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شناخت خداوند با 
استفاده از نام ها و 

صفاتش:

[دعا]  [نامها]  او   را   به   دارد.  پس   به   آن   نيك   نامهاي   خداوند  "و 
كنيد،  رها  مي كنند،  كجروي   نامهايش   آنان   را   كه   در   و  بخوانيد 

[سزاي ] آنچه   را  مي كردند، خواهند ديد" [ سوره اعراف آيه ١٨٠]
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١٠٧

خداوند ارمجند و با 
عظمت را بشناس

خداوند  "و  فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند 
[نامها]  او   را   دارد.  پس   به   آن   نيك   نامهاي  
نامهايش   آنان   را   كه   در   و  بخوانيد  [دعا]   به  
آنچه   را   [سزاي ]  كنيد،  رها  مي كنند،  كجروي  

مي كردند، خواهند ديد" [ سوره اعراف آيه ١٨٠]
ا- معین آیه " و خداوند نام 

های نیک دارد" :
مهگی نام های پروردگار ارمجند و با عظمت، 
اين  به  را  آهنا  خداوند  و  هستند  ستوده  های  نام 
و  هستند  نيكو  ها  آن  كه  است  كرده  وصف 
دارد.  نيك   نامهاي   خداوند  "و  است:  فرموده 
و  بخوانيد  [دعا]  [نامها]  او   را   به    پس   به   آن  
رها  مي كنند،  كجروي   نامهايش   آنان   را   كه   در  
كنيد، [سزاي ] آنچه   را  مي كردند، خواهند ديد"

[ سوره اعراف آيه ١٨٠]
نيكو  بلكه  نيستند  نيكو  لفظ  در  فقط  ها  اين 
كنند.  می  داللت  كامل  وصف  بر  چون  هستند 
متام نام های پروردگار نام های ستايش،  مدح، 
ثناء و بيان عظمت اومی باشند و به مهني سبب 
او صفات كامل و جالل  نيكويند و متام صفات 
و متام افعالش پر از حكمت، رمحت، مصلحت 

و عدل هستند.

استفاده  با  را  خداوند  سوم: 
از اسماء و صفاتش بشناس

https://www.with-allah.com/fa
ht
tps
://
wwwww

wwww
.w
ith
-al
lah
.co
m/
fafaf



١٠٨

در  خداوند  صفات  و  ها  نام  به  داشتن  باور   
كتاب  در  كه  مهانطور   . اند   ايامن  تعريف  دايره 
اهللا  صلی  او  رسول  صحيح  سنت  و  خداوند 
عليه و سلم آمده است و اين بر اساس دو قاعده 

است:
قاعده نخست:

به  توجه  با  خداوند  های  نام  نمودن  اثبات 
وا  يا  حتريف  بدون  خداوند  عظمت  و  جالل 
هنادن و كنار گذاردن برخی از اسامء و يا تعيني 
كيفيت آهنا و اين برابر است با كالم خداوند بلند 
و  نيست .  مانند  او   مرتبه كه می فرمايد: "چيزي  

 او  شنواي  بيناست"  [ سوره شوری آيه ١١]
قاعده دوم:

اسامء  اين  كه  صفاتی  اثبات  و  آن  معنای  فهم 
درک  برای  تالش  بدون  دارند،  بر  در  را  ها  آن 
مرتبه  بلند  خداوند  آهنا،  مفهوم  و  معنا  كامل 
مي داند  گذشته شان   را   و  "آينده   فرمايد:  می 
نيابند" احاطه   دانش   به   او   [انساهنا]  در   و 

[ سوره طه آيه ١١٠]
از  غايی  هدف  عظمت  با  و  ارمجند  خداوند 
شناخت اسامء نيكو و صفات برترش را پرستش 
می  كه  مهانگونه  داند.  می  اساس  اين  بر  او 
«رمحن »  يا    بخوانيد    خداوند  را   فرمايد: "بگو: 
خداوند  [نيك   است ]  كه   كدام   بخوانيد.  هر    را  

