بسم هللا الرحمن الرحيم
حقائق عن الذات اإللهية

رأس الكبائر أن نقول على هللا ماال نعلم:
أيها األخوة الكرام :عندما نتحدث في بحوث علم العقيدة على الذات اإللهية البد من مراعناة حقيقنة دةيقنة ني
سياج لنا وحص م أ تذل أةدامنا في أ نقول على هللا ما ال نعلم ،أل هللا جل جالله حينما صنن

المعاصني فني

القرآ تصنيفا ً تصاعديا ً ذكر الفحشاء والمنكر واإلثم والعدوا والشرك والكفر وجعل على رأس ذه المعاصي:
هللا َما َال َت ْعلَ ُمونَ
َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى ه ِ
(سورة البقرة)

حقائق عن الذات اإللهية:
فهناك مجموعة حقائق أضعها بي أيديكم في موضوع البحث ع النذات اإللهينة ،الحنديث عن النذات اإللهينة
له خصوصية دةيقة جداً ،وأي خطأ أو ذلل نقع فيما ال تحمد عقباه ،أل الموضوع ليس حكما ً شرعيا ً فينه اجتهنادات
عديدة ،وليس الخطأ فيه كالخطأ في أي موضوع آخر:
الحقيقة األولى:
أيها األخوة :ينبغي أ نثبت هلل عن وجنل منا أثبتنه لنفسنه فني كتابنه ،أ نثبنت لنه أسنماء وصنفات لنم تنرد فني
كتاب هللا وال في سنة رسوله نذا انحنرا

خطينر فني العقيندة ،أ نثبنت هلل منا أثبتنه هللا تعنالى لنفسنه ،ومنا أثبتنه لنه

رسوله المعصوم ،ففيما يتعلق بالذات اإللهية م غير تحري

وال تعقيل وم غير تكيي

وال تمثيل.

ةال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط هللا عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء ،ثم يبسط يده عز وجل
فيقول :هل من سائل يعطى سؤله ؟ فال يزال كذلك حتى يسطع الفجر
ال يصح أ يقول أحدنا ،ين ل هللا م درجة إلى درجة ! ذا ممنوع ،ال تمثيل.
ةال هللا تعالى:
ش
ُث هم ْ
اس َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ
(سورة الرعد)

مجهول،

االستواء معلوم والكي

سمِي ٌع َعلِي ٌم
هللا َ
َو ْ
اعلَ ُموا أَنه ه َ
(سورة البقرة)

ال تعطيل أثبت هللا لذاته السمع ،والسمع ليس ج ءاً مضافا ً لذاته ،العقل نا ال يستطيع أ يقول كلمة واحدة.
إخواننا الكرام :العقل متعلق بالمحسوسات ،فالشيء إذا ظهنرت آثناره وغابنت ذاتنه للعقنل مجنال كبينر يصنول
ويجول ،شيء غابت ذاته وبقيت آثاره ،المجال عقلي ،أما الذات اإللهية مستحيل وأل

أل

مستحيل أ نقتنرب من

معرفة حقيقتها ،الدليل:
ش ْي ٍء مِنْ ِع ْل ِم ِه إِ هال ِب َما َ
َو َال ُيحِي ُطونَ ِب َ
شا َء
(سورة البقرة)

يقول الصديق رضي هللا عنه:
العجز عن إدراك اإلدراك إدراك!
أنت أمام البحر المتوسط ،لو سألك إنسا كم لتر ذا البحر؟ أي رةم تقوله معنى ذلنك أننك جا نل ،إذا ةلنت ال
أدري ،فال أدري ي العلم ،فاهلل ع وجل أثبت لذاته في كتابه أسماء وصفات ،وأثبت له النبي فني سننته الصنحيحة
أسماء وصفات ،و ذه أمور توةيفية ال يجو أ نثبت صفة لم ترد في الكتاب وال في السنة نثبت ما أثبت هللا لذاتنه،
وما أثبت له نبيه م دو تحري

وال تعطيل وال تكيي

وال تمثيل ،أل :

ليس كمثله شيء
(سورة الشورى)

ال مجال لرأي شخص إطالةا ً ،رأي شخصي مرفوض ،هللا ةال:
ليس كمثله شيء
(سورة الشورى)

أي م دو تمثيل،
ةال:
َقال َ َر ِّب أَ ِرنِي أَ ْن ُظ ْر إِلَ ْي َك َقال َ لَنْ َت َرانِي
(سورة األعراف)

