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 والصالة والسالم عىل خري البرش حممد ،احلمد هللا كام أمر
 .ومن سار عىل األثروصحبه وذريته وعىل آله  ـ رسول اهللا
 ... أما بعد

 

  ألاإللحاد في أسماء اهللا 

        I J K L  NM O P Q﴿:قال تعاىل
R  ﴾ ]١٨٠ :األعراف [ 

  :معنى اإللحاد

القاموس املحيط للفريوز آبادي ولسان . [هو امليل واإلثم والظلم

 ]العرب البن منظور
 .عن الحقنيها باألسامء ومعا االنحراف هو اإلحلادـ 

 وهو املائل ،ومنه الملحد في الدينـ واإلحلاد هو امليل، 
 .عن احلق إىل الباطل

 .يكذبون :يلحدون يف أسامئه أي: ب عباس ابنقال 
 ]٢/٥٧٦معامل التنزيل [



 ٣ 

ِ املدخل فيه ما ، املائل عن احلق: امللحد: ابن السكيت قال❁ ْ ُ
 .ليس فيه

يها ـ أي األسامء احلسنى  وحقيقة اإلحلاد ف: قال ابن القيم❁
 وإدخال ما ليس من معانيها ،ـ العدول هبا عن الصواب فيها

 ومن ، هذا حقيقة اإلحلاد، وإخراج حقائق معانيها عنها،فيها
 ]١/٣٠مدارج السالكني [.فعل ذلك فقد كذب عىل اهللا

  :طريقة التعامل مع الملحدين

ل ﴾ يوضح منهج أهل السنة يف التعامI  قوله تعاىل ﴿❁
تركهم واإلعراض  وهو ،مع امللحدين يف أسامئه تعاىل

 وأن تقترص يف الرد ، وعدم اخلوض معهم يف باطلهم،عنهم
 .عليهم  عىل مقدار الرضورة واحلاجة

  .سبب اإللحاد هو الشيطان

     Ë Ì   Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴿:قال تعاىل
Õ  ﴾]١٦٩ :البقرة[ 

 ٤ 

  : أنواع اإللحاد

  حسنىإنكار أسماء اهللا ال -١
 . أو جحد االسم،وتكذيبها ونفى الصفات

 : قال اهللا تعاىل،فينفون اسم السميع والبصري والرمحن
﴿X Y   Z [ \ ] ̂ _      ﴾]٦٠ :الفرقان[، 

 وجيحدون أسامء ،فإن املرشكني كانوا ينكرون اسم الرمحن
 .اهللا و صفاته بالكلية

 فإنما جحد وجود ،ومن جحد أسماء اهللا تعالى
  .لى اهللا تعا

  الحسنى إنكار معاني أسماء اهللا -٢
 .جحد املعنىأو وتعطيل مدلول املعنى 

ومنهم املعتزلة وأهل الكالم الذين يثبتون األسامء دون 
 ،ً وجيعلون أسامء اهللا أعالما حمضة ال معنى هلا،صفاهتا

 أو يقولون أهنا متباينة ،ويقولون أن أسامء اهللا مرتادفة املعنى
 .ع بال سمع، وبصري بال برصاملعنى ولكن سمي

 أن أسامء اهللا تعاىل جمرد ألفاظ :ومنهم اجلهمية الذين قالوا
 ٣٣٤الفرق بني الفرق للبغدادي ص [.ليست هلا صفات وال معاين

 ومدارج السالكني البن القيم ٤٣والتدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص 
 ]١/٣١٠ وخمترص الصواعق للموصيل ٣/٣٤٧



 ٥ 

ً وإنام كان ذلك إحلادا لوجوب اإليامن :قال ابن عثيمني ❁
 وبام دلت عليه من األحكام والصفات ،باألسامء احلسنى

 .ٌ فإنكار يشء من ذلك ميل هبا عام جيب فيها،الالئقة باهللا
 ]١٣٧ القواعد املثىلرشح [

 ومن اإلحلاد يف أسامئه تعطيل األسامء عن :قال ابن القيم ❁
يقول من اجلهمية  كقول من ،معانيها وجحد حقائقها

 ،ٍ إهنا ألفاظ جمردة ال تتضمن صفات وال معان:وأتباعهم
 ال : ويقولون،ِّفيطلقون عليه اسم السميع والبصري واحلي

ً وهذا من أعظم اإلحلاد فيها عقال ،حياة له وال سمع وال برص
ًورشعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إحلاد املرشكني ً أولئك إن  ف،ً

 وهؤالء سلبوه صفات كامله ،آلهلتهمأعطوا أسامءه و صفاته 
، وكل من ٌ فكالمها ملحد يف أسامئه،طلوهاوجحدوها وع

 فقد ،>ًجحد شيئا مما وصف اهللا به نفسه أو وصفه به رسوله 
 ]١/١٨٠ بدائع الفوائد [.أحلد يف ذلك، فليستقلل أو ليستكثر

 ومن أعظم أنواع اإلحلاد يف أسامئه إنكار :قال ابن القيم ❁
خمترص الصواعق  [. والترصيح بأهنا جمازات،ا ومعانيهاحقائقه

٢/١١٠ [ 
   تحريف أسمائه الحسنى -٣

 .عن معناها وتأويلها عن حقيقتهاحتريفها 
 . واالستواء باالستيالء،لون اليد بالقدرةؤوفي

