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رسول اهللا، خري البرش حممد والصالة والسالم عىل احلمد هللا كام أمر 
 . األثر عىلراوذريته ومن سوعىل آله وصحبه 

  :أما بعد
ء اهللا الحسنى  أسمافيفعقيدة أهل السنة والجماعة 

  :هيوصفاته العليا 
 .بال تشبيه) ٣(    .اًإثباهتا إثباتو) ٢(    .اإليامن هبا) ١(
 .بال تعطيل) ٦(     .ًوتنزهيا) ٥(  .وال تكييف) ٤(
 .وال تأويل ) ٧(

        اإليمان بأسماء اهللا الحسنى :الًأو 

 . الواجبات وأصل اإليامنلمعرفة اهللا هي أوإن ـ  ١
  وصفاته احلسنىأهل السنة واجلامعة يؤمنون بأسامء اهللاـ ٢

 .>يف كتابه وعىل لسان رسوله  ألن اهللا تعاىل أمرهم بذلك ؛العليا
 هعلى الوجه الذي يريدويؤمنون بأسامء اهللا وصفاته ـ ٣
 . تعاىلربنا
واهللا تعالى هو أعظم ـ وأعظم اإليامن هو اإليامن بالغيب ٤

 .الغيب
ألن رشف ؛  أشرف العلومهو لصفات  األسامء واعلمـ ٥

  .رشف املعلومبالعلم 
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 وحصوله ، العلم هو االشتغال بأعىل املطالباواالشتغال هبذـ 
 .هو أعىل املكاسب

 وحبها ، آيات القرآنأعظمآيات الصفات هي وإن ـ ٦
  . حلب الرمحن ٌموصل

باهللا  وإن العلم ، فيها من العلمبفضل ما ألن فضل اآلية يكونـ 
 .هو أفضل العلوم

 والنعيم، فمن أعظم أسباب السعادةمعرفة اهللا هي وإن ـ ٧
خيالف مل  ومن اشتاق إليه ، ومن أحبه اشتاق إليه،عرف ربه أحبه

 .أمره، رجاء حسن الورود عليه
أعظم نعيم وإن  ، الشوق إليه أعظم نعيم الدنيا هووإنـ 

 . النظر إليه سبحانهواآلخرة ه
 ،به فة عظمة اهللا ترصف العبد عن اإلرشاكمعروإن  ـ٨

 .عن تعظيم غريه وترصفه 
 ؛ واالفتقار إليه، به تزيد من تعلق القلبمعرفة برهوإن  ـ

 . ذاته ومجيل فعالهلكامل
     ال تنفع معرفة اهللا بدون عبادته 

 ، عبادة اهللا هوٌع العلم بأسامء اهللا وصفاته عملوجيب أن يتبـ ١
 .علم بأسامئه وصفاتهالمقتضيات و لوازم لتي هيا

 .تبعها عبادتهد يوم القيامة معرفة اهللا إن مل يـ وال تنفع العب
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 .وال يمكن عبادة اهللا  عبادة صحيحة إال بعد معرفته بأسامئه وصفاتهـ ٢
     اإليمان اإلجمالي والتفصيلي 

ثم امء اهللا وصفاته  اإليامن اإلمجايل بأس عىل العبدوجيبـ ١
 .تعلم تفاصيلهاياإليامن التفصييل بكل مسألة 

وجيب عقد القلب عىل التزام اإليامن والعمل بكل مسألة ـ ٢
يف احلارض واملستقبل، وهلذا يسمى طالب يتعلم تفاصيلها رشعية 

 . ملتزمرجلٌ: العلم
      اإليمان قول وعمل ويزيد وينقص 

  . للقلب واللسان وكالهما،واإليمان قول وعمل |
هو اإليامن واإلقرار واالعتقاد اجلازم بأسامء اهللا :  قول القلب  -١

 .وصفاته
 .هو النطق بالشهادتني وإقرار اللسان بأسامء اهللا وصفاته:  قول اللسان  -٢
 هو العبادات القلبية وهي حب اهللا وخوفه :عمل القلب -٣

 . والتوبة إليه وغريهاواإلخالص له والتوكل عليه ورجاؤه وحسن الظن به
الصالة والستغفار وتالوة القرآن  هو الذكر وا:عمل اللسان -٤

 .وغريهاودعاء اهللا والتوسل إليه بأسامئه وصفاته 
واإليمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص  |

  .بالمعاصي
 .معاصي القلبوأكرب املعايص ،  القلب طاعاتوأكرب الطاعات  ـ 
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، وأعظم املعايص وهو عمل قلبيخالص ـ فأعظم الطاعات اإل
 .وهو عمل قلبيالرشك 

         :أسماء اهللا غير مخلوفة
ذات اخلالق  ألهنا تدل عىل ؛ وأسامء اهللا تعاىل غري خملوقةـ١

  .القرآن تعاىل؛ وألنه تكلم هبا حقيقة، وهي منسبحانه و
  .والقرآن كالم اهللا غير مخلوق| 

 .ه بأسامئه ومل يسمه هبا خلقه واهللا تعاىل هو الذي سمى نفسـ ٢
      :زلية أبدية أأسماء اهللا تعالى 

أما أسامء البرش فصادرة عن ، أفعال اهللا تعاىل صادرة عن أسامئه 
أفعاهلم، فمن أدى األمانة سمي أمينًا ، فاإلنسان يوصف بام يفعله ، 
 أما اهللا تعاىل فإنه خيلق خلقه ألنه اخلالق ويرزقهم ألن اسمه الرزاق

تعاىل فهو  الخالقومن أسامئه تعاىل ، فأفعاله تعاىل صادرة عن أسامئه
ًكان خالقا قبل خلق املخلوقني ورازقا قبل وجود املرزوقني وسيبقى  ً

، أزلية أبدية أزليةًمتصفا بصفاته بعد فنائهم ، لذلك أسامؤه تعاىل 
 . قبل وجود املخلوقات وأبدية تبقى بعد فنائها

      :الىتفاضل أسماء اهللا تع
 تتفاضل آيات القرآن أسامء اهللا تعاىل هلا فضيلة عظيمة، إذـ ١

 مثل آية الكريس التي هي بقدر ما فيها من أسماء اهللا وصفاته
 .الرحمنأعظم آية يف القرآن ملا فيها من صفات 

، فاألسامء التي تدل بينها فيما تتفاضلوأسامء اهللا تعاىل ـ ٢
ء التي تدل عىل صفة واحدة عىل صفات متعددة أفضل من األسام
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 صفات جميع دال عىل الحي فاسم ،القيوم الحيمثل اسم 
 .األفعال صفات جميع دال عىل القيوم واسم الذات

 الذي إذا دعي به أجاب األعظم اسمهومن أسامء اهللا تعاىل ـ ٣
 الحي أو  اهللا وقد يكون اسمه األعظم هو  ،وإذا سئل به أعطى

 . أو غريهاإلكراموا الجالل ذو أو القيوم
األعظم،  بل يستجاب وإجابة الدعاء غري خمصصة باسم اهللا ـ ٤

 كاإلخالص وأكل اإلجابة شروط بغريه إذا حتققت ًأيضا ملن دعى
 .  احلالل، وانتفت املوانع من أكل احلرام والتعدي يف الدعاء

 أو الدعاء في اإللحاحواألعظمية قد تتحقق باالستغراق أو ـ ٥
 .للطلب  اهللا المناسبالدعاء باسم

لكي يدعو الناس ربهم بكل ُ وقد أخفى االسم األعظم ـ٦
 .ً تعاىل فيكون ذلك نوعا من إحصائها الذي يتحقق به دخول اجلنةأسمائه
َإن هللاَِِّ تسعة وتسعني اسام من أحصاها  «: > قال رسول اهللا | َ ْ ْ َ ََ َ ْ ْ ًْ َ ِ ِ ًِ َّ ِ

َدخل اجلنة َّ ََْ َ   ]٢٥٣١ البخاري صحيح[ ».َ
      هو أساس الدين كله اإليمان باألسماء والصفات

 ؛كلها الدين علوم أصل هو والصفات األسماء علوم إن | 
  . إليهمأوامرهإما و اهللا يف خلقه أفعال إما ألن علوم الدين 

 وهي من والرحمة الحكمة تعاىل فال خترج عن أفعالهفأما ـ 
 . تعاىلأسمائه مقتضيات

، وكالمها ال شرعية أو كونيةي إما  تعاىل فهأوامرهوأما ـ 
 . تعاىلأسمائه مقتضيات من ومها والعدل الحكمةخيرج عن 
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توحيد الربوبية  أساس و هاإليمان باألسماء والصفات  ـ١ 
 .توحيد المعرفة هو الذي
اهللا  معاين أسامء وتوحيد الربوبية ال خيرج عن معرفة ـ 

لرقيب ق الشافي المدبر الهادي اازالملك الخالق الر
  .الحكم الباعث

 اإللوهيةتوحيد  أساس  هواإليمان باألسماء والصفات -٢
  .العبادة توحيدالذي هو 

فمن آمن بأسامء ربه  وأصل العبادات هي العبادات القلبية |
احلسنى وصفاته العليا، دفعه إيامنه إىل أعظم العبادات وهي 

 .أساس تزكية النفوسعبادات القلوب التي هي 
أخلص له، ومن آمن باسمه الواحد باسمه فمن آمن | 
 خاف منه، ومن آمن باسمه القهار أحبه، ومن آمن باسمه الودود

 تاب إليه، ومن التواب توكل عليه، ومن آمن باسمه الوكيل
  رجاالرحيم استغفره، ومن آمن باسمه الغفورآمن باسمه 

 شكره، ومن آمن باسمه الشكوررمحته، ومن آمن باسمه 
وصرب عن معصيته واصطرب عىل طاعته عىل بالئه  صرب لصبورا

 . محدهالحميدمن آمن باسمه ، ودعاه المجيبومن آمن باسمه 
من فقد احلب ف ،اإليمان شرطوالعبادات القلبية هي  |

  . عنه اإليامنانتفىواخلوف والتوكل 
 فمن فقد اإلخالص ،العمل قبول شرط والعبادات القلبية| 

 .قبل له عملُمل ي
اإليمان بالقضاء امن باألسامء والصفات هي أساس  اإلي-٣

 .والقدر
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دره َقُ، وي العليمما سبق من التقدير باسمه تعاىل فهو تعاىل يعلم
 وحيفظ أعامل ،الخالق، وخيلق أفعال عباده باسمه  المقدرباسمه

وهو تعاىل يفعل ذلك بحكمته البالغة ، الحفيظعباده باسمه 
اد بإرادهتم  ما أرعباده يفعلون  جيعل  وهو تعاىل، الحكيمسمهبا

 ،الحكم  باسمه تعاىل سيحاسبهم وهو،الجبارباسمه 
 .الرحمنوسريمحهم باسمه 

 .أساس نبذ الشرك والصفات هو باألسماء اإليمان -٤
 أو إعطاء صفات ،فالشرك هو تشبيه المخلوق بالخالق* 

 أو، صفته وهو إرشاك املخلوق للخالق يف ،الخالق للمخلوقين
 التي ال تنبغي إال لهتعاىل يف صفاته  هللا اً رشيكملخلوق جعل ا

 ]٩٨: الشعراء   [w  v  u  tZ  ]   :قال اهللا تعاىل، تعاىل
جييب السائل فيام أنه  فمن اعتقد أن امليت يسمع عىل البعد و|

لميت أو إىل أن يذبح لاالعتقاد ال يقدر عليه إال اهللا فيدفعه ذلك 
السميع صفات أسامئه كه مع اهللا يف  أو ينذر له، فقد أرشالويل

 . المجيب والقدير واإللهو
 أو ، رشع اهللابغيرومن اعتقد أن املخلوق يمكن أن حيكم  |

 رشع اهللا فقد أرشك هذا احلاكم مع اهللا يف اسمه معبرشع 
ًوأصبح هذا احلاكم طاغوتا ينازع اهللا  ،المقسط الحكم العدل

 . يف صفاتهتعاىل 
ني وأحبهم ونرصهم واتبعهم وصحح  ومن توىل املرشك|

بغي إال نمذهبهم ومل يتربأ منهم فقد أعطاهم صفة الوالية التي ال ت
 .الولي المولىاهللا تعاىل يف اسمه بوأرشكهم ، هللا
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ينفع ويرض من دون اهللا فقد أرشك  ومن اعتقد أن الساحر |
ألنه بذلك يعطي معاين  ؛ النافع الضار به مع اهللا تعاىل يف اسمه 

 .السم لغريه من املخلوقنيا
 ومن اعتقد أن الكاهن يعلم الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا |

 وجعل له من العليموأرشك يف اسمه تعاىل فقد شبه املخلوق باهللا 
،  وألحد في أسمائه تعالى، أكبراوأشرك شركً ،خلقه نظري

 .م وخرج من امللة، وأتى بإيامن باطل ينقص به إيامنه احلق باهللا العظي
 ومن تكرب عىل اخللق فقد أرشك نفسه مع اهللا تعاىل يف اسمه |

 .المتكبر والمتعالي
درجة  هو األساس لبلوغ والصفات باألسماء اإليمان ـ ٥

 .اإلحسان
 .سالم واإليامنـ واإلحسان هو أعىل مراتب الدين بعد اإل

،  هللا العبدإخالصتستوجب  الواحد األحدـ فأسامء اهللا 
لزم اإليامن  تستالخبير السميع البصير العليم   تعاىلوأسامؤه

 أن يراه ربه من العبد حياءوتستوجب  عباده،  اهللا بأعاملبعلم
 الرقيب الشهيد  تعاىلوأسامؤه ،حيث أمره يفتقدهحيث هناه أو 

