علم العبد بهذه االسماء باب عظيم لنيل معالي المقامات وال سيما مع
مجاهدة النفس على تحقيق مقتضاياتها
(العلي)من االسماء الدالة على صفة ذاتية
ورد اسم اهلل (العلي)  8مرات ( 5مع الكبير و 2مع العظيم و 1مع
الحكيم)
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والثابت الصحيح أن معاني العلو عند الَّلف الصالح ثالثة معان دلت
عليها أسماء اهلل المشتقة من صفة العلو  ،فاسم اهلل العلي دل على علو

الذات  ،واسمه اْلعلى دل على علو الشأن  ،واسمه المتعال دل على
علو القهر ؛
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واسم اهلل اْلعلى دل على علو الشأن وهو أحد معاني العلو  ،فاهلل عز
وجل تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية إللهيته وربوبيته  ،وتعالى
في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير  ،وتعالى في عظمته أن
يشفع أحد عنده دون إذنه  ،وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد وأن
يكون له كفوا أحد  ،وتعالى في كمال حياته وقيوميته عن الَّنة والنوم ،
وتعالى في قدرته وحكمته عن العبث والظلم  ،وتعالى في علمه عن الغفلة
والنَّيان  ،وعن ترك الخلق سدي دون غاية أو ابتالء أو امتحان  ،وتعالى
ِ
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كمثله شيء وهو الَّميع البصير  ،تعالي في صفات كماله ونعوت جالله
عن التعطيل والتمثيل (. )1

لما نزلت  :فَّبح باسم ربك العظيم  ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم  " :اجعلوها في ركوعكم " فلما نزل سبح اسم ربك اْلعلى قال :
" اجعلوها في سجودكم " وكانوا يقولون في الركوع  :اللهم لك ركعت ،
وفي الَّجود  :اللهم لك سجدت
ك اْل ْعلَى ) فقال
اس َم َربِّ َ
اختلف أهل التأويل في تأويل قولهَ (:سبِّ ِح ْ

رب أعلى منه وأعظم ،وكان بعضهم
بعضهم :معناه :عظم ربك اْلعلى ،ال ّ
إذا قرأ ذلك قال :سبحان ربي اْلعلى.

وأولى اْلقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال :معناه :نزه اسم ربك
أن تدعو به اآللهة واْلوثان ،لما ذكرت من اْلخبار ،عن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،وعن الصحابة أنهم كانوا إذا قرءوا ذلك قالوا :سبحان
ربي اْلعلى ،فَ بَ يَّن بذلك أن معناه كان عندهم معلوما :عظم اسم ربك

ونزهه.

{سبح اسم ربك اْلعلى} الخطاب هنا للرسول صلى اهلل عليه وعلى آله
وسلم ،والخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على ثالثة أقَّام:
القَّم اْلول :أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به.
القَّم الثاني :أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم.
خاصا به
القَّم الثالث :أن ال يدل دليل على هذا وال على هذا ،فيكون ًّ

عاما له ولألمة حكماً.
لفظاًًّ ،

مثال اْلول :قوله تبارك وتعالى{ :ألم نشرح لك صدرك .ووضعنا عنك
وزرك} [الشرح .]2 ،1 :ومثاله أيضاً قوله تعالى{ :وأرسلناك للناس

رسوالً} [النَّاء .]99 :فإن هذا من المعلوم أنه خاص بالنبي صلى اهلل
عليه وعلى آله وسلم.

ومثال الثاني الموجه للرسول عليه الصالة والَّالم ،وفيه قرينة تدل على
العموم :قوله تعالى{ :يا أيها النبي إذا طلقتم النَّاء فطلقوهن لعدتهن}
[الطالق .]1 :فوجه الخطاب أوالً للرسول عليه الصالة والَّالم قال:
{يا أيها النبي} ولم يقل «يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم» قال{ :يا أيها

النبي إذا طلقتم} ،ولم يقل( :يا أيها النبي إذا طلقت) قال{ :يا أيها النبي
إذا طلقتم} فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصالة
والَّالم موجه له ولألمة.
وأما أمثلة الثالث :فهي كثيرة جداً يوجه اهلل الخطاب للرسول عليه الصالة

والَّالم ،والمراد الخطاب له لفظاً وللعموم حكماً.
هنا يقول اهلل عز وجل{ :سبح اسم ربك اْلعلى} {سبح} يعني نزه اهلل

