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 دادـــإع
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 أستاذ العقيدة و املذاهب الفكرية املساعد
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                                                        كانـــت معرفـــة الـــرب تعـــالى مـــن القـــضایا التـــي تناولتهـــا الطروحـــات 

                                                            الفكریـــة قـــدیما، واضـــطربت فیهـــا، وألن هـــذه المعرفـــة ال تتحـــصل بالعقـــل 

                                                          البــشري كــان فــضل اهللا عظیمــا علــى النــاس أن أرســل لهــم الرســل وأنــزل 

    حقــق      لقــد ت  و  .                                               علــیهم الكتــب وعــرفهم أســماءه  الحــسنى وصــفاته العلــى

                                                              للمــسلم المعرفــة الــصحیحة بربــه وذلــك لــسالمة المــصدر الكتــاب والــسنة،  

    .                                              فكانت أثار هذه المعرفة ظاهرة في حیاته ومتحققة

  

 

The knowledge of the Lord Almighty of the issues 
addressed by the intellectual propositions in the past, 
and troubled them. This knowledge does not get by the 
human mind; so it was a great allodium from God to the 
people that sent them prophets and apostles, and 
revealed to them Holy Books, tell them his Glorious 
names, and The venerable traits. The Muslim enables 
proper knowledge of the Lord, because the Quran and 
the Sunna was not distorting, and thus the effects of this 
knowledge are present and real in his life. 
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                                                 احلمــد هللا رب العـــاملني، وصـــالة اهللا وســـالمه علـــى رســـوله املـــصطفى 

   .                               األمني حممدا وعلى آله  و صحبه أمجعني

                                                  إن مـــن فـــضل اهللا تعـــاىل علـــى عبـــاده أن خلقهـــم فأحـــسن خلقهـــم، 

                                                      وســـــخر هلـــــم مـــــا يف الـــــسماوات واألرض، وأســـــبغ علـــــيهم نعمـــــه ظـــــاهرة و 

                   لرســل صــالة اهللا و ســالمه                                  و مــن عظــيم الــنعم علــى البــشر إرســال ا  .     باطنــة

                                                                 علــيهم، و دعــوة النــاس إىل اهللا تعــاىل، وبيــان الطريــق إليــه، قــال ابــن القــيم 

                                                   و مــن كمــال رمحتــه أن يعــرف عبــاده نفــسه، و صــفاته، و يــدهلم  "       رمحــه اهللا 

                                                              علـــى مـــا يقـــر�م إليـــه، و يباعـــدهم منـــه، و يثيـــبهم علـــى طاعتـــه، و جيـــزيهم 

                            كانــــت الرمحــــة هــــي التعلــــق، وهــــي      و إذا  "                 ، يقــــول رمحــــه اهللا  )١ ( "     باحلــــسىن

ـــه، و الربوبيـــة منـــه هلـــم، و                                                                 الـــسبب بـــني اهللا و بـــني عبـــاده، فالتأليـــه مـــنهم ل

     )٢ (  ".                             الرمحة سبب واصل بينه وبني عباده

ــــة إال مبعرفــــة اهللا تعــــاىل بأمسائــــه  ــــق العبودي ــــيس مــــن ســــبيل لتحقي                                                       و ل

                                                         احلـــسىن، وصـــفاته العلـــى، وال حتقيـــق ذلـــك إال بـــالرجوع لنـــصوص الـــوحي،  

    { :        قـال تعـاىل           { ) وقـال  )   ٢٥٥  :       البقـرة ،       

                                                           

  .   ١٧١    /  ١    -            ابن القیم -              بدائع التفسیر   ) ١ (

  .  ٥٩  /  ١    / -              ابن القیم -               مدارج السالكین   )  ٢ (



       
 
 

    
 
  
 

١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

   {  :     تعـــــــــــــــــــــاىل                      

                      

                           

        { )   يقــــول الــــشيخ ابــــن    ).   ٢٣-  ٢٢ :    احلــــشر               

ً                                              ًال ميكن أحدا أن يعبد اهللا على الوجـه األكمـل حـىت يكـون     " -        رمحه اهللا-     عثيمني

                وعليـه يتحقـق قـرب   .   ) ١ ( "                     فاته، ليعبده على بصرية                          على علم بأمساء اهللا تعاىل، و ص

  {  :                               اهللا تعـــــاىل مـــــن داعيـــــه، كمـــــا قـــــال تعـــــاىل         

    	{) و قربـــه مـــن عابديـــه، قـــال تعــــاىل  )    ١٨٦ :      البقـــرة ،                             :  }        

                   {  ) ٥٧ :      اإلســراء   (  

ٍوما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ممـا    : (                           ، وقوله تعاىل يف احلديث القدسي
ّ                                   ٍ
ّ

   )٢ ( .     احلـديث     ...)                                                        افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

                                              فالعبــادة هللا تعــاىل هــي الغايــة احملبوبــة لــه، واملرضــية   "-      رمحــه اهللا-               يقــول ابــن تيميــة   . 

 {  :                                   له، الذي خلـق اخللـق هلـا، كمـا قـال تعـاىل          

                                                           

  . ٥   ص–                         محمد الصالح العثیمین –                        المثلى في صفات هللا الحسنى         القواعد   )  ١ (

   .     ٦٥٠٢           حدیث رقم -              باب التواضع –              كتاب الرقاق –             صحیح البخاري   ) ٢ (
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     {  ) و تــرتبط تلــك املعرفــة مبتطلبهــا وهــو العبــادة،   .   ) ١ (   ) "  ٥٦ :        الــذاريات                                        

                                                                   وعليه كانت أحب العبادات إىل اهللا تعـاىل محـده، و اخلـضوع لـه، و دعـاءه بأمسائـه 

ــــال تعــــاىل   {  :                  و صــــفاته، ق                

                   { )  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــورة     

     ).    ١٨٠ :      األعراف

                                   أمساء اهللا احلسىن وصـفاته العلـى، معرفتهـا    :                          لذلك جعلت هذا املقال بعنوان

  .       وأثارها

                                                   وقتنا احلايل تزداد وترية االنكار للذات االهلية، واإلحلـاد    يف :             أهمية الدراسة

                                                                 يف امســـاء اهللا وصـــفاته، وهـــذا ســـببه إمـــا اجلهـــل خبطـــورة هـــذا الفعـــل،أو البعـــد عـــن 

                                                                        الكتــاب والــسنة ، وعليــه فكلمــا كانــت معرفــة العبــد بربــه أكــرب كلمــا كــان قربــه منــه 

                  حــدهم أكثــر حمبــة هللا و                                      يتفاضــلون يف العلــم و اإلرادة، فــإذا كــان أ "              أكثــر،  فالنــاس 

     )٢ ( "ً                                                                 ًذكرا و عبادة، كان اإلميان عنده أقوى، و أرسخ من حيث احملبة و العبادة هللا

                                        تزخـــر مكتبـــات العـــامل االســـالمي باملؤلفـــات يف هـــذا   :                 الدراســـات الـــسابقة

                                                   تناولتها مجعا، أو شرحا، أو تأصيال، ويف حبثي هـذا اسـتعرض                     الباب قدميا وحديثا،

                                                   ملؤلفات مع اضافة آثار معرفـة أمسـاء اهللا وصـفاته علـى حيـاة                   بعض ما ورد يف تلك ا

       .       املسلم

                                                           

  .  ٣٩    ص –            ابن تیمیة –         العبودیة   ) ١ (

  .  ٣٤ / ١  –            ابن تیمیة –                    كتاب االسماء والصفات   ) ٢ (
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                                                تتبــع الباحثــة املــنهج االســتقرائي لدراســة فــضل اهللا تعــاىل    :            مــنهج البحــث

  .                                                             على عباده بتعريفهم ألمسائه ،و صفاته، و مراضيه، واثار هذه املعرفة

                                               املقدمـــة وقـــد تـــضمنت أمهيـــة البحـــث، وأهدافـــه، ومنهجـــه،  :          خطـــة البحـــث

  .                                           وخطته، وقد جعلته الباحثة يف ثالثة مباحث وخامتة
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ّ                                                           ّإن معرفــة الــرب جــل وعــال بأمسائــه وصــفاته مــن املــسائل الــيت خاضــت فيهــا 
                                                                      العقــول وتــضاربت فيهــا اآلراء البــشرية، وكانــت املــسألة األوىل والغايــة القــصوى يف 

                      الفلسفية القدمية مل يصل                                         هم ، وكل ما نتج عن تلك املطارحات الفكرية         هرم أسئلت

                                                                 بأحـد مـنهم إىل اهلـدف املنــشود، فإمـا جـردوه عـن األمســاء والـصفات فأصـبح فكــرة 

   . )١ (                                                  عقلية، وإما هبط بفكرته عن اإلله فوصفه بصفات املخلوقني

    ديـــة           ، ويف اليهو )٢ (                                           ويف ديانـــات اهلنـــد ال خيـــرج معـــىن اإللـــه عـــن صـــورة الرجـــل

                  ، وقالــت النــصرانية  )٣ (                                                  احملرفــة تــصور أفعــال الــرب بالعبــث والطــيش والنــدم و احلــسرة

                                                                     احملرفة بتجسد اإلله وتأنسه، كما زعمت بأنه يولد ويصلب ويتأمل، وميـوت، ويقـرب، 

                 ويف الفرق اإلسـالمية   . )٤(                                                 ودعت إىل عقيدة التثليث، واألقانيم الثالثة لذات اخلالق

                                             قدميـــة واألديـــان احملرفـــة و الوضـــعية ، وبتحكـــيم العقـــل                          وبقـــدر تأثرهـــا بالفلـــسفات ال

                                                                 وإقــصاء الــوحي؛ كانــت عقيــد�م يف األمســاء والــصفات مــضطربة تــارة وضــالة تــارة 

   .)٥(                                        أخرى، فظهرت املشبهة، ونفاة  األمساء والصفات

                                                           

  .  ٢٠-  ١٣- ٣          الصفحات -          یوسف كرم-                  انظر تاریخ الفلسفة   )  (١

          محم���د ض���یاء   .    د-                                             نظ���ر دراس���ات ف���ي الیھودی���ة والم���سیحیة وأدی���ان الھن���د أ  ) ٢   (

    .    ٥٣٤-   ٥٣٣    ص -             الرحمن األعظمي

  .   ٢٤٠    ص –                   أنظر المصدر السابق   ) ٣ (

  .  ٩٢-  ٩١    ص -               محمد أبو زھرة–                          أنظر محاضرات في النصرانیة   ) ٤ (

    ٢٥٠-   ١١١ / ١-                  أبو الحسن األشعري-                   أنظر مقاالت اإلسالمیین  ) ٥ (
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                                                               ولن يستطيع أحد من البشر أن يعرف اهللا سبحانه وتعاىل بأمسائـه وصـفاته، 

