعوت الجالل: فإذا قلنا 

  ).٣( عن الشریك والنظیر والمثل والند والضد وھذا المفھوم ھو الذي یعبد ویوحد وینزه: ؛ قال 
  وقد اختلف في اشتقاق ھذا االسم المقّدس على وجوه عشرة ، ذكرناھا

__________________  
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغّزالي ، الملّقب بحّجة اإلسالم الطوسي ، تفّقھ على أبي ) ١(

إحیاء علوم الدین ، والمقصد األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى : ، منھا المعالي الجویني ، لھ عّدة مصّنفات 
   (.  ھ٥٠٢( وغیرھما ، مات سنة 

  .٤٥٠ : ٢ ، الكنى واأللقاب ٢١٦ : ٤ ، وفیات األعیان ١٦٨ : ٩المنتظم 
  .١٤: المقصد األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى ) ٢(
  .١٦٦: ٢القواعد والفوائد ) ٣(

  

  ٢٥الصفحة 

  ).١( إذا أحزنھ أمر ٧ى حاشیة الصحیفة في دعاء زین العابدین عل
  :واعلم أّن ھذا االسم الشریف قد امتاز عن غیره من أسمائھ ـ تعالى ـ الحسنى بوجوه عشرة 

  .أّنھ أشھر أسماء اهللا تعالى: أ 
  .أّنھ أعالھا محال في القرآن: ب 
  .أّنھ أعالھا محال في الدعاء: ج 
  .مام سائر األسماءأّنھ جعل أ: د 
  .أّنھ خّصت بھ كلمة اإلخالص :  ھ
  .أّنھ وقعت بھ الشھادة: و 
  أّنھ علم على الذات المقّدسة ، وھو مختّص بالمعبود الحّق تعالى ، فال: ز 

__________________  
  : نقًال عن الفوائد الشریفة في شرح الصحیفة ٣١٥: وھي كما في حاشیة المصباح ) ١(

  :ھ مشتّق من اله الشيء إذا خفي ، قال شعر أّن: األول « 
  الھت فما عرفت یومًا بخارجٍة
  یا لیتھا خرجت حتى عرفناھا

  
  :أّنھ مشتّق من التحّیر ، لتحّیر العقول في كنھ عظمتھ ، قال : الثاني 
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  ببیداء تیھ تألھ العیر وسطھا
  مخفقـة باآلل جرد وأملق

  
  :سبحانھ ال تدركھ األبصار ، قال الشاعر أّنھ مشتّق من الغیبوبة ، ألّنھ : الثالث 

  اله رّبي عن الخالئق طرًا
  خالق الخلق ال ُیرى ویرانا

  
  :أّنھ مشتّق من التعّبد ، قال الشاعر : الرابع 

  هللا دّر الغانیــات الُمـدَِّه
  آلھن واسترجعن من تأّلھي

  
  :أّنھ مشتق من ألھ بالمكان إذا أقام بھ ، قال شعر : الخامس 

  بداٍر ال یدوم رسومھاألھنا 
  كأن بقاھا وشاٌم على الیِد

  
  .أّنھ مشتّق من اله یلوه بمعنى ارتفع: السادس 
مولعون بالتضّرع إلیھ : أّنھ مشتّق من َوَلَھ الفصیُل بُاّمھ إذا ولع بھا ، كما أّن العباد مولھون ، أي : السابع 
  .تعالى

فزعت إلیھ ورجعت ، والخلق یفزعون إلیھ تعالى :  فالن ، أي ألھت إلى: أّنھ مشتّق من الرجوع ، یقال : الثامن 
  .إلھ ، كما قیل للمؤتّم بھ إمام] إلیھ [ في حوائجھم ویرجعون إلیھ ، وقیل للمألوه 

  .سكنت ، والمعنى أّن الخلق یسكنون إلى ذكره: أّنھ مشتّق من السكون ، وألھت إلى فالن أي : التاسع 
  .»وھي القدرة على االختراع . ھّیةأّنھ مشتّق من اإلل: العاشر 

  

  ٢٦الصفحة 

: ھل تعلم أحدًا یسّمى اهللا ؟ وقیل : أي ) ١) (ھل َتعَلُم لُھ َسمّیًا : ( یطلق على غیره حقیقًة وال مجازًا ، قال تعالى 
  .مثًال وشبیھًا: سمّیًا أي 

االت ، حتى ال یشّذ بھ شيء ، وباقي أّن ھذا االسم الشریف داّل على الذات المقّدسة الموصوفة بجمیع الكم: ح 
أو فعل منسوب إلى . أسمائھ تعالى ال تدّل آحادھا إّال على آحاد المعاني ، كالقادر على القدرة والعالم على العلم

اسم للذات مع : والخالق . الرحمن ، فإّنھ اسم للذات مع اعتبار الرحمة ، وكذا الرحیم والعلیم: الذات ، مثل قولنا 
اسم للذات مع وصف سلبي ، أعني التقدیس الذي ھو التطھیر عن : والقّدوس . وصف وجودي خارجياعتبار 
اسم اللذات مع نسبة وإضافة ، أعني البقاء ، وھو نسبة بین الوجود واألزمنة ، إذ ھو : والباقي . النقائص

ھو الذي : واألزلي . ي أعّم منھھو المستمّر في جمیع األزمنة ، فالباق: واألبدّي . استمرار الوجود في األزمنة
فھذه االعتبارات تكاد تأتي على األسماء الحسنى بحسب . قارن وجوده جمیع األزمنة الماضیة المحّققة والمقّدرة

  ). ٢(الضبط 
أّنھ اسم غیر صفة ، بخالف سائر أسمائھ تعالى ، فإنھا تقع صفات ، أّما أّنھ اسم غیر صفة ، فألّنك تصف : ط 

شيء إلھ ، وأّما وقوع ما عداه من أسمائھ الحسنى صفات ، فألّنھ : إلھ واحد ، وال تقول : ، فتقول وال تصف بھ 
  .شيء قادر وعالم وحّي إلى غیر ذلك: یقال 

اهللا اسم من أسماء : أن جمیع أسمائھ الحسنى یتسّمى بھذا االسم وال یتسّمى ھو بشيء منھا ، فال یقال : ي 
  .الصبور اسم من أسماء اهللا تعالى: ر ، ولكن یقال الصبور أو الرحیم أو الشكو
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وھذا القول : قال ابن فھد في عّدتھ . إّن ھذا االسم المقّدس ھو االسم األعظم: إذا عرفت ذلك ، فاعلم أّنھ قد قیل 
  قریب جدًا ، ألّن الوارد في ھذا المعنى

__________________  
  .٦٥ : ١٩مریم ) ١(
  .١٦٦: ٢القواعد والفوائد ) ٢(

  

  ٢٧الصفحة 

  ).١(كثیرًا 
أّن ھذا ) : ٢(ورأیت في كتاب الدّر المنتظم في السّر األعظم ، للشیخ محمد بن طلحة بن محمد ابن الحسین 

االسم المقّدس یدّل على األسماء الحسنى كّلھا التي ھي تسعة وتسعون اسمًا ، ألنك إذا قسمت االسم المقّدس في 
 قسم ثالثة وثالثین ، فتضرب الثالثة والثالثین في حروف االسم المقّدس بعد علم الحروف على قسمین كان كّل

  ).٣(إسقاط المكرر وھي ثالثة تكون عدد األسماء الحسنى ، وذكر أمثلة ُاخر في ھذا المعنى تركناھا اختصارًا 
أن ھذا االسم ) : ٤(ورأیت في كتاب مشارق األنوار وحقائق األسرار ، للشیخ رجب بن محمد بن رجب الحافظ 

المقدس أربعة أحرف ـ اهللا ـ فإذا وقفت على األشیاء عرفت أنھا منھ وبھ وإلیھ وعنھ ، فإذ ُأخذ منھ األلف بقي هللا 
  ، وهللا كّل شيء ، فإن ُاخذ الالم وترك األلف بقي إلھ ، وھو إلھ كّل شيء ، وإن ُاخذ

__________________  
  .٥٠: عّدة الداعي ) ١(
الدّر المنظم في : مد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي الشافعي ، لھ عّدة مصنفات ، منھا أبو سالم مح) ٢(

   (.  ھ٦٥٢( السّر األعظم أو الدّر المنظم في اسم اهللا األعظم ، مات سنة 
  .١٧٥ : ٦ ، أعالم الزركلي ٢٥٩ : ٥شذرات الذھب 

و ) ر(الدر المنظم ، وكذا ذكر في : ادر الترجمة الدّر المنتظم وفي مص: ذكر ) م(و ) ب(و ) ر(علمًا بأّن في 
  .ابن الحسن ، فتأّمل: محمد بن طلحة بن محمد بن الحسین ، وفي المصادر ) : ب(
أنك إذا جمعت من االسم المقّدس طرفیھ ، وقّسمت عددھما على حروفھ األربعة : منھا « ) : ر(في حاشیة ) ٣(

أن تأخذ : وبیانھ .  في علم الحروف ، یكون عدد األسماء الحسنى، وضربت ما یخرج القسمة فیما لھ من العدد
األلف والھاء وھما بستة ، وتقسِّمھا على حروف األربعة ، یقوم لكل حرف واحد ونصف ، فتضربة بھ فیما 

  .»؛ منھ . لإلسم المقّدس من العدد وھو ستة وستین ، تبلغ تسعة وتسعین عدد األسماء الحسنى
بن محمد بن رجب البرسي الحلي المعروف بالحافظ ، من متأّخري علماء اإلمامیة ، رضي الدین رجب ) ٤(

كان ماھرًا في أكثر العلوم ، لھ ید طولى في علم أسرار الحروف واألعداد ونحوھا ، وقد أبدع في كتبھ حیث 
أشعار لم یرعین من اآلیات ونحو ذلك من غرائب الفوائد وأسرار الحروف ، لھ : استخرج أسامي النبي واألئمة 

مشارق أنوار الیقین في كشف حقائق أسرار أمیر المؤمنین ، : ، من مصنافتھ : الزمان مثلھا في مدح أھل البیت 
   (.  ھ٨١٣( توفي في حدود سنة 

  .٤٦ : ٦ ، أعیان الشیعة ١٤٨ : ٢ ، الُكنى واأللقاب ٣٠٤ : ٢ریاض العلماء 

  

  ٢٨الصفحة 

 شيء ، فإن ُاخذ من لھ الالم بقي ھو ، وھو ھو وحده ال شریك لھ ، وھو لفظ األلف من إلھ بقي لھ ، ولھ كّل
یوصل إلى ینبوع العزة ، ولفظ ھو مركب من حرفین ، والھاء أصل الواو ، فھو حرف واحد یدل على الواحد 

  ).١(الحق ، والھاء أول المخارج والواو أخرھا ، فھو األول واآلخر والظاھر والباطن 
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سم المقّدس األقدس أرفع أسماء اهللا تعالى شأنًا وأعالھا مكانًا ، وكان لكمالھا جماًال ولجمالھا كماًال ، ولّما كان اال
  .خرجنا فیھ باإلسھاب عن مناسبة الكتاب ، واهللا الموّفق للصواب

  :الرحمن الرحیم 
رّقة القلب :  لغة ھما اسمان للمبالغة من رحم ، كغضبان من غضب وعلیم من علم ، والرحمة: ؛ قال الشھید 

الرحم ، النعطافھا على ما فیھا ، وأسماء اهللا تعالى إّنما تؤخذ : وانعطاف یقتضي التفضل واإلحسان ، ومنھ 
  ).٣) (٢(باعتبار الغایات التي ھي أفعال دون المبادئ التي ھي انفعال 

  الرحمن الرحیم مشتّقان من الرحمة وھي النعمة ،: وقال صاحب العّدة 
__________________  

والقرآن لھ ظاھر وباطن ، ومعانیھ منحصرة في أربع أقسام ، ... « :  ، وفیھ ٣٣ ـ ٣٢: مشارق األنوار ) ١(
، واأللف والالم منھ آلة التعریف ، فإذا وضعت )  ه   ل أل( وھي أربع أحرف وعنھا ظھر باقي الكالم ، وھي 

بقي إلھ ،  (  ل(  األلف بقي هللا ، وهللا كل شيء ، وإذا ُاخذ منھ على األشیاء عرفتھا أّنھا منھ ولھ ، وإذا ُاخذ منھ
وھو إلھ كّل شيء ، وإذا ُاخذ منھ األلف والالم بقي لھ ، ولھ كّل شيء ، وإذا ُاخذ األلف والالمان بقي ھو ، وھو 

من ھذا واأللف . والعارفون یشھدون من األلف ویھیمنون من الالم ویصلون من الھاء. ھو وحده ال شریك لھ
االسم إشارة إلى الھوّیة التي ال شيء قبلھا وال بعدھا ولھ الروح ، والالم وسطًا وھو إشارة إلى أّن الخلق منھ 

  .»... وبھ وإلیھ وعنھ ، ولھ العقل وھو األول واآلخر ، وذلك ألّن األلف صورة واحدة في الخّط وفي الھجاء 
  .١٦٧ ـ ١٦٦ : ٢القواعد والفوائد ) ٢(
لیست الرحمة عبارة عن رّقة القلب والشفقة ، وإّنما ھي عبارة : وقال السید المرتضى « ) : ر(امش في ھ) ٣(

عن الفضل واإلنعام وضروب اإلحسان ، فعلى ھذا یكون إطالق لفظ الرحمة علیھ تعالى حقیقة وعلى األول 
  .»تعالى ؛ منھ . مجاز

  

  ٢٩الصفحة 

نعمة ، : نعمة ، ویقال للقرآن رحمة وللغیث رحمة ، أي : أي ) ١) (ّن وما أرسلناك إّال رحّمة للعالمی: ( ومنھ 
وقد یتسّمى بالرحیم غیره تعالى وال یتسّمى بالرحمن سواه ، ألن الرحمن ھو الذي یقدر على كشف الضر 

رحوم رحیم ، لكثرة وجود الرحمة منھ بسبب الرقة ، وأقلھا الدعاء للم: والبلوى ، ویقال لرقیق القلب من الخلق 
والتوجع لھ ، ولیست في حّقھ تعالى كذلك ، بل معناھا إیجاد النعمة للمرحوم وكشف البلوى عنھ ، فالحّد الشامل 

  ).٢(ھي التخلص من أقسام اآلفات ، وإیصال الخیرات إلى أرباب الحاجات : أن تقول 
 أّن فعالن أبلغ من فعیل ، ثم ھذه أّن الرحمن الرحیم من أبنیة المبالغة ، إّال) : ٣(وفي كتاب الرسالة الواضحة 

  :المبالغة قد توجد تارة باعتبار الكّمیة ، وُاخرى باعتبار الكیفیة 
یا رحمن الدنیا ـ ألّنھ یعّم المؤمن والكافر ـ ورحیم اآلخرة ألنھ یخص الرحمة بالمؤمنین ، : فعلى األول قیل 

  ).٤) (وكان بالمؤمنین رحیمًا : ( لقولھ تعالى 
یا رحمن الدنیا واآلخرة ورحیم الدنیا ، ألّن النعم اُالخرویة كّلھا جسام ، وأّما النعم الدنیویة : ني قیل وعلى الثا

  .فجلیلة وحقیرة
  ).٥(الرحمن اسم خاّص بصفة عامة ، والرحیم اسم عاّم بصفة خاصة  : ٧وعن الصادق 

  بالرحمن ذو الرحمة ، والرحیم الراحم ، وكرر لضر) : ٦(وعن أبي عبیدة 
__________________  

  .١٠٧ : ٢١األنبیاء ) ١(
  . ، باختالف٣٠٤ ـ ٣٠٣: عّدة الداعي ) ٢(
  .مخطوطة: الرسالة الواضحة في تفسیر سورة الفاتحة ، للمصنف الشیخ علي بن إبراھیم الكفعمي ) ٣(
  .٤٣ : ٣٣األحزاب ) ٤(
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  .٢١ : ١مجمع البیان ) ٥(
لنحوي اللغوي ، أول من صّنف غریب الحدیث ، وكان أبو نؤاس أبو عبیدة معّمر بن المثنى البصري ا) ٦(

مجاز القرآن الكریم وغریب القرآن : الشاعر یتعّلم منھ ویصفھ ویذّم األصمعي ، لھ عّدة مصنفات ، منھا 
  .وقیل غیر ذلك (   ھ٢٠٩( ومعاني القرآن ، مات سنة 

  .١١٦ : ١ ، الكنى واأللقاب ٢٣٥ : ٥وفیات األعیان 

  

  ٣٠ الصفحة

  ).١(من التأكید 
أن الرحمن مشترك فیھ اللغة العربیة والعبرانیة والسریانیة ، والرحیم مختّص : ؛ ) ٢(وعن السید المرتضى 

  .بالعربیة
وإّنما قّدم الرحمن على الرحیم ، ألن الرحمن بمنزلة االسم العلم ، من حیث أنھ ال یوصف ) : ٣(قال الطبرسي 

فوجب لذلك تقدیمھ ) ٤) (قِل ادعوا اَهللا أو ادعوا الرحمَن : ( جمع بینھما تعالى في قولھ بھ إّال اهللا تعالى ، ولھذا 
  ).٥(على الرحیم ، ألنھ یطلق علیھ وعلى غیره 

  :الملك 
  .التاّم الملك ، الجامع ألصناف المملوكات ، قالھ البادرائي في جواھره

__________________  
  .٢٠ : ١مجمع البیان : ُانظر ) ١(
 ، المشھور ٧أبو القاسم علي بن الحسین بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراھیم بن اإلمام موسى الكاظم ) ٢(

بالسید المرتضى ، جمع من العلوم ما لم یجمعھ أحد وحاز من الفضائل ما تفّرد بھ وتوّحد وأجمع على فضلھ 
وترّدى ببردیھ ، روى عن جماعة عدیدة المخالف والمؤالف ، كیف ال وقد أخذ من المجد طرفیھ واكتسى بثوبیھ 

من العامة والخاصة منھم الشیخ المفید والحسین بن علي بن بابویھ أخي الصدوق والتلعكبري ، روى عنھ 
أبو یعلى سالر وأبو الصالح الحلبي وأبو یعلى الكراجكي ومن العامة : جماعة كثیرة من العامة والخاصة منھم 

 قدامة ، لھ عّدة مصنفات مشھورة ، منھا الشافي في اإلمامة لم یصّنف مثلھ الخطیب البغدادي والقاضي بن: 
   (.  ھ٤٣٦( وقیل  (   ھ٤٣٣( والذخیرة ، توفي سنة 

  .٤٣٩ : ٢، الكنى واأللقاب ١٤ : ٤ ، ریاض العلماء ٣١٣ : ٣وفیات األعیان 
 علمائنا ، یروي عن الشیخ أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المشھدي ، من أكابر مجتھدي) ٣(

أبي علي بن الشیخ الطوسي وغیره ، یروي عنھ ولده الحسن وابن شھرآشوب والشیخ منتجب الدین وغیرھم ، 
مجمع البیان لعلوم القرآن ، وھو تفسیر لم یعمل مثلھ عّین كل سورة أّنھا مّكیة أو : لھ عدة مصنفات ، منھا 

ءة ثم یذكر اللغة والعربیة ثم یذكر اإلعراب ثم األسباب والنزول ثم مدنیة ثم یذكر مواضع االختالف في القرا
في سبزوار وحمل نعشھ  (   ھ٥٤٨( المعنى والتأویل واألحكام والقصص ثم یذكر انتظام اآلیات ، توفي سنة 

  . وقبره مزار٧إلى المشھد الرضوي ودفن في مغتسل الرضا 
  .٢٤ : ٢٠ ، الذریعة ٤٠٣ : ٢ ، الكنى واأللقاب ٣٤٠ : ٤ریاض العلماء 

  .١١٠ : ١٧اإلسراء ) ٤(
  . ، باختالف٢١ : ١مجمع البیان ) ٥(

  

  ٣١الصفحة 
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الملك المتصرف باألمر والنھي في المأمورین ، أو الذي یستغني في ذاتھ وصفاتھ عن كل موجود : وقال الشھید 
  ).١(، ویحتاج إلیھ كّل موجود في ذاتھ وصفاتھ 

  .دت فیھ التاء كما زیدت في رھبوت ورحموت ، من الرھبة والرحمةملك اهللا ، زی: والملكوت 
  :القدوس 

: الطاھر من العیوب المنّزه عن األضداد واألنداد ، والتقدیس : فعول من القدس وھو الطھارة ، فالقّدوس 
  .ك إلى الطھارةننسب: أي ) ٢) (ونحُن نسّبُح بحمدَك ونقّدُس لَك : ( التطھیر ، وقولھ تعالى حكایة عن المالئكة 

حظیرة القدس ، ألنھا موضع : وقیل للجنة . وسّمي بیت المقدس بذلك ، ألنھ المكان الذي یتطھر فیھ من الذنوب
  .الطھارة من األدناس واآلفات التي تكون في الدنیا

  :السالم 
قین ، والسالم سلم في ذاتھ عن كل عیب ، وفي صفاتھ عن كل نقص وآفة تلحق المخلو: معناه ذو السالمة ، أي 

  .معناه المسلم ، ألن السالمة تنال من قبلھ: وقیل . مصدر وصف بھ تعالى للمبالغة
یجوز أن تكون مضافة إلیھ تعالى ، ویجوز أن یكون تعالى قد سّمى الجنة سالمًا ) ٣) (لھم داُر السالم : ( وقولھ 

  .، ألن الصائر إلیھا یسلم من كّل آفة
__________________  

  .١٦٧ : ٢قواعد والفوائد ال) ١(
  .٣٠ : ٢البقرة ) ٢(
  .١٢٧ : ٦األنعام ) ٣(

  

  ٣٢الصفحة 

  :المؤمن 
  :المصّدق ، ألن اإلیمان في اللغة التصدیق ، ویحتمل ذلك وجھان 

  .أّنھ یصدق عباّده وعده ، ویفي لھم بما ضمنھ لھم: أ 
  .بادرائيأّنھ یصدق ظنون عباده المؤمنین وال یخّیب آمالھم ، قالھ ال: ب 

  ).١(سّمي تعالى مؤمنًا ، ألنھ یؤمن عذابھ من أطاعھ  : ٧وعن الصادق 
  ).٣(الذي آمن عباده ظلمھ : اهللا تعالى مؤمن ، وھو ) : ٢(وفي الصحاح 

  :المھیمن 
  ).٥(ھو القائم على خلقھ بأعمالھم وآجالھم وأرزاقھم : في غریبھ والشھید في قواعده ) ٤(قال العزیزي 
شاھدًا ، فھو تعالى : أي ) ٦) (ومھیمنًا علیھ : ( الشاھد ، ومنھ قولھ تعالى : المھیمن : لعّدة وقال صاحب ا

ھو : ھو الرقیب على الشيء والحافظ لھ ، وقیل : الشاھد على خلقھ بما یكون منھم من قول أو فعل ، وقیل 
  ).٧(األمین 

__________________  
  .٢٠٥: التوحید ) ١(
ي نصر إسماعیل بن حّماد الجوھري الفارابي ، ابن ُاخت أبي إسحاق الفارابي صاحب كتاب الصحاح ألب) ٢(

ھذا الكتاب ـ الصحاح ـ وھو أحسن من الجمھرة وأوقع من التھذیب : دیوان األدب ، لھ عّدة مصّنفات ، منھا 
   (.  ھ٣٩٣( وأقرب متناوًال من مجمل اللغة ، مات سنة 

  .٢٠٧ : ٤، النجوم الزاھرة ١٥١ : ٥باء  ، معجم اُالد٤٦٨ : ٤یتیمة الدھر 
  . ، أمن٢٠٧١ : ٥الصحاح ) ٣(
اشتھر بكتابھ غریب القرآن ، وھو على حروف المعجم . أبو بكر محمد بن عزیز السجستاني العزیزي) ٤(

   (.  ھ٣٣٠( سنة ، مات سنة ) ١٥(صّنفھ في 
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  .٢٦٨ : ٦أعالم الزركلي 
  .١٦٧ : ٢، القواعد والفوائد  ٢٠٩: غریب القرآن ـ نزھة القلوب ـ ) ٥(
  .٤٨ : ٥المائدة ) ٦(
  . ، باختالف٣٠٥ ـ ٣٠٤: عّدة الداعي ) ٧(

  

  ٣٣الصفحة 

  ).١(المھیمن الشاھد ، وھو من آمن غیره من الخوف : وإلى القول األوسط ذھب الجوھري ، فقال 
 لقرب مخرجھما ، كما في إّنما كان المھیمن من آمن ، ألن أصل مھیمن مؤیمن ، فقلبت الھمزة ھاء: قلت 

ھرقت الماء وأرقتھ ، وإیھاب وھیھات ، وإبریة وھبریة للخزاز الذي في الرأس ، وقرأ أبو السرائر الغنوي 
  ).٣(ھیاك نعبد وھیاك نستعین ) : ٢(

  :قال الشاعر 
  وھیاك واألمر الذي إن توسعت
  موارده ضاقت علیك مصادره

  
  :العزیز 

  ).٤(الوصول إلیھ ، قالھ الشھید في قواعده الغالب القاھر ، أو ما یمتنع 
العزیز ھو الحظیر : في كتابھ منتھى الّسؤول في شرح الفصول ) ٥(وقال الشیخ علي بن یوسف بن عبد الجلیل 

  .الذي یقّل وجود مثلھ ، وتشتّد الحاجة إلیھ ، ویصعب الوصول إلیھ ، فلیس العزیز المطلق إّال ھو تعالى
  من عّز بّز ،: عزیز المنیع الذي ال ُیغلب ، ویقال ال: وقال صاحب العّدة 

__________________  
  . ، ھمن٢٢١٧ : ٦الصحاح ) ١(
  .كذا ، ولم أجد ھذا االسم في كتب التراجم) ٢(
وقرئ إیاك بتخفیف الیاء وایاك بفتح الھمزة والتشدید وھیاك بقلب «  : ٦٢ : ١قال الزمخشري في الكّشاف ) ٣(

  .»الھمزة ھاء 
  : طفیل الغنوي قال

  .موارده ضاقت علیك مصادره... فھیاك واألمر الذي ان تراحبت 
  .١٦٧ : ٢القواعد والفوائد ) ٤(
ظھیر الدین علي بن یوسف بن عبد الجلیل النیلي ، عالم فاضل كامل ، من أجلة متكلمي اإلمامیة وفقھائھم ) ٥(

منتھى : فھد الحلي ، لھ عدة مصنفات ، منھا ، یروي عن الشیخ فخر الدین ولد العّالمة ، یروى عنھ ابن 
الّسؤول في شرح الفصول ، وھو شرح على فصول خواجھ نصیر الدین الطوسي في ُاصول الدین ، وھو شرُح 

  .بالقول یعني قولھ قولھ
  .١٠ : ٢٣ ، الذریعة ٢٩٣ : ٤ریاض العلماء 

  

  ٣٤الصفحة 

   

  من األسماء الحسنى) خالق ال( و ) والمتكّبر ( و ) الجّبار ( في تفسیر اسم 
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غلبني في محاورة الكالم ، وقد یقال : أي ) ١) (وعّزني في الخطاِب : ( من غلب سلب ، ومنھ قولھ تعالى : أي 
  ).٣(یا أیھا الملك : أي ) ٢) (یا أیھا العزیُز : ( العزیز للملك ، ومنھ قولھ تعالى 

  .ثل لھ وال نظیرالذي ال یعادلھ شيء ، والذي ال م: والعزیز أیضًا 
  :الجبار 

القھار ، أو المتكبر ، أو المتسّلط ، أو الذي جبر مفاقر الخلق وكفاھم أسباب المعاش والرزق ، أو الذي تنفذ 
الجّبار العالي فوق خلقھ ، ویقال للنخل : ویقال . مشیتھ على سبیل اإلجبار في كل أحد وال تنفذ فیھ مشیة أحد

  .جّبار: الذي طال وفات الید 
  :المتكّبر 

  ).٤(الملك ، أو ما یرى الملك حقیرًا بالنسبة إلى عظمتھ ، قالھ الشھید : ذو الكبریاء ، وھو 
المتكّبر على عتاة خلقھ ، وھو مأخوذ من : المتكّبر المتعالي عن صفات الخلق ، ویقال : وقال صاحب العّدة 

  ).٥(الكبریاء ، وھم اسم التكّبر والتعّظم 
  :الخالق 
  .دئ للخلق والمخترع لھم على غیر مثال سبق ، قالھ البادرائي في جواھرهھو المب

