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 ملخص باللغة العربية 
 تكليف لطيف رزجد. م.أ.
 فرقد فاضل نافع الطالبو

مبحث األسماء الحسنى من المباحث التي لها عالقة باإللهيات؛ لما تحمله من معاٍن لها صلة 
بصفات وأفعال اهلل  سبحانه وتعالى, مما تزيد العبد تعظيمًا وتقديسًا هلل تعالى, وال تحصل حقيقة التقديس إال 

لى بمعرفة معناها, ودالالتها, وما يترتب عليها من حقائق تزيد تعلق العبد ب ربه, وتضيف إلى االيمان زيادة, وا 
لم يتوسع صاحب العارضة ابن العربي كثيرًا في بيان ما يتعلق بأسمائه تعالى من  العمل إقبااًل وطاعة.

نَّما كان الغالب هو بيان المعنى التفسيري فحسب, ولعل السبب يعود إلى أنَّ له كتابًا  صفات أو أفعال؛ وا 
ه العلى(, خاصًا باألسماء الحسنى, والذي تحت عنوان )األمد األقصى في شرح أسماء اهلل الحسنى وصفات

وكان منهجنا في هذا البحث هو توضيح بعض المصطلحات الواردة في  والذي يحيل إليه احيانًا في العارضة.
البحث, فضاًل عن بعض معاني األسماء الحسنى والتي لها عالقة بالصفات واألفعال االلهية, معززة بأقوال 

بي؛ وعليه الفرق بين أقوال العلماء, وقول ابن العر  العلماء, ثم نأتي بقول بابن العربي بعد ذلك؛ ليتضح للقارئ
أسماء اهلل الحسنى في عارضة األحوذي( والذي جاء مقسمًا إلى مقدمة وثالثة مطالب جاء بحثنا الموسوم بـ)

وخاتمة, أما المقدمة فتحدثنا فيها عن أهمية الموضوع, ومنهجيتنا في البحث, وأما المطلب األول: فتكلمنا فيه 
األسماء الحسنى, وأما المطلب الثاني: فتناولنا فيه تعريف بالعارضة ومؤلفها, وأما المطلب الثالث:  عن مفهوم

 فتطرقنا فيه إلى معاني بعض أسماء اهلل الحسنى, ثم جاءت الخاتمة بأهم النتائج.
 : اسماء , حسنى , أحوذيالكلمات المفتاحية

EXPLAIN SOME OF THE NAMES OF GOD  
THROUGH THE BOOK (A'AREGHAT AL-A'HWATHI) 

Ass. Prof. Dr. Taklif L. Rezej 
Mr. Farqad F. Nafea' 

Summary 
The study of the names of the most beautiful parts that have to do with the gods, because of 
the meanings of the meanings associated with the acts, and the acts of God Almighty, 
which increases the worship and reverence of God Almighty. The fact of sanctification 
cannot be achieved except by knowing its meaning, its implications, and the consequent 
facts that increase the attachment of the slave to his Lord, and add to the faith increase, 
and to the work of obedience and obedience. Ibn al-Arabi did not expand much in a 
statement about his names or attributes; he was often the only explanatory statement. The 
reason is that he has a book on the most beautiful names, entitled "The Maximum Period 
in Explaining the Names and Attributes of Allah" Above), which sometimes refers to it in 
the bar. Our approach in this research is to clarify some of the terms in the research, as 
well as some of the meanings of the names of the beautiful and related to the divine 
qualities and deeds, reinforced by the statements of scientists, and then come to the words 
of Ibn al- Arabi after that; to clarify the reader difference between the sayings of scientists, 
Our research, which is referred to as (the names of Allah in the model of Al-Ahwadi), 
which is divided into an introduction and three demands and a conclusion, but the 
introduction, where we talked about the importance of the subject, and our methodology in 
the search, but the first demand: we talked about the concept of names beautiful, 
Definition of the bar and its author Third: mentioned in which the meanings of some of the 
names of Allah, and then came the conclusion of the most important results. 
Keywords:  Nouns, most Glory , Ahwadi 
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 املقدمة

الحمد هلل رب العالمين, وأفضل الصالة, وأتم التسليم على سيدنا محمد, وعلى 
 وبعد:... آله وصحبه أجمعين

حث دراسة مببالتي لها عالقة  القضايااألسماء الحسنى من  البحث فيفإنَّ 
 ؛ لما تحمله من معاٍن لها صلة بصفات, وأفعال اهلل  سبحانه وتعالى, مما تزيداإللهيات

وال تحصل حقيقة التقديس إال بمعرفة معناها,  ,العبد تعظيمًا وتقديسًا هلل تعالى
ودالالتها, وما يترتب عليها من حقائق تزيد تعلق العبد بربه, وتضيف إلى االيمان 

لى العمل إقبااًل وطاعة. , شرح بعض أسماء اهلل الحسنى في عارضة األحوذي زيادة, وا 
لم صاحب العارضة, و  األسماء والصفات عند ابن العربيوهذه الدراسة في مبحث 

يتوسع صاحب العارضة ابن العربي كثيرًا في بيان ما يتعلق بأسمائه تعالى من صفات 
نَّما كان الغالب في  هو بيان المعنى التفسيري فحسب, ولعل السبب منها أو أفعال؛ وا 

األمد األقصى في شرح ) :ماهأسيعود إلى أنَّ له كتابًا خاصًا باألسماء الحسنى,  ذلك
 احيانًا في العارضة. يذكره  أسماء اهلل الحسنى وصفاته العلى(, والذي 

في العقيدة  الً افكتاب العارضة من المؤلفات التي عرض فيها ابن العربي اقو 
على القدرية  كثيراً  شاعرة, وردَّ مذهب من سبقه من األ وافق فيها كثيراً ف ,سالميةاإل

وكان منهجنا في هذا البحث هو توضيح بعض المصطلحات  .وغيرهم من أهل الفرق
ي لها عالقة بالصفات الواردة في البحث, فضاًل عن بعض معاني األسماء الحسنى والت

ابن العربي بعد ذلك؛ ليتضح للقارئ قول نذكر ثم  لهية, معززة بأقوال العلماءواألفعال اإل
أسماء شرح بعض )بعنوان الفرق بين أقوال العلماء, وقول ابن العربي؛ وعليه جاء بحثنا 

إلى مقدمة وثالثة مطالب وخاتمة, أما  وقسمناهاهلل الحسنى في عارضة األحوذي( 
األول:  المقدمة فتحدثنا فيها عن أهمية الموضوع, ومنهجيتنا في البحث, وأما المطلب

 فخصصناه للتعريففتكلمنا فيه عن مفهوم األسماء الحسنى, وأما المطلب الثاني: 
بالعارضة ومؤلفها, وأما المطلب الثالث: فتطرقنا فيه إلى معاني بعض أسماء اهلل 

 وذكرنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها. الحسنى, ثم جاءت الخاتمة
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 :املطلب األول
 احلسنى األمساءمفهوم 

, أربع مرات في إضافياً مركبًا  )األسماء الحسنى( في القرآن الكريم ذ كرت عبارت
, فضاًل عما ورد ذكره في السنة (4), والحشر(3), وطه(6), واإلسراء(1)األعراف :سور

تعريف  سنتناول لهذه األهمية ونظراً النبوية من تفصيل في ذكر بعض األسماء الكريمة؛ 
األسماء الحسنى باعتبارها مركبًا إضافيًا , وعدد األسماء الحسنى, فضاًل عن موقف 

 ابن العربي من تحديد األسماء الحسنى بعدد معين.
 أواًل: معنى األسماء الحسنى.