المحصي   تعاىل وأسامؤه، لعباده اهللا بمراقبةاإليامن  تستلزم
  تعاىل، واسمهامهلم وبأع هبم اإليامن بإحاطته تستوجبالمحيط
تحسين ألعامهلم وتستوجب اإليامن بحفظه  يستلزم الحفيظ

 .العبد لعمله
 . الصواب والعمل الحسن هو الخالص |
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هو ما ابتغى به وجه اهللا ، والصواب هو ما اتبع به واخلالص 
 .>رسول اهللا

 اهللا كأنه يراه دب عومن استحرض معاين تلك األسامء |
 .ن اهللا يراهفإن لم يكن يراه فإ

 بأركان هو أساس اإليامن والصفات باألسماء اإليمان ـ ٦
 .اإلسالم
 تستوجب الشهيد الرب اإلله الملك  تعاىلفأسامؤه| 

 واسمه ، يستوجب أداء الصالةالقدوسسمه وا ،الشهادتني
 يستوجب أداء الغني يستوجب أداء الصيام، واسمه الصبور
  .أداء احلج  يستوجبالسبوح الجامعواسمه الزكاة، 

 بأركان اإليمانهو أساس  والصفات باألسماء اإليمان ـ٧
 .اإليمان

 تستوجب اإليامن به، الظاهر الحق اهللا  فأسامؤه تعاىل|
 تستوجب اإليامن بالرسل، وأسامؤه المؤمن المبين وأسامؤه تعاىل

 ،ستوجب اإليامن بالكتب تمنزل الكتاب والمهيمن تعاىل
 تستوجب اإليامن باملالئكة، لنصيرا الخالق أسامؤه تعاىلو

ستوجب اإليامن  تالوارث الباعث المبدئ المعيد وأسامؤه تعاىل
 المقدر العليم الحفيظ الخالق وأسامؤه تعاىلباليوم اآلخر، 

 .ستوجب اإليامن بالقضاء والقدرت الجبار
 .حسن الخلق يستوجب والصفات باألسماء اإليمان ـ ٨
 بأسامء اهللا الذاتية مثلامن فحسن اخللق من لوازم اإلي |

  . العدلالوفي الصادق
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 الرحيم النافع  املتعدية مثلومن لوازم اإليامن بأسامئهـ 
 الغيور الستير الصبور الحليم الشكور الودود الرفيق الرؤوف

 .الوهاب البر الكريم المغيثالغفور  العفو
 وإنام هو ، العظيمً وحسن اخللق ليس تشبها بصفات اهللا|

بأفضل ألمر اهللا الذي أمر بحسن اخللق واختص رسله طاعة 
 .األخالق وأعظمها

 بأسماء اإليمان مردها إىل الفقه والحالل والحرامأحكام  ـ ٩
 .تعالى اهللا
 وأحكام الذبائح ،المقيتفأحكام األطعمة مردها إىل اسمه  |

، وأحكام اللباس واللحية مردها إىل اسمه الطيبمردها إىل اسمه 
، وأحكام  الحكمأحكام القضاء مردها إىل اسمه ، والجميل

 .الستيراحلجاب مردها إىل اسمه 
 .الحسنى اهللا أسماء مبني عىل القرآن تفسير ـ ١٠

 تعالي الذي ختم به باسم اهللاتفسري اآليات مرتبط ـ فإن 
 اسمه الذي جاء يف اآلية إنام هو من مقتىض اهللا فعل؛ ألن اآلية
 . الذي ختم به اآليةتعالى

      :العقيدة هو الكتاب والسنةتلقي مصدر 
القرآن املحكمة أهل السنة يأخذون عقيدهتم من نصوص ـ ١

، ًق بعضها بعضاِدًصُ وي، وهذه املصادر معصومة،والسنة الصحيحة
 ]٩ :احلجر[ m   l  k      j  i  h  gZ  ] :قال اهللا تعاىل

ك أسامئه ، وكذلبالعقل ال بالوحي ربهم عرفواوأهل السنة ـ ٢
لذي شاهد اهللا فمن ذا ا، وصفاته؛ ألنه ال سبيل ملعرفتها بالعقل
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 ؟تعالى ثم وصفه لنا
وأهل السنة ينكرون ما يقوله الفالسفة بأن العقل هو مصدر  ـ٣

 ،يشءفق عىل ت وال تة عقوهلم متضارب ألن؛الترشيع دون الوحي
 من  فبعقل ، فعقل املعتزيل غري عقل األشعري غري عقل الفيلسوف

 .عقول ناقصة ومتناقضة وملؤها األهواء وكلها ؟منهم نأخذ ديننا
بقدر اختالف مصادرهم خيتلفون أهل البدع والفلسفة و |

 .عضهم البعض من بعض ويكفرون بنفيتنازعون ويتربؤو
    W  V   U  T   S  R    Q  P   O] :قال اهللا تعاىل 

XZ ]٨٢ :النساء[ 
 ، ظنيةاً آحاد>  اهللارسول ن أحاديث والفالسفة قالوا إ |

 .رزيةالخيبة ما وقعوا فيه من  فيا ،ن كالمهم قواطع عقليةلوا إوقا
 ،وإن العقل الصريح ال يتعارض مع النقل الصحيح ـ٤

 .من نصوص الكتاب والسنةوالنقل هو كل ما ثبت 

 وإنما ،وإن نصوص الوحي ما نزلت لكي يحكم عليها ـ ٥
 .نزلت لكي يحتكم إليها

  ال يصح القياس في وجود النص  و ـ٦
  .العقل ال يثبت تشريعا إنما هو آلة الفهموإن  ـ٧
 فنؤمن بام جاء من عند ،العقل على النقل تقديم ويجب ـ  ٨

 .عقولنابدرك حكمته نربنا وإن مل 
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  األحكام وال يشترط معرفة الحكمة في تشريع ـ٩
 . بل قد تغيب عنا احلكمة،لكي نؤمن هبا ونعمل هبا

 النقل على العقل إال ورغم أن أهل السنة يقدمون ـ  ١٠
  .لق قيمة العرونيهدأنهم ال 

ومن فقد عقله ،  محل التكليفالعقل عند أهل السنة هو  ف|
 .ُرفع عنه التكليف

 .النواهي اقرتاف وأ وبالعقل خيتار اإلنسان بني فعل األوامر  |
 .بالعقل يبلغ اإلنسان اجلنة أو النارو  |
واآليات ، ل يتدبر اإلنسان اآليات السمعية يف القرآن  وبالعق |

 .املرئية يف األكوان
العقل ال يستطيع إدراك األمور الغيبية إال لكن  ـ١١

اجلنة نعيم  وأات اهللا تعاىل ف لذلك ال يستطيع أن يدرك ص،بالوحي
 .بهتعاىل النار إال بالقدر الذي أخربنا اهللا  عذاب وأ

إلقامة العبودية ال إلدراك وإنما أعطينا العقل  ـ١٢
 .الربوبية

 وكيف ،أمرنا بتدبر كتابه ال بتدبر ذاته واهللا تعاىل ـ١٣
 واهللا ؟ تعاىلخالقه صفات يستطيع العقل املخلوق أن يعرف كيفية 

ات اهللا تعاىل فقد ، ومن تكلم يف كيفية ذاتعاىل قد حجب ذلك عن
Á  ]: اهللا تعاىل قال ، اهللا بغري علم ألنه تكلم عىل؛كذب عىل اهللا

Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ ]٣٦ :اإلرساء[ 
نه ُفكيف نعرف ك،  وإذا كانت الروح خملوقة وال نعرف كنهها |

Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ]  :خالقها تعاىل؟ قال اهللا تعاىل
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Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Z ] ٨٥:اإلرساء[ 
 اكتمل وال يحتاج لمن يكملهقد دين اهللا وإن   ـ١٤

K  ]  :، قال اهللا تعاىلدل فيهَعُ ينقص منه أو يفيزيد فيه أو
  T  S  R  Q  P   O  N  M  L

UZ   ]٣ :املائدة[ 

       : إثبات أسماء اهللا الحسنى:ثانيا  

    احلسنىأهل السنة يثبتون ما أثبته الوحي من أسامء اهللاـ ١
  ]١٨٠:األعراف[ G  F  E  D  CZ]  :قال اهللا تعاىل

 تعاىل كام أخربنا اهللا هبا اهللا صفات بتونيث وأهل السنة ـ٢
 ،السنة في > وكام أخربنا رسولنا القرآن فيعن نفسه 

 > ونفاه عنه رسوله وينفون ما نفاه اهللا تعالى عن نفسه
 .مع إثبات ضده من الكمال

 فإن األخالق ،وصفات اهللا تعالى ال تسمى أخالقًا ـ٣
 تعاىل له صفات عليا  وإنام اهللا،للمخلوق خيالق هبا غريه من البرش

 .ًوليست أخالقا
ألنه  ،> وننفي ما نفاه اهللا ورسوله : وال نقول يف األسامءـ ٤

 . توجد أسماء منفيةال
، وهي التي  ال تصحالتي وهي  وإما غري مثبتة،ةوإنام األسامء إما مثبتـ 

 . أو سنةٍن للخالق العظيم بغري دليل من كتابسامها املخلوقو
، يعني ظاهرها على صريحةرون الصفات ُيموأهل السنة  ـ٥

فهم من ظاهرها يف اللغة ُيثبتون معاين أسامء اهللا وصفاته وفق ما ي
 .العربية وبام يليق بجالل اهللا تعاىل وكامله
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حقيقية ال مجاز فيها وال يجوز وصفات اهللا تعاىل   ـ٦
 .تأويلها

 ،حسنى كلها اهللا تعالى أسماءن وأهل السنة يقولون إ ـ٧
وكلها صفات  ،وصفاته تعاىل كلها عليا ، ت النهاية يف احلسنغبل

 .ن اهللا تعاىل له املثل األعىلوإ ،كامل
وال يسمى ، تعاىل خاصة به ال يشاركه فيها أحد اهللا  وأسماء  ـ ٨

 .بها أحد من مخلوقاته
 أو صفاته إال بأسمائه الحسنىال يدعى واهللا تعاىل  ـ٩

 .ريهاُال يصح أن يدعى بغو ،العليا
     :سماء والصفات واألفعال توقيفيةاأل 

الوقوف على ما جاء في الكتاب : التوقيف معناه  ـ١
يف   والسنة وفهم الصحابة لهما وما أجمعت عليه األمة

 .األسامء والصفات
، كلها موقوفه عىل ما فأسماء اهللا تعالى وصفاته وأفعاله  ـ٢

 .جاء يف الكتاب والسنة
 وال ننفي ما أثبته الكتاب ، الكتاب والسنة فنثبت ما أثبته ـ٣

 بال ، وال نسمى اهللا تعاىل بام ال يوجد يف الكتاب والسنة،والسنة
سمائه من  تسمية اهللا تعالى بغير أ ألن ،زيادة وال نقصان

 . يف أسامئه تعاىلاإللحاد
 ألن العقل؛  يحرم القياس في أسماء اهللا وصفاته  ـ٤

خلوقات، وال يعرف القياس إال عليها،   ال يدرك إال املخملوق وهو
 ؟فكيف نقيس الخالق على المخلوق
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 1Z  2        43   5     6  7  ] : قال اهللا تعاىل
 ] ١١: الشورى[

 وال جيوز أن  قويـ وحتى القياس اللغوي ال جيوز فاهللا تعاىل
َ اجللدنقيس عليه  ٍ ألنه مل يرد  يف كتاب وال سنة،؛َ ْ  عليم وهو تعاىل َ

 .يس به العارف وهكذا نقفال
واختراع أسماء   إعامل العقل يف أسامء اهللا وصفاته ال يجوز ـ٥

؛ ألن اهللا تعاىل من الغيب بل هو أعظم الغيب وكذلك له سبحانه
 لذلك ؛ُأسامؤه وصفاته من الغيب الذي ال يعرف إال بالوحي

 .يحرم الخوض في األسماء والصفات بغير علم
  ]٣٦:اإلرساء[ ÁÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â Z  ] : قال اهللا تعاىل

 العقل ال يمكنه إدراك ما يستحقه اهللا تعالى من  ـ٦
 احلسنى األسامءما يستحقه اهللا من  ال يمكنه إدراكو، التعظيم

 ؟، فكيف يسمى املخلوق خالقه سبحانهوصفات الكامل
 .التصديق فال جمال للعقل يف باب األسامء والصفات إال ـ٧
ن أحرص الناس وأخوفهم وأدقهم عندما م وأهل السنة  ـ٨

 وينظر يبصريقولون إن اهللا  وهم ،يتحدثون عن رهبم تعاىل
هللا يشاهد لعدم ورود الدليل بذلك، لكنهم ال يقولون إن ا، ويرى

 . يشاهدمنهيشتقون وإن جاء يف القرآن أنه يشهد لكنهم ال 
           :ل والخبرفعاالسم والصفة وال 

 من أوسع تعاىل وأفعاله،  أسمائه من أوسعىل  اهللا تعاصفات ـ١
 .صفاته
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 من كل األفعال صفات وال يشتق من كل يشتق فال ـ٢
 .الصفات أسامء

 وال ً تعاىل بأخبار وهي ليست أسامء عن اهللاَخيربـ يمكن أن ٣ُ
!  "  ] :  ، قال اهللا تعاىل كموجود ويشء وذاتً،ال وال أفعاٍصفات

&%  $  #(  '  Z      ]١٩: عام األن[ 
 وهي ليست توقيفية وال ،ـ وهذه األخبار ال يشرتط فيها احلسن

  عند جدال الفرقاستعامهلا وإنام يسوغ ، اهللا هبادعىُيصح أن ي
 . وإثبات مذهب أهل السنةالضالة

        :جواز اإلشتقاق في اسماء اهللا تعالى  
 أوبعض صفاته العليا  أسامء اهللا تعاىل من اشتقاق ويجوز -١

5   ]  : تعاىل من قول اهللا الباعث اسم  اشتقاقمثل ، أفعاله المثلى
:   9  8  7  6Z ]وقد أمجعت األمة عىل ذلك] ٧:احلج. 