__________________  
  .٢٣ : ٣٨ص ) ١(
  .٨٨ ، ٧٨ : ١٢یوسف ) ٢(
  .٣٠٥: عّدة الداعي ) ٣(
  .١٦٧ : ٢القواعد والفوائد ) ٤(
  . ، باختالف٣٠٥: عّدة الداعي ) ٥(

  

  ٣٥الصفحة 

  .)١(الخالق ، المقّدر : وقال الشھید 
) ٢) (إّني أخلُق لكم مَن الطیِن كھیئِة الطیِر : ( وھو حسن ، إذ قد یراد بالخلق التقدیر ، ومنھ قولھ تعالى : قلت 
  .ُاقّدر: أي 

  :البارئ 
  .خالق الخالئق: الخلق ، وبارئ البرایا أي : الخالق ، والبریة 

  :المصّور 
  ).٣) (وصّوركم فأحسَن صَورُكم : ( الى الذي أنشأ خلقھ على صور مختلفھ لیتعارفوا بھا ، قال تع

قد یظّن أّن الخالق والبارئ والمصور ألفاظ مترادفة ، وأن : وقال الغّزالي في تفسیر أسماء اهللا تعالى الحسنى 
الكّل یرجع إلى الخلق واالختراع ، ولیست كذلك ، بل كل ما یخرج من العدم إلى الوجود مفتقر إلى تقدیره أوًال 

ده على وفق التقدیر ثانیًا ، وإلى التصویر بعد اإلیجاد ثالثًا ، واهللا تعالى خالق من حیث أّنھ مقدر ، ، وإلى إیجا
وھذا . وبارئ من حیث أنھ مخترع موجد ، ومصّور من حیث أنھ مرتب صور المخترعات أحسن ترتیب

ن ، ومساحة األرض ، وعدد األبنیة من الخشب ، واللب: كالبناء مثًال ، فإنھ یحتاج إلى مقّدر یقّدر ما البّد منھ 
وطولھا وعرضھا ، وھذا یتوّاله المھندس فیرسمھ ویصّوره ، ثم یحتاج إلى بّناء یتوّلى األعمال التي عندھا 

ھذه ھي العادة في . تحدث ُاصول األبنیة ، ثم یحتاج إلى مزّین ینقش ظاھره ویزّین صورتھ ، فیتواله غیر البناء
صویر ، ولیس كذلك في أفعالھ تعالى ، بل ھو المقّدر والموجد والصانع ، فھو الخالق التقدیر في البناء والت
  ).٤(والبارئ والمصور 

__________________  
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  .١٦٧ : ٢القواعد والفوائد ) ١(
  .٤٩ : ٣آل عمران ) ٢(
  .٣ : ٦٤ ، التغابن ٦٤ : ٤٠غافر ) ٣(
  .١٨: المقصد األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى ) ٤(

  

  ٣٦لصفحة ا

  :الغّفار 
  ).١(ھو الذي أظھر الجمیل وستر القبیح ، قالھ الشھید 

ھو الذي یغفر ذنوب عباده ، وكّلما تكررت التوبة من المذنب تكررت منھ تعالى المغفرة ، : وقال البادرائي 
  .السّتار لذنوب عباده: ار الستر والتغطیة ، فالغّف: والغفر في اللغة . اآلیة) ٢) (وإني لغّفاٌر ِلمن تاَب : ( لقولھ 

  : القّھار القاھر 
الذي قھر الجبابرة وقھر العباد بالموت ، غیر أّن قّھار وغّفار وجّبار ووّھاب ورّزاق وفتاح : بمعنى ، وھو 

: ونحو ذلك من أبنیة المبالغة ، ألّن العرب قد بنت مثال من كرر الفعل على فّعال ، ولھذا یقولون لكثیر السؤال 
  .وسّأالةسّأال 
  :قال 

  َسّأالٌة للفتى ما لیس في یده
  ذّھابة بعقول القوم والمالي

  
وبنت مثال من بالغ في األمر . وكذا ما بني على فعالن وفعیل كرحمن ورحیم ، إّال أن فعالن أبلغ من فعیل

.  وقاتلوبنت مثال من فعل الشيء مّرة على فاعل ، نحو سائل. وكان قویًا علیھ على فعول ، كصبور وشكور
وبنت مثال من اعتاد الفعل على ِمفعال ، مثل امرأة مذكار إذا كان من عادتھا أن تلد الذكور ، ومئناث إذا كان 

من عادتھا أن تلد اإلناث ، ومعقاب إذا كان من عادتھا أن تلد نوبة ذكرًا ونوبة ُانثى ، ورجل منعال ومفضال إذا 
  .كان ذلك من عادتھ

  :الوّھاب 
المبالغة كما مّر آنفًا ، وھو الذي یجود بالعطایا التي ال تفنى ، وّكل من وھب شیئًا من أعراض ھو من أبنیة 

  الدنیا فھو واھب وال یسّمى وّھابًا ، بل الوّھاب
__________________  

  .١٦٨ : ٢القواعد والفوائد ) ١(
  .٨٢ : ٢٠طھ ) ٢(

  

  ٣٧الصفحة 

   

  من األسماء الحسنى) العلیم(و ) تاحالف(و ) الرازق(و ) الرّزاق(في تفسیر اسم 
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من تصّرفت مواھبھ في أنواع العطایا ودامت ، والمخلوقون إّنما یملكون أن یھبوا ماًال أو نواًال في حال دون 
  .حال ، وال یملكون أن یھبوا شفاء لسقیم وال ولدًا لعقیم ، قالھ البادرائي

  ).١(ضال في العطیة الّوھاب الكثیر الھبة ، والمف: وقال صاحب العّدة 
  ).٢(الوّھاب المعطي كل ما یحتاج إلیھ لكّل من یحتاج إلیھ : وقال الشھید 

  :الرّزاق الرازق 
خالق األرزقة والمرتزقة والمتكّفل بإیصالھا لكّل نفس ، من مؤمن وكافر ، غیر أّن في الرّزاق : بمعنى ، وھو 

  .المبالغة
  :الفتاح 

) رّبنا افتح بیننا وبیَن قومنا بالحِق : ( إذا قضى بینھما ، ومنھ : م بین الخصمین الحاكم بین عباده ، وفتح الحاك
  .احكم: أي ) ٣(

  .وھو أیضًا الذي یفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده ، وھو الذي بعنایتھ ینفتح كل مغلق
  :العلیم 

  ).٤(العالم بالسرائر والخفیات وتفاصیل المعلومات قبل حدوثھا وبعد وجودھا 
__________________  

  .٣١١: عّدة الداعي ) ١(
  .٦٨ : ٢القواعد والفوائد ) ٢(
  .٨٩ : ٧األعراف ) ٣(
سامع ، : عالم ، یفید أّن لھ معلومًا ، كما أّن قولنا : والعلیم مبالغة في العالم ، ألّن قولنا « ) : ر(في ھامش ) ٤(

  ھ متى صّح معلوم فھو عالم بھ ، كما أّن سمیعًا یفیدیفید أّن لھ مسموعًا ، وإذا وصفناه بأّنھ علیم أفاد أّن

  

  ٣٨الصفحة 

  :القابض الباسط 
  .ھوالذي یوسع الرزق ویقدره بحسب الحكمة

ویحسن القران بین ھذین االسمین ونظائرھما ـ كالخافض والرافع ، والمعّز والمذّل ، والضاّر والنافع ، والمبدئ 
 والمؤّخر ، واألول ، واآلخر ، والظاھر والباطن ـ ألّنھ أنبأ عن القدرة ، والمعید ، والمحیي والممیت ، والمقّدم

فإذا ذكرت القابض مفردًا عن الباسط كنت ) ١) (واُهللا یقبُض ویبسُط : ( وأدّل على الحكمة ، قال اهللا تعالى 
فاألولى . نكأنك قد قصرت الصفة على المنع والحرمان ، وإذا وصلت أحدھما باآلخر فقد جمعت بین الصفتی

لمن وقف بحسن األدب بین یدي اهللا تعالى أن ال یفرد كّل اسم عن مقابلھ ، لما فیھ من اإلعراب عن وجھ 
  .الحكمة

  :الخافض الرافع 
تخفض أقوامًا : أي ) ٢) (خافضُة رافعٌة : ( وقولھ . ھو الذي یخفض الكفار باإلشقاء ویرفع المؤمنین باالسعاد

  .القیامة: إلى الجنة ، یعني إلى النار وترفع أقوامًا 
  :المعّز المذّل 

الذي یؤتي الملك من یشاء وینزعھ مّمن یشاء ، أو الذي أعّز بالطاعة أولیاءه ، فأظھرھم على أعدائھ في الدنیا 
  وأحّلھم دار الكرامة في العقبى ، وأذل أھل

__________________  
علوم كّلھا من جھتھ تعالى ، ألّنھا ال تخلو من أن تكون أّنھ متى وجد مسموع فالبّد أن یكون سامعًا لھ ، وال

  .»؛ منھ . ضروریة فھو الذي فعلھا ، أو استداللیة فھو الذي أقام األدلة علیھا ، فال علم ألحد إّال اهللا تعالى
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  .٢٤٥ : ٢البقرة ) ١(
  .٣ : ٥٦الواقعة ) ٢(

  

  ٣٩الصفحة 

  ).١(غار ، وفي اآلخرة بالخلود في النار الكفر في الدنیا ، بأن ضربھم بالرق والجزیة والص
  :السمیع 

وقد یكون السمیع بمعنى . بمعنى السامع ، یسمع الّسر والنجوى ، سواء عنده الجھر والخفوت والنطق والسكوت
: وقیل . قبل اهللا حمد من حمده واستجاب لھ: سمع اهللا لمن حمده ، معناه : القبول واإلجابة ، ومنھ قول المصّلي 

  .األصوات والحروف: ع العلیم بالمسوعات ، وھي السمی
  :البصیر 

  .العالم بالمبصرات: العالم بالخفّیات ، وقیل 
الذي ال یعزب عنھ : الذي ال یعزب عن إداركھ مسموع خفّي أو ظاھر ، والبصیر : وفي عبارة الشھید ، السمیع 

  ).٢(ة والمعاني القدیمة ما تحت الثرى ، ومرجعھما إلى العلم ، لتعالیھ سبحانھ عن الحاّس
  :الَحَكم 

  ).٣(ھو الحاكم الذي سّلم لھ الحكم ، وسّمي الحاكم حاكمًا لمنعھ الناس من التظالم 
__________________  

وقیل یعّز المؤمن بتعظیمھ والثناء علیھ ، ویذّل الكافر بالجزیة والسبي ، وھو سبحانھ « ) : ر(في ھامش ) ١(
ھم في الدنیا ، فإّن ذلك لیس على سبیل اإلذالل ، بل لیكرمھم بذلك في اآلخرة ، ویحّلھم وإن أفقر أولیاءه وابتال

  .»؛ منھ . غایة اإلغزاز واإلجالل ، ذكر ذلك الكفعمي في كتابھ ُجّنة األمان الواقیة
  .٣٢٢: ُجّنة األمان الواقیة ـ المصباح ـ : انظر 

  .١٦٨ : ٢القواعد والفوائد ) ٢(
وحكمة الدابة ما أحاط . ومن ذلك ُاخذ معنى الحكمة ، ألّنھا تمنع من الجھل: قلت « : ) ر(في ھامش ) ٣(

  بالحنك ، سّمیت بذلك لمنعھا من الجماح ، وحكمت السفیھ وأحكمتھ إذا أخذت على یده

  

  ٤٠الصفحة 

:العدل   
ھو الذي یجوز : والعدل . ذو العدل ، وھو مصدر ُاقیم مقام األصل ، وحّف بھ تعالى للمبالغة لكثرة عدلھ: أي 

.في الحكم ، ورجل عدل وقوم عدل وامرأة عدل ، یستوي فیھ الواحد والجمع والمذكر والمؤنث  
:اللطیف   

العالم بغوامض األشیاء ، ثم یوصلھا إلى المستصلح برفق دون العنف ، أو البّر بعباده الذي یوصل إلیھم ما 
).١(حھم من حیث ال یحتسبون ، قالھ الشھید في قواعده ینتفعون بھ في الدارین ویھّیئ لھم أسباب مصال  

اللطیف فاعل اللطف ، وھو ما یقرب معھ العبد من الطاعة ویبعد من المعصیة ، واللطف من اهللا : وقیل 
.التوفیق  

:أّن معنى اللطیف ھو  : ٧عن الصادق ) ٢(وفي كتاب التوحید   
__________________ 
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حّكم الیتیم كما تحّكم ولدك ، أي : ًا إذا فّوضت إلیھ الحكم ، وفي حدیث النخعي ومنعتھ مما أراد ، وحكمتھ أیض
من : إّن في الشعر لحكمة ، أي : أي حّكمھ في مالھ إذا صلح لذلك ، وفي الحدیث : امنعھ من الفساد ، وقیل : 

[ وآتیناه الحكم صبّیًا  ( :الحكمة ، ومنھ : الشعر كالمًا نافعًا یمنع عن الجھل والسفھ وینھى عنھما ، والحكم 
: حكمة ، والصمت : أي  ] ) ٢١ : ٢٦[ فوھب لي ربّي حكمًا : ( الحكمة ، وقولھ تعالى : أي  ] ) ١٢ : ١٩

ھي كّل كالم : ھي الزبور ، وقیل : قیل  ] ) ٢٠ : ٣٨[ وآتیناه الحكمة  : ( ٧وقولھ تعالى عن داود ... حكم 
لى الحاكم ، من مغرب المطرزي ، وغریبي الھروي وصحاح المخاصمة إ: وافق الحق ، والمحاكمة 

.»؛ منھ . الجوھري  
. حكم١٩٠١ : ٥ حكم ، الصحاح ١٣٣ : ١المغرب : ُانظر   

.١٧٠ : ٢القواعد والفوائد ) ١(  
كتاب التوحید ألبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ القمي ، شیخ الحفظة ووجھ ) ٢(

 ، ولد بدعاء موالنا صاحب األمر روحي لھ الفداء ، وصفھ اإلمام عجل اهللا تعالى فرجھ الطائفة المستحفظة
فقیھ خیِّر مبارك ینفع اهللا بھ ، فّعمت بركتھ ببركة اإلمام : الشریف في التوقیع الخارج من الناحیة المقّدسة بأّنھ 
بالري ،  (   ھ٣٨١( توحید ـ توفي سنة ھذا الكتاب ـ ال: وانتفع بھ الخاّص والعاّم ، لھ عّدة مصنفات ، منھا 

.وقبره قرب قبر عبد العظیم الحسني معروف  

 ٤١الصفحة 

   

  من األسماء الحسنى) الحلیم ( و ) الخبیر ( في تفسیر اسم 

   

وأّنھ ال یدرك وال یحّد ، وفالن لطیف في أمره إذا كان ). ١(العالم بالشيء اللطیف ، كالبعوضة وخلقھ إیاھا 
  .طفًا ال یدرك أمره ، ولیس معناه أنھ تعالى صغر ودّقمتعمقًا متل

لطف لھ یلطف إذا : اللطیف من أسمائھ تعالى وھو الرفیق بعباده یقال ) : ٣(في الغریبین ) ٢(وقال الھروي 
  .أوصل إلیك مرادك برفق ، واللطیف منھ ، فأما لطف یلطف فمعناه صغر ودّق: رفق بھ ، ولطف اهللا بك أي 

  :الخبیر 
  .علم ، واختبرت كذا ، بلوتھ: العلم ، ولي بكذا خبر أي : العالم بكنھ الشيء المطلع على حقیقتھ ، والخبر ھو 

  :الحلیم 
الذي یشاھد معصیة العصاة ویرى مخالفة األمر ثم ال یسارع إلى االنتقام مع : ذو الحلم والصفح واألناة ، وھو 

  .حلم ، إنما الحلیم ھو الصفوح مع القدرةغایة قدرتھ ، وال یستحق الصافح مع العجز اسم ال
__________________  

  .١٥٤ : ٣ ، تنقیح المقال ٢١٢ : ١ ، الكنى واأللقاب ١١٩ : ٥ریاض العلماء 
  . باختالف٧ حدیث ١٩٤: التوحید ) ١(
مد أبو عبید القاسم بن سالم الھروي ، أخذ عن أبي زید األنصاري وأبي عبیدة معمر بن المثنى وأبي مح) ٢(

غریب القرآن ـ منتزع من عّدة كتب ، جاء فیھ باآلثار وأسانیدھا : الیزیدي وغیرھم ، لھ عّدة مصّنفات ، منھا 
وتفاسیر الصحابة والتابعین والفقھاء ـ وغریب الحدیث ، وھو منتزع أیضًا من عدة كتب مع ذكر األسانید ، 

وقیل  (   ھ٢٢٣( بعین على حدتھ ، مات سنة وصنف المسند على حدتھ ، وأحادیث كل رجل من الصحابة والتا
  .غیر ذلك
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  .٦٠ : ٤ ، وفیات األعیان ٢٥٤ : ١٦ ، معجم اُالدباء ٤٠٣ : ١٢تاریخ بغداد 
  .غریب القرآن مخطوط ، وغریب الحدیث مطبوع ولم أجده فیھ: المراد من المغریبین ) ٣(

  

  ٤٢الصفحة 

  :العظیم 
  ).١(عقول ھو الذي ال تحیط بكنھھ ال: قال الشھید 

عظیم الشأن جلیل القدر ، دون العظم الذي ھو من نعوت : ھو ذو العظمة والجالل ، أي : وقال البادرائي 
  .األحسام

  .إّنھ تعالى سمي العظیم ، ألّنھ الخالق للخلق العظیم ، كما أّن معنى اللطیف ھو الخالق للخلق اللطیف: وقیل 
  :العفّو 

ھو مأخوذ : وقیل . الصفح عن الذنب وترك مجازاة المسيء: ن العفو ، وھو ھو المّحاء للذنوب ، وھو فعول م
  .من عفت الریح األثر إذا درستھ ومحتھ

  : الغفور 
یغفر الذنوب ویتجاوز عن العقوبة ، واشتقاقھ من الغفر وھو الستر والتغطیة ، : الذي تكثر منھ المغفرة ، أي 

  .وسمي المغفر بھ لستره الرأس
لغة أعظم من الغفور ، ألن ستر الشيء قد یحصل مع بقاء أصلھ ، بخالف المحو ، فإنھ إزالة وفي العفّو مبا
  .ال یغفرون ذنبًا ألحد: ما فیھم غفیرة ، أي : ویقال . رأسًا وجملة

  :الشكور 
الذي یشكر الیسیر من الطاعة ، ویثیب علیھ الكثیر من الثواب ، ویعطي الجزیل من النعمة ، ویرضى بالیسیر 

  إّن رّبنا لغفور: (  الشكر ، قال تعالى من
__________________  

  .١٦٨ : ٢: القواعد والفوائد ) ١(

  

  ٤٣الصفحة 

  .وھما اسمان مبنّیان للمبالغة) ١) (شكور 
ولما كان تعالى مجازیًا للمطیع على طاعتھ بجزیل ثوابھ ، جعل مجازاتھ شكرًا لھم على سبیل المجاز ، كما 

  .كرًاسّمیت المكافأة ش
  :العلّي 

الذي ال رتبة فوق رتبتھ ، أو المنّزه عن صفات المخلوقین ، وقد یكون بمعنى العالي فوق خلقھ بالقدرة علیھم 
)٢.(  

  :الكبیر 
ھو الذي كبر عن : ویقال . في كمال الذات والصفات ، وھو الموصوف بالجالل وكبر الشأن) ٣(ذو الكبریاء 

  .السید ، ویقال لكبیر القوم سیدھم: الكبیر : وقیل . كّل كبیرشبھ المخلوقین ، وصغر دون جاللھ 
  :الحفیظ 

الحافظ لدوام الموجودات والمزیل تضاد العنصریات بحفظھا عن الفساد ، فھو تعالى یحفظ السماوات واألرض 
  وما بینھما ، ویحفظ عبده من المھالك

__________________  
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  .٣٤ : ٣٥فاطر ) ١(
أن العلي قد یكون بمعنى االقتدار وبمعنى علّو المكان ، : والفرق بین العلي والرفیع « ) : ر(في ھامش ) ٢(

: والرفیع من رفع المكان ال غیر ، ولذلك ال یوصف سبحانھ بأنھ رفیع القدر والشأن ، ذكر ذلك الكفعمي 
  .»؛ منھ . یمان الباقیةإبراھیم بن علي الجبعي عفى اهللا تعالى عنھ ، في كتابھ ُجّنة األمان الواقیة وّجنة اإل

والرفیع من رفع المكان ال غیر ، ولذلك ال یوصف « :  ، وفیھ ٣٢٤: جّنة األمان الواقعیة ـ المصباح ـ : ُانظر 
  .ھو الصحیح) ر(وما في نسخة » تعالى بھ ، بلى یوصف بأنھ رفیع القدر والشأن 

الملك ، ألّنھ أكبر ما یطلب من ُامور : ء أیضًا العظمة والسلطان ، والكبریا: الكبریاء « ) : ر(في ھامش ) ٣(
استحقاق صفة الكبر في أعلى المراتب ، والملوك موصوفون بالكبر ، قالھ : الدنیا ، واألصل أن الكبریاء 

  .»؛ منھ . المطرزي

  

  ٤٤الصفحة 

  .والمعاطب
  .الحفیظ وضع للمبالغة ، فتفسیره بالحافظ فیھ ھظم لذلك االسم: قال بعضھم 

  :یت المق
  .اقتدر علیھ: المقتدر ، وأقات على الشيء 

  :قال 

ــه  ــنفس عنـ ــت الـ ــغن كففـ   وذي ضـ
  

  وكنـــت علـــى مـــساءته مقيتـــا     
  

  .الموقوف على الشيء: الحافظ للشيء والشاهد عليه ، والمقيت : معطي القوت ، والمقيت : والمقيت 
  قال 

   

:  

ــي إذا ــضل أم علـــ ــي الفـــ   إلـــ
  

ــتُ     ــساب مقي ــى الح ــي عل ــبت إن   حوس
  

  .إنّي على الحساب موقوف ، والمعاني األربع االُول كلّها صادقة عليه تعالى ، بخالف الخامس: أي 
  :الحسيب 

أعطاني ما كفاني ، وحسبك : الكافي ، وهو فعيل بمعنى مفعل كأليم بمعنى مؤلم ، من قولهم أحسبني أي 
  .هو كافيك : أي) ١) (حسبك اُهللا ومن اتبعك : ( كفاك ، ومنه : درهم أي 

. محاسباً: أي ) ٢) (كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً : ( المحاسب أيضاً ، ومنه قوله تعالى : والحسيب 
  .المحصي والعالم: والحسيب أيضاً 

__________________  
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  .ولم ترد العبارة بأكملها» عظمته : وكبرياء اهللا ... « :  ، وفيه ١٤٠ : ٢المغرب : اُنظر 
  .٦٤ : ٨ال األنف) ١(
  .١٤ : ١٧االسراء ) ٢(

  

  ٤٥الصفحة 

  :الجليل 
الجليل الذي : الموصوف بصفات الجالل ، من الغنى والملك والقدرة والعلم والتقدس عن النقائص ، فهو 

  .يصغر دونه كّل جليل ، ويتضع معه كل رفيع
  :الكريم 

أنه : سهل تناوله كريماً ، ومن كرمه تعالى في اللغة الكثير الخير ، والعرب تسمي الشيء الذي يدوم نفعه وي
  .يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق ، ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء

فالن أكرم من : هو العزيز ، كقولهم : وقيل . جواد: رجل كريم أي : الكريم الجواد المفضل ، يقال : وقيل 
  .عزيز: أي ) ١) (إنه لقرآن كريم : ( اعز منه ، وقوله تعالى : فالن ، أي 

  :الرقيب 
: معناه أي ) ٢) (ما يلفظُ من قوٍل إالّ لديه رقيب : ( الحافظ الذي ال يغيب عنه شيء ، ومنه قوله تعالى 

  .المهيأ الحاضر: حافظ ، والعتيد 
  ).٣(الحفيظ العليم : الرقيب : وقال الشهيد 

  :المجيب 
  .هو الذي يجيب المضطر ويغيث الملهوف إذا دعياه

__________________  
  .٧٧ : ٥٦الواقعة ) ١(
  .١٨ : ٥٠ق ) ٢(
  .١٦٩ ـ ١٦٨ : ٢القواعد والفوائد ) ٣(

  

  ٤٦الصفحة 

  :القريب 
قربت من دعائه ، وقد يكون بمعنى العالم بوساوس : أي ) ١) (اُجيب دعوة الداِع : ( هو المجيب ، ومنه 

  ).٢) (ونحن أقرب إليه من حبِل الوريِد  : ( القلوب ال حجاب بينها وبينه تعالى وال مسافة ، ومنه
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  :الواسع 
: ( الغنى ، ومنه : الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده ، ووسع رزقه جميع خلقه ، والسعة في كالم العرب 

  ).٤) (وسع كلَّ شيٍء علماً : ( هو المحيط بعلم كّل شيء ، ومنه : وقيل ) ٣) (لينفق ذو سعٍة من سعتِه 
الواسع مشتق من السعة ، والسعة تضاف تارة إلى العلم إذا اتسع وأحاط :  منتهى السؤول وفي كتاب

بالمعلومات الكثيرة ، وتضاف اُخرى إلى اإلحسان وبسط النعم ، وكيف ما قدر وعلى أي شيء نزل ، 
 لو كانت مداداً فالواسع المطلق هو اهللا تعالى ، ألنّه إن نظر إلى علمه فال ساحل لبحره ، بل تنفد البحار

لكلماته ، وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فال نهاية لها ، وكل نعمة تكون من غيره وإن عظمت فهي متناهية ، 
  .فهو أحقّ بإطالق اسم السعة عليه
  :الغني 

هو الذي استغنى عن الخلق وهم إليه محتاجون ، فال تعلق له لغيره ال في ذاته وال في شيء من صفاته ، 
  زهاً عن العالقة مع الغير ، فمن تعلقتبل يكون من

__________________  
  .١٨٦ : ٢البقرة ) ١(
  .١٦ : ٥٠ق ) ٢(
  .٧ : ٦٥الطالق ) ٣(
  .٩٨ : ٢٠طه ) ٤(

  

  ٤٧الصفحة 

ذاته أو صفاته بأمر خارج عن ذاته يتوقف في وجوده أو كماله عليه ، فهو محتاج إلى ذلك األمر ، وال 
  .يتصور ذلك في اهللا تعالى
  :المغني 
  .الذي جبر مفاقر الخلق وأغناهم عمن سواه بواسع الرزق

  ) :١(الحكيم 
الحكم العادل ، : وقيل . اتقان التدبير وحسن التصوير والتقدير: هو المحكم خلق األشياء ، واإلحكام هو 

ل قبيحاً وال يخّل الذي ال يفع: والحكيم أيضاً ) ٢) (يؤتي الحكمة من يشاء : ( العلم ، ومنه : والحكمة لغة 
  .بواجب ، والذي يضع األشياء مواضعها
  :الودود 

أن : أو يكون بمعنى . يرضى عنهم ويقبل أعمالهم ، مأخوذ من الود وهو المحبة: الذي يود عباده ، أي 
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هذا أو يكون فعول . محبته في قلوب العباد: أي ) ٣) (سيجعُل لهم الرحمن وداً : ( يودهم إلى خلقه ، ومنه 
أنه مودود في قلوب أوليائه بما ساق إليهم من المعارف : بمعنى مفعول ، كمهيب بمعنى مهيوب ، يريد 

  .وأظهر لهم من األلطاف
__________________  

بالشيء يسمى ] ألن العالم [ أنه تعالى بمعنى العالم : الحكيم يحتمل أمرين ، األول « ) : ر(في هامش ) ١(
أن معناه : الثاني . كون من صفات الذات ، مثل العالم ، ويوصف بهما فيما لم يزلحكيماً ، فعلى هذا ي

أن أفعاله : المحكم ألفعاله ، ويكون فعيل بمعنى مفعل ، وعلى هذا يكون من صفات األفعال ، ومعناه 
لمه العليم الذي كمل في ع: سبحانه كلّها حكمة وصواب ، وال يوصف بذلك فيما لم يزل ، وعن ابن عباس 

  .»؛ منه . الذي كمل في حكمته ، قاله الطبرسي في مجمعه] الحكيم [ ، و 
  . ، باختالف وزيادة أدخلنا بعضها في المتن بين معقوفتين٧٨ : ١مجمع البيان : اُنظر 