                                              بطريق الـوحي، فـاهللا تعـاىل غيـب، وال يوجـد أحـد أعلـم                      وما من طريق إىل ذلك إال

                                                                  باهللا من اهللا، كما ال يوجد يف خلق اهللا أعلم باهللا من رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم 

    { :          ، قـــــــــال تعـــــــــاىل )١ (                 

                        

                          

            { ) ٢٣-٢٢: احلــــــــــــشر( ،    

              ت جاللـه، وأنـار                             احلمد هللا الذي ظهر ألوليائه بنعو      " -      رمحه اهللا–               يقول ابن القيم 

                                                                       قلو�م مبشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم مبا أسداه إليهم من إنعامه وإفـضاله، 

   . )٢ (  "                                   فعلموا أنه الواحد األحد الفرد الصمد

                                                           

  -            س��لیمان األش��قر  .  د -                           معتق��د أھ��ل ال��سنة والجماع��ة                 أس��ماء هللا وص��فاتھ م��ن  ) (١

  .  ١٠ ص

     . ٣ / ١  -                         مقدمة كتاب إغاثة اللھفان   ) (٢
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                                                           خلــق اهللا اخللــق وهــو أعلــم حبــاهلم واحتيــاجهم ، ولــيس للعبــد حاجــة أعظــم 

                                                          ملعرفـة ربــه وخالقـه، ولعظــم هـذه احلاجــة كانـت رمحــة اهللا تعـاىل بعبــاده            مـن احتياجــه 

                                                                    أن أرســـل إلـــيهم الرســـل يـــدعو�م إليـــه ويبينـــون هلـــم الطريـــق املـــستقيم وبيـــان حـــال 

    : "                             عـن رسـل اهللا صـالة اهللا وسـالمه علـيهم-      رمحـه اهللا–               يقـول ابـن القـيم   .        الواصلني

ًتعريفا مفصال ّ                                            ّعرفوا الرب املدعو إليه بأمسائه وصفاته وأفعاله  ً            ً ً "  ) ١( .   

                                                               لقــد كانــت دعــوة الرســل علــيهم الــسالم مــدارها علــى التوحيــد بركنيــه األول 

                                                                 العلـــــم واإلعتقـــــاد، والثـــــاين  اإلرادة والقـــــصد، ومـــــدار األول علـــــى إثبـــــات صـــــفات 

                    وألن معرفــة اهللا بأمسائــه    .   )٢   (                                           الكمــال هللا رب العــاملني، وعلــى نفــي التــشبيه واملثــال

                                          علــى املكلــف ؛كانــت رمحــة اهللا تعــاىل بعبــاده أن جعــل                     وصــفاته هــي أول مــا جيــب 

         ملــا بعــث -      رمحــه اهللا–                                                 هــذا مبــدأ دعــوة الرســل، ففــي احلــديث الــذي رواه البخــاري 

    إنك     : (                                                               النيب صلى اهللا عليه وسلم معاذا رضي اهللا عنه، إىل حنو أهل اليمن قال له

        هللا تعـاىل،                                                              تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تـدعوهم اىل أن يوحـدوا ا

     ...)                                                               فإذا عرفوا ذلك فأخربهم أن اهللا فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم

                                              قولـه فـإذا عرفـوا ذلـك أي عرفـوا توحيـد اهللا، واملـراد     : "            قال ابـن حجـر  .  )٣ (      احلديث 

                                                           

     .   ٣٨٢ / ٣  -               مدارج السالكین   ) (١

            بتصرف یسیر .   ٤٢٢   ص-                   عبدالعزیز السلمان-              الكواشف الجلیة  :     انظر  ) (٢

                                                                صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب ما جاء في دعاء النب�ي ص�لى هللا علی�ھ   )(٣

   .    ٧٣٧٢                                     تھ الى توحید هللا تبارك وتعالى حدیث رقم        وسلم أم
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                                               وألمهية التوحيد ومعرفة العباد ر�م بأمسائه وصفاته،   .  )١ (  "                          باملعرفة اإلقرار والطواعية 

                                                           األمســاء والــصفات لنــوعي التوحيــد ،توحيــد الربوبيــة وتوحيــد األلوهيــة             اشــتمل توحيــد 
                                       يف باب ما جاء يف دعـاء النـيب صـلى اهللا عليـه -      رمحه اهللا–                   ، فقد أورد البخاري  )٢ (

                                                                 وسلم أمته إىل توحيد اهللا تبارك وتعاىل حديثني يف فضل سورة اإلخالص، وأن من 

        رمحهمـا –   )٤ (               ن حجـر عـن القـرطيب          وقـد نقـل ابـ  .  )٣ (                           أحبها أحبه اهللا، وأدخله اجلنـة 

                          علـــى امســـني يتـــضمنان مجيـــع أوصـــاف   )             قـــل هـــو اهللا أحـــد (       اشـــتملت     : "       قولـــه-  اهللا

                                                                   الكمال، ومها األحد والـصمد فإ�مـا يـدلون علـى أحديـة الـذات املقدسـة املوصـوفة 

                                            ولعظم هذا األمر وأمهيته للمسلم؛ أعتىن السلف به   .  )٥ (  "                   جبميع أوصاف الكمال 

ِ       ِذكـــر مـــا     : "                        يف مقدمـــة كتابــه التوحيـــد-      رمحـــه اهللا–   )٦ (          ل ابــن منـــده               عنايــة بينـــة،  قـــا

َّ                                                                 َّوصف اهللا عز وجل به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل وأنه أحـد صـمد مل يلـد 

                                                           

   .   ٤٣٩ /  ١٣  -          فتح الباري  ) (١

     .   ٤٢٢-   ٤٢١   ص-                    عبد العزیز السلمان-                   انظر الكواشف الجلیة  ) (٢

  ،     ٧٣٧٤           الح��دیثین -            كت��اب التوحی��د-               ص��حیح البخ��اري -        األحادی��ث       انظ��ر   ) (٣

     .    ٧٣٧٥ و

       ر حف��اظ                                                    یوس��ف ب��ن عب��دهللا ب��ن محم��د النم��ري القرطب��ي الم��الكي، م��ن كب��ا  ) ٤ (

-             ، وأنظر األع�الم    ١١٢٨ / ٣-                 أنظر تذكرة الحفاظ  )  ه   ٤٦٣ (                الحدیث، توفي سنة

٣٢٢ / ٥    .    

    .   ٤٤٢ /  ١٣  -          فتح الباري  ) (٥

                                                             محم��د ب��ن إس��حاق ب��ن محم��د ب��ن من��ده، إم��ام ح��افظ، وھ��و اب��ن المح��دث أب��ي   ) ٦ (

   .  ١٣ /  ١١-                    أنظر سیر أعالم النبالء  )   ھـ   ٣٩٥ (               یعقوب، توفي سنة
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                        من فقه املؤلف إذ جعـل هـذه  "               قال حمقق الكتاب    "  ً                          ًومل يولد ومل يكن له كفوا أحد

                  توحيـــد اهللا تعـــاىل يف ً                                                  ًالــسورة العظيمـــة عنوانـــا ألول بـــاب مـــن كتــاب التوحيـــد، وهـــو

                                                                         عبادته وربوبيته ويف أمسائه وصفاته، الذي زلت فيه أقدام كثري مـن النـاس، ذلـك أن 

   . )١ ( "                           بحانه وتعاىل يف أمسائه وصفاته                                          العبادة قائمة على توحيد املعبود، وتنزيهه س

                                                               إن بعث الرسل وإنزال الكتب، ودعوة النـاس وتعـريفهم ر�ـم هـو مـن أعظـم 

                                                    يعـا، وهـي الرمحـة الـيت أغاثـت القلـوب وأنـارت العقـول ودفعـت                  النعم على النـاس مج

   .             الشبه والشكوك

ًفأمــا الرســالة فإ�ــا جــاءت بإثبــات الــصفات إثباتــا مفــصال   "              قــال ابــن القــيم ً                                                 ً ً

                                                                     على وجه أزال الشبهة وكشف الغطاء، وحصل العلم اليقيـين، ورفـع الـشك والريـب 

   )٢ ( "          ان يف نصابه مي                                               فثلجت له الصدور واطمأنت به القلوب، واستقر به اإل

                                                           

    .  ٧١   ص-         علي الفقي  .        تعلیق د         تحقیق و-                     كتاب التوحید البن منده  ) (١

   .   ٣٨٦ / ٣  -               مدارج السالكین   ) (٢
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ـــاهللا تعـــاىل وهـــي                                                             إذا كـــان اإلميـــان بأمســـاء اهللا وصـــفاته أحـــد أركـــان اإلميـــان ب

                                                                        اإلميــان بوجــوده تعــاىل واإلميــان بربوبيتــه واإلميــان بألوهيتــه واإلميــان بأمسائــه وصــفاته، 

   . )١ (                                    فمنزلته يف الدين عالية، وأمهيته عظيمة 

                                                               ولـــشرفها وعظـــيم مكانتهـــا كـــان تعلمهـــا وتعليمهـــا للنـــاس مـــن أعظـــم العلـــوم 

ـــن القـــيم                                اإلميـــان بالـــصفات وتعرفهـــا هـــو أســـاس     " -      رمحـــه اهللا–                        وأشـــرفها ، قـــال اب

                      بــل إن العلــم احلقيقــي هـــو   .  )٢ (  "                                     اإلســالم، وقاعــدة اإلميــان ومثــرة شـــجرة اإلحــسان

    {                                             العلـــم بأمســـاء اهللا وصـــفاته وحمابـــه ومراضـــيه قـــال تعـــاىل  

        { ) ال خيــشاه إال      :" -      رمحــه اهللا–                قــال ابــن تيميــة ).٢٨: فــاطر          

                    وقـال ابـن كثـري يف تفـسري   .  )٣ ( "                                       عامل فقد أخرب اهللا أنه كـل مـن خـشي اهللا فهـو عـامل

          فـة للعظـيم                                                         إمنا خيشاه حق خشيته العلماء العارفون بـه ألنـه كلمـا كانـت املعر  "      اآلية 

                                                               القــدير العلــيم املوصـــوف بــصفات الكمـــال املنعــوت باألمســاء احلـــسىن كلمــا كانـــت 

   . )٤ (  "                                                      املعرفة به أمت والعلم به أكمل كانت اخلشية له أعظم وأكثر 

                                                           

     . ٥   ص-            ابن عثیمین-                                       القواعد المثلى في صفات هللا وأسمائھ الحسنى  ) (١

     .   ٣٨٠ / ٣  -              مدارج السالكین  ) (٢

     .  ٢١   ص-            كتاب االیمان   ) (٣

   .   ٥٦١ / ٣  -                   تفسیر القرآن العظیم  ) (٤
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                                                عــامل بــاهللا عــامل بــأمر اهللا، وعــامل بــاهللا لــيس بعــامل بــأمر اهللا،   :              والعلمــاء ثالثــة

                                   مل بــاهللا وبــأمر اهللا الــذي خيــشى تعــاىل ويعلــم                                 وعــامل بــأمر اهللا لــيس بعــامل بــاهللا، فالعــا

                                              ولـــشرف العلـــم بأمســـاء اهللا وصـــفاته كـــان هـــو أصـــل العلـــوم   .  )١ (               احلـــدود والفـــرائض 

                               إحــصاء األمســاء احلــسىن والعلــم �ــا أصــل     : " -      رمحــه اهللا–                       وأنفعهــا، قــال ابــن القــيم 

ًللعلــم بكــل معلــوم فــإن املعلومــات ســواه إمــا أن تكــون خلقــا لــه تعــاىل أو أمــرا ً                                                                   ً ً ...    