 وإنما الممنوع هو اشتقاق أسماء هللا من صفات أو أفعال -٢
 .لم ترد في الكتاب وال في السنة

 . ال ينافي التوقيفواالشتقاق -٣ 
 تتضمنامء اهللا تعاىل وصفاته وأفعاله  واالشتقاق يعني أن أس -٤

 . يتولد من البعضبعضها  أن يعني وال بعضها البعض
 هللا تعاىل منذ القرن مشتقةً أسماءًوقد مجع علامء األمة  -٥

 بل ورد ذلك عن بعض الصحابة ،اهلجري األول وحتى اليوم
نك  رب اغفر وارحم إ« :يف السعي ب لقول ابن عمر ي



         

١٩

  

ن التوقيف ال حد منهم إ أ يقلولم ،».أنت األعز األكرم
  يجوز معه االشتقاق

 مل ترد يف هللا تعالىاختراع أسماء  بل الذي ال جيوز هو |
الكتاب وال السنة ومل يدل عليها فعل أو صفة هللا العظيم، فال جيوز أن 

 مل ترد يف ٍ أو أفعالٍ من صفاتةسامء مشتقأيطلق عىل اهللا تعاىل 
 .حسن مسماهاوح معناها وإن ص ،السنة وأالكتاب 

        :سماء اهللا تعالىأضوابط اشتقاق  
 فأسامء اهللا تعاىل ،صحيحا  نفسهاالشتقاقجيب أن يكون   ـ١

 وجيب أن تتحول  المصادر وهي الصفات إال من تشتق ال
  وال تشتق من،هللا تعاىل  مصادر قبل أن يشتق منها أسامء األفعال إىل
الرشيد من كلمة  اسم  يشتق فال،ًالعل مثالفااسم من أسامء اهللا 

 .؛ ألن بعض أسامء اهللا جاءت عىل وزن اسم الفاعلًمرشدا
 وصفاته تعاىل أوسع من ، من صفاتهأوسعوأفعال اهللا تعاىل   ـ٢

 وال يشتق ،صفات تعالى أفعاله كل من يشتق ال و ،أسامئه
 عند ًالامحي كوتإذا كانت إال  ،أسماءتعالى من كل صفاته 

: قال اهللا تعاىل، ًوإن كان معناها صحيحاحتى القها إط
[LK  J I  P  O  N   M  Z   ]٢٧: إبراهيم[ 

 . املضل اسمفال يشتق منها 
 . كالكالم واإلرادةالذاتية صفاته بعضوال يشتق هللا تعاىل أسامء من ـ ٣
 الفعلية صفاته بعض تعاىل أسامء من   وال يشتق هللا ـ٤

 .زول كاالستواء والنالالزمة
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بعض صفاته الفعلية  تعاىل أسامء من  وال يشتق هللاـ  ٥
 . والغضبكالرىض المتعدية

 . كاليد والعنيكل صفاته الخبرية تعاىل أسامء من  وال يشتق هللاـ ٦
 كالنوم كل الصفات المنفية تعاىل أسامء من  وال يشتق هللاـ ٧

 .والتعب
 من قهتسري على جميع خل  ال تعاىل أسامءوال يشتق هللا ـ ٨

 .بمن يستحقها من الظاملني ألهنا مقيدة ؛بعض أفعاله كاملنتقم واملضل
ال يظهر منها الحسن إال في ال يشتق هللا تعاىل أسامء ـ ٩

: رابع ثالثة، قال اهللا تعاىل فال يطلق عىل اهللا ،يف اآليةالذي   السياق
 [  4   3      2  1  0  /Z ]٥٨: املجادلة[ 

ل عىل الكامل عند إطالقه وإن كان معناه ألن مجيع ما سبق ال يد
  .ًصحيحا

األسماء المضافة البد أن تؤخذ صريحة من  -١٠
ً وال يشتق هللا تعاىل أسامء مضافة من صفاته وال القرآن أو السنة

 . مل يشتقوا إال األسامء املفردةمن أفعاله؛ ألن السلف
 مينأرحم الراحمين ورب العال ـ ومن األسامء املضافة الرصحية 

ة  من صيغرافع السامء وشارح الصدورهللا تعاىل أسامء وال يشتق 
 .الفعل التي جاءت يف القرآن الكريم

 . صفات يشتق من جميعهاأسامء اهللا احلسنى ـ ١١
 .يشتق من جميعها أفعال وأسامء اهللا املتعدية ـ ١٢
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ً أفعال هللا تعاىل ،فمثال يشتق من جميعهاصفات اهللا املتعدية ـ ١٣
 .رمحة يشتق منها فعل يرحمصفة ال
 . وال يجوز تصغير أسماء اهللا تعالىـ١٤
 . يف أسامء اهللا تعاىلوال يجوز القياسـ ١٥

       :ضوابط إطالق األسماء على اهللا تعالى 
إال من القرآن والسنة أسامء اهللا تعاىل ال تؤخذ  ـ ١

 .وال تؤخذ باهلوى أو اخرتاع العقول أو القياس،  الصحيحة
   .يطلق على اهللا تعالى إال ما يصح اشتقاقهال ـ ٢
 وهي ،سامء احلسنى وهي األ،األسماء أحسن أسامء اهللا تعاىل هي ـ ٣

 . دون احلسنىامء احلسنة فال يطلق عىل اهللا تعاىل األس،املثل األعىل
 كاملريد ما يحتمل الخير والشر ال يطلق عىل اهللا تعاىل ـ٤

   ¼  ½  ] :تعاىلقوله من هذه األسامء فال تشتق  ،والفاعل
  ¿¾Z ]8  9  :  ;]   :قوله تعاىل وأ ]٦٧ :األنفال      

=  <Z  ]قوله تعاىل وأ   ]١٠٤ :األنبياء:  [             I  H
   JZ ]١٠٤ :األنبياء [  

 تعاىل التي جاءت هأفعال من ةال يطلق عىل اهللا أسامء مشتق  ـ٥
 ،تعم جميع خلقه ال ألنها ؛يستحقها مقيدةً بمنيف القرآن 
H  ]  :تعاىلاهللا   من قول املخادع أو اخلادع أسامء فال يشتق 

M   L  K  J  IZ ]وال يشتق  ،]١٤٢ :النساء
p  o  nm   l  k  ] : تعاىلاسم املاكر من قول اهللا

  qZ] ٣٠ :األنفال[. 
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ً مطلقا ال يطلق على اهللا تعالى األسماء المذمومة  ـ٦
 .كاخلائن والظامل

،  يطلق على اهللا تعالى مفردات األسماء المقترنةال  ـ٧
 ،المعز المذل والضار النافع بل يقال ، الضار أواملذلله ال يقال ف

 األسامء املقرتنة بل جتري جمرى االسم الواحد الذي ال درْفُفال ت
 النافع أو المعز : يمكن أن يطلق عىل اهللا تعاىل، ولكنتقسم حروفه

 .اً مفردالمعطيأو 
فال يقال  ، سمى العباد بهما ال يال يطلق عىل اهللا تعاىل  ـ  ٨

 .عبد املتكلم
 .فال يقال يا مريد،  به ما ال يجوز دعاؤه ال يطلق عىل اهللا تعاىل ـ ٩

 . مثل ذات ويشءألفاظ اإلخبار عنهال يطلق عىل اهللا تعاىل  ـ ١٠
مثل هازم ال يعم جميع خلقه  اسم  ال يطلق عىل اهللا تعاىلـ١١

 .حزاباأل
  ال يتضمن الحسن جامداسم ال يطلق عىل اهللا تعاىل ـ١٢

 .الدهر اسم والكامل مثل
 .ذو الجالل واإلكرامامئه تعاىل ما يبدأ بذي مثل سمن أ ـ ١٣
 مثل ،أفعل التفضيل تعاىل ما جاء عىل صيغة أسامئه من ـ١٤

  .وأحكم الحاكمين ، وأسرع الحاسبين،أرحم الراحمين
ولي المؤمنين  مثل المضافة األسماءىل  من أسامئه تعا ـ١٥

 .وعالم الغيب والشهادة
 .) لا(بدون  "وتر"  اسم  مثل) لاب( تعاىل ما ال يبدأ  من أسامئهـ ١٦
كاسم  األسامء املشتقة من صفة واحدة  بعض ال جيوز حذف ـ١٧
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 ،فجميعها مشتق من صفة القدرة ،المقتدروالقدير  والقادر
 وال ،ى خمتلف عن اآلخر ومعنخصوصية اسم لكلولكن 

 .ًيلغي بعضها بعضا
ًعن تسعة وتسعني اسام احلسنى ل أسامء اهللا ِقَ ال جيوز أن تـ١٨

َإن هللاَِِّ تسعة وتسعني اسام من أحصاها دخل  « :>لقول رسول اهللا  َ َ َ َ ْ ْ َ ََ َ ْ ْ ًْ َ ِ ِ ًِ َّ ِ
َاجلنة َّ   ]٢٦٧٧ ومسلم ٢٧٣٦  البخاري صحيح[ ».َْ

 ،ء اهللا تعالى يرتفع الحرجببذل الوسع في إثبات أسما| 
 ومجع األدلة من ،واإلطالقشتقاق بعد استقصاء ضوابط اإل

 مع مراعاة ، وما ناقضوه، ومجع ما أحصاه العلامء،الكتاب والسنة
 .التنزيه الكامل هللا تعاىل

  :    أسماء اهللا الحسنى إحصاء
  : وهي مراتب اإلحصاء عشرة

  .يفة العلماءوظ، وهذه  من الكتاب والسنة تجميعها ـ١
 .وظيفة عامة األمةوهي بعد مجعها  وحفظهاـ 
 واإليامن ،صفاته هي معانيها اإليامن بأهنا أسامؤه تعاىل وأن ـ٢

  .آلثار واللوازم واألحكامابام يرتتب عىل ذلك من 
 . ودعاؤه بام يناسب الطلب من أسامئهالتوسل إلى اهللا بها ـ٣
حسن املعاين وإثبات   ملا فيها من الثناء على اهللا بها ـ٤

 .الكامل املطلق هللا تعاىل
 . ومدلوالهتاتعلم جميع معانيها ـ٥
 . فيعبد اهللا كأنه يراهاستحضار معانيها في القلب ـ٦
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 وعدم إعطائها للمخلوقني إفراد اهللا تعالى بصفاته ـ٧
 .وعدم تشبيههم بخالقهم العظيم

  كالكريم والصادقأمر اهللا من الصفات بما االتصاف  ـ٨
  :، وال يقالاملتعاىل كاملتكرب ونهى اهللا عنه بما االتصاف وعدم

 بام يسوغ منها وعدم اإلتصاف بام ال يسوغ ؛ ألنه يمنع االتصاف
 .الق العظيمتشبه املخلوق باخل

 وهي العبادات القلبية التي أسمائه بمقتضى اهللا عبادة ـ٩
هي أصل العبادات الظاهرة ورشط قبوهلا وسبب ملضاعفة 

 .ها والعبادات القلبية هي أصل توحيد األلوهيةأجر
، فإن أن يكون العبد على عقيدة أهل السنة ـ١٠

  .اإلحصاء مع االبتداع ينقض اإلحصاء
. 

    إحصاء أسماء اهللا الحسنى لفض
 .إحصاء أسامء اهللا احلسنى سبب لدخول اجلنة ـ ١ 

 .وسبب لتحقيق العبادة الكاملة هللا تعاىل  ـ٢
 .وسبب لزيادة اإليامن وتزكية النفوس ـ ٣
 .وسبب إلجابة الدعاء ـ ٤
 . وحلب الرب لعبده، وسبب حلب العبد لربه ـ  ٥

  :     اهللا تعالى أكثر من التسعة والتسعينأسماء
 وإن كان منها  وأسامؤه تعاىل أكثر بكثري من التسعة والتسعني،|

 .ن هلا خصوصية الثواب بأن من أحصاها دخل اجلنةسعة وتسعوت
 : وأسامء اهللا ثالثة أقسام|
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ً تفضيال احاد أوليائه فيدعونه هب اهللا تعاىل آلمهَّلَما ع: األول  
 .هلم عىل غريهم

 >تعاىل يف كتابه أو عىل لسان رسوله اهللا  ما أنزله :الثاني 
 . مجيع خلقهاليتعبد له هب
ستأثر اهللا به عنده فلم يعلمه خملوق، ومن هذه  ما ا:الثالث

ُاألسامء ما سيعلمه للنبي   يوم القيامة فيدعوه هبا حني يسجد >َ
 .حتت العرش فيحمده بمحامد مل حيمده هبا أحد من قبل

َما أصاب أحدا قط هم وال حزن فقال «: >قال رسول اهللا   | َ َ ٌَ َ ًَ َ َ َ َ ََ ٌّ َُّ َ َ
َاللهم إين عبدك و ْ ََ ُ ِّ ُِ َّ َّابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض يف َّ ِ ٍ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ

ِحكمك عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به  ِ َِ ْْ َّ َ ْ َُ َ ََ ِّ َُ ُ َ ُُ ُ َْ َِ َ ٌَ َ َّ
ِنفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته يف كتابك أو استأثرت به  ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ َ ً َْ ْ ْ ََ ْ ِْ ُ ْ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ ََ َ َْ ْ َّْ َْ