  .٢٦٩ : ٢البقرة ) ٢(
  .٩٦ : ١٩مريم ) ٣(

  

  ٤٨الصفحة 

  :المجيد الماجد 
الواسع الكرم ، ورجل ماجد إذا كان سخياً واسع : والمجيد ). ١(الكرم ، قاله الجوهري : بمعنى ، والمجد 

  .العطاء
  .كريم عزيز: أي ) ٢) (بل هو قرآن مجيد : ( هو الكريم العزيز ، ومنه قوله تعالى : وقيل 
  ).٣(مجده خلقه وعظموه ، قال ابن فهد في عدته : ممجد ، أي : معنى مجيد أي : وقيل 

الشرف الواسع ، ورجل : والمجد في كالمهم ) ٤) (ق والقرآن المجيد  ( :وقال الهروي في قوله تعالى 
  .إذا وقعت في مرعى كثير واسع: مفضال كثير الخير ، ومجدت اإلبل : ماجد 

  ).٥(والماجد مبالغة في المجد : المجيد هو الشريف ذاته الجميل فعاله ، قال : وقال الشهيد 
  :الباعث 

  . وباعثهم للحسابمحيي الخلق في النشأة االُخرى
  :الشهيد 

  شهد: ( الذي ال يغيب عنه شيء ، وقد يكون الشهيد بمعنى العليم ، ومنه 
__________________  

  . ، مجد٥٣٦ : ٢الصحاح ) ١(
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  .٢١ : ٨٥البروج ) ٢(
  .٣٠٩: عدة الداعي ) ٣(
  .١ : ٥٠ق ) ٤(
  .١٦٩ : ٢القواعد والفوائد ) ٥(

  

  ٤٩الصفحة 

  .علم: أي ) ١) (الّ هو اهللا أنّه ال إله إ
  :الحقّ 

أي ) ٢) (الحاقّةُ ما الحاقةُ : ( هو المتحقّق وجوده وكونه ، وكل شيء تحقق وجوده وكونه فهو حقّ ، ومنه 
  .كائنة ، وكذلك النار: الجنة حقّ أي : الكائنة حقاً ال شك في كونها ، وقولهم : 

  :الوكيل 
  .هو الكافي ، أو الموكول إليه جميع االُمور

نعم الكفيل : أي ) ٣) (حسبنا اهللا ونعم الوكيُل : ( هو الكفيل بأرزاق العباد والقائم بمصالحهم ، ومنه : وقيل 
  .االعتماد وااللتجاء: وقد يكون بمعنى المعتمد والملجأ ، والتوكّل . باُمورنا القائم بها

 القوي:  
تولي عليه العجز والضعف في حال من األحوال القادر ، من قوي على الشيء إذا قدر عليه ، أو الذي ال يس

  .التام القوة: ، وقد يكون معناه 
  :المتين 
  .هو الشديد القوة الذي ال يعتريه وهن ، وال يمسه لغوب ، وال يلحقه في أفعاله مشقة

__________________  
  .١٨ : ٣آل عمران ) ١(
  .٢ ـ ١ : ٦٩الحاقة ) ٢(
  .١٧٣ : ٣آل عمران ) ٣(

  

  ٥٠ الصفحة

   

  من األسماء الحسنى) الحمید ( و ) المولى ( و ) الولي ( في تفسیر اسم 
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 الولي:  
: أي ) ١) (اهللا مولى الذين آمنوا وأن الكافرين ال مولى لهم : ( هو المستأثر بنصر عباده المؤمنين ، ومنه 

  ).٢(المتولّي لألمر القائم به : أو يكون بمعنى . ال ناصر لهم
  :المولى 

ألست  : ٦أو يكون بمعنى األولى ، ومنه قول النبي . د قيل فيه ما مر من المعنيين المتقدمين في الوليق
من كنت أولى : أي ). ٣(من كنت مواله فعلي مواله : بلى يا رسول اهللا ، قال : أولى منكم بأنفسكم ؟ قالوا 

  .أولى بكم: أي ) ٤) ( هي موالكم مأواكُم النار: ( منه بنفسه فعلي أولى منه بنفسه ، وقوله تعالى 
  :الحميد 
  .هو المحمود الذي استحقّ الحمد بفعاله في السراء والضراء والشدة والرخاء

__________________  
  .١ : ٤٧ ٩محمد ) ١(
 ] ) ٦٨ : ٣[ واهللا ولي المؤمنين ( هو الذي يتولّى إصالح شأنه : وولي الطفل « ) : ر(في هامش ) ٢(

أيما امرأة نكحت بغير إذن موالها ، وروي : لمتولّي إلصالح شؤونهم في الدارين ، وفي الحديث ألنّه ا
: أي  ] ) ١٠١ : ١٢[ أنت وليي في الدنيا واآلخرة : ( المولى والولي واحد ، وقوله : وليها ، قال الفراء 

 ] ) ٧٦ : ٤[ أولياء الشيطان ( ر ، و الناص: المتولّي أمري والقائم به ، والولي والوالي والمولى والمتولّي 
  .»؛ منه . من يتبعهم وينصرهم: أي  ] ) ٢٣ : ٩ و٥١ : ٥[ ومن يتولّهم منكم : ( أنصاره ، وقوله 

 ـ من تاريخ ٧اُنظر ترجمة اإلمام علي ـ . هذا الحديث من األحاديث المتواترة عند المسلمين كافة) ٣(
  . ، وكتاب الغدير للعالّمة األميني وغيرها٣٦ : ٤اق الحق  ، وإحق١٠٨ : ٣٧ ، والبحار ٥ : ٢دمشق 

  .١٥ : ٥٧الحديد ) ٤(

  

  ٥١الصفحة 

  :المحصي 
  .الذي أحصى كّل شيء بعلمه ، فال يعزب عنه مثقال ذرة
  :المبدئ المعيد 
  .فالمبدئ الذي أبدأ األشياء اختراعاً وأوجدها

وكنتم : (  يعيدهم بعد الممات إلى الحياة ، لقوله تعالى والمعيد الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات ، ثم
 إليِه تُرجعون حييكم ثمي يميتكم ثُم أمواتاً فأحياكم ثم) (( ولقوله ) ١ : هو يبدئ ويعيد) (٢.(  

  :المحيي المميت 
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رواح إليها الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية ، ويحيي األجسام بإعادة األ: فالمحيي هو 
  .للبعث

هو الذي يميت األحياء ، تمدح سبحانه باإلماتة كما تمدح باإلحياء ، ليعلم أن اإلحياء واإلماتة من : والمميت 
  .قبله

 الحي:  
  .هو الذي لم يزل موجوداً وبالحياة موصوفاً ، لم يحدث له الموت بعد الحياة وال العكس ، قاله البادرائي

أنه الفعال المدرك ، حتّى أن ما ال فعل له وال إدراك فهو ميت ، وأقل درجات : وفي منتهى السؤول 
اإلدراك أن يشعر المدرك نفسه ، فالحي الكامل هو الذي تندرج جميع المدركات تحت إدراكه ، حتى ال يشذّ 
  عن علمه مدرك وال

__________________  
  .٢٨ : ٢البقرة ) ١(
  .١٣ : ٨٥البروج ) ٢(

  

  ٥٢الصفحة 

  .عن فعله مخلوق ، وكّل ذلك هللا تعالى ، فالحي المطلق هو اهللا تعالى
  :القيوم 

أفمن هو : ( هو القائم الدائم بال زوال بذاته ، وبه قيام كّل موجود في إيجاده وتدبيره وحفظه ، ومنه قوله 
و القيم على كل شيء ه: وقيل . يقوم بأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم: أي ) ١) (قائم على كّل نفس بما كسبت 

  .بالرعاية له
ما : القيام ، وهما من فيعول وفيعال ، من قمت بالشيء إذا توليته بنفسك وأصلحته ودبرته ، وقالوا : ومثله 

  ).٢(فيها ديور وال ديار 
  ).٤(الحي القيام ، قال وهو لغة : قرأ ) ٣(أن عمر : وفي الصحاح 

  :الواجد 
وال ينفع ذا الجد : الغنى والحظ في الرزق ، ومنه قولهم في الدعاء :  ، وهو الغني ، مأخوذ من الجد: أي 

من كان ذا غنى وبخت في الدنيا لم ينفعه ذلك عندك في اآلخرة ، إنّما ينفعه الطاعة : منك الجد ، أي 
  ).٥) (يوم ال ينفع ماٌل وال بنون : ( واإليمان ، بدليل 

غني بين الوجد والجدة ، : السعة في المال والمقدرة ، ورجل واجد أي : أو يكون مأخوذاً من الجدة ، وهي 
سعتكم : أي ) ٦) (أسكنوهن من حيثُ سكنتم من وجدكم : ( وافتقر بعد وجد ، ووجد بعد فقر ، وقوله تعالى 
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  .ومقدرتكم
__________________  

  .٣٣ : ١٣الرعد ) ١(
  .٣٠٨: عدة الداعي : اُنظر ) ٢(
 بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح ، روى عن النبي وعن أبي بكر وأبي بن أبو حفص عمر) ٣(

   (.  ه٢٣( كعب ، روى عنه أوالده وغيرهم ، قتل سنة 
  .٤٣٨ : ٧ ، تهذيب التهذيب ٥٢ : ٤ ، اسد الغابة ١٩طبقات الفقهاء 

  .»لقيام والقيم وقرئ ا«  : ٣٨٤ : ١وقال الزمخشري في الكشّاف .  ، قوم٢٠١٨ : ٥الصحاح ) ٤(
  .٨٨ : ٢٦الشعراء ) ٥(
  . ٦ : ٦٥الطالق ) ٦(

  

  ٥٣الصفحة 

  .هو الذي ال يعوزه شيء ، والذي ال يحول بينه وبين مراده حائل من الوجود: وقد يكون الواجد 
  :الواحد األحد 
  .هما داالن على معنى الوحدانية وعدم التجزي

  .رد الذي ال ينبعث من شيء وال يتّحد بشيءالف: واألحد والواحد بمعنى واحد ، وهو : قيل 
  :الفرق بينهما من وجوه : وقيل 

أ ـ أن الواحد يدخل الحساب ، ويجوز أن يجعل له ثانياً ، ألنه ال يستوعب جنسه ، بخالف األحد ، أال 
حد ، لم ال يقاومه أ: فالن ال يقاومه واحد من الناس ، جاز أن يقاومه اثنان ، ولو قلت : ترى أنك لو قلت 

  ).١(يجز أن يقاومه أكثر ، فهو أبلغ ، قاله الطبرسي 
) ٢) (لستن كأحٍد من النساء : ( ألن أحداً نفي عام للمذكر والمؤنث والواحد والجماعة ، قال تعالى : قلت 

  .ولم يقل كواحدة ، لما ذكرناه
 العدد ، والواحد اسم لمفتتح الفرق بينهما أن األحد بني لنفي ما يذكر معه من) : ٣(قال األزهري : ب 
  .العدد
الواحد يقتضي نفي الشريك بالنسبة إلى الذات ، واألحد يقتضي نفي الشريك بالنسبة إلى : قال الشهيد : ج 

  ).٤(الصفات 
__________________  

  . باختالف٥٦٤ : ٥مجمع البيان ) ١(
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  .٣٢ : ٣٣األحزاب ) ٢(
 طلحة بن نوح األزهري الهروي ، أحد األئمة في اللغة أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهر بن) ٣(

: واألدب ، روى عن أبي الفضل محمد بن أبي جعفر المنذري عن ثعلب وغيره ، له عدة مصنّفات ، منها 
   ه٣٧٠( تفسير أسماء اهللا عز وجّل ، والظاهر أن الكفعمي نقل قول األزهري من هذا الكتاب ، مات سنة 

.(  
  .٣١١ : ٥ ، أعالم الزركلي ١٦٤ : ١٧ ، معجم االُدباء ٣٣٤ : ٤وفيات األعيان 

  أن الواحد هو المنفرد بالذات ال يشابهه: وقيل الفرق بينهما ... « :  ، وفيه ١٧١ : ٢القواعد والفوائد ) ٤(

  

  ٥٤الصفحة 

ألحد إالّ إن الواحد أعم مورداً ، لكونه يطلق على من يعقل وغيره ، وال يطلق ا: قال صاحب العدة : د 
  ).١(على من يعقل 

  :الصمد 
  .القصد: يقصد ، وأصل الصمد : السيد الذي يصمد إليه في الحوائج ، أي 

  :قال 
   

  مــا كنــتُ أحــسب أن بيتــاً طــاهراً    
  

     ـــصِمدكّـــة يهللا فـــي أكنـــاِف م  
  

  .هو الباقي بعد فناء الخلق: وقيل 
لدائم ، والذي ال جوف له ، والذي ال يأكل وال يشرب الصمد الذي انتهى إليه السؤدد ، وا : ٧وعن الحسين 

  ).٢(وال ينام 
لم : ( إن اهللا قد فسره ، فقال :  يسألونه عن الصمد ، فقال ٧بعث أهل البصرة إلى الحسين ) : ٣(قال وهب 

نبعث لم يخرج منه شيء كثيف كالولد ، وال لطيف كالنفس ، وال ت) ٤) (يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 
منه البدورات كالنوم والغم والرجاء والرغبة والشبع والخوف وأضدادها ، وكذا هو ال يخرج من كثيف 

  ).٥(كالحيوان والنبات ، وال لطيف كالبصر وسائر اآلالت 
__________________  

  .»أحد ، واألحد المتفرد بصفاته الذاتية ، بحيث ال يشاركه فيها أحد 
  .٣٠٠: عدة الداعي ) ١(
  . ، باختالف٥٦٥ : ٥ ، مجمع البيان ٣ حديث ٩٠: التوحيد ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ، له عدة ٧أبو البختري وهب بن وهب بن عبداهللا القرشي ، من الضعفاء ، يروي عن أبي عبداهللا ) ٣(
  .األلوية والرايات ، وكتاب مولد أمير المؤمنين ، وكتاب صفات النبي وغيرها: كتب ، منها 

  .٢١١ : ١٩ معجم رجال الحديث  ،٢٨١ : ٣تنقيح المقال 
  .٤ ـ ٣ : ١١٢اإلخالص ) ٤(
  . ، باختالف٥٦٦ ـ ٥٦٥ : ٥ ، مجمع البيان ٥ حديث ٩١التوحيد ) ٥(

  

  ٥٥الصفحة 

  ).٢(الصمد هو القائم بنفسه الغني عن غيره ) : ١(ابن الحنفية 
  ).٣(شيء هو الذي ال شريك له ، وال يؤوده حفظ شيء ، وال يعزب عنه  : ٧زين العابدين 
وهو الذي أبدع األشياء أمثاالً ) ٥) (إذا أراد شيئاً أن يقول له كُن فيكون ( هو الذي ) : ٤(زيد بن علي 

  ).١٢٦(وأضداداً وباينها 
تفسيره فيه : بمسائل منها الصمد ، فقال ) ٧( وفد من فلسطين ٧قدم على أبي الباقر :  قال ٧وعن الصادق 

  :، هو خمسة أحرف 
  شهد اهللا أنّه ال إله إالّ: ( دليل على إنّيته ، وذلك قوله تعالى : األلف 

__________________  
أبو القاسم محمد األكبر بن علي بن أبي طالب ، والحنفية لقب اُمه خولة بنت جعفر ، كان كثير العلم ) ١(

بإمامته بعد شهادة  وإذعانه ٧والورع ، شديد القوة ، وحديث منازعته في اإلمامة مع علي بن الحسين 
 بعد شهادة الحجر له ولم ينازعه بعد ذلك ٧وقوعه على قدمي السجاد : الحجر له مشهور ، بل في بعضها 

   (.  ه٨١( وقيل  (   ه٨٠( بوجه ، توفي سنة 
  .١١٥ : ٣ ، تنقيح المقال ١٦٩ : ٤ ، وفيات األعيان ٩١ : ٥الطبقات الكبرى 

  .٥٦٥ : ٥ ، مجمع البيان ٩٠: التوحيد ) ٢(
  .٥٦٥ : ٥ ، مجمع البيان ٩٠: التوحيد ) ٣(
، من أصحاب السجاد والباقر ، اتفق : أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) ٤(

علماء اإلسالم على جاللته وثقته وورعه وعلمه وفضله ، وقد روي في ذلك أخبار كثيرة ، حتى عقد ابن 
 ، واعتقد كثير من ٧ك ، وأن خروجه ـ طلباً بثارات الحسين ـ كان بإذن اإلمام بابويه في العيون باباً لذل

: ( وقيل  (   ه١٢٠( الشيعة فيه اإلمامة ولم يكن يريدها لمعرفته باستحقاق أخيه لها ، استشهد مظلوماً سنة 
  .عليه حزن له حزناً شديداً عظيماً حتى بان ٧ولما بلغ خبر استشهاده أبا عبداهللا  (   ه١٢١

  .٣٤٥ : ٧ ، معجم رجال الحديث ٤٦٧ : ٣تنقيح المقال 
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  .٨٢ : ٣٦يس ) ٥(
  .٥٦٥ : ٥ ، مجمع البيان ٤ حديث ٩٠: التوحيد ) ٦(
بالكسر ثم الفتح وسكون السين ، آخر كور الشام من ناحية مصر ، قصبتها البيت المقدس ، ومن ) ٧(

  .مشهور مدنها عسقالن والرملة وغزة
  .٢٧٤:  ٤معجم البلدان 

  

  ٥٦الصفحة 

  ).١) (هو 
وهما مدغمان ال يظهران وال يسمعان ، بل يكتبان ، فإدغامهما دليل لطفه ، واهللا . تنبيه على إلهيته: والالم 

تعالى ال يقع في وصف لسان وال يقرع األذان ، فإذا فكّر العبد في إنّية الباري تعالى تحير ولم يخطر له 
مد لم تقع في حاسة ، وإذا نظر في نفسه لم يرها ، فإذا فكّر في أنّه الخالق شيء يتصور ، مثل الم الص

  .لألشياء ظهر له ما خفي ، كنظره إلى الالم المكتوبة
  .دليل صدقة في كالمه ، وأمره بالصدق لعباده: والصاد 

  .دليل ملكه الذي ال يحول ، وأنه ملك ال يزول: والميم 
  ).٢( الزوال دليل دوامه المتعالي عن: والدال 

  :القدير القادر 
  .، وهو الموجد للشيء اختياراً من غير عجز وال فتور) ٣(بمعنى ، غير أن القدير مبالغة في القادر 

__________________  
  .١٨ : ٣آل عمران ) ١(
  . ، باختالف٥٦٦ : ٥ ، مجمع البيان ٥ حديث ٩٢ ـ ٩٠التوحيد ) ٢(
قدرته ال تتناهي ، فهو أبلغ من القادر ، ولهذا ال يوصف به غير ] الذي [ والقدير « ) : ر(في هامش ) ٣(

هيئة يتمكن بها من الفعل ، وقدرة : قدرة اإلنسان : اهللا تعالى ، والقدرة هي التمكن من إيجاد الشيء ، وقيل 
لفعال ا: هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك ، والقدير : عبارة عن نفي العجز عنه ، والقادر : اهللا تعالى 

لما يشاء على ما يشاء ، واشتقاق القدرة من القدر ، ألن القادر يوقع الفعل على مقدار ما تقتضيه مشيته ، 
وفيه دليل على أن مقدور العبد مقدور هللا تعالى ، ألنه شيء وكّل شيء مقدور له تعالى ، قاله البيضاوي في 

إن اهللا على كّل شيٍء : ( مجمع البيان في قوله تعالى وقال الطبرسي ـ قدس اهللا سره ـ في كتابه . تفسيره
على المعدومات بأن يوجدها ، : إنّه عام ، فهو قادر على األشياء كلّها على ثالثة أوجه  ] ) ٢٠ : ٢[ قدير 

هو خاص في : وعلى الموجودات بأن ينفيها ، وعلى مقدور غيره بأن يقدر عليه ويمنع منه ، وقيل 
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ر غيره ، فإن مقدوراً واحداً بين قادرين ال يمكن ، ألنّه يؤدي إلى أن يكون الشيء مقدوراته دون مقدو
تدمر : ( الواحد موجوداً معدوماً في حالة واحدة ، ولفظة كّل قد تستعمل في غير العموم ، نحو قوله تعالى 

األنعام ، ال من تهلك كّل شيء مرت به من الناس والدواب و: يعني  ] ) ٢٥ :٤٦[ كل شيء بأمر ربها 
  .»؛ منه . غيرهم
  . باختالف٥٩ : ١ باختالف ، مجمع البيان ٣١ ـ ٣٠ : ١أنوا ر التنزيل وأسرار التأويل : اُنظر 

  

  ٥٧الصفحة 

، ) ١(القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، وليس من شرطه أن يشاء : وفي منتهى السؤول 
امة اآلن ، ألنّه لو شاء أقمها وإن كان ال يقيمها اآلن ، ألنّه لم يشأ إقامتها اآلن ، ألن اهللا قادر على إقامة القي

لما جرى في سابق علمه من تقدير أجلها ووقتها ، فذلك ال يقدح في القدرة ، والقادر المطلق هو الذي 
  .يخترع كّل موجود اختراعاً يتفرد به ، ويستغني فيه عن معاونة غيره ، وهو اهللا تعالى
  :المقتدر 
  .هو التام القدرة الذي ال يطاق االمتناع عن مراده وال الخروج عن إصداره وإيراده

  ).٢(المقتدر أبلغ من القادر القتضائه اإلطالق ، وال يوصف بالقدرة المطلقة غير اهللا تعالى : وقال الشهيد 
  :المقدم المؤخّر 

والتصوير واألزمنة على ما تقتضيه الحكمة ، فيقدم منها هو المنزل األشياء منازلها ، ومرتّبها في التكوين 
  .ما يشاء ويؤخّر ما يشاء
  :األول اآلخر 

  .الذي ال شيء قبله ، الكائن قبل وجود األشياء: فاألول هو 
الباقي بعد فناء الخلق بال انتهاء ، كما أنه األول بال ابتداء ، وليس معنى اآلخر ما له االنتهاء ، : واآلخر 

  .يس معنى األول ما له االبتداءكما ل
__________________  

ليس القدرة مشروطة بأن يشاء ، حتى إذا لم يكن يشاء لم يكن قادراً ، بل هو : أي « ) : ر(في هامش ) ١(
  .»؛ منه . جلّت عظمته قادر مطلقاً من غير اعتبار المشية وعدمها

  .١٧٢ : ٢القواعد والفوائد ) ٢(

  

  ٥٨الصفحة 
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  :الباطن الظاهر 
بحججه الظاهرة وبراهينه الباهرة الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته ، فال موجود إالّ : فالظاهر أي 

  .وهو يشهد بوجوده ، وال مخترع إالّ وهو يعرب عن توحيده
   

ــة    ــه آيـ ــيء لـ ــّل شـ ــي كـ   وفـ
  

  تــــدّل علــــى أنّــــه واحــــــد  
  

  .أنت الظاهر فليس فوقك شيء:  ٩العالي ، ومنه قوله : وقد يكون الظاهر بمعنى 
  ).١) (فأيدنا الّذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين : ( الغالب ، ومنه قوله تعالى : وقد يكون بمعنى 

البطون وهو الخبر : المتحجب عن إدراك األبصار وتلوث الخواطر واألفكار ، وقد يكون بمعنى : والباطن 
  .وليجته الذين يطلعهم على سره: الرجل ، وبطنت األمر عرفت باطنه ، وبطانة 

  .أنه عالم بسرائر القلوب والمطلع على ما بطن من الغيوب: والمعنى 
  :الضار النافع 

  .يملك الضر والنفع ، فيضر من يشاء وينفع من يشاء: أي 
  ).٣(ما يضر وينفع ) ٢(معناهما أنه تعالى خالق : وقال الشهيد 

  :المقسط 
  العدل ، ومنه قوله:  الذي ال يجور ، والسقط بالكسر هو العادل في حكمه

__________________  
  .١٤ : ٦١الصف ) ١(
  .أي خالق: في المصدر ) ٢(
  .١٧٣ : ٢القواعد والفوائد ) ٣(

  

  ٥٩الصفحة 

  .أعدل: أي ) ٢) (ذلكم أقسط : ( وقوله ) ١) (قائماً بالقسط : ( تعالى 
  ).٣) (وأما القاسطون فكانوا لجهنّم حطباً : ( ذ جار ، ومنه إ: إذا عدل ، وقسط بغير ألف : وأقسط 

  :الجامع 
الذي يجمع الخالئق ليوم القيامة ، أو الجامع للمتباينات والمؤلف بين المتضادات ، أو الجامع ألوصاف 

  .الجامع الذي قد جمع الفضائل وحوى المكارم والمآثر: الحمد والثناء ، ويقال 
 البر:  
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ببره المحسن بتضعيف الثواب ، : العطوف على العباد ، الذي عم بره جميع خلقه :  وهو بفتح الباء ،
  .صدق: بر في يمينه ، أي : وقد يكون بمعنى الصادق ، ومنه . والمسيء بالعفو عن العقاب وبقبول التوبة

لن : ( تساعها ، وقوله هو االتساع واألحسان والزيادة ، ومنه سميت البرية ال: وبكسر الباء ، قال الهروي 
  .الجنّة: البر ) ٤) (تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 

اطعته ، ومن كسر باء البر في : والبر بالكسر خالف العقوق ، وبررت والدي بالكسر أي : قال الجوهري 
  ).٥(اسمه تعالى فقد وهم 

  م يدكوقولهم بر والدك وش: في كتابه درة الغواص ) ٦(قال الحريري 
__________________  

  .١٨ : ٣آل عمران ) ١(
  .٢٨٢ : ٢البقرة ) ٢(
)٣ ( ١٥ : ٧٢الجن.  
  .٩٢ : ٣آل عمران ) ٤(
  . برر ، باختالف٥٨٨ : ٢الصحاح ) ٥(
  أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري ، قرأ األدب على أبي القاسم الفضل بن) ٦(

  

  ٦٠الصفحة 

أن : يبر ويشم ، وعقد هذا الباب : ، ألنهما مفتوحان في قولك ) ١(فتح الباء والشين وهم ، والصواب 
حركة ثاني الفعل المضارع إذا كان متحركاً ، فتفتح الباء في قولك ) ٢] (جنس [ حركة أول فعل األمر من 

يمد ، : امها في قولك مد الحبل ، النضم: يبر ، وتضم الميم في قولك : بر أباك ، النفتاحها في قولك : 
).٤) (٣(يخف : خف في العمل ، النكسارها في قولك : وتكسر الخاء في قولك   

__________________ 
درة الغواص في أوهام الخواص ، وهو عبارة عن ذكر األوهام : محمد القصباني ، له عدة مصنّفات ، منها 

  (.  ه٥١٦( مات سنة التي وقعت لبعض األعالم مع ذكر ما هو الصواب لها ، 
.٢٢٥ : ٥ ، النجوم الزاهرة ٦٣ : ٤ ، وفيات األعيان ٢٦١ : ١٦ ، معجم االُدباء ٢٤١ : ٩المنتظم   

ِبر والدك بكسر الباء ، وشُم يدك بضم الشين ، : ويقولون للمأمور بالبر والشم « : في المصدر ) ١(
.»والصواب أن يفتحهما جميعاً   

.زيادة من المصدر) ٢(  
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)٣ ( في أوهام الخواص ة الغواص٢٢: در.  
رد وشد وعفّ وكّل ـ إن كان : الفعل المضاعف الذي ماضيه فعل ـ نحو : قلت « ) : ر(في هامش ) ٤(

متعدياً مضارعه يأتي على يفعل بالضم نحو يرد ويشد ، وإن كان غير متعد فمضارعه يأتي على يفعل 
لى فعل ـ سواء كان متعدياً أو غير متعد ، فالمتعدي نحو شممته وما جاء ع. بالكسر نحو يعفّ ويكّل

يشم ويعض ويلج : وعضضته ، وغير المتعدي نحو ظللت وبللت ـ فالمضارع منها يفعل بالفتح ، نحو 
ويظّل ويبّل ، وربما قالوا يبل بالكسر ، جعلوه من قبيل حسب يحسب ، وال يأتي من هذا فعل بالضم ، قال 

حر يومنا وحر : وقد يشتبه فعل يفعل هنا ، أال ترى أنك تقول . نهم يستثقلون فعل والتضعيفأل: سيبويه 
قر بالمكان يقر : وتقول . يحر بالفتح حراراً: المملوك ، فلفظهما سواء ، وتقول في مستقبل حر يومنا 