عن كل ما ال يليق بجالله وعظمته ،فإن التَّبيح يعني التنزيه ،إذا قلت:
سبحان اهلل ،يعني أنني أنزه اهلل عن كل سوء ،عن كل عيب ،عن كل
نقص ،ولهذا كان من أسماء اهلل تعالى (الَّالم ،القدوس) ْلنه منزه عن
كل عيب .وأضرب أمثلة :من صفات اهلل تعالى :الحياة ليس فيها نقص
بوجه من الوجوه ،وحياة المخلوق فيها نقص ،أوالًْ :لنها مَّبوقة بالعدم

فاإلنَّان ليس أزلياً .وثانياً :أنها ملحوقة بالفناء {كل من عليها فان}

[الرحمن.]22 :

قال بعض المفَّرين :إن قوله {اسم ربك} يعني مَّمى ربك؛ ْلن
التَّبيح ليس لالسم بل هلل نفَّه ،ولكن الصحيح أن معناها :سبح ربك
ذاكراً اسمه ،يعني ال تَّبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللَّان،

وذلك بذكر اسمه تعالى ،ويدل لهذا المعنى قوله تعالى{ :فَّبح باسم
ربك العظيم} [الواقعة .]92 :يعني سبح تَّبيحاً مقروناً باسم ،وذلك ْلن
تَّبيح اهلل تعالى قد يكون بالقلب ،بالعقيدة ،وقد يكون باللَّان ،وقد

يكون بهما جميعاً ،والمقصود أن يَّبح بهما جميعاً بقلبه الفظاً بلَّانه.

وقوله {ربك} الرب معناه الخالق المالك المدبر لجميع اْلمور ،فاهلل

تعالى هو الخالق ،وهو المالك ،وهو المدبر لجميع اْلمور ،والمشركون
يقرون بذلك {ولئن سألتهم من خلق الَّماوات واْلرض ليقولن اهلل}
[لقمان{ .]25 :ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهلل} [الزخرف.]89 :
وأخبر اهلل سبحانه وتعالى أنهم إذا سئلوا {أمن يملك الَّمع واْلبصار
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر اْلمر
فَّيقولون اهلل} [يونس .]01 :فهم يقرون بأن اهلل له الملك ،وله التدبير،
وله الخلق ،لكن يعبدون معه غيره ،وهذا من الجهل ،كيف تقر بأن اهلل
وحده هو الخالق ،المالك ،المدبر لألمور كلها وتعبد معه غيره!! إذن
معنى الرب هو الخالق ،المالك ،المدبر لجميع اْلمور ،وكل

قلت  :وقعت مادة التَّبيح في القرآن بلفظ الماضي والمضارع واْلمر
والمصدر؛ استيفاء لهذه المادة  ،فقال هنا َ { :سبَّ َح } وفي الجمعة { :

ك اْلَ ْعلَى } [ اْلعلى ] 1 :
اس َم َربِّ َ
يُ ََّبِّ ُح } [ الجمعة  ] 1 :و { َسبِّ ِح ْ
ِ
َس َرى } [ اإلسراء  . ] 1 :وهذا الفعل قد عُ ّدي
و { ُس ْب َحا َن الَّذي أ ْ
بالالم تارة  ،وبنفَّه أخرى في قوله َ { :و َسبِّ ُحوهُ } [ اْلحزاب ، ] 42 :
وأصله  :التعدي بنفَّه؛ ْل ّن معنى سبَّحته ّ :بعدته من الَّوء  ،من َ :سبَح
 :إذا ذهب وبَعُد  ،فالالم إما أن تكون مثل الالم في  :نصحته ونصحت
له  ،وإما أن يراد ب « سبَّح هلل »  :اكتَّب التَّبيح ْلجل اهلل ولوجهه

خالصاً  .قاله النَّفي .

جل جالله َ { :سبَّح هلل } أي  :نَ َّزه اللّهَ عما ال يليق بجالله ،
يقول الحق ّ
اعتقاداً  ،أو قوالً وعمالً َ ،من استقر { في الَّماوات واْلرض } ِمن
المالئكة والجن واإلنس والجمادات  ،بلَّان الحال والمقال َّ ،
فإن كل
يدل بإمكانه وحدوثه على الصانع القديم ،
فرد من أفراد الموجودات ّ

المنزه عن النقائص  ،وهو المراد
الواجب الوجود  ،المتصف بالكمال َّ ،
بقوله تعالى َ { :وإِن ِّمن َش ْى ٍء إِالَّ يُ ََّبِّ ُح بِ َح ْم ِد ِه } [ اإلسراء  ] 44 :قيل

 :إنما استغنى عن إعادة الموصل في خصوص هذه الَّورة لتكرر ذكر
اْلرض هنا في أربعة مواضع  .ه  { .وهو العزيز } ِ
المنتقم ممن لم يَُّبِّح
ُ
الحكيم } في مجازاة َمن سبَّح له انقياداً .
له عناداً { ،
ُ