 رئ  :ّٰانطلق العلماء في تبيان معنى االسماء الحسنى من قوله 

, وقوله (5)مت زت رت يب نبىب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ

( : َِإنَّ ِللَِّه ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن اْسًما ِماَئًة َغْيَر َواِحٍد َمْن َأْحَصاَها َدَخَل الَجنَّة)(2) وبما ان ,
؛ لذا يمكننا أن العلماء قد تناولوا معنى االسماء ثم معنى الحسنى كل مفردة على حدة

 كما يأتي: نبين ذلك 
  

                                                 

 (.121سورة االعراف, اآلية: ) (1)
 (.111سورة االسراء, اآلية: ) (6)
 (.2سورة طه, اآلية: ) (3)
 (.64الحشر, جزء من اآلية: ) سورة (4)
 (.121( سورة االعراف, اآلية: )5)
 (, وقال عنه: )حديث حسن صحيح(. 3512(, برقم: )5/531( سنن الترمذي, أبواب الدعوات, باب, )2)
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 سماء: معنى األ -أ
األسماء هي األلفاظ الموضوعة أو المصوغة الدالة على المعاني المختلفة, وأنَّ 

تعيين اللفظ المعين, وذلك لكي نعرف بالذات المعينة, ومعناه قصد الواضع لالتسمية 
رادته, في بيان معنى  (1)اللفظة المعينة, وهو ما قال به ابن عطية هوواالسم  وا 
 .(4)ايضا (3), وقال به الرازي(2)االسماء

 معنى الحسنى:  -ب
 جاء في معنى الحسنى قوالن: 

, وقد وصفت االسماء بها ووحدت الحسنى تأنيث األحسنالمراد بالقول االول: 
ألّن حكمها مع الحسنى جمعًا؛ ألنها مؤنثه والجماعة توصف بصفة المؤنث, وأيضا 

 . (5)حكم المؤنث كقولك : الجماعة الحسنى

                                                 

( ابو محمد, عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي, الغرناطي من أهل غرناطة, 1)
ث مشهور وعالم بالحديث, أديب نحوي, ومن مصنفاته المحرر الوجيز في أندلسي, فقيه حافظ محد

هـ(, ينظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس, البي جعفر 546تفسير الكتاب العزيز, توفي )
 (.11/222(, وتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم, للذهبي: )329الضبي: )

 (.6/421تفسير الكتاب العزيز, البن عطيةـ: ) ( ينظر: المحرر الوجيز في6)
ستان, ويلقب ر بعلي التيمي, البكري, واصله من طابو عبداهلل, محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن  (3)

بفخر الدين الرازي, ويقال له ابن خطيب الري, الشافعي, ومن مصنفات: )نهاية العقول في دراية 
/ 1عيون األنباء في طبقات األطباء, ألبي العباس الخزرجي: )هــ(, ينظر:  212األصول(, توفي )

 (.642/ 4(, ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, ألبن خلكان: )422 - 426
 (.1/112( ينظر: مفاتيح الغيب, للرازي: )4)
(, والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, للزمخشري: 14/321( ينظر: التفِسير البسيط, للواحدي: )5)

(, والجامع ألحكام القرآن, 6/421بن عطية: )لوجيز في تفسير الكتاب العزيز, ال(, والمحرر ا3/55)
 (. 2/121للقرطبي: )
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االسماء الحسنى بمعنى: الصفات العلى, او التي تدل على تأتي والقول الثاني: 
, وقد يراد بها: وهلل االوصاف الحسنى , وهي الوصف بالخير والعدل (1)الصفات العلى

 .(6)واإلحسان, وانتفاء شبه الخلق
ما فيها لن معنى وصفها بذلك إاواًل: ابن العربي في توضيحه للحسنى: ) وقال

أنًّ وصفها ثانيا: من العلو والتعظيم والتقديس والتطهير, فكل أمر م عظم يسمى بِه, 
بالحسنى ما وعَد فيها من الثواب عند الذكر للعبد, وجزيل العطاء عند التوسل بالدعاء, 

أَن حسنها شرف العلم بها , : رابعاً ما مالت إليه القلوب من الرحمة والكرم والعفو, ثالثاً: 
 .(3)إن شرف العلم إنما هو بشرف المعلوم(ف

 ثانياً: عدد أسماء اهلل الحسنى 
ِإنَّ ِللَِّه ): التي وردت في قوله أسماء اهلل الحسنى اختلف العلماء في عدد 

 َتَعاَلى ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن اْسًما ِماَئًة َغْيَر َواِحٍد َمْن َأْحَصاَها َدَخَل الَجنََّة, ه َو اللَّه  الَِّذي اَل ِإَلهَ 
َكبِّر  ِإالَّ ه َو الرَّْحَمن  الرَِّحيم  الَمِلك  الق دُّوس  السَّاَلم  الم ْؤِمن  الم َهْيِمن  الَعِزيز  الَجبَّار  الم تَ 

زَّاق  الَفتَّاح  الَعِليم  الَقاِبض  الَباِسط   الَخاِلق  الَباِرئ  الم َصوِّر  الَغفَّار  الَقهَّار  الَوهَّاب  الرَّ
الَخاِفض  الرَّاِفع  الم ِعزُّ الم ِذلُّ السَِّميع  الَبِصير  الَحَكم  الَعْدل  اللَِّطيف  الَخِبير  الَحِليم  الَعِظيم  

الشَّك ور  الَعِليُّ الَكِبير  الَحِفيظ  الم ِقيت  الَحِسيب  الَجِليل  الَكِريم  الرَِّقيب  الم ِجيب   الَغف ور  
الَواِسع  الَحِكيم  الَود ود  الَمِجيد  الَباِعث  الشَِّهيد  الَحقُّ الَوِكيل  الَقِويُّ الَمِتين  الَوِليُّ الَحِميد  

َمد  الَقاِدر  الم ْحِصي الم ْبِدئ  الم ِعيد  ال م ْحِيي الم ِميت  الَحيُّ الَقيُّوم  الَواِجد  الَماِجد  الَواِحد  الصَّ

                                                 

(, ومدارك التنزيل وحقائق التأويل, البي البركات النسفي: 1/524( ينظر: بحر العلوم, للسمرقندي: )1)
(3/424.) 

(, والتَّحبير إليَضاح َمَعاني التَّيسير, 4/691خشري: )( ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, للزم6)
 (. 4/56مير الصنعاني: )البن األ

 (.1/122االمد االقصى في شرح اسماء اهلل الحسنى وصفاته العلى, البن العربي: ) (3)
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ل  اآلِخر  الظَّاِهر  الَباِطن  الَواِلَي الم َتَعاِلي الَبرُّ التَّوَّاب  الم نْ  ر  اأَلوَّ ْقَتِدر  الم َقدِّم  الم َؤخِّ َتِقم  الم 
ذ و الَجاَلِل َواإِلْكَراِم, الم ْقِسط  الَجاِمع  الَغِنيُّ الم ْغِني الَماِنع   الَعف وُّ الرَّء وف  َماِلك  الم ْلكِ 

ب ور   ارُّ النَّاِفع  النُّور  الَهاِدي الَبِديع  الَباِقي الَواِرث  الرَِّشيد  الصَّ هل المراد منه و  ,(1)(الضَّ
د في العدد الذي ور  أو أنها أكثر من ذلك دالعد احصر األسماء الحسنى في هذ

 وقد انحصر خالفهم في قولين: ؟االحاديث النبوية
ل هو مذهب أسماء اهلل الحسنى غير محصورة بعدد, وهذا القو  نَّ إول: القول األ

