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  معنى (و� األسماء الحسنى)

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.
 
 

 ومن اإليامن اإليامن بأسامء اهللا جل وعز 
وبصفاته كام وردت يف كتابه ويف سنة رسوله

ملسو هيلع هللا ىلص الصحيحة، عىل أساس قاعدتني: 
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قواعد اإلیمان بأسماء هللا الحسنى وصفاتھ
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٤

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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