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 األمساء احلسنى ومفهوم العبادة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 هل جيوُز للـُمؤمِن أن تكوَن عباَدُتُه لألمساِء احلسنى كالرَّمحِن والرَّحيِم والعليِم والقديِر و.....؟

 

لتَّجريِد ُل يف توحيِدنا إىل مرحلِة اصريريريرِيَن -ُنصريريريييِّني  كعلويِّنَي -بالتأكيِد هذا ال جيوُز، فنحُن

 -ُمقصَِّرة اْلوحلشريريويَّة  افقُد قُِّق ميزاَن التَّوحيِد يف اإلثباِت واإلفراِد، والذي َيَحُناخلالِص بعَد اإلثباِت، َف

 يِه.فََّتأحَد َك -اءَوعلى َحدٍّ َس

ذاَتُه وأنَّ  ،اهلِل اُتَفوصريرِي أئاُءى على أنَّها َنسريرْيتعاىل، وأشريرياَر ألئاِهِه احل  األَحَد َدَبَعَمن  إنَّ

 حًِّدا.َوكاَن ُم ،هافوَق َتعاىل

 أرر  األئاَء احلسنى آهلًة جعَلبني اهلِل وأئاِهِه احلسنى، و لًةفاَص َد أنَّ هناَكَقَتاْع أمَّا َمِن

 .الُلالضَّالشِّرك  ووهذا هو  ىَنْساهلِل وأئاِهِه احل بني  َقرََّفقد كون َيَفعزَّ وجلَّ،  األَحِدغَي 

 احلسنى ئاَءاألو األَحَد َدَبن َعوَم ،فقد كفَر األَحِد دوَنئاَء احلسنى األ َدَبن َعَم ولكن نقوُل:

 .َدحَّفقد َوئاِء احلسنى األ اإلفراِد عن حبقيقِة األَحَد َدَبومن َع ،َكفقد أشَر

ئاُء هو األ َحَداأل) من أنَّاخَلَونة   َنورتدُّاْلُموُمقصريريَِّرة  اْلواحلشريريويَّة  تَّبَع ما َزَعَمُه فال جيوُز أن َن

 الّلَه وْااْدُع اطِئ لقوله تعاىل: )ق ِلنَي من فهِمهم اخَلِقِلنَطُم، !!(احلسنى هي األَحُد ئاَءاألاحلسرينى و 

ق ِل اعبُدوا، وأيًّا ما ْل: )ق فاهلل  تعاىل مل َي اْلُحْسَنى(، َماءريريريريرياأَلْس َفَلُه َتْدُعوْا مَّا َأيًّا الرَّْحَمريريريريريَن اْدُعوْا َأِو

ُدوا صريرُيواْق ى،َنسريرْيوجَّهوا بالدُّعاِء باسريريتعماِل األئاِء احل َتاِطُبوا َووا(، أي: َرُعُدوا(، بل قال: )اْدُبْعَت

 لقوله تعاىل: ِهوالك ْن ى، وليست هَي هو يف احلقيقِةَنْساحل  األئاِءعن قِّ الريريريريريُمَنزَِّ  احَل لألَحِد بالعَبادِة

 اْلُحْسَنى(. اأَلْسَماء َلُه ُهَو ِإالَّ ِإَلَه ال )اللَُّه

بها،  جََّه إليِهَوَتَيًقا بالعبِد الطَّاهِع ِلْفِراهلل  تعرياىل عرََّفنريا األئاَء احلسريريريرينى إلثباِت الوجوِد، وَ  

لي زين قول اإلمام ع بدليِل، وِق الضريريَّعيِ ل ْخَمريريريريريَقْدُر ال َوذا ُهَهوِنها، َفن ُدالدُّعاِء ِمِزِ  عن ْجَعوذلَك ِل

ي ِرْكِذ أنَّ ، علىاَكعن ذكري إيَّ َكُتزَّْهَنَل َكأمِر من قبوِل وال الواجُبي َلِه: )إَلعلينا سريريالُمُهالعابدين 
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علينا  ِمَعالنِّ ن أعظِمِمَو ،َكقديِسَتِل الًَّحَعَل َمى أ ْجاري حتََّدْقِم َغل ْبى أن َيَس، وما َعَكِرْدي ال بَقِرْدبَق لَك

 نا(.ِتَنَك على ألِسِرْكِذ ياُنَرَج

َنُع من اخلشريريِب كرسريرييًّا، فالكرسريرييُّ من صريرْيوكمثاٍل توضريرييحيٍّ على هذا نقول: إنَّ النَّجاَر قد َي

يًّا، بل ِسْرِب ك َشقيقة  اخَلَح ْتوليَساخلشريِب صرُيِنَعْت وإليِه ترجُع، أي أنَّ حقيقَة الكرسرييِّ رشب ،    

الكرسيَّ  ٌة. وهكذا ميكُن القول: )إنَّوَفعُرٌة َمَفض  وِصْرول  وَعِب بعَد الصُّنِع، له ط َشاِت اخَليَئمن َه َوُه

 يٌّ(. فاخلشُب للتَّحقيِق والكرسيُّ لالستعماِل.ِسْرَب ك َشب (، وال ميكُن القول: )إنَّ اخَلَشَر

انِع ُل يف اإلجياِد والصُّنِع، فاالستدالُل على وجوِد الصَّْضالَف ُهالصَّانُع فهو النَّجَّاُر، الذي َلأمَّا 