حصاها دخل الجنة, نه من أسماء هو أالمراد من حصر األ نَّ الجمهور من العلماء, وا  
, وممن سماءبحصر األ حصاها؛ ال االخبارأخبار عن دخول الجنة لكل من بمعنى اإل

كالخطابي, واإلمام الغزالي, واالمام النووي, والقرطبي وابن ذهب الى هذا القول 
 .(6)حجر

سماء, وليس فيه ثبات هذه األاّن هذا الحديث فيه إوأضاف ابن العربي وقال: )
, والدليل عليه أن هذا الكالم هو قضيٌة واحدٌة ال قضيتان , ومعنى ذلك نفي ما عداها
 هفكأن الباري تعالى أراد أن يعرف عباد في قوله )أحصاها(, -وهو الفائدة–أنَّ خبر أنَّ 

أن التسعة والتسعين إذا أ حصيت َأورثت الجنة, ال أن يعرف أن له تسعا وتسعين اسمًا 
 .(3)خاصًة(

                                                 

 (, وقال عنه: )هذا حديث غريب(. 3512(, برقم: )5/531( سنن الترمذي, أبواب الدعوات, باب, )1)
(, والمقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى, للغزالي: 64ينظر: شأن الدعاء, للخطابي: ) (6)

(, وفتح الباري شرح صحيح 12/5(, والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, للنووي: )125-122)
, (1/223(, وجامع البيان في تفسير القرآن, لاليجي: )11/661البخاري, البن حجر العسقالني: )

وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق اهلل على العبيد, لسليمان بن عبد اهلل بن 
(, وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, لأللوسي: 1/559محمد بن عبد الوهاب: )

(5/115 .) 
 (.1/195لعربي: )( االمد االقصى في شرح اسماء اهلل الحسنى وصفاته العلى, البن ا3)
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تسعة  سماء الحسنىاألٍ  أنسماء اهلل الحسنى محصورة بعدد, و أوالقول الثاني: 
ِإنَّ ِللَِّه ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن اْسًما ِماَئًة َغْيَر ) :في حديث النبي  اسما, كما ذكروتسعون 

عند توضيحه للحديث  (6), وهذا ما ذهب اليه ابن حزم(1)(َواِحٍد َمْن َأْحَصاَها َدَخَل الَجنَّةَ 
وقد صح أنها تسعة وتسعون اسما فقط, وال يحل ألحد عة وتسعين أسمًا: )على إنَّها تس

فلو جاز أن يكون له  (مائة غير واحد)قال:    ن يجيز أن يكون له اسم زائد ألنهأ
كذبا ومن  (مائة غير واحد) تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم, ولو كان هذا لكان قوله 

 .(3)(أجاز هذا فهو كافر
  

                                                 

(, وقال عنه: ) هذا حديث حسن 3512(, برقم: )5/531( سنن الترمذي, أبواب الدعوات, باب, )1)
 صحيح(. 

( أبو محمد, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الظاهري, وكان حافظًا عالمًا بعلوم الحديث 6)
المذهب, فانتقل إلى مذهب أهل  وفقهه, مستنبطًا لألحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي
هـ(, ينظر: إرشاد األريب إلى 452الظاهر, ومن مصنفاته )الفصل في الملل واألهواء والنحل(, وتوفي )

/ 3(, ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, البن خلكان: )1256-4/1251معرفة األديب, للحموي: )
365 .) 

ينظر: التوضيح لشرح الجامع  -, ونقلها عن ابن حزم(51-1/51( المحلى باآلثار, البن حزم: )3)
 (.12/121الصحيح, البن الملقن: )
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 :الثاني املطلب
 تعريف بالعارضة ومؤلفها

نَّ التوسع يحتاج وذلك أل ,ي التعريف بكتاب العارضة وبمؤلفهسنوجز القول ف
الن ابن العربي من المؤلفين الكبار الذين اخذوا من كل العلوم, وله  لى رسالة كاملة,إ

 فاق.اآل من الشيوخ العدد الكثير فضاًل عن تالمذته الذين ذاع صيتهم في
 أواًل: تعريف بمؤلف العارضة

, محمد بن عبد اهلل بن محمد عبد اهلل (1)وهو اإلمام الحافظ القاضياسـمه:  -أ
الملقب بابن العربي وكنيته و , (5)المالكي, (4)األندلسي (3)شبيليإلا (6)المعافري  بن أحمد
 .(2)أبو بكر

                                                 

ه ئهـ(, واشتهر به ألن قضا 562عام )شبيلية في رجب إعرف ابن العربي بالقاضي لتوليه القضاء في  (1)
بالعدل والصرامة في الحق وااللتزام بالمعروف والنهي عن المنكر, واستقضى بمدينة إشبيلية؛ فقام  أتسم

(, 95-96بها أجمل قيام, ينظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس, ألبي جعفر الضبي: )
 (.115وتاريخ قضاة األندلس, البي الحسن األندلسي: )

معافر باليمن وتنسب إليهم الثياب المعفرية وهي إلى القرن الثامن الهجري ( المعافري: نسبة الى قبيلة 6)
(, ومعجم البلدان, 16/362كانت من أعظم قبائل اليمن, ينظر: األنساب, البي سعد السمعانٍي: )

 (.3/669(, واللباب في تهذيب األنساب, البن االثير الجزري: )5/153شهاب الدين الحموي: )
إلى اشبيلية ونسب اليها لكونه؛ ولد فيها وهي بلدة من بالد األندلس وتقع في غرب  اإلشبيلي: نسبة (3)

(, ومعجم البلدان, 652قرطبة نسب اليها علماء كثيرون, ينظر: األنساب, البي سعد السمعاني: )
 (.1/195شهاب الدين الحموي: )

 Muslim( ويسميها الباحثون الغربيون أسبانيا اإلسالمية )Andalusiaاألندلسي: نسبة إلى أندلس ) (4)
Spain وهي إقليم في بالد المغرب يشتمل على بالد كثيرة وهو في الحقيقة إسم أطلقه المسلمون على )

هـ(, ينظر: 96شبه جزيرة إسبانيا, أما هو في األصل إقليم في جنوب إسبانيا افتتحه المسلمون سنه )
 (.623-1/626(, ومعجم البلدان, لشهاب الدين الحموي )193-196البلدان, لليعقوبي: )

هـ(, صاحب المذهب المعروف 129-هـ93( المالكي نسبة الى مذهب اإلمام مالك بن أنس )رحمه اهلل( )5)
(, واللباب في 392-392وامام دار الهجرة في المدينة, ينظر: صفة الصفوة, البي الفرج الجوزي: )

 (.3/151أثير الجزري: )تهذيب األنساب, البن 
(, 552(, والصلة في تاريخ أئمة األندلس, البن بشكوال: )54/64( ينظر: تاريخ دمشق, البن عساكر: )2)

 (.43-15/46وسير اعالم النبالء, للذهبي: )
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ليلة ولد اإلمام القاضي أبو بكر بن العربي في مدينة إشبيلية مولده:  -ب
حيث سأله , (1)في إشبيلية في األندلس م1122/ هـ422 الخميس لثمان بقين من شعبان

الذي كان مالزمًا له فقال: )وسألته عن مولده فقال لي:  ه(522ت ) تلميذه ابن بشكوال
   . (6)ولدت ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة(

 وفاته -ج
والجلوس  التدريسبعد أن عاش سبعًا وسبعين سنة قضاها بين طلب العلم و 

وهو  ,شاء القدر أن تدركه منيته خارج بلدته ومكان والدته ,للوعظ واإلرشاد والتأليف
هـ, ودفن في خارج باب 543سنة  اآلخرراجع من مراكش في مدينة فاس في ربيع 