 ٦ 

  تعالى اختراع كيفية معينة لصفات اهللا -٤

 .وعدم تفويضها

جراء معاين آيات  وإنام مذهب السلف إ:قال ابن تيمية ❁
 وعندهم أن ،الصفات عىل ظاهرها بإثبات الصفات هللا حقيقة

ُ ومتر كام جاءت دالة ،قراءة اآلية والحديث هو تفسيرها
ُ ال حترف وال يلحد فيها،عىل املعاين  ] ١٧/٤١٤جمموع الفتاوى  [.ُ

 .وتعالى نسبة النقص هللا سبحانه -٥

 فينسبون إىل ،العىلفينسبون النقص إىل أسامئه احلسنى وصفاته 
 وعدم علمه ، والفقر، والغفلة، والتعب،اهللا تعاىل املوت

ً تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا،بأعامهلم ً.  

ظن الجاهلية في األسماء والصفات من اإللحاد  -٦
 .وهو مهلك

 A  B C D @ ﴿ : قال تعاىل،وهو ظن النقص باهللا تعاىل
E F            G  H    I J K L M N  O 

P        Q   R﴾]٢٣-٢٢ :فصلت [ 
، فمن ظن أن اهللا العظيم ال يعلم أعامله فقد أحلد وهلك

 .فهذا الظن من اإلحلاد



 ٧ 

    به نفسه لم يسمتسمية اهللا تعالى بما -٧
 ً افرتاء عىل اهللا ـ ـ

 يف أسامء اهللا تسميته بام مل اإللحاد :قال اإلمام البغوي ❁
معامل [.>ُ وال سنة رسوله ،هللاَّيتسم به، ومل ينطق به كتاب ا

 ]٣/٥٧٦التنزيل 
 يف أسامئه تسميته بام مل يرد يف اإللحاد من :قال ابن حجر ❁

 ]١١/٢٢١فتح الباري [.ُالكتاب أو السنة الصحيحة
 ،ُ منع تعاىل أن يسمى إال بأسامئه احلسنى:قال ابن حزم ❁

 ] ١/٢٩املحيل [.ألحدوأخرب أن من سامه بغريها فقد 
ِ ألحد أن يشتق هللا تعاىل اسام مل يسم ال يحل :بن حزمقال او ❁ ً ٍ

 ]١/٣٠املحيل  [.به نفسه
الزيادة يف األسامء هو التشبيه، والنقصان :قال القرطبي ❁

هو التعطيل، فإن املشبهة وصفوه بام مل يأذن فيه، واملعطلة 
 ]٧/٣٢٨تفسري القرطبي .[سلبوه ما اتصف به

 بالزيادة فيها والنقصان  واإلحلاد يكون:قال ابن العريب ❁
 كام يفعله اجلهال الذين خيرتعون أدعية يسمون فيها ،منها

 إىل غري ، ويذكرونه بام مل يذكره من أفعال،الباري بغري أسامئه
 ]٢/٣٥١أحكام القرآن  [. فحذار منها،ذلك مما ال يليق به

 فال حيل ألحد ،ًووجه كون ذلك إحلادا  أن أسامء اهللا توقيفية ❁

 ٨ 

ِمي اهللا تعاىل بام مل يسم به نفسهأن يس  ألن هذا من العدوان يف ؛ُ
عنه  ـ  وقد هنى اهللا، بغري علمأل ومن القول عىل اهللا ،حق اهللا

 ] P Q   R S T  U  V   W X  Y Z﴿ :بقوله
\      ] ̂ _ ̀ a b   c d      e f g h i j k    

l   ﴾]٣٣ :األعراف[ 
 .باألبعاىل  تسمية النصارى اهللا تاإلحلادـ ومن 

بالعلة  تسمية الفالسفة هللا العظيم اإلحلادـ ومن 
  .ً أو علة بالطبع، أو موجبا لذاته،الفاعلة

 تعاىل اهللا ،قول الكرامية أنه جسم أو جوهرمن اإلحلاد وـ 
 ]١/٤٥النهج األسمى  [.عن ذلك

 ،ن الرب هو عني املربوبإ االحتادية ومن اإلحلاد قولـ 
 .سمى املخلوقُممدوح أو مذموم كام يفسموه تعاىل بكل اسم 

تسمية المخلوقين واآللهة الباطلة بأسماء اهللا  -٨
  :الحسنى

 ما فعله املرشكون يف اشتقاق الالت من :ومن ذلك ❁
جامع البيان يف تفسري [ .لعزى من العزيز، ومناة من املنان وا،اإلله

املقاصد  وتوضيح ٣/١٤٩ والدر املنثور للسيوطي ٩/١٣٣القرآن للطربي 
 ]٢/٢٥٣ البن عيسى  يف رشح قصيدة ابن القيموتصحيح القواعد

ٌوهذا إحلاد حقيقة،  ،ً تسميتهم الصنم إهلا:قال ابن القيم ❁



 ٩ 

بدائع الفوائد  [.فإهنم أخذوا أسامءه إىل أوثاهنم وآهلتهم الباطلة
١/١٧٩[ 

 عدلوا بأسامء اهللا تعاىل عام : وجماهدبقال ابن عباس  ❁
 فاشتقوا الالت ، فزادوا ونقصوا،ا هبا أوثاهنم فسمو،هي عليه