نامهاي  نيكو دارد." [ سوره ارساء آيه ١١٠]
و پروردگار ارمجند و با عظمت می فرمايد:

دارد.  پس   به   آن   نيك   نامهاي   خداوند  \"و 
آنان   را   كه   و  بخوانيد  [دعا]  [نامها]  او   را   به  
كنيد،  رها  مي كنند،  كجروي   نامهايش    در  

ديد" خواهند  مي كردند،  آنچه   را   [سزاي ] 
[ سوره اعراف آيه ١٨٠]

ب- معین :" پس به آن نام 
ها او را به دعا خبوانید"

دعا كردن با استفاده از اسامی نيكوی خداوند 
دو نوع دعا را شامل می شود: دعای درخواست 
مانند سخن بنده كه می می گويد " يا اهللا به من 
مدح  دعای  كن" و  لطف  من  بر  كريم  يا  و  بده 
با  خداوند  عظمت  بيان  مانند  وعبادت،  ثنا  و 
هيچ  بدون  او  صفات  و  نيكو  اسامی  از  استفاده 
گونه درخواستی. اين ثنا می تواند با قلب و يا 
با زبان انجام پذيرد كه پروردگار بزرگ و متعال 
و  ستايد  می  برتر  صفات  و  نيكو  های  نام  با  را 

تعريف می كند.
ج- معین آیه " و آنان را که 
می  کجروی  هایش  نام  در 
عبارت  کنید"  رها  کنند 

است از:
و  ارمجند  پروردگار  های  نام  در  كجرويی 
باعظمت به معنی انكار يا تكذيب قسمتی از آن 
چه در كتاب خداوند آمده و يا تشبيه نمودن نام 
های خداوند به چيزی از خملوقات او يا وصف 
نمودن خداوند به آنچه شايسته اونبوده و كالم 

خداوند و سنت رسولش بر خالف آن است.
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١٠٩

 اهمیت دانش به نام ها و 
صفات الله تعایل:

و  تعالی  اهللا  صفات  و  ها  نام  به  دانش  امهيت 
می  آشكار  ذيل  موارد  در  او  مقام  علو  و  رشف 

شود:
نخست:

رشيف ترين و مهم ترين علم آن است كه در 
باره اهللا و نام های نيكو و صفات برتر او باشد.  
به هر ميزان  شناخت بنده به نام های خداوند و 
صفاتش افزايش يابد، هبره او از عبوديت و انس 

با خدا و حمبت و تعظيم او افزايش می يابد.
و  رستگاری  به  رسيدن  سبب  كه  امری 
خشنودی خداوند ارمجند و با عظمت و هبشت 
او می گردد. در آنجا به رويت ذات باری تعالی 
و  اكرام  مورد  ديگر  رسای  در  و  شده  مند  هبره 
احرتام قرار می گريد. اين موفقيت جز با توفيق 
حمقق  عظمت  با  و  ارمجند  پروردگار  ياری  و 

نخواهد شد.
دوم:

با  و  ارمجند  پروردگار  نيكوی  های  نام  به  علم 
مهچنني  و  ها  دانش  متام  اساس  و  اصل  عظمت 
اساس ايامن است و نخستني واجب به شامر می 
رود.هرگاه  بندگان خدايشان را شناختند  او را آن 
گونه كه شايسته اوست عبادت می كنند. خداوند 
معبود  بدان   كه   "پس   فرمايد:  می  مرتبه  بلند 

[راستيني ] جز  خدا  نيست"  [ سوره حممد آيه ١٩]
سوم:

شناخت خداوند ارمجند و با عظمت به وسيله 
و  يقني  و  ايامن  افزايش  سبب  صفاتش  و  اسامء 