                                                                   ومصدر اخللق واألمر عن أمسائه احلسىن ومها مرتبطـان �ـا ارتبـاط املقتـضى مبقتـضيه 

                                                                 فاألمر كله مصدره عن أمسائه احلسىن، وهذا كله حسن ال خيرج عـن مـصاحل العبـاد 

                               ولـشرف هــذا العلـم كــان أشـرف النــاس   .  )٢ (  "                                 والرأفـة والرمحـة �ــم واإلحـسان إلــيهم 

                   إن أتقـاكم و أعلمكـم     : "                   صلى اهللا عليه وسلم                            أعلمهم باهللا تعاىل، قال رسول اهللا

ّ                                                         ّ، وقــد بـني عليـه الــصالة والـسالم ألمتـه وعــرفهم بـاهللا وأمسائـه وصــفاته  )٣ (  "         بـاهللا أنـا 
   ، )٤ (                وأفعاله أمت تعريف

ً                                   ًمــا بعـث اهللا مــن نــيب إال كـان حقــا عليــه أن     : "                       فقـال عليــه الـصالة والــسالم

         ومـن بعـده   .  )٥ (  "               ر مـا يعلمـه هلـم                                         يدل أمته على خري ما يعلمه هلم وينهاهم عن ش

                                                           

                 لق�رآن العظ�یم اب�ن                ، وانظ�ر تف�سیر ا  ٢١   ص-                           انظر كت�اب االیم�ان، اب�ن تیمی�ة  ) (١

     .   ٥١٦ / ٣     كثیر 

     .   ١٩٩ / ١-              بدائع الفوائد   ) (٢

   .  ٢٠          حیث رقم -  ١٣     باب–              كتاب اإلیمان -            صحیح البخاري  ) (٣

     .   ١٥٧ / ١  -           ابن القیم-               الصواعق المرسلة  ) (٤

                                                                  صحیح مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب الوفاء ببیعة الخلفاء األول فاألول،   ) (٥

   .  ٤٦         حدیث رقم 
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                                                                   عليه الصالة والسالم، خري األمة وأفضلها وأعلمها بـاهللا تعـاىل فقـد صـحابته رضـي 

                                                        كانت عنايتهم �ذا الباب فوق كل عناية واهتمامهم به فـوق كـل   "             اهللا عنهم فقد 

                  ، ومــن بعــدهم الــسلف  )١ (  "                                          اهتمــام وذلــك حبــسب حيــاة قلــو�م وحمبــتهم ملعبــودهم

              إن كتب الصحاح     : "                                              عنايتهم �ذا الباب والتصنيف فيه، قال ابن تيمية        الصاحل يف 

                                                                  والــسنن واملــسانيد هــي املــشتملة علــى أحاديــث الــصفات بــل قــد بــوب منهــا أبــواب 

           أن األئمـة -      رمحـه اهللا–ّ      ّ، وبـني  )٢ (  "                                            مثل كتاب التوحيد والرد على الزنادقة واجلهميـة

                         حيـضر قراء�ـا ألـوف مؤلفـة مـن                                           كانوا يقرؤون هـذه األحاديـث علـى عامـة املـؤمنني و

ًعوام املؤمنني قدميا وحديثا  ً                        ً ً
) ٣( .   

  

              أن تكون بصريته   "                                              وحىت يتحقق غاية هذا العلم الشريف وجب على املؤمن

                                                                    منفتحة يف معرفة األمساء والصفات واألفعال، له شهود خاص فيها مطابق ملا جاء 

              صلى اهللا عليـه                        ، ففي الصحيح أن رسول اهللا )٤ (  "                            به الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ً                                                               ًوسـلم بعـث رجـال علــى سـرية، وكـان يقـرأ ألصــحابه يف صـالته فيخـتم بقـل هــو اهللا 

        ســلوه ألي     : "                                                      أحــد، فلمــا رجعــوا ذكــروا ذلــك للنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم، فقــال

                                    أل�ـا صـفة الـرمحن، وأنـا أحـب أن أقـرأ �ـا،   :             فـسألوه، فقـال   ..               شـيء يـصنع ذلـك ؟

                                                           

   .   ١٦١ / ١  -         ابن القیم  -               الصواعق المرسلة  ) (١

     .   ١٣٠ / ١  -         التسعینیة  ) (٢

     .   ١٤٩ / ١-       السابق   ) (٣

   .   ٣٩٣   ص-           ابن القیم-             طریق الھجرتین  ) (٤
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     وهذا     : "              قال ابن تيمية  .  )١ ( "               أخربوه أن اهللا حيبه    : "                           فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                              مقتــضي أن مــا كــان صــفة هللا مــن اآليــات فإنــه يــستحب قراءتــه، واهللا حيــب ذلــك، 

   . )٢ (  "              وحيب من حيب ذلك

                                                           

                                                                صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب ما جاء في دعاء النب�ي ص�لى هللا علی�ھ   ) (١

     .    ٧٣٧٥                                      وسلم أمتھ الى توحید هللا تعالى، حدیث رقم 

     .   ١٢٤ / ١  -          التسعینیة   ) (٢
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خـــاض فيهـــا إن مـــن أعظـــم املـــسائل مـــسألة معرفـــة أمســـاء اهللا وصـــفاته، الـــيت 

النــاس واضــطربت فيهــا أقــواهلم، خاصــة وأ�ــا تتعلــق بــاهللا تعــاىل ومــا ينبغــي لــه مــن 

صــفات الكمــال ومــا ينبغــي أن ينــزه عنــه مــن صــفات الــنقص، كــان وضــع األصــول 

  ،  )١ (اليت ينطلق منها املسلم ضرورية، ألن اخلطأ والزلل فيه لـيس كغـريه مـن املـسائل 

      ملـــذاهب                              هـــذه املـــسألة ممـــا تناقـــضت فيهـــا ا "     أن -      رمحـــه اهللا–                وقـــد نقـــل ابـــن حجـــر 

                              وعليـه فــإن أمســاء اهللا احلـسىن هــي الــيت   .  )٢ (  "        ومتوســط ّ                      ّوتباينـت بــني مفـرط ومفــرط 

                                                                        أثبتها سبحانه و تعاىل لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم، 

  {:قــال تعــاىل  .                   وآمــن �ــا مجيــع املـــؤمنني          

                        

أصــل ديــن املــسلمني أ�ــم : " -رمحــه اهللا–قــال ابــن تيميــة   .  )٣ ()١٨٠:األعــراف(} 

يصفون اهللا مبا وصف به نفسه يف كتبه، ومبا وصـفته بـه رسـله مـن غـري حتريـف، وال 

يل، ومـن غـري تكييـف، وال متثيـل، بـل يثبتـون لـه تعـاىل مـا أثبتـه لنفـسه، وينفـون تعط

                                                           

  ،    ٢٤٥ / ١  -                  عب�د ال�رحمن المحم�ود  .    د-                  ن تیمی�ة م�ن األش�اعرة            انظ�ر موق�ف اب�  ) (١

   .           بتصرف یسیر 

     .   ٤٣٣ /  ١٣  -          فتح الباري  ) (٢

                            وانظ�ر الكواش�ف الجلی�ة، عب�د -  ٤٧   ص-                            انظر معارج القب�ول، ح�افظ حكم�ي  ) (٣

     .  ٨٦                 العزیز السلمان، ص



       
 
 

    
 
  
 

٣١
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عنــه مــا نفــاه عــن نفــسه، ويتبعــون يف ذلــك أقــوال رســله، وجيتنبــون مــا خــالف أقــوال 

   . )١ (" الرسل 

البد للعبد أن يثبت هللا ما حيب إثباته له من " وإذا كان  األمر كذلك فأنه 

        قال ابن   . )٢ ("  نفيه عنه مما قضاء هذه احلال صفات الكمال، وينفي عنه ما حيب

 وهـذه  )٣ ( "                                          إن ما يطلق عليه يف بـاب االمسـاء والـصفات تـوقيفي  " -      رمحه اهللا–      القيم 

املعرفــة ال تكــون إال مــن كتــاب اهللا تعــاىل وســنة نبيــه صــلى اهللا عليــه وســلم، ولــيس 

:  الرسـالة  يف مقدمـة كتابـه-رمحـه اهللا–قال الـشافعي . للعقل والرأي جمال لتحكيم

         يقـول ابـن   .  )٤ (" وصف نفـسه، وفـوق مـا يـصفه بـه خلقـهاحلمد هللا الذي هو كما" 

                           أثبــت يف هــذه الكلمــة أن صــفاته     : "                                       القــيم يف تعليقــه علــى مقدمــة اإلمــام الــشافعي

     وقـال  . )٥ (  "                                                               إمنا تتلقى بالسمع ال بآراء اخللق، وأن أوصافه فوق ما يـصفه بـه اخللـق 

                                        األدلة اليت ثبت �ا أمساء اهللا تعـاىل وصـفاته هـي     : " -      رمحه اهللا-               الشيخ ابن عثيمني

                                                                 كتــاب اهللا تعــاىل وســنة رســوله صــلى اهللا عليــه وســلم، فــال تثبــت أمســاء اهللا وصــفاته 

                                                       وإذا مل نعلــم معــىن صــفة مــن الــصفات الــواردة يف الكتــاب والــسنة،    . " )٦ (  "       بغريمهــا 

                  رســوله الكــرمي صــلى ً                                                 ًفإنــه جيــب اإلميــان �ــا تــصديقا بكتــاب اهللا تبــارك وتعــاىل وســنة

                                                           

     .   ١٣٩ / ٣  -             الجواب الصحیح  ) (١

     . ٤   ص-           ابن تیمیة-        التدمریة  ) (٢

   ٩  ١٩ / ١  -             بدائع الفوائد  ) ٣ (

  . ٨   ص-       الرسالة  ) (٤

    .   ١٥٣ / ١  -               الصواعق المرسلة  ) (٥

     .  ٢٩   ص-              القواعد المثلى  ) (٦
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                    ليس عليك ، وال لك أن     : "  )٢ (                      قال الشيخ حممد رشيد رضا  .  )١ (  "              اهللا عليه وسلم 