 أنإال  ,(4)هـ545وجاء في البداية والنهاية أنه توفي في عام , (3)المحروق بفاس
من تلميذ مقرب له  ةر هـ ألن الرواية لهذا التاريخ صاد543الصحيح أنه توفي في سنة 

 . (5)وهو ابن بشكوال
 ثانياً: التعريف بكتاب العارضة

شرح  ,كتاب عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي هو كتاٌب فقهي جامعان 
فيه ابن العربي كتاب الجامِع الصحيح لإلمام الكبير أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي 

                                                 

(, وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, البن 559( ينظر: الصلة في تاريخ أئمة األندلس, البن بشكوال: )1)
 (.4/692كان: )خل

(, وينظر: وفيات االعيان وأنباء ابناء الزمان, البن 559( الصلة في تاريخ أئمة األندلس, البن بشكوال: )6)
 (.112(, وتاريخ قضاة األندلس, البي الحسن األندلسي: )4/692خلكان: )

ات األعيان وأنباء (, ووفي99بي جعفر الضبي: )مس في تاريخ رجال أهل األندلس, أل( ينظر: بغية الملت3)
 (.4/692أبناء الزمان, البن خلكان: )

 (.12/321( ينظر: البداية والنهاية, البن كثير: )4)
(, وطبقات المفسرين العشرين, للسيوطي: 559( ينظر: الصلة في تاريخ أئمة األندلس, البن بشكوال: )5)

 (.6/62التلمساني: )(, ونفح الطيب من غصن األندلس الرطيب, لشهاب الدين 115)
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تى مثل: اإلسناد, والرِّجال, وغريب اللغة, وقد تَضمََّن هذا الكتاب  علومًا ش ,هـ(629ت)
 واألحكام الفقهية, والقراءات, وعلوم العربية مثل : النحو , والصرف , والبالغة.

وقد أشار المؤلف إلى ما تضمََّنه  كتابه من علوم وما ورد فيه من أحكام في 
سنورد فيِه ونحن )فقال:  العلوم والفنون في عارضة االحوذي, تنوعتفقد  مقدمة الكتاب
, النحو , وفنًا من بحسب العارضة قواًل في اإلسناد, والرجال, والغريبإن شاء اهلل
شارات إلى المصالحمن الحكم, و , ونكتًا ألحكام, واآلدابوالتوحيد, وا فهذا الكتاب  ,(1)(ا 

كلِّ علم في العربية بطرٍف فضاًل عن  كتاٌب موسوعي قيِّم اخذ من –إن صحَّ القول  –
أنَّ سبب تأليفه لهذا لف وقد ذكر المؤ , ًا بشرِح الحديث و أحكام الشريعةختصكونه م

الكتاب: هو أنَّ طاِئَفًة من الطلبة عرضوا عليه أن يصِرَف الهمََّة إلى شرح كتاب أبي 
عيسى الترمذي, فصادفوا منه إعراضًا عن مثل هذا, لما م ِنَي به من حسدٍة ال يفتنون 

إالَّ أنَّ همَّته طمحْت إلى استيفاء كتاب الترمذي بالبيان, ومبتدعٍة ال يفهمون, 
 .(6), فألف الكتابواإلحصاء لجميع علومه بالشرح والبرهان

 ثالثاً: معنى عارضة االحوذي
اذا  (فالن شديد العارضة)القدرة على الكالم, يقال: هو : (3)العارضةومعنى 

 أيضا األحوذيويأتي  ,واألحوذي: الخفيف في الشِيء لحذقه ,كاَن ذا قدرٍة على الكالم
 .(5), القاهر لها, الذي ال يشذ عليه منها شيءٌ (4): المشمِّر في األموربمعنى

                                                 

 (.1/11عارضة االحوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: ) (1)
 (.9-1/2( ينظر: عارضة االحوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )6)
, ربان, أي شديد ما يعرض للناس منهقيل: هو شديد العارضة, أي ذو جلد وصرامة, والمعنيان متقاو ( 3)

 (.4/622مقاييس اللغة, البن فارس: ) ينظر: معجم
 (.5/133( ينظر: تهذيب اللغة, البي منصور االزهري: )4)
(, وينظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان 4/692وفيات االعيان وأنباء ابناء الزمان, البن خلكان: )ينظر: ( 5)

 (.3/614في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, البي محمد اليافعي: )
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 :املطلب الثالث
 مساء اهلل تعاىل احلسنىأمعاني بعض 

التي تطرق لها ابن العربي في  الحسنى سماءسنبين بعض المعاني لبعض األ
فعال, ومما يدل على أنَّ من األسماء ما لها لها عالقة بالصفات واألرضة والتي العا

, وعليه (1)عالقة بالصفات؛ قول ابن العربي: )وهلل الصفات, وكل أسم هلل صفٌة له (
 قسمين:  علىسماء التي تطرق اليها ابن العربي في كتابة العارضة م األييمكن تقس

ما له عالقة باألفعال, أما القسم الثاني: و ما له عالقة بالصفات, القسم االول: 
العارضة, إنَّما جاء في الغالب  لعربي من األسماء الحسنى في كتابهما ورد عن ابن ا

تبيان للمعنى فحسب؛ ولم يتوسع فيها, لكنَّه توسع في األسماء التي لها عالقة بالصفات 
بالصفة أو  االسمبط واألفعال, وبما يدل على تنزيهِه هلل تبارك وتعالى من خالل ر 

 العكس. 
 واًل: األسماء التي لها عالقة بالصفات أ
 الواحد األحد: -أ

يتضح أنَّ هذا االسم له عالقة بصفة الوحدانية, وعلى هذا المعنى جاءت أقوال 
الذي بين معنى اسم )الواحد االحد( بقوله: )التوحد الذي  (6)العلماء, ومنهم: ابن فورك

لالشتراك, واالزدواج في النفس والفعل والحكم والصفة, ألنه في نفسه هو التفرد النافي 
له, وفي تدبيره ال شريك له, فهو واحد من هذه الوجوه, ال  لَ ثْ غير منقسم وفي نعته ال مِ 

                                                 

 (. 1/124بن العربي: )لعلى, المد االقصى في شرح اسماء اهلل الحسنى وصفاته ا( اال1)
( هو ابو بكر, محمد بن الحسن بن فورك األنصاري األصبهاني, أقام بالعراق مدة يدرس العلم , عالم 6)

من مصنفاته مشكل بغداد, وحدث بنيسابور, و و باألصول والكالم, من فقهاء الشافعية, سمع في البصرة 
(, 132 -1/132هـ(, ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية, البن الصالح: )412ت الحديث وغريبه )

 (. 4/626ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, البن خلكان: )
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في بيان معنى الواحد  (6), وهذا ما ذهب إليه الجويني(1)فرق بين األحد والواحد عنده(
 .(3)حداأل

: )هو أما ابن العربي, فنجده يوضح معنى اسم الجاللة )الواحد االحد( بقوله
ابن العربي وافق من  نَّ إولهذا يتضح لنا , (4)(الواحد األحد الواحد حقيقة وحقًا فيسمى به
بالوحدانية وال يشترك احد  وهو تفرد اهلل  ؛سبقه من العلماء في معنى الواحد االحد

   معه في شيء.
 العزيز: -ب

فهو العزيز الذي ذل ) تكلم العلماء عن معنى العزيز, ومنهم الزجاج, إذ قال:
, وقال ابن فورك: )فأما معنى وصفه بأنه عزيز: فيرجع معناه إلى (5)(لعزته كل عزيز

