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تعرَّف على ا� 
بأسمائه وصفاته

ِفٓ  يُۡلِحُدوَن  ِيَن  ٱلَّ َوَذُرواْ  بَِهاۖ  فَٱۡدُعوهُ  ٱۡلُۡسَنٰ  ۡسَمآُء 
َ
ٱۡل  ِ َّ ِ (َو

ئِهۦِۚ َسُيۡجَزۡوَن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن١٨٠) [األعراف: ١٨٠] ۡسَمٰٓ
َ
أ
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٨٣

ف على ا�  تعرَّ
جل وعز

ثالًثا. تعرَّف على اهللا بأسمائه وصفاته:
فَٱۡدُعوهُ  ٱۡلُۡسَنٰ  ۡسَمآُء 

َ
ٱۡل  ِ َّ ِ (َو تعاىل:  قال   

ئِهۦِۚ َسُيۡجَزۡوَن  ۡسَمٰٓ
َ
ِيَن يُۡلِحُدوَن ِفٓ أ ٱلَّ َوَذُرواْ  بَِهاۖ 

َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن١٨٠) [األعراف: ١٨٠]
وتفسري ذلك كالتايل:

:( ِ ٱۡلَۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ َّ ِ أ – (َو
مـدح؛  أسـامء  كلها  وعز  جل  الرب  أسامء   
كلها؛  حسنى  بأهنا  وعز  جل  اهللا  وصفها  وقد 
بَِهاۖ  فَٱۡدُعوهُ  ٱۡلُۡسَنٰ  ۡسَمآُء 

َ
ٱۡل  ِ َّ ِ (َو فقال: 

َما  َسُيۡجَزۡوَن  ئِهۦِۚ  ۡسَمٰٓ
َ
أ ِفٓ  يُۡلِحُدوَن  ِيَن  ٱلَّ َوَذُرواْ 

تكن  مل  فهي   ،[١٨٠ [األعراف:  َيۡعَملُوَن١٨٠)  َكنُواْ 
حسنى ملجرد اللفظ؛ بل لداللتها عىل أوصاف 
وثناء  ومحد  مدح  أسامء  كلها  فأسامؤه  الكامل؛ 
ومتجيد؛ ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها 
جالل،  نعوت  كلها  ونعوته  كامل،  صفات 

وأفعاله كلها حكمة ورمحة ومصلحة وعدل.
وعز  جل  اهللا  بأسامء  اإليامن  اإليامن  ومن   
رسوله  سنة  ويف  كتابه  يف  وردت  كام  وبصفاته 

ملسو هيلع هللا ىلص الصحيحة، عىل أساس قاعدتني: 
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٨٤

بام  اهللا  أسامء  األوىل:إثبات  القاعدة   
تعطيل  أو  حتريف  غري  من  بجالله  يليق 
تعاىل:  لقوله  ا  صداقً مِ تكييف،  أو  متثيل  أو 
ِميُع  ٱلسَّ َوُهَو  ءۖٞ  َشۡ َكِمۡثلِهِۦ  (لَۡيَس 

.[١١ :الشور] (ٱۡلَِصُي١١
وإثبات  معناها،  فَهم  الثانية:  القاعدة   
بدون  األسامء  تتضمنها  التي  الصفات 
تعاىل:  قال  بكيفيتها،  اإلحاطة  حماولة 
 َ َو َخۡلَفُهۡم  َوَما  يِۡديِهۡم 

َ
أ َبۡيَ  َما  (َيۡعلَُم 

ُيِيُطوَن بِهِۦ ِعۡلٗما١١٠) [طه: ١١٠]. 
وقد بني جل وعز الغاية من تعرفه إىل عباده بأسامئه احلسنى وصفاته العال؛ وهي عبادته   
 ( فَلَُه ٱۡلَۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ ا تَۡدُعواْ  يّٗا مَّ أَ ٱلرَّۡحَمَٰنۖ  ٱۡدُعواْ  َ أَوِ  َّ ٱ هبا، كام قال جل وعز: (قُِل ٱۡدُعواْ 
ِفٓ  يُۡلِحُدوَن  ِيَن  ٱلَّ َوَذُرواْ  بَِهاۖ  فَٱۡدُعوهُ  ٱۡلُۡسَنٰ  ۡسَمآُء 

َ
ٱۡل  ِ َّ ِ (َو وعز:  جل  وقال   .[١١٠ [اإلرساء: 

ئِهۦِۚ َسُيۡجَزۡوَن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن١٨٠) [األعراف: ١٨٠] ۡسَمٰٓ
َ
أ