                                                                       حتكم رأيك وعقلك يف كنه ذاته وصفاته، وال يف كيفية مناداته وتكليمه لرسله، وال 

                                                                     يف كنه ما هو قائم به، وما يصدر عنه، وعلى هذا كان أصحاب الرسـول، وعلمـاء 

   . )٣ (  "                                 يث والفقه قبل ظهور بدعة املتكلمني                  التابعني وأئمة احلد

� �

                                                           

     .   ١٠١   ص-         عمر األشقر  .    د-              أسماء هللا وصفاتھ  ) (١

                                                               محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین القلموني البغ�دادي األص�ل،   ) ٢ (

                                                           ص���احب مجل���ة المن���ار، م���ن الكت���اب العلم���اء بالح���دیث واألدب والت���اریخ 

    .    ١٢٦ / ٦  –           أنظر األعالم   )   ھـ    ١٣٥٤ (          توفي سنة         والتفسیر،

    .  ٤٧   ص-             الوحي المحمدي  ) (٣
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القــرآن كــالم اهللا تعــاىل، أخــرب ســبحانه وتعــاىل يف آياتــه عــن كمــال األمســاء 

ومجــــال الــــصفات ، الــــدال علــــى كمــــال الــــذات، واهللا ســــبحانه يتعــــرف اىل العبــــد 

هود صـفات اإلهليـة احملبـة بصفات إهليته تارة، وبصفات ربوبيتـه تـارة، فيوجـب لـه شـ

اخلاصة والشوق إىل لقائه، ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه واالفتقـار 

إليـــــه، واالســـــتعانة بـــــه والـــــذل واخلـــــضوع واالنكـــــسار، وقـــــد وردت آيـــــات األمســـــاء 

    . )١ (والصفات يف القرآن بإثبات مفصل، ونفي جممل 

ه يف حمكـــم آياتـــه كقولـــه أمـــا اإلثبـــات املفـــصل فإنـــه ذكـــر مـــن أمسائـــه وصـــفات

 {:تعـــــــــــــــــــاىل                   

         {)٤ –١: اإلخالص .(  

  {:وقوله تعاىل                       

                    

                 

          {)وقولـــــــه تعـــــــاىل ).٢٣ – ٢٢: احلــــــشر: }   

                       {)وقولـــــه ). ٢٥٥: البقـــــرة

 {: تعـــاىل                {)وقولـــه )١١: الـــشورى ،

                                                           

     . ٨   ص-            ابن تیمیة -              انظر التدمریة    )  (١
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 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

   { :تعـــــــــــــــــــــــاىل              

     {)وقولــــــــه تعــــــــاىل) ٤-٢: الفاحتــــــــة ،: }      

     {)ـــــــــــه تعـــــــــــاىل)٣٠:القـــــــــــصص { :وقول         

       {)٥٨: الفرقان.(  

 فللـه العظـيم أعظـم محـد وأمتـه، وأكملـه علـى مـا -رمحـه اهللا–قال ابن القيم 

ن معرفتــــه وتوحيــــده، واإلثــــراء بــــصفاته العليــــا وأمسائــــه احلــــسىن، وال يــــزال مــــن بــــه مــــ

ًموصوفا بصفات اجلالل منعوتا بنعوت الكمال، منزها عـن أضـدادها مـن النقـائص  ً ً

فهـو احلـي القيـوم، القيـوم الـذي لكمالـه حياتـه وقيوميتـه ال تأخـذه . والتـشبيه واملثـال

 علمـه يعلـم مـا بـني أيـدي اخلالئـق سنة وال نوم ، العـامل بكـل شـيء، الـذي لكمـال

ومـــا خلفهـــم ،  البـــصري الـــذي لكمـــال بـــصره يـــرى تفاصـــيل خلـــق الـــذرة الـــصغرية 

وأعـــضائها، الـــسميع الـــذي قـــد اســـتوى يف مسعـــه ســـر القـــول وجهـــره، القـــدير الـــذي 

لكمــال قدرتــه يهــدي مــن يــشاء ويــضل مــن يــشاء، ولكمــال غنــاه اســتحال إضــافة 

صود أنـه سـبحانه لكمـال أمسائـه وصـفاته موصـوف الولد والصاحبة والـشريك، واملقـ

ّبكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، لـه كـل ثنـاء حـسن، وال يـصدر عنـه إال كـل 
   . )١ (فعل مجيل، وال يسمى إال بأحسن األمساء، وال يثىن عليه إال بأكمل الثناء 

                                                           

   .   ٢٣٨-   ٢٣٤   ص-           ابن القیم-                  انظر طریق الھجرتین  ) (١
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 { :قـال تعـاىل                  

                  

   {)أال أين : ( ، وقـــال رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســـلم)٢٣١:البقــرة

مسعـت مـن أرضـى : -محـه اهللار–قـال الـشافعي   .  )١ (...) أوتيت الكتاب ومثلـه معـه

   . )٢ ("نة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماحلكمة س" من أهل العلم بالقرآن يقول 

                              بكـل مـا صـح عـن رسـول اهللا صـلى اهللا -            رمحهـم اهللا تعـاىل–           يأخـذ الـسلف 

ً، سـواء كــان متـواترا ، أم آحـادا، وســواء يف أبـواب العقيـدة أو غريهــا  )٣ (          عليـه وسـلم  ً                                                             ً ً
يــسوق األحاديــث الــيت وردت "ًري يف صــحيحه كتابــا للتوحيــد  وقــد أفــرد البخــا . )٤ (

يف الصفات املقدسة فيدخل كل حـديث يف بـاب ويؤيـده بآيـة مـن القـرآن لإلشـارة 

ــــرك االحتجــــاج �ــــا يف  ـــــزل يف ت ــــق التن ــــى طري ــــار اآلحــــاد عل اىل خروجهــــا عــــن أخب

                                                           

       ح��دیث    ١٣٠ / ٤                   م��سند اإلم��ام أحم��د، -  )     ٤٦٠٤ (                       س��نن أب��ي داود، ح��دیث رق��م   ) (١

    ).     ١٧٢١٣ (    رقم 

     .  ٧٨   ص-       الرسالة  ) (٢

  -                      ، وانظ�ر الكواش�ف الجلی�ة   ٧٣٨ /  ٢٥  -            اب�ن الق�یم -               لصواعق المرس�لة       انظر ا  ) (٣

   .   ٤٤٦   ص-       السلمان

       س�لیمان   .    د-                                                  انظر موقف المتكلم�ین م�ن االس�تدالل بن�صوص الكت�اب وال�سنة  ) (٤

   .  ٦٩ / ١    ص -     الغصن



       
 
 

    
 
  
 

٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

         فمــــن ذلــــك    .  )١ (" ًاإلعتقاديــــات، وأن مــــن أنكرهــــا خــــالف الكتــــاب والــــسنة مجيعــــا

                             كنا مع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم   :                                      مارواه أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه قال

                                 اربعــوا علــى أنفــسكم، فــإنكم ال تــدعون     : "                                 يف ســفر، فكنــا إذا علونــا كربنــا، فقــال

ًأصما وال غائبا، تدعون مسيعا بصريا قريبا  ً ًً                                     ً ً ًً "  ) ٢( .   

     وسـلم                      كـان النـيب صـلى اهللا عليـه   :                                وحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

احللـــــيم، ال إلـــــه إال اهللا رب العـــــرش                    ال إلـــــه إال اهللا العلـــــيم     : (               يقـــــول عنـــــد الكـــــرب

   . )٣ () العظيم، ال إله إال اهللا رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكرمي 

                                                           

   .   ٤٤٥ /  ١٣  -         ابن حجر-          فتح الباري  ) (١

                                  ب�اب م�ا ج�اء ف�ي دع�اء النب�ي ص�لى هللا–               كت�اب التوحی�د –             صحیح البخاري   ) (٢

   .    ٧٣٧٥                                                  علیھ وسلم أمتھ الى توحید هللا تبارك وتعالى، حدیث رقم 

           ، حدیث رقم   )                    وكان عرشھ على الماء (                                صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب   ) (٣

٧٤٢٦    .   



       
 
 

    
 
  
 

٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

������������������������������������������ �

وصـف مـذهب الـسلف أ�ـم يـصفون اهللا مبـا : " -رمحه اهللا–قال ابن تيمية 

به نفسه، ومبا وصفه به رسـوله، مـن غـري حتريـف وال تعطيـل، ومـن غـري تكييـف وال 

                                                       وإذا وجــب علــى املــسلم أن يعــرف أمســاء اهللا وصــفاته الــيت أخــرب عنهــا   .  )١ (" متثيــل 

   .                                                                 سبحانه وأخرب رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فالبد من معرفة ضابط هذه املعرفة

ًا وحــديثا ،                                   وقــد تعــرض البــاحثون هلــذه املــسألة قــدمي ً           ً أوجــز يف هــذا البحــث ً

  :أمهها

، لفظ ورد به دليل شرعي جيب اإلميان به سـواء عرفنـا األلفاظ نوعان :ًأوال

معناه أو مل نعرف، فمـا جـاء يف الكتـاب والـسنة وجـب علـى كـل مـؤمن اإلميـان بـه 

وأن مل يفهــم معنــاه، النــوع الثــاين مــن األلفــاظ لفــظ مل يــرد بــه دليــل شــرعي فلــيس 

ـــه حـــىت يعـــرف مـــرادهألحـــد أ ـــه أو ينفي ـــل وإن أراد بـــاطال . ن يقبل ًفـــإن أراد حقـــا قب ً

                   حـرام علـى العقـول أن     : " ُ                  ُ ملا سئل عن صـفات اهللا-      رمحه اهللا–            قال الشافعي  . )٢ (رد

                                                                       متثل إليه تعاىل، وعلى األوهام أن حتده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن 

ر أن حتيط، وعلـى العقـول أن تعقـل أن تعمق، وعلى اخلواط                    تنكر ، وعلى الضمائر 

          قال الشيخ   . )٣ (" ّإال ما وصف به نفسه، أو على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم 

                                                           

   .  ٢٠ / ٥  -              مجموعة الفتاوى  ) (١

   .  ٦٥   ص-           ابن تیمیة-             انظر التدمریة  ) (٢

   .  ١٠ / ٤  -           ابن تیمیة-              مجموعة الفتاوى  ) (٣



       
 
 

    
 
  
 

٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

                                     عليك مبراعاة ما أطلقه سبحانه على نفـسه     : " -      رمحه اهللا–   )١ (                سليمان بن عبد اهللا

                                                                   من األمساء والصفات، والوقوف معها وعدم إطالق ما مل يطلقه على نفسه، ما مل 

ٍمطابقـــا ملعـــىن أمسائـــه وصـــفاته، وحينئـــذ فيطلـــق املعـــىن     يكـــن  ً                                           ٍ       دون –             ملطابقتـــه هلـــا –ً