عبوديت  طعم  چشيدن  و  توحيد  شدن  حمقق 
آن  غايت  و  اصل  و  ايامن  روح  اين  گردد.  می 
است. نزديک ترين راه به آن تدبر و تفكر در نام 
زيرا  اند،  آمده  قرآن  در  كه  اوست  صفات  و  ها 
و  تعريف  كه  پروردگاری  پروردگار-مهان  كه 
ستايش او بسيار رفيع است- وقتی كه بخواهد 
بر  را  او  دل  بدهد،  احرتام  و  عزت  را  اش  بنده 
برای  را  او  سينه  و  آورد  می  گرد  خود  حمبت 
را  او  و  ساخته  گشاده  برترش  صفات  پذيرش 
اين  از  وهرگاه  سازد  می  هبرمند  وحی  روزن  از 
با  و  پذيرد  می  را  آن  برسد  او  به  چيزی  روزن 
خشنودی و تسليم شدن، آن را دريافت می كند 
و برای طاعت او خاضع شده و قلبش برای او 

روشن می شود.

آن  موضوع  جايگاه  به  دانش  جايگاه 
تر  شريف  چيزی  هيچ  و  دارد  بستگی 
صفات  و  امساء  و  خداوند  شناخت  از 

او نيست
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و  رسور  و  يابد  گشايش  آن  به  اش  سينه  و 
اين  به  و  شده  وارد  آن  به  او  حمبت  و  شادی 
بی  يابد.  افزايش  او  شادی  و  رسور  ترتيب 
تقويت  او  شناخت  و  شود  سرتگ  او  نيازی 
آن  به  قلبش  يابد.  آرامش  آن  به  او  روان  و  يافته 
سري  شناخت  ميادين  در  و  كرده  پيدا  تسكني 
كند. ديدگان بصريت او در باغ و بوستان های 
رشف  كه  برسد  يقني  اين  به  تا  شوند  خنک  آن 
هيچ  و  دارد  بستگی  آن  موضوع  رشف  به  علم 
از  بزرگرت  جايگاهی  دارای  و  مهمرت  موضوعی 
پروردگار ارمجند و با عظمت نيست. او دارای 
صفات برتر و رشف و علو جايگاه او به حسب 
نياز به او است. بيشرتين چيزی كه روح و روان 
سازنده  و  خالق  شناخت  دارد  نياز  آن  به  آدمی 
شاد  و  ياد  و  حمبت  به  شديدا  او  باشد.  می  اش 
بودن با او و درخواست وسيله به سوی او نياز 
وجود  هدف  اين  به  رسيدن  برای  راهی  و  دارد 
ندارد مگر با شناخت صفات و اسامئش، هرچه 
شناخت بنده به اين موارد بيشرت باشد شناخت 
او به خداوند افزون می گردد و هرچه شناخت 
خداوند  به  نسبت  مقدار  مهني  به  باشد  كمرت  او 
نادان تر و دورتر می باشد و جايگاه بنده در نزد 
بنده  نزد  در  خداوند  جايگاه  به  بسته  خداوند  

دارد.

چهارم:
عظمت  با  و  ارمجند  پروردگار  به  كه  كسی 
داناست، به درستی افعال  و قوانني او از اسامء 
خداوند  زيرا  گريد  می  استدالل  صفاتش  و 
مقتضای  آن  كه  دهد  می  انجام  را  چيزی  متعال 
متعال  خداوند  افعال  و  بوده  او  صفات  و  اسامء 
گردند.  می  حكمت  و  فضل  و  عدل  ميان  در 
با  برابر  كند  می  وضع  قوانني  از  كه  را  آنچه  هر 
و  باشد  اومی  عدل  و  فضل  حكمت،  اقتضای 
متام خربهای او راست و حق و درست است. 
اوامر و نواهی او عدل، حكمت و رمحت هستند 
و اين دانش آشكار تر، بزرگرت و معروف تر از 

آن است كه نيازی به توضيح داشته باشد.
پنجم:

