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 اهللا جل جالله

   

ّهو اسم ـ في لغة العرب ـ دال على الذات اإللهیة، الجامعة لجمیع » اهللا«لفظ الجاللة  ٌ
، والمنزهة عن أي صفة من صفات النقصان التي ال تلیق بكمال األلوهیة  صفات الكمال

ُ تضاف والربوبیة وهو أعظم أسماء اهللا الحسنى وأجمعها وأشهرها وأبهرها، حتى إن األسماء كلها
ََّإلیه، وتعرف به، فیقال » اهللا«والقدوس والسالم من أسماء » اهللا«الرحمن الرحیم من أسماء : ُ

َولله األسماء الحسنى :من أسماء الرحمن، قال اهللا تعالى» اهللا«: ُوالیقال ْ ُْ ُ ِ َِّ )١٨٠األعراف.(  

ٌاسم لم یسم به غیر الخالق سبحانه وتعالى، ولم یجسر أحد» اهللا«و ْ َّ  من المخلوقین على ُ
  .إنه علم على واجب الوجود، المعبود بحق، وهو أعرف المعارف على اإلطالق. َّأن یتسمى به

ُفي كل لغة من لغات البشر اسم جلیل على ذاته یجب احترامه » اهللا«ولهذا االسم الكریم  ٌ
الفارسیة وفي اللغة   Tanri »طانري«وتقدیسه في تلك اللغة، ومثال ذلك في اللغة التركیة 

ْغد«وفي اللغة اإلنكلیزیة   Dieu »دیو«وفي اللغة الفرنسیة » خداي« َ« God  وفي اللغة العبریة
  .Yahwe »یاهو«

  أصل لفظ الجاللة

اختلف في أصل االسم بین أصحاب اللغة فمنهم من قال إنه اسم مشتق، ومنهم من قال 
  :إنه اسم جامد ولكل منهم حجته

َّفوا الهمزة وأدغموا الالم في الالم، فصارتا الما واحدة مشددة ـ اسم مشتق، أصله اإلله حذ١ ً
المجازي، وهو : وأرادوا باالشتقاق. ورجح هذا القول ابن جریر الطبري وابن القیم. »َّالله«َّمفخمة 

مالحظة المعاني وتقاربها، ال الحقیقي؛ لما فیه من اإلیهام وهو أسبقیة المشتق منه على المشتق، 
ٌدال على صفة له سبحانه وهي اإللهیة أو » اهللا«إن اسمه تعالى : وقالوا.  كلها قدیمةوأسماء اهللا

األلوهیة كسائر أسمائه الحسنى، كالعلیم والقدیر، والسمیع والبصیر، ونحو ذلك، فإن هذه األسماء 
  .مشتقة من مصادرها، وهي قدیمة

ظ والمعنى، ال أنها متولدة عنها یعنون باالشتقاق إال المالقاة التامة للمصدر في اللف  وهم ال
ًحتى النحاة عندما یسمون المصدر والمشتق منه أصال وفرعا إنما یعنون . تولد الفرع من األصل ً

  .أن أحدهما یتضمن اآلخر وزیادة، ال أن أحدهما متولد من اآلخر



 ٢

فإنه على » اهللا«وأما تأویل : ویؤكد ابن جریر الطبري في تفسیره أصل االشتقاق فیقول
ُّهو الذي یؤلهه كل شيء ویعبده «: ُمعنى ما روي عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، قال

وقد استشهد على ذلك بقول . ذو األلوهیة، والعبودیة على خلقه أجمعین» اهللا«: وقال. »كل خلق
  :رؤبة بن العجاج

َّهللا در الغانیات المدة ُّ ُّسبحن واسترجعن من تألهي   َ َّ 

  .ي وطلبي اهللا بعمليیعني من تعبد

َویذرك وآلهتك كما استشهد بقراءة عبد اهللا بن عباس َ َ ) عبادتك، : ـ قال) ١٢٧األعراف
ُإنه كان یعبد وال یعبد: وقال ُُ َ َ ُْ.  