وأما .  يقر ـ بالفتح ـ قرةقر به عيناً: بالكسر قراراً ، وإن عنيت به قرة العين عند السرور بالشيء قلت 
جد : جد إن عنيت به القطع كان متعديا ، فتقول : األلفاظ المشتركة من يفعل بالضم ويفعل بالكسر ، فمنها 

الشيء يجده جداً فهو جاد واألمر منه جد بالضم ، وإن عنيت به جد في األمر إذا اجتهد كان الزماً ، فتقول 
فر إن عنيت به الكشف عن سن الدابة كان متعدياً ، : ومنها . ر منه جد بالكسرجد يجد بالكسر واألم: 

فر عن الدابة يفر بالضم فراً ، وفر عن الغالم إذا نظر إلى ما عنده من العلم وإن عنيت به الهرب : فتقول 
 به الشد كان متعدياً ، صر إن عنيت: ومنها . فر مني زيد يفر بالكسر فراراً: والفرار كان الزماً ، فتقول 

: صر الصرة يصرها بالضم صراً والصرة مصرور ، وإن عنيت به الصوت كان الزماً ، فتقول : فتقول 
صر الجندب أو الباب يصر صريراً واألمر صر بالكسر والنهي ال تصر ، ملخص من كتاب شرح الملوكي 

.»؛ منه . ، وكتاب عبد الواحد بن زكريا  

 ٦١الصفحة 

   

  من األسماء الحسنى) المتعالي ( و ) الوالي ( و ) المانع ( في تفسیر اسم 

   

  :المانع 
: ، من المنع ، أي ) ١(یمنع من یستحق المنع : أو . الذي یمنع أولیاءه ویحوطھم وینصرھم ، من المنعة

  . منعالحرمان ، ألّن منعھ سبحانھ حكمة وعطاؤه جود ورحمة ، فال مانع لما أعطى وال معطي لما
  .الذي یمنع أسباب الھالك والنقصان بما یخلقھ في األبدان واألدیان من األسباب المعدة للحفظ: وقد یكون المانع 

  :الوالي 
: ( وقولھ تعالى . ھو المالك لألشیاء المتصرف فیھا المتولي علیھا ، وقد یكون بمعنى المنعم ، عودًا على بدء
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من ناصر ، والمولى والولي یأتیان بمعنى الناصر أیضًا ، : من ولي ، أي : أي ) ٢) (وما لھم من دونِھ من واٍل 
  .وقد مّر شرحھما

والداللة ، والوالیة أیضًا الربوبیة . ھما لغتان كالّداللة: اإلمارة ، وقیل : النصرة ، وبكسرة : والوالیة بفتح الواو 
  .ون اهللا ویؤمنون بھ ، ویتبّرؤون مما كانوا یعبدونیومئذ یتوّل: یعني ) ٣) (ھنالك الوالیة هللا الحّق : ( ، ومنھ 

  :المتعالي 
  .ھو المتنّزه عن صفات المخلوقین: قال البادرائي 
) تعالى اهللا : ( وقد یكون المتعالي بمعنى العالي ، ومعنى . المتعالي الذي جّل عن إفك المفترین: وقال الھروي 

  .جّل عن أن یوصف: أي ) ٤(
__________________  

  .ولم نثبتھ الختالل المعنى بھ» والحكمة في منعھ اشتقاقھ « : ورد بعد لفظ المنع ) ر(في ) ١(
  .١١ : ١٣الرعد ) ٢(
  .٤٤ : ١٨الكھف ) ٣(
  .٦٣ : ٢٧النمل ) ٤(

  

  ٦٢الصفحة 

  :التّواب 
رت التوبة من العبد الذي یقبل التوبة من عباده ویسّھل لھم أسباب التوبة ، وكّلما تكر: من أبنیة المبالغة ، وھو 

  .التوب جمع توبة: الرجوع عن الذنب ، وقیل : التائب ، والتوبة والتوب : والتّواب من الناس . تكرر منھ القبول
  :المنتقم 

  .عاقبھ: ھو الذي یبالغ في العقوبة لمن یشاء ، وانتقم اهللا من فالن 
  ).١(ھو قاصم ظھور العصاة : وفي عبارة الشھید 

  :الرؤوف 
  .الرأفة أخّص والرحمة أعّم: الرأفة أبلغ الرحمة وأرّقھا ، وقیل : رحیم العاطف برحمتھ على عباده ، وقیل ھو ال

  :مالك الملك 
والملكوت من الملك ، كالرھبوت من الرھبة ، وتمّلك كذا . مالك الملوك: معناه أّن الملك بیده ، وقد یكون معناه 

  .ملكھ قھرًا: أي 
  :ذو الجالل واإلكرام 

  ).٢(ذو العظمة والغنى المطلق والفضل العاّم ، قالھ الشھید : أي 
  .یستحق أن یجّل ویكرم ، فال یجحد وال یكفر بھ ، قالھ البادرائي: معناه أي : وقیل 

__________________  
  .١٦٩ : ٢القواعد والفوائد ) ١(
  .١٧٢ : ٢القواعد والفوائد ) ٢(

  

  ٦٣الصفحة 

  :ذو الطول 
  .بترك العقاب المستحق عاجًال وآجًال لغیر الكافرالمتفضل : أي 

في الجسم ، ألنھ زیادة فیھ ، كما أن القصر قصور فیھ : الفضل والزیادة ، وبضمھا : والطول بفتح الطاء 
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  .كنت أطول منھ ، من الطول والطول جمیعًا: طلت فالنًا ، أي : ونقصان ، وقولھم 
  :ذو المعارج 

صاعد الكلم الطیب والعمل الصالح ، أو التي یترّقى فیھا المؤمنون في الجنة ، ذو الدرجات التي ھي م: أي 
درج علیھا یعلون ، واحدھا معرج ومعراج ، وعرج في : أي ) ١) (ومعارج علیھا یظھرون : ( وقولھ تعالى 

  .ارتقى: الدرجة أو السلم 
  :النور 

: ( نظر ذو الغوایة ، وعلى ھذا یتناول قولھ تعالى ھو الذي بنوره یبصر ذو العمایة وبھدایتھ ی: قال البادرائي 
  .منورھما: أي ) ٢) (اهللا نور السماوات واألرِض 

النور المّنور مخلوقاتھ بالوجود والكواكب والشمس والقمر واقتباس النار ، أو نّور الوجود : وقال الشھید 
  ).٣(بالمالئكة واألنبیاء ، أو دّبر الخلق بتدبیره 

  :الھادي 
ھدى الخلق إلى معرفتھ بغیر واسطة ، أو بواسطة ما خلقھ من األدلة على معرفتھ ، وھدى سائر الحیوان الذي 

  الذي أعطى كّل: ( إلى مصالحھا ، قال تعالى 
__________________  

  .٣٣ : ٤٣الزخرف ) ١(
  .٣٥ : ٢٤النور ) ٢(
  .١٧٣ : ٢القواعد والفوائد ) ٣(

  

  ٦٤الصفحة 

  ).١) (شيء خلقُھ ثم ھدى 
  :البدیع 

والبدیع یقال على . ھو الذي فطر الخلق مبتدعًا ال على مثال سبق ، وھو فعیل بمعنى مفعل كألیم بمعنى مؤلم
ما كنت بدعًا : ( الفاعل والمنفعل ، والمراد ھنا األول ، والبدع الذي یكون أوًال في كّل شيء ، ومنھ قولھ تعالى 

  .لست بأول مرسل: أي ) ٢) (من الرسل 
  :اقي الب

  ).٣(ھو الموجود الواجب وجوده لذاتھ أزًال وأبدًا : قال الشھید 
ھو الذي بقاؤه غیر متناه وال محدود ، وال تعرض علیھ عوارض الزوال ، : وقال البادرائي وصاحب العدة 

زلّي ، ولیست صفة بقائھ ودوامھ كبقاء الجنة والنار ودوامھما ، ألن بقاءه أزلّي أبدّي وبقاؤھما أبدّي غیر أ
  ).٤(ما ال یزال ، والجنة والنار مخلوقتان كائنتان بعد أن لم تكونا : ما لم یزل ، واألبدّي : ومعنى األزلّي 

  :الوارث 
  .ھو الباقي بعد فناء الخلق ، فترجع إلیھ األمالك بعد فناء المّالك

  :الرشید 
أو الذي ینساق بتدبیراتھ إلى . ة تدبیرهأو ذو الرشد ، وھو الحكمة ، الستقام. الذي أرشد الخلق إلى مصالحھم

  .غایتھا
__________________  

  .٥٠ : ٢٠طھ ) ١(
  .٩ : ٤٦األحقاف ) ٢(
  .١٧٤ : ٢القواعد والفوائد ) ٣(
  . ، باختالف٣٠١: عّدة الداعي ) ٤(
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  ٦٥الصفحة 

  :الصبور 
ملھ العجلة بعقوبة العصاة ، أو الذي ال تح. ھو الذي ال تحملھ العجلة على المنازعة إلى الفعل قبل أوانھ

  .الستغنائھ عن التسرع ، إذ ال یخاف الفوت
أنھم ال : والصبور من أبنیة المبالغة ، وھو في صفة اهللا تعالى قریب من معنى الحلیم ، إّال أن الفرق بینھما 

  .یأمنون العقوبة في صفة الصبور ، كما یسلمون منھا في صفة الحلیم
  :الرّب 

تبلیغ الشيء إلى كمالھ شیئًا فشیئًا ، ثم وصف بھ للمبالغة كالصوم : ى التربیة ، وھي ھو في األصل بمعن
  .والعدل
وال یطلق على غیر اهللا . ھو نعت من رّبھ یرّبھ فھو رّب ، ثم سّمي بھ المالك ألنھ یحفظ ما یملكھ ویرّبیھ: وقیل 

  ).١) (بَك ارجع إلى ر: ( رّب الضیعة ، ومنھ : تعالى إّال مقیدًا ، كقولنا 
  :واختلف في اشتقاقھ على أربعة أوجھ 

لئن یرّبني رجل من قریش أحّب : مالكھا ، قال بعضھم : رّب الدار ، أي : أّنھ مشتّق من المالك ، كما یقال : أ 
  .یملكني: إلّي من أن یرّبني رجل من ھوازن ، أي 

  .سّیده: أي ) ٢) (ًا أما أحدكما فیسقي رّبھ خمر: ( أّنھ مشتّق من السید ، ومنھ : ب 
  العلماء ، سّموا بذلك: وھم ) ٣) (والرّبانّیون : ( أّنھ المدّبر ، ومنھ قولھ : ج 

__________________  
  .٥٠ : ١٢یوسف ) ١(
  .٤١ : ١٢یوسف ) ٢(
  .٤٤ : ٥المائدة ) ٣(

  

  ٦٦الصفحة 

  .رّبة البیت ، ألنھا تدبّره: لقیامھم بتدبیر الناس وتعلیمھم ، ومنھ 
  .سّمي ولد الزوجة ربیبة لتربیة الزوج لھ) ١) (وربائبكُم : (  أّنھ مشتّق من التربیة ، ومنھ قولھ تعالى :د 

ألّنھ مدّبر لخلقھ أو : بأّنھ تعالى رّب ألّنھ سّید أو مالك ، فذلك من صفات ذاتھ ، وإن قیل : فعلى ھذا إن قیل 
  .مرّبیھم ، فذلك من صفات أفعالھ

  :السّید 
  .ّید القوم ملكھم وعظیمھمالملك ، وس
أنا سید ولد آدم وعلي  : ٦فقال ! أولست سّید العرب ؟) : ٢(علي سّید العرب ، فقالت عائشة  : ٩وقال النبي 

فعلى ھذا ). ٣(ھو من افترضت طاعتھ كما افترضت طاعتي  : ٦وما السید ؟ فقال : سید العرب ، فقالت 
  ).٤(قال صاحب العّدة الملك الواجب الطاعة ، : الحدیث السید ھو 

  ).٥(ومنع بعضھم من تسمیتھ تعالى بالسید : قال الشھید في قواعده 
  .وھذا المنع لیس بشيء: قلت 

  .في األسماء الحسنى في عبارتھ) ٦(فلما ذكرناه من قول صاحب العدة ، وقد أثبتھ : أّما أوًال 
__________________  

  .٢٣ : ٤النساء ) ١(
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 وعن أبیھا وعمر وغیرھم ، روت عنھا ُاختھا ُاّم كلثوم ٩شة بنت أبي بكر ، روت عن النبي ُاّم عبداهللا عائ) ٢(
   (.  ھ٥٧( وقیل  (   ھ٥٨( وأخوھا من الرضاعة عوف ابن الحارث وغیرھما ، ماتت سنة 

  .٤٣٥ : ١٢ ، تھذیب التھذیب ٥٠١ : ٥ُاسد الغابة 
  .٣٦ : ٤ُانظر إحقاق الحق ) ٣(
  . ، باختالف٣٠٥: عّدة الداعي ) ٤(
  . ، باختالف١٧٧ : ٢القواعد والفوائد ) ٥(
  .صاحب العّدة: أي ) ٦(

  

  ٦٧الصفحة 

  .قال السید الكریم: فألنھ قد جاء في الدعاء كثیرًا ، وورد أیضًا في بعض األحادیث : وأّما ثانیًا 
  .جماعًافألن ھذا االسم ال یوھم نقصًا ، فیجوز إطالقھ على اهللا تعالى إ: وأّما ثالثًا 

  :الجواد 
أن الكریم الذي یعطي مع السؤال ، والجواد یعطي من : ھو الكثیر اإلنعام واإلحسان ، والفرق بینھ وبین الكریم 

اهللا تعالى سخّي ، ألن أصل السخاوة راجع : سخي ، وال یقال : بالعكس ، ورجل جواد أي : غیر سؤال ، وقیل 
ة وقرطاس سخاوّي إذا كان لّینًا ، وسّمي السخّي سخّیًا للینھ عند أرض سخاوی) ١: ] (یقال [ إلى اللین ، و 

  ).٢(ھذا آخر كالم صاحب العدة . الحوائج
، وھو صفة كمال ، فیجوز ) ٣(وقولھ وال یقال اهللا تعالى سخّي ، لیس بشيء ، ألّن السخاء مرادف للجود : قلت 

قدس اهللا ) ٤(الصحیفة المذكور في مھج ابن طاووس إطالقھ علیھ تعالى ، مع أنھ قد ورد بھ اإلذن ، ففي دعاء 
  :سره 

__________________  
  .وأثبتناه من المصدر وھو األنسب) ب(و ) ر(ما بین المعقوفتین لم یرد في ) ١(
  . ، باختالف٣١٢: عّدة الداعي ) ٢(
جوشن الكبیر المروي في كثیر من األدعیة ، وإضافة السخاء فیھا إلیھ كما في دعاء ال« ) : ر(في ھامش ) ٣(

یا ذا الجود والسخاء ، ففرق بین :  ، في قولھ ٩عن النبي : عن السجاد زین العابدین عن أبیھ عن جّده عن علي 
  .»؛ منھ . السخاء والجود لترادفھما على اسم الكریم

  .٢٤٨: المصباح ـ للمصنف ـ : اُنظر 
لحسیني ، السید األجّل األورع ، ویظھر من أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني ا) ٤(

مواضع من كتبھ خصوصًا كشف المحجة أن باب لقائھ اإلمام المنتظر روحي لھ الفدا كان مفتوحًا ، وكان من 
مھج الدعوات : عظماء المعظمین لشعائر اهللا ، یروي عنھ العالمة الحلي وغیره ، لھ عدة مصنفات ، منھا 

( األحراز والقنوتات والحجب والدعوات والتعقیبات وأدعیة الحاجات ، توفي سنة ومنھج العنایات ، ذكر فیھ 
   (.  ھ٦٦٤

   ، معجم رجال الحدیث٢٨٧ : ٢٣ ، الذریعة ٣٥٨ : ٨ ، أعیان الشیعة ٣٢٧ : ١الكنى واأللقاب 

  

  ٦٨الصفحة 

نقصًا وقد ورد في فإذا كان اسم السخاء ال یوھم . سبحانھ من تواب ما أسخاه وسبحانھ من سخي ما انصره
  .الدعوات ، فما المانع من إطالقھ علیھ تعالى

  .أن المانع أن أصل السخاوة راجع إلى اللین إلى آخره ، كما ذكره صاحب العدة: قلت 
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) ٢(ولنت في تجبرك ) : ١(إّن اللین ھنا بمعنى الحلم ال بمعنى ضّد الخشونة ، وفي دعوات المصباح : إن قلت 
: التائب ، والصبور : ولیس صفاتھ تعالى كصفات خلقھ ، ألّن التّواب من الناس . تكحلمت في عظم: ، أي 

كثیر حبس النفس عن الجزع ، وھما في صفتھ تعالى كما مّر في شرحھما ، إلى غیر ذلك من صفاتھ تعالى 
  ).٣(المخالفة لصفات خلقھ 

__________________  
١٨٨ : ١٢.  

ن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي ، المعروف بشیخ الطائفة یروي كتاب المصباح ألبي جعفر محمد ب) ١(
ھذا الكتاب ـ مصباح : عن الشیخ المفید وغیره ، یروي عنھ والده الشیخ حسن وغیره ، لھ عّدة مصّنفات ، منھا 

یة المتھجد وسالح المتعبد ـ وھو من أجل الكتب في األعمال واألدعیة وقدوتھا ، ذكر فیھ ما یتكرر من األدع
وماال یتكرر ، وقّدم فصوًال في أقسام العبادات وما یتوقف منھا على شرط وما ال یتوّقف وذكر في آخره أحكام 

  .ودفن في دارة التي كان یقطنھا بوصیة منھ (   ھ٤٦٠( الزكاة واألمر بالمعروف ، توفي سنة 
  .١١٨ : ٢١١ ، الذریعة ١٥٩ : ٩ ، أعیان الشیعة ١٠٤ : ٣تنقیح المقال 

  .٣٨٧: مصباح المتھّجد ) ٢(
سھلة : إّن أصل السخاء راجع إلى االتساع والسھولة ، وأرض سخواء : مع أّنا نقول « ) : ر(في ھامش ) ٣(

واسعة ، ویسّمى السخي سخیًا لسھولة عطائھ وسعتھ ، فاهللا تعالى أحق باسم السخاء ، ألنھ وسع بعطائھ المعطین 
صحة االشتقاق في األسماء الحسنى ، لوجب أن نترك كّل اسم منھا ؛ منا للشیخ مع أّنا لو سّل. وعّم ببره المبّرین

قّلد القاضي عبد الجّبار في شرحھ ؛ اشتقاقھ ماال یناسب عنده ، وھو باطل باإلجماع ، وأظّن أّنھ ] في [ یحصل 
ألّنھ یفید معنى : قال األسماء الحسنى في صّحة اإلشتقاق ، ألّنھ منع في شرحھ أن یوصف اهللا تعالى بالحّنان ، 

فكالم عبدالجبار أیضًا غیر صحیح ، الشتقاق الحّنان من : الحنین ، وھو ال یجوز علیھ سبحانھ وتعالى ، قلت 
وقال . ذوم الرحمة: الرحمة ، والحّنان بالتشدید : الحّنان بالتخفیف : غیر الحنین ، قال الجوھري في صحاحھ 

والحّنان من صفات : رحمة ، قال : أي  ] ) ١٣ : ١٩[ وحنانًا من لدّنا : ( الھروي في الغریبین في قولھ تعالى 
:  مّر على رجل یعذب ، فقال ٩أّنھ : وفي الحدیث . العطف والرحمة: الرحیم ، وبالتخفیف : اهللا بالتشدید 

 وعبد الجبار على ما ذھب إلیھ صاحب العدة: ثم نرجع ونقول . ألتعطفن علیھ وألترّحمن: ألتخذنھ حنانًا ، أي 
  ال یجوز

  

  ٦٩الصفحة 

  :وھنا فائدة یحسن بھذا المقام أن نسقر قناعھا ونحدر لفاعھا ، وھي 
ان االسماء التي ورد بھا السمع وال شيء منھا یوھم نقصًا ، یجوز إطالقھا على اهللا تعالى إجماعًا ، وما عدا 

  :ذلك فأقسامھ ثالثة 
فیمتنع إطالقھ علیھ تعالى إجماعًا ، كالعارف والعاقل والفطن والذكي ، ما لم یرد بھ السمع ویوھم نقصًا ، : أ 

ألن المعرفة قد تشعر بسبق فكره ، والعقل ھو المنع عما ال یلیق ، والفطنة والذكاء یشعران بسرعة اإلدراك لما 
ألنھ یوھم تقّدم غاب عن المدرك ، وكذا المتواضع ألنھ یوھم الذلة ، والعّالمة ألنھ یوھم التأنیث ، والداري 

، ) ١( في دعاء یوم السبت یا من ال یعلم وال یدري كیف ھو إال ھو ٧وما جاء في الدعاء من قول الكاظم . الشك
  .یعطي جواز ھذا ، فیكون مرادفًا للعلم

یا ماكر أو یا : ما ورد بھ السمع ، ولكن إطالقھ في غیر مورده یوھم النقص ، فال یجوز ، كأن یقول : ب 
: الّلھم امكر بفالن ، وقد ورد في دعوات المصباح : ومنع بعضھم أن یقال : قال الشھید .  ویحلف بھمستھزئ

  ).٢(اللھم استھزئ بھ وال تستھزئ بي 
__________________  

ألن الشاكر  ] ) ١٥٨ : ٢[ فإّن اهللا شاكٌر علیم : ( أن یسّمى اهللا تعالى شاكرًا ، وقد ورد بھ في القرآن في قولھ 
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ھو المظھر لإلنعام علیھ ، واهللا یتعالى عن أن یكون ألحد علیھ نعمة ، :  األصل كما ذكره اإلمام الطبرسي في
مجاز عبده على : ومعنى أنھ شاكر أي : ؛ قال اإلمام الطبرسي . وإنما وصف سبحانھ بأنھ شاكر مجازًا وتوسعًا

: ( ه ومظاھرة في اإلحسان واإلنعام علیھم ، كما قال طاعتھ بالثناء والثواب ، وإنما ذكر لفظ الشاكر تلطفًا لعباد
واهللا تعالى ال یستقرض من عوز ، لكنھ ذكر ھذا اللفظ على  ] ) ٢٤٥ : ٢[ من ذا الذي یقرض اهللا قرضًا حسنًا 

یعامل عباده معاملة المستقرض ، من حیث أن العبد ینفق من حال غناه فیأخذ أضعاف ذلك : طریق اللطف ، أي 
یوجب الثناء لھ الثناء لھ ] من حیث أّنھ [ قره وحاجتھ ، وكذلك لما كان یعامل عبده معاملة الشاكر في حال ف

  .»؛ منھ . والثواب سّمى نفسھ شاكرًا
  .٢٤٠ ـ ٢٣٩ : ١ حنن ، مجمع البیان ١٢٠٤ : ٥الصحاح : ُانظر 

  .١٠٣ ـ ١٠٢: المصباح ـ للمصّنف ـ ) ١(
  .تالف ، باخ١٧٧ : ٢القواعد والفوائد ) ٢(

  

  ٧٠الصفحة 

واألولى التوقف عّما لم : قال الشھید . السمع ، كالنجّي واألریحي] بھ [ ما خال عن اإلیھام إّال أّنھ لم یرد : ج 
  ).١(تثبت التسمیة بھ ، وإن جاز أن یطلق معناه علیھ إذا لم یكن فیھ إیھام 

  :إذا عرفت ذلك فنقول 
كّل اسم : قّدس اهللا سره في فصولھ ) ٢(محمد بن الحسن الطوسي قال الشیخ نصیر الدین أبو جعفر محمد بن 

یلیق بجاللھ ویناسب كمالھ مما لم یرد بھ إذن جاز إطالقھ علیھ تعالى ، إّال أنھ لیس من األدب ، لجواز أن ال 
  ).٣(یناسبھ من وجھ آخر 

فتقر إلى الغیر ، واهللا تعالى وعنده یجوز أن یطلق علیھ تعالى الجوھر ، ألن الجوھر قائم بذاتھ غیر م: قلت 
  .كذلك

ال یجوز أن یطلق على : وقال الشیخ علي بن یوسف بن عبد الجلیل في كتابھ منتھى السؤول في شرح الفصول 
الواجب تعالى صفة لم یرد الشرع المطّھر إطالقھا علیھ وإن صح اتصافھ بھا معنى ، كالجوھر مثًال بمعنى 

ي ذلك مفسدة خفیة ال نعلمھا ، فإنھ ال یكفي في إطالق الصفة على الموصوف القائم بذاتھ ، لجواز أن یكون ف
 وإن كان عزیزًا جلیًال في قومھ ، ألّنھما ٩ثبوت معناھا لھ ، فإن لفظتي عّزوجّل ال یجوز إطالقھا على النبّي 

  یختّصان باهللا تعالى ، ولوال
__________________  

  .المصدر السابق) ١(
 بن محمد بن الحسن الطوسي ، كان رأسًا في العلوم العقلیة فیلسوفًا عّالمة باألرصاد ، أبو جعفر محمد) ٢(

انتھت إلیھ رئاسة اإلمامیة في زمانھ ، یروي عن أبیھ وعن الشیخ میثم البحراني ، یروي عنھ العّالمة الحلي 
 وغیرھم ، لھ عّدة والسید عبد الكریم بن طاووس صاحب فرحة الغري والمولى قطب الدین ُاستاذ الشھید

في التوحید والعدل : فصول العقائد ، مرّتب على أربعة فصول : مصّنفات لم یر عین الزمان مثلھا ، منھا 
باُالصول النصیریة ، ترجمھ المولى ركن الدین : والنبوة والمعاد ، وفصول العقائد أصلھ فارسي معروف 

   (.  ھ٦٧٣( العربیة ، توفي سنة محمد بن علي الجرجاني ـ من تالمذة العّالمة ـ إلى 
  .٣٠ : ٧ ، أعالم الزركلي ١٩٤ : ١٧ ، معجم رجال الحدیث ٢٤٦ : ١٦ ، ١٢٢ : ٤ ، ٢٦ : ١الذریعة 

  .٩: فصول العقائد ) ٣(

  

  ٧١الصفحة 
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  من األسماء الحسنى) العالم ( و ) الناصر ( في تفسیر اسم 

   

ماءه وصفاتھ لما جسر أحد من الخلق وال تھّجم في إطالق شيء من عنایة اهللا ورأفتھ بعباده في إلھام أنبیائھ أس
  .ھذه األسماء والصفات علیھ سبحانھ

وھذا الكالم أولى من قول صاحب الفصول ، ألّنھ إذا جاز عدم المناسبة وال ضرورة داعیة إلى التسمیة ، : قلت 
إن اسماء اهللا تعالى : ى قول العلماء وجب االمتناع من جمیع ما لم یرد بھ نص شرعي من األسماء ، وھذا معن

  .موقوفة على النص واإلذن: توقیفیة ، أي 
  .ولقد خرجنا في ھذا الباب باإلكثار عن حّد االختصار ، غیر أن الحدیث ذو شجون

  :شدید العقاب 
قّواه ، واشتّد : قّویناه ، وشّد اهللا عضده أي : أي ) ١) (وشددنا ملكُھ : ( القوي ، ومنھ : أي للطغاة ، والشدید 

الذي دوابھ : الذي دوابھ شدیدة قویة ، والمضعف : قوّیة ، والمشّد : إذا كان معھ دابة شدیدة ، أي : الرجل 
  .ضعیفة

  :الناصر 
المعین ، ونصر الغیث : المعونة ، والنصیر والناصر : ھو النصیر ، والنصیر مبالغة في الناصر ، والنصرة 

  .یعاونون: أي ) ٢) (وال ھم ینصرون : (  والنبات ، وقولھ تعالى إذا أعانھ على الخصب: البلد 
  :العّالم 

مبالغة في العلم ، وھو الذي الذي ال یشذ عنھ معلوم ، وقالوا رجل عّالمة ، فألحقوا الھاء لتدل على تحقیق 
  المبالغة ، فتؤذن بحدوث معنى زائد في الصفة ، وال یوصف

__________________  
  .٢٠ : ٣٨ص ) ١(
  .٤٦ : ٥٢ ، الطور ٤١ : ٤٤ ، الدخان ٣٩ : ٢١ ، األنبیاء ١٢٣و   ٨٦ و ٤٨ : ٢البقرة ) ٢(

  