َّ والعزى من العزيز،من اهللا مدارك السالكني  [. ومناة من املنَّان،ُ
١/٣٠ [ 

 H I J K L    M N﴿ :قال اهللا تعاىل
O    P Q R S T U V  ﴾]٤٠ :يوسف[ 

ـ املراد باآلية أن تسمية الصنم باإلله ما هو إال اسم بال 
،  سلطان وهو يف غاية الفقر والذلةفسه كمن يسمي ن،َّمسمى

لوامع البينات  [. فكذا هنا،فهو ليس له من السلطنة إال االسم
 ]بترصف يسري ٢٨

 .العظيمتشبيه المخلوقين باهللا  -٩

وإعطاء معاين أسامء اهللا احلسنى و صفاته العليا إىل غريه من 
 .املخلوقني

م الغيب  وال يعل،ومنهم من نسب علم الغيب إىل الكهان ❁
 .إال اهللا

 ، القدرة عىل النفع والرضر إىل السحرةنسب ومنهم من ❁
 . وال يقدر عىل ذلك إال اهللا تعاىل

 ١٠

ومنهم من ادعى أن األموات يقبلون الذبائح والنذور  ❁
 وجييبون ، ويردون الغائب، ويشفون املريض،فيكشفون الضـر

 . وال جييب الدعاء إال اهللا تعاىل،من دعاهم
 وأعطاه حق ،من أعطى املخلوق صفة احلاكميةومنهم  ❁

 فشبهه باهللا العظيم يف تفرده بحق احلكم بني ،احلكم من دون اهللا
 .العباد
 صفة الوالية فتواله من دون ومنهم من أعطى املخلوق ❁

، فشبهه باهللا العظيم الذي ال حتق الوالية إال له سبحانه وملن اهللا
 .تواله
د الذين قالوا أن اهللا بجالله ومنهم أهل احللول واالحتا ❁

 تعاىل اهللا عن ،َّوعظمته وكامل صفاته قد حل يف أشخاصهم
ًذلك علوا كبريا ً. 

 ، ومنهم النصارى الذين شبهوا عيسى نبي اهللا باهللا العظيم❁
الروح (  وقالوا ،ن عيسى النبي هو اإلله يسوعإوقالوا 
 . وهذا كله من الرشك األكرب،إله) القدس 

، وشبه نفسه باهللا العظيم ، ادعى الربوبيةومنهم من ❁
 ،]٢٤: النازعات[﴾   I J K ﴿ : كفرعون عليه اللعنة، فقال

 ]  ٣٨ :القصص[﴾ K L M N O P﴿:وقال
 



 ١١

 .بخلقهتعالى  اهللا  تشبيه-١٠

 تعاىل اهللا ،كتشبيه اليد والوجه هللا تعاىل بيد ووجه املخلوقني ❁
ًعن ذلك علوا كبريا ً. 

 أن من اعتقد أن أسامء اهللا سبحانه :داووجه كونه إلحا ❁
ًداال >  جعل كالم اهللا وكالم رسوله ،دالة عىل متثيل اهللا بخلقه

ً ألن التمثيل اهللا بخلقه كفر لكونه تكذيبا لقول اهللا ؛عىل الكفر
 :الشورى[﴾   7 6    5  43       2 1 ﴿:تعاىل

 ]٦٥ :مريم[﴾   -   ,  + *﴿ : وقوله تعاىل] ١١

 ،من شبه اهللا بخلقه فقد كفر: يم بن محاد اخلزاعيقال نع ❁
 وليس فيام وصف اهللا ،ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد كفر

 ] ٥/٦١٠سري أعالم النبالء .[به نفسه تشبيه

 ومن اإلحلاد يف أسامئه تشبيه صفاته :قال ابن القيم ❁
ً تعاىل اهللا عام يقول املشبهون علوا كبريا،بصفات خلقه ً   فهذا،ِّ

 فإن أولئك نفوا صفة كامله ،اإلحلاد يف مقابل إحلاد املعطلة
 فجمعهم اإلحلاد ، وهؤالء شبهوها بصفات خلقه،وجحدوها

 وبرأ اهللا أتباع رسوله وورثته القائمني ،وتفرقت هبم طرقه
 ومل ، فلم يصفوه إال بام وصف به نفسه،بسنته عن ذلك كله

 ١٢

 يعدلوا هبا عام جيحدوا صفاته ومل يشبهوها بصفات خلقه، ومل
 ، بل أثبتوا له األسامء والصفات،ًأنزلت عليه لفظا وال معنى

 ،ً فكان إثباهتم بريئا من التشبيه،ونفوا عنه مشاهبة املخلوقات
 ،ً ال كمن شبه حتى كأنه يعبد صنام،ًوتنزهيهم خاليا من التعطيل

 وأهل السنة وسط يف ،ًأو عطل حتى كأنه ال يعبد إال عدما
ِالنِّحل  بدائع الفوائد [.ِ كام أن أهل اإلسالم وسط يف امللل،َ

