


ٔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكرم ؼانم إسماعٌل تكاي
agtd1961a@gmail.com 

 

 
 

 



ٕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلصدار االول

 العراق  -الموصل 
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لٌس لك فٌها إمام.۞ إٌاّك أن تتكلّم فً مسؤلة   

 اإلمام احمد بن حنبل

 سٌر أعالم النبالء لإلمام الذھبً 

 

ٌَْها اْلُجْزبٌَِّاُت ِلٌَتََكلََّم بِِعْلِم َوَعْدٍل ثُمَّ  ۞ الَ  ْنَساِن أُُصوٌل كُلٌَِّّةٌ تَُردُّ إلَ ٌَْؾ َوََعَْت  بُدَّ أَْن ٌَكُوَن َمَع اإْلِ  ٌَْعِرُؾ اْلُجْزبٌَِّاِت َك

لٌَِّّاِت فٌََتََولَّدُ فََسادٌ َعِظٌٌم.َوإِالَّ فٌََْبقَى فًِ َكِذٍب َوَجْهٍل فًِ اْلُجْزبٌَِّاِت َوَجْهٍل َوظُْلٍم فًِ اْلكُ  

  شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة    

 مجموع الفتاوى 

 

 إن األدب مع هللا تبارك وتعالى ھو القٌام بدٌنه والتؤدب بآدابه ظاھًرا وباطنًا.

:وال ٌستقٌم ألحد َط األدب مع هللا إال بثالثة أشٌاء  

 معرفته بؤسمابه وصفاته،

ما ٌحب وما ٌكره،ومعرفته بدٌنه وشرعه و  

 ونفس مستعدة َابلة لٌنة متهٌبة لقبول الحق علًما وعمالً وحاالً،

 وهللا المستعان.

ابن القٌم الجوزٌة عالمةال  

 مدارج السالكٌن 

 

وكل ما توھمه َلبك أو سنح فً مجاري فكرك أو خطر فً بالك من حسن أو بهاء أو شرؾ أو ضٌاء أو جمال  

ٌء(، أال ترى أنه لما تجلى للجبل أو شبح مماثل أو شخص متمثل ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش ، فاهلل تعالى بخالؾ ذلك، واَرأ )لَ

تدكدك لعظٌم ھٌبَتِِه، فكما أنه ال ٌتجلى لشًء إال اندك كذلك ال ٌتوھمه َلب إال ھلك، وارض هلل بما رضٌه لنفسه 

 وَؾ عند خبره لنفسه مسلماً مستسلماً مصدَاً.

كرمً المقدسًمرعً بن ٌوسؾ الالشٌخ   

 أَاوٌل الثقات فً تؤوٌل األسماء والصفات

 واآلٌات المحكمات والمشتبهات

 

وثبت أن حصر األسماء التسعة والتسعٌن ال ٌنال إال بتوفٌق هللا تعالى، كساعة اإلجابة ٌوم الجمعة ألنها مجملة 

 فً أسماء هللا.

باحث ابن الوزٌرالمجتهد ال  

 إٌثار الحق على الخلق

 

نإمن بما تقتضٌه أسماء هللا وصفاته لوجدت االستقامة كاملة فٌنا، فاهلل المستعان.لو أننا   

دمحم بن صالح العثٌمٌنالشٌخ   

 شرح العقٌدة الواسطٌة

 

ناشا من التخبط فً  -فً العقٌدة وؼٌرھا  -وال شك أن اإلنحراؾ الخطٌر الذي ٌعٌشه العالم اإلسالمً الٌوم  

عدول عن مصادرھا األصلٌة، ومن التخبط فً المنهج الذي تدرس به ھذه العقٌدة.دراسة العقٌدة اإلسالمٌة، وال  

لدكتور عبد الرحمن المحمودا  

                      القضاء والقدر  
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مقدمة اإلصدار األول
 

فره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌبات أعمالنا من ٌهد هللا فبل مضل له إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستؽ

 ومن ٌضلل فبل هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له وأشهد أن دمحما عبده ورسوله.

َّقُواْ اّلّلَ َحقَّ تُقَاِتِه َوالَ تَُموتُنَّ ِإالَّ َوأَ  ْسِلُموَن()آل عمران/)ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ ات (                                                                                     ٕٓٔنتُم مُّ

ن نَّْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنهُ  َّقُواْ َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُم ّمِ َكثٌِراً َوِنَساًء َواتَّقُواْ اّلّلَ َما ِرَجاالً )ٌَا أٌََُّها النَّاُس ات

ٌْكُْم َرقٌِباً()النساء/  ( ٔالَِّذي تََساءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم ِإنَّ اّلّلَ َكاَن َعلَ

َ َوقُولُوا قَْوالً َسِدٌداً ۞ ٌُْصِلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َوٌَْؽِفْر لَكُمْ  َّقُوا اّللَّ َ َوَرسُولَهُ فَقَْد ذُ  )ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ات نُوبَكُْم َوَمن ٌُِطْع اّللَّ

                                                     ٔ(.0ٔو0ٓفَاَز فَْوزاً َعِظٌماً()األحزاب /

ة بدعة وكل أما بعد فإن أصدق الحدٌث كتاب هللا تعالى وخٌر الهدي هدي دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وشر األمور محدثاتها وكل محدث

 بدعة ضبللة وكل ضبللة فً النار.

 وبعد:

أن هللا تعالى أمر المإمنٌن باألٌمان به فً ؼٌر موضع فً كتابه المجٌد، فقال عز  -وإٌاك تعالى وفقنً هللا  -اعلم 

َل عَ  :وجل ِ َوَرسُوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي نَزَّ لَى َرسُوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي أَْنَزَل ِمْن قَْبُل َوَمْن )ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا آَِمنُوا ِباّللَّ

ِ َوَمبَلِبَكتِِه َوكُتُِبِه َوُرسُِلِه َواْلٌَْوِم اْْلَِخِر فَقَدْ َضلَّ َضبَلاًل بَِعٌدًا()النساء /  (. ٌَْٖٙٔكفُْر ِباّللَّ

التعرؾ علٌه سبحانه وتعالى   –ٌمان الذي هو أول ركن من أركان األ  –أهم ما ٌتضمنه األٌمان باهلل تعالى إن 

 معرفة تثمر الخشٌة والعمل بآثارها. وأفعاله بؤسمابه وصفاتهوتوحٌده 

فإن توحٌد هللا تعالى وإفراده بالعبادة هو ؼاٌة خلق العالمٌن، وهو أصل دعوة المرسلٌن، وهو ما ٌخاطب به )

نجاة والفوز فً اْلخرة، وهو الشرط لصحة الناس من أصول الدٌن، وهو سبب العصمة واألمن فً الدنٌا وال

 وقبول سابر الطاعات.

ُ )فالتوحٌد أول ما ٌتعلمه المسلم، قال تعالى:  ، وأوجب ما ٌدعو الناس إلٌه، قال (1ٔ/دمحم()فَاْعلَْم أَنَّهُ ال ِإلَهَ ِإالَّ اّللَّ

َ َما لَكُْم ِمْن إِ )تعالى على لسان أنبٌابه:  ٌُْرهُ ٌَا قَْوِم اْعبُدُوا اّللَّ  (.1٘/األعراؾ()لٍَه َؼ

 والتوحٌد أصل كل صبلح فً هذه الحٌاة، كما أن الشرك أصل كل فساد.

علٌهم ٌعتنون بالتوحٌد علما وتعلًٌما، كما ٌعتنون به عمبل تعالى وألجل ذلك كله كان السلؾ الصالح رضوان هللا 

كرٌم، وأحادٌث النبً األمٌن علٌه أفضل الصبلة وتطبٌقا ودعوة، وكان عمدتهم فً التعلٌم والتلقٌن آٌات الكتاب ال

وأتم التسلٌم، فلم تقم لدٌهم حاجة إلى التدوٌن لتعوٌلهم على الوحٌٌن، فلما نبتت البدع وظهرت الفرق، اضطر 

السلؾ إلى كتابة الردود على أهل األهواء، بجمع اْلثار واألحادٌث المروٌة فً األبواب التً وقعت فٌها المخالفة، 

ثم دونت مسابل العقٌدة  بت كتب تجمع اْلثار مرتبة على مسابل االعتقاد نصرة للحق، وبٌانا لصحٌح المعتقد.ثم كت

عند أهل السنة مستدال علٌها مع مناقشة مذاهب أهل البدع والرد علٌها، وكان هذا فً مقابل ما ألفه أهل األهواء 

 ٕ.(فً تقرٌر انحرافاتهم

ابل مس ٌسلط الضوء على أهم تعالى إن شاء هللا ،ًٖ توحٌد أسماء هللا الحسنى(ف الطوبىالذي بٌن ٌدٌك ) البحثو

 ومنها: توحٌد االسماء الحسنى

                                                           
ختلؾ هذه خطبة الحاجة التً كان رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٌعلمها أصحابه، وكان السلؾ الصالح ٌقدمونها بٌن ٌدي دروسهم وكتبهم وم ٔ

للشٌخ األلبانً، وخطبة الحاجة له، وهً رسالة لطٌفة جمع فٌها طرق الحدٌث  2ٕ/ صٔشإونهم. انظر سلسلة األحادٌث الصحٌحة 
  زهٌر الشاوٌش. –نشرها المكتب اإلسبلمً وألفاظه، 

، باختصار مٕٙٓٓ -هـ0ٕٗٔمبادئ ومقدمات علم التوحٌد عند أهل السنة والجماعة/ دمحم ٌسري، الطبعة الثانٌة  -طرٌق الهداٌة  ٕ
 من مقدمة الكتاب.

ت إلى الواو. وانظر ؼٌر قلت: فً المعجم الوسٌط )طٌب(، الطوبى: الحسنى، وطوبى فعلى من كل شًء طٌب، وهً ٌاء حول ٖ
ٌِب. –مؤمور لسان العرب   فصل الطاء المهملة )طٌب(، قَاَل أَبو ِإسحاق: طُوبى فُْعلى ِمَن الّطِ
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 اقوال الطوابؾ االسبلمٌة فً األسماء الحسنى. -

 لطرق تتبع االسماء الحسنى لبعض أهل العلم. نماذج -

 مصطلحات توحٌد االسماء والصفات. ألهم موجز عرض   -

 .توحٌد األسماء هلل سبحانه وتعالى ألهم مسابل موجز عرض   -

 عرض ألهم ضوابط إحصاء االسماء الحسنى. -

  وفق الضوابط المشار الٌها. المطلقة والمقٌدة الحسنىإحصاء االسماء  -

 الحسنى. تعالى أسماء هللا وإحصاء جملة من أدلة الكتاب والسنة فً تتبع -

 ٗ السنة والجماعة كنت قد نشرتها على النت وأصل هذه الصفحات؛ مقاالت وكتب فً العقٌدة على منهج أهل

 ومنها:  هٖٙٗٔربٌع الثانً  - هٖٓٗٔللفترة من محرم

 االصدار االول والثانً. –/ االسماء الحسنى فً الكتاب والسنة ٔ

 / الوجٌز فً توحٌد االسماء الحسنى.ٕ

 / سبٌل الرشاد فً توحٌد الربوبٌة واالٌمان بالقضاء والقدر.ٖ

 فٌدة فً شرح الفابدة الجلٌلة./ الرسالة المٗ

 / المختصر فً تعرٌؾ االسم والوصؾ والفعل والخبر.٘

 / الجواب المفٌد لمن سؤل عن مصطلحات التوحٌد.ٙ

 البسملة، آٌة الكرسً، صفة العلة وصفة االستواء. –/ ثبلث رسابل فً العقٌدة 0

 / تصدٌق الخبر وتنفٌذ األمر.2

، رأٌت البحث االولوالتً لحقت  من المواضٌع المشار الٌهادر واالستفادة لى ما أستجد من مصاوبعد االطبلع ع

من ثم وإخراجه بصٌؽة أفضل و،  االصدار الثانً( –فً الكتاب والسنة  االسماء الحسنى) كتابإعادة النظر فً 

، قالح محاولة للوصول الى الطرٌق ، وهًوذلك عن طرٌق النشر على شبكة االنترنٌت ،تعمٌم الفابدة للقارئ

 أسال هللا تعالى أن ٌٌسر وٌعٌن. ،بٌن القراء على الشبكة بالتعاون والتناصح

 ت الفكرةُ بؤكثر من طرحٍ،ٌذلك تثب من ، وقصدتُ مباحث الكتابٌْلحظُ القارُئ تكراراً لبعض المعانً فً  وقد

 فاقتضى التنبٌه.

بقلم أو رأي أو  ا العملن أعان على إكمال هذم تعالى أن ٌجزي خٌرا كل أسؤل هللا أن وال ٌفوتنً فً هذا المقام

  .وتدقٌق أو مراجعة ،نصح، أو جمع

  .وأخٌراً أسؤله تَعَالَى أَن ٌتَقَبَّل َصَوابه وٌتجاوز َعن خطبه ِإنَّه سمٌع ُمجٌب

مٌع وٌجعله خالصا لوجهه الكرٌم وٌبارك فً جهود العاملٌن لئلسبلم وٌرزق الج عملأن ٌنفع بهذا اله سبحانه أسؤلو

 حسن القصد وإتباع الحق.

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستؽفرك وأتوب إلٌك.

 أجمعٌن. ٘وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه وإخوانه 

 

 وكتب ذلكم

 أكرم ؼانم إسماعٌل تكاي

 العراقالموصل / 

 هٖٙٗٔ/ ربٌع اْلخر

 
                                                           

تجدها على المواقع: االلوكة، المشكاة االسبلمٌة، صٌد الفوابد، دار العقٌدة المصرٌة، المكتبة العربٌة، بٌدٌا، االوابل، الجلفة،  ٗ
 لمنتدٌات المهتمة بمباحث العقٌدة: المجلس العلمً/ االلوكة، اهل الحدٌث، التوحٌد.... .فورشٌر اضافة الى ا

ننا الذٌن لم ٌؤتوا بعد(. قال رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: )وددت أنا قد رأٌنا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك ٌا رسول هللا؟ قال: أنتم أصحابً، وإخوا ٘
ة، وؼٌره بلفظ: )إخوانً الذٌن آمنوا بً ولم ٌرونً(، وهو مخرج فً السلسلة الصحٌحة للشٌخ االلبانً رواه مسلم عن أبً هرٌر

 .1ٕ0ٕبرقم/ 
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 الفصل األول 

مواَؾ الطوابؾ من أسماء هللا الحسنى 
ٙ
 

 

باب األسماء والصفات من أكثر األبواب التً حصل فٌها النزاع بٌن علماء السلؾ وخصومهم األمر الذي تسبب 

 :0انقسام الناس إلى ثبلثة أقسام فً حدوث نزاع فً مسابل كثٌرة ومتعددة ترتب علٌها 

 / أهل السنة والجماعة.ٔ                

 / أهل التعطٌل.ٕ                 

 / أهل التمثٌل.ٖ                 

 والٌك التعرٌؾ باألقسام الثبلثة والمنتسبٌن إلٌها:

 

 القسم األول: أھل السنة والجماعة

 

، والتابعون، وتابعوهم، ومن سلك سبٌلهم، وسار على نهجهم، من أبمة الصحابة :المقصود بؤهل السنة والجماعة

 الهدى، ومن اقتدى بهم من سابر األمة أجمعٌن.

فالسنة هنا فً مقابل البدعة، والجماعة هنا فً مقابل  ،فٌخرج بهذا المعنى كل طوابؾ المبتدعة وأهل األهواء

 الفرقة.

 لفرقة الناجٌة، الجماعة، الطابفة المنصورة وؼٌر ذلك. وألهل السنة عدة مسمٌات منها: أهل الحدٌث، ا

أما )منهج أهل السُّنَِّة والجماعة ؛ من السلؾ الصالح وأتباعهم: إثباُت أسماِء هللا وصفاته، كما وردت فً الكتاب 

 والسنة، وٌنبنً منهجهم على القواعد التالٌة:

ب والسنة على ظاهرها، وما تدل علٌه ألفاظها من أنهم ٌُثبتون أسماء هللا وصفاته ؛ كما وردت فً الكتا -ٔ

 المعانً، وال ٌإولونها عن ظاهرها، وال ٌُحرفون ألفاظها وداللتها عن مواضعها.

ء  َوهَُو السَِّمٌُع البَِصٌُر()الشورى/ (ٌَنفوَن عنها مشابهة صفات المخلوقٌن، كما قال تعالى: -ٕ ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش  (.ٔٔلَ

ا ورد فً الكتاب والسنة ؛ فً إثبات أسماء هللا وصفاته، فما أثبته هللا ورسوله من ذلك أثبتوه، ال ٌتجاوزون م -ٖ

 وما نفاهُ هللا ورسولُه نفوه، وما َسكَت عنه هللا ورسوله سَكتُوا عنه.

 ٌعتقدون أنَّ نصوَص األسماِء والصفات من المحكم الذي ٌُفهم معناه وٌُفسَّر، ولٌست من المتشابه ؛ فبل -ٗ

 ٌُفَّوِضون معناها، كما ٌَنسُب ذلك إلٌهم َمن َكذََب علٌهم، أو لم ٌعرؾ منهجهم.

 2ٌُفّوضوَن كٌفٌة الصفات إلى هللا تعالى، وال ٌبحثون عنها.(  -٘

حاصل كبلم أبمة السنة فً تعرٌؾ أسماء هللا تعالى الحسنى أنها: كلمات شرعٌة تدل على ذات هللا تعالى و)

 1لكمال المطلق له جل وعبل، وتنزٌهه سبحانه عن كل عٌب ونقص(.تتضمن إثبات صفات ا

 

                                                           
مواقؾ الطوابؾ من توحٌد األسماء والصفات/ د. دمحم بن خلٌفة بن علً التمٌمً، المنشور فً مجلة جامعة أم القرى بالمملكة  ٙ

 البحث كمصدر ربٌسً لكتابة هذا الفصل. ، اعتمد هذإٓالعربٌة السعودٌة العدد/
هذا التقسٌم على رأي د. دمحم بن خلٌفة بن علً التمٌمً فً بحثه الموسوم )مواقؾ الطوابؾ من توحٌد األسماء والصفات(  0

مٌن فً شرح ، وذهب الٌه أٌضا فضٌلة الشٌخ دمحم صالح عثٌٕٓوالمنشور فً مجلة جامعة أم القرى بالمملكة العربٌة السعودٌة العدد/
 فقال: فانقسم الناس فٌه إلى ثبلثة أقسام وهم:  1ٕ/ٔالواسطٌة ج

 ممثل، ومعطل، ومعتدل.
 .ٕٙعقٌدة التوحٌد/ د. صالح الفوزان/ ص 2
 (.1ٗٗ/ ٕالماترٌدٌة وموقفهم من توحٌد األسماء والصفات/ الشمس السلفً ) 1

 



ٔٓ 
 

 

 القسم الثانً: أھل التعطٌل

 

 ُمعَطَّلٍَة(. أَْي: أَْهَملََها التعطٌل لؽة: َمؤُْخوذ  ِمَن اْلعََطِل، الَِّذي هَُو اْلُخلُوُّ َواْلفََراغُ َوالتَّْرُك، َوِمْنهُ قَْولُهُ تَعَالَى: )َوبِبْرٍ 

َوتََركُوا ِوْردََها، والتعطٌل فً باب األسماء والصفات هو: إنكار ما ٌجب هلل تعالى من األسماء والصفات،  أَْهلَُها،

 أو إنكار بعضه. 

والمعطلة لم ٌفهموا من أسماء هللا تعالى وصفاته عز وجل إال ما هو البلبق بالمخلوق، ثم شرعوا فً نفً تلك 

مهم، فعقٌدتهم جمعت ما بٌن التمثٌل والتعطٌل. ومن أهل التعطٌل الفبلسفة المفهومات التً ال وجود لها إال فً أفها

 وأهل الكبلم.

/ الفبلسفة: وهو اسم جنس لمن ٌحب الحكمة وٌإثرها، وقد صار هذا االسم فً عرؾ كثٌر من الناس مختصا ٔ

 بمن خرج عن دٌانات األنبٌاء ولم ٌذهب إال إلى ما ٌقتضٌه العقل فً زعمه. 

ً معرفته أن الفبلسفة ال ٌإمنون بوجود هللا حقٌقة، وال ٌإمنون بوحً وال نبوة وال رسالة، وٌنكرون والذي ٌنبؽ

 كل ؼٌب، فالمبادئ الفلسفٌة جمٌعها تقوم على أصلٌن هما: 

 األصل األول: أن األصل فً العلوم هو عقل اإلنسان، فهو عندهم مصدر العلم.

 ر المحسوسة المشاهدة فقط.األصل الثانً: أن العلوم محصورة فً األمو

 فتحت األصل األول أبطلوا الوحً، وتحت األصل الثانً أبطلوا األمور الؽٌبٌة بما فٌها اإلٌمان باهلل والٌوم اْلخر.

وفساد أقوال الفبلسفة فً هللا تعالى ال ٌضاهٌها فساد، فهم ٌنفون جمٌع األسماء والصفات، وٌطلقون على هللا تعالى 

 د(، وٌمنعون اإلثبات باي حال من األحوال ولهم فً النفً درجات: مسمى )واجب الوجو

 وأمثاله. ٓٔالدرجة األولى: درجة المكذبة النفاة  وهً التً علٌها طابفة من الفبلسفة كإبن سٌنا 

طة الدرجة الثانٌة: المتجاهلة الواقفة الذٌن ٌقولون ال نثبت وال ننفً، وهذه الدرجة تنسب لؽبلة المعطلة من القرام

 الباطنٌة المتفلسفة فهإالء هم ؼبلة الؽبلة.

الدرجة الثالثة: المتجاهلة البل أدرٌة الذٌن ٌقولون: نحن ال نقول لٌس بموجود وال معدوم وال حً وال مٌت فبل 

ننفً النقٌضٌن، بل نسكت عن هذا وهذا، فنمتنع عن كل من المتناقضٌن ال نحكم بهذا وال بهذا، فبل نقول: لٌس 

معدوم. ومن الناس من ٌحكً نحو هذا عن الحسٌن بن ال معدوم وال نقول هو موجود وال نقول هو  بموجود و

  ٔٔه.1ٖٓعلى الردة سنة منصور الحبلج الفارسً، المقتول  

الدرجة الرابعة: أهل وحدة الوجود الذٌن ال ٌمٌزون الخالق بصفات تمٌزه عن المخلوق، وٌقولون بؤن وجود 

ق. وهذا قول أصحاب وحدة الوجود كإبن عربً دمحم بن علً الطابً، قدوة السوء للقابلٌن الخالق هو وجود المخلو

                                                           
وهو ربٌس الفبلسفة ومهذب مذهبهم، له كتاب اإلشارات الذي هذب فٌه إبن سٌنا هو أبو علً بن سٌنا واسمه الحسن بن عبد هللا،  ٓٔ

ٌقول بقدم العالم وإنكار المعاد ونفً علم الرب تعالى  -فٌما ذكر ابن القٌم رحمه هللا  -مذهب أرسطو وقربه قلٌبلً إلى األدٌان، وكان 
مذهب الفبلسفة من كتب الفارابً أبً نصر التركً  وقدرته وخلقه العالم وبعثه من فً القبور، وكان ابن سٌنا هذا قد تفقه فً

الفٌلسوؾ، وكان الفارابً هذا قبحه هللا ٌقول بالمعاد الروحانً ال الجثمانً، وٌخصص بالمعاد األرواح العالمة ال الجاهلة، وله 
د رد علٌه الؽزالً فً تهافت مذاهب فً ذلك ٌخالؾ بها المسلمٌن والفبلسفة من سلفه األقدمٌن وتحمل ذلك عنه ابن سٌنا ونصره، وق

الفبلسفة فً عشرٌن مجلساً له كفره فً ثبلث منها وهً قوله بقدم العالم، وعدم المعاد الجثمانً، وقوله إن هللا ال ٌعلم الجزبٌات، 
 .ٖٕٗ -ٖٖٕوبدعه فً البواقً. قال ابن كثٌر: ٌقال أنه تاب عند الموت، فاهلل أعلم. إه من مختصر معارج القبول ْلل الحكمً/ ص 

هـ ولد بفارس حفٌداً لرجل زرادشتً، ونشؤ فً واسط بالعراق، وهو  1ٖٓـ  ٕٗٗالحبلَّج: أبو مؽٌث الحسٌن بن منصور الحبلج  ٔٔ
هت إلٌه:  أشهر الحلولٌٌن واالتحادٌٌن، رمً بالكفر وقتل مصلوباً لتهم أربع ُوّجِ

 ـ اتصاله بالقرامطة.ٔ
 ـ قوله )أنا الحق(.ٕ
 ه ألوهٌته.ـ اعتقاد أتباعٖ
ـ قوله فً الحج، حٌث ٌرى أن الحج إلى البٌت الحرام لٌس من الفرابض الواجب أداإها. إه من الموسوعة المٌسرة فً ٗ

 .ٕٙ٘ص  ٔاألدٌان والمذاهب  واألحزاب المعاصرة/ م 
 

 



ٔٔ 
 

، والعفٌؾ ٖٔه1ٙٙ. وابن سبعٌن المتوفى سنة ٕٔه 2ٖٙبوحدة الوجود، فً كتابه: الفصوص، المتوفى سنة 

 ، وؼٌرهم كثٌر.٘ٔه  ٕٖٙ، وابن الفارض المتوفً سنة ٗٔه  1ٓٙالتلمسانً المتوفى سنة 

كبلم: وأما أهل الكبلم فقد شاركوا الفبلسفة فً بعض أصولهم، وأخذوا عنهم القواعد المنطقٌة والمناهج / أهل الٕ

الكبلمٌة، وتؤثروا بها إلى درجة كبٌرة. وسلكوا فً تقرٌر مسابل االعتقاد المسلك العقبلنً على حد زعمهم، وهم 

هم وخٌال، إال أنهم شاركوهم فً تشوٌه كثٌر من وإن كانوا ٌخالفون الفبلسفة فً قولهم: إن هذه الحقابق مجرد و

الحقابق الؽٌبٌة، فبل تجد فً كتب أهل الكبلم على اختبلؾ طوابفهم تقرٌرا لمسابل االعتقاد كما جاءت بها 

إال  النصوص الصحٌحة، فبدل أن تسمع أو تقرأ قال هللا أو قال رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أو قال الصحابة، فإنك ال تجد فً كتبهم

قال الفضبلء، قال العقبلء، قال الحكماء، وٌعنون بهم فبلسفة الٌونان من الوثنٌٌن، فكٌؾ جاز لهم ترك كبلم هللا 

وكبلم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص واألخذ بكبلم من ال ٌعرؾ هللا وال ٌإمن برسوله. والمطلع على كتب أهل الكبلم ٌدرك عظم 

 ، إذ تسببت تلك الكتب فً حجب الناس عن المعرفة الصحٌحة هلل ورسوله الضرر الذي جنته على األمة المسلمة

وأهل الكبلم لٌسوا صنفا واحدا بل هم عدة أصناؾ، ٙٔولدٌنه، وجعل بدل ذلك مقاالت التعطٌل والتجهٌل والتخٌٌل.

 وأشهرهم:

                                                           
خاتم األولٌاء، ولد  ربٌس مدرسة وحدة الوجود، ٌعتبر نفسه  ه 2ٖٙ - ٓٙ٘محًٌ الدٌن ابن عربً: الملقب بالشٌخ األكبر ٕٔ

باألندلس، ورحل إلى مصر، وحج، وزار بؽداد، واستقر فً دمشق حٌث مات ودفن، وله فٌها اْلن قبر ٌُزار، طرح نظرٌة اإلنسان 
الكامل التً تقوم على أن اإلنسان وحده من بٌن المخلوقات ٌمكن أن تتجلّى فٌه الصفات اإللهٌة إذا تٌسر له االستؽراق فً وحدانٌة 

كتاب ورسالة ما ٌزال بعضها محفوظاً بمكتبة ٌوسؾ أؼا بقونٌة ومكتبات تركٌا  ٓٓٗ، وله كتب كثٌرة ٌوصلها بعضهم إلى هللا
األخرى، وأشهر كتبه: روح القدس، وترجمان األشواق وأبرزها: الفتوحات المكٌة وفصوص الحكم. إه  من الموسوعة المٌسرة فً 

 .1ٕ٘ص  ٔ/ م األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة
ابن سبعٌن: قطب الدٌن فهو أبو دمحم عبد الحق بن إبراهٌم بن دمحم بن نصر األشبٌلً المرسى الرقوطً األصل، الصوفً المشهور.  ٖٔ

: كان من زهاد الفبلسفة ومن القابلٌن بوحدة الوجود له تصانٌؾ وأتباع ٌقدمهم ٌوم القٌامة. 1ٕٔ/٘قال عنه اإلمام الذهبً فً العبر 
 .11ص –. من جبلء العٌنٌن فً محاكمة األحمدٌن/ أبو البركات خٌر الدٌن األلوسً إهـ

والسبعٌنٌة فرقة نسبت إلٌه، قال عنه ابن دقٌق العٌد: جلست مع ابن سبعٌن من ضحوة إلى قرٌب الظهر، وهو ٌسرد كبلما تعقل 
 مفرداته وال تعقل مركباته.

ا بقوله: )ال نبً بعدي(، وكان ٌقول فً هللا عز وجل: إنه حقٌقة الموجودات. وقد فصد واشتهر عنه أنه قال: لقد تحجر ابن آمنة واسع
، النجوم 1ٕٖ/  ٖ، لسان المٌزان: ٕ٘٘  - ٖٕ٘/ ٕبمكة فترك الدم ٌجري حتى مات نزفا. انظر ترجمته: فً )فوات الوفٌات: 

 (.1ٕٖ/ ٘،  شذرات الذهب:  ٕ٘ٓ – 1ٙٔ/ ٕالزاهرة: 
م( أبو الربٌع سلٌمان بن علً بن عبد هللا بن علً بن ٌس العابدي  1ٕٔٔ - ٖٕٕٔ) -ه(  1ٓٙ - ٕٓٙالعفٌؾ التلمسانً ) ٗٔ

الكرمً ثم التلمسانً الشاعر المتقن المتفنن فً علوم منها النحو واألدب والفقه واألصول وله فً ذلك مصنفات وله شرح مواقؾ 
دمحم دٌوان آخر وقد نسب هذا الرجل إلى عظابم فً األقوال واالعتقاد فً النفر وشرح أسماء هللا الحسنى وله دٌوان مشهور ولولده 

الحلول واالتحاد والزندقة والكفر المحض وشهرته تؽنً عن األطناب فً ترجمته توفً ٌوم األربعاء خامس رجب ودفن بالصوفٌة 
 .ٕٖٙ/ صٖٔلبداٌة والنهاٌة البن كثٌر  موٌذكر عنه أنه عمل أربعٌن خلوة كل خلوة أربعٌن ٌوما متتابعة فاهلل أعلم. إه من ا

ابن الفارض: ناظم التاببة فً السلوك على طرٌقة المتصوفة المنسوبٌن إلى االتحاد هو أبو حفص عمر بن أبً الحسن علً بن  ٘ٔ
ٌر واحد من المرشد بن علً الحموي األصل المصري المولد والدار والوفاة وكان أبوه ٌكتب فروض النساء والرجال وقد تكلم فٌه ؼ

 .ٖٗٔ/ صٖٔمشاٌخنا بسبب قصٌدته المشار إلٌها. إه من البداٌة والنهاٌة البن كثٌر  م 
)اختلفت آراء المنحرفٌن عن الصراط المستقٌم فً التعامل مع نصوص الوحً وتشعبت طرقهم، فانقسموا إلى ثبلث فرق ربٌسة:  ٙٔ

 . أهل التخٌٌل وهم أضل الناس، وأهل التؤوٌل، وأهل التجهٌل
/ أهل التخٌٌل: هم المتفلسفة ومن سلك سبٌلهم من متكلم، ومتصوؾ، ومتفقه، فإنهم ٌقولون: إن ما ذكره الرسول من أمر اإلٌمان ٔ

باهلل والٌوم اْلخر إنما هو تخٌٌل للحقابق ؛ لٌنتفع به الجمهور، ال أنه بٌن به الحق وال هدى به الخلق وال أوضح به الحقابق. ثم هم 
 على قسمٌن: 

منهم من ٌقول: إن الرسول لم ٌعلم الحقابق على ما هً علٌه، وٌقولون: إن من الفبلسفة اإللهٌة من علمها، وكذلك من األشخاص 
الذٌن ٌسمونهم األولٌاء من علمها، وٌزعمون أن من الفبلسفة واألولٌاء من هو أعلم باهلل والٌوم اْلخر من المرسلٌن، وهذه مقالة ؼبلة 

بلسفة والباطنٌة: باطنٌة الشٌعة  وباطنٌة الصوفٌة. ومنهم من ٌقول: بل الرسول علمها لكن لم ٌبٌنها، وإنما تكلم بما الملحدٌن من الف
 ٌناقضها وأراد من الخلق فهم ما ٌناقضها ؛ ألن مصلحة الخلق فً هذه االعتقادات التً ال تطابق الحق.

التجسٌم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد األبدان مع أنه باطل، وٌخبرهم  وٌقول هإالء: ٌجب على الرسول أن ٌدعو الناس إلى اعتقاد
بؤن أهل الجنة ٌؤكلون وٌشربون مع أن ذلك باطل. قالوا: ألنه ال ٌمكن دعوة الخلق إال بهذه الطرٌقة التً تتضمن الكذب لمصلحة 

 العباد.
الرسول أن ٌعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معانً، ولم  / أهل التؤوٌل فٌقولون: إن النصوص الواردة فً الصفات لم ٌقصد بهإ

 ٌبٌن لهم تلك المعانً وال دلهم علٌها، ولكن أراد أن ٌنظروا فٌعرفوا الحق بعقولهم، ثم ٌجتهدوا فً صرؾ تلك النصوص عن 

 



ٕٔ 
 

 الماترٌدٌة.  -٘األشاعرة،  -ٗالكبلبٌة،  -ٖالمعتزلة،  -ٕالجهمٌة،  -ٔ

 لخمسة كل له قوله ورأٌه بحسب الشبه العقلٌة التً استند إلٌها.وهذه األصناؾ ا

مقالة التعطٌل عندما التقى به بالكوفة،  2ٔالذي أخذ عن الجعد بن درهم  0ٔ/ الجهمٌة: وهم أتباع جهم بن صفوان ٔ

عوة إلٌه وقد نشر الجهم مقالة التعطٌل وامتاز عن شٌخه الجعد بمزٌة المؽاالة فً النفً وكثرة إظهار ذلك والد

 نظرا لما كان علٌه من سبلطة اللسان وكثرة الجدال والمراء.

من أشهر معتقداتهم إنكارهم لجمٌع األسماء والصفات. وقد عرؾ عن الجهم بن صفوان بان له مسلكان فً 

 األسماء الحسنى:

 األول: نفً جمٌع األسماء عن هللا تعالى.

 القادر، ألنه كان جبرٌا ٌرى أن العبد ال قدرة له.الثانً: إن هللا ٌسمى باسمٌن فقط هما الخالق و

 قال الشٌخ العثٌمٌن: )فالجهمٌة: ٌنكرون صفات هللا عز وجل، بل ؼبلتهم ٌنكرون األسماء وٌقولون: 

 ؛ شبهته بالمسمٌات، أو صفة ؛ شبهته بالموصوفات. ً ال ٌجوز أن نثبت هلل اسما وال صفة ؛ ألنك إذا أثبت له اسما

بت اسماً وال صفة وما أضاؾ هللا إلى نفسه من األسماء ؛ فهو من باب المجاز، ولٌس من باب التسمً إذاً ؛ ال نث

 1ٔبهذه األسماء.(. إه.

وقال: )وطرٌقتهم أنهم ٌنكرون األسماء والصفات، وال ٌصفون هللا تعالى إال بالنفً المجرد عن اإلثبات، وٌقولون: 

فبل ٌقال هو موجود، وال حً، وال علٌم، وال قدٌر، وإنما هذه أسماء  إن هللا هو الموجود المطلق بشرط اإلطبلق.

لمخلوقاته أو مجاز، ألن إثبات ذلك ٌستلزم تشبٌهه بالموجود الحً، العلٌم، القدٌر. وٌقولون إن الصفة عٌن 

تهم الموصوؾ، وإن كل صفة عٌن الصفة األخرى، فبل فرق بٌن العلم والقدرة، والسمع والبصر ونحو ذلك. وشبه

أنهم اعتقدوا أن إثبات األسماء والصفات ٌستلزم التشبٌه والتعدد، ووجه ذلك فً األسماء أنه إذا سمً بها لزم أن 

ٌكون متصفاً بمعنى االسم. فإذا أثبتنا )الحً( مثبلً لزم أن ٌكون متصفاً بالحٌاة ؛ ألن صدق المشتق ٌستلزم صدق 

  ٕٓتشبٌه.(. إه.المشتق منه، وذلك ٌقتضً قٌام الصفات به وهو 

، ومعهم النجارٌة والضرارٌة والرافضة اإلمامٌة ٕٕوعمرو بن عبٌد ٕٔ/ المعتزلة: وهم أتباع واصل بن عطاءٕ

وؼٌرهم وهإالء مشتركون مع الجهمٌة والفبلسفة فً نفً الصفات وإن كان بٌن  ٖٕوالزٌدٌة واإلباضٌة وابن حزم

                                                                                                                                                                                                     

= 
ومقتضاه، وٌعرفوا الحق من ؼٌر  مدلولها! ومقصوده: امتحانهم وتكلٌفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم فً أن ٌصرفوا كبلمه عن مدلوله

 جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمٌة والمعتزلة ومن دخل معهم فً شًء من ذلك.
إلٌه من آٌات / أهل التجهٌل: فهم كثٌر من المنتسبٌن إلى السنة وأتباع السلؾ، ٌقولون: إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌعرؾ معانً ما أنزل هللا ٖ

ل ٌعرؾ معانً اْلٌات، وال السابقون األولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم فً أحادٌث الصفات: إن معناها ال ٌعلمه الصفات، وال جبرٌ
 إال هللا، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكبلم ال ٌعرؾ معناه. وهذا القسم الثالث من الطوابؾ الضالة فً باب العلم

ل التجهٌل، وهم المفوضة الذٌن قالوا: إن نصوص الصفات ال ٌعقل معناها وال ٌعلم، بل تقرأ دون علم باهلل وأسمابه وصفاته، فهم أه
لما تضمنته من المعانً(. إه. باختصار من شرح الفتوى الحموٌة البن تٌمٌة/ الشٌخ خالد بن عبد هللا بن دمحم المصلح )دروس صوتٌة 

 – ٗٓٔ(. وانظر الفتوى الحموٌة الكبرى/ شرح الشٌخ صالح آل الشٌخ/ ص ٓٔ –قام بتفرٌؽها موقع الشبكة اإلسبلمٌة/ الدرس 
، مجموع فتاوى ورسابل فضٌلة الشٌخ دمحم بن ٘. ونص الفتوى الحموٌة  فً مجموع الفتاوى البن تٌمٌة المجلد الخامس/ ص 1ٓٔ

 وما بعدها.00/ٗصالح العثٌمٌن،
ن صاحب ذكاء وجدال، كتب لؤلمٌر حارث بن سرٌج التمٌمً. وكان ٌنكر جهم بن صفوان أبو محرز الراسبً، رأس الجهمٌة، كا 0ٔ

  –الصفات، وٌنزه الباري عنها بزعمه، وٌقول بخلق القرآن، وٌقول: إن هللا فً األمكنة كلها. إه  باختصار من سٌر أعبلم النببلء 
 .ٕٙ/ٙالذهبً 

ا اتخذ إبراهٌم )علٌه السبلم( خلٌبل، وال كلم موسى )علٌه الجعد بن درهم مإدب مروان الحمار، هو أول من ابتدع بؤن هللا م 2ٔ
 .ٖٖٗ/٘الذهبً  –السبلم(، وأن ذلك ال ٌجوز على هللا. إه  باختصار من سٌر أعبلم النببلء 

 .                       ٘ٙصٕشرح الواسطٌة/ ج 1ٔ
 .ٕٙتقرٌب التدمرٌة/  ص ٕٓ
. مولده سنة ثمانٌن بالمدٌنة، وكان ٌلثػ بالراء ؼٌنا، فبلقتداره على اللؽة واصل بن عطاء البلٌػ األفوه أبو حذٌفة المخزومً ٕٔ

وتوسعه ٌتجنب الوقوع فً لفظة فٌها راء كما قٌل: وخالؾ الراء حتى احتال للشعر. وهو وعمرو بن عبٌد رأسا االعتزال، طرده 
ال حلقة الحسن، فسموا المعتزلة. قٌل: مات سنة الحسن عن مجلسه لما قال: الفاسق ال مإمن وال كافر، فانضم إلٌه عمرو، واعتز

 .ٗٙٗ/٘الذهبً -إحدى وثبلثٌن ومبة. وله مإلؾ فً التوحٌد وكتاب " المنزلة بٌن المنزلتٌن ". إه  باختصار من سٌر أعبلم النببلء 

 



ٖٔ 
 

اٌة واحدة وهً نفً إثبات الصفات حقٌقة فً الذات ومتمٌزة الفبلسفة والمعتزلة نوع فرق فالمعتزلة تجمع على ؼ

 عنها. ولكنهم سلكوا طرٌقٌن فً موقفهم من الصفات.

 الطرٌق األول: الذي علٌه أؼلبٌتهم وهو نفٌها صراحة فقالوا: إن هللا عالم بذاته ال بعلم وهكذا فً باقً الصفات.

ونفٌها فعبل فقالوا: إن هللا عالم بعلم وعلمه ذاته وهكذا بقٌة والطرٌق الثانً: الذي علٌه بعضهم وهو إثباتها اسما 

 الصفات، فكان مجتمعا مع الرأي األول فً الؽاٌة وهً نفً الصفات.

قال الشٌخ صالح آل الشٌخ فً المعتزلة: )إن هللا جل وعبل لم ٌستفد اسم الخالق إال من الخلق، ولم ٌستفد اسم 

م المحًٌ إال من اإلحٌاء، ولم ٌستفد اسم الممٌت إال من اإلماتة، وهكذا، وال الرازق إال من الرزق، ولم ٌستفد اس

المصور إال من التصوٌر، وال البارئ إال من البرء، فقبل أن ٌخلق لٌس له اسم الخلق، وقبل أن ٌرزق، لٌس له 

 ٕٗاسم الرازق إلى آخره، وهذا كبلم المعتزلة.(  إه. 

م أنهم ٌثبتون هلل تعالى األسماء دون الصفات، وٌجعلون األسماء أعبلماً وقال الشٌخ العثٌمٌن فٌهم: )وطرٌقته

محضة، ثم منهم من ٌقول إنها مترادفة فالعلٌم، والقدٌر، والسمٌع، والبصٌر شًء واحد، ومنهم من ٌقول إنها 

 متباٌنة ولكنه علٌم ببل علم، قدٌر ببل قدرة، سمٌع ببل سمع، بصٌر ببل بصر، ونحو ذلك. 

أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات ٌستلزم التشبٌه ؛ ألنه ال ٌوجد شًء متصؾ بالصفات إال جسم، واألجسام  وشبهتهم

 ٕ٘متماثلة، فإثبات الصفات ٌستلزم التشبٌه.(. إه  

وقال الجرجانً: )ذهبت المعتزلة والكرامٌّة إلى أّن ما ٌطلق على الرّب من األسماء ال ٌشترط فٌه التوقٌؾ 

العقل على اتّصافه بصفة وجودٌّة أو سلبٌّة جاز أن ٌطلق علٌه اسم ٌدّل على اتّصافه بها، سواء   الخاص ؛ فإذا دلّ 

ًّ أم لم ٌرد. وكذلك الحال فً األفعال(.إه  أورد بذلك اإلطبلق إذن شرع
ٕٙ 

بٌن  واالعتزال فً حقٌقته ٌحمل خلٌطا من اْلراء الباطلة التً كانت موجودة فً ذلك العصر، فقد جمع المعتزلة

 أفكار الجهمٌة، والقدرٌة، والخوارج والرافضة. 

وخبلصة القول: إن المعتزلة اثبتوا األسماء الحسنى هلل تعالى ونفوا ما دلت علٌه من صفات، فاألسماء عندهم ألفاظ 

 مجردة عن المعانً أو أعبلما جامدة خالٌة المعانً.

 / النجارٌة: ٖ

هجرٌة( تقرٌبا. كان من أشهر المجبرة ومتكلمٌهم  ٕٕٓجار المتوفى سنة )وهم أتباع حسٌن بن دمحم بن عبد هللا الن

، وكان ٌزعم أن هللا سبحانه لم ٌزل جوادا بنفً البخل عنه، وأنه لم ٌزل 0ٕوله مع النظام مجالس ومناظرات 

                                                                                                                                                                                                     

= 
واصل الؽزال، فدخل معه عمرو عمرو بن عبٌد الزاهد العابد  القدري كبٌر المعتزلة. قال ابن علٌة: أول من تكلم فً االعتزال  ٕٕ

ابن عبٌد، فؤعجب به وزوجه أخته قال الخطٌب: مات بطرٌق مكة سنة ثبلث، وقٌل: سنة أربع وأربعٌن ومبة. وله كتاب العدل، 
 . ٗٓٔ/ٙالذهبً  –والتوحٌد، وكتاب الرد على القدرٌة ٌرٌد السنة. إه  باختصار من سٌر أعبلم النببلء 

: )ابن حزم الظاهري هو األمام الحافظ العبلمة أبو دمحم علً بن أحمد بن سعٌد بن ٖٔٔ/ ٌٕٔة والنهاٌة/ قال ابن كثٌر فً البدا ٖٕ
حزم بن ؼالب بن صالح بن خلؾ بن معد بن سفٌان بن ٌزٌد، مولى ٌزٌد بن أبً سفٌان صخر بن حرب األموي( وقال )والعجب كل 

بشًء من القٌاس ال الجلً وال ؼٌره، وهذا الذي وضعه عند العلماء، وأدخل العجب منه أنه كان ظاهرٌا حابرا فً الفروع، ال ٌقول 
 علٌه خطؤ كبٌرا فً نظره وتصرفه وكان مع هذا من أشد الناس تؤوٌبل فً باب األصول، وآٌات الصفات وأحادٌث الصفات(. إه 

  تدل على المعان(.إه   : )وزعم ابن حزم أن أسماء هللا ال2ٔٔوقال الذهبً فً المنتقى من منهاج االعتدال/ ص
: )ولكن تبٌن لً منه أنه جهمً جلد ال ٌثبت معانً أسماء ٔٓٗوقال العبلمة ابن عبد الهادي فً مختصر طبقات أهل الحدٌث/ ص

 هللا الحسنى إال القلٌل كالخالق والحق وسابر األسماء عنده ال ٌدل على معنى أصبل(.إه   
وما  1ٓٔ/ صٕفً الملل واألهواء والنحل/ فصل )الكبلم فً سمٌع بصٌر وفً قدٌم( م قلت: انظر قول ابن حزم فً كتابه الفصل

بعدها، حٌث قال: )وصح بهذا البرهان الواضح أنه ال ٌدل حٌنبذ علٌم على علم وال قدٌر على قدرة وال حً على حٌاة وهكذا فً 
عة لها والقول بها(، ثم قال: )فإن قالوا أن هللا هو المإمن سابر ذلك وإنما قلنا بالعلم والقدرة والقوة والعزة بنصوص أخر ٌجب الطا

قلنا لهم نعم هو المإمن المهٌمن المصور فؤسماإه بذلك أعبلم ال مشتقة من صفات محمولة فٌه عز و جل تعالى هللا عن ذلك إال ما 
األسماء هلل تعالى دون الصفات، وأن  كان مسمى له عز وجل لفعل فعله فهذا ظاهر كالخالق والمصور(.إه. فهذا إقرار منه بإثبات

 األسماء الحسنى أعبلماً محضة ؛ وهذا قول المعتزلة ؛ فاقتضى التنبٌه وهللا اعلم.
 .11ٔشرح الحموٌة/ ص  ٕٗ
 .ٕٗتقرٌب التدمرٌة/ ص  ٕ٘
 .ٕٖٕ/ ص 2شرح المواقؾ م  ٕٙ

 



ٔٗ 
 

المعتزلة متكلما بمعنى أنه لم ٌزل ؼٌر عاجز عن الكبلم، وأن كبلم هللا سبحانه محدث مخلوق، وكان ٌقول بقول 

 فً التوحٌد، إال فً باب اإلرادة والجود، وكان ٌخالفهم فً القدر وٌقول باإلرجاء.

 / الضرارٌة: ٗ

هجرٌة( تقرٌبا وكان ٌزعم أن معنى أن هللا عالم قادر  1ٓٔوهم أتباع ضرار بن عمرو الؽطفانً المتوفى سنة )

 لنفسه. أنه لٌس بجاهل وال عاجز وكذلك كان ٌقول فً سابر صفات الباري

 فكل من النجارٌة والضرارٌة ٌحملون النصوص الثبوتٌة على المعانً السلبٌة كما قال البؽدادي عنهم: 

 2ٕ)من ؼٌر إثبات معنى أو فابدة سوى نفً الوصؾ بنقٌض تلك األوصاؾ عنه(.

 /  الكبلبٌة وقدماء األشاعرة:٘

هـ(، وقول الحارث بن ٖٕٗ)ت  1ٕلقطان البصريوهو قول الكبلبٌة أتباع أبً دمحم عبد هللا بن سعٌد بن كبلب ا

فً طوره   ٕٖوأبً الحسن األشعري ٖٔم( وأبً العباس القبلنسً 2٘0 - ٓٓٓ،)ه(ٖٕٗ- ٓٓٓ) ٖٓأسد المحاسبً

  ٖ٘ه( ٖٓٗالقاضً أبو بكر الباقبلنً )ت  و ٖٗ، وقدماء األشاعرة كؤبً الحسن الطبريٖٖالثانً

                                                                                                                                                                                                     

= 
 (.ٕٓٔـ ٙٔٔ/ٔ)الملل والنحل( )( الشهرستانً، 11ٕترجمته عند: ابن الندٌم، )الفهرست( )صانظر ؼٌر مؤمور  0ٕ
 (.ٕ٘ٔالفرق ٌٌن الفرق )ص  2ٕ
قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: )كان الناس قبل أبً دمحم بن كبلب صنفٌن: فؤهل السنة والجماعة ٌثبتون ما ٌقوم باهلل تعالى من  1ٕ

 الصفات واألفعال التً ٌشاإها وٌقدر علٌها.
. فؤثبت ابن كبلب قٌام الصفات البلزمة به، ونفى أن ٌقوم به ما ٌتعلق بمشٌبته  وقدرته والجهمٌة من المعتزلة وؼٌرهم تنكر هذا وهذا

 (.٘٘٘/ ٘من األفعال وؼٌرها. ووافقه على ذلك أبو العباس القبلنسً وأبو الحسن األشعري وؼٌرهما.( إه من مجموع الفتاوى )
ثم قٌل إنه رجع عن موافقته، فإن أحمد ابن  -ي ٌوافق ابن كبلب أ -قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: )وكان الحارث المحاسبً ٌوافقه  ٖٓ

حنبل أمر بهجر الحارث المحاسبً وؼٌره من أصحاب ابن كبلب لما أظهروا ذلك، كما أمر السري السقطً الجنٌد أن ٌتقً بعض 
بلم فً الحقابق ما هو مشهور كبلم الحارث، فذكروا أن الحارث رحمه هللا تاب من ذلك. وكان له من العلم والفضل والزهد والك

وحكى عنه أبو بكر الكبلباذي صاحب )مقاالت الصوفٌة(: )أنه كان ٌقول إن هللا ٌتكلم بصوت(، وهذا ٌوافق قول من ٌقول إنه رجع 
 (ٕٕ٘ٔ، ٕٔ٘/ ٙعن قول ابن كبلب(. إه  من مجموع الفتاوى )

ال من  -رحمه هللا  -ل القبلنسً الرازي، من معاصري أبً الحسن أبو العباس القبلنسً: )أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خا ٖٔ
تبلمذته كما قال األهوازي، وهو من جملة العلماء الكبار األثبات، واعتقاده موافق العتقاده فً اإلثبات( إه  من تبٌٌن كذب المفتري 

 .12ٖص   -فٌما نسب إلى اإلمام أبً الحسن األشعري/ ابن عساكر 
م( علً بن إسماعٌل بن إسحاق أبو الحسن من نسل الصحابً أبً موسى  1ٖٙ - 20ٗه(، ) ٕٖٗ - ٕٓٙشعري: )أبو الحسن األ ٕٖ

األشعري، مإسس مذهب األشاعرة. كان من األبمة المتكلمٌن المجتهدٌن. ولد فً البصرة. وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فٌهم ثم رجع 
 .ٖٕٙ/ ٗ –عبلم للزركلً وجاهر بخبلفهم. وتوفً ببؽداد. إه باختصار من األ

 مر األشعري فً حٌاته الفكرٌة بثبلث مراحل: ٖٖ
المرحلة األولى: عاش فٌها فً كنؾ أبً علً الجبابً شٌخ المعتزلة فً عصره وتلقى علومه حتى صار ناببه وموضع ثقته. ولم ● 

 ٌزل أبو الحسن ٌتزعم المعتزلة أربعٌن سنة.
االعتزال الذي كان ٌنافح عنه، بعد أن اعتكؾ فً بٌته خمسة عشر ٌوماً، ٌفكر وٌدرس المرحلة الثانٌة: ثار فٌه على مذهب ● 

وٌستخٌر هللا تعالى حتى اطمؤنت نفسه، وأعلن البراءة من االعتزال وخط لنفسه منهجاً جدٌداً ٌلجؤ فٌه إلى تؤوٌل النصوص بما ظن 
كبلب فً إثبات الصفات السبع عن طرٌق العقل: )الحٌاة والعلم  أنه ٌتفق مع أحكام العقل وفٌها اتبع طرٌقة عبد هللا بن سعٌد بن

واإلرادة والقدرة والسمع والبصر والكبلم(، أما الصفات الخبرٌة كالوجه والٌدٌن والقدم والساق فتؤولها على ما ظن أنها تتفق مع 
 أحكام العقل وهذه هً المرحلة التً ما زال األشاعرة علٌها.

ات الصفات جمٌعها هلل تعالى من ؼٌر تكٌٌؾ وال تشبٌه وال تعطٌل وال تحرٌؾ وال تبدٌل وال تمثٌل، وفً هذه المرحلة الثالثة: إثب● 
المرحلة كتب كتاب اإلبانة عن أصول الدٌانة الذي عبّر فٌه عن تفضٌله لعقٌدة السلؾ ومنهجهم، الذي كان حامل لوابه اإلمام أحمد بن 

 حنبل. 
هـ  ودفن ٕٖٗتبة كبٌرة فً الدفاع عن السنة وشرح العقٌدة تقدّر بثمانٌة وستٌن مإلفاً. توفً سنة ولم ٌقتصر على ذلك بل خلّؾ مك

/ ٔببؽداد ونودي على جنازته:  )الٌوم مات ناصر السنة(. إه  من الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة، م 
 .2ٖص 
لمتكلم األصولً. رحل فً طلب العلم، وصحب أبا الحسن األشعري بالبصرة مدة، علً بن دمحم بن مهدي، أبو الحسن الطبري ا ٖٗ

 وتخرج به، وصنؾ التصانٌؾ، وتبحر فً علم الكبلم، وهو مإلؾ كتاب مشكل األحادٌث الواردة فً الصفات. إه  باختصار من
 .ٙٙٗة رقم صفح -، وطبقات الشافعٌة الكبرى/ السبكً 12ٗالصفحة   2تارٌخ اإلسبلم للذهبً الجزء 

دمحم بن الطٌب بن دمحم بن جعفر بن القاسم: القاضً أبو بكر الباقبلنً، صاحب التصانٌؾ فً علم الكبلم، سكن بؽداد. وكان فً فنِه  ٖ٘
 أوحد زمانه. وكان ثقة عارفاً بعلم الكبلم. صنؾ فً الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمٌة. 
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  0ٖ، وأبً جعفر السمنانًٖٙه( ٙٓٗوابن فورك )ت 

 وؼٌرهم. ٓٗوأبً الحسن بن الزاؼونً 1ٖوابن عقٌل 2ٖم من الحنابلة كالقاضً أبً ٌعلىومن تؤثر به

وال ٌجوز أن تقوم وكان إبن كبلب ٌقول: )إن أسماء هللا وصفاته لذاته، ال هً هللا، وال هً ؼٌره، وانها قابمة باهلل 

 ٕٗ.وكان قدماء األشاعرة ٌنفون الصفات االختٌارٌة، ٔٗبالصفات صفات(

 : من ٌقول بإثبات سبع صفات فقط أو ثمان.    ٖٗ/  متؤخرو األشاعرة والماترٌدٌة   ٙ

 وأما بقٌة الصفات فإنهم ٌحرفونها، كتحرٌفهم لمعنى )الرحمة( إلى )إرادة الثواب، أو إرادة اإلنعام(.                  

لصفات إال ما أثبته العقل فقط، وأما ما ال مجال وهذا قول المتؤخرٌن من األشاعرة والماترٌدٌة الذٌن لم ٌثبتوا من ا

للعقل فٌه عندهم فتعرضوا له بالتؤوٌل والتعطٌل وال ٌستدل هإالء بالسمع فً إثبات الصفات، بل عارضوا مدلولهه 

 بما ادعوه من العقلٌات.

شهؤ أن ٌظههر أثهر قال الشٌخ صالح آل الشٌخ: )األشاعرة ٌقولون إنه جل وعبل كانهت لهه ههذه األسهماء ؛ ولكهن لهم ٌ

ولهم االسم فً خلقه، فكان اسمه الخالق ولم ٌخلق شهٌبا حتهى ابتهدأ خلهق ههذا العهالم، وكهان اسهمه الهرازق والهرزاق 

  ٌٗٗرزق أحدا وأشباه هذا.(. إه.

ههفات، وٌنفههون  وقههال الشههٌخ الفههوزان: )األشههاعرة و الماترٌدٌههة ومههن تههبعهم، وهههإالء ٌثبتههون األسههماَء وبعههَض الّصِ

شُّبهة التً بنوا علٌها جمٌعًا مذاهبهم: هً الفراُر من تشبٌه هللا بخلقه بزعمهم ؛ ألن المخلوقٌن ٌَُسهمَّون بعضها، وال

ببعِض تلك األسماء، وٌوصفون بتلك الصفات، فٌلزُم من االشتراك فً لفظ االسم والصفة ومعناهما: االشتراك فً 

 ٘ٗظرهم.(.إه حقٌقتهما، وهذا ٌَلزُم منه تشبٌه المخلوق بالخالق فً ن

                                                                                                                                                                                                     

= 
الفقهاء المالكٌة، فقال: هو الملقب بسٌؾ السنة ولسان األمة، المتكلم على لسان أهل الحدٌث  وذكره القاضً عٌاض فً طبقات

 .ٖٙالصفحة  1وطرٌق أبً الحسن األشعري. إه  باختصار من تارٌخ اإلسبلم للذهبً الجزء 
األصبهانً الشافعً. كان فقٌها ابن فورك  األمام العبلمة الصالح، شٌخ المتكلمٌن، أبو بكر دمحم بن الحسن بن فورك األنصاري  ٖٙ

ه، أخذ عن أبً الحسن الباهلً صاحب األشعري. شذرات الذهب  ٙٓٗأصولٌا نحوٌا ومتكلما أشعرٌا، رأسا فً فن الكبلم، توفً 
 .ٕٗٔ/0ٔالذهبً  –(، سٌر أعبلم النببلء 2ٔٔ/ٖ)
سمنانً الحنفً، الزم ابن الباقبلنً حتى برع فً علم السمنانً العبلمة قاضً الموصل، أبو جعفر دمحم بن أحمد بن دمحم بن أحمد ال 0ٖ

 الكبلم. 
وقد ذكره ابن حزم، فقال: هو أبو جعفر السمنانً المكفوؾ، هو أكبر أصحاب أبً بكر الباقبلنً، ومقدم األشعرٌة فً وقتنا. إه 

 .ٔ٘ٙ/0ٔالذهبً -باختصار من سٌر أعبلم النببلء 
م( دمحم بن دمحم بن دمحم بن الحسٌن، أبو ٌعلى الصؽٌر، عماد الدٌن ابن  ٘ٙٔٔ - ٔٓٔٔه =  ٓٙ٘ - 1ٗٗأبو ٌعلى الصؽٌر ) 2ٖ

القاضً أبً خازم ابن أبً ٌعلى الكبٌر بن الفراء البؽدادي: قاض من كبراء الحنابلة ببؽداد ومن أنبل الفقهاء وأنظرهم. ولً القضاء 
كث مدة  وعزل فلم ٌبال واستمر فً الحكم. باختصار من ( فم0ٖ٘( وانتقل إلى القضاء بواسط )سنة ٖٖ٘بباب األزج    )سنة 
 .ٖٖ٘/ٕٓالذهبً  –وسٌر أعبلم النببلء  ٕٗ/0األعبلم للزركلً 

 ابن عقٌل اإلمام العبلمة البحر شٌخ الحنابلة أبو الوفاء علً بن عقٌل بن دمحم بن عقٌل بن عبد هللا البؽدادي الظفري الحنبلً المتكلم 1ٖ
 .ٖٗٗ/1ٔإحدى وثبلثٌن وأربع مبة. إه  من سٌر أعبلم النببلء  صاحب التصانٌؾ ولد سنة

وقال ابن تٌمٌة: وكان األشعري أقرب إلى مذهب أحمد وأهل السنة من كثٌر من المتؤخرٌن المنتسبٌن إلى أحمد الذٌن مالوا إلى بعض 
 .0ٕٓ/ ٔكبلم المعتزلة كابن عقٌل. إه من درء تعارض العقل والنقل 

زاؼونً اإلمام العبلمة شٌخ الحنابلة ذو الفنون أبو الحسن علً بن عبٌد هللا ابن نصر بن عبٌد هللا بن سهل بن أبو الحسن بن ال ٓٗ
(: صحبته زمانا ٕٖ/ ٓٔالزاؼونً البؽدادي صاحب التصانٌؾ. ولد سنة خمس وخمسٌن وأربع مبة. قال ابن الجوزي )فً المنتظم: 

 .٘ٓٙ/1ٔالذهبً  –م النببلء وسمعت منه وعلقت عنه الفقه. إه من سٌر أعبل
 (.1ٕٗ/ ص ٔمقاالت اإلسبلمٌٌن/ أبو الحسن األشعري )ج  ٔٗ
 الصفات االختٌارٌة: هً التً ٌفعلها هللا سبحانه وتعالى متى شاء: كالؽضب ، والمجًء. ٕٗ
مرقندي، نسبة إلى ماترٌد هـ(: هو دمحم بن دمحم بن محمود الماترٌدي السٖٖٖـٓٓٓأبو منصور الماترٌدي: )الماترٌدٌة نسبة إلى  ٖٗ

وهً محلة قرب سمرقند فٌما وراء النهر، ولد بها وال ٌعرؾ على وجه الٌقٌن تارٌخ مولده، بل لم ٌذكر من ترجم له كثٌراً عن 
ه حٌاته، أو كٌؾ نشؤ وتعلم، أو بمن تؤثر. ولم ٌذكروا من شٌوخه إال العدد القلٌل مثل: نصٌر بن ٌحٌى البلخً، وقٌل نصر وتلقى عن

 .1٘/ٔعلوم الفقه الحنفً وعلوم الكبلم. ٳه من الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة 
 .ٕٓٓص -شرح الحموٌة/ الشٌخ صالح آل الشٌخ  ٗٗ
 .ٙٗص  -عقٌدة التوحٌد/ الشٌخ الفوزان  ٘ٗ
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وٌرى جمهور األشاعرة أن أسماء هللا توقٌفٌة، وتوقؾ الجوٌنً فً هذه المسؤلة، فهو ٌرى أن الجواز وعدمه 

  ٙٗ؛ ولم ٌؤت، ولذا قال بالتوقؾ.حكمان شرعٌان ال سبٌل إلى إطبلق أحدهما إال بإذن الشرع 

لخاص فً األسماء الحسنى، ومنهم وقد مال بعض العلماء من األشاعرة وؼٌرهم إلى عدم اشتراط التوقٌؾ ا

القاضً أبو بكر الباقبلنً ؛ فقد جّوز إطبلق االسم المشتّق من الّصفة حتَّى ولو لم ٌرد بإطبلقه إذن خاّص، 

شرٌطة داللة االسم على التّعظٌم، وأالّ ٌكون إطبلقه موهًما لما ال ٌلٌق بكبرٌاء الرّب ؛ كالماكر، والمستهزئ، 

 0ٗوالمضّل، والفاتن. 

وفصل الؽزالً فجوز إطبلق الصفة، وهً ما دل على معنى زابد على الذات، ومنع إطبلق االسم، وهو ما ٌدل 

 2ٗعلى نفس الذات. 

وقال النووي: )قال المازري... ولؤلصولٌٌن المتؤخرٌن خبلؾ فً تسمٌة هللا تعالى بما ثبت عن النبً صلى هللا 

عرٌة: ٌجوز ألن خبر الواحد عنده ٌقتضً العمل وهذا عنده من فقال بعض حذاق األش 1ٗعلٌه و سلم بخبر اْلحاد 

ال بعض باب العملٌات لكنه ٌمنع إثبات أسمابه تعالى باألقٌسة الشرعٌة وإن كانت ٌعمل بها فً المسابل الفقهٌة وق

 ٓ٘متؤخرٌهم ٌمنع ذلك..(.إه

 )أما الماترٌدٌة  فمذهبهم فً األسماء الحسنى على نوعٌن:

 وا فٌه أهل السنة والجماعة: األول: ما وافق● 

 / إثبات جمٌع األسماء الحسنى هلل تعالى.ٔ

 / إثبات كثٌر من معانً األسماء.ٕ

 / أنها توقٌفٌة.ٖ

 / أسماء هللا تعالى كلها حسنى ولٌست ألفاظا مجردة عن معانٌها بل تدل على معان حسنة.ٗ

 الثانً: ما خالفوا فٌه أهل السنة والجماعة:● 

 تعالى لٌست أسماء هلل تعالى فهً عبارات عما ٌقرب إلى اإلفهام ال أنها فً / إن أسماء هللأ

 الحقٌقة أسماإه.

 / األسماء الحسنى ؼٌر مشتملة على صفات مستقلة بل هً مندرجة فً صفة التكوٌن.ٕ

/ أسماء هللا مخلوقة، ألنها عبارة عن األلفاظ والحروؾ وهً مخلوقة ولذلك جعلوا أسماء هللا ٖ

ى تسمٌات، أي أنها ؼٌر هللا تعالى، وأنها حروؾ وألفاظ، وإن االسم األزلً عٌن المسمى الحسن

 وهو هللا ال ؼٌر.

 ٔ٘سماء الحسنى بؤنواع من التؤوٌل.(/ تعطٌل معانً بعض األٗ

 / )القول بعدم حجٌة أحادٌث اْلحاد فً العقابد٘

 ٕ٘بٌن باب التسمٌة وباب اإلخبار.( / لم ٌفرقواٙ

 

 

 

                                                           
 .0ٖٔ، ٖٙٔاإلرشاد إلى قواطع األدلة فً أصول االعتقاد، ألبً المعالً الجوٌنً ص  ٙٗ
 / الدكتور دمحم رمضان عبد هللا.2ٔ٘انظر الباقبلنً وآراءه الكبلمٌة ص  0ٗ
 .ٕ٘ٔ/ ٔلوامع األنوار البهٌة وسواطع األسرار األثرٌة لشرح الدرة المضٌة فً عقد الفرقة المرضٌة/السفارٌنً الحنبلً  2ٗ
فرت فٌه بقٌة شروط التواتر، فهو حدٌث  متواتر وخبَر  الخبر إما أن تكون له طرق  كثٌرة ِمن ؼٌر حصِر عدٍد معٌن، فهذا إذا توا 1ٗ

متواتر. أو ٌكون الخبر له طرق محصورة بعدٍد ال ٌَْبلػ التواتر، فهذا آحاد. نزهة النظر فً توضٌح نخبة الفكر فً مصطلح أهل 
                                 للمحقق.  ٖٗهامش الصفحة  –المحقق: عبد هللا بن ضٌؾ هللا الرحٌلً  -األثر/ ابن حجر العسقبلنً 

  1ٖٔ -2ٖٔ/ ص ٙ، ج 1ٖٕ٘الحدٌث  –باب فضل الرفق  -صحٌح مسلم بشرح األمام النووي/ كتاب البر والصلة واْلداب  ٓ٘
باختصار. وانظر الماترٌدٌة دراسة وتقوٌما/  ٕٙٗ-ٖ٘ٗ/ٕ -الماترٌدٌة وموقفهم من توحٌد األسماء والصفات/ الشمس السلفً ٔ٘

 .الحربً
 . باختصارٖٔ٘الماترٌدٌة دراسة وتقوٌما/ الحربً ص ٕ٘
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 الث: أھل التمثٌل القسم الث

 

التمثٌل لؽة: من المثٌل وهو الند والنظٌر، والتمثٌل فً باب األسماء والصفات هو: االعتقاد فً صفات الخالق أنها 

 مثل صفات المخلوق، أو إلحاق الصفات الثابتة أو تنظٌر الصفات الثابتة هلل عز وجل بصفات المخلوقٌن.

التمثٌل هو التسوٌة  فً كل الصفات، والتشبٌه التسوٌة فً اكثر الصفات،  والتشبٌه كالتمثٌل وقد ٌفرق بٌنهما بان

 (.ٔٔلكن التعبٌر بنفً التمثٌل أولى، لموافقة القران الكرٌم )لٌس كمثله شًء()الشورى /

والمشبهة أثبتوا األسماء والصفات مع تشبٌه هللا تعالى بخلقه زاعمٌن أن هذا مقتضى داللة النصوص، ألن هللا 

 ٌخاطب العباد بما ٌفهمون.  تعالى

 وأكثر من عرؾ بمقالة التشبٌه:

 /  قدماء الرافضة: ٔ

فؤول من تكلم فً التشبٌه هم طوابؾ من الشٌعة، وهذه كتب المقاالت كلها تخبر عن أبمة الشٌعة المتقدمٌن من 

ن سابر الطوابؾ. وقدماء بما ال ٌعرؾ نظٌره عند أحد م ٖ٘المقاالت المخالفة للعقل والنقل فً التشبٌه والتجسٌم 

اإلمامٌة ومتؤخروهم متناقضون فً هذا الباب، فقدماإهم ؼلو فً التشبٌه والتجسٌم، ومتؤخروهم ؼلو فً النفً 

 والتعطٌل.

 وأما قدماإهم فهم:

 .ٗ٘البٌانٌة: من ؼبلة الشٌعة وهم أتباع بٌان بن سمعان التٌمً  -ٔ

 .٘٘المؽٌرٌة: وهم أصحاب المؽٌرة بن سعٌد  -ٕ

 ، وأحٌانا تنسب ٙ٘الهشامٌة: وٌسمون بالهشامٌة نسبة إلى هشام بن الحكم الرافضً  -ٖ

 وكبلهما من اإلمامٌة المشبهة. 0٘إلى هشام بن سالم الجوالٌقً  

 . 2٘الجوارٌٌة: أتباع داود الجواربً  -ٗ

: )فؤما بدعهم الكبلمٌة(جهمٌة فً تؤسٌس )بٌان تلبٌس ال -أما متؤخرٌهم فقد قال فٌهم  شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً 

متؤخروهم من عهد بنً بوٌه ونحوهم من أوابل المابة الرابعة ونحو ذلك فإنهم صار فٌهم من ٌوافق المعتزلة فً 

                                                           
الفرق بٌن المشبهة والمجسمة فرق واحد ، وهو أن المجسمة ٌثبتون أن هلل جسما ، وٌنفون عنه أنه ٌشبه ؼٌره، والمشبهة ٌثبتون  ٖ٘

 أن اّللَّ له جسم وٌشبهونه بؽٌره ، والمجسمة أحسن حاالً من المشبة وأخؾ منهم.
عان التٌمً النهدي ظهر بالعراق وقال بإالهٌة علً رضً هللا عنه، وأن فٌه جزءاً من اإللهٌة، متحداً بناسوته، ثم بٌان بن سم ٗ٘

قر تحول من بعده فً ابنه دمحم بن الحنٌفة، ثم فً ولده أبً هاشم، ثم من بعده فً بٌان، ٌعنً نفسه، ثم إنه كتب كتاباً إلى أبً جعفر البا
 .ٖٖٓص 0ً. قتله خالد بن عبد هللا القسري أمٌر العراق.إه من تارٌخ اإلسبلم للذهبً، ج ٌدعوه إلى نفسه وأنه نب

م( المؽٌهههرة بههههن سهههعٌد البجلهههً الكهههوفً، أبههههو عبهههد هللا: دجهههال مبتهههدع، مههههن  0ٖ0 -ه =..... 1ٔٔ -المؽٌهههرة بهههن سهههعٌد )..... ٘٘
ن مجسههما ٌههزعم أن هللا تعههالى )علههى صههورة رجههل، أهههل الكوفههة. ٌقههال لههه الوصههاؾ. قههالوا إنههه جمههع بههٌن األلحههاد والتنجههٌم. وكهها

علهههى رأسهههه تهههاج، وأعضهههاإه علهههى عهههدد حهههروؾ الهجهههاء !( وٌقهههول بتؤلٌهههه علهههً، وتكفٌهههر أبهههى بكهههر وعمهههر وسهههابر الصهههحابة إال 
 .0ٕٙ/ 0من ثبت مع علً. إه من األعبلم للزركلً، 

ل من فتق الكبلم فً  هشام ْبن الحكم الشٌبانً، متكلّم مناظر، كان شٌخ اإلمامٌّة فً وقته، ٙ٘ عرؾ بالؽلّو فً التّشبٌه والجبر، وهو أَوَّ
هـ(، وٌقال ِإنَّه 1ٓٔاإلمامة، انقطع ِإلى ٌحٌى ْبن خالد البرمكً، ولّما حدثت نكبة البرامكة استتر، وتوفً على إثرها بالكوفة نحو سنة)

، لسان المٌزان ٗٗ٘، ٖٗ٘/ٌٓٔقً. انظر: سٌر أعبلم النّببلء عاش ِإلى خبلفة المؤمون، من كتبه اإلمامة، الدالالت، الردّ على الجوال
 .2/2٘، األعبلم للزركلً 1ٕٗ/ٔ، الفهرست البن الندٌم 1ٗٔ/ٙالبن حجر 

ًّ الجبّابً، وكان  0٘ هشام بن سالم الجوالٌقً من متكلّمً الشٌعة وؼبلة المشبّهة، وٌعرؾ أتباعه بالجوالٌقٌّة، الهشامٌّة، عاصر أبا عل
ًّ ولم ٌتّمه. انظر: الفهرست البن النّدٌم، ص  له مناظرة -ٕٕٓفً اإلمامة وتثبٌتها، من كتبه كتاب اإلمامة، كتاب النّقض على أبً عل

ٕٕٔ. 
ًّ الجواربً، رأس فً الّرفض والتّجسٌم، ومن كبار متكلّمً الرافضة، كفّره بَْعض العلماء لمقالته فً التّشبٌه، وشهبّهوه  2٘ داود بن عل

 .0ٕٗ/ٕ، لسان المٌزان البن حجر العسقبلنً، ٗٗ٘/ٓٔظر: سٌر أعبلم النّببلء، بالشٌطان. ان
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توحٌدهم وعدلهم والمعتزلة شٌوخ هإالء إلى ما ٌوجد فً كبلم ابن النعمان المفٌد وصاحبه أبً جعفر الطوسً 

 1٘المعتزلة وصار حٌنبذ فً المعتزلة من ٌمٌل إلى نوع من التشٌع(.  والملقب بالمرتضى ونحوهم هو من كبلم

 

 / ؼبلة المتصوفة.  ٕ

قههال األشههعري: )حكاٌههة قههول قههوم مههن النسههاك،  وفههى األمههة قههوم ٌنتحلههون النسههك ٌزعمههون انههه جههابز علههى هللا 

م مهههن ٌقهههول انهههه سهههبحانه الحلهههول فهههً األجسهههام وإذا رأوا شهههٌبا ٌستحسهههنونه قهههالوا ال نهههدرى لعلهههه ربنههها، ومهههنه

ٌهههرى هللا سهههبحانه فهههً الهههدنٌا علهههى قهههدر األعمهههال فمهههن كهههان عملهههه أحسهههن رأى معبهههوده أحسهههن،  ومهههنهم مهههن 

ٌجهههوز علهههى هللا سهههبحانه المعانقهههة والمبلمسهههة المجالسهههة فهههً الهههدنٌا وجهههوزوا مهههع ذلهههك علهههى هللا تعهههالى عهههن 

بعهههاض لحهههم ودم علهههى صهههورة قهههولهم أن نلمسهههه،  ومهههنهم مهههن ٌهههزعم أن هللا سهههبحانه ذو أعضهههاء وجهههوارح وأ

 ٓٙاألنسان له ما لئلنسان من الجوارح تعالى ربنا عن ذلك علوا كبٌرا( إه. 

 وممن نسب إلى التشبٌه:

ه(، ٕ٘٘المتههوفى سهههنة ) ٔٙالكرامٌههة: وهههم أتبههاع دمحم بههن كههرام بهههن عههراق بههن حزبههة السجسههتانً   -أ 

العابدٌهههة والنونٌهههة والزرٌنٌهههة وٌبلهههػ عهههدد طوابهههؾ الكرامٌهههة اثنتهههً عشهههرة فرقهههة وأصهههولها سهههتة ههههً: 

 واإلسحاقٌة والواحدٌة  والهٌصمٌة.

 أنه من المشبهة وذكروا أنه هو الذي قال فٌه  ٕٙمقاتل بن سلٌمان: نُسب إلى مقاتل بن سلٌمان المفسر  -ب 

 .ٖٙاإلمام أبو حنٌفة: )أتانا من المشرق رأٌان خبٌثان؟ جهم معطل، ومقاتل مشبه( 

خذ من الٌهود والنصارى من علم القرآن الذي وافق كتبهم، وكان ٌشبه الرب وقال ابن حبان: )كان ٌؤ

 .ٗٙبالمخلوقات وكان ٌكذب فً الحدٌث( 

وقال أبو معاذ الفضل بن خالد المروزى: سمعت خارجة بن مصعب ٌقول: لم أستحل دم ٌهودي، ولو 

 ٘ٙوجدت مقاتل بن سلٌمان خلوة لشققت بطنه.

اهلل أعلم بحقٌقة حاله واألشعري ٌنقل هذه المقاالت من كتب المعتزلة وفٌهم وقال ابن تٌمٌة: )وأما مقاتل ف

انحراؾ على مقاتل بن سلٌمان فلعلهم زادوا فً النقل عنه أو نقلوا عنه أو نقلوا عن ؼٌر ثقة وإال فما أظنه 

 0ٙ (: من أراد التفسٌر فهو عٌال على مقاتل.ٌٙٙصل إلى هذا الحد، وقد قال الشافعً 

 

 

 

                                                           
 (.ٕٓٙ - 2ٔٙ/ ٕمنهاج السنة ابن تٌمٌة ) 1٘
 (.21ٕ - 22ٕمقاالت اإلسبلمٌٌن/ االشعري، ص ) ٓٙ
خلق من االتباع له: بؤن  دمحم بن كرام السجستانً المبتدع شٌخ الكرامٌة، كان زاهدا عابدا ربانٌا بعٌد الصٌت كثٌر األصحاب. وقال ٔٙ

الباري جسم ال كاألجسام، وأن النبً تجوز منه الكبابر سوى الكذب. وقد سجن ثم نفً. قال الحاكم: مكث فً سجن نٌسابور ثمانً 
 .ٕٗ٘/ٔٔ –ه. إه باختصار من سٌر أعبلم النببلء/ الذهبً ٕ٘٘سنٌن، ومات بؤرض بٌت المقدس سنة 

بن بشٌر، األزدي بالوالء الخراسانً المروزي، أصهله مهن بلهخ وانتقهل إلهى البصهرة ودخهل بؽهداد  هو أبو الحسن مقاتل بن سلٌمان ٕٙ
 وحدث بها، وكان مشهوراً بتفسٌر كتاب هللا العزٌز، وله التفسٌر المشهور. 

 (.0ٕ٘ – ٕ٘٘/ ٘هـ(. إه وفٌات األعٌان )ٓ٘ٔوقد توفً بالبصرة سنة )
 .2ٕٕ/ ٙٔرٌخ اإلسبلم لئلمام الذهبً ، وتا2ٕٔ/ ٓٔلسان المٌزان/ العسقبلنً  ٖٙ
 .0٘ٔ/ ٗمٌزان االعتدال/ الذهبً  ٗٙ
  .0٘ٔ/ ٗمٌزان االعتدال/ الذهبً  ٘ٙ
روى حرملة بن ٌحٌى عن الشافعً رضً هللا عنه أنه قال: الناس عٌال على هإالء الخمسة، من أراد أن ٌتبحر فً الفقه فهو عٌال  ٙٙ

له الفقه، ومن أراد أن ٌتبحر فً الشعر فهو عٌال على زهٌر بن أبً سلمى، ومن أراد أن  على أبً حنٌفة، وكان أبو حنٌفة ممن وفق
ٌتبحر فً المؽازي فهو عٌال على دمحم بن إسحاق، ومن أراد أن ٌتبحر فً النحو فهو عٌال على الكسابً، ومن أراد أن ٌتبحر فً 

/ ٘رٌخه. إه من وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان/ ابن خلكان التفسٌر فهو عٌال على مقاتل بن سلٌمان، هكذا نقله الخطٌب فً تا
 .ٖٙٗ/ ٖٔ، وانظر تارٌخ بؽداد 1ٓٗ

 .ٕٓٙ – 2ٔٙ/ ٕمنهاج السنة ابن تٌمٌة  0ٙ
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المقرٌزي: )ٌرمون مقاتل بن سلٌمان بؤنّه قال: هو لحم ودم على صورة اإلنسان، وهو طوٌل،  وقال

عرٌض، عمٌق، وأّن طوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه، وهو ذو لون، وطعم، ورابحة، وهو سبعة 

  2ٙأشبار بشبر نفسه ! ولم ٌصّح هذا القول عن مقاتل(. 

وجاءت عنه أقوال ولكن كلها ؼٌر صحٌحة وؼٌر ثابتة؛ فٌجب أن قال الشٌخ عبد هللا بن دمحم الؽنٌمان: )

ٌتثبت فً هذا الشًء ؛ ألن أعداءه كانوا ٌنشرون عنه هذه األشٌاء، وهو أٌضاً جاءت عنه أقوال تنفً 

هذا، فقد استدعاه أحد األمراء فقال: إنهم ٌقولون: إنك مشبه ؟ قال: أما أنا فإنً أقول: إن هللا سمٌع بصٌر، 

ٌس كمثله شًء، هكذا قال، فالمقصود: ثبوت الشًء الذي ٌنقل أو ٌقال ؛ ألن الشًء الذي ٌقال وإنه ل

 .1ٙ(كثٌر.

 :عبد هللا بن دمحم الؽنٌمانقال الشٌخ 

 أصحاب التشبٌه قسمان:)

القسم األول: تشبٌه الخالق بالمخلوق، وهو فً الواقع قلٌل ولكنه حدث فً شذاذ الناس، وأكثر من حدث فٌهم 

 ضة فً أول أمرهم، ثم بعد ذلك صاروا معتزلة.الراف

ولكن لٌعلم أن التشبٌه أصبح أمراً إضافٌاً، فكثر ذكره فً الكتب والمإلفات، وذم أصحابه، ولو أنك مثبلً بحثت عن 

طابفة معٌنة لها كتب مستقلة، ولها أبمة ولها علماء ٌسمون المشبهة لم تجد ذلك، والسبب فً هذا أن كل فرٌق إذا 

فرٌقاً آخر فؤثبت ذلك الفرٌق المخالؾ خبلؾ ما ٌقوله هذا الفرٌق سماه مشبهة، ولهذا فإن متطرفة الجهمٌة  خالؾ

ٌسمون المعتزلة مشبهة؛ ألنهم ٌثبتون األسماء، والمعتزلة ٌسمون األشعرٌة مشبهة؛ ألنهم ٌثبتون بعض الصفات، 

 كذا فٌكون.واألشعرٌة ٌسمون أهل السنة مشبهة؛ ألنهم ٌثبتون الصفات، وه

واإلمام أحمد ٌقول: إن التشبٌه مثل أن ٌقول القابل: إن ٌد هللا كؤٌدٌنا، وسمع هللا كؤسماعنا، وبصره كؤبصارنا، 

ء  )ووجهه كوجوهنا تعالى هللا وتقدس، فهذا التشبٌه الذي هو منفً بقوله جل وعبل:  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش  (ٔٔ/الشورى()لَ

ِ أَندَاداً فبَل تَْجعَلُ )وقوله جل وعبل:  ً )وقوله: (ٕٕ/البقرة()وا ّلِلَّ َولَْم ٌَكُْن لَهُ كُفُواً )وقوله:  (٘ٙ/مرٌم()َهْل تَْعلَُم لَهُ َسِمٌّا

 وما أشبه ذلك من اْلٌات التً سبقت. (ٗ/اإلخبلص()أََحد  

نً أن ٌشبه وهو كثٌر جداً فً الناس، وهو تشبٌه ولكنه بعكس هذا، ٌع، القسم الثانً: تشبٌه المخلوق بالخالق

المخلوق بالخالق، وهذا كثٌر جداً، والتشبٌه كما قلنا: ٌكون ولو فً حق من الحقوق، فمثبلً المشركون مشبهة حٌث 

جعلوا أصنامهم آلهة، فشبهوها باهلل جل وعبل، وكذلك العابدون الذٌن ٌعبدون ؼٌر هللا، أو ٌجعلون للمخلوق ما هو 

ة فً ذلك، وهذا أقبح التشبٌه وأخبثه، فصاحب هذا التشبٌه إذا مات علٌه خالص حق هللا ولو جزبٌاً، ٌكونون مشبه

َ ال ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَك ِبِه َوٌَْؽِفُر َما دُوَن ذَِلَك ِلَمْن )فإن الجنة علٌه حرام، كما قال هللا جل وعبل:  ِإنَّ اّللَّ

ُ )، (2ٗ/النساء()ٌََشاءُ  َم اّللَّ ِ فَقَْد َحرَّ ٌِْه اْلَجنَّةَ َوَمؤَْواهُ النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن أَنَصارٍ َمْن ٌُْشِرْك ِباّللَّ  .(0ٕ/المابدة() َعلَ

فهذا هو الشرك األكبر الذي هو تشبٌه المخلوق بالخالق تعالى وتقدس، وهذا جاء تفصٌله فً القرآن كثٌراً، ولكن 

 .0ٓ(فٌه أصحاب المقاالت والمتكلمون أعرضوا عن هذا كثٌراً، ولهذا وقعوا

 

 

 

 
                                                           

 .2ٖٗ/ٕالخطط للمقرٌزي  2ٙ
، ٕٔالدرس/، شرح العقٌدة الواسطٌة/ الشٌخ عبد هللا بن دمحم الؽنٌمان، دروس صوتٌة قام بتفرٌؽها موقع الشبكة اإلسبلمٌة 1ٙ

http://www.islamweb.net 
 .ٖٔ، الدرس المصدر السابق  0ٓ
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 ًالفصل الثان

 طرق تتبع االسماء الحسنى

 مهٌدت
 

كان للفرق اإلسبلمٌة أراء متعددة فً حصر األسماء الحسنى لٌس فً تحدٌد العدد فحسب بل حتى فً طرٌقة 

كما ذهب ابن حزم األندلسً فً المحلى / كتاب ً اإلحصاء وضوابطها، ففرٌق قد حددها بتسع وتسعٌن اسما

ى ِبِه نَْفَسهُ. َوَصحَّ أَنَّ أَْسَماَءهُ الَ ال: )فصح األٌمان حٌث ق َ تَعَالَى إِالَّ ِبَما َسمَّ ًَ اّللَّ تَِزٌدُ أَنَّهُ الَ ٌَِحلُّ ألََحٍد أَْن ٌَُسّمِ

ٌَادَةَ، َوأَْبَطلََها، لَِكْن ٌُْخبُِر َعْنهُ بَِما ٌَْفعَُل تَعَالَى.  َعلَى ِتْسعٍَة َوِتْسِعٌَن، ِلقَْوِلِه علٌه السبلم: )ِمابَةً إِالَّ َواِحدًا( فَنَفَى الّزِ

ء  أَْصبلً، فَإِنَّ  ًْ ِّْسِعٌَن أَْسَماء  ُمْضَطِربَة  الَ ٌَِصحُّ ِمْنَها َش ِّْسعَِة َوالت َما تُْإَخذُ ِمْن نَّصِ َوَجاَءْت أََحاِدٌُث ِفً إْحَصاِء الت

ِ ملسو هيلع هللا ىلص ًّ ا َصحَّ َعِن النَّبِ  .0ٔ( إه .اْلقُْرآِن، َوِممَّ

ٌِْر َما َسمَّى ِبِه نَْفَسهُ َوالَ أَنْ  َ َعزَّ َوَجلَّ بِؽَ ًَ اّللَّ ٌِْر َما أَْخبََر وقال فً مسابل التوحٌد )َوالَ ٌَِحلُّ ألََحٍد أَْن ٌَُسّمِ  ٌَِصفَهُ بِؽَ

ِ األَْسَماُء اْلُحْسنَى : )َوّلِلَّ فَاْدعُوهُ ِبَها َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن فًِ أَْسَماِبِه()األعراؾ  ِبِه تَعَالَى، َعْن نَْفِسِه. قَاَل َعزَّ َوَجلَّ

ٌِْرَها فَقَدْ أَْلَحدَ.2ٓٔ/ اهُ بِؽَ  .0ٕ( إه (، فََمنََع تَعَالَى أَْن ٌَُسمَّى إالَّ بِؤَْسَمابِِه اْلُحْسنَى َوأَْخبََر أَنَّ َمْن َسمَّ

ء ، َوالَ أَْن ٌُْخبََر َعْنهُ َوقَاَل تَعَالَى: )َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلحِ ) ًْ ٌِْه تَعَالَى َش دُوَن ِفً أَْسَمابِِه( فََصحَّ أَنَّهُ الَ ٌَِحلُّ أَْن ٌَُضاَؾ إلَ

) ٍء إالَّ َما َجاَء ِبِه النَّصُّ ًْ ى ِبَش ٍء، َوالَ أَْن ٌَُسمَّ ًْ  0ٖ. إه.ِبَش

لوزٌر مثبلً، قّسم األسماء الحسنى إلى وفرٌق آخر من أهل العلم لم ٌلتزم بالعدد المخصوص فً الحدٌث، فابن ا

 ثبلثة أقسام: 

األول: قسم ورد فً النّصوص صرًٌحا دون اشتقاق ؛ كالّصمد، والّرحمن، والملك، وقد بلػ بهذا النّوع قرابة مابة 

 ً.وستٌّن اسما

 صى. الثانً: قسم مشتّق من األفعال الربّانٌّة ؛ كالمطعم، والمجٌر، والمرجّو. وهذا النّوع ال ٌح

الثالث: قسم من أنواع الثّناء من ؼٌر اشتقاق من ألفاظ القرآن ؛ مثل قدٌم اإلحسان، دابم المعروؾ، المستؽاث، 

 0ٗالمؤمول. وهذا النّوع ال ٌحصى أًٌضا.

)وحكى القاضً أبو بكر بن العربً عن بعضهم أن هلل ألؾ اسم، قال ابن العربً وهذا قلٌل فٌها، ونقل الفخر 

هم أن هلل أربعة آالؾ اسم استؤثر بعلم ألؾ منها واعلم المبلبكة بالبقٌة واألنبٌاء بؤلفٌن منها وسابر الرازي عن بعض

الناس بؤلؾ وهذه دعوى تحتاج إلى دلٌل واستدل بعضهم لهذا القول بؤنه ثبت فً نفس حدٌث الباب انه وتر ٌحب 

 0٘(. إه.الوتر

ألسماء فتختلؾ بٌن طابفة وأخرى، وقد اجتهد بعضهم فً ذلك أما الضوابط التً اتبعها السادة العلماء فً حصر ا

من خبلل استقرابهم للنصوص من القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة، أو القرآن الكرٌم حصرا، والبعض اْلخر اعتمدوا 

 على ما إستحسنته عقولهم.

 

 

 

 

                                                           
ٌَْر َواِحٍد( ٖٔ/ ص 2المحلى ج  0ٔ ِ ِمابَةُ اْسٍم َؼ  .ٓٔٗٙالحدٌث  –. والحدٌث أخرجه البخاري فً صحٌحه/ كتاب الدعوات/ بَاب )ّلِلَّ
 .ٗ٘المسؤلة  –، مسابل التوحٌد 1ٕ/ ص ٔالمحلى ج  0ٕ
 .ٕٙالمسؤلة  –مسابل التوحٌد  ،ٖٗ/ ص ٔالمحلى ج  0ٖ
 باختصار.  0ٗٔوٖٙٔو1٘ٔص  –إٌثار الحق على الخلق/ ابن الوزٌر  0ٗ
 .ٕٕٓ/ٔٔفتح الباري/ الحافظ العسقبلنً،  0٘

 



ٕٔ 
 

 المبحث االول

 طرق حدٌث )هلل تسعة وتسعٌن اسماً(
 

 

 ( من سورة األعراؾ:2ٓٔنثور فً التؤوٌل بالمؤثور( تفسٌر اْلٌة )قال السٌوطً فً )الدر الم

)أخرج البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسابً وابن ماجه وابن خزٌمة وأبو عوانة وابن جرٌر وابن أبً حاتم 

سماء وابن حبان والطبرانً وأبو عبد هللا بن منده فً التوحٌد وابن مردوٌه وأبو نعٌم والبٌهقً فً كتاب األ

)إن هلل تسعة وتسعٌن اسما مابة إال واحدا من أحصاها دخل : والصفات عن أبً هرٌرة قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 الجنة إنه وتر ٌحب الوتر(.

استجاب  )هلل مابة اسم ؼٌر اسم من دعا بها :وأخرج أبو نعٌم وابن مردوٌه عن أبً هرٌرة قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا له دعاءه(.

)قال: قال هللا عز وجل: لً تسعة  :وأخرج الدار قطنً فً الؽرابب عن أبً هرٌرة قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة(

)إن هلل تسعة وتسعٌن اسما مابة : ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج ابن مردوٌه وأبو نعٌم عن ابن عباس وابن عمر قاال: ق

 إال واحدا من أحصاها دخل الجنة( 

وأخرج الترمذي وابن المنذر وابن حبان وابن منده والطبرانً والحاكم وابن مردوٌه والبٌهقً عن أبً هرٌرة قال: 

جنة إنه وتر )إن هلل تسعة وتسعٌن اسما مابة إال واحدا من أحصاها دخل ال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم

الرحمن، الرحٌم، الملك، القدوس، السبلم، المإمن، المهٌمن، العزٌز،  :ٌحب الوتر هو هللا الذي ال إله إال هو

الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الؽفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العلٌم، القابض، الباسط، 

البصٌر، الحكم، العدل، اللطٌؾ، الخبٌر، الحلٌم، العظٌم، الؽفور،  الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمٌع،

الشكور، العلً، الكبٌر، الحفٌظ، المقٌت، الحسٌب، الجلٌل، الكرٌم، الرقٌب، المجٌب، الواسع، الحكٌم، الودود، 

، المحًٌ، المجٌد، الباعث، الشهٌد، الحق، الوكٌل، القوي، المتٌن، الولً، الحمٌد، المحصً، المبدئ، المعٌد

الممٌت، الحً، القٌوم، الواجد، الماجد، الواحد، األحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المإخر، األول، اْلخر، 

الظاهر، الباطن، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرإوؾ، المالك، الملك، ذو، الجبلل، واإلكرام، الوالً، المتعال، 

المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البدٌع، الباقً، الوارث، الرشٌد، المقسط، الجامع، الؽنً، المؽنً، 

 .الصبور(

وأخرج ابن أبً الدنٌا فً الدعاء والطبرانً كبلهما وأبو الشٌخ والحاكم وابن مردوٌه وأبو نعٌم والبٌهقً عن أبً 

ن أحصاها دخل الجنة اسؤل هللا )إن هلل تسعة وتسعٌن اسما م :هرٌرة قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم

الرحمن، الرحٌم، اإلله، الرب، الملك، القدوس، السبلم، المإمن، المهٌمن، العزٌز، الجبار، المتكبر، الخالق، 

البارئ، المصور، الحلٌم، العلٌم، السمٌع، البصٌر، الحً، القٌوم، الواسع، اللطٌؾ، الخبٌر، الحنان، المنان، البدٌع، 

الشكور، المجٌد، المبدئ، المعٌد، النور، البادئ، وفً لفظ: القابم، األول، اْلخر، الظاهر، الباطن،  الؽفور، الودود،

العفو، الؽفار، الوهاب، الفرد، وفً لفظ: القادر، األحد، الصمد، الوكٌل، الكافً، الباقً، المؽٌث، الدابم، المتعالً، 

، الوارث، المنٌر، الباعث، القدٌر، وفً لفظ: المجٌب، ذا، الجبلل، واإلكرام، المولى، النصٌر، الحق، المبٌن

المحًٌ، الممٌت، الحمٌد، وفً لفظ: الجمٌل، الصادق، الحفٌظ، المحٌط، الكبٌر، القرٌب، الرقٌب، الفتاح، التواب، 

، المالك، القدٌم، الوتر، الفاطر، الرزاق، العبلم، العلً، العظٌم، الؽنً، الملٌك، المقتدر، األكرم، الرإوؾ، المدبر

 الجلٌل(  ،ذا الفضل، الكفٌل ،الطول، ذا المعارج رٌم، الرفٌع، الشهٌد، الواحد، ذاالقاهر، الهادي، الشاكر، الك
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وأخرج أبو نعٌم عن ابن عباس وابن عمر قاال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )إن هلل تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل 

 00ه (. إ0ٙالجنة وهً فً القرآن( 

)فالحدٌث الذي فٌه ذكر ذلك هو حدٌث الترمذي روى األسماء الحسنى فً جامعه  :وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة

من حدٌث الولٌد بن مسلم عن شعٌب عن أبً الزناد عن األعرج عن أبً هرٌرة ورواها ابن ماجه فً سننه من 

 ن عن أبً هرٌرة. طرٌق مخلد بن زٌاد القطوانً؛ عن هشام بن حسان عن دمحم بن سٌرٌ

وقد اتفق أهل المعرفة بالحدٌث على أن هاتٌن الرواٌتٌن لٌستا من كبلم النبً ملسو هيلع هللا ىلص وإنما كل منهما من كبلم بعض 

 السلؾ فالولٌد ذكرها عن بعض شٌوخه الشامٌٌن كما جاء مفسرا فً بعض طرق حدٌثه. 