ْيف عل ِ ِم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ِ َْ ْ َ َْ َ َ ََ َ ْ ُْ َ ِِ ِْ ْ َ َْ َُ َْ َ ِ ِ
ُوجالء حزين وذهاب مهي إال أذهب اهللاَُّ مهه وحزنه وأبدله مكانه  ُ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ََ َّ َِّ ْ َ ََ ْ َْ َ َّ ِ ِ َِ

ًفرجا َ َ فقيل،َ ِ َيا رسول اهللاَِّ أال نتعلمها؟ فقال: َ ََ َ َ ُ ُ َ ََّ َ َ َ َ َبىل، : َ ْينبغي ملن َ ََِ ِ ْ َ
َسمعها أن يتعلمها ََ َ ََّ َ ََ ْ َ  وابن حبان ١/٥٠٩ واحلاكم ١/٣٩١رواه أمحد  :صحيح [».ِ

 وصححه األلباين يف ١٠١٩٨ والطرباين ٤٠٩١ وابن أيب شيبة ٢٣٧٢يف صحيحه 

 ]١٩٩الصحيحة 
لكي التسعة والتسعين اسما  > لم يحدد رسول اهللا |

ه تعالى والتعبد يجتهد المسلمون في إحصاء كل أسمائ
ًن اسام التي ًها مجيعا مل تفته التسعة والتسعو، فمن أحصابها

 .يدخل اجلنة من أحصاها

         

٢٦

  

       :منزلة العباد من إحصاء أسماء اهللا تعالى
َإن هللاَِِّ تسعة وتسعني اسام من أحصاها  «: > قال رسول اهللا | َ ْ ْ َ ََ َ ْ ْ ًْ َ ِ ِ ًِ َّ ِ

َدخل اجلنة َّ ََْ َ   ]٢٥٣١ البخاري صحيح[ ».َ
ً وإن منزلة العباد من اإلحصاء تتفاوت تفاوتا كبريا، بقدر | ً

 . تفاوت درجات اجلنة
، فالبد إلحصائها من وقد تكون هذه األسماء معينة ـ١

إحصاء مجيع أسامء اهللا احلسنى، حتى يكون العبد قد أحىص تلك 
األسامء املعينة، كمن يقوم العرش األواخر من رمضان إلدراك 

 . لقدرقيام ليلة ا
، ن عامة تكون هذه األسماء التسعة والتسعوقد ـ٢

ًوعليه فكل من أحىص تسعة وتسعني اسام استحق دخول اجلنة، 
 . ًوهذا الثواب حيصل إلحصاء كل تسعة وتسعني اسام

 تسعة وتسعين صفة كمال وربام كان املقصود إحصاء ـ٣
 . ُهللا تعاىل والتي يعرب عن كل صفة بعدة أسامء

صى من أسمائه تعالى أكثر استحق من الثواب ومن أح  ـ٤
َومن علم من معانيها أكثر، وعبد اهللا بمقتضاها  أكثر ، أكثر َ َ

وأكمل الناس عبودية من تعبد استحق من الثواب أكثر، 
 .هللا بها جميعا

وقد خص اهللا تعاىل أنبياءه وأولياءه بدرجات من هذا العلم مل 
 .خيص هبا غريهم

      سمائه الحسنى اهللا تعالى بأ دعاء
 ]١٨٠:األعراف[ G  F  E  D  C Z] : قال اهللا تعاىل
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 ومنها ما يبدأ بذي مثل ذو الحسنى بأسمائهيصح دعاء اهللا ـ ١
 واألسامء عىل وزن أفعل التفضيل مثل أرحم ،اجلالل واإلكرام

 . واألسامء املضافة مثل خري الفاصلني،الرامحني
يصح و ، عىل عرشكٍيا عال ثل  مذاته بصفات ويصح دعاؤه تعاىل ـ٢

، ٍا مستو عىل عرشك ي مثل   الذاتيةأفعاله صفاتبتعالى دعاؤه 
 .هازم األحزاب يا بصفات أفعاله  املتعدية مثلتعاىل ويصح دعاؤه 

 . مثل يا من تنزل كل ليلةبأفعاله ويصح دعاؤه تعاىل ـ٣
ء ال يصح دعاء اهللا تعاىل بألفاظ اإلخبار عنه فال يقال يا يشـ٤

  Z !  "  #  $  %&  '  ) ]  :أو يا ذات وإن قال اهللا تعاىل
 ]١٩:األنعام[

ال يقال يا مريد  بام ال يفهم منه الكامل ف سبحانه وال يدعى ـ٥
 .أو يا متكلم

توحي ال  التي املقرتنة سامءبمفردات األسبحانه وال يدعى ـ ٦
 .يا مذلأو ضار يا  مثل ًالكام

 ليس هلا معنى التيء اجلامدة سامباألسبحانه وال يدعى ـ ٧
 .حسن كالدهر

بام ال يكتمل معناه إال يف السياق فال سبحانه   وال يدعى ـ٨
 .يقال يا سادس مخسة

 .، فال يقال يا رشيدبام ال يصح اشتقاقهسبحانه  وال يدعى  ـ٩
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 . بام ال يصح دليله كاملاجد والفرد والقديم سبحانه  وال يدعىـ ١٠
           .ء الثناء ودعاء الطلب دعانوعانوالدعاء 

 . والثناء عىل اهللا تعاىلأولهما دعاء العبادة |
أن  > لذلك أمر رسوله  واهللا تعالى يحب المدح ـ١

وينزهوه وأمر املؤمنني أن حيمدوه ويشكروه  ،وحيمدهيمدحه 
U  T   S  R  Q  ] :  ، قال اهللا تعايلويذكروه تعاىل

  X  W  VZ ]٣٩: ق[. 
كل من يف السموات و تعاىل جعل املالئكة والرعد  واهللاـ ٢

 .هنواألرض حيمدو
 . أفضل الدعاءمنحمده والثناء عليه  واهللا تعاىل جعل ـ٣

̈   ©     ª] : قال اهللا تعاىل    §«  ̄   ®  ¬  
  °Z ]٦٥: غافر[  

  .عد من حيمده بحسن اجلزاءواهللا تعاىل و
التي هي أعىل منزلة الشكر  > لرسوله ختاراـ واهللا تعاىل 

 .>اً شكوراً فجعله عبد،منازل الدين
 . بعباده كمال ذاته ولجميل فعالهالحمد ل يستحق واهللا تعاىل ـ٤
 بأحد أسامئه  أو ذكرهبلفظ هوتعاىل  ومن البدع ذكر اهللا ـ٥

 يا تعاىل بدون أن يضيف إىل االسم مدح أو سؤال، كأن يقول
ون كمن تكلم  فيك.ً يكررها وال يطلب شيئالطيف يا لطيف

 .بكالم ال يفهم مراده هل هو كفر أم إيامن
 من الطلبو دعاء المسألة من الدعاء هو والنوع الثاني | 
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 :اهللا تعاىل
 ،ويطلب منه وحيب من يدعوه دعاء المسألة يحباهللا  ـ١

 .أمر بدعائهالذي وهو سبحانه 
 ووعد الداعني العبادات لجأَ من الدعاءجعل اهللا تعاىل  ـ٢
¡  ¢   £  ¤     ¥        ¦    §   ] :قال اهللا تعاىل ،جابةباإل

 ̄ ®  ¬  «ª     ©  ¨°  Z ]٦٥ :غافر[  
ُالدعاء هو العبادة  «:>قال رسول اهللا  | َ َ َ ُ َِ ْ ُ  رواه أمحد :صحيح [».ُّ

 وصححه ٣٤٣٢ والرتمذي ١٤٧٩ وأبو داود ٣٨٢٨ وابن ماجه ٤/٢٧١
 ]    ١/٦٤١األلباين يف صحيح اجلامع 

 ،الحسنى هأسماء :به يدعى ما أعظمجعل  اهللا تعاىل ـ٣
 .ام يناسب الدعاء من أسامئه تعاىلبَوسن لنا أن نتوسل إليه 

 دعاء يتضمنوصفاته  عىل اهللا تعاىل بأسامئه الثناء ودعاء ـ٤
 يتضمن ما يستوجب الرحمنألن الثناء عليه باسمه ؛  المسألة

 يتضمن الرحمن باسمه  فالثناء عىل اهللا،االسم من رمحته لعباده
 .طلب الرمحة منه تعاىل

ً فلو مل يكن اهللا تعاىل قادرا ودعاء المسألة يستلزم الثناء  ـ٥
، فسؤاله تعاىل يستلزم  للعطاء ملا سأله السائلًالوأهعىل اإلجابة 

 .اإلقرار بقدرته وبكرمه تعاىل
 .واهللا تعاىل مجع دعاء الثناء واملسألة يف سورة الفاحتةـ ٦
  من الكفر والشركهدعاء غيرواهللا تعاىل جعل  ـ٧
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 .ميوتوعد عىل ذلك بالعقاب األل
      :للمسمىاالسم 

̂   _`  d  c  b  a   ] : قال اهللا تعاىل|     ]  \   [  Z
f  e Z] ١١٠: غافر[ 

 ومن بركتها ، ألهنا دالة عىل اهللا تعاىلأسماء اهللا مباركةـ ١
  الذبائح إذا ذكر وحيرم أكل، بذكر اسمه عليهاأن الذبائح حتل

 . عليهاغريهاسم 
 يرقي كان  > تعاىل أن رسول اهللا أسامئهومن بركة ـ ٢

 من ويتعوذ ، من الشيطانويتعوذ ،ويرقي من العني ،المرضى
 تعاىل من هوأسامؤ، وكلماته تعالى بأسمائه هوام األرض

 .هو تعاىل ال يرض مع اسمه يشء و،أعظم كلامته
لرد عىل ال ينبغي اخلوض فيها إال لواملسمى ـ ومسألة االسم ٣

 .الل من املعتزلةُوالضأشاعرة املخطئني من األ
 كام قال اهللا االسم للمسمىإن وأهل السنة يقولون ـ ٤
ن االسم  ومن قال منهم إ]١٨٠ :األعراف[ E  D  CZ]  :تعاىل

 .هو املسمى فهو يقصد أن االسم يراد به املسمى وهو اهللا تعاىل
 بقوهلم أن االسم هو عني املسمى وال شاعرة أخطأواواألـ  ٥

 .فرق بينهام
وهم  اهللا تعاىل غريه، أسامء بقوهلم أن والمعتزلة ضلواـ ٦

 غيره أسماؤه كانت فإن ،ألن كل ما سوى اهللا خملوقضلوا 
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q  p  o  ]   ولكان أمر اهللا  يف قوله مخلوقة لكانت
r Z ]بتسبيح خملوق غريه، أن اهللا تعاىل يأمر معناه ] ١:األعىل

ًتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ً. 
        : الحسنىاألسماءدالالت 

 صفة ويدل عىل ، تعاىلاهللا ذات علىالرمحن يدل اسم ـ ١
 ويدل عىل ،بالمطابقة كليهما وهو يدل عىل ،الرحمة
 ويدل عىل صفة احلياة والقدرة والعلم ،بالتضمن أحدهما

ة بدون حياة الراحم وقدرته عىل ألنه ال توجد رمح؛  التزاما
 .إيصال الرمحة للمرحوم وعلمه بام حيتاج إليه

متضمنه  ؛ ألهنا الرحمن وصفة الرمحة تشتق من اسم اهللا |
 . من اإلسمدفيه، ال ألن الصفة تتول

 فاسمه ،داللة حقيقية عليه سبحانه اهللا تدل وأسامءـ ٢
 ،ا العدل وترشيعاته ملؤه، وأفعاله ملؤها احلكمة،مالحكي

 وال تدل عىل  غير حقيقيةفأسماؤهمن والمخلوق أما
 وقد يكون ،قبيحهو  واأحدهم حسنً اسم فقد يكون ،صفاهتم

 . وهو لئيمً كريامهاسم
      :لوازم أسماء اهللا الحسنى

 الرحمن فاسم ،أسماء اهللا تعالى تستلزم بعضها ـ١
قاته  ألنه لكي يرحم خملو؛والعليم والقادر الحي اسم يستلزم

ًالبد أن يكون حيا قادرا عىل إيصال الرمحة هلم وعليام بام  ً ً
 .ينفعهم
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، فاسمه وأسماء اهللا تدل على صفاته وتتضمنها ـ٢
 يتضمن أنه ذو الرحيم واسمه ، يدل عىل أنه ذو القوةيالقو

 .الرمحة
 ،األخرى واألسماء الصفات تستلزموأسامؤه تعاىل ـ ٣

 ،والقدرة والرمحة يستلزم صفة السمع المجيبفاسمه 
 .بخالف داللته وتضمنه لصفة اإلجابة

 فهو يغفر لعباده ألن ،وأسماء اهللا تستلزم أفعاله ـ٤
 .الخالق وهو خيلقهم ألن اسمه ،الغفوراسمه 
، وأسامؤه تعاىل حسنى، وأفعال اهللا صادرة عن أسمائه |

 . لذلك أفعاله تعاىل ملؤها العدل واحلكمة
 ،ا يتعلق بها من التشريعات اهللا تستلزم موأسماء ـ٥

هو تعاىل هنى عن الظلم و ،البر هفهو تعاىل أمر بالرب ألن اسم
 . بأسامئه ويقيض بينهم بأسامئه فهو تعاىل خيلق خلقه،العدلألن اسمه 

 فاسمه ،عناهامأسامء اهللا تعاىل تستلزم ما يرتتب عىل ـ ٦
الرزاق  واسمه تعاىل ،الغفار يستلزم جناية تغتفر

 .مرزوقينيستلزم 
 سميعالفألنه أسماء اهللا تستلزم مقتضياتها من العباد ـ ٧

 فيجب ،ىِفَخ ويرى ما ظهر وما ، يسمع الرس والنجوى، فهوبصيرال
، وجيب عليه أن ألنه لن خيرج عن سمعه وبرصه ؛عىل العبد أن خيشاه