إذاً ال تدركه األبصار.
فال تحري

وال تعقيل وال تمثيل وال تكيي  ،ةال :أل هللا أعلنم بنفسنه من خلقنه ،ورسنوله أعلنم الخلنق بربنه،

والحقيقة المطلقة أنه:
ال يعرف هللا إال هللا

بل إ أعر

الخلق باهلل و رسول هللا و و معصوم ،في موضوع النذات اإللهينة ال يوجند وال كلمنة ائندة،

نثبت ما أثبت هللا لذاته في كتابه.
الحقيقة الثانية:
نفي ما نفاه هللا ع نفسه في كتابه ،أو ما نفاه عنه نبيه مع اعتقاد كمال ضده هلل تعالى ! كي ؟؟!!
هللا ع وجل نفى ع ذاته الموت و الحي الباةي ،إذاً يتض ّم كمال حياته،
نفى ع نفسه الظلم ،إذاً يتض ّم كمال عدله،
نفى ع نفسه التعب ،فقال:
س َنا مِنْ ل ُ ُغو ٍ
ب
َو َما َم ه
(سورة ق)

ذا النفي يتضم كمال ةدرته ،نفى ع نفسه أنه ال يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات وال في األرض
َال َتأْ ُخ ُذهُ سِ َن ٌة َو َال َن ْو ٌم
(سورة البقرة)

لكمال علمه ،وال يظلم ربك أحداً ،نفى ع نفسه الظلم لكمال عدله
لكمال حياته وةيّومته ،ال تدركه األبصنار لكرامنة جاللنه وعظمنة كبريائنه ،إذا نفنى عن نفسنه شنيء يجنب أ
تعتقد كمال الضد ،ليس الضد فقط ،نفى ع نفسه الظلم عدله مطلق ،نفى عن نفسنه التعنب ةدرتنه مطلقنة ،نفنى عن
نفسه الجهل بشيء علمه مطلق ،ذه القاعدة الثانية ،والحقيقة الثانية
صا ُر
َال ُتدْ ِر ُك ُه ْاألَ ْب َ
(سورة األنعام)

ذا نفي
س َك ِم ْثلِ ِه َ
ش ْي ٌء
لَ ْي َ
(سورة الشورى)

ذا نفي ،فنثبت وننفي ما أثبت ونفى ،ونثبت وننفي ما أثبت له النبي ونفى ،م دو تحرين
تكيي

وال تعطينل وال

وال تمثيل ،أل هللا تعالى أعلم بنفسه م خلقه ،والنبي صلى هللا عليه وسلم أعلم بربه م كل الخلق.

الحقيقة الثالثة:

صننفات هللا ع ن وجننل توةيفيننة ،ال مجننال لالجتهنناد فيهننا ،عبقننري ومجتهنند وعننالم ال يسننتطيع أ يضنني

وال

يحذ  ،معنى توةيفي أي محدد تحديد كامل ،فال يثبت منها إال ما أثبته هللا لنفسنه ،أو أثبتنه لنه رسنوله وال ينفنى عن
هللا ع وجل إال ما نفاه ع نفسه ونفاه عنه رسوله ،الموضوع ليس اجتهاديا ً ،يقابل االجتهنادي التنوةيفي ،موضنوع
منتهي محدد محصور ! ما أثبته هللا لنفسه وما نفاه ع ذاته العلية ،إضنافات واسنتدراكات وحنذ

وتعنديل ومداخلنة

ذا كله ممنوع ،ذه الحقيقة الثالثة.
الحقيقة الرابعة:
في كلمات تتعلق بالذات اإللهية لكنها مجملة ،لم يرد شيء في إثباتها أو نفيها ،أما معنا ا فإذا كنا يقصند بهنا
باطل تنفى أشد النفي ع ذات هللا ع وجل ،أما إذا كا المعننى النذي أريند من