١/١٨٠ [ 

ومنهم النصارى الذين شبهوا اهللا تعاىل بخلقه ونسبوا له  ❁
 ] ١١٦ :البقرة[﴾ v u ts ﴿:قال تعاىل ،الولد

 � ~ ﴿: اهللا تعاىل وقال،ـ فنفى اهللا تعاىل ذلك
¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈ © ª 

« ¬  ®  ¯ °  ± ² ³ ́ µ ¶   

 ]٩١-٨٨ :ريمم[﴾    ¸

 :تعاىلاهللا  قال ، يد اهللا مغلولة:ومنهم اليهود الذين قالوا ❁
﴿´ µ ¶ ̧ ¹ فأجاهبم اهللا تعاىل بقوله ﴾:﴿ » 

¼ ½  ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å      ÇÆ È É                 

Ê Ë    Ì Í Î Ï Ð Ñ  ﴾]٦٤ :املائدة [ 



 ١٣

 $ # " ! ﴿: تعاىل اهللا قال،ـ وقال اليهود إن اهللا فقري
 :﴾ فأجاهبم اهللا تعاىل+ * ( ) ' & %

﴿- . / 0 1 2    3 4   5 
 ]١٨١ :آل عمران [ ﴾  7 6

ـ وإدعاء اليهود عىل اهللا التعب بعد خلق السموات 
 ? ﴿: فنفى اهللا تعاىل ذلك عن نفسه وقال،واألرض

@  A B C D E F G H I  
J K   ﴾]٣٨ :ق[ 

 ١٤

   :إلحاد اليهود في صفات اهللا العليا

 ، والفقر،م اهللا نسبوا هللا تعاىل غل اليديناليهود قاتله
 :والتعب

 ¶ µ ´ ﴿:  قال اهللا تعاىل، فقالوا يد اهللا مغلولة-١ 
¸ º¹ » ¼ ½  ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å      Æ ﴾

 وأثبت لنفسه ،فلعنهم اهللا وتوعدهم بالعذاب] ٦٤ :املائدة[
 .الغنى املطلق واإلنفاق كيف شاء

 ! ﴿: قال اهللا تعاىل، فقريإن اهللا :ـقبحهم اهللا ـ  وقالوا -٢ 

" # $ &% ' ( ) * -+ . 

/ 0 1 32 54 6 

فأخرب اهللا تعاىل أنه يسمعهم ] ١٨١ :آل عمران[﴾ 7
 .ًسمعا يتوعدهم عليه بالعذاب

 إن اهللا خلق السموات واألرض يف ستة : وقال اليهود-٣
 فكذهبم اهللا ،أيام ثم أصابه التعب فاسرتاح يف اليوم السابع

 ، ونزه نفسه سبحانه عن النقص،عن نفسه التعب ونفى ،تعاىل
 A B C D E  @ ? ﴿:قال اهللا تعاىل

F G H I  J K ﴾]٣٨ :ق[ 



 ١٥

 . كام ينسبون إىل اهللا تعاىل العجز واجلهل واملرض-٤

صارع × ن نبي اهللا يعقوب إفيقولون يف توراهتم املحرفة 
 .× اهللا تعاىل فرصعه يعقوب

 ،رة اختبأ منه يف اجلنةملا أكل من الشج× ن آدم إيقولون و
 .فلم يعرف مكانه

نه تعاىل حزن بعدما أغرق األرض بطوفان نوح إيقولون و
 .حتى رمدت عيناه× 

ًتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا  Ì Í Î ﴿: قال تعاىل،ً
Ï Ñ Ð ﴾]١٨٠ :الصافات [ 

 وقد نزه اهللا نفسه عام وصفوه من الفقر :قال ابن تيمية ❁
،  جنس العجز املنايف لكامل القدرةياء من فاإلع،والبخل واإلعياء

 والبخل من ،والفقر من جنس احلاجة إىل الغري املنايف لكامل الغنى
 .جنس منع اخلري وكراهة اإلعطاء املنايف لكامل الرمحة واإلحسان

 ١٦

   :إلحاد النصارى في صفات اهللا العليا 

ن إ وقالت طائفة منهم ، يقول النصارى أن اهللا تعاىل يلد-١
 قال اهللا ،ن مريم قد ولدت اإللهإ و، أو ابن اإلله،يسى هو إلهع
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 .وأخرب تعاىل أن الكون يكاد يتدمر من هذا القول

 : تعاىل قال اهللا،ن املسيح هو اهللا أو هو ابن اهللاإ ويقولون -٢
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 وأخرب ،فأخرب اهللا تعاىل بكفر من قال ذلك] ١٧ :املائدة[﴾  ¸

نه تعاىل قادر عىل أن أ و،تعاىل أنه غني عن املسيح وأمه
الساموات  فهو مالك ، ألنه ملكهم ومالكهم؛هيلكهم

 وخالق كل ، وهو خالق املسيح وأمه،وكل ما بينهامواألرض 
 . قدير وهو عىل كل يشء،يشء

 يعني برش يف ،ن املسيح ناسوت يف الهوتإ ويقولون -٣



 ١٧

ً تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا،إله  وهذا يشبه عقيدة ،ً
 .حتاد عند الزنادقةاحللول واال

ُن اإلله املسيح صلب وبصق عىل وجهه وأنه إ ويقولون -٤ َ ُِ

تعاىل اهللا  ، فنسبوا إىل اهللا تعاىل منتهى الضعف والعجز،بكى
ًعن ذلك علوا كبريا ً. 