رواٌات من األسماء بدل ما ٌذكر فً الرواٌة األخرى؛ ألن ولهذا اختلفت أعٌانهما عنه؛ فروي عنه فً إحدى ال

أن األسماء الحسنى التً من  -هم وؼٌرهم  -الذٌن جمعوها قد كانوا ٌذكرون هذا تارة وهذا تارة؛ واعتقدوا 

أحصاها دخل الجنة لٌست شٌبا معٌنا؛ بل من أحصى تسعة وتسعٌن اسما من أسماء هللا دخل الجنة أو أنها وإن 

ٌنة فاالسمان اللذان ٌتفق معناهما ٌقوم أحدهما مقام صاحبه كاألحد والواحد؛ فإن فً رواٌة هشام بن عمار كانت مع

وهما متقاربان  (المؽنً)بدل  (المعطً)و  (الواحد)بدل  (األحد)عن الولٌد بن مسلم عنه رواها عثمان بن سعٌد 

عن قتادة عن ابن سٌرٌن عن أبً هرٌرة. ثم قال  وعند الولٌد هذه األسماء بعد أن روى الحدٌث عن خلٌد بن دعلج

( هو هللا الذي ال إله إال هو . . . )هشام: وحدثنا الولٌد حدثنا سعٌد بن عبد العزٌز مثل ذلك وقال: كلها فً القرآن 

مثل ما ساقها الترمذي لكن الترمذي رواها عن طرٌق صفوان بن صالح عن الولٌد عن شعٌب وقد رواها ابن أبً 

وبٌن ما ذكره هو والترمذي خبلؾ فً بعض المواضع وهذا كله مما ٌبٌن لك أنها من الموصول المدرج عاصم 

على ؼٌر هذا الجمع  (قوم آخرون)فً الحدٌث عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً بعض الطرق؛ ولٌست من كبلمه. ولهذا جمعها 

حنبل وؼٌرهم؛ كما قد ذكرت ذلك فٌما تكلمت به واستخرجوها من القرآن منهم سفٌان بن عٌٌنة واإلمام أحمد بن 

قدٌما على هذا؛ وهذا كله ٌقتضً أنها عندهم مما ٌقبل البدل؛ فإن الذي علٌه جماهٌر المسلمٌن أن أسماء هللا أكثر 

 02من تسعة وتسعٌن(.

أشهر ما عند الناس فٌها حدٌث أن التسعة والتسعٌن اسما لم ٌرد فً تعٌٌنها حدٌث صحٌح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص. ووقال: )

الترمذي الذي رواه الولٌد بن مسلم عن شعٌب عن أبً حمزة وحفاظ أهل الحدٌث ٌقولون: هذه الزٌادة مما جمعه 

الولٌد بن مسلم عن شٌوخه من أهل الحدٌث وفٌها حدٌث ثان أضعؾ من هذا. رواه ابن ماجه. وقد روي فً 

 01(.لؾر هذٌن النوعٌن من جمع بعض السعددها ؼٌ

وقال القاضً أبو بكر بن العربً: )هذه األسماء روٌت معدودة فً الحدٌث نفسه عن أبً هرٌرة من طرٌق ابن 

سٌرٌن بزٌادة ونقص. رواه عنه أٌوب وهشام، رواه عنهما عبد العزٌز بن الحصٌن ولٌس بالقوي عند أهل 

هل تفسٌر هذه األسماء فً الحدٌث هل هً  لكن ال ٌعلم -وإن كان عندهم مؤمونا  -الحدٌث وشعٌب بن أبً حمزة  

 من قول الراوي أو من قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ والظواهر أنها من قول الراوي ؛ لوجهٌن:

 أحدهما: أن أصحاب الحدٌث لم ٌذكروها. 

 2ٓوالثانً: أن فٌها تفسٌرا بزٌادة ونقصان، وذلك ال ٌلٌق بالمرتبة العلٌا النبوٌة(.

                                                           
)إن هلل تسعة وتسعٌن اسما، كلهن فً القرآن، من أحصاها دخل  ٖٕٕٕ  –قال الشٌخ األلبانً فً سلسلة االحادٌث الضعٌفة  0ٙ

 ا بزٌادة )كلهن فً القرآن(.الجنة(: منكر جد
( من طرٌق حماد بن عٌسى بن )األصل: عن( عبٌدة بن طفٌل الجهنً، قال: حدثنا ٕٔٔ/٘ٔأخرجه ابن جرٌر الطبري فً )التفسٌر()

 ابن جرٌج عن عبد العزٌز عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبً هرٌرة مرفوعا.
ل الحاكم والنقاش: )ٌروي عن ابن جرٌج وجعفر الصادق أحادٌث قلت: وهذا إسناد ضعٌؾ جدا، حماد هذا ضعفه جمع، وقا

موضوعة(. والحدٌث فً الصحٌحٌن وؼٌرهما من طرق عن أبً هرٌرة دون هذه الزٌادة المنكرة، وقد أشرت إلى بعض طرقه عند 
 ه(.إ22ٕٕأحمد فً التعلٌق على المشكاة )

 .2ٙٙ - 2ٖٙ/ ص ٙج  –د. عبدهللا التركً بتحقٌق   –الدر المنثور فً التؤوٌل بالمؤثور/ السٌوطً  00
 .2ٕٖ/ٙ. وانظر 01ٖ/ٙ مجموع الفتاوى/ ابن تٌمٌة 02
 .2ٕٗ/ٕٕالمصدر السابق  01
البدر المنٌر فً تخرٌج األحادٌث واألثار الواقعة فً الشرح الكبٌر/ ابن الملقن سراج الدٌن أبو حفص عمر بن علً بن أحمد  2ٓ

 .2ٕٗ/1هـ(، 2ٓٗالشافعً المصري )المتوفى
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 .2ٔ(والتحقٌق إّن سردها إدراج من الرواة)حجر رحمه هللا: وقال ابن 

حدٌث الترمذي لٌس بالمتواتر وبعض األسماء التً فٌه )ونقل ابن حجر عن ابن عطٌة رحمهما هللا قوله: 

 2ٕ.(شذوذ

أي حدٌث الولٌد  -الذي عول علٌه جماعة من الحفاظ أن سرد األسماء فً هذا الحدٌث )وقال ابن كثٌر رحمه هللا:

مدرج فٌه وإنما ذلك كما رواه الولٌد بن مسلم، وعبد الملك بن دمحم الصنعانً عن زهٌر بن دمحم أنه  -عند الترمذي 

 2ٖ .(بلؽه عن ؼٌر واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أي أنهم جمعوها من القرآن

ً )وقال الشٌخ عبد الرحمن السعدي: )حدٌث  لم وؼٌرهما عن أبً أخرج البخاري ومس (هلل تسعة وتسعون اسما

هلل تسعة وتسعون اسماً مابة إال واحدة ال ٌحفظها أحد إال دخل )هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 وهذا الحدٌث متفق على صحته. (،من أحصاها دخل الجنة)وفً رواٌة: (، الجنة، وهو وتر ٌحب الوتر

أخرى مختلفة تزٌد على الحدٌث السابق بذكر أسماء من أسماء هللا  وقد وردت رواٌات أخرى للحدٌث بطرق

تعالى، والحدٌث ورد بثبلث طرق عند الترمذي وابن ماجه والحاكم، وهذه الطرق ضعفت من جهة اإلسناد، ومن 

  :جهة المتن كما بٌنه جمع من العلماء، والمحققٌن، وإلٌك أقوالهم

ٌة عبد العزٌز بن الحصٌن: ٌحتمل أن ٌكون التفسٌر وقع من بعض قال البٌهقً رحمه هللا فً حدٌثه عن روا

  2ٗإه. (الرواة، وكذلك فً حدٌث الولٌد ابن مسلم

 ، وإلٌك تعلٌقه على االحادٌثلتً جاء فٌها سرد األسماء الحسنىوقد ضعؾ الشٌخ األلبانً االحادٌث ا قلت: 

 :الواردة

 سنن ابن ماجة فً  (ٔ)

حدثنا عبد الملك بن دمحم الصنعانً حدثنا أبو المنذر زهٌر بن دمحم التمٌمً حدثنا  حدثنا هشام بن عمار - 2ٖٙٔ

)إن هلل تسعة وتسعٌن اسما مابة  : قالموسى بن عقبة حدثنً عبد الرحمن األعرج عن أبً هرٌرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

د الصمد األول اْلخر الظاهر الباطن الخالق إال واحدا إنه وتر ٌحب الوتر من حفظها دخل الجنة وهً هللا الواح

البارئ المصور الملك الحق السبلم المإمن المهٌمن العزٌز الجبار المتكبر الرحمن الرحٌم اللطٌؾ الخبٌر السمٌع 

البصٌر العلٌم العظٌم البار المتعال الجلٌل الجمٌل الحً القٌوم القادر القاهر العلً الحكٌم القرٌب المجٌب الؽنً 

هاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالً الراشد العفو الؽفور الحلٌم الكرٌم التواب الرب المجٌد الولً الشهٌد الو

المبٌن البرهان الرإوؾ الرحٌم المبدئ المعٌد الباعث الوارث القوي الشدٌد الضار النافع الباقً الواقً الخافض 

ذو القوة المتٌن القابم الدابم الحافظ الوكٌل الفاطر السامع الرافع القابض الباسط المعز المذل المقسط الرزاق 

المعطً المحًٌ الممٌت المانع الجامع الهادي الكافً األبد العالم الصادق النور المنٌر التام القدٌم الوتر األحد 

أن أولها ٌفتح الصمد الذي لم ٌلد ولم ٌولد ولم ٌكن له كفوا أحد(. قال زهٌر: فبلؽنا من ؼٌر واحد من أهل العلم 

بقول ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له له الملك وله الحمد بٌده الخٌر وهو على كل شًء قدٌر ال إله إال هللا له 

 األسماء الحسنى.

 / التحقٌق الثانً( 22ٕٕالمشكاة أٌضا ) -دون عد األسماء  -تحقٌق األلبانً: صحٌح 

سلٌمان عن موسى بن المسٌب الثقفً عن شهر بن حوشب عن  حدثنا عبد هللا بن سعٌد حدثنا عبدة بن - 0ٕ٘ٗ

عبد الرحمن بن ؼنم عن أبً ذر قال: )قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن هللا تبارك وتعالى ٌقول: ٌا عبادي كلكم مذنب إال من 

ؼفرت له وكلكم  عافٌت فسلونً المؽفرة فؤؼفر لكم ومن علم منكم أنً ذو قدرة على المؽفرة فاستؽفرنً بقدرتً

ضال إال من هدٌت فسلونً الهدى أهدكم وكلكم فقٌر إال من أؼنٌت فسلونً أرزقكم ولو أن حٌكم ومٌتكم وأولكم 

وآخركم ورطبكم وٌابسكم اجتمعوا فكانوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم ٌزد فً ملكً جناح بعوضة ولو 

من ملكً جناح بعوضة ولو أن حٌكم ومٌتكم وأولكم اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد من عبادي لم ٌنقص 

                                                           
 .ٔٔٗ، ص1ٖٙٔبلوغ المرام/الحدٌث: 2ٔ
 .ٕٗٗ/ٗتلخٌص الحبٌر للحافظ العسقبلنً، ال 2ٕ
 من سورة األعراؾ. 2ٓٔانظر ؼٌر مؤمور تفسٌر ابن كثٌر؛ تفسٌر اْلٌة/ 2ٖ
 .ٖٙٔ -ٕٙٔتفسٌر أسماء هللا الحسنى/ الشٌخ عبد الرحمن السعدي ص  2ٗ
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وآخركم ورطبكم وٌابسكم اجتمعوا فسؤل كل سابل منهم ما بلؽت أمنٌته ما نقص من ملكً إال كما لو أن أحدكم مر 

 بشفة البحر فؽمس فٌها إبرة ثم نزعها ذلك بؤنً جواد ماجد عطابً كبلم إذا أردت شٌبا فإنما أقول له كن فٌكون(.

 / التحقٌق الثانً( ٖٕٓ٘(، المشكاة )0ٕٓو 2ٕٙ/  ٕاأللبانً: ضعٌؾ، التعلٌق الرؼٌب )تحقٌق 

 سنن الترمذي فً ( ٕ)

حدثنا إبراهٌم بن ٌعقوب. أخبرنا صفوان بن صالح. أخبرنا الولٌد بن مسلم. أخبرنا  0ٖ٘ٗ - 1ٙٙباب  - 20

: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )إن هلل تسعة وتسعٌن شعٌب ابن أبً حمزة، عن أبً الزناد، عن األعرج، عن أبً هرٌرة قال

اسما مابة ؼٌر واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هو هللا الذي ال إله إال هو الرحمن، الرحٌم، الملك، القدوس، 

رزاق، السبلم، المإمن، المهٌمن، العزٌز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الؽفار، القهار، الوهاب، ال

الفتاح، العلٌم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمٌع، البصٌر، الحكم، العدل، اللطٌؾ، الخبٌر، 

الحلٌم، العظٌم، الؽفور، الشكور، العلً، الكبٌر، الحفٌظ، المقٌت، الحسٌب، الجلٌل، الكرٌم، الرقٌب، المجٌب، 

الشهٌد، الحق، الوكٌل، القوي، المتٌن، الولً، الحمٌد، المحصً،  الواسع، الحكٌم، الودود، المجٌد، الباعث،

المبدئ، المعٌد، المحًٌ، الممٌت، الحً، القٌوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المإخر، 

مالك الملك، ذو الجبلل  األول، األخر، الظاهر، الباطن، الوالً، المتعالً، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرإوؾ،

واإلكرام، المقسط، الجامع، الؽنً، المؽنً، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البدٌع، الباقً، الوارث، الرشٌد، 

 الصبور(.

/ التحقٌق  22ٕٕالمصدر نفسه )هو المشكاة  -بسرد األسماء  -قال األلبانً فً ضعٌؾ سنن الترمذي: )ضعٌؾ 

 (.1ٗ٘ٔمع الصؽٌر الثانً، ضعٌؾ الجا

 دمحم بن عبد هللا الحاكم النٌسابوري  -المستدرك على الصحٌحٌن فً ( ٖ)

حدثنا أبو زكرٌا ٌحٌى بن دمحم بن عبد هللا العنبري ثنا أبو عبد هللا دمحم بن إبراهٌم العبدي ثنا موسى بن أٌوب  - ٔٗ

حمد بن الولٌد الكرابٌسً ثنا صفوان بن صالح النصٌبً و حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقٌه أنبؤنا دمحم بن أ

الدمشقً قاال: حدثنا الولٌد بن مسلم ثنا شعٌب بن أبً حمزة عن أبً الزناد عن األعرج عن أبً هرٌرة قال: قال 

و هللا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )إن هلل تسعة و تسعٌن إسماً مابة إال واحدة من أحصاها دخل الجنة إنه وتر ٌحب الوتر، ه

الذي ال إله إال هو الرحمن الرحٌم الملك القدوس السبلم المإمن المهٌمن العزٌز الجبار المتكبر الخالق البارئ 

المصور الؽفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلٌم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمٌع البصٌر 

وقال صفوان فً حدٌثه:  -ؽفور الشكور العلً الكبٌر الحفٌظ المؽٌث الحكم العدل اللطٌؾ الخبٌر الحلٌم العظٌم ال

)المقٌت( وإلٌه ذهب أبو بكر دمحم بن إسحاق فً مختصر الصحٌح ـ الحسٌب الجلٌل الكرٌم الرقٌب المجٌب الواسع 

المحًٌ  الحكٌم الودود المجٌد الباعث الشهٌد الحق الوكٌل القوي المتٌن الولً الحمٌد المحصً المبدئ المعٌد

الممٌت الحً القٌوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المإخر األول اْلخر الظاهر الباطن الوالً 

المتعالً البر التواب المنتقم العفو الرإوؾ مالك الملك ذو الجبلل واإلكرام المقسط الجامع الؽنً المؽنً المانع 

 لباقً الوارث الرشٌد الصبور(.الضار النافع النور الهادي البدٌع ا

هذا حدٌث قد خرجاه فً الصحٌحٌن بؤسانٌد صحٌحة دون ذكر األسامً فٌه والعلة فٌه عندهما أن الولٌد بن مسلم 

تفرد بسٌاقته بطوله و ذكر أسامً فٌه ولم ٌذكرها ؼٌره ولٌس هذا بعلة فإنً ال أعلم اختبلفا بٌن أبمة الحدٌث أن 

حفظ وأعلم وأجل من أبً الٌمان وبشر بن شعٌب وعلً بن عٌاش وأقرانهم من أصحاب الولٌد بن مسلم أوثق وأ

شعٌب ثم نظرنا فوجدنا الحدٌث قد رواه عبد العزٌز بن الحصٌن عن أٌوب السختٌانً وهشام بن حسان جمٌعا عن 

 دمحم بن سٌرٌن عن أبً هرٌرة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص بطوله.

د الرحمن بن حمدان الجبلب بهمدان ثنا األمٌر أبو الهٌثم خالد بن أحمد الذهلً بهمدان ثنا حدثناه أبو دمحم عب - ٕٗ

أبو أسد عبد هللا بن دمحم البلخً ثنا خالد بن مخلد القطوانً  حدثناه دمحم بن صالح بن هانا و أبو بكر بن عبد هللا 

مخلد ثنا عبد العزٌز بن حصٌن بن الترجمان ثنا  قاال: ثنا الحسن بن سفٌان ثنا أحمد بن سفٌان النسابً ثنا خالد بن

أٌوب السختٌانً و هشام بن حسان عن دمحم بن سٌرٌن عن أبً هرٌرة: عن النبً صلى هللا علٌه و سلم قال: )إن هلل 

 



ٕ٘ 
 

تسعة وتسعٌن اسما من أحصاها دخل الجنة: هللا الرحمن الرحٌم اإلله الرب الملك القدوس السبلم المإمن المهٌمن 

ز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحلٌم العلٌم السمٌع البصٌر الحً القٌوم الواسع اللطٌؾ الخبٌر العزٌ

الحنان المنان البدٌع الودود الؽفور الشكور المجٌد المبدئ المعٌد النور األول اْلخر الظاهر الباطن الؽفار الوهاب 

لمؽٌث الدابم المتعال ذو الجبلل واإلكرام المولى النصٌر الحق القادر األحد الصمد الكافً الباقً الوكٌل المجٌد ا

المبٌن البعث المجٌب المحًٌ الممٌت الجمٌل الصادق الحفٌظ الكبٌر القرٌب الرقٌب الفتاح التواب القدٌم الوتر 

دي الشاكر الرفٌع الفاطر الرزاق العبلم العلً العظٌم الؽنً الملٌك المقتدر األكرم الرإوؾ المدبر المالك القدٌر الها

 ول ذو المعارج  ذو الفضل الخبلق الكفٌل الجلٌل الكرٌم(. َّالشهٌد الواحد ذو الط

هذا حدٌث محفوظ من حدٌث أٌوب وهشام عن دمحم بن سٌرٌن عن أبً هرٌرة مختصرا دون ذكر األسامً الزابدة 

 رجاه وإنما جعلته شاهدا للحدٌث األول.فٌها كلها فً القرآن وعبد العزٌز بن الحصٌن بن الترجمان: ثقة وإن لم ٌخ

فً ضعٌؾ الجامع الصؽٌر وزٌادته الفتح  1ٗٙٔو  1ٗ٘ٔقال الشٌخ األلبانً: )ضعٌؾ( انظر حدٌث رقم:  

 الكبٌر.

 صحٌح ابن حبانفً  (ٗ)

حسن أخبرنا الحسن بن سفٌان و دمحم بن الحسن بن قتٌبة و دمحم بن أحمد بن عبٌد بن فٌاض بدمشق واللفظ لل - 2ٓ2

قالو: حدثنا صفوان بن صالح الثقفً قال: حدثنا الولٌد بن مسلم قال: حدثنا شعٌب بن أبً حمزة قال: حدثنا أبو 

الزناد عن األعرج عن أبً هرٌرة قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم: )إن هلل تسعة وتسعٌن اسما مبة إال 

هللا الذي ال إله إال هو الرحمن الرحٌم الملك القدوس السبلم واحدا إنه وتر ٌحب الوتر من أحصاها دخل الجنة هو 

المإمن المهٌمن العزٌز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الؽفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلٌم القابض 

ور الشكور العلً الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمٌع البصٌر الحكم العدل اللطٌؾ الخبٌر الحلٌم العظٌم الؽف

الكبٌر الحفٌظ المقٌت الحسٌب الجلٌل الكرٌم الرقٌب الواسع الحكٌم الودود المجٌد المجٌب الباعث الشهٌد الحق 

الوكٌل القوي المتٌن الولً الحمٌد المحصً المبدئ المعٌد المحًٌ الممٌت الحً القٌوم الواجد الماجد الواحد األحد 

مإخر األول اْلخر الظاهر الباطن المتعال البر التواب المنتقم العفو الرإوؾ مالك الصمد القادر المقتدر المقدم ال

الملك ذو الجبلل واإلكرام المقسط المانع الؽنً المؽنً الجامع الضار النافع النور الهادي البدٌع الباقً الوارث 

 الرشٌد الصبور(

 / التحقٌق الثانً(.22ٕٕ -)المشكاة  – : صحٌح دون سرد األسماء2ٓ٘/قال األلبانً فً التعلٌقات الحسان

 أبو بكر أحمد بن الحسٌن بن علً البٌهقً.   -السنن الكبرى فً  (٘) 

أخبرنا أبو نصر: عمر بن عبد العزٌز بن عمر بن قتادة البشٌري أنبؤنا على بن الفضل بن دمحم بن عقٌل  -ٕٖٕٔٓ

صفوان بن صالح أبو عبد الملك الدمشقً فً سنة اثنتٌن  الخزاعً أنبؤنا جعفر بن دمحم بن المستفاض الفرٌابً حدثنا

وثبلثٌن ومابتٌن حدثنا الولٌد بن مسلم حدثنا شعٌب بن أبى حمزة عن أبى الزناد عن األعرج عن أبى هرٌرة 

جنة وهو رضى هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )إن هلل تسعة وتسعٌن اسما مابة ؼٌر واحدة من أحصاها دخل ال

وتر ٌحب الوتر هو هللا الذى ال إله إال هو الرحمن الرحٌم الملك القدوس السبلم المإمن المهٌمن العزٌز الجبار 

المتكبر الخالق البارئ المصور الؽفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلٌم القابض الباسط الخافض الرافع المعز 

الخبٌر الحلٌم العظٌم الؽفور الشكور العلى الكبٌر الحفٌظ المقٌت المذل السمٌع البصٌر الحكم العدل اللطٌؾ 

الحسٌب الجلٌل الكرٌم الرقٌب المجٌب الواسع الحكٌم الودود المجٌد الباعث الشهٌد الحق الوكٌل القوى المتٌن 

ر المقتدر المقدم الولً الحمٌد المحصً المبدئ المعٌد المحًٌ الممٌت الحى القٌوم الواجد الماجد الواحد الصمد القاد

المإخر األول اْلخر الظاهر الباطن الوالً المتعالً البر التواب المنتقم العفو الرءوؾ مالك الملك ذو الجبلل 

 واإلكرام المقسط الجامع الؽنى المؽنى المانع الضار النافع النور الهادي البدٌع الباقً الوارث الرشٌد الصبور(.

 فً ضعٌؾ الجامع الصؽٌر وزٌادته الفتح الكبٌر. 1ٗ٘ٔظر حدٌث رقم: قال الشٌخ األلبانً: )ضعٌؾ( ان 
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السٌوطً، من رواٌة الحاكم فً المستدرك، وأبو الشٌخ فً التفسٌر، وابن مردوٌه  –الجامع الصؽٌر فً  (ٙ)

 فً التفسٌر، وأبو نعٌم فً األسماء الحسنى.

نة أسؤل هللا الرحمن الرحٌم اإلله الرب الملك إن هلل تسعة و تسعٌن اسما من أحصاها كلها دخل الج - 0٘ٙٗ

القدوس السبلم المإمن المهٌمن العزٌز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحكٌم العلٌم السمٌع البصٌر الحً 

ول القٌوم الواسع اللطٌؾ الخبٌر الحنان المنان البدٌع الودود الؽفور الشكور المجٌد المبدئ المعٌد النور البارئ األ

اْلخر الظاهر الباطن العفو الؽفار الوهاب الفرد الصمد الوكٌل الكافً الباقً الحمٌد المقٌت الدابم المتعالً ذا 

الجبلل واإلكرام الولً النصٌر الحق المبٌن المنٌب الباعث المجٌب المحًٌ الممٌت الجمٌل الصادق الحفٌظ 

لوتر الفاطر الرزاق العبلم العلً العظٌم الؽنً الملك المقتدر المحٌط الكبٌر القرٌب الرقٌب الفتاح التواب القدٌم ا

األكرم الرإوؾ المدبر المالك القاهر الهادي الشاكر الكرٌم الرفٌع الشهٌد الواحد ذا الطول ذا المعارج ذا الفضل 

 الخبلق الكفٌل الجلٌل.

ٌر، وأبو نعٌم فً األسماء الحسنى عن رواه الحاكم فً المستدرك، وأبو الشٌخ فً التفسٌر، وابن مردوٌه فً التفس 

 أبً هرٌرة. 

 فً ضعٌؾ الجامع الصؽٌر وزٌادته الفتح الكبٌر. 1ٗٙٔقال الشٌخ األلبانً: )ضعٌؾ( انظر حدٌث رقم: 

 :ٖٕٙ٘الحدٌث  – للشٌخ االلبانً سلسلة االحادٌث الضعٌفةفً / 7

ذه األسماء إال وجب له الجنة، إنه وتر ٌحب )إن هلل تسعة وتسعٌن اسما، مابة ؼٌر واحد، ما من عبد ٌدعو به 

 الوتر: هو هللا الذي ال إله إال هو الرحمن الرحٌم، الملك، القدوس، السبلم... إلى قوله: الرشٌد الصبور(.

( من طرٌق أبً العباس القاسم بن القاسم السٌاري: حدثنا أحمد بن 2ٖٓ/ٓٔضعٌؾ، أخرجه أبو نعٌم فً الحلٌة )

: حدثنا دمحم بن عبٌدة النافقانً: حدثنا عبد هللا بن عبٌدة العامري: حدثنا سورة بن -ان من الزهاد وك -عباد بن سلم 

شداد الزاهد عن سفٌان الثوري عن إبراهٌم بن أدهم عن موسى بن ٌزٌد عن أوٌس القرنً عن علً بن أبً طالب 

عن أبً هرٌرة صحٌح متفق علٌه. مثل حدٌث األعرج عن أبً هرٌرة. حدٌث األعرج )مرفوعا، وقال فً آخره: 

 .(وحدٌث الثوري عن إبراهٌم فٌه نظر، ال صحة له

قلت: وموسى بن ٌزٌد لم أعرفه. ومثله سورة الزاهد وعبد هللا العامري وأحمد بن عباد بن سلم ! وأما دمحم بن 

 عبٌدة النافقانً ؛ فقال أبو نصر بن ماكوال: صاحب مناكٌر. فهذا الحدٌث من منكراته.

إلخ، وال فٌه سرد األسماء،  (ما من عبد...)ت: وحدٌث األعرج الذي أشار إلٌه أبو نعٌم والمتفق علٌه ؛ لٌس فٌه قل

 ه. إ(22ٕٕ/وإنما جاءت األسماء فً بعض الطرق الواهٌة كما بٌنته فً تخرٌج المشكاة
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 المبحث الثانً

 ع األسماء الحسنىتتباجتهاد اھل العلم فً 
 

جمع األسماء الحسنى،  بعد أن وضعوا قواعد وضوابط لجمعها، حٌث انه لم تتبع واهل العلم سلفاً وخلفاً فً اجتهد 

 ٌصح حدٌث للرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً إحصاء األسماء الحسنى.

الى على فً وعد هللا تعً ولٌعلم أن السادة العلماء رحمهم هللا تعالى اجتهدوا فً أمر تعٌٌن األسماء الحسنى طمعا

ِ ِتْسعَة  َوِتْسعُوَن اْسًما ِمابَة  إِالَّ َواِحدًا الَ ٌَْحفَظَُها أََحد  ِإالَّ دَخَ  َل اْلَجنَّةَ َوهَُو َوتْر  ٌُِحبُّ اْلَوتَْر( رواه لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص: )ّلِلَّ

 2٘البخاري ومسلم. 

، وال زمان دون آخر، وإنما هو مطلق لكل عصر إن تتبع أسماء هللا الحسنى لم ٌكن حصرا على جٌل دون جٌل

 وجٌل إلى أن ٌرث هللا عز وجل األرض ومن علٌها.

كان مبنٌا على االجتهاد من   -من المتقدمٌن والمتؤخرٌن   -أهل العلم لؤلسماء الحسنى السادة والمشاٌخ من وتتبع 

فً سرد األسماء، فقد اعتنى فرٌق من خبلل استقرابهم للنصوص من الكتاب والسنة. ونظًرا لعدم ثبوت الخبر 

أهل العلم بتتبّع األسماء إّما من القرآن وحده، وإّما من القرآن وصحٌح األخبار. واعتمدوا لتحقٌق ذلك مناهج عدة 

 منها: 

ٌدا أو مشتقا / التوقٌؾ وهو االقتصار على ما ورد فً صورة االسم المطلق حصرا، وأسقط ما ٌمكن اعتباره مقٔ

 :أنواعوهو ، واالفعال من الصفات

على اعتبار ان االسماء الحسنى ؼٌر جامدة و، القرآن الكرٌمالواردة فً  االسماء المطلقة -ٔ

 20(.2ٙ)مشتقة

، وعلى اعتبار ان االسماء الحسنى ؼٌر النبوٌة والسنةالقرآن الكرٌم الواردة فً  االسماء المطلقة -ٕ

 22جامدة )مشتقة(.

 21، على اعتبار ان االسماء الحسنى جامدة.النبوٌةوالسنة الكرٌم الواردة فً القرآن  االسماء المطلقة -ٖ

والسنة القرآن الكرٌم الواردة فً  والمقٌد، االقتصار على ما ورد فً صورة االسم المطلقب لكنالتوقٌؾ و/ ٕ

، وعلى اعتبار ان االسماء الحسنى ؼٌر جامدة ، وأسقط ما ٌمكن اعتباره مشتقا من الصفات واالفعالالنبوٌة

  1ٓ)مشتقة(.

/ التوسع فً األمر، فاعتبر االسم المطلق والمقٌد والمشتق من األسماء الحسنى، وال ٌفرقون بٌن صفة وصفة أو ٖ

 بٌن فعل وفعل.

/ التوسط فً األمر، فاعتبر االسم المطلق والمقٌد والمشتق من األسماء الحسنى، ولكن فرق بٌن ما ٌصح إطبلقه ٗ

 ال ٌصح.من الصفات واألفعال وبٌن ما 

 

 

                                                           
ٌَْر َواِحٍد ) -رواه االمام البخاري فً صحٌحه/ كتاب الدعوات  2٘ ِ ِمابَةُ اْسٍم َؼ : ّلِلَّ  ( واللفظ له، واالمام مسلم فً صحٌحه/ٓٔٗٙبَاب 

ْكِر َوالدَُّعاِء َوالتَّْوبَِة َوااِلْسِتْؽفَاِر  (. قال الحافظ العسقبلنً فً فتح 00ٕٙبَاب  ِفً أَْسَماِء هللِا تَعَاَلى َوفَْضِل َمْن أَْحَصاَها ) -كتاب الذِّ
: )قوله باب هلل مابة اسم ؼٌر واحدة( كذا ألبً ذر ولؽٌره ومابة ؼٌر واحد بالتذكٌر وكذا اختلؾ الرواة فً هذا فً ٕٗٔ/ٔٔالباري 

 لفظ المتن. ٳه
 سٌؤتً بٌان معنى االشتقاق الحقا، فهو لٌس االشتقاق اللؽوي وانما تضمن االسم للصفة. 2ٙ
 اراد احصاء االسماء المطلقة. وهذا منهج أهل السنة والجماعة كما سٌتبٌن الحقا، لمن 20
 وهذا منهج أهل السنة والجماعة اٌضا كما سٌتبٌن الحقا، لمن اراد احصاء االسماء المطلقة. 22
 وهو منهج ابن حزم فً تتبعه لؤلسماء الحسنى، وهو منهج المعطلة التً ترى بان االسماء الحسنى جامدة كما سٌتبٌن الحقا. 21
 لجماعة كما سٌتبٌن الحقا، لمن اراد احصاء االسماء المطلقة والمقٌدة معا.وهو اٌضا منهج أهل السنة وا 1ٓ
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 نماذج من طرق تتبع أھل العلم المتقدمٌن لألسماء الحسنى

 

 :9ٖوإَرار سفٌان بن عٌٌنة  9ٕوأبو زٌد   9ٔ/ تتبع جعفر ٔ

 

ٌَْر َواِحدة،  -تم اعتماد النص الوارد عند الحافظ العسقبلنً فً فتح الباري / كتاب الدعوات  ِ ِمابَةُ اْسٍم َؼ باب ّلِلَّ

 :1ٗك النصلدراسة هذا التتبع والٌ

)وروٌنا فً فوابد تمام من طرٌق أبً الطاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن سفٌان بن عٌٌنة الحدٌث، ٌعنً 

قال فوعدنا سفٌان أن ٌخرجها لنا من القرآن فؤبطؤ، فؤتٌنا أبا زٌد فؤخرجها لنا  (إن هلل تسعة وتسعٌن اسما)حدٌث: 

: نعم هً هذه، وهذا سٌاق ما ذكره جعفر وأبو زٌد، قاال: ففً فعرضناها على سفٌان فنظر فٌها أربع مرات وقال

رب، الرحمن، الرحٌم، مالك( وفً البقرة )محٌط، قدٌر، علٌم، حكٌم، علً، عظٌم، تواب،  الفاتحة خمسة )هللا،

بصٌر، ولً، واسع، كاؾ، رءوؾ، بدٌع، شاكر، واحد، سمٌع، قابض، باسط، حً، قٌوم، ؼنً، حمٌد، ؼفور، 

وهاب، )د جعفر )إله، قرٌب، مجٌب، عزٌز، نصٌر، قوي، شدٌد، سرٌع، خبٌر( قاال: وفً آل عمران حلٌم( وزا

)باعث، منعم، متفضل(وفً النساء)رقٌب، حسٌب، شهٌد، مقٌت، وكٌل(زاد جعفر   1٘قابم( زاد جعفر الصادق 

برهان( وزاد سفٌان قاهر( وزاد جعفر )ممٌت، ؼفور،  ،كبٌر( وزاد سفٌان )عفو( وفً األنعام )فاطر ،علً)

)لطٌؾ، خبٌر، قادر( وفً األعراؾ )محًٌ، ممٌت( وفً األنفال )نعم المولى ونعم النصٌر( وفً هود )حفٌظ، 

مجٌد، ودود، فعال لما ٌرٌد( زاد سفٌان )قرٌب، مجٌب( وفً الرعد )كبٌر، متعال( وفً إبراهٌم )منان( زاد 

ادق، وارث( زاد جعفر )فرد( وفً طه عند جعفر وحده صادق، وارث( وفً الحجر )خبلق( وفً مرٌم )ص)جعفر

)ؼفار( وفً المإمنٌن )كرٌم( وفً النور )حق، مبٌن( زاد سفٌان )نور( وفً الفرقان )هاد( وفً سبؤ )فتاح( وفً 

الزمر )عالم( عند جعفر وحده، وفً المإمن )ؼافر، قابل، ذو الطول( زاد سفٌان )شدٌد( وزاد جعفر )رفٌع( وفً 

ملٌك( وفً الرحمن ))رزاق، ذو القوة، المتٌن( بالتاء وفً الطور )بر( وفً اقتربت )مقتدر( زاد جعفر  الذارٌات

أول، آخر، ظاهر، )رب المشرقٌن، ورب المؽربٌن، باقً، معٌن( وفً الحدٌد )ذو الجبلل واإلكرام( زاد جعفر )

ملك( )ق، بارئ، مصور( زاد جعفر قدوس، سبلم، مإمن، مهٌمن، عزٌز، جبار، متكبر، خال)باطن( وفً الحشر 

أحد، صمد( هذا آخر ما روٌناه )وتر( عند جعفر وحده، وفً اإلخبلص )مبدئ، معٌد( وفً الفجر )وفً البروج 

عن جعفر وأبً زٌد وتقرٌر سفٌان من تتبع األسماء من القرآن، وفٌها اختبلؾ شدٌد وتكرار وعدة أسماء لم ترد 

فضل، منان، مبدئ، معٌد، باعث، قابض، باسط، برهان، معٌن، ممٌت، باقً(( صادق، منعم، مت)بلفظ االسم وهً 

 1ٙإه. 

 وبعد دراسة النص، تبٌن بان األسماء التً وردت فً النص هً: 

 / أسماء مطلقة )ذكر االسم صراحة من باب التسمٌة(.ٔ

 . )دون ذكر االضافة( / أسماء مضافةٕ

                                                           
أبو زٌد األنصاري اإلمام العبلمة حجة العرب أبو زٌد سعٌد بن أوس بن ثابت بن بشٌر بن صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبً زٌد   1ٔ

باختصار من سٌر أعبلم النببلء ه(. ٕ٘ٔة ومات سنة )األنصاري البصري النحوي صاحب التصانٌؾ. ولد سنة نٌؾ وعشرٌن ومب
1/ٗ1ٗ. 
مات سنة  ولد سنة ثمانٌن ورأى بعض الصحابة جعفر بن دمحم بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب رضً هللا عنهم. 1ٕ
 .ٕ٘٘/ٙباختصار من سٌر أعبلم النببلء ه(. 2ٗٔ)
احم أخً الضحاك ابن مزاحم اإلمام الكبٌر حافظ العصر شٌخ اإلسبلم أبو سفٌان بن عٌٌنة بن أبً عمران مٌمون مولى دمحم بن مز 1ٖ

 .ٗ٘ٗ/2دمحم الهبللً الكوفً ثم المكً. مولده بالكوفة فً سنة سبع ومبة. باختصار من سٌر أعبلم النببلء  
 .ٓٔٗٙ، الحدٌث/2ٕٔ -0ٕٔ/ٔٔفتح الباري للعسقبلنً  1ٗ
  –من رواٌة أبو نعٌم عن دمحم بن جعفر، وهً عند السٌوطً فً الدر المنثور  الصواب )صادق( والتصحٌحقلت: كذا فً الفتح،  1٘

 . وهللا اعلم بالصواب.20ٙ/ٙالمجلد  – 2ٓٔتفسٌر سورة األعراؾ/ اْلٌة 
 .2ٕٔ/ ٔٔفتح الباري  1ٙ
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 تقٌٌد(./ أسماء مقٌدة )من االسم المقٌد دون ذكر الٖ

 / أسماء مشتقة )من صفات هللا وأفعاله سبحانه وتعالى(.ٗ

 / أسماء ؼٌر واردة أصبل فً القران الكرٌم.٘

 / أسماء مكررة من المتقدم ذكرها. ٙ

 ( اسما، والٌك التفاصٌل:ٖٕٔفكانت )

 وهً: ً ( اسمإٔ/ األسماء المكررة )ٔ

ً ، ؼفور، قرٌب، مجٌب، عزٌز، شدٌد، خبٌر، كبٌر،  ممٌت، وارث( ذكرت مرتٌن فً اإلحصاء )عل

 .اإلجمالً

 )صادق( ذكر ثبلث مرات فً اإلحصاء اإلجمالً.

 وهً: ً ( اسما0ٔ/ األسماء المضافة )ٕ

)مالك، بدٌع، شدٌد، سرٌع، قابم، فاطر، فعال، نور، ؼافر، قابل، ذو القوة، رفٌع، ذو الطول، نعم النصٌر، 

 واإلكرام(.رب المشرقٌن، رب المؽربٌن، ذو الجبلل 

 وهً: ً ( اسمأٖ/ األسماء المشتقة من صفات الفعل )ٖ

 .10)قابض، باسط، محًٌ، ممٌت، صادق، باعث، منعم، متفضل، منان، باقً، معٌن، مبدئ، معٌد(

 / االسم المقٌد هو: )كاؾ(.ٗ

 / األسماء التً لم ترد فً القرآن الكرٌم هً: )برهان، فرد(.٘

  .( اسماً 02ً القرآن الكرٌم )/ األسماء التً وردت صراحة فٙ

 

ً 02فً القرآن الكرٌم ) االسماء الواردة نصا  ( اسما

 

 هللا

 الحكٌم العلٌم القدٌر المحٌط الرحٌم الرحمن الرب

 الرإوؾ الواسع الولً البصٌر التواب العظٌم العلً

 الحمٌد الؽنً القٌوم الحً السمٌع الواحد الشاكر

 النصٌر العزٌز لمجٌبا القرٌب االله الحلٌم الؽفور

 المقٌت الشهٌد الحسٌب الرقٌب الوهاب الخبٌر القوي

 المولى القادر اللطٌؾ القاهر العفو الكبٌر الوكٌل

 الكرٌم الؽفار الخبلق المتعال الودود المجٌد الحفٌظ

 المتٌن الرزاق العالم الفتاح الهادي المبٌن الحق

 الباطن الظاهر اْلخر األول الملٌك المقتدر البر

 الخالق المتكبر الجبار المهٌمن المإمن السبلم القدوس

 الوارث الصمد األحد الوتر الملك المصور البارئ

 

من تتبع أبً زٌد وجعفر وإقرار بن عٌٌنة بعد حذؾ  من القران الكرٌمً اسما( ٔٔٔ= 02+ٕ+ٔ+ٖٔ+0ٔفهذه )

 . (ٖٕٔ=ٕٔ+ٔٔٔلٌكون احصابه مع المكرر) ( اسماً كما تقدمٕٔالمكرر وهً )

 

 

 
                                                           

 قلت: قابض، باسط، منان، اسماء ثابتة فً السنة النبوٌة كما سٌؤتً بٌانه بإذن هللا تعالى. 10
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 :والتلخٌص الحبٌر / تتبع الحافظ العسقالنً فً فتح الباريٕ

 

رواٌة الترمذي فً تتبعه لؤلسماء الحسنى، فاخذ التسعة والتسعٌن  12اعتمد الحافظ العسقبلنً  فً فتح الباري 

 ى سبٌل االطبلق وهً: لم ٌرد فً القران الكرٌم علً ( اسما0ٕوعرضها على القران الكرٌم فوجد أن هناك )ً اسما

القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، العدل، الجلٌل، الباعث، المحصً، المبدئ، المعٌد، الممٌت، 

الواجد، الماجد، المقدم، المإخر، الوالً، المقسط، المؽنً، المانع، الضار، النافع، الباقً، الرشٌد، الصبور، ذو 

 الجبلل واإلكرام.

من القران الكرٌم أضافها إلى األسماء المتبقٌة من  ً( اسما0ٕاألسماء  من رواٌة الترمذي وتتبع ) فاستبعد هذه

 رواٌة الترمذي، إال انه لم ٌتقٌد بالمطلق، واألسماء التً أضافها هً: 

لى، النصٌر، الرب، اإلله، المحٌط، القدٌر، الكافً، الشاكر، الشدٌد، القابم، الحاكم، الفاطر، الؽافر، القاهر، المو

 الؽالب، الخالق، الرفٌع، الملٌك، الكفٌل، الخبلق، األكرم، األعلى، المبٌن، الحفً، القرٌب، األحد، الحافظ. 

، قال عنها الحافظ:               ً( اسما11وإذا ما ضمت هذه األسماء إلى بقٌة األسماء من رواٌة الترمذي أصبحت )

فً القرآن واردة بصٌؽة االسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إال )خرج من ذلك تسعة وتسعون اسما كلها 

قوله )الحفً( فإنه فً سورة مرٌم فً قول إبراهٌم علٌه السبلم )َسؤَْستَْؽِفُر لََك َربًِّ ِإنَّهُ َكاَن ِبً َحِفٌّاً( وقل من نبه 

 11هذا القصد(. على ذلك(. ثم قال: )وهذا سردها لتحفظ ولو كان فً ذلك إعادة لكنه ٌؽتفر ل

 

 الحافظ العسقبلنً فً فتح الباري األسماء الحسنى من تتبع
 

 الشكور العالم الشاكر الحمٌد الرقٌب الحً المصور هللا

 العفو الرفٌع المستعان الحق القرٌب القٌوم الؽفار الرحمن

 الرإوؾ الحافظ الفاطر المبٌن المجٌب السمٌع القهار الرحٌم

 األكرم المنتقم البدٌع القوي الوكٌل البصٌر التواب الملك

 األعلى القابم الؽافر المتٌن الحسٌب اللطٌؾ الوهاب القدوس

 البر المحًٌ األول الؽنً الحفٌظ الخبٌر الخالق السبلم

 الحفً الجامع اْلخر المالك المقٌت العلً الرزاق المإمن

 الرب الملٌك الظاهر الشدٌد الودود الكبٌر الفتاح المهٌمن

 االله المتعالً الباطن القادر المجٌد المحٌط العلٌم العزٌز

 الواحد النور الكفٌل المقتدر الوارث القدٌر الحلٌم الجبار

 األحد الهادي الؽالب القاهر الشهٌد المولى العظٌم المتكبر

 الصمد الؽفور الحكم الكافً الولً النصٌر الواسع الخالق

 الكرٌم الحكٌم البارئ

 

 من القران الكرٌم من تتبع الحافظ العسقبلنً فً فتح الباري.ً ( اسما11فهذه )

                                                           
 .1ٕٔ - 2ٕٔ/ ٔٔري/ العسقبلنً فتح البا 12
 .1ٕٔ/ ٔٔفتح الباري/ العسقبلنً  11

 



ٖٔ 
 

قال الحافظ العسقبلنً: )والحوالة على الكتاب العزٌز أقرب، وقد حصل بحمد هللا تتبعها كما قدمته وبقً أن ٌعمد 

لمذكورة فهو نمط إلى ما تكرر لفظا ومعنى من القرآن فٌقتصر علٌه وٌتتبع من األحادٌث الصحٌحة  تكملة العدة ا

 ٓٓٔآخر من التتبع عسى  هللا أن ٌعٌن علٌه بحوله وقوته  آمٌن( إه.

قلت: وللحافظ العسقبلنً تتبع ثان فً كتابه )التلخٌص الحبٌر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر(، ذكر فٌه اسماءاً 

بعها من الكتاب العزٌز : )قلت: وقد عاودت تتٔٓٔتختلؾ عن إحصابه فً )فتح الباري(، حٌث قال فً التلخٌص 

إلى أن حررتها منه تسعة وتسعٌن اسماً، وال أعلم من سبقنً إلى تحرٌر ذلك ؛ فإن الذي ذكره ابن حزم لم ٌقتصر 

فٌه على ما فً القرآن بل ذكر ما اتفق له العثور علٌه منه وهو سبعة وستون اسماً متوالٌة ؛ كما نقلته عنه آخرها: 

طه من األحادٌث، فمما لم ٌذكره وهو فً القرآن:)المولى، النصٌر، الشهٌد، الشدٌد، )الملك(، وما بعد ذلك التق

الحفً، الكفٌل، الوكٌل، الحسٌب، الجامع، الرقٌب، النور، البدٌع، الوارث، السرٌع، المقٌت، الحفٌظ، المحٌط، 

تعان، الحكم، الرفٌع، الهادي، الكافً، القادر، الؽافر، الؽالب، الفاطر، العالم، القابم، المالك، الحافظ، المنتقم، المس

ذو الجبلل واإلكرام(، فهذه اثنان وثبلثون اسما، جمٌعها واضحة فً القرآن إال )الحفً(، فإنه فً سورة مرٌم، 

فهذه تسعة وتسعون اسما منتزعة من القرآن، منطبقة على قوله علٌه الصبلة والسبلم: )إن هلل تسعة وتسعٌن 

( فلله الحمد على جزٌل عطابه، 2ٓٔعالى: )وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها()األعراؾ/اسما(، موافقة لقوله ت

 وجلٌل نعمابه.

 وقد رتبتها على هذا الوجه لٌدعى بها: 

، الرحمن، الرحٌم، الملك، القدوس، السبلم، المإمن، المهٌمن، العزٌز، ٕٓٔاإلله، الرب، الواحد، هللا، الرب 

بارئ، المصور، األول، اْلخر، الظاهر، الباطن، الحً، القٌوم، العلً، العظٌم، التواب، الجبار، المتكبر، الخالق، ال

الحلٌم، الواسع، الحكٌم، الشاكر، العلٌم، الؽنً، الكرٌم، العفو، القدٌر، اللطٌؾ، الخبٌر، السمٌع، البصٌر، المولى، 

مجٌد، المحٌط، الحفٌظ، الحق، المبٌن، النصٌر، القرٌب، المجٌب، الرقٌب، الحسٌب، القوي، الشهٌد، الحمٌد، ال

الؽفار، القهار، والخبلق، الفتاح، الودود، الؽفور، الرإوؾ، الشكور، الكبٌر، المتعال، المقٌت، المستعان، الوهاب، 

الحفً، الوارث، الولً، القابم، القادر، الؽالب، القاهر، البر، الحافظ، األحد، الصمد، الملٌك، المقتدر، الوكٌل، 

ي، الكفٌل، الكافً، األكرم، األعلى، الرزاق، ذو القوة، المتٌن، ؼافر الذنب، قابل التوب، شدٌد العقاب، ذو الهاد

بدٌع السموات واألرض، نور السموات  ،الطول، رفٌع الدرجات، سرٌع الحساب، فاطر السموات واألرض

 هإ .واألرض، مالك الملك، ذو الجبلل واإلكرام(

بالمقارنة بٌن التتبع و المطلقة بل أضاؾ الٌها المقٌدة، الحسنى ؤلسماءلتتبعه عسقبلنً فً الحافظ اللم ٌتقٌد قلت: 

 وهً: فً خمسة اسماءاألول والثانً تجد اختبلفا 

 

 لخٌصالتوفً الفتح  الحافظ العسقبلنً تتبعاالختبلؾ بٌن 

 االسماء الحسنى الكتاب

 العالم الجامع المنتقم المحًٌ الحكم فتح الباري

  ذو الجبلل واالكرام سرٌع الحساب ذو الطول قابل التوب ذو القوة تلخٌص الحبٌرال

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٕٕٔ/ ٔٔفتح الباري/ العسقبلنً،  ٓٓٔ
 .ٕ٘ٗ – ٕٗٗ/ ٗالتلخٌص الحبٌر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر/ العسقبلنً،  ٔٓٔ
 كذا فً األصل، مكرر ٕٓٔ
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 / تتبع ابن حزم األندلسً فً المحلى:ٖ

 

لقد تمٌز جهده رحمه هللا تعالى بالتزامه نصوص الكتاب والسنة فً تتبعه لؤلسماء الحسنى، بالرؼم من كونه من 

 : ٖٓٔفقد قال فً )المحلى(  –صل األول كما تقدم  بٌانه فً الف  -أهل التعطٌل 

فصح أنه ال ٌحل الحد أن ٌسمى هللا تعالى إال بما سمى به نفسه، وصح أن أسماءه ال تزٌد على تسعة وتسعٌن، 

لقوله علٌه السبلم: )مابة إال واحدا( فنفى الزٌادة وأبطلها لكن ٌخبر عنه بما ٌفعل تعالى، وجاءت أحادٌث فً 

ن أسماء مضطربة ال ٌصح منها شًء أصبل فإنما تإخذ من نص القرآن، ومما صح عن إحصاء التسعة والتسعٌ

 النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وقد بلػ إحصاإنا منها إلى ما نذكر وهً: 

 الحلٌم العظٌم الكرٌم الحكٌم العلٌم الرحٌم الرحمن هللا

 القرٌب االله الوهاب الرب التواب السبلم األكرم القٌوم

 الظاهر اْلخر القاهر الشاكر العزٌز الواسع جٌبالم السمٌع

 القهار الؽفار الشكور الؽفور البصٌر القدٌر الخبٌر الكبٌر

 الؽنً العلً الباري المقتدر البر المصور المتكبر الجبار

 األحد الصمد الودود المجٌد الحمٌد الحً القوي الولً

 الحق قالرزا الخبلق الخالق المتعال األعلى األول الواحد

 المهٌمن المإمن المبٌن المتٌن الفتاح العفو الرإوؾ اللطٌؾ

 السبوح السٌد األعز األكبر الملٌك الملك القدوس الباطن

 الشافً الباسط القابض الُمّسعر الرفٌق الجمٌل  ٗٓٔالمحسان الوتر

 الدهر المإخر المقدم المعطى

 

شرح األسماء( له: ال أعرؾ أحدا من العلماء عنً بطلب أسماء قال الحافظ فً فتح الباري: )وقد قال الؽزالً فً )

وجمعها سوى رجل من حفاظ المؽرب ٌقال له علً بن حزم فإنه قال: صح عندي قرٌب من ثمانٌن اسما ٌشتمل 

 علٌها كتاب هللا والصحاح من األخبار، فلتطلب البقٌة من األخبار الصحٌحة. 

عنً الذي أخرجه الترمذي أو بلؽه فاستضعؾ إسناده، قلت: الثانً هو قال الؽزالً: وأظنه لم ٌبلؽه الحدٌث ٌ

 ٘ٓٔ(. إه ه، فإنه ذكر نحو ذلك فً )المحلى(مراد

قلت: ذكر ابن حزم فً تتبعه لؤلسماء )الدهر( وهو اسم جامد )ؼٌر مشتق أي اسم علم ببل وصؾ( ال ٌصح تسمٌة 

ابن حزم من األسماء الحسنى، ألنه ٌرى أن جمٌع هللا تعالى به الن أسماءه تعالى أعبلم وأوصاؾ، وقد عده 

األسماء الحسنى جامدة ال تتضمن معنى كما نص على ذلك فً كتابه )الفصل فً الملل واألهواء والنحل( فقال: 

)وصح بهذا البرهان الواضح أنه ال ٌدل حٌنبذ علٌم على علم وال قدٌر على قدرة وال حً على حٌاة، وهكذا فً 

ثم قال: )فإن  .ٙٓٔقلنا بالعلم والقدرة والقوة والعزة بنصوص أخر ٌجب الطاعة لها والقول بها(سابر ذلك وإنما 

قالوا أن هللا هو المإمن قلنا لهم نعم هو المإمن المهٌمن المصور فؤسماإه بذلك أعبلم ال مشتقة من صفات محمولة 

 0ٓٔفهذا ظاهر كالخالق والمصور(.إه فٌه عز وجل تعالى هللا عن ذلك إال ما كان مسمى له عز وجل لفعل فعله 
                                                           

 .ٖٔ/ ص 2المحلى ج  ٖٓٔ
، والثانٌة بتحقٌق هٕٖ٘ٔتاذ دمحم منٌر الدمشقً، طبع إدارة الطباعة المنٌرٌة عام كذا فً نسختٌن من المحلى، األولى بتحقٌق األس ٗٓٔ

: ٕٗٗ /ٗتلخٌص الحبٌر ال، إال أن الحافظ العسقبلنً قال فً هٕٕٗٔاألستاذ الشٌخ احمد دمحم شاكر طبع دار إحٌاء التراث العربً 
ر من األسماء الحسنى نٌفا وثمانٌن فقط، وهللا ٌقول: )ما )وقال القرطبً فً شرح األسماء الحسنى له: العجب من ابن حزم ، ذك

 ه.( ، ثم ساق ما ذكره ابن حزم( إ2ٖفرطنا فً الكتاب من شًء()األنعام/
 قلت: ثم ذكر اسم المحسن بدل المحسان، ولم أجد فً النسخ التً بٌن ٌدي من )المحلى( ذكر )المحسن(، فاقتضى التنبٌه.

 .0ٕٔ - ٕٙٔ/ٔٔفتح الباري/ العسقبلنً  ٘ٓٔ
 .0ٔٔ/ٕ الفصل فً الملل واألهواء والنحل/ أبو دمحم علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً القرطبً الظاهري، ٙٓٔ
 .0ٔٔ/ ٕالمصدر السابق/  0ٓٔ
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ٌُْث رد اْلَكبَلم والسمع َواْلبََصر َوؼٌر: مقَالَة اْبن حزمقال شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة: )  َوقد ٌقرب من َهُإاَلِء اْبن حزم َح
ًَ اْلعلم ًَ أَْعبَل  ،ذَِلك ِإلَى اْلعلم َمَع أَنه اَل ٌثبت صفة هلل ِه م َمْحَضة فالحً والعالم َوٌْجعَل أسماءه اْلحسنى ِإنََّما ِه

 2ٓٔ(.والقادر والسمٌع والبصٌر َونَْحوه كلَها أَسَماء أَْعبَلم اَل تدل على اْلَحٌَاة َواْلعلم َواْلقُْدَرة

من قال من متكلمة الظاهرٌة كابن حزم أن أسماءه الحسنى كالحً والعلٌم والقدٌر بمنزلة أسماء األعبلم وقال: )

علم وال قدرة وقال ال فرق بٌن الحً وبٌن العلٌم وبٌن القدٌر فً المعنى أصبل ومعلوم التً ال تدل على حٌاة وال 

 أن مثل هذه المقاالت سفسطة فً العقلٌات وقرمطة فً السمعٌات فإنا نعلم باالضطرار الفرق بٌن الحً والقدٌر

ت التواب الؽفور كان قد وإن العبد إذا قال رب اؼفر لً وتب علً إنك أن . والعلٌم والملك والقدوس والؽفور

وإذا قال اؼفر لً وتب علً إنك أنت الجبار المتكبر الشدٌد العقاب لم ٌكن محسنا فً  ،أحسن فً مناجاة ربه

 اْسُجدُوا لَُهمُ  قٌِلَ  َوِإذَا) :وأن هللا أنكر على المشركٌن الذٌن امتنعوا من تسمٌته بالرحمن فقال تعالى ،مناجاته

ْحَمنِ  ْحَمنُ  َماوَ  قَالُوا ِللرَّ  اْلُحْسنَى اأْلَْسَماءُ  َوّلِلَِّ ) :وقال تعالى (ٓٙ/الفرقان()نُفُوًرا َوَزادَهُمْ  تَؤُْمُرنَا ِلَما أَنَْسُجدُ  الرَّ

 َكذَِلكَ ) :وقال تعالى( 2ٓٔ /األَعراؾ)(ٌَْعَملُونَ  َكانُوا َما َسٌُْجَزْونَ  أَْسَماِبهِ  فًِ ٌُْلِحدُونَ  الَِّذٌنَ  َوذَُروا ِبَها فَاْدعُوهُ 

ةٍ  ِفً أَْرَسْلنَاكَ  ٌِْهمُ  ِلتَتْلُوَ  أَُمم   قَْبِلَها ِمنْ  َخلَتْ  قَدْ  أُمَّ ٌْنَا الَِّذي َعلَ ٌْكَ  أَْوَح ْحَمنِ  ٌَْكفُُرونَ  َوهُمْ  ِإلَ  إاِلَّ  ِإلَهَ  الَ  َربًِّ هُوَ  قُلْ  ِبالرَّ

ٌْهِ  هُوَ  ٌْهِ  تََوكَّْلتُ  َعلَ ْحَمنَ  اْدعُوا أَوِ  هللاَ  اْدعُوا قُلِ ) :الىوقال تع (ٖٓ/الرعد سورة)(َمتَابِ  َوإِلَ  فَلَهُ  تَْدعُوا َما أًٌَّا الرَّ

ٌْنَ  َواْبتَػِ  بَِها تَُخاِفتْ  َوالَ  بَِصبَلِتكَ  تَْجَهرْ  َوالَ  اْلُحْسنَى اأْلَْسَماءُ  ومعلوم أن األسماء إذا  .(ٓٔٔ/اإلسراء)(َسِبٌبًل  ذَِلكَ  بَ

لم ٌكن فرق فٌها بٌن اسم واسم فبل ٌلحد أحد فً اسم دون اسم وال ٌنكر كانت أعبلما وجامدات ال تدل على معنى 

ولم ٌكن المشركون ٌمتنعون عن تسمٌة هللا بكثٌر من أسمابه  ،عاقل اسما دون اسم بل قد ٌمتنع عن تسمٌته مطلقا

عن االسم السًء وإنما امتنعوا عن بعضها وأٌضا فاهلل له األسماء الحسنى دون السوأى وإنما ٌتمٌز االسم الحسن 

فلو كانت كلها بمنزلة األعبلم الجامدات التً ال تدل على معنى ال تنقسم إلى حسنى وسوأى بل هذا القابل  ،بمعناه

فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة  . لو سمى معبوده بالمٌت والعاجز والجاهل بدل الحً والعالم والقادر لجاز ذلك عنده

ؾ مع الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنٌة فً باب توحٌد هللا من هإالء الظاهرٌة الذٌن ٌدعون الوقو

 1ٓٔ(.وأسمابه وصفاته مع إدعابهم الحدٌث ومذهب السلؾ

َوزعم اْبن حزم أَن أَسَماء هللا اَل تدل على اْلمعَانًِ فبََل ٌدل علٌم على علم َواَل قدٌر على قدَرة : )الذهبً االمام قالو

ًَ أَْعبَلم مَ  ْحَضة وكل َهذَا ؼلو ِفً نفً التَّْشبٌِه لزم ِمْنهُ نفً ِصفَات الرب وظنوا أَن ثُبُوت الكلٌات اْلُمْشتَرَكة بل ِه

 ٓٔٔ(.بنً ِفً اْلَخاِرج

المعتزلة ووافقهم علٌه ابن حزم الظاهري. وتبع المعتزلة ) :قول هو مجردة عن الصفات الحسنى إثبات األسماءإن 

فالمعتزلة ٌجمعون على تسمٌة هللا باالسم ونفً الصفة  إلمامٌة، وبعض الخوارج.على ذلك الزٌدٌة، والرافضة ا

 ٔٔٔ(.عنه

وابن حزم وافق المعتزلة فً ذلك فهو ٌرى أن األسماء الحسنى كالحً، والعلٌم، والقدٌر، بمنزلة أسماء األعبلم )

 ٕٔٔ(.فً المعنى أصبلً  التً ال تدل على حٌاة وال علم، وال قدرة، وقال: ال فرق بٌن الحً وبٌن العلٌم

 

 

                                                           
بن تٌمٌة جامع الرسابل/ شٌخ االسبلم تقً الدٌن أبو العَباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً القاسم بن دمحم ا 2ٓٔ

 -هـ ٕٕٗٔالرٌاض، الطبعة األولى  –هـ(، تحقٌق د. دمحم رشاد سالم، الناشر دار العطاء 0ٕ2الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى
 .0ٔٔ-0ٓٔ/ٕ م،ٕٔٓٓ

ر مكتبة الناش، شرح العقٌدة األصفهانٌة/ شٌخ االسبلم أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة الحرانً أبو العباس، تحقٌق إبراهٌم سعٌداي 1ٓٔ
 .0ٓٔ-ٙٓٔص، ه٘ٔٗٔالرٌاض، الطبعة األولى ،  –الرشد 

 .2ٔٔصالمنتقى من منهاج االعتدال فً نقض كبلم أهل الرفض واالعتزال/ الذهبً  ٓٔٔ
ٌْماز الذهبً )المتوفىمن كبلم المحقق لكتاب  ٔٔٔ هـ(، تحقٌق دمحم 0ٗ2العرش/ شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن قَا
لٌفة بن علً التمٌمً، الناشر عمادة البحث العلمً بالجامعة اإلسبلمٌة، المدٌنة المنورة، المملكة العربٌة السعودٌة، الطبعة بن خ

 .2ٕ/ٔ، مٖٕٓٓهـ/ٕٗٗٔالثانٌة، 
 .2ٖ/ٔمن كبلم محقق المصدر السابق،  ٕٔٔ
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  نماذج من طرق تتبع أھل العلم المعاصرٌن لألسماء الحسنى
 

 / تتبع الشٌخ دمحم بن صالح العثٌمٌن:ٔ

 

 وهً:ٖٔٔلقد ثبت الشٌخ قواعد لتتبع األسماء الحسنى فً كتابه )القواعد المثلى فً صفات هللا وأسمابه الحسنى( 

 .سنىالقاعدة األولى: أسماء هللا تعالى كلها ح

 .أسماء هللا تعالى أعبلم وأوصاؾ القاعدة الثانٌة:

أحدها: ثبوت ذلك االسم هلل عز  القاعدة الثالثة: أسماء هللا تعالى إن دلت على وصؾ متعدٍّ تضمنت ثبلثة أمور:

وإن دلت على وصؾ ؼٌر  الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. الثانً: ثبوت الصفة التً تضمنها هلل عز وجل. وجل.

 الثانً: ثبوت الصفة التً تضمنها هلل عز وجل. أحدهما: ثبوت ذلك االسم هلل عز وجل. دٍّ تضمنت أمرٌن:متع

 داللة أسماء هللا تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة، وبالتضمن، وبااللتزام. القاعدة الرابعة:

 .القاعدة الخامسة: أسماء هللا تعالى توقٌفٌة ال مجال للعقل فٌها

 .أسماء هللا تعالى ؼٌر محصورة بعدد معٌن دة السادسة:القاع

 .القاعدة السابعة: اإللحاد فً أسماء هللا تعالى هو المٌل بها عما ٌجب فٌها

ثم قال: )ولما لم ٌصح تعٌٌنها عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص اختلؾ السلؾ فٌه، وُرِوَي عنهم فً ذلك أنواع، وقد جمعُت تسعة 

 هر لً من كتاب هللا تعالى وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. وتسعٌن اسما مما ظ

 فمن كتاب هللا تعالى:

 المهٌمن المتعالً الفتاح الشكور القٌوم التواب هللا

 النصٌر المتكبر القادر الشهٌد الخبٌر الجبار األحد

 الواحد المتٌن القاهر الصمد الخالق الحافظ األعلى

 الوارث المجٌب القدوس العالم الخبلق الحسٌب األكرم

 الواسع المجٌد القدٌر العزٌز الرإوؾ الحفٌظ اإلله

 الودود المحٌط القرٌب العظٌم الرحمن الحفً األول

 الوكٌل المصور القوي العفو الرحٌم الحق اْلخر

 الولً المقتدر القهار العلٌم الرزاق المبٌن الظاهر

 لوهابا المقٌت الكبٌر العلً الرقٌب الحكٌم الباطن

 الملك الكرٌم الؽفار السبلم الحلٌم البارئ

 الملٌك اللطٌؾ الؽفور السمٌع الحمٌد البر

 المولى المإمن الؽنً الشاكر الحً البصٌر

 ومن سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ًُ  الحكم الجواد الجمٌل  الشافً السٌد السُّبوح الرفٌق الرب الحٌ

 الوتر المنان المعطً المحسن المإخر المقدم الباسط القابض الطٌب
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هذا ما اخترناه بالتتبع: واحد وثمانون اسما فً كتاب هللا تعالى، وثمانٌة عشر اسما فً سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وإن 

كان عندنا تردد فً إدخال )الحفً(، ألنه إنما ورد مقٌدًا فً قوله تعالى عن إبراهٌم:)ِإنَّهُ َكاَن بًِ 

 ه((.إ0ِٗفٌّاً()مرٌم/حَ 

وقال: )لم نذكر األسماء المضافة مثل )رب العالمٌن( و )عالم الؽٌب( و )بدٌع السموات واألرض( وهً كثٌرة 

 ألنه لم ٌتبٌن لنا أنها مرادة ؛ والعلم عند هللا تعالى(.

، ٗٔٔع الرسمً للشٌخه  للكتاب المنشور فً الموقٗٓٗٔ/ شوال /٘ٔقلت: هذا ما ثبته الشٌخ فً اإلصدار المإرخ 

له فان الشٌخ كان ٌرى أن األسماء  ٘ٔٔه المنشور ضمن مجموع الفتاوى ٖٓٗٔالمإرخ   أما فً اإلصدار

 المضافة من األسماء الحسنى، فاقتضى التنبٌه. 

أما عن تردد الشٌخ رحمه هللا تعالى فً إدخال )الحفً( فً تتبعه لؤلسماء الحسنى، فقد جاء فً فتوى صوتٌة 

( وال أعلمها مطلقة فً أسماء هللا عز 0ٗهو فً القرآن الكرٌم )ِإنَّهُ َكاَن ِبً َحِفٌّاً()مرٌم/ :: )الحفًٙٔٔلفضٌلته 

 وجل بل هً مقٌدة(. 

ولم ٌذكر الشٌخ اسم )المسعر( ألنه ظهر له أنه من باب الخبر ولٌس من باب التسمٌة، فقد سبل رحمه هللا تعالى 

 :2ٕٔفً لقاء الباب المفتوح /

)المسِعر( هل هو اسم هلل عز  فً السنة كلمات أحٌاناً بالنسبة هلل عز وجل، فما هو الضابط لتحدٌد االسم، مثل ٌؤتً

 .؟وجل

الجواب: الظاهر لً أن ما عاد إلى األفعال فهو من جنس الصفات الفعلٌة، ما عاد إلى األفعال لٌس إلى الذات، 

: سعر لنا. ٌبٌن الرسول علٌه الصبلة والسبلم أن التسعٌر من المسِعر ٌعنً فً مقابل قول الصحابة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص

فعل هللا عز وجل، هو الذي ٌقدر زٌادة القٌمة أو نقص القٌمة. فالذي ٌظهر لً أن هذا من باب الخبر ولٌس من 

 0ٔٔٳه باب التسمٌة.

 :ٕٔالباب المفتوح/فً لقاء ولم ٌذكر الشٌخ العثٌمٌن اسم )الستٌر( فقد سبل رحمه هللا تعالى 

 هل )المحًٌ والستٌر( ٌعتبران من أسماء هللا؟

الجواب: المحًٌ لٌس من أسماء هللا، من أسماء هللا الحً، أم المحًٌ فهو صفة فعل من أفعال هللا، قال هللا تعالى: 

(، فالمحًٌ اسم فاعل من أحٌا، فهو من 2ٙوُن()ؼافر/)هَُو الَِّذي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت فَإِذَا قََضى أَْمراً فَإِنََّما ٌَقُوُل لَهُ كُْن فٌََكُ 

 صفات األفعال ولٌس من األسماء.

وأما الستٌر فقد ورد فٌه حدٌث، ولكن ٌحتاج إلى نظر فً صحته، فإذا صح فهو من أسماء هللا ؛ ألن مذهب أهل 

 2ٔٔاه  مٌة به.السنة والجماعة أن كل ما صح فً أسماء هللا عن رسول هللا فإنه ٌثبت، أي: ثابت التس

 وسبل رحمه هللا تعالى: ما رأٌكم فً قول بعض الناس: )ٌا هادي، ٌا دلٌل( ؟

فؤجاب بقوله: )ٌا هادي، ٌا دلٌل( ال أعلمها من أسماء هللا، فإن قصد به اإلنسان الصفة فبل بؤس كما ٌقول: اللهم ٌا 

 1ٔٔاه  هنا بمعنى الهادي. (الدلٌل)ومجري السحاب، ٌا منزل الكتاب وما أشبه ذلك، فإن هللا ٌهدي من ٌشاء 

 

 

                                                           
 .www.ibnothaimeem.com الموقع الرسمً للشٌخ:   ٗٔٔ
نسخة الكترونٌة ضمن )مكتبة المشكاة اإلسبلمٌة( وصدر موافقا لها ؛ كتاب )القواعد المثلى( للشٌخ العثٌمٌن بتحقٌق أشرؾ عبد  ٘ٔٔ

الجامعة اإلسبلمٌة، المدٌنة نسخة اخرى نشرتها م(، و11ٗٔ –ه ٗٔٗٔ -الرحٌم، مكتبة السنة، الطبعة الثانٌة )القاهرة المقصود عبد 
 م.ٕٔٓٓهـ/ٕٔٗٔالمنورة، الطبعة الثالثة، 

 فتاوى العثٌمٌن الصوتٌة/ موقع أهل السنة والجماعة، والرابط هو: ٙٔٔ
www.ahl-alsonah.com/play-fawa51066 

: )قوله: )المسعر( فٌه دلٌل على أن 1ٕٙ/ٖ –الشوكانً فً نٌل األوطار شرح منتقى األخبار من أحادٌث سٌد األخٌار قلت: قال  0ٔٔ
 المسعر من أسماء اّلّل تعالى وإنها ال تنحصر فً التسعة والتسعٌن المعروفة(.ٳه

 الحدٌث ثابت كما سٌتبٌن الحقا.قلت:  2ٔٔ
 .٘ٔ٘السإال ٓٗٔ/ٖهـ(، ٕٔٗٔن صالح العثٌمٌن )المتوفى مجموع فتاوى ورسابل فضٌلة الشٌخ دمحم ب 1ٔٔ
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 / تتبع الدكتور عمر سلٌمان األشقر:ٕ

 

 ٕٓٔالدكتور عمر سلٌمان األشقر: )والذي ٌترجح لدي أنها تسعة وتسعٌن اسما((. قال

 ثم ذكر الضوابط التً التزمها فً بحثه وهً باختصار:

 التزام منهج التوقٌؾ، فٌما نص علٌه الكتاب والسنة، واستبعد:  -ٔ

 سماء التً ٌخترعها البشر هلل من عند أنفسهم.األ 

  .األسماء المشتقة من صفات هللا تعالى وأفعاله سبحانه الواردة فً الكتاب والسنة 

 وذكر مثاال لذلك: )الستٌر(.

قلت: وهو اسم ؼٌر مشتق من صفاته أو أفعاله سبحانه وتعالى بل هو اسم مطلق ؼٌر مقٌد، وقد ورد فً 

 هللا تعالى حًٌ ستٌر( رواه األمام احمد فً المسند وأبو داود والنسابً. الحدٌث الصحٌح )إن

 .األسماء المؤخوذة من طرٌق القٌاس 

اعتمد األحادٌث الصحٌحة فً تتبعه لؤلسماء الحسنى.                                                                   -ٕ

، واعتبر هذٌن االسمٌن من األخبار ٕٔٔمثل )النظٌؾ، الماجد( قلت: ثم ذكر أسماءاً وردت فً أحادٌث ضعٌفة،

 ال من التسمٌة.  

قال: )فقد أمرنا سبحانه أن ندعو بكل أسمابه الحسنى فإذا وجدنا من ٌضٌؾ له اسما( تنفر منها أسماعنا   -ٖ

  ٕٕٔوتقشعر جلودنا عند دعابه بها علمنا أن هذه األسماء لٌست من أسمابه(.

 لسمع وقشعرٌرة الجلد دلٌبل ؟ !.قلت: كٌؾ ٌكون نفور ا

 إه.  ٖٕٔوقال )ال ٌجوز أن ٌدخل فً أسمابه ما ال ٌصح دعابه به(   -ٗ

لم ٌدخل فً األسماء الحسنى كل اسم لم ٌصح أن نُعَبدَ الِعباد به.                                                  -٘

 بدَ الِعباد بؽٌر األسماء الحسنى( ؟!.قلت: ألٌس الصواب بؤن نعكس القاعدة لتكون )ال ٌصح أن نُعَ 

لم ٌدخل فً األسماء الحسنى ما جاءت النصوص مخبرة به أو ذكره بعض أهل العلم على وجه األخبار ال   -ٙ

 على وجه تسمٌة هللا به.

 لم ٌدخل فً األسماء الحسنى األسماء التً تشعر بالذم.  -0

 ه.لم ٌخرج من األسماء الحسنى ما أتفق معناه وتؽاٌر لفظ  -2

 اعتبر األسماء المضافة الواردة فً الكتاب والسنة من األسماء الحسنى.  -1

 استبعد األسماء الجامدة.  -ٓٔ

 )ذو(.ب استبعد األسماء التً تبدأ   -ٔٔ

 لم ٌدخل فً أسماء هللا تعالى ما جاء على صٌؽة )أفعل( التفضٌل إذا كان مضافاً.  -ٕٔ

  األعظم، األعلم، األحكم. ة مثل:أجاز اشتقاق االسم من الصفات الثابت  -ٖٔ

 . ٔالفقرة / قلت: وفً هذا نظر لما ذكره فً 
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 .ٕٓالمصدر السابق/ ص ٕٔٔ
 .2ٔالمصدر السابق/ ص  ٕٕٔ
 .1ٔالمصدر السابق/ ص  ٖٕٔ
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 األسماء الحسنى من تتبع الدكتور عمر سلٌمان األشقر

 فً كتابه )أسماء هللا الحسنى الهادٌة إلى هللا والمعرفة به(

 

 هللا

 

رب  الرحٌم الرحمن

 العالمٌن

مالك ٌوم  الملك

 الدٌن

 القدوس الملٌك 

 الخبلق الخالق المتكبر الجبار العزٌز المهٌمن المإمن  لسبلما

 القهار القاهر  الؽفور الؽفار الؽافر المصور الفاطر البارئ

 البصٌر السمٌع  العبلم العلٌم العالم الفتاح الرزاق الوهاب

 الشكور الشاكر العظٌم  الحلٌم الخبٌر اللطٌؾ الحكم الحكٌم

 الحسٌب المقٌت الحفٌظ الحافظ كبٌرال المتعالً األعلى العلً

 المجٌد الودود الواسع المجٌب القرٌب الرقٌب األكرم الكرٌم

 الولً المتٌن القوي الوكٌل المحٌط المبٌن الحق الشهٌد

 الصمد األحد الواحد القٌوم الحً المحًٌ الحمٌد المولى

 البر الباطن الظاهر األخر  األول المقتدر القادر القدٌر

بدٌع  الهادي النور الؽنً الرإوؾ العفو  ابالتو

السماوات 

 واألرض

 النصٌر

 الشافً الدٌان المنان المستعان الكافً الجامع الصادق الوارث

 السبوح المعطً المحسن

 

 .دون ذكر التقٌٌد والمقٌد عد فٌها االسم المطلق كما ورد فً الكتاب والسنة ًفهذه تسعة وتسعون اسما

اء أن ٌحتاط فً عد أسماء هللا الحسنى حتى ٌحصل األجر والثواب أسوق واحد وعشرٌن اسما( ثم قال: )ولمن ش

 ، وهً:ٕٗٔعدها جمع من أهل العلم من أسمابه.( 

 

 المقدم الرافع الخافض المذل المعز األعز الجلٌل

 الجمٌل الستٌر الحًٌ الرزاق الباسط القابض المإخر

 الممٌت سٌدال الوتر الرفٌق الماجد الجواد الطٌب

 قلت: 

 / )الجلٌل، الماجد( وردت فً احادٌث ضعٌفة سٌؤتً بٌانها.ٔ

 / )المعز، المذل، الخافض، الرافع، الممٌت( هً أسماء مشتقة من صفات الفعل هلل عز وجل.ٕ

/ )القابض، الباسط( من األسماء المزدوجة، وال ٌجوز أن تطلق على الرّب عز وجل مفردةً ؛ ألنّها تجري ٖ

االسم الواحد الَّذي ٌمتنع فصل بعض حروفه عن بعض ؛ وذلك ألّن هذه األسماء ال تدّل على الحسن  مجرى

 المطلق إالّ إذا قرن كّل اسم بمقابله؛ وحٌنبٍذ تفٌد الثّناء على الرّب بمعانً الّربوبٌّة، وكمال التصّرؾ فً الخلق.

 فٌه نظر. ٕ٘ٔ/ قوله: )أن ٌحتاط فً عد أسماء هللا الحسنى( ٗ

 

 هذا وهلل الحمد، ما تٌسر جمعه وبٌانه من تتبع السادة أهل العلم لؤلسماء الحسنى وهللا أعلم بالصواب.

                                                           
 .0ٖٓالمصدر السابق/ ص  ٕٗٔ
 .0ٖٓالمصدر السابق/  ص  ٕ٘ٔ
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 الثالثالفصل 

 توحٌد االسماء والصفات

 

 المبحث االول

 منهج التلقً واالستدالل
 

 واالستدالل ألھل السنة والجماعة َواعد وأصول فً منهج التلقً

 

 .ٕٙٔ، وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص الصحٌحة، وإجماع السلؾ الصالح ( مصدر العقٌدة: هو كتاب هللأ

 ( كل ما صح من سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وجب قبوله والعمل به، وإن كان آحاداً فً العقابد وؼٌرها.ٕ

منهجهم من  ( المرجع فً فهم الكتاب والسنة: هو النصوص المبٌنة لها، وفهم السلؾ الصالح، ومن سار علىٖ

 األبمة، وال ٌعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتماالت لؽوٌة.

 ( أصول الدٌن كله: قد بٌنها النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولٌس ألحد أن ٌحدث شٌباً زاعماً أنه من الدٌن.ٗ

الصحٌحة بقٌاس، وال ذوق،  ( التسلٌم هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص: ظاهراً، وباطناً، فبل ٌعارض شًء من الكتاب أو السنة٘

 وال كشؾ وال قول شٌخ، وال إمام، ونحو ذلك.

 ( العقل الصرٌح: موافق للنقل الصحٌح، وال ٌتعارض قطعٌان منهما أبداً، وعند توهم التعارض ٌقدم النقل.ٙ

 ( ٌجب االلتزام باأللفاظ الشرعٌة: فً العقٌدة، وتجنب األلفاظ البدعٌة التً أحدثها الناس.0

فاظ المجملة المحتملة للخطؤ والصواب ٌستفسر عن معناها، فما كان حقاً أثبت بلفظه الشرعً، وما كان باطبلً واألل

 رد.

( العصمة ثابتة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص: واألمة فً مجموعها معصومة من االجتماع على ضبللة، وآما آحادها فبل عصمة 2

مرجعه إلى الكتاب والسنة فما قام علٌه الدلٌل قبل، مع االعتذار ألحد منهم، وما اختلؾ فٌه األبمة وؼٌرهم ف

 للمخطا من مجتهدي األمة.

( فً األمة محدثون ملهمون: كعمر بن الخطاب، والرإٌا الصالحة حق، وهً جزء من النبوة، والفراسة الصادقة 1

 للتشرٌع.حق، وفٌها كرامات ومبشرات، بشرط موافقتها للشرع، ولٌست مصدراً للعقٌدة وال 

( المراء فً الدٌن مذموم: والمجادلة بالحسنى مشروعة وما صح النهً عن الخوض فٌه وجب امتثال ذلك، ٓٔ

 وٌجب اإلمساك عن الخوض فٌما ال علم للمسلم به، وتفوٌض علم ذلك إلى عالمه سبحانه.

البدعة ببدعة، وال ٌقابل  ( ٌجب االلتزام بمنهج الوحً فً الرد: كما ٌجب فً االعتقاد والتقرٌر، فبل تردٔٔ

 التفرٌط بالؽلو وال العكس.

 0ٕٔه إ ( كل محدثة فً الدٌن بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة فً النار.ٕٔ

 

 

 

                                                           
،  وشرح القواعد المثلى/ الشٌخ 1ٗٔ/ٔاإلجماع  مصدر  مبناه على الكتاب والسنة، وانظر ؼٌر مؤمور: االعتصام للشاطبً  قلت: ٕٙٔ

 .0دمحم صالح العثٌمٌن، تخرٌج وتعلٌق أسامة عبد العزٌز،  ص 
رونٌة / المكتبة الشاملة نسخة الكت –مجمل أصول أهل السنة والجماعة فً العقٌدة /  الدكتور ناصر بن عبد الكرٌم العقل  0ٕٔ

مباحث فً عقٌدة أهل السنة والجماعة وموقؾ الحركات اإلسبلمٌة المعاصرة منها،  دار  . وانظر ؼٌر مؤمور للمإلؾ /ٔ.ٖاإلصدار 
 .ٖٓ – 2ٕهـ ، ص  ٕٔٗٔ/  1/  ٕٔالوطن للنشر، الطبعة األولى 
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 القاعدة المقررة عند أھل السنة فً نصوص الؽٌبٌات

 

امة، أو فً المبلبكة، القاعدة المقررة عند أهل السنة أنه فً نصوص الؽٌبٌات؛ فً الصفات أو فً ما ٌكون ٌوم القٌ

 إلى ؼٌر ذلك، ال تؤوٌل فٌها، فنؤخذ بالظاهر.

 والظاهر تارة ٌكون ظاهرا من جهة اللفظ )أي: ٌظهر من لفظ واحد(.

 وتارة ٌكون ظاهرا من جهة التركٌب )أي: ٌظهر من الكبلم؛ من الجملة(.

 أو بمعنى آخر؛ الظاهر قسمان:

اإلفرادي(، أو )الظاهر للمفردات(، فهذا ٌُفهم الكبلم على  / ظاهر لؤللفاظ بمفردها، وٌسمى )الظاهرٔ

 ظاهره فً اللفظ، وال ٌجوز أن ٌحال اللفظ عن ظاهره إلى شًء آخر.

مثبل ٌقول هذا كتابً، تفهم معنى الكتاب هو الذي فً ذهنك منه، ٌقول مررت بفبلن، تفهم معنى المرور 

وفهم المعنى العام مبنً على فهم هذه األلفاظ. حٌث هو كلمة وفبلن تتصوره، هذا استعمال لؤللفاظ 

 وٌسمى المعنى اإلفرادي للكبلم؛ ٌعنً ٌفهم الكبلم بفهم افراده.

 / الظاهر التركٌبً أو )ظاهر الجمل(، هذا معناه ما ٌفهم من ظاهر الكبلم بمجموعه ال بمفرداته.ٕ

الذي ٌسمى عند األصولٌٌن بالداللة  أي أن المتكلم ٌُفهم كبلمه بتركٌب الكبلم؛ بسٌاق الكبلم، وهذا هو

دعوا التؤوٌل إاب باب األسماء والصفات؛ ألن من الحملٌة للكبلم، هذا فً ؼاٌة األهمٌة للناظر فً هذا الب

وأن السلؾ أّولوا فً باب األسماء والصفات احتجوا ببعض كبلمهم فً هذا األمر، وهم إنما أرادوا داللة 

 دل بتركٌبه فإنه ال ٌكون نفٌا بما دلت علٌه افراده.التركٌب ومعلوم أن الكبلم إذا 

وخبلصة القول: أن المقصود من الكبلم إفهام المتكلم المخاَطب بما ٌرٌد، وقد ٌُفهم المخاِطُب المخاَطَب بمفردات 

هر ٌعنً المفرد، وقد ٌفهمه بمجموع الكبلم، فإذا ظهر المراد بمجموع الكبلم سمً ذلك ظاهرا تركٌبٌا، واألول ظا

 أفرادي أو لفظً.

()الملك/ ٍء قَِدٌر  ًْ (، قد تجد من ٌفسرها ٔمثال: فً قول هللا جل وعبل: )تَبَاَرَك الَِّذي بٌَِِدِه اْلُمْلُك َوهَُو َعلَى كُّلِ َش

هلل جل  بقوله: )تَبَاَرَك الَِّذي بٌَِِدِه اْلُمْلُك( ٌعنً فً قبضته وتحت تصرفه، وهذا التفسٌر إذا كان مع إثبات صفة الٌد

 وعبل فهو تفسٌر سابػ؛ ألن الملك بٌده، بمعنى أنه تحت تصرفه، لكن فً اْلٌة إثبات صفة الٌد.

ٌِْدٌِهْم()الفتح/ ِ فَْوَق أَ وؼٌره: هذا تشدٌد فً أمر البٌعة. هذا  2ٕٔ(، قال ابن كثٌرٓٔوفً قول هللا جل وعبل: )ٌَدُ اّللَّ

 فً ظاهره التركٌبً مع إثبات صفة الٌد أّن فٌه تشدٌد أمر البٌعة. فٌه إثبات صفة الٌد هلل جل وعبل، ومعنى الكبلم

ِ()البقرة/ ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ اّللَّ َ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب فَؤ (، هنا فسر السلؾ الوجه ٘ٔٔمثال آخر: قوله جل وعبل: )َوّلِلَّ

على الصفة، وجه بمعنى ِوجهة، والوجه وجه هللا  بالقبلة؛ ألن الوجه من حٌث اللفظ ٌطلق على الجهة، وٌطلق

بمعنى الصفة التً هً الوجه المعروفة، هنا ما ُحمل على الصفة مع أنها إضافة وجه هللا، إضافة صفة إلى 

ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب( لسٌاق اْلٌات فً القب لة متصؾ، وذلك لداللة السٌاق لداللة التركٌب، وهذا ظاهر لقوله )َوّلِلَّ

َ َواِسع  َعِلٌم ( ٌعنً القبلة؛ ولهذا خرجت هذه اْلٌة من أن تكون من  ِ ِإنَّ اّللَّ ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ اّللَّ َ آٌات )فَؤ

 1ٕٔالصفات.

 

 

                                                           
ِ فَْوَق أَ قلت: قال ابن كثٌر فً تفسٌر اْلٌة:  2ٕٔ ٌَْعلَُم َضَماِبَرهُْم )ٌَدُ اّللَّ ٌِْدٌِهْم( أَْي: هَُو َحاِضر  َمعَُهْم ٌَْسَمُع أَْقَوالَُهْم َوٌََرى َمَكانَُهْم، َو

ٌِْه َوَسلََّم. وقال الطبري فً جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن: َوِفً  َوَظَواِهَرهُْم، فهو تعالى هو المباٌع بواسطة رسوله ُ َعلَ َصلَّى اّللَّ
ٌِْدٌِهْم( )الفتح/ قَْوِلِه: ِ فَْوَق أَ ٌِعُ ٓٔ)ٌَدُ اّللَّ ٌْعَِة، أِلَنَُّهْم َكانُوا ٌُبَا ٌِْدٌِهْم ِعْندَ اْلبَ ِ فَْوَق أَ ٌَْعِتِهْم نَِبٌَّهُ (، َوْجَهاِن ِمَن التَّؤِْوٌِل: أََحدُهَُما: ٌَدُ اّللَّ َ ِببَ وَن اّللَّ

؛ َواْْلَخُر: قُوَّ 
ََََِّ، أِلَنَُّهْم ِإنََّما بَاٌَعُوا َرسُوَل ملسو هيلع هللا ىلصََََََََُِّّْ َْ َ ِتِهْم ِفً نُْصَرِة َرسُوِلِه ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ِ فَْوَق قُوَّ .ةُ اّللَّ  َعلَى نُْصَرِتِه َعلَى اْلعَدُّوِ

ََّ ََِ َْ ِ ملسو هيلع هللا ىلصَََُّ  اّللَّ
آل الشٌخ، وللشٌخ عبد العزٌز الراجحى، بمجلد واحد، الناشر دار  انظر ؼٌر مؤمور: شرح الفتوى الحموٌة الكبرى/ للشٌخ صالح 1ٕٔ

 ؛ بشرح الشٌخ صالح آل الشٌخ.ٖٗٗو 2ٔٔو 0ٖم، ص 0ٕٓٓ -ه 0ٕٗٔالقاهرة، الطبعة األولى،  –ابن الجوزي، مصر 
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 أخبار وأحكام نصوص الشرع

 

 نوعان: فً الكتاب والسنة نصوص الشرع 

ء  )هللا تعالى: قال  مثاله: ،التصدٌقالخبر : فٌتعلق به  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش  (.ٔٔ/الشورى()لَ

ِ أَْندَاداً )هللا تعالى: قال  التنفٌذ واالستجابة، مثاله: : فٌتعلق به)الطلب( اإلنشاء  (.ٕٕ/البقرة()فبَل تَْجعَلُوا ّلِلَّ

  ،الكبلم إما إنشاء وإما إخبارقال شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة: )و

 حكام. كاإلباحة ونحوها وهو األاألمر والنهً وما ٌتبع ذلك  :فاإلنشاء هو

هو التوحٌد وما ٌتضمنه من  :فاإلخبار عن الخالق ،وإما إخبار عن المخلوق ،واإلخبار: إما إخبار عن الخالق

هو القصص وهو الخبر عما كان وعما ٌكون وٌدخل فٌه الخبر عن  :واإلخبار عن المخلوق ،أسماء هللا وصفاته

 ٖٓٔ.(خبار عن الجنة والنار والثواب والعقابواإل ،األنبٌاء وأممهم ومن كذبهم

 وقال الشٌخ العثٌمٌن: )أن مباحث القرآن خبر عن هللا وخبر عن المخلوقات، وأحكام، فهذه ثبلثة:

ُ أََحد  )خبر عن هللا، قالوا: إن سورة  -ٔ  تتضمنه. (قُْل هَُو اّللَّ

 لحوادث الحاضرة، وعن الحوادث المستقبلة.خبر عن المخلوقات، كاإلخبار عن األمم السابقة، واإلخبار عن ا -ٕ

 ٖٔٔوالثالث: أحكام، مثل: أقٌموا، آتوا، ال تشركوا.. وما أشبه ذلك(. -ٖ

كان المقصود من  ،وكان المقصود من الخبر تصدٌقه ومن الطلب امتثاله ؛)لما كان الكبلم نوعٌن خبر وطلب

وكان كل تؤوٌل ٌعود على المخبر بالتعطٌل وعلى ومن تؤوٌل الطلب هو امتثاله،  ،تؤوٌل الخبر هو تصدٌق مخبره

 الطلب بالمخالفة تؤوٌبل باطبل.

والمقصود الفرق بٌن تؤوٌل األمر والنهً وتؤوٌل الخبر فاألول معرفته فرض على كل مكلؾ ألنه ال ٌمكنه 

 االمتثال إال بعد معرفة تؤوٌله.