معنى القدير, والعزة هي القدرة على أصله, ويحتمل أن يجري مجرى وصفنا له بأنه 
مشابهة الخلق ومشاركتهم وعن المقايسة بهم, ويحتمل عظيم, على معنى أنه عز عن 

 .(2)أن يكون معناه: الذي عز عن أن يجري في سلطانه بخالف مراده(

                                                 

 (.55بن فورك: )الحسن االشعري أمام اهل السنة, ال( مقاالت الشيخ أبي 1)
المعالي, عبد الملك ابن الشيخ أبو محمد عبد اهلل بن أبي يعقوب يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن  ابو (6)

هـ(, فقيه, ومن مصنفاته )العقيدة النظامية(, وتوفي  419محمد بن حيويه, الجويني, ولد سنة )
اعالم (, وسير 129-3/122هـ(, ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, ألبن خلكان , )422)

 (.14/12النبالء, للذهبي: )
 (.154( االرشاد الى قواطع االدلة في اصول االعتقاد, للجويني: )3)
(, وينظر: االمد االقصى في 5/93( عارضة االحوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )4)

ن, البن العربي: واحكام القرا(, 314-1/311شرح اسماء اهلل الحسنى وصفاته العلى, البن العربي: )
(6/343.) 

 (.34( تفسير أسماء اهلل الحسنى, للزجاج: )5)
 (.42بن فورك: )الحسن االشعري أمام اهل السنة, ال( مقاالت الشيخ أبي 2)
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أما ابن العربي؛ فقال: )العزة قسمان: مخلوقة وصفة هلل سبحانه, فأما صفة اهلل 
عباده, وهلل  التي كان بها عزيزًا, وأما المخلوقة فهي التي يهبها اهلل سبحانه لمن يشاء من

العّزة جميعًا, فقوله: )رّب العزة( يعني المخلوقة, وقوله: )قّط بعزتك( هي الصفة الكريمة 
, واضاف ابن العربي قائاًل: )الذي ال يغالب وال ينال باألوهام وال (1)هلل العظيم(
فما وهب منها ألحد كان  ,وفعالً  العزة هلل سبحانه ذاتاً , واضاف قائاًل: )(6)باألفعال(

ن إف ,لم يخلق له منها عزة كان ذليال وهو الكافر وما ,منها هبها على قدر ما يهب عزيزاً 
عزيزا وكان بما زوى منها خلق له بعضها وزوى عنه بعضها كان من جهة ما خلق له 

ذا حققت فليس ف ,عنه منها ذليال وكذلك ما يعطى من عزة الدنيا وما يحرم  الدنيا يوا 
 ,واالستغناء عن الغير هو الغنى ,ةوالحاجة إلى الغير ذلّ  ,كلها حاجة عزيز ألن الدنيا

 .(3)(العزيز بذلك هو اهلل سبحانه ,ة والغنى بالحقيقةوالعزّ 
دل على الكمال الخالص الذي  أنهونستنتج مما سبق في توضيح معنى العزيز, 

حد ن اهلل ال أ, وأعلى صفة العزة هلل  يضاً ه وهو العزة في العزيز, وهو يدل أيقتضي
 فعال.يغالبه وال يشابهه في األ

 الحق: -ج
األسماء الحسنى التي اتفق العلماء في كونِه يمثل  من  اهلل يعد اسم الحق

الموجود الثابت, وممن قال بذلك: ابن فورك بقوله: )إن معناه الموجود الثابت, وأما قوله 
ًا على أحد وجهين, أحدهما: أن يكون بمعنى أنه إذا وصف بأنه حق فمعناه أيض

                                                 

(, وينظر: المسالك في شرح 16/115حوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )عارضة األ (1)
 (. 5/416موطأ مالك: البن العربي: )

(, وينظر: االمد االقصى في 13/34عارضة االحوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: ) (6)
 (.1/359بن العربي: )ماء اهلل الحسنى وصفاته العلى, الشرح اس

 (.13/35عارضة االحوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: ) (3)



 

 
319 

 ISSN: 2071-6028 8البحث رقم 

, وبهذا (1)صدق, والثاني: أن يكون بمعنى أنه موجود ثابت, وقوله أزلي دائم الوجود(
 .(3), والغزالي(6)قال الخطابي

أما ابن العربي؛ فلم يخرج عن المعاني التي ذكرها العلماء في بيان معنى أسم 
وكل  ,فعاله حقاأوصفاته وتسمى  ,هو اهلل سبحانه ةبالحقيق: )الحق إذ قال)الحق(, 

 ي:أ (4)خال اهلل باطل يءومعنى كل ش ,الحديث الصحيح يخال اهلل باطل كما ف يءش
 ,ولكن يعود الى اهلل ال فقد يكون غير اهلل حقا كثيراً ا  و  ,ليس له ثبوت قائم وال وجود دائم

وكل ما دعا الى اهلل او  ,همال باطلواإل والدين حق ,باطل ةن االسالم و النصرانيأكما 
ابن العربي , ومما يدل على ربط (5)(هلل من االعتقاد والنطق والفعل فهو حق مراً أوافق 

, وقوله أيضًا: (2)الموجود الواجب الوجود( :)الحق أياسم الحق بصفة الوجود قوله: 
, ويتضح مما سبق من قول ابن العربي في (2))الحق: هو الموجود الذي ال يدركه عدم(

اسم الحق؛ ان اقواله اتفقت مع من سبقه من العلماء بإّن اهلل الحق الواجب الوجود, 
 ال هلل .ائم إوليس هناك وجود دائم وال ق

  
                                                 

 (.42بن فورك: )الحسن االشعري أمام اهل السنة, ال( مقاالت الشيخ أبي 1)
 (.1/22( شأن الدعاء, للخطابي: )6)
 (.1/162( المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى, للغزالي: )3)
: ))َأْصَدق  َكِلَمٍة َقاَلَها الشَّاِعر  َكِلَمة  َلِبيٍد: َأاَل ك لُّ َشْيٍء َما َخاَل اللََّه َباِطل  ((, ( اصل الحديث قوله 4)

(, برقم: 2/35صحيح البخاري: كتاب االدب, باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه, )
 (.6652(, برقم: )4/1222(, صحيح مسلم, كتاب الشعر, )2142)

(, وينظر: المسالك في شرح 11/616( عارضة االحوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )5)
 (.3/422موطأ مالك, ألبن العربي: )

 (.16/612( عارضة االحوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )2)
أحكام القران, ألبن  (, وينظر:13/32( عارضة االحوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )2)

 (.3/2العربي: )
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 ثانياً:  األسماء التي لها عالقة باألفعال
تي لها عالقة  لقد أورد ابن العربي مجموعة من األسماء الحسنى في العارضة وال

 بأفعاله تبارك وتعالى ومن هذه االسماء : 
 اح:الفت   -أ

, والتي لها عالقة بفعل اسم الفتاح في أقوال العلماء مرتبط بأفعال اهلل 
هو الحاكم بين عباده, يقال: فتح الحاكم بين )فتح(, وممن قال بذلك الخطابي بقوله: )

فورك: )بأنه فاتح وفتاح؛ ألنه يقال للحاكم , وقال ابن (1)(الخصمين, إذا فصل بينهما
 .(6)بالشيء إنه فاتح وفتاح, ويقال بمعنى فعل الفتح لما يفتحه من إبداء معونة, ونصرة(

: قوله ل شرحه   حيناح( وبين فعل الفتح ولقد ربط ابن العربي بين اسم )الفتّ 
)الله مَّ اْفَتْح(
وهو عبارة عن حّل كل منغلق أي: احكم, والفتاح هو الحاكم, قال: ) إذ, (3)

, وقال أيضًا: )الفتاح: هو الذي (4)وشرح كل مبهم, وذلك إنما هو هلل وحدة بالحقيقة(
, وايضا في هذه الجزئية من اسم الفتاح, نستنتج ان ابن العربي وافق (5)يعدم االغالق(

 من سبق من العلماء في بيان معنى الفتاح وربطه باالفعال. 
  