   . )٢ (  "       اللفظ 

        وقـد ذكـر   .                                      وهي من املسائل اليت اشتهر النزاع فيهـا :            االسم والمسمى ً:     ً ثانيا

   . )٣ (                         عدة أقوال يف هذه املسألة -      رمحه اهللا–          ابن تيمية 

            للمسمى، فقد                                                   وسأعرض القول الذي عليه أكثر أهل السنة وهو أن االسم 

   { :                                       وافقــــوا الكتـــــاب والــــسنة واملعقـــــول لقولــــه تعـــــاىل       {  

 {:، وقــــال تعــــاىل )   ١٨٠ :      األعــــراف (             {

االسـم يـراد بـه املـسمى تـارة، ويـراد بـه " قال شارح الطحاوية   .  )٤ ()١١٠: اإلسراء(

قــال اهللا كــذا، أو مســع اهللا ملــن محــده، وحنــو : ال عليــه أخــرى، فــإذا قلــتاللفــظ الــد

                                                           

                                               ب�ن محم�د ب�ن عب�دالوھاب ،فقی�ھ م�ن أھ�ل نج�د ،م�ن حف�دة                سلیمان بن عب�دهللا   ) ١ (

                                                                   الشیخ محمد بن عبد الوھ�اب ك�ان بارع�ا ف�ي التف�سیر والح�دیث والفق�ھ، قتل�ھ 

    .    ١٢٩ / ٣  -          أنظر األعالم   ).   ھـ    ١٢٣٣ (                إبراھیم باشا سنة

  .   ٥٥٣   ص-            تیسیر العزیز  ) (٢

   .       ١١٠،١٢٠ / ٦    -                   انظر مجموعة الفتاوى  ) (٣

   .   ١٢٣  و    ١٠٠ / ٦   ص-      السابق  ) (٤



       
 
 

    
 
  
 

٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

ذلك فهذا املراد بـه املـسمى نفـسه، وإذا قلـت اهللا اسـم عـريب، والـرمحن اسـم عـريب، 

   . )١ (" الرمحن من أمساء اهللا تعاىل، فاالسم هاهنا للمسمى 

  ال  "  -        رمحــــه اهللا–              قــــال اإلمــــام أمحــــد   :                        أســــماء اهللا وصــــفاته توقيفيــــة :     ثالثــــا

                                                                يوصف اهللا إال مباوصف بـه نفـسه، أو وصـفه بـه رسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم ، ال 

                أمسـاء اهللا يف القـول     : " -         رمحـه اهللا –   )٣ (             وقـال الـسفاريين )٢ (  ".                    يتجاوز القرآن والسنة

                                                                   احلق املعتمـد عنـد أهـل احلـق توقيفيـة بـنص الـشرع وورود الـسمع �ـا، وممـا جيـب أن 

                                    لــى جــواز إطــالق األمســاء احلــسىن والــصفات علــى                             يعلــم أن علمــاء الــسنة اتفقــوا ع

                                                                       البـارئ جــل وعــال إذا ورد �ــا اإلذن مــن الـشارع ، وعلــى امتناعــه علــى مــا ورد املنــع 

   . )٤ (  "     عنه 

                                     أتفــق الفقهــاء كلهــم يف الــشرق والغــرب علــى  "-        رمحــه اهللا–              قــال ابــن تيميــة 

        اهللا عليــه                                                          اإلميــان بــالقرآن و األحاديــث الــيت جــاء �ــا الثقــات عــن رســول اهللا صــلى 

   )٥ ( "                                                 وسلم يف صفة الرب عز وجل من غري تفسري وال وصف وال تشبيه

                                      أمساء اهللا تعاىل توقيفية ال جمال للعقل فيها     : " -      رمحه اهللا–              قال ابن عثيمني 

                                                                      وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على مـا جـاء بـه الكتـاب والـسنة فـال يـزاد فيهـا وال 

                                                           

   .   ١٠٢ / ١  -                ابن أبي العز-                العقیدة الطحاویة    شرح   ) (١

   . ٢ / ٥  –            ابن تیمیة –               مجموعة الفتاوى   ) ٢ (

                                                             محم��د ب��ن أحم��د ب��ن س��الم ال��سفاریني، ع��الم بالح��دیث واألص��ول ، واألدب،   ) ٣ (

  .  ١٤ / ٦  -          أنظر األعالم   ).   ھـ    ١١٨٨ (               محقق ، توفي سنة

  .   ١٢٤ / ١  -                   لوامع األنوار البھیة  ) (٤

   . ٩ / ٤  -              مجموعة الفتاوى  ) ٥ (



       
 
 

    
 
  
 

٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

                          تعــاىل مــن األمســاء فوجــب الوقــوف                                       يــنقص، ألن العقــل ال ميكنــه إدراك مــا يــستحقه 

                        اإلميان باهللا وأمسائه وصفاته   "                     وعليه وجب على املسلم   .  )١ (  "                يف ذلك على النص 

                                                                  وإمرارها كما جاءت واعتقاد أ�ا حـق كمـا أخـرب اهللا عـز وجـل وأخـرب رسـوله صـلى 

                      وهـــــذا قـــــول أئمـــــة اهلـــــدى مـــــن   .  )٢ (  "                                    اهللا عليـــــه وســـــلم وعـــــدم التكييـــــف والتمثيـــــل 

                         وأصــحاب األمهـات الــست وغــريهم     ...                     عني ممـن بعــدهم مــن األئمـة              الـصحابة والتــاب

ًمن أئمة املسلمني قدميا وحديثا  ً                           ً ً "  ) ٣( .   

  

               ذلـــك أن أمســـاء اهللا   :  )٤ (                              بـــاب الـــصفات أوســـع مـــن بـــاب األســـماء  ً:     ً رابعـــا

                                                            تعــاىل إن دلــت علــى وصــف متعــدد تــضمنت ثالثــة أمــور؛  ثبــوت ذلــك االســم هللا 

   .                         عاىل، وثبوت حكمها ومقتضاها                                تعاىل، وثبوت الصفة اليت تضمنها هللا ت

                                                               ومــن الــصفات مــا يتعلــق بأفعــال اهللا تعــاىل، وأفعالــه ال منتهــى هلــا، كمــا أن   

 {  :                             أقوالــه ال منتهــى هلــا،  قــال تعــاىل             

                        

       {  ) ومن أمثلة ذلك من صفات اهللا تعاىل ا�يء   )٢٧:لقمان

قــــال . واإلتيــــان واألخــــذ والــــبطش، إىل غــــري ذلــــك مــــن الــــصفات الــــيت ال حتــــصى 

                                                           

  .  ١٣   ص-          اعد المثلى    القو  ) (١

   .   ١٠٩   ص-           حافظ حكمي-            معارج القبول  ) (٢

   .   ٢٠٠   ص-      السابق  ) (٣

    ١٠   ص-            ابن عثیمین-                   انظر القواعد المثلى  ) (٤



       
 
 

    
 
  
 

٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

 {:تعـــاىل     {)وقـــال تعـــاىل) ٢٢:الفجـــر ، :}      

              {) وقــال تعــاىل) ٢١٠:البقــرة ،: } 

        {)فنصف اهللا تعاىل �ـذه الـصفات علـى   ) .١٢:الربوج

الوجه الوارد وال نسميه �ا، فال نقول إن من أمسائـه اجلـائي واآلخـذ والبـاطش، وإن 

   . )١ (كنا خنرب بذلك عنه ونصفه به 

 " -رمحـــــه اهللا–قـــــال ابـــــن القـــــيم : اء اهللا الحـــــسنىحـــــصر أســـــم  ً:خامسا

األمساء احلسىن ال تدخل حتت حصر وال حتد بعـدد، فـإن هللا تعـاىل أمسـاء وصـفات 

                                 أمـا مـا ورد يف حـديث رسـول اهللا صـلى اهللا   . )٢ (" استأثر �ـا يف علـم الغيـب عنـده 

     إال ً                                           ًهللا تـــسعة وتـــسعون امســـا، مائـــة إال وحـــدة ال حيفظهـــا أحـــد    : "              عليـــه وســـلم قـــال

      لــيس يف     " -        رمحــه اهللا–   )٤ (           قــال البيهقــي  . )٣ (  "                            دخــل اجلنــة، وهــو وتــر حيــب الــوتر 

         وقــال ابــن   . )٥ (  "      غريهـا ً                             ًيــه وسـلم تــسعة وتــسعون امسـا، نفــي                   قـول النــيب صـلى اهللا عل
                                                           

               وانظ���ر عل���ى س���بیل   .   ٢١   و  ١٠                                   انظ���ر القواع���د المثل���ى ، اب���ن عثیم���ین، ص  ) (١

   .   ٢٠٨-   ١٩٥ / ١                                  التفصیل، بدائع الفوائد، ابن القیم 

   .   ٢٠٣ / ١               بدائع الفوائد،   ) (٢

                                                       خاري، كتاب الدعوات، باب � مائة اسم غیر واح�دة، ح�دیث رق�م         صحیح الب  ) (٣

٦٤١٠    .   

                                                                 أحمد بن الحسین بن علي ، ابو بكر، م�ن ق�رى بیھ�ق ف�ي نی�سابور، م�ن أئم�ة   ) ٤ (

   .   ١١٦ / ١  -          أنظر األعالم   ).   ھـ   ٤٥٨ (                الحدیث، توفي سنة

  .   ٢٠٤ / ١                                   ، وانظر بدائع الفوائد ، ابن القیم،   ٣٠                     كتاب األسماء والصفات ص  ) (٥



       
 
 

    
 
  
 

٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

                                              الـــذي عليـــه مجـــاهري املـــسلمني أن أمســـاء اهللا أكثـــر مـــن تـــسعة     " -      رمحـــه اهللا–      تيميـــة 

                                    التقـــدير أن هللا أمســـاء بقـــدر هـــذا العـــدد مـــن     "  :-      رمحـــه اهللا–     وقـــال   .  )١ (  "       وتـــسعني 

                ال يدل حصر األمسـاء     " -        رمحه اهللا–              قال ابن عثيمني   .  )٢ (  "                 أحصاها دخل اجلنة 

                     إن أمســــاء اهللا تعــــاىل تــــسعة   :                                            �ــــذا العــــدد، ولــــو كــــان املــــراد احلــــصر لكانــــت العبــــارة

–  ) ٤ (             وقد ذكر اخلطـايب  .  )٣ (  " ً                                         ًوتسعون امسا من أحصاها دخل اجلنة، أو حنو ذلك 

                             عــدها حــىت يــستوفيها فيــدعو اهللا �ــا   : ً                         ً يف معــاين اإلحــصاء وجوهــا منهــا-      رمحــه اهللا

–             وقـال البيهقـي   .  )٥ (                                                       كلهـا، اعتبـار معانيهـا فيلـزم نفـسه بواجبهـا، االحاطـة مبعانيهـا

                                                        قيــل أطاقهــا حلــسن املراعــاة هلــا، واحملافظــة علــى حــدودها، يف معاملــة     " -      رمحــه اهللا

   . )٦ (  "                          ها، وعقل معانيها وآمن هلا                           الرب هلا، وقيل معناه من عرف

                                                           

   .   ٢٢٩ / ٦            عة الفتاوى،     مجمو  ) (١

   .      السابق  ) (٢

   .  ١٤                 القواعد المثلى، ص  ) (٣

                                                                  حمد بن محمد بن إبراھیم بن خطاب البستي الخطابي اإلم�ام العالم�ة الح�افظ   ) ٤ (

  -                    أنظ�ر س�یر أع�الم الن�بالء   ).   ھ�ـ   ٣٨٨ (                             اللغوي صاحب الت�صانیف ت�وفي س�نة

١١ /  ١١   .    