ب - (فَٱۡدُعوهُ بَِها):
الدعاء بأسامء اهللا احلُسنى يتناول نَوعي الدعاء: دعاء املسألة كقول العبد "ياهللا أعطني ويا   
رحيم ارمحني ويا كريم أكرمني "، ودعاء الثَّناء والتعبد كتمجيد اهللا بأسامءه وصفاته من غري 
فات  والصِ احلُسنى  األسامء  ذُو  املُتعال  الكبري  عىل  باللسان  أو  بالقلب  الثَّناء  ويكون  سألة،  مَ

العُىل.
ِيَن يُۡلِحُدوَن): ج - (َوَذُرواْ ٱلَّ

اإلحلاد يف أسامئه جل وعز: هو إنكار أو تكذيب يشء مما ورد يف كتابه جل وعز، أو تشبيه   
أسامئه جل وعز بيشء من خلقه، أو تسميته ووصفه سبحانه بام ال يليق مما ال دليل عليه من 

نة نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص . كالم اهللا وسُ
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٨٥

أهمية العلم بأسماء اهللا وصفاته:
تظهر أمهية العلم بأسامء اهللا وصفاته ورشفه وعلو شأنه فيام ييل:  

: أرشف العلوم وأجلها هو العلم الذي يتعلق باهللا، وأسامئه احلُسنى وصفاته العال،  أوالً  
وبقدر معرفة العبد

بأسامء اهللا جل وعز وصفاته يكون حظ العبد من العبودية لربه واألنس به وحمبته وإجالله، 
مما يكون سببًا يف طلبه الفوز برضوان اهللا جل وعز وجنته، والتنعم بالنظر إىل وجه اهللا ذي 

اجلالل واإلكرام يف الدار اآلخرة، وهذه الغاية لن تتحقق إال
بتوفيق اهللا جل وعز.

وأول  اإليامن،  وأساس  العلوم،  أصل  هو  وصفاته  وعز  جل  اهللا  بأسامء  العلم  ثانيًا:   
حق  عبدوه  برهبم  الناس  علم  فإذا  الواجبات؛ 
 َّ ِ إ إَِلَٰه   ٓ َ ِي  ٱلَّ  ُ َّ ٱ (ُهَو  تعاىل:  قال  عبادته، 
َهَٰدةِۖ ُهَو ٱلرَّۡحَمُٰن ٱلرَِّحيُم )  ُهَوۖ َعٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ

[احلرش: ٢٢].

ثالثًا: يف معرفة اهللا جل وعز بأسامئه وصفاته   
للتوحيد،  وحتقيق  واليقني،  اإليامن  يف  زيادة 
وتذوق لطعم العبودية ، وهذا هو روح اإليامن 
تدبر  ذلك  إىل  طريق  وأقرب  وغايته،  وأصله 
صفاته وأسامئه من القرآن، فإن اهللا جل ثناؤه، 
وتقدست أسامؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته 
لقبول  صدره  رشح  حمبته،  عىل  قلبه  ومجع 
الوحي، مشكاة  من  وتلقيها  العال،  صفاته 

بالقبول،  قابله  منها  يشء  عليه  ورد  فإذا   
اه بالرضا والتسليم، وأذعن له باالنقياد؛  وتلقَّ

فاستنار به قلبه،
 شرف العلم بشرف المعلوم

 وليس هناك أشرف من العلم
با� وأسمائه وصفاته
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٨٦

هبا  وقويت  غناؤه،  هبا  وعظم  فرحه،  هبا  فاشتد  وحمبة،  ا  رسورً به  وامتأل  صدره،  له  واتسع   
وأسام  ميادينها،  يف  املعرفة  من  فجال  قلبه،  إليها  وسكن  نفسه،  إليها  واطمأنت  معرفته، 
عني بصريته يف رياضها وبساتينها؛ لتيقنه بأن رشف العلم تابع لرشف معلومه، وال معلوم 
ورشفه  العال،  والصفات  احلسنى  األسامء  ذو  وهو  وعز،  جل  صفته  هذه  ممن  وأجل  أعظم 
ا بحسب احلاجة إليه، وليست حاجة األرواح قط إىل يشء أعظم منها إىل معرفة بارئها  أيضً

الوسيلة  وطلب  به،  واالبتهاج  وذكره،  وحمبته  وفاطرها، 
إليه، والزلفى عنده، وال سبيل إىل هذا إال بمعرفة أوصافه 
وله  أعرف،  باهللا  كان  أعلم  هبا  العبد  كان  فكلام  وأسامئه، 
أجهل،  باهللا  كان  أنكر  هلا  كان  وكلام  أقرب،  وإليه  أطلب، 
حيث  نفسه  من  العبد  لُ  نْزِ يُ واهللا  أبعد،  ومنه  أكره،  وإليه 