 وقام يوم ،ن اإلله املسيح مات يوم اخلميسإ ويقولون -٥
 . وجعلوا ذلك اليوم هو عيد القيامة املجيد،األحد

 هينئوهنم هبذا والعجب أن جتد بعض اجلهال من املسلمني
 وهذا ، بل الفرح به، والتهنئة باليشء تتضمن اإلقرار به،العيد

 .كفر

 ١٨

  :شبهات النصارى

 وأن هذا ال جيوز يف ، فإذا أنكر عليهم املسلمون كفرهم❁
 .حق اهللا العظيم

 .أنه يقدر أن يلد أو يولد إذا أراد - ١ :قالوا
 .ـ ويقدر أن يموت إذا أراد٢
 .ًا أو يكون عبدا إذا أرادًـ ويقدر أن يكون إهل٣
 .إذا أرادًـ ويقدر أن خيلق إهلا آخر ٤

  :ونحن نرد عليهم
 .قوهلم أن اهللا يمكن أن يلد أو يولد   :الشبهة األولى

  :نرد عليهمف
 أو ، به يتعززأو  ليؤنسهـ إذا أراد اهللا تعاىل أن يكون له ولد ١

 . فهذا نقص،ليلهو به
 وعن ،كل نقصوالكمال أن يستغنى اهللا عن ـ ٢

  .كل والد وما ولد
ُقوهلم أن اهللا صلب وأهني ومات  :الشبهة الثانية َ ُ.  

  :فنرد عليهم
 فالبد أن الذي أماته ، ـ أما املوت فإنه نقص وضعف١

فيكون الذي أماته هو الذي يستحق أن  ،أقوى منه



 ١٩

 .يعبد
 والزم موته أن السموات واألرض كانتا مستغنية عنه -٢

 وأن الكون مل يكن حيكمه قانون ،ه الثالثة أيامعندما مات هذ
 .يف ذلك الوقت

 و صفات النقص ليست من ،ـ وألن املوت من أشد النقص٣
 .صفات اجلليل القهار

أهل السنة ينزهون اهللا عن الموت والتعب  -٤
  :وكل نقص

 ~ { | } ﴿:ُ وأهل السنة يقولون بقول اهللا تعاىل❁
 ] ٢٥٥ :البقرة[﴾  �

ْاهللا تعاىل ال تأخذه السنَةـ فإذا كان   وهي أقل درجات ؟ِ
 تعاىل اهللا عن ما يقول الكافرون ؟ فكيف يأخذه املوت،الغفلة

ًعلوا كبريا ً. 
 وال يقولون يموت إذا ،ُ وأهل السنة ينزهون اهللا تعاىل-٥
الحياة والسمع من صفات ذاته ؛ ألن  ويسمع إذا شاء،شاء

 ،ته تعاىل الزمة لذاته وصفا، غري متعلقة باملشيئةالالزمة له
ال حتدث بعد أن مل تكن  ، أبدية بأبديته سبحانه،أزلية بأزليته

 تنقطع عنه صفة من صفاته وال ، من األزل إىل األبدحادثة
 . وتعاىل سبحانه،ًأبدا

 ٢٠

 فهل بعد ذلك يذهب أحد من أهل القبلة إىل هذه ❁
كفر  فهل يف ال؟ فيهنئ أهلها بعيد قيام اهللا بعد موته،الكنائس

 وهل يف سب اهللا ما هو أرش من ؟باهللا ما هو أعظم من ذلك
 ولكنا نشهدك يا اهللا ؟ أليس يف هتنئتهم الرضا بكل ذلك؟ذلك

  .أننا نربأ إليك من مجيع ذلك

   :الشبهة الثالثة

 أو أنه يتحول من ،ن عيسى الرسول هو اهللا أو ابنهإقوهلم 
  .برش إىل إله

  :فنرد عليهم
ًإهلا تارة وعبدا تارةن يكون إ ـ أما   ، فإن العبد خملوق،ً

وكيف يكون  ،والذي خلقه هو الذي يستحق العبادة
 ؟خالقًا مرة ومخلوقًا مرة

    :الشبهة الرابعة
 .ًن اهللا يقدر أن خيلق إهلا آخر مثلهإ قوهلم

وهذا كالم  ،يقولون هذا عندما حيتجون أن اآلهلة ثالثةـ 
 .في غاية التناقض

هو ف ،ه األسئلة ويقول هبذا الكالمومن يسأل هذـ 
 ؛ ما يدري ما الكالم الذي خيرج من رأسه،ٌإنسان سفيه



 ٢١

   . فينطمس النور عن عقله،وهذا لشدة انغامسه يف الكفر
  : عليهمفنرد

 ، فهو خملوق، إن اإلله الثاين عندكم قد خلقه اإلله األول-١ 
هللا ًواملخلوق ال يكون إال عبدا ملن خلقه والذي خلقه هو ا

 فكيف يكون الثاني إلها وهو عبد؟ ،العظيم
 فإن اإلله البد أن ؟وكيف يكون إلها وهو مخلوق - ٢