  ٧٢الصفحة 

  .سبحانھ بالعّالمة ، ألنھ یوھم التأنیث
  :المحیط 

  .لم یعزب عنھ: ھو الشامل علمھ ، وأحاط علم فالن بكذا أي 
  :الفاطر 

) ١) (إذا السماء انفطرت : (  من الفطر وھو الشّق ، ومنھ ابتدعھم وخلقھم: أي المبتدع ، ألّنھ فطر الخلق أي 
مبتدئ خلقھما ، قال ابن : أي ) ٢) (فاطر السماوات واألرض ( وقولھ . كأنھ تعالى شّق العدم بإخراجنا منھ

أنا فطرتھا ، : ما كنت أدري ما فاطر السماوات ، حتى احتكم إلّي أعرابیان في بئر ، فقال أحدھما ) ٣(عباس 
  .خلقني: أي ) ٥) (إّال الذي فطرني ( وقولھ ). ٤(ابتدأتھا : أي 

  :الكافي 
ھو الذي یكفي عباده جمیع مھامھم ویدفع عنھم مؤذیاتھم ، فھو الكافي لمن توّكل علیھ ، فیكفیھ ما یحتاج إلیھ ، 

  .القوت ، والجمع الكفا: والكفیة 
__________________  

  .١ : ٨٢اإلنفطار ) ١(
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 ٤٢ ، الشورى ٤٦ : ٣٩ ، الزمر ١ : ٣٥ ، فاطر ١٠ : ١٤ ، إبراھیم ١٠١ : ١٢ ، یوسف ١٤ : ٦األنعام ) ٢(
 :١١.  
أبو العّباس عبداهللا بن العّباس بن عبد المّطلب بن ھاشم بن عبد مناف القرشي الھاشمي ، ابن عّم رسول اهللا ) ٣(
، شھد مع » حبر اُالمة «  علمھ ویسّمى لسعة» البحر «  ، ُكّني بأبیھ العباس وھو أكبر ولده ، كان یسّمى ٩

خمس عشرة سنة ، توفي :  ولھ ثالث عشرة سنة ، وقیل ٩ صّفین وكان أحد اُالمراء فیھا ، توفي النبي ٧علي 
  .وقیل غیر ذلك (   ھ٧١: ( وقیل  (   ھ٦٨( سنة 

  .١٩٢ : ٣ ُاسد الغابة ٣٠:  ، طبقات الفقھاء ٣٣٠ : ٢اإلصابة 
  .٢٧٩  :٢مجمع البیان ) ٤(
  . ٢٧ : ٤٣الزخرف ) ٥(

  

  ٧٣الصفحة 

  :األعلى 
الغالبون : أي ) ٢) (وأنتم األعلون : ( الغالب ، وقولھ : أي ) ١) (ال تخف إنَك أنَت األعلى : ( الغالب ، ومنھ 

غلب : أي ) ٣) (إن فرعون عال في األرض : ( غلبتھ ، وقولھ : المنصورون بالحجة والظفر ، وعلوت قرني 
  .وقد یكون بمعنى المتنزه عن األمثال واألضداد واألنداد واألشباه. طغىوتكّبر و
  :األكرم 

ال یصالھا إّال ( ھّین : أي ) ٤) (وھو أھون علیھ : ( وقد یجيء أفعل بمعى فعیل ، كقولھ تعالى : معناه الكریم 
  .الشقي والتقي: یعني ) ٦) (وسیجّنبھا األتقى ) ( ٥) (األشقى 

  :قال 
   

  ســمك الــسماء بنــى لنــا   إن الــذي 
  

ـــولُ     ــز وأطــ ــه أعـ ــاً دعائمـ   بيتـ
  

  .عزيزة طويلة: أي 
 الحفي:  

  عالم بوقت: أي ) ٧) (يسئلونك كأنك حفي عنها : ( العالم ، ومنه : أي 
__________________  

  .٦٨ : ٢٠طه ) ١(
  .٣٥ : ٤٧محمد . ١٣٩ : ٣آل عمران ) ٢(
  .٤ : ٢٨القصص ) ٣(
  .٢٧ : ٣٠الروم ) ٤(
  .١٥ : ٩٢الليل ) ٥(
  .١٧ : ٩٢الليل ) ٦(
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يسئلونك عن الساعة كأنك حفي عنها ، والظاهر أن المصنف أورد :  ، وفي النسخ ١٨٧ : ٧األعراف ) ٧(
  .لفظ عن الساعة تفسيرا

  

  ٧٤الصفحة 

: ( ، ومنه الذي يبرك ويلطف بك : المحتفي بك ، أي : وقد يكون الحفي بمعنى اللطيف ، ومعناه . مجيئها
  .باراً معيناً: أي ) ١) (إنه كان بي حفياً 

  :الذارئ 
ولقد ذرأنا لجهنّم : ( خلقهم ، وأكثرهم على ترك الهمزة ، وقوله : الخالق ، واهللا ذرأ الخلق وبرأهم ، أي 

  .خلقنا: أي ) ٢) (كثيراً 
  ) :٣(الصانع 

وفي .  ، فكل موجود سواه فهو فعلهفاعل الصنعة ، واهللا تعالى صانع كّل مصنوع وخالق كّل مخلوق
سأل : اكتتب ، أي : سأل أن يصنع له ، كما تقول : ، أي ) ٤( وسلم اصطنع خاتماً من ذهب ٩الحديث أنه 
حاذقة ماهرة بعمل اليدين ، وخالفها الخرقاء ، وامرأتان صناعان : وامرأة صناع اليدين ، أي . أن يكتب له

حاذق ، والصنعة : وصنع اليدين ، وصنع اليدين بفتحتين ، أي ، ونسوة صنع ، ورجل صنيع اليدين 
  .حرفة الصانع: والصناعة 

  :الرائي 
والرؤية بالعين تتعدى إلى . ألم تعلم: أي ) ٥) (ألم تر كيف فعل ربك : ( العلم ، ومنه : العالم ، والرؤية 

  :مفعول واحد وبمعنى العلم إلى مفعولين ، تقول 
__________________  

  .٤٧ : ١٩مريم ) ١(
  .١٧٩ : ٧األعراف ) ٢(
الموجد للشيء المخرج له : أن الصانع هو : والفرق بين الخالق والصانع والبارئ « ) : ر(في هامش ) ٣(

المقدر لألشياء على مقتضى حكمته سواء اُخرجت إلى الوجود أوال ، : من العدم إلى الوجود ، والخالق هو 
غير تفاوت ، أو المميز لها بعضاً عن بعض بالصور واألشكال ، قاله الشيخ الموجد لها من : والبارئ هو 

  .»؛ منه . العالّمة شرف الدين المقداد في لوامعه
  .١٠١ : ٣ ، مسند أحمد ١٦٥ : ٨صحيح البخاري ) ٤(
  .١ : ١٠٥الفيل . ٦ : ٨٩الفجر ) ٥(
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  ٧٥الصفحة 

: ( علّمنا ، وقوله : أي ) ١) (وأرنا مناسكنا : ( وله وق. إرء ورء: رأيت زيداً عالماً ، واألمر من الرؤية 
  .عرفناكهم: أي ) ٣) (ولو نشاء ألريناكهم : ( يعلم ، وقوله : أي ) ٢) (أعنده علم الغيب فهو يرى 

  :السبوح 
  .اُنزهك من كّل سوء: أي ) ٤) (سبحانك : ( نزهه ، وقوله : المنزه عن كّل سوء ، وسبح اهللا 

  ).٦(سبحتك بجميع آالئك وبحمدك سبحتك : سبحانك اللّهم وبحمدك ، معناه : وقولهم ) : ٥(ي وقال المطرز
وسبح بحمد ربك : ( وسميت الصالة تسبيحاً ، ألن التسبيح تعظيم اهللا وتنزيهه من كّل سوء ، قال تعالى 

  .المصلين: أي ) ٨() فلوال انه كان من المسبحين : ( وصّل ، وقوله : أي ) ٧) (بالعشي واالبكار 
، ) ٩(سبوح من صفات اهللا ، وكل اسم على فعول مفتوح األول ، إالّ سبوح قدوس ذروح : قال الجوهري 

  وسبحات ربنا بضم السين والباء أي
__________________  

  .١٢٨ : ٢البقرة ) ١(
  .٣٥ : ٥٣النجم ) ٢(
  .٣٠ : ٤٧محمد ) ٣(
 ، ١٠ : ١٠ ، يونس ١٤٣ : ٧ ، األعراف ١١٦ : ٥ ، المائدة ١٩١ : ٣ ، آل عمران ٣٢ : ٢البقرة ) ٤(

  .٣٤ : ٣٤ ، سبأ ١٨ : ٢٥ ، الفرقان ١٦ : ٢٤ ، النور ٨٧ : ٢١األنبياء 
أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي ، الفقيه الحنفي النحوي ، قرأ على أبيه ) ٥(

لحديث من أبي عبداهللا محمد بن علي التاجر ، له عدة مصنّفات ، وعلى أبي المؤيد الموفق بن أحمد ، سمع ا
   (.  ه٦١٠( المغرب ، تكلّم فيه على األلفاظ التي يستعملها الفقهاء من الغريب ، مات سنة : منها 

  .٢٠ : ٤ ، مرآة الجنان ٣٦٩ : ٥وفيات األعيان 
  . سبح٢٤٠ : ١المغرب في ترتيب المعرب ) ٦(
  .٥٥ : ٤٠غافر ) ٧(
  .١٤٣ : ٣٧الصافّات ) ٨(
  .وردت حاشية مضطربة األول واآلخر فلم نثبتها) ر(في هامش ) ٩(

  

  ٧٦الصفحة 
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من ) الوتر ( و ) الفرد ( و ) الغياث ( و ) الطاهر ( و ) الصادق ( في تفسير اسم 
  األسماء الحسنى

   

  ).١(جاللته 
  :الصادق 

) مبوأ صدٍق : ( والصدق خالف الكذب ، وقوله الذي يصدق في وعده وال يبخس ثواب من يفي بعهده ، 
رجل صدق ودابة : منزالً صالحاً ، وكلّما نسب إلى الخير والصالح اُضيف إلى الصدق ، فقيل : أي ) ٢(

  .صدق
  :الطاهر 

المنّزه عن األشباه واألضداد واألمثال واألنداد ، وعن صفات الممكنات ونعوت المخلوقات ، من الحدوث 
  .كون واإلنتقال وغير ذلكوالزوال والس

يتنزهون عن أدبار الرجال : أي ) ٣) (انهم اُناس يتطهرون : ( التنّزه عما ال يحل ، ومنه : والتطهير 
  .والنساء

  :الغياث 
معناه المغيث ، سمي تعالى باسم المصدر توسعاً ومبالغة ، لكثرة إغاثته الملهوفين وإجابته دعوة 

  .المضطّرين
  :الفرد الوتر 

  .ا بمعنى ، وهو المتفرد بالربوبية وباألمر دون خلقههم
إن اهللا وتر : وفي الحديث . الفرد ، وبالفتح الذحل ، والحجازيون عكسوا ، وتميم كسروها: والوتر بالكسر 

  ).٤(يحب الوتر فأوتروا 
__________________  

  . سبح ، باختالف٣٧٢ : ١الصحاح ) ١(
  .٩٣ : ١٠يونس ) ٢(
  .٥٦ : ٢٧ ، النمل ٨٢ : ٧ األعراف) ٣(
  .٤٥٣ حديث ٣١٦ : ٢سنن الترمذي ) ٤(

  

  ٧٧الصفحة 
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  ، ذكرناها على) ٢(فيه اثنا عشر قوالً ) ١) (والشفع والوتر : ( وقوله 
__________________  

  .٣ : ٨٩الفجر ) ١(
ـ في تفسيره هذه األقوال االثنا عشر ذكرها اإلمام الطبرسي ـ طاب ثراه : قلت « ) : ر(في هامش ) ٢(

مجمع البيان ، ونحن ذكرناها كلّها في كتابنا نور حدقة البديع ونور حديقة الربيع ، وزدنا على هذه االثني 
عشر عدة أقوال اُخر ، من أرادها فعليه بالكتاب المذكور ، منقولة من تفسر الثعلبي ، وذكرناها أيضاً في 

باقية ، وجملة األقوال من هاتين اللفظتين ثالثة وعشرون قوالً فافهم كتابنا جنّة األمان الواقية وجنّة اإليمان ال
  .»؛ منه . ذلك

  : هي ٣٤٢واألقوال الثالثة والعشرون كما في المصباح ص 
هي الزوج والفرد من العدد ، وهي تذكير بالحساب ، لعظم نفعه وما يضبط به من : قال الحسن : األول « 

  .المقادير
  .هو كلما خلقه اهللا ، ألن جميع األشياء إما زوج أو فرد: والجبائي قال ابن زيد : الثاني 
: ( الشفع هو الخلق ، لكونه كلّه أزواجاً ، كما قال سبحانه تعالى : جماعة من علماء التفسير : الثالث 

والسماء كالكفر واإليمان والشقاوة والسعادة والهدى والضاللة والليل والنهار  ] ) ٨ : ٧٨[ وخلقناكم أزواجاً 
واألرض والبر والبحر والشمس والقمر والجن واإلنس ، والوتر هو اهللا وحده ، وهو في حديث الخدري عن 

  .٩النبي 
أن الشفع صفات الخلق ، لتبديلها بأضداها كالقدرة بالعجز ونحو ذلك ، والوتر صفات اهللا سبحانه ، : الرابع 

وغنّي بال فقر وعلم بال جهل وقوة بال ضعف وحياة بال موت لتفرده بصفاته دون خلقه ، فهو عزيز بال ذّل 
  .ونحو ذلك

  .٩أن الشفع والوتر الصالة ، فمنها شفع ووتر ، وهو في حديث ابن حصين عن النبي : الخامس 
 : ٨٩[ وليال عشر ( أن الشفع النحر ، ألنّه عاشر أيام الليالي العشرة المذكورة من قبل في قوله : السادس 

 ٩والوتر يوم عرفة ، ألنه تاسع أيامها ، وقد روي مثل هذا الحديث أيضا في حديث جابر عن النبي  ] ) ٢
  .ألن يوم النحر شفع بيوم نفر ، وانفرد عرفه بالموقف: ، قال 

العشرة األخيرة من شهر : أن الشفع شفع الليالي العشرة المذكورة ، وهي عشرة ذي الحجة ، وقيل : السابع 
  . والوتر وترها٧هي العشرة التي أتم اهللا بها ليالي موسى : ل رمضان ، وقي

  .٨أن الشفع يوم التروية والوتر يوم عرفة ، وروي ذلك عن الباقرين : الثامن 
  .أن الوتر آدم شفع بحواء: التاسع 

 ٢[  إثم عليه فمن تعجل في يومين فال إثم عليه ومن تأخّر فال: ( أن الشفع والوتر في قوله تعالى : العاشر 
  .فالشفع النفر األول والوتر من تأخّر إلى اليوم الثالث ] ) ٢٠٣: 
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  .أن الشفع الليالي واأليام والوتر الذي ال ليل بعده ، وهو يوم القيامة: الحادي عشر 
  .٩ والوتر محمد ٨أن الشفع علي وفاطمة : الثاني عشر 

  .لبيت الحرامأن الشفع الصفا والمروة والوتر ا: الثالث عشر 

  

  ٧٨الصفحة 

: ( أن الشفع هو الخلق لكونه كله أزواجاً ، كما قال : حاشية دعاء يوم عرفة من أدعية الصحيفة ، أحدها 
  ).٣ (٩عن النبي ) ٢(والوتر هو اهللا وحده ، وهو في حديث الخدري ) ١) (وخلقناكم أزواجاً 

  :الفالق 
   الحب والنوى فانفلقتالذي فلق األرحام فانشقت عن الحيوان ، وفلق

__________________  
  .أن الشفع آدم وحواء والوتر هو اهللا سبحانه: الرابع عشر 

  .أن الشفع الركعتان من صالة المغرب والوتر الركعة الثالثة: الخامس عشر 
وهي وتر ، أن الشفع درجات الجنان ألنها كلها شفع ، والوتر دركات النار ألنها كلّها سبع : السادس عشر 

  .كأنّه سبحانه أقسم بالجنة والنار
ما يكون من نجوى ثالثٍة إالّ هو : ( أن الشفع هو اهللا سبحانه وهو الوتر أيضاً ، لقوله تعالى : السابع عشر 

  .اآلية ] ) ٧ : ٥٨[ رابعهم وال خمسة إالّ هو سادسهم 
  .مقدسأن الشفع مسجد مكة والمدينة والوتر مسجد بيت ال: الثامن عشر 
  .أن الشفع القران في الحج والتمتع فيه والوتر اإلفراد فيه: التاسع عشر 

  .أن الشفع الفرائض والوتر السنن: العشرون 
  .أن الشفع األفعال والوتر النية وهو اإلخالص: الحادي والعشرون 

وتر العبادة التي ال تكرر أن الشفع العبادة التي تتكّرر كالصالة والصوم والزكاة ، وال: الثاني والعشرون 
كالحج.  

أن الشفع الجسد والروح إذا كانا معاً ، والوتر الروح بال جسد ، فكأنّه سبحانه أقسم بهما : الثالث والعشرون 
  .في حالتي االجتماع واالفتراق

قوال الباقية في تفسيره الكبير منها اثني عشر قوالً ، واأل؛ فهذه ثالثة وعشرون قوالً ، ذكر اإلمام الطبرسي 
  .»أخذناها من تفسير الثعلبي وغيره 

  .٤٨٥ : ٥مجمع البيان : اُنظر 
  .٨ : ٧٨النبأ ) ١(
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أبو سعيد سعد بن مالك بن شيبان ـ سنان ـ بن عبيد بن ثعلبة بن األبحر الخدري ، مشهور بكنيته ، ) ٢(
 بن ثابت وابن عباس  وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ؛ روى عنه جابر وزيد٩روى عن النبي 

  .وقيل غير ذلك (   ه٦٤( وقيل  (   ه٧٤( وغيرهم ، مات سنة 
  .٣٥ : ٢ ، اإلصابة ٢٨٩ : ٢اُسد الغابة 

  .٤٨٥ : ٥مجمع البيان ) ٣(

  

  ٧٩الصفحة 

وفلق ) ١) (واألرض ذات الصدع : ( عن النبات ، وفلق األرض فانفلقت عن كلما اُخرج منها ، وهو قوله 
  .٧باح والسماء عن القطر ، وفلق البحر لموسى الظالم عن الص

  :القديم 
  .هو المتقدم لألشياء وليس لوجوده أول ، أو الذي ال يسبقه عدم
  :القاضي 

أي أمر ووصى ، : حكم ، وقيل : أي ) ٢) (وقضى ربك أالّ تعبدو إالّ إياه : ( الحاكم على عباده ، ومنه 
  .يحكم: أي ) ٣) (واهللا يقضي بالحقّ : ( وقوله 

 في اإللحاح على ٧والقضاء يقال على وجوه كثيرة ، ذكرناها على حاشية الصحيفة في دعاء زين العابدين 
  ).٤(اهللا 

__________________  
  .١٢ : ٨٦الطارق ) ١(
  .٢٣ : ١٧االسراء ) ٢(
  .٢٠ : ٤٠غافر ) ٣(
   :٣٤٥وهي كما في المصباح ص ) ٤(

أمر ووصى ، : أي  ] ) ٢٣ : ١٧[  ربك أالّ تعبدوا إالّ إياه وقضى( قضاء الوصية واألمر : األول « 
عهد : ومنهم من سماه قضاء الحكم ، كصاحب العدة وصاحب الغريبين ، ومنهم من سماه قضاء العهد ، أي 

  .أي عهدنا ] ) ٤٤ : ٢٨[ قضينا إلى موسى األمر : ( أالّ تعبدوا إالّ إياه ، ومثله 
  .أعلمناهم: أي  ] ) ٤ : ١٧[ وقضينا إلى بني إسرائيل ( قضاء اإلعالم : الثاني 
فلما حضروا : ( فرغتم من أدائها ، وقوله تعالى : أي  ] ) ١٠٣ : ٤[ فإذا قضيتم الصالة ( الفراغ : الثالث 

 ٢٠٠ : ٢[ فإذا قضيتم مناسككم : ( فرغ من تالوته ، وقوله : أي  ] ) ٢٩ : ٤٦[ قالوا انصتوا فلما قضى 
  .فرغتم منها ، وسمي القاضي قاضياً ، ألنّه إذا حكم فقد فرغ ما بين الخصمين: أي ] ) 
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افعل ما أنت فاعل ، وامض ما أنت ممض من : أي  ] ) ٧٢ : ٢٠[ فاقض ما أنت قاض ( الفعل : الرابع 
  .أمر الدنيا

   ] ).٣٦ : ٣٥[ ال يقضى عليهم فيموتوا : ( ومثله  ] ) ٧٧ : ٤٣[ ليقض علينا ربك ( الموت : الخامس 
وجب العذاب ، : أي  ] ) ٣٩ : ١٩[ وأنذرهم يوم الحسبرة إذا قضي األمر ( وجوب العذاب : السادس 

   ] ).٤١ : ١٢[ قضي األمر الذي فيه تستفتيان : ( ومثله في يوسف 

  

  ٨٠الصفحة 

  :المنان 
  .اعط وأنعم: أي ) ١) (فامن أو أمسك بغير حساب : ( المعطي المنعم ، ومنه 

  .الذي يقبل على من أعرض عنه: المنّان الذي يبتدئ بالنوال قبل السؤال ، والحنّان : وقيل 
  :المبين 
  :المظهر حكمته بما أبان من تدبيره وأوضح بيناته ، وبان الشيء وأبان 

__________________  
  .مكتوباً: أي  ] ) ٢١ : ١٩[ وكان أمراً مقضياً ( الكتب : السابع 

 ] ) ٢٨ : ٢٨[ أيما األجلين قضيت ( أتم : أي  ] ) ٢٩ : ٢٨[ فلما قضى موسى األجل ( مام اإلت: الثامن 
  .أتممت: أي 

: أي  ] ) ٢٠ : ٤٠[ واهللا يقضي بالحقّ ( حكم : أي  ] ) ٧٥ : ٣٩[ وقضى بينهم بالحق ( الحكم : التاسع 
  .يحكم

وسماه الصدوق .. ؛ لهن ، قاله الطبرسي جع: أي  ] ) ١٢ : ٤١[ فقضاهن سبع سماوات ( الجعل : العاشر 
معنى : قضاء الفراغ ، وقال : أي خلقهن ، وسماه الهروي : قضاء الخلق ، وقال في معنى فقضاهن ؛ 

  .فرغ من خلقهن: فقضاهن أي 
  .أي علمها ] ) ٦٨ : ١٢[ إالّ حاجة في نفس يعقوب قضاها ( العلم : الحادي عشر 

يقول الحقّ ، قاله الصدوق ، وذكر ذلك : أي  ] ) ٢٠ : ٤٠[  يقضي بالحق واهللا( القول : الثاني عشر 
  .أيضاً في باب الحكم

  .قدرناه: أي  ] ) ١٤ : ٣٤[ فلما قضينا عليه الموت ( التقدير : الثالث عشر 
 : ٤٢[ ولوال كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم ( قضاء الفصل في الحكم : الرابع عشر 

أحكمت : فصل الحكم ، وكلّما أحكم عمله فقد قضى ، وقضيت هذه الدار : قضى الحاكم أي : يقال  ] ) ١٤
  .عملها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  :قال ذؤيب 
   

ــضاهما  ــسرودتان قــ ــا مــ   وعليهمــ
  

   ــع ــسوابِغ تُبــ ــنّع الــ   »داود أو صــ
  

.٣٨٦ـ  ٣٨٥:  باختالف ، التوحید ١٩٤ ـ ١٩٣ : ١ ، مجمع البیان ٣٠٩: عّدة الداعي : ُانظر   
.٣٩ : ٣٨سورة ص ) ١(  

 ٨١الصفحة 

  .ما یبین بھ الشيء: ظھر ، والبیان : اتضح ، واستبان الشيء وتبین 
  :كاشف الضّر 

  ).١) (یجیب المضطرَّ إذا دعاُه ویكشُف السوء ( المفّرج : معناه 
  .، واالسم الضررالھزال وسوء الحال ، وضّره وضاّره بمعنى : خالف النفع ، وبالضم : والضّر بفتح الضاد 

  :خیر الناصرین 
  .خیر الراحمین لكثرة رحمتھ: كثرة تكرار النصر منھ ، كما قیل : معناه 
  :الوفّي 
أعطاه : تم وكثر ، ووّفاه حقھ وأوفاه : أّنھ یفي بعھده ویوفي بوعده ، والوفاء ضد الغدر ، ووفى الشيء : معناه 

الذین إذا اكتالوا : ( أخذتھ تامًا ، ومنھ : واستوفیتھ بمعنى واحد ، أي تاّمًا ، وتوّفیت حّقي من فالن : وافیًا ، أي 
: ( وقولھ ) ٣) (وأوفوا الكیل : ( تام ، ومنھ : ودرھم واف وكیل واف ، أي ) ٢) (على الناس یستوفون 
 وفي سھام اإلسالم ، وامتحن بذبح ابنھ فصبر ، وصبر على عذاب قومھ ،: أي ) ٤) (وإبراھیم الذي وّفى 

  .وّفى بمعنى وفى ولكنھ أوكد: وقیل . وعلى مضض ختانھ ، فقد وفى عدد ما ُامر بھ
  :الدّیان 

  كما تدین تدان ،: الجزاء ، ومنھ : الذي یجزي العباد بأعمالھم ، والدین 
__________________  

  .٦٢ : ٢٧النمل ) ١(
  .٢ : ٨٣المطففین ) ٢(
  .٣٥ : ١٧ ، االسراء ١٥٢ : ٦األنعام ) ٣(
  .٣٧ : ٥٣ النجم )٤(

  

  ٨٢الصفحة 

   

  من األسماء الحسنى) الشافي ( في تفسیر اسم 
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  .كما تجازي تجازى: أي 
  :قال 

   

ــه     ــدان ب ــاً ي ــى يوم ــدين الفت ــا ي   كم
  

ــاً      ــه ريحان ــوم ال يقلع ــزرع الث ــن ي   م
  

  :الشافي 
  ).١) (وإذا مرضت فھو یشفین : ( ھو رزاق العافیة والشفاء ، ومنھ 

__________________  
  .٨٠ : ٢٦الشعراء ) ١(

  

  ٨٣الصفحة 

   

  خاتمة فیھا أبحاث

  
قد ثبت أن اهللا تعالى واحدّي الذات ال مجال للتعدد فیھ ، فلیس بمتكثر بحسب الوجود : ھنا سؤال ، تقدیره : أ 

رناھا الخارجي ال فرضًا وال اعتبارًا وال بشيء من الوجوه الموجبة للتكثر ، وال شّك أن ھذه الصفات التي ذك
في الواجب تعالى متعددة ، فإما أن تكون معانیھا ثابتة للواجب تعالى ، فیلزم التكثر في ذاتھ وھو محال ، أو 

  لیست ثابتة ، فلم یجز صدقھا علیھ ، لكنھا صادقة علیھ تعالى ، فتكون معانیھا ثابتة لھ ، فیلزم التكثر في ذاتھ ؟
تعالى ، ومعناھا ثابت ) اهللا ( من غیر اعتبار غیره لیس إّال لفظة أّن االسم الذي یطلق علیھ تعالى : والجواب 

للواجب تعالى بالنظر إلى ذاتھ ال باعتبار أمر خارج ، وما عداه من الصفات إنما یطلق علیھ باعتبار إضافتھ 
نھ ، كالواحد إلى الغیر ، كالخالق فإنھ یسّمى خالقًا باعتبار الخلق وھو أمر خارج عنھ ، أو باعتبار سلب الغیر ع

فان معناه سلب الشریك ، أو باعتبار اإلضافة والسلب عنھ معًا ، كالحّي فان معناه في حق الواجب تعالى كونھ 
ال یستحیل أن یقدر ویعلم ویلزم صحة القدرة والعلم ، فھي سلبیة باعتبار معناھا وإضافیة باعتبار الزمھا ، فھذه 

  .ات الواجب تعالى ، بل في ُامور خارجة عنھالتكثرات التي ذكرناھا لیست حاصلة في ذ
أن الصفات المذكورة المتعددة ثابتة للواجب تعالى باعتبار تكثرات خارجة عنھ ، فلیس في الذات : فالحاصل 

تكثر ، ال باعتبارھا وال باعتبار الصفات ، بل ھي واحدة من جمیع الجھات واالعتبارات ، قالھ صاحب كتاب 
  .منتھى الّسؤول فیھ

وذلك ألّن مرجع ( مرجع ھذه األسماء والصفات عندنا وعند المعتزلة إلى الذات : قال الشھید في قواعده  : ب
  والحیاة والقدرة) ١) (ھذه إلى الذات 