                                                 

 (. 1/52( شأن الدعاء, للخطابي: )1)
 (. 51بن فورك: )هل السنة, الأمام إالحسن االشعري ( مقاالت الشيخ أبي 6)
( صحيح مسلم, كتاب الطالق, باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها, وغيرها بوضع الحمل, 3)

 (. 1495(, برقم: )6/1133)
(, وينظر: االمد االقصى في 5/155حوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )ألعارضة ا (4)

 (.6/641بن العربي: )ماء اهلل الحسنى وصفاته العلى, الشرح اس
 (.13/35حوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )ضة األ( عار 5)



 

 
311 

 ISSN: 2071-6028 8البحث رقم 

 الرزاق:  -ب
؛ قال الزجاج في عض ما قالوابتكلم بعض العلماء عن اسم )الرزاق( وسأورد 

 نئ: قال اهلل تعالى ,إباحة االنتفاع بالشيء على وجه يحسن ذلكمعنى الرزاق: )

واهلل تعالى هو الرزاق وهو , (1)رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ
, وقال ابن فورك: )وأما معنى الرزاق والرزق: فهو مأخوذ من فعل الرزق, (6)(الرازق

والرزق على أصله هو ما هيئ من االجسام للتغذي واالنتفاع به, وال يختص ذلك عنده 
 .(3)بملك دون غيره(

ق فقد أتى مضاعفًا, ا: )فأما الرز )الرزاق( أما ابن العربي؛ فقد قال عن معنى
محمول على الوصف الدائم, كعالم في المعلومات, وهذا في وهذا فاعل مرة ولكنه 

, وقال ايضا: )الرزاق: هو الذي يعطي الخلق ما يسد (4)المرزوقات على كل حقيقة(
, ومما يبين عالقة االسم الكريم بالفعل قوله: (2)في دين أو دنيا( (5)خّلتهم من كل وجه

 .(2))والرزاق يختص بالفعل(
ابن العربي وافق من سبقه من العلماء في بيان معنى  نَّ أويتضح مما سبق 

 الرزاق وانه مأخوذ من فعل الرزق, والرزاق هو من يسد حاجة العبد في كل االمور.
  

                                                 

 (.25( سورة النحل, جزء من اآلية: )1)
 (.1/32أسماء اهلل الحسنى, للزجاج: ) ( تفسير6)
 (.54-53بن فورك: )هل السنة, الأمام إالحسن االشعري ( مقاالت الشيخ أبي 3)
 (.2/43حوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )عارضة األ (4)
 (.1/24( ينظر: المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى, للغزالي: )5)
(, وينظر: أحكام القران, ألبن 13/35االحوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )( عارضة 2)

 (.6/349العربي: )
 (. 415-6/414مد االقصى في شرح اسماء اهلل الحسنى وصفاته العلى, ألبن العربي: )األ (2)
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 البَـّر: -ج
البر: هو العطوف تكلم بعض العلماء عن اسم البر ومنهم: الخطابي بقوله: )

ل عليهم برزقه, وهو البر على عباده, المحسن إليهم, عم ببره جميع خلقه, فلم يبخ
واليته واصطفاهم لعبادته, وهو البر بالمحسن في مضاعفة الثواب  بأوليائه, إذ خصهم

وفي صفات المخلوقين: رجل بر وبار إذا  ,له والبر بالمسيء في الصفح, والتجاوز عنه
)البر: خالق  , وقال الجويني:(1)(كان ذا خير ونفع, ورجل بر بأبويه وهو ضد العاق

 .(3)وقال القرطبي: )وهذا الوصف في اهلل تعالى من أوصاف فعله( ,(6)البرية(
ا االسم أما ابن العربي فقد تكلم عن اسم )البر( في العارضة, وأحال بيان هذ

, ومن األقوال التي ذكرها في العارضة قوله: (4)قصىبصورة شاملة إلى كتاب األمد األ
, وقال (5)الَبّر والقيام بها على الوجه المأمور به( الِبّر هو مراعاة الحقوق الواجبة على)

سمائه تعالى فالبّر أثم, وبالفتح اسم من حسان, وهو دون اإلالّبر بكسر الباء اإلأيضًا: )
سمائه أاء في , وانما جواحد هو المعطوف على عبادة بِبّره ولطفه, والبر والبار بمعنى

ن ابن العربي وافق من سبقه من العلماء أ, ومن ذلك يستنتج (2)تعالى البر دون البار(
في بيان معنى اسم البّر, وهو بأن البّر هو الذي يبر عباده  والعطوف عليهم, والمحسن 

 ليهم برزقه وخيراته.إ
  

                                                 

 (.1/91( شأن الدعاء, للخطابي: )1)
 (.155االعتقاد, للجويني: )صول أرشاد الى قواطع االدلة في اإل (6)
 (.1/333( األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى, للقرطبي: )3)
 (.162-6/163بن العربي: )ماء اهلل الحسنى وصفاته العلى, ال( ينظر: االمد االقصى في شرح اس4)
 (.13/32( و )2/26حوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )عارضة األ (5)
(, والمسالك في 13/32( و )9/129حوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )عارضة األ (2)

 (.3/492شرح موطأ مالك, ألبن العربي: )
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 العفو: -د
في بيان اسم )العفو(, ومنها قول ابن فورك: )والعفو أيضا  ذكر العلماء اقواالً 

حدهما: عفو عن الذنوب أمعناه مأخوذ من العفو, وهو التجاوز, وذلك على وجهين: 
بعد وقوعها بترك العقوبة عليها, والثاني: أن يكون بمعنى ترك التضييق والتثقيل 

وهو  ,تجاوز عن المعاصيوي ,هو الذي يمحو السيئات) , وقال الغزالي:(1)بالفرائض(
والعفو ينبئ عن  ,فإن الغفران ينبئ عن الستر ,ولكنه أبلغ منه ,قريب من الغفور

 .(2)(والمحو أبلغ من الستر ,المحو
, (3)أما ابن العربي؛ فقد قال: )العفو: الذي يمحي الذنب بترك العقوبة عليه(

ابن العربي وافق من سبق من العلماء بأن العفو الذي يمحو  نَّ أيتضح لنا,  يضاً وهنا أ
 . السيئات ويتجاوز معاصي العبد رحمة للعبد من اهلل 

 النور: -هـ 
والتي جاءت أقوال العلماء  لهيةاإل سماء التي لها عالقة باألفعالوهو من األ

يحتمل أن وقد قال الخطابي: ) إذ ,فيها متفقة من حيث المضمون مختلفة في االلفاظ
نَّ ؛ ه ال يصح أن يكون النور صفة ذات لهيكون معناه: ذو النور, إال أنَّ  ما يكون ذلك وا 

, وقال ابن فورك: (4)(صفة فعل على معنى إضافة الفعل إليه إذ هو خالق النور وموجده
 .(2),  وقال الجويني: )النور معناه الهادي((5))والنور بمعنى: أنه فاعل النور(

                                                 

 (.52هل السنة, البن فورك: )أمام إ( مقاالت الشيخ أبي الحسن االشعري 1)
 (1/141( المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى, للغزالي: )6)
 (.39/ 13االحوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )( عارضة 3)
 (.1/95( شأن الدعاء, للخطابي: )4)
 (.52بن فورك: )هل السنة, الأمام إمقاالت الشيخ أبي الحسن االشعري ( 5)
 (. 155صول االعتقاد, للجويني: )أرشاد الى قواطع االدلة في اإل (2)
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ن أفكالم ابن العربي يتوافق مع ما ذهب اليه من سبق ذكرهم من العلماء في 
النور لم يرد مطلقا ابن العربي قائاًل: ) فعال ال بالصفات ووضحَّ باألاسم النور متعلق 

 هو بمعنى منورها وليس يريد به بناء العربية :(1)وقال علماؤنا ,السنة يوال ف آنالقر  يف
نما يريدون به أن النور لما كان من جهته سمّي به(  .(6)وا 

سبقه من العلماء  نْ مَ نور وافق ن قول ابن العربي في معنى اسم الإوهنا يتضح 
 ايضا كما هو مبين.