ٍيكون خالقا غري خملوق، هل سمع أحد عن إله خملوق   ؟ً
فكيف  ،وإن كان اإلله جيب أن يكون غري خملوق - ٣

 فكيف خيلقه ويكون غري يخلق اهللا إلها غير مخلوق؟
 ؟خملوق

 واألول ؟إلله الثاين مثل اإلله األول وكيف يكون ا- ٤
فكيف يتماثل أو يتشابه الخالق  ،خالق والثاين خملوق

  ؟والمخلوق
وإن اإلله الثاين كان غري موجود قبل أن خيلقه اإلله  - ٥

يكون غير موجود  وهذا ال يصح يف حق اإلله أن ،األول
،  بال ابتداءأول فاهللا تعاىل هو األول واآلخر  فهو ،ثم يوجد

 . بال انتهاءخرآ
 كالوحدانية طعن في صفات اهللا الذاتية وكل ذلك  ❁

 ٢٢

 ألن كل صفات الذات غري متعلقة باملشيئة واإلرادة ؛واحلياة
 .والقدرة

  :صفة الوحدانية  ❁
 كام قالت ،نه واحد وقادر عىل أن ينقسمإـ فال نقول 

 فهذا ال جيوز يف حق اهللا تبارك وتعاىل، واهللا منزه ،النصارى
 ويف اسم اهللا ،إلحاد في صفة الوحدانية فهذا ،ذلكعن 

  .الواحد األحد

   :صفة الحياة  ❁
 كام قالت النصارى الذين ،نه قادر أن يموتإـ وال نقول 

 ثم عاد إىل احلياة بعد ثالثة ،قالوا أن اهللا تعاىل قد صلب ومات
 وهذا ال حيق يف ، ألن املوت نقص شديد وعجز كامل؛أيام

 .الحي القيومحق 
ـ فإن من كمال الصفات الذاتية أنها غير متعلقة 

  .باإلرادة والمشيئة والقدرة
 وإننا ال نحتاج إىل تلك الرتهات إال لكي نحاجهم ❁

 أال يكفينا أن ،ً ونبهتهم بحجة ال يستطيعون هلا ردا،بمنطقهم
 ؟نعبد اخلالق دون املخلوق

          Ï Ð ﴿:أل يكفينا قول ربنا ني وإننا نحن املسلم❁



 ٢٣

Ñ  ﴾]١٦٣ :البقرة [ 
 وال نعرضها عىل ، ونذعن هلا،فنؤمن باآلية ونسلم هلا

ُ ونقيم كالم ربنا ،عقولنا فننقضها ِّ َ  ألن خالف ؛ بل ننقاد له،ألُ
  .ذلك كفر وزندقة

 اعتقاد أن اهللا ،الكفر البواحومما سبق يتضح أنه من  ❁
مكن  أو أن اهللا ي،يمكن أن يكون له ولد أو أنه يمكن أن  يموت

 .ً أو أن خيلق إهلا غريه،ًأن يكون عبدا
أما أهل السنة فهم يعتقدون هللا كل تنزيه  ❁

 .وكمال
 ، ويرتفعون عن هذا اخلبال،وينفون عنه كل نقص ووبال

 ، والصفات العىل، واملثل األعىل،ويثبتون هللا األسامء احلسنى
ً فكان إثباهتم بريئا من ،املخلوقاتوينفون عنه مشاهبة 

 واهللا تعاىل هيدي ،ً وكان تنزهيهم خاليا من التعطيل،التشبيه
 .من يشاء إىل سواء السبيل

 .، وأفضلهم لربهم تعظيمافهم خير أهل األرض دينا

 ٢٤

  الِفَرق الضالة 

 بسبب اإلحلاد يف أسامء اهللا و صفاته ظهرت الفرق ❁
 وكفروا ،الضالة وخرجت عن عقيدة أهل السنة واجلامعة

 . وال حول وال قوة إال باهللا،وا أهل السنة وكفر،ًبعضهم بعضا
وهذه الفرق الضالة أرض عىل اإلسالم من أعداء اإلسالم 

 ألهنم هيددون اإلسالم من داخله من حيث يلتبس ؛الظاهرين
 . ألهنم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا؛علينا أمرهم

 ،أما األعداء الذين يريدون هدم اإلسالم من خارجه
 .أحدفأمرهم ظاهر لكل 

  :األشاعرة-١

 ورصفوها عن ،أولوا صفات اهللا تعالىوهم الذين  ❁
 فأولوا ، غري التي أرادها اهللا تعاىل ووضعوا هلا معاين،ظاهرها

 وأولوا ، وأولوا اليد بالنعمة والقدرة،االستواء باالستيالء
ْالرجل باملقام العظيم ِ.  

