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٩٢

وعرف . ١ وعز،  جل  ربه  يريد  ما  عىل  هبا  آمن  عرفها  إذا  فالعبد  وصفاته:  اهللا  بأسامء  التعبد 
معناها عىل ما يزيد إيامنه بربه، فيعظم اهللا جل وعز يف قلب من عرفه، ولذا قيل: ”من 

كان باهللا أعرف كان منه أخوف“.
زيادة اإليامن: معرفة األسامء احلسنى واألوصاف العال يستشعر هبا العبد عظمة اهللا جل . ٢

ٱۡهَتَدۡواْ  ِيَن  وعز...(َوٱلَّ جل  هللا  خضوعه  إىل  ا  وخضوعً إيامنه  إىل  إيامنًا  يزيده  مما  وعز؛ 
َزاَدُهۡم ُهٗدى) [حممد: ١٧].

ذكر اهللا: من عرف اهللا أحبه، ومن أحب ربه أكثر من ذكره؛ ألنه ملك عليه قلبه باحلب، . ٣
حتى أصبح ال حيب إال فيه، وال يبغض إال فيه.

نَداٗدا ُيِبُّوَنُهۡم َكُحّبِ . ٤
َ
ِ أ َّ حمبة اهللا جل وعز: يقول تعاىل: (َوِمَن ٱلَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن ٱ

ِ) [البقرة: ١٦٥]، فإذا عرف العبد عظيم صفة الرب جل وعز  َّ ِ ّ ا  َشدُّ ُحّبٗ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖ َوٱلَّ َّ ٱ

واجلامل،  اجلالل  لكامل  برهبا  النفس  فابتهجت  سبحانه،  به  وتعلقت  لربه،  نفسه  مالت 
وعز  جل  اهللا  حمبة  ألن  وخيافه؛  ويرجوه  بدعائه  ويأنس  الرمحن  بكالم  العبد  يتلذذ  وبذا 

دافعة له لذلك؛ فتجده حيب اهللا، وحيب ما حيب اهللا وحيب من حيب اهللا.
منه، . ٥ حياؤك  زاد  سبحانه  هبته  وكلام  وعز،  جل  بته  هِ عرفته  فكلام  تعاىل:  منه  االستحياء 

فحفظت العبد وما عىل، وذكرت املوت والبكى، وحفظت جوارحك لريىض جل وعز.

آثار اإليمان باألسماء والصفات على العبد:
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مراجعة
ۡسَمآُء 

َ
ٱۡل  ِ َّ ِ (َو تعاىل:  قوله  معنى  وضح   .١

يُۡلِحُدوَن  ِيَن  ٱلَّ َوَذُرواْ  بَِهاۖ  فَٱۡدُعوهُ  ٱۡلُۡسَنٰ 
َيۡعَملُوَن١٨٠) َكنُواْ  َما  َسُيۡجَزۡوَن  ئِهۦِۚ  ۡسَمٰٓ

َ
أ ِفٓ 

 [األعراف: ١٨٠].
أرشف  هو  وصفاته  وأسامئه  باهللا  العلم  ملاذا   .٢

العلوم؟
كيف   : مثالً وصفاته؟  اهللا  أسامء  تفهم  كيف   .٣

تفهم أن اهللا هو الغفور؟

ال ينبغي ألحد أن ينطق يف ذات الله 
بيشء، وال يصفه إال مبا وصف به 

نفسه، وال يقول فيه برأيه شيًئا تبارك 
الله وتعاىل رب العاملني

اإلمام أبو حنيفة

إذا . ٦ له:  وانكسارها  النفس  تواضع 
ذلتك،  فاعرف  تعاىل  عزته  عرفت 
وإذا عرفت قوته فاعرف  ضعفك، 
فاعرف  ملكوته  عرفت  وإذا 
فاعرف  كامله  عرفت  وإذا  فقرك، 
نقصك، وإذا عرفت كامل أوصافه 
فقرك  كامل  فاعرف  أسامئه  ومجال 
فام  وصغارك،  وذلك  وافتقارك 

أنت إال عبد.
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١٢٢

احلسنى،  األسامء  معرفة   
املعارف  لّ  أجَ من  العُال  فات  والصِّ
بحانه  سُ أسامئه  من  اسم  وكل  وأرشفها، 
مدح  أوصاف  فأسامؤه  خاصة؛  فة  صِ له 
وفعل،  مُقتىض  هلا  صفة  وكل  وكامل، 
لوازمها،  من  هو  مفعول  فعل  ولكل 
أسامئه،  عن  ذاته  تعطيل  املُحال  ومن 
وأسامئه عن أوصافها ومعانيها، وتعطيل 
األفعال،  من  تقتضيه  عامّ  األوصاف 
وتعطيل األفعال عن مفعوالهتا وأثرها، 