بلؾ بٌن األمة أن الراسخٌن فً العلم ٌعلمون هذا والنهً(، وال خ قال سفٌان بن عٌٌنة: )السنة هً تؤوٌل األمر

التؤوٌل وأرسخهم فً العلم أعلمهم به ولو كان معرفة هذا التؤوٌل ممتنعا على البشر ال ٌعلمه إال هللا لكان العمل 

بنصوصه ممتنعا كٌؾ والعمل بها واجب فبل بد أن ٌكون فً األمة من ٌعرؾ تؤوٌلها وإال كانت األمة كلها مضٌعة 

 ا أمرت به.لم

وقد ٌكون معنى النص بٌنا جلٌا فبل تختلؾ األمة فً تؤوٌله وإن وقع الخبلؾ فً حكمه لخفابه على من لم ٌبلؽه أو 

لقٌام معارض عنده أو لنسٌانه فهذا ٌعذر فٌه المخالؾ إذا كان قصده اتباع الحق وٌثٌبه هللا على قصده وأما من 

 فإنه ال ٌسعه مخالفته وال ٌعذر عند هللا بتركه لقول أحد كابنا من كان. بلؽه النص وذكره ولم ٌقم عنده ما ٌعارضه

وقد تكون داللة اللفظ ؼٌر جلٌة فٌشتبه المراد به بؽٌره فهنا معترك النزاع بٌن أهل االجتهاد فً تؤوٌله وألجل 

به وقد ٌكون كبل الفهمٌن التشابه وقع النزاع فٌفهم هذا منها معنى فٌإولها به وٌفهم منها ؼٌره معنى آخر فٌإولها 

صحٌحا واْلٌة دلت على هذا وهذا وٌكون الراسخ فً العلم هو الذي أولها بهذا وهذا ومن أثبت أحد المعنٌٌن ونفى 

ال سٌما إذا كانا متضادٌن والراسخ فً العلم هو الذي أصابه  اْلخر أقل رسوخا وقد ٌكون أحد المعنٌٌن هو المراد

ور به مؤجور علٌه صاحبه إما أجرا واحدا وإما أجرٌن. وقد تنازع الصحابة فً تؤوٌل فالتؤوٌل فً هذا القسم مؤم

ِذي بٌَِِدِه عُْقدَةُ النَِّكاحِ()البقرة/
( هل هو األب أو الزوج. وتنازعوا فً تؤوٌل قوله: )أَْو 0ٖٕقوله تعالى: )أَْو ٌَْعفَُو الَّ

للمس بالٌد والقبلة ونحوها. وتنازعوا فً تؤوٌل قوله: )َوال ُجنُباً إِالَّ ( هل هو الجماع أو اٖٗالَمْستُُم النَِّساَء()النساء/

( هل هو المسافر ٌصلً بالتٌمم مع الجنابة أو المجتاز بمواضع الصبلة كالمساجد وهو َٖٗعابِِري َسبٌٍِل()النساء/

  أو قرابة اإلمام.جنب. وتنازعوا فً تؤوٌل ذوي القربى المستحقٌن من الخمس هل هم قرابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

( هل ٌدخل فٌه قراءة ٕٗٓوتنازعوا فً تؤوٌل قوله تعالى: )َوِإذَا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا()األعراؾ/

                                                           
 .0ٕٓ/0ٔمجموع الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،  ٖٓٔ
 .2٘ٔ، ص العثٌمٌنشرح العقٌدة الواسطٌة/ الشٌخ دمحم بن صالح بن دمحم ٖٔٔ
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 ً ٌَتََربَّْصَن ِبؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ  الصبلة الواجبة أم ال. وتنازعوا فً تؤوٌل قوله: )َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَْزَواجا

ٌْكُُم ٖٕٗأَْشُهٍر َوَعْشراً()البقرة/ َمْت َعلَ ( هل ٌتناول اللفظ الحامل أم هو للحابل فقط. وتنازعوا فً قوله: )ُحّرِ

ٌْتَةُ()المابدة/  ( هل ٌدخل فٌه ما مات فً البحر أم ال.ٖاْلَم

ِه السُّدُُس()النساء/ وتنازعوا فً تؤوٌل الكبللة. وفً تؤوٌل قوله وأمثال ذلك ولم  (،ٔٔتعالى: )فَإِْن َكاَن لَهُ ِإْخَوة  فؤَِلُّمِ

ٌتنازعوا فً تؤوٌل آٌات الصفات وأخبارها فً موضع واحد بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعٌن بعدهم على إقرارها 

بٌانا وأن العناٌة ببٌانها أهم ألنها من  وإمرارها مع فهم معانٌها وإثبات حقابقها وهذا ٌدل على أنها أعظم النوعٌن

تمام تحقٌق الشهادتٌن وإثباتها من لوازم التوحٌد فبٌها هللا ورسوله بٌانا شافٌا ال ٌقع فٌه لبس وال إشكال ٌوقع 

الراسخٌن فً العلم فً منازعة وال اشتباه ومن شرح هللا لها صدره ونور لها قلبه ٌعلم أن داللتها على معانٌها 

ن داللة كثٌر من آٌات األحكام على معانٌها ولهذا آٌات األحكام ال ٌكاد ٌفهم معانٌها إال الخاصة من الناس أظهر م

وأما آٌات األسماء والصفات فٌشترك فً فهمها الخاص والعام أعنً فهم أصل المعنى ال فهم الكنه والكٌفٌة ولهذا 

ٌِْط األَْسَوِد( حتى بٌن لهم بقوله: )ِمَن أشكل على بعض الصحابة قوله: )ٌَتَبٌَََّن لَكُُم اْلخَ  ٌْطُ األَْبٌَُض ِمَن اْلَخ

ولم ٌشكل علٌه وال على ؼٌره قوله: )َوِإذَا َسؤَلََك ِعبَاِدي َعنًِّ فَإِنًِّ قَِرٌب  أُِجٌُب دَْعَوةَ الدَّاعِ  (،20ٔاْلفَْجِر()البقرة/

شكل على عمر بن الخطاب آٌة الكبللة ولم ٌشكل علٌه أول ( وأمثالها من آٌات الصفات، وأ2ِٙٔإذَا دََعاِن()البقرة/

الحدٌد وآخر الحشر وأول سورة طه ونحوها من آٌات الصفات وأٌضا فإن بعض آٌات األحكام مجملة عرؾ بٌانها 

واإلطعام فبٌنته  ( فهذا مجمل فً قدر الصٌام1ٙٔبالسنة كقوله تعالى: )فَِفْدٌَة  ِمْن ِصٌَاٍم أَْو َصدَقٍَة أَْو نُسٍُك()البقرة/

ٌِْت اْلعَتٌِِق( مجمل فً  السنة بؤنه فُوا ِباْلبَ صٌام ثبلثة اٌام أو إطعام ستة مساكٌن أو ذبح شاة وكذلك قوله: )َوْلٌَطَّوَّ

مقدار الطواؾ فبٌنته السنة بؤنه سبع ونظابره كثٌرة كآٌة السرقة وآٌة الزكاة وآٌة الحج ولٌس فً آٌات الصفات 

حتاج إلى بٌان من خارج بل بٌانها فٌها وإن جاءت السنة بزٌادة فً البٌان والتفصٌل فلم تكن وأحادٌثها مجمل ٌ

 ٕٖٔآٌات الصفات مجملة محتملة ال ٌفهم المراد منها إال بالسنة بخبلؾ آٌات األحكام(.

 

 األحكامو األخبار األخبار المقبولة التً تثبت بها

 

 ألمور الخبرٌة العلمٌة تنقسم إلى أربعة أقسام:األخبار المقبولة التً تثبت بها األحكام وا)

 أحدها: أخبار متواترة لفظاً ومعنى.

وهً األخبار التً ٌروٌها عدد كبٌر ؼٌر محصور فً عدد معٌن، ولكنه ٌستحٌل عادة تواطإهم على الكذب، وهم 

 رٌؾ.معروفون بالضبط والعدالة والثقة وؼٌرها من الصفات المعتبرة عند علماء هذا العلم الش

والحدٌث الذي ٌروٌه هذا العدد بهذه الصورة ٌسمى متواتراً لفظاً ومعنى، وله أمثلة كثٌرة معروفة فً موضعها 

ومن أبرزها حدٌث الرإٌة، وقد رواه ثبلثون صحابٌاً كما ذكر الحافظ ابن القٌم فً كتابه )حادي األرواح(، وساق 

 المذكور.كل حدٌث بعد أن أفرد له فصبلً مستقبلً فً الكتاب 

وثانٌها: أخبار متواترة معنى، وإن لم تتواتر بلفظ واحد، وله أمثلة كثٌرة مثل أحادٌث العلو واالستواء، وأحادٌث 

إثبات العرش نفسه حٌث نقلت هذه األخبار بعبارات مختلفة من طرق كثٌرة، ٌمتنع معها التواطإ على الكذب عقبلً 

 من خٌار من سلؾ هذه األمة واستمر األمر إلى ٌوم الناس هذا. وعادة، وأمثلتها كثٌرة، وقد تناقلها خٌار

 وثالثها: أخبار مستفٌضة متلقاة بالقبول بٌن األمة، وهً من قبٌل اْلحاد عند علماء هذا الشؤن.

 رابعاً: أخبار اْلحاد مروٌة بنقل رواة عدول ضابطٌن من أول السند إلى آخره.

                                                           
الصواعق المرسلة فً الرد على الجهمٌة والمعطلة، العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة  ٕٖٔ

هـ(، تحقٌق علً بن دمحم الدخٌل هللا، الناشر دار العاصمة، الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة، الطبعة األولى، 0٘ٔ)المتوفى
 .ٕٕٔ-ٕٙٓ/ٔهـ، 2ٓٗٔ
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إجماع عند أهل العلم، من سلؾ هذه األمة إال ما كان من العقلٌٌن الذٌن ال  أما القسم األول والثانً، فحجٌتهما محل

قسمت المعتزلة والجهمٌة والروافض )ٌقٌمون وزناً لؤلدلة النقلٌة مهما تواترت، قال فً شرح الطحاوٌة: 

 والخوارج األخبار إلى قسمٌن:

 المتواتر -ٔ

 اْلحاد. -ٕ

طعً الداللة، ألن األدلة اللفظٌة ال تفٌد الٌقٌن، ولهذا قدحوا فً داللة فالمتواتر وإن كان قطعً السند لكنه ؼٌر ق

 القرآن على الصفات.

فسدوا )ثم قال الشارح رحمه هللا: ، (وأما اْلحاد قبل تفٌد العلم، وال ٌحتج بها من جهة طرقها، وال من جهة متنها

ول ملسو هيلع هللا ىلص، وأحالوا الناس على قضاٌا وهمٌة على القلوب معرفة هللا تعالى وأسمابه وصفاته وأفعاله من جهة الرس

إلى (، قة كسراب بقٌعة بحسبه الظمآن ماءومقدمات خٌالٌة سموها قواطع عقلٌة، وبراهٌن ٌقٌنٌة، وهً فً الحقٌ

 آخر كبلمه.

م هللا، وأن السنة إذاً فما معنى اإلٌمان بالقرآن وبمن أنزل علٌه القرآن؟! إن لم ٌكن معناه التصدٌق بؤن القرآن كبل)

وحً من هللا إلى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وأن الؽرض من إنزالهما هو العمل بهما عقٌدة وأحكاماً وأخبلقاً وسلوكاً ثم تطبٌق ذلك 

 ٖٖٔ.(عملٌاً، هذا هو المعنى الصحٌح لئلٌمان بالكتاب والسنة

 

 نماذج من استجابة السلؾ الصالح

 

 تصدٌق الخبر: -ٔ

 

ٌْنََما َراعٍ / عن أَبً ٔ ََََِّ ٌَقُوُل: ) بَ َْ ِ ملسو هيلع هللا ىلصَََُّ ُ َعْنهُ، قَاَل: َسِمْعُت َرسُوَل اّللَّ ًَ اّللَّ ٌَْرةَ َرِض بُْب، فَؤََخذَ هَُر ٌِْه الذِّ ِفً َؼنَِمِه َعدَا َعلَ

بُْب فَقَاَل: َمْن لَ  ٌِْه الذِّ اِعً، فَاْلتَفََت ِإلَ ٌِْري؟ ِمْنَها َشاةً فََطلَبَهُ الرَّ ٌَْس لََها َراعٍ َؼ  َها ٌَْوَم السَّبُعِ، ٌَْوَم لَ

ٌِْه فََكلََّمتْهُ، فَقَالَْت: إِنًِّ لَْم أُْخلَ  ٌَْها، فَاْلتَفَتَْت ِإلَ ٌْنََما َرُجل  ٌَسُوُق بَقََرةً قَْد َحَمَل َعلَ ْق ِلَهذَا َولَِكنًِّ ُخِلْقُت ِلْلَحْرِث ( قَاَل َوبَ

ََََِّ: النَّاُس: سُْبَحاَن اّللَِّ  ََْ ًُّ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ُ َعْنُهَما)، قَاَل النَّبِ ًَ اّللَّ اِب َرِض
 ٖٗٔ(.فَإِنًِّ أُوِمُن ِبذَِلَك، َوأَبُو بَْكٍر، َوعَُمُر ْبُن الَخطَّ

ٌْنََما َرُجل  ٌَسُوُق بَقََرةً لَهُ، قَدْ ٕ ََََِّ: ) بَ َْ َ ٌِْه اْلبَقََرةُ فَقَالَْت: ِإنًِّ لَْم أُْخلَْق ِلَهذَا،  / قَاَل َرسُوُل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ٌَْها، اْلتَفَتَْت ِإلَ َحَمَل َعلَ

بًا َوفََزًعا، أَبَقََرة  تََكلَُّم؟ فَقَا ََََِّ َولَِكنًِّ ِإنََّما ُخِلْقُت ِلْلَحْرِث ( فَقَاَل النَّاُس: سُْبَحاَن هللاِ تَعَجُّ َْ َ  )فَإِنًِّ أُوِمُن بِِه َل َرسُوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلصََُّ

 َوأَبُو بَْكٍر، َوعَُمُر(.

ٌِْه الذِّ  ٌْنَا َراعٍ ِفً َؼنَِمِه، َعدَا َعلَ ََََِّ: )بَ َْ َ ٌَْرةَ: قَاَل َرسُوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلصََُّ اِعً َحتَّى قَاَل أَبُو هَُر بُْب فَؤََخذَ ِمْنَها َشاةً، فََطلَبَهُ الرَّ

ٌِْري؟ ( فَقَ اْستَْنقَذَهَ  ٌَْس لََها َراعٍ َؼ بُْب فَقَاَل لَهُ: َمْن لََها ٌَْوَم السَّبُعِ، ٌَْوَم لَ ٌِْه الذِّ اَل النَّاُس: سُْبَحاَن هللِا ا ِمْنهُ، فَاْلتَفََت إِلَ

ََََِّ: )فَإِنًِّ أُوِمُن ِبذَِلَك، أَنَا َوأَبُو بَكْ  َْ َ  ٍٖ٘ٔر َوعَُمُر(.فَقَاَل َرسُوُل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ

ٖ / :ََََِّ َْ َ ٌَْرةَ، قَاَل: قَاَل َرسُوُل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ؟)َعْن أَِبً هَُر  (اَل ٌََزالُوَن ٌَْسؤَلُوَن َحتَّى ٌُقَاُل: َهذَا هللاُ َخلَقَنَا، فََمْن َخلََق هللاَ َعزَّ َوَجلَّ

ٌَْرةَ:  لََجاِلس  ٌَْوًما إِذْ قَاَل ِلً َرُجل  ِمْن أَْهِل اْلِعَراِق: َهذَا هللاُ َخلَقَنَا، فََمْن َخلََق هللاَ َعزَّ  فََوهللاِ، ِإنًِّ)قَاَل: فَقَاَل أَبُو هَُر

، ثُمَّ ِصْحُت، فَقُْلُت: َصدََق هللاُ َوَرسُولُهُ، هللاُ  ًَّ ًَّ ِفً أُذُنَ ٌَْرةَ: فََجعَْلُت أُْصبُعَ ؟ قَاَل أَبُو هَُر َمدُ، لَْم ٌَِلْد  اْلَواِحدُ الصَّ َوَجلَّ

 ٖٙٔ(.َولَْم ٌُولَْد َولَْم ٌَكُْن لَهُ كُفًُوا أََحد  

                                                           
مدى حجٌة أخبار اْلحاد فً إثبات الصفات ،المكتبة االلكترونٌة للشٌخ / دمحم أمان الجامً، عمٌد كلٌة الحدٌث بالجامعة اإلسبلمٌة  ٖٖٔ

 (.باختصار. www.islamspirit.comبالمدٌنة المنورة سابقاً، اإلصدار الثالث، إعداد موقع روح اإلسبلم،) 
ََََِّ: )لَْو كُْنُت ُمتَِّخذًا َخِلٌبًل(/ -ِكتَاُب الَمنَاِقِب صحٌحه/ رواه االمام البخاري فً  ٖٗٔ ََْ ِ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ًّ  .ٖٖٙٙبَاُب قَْوِل النَِّب
ًَ هللاُ تَعَالَى َعْنُهْم  ٖ٘ٔ َحابَِة َرِض دِّ  -رواه االمام مسلم فً صحٌحه/ كتاب فََضاِبِل الصَّ ًَ هللاُ بَاُب ِمْن فََضاِبِل أَِبً بَْكٍر الّصِ ٌِق َرِض
 .22َٖٕعْنهُ/
 تعلٌق الشٌخ االرناإوط فً تخرٌج المسند: حدٌث صحٌح، وهذا إسناد حسن.  -1ٕٓ0رواه االمام احمد فً المسند/ ٖٙٔ

 .2ٔٔقلت: وانظر السلسلة الصحٌحة للشٌخ االلبانً/
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ْهِرّي َعن عُْرَوة َعن َعاِبَشة قَالَت لما أسرى بِ / ٗ ًّ من َطِرٌق الزُّ ٌَْهِق ٌْه َواْلَحاِكم َوَصححهُ َواْلبَ ِ اْخُرج اْبن مْردََو ًّ النَّبِ

ْقَصى أصبح ٌحدث النَّاس بذلك فَاْرتَد نَاس ِممَّن َكانُوا آمنُوا بِِه َوَصدقُوهُ َوسعوا بذلك ِإلَى أبً ملسو هيلع هللا ىلصَََِْ ِإلَى اْلَمْسِجد اأْلَ 

بِن قَاَل ذَِلك بكر فَقَالُوا َهل لَك ِفً َصاحبك ٌْزعم أَنه أسِري بِِه اللٌله ِإلَى بٌَت اْلُمقَدّس قَاَل أَو قَاَل ذَِلك قَالُوا نعم قَاَل لَ 

قهُ بَِما هَُو أبعد من لقد صدق قَا ٌْلَة الى بٌَت اْلُمقَدّس َوَجاء قبل أَن ٌصبح قَاَل نعم ِإنًِّ أَلَُصدِّ لُوا فتصدقه انه ذهب اللَّ

ذَِلك أصدقه بَِخبَر السََّماء ِفً ؼْدَوة أَو َرْوَحة فَلذَِلك سمً أبوبكر الّصدٌق.
ٖٔ0 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن ِمنْ  -َعْن َحْنَظلَةَ األَُسٌِِّدّىِ قَاَل / ٘ َّاِب َرسُوِل اّللَّ ٌَْؾ أَْنَت ٌَا َحْنَظلَةُ قَالَ  :لَِقٌَنِى أَبُو بَْكٍر فَقَالَ  :قَالَ   – كُت  :َك

ِ َما تَقُوُل قَالَ  :قُْلُت نَافََق َحْنَظلَةُ قَالَ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص ٌُذَكِّ  :سُْبَحاَن اّللَّ ُرنَا ِبالنَّاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى َكؤَنَّا َرأَْى قُْلُت نَكُوُن ِعْندَ َرسُوِل اّللَّ

ٌْعَاِت فَ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص َعافَْسنَا األَْزَواَج َواألَْوالَدَ َوالضَّ ٌٍْن فَإِذَا َخَرْجنَا ِمْن ِعْنِد َرسُوِل اّللَّ ِ ِإنَّا  :نَِسٌنَا َكِثًٌرا قَاَل أَبُو بَْكرٍ َع فََواّللَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قُْلتُ لَنَْلقَى ِمثَْل هَ  ِ. فَقَاَل َرسُوُل  :ذَا. فَاْنَطلَْقُت أَنَا َوأَبُو بَْكٍر َحتَّى دََخْلنَا َعلَى َرسُوِل اّللَّ نَافََق َحْنَظلَةُ ٌَا َرسُوَل اّللَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص ِ نَكُوُن ِعْندََك تُذَكِّ  :. قُْلتُ (َوَما ذَاكَ ) :اّللَّ ٌٍْن فَإِذَا َخَرْجنَا ِمْن ِعْنِدَك ٌَا َرسُوَل اّللَّ ُرنَا ِبالنَّاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى َكؤَنَّا َرأَْى َع

ِ ملسو هيلع هللا ىلص ٌْعَاِت نَِسٌنَا َكثًٌِرا. فَقَاَل َرسُوُل اّللَّ َعلَى َما  َوالَِّذى نَْفِسى بٌَِِدِه ِإْن لَْو تَدُوُمونَ ) :َعافَْسنَا األَْزَواَج َواألَْوالَدَ َوالضَّ

ْكِر لََصافََحتْكُُم اْلَمبلَبَِكةُ َعلَى فُُرِشكُْم َوِفى طُُرِقكُْم َولَِكْن ٌَا َحْنَظلَةُ سَ  ثبَلََث  (،اَعةً َوَساَعةً تَكُونُوَن ِعْنِدى َوِفى الذِّ

اٍت. َمرَّ
ٖٔ2 

: أنا فاعل. قال: قلت: ٌا رسول هللا! فؤٌن / عن أنس بن مالك قال: سؤلت النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌشفع فً ٌوم القٌامة، فقالٙ

أطلبك؟ قال: )اطلبنً أول ما تطلبنً على الصراط. قال: فإن لم ألقك عند الصراط؟ قال: اطلبنً عند المٌزان. 

 1ٖٔقال: فإن لم ألقك عند المٌزان؟ قال: فاطلبنً عند الحوض، فإنً ال أخطا هذه الثبلث المواطن(.

نَة َوَسِعٌد بن َمْنُصور َوأحمد بن منٌع ِفً ُمْسنده َواْبن أبً َحاِتم َواْبن اأْلَْنبَاِري ِفً / أخرج سُْفٌَان بن عٌٌَُْ 0

ٌْه َعن اْلَحْرث بن قٌس أَنه قَاَل اِلْبِن َمْسعُود: ِعْند هللا ٌْحتَسب َما سب قتمونا اْلَمَصاِحؾ َواْلَحاِكم َوَصححهُ َواْبن مْردََو

َِْ  ِبِه ٌَا أَْصَحاب دمحمََُّ من . فَقَاَل اْبن َمْسعُود: ِعْند هللا ٌْحتَسب إٌَمانكُْم ِبدمحمَُ ملسو هيلع هللا ىلصََ َ ِ َْ  َولم تروه إِن أَمر دمحمََُّ ُرْإٌَة َرسُول هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ

ٌْب؛ ثمَّ قَ  ٌْننَا لمن َرآهُ، َوالَِّذي اَل ِإلَه َؼٌره َما آمن أحد أفضل من ِإٌَمان بِؽَ ذَِلك اْلكتاب اَل رٌب فٌِِه(  ۞ َرأَ )المَكاَن بَ

 (.٘ -ِٔإلَى قَْوله: )المفلحون()اْلبَقََرة/

 

 تنفٌذ االمر الطلب: -ٕ

 

ِ الَ / )ٔ ٌُق: َوَكاَن ٌُْنِفُق َعلَى ِمْسَطحِ ْبِن أُثَاثَةَ ِلقََرابَتِِه ِمْنهُ َوفَْقِرِه: َواّللَّ دِّ ٌْبًا أَبَدًا، أُْنِفُق َعلَى ِمسْ  قَاَل أَبُو بَْكٍر الّصِ َطحٍ َش

 :ُ ، (0ٖٔ/البقرة()َؼفُور  َرِحٌم  ) -ِإلَى قَْوِلِه  - (َوالَ ٌَؤْتَِل أُولُو الفَْضِل ِمْنكُمْ )بَْعدَ الَِّذي قَاَل ِلعَابَِشةَ َما قَاَل، فَؤَْنَزَل اّللَّ

ِ ِإنًِّ أَلُِحبُّ أَْن ٌَْؽِفرَ  ٌُق: بَلَى َواّللَّ دِّ ٌِْه، َوقَاَل:  قَاَل أَبُو بَْكٍر الّصِ ُ ِلً، فََرَجَع ِإلَى ِمْسَطحٍ النَّفَقَةَ الَِّتً َكاَن ٌُْنِفُق َعلَ اّللَّ

ِ الَ أَْنِزعَُها ِمْنهُ أَبَدًا  ٓٗٔ(.َواّللَّ

ًَ القَْوِم ِفً َمْنِزِل أَِبً َطْلَحةَ، َوَكاَن َخْمُرهُْم ٌَْوَمِبذٍ / ٕ ُ َعْنهُ، كُْنُت َساِق ًَ اّللَّ ِ  َعْن أَنٍَس َرِض الفَِضٌَخ، فَؤََمَر َرسُوُل اّللَّ

َمْت( قَاَل: فَقَاَل ِلً أَبُو َطْلَحةَ:   ُمنَاِدًٌا ٌُنَاِدي: أاَلَ ِإنَّ الَخْمَر قَْد ُحّرِ
اْخُرْج، فَؤَْهِرْقَها، فََخَرْجُت فََهَرْقتَُها، فََجَرْت فًِ ملسو هيلع هللا ىلصََََََََُِّّْ

                                                           
، بٌروت –الناشر دار الكتب العلمٌة  هـ(،1ٔٔالخصابص الكبرى/ عبد الرحمن بن أبً بكر، جبلل الدٌن السٌوطً )المتوفى 0ٖٔ
 (، قال الحاكم: هذا الحدٌث صحٌح اإلسناد، وأقره الذهبً.ٕٙ/ ٖالمستدرك على الصحٌحٌن للحاكم ).وانظر: 1ٕٔ/ٔ

ْكِر َواْلِفْكِر ِفى أُُموِر اْلِخَرِة َواْلُمَراقَ   -التوبة رواه االمام مسلم فً صحٌحه/ كتاب  2ٖٔ بَِة َوَجَواِز تَْرِك ذَِلَك فً باب فَْضِل دََواِم الذِّ
( والترمذي 1٘ -2/1ٗ: أخرجه مسلم )1ٗ2ٔ. قلت: قال الشٌخ االلبانً فً الصحٌحة/0ٕ٘ٓبَْعِض األَْوقَاِت َوااِلْشِتؽَاِل ِبالدُّْنٌَا/

 (.ٖٙٗو02ٔ/ٗ( وأحمد )1٘٘/ ٕ( وابن ماجة )2ٗ - 2ٖ/ٕ)
 ( والضٌاء المقدسً فً األحادٌث02ٔ/ٖ( وأحمد )0ٓ/ٕرمذي )أخرجه الت، ٖٕٓٙالسلسلة الصحٌحة للشٌخ االلبانً/ 1ٖٔ

 .ٕٖ٘ٙ/للشٌخ االلبانً صحٌح الترؼٌب والترهٌب. وانظر (ٕ-ٔ/ٕٕٗالمختارة )ق 
باب فً حدٌث االفك  -وأخرجه مسلم فً التوبة  .ٔٗٔٗ بَاُب َحِدٌِث االفك/ -رواه االمام البخاري فً صحٌحه/ ِكتَاُب الَمؽَاِزي  ٓٗٔ

 .00ٕٓ توبة القاذؾ/وقبول هللا

 



ٗٗ 
 

ٌَْس َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ِسَكِك الَمِدٌنَِة، فَقَاَل بَ  ُ: لَ ًَ ِفً بُطُونِِهْم، فَؤَْنَزَل اّللَّ اِلَحاِت ْعُض القَْوِم: قَْد قُِتَل قَْوم  َوِه

 ٔٗٔ( اْلٌَةَ.1ُٖجنَاح  ِفٌَما َطِعُموا(المابدة/

ٖ ُ ًَ اّللَّ ًُّ قَاَل َسِمْعُت اْبَن أَبًِ أَْوفَى َرِض بَاِن ٌْ ٌْبََر / َحدَّثَنَا الشَّ ا َكاَن ٌَْوُم َخ ٌْبََر فَلَمَّ ًَ َخ  لٌََاِل
 َعْنُهَما ٌَقُوُل أََصابَتْنَا َمَجاَعة 

 ُ ِ َصلَّى اّللَّ ا َؼلَِت اْلقُدُوُر نَادَى ُمنَاِدي َرسُوِل اّللَّ ٌِْه َوَسلََّم أَْكِفبُوا َوقَْعنَا ِفً اْلُحُمِر اأْلَْهِلٌَِّة فَاْنتََحْرنَاَها فَلَمَّ اْلقُدُوَر فبََل  َعلَ

ٌِْه وَ  ُ َعلَ ًُّ َصلَّى اّللَّ ِ فَقُْلنَا ِإنََّما نََهى النَِّب ٌْبًا قَاَل َعْبدُ اّللَّ ْس قَاَل َوقَاَل تَْطعَُموا ِمْن لُُحوِم اْلُحُمِر َش َسلََّم أِلَنََّها لَْم تَُخمَّ

ٌٍْر فَ  َّةَ َوَسؤَْلُت َسِعٌدَ ْبَن ُجبَ َمَها أَْلبَت َمَها أَْلبَتَّةَ.آَخُروَن َحرَّ قَاَل َحرَّ
ٕٔٗ 

ٌْبََر، أََصْبنَا ُحُمًرا َخاِرًجا ِمَن الْ  ََََِّ َخ َْ َ ا فَتََح َرسُوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلصََُّ قَْرٌَِة، فََطبَْخنَا ِمْنَها، فَنَادَى ُمنَاِدي َرسُوِل هللِا وَعْن أَنٍَس، قَاَل: لَمَّ

ٌَْطاِن(، فَؤُْكِفبَِت اْلقُدُوُر ِبمَ ملسو هيلع هللا ىلصََََََََُِّّْ: أَ  ا ِفٌَها، َوإِنََّها لَتَفُوُر ِبَما اَل ِإنَّ هللاَ َوَرسُولَهُ ٌَْنَهٌَانِكُْم َعْنَها، فَإِنََّها ِرْجس  ِمْن َعَمِل الشَّ

 ِٖٗٔفٌَها.

ٗ / ََََِّ َْ ِ ملسو هيلع هللا ىلصَََُّ ُ َعْنهُ: أَنَّ َرسُوَل اّللَّ ًَ اّللَّ َّةَ َعَشَر َشْهًرا، أَْو َسْبعَةَ َعَشَر َشْهًرا، َعِن البََراِء َرِض ٌِْت الَمْقِدِس ِست  َصلَّى إِلَى بَ

َها، َصبلَةَ العَْصِر َوَصلَّى َمعَهُ  ٌِْت، َوأَنَّهُ َصلَّى، أَْو َصبلَّ ْن َوَكاَن ٌُْعِجبُهُ أَْن تَكُوَن ِقْبلَتُهُ قِبََل البَ  قَْوم ( فََخَرَج َرُجل  ِممَّ

ٌُْت َمَع النَّبِ كَ  ِ، لَقَْد َصلَّ ََََِّ قِبََل َمكَّةَ، فَدَاُروا َكَما اَن َصلَّى َمعَهُ فََمرَّ َعلَى أَْهِل الَمْسِجِد َوهُْم َراِكعُوَن، قَاَل: أَْشَهدُ ِباّللَّ ََْ ِ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ًّ
ٌِْت. هُْم ِقبََل البَ

ٔٗٗ 

٘ ُ ًَ اّللَّ ٌَْرةَ َرِض ٌَْن إِْخَواِننَا النَّ  / َعْن أَِبً هَُر ٌْنَنَا َوبَ ََََِّ: اْقِسْم بَ ََْ ِ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ًّ ِخٌَل، قَاَل: )الَ(، فَقَاَل: َعْنهُ، قَاَل: قَالَِت األَْنَصاُر ِللنَِّب

)تَْكفُونَا الَمبُونَةَ َونُْشِرْككُْم فًِ الثََّمَرِة(، قَالُوا: َسِمْعنَا َوأََطْعنَا.
ٔٗ٘ 

ََََِّ / َعِن الٙ ََْ ًَّ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ُ َعْنهُ: لَْوالَ أَنًِّ َسِمْعُت النَّبِ ًَ اّللَّ  (الَ تَتََمنَُّوا الَمْوتَ ) ٌَقُوُل: نَّْضِر ْبِن أَنٍَس، قَاَل: قَاَل أَنَس  َرِض

ٌُْت. لَتََمنَّ
ٔٗٙ 

ٌْنَا َخبَّاَب ْبَن األََرّتِ نَعُودُهُ، َوقَ 0 َ ٌٍْس، قَاَل: أَت ََََِّ نََهانَا أَْن نَْدعَُو )ْد اْكتََوى َسْبعًا فَقَاَل: / َعْن قَ َْ ِ ملسو هيلع هللا ىلصَََُّ لَْوالَ أَنَّ َرسُوَل اّللَّ

 0ِٗٔباْلَمْوِت، لَدََعْوُت ِبِه.

ََََِّ ِإذَا رَ / 2 َْ َ ُجُل ِفً َحٌَاةِ َرسُوِل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ٌُْت أَْن أََرى َعِن اْبِن عَُمَر، قَاَل: َكاَن الرَّ ََََِّ، قَاَل: فَتََمنَّ ََْ ِ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ًّ َها َعلَى النَّبِ أَى ُرْإٌَا قَصَّ

ََََِّ، قَاَل: َوكُْنُت ؼبَُلًما َشابًّا َعَزبًا، فَكُْنُت أَ  ََْ ِ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ًّ َها َعلَى النَِّب َعْهِد َرسُوِل هللاِ َصلَّى هللاُ  ِفً اْلَمْسِجِد َعلَى نَامُ ُرْإٌَا، فَؤَقُصَّ

 ًَ ٌِْن أََخذَاِنً، فَذََهبَا بًِ ِإلَى النَّاِر، فَإِذَا ِه ٌُْت ِفً النَّْوِم َكؤَنَّ َملََك ٌِْه َوَسلََّم، قَاَل: فََرأَ ِ اْلبِبِْر، َوِإذَا لََها  َعلَ ًّ َمْطِوٌَّة  َكَط

فََجعَْلُت أَقُوُل: أَعُوذُ ِباهلِل ِمَن النَّاِر، أَعُوذُ ِباهلِل ِمَن النَّاِر، فَلَِقٌَُهَما َملَك  آَخُر، فَقَاَل  قَْرنَاِن، َوِإذَا ِفٌَها نَاس  قَْد َعَرْفتُُهْم،

ََََِّ، فَ  َْ َ تَْها َحْفَصةُ َعلَى َرسُوِل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ُجُل َعْبدُ هللاِ لَْو َكاَن ٌَُصلًِّ نِعْ )قَاَل: ِلً: لَْن تَُرْع، فَقََصْصتَُها َعلَى َحْفَصةَ، فَقَصَّ َم الرَّ

ٌْلِ  ٌِْل ِإالَّ قَِلٌبًل  قَاَل َساِلم : فََكاَن َعْبدُ هللِا بعدُ  (،ِمَن اللَّ  2ٗٔ.اَل ٌَنَاُم ِمَن اللَّ

                                                           
واللفظ له. ورواه االمام مسلم  ٕٗٙٗباب صب الخمر فً الطرٌق/ –رواه االمام البخاري فً صحٌحه/ كتاب المظالم والؽصب  ٔٗٔ

 .12ٓٔباب تحرٌم الخمر/ –فً صحٌحه/ كتاب األشربة 
 .ٖ٘٘ٔفََن /بَاُب َمْن اْنتََظَر َحتَّى تُدْ  –رواه االمام البخاري فً صحٌحه/ كتاب الجمعة  ٕٗٔ
 .1ٗٓٔباب تحرٌم اكل لحم الحمر االنسٌة/ –رواه االمام مسلم فً صحٌحه/ كتاب الصٌد والذبابح وما ٌإكل من الحٌوان  ٖٗٔ
 .2ٙٗٗبَاُب قوله تعالى: )سٌقول السفهاء من الناس ....( / –رواه االمام البخاري فً صحٌحه/ كتاب تفسٌر القران  ٗٗٔ
 .0ٔ1ٕبَاُب الشُُّروِط ِفً الُمعَاَملَِة/ –حه/ كتاب الشروط رواه االمام البخاري فً صحٌ ٘ٗٔ
 .0ٕٖٖبَاُب َما ٌُْكَرهُ ِمَن التََّمنًِّ/ -رواه االمام البخاري فً صحٌحه/ ِكتَاُب التََّمنًِّ  ٙٗٔ
 .0ٕٖٗبَاُب َما ٌُْكَرهُ ِمَن التََّمنًِّ/ -رواه االمام البخاري فً صحٌحه/ ِكتَاُب التََّمنًِّ  0ٗٔ
، وقال الشٌخ االرناإوط فً تحقٌقه للمسند )طبعة الرسالة(: إسناده صحٌح على شرط ٖٖٓٙه االمام احمد فً المسند/روا 2ٗٔ

، 0ٖ1ٖو0ٖ2ٖؤٕٕٔؤٕٔٔ، ومن طرٌقه أخرجه البخاري/٘ٗٙٔالشٌخٌن. وهو عند عبد الرزاق فً المصنؾ/
. وأخرجه ٔٓ٘/ٌٕهقً فً السنن، والبٖٖٓ/ٔ، وأبو نعٌم فً الحلٌة 0ٓ0ٓ، وابن حبان/ٓٗٔو01ٕٗومسلم/

، من طرٌق عبد هللا بن معاذ الصنعانً، 1ٔ1ٖ، من طرٌق هشام بن ٌوسؾ، وابن ماجه/ 0ٖٓٔو0ٖٓٓؤٕٕٔؤٕٔٔالبخاري/
من طرٌق نافع، عن ابن  0ٕٔ/ٕ، والدارمً 01ٕٗ، ومسلم/0ٕٓ1و0ٕٓ2كبلهما عن معمر، بهذا اإِلسناد. وأخرجه البخاري/

 .0ٓٙٗو ٓٓٙٗو1ٗٗٗعمر، به. وانظر

 



ٗ٘ 
 

ََََِّ فَؤََخذَ ِبَمنْ  عن مجاهد قال:/  1 ََْ ِ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ًّ ِكِبً ِمْن َوَراِبً. قَاَل: أََما إنً أحبّك. قال: أحبك هللا لَِقٌَِنً َرُجل  ِمْن أَْصَحاِب النَِّب

ََََِّ قَاَل:  َْ ِ ملسو هيلع هللا ىلصَََُّ ُجَل فَْلٌُْخِبْرهُ أَنَّهُ أََحبَّهُ )الَِّذي أَْحبَْبتَِنً لَهُ. فَقَاَل: لَْواَل أَنَّ َرسُوَل اّللَّ ُجُل الرَّ اَل: ثُمَّ . َما أَْخبَْرتَُك. قَ (ِإذَا أََحبَّ الرَّ

ًَّ اْلِخْطبَةَ. قَاَل: أََما ِإنَّ ِعْندَنَا َجاِرٌَةً، أََما ِإنََّها عوراء  1ٗٔ.أََخذَ ٌَْعِرُض َعلَ

ٌْتُ )أَنَّهُ َجاَء ِلْلَحَجِر فقبَّله َوقَاَل:  َعْن عَُمَر:/ ٓٔ ِ  ِإنًِّ أَلَْعلَُم أَنََّك َحَجر  َما تَْنفَُع َوَما تَُضرُّ َولَْواَل ِإنًِّ َرأَ َرسُوَل اّللَّ

ٌِْه َوَسلََّم ٌقبلك ما قبلتك ُ َعلَ  ٓ٘ٔ.(َصلَّى اّللَّ

ٌْفَةَ ْبِن بَدْ ٔٔ ٌْنَةُ ْبُن ِحْصِن ْبِن ُحذَ ُ َعْنُهَما، قَاَل: قَِدَم عٌَُ ًَ اّللَّ ِ ْبَن َعبَّاٍس َرِض ٍر، فَنََزَل َعلَى اْبِن أَِخٌِه / أَنَّ َعْبدَ اّللَّ

ٌِْس ْبِن حِ  اُء أَْصَحاَب َمْجِلِس عَُمَر َوُمَشاَوَرِتِه، كُهُ الُحّرِ ْبِن قَ واًل ْصٍن، َوَكاَن ِمَن النَّفَِر الَِّذٌَن ٌُدِْنٌِهْم عَُمُر، َوَكاَن القُرَّ

ٌْنَةُ اِلْبِن أَِخٌِه: ٌَا اْبَن أَِخً، َهْل لََك َوْجه  ِعْندَ َهذَا األَِمٌِر فَتَْستَ  ٌِْه؟ قَاَل: َسؤَْستَؤِْذُن َكانُوا أَْو شُبَّانًا، فَقَاَل عٌَُ ؤِْذَن ِلً َعلَ

ِ َما  ا دََخَل، قَاَل: ٌَا اْبَن الَخطَّاِب، َواّللَّ نَةَ، فَلَمَّ ٌْ ٌِْه، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: فَاْستَؤْذََن ِلعٌَُ ٌْنَنَا لََك َعلَ تُْعِطٌنَا الَجْزَل، َوَما تَْحكُُم بَ

ََََِّ ِبالعَْدِل، فَؽَِضَب عَُمُر، َحتَّى َهمَّ  َْ َ تَعَالَى قَاَل ِلنَبٌِِِّه ملسو هيلع هللا ىلصَََُّ : ٌَا أَِمٌَر الُمْإِمِنٌَن، إِنَّ اّللَّ : ُخِذ العَْفَو ِبؤَْن ٌَقََع ِبِه، فَقَاَل الُحرُّ

 َما َجاَوَزَها عَُمُر ِحٌَن تبَلََها (، َوِإنَّ َهذَا ِمَن الَجاِهِلٌَن، فََواّللَِّ 11ٔاألعراؾ/)َوأُْمْر ِبالعُْرِؾ َوأَْعِرْض َعِن الَجاِهِلٌَن(

.)ِ ٌِْه، َوَكاَن َوقَّافًا ِعْندَ ِكتَاِب اّللَّ  َعلَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ُجُل أخاه فلٌُعلمه/ -رواه االمام البخاري فً االدب المفرد  1ٗٔ . وعلق علٌه الشٌخ االلبانً فً صحٌح االدب ٖٗ٘بَاُب ِإذَا أََحبَّ الرَّ

 .2ٔٗ: حسن صحٌح. وهو فً السلسلة الصحٌحة /ٕٕٗالمفرد/
 . 2ٖٔٓالشٌخان. وانظر  -ت الحسان: صحٌح وعلق علٌه الشٌخ األلبانً فً التعلٌقا، 2ٖٔٔرواه ابن حبان فً صحٌحه/ ٓ٘ٔ

 ، وانظر طرق الحدٌث فً صحٌح ابً داود.ٖٙٙٔقلت: ورواه ابو داود، وهو فً صحٌح ابً داود للشٌخ االلبانً/

 



ٗٙ 
 

 لثانًالمبحث ا

 التوحٌد
 

)علم التوحٌد ٌبحث عما ٌجب هلل من صفات الجبلل والكمال، وما ٌستحٌل علٌه من كل ما ال ٌلٌق به، وما ٌجوز 

ما ٌجب للرسل واألنبٌاء، وما ٌستحٌل علٌهم، وما ٌجوز فً حقهم، وما ٌتصل بذلك من اإلٌمان من األفعال، وع

بالكتب المنزلة، والمبلبكة األطهار، وٌوم البعث والجزاء، والقدر والقضاء، وفابدته تصحٌح العقٌدة، والسبلمة فً 

 ٔ٘ٔ .العواقب، ونٌل السعادة فً الدارٌن(

وم، وأجلُّها قدًرا، وأوجبُها مطلبًا؛ ألنه العلم باهلل تعالى، وأسمابه، وصفاته، وحقوقه )إنَّ علم التوحٌد أشرُؾ العل

 على عباده، وألنه مفتاح الطرٌق إلى هللا تعالى، وأساس شرابعه.

سُوٍل ِإالَّ نُوِحً إِ  ٌِْه أَنَّهُ ال ِإلَهَ ِإالَّ ولذا؛ أجمعت الرسل على الدعوة إلٌه، قال هللا تعالى: )َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبِلَك ِمن رَّ لَ

(. وشهد لنفسه تعالى بالوحدانٌة، وشهد بها له مبلبكته، وأهل العلم، قال هللا تعالى: ٕ٘أَنَا فَاْعبُدُوِن()سورة األنبٌاء /

 (.2ٔالَ ِإلَهَ ِإالَّ هَُو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم()سورة آل عمران/)َشِهدَ هللاُ أَنَّهُ الَ ِإلَهَ إِالَّ هَُو َواْلَمبلَِبَكةُ َوأُْولُواْ اْلِعْلِم قَآبًِما ِباْلِقْسِط 

ولما كان هذا شؤن التوحٌد؛ كان لزاًما على كل مسلم أن ٌعتنً به تعلًُّما، وتعلًٌما، وتدبًُّرا، واعتقادًا؛ لٌبنً دٌنه 

 ٕ٘ٔعلى أساس سلٌم، واطمبنان، وتسلٌم، ٌسعدُ بثمراته، ونتابجه(. 

 

 التوحٌد فً اللؽة

 

  التوحٌد لؽة مصدر وحد ٌوحد، أي جعل الشًء واحداً.

دَه تَْوِحٌداً: جعَلَه َواِحداً( )وَوحَّ
ٖٔ٘ 

دُ  ذُو الَوحْ  َّْوِحٌدُ: اإِلٌماُن ِباّللَّ َوْحدَه اَل َشِرٌَك لَهُ. )َوهللا( الَواِحدُ األَْوَحدُ األََحدُ والُمتََوّحِ دَانٌَِِّة()والت
ٔ٘ٗ. 

دَ، فإِنه وِإن َكاَن َصِحٌحا فإِنً اَل أُِحّب أَن أَْلِفَظ بِِه ِفً ِصفَِة )َوِفً التَّْهِذٌب: وأَم دَ هللا باألَْمِر وتَفَرَّ ا قوُل الناِس  تََوحَّ

دَ فِ  َّْنِزٌِل أَو ِفً السُّنَِّة، َولم أَِجد  الُمتََوّحِ دَ، ً ِصفَاتِ هللا تَعَالَى ِفً الَمْعنَى ِإالَّ ِبَما َوَصَؾ ِبه نَْفَسه ِفً الت ه َواَل الُمتَفَّرِ

وِإنَّما نَْنتَِهً ِفً ِصفَاته ِإلى َما َوَصَؾ ِبِه نَفََسه َواَل نَُجاِوُزهُ ِإلى ؼٌِره لَمَجاِزه ِفً العََرِبٌَِّة.(
ٔ٘٘ 

بُوِبٌَّة، وتَْوِحٌدُ اإِلالهٌَّة.  )التَّْوِحٌدُ تَْوِحٌدَاِن: تَْوِحٌد الرُّ

بَّاِنٌَِّة ٌَ  ًَ َوالَ فصاِحُب تَْوِحٌد الرَّ ِب فَْوَق َعْرِشه ٌُدَبُِّر أَْمَر ِعبَاِده َوْحدَه، فبََل خاِلَق َواَل َراِزَق َواَل ُمْعِط  ْشَهد قٌَُّوِمٌَّةَ الرَّ

ًَ َواَل ُمِمٌَت َواَل ُمدَبَِّر ألَْمِر الَمْملََكِة َظاِهراً وباِطناً ؼٌُره، فََما شاَء كاَن، َوَما لم  ؤْ لم ٌَكُْن، َواَل ٌَشَ َماِنَع َواَل ُمْحٌِ

ة  ِإالَّ بإِْذِنه، َواَل ٌَُجوز حاِدث  ِإال ِبَمِشٌبَِته، َواَل تَْسقُط َوَرقَة  إِالَّ ِبِعْلِمه، َواَل ٌَ  ُك ذَرَّ ةٍ ِفً تَتََحرَّ ْعُزب َعنهُ ِمثْقَاُل ذَرَّ

قد أَْحَصاَها ِعْلُمه، وأَحاطْت بَها قُْدَرتُه، ونَفَذَْت ِفٌَها السَّماواِت َواَل فًِ األَْرِض َواَل أَْصؽَُر ِمن ذلك َواَل أَْكبَُر ِإالَّ وَ 

 َمِشٌبَتُه، واْقتََضتَْها ِحْكَمتُه.

تَه وقَْلبَه وَعْزَمه وِإرادَتَه وَحَركاِته على أَداِء َحقِّه، والقٌا ِم بِعُبُوِدٌَِّته.(وأَّما تَْوِحٌدُ اإِلالِهٌَّة، فَُهَو أَن ٌُْجِمَع ِهمَّ
ٔ٘ٙ 

 

                                                           
 -هـ(، الناشر وزارة الشإون اإلسبلمٌة واألوقاؾ والدعوة واإلرشاد ٘ٔٗٔمذكرة التوحٌد / الشٌخ عبد الرزاق عفٌفً )المتوفى  ٔ٘ٔ
 .ٗهـ، ص ٕٓٗٔمملكة العربٌة السعودٌة، الطبعة األولى، ال

نبذة فً العقٌدة اإلسبلمٌة )مطبوع ضمن كتاب الصٌد الثمٌن فً رسابل ابن عثٌمٌن( / الشٌخ دمحم بن صالح بن دمحم العثٌمٌن  ٕ٘ٔ
 .1ٕ، صم 11ٕٔ -هـ  ٕٔٗٔهـ(، الناشر دار الثقة للنشر والتوزٌع، مكة المكرمة، الطبعة األولى، ٕٔٗٔ)المتوفى

بٌدي )المتوفى ٖ٘ٔ  هـ(ٕ٘ٓٔتاج العروس من جواهر القاموس / دمحمّ بن دمحمّ بن عبد الرّزاق الحسٌنً أبو الفٌض الملقّب بمرتضى الزَّ
 .ٕٙٙ/1تحقٌق مجموعة من المحققٌن، الناشر دار الهداٌة، بدون تارٌخ، 

  .2ٕٙ/1لمصدر نفسه ا ٗ٘ٔ
 .0ٖٕ/1المصدر نفسه  ٘٘ٔ
 .0ٕٙ/1المصدر نفسه  ٙ٘ٔ
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 ٌد فً االصطالحالتوح

 

 0٘ٔ)إفراد هللا سبحانه وتعالى بما ٌختص به(. :التوحٌد هو

وبما أمر أن ٌفرد به ؛ فنفرده فً ملكه وأفعاله فبل رب سواه وال شرٌك له، ونفرده فً  ،أو )إفراد هللا بما تفرد به

 2٘ٔ (وال نظٌر له.ألوهٌته فبل ٌستحق العبادة إال هو، ونفرده فً أسمابه وصفاته فبل مثٌل له فً كماله 

أو )االعتقاد والشهادة بؤن هللا سبحانه وتعالى منفرد بذاته وصفاته وربوبٌته وإلهٌته وعبادته ال شرٌك له فً ذلك 

واإلخبلص له فً  ،وماله من األسماء والصفات إفراد هللا بالربوبٌة، :وعلٌه فٌمكن تعرٌؾ التوحٌد بؤنه 1٘ٔكله(.

المعتبرة لعلم التوحٌد عند أهل السنة والجماعة: العقٌدة، واإلٌمان، والسنة،  و)من األسماء األلوهٌة والعبادة.

  ٓٙٔ.وأصول الدٌن، والشرٌعة، والفقه األكبر(

 

 من الكتاب والسنة وأَوال الصحابةالدلٌل على التوحٌد 

 

 فً أسمابه وصفاته. واحد   ،واحد  فً إلهٌته ،أنَّ هللا واحد  فً ربوبٌتهو ،على التوحٌد دلَّت نصوص الكتاب والسنة

ٌْنَُهَما فَاْعبُْدهُ َواْصَطبِْر ِلِعبَادَِتِه َهْل تَْعلَُم لَهُ  :وقد اجتمعت فً قوله تعالى )َربُّ السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَ

 ً  (.٘ٙمرٌم/ ()َسِمٌّا

ِإنََّك ) :ا بَعََث النَِّبىُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمعَاذًا نَْحَو اْلٌََمِن قَاَل لَهُ وفً السنة النبوٌة الشرٌفة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال فً حدٌث معاذ: )لَمَّ 

َل َما تَْدعُوهُْم ِإلَى  َ تَعَالَى تَْقدَُم َعلَى قَْوٍم ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب فَْلٌَكُْن أَوَّ دُوا اَّللَّ َ أَْن ٌَُوّحِ  فَإِذَا َعَرفُوا ذَِلَك فَؤَْخِبْرهُْم أَنَّ اّللَّ

َ اْفتََرَض َعلَ  لَتِِهْم، فَإِذَا َصلُّوا فَؤَْخِبْرهُْم أَنَّ اّللَّ ٌْ ٌِْهْم َخْمَس َصلََواٍت ِفى ٌَْوِمِهْم َولَ ٌِْهْم َزَكاةً ِفى أَْمَواِلِهْم تُْإَخذُ فََرَض َعلَ

وا ِبذَِلَك فَُخْذ ِمْنهُ  ، فقد أمره  صلى هللا علٌه ْٔٙٔم َوتََوقَّ َكَراِبَم أَْمَواِل النَّاِس( ِمْن َؼنٌِِِّهْم فَتَُردُّ َعلَى فَِقٌِرِهْم، فَإِذَا أَقَرُّ

وما ٌجب له وما ٌنزه عنه، فإذا  ،وأن ٌعرفهم باهلل عز وجل ،وآله وسلم  أن ٌبلؽهم قبل كل شًء عقٌدة التوحٌد

 عرفوه تعالى بلؽهم ما فرض هللا علٌهم. 

فً النار، حتى ٌكونوا فٌها حمما، ثم تدركهم  أھل التوحٌد: )ٌعذب ناس من وعن جابر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

الرحمة، فٌخرجون و ٌطرحون على أبواب الجنة، قال: فٌرش علٌهم أهل الجنة الماء، فٌنبتون كما ٌنبت الؽثاء فً 

 ٕٙٔ (حمالة السٌل، ثم ٌدخلون الجنة

 قال: )كاَن رجل  ممَّن كان قبلكم لم ٌعمل خٌراً قطُّ؛ إال التوحٌد، فلما عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

قوه حتى ٌدعوه حمماً، ثم اطحنوه، ثم اذروه فً ٌوم رٌح ثم ) ،احتُضر قال ألهله: انظروا: إذا أنا متُّ أن ٌحّرِ

، فلما ( ٌعذبه أحداً من العالمٌنهللا؛ لبن قدر هللا علٌه لٌعذبنه عذاباً ال اذروا نصفه فً البر، ونصفه فً البحر، فو

فً قبضة هللا، فقال هللا  (قابم)، فإذا هو (وأمر البحر فجمع ما فٌه ،فؤمر هللا البر فجمع ما فٌه)مات فعلوا ذلك به، 

عز وجل: ٌا ابن آدم! ما حملك على ما فعلت؟ قال: أي رّبِ! من مخافتك )وفً طرٌق آخر: من خشٌتك وأنت 

ِ رضً  ٖٙٔ (.التوحٌده بها، ولم ٌعمل خٌراً قطُّ إال أعلم(، قال: فؽفر ل وجاء فً قول الصحابً َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَّ

ِ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ٌَْك، ِإنَّ اْلَحْمدَ ) بِالتَّْوِحٌدِ هللا عنه: )فَؤََهلَّ َرسُوُل اّللَّ ٌَْك الَ َشِرٌَك لََك لَبَّ ٌَْك، لَبَّ ٌَْك اللَُّهمَّ لَبَّ َوالنِّْعَمةَ لََك َواْلُمْلَك الَ  لَبَّ

                                                           
 م.ٕٗٓٓ -هـ ٕٗٗٔ. الناشر دار الثرٌا للنشر، الطبعة الرابعة 1ٖشرح ثبلثة األصول / الشٌخ دمحم بن صالح العثٌمٌن ص 0٘ٔ
هـ ، ٖٕٗٔ -هـٕٕٗٔالمفٌد فً مهمات التوحٌد / الدكتور عبد القادر بن دمحم عطا صوفً، الناشر دار االعبلم، الطبعة األولى  2٘ٔ
 .0ٗص 
هـ(، ٕٓٗٔفٌة فً إبطال عقابد القبورٌة / أبو عبد هللا شمس الدٌن بن دمحم بن أشرؾ بن قٌصر األفؽانً )المتوفىجهود علماء الحن 1٘ٔ

 .1ٖ/ ٔم. 11ٙٔ -هـ  ٙٔٗٔ -الناشر دار الصمٌعً )أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من الجامعة اإلسبلمٌة(، الطبعة األولى 
م، ٕٙٓٓ -هـ 0ٕٗٔد عند أهل السنة والجماعة / االستاذ  دمحم ٌسري، الطبعة الثانٌة مبادئ ومقدمات علم التوحٌ -طرٌق الهداٌة  ٓٙٔ
 باختصار. 2ٔ٘ - ٖٔ٘ص
 .1ٖ0ٙرواه  االمام البخاري / ٔٙٔ
 : وهو على شرط مسلم.ٕٓٓٙ، والترمذي/1ٖٔ/ ٖ: أخرجه أحمد ٕٔ٘ٗقال األلبانً فً السلسلة الصحٌحة /  ٕٙٔ
 (، وهذا إسناد صحٌح متصل عن أبً هرٌرة.ٖٗٓ/ٕأخرجه أحمد ): 2ٖٗٓالحدٌث قال الشٌخ االلبانً فً الصحٌحة /  ٖٙٔ
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هإالء القوم  :؟ قال ما هذه الجماعة :قلت ألبً ونحن بمنى :)وعن الحارث بن الحارث الؽامدي قال .(َشِرٌَك لَكَ 

 توحٌد هللافإذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعو الناس إلى  (فتشرفنا :وفً رواٌة)فنزلنا  :قد اجتمعوا على صابا لهم قال

واإلٌمان به وهم ٌردون علٌه قوله وٌإذونه حتى انتصؾ النهار وتصدع عنه الناس وأقبلت امرأة قد بدا نحرها 

)ٌا بنٌة خمري علٌك نحرك  :تبكً تحمل قدًحا فٌه ماء ومندٌبًل فتناوله منها وشرب وتوضؤ ثم رفع رأسه إلٌها فقال

 ٗٙٔهذه زٌنب بنته(.(. :لوا؟ قا من هذه :قلت ،(وال تخافً على أبٌك ؼلبة وال ذال

 

 منزلة علم التوحٌد

 

 )إن منزلة علم التوحٌد عظٌمة، ومما ٌدل على شرؾ هذا العلم: 

َ َما لَكُْم ِمْن ِإلَهٍ   أوالً: أنه أول دعوة الرسل علٌهم الصبلة والسبلم، وما من نبً إال قال لقومه: )ٌَا قَْوِم اْعبُدُوا اّللَّ

ٌُْرهُ()المإمنون /  ٌْباً()األعراؾ / )، (َٖٕؼ )َوِإلَى ثَُمودَ أََخاهُْم َصاِلحاً قَاَل ٌَا قَْوِم اْعبُدُوا ، (2َ٘وِإلَى َمْدٌََن أََخاهُْم شُعَ

ٌُْرهُ()األعراؾ / َ َما لَكُْم ِمْن ِإلٍَه َؼ  (.0ٖاّللَّ

ٌدخل به اإلنسان ثم إنه أول واجب على المكلؾ، فؤول ما ٌجب على المكلؾ هو توحٌد هللا تعالى، بل هو أول ما 

إلى اإلسبلم، فبل ٌدخل اإلنسان إلى اإلسبلم إال بتوحٌد هللا تعالى، ولذلك نقول: أشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحماً 

حٌد، مما ٌدل بدأ بقضٌة التو ٘ٙٔرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وٌقول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: )أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌقولوا: ال إله إال هللا( 

 على عظم منزلته، وأنه أول ما ٌدخل به اإلنسان إلى اإلسبلم.

قالوا: إنه أول منازل الطرٌق والسٌر إلى هللا تعالى، ومن سار إلى هللا بؽٌر توحٌد فلن ٌعرؾ الطرٌق ولم ٌسر 

 إلى هللا حق السٌر.

مسلم أبداً إال بتوحٌد هللا تعالى، وهللا قد ذكره فً ثانٌاً: ومن منزلة التوحٌد كذلك أنه الحٌاة لكل إنسان، وال حٌاة لل

ٌْنَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوراً ٌَْمِشً ِبِه ِفً النَّاِس()األنعام: ٌْتاً فَؤَْحٌَ ( أي حٌاة تلك إال بوقور ال إله إال ٕٕٔكتابه: )أََوَمْن َكاَن َم

 ٌا.هللا فً قلبه، والعمل بمقتضاه، مما ٌدل على أن للتوحٌد منازل عل

ٌَْك ُروحاً ِمْن أَْمِرنَا َما كُْنَت تَْدِري ٌْنَا ِإلَ َما  ثالثاً: ومن منزلة التوحٌد أنه جعل نوراً ٌضًء القلوب )َوَكذَِلَك أَْوَح

ٌَماُن َولَِكْن َجعَْلنَاهُ نُوراً نَْهِدي ِبِه َمْن نََشاُء()الشورى: وٌنور قلبه ( وأعظم ما ٌُهدى إلٌه اإلنسان ٕ٘اْلِكتَاُب َوال اأْلِ

به هو توحٌد هللا تعالى، ولذلك تعتبر قلوب أهل الكفر والشرك مظلمة، أما قلوب أهل اإلٌمان والتوحٌد مضاءة أشد 

 من ضوء الشمس ؛ ألنهم ٌبصرون بتوحٌد هللا تعالى، وٌحصل لهم السعادة فً الدنٌا واْلخرة.

عٌن، وسبحان ربً ! إن اإلنسان لٌتؤمل الصلوات، رابعاً: ومن منزلة التوحٌد أن اإلنسان ال ٌستؽنً عنه طرفة 

ٌصلً الفجر ولٌس علٌنا صبلة بعدها إال وقت الظهر وهكذا، والصٌام ٌمر فً العام مرة، والحج وهكذا العبادات، 

لكن توحٌد هللا ال نستؽنً عنه طرفة عٌن، فما نقول: هذا الوقت لٌس عندنا توحٌد فٌه وال نحتاج إلٌه أبداً، بل 

 التوحٌد مع اإلنسان منذ أن ٌدخل فً دٌن هللا تعالى إلى أن ٌودع هذه الدنٌا وتوحٌد هللا معه كامبلً.ٌصبح 

خامساً: ومن منزلة التوحٌد أنه آخر ما ٌودع به اإلنسان الدنٌا، ولقد ورد عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: )من كان آخر 

دل على أن بداٌتك توحٌد ونهاٌتك توحٌد، بل كل أجزاء حٌاتك هً  ٙٙٔ( كبلمه من الدنٌا ال إله إال هللا دخل الجنة

ِ َرّبِ اْلعَ  الَِمٌَن توحٌد  هلل تعالى، وأعظم دلٌل على ذلك قول هللا تعالى: )قُْل ِإنَّ َصبلتًِ َونُسُِكً َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ ّلِلَّ

فاتك ٌجب أن تكون هلل؛ لٌصبح اإلنسان جل وقته ( حٌاتك كلها هلل، وهكذا وٖٙٔ-ٕٙٔ/ال َشِرٌَك لَهُ()األنعام ۞

 وحٌاته هو هلل تعالى.

                                                           
، والزٌادات له، وقال: رواه ٔ-ٖٕٗ/ ٔ-ٙٗ/ ٗ، وابن عساكر فً تارٌخ دمشقٕ/ ٕ٘ٗ/ ٔأخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر ٗٙٔ

ب المرأة المسلمة / الشٌخ دمحم ناصر الدٌن نقبل عن: جلباإه البخاري فً: التارٌخ مختصًرا، وأبو زرعة، وقال: هذا الحدٌث صحٌح. 
 .01م، ص ٕٕٓٓ-هـ ٖٕٗٔهـ(، الناشر دار السبلم للنشر والتوزٌع، الطبعة الثالثة، ٕٓٗٔاأللبانً )المتوفى

 .ٕٔو ٕٓ، صحٌح مسلم/1ٕٖصحٌح البخاري/ ٘ٙٔ
ان آخر كبلمه ال إله إال هللا دخل الجنة.(، وصححه الشٌخ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )من ك ٖٙٔٔسنن أبً داود/  ٙٙٔ

 األلبانً فً سنن أبً داود.

 



ٗ9 
 

سادساً: قٌل: إن التوحٌد من منزلته أنه شفاء، كم نجد ممن دخل فً دٌن هللا تعالى كان التوحٌد شفاء لقلوبهم، نسمع 

ال إجابة ألسبلة ملحة من كثٌر ممن أسلم سبب توحٌده أنه لم ٌجد فً عقابده التً كان علٌها شفاء لما فً قلبه، و

 0ٙٔعلٌه إال فً توحٌد هللا تعالى، فالحمد هلل على هذا التوحٌد(. إه 

 

 أَسام التوحٌد

 

 :هو التوحٌد الذي ورد فً الكتاب والسنة

 :هللا تعالى / توحٌد ٌتعلق بتنفٌذ خبرٔ

 . التوحٌد فً االسماء والصفات واالفعال.ٔ

 . التوحٌد فً العلم والخبر.ٕ

 فً المعرفة واالثبات.. التوحٌد ٖ

 . التوحٌد فً الوسٌلة.ٗ

 :أوامر هللا تعالى/ توحٌد ٌتعلق بتنفٌذ ٕ

 . التوحٌد فً االلوهٌة.ٔ

 . التوحٌد فً العبادة.ٕ

 . التوحٌد فً القصد والطلب.ٖ

 . التوحٌد فً االرادة.ٗ

 . التوحٌد فً الشرع والقدر.٘

 . التوحٌد فً الؽاٌة.ٙ

 )إجماال( هما: إلى قسمٌن اثنٌن التوحٌدوِمَن العلماء َمن قسَّم 

 التوحٌد العلمً الخبري: وٌشمل توحٌد الربوبٌة وتوحٌد األسماء والصفات. -ٔ

 التوحٌد اإلرادي الطلبً: والمراد به توحٌد األلوهٌة. -ٕ

 ومنهم: من قسمه إلى قسمٌن أًٌضا بمسمٌٌن آخرٌن:

 وتوحٌد األسماء والصفات. توحٌد المعرفة واإلثبات: وٌشمل توحٌد الربوبٌة -ٔ

 وٌراد به توحٌد األلوهٌة. توحٌد القصد والطلب: -ٕ

 ومنهم من قسمه إلى قسمٌن آخرٌن:

 التوحٌد القولً: وٌشمل توحٌد الربوبٌة وتوحٌد األسماء والصفات. -ٔ

 التوحٌد العملً: وٌراد به توحٌد األلوهٌة. -ٕ

 ومنهم من قسمه إلى قسمٌن آخرٌن:

 ادة: وٌشمل توحٌد الربوبٌة وتوحٌد األسماء والصفات.توحٌد السٌ -ٔ

 توحٌد العبادة: وٌراد به توحٌد األلوهٌة. -ٕ

فاألول: هو حقٌقة ذات الرب تعالى، وأسمابه، وصفاته، وأفعاله، وعلوه فوق سماواته على عرشه، وتكلمه بكتبه، )

د أفصح القرآن عن هذا النوع جد اإلفصاح. وتكلٌمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضابه، وقدره، وحكمه، وق

( السجدة، وأول سورة آل رة )تنزٌلكما فً أول سورة الحدٌد، وسورة طه، وآخر سورة الحشر، وأول سو

 عمران، وسورة اإلخبلص بكمالها، وؼٌر ذلك.

الوا إلى كلمة اب تعقل ٌاأهل الكت( وقوله: )ٔوع الثانً: مثل ما تضمنته سورة )قل ٌاأٌها الكافرون()الكافرون/الن

( وآخرها، وأول سورة ٌونس ووسطها وآخرها، (، وأول سورة )تنزٌل الكتابٗٙسواء بٌننا وبٌنكم()آل عمران/

                                                           
الدرس الثالث، المصدر: دروس صوتٌة قام   –باختصار من شرح المٌة شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة/ عمر بن سعود بن فهد العٌد  0ٙٔ

 http://www.islamweb.netبتفرٌؽها موقع الشبكة اإلسبلمٌة    

 



٘ٓ 
 

وأول سورة األعراؾ وآخرها، وجملة سورة األنعام وؼالب سور القرآن، بل كل سورة فً القرآن فهً متضمنة 

 2ٙٔ لنوعً التوحٌد.(

  وهم: )تفصٌبل( مقساومنهم من قسمه إلى ثبلثة أ

 توحٌد الربوبٌة. -ٔ

 توحٌد األلوهٌة. -ٕ

 توحٌد األسماء والصفات.  -ٖ

وعلموا ذلك بالتتبع واالستقراء والنظر فً آٌات القرآن الكرٌم واألحادٌث النبوٌة الشرٌفة، فوجدوا أن التوحٌد ال 

ٌْنَُهَما فَاْعبُْدهُ َواْصَطِبْر ِلِعبَادَِتِه َهْل تَْعلَُم َربُّ السََّماَواِت َواأْلَ قال تعالى: )، ٌخرج عن هذه األقسام الثبلثة ْرِض َوَما بَ

فً عبارات المتقدمٌن من أبمة الحدٌث واألثر، فجاء عند أبً جعفر )وقد جاء هذا التقسٌم  .(٘ٙمرٌم/)(لَهُ َسِمًٌّا

فً كبلم ابن عبد البر، وؼٌرهم الطبري فً تفسٌره وفً ؼٌره من كتبه، وفً كبلم ابن بطة، وفً كبلم ابن منده، و

من أهل العلم من أهل الحدٌث واألثر، خبلفاً لمن زعم من المبتدعة أنَّ هذا التقسٌم أحدثه ابن تٌمٌة، فهذا التقسٌم 

 1ٙٔقدٌم ٌعرفه من طالع كتب أهل العلم التً ذكرنا(.

ٌُْرهُ(.)َوال شًَء مثْلُهُ، َوال شَ قال االمام الطحاوي فً متن العقٌدة الطحاوٌة:  َء ٌُْعجُزهُ، َوال إلهَ َؼ ًْ 

 )َوال شًَء مثْلُهُ( راِجع  إلى توحٌد األسماء والصفات واألفعال. :فقوله)

َء ٌُْعجُزهُ( راجع أو ُمثْبِت  لتوحٌد الربوبٌة.: وقوله ًْ  )َوال َش

ٌُْرهُ( مثبت  لتوحٌد العبادة واأللوهٌة: وقوله  0ٓٔ .()َوال إلهَ َؼ

ٌن نوًعا رابعًا من التوحٌد سموه توحٌد االتباع أو توحٌد الحاكمٌة، وفً الحقٌقة لٌس وقد أضاؾ بعض المتؤخر

ذلك قسًما رابعًا ألنه ٌدخل ضمن توحٌد األلوهٌة إذ أن العبادة ال تُقبل إال بشرطً اإلخبلص والمتابعة، وتوحٌد 

باره من توحٌد الربوبٌة من ناحٌة أن وٌجوز اعت الحاكمٌة هو توحٌد المتابعة للكتاب والسنة فلٌس قسًما مستقبًل.

أو فٌهما  التشرٌع من اختصاص الرب سبحانه وتعالى. فإما ٌدخل فً توحٌد اإللهٌة أو ٌدخل فً توحٌد الربوبٌة

 معاً.

 

 تعرٌؾ االَسام الثالثة 

 

 / توحٌد الربوبٌة ٔ

 

لملك، والتدبٌر(، فبل خالق إال هللا، كما قال وهو توحٌد هللا بؤفعاله سبحانه، أو )إفراد هللا سبحانه وتعالى بالخلق، وا

()الزمر/ ٍء َوِكٌل  ًْ ٍء َوهَُو َعلَى كُّلِ َش ًْ ُ َخاِلُق كُّلِ َش (، وال مالك اال هللا، كما قال هللا تعالى: )تَبَاَرَك ٕٙتعالى: )اّللَّ

()الملك/ ٍء قَِدٌر  ًْ إال هللا، كما قال تعالى: )ٌُدَبُِّر اأْلَْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى  ( وال مدبرٔالَِّذي ِبٌَِدِه اْلُمْلُك َوهَُو َعلَى كُّلِ َش

ا تَعُدُّونَ  مَّ ٌِْه ِفً ٌَْوٍم َكاَن ِمْقدَاُرهُ أَْلَؾ َسنٍَة ّمِ وال رازق إال هللا، كما قال تعالى: ، (٘السجدة/()اأْلَْرِض ثُمَّ ٌَْعُرُج ِإلَ

ِبٌنٍ  )َوَما ِمن دَآبٍَّة ِفً األَْرِض إِالَّ َعلَى َها َوُمْستَْودََعَها كُلٌّ ِفً ِكتَاٍب مُّ وال محًٌ ، (ٙهود/()اّلّلِ ِرْزقَُها َوٌَْعلَُم ُمْستَقَرَّ

ٌِْه تُْرَجعُوَن()ٌونس/ ًٌِ َوٌُِمٌُت َوِإلَ  (.ٙ٘وال ممٌت إال هللا، كما قال تعالى: )هَُو ٌُْح

                                                           
ج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن / العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة مدار  2ٙٔ

، م11ٙٔ -هـ  ٙٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة  –هـ(، تحقٌق دمحم المعتصم باهلل البؽدادي، الناشر دار الكتاب العربً 0٘ٔ)المتوفى
ٖ/ٗٔ2. 

 . 2ٗ.ٖة / الشٌخ صالح بن عبد العزٌز آل الشٌخ، نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة االصدار شرح العقٌدة الطحاوٌ 1ٙٔ
، ٖٙوسورة النحل/  ٙٙوما بعدها، وتفسٌر الطبري سورة األعراؾ/  ٖٖقلت: انظر التوحٌد البن منده بتحقٌق د. علً الفقٌهً ص 

، وأضواء البٌان للشٌخ دمحم 0ٕٙ/ ص 1 )وحد(  ج  -لدال المهملة فصل الواو مع ا –وتاج العروس للزبٌدي باب الدال المهملة 
 (، تجد اإلشارة إلى هذا التقسٌم.ٓٔٗ/ ٖاألمٌن الشنقٌطً )

 .2ٗ.ٖشرح العقٌدة الطحاوٌة / الشٌخ صالح بن عبد العزٌز آل الشٌخ، نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة االصدار  0ٓٔ
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، ولم ٌدخلهم فً اإلسبلم، وقال هللا تعالى فٌهم: )َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن وهذا النوع قد أقر به الكفار على زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 ُ َر الشَّْمَس َواْلقََمَر لٌََقُولُنَّ اّللَّ  (.ٕ٘لقمان/()َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَسخَّ

ِ  وقال تعالى: )قُْل َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبعِ َوَربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌمِ    (.20و2ٙالمإمنون/()۞ َسٌَقُولُوَن ّلِلَّ

وإقرار المشرك بؤن هللا رب كل شًء وملٌكه وخالقه ال ٌنجٌه من عذاب هللا، وال ٌصٌر الرجل بمجرده مسلًما 

فضبلً عن أن ٌكون ولًٌا هلل أو من سادات األولٌاء إن لم ٌقترن به إقراره بؤن ال إله إال هللا فبل ٌستحق العبادة إال 

 و وأن دمحمًا رسول هللا.ه

 

  توحٌد األلوھٌة /ٕ

 

وهو توحٌد هللا بؤفعال العباد التً أمرهم بها، فتصرؾ جمٌع أنواع العبادة هلل وحده ال شرٌك له، مثل الدعاء 

أَْستَِجْب  )َوقَاَل َربُّكُُم اْدعُونًِ فبل ندعو إال هللا، كما قال تعالى: والخوؾ والتوكل واالستعانة واالستعاذة وؼٌر ذلك،

وال نخاؾ إال هللا، كما قال تعالى: )ِإنََّما ، (ٓٙ)ؼافر/(لَكُْم إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَادَِتً َسٌَْدُخلُوَن َجَهنََّم دَاِخِرٌنَ 

ْإِمِنٌَن( ُؾ أَْوِلٌَاءهُ فبَلَ تََخافُوهُْم َوَخافُوِن إِن كُنتُم مُّ ٌَْطاُن ٌَُخّوِ وال نتوكل إال على هللا، ، (0٘ٔ)آل عمران/ذَِلكُُم الشَّ

ٌِْهُم اْلبَاَب فَإِذَا  ٌِْهَما اْدُخلُواْ َعلَ دََخْلتُُموهُ فَإِنَّكُْم َؼاِلبُوَن َوَعلَى كما قال تعالى: )قَاَل َرُجبلَِن ِمَن الَِّذٌَن ٌََخافُوَن أَْنعََم اّلّلُ َعلَ

ْإِمِنٌنَ   (وال نستعٌن إال باهلل، كما قال تعالى: )ِإٌَّاَك نَْعبُدُ وإٌَِّاَك نَْستَِعٌنُ  (،ٖٕ)المابدة/(اّلّلِ فَتََوكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّ

 (.ٔالناس/()قُْل أَعُوذُ ِبَرّبِ النَّاِس )وال نستعٌذ إال باهلل، كما قال تعالى:  (،٘)الفاتحة/

سُوالً أَِن وهذا النوع من التوحٌد هو الذي جاءت به الرسل علٌهم السبلم، حٌث قال تعالى ٍة رَّ : )َولَقَْد بَعَثْنَا ِفً كُّلِ أُمَّ

ٌِْه الضَّبللَةُ فَِسٌرُ  ْن َحقَّْت َعلَ ْن َهدَى اّلّلُ َوِمْنُهم مَّ ٌَْؾ اْعبُدُواْ اّلّلَ َواْجتَِنبُواْ الطَّاؼُوَت فَِمْنُهم مَّ واْ ِفً األَْرِض فَانظُُرواْ َك

بٌِنَ  وهذا النوع هو الذي أنكره الكفار قدٌماً وحدٌثاً، قال تعالى: )أََجعََل اْْلِلَهةَ ِإلَهاً  (.ٖٙ)النحل/(َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ

()ص/ ء  عَُجاب  ًْ  (.َ٘واِحداً ِإنَّ َهذَا لََش

 الفروق بٌن الربوبٌة وااللوهٌة

 

 االلوھٌة الربوبٌة الفرق من حٌث

 (اإلله تعالى: )مشتقة من أسم هللا (الرب) تعالى: هللا مشتقة من أسم االشتقاق

 التعلق
متعلق الربوبٌة باألمور الكونٌة القدرٌة كالخلق 

 والرزق إلخ

متعلق األلوهٌة باألمور الشرعٌة من 

 األوامر والنواهً

 جحدوه ورفضوا اإلقرار به أقر به المشركون اإلقرار

 فمدلوله عملً مدلوله علمً خبري المدلول

 ٌتضمن توحٌد الربوبٌة ٌد األلوهٌةٌستلزم توح االستلزام والتََضمُّن

 الحكم
من أقر بتوحٌد الربوبٌة فقط فإن هذا اإلقرار ال 

 ٌُدخل صاحبة إلى اإلسبلم

من أقر بتوحٌد األلوهٌة فإن اإلٌمان به 

 ٌدخل صاحبه فً اإلسبلم

 توحٌد الربوبٌة ٌعنً توحٌد هللا تعالى بؤفعاله المعنى
ؤفعال توحٌد األلوهٌة فٌعنً توحٌد هللا ب

 عباده

 الدابر بٌن النفً واإلثبات تصدٌق الخبر األمرالخبر و
الدابر بٌن اإلرادة  (الطلب) األمر تنفٌذ

والمحبة، وبٌن الكراهة والبؽض نفًٌا 
 وإثباتًا
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 توحٌد األسماء والصفات /ٖ

 

 بها نفسه أو َوَصفَه بها وهو اإلٌمان بكل ما ورد فً الكتاب والسنة الثابتة من اسماء هللا وصفاته التً وصؾ هللا

وٌتضمن إثبات نعوت الكمال هلل بإثبات أسمابه الحسنى وما تتضمنه  رسوله صلى هللا علٌه واله وسلم على الحقٌقة.

 من صفاته.

 ،والسمٌع وٌتضمن صفة السمع ،: الرحمن وٌتضمن صفة الرحمةالثابتة فً الكتاب والسنة من أسماء هللا تعالىف

 والحكٌم وٌتضمن صفة الحكمة، والقدٌر ٌتضمن صفة القدرة، سبحانه وتعالى. ،فة العزةوالعزٌز وٌتضمن ص

ُ اَل ِإلَهَ ِإالَّ هَُو لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى : )فَاِطُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َجعََل لَكُم عز وجل(، وقال 2)طه/(قال تعالى: )اّللَّ

ْن أَنفُِسكُْم أَْزَواجاً َوِمَن ا ء  َوهَُو السَِّمٌُع البَِصٌرُ ّمِ ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش (، وقال ٔٔ)الشورى/(أْلَْنعَاِم أَْزَواجاً ٌَْذَرُإكُْم ِفٌِه لَ

ِحٌُم ) ْحَمُن الرَّ ٌِْب َوالشََّهادَةِ هَُو الرَّ ُ الَِّذي اَل ِإلَهَ ِإالَّ هَُو َعاِلُم اْلؽَ ُ الَِّذي الَ ٕٕسبحانه: )هَُو اّللَّ ِإلَهَ إِالَّ هَُو  ( هَُو اّللَّ

ا ٌُشْ  ِ َعمَّ ٌِْمُن اْلعَِزٌُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر سُْبَحاَن اّللَّ ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ ِٖٕركُوَن )اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّبَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه ( هَُو اّللَّ

ُر لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى ٌَُسبُِّح لَهُ َما فِ   ()الحشر(.ًٕٗ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوهَُو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم )اْلُمَصّوِ

 

 العالَة بٌن أَسام التوحٌد

 

)هذه األقسام تشكل بمجموعها جانب اإلٌمان باهلل الذي نسمٌه التوحٌد فبل ٌكمل ألحد توحٌده إال باجتماع أنواع 

، وال ٌمكن االستؽناء ببعضها عن اْلخر، فبل ٌنفع توحٌد التوحٌد الثبلثة، فهً متكافلة متبلزمة ٌكمل بعضها بعًضا

الربوبٌة بدون توحٌد األلوهٌة، وكذلك ال ٌصح وال ٌقوم توحٌد األلوهٌة بدون توحٌد الربوبٌة، وكذلك توحٌد هللا 

خلل  فً ربوبٌته وألوهٌته ال ٌستقٌم بدون توحٌد هللا فً أسمابه وصفاته، فالخلل واالنحراؾ فً أي نوع منها هو

 فً التوحٌد كله. 

 .0ٔٔ)فمعرفة هللا ال تكون بدون عبادته، والعبادة ال تكون بدون معرفة هللا، فهما متبلزمان( 

 وقد أوضح بعض أهل العلم هذه العبلقة بقوله: )هً عبلقة تبلزم وتضمن وشمول(.

 فتوحٌد الربوبٌة مستلزم لتوحٌد األلوهٌة.

 ة.وتوحٌد األلوهٌة متضمن لتوحٌد الربوبٌ

 وتوحٌد األسماء والصفات شامل للنوعٌن معًا.

من  0ٕٔبٌان ذلك: أن من أقر بتوحٌد الربوبٌة وعلم أن هللا سبحانه هو الرب وحده ال شرٌك له فً ربوبٌته لزمه 

، ذلك اإلقرار أن ٌفرد هللا بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، ألنه ال ٌصلح أن ٌعبد إال من كان ربا خالقًا مالًكا مدبًرا

 وما دام كله هلل وحده وجب أن ٌكون هو المعبود وحده.

ولهذا جرت سنة القرآن الكرٌم على سوق آٌات الربوبٌة مقرونة بآٌات الدعوة إلى توحٌد األلوهٌة، ومن أمثلة ذلك 

َّقُوَن الَِّذي َجعََل لَكُُم اأْلَْرَض ِفَراشاً  )ٌَا أٌََُّها النَّاُس اْعبُدُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذٌَن ِمْن قَْبِلكُمْ  :قوله تعالى لَعَلَّكُْم تَت

 أَْندَاداً َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن()سورة َوالسََّماَء ِبنَاًء َوأَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقاً لَكُْم فبَل تَْجعَلُوا ّلِلَِّ 

ٌد األلوهٌة فهو متضمن لتوحٌد الربوبٌة، ألن من عبد هللا ولم ٌشرك به شٌبًا فهذا ٌدل وأما توح .(ٕٕؤٕالبقرة/

وهذا أمر ٌشاهده الموحد من نفسه، فكونه قد  ضمنًا على أنه قد اعتقد بؤن هللا هو ربه ومالكه الذي ال رب ؼٌره.

وحٌد الربوبٌة وأنه ال رب وال مالك وال أفرد هللا بالعبادة ولم ٌصرؾ شٌبًا منها لؽٌر هللا، ما هو إال إلقراره بت

وأما توحٌد األسماء والصفات فهو شامل للنوعٌن معًا، وذلك ألنه ٌقوم على إفراد هللا تعالى  متصرؾ إال هللا وحده.

                                                           
 جموعة الرسابل المنٌرٌة(.)ضمن م ٓٗٔ/ٔتحذٌر أهل اإلٌمان،  0ٔٔ
البلزم هنا قد ٌتخلؾ كما هو الحال فً كفار قرٌش، فهم ٌقرون بتوحٌد الربوبٌة كما دلت على ذلك النصوص، ولكنهم لم ٌحققوا  0ٕٔ

 البلزم من إقرارهم بتوحٌد الربوبٌة
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 –بكل ما له من األسماء الحسنى والصفات العلى التً ال تنبؽً إال له سبحانه وتعالى، والتً من جملتها: الرب 

  الملك، وهذا هو توحٌد الربوبٌة. -الرازق  –الخالق 

 0ٗٔ .(.0ٖٔالتواب، وهذا هو توحٌد األلوهٌة  -الرحٌم  -الؽفور -هللا   ومن جملتها:

العبلقة التبلزمٌة بٌن أنواع ، عن أبو عبد المعّزِ دمحمَّ علً بن بوزٌد بن علً فركوس القُبًِّوقد سبل فضٌلة الشٌخ 

 :0٘ٔ التوحٌد

وعلى آله وَصْحِبِه وإخواِنه  ،والصبلةُ والسبلُم على َمْن أرسله هللاُ رحمةً للعالمٌن ،ّبِ العالمٌنالحمدُ هلل ر فؤجاب:

ٌن ا بعد ،إلى ٌوم الدِّ  :أمَّ

فاعلم أنَّه ال ٌكمل ألحد توحٌدُه إالَّ باجتماعِ أنواعِ التوحٌِد الثبلثِة وهً: توحٌدُ الربوبٌِة، واألسماِء والصفاِت، 

ٌنفُع توحٌدُ الربوبٌِة بدوِن توحٌِد األلوهٌِة، وال ٌقوُم توحٌدُ األلوهٌِة بدوِن توحٌِد الربوبٌِة، والَ  واأللوهٌِة، فبل

ُل بعُضَها 0ٙٔ ٌَْستَقٌُم تَوحٌدُ هللا فً ُربُوبٌِتِه وأُلُوِهٌَِتِه ِبدُوِن توحٌِده فً أسماِبه وصفاِته ، فهِذه الثبلثةُ متبلِزَمة  ٌَُكّمِ

ٍن  بعًضا، وال ٌََسعُ  االسِتْؽناُء بِبعِضها عن البْعِض اْلخِر، فالعبلقَةُ الرابطةُ بٌَن هِذه األقساِم هً عبلقةُ تبلُزٍم وتضمُّ

 وشُُموٍل.

وتوحٌدُ الربوبٌِة ٌستْلِزُم توحٌدَ األلوهٌِة، وَمْعنى ذلَك أنَّ تَوحٌدَ األلوهٌِة َخارج  َعن َمدلُوِل توحٌِد الربوبٌِة، فبل 

ٌدُ الربوبٌِة إالَّ بتوحٌِد األلوهٌِة، أي: أنَّ تَوحٌدَ الربُوبٌِة ال ٌُْدِخل َمْن آمن ِبه فً اإلْسبلَِم، ِبخبلِؾ تَْوِحٌِد ٌتَحقَُّق توح

ُن تَْوحٌدَ الربوبٌةِ  ، أي: أنَّ توحٌدَ الربوبٌِة جْزء  ِمن معنى توحٌِد األلُوهٌِة فاإلٌماُن بتوحٌِد 00ٔ  األلُوِهٌِة فَإنَّه ٌَتَضمَّ

 أللُوهٌِة ٌُْدِخُل فً اإلسبلِم.ا

ًُّ متضَ  ، والعمل ًٌّ ًٌّ َطلَِب ، وتَوِحٌدُ األلُوهٌِة َعَمِل ًٌّ اْعِتقَاِديٌّ ُر ِعْندبٍذ أنَّ تْوحٌدَ الربُوبٌِة ِعْلِم ِ؛ ذلك ألنَّ فٌتقَرَّ ًّ ن  للِعْلِم ّمِ

زِق، والتدبٌِر واإل حٌاِء، واإلَماتَِة وؼٌِر ذلِك، بٌنََما ُمتعلّقَاُت تَوِحٌِد متعلّقاِت الربوبٌِة األموُر الكونٌةُ، كالخلِق والّرِ

أن ٌعَمَل  األلُوِهٌِة األواِمُر والنواِهً، فإذَا َعِلم العَْبدُ أنَّ هللا ربُّهُ ال َشِرٌَك لَه فً َخْلِقه وأسماِبه وصفاِته ترتََّب عنه

، ومنهُ ٌُْفَهم أنَّ عبادَةَ هللِا وحدَهُ ال شرٌَك 02ٔ  َعلَى عبادِته َعلى طاعتِه وامتثاِل أوامِره واجتناِب نواِهٌِه، أي: ٌْعَملُ 

ٍ بؤنَّه ال ربَّ ؼٌُر هللا ٌُْشِركهُ فً خْلِقِه وأَْمِره، أي: تَعلُّق القَْلِب ابتداًء بتوحٌ ًّ ل ِد الربوبٌِة ثمَّ لَهُ ِهً نتٌجة  العتراٍؾ أَوَّ

واإللهٌة التً دعت الرسل أُمَمهم إلى توحٌد الرّبِ ) ابُن القٌِّم: العبلمة الٌَرتَِقً بعدَها إلى توحٌِد األلوهٌِة، ولهذا ق

بها هً العبادة والتؤلٌه، ومن لوازمها توحٌد الربوبٌة الذي أقّر به المشركون فاحتجَّ هللا علٌهم به، فإنَّه ٌلزم من 

هللا تعالى احتَجَّ على المْشِركٌَن بتوِحٌِد الربوبٌِة ومعنى كبلِم ابن القٌِِّم أنَّ  ،01ٔ  (اإلقرار به اإلقرار بتوحٌد اإللهٌة

أنَّ توحٌدَ الربوبٌِة واألسماِء والصفاِت وحدهُ ال  - أًٌضا –َعلى توحٌِد األلوهٌِة والعبادةِ وال العكُس، ومْنهُ ٌُْفهُم 

 َمهُ إالَّ بتوِحٌِد األلوهٌِة والعبادةِ.ٌكِفً إلْدَخاِل صاحِبه فً اإلسبلِم وال ٌُْنِقذُه من النَّاِر، وال ٌَْعِصُم مالَه ودَ 

ا توحٌدُ األسماِء والصفاِت فهو َشامل  للنوعٌِن معًا )توحٌد الربوبٌة، وتوحٌد األلوهٌة(؛ وذلك ألنَّه ٌقوُم على  أمَّ

فاِت العُلَى التً التُْبتَؽَى سبحانَه، والتً من ُجْملتِها: إالَّ لهُ  إفراِد هللا تعالى بكّلِ َما لَهُ مَن األسماِء الحْسنَى والّصِ

اُب، وهذ حٌُم، التوَّ اِزُق، المِلُك وهذا هو توحٌدُ الربوبٌِة، وكذِلك من ُجْملِتها: هللا، الؽفُوُر، الرَّ ، الخالُق، الرَّ ا الربُّ

 .2ٓٔ توحٌد األلوهٌةِ 

                                                           
 .ٕٕٗ-ٕٔٗانظر: الكواشؾ الجلٌة عن معانً الواسطٌة للشٌخ عبد العزٌز السلمان ص  0ٖٔ
الناشر أضواء السلؾ، الرٌاض،  -تقد أهل السنة والجماعة فً توحٌد األسماء والصفات / الشٌخ دمحم بن خلٌفة بن علً التمٌمً مع 0ٗٔ

 .ٕٗ-ٓٗم. ص 111ٔهـ/1ٔٗٔالمملكة العربٌة السعودٌة، الطبعة األولى 
 نواع التوحٌد./ فً العبلقة التبلزمٌة بٌن أ فتاوى العقٌدة والتوحٌد  :/ الصنؾ1ٓٙ الفتوى رقم: 0٘ٔ

 هل من تفصٌٍل فً العبلقة بٌن توحٌِد الربوبٌة وتوحٌِد األلوهٌة وكذا توحٌد األسماء والصفات؟ نص السـإال:
 (.ٕٕٗالكواشؾ الجلٌة/ للسلمان: ) 0ٙٔ
 (.ٔٗ/ٔشرح العقٌدة الطحاوٌة/ البن أبً العّز: ) 00ٔ
 .(2ٗ، 2ٖ(، دعوة التوحٌد/ لهراس: )ٕٗ/ٔانظر المصدر السابق: ) 02ٔ
 (.ٖ٘ٔ/ٕإؼاثة اللهفان: ) 01ٔ
 (.2ٗ(، دعوة التوحٌد لهراس: )ٕٗٗالكواشؾ الجلٌة للسلمان: ) 2ٓٔ
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على نبٌِّنا دمحمٍَّ وعلى آله وصحبه  والعلُم عند هللاِ تعالى، وآخُر دعوانا أِن الحمدُ هللِ رّبِ العالمٌن، وَصلَّى هللاُ 

ٌن، وَسلَّم تسلًٌما.  2ٔٔ ٳه (وإخواِنه إلى ٌوم الدِّ

 

 التوحٌد أول الدٌن وآخره

 

أمرت أن أقاتل الناس حتى ) :التوحٌد أول الدٌن وآخره فؤول ما دعا إلٌه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص شهادة أن ال إله إال هللا وقال)

شهادة أن ال إله  :إنك تؤتً قوما أهل الكتاب فلٌكن أول ما تدعوهم إلٌه :وقال لمعاذ) ،2ٕٔ (هللا ٌشهدوا أن ال إله إال

  2ٖٔ. (إال هللا وأن دمحما رسول هللا

من مات وهو ٌعلم أن ال إله إال هللا دخل ) :وختم األمر بالتوحٌد فقال فً الصحٌح من رواٌة مسلم عن عثمان

وفً السنن من ، 2ٗٔ (لقنوا موتاكم ال إله إال هللا)ٌة مسلم عن أبً هرٌرة وفً الحدٌث الصحٌح من روا،  (الجنة

 . 2٘ٔ (من كان آخر كبلمه ال إله إال هللا دخل الجنة)حدٌث معاذ 

وهً الكلمة التً عرضها ، 2ٙٔ (حٌن الموت إال وجد روحه لها روحا إنً ألعلم كلمة ال ٌقولها عبد)وفً المسند 

  20ٔ.(على عمه عند الموت

 ،وكل األوامر والنواهً والعبادات والطاعات كلها مإسسة على عقٌدة التّوحٌد ،ة التّوحٌد هً أساس الدٌنفإن عقٌد

الشهادتان اللتان هما الركن األول من أركان اإلسبلم؛  ،وأن دمحماً رسول هللا ،التً هً معنى شهادة أن ال إله إالَّ هللا

 وصّحح العقٌدة. ؛ إالَّ إذا أتى بهذا التّوحٌد النار وٌدخل الجنة وال تقبل عبادة  وال ٌنجو أحد من ،فبل ٌصح عمل  

ً  ءولهذا كان اهتمام العلما وأنزل به  ،؛ ألنه هو الذي بعث هللا به رسله رحمهم هللا فً هذا الجانب اهتماماً عظٌما

 كتبه، ثم بعد ما تصح العقٌدة فإنه حٌنبٍذ ٌُطلب من اإلنسان أن ٌؤتً ببقٌة األعمال.

 
                                                           

 . م2ٕٓٓمـاي  1ٔل: الموافق ه / 1ٕٗٔجمادى األولى  ٗٔتارٌخ الفتوى: الجزابر فً:  2ٔٔ
ةً إلى القُبَّة القدٌمة بالجزابر )العاصمة( الموقع الرسمً لفضٌلة الشٌخ  أبو عبد المعّزِ دمحمَّ علً بن بوزٌد بن علً فركوس القُبًِّ، نسب

ل  1ٕالتً ُولد فٌها بتارٌخ:  م فً شهر وسنة اندالع الثورة التحرٌرٌة فً الجزابر 1٘ٗٔنوفمبر  ٕ٘ل: الموافق ه 0ٖٗٔربٌع األوَّ
 . http://www.ferkous.com/site/rep/Ba61.php    .ضدَّ االستعمار الفرنسً الؽاشم

 قلت: هوامش الفتوى كما وردت فً نصها.
: )أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا وأن دمحما رسول هللا 2ٓٗ قلت: جاء فً السلسلة الصحٌحة للشٌخ االلبانً/ 2ٕٔ

ءهم وأموالهم إال بحق اإلسبلم وحسابهم على هللا. أخرجه البخاري وٌقٌموا الصبلة وٌإتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منً دما
 . (1ٖ/ ٔ( ومسلم )ٗٙ - ٖٙ/ٔ)

: )حدٌث معاذ: )إنك تؤتى قوما من أهل الكتاب. فلٌكن أول ما تدعوهم إلٌه: 02ٕقلت: جاء فً ارواء الؽلٌل للشٌخ االلبانً / 2ٖٔ
لمهم أن هللا قد افترض علٌهم صدقة تإخذ من أؼنٌابهم ، فترد على فقرابهم ( شهادة أن ال إله إال هللا ، فإن هم أطاعوك لذلك ، فؤع

( 2ٖٗ/ٔ( والنسابً )2ٗ٘ٔ( وكذا أبو داود )2ٖـ  0ٖ/ٔ( ومسلم )2ٖٓ، 1ٖٙ، ٕٖ٘/ٔمتفق علٌه. صحٌح. أخرجه البخاري )
 (.ٔٓٔ،  1ٙ/ٗ( والبٌهقً )2ًٕٔ )( والدارقطن٘/ٗ( وابن أبى شٌبة )02ٖٔ( وابن ماجه )01ٖ/ٔ( والدارمً )ٕٕٔ/ٔوالترمذي )

 : )قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )لقنوا موتاكم ال إله إال هللا(.2ٙٙقلت: جاء فً ارواء الؽلٌل للشٌخ االلبانً/  2ٗٔ
( 2ٖٖ/ٖ( والبٌهقً )٘ٗٗٔ( وابن ماجه )2ٕٔ/  ٔ( والترمذي )1ٕ٘/  ٔ( والنسابً )0ٖٔٔ( وأبو داود )0ٖ/  ٖصحٌح. مسلم )

 ( من حدٌث أبً سعٌد الخدري مرفوعا. وقال الترمذي: حدٌث حسن ؼرٌب صحٌح. 0٘/ٗ( وابن أبى شٌبة )ٖ/ٖوأحمد )
موارد( من حدٌث أبً هرٌرة. والنسابً  -0ٔ1( والبٌهقً وابن حبان فً صحٌحه )ٕٙ٘( وابن الجارود )ٗٗٗٔومسلم وابن ماجه )

( عن حذٌفة بن الٌمان. وابن منده فً معرفة الصحابة ٕ/  ٔ( وسنده صحٌح. وابن أبً الدنٌا فً المحتضرٌن)1ٕ٘/  ٔ)
 ( عنه عن عروة بن مسعود الثقفً.ٕ/ٕٓٔ/ٕ)

 : )قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )من كان آخر كبلمه ال إله إال هللا دخل الجنة ( رواه أبو داود.20ٙقلت: جاء فً ارواء الؽلٌل للشٌخ االلبانً / 2٘ٔ
( من طرٌق صالح بن أبى عرٌب ٖٖٕ/٘( وأحمد )ٕ/2ٗ( وابن منده  فً التوحٌد )ق ٖٔ٘/ٔ( والحاكم )ٖٙٔٔحسن. أبو داود )

 عن كثٌر بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعا به. وقال الحاكم: صحٌح اإلسناد ووافقه الذهبً.
هللا: ما لً أراك  عن جابر بن عبد هللا، قال: سمعت عمر بن الخطاب ٌقول لطلحة بن عبٌد - 20ٔ رواه االمام احمد فً المسند/ 2ٙٔ

فعل ذاك، قد شعثت واؼبررت منذ توفً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ لعلك ساءك ٌا طلحة إمارة ابن عمك ؟ قال: معاذ هللا، إنً ألجدركم أن ال أ
 ا روحا حٌن تخرج من جسده، إنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول: )إنً ألعلم كلمة ال ٌقولها رجل عند حضرة الموت إال وجد روحه له

، قال: فلله وكانت له نورا ٌوم القٌامة ( فلم أسؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنها، ولم ٌخبرنً بها، فذلك الذي دخلنً، قال عمر: فؤنا أعلمها
 الحمد، قال: فما هً ؟ قال: هً الكلمة التً قالها لعمه: ال إله إال هللا، قال طلحة: صدقت.