نذه الصنفة المجملنة كمنال هللا عن

وجل نقبلها ةبوالً م دو تردد،
للتقريب :واحد أراد أ يمدح رجال أبطال أةطاب ةال :هلل رجال إذا أرادوا أراد ،ذا كالم عنام مجمنل ،مناذا
تقصد :إذا أرادوا أراد؟ لعلك تقصد أ لهم إرادة مستقلة ع إرادة هللا و عي الشرك ،لعلنك تقصند أنهنم مسنتجابوا
الدعوة ال مشكلة ،الكالم المجمل لك أ تلبسه ثوبا ً صحيحا ً فنقبله ،أما إذا ألبسته ثوبا ً ال نقبله بكمال هللا نرفضه.
فمثالً :كلمة الجهة ! هللا ع وجل في أي جهة؟ إ أردنا بالجهة المكا أعوذ باهلل نو خنالق المكنا ال يحوينه
مكا  ،المكا م خلقه ،إ أردنا بالجهة مكا يحويه ذا كفر ،أما إ أردنا بالجهة العلو
ْ
س َم ِ
ف ِب ُك ُم ْاألَ ْر َ
اء أَنْ َي ْخسِ َ
أَأَ ِم ْن ُت ْم َمنْ فِي ال ه
(سورة الملك)

إ أردنننا بالجهننة التعظننيم والتقننديس والعلننو ال مننانع ،فالكلمننات العامننة بحسننب الثننوب الننذي نلبسننه إيا ننا ،فننإ
ألبست ثوبا ً ال يليق بكمال هللا نرفضها أشد الرفض ،أما إذا ألبست ثوبا ً يليق بكمال هللا نقبلها م دو تردد.
الحقيقة الخامسة:
ننذه الصننفات التنني ثبتننت بالنقننل الصننريح العقننل الصننحيح يقبلهننا ،أل العقننل مقينناس أودعننه هللا فينننا ،و ننذه
الصفات ثبتت ع هللا ع وجل ،توافق العقل الصريح مع النقل الصحيح توافق حتمي.
يجب أ تقطع املك في أ تدرك الكيفية ،ذا طريق مسدود استرح وأرح ،هللا كي
نفسننه؟ ! وجنند سننتة آال

يعلم كل مخلوق ماذا في

مليننو إنسننا  ،فلننيك مليننار المليننار ،الكيفيننة مسننتحيلة ،لننو أتينننا بننورق دخينننة أرق ورةننة

صنعها اإلنسا وضعنا ا في فنر صنهر الحديند حرارتنه ألن

وخمسنمائة درجنة بعند عشنر سناعات ةلننا مناذا حنل

بالورةننة؟ أي ورةننة؟ ننذه الورةننة من الننو

تالشننت! فنني وصن

المرجننل ألن

وخمسننمائة درجننة ،الحدينند ينصننهر

يصبح سائل ،أما ذه الورةة ما مصير ا؟ .تالشت م الو .
أيها األخوة :يجب أ تقطع أملك في إدراك الكيفية ،كي

يعلم ما سنيكو ؟ هللا عن وجنل أثبنت فني ةرآننه

أنه يعلم ما سيكو ! كي ؟ ال أعلم وأةولها بملء فمي ،وأةولها مفتخراً وأعد العلم الحقيقي أال أعلم ،وةد ةنال بعنض
العلماء:
عين العلم به عين الجهل به ،وعين الجهل به عين العلم به
موضوع الكيفية يجب أ تقطع أملك م البحث فيه ،شيء فوق طاةة البشر مجتمعي !!!
ف َت َرانِي َفلَ هما َت َجلهى َر ُّب ُه لِ ْل َج َب ِل َج َعلَ ُه َد ّكا ً َو َخ هر
س ْو َ
اس َت َق هر َم َكا َن ُه َف َ
ِن ا ْن ُظ ْر إِلَى ا ْل َج َب ِل َفإِ ِن ْ
َقال َ لَنْ َت َرانِي َولَك ِ
صعِقا ً
سى َ
ُمو َ
(سورة األعراف)

كين

هللا عن وجننل يعلننم فنني وةننت واحنند مننا يجننول فنني أذ ننا كننل البشننر وكننل المخلوةننات؟ وكين