  .   ٢٧٠ /  ١١                          انظر فتح الباري، ابن حجر،   ) (٥

   .  ٣٠       صفات، ص               كتاب األسماء وال  ) (٦



       
 
 

    
 
  
 

٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

                              فـضل ذكـر أمسـاء اهللا تعـاىل وأثرهـا -      رمحه اهللا–                 وقد بني ابن القيم     

                                                 يف بيان مراتب إحصاء أمسائـه الـيت مـن أحـصاها دخـل اجلنـة،     : "               على املسلم فقال

   . )١ ( "                             السعادة ومدار النجاة والفالح           وهذا هو قطب

� �
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                                                            إن االعتصام بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسـلم هـو مـالذ 

ــــد ملعرفــــة اهللا ســــبحانه وتعــــاىل بأمسائــــه  ــــق الوحي ــــه، وهــــو الطري                                                                   املــــسلم وســــفينة جنات

                                                                      وصفاته، ومعرفة حمابه ومراضيه، وهو الـنهج األمسـى لتحـصيل آثـار الرمحـة يف معرفـة 

  {   :         قـــــــــال تعـــــــــاىل   .       العلـــــــــى                  األمســـــــــاء احلـــــــــسىن والـــــــــصفات      

                     {  

  ). ١٥٣:األنعام (

النظر املفيد للعلم فهو مـا كـان يف دليـل هـاد،  " -رمحه اهللا–قال ابن تيمية 

هو كتاب اهللا وسنة نبيه، فإن الذي جـاءت والدليل اهلادي على العموم واإلطالق 

به الشريعة عن نوعي النظر هو مـا يفيـد وينفـع وحيـصل اهلـدى، وهـو بـذكر اهللا ومـا 

   .                                             وعليه ترتتب اآلثار النافعة للعبد يف دنياه وآخرته  .  )٢ (" نزل من احلق 

                                                           

   .   ٢٠٠ / ١               بدائع الفوائد،   ) (١

   .  ٣٧ / ٤                مجموعة الفتاوى،   ) (٢



       
 
 

    
 
  
 

٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 
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                                   سـر العبوديـة، وغايتهـا وحكمتهـا إمنـا        اعلم أن    " -      رمحه اهللا–              قال ابن القيم 

                                                              يطلــع عليهــا مــن عــرف صــفات الــرب عــز وجــل، ومل يعطلهــا، وعــرف معــىن اإلهليــة 

                                                              وأن العبــادة موجــب إالهيتــه  وأثرهـا ومقتــضاها وارتباطهــا �ــا كارتبــاط     ...         وحقيقتهـا

   . )١ (  "                      متعلق الصفات بالصفات 

           ال حيــــصل إال        التوحيــــد      " -        رمحــــه اهللا–                          قـــال الــــشيخ ســــليمان بــــن عبــــداهللا 

                توحيـــد الربوبيـــة،   :                    والتوحيـــد ثالثـــة أنـــواع    ...                                باإلميـــان بـــاهللا واإلميـــان بأمسائـــه وصـــفاته

   . )٢ (  "                                                              وتوحيد األمساء والصفات، وتوحيد العبادة، واألوالن وسيلة اىل الثالث 

                             مجــــاع األمــــر يف ذلــــك إمنــــا هــــو بتكميــــل     : " -      رمحــــه اهللا–               وقــــال ابــــن القــــيم 

                                        أمـــا مـــن جهـــة العلـــم واملعرفـــة فـــأن تكـــون بـــصريته    ..  .                         عبوديتـــه يف الظـــاهر والبـــاطن 

                                                                    منفتحة يف معرفة األمساء والصفات واألفعال، له شهود خاص فيها مطابق ملا جاء 

ً                                      ًويكـون ذلـك قائمـا بأحكـام العبوديـة اخلاصـة     ...                            به الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم 

   امل                                                              اليت تقتضيها كل صفة خبصوصها، وهذا سلوك األكياس الذين هم خالصـة العـ

                               كمـــال املخلـــوق يف حتقيـــق عبوديتـــه هللا ،     : " -      رمحـــه اهللا–               وقـــال ابـــن تيميـــة   .  )٣ (  " 

   . )٤ ( "                              عبودية ازداد كماله وعلت درجته ً                          ًوكلما ازداد العبد حتقيقا لل

                                                           

   .   ١٢٢ / ١                 مدارج السالكین ،   ) (١

             عب��د العزی��ز -                      ، وانظ��ر الكواش��ف الجلی��ة   ٤٩٧    ص -                   تی��سیر العزی��ز الحمی��د  ) (٢

   .   ١١٧   ص-       السلمان

   .   ٣٩٣   ص-             طریق الھجرتین  ) (٣

   .  ٨٠   ص-        العبودیة  ) (٤



       
 
 

    
 
  
 

٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

   {  :            ويف قولـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل           {  

علــوا مــا أمــروا بــه مــن دعائــه احملــسنني الــذين ف: " يقــول ابــن القــيم) ٥٦:األعــراف(

ًخوفا وطمعا فقرب مطلو�م منهم وهو الرمحة ومن تقرب باإلحسان تقـرب اهللا ... ً

   . )١ (" إليه برمحته 

                                                           

   .  ٢٢ / ٣  -             بدائع الفوائد  ) (١



       
 
 

    
 
  
 

٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 
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   {  :        قــال تعـــاىل                

            {  )وقـــال تعـــاىل)٤:الفـــتح ،: }   

                    {)٢:األنفــــــــــــــــــال.(  

هذا الدين كامل ال يعرتيه نقص وال قصور، فمن أراد الزيادة يف غري سبيله فهو إىل 

عرفة اهللا بأمسائـه وصـفاته إال بطريـق الـوحي الـذي النقص والتقصري اقرب، وال تتم م

{ : قـــــــــــال تعـــــــــــاىل. أكمـــــــــــل اهللا بـــــــــــه الـــــــــــدين           {

" ًفـإذا تـرك شـيئا مـن الكمـال فهـو نـاقص " -رمحـه اهللا–، قال البخاري )٣:املائدة(
            ى وديــن احلــق،                          إن اهللا تعــاىل بعــث رســوله باهلــد    " -      رمحــه اهللا–              قــال ابــن تيميــة   .  )١ (

ــــى البيــــضاء ليلهــــا  ــــه الــــدين، وأمت علــــيهم النعمــــة، وتــــرك أمتــــه عل ــــه وألمت                                                                     وأكمــــل ل

ّ                                                                     ّكنهارها، وبـني هلـم مجيـع مـا حيتـاجون إليـه، وكـان أعظـم مـا حيتـاجون إليـه تعـريفهم 
   . )٢ (  "                                          ر�م مبا يستحقه من أمسائه احلسىن وصفاته العلى 

                       يف إتيا�م بـشهادة أن ال               املسلمون مشرتكون    : " -      رمحه اهللا–              قال ابن القيم 

ً                                                                 ً إلـــه إال اهللا، وتفـــاو�م يف معـــرفتهم مبـــضمون هـــذه الـــشهادة وقيـــامهم حبقهـــا باطنـــا 

   . )٣ (  " ً                               ًوظاهرا أمر ال حيصيه إال اهللا عز وجل 

                                                           

     .   ١٣٨ / ١  -       ابن حجر  -          فتح الباري  ) (١

   .   ١٧٠ / ١  -         التسعینیة  ) (٢

   .  ٦٢   ص-             طریق الھجرتین  ) (٣



       
 
 

    
 
  
 

٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

اإلميــان بــاهللا وعبادتــه ، وحمبتــه وإخــالص العمــل لــه، : " -رمحــه اهللا–وقــال 

قوامــه، كمــا عليــه أهــل اإلميــان وإفــراده بالتوكــل عليــه هــو غــذاء اإلنــسان وصــالحه و

   . )١ (" وكما دل عليه القرآن 

                                    أهـل اإلميـان هلـم مـن الـذوق والوجـد مثـل مـا     : " -      رمحـه اهللا–              قال ابن تيمية 

ّ                          ّبينه النيب صلى اهللا عليه وسلم
َّ              َّثالث من كن فيـه     : "                       بقوله يف احلديث الصحيح )٢ (

  .  )٣ (      احلـديث      ..."    امهاُّ                                ُّأن يكون اهللا ورسوله أحـب إليـه ممـا سـو  :               وجد حالوة اإلميان

   {   :             ويف قولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــاىل              

                   

           {  ) محــه ر–قــال ابــن عثيمــني ) .١٥٦:األعــراف

وكلمـا كـان اإلميـان أقـوى، كانـت الرمحـة إىل ... اإلميان من أسباب الرمحـة : " -اهللا

   . )٤ (" صاحبه أقرب بإذن اهللا عز وجل 

                                                           

    .    ١١٢   ص-      السابق  ) (١

   .  ٦٩   ص-        العبودیة  ) (٢

   .  ١٦           حدیث رقم -                 باب حالوة اإلیمان-           كتاب اإلیمان-            صحیح البخاري  ) (٣

   .   ٢٥٩ / ١  -                    شرح العقیدة الواسطیة  ) (٤



       
 
 

    
 
  
 

٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 
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ـــه الـــصالة والـــسالم تفـــيض                                                           آيـــات القـــرآن الكـــرمي، وأحاديـــث املـــصطفى علي

                                         وصــــفاته وافعالــــه، وبيــــان عظمتــــه وجاللــــه، وهــــو                         باحلــــديث عــــن اهللا تبــــارك وتعــــاىل

   { :                                                          احلــديث الــذي يهــز النفــوس، وحيــرك القلــوب، ويزيــل األدران، قــال تعــاىل

                         

                          {  

    ).  ٢٣ :     الزمر (

ً                                      ًإذا كـــان العبـــد خملـــصا هللا اجتبـــاه ربـــه فأحيـــا   ” -      رمحـــه اهللا-              قـــال ابـــن تيميـــة 

  ،  )١ ( "                                                              قلبــه، و اجتذبـــه إليـــه، فينــصرف عنـــه مـــا يـــضاد ذلــك مـــن الـــسوء و الفحـــشاء