__________________  
  .والمصدر) ب(وأثبتناه من ) ر(ما بین القوسین لم یرد في ) ١(

  

  ٨٤الصفحة 
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كالم ، واألربعة األخیرة ترجع إلى العلم والقدرة ، والعلم والقدرة كافیان في والعلم واإلرادة والسمع والبصر وال
الحیاة ، والعلم والقدرة نفس الذات ، فرجعت جمیعھا إلى الذات ، إما مستقلة ، أو إلیھا مع السلب ، أو اإلضافة ، 

افة ، أو إلى صفة مع زیادة أو ھما ، أو إلیھا مع واحدة من الصفات االعتباریة المذكورة ، أو إلى صفة مع إض
  :إضافة ، أو إلى صفة مع فعل وإضافة ، أو إلى صفة فعل ، أو إلى صفة فعل مع إضافة زائدة 

  .اهللا ، ویقرب منھ الحّق: فاألول 
  .مثل القدوس والسالم والغني واألحد) : ١(والثاني 
  .كالعلّي والعظیم واألول واآلخر: والثالث 
  .كالملك والعزیز: والرابع 

  .كالعلیم والقدیر: والخامس 
  .كالحكیم والخبیر والشھید والمحصي: والسادس 
  .كالقوي والمتین: والسابع 
  .كالرحمن والرحیم والرؤوف والودود: والثامن 
  .كالخالق والباري والمصّور: والتاسع 
  ).٢(كالمجید والكریم واللطیف : والعاشر 

وھم فقد كفر ، ومن عبد االسم والمعنى فقد أشرك ، ومن عبد أنھ من عبداهللا بال : ٧روي عن الصادق : ج 
المعنى بإیقاع األسماء علیھ ـ بصفاتھ التي وصف بھا نفسھ وعقد علیھ قلبھ ونطق بھ لسانھ في سریرتھ وعالنیتھ 

  ).٣(ـ فُاولئك ھم المؤمنون حقًا 
__________________  

  .ألبجدیة ، والمثبت من المصدر وھو األنسبورد الترتیب من ھنا على الحروف ا) ب(و ) ر(في ) ١(
  .١٧٥ : ٢القواعد والفوائد ) ٢(
من عبداهللا بالتوّھم فقد كفر ، ومن عبد االسم ولم یعبد المعنى فقد كفر « :  ، وفیھ ١٢ حدیث ٢٢٠: التوحید ) ٣(

  .»... ، ومن عبد االسم والمعنى فقد أشرك 

  

  ٨٥الصفحة 

هللا تسعة وتسعون اسمًا ، فلو كان االسم ھو المعنى لكاّن كّل إسم منھا . حدیثفي ) ١( لھشام بن الحكم ٧وقال 
  ).٢(إلھًا ، ولكن اهللا تعالى معنى واحد تدّل علیھ ھذه األسماء 

أسماء كثیرة لم تذكر في : أّن تخصیص ھذه االسماء بالذكر ال یدّل على نفي ما عداھا ، ألّن في أدعیتھم : واعلم 
). ٣(أربعة اآلف :  أّنھ ذكر أن هللا تعالى ألفًا واسمًا من األسماء المقّدسة المطّھرة ، وروي ھذه األسماء ، حتى

ولعّل تخصیص ھذه األسماء بالذكر الختصاصھا بمزیة الشرف على باقي األسماء ، أو ألّنھا أشھر األسماء 
  .وأبینھا معاني وأظھرھا

اء العبارات اُالول جامعة ، فلنشرع في عبارة خامسة من وحیث فرغنا من ھذه العبارة الرابعة ، التي ھي ألسم
غیر ذكر المعنى ، تحتوي على كثیر من األسماء الحسنى ، ووضعتھا على نسق الحروف المعجمة ، فصارت 

  كالبرود المعلمة ، ال یضّل سالكھا وال تجھل مسالكھا ، وجعلت في غّرة كّل اسم منھا حروف النداء ، لتكون
__________________  

أبو محمد ھشام بن الحكم الكندي ، موالھم بغدادي ، عین الطائفة ووجھھا ومتكّلمھا وناصرھا ، أجمع ) ١(
األصحاب على وثاقتھ وسمّو قدره ، فتق الكالم في اإلمامة وھّذب المذھب بالنظر ، كان حاذقًا بصناعة الكالم 

 لھ نوادر وحكایات ولطائف ومناظرات ، روي حاضر الجواب عظیم الشان رفیع المنزلة من أرباب اُالصول ،
ما كان : ؛  حین سئل عنھ ٧ھذا ناصرنا بقلبھ ولسانھ ویده ، وعن أبي جعفر :  أّنھ قال في حّقھ ٧عن الصادق 

كسابقھ من العظماء لم یسلم من األكاذیب واألباطیل واالفتراءات علیھ ، حتى ؛ أذّبھ عن ھذه الناحیة ، وكان 
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 الفرقة الھشامیة ، ونسب إلیھ القول بالتشبیھ ، ولكّنھ كان عبدًا ١٦٤ : ١تاني في الملل والنحل نسب إلیھ الشھرس
 ، روى عن أبي عبداهللا وأبي ٧صالحًا ناصحًا ُاوذي من قبل أصحابھ حسدًا منھم لھ كما روي عن الرضا 

 ببغداد على قول ١٩٩  بالكوفة في أیام الرشید على قول الكّشي ، وسنة١٧٩ ، توفي سنة ٨الحسن موسى 
  .النجاشي ، وبعد نكبة البرامكة بمدة یسیرة مستترًا على قول الشیخ

:  ، رجال العّالمة ١٧٤:  ، الفھرست ٣٢٩:  ، رجال الشیخ ٥٢٦ : ٢ ، رجال الكّشي ٤٣٢: رجال النجاشي 
  .٧١٩ : ٢ ، سفینة البحار ١٧٨

 ـ تسعة وتسعون اسمًا فلو كان االسم ھو المسّمى لكان هللا ـ عّزوجّل... «  ، وفیھ ١٣ حدیث ٢٢٠: التوحید ) ٢(
  .»كل اسم منھا ھو إلھًا ، ولكن اهللا ـ عّزوجّل ـ معنى یدّل علیھ بھذه األسماء وكّلھا غیره 

  .١٥٧ حدیث ١٠٦ : ٤عوالي الآللي ) ٣(

  

  ٨٦الصفحة 

  .مشتملة بربطة الدعاء ومالءة الثناء
) ١(برة على أسمائھا ، وطیّبوا أدواءكم بمعجون نجاحھا وأیارج لوغاذیائھا فادعوه بھا ، والظوا على لزوم المثا

  .، واكشفوا ألواءكم بنفحٍة من نفحات نور خمائل آالئھا ، ولمحة من لمحات نور مخائل ألالئھا
  :األلف 

زليُّ ، یا أّواُب ، یا أمیُن ، یا أمَن یا اهللا ، یا إلُھ ، یا أحُد ، یا أبُد ، یا أید ، یا أبديُّ ، یا أ: اللّھم إّني أسألك باسمك 
من ال أمَن لُھ ، یا أماَن الخائفیَن ، یا أشفَع الشافعیَن ، یا أسرَع الحاسبیَن ، یا أحسن الخالقیَن ، یا أسبَغ المنعمیَن 

صادقیَن ، یا أطھَر ، یا أسفَع الّسافعیَن ، یا أكرَم األكرمیَن ، یا أعدَل العادلیَن ، یا أحكَم الحاكمیَن ، یا أصدَق ال
الطاھریَن ، یا أسمَع الّسامعیَن ، یا أبصَر الّناظریَن ، یا أجوَد األجودیَن ، یا أرحَم الّراحمیَن ، یا أنیَس الّذاكریًن 

 ، یا أقدَر القادریَن ، یا أعلّم العالمیَن ، یا إلَھ الخلِق أجمعیَن ، یا أمَل اآلملیَن ، یا ُانَس المستوحشیَن ، یا آمرًا
بالطاعِة ، یا ألیَم األخِذ ، یا أھَل التقوى ، یا أھَل المغفرة ، یا أقدَر من كلِّ قدیٍر ، یا أعظَم من كلِّ عظیم ، یا أجلَّ 

من كلِّ جلیٍل ، یا أمجَد من كلِّ ماجٍد ، یا أرأَف من كلِّ رؤوٍف ، یا أعزَّ من كلِّ عزیٍز ، یا أكبَر من كلِّ كبیٍر ، 
 قدیٍم یا أعلى من كلِّ عليٍّ ، یا أسنى من كلِّ سنيٍّ ، یا أبھى من كلِّ بھيٍّ ، یا أنوَر من كلِّ منیٍر ، یا یا أقدَم من كلِّ

أظھَر من كلِّ ظاھٍر ، یا أخفى من كلِّ خفيٍّ ، یا أعلم من كلِّ علیٍم ، یا أخبَر ِمن كلِّ خبیٍر ، یا أكرَم من كلِّ كریم 
من كل بصیر یا أسمع من كل سمیع یا أحفظ من كل حفیظ ، یا أملى من كل ، یا ألطف من كل لطیف ، یا أبصر 

ملّي ، یا أوفى من كلِّ وفيٍّ ، یا أغَنى من كلِّ غنيٍّ ، یا أعَطى من كلِّ معٍط ، یا أوسَع من كلِّ واسٍع ، یا أجوَد 
  من كّل جواٍد ، یا أفضَل من كلِّ مفضٍل ،

__________________  
  .ولم أھتد إلى معنى لھا یناسب المقام» لوغاذیاتھا « ) : م(وفي » لوغازیائھا « ) : ب (وفي) ر(كذا في ) ١(

  

  ٨٧الصفحة 

یا أنعَم من كّل منعٍم ، یا أسیَد من كّل سیٍد ، یا أرحَم من كّل رحیم ، یا أشدَّ من كّل شدیٍد ، یا أقوى من كلِّ قويٍّ ، 
كیِم ، یا أبطَش من كلِّ باطٍش ، یا أقوَم من كل قّیوٍم ، یا أدوَم من كلِّ یا أحمَد من كلِّ حمیٍد ، یا أحكم ِمن كلِّ ح

دائٍم ، یا أبَقى من كلِّ باٍق ، یا أفرَد من فرٍد ، یا أوحّد من كلِّ واحٍد ، یا أحمد من كلِّ حمٍد ، یا أكمل من كلِّ 
 كلِّ فاخٍر ، یا أبعَد من كلِّ بعیٍد ، یا أقرَب من كامٍل ، یا أتمَّ من كلِّ تامٍّ ، یا أعجب من كلِّ عجیٍب ، یا أفخَر من

كّل قریب ، یا أمنع من كلِّ مانٍع ، یا أغلَب من كلِّ غالٍب ، یا أعفى من كلِّ عفوٍّ ، یا أحسَن من كلِّ محسٍن ، یا 
 ، یا أصبَر من كلِّ أجمَل من كلَّ مجمٍل ، یا أقبَل من كّل قابلٍِ، یا أشكَر من كلِّ شاكٍر ، یا أغَفر من كلِّ غفوٍر
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صبور ، یا أجبَر من كلِّ جّباٍر ، یا أدیَن من كلِّ دّیان ، یا أقضى من كلِّ قاض ، یا أمضى من كلِّ ماٍض ، یا 
أنفَذ من كلِّ نافٍذ ، یأ أحلَم من كلِّ حلیٍم ، یا أخلَق من كل خالٍق ، یا أرزَق من كلِّ رازٍق ، یا أقھَر من كلِّ قاھر ، 

كلِّ منٍش ، یا أملك من كلِّ مالٍك ، یا أولى من كلِّ ولّي ، یا أرفَع من كلِّ رفیٍع ، یا أشرَف من كلِّ یا أنشى من 
شریٍف ، یا أبسَط من كلِّ باسٍط ، یا أقبَض من كلِّ قابٍض ، یا أبَدى من كلِّ باٍد ، یا أقدَس من كلِّ قدوس ، یا 

أھدى من كلِّ ھاٍد ، یا أصدق من كلَّ صادٍق ، یا أعود من كّل أطھر من كلِّ طاھر ، یا أزكى من كلِّ زكّي ، یا 
عّواٍد ، یا أفطر من كلِّ فاطٍر ، یا أرعى من كلِّ راٍع ، یا أعوَن من كلِّ معیٍن ، یا أوھَب من كلِّ وّھاب ، یا 

ٍم ، یا أشَفى من كلِّ أتوب من كلِّ تّواب ، یا أسخى من كلِّ سخّي ، یا أنصَر من كلِّ نصیٍر ، یا أسلم من كلِّ سال
شاٍف ، یا أنَجى من كلِّ منٍج ، یا أبرَّ من كلَِّ بارٍّ ، یا أطلَب من كلِّ طالٍب ، یا أدرَك من كلِّ مدرٍك ، یا أرشَد من 

كلِّ رشید ، یا أعطَف من كلِّ معطٍف ، یا أعدَل من كلِّ عدل ، یا أتقَن من كلِّ متقٍن ، یا أكفَل من كلِّ كفیٍل ، یا 
  أن تصلَي على محّمٍد وآلِھ ، وافعل بي وبجمیِع). ١(ھَد من كلِّ شھید أش

__________________  
ھذه األسماء المبنیة على أفعل التفضیل كثیرة جدًا ، اقتصرنا منھا على األسماء « ) : ر(في ھامش ) ١(

   سبحان اهللا العظیم وبحمده:المذكورة في الدعاء المسّمى بدعاء الصحیفة ، وقد مّر بعد دعاء المجیر ، أولھ 

  

  ٨٨الصفحة 

  .المؤمنیَن ما أنَت أھلُھ ، یا أرحم الّراحمیَن
  :الباء 

یا بدیُع ، یا بديُّ ، یا بادي ، یا برُّ ، یا بارُّ ، یا برھاُن ، یا بصیُر ، یا باطُن ، یا بائُن ، : الّلھمَّ إّني أسالَك باسمَك 
اِقي ، یا باعُث ، یا باذُخ ، یا بھيُّ ، یا بِریًا من كلِّ عیٍب ، یا بالَغ الحّجِة ، یا یا بارئ ، یا باسُط ، یا باطُش ، یا ب

بانَي السماِء بقّوِتھ ، یا باسَّ الجباِل بقدرتھ ، یا باثَّ األقواِت بعلمِھ ، یا بالّغ العاجزیًن ، یا ُبشَرى المؤمنیَن ، یا 
أن تصّلَي على محّمٍد وآلھ ، وافعل بي وبجمیع المؤمنیَن ما . دًا في قربھباتَر عمِر الباغیَن ، یا بَعَد البعِد ، یا بعی

  .أنت أھُلُھ ، یا أرحَم الراحمیَن
  :التاء 

أن تصلَي على محّمٍد وآلِھ ، وافعل بي . یا تامُّ ، یا تواُب ، یا تالَي األنباِء على رسولِھ: الّلھّم إّني أسالَك باسمَك 
  .ُھ ، یا أرحم الراحمیَنوبجمیع المؤمنین ما أنَت اھل

  :الثاء 
یا ثَقة المتوكلیَن ، یا ثابَت الربوبیِة ، یا ثاني كلِّ وحیٍد ، یا ثاجَّ المعصراِت بقدرِتِھ ، یا : الّلھّم إني أسالك باسِمَك 

رحم أن تصلَي على محّمٍد وآلھ ، وافعل بي وبجمیع المؤمنین ما أنَت أھلُھ ، یا أ. ثالَج قلوب المؤمنیَن بذكره
  .الراحمیَن

  :الجیم 
یا جّباُر ، یا جواُد ، یا جامُع ، یا جابُر ، یا جلیُل ، یا جالَل السماوات واألرِض ، یا : الّلھم إني أسألَك باسمَك 

  جماَل السماواِت واألرِض ، یا جاعَل اللیِل
__________________  

  .»؛ من إلٍھ ما أقدره ، إلى آخر الدعاء ، منھ 

  

  ٨٩الصفحة 
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كنًا ، یا جمیَل الصنِع ، یا جالَي الھموِم ، یا جسیَم الّنعِم ، یا جارَي القدر ، یا جدیدًا ال یبّلى ، یا جاذَّ ُاصول س
الضالمیَن ، یا جليَّ البراھیَن ، یا جاَر المستجیریَن ، یا جلیَس الّذاكریَن ، یا ُجّنًة العائذیَن ، أّن تصّلَي عَلى محّمٍد 

  .بجمیِع المؤمنیَن ما أنَت أھلُھ ، یا أرحَم الراحمیَنوآلھ ، وافعل ِبي و
  :الحاء 

یا حيُّ ، یا حامُد ، یا حمیُد ، یا حافُظ ، یا حفیُظ ، یا حفيُّ ، یا حسیُب ، یا حّناُن ، یا : الّلھمَّ إني أسألَك باسمَك 
لّذكِر ، یا حسَن التجاوِز ، یا حاضَر كلِّ حلیُم ، یا حكم ، یا حكیُم ، یا حاكُم ، یا حقُّ ، یا حامل العرِش ، یا حلَو ا

مٍأل ، یا حبیَب من ال حبیَب لُھ ، یا حرَز من ال حرَز لُھ ، یا حصَن كلِّ ھارب ، یا حیاَة كلِّ شيٍء ، یا حافَّ 
 العرِش بمالئكتِھ ، یا حارَس السماِء بالّشھِب ، یا حابَس السماواِت واألرِض أن تزوال ، یا حاشَر الخالئِق في

أن تصّلَي . الیوم الموعوِد ، یا حاثَّ عباِدِه على شكرِه ، یا حاشَي العزِّ قلوَب المتقیَن ، یا حاطَّ أوزاِر التائبیَن
  .على محّمٍد وآلھ ، وافعل ِبي وبجمیع المؤمنیَن ما أنت اھُلُھ ، یا أرحم الراحمیَن

  :الخاء 
یا خّالُق ، یا خفیُر ، یا خبیُر ، یا خالد الملِك ، یا خفيَّ األلطاِف یا خافُض ، یا خالُق ، : الّلھمَّ إّني أسألَك باسمك 

، یا خازَن الّنوِر في السماء ، یا خاصَّ موسى بكالمِھ ، یا خلیفَة الّنبّیّن ، یا خاذَل الظالمیَن ، یا خادَع الكافریَن ، 
المنزلیَن ، یا خیَر المحسنیَن ، یا خیَر الّرازقیَن یا خیَر الناصریَن ، یا خیَر الفاتحیَن ، یا خیَر الوارثیَن ، یا خیَر 

، یا خیَر الفاصلیَن ، یا خیَر الغافریَن ، یا خیَر الّساتریَن ، یا خیَر الحاكمیَن ، یا خیر الحامدیًن ، یا خیَر 
ل ِبي وبجمیِع أن تصلّي على محّمٍد وآلھ ، وافع). ١(الّذاكرین ، یا خیر الّشاكریَن ، یا خاتمًا بالخیِر ألولیائھ 

  المؤمنین ما
__________________  

  .»؛ منھ . األسماء المضافة إلى خیر كثیرة ، اقتصرنا منھا على ھذا القدر« ) : ر(في ھامش ) ١(

  

  ٩٠الصفحة 

  .أنَت أھلُھ ، یا أرحَم الراحمیَن
  :الدال 

ُم ، یا دَیوُم ، یا دالُّ ، یا دلیُل ، یا داٍن في علّوِه ، یا داِعي ، یا دائُب ، یا دائُم ، یا دیمو: الّلھمَّ إني أسألَك باسمَك 
أن تصّلَي على محّمٍد وآلِھ ، وافعل ِبي . یا دیاَن العباِد ، یا دافَع الھموِم یا دامَغ الباغیَن ، یا داَحي المدحواِت

  .وبجمیِع المؤمنیَن ما أنَت أھلُھ ، یا أرحَم الّراحمیَن
  :الذال 

یا ذاكُر ، یا ذكوُر ، یا ذائُد ، یا ذارَي ما في األرِض ، یا ذخَر من ال ذخَر لُھ ، یا ذا :  باسمَك الّلھمَّ إّني أسألك
أن تصلَي على محّمٍد وآلھ ، وافعل بي ). ١(الّطوِل ، یا ذا المعارج ، یا ذا القوِة المتین ، یا ذا الجالِل واإلكراِم 

  .حمیَنوبجمیِع المؤمنیَن ما أنت اھلُھ ، یا أرحم الرا
  :الراء 

یا ربُّ ، یا رقیُب ، یا رشیُد ، یا راشُد ، یا رفیُع ، یا رافُع ، یا رحمُن ، یا رحیُم ، یا : الّلھمَّ إني أسألَك باسمَك 
راحُم ، یا رؤوُف ، یا رازُق ، یا رّزاُق ، یا رائي ، یا رضواُن ، یا راصُد ، یا رصَد المرتصِد ، یا رضيَّ القوِل 

ى أولیائھ ، یا راِفَد من استرفدُه ، یا راعَي من استراعاُه ، یا ركَن من ال ركَن لُھ ، یا رایَش كلِّ ، یا راٍض عل
قانٍع ، یا رادَّ ما فاَت ، یا رامَي أصحاِب الفیِل بالّسجیِل ، یا رابَط على قلوِب أھِل الكھِف بقدرتِھ ، یا راجَّ 

  أن تصّلَي.  المتوكلیَناألرِض بعظمتِھ ، یا رغبَة العابدیَن ، یا رجاَء
__________________  

ذو العّزة ذو القدرة ، وإنّما تركنا : النعوث والصفات المضافة إلى ذي كثیرة جدًا ، مثل « ) : ر(في ھامش ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

ذكرھا ھنا لكونھا من قبیل النعوت والصفات ، والمراد ھنا ذكر ما یتیّسر من األسماء ، وإّنما ذكرنا ذا الجاللِِ 
  .»؛ كرام فقط تبّركًا بھ وتیّمنًا ، ولوروده في القرآن ، وكذا ذو الطول ، ذو المعارج ، ذو القوة المتین ، منھ واإل

  

  ٩١الصفحة 

  .عّلى محّمٍد وآلھ ، وافعل بي وبجمیِع المؤمنیَن ما أنَت أھلُھ ، یا أرحُم الّراحمیَن
  :الزاء 

كي ، یا زارَع النباِت ، یا زیَن السماوات واألرِض ، یا زاجَر الظَّلوِم ، یا زكيُّ ، یا زا: الّلھمَّ إني أسألَك باسمَك 
یا زائَد الخضِر في علمِھ ، أن تصّلَي عّلى محّمٍد وآلِھ ، وافعل بي وبجمیع المؤمنیَن ما أنَت أھُلھ ، یا أرحم 

  .الّراحمیَن
  :السین 

 ، یا سالُم ، یا ساتُر ، یا سّتاُر ، یا سبحاُن ، یا سلطاُن ، یا سمُح ، یا سموُح ، یا سالُم: اللّ ھّم إني أسألك باسمَك 
یا سامُق ، یا سّبوُح ، یا سرمديُّ ، یا سخيُّ ، یا سنيُّ ، یا سابَغ الّنعِم ، یا سامَي القدِر ، یا سابَق الفوِت ، یا ساَجر 

َد الساداِت ، یا سبَب من ال سبَب لُھ ، یا سنَد من البحِر ، یا سالَخ الّنھاِر من اللیلِِ ، یا سادَّ الھواِء بالسماِء ، یا سّی
ال سنَد لُھ ، یا سریَع الحساِب ، یا سمیَع الدعاِء ، یا سامَع األصواِت ، یا سارَّ أولیائھ ، یا سروَر العارفیَن ، یا 

َب نعِم الجاحدیَن ، یا ساقَي الظمآنیَن ، یا سبیَل حاجِة الطالبیَن ، یا سامَك السماِء ، یا ساطَح األرضیَن ، یا سال
سافعًا بنواصي الخلِق أجمعیَن ، أن تصّلَي َعلى محّمٍد وآلِھ ، وافعل بي وبجمیِع المؤمنیَن ما أنَت أھلُھ ، یا أرحَم 

  .الراحمیَن
  :الشین 

 ال بھّمٍة ، یا شاقَّ یا شاھُد ، یا شھیُد ، یا شاكُر ، یا شكوُر ، یا شافُع ، یا شفیُع ، یا شاٍء: الّلھّم إني أسالَك باسمَك 
السماء بالغماِم ، یا شفیَق من ال شفیَق لُھ ، یا شرَف من ال شرَف لُھ ، یا شدیَد البطِش ، یا شریف الجزاِء ، یا 

شارًع األحكام ، یا شامَل اللطِف ، یا شاغَب صدِع المكسورین ، یا شادَّ أزِر الّنبییَن ، یا شافَي مرَضى 
   محّمٍد وآلِھ ، وافعل ِبي وبجمیِع المؤمنیَن ما أنَتأن تصّلَي على. المؤمنیَن

  

  ٩٢الصفحة 

  .أھلُھ ، یا أرحَم الّراحمیَن
  :الصاد 

یا صّباُر ، یا صابر ، یا صبوُر ، یا صادُق ، یا صدوُق ، یا صافُح ، یا صفوُح ، یا : الّلھمَّ إّني أسألَك باسمَك 
لَح خلِقھ ، یا صارَف اللزبِة ، یا صابَّ ماِء المطر بقدرتِھ ، یا صمَد المؤمنیَن ، یا صانَع كلِّ مصنوٍع ، یا صا

. صافَّ المالئكِة بعظمتِھ ، یا صافَي الملِك ، یا صاحَب كلِّ وحیٍد ، یا َصغاَر المعتدیَن ، یا صریَخ المستصرخیَن
  .لراحمیَنأن تصّلَي عَلى محّمٍد وآلِھ ، وافعل بي وبجمیِع المؤمنیَن ما أنَت أھلُھ ، یا أرحم ا

  :الضاد 
. یا ضارَّ المعتدیَن ، یا ضامَن األرزاِق ، یا ضارَب األمثاِل ، یا ضافَي الفجِر والجماِل: الّلھمَّ إني أسألَك باسمَك 

  .أن تصّلَي عَلى محّمٍد وآلِھ ، وافعل بي وبجمیِع المؤمنیَن ما أنَت أھلُھ ، یا أرحم الّراحمیَن
  :الطاء 

یا ُطھُر ، یا طاھُر ، یا طھوُر ، یا طبیَب األولیاِء ، یا طامَس عیوِن األعداء ، یا طالبًا :  باسِمك الّلھمَّ إّني أسأُلَك
ال َیعجُز ، یا طاحي األرِض ، یا طاوَي السماِء ، یا طلَب الغادریَن ، یا طارَد العسر عن الیسر ، أن تصّلَي على 

  .ُلُھ ، یا أرَحَم الراحمیَنمحّمٍد وآلِھ ، وافعل بي وبجمیع المؤمنین ما أنت أھ
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  :الظاء 
  یا ظاھُر ، یا ظھیُر ، یا ظلیَل الظلِّ ، یا ظھر: الّلھمَّ إني أسألَك باسمَك 

  

  ٩٣الصفحة 

  .أن تصّلَي َعلى محّمٍد وآلِھ ، وافعل بي وبجمیِع المؤمنیَن ما أنَت أھلُھ ، یا أرحّم الراحمیَن. الالجئیَن
  :العین 

یا عدُل ، یا عادُل ، یا عليُّ ، یا عاِلي ، یا علیُم ، یا عّالُم ، یا عالُم ، یا عزُّ ، یا عزیُز ، : اسمَك الّلھمَّ إني أسألك ب
یا عظیُم ، یا عاضُد ، یا عاطُف ، یا عطوُف ، یا عاِفي ، یا عفوُّ ، یا عتید اإلمكاِن ، یا عجیَب القدرِة ، یا 

ادًا بالفضِل ، یا عاجل الّنفِع ، یا عامَّ المعروف ، یا عامًال بإرادتِھ ، یا عریَض الكبریاِء ، یا عائدًا بالجوِد ، یا عّو
عامَر السمواِت بمالئكتِھ ، یا عاصَم المستعصمیَن ، یا عیَن المتوكلیَن ، یا عدَة الواثقیَن ، یا عماَد المعتمدیَن ، یا 

 ، وافعل بي وبجمیع المؤمنیَن ما أنت أھلُھ ، یا أن تصّلَي َعلى محّمٍد وآلِھ. عوَن المؤمنیَن ، یا عیاَذ العائذیَن
  .أرحَم الراحمیَن

  :الغین 
یا غنيُّ ، یا غالُب ، یا غفوُر ، یا غّفاُر ، یا غاُفر ، یا غفراُن ، یا غامَر خلِقُھ برحمتِھ ، : الّلھمَّ إّني أسألك باسمَك 