لُه العبدُ من نفسه. نْزِ يُ
ا: العامل باهللا جل وعز حقيقة يستدل بام علم من صفاته وأسامئه عىل ما يفعله وعىل ما  رابعً  
يرشعه من األحكام؛ ألنه تعاىل ال يفعل إال ما هو مقتىض أسامئه وصفاته، وأفعاله تعاىل دائرة 
بني العدل والفضل واحلكمة. كذلك ال يرشع ما يرشعه من األحكام إال حسب ما اقتضاه 
وحكمة  عدل  ونواهيه  وأوامره  وصدق،  حق  كلها  فأخباره  وعدله،  وفضله  وحكمته  محده 

ورمحة، وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه.
العبادات  من  تقتضيــه  وما  وعز  جل  اهللا  صفــات  بني  الوثيــق  التــالزم  ا:  خامسً  
الظاهرة والباطنة، إذ لكل صفة عبودية خاصة هي من موجباهتا ومقتضياهتا، وهذا مطرد يف 
مجيع أنواع العبودية التي عىل القلب واجلوارح؛ فعلم العبد بتفرد الرب تعاىل بالرض والنفع، 
والعطاء واملنع، واخللق، والرزق، واإلحياء واإلماتة يثمر له عبودية التوكل عليه تعاىل باطنًا، 
ا. وعلمه بسمعه تعاىل وبرصه، وعلمه أنه ال خيفى عليه مثقال  ولوازم التوكل وثمراته ظاهرً
في الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه  ذرة وأنه يعلم الرس ويعلم خائنة األعني وما ختُ
وخطرات قلبه عن كل ما ال يريض اهللا، وأن جيعل تعلق هذه األعضاء بام حيبه اهللا ويرضاه 
بغناه  ومعرفته  والقبائح.  املحرمات  اجتناب  احلياء  له  ويثمر  باطنًا،  احلياء  ذلك  له  فيثمر 
اهللا  بجالل  معرفته  وكذلك  الرجاء.  سعة  له  توجب  ورمحته  وإحسانه  وبره  وكرمه  وجوده 
ا  وعظمته وعزته تثمر له اخلضوع واالستكانة واملحبة، وتثمر له تلك األحوال الباطنة أنواعً
من العبودية الظاهرة هي موجباهتا...فرجعت العبودية كلها إىل مقتىض األسامء والصفات.

وسالمة  القلوب،  سالمة  يف  طيبة  آثار  وصفاته  وعز  جل  اهللا  بأسامء  للتعبد  ا:  سادسً  
ا إىل أمراض القلوب. األخالق والسلوك، كام أن يف تعطيلها بابً

٨٦

 العلم با� وأسمائه
 وِصفاته صالح للقلب

وتمام ل�يمان.
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٨٧

واملكروهات  املَصائب  يف  يَقع  حينام  للعبد  تَسلية  فيه  فاته  وصِ اهللا  بأسامء  العلم  ا:  سابعً  
أن  وعلم  وصرب،  ريض  ا  أحدً يظلم  ال  عدل  حكيم  عليم  ربه  أن  العبد  علم  فإذا  والشدائد، 
املكروهات التي تصيبه واملحن التي تنزل به فيها رضوب من املصالح واملنافع التي ال يبلغها 
علمه؛ لكنها هي مقتىض علم اهللا جل وعز وحكمته؛ فيطمئن ويسكن إىل ربه، ويفوض أمره 

إليه.
ثامنًا: فهم معاين أسامء اهللا جل وعز وصفاته طريق إىل حمبة اهللا وتعظيمه ورجائه واخلوف   
منه والتوكل عليه واالعتامد عليه ومراقبته سبحانه، وغري ذلك من ثمرات معرفة اهللا وأسامئه 

وصفاته.

حيث  اهللا؛  كتاب  تدبر  عىل  عون  أكرب  وصفاته  وعز  جل  اهللا  أسامء  معاين  تدبر  يف  إن  ا:  تاسعً
َءاَيٰتِهِۦ  بَُّرٓواْ  َدَّ ّلِ ُمَبَٰرٞك  إَِلَۡك  نَزۡلَنُٰه 