وكل هذا من آثار أسامئه وصفاته.
صفات  أوصافه  كانت  وإذا   
وأسامؤه  ومصالح،  حكامً  وأفعاله  كامل، 
موجباهتا  عن  تعطيلها  ففرض  حسنى؛ 
مستحيل يف حقه، وهلذا ينكر سبحانه عىل 
من عطله عن أمره وهنيه، وثوابه وعقابه، 
وأنه بذلك نسبه إىل ما ال يليق به وإىل ما يتنزه عنه، وأن ذلك حكم سيئ ممن حكم به عليه، وأن 
من نسبه إىل ذلك فام قدره حق قدره، وال عظمه حق تعظيمه، كام قال تعاىل يف حق منكري النبوة 
ٰ بََشٖ ّمِن 

َ َ  ُ َّ نَزَل ٱ
َ
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦٓ إِۡذ قَالُواْ َمآ أ َّ وإرسال الرسل وإنزال الكتب: (َوَما قََدُرواْ ٱ

َ َحقَّ  َّ ءٖ) [األنعام: ٩١]، وقال تعاىل يف حق منكري امليعاد والثواب والعقاب: (َوَما قََدُرواْ ٱ َشۡ
ُٰتۢ بَِيِمينِهِ) [الزمر: ٦٧]، وقال تعاىل يف  َمَٰوُٰت َمۡطوِيَّ ۡرُض َجِيٗعا َقۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوٱلسَّ

َ
قَۡدرِهِۦ َوٱۡل

ۡم َحِسَب 
َ
حق من جوز عليه التسوية بني املختلفني، كاألبرار والفجار، واملؤمنني والكفار: (أ

َوَمَماُتُهۡمۚ  َۡياُهۡم  َسَواٗٓء مَّ ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  ِيَن َءاَمُنواْ  َۡعلَُهۡم َكٱلَّ ن نَّ
َ
أ ّيِ َٔاِت  ٱلسَّ ٱۡجَتَُحواْ  ِيَن 

ٱلَّ
َسآَء َما َيُۡكُموَن ٢١) [اجلاثية: ٢١]؛ فأخرب أن هذا حكم سيئ ال يليق به، تأباه أسامؤه وصفاته،
 ُ َّ ٱ َفَتَعَٰل   ١١٥ تُرَۡجُعوَن   َ إَِلَۡنا  نَُّكۡم 

َ
َوأ َعَبٗثا  َخلَۡقَنُٰكۡم  نََّما 

َ
أ فََحِسۡبُتۡم 

َ
(أ سبحانه:  وقال 

َّ ُهَو َربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَكرِيِم ١١٦) [املؤمنون: ١١٥ـ ١١٦]، تعاىل اهللا عن هذا الظن  ِ ٓ إَِلَٰه إ َ  ۖ ٱلَۡملُِك ٱۡلَقُّ
واحلسبان الذي تأباه أسامؤه وصفاته.

ب -آثار أسماء اهللا في الكون:
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١٢٣

تعاىل  فيها  ينفي  كثرية،  القرآن  يف  هذا  ونظائر   
ذلك  إذ  وصفاته؛  أسامئه  موجب  خالف  نفسه  عن 

مستلزم تعطيلها عن كامهلا ومقتضياهتا. 
ترك  يمنع  املجيد"  "احلميد  فاسمه   
وال  يُؤمر  ال   ، معطالً مهمالً   سد اإلنسان 
اسمه  وكذلك  يُعاقب،  وال  يُثاب  وال  نهى،  يُ
"امللك"،  اسمه  وكذلك  ذلك،  يأبى  "احلكيم" 
واسمه "احلي" يمنع أن يكون معطالً من الفعل، بل 
حقيقة احلياة الفعل؛ فكل حي فعال، وكونه سبحانه 
ا من موجبات حياته ومقتضياهتا، واسمه  ا قيومً خالقً
واسمه  ومرئيا،  ا  مسموعً البصري" يوجب  "السميع 
ا، وكذلك "الرازق"، واسمه  خملوقً "اخلالق" يقتيض 
وإعطاءً  ا  وتدبريً ا  وترصفً مملكة  يقتيض  "امللك" 
ا وعقابًا، وأسامؤه "الرب  ا وإحسانًا وعدالً وثوابً ومنعً
آثارها  تقتيض  ونحوها  واملنان"  واملعطي  واملحسن 

وموجباهتا. 
من  هلا  البد  العفو"  التواب،  "الغفار،  وأسامؤه   
تقبل،  وتوبة  تغفر،  جناية  من  والبد  متعلقات، 
من  "احلكيم"  السمه  والبد  عنها،  يعفى  وجرائم 
األسامء  هذه  اقتضاء  إذ  حكمه؛  فيه  يظهر  متعلق 
واملعطي  والرازق  اخلالق  اسم  كاقتضاء  آلثارها 
واملمنوع،  واملعطى  واملرزوق  للمخلوق  واملانع 