 .ٖ٘-ٖٗ/2الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،  مجموع 20ٔ
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  والتوحٌد الكرٌم رآنالق

 

إما خبر عن هللا، وأسمابه  )إن كل آٌة فً القرآن فهً متضمنة للتوحٌد، شاهدة به، داعٌة إلٌه، فإن القرآن:

وصفاته وأفعاله، فهو التوحٌد العلمً الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده ال شرٌك له، وخلع كل ما ٌعبد من 

وإما أمر ونهً، وإلزام بطاعته فً نهٌه وأمره، فهً حقوق التوحٌد دونه، فهو التوحٌد اإلرادي الطلبً، 

ومكمبلته، وإما خبر عن كرامة هللا ألهل توحٌده وطاعته، وما فعل بهم فً الدنٌا، وما ٌكرمهم به فً اْلخرة، فهو 

من العذاب، جزاء توحٌده وإما خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم فً الدنٌا من النكال، وما ٌحل بهم فً العقبى 

)اقرأ كتاب هللا من أوله إلى آخره تجد بٌان التوحٌد واألمر به،  22ٔفهو خبر عمن خرج عن حكم التوحٌد.(.ٳه 

وبٌان الشرك والنهً عنه، مقررا فً كل سورة، وفً كثٌر من سور القرآن ٌقرره فً مواضع منها، ٌعلم ذلك من 

 ِ ( نوعا التوحٌد: توحٌد األلوهٌة، وتوحٌد ٕالفاتحة/() َرّبِ اْلعَالَِمٌنَ له بصٌرة وتدبر. ففً فاتحة الكتاب: )اْلَحْمدُ ّلِلَّ

النوعان، وقصر العبادة، واالستعانة على هللا عز وجل  (٘ /الفاتحة ) (الربوبٌة، وفً: )إٌَِّاَك نَْعبُدُ َوِإٌَّاَك نَْستَِعٌنُ 

سمع السامع والمستمع، قوله تعالى: )ٌَا أٌََُّها  وأول أمر فً القرآن ٌقرع أي: ال نعبد ؼٌرك، وال نستعٌن إال بك.

َّقُونَ  ِ أَْندَاداً َوأَْنتُْم ( ٕٔ/البقرة ()النَّاُس اْعبُدُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذٌَن ِمْن قَْبِلكُْم لَعَلَّكُْم تَت إلى قوله: )فبَل تَْجعَلُوا ّلِلَّ

اإللهٌة، واستدل علٌه بالربوبٌة، ونهاهم عن الشرك به، وأمرهم بخلع : فؤمرهم بتوحٌد (ٕٔ/البقرة()تَْعلَُمونَ 

ُ ال ِإلَهَ ِإالَّ  األنداد، التً ٌعبدها المشركون من دون هللا. وافتتح سبحانه كثٌرا من سور القرآن بهذا التوحٌد: )الم اّللَّ

ًُّ اْلقٌَُّومُ  ِ الَِّذي خَ (ٕ-ٔ/آل عمران ()هَُو اْلَح لََق السََّماَواِت َواألَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذٌَن : )اْلَحْمدُ ّلِلَّ

ُ فًِ السََّماَواِت َوِفً األَْرِض  (ٔ/األنعام ()َكفَُروا ِبَربِِّهْم ٌَْعِدلُونَ   ( أي: المؤلوه،ٖ/األنعام ()إلى قوله: )َوهَُو اّللَّ

ض ؛ وفً هذه السورة، من أدلة التوحٌد، ما ال ٌحصر، وفٌها من المعبود فً السماوات، والمؤلوه المعبود فً األر

لَْت  بٌان الشرك والنهً عنه، كذلك. وافتتح سورة هود بهذا التوحٌد، فقال تعالى: )الر ِكتَاب  أُْحِكَمْت آٌَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ

( فؤحكم تعالى آٌات القرآن، ثم فصلها، ببٌان  ِمْن لَدُْن َحِكٌٍم َخِبٌٍر أاَلّ تَْعبُدُوا ِإالّ هللاَ ِإنَِّنً لَكُْم ِمْنهُ  نَِذٌر  َوبَِشٌر 

ُ ال ِإلَهَ ِإالَّ هَُو لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى  (2 طه/()توحٌده، والنهً عن اإلشراك به، وفً أول: سورة طه، قال تعالى: )اّللَّ

افَّاتِ  اِجَراِت َزْجراً ۞ َصفّاً ۞ وافتتح، سورة الصافات بهذا التوحٌد، وأقسم علٌه، فقال: )َوالصَّ َّاِلٌَاِت  فَالزَّ فَالت

ٌْنَُهَما َوَربُّ اْلَمَشاِرقِ  ۞ إِنَّ ِإلََهكُْم لََواِحد   ِذْكراً ۞ وافتتح،  (٘-ٔ/الصافات ()َربُّ السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَ

ِ اْلعَِزٌِز اْلحَ  َ ُمْخِلصاً لَهُ  ِكٌِم ۞سورة: الزمر، بقوله: )تَْنِزٌُل اْلِكتَاِب ِمَن اّللَّ ٌَْك اْلِكتَاَب ِباْلَحّقِ فَاْعبُِد اّللَّ ِإنَّا أَْنَزْلنَا إِلَ

ٌَن۞ ٌُن اْلَخاِلصُ  الدِّ ِ الدِّ وفً هذه السورة من بٌان التوحٌد واألمر به، وبٌان الشرك والنهً  (ٖ-ٔ/الزمر()أاَل ّلِلَّ

نفً  (ٔ/الكافرون()لك، وفً سورة )قُْل ٌَا أٌََُّها اْلَكاِفُرونَ عنه، ما ٌستضًء به قلب المإمن. وفً السورة بعدها كذ

ُ  (ٕ/الكافرون) (الشرك فً العبادة، فً قوله تعالى: )ال أَْعبُدُ َما تَْعبُدُونَ  إلى آخرها، وفً سورة: )قُْل هَُو اّللَّ

 هذا ظاهر لمن نور هللا قلبه.توحٌد اإللهٌة، وتوحٌد الربوبٌة، وتوحٌد األسماء والصفات؛ و (ٔ/اإلخبلص ()أََحد  

بٌن أن ربهم وخالقهم  ،(ٖ-ٔ/الناس ()ِإلَِه النَّاِس  ۞ َمِلِك النَّاِس  وفً خاتمة المصحؾ )قُْل أَعُوذُ ِبَرّبِ النَّاِس ۞

ورازقهم، هو المتصرؾ فٌهم بمشٌبته، وإرادته، وهو ملكهم الذي نواصً الملوك، وجمٌع الخلق فً قبضته: ٌعز 

وهو:  (ٔٗ/الرعد ()، وٌهدي من ٌشاء وٌضل من ٌشاء، )ال ُمعَقَِّب ِلُحْكِمِه َوهَُو َسِرٌُع اْلِحَسابِ هذا وٌذل هذا

 21ٔمعبودهم، الذي ال ٌستحق أن ٌعبد سواه.( 

 

 

 

                                                           
مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن / دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة  22ٔ

. م11ٙٔ -هـ  ٙٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة،  –هـ(، تحقٌق دمحم المعتصم باهلل البؽدادي، الناشر دار الكتاب العربً 0٘ٔ)المتوفى
ٖ/ٗٔ0 - ٗٔ2. 

م. 11ٙٔهـ/0ٔٗٔالدرر السنٌة فً األجوبة النجدٌة / علماء نجد األعبلم، تحقٌق عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم، الطبعة السادسة،  21ٔ
ٔ  /ٖٗٗ- ٗٗ٘. 
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 التوحٌد والتحمٌد

 

وكذلك كان ٌقول  ،التحمٌدٌتضمن التوحٌد و 1ٓٔ( له الملك وله الحمد ،)ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ملسو هيلع هللا ىلص: قوله)

وهو سبحانه ٌفتتح خطابه  1ٔٔ ( إله إال هللا وال نعبد إال إٌاه مخلصٌن له الدٌن ولو كره الكافرونال) :عقب الصبلة

 الحمد هلل، :فإنه عطس فؤنطقه بقوله بالحمد وٌختم األمور بالحمد وأول ما خلق آدم كان أول شًء أنطقه به الحمد،

 . 1ٕٔوأول ما سمعه الرحمة ،وكان أول ما تكلم به الحمد آدم، ٌرحمك ربك ٌا :فقال له

ًَ  تعالى: وهو ٌختم األمور بالحمد كقوله ٌْنَُهم )َوقُِض  ، (0٘الزمر/()اْلعَالَِمٌنَ  َربِّ  ّلِلَِّ  اْلَحْمدُ  َوقٌِلَ  بِاْلَحقِّ  بَ

  (،٘ٗ)األنعام/(ْلعَالَِمٌنَ ا َربِّ  ّلِلِّ  َواْلَحْمدُ  َظلَُمواْ  الَِّذٌنَ  اْلقَْومِ  دَابِرُ  )فَقُِطعَ 

 اْلُحْكمُ  َولَهُ  َواْْلِخَرةِ  اأْلُولَى ِفً اْلَحْمدُ  )لَهُ  وهو سبحانه (،ٓٔ)ٌونس/(اْلعَالَِمٌنَ  َربِّ  ّلِلِّ  اْلَحْمدُ  أَنِ  دَْعَواهُمْ  )َوآِخرُ 

ٌْهِ   1ٖٔ(.(0ٓالقصص/()تُْرَجعُونَ  َوِإلَ

ِ َما فًِ السَّمَ  :قوله تعالىو ٍء قَِدٌر  )ٌَُسبُِّح ّلِلَّ ًْ  ( ٔالتؽابن/()اَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمدُ َوهَُو َعلَى كُّلِ َش

 ٌقول تعالى ذكره: ٌسجد له ما فً السماوات السبع، وما فً األرض من خلقه وٌعظمه. :قال ابن جرٌر)

األرض، وسلطانه ماٍض قضاإه فً ذلك كله، نافذ فٌه وقوله )لَهُ اْلُمْلُك(: ٌقول تعالى ذكره: له ملك السماوات و

 أمره.

وقوله: )َولَهُ اْلَحْمدُ( ٌقول: وله َحْمدُ كل ما فٌها من خلٍق ؛ ألن جمٌع َمْن فً ذلك من الخلق ال ٌعرفون الخٌَر إال 

 منه ولٌس لهم رازق  سواه، فله حمدُ جمٌعهم.

( ٌقول: وهو  ٍء قَِدٌر  ًْ على كل شًء ذو قدرة، ٌقول: ٌخلق ما ٌشاء، وٌمٌت من ٌشاء، وٌؽنً من )َوهَُو َعلَى كُّلِ َش

أراد، وٌفقر من ٌشاء، وٌعز من ٌشاء، وٌذل من ٌشاء، وال ٌتعذر علٌه شًء  أراده ؛ ألنه ذو القدرة التامة التً ال 

 1ٌُٗٔعجُزه معها شًء(.

سعة، من أوصاؾ الباري العظٌمة، وقال الشٌخ السعدي:)هذه اْلٌات الكرٌمات، مشتمبلت على جملة كثٌرة وا

فذكر كمال ألوهٌته تعالى، وسعة ؼناه، وافتقار جمٌع الخبلبق إلٌه، وتسبٌح من فً السماوات واألرض بحمد 

ربها، وأن الملك كله هلل، فبل ٌخرج مخلوق عن ملكه، والحمد كله له، حمد على ما له من صفات الكمال، وحمد 

على ما شرعه من األحكام، وأسداه من النعم، وقدرته شاملة، ال ٌخرج عنها على ما أوجده من األشٌاء، وحمد 

 1٘ٔموجود، فبل ٌعجزه شًء ٌرٌده(.

وقال ابن كثٌر: )هذه السورة هً آخر المسبحات، وقد تقدم الكبلم على تسبٌح المخلوقات لباربها ومالكها ؛ ولهذا 

 نات، المحمود على جمٌع ما ٌخلقه وٌقدره.أي: هو المتصرؾ فً جمٌع الكاب (له الملك وله الحمد)قال: 

 1ٙٔأي: مهما أراد كان ببل ممانع وال مدافع، وما لم ٌشؤ لم ٌكن(. (وهو على كل شًء قدٌر)وقوله: 

                                                           
را كان كمن أعتق رقبة من قال: ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شًء قدٌر عشقلت: الحدٌث ) 1ٓٔ

من ولد إسماعٌل( رواه الشٌخان والترمذي والنسابً عن أبً أٌوب ولفظ الترمذي: )كانت له عدل أربع رقاب من ولد إسماعٌل(. قال 
 فً صحٌح الجامع. ٖ٘ٗٙالشٌخ األلبانً: )صحٌح (، انظر الحدٌث رقم /

ُ قلت: الحدٌث رواه ابو داود ولفظه: ) 1ٔٔ ٌِْه َوَسلََّم إذا انصرؾ من الصبلة ٌقول: )ال إله إال هللا، وحده ال شرٌك كان النبً َصلَّى اّللَّ  َعلَ
 له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شًء قدٌر، ال إله إال هللا، مخلصٌن له الدٌََن ولو كره الكافرون، أهَل النعمة والفضل والثناء

: إسناده صحٌح. ٖٓ٘ٔالكافرون (. قال الشٌخ االلبانً فً صحٌح ابً داود/ الحسن، ال اله إال هللا، مخلصٌن له الذٌَن ولو كره
 .ٕ٘ٓٓوأخرجه مسلم وأبو عوانة فً صحٌحٌهما، وكذا ابن حبان /

قلت: الحدٌث )لما خلق هللا آدم و نفخ فٌه الروح عطس فقال: الحمد هلل فحمد هللا بإذنه فقال له ربه: ٌرحمك هللا ٌا آدم !( رواه   1ٕٔ
 فً صحٌح الجامع. 1ٕٓ٘والحاكم فً المستدرك عن ابً هرٌرة، قال الشٌخ األلبانً: )صحٌح (. انظر الحدٌث/ الترمذي

 .ٖٗ/2مجموع الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،  1ٖٔ
هـ(، 0ٖٙٔالتعلٌقات السنٌة على العقٌدة الواسطٌة / فٌصل بن عبد العزٌز بن فٌصل ابن حمد المبارك الحرٌملً النجدي )المتوفى 1ٗٔ

 .ٕٙ، صم ٕٙٓٓ -هـ  0ٕٗٔتحقٌق عبد اإلله بن عثمان الشَّاٌع، الناشر دار الصمٌعً للنشر والتوزٌع، الطبعة األولى  
هـ(، تحقٌق عبد 0ٖٙٔتٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كبلم المنان /الشٌخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي )المتوفى 1٘ٔ  

 .2ٙٙص م، ٕٓٓٓ-هـ ٕٓٗٔناشر مإسسة الرسالة، الطبعة األولى الرحمن بن معبل اللوٌحق، ال
هـ(، تحقٌق  سامً بن 00ٗتفسٌر القرآن العظٌم / أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً البصري ثم الدمشقً )المتوفى  1ٙٔ

 .ٖ٘ٔ/2، م 111ٔ -هـ ٕٓٗٔدمحم سبلمة، الناشر دار طٌبة للنشر والتوزٌع، الطبعة الثانٌة 
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 ابن القٌم رحمه هللا تعالى:  العبلمة قال

الملك والقدرة )والملك والحمد فً حقه متبلزمان فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده، فهو محمود فً ملكه، وله 

مع حمده، فكما ٌستحٌل خروُج شًء من الموجودات عن ملكه وقدرته، ٌستحٌل خروجها عن حمده وحكمته، 

ولهذا ٌحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره، لٌنبّه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، فهو محمود  على كّل 

وٌجمعهما التبارك، فتبارك هللا ٌشمل ذلك كله، ولهذا ذكر  ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودٌة، وحمد ثناٍء ومدح،

ُ َربُّ اْلعَالَِمٌنَ   (.ٗ٘االعراؾ/()هذه الكلمة عقٌب قوله: )أاََل لَهُ اْلَخْلُق َواأْلَْمُر تَبَاَرَك اّللَّ

ذّرات العالم  ًفوالسبٌل إِلى اعتباره  ،ؼاٌة الكثرة ًفالحمد أَوسع الصفات وأَعم المدابح والطرق ِإلى العلم به ف

 ،وأَفعاله حمد ،وصفاته حمد ،ألَن جمٌع أَسمابه تبارك وتعالى حمد ،وجزبٌاته وتفاصٌل األَمر والنهى واسعة جداً 

والخلق واألَمر ِإنما قام  إحسانه إلى أَولٌابه حمد، فًوفضله  ،وانتقامه من أَعدابه حمد ،وعدله حمد ،وأَحكامه حمد

حمده فحمده سبب ذلك وؼاٌته ومظهره وحامله فحمده روح كل  هًوكان الؽاٌة  بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده

 :الموجودات وظهور آثاره فٌه أَمر مشهود باألَبصار والبصابر ًوسرٌان حمده ف ،وقٌام كل شًء بحمده ،شًء

رار العبد وإق ،فمن الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جمٌع المعلومات معرفة أَسمابه وصفاته

بؤَن للعالم ِإلهاً حٌاً جامعاً لكل صفة كمال واسم حسن وثناٍء جمٌل وفعل كرٌم وأَنه سبحانه له القدرة التامة 

 ًوالمشٌبة النافذة والعلم المحٌط والسمع الذى وسع األَصوات والبصر الذى أَحاط بجمٌع المبصرات والرحمة الت

ال ٌخرج عنه ذرة من الذرات والؽنى التام المطلق من جمٌع الجهات  وسعت جمٌع المخلوقات والملك األَعلى الذى

الكابنات والعزة الؽالبة بجمٌع الوجوه واالعتبارات والكلمات التامات النافذات  ًوالحكمة البالؽة المشهود آثارها ف

 ًوال شبٌه له ف ،إلهٌته ًربوبٌته وال ف ًواحد ال شرٌك له ف ،ال ٌجاوزهن بر وال فاجر من جمٌع البرٌات ًالت

أَو  ،تدبٌر خلقه ًأَو ٌخلفه ف ،ذرة من ذرات ملكه ًولٌس له من ٌشركه ف ،أَفعاله ًصفاته وال ف ًذاته وال ف

أَو ٌتوسط بٌنهم وبٌنه بتلبٌس أَو فرٌة أَو كذب كما ٌكون بٌن الرعاٌا وبٌن  ،ٌحجبه عن داعٌه أَو مإملٌه أو سابلٌه

 10ٔ(. ٕٕ/األنبٌاء()لَْو َكاَن ِفٌِهَما آِلَهة  ِإال هللا لَفََسدَتَا: )م الوجود وفسد العالم بؤَسرهولو كان كذلك لفسد نظا ،الملوك

 

 التوحٌد واالستؽفار

 

ُ َواْستَْؽِفْر ِلذَنبَِك )قرن سبحانه وتعالى بٌن التوحٌد واالستؽفار فً ؼٌر آٌة، كما قال تعالى: ) فَاْعلَْم أَنَّهُ الَ ِإلَهَ إِالَّ اّللَّ

ٌِْه َواْستَْؽِفُروهُ )، وقال تعالى: (1ٔ)دمحم/(َوِلْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاتِ  الر ِكتَاب  )، وقال تعالى: (ٙ)فصلت/(فَاْستَِقٌُموا ِإلَ

لَ  ْنهُ  ْت ِمن لَّدُْن َحِكٌٍم َخبٌٍِر۞أُْحِكَمْت آٌَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ َ ِإنَِّنً لَكُم ّمِ ۞نَِذٌر  َوبَِشٌأاَلَّ تَْعبُدُوا ِإالَّ اّللَّ َوأَِن اْستَْؽِفُروا َربَّكُْم  ر 

ى َسمًّ تَاًعا َحَسنًا ِإلَى أََجٍل مُّ ِّْعكُم مَّ ٌِْه ٌَُمت وفً الحدٌث الذي رواه ابن أبً عاصم وؼٌره:  .(ٖ-ٔ)هود/(ثُمَّ تُوبُوا ِإلَ

رأٌت ذلك بثثت فٌهم األهواء،  ا)ٌقول الشٌطان: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكونً ببل إله إال هللا واالستؽفار، فلم

وقد ذكر هللا سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه  12ٔ.ألنهم ٌحسبون أنهم ٌحسنون صنعًا(فهم ٌذنبون وال ٌتوبون، 

ْبنَا لَهُ فَاْستَجَ )قال تعالى:  (،20)االنبٌاء/(أَن الَّ إِلَهَ ِإالَّ أَنَت سُْبَحانََك إِنًِّ كُنُت ِمَن الظَّاِلِمٌنَ )نادى فً الظلمات: 

ٌْنَاهُ ِمَن اْلؽَّمِ َوَكذَِلَك نُنِجً اْلُمْإِمِنٌنَ  ب ، قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: )دعوة أخً ذي النون ما دعا بها مكرو (22)االنبٌاء/(َونَجَّ

فً وجماع ذلك أنه ال بدّ له فً األمر من أصلٌن، وال بدّ له فً القدر من أصلٌن، ف .11ٔإال فّرج هللا بها كربه(

                                                           
هـ(، الناشر 0٘ٔطرٌق الهجرتٌن وباب السعادتٌن /  دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى  10ٔ

 .ٕ٘ٔص  هـ،1ٖٗٔمصر، الطبعة الثانٌة،  -دار السلفٌة، القاهرة 
 . 0ً السنة/: موضوع، ورواه ابن أبً عاصم ف01ٖ٘قال الشٌخ االلبانً فً ضعٌؾ الجامع للسٌخ االلبانً/ 12ٔ

ُ َوااِلْسِتؽْ  ٖٙٔقلت: ورواه ابً ٌعلى فً المسند/  ٌْكُْم ِببَل ِإلَهَ ِإالَّ اّللَّ ََّ قَاَل: )َعلَ ََِ ََْ ِ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ًّ فَاِر فَؤَْكِثُروا ِمْنُهَما، فَإِنَّ ِإْبِلٌَس َعْن أَِبً بَْكٍر، َعِن النَِّب
ٌُْت ذَِلَك أَْهلَْكتُُهْم ِباأْلَْهَواِء َوهُ قَاَل: أَْهلَْكُت النَّاَس ِبالذُّنُ  ا َرأَ ُ َوااِلْسِتْؽفَاِر، فَلَمَّ  ْم ٌَْحَسبُوَن أَنَُّهْم ُمْهتَدُوَن(.وِب، فَؤَْهلَكُوِنً ِببَل ِإلَهَ ِإالَّ اّللَّ
 : إسناده ضعٌؾحكم حسٌن سلٌم أسد

عوة ذي النون إذ دعا بها وهو فً بطن الحوت ال إله إال أنت د: )2ٖٖٖقال الشٌخ االلبانً فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته/ 11ٔ
رواه االمام احمد فً المسند )صحٌح(  .(سبحانك إنً كنت من الظالمٌن لم ٌدع بها رجل مسلم فً شًء قط إال استجاب هللا له

 .ٖٗ/ٖو0ٕ٘/ٕالترؼٌبو، ٕٕٔالكلم وهو فً عن سعد. والترمذي والنسابً والحاكم فً المستدرك والبٌهقً فً السنن والضٌاء 
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األمر علٌه االجتهاد فً االمتثال علما وعمبل، فبل ٌزال ٌجتهد فً العلم بما أمر هللا به، والعمل بذلك، ثم علٌه أن 

 ٌستؽفر وٌتوب من تفرٌطه فً المؤمور، وتعدٌه الحدود.

من صبلته استؽفر  ولهذا كان من المشروع أن تختتم جمٌع األعمال باالستؽفار، فكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا انصرؾ

فقاموا اللٌل ثم ختموا باالستؽفار، وآخر  (، 0ٔ)آل عمران/(َواْلُمْستَْؽِفِرٌَن ِباألَْسَحارِ )، وقد قال تعالى: ٕٓٓثبلثًا

ِ َواْلفَتُْح ۞)تعالى:  سورة نزلت قوله ِ أَْفَواًجا إِذَا َجاَء نَْصُر اّللَّ ٌَْت النَّاَس ٌَْدُخلُوَن فًِ ِدٌِن اّللَّ فََسبِّْح ِبَحْمِد  ۞ َوَرأَ

ابًا ، وفً الحدٌث الصحٌح أنه كان ملسو هيلع هللا ىلص ٌكثر أن ٌقول فً ركوعه  (ٖ-ٔ)النصر/(َربَِّك َواْستَْؽِفْرهُ ِإنَّهُ َكاَن تَوَّ

)سُْبَحانََك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوِبَحْمِدَك اللَُّهمَّ اْؼِفْر ِلً( ٌتؤول القرآن: وسجوده
ٕٓٔ. 

ر فعلٌه أن ٌستعٌن باهلل فً فعل ما أمر به، وٌتوكل علٌه، وٌدعوه، وٌرؼب إلٌه، وٌستعٌذ به، فٌكون وأما فً القد

مفتقًرا إلٌه فً طلب الخٌر وترك الشر، وعلٌه أن ٌصبر على المقدور، وٌعلم أن ما أصابه لم ٌكن لٌخطبه، وما 

 ٕٕٓ.(أخطؤه لم ٌكن لٌصٌبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدَّر علٌه

  

 اختالؾ مدلوالت اإلٌمان والتوحٌد والعقٌدة

 

ولكنها ترجع إلى شًء واحد.  ،اإلٌمان والتوحٌد والعقٌدة أسماء لمسمٌات تختلؾ فً مدلوالتها بعض االختبلؾ

فهو  ،واإلٌمان بكل ما أخبر به سبحانه ،واإلٌمان هو اإلٌمان بؤنه مستحق للعبادة ،التوحٌد هو إفراد هللا بالعبادة)

؛ إلٌمانه بؤنه سبحانه هو  ٌعنً أفرد هللا بالعبادة وخصه بها ،التً هً مصدر وحد ٌوحد ،ل من كلمة التوحٌدأشم

؛ وألنه مدبر األمور  ؛ وألنه الكامل فً أسمابه وصفاته وأفعاله ؛ ألنه الرزاق ؛ ألنه الخبلق المستحق لها

واإلٌمان أوسع من ذلك  ،العبادة ونفٌها عما سواهفالتوحٌد هو إفراده ب ،فهو المستحق للعبادة ،والمتصرؾ فٌها

والعقٌدة  ،وٌدخل فٌه تصدٌقه فً كل ما أخبر به رسوله علٌه الصبلة والسبلم ،ٌدخل فٌه توحٌده واإلخبلص له

وتشمل اإلٌمان باهلل وبما أخبر به سبحانه أو أخبر به رسوله، واإلٌمان  ،فالعقٌدة تشمل التوحٌد ،تشمل األمرٌن

 وصفاته. بؤسمابه

فٌدخل فٌها كل ما ٌعتقده من توحٌد هللا  ،هً ما ٌعتقده اإلنسان بقلبه وٌراه عقٌدة ٌدٌن هللا بها وٌتعبده بها :والعقٌدة

 ،واإلٌمان بؤنه ال ٌصلح للعبادة سواه ،واإلٌمان بؤنه الخبلق الرزاق وبؤنه له األسماء الحسنى والصفات العلى

 ٖٕٓ.(فهً أشمل ،ا وشرع كذا ونهى عن كذاواإلٌمان بؤنه حرم كذا وأوجب كذ

)اإلٌمان والتوحٌد شٌبان متؽاٌران وشٌبان متفقان، فالتوحٌد هو إفراد هللا عز وجل بما وقال الشٌخ العثٌمٌن: 

ٌستحقه وٌختص به من الربوبٌة واأللوهٌة واألسماء والصفات ولهذا قال العلماء رحمهم هللا إن التوحٌد ٌنقسم إلى 

توحٌد الربوبٌة وتوحٌد األلوهٌة وتوحٌد األسماء والصفات وأن هذه األقسام جاءت فً قول تعالى ثبلثة أقسام 

 ً ٌْنَُهَما فَاْعبُْدهُ َواْصَطبِْر ِلِعبَادَِتِه َهْل تَْعلَُم لَهُ َسِمٌّا (، فقوله )رب السماوات ٘ٙمرٌم/ ())َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ

هل )عنً توحٌد الربوبٌة، وقوله )فاعبده واصطبر لعبادته( ٌعنً توحٌد األلوهٌة، وقوله واألرض وما بٌنهما( ٌ

 .(ٌعنً توحٌد األسماء والصفات (تعلم له سمٌا

                                                           
: )كان إذا انصرؾ من صبلته استؽفر ثبلثا ثم قال: اللهم أنت 22ٙٗقال الشٌخ االلبانً فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته/ ٕٓٓ

 السبلم ومنك السبلم تباركت ٌا ذا الجبلل واإلكرام(. )صحٌح( رواه االمام احمد فً المسند ومسلم فً صحٌحه واالربعة عن ثوبان.
، 2ٕٔ: صحٌح. وهو فً صحٌح ابً داود/1ٕٙٔاه ابن حبان فً صحٌحه، وعلق الشٌخ االلبانً علٌه فً التعلٌقات الحسان/رو ٕٔٓ

مكتبة المعارؾ للنشر  ، الناشرٗ، وأصل صفة صبلة النبً ملسو هيلع هللا ىلص/2ٕٗٓ: الصحٌحة/، للشٌخ االلبانًورواه الشٌخان. قلت: وأنظر 
 .(مجلدات فً ترقٌم مسلسل واحد ٖ). وما بعدها ٓٙٙ/صٕ، مٕٙٓٓ -هـ 0ٕٗٔة األولى الطبع، الرٌاض –والتوزٌع 

تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد  / شٌخ االسبلمالتدمرٌة تحقٌق اإلثبات لؤلسماء والصفات وحقٌقة الجمع بٌن القدر والشرع ٕٕٓ 
د. دمحم بن عودة  ، تحقٌقهـ(0ٕ2ة الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفىالحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً القاسم بن دمحم ابن تٌمٌ

 1ٕٕ -ٕٕٙ/ٔ ، مٕٓٓٓهـ / ٕٔٗٔالطبعة السادسة ، الرٌاض –الناشر مكتبة العبٌكان ، السعوي
هـ(، أشرؾ على جمعه وطبعه دمحم بن سعد الشوٌعر، ٕٓٗٔمجموع فتاوى العبلمة عبد العزٌز بن باز رحمه هللا )المتوفى ٖٕٓ
ٙ/ٕٔ0 – ٕٔ2. 
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وبٌته وألوهٌته وأسمابه وصفاته وعلى هذا فالموحد هلل مإمن به بو)اإلٌمان باهلل عز وجل ٌتضمن اإلٌمان بر

خلل فً التوحٌد أو فً اإلٌمان فٌنقصان ولهذا كان القول الراجح أن اإلٌمان  والمإمن باهلل موحد له لكن قد ٌحصل

ٌزٌد وٌنقص فً حقٌقته وفً آثاره ومقتضٌاته فاإلنسان ٌجد من قلبه أحٌاناً طمؤنٌنة بالؽة كؤنما  ٌزٌد وٌنقص،

شبت أن تعرؾ أن الٌقٌن ٌشاهد الؽابب الذي كان ٌإمن به وأحٌاناً ٌحصل له شًء من قلة هذا الٌقٌن الكامل وإذّا 

ًٌِ اْلمَ  ٌَْؾ تُْح ْوتَى ٌتفاوت فاقرأ قول هللا تعالى عن إبراهٌم خلٌله علٌه الصبلة والسبلم )َوِإْذ قَاَل إِْبَراِهٌُم َرّبِ أَِرِنً َك

اره ومقتضٌاته فإن اإلنسان كلما ( كما أنه أٌضا ٌزٌد بآثٕٓٙقَاَل أََولَْم تُْإِمْن قَاَل بَلَى َولَِكْن ِلٌَْطَمبِنَّ قَْلِبً()البقرة /

 ٕٗٓازداد عمبل صالحا ازداد إٌمانه حتى ٌكون من المإمنٌن الخلص(.

التصدٌق المتضمن للقبول واإلٌمان: هو . هللا عز وجل بما ٌختص به وٌجب لهإفراد  التوحٌد:  هو: )قالو

 .وبٌنهما عموم وخصوص فكل موحد مإمن وكل مإمن موحد بالمعنى العام .ذعانواإل

 ٕ٘ٓ.(ولكن أحٌاناً ٌكون التوحٌد أخص من اإلٌمان، واإلٌمان أخص من التوحٌد. وهللا أعلم

 

 تفاضل الناس فً التوحٌد واإلٌمان

 

وٌكونون فٌه على درجات بعضها أعلى من بعض. فمنهم من  ،تفاضبل عظٌما ،الناس ٌتفاضلون فً التوحٌد)

وهم  ،ومنهم من ٌدخل النار ،صوص الصرٌحة الصحٌحةكما دلت علٌه الن ،ٌدخل الجنة بؽٌر حساب وال عذاب

؛ وهم فً ذلك  ثم ٌخرجون منها ألجل ما فً قلوبهم من التوحٌد واإلٌمان ،وٌمكثون فٌها على قدر ذنوبهم ،العصاة

قلبه من الخٌر  وفً ،أخرجوا من النار من قال ال إله إال هللا): لقول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،كما فً الحدٌث الصحٌح ،متفاوتون

. ومن تؤمل 0ٕٓ (حبة خردل من إٌمان)، وفً لفظ: (ذرة) :وفً لفظ ،(شعٌرة) :وفً لفظ ٕٙٓ (ما ٌزن برة

وذلك بحسب ما فً قلوبهم من  ،تفاضبل عظٌما ،تبٌن له أن الناس ٌتفاضلون فً التوحٌد واإلٌمان ،النصوص

 2ٕٓأعلم(. وهللا ،والٌقٌن ،واإلخبلص ،والمعرفة الصادقة ،اإلٌمان باهلل

وسلم قال: )عرضت علً األمم بالموسم فرأٌت أمتً فؤعجبتنً  واله عن ابن مسعود أن النبً صلى هللا علٌه

كثرتهم وهٌبتهم قد مؤلوا السهل والجبل فقال: ٌا دمحم أرضٌت؟ قلت: نعم أي رب قال: ومع هإالء سبعون ألفا 

 ٌتطٌرون وعلى ربهم ٌتوكلون( فقال عكاشة: ادع ٌدخلون الجنة بؽٌر حساب الذٌن ال ٌسترقون وال ٌكتوون وال

)سبقك بها  هللا أن ٌجعلنً منهم قال: )اللهم اجعله منهم( ثم قال رجل آخر: ادع هللا أن ٌجعلنً منهم قال:

 1ٕٓة(.عكاش

ع لً سواد )عرضت علً األمم فرأٌت النبً ومعه رهط والنبً ومعه رجل والنبً ولٌس معه أحد إذ رف :وقال ملسو هيلع هللا ىلص

عظٌم فقلت: هذه أمتً فقٌل: هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى األفق فنظرت فإذا سواد عظٌم ثم قٌل لً: انظر 

إلى هذا الجانب اْلخر فإذا سواد عظٌم فقٌل لً: أمتك ومعهم سبعون ألفا ٌدخلون الجنة بؽٌر حساب وال عذاب( ثم 

فً ذلك وقالوا: من هإالء الذٌن ٌدخلون الجنة بؽٌر حساب؟ فقال بعضهم: نهض النبً ملسو هيلع هللا ىلص فدخل فخاض القوم 

                                                           
نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة الشٌخ دمحم صالح العثٌمٌن رحمه هللا تعالى: ، ٖ٘ٔفتاوى نور على الدرب / السإال   ٕٗٓ

 .2ٗ.ٖاالصدار 
 .ٔ.ٖ(، نسخة الكترونٌة، المكتبة الشاملة اإلصدار ٕالمسؤلة ) –التوحٌد  –العقٌدة  -ٔمجموع فتاوى ورسابل ابن عثٌمٌن/ ج ٕ٘ٓ
( ، وأحمد ٕٖٔٗ( ، وابن ماجه: الزهد )1ٖٕ٘( ، والترمذي: صفة جهنم )1ٖٔ( ، ومسلم: اإلٌمان )ٗٗالبخاري: اإلٌمان ) ٕٙٓ
(ٖ/ٔ0ٖ ،ٖ/ٕ0ٙ.) 

ن ٌخرج من النار من قال: ال إله إال هللا و كان فً قلبه م(. قلت: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )ٙ٘/ٖ( ، وأحمد )ٕٕالبخاري: اإلٌمان ) 0ٕٓ
الخٌر ما ٌزن شعٌرة ثم ٌخرج من النار من قال ال إله إال هللا و كان فً قلبه من الخٌر ما ٌزن برة ثم ٌخرج من النار من قال ال إله 
إال هللا و كان فً قلبه من الخٌر ما ٌزن ذرة (. الحدٌث رواه الشٌخان واالمام احمد فً المسند والترمذي والنسابً عن انس، وانظر 

 .2ٓٙٔأللبانً/ لشٌخ االجامع الصؽٌر ل الحدٌث فً
تحقبق عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم، الطبعة السادسة،  -الدرر السنٌة فً األجوبة النجدٌة / علماء نجد األعبلم  2ٕٓ

 .0ٕٓ/ٔ. م11ٙٔهـ/0ٔٗٔ
 . بقوله: حسن صحٌح ٕ٘ٓٙرواه ابن حبان فً صحٌحه، وعلق الشٌخ االلبانً علً الحدٌث فً التعلٌقات الحسان/  1ٕٓ

 وانظر تخرٌج الحدٌث فً التعلٌقات الحسان.
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لعلهم الذٌن صحبوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص وقال بعضهم: لعلهم الذٌن ولدوا فً اإلسبلم ولم ٌشركوا باهلل ـ قط ـ وذكروا أشٌاء 

ه(؟ فؤخبروه بمقالتهم فقال: )هم الذي ال ٌكتوون وال )ما هذا الذي كنتم تخوضون فٌ فخرج إلٌهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقال:

ٌسترقون وال ٌتطٌرون وعلى ربهم ٌتوكلون( فقام عكاشة بن محصن األسدي فقال: أنا منهم ٌا رسول هللا؟ قال: 

 ٕٓٔ)أنت منهم( ثم قام رجل آخر فقال: أنا منهم ٌا رسول هللا؟ قال: )سبقك بها عكاشة(. 

م: )عرضت علً األنبٌاء ـ اللٌلة ـ بؤتباعها من أمتها فجعل النبً ٌجًء ومعه الثبلثة وسل واله وقال صلى هللا علٌه

من قومه والنبً ٌجًء ومعه العصابة من قومه والنبً ومعه النفر من قومه والنبً لٌس معه من قومه أحد حتى 

من هإالء؟ قال: هذا أتى علً موسى بن عمران فً كبكبة من بنً إسرابٌل فلما رأٌتهم أعجبونً فقلت: ٌا رب 

أخوك موسى بن عمران قال: وإذا ظراب من ظراب مكة قد سد وجوه الرجال قلت: رب! من هإالء؟ قال: أمتك 

قال: فقٌل لً: رضٌت؟ قال: قلت: رب! رضٌت ، رب! رضٌت ، قال: ثم قٌل لً: )إن مع هإالء سبعٌن ألفا 

ـ أخو بنً أسد بن خزٌمة ـ فقال: ٌا نبً هللا ادع  ٌدخلون الجنة ال حساب علٌهم( قال: فؤنشؤ عكاشة بن محصن

ربك أن ٌجعلنً منهم قال: اللهم اجعله منهم( قال: ثم أنشؤ رجل آخر فقال: ٌا نبً هللا ادع ربك أن ٌجعلنً منهم 

السبعٌن فكونوا فإن فقال: )سبقك بها عكاشة( قال: ثم قال نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )فداكم أبً وأمً إن استطعتم أن تكونوا من 

عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الظراب فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل األفق فإنً رأٌت ثم أناسا ٌتهرشون 

)إنً ألرجو أن ٌكون من تبعنً من أمتً ربع أهل الجنة( قال: فكبرنا ثم قال: )إنً  كثٌرا( قال: فقال نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

لثلث( قال: فكبرنا ثم قال: )إنً ألرجو أن ٌكونوا الشطر( قال: فكبرنا فتبل نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )ثلة من ألرجو أن ٌكونوا ا

( قال: فتراجع المسلمون على هإالء السبعٌن فقالوا: نراهم أناسا ٓٗـ  1ٖالواقعة/()األولٌن ۞ وثلة من اْلخرٌن

اتوا علٌه قال: فنمً حدٌثهم إلى نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )لٌس كذلك ولدوا فً اإلسبلم ثم لم ٌزالوا ٌعملون به حتى م

 ٕٔٔولكنهم الذٌن ال ٌسترقون وال ٌكتوون وال ٌتطٌرون وعلى ربهم ٌتوكلون(. 

لٌلة )أعطٌت سبعٌن ألفا من أمتً ٌدخلون الجنة بؽٌر حساب وجوههم كالقمر  :وسلم واله وقال صلى هللا علٌه

 ٕٕٔالبدر قلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربً عز و جل فزادنً مع كل واحد سبعٌن ألفا(.

 من الجنة ولٌدخلن وعباده خلقه من صفوته وفٌها الشام أرضه من هللا وقال صلى هللا علٌه واله وسلم: )صفوة

 ٖٕٔ.عذاب( وال علٌهم حساب ال ثلة أمتً

خلص المإمنون من النار حبسوا بقنطرة بٌن الجنة والنار فٌقاصون مظالم وسلم: )إذا  واله وقال صلى هللا علٌه

الذي نفس دمحم بٌده ألحدهم بمسكنه فً الجنة  كانت بٌنهم فً الدنٌا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فو

 ٕٗٔأدل بمنزله كان فً الدنٌا(. 

رجل  :ا من النار وآخر أهل الجنة دخوال الجنةوسلم: )ألعلم آخر أهل الجنة خروج واله وقال صلى هللا علٌه

ٌا رب قد وجدتها مؤلى  :اذهب فادخل الجنة فٌؤتٌها فٌخٌل إلٌه أنها مؤلى فٌقول :ٌخرج من النار حبوا فٌقول هللا له

ل ٌا رب قد وجدتها مؤلى فٌقو :اذهب فارجع فادخل الجنة فٌؤتٌها فٌخٌل إلٌه أنها مؤلى فٌرجع إلٌه فٌقول :فٌقول له

أتسخر بً ـ أو تضحك بً ـ وأنت الملك(  :اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنٌا وعشرة أمثال الدنٌا فٌقول :هللا له

 فلقد رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ضحك حتى بدت نواجذه. :قال

 ٕ٘ٔإن ذلك الرجل أدنى أهل الجنة منزلة.  :قال إبراهٌم: وكان ٌقال

وسلم: )ٌخرج من النار أربعة فٌعرضون على هللا فٌلتفت إلٌه أحدهم فٌقول: أي رب! إذا  واله وقال صلى هللا علٌه

 ٕٙٔأخرجتنً منها ال تعدنً فٌها فٌنجٌه هللا منها(. 

                                                           
 بقوله: صحٌح. 1ٖٙٙرواه ابن حبان فً صحٌحه، وعلق الشٌخ االلبانً علً الحدٌث فً التعلٌقات الحسان/  ٕٓٔ
 بقوله: صحٌح. 10ٖٙرواه ابن حبان فً صحٌحه، وعلق الشٌخ االلبانً علً الحدٌث فً التعلٌقات الحسان/   ٕٔٔ
 فً صحٌح الجامع. 0٘ٓٔعن أبً بكر. وقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح (. وانظر الحدٌث/ ً المسند رواه االمام احمد ف ٕٕٔ
)صحٌح(، رواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر عن أبً أمامة. وهو فً السلسلة  - 0ٖٙ٘قال الشٌخ االلبانً فً الجامع الصؽٌر/  ٖٕٔ

 ، وأخرجه ابن عساكر فً تارٌخ دمشق.1ٓ1ٔالصحٌحة /
 بقوله: صحٌح. 0ٖ0ٔن حبان فً صحٌحه، وعلق الشٌخ االلبانً علً الحدٌث فً التعلٌقات الحسان/ رواه اب ٕٗٔ
 بقوله: صحٌح. 0ٖٕٗرواه ابن حبان فً صحٌحه، وعلق الشٌخ االلبانً علً الحدٌث فً التعلٌقات الحسان/  ٕ٘ٔ
 فً صحٌح الجامع. 2ٓ٘2حدٌث/عن أنس. قال الشٌخ األلبانً: )صحٌح (. وانظر الرواه االمام مسلم فً صحٌحه  ٕٙٔ

 



ٙٔ 
 

وسلم: )ٌخرج من النار قوم بعد ما احترقوا فٌدخلون الجنة فٌسمٌهم أهل الجنة  واله وقال صلى هللا علٌه

 0ٕٔالجهنمٌٌن(. 

 

 وسابل التوحٌد

 

توحٌد هللا فً الربوبٌة واإللهٌة وسابله أو دالبله، فهً وسابل لمن شاء أن ٌكون خالص التوحٌد اعتقادا وعمبل، ل

ودالبل ٌفصل بها المإمن الصادق بٌن الموحد والمشرك، وتلك الوسابل هً حسب ما فهمته من كتاب هللا 

 واستنبطها منه.

 أوال: طاعة هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

 نٌا: تقوى هللا سبحانه وتعالى وحده فٌما ٌطٌع به اإلنسان ربه، والرسول، لٌكون هلل الدٌن الخالص.ثا

ثالثا: اتباع الكتاب والسنة، حتى تكون الطاعة عن بٌنة هادٌة، والعمل خالصا من كل شاببة، واالعتقاد فً هللا حق 

 الٌقٌن.

بٌن المسلمٌن خبلؾ سواء أكان فً شبون الدنٌا أم فً شبون  رابعا: االحتكام إلى كتاب هللا وسنة رسوله كلما وقع

 الدٌن، حتى تظل وحدة المسلمٌن ثابتة مكٌنة، والتآخً بٌنهم قوٌا صادق الشعور.

خامسا: الحكم بكتاب هللا وسنة رسوله بٌن المختلفٌن أو المتخاصمٌن، مسلمٌن أو ؼٌر مسلمٌن، حتى تظل الدولة 

ٌنتقض علٌها أفرادها، وال ٌختلؾ فٌها محكوم على حاكم، ما دام حكم هللا ٌشمل الجمٌع، اإلسبلمٌة قوٌة العماد، ال 

 وٌطبق علٌهم تطبٌقا صحٌحا عادال.

 سادسا: الرضى بحكم هللا، والصبر علٌه، واإلذعان الكامل له.

اءوا أن ٌكونوا تلك هً دالبل التوحٌد ـ أو هً وسابله ـ التً ٌجب على المسلمٌن أن ٌتوصلوا بها وحدها إذا ش

 2ٕٔ. له بالحق والعدل والسبلم والرحمةأولٌاء هللا، وأن ٌكون هللا ولٌهم، وأن ٌسودوا العالم ك

 

 داللة األسماء الحسنى على التّنزٌه

 

 :داللة األسماء الحسنى على التّنزٌه

ًّ هو ما دلّت علٌه أسماء الرّب وآٌاته من تنزٌه الرّب عّما ال ٌل ٔ ٌق به من األسماء والّصفات ـ التّنزٌه الشّرع

 واألفعال واألنداد واألمثال.

ـ أسماء الرّب تبارك وتعالى من أعظم أدلّة التّنزٌه، وهً تدّل على التّنزٌه باعتبار وصفها، وتدّل علٌه باعتبار  ٕ

 آحادها.

وأفعاله، والتنزٌه عن ـ التّنزٌه الَّذي دلّت علٌه أسماء الرّب باعتبار وصفها ٌشمل التّنزٌه عن أسماء الذّم  ٖ

 األعبلم الجامدة، والتنزٌه عن األسماء االصطبلحٌّة، والتنزٌه عن ظنون السوء، والتنزٌه عن الّشرٌك.

ـ التّنزٌه الَّذي دلّت علٌه األسماء الحسنى باعتبار آحادها ٌشمل التّنزٌه المطلق، والتنزٌه عن أعٌان النّقابص،  ٗ

 والتنزٌه عن المثل.

ء هللا ما ٌدّل على التّنزٌه المطلق ؛ وهً أسماء التّقدٌس المطلق، وأسماء التمجٌد الَّتً تدّل على جمٌع ـ من أسما ٘

 صفات الكمال وال تختّص بصفة معٌّنة.

ـ ومنها ما ٌدّل على التّنزٌه عن أعٌان النّقابص ؛ وهً معظم األسماء، فمنها ما ٌدّل على التّنزٌه عن الحدوث  ٙ

ما ٌدّل على التّنزٌه عن الجهل، أو عن العجز، أو عن العبث، أو عن الّظلم، أو عن الفقر، أو وخصابصه، ومنها 

 عن البخل، أو عن سابر النّقابص.

                                                           
 فً صحٌح الجامع. 2ٓٙٓعن أنس. قال الشٌخ األلبانً: )صحٌح (. وانظر الحدٌث/رواه االمام البخاري فً صحٌحه  0ٕٔ
 :.www.ktibat.com، المصدر: الكتٌبات اإلسبلمٌة دار القاسم - وسابل التوحٌد أو دالبله/ العبلمة عبد الرحمن الوكٌل 2ٕٔ
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ـ أّما ما ٌدّل على التّنزٌه عن المثل من األسماء ؛ فإسم األحد، والواحد، وأسماء التّقدٌس والتمجٌد العاّمة،  0

 1ٕٔعلى نفً المثل ؛ كالعزٌز، والقّهار، والمتكبّر.إه  واألسماء الَّتً فّسرت بما ٌدّل 

 

 ثمرات معرفة أسماء هللا الحسنى

 

 إن لمعرفة أسماء هللا الحسنى ثمرات عدٌدة منها:

 تذوق حبلوة اإلٌمان. .ٔ

 عبادة هللا عز وجل. .ٕ

 زٌادة محبة العبد هلل والحٌاء منه. .ٖ

 الشوق إلى لقاء هللا عز وجل. .ٗ

 زٌادة الخشٌة هلل ومراقبته. .٘

 عدم الٌؤس والقنوط من رحمة هللا. .ٙ

 زٌادة تعظٌم هللا جل وعبل. .0

 حسن الظن باهلل والثقة به. .2

 هضم النفس وترك التكبر. .1

 ٕٕٓاإلحساس بعلو هللا وقهره.  .ٓٔ

 

  القبلة فً توحٌد األسماء والصفاتخالؾ أھل 

 

ً النصوص الواردة فٌه إلى إعلم أن توحٌد األسماء والصفات هو الذي كثر فٌه الخوض بٌن أهل القبلة فانقسموا ف

 ستة أقسام:

القسم األول: من أجروها على ظاهرها البلبق باهلل تعالى من ؼٌر تحرٌؾ، وال تعطٌل، وال تكٌٌؾ، وال تمثٌل، 

وهإالء هم السلؾ، وهذا هو الصواب المقطوع به لداللة الكتاب، والسنة، والعقل، واإلجماع السابق علٌه داللة 

 منهج أهل السنة والجماعة.قطعٌة أو ظنٌة. وهو 

القسم الثانً: من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقٌن. وهإالء هم الممثلة، ومذهبهم 

 باطل بالكتاب، والسنة والعقل، وإنكار السلؾ.

هإالء القسم الثالث: من أجروها على خبلل ظاهرها، وعٌنوا لها معانً بعقولهم، وحرفوا من أجلها النصوص. و

هم أهل التعطٌل فمنهم من عطل تعطٌبلً كبٌراً كالجهمٌة والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك 

 كاألشاعرة.

القسم الرابع: من قالوا: هللا أعلم بما أراد بها، فوضوا علم معانٌها إلى هللا وحده. وهإالء هم أهل التجهٌل 

 د، لكنه لم ٌرد إثبات صفة خارجٌة له تعالى.المفوضة، وتناقض بعضهم فقال: هللا أعلم بما أرا

القسم الخامس: من قالوا: ٌجوز أن ٌكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تلٌق باهلل تعالى وأن ال ٌكون المراد 

 ذلك. وهإالء كثٌر من الفقهاء وؼٌرهم.

ءة النصوص ولم ٌقولوا القسم السادس: من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بؤلسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قرا

 فٌها بشًء.

  ٕٕٔوهذه األقسام سوى األولى باطلة. 

                                                           
كلٌّة التربٌة بالطابؾ/ قسم الدراسات اإلسبلمٌّة. نسخة  -لحسنى على التّنزٌه/ إعداد د. عٌسى بن عبد هللا الّسعدي داللة األسماء ا 1ٕٔ

 .ٔ.ٖاإلصدار –الكترونٌة من المكتبة الشاملة 
 .ٖبقلم دمحم الكوس، ص  –الوجٌز فً أسماء هللا الحسنى  ٕٕٓ
 .٘ٓٔباختصار من تقرٌب التدمرٌة/ العثٌمٌن، ص  ٕٕٔ
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فالواجب: أن نإمن بما وصؾ هللا وسمى به نفسه فً كتابه، وعلى لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، من ؼٌر تحرٌؾ، وال تعطٌل، 

 وال تكٌٌؾ، وال تمثٌل. 

 

 والخلط فً مسؤلة األسماء والصفاتأسباب الخوض 

 

 كتب الفلسفة إلى ببلد المسلمٌن وترجمتها إلى اللؽة العربٌة. / دخولٔ

 / تؤثر بعض المنتسبٌن إلى اإلسبلم ببعض المذاهب الباطلة.ٕ

 / تحكٌم العقل فً نصوص الوحٌٌن.ٖ

 / قٌاس الخالق على المخلوق.ٗ

 / زعم تنزٌه الخالق.٘

 ٕٕٕ/ توهم وقوع التشبٌه.ٙ

 

 ٖٕٕنواَض التوحٌد ومنقصاته 

 

حٌد: هً األمور التً إذا وجدت عند العبد خرج من دٌن هللا بالكلٌة، وأصبح بسببها كافراً أو مرتداً نواقض التو

 عن دٌن اإلسبلم، وهً كثٌرة، تجتمع فً الشرك األكبر، والكفر األكبر، والنفاق األكبر )االعتقادي(.

 : ٕٕٗومن نواقض التوحٌد  

 . الشرك فً عبادة هللا تعالى.ٔ

 بٌن العبد وربه، ٌدعوهم وٌسؤلهم الشفاعة، وٌتوكل علٌهم. . اتخاذ الوسابطٕ

 . من لم ٌكفِّر المشركٌن، أو شكَّ فً كفرهم، أو صحَّح مذهبهم.ٖ

 . االعتقاد بؤن ؼٌر هدي النبً ملسو هيلع هللا ىلصّّ أكمل من هدٌه، أو أّن حكم ؼٌره أحسن من حكمه.ٗ

 .. بؽض شًء مما جاء به النبً ملسو هيلع هللا ىلصّّ ٘

 . االستهزاء بشًء من دٌن الرسول ملسو هيلع هللا ىلصّّ.ٙ

 . السحر.0

 .المسلمٌن. مظاهرة المشركٌن ومعاونتهم على 2

 . االعتقاد بؤن بعض الناس ٌسعه الخروج عن شرٌعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلصّّ.1

 . اإلعراض عن دٌن هللا تعالى.ٓٔ

فً كمال التوحٌد وال تنقضه بالكلٌة، فإذا وجدت عند المسلم قدحت فً أما منقصات التوحٌد: فهً األمور التً تنا

توحٌده ونقص إٌمانه، ولم ٌخرج من دٌن اإلسبلم، وهً المعاصً التً ال تصل إلى درجة الشرك األكبر أو الكفر 

اق صؽر، والنفاألكبر أو النفاق األكبر، وعلى رأسها: وسابل الشرك األكبر، والشرك األصؽر، والكفر األ

  األصؽر، والبدعة.

 

 

 

                                                           
 المشرؾ العام على شبكة مشكاة اإلسبلمٌة. –برنامج مإلفات الشٌخ عبد الرحمن السحٌم  – 0ٓ٘اوى العقٌدة/ س فت ٕٕٕ
تسهٌل العقٌدة اإلسبلمٌة / الدكتور عبد هللا بن عبد العزٌز بن حمادة الجبرٌن، الناشر دار العصٌمً للنشر  ،انظر ؼٌر مؤمور ٖٕٕ

 .1ٗٔوالتوزٌع، الطبعة الثانٌة، ص 
ر ؼٌر مؤمور تفاصٌل النواقض العشرة فً الرسالة الثانٌة عشرة، من رسابل الشٌخ دمحم بن عبد الوهاب، ضمن )الجامع انظ ٕٕٗ

 .02ٕ-00ٕالفرٌد(، ص 
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 لمبحث الثالثا

 االسماء والصفاتتوحٌد 
 

 لألسماء والصفات األصل اللؽوي

 

 األسماء أصول الصفات والصفات فروعها، والصفات أصول األفعال واألفعال فروعها.

 األسماء أصول الصفات والصفات فروعها/ ٔ

ًزا من ااالسم:  لحرؾ؛ ألّن الحرؾ ٌدّل على معنًى فً ؼٌره(، ؼٌر مقترنٍة كلمة  دَلّت على معنًى فً نفسها )تحرُّ

ًزا من الفعل؛ ألّن الفعل ُوِضع لٌدّل على الّزمان( ُمَحصٍَّل )ُمعٌََن(. بزمن )تحرُّ
ٕٕ٘ 

 .فاالسم ٌتضمن معنى وهو الصفة

 الصفات أصول األفعال واألفعال فروعها/ ٕ

 عل كؤمن من أمنالمصدر اسم ما سوى الزمان من              مدلولً الف

 بمثله أو فعل أو وصؾ نصب                     وكونه أصبل لهذٌن انتخب

و)الفعل ٌدل على شٌبٌن الحدث والزمان ؾ )قام( ٌدل على )قٌام( فً زمن ماض، و)ٌقوم( ٌدل على )قٌام( فً 

أحد مدلولً الفعل؛ وهو الحال أو االستقبال، و)قم( ٌدل على )قٌام( فً االستقبال، والقٌام: هو الحدث وهو 

)ما سوى الزمان من مدلولً الفعل( فكؤنه قال: المصدر اسم الحدث؛ كؤمن فإنه أحد  :، وهذا معنى قولهٕٕٙالمصدر

 مدلولً أمن(.

)ومذهب البصرٌٌن أن المصدر أصل والفعل والوصؾ مشتقان منه، وهذا معنى قوله )وكونه أصبل لهذٌن انتخب( 

 لهذٌن أي الفعل والوصؾ. أي المختار أن المصدر أصل 

 ومذهب الكوفٌٌن أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه. 

وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصؾ مشتق من الفعل. وذهب ابن طلحة إلى أن كبل من 

 .المصدر والفعل أصل برأسه ولٌس أحدهما مشتقا من اْلخر

صل وزٌادة والفعل والوصؾ بالنسبة إلى المصدر كذلك ألن كبل والصحٌح المذهب األول ألن كل فرع ٌتضمن األ

 0ٕٕ منهما ٌدل على المصدر وزٌادة فالفعل ٌدل على المصدر والزمان والوصؾ ٌدل على المصدر والفاعل(.

: الفعل )قدر( دل على )التقدٌر( وهو الحدث والفعل )قدر( فً زمن ماض، فالمصدر هو اسم للحدث وهو ولكفق

 )الوصؾ( أو بالمعنى االصطبلحً )وصؾ الفعل أو الصفة الفعلٌة(.)الصفة( أو 

 

 

                                                           
اللمحة فً شرح الملحة/ دمحم بن حسن بن ِسباع بن أبً بكر الجذامً، أبو عبد هللا، شمس الدٌن، المعروؾ بابن الصابػ  ٕٕ٘

ق إبراهٌم بن سالم الصاعدي، الناشر عمادة البحث العلمً بالجامعة اإلسبلمٌة، المدٌنة المنورة، المملكة هـ(، تحق0ٌٕٓ)المتوفى
 .ٓٔٔ/ٔ، مٕٗٓٓهـ/ٕٗٗٔالعربٌة السعودٌة، الطبعة األولى، 

زمان معا. قلت: إن المصدر هو ما دل على الحدث مجردا عن الزمان، ولذلك قد تمٌز عن الفعل، الن الفعل ٌدل على الحدث وال ٕٕٙ
مثال: الكتابة مصدر دل على فعل الكتابة دون زمن، إذن الكتابة: إسم )وصؾ فعل أو صفة فعلٌة(. وكتب دل على الحدث وهو 

 الكتابة، والزمن وهو الماضً، إذن كتب: فعل ماض.
هـ(، تحقٌق دمحم 0ٙ1ي )المتوفى شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك/ ابن عقٌل، عبد هللا بن عبد الرحمن العقٌلً الهمدانً المصر 0ٕٕ

-هـ ٓٓٗٔالقاهرة، دار مصر للطباعة، سعٌد جودة السحار وشركاه، الطبعة العشرون -محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، الناشر دار التراث 
، وانظر ؼٌر مؤمور: أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك/ عبد هللا بن ٌوسؾ بن أحمد بن عبد هللا ابن 0ٔٔ-1ٙٔ/صٕم، 12ٓٔ

هـ(، تحقٌق ٌوسؾ الشٌخ دمحم البقاعً، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر 0ٌٙٔوسؾ، أبو دمحم، جمال الدٌن، ابن هشام )المتوفى
من كبلم المحقق. وأنظر ؼٌر مؤمور اشتقاق الفعل فً مجموع الفتاوى لشٌخ االسبلم ابن تٌمٌة،  ٘الحاشٌة/ -2ٖٔ/صٕوالتوزٌع، 

ٕٓ/ٕٗٓ – ٕٗٗ. 
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 االصطالح

 

التوحٌد العلمً الخبري االعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال هلل عز وجل وتنزٌهه فٌها عن التشبٌه والتمثٌل 

حض، وهو ٌشمل وتنزٌهه عن صفات النقص، وسمً بذلك لتعلقه باألخبار المعروفة وألنه مختص باالعتقاد الم

  توحٌد الربوبٌة وتوحٌد األسماء والصفات.

وٌسمى توحٌد المعرفة واإلثبات، وسمً بتوحٌد المعرفة، ألن معرفة هللا عز وجل إنما تكون بمعرفة أسمابه 

 وصفاته وأفعاله، واإلثبات؛ أي إثبات ما أثبته هللا لنفسه من األسماء والصفات واألفعال.

: هو اعتقاد انفراد هللا بالكمال المطلق من جمٌع الوجوه بنعوت العظمة والجبللة وتوحٌد األسماء والصفات

والجمال وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من جمٌع األسماء والصفات ومعانٌها وأحكامها الواردة 

 2ٕٕ. تمثٌلفً الكتاب والسنة، من ؼٌر تحرٌؾ وال تعطٌل، ومن ؼٌر تكٌٌؾ وال

: هو إفراد هللا بؤسمابه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الواردة فً الكتاب والسنة، واإلٌمان بمعانٌها أو بمعنى آخر

ومن تبصر فً العالم، وعرؾ شإونه  من ؼٌر تحرٌؾ وال تعطٌل، ومن ؼٌر تكٌٌؾ وال تمثٌلوأحكامها، 

تعالى الحسنى، وصفاته العلى، وارتباطه بها أتم ارتباط، وظهر  وأحواله تبٌن له كمال تعلقه خلقا وأمرا بؤسماء هللا

 له أن الوجود كله آٌات بٌنات، وشواهد واضحات على أسماء هللا تعالى، وصفاته العلى. 

 على أربعة أبواب: وٌشتمل توحٌد األسماء والصفات

 ـ باب األسماء، وهو أخص األبواب األربعة. ٔ

 اب األسماء.ـ باب الصفات، وهو أوسع من ب ٕ

 باب األفعال، وهو أوسع منهما. - ٖ

 ـ باب األخبار، وهو أوسع األبواب. ٗ

أو بمعنى آخر: باب األسماء الحسنى أضٌق من باب الصفات، وباب الصفات أضٌق من باب األفعال، وباب 

 األفعال أضٌق من باب اإلخبار عن هللا عز وجل. 

وال بؤس أن ٌخبر عن صح أن نشتق األسماء من الصفات واألفعال، وال ٌفبل ٌصح أن نشتق الصفات من األفعال، 

هللا تعالى بفعل أو صفة أو اسم، شرط أن ٌكون بمعنى صحٌح لم ٌنَؾ فً الكتاب والسنة، وثبت جنسه فً الكتاب 

 والسنة.

 

 توحٌد االسماء والصفاتفً باب  عقٌدة أھل السنة والجماعة توٌَفٌة

 

ة: الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن سلك سبٌلهم وسار على نهجهم من أبمة الهدى المقصود بؤهل السنة والجماع

فالسنة هنا فً  فٌخرج بهذا المعنى كل طوابؾ المبتدعة وأهل األهواء. ومن اقتدى بهم من سابر األمة أجمعٌن.

 مقابل البدعة والجماعة هنا فً مقابل الفُرقة.

ن إسماعٌل المعروؾ بؤبً شامة فً كتاب )الحوادث والبدع(: حٌث جاء )وما أحسن ما قال أبو دمحم عبد الرحمن ب

األمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قلٌبل والمخالؾ له كثٌرا، ألن الحق هو 

                                                           
ة: التؽٌر والتبدٌل. والتحرٌؾ فً باب األسماء والصفات هو: تؽٌٌر ألفاظ نصوص األسماء والصفات أو معانٌها عن التحرٌؾ لؽ 2ٕٕ

 مراد هللا بها.
التعطٌل لؽة: مؤخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، والتعطٌل فً باب األسماء والصفات هو: نفً أسماء هللا وصفاته أو 

 بعضها.
جعل الشًء على هٌبة معٌنة معلومة، والتكٌٌؾ فً صفات هللا هو: الخوض فً كنه وهٌبة الصفات التً أثبتها هللا  التكٌٌؾ لؽة:

 لنفسه.
التمثٌل لؽة: من المثٌل وهو الند والنظٌر، والتمثٌل فً باب األسماء والصفات هو: االعتقاد فً صفات الخالق أنها مثل صفات 

 المخلوق.
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نظر إلى كثرة أهل الباطل الذي كانت علٌه الجماعة األولى من عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه رضً هللا عنهم، وال ن

 بعدهم. 

بٌن الؽالً والجافً، فاصبروا علٌها  -والذي ال إله إال هو  -وعن الحسن البصري رحمه هللا أنه قال: السنة 

رحمكم هللا، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فٌما مضى، وهم أقل الناس فٌما بقً، الذٌن لم ٌذهبوا مع أهل اإلتراؾ 

 1ٕٕع أهل البدع فً بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا(.فً إترافهم، وال م

وقال اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى: )أصول السنة عندنا التمسك بما كان علٌه أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه 

ألهواء، وسلم، واالقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهً ضبللة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب ا

 وترك المراء والجدال والخصومات فً الدٌن.

والسنة عندنا آثار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والسنة تفسر القرآن، وهً دالبل القرآن، ولٌس فً السنة قٌاس، وال تضرب لها 

 .ٖٕٓاألمثال، وال تدرك بالعقول واألهواء، إنما هً االتباع وترك الهوى(

توقٌفٌة: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  قد أوقؾ أمته على مباحث العقٌدة، فلم ٌترك لهم شٌبا إال بٌنه.  المراد من كون العقٌدةو)

  فٌجب على األمة أن تقؾ عند الحدود التً حدها وبٌنها.

 لقد بٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص العقٌدة بالقرآن والسنة، فما ترك منها شٌبا إال بٌنه. 

 ا:وٌلزم من هذ

 أن نحدد مصادر العقٌدة، بؤنها الكتاب والسنة فقط. -ٔ

أن نلتزم بما جاء فً الكتاب والسنة فقط. فلٌس ألحد أن ٌحدث أمرا من أمور الدٌن، زاعما أن هذا  -ٕ

األمر ٌجب التزامه أو اعتقاده؛ فإن هللا عز وجل أكمل الدٌن، وانقطع الوحً، وختمت النبوة، ٌقول 

ٌْكُْم ِنْعَمِتً َوَرِضٌُت لَكُ تعالى:)اْلٌَْوَم أَكْ  ْسبلَم ِدٌنًا()المابدة/َمْلُت لَكُْم ِدٌنَكُْم َوأَتَْمْمُت َعلَ (، وٌقول صلى ُٖم اأْلِ

. وهذا الحدٌث قاعدة من قواعد الدٌن، ٖٕٔهللا علٌه وسلم: )من أحدث فً أمرنا هذا ما لٌس منه فهو رد(

 وأصل من أصول العقٌدة.

دة الواردة فً الكتاب والسنة، ونتجنب األلفاظ المحدثة التً أحدثها المبتدعة؛ إذ أن نلتزم بؤلفاظ العقٌ -ٖ

 ٕٖٕ(العقٌدة توقٌفٌة، فهً مما ال ٌعلمه إال هللا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ًّ بن دمحم ابن أبً العز الحنفً، األذرعً الصالحً الدمشقً شرح العقٌدة الطحاوٌ  1ٕٕ ة/ صدر الدٌن دمحم بن عبلء الدٌن عل

بٌروت، الطبعة العاشرة،  –عبد هللا بن المحسن التركً، الناشر مإسسة الرسالة  -هـ(، تحقٌق شعٌب األرنإوط 01ٕ)المتوفى
 .ٖٕٙ/ٕ،م110ٔ -هـ 0ٔٗٔ

 –هـ(، الناشر دار المنار، الخرج ٕٔٗن دمحم بن حنبل بن هبلل بن أسد الشٌبانً )المتوفىأصول السنة/ أبو عبد هللا أحمد ب ٖٕٓ
 .ٗٔص  هـ،ٔٔٗٔالسعودٌة، الطبعة األولى، 

. وأخرجه مسلم فً كتاب 10ٕٙأخرجه البخاري فً الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حدٌث/  ٖٕٔ
 .0ٔ2ٔد محدثات األمور، حدٌث/ األقضٌة، باب نقض األحكام الباطلة ور

باختصار. وانظر ؼٌر مؤمور: )مباحث فً  ،1ٕ – 2ٕالمفٌد فً مهمات التوحٌد/ الدكتور عبد القادر بن دمحم عطا صوفً، ص  ٕٖٕ
/ الشٌخ د. ناصر بن عبد الكرٌم العـقـل(، و)مدخل لدراسة 2ٖومباحث فً عقٌدة أهل السنة، ص 1ٖعقٌدة أهل السنة والجماعة، ص

 (.ٕٙ(، و)المدخل لدراسة العقٌدة/ البرٌكان، ص2ٖٖعقٌدة اإلسبلمٌة/ عثمان جمعة ضمٌرٌة، صال
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 المطلب األول

 االسم
 

 االسم لؽة

 

فسها، ولم تقترن االسُم فً اللؽة هو: ما دلَّ على ُمَسمَّى، وفً اصطبلح النحوٌٌن: كلمة  دَلَّْت َعلَى معنًى فً ن

 بزمان )أو لٌس الزمن جزًءا منها(. 

ٌُْمونَة ، َوَعًصا، فكل واحد من هذه األلفاظ تدل على معنى،  ، وَرُجل، َوَجمل، ونَْهر، وتُفَّاَحة، ولَ ًّ نحو: دمحمٍ، عل

 ٖٖٕولٌس الزمان داخبلً فً معناه، فٌكون اسماً.

 على شًء وال تقترن بزمن. -احتٌاج إلى كلمة أخرى أي: من ؼٌر  -أو بمعنى آخر: كلمة دالة تدل بذاتها 

 ٖٕٗوهذا الشًء قد ٌكون محسوسا: كدمحم، أو ٌدرك بالعقل مثل: علم، شجاعة.

 وٌراد بالذات ما قام بنفسه من األشٌاء: كرجل، وبٌت. وٌراد بالمعنى ما قام بؽٌره: كبٌاض، وشجاعة.

 

 االختالؾ فً أصل اشتقاق االسم

 

ن االسم مشتق من الَوْسم وهو العبلمة، وذهب البصرٌون إلى أنه مشتق من السُُّمّوِ وهو ذهب الكوفٌون إلى أ

 العُلُّو، والقول الثانً هو المختار.

أما الكوفٌون فاحتجوا بؤن قالوا: إنما قلنا إنه مشتق من الَوْسم ألن الَوْسم فً اللؽة هو العبلمة، واالسم َوْسم  على 

 فلهذا قلنا: إنه مشتق من الَوْسِم. المسمى، فصار كالوسم علٌه،

وأما البصرٌون فاحتجوا بؤن قالوا: إنما قلنا إنه مشتق من السُُّمّوِ ألن السُُّموَّ فً اللؽة هو العلو، ٌقال: سما ٌَْسُمو 

ا، إذا عبل، ومنه سّمٌت السماء سماء لعلّوها، واالسم ٌَْعلُو على المسّمى، وٌدل على ما تحته من المع  ٖٕ٘نى.سُُموًّ

 

 عالمات االسم فً اللؽة العربٌة

 

 -لبلسم فً اللؽة العربٌة عبلمات: 

 )العبلمات التً ٌتمٌز بها االسم عن كل من الفعل والحرؾ خمس هً:

 الجر: مثل قولنا )َعلَى البَاِؼً تدوُر الدَّوابر(.-ٔ

 التنوٌن: مثل )قوة  خٌر  من ضعؾ، وصراحة  خٌر  من نفاق(.-ٕ

()التحرٌم/النداء: مثل )ٌ-ٖ ًُّ (. وقوله: )ِقٌَل ٌَا نُوُح ٔا دمحم، ٌا خالد( ومن ذلك قول القرآن: )ٌَا أٌََُّها النَّبِ

 (.2ٗاْهبِْط ِبَسبلٍم ِمنَّا َوبََرَكاٍت()هود/

 أل: كما جاء فً قول المتنبً:-ٗ
                                                           

 -هـ ٕٕٗٔضٌاء السالك إلى أوضح المسالك/ دمحم عبد العزٌز النجار، الناشر مإسسة الرسالة، الطبعة األولى انظر ؼٌر مؤمور:   ٖٖٕ
 –هـ(، الناشر المكتبة العصرٌة، صٌدا ٖٗٙٔالؽبلٌٌنى )المتوفى جامع الدروس العربٌة/ مصطفى بن دمحم سلٌم ، و2ٕ/ٔ، مٕٔٓٓ

هـ(، الناشر دار 12ٖٔوالنحو الوافً/ عباس حسن )المتوفى  ،1، ص م 11ٖٔ -هـ  ٗٔٗٔبٌروت، الطبعة الثامنة والعشرون، 
 وما بعدها.  2ٕ/ٔالمعارؾ، الطبعة الخامسة عشرة، 

 بن ٌوسؾ بن أحمد بن عبد هللا ابن ٌوسؾ، أبو دمحم، جمال الدٌن، ابن هشام )المتوفى أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك/ عبد هللا ٖٕٗ
 من كبلم المحقق. ٔالحاشٌة/ 0ٖ/ٔهـ(، تحقٌق ٌوسؾ الشٌخ دمحم البقاعً، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، 0ٙٔ
الرحمن بن دمحم بن عبٌد هللا األنصاري، أبو البركات، اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن النحوٌٌن: البصرٌٌن والكوفٌٌن/ عبد  ٖٕ٘

باختصار. وانظر ؼٌر  2/ٔم، ٖٕٓٓ -هـٕٗٗٔهـ(، الناشر المكتبة العصرٌة، الطبعة األولى 00٘كمال الدٌن األنباري )المتوفى 
 –هـ(، الناشر دار صادر 0ٔٔمؤمور:  لسان العرب/ دمحم بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدٌن ابن منظور األنصاري )المتوفى 

 .10ٖ/ٗٔهـ، ٗٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة، 
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 الخٌُل واللٌُل والبٌداُء تعرفنً     والسٌُؾ والرمُح والقرطاُس والقلمُ 

بلسم: بمعنى أن ٌكون االسم متحدثًا عنه، بؤن ٌكون مثبل مبتدأ وله خبر ٌتحدث عنه به، أو أن اإلسناد ل-٘

 ٌكون فاعبل أو نابب فاعل.....(.

)وخبلصة األمر فً ذلك أنه ٌكفً فً تمٌٌز االسم مجرد قبول عبلمة من العبلمات، كما أنه ٌكفً من ذلك 

 ٖٕٙعبلمة واحدة فؤكثر(. ٳه 

 ً ألفٌته إلى تلك العبلمات بقوله:وقد أشار ابن مالك ف

 بالجر والتنوٌن، والنداء، وأل       ومسند لبلسم تمٌٌز حصل                              

 أي حصل تمٌٌز لبلسم من ؼٌره: بالجر، والتنوٌن، والنداء، وأل، ومسند. 

 واألسم نوعان:

فالرحمن دل على  معنى )صفة(، كقولك: الرحمن،المراد بالمشتق أن ٌكون االسم دال على و األول: اسم مشتق،

  القدٌر دل على صفة القدرة بالتضمن.، وصفة الرحمة بالتضمن

ابن القٌم رحمه هللا: )ال نعنً باالشتقاق إال أنها مبلقٌة لمصادرها فً اللفظ والمعنى، ال أنها متولدة  العبلمة ٌقول

المشتق منه: )أصبل وفرعا( لٌس معناه أن أحدهما تولد من منها تولد الفرع من أصله. وتسمٌة النحاة للمصدر و

 .0ٖٕ اْلخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما ٌتضمن اْلخر وزٌادة(

 فمثبل: والمرادُ بالجامِد أن ٌكون االسم ال ٌتضمن معنى )صفة(،  الثانً: اسم جامد )أو ؼٌر مشتق أو محض(،

ٌاِتهاال مادَّة له، فهو كسابر األعبلم  :(القدٌماسم )  .الَمْحَضة، التً ال تتضمَّن صفاٍت تقوم بمسمَّ

اسم  جامد ال ٌتضمن معنى، ألنه اسم للوقت والزمن، قال هللا تعالى عن منكري البعث: )َوقَالُوا َما  (:الدهر)اسم 

ًَ إِالَّ َحٌَاتُنَا الدُّْنٌَا نَُموُت َونَْحٌَا َوَما ٌُْهِلكُنَا إِالَّ الدَّْهُر َوَما لَهُ  (، ٕٗم ِبذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن هُْم ِإالَّ ٌَظُنُّوَن()الجاثٌة /ِه

 .2ٌٖٕرٌدون مرور اللٌالً واألٌام(

 

 االسم اصطالحا

 

االسم: هو ما دل على ذات هللا سبحانه وتعالى مع داللته على صفة العظمة والكمال والجبلل والجمال، )متضمن 

 وثاِبت فً الكتاب والسنة.  للصفات المعنوٌة(،

األسماء الحسنى المعروفة: هً التً ٌدعى هللا بها، وهً التً جاءت فً الكتاب قال شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة: )

 1ٖٕ.والسنة، وهً التً تقتضً المدح والثناء بنفسها(

وكل لفظ ٌقتضً التعظٌم والكمال والجبلل والجمال؛ ال ٌكون إال هلل تعالى دون ؼٌره، وما ٌطلق على هللا تعالى 

ِ من األ سماء ال بُدّ أن ٌكون فً ؼاٌة الحسن؛ ألّن هللا تعالى له أحسن األسماء وأعبلها، كما قال تعالى: )َوّلِلَّ

(، وذلك ألنها متضمنة لصفات كاملة ال نقص فٌها بوجه من الوجوه، 2ٓٔاألَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ ِبَها()األعراؾ /

ا على الذات، وأوصاؾ باعتبار ما دلت علٌه من المعانً، وأن كل اسم فهً إعبلم وأوصاؾ، إعبلم باعتبار داللته

من أسماء هللا تعالى فهو متضمن لصفة ولٌست كل صفة متضمنة السم، ولهذا كانت الصفات أوسع من باب 

األسماء، فاالسم ما دل على معنى وذات، والصفة ما دل على معنى. وأسماء هللا تعالى كلها مشتقة لٌس فٌها اسم 

جامد،  فهً أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة ال معانً لها لم تدل على المدح. فبل ٌجوز أن ٌكون من أسمابه 

 أعبلم جامدة ألنّه ال داللة فٌه على شًء من الحسن أصبلً.

 واالسم ما حصل به تعٌٌن المسمى، وأي اسم دعوت به فانك قد دعوت هللا عز وجل، قال تعالى: 

                                                           
 . ٓٔ - 2باختصار من: النحو المصفى/ دمحم عٌد، الناشر مكتبة الشباب، بدون تارٌخ، ص ٖٕٙ
 ، تحقٌق علً بن دمحمهـ(0٘ٔبدابع الفوابد/ العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى 0ٖٕ

 .ٓٗ-1ٖ/ٔ، هٕ٘ٗٔمكة المكرمة، الطبعة األولى،  –العمران، الناشر دار عالم الفوابد 
 .ٖٙٔ/ٕ  / للشٌخ دمحم خلٌل هراس أنظر ؼٌر مؤمور: القواعد المثلى/ للشٌخ ابن عثٌمٌن، القاعدة الثانٌة، وشرح القصٌدة النونٌة 2ٖٕ
 .٘شرح العقٌدة األصفهانٌة ص  1ٖٕ
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ا تَْدعُواْ فَلَهُ األَْسَماء اْلُحْسنَى َوالَ تَْجَهْر ِبَصبلَتَِك َوالَ تَُخافِ  )قُِل اْدعُواْ  ْحَمـَن أٌَّاً مَّ ٌَْن ْت ِبَها َواْبتَػِ اّلّلَ أَِو اْدعُواْ الرَّ بَ

 (.ٓٔٔ/ذَِلَك َسِبٌبلً()اإلسراء

 وحاصل كبلم أبمة السنة والجماعة فً تعرٌؾ أسماء هللا تعالى الحسنى أنها: 

لمات شرعٌة تدل على ذات هللا تعالى تتضمن إثبات صفات الكمال المطلق له جل وعبل، وتنزٌهه سبحانه عن )ك

 ٕٓٗكل عٌب ونقص(.

)الصفة(، فلذلك كان لزاماً  طلق علٌهنما  وهو (معنى)وأهل السنة ٌإمنون بؤن كل اسم من أسماء هللا ٌدل على 

 التالٌة: على من ٌإمن بؤسماء هللا تعالى أن ٌراعً األمور

 أوالً: اإلٌمان بثبوت ذلك االسم هلل عز وجل.

 ثانٌاً: اإلٌمان بما دل علٌه االسم من المعنى أي )الصفة(.

ثالثاً: اإلٌمان بما ٌتعلق به من اْلثار والحكم والمقتضى؛ وهو وجوب خشٌة هللا، ومراقبته، 

 وخوفه، والحٌاء منه عز وجل.

  الحسنى، فبلبد من اإلٌمان به من:مثال ذلك: )السمٌع(؛ اسم من أسماء هللا

 إثبات اسم )السمٌع( باعتباره اسماً من أسماء هللا الحسنى. - ٔ

 إثبات )السمع( صفة له عز وجل. - ٕ

 إثبات األثر والحكم والمقتضى )أي الفعل( وهو أن هللا عز وجل ٌسمع السر والنجوى. - ٖ

 

 إثبات لفظ )االسم( هلل تعالى

 

 السم( ونسبته هلل تعالى فً الكتاب والسنةورد إثبات لفظ )ا

 -قال هللا تعالى فً محكم كتابه المجٌد:

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ ِبَها َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن فًِ أَْسَماِبِه َسٌُْجَزْوَن َما َكانُوا ٌَ   (.2ْٓٔعَملُوَن()األعراؾ / )َوّلِلَّ

ْحَمَن أًٌَّا َما تَدْعُوا فَلَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى َواَل تَْجَهْر بَِصبَلتَِك َواَل تَُخافِ )قُِل ادْعُووقال سبحانه:  َ أَِو اْدعُوا الرَّ ْت ِبَها ا اّللَّ

ٌْنَ  ُ اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو لَهُ ، وقال سبحانه: (ٓٔٔذَِلَك َسبٌِبًل()اإلسراء / َواْبتَػِ بَ ، وقال (2ى()طه/اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَ  )اّللَّ

ُر لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى ٌَُسبُِّح لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َواأْلَْرِض سبحانه:  ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصّوِ  َوهَُو اْلعَِزٌُز )هَُو اّللَّ

 .(ٕٗاْلَحِكٌُم()الحشر/

  وفً السنة النبوٌة المطهرة

 ٕٔٗمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته(.نا هللا وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمً ف: )قال هللا: أملسو هيلع هللا ىلصقَاَل 

: )السبلم اسم من أسماء هللا وضعه هللا فً األرض فؤفشوه بٌنكم فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم علٌهم ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

بلم فإن لم ٌردوا علٌه رد علٌه من هو خٌر منهم فردوا علٌه كان له علٌهم فضل درجة بتذكٌره إٌاهم الس

 ٕٕٗوأطٌب(.

ٌها بَِحَجٍر(، فَفَعَْلُت فَؤََخذََها، َوأََخذَ اْلَكْبَش، فَؤَْضَجعَ  ملسو هيلع هللا ىلص:وقال  ً الُمْدٌَةَ(، ثُمَّ قَاَل: )ُحدِّ هُ، ثُمَّ ذَبََحهُ، )ٌَا َعاِبَشةُ! َهلُّمِ

ِة دمحمٍََُّ(، ثُمَّ َضحَّى ِبِه  )ِبْسمِ  :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ِ اللَُّهمَّ ِباْسِمَك، ِمْن دمحمٍََُّ َوآِل دمحمٍََُّ َوِمْن أُمَّ  ٖٕٗ.ملسو هيلع هللا ىلصاّللَّ

 

                                                           
 (.1ٗٗ/ ٕتوحٌد األسماء والصفات/ الشمس السلفً، بدون تارٌخ، ) الماترٌدٌة وموقفهم من ٕٓٗ
 :ٕٓ٘الحدٌث/ -ٖٙ/ ٕقال الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة  ٕٔٗ

( من طرٌق سفٌان ابن عٌٌنة عن الزهري عن أبً سلمة قال: )اشتكى أبو الرداد 2ٖٗ/ ٔ( والترمذي )1ٗٙٔأخرجه أبو داود )
 عوؾ فقال: خٌرهم وأوصلهم وما علمت أبا دمحم؟ فقال عبد الرحمن: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول( فذكره.اللٌثً، فعاده عبد الرحمن بن 

 رواه البزار عن ابن مسعود.  ٕٕٗ
 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. 10ٖٙقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح( وانظر حدٌث رقم/

ـ  ٕٖ٘/ ٗصحٌح ـ اإلرواء) ق علٌه الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان:، وعل22٘٘رواه اإلمام ابن حبان فً صحٌحه/  ٖٕٗ
 (، وصحٌح مسلم.ٖٖ٘
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 عز وجل )هللا( إسماشتقاق 

 

لة واسم )هللا( تعالى: الصحٌح فٌه أنه مشتق ولٌس بجامد؛ ألن العلماء رحمهم هللا تعالى اختلفوا فً اسم الجبل

)هللا(، فبعضهم قال: إنه علم جامد وؼٌر مشتق، وبعضهم قال: إنه مشتق، ثم اختلفوا فً االشتقاق هل هو من أله 

 ٌؤله فهو مؤلوه، أو من أله ٌؤله فهو آله؟

فذهب بعض المتكلمٌن: إلى أنه من أله ٌؤله فهو آله، أي: أن هللا ٌؤله عباده، ومن ثمَّ فسروه بتوحٌد الربوبٌة وهو 

لق، أي: أن هللا ٌؤله عباده؛ فهو الذي خلقهم، وهو الذي ٌرزقهم إلى آخره، وبناًء على هذا التفسٌر وقع خطؤ الخ

كبٌر عند كثٌر من المتكلمٌن حٌن فسروا كلمة التوحٌد )ال إله إال هللا( بؤن معناها: ال خالق إال هللا؛ بناًء على هذا 

 الفهم فً االشتقاق.

أله ٌؤله فهو مؤلوه، أي: معبود، أي: أن هللا سبحانه وتعالى هو المستحق للعبودٌة، وهذا  القول الثانً هو: أنها من

هو القول الصحٌح، ومن ثَّم جاء تفسٌر كلمة الشهادة )ال إله إال هللا( أي: ال معبود بحق إال هللا تبارك وتعالى، وهذا 

 هو الصحٌح أٌضاً فً اشتقاق كلمة )هللا(.هو توحٌد العبادة، وهذا هو الصحٌح فً معنى )ال إله ال هللا(، و

ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى: )زعم السهٌلً وشٌخه أبو بكر بن العربً: أن اسم هللا ؼٌر مشتق؛  العبلمة قال

ألن االشتقاق ٌستلزم مادة ٌشتق منها، واسمه تعالى قدٌم، والقدٌم ال مادة له، فٌستحٌل االشتقاق. وال رٌب أنه إن 

 د باالشتقاق هذا المعنى، وأنه مستمد من أصل آخر، فهو باطل.أرٌ

ولكن الذٌن قالوا باالشتقاق، لم ٌرٌدوا هذا المعنى، وال ألَمَّ بقلوبهم، وإنما أرادوا: أنه دال على صفة له تعالى،  

 وهً اإللهٌة، كسابر أسمابه الحسنى، كالعلٌم والقدٌر، والؽفور والرحٌم، والسمٌع والبصٌر.

هذه األسماء مشتقة من مصادرها ببل رٌب، وهً قدٌمة، والقدٌم ال مادة له، فما كان جوابكم عن هذه األسماء؛  فإن

 فهو جواب القابلٌن باشتقاق اسمه: )هللا(.

ثم الجواب عن الجمٌع: أنَّا ال نعنً باالشتقاق إال أنها مبلقٌة لمصادرها فً اللفظ والمعنى، ال أنها متولدة منها تولد 

فرع من أصله. وتسمٌة النحاة للمصدر والمشتق منه: )أصبل وفرعا( لٌس معناه أن أحدهما تولد من اْلخر، ال

 وإنما هو باعتبار أن أحدهما ٌتضمن اْلخر وزٌادة.

وقول سٌبوٌه: )إن الفعل أمثلة أِخذت من لفظ أحداث األسماء(؛ هو بهذا االعتبار، ال أن العرب تكلموا باألسماء 

شتقوا منها األفعال، فإن التخاطب باألفعال ضروري، كالتخاطب باألسماء، ال فرق بٌنهما، فاالشتقاق هنا أوال، ثم ا

ن  : مشتقا -بالفتح  -: مشتقا، والمتضمَّن -بالكسر  -لٌس هو اشتقاق مادي، وإنما هو اشتقاق تبلزم، سُمً المتضّمِ

 .ٕٗٗمنه، وال محذور فً اشتقاق أسماء هللا تعالى بهذا المعنى(

 

 االسم والمسمى

 

والمسمى مسؤلة ترد فً كتب العقابد، وهً من المسابل الحادثة التً وقع حولها خبلؾ كبٌر، وجدل  ٕ٘ٗاالسم 

كثٌر. ولم تعرؾ هذه المسؤلة إال بعد انقضاء عصر الصحابة والتابعٌن حٌث استحدث هذا المصطلح، وأنكر األبمة 

)االسم والمسمى(، وأساس الخبلؾ هو: ب صبحت هذه المسؤلة تعرؾ على الجهمٌة قولهم: )االسم ؼٌر المسمى( فؤ

هل أن أسماء هللا تعالى مخلوقة ؟ أم ؼٌر مخلوقة ؟، ومنشؤ هذا الخبلؾ هو: هل أن كبلم هللا مخلوق؟ أم ؼٌر 

 مخلوق؟.

 قال شٌخ اإلسبلم أحمد بن تٌمٌة رحمه هللا فً مجموع الفتاوى: )قاعدة فً االسم والمسمى(

                                                           
، تحقٌق علً بن دمحم هـ(0٘ٔبدابع الفوابد/ العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى ٕٗٗ

 .ٓٗ-1ٖ/ٔ، هٕ٘ٗٔاألولى، مكة المكرمة، الطبعة  –العمران، الناشر دار عالم الفوابد 
قد ٌطلق االسم فٌراد به المسمى، فلو قُلَت: هللا فوق خلقه مستٍو على عرشه. المراد به هنا المسمى، وإذا قلت: هللا اسم قُلُت:  ٕ٘ٗ

 عربً، فاالسم هنا ؼٌر المسمى أي اللفظ الدال على المسمى.
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فً االسم والمسمى هل هو هو، أو ؼٌره ؟ أو ال ٌقال: هو هو، وال ٌقال: هو ؼٌره ؟ أو هو له ؟ أو ٌفصل )فَْصل 

 فً ذلك ؟ 

فإن الناس قد تنازعوا فً ذلك، والنزاع اشتهر فً ذلك بعد األبمة، بعد أحمد وؼٌره، والذي كان معروفًا عند أبمة 

 ولون: أسماء هللا مخلوقة.السنة أحمد وؼٌره: اإلنكار على الجهمٌة الذٌن ٌق

فٌقولون: االسم ؼٌر المسمى، وأسماء هللا ؼٌره وما كان ؼٌره فهو مخلوق. وهإالء هم الذٌن ذمهم السلؾ وؼلظوا 

فٌهم القول ؛ ألن أسماء هللا من كبلمه، وكبلم هللا ؼٌر مخلوق ؛ بل هو المتكلم به، وهو المسمى لنفسه بما فٌه من 

 األسماء.

ون: كبلمه مخلوق، وأسماإه مخلوقة، وهو نفسه لم ٌتكلم بكبلم ٌقوم بذاته، وال َسمَّى نفسه باسم هو والجهمٌة ٌقول

المتكلم به، بل قد ٌقولون: إنه تكلم به، وسمى نفسه بهذه األسماء، بمعنى أنه خلقها فً ؼٌره، ال بمعنى أنه نفسه 

 ول فً كبلمه.تكلم بها الكبلم القابم به، فالقول فً أسمابه هو نوع من الق

والذٌن وافقوا السلؾ على أن كبلمه ؼٌر مخلوق وأسماءه ؼٌر مخلوقة، ٌقولون: الكبلم واألسماء من صفات ذاته، 

 لكن هل ٌتكلم بمشٌبته وقدرته، وٌسمى نفسه بمشٌبته وقدرته ؟ هذا فٌه قوالن:

 النفً: هو قول ابن كبُلَّب ومن وافقه.

سنة وكثٌر من طوابؾ أهل الكبلم، كالهشامٌة والَكّرامٌة وؼٌرهم، كما قد بسط واإلثبات: قول أبمة أهل الحدٌث وال

 هذا فً مواضع.

والمقصود هنا أن المعروؾ عن أبمة السنة إنكارهم على من قال: أسماء هللا مخلوقة، وكان الذٌن ٌطلقون القول 

وؼٌرهما أنه قال: إذا سمعت  0ٕٗواألصمعً  ٕٙٗبؤن االسم ؼٌر المسمى هذا مرادهم ؛ فلهذا ٌُروى عن الشافعً،

الرجل ٌقول: االسم ؼٌر المسمى فاشهد علٌه بالزندقة، ولم ٌعرؾ أًٌضا عن أحد من السلؾ أنه قال: االسم هو 

المسمى، بل هذا قاله كثٌر من المنتسبٌن إلى السنة بعد األبمة، وأنكره أكثر أهل السنة علٌهم. ثم منهم من أمسك 

فٌا وإثباتًا ؛ إذ كان كل من اإلطبلقٌن بدعة كما ذكره الخبلل عن إبراهٌم الحربً عن القول فً هذه المسؤلة ن

، ذكر مذهب أهل السنة المشهور 2ٕٗوؼٌره، وكما ذكره أبو جعفر الطبري فً الجزء الذي سماه )صرٌح السنة( 

 فً القرآن، والرإٌة، واإلٌمان والقدر، والصحابة وؼٌر ذلك.