 .أن ينتهي عن هنيه و،حيث أمره يتواجد 
تعاىل سامءه ألن أ ؛وأسماء اهللا تستلزم توحيده  ـ٨

يدل عىل ربوبيته تعاىل  وكامله ،كماله على تدل
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 وهذا ، تعني تفرده باخللق وامللكوربوبيته ،ووحدانيته
استحقاقه للعبادة من  تعنى  وألوهيته،ألوهيته يستوجب

 . معه غريهواعبد يخملوقاته وأن ال
وأوصاف أسماء اهللا الحسنى أعالم:       

 . تعاىل داللتها على ذات اهللا من جهةأعالم فأسامء اهللا تعاىل ـ ١
هللا ا فأسامء  ؛أوصاف من جهة داللتها على معانيهاوهي  ـ ٢

 ،  وصفاته كذلك حقيقية،  وهى تتضمن صفاته تعاىل،حقيقية
 . األسامء والصفات حقيقيةومعاين
 وهو ، وهو متصف بصفة الرمحة حقيقة حقيقةالرحيمفهو 

 .زيف هذا جماليس  ،يرحم عباده حقيقة
أو ـ ولذلك خيتم اهللا تعاىل آيات القرآن بأسامء تستلزم األحكام 

 .األفعال الواردة يف اآلية
 فحتى األسامء املشتقة من صفة ، اهللا غير مترادفةوأسماء  ـ٣

خصوصية عن االسم  اسم كلفل، واحدة ختتلف يف املعنى
 الرحمن واسم الرحيم اسم معنىاختالف بني فيوجد  ،اآلخر
 . هي صفة الرمحة، من صفة واحدةمشتقني اوإن كان

عبر عنها بعدة يتعالى من صفات اهللا كل صفة  و ـ ٤
  االسم خصوصية عن اسم كلل و،هذه األسامء غري مرتادفةو ،أسماء
 .اآلخر
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       :ىصفات اهللا تعال
وهي الصفات الذاتية والفعلية والخبرية والصفات  |

 المنفية
 ،واحلياة والسمع والبرص مثل العلم الصفات الذاتية ـ١

ً وال يزال متصفا ،ًمازال اهللا متصفا هبا منذ األزل ،وهي أزلية أبدية
 قبل ، ورحيمقبل وجود املسموعاتفهو سميع  ،هبا إىل األبد

 . ومن يرمحهموجود املخلوقات
 وهي تابعة ،املشتقة من أفعاله تعاىلوهي  ليةالصفات الفع ـ٢

 .ً وهي تقع تبعا حلكمته البالغة،رتهإلرادة اهللا تعاىل ومشيئته وقد
 . كاالستواء والنزول الصفات الفعلية الالزمةومنها |
كإكرامه لرسله الصفات الفعلية المتعدية ومنها  |

 .إهالكهم وانتقامه من أعدائهم و،وأتباعهم
  مثل  النفس والوجه والعني واليدالصفات الخبرية  ـ٣ 

 فاهللا ،ً أجزاء هللا تعاىلليستالصفات  وهذه ،واألصابع والرجل 
  .واحد ال يتجزأ

 نفاها اهللا تعاىل عن نفسه أو التي وهي الصفات المنفيةـ ٤
 كاملوت ،ليثبت ضدها من الكامل املطلق>  رسول اهللا هنفاها عن

 .والنوم والغفلة والظلم والنسيان والتعب
 ، واهللا تعاىل له صفات منفية لكن ليس له سبحانه أسامء منفية|

 ليس ومل يصح فه امء املثبتة وماس تعاىل فهو األأسامئهصح من فام 
 .منفي اسم وال يقالً الأص ٍباسم
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        :الفرق بين صفات الذات وصفات األفعال
 وهي ،دالة على ذات اهللاصفات اهللا تعاىل كأسامئه ن إ ـ١

 فهو تعاىل ، كذات اهللا تعاىل، وأبدية ال هناية هلا،أزلية ال بداية هلا
ن يوجد ملخلوقاته أً سميعا قبل ،ً خالقا قبل خلق املخلوقنيكان

ُ عاملا قبل كل ما يعلم،صوت ً. 
 يفعلها اهللا تعالى متى شاء التي هيصفات األفعال  ـ ٢

 .كيف شاء
 . والنزول كاالستواءالصفات الالزمة ومنها |
 كالكالم واخللق والرضا الصفات المتعدية ومنها |

 .والغضب
 .من معني وبكيفية ال يعلمها إال اهللا تعاىلـ وهي حتدث يف ز

 وقدرته ومشيئته بإرادته متعلقةـ وصفات األفعال 
 . البالغةوهي تابعة حلكمته  ،سبحانه

 بل هي ،ال تقع في وقت دون وقت وصفات الذات ـ٣
 . أزلية أبدية، تعاىلاهللا لذات مالزمة

 .العلم والسمع والبرص واحلياةصفة  ومن الصفات الذاتية |
 . ومنها الصفات اخلربية كاليد والعني|
واحد مثل  قتولية وذاتية في فعوقد تكون الصفة  ـ٤

 .صفة الكالم
 الذي هو من صفات ذاتية باعتبار أصل الكالمفهي  |

 .اهللا الذاتية األزلية األبدية
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 الذي هو متعلق مفعلية باعتبار آحاد الكالوهي  |
 يكلم من شاء بام شاء وقتام  فهو تعاىل،باملشيئة واإلرادة والقدرة

 .وهو سبحانه يفعل ذلك بحكمته البالغةام يشاء كيفيشاء 

 :نفي التشبيه والتمثيل والتجسيم عن اهللا تعالى :ثالثًا

 فكام أن ، وهو ال جيوز يف حق اهللا تعاىل،التشبيه هو التمثيل ـ١
 ال تشبه  تعاىلفكذلك صفاتهخملوقاته، ذاته تعاىل ال تشبه ذوات 

  .فات خملوقاتهص
أسامئه يف يف ذاته وال خالقهم ال يشبهون  املخلوقون وكذلك ـ٢

 يف أفعاله  ال و صفاته وال يف
هل السنة فأ،  ونفي التشبيه ال يعني نفي الصفات  ـ٣

 حقيقية عىل معناها املفهوم من اللغة لكن يثبتون هللا تعاىل صفات
 .ال خيوضون يف كيفيتها

لقه أو تشبيه املخلوقني بخالقهم هو  وإن تشبيه اخلالق بخـ٤
1  2          ]   : قال اهللا تعاىل،أصل الرشك والكفر واإلحلاد

7  6     5   43Z ]١١:الشورى[  
 ،واهللا تعاىل من الغيب الذي ال يمكن أن ندركه بعقولنا ـ٥

 ؟فكيف نقول عليه بغري  علم ونقيسه بخلقه أو نشبهه تعاىل هبم
 ، األشياء ال يعنى تطابق الصفاتوتطابق االسم بين ـ٦

 ،فرأس اجلبل ورأس املال ورأس اإلنسان ال تتشابه وكلها خملوقة
فإن كان كل هذا التباين بني املخلوقني فكيف التباين بني اخلالق 

 ؟واملخلوق
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 ،وكما أن أسماء اهللا تعالى ال يشاركه فيها أحد ـ٧
كذلك معاني الكمال المطلق في األسماء والصفات ال 

 .فغنى اخلالق ليس كغنى املخلوق، يشاركه فيها أحد
ألن  ؛ال تقاس أسماء الخالق بأسماء المخلوقينو ـ ٨

، وهي  وهي غري خملوقة وهي حقيقية،ٌم عليهَلَأسامءه تعاىل ع
 وغري  فمخلوقة،، أما أسامء املخلوقنيمطابقة لصفاته تعاىل

اإلنسان   اسم فقد يكون،وال تطابق صفات من تسمى هبا ،حقيقية
 . وهو قبيحا حسنً وهو لئيم أو اسمهًكريام

 :نفي التكييف في صفات اهللا تعالى: رابعا

فات اهللا صالتكييف هو افتراض كيفية معينة ل  ـ١
 . تعالى

 علم كيفية صفات اهللا إىل اهللا وأهل السنة يفوضونـ ٢
 . ألنه ال يعرف اهللا إال اهللا؛وحده

  .ار واإلمراراإلقروعقيدهتم يف الصفات هي ـ ٣
 هو إثبات صفات اهللا تعاىل وإثبات معانيها  املفهومة واإلقرارـ 

 .من اللغة
 . هو عدم اخلوض يف كيفيتهاواإلمرارـ 
على مراد اهللا تعالى وبما يليق  نؤمن بالصفات :ونقولـ 

 .بجالل اهللا
فكذلك نؤمن  ، كيفية ذاتهففكام نؤمن باهللا تعاىل وال نعر |

 .نههاُ؛ ألننا ال نعرف ك نخوض يف كيفيتهابصفاته تعاىل وال
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وإن اعتقاد كيفية معينة لصفات اهللا تعالى من  ـ ٤
 ومن ذا الذي ؟ فمن ذا الذي رأى اهللا تعاىل ثم وصفه لنا،الباطل

 وإن اهللا تعاىل مل يطلعنا عىل ؟عرف ذاته تعاىل حتى يعرف صفته
 وافرتى ، علم فمن تكلم فيها فقد تكلم عىل اهللا بغري،كيفية صفاته

 . مل يأذن به اهللاد ماواعتق، عىل اهللا الكذب 
تحليل ب بالزيادة أو النقص اهللا أحكام في الخوض وإن |

 فكيف اخلوض يف ،النار يستوجب احلرام أو حتريم احلالل،
 !؟صفات اهللا تعاىل والقول عليه بغري علم

واإلجابة ،  ةوالسؤال عن كيفية الصفات بدع  ـ٥
  .كفربغير التفويض 

 ، ونحن عاجزون عىل أن ندرك كيفية الروح وهي خملوقةـ٦
 فكيف ندرك كيفية من خلقها؟

 في كالهما وقع قد وإن القائلني بالتشبيه والتكييف ـ٧
 لكن ،ًإال أنه ال يوجد مشاهبة مطلقا بني اخلالق واملخلوق، التجسيم

 .رشتوجد كيفية لصفات اهللا تعاىل ال يعلمها إال هو وال يعلمها الب
أو الصفة   والتفويض يكون في الكيفية ال في معنىـ ٨

 . يدل عىل السمعالسميعاسم  يدل عىل العلم والعليمفاسم  ،االسم
وأهل السنة يثبتون معاين األسامء والصفات عىل حقيقتها لكن ـ 

 . فاألسامء إن مل تدل عىل معنى حسن مل تكن حسنى،يفوضون كيفيتها
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 ؟ض معاين أسامئه وصفاتهَّوَهللا من ف كتاب اُمَهْفَوكيف ي  ـ٩
فهل كل ذلك  ،فإن آيات القرآن ال ختلو من أسامء اهللا وصفاته

 ؟سيكون عنده بال معنى
       :والمتشابهالمحكم  

o  n  m  l  k  j  i    h   g   ] :قال اهللا تعاىل
   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p

 ©̈   §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }  «  ª  
µ́   ³  ²       ±  °   ̄ ®    ¬ Z ]٧ :آل عمران[  

ال يحتمل إال الذي وهو  الواضح نيالب هو المحكم ـ١
واحد  هو  والمتقن وهو امعنىحديقوم  وهو الذي ،دالم

آيات  لغريه وهي الناسخحه، وهو ضوال حيتاج غريه ليوبنفسه 
 .واألحكام الفرائض

 أو ، تحتمل عدة معانٍالتيوالمتشابه هي اآليات  ـ٢
 التي تتحدث عن األمور  اآليات أو،اآليات المنسوخة

إال  ومنها صفات اهللا تعاىل التي ال يعرف كيفيتها أحد ،الغيبية
 األمور  وهو،درك باحلواس الذي ال ياهللا تعاىل، واملتشابه هو 

 .ألجل املشاهبةامللتبسة 
 ،معاني عدة يحتمل أنه الذي  يعنيالمتشابه وإن كان ـ٣

 فإن ،بكليهما اإليمانفإن الواجب يف  املحكم واملتشابه هو 
   آيات القرآن يف اإليامن ولكن يف العلم ال يفرقون بنيالراسخني
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 تفسير المتشابه الذي يحتمل عدة معاني إلى يردون
 وال ، يف التفسرياً إال معنى واحدالذي ال حيتملالمحكم 

ª  »   ]: ال اهللا تعايل ق،يرضبون كتاب اهللا بعضه ببعض
 ́  ³  ²       ±  °   ̄ ®    ¬Z  ]فإن اهللا تعاىل  ،]٧:آل عمران

 هبذا املتشابه أصحاب الزيغ الذين يريدون أن يأولوا اآلية بتىلا
د ويرضبوا املتشاهبة حسب أهوائهم وضالهلم فيفتنوا هبا العبا

يلها إال وهذه اآليات املتشاهبة ال يعلم تأوكتاب اهللا بعضه ببعض، 
 ؟هم علمهادعون َّ فكيف ي،اهللا تعاىل

 الصفات آيات فإن المنسوخ يعني المتشابه وإن كان  ـ٤
وإنام ،  ألن النسخ ال يكون يف األخبار؛المتشابه هذا من ليست

ًتبعا حلكمة  ،يكون يف األحكام حسب ما تقتضيه حالة املكلفني
 .اهللا البالغة

 فام يلتبس ، فهو نسبيسااللتبا بمعنى التشابه وإن كان  ـ٥
مون ِلَعُ فهم الذين ي، ال خيفى عىل الراسخني يف العلمالعلم ىقليلعىل 

 . ويفرسون اآليات بعضها ببعض، ويرشدون الضال،اجلاهل
آيات القرآن  فإن ،المتماثل بمعنى تشابهمال وإن كان ـ٦