َو مع تعدد األقوال الواردة في االشتقاق من َأله، ووله، واله؛ فإن حجج االشتقاق لهذا االسم  َ ِ َ ِ
  :ثالثة» اهللا«العظیم 

ِوهو الله في السَّموات◌ وفي األرض :ه صفة في كتاب اهللا، قال تعالىـ كون ِ ِ ََّ َ ََ ُ ُ  ) األنعام
  .وما دام صفة فقد امتنع أن یكون اسم علم). ٣

ََـ إن اسم العلم قائم مقام اإلشارة، ولما كانت اإلشارة ممتنعة في حق اهللا تعالى، كان اسم 
  .ًالعلم ممتنعا في حقه

ًصار إلیه، لیتمیز شخص من شخص آخر یشبهه، وهذا ممتنع أیضا في ُـ اسم العلم، إنما ی
  .حق اهللا تعالى

--------------------------  

ٕمرتجل، لیس بمشتق البتة، والى هذا ذهب أبو بكر بن العربي، والسهیلي، : ـ اسم جامد٢
غیر » اهللا «إن اسم: وقالوا. وفخر الدین الرازي، والخلیل وسیبویه وأكثر األصولیین والفقهاء

ُمشتق؛ ألن االشتقاق یستلزم مادة یشتق منها، واسمه تعالى قدیم، والقدیم ال مادة له، فیستحیل 
َّإنه یدل على الذات مجردة من غیر اعتبار أي صفة، وعلى الوجود الحق : وقالوا. االشتقاق ُّ

ملته معاملة الموصوف بصفات الجالل والكمال داللة مطلقة غیر مقیدة بقید، وألن العرب عا
ًیا اهللا، ولو كان مشتقا لكانت ألفه : األسماء األعالم في النداء، فجمعوا بینه وبین یاء النداء فقالوا

  .والمه زائدتین، وهما أصلیتان الزمتان من أصل الكلمة



 ٣

  :وردوا على القائلین باالشتقاق بثالث حجج هي

ًـ لو كان لفظا مشتقا، لكان كلیا ومشتركا، والمشترك ً ً ال إله «:  یمكن وقوع الشركة فیه وقولناً
  .توحید حق، یمنع وقوع الشركة فیه بین كثیرین، أو أي معبود غیره» إال اهللا

اهللا الرحمن «: ًـ ألن االسم اسم علم فإن القرآن یذكره أوال ثم یورد صفاته بعده فیقول
  "الرحمن الرحیم اهللا«: ولم یعكس فیقول» الرحیم

ِل تعلم له سمیاَه :ـ قول اهللا تعالى َ ُ َ َُ ْ َ ْ ) ٕولیس المراد من االسم الصفة، واال ). ٦٥مریم
  .ًالنتفى قوله هل تعلم له سمیا

ُویعقب ابن قیم الجوزیة في كتاب  ُِّ بقوله إن اختالف القائلین باالشتقاق » بدائع الفوائد«َ
و أنها قدیمة، وعدمه، إنما هو اختالف شكلي، أما اعتقادهم في أسماء وصفات اهللا كلها فه

  .والقدیم ال مادة له

ویؤكد ابن القیم أنه ال أهمیة لهذا االختالف، وأنه ال یصل إلى المعنى، فیقول في كتاب 
علمائهم وجهالئهم، ومن یعرف االشتقاق ومن : إن جمیع أهل األرض«: »أسماء اهللا الحسنى«

ن، خالق السموات واألرض، الذي ِّاسم لرب العالمی» اهللا«ال یعرفه، وعربهم وعجمهم، یعلمون أن 
ُیحیي ویمیت، وهو رب كل شيء وملیكه، فهم ال یختلفون في أن هذا االسم، یراد به هذا  ُ َُ ِّ ُّ
ٕالمسمى، وهو أظهر عندهم، وأعرف، وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى، وان كان الناس  َّ َُّ ُ

  ".متنازعین في اشتقاقه، فلیس ذلك بنزاع في فهم معناه

  

وذلك فرقا ) اهللا ( اتفق العلماء على عدم إلحاق األلف المحذوفة من لفظ الجاللة : تنبیه 
  في مورد الظمآن في رسم القرآن) الخراز ( ٕبینها وبین الالت والى ذلك أشار 

  

  خصائص لفظ الجاللة

  :خصائص لغویة ومعنویة لیست لغیره من أسماء اهللا» اهللا«للفظ الجاللة 

َّمنها أنه ال یثنى وال  .١   .ُیجمعُ



 ٤

ٌوهو مختص به سبحانه وتعالى، قال » هللا«بقي الباقي » اهللا«ومنها أنه إذا حذف األلف من  .٢
ِولله جنود السَّموات واَألرض :تعالى ْ َ َ َِ ِ ََّ ُ ُ ُ ِ ) ٕوان حذفت من هذه البقیة الالم األولى ). ٤الفتح