حد من المتقدمٌن فٌها كبلم، كما قال: لم نجد فٌها كبلًما عن صحابً مضى وال عن وذكر أن )مسؤلة اللفظ( لٌس أل

تابعً قَفَا، إال عمن فً كبلمه الشفاء والؽَنَاء، ومن ٌقوم لدٌنا مقام األبمة األولى أبو عبد هللا أحمد بن حنبل، فإنه 

ً، ومن قال: ؼٌر مخلوق، فهو كان ٌقول: اللفظٌة جهمٌة. وٌقول: من قال: لفظً بالقرآن مخلوق، فهو جهم

 مبتدع.

وذكر أن القول فً االسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التً ال ٌعرؾ فٌها قول ألحد من األبمة، وأن حسب 

ِ األَْسَماء اْلُحْسنَى()األعراؾ:  ، االسم للمسمى(، وهذا هو القول بؤن 2ٓٔاإلنسان أن ٌنتهً إلى قوله تعالى: )َوّلِلّ

 ق اختٌار أكثر المنتسبٌن إلى السنة من أصحاب اإلمام أحمد وؼٌره.وهذا اإلطبل

والذٌن قالوا: االسم هو المسمى كثٌر من المنتسبٌن إلى السنة، مثل أبً بكر عبدالعزٌز، وأبً القاسم الطبري، 

والبللَكابً، وأبً دمحم البؽوي صاحب )شرح السنة( وؼٌرهم، وهو أحد قولً أصحاب أبً الحسن األشعري 

 اختاره أبو بكر بن فُوَرك وؼٌره.

                                                           
الحسن بن رشٌق إجازة ثنا سعٌد بن أحمد بن زكرٌا اللخمً ثنا ٌونس بن  البٌهقً / أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمً أنا –االعتقاد  ٕٙٗ

 عبد األعلى قال سمعت الشافعً ٌقول إذا سمعت الرجل ٌقول االسم ؼٌر المسمى فاشهد علٌه بالزندقة. 
 . ٗٙمتهم. إه  من ص  قلت: قال احمد بن إبراهٌم  فً تحقٌقه لكتاب )االعتقاد للبٌهقً(: فً األسناد أبو عبد الرحمن السلمً وهو

ٌْد : مصِريٌّ الَ أَْعِرفُهُ. إه من ج   .1ٔ/ ص1ٔوقال الذهبً فً سٌر أعبلم النببلء: َسِع
وأخبرنا علً بن دمحم بن إبراهٌم الجوهري قال حدثنا الحسٌن بن إدرٌس القافبلنً قال:  - 0ٖٗالبللكابً/  –اعتقاد أهل السنة  0ٕٗ

ت أبا سعٌد األصمعً ٌقول:  إذا سمعته ٌقول االسم ؼٌر المسمى فاحكم أو قال فاشهد علٌه حدثنا حفص بن عمر السٌاري قال سمع
 بالزندقة لفظهما سواء. إه

 .0ٕ - ٕٙصرٌح السنة/ الطبري،  ص  2ٕٗ
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والقول الثانً وهو المشهور عن أبً الحسن: أن األسماء ثبلثة أقسام: تارة ٌكون االسم هو المسمى كإسم الموجود، 

 1ٕٗوتارة ٌكون ؼٌر المسمى كإسم الخالق، وتارة ال ٌكون هو وال ؼٌره كإسم العلٌم والقدٌر.( أه.

 لبارئ جل وعز هل هو البارئ أم ؼٌره على اربع مقاالت:وقال األشعري: )واختلفوا فً اسم ا

 فقال قابلون أسماإه هً هو والى هذا القول ٌذهب أكثر أصحاب الحدٌث،

 وقال قابلون من أصحاب ابن كبلب أن أسماء البارئ ال هً البارئ وال ؼٌره،

متنعوا من أن ٌقولوا ال هً وقال قابلون من أصحابه أسماء البارئ ال ٌقال هً البارئ وال ٌقال هً ؼٌره وا

وقال قابلون أسماء البارئ هً ؼٌره وكذلك صفاته وهذا قول المعتزلة والخوارج وكثٌر من  البارئ وال ؼٌره،

، واألشعري لم ٌستوؾ المذاهب فً عرضه المتقدم إذ أن هناك أقواال أخرى ٕٓ٘المرجبة وكثٌر من الزٌدٌة.( إه  

( وهو ما ذكره أبو جعفر الطبري فً الجزء الذي سماه )صرٌح السنة( كما لم ٌوردها أهمها بؤن )االسم للمسمى

 تقدم.

 

 الخالصة فً مسؤلة االسم والمسمى

 

 ؛ لورود األدلة بذلك:االسم للمسمىالراجح عند أهل السنة والجماعة أن ٌقال: إن 

ِ األَْسَماء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ ِبَها َوذَ  ُرواْ الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن ِفً أَْسَمآِبِه َسٌُْجَزْوَن َما َكانُواْ قال هللا تبارك وتعالى: )َوّلِلّ

 (.2ٌَْٓٔعَملُوَن()األعراؾ /

قال رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: )هلل تسعة وتسعون اسما مابة إال واحدا ال ٌحفظها أحد إال دخل الجنة وهو وتر ٌحب 

 لمسمى إال ببٌان المعنى الحق إذ إنها تحتمل حقا وباطبل.، وال ٌقال االسم هو المسمى أو ؼٌر إٔ٘الوتر(

واالسم ٌراد به المسمى تارة، وٌراد به اللفظ الدال علٌه أخرى، فإذا قلت: قال هللا كذا، أو سمع هللا لمن حمده، 

اء هللا فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: هللا اسم عربً، والرحمن اسم عربً، والرحمن من أسم -ونحو ذلك 

 ٕٕ٘فاالسم هاهنا للمسمى.  -تعالى ونحو ذلك 

ٌتناول ذاته وصفاته ال ٌتناول ذاتا مجردة عن الصفات وال صفات  (بسم هللا) أو قٌل (الحمد هلل)إذا قٌل  (هللا) واسم

 ٖٕ٘.على أن صفاته داخلة فً مسمى أسمابه -كؤحمد وؼٌره  -مجردة عن الذات وقد نص أبمة السنة 

 للمسؤلة:فهذه ثبلث صور 

 األولى: االسم ؼٌر المسمى.

 والثانٌة: االسم هو المسمى.

 والثالثة: االسم للمسمى.

فؤما الصورتان األولٌان فتحتمبلن حقا وباطبل، فقول القابل إن االسم ؼٌر المسمى إن أراد أن لفظ االسم ؼٌر 

 ؼٌر مخلوق فؤسماء هللا ؼٌر مخلوقة. الذات وأنه مخلوق، فهذا معنى باطل ألن أسماء هللا تعالى من كبلمه وكبلمه

وإن أراد القابل أن أسماء هللا ؼٌر ذات هللا، فهذا كبلم صحٌح عقبل ولؽة، ألن لفظ زٌد مثبل ؼٌر زٌد اْلكل 

 الشارب.

وأما الصورة الثانٌة: أن االسم عٌن المسمى، فؤٌضا تحتمل حقا وباطبل، فمن قال إن االسم عٌن المسمى وأراد 

 وأراد أن ألفاظ أسماء هللا مخلوقة، فهذا معنى باطل كما سبق. باالسم الذات

                                                           
 (. 2٘ٔ/ٙمجموع الفتاوى ابن تٌمٌة ) 1ٕٗ
 (.ٕٕ٘/ٔمقاالت اإلسبلمٌٌن ) ٕٓ٘
 حٌهما.( فً صح00ٌٕٙ( ومسلم )ٓٔٗٙرواه اإلمامٌن البخاري ) ٕٔ٘
ًّ بن دمحم ابن أبً العز الحنفً، األذرعً الصالحً الدمشقً  ٕٕ٘ شرح العقٌدة الطحاوٌة/ صدر الدٌن دمحم بن عبلء الدٌن عل

بٌروت، الطبعة العاشرة،  –عبد هللا بن المحسن التركً، الناشر مإسسة الرسالة  -هـ(، تحقٌق شعٌب األرنإوط 01ٕ)المتوفى
 .ٕٓٔ/ٔ ،م110ٔ -هـ 0ٔٗٔ

 .ٕٙٓ/ٙموع الفتاوى ابن تٌمٌة، مج ٖٕ٘
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 وإن أراد أن االسم عٌن المسمى بمعنى االسم ال ٌنفك عن المسمى ولم ٌقل بخلق أسماء هللا، فهو كبلم حق.

ة وأما الصورة الثالثة: وهً أن االسم للمسمى فهو كبلم واضح ال تلبٌس فٌه وال تدلٌس ولٌس من الكلمات المحدث

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى(. فالحاصل أن قول القابل إن  بل الكتاب والسنة ٌدالن علٌه، فقد قال هللا تبارك وتعالى: )َوّلِلَّ

االسم عٌن المسمى أو ؼٌر المسمى إن صدر عن إمام من أبمة السنة فٌُحمل على المعنى الحق، وإن جرى على 

 ٕٗ٘لمعنى الباطل.لسان إمام من أبمة أهل الكبلم فٌحمل على ا

 

 منهج أھل السنة والجماعة فً إثبات األسماء الحسنى

 

إن منهج أهل السنة والجماعة فً إثبات األسماء الحسنى مبنً على التوقٌؾ، ألنها من األمور الؽٌبٌة التً ٌجب 

 الوقوؾ فٌها على ما ثبت فً الكتاب والسنة. 

اقال تعالى: ) ٌَْطاِن إِنَّهُ لَكُْم َعدُوٌّ ُمِبٌن  ۞ إِنََّما  ٌَا أٌََُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّ َِّبعُوا ُخطَُواِت الشَّ ِفً اأْلَْرِض َحبَلاًل َطٌِّبًا َواَل تَت

ِ َما اَل تَْعلَُموَن()البقرة/ ًَ قُْل ِإنََّما َحرَّ ، وقال تعالى: )(1ٙٔو2ٌَٙٔؤُْمُركُْم بِالسُّوِء َواْلفَْحَشاِء َوأَْن تَقُولُوا َعلَى اّللَّ َم َربِّ

ِ َما لَْم ٌُ  ٌِْر اْلَحّقِ َوأَْن تُْشِركُوا بِاّللَّ ًَ بِؽَ ثَْم َواْلبَْؽ ْل ِبِه سُْلَطانًا َوأَْن تَقُولُوا َعلَى اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواإْلِ نَّزِ

ِ َما اَل تَْعلَُمونَ  ٌسم به نفسه من القول علٌه ببل علم، فٌكون (، وإثبات اسم من أسماء هللا لم ٖٖ()األعراؾ / اّللَّ

ٌَْس لََك بِِه ِعْلم  ِإنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُإادَ كُلُّ أُولَِبَك َكاَن َعْنهُ حراماً، وقال تعالى: ) َواَل تَْقُؾ َما لَ

 ٕ٘٘م.لم ٌسم هللا به نفسه هلل من قفو ما لٌس لنا به عل(، وإثبات اسم ٖٙ/()اإلسراءَمْسبُوالً 

قال الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: )ما أصاب أحدا قط هم وال حزن، فقال: اللهم إنً عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصٌتً بٌدك و

ماض فً حكمك عدل فً قضاإك، أسؤلك بكل اسم هو لك سمٌت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته فً 

ك، أن تجعل القرآن ربٌع قلبً ونور صدري وجبلء حزنً وذهاب كتابك، أو استؤثرت به فً علم الؽٌب عند

 همً. إال أذهب هللا همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. 

 ٕٙ٘قال: فقٌل: ٌا رسول هللا أال نتعلمها؟ فقال: بلى ٌنبؽً لمن سمعها أن ٌتعلمها(.

بل هو الذي ٌتكلم بها وسمى بها ابن القٌم الجوزٌة: )وقد دل الحدٌث على أن أسماء هللا ؼٌر مخلوقة  العبلمة قال

نفسه، ولهذا لم ٌقل: بكل اسم خلقته لنفسك، ولو كانت مخلوقة لم ٌسؤله بها، فإن هللا ال ٌقسم علٌه بشًء من خلقه، 

 0ٕ٘فالحدٌث صرٌح فً أن أسماء هللا لٌست من فعل اْلدمٌٌن وتسمٌاتهم( اهـ.

ذَا البَاِب، أعنً: األْسَماَء والصفَاِت، ومما ٌَْدخل فً أْحكاِمِه َوٌَتَعَلَُّق )َوِمْن ِعْلِم هَ  وقَاَل اإلمام أبو سلٌماَن الخطابً:

ٌُْؾ(. ٌْها التْوق ِبِه ِمْن َشَرابِط أنه اَل ٌُتََجاَوز ِف
ٕ٘2 

                                                           
 باختصار. ٕٔٔ - ٔٔٔاعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحدٌث/ الدكتور دمحم بن عبد الرحمن الخمٌس، ص  ٕٗ٘

، وشرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة 2ٙ - ٗٙوانظر ؼٌر مؤمور، االعتقاد للبٌهقً بتحقٌق احمد بن إبراهٌم، هامش الصفحة 
، وشرح العقٌدة الطحاوٌة البن أبً العز الحنفً 1ٕٕ – 2ٕٕلدكتور احمد بن سعد الؽامدي، هامش الصفحة للبللكابً بتحقٌق ا
، ومصطلحات فً كتب العقابد  لدمحم إبراهٌم 02ٕ/ ٕ، وشفاء العلٌل البن القٌم الجوزٌة، 1ٗٔ/ ٔاألرناإوط ،  –تحقٌق التركً 
 .2ٔ - 01الحمد، ص 

هـ(، جمع وترتٌب فهد بن ناصر بن إبراهٌم ٕٔٗٔشٌخ دمحم بن صالح العثٌمٌن )المتوفى مجموع فتاوى ورسابل فضٌلة ال ٕ٘٘
و انظر ؼٌر مؤمور: )مباحث فً عقٌدة أهل  باختصار، 2٘/2، هـٖٔٗٔ -دار الثرٌا، الطبعة األخٌرة  -السلٌمان، الناشر دار الوطن 

مباحث فً عقٌدة أهل السنة/ الشٌخ د. ناصر بن عبدالكرٌم ( و )1ٖالسنة والجماعة/ الشٌخ د. ناصر بن عبدالكرٌم العـقـل، ص
( و )المدخل لدراسة العقٌدة/ البرٌكان، 2ٖٖ( و )مدخل لدراسة العقٌدة اإلسبلمٌة/ عثمان جمعة ضمٌرٌة، ص2ٖالعـقـل، ص

 (.ٕٙص
من  ٕٔ٘نده )ص( والحارث بن أبً أسامة فً مس0ٕٖٔوقال: رواه أحمد ) 11ٔصححه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة/ ٕٙ٘

( من طرٌق 1ٓ٘/ٔ( والحاكم )0ٕٖٕصحٌحه )   ( وابن حبان فً ٔ/0ٗ/ ٖ( والطبرانً فً الكبٌر )ٔ/ٙ٘ٔوأبو ٌعلى )ق  (   زوابده 
 . مرزوق فضٌل بن 

 شفاء العلٌل فً مسابل القضاء والقدر والحكمة والتعلٌل/ دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة 0ٕ٘
  . 00ٕ-0ٕٙ، ص م102ٔ-هـ12ٖٔلبنان، -هـ(، الناشر دار المعرفة، بٌروت 0٘ٔ)المتوفى

هـ(، تحقٌق أحمد 22ٖشؤن الدعاء/ اإلمام أبو سلٌمان حمد بن دمحم بن إبراهٌم بن الخطاب البستً المعروؾ بالخطابً )المتوفى  2ٕ٘
 .ٔٔٔ، صم 11ٕٔ -هـ  ٕٔٗٔم، الطبعة الثالثة  12ٗٔ -هـ  ٌٗٓٗٔوسؾ الدّقاق، الناشر دار الثقافة العربٌة، الطبعة األولى 
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 )وذلك أن المسلمٌن فً أسماء هللا تعالى على طرٌقتٌن:  وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة:

ٌة، فبل ٌسمى إال باألسماء التً جاءت بها الشرٌعة، فإن هذه فكثٌر منهم ٌقول: إن أسماءه سمعٌة شرع

 عبادة، والعبادات مبناها على التوقٌؾ واالتباع.

ومنهم من ٌقول: ما صح معناه فً اللؽة، وكان معناه ثابتا له، لم ٌحرم تسمٌته به، فإن الشارع لم ٌحرم 

 علٌنا ذلك، فٌكون عفوا. 

بٌن أن ٌدعى باألسماء أو ٌخبر بها عنه. فإذا دعً لم ٌدع إال  والصواب القول الثالث؛ وهو أن ٌفرق

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ ِبَها َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن ِفً أَْسَما ِبِه باألسماء الحسنى كما قال تعالى: )َوّلِلَّ

 (.2َٓٔسٌُْجَزْوَن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن()األعراؾ/

ه فهو بحسب الحاجة؛ فإذا احتٌج فً تفهٌم الؽٌر المراد إلى أن ٌترجم أسماإه بؽٌر العربٌة، أو وأما اإلخبار عن

 1ٌٕ٘عبر عنه باسم له معنى صحٌح، لم ٌكن ذلك محرما(.

ٌَمان ِبِصفَات هللا تَعَالَى وأسمابه الَِّتً و وقال الشٌخ ابن قدامة المقدسً: ٌِْهم اإْلِ صؾ )َومذهب الّسلؾ َرْحَمة هللا َعلَ

ٌَْها َواَل نقص ِمْنَها َواَل تَجاوز لََها َواَل تَفْ  ِسٌر َواَل بَها نَفسه ِفً آٌَاته وتنزٌله أَو على ِلَسان َرسُوله من ؼٌر ِزٌَادَة َعلَ

وردوا  تَؤِْوٌل لََها ِبَما ٌَُخالؾ َظاهرَها َواَل تَْشِبٌه بِِصفَات المخلوقٌن َواَل سمات اْلُمحدثٌن بل أمروها َكَما َجاَءت

 ٕٔٙ(.ٕٓٙعلمَها ِإلَى قَاِبلَها َوَمْعنَاَها إِلَى اْلُمتََكلّم بَها

ًّ قَاَل:.........  وٌعتقدون أَن هللا تَعَالَى مدعُو بؤ ْسَماِعٌِل سمابه وقال: )......أَنبؤَنَا أَبُو بكر أَْحمد بن إِْبَراِهٌم اإْلِ

َ خلق آدم ِبنَفِسِه و)ٌَدَاهُ مبسوطتان اْلحسنى وموصوؾ بصفاته الَِّتً سمى َووصؾ بَها نَفسه َووَ  ِ َْ صفه بَها نبٌه ملسو هيلع هللا ىلصَ

  ٕٕٙ( ببَِل اْعِتقَاد َكٌَؾ َوأَنه عز َوجل اْستََوى على اْلعَْرش َولم ٌذكر َكٌَؾ َكاَن استواإه(.ٌْٗٙنفق َكٌَؾ ٌََشاء()اْلَماِبدَة/

السنة والجماعة فً باب األسماء والصفات، ال ٌذكرون )وقد كان السلؾ رضوان هللا علٌهم فً ذكرهم معتقد أهل 

 األسماء الحسنى ؼالبا، وإنما ٌكتفون بذكر الصفات، وذلك محمول على أحد وجهٌن:

 إما ألنه ما من اسم إال وٌتضمن صفة. –أ 

 ٖٕٙأو ألن الخبلؾ فً األسماء خبلؾ ضعٌؾ، لم ٌنكره إال ؼبلة الجهمٌة والمعتزلة(. –ب 

 

 ق باأللفاظ الشرعٌةالتعبٌر عن الح

 

التعبٌر عن الحق باأللفاظ الشرعٌة النبوٌة اإللهٌة هو سبٌل أهل السنة والجماعة. والمعطلة ٌعرضون عما قاله 

الشارع من األسماء والصفات، وال ٌتدبرون معانٌها، وٌجعلون ما ابتدعوه من المعانً واأللفاظ هو المحكم الذي 

لحق والسنة واإلٌمان فٌجعلون ما قاله هللا ورسوله هو الحق الذي ٌجب اعتقاده ٌجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل ا

واعتماده. والذي قاله هإالء إما أن ٌعرضوا عنه إعراضا جمٌبل، أو ٌبٌنوا حاله تفصٌبل، وٌحكم علٌه بالكتاب 

 ٕٗٙوالسنة، ال ٌحكم به على الكتاب والسنة.

 

                                                           
الجواب الصحٌح لمن بدل دٌن المسٌح/ شٌخ اإلسبلم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً  1ٕ٘

حمدان بن  -عبد العزٌز بن إبراهٌم  -هـ(، تحقٌق علً بن حسن 0ٕ2القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى 
 .2/٘، م111ٔهـ/ 1ٔٗٔدمحم، الناشر دار العاصمة، المملكة العربٌة السعودٌة، الطبعة الثانٌة، 

 من الكتاب الذي بٌن ٌدٌك. 1ٖالقاعدة المقررة عند أهل السنة فً نصوص الؽٌبٌات، صقلت: انظر  ٕٓٙ
هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة الجماعٌلً المقدسً ثم الدمشقً الحنبلً، الشهٌر بابن ذم التؤوٌل/ الشٌخ أبو دمحم موفق الدٌن عبد  ٕٔٙ

 .ٔٔ، صٙٓٗٔالكوٌت، الطبعة األولى،  –هـ(، تحقٌق بدر بن عبد هللا البدر، الناشر الدار السلفٌة ٕٓٙقدامة المقدسً )المتوفى 
 .0ٔالمصدر السابق، ص ٕٕٙ
ه، حاشٌة 0ٔٗٔصالح بن عبدالعزٌز الؽصن، الناشر دار الوطن، الرٌاض، الطبعة األولى،  أسماء هللا الحسنى/ الشٌخ عبدهللا بن ٖٕٙ
 . 1ٗ-2ٗص
ًّ بن دمحم ابن أبً العز الحنفً، األذرعً الصالحً الدمشقً  ٕٗٙ شرح العقٌدة الطحاوٌة/ صدر الدٌن دمحم بن عبلء الدٌن عل

بٌروت، الطبعة العاشرة،  –التركً، لناشر مإسسة الرسالة  عبد هللا بن المحسن -هـ(، تحقٌق شعٌب األرنإوط 01ٕ)المتوفى
 .0ٔ/ٔ، م110ٔ -هـ 0ٔٗٔ
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 ٕ٘ٙاالسم المطلق والمقٌد

 

ن هللا سبحانه له األسماء الحسنى كما سمى نفسه بذلك وأنزل به كتبه وعلمه من شاء من خلقه )اقال شٌخ االسبلم: 

وهذه األسماء كلها  ،ونحو ذلك (الحً والعلٌم والرحٌم والحكٌم واألول واْلخر والعلً والعظٌم والكبٌر)كاسمه 

قد تستلزم معانً إذا أخذت مطلقة أسماء مدح وحمد تدل على ما ٌحمد به وال ٌكون معناها مذموًما وهً مع ذلك 

مطلقًا وقٌل  فإنه ٌستلزم اإلرادة فإذا أخذت اإلرادة (الرحٌم)وسمٌت بؤسمابها عمت المحمود والمذموم مثل اسمه 

ا ٌُذم علٌه وكذلك اسمه  وؼٌرهما  (ٕٙٙالحكٌم والصادق)المرٌد فالمرٌد قد ٌرٌد خًٌرا ٌحمد علٌه وقد ٌرٌد شرًّ

وكذلك  ،أخذ الكبلم مطلقًا وقٌل متكلم فالمتكلم قد ٌتكلم بصدق وعدل وقد ٌتكلم بكذب وظلم ٌتضمن أنه متكلم فإذا

ٌدل على أنه متقدم على كل شًء فإذا أخذ معنى التقدم وقٌل قدٌم فإنه ٌقال على ما تقدم على ؼٌره ( األول)االسم 

بل وسابر األسماء تدل على أنه بحٌث  (الحق)وكذلك اسم  ،وإن تقدم ؼٌره علٌه كالعرجون القدٌم واإلفك القدٌم

ٌجده الواجدون فإذا أخذ لفظ الموجود مطلقًا لم ٌدل إال على أنه ٌجده ؼٌره لم ٌدل على أنه حق فً نفسه وإن لم 

، خصوصٌة وكذلك إذا قٌل ذات أو ثابت ونحو ذلك لم ٌدل إال على القدر المشترك لم ٌدل على ،ٌكن ثم ؼٌره ٌجده

ٌدل على أنه فوق العالم وأنه عظٌم وكبٌر وذلك ٌستلزم أنه مباٌن للعالم  (والعظٌم والكبٌر العلً)وكذلك اسم 

متحٌز عنه بحده وحقٌقته فإذا أخذ اسم المتحٌز ونحوه لم ٌدل إال على القدر المشترك لم ٌدل على ما ٌمدح به 

فض الرافع والمعز المذل والمعطً الخا)وقد قال من قال من العلماء إن مثل أسمابه  ،الرب وٌتمٌز به عن ؼٌره

  2ٕٙ الرافع( والخافض ،النافعالضار )ال ٌذكر وال ٌدعى بؤحد االسمٌن الذي هو مثل  0ٕٙ(المانع والضار النافع

ألن االسمٌن إذا ذكرا معًا دّل ذلك على عموم قدرته وتدبٌره وأنه ال رب ؼٌره وعموم خلقه وأمره فٌه مدح له 

ضرر خاص ومنع خاص فٌه حكمة ورحمة بالعموم وإذا ذكر أحدهما لم ٌكن فٌه هذا وتنبٌه على أن ما فعله من 

فكذلك أًٌضا األسماء التً فٌها عموم وإطبلق لما ٌحمد وٌذم  ،المدح وهللا له األسماء الحسنى لٌس له مثل السوء قط

مثل هذه األسماء ومثل تلك ألنها ال تدل على ما ٌحمد الرب به وٌمدح لكن  ال توجد فً أسماء هللا تعالى الحسنى

خافض أو ٌقول لٌس بمرٌد وال متكلم وال بابن عن العالم  لٌس ألحد أن ٌنفً مضمونها أًٌضا فٌقول لٌس بضار وال

وال متحٌز عنه ونحو ذلك ألن نفً ذلك باطل وإن كان إثباته ٌثبت على الوجه المتضمن مدح هللا وحمده وإذا نفاها 

باإلثبات ردًّا لنفٌه وإن لم تذكر مطلقة فً الثناء والدعاء والخبر المطلق فإن هذا نوع ناٍؾ فقد تقابل ذلك النفً 

تقٌٌد ٌقصد به الرد على النافً المعطل وهذا فً اإلثبات والنفً جمٌعًا فمن العٌوب والنقابص ما ال ٌَْحسن أن ٌثنى 

إن هللا فقٌر ووالد ومولود أو  :لهم كمن ٌقولعلى هللا به ابتداء لكن إذا وصفه به بعض المشركٌن نفً ذلك ردًّا لقو

والنوم وؼٌر ذلك فهذا أصل فً التفرٌق بٌن ما ذكر من أسماء هللا  ٌنام ونحو ذلك فٌُنفى عن هللا الفقر والوالدة

َك سُْبَحاَن َربِّ )وصفاته مطلقًا وما ال ٌذكر إال مقٌدًا إما مقرونًا بؽٌره وإما لمعارضة مبطل وصؾ هللا بالباطل فـ 

ا ٌَِصفُوَن ۞ ِة َعمَّ ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌنَ َواْلَحمْ  َوَسبَلم  َعلَى اْلُمْرَسِلٌَن ۞ َرّبِ اْلِعزَّ  1ٕٙ.((2ٕٔ-2ٓٔ/الصافات()دُ ّلِلَّ

 قال الشٌخ السعدي: 

 )فابدة نفٌسة: ما ورد فً الكتاب والسنة من أسماء هللا وصفاته أقسام:

                                                           

بدابع الفوابد/ العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم انظر ؼٌر مؤمور فً مسؤلة اإلطبلق والتقٌٌد: ٕ٘ٙ  
. 11ٕ- 2ٕٓ/ ٔه، ٕ٘ٗٔوابد، مكة المكرمة، الطبعة األولى، تحقٌق علً بن دمحم العمران، دار عالم الف، هـ(0٘ٔالجوزٌة )المتوفى

القواعد المثلى/ الشٌخ دمحم صالح العثٌمٌن، نسخة الموقع الرسمً للشٌخ، وقواعد إحصاء أسماء هللا الحسنى/ األستاذ أحمد حسن و
 .ٔ.ٖة من المكتبة الشاملة اإلصدار عواد، وداللة األسماء الحسنى على التّنزٌه/ د. عٌسى بن عبد هللا الّسعدي، نسخة الكترونٌ

ْمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر َوِمَن اْلبَقَِر  قلت: الصادق من االسماء الحسنى المقٌدة )الصادق فً خبره(، قال ٕٙٙ تعالى: )َوَعلَى الَِّذٌَن َهادُوا َحرَّ
ٌِْهْم شُُحوَمُهَما ِإالَّ َما َحَملَْت ظُُهوُرهَُما أَ  ْمنَا َعلَ ٌِِهْم َوِإنَّا لََصاِدقُوَن( َواْلؽَنَِم َحرَّ ٌْنَاهُْم ِبَبْؽ ِو اْلَحَواٌَا أَْو َما اْختَلََط ِبعَْظٍم ذَِلَك َجَز

 (.ٙٗٔ)األنعام/
 (، رواه الشٌخان.وهللا المعطً، وأنا القاسمقلت: لم ٌصح منها اال المعطً من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ) 0ٕٙ
 (، فاقتضى التنبٌه.)الضار والنافع، والخافضقلت: فً االصل  2ٕٙ
بٌان تلبٌس الجهمٌة فً تؤسٌس بدعهم الكبلمٌة/ شٌخ االسبلم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا  1ٕٙ

لك فهد هـ(، تحقٌق مجموعة من المحققٌن، الناشر مجمع الم0ٕ2بن أبً القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى
 .ٕٖٓ-12ٕ/ٖهـ  ، ٕٙٗٔلطباعة المصحؾ الشرٌؾ، الطبعة األولى، 
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ً به، كالعزٌز والحكٌم والؽفور وشبه ذلك. فهذا القسم ٌوصؾ به الرب، منها: ما ورد بلفظ االسم على وجه التسم

 وٌسمى به وٌشتق له منه فعل، وٌثبت له منه مصدر؛ كالعزة والحكمة والمؽفرة.

ومنها: ما ورد بلفظ االسم على وجه اإلضافة، فهذا ٌطلق على هللا بلفظ اإلضافة ولفظ الفعل، وال ٌشتق له منه 

ى: )ٌخادعون هللا وهو خادعهم( ٌجوز أن نقول: هللا خادع المنافقٌن، وٌخادع من خدعه، ونحو اسم، مثل قوله تعال

ذلك، وال ٌجوز أن نعد من أسمابه الخادع؛ لعدم وروده، وألن إطبلق الخادع ٌحتمل الذم والمدح، فبل ٌجوز 

 إطبلقه فً حق هللا.

لق على هللا إال بلفظ الفعل، كقوله سبحانه وتعالى: )إنهم ومنها: ما ورد بلفظ الفعل فقط، كالكٌد والمكر، فهذا ال ٌط

 ومكروا ومكر هللا( وال ٌجوز أن من أسمابه سبحانه الكابد والماكر، لما تقدم.)ٌكٌدون كٌدًا وأكٌد كٌدًا( وقوله: 

ٌدهم، وإنما جاز وصؾ الرب بالخداع والمكر والكٌد فً اْلٌات المشار؛ ألنه فً مقابل خداع أعدابه ومكرهم وك

 0ٕٓ ومعاملتهم بمثل ما فعلوا مدح وعدل ٌستحق علٌه المدح والثناء(.

جاء ذكر األسماء الحسنى فً الكتاب والسنة مطلقة ومقٌدة، وااللتزام بما ورد فٌهما أمر واجب، فما ثبت قلت: 

 مطلقا على سبٌل التسمٌة أطلقناه، وما ثبت مقٌدا قٌدناه. 

وٌدل على صفة ، من دون تقٌٌدبه،  على وجه التسمً السنة وأفً الكتاب سم ما جاء بلفظ اال هو: االسم المطلقف

هلل  وٌشتق(، ٌثبت له منه مصدر :أي) العظمة والكمال والجبلل والجمال سبحانه وتعالى ؼاٌة فًمن صفات هللا 

  . ٌشتق منه الفعلإن كان الفعل متعدٌا، أما اذا كان الزما فبل  منه الفعل تعالى

 ، وٌخبر عنه بالفعل )قدر(.بالتضمن (القدرة)اسم هلل تعالى جاء فً الكتاب والسنة، ودل على صفة  (ٌرالقد)مثل: 

وٌفٌد المدح والثناء بتقٌٌده. وٌظهر الحسن والكمال عند  السنة، وأاالسم المقٌد: هو االسم الثابت فً الكتاب أما 

 والتقٌٌد أنواع: ،(أن ٌذكر بما قٌد به)أي:  ذكره مقٌدا

التقٌٌد باإلضافة: فاسم )َعبلَُّم اْلؽٌُُوِب( اسم مقٌد باإلضافة، وال ٌصح إطبلقه بحذؾ اإلضافة؛ كقولك )العبلم(. /  ٔ

 فهذا االسم ٌطلق على هللا سبحانه وتعالى بلفظ اإلضافة كما ورد: )َعبلَُّم اْلؽٌُُوِب(.

سَُل فٌََقُوُل َماذَا  (.1ٓٔأُِجْبتُْم قَالُواْ الَ ِعْلَم لَنَا ِإنََّك أَنَت َعبلَُّم اْلؽٌُُوِب()المابدة/ قال تعالى: )ٌَْوَم ٌَْجَمُع اّلّلُ الرُّ

من ؼٌر  ، فبل ٌصح اطبلق اسم )المنتقم((1٘/المابدة)تعالى: )وهللا عزٌز  ذو انتقاٍم( قال( إنتقام ومن ذلك: )ذو

ٌُْر اْلَماِكِرٌَن()آل عمران/ )َوَمَكُرواْ َوَمَكَر اّلّلُ تعالى:  قال، و)خٌر الماكرٌن(، تقٌٌده فبل ٌصح اطبلق  (،َٗ٘واّلّلُ َخ

 .فالمكر فً حق هللا سبحانه وتعالى عدل وجزاء ٌحمد علٌه، من ؼٌر تقٌٌده (اكراسم )الم

إظهار أمر وإخفاء خبلفه لٌتوصل به إلى مراده، وهو ٌنقسم إلى قسمٌن محمود ومذموم، فالقبٌح  : هوالمكرألن 

  ٌستحقه، والحسن إٌصاله إلى من ٌستحقه عقوبة له. إٌصاله إلى من ال

  ، وكما جاء فً النص.سبته إلى هللا تعالى ال نقص فٌهااألول وهو المحمود منه ن -

   الثانً وهو المذموم ال ٌنسب إلى هللا تعالى.  -

 / التقٌٌد الصرٌح: فاسم )الصاحب فً السفر( اسم مقٌد ال ٌصح إطبلقه؛ كقولك )الصاحب(.   ٕ

ْن َعلٌَْ ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: )ق َّْقَوى َوِمْن اْلعََمِل َما تَْرَضى اللَُّهمَّ َهّوِ نَا َسفََرنَا َهذَا َواْطِو َعنَّا اللَُّهمَّ ِإنَّا نَْسؤَلَُك ِفً َسفَِرنَا َهذَا اْلبِرَّ َوالت

ِفً اأْلَْهِل اللَُّهمَّ إِنًِّ أَعُوذُ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السَّفَِر َوَكآبَِة اْلَمْنَظِر َوسُوِء بُْعدَهُ اللَُّهمَّ أَْنَت الصَّاِحُب ِفً السَّفَِر َواْلَخِلٌفَةُ 

ٌِبُوَن تَابِبُوَن َعاِبدُوَن ِلَربِّنَا حَ    0ٕٔ(.اِمدُونَ اْلُمْنقَلَِب ِفً اْلَماِل َواأْلَْهِل َوإِذَا َرَجَع قَالَُهنَّ َوَزادَ ِفٌِهنَّ آ

)الموسع،  :كقولك ،ر فً سٌاق النص: )موسع السماء(، )ماهد األرض( اسم مقٌد ال ٌصح إطبلقه/ التقٌٌد الظاه ٖ

 الماهد(.

ٌْنَاَهاقال تعالى: ) ٌٍْد َوِإنَّا لَُموِسعُوَن۞ َوالسََّماَء بَنَ َ  (.2ٗو0ِٗنْعَم اْلَماِهدُوَن()الذارٌات/َواأْلَْرَض فََرْشنَاَها فَ  ِبؤ

                                                           
التنبٌهات اللطٌفة فٌما احتوت علٌه الواسطٌة من المباحث المنٌفة/ الشٌخ  أبو عبد هللا، عبد الرحمن بن ناصر انظر ؼٌر مؤمور:  0ٕٓ

 .2ٗ، ص هـٗٔٗٔرٌاض، الطبعة األولى، هـ( الناشر دار طٌبة، ال0ٖٙٔبن عبد هللا بن ناصر بن حمد آل سعدي )المتوفى
ٌِْرِه/الحدٌث/  0ٕٔ  .ٕٖٗٔرواه اإلمام مسلم فً كتاب الحج/ بَاب َما ٌَقُوُل ِإذَا َرِكَب ِإلَى َسفَِر اْلَحّجِ َوَؼ
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؛ )ما ال ٌجوز إطبلقه على هللا سبحانه وتعالى النقسامه 0ٕٕد انقسام المعنى المجرد / التقٌٌد بموضع الكمال عن ٗ

 إلى مدح وذم؛ أي ال ٌطلق إال مقٌدا(: 

فبل ٌقال: أن )الصانع( من أسماء هللا تعالى؛ ألن الّصنع منقسم إلى اسم مقٌد ال ٌصح إطبلقه؛  فاسم )صانع ما شاء(

موافقا للحكمة، وهللا ٌصنع وله الصنع سبحانه، كما قال سبحانه وتعالى: ما هو موافق للحكمة، وإلى ما هو لٌس 

ٍء()النمل/ ًْ ِ الَِّذي أَتْقََن كُلَّ َش ( وهو سبحانه وتعالى ٌصنع ما ٌشاء وصاِنع  ما شاء كما جاء فً 22)ُصْنَع اّللَّ

ََََِّ ََْ ًُّ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصََُّ ٌَْرةَ رضً هللا عنه، قَاَل: قَاَل النَِّب : )اَل ٌَقُولَنَّ أََحدُكُْم: اللُهمَّ اْؼِفْر ِلً إِْن ِشبَْت، اللُهمَّ الحدٌث َعْن أَِبً هَُر

اْرَحْمِنً إِْن ِشبَْت، ِلٌَْعِزْم ِفً الدَُّعاِء، فَإِنَّ هللاَ َصانِع  َما َشاَء، اَل ُمْكِرهَ لَهُ(
، ولكن لم ٌَُسمَّ هللا تعالى باسم )الصانع( 0ٖٕ

 نع منقسم.)الصانع( ألّن الصُّ 

  ما أطلق على هللا سبحانه وتعالى على سبٌل الجزاء والعدل والمقابلة؛ )ما ٌجوز إطبلقه فً حال دون حال(:/ ٘
فبل ٌصح  ،(ٕٕ/السجدة()مقٌداً بالمجرمٌن: )إنَّا من المجرمٌن منتقمون الكرٌم فً القرآن جاءومن ذلك المنتقم، 

 المنتقم من المجرمٌن(.) ًوالصواب اطبلقه مقٌدا (المنتقم)اطبلق 

من  (كابد للكافرٌن)و(،ٕٗٔقوله تعالى: )إِنَّ اْلُمنَاِفِقٌَن ٌَُخاِدعُوَن اّلّلَ َوهَُو َخاِدعُُهْم()النساء/و)خادع المنافقٌن( من 

ٌْداً إِنَُّهْم ٌَِكٌدُ )قوله تعالى:  ٌْداً۞ َوأَِكٌدُ َك ٌِْدي  )َوأُْمِلً لَُهمْ  وقوله تعالى: (،ٙٔو٘ٔ()الطارق/وَن َك ِإنَّ َك

()األعراؾ/   (.2َٖٔمِتٌن 

)أي بحذؾ  ، وال ٌجوز أن ٌشتق هلل تعالى منه اسم)مقٌدا( هللا سبحانه وتعالى كما وردٌطلق على االسم المقٌد و

فً الحدٌث:  ، بل وردعلى سبٌل االطبلق ( ألنه لم ٌرد فً الكتاب والسنةلٌفةخ، فبل ٌقال من أسمابه )الالتقٌٌد(

اِحُب ِفً السَّفَِر َواْلَخِلٌفَةُ ِفً اأْلَْهلِ  اللَُّهمَّ )  0ٕ٘. على سبٌل التقٌٌد 0ٕٗ(أَْنَت الصَّ

كل ما ذكره هللا تعالى عن نفسه من اسم متعلقاً أو مقٌداً بشًء، أو مقترناً بمقابله بحٌث ٌوهم ذكره بدونه نقصاً لم ف

 .لٌه تعالى مجرداً دون ذكر متعلقهٌجز إطبلقه ع

 

 لمطلقتقٌٌد االسم ا

 

ٍء َحِسٌبًا()النساء/كما فً قوله سبحانه وتعالى االسم المطلق قد ٌؤتً مقٌدا ًْ َ َكاَن َعلَى كُّلِ َش (، و)َوَكفَى 2ٙ: )إِنَّ اّللَّ

ِ َحِسٌبًا()األحزاب/ (، ففً اْلٌة األولى كان االسم مطلقاً، وفً الثانٌة مقٌداً، فاالسم المطلق لو قٌُد ال ٌحتمل 1ِٖباّللَّ

 ، بؤي وجه من الوجوه، أما االسم المقٌد لو أطلق فإنه ٌوهم نقصاً.نقصا

 

 تفسٌر االسماء الحسنى

 

فإنهم ٌفسرون ذلك بما ٌقرب إلى األفهام المعنى، أما حقٌقة المعنى بكماله أهل العلم إذا فسروا األسماء الحسنى، 

لؽٌب، فاهلل جل وعبل له األسماء الحسنى، والصفات ؛ ألن ذلك من اوكذلك الكٌفٌةفإنه ال ٌعلمه أحد إال هللا هلالج لج؛ 

 0ٕٙ.(ولهذا قال الرسول علٌه الصبلة والسبلم فً دعابه: )ال نحصً ثناء علٌك أنت كما أثنٌت على نفسك، لعلىا

                                                           
دمحم تحقٌق علً بن ، هـ(0٘ٔبدابع الفوابد/ العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى 0ٕٕ

. وأنظر ؼٌر مؤمور: أسماء هللا وصفاته/ الدكتور عمر 2ٕٗ/ ٔه، ٕ٘ٗٔالعمران، دار عالم الفوابد، مكة المكرمة، الطبعة األولى، 
 .ٕٗٔ – ٖٕٔم، ص ٖٕٓٓ -ه ٕٗٗٔسلٌمان األشقر، دار النفابس، األردن، الطبعة السادسة، 

ْكِر َوا - 2ٗرواه اإلمام مسلم فً صحٌحه/   0ٖٕ  .1ٓ1ٙلدَُّعاِء َوالتَّْوبَِة َوااِلْسِتْؽفَاِر/  بَاُب اْلعَْزِم ِبالدَُّعاِء َواَل ٌَقُْل ِإْن ِشبَْت/ كتاب الذِّ
ٌِْرِه/الحدٌث/  0ٕٗ  .ٕٖٗٔرواه اإلمام مسلم فً كتاب الحج/ بَاب َما ٌَقُوُل ِإذَا َرِكَب ِإلَى َسفَِر اْلَحّجِ َوَؼ
األصولٌة على العقٌدة الواسطٌة، أبو دمحم عبد العزٌز بن دمحم بن عبد الرحمن بن مختصر األسبلة واألجوبة انظر ؼٌر مؤمور:  0ٕ٘

، وأسماء هللا وصفاته/ الدكتور ٗٙ-ٖٙم، ص  110ٔ -هـ  2ٔٗٔهـ(، الطبعة الثانٌة عشر، ٕٕٗٔعبد المحسن السلمان )المتوفى 
 .ٕٕٔ – ٕٔٔم، ص ٖٕٓٓ -ه ٕٗٗٔعمر سلٌمان األشقر، دار النفابس، األردن، الطبعة السادسة، 

)اللَُّهمَّ ِإنًِّ أَعُوذُ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك : 1ٕ1ٔرواه ابن حبان فً صحٌحه وصححه الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان/ 0ٕٙ
ٌَْك أَْنَت كما أثنٌت على نفسك(.  َوِبُمعَافَاِتَك ِمْن عُقُوبَِتَك َوأَعُوذُ ِبَك ِمْنَك اَل أُْحِصً ثَنَاًء َعلَ
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 المطلب الثانً

 الصفة
 

 الصفة فً اللؽة

 

والنَّْعَت ُمتراِدفاِن، َوقد أَْكثََر النّاُس من الفُروق  و ص ؾ: َوَصفَه ٌَِصفُه َوْصفاً: نَعَتَه َوَهذَا َصِرٌح  ِفً أنَّ الَوْصؾَ 

، َوِفً الِّلساِن: َوَصَؾ الشًَء لهُ وعلٌِه: ِإذا َحبلّه، وِقٌَل: ال ٌْنَهما، َواَل ِسٌَّما عُلماُء الكبلِم، َوهَُو َمْشهور  َوْصُؾ: بَ

ٌُْث: الَوْصؾ: ُ وَ  فَةُ: الِحْلٌَةُ، َوقَاَل اللّ ، والّصِ ْصفَُك الشًَء بِحْلٌَِته ونَْعته فاتََّصَؾ أَي: صاَر َمْوُصوفاً، أَو َمْصدَر 

 00ٕصاَر ُمتواِصفاً.

والصفة: هً االسم الدال على بعض أحوال الذات، وذلك نحو طوٌل وقصٌر وعاقل وأحمق، وؼٌرها. وهً 

 02ٕاألمارة البلزمة بذات الموصوؾ الذي ٌعرؾ بها.

 01ٕمٌزه عن ؼٌره.وقٌل: هً نعت الشًء، وإمارته التً ت

 

 الصفة عند النحوٌٌن

 

 مذهب البصرٌٌن أن المصدر أصل والفعل والوصؾ مشتقان منه.

و)احتجوا بؤن قالوا: الدلٌل على أن المصدر أصل للفعل أن المصدر ٌدل على زمان مطلق، والفعل ٌدل على 

 زمان معٌن، فكما أن المطلق أصل للمقٌد، فكذلك المصدر أصل للفعل.

أنهم لما أرادوا استعمال المصدر وجدوه ٌشترك فً األزمنة كلها، ال اختصاص له بزمان دون زمان،  وبٌان ذلك

فلما لم ٌتعٌن لهم زمان حدوثه لعدم اختصاصه اشتقوا له من لفظه أمثلة تدل على تعٌن األزمنة، ولهذا كانت 

ل منها بزمان من األزمنة الثبلثة؛ األفعال ثبلثة: ماٍض، وحاضر، ومستقبل؛ ألن األزمنة ثبلثة؛ لٌختص كل فع

 2ٕٓفدلَّ على أن المصدر أصل للفعل(.

والصفة عند النحوٌٌن تدخل فً جملة المشتقات، فبل ٌوصؾ إال بمشتق لفظا أو تؤوٌبل )مباٌن للفظ متبوعه(، 

لصفة : ما أخذ من المصدر للداللة على معنى وصاحبه؛ كاسم الفاعل واسم المفعول وا2ٕٔوالمراد بالمشتق لفظا

 2ٕٕالمشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضٌل؛ كـ)ضارب( و)مضروب(، و)حسن(، و)أفضل(. 

                                                           
بٌدي )المتوفى تا 00ٕ ج العروس من جواهر القاموس/  دمحمّ بن دمحمّ بن عبد الرّزاق الحسٌنً أبو الفٌض الملقّب بمرتضى الزَّ

 .1٘ٗ/ٕٗ، هـ(، تحقٌق مجموعة من المحققٌن، الناشر دار الهداٌةٕ٘ٓٔ
بطه وصححه جماعة من العلماء هـ(، حققه وض2ٔٙكتاب التعرٌفات/ علً بن دمحم بن علً الزٌن الشرٌؾ الجرجانً )المتوفى  02ٕ

 .ٖٖٔص م، 12ٖٔ-هـ ٖٓٗٔلبنان، الطبعة األولى –بإشراؾ الناشر، الناشر دار الكتب العلمٌة بٌروت 
النفً فً باب صفات هللا عز وجل/ األستاذ أبً دمحم أرزوقً بن دمحم سعٌدانً، الناشر دار المنهاج، الرٌاض، الطبعة األولى،  01ٕ

 .ٓ٘ه، صٕٙٗٔ
فً مسابل الخبلؾ بٌن النحوٌٌن: البصرٌٌن والكوفٌٌن/ عبد الرحمن بن دمحم بن عبٌد هللا األنصاري، أبو البركات، اإلنصاؾ  2ٕٓ

 .1ٔٔ/ٔ، مٖٕٓٓ -هـٕٗٗٔهـ(، الناشر المكتبة العصرٌة، الطبعة األولى 00٘كمال الدٌن األنباري )المتوفى 
عل، أو قام به، أو وقع منه أو علٌه، أو ما هو بمعنى أحدهما؛ المراد بالمشتق: ما دل على حدث وصاحبه ممن اتصؾ به الف 2ٕٔ

فالذي اتصؾ بالفعل، أو قام به؛ هو اسم الفاعل، من البلزم؛ والذي وقع منه الفعل؛ هو اسم الفاعل من المتعدي؛ والذي وقع علٌه 
وأفعل التفضٌل. وما كان بمعنى اسم المفعول:  الفعل: هو اسم المفعول. وما كان بمعنى اسم الفاعل: أمثلة المبالؽة، والصفة المشبهة،

هو صٌؽة )فعٌل( بمعنى: )مفعول( وأفعل التفضٌل، إذا كان فعله مبنٌا للمجهول؛ وقلنا بجواز اشتقاقه منه؛ وعلى هذا، ال ٌشمل 
؛ فهذه الثبلثة، -ن واسم اْللة اسم الزمان واسم المكا -ما أخذ من المصدر؛ للداللة على زمان الفعل، أو مكانه، أو آلته  -هنا -المشتق 

ال ٌنعت بها. انظر ؼٌر مؤمور: أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك/ عبد هللا بن ٌوسؾ بن أحمد بن عبد هللا ابن ٌوسؾ، أبو دمحم، 
 .0ٕٗ/ٖع، هـ(، تحقٌق ٌوسؾ الشٌخ دمحم البقاعً، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوز0ٌٙٔجمال الدٌن، ابن هشام )المتوفى

 اشتقاق الفعل. – ٕٓٗ/ٕٓقلت: انظر ؼٌر مؤمور: مجموع الفتاوى لشٌخ االسبلم ابن تٌمٌة، 2ٕٕ
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 الصفة فً االصطالح 

 

 الصفة: ما قام بذات هللا تعالى من المعانً والنعوت. 

أو ما قام بالذات اإللهٌة )وٌخرج من هذا التقٌٌد ما كان من إضافة الملك والتشرٌؾ(، مما ٌمٌزها عن ؼٌرها من 

السنة )أي توقٌفٌة على  وأالكتاب ر ذاتٌة أو معنوٌة أو فعلٌة، وهً ال تنفصل عن الموصوؾ، وثبتت فً أمو

ة والِحكمة النص( ، وهً فً حق هللا تعالى نعوت )صفات( عظمة وكمال وجبلل وجمال؛ كالِعلم والرحمة والِعزَّ

 والسمع والبصر. 

 و)الصفات نوعان: 

 هه عنها مطلقا كالموت والعجز والجهل. أحدهما: صفات نقص فهذه ٌجب تنزٌ

 2ٖٕوالثانً: صفات كمال فهذه ٌمتنع أن ٌماثله فٌها شًء(.

 

 لفظ )الصفة(

 

جاء لفظ )الصفة( فً السنة النبوٌة فٌما رواه اإلمام البخاري واللفظ له واإلمام مسلم فً صحٌحٌهما، َعْن َعابَِشةَ 

ًَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَعََث رَ  ا َرَجعُوا ذََكُروا  بُِجبلً َعلَى َسِرٌٍَّة، َوَكاَن ٌَْقَرأُ ألَْصَحاِبِه ِفً َصبلَِتِه فٌََْخِتُم أَنَّ النَِّب ُ أََحد ( فَلَمَّ )قُْل هَُو اّللَّ

ٍء ٌَْصنَُع ذَِلَك(. فََسؤَلُوهُ فَقَاَل: ألَنََّها ِص  ًْ ِ ملسو هيلع هللا ىلص فَقَاَل: )َسلُوهُ ألَّىِ َش ًّ ْحَمِن، َوأَنَا أُِحبُّ أَْن أَْقَرأَ ِبَها. فَقَاَل ذَِلَك ِللنَِّب فَةُ الرَّ

َ ٌُِحبُّهُ(. ًُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )أَْخبُِروهُ أَنَّ اّللَّ  النَِّب

 

 لفظ )الذات(

 

عن  ،عن أبً هرٌرة رضً هللا عنهف جاء لفظ )الذات( فً السنة النبوٌة وقول الصحابة رضوان هللا تعالى علٌهم،

ٌِْه َوَسلََّم: )إن إبراهٌم لم ٌكذب قط إال ثبلثاً: اثنتان فً ذات هللا تعالى: قوله: )إنً سقٌم(، وقوله: النبً صَ  ُ َعلَ لَّى اّللَّ

 2ٕٗ)بل فعله كبٌرهم هذا(....( الحدٌث.

ٌِْه َوَسلَّمَ ، عن ابن عمرو رضً هللا عنهو ُ َعلَ لمسلمون من : )أفضل المإمنٌن إسبلما من سلم اعن النبً َصلَّى اّللَّ

لسانه وٌده وأفضل المإمنٌن إٌمانا أحسنهم خلقا وأفضل المهاجرٌن من هجر ما نهى هللا تعالى عنه وأفضل الجهاد 

 2ٕ٘من جاهد نفسه فً ذات هللا عز وجل(.

وروى اإلمام البخاري فً صحٌحه/ كتب الجهاد والمؽازي والتوحٌد عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: بعث 

 عشرة منهم ُخبٌب األنصاري فؤخبرنً عبٌد هللا بن عٌاض أن ابنة الحارث أخبرته، أنهم حٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 اجتمعوا استعار منها ُموسى، ٌستحدُّ بها، فلما خرجوا من الحرم؛ لٌقتلوه قال ُخبٌب األنصاري:

 ولست أبالً حٌن أُقتُل مسلًما         على أي شق كان هلل مصرعً

 ذات اإلله وإن ٌشؤ          ٌبارك على أوصال ِشلو ممزع  وذلك فً

                                                           
الصفدٌة/ شٌخ اإلسبلم تقً الدٌن أبو العَباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة  2ٖٕ

، هـٙٓٗٔتحقٌق دمحم رشاد سالم، الناشر  مكتبة ابن تٌمٌة، مصر، الطبعة الثانٌة، هـ(، 0ٕ2الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى 
ٔ/ٕٔٓ. 

: إسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن. وقد أخرجاه بتمامه، والترمذي مختصراً؛ 1ٔٙٔقال الشٌخ األلبانً فً صحٌح أبً داود/ 2ٕٗ
 .: صحٌحفً التعلٌقات الحسان انًعلٌه الشٌخ األلب علق، و0ٓ0٘قلت: ورواه ابن حبان فً صحٌحه/ وصححه.

 .فً صحٌح الجامع 1ٕٔٔانظر الحدٌث/ ، و1ٔٗٔرواه الطبرانً فً الكبٌر، وصححه الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة/  2ٕ٘
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ِ قَاَل: َسِمْعُت النُّْعَماَن ْبَن بَِشٌٍر ٌَقُ  ًّ ٌْثَِم ْبِن َماِلٍك الطَّاِب وُل َعلَى وروى اإلمام البخاري فً األدب المفرد: َعِن اْلَه

ٌَْطاِن َمَصاِلًٌا َوفُُخوًخا، َوإِ  ِ، اْلِمْنبَِر قَاَل: )ِإنَّ ِللشَّ ِ، َواْلفَْخُر ِبعََطاِء اّللَّ ٌَْطاِن َوفُُخوَخهُ: اْلبََطُر  بِؤَْنعُِم اّللَّ ًَ الشَّ نَّ َمَصاِل

ِّبَاعُ اْلَهَوى ِفً ؼٌر ذات هللا(. ِ، َوات َواْلِكْبِرٌَاُء َعلَى ِعبَاِد اّللَّ
ٕ2ٙ  

 قال شٌخ اإلسبلم فً مجموع الفتاوى:

ث ذو؛ وهذا اللفظ ٌستعمل مضافا إلى أسماء األجناس ٌتوصلون به إلى )وأما لفظ )الذات( فإنها فً اللؽة تؤنٌ

الوصؾ بذلك، فٌقال: شخص ذو علم وذو مال وشرؾ وٌعنً حقٌقته؛ أو عٌن أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان 

 ونحو ذلك. 

 وقد ٌضاؾ إلى األعبلم كقولهم: ذو عمرو وذو الكبلع وقول عمر: الؽنً ببلل وذووه. 

ُركُُم اّلّلُ نَْفَسهُ()آل ٙٔٔ قال فً القرآن: )تَْعلَُم َما ِفً نَْفِسً َوالَ أَْعلَُم َما فًِ نَْفِسَك()المابدة/فلما وجدوا هللا (،)َوٌَُحذِّ

ْحَمةَ()األنعام/ٖٓعمران/ (: وصفوها، فقالوا: نفس ذات علم وقدرة ورحمة ومشٌبة ٕٔ(، )َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ

صوؾ وعرفوا الصفة؛ فقالوا: الذات. وهً كلمة مولدة؛ لٌست قدٌمة وقد وجدت فً كبلم ونحو ذلك ثم حذفوا المو

 النبً ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة لكن بمعنى آخر مثل قول خبٌب الذي فً صحٌح البخاري:

 وذلك فً ذات اإلله وإن ٌشؤ               ٌبارك على أوصال شلو ممزع                   

ن النبً ملسو هيلع هللا ىلص قال: )لم ٌكذب إبراهٌم إال ثبلث كذبات كلهن فً ذات هللا(، وعن أبً ذر: )كلنا أحمق وفً الصحٌح ع

 فً ذات هللا(، وفً قول بعضهم: )أصبنا فً ذات هللا(.

اتَّقُواْ اّلّلَ والمعنى فً جهة هللا وناحٌته؛ أي ألجل هللا والبتؽاء وجهه؛ لٌس المراد بذلك النفس. ونحوه فً القرآن: )فَ 

ٌْنِكُْم()االنفال/ (، أي الخصلة والجهة التً هً 1ٔٔ(، وقوله: )َعِلٌم  ِبذَاِت الصُّدُوِر()آل عمران/َٔوأَْصِلُحواْ ذَاَت بِ

صاحبة بٌنكم وعلٌم بالخواطر ونحوها التً هً صاحبة الصدور. فاسم )الذات( فً كبلم النبً ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة 

المحضة: بهذا المعنى. ثم أطلقه المتكلمون وؼٌرهم على )النفس( باالعتبار الذي تقدم فإنها صاحبة  والعربٌة

الصفات. فإذا قالوا الذات فقد قالوا التً لها الصفات. وقد روي فً حدٌث مرفوع وؼٌر مرفوع: )تفكروا فً آالء 

بتا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه: فقد وجد فً كبلمهم ، فإن كان هذا اللفظ أو نظٌره ثا20ٕهللا؛ وال تتفكروا فً ذات هللا(

 22ٕإطبلق اسم )الذات( على النفس كما ٌطلقه المتؤخرون.(

 

 العالَة بٌن الصفات والذات

 

خبلصة القول فً هذه المسؤلة أن العبلقة بٌن الصفات والذات عبلقة تبلزم؛ فاإلٌمان بالذات ٌستلزم اإلٌمان 

كس؛ فبل ٌتصور وجود ذات مجردة عن الصفات فً الخارج، كما ال ٌتحقق وجود صفة من بالصفات، وكذلك الع

 21ٕ.الصفات فً الخارج إال وهً قابمة بالذات

 

 

 

 

 

                                                           
 : حسن موقوؾ.ٖ٘٘/ٖٓٗعلق علٌه الشٌخ األلبانً فً تخرٌج األدب المفرد/ 2ٕٙ
 وبالجملة فالحدٌث بمجموع طرقه حسن عندي، وهللا أعلم.: 022ٔقلت: قال الشٌخ االلبانً فً السلسلة الصحٌحة/ 20ٕ
مختصر العلو للعلً وما بعدها. وانظر ؼٌر مؤمور:   ٖٖٓ/٘و  ٕٖٗ – ٖٔٗ/ٙ مجموع الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،  22ٕ

ٌْماز الذهبً )المتوفى  واختصره دمحم ناصر الدٌن هـ(/ حققه 0ٗ2العظٌم/ شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن قَا
 .0ٔص م،11ٔٔ-هـٕٔٗٔاأللبانً، الناشر المكتب اإلسبلمً، الطبعة الثانٌة 

الصفات اإللهٌة فً الكتاب والسنة النبوٌة/ المكتبة االلكترونٌة، للشٌخ دمحم أمان الجامً، عمٌد كلٌة الحدٌث بالجامعة اإلسبلمٌة  21ٕ
 (. www.islamspirit.comإعداد موقع روح اإلسبلم، )  بالمدٌنة المنورة سابقاً، اإلصدار الثالث،
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 تقسٌم الصفات

 

 من التقسٌمات المشهورة للصفات، تقسٌمها إلى:

  على لسان رسوله صلى هللا  الصفات المثبتة )أو الثبوتٌة(: هً ما أثبته هللا تعالى لنفسه فً كتابه المجٌد أو

علٌه وآله وسلم، وكلها صفات كمال، لٌس فٌها نقص بوجه من الوجوه، ومن كمالها أنه ال ٌمكن أن ٌكون ما 

أثبته داال على التمثٌل، ألن المماثلة للمخلوق نقص. مثل: الحٌاة والعلم والقدرة واالستواء والٌدٌن والوجه، 

 ق به سبحانه وتعالى.فٌجب إثباتها هلل على الوجه البلب

 (: وهً ما نفاه هللا تعالى عن نفسه فً كتابه المجٌد، أو على لسان رسوله صلى 1ٕٓالصفات المنفٌة )أو السلبٌة

هللا علٌه وآله وسلم، وكلها صفات نقص فً حقه، وٌجب نفٌها عن هللا عز وجل مع إثبات أن هللا موصوؾ 

هل والنسٌان والعجز والتعب والظلم وؼٌر ذلك من صفات بكمال ضدها. مثل: الِسنَة والنوم والموت والج

 1ٕٔالنقص.

   1ٕٕ)والواجب علٌنا نحو هذه الصفات التً أثبتها هللا لنفسه، والتً نفاها، أن نقول: سمعنا وصدقنا وآمنا(.

 

 9ٖٕأوال: الصفات الثبوتٌة )المثبتة( 

 

 أ/ تنقسم الصفات المثبتة باعتبار تعلقها بذات هللا تعالى إلى:

، ال تتعلَّق الكتاب والسنة: كلُّ صفة كمال قاِبمة بذات هللا تعالى ثابِتة فً 1ٕٗصفة الذات )ذاتٌة( /ٔ

ة ة والِحكمة والقوَّ ر وجود الذات اإللهٌة بؽٌرها؛ كالحٌاة والِعلم والقُدرة والِعزَّ  بمشٌبته، وال ٌتصوَّ
واإلصبع والقدم  1ٕ٘لعلووالسمع والبصر والوجه والٌد والرجل والملك والعظمة والكبرٌاء وا

 والؽنى والرحمة والكبلم.

وضابطها: هً التً ال تنفك عن الذات؛ أو التً لم ٌزل وال ٌزال هللا تعالى متصفا بها؛ أو 

 المبلزمة لذات هللا تعالى. 

 أو بمعنى آخر: هً التً ال تنفك وال تفارق الذات اإللهٌة، بل هً مبلزمة لها ازال وابدا.

، تتعلَّق الكتاب والسنةلٌة(: كل صفة كمال قاِبمة بذات هللا تعالى ثابت ة فً / صفة الفعل )فعٕ

وهذه ٌقال لها  بمشٌبته وقُدرته؛ كاإلحٌاء والتقدٌر والتعلٌم واإلعزاز والمجًء واالستواء والخلق؛

 قدٌمة النوع حادثة اْلحاد )أو متجددة اْلحاد(.

                                                           
وهذا الكبلم ؼٌر مسلم به بإطبلق، فإن السلب والنفً فً اللؽة بٌنهما فرق من جهة المعنى، وذلك أن السلب ٌطلق على أخذ   1ٕٓ

ات المنفٌة اسلم من جهة المعنى، الشًء ونزعه بقهر أو خلسة، عكس النفً فإنه مطلق التنحٌة والرد واإلبعاد، لهذا كان التعبٌر بالصف
لما قد ٌفهم من التعبٌر بالسلبٌة، أن هناك من سلب هللا عز وجل هذه الصفات، وهو ملحظ مهم جدا من جهة المعنى. وأنظر ؼٌر 

عة األولى، النفً فً باب صفات هللا عز وجل/ األستاذ أبً دمحم أرزوقً بن دمحم سعٌدانً، الناشر دار المنهاج، الرٌاض، الطبمؤمور: 
    .ٓٓٔه، صٕٙٗٔ

انظر ؼٌر مؤمور: شرح العقٌدة الواسطٌة لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة/ الشٌخ دمحم صلح العثٌمٌن، تحقٌق سعد بن فواز الصمٌل، دار  1ٕٔ
علً الصفات اإللهٌة تعرٌفها، أقسامها/ الدكتور دمحم بن خلٌفة بن وما بعدها. و ٔٗٔ/ٔه، ٕٕٗٔابن الجوزي، الطبعة السابعة، 

. ومصطلحات فً 2٘م، صٕٕٓٓهـ/ٕٕٗٔالتمٌمً/ الناشر أضواء السلؾ، الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة، الطبعة األولى، 
 .2ٗكتب العقابد/ دمحم بن إبراهٌم بن أحمد الحمد، الناشر دار ابن خزٌمة، الطبعة األولى، ص

صلح العثٌمٌن، تحقٌق سعد بن فواز الصمٌل، دار ابن الجوزي،  شرح العقٌدة الواسطٌة لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة/ الشٌخ دمحم 1ٕٕ
 .0ٗٔ/ٔه، ٕٕٗٔالطبعة السابعة، 

انظر ؼٌر مؤمور فً تعارٌؾ الصفات الثبوتٌة والمنفٌة: النفً فً باب صفات هللا عز وجل/ األستاذ أبً دمحم أرزوقً بن دمحم   1ٖٕ
 .ٙٓٔ -12ه، صٕٙٗٔسعٌدانً، الناشر دار المنهاج، الرٌاض، الطبعة األولى، 

 لٌس المقصود بالذاتٌة ما ٌلزم الذات، إذ الجمٌع الزم الذات.قلت:  1ٕٗ
 أعم من االستواء، فكل استواء علو ولٌس كل علو استواء. فتنبه !. العلو وقلت: العلو صفة ذات، واالستواء وصؾ فعل.  1ٕ٘
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 ق بالمشٌبة والقدرة.وضابطها: هً التً تنفك عن الذات؛ أو التً تتعل

 وتنقسم الصفات الفعلٌة من جهة تعلقها بمتعلقها إلى قسمٌن:

/ متعدٌة: وهً ما تعدت لمفعولها ببل حرؾ جّر مثل: خلق ورزق وهدى وأضل ٔ

 ونحوها.

والمجًء واإلتٌان  1ٕٙ/ الزمة: وهً ما تتعدى لمفعولها بحرؾ جر مثل: االستواءٕ

 والنزول ونحوها.

 نظراً لبلستعمال القرآنً من جهة، ولكونها فً اللؽة كذلك، قالوإنما قسمت كذلك 

 ابن القٌم الجوزٌة:  العبلمة

)فؤفعاله نوعان: الزمة، ومتعدٌة كما دلت النصوص التً هً أكثر من أن تحصر على 

 . 10ٕالنوعٌن(

وقال رحمه هللا: )المجًء واإلتٌان والذهاب والهبوط هذه من أنواع الفعل البلزم القابم 

ه، كما أن الخلق والرزق واإلماتة واإلحٌاء والقبض والبسط أنواع الفعل المتعدي، وهو ب

سبحانه موصوؾ بالنوعٌن وقد ٌجمعهما كقوله: )َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم 

 .12ٕ((ٗثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرش()الحدٌد/

 

 الفرق بٌن صفة الذات وصفة الفعل

 

ق بٌنهما: أن الصفات الذاتٌة ال تنفك عن الذات، أما الصفات الفعلٌة ٌمكن أن تنفك عن الذات على الفر

معنى أن هللا تعالى إذا شاء لم ٌفعلها. ولكن مع ذلك فإن كبل النوعٌن ٌجتمعان فً أنهما صفات هلل تعالى 

 11ٕ عز وجل.أوال وأبدا لم ٌزل وال ٌزال متصفا بهما ماضٌا ومستقببل البقان بجبلل هللا

وقد تكون الصفة ذاتٌة وفعلٌة باعتبارٌن، كالكبلم؛ فإنه باعتبار أصله صفة ذاتٌة؛ ألن هللا لم ٌزل وال ٌزال 

متكلماً، وباعتبار آحاد الكبلم صفة فعلٌة؛ ألن الكبلم ٌتعلق بمشٌبته، ٌتكلم متى شاء بما شاء، وكل صفة 

تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم  تعلقت بمشٌبته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد

علم الٌقٌن أنه سبحانه ال ٌشاء إال وهو موافق لحكمته، كما ٌشٌر إلٌه قوله تعالى: )َوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَْن 

َ َكاَن َعِلٌماً َحِكٌماً()اإلنسان/ ُ ِإنَّ اّللَّ  ٖٓٓ(. ٌََٖٓشاَء اّللَّ

 

 تبار لزومها لذات هللا تعالى إلى:ب/ وتنقسم الصفات باع

صفات الزمة وهً: البلزمة للموصوؾ ال تفارقه إال بعدم ذاته، أو هً الصفات التً ال   - ٔ

 تنفك عن الذات وهً:

إما ذاتٌة وهً: ما ال ٌمكن تصور الذات مع تصور عدمها، كالوجه، والٌدٌن،  -

 والقدم، واإلصبع، ونحوها.

                                                           
لؾ األصل دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس مختصر الصواعق المرسلة على الجهمٌة والمعطلة، مإانظر ؼٌر مؤمور:  1ٕٙ

هـ(، اختصره دمحم بن دمحم بن عبد الكرٌم بن رضوان البعلً شمس الدٌن، ابن الموصلً 0٘ٔالدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى 
، فً 0ٕٖص ،مٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔمصر، الطبعة األولى،  –هـ(، تحقٌق سٌد إبراهٌم، الناشر دار الحدٌث، القاهرة 00ٗ)المتوفى 
 لَْفَظ ااِلْسِتَواِء ِفً َكبَلِم اْلعََرِب.معنى 

 .1ٗٗالمصدر السابق ص 10ٕ
 .0ٓٗالمصدر السابق ص 12ٕ
الصفات اإللهٌة تعرٌفها، أقسامها/ الدكتور دمحم بن خلٌفة بن علً التمٌمً/ الناشر أضواء السلؾ، الرٌاض، انظر ؼٌر مؤمور:  11ٕ

 .ٙٙم، صٕٕٓٓهـ/ٕٕٗٔولى، المملكة العربٌة السعودٌة، الطبعة األ
 ، بدون ناشر.ٕٙ-ٕ٘توحٌد األسماء والصفات/ الشٌخ دمحم إبراهٌم الحمد، ص ٖٓٓ
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ن تصور الذات مع تصور عدمها، كالحٌاة، والعلم، وإما معنوٌة وهً: ما ٌمك -

 والقدرة، ونحوها.

صفات عارضة )اختٌارٌة(، وهً: التً ٌمكن مفارقتها للموصوؾ مع بقاء الذات، أو:   - ٕ

 الصفات التً تنفك عن الذات، أو الصفات التً تتعلق بالمشٌبة والقدرة. وهً:

 لنزول، ونحوها.إما من باب األفعال، كاالستواء، والمجًء، وا -

 إما من باب األقوال، كالتكلٌم، والمناداة، والمناجاة، ونحوها. -

 ٖٔٓوإما من باب األحوال، كالفرح، والضحك، والسخط، ونحوها. -

أو بمعنى آخر هً أفعال هللا تعالى التً تقع باختٌاره وإرادته ومشٌبته. فمتى ما شاء فعلها ومتى 

ِ َوتَعَالَى  ٌَْخلُُق َما ٌََشاُء َوٌَْختَارُ َك شاء لم ٌفعلها. قال تعالى: )َوَربُّ  َما َكاَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ سُْبَحاَن اّللَّ

ا ٌُْشِركُوَن()القصص/  (.2َٙعمَّ

فكل ما كان بعد عدمه فإنما ٌكون بمشٌبة هللا وقدرته، وهذا ضابط ما ٌدخل فً الصفات 

 االختٌارٌة.

 ٌة ألنها: والصفات االختٌارٌة أعم من الصفات الفعل

. تشمل بعض الصفات الذاتٌة التً لها تعلق بالمشٌبة، مثل: الكبلم، السمع، البصر، ٔ

 اإلرادة، المحبة، الرضا، الرحمة، الؽضب، السخط.

 . تشمل الصفات الفعلٌة ؼٌر الذاتٌة: ٕ

 مثل: الخلق، اإلحسان، العدل، واالستواء، المجًء، اإلتٌان، النزول.

(، 0ٕتعالى ال منتهى لها، قال تعالى: )َوٌَْفعَُل اّلّلُ َما ٌََشاُء()إبراهٌم/وافعال الرب سبحانه و

وبالتالً فصفات هللا تعالى الفعلٌة االختٌارٌة ال حصر لها، وٌمكن تقسٌمها من جهة تعلقها 

 :ٕٖٓبالفعل الى قسمٌن

وقات، . أفعال الزمة: ما كان منها متعلقاً بالذات اإللهٌة، ولٌس لها تؤثٌر على المخلٔ

كالتكلم والنزول واالستواء إلى السماء واالستواء على العرش ومجًء هللا تعالى ٌوم 

 القٌامة ونحو ذلك. وتسمى هذه األفعال أفعال الصفات.

. أفعال متعدٌة: ما كان منها متعدٌاً إلى ؼٌره، ولها تؤثٌر على المخلوقات، كالخلق ٕ

 لتدبٌر األخرى.والرزق واالعطاء واإلحٌاء واإلماتة وأنواع ا

 فهً أفعال هلل عز وجل، لكنها متعدٌة إلى الخلق، وتسمى هذه األفعال أفعال الربوبٌة.

 

 ج/ وتنقسم الصفات باعتبار أدلة ثبوتها إلى:

/ الصفات الشرعٌة العقلٌة: وهً التً ٌشترك فً إثباتها الدلٌل الشرعً السمعً، والدلٌل ٔ

 والسمع والبصر والعلو والقدرة. العقلً، والفطرة السلٌمة، مثل: العلم

/ الصفات الخبرٌة السمعٌة: وهً التً ال سبٌل إلى إثباتها إال بطرٌق السمع، مثل: االستواء ٕ

 والٌد والوجه واألصبع والنزول.

أو بمعنى آخر: هً صفات خبرٌة ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة. والعقل ال ٌدركها، ولوال أن 

 برنا عنها ما علمنا بها، وهً لٌست معنى وال فعبل. هللا سبحانه وتعالى أخ

                                                           
. وانظر ؼٌر ٕٖ٘-ٕٖٔ/ٖدرء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحٌح المنقول لصرٌح المعقول/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،  ٖٔٓ

خلٌفة بن علً التمٌمً/ الناشر أضواء السلؾ، الرٌاض، المملكة العربٌة  الصفات اإللهٌة تعرٌفها، أقسامها/ الدكتور دمحم بنمؤمور: 
 .1ٙ -ٙٙم، صٕٕٓٓهـ/ٕٕٗٔالسعودٌة، الطبعة األولى، 

والمسابل العقدٌة التً حكى فٌها ابن تٌمٌة االجماع/ اعداد  .1ٔ/2، انظر ؼٌر مؤمور: مجموع الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة ٕٖٓ
دار الفضٌلة/ السعودٌة،  –ناصر بن حمدان الجهنً، دار الهدي النبوي/ مصر  –علً بن جابر العلٌانً  –خالد بن مسعود الجعٌد 

 وبعدها. 2ٓٗم، ص0ٕٓٓ -ه 2ٕٗٔالطبعة األولى، 
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ْكَراِم()الرحمن/ (، وجه هللا سبحانه وتعالى صفة 0ٕقال تعالى: )َوٌَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ذُو اْلَجبَلِل َواإْلِ

 من صفاته، والوجه صفة ذاتٌة خبرٌة، ولٌس صفة ذاتٌة معنوٌة، وال فعلٌة.

 

 ثانٌا: الصفات المنفٌة

 

الصفات هً المعانً القابمة بالذات كان المراد بالنفً أو السلب أو التنزٌه أو التسبٌح فً باب الصفات  لما كانت

المتعلقة بالذات العلٌة هو: اإلخبار أو االعتقاد بؤن هذه المعانً التً ٌراد نفٌها عن هللا تعالى، ؼٌر قابمة بالذات 

 ٖٖٓالعلٌة، واألحكام المتعلقة بذلك.

: هً ما نفاه هللا تعالى عن نفسه فً كتابه المجٌد، أو على لسان رسوله ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. والصفات المنفٌة والصفات المنفٌة

 تابعة للصفات الثبوتٌة ومكملة لها. 

 ٖٗٓأو هً: الصفات التً تقع فً سٌاق النفً، أي: التً تدخل علٌها أداة النفً، مثل: ما، ال، لٌس.

ت نقص فً حقه، ومن أمثلتها: النوم والموت والجهل والنسٌان والعجز والتعب والصفات المنفٌة كلها صفا

والظلم، فٌجب نفٌها عن هللا عز وجل مع إثبات أن هللا موصوؾ بكمال ضدها على الوجه األكمل، وذلك ألن ما 

لٌس بكمال إال أن نفاه هللا تعالى عن نفسه فالمراد به بٌان انتفابه لثبوت كمال ضده ال لمجرد نفٌه، ألن النفً 

ٌتضمن ما ٌدل على الكمال، وذلك ألن النفً عدم، والعدم لٌس بشًء فضبلً عن أن ٌكون كماالً، وألن النفً قد 

 ٌٖ٘ٓكون لعدم قابلٌة المحل له فبل ٌكون كماالً. 

 والصفات المنفٌة لم تذكر ؼالبا إال فً األحوال التالٌة:

ء ()الشورى/األولى: بٌان عموم كماله، كما فً قوله تعا ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش (، )َولَْم ٌَكُْن لَهُ ٔٔلى: )لَ

 (.ٗكُفُواً أََحد ()اإلخبلص/

ْحَمِن َولَداً ۞ َوَما ٌَْنبَِؽً  الثانٌة: نفً ما ادعاه فً حقه الكاذبون، كما فً قوله: )أَْن دََعْوا ِللرَّ

ْحَمِن أَْن ٌَتَِّخذَ َولَداً()مرٌم/  (.1ٕو1ِٔللرَّ

فع توهم نقص من كماله فٌما ٌتعلق بهذا األمر المعٌّن، كما فً قوله: )َوَما َخلَْقنَا الثالثة: د

ٌْنَُهَما الِعِبٌَن()األنبٌاء/ (، وقوله: )َولَقَْد َخلَْقنَا السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما ٕٔالسََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَ

ٌْنَُهَما فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم َوَما َمسَّنَا   ٖٙٓ(.2ِٖمْن لُؽُوٍب()ق/بَ

 

 ضابط النفً فً صفات هللا تعالى

 

 أن ٌنفى عن هللا تعالى:

 أوالً: كل صفة عٌب؛ كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت... ونحو ذلك.

 ثانٌاً: كل نقص فً كماله؛ كنقص حٌاته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته... أو نحو ذلك.

ؤن ٌجعل علمه كعلم المخلوق، أو وجهه كوجه المخلوق، أو استواإه على عرشه ثالثاً: مماثلة المخلوقٌن؛ ك

 كاستواء المخلوق... ونحو ذلك.

ِ اْلَمثَُل اأْلَْعلَى()النحل/ وهو  -(،  فإن ثبوت المثل األعلى له ٓٙفمن أدلة انتفاء األول عنه: قوله تعالى: )َوّلِلَّ

 ٌستلزم انتفاء كل صفة عٌب. -الوصؾ األعلى 

                                                           
انظر ؼٌر مؤمور: النفً فً باب صفات هللا عز وجل/ األستاذ أبً دمحم أرزوقً بن دمحم سعٌدانً، الناشر دار المنهاج، الرٌاض،  ٖٖٓ
 .2٘ه، ص ٕٙٗٔبعة األولى، الط
 .ٖٓٔالمصدر السابق، ص  ٖٗٓ
هـ(، الناشر الجامعة ٕٔٗٔالقواعد المثلى فً صفات هللا وأسمابه الحسنى/ الشٌخ دمحم بن صالح بن دمحم العثٌمٌن )المتوفى ٖ٘ٓ

 .ٖٕم، صٕٔٓٓهـ/ٕٔٗٔاإلسبلمٌة، المدٌنة المنورة، الطبعة الثالثة، 
 . ٕٗنفس المصدر السابق، ص ٖٙٓ
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َِّة أٌََّاٍم َوَما وم ٌْنَُهَما ِفً ِست َمسَّنَا ِمْن ن أدلة انتفاء الثانً: قوله تعالى: )َولَقَْد َخلَْقنَا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ

 . (2ٖلُؽُوٍب()ّق/

ء ()الشورى/ ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش  0ٖٓ(.ٔٔومن أدلة انتفاء الثالث: قوله تعالى: )لَ

 

 ة فً إثبات الصفاتمنهج أھل السنة والجماع

 

إن منهج أهل السنة والجماعة فً إثبات الصفات مبنً على التوقٌؾ، ألنها من األمور الؽٌبٌة التً ٌجب الوقوؾ 

 فٌها على ما ثبت فً الكتاب والسنة.

 2ٖٓقال سفٌان بن عٌٌنة: )كل شًء وصؾ هللا به نفسه فً القرآن فقراءته تفسٌره ال كٌؾ وال مثل(.

 م ابن تٌمٌة: قال شٌخ اإلسبلو

)طرٌقة سلؾ األمة وأبمتها: أنهم ٌصفون هللا بما وصؾ به نفسه، وبما وصفه به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، من ؼٌر تحرٌؾ وال 

تعطٌل، وال تكٌٌؾ وال تمثٌل؛ إثبات ببل تمثٌل، وتنزٌه ببل تعطٌل، إثبات الصفات، ونفً مماثلة المخلوقات، قال 

ٌَْس َكِمثْلِ  ء ()الشورى/تعالى: )لَ ًْ (، رد على ٔٔ(، فهذا رد على الممثلة )َوهَُو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر()الشورى/ِٔٔه َش

 المعطلة.

 فقولهم فً الصفات مبنً على أصلٌن:

 أحدهما: أن هللا سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا كالسنة والنوم والعجز والجهل وؼٌر ذلك.

مال التً ال نقص فٌها على وجه االختصاص بما له من الصفات، فبل والثانً: أنه متصؾ بصفات الك

 .1ٌٖٓماثله شًء من المخلوقات فً شًء من الصفات(

ثم القول الشامل فً جمٌع هذا الباب: أن ٌوصؾ هللا بما وصؾ به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه وقال: )

ام أحمد رضً هللا عنه ال ٌوصؾ هللا إال بما وصؾ به به السابقون؛ األولون ال ٌتجاوز القرآن والحدٌث قال اإلم

 نفسه أو وصفه به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌتجاوز القرآن والحدٌث.

ومذهب السلؾ: أنهم ٌصفون هللا بما وصؾ به نفسه وبما وصفه به رسوله من ؼٌر تحرٌؾ وال تعطٌل ومن ؼٌر 

لك فهو حق لٌس فٌه لؽز وال أحاجً؛ بل معناه ٌعرؾ من حٌث تكٌٌؾ وال تمثٌل، ونعلم أن ما وصؾ هللا به من ذ

ٌعرؾ مقصود المتكلم بكبلمه؛ ال سٌما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما ٌقول وأفصح الخلق فً بٌان العلم وأفصح 

 ٖٓٔ(.الخلق فً البٌان والتعرٌؾ والداللة واإلرشاد

 )ومن األصول الكلٌة أن ٌعلم أن األلفاظ  نوعان: 

                                                           
 –هـ(، الناشر دار ابن الجوزي، المملكة العربٌة السعودٌة ٕٔٗٔتقرٌب التدمرٌة/ الشٌخ دمحم بن صالح بن دمحم العثٌمٌن )المتوفى  0ٖٓ

 .2ٙ – 2٘، صهـ1ٔٗٔالدمام، الطبعة األولى، 
، وفً 10ٖسماء ، ورواه البٌهقً فً األٙ٘، وأبو عثمان الصابونً فً عقٌدة أهل الحدٌث ص ٔٗرواه الدارقطنً فً الصفات  2ٖٓ

، فً تفسٌر 22ٗ/ٖ، وقال ابن كثٌر رحمه هللا فً التفسٌر 0ٔٔ/ٔ، والبؽوي فً السنة ٖٔٗ/ٖ، والبللكابً فً السنة 2ٔٔاالعتقاد 
ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِفً ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اسْ  : ٗ٘تََوى َعلَى اْلعَْرِش.( اْلٌة سورة األعراؾ عند قوله تعالى: )ِإنَّ َربَّكُُم اّللَّ

)فللناس فً هذا المقام مقاالت كثٌرة جداً لٌس هذا موضع بسطها وإنما نسلك فً هذا المقام مذهب السلؾ الصالح مالك واألوزاعً 
كما جاءت من والثوري واللٌث بن سعد والشافعً وأحمد وإسحاق بن راهوٌه وؼٌرهم من أبمة المسلمٌن قدٌماً وحدٌثاً وهو إمرارها 

ٌَْس  ؼٌر تكٌٌؾ وال تشبٌه وال تعطٌل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهٌن منفً عن هللا تعالى، فإن هللا ال ٌشبهه شًء من خلقه )لَ
ء  َوهَُو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر(... ثم قال: )فمن أثبت هلل تعالى ما وردت به اْلٌات الصرٌحة واألخبار الصحٌح ًْ ة على الوجه الذي َكِمثِْلِه َش

 ٌلٌق بجبلل هللا ونفى عن هللا تعالى النقابص فقد سلك سبٌل الهدى((.
منهاج السنة النبوٌة فً نقض كبلم الشٌعة القدرٌة/ شٌخ االسبلم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد  1ٖٓ

هـ(، تحقٌق دمحم رشاد سالم، الناشر جامعة اإلمام دمحم بن 0ٕ2ً الدمشقً )المتوفى هللا بن أبً القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة الحرانً الحنبل
 .ٖٕ٘/ٕم، 12ٙٔ -هـ ٙٓٗٔسعود اإلسبلمٌة، الطبعة األولى، 

. وانظر ؼٌر مؤمور: شرح الفتوى الحموٌة الكبرى/ للشٌخ صالح آل الشٌخ، ٕٙ/٘مجموع الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،  ٖٓٔ
 0ٖم، ص0ٕٓٓ -ه 0ٕٗٔالقاهرة، الطبعة األولى،  –زٌز الراجحى، بمجلد واحد، الناشر دار ابن الجوزي، مصر وللشٌخ عبد الع

 ؛ بشرح الشٌخ صالح آل الشٌخ، فإنه مهم. ٖ٘ٗ – ٖٖٗو 
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 ء به الكتاب والسنة فٌجب على كل مإمن أن ٌقر بموجب ذلك فٌثبت ما أثبته هللا ورسوله نوع جا

وٌنفً ما نفاه هللا ورسوله، فاللفظ الذي أثبته هللا أو نفاه حق؛ فإن هللا ٌقول الحق وهو ٌهدي 

ثبته السبٌل، واأللفاظ الشرعٌة لها حرمة. ومن تمام العلم أن ٌبحث عن مراد رسوله بها لٌثبت ما أ

وٌنفً ما نفاه من المعانً فإنه ٌجب علٌنا أن نصدقه فً كل ما أخبر ونطٌعه فً كل ما أوجب 

ُ ٖٔٔوأمر ، ثم إذا عرفنا تفصٌل ذلك كان ذلك من زٌادة العلم واإلٌمان وقد قال تعالى: )ٌَْرفَعِ اّللَّ

 (. ٔٔدلة/الَِّذٌَن آَمنُوا ِمنكُْم َوالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجاٍت()المجا

  وأما األلفاظ التً لٌست فً الكتاب والسنة وال اتفق السلؾ على نفٌها أو إثباتها فهذه لٌس على

أحد أن ٌوافق من نفاها أو أثبتها حتى ٌستفسر عن مراده فإن أراد بها معنى ٌوافق خبر الرسول 

 أقر به، وإن أراد بها معنى ٌخالؾ خبر الرسول أنكره. 

لمعانً إن كان فً ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بؽٌرها أو بٌن مراده بها بحٌث ٌحصل تعرٌؾ ثم التعبٌر عن تلك ا

الحق بالوجه الشرعً؛ فإن كثٌرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة حتى تجد الرجلٌن 

لم ٌتصوره فضبل عن أن ٌتخاصمان وٌتعادٌان على إطبلق ألفاظ ونفٌها ولو سبل كل منهما عن معنى ما قاله 

ٌعرؾ دلٌله ولو عرؾ دلٌله لم ٌلزم أن من خالفه ٌكون مخطبا بل ٌكون فً قوله نوع من الصواب وقد ٌكون هذا 

 ٕٖٔمصٌبا من وجه وهذا مصٌبا من وجه وقد ٌكون الصواب فً قول ثالث(.

 

 السبل لمعرفة الصفات على ضوء األدلة وإثباتها

 

 هلل تعالى:هناك خمسة طرق إلثبات الصفات 

)توقٌفا(. مثال: صفة العزة، قال تعالى: )َواَل ٌَْحُزْنَك  من النص على الصفة فً الكتاب والسنة .ٔ

ِ َجِمٌعًا هَُو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم()ٌونس/ ةَ ّلِلَّ  (.٘ٙقَْولُُهْم إِنَّ اْلِعزَّ

وعلى صفة  من خبلل داللة االسم على الصفة. مثال: اسم هللا )الحفٌظ( ٌدل على ذات هللا .ٕ

)الحفظ( بداللة المطابقة، وعلى ذات هللا وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن، 

والحفٌظ على تقدٌر معنى )العلم واإلحاطة بكل شًء( فإنه ٌدل على )صفة الذات(، قال تعالى: 

ٍء َحِفٌظ ()هود/ ًْ ٌر( فإنه ٌدل على (، وعلى تقدٌر معنى )الرعاٌة والتدب0٘)ِإنَّ َربًِّ َعلَى كُّلِ َش

ٌِْب بَِما َحِفَظ هللا()النساء/ اِلَحاُت قَاِنتَات  َحاِفَظات  ِللؽَ (، وٌدل ٖٗ)صفة فعل(، قال تعالى: )فَالصَّ

باللزوم على الحٌاة والقٌومٌة والسمع والبصر والعلم والقدرة والقوة والعزة وؼٌر ذلك من صفات 

 الكمال.

الفعل )االستواء(، قال تعالى:  وصؾالفعل(. مثال: وصؾ ن خبلل الفعل الدال على الصفة )م .ٖ

ْحَمُن فَاسْ  ٌْنَُهَما ِفً ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى العَْرِش الرَّ ؤَل ِبِه )الِذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَ

خلق السماوات  (، فاالستواء على العرش وصؾ فعل ٌتعلق بمشٌبة هللا تم بعد1َ٘خِبٌراً()الفرقان/

  ٖٖٔواألرض.

من النفً؛ فكل نفً نثبت منه كمال ضده. وهذه هً القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة  .ٗ

 فٌما ٌُنفَى فً القرآن وفً السنة عن هللا تعالى؛ إنما هو إلثبات كمال ضده من صفات الحق.

ُ اَل مثال: نفً الِسنَة والنَْوم ٌتضمن: ثبات كمال القدرة والقوة والحٌ اة والقٌومٌة، قال تعالى: )اّللَّ

ًُّ اْلقٌَُّوُم اَل تَؤُْخذُهُ ِسنَة  َواَل نَْوم  لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض َمنْ   ذَا الَِّذي ِإلَهَ ِإالَّ هَُو اْلَح

                                                           
 قلت: أي تصدٌق الخبر وتنفٌذ االمر. ٖٔٔ
 .ٗٔٔ – ٖٔٔ/ٕٔالمصدر السابق  ٕٖٔ
لى )العلً( فهو وصؾ ذات من لوازم الذات اإللهٌة، وهو أعم من االستواء، فكل أما العلو الذي دل علٌه اسمه هللا تعاقلت:  ٖٖٔ

 استواء علو ولٌس كل علو استواء.
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ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَ  َ ٌَْن أ ٍء ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ بَِما َشاَء َوِسَع ٌَْشفَُع ِعْندَهُ إِالَّ ِبإِْذنِِه ٌَْعلَُم َما بَ ًْ ُهْم َواَل ٌُِحٌطُوَن ِبَش

ًُّ اْلعَِظٌُم()البقرة/  (.ٕ٘٘كُْرِسٌُّهُ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َواَل ٌَبُودُهُ ِحْفظُُهَما َوهَُو اْلعَِل

وجه الصفة المنقسمة عند التجرد )أي: تنقسم الصفة إلى كمال ونقص أو ٌحتمل وجها من أ .٘

 النقص( نثبتها هلل تعالى فً موضع الكمال. 

ُ قال تعالى: )مثال:  َوِإْذ ٌَْمكُُر بَِك الَِّذٌَن َكفَُروا ِلٌُثْبِتُوَك أَْو ٌَْقتُلُوَك أَْو ٌُْخِرُجوَك َوٌَْمكُُروَن َوٌَْمكُُر اّللَّ

ٌُْر اْلَماِكِرٌَن()األنفال/ ُ َخ  ، صفةوصؾ فعل هلل تعالى وهً ، فصفة )المكر بالماكرٌن(ٖٗٔ(َٖٓواّللَّ

 صفة منقسمة إلى:المكر ألن  مقٌدة ال ٌصح إطبلقها. كمال

  المكر الذي هو بحق، وهو ما دّل على كمال وقهر وجبروت وهو المكر بمن

 مكر به سبحانه، أو مكر بؤولٌابه، أو مكر بدٌنه، هذا.... حق.

 .المكر المذموم، وهو ما كان على ؼٌر وجه الحق 

لصنع(؛ فاهلل سبحانه وتعالى ٌصنع وله الصنع سبحانه، كما قال سبحانه: )ُصْنَع وكذلك صفة )ا

ٍء()النمل/ ًْ ِ الَِّذي أَتْقََن كُلَّ َش (، وهو سبحانه وتعالى ٌصنع ما ٌشاء وصاِنع  ما شاء كما جاء 22اّللَّ

فً الحدٌث )إِّن اّلّلَ َصاِنع  َما َشاَء( 
 ، ألن الّصنع منقسم إلى:ٖ٘ٔ

 للحكمة. ما هو موافق 

 .ما هو لٌس موافقا للحكمة 

هذه هً الطرق التً تثبت بها الصفة هلل تعالى، وبناء على ذلك نقول: الصفات أعم من األسماء، ألن كل اسم 

 متضمن لصفة، ولٌس كل صفة متضمنة السم.

 

 الصفة المطلقة والمقٌدة

 

م نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص، وإذا تؤملت آٌات الصفات فً كبلم )إن الصفة تثبت هلل سبحانه وتعالى على وجه سٌاقها فً كبلمه أو كبل

 هللا، وفً أحادٌث النبً ملسو هيلع هللا ىلص وجدت أن الصفات تنقسم إلى قسمٌن: 

           القسم األول: صفات مطلقة. 

 صفات مقٌدة. القسم الثانً: 

ا الصفات التً لم تذكر فً القرآن أو فً السنة إال ولهذا فإن الصفات المطلقة تثبت له سبحانه وتعالى إطبلقاً، وأم

فً سٌاق التقٌٌد، فإنها ال تستعمل فً مقام اإلثبات له على اإلطبلق، وإنما تستعمل تقٌٌداً، وهذا هو أصل ضبط 

اللسان العربً؛ فإن لسان العرب من جهة فهم كبلمهم، إنما ٌعتبر بالسٌاقات، لٌس بآحاد الكلمات، ولهذا قال ابن 

 الك: م

 كبلمنا لفظ مفٌد        ............... 

 فبل بد أن ٌكون مركباً إما من فعل وفاعل، أو مما تحصل به اإلفادة. 