صفات  ميان  در  حمكمی  بسيار  مهاهنگی 
عبادات  ميان  و  عظمت  با  و  ارمجند  پروردگار 
وجود  كنند  می  اقتضا  كه  ای  باطنی  و  ظاهری 
دارد. زيرا هر صفت، عبادتی خاص را اقتضاء 
و  قلبی  عبادات  انواع  متام  در  اين  و  كند  می 
جسمی صدق می كند. دانش بنده به اينكه سود 
روزی  و  آفرينش  وگرفتن،  بخشيدن  زيان،  و 
دادن، زنده كردن و كشتن فقط از طرف خداوند 
عامل می رسد، برايش عبادت  توكل را در باطن 
به بار آورده و لوازم توكل و هبره های آن را در 
برص  و  بنده به سمع  دانش  دارد.  مهراه  ظاهر به 
خداوند بلند مرتبه و به اينكه هيچ ذره ای بر او 
در  پنهان  امور  و  ارسار  به  او  و  ماند  نمی  پنهان 
سينه ها آگاه است، سبب حفظ زبان و اعضای 
می  چيزی  هرآن  از   ، قلبی  های  وسوسه  و  بدن 
اگر  و  نيست  خشنود  آهنا  به  خداوند  كه  شود 
حمبت و  وابسته كند كه  اين اعضاء را به اموری 

نيكو  های  نام  و  خداوند  شناخت 
و  قلب  اصالح  سبب  او  صفات  و 

تكميل شدن ايامن می شود.
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١١١

رشم  برايش  دارد،  پی  در  را  خداوند  خشنودی 
و آزرم درونی به بار می آورد كه او را از انجام 
حمرمات باز می دارد. شناخت بنده به بی نيازی، 
سبب  او  رمحت  و  احسان  و  نيكی  كرم،  و  جود 
گسرتش اميد او می شود و مهچنني شناخت او 
به جالل و عظمت پروردگار و عزت او سبب 
اجياد فروتنی و خاكساری و حمبت می گردد. اين 
حالت های باطنی سبب انواع خمتلفی ازعبادات 
های ظاهری می شوند كه مقتضای آن شناخت 
سوی  به  عبادات  متام  بازگشت  پس  هستند. 

مقتضای اسامء و صفات است.
ششم:

پروردگار  صفات  و  اسامء  اساس  بر  عبادت 
و  اخالق  سالمتی  و  قلب  بر  نيكی  بسيار  آثار 
باز  سبب  آهنا  واهنادن  كه  مهانگونه  دارد.  رفتار 

شدن دروازه امراض خمتلف قلبی می شود.
هفتم:

آرامش  پروردگار  صفات  و  اسامء  به  دانش 
مصائب  در  كه  وقتی  است  بنده  برای  خاطری 
و مشكالت و سختی ها و ناماليامت می افتد. 
آن گاه كه بنده دانست كه پروردگار او دانا و با 
روا  ستم  كس  هيچ  بر  است،  عادل  و  حكمت 
نمی دارد، خشنود می شود و شكيبايی پيشه می 
كند و می داند كه متام اين ناماليامت كه به او می 
رسند نوعی از مصالح و منافع را در پی دارند، 
مقتضای  آهنا  اما  نكند،  درک  را  آهنا  او  چه  اگر 
پس  هستند.  خداوند  حكمت  و  علم  و  دانش 
آرامش می يابد و به نزد خدايش آرام می گريد و 

كار خود را به خداوندش وامی گذارد.

هشتم:
فهم و درک معانی اسامی اهللا تعالی و صفات 
اميدواری،  تعظيم،  حمبت،  سوی  به  راهی  او 
ديدن  ناظر  و  او  بر  اعتامد  و  توكل  او،  از  ترس 
اهللا  شناخت  ثمرات  البته  كه  دارد  مهراه  به  را  او 
تعالی و اسامء و صفات او منحرص به اين موارد 

نيست.
هنم:

و  ارمجند  پروردگار  اسامی  معانی  در  انديشه 
با عظمت بزرگرتين كمک و ياری برای تدبر و 
تعالی  اهللا  زيرا  است،  خداوند  كتاب  در  انديشه 
ما را به تدبر و انديشه در قرآن كريم دستور داده 