لى اعدائِھ ، یا غوَث كلِّ طریٍد ، یا ِغنى كلِّ فقیٍر ، یا یا غارَس أشجار الجناِن ألولیائِھ ، یا غالَق أبواِب الناِر َع
أن تصّلَي على محمٍد وآلِھ ، وافعل بي وبجمیع المؤمنیَن ما أنَت اھلُھ ، یا . غایَة الطالبیَن ، یا غیاَث المستغیثیَن

  .أرحم الراحمَن
  :الفاء 

 یا فاصُل ، یا فاخُر ، یا فاطُر ، یا فائُق ، یا فاعَل ما یشاُء ، یا فاتُح ، یا فّتاُح ، یا فرُد ،: الّلھمَّ إّني أسألَك باسمَك 
یا فّعاًال لما یریُد ، یا فالَق الحبِّ والَنوى ، یا فارَج الھمِّ ، یا فائَض البرِّ ، یا فاكَّ العتاِة ، یا فالَج الحّجِة ، یا 

  فارَض

  

  ٩٤الصفحة 

 ، یا فاضَّ رؤوِس الضاللِة ، یا فاقَة كلِّ مفقوٍد ، یا فارَق كلِّ أمٍر الطاعِة ، یا فرَج كلِّ حزیٍن ، یا فخَر األولیاء
أن . حكیٍم ، یا فكاَك الرَّقاِب مَن الّنار ، یا فادَي إسماعیَل مَن الذبِح ، یا فاتَق السماواِت واألرِض بعَد رتقھما

  . أرحَم الراحمیَنتصّلَي على محّمٍد وآلھ ، وافعل ِبي وبجمیِع المؤمنیَن ما أنَت أھلُھ ، یا
  :القاف 

یا قادُر ، یا قدیُر ، یا قّیوُم ، یا قّیام ، یا قائُم ، یا قاھُر ، یا قّھاُر ، یا قدیُم ، یا قويُّ ، یا : الّلھمَّ إني أسالَك باسمَك 
 ، یا قاتَل المردِة قریُب ، یا قبُل ، یا قّدوُس ، یا قابُض ، یا قاصَد السبیِل ، یا قاضَي الحاجاِت ، یا قاسَم األرزاِق

، یا قاصَم الظلمِة ، یا قامَع الفجرة ، یا قاصَف الشجرِة الملعونِة ، یا قبَل القبِل ، یا قابَل التوب ، یا قائَل الّصدِق 
َن ، یا قاذفًا بالحقِّ ، یا قواَم السماواِت واألرِض ، یا قوةَّ كلِّ ضعیٍف ، یا قاصَّ نبأ الماضیَن ، یا قرَة عیِن العابدی

  .أن تصّلَي َعلى محّمٍد وآلھ ، وافعل بي وبجمیِع المؤمنین ما أنَت أھلُھ ، یا أرحم الراحمیَن. ، یا قائد المتوكلیَن
  :الكاف 

یا كامُل ، یا كالئ ، یا كبیُر ، یا كائُن ، یا كینوُن ، یا كریُم ، یا كفیُل ، یا كھیعص ، یا : الّلھمَّ إني أسألَك باسمَك 
فَّ الشروِر ، یا كاسَر األحزاِب ، یا كافَل موَسى ، یا كادَر الّنجوِم ، یا كاشَط السماِء ، یا كابَت كاِفي ، یا كا

األعداِء ، یا كانَف األولیاِء ، یا كنّز الفقراِء ، یا كھَف الضعفاِء ، یا كثیَر الخیِر ، یا كاتَب الحسناِت ، یا كاشَف 
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أن تصّلَي َعلى محّمٍد وآلِھ ، وافعل بي . كابَس األرضیَن َعلى الماِءالكرِب ، یا كاسَي الجنوِب العاریِة ، یا 
  .وبجمیِع المؤمنیَن ما أنَت أھلُھ ، یا أرحَم الراحمیَن

  

  ٩٥الصفحة 

  :الالم 
ٍد أن تصّلَي َعلى محّم. یا لطیُف ، یا لجأ الالجئیَن ، یا لذیَذ االسم ، یا لّینًا في تجبرِه: الّلھمَّ إني أسألَك باسمَك 

  .وآلھ ، وافعل بي وبجمیِع المؤمنیَن ما أنت أھلُھ ، یا أرحم الراحمیَن
  :المیم 

یا مزیُل ، یا منیُل ، یا مقیُل ، یا مدیُل ، یا محیُل ، یا مفیُد ، یا مزیُد ، یا مبیُد ، یا مریُد : الّلھّم إّني أسألك باسمَك 
فُد ، یا مرشُد ، یا مسعُد ، یا مؤّیُد ، یا ممّھُد ، یا مسّدد ، یا ، یا مجیُد ، یا ماجُد ، یا موجُد ، یا منجُد ، یا مر

متوّحُد ، یا منفرُد ، یا متفّرُد ، یا مقصُد ، یا موحُد ، یا ممّجُد ، یا مّصدُق ، یا مقدُس ، یا مسّبُح ، یا مھّلُل ، یا 
 مبارُك ، یا معّظُم ، یا مكّرُم ، یا مستغفُر ، یا مكّبُر ، یا مطّھُر ، یا موّقُر ، یا مبّجُل ، یا مؤّمُل ، یا منّزُه ، یا

مسترزُق ، یا مستنجُد ، یا مستعصُم ، یا مستحفُظ ، یا ُمستھّدى ، یا مسترحُم ، یا مستصرُخ ، یا مستجاُر ، یا 
خشى ، یا مستعاُد ، یا مستعان ، یا مستغاُث ، یا ُمستكَفى ، یا معتمُد ، یا مجّتدى ، یا مناَجى ، یا مناَدى ، یا م

ممّنُن ، یا مّناُن ، یا معتزُّ ، یا متعّزُز ، یا متجاوُز ، یا متقّدُس ، یا متكّبُر ، یا متجّبُر ، یا متطّھُر ، یا متسّلُط ، یا 
متعّظُم ، یا متكّرُم ، یا متفّضُل ، یا متطّوُل ، یا متجّلُل ، یا متحّیُب ، یا مترّحُم ، یا متحّنُن ، یا متعّطُف ، یا 

ّئُف ، یا متشّرُف ، یا متعاِل ، یا محتجُب ، یا مبِتلي ، یا مختبُر ، یا ممتّحُن ، یا مبیُن ، یا متیُن ، یا معین ، یا متر
مكیُن ، یا ماكُن ، یا مكّوُن ، یا مزّیُن ، یا مھّوُن ، یا ملّقُن ، یا مبّیُن ، یا ممّكُن ، یا محّصُن ، یا مؤمُن ، یا 

ا معّلُم ، یا مقّسُم ، یا معّظُم ، یا مكّرُم ، یا ملھُم ، یا مفّھُم ، یا مبّدُل ، یا منّوُل ، یا مذّلُل ، یا مھیمُن ، یا متكّلُم ، ی
مفّضُل ، یا مفّصُل ، یا منّزُل ، یا معّدُل ، یا مسّھُل ، یا محّول ، یا ممّھُل ، یا موئُل ، یا مرسُل ، یا مجزُل ، یا 

  ا مقیُم ، یا منعُم ، یا منعاُم ، یا مفضُل ، یا مفضاُل ، یا مصلُح ، یا موضُح ،مجمُل ، یا محسُن ، یا مكافي ، ی

  

  ٩٦الصفحة 

یا منجُح ، یا ممنُح ، یا مانُح ، یا مّناُح ، یا مرتاُح ، یا مؤنُس ، یا منّفُس ، یا محتجُّ ، یا مبلُغ ، یا مشفُع ، یا ممّتُع 
مبتدُع ، یا مخترُع ، یا موسُع ، یا منیُع ، یا ممتنُع ، یا مستطیُع ، یا محیُط ، یا مّطلُع ، یا مستِمُع ، یا مرتفُع ، یا 

، یا مقسُط ، یا مولى ، یا ملّي ، یا ممّلُك ، یا متمّلُك ، یا مالُك ، یا ملیُك ، یا ملك ، یا مطاُع ، یا مالُذ ، یا معاُذ ، 
ا مغیُث ، یا مستعلي ، یا مستغني ، یا مصرُخ ، یا منقُذ یا معیُذ، یا مجیُب ، یا مستجیُب ، یا مجاُب ، یا مقیُت ، ی

، یا مخّلُص ، یا ممّحُص ، یا مخّصُص ، یا معّوُض ، یا منطُق ، یا مطلُق ، یا معتُق ، یا مغلُق ، یا مفّرُق ، یا 
یا ُمھاُب ، یا موھُب ، مطّوُق ، یا موّفُق ، یا مصّدُق ، یا متَجّل ، یا منجاُب ، یا َمخوُف ، یا َمھوُب ، یا َمھیُب ، 

یا َمرھوُب ، یا مَرغوُب ، یا مطلوُب ، یا محجوُب ، یا منیُف ، یا مألوُف ، یا موصوُف ، یا معروُف ، یا 
منعوُت ، یا مشكوُر ، یا مذكوُر ، یا مشھوُر ، یا موجوُد ، یا معبوُد ، یا محموُد ، یا مقصوُد ، یا موفوُد ، یا 

جوُّ ، یا مدعوُّ ، یا ممدوُح ، یا ممتحدُح ، یا ممدُح ، یا ممسُك ، یا مھلُك ، یا مدرُك ، مسؤول ، یا مأموُل ، یا مر
یا مبّوئ ، یا مثوي ، یا مسّوي ، یا مقّلُب ، یا مرغُب ، یا مرھُب ، یا مرّتُب ، یا مسّبُب ، یا محّبُب ، یا مرّكُب ، 

 ، یا مشّرُف ، یا معّرُف ، یا مضعُف ، یا منصُف ، یا یا معقُب ، یا مخّوُف ، یا مصرُف ، یا مؤلُف ، یا مكّلُف
مھني ، یا منبي ، یا موفي ، یا مرضي ، یا مرضّي ، یا ممضي ، یا منجي ، یا محصي ، یا منشي ، یا مقني ، 
یا مجزي ، یا مجازي ، یا منتخُب ، یا منتجُب ، یا مصطفي ، یا مرتضي ، یا مجتبي ، یا مزّكي ، یا مختاُر ، 

فُر ، یا مقّدُر، یا ُمقَتِدر ، یا مفتخُر ، یا منتصُر ، یا مستكبُر ، یا منّوُر، یا مصّوُر ، یا مبصُر ، یا مصبُر ، یا مظ
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یا مسّخُر ، یا مغّیُر ، یا مبّشُر ، یا میّسُر ، یا مّسیر ، یا مذّكُر ، یا مدّبُر ، یا مخبر ، یا محذُر ، یا منذُر ، یا 
ي ، یا مرتجي ، یا منِجي ، یا ملتِجي ، یا ملجُأ ، یا محساُب ، یا مطلُب ، یا مصیُب ، منشُر ، یا مقبُر ، یا مرِج

یا مفّرُج ، یا مسّلُط ، یا مجیُر ، یا مبیُر ، یا محكُم ، یا متقُن ، یا مخِفي ، یا معلُن ، یا مبقي ، یا مطعُم ، یا مھیُن 
حّرم ، یا مقّرُب ، یا مبّعُد ، یا مثیُب ، یا معِذُب ، یا مخصُب ، یا ، یا مكرُم ، یا منتقُم ، یا مسلُم ، یا محّلُل ، یا م

  مجدُب ، یا مقّدُم ، یا مؤّخُر ، یا مقّلُل ، یا مكّثُر ، یا معزُّ ، یا مذلُّ ، یا محِیي ، یا ممیُت ،

  

  ٩٧الصفحة 

 یا مبِرئ ، یا ممرُض ، یا مشِفي یا مورُد ، یا مصدُر ، یا مضعُف ، یا مقّوي ، یا معیُش ، یا متوفي ، یا مصحُّ ،
، یا معلُّ ، یا مداوي ، یا معاقُب ، یا معاِفي ، یا مثبُت ، یا ماِحي ، یا معیُد ، یا مبِدي ، یا مضحُك ، یا مبكي ، یا 

ا مبِقي مضلُّ ، یا مھِدي ، یا مسعُد ، یا مشِقي ، یا مدِني ، یا مقِضي ، یا مفقُر ، یا مغِني ، یا مانُع ، یا معِطي ، ی
، یا مفني ، یا مروَي الظمآن ، یا مشبَع الغرثاَن ، یا مبلَي كلِّ جدیٍد ، یا مجّدَد كلِّ باٍل ، یا مظلَم اللیِل ، یا مشرق 
النھاِر ، یا مسرَج الَشمِس ، یا منیَر القمِر ، یا مزھَر النجوِم ، یا مطِلَع النباِت ، یا منبَت الشجر ، یا مخالف طعِم 

 ُمنبَع العیوِن ، یا مثیَر الّسحاب ، یا مدجَي الظلمة ، یا مشعِشَع النور ، یا مھبَّ الَریاح ، یا مورَق الثمِر ، یا
األشجاِر ، یا مومَض البرِق ، یا مرزَم الرعِد ، یا ممَطر المطِر ، یا ُمھِبَط المالئكِة الى األرِض ، یا مرسَي 

یا مولَج اللیِل في النھاِر ومولَج النھاِر في اللیِل ، یا مكّوَر اللیِل على الجباِل ، یا مجرَي الفلِك ، یا مغطَش اللیِل ، 
النھار ومكّور النھاِر على اللیِل ، یا مخرَج الحيَّ من المیِت ومخرَج المیِت من الحيَّ ، یا مرّخص األسعار ، یا 

 العلِل ، یا مظھَر اآلیاِت ، یا مادَّ معّظم البركِة ، یا مبارَك في األرِض المقدسة ، یا مربح متاجریھ ، یا مزیَح
الظلِّ ، یا ممدَّ األرِض ، یا ممّوَر السماِء ، یا مكید المكر ، یا مستوجَب الشكر ، یا منجَز الِعداِت ، یا مؤدَي 

ع ، یا األماناِت ، یا منتَھى الرغباِت ، یا متقّبَل الحسناِت ، یا مكّفر السیئاِت ، یا مؤتي السؤالت ، یا مأمَن الھاِل
معقَل الضارع ، یا مفَزع الفاِزع ، یا مطمَع الطاِمع ، یا مأَوى الحیراِن ، یا مخسئ الشیطاِن ، یا مضيء 

البرھاِن ، یا متّمَم النعِم ، یا مسبَغ المنِن ، یا مولي التطّول ، یا مواتر اإلنعاِم ، یا متتابَع اإلحساِن ، یا موالَي 
ا مرادَف النعماِء ، یا مِدرَّ األرزاِق ، یا ملزَم الدیِن ، یا موجَب التعبِد ، یا محَق اإلفضال ، یا متصَل اآلالِء ، ی

الحقِّ ، یا مبطَل الباطِل ، یا ممیَط األَذى ، یا منعشًا من الصرعِة ، یا محرَِّك الحركاِت ، یا محفوَظ الحفِظ ، یا 
نھج الّداللِة ، یا مفعوَل األمِر ، یا مّتسَع الرَّحمِة ، یا مسّلي األحزاِن ، یا مذھب الغموِم ، یا موزَع الشكِر ، یا م

معدَن العفِو ، یا مخّفف األثقاِل ، یا معشَب البرِّ ، یا موّطَد الجباِل ، یا مفّجَر البحاِر ، یا معذَب األنھاِر ، یا 
  متكّفًال بالرزِق ، یا منخَر العظاِم ، یا مستطیَل

  

  ٩٨الصفحة 

اآلجاِل ، یا موقَت المواقیِت ، یا مؤّسَس اُالموِر ، یا مكّمَل الدیِن ، یا موضَع كلِّ شكَوى ، یا القدرِة ، یا مؤّجل 
مظّلَل كلِّ شيٍء ، یا مفتَح األبواِب ، یا مّكارًا بالمترفیَن ، یا مخزَي الكافریَن ، یا مستدرَج العاصیَن ، یا ماقتَّ 

 ، یا مسّوَد وجوِه المجرمیَن ، یا مبّدَد شمِل الباغیَن ، یا مجتثَّ أصِل أعماِل المفسدیَن ، یا مبّیَض وجوِه المؤمنیَن
الطاغیَن ، یا متّوعدًا بعذاب الجباریَن ، یا مدحَض كلمِة الجاحدیَن ، یا مّشتَت جمِع المعاندیَن ، یا مفاجئًا بنكالِھ 

َن ، یا مفلَّ حدِّ الناكثین ، یا مكلَّ سالح الظالمیَن ، یا مرغَم ُانوِف المستكبریَن ، یا مخترمًا بسطوتِھ المتجبری
القاسطیَن ، یا معفي آثاِر المارقیَن ، یا ممّزَق ملِك المتغلبیَن ، یا مرعَب قلوِب المحاربیَن ، یا مجّنَب عقوبتھ 

 مھّیئ ُامور الطائعیَن ، یا مباعدًا بأسُھ عن التائبیَن ، یا موّطئ مسالِك المتقین ، یا منّضَر وجوِه المتھّجدین ، یا
المتوكلیَن ، یا ماَل المقّلیَن ، یا مھرَب الخائفیَن ، یا متولَي الصالحیَن ، یا منى المحّبیَن ، یا مریَح الالغبیَن ، یا 
مخرَس ألسنة المعاندیَن ، یا ملجَم الجنَّ المتمردیَن ، یا مزّوَج الحور العیِن ، یا محّقق أمِل اآلملیَن ، یا مفیَض 
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السائلیَن ، یا مدیَم نعمتھ على الشاكریًن ، یا مرّجَح میازیِن المطیعیَن ، یا مصعَد أصواِت الداعیَن ، عطیتھ عَلى 
یا معلَي دینھ عَلى كلِّ دیٍن ، یا مجیَر غصِص الملھوفیَن ، یا مزرَع قبور العالمیَن ، یا مفحَم بحجتِھ المجادلیَن ، 

لضرِّ ، یا مستَدعى لبذِل الرغاِئب ، یا منزوًال بِھ كّل حاجٍة ، یا یا مجلي عظائِم اُالمور ، یا منتجعًا لكشِف ا
ماضَي العلِم فیما خلَق ، یا ملقَي الرواِسي في األرِض ، یا مربَي نفقاِت أھِل التقوى ، یا مسّكَن العروِق الضاربة 

طغیانِھ ، یا معذرًا إلى من تماَدى في ، یا منّوم العیون الساھرة ، یا متلّقَي العصاِة بحلمِھ ، یا مملیًا لمن َلجَّ في 
غیِِّھ ، یا موصَد الناِر على أھِل معصیتھ ، یا مردفًا جندُه بمالئكتِھ ، یا مشرَي أنفِس المؤمنیَن بجنتِھ ، یا مجّلَل 

 ، یا خلقھ برداِء رحمتِھ ، یا محلَّ كنوِز أھِل الَغنى ، یا مقرَّ السموات بغیِر عمِد ، یا مزلزَل أقداِم األحزاِب
منتزَع الُملِك مّمن یشاُء ، یا مغرَق فرعوَن وجنوِدُه ، یا مجاوزًا بِبني إسرائیَل البحر ، یا ملّیَن الحدیِد لدواَد ، یا 
مكلَِّم موَسى تكلیمًا ، یا مناِدیھ من جانِب الّطور ، یا مقّیَظ الركِب لیوسَف ، یا مبّرَد ناِر الخلیِل ، یا مدّمرًا على 

   یا ُمَدمِدمًا عَلىقوِم لوٍط ،

  

  ٩٩الصفحة 

قوِم شعیٍب ، یا متّبَر الّظلمِة ، یا مسأصل الكفرِة ، یا متبَّ الفسقِة ، یا مصطلَم الفجرِة ، ویا مدّوَخ المردِة ، یا 
 موحَي إلى مبتَّ حباِل الَغشِم ، یا ُمخمَل سوِق الّظلِم ، یا مزلَف الجنِة لمن أطاعُھ ، یا مسعَِّر النار لمن ناواُه ، یا

عبدِه ما أوَحى ، یا مبعَثر القبور بقدرتِھ ، یا محّصَل ما في الصدوِر بعلمِھ ، یا مقصَر األبصاِر عن إدراكِھ ، یا 
مباینًا لخلقِھ في صفاتِھ ، یا محیَِّر القلوِب في شأنِھ ، یا مطفئ األنواِر بنورِه ، یا مستعبَد األرباب بعزتِھِ ، یا 

ِھ ، یا مالئ أركانھ بعظمتِھ ، یا مبتدئ الخلق بقدرتِھ ، یا متأّبدًا بخلودِه ، یا متقّدمًا بوعیدِه ، مستبقَي الملِك بوجھ
یا متلّطفًا في ترغیبِھ ، یا مستولیًا على سلطانِھ ، یا متمّكنًا في ملكِھ ، یا مستویًا على عرشِھ ، یا مترّدیًا بكبریائِھ 

اللِھ ، یا مشتھرًا بتجّبره ، یا مستأثرًا بغیبِھ ، یا متّمًا نورُه ، یا مدرَج ، یا متأّزرًا بعظمتِھ ، یا متسربًال بج
السعداِء في غفرانِھ ، یا ُمصِلَي األشقیاِء حرَّ نارِه ، یا مّدخَر الثواب ألولیائِھ ، یا معدَّ العقاب ألعدائِھ ، یا مَطمئَن 

 المؤمنیَن بنصرِه ، یا معرَض أھِل السقِم ألجرِه ، یا القلوب بذكرِه ، یا مطیَِّب النفوس بآالئِھ ، یا مفّرَج عن
متعّمدًا بفضلِھ ، یا متغّمدًا بعفوه ، یا متوّددًا بإحسانِھ ، یا متعّرفًا بامتنانِھ ، یا مغشیًا برحمتِھ ، یا مئویًا في ظلِھ ، 

ولیائِھ ، یا ملَبسھم ُجّنتُھ ، یا مؤتمَن أنبیائُھ یا مجیبًا بكرامتِھ ، یا مغدیًا بآالئِھ ، یا مربیًا بنعمائِھ ، یا مقرَّ عیوِن أ
وأئمتُھ على وحیِھ ومستحفّظھم شرعُھ ومستخّصھم ببرھانھ ومستخلصھم لدعوتِھ ومستصلحھم لعبادِه 

ومستخلفھم في أرضِھ ومطلعھم على سّرِه ومصطنعم لنفسِھ ومخلصھم بمشیتِھ ومرَیھم ملوكتُھ ومسترعیھُم 
  .أن تصلَي َعلى محمٍد وآلِھ وافعل بي وبجمیع المؤمنین ما أنت أھلُھ ، یا أرحم الراحمیًن. األنام ومورثھُم الكتاب

  :النون 
یا ناشُر ، یا نافُع ، یا نّفاُع ، یا نفاُح ، یا نصیُر ، یا ناصُر ، یا ناظُر ، یا نوُر ، یا ناطُق : الّلھّم إني أسألَك باسمَك 

 ناصَب الجباِل أوتادًا ، یا ناثر النجوم نثرًا ، یا ناسَف الجباِل نسفًا ، یا نقیًا ، یا نواُل ، یا ناٍه عن المعاصي ، یا
  من كلِّ جوٍر ، یا نافَخ النَّسِم في األجساِد ، یا نائَي في قربِھ ، یا نكاَل الظالمیَن ، یا نافَذ العلِم ، یا

  

  ١٠٠الصفحة 

لنصیِر ، أن تصّلَي على محمٍد وآلِھ ، وافعل بي وبجمیع المؤمنیَن نبیَل العظمِة والجالِل ، یا نعَم الموَلى ، یا نعَم ا
  .ما أنت أھلُھ ، یا أرحَم الراحمیَن

  :الواو 
یا واحُد ، یا واجُد ، یا وليُّ ، یا واِلي ، یا وفيُّ ، یا واِفي ، یا واِقي ، یا وكیُل ، یا ودوُد : الّلھمَّ إني أسألك باسمَك 
، ) ١(ا وّھاُب ، یا وارُث ، یا وتُر ، یا واسع الرحمِة ، یا واصل النعِم ، یا واضَع اآلصاِر ، یا وادُّ ، یا واھُب ، ی
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أن تصّلي على محمٍد وآلھ ، وأفعل بي . یا وثیَق العھِد ، یا وحيَّ اإلجابِة ، یا واعدًا بالجنِة ، یا واضح السبیِل
  .وبجمیِع المؤمنیَن ما أنَت اھلُھ ، یا أرحم الراحمیَن

  :اء الھ
یا ُھَو ، یا ُھو ، یا ھنيَء العطاِء ، یا ھادَي المضلیَن ، یا ھازَم األحزاِب ، یا ھاشم : الّلھمَّ إني أسألك باسمَك 

سوِق الفجرِة ، یا ھاتك جنة الظلمة ، یا ھادَم بنیاِن البدِع ، یا ھادَّ ركِن الضاللِة ، أن تصّلَي َعلى محّمٍد وآلِھ ، 
  .ؤمنیَن ما أنت أھلُھ ، یا أرحَم الراحمیَنوافعل ِبي وبجمیِع الم

  ) :ال(الالم ألف 
أن تصّلي على محمٍد وآلِھ ، وافعل بي وبجمیع المؤمنیَن ما أنت ). ٢(یا ال إلھ إّال أنت : الّلھمَّ إّني أسألَك باسمَك 
  .أھلُھ ، یا أرحم الراحمیَن

__________________  
د ثقیل علیھم ، كقتلھم أنفسھم وقرض الجلد إذا أصابتھ النجاسة ، ما عقد من عھ: ھي « ) : ر(في ھامش ) ١(

  .»؛ منھ . قالھ الھروي
ال إلھ إّال أنت نعت یوجب تفرّده تعالى باإللھیة ، ولیس باسم ، وإنما ذكرناه تبّركًا بھ « ) : ر(في ھامش ) ٢(

؛ منھ . حرف الالم ألف من ذكره تعالىوتیّمنًا ، والشتمالھ على كلمة اإلخالص وھي أفضل الكالم ، ولئّال یخلو 
«.  