  

                                                 

( وهو ما ذكره ابن مسعود وقتادة والضحاك والقرظي, ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن, للثعلبي: 1)
(, ومعالم التنزيل في تفسير القرآن, للبغوي: 3/569(, وتفسير القرآن, ألبي المظفر: )2/111)
(, واالمد 16/652(, والجامع ألحكام القرآن, للقرطبي: )1/112(, مفاتيح الغيب, للرازي: )3/415)

 (.6/119بن العربي: )ماء اهلل الحسنى وصفاته العلى, الاالقصى في شرح اس
ظر: المسالك في شرح (, وين39/ 13( عارضة االحوذي بشرح صحيح الترمذي, للقاضي ابن العربي: )6)

 (.6/342بن العربي: )ن, الآ(, وأحكام القر 2/329)بن العربي: موطأ مالك, ال
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 اخلامتة
ومن  وصحبه الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل محمد وعلى اله

 وبعد:... وااله
في العقيدة  الً افكتاب العارضة من المؤلفات التي عرض فيها ابن العربي اقو 

على القدرية وغيرهم  كثيراً  شاعرة, وردَّ مذهب من سبقه من األ سالمية وافق فيها كثيراً اإل
سماء الحسنى والتي ل التي تعرض لها في عارضته هي األمن أهل الفرق, ومن المسائ

 برز النتائج:ألى إهي موضوع بحثنا والذي توصلنا في 
له مؤلف  ولعل ذلك بأنَّ  لم يتوسع ابن العربي في مبحث األسماء الحسنى؛ -1

 األسماء الحسنى. فيمستقل 
كثيرًا على أقوال من سبقه من العلماء في بيان معاني  ابن العربي اعتمد -6

 ألقوالهم.وموجزًا  األسماء الحسنى؛ ولذلك كان ناقاًل عنهم ,
ما بين االسم والصفة تارة, وبين االسم والفعل تارة أخرى, ابن العربي ربط  -3

ولعل هذا هو السر الذي جعله يتوسع في بعض األسماء, ويوجز في 
 بعضها اآلخر.

إليه  , وهذا ما ذهبأنَّ األسماء الحسنى ال تحصر بعدد معين ذكر العلماء -4
  ابن العربي في كتابه العارضة.

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 قائمة املصادر واملراجع
 القران الكريم

أحكام القرآن, للقاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي المعافري  -1
هـ(, راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: 543المالكي )ت  االشبيلي

-هـ1464, 3لبنان, ط ,محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت
 م.6113

إرشاد األريب إلى معرفة األديب, لشهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد  -6
 هـ(, تحقيق: إحسان عباس, دار الغرب262اهلل الرومي الحموي )ت 

 م. 1993-هـ1414, 1اإلسالمي, بيروت, ط
 صول االعتقاد, ألمام الحرمين الجويني أدلة في االرشاد الى قواطع األ -3

هــ(, تحقيق: محمد يوسف موسى, علي عبد المنعم عبد الحميد, 422)ت 
 م.951-هــ1329مصر, , مطبعة السعادة ,مكتبة الخانجي

مام الحافظ اهلل الحسنى وصفاته العلى, لإل اءاالمد االقصى في شرح اسم -4
 بي بكر محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن العربي المعافري االشبيلي أ

هــ(, تحقيق: عبد اهلل التوراتي واحمد عروبي, دار الحديث 543)ت 
 م.6115-هـ1432, 1الكتانية, ط

أبو األنساب, عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي,  -5
هـ(, تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني, مجلس 526سعد )ت 

 م.1926-هـ1326, 1دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد, ط
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بحر العلوم, أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي  -2
 بيروت, د.ط, د.ت.  ,هـ(, تحقيق: محمود مطرجي, دار الفكر323)ت 

اية والنهاية, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم البد -2
هـ(, تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي, دار هجر 224الدمشقي )ت 

 م.1992-هـ1412, 1للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن, ط
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس, ألحمد بن يحيى بن أحمد بن  -2

القاهرة,  ,هـ(, دار الكاتب العربي599و جعفر الضبي )ت عميرة, أب
 م.1922

البلدان, أحمد بن إسحاق أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح  -9
 هـ. 1466, 1هـ(, دار الكتب العلمية, بيروت, ط696اليعقوبي )ت 

تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم, شمس الدين أبو عبد اهلل محمد  -11
هـ(, تحقيق: بشار عّواد 242عثمان بن َقاْيماز الذهبي )تبن أحمد بن 

 م.6113, 1معروف, دار الغرب اإلسالمي, ط
تاريخ دمشق, أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن عساكر  -11

-هـ1415هـ(, تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي, دار الفكر, 521)ت 
 م.1995

تاريخ قضاة األندلس, أبو الحسن علي بن عبد اهلل بن محمد بن محمد ابن  -16
هـ(, تحقيق: لجنة 296الحسن الجذامي النباهي المالقي األندلسي )ت 

, بيروت ,إحياء التراث العربي في دار اآلفاق الجديدة, دار اآلفاق الجديدة
 م. 1923-هـ1413, 5لبنان, ط
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محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد التحبير إليضاح معاني التيسير,  -13
الحسني, الكحالني ثم الصنعاني, أبو إبراهيم, عز الدين, المعروف 

ْبحي بن َحَسن َحاّلق أبو 1126كأسالفه باألمير )ت  هـ(, تحقيق: مَحمَّد ص 
-هـ1433, 1المملكة اْلَعَربيَّة السعودية, ط ,مصعب, َمكَتَبة  الرُّشد, الرياض

 م.6116
اهلل الحسنى, إبراهيم بن السري بن سهل, أبو إسحاق الزجاج  تفسير أسماء -14

 هـ(, تحقيق: أحمد يوسف الدقاق, دار الثقافة العربية. 311)ت 
التفسير البِسيط, أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي,  -15

( رسالة 15هـ(, تحقيق: أصل تحقيقه في )422النيسابوري, الشافعي )ت 
إلمام محمد بن سعود, ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بجامعة ا هدكتورا

جامعة اإلمام محمد بن سعود  ,بسبكه وتنسيقه, عمادة البحث العلمي
 هـ.1431, 1اإلسالمية, ط

تفسير القرآن, أبو المظفر, منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  -12
: ياسر هـ(, تحقيق429المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت 

, 1السعودية, ط ,بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم, دار الوطن, الرياض
 م.1992-هـ1412

 تهذيب اللغة, لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي, أبو منصور  -12
 ,هـ(, تحقيق: محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي321)ت 

