
صفات اهللا تعالى الصفات الواجبة والصفات 
المستحیلة

: حكام الشرعیةاأل
وتنزیھھ سبحانھ عن كل نقصاتصاف اهللا تعالى بصفات الكمال

. الصفات الواجبة في حقھ تعالى و الصفات المستحیلة في حقھ تعالى

: تعالى الى اربعة اقسامتنقسم الصفات الواجبة في حقھ

.قبل العدموھي الوجود الذاتي هللا تعالى الذي ال ی: صفة نفسیة

مخالفتھ للحوادث ، الغنى –البقاء –القدم –تعالى وھي التي تدل على سلب على ما ال یلیق عن اهللا: صفات سلبیة
. الوحدانیة-المطلق 

الصفات المستحیلة في حقھ تعالى

: وھي التي یستحیل عقل االتصاف بھا وھي ضد الصفات الواجبة

العدم
الحدوث-

الغناء-
االفتقار-

مماثلتھ للحوادث-
الحجز-
الكراھیة-
الجھل-

الممات-
الصمم-
العمى-
البكم-

: الصفات الجائزة في حقھ تعالى
سبحانھ وتعالى الیجب علیھ فعل شيء وال یستحیل علیھ ویدخل ھذا النوع من الصفات اإللھیة في صفات األفعال ، فاهللا

قال تعالى في سورة .الثواب و العقابكالخلق و الرزق و اإلحیاء و اإلماثة و،أرادیفعل ما أراد ویترك ماتركھ بل 
(ال یسأل عما یفعل وھم یسألون(23اآلیة األنبیاء

أسماء اهللا تعالى وصفاتھدور العقل في اتبات
: عالقة أسماء اهللا بصفاتھ تعالى

: لھیة ، ویشتق غالبا من مصدره فمثالإكل اسم من أسماء اهللا الحسنى یدل على صفة أو صفات
............................ و العزیز من العزالخالق مشتق من الخلق 

. بقیة األسماء و االسم الجامع لمعان األسماء و الصفات كلھا ھو اهللاوھكذا في

: دور العقل في إثبات أسماء اهللا وصفاتھ

عدة صفات لھ سبحانھ كالخلق و القدرة و العظمة و اإلثقان و اهللا تعالى العقل البشري الى التأمل في الكون إلثباتیوجھ
. اإلبداع و الوحدانیة

: وك اإلنسانيأثر االیمان بالصفات االلھیة على السل

: السلوكیة الناتجة عن االیمان بصفات اهللا و أسمائھ الحسنى تتمثل فیما یليالتغیرات

بالضعفاء و المساكین ، ساء إلیھ رفیقاباألخالق الحسنة ، سیعي المؤمن أن یكون رحیما لغیره حلیما بمن أالتخلق
. اهللا رحیم وحلیم و لطیف ومحسنلطیفا في تعاملھ مع الناس صبورا على أذاھم محسنا إلیھم ألن
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: المسارعة الى العمل الصالح

فإن ذلك یدفعھ دوما الى فعل الصالحات دون تقاعس أو المؤمن بأن اهللا علیم وسمیع وبصیر وتواب ومكرمعندما یعلم 
.تكاسل

: اإلحساس بمراقبة اهللا تعالى

جواره و أنھ سیمثل بین یدیھ للحساب یوم القیامة یتخلى على تكنھ نفسھ وما تفعلھعندما یشعر اإلنسان بان اهللا مطلع
. الظاھرة ألن ربھ رقیب خبیر علیم ومنتقمعن المعاصي واآلثام الخفیة و

.وعلى البر و التقوىإن االیمان بالصفات االلھیة ینعكس كذلك في المجتمع الذي یعیش في أمن و أمان وتعاون-
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