  

  ١٠١الصفحة 

:الیاء   
یا یقیُن ، یا یَد الواثقیَن ، یا یقظاَن ال یسھو ، یا ینبوعًَ العظمِة والجالِل ، أن تصّليَ : الّلھمَّ إني أسألك باسمَك 

.َعلى محمٍد وآلھ ، وافعل بي وبجمیع المؤمنیَن ما أنَت أھلُھ ، یا أرحَم الراحمیَن  

 ١٠٢الصفحة 

  

  ١٠٣الصفحة 

   
  الفهارس الفنية

 .فهرس اآليات القرانية الواردة في المتن) ١(  

 .فهرس اآليات القرانية الواردة في الهامش) ٢(  

 .فهرس األعالم) ٣(  

 .فهرس األعالم المترجمين) ٤(  

 .فهرس الكتب الواردة في المتن) ٥(  

 .دة في المتنفهرس األبيات الشعرية الوار) ٦(  
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 .فهرس األبيات الشعرية الواردة في الهامش) ٧(  

 .فهرس مصادر التحقيق) ٨(  

فهرس ما جاء فـي الهـامش مـن تعليقـات           ) ٩(  
 .للمصنّف

 .فهرس العام) ١٠(  
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  ١٠٤الصفحة 

   

)١(  
  فهرس اآليات القرآنية 
 الواردة في المتن

 الصفحة    رقمها   اآلية

  ـ البقرة٢

وكنتم أمواتاً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحيـيكم ثـم          
 إليه ترجعون

  ٥١   ٢٨ 

 ٣١   ٣٠   ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

 ٧٥   ٣٢   سبحانك

 ٧١   ١٢٣ ، ٨٦ ، ٤٨   وال هم ينصرون

 ٧٥   ١٢٨   وأرنا مناسكنا

 ٤٦   ١٨٦   اُجيب دعوة الداع

 ٣٨   ٢٤٥   واهللا يقبض ويبسط

 ٤٧   ٢٦٩   من يشاءيؤتي الحكمة 

 ٥٩   ٢٨٢   ذلكم أقسط

  ـ آل عمران٣

 ٥٥ ، ٤٩   ١٨   شهد اهللا أنّه ال إله اال هو

 ٥٩   ١٨   قائما بالقسط

 ٣٥   ٤٩   إنّي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

   

  

  ١٠٥الصفحة 

   

 الصفحة   رقمها   اآلية

 ٥٩   ٩٢   لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 

 ٧٣   ١٣٩   وأنتم األعلون

 ٤٩   ١٧٣   حسبنا اهللا ونعم الوكيل

 ٧٥   ١٩١   سبحانك

  ـ النساء٤

 ٦٦   ٢٣   وربائبكم

  ـ المائدة٥

 ٦٥   ٤٤   والربانيون

 ٣٢   ٤٨   ومهيمناً عليه

 ٧٥   ١١٦   سبحانك

  ـ األنعام٦

 ٧٢   ١٤   فاطر السموات واألرض

 ٣١   ١٢٧   ملهم دار السال

 ٨١   ١٥٢   وأوفوا الكيل

  ـ األعراف٧

 ٧٦   ٨٢   إنّهم اُناس يتطهرون 

 ٣٧   ٨٩   ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ

 ٧٥   ١٤٣   سبحانك

 ٧٤   ١٧٩   ولقد ذرأنا لجهنّم كثيراً

 ٧٣   ١٨٧   يسألونك كأنّك حفي عنها
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  ١٠٦الصفحة 

   

 الصفحة   رقمها   اآلية

  ـ األنفال٨

 ٤٤   ٦٤   حسبك اهللا ومن اتّبعك

  ـ يونس١٠

 ٧٥   ١   سبحانك 

 ٧٦   ٩٣   مبوأ صدق

  ـ يوسف١٢

 ٦٥   ٤١   أما أحدكما فيسقي ربه خمراً

 ٦٥   ٥٠   ارجع إلى ربك 

 ٣٤   ٨٨ ، ٧٨   يا أيها العزيز

 ٧٢   ١٠١   فاطر السموات واألرض

   ـ الرعد١٣

 ٦١   ١١   وما لهم من دونه من وال

 ٥٢   ٣٣   أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

  ـ إبراهيم١٤

 ٧٢   ١٠   فاطر السموات واألرض

  ـ اإلسراء ١٧

 ٤٤   ١٤   كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 

 ٧٩   ٢٣   وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه

 ٨١   ٣٥   وأوفوا الكيل

 ٣٠   ١١٠   اهللا او ادعوا الرحمنقل ادعوا 
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  ١٠٧الصفحة 

   

 الصفحة   رقمها   اآلية

  ـ الكهف١٨

 ٦١   ٤٤   هنالك الوالية هللا الحق

  ـ مريم١٩

 ٧٤   ٤٧   إنّه كان بي حفيا

 ٢٦   ٦٥   هل تعلم له سميا

 ٤٧   ٩٦   سيجعل لهم الرحمن وداً

  ـ طه٢٠

 ٦٣   ٥٠    هدىالذي أعطى كل شيء خلقه ثم

 ٧٣   ٦٨   ال تخف إنّك أنت األعلى

 ٣٦   ٨٢   وإنّي لغفّار لمن تاب

 ٤٦   ٩٨   وسع كل شيء علماً 

  ـ األنبياء٢١

 ٧١   ٣٩   وال هم ينصرون

 ٧٥   ٨٧   سبحانك

 ٢٩   ١٠٧   وما أرسلنا إال رحمة للعالمين

  ـ النور٢٤

 ٧٥   ١٦   سبحانك

 ٦٣   ٣٥    واألرضاهللا نور السموات

  ـ الفرقان٢٥

 ٧٥   ١٨   سبحانك
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  ١٠٨الصفحة 

   

 الصفحة   رقمها   اآلية

  ـ الشعراء٢٦

 ٨٢   ٨٠   وإذا مرضت فهو يشفين

 ٥٢   ٨٨   يوم ال ينفع مال وال بنون 

  ـ النمل٢٧

 ٧٦   ٥٦   إنّهم اُناس يتطهرون

 ٨١   ٦٢   يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء

 ٦١   ٦٣   تعالى اهللا 

  ـ القصص٢٨

 ٧٣   ٤   إن فرعون عال في األرض

  ـ الروم٣٠

 ٧٣   ٢٧   وهو أهون عليه

  ـ األحزاب٣٣

 ٥٣   ٣٢   لستن كأحد من النساء

 ٢٩   ٤٣   وكان بالمؤمنين رحيماً

  ـ سبأ٣٤

 ٧٥   ٣٤   سبحانك

  ـ فاطر ٣٥

 ٧٢   ١   فاطر السموات واألرض

 ٤٢   ٣٤   إن ربنا لغور شكور

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

   

  

  ١٠٩الصفحة 

   

 الصفحة   رقمها   اآلية

  ـ يس٣٦

 ٥٥   ٨٢   إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 

  ـ الصافّات ٣٧

 ٧٥   ١٤٣   فلوال أنّه كان من المسبحين

  ـ ص٣٨

 ٧١   ٢٠   وشددنا ملكه 

 ٨٠   ٣٩   فامنن أو أمسك بغير حساب

  ـ الزمر٣٩

 ٧٢   ٣٦   فاطر السموات واألرض

  ـ غافر ٤٠

 ٧٩   ٢٠   واهللا يقضي بالحقّ

 ٧٥   ٥٥   وسبح بحمد ربك بالعشي واإلبكار

 ٣٥   ٦٤   وصوركم فأحسن صوركم

  ـ الشورى ٤٢

 ٧٢   ١١   فاطر السموات واألرض

  ـ الزخرف٤٣

 ٧٢   ٢٧   إال الذي فطرني

 ٦٣   ٣٣    يظهرونومعارج عليها
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  ١١٠الصفحة 

   

 الصفحة   رقمها   اآلية

  ـ الدخان ٤٤

 ٧١   ٤١   وال هم ينصرون

  ـ األحقاف ٤٦

 ٦٤   ٩   ما كنت بدعاً من الرسل

 ٦ ـ محمد ٤٧

 ٥٠   ١١   اهللا مولى الذين آمنوا وأن الكافرين ال مولى لهم

 ٧٥ ٣٠   ولو نشاء ألريناكهم

 ٧٣   ٣٥   علونوأنتم األ

  ـ ق ٥٠

 ٤٨   ١   ق والقرآن المجيد

 ٤٦   ١٦   ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

 ٤٥   ١٨   ما يلفظ من قول إال لديه رقيب

  ـ الطور٥٢

 ٧١   ٤٦   وال هم ينصرون

  ـ النجم٥٣

 ٧٥   ٣٥   أعنده علم الغيب فهو يرى

 ٨١   ٣٧   وإبراهيم الذي وفّي

 قعة  ـ الوا٥٦

 ٣٨   ٣   خافضة رافعة
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  ١١١الصفحة 

   

 الصفحة   رقمها   اآلية

 ٤٥   ٧٧   إنّه لقرآن كريم 

  ـ الحديد٥٧

 ٥٠   ١٥   مأواكم النار هي موالكم

  ـ الصف٦١ّ

 ٥٨   ١٤   فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين

  ـ التغابن٦٤

 ٣٥   ٣   وصوركم فأحسن صوركم

  ـ الطالق٦٥

 ٥٢   ٦   أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

 ٤٦   ٧   لينفق ذو سعة من سعته

  ـ الحاقّة٦٩

 ٤٩   ٢ ، ١   الحاقّة ما الحاقّة

٧٢ـ الجن  

 ٥٩   ١٥   وأما القاسطون فكانوا لجهنّم حطباً

  ـ النبأ٧٨

 ٧٨   ٨   وخلقناكم أزواجا

  ـ االنفطار٨٢

 ٧٢   ١   نفطرتإذا السماء ا
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  ١١٢الصفحة 

   

 الصفحة   رقمها   اآلية

  ـ المطفّفين٨٣

 ٨١   ٢   الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون

  ـ البروج٨٥

 ٥١   ١٢   هو يبدئ ويعيد

 ٤٨   ٢١   بل هو قرآن مجيد

  ـ الطارق٨٦

 ٧٩   ١٢   واألرض ذات الصدع

  ـ الفجر٨٩

 ٧٧   ٣   والشفع والوتر 

 ٧٤   ٦   ألم تركيف فعل ربك 

  ـ الليل ٩٢

 ٧٣   ١٥   ال يصالها إال األشقى

 ٧٣   ١٧   وسيجنبها االتقى

  ـ الفيل ١٠٥

 ٧٤   ١   ألم تركيف فعل ربك 

  ـ اإلخالص ١١٢

 ٥٤   ٤ ، ٣   لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد
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  ١١٣الصفحة 

   

)٢(  
  قرآنيةفهرس اآليات ال

 الواردة في الهامش
 الهامش   الصفحة   رقمها    اآلية

  ـ البقرة٢

 ١٣٠   ٥٦   ٢٠   إن اهللا على كل شيء قدير

 ٧٤   ٦٩   ١٥٨   فإن اهللا شاكر عليم 

 ٢٢٠   ٧٩   ٢٠٠   فإذا قضيتم مناسككم

فمن تعجل في يومين فال إثم عليه ومن تأخّر فال إثم           
 عليه

  ٢١٣   ٧٧   ٢٠٣ 

 ١٧٤   ٦٩   ٢٤٥   من ذى الذي يقرض اهللا قرضاُ حسناً

  ـ آل عمران٣

 ١٠١   ٥٠   ٦٨   واهللا ولي المؤمنين

  ـ النساء ٤

 ١٠١   ٥٠   ٧٦   أولياء الشيطان

 ٢٢٠   ٧٩   ١٠٣   فإذا قضيتم الصالة

  ـ المائدة ٥

 ١٠١   ٥٠   ٥١   ومن يتولهم منكم
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  ١١٤الصفحة 

   

 الهامش   الصفحة   رقمها    يةاآل

  ـ التوبة ٩

 ١٠١   ٥٠   ٢٣   ومن يتولهم منكم

  ـ يوسف ١٢

 ٢٢٠   ٧٩   ٤١   قضى األمر الذي فيه تستفتيان

 ٢٢٠   ٨٠   ٦٨   إال حاجةّ في نفس يعقوب قضاها

 ١٠١   ٥٠   ١٠١   أنت وليي في الدنيا واآلخرة

  ـ اإلسراء١٧

 ٢٢٠   ٧٩   ٤   سرئيلوقضينا إلى بني إ

 ٢٢٠   ٧٩   ٢٣   وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه

  ـ مريم ١٩

 ٧٠   ٤٠   ١٢   وآتيناه الحكم صبياً

 ١٧٤   ٦٨   ١٣   وحناناً من لدنّا

 ٢٢٠   ٨٠   ٢١   وكان أمراً مقضياً

 ٢٢٠   ٧٩   ٣٩   وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي األمر

  ـ طه ٢٠

 ٢٢٠   ٧٩   ٧٢   أنت قاضفاقض ما 

  ـ الشعراء ٢٦

 ٧٠   ٤٠   ٢١   فوهب لي ربي حكماً

  ـ القصص ٢٨

 ٢٢٠   ٨٠   ٢٨   أيما األجلين قضيت
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  ١١٥الصفحة 

   

 الهامش   الصفحة   رقمها    اآلية

 ٢٢٠   ٨٠   ٢٩   فلما قضى موسى األجل

 ٢٢٠   ٧٩   ٤٤   قضينا إلى موسى األمر

 سبأ  ـ ٣٤

 ٢٢٠   ٨٠   ١٤   فلما قضينا عليه الموت

  ـ فاطر ٣٥

 ٢٢٠   ٧٩   ٣٦   ال يقضى عليهم فيموتوا

  ـ ص٣٨

 ٧٠   ٤٠   ٢٠   وآتيناه الحكمة

  ـ الزمر ٣٩

 ٢٢٠   ٨٠   ٧٥   وقضي بينهم بالحقّ

  ـ غافر ٤٠

 ٢٢٠   ٨٠   ٢٠   واهللا يقضي بالحقّ

  ـ فصلت ٤١

 ٢٢٠   ٨٠   ١٢   سمواتفقضاهن سبع 

  ـ الشورى ٤٢

ولوال كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقـضي          
 بينهم

  ٢٢٠   ٨٠   ١٤ 
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  ١١٦الصفحة 

   

 الهامش   الصفحة   رقمها    اآلية

  ـ الزخرف ٤٣

 ٢٢٠   ٧٩   ٧٧   ليقض علينا ربك 

  ـ األحقاف٤٦

 ١٣٠   ٥٦   ٢٥   تدمر كّل شيء بأمر ربها

 ٢٢٠   ٧٩   ٢٩   فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي

  ـ المجادلة ٥٨

ما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال خمسة إال           
 هو سادسهم

  ٢١٣   ٧٨   ٧ 

  ـ النبأ ٧٨

 ٢١٣   ٧٧   ٨   وخلقناكم أزواجاً

  ـ الفجر ٨٩

 ٢١٣   ٧٧   ٢   وليال عشر
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  ١١٧الصفحة 

   

)٣(  
 س األعالمفهر

 الصفحة   االسم

 )آ ( 

 ٦٦   ٧آدم 

 )أ ( 

 ٨١   ٧إبراهيم 

 ٣٣   أبو السرائر الغنوي

 ٤٨ ، ٢٦ ، ٢١   أحمد بن فهد الحلّي

 ٧٥ ، ٥٩ ، ٤٨ ، ٣٣   إسماعيل بن حماد الجوهري

 )ج ( 

 ٨٤ ، ٥٥ ، ٤٠ ، ٣٢ ، ٢٩   ٨جعفر بن محمد الصادق 

 )ح ( 

 ٥٤   ٨الحسين بن علي 

 )ر ( 

 ٢٧   رجب بن محمد البرسي
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  ١١٨الصفحة 

   

 الصفحة   االسم

  )ز ( 

 ٥٥   ٨زيد بن علي 

 )س ( 

 ٧٨   سعد بن مالك الخدري

 )ع ( 

 ٦٦   عائشة بنت أبي بكر

 ٧٢   عبداهللا بن العباس

 ٦٦ ، ٢١   ٨علي بن أبي طالب 

 ٥٥   ٨علي بن الحسين زين العابدين 

 ٣٠   السيد المرتضى = حسين علي بن ال

 ٢١   ٨علي بن موسى الرضا 

 ٦٧   علي بن موسى بن طاووس

 ٧٠ ، ٣٣   علي بن يوسف بن عبدالجليل

 ٥٢   عمر بن الخطّاب

 )ف ( 

  ٥٣ ، ٣٠   الفضل بن الحسن الطبرسي

 )ق ( 

 ٦١ ، ٥٩ ، ٤٨ ، ٤١   القاسم بن سالم الهروي

 ٥٩   القاسم بن علي الحريري

 )م ( 

 ٥٣   محمد بن أحمد األزهري
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  ١١٩الصفحة 

   

 الصفحة   االسم

 ٢٣   محمد بن إسحاق 

  ٧٨ ، ٧٠ ، ٦٦   ٦محمد رسول اهللا 

 ٢٧   محمد بن طلحة بن محمد

 ٣٢   محمد بن عزيز السجستاني

 ٥٥   ابن الحنفية = محمد بن علي بن أبي طالب 

 ٥٥   ٨محمد بن علي الباقر 

 ،  ٥١ ،   ٤٢ ،   ٣٧ ،   ٣٦ ،   ٣٤ ،   ٣٢ ،   ٣٠ ،   ٢٣   د بن محاسن البادرائيمحم
٦٤ ، ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١  

  ٣٥ ، ٢٤   محمد بن محمد الغزالي

 ٦٩   نصيرالدين الطوسي= محمد بن محمد 

 ،  ٣٧ ،   ٣٦ ،   ٣٥ ،   ٣٤ ،   ٣٣ ،   ٣١ ،   ٢٤ ،   ٢٢   الشهيد األول= محمد بن مكي العاملي 
٥٨ ،   ٥٧ ،   ٥٣  ، ٤٨ ،   ٤٥ ،   ٤٢ ،   ٤٠ ،   ٣٩  ، 
٨٣ ، ٧٠ ، ٦٩ ، ٦٦ ، ٦٤ ، ٦٣ ، ٦٢ 

 ٢٩   أبو عبيدة البصري= معمربن المثنى 

 ٦٩   ٨موسى بن جعفر الكاظم 

 ٧٩   ٧موسى بن عمران 

 )ن ( 

 ٧٥   ناصر بن أبي المكارم المطرزي

  ( ه( 

 ٨٥   هشام بن الحكم

 )و ( 

 ٥٤   وهب بن وهب القرشي
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  ١٢٠الصفحة 

   

)٤(  
 فهرس األعالم المترجمين

 الصفحة   االسم

 )أ ( 

 ٢١   أحمد بن فهد الحلي

 ٣٢   إسماعيل بن حماد الجوهري

 )ر ( 

 ٢٧   رجب بن محمد البرسي

 )ز ( 

 ٥٥   :زيد بن علي بن الحسين 

 )س ( 

 ٧٨   سعد بن مالك الخدري

 )ع ( 

 ٦٦   عائشة بنت أبي بكر

 ٧٢   عبداهللا بن العباس

 ٣٠   السيد المرتضى= علي بن الحسين 

 ٦٧   علي بن موسى بن طاووس
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  ١٢١الصفحة 

   

 الصفحة   االسم

 ٣٣   علي بن يوسف النيلي

 ٥٢   عمر بن الخطّاب

 )ف ( 

 ٣٠   الفضل بن الحسن الطبرسي

 )ق ( 

 ٤١   القاسم بن سالم الهروي

 ٥٩   القاسم بن علي الحريري

 )م ( 

 ٥٣   حمد بن أحمد الهرويم

 ٢٣   محمد بن اسحاق

 ٦٨   محمد بن الحسن الطوسي

 ٢٧   محمد بن طلحة القرشي

 ٣٢   محمد بن عزيز السجستاني

 ٥٥   ابن الحنفية= محمد بن علي بن أبي طالب 

 ٤٠   محمد بن علي بن بابويه

الخواجـة  = محمد بن محمـد بـن الحـسن         
 الطوسي

  ٧٠ 

 ٢٤    الغزاليمحمد بن محمد

 ٢٢   الشهيد األول= محمد بن مكّي العاملي 

 ٢٩   محمد بن المثنّى البصري

 )ن ( 

 ٥٥   ناصر بن أبي المكارم المطرزي
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  ( ه( 

 ٨٥   هشام بن الحكم الكندي
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  ١٢٢الصفحة 

   

 الصفحة   االسم

 )و ( 

 ٥٤   وهب بن وهب القرشي

   
  

  ١٢٣الصفحة 

  

  ١٢٤الصفحة 

   

   

)٥(  
 فهرس الكتب الواردة في المتن

 الصفحة   المؤلف   اسم الكتاب

 )ت ( 

 ٣٥   الغزالي    تفسير أسماء اهللا الحسنى

 ٤٠   الصدوق   التوحيد

 )ج ( 

 ٣٤ ، ٣٠ ، ٢٣   البادرائي    الجواهر

 )ح ( 

 ٧٩ ، ٧٨ ، ٢٥   الكفعمي   حاشية الصحيفة السجادية

 )د ( 

 ٢٧   محمد بن طلحة    تظم في السر االعظمالدر المن
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ة الغواص في أوهام الخواص٥٩   الحريري   در 

 )ر ( 

الرسالة الواضـحة فـي تفـسير       
 سورة الفاتحة

 ٢٩   الكفعمي  
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  ١٢٥الصفحة 

   

 الصفحة   المؤلف   اسم الكتاب

 ) ص ( 

 ٥٢ ، ٣٢   الجوهري    الصحاح

   

 )ع ( 

 ٣٣ ، ٣٢ ، ٢٨ ، ٢٦ ، ٢١   ابن فهد الحلّي   عدة الداعي
،٦٤ ، ٥٤ ، ٤٨ ، ٣٧ ، ٣٤ ، 

٦٨ ، ٦٧ ، ٦٦ 

 )غ ( 

 ٣٢   العزيزي   غريب القرآن ـ نزهة القلوب ـ

الغريبين ، غريب القرآن وغريـب   
 الحديث

 ٤١   الهروي  

 )ف ( 

 ٧١ ، ٧٠   الخواجة نصير الدين الطوسي   فصول العقائد

 ) ق ( 

 ، ٤٠ ، ٣٣ ، ٣٢ ، ٢٤ ، ٢٢   الشهيد األول     والفوائدالقواعد
٨٣ ، ٦٦ 

 )م ( 

  ٢٧   البرسي   مشارق األنوار

 ٦٩ ، ٦٨   الطوسي   مصباح المتجهد

علي بن يوسف بن عبد    منتهى السؤول
 الجليل 

  ٧٠ ، ٥٧ ، ٥١ ، ٣٦ ، ٣٣ ، 
٨٣ 

 ٦٧   ابن طاووس   مهج الدعوات
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  ١٢٦صفحة ال

   

)٦(  
  فهرس األبيات الشعرية 

 الواردة في المتن
 الصفحة    عجز البيت

 )ت ( 

 ٤٤   وكنت على مساءته مقيتا

 )د ( 

 ٥٨   تدل على أنّه واحد

 ٣٣   مواردة ضاقت عليك مصادره

 ٥٤   هللا في أكناف مكّة يصمد

 )ل ( 

 ٣٦   ذهابه بعقول القوم والمال

٧٣    وأطولبيتاً دعائمه أعز 

 )ن ( 

 ٨٢   من يزرع الثوم ال يقلعه ريحانا
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  ١٢٧الصفحة 

   

)٧(  
  فهرس األبيات الشعرية 
 الواردة في الهامش

 الهامش   الصفحة    عجز البيت

 )د ( 

 ١٥   ٢٥   كان بقاها وشام على اليد

 )ر ( 

 ٤٨   ٣٣   مواردة ضاقت عليك مصادره

 )ع ( 

 ٢٢٠   ٨٠   بغ تبعداود أوصنع السوا

 )ق ( 

 ١٥   ٢٥   مخفقة باآلل جرد وأملق

 )ن ( 

 ١٥   ٢٥   خالق الخلق ال يرى ويرانا
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  ١٢٨الصفحة 

   

 الهامش   الصفحة   عجز البيت 

  ( ه( 

 ١٥   ٢٥   آلهن واسترجعن من تألهي

 ١٥   ٢٥   يا ليتها خرجت حتى عرفناها
            

* * *  

  

  ١٢٩الصفحة 

   

)٨(  
  فهرس مصادر التحقيق

 منشورات مكتبة آية اهللا مرعشي العامة/ قم    إحقاق الحق ، للقاضي التستري

 المكتبة اإلسالمية/ طهران    اُسد الغابة ، البن األثير

 دار صادر/ بيروت    اإلصابة ، البن حجر العسقالني

  العلم للمالييندار/ بيروت    األعالم ، للزركلي

 دار التعارف/ بيروت    أعيان الشيعة ، للسيد األمين

 مؤسسة شعبان/ بيروت    أنوار التنزيل ، للبيضاوي

 دار الكتب اإلسالمية/ طهران    البحار ، للشيخ المجلسي

 دار الكتاب العلمية/ بيروت    تاريخ بغداد ، للخلطيب البغدادي

 دارالتعارف/ ت بيرو   ٧ترجمة اإلمام علي 

     البن عساكر

 مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية/ حيدر آباد    التوحيد ، للشيخ الصدوق

 منشورات جماعة المدرسين/ قم    تهذيب التهذيب ، البن حجر العسقالني
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 مطبعة الجوائب/ قسطنطنية    درة الغواص في أوهام الخواص ، للحريري

 داراألضواء/ بيروت    لطهرانيالذريعة ، للعالمة ا

 منشورات الرضي/ قم    رجال الشيخ الطوسي

 منشورات الرضي/ قم    رجال العالمة الحلّي

  إلحياء التراث:مؤسسة آل البيت / قم    رجال الكشّي
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  ١٣٠الصفحة 

   

 منشورات جماعة المدرسين/ قم    رجال النجاشي

 اهللا المرعشي العامة ورات مكتبة آيةمنش/قم   رياض العلماء ، لألفندي

 دار التعارف/ بيروت    سفينة البحار ، للقمي

 دار اإلحياء التراث العربي/ بيروت    سنن الترمذي

 دار اآلفاق الجديدة/ بيروت    شذرات الذهب ، البن عماد الحنبلي

 دار العلم للماليين/ بيروت    الصحاح ، للجوهري

 دار اإلحياء التراث العربي/ وت بير   صحيح البخاري

 دار القلم/ بيروت    طبقات الفقهاء ، ألبي إسحاق الشيرازي

 دار صادر/ بيروت    الطبقات الكبرى ، البن سعد

 مكتبة الوجداني/ قم    عدة الداعي ، البن فهد الحلّي

 مطبعة سيد الشهداء/ قم    عوالي الآللي ، البن أبي جمهور

 دار الكتاب العربي/ بيروت    المة األمينالغدير ، للع

 مطبعة المعارف/ بغداد    فصول العقائد ، للخواجة الطوسي

 منشورات الرضي/ قم    الفهرست ، للشيخ الطوسي

 مكتبة المفيد/ قم    القواعد والفوائد ، للشهيد األول
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 دار المعرفة/ بيروت    الكشّاف ، للزمخشري

 دار الفكر/ بيروت    ليفةكشف الظنون ، للحاج خ

 انتشارات بيدار/ قم    الكنى واأللقاب ، للقمي

 منشورات مكتبة آية اهللا المرعشي العامة/ قم    مجمع البيان ، للطبرسي

 مؤسسة األعلمي/ بيروت    مرآة الجنان ، لليافعي

 دار الفكر/ بيروت    مسند أحمد

 الحسنيمطبعة / بمبي    مشارق األنوار ، للبرسي

 مكتبة إسماعيليان/ قم    المصباح ، للكفعمي

مخطوطة مكتبة آية اهللا المرعشي العامـة ،        / قم     المقصد األسنى ، للغزالي
 )١٧٦٠٦(تحت رقم 

 دار الفكر/ بيروت    معجم االُدباء ، لياقوت الحموي
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  ١٣١الصفحة 

   

 دار صادر/ بيروت    معجم البلدان ، لياقوت الحموي

 منشورات مدينة العلم/ قم    معجم رجال الحديث ، للسيد الخوئي

 مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية/ حيدرآباد    المغرب ، للمطرزي

 مطبعة دائرة المعارف العثمانية/ حيدر آباد    المنتظم ، البن الجوزي

 وزارة الثقافة واإلرشاد القومي/ مصر    النجوم الزاهرة ، لألتابكي

 مطبعة حجازي/ مصر    نزهة القلوب ـ غريب القرآن ـ ، للسجستاني

 ٦إنتشارات الرسول المصطفى / قم    نقد الرجال ، للتفرشي

 دار صادر/ بيروت    وفيات األعيان ، البن خلّكان

 دار الكتب العلمية/ بيروت    يتيمة الدهر ، للثعالبي

* * *  

  

  ١٣٢الصفحة 

   

)٩(  
  في الهامش فهرس ما جاء 

  ١من تعليقات للمصنّف 
 الهامش   الصفحة   التعليقة

 ٣   ٢١   في معنى إحصاء األسماء الحسنى

 ١٥   ٢٥   جّل جالله) اهللا ( في ذكر وجوه عشر الشتقاق اسم 

 ٢٠   ٢٧   على األسماء الحسنى كلّها) اهللا ( في بيان كيفية داللة اسم 

 ٢٤   ٢٨   ة القلبفي بيان أن الرحمة ليست هي رقّ

 ٦٥   ٣٧   في بيان أن العليم مبالغة في العالم
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 ٦٨   ٣٩   في بيان وجه آخر لمعنى المعز والمذّل

         في بيان عدة أمثلة تدّل على أن الحاكم إنّما

 ٧٠   ٣٩   سمي حاكما لمنعه الناس من التظالم

 ٧٨   ٤٣   في بيان الفرق بين العلي والرفيع

 ٧٩   ٤٣   في معنى الكبرياء

 ٨٩   ٤٧   في معنى الحكيم وأنّه يحتمل أمرين

 ١٣٠   ٥٩   في بيان معنى القدرة مشتقاتها

 ١٣١   ٥٧   في بيان أن القدرة ليست مشروطة بالمشيئة

         فتح» بر والدك « : في بيان أن الصحيح في 

 ١٤٥   ٦٠   الباء النفتاحها في يبر ، وتفصيل ذلك
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  ١٣٣الصفحة 

   

 الهامش   الصفحة   التعليقة 

 ١٧٠   ٦٧   في ذكر أن السخاء مرادف للجود في كثير من األدعية 

         في بيان معنى السخاء ورد من ذهب إلى صحة

 ١٧٤   ٦٨   االشقاق في األسماء الحسنى

 ١٩٦   ٧٤   في بيان الفرق بين الخالق والصانع والبارئ

 ٢١٣   ٧٧   قوالً في معنى الشفع والتوتر) ٢٣(في ذكر 

 ٢٢٠   ٧٩   وجهاً في معنى القضاء) ١٤(في ذكر 

 ٢٣٨   ١٠٠   في بيان معنى واضح اآلصار
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