است، آنجا كه فرموده است:
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دهم:
و  ارمجند  پروردگار  های  نام  به  دانش 
و  خداوند  به  نسبت  ادب  اجياد  سبب  باعظمت 
قيام  مهان  خداوند  با  ادب  گردد.  می  او  از  حيا 
به انجام دادن دستورها و متخلق شدن به ادب 
ادب  كس  هيچ  برای  و  است  باطنی  و  ظاهری 
سه  دانستن  به  مگر  شود  نمی  حمقق  خداوند  با 
چيز: شناخت اسامء و صفات او، شناخت دين 
و رشع او و آگاهی از آنچه كه وی دوست دارد 
و آنچه كه دوست ندارد. نفس آدمی چه از جنبه 
علمی، چه عملی و چه از نظر چگونگی قابليت 

و استعداد پذيرش حق را داراست.
يازدهم:

شناخت پروردگار ارمجند و باعظمت با توجه 
و  عيوب  متوجه  را  بنده  او،  صفات  و  اسامء  به 
آن  اصالح  برای  و  كرده  خود  نفس  نقايص 
چهار  حق  انكار  های  پايه  كند.  می  تالش  ها 
 . شهوت  و  خشم  حسادت،  تكرب،  چيزند: 
به  و  خدا  به  بنده  جهل  امر  چهار  اين  رسمنشاء 
با  را  خود  پروردگار  او  اگر  باشد.  می  خودش 
خود  نفس  به   و  بشناسد  جالل  و  كامل  صفات 
باشد،  واقف  آن  در  موجود  آفات  و  نقايص  با 
نمی  خشم  آن  برای  نكرده،  اختيار  تكرب  هرگز 
به  خداوند  آنچه  به  نسبت  كس  هيچ  بر  و  گريد 

او داده است حسادت نمی ورزد.
دوازدهم:

نادانی بنده به اسامء و صفات اهللا تعالی و درک 
آهنا،  براساس  خداوند  نپرستيدن  و  آهنا  نكردن 
خدا  كه  كسی  است.  نادانی  و  گمراهی  سبب 
شناخته؟  را  چيز  چه  نشناخت،  را  رسولش  و 
چه  به  نكرد  درک  را  حقيقت  اين  كه  كسی  و 

آن كه به خدا رسيد چه چيز را از 
دست داد؟ و آن كه خدا را از دست 

داد به چه چيز رسيده است؟

١١٢

تو  خجسته   كه   آن   را   بر   "كتايب   است  
تدبّر  آيه هايش   [انساهنا]  در   فروفرستاده ايم   تا  

كنند و  تا  خردمندان  پند گريند" [ سوره ص آيه ٢٩]
نام  از  فراوان  كريم  قرآن  در  اينكه  به  توجه  با 
ها و صفات متعلق به آن ياد شده است، پس با 
تدبر در آهنا دروازه بزرگی از تدبر قرآن گشوده 
كردی  تدبر  امر  اين  در  كه  آنگاه  شود.  می 
عرش  بر  ها  آسامن  باالی  كه  پابرجا  پادشاهی 
خود قرار دارد تو را به گواه می گريد. مهانی كه 
امر بندگان را تدبري كرده و امر و هنی می كند. 
می  نازل  را  ها  كتاب  و  فرستد  می  را  رسوالن 
گردد،  می  خشمگني  و  شود  می  خشنود  و  كند 
بخشد  می  رساند،  می  كيفر  و  دهد  می  پاداش 
رسبلند  و  عزيز  دارد،  بازمی  و  كند  می  عطا  و 
برد  می  باال  كند،  می  ذليل  و  خوار  و  سازد  می 
وپايني می كشد، از باالی هفت آسامن می بيند 
به  و  داند  می  را  پنهان  و  آشكار  و  شنود  می  و 
انجام هر چه بخواهد تواناست و به مهه صفات 
كامل توصيف می شود و از هر عيب پاک و منزه 
بدون  هم  آن  از  بزرگرت  و  ای  ذره  هيچ  است.  
حكم او نمی جنبد و هيچ برگی بريون از علم او 
از درخت نمی افتد و او دانای با حكمت است.
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١١٣

سبب  پاک  خداوند  شناخت 
صالح قلب و بدن است.