 م.6111, 1بيروت, ط
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لملقن سراج الدين أبو حفص عمر التوضيح لشرح الجامع الصحيح, ابن ا -12
هـ(, تحقيق: دار الفالح 214بن علي بن أحمد الشافعي المصري )ت 

, 1سوريا, ط ,للبحث العلمي وتحقيق التراث, دار النوادر, دمشق
 م.6112-هـ1469

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق اهلل على العبيد,  -19
هـ(, تحقيق: زهير 1633ن عبد الوهاب )ت سليمان بن عبد اهلل بن محمد ب

 م.6116-هـ1463, 1الشاويش, المكتب االسالمي, بيروت, دمشق, ط
جامع البيان في تفسير القرآن, محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل  -61

 ,هـ(, دار الكتب العلمية915الحسني الحسيني اإِليجي الشافعّي )ت 
 م.6114-هـ1464, 1بيروت, ط

ألحكام القرآن, أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الجامع  -61
هـ(, تحقيق: أحمد 221األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت 

براهيم أطفيش, دار الكتب المصرية -هـ1324, 1القاهرة, ط ,البردوني وا 
 م.1924

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني,  لشهاب الدين  -66
هـ(, تحقيق: علي عبد 1621د بن عبد اهلل الحسيني األلوسي )ت محمو 

 هـ .1415, 1بيروت, ط ,الباري عطية, دار الكتب العلمية
سنن الترمذي, لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك,  -63

هـ(, تحقيق: أحمد محمد شاكر, ومحمد فؤاد 629الترمذي, أبو عيسى )ت 
براهيم عطوة عو  ض, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي عبد الباقي, وا 

 م.1925-هـ1395, 6مصر, ط ,الحلبي
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سير أعالم النبالء,  لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان  -64
 م.6112-هـ 1462القاهرة,  ,هـ(, دار الحديث242بن َقاْيماز الذهبي )ت 

البستي شأن الدعاء, أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب  -65
هـ(, تحقيق: أحمد يوسف الّدقاق, دار الثقافة 322المعروف بالخطابي )ت 

 م.1924-هـ1414, 1العربية, ط
صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي )ت  -62

, 1ه(, تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة, ط652
 هـ.1466

الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد صفة الصفوة, لجمال الدين أبو  -62
هـ(, تحقيق: أحمد بن علي, دار الحديث, القاهرة, مصر, 592الجوزي )ت 

 م.6111-ه1461
الصلة في تاريخ أئمة األندلس, أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال  -62

, 6هـ(, تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني, مكتبة الخانجي, ط522 ت)
 م.1955-هـ1324

ات الفقهاء الشافعية, عثمان بن عبد الرحمن, أبو عمرو, تقي الدين طبق -69
هـ(, تحقيق: محيي الدين علي نجيب, 243المعروف بابن الصالح )ت 

 م.1996, 1بيروت, ط ,دار البشائر اإلسالمية
طبقات المفسرين العشرين, عبد الرحمن بن أبي بكر, جالل الدين السيوطي  -31

, 1القاهرة, ط ,مر, مكتبة وهبةهـ(, تحقيق: علي محمد ع911)ت 
 هـ.1392
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عارضة االحوذي بشرح صحيح الترمذي: االمام الحافظ أبي بكر محمد بن  -31
هـ(, تحقيق جمال مرعشلي, دار 543عبد اهلل بن العربي المالكي, )ت 

 م .1992 -هـ 1412, 1لبنان, ط ,الكتب العلمية, بيروت
سم بن خليفة بن يونس عيون األنباء في طبقات األطباء, ألحمد بن القا -36

هـ(, تحقيق: 222الخزرجي موفق الدين, أبو العباس ابن أبي أصيبعة )ت 
 بيروت. ,نزار رضا, دار مكتبة الحياة

فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  -33
هــ(, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 256العسقالني الشافعي )ت 

قام بإخراجه وصححه: محب الدين الخطيب, عليه تعليقات الباقي, 
 هــ. 1329بيروت,  ,العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز, دار المعرفة

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, ألبي القاسم محمود بن عمرو بن  -34
بيروت,  ,هـ( , دار الكتاب العربي532أحمد, الزمخشري جار اهلل )ت 

 ه.1412, 3ط
شف والبيان عن تفسير القرآن, ألحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي )ت الك -35

هـ(, تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور, تدقيق: نظير الساعدي, 462
 م.6116-هـ1466 ,1لبنان, ط ,دار إحياء التراث العربي, بيروت

اللباب في تهذيب األنساب, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد  -32
 لكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري, عز الدين ابن األثير بن عبد ا

 بيروت. ,هـ(, دار صادر231)ت 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, أبو محمد عبد الحق بن غالب  -32
هـ(, 546بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )ت 

, 1بيروت, ط ,العلميةتحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد, دار الكتب 
 هـ.1466

مدارك التنزيل وحقائق التأويل, أبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود  -32
هـ(, تحقيق: يوسف علي بديوي, راجعه وقدم 211حافظ الدين النسفي )ت 

-هـ1419, 1له: محيي الدين ديب مستو, دار الكلم الطيب, بيروت, ط
 م.1992

عرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, عفيف مرآة الجنان وعبرة اليقظان في م -39
هـ(, وضع 222الدين عبد اهلل بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي )ت 
, 1لبنان, ط ,حواشيه: خليل المنصور, دار الكتب العلمية, بيروت

 م.1992-هـ1412
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل, مسلم بن  -41

هـ(, تحقيق : محمد فؤاد 621قشيري النيسابوري )ت الحجاج أبو الحسن ال
 بيروت. ,عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي

معالم التنزيل في تفسير القرآن, ألبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد  -41
هـ(, تحقيق: عبد الرزاق المهدي, دار 511بن الفراء البغوي الشافعي )ت 

 هـ.1461, 1بيروت, ط, إحياء التراث العربي
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معجم البلدان, شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي  -46
 م.1995, 6هـ(, دار صادر, بيروت, ط262)ت 

مفاتيح الغيب, ألبي عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  -43
هـ(, دار إحياء 212الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت 

 هـ .1461, 1بيروت, ط ,بيالتراث العر 
مقاالت الشيخ أبي الحسن االشعري أمام اهل السنة, محمد بن الحسن بن  -44

 ,هـ(, تحقيق: احمد عبد الرحيم السايح, مكتبة الثقافة الدينية412فورك )
 م.6115-هـ1465, 1القاهرة, ط

المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى, أبو حامد محمد بن  -45
هـ(, تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي, 515لي الطوسي )ت محمد الغزا

 م.1922-هـ1412, 1قبرص, ط ,الجفان والجابي
معجم مقاييس اللغة, ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي, أبو  -42

هـ(, تحقيق: عبد السالم محمد هارون, دار الفكر, 395الحسين )ت 
 م.1929-هـ1399

حجاج, ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن المنهاج شرح صحيح مسلم بن ال -42
, 6بيروت, ط ,هـ(, دار إحياء التراث العربي222شرف النووي )ت 

 هـ.1396
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب, وذكر وزيرها لسان الدين بن  -42

هـ(, 1141الخطيب, شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني )ت 
 .1992, 1لبنان, ط ,بيروت ,تحقيق: إحسان عباس, دار صادر
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وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد  -49
هـ(, تحقيق: 221بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )ت 

 م.1921, 1بيروت, ط ,إحسان عباس, دار صادر
 الوافي بالوفيات, لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي  -51

 ,هـ(, تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء التراث224)ت 
 .م6111-هـ1461بيروت,

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