ليه ن املراد باألسامء غري ما يدل عإوهم الذين قالوا  ❁
 فنفوا بذلك ،ن هذا املراد ال يعلمه البرشإ و،معناها الظاهر

 وإال فلامذا أنزهلا يف كتابه، وأوحاها إىل ،احلكمة هللا يف ترشيعه



 ٢٥

 ونتعبد له هبا، ، إن مل يرد بذلك أن نفهمها،رسوله ليبلغها لنا
  ؟وندعوه بمعانيها

، ة أو ثالث عرش،هللا سبع صفات فقطن إوهم الذين قالوا  ❁
 ، ونفوا باقي الصفات، عىل اختالف بني أئمتهم،و عرشينأ

 ؟>ًن اسام التي أخربنا عنها رسول اهللا وفأين التسعة والتسع
 فهل يبلغ ،وكل اسم يدل عىل صفة ختتلف عن االسم اآلخر

ًالتعصب للمذهب حدا يردون فيه حديث خري األنام عليه خري 
 .الصالة وأتم السالم

َّوهم الذين جوزوا عىل ❁ ُ اهللا أن يعذب أولياءه وينعم عىل َ َ
 .وهذا ماال يليق بحكمته ومحده ،أعدائه

جمموع  [.ن االسم هو عني املسمىإ قالوا وهم الذين ❁

 وتبرصة ،١٣٧ وأصول الدين للبغدادي ،٦/١٨٦  البن تيميةفتاوىلا

 ]١٩٨  للنسفياألدلة

 : والماتريدية-٢

ن غريها مثل هم الذين يثبتون سبع صفات هللا فقط وينفو ❁
 وهي احلياة والعلم والقدرة واإلرادة والسمع ،األشاعرة

  .والبرص والكالم
 نفسية ٍيقولون بأن كالم اهللا معان واألشاعرة والماتريدية

 ٢٦

 وأنه ال يتعلق ،ليس بحروف وال أصوات مسموعة وال لغة
 وعندهم أن معنى أن ، فال يتكلم إذا شاء بام شاء،بمشيئة اهللا

ًدا أنه خيلق إدراك املعنى يف نفس املخلوق، تعاىل اهللا يكلم أح
ًاهللا عن ذلك علوا كبريا  فهم ينكرون بذلك تكليم اهللا ،ً

 ]  بترصف١٢/٥٩٤جمموع الفتاوى البن تيمية  [.ملالئكته ورسله

   :الصوفية-٣

ـــذين  ❁  ،العظـــيم شـــبهوا المخلـــوق بالخـــالقهـــم ال
 فدعوهم ،اهللالنفع والرض من دون واعتقدوا أن بيد أوليائهم 

 ، واعتقدوا أن اهللا تعاىل جعل لعباده أولياء من دونـه،من دون اهللا
 فريفعـون ،م وبينـه وجيعلوهنم وسائط بيـنه،يتقربون هبم إليه
 ،َّ، ويدعون أهنم يـشفعون عنـده بـدون إذنـهحوائجهم إليهم

ُفينَجون أتباعهم ومريدهيم من الذين استحقوا العذاب بمعاصيهم، ُ 
ُفجعلوا يدع ْ  .وهنم ويرجوهنم وخيافوهنم من دون اهللاَ

ـ فليأتوهم يوم القيامة وليسألوهم اجلـزاء إن كـان عنـدهم 
 .جزاء أو جنة غري جنة اهللا

   :الحلولية-٤

 ،ٌوهم الذين ينفون أن اهللا فوق عرشـه بـائن مـن خلقـه ❁
 حسن أو ،ويدعون أن اهللا تعالى يوجد في كل مكـان      



 ٢٧

ن اهللا تعـاىل إ ويقولـون ،س ويف كل مكان طاهر أو نجـ،قبيح
 ، ويقولـون كـل يشء يف الوجـود هـو اهللا،َّحل يف أشخاصهم

 .ومثلهم اجلهمية قاتلهم اهللا أنى يؤفكون
َّن اهللا تعـاىل حـل يف إ فإن النـصارى كفـروا ألهنـم قـالوا ـ

 ،َّن اهللا تعاىل حـل يف مجيـع خملوقاتـهإ وهؤالء يقولون ،املسيح
ًتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبري  .اً

ـ ومن هؤالء ابن عريب وابن سبعني وابن الفارض واحلالج 
 العباس تلميذ ابن عطـاء الـسكندري والدسوقي واملريس أيب

 اللهم انشلني مـن :تلميذ أيب احلسن الشاذيل الذي كان يقول
 وكل هـؤالء ، وأغرقني يف عني بحر الوحدة،أوحال التوحيد

 .من املتصوفني

  . كفر إجماعاومن سمى التوحيد أوحاالً فقد
 :وكان ابن الفارض يقول يف احتاده بالذات اإلهلية

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 ٢٨

ن اإلسالم هو إ و،بوحدة األديانولذلك كانوا يقولون 
 تعاىل توحيد الديان ، وهو الرشك، وهو اليهودية،النرصانية

 .عن هذا اهلذيان

   :الباطنية-٥

ن إ الذين قالوا ،أصحاب النقيضينوهم من املعطلة  ❁
 ،باملستحيل فوصفوا اهللا ، وال ليس بسميع،اهللا ال سميع

 وأهنم ، خدعوا الناس بقوهلم ال إله إال اهللا،وكالمهم أباطيل
  .بذلك صاروا مؤمنني

 بل ،ل وهم ال ينتسبون إىل فاطمة ،الفاطميونـ ومنهم 
 الذي ادعى االنتساب إىل ،هم بنو عبيد القداح اليهودي

 .اإلسالم
 وملا ،وبسبب فساد عقيدهتم اهنزم املسلمون أمام الصليبيني

 وأعـاد األمـة إىل ،ل القائد صالح الدين دولـتهم الباطنيـةأزا
ــسنة ــل ال ــدة أه ــصليبيني ،عقي ــىل ال ــني ع ــرصه اهللا يف حط  ن