كرداری  چه  و  يافته  دست  دانشی  و  حقيقت 
و  نياورد  دست  به  را  حقيقت  اين  كه  آن  دارد؟ 
نشده   خشنود  خداوند  برای  عمل  خشنودی  به 
و راه رسيدن به او را نيافت بعد از رسيدن به آن 
چه كمبودی دارد؟ زيرا زندگی واقعی انسان به 
زندگی قلب و روح او وابسته بوده و قلب بدون 
او  به  نسبت  حمبت  و  آفريننده  و  خالق  شناخت 
او،  ذكر  با  يافتن  وقار  و  او  سوی  به  وبرگشت 
آرام گرفتن با نزديكی به او، هيچ حياتی ندارد. 
هركس اين زندگی را از دست داد، مهه خري و 
نيكی را از دست داده، اگر چه آن را با متام دنيا 

عوض كند.
سيزدهم:

سبب  پروردگار   صفات  و  اسامء  به  دانش 
می  ايامن  شدن  تكميل  و  توحيد  اخالص، 
گردد. با وجود اينكه آن دروازه ای بزرگ برای 
وساوس  از  آن  دادن  رهايی  و  قلوب  اصالح 
اخالص،  چون  اعاملی  ولی  است،   آفات  و 
حمبت، خوف و رجاء - بيم و اميد-، است اما 

نمودن  توكل  تنها  شود،  نمی  تامل  زياد  آن  در 
تامل  و  دروازه  اين  به  اعتنا  و  يگانه  خداوند  بر 
را  رشيعت  هركس  است.  اندک  آن  در  كردن 
قرار  بررسی  مورد  نخستني  منابع  و  مصادر  از 
دهد، متوجه رابطه اعامل ظاهری با اعامل قلب 
بدون  ظاهری  اعامل  كه  برد  می  پی  و  شود  می 
آهنا سودمند نبوده و اعامل قلبی نسبت به اعامل 
ظاهری در اولويت باالتری قرار دارند. آيا جز 
و  مومن  ميان  در  ديگری  تفاوت  قلبی  اعامل  در 
منافق می توان يافت؟ آيا كسی می تواند بدون 
ظاهری  اعامل  انجام  از  پيش  قلبی  اعامل  انجام 
از  بزرگرت  قلب  عبادت  و  شود؟  وارد  اسالم  به 
عبادت ظاهری بدن و بيشرت و با دوام تر است. 
اعامل قلب راه انجام اعامل ظاهری و سبب آهنا 
هستند، به مهني سبب آهنا در هر حال واجب می 

باشند.
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١١۴

قواعد و نکته هایی در فهم اسماء 
و صفات الله تعایل:

بيناست" [ سوره شوری ايه ١١]  شنواي   و  او   نيست .  مانند  او   "چيزي  

متامی نام های خداوند ارمجند و باعظمت نيكو . ١
و   " فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  هستند. 
خداوند نام های نيكو دارد" [ سوره اعراف آيه ١٨٠]

خداوند به ذات بلند مرتبه اش خود را برای 
ما معرفی كرده تا او را بپرستيم و جمد او را بيان 
كرده و او را دوست بداريم. از او برتسيم و به 

او اميد داشته باشيم.
ثبوت نام ها و صفات خداوند فقط از دو منبع . ٢

صورت می گريند كه عبارتند از كتاب و سنت 
و منبع سومی برای آن ها نبوده و به هيچ چيز 
ديگر اسامء و صفات او ثابت نمی شوند. پس 
ما برای خداوند ثابت می كنيم آنچه را رسول 
خدا صلی اهللا عليه و سلم برای او ثابت كرده 
و نفی می كنيم آنچه را كه خداوند و رسول او 
صلی اهللا عليه و سلم نفی كرده است. بنابراين 
كنيم  می  ثابت  او  برای  را  كامل  صفت  وقتی 
ضد آن را از او نفی كرده و آن چه را در باره آن 
اثبات يا نفيی وارد نشده است توقف می كنيم، 