َ
أ (كَِتٌٰب  وعز:  جل  قوله  يف  القرآن  بتدبر  تعاىل  اهللا  أمرنا 

َر أُْولُواْ ٱۡلَۡلَبِٰب٢٩) [ص: ٢٩]. َوِلََتَذكَّ
ا ألن القرآن الكريم يكثر فيه ذكر األسامء والصفات حسب متعلقاهتا فإن يف تدبرها  ونظرً  
ا فوق سامواته عىل  ا قيومً ؛ أشهدكَ ملكً ا من أبواب تدبر القرآن، فإذا تدبَّرتَ القرآنَ ا كبريً بابً
ويغضب،  ويرىض   ، الكتبَ ويُنزل  الرسلَ  ويُرسل  وينهي،  يأمر  عباده،  أمر  دبِّر  يُ عرشه، 
، وخيفض ويرفع، وير ويسمع من فوق سبع  لُّ ذِ زُّ ويُ عِ ويُثيب ويُعاقب، ويُعطي ويمنع، ويُ
، ال  هٌ عن كلِّ عيبٍ نزَّ ريد، موصوفٌ بكلِّ كامل، مُ ال ملا يُ ساموات، ويعلم الرسَّ والعالنية، فعَّ

تتحرك ذرةٌ فام فوقها إال بإذنه، وال تسقط ورقة إال بعلمه وهو العليم احلكيم.
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منه،  واحلياء  اهللا  مع  األدب  القلب  يف  يزرع  وصفاته  وعز  جل  اهللا  بأسامء  العلم  ا:  عارشً  
ا وباطنًا، وال يستقيم ألحد قط  فاألدب مع اهللا جل وعز هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرً
األدب مع اهللا إال بثالثة أشياء: معرفته بأسامئه وصفاته، ومعرفته بدينه ورشعه وما حيب وما 

 . يكره، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول احلق علامً وعمالً وحاالً
املعرفة باهللا جل وعز وأسامئه وصفاته تبرص العبد بنقائص نفسه وعيوهبا  احلادي عرش:   
الشهوة،  الغضب،  احلسد،  الكرب،  أربعة:  اجلحود  وأركان  إصالحها.  يف  فيجتهد  وآفاهتا؛ 
الكامل  بصفات  ربه  عرف  لو  فإنه  بنفسه،  وجهله  بربه  العبد  جهل  األربعة  هؤالء  ومنشأ 
ا  يتكرب، ومل يغضب هلا، ومل حيسد أحدً واآلفات مل  اجلالل، وعرف نفسه بالنقائص  ونعوت 

عىل ما آتاه اهللا.
الثاين عرش: جهل العبد بأسامء اهللا وصفاته، وعدم فهمه هلا، والتعبد هللا هبا سبب للضالل   
واجلهل، فأي يشء عرف من مل يعرف اهللا ورسله، وأي حقيقة أدرك من فاتتــه هذه احلقيقة، 
وأي علم أو عمل حصل ملن فاته العلم باهللا والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق املوصلة إليه، 
وما له بعد الوصول إليه، فإن حياة اإلنسان بحياة قلبه وروحه، وال حياة لقلب إال بمعرفة 
فاطره وحمبته وعبادته وحده، واإلنابة إليه، والطمأنينة بذكره، واألنس بقربه، ومن فقد هذه 

احلياة فقد اخلري كله ولو تعوض عنها بام تعوض يف الدنيا.
وتظهر  اإليامن،  ومتام  التوحيد  لتجريد  سبب  وصفاته  اهللا  بأسامء  العلم  عرش:  الثالث   
واالعتناء  وحده،  اهللا  عىل  وتوكل  ورجاء  وخوف  وحمبة  إخالص  من  القلوب  أعامل  هبا 
وساوسها  من  وختليصها  القلوب  إلصالح  عظيم  باب  أنه  مع  قليل  فيه  والتأمل  الباب  هبذا 
بأعامل  اجلوارح  أعامل  ارتباط  علم  ومواردها  مصادرها  يف  الرشيعة  تأمل  ومن  وآفاهتا. 
اجلوارح، أعامل  من  العبد  عىل  أفرض  القلوب  أعامل  وأن  بدوهنا،  تنفع  ال  وأهنا  القلوب 

 وهل يتميز املؤمن عن املنافق إال بام يف قلب كل واحد منهام من األعامل التي ميزت بينهام، 

  من وجد ا�
 فماذا فقد؟!

 ومن فقد ا�
فماذا وجد؟!

https://www.with-allah.com/ar
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
ar



٨٩

وهل يتميز املؤمن عن املنافق إال بام يف قلب كل واحد منهام من 
األعامل التي ميزت بينهام، وهل يمكن ألحد الدخول يف اإلسالم 
إال بعمل قلبه قبل جوارحه. وعبودية القلب أعظم من عبودية 
فهي  ولذا  اجلوارح؛  لعمل  طريق  وهي  وأدوم،  وأكثر  اجلوارح، 

واجبة يف كل وقت.