ٌْداً()الطارق/ ٌْداً ۞ َوأَِكٌدُ َك (، وقوله تعالى: )َوٌَْمكُُروَن َوٌَْمكُُر ٙٔ-٘ٔفمثبلً: أن قوله تعالى: )ِإنَُّهْم ٌَِكٌدُوَن َك

ُ()األنفال/ (، مثل هذا السٌاق فٌه تقٌٌد؛ ألن هللا لم ٌذكر المكر أو الكٌد صفة له على اإلطبلق، بل ٌعرؾ ٖٓاّللَّ

بالعقل والشرع أن ذكر المكر أو الكٌد صفة لمعٌن على اإلطبلق هو ذم ولٌس مدحاً. وهلل المثل األعلى، لو قٌل 

 ى ذلك، ولكان القول بؤنه ماكر قدح ولٌس مدحاً. عن عالم ما: وكان، حافظاً، ثقةً، مفسراً، فقٌهاً، ماكراً، لما تؤت

 فالذي أوجب ذكر هذه القاعدة: 

                                                           
ُ قلت: من النص: ) ٖٗٔ المكر الذي هو بحق، ومن الفعل نثبت صفة )المكر بالماكرٌن( أو قل ( فهذا من فعله تعالى وهو من َوٌَْمكُُر اّللَّ

ٌُْر اْلَماِكِرٌَن( وهذا من اسمابه المقٌدة سبحانه وتعالى. فمن هذا النص نثبت الفعل  هً )وصؾ فعل(، ومن النص أٌضا: ُ َخ )َواّللَّ
 والوصؾ واالسم هلل تعالى.

ْكِر َوالدَُّعاِء َوالتَّْوبَِة َوااِلْسِتْؽفَاِر/  بَاُب اْلعَْزِم ِبالدَُّعاِء َواَل ٌَقُ  - 2ٗرواه اإلمام مسلم فً صحٌحه/   ٖ٘ٔ  .1ٓ1ْٙل ِإْن ِشبَْت/ كتاب الذِّ
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 أن هذه الصفات، إذا فكت عن سٌاق التقٌٌد الذي وردت فٌه لم تكن مدحاً على التحقٌق.

 ولهذا ٌجب أن ٌلتزم فً هذه الصفات بالسٌاق القرآنً، فما ذكره هللا مطلقاً أثبت له على اإلطبلق كصفة العلم.

وٌقال: ومن صفاته: العلم، ومن صفاته: القدرة والرحمة، والعزة، والحكمة... إلى ؼٌر ذلك. وأما الصفات التً لم 

 تذكر إال مقٌدة بوجه: كالمكر، والكٌد، وأمثال ذلك، فهذا ٌستعمل على وجه ذكره فً القرآن. 

كر المكر صفة له إال مقٌدة، والمكر على ولهذا ال ٌصح أن ٌقال: ومن صفاته المكر على اإلطبلق؛ ألن هللا لم ٌذ

 .ٖٙٔاإلطبلق لٌس صفة مدح(

وقال الشٌخ العثٌمٌن رحمه هللا تعالى: )وأما صفة الكمال بقٌد، فهذه ال ٌوصؾ هللا بها على اإلطبلق إال مقٌداً، 

ة من ٌفعلون ذلك، مثل: المكر، والخداع، واالستهزاء... وما أشبه ذلك، فهذه الصفات كمال بقٌد، إذا كانت فً مقابل

فهً كمال، وإن ذكرت مطلقة، فبل تصح بالنسبة هلل عز وجل، ولهذا ال ٌصح إطبلق وصفه بالماكر أو المستهزئ 

أو الخادع، بل تقٌد فنقول: ماكر بالماكرٌن، مستهزئ بالمنافقٌن، خادع للمنافقٌن، كابد للكافرٌن، فتقٌدها ألنها لم 

 0ٖٔتؤت إال مقٌدة.(

 إذاً ٌمكن أن نقول:تعالى: )وقال رحمه هللا 

 إن الصفات بالنسبة هلل عز وجل على ثبلثة أقسام:

 صفات كمال محض: فهذه ٌوصؾ بها على سبٌل اإلطبلق. -ٔ

 وصفات كمال فً حال دون حال: فبل ٌوصؾ بها إال مقٌدا بالحال التً تكون فٌها كماال. -ٕ

 2ٖٔ(وصفات نقص على اإلطبلق: فبل ٌوصؾ هللا بها مطلقا. -ٖ

 

 الصفة على لفظ الفعل

 

 ُ بِِهْم(، فبل ٌصح قول: هللا  ٌَْستَْهِزئُ تؤتً الصفة على لفظ الفعل، فبل تطلق على هللا تعالى إال على لفظ الفعل، )اّللَّ

كإسم مقٌد وٌصح قول: )االستهزاء بالمنافقٌن(  (مستهزئ بالمنافقٌن)، بل ٌصح قول: هللا كؤسم مطلق المستهزئ

 .فعلٌة مقٌدة( صفة) مقٌد بالمنافقٌن حانه وتعالىصؾ فعل له سبكو

 

 الفرق بٌن الصفة والنعت

 

 قال العبلمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى: 

 )الفرق بٌن الصفة والنعت من وجوه ثبلثة.

َِّة أٌََّاٍم أحدها: أن النعت ٌكون باألفعال التً تتجدد، كقوله تعالى: )ِإنَّ َربَّكُُم اّلّلُ الَِّذي َخلََق السَّ  َماَواِت َواألَْرَض ِفً ِست

ٌَْل النََّهاَر()األعراؾ/ ( اْلٌة. وقوله )الَِّذي َجعََل لَكُُم اأْلَْرَض َمْهداً َوَجعََل لَكُْم ٗ٘ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ٌُْؽِشً اللَّ

َل ِمَن السَّمَ  ٌْتاً َكذَِلَك تُْخَرُجوَن۞ َوالَِّذي َخلََق ِفٌَها سُببُلً لَّعَلَّكُْم تَْهتَدُوَن۞ َوالَِّذي نَزَّ اِء َماًء بِقَدٍَر فَؤَنَشْرنَا ِبِه بَْلدَةً مَّ

َن اْلفُْلِك َواأْلَْنعَاِم َما تَْرَكبُوَن()الزخرؾ/  ( ونظابر ذلك.ٕٔ-ٓٔاأْلَْزَواَج كُلََّها َوَجعََل لَكُم ّمِ

ٌِْب َوالشََّهادَِة هَُو و)الصفة( هً األمور الثابتة البلزمة للذات، كقوله تع ُ الَِّذي اَل ِإلَهَ ِإالَّ هَُو َعاِلُم اْلؽَ الى: )هَُو اّللَّ

ٌِْمنُ  ُ الَِّذي اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّبَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه ِحٌُم۞ هَُو اّللَّ ْحَمُن الرَّ َحاَن  اْلعَِزٌُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر سُبْ الرَّ

                                                           
 .2ٗ.ٖدروس صوتٌة، المكتبة الشاملة اإلصدار  –شرح لمعة االعتقاد/ لفضٌلة الشٌخ ٌوسؾ الؽفٌص  ٖٙٔ
هـ(، تحقٌق سعد فواز الصمٌل، الناشر دار ابن الجوزي، ٕٔٗٔشرح العقٌدة الواسطٌة/ دمحم بن صالح بن دمحم العثٌمٌن )المتوفى  0ٖٔ

. وانظر ؼٌر مؤمور: بدابع الفوابد/ للعبلمة ابن القٌم ٖٗٔهـ، ص1ٔٗٔلسعودٌة، الطبعة الخامسة، الرٌاض، المملكة العربٌة ا
 . 2ٕٗ/ ٔالجوزٌة، 

هـ(، ٕٔٗٔالدرة المضٌة فً عقد أهل الفرقة المرضٌة/الشٌخ دمحم بن صالح بن دمحم العثٌمٌن )المتوفى -شرح العقٌدة السفارٌنٌة  2ٖٔ
 .ٔٙٔ، صهـ ٕٙٗٔ، الطبعة األولى، الناشر دار الوطن للنشر، الرٌاض
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ُر لَهُ اأْلَْسَماء اْلُحْسنَى ٌَُسبُِّح لَهُ َما فِ  ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصّوِ ا ٌُْشِركُوَن۞ هَُو اّللَّ ِ َعمَّ ً السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوهَُو اّللَّ

 ( ونظابر ذلك.ٕٗ-ٕٕاْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم()الحشر/

لٌها اسم النعوت، كالوجه والٌدٌن، والقدم، واألصابع، وتسمى صفات، الفرق الثانً: أن الصفات الذاتٌة ال ٌطلق ع

وقد أطلق علٌها السلؾ هذا االسم، وكذلك متكلمو أهل اإلثبات، سموها صفات، وأنكر بعضهم هذه التسمٌة، كؤبً 

بٌده  الوفاء بن عقٌل وؼٌره، وقال: ال ٌنبؽً أن ٌقال: نصوص الصفات، بل آٌات اإلضافات؛ ألن الحً ال ٌوصؾ

 وال وجهه، فإن ذلك هو الموصوؾ، فكٌؾ تسمى صفة؟

 وأٌضا: فالصفة معنى ٌعم الموصوؾ، فبل ٌكون الوجه والٌد صفة.

والتحقٌق: أن هذا نزاع لفظً فً التسمٌة، فالمقصود: إطبلق هذه اإلضافات علٌه سبحانه، ونسبتها إلٌه، واإلخبار 

 ٌت صفات أو لم تسم.عنه بها، منزهة عن التمثٌل والتعطٌل، سواء سم

الفرق الثالث: أن النعوت ما ٌظهر من الصفات وٌشتهر، وٌعرفه الخاص والعام، والصفات: أعم، فالفرق بٌن 

 النعت والصفة فرق ما بٌن الخاص والعام، ومنه قولهم فً تحلٌة الشًء: نعته كذا وكذا، لما ٌظهر من صفاته.

نحاة البصرة: باب الصفة، وٌقول نحاة الكوفة: باب النعت، والمراد  وقٌل: هما لؽتان، ال فرق بٌنهما، ولهذا ٌقول

 1ٖٔواحد، واألمر قرٌب(.

 

 الفرق بٌن الوصؾ والصفة

 

الوصؾ لؽة: المصدر: ٌقال وصؾ ٌصؾ وصفا، والصفة الحلٌة، إي: الهٌبة التً ٌكون علٌها الشًء، وهً أٌضا 

 مصدر.

 ، وجعلوهما بابا واحدا كالوعد والعدة.وال ٌعرؾ عند أهل اللؽة تفرٌق بٌن الوصؾ والصفة

 قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا تعالى: 

 )الصفة مصدر وصفت الشًء أصفه وصفا وصفة. 

 ٕٖٓمثل: وعد وعدا وعدة ووزن وزنا وزنة؛ وهم ٌطلقون اسم المصدر على المفعول كما ٌسمون المخلوق خلقا(.

ٌوصؾ به الموصوؾ؛ كقول الصحابً فً )قل هو هللا أحد(: )أحبها  )والصفة والوصؾ: تارة ٌراد به الكبلم الذي

ألنها صفة الرحمن(، وتارة ٌراد به المعانً التً دل علٌها الكبلم: كالعلم والقدرة. والجهمٌة والمعتزلة وؼٌرهم 

لصفاتٌة قد تنكر هذه وتقول: إنما الصفات مجرد العبارة التً ٌعبر بها عن الموصوؾ. والكبلبٌة ومن اتبعهم من ا

 ٌفرقون بٌن الصفة والوصؾ فٌجعلون الوصؾ هو القول؛ والصفة المعنى القابم بالموصوؾ. 

وأما جماهٌر الناس فٌعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصؾ مصدر فً األصل؛ كالوعد والعدة؛ والوزن 

 ٕٖٔوالزنة؛ وأنه ٌراد به تارة هذا؛ وتارة هذا(.

 ٌة فً نونٌته:قال العبلمة ابن القٌم الجوز

 ــــــــــــــــسٌم هذا مقتضى البرهانلتقفالحق أن الوصؾ لٌس بمورد ا

 بل مورد التقسٌم ما قد قام                    بالذات التً للواحد الرحمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــال فهذي قسمة التبٌانفعفهما إذا نوعان أوصاؾ وأ

 ـــــــــــــام الفعل بالموصوؾ بالبرهانــــقٌفالوصؾ باألفعال ٌستدعً 

 كالوصؾ بالمعنى سوى األفعال ما          أن بٌن ذٌنك قط من فرقان

                                                           
مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن/ العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة  1ٖٔ

م، 11ٙٔ -هـ ٙٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة، –هـ(، تحقٌق دمحم المعتصم باهلل البؽدادي، الناشر دار الكتاب العربً 0٘ٔ)المتوفى 
ٖ/ٖٕٖ-ٖٕٗ. 

 .ٖٓٗ/ٙمجموع الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،  ٕٖٓ
 .ٖٖ٘/ٖالمصدر السابق  ٕٖٔ
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)ٌعنً أن هإالء النافٌن لصفات األفعال ممن اعتبروها نسبا وإضافات ال تقوم بالذات، جعلوا مورد التقسٌم هو 

ا وصؾ فعل ال ٌقوم بها، وذلك لٌتؤتى لهم على هذا الوصؾ، فقالوا أن الوصؾ إما وصؾ معنى قابم بالذات، وإم

 التقسٌم اعتبار بعض الصفات قابما بالذات، وبعضها ؼٌر قابم بها.

 و لكن الحق أن مورد القسمة هو نفس ما ٌقوم بالذات، فٌقال: 

 أن ما ٌقوم بالذات وٌكون وصفا لها: 

 إما أن ٌكون صفة معنى الزما للذات. 

  وإما أن ٌكون صفة فعل.

والوصؾ بالفعل ٌستدعً قٌام الفعل بالموصوؾ، كالوصؾ بالمعنى سواء بسواء، فإذا كان وصفه سبحانه بؤنه 

علٌم، قدٌر، حً،..... الخ  ٌقتضً قٌام العلم والقدرة والحٌاة به، فكذلك وصفه بؤنه خالق أو رازق أو مقدم أو 

 ٕٕٖتؤخٌر ونحوها به(.مإخر ٌقتضً قٌام هذه األفعال من الخلق والرزق والتقدٌم وال

)ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات ذاتٌة وفعلٌة ولم ٌجعل األفعال تقوم به فكبلمه فٌه تلبٌس فإنه سبحانه ال 

ٌوصؾ بشًء ال ٌقوم به. وإن سُلم أنه ٌتصؾ بما ال ٌقوم به فهذا هو أصل الجهمٌة الذٌن ٌصفونه بمخلوقاته 

حب ومبؽض وراحم لمخلوقات ٌخلقها منفصلة عنه ال بؤمور تقوم وٌقولون إنه متكلم ومرٌد وراض وؼضبان وم

 ٖٕٖبذاته(.

 

 مثال من الكتاب والسنة على وصؾ الفعل هلل تعالى

 

 الفعل: أخر

 وصؾ الفعل: التؤخٌر

َر هللاُ نَْفساً ِإذَا َجاَء أََجلَُها()المنافقون/ رُ ٔٔقال تعالى: )َولَْن ٌَُإّخِ هُْم ِلٌَْوٍم تَْشَخُص ِفٌِه (، وقال سبحانه: )إِنََّما ٌَُإّخِ

 (.ٔٗاألَْبَصاُر()إبراهٌم/

رواه اإلمام البخاري فً صحٌحه عن أبً هرٌرة ، وقال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: )أعذر هللا إلى امرئ أخر أجله حتى بلػ ستٌن سنة(

 رضً هللا عنه. 

 علٌه وآله وسلم: )َرّبِ اْؼِفْر ِلً هللا من قول رسول هللا صلى ومن أسمابه سبحانه وتعالى المقدم والمإخر، 

أَْعلَُم بِِه ِمنًِّ اللَُّهمَّ اْؼِفْر ِلً َخَطاٌَاَي َوَعْمِدي َوَجْهِلً َوَهْزِلً  َخِطٌبَِتً َوَجْهِلً َوِإْسَراِفً فًِ أَْمِري كُلِِّه َوَما أَْنَت 

ُر َوأَْنَت َعلَى  ِلً َما قَدَّْمُت َوَما َوكُلُّ ذَِلَك ِعْنِدي اللَُّهمَّ اْؼِفْر  ُم َوأَْنَت اْلُمَإّخِ ِّ ْرُت َوَما أَْسَرْرُت َوَما أَْعلَْنُت أَْنَت اْلُمقَد أَخَّ

(.  كُّلِ  ٍء قَِدٌر  ًْ َش
ٖٕٗ 

)كل اسم من أسمابه سبحانه له صفة خاصة، فإن أسماءه أوصاؾ مدح وكمال، قال العبلمة ابن القٌم الجوزٌة: 

  ٕٖ٘وكل صفة لها مقتضى وفعل(.

                                                           
هـ(، شرحها الدكتور دمحم خلٌل هراس 0٘ٔشرح القصٌدة النونٌة/ الناظم شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى    ٕٕٖ

وانظر ؼٌر مؤمور:  .ٕٖٔ/ ٕ، هـ ٕٗٗٔة، الطبعة األولى، جمهورٌة مصر العربٌ –هـ(، الناشر دار الكتب المنهاج 1ٖ٘ٔ)المتوفى
النفً فً باب صفات هللا عز وجل/ األستاذ أبً دمحم أرزوقً بن دمحم سعٌدانً، الناشر دار المنهاج، الرٌاض، الطبعة األولى، 

 .0٘ه، صٕٙٗٔ
و العباس، تحقٌق  إبراهٌم سعٌداي، الناشر مكتبة شرح العقٌدة األصفهانٌة/ شٌخ اإلسبلم أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة الحرانً أب  ٖٕٖ

. قلت: مثال ذلك قول المعتزلة بخلق القران الذي هو كبلم هللا تعالى. وانظر ؼٌر 1ٓص ه،٘ٔٗٔالرٌاض، الطبعة األولى،  –الرشد 
 .ٓ٘ٔ - ٗٗٔ/ٙمؤمور: مجموع الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، 

  عن أبً موسى رضً هللا عنه. 0ٔ1ٕ  /  واللفظ له، ومسلم فً صحٌحه  12ٖٙرواه الشٌخان البخاري فً صحٌحه/  ٕٖٗ
مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن/ العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة   ٕٖ٘

م، 11ٙٔ -هـ ٙٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة،  –ربً هـ(، تحقٌق دمحم المعتصم باهلل البؽدادي، الناشر دار الكتاب الع0٘ٔ)المتوفى 
ٔ/ٗٔ1. 
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: )أن االسم من أسمابه له دالالت؛ داللة على الذات والصفة بالمطابقة؛ وداللة على أحدهما بالتضمن؛ وداللة وقال

 ٕٖٙعلى الصفة األخرى باللزوم(.

 فإن اسم هللا تعالى: )المإخر(؛ دل على: 

 .الذات اإللهٌة بثبوت االسم 

 .وعلى ثبوت الصفة 

 .)وعلى ثبوت الحكم )الفعل 

ت األفعال التابعة لمشٌبته تعالى وحكمته، وهً أٌضا صفة للذات، إذ قٌامها بالذات ال والتؤخٌر صفة من صفا

بؽٌرها، وهكذا كل صفات األفعال هً من هذا الوجه صفات ذات حٌث أن الذات متصفة بها، ومن حٌث تعلقها بما 

 0ٌٕٖنشؤ عنها من األقوال واألفعال تسمى صفات أفعال.

 مثال آخر:

 ر. َّاالسم والصفة وصفة الفعل والفعل: القدٌر والقدرة والتقدٌر وقدوفٌه بٌان للفرق بٌن 

 القدٌر: اسم هلل تعالى. 

ةٍ َضعْ  ةً ثُمَّ َجعََل ِمن بَْعِد قُوَّ ن َضْعٍؾ ثُمَّ َجعََل ِمن بَْعِد َضْعٍؾ قُوَّ ُ الَِّذي َخلَقَكُم ّمِ ٌْبَةً ٌَْخلُُق َما قال تعالى: )اّللَّ فاً َوَش

 (. ٗ٘اْلعَِلٌُم اْلقَِدٌُر()الروم/ٌََشاُء َوهَُو 

 والقدرة: صفة له سبحانه وتعالى وهً صفة ذاتٌة )معنوٌة( وهً مبلزمة للذات، ال تنفك عنها.

واسم هللا تعالى: )القدٌر( دل على ذات هللا وصفة القدرة المطلقة بداللة المطابقة، وعلى ذات هللا وحدها بالتضمن، 

 ا بداللة التضمن.وعلى صفة القدرة المطلقة وحده

 والتقدٌر: صفة فعل هلل تعالى، والصفات الفعلٌة صفة متعلقة بمشٌبته سبحانه وتعالى. 

ٍء فَقَدََّرهُ تَْقِدًٌرا()الفرقان/ ًْ  (. ٕقَاَل هللا عز وجل ِفً ِكتَاِبِه الكرٌم: )َوَخلََق كُلَّ َش

 والمكان.  ر: فهو فعله سبحانه وتعالى، والفعل متعلق بالمشٌبة والزمانَّقد

نٍَة(. قال صلى هللا علٌه واله وسلم: )قَدََّر هللاُ اْلَمقَاِدٌَر قَْبَل أَْن ٌَْخلَُق السَّماَواِت َواأْلَْرَض بَِخْمِسٌَن أَْلَؾ سَ 
ٖٕ2  

 1ٕٖ)َوَعْرشُهُ َعلَى اْلَماِء( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تحقٌق علً بن دمحم ، هـ(0٘ٔبدابع الفوابد/ العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى ٕٖٙ

 .2ٕ٘/ ٔ –ه ٕ٘ٗٔالعمران، دار عالم الفوابد، مكة المكرمة، الطبعة األولى، 
هـ(، شرحها الدكتور دمحم خلٌل 0٘ٔشرح القصٌدة النونٌة/ الناظم شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى  انظر ؼٌر مؤمور: 0ٕٖ

 .ٖٓٔ/ ٕ، هـ ٕٗٗٔجمهورٌة مصر العربٌة، الطبعة األولى،  –هـ(، الناشر دار الكتب المنهاج  1ٖ٘ٔهراس )المتوفى 
 صحٌح. :٘ٓٔٙلتعلٌقات الحسان/ رواه ابن حبان فً صحٌحه، وعلق علٌه الشٌخ األلبانً فً ا  2ٕٖ
ََََِّ، ٌَقُوُل: )َكتَ ٖٕ٘ٙوأخرجه اإلمام مسلم فً صحٌحه ) 1ٕٖ َْ َ َب هللاُ (: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص، قَاَل: َسِمْعُت َرسُوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلصََُّ

 َواأْلَْرَض ِبَخْمِسٌَن أَْلَؾ َسنٍَة، قَاَل: َوَعْرشُهُ َعلَى اْلَماِء(. َمقَاِدٌَر اْلَخبَلِبِق قَْبَل أَْن ٌَْخلَُق السََّماَواتِ 
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 ٖٖٓالمثل األعلى المتضمن إلثبات الكمال هلل وحده

 

ِ اْلَمثَُل )وصؾ هللا تعالى نفسه ب ؤن له المثل األعلى، فَقَاَل تَعَالَى: )ِللَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاْْلِخَرةِ َمثَُل السَّْوِء َوّلِلَّ

وِم/ٓٙاأْلَْعلَى()النحل/ (. 0ٕ(، َوقَاَل تَعَالَى: )َولَهُ اْلَمثَُل اأْلَْعلَى ِفً السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوهَُو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم()الرُّ

ألعدابه المشركٌن وأوثانهم، وأخبر أن  -المتضمن للعٌوب والنقابص وسلب الكمال  -فجعل سبحانه مثل السوء 

هلل وحده. فمن سلب صفات الكمال عن هللا تعالى فقد جعل له مثل  -المتضمن إلثبات الكمال كله  -المثل األعلى 

الكمال المطلق، المتضمن لؤلمور الوجودٌة، السوء، ونفى عنه ما وصؾ به نفسه من المثل األعلى، وهو 

 كان بها أكمل وأعلى من ؼٌره(. -والمعانً الثبوتٌة، التً كلما كانت أكثر فً الموصوؾ وأكمل 

و)المثل األعلى ٌتضمن: الصفة العلٌا، وعلم العالمٌن بها، ووجودها العلمً، والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب 

 ٖٖٔة القابمة بقلوب عابدٌه وذاكرٌه(.تعالى بواسطة العلم والمعرف

َ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعلَُموَن()النحل/ ِ األَْمثَاَل ِإنَّ اّللَّ  (0ٗوقوله سبحانه وتعالى: )فبَل تَْضِربُوا ّلِلَّ

خلوق األمثال: هً األقٌسة العقلٌة، واألقٌسة ال تصح إال بٌن المتماثلٌن أو المتقاربٌن على أقل تقدٌر، أما بٌن الم

والخالق فبل ٌصح ذلك؛ ألن هللا جل وعبل لٌس كمثله شًء، وألنه ال سمً له وال ند له وال مثٌل له، ولهذا قال: 

َ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعلَُموَن()النحل/ ِ األَْمثَاَل إِنَّ اّللَّ (، فاألمثال: هً القٌاس، وال ٌجوز أن تضرب هلل 0ٗ)فبَل تَْضِربُوا ّلِلَّ

 ٕٖٖاألقٌسة ال قٌاس الشمول وال قٌاس التمثٌل.جل وعبل 

 واألقٌسة على ثبلث أقسام:

 / قٌاس التمثٌل: وهو القٌاس األصولً وهو مساواة فرع بؤصل فً حكم لعلة جامعة بٌنهما.ٔ

وهذا القٌاس ممتنع فً حق هللا تعالى ألنه ٌستلزم التمثٌل بٌنه وبٌن خلقه ألن فٌه التسوٌة بٌن المقٌس 

 ٌه.والمقٌس عل

 مثاله عند المتكلمٌن: قولهم بافتقار هللا إلى العرش قٌاساً على افتقار المخلوق إذا استوى على العرش.

 فالفرع عندهم: استواء هللا.

 واألصل: استواء المخلوق.

 والعلة: االستواء.

 والحكم: هو االفتقار.

                                                           
وهذه الكلمة )وهلل المثل األعلى(، المثل األعلى ٌعنً الوصؾ األعلى، إذا كان كذلك فبل ٌجوز أن ٌُطلق أحد أنه مثل أعلى قلت:  ٖٖٓ

قال: مثلً األعلى فبلن من الصحابة، أو من العلماء أو نحو ذلك، لك، ال فً أمورك وال فً سلوكك، فمثبل: ٌقال من مثلك األعلى؟ فٌ
المثل األعلى هو هللا جل وعبل، فبل ٌجوز أن ٌقال فبلن هو المثل األعلى؛ ألن األعلى هو الرب سبحانه، والوصؾ األعلى هو 

ه الكلمة. وأنظر ؼٌر مؤمور وصؾ الرب جل وعبل، فلله األسماء الحسنى والصفات العبل، وهذا هو الصحٌح فً إطبلق مثل هذ
 .ٖٕٗم، ص0ٕٓٓ-ه 0ٕٗٔشرح الفتوى الحموٌة/الشٌخ صالح آل الشٌخ، دار ابن الجوزي، القاهرة، الطبعة األولى 

ًّ بن دمحم ابن أبً العز الحنفً، األذرعً الصالحً الدمشقً   ٖٖٔ شرح العقٌدة الطحاوٌة/ صدر الدٌن دمحم بن عبلء الدٌن عل
بٌروت، الطبعة العاشرة،  –عبد هللا بن المحسن التركً، الناشر مإسسة الرسالة  -ٌق شعٌب األرنإوط هـ(، تحق01ٕ)المتوفى
 .ٕٓٔ -1ٔٔ، صم110ٔ -هـ 0ٔٗٔ

التمثٌل لؽة: مصدر مثل الشًء بالشًء إذا شبهه به. وهو فً االصطبلح: إثبات حكم فً جزبً معٌن لوجوده فً جزبً آخر ) ٕٖٖ
نا: النبٌذ حرام كالخمر بجامع اإلسكار بٌنهما. وٌسمى األول فرعاً، والثانً أصبلً، وٌسمى األمر ألمر مشترك بٌنهما. مثل: قول
 المشترك بٌنهما جامعاً وعلة(.

)ان كبلًّ من التمثٌل والشمول ٌسمى قٌاساً، ذهب إلى هذا أكثر الفقهاء والمتكلمٌن. وهو الصحٌح؛ ألن قٌاس الشمول مبناه على 
 لحكم وشموله لها، وقٌاس التمثٌل مبناه على اشتراك األصل والفرع فً الحكم.اشتراك األفراد فً ا

 وٌمكن رد كل من القٌاسٌن إلى اْلخر مثل: النبٌذ حرام كالخمر بجامع اإلسكار، وترده إلى الشمول فتقول: النبٌذ مسكر، وكل
أُُصوِل الِفْقِه اْلُمقَاَرِن،)تحرٌر  لمساِبِله ودراستها دراسةً  مسكر حرام ٌنتج: أن النبٌذ حرام(. وانظر ؼٌر مؤمور: اْلُمَهذَُّب فً ِعْلمِ 

 -ٔٔٔ/ٔم، 111ٔ -هـ ٕٓٗٔنظرٌَّةً تطبٌقٌَّةً(، عبد الكرٌم بن علً بن دمحم النملة، الناشر مكتبة الرشد، الرٌاض، الطبعة األولى، 
ٕٔٔ. 
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ؤكثر ونتٌجة بحٌث تستوي / قٌاس الشمول: وهو القٌاس المنطقً وهو ما كان مركباً من مقدمتٌن فٕ

 األفراد فً كلً ٌشملها.

 وهذا القٌاس ممتنع فً حق هللا تعالى ألن فٌه تمثٌبلً هلل بمخلوقاته.

ومثاله عند المتكلمٌن: كل متصؾ بالصفات فهو جسم، وهللا متصؾ بالصفات فالنتٌجة أن هللا جسم فركبوا 

 مسلك المعتزلة. القٌاس ثم نفوا الصفات حتى ال ٌقعوا فً التجسٌم وهذا

 وهذان القٌاسان ال ٌجوز استخدامها فً حق هللا، وهما اللذان ٌنصب علٌهما نهً السلؾ رحمهم هللا.

/ قٌاس األْولَى: وهو أن كل كمال اتصؾ به المخلوق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه المخلوق ٖ

 فالخالق أولى بالتنزٌه عنه، وهذا ٌجوز فً حق هللا بضابطٌن:

الضابط األول: أن ٌكون الكمال لٌس فٌه نقص بؤي وجه من الوجوه، فاألكل والشرب كمال عند • 

المخلوق لكن فٌه نقص من وجه وهو االفتقار والحاجة إلٌهما، فبل ٌصح أن ٌتصؾ بهما الخالق 

 لهذا النقص.

 زاً فقط.الضابط الثانً: أن ٌكون الكمال قد دل علٌه النقل ثم ٌؤتً القٌاس تعضٌداً وتعزٌ• 

 وقٌاس األولى: مستفاد من النصوص الشرعٌة ومنها ما ٌلً:

ِ اْلَمثَُل اأْلَْعلَى َوهَُو اْلعَِزٌُز اْلحَ ٔ ( أي ِٙكٌُم()النحل// قوله تعالى: )ِللَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن ِباْْلِخَرِة َمثَُل السَّْوِء َوّلِلَّ

 وصؾ الكمال المطلق.

 (.0ٕثَُل اأْلَْعلَى فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوهَُو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم()الروم// وقوله تعالى: )َولَهُ اْلمَ ٕ 

 و)ال ٌجوز ضرب األمثال هلل تعالى التً فٌها مماثلة بخلقه. ألنه سبحانه ال مثٌل له بل له المثل األعلى.

ل جاز أن ٌتصؾ به والمراد بالمثل األعلى الذي ٌجب هلل: هو أن كل ما اتصؾ به المخلوق من كما

الخالق فالخالق أولى به، وكل ما ٌنزه المخلوق عنه من نقص فالخالق أولى بالتنزٌه عنه، فإذا كان 

 ٖٖٖالمخلوق منزهاً عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة فً االسمٌة، فاهلل تعالى أولى بذلك(.

 

 المضاؾ إلى هللا سبحانه وتعالى

 

 نوعان: المضاؾ إلى هللا سبحانه وتعالى 

النوع األول إضافة ملك: هً كل ما ٌضاؾ الى هللا تعالى وٌكون عٌنا قابمة بنفسها، أو حاال فً ذلك القابم 

 بنفسه، فهذا ال ٌكون صفة هلل تعالى، ألن الصفة قابمة بالموصوؾ.

ً االختصاص مثال ذلك: بٌت هللا وناقة هللا وعبد هللا وروح هللا ورسول هللا، فهذه إضافتها إلى هللا تقتض

 والتشرٌؾ وهً من جملة المخلوقات هلل. 

 النوع الثانً إضافة وصؾ: ما كان صفة قابمة بؽٌرها، لٌس لها محل تقوم به. 

مثال ذلك: علم هللا وحٌاته وقدرته وعزته وسمعه وبصره وإرادته وكبلمه، فهذه إذا وردت مضافة إلٌه 

  ٖٖٗفهً إضافة صفة إلى موصوؾ بها.

 

 

 

                                                           
 .ٕٓٓ-12ٔص  م،ٕٗٓٓهـ/ٕ٘ٗٔطلس الخضراء، شرح الرسالة التدمرٌة/ دمحم بن عبد الرحمن الخمٌس، الناشر دار أ ٖٖٖ
ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمٌة والمعطلة، ، ٔ٘ٔ/0ٔانظر ؼٌر مؤمور: مجموع الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،  ٖٖٗ

بد الكرٌم هـ(، اختصره دمحم بن دمحم بن ع0٘ٔمإلؾ األصل دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى 
مصر، الطبعة  –هـ(، تحقٌق سٌد إبراهٌم، الناشر دار الحدٌث، القاهرة 00ٗبن رضوان البعلً شمس الدٌن، ابن الموصلً )المتوفى 

مختصر األسبلة واألجوبة األصولٌة على العقٌدة الواسطٌة، أبو دمحم عبد العزٌز بن ، وٖٗٗؤٕٗ، صمٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔاألولى، 
 .1٘ -2٘م، ص 110ٔ -هـ  2ٔٗٔهـ(، الطبعة الثانٌة عشر، ٕٕٗٔبن عبد المحسن السلمان )المتوفى  دمحم بن عبد الرحمن
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 تعالى ٌد لمن سؤل عن كٌفٌة صفة من صفات هللاالجواب السد

 

الجواب السدٌد هو جواب اإلمام مالك رحمه هللا تعالى لمن سؤله عن كٌفٌة االستواء كاؾ شاؾ، وإن كان السإال 

 عن كٌفٌة صفة من الصفات ؼٌر االستواء فٌحذى بها حذو هذا الجواب.

 فمثبلً: إذا قال قابل كٌؾ سمع هللا ؟ 

معلوم والكٌؾ مجهول واإلٌمان به واجب والسإال عنه بدعة، وكذا ٌقال فً بقٌة الصفات فً  فٌقال: السمع

 ٖٖ٘الجواب لمن سؤل عن كٌفٌتها.

ونص قوله رحمه هللا تعالى: )الكٌؾ منه ؼٌر معقول، واالستواء منه ؼٌر مجهول، واإلٌمان به واجب، والسإال 

 عنه بدعة(.

رحمه هللا شهرة بالؽة، ورواه عنه طابفة من تبلمٌذه، وهو مرويٌّ عنه من  ولقد اشتهر هذا األثر عن اإلمام مالك

ج فً كتب عدٌدة من كتب السنة. طرق عدٌدة، وقد َحِظً باستحسان أهل العلم، وتلقَّوه بالقبول، وهو مخرَّ
ٖٖٙ 

 )وقول السلؾ رحمهم هللا: )الكٌؾ مجهول( أو )ببل كٌؾ( ٌتضّمن عدّة فوابد أُجملها فٌما ٌلً:

 قطع طمع العقل فً إدراك كٌفٌة صفات هللا، وأنَّ ذلك ؼٌر ممكن )مهما تصّور فً وهمك فاهلل بخبلؾ ذلك(. -ٔ

أنّهم نفوا علمنا بالكٌفٌة، ولم ٌنفوا أن ٌكون فً نفس األمر كٌفٌة ال ٌعلمها إالَّ هو سبحانه )نفً الشًء ؼٌر نفً  -ٕ

 الكٌؾ مجهول(.العلم به()لم ٌقل مالك: الكٌؾ معدوم، وإنما قال 

 عدم العلم بالكٌفٌة ال ٌقدح فً اإلٌمان بالصفات. -ٖ

 إثبات الصفة هلل حقٌقة، ألنَّ من ٌنفً الصفات وال ٌثبتها ال ٌحتاج أن ٌقول: )ال كٌؾ(. -ٗ

 إنَّ العلم بكٌفٌة الشًء تكون برإٌته أو رإٌة نظٌره أو الخبر الصادق عنه، والمإمنون لن ٌرى أحد  منهم ربَّه -٘

 فً الدنٌا، وهللا تبارك وتعالى ال نظٌر له، ولم ٌؤت فً الخبر الصادق ذكر لكٌفٌة صفات الباري سبحانه.

 إمكانٌة العلم بكٌفٌة الصفة عند رإٌة هللا فً اْلخرة. -ٙ

 بطبلن قول المعتزلة وؼٌرهم الذٌن ٌنفون أن ٌكون له ماهٌة وحقٌقة وراء ما علموه. -0

ما دلّت علٌه وعدم تجاوزها فالكٌؾ مجهول، )ألنَّه لم ٌرد به توقٌؾ وال سبٌل إلى التوقّؾ عند النصوص و -2

 معرفته بؽٌر توقٌؾ(.

ِّلة، ألنَّ كلَّ ممثِّل مكٌِّؾ. -1  الردّ على الممث

أنَّ إثبات أهل السنة والجماعة للصفات هو إثبات وجود ال إثبات تحدٌد وتكٌٌؾ، فالمإمن ُمبِصر  بها من  -ٓٔ

 0ٖٖى من وجه آخر.وجه، أعم

أما )مراد اإلمام مالك رحمه هللا بقوله: )االستواء ؼٌر مجهول(، أي: ؼٌر مجهول المعنى، وأنَّه ثابت هلل حقٌقة، 

 على وجه ٌلٌق بجبلله سبحانه.

قال ابن قدامة رحمه هللا فً كتابه ذم التؤوٌل: )وقولهم: )االستواء ؼٌر مجهول(، أي: ؼٌر مجهول الوجود، ألنَّ 

 تعالى أخبر به، وخبُره صدق  ٌقٌناً ال ٌجوز الشك فٌه، وال االرتٌاب فٌه، فكان ؼٌر مجهول لحصول العلم به، هللا

 2ٖٖوقد روي فً بعض األلفاظ )االستواء معلوم((.

 

 

                                                           
مختصر األسبلة واألجوبة األصولٌة على العقٌدة الواسطٌة، أبو دمحم عبد العزٌز بن دمحم بن عبد الرحمن بن انظر ؼٌر مؤمور:  ٖٖ٘

 .2ٗم، ص 110ٔ -هـ  2ٔٗٔعشر،  هـ(، الطبعة الثانٌةٕٕٗٔعبد المحسن السلمان )المتوفى 
األثر المشهور عن اإلمام مالك رحمه هللا فً صفة االستواء، دراسة تحلٌلٌة/ الشٌخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، والبحث   ٖٖٙ

هـ/  ٖٕٗٔ -، عمادة البحث العلمً ٕٔٔو الفصل الثانً فً العدد  ٔٔٔمنشور فً مجلة الجامعة اإلسبلمٌة، الفصل االول فً العدد 
 / الفصل األول.ٔٔٔ، العدد م ٕٕٓٓ

 / الفصل الثانً.ٕٔٔ، العدد المصدر السابق 0ٖٖ
 / الفصل الثانً.ٕٔٔ، العدد المصدر السابق 2ٖٖ
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 َول السلؾ: أمروھا كما جاءت

 

أمروها كما قول السلؾ: )أمروها كما جاءت(، وقال بعضهم: )تجرى على ظاهرها(، وفً رواٌة لبعضهم: )

: )أمروها َكَما َجاَءت وردوا علمَها ِإلَى قَاِبلَها َوَمْعنَاَها ِإلَى اْلُمتََكلّم بَها(، 1ٖٖجاءت ببل كٌؾ(، وفً رواٌة 

وإجراإها على ظاهرها لٌس راجعا إلى لفظ، وإنما ٌرجع إلى اللفظ والتركٌب جمٌعا، فإجراء الكبلم على ظاهره 

ظاهره، والكبلم هذا قد ٌكون كلمة وقد ٌكون جملة، فإذا قلنا بهذا فبل احتٌاج إلى ٌعنً ما تفهمه من الكبلم على 

 إدخال التؤوٌل فً نصوص الؽٌبٌات أصبل.

ومعنى )أمروها كما جاءت(، ٌعنً بما دّل علٌها ظاهرها، وظاهرها ٌدل على إثبات الصفة، لهذا قال )أمّروها كما 

 فاة الصفات الذٌن ٌُخلون هللا عز وجل من صفات الجبلل والجمال.جاءت( ردّ على المعطلة، ألن المعطلة هم ن

 ومعنى )ببل كٌؾ(، حتى ال ٌتوهم أن ظاهرها فٌه الكٌفٌة، فإثبات الصفات إثبات معنى ال إثبات كٌفٌة.

 ومما اتفق علٌه السلؾ من األبمة فً الدٌن وعلماء المسلمٌن فً معنى )أمروها كما جاءت( على وجهٌن:

ول: أن قولهم )أمروها كما جاءت(: ٌعنً ببل تفسٌر، فاألصل أّن الصفات الواردة فً الكتاب والسنة الوجه األ

 الصحٌحة ال تفسر؛ بل تُمر كما جاءت؛ معانٌها معلومة.

الوجه الثانً: فً معنى قولهم )أمروها كما جاءت(: أن هذا اإلمرار وعدم الدخول فً الكٌفٌة وال فً بحث المعانً 

 -اها المبتدعة، ولهذا قال طابفة من أهل العلم: )أمروها كما جاءت ال كٌؾ وال معنى(، وهذا القول التً ادَّع

موافق ألمروها كما جاءت؛ ألن نفً الكٌفٌة ٌراد به الكٌفٌة التً ادعاها  -أمروها كما جاءت ال كٌؾ وال معنى 

التؤوٌلً الذي صرؾ معانً الصفات المجسمة فً نصوص الصفات، ونفً المعنى ال كٌؾ وال معنى هو المعنى 

إلٌه أهل البدع، فقولهم ال كٌؾ وال معنى ٌعنً ال كٌؾ كما َكٌَّفَهُ المجسمة وال معنى كما ادعاه المإولة، وهو 

 ٖٓٗموافق لقولهم: )أمروها كما جاءت(.

وعلٌهم أنهم )وهذا هو مذهب أهل الحق من سلؾ هذه األمة وخلفها، وقد ثبت عن أبمة السلؾ رحمة هللا علٌنا 

 قالوا فً أحادٌث الصفات: )تمر كما جاءت وال ٌفسر شًء منها( بمعنى ال ٌكٌؾ.

فهذا سفٌان بن عٌٌنة ٌقول؛ وقد سبل عن أحادٌث العجب والضحك: )هً كما جاءت نقر بها، ونحدث بها ببل 

 كٌؾ(.

سعد عن هذه األحادٌث التً فٌها  وقال الولٌد بن مسلم: سؤلت األوزاعً ومالك بن أنس وسفٌان الثوري واللٌث ابن

 .(امضها ببل كٌؾ)الرإٌة وؼٌر ذلك فقالوا: 

وقد ثبت عن اإلمام مالك بن أنس وشٌخه ربٌعة بن أبً عبد الرحمن قولهم فً االستواء: )االستواء ؼٌر مجهول 

 والكٌؾ ؼٌر معقول واإلٌمان به واجب(.

ببل كٌؾ(: إثبات حقٌقة معانً ألفاظها واإلٌمان بها، مع ومقصود السلؾ رحمهم هللا بقولهم: )أمروها كما جاءت 

نفً علمهم بكٌفٌتها. ولٌس المقصود أنهم ٌإمنون باللفظ من ؼٌر فهم لحقٌقة معناه. فهم ٌفهمون حقٌقة معانً هذه 

ً األلفاظ الواردة فً الصفات: كاالستواء والضحك وٌإمنون بذلك على ما ٌلٌق باهلل سبحانه وتعالى، وٌفوضون ف

 الكٌفٌة فقط. 

 قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً الفتوى الحموٌة:

ولو كانوا ٌإمنون باللفظ المجّرد من ؼٌر فهم لمعناه لما قالوا: االستواء ؼٌر مجهول والكٌؾ ؼٌر معقول( ولما 

 قالوا: )أمروها كما جاءت ببل كٌؾ(، فإن االستواء حٌنبذ ال ٌكون معلوما بل مجهول.

فإنه ال ٌحتاج إلى نفً علم الكٌفٌة. إذا لم ٌفهم عن اللفظ معنى، وإنما ٌحتاج إلى نفً علم الكٌفٌة إذا ثم قال: وأٌضا 

 أثبتت الصفات.

                                                           
 الشٌخ ابن قدامة المقدسً، وقد تقدم.قلت: وهو قول  1ٖٖ
د واحد، الناشر دار ابن الجوزي، شرح الفتوى الحموٌة الكبرى/ للشٌخ صالح آل الشٌخ، وللشٌخ عبد العزٌز الراجحى، بمجل ٖٓٗ

 ؛ بشرح الشٌخ صالح آل الشٌخ، بتصرؾ. 1ٖٙو ٖٖٔو ٕ٘ٔص م،0ٕٓٓ -ه 0ٕٗٔالقاهرة، الطبعة األولى،  –مصر 
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وأٌضا: فإن من ٌنفً الصفات ال ٌحتاج إلى أن ٌقول: )ببل كٌؾ(، فمن قال: إن هللا لٌس على العرش؛ ال ٌحتاج أن 

 لصفات فً نفس األمر لما قالوا: )ببل كٌؾ(.ٌقول: )ببل كٌؾ(، فلو كان مذهب السلؾ نفً ا

وأٌضا: فقولهم )أمروها كما جاءت( ٌقتضً إبقاء داللتها على ما هً علٌه، فإن هذه األلفاظ جاءت دالة على 

معانً، فلو كانت داللتها منتفٌة لكان الواجب أن ٌقال: )أمّروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم ؼٌر مراد( أو )أمروا 

 ٖٔٗعتقاد أن هللا ال ٌوصؾ بما دلّت علٌه حقٌقة((.لفظها مع ا

 أما قول اإلمام أحمد فً حدٌث النزول: )نإمن بها ونصدق، ال كٌؾ، وال معنى(.

فإن )المعنى الذي نفاه اإلمام أحمد فً كبلمه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمٌة وؼٌرهم، وحّرفوا به 

 انً تُخالفه.نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى مع

وٌدّل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى، ونفى الكٌفٌة؛ لٌتضمن كبلمه الردّ على كلتا الطابفتٌن المبتدعتٌن: طابفة 

 المعطلة وطابفة المشبهة.

فً قول دمحم بن الحسن: )اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المؽرب على  ٕٖٗوٌدّل علٌه أٌضاً ما قاله المإلؾ 

ن واألحادٌث التً جاءت بها الثقات عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصّّ، فً صفة الرّب عّز وجل من ؼٌر تفسٌر، وال اإلٌمان بالقرآ

  ٖٖٗوصؾ، وال تشبٌه(.

 

 َول السلؾ: بابن من خلقه

 

ٌجد الناظر فً كبلم جماعٍة من السلؾ فً إثبات صفة االستواء هلل تعالى على عرشه كما ٌلٌق به سبحانه وتعالى، 

 ولهم: )مستو بذاته على عرشه، بابن من خلقه(.ق

)طرٌقتنا طرٌقة  هـ( إلى السلؾ فقال: ٖٓٗولفظ: )بابن من خلقه(، عزاه أبو نعٌم األصبهانً المتوفى سنة )

السلؾ المتبعٌن للكتاب والسنة وإجماع األمة، ومما اعتقدوه: أن هللا لم ٌزل كامبلً بجمٌع صفاته القدٌمة....(، إلى 

: )وأن األحادٌث التً ثبتت فً العرش، واستواء هللا علٌه ٌقولون بها، وٌثبتونها من ؼٌر تكٌٌؾ، وال أن قال

تمثٌل، وأن هللا بابن من خلقه، والخلق بابنون منه، ال ٌحل فٌهم، وهو مستو على عرشه فً سمابه من دون 

 ٖٗٗأرضه(، انتهى مختصراً.

هاتٌن اللفظتٌن )بذاته(، )وبابن( لم تكونا معروفتٌن فً عهد الصحابة وقال العبلمة األلبانً رحمه هللا تعالى: )أن 

رضً هللا عنهم، لكن لما ابتدع الجهم وأتباعه القول بؤن هللا فً كل مكان، اقتضى ضرورة البٌان أن ٌتلفظ هإالء 

 ٖ٘ٗ.(األبمة األعبلم بلفظ )بابن( دون أن ٌنكره أحد منهم

نً عدم الحلول وعدم االمتزاج، لهذا فسرها بعضهم بقوله: )بابن من خلقه ومعنى قول السلؾ: )بابن من خلقه(، ٌع

بحد(، ٌعنً أن هناك حدا ٌمنع حلوله جل وعبل فً خلقه أو اختبلطه فً خلقه؛ بل هو جل وعبل بابن منه، ال 

شمل ٌختلط بهم جل وعبل، ذاته ال تختلط بذواتهم، وال ٌحل جل وعبل فً شًء منهم، والحلول هنا منفً ما ٌ

 ٖٙٗنوعً الحول العام والخاص.

                                                           
رسالة السجزي إلى أهل زبٌد فً الرد على من أنكر الحرؾ والصوت/ عبٌد هللا بن سعٌد بن حاتم السجزّي الوابلً البكري، أبو  ٖٔٗ

هـ(، تحقٌق دمحم با كرٌم با عبد هللا، الناشر عمادة البحث العلمً بالجامعة اإلسبلمٌة، المدٌنة المنورة، المملكة ٗٗٗنصر )المتوفى 
 من كبلم المحقق. 2ٕٙ،  صٔ، حاشٌة مٕٕٓٓهـ/ٖٕٗٔالعربٌة السعودٌة، الطبعة الثانٌة، 

 قلت: أي شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً الفتوى الحموٌة. ٕٖٗ
هـ(، الناشر دار الوطن للنشر، الرٌاض، ٕٔٗٔبتلخٌص الحموٌة/ الشٌخ دمحم بن صالح بن دمحم العثٌمٌن )المتوفىفتح رب البرٌة  ٖٖٗ
 .ٖٙص
ٌْماز الذهبً )المتوفى ٖٗٗ هـ(، حققه واختصره 0ٗ2مختصر العلو للعلً العظٌم/ شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن قَا

 .ٕٔٙص م،11ٔٔ-هـٕٔٗٔاشر المكتب اإلسبلمً، الطبعة الثانٌة دمحم ناصر الدٌن األلبانً، الن
 .0ٔالمصدر السابق،ص ٖ٘ٗ
شرح الفتوى الحموٌة الكبرى/ للشٌخ صالح آل الشٌخ، وللشٌخ عبد العزٌز الراجحى، بمجلد واحد، الناشر دار ابن الجوزي،  ٖٙٗ

 خ صالح آل الشٌخ، وبتصرؾ.؛ والنص للش22ٌٔ - 20ٔص م،0ٕٓٓ -ه 0ٕٗٔالقاهرة، الطبعة األولى،  –مصر 
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 المطلب الثالث

 الفعل
 

 الفعل فً اللؽة

 

ْق(.  ُق، ثَاِبْر، تَفَوَّ َق، ٌُثَاِبُر، ٌَتَفَوَّ الفعل ٌقصد به: ما دل على معنى فً نفسه والزمن جزء منه، مثل: )ثَابََر، تَفَوَّ

   0ٖٗوالفعل ٌؤتً فً ثبلث صور هً: الماضً، المضارع، األمر.

 ما دلَّ على زمان قبل زمان ِإخباِرك، وٌسمى ؼابراً. والماضً:

 والمضارع: ما دل على زمانً الحال واالستقبال، وٌسمى حاضراً.

 2ٖٗواألمُر: ما دلَّ على الزمان اْلنً.

 

 تعرٌؾ الفعل اصطالحا

 

 .ته وٌرتبط بزماٍن ومكانكلُّ فعل كمال قابِم بذات هللا تعالى ثابِت فً الكتاب والسنة، ٌتعلَّق بمشٌبِته وقُدر :الفعل

وأفعال هللا تعالى قدٌمة النوع متجددة اْلحاد حسب ما تقتضٌه مشٌبته سبحانه. فقد كان هللا بذاته وصفاته وأفعاله 

 ولم ٌكن قبله شًء. 

 

 :أفعال هللا جل وعال َسمان

  .أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل 

 لق.وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخ 

فاهلل جل وعبل ٌفعل هذا وهذا، وحتى أفعاله التً هً أفعال بر وإحسان هً منوطة بالحكم العظٌمة، وكذلك 

األفعال التً قد ٌظهر للبشر أنها لٌست فً صالحهم أو لٌست موافقة للحكمة، فإن ظن الحق باهلل جل وعبل أن 

لحكمته جل وعبل العظٌمة، إذ هو العزٌز القهار، ٌظن به، وأن ٌعتقد أنه لٌس ثم شًء من أفعاله إال وهو موافق 

 1ٖٗالفعال لما ٌرٌد.

و)أفعال هللا تعالى تقوم على كمال القدرة وتمام العلم المحٌط بكل شًء، فاهلل تعالى لما كان متفردا فً ذاته 

جد أن هللا تعالى وصفاته، استلزم ذلك أن ٌكون متفردا فً أفعاله، فبل ٌشبهه أحد من خلقه فً فعل من أفعاله. لذا ن

كثٌرا ما تحدَّى البشر بؤن ٌؤتوا بشًء من أفعاله، فقد تحدَّاهم بؤن ٌخلقوا ذبابة، أو ٌنزلوا ولو أقصر سورة من 

 القرآن، ولكن هٌهات أن ٌقدر على شًء من ذلك أحد فً البلحق وقد عجز عنه السابقون. 

ِ لَن ٌَْخلُقُوا ذُبَابًا َولَِو اْجتََمعُوا لَهُ قال هللا تعالى: )ٌَا أٌََُّها النَّاُس ُضِرَب َمثَل  فَ  اْستَِمعُوا لَهُ ِإنَّ الَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمن دُوِن اّللَّ

ٌْبًا الَّ ٌَْستَنِقذُوهُ ِمْنهُ َضعَُؾ الطَّاِلُب َواْلَمْطلُوُب()الحج/  (، 0َٖوِإن ٌَْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َش

ٌْبٍ  ن دُوِن اّلّلِ ِإْن كُْنتُْم  وقال تعالى: )َوِإن كُنتُْم ِفً َر ثِْلِه َواْدعُواْ شَُهدَاءكُم ّمِ ن ّمِ ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَؤْتُواْ بِسُوَرةٍ ّمِ ا نَزَّ مَّ  ّمِ

 ٖٓ٘((.َٖٕصاِدِقٌَن()البقرة/

                                                           
 .ٓٔ، بدون تارٌخ،ص النحو المصفى/ دمحم عٌد، الناشر مكتبة الشباب 0ٖٗ
هـ(، حققه وقدم 0ٔٗالمفتاح فً الصرؾ/ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن دمحم الفارسً األصل، الجرجانً الدار )المتوفى 2ٖٗ

بٌروت، الطبعة األولى  –عمان، الناشر مإسسة الرسالة  –إربد  -الٌرموك جامعة  -له الدكتور علً توفٌق الَحَمد، كلٌة اْلداب 
 .ٗ٘ – ٖ٘، ص م(120ٔ -هـ 0ٓٗٔ)

التمهٌد لشرح كتاب التوحٌد/ الشٌخ صالح بن عبد العزٌز بن دمحم بن إبراهٌم آل الشٌخ، الناشر دار التوحٌد، الطبعة األولى،  1ٖٗ
 . ٓٗ٘م، صٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔ

 .ٔٗم، صٕٓٔٓ -هـ ٖٔٗٔجمع وإعداد الباحث علً بن ناٌؾ الشحود، الطبعة الرابعة، مزٌدة ومنقحة،  أَركاُن اإلٌماِن/ ٖٓ٘
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 أفعال هللا تعالى من حٌث تعلقه به سبحانه 

 

 أفعاله سبحانه وتعالى نوعان:

  ً بالذات اإللهٌة، ولٌس لها تؤثٌر على المخلوقات، كالتكلم والنزول  أفعال الزمة: ما كان منها متعلقا

واالستواء إلى السماء واالستواء على العرش ومجًء هللا تعالى ٌوم القٌامة ونحو ذلك. وتسمى هذه 

 األفعال أفعال الصفات.

 رزق واإلحٌاء أفعال متعدٌة: ما كان منها متعدٌاً إلى ؼٌره، ولها تؤثٌر على المخلوقات، كالخلق وال

 واإلماتة وأنواع التدبٌر األخرى.

 فهً أفعال هلل عز وجل، لكنها متعدٌة إلى الخلق، وتسمى هذه األفعال أفعال الربوبٌة.

 

 أفعال هللا تعالى مشتقة من أسمابه

 

، وهذا الخبر ٌدل ٖٔ٘اسمً( قال رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:)قال هللا عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من 

 على أن جمٌع أفعال هللا عز وجل مشتقة من أسمابه بخبلؾ المخلوق.

 قال العبلمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

)أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمابه وصفاته، وأسماء المخلوقٌن صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك 

المخلوق كماله عن ِفعاله، فاشتقت له األسماء بعد أن َكُمل بالفعل. فالرب تعالى لم ٌزل وتعالى ِفعاله عن كماله. و

كامبل، فحصلت أفعالُه عن كماله؛ ألنه كامل بذاته وصفاته، فؤفعاله صادرة عن كماله َكُمل ففعل، والمخلوق فعل 

 ٕٖ٘فَكُمل الكمال البلبق به.

لٌه من الصفات، وما نشؤ عنها من األفعال، مثال ذلك: القدرة، و)ٌجب اإلٌمان بجمٌع األسماء الحسنى وما دلت ع

ٌجب علٌنا اإلٌمان بؤنه على كل شًء قدٌر، واإلٌمان بكمال قدرة هللا، واإلٌمان بؤن قدرته شاملة لجمٌع الكابنات، 

 وبؤنه علٌم ذو علم محٌط، وأنه ٌعلم األشٌاء كلها. 

 إنها داخلة فً اإلٌمان باهلل، وما فٌها من ذكر الصفات، مثل: وهكذا بقٌة األسماء الحسنى على هذا النمط، ف

عزة هللا، وقدرته، وعلمه، وحكمته، وإرادته، ومشٌبته، وكبلمه، وأمره، وقوله، ونحوها، فإنها داخلة فً اإلٌمان 

(،  وٌعلم ْٕ٘رِض()العنكبوت/باهلل، وما فٌها من ذكر األفعال المطلقة والمقٌدة، مثل: )ٌَْعلَُم َما ِفً السََّماَواِت َواأْلَ 

كذا وكذا، وٌحكم، وٌرٌد، وسمع، وٌسمع، وٌرى، وأسمع، وأرى، وقال، وٌقول، وكلم، وٌكلم، ونادى، وناجى، 

ونحوها من األفعال، فإنها داخلة فً اإلٌمان بؤفعاله تعالى، فعلى العبد اإلٌمان بكل ذلك إجمااًل وتفصٌبًل وإطبلقًا 

بق بجبلل هللا وعظمته، وأن ٌعلم أن صفاته ال تشبهها صفات المخلوقٌن، كما أن ذاته ال وتقٌٌدًا على الوجه البل

  ٖٖ٘تشبهها ذوات المخلوقٌن(.

نإمن بؤن من أسمابه تعالى السمٌع، وأنه دال على صفة السمع، وأن لهذا السمع  (السمٌعاسم هللا تعالى )فمثبل: 

ُ قَ )حكما وأثرا وهو أنه ٌسمع به؛ كما قال تعالى:  ِ َواّللَّ ُ قَْوَل الَِّتً تَُجاِدلَُك فًِ َزْوِجَها َوتَْشتَِكً ِإلَى اّللَّ ْد َسِمَع اّللَّ

َ َسِمٌع  بَِصٌر   أما إن كان االسم ؼٌر متعد؛  ، إن كان االسم متعدٌا(، هذا ٔ/المجادلة()ٌَْسَمُع تََحاُوَركَُما ِإنَّ اّللَّ

 صفة، وال حكم له ٌتعدى إلٌه.كالعظٌم، والحً، والجلٌل؛ فنثبت االسم وال

                                                           
( من طرٌق 2ٖٗ/ ٔ( والترمذي )1ٗٙٔ: أخرجه أبو داود )ٕٓ٘ -الحدٌث  - ٖٙ/ٕقال الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة  ٖٔ٘

داد اللٌثً، فعاده عبد الرحمن بن عوؾ فقال: خٌرهم وأوصلهم وما سفٌان ابن عٌٌنة عن الزهري عن أبً سلمة قال: )اشتكى أبو الر
 علمت أبا دمحم؟ فقال عبد الرحمن: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول( فذكره.

 .2ٕٙ/ ص ٔ –بدابع الفوابد   ٕٖ٘
الرحمن بن ناصر بن عبد هللا بن ناصر التنبٌهات اللطٌفة فٌما احتوت علٌه الواسطٌة من المباحث المنٌفة/ الشٌخ أبو عبد هللا عبد  ٖٖ٘

 باختصار. ٗٗ-ٖٗهـ، صٗٔٗٔالرٌاض، الطبعة األولى، –هـ(، الناشر دار طٌبة 0ٖٙٔبن حمد آل سعدي )المتوفى 
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 الفرق بٌن األفعال والصفات

 

الفرق بٌن أفعال هللا وصفاته أنَّ األفعال مشتملة على صفة وعلى زمن؛ ألنَّ الفعل ٌشتمل على حدث وعلى زمن، 

ذا والحدث هذا وصؾ، ولما كان كذلك كان الفعل المضاؾ إلى هللا تعالى ال ٌدّل على الصفة التً اشتمل علٌها ه

 الفعل بإطبلق، بل قد ٌوصؾ هللا تعالى بها وقد ال ٌوصؾ؛ ألّن باب األفعال أوسع من باب الصفات.

ْحَمُن()الفرقان/ (، فاستواء هللا تعالى صفة أخذناها من فعل استوى؛ ألنَّ 1٘مثاله: )ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش الرَّ

ل على زمن وهو الماضً، وٌُثبَْت االستواء هنا صفة هلل استوى مشتمل على حدث وهو االستواء )الصفة(، ومشتم

 تعالى كما ٌلٌق بجبلله وبعظمته ألنه متضمن كماال، فٌقال من صفات هللا االستواء على العرش.

ُ()األنفال/ ُ( هذا فعل مضارع مشتمل على حدث على صفة وٖٓمثال الثانً: )َوٌَْمكُُروَن َوٌَْمكُُر اّللَّ هو (، )ٌَْمكُُر اّللَّ

المكر؛ ٌعنً على مصدر وهو المكر، ومشتمل على زمن وهو المضارع؛ لكن ال ٌقال هذا الفعل ٌدّل على إثبات 

صفة المكر؛ ألّن صفة المكر لٌست دابما صفة كمال، فلهذا قال أبمة أهل السنة رحمهم هللا تعالى: إنَّ باب األفعال 

وال تُثْبَُت الصفة التً تضمنها هذا الفعل، كما أنَّ باب  أوسع من باب الصفات؛ فقد ٌضاؾ الفعل إلى الحق تعالى

الصفات أوسع من باب األسماء؛ فقد تطلق الصفة على هللا تعالى وال ٌطلق االسم. من مثل االستواء والمستوي، 

 ومن مثل المكر بحق والماكر وأشباه ذلك.

 إذاً ثَّم فرق بٌن أفعال هللا تعالى وبٌن صفاته من هذه الجهة.

ا من جهة قٌامها جمٌعا باهلل تعالى فالصفة قابمة باهلل تعالى ولها أثر فً الخارج، لها أثر مثل صفة الخلق لها أثر أم

فً المخلوق، صفة الرحمة لها اثر فً المرحوم، وهكذا، والفعل فً تعلقه باهلل تعالى قد ٌكون متعدٌا وقد ٌكون 

 ٖٗ٘الزما. 

الصفات، وأنه ال ٌطرد القول بالمساواة بٌن الفعل القابم باهلل عز وجل والمقصود أن باب األفعال أوسع من باب 

 وبٌن الصفات القابمة باهلل عز وجل.

 

 الفرق بٌن صفة الذات وصفة الفعل

 

الفرق بٌنهما: أن الصفات الذاتٌة ال تنفك عن الذات، أما الصفات الفعلٌة )وصؾ فعل( ٌمكن أن تنفك عن الذات 

ى إذا شاء لم ٌفعلها. ولكن مع ذلك فإن كبل النوعٌن ٌجتمعان فً أنهما صفات هلل تعالى أوال على معنى أن هللا تعال

 ٖ٘٘وأبدا لم ٌزل وال ٌزال متصفا بهما ماضٌا ومستقببل البقان بجبلل هللا عز وجل.

 ٌزال متكلماً، وقد تكون الصفة ذاتٌة وفعلٌة باعتبارٌن، كالكبلم؛ فإنه باعتبار أصله صفة ذاتٌة؛ ألن هللا لم ٌزل وال

وباعتبار آحاد الكبلم صفة فعلٌة؛ ألن الكبلم ٌتعلق بمشٌبته، ٌتكلم متى شاء بما شاء، وكل صفة تعلقت بمشٌبته 

تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم الٌقٌن أنه سبحانه 

َ َكاَن َعِلٌماً َحِكٌماً(  ال ٌشاء إال وهو موافق لحكمته، ُ ِإنَّ اّللَّ كما ٌشٌر إلٌه قوله تعالى: )َوَما تََشاُءوَن ِإالَّ أَْن ٌََشاَء اّللَّ

 ٖٙ٘(. ٖٓ)اإلنسان/

 

 

 

                                                           
شرح العقٌدة الطحاوٌة لئلمام أبً جعفر أحمد بن دمحم بن سبلمة األزدي الطحاوي، والمسمى بـ )إتحاؾ السابل بما فً الطحاوٌة  ٖٗ٘

 .ٔ٘.ٖاإلصدار  –، نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة بل(/ شرحها فضٌلة الشٌخ العبلمة صالح بن عبد العزٌز آل الشٌخمن مسا
الصفات اإللهٌة تعرٌفها، أقسامها/ الدكتور دمحم بن خلٌفة بن علً التمٌمً/ الناشر أضواء السلؾ، الرٌاض، انظر ؼٌر مؤمور:  ٖ٘٘

 .ٙٙم، صٕٕٓٓهـ/ٕٕٗٔبعة األولى، المملكة العربٌة السعودٌة، الط
 ، بدون ناشر.ٕٙ-ٕ٘توحٌد األسماء والصفات / الشٌخ دمحم إبراهٌم الحمد، ص ٖٙ٘

 



ٔٓٓ 
 

 

 الفرق بٌن الصفة الذاتٌة )العلو( ووصؾ الفعل )االستواء(

 

 علو مطلق ، وعلو مقٌد. انعونالعلو 

 .، وعلو القهر، وعلو الشؤنوقٌةوالف هو علو الذاتو/ العلو المطلق: ٔ

 هللا ذات وعلى المطابقة، بداللة( علو الذات والفوقٌة) صفة العلو وعلى هللا ذات على ٌدل( العلً) هللا . اسمٔ

َ هَُو اْلَحقُّ  قال هللا تعالى:بالتضمن.  العلو )علو الذات والفوقٌة( وحدها صفة وعلى بالتضمن وحدها )ذَِلَك ِبؤَنَّ اّللَّ

ًُّ اْلَكبٌُِر()لقمان/َوأَ  َ هَُو اْلعَِل ( بذاته، فوق جمٌع مخلوقاته.)، (ٖٓنَّ َما ٌَْدعُوَن ِمْن دُوِنِه اْلبَاِطُل َوأَنَّ اّللَّ ًُّ  اْلعَِل

 وحدها هللا ذات وعلى المطابقة، بداللة)علو القهر(  صفة العلو وعلى هللا ذات على ٌدل( المتعال) هللا . اسمٕ

قهر: هو القاهر فوق عباده، كل الخلق الوعلو  بالتضمن. وحدها )علو القهر(  العلو صفة وعلى بالتضمن

ْحَمِن َعبْ  دًا مقهورون ومربوبون هلل جل فً عبله، كما قال هللا تعالى: )إِْن كُلُّ َمْن ِفً السََّمَواِت َواألَْرِض إِالَّ آِتً الرَّ

(، فهذا خضوع فً النهاٌة، وأٌضاً خضوع الربوبٌة فً كل العباد، 1ٗ – 1ٖ۞ لَقَْد أَْحَصاهُْم َوَعدَّهُْم َعدًّا()مرٌم/

وكذلك كل العباد ال ٌستطٌعون رد قضاء هللا وقدره جل فً عبله، فإنه لو أمرض الكافر، أو أراد موت الكافر، نفذ 

ٌْبِ الْ  َعاِلمُ ) قال هللا تعالى: أمره جل فً عبله، وهذا من باب علو القهر على عباده جل فً عبله.  اْلَكبٌِرُ  َوالشََّهادَةِ  ؽَ

ٌِْب َوالشََّهادَةِ اْلَكِبٌُر( فً ذاته وأسمابه وصفاته )اْلُمتَعَاِل( سبحانه وتعالى (، فإنه 1)سورة الرعد/اْلُمتَعَاِل( )َعاِلُم اْلؽَ

 على جمٌع خلقه بذاته وقدرته وقهره.

 وحدها هللا ذات وعلى المطابقة، بداللةو الشؤن( )عل العلو صفة وعلى هللا ذات على ٌدل( األعلى) هللا . اسمٖ

شؤن: علو عظمة وبهاء وكمال وقوة وقدرة العلو و بالتضمن. وحدها)علو الشؤن(  صفة العلو وعلى بالتضمن

(، األعلى: أي فوق كل شًء والقاهر لكل ٔقال هللا تعالى: )َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى()سورة األَعلى/ وعزة،

 0ٖ٘شًء.

  العلو المقٌد : هو االستواء على العرش ؛ ألنه مقٌد بالعرش. /ٕ

  هلل تعالى. وصؾ فعل االستواءو

 االستواء، فكل استواء علو ولٌس كل علو استواء. وصؾ أعم من العلوصفة و

دل على شٌبٌن حدث وزمان، الحدث الذي هو المصدر: االستواء، والزمن الذي هو زمن  الفعل: )استوى(و

ن موهذا من باب االستدالل على الصفة ن االستواء وصؾ فعل هلل تعالى متعلق بمشٌبته عز وجل، ماض. فٌكو

)االستواء(، قال تعالى: )الِذي ، فالفعل: )استوى(، ووصؾ الفعل: خبلل الفعل الدال على الصفة )وصؾ الفعل(

ٌْنَُهَما ِفً ِستَِّة أٌََّاٍم  ْحَمُن فَاْسؤَل ِبِه َخِبٌراً()الفرقان/َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَ (، 1٘ثُمَّ اْستََوى َعلَى العَْرِش الرَّ

  تم بعد خلق السماوات واألرض.فاالستواء على العرش وصؾ فعل ٌتعلق بمشٌبة هللا

 ومعنى استوى: أي ارتفع علٌه وعبل.

فللناس فً هذا  (،استوى على العرشثم )من سورة االعراؾ: )وأما قوله تعالى:  ٗ٘/اْلٌةقال ابن كثٌر فً تفسٌر 

المقام مقاالت كثٌرة جدا، لٌس هذا موضع بسطها، وإنما ٌسلك فً هذا المقام مذهب السلؾ الصالح: مالك، 

واللٌث بن سعد، والشافعً، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوٌه وؼٌرهم، من أبمة  واألوزاعً، والثوري،

 ما جاءت من ؼٌر تكٌٌؾ وال تشبٌه وال تعطٌل. المسلمٌن قدٌما وحدٌثا، وهو إمرارها ك

لٌس كمثله شًء وهو )إن هللا ال ٌشبهه شًء من خلقه، وأذهان المشبهٌن منفً عن هللا، ف والظاهر المتبادر إلى

من شبه ): -منهم نعٌم بن حماد الخزاعً شٌخ البخاري  -بل األمر كما قال األبمة  (ٔٔ/الشورى()السمٌع البصٌر

. ولٌس فٌما وصؾ هللا به نفسه وال رسوله تشبٌه، (فقد كفر، ومن جحد ما وصؾ هللا به نفسه فقد كفرهللا بخلقه 

                                                           
 تفسٌر الشٌخ السعدي وتفسٌر الشٌخ ابو بكر الجزابري. انظر ؼٌر مؤمور:  0ٖ٘

 اسع.الدرس الت –شرح كتاب لمعة االعتقاد الهادي إلى سبٌل الرشاد / الشٌخ دمحم حسن عبد الؽفار 
 http://www.islamweb.net -المصدر: دروس صوتٌة قام بتفرٌؽها موقع الشبكة اإلسبلمٌة 
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فمن أثبت هلل تعالى ما وردت به اْلٌات الصرٌحة واألخبار الصحٌحة، على الوجه الذي ٌلٌق بجبلل هللا تعالى، 

 ونفى عن هللا تعالى النقابص، فقد سلك سبٌل الهدى(.

 

 اللة التضمنالصفة بد االسم

 اسم هللا تعالى

 العلً، المتعال، األعلى

 

 العلو صفة ذات هلل تعالى

 

 

 

 الفعل صفة الفعل

 استوى

 فعل الزم

 من افعال الصفات

 االستواء

 فعل هلل تعالى وصؾ )صفة(

 بالمشٌبة متعلق

 

 

 فابدة

 

كما ٌكون األب أصبل لولده. وعلى )وٌراد باالشتقاق أن ٌكون أحدهما مقدما على اْلخر أصبل له : اشتقاق الفعل

األول فإذا قٌل: الفعل مشتق من المصدر؛ أو المصدر مشتق من الفعل: فكبل القولٌن: قول البصرٌٌن؛ والكوفٌٌن 

صحٌح. وأما على الثانً فإذا أرٌد الترتٌب العقلً فقول البصرٌٌن أصح فإن المصدر إنما ٌدل على الحدث فقط؛ 

فهذا ال  -وهو تقدم وجود أحدهما على اْلخر  -زمان وإن أرٌد الترتٌب الوجودي والفعل ٌدل على الحدث وال

ٌنضبط فقد ٌكونون تكلموا بالفعل قبل المصدر؛ وقد ٌكونون تكلموا بالمصدر قبل الفعل وقد تكلموا بؤفعال ال 

ل ومصدر فعل آخر وقد ٌؽلب علٌهم استعمال فع (وٌل و) (وٌح)وبمصادر ال أفعال لها مثل  (بد)مصادر لها مثل 

كما فً الحب؛ فإن فعله المشهور هو الرباعً ٌقال: أحب ٌحب ومصدره المشهور هو الحب دون اإلحباب وفى 

اسم الفاعل قالوا: محب ولم ٌقولوا: حاب وفً المفعول قالوا: محبوب ولم ٌقولوا: محب إال فً الفاعل وكان القٌاس 

 2ٖ٘.(ماأن ٌقال: أحبه إحبابا كما ٌقال: أعلمه إعبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٕٓٗ/ٕٓ، مجموع الفتاوى/ شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة 2ٖ٘ 
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 المطلب الرابع

 الخبر
 

 الخبر فً اللؽة

 

َكةً: النَّبَؤُ(، هكذا ِفً الُمْحَكم. َوِفً التَّْهِذٌب: الَخبَر: َما أَتَاَك ِمن نَبَإٍ َعمَّن تَْستَ   1ْٖ٘خبُِر. خ ب ر: )الَخبَُر، ُمحرَّ

لعلم، قال أبو أحمد بن أبً سلمة رحمه هللا: ال والخبر: هو العلم بكنه المعلومات على حقابقها ففٌه معنى زابد على ا

ٌقال منه خابر ألنه من باب فعلت مثل: طرقت وكرمت وهذا ؼلط الن فعلت ال ٌتعدى وهذه الكلمة تتعدى به وإنما 

هو من قولك: خبرت الشًء إذا عرفت حقٌقة خبره وأنا خابر وخبٌر من قولك: خبرت الشًء إذا عرفت حقٌقة 

خبٌر من قولك: خبرت الشًء إذا عرفته مبالؽة مثل: علٌم وقدٌر ثم كثر حتى أستعمل فً معرفة خبره وأنا خابر و

 ٖٓٙكنهه وحقٌقته.

 

 صطالحالخبر فً اال

 

 لٌس وصفا قابما بالذات، وإنما هو راجع للذات نفسها.الخبر: هو ما ٌخبر به عن هللا تعالى؛ وهو ؼٌر الصفة؛ أي: 

بمضامٌن ما تحمله األسماء والصفات )التوقٌفٌة( من على معنى صحٌح، ووٌخبر عن هللا تعالى بؤلفاظ تدل 

 معانً، وال ٌوصؾ هللا عز وجل بهذه المضامٌن فضبلً من أن ٌُسمى عز وجل بها. 

اإلخبار أوسع من باب األسماء والصفات واألفعال، الن اإلخبار باب مستفاد من اللوازم، لوازم كبلم هللا تعالى و

هللا علٌه واله وسلم، إن صح أنه الزم )أي إن دلت علٌه النصوص داللة صحٌحة بداللة  وكبلم رسوله صلى

 اللزوم(. 

اإلخبار عن هللا عز وجل بالمعنى الصحٌح فإنه جابز ال شًء فٌه، ومن هنا جاء جواز ترجمة معانً صفات هللا و)

عرؾ اللؽة العربٌة، ونرٌد أن نخبره عز وجل بلؽات أخرى، فإنه عندما ٌوجد مسلم حدٌث عهد بإسبلم مثبلً ال ٌ

عن هللا عز وجل فٌجوز أن تترجم له معانٌها، وال ٌعنً هذا أن الكلمات اإلنجلٌزٌة أو أي لؽة أخرى هً فً 

لفظها صفات هلل عز وجل، وإنما معناها صحٌح وثابت عن هللا عز وجل، وحٌنبٍذ ٌجوز اإلخبار عن هللا عز وجل 

 ٕٖٙ (.ٖٔٙبكل معنًى صحٌح.

 

 د الخبر عن هللا تعالى فً القرآن المجٌدورو

 

ٌْنَكُ  ٌْنًِ َوبَ ُ َشِهٌد  بَ ٍء أَْكبَُر َشَهادَةً قُِل اّللَّ ًْ ًَ جاء لفظ )الشًء( فً القرآن المجٌد فً قوله تعالى: )قُْل أَيُّ َش ْم َوأُوِح

ًَّ َهذَا اْلقُْرآُن أِلُْنِذَركُْم ِبِه َوَمْن بَلََػ أَبِنَّكُْم لَتَْشهَ  ِ آِلَهةً أُْخَرى قُْل اَل أَْشَهدُ قُْل ِإنََّما هَُو ِإلَه  َواِحد  َوإِنَِّنً ِإلَ دُوَن أَنَّ َمَع اّللَّ

ا تُْشِركُوَن()األنعام/ ٍء أَْكبَُر َشَهادَةً قُِل ٖٖٙ(. وروى اإلمام البخاري فً صحٌحه1ٔبَِريء  ِممَّ ًْ ، بَاُب )قُْل أَيُّ َش

                                                           
بٌدي تاج العروس من جواهر القاموس/  دمحمّ بن دمحمّ بن عبد الرّزاق الحسٌنً أبو الفٌض ا  1ٖ٘ لملقّب بمرتضى الزَّ

 .ٕ٘ٔ/ٔٔ، هـ(، تحقٌق مجموعة من المحققٌن، الناشر دار الهداٌةٕ٘ٓٔ)المتوفى
هـ(، حققه 1ٖ٘الفروق اللؽوٌة/ أبو هبلل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعٌد بن ٌحٌى بن مهران العسكري )المتوفى نحو  ٖٓٙ

 .1ٖمصر، ص –قافة للنشر والتوزٌع، القاهرة وعلق علٌه دمحم إبراهٌم سلٌم، الناشر دار العلم والث
 قلت: أي بمعنى صحٌح لم ٌنَؾ فً الكتاب والسنة وثبت جنسه فً الكتاب والسنة. ٖٔٙ
شرح العقٌدة الواسطٌة/ الشٌخ عبد الرحٌم بن صماٌل العلٌانً السلمً، دروس صوتٌة قام بتفرٌؽها موقع الشبكة اإلسبلمٌة،  ٕٖٙ

http://www.islamweb.net  /ٕٓالدرس. 
 .1ٔصحٌح البخاري/ كتاب التوحٌد/ باب )قل أي شًء أكبر شهادة قل هللا( األنعام/ ٖٖٙ
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ٖٔٓ 
 

ُ()األنعام/ ٌْبًا، َوهَُو ِصفَة  ِمنْ (، )فََسمَّ 1ٔاّللَّ ََََِّ القُْرآَن َش ََْ ًُّ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ٌْبًا، َوَسمَّى النَِّب ُ تَعَالَى نَْفَسهُ َش ِ(، َوقَاَل: ى اّللَّ  ِصفَاِت اّللَّ

ٍء َهاِلك  ِإالَّ َوْجَههُ()القصص/ ًْ  (.22)كُلُّ َش

ٌعنً: إثبات للوجود، ونفٌاً للعدم. ولكن لفظ: )الشًء( خبر عن هللا تعالى، وإطبلقه على هللا تعالى  ٖٗٙو)الشًء(

 لٌس اسماً هلل تعالى.

 

 :اإلخبار نوعان

 

 / اإلخبار الثابت فً الكتاب والسنة كـ )الشًء( و)الصانع( ونحوها.ٔ

/ اإلخبار بمعنى صحٌح لم ٌنَؾ فً الكتاب والسنة وثبت جنسه فً الكتاب والسنة، فإنه ال بؤس أن ٌخبر به عن ٕ

( ودل ٕٗ تعالى، كلفظ )األعز( فقد دل علٌه اسم هللا تعالى )العزٌز(، قال تعالى: )َوهَُو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم()الحشر/هللا

ِ َجِمٌعًا()النساء/) علٌه صفة )العزة( هلل تعالى، قال تعالى: ةَ ّلِلَّ ( ودل علٌه فعل هللا تعالى: )َوتُِعزُّ َمن 1ٖٔفَإِنَّ اْلِعزَّ

 (. ٕٙعمران/ تََشاء()آل

عن ٌعلى أن رسول هللا صلى فولفظ )الستار( دل علٌه اسم هللا تعالى )الستٌر(، ودل علٌه صفة )الستر( هلل تعالى، 

هللا علٌه وسلم رأى رجبل ٌؽتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد هللا وأثنى علٌه، وقال: )إن هللا عز وجل حلٌم حًٌ 

ٌَْرةَ أَنَّ ف)ستر(،  ، ودل علٌه فعل هللا تعالىٖ٘ٙأحدكم فلٌستتر(ستٌر ٌحب الحٌاء والستر فإذا اؼتسل  عَْن أَِبً هَُر

ُ ِفً الدُّْنٌَا َواْْلخِ  ٌِْه َوَسلََّم قَاَل: )َمْن َستََر أََخاهُ اْلُمْسِلَم َستََرهُ اّللَّ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى اّللَّ َج النَِّب ج َعْن ُمْسِلٍم كُْربَةً فَرَّ َرةِ َوَمْن فرَّ

 ُ ُ ِفً َعْوِن اْلعَْبِد َما َكاَن اْلعَْبدُ ِفً َعْوِن أخٌه(اّللَّ  َعْنهُ كُْربَةً ِمْن كَُرِب ٌَْوِم اْلِقٌَاَمِة َواّللَّ
ٖٙٙ. 

وٌصح اإلخبار بؤن هللا تعالى: )قَدٌم  ببل ابتدَاء(، ألنه مشتمل على معنى صحٌح. أي أنه تعالى: لم ٌسبقه شًء، 

ُل وذلك معنى اسمه تعالى )األول(،  وقد ورد على سبٌل اإلطبلق فً الكتاب والسنة، قال هللا تعالى: )هَُو اأْلَوَّ

ٍء َعِلٌم ()الحدٌد/ ًْ (. وروى مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً َٖواْْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلبَاِطُن َوهَُو ِبكُّلِ َش

ول فلٌس قبلك شًء، وأنت اْلخر فلٌس بعدك شًء، وأنت الظاهر فلٌس فوقك شًء، وأنت ملسو هلآو هيلع هللا ىلصََََََََُِّّْ قال: )اللهم أنت األ

 الباطن فلٌس دونك شًء أقض عنا الدٌن وأؼننا من الفقر(.

 

 فابدة

 

الفرق بٌن مقام المخاطبة ومقام اإلخبار فرق ثابت بالشرع والعقل، وبه ٌظهر الفرق قال شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة: )

 به من األسماء الحسنى، وبٌن ما ٌخبر به عنه وجل مما هو حق ثابت، إلثبات ما ٌستحقه سبحانه بٌن ما ٌدعى هللا

تعالى سبحانه و (الملك القدوس السبلم)نقابص، فإنه من صفات الكمال، ونفً ما تنزه عنه عز وجل من العٌوب وال

 ادعوه بها وذروا الذٌن ٌلحدون فً أسمابه(وقال تعالى: )وهلل األسماء الحسنى ف عما ٌقول الظالمون علواً كبٌراً.

(، وال ٌقال فً الدعاء: 1ٔ( مع قوله: )قل أي شًء أكبر شهادة قل هللا شهٌد بٌنً وبٌنكم()األنعام/2ٓٔ)األعراؾ/

 0ٖٙ.(ٌا شًء

                                                           
الشًء: فً اللؽة ما ٌصح أن ٌعلم وٌخبر عنه عند سٌبوٌه، وقٌل عبارة عن الوجود. وفً االصطبلح: هو الموجود، قلت:  ٖٗٙ

 رج.والثابت المتحقق فً الخا
هـ،  ٕٕٗٔالثمر المستطاب فً فقه السنة والكتاب، الناشر ؼراس للنشر والتوزٌع، الطبعة األولى،  قال الشٌخ االلبانً فً ٖ٘ٙ
/ ٗ( من طرٌق زهٌر: ثنا عبد الملك عن عطاء عن ٌعلى. وهذا سند جٌد، ورواه )االمام احمد فً المسند/ 0ٓ: )النسابً/1ٕص
صرا بلفظ: )إن هللا عز وجل حًٌ ستٌر فإذا أراد أحدكم أن ٌؽتسل فلٌتوار بشًء(، ورواه أبو داود ( و )النسابً( فً رواٌة مختٕٕٗ

 ( باللفظٌن وقال: األول أتم.0ٓٔ/ ٕ)
 .ٖ٘٘رواه ابن حبان فً صحٌحه وصححه الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان/ ٖٙٙ
أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً القاسم بن درء تعارض العقل والنقل/ شٌخ االسبلم تقً الدٌن أبو العباس   0ٖٙ

هـ(، تحقٌق الدكتور دمحم رشاد سالم، الناشر جامعة اإلمام دمحم بن سعود 0ٕ2دمحم ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى
 .12ٕ/ٔ، م 11ٔٔ -هـ  ٔٔٗٔاإلسبلمٌة، المملكة العربٌة السعودٌة، الطبعة الثانٌة، 

 



ٔٓٗ 
 

 

 المطلب الخامس

  الكلمات الُمْجَملة 
 

 الكلمات الُمْجَملة أو االلفاظ المجملة

 

لح الكلمات المجملة أو االلفاظ المجملة. والمقصود بالكلمات المجملة: أنها ألفاظ ٌطلقها )ٌَِردُ فً كتب العقابد مصط

 أهل التعطٌل، أو: هً مصطلحات أحدثها أهل الكبلم. ومعنى كونها مجملة: أي أنها تحتمل حقاً وباطبلً.

راد منها؛ بحٌث ال ٌدرك معنى أو ٌقال: ألنها ألفاظ ُمشتركة بٌن معاٍن صحٌحة، ومعاٍن باطلة، أو ٌقال: لخفاء الم

 اللفظ إال بعد االستفصال واالستفسار.

 ومراد أهل التعطٌل من إطبلقها: التوصل إلى نفً الصفات عن هللا تعالى بحجة تنزٌهه سبحانه عن النقابص،

زٌفهم. والذي دعاهم إلى ذلك: عجزهم عن مقارعة أهل السنة بالحجة؛ فلجؤوا إلى هذه الطرٌقة؛ لٌخفوا عوارهم، و

 2ٖٙوهذه األلفاظ لم ترد فً الكتاب، والسنة؛ بل هً من إطبلقات أهل الكبلم كما تقدم(.

 

 النص والمجمل والظاھر

 

)المقرر فً األصول أّن الكبلم إن دّل على معنى ال ٌحتمل ؼٌره فهو المسمى نصاً كقوله مثبلً: )ِتْلَك َعَشَرة  

 ٌن أو أكثر فبل ٌخلو من حالتٌن: (، فإذا كان ٌحتمل معن1ٌَٙٔكاِملَة()البقرة/

 إّما أن ٌكون أظهر فً أحد االحتمالٌن من اْلخر 

 وإّما أن ٌتساوى بٌنهما

فإن كان االحتمال ٌتساوى بٌنهما فهذا الذي ٌسمى فً االصطبلح المجمل كما لو قلت: )عدا اللصوص البارحة 

نه الجارٌة ؼوروها أو عٌن ذهبه وفضته على عٌن زٌد(، فإنه ٌحتمل أن تكون عٌنه الباصرة عوروها أو عٌ

 سرقوها فهذا مجمل. وحكم المجمل أن ٌتوقؾ عنه إالّ بدلٌل على التفصٌل. 

 أّما إذا كان نصاً صرٌحاً فالنص ٌعمل به وال ٌعدل عنه إالّ بثبوت النسخ.

 ً (، والظاهر ٌجب الحمل فإذا كان أظهر فً أحد االحتمالٌن فهو المسّمى بالظاهر، ومقابله ٌسّمى )محتمبلً مرجوحا

علٌه إالّ لدلٌل صارؾ عنه كما لو قلت: رأٌت أسداً، فهذا مثبلً ظاهر فً الحٌوان المفترس، محتمل فً الرجل 

 1ٖٙالشجاع(.

وتجد السلؾ ٌستعملون كلمة )ظاهر( كثٌرا، و)أمروا على ظاهرها(، و)أمروها كما جاءت(، واألخذ بداللة 

 )النص والظاهر(.

صوص(، و)النص(، و)قد جاء فً النص(، فٌرٌدون بالنص الكتاب والسنة، وهذا لٌس المراد منه أما قولهم )الن

االصطبلح الخاص عند األصولٌٌن بذلك، وإنما ارادوا بالنص الدلٌل من الكتاب والسنة. فتنتبه للفرق بٌن هذٌن 

 .االستعمالٌن

                                                           
، ٘٘مصطلحات فً كتب العقابد/ دمحم بن إبراهٌم بن أحمد الحمد، الناشر دار بن خزٌمة، الطبعة األولى، بدون تارٌخ، ص 2ٖٙ

 بتصرؾ.
هـ(، بحث نشر 1ٖٖٔاألسماء والصفات نقبل وعقبل/ الشٌخ دمحم األمٌن بن دمحم المختار بن عبد القادر الجكنً الشنقٌطً )المتوفى 1ٖٙ

م. ومنهج ودراسات 10ٖٔهـ، ماٌو 1ٖٖٔسبلمٌة بالمدٌنة المنورة، السنة الخامسة، العدد الرابع، ربٌع ثانً فً مجلة الجامعة اإل
هـ(، الناشر الدار السلفٌة 1ْٖٖٔلٌات األسماء والصفات/ الشٌخ دمحم األمٌن بن دمحم المختار بن عبد القادر الجكنً الشنقٌطً )المتوفى

 . ٓٗ – 1ٖم، ص 12ٗٔ - هـٗٓٗٔالكوٌت، الطبعة الرابعة،  –
م، 0ٕٓٓ-ه 0ٕٗٔوأنظر ؼٌر مؤمور شرح الفتوى الحموٌة/الشٌخ صالح آل الشٌخ، دار ابن الجوزي، القاهرة، الطبعة األولى 

 .2ٕٗص

 



ٔٓ٘ 
 

 

 من الكلمات )االلفاظ( المجملة 

 

مع هذه الكلمات: أنهم ٌتوقفون فً هذه األلفاظ؛ ألنه لم ٌرد نفٌها، وال إثباتها فً  )طرٌقة أهل السنة فً التعامل

 الكتاب والسنة؛ فبل ٌثبتونها، وال ٌنفونها.

ه هللا عنه َردُّوه، وإن كان معنى  أما المعنى الذي تحت هذه األلفاظ فإنهم ٌستفصلون عنه، فإن كان معنى باطبلً ٌُنَزَّ

 0ٖٓقبلوه، واستعملوا اللفظ الشرعً المناسب للمقام(. حقاً ال ٌمتنع على هللا

فاأللفاظ الشرعٌة صحٌحة المعانً، سالمة من االحتماالت الفاسدة، فكذلك ٌجب أن ال ٌعدل عن األلفاظ الشرعٌة )

نفٌا وال إثباتا، لببل ٌثبت معنى فاسد، أو ٌنفى معنى صحٌح. وكل هذه األلفاظ المجملة عرضة للمحق 

 0ٖٔ(.والمبطل

  :ل شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللاقا

ألنه الصادق المصدوق؛  -سواء عرفنا معناه أو لم نعرؾ  -)أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه ٌجب اإلٌمان به 

فما جاء فً الكتاب والسنة وجب على كل مإمن اإلٌمان به وإن لم ٌفهم معناه وكذلك ما ثبت باتفاق سلؾ األمة 

الباب ٌوجد عامته منصوصا فً الكتاب والسنة متفق علٌه بٌن سلؾ األمة، وما تنازع فٌه وأبمتها مع أن هذا 

فلٌس على أحد، بل وال له أن ٌوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفٌه حتى ٌعرؾ مراده. فإن نفٌاً وإثباتاً المتؤخرون 

جمٌع معناه، بل  ٌُردَّ بل مطلقا، ولم وإن اشتمل كبلمه على حق وباطل لم ٌق ُردَّ،أراد حقا قبل، وإن أراد باطبل 

 0ٌٕٖوقؾ اللفظ، وٌفسر المعنى(.

 وقال االمام الذهبً رحمه هللا تعالى: 

َحابَة والتابعون.  )َوأما اْلِجْسم والجوهر والتحٌز والجهة فبََل نطق بَها كتاب َواَل سنة نفٌا َواَل إِثْبَاتًا َواَل الصَّ

 َجْهِمٌة والمعتزلة ومجسمة الرافضة والمبتدعة(.فَؤول من تكلم بذلك نفٌا وإثباتا الْ 

)ان ِفً َهذَا اللَّْفظ من المنازعات اللُّؽَِوٌَّة واالصطبلحٌة والعقلٌة والشرعٌة َما ٌبٌن أَن اْلَواِجب االعتصام ِباْلكتاب 

قُواْ  َِّبعُواْ َما أُنِزَل ٖٓٔ()آل عمران/َوالّسنة قَاَل هللا تَعَالَى: )َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل اّلّلِ َجِمٌعاً َوالَ تَفَرَّ (، َوقَاَل تَعَالَى: )ات

بِّكُْم()األعراؾ/ ن رَّ ٌْكُم ّمِ ٌَْت اْلُمنَاِفِقٌَن ِٖإلَ سُوِل َرأَ (، َوقَاَل تَعَالَى: )َوِإذَا قٌَِل لَُهْم تَعَالَْواْ ِإلَى َما أَنَزَل اّلّلُ َوإِلَى الرَّ

(؛ قَاَل اْبن َعبَّاس: تكفل هللا لمن قََرأَ اْلقُْرآن َوعمل ِبِه أَن اَل ٌضل فًِ الدُّْنٌَا، َواَل ٌَُٔٙصدُّوَن َعنَك ُصدُوداً()النساء/

(، ْٕٗٔعَمى()طه/ٌشقى ِفً اْْلِخَرة ثمَّ قََرأَ: )َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ َمِعٌَشةً َضنكاً َونَْحشُُرهُ ٌَْوَم اْلِقٌَاَمِة أَ 

 اْْلٌَات.

ثْبَات َوالنَّْفً لفظافَمَ  َومعنى أما  ا أثْبته هللا َوَرسُوله أَثْبَتْنَاهُ َوَما نَفَاهُ هللا َوَرسُوله نفٌناه، فالنصوص نعتصم بَها ِفً اإْلِ

ى أَْلفَاظ تنَازع فٌَِها من ابتدعها كالجسم والجوهر والتحٌز والجهة والتركٌب والتعٌن فبََل تطلق نفٌا َواَل ِإثْبَاتًا َحتَّ 

ثْبَات معنى َصِحٌحا ُمَوافقا للنصوص صوب اْلَمْعنى الَِّذي قَصد ه ٌنظر ِفً َمْقُصود قَاِبلَها فَإِن أََرادَ ِبالنَّْفًِ أَو اإْلِ

أَن : ِبلَْفِظِه وزجر َعن اللَّْفظ المبتدع اْلُمْجمل، ِإالَّ ِعْند اْلَحاجة ِفً محاورة اْلخصم َمَع قََرابِن تبٌن الُمَراد بَها، مثل

ٌد ٌكون اْلخطاب َمَع من اَل ٌتم اْلَمْقُصود َمعَه ِإن لم ٌَُخاطب بَها، َوأما أَن ٌَُراد بَها معنى بَاِطل فََهذَا ضبلل، َوإِن أُرِ 

                                                           
،  ٙ٘مصطلحات فً كتب العقابد/ دمحم بن إبراهٌم بن أحمد الحمد، الناشر دار بن خزٌمة، الطبعة األولى، بدون تارٌخ، ص 0ٖٓ

 بتصرؾ.
ًّ بن دمحم ابن أبً العز الحنفً، األذرعً الصالحً الدمشقً )المتوفى  0ٖٔ شرح العقٌدة الطحاوٌة/ صدر الدٌن دمحم بن عبلء الدٌن عل
 -هـ 0ٔٗٔبٌروت، الطبعة العاشرة،  –عبد هللا بن المحسن التركً، الناشر مإسسة الرسالة  -هـ(، تحقٌق شعٌب األرنإوط 01ٕ
 .ٕٙٙ/ٔ، م110ٔ

 .ٔٗ/ٖفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، مجموع ال  0ٕٖ
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بَها حق وباطل عرؾ اْلخصم َوفّسر لَهُ َهذَا من َهذَا، َوِإن اتّفق شخصان على معنى وتنازعا ِفً دالبله فؤقربهما 

َواب من َوافق اللُّؽَة المنقولة(. ِإلَى الصَّ
ٖ0ٖ 

 

 :7ٖٗمثال لأللفاظ المجملة

 

 الجسم:

 )مثبلً لو قال لك إنسان: هل هللا عز وجل له جسم؟ 

تقول: كلمة جسم هذه لم ٌرد فً القرآن وال فً السنة إثباتها، ولم ٌرد فٌهما نفً هذه اللفظة، فماذا ٌُقصد بجسم؟ 

لعربٌة، وما نعرفه من األبدان، فإن هذا معنى باطل ننفٌه عن هللا عز فإن كان ٌقصد به البدن كما هو فً اللؽة ا

وجل؛ ألنه لٌس كمثله شًء، وإن كنت تقصد به اصطبلحاً خاصاً لكل موصوؾ؛ فإن هللا عز وجل موصوؾ 

 بصفة.