صدق بعضه ً الذي يشبه بعضه بعضا ويكلها من المتماثل
O    ]  :ابه ضد االختالف الذي قال اهللا تعاىل فيه وهذا التش،ًبعضا

  X  W  V   U  T   S  R    Q      PZ ]٨٢ :النساء[ 

حيث كيفية وإن آيات الصفات تعد من املتشاهبة من  ـ٧ 
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 أما من حيث ،هنا من الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا تعاىلأل الصفة
ا  ملأحكم المحكمات فإن آيات الصفات من معنى الصفة

 ،القهار الواحدتدل عليه من معاين الكامل وصفات اجلالل هللا 
 وله ،ً ليزداد املؤمنون برهبم إيامنا كتابه بتدبرها يف أمرواهللا تعاىل

ًحبا واستسالما ً وله تعظيام وإذعان،ً ً وأعطانا لذلك سمعا ا، ً
 ،كتابه ونفهم آياتههبا  لنتدبر ،ًهاما وأفًال وأعطانا عقو،اًوإبصار

ً فيزداد املؤمن إيامنا ويزداد املعرض كفرانا، صفاتهونعلم ً. 
       :التنزيه: خامسا

 عن جميع صفات هزنمن اهللا تعاىل وأهل السنة يقولون إ ـ ١
بجميع صفات الكمال  متصفنه تعاىل  وإ، والعدمالنقص

نه ال تشابه بني صفات اخلالق  وإ،عىل أكمل ما تكون الصفة
خلالق الكامل من كل وجه باملخلوق  ألن تشبيه ا؛واملخلوق

 .العاجز من كل وجه من النقص الذي ال يليق بجالل اهللا تعاىل
صفات النقص عن نفسه ليثبت نفى اهللا تعالى  ـ٢

 . ضدها من صفات الكمال المطلق
J   I  H  ]  : قال اهللا تعاىل،فنفى العجز ليثبت كامل القوةـ 

KZ] ٣٨ :ق[  
 Z }  |  {  ~  �]  : قال اهللا تعاىل،احلياةونفى النوم ليثبت كامل ـ 

 .]٢٥٥ :البقرة[
 K  J   I   H  G  F Z]  :العدل، قال اهللا تعاىلليثبت كامل ونفي الظلم ـ 

 ] ٤٠: النساءٍ[
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      :أسماء اهللا تعالى أحسن األسماء
C   ]  8ل  فقاحسنى أسامءه بأهنا تعاىل وصفاهللا  ـ ١

E  DZ ]١٨٠ :األعراف [ 
 وهي أحسن  ،ةَنحسنى هي المفضلة على الحسوال ـ٢

يدل على جميع من أسامئه تعاىل  اسم ومن حسنها أن كل ـ٥ 
الرحمن يدل على كمال  فاسم ،معاني الحسن في صفته

جن  من إنس والرحمة وسعتها وشمولها لكل المخلوقات
 ورمحته تعاىل سبقت ، بل تشمل الطائعني واملعرضني،حيوانو

من طلبها ومن مل  عىل تنزل  ورمحته تعاىل ، وغلبت غضبهغضبه
 .يطلبها

 .أن أجر محصيها دخول الجنةومن حسن أسمائه تعالى ـ ٦
خير الوسيلة التي يتوسل بها إلى اهللا ومن حسنها أهنا  ـ٧

، فدعاء اهللا  دعاء التمجيد ودعاء الطلب، هبادعىُوي تعالى
 واهللا تعاىل ،ل ملا فيها من معانى الكام،بأسامئه متجيد له سبحانه

 .يدعي بام يناسب الطلب من أسامئه تعاىل
أرحم   مثلوزن أفعل التفضيلومن حسنها أهنا تأيت عىل    ـ٨

  . وأحكم الحاكمين،الراحمين
فوق ا أن اجتماعها يحصل به كمال ومن حسنه  ـ٩

من معاين األسمني  له كامل الحكيم العزيز فاسم ،كمال
 فعزته تعاىل مقرونة باحلكمة التي ال ،اماجتامعهمن آخر  وكامل ،ينمنفرد

فهو تعاىل  ،التي ال ضعف فيها وحكمته تعاىل مقرونة بالعزة ،ظلم فيها
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 .عزتهبمقتىض ينفذ كل أحكامه حيكم بمقتىض حكمته و
ال يمكن  استبدالها أنه تعاىل  أسامئه ومن حسن  ـ١٠

 وال يقوم غريها ، ألنها أكمل وأحسن من غيرها؛بغيرها
 وهذه ، أحسن من السامع واملستمعالسميعفاسم  ،مقامها

 .السميعاأللفاظ ال تقوم مقام اسمه تعاىل 
 .ليس فيها نقص أبدا ومن حسنها أنه  ـ١١
 فال يقال ،يتضمن الشر اسم  ليس فيها ومن حسنها أنه ـ١٢

 :وإن قال اهللا تعاىل ،وإن كان يعذب من يعصيه) املعذب(له تعاىل 
 [  i  h   gZ  ]العذاب من ألن  ؛]٦: تحالف

 مقرتن بمن فالعذاب ،وليس من أسمائه تعاىل أفعال اهللا
بقدر ما العذاب يكون  و،بكل البشر يقترنال ويستحقه 
لم يشمل  فلام ،وال يكون على الدواممن العقوبة  هيستحقون

 ،فعله الدائمالعذاب هو ولم يكن  ،عذابه جميع خلقه
  .لم يكن من أسمائه

 يتضمن صفة ليس فيها اسما أنه  ومن حسنها ـ١٣
 . مثل اخليانة والظلممذمومة

ما يظن به الشر ال يأتي إال مقترنا ومن حسنها أن   ـ١٤
 المعطياسم و ،الضار النافع  اسمه مثلبضده من الخير

 ، فهذه األسامء املزدوجة جتري جمرى االسم الواحد،المانع
قدرته ته وكامل فاقرتان االسمني يدل عىل وحدانية اهللا وربوبي

 .ترصفه يف خلقهوكامل 
 ألن ؛أشرف العلوملم هبا هو عومن حسنها أن ال  ـ١٥

 .المعلوم هو اهللا العظيم
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الى وما عومن حسنها أنه ال تعرف صفات اهللا ت  ـ١٦
 .اهإال ب دةاالعبالتعظيم وستحقه من ي

  : تعالى صفة توهم نقصااهللاال يطلق على 
تكلم  كاملحتمل الخير والشرال يطلق على اهللا ما ي  ـ١

، وصفة برشيتكلم يمكن أن يتكلم بخري أو ألن املتكلم  واملريد ؛
 .ٌ الكالم بخري يشء حسن أن الكالم ليس فيها كامل، إال

 ألن عقابه ؛شتق من أفعال عقابه تعالى أسماءال ت  ـ٢
 وال ،ال يعم كافة خلقهو،  وبقدر جنايتهم ،خمصوص بالعصاة

 .ميكون عىل الدوا
 كاملضل شتق من أفعاله تعالى ببعض خلقه أسماءال ت  ـ٣

 : وقال،]٢٧: الرعد[ Ô  Ó   ÒZ  ] :وإن قال اهللا تعاىل فاتنوال
 [  $  #  "  !Z ]يفعل  تعاىل  ألنه]٥٣: األنعام

 ، ويفعله بجميع الخلقوال يفعلهذلك بمن يستحقه من خلقه 
، دوام على الوال يفعله ، تعاىلضيها حكمتهتا تقعندم
تعم جميع تعالى  هذه األفعال أسماء هللا شتق منفال ت

 .خلقه وتكون صفته الدائمة له
 ؛ كاليشءال يطلق على اهللا تعالى ألفاظ اإلخبار عنه   ـ٤
 ً.تتضمن كامالال  ألهنا
 كالدهر ال يطلق على اهللا تعالى األسماء الجامدة    ـ٥

 .ألهنا ال تتضمن صفة كامل
حسنا إذا كان يوجد هللا تعالى اسما ال يطلق على ا    ـ٦
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 . أحسن منهالعليم ألن ؛فال يطلق عليه العارف،  أحسن منه
األسماء المقترنة مفردات ال يطلق على اهللا تعالى   ـ٧

 ،الضار النافع: بل جيب أن يقالمثل الضار واخلافض 
 .والخافض الرافع

 ما ل مثيطلق على اهللا تعالى األسماء المذمومة ال   ـ٨
 .لخاخليانة والب  يدل عىل

ًأبدا وإنام يذكر  وال ينسب الشر مباشرة إلى اهللا تعالى  ـ٩
 :ثالثة أوجهعىل 
 ل اهللا تعايلاون من عموم خملوقاته كام قكفإما أن ي: [    _

 cb  a  `Z ]من فالرش موجود يف الدنيا وهو  ]٦٢ :لزمرا
زل  يف األوتقديره بعلمه السابق التي متت مخلوقات اهللا

 . يف مواقع القدروخلقه
 قال اهللا تعاىلكام  ،مبارشة إىل املخلوقالرش  وإما أن ينسب 

 وذلك عندما خرق .]٧٩ :الكهف[  l  k  j  Z] : َِرضعن اخل
 . جنود امللك الظامل حتى تكون معيبة فال يغتصبهاساكنيسفينة امل
ن  اجلت كام قالًبهم الفاعل تأدبا مع اهللا تعاىلٌ وإما أن ي

 فقال اهللا تعاىل  >رست السامء بالشهب بعد بعثة النبي ُعندما ح
̈   ©      ª   »    ¬  ®   ̄   °  ±  ²  ³   ] :عنهم    §  ¦Z 

  ]١٠:اجلن[

       :األعلىالمثل 
 ]٦٠: النحل[ j  i  h Z] : قال اهللا تعاىل
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، وهو المثل األعلى هو إثبات الكمال المطلق هللا تعالى   ـ١
 .الذي ليس فوقه كامل، وال نقص فيه بحال من األحوالالكامل 

 و  W  VZ] واهللا تعاىل سمى نفسه بأسامء  ـ٢
[  ª  ©Z   6  7] وZ  له تعالى من إلثبات أن

 .الصفة أكمل الكمال
واهللا تعالى له من صفات الكمال ما ال يدركه   ـ ٣

 . البشر
ملؤمنون ً سواء أقر بذلك االكمال المطلق واهللا تعاىل له ـ ٤

 .أو أنكره امللحدون
 .الذي ليس أعلى منه مثلواهللا تعاىل له املثل األعىل   ـ ٥
 وإال ، تعاىلاهللا لغير يكون أن  يجوز ال األعلى والمثل  ـ٦

 ؟فمن ذا الذي اتصف بصفات الكامل غريه
وإال ما  ،واملثل األعىل ال يصح أن يكون لغري اهللا تعاىل  ـ٧

 . أعلى تعالى كان مثله
وهبذا يتضح علو اهللا تعاىل عىل غريه،  وغريه هم خلقه،  |

ويتضح كامل ربوبيته هلم، ويتضح استحقاقه ألوهيته عليهم 
 .ووجوب عبادهتم له

 تعظيم فطرة نالعباد م قلوب ما في واملثل األعىل هو   ـ٨
 . تعاىل دون ما سواهاهللا
 ىإل األزلواملثل األعىل هو إثبات صفات اهللا تعاىل من  ـ٩
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من النقص الذي ال يليق بجالل الصفات ألن عدم اكتامل ؛ األبد
 .اهللا تعاىل

 مشابهة عن تعالى اهللا تنزيهواملثل األعىل هو   ـ١٠
 .فصفات ربوبيته تعاىل أعىل من أن تشبه عجز عبوديتهم،خلقه
 إدراك عن تعالى اهللا تنزيه واملثل األعىل هو ـ١١

 ال يمكن أن خيطر جنةنعيم ال تعاىل، فإن كان صفاته كيفية
فكيف تخطر صفات خالقه عىل قلب برش وهو خملوق، 

  ؟على قلب المبتدع
 أو صفاته نفي عن تعالى اهللا تنزيه واملثل األعىل هو ـ١٢

 .تأويلها أو حتريفها عن معناها الذي أراده اهللا تعاىل
 كل الحسن في معاني اكتمالواملثل األعىل هو    ـ١٣
 . من صفات اهللا تعاىلصفة

          :نفي التعطيل لصفات اهللا تعالى: سادسا
ي المعنى فنو أ معناها عن الصفة تعطيل هو لالتعطي ـ١

 .الذي دلت عليه الصفةالحق 
 احلق الذي ناهاعم ويثبتون ،ةالصف يثبتون وأهل السنة ـ٢

 وال خيوضون ،يق بجالل اهللا وعظمتهل بام ي القرآنلغة عليه دلت
 .هاتيف كيفي

، ففر اخلالق باملخلوقملعطل قد استقر يف قلبه مرض تشبيه  فاـ٣
 فنفى الصفات أو ،ينزه اخلالق عن مشاهبة خلقهوقام  من هذا املرض
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 كام ، حتى ال يقع يف التشبيهمعناهبال  وأثبت لفظ الصفة ،نفى معناها
أو ًما دع يعبدفأصبح كأنام  ، فسلب عن اهللا تعاىل كل صفاته،يظن
 .هداب عبحساعىل ر قديال و  يبرصالوع م ال يسًصنام
، بل لىتعاي الصفات هو نسبة النقص  إلى اهللا فْون ـ٤

 تعاىل  هللاوتكذيب ،ىل اهللا تعاىل وإنكار وجودهنسبة العدم  إ
أكثر ي لذا قرآنل بابيذكتوتعاىل، ه سفن الصفات لبتالذي أث

    .حمنالر تاف صهتايآ
ه إنما والمشب ،فكل معطل هو مشبه في األصل ـ٥

صفات  يف  الذيالكاملألنه يعطل ؛  يرتكب جريمة التعطيل
  .وما فيها من العجز والنقص بتشبيهها بصفات املخلوق قالخال

إىل اهللا تعاىل  وينسب ،يكذب بآيات القرآنوكال املشبه واملعطل 
 .النقص وعدم الكامل

              :نفي التأويل والتحريف في صفات اهللا تعالى: سابعا

التأويل هو تغيير معنى صفات اهللا تعالى إلى معنى  ـ ١
 .آخر بغير دليل شرعي

 : لقول اهللا تعاىلالتحريف هواسمه احلقيقي التأويل و ـ٢
[  ¡  �    ~  } Z ]١٣:املائدة[ . 