 {          ويف القــــــــــــــــــــــــرآن   ” -      رمحــــــــــــــــــــــــه اهللا-     وقــــــــــــــــــــــــال             

 { ) فإنه يراد برؤيته  و مسعه، إثبات علمه بـذلك و أنـه يعلـم  )  ٨٠ :      الزخرف ،                                                      

         وهـذا كثـري     ...                                                     هل ذلك خري أم شر، فيثيب على احلسنات ويعاقب على السيئات

ًممــا يــصف الــرب نفــسه بــالعلم، وباألعمــال، حتــذيرا و ختويفــا و ترغيبــا للنفــوس يف  ً ً                                                                   ً ً ً

     )٢ ( "   اخلري

                                                           

   .   ١٤١   ص–         العبودیة   ) ١ (

  .  ١٦ / ١-                     كتاب األسماء و الصفات   ) ٢ (
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                                   لعاصم من الزلل، واملقيل من العثـرة ،                                    وعليه فالعلم بأمساء اهللا وصفاته هو ا

    .  )١ (                                                          والفاتح لباب األمل، واملعني على الصرب، والواقي من اخلمول والكسل

ّ            ّوهـــذا مـــن أجـــل   :                                            وممـــا ذكـــره ابـــن القـــيم يف مـــشهد األمســـاء والـــصفات قـــال
                                                                املــشاهد، ومــن أجــل املعــارف و أشــرفها، وكـــل اســم مــن أمسائــه ســبحانه لــه صـــفة 

ً                                            ً صفات كمال، و أفعاله حكما ومصاحل، فـالرب تعـاىل                       خاصة، وإذا كانت أوصافه

                                                                    حيب ذاته و أوصافه و أمساءه، فهو عفو حيب العفو و حيب املغفرة و حيب التوبة، 

     )٢ ( .                              و يفرح بتوبه عبده حني يتوب إليه

                                                            ويف احلديث الذي يرويه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ربه عز وجـل 

ًإذا تقرب العبد إيل شربا    : "   قال ّ                      ً    )٣ (  ".     احلديث    ... ً                ً تقربت إليه ذراعاّ

                                                ســرعة قبــول توبـة اهللا للعبــد، أو تيــسري طاعتــه و تقويتــه  "              مـن معــاين احلــديث 

                                                             وذلك بإزالة القـاذورات املعنويـة مـن اجلهـل و الطـيش و الغـضب، وغريهـا     ...      عليها

                                   من كان له نصيب مـن معرفـة أمسائـه احلـسىن  "                ، قال ابن القيم  )٤ ( "               بقدر طاقة البشر

                                                               ء آثارها يف اخللق و األمر، رأى اخللق و األمر منتظمني �ا أكمل انتظام،         و استقرا

                                             ، وقال رمحه اهللا عن آثار معرفة أمساء اهللا احلـسىن و  )٥ (  "                        و رأى سريان أثارمها فيها

                                                           

  .  ١٩    ص -         عمر األشقر  .    د-                   نظر أسماء هللا وصفاتھ  أ  ) ١ (

  .   ٤٦٣-   ٤٦١ / ١-              مدارج السالكین  ) ٢ (

                                   باب ذكر النب�ي ص�لى هللا علی�ھ و س�لم و –               كتاب التوحید –             صحیح البخاري   ) ٣ (

  .    ٧٥٣٦           حدیث رقم –              روایتھ عن ربھ 

  .   ٦٢٨ /  ١٣  –          ابن حجر –           فتح الباري   ) ٤ (

  .   ٢٣٨-              طریق الھجرتین   ) ٥ (
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                                                                     صفاته العلى يف قلوب العباد وما تفيض تلك املعارف مـن آثـار علـى أحـواهلم فهـو 

                                 ال الــصفات، ومجــال األفعــال الــدال علـــى                              ســبحانه يتجلــى يف كمــال األمســاء، ومجـــ

ً                                                                  ًكمــال الــذات، فيــستنفذ حبــه مــن قلــب العبــد، فيــصبح قلــب العبــد فارغــا إال مــن 

                                                                    حمبتــه، و إذا جتلــى بــصفات الرمحــة والــرب و اللطــف و اإلحــسان انبعثــت قــوة الرجــاء 

                و إذا جتلـى بـصفات   .                                                   يف العبد، و انبـسط أملـه، وكلمـا قـوي الرجـاء جـد يف العمـل

                                                           النتقام و الغضب و السخط و العقوبة انقمعت النفس األمارة وضعفت          العدل و ا

                                                                قواهـــا مـــن الـــشهوة و الغـــضب و اللهـــو واللعـــب، و إذا جتلـــى بـــصفات الـــسمع و 

                                                                          البصر و العلم انبعثت من العبد قوة احلياء فيستحي مـن ربـه أن يـراه علـى مـا يكـره 

                العـارفني و ظهـر                                                      أو يسمع من ما يكره، و الرب سبحانه قـد جتلـى لقلـوب املـؤمنني

                                                                  هلــا بقدرتـــه و جاللـــه و كربيائــه، ومـــضي مـــشيئته و عظــيم ســـلطانه و علـــو شـــأنه و 

     )١ ( .                                       كرمه و بره و إحسانه و سعة مغفرته و رمحته

                                                            فيبقى العلم بأمساء اهللا و صفاته احلصن احلصني و املالذ األمني، فال تقوى 

   .           حانه و تعاىل                                             اخلطيئة، وال تغلب املعصية ،وال خيشى العبد إال اهللا سب

                                                           

                                            توس��ع فیم��ا كتب��ھ اإلم��ام رحم��ھ هللا ف��ي طری��ق الھج��رین                 انظ��ر عل��ى س��بیل ال   )  ١ (

              و انظ���ر منب���ع    ٤٨٠  –     ٤٦١ / ١  –                       وانظ���ر م���دارج ال���سالكین –     ٢٥٤-   ٢٢٠

  .  ٢٢ / ٣        الفوائد 
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   :       الخاتمة

                                                                وبعـد، فــإن معرفــة أمســاء اهللا وصــفاته واالشـتغال �ــا، وفهــم معانيهــا واإلميــان 

                                                                   �ــا علــى مــا يليــق بــه ســبحانه وتعــاىل، نعمــة جليلــة، وخــري فــضيل، وقــرب رمحانيــة، 

                                                                         حرمها كثري من املعطلة واملؤولة ، واملشبهة ، فمن احملال تعطيل أمسائه عن أوصافها  

   :                                               وتعطيـــــــــل امسائـــــــــه  وأوصـــــــــافه عـــــــــن ذاتـــــــــه، قـــــــــال ســـــــــبحانه وتعـــــــــاىل          ومعانيهـــــــــا، 

}                          {  

                                                        فكل من انفتح له باب العلم بأمساء اهللا وصفاته، انفتح له باب    ).    ١١٦ :       املؤمنون (

                          صل إال للموحــــدين، فــــالعلم �ــــا                                     التوحيــــد اخلــــالص واإلميــــان الكامــــل الــــذي ال حيــــ

                                                                  والبحــث عنهــا واالشـــتغال �ــا هـــو أعلــى املطالـــب، وهــو الطريـــق الوحيــد والـــصراط 

   .                   املستقيم لشرف املواهب

                                                                    وما دام العبد عارفا ربـه بأمسائـه وصـفاته، عاملـا أنـه الـرمحن الـرحيم ، فـسوف 

             تقــار إىل رمحتــه                                                           يتعلــق برمحتــه تعــاىل، منتظــرا مرتقبــا هلــا، ألنــه يف غايــة الــضرورة واالف

                                  وأكمـــل النـــاس عبوديـــة هـــو املتعبـــد جبميـــع   .                            ســـبحانه ال يـــستغين عنهـــا طرفـــة عـــني

                                                               األمســـاء والـــصفات الـــيت عرفهـــا مـــن كتـــاب اهللا تعـــاىل وســـنة رســـوله صـــلى اهللا عليـــه 

   .                                           وسلم ، فال حتجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر

         مــشتقة مــن                                                    وهــذه طريقــة الكمــل مــن الــسائرين اىل اهللا تعــاىل ، وهــي طريــق 

   { :               القــــــــــرآن قــــــــــال تعــــــــــاىل                 {  

                                                           هذا الدعاء هو دعاء املسألة، ودعاء الثنـاء، ودعـاء التعبـد، وهـو   )    ١٨٠ :      األعراف (

ـــوا عليـــه �ـــا، ويأخـــذوا                                                                        ســـبحانه يـــدعو عبـــاده إىل أن يعرفـــوه بأمسائـــه وصـــفاته، ويثن

   .                حبظهم من عبوديتها
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                                                 اهللا تعـاىل بأمسائـه وصـفاته أكثـر ؛كـان مـن أشـد النـاس حبـا            وكل مـن عـرف 

                                                               هللا تعـــاىل، فهـــو ســـبحانه احملبـــوب احملمـــود علـــى كـــل فعـــل وعلـــى كـــل أمـــر، فأفعالـــه 

                                                                         سبحانه ال يأتيها عبث، وال تنال أوامره سفه تبارك وتعاىل ، بل كل افعاله ال خترج 

         وجب احلمـــد                                                     عـــن احلكمـــة واملـــصلحة، والعـــدل والفـــضل، والرمحـــة، وكـــل ذلـــك يـــست

   .             والثناء واحملبة

                                                            وال خيطر يف قلب مؤمن أن ما سطره العباد من كتب، وما جتلت يف قلو�م 

                                                                    من معارف، وما نطقت به ألسنتهم من دعاء وتسابيح، أن حتيط �ذا األمر حدا، 

                  ال أحــصي ثنـاء عليــك،    :"                                              أو تطيـق لـه �ايــة، قـال رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم

   )١ ( "  سك                    انت كما أثنيت على نف

 

                                                           

     ح��دیث -                               ب��اب م��ا یق��ال ف��ي الرك��وع وال��سجود–             كت��اب ال��صالة -         ص��حیح م��سلم  ) ١ (

  .   ٢٢٢   رقم



       
 
 

    
 
  
 

٥٣
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   :       المراجع
ـــسنة و اجلماعـــة   . ١   –             ســـليمان األشـــقر   .    د–                                          أمســـاء اهللا وصـــفاته يف معتقـــد أهـــل ال

   .     األردن-                دار النفائس عمان- م    ١٩٩٧- ه    ١٤١٨               الطبعة الثالثة 

ــــي–      األعــــالم   . ٢ ــــدين الزركل ــــة عــــشرة-                  خــــري ال ــــم - م    ١٩٩٨  -                     الطبعــــة الثالث           دار العل

  .       لبنان–       بريوت -      للماليني

       الطبعــة -                  حتقيـق بـشري حممـد عـون-         ابـن القـيم-   طان                          إغاثـة اللهفـان يف مـصائد الـشي  . ٣

   .     سوريا-    دمشق-                  مكتبة دار البيان- م    ٢٠٠١- ه    ١٤٢٢-       الثانية