ِل ْععن ِف ُع ُيدعى باسِم الصَّانِع بعَد الصُّنِع، ولكنَّه ُمنزَّ  وِع، والصَّاِنُنْصَمريريريريرييكوُن بآثاِر الصَّنعِة على ال

عِل عن ِفذاَتُه  ُ ِة وُيَنزِّى باسريريريِم الرَّمحِن الرحيِم بعَد َوْهِب الرَّمحَ َعالصريريريَّنعِةه وهكذا ف نَّ اهلَل تعاىل ُيْد

بعَد  ديِرسريريِم الَقِم، وُيدعى باْلعن فعِل الِعذاَتُه ُ  وُيَنزِّيِم بعَد إفاضريريِة العلِم ِلى باسريريم الَعالرَّمَحِة، وُيدَع

أنَُّه ع( )ِة، حيث ورَد عن سريريرييِّدنا  مد بن سريريرينان الزَّاهري  َرْدِل الق ْععن ِفذاَتُه ُ  وُيَنزِِّة َرْدإظهاِر الق 

 .َو: ألنَّ القدرَة ُهْلق رٍة َفِمَن القادِر ألنَّ القدرَة َلُه(، ومل َيْدن ق لُّ ما رأيَت ِمقال: )ك 

، وُمظِهَر ِهسريرِيْفن العلِم َنلُّ ِمَجن الرَّمحِة نفسريرِيها، وُمفيَ  العلِم َأكما أنَّ واهَب الرَّمحِة َأَجلُّ ِم

 َمن كاَن : )فال ُيوَصُ  بقدرٍة إالَّعلينا سريالُمهُ سرِيها، بدليِل قوِل اإلماِم الباقر  ْفلُّ من القدرِة َنَجالقدرِة َأ

لينا علإلماِم الرِّضريريريا  ه قيَلسريريريوِل )أ( أنَّأعظَم من ذلَك(، كما ورَد يف كتاب حتِ  العقوِل عن آِل الرَّ

ًيا صريرِيٍع وَبْمًعا بسريرَييِمٍم وسريرَيَدمًيا بِقِدرٍة وَقْدًرا بق اِدٍم وَقْلًما بِعاِله عزَّ وجلَّ َع: إنَّ قوًما يقولون: إنَّسريريالُمُه

ٍء، َتَعاىل اهلل  عمَّا ينا على َشِتاليَِِِمن ِو ْمًها آرَر وليَس ُه: )اتََّخُذوا مع اهلِل إَلعلينا سالُمُهٍر؟ فقال صريَ بَب

 وًّا كبيًّا(.ل بِّهوَن ُعَشيقوُل امل شركوَن وامل 

يًَّة لفاعِلِهه أي أن تكوَن: الرَّمحة  ماهيًَّة للرَّمحِن الرَّحيِم، والعلُم اِهوال ميكُن أن يكوَن الفعُل َم

 ُ ،ُدَقَعمَّ َتا َمِل لَُّحو مَّ إبراُمُهَتا َمِل   ْقَنَنقص  ِلذاِتِه و مرياهيريًَّة للعليِم، والقدرة  ماهيًَّة للقديِر، ففي هذا  

 يَّاِت.اِهَمريدُِّد الَعِب َتَبى بَسَنْساحل  يُّ باألئاِءِفالي هذا هو الشِّرك  اخَلوبالتَّ

لُّ ُدقاُل: )إنَّ الرَّمحَة والعلَم والقدرَة ال َتعنى أنَّه ال ُيقرياُل برياملقريابريِل: )إنَّها غُيُ !!(،  َ    وال ُي

لصريريريريِّراِ  يِن احلقِّ ونهِج ابِد انَّآَم ن حيُثنا ِمْرَفَكْت عن غِيِ !!(، فنكوَن قد َدَرعلى اهلِل، ألنَّها صريريريرَي

 .العلويِّ املستقيِم
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 وهنا نلخُِّص جواَبنا الصَّحيَح بالقوِل:

ِة َرْديِم، وبالق لُل الَعْعيِم، وبالعلِم الذي هو ِفِن الرَِّحُل الرَّمَحعريْ ِة اليت هي ِفمريَ َت بريالرَّحْ ْرَرْقإذا َأ

لرَّمحُن الرَّحيُم ى )اَنسريرْيهذ  األئاُء احل  ُهصريرُيُد إثباَت وجوِد اهلِل الذي َلْقديِر، وأنَت َتُل الَقْعاليت هي ِف

 اهلِل وكنَت من أهِل اإلقراِر. عرفِةَت ِصَلَتَك َ قَّْقوالعليُم والقديُر( فقد َح

 اهلِل، َت الرَّمحَن الرَّحيَم غَي اهلِل، والعليَم غَي اهلِل، والقديَر غَيْلَعَجَت بيَنهم، َوْلصريريريرَيوإذا َف

 َت إىل غِي اهلِل وكنَت من أهِل اإلنكاِر.جَّْهَوفقد َت

ات  َفالَّ أنَّهم ِصديِر، إِة الَقَفِة العليِم، وغُي ِصَفَة الرَّمحِن الرَّحيِم غُي صريِ َفأمَّا إذا قلت: إنَّ صريِ 

الصريريريريِّفاِت  مجيِعن لُّ مَجَأبذاِتِه تعاىل  األَحَدنَّ ِك، وَلالَواِحِديَّة قيقٍة واحدٍة هي َحٌة ِلَلصريريريرِينَفٌة ُمَفِلخَتُم

 ، فقد كنَت من أهِل التَّوحيِد.واألشياِء واألئاِء واألفعاِل والريَمحُسوَساِت والريَمعق والِت

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