يعلننم مننا

سيكو ؟ ذا شيء فوق طاةة العقل البشري،
العقل البشري يجب أ تؤم أنه محدود ،ذا المي ا مي ا البقالينة مين ا حسناس وغنالي جنداً لكن مصنمم
م خمس غرامات لخمسة كيلو ،مستحيل أ تن ي بنه شناحنة ألنهنا ستكسنره ،ال تنتهم المصننع المصننع دةينق لكننه
خصص حدود م خمس غرامات لخمسة كيلو ،ذه طاةة المين ا يجنب أ تنؤم أ العقنل محندود ،أ تقنول أين
الج ن ؟ عقلننك ال يسننتوعب وجننود الج ن  ،لك ن هللا أخبننرك أنهننم موجننودو انتهننى األمننر ،أي ن المالئكننة؟ عقلننك ال
يسننتوعب ننؤالء المخلوةننات لكن هللا أخبننرك بننذلك ،يوجنند حين كبيننر بالنندي األدلننة شننيء منهننا نقليننة أو سننمعية أو
إخبارية،
إ كا إيمانك باهلل ضعيفا ً ال مجال للخوض في اإلخباريات ،أما حينما يقوى إيمانك لدرجة أنك تعلم أ الذي
يقوله هللا ع وجل حق مائة بالمائة عندئذ تنفعك األدلة النقلية،
اةطع طمعك أ تبحث في موضوع الكيفية ،كي

يفعل هللا كنذا؟ ال أعلنم ،وكلمنة ال أعلنم فني موضنوع النذات

اإللهيننة وسننام شننر  ،كلمننة ال أعلننم فنني موضننوعات أخننرى وصننمة عننار ،فنني موضننوع الننذات اإللهيننة كلمننا كنننت
متحفظا ً كلما ةلت ال أعلم ،فأنت عنالم ،وكلمنا خناض عقلنك فني تعليقنات وتنأويالت وتفسنيرات منا أنن ل هللا بهنا من
سلطا فأنت ال تعلم.
الحقيقة السادسة:
م األدب مع هللا ع وجل أ نثبت الصفات التي أثبتها هللا لنفسه تفصيالً،

أثبت لنفسه الرحمة و العلم والقدرة والحياة و ......أما ليس كمثله شيء ،ليس شبحا ً وال جثة وال صنورة وال
دما ً وال شخصا ً وال جو رة وال عرضا ً وال لو له وال رائحنة لنه ،نذا شنيء غينر معقنول ،بنالنفي إجمنال باإلثبنات
تفصيل.
الكمال يقتضي أنك إذا أثبت صفات أثبتها هللا لذاته أ تأتي بها مفصلة ،أما إذا ةال هللا ع وجل:
س َك ِم ْثلِ ِه َ
ش ْي ٌء
لَ ْي َ
(سورة الشورى)

شيء وأ أنفي ع هللا ذه األشياء ،نح عندنا اسم وصنفة ،كنل

انتهى !! ال داعي أل أحضر مائة أل
اسم يقتضي صفة ،لك ما كل صفة تقتضي اسم.
هللا ع وجل ةال:

َو َجا َء َر ُّب َك
(سورة الفجر)

يستنبط م فعل جاء صفة ،لك

ذه الصفة ال يستنبط منها اسم هلل ع وجل.
س َم َاوا ِ
ت ِب َغ ْي ِر َع َم ٍد َت َر ْو َن َها
َر َف َع ال ه
(سورة الرعد)

يستنبط أنه رافع لك ال يقال هللا اسمه رافع ،هللا بنى ال يقال اسمه باني ،كنل اسنم يتضنم صنفة ،لكن منا كنل
صفة يشتق منهنا اسنم ،نذه ةاعندة أخنرى ،النرحم يتضنم صنفة الرحمنة ،اسنم الكنريم يتضنم صنفة الكنرم ،اسنم
اللطي

يتضم صفة اللط

و كذا ،أما االستواء.
ش
ُث هم ْ
اس َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ
(سورة الرعد)

ال يوجد عندنا اسم المستوي.
َو َي ْم ُك ُرونَ َو َي ْم ُك ُر ه
هللاُ
(سورة األنفال)

ال يوجد اسم الماكر ،كل اسم يتضم صفة وما كل صفة تشتق م فعل تتضم اسما ً.
الحقيقة السابعة:
صفات هللا تعالى كلها صفات كمال مطلق ال نقص فيها بوجه م الوجوه ،لك لضع
ولضع

إيما اإلنسنا أحياننا ً

لغته وفهمه هللا منتقم ،االنتقام م هللا عي الكمال ،ينتقم أي يعاةب عباده الطغاة ،يحج م ع إيذاء الخلق

متكبر ،مهما تصورت م كرمه فهو أكرم ،م ةوته فهو أةوى ،جبنار يجبنر االنكسنار ،فأسنماء هللا وصنفاته متعلقنة
بكمال هللا حتما ً.
الحقيقة الثامنة:
صفات هللا ع وجنل صنفات ذات وصنفات أفعنال ،صنفات ذاتنه الحني القينوم الباطنل المرينب ،صنفات أفعالنه
معطي مانع رافع خافض مع مذل ،ال نهاية لصفات أفعاله أل أفعاله ال نهاية لها.
الدليل:
َو َي ْف َعل ُ ه
هللا ُ َما َي َ
شا ُء
(سورة إبراهيم)