 .احلاقدين
 القرامطة واإلسماعيلية والدروز :ومن الباطنية

  .نيوالبهرة والعلوي



 ٢٩

  :المعتزلة-٦

 خشية أن يقع ينفون صفات اهللا تعالىوهم الذين  ❁
 ومثلهم ، وبصري بال برص،يع بال سمعمنهم التشبيه وقالوا سم

  . سبحانك هذا هبتان عظيم،النفاة
 وأنه مل يتكلم هبا ،ن أسامء اهللا تعاىل خملوقةإوهم يقولون  ❁

 وأن الذي سامه بأسامئه بعض ، وأن االسم غري املسمى،حقيقة
جمموع  [. وليس هو الذي سمى نفسه هبذه األسامء،خلقه

 .ًهذا أيضا قول اجلهميةو] ٦/١٨٦الفتاوى البن تيمية 

   :الجهمية-٧

ً حتكام بال ،هم الذين أثبتوا هللا األسامء دون الصفات ❁
 وينكرون تكليم ينكرون صفات اهللا تعالى فهم ،دليل

 .×اهللا ملوسى 
 ويقولون ،ن املؤمنني ال يرون الرمحنإوهم يقولون  ❁

 فلمن خلق اهللا ، خاب قوهلم وبطل سعيهم،بخلق القرآن
 ؟النريان

 تلميذ اجلعد بن درهم الذي ،ـ وإمامهم اجلهم بن صفوان
َكفره أئمة الدين َّ  ألنه يف ؛ وهم رش من اليهود والنصارى،َ

 اهللا ليس عىل : وهؤالء قالوا، عىل العرشألدينهم أن اهللا 
 ٣٠

 .العرش
 التي أثبتها ألينفون صفات اهللا  والجهمية والمعتزلة ❁

لون أسامءه  ويعط،> والتي أثبتها له رسوله ،لنفسه
خمترص الصواعق املرسلة  [.، ويقولون بأن القرآن خملوقوأفعاله

٢/٢٩٠[ 

   :المعطلة-٨

ن ما جاء يف األسامء والصفات ظاهره إهم الذين يقولون 
فأرادوا أن ينزهوا اهللا عن  ،التشبيه بني اهللا تعاىل وبني خلقه

عطلوا  وهم بذلك قد ،التشبيه فعطلوا الصفات عن معانيها
،  فاستحقوا اخلذالن،ا من اإليامن ونفوا ما فيه، القرآنآيات

 .فمن مل يعظه القرآن وعظته النريان
 .واملعطلة منهم أهل الكالم، واجلهمية، واملعتزلة، والفالسفة

   :المجسمة-٩

 أمل يقرءوا ولو مرة ،يشبهون اهللا تعالى بخلقههم الذين 
 ] ١١ :الشورى [﴾  7 6    5  43       2  1﴿

   :الكَرّامية- ١٠

ًن اهللا إذا فعل شيئا صار بفعله قادرا إوهم الذين يقولون  ً



 ٣١

 ،ً وأنه تعاىل مل يكن قادرا عىل الفعل قبل ذلك يف األزل،عليه
ً يعني أن اهللا مل يكن خالقا ،فهم ينكرون أزلية صفات اهللا تعاىل

 . وهذا من جهلهم،قبل خلقهم

   :الخوارج- ١١

 فلم يؤمنوا برمحة اهللا عىل ،هم الذين يأسوا من رمحة اهللا
 وقالوا أن من فعل كبرية فقد أحبطت ،الوجه الذي أراده اهللا

َويساوي بينه وبني  ،وخيُلد صاحبها يف النار ،طاعات مديدة ُ
  . ومثلهم املعتزلة،من مل يؤمن باهللا طرفة عني

   :أهل الكالم- ١٢

مرجعها ن األسامء والصفات والعقيدة إوهم الذين يقولون 
 . وليس إىل الوحي والكتابإلى العقل

لذلك هم يؤولون األسامء والصفات الواردة يف القرآن 
والسنة بحسب ما هتواه عقوهلم، وتبعهم يف ذلك اجلهمية 

 ؟ أليس يف جهنم مثوى للظاملني،واملعتزلة واألشاعرة

   :الفالسفة- ١٣

 .وهم الذين أخذوا دينهم عن أرسطو وأفالطون اليونان
 ٣٢

ن اهللا تعاىل يعلـم مـن كونـه الكليـات ال إ قالوا وهم الذين
 وأنـه تعـاىل ال حيـيص خملوقاتـه وال أفعـال عبـاده ،اجلزيئات

ًإحصاء كليا ً تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا،ً ً. 
ٍ ويقولـون بوجـود ،ًوهم كذلك ال يثبتون صفات هللا أصال

 .مطلق
 وأنكـروا ،وهم الذين أنكروا حرش األجـساد يـوم القيامـة

 ، وأشــهرهم ابــن ســينا، والــرشب احلقيقــي يف اجلنــةاألكــل
 . وإخوان الصفا، وابن سبعني، وابن عريب،والفارايب

 
وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه 

ًوأزواجه وذريته وآل بيته وسلم تسليام كثريا ً. 
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 