ة عمن بشا يخففوا لكي ،ًتأويال همفوإنام سموا حتري ـ٣
 معاين اهللا فجعلوا لصفات ،نهميألمة دبسوا عىل اَلُي و،قولهم
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 وحرفوا املعنى ،ياءب وال حتى األن،همها غريفبأهوائهم ال يعر
 القرآن بالمعنى نزل اهللالم ي فلماذا ،تعاىلالذي أراده رهبم 

 .؟وهدالذي أرا
يثبتون  وأهل السنة يثبتون هللا تعالى صفاته وـ٤

  . أو تأويلهاهاينامعانيها على حقيقتها بال تحريف مع
  قول اهللا فام يقولون ىف،ن اليد تعنى النعمة إواملؤولون يقولون ـ٥
 ؟ فقط نعمتانهللا فهل ؟]٦٤ :املائدة[ Ã  Â  ÁZ]  :تعاىل
Z     Y  ]  : تعاىل اهللان معنى قولإ يقولون  واملؤولونـ٦

  \  [Z ]عون أنه كان َّ وهم بذلك يد، يعني استوىل]٥:طه
تعاىل اهللا  ،يوجد من ينازع اهللا تعاىل  عىل العرش حتى أخذه منه

 .ً كبرياًعن ذلك علوا
 فجعلوا استوى الالمحرف أضافوا   واملؤولون بذلكـ٧

 :النون عندما قال هلم اهللا تعاىلحرف كام أضاف اليهود  ،استوىل
 [  /  .Z ]فقالوا ،ُيعني حط عنا الذنوب ]٥٨ :البقرة 

 .حنطة
لثلث إىل السامء الدنيا يف اتعاىل  نزول اهللا  واملؤولون يؤولونـ ٨

 إال يف الثلث تعاىل ال ينزلليل بنزول أمره، فهل أمره الاألخري من 
 ؟خلقه باقي النهار بال تدبريتعاىل اهللا  يرتك ؟ وهللاألخري من اللي

  عندما ينزل إىل السامء الدنيايف يؤولون قول اهللا تعاىل وك|
 ؟ عنهً نيابةل ذلكو اهللا من يقلهل يرس ؟" ه فأعطييسألنين م"

 ؟ه جيوز ملخلوق أن يقول ذلكأم أن
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     : التأويلبدعةالرد على 
يأخذون دينهم من كتاب ربهم وسنة أهل السنة   ـ١

 . وشطحات عقوهلمء املضلنيوال يأخذونه من أهوا،>  نبيهم
 ال جمال فيها للرأي ،األسماء والصفات توقيفيةوكام أن   ـ٢

 ،فيةتوقي معانيها كذلك ،استعامل القياس وأأو االخرتاع 
 .نقصُزاد فيها وال يُال ي

 دل ما هو الصفة أو االسم معنىيقولون إن أهل السنة و  ـ٣
y  ]  :تعاىلاهللا  قال ،العربية اللغة من االسم ظاهر عليه

  ~  }   |  {  zZ] ٢:يوسف[. 
 ألنه يسميه تعاىل ؛ يف أسامء اهللا تعاىلملحدُ المؤول وإن  ـ٤

 .برأيه وهيدم التوقيف
 وهي ،اهعالى حقيقية ال مجاز فيتاء اهللا مسوأ  ـ٥

على ما يليق الحسن وهي كاملة  ،تعالىمطابقة لذاته 
صفات ال تشبه صفاته تعالى  و،تعالىبجالل اهللا 

بين الخالق وإن تشابه لفظ الصفة وعجزهم المخلوقين 
 صفات خلقه غير حقيقية وال مطابقة ألن ؛وخلقه
 وهو بخيل اأحدهم كريم اسم  فقد يكون، لذاتهم

  .اهللا العظيم اسم  رغم تشابه لفظ الصفة مع،لئيم
 نعلمه إال الذي الوصفاته من الغيب  تعاىل وإن أسامء اهللا  ـ٦

الوحي معاني نصوص بديل ت فكيف يدعي املؤول ،يبالوح
  ؟ من عندهبمعنى أخر
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 :قال اهللا تعاىل ،م آدم األسماء كلهالَّعاهللا تعاىل   ـ٧
[   C  B  A  @Z ]فهل علمنا اهللا  ]٣١:لبقرةا

 حتى نحتاج إىل ؟الىعأسماءنا دون أن يعلمنا أسماءه تتعالى 
 ؟لمنا ما مل يعلمه لنا ربنا تعاىلعيلملؤول ا هذا
  وحتريف للقرآن،تغيير لكالم اهللا تعالىوإن التأويل   ـ٨

f  ] : ، قال اهللا تعاىل اهللا بغري علمعىل ، وقول  عىل اهللافرتاءو
j  i  h  g  l     k  Z] ٣٣: األعراف[ 

 لم وأنه أع، تعاىلبمراد اهللا من اهللاأعلم نه أ واملؤول يدعي  ـ٩
 الصفات التي جاءت يف إن :تعاىلهللا  وكأنه يقول  ،باهللا من اهللا
بالصفات التي أنه هو الذي سيأيت يدعي و ،كبق يكتابك ال تل

 ،م باطلال كيهامفاب والسنة تن الك والزم قوله إ،ليق باهللا تعاىلت
 .يصححهسنه هو الذي وإ

ً أن اهللا تعاىل أراد بكالمه لنا شيئا آخر غري املؤول يدعي و ـ١٠
 . وغري ما نفهمه من اللغة العربية،ظاهر كالمه تعاىل

 تعاىل مل خيرب ن اهللاأوهو   السوءظنواملؤول ظن باهللا   ـ١١
م ه فذا املؤول هو الذيه وأن ،هتقة يف أسامئه وصفاي باحلقخلقه

اىل يريد أن عن اهللا تأ والزم قوله ،مراد اهللا فقط دون سائر اخللق
مرنا اهللا تعاىل بام أ فكيف ي، أن ييرسه لناال ،نامرس علينا اإليَعُي

 يدعياملؤول و ،هللا  يف حكمةؤول بذلك يطعنمل وا؟يصعب فهمه
يكذب بقول اهللا املؤول و، ق عىل عباده شهللا تعاىل يريد أن ياأن 

 .]١٨٥: البقرة[ ª  ©   ̈ §Z   ] :تعاىل
 الفهم عن اهللا  لألمةييرسهو الذي أنه  واملؤول يدعي  ـ١٢
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  .اىل تعهللاراد امألمة عن فهم  ولواله لضلت ا،تعاىل
 تابهكن اهللا تعالى لم يبين في أؤول يدعي لموا  ـ١٣

وأننا نحتاج إىل هذا املؤول حتى يبينه  ، أن يعتقدوهبللناس ما جي
، ور مبنينه نوأ ،ًتبيانا لكل يشءجاء ن آ القر بأنبذا تكذي وه،لنا

 ،ن الكذب عىل اهللا تعاىلم وكل هذا ،وأنه فرقان بني احلق والباطل
 . العظيم تكذيب بالقرآنمن ال

 قال ، كل الناس إلى فهم كتابهواهللا تعالى دعى  ـ١٤
 ]٢٩ :ص[ G   F  E  D  C  BZ ]  :اهللا تعاىل

 ألن اهللا ال يقصد ما ؛بد أن أرشحه لكم ال:وهذا املؤول يقول
 .عىل قوله الباطل،يقول
 لو فهمنا اآليات عىل ظاهرها :املؤولهذا  وإننا عىل مذهب ـ 

 يف ئني، بل األنبياء خمطنيطئ لكنا خم إىل رشحهوبدون الرجوع
 . ألن هذا املؤول مل يرشحه هلم؛ىلهم لكالم اهللا تعامفه

 ،ىل العرش استوىلع منحالر ن إ:الباطلواملؤول بقوله   ـ١٥
ش حتى تنازعان عىل العر الكون ييقول بوجود إهلني يففهو 

 .وىل أحدمها عليهتاس
 ، فقد نفى عنه الكمالل صفات اهللاوأومن   ـ١٦

 ونفى ،ا وعطل صفات اهللا عن كامهل،دعى له النقصوا ،سبحانه
ألن التأويل خروج بالصفات عن  ؛لوهيتهأ تعاىل بذلك عن اهللا

قدح  والقدح يف الربوبية ، وهذا النقص يقدح يف الربوبية،امهلاك
تعاىل اهللا  ،لوهيةاأل وهو القدح يف ،استحقاق الرب للعبادةيف 

ًعن ذلك علوا كبريا ً. 
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 .كي يسموه ويصفوهلىل خلقه إ احتياج اهللا تعاىل يدعي واملؤول ـ ١٧
 وآليات الصفات والقول بالتأويل تكذيب للقرآن  ـ١٨

 ؛ف للقرآن بالزيادة والنقص فيهري والتأويل حت،اءت فيهالتي ج
 . استوىل–استوى تعاىل  اهللال قولعفيجم الالحرف يزيد ألنه 

ال و>  نبيالله قآن ما لم ير في القيقولوالمؤول   ـ١٩
 .ي أصحابه

حني قال بنزول اهللا > يكذب رسول اهللا  والمؤول  ـ٢٠
هذا  و،يف السامء هللان إ يقول>  والنبي ،ايلدنااىل إىل السامء عت

ن قال معند املؤول أن  و،ل مكان كتعاىل يفن اهللا املؤول يقول إ
 ،كلبذ> الف رسول اهللا ؤول خيملا و،فر كء الساميفاهللا تعاىل  نإ

 .ويبدل كالمه
ل ِّزُمل يبني لألمة ما ن> يدعي أن رسول اهللا املؤول و  ـ٢١
 واملؤول ، آية واحدةمل يقل بالتأويل ولو يف > ألن النبي ؛إليهم

 للناس نيويدعي أنه هو الذي سيب ،> رسول اهللا بذلك ينتقص
 ،> بذلك أعلم من رسول اهللا  فيكون املؤول ،ما أنزل إليهم

 .>ه لسورىل وعىل اؤول عىل اهللا تع امل كذبنيذا يتبهبو
ه هو ن أل؛ماناإيمل األمة ك أهي أنع يدوالمؤول  ـ٢٢

الصحابة إيامن من  كملأ هيامنإبح ص فأ تعاىلد اهللامر لذي فهما
 هدعي أني بل ،ببدعتهبقوله وم هٌ مل يقل واحد منهألن؛ ي

 .> هللاًأكمل إيامنا من رسول 
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  ال من عند اهللادعى أن الهداية من عندهيالمؤول و  ـ٢٣
؛ دىُويدعي أن القرآن ليس فيه ه ،> وال من عند رسوله تعاىل

فإنه  ،لههو ن أن يرشحه  من فهم القرآن بدو أنألنه يدعي
 .وهذا من جهله وتلبيس الشيطان عليهيف فهمه، سيضل 

 وماذا ثم أين دليل المؤول على قوله الباطل؟  ـ٢٤
 w   v  uZ  ]  :جييب اجلليل يوم القيامة حني يقال له

َّ هل يقول كذبت اهللا تعاىل وكذبت رسوله ؟]٦٥:القصص[  ؟>َ
 وسيأيت كل ،واهالمؤول ترك كتاب اهللا واتبع ه  ـ٢٥

ٍيد بافرتاء جديدد جٌ مؤولٍيوم   فمن نتبع من هؤالء؟ ٍ
رف النون يف ح ا الذين زادووده متشبه باليلالمؤوو  ـ٢٦
 استوي فهو قد زاد حرف الالم وجعل ،طةحنها وجعلفحطة 

7  8  9  :   ;  >  ]  :عاىلت ل اهللاا ق،استوىل
     G  F  E   D  C  B   A  @  ?  >  =

H Z ]كام هليع من السامء ينزل زرجل فلينتظر ا]٥٩ :لبقرةا 
 .نزل عليهم

و احلسن األشعري بمامكم أإ ب تاد لقاملؤولونا  يا أهي ـ٢٧
 وإن ، فإن كنتم له معظمني فتوبوا معه، يف آخر عمرههبعن مذه

َفقد كان أضل يف شبابه حني دون عند شيخوخته قلتم بضالله  َّ َ
 كل قوله فتعودوا  إىل مذهب أهل  فإما أن تقبلوا،لكم املذهب

 أو ترتكوه كله، فإن الشيخ مل يأذن لكم يف أن تأخذوا  معهالسنة
  .بعض قوله وترتكوا بعضه

خيالفون  أهل السنة رغم ماهم  املؤولون أهنم دعىا وإن  ـ٢٨
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 ن الذيقبلهمن يالمسلم اسم فما كان ،يحابة صبه ال
 ؟ لبدعةا اسمهم أهل له ؟قولكملم يقولوا 

U  T  S  ]  :ية باحقال اهللا تعاىل يف حق الص  ـ٢٩
Z  Y  X  W  VZ ]ماتوا يوالصحابة ] ١٣٧:البقرة  

وطريقتهم  ، بقولكم ومل تقولوا أنتم بقوهلمٌيقل واحد منهمومل 
ألنها األسلم واألعلم ؛ هي المزكاة من رب العالمين 