فيوجد أسماء متعلقة بالذات وأسماء متعلقة باألفعال ،نقول صفات ذات وصفات أفعال.
اآل الصفات التي يمك أ يوصن

هللا بهنا جناءت فني الكتناب والسننة ،ولكن ثبنوت نذه الصنفات ةند يكنو

بالتصريح أو بالتضمي  ،هللا أثبت لنفسه صفة الرحمة الرحم والع ة والقوة تبارك اسنم ربنك يريندو وجهنه أثبنت
أ له وجه ،يد هللا فوق أيديهم ةلوب العباد بي إصبعي م أصابع الرحم  ،هللا أثبت لنفسه ذه الصفات.
ةال هللا تعالى:
سمِي ٌع َبصِ ي ٌر
هللا َ
إِنه ه َ
(سورة المجادلة)

كلمننة بصننير أثبننت لنفسننه م ن خاللهننا صننفة البصننر ،سننميع صننفة السننمع فإمننا أ يعطنني اإلثبننات صننريحا ً أو
متضمنا ً ،و صفات هللا ع وجل يستعاذ بها ويحل

بها.

كا عليه الصالة والسالم يدعو ويقول:
س َخطِ َك
ضا َك مِنْ َ
الله ُه هم إِ ِّني أ ُعو ُذ ِب َك ِب ِر َ
الرضا صفة هلل ع وجل والسخط صفة.
والكالم أيها األخنوة فني صنفة هللا كنالكالم فني ذاتنه تعنالى ،كمنا أننه لنه ذات حقيقينة ال تشنبه ذواتنا ً أخنرى ،لنه
صفات حقيقية ال تشبه الصفات األخرى.
كذلك إثبات الذات إثبات وجنود ال كيفينة ،وكنذلك إثبنات الصنفات إثبنات وجنود ال كيفينة ،كين ؟ السنؤال غينر
صحيح! في أي موضوع متعلق بذات هللا كي ؟ السؤال غير صحيح!
ةال لي أحد م البارحة سؤال لطي  :استعصى عليه في ذا الدي ةضية ،ةلنت لنه :منا ني؟ ةنال :دلينل عقلني
غير نقلي أ هللا يفي بوعده بوضع المؤمني في الجنة ،خائ

أ ال يجد شيء غداً!!! أنا بدأت معه مداعبا ً ةلت لنه:

وم أصدق م هللا ةال :ذا ةنرآ  ،أريند شنيء بالعقنل! ةلنت لنه :واحند تبنرع بمائنة ملينو ألعمنال خيرينة ةلنت لنه
سرق عشر ليرات ةنال :مسنتحيل ! ةلنت لنه :نذا الندليل ،فنإذا كنا
ضعي

نذا الكنو كلنه يندل علنى عظمنة هللا ،فناهلل لنيس

ليقطع وعد كاذب ،هللا ماذا ةال؟
َي ْو َم َال ُي ْخزي ه
هللا ُ ال هن ِب هي َوالهذِينَ آَ َم ُنوا َم َع ُه
ِ
(سورة التحريم)

مستحيل أ يخ ي هللا النبي ،عندما يعدك هللا وعداً حسنا ً كأننه وةنع ،إخبنار هللا يجنب أ تأخنذه علنى أننه وةنع
بدليل:
ص َحا ِ
ِيل
ف َف َعل َ َر ُّب َك ِبأ َ ْ
أَلَ ْم َت َر َك ْي َ
ب ا ْلف ِ
(سورة الفيل)

أنت ما رأيت يجب أ تأخذ ذا الخبر وكأنك رأيته.
هللا َف َال َت ْس َت ْع ِجلُو ُه
أَ َتى أَ ْم ُر ه ِ
(سورة النحل)

يعني أنه لم يأتي لنه أمر هللا ع وجل إتيانه حق وكأنه أتى !!!
فأسماء هللا تثبت م دو كيفية ،كي
جمعهم هللا ،كي

يعلم؟ أربعمائة راكب بطائرة واحترةت كل وحند منات علنى نيتنه كين

جمعهم وكل واحد مات على نيته؟ كي ؟؟؟ اإلجابة عندنا مستحيلة !!! فنوق طاةنة العقنل البشنري،