وهذه األسامء كلها حسنى.
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١٢٤

العفو،  حيب  عفو  فهو  وأوصافه وأسامءه؛  ذاته  حيب  تعاىل  والرب   
وحيب املغفرة، وحيب التوبة، ويفرح بتوبة عبده حني يتوب إليه أعظم 

فرح خيطر بالبال، وحيلم عنه، ويتوب عليه ويساحمه. 
آثارمها،  يقتضيان  وجمده  ومحده  املجيد"،  "احلميد  سبحانه  وهو   
السيئات،  عن  والعفو  العثرات،  وإقالة  الزالت،  مغفرة  آثارمها  ومن 
والعلم  احلق،  استيفاء  عىل  القدرة  كامل  مع  اجلنايات،  عىل  واملساحمة 
منه سبحانه باجلناية ومقدار عقوبتها، فحلمه بعد علمه، وعفوه بعد 
لسان  عىل  قال تعاىل  كام  وحكمته،  عزته  كامل  عن  ومغفرته  قدرته، 
نَت 
َ
أ فَإِنََّك  لَُهۡم  َتۡغفِۡر  ن  ِعَباُدَكۖ  ُهۡم  فَإِنَّ ۡبُهۡم  ُتَعّذِ (إِن   : املسيح

قدرتك  كامل  عن  فمغفرتك  أي:  ١١٨]؛  [املائدة:   (  ١١٨ ٱۡلَِكيُم  ٱۡلَعزِيُز 
بل  احلق،  بقدر  جهالً  ويسامح  ا،  عجزً يغفر  كمن  لست  وحكمتك، 

أنت عليم بحقك، قادر عىل استيفائه، حكيم يف األخذ به. 
تبني  األمر  العامل ويف  يف  والصفات  األسامء  رسيان آثار  تأمل  ن  فمَ  
له أن مصدر قضاء هذه اجلنايات من العبيد، وتقديرها هو من كامل 
ا مقتىض محده وجمده، كام  األسامء والصفات واألفعال، وغاياهتا أيضً

هو مقتىض ربوبيته وألوهيته. 
الباهرة،  واآليات  البالغة،  احلكمة  ره  وقدَّ قضاه  ما  كل  يف  فله   
والتعرفات إىل عباده بأسامئه وصفاته، واستدعاء حمبتهم له، وذكرهم 
تعبد  له  اسم  كل  إذ  احلسنى،  بأسامئه  له  وتعبدهم  له،  وشكرهم  له، 
املتعبد  هو  عبودية  الناس  ، وأكمل  وحاالً ومعرفة  علامً  به  خمتص 
بجميع األسامء والصفات التي يطلع عليها البرش؛ فال حتجبه عبودية 
"القدير" عن  باسمه  التعبد  حيجبه  كمن  آخر،  اسم  عبودية  عن  اسم 
التعبد باسمه "احلليم" أو "الرحيم"، أو حتجبه عبودية اسمه "املعطي" 
عن عبودية اسمه "املانع"، أو عبودية اسمه "الرحيم" أو "العفو" أو 

ذلك.  "الغفور" عن اسمه "املنتقم" ونحو 
ٱۡلَۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ فَٱۡدُعوهُ بَِها) [األعراف: ١٨٠]،   ِ َّ ِ قال اهللا تعاىل: (َو  
وهو  التعبد،  ودعاء  ودعاء الثناء،  املسألة،  دعاء  يتناول  هبا  والدعاء 
سبحانه يدعو عباده إىل أن يعرفوه بأسامئه وصفاته، ويثنوا عليه هبا، 

ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 
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١٢٥

موجب  حيب  سبحانه  وهو   
حيب  عليم  فهو  وصفاته؛  أسامئه 
جواد،  كل  حيب  جواد  عليم،  كل 
وتر حيب الوتر، مجيل حيب اجلامل، 
عفو حيب العفو وأهله، حيي حيب 
األبرار،  حيب  بر  وأهله،  احلياء 
صبور  الشاكرين،  حيب  شكور 
أهل  حيب  حليم  الصابرين،  حيب 
للتوبة  سبحانه  فلمحبته  احللم، 
خلق  والصفح  والعفو  واملغفرة 
ويعفو  عليه  ويتوب  له  يغفر  من 

ويصفح عنه. 

١.اذكر ما تعلمت من أسامء اهللا الدالة عىل: 
أ - اجلالل والقوة والعظمة     ب- اجلامل والكامل      ج- الرمحة والكرم  

كيف تظهر آثار أسامء اهللا وصفاته يف حياتك؟  .٢
ا فيك. وملاذا؟ اذكر أكثر أسامئه وصفاته تأثريً  .٣

اذكر شيئًا من مشاهد أسامء اهللا وآثارها يف حياتك.  .٤

مراجعة

اإلمام أبو حنيفة

وال يشبه شيًئا من األشياء من خلقه، وال يشبهه يشء من 
خلقه، مل يزل وال يزال بأسامئه وصفاته
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