ِله مقالید السَّموات واألرض :قال تعالى» له«بقیت الصورة  ْ َ َِ َِ َُ َ ُ َ ) ٕوان حذفت الالم ). ٦٣الزمر
ٌقل هو الله َأحد :قال تعالى» هو«الثانیة بقیت الصورة  َ ُ َّ َُ ْ ُ  ) ١اإلخالص.( 

  

  التفخیم والترقیق: الالم من لفظ الجاللة لها حكمان : و منها  .٣

  والتفخیم إذا أتى قبلها فتح أو ضم والترقیق إذا أتى قبلها كسر مطلقا

َُّاللهم ( ٕوان زید علیه المیم في آخره )  اهللا( الالم من لفظ الجاللة  فتفخم لكل القراء إذا ) َّ
  .َوقعت بعد فتحة أو بعد ضمه

ُشهد الله{: أما وقوعها بعد الفتح فكثیر نحو َّ َ ِ ََّقال عیسى ابن مریم اللهم ربنآ} {َ َ ُ ََّ َّ َِ َ ُْ ْ َ َ َّال إلـه إال } {َ ِ َِ َ َ
ُالله ِمحمد رسول الله} {َّ َّ ُ ُ َّ َّ ٌُّ َ{.  

ِمحمد رسول الله{ا وقوعها بعد الضم فكثیر نحو وأم َّ ُ ُ َّ َّ ٌُّ ِوَأنه لما قام عبد اهللا} {َ ُ ْ َ َُ َ َّ َ َّ ِرسل الله} {َ َّ ُ ُ ُ {
َُّقالوا اللهم{ َّ ْ ُ َ{.  

 اهللا اسم من أسمائه جل وتعالى وهو أكثر األسماء ترددا في القران والسنة .٤

 

 مضافة إلیه ویوصف بها ،أنه األصل لجمیع أسماء اهللا الحسنى ، وسائر األسماء  .٥

 

فصار األلف و الالم  یا اهللا ،: أنه ال یسقط عنه األلف و الالم في حال النداء ، فیقال  .٦
وأما سائر األسماء الحسنى إذا دخل علیها النداء أسقط عنها  كالجزء األساسي في االسم ،

 ..رحمن یا رحیم یا : و إنما یقال  ....فال یقال یا الرحمن ، یا الرحیم  األلف و الالم

  

 في النداء كما سائر المنادى المعرفة باأللف و الالم" أیها " ال یدخل علیه كلمة  .٧



 ٥

 

فالتهلیل والتكبیر و التحمید والتسبیح و الحوقلة و الحسبلة  اقترنت به عامه األذكار المأثورة ، .٨
 ..التي اقترنت بهذا االسم سبحانه وتعالى  ..واالسترجاع و البسملة وغیرها 

  

أنه أكثر أسماء اهللا الحسنى ورودا في القرآن الكریم ، فقد ورد هذا االسم في القرآن أكثر من  .٩
  مره وهذا ما لم یقع السم آخر ،٢٢٠٠

  

 .و قد افتتح اهللا جل وعلى به ثالثا وثالثین آیة  .١٠

  

ِ بسم اهللا الرحمن الرحیم : أن أول آیة في القرآن الكریم هي قال تعالى  .١١ ِِ َّ َِّ ْ ِ ْ ِ            
 .  على قول بعض العلماء 

َالحمد لله رب العالمین  :قال تعالى  : وعلى قول الباقین هي َِ ِ ََِّ َ ْ ِّْ َ ُ وهذا االسم األعظم     ْ
  .مذكور في هاتین اآلیتین اللتین تعدان أول آیتین في كتاب اهللا 

   

ُ ومنها أن خصائصه المعنویة ال تعد وال تحصى، فإنك إذا قلت  فقد خصصت »  الرحمناهللا«ُُّ
فقد وصفته بكل » اهللا«ٕفقد خصصت صفة العلم، واذا قلت » اهللا العلیم«ٕصفة الرحمة، واذا قلت 

َُأحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك ال«:  الصفات، ولهذا قال رسول اهللا ْ َِ َ َ َ ً«.  

ئات، ُفهو االسم الذي تكشف به الكربات، وتستجلب به الحسنات، وتستدفع به السی
َوبه عبد رب العالمین وحمد، وبحقه  .وتستنزل البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات ِ ُ ُ

ُبعثت الرسل، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه؛ فهو سر الخلق 
  .واألمر، وسر الدنیا واآلخرة