واحد أةر بصفات السمع والبصر واإلرادة.
محبننة هللا كين

يحننب هللا؟ اإلنسننا يحننب أ يميننل يكننو عنننده نقننص لشننيء جميننل إ رأى يحبننه لننيس كمثلننه

شننيء ،هللا أثبننت لنفسننه الحننب ةننال :يحننبهم ويحبونننه ،أمننا تفهننم محبننة هللا كمحبننة إنسننا لفتنناة ننذا مسننتحيل ! ممنننوع
التمثيل والتشبيه ،لك كما أثبت هللا لنفسه السمع والبصر أثبت المحبة والكرا ية والغضب:
َو َغضِ َب ه
هللا ُ َعلَ ْي ِه ْم َولَ َع َن ُه ْم
(سورة الفتح)

فاهلل كما أثبت لنفسه السمع والبصر أثبت لنفسه الرضا والغضب والمحبة والكرا ية.
الحقيقة التاسعة:
إضافة شيء هلل ع وجل إما أعيا أو معاني
 أعيا  :ةل يا عبادي إضافة تشري

بيت هللا إضافة تشري  ،ناةة هللا ،عبد هللا إضافة تشري ،

 معاني :سمع هللا بصر هللا رضا هللا سخطه ذه متعلقة بالصفات،

يضا

إلى هللا ع وجل شيء عيني كبيت هللا كعبة هللا ع وجل أو شنيء معننوي ،المعننوي من صنفات هللا

ع وجل ،يكفي أ يكو

ناك حديث واحد متعلق بذات هللا صحيح فهو مقبول في العقيدة

معاني صفات هللا ع وجل ثابتة في الكتاب والسنة ،معلومة ،أما كيفيتها فمجهولة،
األسماء والصفات معلومة كيفيتها مجهولة،
اآل لو ةرأت صنفة هلل عن وجنل لنم تفهنم حقيقتهنا ،أو أننك ذكنرت اسنما ً لنم تفهنم حقيقتنه يجنب أ تعتقند بهنذا
االسم وتلك الصفة ولو لم تفهم حقيقتها مع هللا ال يوجد حاجة إلنى أننني ال أؤمن حتنى أفهنم .منا ثبنت عن هللا
وع رسوله في الكتاب والسنة م صفات وأسماء أؤم بها م دو ةيد أو شرط.
الحقيقة العاشرة:
صفات هللا ع وجل ال يقاس عليها ،هللا ع وجل جواد ،نقيس فنقول أننه سنخي نذا غينر صنحيح ،ال تقنيس،
هللا ع وجل ةوي نقيس فنقول أنه جلد يعني يتحمل؟ ! ذا كالم باطل ،صفات هللا ع وجل ال يقاس عليها ،صنفات
البشر شيء وصفات هللا ع وجل شيء آخر ،هللا ةدير ل يعني أنه يستطيع كل شيء؟ يستطيع لإلنسا .
صفات هللا ع وجل ال حصر لها مستحيل أ تحصر أل كل اسم يقتضني صنفة ،وأسنماء هللا ال حصنر لهنا،
ةال هللا ع وجل في كتابه الكريم:
ّلِل ْاألَ ْس َما ُء ا ْل ُح ْس َنى َفادْ ُعوهُ ِب َها َو َذ ُروا الهذِينَ ُي ْل ِحدُونَ فِي أَ ْس َمائِ ِه
َو ِ ه ِ
(سورة األعراف)

أي يشركو في أسمائه كالالت م اإلله ،والع ة م الع ي  ،إشراك في األسماء،
ةال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ِب ا ْل َو ْت َر
ِهِ
اس ًما مِا َئ ٌة إِ هال َوا ِحدًا َال َي ْح َف ُظ َها أَ َح ٌد إِ هال د ََخل َ ا ْل َج هن َة َوه َُو َو ْت ٌر ُيح ُّ
ّلِل ت ِْس َع ٌة َوت ِْس ُعونَ ْ
(صحيح البخاري)

انتهننت الحقننائق األساسننية التنني نني بنني ينندي إنسننا مننؤم اةتننرب فنني بحثننه فنني دراسننته فنني تصننوره للننذات
اإللهية ،ذه الحقائق يجب أ تكو واضحة بي أيديكم في الحديث ع الذات اإللهية.
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