
قواعد وتنبیھات في فھم 
أسماء هللا وصفاتھ

https://www.with-allah.com/ar
https://www.with-allah.com/ar/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87


١ .

 

،[١٨٠ األعراف: 

]

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

٢ .

 

ثبوت أسامء اهللا وصفاته من مصدرين ال ثالث هلام مها: كتاب اهللا جل وعز وسنة رسوله

 

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.

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