 .واألحكم واألتقى واألنقى
 عىل غري عقيدهتم مأنتفكيف تدعون أنكم عىل اهلدى و |

 ؟وإيامهنم
      :التأويلحكم 

 ؛قائله كافريكون  لكن ال يلزم أن ،القول بالتأويل كفر  ـ ١
وعارضه عنده، أو ثبت  أو وصله ومل يثبت ،ألنه ربام مل يصله الدليل

 .معارض آخر أوجب رصفه عن معناه
 ،يند بالً وعناية ،اا حسنًًعرة كان هلم قصداكثري من األش و ـ ٢

لحق أعظم من مداهنة ا بيان لكن ، ىل نفع املسلمنيع اًوحرص
 .ق مل يبلغهحلليد ٍفكم مر ،الخلق

     :التأويلأنواع 
 :ب  البن عباس>قال رسول اهللا  ،تفسير القرآن  ـ ١

َاللهم فقه يف الدين وعلمه التأويل« ِّ َِّ ْ َِّ ُِّ َ َ ُّْ َِّ ِّ َ رواه أمحد يف مسنده صحيح [ »ُ
  ]٢٥٨٩ يف الصحيحة أللباينصححه ا و١/٣٣٥

 يوسفًاهللا تعاىل خمربا عن  قال :وحتققها  األحالم تفسير  ـ٢
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×  [h  g  f  e  d  cZ ]١٠٠ :يوسف[. 
 :ل قالت أم املؤمنني عائشة :الشرعي األمر تنفيذ  ـ٣

ِكان النبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم يكثر أن يقول يف ركوعه« ِ ِ ُِ َُ َ ُ ُ َ َ ْ ُِّ َ ُ ْ ََ ْ َّ َ ََّ َ َ ِ ِ وسجوده َّ ِ ُ َُ
َسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر يل يتأول القرآن ْ َ ْ َّ ْ َ َّ ُُ ِْ َّ َُّ ََّ َ َ َّ َ َْ َ َِ ِْ َُ ُِ  البخاري[ » َ

 : ما أمر اهللا به يف قوله تعاىل يفعليعني ،  ]٤٨٤ومسلم ٨١٧
[R   Q  P  O Z ]٣: النرص[  

,  -  .   /0  ]  : قال اهللا تعاىل:الغيبي الخبر وقوع  ـ٤
 13  2     =  <  ;  :  9  8  7  6  5   4

  L   KJ    I  H    G  F  E    D    C  B  A  @   ?  >
  S  R  Q  P  O  N  MZ ]٥٣ :األعراف[ 

 .وتأويله هنا معناه وقوع ما أخرب به القرآن من أهوال القيامة
 قال اهللا ، معرفة كيفية الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا تعاىل ـ٥

 ت اهللااوصف ]٧:آل عمران[  Z ¤  ¥  ¦  §  ¨] :تعاىل
 ،يم اجلنة وعذاب النار من هذا الغيبنع و،تعاىل من هذا الغيب

، د يوم القيامة وما يكون فيهوكذلك الغيبيات اخلمس وهي ميعا
ونفعه ته نزول املطر وكمي ووقت ،هيعاد املوت ومكانه وهيأتمو

 حلسنات، من رزق القوت ورزق اواألرزاق وأنواعها ،ورضه
 .هل هو بر أم فاجر وسعيد أم شقيوما يف األرحام 

  :التأويل االصطالحي  ـ ٦
رجوح لدليل مل متفظ عن ظاهره إىل معنى حملهو رصف الـ  

  .يقرتن به
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ًا أو قريبا أو ًكان التأويل صحيح احيالدليل صحفإذا كان  |
  ً.المقبو
ن اكه بدالل تسال احيصأو ال  أً خطيلالدلإذا كان و|

ًتأويل بعيدا أو فاسدلا   .اً
 ابلع أو اً بل حتريفًالفهذا ليس تأو دليل ديوج ملوإذا  |

 وهو ما يفعله املؤولون، يغريون معنى ، تعالىهللاتاب كب
كالم اهللا إىل معنى آخر بغري دليل رشعي وال يفعلون ذلك إال 

 ،بأهوائهم وعقوهلم، وخيتلف تأويلهم بقدر اختالف عقوهلم
تالفهم عىل بعضهم واختالفهم عىل أهل السنة وال ويكثر اخ

 .العلي العظيمال باهللا إحول وال قوة 
      :اإللحاد

يل  والمالتكذيباد يف األسامء والصفات هو اإلحل  ـ١
 . باألسامء ومعانيها عن احلق الذي أراده اهللا تعاىلواالنحراف

 ما ليس هو إدخال يف أسامئه تعاىليف أسامئه تعاىل واإلحلاد   ـ٢
اإلثم والقول على اهللا بغير  وفي الظلمفيقع الملحد  ،منها
L  K  J  I  O  NM   ]  قال اهللا تعاىل  ،علم

  R         Q  PZ   ]١٨٠: األعراف[ 
 يوضح أمر اهللا تعاىل ألهل السنة Z  ¶  ] :وقوله تعاىل  ـ٣

 يف فلسفاهتم ويقترصواأال خيوضوا مع امللحدين  بأنه جيب عليهم 
 .يف الرد عليهم عىل قدر احلاجة

       :أنواع اإللحاد
Z    Y  X  ]  : قال اهللا تعاىل،  تعاىلإنكار أسماء اهللا -١
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_  ^  ]  \  [Z ]وجحد أسامء اهللا تعاىل ]٦٠:الفرقان 
 .هو يف احلقيقة جحود وجود اهللا تعاىل

 قرفي ،العربية تعاىل وما تدل عليه من اللغة هئإنكار معاني أسما -٢
 . من التعطيل، وهذا باالسم وال يقرون باملعنىامللحدون

فيقر امللحدون باالسم وبأن له  ، معاني الصفاتتحريف -٣
 فيؤولون ، آخر حسب هواهممعنىلكن يؤولون املعنى إىل معنى، 

 .ءاليد بالنعمة واالستواء باالستيال
ون باالسم  امللحد فيقر،للصفات ينةمع كيفية اختراع -٤

 .هللا تعاىلا خيرتعون له كيفية مل يأذن هبا ، لكن بمعناهويقرون 
 األسامءبون  امللحد فيقر، النقص إلى اهللا تعالىنسبة -٥

فيقرون بصفات ،  وال يكيفوهنا،هناو وبمعانيها وال يؤولاحلسنى
 لكن ينسبون هللا تعاىل ما يضادها من العجز والتعب ،الكامل

 .ليةمن ظن اجلاهمن اإلحلاد و وهذا ،الفقرو
عند  كاألب ، مل يسم هبا نفسهاختراع أسماء هللا تعالى -٦

 . عند الفالسفةة الفاعلة واجلوهرَّوالعل ،النصارى
  من اآلهلة الباطلة إعطاء أسمائه تعالى وصفاته لغيره -٧

 .أو املخلوقني
 ومل ا يكيفهملوهلا  يؤوملا وهفمن أقر بأسامء اهللا تعاىل وأقر بمعاني

 أعطى ولكنمن عنده  ً أسامءهللا تعاىل ومل خيرتعإىل ا ينسب النقص
 قد أحلد يف أسامئه  فهذا،ات كماله لغيرهفصوأسماءه تعالى 

 .ونفى أن يكون له تعاىل املثل األعىل
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عامة رشك  وهو ، العظيم بالخالقالمخلوقينتشبيه  -٨
  للمسلمنيالفرق املنتسبة

 ]٩٨: الشعراء[ w  v  u  tZ  ]  :قال اهللا تعاىل
، الذي ال املطلق علم الغيب صفةالكهان  فهم يعطون |

 . هللا العظيمينبغي إال 
  . من دون اهللا النفع والرض صفة السحرةويعطون |
  . حق احلكم بغري رشع اهللالقضاة نويعطو |
  . من دون املؤمننيويتولون أعداء اهللا |
 واألولياءوالتعظيم للموتى   أنواع العبادةويوجهون |

 .ن دون اهللا فيدعوهنم م
 ألن هذه صفات اهللا ؛الشرك األكبروكل هذا من  |||

ومن أعطاها للمخلوق فقد  ، تنبغي إال له تعاىل الالتيتعاىل 
  .أشرك مع اهللا خلقه في صفاته

 اهللا لنبي لوهيةاأل صفات أعطواومنهم النصارى الذين  |
 .؛ عيسى

حول من  وقالوا إن عيسى الرسول هو اهللا أو ابن اهللا وأنه يت|
برش إىل إله، ويتحول من ناسوت إىل الهوت، فيكتسب صفات 

 .اهللا تعاىل، وهذا التشبيه للمخلوق باخلالق من اإلحلاد
وهو عامة رشك اليهود ، تشبيه الخالق بالمخلوقين  -٩

 .والنصارى
؛ حلاد  وهذا من اإل، ومنهم من شبه يد اهللا ووجهه باملخلوقني

 1Z  32 ] :ألنه تكذيب بقول اهللا تعاىل
  ]١١:الشورى[
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آل [ Z '  )  (  *  +  ] : ومنهم اليهود الذين قالوا|
 µ  ´ Z  ¶  ¸  ¹] : اهللا عنهموقال ،] ١٨١ :عمران

  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á Z] فقال اهللا تعاىل  ]٦٤ :املائدة[
  ]٦٤: املائدة[

ساموات واألرض يف ستة أيام قالوا إن اهللا تعاىل خلق الو |
?  @   ]  : فقال اهللا تعاىل،تاح يف اليوم السابعارفتعب و

  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A
KZ ] فنفى اهللا تعاىل عن نفسه البخل والفقر ،]٣٨: ق 

 لنفسه الكامل املطلق من الغنى والنفقة ه وأثبت سبحان،والتعب
ً تعاىل هللا عن قوهلم علوا كبريا،عىل عباده وعدم التعب والعجز ً. 

 فشبهوا اخلالق، لذين نسبوا هللا الولد النصارى ا ومنهم |
 Z~  �  ¡  ¢  ]  :قال اهللا تعاىل، تعاىل باملخلوقني 

 هو ابن اهللا ويتحول من ؛ فيقولون أن عيسى ]٨٨ :مريم[
 .إنسان إىل إله فيكون هو اهللا

هو ً،  وإهلا تارة  تارةاًن عبدإقراركم أنه يكو   : ْونقول هلم| 
 ألن العبد خملوق والذي خلقه هو الذي ؛ مالذي أبطل كالمك

ًيكون خالقا مرة وخملوقا مرةكيف  و،يستحق العبادة  فمن ؟ً
  ؟اخلالق ومن املخلوق

إن : فقالوا، وهذا من اإلحلاد،نسبوا النقص هللا تعاىلوهم ـ 
نه  وإ،ن اليهود بصقوا عىل وجهه وصلبوه، وإاإلله يسوع مات

 . فنسبوا له أقىص درجات العجز،بكى
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واملوت لعجز ال يصح يف حق اإلله العظيم،  ا  :فنقول هلم | 
 .ُ وأوىل أن يعبد منه، وإن الذي أماته أقوى منه،أشد العجز

 ألن ؛اإلله يستطيع أن يموتإن وأهل السنة ال يقولون  -
 وهي ليست ،األزليةاألبدية صفة احلياة من الصفات الذاتية 

مالزمة بل احلياة صفة متى يشاء كالصفات الفعلية التي حتدث 
 . تعاىللذات اهللا

هي  و، وأن األقانيم ثالثة،عون أن اآلهلة ثالثةَّ يدـ والنصارى
هم بذلك يعطون صفات ، وواالبن والروح القدساألب 

 وهذا ، وينفون عن اهللا تعاىل املثل األعىل، لغري اهللا تعاىلاإللوهية
 .من اإلحلاد

تعاىل هو الذي خلق اهللا أن  تم تقرونأن  :ونقول هلم| 
 فكيف ،ٌ عبد ملن خلقه إنام هو وكل خملوق،األقانيم الثالثة

 ًا إهل املخلوقاهللا تعاىل قد خلق آهلة مثله؟ وكيف يكونن تقولون إ
 اإلله جيب أن وإن ؟وكيف يكون إهلا وهو خملوقوهو عبد؟ 

 ؟ً فكيف خيلق اهللا تعاىل إهلا غري خملوق،ًيكون خالقا غري خملوق
  ؟تامثل اخلالق األول باملخلوق الثاينوكيف ي

 
  .ـ سبحانك هذا بهتان عظيم
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 أهل الذين هم ةوالجماع السنة أهلهذا ما اجتمع عليه 

 . وأتباعهمالصالح السلفالذين هم و، الحديث
 .دون غريه> تباعهم النبي  الالسنة أهلفهم ـ 

 عىل احلق وتركهم مالجتامعه الجماعة أهلوهم ـ 
 .الختالف ا

 . لتقديمهم احلديث عىل الرأي والقياسيثدالح أهلوهم ـ 
ألهنم قالوا بقول الصحابة وأتباعهم  الصالح السلفوهم 

  . وتربأوا منهم من خيالفهم  ونبذوا قول،فانتسبوا إليهم ي
 . عداهم أهل البدعة ومنالحق أهلفهم * 
 *اوهم خير أهل األرض دينا وأشدهم لربهم تعظيم.  
 ،آمنني، ويف ظلك  اللهم احرشنا يوم القيامة حتت عرشك *

 وامجعنا مع ،ً ال نظمأ بعدها أبداً رشبة>  حممدبيد نبيناواسقنا 
 وال تفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا مدخلهم،  يصحابته 

 . يف أول فوج الداخلني إىل جناتك جنات النعيموجتعلنا معهم
 وتسود وجوه ،تباع والدليليوم تبيض وجوه أهل اال* 

     .أهل البدعة والتبديل 
وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه وذريته وسلم * 

 . اًتسليام كثري
 .احلمد هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أن * 
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