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ى,من غينر يينا و و   من مقتضيات اإليمان باهلل تعالى ,اإليمان بكل ما جاء في القرآن و سنة الرسول صلى هللا عليه و سلم  منن صنفاته العلينا و اسنماله ال  نن

  ينفني عنن هللا صنفاته و يل نس بئسنماله و   يفنته صنفات هللا تعنالى بصنفات  لقنه   نقصان,و   ت ريف و   تعطيل و  تكييف و   تمثينل وو الم نلم ال قيقني 

 او تفويهواإلن ان { و   يفرك غيره تعالى فيهاو فالم لم يؤمن بما اتتثه هللا لنف ه و بنفي عنه تعالى ما نفاه عن نف ه من عيب او نقص او  لل 

   تعالى بصفات الكمال و تنهيهه عما   يليب به من التفتيه و النقص ففي القرآن الكريم آيات تضمنت الجمع بين وصف هللا

 

و موسهى تلييمها  كلنم,و أنهه بصير,عليم,حكيم,قوي,عهيه,لطيف, تير,شكور,حليم,غفور,رحيمو قد وصف نفسه تعالى بأنه سميع,

كذلك وصف نفسه تعالى في كتابه اللهري   عيى المؤمنين.رضي بيديه و أنه يحب المحسنين و   لب عيى العرش و أنه استوىأنه 

 .مخالفته لخلقه في الذات و الصفات و األفعال و  بالوجو  و القسم والتقاء و الوحسانية

لرام أن تأول صفة أو بدلها أو ردها أو أخطأ في شهرحها,ب  أو أحد من الصحابة ال صلى هللا عليه و سلم عن الرسول و ل  يتبث 

 لما سئ  عن اآلية: رحمه هللاك  منه  آمن بها و بمدلولها و ظاهرها .حتى أن اإلمام مالك 

 قال : االستواء معيوم و الليف مجهول و السؤال عنه بدعة. ﴿ الرحمان على العرش استوى ﴾ 

 

ِِ                                                           النصوص  ِحيِم ْحمِن الرَّ  بِْ ِم هللاِ الرَّ
يُّ اْلقايُّوُم  ا تائُْ ُذهُ ِسناةٌ وا ا ناْومٌ  ُ  ا إِلاها إِ َّ ُهوا اْل ا هُ إِ َّ بِإِْذنِِه ياْعلاُم  ﴿ هللاَّ ا الَِّذي ياْففاُع ِعْنسا ْن ذا ا فِي اْْلاْرِض ما ما اِت وا اوا ا فِي ال َّما لاهُ ما

ِسعا ُكْرِسيُّهُ ال َّما  اءا وا ا شا ْيٍء ِمْن ِعْلِمِه إِ َّ بِما ْلفاُهْم وا ا يُِ يطُونا بِفا ا  ا ما ا باْينا ااْيِسيِهْم وا اْْلاْرضا وا ما اِت وا ُهوا اوا ا وا  ا يائُوُ هُ ِحْفظُُهما

 522البقرة اْلعالِيُّ اْلعاِظيُم  ﴾
 

انُوا  ا كا ْونا ما يُْجها الِِه سا ُروا الَِّذينا يُْلِ ُسونا فِي ااْسما ذا اُء اْلُ ْ ناى فااْ ُعوهُ بِهاا وا ِ اْْلاْسما هلِلَّ لُونا ﴾ ﴿ وا  081األعراف ياْعما
 

ُهوا ا ْيٌء وا ِمْثلِِه شا ِميُع اْلتاِصيُر ﴾ ﴿ لاْيسا كا  00الشورى ل َّ
 

ٌس ) ُ ااحا ُس )1﴿  قُْل ُهوا هللاَّ ما ُ الصَّ لاْم يُولاْس )2( هللاَّ ٌس )3( لاْم يالِْس وا لاْم ياُكْن لاهُ ُكفًُوا ااحا  سورة اإلخالص( ﴾ 4( وا
 

ا تاْسُعوا فالاهُ اْْلاسْ  نا ااي ًا ما ْحما ا ااِو اْ ُعوا الرَّ تِيًَل ﴾ ﴿  قُِل اْ ُعوا هللاَّ لِكا سا اْبتاِغ باْينا ذا افِْت بِهاا وا تِكا وا ا تُخا َلا اُء اْلُ ْ ناى وا ا تاْجهاْر بِصا ما
 001اإلسراء 

 

 عن صفات هللا تعالى في كثير من اْلحا يث النتوية و اْلقوال الص ي ة  صلى هللا عليه و سلم و قس ا تر الرسول 

﴿ ينهل ربنا  صلى هللا عليه و سلمو قوله  ﴾ يض ك هللا  إللى رجلين يقتل احسهما اآل ر كَلهما في النار﴿  صيى هللا عييه و سي كقوله 

إلى ال ماء السنيا كل ليلة حين يتقى ثلث الليل اآل ر فيقول من يسعوني فئستجيب له ؟ من ي ئلني 

صلى قوله ﴾ و  رحا بتوبة عتسه من احسكم براحلته﴿ هلل اشس ف صيى هللا عييه و سي قوله ﴾ و  فئعطيه؟من ي تغفرني فئغفر له؟

 ﴾ ﴿ يقتض هللا اْلرض يوم القيامة و يطوي ال ماء بيمينه ثم يقول  انا الملك,اين ملوك اْلرض؟ هللا عليه و سلم

 من ثمرات اإليمان بصفات هللا تعالى
 قيب التوحيس هلل تعالىوت                                                                                                                 

 كمال م تة هللا و تعظيمه تعالىو                                                                                                    

  اْلوامر و اجتناب النواهيو                                                                             العتا و بإتتاعت قيب 

 الطمع فيما اعسه هللا تعالى لمن آمن بهو                                                                      
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