قد ونحن نقول: إن هذا االستعمال من حٌث اللفظ بدعة؛ ألنه لم ٌرد فً القرآن وال السنة، وفً بعض األحٌان 

 ٌمتحن بعض أهل البدع أهل السنة والجماعة بؤلفاظ ٌستخدمونها، ٌقولون لهم: هل تثبتونها أو تنفونها؟ 

فمثل هذه األلفاظ من حٌث االستعمال بدعة، ومن حٌث المعنى ال ٌصح نفٌها؛ ألنك إذا نفٌتها قد تنفً شٌباً من 

 الباطل لكن نستفصل فٌها(.الحق، وال ٌصح إثباتها؛ ألنك إذا أثبتها قد تثبت شٌباً من 

 الجهة:

 )مثل قول بعضهم: هل هللا عز وجل فً جهة؟

نقول: ماذا تعنً بجهة؟، إن كنت تعنً جهة العلو؛ فإن هللا فً العلو، وإن كنت تعنً أنه محصور بمكان، فاهلل عز 

 0ٖ٘معنى الباطل(.وجل ؼٌر محصور سبحانه وتعالى، وحٌنبذ ٌستطٌع اإلنسان أن ٌثبت المعنى الصحٌح وٌنفً ال

أو ٌقال لمن قال: إن هللا فً جهة، أترٌد بذلك أن هللا عز وجل فوق العالم، أو ترٌد به أن هللا داخل فً شًء من 

 المخلوقات. فإن أراد األول فهو حق، وإن أراد الثانً فهو باطل.

 

 االسم والمسمى من األلقاط المجملة

 

لتفصٌل فٌها، وؼلط فٌها كثٌر من الناس، وجهلوا الصواب فً ذلك: هذه المسؤلة من األلفاظ المجملة التً ٌجب ا

فاالسم ٌراد به المسمى تارة وٌراد به اللفظ تارة أخرى. فإذا قلت: قال هللا كذا، أو سمع هللا لمن حمده، أو قال 

والرحٌم من  الرحمن كذا ونحو ذلك. فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت: هللا اسم عربً والرحمن اسم عربً،

أسماء هللا ونحو ذلك، فاالسم هاهنا هو المراد ال المسمى وال ٌقال: ؼٌره لما فً لفظ الؽٌر من االجمال، فإن أرٌد 

بالمؽاٌرة أن اللفظ ؼٌر المعنى فحق، وإن أرٌد أن هللا سبحانه كان وال اسم له، حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى 

 .ظم الضبلل واإللحاد فً أسمابه سبحانهسماه خلقه بؤسماء من صنعهم، فهذا أع

؛ ألن الترادؾ ادفة أم متباٌنة ؟ فإٌاك أن تقول: مترادفة أو تقول متباٌنةومن األمثلة : إذا قٌل : هل أسماء هللا متر

 ،ظ المجملة موقوفة على االستفصالوالتباٌن بحسب استعمال الطوابؾ الضالة له صار من األلفاظ المجملة واأللفا

، وإن كنت ترٌد بالترادؾ واحدة فهً بهذا االعتبار مترادفةإن كنت ترٌد بالترادؾ أنها تدل على ذاٍت  فنقول:

                                                           

المنتقى من منهاج االعتدال فً نقض كبلم أهل الرفض واالعتزال/ االمام شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن 0ٖٖ  
ٌْماز الذهبً )المتوفى ، ٘ٔٔ – ٓٔٔص ،هٕٗٗٔهـ(، تحقٌق محب الدٌن الخطٌب، وقؾ مإسسة سلٌمان الراجحً الخٌرٌة، 0ٗ2قَا

 باختصار.
دراسة / 2٘مصطلحات فً كتب العقابد/ دمحم بن إبراهٌم بن أحمد الحمد، الناشر دار بن خزٌمة، الطبعة األولى، بدون تارٌخ، ص 0ٖٗ

 موجزة لبعض الكلمات المجملة.
لشبكة اإلسبلمٌة، شرح العقٌدة الواسطٌة/ الشٌخ عبد الرحٌم بن صماٌل العلٌانً السلمً، دروس صوتٌة قام بتفرٌؽها موقع ا 0ٖ٘

.nethttp://www.islamweb  /وأنظر ؼٌر مؤمور شرح الفتوى الحموٌة/الشٌخ صالح آل الشٌخ، دار ابن الجوزي، ٕٓالدرس .
 .ٖٓٙو 1٘ٔو 0ٓم، ص0ٕٓٓ-ه 0ٕٗٔالقاهرة، الطبعة األولى 

 

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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ً تدل علٌها فهذا هو ، وإن كنت ترٌد بالتباٌن تباٌن الذات التصفاتها فهذا خطؤ محض وضبلل مبٌن اتحاد داللة

ن اختبلفها فٌما تضمنته من الصفات أي أن كل اسم ، وإن كنت ترٌد بالتباٌالكفر بعٌنه؛ ألنه ٌلزم منه تعدد اْللهة

رادفة مطلقًا وال متباٌنة مطلقًا، ، إذًا ال نقول هً متاْلخر فهً بهذا االعتبار متباٌنةٌدل على صفة ؼٌر صفة االسم 

 ، وهللا أعلم .بل نقول: هً مترادفة من حٌث الذات، متباٌنة من حٌث الصفات

 

 7ٖٙتقسٌم االلفاظ المجملة 

 

 تقسٌم األلفاظ المجملة أي التً لم ٌرد استعمالها فً النصوص على النحو التالً: ٌمكن

 أوالً: ألفاظ ورد استعمالها ابتداًء فً بعض كبلم السلؾ.

 ومن أمثلة ذلك لفظ )الذات( و )بابن(.

 وهذه األلفاظ تحمل معانً صحٌحة دلت علٌها النصوص.

 استعمالها. وهذا النوع من األلفاظ ٌجٌز جمهور أهل السنة

 وهناك من ٌمنع ذلك بحجة أن باب اإلخبار توقٌفً كسابر األبواب.

والصواب أنه ما دام المعنى المقصود من ذلك اللفظ ٌوافق ما دلت علٌه النصوص، واستعمل اللفظ لتؤكٌد 

 ذلك فبل مانع.

 كقول أهل السنة: )إن هللا استوى على العرش بذاته(.

  مستو على العرش حقٌقة وأن االستواء صفة له.فلفظة )بذاته( مراد بها أن هللا

 وكقولهم: )إن هللا عاٍل على خلقه بابن منهم(.

 فلفظة )بابن( ٌراد بها إثبات العلو حقٌقة، والرد على زعم من قال إن هللا فً كل مكان بذاته.

 وهذه األلفاظ إنما تستعمل فً باب اإلخبار وال تستعمل فً باب األسماء والصفات.

 ٌاً: ألفاظ ورد استعمالها فً كبلم بعض السلؾ تارة إلثباتها وتارة لنفٌها.ثان

ومن أمثلة ذلك: لفظ )الحد( ولفظ )المماسة(، فإطبلق السلؾ لها لٌس من باب الصفات وإنما هو من باب 

 اإلخبار، ولهم فً حال االثبات والنفً توجٌه..

 ً كبلم خصومهم.ثالثاً: ألفاظ ورد استعمالها فً كبلم بعض السلؾ وف

 ومن أمثلة ذلك: لفظة )الجهة(.

 رابعاً: ألفاظ ورد استعمالها فً كبلم الخصوم ولم ٌرد استعمالها فً كبلم السلؾ.

 ومن أمثلة ذلك: لفظ )الجسم( و)الحٌز( و)واجب الوجود( و)الجوهر( و)العرض(.

 لباب أن األلفاظ نوعان:وأما النوعان الثالث والرابع فالجواب عن ذلك أن نقول األصل فً هذا ا

النوع األول: نوع مذكور فً كتاب هللا وسنة رسوله وكبلم أهل اإلجماع، فهذا ٌجب اعتبار معناه، وتعلٌق 

الحكم به، فإن كان المذكور به مدحاً استحق صاحبه المدح، وإن كان ذماً استحق الذم، وإن أثبت شٌبا 

 هللا حق، وكبلم رسوله حق، وكبلم أهل اإلجماع حق.وجب إثباته، وإن نفى شٌبا وجب نفٌه، ألن كبلم 

ُ الصََّمدُ ۞ لَْم ٌَِلْد َولَْم ٌُولَْد ۞ َولَْم ٌَكُن لَّهُ كُفُواً  ُ أََحد  ۞ اّللَّ وهذا كقوله تعالى: )قُْل هَُو اّللَّ

ُ الَِّذي اَل ِإلَهَ ِإالَّ هَُو َعاِلمُ ٗ-ٔأََحد ()اإلخبلص/ ِحٌُم  (، وقوله تعالى: )هَُو اّللَّ ْحَمُن الرَّ ٌِْب َوالشََّهادَةِ هَُو الرَّ اْلؽَ

ٌِْمُن اْلعَِزٌُز اْلَجبَّا ُ الَِّذي اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّبَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه ِ َعمَّا ۞ هَُو اّللَّ ُر اْلُمتََكبُِّر سُْبَحاَن اّللَّ

ُ اْلَخالِ  ُر لَهُ اأْلَْسَماء اْلُحْسنَى ٌَُسبُِّح لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوهَُو ٌُْشِركُوَن ۞ هَُو اّللَّ ُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصّوِ

 (، ونحو ذلك من أسماء هللا وصفاته.ٕٗ -ٕٕاْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم()الحشر/

                                                           
ور دمحم بن خلٌفة بن علً التمٌمً، الناشر أضواء السلؾ، الرٌاض، المملكة العربٌة الصفات اإللهٌة تعرٌفها، أقسامها/ الدكت 0ٖٙ

م، المطلب الثانً: األلفاظ المجملة وحكم دخولها فً باب الصفات وموقؾ أهل السنة من ٕٕٓٓهـ/ٕٕٗٔالسعودٌة، الطبعة األولى، 
 .ٔ٘ – ٖٗاستعمالها، باختصار من ص
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 النوع الثانً: األلفاظ التً لٌس لها أصل فً الشرع.

الذم واإلثبات والنفً على معناها، إال أن ٌبٌن أنه ٌوافق الشرع، واأللفاظ التً فتلك ال ٌجوز تعلٌق المدح و

 تعارض بها النصوص هً من هذا الضرب، كلفظ )الجسم( و)الحٌز( و)الجهة( و)الجوهر( و)العرض(. 

فإن هذه األلفاظ ٌدخلون فً مسماها الذي ٌنفونه أموراً مما وصؾ هللا به نفسه، ووصفه به رسوله، 

لون فٌها نفً علمه وقدرته وكبلمه، وٌقولون إن القرآن مخلوق، ولم ٌتكلم هللا به، وٌنفون رإٌته ألن فٌدخ

رإٌته على اصطبلحهم ال تكون إال لمتحٌز فً جهة وهو جسم، ثم ٌقولون: وهللا منزه عن ذلك فبل تجوز 

سم متحٌز فبل ٌكون متكلماً، رإٌته. وكذلك ٌقولون إن المتكلم ال ٌكون إال جسماً متحٌزاً، وهللا لٌس بج

وٌقولون: لو كان فوق العرش لكان جسماً متحٌزاً، وهللا لٌس بجسم متحٌز، فبل ٌكون متكلماً فوق العرش 

 وأمثال ذلك.

 الموقؾ من هذا النوع:

 إذا كانت هذه األلفاظ مجملة كما ذُكر فالمخاطب لهم إما:

 أن ٌفصل لهم وٌقول: ما ترٌدون بهذه األلفاظ؟ -ٔ

 إن فسروها بالمعنى الذي ٌوافق القرآن قُبلت. وإن فسروها بخبلؾ ذلك ُردَّت.ف

 وأما أن ٌمتنع عن موافقتهم فً التكلم بهذه األلفاظ نفٌاً وإثباتاً. ولكن ٌبلحظ. -ٕ

 أن اإلنسان إذا امتنع عن التكلم بها معهم فقد ٌنسبونه إلى الجهل واالنقطاع.

سبوه إلى أنه أطلق تلك األلفاظ التً تحتمل حقاً وباطبلً، وأوهموا الجهال وأن اإلنسان إذا تكلم بها معهم ن

 باصطبلحهم أن إطبلق تلك األلفاظ ٌتناول المعانً الباطلة التً ٌنزه هللا عنها.

 ولعل الراجح فً المسؤلة أن األمر ٌختلؾ باختبلؾ الَمْصلََحةِ 

الناس بها أمكن أن ٌقال له: ال ٌجب على أحد أن فإن كان الخصم فً مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام  -ٔ

ٌجٌب داعٌاً إال إلى ما دعا إلٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فما لم ٌثبت أن الرسول دعا الخلق إلٌه لم ٌكن على الناس 

 إجابة من دعا إلٌه، وال له دعوة الناس إلى ذلك، ولو قدر أن ذلك المعنى حق.

 معارضاً للشرع بما ٌذكره، أو ممن ال ٌمكن أن ٌرد إلى الشرٌعة. وأما إذا كان المناظر -ٕ

مثل من ال ٌلتزم اإلسبلم وٌدعو الناس إلى ما ٌزعمه من العقلٌات أو ممن ٌدَّعً أن الشرع خاطب 

 الجمهور، وأن المعقول الصرٌح ٌدل على باطن ٌخالؾ الشرع، ونحو ذلك.

 انً التً ٌدعونها إما:فهإالء البد فً مخاطبتهم من الكبلم على المع

 بؤلفاظهم. -ٔ

 وإما بؤلفاظ ٌوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم، وحٌنبذ ٌقال لهم الكبلم إما: -ٕ

 .أن ٌكون فً األلفاظ 

 .ًوإما أن ٌكون فً المعان 

 .وإما أن ٌكون فٌهما 

م ممن ال ٌتقٌد فً فإن كان الكبلم فً المعانً المجردة من ؼٌر تقٌٌد بلفظ كما تسلكه المتفلسفة ونحوه -

 أسماء هللا وصفاته بالشرابع بل ٌسمٌه علة وعاشقاً ومعشوقاً ونحو ذلك.

 فهإالء إن أمكن نقل معانٌهم إلى العبارة الشرعٌة كان حسناً.

وإن لم ٌمكن مخاطبتهم إال بلؽتهم، فبٌان ضبللهم ودفع صٌالهم عن اإلسبلم بلؽتهم أولى من اإلمساك 

ظ. كما لو جاء جٌش كفار وال ٌمكن دفع شرهم عن المسلمٌن إال بلبس عن ذلك ألجل مجرد اللف

ثٌابهم، فدفعهم بلبس ثٌابهم خٌر من ترك الكفار ٌجولون فً خبلل الدٌار خوفاً من التشبه بهم فً 

 الثٌاب.

 وأما إذا كان الكبلم مع من قد ٌتقٌد بالشرٌعة. -
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، وفً كل منها تلبٌس وإٌهام، فبلبد من االستفسار فإنه ٌقال له: إطبلق هذه األلفاظ نفٌاً وإثباتاً بدعة

 واالستفصال؛ أو االمتناع عن إطبلق كبل األمرٌن فً النفً واإلثبات.

وقد ظن طابفة من الناس أن ذم السلؾ واألبمة للكبلم إنما لمجرد ما فٌه من االصطبلحات المحدثة 

ٌقتضً الذم، كما لو أحدث الناس آنٌة  كلفظ )الجوهر( و )الجسم( و )العرض(، وقالوا: إن مثل هذا ال

 ٌحتاجون إلٌها، أو سبلحاً ٌحتاجون إلٌه لمقاتلة العدو، وقد ذكر هذا صاحب اإلحٌاء وؼٌره.

ولٌس األمر كذلك: بل ذمهم للكبلم لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث األلفاظ، فذموه الشتماله على 

عقل الصرٌح، ولكن عبلمة بطبلنها مخالفتها للكتاب معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة، ومخالفته لل

والسنة، وكل ما خالؾ الكتاب والسنة فهو باطل قطعاً. ثم من الناس من ٌعلم بطبلنه بعقله، ومنهم من 

 ال ٌعلم ذلك.

وأٌضاً: فإن المناظرة باأللفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق والباطل إذا أثبتها أحد 

ونفاها اْلخر كان كبلهما مخطباً، وأكثر اختبلؾ العقبلء من جهة اشتراك األسماء، وفً المتناظرٌن 

 ذلك من فساد العقل والدٌن ما ال ٌعلمه إال هللا.

فإذا رد الناس ما تنازعوا فٌه إلى الكتاب والسنة فالمعانً الصحٌحة ثابتة فٌهما، والمحق ٌمكنه بٌان 

 هما ٌقوله من الحق بالكتاب والسنة. إ
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 الفصل الرابع

 األسماء الحسنى من الكتاب والسنةَواعد )ضوابط( تتبع 
ٖ77
 

 
 تمهٌد

 

 أَسام ما ٌجري صفة أو خبرا عن الرب تبارك وتعالى

 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

 عالى ما ٌجرى صفةً أو خبراً على الرّبِ تبارك وتفابدة جلٌلة أَسام 

 ما ٌجرى صفةً أو خبراً على الرّبِ تبارك وتعالى أَساٌم:

 أحدھا: ما ٌرجع إلى نفس الذات، كقولك: ذاٌت، وموجودٌ، وشًٌء. 

 الثانً: ما ٌرجع إلى صفات معنوٌة؛ كالعلٌم، والقدٌر، والسمٌع.

 الثالث: ما ٌرجع إلى أفعاله، نحو: الخالق والرزاق. 

 ه المحض، وال بد من تضمنه ثبوتاً؛ إذ ال كمال فً العدم المحض؛ كالقدوس والسالم.الرابع: ما ٌرجع إلى التنزٌ

الخامس: ولم ٌذكره أكثر الناس، وھو اإلسم الدالُّ على جملة أوصاؾ عدٌدة ال تختص بصفة معٌنة، بل ھو دال 

ت متعددة من صفات على معاٍن ال على معنى مفرد، نحو: المجٌد، العظٌم، الصمد، فإن المجٌد: من اتصؾ بصفا

الكمال، ولفظه ٌدل على ھذا، فإنه موضوع للسَّعة والكثرة والزٌادة، فمنه:)استمَجدَ الَمرُخ والعَفَاُر(
وأمجد  78ٖ

 الناَة علفا. ومنه: رب العرش المجٌد، صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه.

ناه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؛ ألنه فً مقام طلب المزٌد وتؤمل كٌؾ جاء ھذا اإلسم مقترنا بطلب الصالة من هللا على رسوله كما علم

والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فؤتى فً ھذا المطلوب باسم ٌقتضٌه، كما تقول: )اؼفر لً وارحمنً 

إنك أنت الؽفور الرحٌم(، وال ٌحسن )إنك أنت السمٌع البصٌر(، فهو راجع إلى المتََوسَّل إلٌه بؤسمابه وصفاته، 

 79ٖمن أَرب الوسابل وأحبها إلٌه. ومنه الحدٌث الذي فً المسند والترمذي )ألظوا بٌاذا الجالل واإلكرام(وھو 

 8ٖٓومنه )اللهم إنً أسؤلك بؤن لك الحمد ال إله إال أنت المنان بدٌع السماوات واألرض ٌا ذا الجالل واإلكرام(

منان، فهو توسل إلٌه بؤسمابه وصفاته، وما أحق فهذا سإال له وتوسل إلٌه وبحمده، وأنه الذي ال إله إال ھو ال

                                                           
كتاب بدابع الفوابد للعبلمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى، وهً فابدة قٌمة ونفٌسة جمع فٌها  قلت: الفابدة الجلٌلة هً فصل من 00ٖ

رحمه هللا تعالى أهم القواعد فً باب األسماء والصفات. وقد نشرت مستقلة بعنوان: )فابدة جلٌلة فً قواعد األسماء الحسنى(، حققها 
 .مٖٕٓٓهـ/ٕٗٗٔاشر ؼراس، الكوٌت، الطبعة األولى، الشٌخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، الن

والقواعد فً باب األسماء والصفات كثٌرة، اال ان ما ذكره العبلمة ابن القٌم رحمه هللا تعالى ٌعد من أهم القواعد الجامعة، وتجد 
تعالى ستكون هذه الفابدة الجلٌلة اساس  . وبإذن هللاؼٌرها منثورة فً كتب االعتقاد ألبمة وعلماء أهل السنة والجماعة جزاهم هللا خٌرا

لهذا الفصل، مع الشرح الٌسٌر لها من كبلم شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة والعبلمة ابن القٌم رحمهما هللا تعالى، وأقوال السادة العلماء 
دمحم العمران واشراؾ  ، ولهذا الؽرض تم اختٌار نسخة من كتاب بدابع الفوابد  بتحقٌق الشٌخ علً بنالمعاصرٌن جزاهم هللا خٌرا

لدقتها وتمٌزها عن بقٌة النسخ ه ٕ٘ٗٔالشٌخ بكر بن عبد هللا أبو زٌد، الناشر دار عالم الفوابد، مكة المكرمة، الطبعة األولى، 
 المطبوعة وهللا الموفق لكل خٌر.

، واْستَْمَجدَ الَمْرُخ والعَفَاُر( اْستَْمَجد: اْستَْفَضَل، )ِفً كُّلِ َشَجِر نَاالَمرُخ والعَفَاُر: نوع من الشجر، سرٌع الوري، وٌقال فً المثل:  02ٖ ر 
ِرَعاِن الَوْرَي، فشُبَِّها ِبمن ٌُكِثر من أَي )استَْكثََرا من النَّاِر( كؤَنّهما أََخذَا ِمن الناِر َما هَُو حْسبُُهَما فَصلََحا لبلقتداحِ بهما، َوٌُقَال: ألَنهما ٌُسْ 

. وانظر ؼٌر مؤمور تاج العروس من جواهر القاموس/ دمحمّ بن دمحمّ بن عبد الرّزاق الحسٌنً، أبو الفٌض، الملقّب العََطاِء َطلَباً للَمْجدِ 
بٌدي )المتوفى  هـ(، تحقٌق مجموعة من المحققٌن.ٕ٘ٓٔبمرتضى، الزَّ

وانظر ؼٌر مؤمور  رواه الترمذي عن أنس واحمد والنسابً والحاكم عن ربٌعة بن عامر. قال الشٌخ األلبانً: )صحٌح( 01ٖ
 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. ٕٓ٘ٔالحدٌث/

 –أبو داود والنسابً وأحمد والبخاري فً األدب المفرد، وصححه الشٌخ األلبانً/ وانظر ؼٌر مؤمور تخرٌج الحدٌث رواه  2ٖٓ
 .ٖٗ٘الشٌخ األلبانً  – 0ٓ٘فً صحٌح أبً داود، واألدب المفرد الحدٌث/ ٕٖٗٔ
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ذلك باإلجابة وأعظمه موَعا عند المسإول، وھذا باب عظٌم من أبواب التوحٌد أشرنا إلٌه إشارة، وَد فتح لمن 

َرهُ هللا.  بَصَّ

ولنرجع إلى المقصود، وھو وصفه تعالى باإلسم المتضمن لصفات عدٌدة؛ فالعظٌم من اتصؾ بصفات كثٌرة  

 فات الكمال. وكذلك الصمد، َال ابن عباس: ھو السٌد الذي َكُمل فً سإدده. من ص

 وَال ابن وابل: ھو السٌد الذي انتهى سإدده. 

وَال عكرمة: الذي لٌس فوَه أحد، وكذلك َال الزجاج: الذي ٌنتهً إلٌه السإدد فقد صمد له كل شًء. وَال 

لسٌد الذي لٌس فوَه أحد، الذي ٌصمد إلٌه الناس فً ابن األنباري: )ال خالؾ بٌن أھل اللؽة أن الصمد ا

حوابجهم وأمورھم(. واشتقاَه ٌدل على ھذا، فإنه من الجمع والقصد فهو الذي اجتمع القصد نحوه، واجتمعت 

 فٌه صفات السإدد، وھذا أصله فً اللؽة كما َال:

 الصمد  أال بكر الناعً بخٌر بنً أسد        بعمرو بن ٌربوع وبالسٌد          

 والعرب تسمً أشرافها: بالصمد؛ الجتماع َصد القاصدٌن إلٌه، واجتماع صفات السٌادة فٌه.

السادس: صفة تحصل من اَتران أحد اإلسمٌن والوصفٌن باآلخر، وذلك َدٌر زابد على مفردٌهما نحو: الؽنً 

ًُّ الحمٌد، العفو القدٌر، الحمٌد المجٌد، وھكذا عامة الصفات المقترنة واألسما ء المزدوجة فً القرآن، فإن الؽن

صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الؽنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من ؼناه، وثناء من حمده، وثناء من 

 اجتماعهما، وكذلك: العفو القدٌر، والحمٌد المجٌد، والعزٌز الحكٌم، فتؤمله فإنه من أشرؾ المعارؾ 

فً أوصافه تعالى إال أن تكون متضمنة لثبوٍت؛ ك )األحد( المتضمن  وأما صفات السلب المحض؛ فال تدخل

النفراده بالربوبٌة واإللهٌة، )والسالم( المتضمن لبراءته من كل نقص ٌضاد كماله، وكذلك اإلخبار عنه 

ضمن لكمال حٌاته (، فإنه متٕ٘٘بالسُّلُوب؛ ھو لتضمنها ثبوتا كقوله تعالى: )الَ تَؤُْخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ نَْوٌم()البقرة/

(، متضمن لكمال َدرته، وكذلك َوله: )َوَما ٌَْعُزُب 8ٖوٌَومٌته، وكذلك َوله تعالى: )َوَما َمسَّنَا ِمن لُّؽُوٍب()ق/

ٍة فًِ األَْرِض َوالَ فًِ السََّماء()ٌونس/ ثْقَاِل ذَرَّ بَِّك ِمن ّمِ  (، متضمن لكمال علمه، وكذلك َوله: )لَْم ٌَِلْد َولَمْ َٔٙعن رَّ

(، متضمن ٗ(، متضمن لكمال صمدٌته وؼناه، وكذلك َوله: )َولَْم ٌَكُن لَّهُ كُفُواً أََحدٌ()اإلخالص/ٌُٖولَْد()اإلخالص/

(، متضمن لعظمته، وأنه جلَّ ٖٓٔلتفرده بكماله وأنه ال نظٌر له، وكذلك َوله تعالى: )الَّ تُْدِركُهُ األَْبَصاُر()األنعام/

به وھذا مطرد فً كل ما َوَصَؾ به نفسه من السُّلُوب.(  عن أن ٌُدَرك بحٌُث ٌُحاط
ٖ8ٔ 

 

 (.ما ٌجرى صفةً أو خبراً على الرّبِ تبارك وتعالىقوله: )

بالذات فقط الصفة: أي ما ٌضاؾ الى هللا عز وجل على وجه الصفة والنعت، وهً المعنى القابم  قلت:

  بالموصوؾ(.)

 :اإلخبار؛ فهو ؼٌر الصفة )أي: لٌس وصفا(ى؛ وأما الخبر: فهو ما ٌخبر به عن هللا تعال

 / لٌس وصفا قابما بالذات، وانما هو راجع للذات نفسها.ٔ

 / أن ٌخبر عن هللا تعالى بؤلفاظ تدل على معنى صحٌح، وإن لم تكن واردة فً الكتاب والسنة.ٕ

ً، وال عن هللا عز وجل بمضامٌن ما تحمله األسماء والصفات )التوقٌفٌة( من معان أن ٌخبر /ٖ

 ٌوصؾ هللا عز وجل بهذه المضامٌن فضبلً من أن ٌُسمى عز وجل بها. 

أوسع من باب األسماء والصفات واالفعال، الن االخبار باب مستفاد من اللوازم، لوازم كبلم  /ٗ

هللا تعالى وكبلم رسوله صلى هللا علٌه واله وسلم، إن صح أنه الزم )أي إن دلت علٌه النصوص 

 اللة اللزوم(. داللة صحٌحة بد

 

 

 

                                                           
 .2ٕٗ- 2ٕٓ/ ٔ، بدابع الفوابد  2ٖٔ
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 .(أحدها: ما ٌرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات وموجود وشًء)قوله: 

 أي ما ٌرجع إلى نفس الذات، وذات الشًء حقٌقته ونفسه. قلت: 

 وهذا من باب ما ٌجري خبرا عن هللا تعالى، كقولك ذات وموجود وشًء. 

ٍء أَْكبَُر َشَهادةً قُِل اّلّلِ َشِهٌد  قال تعالى: فٌصح أن ٌخبر عن هللا تعالى بؤنه شًء، بل هو أكبر كل شًء،  ًْ )قُْل أَيُّ َش

ًَّ َهذَا اْلقُْرآُن ألُنِذَركُم ِبِه َوَمن بَلََػ أَِبنَّكُْم لَتَْشَهدُوَن أَنَّ َمَع اّللِّ  ًَ ِإلَ ٌْنَكُْم َوأُوِح ٌِْنً َوبَ  آِلَهةً أُْخَرى قُل الَّ أَْشَهدُ قُْل ِإنََّما ِب

ا تُْشِركُوَن()األنعام /هَُو ِإلَـ مَّ  (.1ٔه  َواِحد  َوإِنَّنًِ بَِريء  ّمِ

ُ(: ) ولقد بوب ٍء أَْكبَُر َشَهادَةً قُْل اّللَّ ًْ ُ تَعَالَى االمام البخاري فً صحٌحه / كتاب التوحٌد / بَاب )قُْل أَيُّ َش فََسمَّى اّللَّ

ٌْبًا(  2ٕٖإه. نَْفَسهُ َش

 

 معنوٌة كالعلٌم والقدٌر والسمٌع.الثانً: ما ٌرجع إلى صفات ) قوله:

 .(الثالث: ما ٌرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق

 قلت: تنقسم صفات هللا تعالى إلى ثبلثة أقسام:

 / ذاتٌة معنوٌة.ٔ

الصفات المعنوٌة: هً المبلزمة لذات هللا تعالى، والتً لم ٌزل وال ٌزال متصفا بها. أو بمعنى 

 عنى قابم بالذات )ال تنفك عن الذات( وال تعلق لها بالمشٌبة. آخر: هً الصفات الدالة على م

وٌمثل للصفات الذاتٌة: بالسمع والبصر والحٌاة والوجود وؼٌر ذلك. وهً معنوٌة، ألن هذه 

 الصفات معان.

 ،2ٖٖواألسماء الحسنى متضمنة للصفات الذاتٌة )المعنوٌة( وهً مشتقة منها

خلق، واسمه تعالى الرازق متضمن لصفة الرزق، واسمه فاسم هللا تعالى الخالق متضمن لصفة ال

تعالى السمٌع متضمن لصفة السمع، واسمه تعالى البصٌر متضمن لصفة البصر، واسمه تعالى 

 العلٌم متضمن لصفة العلم، واسمه تعالى القدٌر متضمن لصفة القدرة. 

 / ذاتٌة خبرٌة.ٕ

ل ال ٌدركها، ولوال أن هللا سبحانه وتعالى والعق صفات خبرٌة ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة.

 أخبرنا عنها ما علمنا بها، وهً لٌست معنى وال فعبل. مثل: الوجه، والعٌن، والساق، والٌد.

(، وجه هللا سبحانه وتعالى صفة 0ٕقال تعالى: )وٌبقى وجه ربك ذو الجبلل واإلكرام()الرحمن/

 تٌة معنوٌة، وال فعلٌة.من صفاته، والوجه صفة ذاتٌة خبرٌة، ولٌس صفة ذا

 / فعلٌة.ٖ

الصفات الفعلٌة: هً أفعال هللا تعالى التً تتعلق بمشٌبته واختٌاره؛ أو بمعنى آخر هً أفعال هللا 

تعالى التً تقع باختٌاره وإرادته ومشٌبته. فمتى ما شاء فعلها ومتى شاء لم ٌفعلها. وأن كل صفة 

 . وتسمى الصفات الفعلٌة بالصفات االختٌارٌة. فعلٌة فإنها حادثة النوع لكنها قدٌمة الجنس

ةٍ َضعْ  ةً ثُمَّ َجعََل ِمن بَْعِد قُوَّ ن َضْعٍؾ ثُمَّ َجعََل ِمن بَْعِد َضْعٍؾ قُوَّ ُ الَِّذي َخلَقَكُم ّمِ فاً قال تعالى: )اّللَّ

ٌْبَةً ٌَْخلُُق َما ٌََشاُء َوهَُو اْلعَِلٌُم اْلقَِدٌُر()الروم/  (.َٗ٘وَش

ات الفعلٌة: بالنزول إلى السماء الدنٌا فً ثلث اللٌل اْلخر، والرضى والؽضب وٌمثل للصف

 والخلق والرزق واالماتة واالحٌاء ونحو ذلك.

 والصفات االختٌارٌة أعم من الصفات الفعلٌة ألنها: 

 ./ تشمل بعض الصفات الذاتٌة التً لها تعلق بالمشٌبةٔ

                                                           
 .1ٔباب )قل أي شًء أكبر شهادة قل هللا( األنعام/-ٕٔصحٌح البخاري/ كتاب التوحٌد/  2ٕٖ
قلت: مشتق منها أي أن كل اسم من أسماء هللا تعالى دال على صفة كمال، بل أن بعض األسماء دلت على جملة اوصاؾ، ولٌس  2ٖٖ

 المقصود االشتقاق اللؽوي.
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 ، الرضا، الرحمة، الؽضب، السخط.مثل: الكبلم، السمع، البصر، اإلرادة، المحبة

 / تشمل الصفات الفعلٌة ؼٌر الذاتٌة: ٕ

 مثل: الخلق، اإلحسان، العدل. واالستواء، المجًء، اإلتٌان، النزول.

 وٌطلق علٌها أٌضا؛ وصؾ الفعل.

 :2ٖٗوأفعاله سبحانه وتعالى نوعان

ر على المخلوقات، . أفعال الزمة: ما كان منها متعلقاً بالذات اإللهٌة، ولٌس لها تؤثٌٔ

كالتكلم والنزول واالستواء إلى السماء واالستواء على العرش ومجًء هللا تعالى ٌوم 

 القٌامة ونحو ذلك. وتسمى هذه األفعال أفعال الصفات.

. أفعال متعدٌة: ما كان منها متعدٌاً إلى ؼٌره، ولها تؤثٌر على المخلوقات، كالخلق ٕ

 التدبٌر األخرى. والرزق واإلحٌاء واإلماتة وأنواع

 فهً أفعال هلل عز وجل، لكنها متعدٌة إلى الخلق، وتسمى هذه األفعال أفعال الربوبٌة.

 فابدة

 

قد تكون الصفة ذاتٌة وفعلٌة باعتبارٌن، كالكبلم؛ فإنه باعتبار أصله صفة ذاتٌة؛ ألن هللا لم ٌزل وال ٌزال متكلماً، 

ٌتعلق بمشٌبته، ٌتكلم متى شاء بما شاء، وكل صفة تعلقت بمشٌبته  وباعتبار آحاد الكبلم صفة فعلٌة؛ ألن الكبلم

تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم الٌقٌن أنه سبحانه 

َ َكاَن َعِلٌماً ال ٌشاء إال وهو موافق لحكمته، كما ٌشٌر إلٌه قوله تعالى: )َوَما تََشاُءوَن ِإالَّ أَْن ٌَ  ُ ِإنَّ اّللَّ َشاَء اّللَّ

 2ٖ٘(. َٖٓحِكٌماً()اإلنسان/

 

 الرابع: ما ٌرجع إلى التنزٌه المحض وال بد من تضمنه ثبوتاً فبل كمال فً العدم المحض؛ كالقدوس السبلم.) قوله:

ماثلة المخلوقات. قلت: وهو اثبات الصفة من خبلل النفً، وتنزٌه الرب جل وعبل عن النقابص والعٌوب، وعن م

وكل ما نفاه هللا تعالى عن نفسه فإنه ٌتضمن معنى ثبوتً وإذا لم ٌتضمن المعنى الثبوتً لم ٌكن مدحا بل هو عدم. 

فالمعنى الثبوتً كمال ضد المنفً، فنفً الظلم ٌتضمن ثبات كمال العدل. أما النفً الصرؾ فهو عدم، والعدم لٌس 

 .(بشًء

 

 فابدة

 

وفٌها منفً، أما األسماء فكلها مثبتة. لكن أسماء هللا تعالى المثبتة منها ما ٌدل على معنى  )الصفات فٌها مثبت

 إٌجابً، ومنها ما ٌدل على معنً سلبً، وهذا هو مورد التقسٌم فً النفً واإلثبات بالنسبة ألسماء هللا.

لسبلم، قال العلماء: معناه: السالم من فمثال التً مدلولها إٌجابً كثٌر. ومثال التً مدلولها سلبً: السبلم. ومعنى ا

كل عٌب. إذاً، فمدلوله سلبً، بمعنى: لٌس فٌه نقص وال عٌب، وكذلك القدوس قرٌب من معنى السبلم، ألن معناه 

سلٌمة وصحٌحة، وهو ال ٌرٌد بالنسبة لؤلسماء أن هناك  2ٖٙالمنزه عن كل نقص وعٌب. فصارت عبارة المإلؾ

 20ٖنفً لٌس باسم هلل، لكن مراده أن مدلوالت أسماء هللا ثبوتٌة وسلبٌة(.أسماء منفٌة، ألن االسم الم

 

 

                                                           
 .1ٔ/2فتاوى/ شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة انظر ؼٌر مؤمور مجموع ال 2ٖٗ
 ، بدون ناشر.ٕٙ-ٕ٘توحٌد األسماء والصفات/ الشٌخ دمحم إبراهٌم الحمد، ص 2ٖ٘
 ٌقصد شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة، وقوله فً الواسطٌة. 2ٖٙ
، هٕٕٗٔبعة السابعة، الناشر دار ابن الجوزي، المملكة العربٌة السعودٌة، الط شرح العقٌدة الواسطٌة/ الشٌخ دمحم صالح العثٌمٌن، 20ٖ
ٔ /ٔٗ0- ٔٗ2. 
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 .(الخامس: االسم الدال على جملة أوصاؾ عدٌدة ال تختص بصفة معٌنة مثل المجٌد، العظٌم، الصمد) قوله:

َمدُ: )أي المقصود فً جمٌع الحوابج. فؤهل العالم العلوي والسفلً م قلت: ُ تعالى الصَّ فتقرون إلٌه ؼاٌة اسم اّللَّ

االفتقار، ٌسؤلونه حوابجهم، وٌرؼبون إلٌه فً مهماتهم، ألنه الكامل فً أوصافه، العلٌم الذي قد كمل فً علمه، 

الحلٌم الذي قد كمل فً حلمه، الرحٌم الذي كمل فً رحمته الذي وسعت رحمته كل شًء، وهكذا سابر 

 22ٖأوصافه(.

َمدُ: هَُو الَِّذي ٌُْصَمدُ إِ  ٌِْه ِفً اْلَحاَجاِت، أَْي: ٌُْقَصدُ ِلَكْوِنِه قَاِدًرا َعلَى قََضاِبَها، فَُهَو فَعَل  ِبَمْعنَى َمْفعُوٍل َكاْلقَْبِض )َوالصَّ لَ

ٌِْه،  ٌِْه، أَْي: َمْقُصود  ِإلَ  ِبَمْعنَى اْلَمْقبُوِض أِلَنَّهُ َمْصُمود  ِإلَ

ٌْهِ   السُّْإدُدُ، فبََل َسٌِّدَ فَْوقَهُ. قَاَل الشَّاِعُر: قَاَل الزجاج: الّصمد: الّسند الَِّذي اْنتََهى إِلَ

َمدِ  ٌِْر بَِنً أََسٍد            ِبعَْمِرو ْبِن َمْسعُوٍد َوبِالسٌَِِّّد الصَّ  أاََل بَكََّر النَّاِعً ِبَخ

َمِد: الدَّابُِم اْلبَاِقً الَِّذي لَْم ٌََزْل وال ٌزول.   َوِقٌَل: َمْعنَى الصَّ

 لصمد ما ذكره بَْعدَهُ ِمْن أَنَّهُ الَِّذي لَْم ٌَِلْد َولَْم ٌُولَْد. وقٌل: معنى ا

ٌِْه كُلُّ أََحٍد.   َوِقٌَل: هَُو اْلُمْستَْؽنًِ َعْن كُّلِ أََحٍد، َواْلُمْحتَاُج ِإلَ

َؼاِبِب، َواْلُمْستَعَاُن ِبِه ِفً اْلَمَصاِبِب، َوَهذَاِن الْ  ِل. َوِقٌَل: هَُو اْلَمْقُصودُ ِفً الرَّ قَْواَلِن ٌَْرِجعَاِن إِلَى َمْعنَى اْلقَْوِل اأْلَوَّ

 َوِقٌَل: هَُو الَِّذي ٌَْفعَُل َما ٌََشاُء َوٌَْحكُُم َما ٌُِرٌدُ. 

ٌَْب ِفٌِه(. َوِقٌَل: هَُو اْلَكاِمُل الَِّذي اَل َع
ٖ21 

 

د على مفردٌهما نحو: السادس: صفة تحصل من اقتران أحد االسمٌن والوصفٌن باْلخر وذلك قدر زاب)  قوله:

 .(الؽنً الحمٌد، العفو القدٌر، الحمٌد المجٌد، االحد الصمد

( فالؽنى صفة كمال، والحمد صفة كمال، واقتران ؼناه بحمده كمال ٙقوله تعالى: )وهللا ؼنً حمٌد()التؽابن/ قلت:

 أٌضا.

 ران العلم بالحكمة كمال أٌضا.(، علمه كمال، وحكمته كمال، واقتٕٙقوله تعالى: )وهللا علٌم حكٌم()النساء/

ِحٌم ()الممتحنة/ ُ َؼفُور  رَّ ُ قَِدٌر  َواّللَّ (، قدرته كمال ومؽفرته كمال، واقتران القدرة بالمؽفرة كمال 0قوله تعالى: )َواّللَّ

 اٌضا.

ا فٌها من قوله صلى هللا علٌه واله وسلم: )الواحد الصمد(، )هذٌن االسمٌن ٌستلزمان سابر أسماء هللا الحسنى ومو

 التوحٌد كله قوالً وعمبلً والنبً ملسو هيلع هللا ىلص ذكر هذٌن االسمٌن فقال: 

، وذلك أن كونه أحداً وكونه الصمد ٌتضمن أنه الذي ٌقصده كل شًء 1ٖٓ)هللا الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن(

فرق والفناء وأنه ال نظٌر له فً لذاته ولما ٌطلب منه وأنه مستؽٍن بنفسه عن كل شًء وأنه بحٌث ال ٌجوز علٌه الت

شًء من صفاته ونحو ذلك مما ٌنافً الصمدٌة وهذا ٌوجب أن ٌكون حٌاً عالماً قدٌراً ملكاً قدوساً سبلماً مهٌمناً 

 1ٖٔعزٌزاً جباراً متكبراً(.

                                                           
هـ(، تحقٌق عبد 0ٖٙٔتٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كبلم المنان/ الشٌخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي )المتوفى   22ٖ

 .1ٖ0، صم ٕٓٓٓ-هـ ٕٓٗٔالرحمن بن معبل اللوٌحق، الناشر مإسسة الرسالة، الطبعة األولى 
هـ(، الناشر دار ابن كثٌر، دار الكلم الطٌب ٕٓ٘ٔ بن علً بن دمحم بن عبد هللا الشوكانً الٌمنً )المتوفى فتح القدٌر/ العبلمة دمحم  21ٖ
 .ٖٗٙ-ٖٖٙ/٘هـ،  ٗٔٗٔ-دمشق، بٌروت، الطبعة األولى  -

ق ذلك علٌهم وقالوا أٌنا ٌطٌق ذلك عن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال: قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: )أٌعجز أحدكم أن ٌقرأ ثلث القرآن فً لٌلة فش 1ٖٓ
ٌا رسول هللا فقال: هللا الواحد الصمد ثلث القرآن( رواه البخاري ومسلم والنسابً. قال الشٌخ األلبانً فً صحٌح الترؼٌب والترهٌب/ 

 : )صحٌح(.22٘ٔ
بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً بٌان تلبٌس الجهمٌة فً تؤسٌس بدعهم الكبلمٌة/ تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم  1ٖٔ

هـ(، تحقٌق مجموعة من المحققٌن، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة 0ٕ2القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى 
 .ٕٗ٘/ٗهـ،ٕٙٗٔالمصحؾ الشرٌؾ، الطبعة األولى، 
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وصاؾ ابن القٌم رحمه هللا تعالى: )وفً هذا أظهر الداللة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أ العبلمة قال

 1ٕٖومعان قامت به، وأن كل اسم ٌناسب ما ذكر معه، واقترن به، من فعله وأمره، وهللا الموفق للصواب(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى  مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن/ دمحم بن 1ٕٖ
 .ٓٙ/ٔم، 11ٙٔ-هـ  ٙٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة، –هـ(، تحقٌق دمحم المعتصم باهلل البؽدادي، الناشر دار الكتاب العربً 0٘ٔ
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 القواعد العشرٌن فً باب األسماء والصفات

 

 القاعدة االولى

 االخبار عنه سبحانه وتعالى ال ٌستلزم إثباتا أو نفٌا فً أسمابه وصفاته
 

 ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:  َال العالمة

 وٌجب أن ٌُْعلَم ھنا أمور:

 األول: أن ما ٌدخل فً باب اإلخبار عنه تعالى أوسع مما ٌدخل فً باب أسمابه وصفاته، كالشًء، والموجود، 

 9ٖٖ. والقابم بنفسه، فإن ھذا ٌُْخبر به عنه، وال ٌدخل فً أسمابه الحسنى وصفاته العُلى

 

 قلت: ٌشتمل توحٌد األسماء والصفات على ثبلثة أبواب:

 ـ باب األسماء.ٔ

 ـ باب الصفات.ٕ

  ـ باب األخبار.ٖ

 ٌطلق على هللا عز وجل ثبلثة أمور:و

 األول: االسم.

 الثانً: الصفة.

 الثالث: الخبر.

، وباب الصفات أوسع و)باب اإلخبار عن هللا تعالى أوسع من باب األفعال، وباب األفعال أوسع من باب الصفات

من باب األسماء الحسنى. ومن باب اإلخبار أن نخبر عن هللا جل وعبل بفعل أو بصفة أو باسم، لكنه لٌس من باب 

وصؾ هللا جل وعبل به وإنما من جهة اإلخبار ال جهة الوصؾ. وإذا كان اإلخبار بمعنى صحٌح لم ٌنَؾ فً 

  1ٖٗإنه ال بؤس أن ٌخبر عن ذلك(.الكتاب والسنة وثبت جنسه فً الكتاب والسنة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2ٕٗ/ ٔ، بدابع الفوابد 1ٖٖ
  (. ٖٔ.ٖاإلصدار ) –لكترونٌة من المكتبة الشاملة ا شرح الواسطٌة/ الشٌخ صالح بن عبد العزٌز آل الشٌخ. نسخة  1ٖٗ
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 القاعدة الثانٌة

 الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها فً أسمابه تعالى
 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

علٌه منها كمالها الثانً: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها فً أسمابه بل ٌطلق 

وھذا كالمرٌد والفاعل والصانع فإن ھذه األلفاظ ال تدخل فً أسمابه ولهذا ؼلط من سماه بالصانع عند اإلطالق 

بل ھو الفعال لما ٌرٌد فإن اإلرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعال 

 9ٖ٘وخبرا.

 

ا تسمٌته سبحانه بؤنه مرٌد وأنه متكلم فإن هذٌن االسمٌن لم ٌردا فً القرآن وال قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: )وأم

ولكن األسماء الحسنى المعروفة هً التً ٌدعى هللا بها وهً التً  ،فً األسماء الحسنى المعروفة ومعناهما حق

 1ٖٙجاءت فً الكتاب والسنة وهً التً تقتضً المدح والثناء بنفسها( ٳه. 

سبحانه له األسماء الحسنى كما سمى نفسه بذلك وأنزل به كتبه وعلمه من شاء من خلقه كاسمه أن هللا )وقال: 

الحً والعلٌم والرحٌم والحكٌم واألول واْلخر والعلً والعظٌم والكبٌر ونحو ذلك وهذه األسماء كلها أسماء مدح 

معانً إذا أخذت مطلقة وسمٌت وحمد تدل على ما ٌحمد به وال ٌكون معناها مذموًما وهً مع ذلك قد تستلزم 

مطلقًا وقٌل المرٌد  بؤسمابها عمت المحمود والمذموم مثل اسمه الرحٌم فإنه ٌستلزم اإلرادة فإذا أخذت اإلرادة

ا ٌُذم علٌه وكذلك اسمه  وؼٌرهما ٌتضمن أنه  (10ٖالحكٌم والصادق)فالمرٌد قد ٌرٌد خًٌرا ٌحمد علٌه وقد ٌرٌد شرًّ

مطلقًا وقٌل متكلم فالمتكلم قد ٌتكلم بصدق وعدل وقد ٌتكلم بكذب وظلم وكذلك االسم األول متكلم فإذا أخذ الكبلم 

ٌدل على أنه متقدم على كل شًء فإذا أخذ معنى التقدم وقٌل قدٌم فإنه ٌقال على ما تقدم على ؼٌره وإن تقدم ؼٌره 

تدل على أنه بحٌث ٌجده الواجدون فإذا علٌه كالعرجون القدٌم واإلفك القدٌم وكذلك اسم الحق بل وسابر األسماء 

أخذ لفظ الموجود مطلقًا لم ٌدل إال على أنه ٌجده ؼٌره لم ٌدل على أنه حق فً نفسه وإن لم ٌكن ثم ؼٌره ٌجده 

خصوصٌة وكذلك اسم العلً  وكذلك إذا قٌل ذات أو ثابت ونحو ذلك لم ٌدل إال على القدر المشترك لم ٌدل على

على أنه فوق العالم وأنه عظٌم وكبٌر وذلك ٌستلزم أنه مباٌن للعالم متحٌز عنه بحده وحقٌقته والعظٌم والكبٌر ٌدل 

فإذا أخذ اسم المتحٌز ونحوه لم ٌدل إال على القدر المشترك لم ٌدل على ما ٌمدح به الرب وٌتمٌز به عن 

 12ٖ(.ؼٌره

حقٌقة أولى من وصفه باإلرادة، وذلك أن  أن وصفه تعالى بكونه رحمانا رحٌماوقال العبلمة ابن القٌم الجوزٌة: )

من أسمابه الحسنى الرحمن الرحٌم، ولٌس فً أسمابه الحسنى المرٌد، والمتكلمون ٌقولون مرٌد لبٌان إثبات 

الصفة، وإال فلٌس ذلك من أسمابه الحسنى، ألن اإلرادة تناول ما ٌحسن إرادته وما ال ٌحسن، فلم ٌوصؾ باالسم 

فً أسمابه الحسنى الفاعل وال المتكلم، وإنما كان فعاال مرٌدا متكلما بالصدق والعدل، فلٌس  المطلق منها، كما لٌس

الوصؾ بمطلق الكبلم ومطلق اإلرادة ومطلق الفعل ٌقتضً مدحا وحمدا حتى ٌكون ذلك متعلقا بما ٌحسن تعلقه 

ً أنفسها ال تكون نقصا وال والمحسن والرحمن الرحٌم، فإن هذه كماالت ف 11ٖبه، بخبلؾ العلٌم القدٌر والعدل
                                                           

 .2ٕٗ/ ص ٔ –بدابع الفوابد  1ٖ٘
الرٌاض، الطبعة األولى، –الناشر مكتبة الرشد ، تحقٌق إبراهٌم سعٌداي شرح العقٌدة األصفهانٌة/شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، 1ٖٙ

 .1ٔص ، ه٘ٔٗٔ
ْمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر َوِمَن اْلبَقَِر  ه(، قالقلت: الصادق من االسماء الحسنى المقٌدة )الصادق فً خبر 10ٖ تعالى: )َوَعلَى الَِّذٌَن َهادُوا َحرَّ

ٌِْهْم شُُحوَمُهَما ِإالَّ َما َحَملَْت ظُُهوُرهَُما أَِو اْلَحَواٌَا أَْو َما اْختَلََط ِبعَْظٍم  ْمنَا َعلَ ٌِِهْم َوِإنَّا لَ َواْلؽَنَِم َحرَّ ٌْنَاهُْم ِبَبْؽ َصاِدقُوَن( ذَِلَك َجَز
 (.ٙٗٔ)األنعام/

بٌان تلبٌس الجهمٌة فً تؤسٌس بدعهم الكبلمٌة/ تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً  12ٖ
فهد لطباعة  هـ(، تحقٌق مجموعة من المحققٌن، الناشر مجمع الملك0ٕ2القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى 

 .ٕٖٓ-12ٕ/ٖ،  هـٕٙٗٔالمصحؾ الشرٌؾ، الطبعة األولى، 
 قلت: لم ٌثبت فً الكتاب والسنة اسم )العدل( على سبٌل التسمٌة إطبلقاً أو تقٌٌداً.  11ٖ
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فإذا قٌل: إنه مرٌد حقٌقة وله إرادة حقٌقٌة، ولٌس من أسمابه الحسنى المرٌد، فؤلن ٌكون  مستلزمة لنقص البتة.

 ٓٓٗ(.رحمانا رحٌما حقٌقة، وهو موصوؾ بالرحمة حقٌقة، ومن أسمابه الرحمن الرحٌم أولى وأحرى

  نقص فٌها بوجه من الوجه: كالحٌاة، والعلم، والقدرة. صفات هللا كلها صفات كمال على اإلطبلق القلت: 

 ومنها ما هو نقص على اإلطبلق فهذه منفٌة عن هللا تعالى، كالجهل، والعمى، والصمم.

ومنها ما هو كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه ٌوصؾ هللا بها فً حال كمالها، وٌمتنع وصفه بها فً حال 

 ً  مقٌداً مثل: المكر بالماكرٌن، كابد للكافرٌن. نقصها، بحٌث ٌوصؾ هللا بها وصفا

فاهلل سبحانه وتعالى ال ٌدعى إال بؤسمابه الحسنى خاصة، فبل ٌدعى وال ٌسمى بالمرٌد والمتكلم، وإن كان معناهما 

حقاً، فإنه ٌوصؾ بؤنه مرٌد متكلم، وال ٌسمى بهما، ألنهما لٌسا من األسماء الحسنى التوقٌفٌة، فإن صفة اإلرادة 

ند التجرد عن االضافة توهم نقصا فإن من اإلرادة المحمودة إرادة العدل ومن االرادة المذمومة ارادة الظلم. ع

 وكذلك صفة الكبلم عند التجرد عن االضافة توهم نقصا فإن من الكبلم ما هو محمود كالصدق، ومذموم كالكذب.

 

 فابدة 

 مرٌد من صفة اإلرادة الن االرادة منقسمة إلى:اسم )المرٌد( وصفة اإلرادة، فبل ٌصح أن ٌشتق اسم ال 

 / إرادة محمودة؛ إرادة الخٌر إرادة المصلحة، إرادة النفع، إرادة موافقة للحكمة.ٔ

 / والقسم اْلخر إرادة الشّر، إرادة الفساد، إرادة ما ال ٌوافق الحكمة، إلى آخره.ٕ

أنَّ هللا تعالى ٌرٌد، فٌُْطلَْق علٌه الفعل، وهو  فهنا ال ٌسمى هللا تعالى باسم المرٌد، ألّن هذا منقسم، مع

 سبحانه موصوؾ باإلرادة الكاملة، ولكن اسم المرٌد ال ٌكون من أسمابه لما تقدم ذكره.

  )اسم )الطبٌب 

فبل ٌصح إطبلق أسم الطبٌب  ٔٓٗجاء فً الحدٌث: )هللا الطبٌب، بل أنت رجل رفٌق، طبٌبها الذي خلقها(.

ٌس فٌه كمال مطلق، وال ٌصح اطبلقه اال بموضع الكمال مقٌدا بالقرٌنة المنصوص ألنه ل على هللا تعالى

 .(طبٌبها الذي خلقها)علٌها، 

 لها معان منها: ٕٓٗوفً اللؽة كلمة طبب

ْفق. أو الطَِّوٌَّة والشَّْهَوةُ واإِلرادَةُ. بُّ )بالكسر(: بَمْعنَى الّرِ  الّطِ

ْحِر.  والطُّبُّ )بالضم(: ِبَمْعنى الّسِ

ِفٌُق.وا  لطَّبُّ )بالفتح(: بمعنى الَماِهُر الَحاِذُق، الرَّ

 وٌُقَال رجل مطبوب أَي مسحور كنً بالطب َعن السحر

 والطَِّبٌب: كل حاذق ِعْند اْلعََرب فَُهَو َطِبٌب.

 ٖٓٗوقال الشاعر:

اِؾ الٌماَمِة دَاِونً               فإنك إِن أبرأتنً لََطبٌِبُ   فقلُت ِلعَرَّ

اؾُ   : الطَِّبٌب أَو الكاهن.والعَرَّ

قلت: فبل ٌقال الطبٌب من أسماء هللا تعالى؛ ألن من معان الطب؛ الرفق والتداوي والسحر، أي ألنه ٌوهم 

 ضافة، والصواب قول: هللا طبٌبنا.نقصا عند تجرده عن اال

 
                                                           

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمٌة والمعطلة/ مإلؾ األصل: دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم   ٓٓٗ
هـ(، 00ٗهـ(، اختصره: دمحم بن دمحم بن عبد الكرٌم بن رضوان البعلً شمس الدٌن، ابن الموصلً )المتوفى 0٘ٔزٌة )المتوفى الجو

 .ٖ٘ٙص مصر، –تحقٌق سٌد إبراهٌم، الناشر دار الحدٌث، القاهرة 
ِل/ بَاب ِفً اْلِخَضاِب  ٔٓٗ  .0ٖ٘ٔالحدٌث/-األلبانً فً الصحٌحة وصححه الشٌخ  0ٖٗٙالحدٌث/–رواه أبو داود فً ِكتَاب التََّرجُّ
انظر ؼٌر مؤمور: تاج العروس من جواهر القاموس/ دمحمّ بن دمحمّ بن عبد الرّزاق الحسٌنً، أبو الفٌض، الملقّب بمرتضى،  ٕٓٗ

بٌدي )المتوفى  وما بعدها. 2ٕ٘/ٖهـ(، تحقٌق مجموعة من المحققٌن، الناشر دار الهداٌة، ٕ٘ٓٔالزَّ
هـ(، تحقٌق عبد الحمٌد هنداوي، الناشر 2٘ٗإسماعٌل بن سٌده المرسً )المتوفىألعظم/أبو الحسن علً بن المحكم والمحٌط ا  ٖٓٗ

 .1ٓٔ/ٕم،  ٕٓٓٓ-هـ  ٕٔٗٔبٌروت، الطبعة األولى،  –دار الكتب العلمٌة 
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 القاعدة الثالثة

 مطلقال ٌلزم من االخبار عنه سبحانه وتعالى بالفعل مقٌدا أن ٌشتق له اسم 

 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

الثالث: أنه ال ٌلزم من اإلخبار عنه بالفعل مقٌدا أن ٌشتق له منه اسم مطلق كما ؼلط فٌه بعض المتؤخرٌن 

فجعل من أسمابه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى هللا عن َوله فإن ھذه األسماء لم ٌطلق علٌه سبحانه منها 

 ٗٓٗأفعال مخصوصة معٌنة فال ٌجوز أن ٌسمى بؤسمابها. إال

 

 قلت: 

ُ ٌَْستَْهِزُئ ِبِهْم(، فبل ٌصح قول: هللا  تؤتً الصفة على لفظ الفعل، فبل تطلق على هللا تعالى إال على لفظ الفعل، )اّللَّ

 المستهزئ، بل ٌصح قول: هللا مستهزئ بالمنافقٌن.

َ َوهَُو َخاِدعُُهْم(، فٌصح قول: إن هللا وقد تؤتً الصفة على لفظ الفعل، وتؤتً أ ًٌضا مضافة، مثل: )ٌَُخاِدعُوَن اّللَّ

َ َوهَُو َخاِدعُُهْم، هللا خادع للمنافقٌن. خادع للمنافقٌن، ٌخدع هللا المنافقٌن، ٌَُخاِدعُوَن اّللَّ
ٗٓ٘ 

ٌْداً()الطارق/ ٌْداً َوأَِكٌدُ َك فإن نسبة هذا الفعل له تعالى من باب المقابلة )التقٌٌد (. ٙٔ-٘ٔقال تَعَالَى: )ِإنَُّهْم ٌَِكٌدُوَن َك

ٌُْر اْلَماِكِرٌَن()آل عمران/ ُ َخ ُ َواّللَّ (، فبل ٗ٘على سبٌل المقابلة والجزاء( كقوله سبحانه وتعالى: )َوَمَكُروا َوَمَكَر اّللَّ

ً ؼٌر المقابلة ال ٌلٌق باهلل ٌجوز أن ٌشتق له من الفعل المقٌد اسما، وإنما ٌطلق فً مقابل فعل العباد؛ ألنه ف

وحٌنبٍذ تدّل على قدرة فاعلها على مقابلة عدّوه  تعالى، وفً معرض المقابلة فهو فً ؼاٌة العلم والحكمة والقدرة.

بمثل فعله أو أشدّ، ولهذا لم ٌذكرها هللا من صفاته على سبٌل اإلطبلق، وإنّما ذكرها فً مقابلة صفات أعدابه، 

 ومعاملتهم بمثلها.

ٌُْر  –ٌمكر به  -ولكن وصفاً مقٌداً بمن  -ٌمكر  -وصؾ هللا تعالى نفسه بؤنه ف فقال: )َوٌَْمكُُروَن َوٌَْمكُُر اّلّلُ َواّلّلُ َخ

: ماكر بمن ٌمكر به، ألن المكر ال ٌكون ٌقال(، فبل ٌصح أن ٌقال إن هللا ماكر إال إذا قٌد، فٖٓاْلَماِكِرٌَن()االنفال/

 ً مقابل مكر آخر لٌتبٌن به أن قوة هللا عز وجل أقوى من قوة هذا الماكر.مدحاً إال حٌث كان ف

ابن القٌم الجوزٌة: )فإن الفعل أوسع من االسم، ولهذا أطلق هللا على نفسه أفعاال لم ٌتسم منها بؤسماء  العبلمة قال

بالصانع والفاعل والمتقن ، كؤراد، وشاء، وأحدث، ولم ٌسم بالمرٌد والشابً والمحدث، كما لم ٌسم نفسه ٙٓٗالفاعل

 وؼٌر ذلك من األسماء التً أطلق على نفسه، فباب األفعال أوسع من باب األسماء.

من اشتق له من كل فعل اسما، وبلػ بؤسمابه زٌادة على األلؾ، فسماه الماكر، والمخادع،  -أقبح خطؤ  -وقد أخطؤ 

 0ٓٗوالفاتن، والكابد ونحو ذلك.(

 (.ماكر بمن ٌمكر به)خٌر الماكرٌن،  فٌصح كقولك: على سبٌل التقٌٌد أماطبلق، على سبٌل اال ال ٌصح قلت: أي

                                                           
 .2ٕ٘/ صٔ –بدابع الفوابد  ٗٓٗ
اإلصدار -اجحً. نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة انظر ؼٌر مؤمور: تعلٌقات على شرح لمعة االعتقاد/ الشٌخ عبد العزٌز الر ٘ٓٗ

ٖ.ٗ2. 
. لذا ال ٌصح اشتقاق  قلت: ان التوقٌؾ على الوصؾ والفعل؛ هو توقٌؾ على الوصؾ والفعل فقط، أي لٌس توقٌفا على االسم ٙٓٗ

 االسم من الوصؾ والفعل.
بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة  مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن/ دمحم بن أبً بكر  0ٓٗ

 م.11ٙٔ-هـ ٙٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة،  –هـ( تحقٌق دمحم المعتصم باهلل البؽدادي، الناشر دار الكتاب العربً 0٘ٔ)المتوفى
 . وانظر ؼٌر مؤمور: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمٌة والمعطلة،2ٖٖ/ٕ

 هـ(0٘ٔأٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى مإلؾ األصل: دمحم بن أبً بكر بن 
 هـ(00ٗاختصره: دمحم بن دمحم بن عبد الكرٌم بن رضوان البعلً شمس الدٌن، ابن الموصلً )المتوفى 

 .0ٖٓم، صٕٔٓٓ-هـ ٕٕٗٔمصر، الطبعة األولى  –تحقٌق سٌد إبراهٌم، الناشر دار الحدٌث، القاهرة 
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 القاعدة الرابعة

 أسماء هللا تعالى أعالم وأوصاؾ
 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

اؾ العباد الرابع: أن أسماءه عز وجل الحسنى ھً أعالم وأوصاؾ، والوصؾ بها ال ٌنافً العلمٌة، بخالؾ أوص

  8ٓٗفإنها تنافً علمٌتهم، ألن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمٌة المختصة، بخالؾ أوصافه تعالى.

 

 قلت: 

ابن القٌم رحمه هللا تعالى: )أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهً مشتقة من  العبلمة قال

و كانت ألفاظا ال معانً فٌها لم تكن حسنى، وال الصفات، فهً أسماء، وهً أوصاؾ، وبذلك كانت حسنى، إذ ل

كانت دالة على مدح وال كمال، ولساغ وقوع أسماء االنتقام والؽضب فً مقام الرحمة واإلحسان، وبالعكس، 

 فٌقال: اللهم إنً ظلمت نفسً، فاؼفر لً إنك أنت المنتقم، واللهم أعطنً، فإنك أنت الضار المانع، ونحو ذلك.

ِ األَْسَماء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ ِبَها َوذَُرواْ الَِّذٌَن ونفً معانً أسما به الحسنى من أعظم اإللحاد فٌها، قال تعالى: )َوّلِلّ

( وألنها لو لم تدل على معان وأوصاؾ لم ٌجز أن 2ٌُْٓٔلِحدُوَن ِفً أَْسَمآبِِه َسٌُْجَزْوَن َما َكانُواْ ٌَْعَملُوَن()األعراؾ/

وصؾ بها، لكن هللا أخبر عن نفسه بمصادرها، وأثبتها لنفسه، وأثبتها له رسوله، كقوله ٌخبر عنها بمصادرها وٌ

( فعلم أن القوي من أسمابه، ومعناه الموصوؾ بالقوة، 2٘تعالى: )إن هللا هو الرزاق ذو القوة المتٌن()الذارٌات/

القوة والعزة له لم ٌسم قوٌا وال ( فالعزٌز من له العزة، فلوال ثبوت ٓٔوكذلك قوله: )فلله العزة جمٌعا()فاطر/

(، )وال ٌحٌطون بشًء ٗٔ(، )فاعلموا أنما أنزل بعلم هللا()هود/ٙٙٔعزٌزا، وكذلك قوله: )أنزله بعلمه()النساء/

 (..................   ٕ٘٘من علمه()البقرة/

ال: ٌسمع وٌرى، وٌعلم وأٌضا لو لم تكن أسماإه مشتملة على معان وصفات لم ٌسػ أن ٌخبر عنه بؤفعالها، فبل ٌق

 وٌقدر وٌرٌد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها.

وأٌضا فلو لم تكن أسماإه ذوات معان وأوصاؾ لكانت جامدة كاألعبلم المحضة، التً لم توضع لمسماها باعتبار 

والتها، وهذا مكابرة صرٌحة، وبهت بٌن، فإن من جعل معنى قام به، فكانت كلها سواء، ولم ٌكن فرق بٌن مدل

معنى اسم القدٌر هو معنى اسم السمٌع البصٌر، ومعنى اسم التواب هو معنى اسم المنتقم، ومعنى اسم المعطً هو 

 1ٓٗإه معنى اسم المانع فقد كابر العقل واللؽة والفطرة. فنفً معانً أسمابه من أعظم اإللحاد فٌها( 

فهام: )وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح ولو كانت ألفاظا مجردة ال معانً لها لم تدل وقال فً جبلء األ

ِ األَْسَماء اْلُحْسنَى فَادْعُوهُ بَِها َوذَُرواْ الَِّذٌَن ٌُ  ْلِحدُوَن على المدح وقد وصفها هللا سبحانه بؤنها حسنى كلها فقال: )َوّلِلّ

(، فهً لم تكن حسنى لمجرد اللفظ بل لداللتها على 2َٓٔكانُواْ ٌَْعَملُوَن()األعراؾ /ِفً أَْسَمآبِِه َسٌُْجَزْوَن َما 

أوصاؾ الكمال ولهذا لما سمع بعض العرب قاربا ٌقرأ )والسارق والسارقة فاقطعوا أٌدٌهما جزاء بما كسبا نكاال 

القارئ أتكذب بكبلم هللا تعالى فقال: ال  ، )وهللا ؼفور رحٌم( قال لٌس هذا كبلم هللا تعالى فقال2ٖمن هللا( المابدة / 

( فقال األعرابً: صدقت، عز فحكم 2ٖولكن لٌس هذا بكبلم هللا فعاد إلى حفظه وقرأ )وهللا عزٌز حكٌم()المابدة /

فقطع، ولو ؼفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت آٌة الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكبلم وعدم 

                                                           
 .2ٕ٘/ ص ٔ –بدابع الفوابد  2ٓٗ
مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن/ دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى  1ٓٗ
 ٖ٘-ٔ٘/ٔم، 11ٙٔ-هـ  ٙٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة، –هـ(، تحقٌق دمحم المعتصم باهلل البؽدادي، الناشر دار الكتاب العربً 0٘ٔ

 باختصار.
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نت هذه األسماء أعبلما محضة ال معنى لها لم ٌكن فرق بٌن ختم اْلٌة بهذا أو بهذا. وأٌضا فإنه انتظامه(، )ولو كا

  ٓٔٗسبحانه ٌعلل أحكامه وأفعاله بؤسمابه ولو لم ٌكن لها معنى لما كان التعلٌل صحٌحا( إه 

ؼاٌته وذلك ألنها متضمنة قال الشٌخ العثٌمٌن رحمه هللا تعالى: )أسماء هللا تعالى كلها حسنى: أي بالؽة فً الحسن 

  ٔٔٗلصفات كاملة ال نقص فٌها بوجه من الوجوه ال احتماال وال تقدٌرا(.

اإلمام أبو حنٌفة رحمه هللا: )ال ٌنبؽً ألحد أن ٌدعو هللا إال به  قالومن تمام كونها )حسنى( أنه ال ٌدعى إال بها، 

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ ِبَها َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن والدعاء المؤذون فٌه المؤمور به ما استفٌد من قوله تعالى: ) َوّلِلَّ

 ٕٔٗ(.( 2ِٓٔفً أَْسَمابِِه َسٌُْجَزْوَن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن()األعراؾ/

( )واألسماء الحسنى لٌست أعبلما جامدة خالٌة المعانً، فإنها لو كانت كذلك؛ لم تكن حسنى، وبهذا علم أن: )الدهر

لٌس من أسماء هللا تعالى، ألنه اسم جامد، ال ٌتضمن معنى ٌلحقه باألسماء الحسنى، وألنه اسم للوقت والزمن، قال 

ًَ ِإالَّ َحٌَاتُنَا الدُّْنٌَا نَُموُت َونَْحٌَا َوَما ٌُْهِلكُنَا ِإالَّ الدَّهْ  ِمْن  ُر َوَما لَُهم ِبذَِلكَ هللا تعالى عن منكري البعث: )َوقَالُوا َما ِه

 ٖٔٗ(، ٌرٌدون مرور اللٌالً واألٌام(.ِٕٗعْلٍم ِإْن هُْم إِالَّ ٌَظُنُّوَن()الجاثٌة /

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ  و )أن هللا تعالى وصؾ أسماءه بؤنها حسنى، وأمرنا بدعابه بها فقال: )َوّلِلَّ

ة تكون وسٌلة لنا فً دعابنا، وال ٌصح خلوها (. وهذا ٌقتضً أن تكون دالة على معانً عظٌم2ِٓٔبَها()األعراؾ/

عنها ولو كانت أعبلماً محضة لكانت ؼٌر دالة على معنى سوى تعٌٌن المسمى، فضبلً عن أن تكون حسنى 

  ٗٔٗووسٌلة فً الدعاء(. 

)أن أسماء هللا أعبلم وأوصاؾ، ولٌست أعبلما محضة؛ فهً من حٌث داللتها على ذات هللا تعالى أعبلم، ومن 

داللتها على الصفة التً ٌتضمنها هذا االسم أوصاؾ، بخبلؾ أسمابنا؛ فاإلنسان ٌسمً ابنه دمحما وعلٌا دون حٌث 

أن ٌلحظ معنى الصفة، فقد ٌكون اسمه علٌا وهو من أوضع الناس، أو عبد هللا وهو من أكفر الناس، بخبلؾ أسماء 

ته، والعزٌز ٌدل على العزة، والحكٌم ٌدل على الحكمة، هللا؛ ألنها متضمنة للمعانً، فاهلل هو العلً لعلو ذاته وصفا

 ٘ٔٗوهكذا(.

 )ومّما ٌدّل على أّن أسماء اّلّل أعبلم وأوصاؾ أربعة أدلّة: 

ـ ما ورد فً النّصوص من وصؾ الرّب تعالى بمصادر أسمابه؛ كوصفه بمصدر اسمه القوّي،  ٔ

اُق ذُو والعزٌز، والعلٌم، والّرحٌم، والّسمٌع، والبصٌر، والقدٌر،  زَّ َ هَُو الرَّ والمتكبّر، قال تعالى: )ِإنَّ اّللَّ

ِة اْلَمِتٌُن()الذّارٌات/ ِ َجِمٌعًا()النِّساء/2٘اْلقُوَّ ةَ ّلِلَّ (، وقال: )أَْنَزلَهُ 1ٖٔ(، وقال: )فَإِنَّ اْلِعزَّ

ْحَمِة()الكهؾ/ِٙٙٔبِعْلِمِه()النِّساء/ بسنده عن  ٙٔٗوروى اإلمام أحمد(، 2٘(، وقال: )َوَربَُّك اْلؽَفُوُر ذُو الرَّ

ِ الَِّذي َوِسَع َسْمعُهُ األَْصَواَت(، وروى مسلم بسنده عن أبً موسى  عابشة رضً هللا عنها قالت: )اْلَحْمدُ ّلِلَّ

ٌِْه بََصُرهُ ِمْن  َخْلِقِه(، وروى األشعرّي ٌرفعه: )ِحَجابُهُ النُّوُر، لَْو َكَشفَهُ ألَْحَرقَْت سُبَُحاُت َوْجِهِه َما اْنتََهى ِإلَ

                                                           
فهام فً فضل الصبلة على دمحم خٌر األنام/ العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة جبلء األ ٓٔٗ

 -ه 0ٓٗٔالكوٌت، الطبعة الثانٌة،  -عبد القادر األرناإوط، الناشر دار العروبة  -هـ(، تحقٌق شعٌب األرناإوط 0٘ٔ)المتوفى 
 .0ٖٔ-0ٕٔم، ص120ٔ

القاعدة األولى/ الشٌخ العثٌمٌن، منشورة فً الموقع الرسمً للشٌخ رحمه هللا تعالى، وشرح السفارٌنٌة له، دار  –القواعد المثلى  ٔٔٗ
 .ٖٔٔم، ص ٕ٘ٓٓ-هٕٙٗٔمصر، -ابن الجوزي، القاهرة

هـ(، ٕٕ٘ٔرد المحتار على الدر المختار/ ابن عابدٌن، دمحم أمٌن بن عمر بن عبد العزٌز عابدٌن الدمشقً الحنفً )المتوفى  ٕٔٗ
 .10ٖ- 1ٖٙ/ ٙ م،11ٕٔ-هـ ٕٔٗٔبٌروت، الطبعة الثانٌة، -الناشر دار الفكر

وشرح القصٌدة النونٌة/ دمحم منشورة فً الموقع الرسمً للشٌخ رحمه هللا تعالى، / ابن عثٌمٌن،  القواعد المثلى/ القاعدة الثانٌة  ٖٔٗ
 .ٖٙٔ/ٕم، ٖٕٓٓ-ه ٕٗٗٔمصر، الطبعة االولى، -خلٌل هراس، دار المنهاج، القاهرة

 .ٕٗص م، ٕ٘ٓٓ-هٕٙٗٔمصر،  -دار ابن الجوزي، القاهرةتقرٌب التدمرٌة/ الشٌخ العثٌمٌن،  ٗٔٗ
هـ(، الناشر دار ابن الجوزي، المملكة ٕٔٗٔالقول المفٌد على كتاب التوحٌد/الشٌخ دمحم بن صالح بن دمحم العثٌمٌن )المتوفى  ٘ٔٗ

 .2ٗٔ/ٕهـ، ٕٗٗٔالعربٌة السعودٌة، الطبعة الثانٌة، محرم 
ِ  - 1ٕ٘ٔٗقلت: رواه فً المسند/  ٙٔٗ ًّ ِ الَِّذي َوِسَع َسْمعُهُ اأْلَْصَواَت، لَقَدْ َجاَءِت اْلُمَجاِدلَةُ إِلَى النَِّب  َصلَّى هللاُ َعْن َعاِبَشةَ قَالَْت: اْلَحْمدُ ّلِلَّ

ٌِْت، َما أَْسمَ  ُمهُ َوأَنَا فًِ نَاِحٌَِة اْلبَ ٌِْه َوَسلََّم تَُكلِّ : )قَدْ َسِمَع هللاُ قَْوَل الَِّتً تَُجاِدلَُك ِفً َزْوِجَها( َعلَ ُع َما تَقُوُل: فَؤَْنَزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ
إسناده صحٌح على شرط مسلم، تمٌم بن عادل مرشد، وآخرون:  -( ِإلَى آِخِر اْْلٌَِة. قال محقق المسند شعٌب األرنإوط ٔ)المجادلة/

 ثقات رجال الشٌخٌن. سلمة من رجاله، وبقٌة رجاله
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البخارّي بسنده عن جابر مرفوًعا: )اللَُّهمَّ إِنًِّ أَْستَِخٌُرَك بِِعْلِمَك، َوأَْستَْقِدُرَك ِبقُدَْرِتَك(، وروى مسلم بسنده 

عن أبً سعٌد الخدرّي مرفوًعا: )اْلِعزُّ ِإَزاُرهُ، َواْلِكْبِرٌَاُء ِردَاُإهُ(، فعلم من هذه النّصوص أّن أسماء الرّب 

أعبلم وأوصاؾ؛ إذ لو لم تكن أسماإه دالّة على معان وأوصاؾ لما جاز أن ٌوصؾ بمصادرها، وٌخبر 

بها عنه؛ فهو قادر بقدرة، عزٌز بعّزة، علٌم بعلم، ولوال ثبوت هذه المعانً ونظابرها، وقٌامها بالرّب على 

ذلك، واكتفً بما ٌنبا عن الذات  الوجه البلبق بجبلله لما سّمً قوًٌّا، وال عزًٌزا، وال علًٌما، وال ؼٌر

 فقط.

(، وقال: ٙٗـ أّن هللا تعالى وصؾ نفسه بؤحكام أسمابه، قال تعالى: )ِإنَِّنً َمعَكَُما أَْسَمُع َوأََرى()طه/ ٕ

ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم()البقرة/ ٌَْن أَ َ ال ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَك بِهِ ٕ٘٘)ٌَْعلَُم َما بَ َوٌَْؽِفُر َما دُوَن ذَِلَك ِلَمْن  (، وقال: )إِنَّ اّللَّ

(؛ فلو لم تكن أسماإه مشتملةً على معان وصفات لم ٌسػ أن ٌخبر عنه بؤفعالها؛ 2ٗ،ٌََٙٔٔشاُء()النِّساء/

 ألّن ثبوت أحكام الّصفات فرع ثبوتها؛ فإذا انتفى أصل الّصفة استحال ثبوت حكمها.

ة لما ذكر فً القرآن كّل اسم مع ما ٌناسبه من فعل هللا ـ أّن أسماء هللا تعالى لو كانت أعبلًما جامد ٖ

وأمره، ولساغ فً التوّسل وقوع أسماء الؽضب مقام أسماء الّرحمة، والعكس، فٌقال: اللهم اؼفر لً إنّك 

 أنت العزٌز القّهار، واللهم قاتل الكفرة إنّك أنت الؽفور الّرحٌم!

عبلم؛ إلحاد فً أسمابه، وقد توّعد هللا الملحدٌن فً أسمابه ـ أّن الّزعم بؤّن أسماء هللا تعالى مجّرد أ ٗ

(؛ واإللحاد فً أسمابه 2ٓٔبقوله: )َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن ِفً أَْسَماِبِه َسٌُْجَزْوَن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن()األعراؾ/

فاظها، أو االنحراؾ فً ٌكون بجحد معانٌها وتعطٌلها، كما ٌكون بجحدها وإنكارها، أو إشراك ؼٌره فً أل

 ظاهرها وحقوقها ولوازمها.

وداللة األسماء الحسنى على الوصفٌّة ال تنافً ما تفٌده من العلمٌّة المختّصة؛ ألّن أوصاؾ الرّب مختّصة 

به، وال ٌشركه فٌها أحد، وهذا بخبلؾ أوصاؾ عباده؛ فإنها تنافً علمٌّتهم؛ ألّن أوصافهم مشتركة فنافتها 

 0ٔٗختّصة.(العلمٌّة الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
داللة األسماء الحسنى على التّنزٌه/ إعداد الدكتور عٌسى بن عبد هللا الّسعدي، كلٌّة التربٌة بالطابؾ/ قسم الدراسات اإلسبلمٌّة،  0ٔٗ

 .2ٗ.ٖنسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة اإلصدار 
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 القاعدة الخامسة

 االسماء الحسنى لها دالالت ثالثة

 المطابقة والتضمن واللزوم

 
 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

الخامس: أن االسم من أسمابه له دالالت؛ داللة على الذات والصفة بالمطابقة؛ وداللة على أحدھما بالتضمن؛ 

 8ٔٗى الصفة األخرى باللزوم.وداللة عل

 

 قلت: وذلك ألن الكبلم إما أن ٌساق لٌدل على تمام معناه.

 وإما أن ٌساق لٌدل على بعض معناه.

 وإما أن ٌساق لٌدل على معنى آخر خارج عن معناه إال أنه الزم له.

 فالمطابقة: هً داللة اللفظ على كل معناه.

 والتضمن: هو داللة اللفظ على بعض معناه.

 : هو داللة اللفظ على شًء آخر ٌلزم لوجود هذه الصفة وجود ذلك الشًء اْلخر.1ٔٗللزوموا

ابن القٌم: )أن االسم من أسمابه تبارك وتعالى كما ٌدل على الذات والصفة التً اشتق منها بالمطابقة،  العبلمة قال

لتضمن، وكذلك على الذات المجردة فإنه ٌدل علٌه داللتٌن أخرٌٌن بالتضمن واللزوم، فٌدل على الصفة بمفردها با

عن الصفة، وٌدل على الصفة األخرى باللزوم، فإن اسم السمٌع ٌدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى 

، وكذلك سابر أسمابه ٕٓٗالذات وحدها، وعلى السمع وحده بالتضمن، وٌدل على اسم الحً وصفة الحٌاة بااللتزام

فة اللزوم وعدمه، ومن هاهنا ٌقع اختبلفهم فً كثٌر من األسماء والصفات وصفاته، ولكن ٌتفاوت الناس فً معر

واألحكام، فإن من علم أن الفعل االختٌاري الزم للحٌاة، وأن السمع والبصر الزم للحٌاة الكاملة، وأن سابر الكمال 

ذلك، وال عرؾ حقٌقة  من لوازم الحٌاة الكاملة أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ٌنكره من لم ٌعرؾ لزوم

الحٌاة ولوازمها، وكذلك سابر صفاته. فإن اسم العظٌم له لوازم ٌنكرها من لم ٌعرؾ عظمة هللا ولوازمها. وكذلك 

اسم العلً، واسم الحكٌم وسابر أسمابه، فإن من لوازم اسم العلً العلو المطلق بكل اعتبار، فله العلو المطلق من 

 ٕٔٗالقهر، وعلو الذات، فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلً(. جمٌع الوجوه: علو القدر، وعلو

                                                           
 .2ٕ٘/ ٔبدابع الفوابد،  2ٔٗ
لى معنًى فً ؼٌِره ال ٌنفك تصوره عنه، فمتى تصور الذهن األول أصبل، تصور الثانً داللة اللزوم: هً داللة اللفظ عقلت: ) 1ٔٗ

فرعا، كداللة لفظ )السقؾ( على )الحابط(، فإن السقؾ ال ٌقوم إال على حابط، فصار الحابط معنًى مبلزما للسقؾ، وإن اختلفت 
 ماهٌتهما.

قول األعرابً: البعرة تدل على البعٌر واألثر ٌدل على المسٌر، فإن وعرفها بعض أهل العلم، بؤنها: داللة النتٌجة على سببها، ك
 البعرة: نتٌجة تدل على سببها وهو البعٌر الذي خرجت منه، واألثر: نتٌجة تدل على سببها وهو المسٌر.
الوطء نكاحا أو سفاحا، فهو  وعرفها أٌضا بؤنها: داللة المعلول على علته، فالمعلول نتٌجةُ علتِه، فٌكون الزما لها، كداللة الولد على

 معلول الوطء، إذ ال ولد بؽٌر وطء إال خارقة ترد مورد اْلٌة، فبل ٌقاس علٌها.
ءٍ  ًْ ٍء َعِلٌم   وفً التنزٌل: )بَِدٌُع السََّماَواِت َواأْلَْرِض أَنَّى ٌَكُوُن لَهُ َولَد  َولَْم تَكُْن لَهُ َصاِحبَة  َوَخلََق كُلَّ َش ًْ (، فنفً المعلول: َوهَُو ِبكُّلِ َش

  )الولد( ٌستلزم نفً علته: )الصاحبة(، إذ األول ٌدل على الثانً: لزوما، ونفً البلزم: نفً لملزومه.
 .(ٖٕ/ٔوقد أشار إلى تلك الدالالت إشارة موجزة: شمس الدٌن البعلً، رحمه هللا، فً )تلخٌص الروضة( )

س داللة اللزوم فهً داللة السبب على النتٌجة، كداللة الوطء على الولد إذا وهً عك  داللة االلتزام: وأضاؾ إلٌها بعض أهل العلم 
 .انتفت الموانع الكونٌة وتهٌؤت األسباب فؤذن هللا، عز وجل، كونا، بوقوع الحمل وتمامه

 قلت: الصواب اللزوم. وهللا أعلم. ٕٓٗ
أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى  مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن/ دمحم بن أبً بكر بن ٕٔٗ
 .٘٘/ٔم، 11ٙٔ-هـ  ٙٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة، –هـ(، تحقٌق دمحم المعتصم باهلل البؽدادي، الناشر دار الكتاب العربً 0٘ٔ
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)اسم هللا دال على جمٌع األسماء الحسنى، والصفات العلٌا بالدالالت الثبلث، فإنه دال على إلهٌته المتضمنة و

 لثبوت صفات اإللهٌة له مع نفً أضدادها عنه.

بٌه والمثال، وعن العٌوب والنقابص، ولهذا ٌضٌؾ هللا وصفات اإللهٌة: هً صفات الكمال، المنزهة عن التش

ِ األَْسَماء اْلُحْسنَى()األعراؾ/ ( وٌقال: 2ٓٔتعالى سابر األسماء الحسنى إلى هذا االسم العظٌم، كقوله تعالى: )َوّلِلّ

رحمن، وال من الرحمن والرحٌم، والقدوس، والسبلم، والعزٌز، والحكٌم من أسماء هللا، وال ٌقال: هللا من أسماء ال

 أسماء العزٌز، ونحو ذلك.

فعلم أن اسمه هللا مستلزم لجمٌع معانً األسماء الحسنى، دال علٌها باإلجمال، واألسماء الحسنى تفصٌل وتبٌٌن 

لصفات اإللهٌة التً اشتق منها اسم هللا، واسم هللا دال على كونه مؤلوها معبودا، تإلهه الخبلبق محبة وتعظٌما 

إلٌه فً الحوابج والنوابب، وذلك مستلزم لكمال ربوبٌته ورحمته، المتضمنٌن لكمال الملك  وخضوعا، وفزعا

والحمد، وإلهٌته وربوبٌته ورحمانٌته وملكه مستلزم لجمٌع صفات كماله، إذ ٌستحٌل ثبوت ذلك لمن لٌس بحً، 

اله. وصفات الجبلل والجمال: وال سمٌع، وال بصٌر، وال قادر، وال متكلم، وال فعال لما ٌرٌد، وال حكٌم فً أفع

أخص باسم هللا. وصفات الفعل والقدرة، والتفرد بالضر والنفع، والعطاء والمنع، ونفوذ المشٌبة وكمال القوة، 

وتدبٌر أمر الخلٌقة أخص باسم الرب. وصفات اإلحسان، والجود والبر، والحنان والمنة، والرأفة واللطؾ أخص 

 الوصؾ، وحصول أثره، وتعلقه بمتعلقاته. باسم الرحمن، وكرر إٌذانا بثبوت

فالرحمن الذي الرحمة وصفه، والرحٌم الراحم لعباده، ولهذا ٌقول تعالى: )وكان بالمإمنٌن 

( ولم ٌجا: رحمن بعباده، وال رحمن بالمإمنٌن، مع 0ٔٔ(، )إنه بهم رءوؾ رحٌم()التوبة/ٖٗرحٌما()األحزاب/

 من سعة هذا الوصؾ، وثبوت جمٌع معناه الموصوؾ به. ما فً اسم الرحمن الذي هو على وزن فعبلن

لمن ملا بذلك، فبناء فعبلن  أال ترى أنهم ٌقولون: ؼضبان، للممتلا ؼضبا، وندمان وحٌران وسكران ولهفان

للسعة والشمول، ولهذا ٌقرن استواءه على العرش بهذا االسم كثٌرا، كقوله تعالى: )الرحمن على العرش 

( فاستوى على عرشه باسم الرحمن، ألن العرش 1٘ستوى على العرش الرحمن()الفرقان/(، )ثم ا٘استوى()طه/

محٌط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محٌطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: )ورحمتً وسعت كل 

( فاستوى على أوسع المخلوقات بؤوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شًء، وفً ٙ٘ٔشًء()األعراؾ/

: )لما قضى هللا الخلق كتب فً كتاب فهو ٕٕٗمن حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الصحٌح

 عنده موضوع على العرش إن رحمتً تؽلب ؼضبً( وفً لفظ: )فهو عنده على العرش(.

ن: )الرحمن على فتؤمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة، ووضعه عنده على العرش، وطابق بٌن ذلك وبٌ

( ٌنفتح لك باب 1٘( وقوله: )ثم استوى على العرش الرحمن فاسؤل به خبٌرا()الفرقان/٘العرش استوى()طه/

 عظٌم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم ٌؽلقه عنك التعطٌل والتجهم.

هر والحكم، ونحوها وصفات العدل، والقبض والبسط، والخفض والرفع، والعطاء والمنع، واإلعزاز واإلذالل، والق

أخص باسم الملك وخصه بٌوم الدٌن، وهو الجزاء بالعدل، لتفرده بالحكم فٌه وحده، وألنه الٌوم الحق، وما قبله 

 ٖٕٗكساعة، وألنه الؽاٌة، وأٌام الدنٌا مراحل إلٌه(.

                                                           
 لما قضى هللا الخلق كتب فً كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتً ؼلبت ؼضبً( حدٌث: ) ٕٕٗ

فً  ٕٗٔ٘فً صحٌحٌهما واالمام احمد فً المسند عن أبً هرٌرة، قال الشٌخ األلبانً: صحٌح، وانظر الحدٌث رقم/  رواه الشٌخان
َََّ  :صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته الفتح الكبٌر. وقال الشٌخ األلبانً فً مختصر العلو: عن أبً هرٌرة قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ

 ُ ا قََضى اّللَّ  اْلَخْلَق َكتََب ِفً ِكتَاِبِه فَُهَو ِعْندَهُ فَْوَق اْلعَْرِش: إِنَّ َرْحَمِتً َسبََقْت ؼضبً( وفً لفظ: )لَمَّ
َ َكتََب ِكتَابًا قَْبَل أَْن ٌَْخلَُق اْلَخْلَق: إِنَّ َرْحَمِتً َسبَقَْت َؼَضِبً، فَُهَو ِعْندَهُ فَْوَق العرش  ( وفً لفظ آخر:)ِإنَّ اّللَّ

ا خَ  ُ اْلَخْلَق َكتََب ِفً ِكتَاٍب َكتَبَهُ َعلَى نَْفِسِه فَُهَو َمْرفُوع  فَْوَق اْلعَْرِش: ِإنَّ رحمتً تؽلب ؼضبً(.)لَمَّ  لََق اّللَّ
، وفً تخرٌج السنة البن أبً 1ٕٙٔحدٌث صحٌح، وبعض ألفاظه عند الشٌخٌن، واللفظ األخٌر للترمذي، وقد خرجته فً الصحٌحة/

 ه. إ1ٓٙو2ٓٙعاصم 
ٌْماز الذهبً )المتوفى وا هـ(، 0ٗ2نظر مختصر العلو للعلً العظٌم للذهبً/ شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن قَا

 1ٕم. ص11ٔٔ-هـٕٔٗٔحققه واختصره دمحم ناصر الدٌن الشٌخ األلبانً، الناشر المكتب اإلسبلمً، الطبعة الثانٌة 
د وإٌاك نستعٌن/ دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعب  ٖٕٗ
 .0٘-٘٘/ٔم، 11ٙٔ-هـ  ٙٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة، –هـ(، تحقٌق دمحم المعتصم باهلل البؽدادي، الناشر دار الكتاب العربً 0٘ٔ

 



ٕٔ٘ 
 

دسة، ثم كل اسم ٌدل وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا تعالى: )فؤسماإه كلها متفقة فً الداللة على نفسه المق

على معنى من صفاته، لٌس هو المعنى الذي دل علٌه االسم اْلخر، فالعزٌز ٌدل على نفسه مع عزته، والخالق 

ٌدل على نفسه مع خلقه، والرحٌم ٌدل على نفسه مع رحمته، ونفسه تستلزم جمٌع صفاته، فصار كل اسم ٌدل على 

ى أحدهما بطرٌق التضمن، وعلى الصفة األخرى بطرٌق ذاته والصفة المختصة به بطرٌق المطابقة، وعل

 ٕٗٗاللزوم(.

 

 فابدة

 

 داللة األسماء الحسنى من جهة التضمن أربعة أقسام: 

)األول: االسم العلم المتضمن لجمٌع معانً األسماء الحسنى وهو هللا، ولهذا تؤتً األسماء جمٌعها صفات له كقوله 

ُ اْلَخاِلُق اْلبَ  ُر()الحشر/تعالى: )هَُو اّللَّ  (، ونحو ذلك، ولم ٌؤت هو قط تابعا لؽٌره من األسماء. ٕٗاِرُئ اْلُمَصّوِ

الثانً: ما ٌتضمن صفة ذات هللا عز وجل كاسمه تعالى السمٌع المتضمن سمعه، الواسع جمٌع األصوات، سواء 

ها وجلٌلها، واسمه عنده سرها وعبلنٌتها، واسمه البصٌر المتضمن بصره النافذ فً جمٌع المبصرات سواء دقٌق

ةٍ ِفً السََّماَواِت َواَل ِفً اأْلَْرِض َواَل أَْصؽَُر مِ  ْن ذَِلَك العلٌم المتضمن علمه المحٌط الذي )اَل ٌَْعُزُب َعْنهُ ِمثْقَاُل ذَرَّ

 ا، وؼٌر ذلك.(. واسمه القدٌر المتضمن قدرته على كل شًء إٌجادا وإعدامَٖواَل أَْكبَُر ِإالَّ ِفً ِكتَاٍب ُمِبٌٍن()سبؤ/

 الثالث: ما ٌتضمن صفة فعل هللا كالخالق الرازق البارئ المصور وؼٌر ذلك. 