نرسيده  ما  به  آن  نفی  و  اثبات  در  چيزی  زيرا 
باشد،  می  تفصيل  قابل  آن  معنی  اما  است. 
اگر مفهوم آن حق و صفتی شايسته پروردگار 
بود پذيرفته شده و اگر مفهموم  مورد نظرآن 

شايسته خداوند نبود، مردود است.
سخن در باره صفات اهللا تعالی مهانند سخن . ٣

در باره ذات اوست و چنان  كه ما كيفيت ذات 
پاک او را نمی دانيم، كيفيت صفات نيكوی او 
را هم درک نمی كنيم، اما به آهنا ايامن داريم. 
ايامنی قطعی و بدون حتريف و رها كردن هيچ 
چگونگی  به  شدن  قايل  بدون  و  آهنا  از  يک 

كيفيت و تشبيه نمودن آهنا.
اسامء و صفات اهللا تعالی دارای معانی حقيقی . ۴

ذات  بر  آهنا  هستند.  گونه  معام  و  جمازی  نه  و 
خداوند قائم  اهللا تعالی و صفات كامل كه به 
عليم،  قادر،  مانند  كنند،  می  داللت  هستند 
حكيم، سميع و بصري. اين نام ها بر ذات اهللا 
تعالی و مهچنني بر آنچه كه بر آن استوار است 
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١١۵

از قدرت، علم، حكمت، سمع و برص داللت 
می كنند.  

تنزيه و پاک كردن خداوند بلند مرتبه از نقايص،  . ۵
نفی  است.  صفت  هر  واهنادن  بدون  تنزهيی 
عيوب و نقايص از خداوند به شكل كلی و 
مهچنني اثبات كامل به شكل مفصل و جزئی 
پروردگار  پذيرد.  می  صورت  صفت  هر  در 
مانند  ارمجند و با عظمت می فرمايد: "چيزي  
سوره   ] بيناست"  شنواي   و  او   نيست .   او  

شوری آيه ١١]
مهانگونه . ۶ خداوند:  های  نام  به  ايامن  برای 

اسم  كه  صفتی  و  اسم  به  ايامن  مقتضای  كه 
اثری  به  ايامن  آن  الزمه  گريد  می  دربر  را  آن 
است كه به آن اسم مرتبط است. اسم رحيم 
پروردگار  كه  است  مفهوم  اين  دربرگرينده 
ارمجند و با عظمت دارای صفت رمحت است 

و او با رمحتش بر بندگان رحم می كند.
در اين جا نكات مهمی است كه در فهم اسامء 
و صفات اهللا تعالی كمک می كنند. عبارتند از:

منحرص . ١ حمدودی  تعداد  در  خداوند  اسامء 
تو  از  نيستند و در حديث آمده است كه: "..  
آن  به  را  خودت  كه  اسمی  هر  با  پرسم  می 

ای  آموخته  بندگانت  از  يكی  به  يا  برده  نام 
و يا در كتابت آن را نازل كرده و يا آن را در 

علم غيب پيش خودت نگه داشته ای.."
( روايت از امحد است)

خداوند . ٢ خاص  تنها  ها  نام  و  اسامء  از  برخی 
بوده و هيچ كس در آهنا رشيک نيست و جايز 
نيست تا بر كس ديگری اطالق شوند. مانند، 
اهللا و رمحن. وبرخی ديگر هستند كه می توان 
اطالق  چه  اگر  كرد  اطالق  هم  خدا  غري  به 
آهنا بر خداوند با كامل ترين شكل و صفت 

هستند.
اسمی . ٣ هر  شوند،  می  گرفته  اسامء  از  صفات 

صفتی در بر دارد. اما اسمها از صفات گرفته 
نمی شوند. مثال می گوييم پروردگار "غضب" 
می گريد اما نمی گوييم كه پروردگار غضوب 

است؛ پروردگار پاک و منزه است.
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