١٨٠]، . ١ ) [األعراف:  ٱۡلُۡسَنٰ ٱۡلَۡسَمآُء   ِ َّ ِ (َو تعاىل:  قال  حسنى،  كلها  وعز  جل  اهللا  أسامء  إن 
عرفنا اهللا بذاته العليَّة؛ لنعبده ونعظمه ونحبه ونخاف منه ونرجوه.

ثبوت أسامء اهللا وصفاته من مصدرين ال ثالث هلام مها: كتاب اهللا جل وعز وسنة رسوله . ٢
صىل اهللا عليه وسلم، وال يثبت أسامء اهللا وصفاته بغريمها، فنثبت ما أثبت اهللا ورسوله 
ملسو هيلع هللا ىلص، وننفي ما نفاه اهللا جل وعز ورسولهملسو هيلع هللا ىلص،ونثبت كامل ضده، وما مل يرد إثباته وال نفيه 
فيهام وجب التوقف يف لفظه فال يثبت وال ينفى لعدم ورود اإلثبات والنفي فيه، وأما 
معناه فيفصل فيه؛ فإن أريد به حق يليق باهللا جل وعز فهو مقبول، وإن أريد به معنى ال 

يليق باهللا جل وعز وجب رده.

 معرفة ا�
 سبحانه وتعالى

 صالح للقلوب
وا<بدان.

قواعد وتنبيهات في فهم أسماء اهللا وصفاته:
[١١ :الشور] (ِميُع ٱۡلَِصُي ١١ ءۖٞ َوُهَو ٱلسَّ (لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ
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٩٠

يف . ٣ كالكالم  اهللا  صفات  يف  الكالم  إن 
النعرف  أننا  فكام  وعز،  جل  ذاته 
نعلم  ال  فإننا  املقدسة،  الذات  كيفية 
كيفية الصفات احلسنى، لكن نؤمن 
حتريف  غري  من  ا  جازمً إيامنًا  ونسلم 

وال تعطيل وال تكييف وال متثيل.
معانٍ . ٤ هلا  وصفاته  وعز  جل  اهللا  أسامء 

وهي  ا،  ألغازً وال  ا  جمازً ال  حقيقية 
صفات  وعىل  اهللا  ذات  عىل  تدل 
القادر،  مثل:  به؛  القائمة  الكامل 
البصري؛  السميع،  احلكيم،  العليم، 
فإن هذه األسامء دلَّت عىل ذات اهللا، 
والعلم  القدرة  من  هبا  قام  ما  وعىل 

واحلكمة والسمع والبرص.  
النقائص . ٥ عن  وعز  جل  اهللا  تنزيه  إن 

النقائص  ونفي  تعطيل،  بال  تنزيه 
عن اهللا جممل يف كل نقيصة، وإثبات 
الكامل مفصل يف كل خصيصة؛ قال 
ءۖٞ َوُهَو  جل وعز: (لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ

.[١١ :الشور] (ِميُع ٱۡلَِصُي١١ ٱلسَّ
اإليامن . ٦ يقتيض  كام  اهللا:  بأسامء  اإليامن 

يتضمنها  التي  وبالصفة  باالسم 
باألثر  اإليامن  ا  أيضً يقتيض  االسم 
اهللا  فاسم  باالسم،  يتعلق  الذي 
وعز  جل  هللا  أن  يتضمن  حيم  الرَّ
َته  بِرمحْ باده  عِ م  حَ فريَ محَة،  الرَّ فة  صِ

سبحانه.
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وهنا تنبيهات مهمة مساعدة يف فهم أمساء هللا وصفاته؛ وهي:
لك . ١ هو  اسم  بكل  ”..أسألك  احلديث:  ويف  معني،  بعدد  حمصورة  ليست  األسامء  أن 

يف  به  استأثرت  أو  كتابك  يف  أنزلته  أو  خلقك  من  ا  أحدً علمته  أو  نفسك  به  سميت 
علم الغيب عندك..“ (رواه أمحد).

إن من أسامء اهللا ما خيتص باهللا وحده، وال يشاركه فيها أحد، وال جيوز أن يطلق عىل غريه . ٢
سبحانه؛ مثل: اهللا، الرمحن، ومنها ما يمكن أن يطلق عىل غريه، وإن كانت األسامء هللا 

فات أكمل. أتم والصِّ
فة، وأما الصفات فال يشتق منها أسامء، . ٣ يؤخذ من أسامء اهللا صفات، فكل اسم يتضمن صِ

وب، تعاىل اهللا وجل شأنه سبحانه. ضُ كأن نقول اهللا يغضب لكن ال نقول إن اهللا الغَ
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