-      الــشباب                              حممــد الفاضــلي والــدكتور أمحــد أبو        مراجعــة-           ابــن القــيم-             بــدائع الفوائــد  . ٤

  .     لبنان-    بريوت-              املكتبة العصرية- م    ٢٠٠٣- ه    ١٤٢٤

  - م    ١٩٥٨- ه    ١٣٧٨-                الطبعــــة الرابعــــة-        يوســــف كــــرم-                       تــــاريخ الفلــــسفة اليونانيــــة  . ٥

  .   مصر-       القاهرة

- ه    ١٤١٦-              الطبعــة الثالثــة-                       حتقيــق الــدكتور حممــد الــسعوي-         ابــن تيميــة-        التدمريــة  . ٦

  .               الرياض السعودية-                مكتبة العبيكان- م    ١٩٩٥

  .                       دار إحياء الرتاث العريب–              اإلمام الذهيب -           تذكرة احلفاظ  . ٧

            الطبعــــة األوىل -                              دارســــة وحتقيــــق الــــدكتور حممــــد العجــــالن-         ابــــن تيميــــة-         التــــسعينية  . ٨

   .               الرياض السعودية-            مكتبة املعارف–  م     ١٩٩٩- ه    ١٤٢٠

                                 تقـدمي الـدكتور يوسـف املرعـشلي الطبعـة -               اإلمـام ابـن كثـري-                  تفسري القرآن العظـيم  . ٩

  .          بريوت لبنان-          دار املعرفة- م    ١٩٨٧- ه    ١٤٠٧  -       الثانية

  -                حتقيـــق زهـــري الـــشاويش-                     الـــشيخ ســـليمان بـــن عبـــداهللا-                 تيـــسري العزيـــز احلميـــد  .  ١٠

  .            بريوت لبنان-    سالمي          م املكتب اإل    ٢٠٠٢- ه    ١٤٢٣  -           الطبعة األوىل

  .                         قدم له علي السيد صبح املدين-         ابن تيمية-            اجلواب الصحيح  .  ١١



       
 
 

    
 
  
 

٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

                         الــدكتور حممــد ضــياء الــرمحن –                                       دراســات يف اليهوديــة واملــسيحية وأديــان اهلنــد   .  ١٢

  –         الريـاض –              مكتبـة الرشـد - م    ٢٠٠١- ه    ١٤٢٢  –              الطبعـة األوىل –       األعظمي 

  .        السعودية

-   هــ     ١٣٥٨  -             الطبعـة األوىل-               حتقيق أمحـد شـاكر-             اإلمام الشافعي -       الرسالة  .  ١٣

   .                      مطبعة مصطفى البايب احلليب- م    ١٩٤٠

                     مراجعـــة حممـــر حميـــي الـــدين -                       ســـليمان بـــن األشـــعث األزدي-            ســـنن أيب داوود  .  ١٤

  .           دار الفكر-        عبداحلميد

  –                            حتقيـــق مـــصطفى عبـــد القـــادر عطـــا -             اإلمـــام الـــذهيب-              ســـري أعـــالم النـــبالء  .  ١٥

  .       لبنان-      بريوت-                 دار الكتب العلمية- م    ٢٠٠٤-  هـ    ١٤٢٥  -           الطبعة األوىل

  -             الطبعــة األوىل-                   الــدكتور عمــر األشــقر-                          شــرح ابــن القــيم ألمســاء اهللا احلــسىن  .  ١٦

   .          عمان األردن-             م دار النفائس    ٢٠٠٨- ه    ١٤٢٨

              حتقيــــق و ختــــريج -                         علــــي بــــن أيب العــــز الدمــــشقي -                    شــــرح العقيــــدة الطحاويــــة  .  ١٧

- ه    ١٤١٦-                الطبعـة الثامنـة-             شـعيب األرنـاؤوط-                          أحاديث الدكتور عبداهللا الرتكي

  .          بريوت لبنان-         الرسالة       مؤسسة- م    ١٩٩٥

-                الطبعــة الــسابعة-                         الــشيخ حممــد الــصاحل العثيمــني-                    شــرح العقيــدة الواســطية  .  ١٨

  .          السعودية-      الدمام-               دار ابن اجلوزي- ه    ١٤٢٢

  .                           صحيح البخاري ضمن فتح الباري  .  ١٩

-           الطبعـــــــة األوىل-                              حتقيــــــق وتــــــرقيم حممــــــد فــــــؤاد عبــــــدالباقي-         صــــــحيح مــــــسلم  .  ٢٠

  .        بايب احلليب       عيسى ال-                       دار إحياء الكتب العربية- م    ١٩٥٥- ه    ١٣٧٤

-                الطبعـــة الرابعـــة-                   حتقيـــق يوســـف علـــي بـــديوي-         ابـــن القـــيم-           طريـــق اهلجـــرتني  .  ٢١

  .     سوريا-    دمشق-           دار ابن كثري- م    ٢٠٠٣- ه    ١٤٢٤

  .            ه بريوت لبنان    ١٣٨٩                 الطبعة الثانية -         ابن تيمية-        العبودية  .  ٢٢



       
 
 

    
 
  
 

٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

                                حتقيـــق عبـــدالعزيز بـــن بـــاز وحممـــد فـــؤاد -               ابـــن حجـــر العـــسقالين-          فـــتح البـــاري  .  ٢٣

     بــــريوت -                   دار الكتــــب العلميــــة- م    ١٩٩٧- ه ٨   ١٤١-              الطبعــــة الثانيــــة-         عبــــدالباقي

  .     لبنان

  –                    حممــد الــصاحل العثيمــني –                                     القواعــد املثلــى يف صــفات اهللا و أمسائــه احلــسىن   .  ٢٤

  .          السعودية-        األحساء-                 م مكتبة ابن اجلوزي    ١٩٨٦- ه    ١٤٠٦-           الطبعة األوىل

                                حتقيــق و تعليــق الــشيخ عمــاد الــدين -         البيهقــي-                   كتــاب األمســاء و الــصفات  .  ٢٥

ــــــــدر ــــــــاب العــــــــريب- م    ١٩٨٥- ه    ١٤٠٥-  وىل           الطبعــــــــة األ-        أمحــــــــد حي   -                  دار الكت

  .     لبنان-    بريوت

                              دراســة وحتقيــق مــصطفى عبــدالقادر -         ابــن تيميــة-                   كتــاب األمســاء و الــصفات  .  ٢٦

  .          بريوت لبنان- م    ١٩٨٨- ه    ١٤٠٨-             الطبعة األوىل-    عطار

            م دار الكتــب     ١٩٨٣- ه    ١٤٠٣-             الطبعــة األوىل-         ابــن تيميــة-           كتــاب اإلميــان   .  ٢٧

  .     لبنان-    بريوت-       العلمية

-                       علـي الفقيهـي الطبعـة األوىل  .               حتقيـق و تعليـق د-      منـده                كتاب التوحيـد البـن  .  ٢٨

  .                                              مطبوعات اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة السعودية

       الطبعـة -                          حتقيق الدكتور علي الدخيل اهللا-           ابن القيم-                   كتاب الصواعق املرسلة  .  ٢٩

  .          السعودية-      الرياض-           دار العاصمة- م    ١٩٩٨- ه    ١٤١٨-       الثالثة

                 الطبعـة الـسابعة -                بـدالعزيز الـسلمان   ع-                              الكواشف اجللية عـن معـاين الواسـطية  .  ٣٠

  . ه    ١٤١٠-   عشر

  .          مطبعة املدين-          السفاريين-                   لوامع األنوار البهية  .  ٣١

       أنـــور -          عـــامر اجلـــزار-                    عنايـــة وختـــريج أحاديـــث-         ابـــن تيميـــة-             جمموعـــة الفتـــاوى  .  ٣٢

  .        السعودية-      الرياض-              مكتبة العبيكان- م    ١٩٩٧- ه    ١٤١٨-             الطبعة األوىل-     الباز

                  دار الفكــر العــريب -              الطبعــة الثالثــة–               حممــد أبــو زهــرة -                  حماضــرات يف النــصرانية  .  ٣٣

  .     مصر–        القاهرة –



       
 
 

    
 
  
 

٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة استقرائية لفضل اهللا تعاىل عىل عباده بتعريفهم ألسامئه، وصفاته-  امء اهللا احلسنى وصفاته العىل، معرفتها وآثارهاأس 

    دار -                              حتقيـــق أمحـــد الرفـــاعي وعـــصام احلرســـتاين-         ابـــن القـــيم-             مـــدراج الـــسالكني  .  ٣٤

  .     لبنان-    بريوت-    اجليل

                              مؤســـسة قرطبـــة مـــصورة عـــن الطبعـــة -           أمحـــد بـــن حنبـــل–               مـــسند اإلمـــام أمحـــد   .  ٣٥

  .       امليمنية

   يـــق                             تعليـــق الـــشيخ صـــالح حممـــد عويـــضة حتق-         حـــافظ حكمـــي-            معـــارج القبـــول  .  ٣٦

      م دار     ٢٠٠٤- ه    ١٤٢٤-             الطبعـــــة األوىل-                         وختـــــريج أمحـــــد بـــــن يوســـــف القـــــادري

  .     لبنان-    بريوت-             الكتب العلمية

ــــسنة واجلماعــــة يف أمســــاء اهللا احلــــسىن  .  ٣٧              حممــــد بــــن خليفــــة   .    د-                                      معتقــــد أهــــل ال

ـــــــسلف- م    ١٩٩٩-  هــــــــ    ١٤١٩  -             الطبعـــــــة األوىل-       التميمـــــــي ـــــــة أضـــــــواء ال -                   مكتب

  .          السعودية-      الرياض

       حتقيــــق -                 أبــــو احلــــسن األشــــعري–    صلني                        مقــــاالت اإلســــالميني واخــــتالف املــــ  .  ٣٨

  –                 املكتبـــــة العـــــصرية - م    ١٩٩٥-  ه     ١٤١٦  –                       حممـــــد حمـــــي الـــــدين عبـــــد احلميـــــد 

  .       لبنان–     بريوت 

  -                                     الــدكتور عبــدالرمحن احملمــود الطبعــة الثانيــة-                         موقــف ابــن تيميــة مــن األشــاعرة  .  ٣٩

  .               الرياض السعودية-               دار ابن اجلوزي- ه    ١٤٣٤

                 الـدكتور سـليمان -      والـسنة                                     موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب   .  ٤٠

         الريــــــــــــاض -             دار العاصــــــــــــمة- م    ١٩٩٦- ه    ١٤١٦-             الطبعــــــــــــة األوىل–      الغــــــــــــصن 

  .        السعودية

  - م    ١٩٨٥- ه    ١٤٠٥  -                الطبعــة العاشــرة-            حممــد رشــيد رضــا-           الــوحي احملمــدي  .  ٤١

  .          بريوت لبنان