  ٕ٘ٗالرابع: ما ٌتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جمٌع النقابص كالقدوس السبلم( إه

هذا وإذا أنكر االنسان واحداً من هذه الدالالت، فهو ملحد فً األسماء الحسنى، والواجب أن نثبت كل ما دل علٌه 

االسم، فإنكار شًء مما دل على االسم من الصفة إلحاد فً االسم سواء كانت داللته على هذه الصفة داللة مطابقة 

 أو تضمن أو لزوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
د السبلم بن عبد هللا بن أبً القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً اإلٌمان/ تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عب  ٕٗٗ

األردن، الطبعة الخامسة،  –هـ(، تحقٌق دمحم ناصر الدٌن الشٌخ األلبانً، الناشر المكتب اإلسبلمً، عمان 0ٕ2الدمشقً )المتوفى 
 .2ٗٔصم، 11ٙٔهـ/ٙٔٗٔ

 – ٖ٘(، ص 0٘مصر، )السإال/-، دار االٌمان ودار القمة، االسكندرٌةسإال فً العقٌدة/ الشٌخ حافظ بن احمد آل حكمً ٕٓٓ ٕ٘ٗ
٘ٗ. 
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 القاعدة السادسة

 اسماء هللا الحسنى لها اعتباران
 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

سنى لها اعتباران: اعتبار من حٌث الذات، واعتبار من حٌث الصفات، فهً باالعتبار السادس: أن أسماءه الح

 ٕٙٗاألول مترادفة وباالعتبار الثانً متباٌنة.

 

 قلت: 

أما باعتبار داللتها على الذات فهً مترادفة، ألنها دلت على شًء واحد وهو هللا عز قال الشٌخ ابن عثٌمٌن: )

 المعنى فهً متباٌنة، ألن لكل اسم منها معنى ؼٌر المعنى فً االسم الثانً. وجل، وأما باعتبار داللتها على 

 وما هو المترادؾ والمتباٌن؟

المترادؾ: متعدد اللفظ متحد المعنى، والمتباٌن: متعدد اللفظ والمعنى، فحجر وإنسان متباٌن، ألن اللفظ مختلؾ 

 عنى واحد. والمعنى مختلؾ، وبشر وإنسان مترادؾ، ألن اللفظ متعدد والم

هللا، الرحمن، الرحٌم، الملك، القدوس.... الخ، باعتبار داللتها على )هللا( مترادفة، ألنها تدل على شًء واحد، 

 0ٕٗه ( إوباعتبار داللة كل واحد منها على معناه متباٌنة

ألن دالالت الكتاب  أن القول )بؤن أسماء هللا أعبلم محضة مترادفة ال تدل إال على ذات هللا فقط( قول باطل؛وقال:)

والسنة متظافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوؾ واحد، 

فاهلل تعالى هو الحً، القٌوم، السمٌع، البصٌر، العلٌم، القدٌر، فالمسمى والموصوؾ واحد، واألسماء والصفات 

ُ الَِّذي ال ِإلَهَ إِالَّ هَُو متعددة. أال ترى أن هللا تعالى ٌسمً نفسه  باسمٌن أو أكثر فً موضع واحد كقوله: )هَُو اّللَّ

ٌِْمُن اْلعَِزٌُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر()الحشر/ ( فلو كانت األسماء مترادفة ترادفاً محضاً ٖٕاْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّبلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه

 2ٕٗه ( إل لعدم الفابدة.لكان ذكرها مجتمعة لؽواً من القو

 قلت: االسماء الحسنى لها اعتباران: 

ألنها تدل على ذات  بلم، وداللتها على الذات مترادفة،/ اعتبار العلمٌة: من حٌث اعتبار الذات فهً اعٔ

 واحدة، وهو هللا سبحانه وتعالى.

 الصفات متباٌنة. ى(، وداللتها علمعانً) من حٌث اعتبار الصفات فهً اوصاؾ / اعتبار الوصفٌة:ٕ

باعتبار داللتها على المعنى والصفة التً تحملها متباٌنة، وإن كان بعضها قد ٌدل على ما بمعنى آخر: و

نه اْلخر من باب داللة اللزوم؛ فمثبلً: )الخبلق( ٌتضمن الداللة على العلم المستفاد من اسم العلٌم،  تضمَّ

 م.للزوقدٌر، لكن با، وعلى القدرة المستفادة من اسم الاللزوملكنه ب

 فمن اسماء هللا تعالى الرب واإلله:

 فباعتبار العلمٌة:  الرب هو اإلله باعتبارهما  داالن على الذات؛ ذات واحدة )هللا( عز وجل. 

 أما باعتبار الوصفٌة: فٌجب التفرقة؛ فالرب دل على الربوبٌة، واإلله دل على االلوهٌة.

 

 

                                                           
 .2ٕ٘/ ص ٔ –بدابع الفوابد  ٕٙٗ
-هٕٙٗٔجمهورٌة مصر العربٌة، الطبعة األولى، -شرح العقٌدة السفارٌنٌة/ الشٌخ دمحم صالح العثٌمٌن، دار ابن الجوزي، القاهرة 0ٕٗ

 .ٖٖٔم، ص ٕ٘ٓٓ
-هٕٙٗٔجمهورٌة مصر العربٌة، الطبعة األولى، -الح العثٌمٌن، دار ابن الجوزي، القاهرةتقرٌب التدمرٌة/ الشٌخ دمحم ص 2ٕٗ

 .ٕ٘م، ص ٕ٘ٓٓ
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 فابدة

 

ٌدَّعً بعض المبتدعة الذٌن  ا من قبٌل المحكم المعلوم المعنى، ولٌست من المتشابه كما إن أسماء هللا تعالى كله

ألن معانٌها معروفة فً لؽة العرب  هً من المحكم  ٌفّوِضون المعنى لهذه األسماء بدعوى أنها من المتشابه، بل 

  األسماء.  للصفات التً تضمنتها هذه وؼٌر مجهولة، وإنما المجهول هو الكنه والكٌفٌَّة 

فاهلل سبحانه أخبرنا أنه علٌم قدٌر، سمٌع بصٌر، ؼفور رحٌم؛ إلى ؼٌر ذلك من أسمابه وصفاته، فنحن نفهم معنى 

والبصر، ونعلم أن األسماء كلها اتفقت فً داللتها على ذات  ذلك، ونمٌز بٌن العلم والقدرة، وبٌن الرحمة والسمع 

ع معانٌها، فهً   1ٕٗتواطبة من حٌث الذات، متباٌنة من جهة الصفات.متفقة م هللا، مع تنوُّ

 

 فابدة

 

 قول شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة فً مجموع الفتاوى )التدمرٌة(: 

 .ٖٓٗ)فهً متفقة متواطبة من حٌث الذات متباٌنة من جهة الصفات( 

 معناه: 

 أن أسماء هللا تعالى: نحو الرحمن، الرب، الؽفور، القهار، العلٌم، السمٌع، البصٌر.

 ماء لها جهتان:أس

الجهة األولى: أنها متفقة فً الداللة على ذات هللا تعالى، فهً بهذا االعتبار متواطبة؛ أي • 

 مترادفة ومتفقة فً الداللة.

فكلها أسماء لمسمى واحد وهو هللا تعالى، وكلها تطلق على هللا تعالى على حد سواء، فهً 

 متواطبة فً الداللة على هللا سبحانه.

الثانٌة: وهً جهة داللتها على معانٌها الدالة على صفات هللا تعالى، فهً بهذا االعتبار الجهة • 

 متباٌنة.

فإن الرحمن ٌدل على صفة الرحمة، والعلٌم ٌدل على صفة العلم، وال شك أن صفة الرحمة ؼٌر 

باعتبار داللتها صفة العلم. فؤسماء هللا تعالى باعتبار داللتها على ذات هللا تعالى متفقة ومتواطبة، و

 ٖٔٗعلى الصفات متباٌنة ومختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المملكة -التمٌمً، الناشر أضواء السلؾ، الرٌاض  معتقد أهل السنة والجماعة فً أسماء هللا الحسنى/ د. دمحم بن خلٌفة بن علً  1ٕٗ

 .ٖٙ٘م، ص111ٔ-هـ1ٔٗٔالعربٌة السعودٌة، الطبعة األولى، 
 .1٘/ٖمجموع الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،   ٖٓٗ
 .21ٕم، صٕٗٓٓ-هـ ٕ٘ٗٔشرح الرسالة التدمرٌة/ الشٌخ دمحم بن عبد الرحمن الخمٌس، الناشر دار أطلس الخضراء،  ٖٔٗ
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 القاعدة السابعة

 االسماء والصفات توٌَفٌة على النص

 
 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

السابع: أن ما ٌطلق علٌه فً باب األسماء والصفات توٌَفً، وما ٌطلق علٌه من األخبار ال ٌجب أن ٌكون 

كالقدٌم، والشًء، والموجود، والقابم بنفسه. فهذا فصل الخطاب فً مسؤلة أسمابه ھل ھً توٌَفٌة أو توٌَفا، 

 ٌٕٖٗجوز أن ٌطلق علٌه منها بعض ما لم ٌرد به السمع. 

 

 قلت: قوله: أن ما ٌطلق علٌه فً باب األسماء والصفات توقٌفً.

 وصفاته توقٌفٌة؛ بمعنى أنهم ال ٌثبتون هلل إال ما أن أسماء هللا) :صالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان الشٌخ قال

أثبته هللا لنفسه فً كتابه أو أثبته له رسوله فً سنته من األسماء والصفات، وال ٌثبتون شٌبا بمقتضى عقولهم 

وتفكٌرهم، وال ٌنفون عن هللا إال ما نفاه عن نفسه فً كتابه أو نفاه عنه رسول فً سنته، ال ٌنفون عنه بموجب 

قولهم وأفكارهم؛ فهم ال ٌتجاوزون الكتاب والسنة، وما لم ٌصرح الكتاب والسنة بنفٌه وال إثباته؛ كالعرض ع

 ٖٖٗ( والجسم والجوهر؛ فهم ٌتوقفون فٌه؛ بناء على هذا األصل العظٌم.

  قد أوقؾ أمته المراد من كون العقٌدة توقٌفٌة: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )قال الدكتور عبد القادر بن دمحم عطا صوفًو

  على مباحث العقٌدة، فلم ٌترك لهم شٌبا إال بٌنه. فٌجب على األمة أن تقؾ عند الحدود التً حدها وبٌنها.

 لقد بٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص العقٌدة بالقرآن والسنة، فما ترك منها شٌبا إال بٌنه. وٌلزم من هذا:

 ا الكتاب والسنة فقط.أن نحدد مصادر العقٌدة، بؤنه-ٔ

أن نلتزم بما جاء فً الكتاب والسنة فقط. فلٌس ألحد أن ٌحدث أمرا من أمور الدٌن، زاعما أن هذا األمر ٌجب -ٕ

التزامه أو اعتقاده؛ فإن هللا عز وجل أكمل الدٌن، وانقطع الوحً، وختمت النبوة، ٌقول تعالى:)اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم 

ْسبلَم ِدٌنًا()المابدة / ِدٌنَكُْم َوأَتْمَ  ٌْكُْم ِنْعَمتًِ َوَرِضٌُت لَكُُم اأْلِ (، وٌقول ملسو هيلع هللا ىلص: )من أحدث فً أمرنا هذا ما لٌس ْٖمُت َعلَ

 . ٖٗٗمنه فهو رد(

 وهذا الحدٌث قاعدة من قواعد الدٌن، وأصل من أصول العقٌدة.

ونتجنب األلفاظ المحدثة التً أحدثها المبتدعة؛ إذ العقٌدة أن نلتزم بؤلفاظ العقٌدة الواردة فً الكتاب والسنة، -ٖ

 ٖ٘ٗ(توقٌفٌة، فهً مما ال ٌعلمه إال هللا.

 قال الشٌخ ابن عثٌمٌن فً شرحه للسفارٌنٌة: 

 لكنها فً الحق توقٌفٌة                   لنا بذا أدلة وفٌة            )

 .حق(: أي فً القول الحق الصحٌحال قوله: )فً .: )لكنها(: أي أسماء هللا عز وجلقوله

قوله: )توقٌفٌة(: أي موقوفة على ورود الشرع بها، والتوقٌفً: هو الذي ٌتوقؾ إثباته أو نفٌه على قول الشارع، 

فهً توقٌفٌة ال ٌجوز لنا أن نسمً هللا بما لم ٌسم به نفسه، بعض العلماء ٌقول: إن األسماء لٌست توقٌفٌة بل هً 

 نها توقٌفٌة، ودلٌل ذلك من األثر والنظر:قٌاسٌة، والصحٌح: أ

                                                           
 .2ٕ٘/ ص ٔ –بدابع الفوابد  ٕٖٗ
 .ٓ٘ٔ، ص اإلرشاد إلى صحٌح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإللحاد ٖٖٗ
. ومسلم، كتاب األقضٌة، باب 10ٕٙجه البخاري فً الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حدٌث/ أخرٖٗٗ

 .0ٔ2ٔنقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، حدٌث/ 
حث ومبا 1ٖباختصار، وانظر ؼٌر مؤمور )مباحث فً عقٌدة أهل السنة والجماعة، ص .1ٕ- 2ٕالمفٌد فً مهمات التوحٌد ص  ٖ٘ٗ

/ كبلهما للشٌخ د. ناصر بن عبد الكرٌم العـقـل( و )مدخل لدراسة العقٌدة اإلسبلمٌة/ عثمان جمعة 2ٖفً عقٌدة أهل السنة، ص
 (.ٕٙ( و )المدخل لدراسة العقٌدة/ البرٌكان، ص2ٖٖضمٌرٌة، ص
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أما األثر: فقوله تعالى: )قل إنما حرم بً الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبؽً بؽٌر الحق وأن تشركوا 

(، وإثبات اسم من أسماء هللا لم ٌسم ٖٖباهلل ما لم ٌنزل به سلطانا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون()األعراؾ / 

سه من القول علٌه ببل علم، فٌكون حراماً، وقال تعالى: )وال تقؾ ما لٌس لك به علم إن السمع والبصر به نف

 لم ٌسم هللا به نفسه هلل من قفو ما لٌس لنا به علم. (، وإثبات اسم ٖٙوالفإاد كل أولبك كان عنه مسإوالً()اإلسراء /

ه، وإذا كان الناس ٌعدون من العدوان أن ٌسم اإلنسان بما أما النظر: فؤلن اسم المسمى ال ٌكون إال بما وصفه لنفس

 لم ٌسم به نفسه أو بما لم ٌسمه به أبوه، فإن كون ذلك عدواناً فً حق الخالق من باب أولى.

 (.2ٓٔثانٌاً: من الدلٌل النظري: أن هللا قال: )وهلل األسماء الحسنى()األعراؾ /

 سمٌت هللا باسم فهل عندك علم أنه بلػ كمال الحسن؟الحسنى: البالؽة فً الحسن كماله، وأنت إذا 

قد تسمٌه باسم تظن أنه حسن وهو سٌا لٌس بحسن، وهذا أٌضاً دلٌل عقلً ٌدل على أنه ال ٌجوز أن نسمً هللا بما 

 لم ٌسم به نفسه.

 .(ال المإلؾ: )لنا بذا أدلة وفٌةفهذه أربعة أدلة: دلٌبلن شرعٌان ودلٌبلن عقلٌان نظرٌان، ولهذا ق

 .مشار إلٌه: القول بؤنها توقٌفٌةقوله: )لنا بذا(؛ ال

 ٖٙٗه ( إدوفٌة(؛ أي كافٌة وافٌة بالمقصو قوله: )أدلة

)وقال أهل المعانً: اإللحاد فً أسماء هللا تسمٌته بما لم ٌتسم به ولم ٌنطق به كتاب هللا وال سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 

التوقٌؾ فإنه ٌسمى جوادا وال ٌسمى سخٌا، وإن كان فً معنى الجواد، وٌسمى  وجملته أن أسماء هللا تعالى على

 ، وٌسمى عالما وال ٌسمى عاقبل. وقال تعالى: )ٌخادعون هللا وهو خادعهم(0ٖٗرحٌما وال ٌسمى رفٌقا

كار، ٌا مخادع ٌا م :(، وال ٌقال فً الدعاءٗ٘(، وقال عز من قابل: )ومكروا ومكر هللا()آل عمران/ٕٗٔ)النساء/

بل ٌدعى بؤسمابه التً ورد بها التوقٌؾ على وجه التعظٌم، فٌقال: ٌا هللا ٌا رحمن ٌا رحٌم ٌا عزٌز ٌا كرٌم ونحو 

 2ٖٗذلك(.

روى البخاري فً صحٌحه عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس أنه سؤله سابل عن قال شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة: )

وكان )فقال ابن عباس:  ،، فكؤنه كان ثم مضى(سمٌعا بصٌرا) ،(عزٌزا حكٌما) (،وكان هللا ؼفورا رحٌما)قوله: 

ولفظ  ،سمى نفسه ذلك وذلك قوله أنً لم أزل كذلك، هذا لفظ البخاري وهو رواه مختصرا (هللا ؼفورا رحٌما

البوشنجً دمحم بن إبراهٌم اإلمام عن شٌخ البخاري الذي رواه من جهته البرقانً فً صحٌحه: فإن هللا سمى نفسه 

 أي لم ٌزل كذلك هكذا رواه البٌهقً عن البرقانً. (وكان هللا)ولم ٌنحله ؼٌره فذلك قوله  ،كذل

وذكر الحمٌدي لفظه فإن هللا جعل نفسه ذلك وسمى نفسه وجعل نفسه ذلك ولم ٌنحله أحدا ؼٌره، وكان هللا أي لم 

ى نفسه ذلك ولم ٌجعله ؼٌره ٌزل كذلك، ولفظ ٌعقوب بن سفٌان عن ٌوسؾ بن عدي شٌخ البخاري: فإن هللا سم

 1ٖٗوكان هللا أي لم ٌزل كذلك.

ٌقول  (وكان هللا)فقد أخبر ابن عباس: أن معنى القرآن إن هللا سمى نفسه بهذه األسماء لم ٌنحله ذلك ؼٌره، وقوله 

مٌة من إنً لم أزل كذلك ومن المعلوم أن الذي قاله ابن عباس هو مدلول اْلٌات ففً هذا داللة على فساد قول الجه

وجوه: أحدها: إنه إذا كان عزٌزا حكٌما ولم ٌزل عزٌزا حكٌما، والحكمة تتضمن كبلمه ومشٌبته كما أن الرحمة 

                                                           
 . القاعدة الخامسة  –/ ابن عثٌمٌن  . وانظر ؼٌر مؤمور القواعد المثلى ٖٙٔ – ٖ٘ٔشرح العقٌدة السفارٌنٌة ص  ٖٙٗ
قلت: الرفٌق من االسماء الحسنى الثابتة فً السنة، ولعل الصواب قول: ٌسمى رحٌما وال ٌسمى رقٌقا. وانظر ؼٌر مؤمور القاعدة  0ٖٗ

 الثامنة عشر، وهللا اعلم.
 بن الفراء البؽوي الشافعً معالم التنزٌل فً تفسٌر القرآن )تفسٌر البؽوي(/ محًٌ السنة، أبو دمحم الحسٌن بن مسعود بن دمحم  2ٖٗ

 .ٕٗ٘/ٕهـ،  ٕٓٗٔبٌروت، الطبعة األولى، –هـ(، تحقٌق عبد الرزاق المهدي، الناشر دار إحٌاء التراث العربً ٓٔ٘)المتوفى 
لكبٌر البخاري/ ِكتَاُب تَْفِسٌِر القُْرآِن / تفسٌر حم السجدة، والمعجم اقلت: رواه البخاري والطبرانً والبٌهقً. وانظر: صحٌح  1ٖٗ

، 2ٓ1/حٕ٘ٗ/ٕمكتب البٌان، القاهرة، بدون تارٌخ،  –، واالسماء والصفات للبٌهقً، مكتبة السوادي للتوزٌع 1ٗ٘ٓٔللطبرانً/ 
ُجِل: اْحفَْظ َعنًِّ َما َحدَّثْتَُك، َواْعلَْم أَنَّ َما اخْ  ُ َعْنُهَما ِللرَّ ًَ اّللَّ ٌَْك ِمَن اْلقُْرآِن أَْشبَاهُ َما َحدَّثْتَُك، فَإِنَّ تَلََؾ َعلَ وفٌه: )ثُمَّ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِض

ٌْبًا ِإالَّ قَدْ أََصاَب ِبِه الَِّذي أََرادَ، َولَِكنَّ النَّاَس اَل ٌَْعلَُموَن فبََل ٌَخْ  َ تَعَالَى لَْم ٌُْنِزْل َش ِ تَبَاَركَ اّللَّ ٌَْك اْلقُْرآُن فَإِنَّ َكبلَّ ِمْن ِعْنِد اّللَّ َوتَعَالَى.  تَِلفَنَّ َعلَ
قال محققه الشٌخ عبدهللا ه ٌُوسُُؾ ْبُن َعِدّيٍ(. إأَْخَرَجهُ اْلبَُخاِريُّ ِفً التَّْرَجَمةَ، فَقَاَل: َوقَاَل اْلِمْنَهاُل: فَذََكَرهُ: ثُمَّ قَاَل ِفً آِخِرِه: َحدَّثَِنٌِه 

 : اسناده جٌد.2ٓ1الحاشدي: 
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تتضمن مشٌبته، دل على أنه لم ٌزل متكلما مرٌدا، وقوله ؼفورا أبلػ فإنه إذا كان لم ٌزل ؼفورا فؤولى أنه لم ٌزل 

رحٌما وال ؼفورا إذ هذا ال ٌكون إال بخلق أمور منفصلة عنه فحٌنبذ متكلما، وعند الجهمٌة: بل لم ٌكن متكلما وال 

 كان كذلك.

الثانً: قول ابن عباس فإن هللا سمى نفسه ذلك ٌقتضً أنه هو الذي سمى نفسه بهذه األسماء ال أن المخلوق هو 

 الذي سماه بها، ومن قال إنها مخلوقة فً جسم لزمه أن ٌكون ذلك الجسم هو الذي سماه بها.

ٌبٌن بجعله ذلك فً رواٌة أي هو  الثالث: قوله ولم ٌنحله ذلك ؼٌره وفً اللفظ اْلخر ولم ٌجعله ذلك ؼٌره وهذا

 الذي حكم بنفسه بذلك ال ؼٌره، ومن جعله مخلوقا لزمه أن ٌكون الؽٌر هو الذي جعله كذلك ونحله ذلك.

لٌبٌن  ،بصٌرا حكٌما سمٌعا رحٌما عزٌزا الرابع: إن ابن عباس ذكر ذلك فً بٌان معنى قوله وكان هللا ؼفورا

حكمة اإلتٌان بلفظ كان فً مثل هذا، فؤخبر فً ذلك أنه هو الذي سمى نفسه ذلك ولم ٌنحله ذلك ؼٌره، ووجه 

مناسبة هذا الجواب أنه إذا نحل ذلك ؼٌره كان ذلك مخلوقا بخلق ذلك الؽٌر فبل ٌخبر عنه بؤنه كان كذلك، وأما إذا 

 ٓٗٗ.(به نفسه ناسب أن ٌقال إنه كان كذلك وما زال كذلك ألنه هو لم ٌزل سبحانه وتعالى كان هو الذي سمى

على طرٌقتٌن، فكثٌر منهم ٌقول: إن أسماءه سمعٌة شرعٌة، فبل ٌسمى إال أن المسلمٌن فً أسماء هللا تعالى وقال:)

ومنهم من ٌقول: ما  قٌؾ واالتباع.باألسماء التً جاءت بها الشرٌعة، فإن هذه عبادة، والعبادات مبناها على التو

لم ٌحرم تسمٌته به، فإن الشارع لم ٌحرم علٌنا ذلك، فٌكون عفوا.  صح معناه فً اللؽة، وكان معناه ثابتا له،

ع إال باألسماء والصواب القول الثالث؛ وهو أن ٌفرق بٌن أن ٌدعى باألسماء أو ٌخبر بها عنه. فإذا دعً لم ٌد

وأما . 2ٓٔ/األعراؾ()وذروا الذٌن ٌلحدون فً أسمابه وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها) :الحسنى كما قال تعالى

اإلخبار عنه فهو بحسب الحاجة؛ فإذا احتٌج فً تفهٌم الؽٌر المراد إلى أن ٌترجم أسماإه بؽٌر العربٌة، أو ٌعبر 

 ٔٗٗ.(عنه باسم له معنى صحٌح، لم ٌكن ذلك محرما

 ألخبار ال ٌجب أن ٌكون توقٌفا. قلت: قوله: وما ٌطلق علٌه من ا

 للسلؾ فً باب اإلخبار قوالن:

)القول األول: أن باب اإلخبار توقٌفً، فإن هللا ال ٌُْخبَُر عنه إال بما ورد به النص، وهذا ٌشمل األسماء والصفات، 

 ونحوها.  ٖٗٗو)الصانع( ٕٗٗوما لٌس باسم وال صفة مما ورد به النص كـ )الشًء(

 لنص فإنهم ٌمنعون استعماله.وأما مالم ٌرد به ا

القول الثانً: إن باب اإلخبار ال ٌشترط فٌه التوقٌؾ، فما ٌدخل فً اإلخبار عنه تعالى أوسع مما ٌدخل فً باب 

أسمابه وصفاته، كـ )الشًء( و)الموجود( و)القابم بنفسه(، فإنه ٌخبر به عنه وال ٌدخل فً أسمابه الحسنى وصفاته 

ٌكون باسم حسن، أو باسم لٌس بسٌِّا، أي باسم ال ٌنافً الحسن، وال ٌجب أن ٌكون حسناً،  العلٌا، فاإلخبار عنه قد

وال ٌجوز أن ٌخبر عن هللا باسم سٌِّا فٌخبر عن هللا بما لم ٌرد إثباته ونفٌه بشرط أن ٌستفصل عن مراد المتكلم 

 ٗٗٗال ٌلٌق باهلل عز وجل وجب رده(. فٌه، فإن أراد به َحقًّا ٌلٌق باهلل تعالى فهو مقبول، وإن أراد به معنى

 الذي ٌلٌق باهلل تعالى ما كان أصله من الكتاب والسنة.  أن االخبار قلت: والحق

                                                           
و العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة الفتاوى الكبرى/ شٌخ االسبلم تقً الدٌن أب ٓٗٗ

 .2ٔٗ – 2ٓٗ/ٙ، م120ٔ -هـ 2ٓٗٔهـ(، الناشر دار الكتب العلمٌة، الطبعة األولى، 0ٕ2الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى
و العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً الجواب الصحٌح لمن بدل دٌن المسٌح/ شٌخ االسبلم تقً الدٌن أب ٔٗٗ

حمدان بن دمحم،  -عبد العزٌز بن إبراهٌم  -هـ(، تحقٌق علً بن حسن 0ٕ2القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى
 .2و0/٘م، 111ٔهـ / 1ٔٗٔالناشر دار العاصمة، السعودٌة، الطبعة الثانٌة، 

ًَّ َهذَا ا) ٕٗٗ ًَ ِإلَ ٌَْنكُْم َوأُوِح ٌِْنً َوَب ٍء أَْكبَُر َشَهادةً قُِل اّلّلِ َشِهٌد  ِب ًْ ْلقُْرآُن ألُنِذَركُم ِبِه َوَمن بَلََػ أَِبنَّكُْم الشًء( من قوله تعالى: )قُْل أَيُّ َش
ا تُْشِركُوَن( األنعام/ لَتَْشَهدُوَن أَنَّ َمَع اّلّلِ آِلَهةً أُْخَرى قُل الَّ أَْشَهدُ قُْل ِإنََّما مَّ . قال اإلمام البخاري فً 1ٔهَُو ِإلَـه  َواِحد  َوِإنَِّنً بَِريء  ّمِ

( :)ُ ٍء أَْكبَُر َشَهادَةً قُْل اّللَّ ًْ ٌْبًا(صحٌحه/ كتاب التوحٌد/ بَاب )قُْل أَيُّ َش ُ تَعَالَى نَْفَسهُ َش إه. وأنظر ؼٌر مؤمور صحٌح  فََسمَّى اّللَّ
 البخاري.

إن هللا تعالى صانع كل صانع وصنعته(، رواه البخاري فً خلق أفعال العباد والحاكم فً المستدرك والبٌهقً فً من قوله ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: ) ٖٗٗ
 فً صحٌح الجامع الصؽٌر. 000ٔاألسماء( عن حذٌفة. وقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح( وانظر ؼٌر مؤمور الحدٌث/ 

ها، أقسامها/ د. دمحم بن خلٌفة بن علً التمٌمً، الناشر أضواء السلؾ، الرٌاض المملكة العربٌة السعودٌة، الصفات اإللهٌة تعرٌف ٗٗٗ
 .ٔٗ – ٓٗم. صٕٕٓٓهـ/ٕٕٗٔالطبعة األولى، 
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 فابدة

 حدٌث صرٌح فً أن أسماء هللا لٌست من فعل اآلدمٌٌن وتسمٌاتهم
 

ابن عبدك وابن أمتك ناصٌتً بٌدك قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: )ما أصاب أحدا قط هم وال حزن، فقال: اللهم إنً عبدك و

ماض فً حكمك عدل فً قضاإك، أسؤلك بكل اسم هو لك سمٌت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته فً 

كتابك، أو استؤثرت به فً علم الؽٌب عندك، أن تجعل القرآن ربٌع قلبً ونور صدري وجبلء حزنً وذهاب 

 . (كانه فرجاهمً. إال أذهب هللا همه وحزنه وأبدله م

 ٘ٗٗبلى ٌنبؽً لمن سمعها أن ٌتعلمها(.)قال: فقٌل: ٌا رسول هللا أال نتعلمها؟ فقال: 

ابن القٌم الجوزٌة: )وقد دل الحدٌث على أن أسماء هللا ؼٌر مخلوقة بل هو الذي ٌتكلم بها وسمى بها  العبلمة قال

ؤله بها، فإن هللا ال ٌقسم علٌه بشًء من خلقه، نفسه ولهذا لم ٌقل: بكل اسم خلقته لنفسك ولو كانت مخلوقة لم ٌس

 ٙٗٗ( اهـ.فالحدٌث صرٌح فً أن أسماء هللا لٌست من فعل اآلدمٌٌن وتسمٌاتهم

ٌَْك أَْنَت كما أثنٌت على نفسك) :َوله علٌه الصالة والسالمو والتسمٌة من الثناء فدل على  ،7ٗٗ (اَل أُْحِصً ثَنَاًء َعلَ

 سماء إال التصدٌق والوقوؾ عند النصوص.أن العقل ال مجال له فً باب األ

إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء هللا مخلوقة وأن علم هللا مخلوق، ٌبٌن أن ) :اإلمام أحمدوقال 

 2ٗٗ.(العلم الذي تضمنه القرآن داخل فً مسمى القرآن

ر أن رجبل سؤل ابن عباس عن قوله: وفً صحٌح البخاري تعلٌقا عن سعٌد بن جبٌوقال شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة: )

فكؤنه كان فمضى فقال ابن عباس:  (وكان هللا سمٌعا بصٌرا) (وكان هللا عزٌزا حكٌما) (وكان هللا ؼفورا رحٌما)

فإنه ٌجل نفسه عن ذلك وسمى نفسه بذلك لم ٌجله أحد ؼٌره وكان أي لم ٌزل كذلك.  (وكان هللا) (وكان هللا)قوله 

 1ٗٗ.(تفسٌره مسندا موصوال ورواه ابن المنذر أٌضا فً تفسٌره وهذا لفظ رواٌة عبد رواه عبد بن حمٌد فً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
من  ٕٔ٘( والحارث بن أبً أسامة فً مسنده )ص0ٕٖٔوقال: رواه أحمد ) 11ٔصححه الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة/ ٘ٗٗ

( من طرٌق 1ٓ٘/ٔ( والحاكم )0ٕٖٕصحٌحه )   ( وابن حبان فً ٔ/0ٗ/ ٖ( والطبرانً فً الكبٌر )ٔ/ٙ٘ٔوأبو ٌعلى )ق  (   زوابده 
 . مرزوق فضٌل بن 

شفاء العلٌل فً مسابل القضاء والقدر والحكمة والتعلٌل/ دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى  ٙٗٗ
  . 00ٕ-0ٕٙ، ص م102ٔ-هـ12ٖٔلبنان، الطبعة -دار المعرفة، بٌروت  هـ(، الناشر0٘ٔ
)اللَُّهمَّ ِإنًِّ أَعُوذُ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك : 1ٕ1ٔرواه ابن حبان فً صحٌحه وصححه الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان/ 0ٗٗ

ٌَْك أَْنَت كما أثنٌت على نفسك(.َوِبُمعَافَاِتَك ِمْن عُقُوبَِتَك َوأَعُوذُ ِبَك ِمْنَك اَل أُْحِصً ثَنَ   اًء َعلَ
 الفتاوى الكبرى/ شٌخ االسبلم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة 2ٗٗ

 .01ٗ/ٙ، م120ٔ -ـ ه2ٓٗٔهـ(، الناشر دار الكتب العلمٌة، الطبعة األولى، 0ٕ2الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى
 . قلت: والحدٌث تقدم تخرٌجه فً القاعدة السابعة. ٖٓ/2مجموع الفتاوى/ شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة،  1ٗٗ
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 فابدة

 بٌان معنى اإلجماع فً العقابد عند أھل السنة والجماعة

 

 ٓ٘ٗ قال االمام الشاطبً: )وقد نص األصولٌون أن اإلجماع ال ٌكون إال عن دلٌل شرعً( ٳه

ٌر اإلجماع الذي ٌذكر فً الفقه، إجماع أهل العقابد معناه أنه ال تجد أحدا من )اإلجماع الذي ٌذكر فً العقابد ؼ

أبمة الحدٌث والسنة ٌذكر ؼٌر هذا القول وٌرجحه، هذا معناه اإلجماع، وإذا خالؾ أحد، واحد أو نحوه فبل ٌعد 

لسنة والجماعة تتابعوا على خبلفا، ألنه ٌعد خالؾ اإلجماع، فبل ٌعد قوال آخر.()اإلجماع فً العقابد ٌعنً أن أهل ا

ذكر هذا بدون خبلؾ بٌنهم.()إذن الخبلصة أن مسؤلة اإلجماع معناها: أن ٌتتابع العلماء على ِذْكر المسؤلة العقدٌة، 

 ٔ٘ٗإذا تتابعوا على ِذكرها بدون خبلؾ فٌقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك.(

ع المعتبر هو اإلجماع المنضبط، وهو إجماع الصحابة ومن تبعهم وقال الشٌخ عبد هللا بن دمحم الؽنٌمان: )إن اإلجما

 من التابعٌن، ألنهم كانوا محصورٌن، والكبلم المحصور ٌعلم.

أما بعد أن تفرقوا فً الببلد، وكثر العلماء، واتسعت ببلد المسلمٌن، فاإلجماع ال ٌكون منضبطاً، فمدعً اإلجماع 

طة به(، )والبد أن ٌكون اإلجماع مستنداً إلى نص من كتاب هللا أو سنة بعد ذلك ٌكون مدعٌاً لشًء ٌستحٌل اإلحا

رسوله؛ ألنه لٌس معنى اإلجماع أنه ٌؤتً بشًء جدٌد، وأنه أصل ٌشرع به، بل البد أن ٌكون مستنداً إلى أصل 

سُوَل ِمْن بَ  ْعِد َما تَبٌَََّن لَهُ اْلُهدَى من كتاب هللا وسنة رسوله، واستدل على هذا بقوله جل وعبل: )َوَمْن ٌَُشاقِِق الرَّ

ٌَْر َسبٌِِل اْلُمْإِمنٌَِن()النساء/ َّبِْع َؼ فسبٌل المإمنٌن ٌدخل فٌه ما أجمعوا علٌه، فهذا أصل ٌرجع إلٌه فً  ،(َ٘ٔٔوٌَت

 اإلجماع. 

وهناك نصوص خاصة فً كل مسؤلة ٌجمع علٌها، والبد أن ٌكون فٌها شًء ٌعتمد علٌه من كتاب هللا وسنة 

له، فإن قٌل: ما الفابدة إذاً من اإلجماع إذا كان هناك أصل ٌعتمد علٌه اإلجماع من الكتاب والسنة؟ فٌقال: رسو

الفابدة فً هذا أنه ال ٌجوز النزاع بعد ذلك فً الفهم الذي قد ٌنزع به من ٌنزع به، فإذا حصل إجماع السلؾ فٌجب 

 ٕ٘ٗه ع( إأن ٌرفع الخبلؾ، وال ٌكون هناك فهم ٌخالؾ هذا اإلجما

قال الشٌخ ابن عثٌمٌن: )إن أسماء هللا وصفاته ال تإخذ إال من الكتاب والسنة( و)ال ٌمكن أن ٌوجد إجماع من 

السلؾ إال مبنٌا على الكتاب والسنة، وحٌنبذ فالمرجع: هو الكتاب والسنة، ألن األسماء والصفات العلم بهما من 

اس حتى نقول: ربما ٌكون إجماع عن قٌاس، ولكنها أمور تدرك باب العلم بالخبر، لٌست أحكاما ٌدخل فٌها القٌ

ال نطلع على دلٌل الكتاب والسنة، لكننا نطلع على اإلجماع، فنقول: إن اإلجماع هنا ال  –أحٌانا  –بالخبر.()ولكن 

 ٖ٘ٗبد أن ٌكون مستندا إلى الكتاب والسنة.( ٳه 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1ٗٔ/ ص ٔج – مصر-االعتصام/ أبو إسحاق الشاطبً، الناشر المكتبة التجارٌة الكبرى  ٓ٘ٗ
 .ٔ.ٖ، نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة اإلصدار شرح العقٌدة الواسطٌة/ الشٌخ صالح بن عبد العزٌز آل الشٌخ، باختصار ٔ٘ٗ
، ٖٔرقم الدرس/  -دروس صوتٌة قام بتفرٌؽها موقع الشبكة اإلسبلمٌة -شرح العقٌدة الواسطٌة/ الشٌخ عبد هللا بن دمحم الؽنٌمان  ٕ٘ٗ

 .http://www.islamweb.netباختصار، 
 ، باختصار.0تخرٌج وتعلٌق أسامة عبد العزٌز ص –المثلى/ ابن عثٌمٌن  شرح القواعد ٖ٘ٗ

 

http://www.islamweb.net/
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 فابدة 

 االستدالل بالحدٌث الحسن فً العقابد
 

لحدٌث الحسن الذي اتصل سنده بنقل عدل خؾ ضبطه ؼٌر شاذ وال معلل، ٌعتد به فً العقابد، ألنه من أقسام ا

 الصحٌح الذي ٌثبت به الحكم، سواء كان الحكم عقدٌاً أو عملٌاً من األعمال التً تجب، وال فرق بٌن هذا وهذا. 

متصل ؼٌر معلل وال شاذ فالحدٌث الصحٌح إذا قال الشٌخ العثٌمٌن: )الحدٌث الصحٌح هو الذي رواه عدل بسند 

تمت فٌه شروط الصحة، ولو كان من طرٌق واحد فإنه ٌجب العمل بمقتضاه سواء فً األمور العملٌة أو فً 

األمور العلمٌة ال فرق بٌن هذا وهذا، على ما مشى علٌه أهل السنة والجماعة، وكذلك الحدٌث الحسن ٌعمل به 

لٌس بٌنه وبٌن الحدٌث الصحٌح إال فرق خفٌؾ جداً، وهو أن راوٌه ال ٌكون تام الضبط أٌضاً ألن الحدٌث الحسن 

ٌكون عنده ضبط لكنه لٌس تاماً، وهو من األحادٌث المقبولة التً ٌعمل بها، وٌنبؽً أن تعلم أن القاعدة العامة: أن 

 ٗ٘ٗد أو من طرٌقٌن أو من ثبلثة أو أكثر(. ٳه كل ما صح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فإنه معمول به سواء جاء عن طرٌق واح

وقال الدكتور دمحم أمان بن علً الجامً: )الحدٌث الحسن وقد عرفه بعضهم بؤنه الذي عرؾ مخرجه واشتهر 

رجاله، بٌنما عرفه البعض اْلخر بؤنه الذي اشتهر رواته بالصدق واألمانة ؼٌر أنهم لم ٌبلؽوا درجة رجال 

 تهم فً الحفظ واإلتقان عن درجات رجال الصحٌح.الصحٌح، أي قد نقصت درجا

ٌحتج بهما عند جمهور أهل العلم، ألن المدار عندهم على صحة اإلسناد، وقد تحقق ذلك فً  ٘٘ٗفهذان النوعان

النوعٌن مع التفاوت المشار إلٌه، وال فرق عند االحتجاج بٌن الصحٌح والحسن لما ذكرنا من أن المدار على 

 ٙ٘ٗالصحة.(

خ عبد هللا بن دمحم الؽنٌمان: )أن الحدٌث الحسن من أقسام الصحٌح الذي ٌثبت به الحكم، سواء كان الحكم وقال الشٌ

 0٘ٗ.عقدٌاً أو عملٌاً من األعمال التً تجب، وال فرق بٌن هذا وهذا، هذا هو مذهب أهل السنة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .www.ibnothaimeem.comفً فتاوى برنامج نور على الدرب/ فتاوى التفسٌر. الموقع الرسمً للشٌخ:  ٗ٘ٗ
 .أي الصحٌح والحسن ٘٘ٗ
أمان بن علً الجامً الصفات اإللهٌة فً الكتاب والسنة النبوٌة فً ضوء اإلثبات والتنزٌه/ للدكتور دمحم  ٙ٘ٗ

http://www.saaid.net/ و http://www.mediu.org/ 
. ٓٔالدرس/ –دروس صوتٌة قام بتفرٌؽها موقع الشبكة اإلسبلمٌة -شرح العقٌدة الواسطٌة/ الشٌخ عبد هللا بن دمحم الؽنٌمان  0٘ٗ

http://www.islamweb.net 
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 فابدة

 االستدالل بحدٌث االحاد فً العقابد
 

 2٘ٗوعمبل بإجماع أهل السنة. عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان حجة فٌما دل علٌه اعتقادا  إذا ثبت حدٌث اْلحاد

قال الدكتور الشرٌؾ حاتم بن عارؾ العونً: )أما خبر اْلحاد الذي ٌصححه أهل الحدٌث وٌقبلونه فهو حجة فً 

وا رضً هللا عنهم ٌروون أحادٌث العقابد واألحكام، بإجماع الصحابة رضً هللا عنهم والتابعٌن وتابعٌهم، إذ كان

اْلحاد فً العقابد، وٌعتقدون بما تضمنته من العقابد واألخبار الؽٌبٌة، وال ٌفرقون بٌنها وبٌن أحادٌث األحكام فً 

دٌث األحكام من التثبت شروط القبول وأسباب الرد، بل ٌوجبون فً أحادٌث العقابد ما ٌوجبونه فً أحا

  1٘ٗإه والتحري(.

ر دمحم الحبٌب بن الخوجة: )ومع انتهابنا إلى القول بالعمل بؤخبار اْلحاد، فً مختلؾ الصور الموثوق وقال الدكتو

مٌة فً العقٌدة بها والدرجات، على وجه الجواز أو الوجوب، واعتبارنا إٌاها حجة قابمة فً الشرٌعة اإلسبل

 ٓٙٗإه واألحكام جمٌعا(.

السنة والجماعة فهم ٌؤخذون األمور العلمٌة من أخبار اْلحاد، وقال الشٌخ ولٌد بن راشد السعٌدان: )أما أهل 

وٌرون أن أخبار اْلحاد لها مؤخذان، من ناحٌة مطابقة الخبر للواقع ومن ناحٌة العمل بها، أما من ناحٌة مطابقتها 

ٌكون قد رواها  للواقع فهً إنما تفٌد الظن الراجح إال إذا اقترن بها من القرابن ما ٌرفعها إلى مرتبة الٌقٌن كؤن

الشٌخان أو اتفقت األمة على العمل به وهكذا، ومن ناحٌة العمل بها إذا صحت فهو قطعً، إذ ٌجب العمل به من 

حٌن العلم بصحته فإن كان فً أمور العقٌدة فالواجب هو اعتقاد ما أثبته وإن كان فً أمور العبادات فالواجب هو 

 ٔٙٗ.(نة والجماعةهذا هو مذهب أهل الس العمل بما دل علٌه،

وقال الشٌخ االلبانً: )والخبلصة أنه ٌجب على المسلم أن ٌإمن بكل حدٌث ثبت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عند أهل العلم 

به سواء كان فً العقابد أو األحكام وسواء أكان متواترا أم آحادا وسواء أكان اْلحاد عنده ٌفٌد القطع والٌقٌن أو 

ا سبق بٌانه فالواجب فً كل ذلك اإلٌمان به والتسلٌم له وبذلك ٌكون قد حقق فً نفسه الظن الؽالب على م

سُوِل ِإذَا دَعَ  ِ َوِللرَّ اكُْم ِلَما ٌُْحٌٌِكُْم االستجابة المؤمور بها فً قول هللا تبارك وتعالى: )ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْستَِجٌبُوا ّلِلَّ

 ٌَ َ ٌِْه تُْحَشُروَن()األنفال/َواْعلَُموا أَنَّ اّللَّ ٌَْن اْلَمْرِء َوقَْلِبِه َوأَنَّهُ ِإلَ  ٕٙٗ(.ُٕٗحوُل بَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ، )بٌان أن خبر الواحد الثقة حجة ٌلزم به العمل(.ٓ٘ٔ – 0ٗٔانظر فً هذه المسؤلة: قواعد التحدٌث للقاسمً/ ص  2٘ٗ
 . www.islamtoday.net هـ ٕٗٗٔ/ٕٔ/ٖ-فتاوى واستشارات موقع اإلسبلم الٌوم  1٘ٗ
 .0ٖ، صٕٓٙ-خبر اْلحاد وحجٌة العمل به/ الدكتور دمحم الحبٌب بن خوجة. مجلة دعوة الحق/ العدد  ٓٙٗ
، نسخة 0ٔماعة/ القاعدة الخامسة خبر الواحد الصحٌح حجة فً باب المعتقد/ ص القواعد المذاعة فً مذهب أهل السنة والج ٔٙٗ

 الكترونٌة من المكتبة الشاملة.
المملكة العربٌة  -الحدٌث حجة بنفسه فً العقابد واألحكام/ الشٌخ دمحم ناصر الدٌن الشٌخ األلبانً، الناشر مكتبة المعارؾ، الرٌاض ٕٙٗ

 . 0ٓم، ص ٕ٘ٓٓ -هـ ٕ٘ٗٔالسعودٌة، الطبعة األولى 
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 فابدة

 االستدالل بالقراءة الشاذة فً العقابد
 

 . ٌصح االستدالل بالقراءة الشاذة ْلٌات القران الكرٌم فً العقابد

ابب التعصب قولهم إن القراءة الشاذة من قال العبلمة الشوكانً فً السٌل الجرار: )ومن عجابب الؽلو وؼر 

وهً القراءات  ما ٌوجب فساد الصبلة وجعلوها من كبلم الناس وأنه ال ٌكون من كبلم هللا إال ما تواتر  جملة 

  السبع. 

عنها وقد جمعنا فً هذا  والحق أن القراءات السبع فٌها ما هو متواتر وفٌها ما هو آحاد وكذلك القراءات الخارجة 

من طرٌق أهل هذا الفن أن المعتبر فً ثبوت كونه  لة حافلة ونقلنا فٌها مذاهب القراء وحكٌنا إجماعهم المروي رسا

المصحؾ له وموافقته للوجه العربً وأوضحنا أن هذه المقالة أعنً كون  قرآنا هو صحة السند مع احتمال رسم 

بعض المتؤخرٌن من أهل األصول وال تعرؾ عند السلؾ ٌقل بها إال  وما عداها شاذا لٌس بقرآن لم  السبع متواترة 

  ٖٙٗه تبلؾ طبقاتهم وتباٌن أعصارهم(.إعلى اخ وال عند أهل الفن 

وقال:)والحاصل: أن ما اشتمل علٌه المصحؾ الشرٌؾ، واتفق علٌه القراء المشهورون فهو قرآن، وما اختلفوا 

مع مطابقتها للوجه اإلعرابً. والمعنى العربً، فهً فٌه، فإن احتمل رسم المصحؾ قراءة كل واحد من المختلفٌن 

قرآن كلها. وإن احتمل بعضها دون بعض، فإن صح إسناد ما لم ٌحتمله، وكانت موافقة للوجه اإلعرابً، والمعنى 

العربً، فهً الشاذة، ولها حكم أخبار اْلحاد فً الداللة على مدلولها، وسواء كانت من القراءات السبع أو من 

وأما ما لم ٌصح إسناده مما لم ٌحتمله الرسم فلٌس بقرآن، وال منزل منزلة أخبار اْلحاد. أما انتفاء كونه ؼٌرها. 

قرآنا فظاهر، وأما انتفاء تنزٌله منزلة أخبار اْلحاد، فلعدم صحة إسناده، وإن وافق المعنى العربً والوجه 

 ٗٙٗاإلعرابً فبل اعتبار بمجرد الموافقة، مع عدم صحة اإلسناد(.

وقال فً نٌل االوطار: )القراءة الشاذة: هل تنزل منزلة أخبار اْلحاد فتكون حجة كما ذهبت إلٌه الحنفٌة وؼٌرهم، 

أم ال تكون حجة ألن ناقلها لم ٌنقلها إال على أنها قرآن والقرآن ال ٌثبت إال بالتواتر كما ذهبت إلى ذلك الشافعٌة، 

 ٘ٙٗوالراجح األول(.

هناك قراءات خارجة عن هذا المصحؾ الذي أََمَر عثمان بَجْمعِ المصاحؾ علٌه، وهذه قال الشٌخ ابن عثٌمٌن: )

اء شاذَّة اصطبلحاً، وإْن كانت صَ  ِ ملسو هيلع هللا ىلصّّ، لكنها تُعَدُّ عند القُرَّ ًّ  حٌحةً.القراءات صحٌحة ثابتة عمَّن قرأ بها عن النب

 الشاذَِّة فً أمرٌن:وقد اختلؾ العلماُء رحمهم هللا فً هذه الِقراءِة 

 األمر األول: هل تجوُز القراءة بها داخل الصَّبلة وخارجها، أو ال تجوز؟

ة، ومنهم من قال: إنها  ة؟ فمنهم من قال: إنها لٌست بُحجَّ ة فً الُحْكِم، أو لٌست بُحجَّ األمر الثانً: هل هً ُحجَّ

ة.  ُحجَّ

ن قرأ بها ِمن الصَّحابة فإنها مرفوعة  إلى رسول هللا صلّى هللا وأصحُّ هذه األقوال: أنه إذا صحَّت هذه القراءة َعمَّ 

 ٙٙٗ.علٌه وسلّم، وتصحُّ القراءةُ بها فً الصَّبلة وخارج الصَّبلة؛ ألنها صحَّت موصولةً إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصّّ(

سبع أو العشر؟ وهل ٌعمل وسبل الشٌخ ابن عثٌمٌن: )ما هً القراءات الشاذة؟ هل هً ما زاد على القراءات ال

 بها؟(. 

                                                           
  . 1ٓ٘ – 2ٓ٘/ ٔالسٌل الجرار/ الشوكانً،  ٖٙٗ
 .22إرشاد الفحول لتحقٌق الحق من علم األصول/ الشوكانً، الجزء األول/ ص  ٗٙٗ
هـ(، تحقٌق عصام الدٌن الصبابطً، ٕٓ٘ٔنٌل األوطار/ العبلمة دمحم بن علً بن دمحم بن عبد هللا الشوكانً الٌمنً )المتوفى   ٘ٙٗ

 .1ٖٓ/ٕم، 11ٖٔ -هـ ٖٔٗٔالحدٌث، مصر، الطبعة األولى،  الناشر دار
 .12٘ – 10٘/ صٔالشرح الممتع على زاد المستقنع/ الشٌخ دمحم بن صالح بن دمحم العثٌمٌن،  ٙٙٗ
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فؤجاب رحمه هللا تعالى: )الشاذة ٌقولون: ما خرج عن القراءات العشر، وبعضهم ٌقولون: ما خرج عن القراءات 

السبع؛ ألن السبع متواترة وما خالفها فهو شاذ، وأما العمل بها فإذا صحت عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله 

ٌح أنها تجوز القراءة بها حتى فً الصبلة، كقراءة ابن مسعود )فصٌام ثبلثة أٌام وسلم وجب العمل بها، والصح

متتابعة( هذا الذي اختاره شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا وهو الحق، إذا ثبت عن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله 

 0ٙٗ.وسلم ولو من ؼٌر طرٌق السبعة أو العشرة فهً حق تقرأ وٌعمل بها(

فقال بعضهم: القراءة  -رحمهم هللا تعالى  -ولٌد بن راشد السعٌدان: )أقول: فٌه خبلؾ بٌن أهل العلم  وقال الشٌخ 

الشاذة حجة، وقال بعضهم: لٌست بحجة. والقاعدة تنص على رجحان القول األول وهو أن القراءة الشاذة حجة، 

صحابً عدل تام العدالة، ثقة مؤمون ثبت، وأن لها حكم الرفع إذا صح سندها للصحابً، والدلٌل على ذلك هو أن ال

ً  وقد قرأ هذه الزٌادة على أنها قرآن وهو جازم بذلك، وال ٌتصور أبداً فٌه ؼٌر ذلك، فبل  ً  نق ناصح مشفق، تق

ٌمكن أن تكون مذهباً له، كما ٌقوله البعض فإن هذا ال ٌمكن صدوره منهم رضً هللا عنهم وال من آحادهم، إذ 

رآناً ٌتلى، وٌبلؽه للناس على أنه قرآن، هذا مع شدتهم رضً هللا عنهم وحرصهم أال ٌخلط كٌؾ ٌجعل مذهبه ق

ز لنفسه أن ٌقحم مذهبه فً كبلم هللا وٌبلؽه للناس وال ٌخبرهم بؤنه مذهبه، فبل وهللا ال  القرآن بؽٌره، فكٌؾ ٌُجّوِ

ن قد قالها استنباطاً، فما أشبه هذا بالذي نظن هذا فٌمن هو دونهم من آحاد المسلمٌن فكٌؾ بهم. وال ٌتصور أن ٌكو

شرفهم هللا  -قبله، إذ كٌؾ ٌتصور فً الصحابً أن ٌجعل ما استنبطه قرآناً ٌتلى، فهذا وهللا ظن السوء بهم 

. فإذاً لم ٌبق إال مخرج واحد وهو أن ٌقال إنهم سمعوه من النبً صلى -وكرمهم ورفع منزلتهم عن مثل هذا الظن 

، وهذا هو المخرج الصحٌح فلها إذاً حكم الرفع، فنحن وإن قلنا: إنها لٌست بقرآٍن لكنها تجري هللا علٌه وسلم

مجرى األخبار المرفوعة، فبلبد من هذا الجزم، والذي جعلنا نقول ذلك هو عدالة الصحابة جمٌعاً وأفراداً فهذه 

لقولً، ولذلك قال بعض المنصفٌن من أهل الكلمة الزابدة على الرسم العثمانً لها حكم الرفع فهً بمنزلة السنة ا

العلم: إن هذه الزٌادات ؼالباً تكون فً قراءة ابن مسعوٍد وعبد هللا بن عمرو بن العاص وهما من كتاب الوحً، 

سٌر فربما أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌملً علٌهم ما أنزل علٌه من ربه وهم ٌكتبون ثم سكت ثم قال هذه الزٌادة من باب التف

ِ النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فإذ ًّ ا ال أنها قرآن فكتبها بعضهم ظناً منه أنها قرآن فكان ٌقرأ بها جازماً بؤنها قرآن ألنه سمعها من ف

اتفقنا وإٌاكم على أنها لٌست بقرآن فإنها ال تقل عن مرتبة السنة األحادٌة، وتقدم لنا أن أخبار اْلحاد حجة إذا صح 

 وبذلك تعلم أن طوٌبلت بعض األصولٌٌن فٌها ورده لها ال وجه له.سندها ولم تنسخ، 

 2ٙٗوالمقصود: أن القول الراجح إن شاء هللا تعالى أن القراءة الشاذة حجة؛ إذا صح سندها ولم تنسخ(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عبارة عن أسبلة علمٌة متفرقة فً شتى المجاالت ٌفتتح بها الشٌخ كل-الفتاوى الثبلثٌة/ الشٌخ دمحم بن صالح بن دمحم العثٌمٌن  0ٙٗ

درس من دروسه المسابٌة ٌجٌب فٌها عن ثبلثة أسبلة فقط بإجابات مختصرة مفٌدة، تتضمن قواعد وضوابط وفوابد وفرابد بؤسلوب 
 .ٖٔ.ٖاإلصدار  –بسٌط وإقناع بدٌع، نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة 

ة السابعة عشر: القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها، القاعد -القسم األول/ ولٌد بن راشد السعٌدان -تحرٌر القواعد ومجمع الفرابد  2ٙٗ
 .ٖٔ.ٖاإلصدار  –، نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة ٙٙٔص 
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 فابدة

 االستدالل بالحدٌث الموَوؾ فً العقابد
 

. أما أقوال الصحابة فً األسماء والصفات فهو من باب ةإن أسماء هللا وصفاته ال تإخذ إال من الكتاب والسن

 االخبار.

قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: )ثم القول الشامل فً جمٌع هذا الباب أن ٌوصؾ هللا بما وصؾ به نفسه، أو بما 

 وصفه به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبما وصفه به السابقون األولون ال ٌتجاوز القرآن والحدٌث.

اإلمام أحمد رضً هللا عنه: )ال ٌُوصؾ هللا إال بما وصؾ به نفسه، أو بما وصفه به رسوله صلى هللا علٌه قال 

 1ٙٗوسلم ال ٌتجاوز القرآن والحدٌث((.

وقال: )والصواب ما علٌه أبمة الهدى وهو أن ٌوصؾ هللا بما وصؾ به نفسه أو وصفه به رسوله ال ٌتجاوز 

ل السلؾ الماضٌن أهل العلم واإلٌمان والمعانً المفهومة من الكتاب القرآن والحدٌث وٌتبع فً ذلك سبٌ

 0ٓٗوالسنة(.

وقال: )وأما أقوال الصحابة؛ فإن انتشرت ولم تنكر فً زمانهم فهً حجة عند جماهٌر العلماء وإن تنازعوا رد ما 

لماء وإن قال بعضهم تنازعوا فٌه إلى هللا والرسول. ولم ٌكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق الع

قوال ولم ٌقل بعضهم بخبلفه ولم ٌنتشر؛ فهذا فٌه نزاع وجمهور العلماء ٌحتجون به كؤبً حنٌفة. ومالك؛ وأحمد 

فً المشهور عنه؛ والشافعً فً أحد قولٌه وفً كتبه الجدٌدة االحتجاج بمثل ذلك فً ؼٌر موضع ولكن من الناس 

 0ٔٗمن ٌقول: هذا هو القول القدٌم(.

 لشٌخ دمحم بن دمحم المختار الشنقٌطً: )إذا ورد القول عن الصحابً ال ٌخلو من حالتٌن: ا وقال

 الحالة األولى: أن ٌكون مما ال مجال للرأي فٌه، كإخبار عن علم بالؽٌب من أمور القبر أو البرزخ.

قوؾ لفظاً المرفوع حكماً، فهذه أمور ؼٌبٌة سمعٌة مثلها ال ٌقوله الصحابً باجتهاد منه، فهذا ٌسمٌه العلماء المو

وهو حجة؛ ألن الصحابة كان عندهم ورع، ما كانوا ٌتكلمون فً هذه المسابل إال بدلٌل، فهذه حالة، وهً إذا كانت 

 المسؤلة مما تحتاج إلى نص ودلٌل.

 الحالة الثانٌة: أن تكون من المسابل التً فٌها رأي واجتهاد، فبل ٌخلو قول الصحابً من حالتٌن: 

ة األولى: أن ٌكون قوله موافقاً للنص، فحٌنبٍذ ال إشكال أن قوله حجة، فاألصل فً تلك الحجة التً وردت هو الحال

 السنة التً اعتبرها الصحابً.

 0ٕٗوالحالة الثانٌة: أن ٌخالؾ قوله السنة، وٌعتذر له بعدم بلوغ السنة له، أو نسٌانه للسنة(.

 وقال الشٌخ االلبانً: )ال بد من التفصٌل: 

 قول الصحابً إذا كان قالَه فً وجود بعض الصحابة ولم ٌخالفه أحد ، فهذا نطمبن إلٌه، ونحتج به.

أما إذا لم تكن مثل هذه القرٌنة، ثم لم ٌكن هناك فً النص من الكتاب أو السنة ما ٌخاِلفُه، فنحن نطمبن إلٌه أٌضاً؛ 

 0ٖٗان معه ناس آخرون(.ولكننا ال نستطٌع أن ننزله منزلة الكتاب والسنة، إال إذا ك

                                                           
هـ(، تحقٌق 0ٕ2الفتوى الحموٌة الكبرى/ تقً الدٌن أبو العَباس أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى   1ٙٗ

 .ٕ٘ٙم، صٕٗٓٓهـ/ ٕ٘ٗٔالرٌاض، الطبعة الثانٌة –توٌجري، الناشر دار الصمٌعً الدكتور حمد بن عبد المحسن ال
 .ٕٙ/ٕ. وانظر ٖ٘ٓ/ٖٔمجموع الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،  0ٓٗ
 .ٗٔ/ٕٓالمصدر السابق:  0ٔٗ
 ،ٕٔدروس للشٌخ دمحم بن دمحم المختار الشنقٌطً/ دروس صوتٌة قام بتفرٌؽها موقع الشبكة اإلسبلمٌة، الدرس/ 0ٕٗ

http://www.islamweb.net 
هـ(/ دروس صوتٌة قام بتفرٌؽها موقع الشبكة اإلسبلمٌة، ٕٓٗٔدروس للشٌخ دمحم ناصر الدٌن الشٌخ األلبانً )المتوفى  0ٖٗ

 http://www.islamweb.net، ٘ٔالدرس/

 



ٖٔ8 
 

قال فضٌلة الشٌخ أحمد بن عمر الحازمً: )قول الصحابً، المسؤلة تحتاج إلى تحرٌر محل النزاع، قول الصحابً 

وال مجال فٌه للرأي واالجتهاد له حكم الرفع إذا قال الصحابً قوالً ولم ٌقل: قال رسول هللا صلى هللا علٌه واله 

هذا المتن إن كان ال للرأي فٌه مجال وال ٌحتمل االجتهاد كؤن ٌخبر عن وسلم حٌنبذ ننظر فً هذا المقول و

الؽٌبٌات كما قال ابن مسعود: )ٌإتى ٌوم القٌامة بجهنم تقاد بسبعٌن ألؾ زمام(. هذا ما قال: قال رسول هللا صلى 

ت تفصٌل ما سٌقع ٌوم هللا علٌه واله وسلم قال هكذا: ٌإتى بجهنم ٌوم القٌامة إلى آخر الحدٌث. هذا هل العقل ٌثب

القٌامة؟ ال إذًا هذا ؼٌب محض فحٌنبذ ال ٌمكن أن ٌقول ابن مسعود ذلك القول من قبل نفسه ورأٌه واجتهاده ألنه 

ٌَْس لََك ِبِه ِعْلم ()اإلسراء/ ( حٌنبذ صار هذا منه، فحٌنبذ ٌٖٙعتبر من باب التقول على هللا بؽٌر علم )َوال تَْقُؾ َما لَ

كم الرفع، هذا القول، هذا الحدٌث، هذا األثر له حكم الرفع إلى النبً صلى هللا علٌه واله وسلم كؤن نقول: هذا له ح

ابن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه واله وسلم ٌإتى بجهنم... الحدٌث، هذا متى؟ إذا لم ٌكن للرأي فٌه 

ابٌلٌات، فإن عُِرَؾ بذلك فحٌنبذ ٌتوقؾ فً أمره مجال، قٌده أهل العلم بؤن لم ٌُعرؾ الصحابً باألخذ عن اإلسر

وال ٌحكم له بالرفع هذا األمر األول قول الصحابً فٌما ال مجال فٌه للرأي واالجتهاد له حكم الرفع إلى النبً 

 صلى هللا علٌه واله وسلم فهل ٌحتج به حٌنبذ؟ 

تقد وفً باب العمل ٌعنً فً العملٌات وفً نقول: نعم. ٌحتج به فً العمل بمقتضاه مطلقًا سواء كان فً باب المع

 العلمٌات بشرط أال ٌعرؾ عن الصحابً باألخذ عن اإلسرابٌلٌات. 

األمر الثانً: إذا اختلؾ الصحابة فٌما بٌنهم لم ٌكن قول بعضهم حجة على بعض ولم ٌجز للمجتهد بعدهم أن ٌقلد 

ن إلى ٌومنا هذا إلى أن تقوم الساعة ال ٌجوز إذا واحدًا منهم، ال ٌجوز للمجتهد بعد الصحابة من كبار التابعٌ

اختلؾ الصحابة أن ٌقلد واحدًا منهم بل البد من النظر فً أقوالهم واالختٌار منها بحسب الدلٌل فٌنظر فً أقوالهم 

س قول وما استدلوا به إن نقل ذلك وٌرجح بٌن تلك األقوال بؤقربهم موافقة للدلٌل حٌنبذ ٌكون الدلٌل هو المحكَّم ولٌ

الصحابً هو المحكّم وال ٌجوز الخروج عنها ٌعنً إذا اختلؾ الصحابة فً مسؤلة على قولٌن ال ٌجوز إحداث قول 

ثالث مباٌن لهذٌن القولٌن لماذا؟ ألنه إذا كان الحق فً القول الثالث فقد خبل ذلك العصر المزكى عن قابل بالحق 

اء ثالث وقال: هذا مستحب. نقول: هذا القول الثالث باطل لماذا؟ فإذا قٌل: هذا حرام. وقال آخر: هذا مكروه. ثم ج

ألنه ٌلزم منه أنه لم ٌقل به أحد فً ذلك الزمن فخبل ذلك الزمن عن ناطق بالحق وهو باطل، ال بد فً كل عصر 

ازعوا ُرد وإن تن -فً كبلم على الصحابة  -أن ٌكون ثم ناطق بالحق. قال ابن تٌمٌة رحمه هللا تعالى: وإن تنازعوا 

ما تنازعوا فٌه إلى هللا والرسول ولم ٌكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء، إذًا هذا التفصٌل 

ٌحكً ابن تٌمٌة رحمه هللا اتفاق العلماء أنه إذا اختلؾ الصحابة فحٌنبذ ال ٌجوز تقلٌد واحد منهم بل ال بد رد ما 

سُوِل()النساء/اختلفوا فٌه إلى الكتاب والسنة )فَ  ِ َوالرَّ ٍء فَُردُّوهُ ِإلَى اّللَّ ًْ ( وهذا ٌشمل زمن 1٘إِْن تَنَاَزْعتُْم ِفً َش

 الصحابة ومن بعدهم حٌنبذ ال إنكار، بؤن ٌقول: كٌؾ هذا الكبلم فً شؤن الصحابة؟ 

اًعا وحجة عند األمر الثالث: إذا قال الصحابً قوالً واشتهر ذلك القول ولم ٌخالفه أحد من الصحابة صار إجم

جماهٌر العلماء متى هذا؟ إذا قال الصحابً قوالً واشتهر ولم ٌُعلم مخالؾ له صار حجة وإجماًعا ألنه إجماع 

سكوتً، قول الصحابً: إذا اشتهر ولم ٌخالفه أحد من الصحابة صار إجماًعا وحجة عند جماهٌر العلماء. قال ابن 

نتشرت ولم تنكر فً زمانهم فهً حجة عند جماهٌر العلماء، هذا قول تٌمٌة رحمه هللا: وأما أقوال الصحابة فإن ا

ابن تٌمٌة رحمه هللا تعالى، وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر فً زمانهم فهً حجة عند جماهٌر 

  0ٗٗالعلماء.

م عرفنا حكمه، هذه ثبلثة أحوال ألقوال الصحابة إن كان ال مجال للرأي فٌه وعرفنا حكمه، إن اختلفوا فٌما بٌنه

 0٘ٗالثالث إن قال واحد منهم أو اثنان قوالً فانتشر ولم ٌنكر فهو حجة وإجماع وٌعتبر إجماعا سكوتًٌا(.

 وقد بحث الدكتور ترحٌب بن ربٌعان بن هادي الدوسري موضوع حجٌة قول الصحابً عند السلؾ فقال:

                                                           
 .ٗٔ/ٕٓقلت: تقدم ذكر قوله نقبل من مجموع الفتاوى  0ٗٗ
، أصول الفقه/ شرح تسهٌل الطرقات بنظم http://www.alhazme.net، موقع فضٌلة الشٌخ أحمد بن عمر الحازمً 0٘ٗ

الشرٌط -الورقات لٌحٌى بن موسى العمرٌطً الشافعً/ شرحه وعلق علٌه فضٌلة الشٌخ أحمد بن عمر الحازمً، دروس صوتٌة 
 الثانً واألربعون.
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 أجمل أهم نتابجها فٌما ٌؤتً: لة)وقد توصلت وهلل الحمد إلى نتابج طٌبة أثناء بحثً فً هذه المسؤ

نقلت تسعةً وعشرٌن أثراً مروٌاُ عن الصحابة والتابعٌن كلها تدل على أنهم كانوا ٌرون حجٌة قول  -ٔ

 الصحابً، حتى أن بعض أهل العلم حٌنما رأى ذلك حكى اإلجماع فٌها.

ٕ-  ً ، وقررت تلك الحقٌقة توصلت إلى أن األبمة األربعة من أصولهم الفقهٌة االحتجاج بقول الصحابً مطلقا

عنهم العلم  أو ما نقل عنهم بواسطة تبلمٌذهم الذٌن أخذوا أقوال األبمة فً مإلفاتهم األصٌلة بالرجوع إلى

 مباشرة، أو الذٌن أصبحوا أبمة فً مذاهبهم.

كما توصلت أٌضاً إلى أن كثٌراً ممن كتب فً المسؤلة لم ٌحرر أقوال األبمة األربعة رحمهم هللا تعالى  -ٖ

تحرٌراً صحٌحاً بل أحٌاناً ٌنسب إلى بعضهم أقواالً ؼٌر صحٌحة ال تتناسب مع ما اشتهر عنه، وأحٌاناً 

 اإلمام فً آخر ما كتبه كما هو الحال مع الشافعً رحمه هللا تعالى.  تعارض وتخالؾ ما نص علٌه

ج لهم أقواالً ؼٌر ما نقله أبمة المذهب المتقدمٌن مع العلم بؤن اإلمام لم  - عنهم وبعض المنتسبٌن لؤلبمة خرَّ

أخذاً من تصرفات اإلمام فً بعض المسابل المروٌة عنه كما هو الحال مع أبً  -ٌُنقل عنه إال قول واحد 

 حنٌفة رحمه هللا تعالى.

توصلت إلى أن من كتب فً هذه المسؤلة قد ؼفل ؼفلةً عظٌمةً عن أن الصحابً إذا قال قوالً ولم ٌعلم له  -ٗ

القول هو فهم الصحابة رضً هللا عنهم كما دّل علٌه قوله تعالى: )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا  مخالؾ أن ذلك

ً 1له لحافظون()الحجر/ للذكر لما تكفل هللا بحفظه، وعلى زعم المخالؾ  ( إذ لو لم ٌكن ذلك القول موافقا

حٌنبٍذ فقد وصل إلٌنا الباطل وترك الحق فلم ٌنقله إلٌنا؛ و ٌكون األمر بالعكس، حٌث حفظ هللا الباطل بنقله

 ولم ٌصل إلٌنا الحق بل اندثر باندثار ذلك الجٌل المعاصر لذلك الصحابً، وهذا باطل.

من  توصل وعلٌه: فإنً أظن أن المسؤلة هذه لما أُخذت بمعزل عن النظر فً هذه اْلٌة بهذه الطرٌقة

 توصل إلى القول بعدم حجٌة قول الصحابً.

ما قـام به اإلمام ابن  هو -من حٌث األدلة والمناقشة  –البحوث فً هذه المسؤلة  كما توصلت إلى أن أكمل -٘

 (.ٖ٘ٔ-2ٔٔ/ٗالقٌم رحمه هللا فً كتابه القٌم أعبلم الموقعٌن عن رب العالمٌن )

وأما من حٌث تقسٌم المسؤلة واالستدالل لكل قسم فهو العبلبً الشافعً فً كتابه إجمال اإلصابة فً أقوال 

 إال أن ابن القٌم أشمل منه وأكمل.الصحابة، 

توصلت إلى أن الصحابً إذا قال قوالً ولم ٌعلم له مخالؾ أن ذلك القول هو الحق، إذ لو كان قول ذلك  -ٙ

له من الصحابة من ٌخالفه لببل ٌنقلب الباطل حقاً  الصحابً خطؤً محضاً وباطبلً لنصب هللا جل وعبل

ن العصور حتى جاء المتؤخر فبٌن خطؤه وبطبلنه، ولكونه فٌُعمل بالباطل فً ذلك العصر وما بعده م

( فلو لم ٌكن ذلكم القول حقاً لما ُحفظ 1مخالفاً لقوله تعالى: )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون()الحجر/

 إذ لو كان ثمة ؼٌره لنقل أٌضاً لآلٌة. ولما نُقل إلٌنا

   إلٌنا، وٌُضل األواخر فتعمل بالباطل الذي نقل إلٌها ؟!فهل ٌهدي هللا األوابل للعمل بالحق الذي لم ٌُنقل 

  أقول: لٌس هذا من حكمة هللا وعدله ورحمته.

 0ٙٗهذا وصلى هللا وسلم على نبٌنا دمحم بن عبد هللا وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌماً كثٌراً(.

 

 

 

 

 

 

                                                           
هـ/ حجٌة قول الصحابً عند السلؾ/  ٕٕٗٔربٌع أّول  - ٕٕمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشرٌعة واللؽة العربٌة وآدابها/العدد  0ٙٗ

 الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة المنورة. -د. ترحٌب بن ربٌعان بن هادي الدوسري، أستاذ مساعد فً قسم أصول الفقه كلٌة الشرٌعة 

 



ٔٗٓ 
 

 

 القاعدة الثامنة

 اشتقاق المصدر والفعل من األسماء الحسنى

 
 ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:َال العالمة 

إذا أطلق علٌه، جاز أن ٌشتق منه المصدر والفعل، فٌُخبر به عنه فعال ومصدرا؛ نحو: السمٌع  االسمالثامن: أن 

 البصٌر القدٌر، ٌطلق علٌه منه اسم السمع والبصر والقدرة، وٌخبر عنه باألفعال، من ذلك نحو: 

(()ُ (، ھذا إن كان الفعل متعدٌا، فإن كان الزما ٖٕالمرسالت /فَقَدَْرنَا فَنِْعَم اْلقَاِدُروَن()(، )ٔ/المجادلة ََْد َسِمَع اَّللَّ

 77ٗوالمصدر دون الفعل، فال ٌقال حًٌ. االسملم ٌُخبر عنه به، نحو: الحً، بل ٌُطلق علٌه 

 

 قلت: 

 قال العبلمة ابن القٌم الجوزٌة:

ن أسماءه أوصاؾ مدح وكمال، وكل صفة لها مقتضى وفعل إما )كل اسم من أسمابه سبحانه له صفة خاصة، فإ

الزم، وإما متعد، ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه، وهذا فً خلقه وأمره، وثوابه وعقابه، كل ذلك آثار 

 األسماء الحسنى وموجباتها.

دعٌه من األفعال، ومن المحال تعطٌل أسمابه عن أوصافها ومعانٌها، وتعطٌل األوصاؾ عما تقتضٌه وتست

وتعطٌل األفعال عن المفعوالت، كما أنه ٌستحٌل تعطٌل مفعوله عن أفعاله وأفعاله عن صفاته، وصفاته عن 

 أسمابه، وتعطٌل أسمابه وأوصافه عن ذاته.

وإذا كانت أوصافه صفات كمال، وأفعاله حكما ومصالح، وأسماإه حسنى ففرض تعطٌلها عن موجباتها مستحٌل 

 02ٗهفً حقه(. إ

 

 قلت:

 داللة االسم على الصفة على نوعٌن:

 .01ٗ/صفة متعدٌة، أي أنها دالة على فعل متعدٔ

 .2ٓٗ/صفة الزمة، أي أنها دالة على فعل الزمٕ

 واالسماء الحسنى إن دلت على صفة متعدٌة، فلئلٌمان باالسم أركان ثبلثة:

 االٌمان باالسم. -ٔ

 االٌمان بالصفة. -ٕ

 االٌمان بالحكم. -ٖ

 إن دلت على صفة الزمة، فلئلٌمان باالسم ركنان:واالسماء الحسنى 

 االٌمان باالسم. -ٔ

 االٌمان بالصفة. -ٕ

                                                           
 .2ٕٙ/ ص ٔ –بدابع الفوابد  00ٗ
بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة  مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن/ العبلمة دمحم  02ٗ

م، 11ٙٔ -هـ ٙٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة،  –هـ(، تحقٌق دمحم المعتصم باهلل البؽدادي، الناشر دار الكتاب العربً 0٘ٔ)المتوفى 
ٔ/ٗٔ1. 

دّاه إلى المفعوِل به، مثال: سمْعُت نصٌحةَ والدي، الفعل المتعدّ: هو الفعل الّذي ال ٌكتفً بفاعله إلتمام المعنى، وإنما ٌتعقلت:   01ٗ
 فالفعُل سمْعُت: فعل متعدٍّ لعدِم اكتفابِه بفاعلِه إلتماِم المعنى، وإنما تعدّاه إلى المفعوِل به: نصٌحةَ.

: )وجاَءت إحداهُّن تمشً على قلت: الفعل البّلزُم: هو الفعُل الّذي ٌكتفً بفاعِله إلتماِم المعنى، وال ٌتعدّاه إلى المفعوِل به، مثال   2ٓٗ
 استحٌاٍء(، الفعُل جاَء الزم  ألنّه اكتفى بفاعِله )إحداهّن( إلتماِم المعنى.

 



ٔٗٔ 
 

 

 قال الشٌخ ابن عثٌمٌن: 

 :2ٔٗأسماء هللا تعالى إن دلت على وصؾ متعد، تضمنت ثبلثة أمور)

 ثبوت ذلك االسم هلل عز وجل. (ٔ

 ثبوت الصفة التً تضمنها هلل عز وجل. (ٕ

 ثبوت حكمها ومقتضاها.  (ٖ

سمٌع(، ٌتضمن إثبات السمٌع اسماً هلل تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو مثال ذلك: )ال

 ِ ُ قَْوَل الَِّتً تَُجاِدلَُك ِفً َزْوِجَها َوتَْشتَِكً ِإلَى اّللَّ ُ ٌَْسَمُع أنه ٌسمع السر والنجوى كما قال تعالى: )قَْد َسِمَع اّللَّ َواّللَّ

(تََحاُوَركَُما إِنَّ  َ َسِمٌع  بَِصٌر   ،(ٔالمجادلة/)اّللَّ

 وإن دلت على وصؾ ؼٌر متعد )الزم( تضمنت أمرٌن:

 ثبوت ذلك االسم هلل عز وجل. (ٔ

 ثبوت الصفة التً تضمنها هلل عز وجل. (ٕ

 2ٕٗمثال ذلك: )الحً(، ٌتضمن إثبات الحً اسماً هلل عز وجل وإثبات الحٌاة صفة له(.

 

 فابدة

 

ي األفعال.إنَّ صفات الرب تعالى منها م  ا هو ِصفَةُ فعل، ومنها ما هو صفة ذات، فلٌست الصفات كلها متعدٌة تَعَدِّ

 فمثبل: 

 وجه الّرب سبحانه وتعالى صفة ولٌس بفعل، الٌدان للرب سبحانه وتعالى وصؾ له سبحانه ولٌستا باْسٍم وال فعل.

نها ما هو صفة فعٍل مثل الرحمة وهً صفة ذات فإذاً الفعل هو ِفْعل  ٌفعله هللا سبحانه وتعالى له أثره، فالصفات م

 لكن لها أثرها.

 وهناك القسم اْلخر التً هً صفات الذات، صفات الذات كثٌرة ال عبلقة لها باألفعال.

فإذاً نقول: لٌست كل صفة هلل تعالى ِفْعبلً، فقد تكون متعلِّقَة بفعل أو لها فعل أو أثُرها فٌه فعل، وقد ال ٌكون ذلك، 

 ٌُْشتَُق من الصفة فِْعْل ُمْطلَقَاً، كما أنه ال ٌُشتق من الفعل صفة مطلقاً، وذلك أّن باب األفعال أوسع من باب ولهذا ال

الصفات، ولٌس كل فعل نشتق منه صفة هلل تعالى، ولٌست كل صفة نشتق منها الفعل هلل تعالى؛ ألن الصفات منها 

 2ٖٗما هو صفة ذات ومنها ما هو صفة فعل.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. فاسم هللا تعالى )القدٌر( ثابت بالنص فهو توقٌفً، ودل قلت: ان التوقٌؾ على االسم هو توقٌؾ على االسم والوصؾ والفعل 2ٔٗ

 لى )قدر(.على صفة )القدرة( بالتضمن، وعلى فعله تعا
 .2ٗ.ٖالقاعدة الثالثة/ الشٌخ العثٌمٌن، نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة اإلصدار  –القواعد المثلى  2ٕٗ
شرح العقٌدة الطحاوٌة لئلمام أبً جعفر أحمد بن دمحم بن سبلمة األزدي الطحاوي، والمسمى بـ )إتحاؾ السابل انظر ؼٌر مؤمور:  2ٖٗ

رحها فضٌلة الشٌخ العبلمة صالح بن عبد العزٌز آل الشٌخ، نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة بما فً الطحاوٌة من مسابل(/ ش
 .2ٗ.ٖاالصدار 

 



ٕٔٗ 
 

 

 لقاعدة التاسعةا

 أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمابه وصفاته
 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمابه وصفاته، وأسماء المخلوٌَن صادرة عن أفعالهم، 

ن فِعاله، فاشتقت له األسماء بعد أن َكُمل بالفعل. فالرب فالرب تبارك وتعالى فِعاله عن كماله. والمخلوق كماله ع

تعالى لم ٌزل كامال، فحصلت أفعالُه عن كماله؛ ألنه كامل بذاته وصفاته، فؤفعاله صادرة عن كماله َكُمل ففعل، 

 8ٗٗوالمخلوق فعل فَكُمل الكمال الالبق به.

 

 قلت: 

ى ال تشبه أسماء العباد، ألن أفعال هللا تعالى مشتقة من الحسٌن بن مسعود البؽوي: )وأسماء هللا تعالقال اإلمام 

أسمابه، وأسماء العباد مشتقة من أفعالهم، قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: )ٌقول هللا سبحانه وتعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم 

  2ٙٗعله(.فبٌن أن أفعاله مشتقة من أسمابه، فبل ٌجوز أن ٌحدث له اسم بحدوث ف 2٘ٗوشققت لها من اسمً(.

وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: )أن الكسب هو الفعل الذي ٌعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى: )لََها َما 

ٌَْها َما اْكتََسبَْت()البقرة/ (، فبٌن سبحانه أن كسب النفس لها أو علٌها والناس ٌقولون: فبلن كسب 2َٕٙكَسبَْت َوَعلَ

تفع بذلك، ولما كان العباد ٌكملون بؤفعالهم وٌصلحون بها إذ كانوا فً أول الخلق ماال أو حمدا أو شرفا كما أنه ٌن

خلقوا ناقصٌن صح إثبات السبب إذ كمالهم وصبلحهم عن أفعالهم، وهللا سبحانه وتعالى فعله وصنعه عن كماله 

ت الرحم وشققت لها من وجبلله فؤفعاله عن أسمابه وصفاته ومشتقة منها كما قال سبحانه وتعالى: )أنا الرحمن خلق

 22ٗوالعبد أسماإه وصفاته عن أفعاله فٌحدث له اسم العالم والكامل بعد حدوث العلم والكمال فٌه(. 20ٗاسمً(

واعلم )أن الكمال ثابت هلل بل الثابت له هو أقصى ما ٌمكن من األكملٌة بحٌث ال ٌكون وجود كمال ال نقص فٌه إال 

لمقدسة وثبوت ذلك مستلزم نفً نقٌضه؛ فثبوت الحٌاة ٌستلزم نفً الموت وهو ثابت للرب تعالى ٌستحقه بنفسه ا

 21ٗوثبوت العلم ٌستلزم نفً الجهل وثبوت القدرة ٌستلزم نفً العجز(.

 لوق كماله من فعاله، فاشتق له االسم بعد اكتمال الفعل.خل فَكُمل الكمال البلبق به، فالمأما المخلوق فع

 لمخلوق؟ مثال: صفة الصدٌق متى ٌستحقها ا

ٌِْه َوَسلََّم قَاَل: ُ َعلَ ِ َصلَّى اّللَّ ًّ ِ َعِن النَّبِ ِ  َعْن َعْبِد اّللَّ ْدَق َحتَّى ٌُكتب ِعْندَ اّللَّ ى الّصِ ُجُل ٌَْصدُُق َوٌَتََحرَّ )اَل ٌََزاُل الرَّ

ِ كذا ى اْلَكِذَب َحتَّى ٌُْكتََب ِعْندَ اّللَّ ٌقًا، َواَل ٌََزاُل ٌَْكِذُب وٌتحرَّ  1ٓٗباً(.ِصدِّ

 

 

 

                                                           
 .2ٕٙ/ ص ٔ –بدابع الفوابد   2ٗٗ
( والترمذي 1ٗٙٔأخرجه أبو داود ) وقال: :  )الحدٌث صحٌح عندي(،ٕٓ٘قال الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة الحدٌث/  2٘ٗ
(ٔ /ٖٗ2.) 

 .2ٓٔ – 01ٔح السنة ـ لئلمام البؽوى ص شر 2ٙٗ
ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ قَاَل: قَاَل َرسُوُل : ٗٗٗرواه ابن حبان فً صحٌحه، وصححه الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان/  20ٗ َعْن َعْبِد الرَّ

ُ تَبَاَرَك َوتَعَالَى: أَنَا الرَّ  ٌِْه َوَسلََّم: )قَاَل اّللَّ ُ َعلَ ِ َصلَّى اّللَّ ِحَم وَشقَقُت لََها اْسًما ِمِن اْسِمً فََمْن َوَصلََها َوَصْلتُهُ وَمن قََطعََها اّللَّ ْحَمُن خلقُت الرَّ
ُّهُ(، ورواه أبو داود وصححه الشٌخ األلبانً فً صحٌح ابً داود/ ، ورواه البخاري فً االدب المفرد وصححه الشٌخ 20ٗٔبَتَت

 .2ٖ/ٕ٘األلبانً فً تحقٌق االدب المفرد: 
 .20ٖ/2مجموع الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،   22ٗ

 .0ٔ/ٙمجموع الفتاوى/ شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة، 21ٗ  
 : صحٌح0ٕٕرواه ابن حبان فً صحٌحه، وعلق علٌه الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان/  1ٓٗ

 



ٖٔٗ 
 

 

 القاعدة العاشرة

 إحصاء األسماء الحسنى والعلم بها
 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

العاشر: إحصاء األسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه: إما أن تكون خلقا له 

نه، أو علم بما شر عه، ومصدر الخلق واألمر عن أسمابه الحسنى، وھما مرتبطان تعالى أو أمرا، إما علم بما كوَّ

بها ارتباط المقتضى بمقتضٌه، فاألمر كله مصدره عن أسمابه الحسنى، وھذا كله حسن، ال ٌخرج عن مصالح 

العباد والرأفة والرحمة  بهم واإلحسان إلٌهم بتكمٌلهم بما أمرھم به ونهاھم عنه، فؤمره كله مصلحة وحكمة 

ان، إذ مصدره أسماإه الحسنى، وفعله كله ال ٌخرج عن العدل والحكمة، والمصلحة والرحمة؛ إذ ولطؾ وإحس

مصدره أسماإه الحسنى، فال تفاوت فً خلقه وال عبث، ولم ٌخلق خلقه باطال وال سدى وال عبثا، وكما أن كل 

فكذلك العلم به تعالى أصل  موجود سواه فبإٌجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه،

للعلم بكل ما سواه، فالعلم بؤسمابه وإحصاإھا أصل لسابر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ٌنبؽً للمخلوق 

أحصى جمٌع العلوم، إذ إحصاء أسمابه أصل إلحصاء كل معلوم، ألن المعلومات ھً من مقتضاھا ومرتبطة بها، 

تعالى، ولهذا ال تجد فٌها خلال وال تفاوتا، ألن الخلل الواَع فٌما وتؤمل صدور الخلق واألمر عن علمه وحكمته 

ٌؤمر به العبد أو ٌفعله: إما أن ٌكون لجهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العلٌم الحكٌم فال ٌلحق فعله 

 9ٔٗوال أمره خلل وال تفاوت وال تناَض. 

 

 قلت: 

ُ الَّذِ قال تعالى: ) ٌَْل النََّهاَر ِإنَّ َربَّكُُم اّللَّ َِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ٌُْؽِشً اللَّ ي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِفً ِست

َراٍت ِبؤَْمِرِه أاََل لَهُ اْلَخْلُق َواأْلَْمُر تَبَاَرَك ا ُ َربُّ ٌَْطلُبُهُ َحِثٌثًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ ّللَّ

 (.ْٗ٘لعَالَِمٌَن()االعراؾ/ا

قوله تعالى: )أاَل لَهُ اْلَخْلُق َواألْمُر( أي: له الخلق الذي صدرت عنه جمٌع المخلوقات علوٌها وسفلٌها، أعٌانها 

 وأوصافها وأفعالها واألمر المتضمن للشرابع والنبوات،

 فالخلق: ٌتضمن أحكامه الكونٌة القدرٌة، 

 الشرعٌة، وثم أحكام الجزاء، وذلك ٌكون فً دار البقاء، واألمر: ٌتضمن أحكامه الدٌنٌة 

ُ( أي: عظم وتعالى وكثر خٌره وإحسانه، فتبارك فً نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك فً ؼٌره  )تَبَاَرَك اّللَّ

 ُ  َربُّ بإحبلل الخٌر الجزٌل والبر الكثٌر، فكل بركة فً الكون، فمن آثار رحمته، ولهذا قال: فـ )تَبَاَرَك اّللَّ

 اْلعَالَِمٌَن(.

ولما ذكر من عظمته وجبلله ما ٌدل ذوي األلباب على أنه وحده، المعبود المقصود فً الحوابج كلها أمر بما 

ًعا َوُخْفٌَةً ِإنَّهُ ال ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن ۞ َوال تُْفِسدُوا ِفً األْرِض   بَْعدَ  ٌترتب على ذلك، فقال: )اْدعُوا َربَّكُْم تََضرُّ

ِ قَِرٌب  ِمَن اْلُمْحِسِنٌَن()االعراؾ/  1ٕٗ(.ٙ٘و ِ٘٘إْصبلِحَها َواْدعُوهُ َخْوفاً َوَطَمعاً ِإنَّ َرْحَمَت اّللَّ

)ان شرؾ اْلعلم تَابع لشرؾ معلومه لوثوق النَّفس بؤدلة وجوده وبراهٌنه ولشدة اْلَحاجة ِإلَى َمْعرفَته َوعظم النَّْفع بَها 

وأعظمه واكبره فَُهَو هللا الَِّذي اَل ِإلَه ِإالَّ هَُو رب اْلعَالمٌن وقٌوم السََّمَوات واالرضٌن اْلملك  َواَل رٌب ان اجل َمْعلُوم

اْلحق اْلُمبٌن اْلَمْوُصوؾ بالكمال كُله المنزه َعن كل عٌب َونقص َوَعن كل تَْمِثٌل وتشبٌه ِفً َكَماله َواَل رٌب ان 

                                                           
 .20ٕ- 2ٕٙص / ٔ –بدابع الفوابد   1ٔٗ
هـ(، تحقٌق عبد 0ٌٖٙٔخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي )المتوفى تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كبلم المنان/الش  1ٕٗ

 .1ٕٔصم،  ٕٓٓٓ-هـ ٕٓٗٔالرحمن بن معبل اللوٌحق، الناشر مإسسة الرسالة، الطبعة األولى 

 



ٔٗٗ 
 

ه اجل اْلعُلُوم وافضلها ونسبته ِإلَى َسابِر اْلعُلُوم كنسبة َمْعلُوَمة ِإلَى َسابِر المعلومات اْلعلم ِبِه وباسمابه َوِصفَاته وافعال

 .1ٖٗوكما ان اْلعلم ِبِه اجل اْلعُلُوم واشرفها فَُهَو اصلها كلَها(

ه وقال أبو القاسم التٌمً األصبهانً فً بٌان أهمٌة معرفة األسماء الُحسنى: قال بعض العلماء: أول فرض فرض

ُ()دمحم / (. فٌنبؽً للمسلمٌن 1ٔهللاُ على خلقه: معرفته، فإذا عَرفه الناس عبدوه، وقال تعالى: )فَاْعلَْم أَنَّهُ الَ ِإلَهَ إِالَّ اّللَّ

أن ٌعرفوا أسماء هللا وتفسٌرها، فٌعظموا اّللَّ حقَّ عظمته.
ٗ1ٗ 

ٌكون اإلنسان على حقٌقة من دٌنه إالَّ بعد العلم )ومعرفة العبد ربه تتمثل فً معرفته بؤسمابه وصفاته وأفعاله، فبل 

ُ َواْستَْؽِفْر ِلذَنِبَك()دمحم/ (، وأعلم الخلق باهلل )بؤسمابه وصفاته( 0ٗباهلل سبحانه وتعالى: )فَاْعلَْم أَنَّهُ الَ ِإلَهَ ِإالَّ اّللَّ

ٌقها قوالً وعمبلً إذا لم ٌعرفوا صفات أخشاهم هلل وأتقاهم، ولذلك ال ٌستطٌع العباد إدراك حقٌقة العبودٌة هلل، وتحق

 هللا عّز وجل.

ومن نفى أسماءه وصفاته كان أجهل الناس به، وبمقدار ما ٌنفً العبد من صفات هللا ٌؽلب علٌه الجهل، وٌقسو قلبه 

 1٘ٗوتنحرؾ عبادته.(

وأشرفها وأعظمها، بل هو )وإن العلم بؤسماء هللا وصفاته وأفعاله أجل العلوم الدكتور دمحم بن خلٌفة التمٌمً: قال 

أصلها كلها، فعلى أساس العلم الصحٌح باهلل وبؤسمابه وصفاته ٌقوم اإلٌمان الصحٌح وتنبنً مطالب الرسالة 

جمٌعها، فهذا التوحٌد أساس الهداٌة واإلٌمان وأصل الدٌن الذي ٌقوم علٌه، ولذلك فإنه ال ٌتصور إٌمان صحٌح 

ة النعقاد أصل اإلٌمان، وهً مهمة جداً للمإمن لشدة حاجته إلٌها لسبلمة ممن ال ٌعرؾ ربه، فهذه المعرفة الزم

قلبه وصبلح معتقده واستقامة عمله؛ وهً التً توجب للعبد التمٌٌز بٌن اإلٌمان والكفر، والتوحٌد والشرك، 

ٌتم كما هو واإلثبات والتعطٌل، وتنزٌه الرب عما ال ٌلٌق به، ووصفه بما هو أهله من الجبلل واإلكرام؛ وذلك 

ؾ به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمابه وصفاته وأفعاله، وما نزه  معلوم بتدبر كبلم هللا تعالى وما تعرَّ

 1ٙٗنفسه عنه مما ال ٌنبؽً له وال ٌلٌق به سبحانه.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة مفتاح دار السعادة ومنشور والٌة العلم واإلرادة/ دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌ  1ٖٗ

 .2ٙ/ ٔبٌروت، –هـ(، الناشر دار الكتب العلمٌة 0٘ٔ)المتوفى
 .ٕٕٔ/ٔالشٌخ دمحم ربٌع المدخلً، دار الراٌة، بدون تارٌخ،  أبو القاسم التٌمً األصبهانً، تحقٌق/ الحجة فً المحجة 1ٗٗ
الدكتور سالم بن دمحم  -اة المسلم / صفة الرضا بٌن اإلثبات والتعطٌل وأثر اإلٌمان بها فً حٌٕٓالعدد  –مجلة جامعة أم القرى   1٘ٗ

 القرنً.
الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة  -األستاذ المشارك بقسم العقٌدة  -الدكتور دمحم بن خلٌفة التمٌمً  - 1ٔمجلة جامعة أم القرى، العدد/   1ٙٗ

 المقدمة. -المنورة، اْلثار المروٌة فً صفة المعٌة 

 



ٔٗ٘ 
 

 

 القاعدة الحادٌة عشر

 أسماإه كلها حسنى لٌس فٌها أسم ؼٌر ذلك
 

 

 القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى: َال العالمة ابن

الحادي عشر:  أن أسماءه كلها حسنى لٌس فٌها اسم ؼٌر ذلك أصال، وَد تقدم أن من أسمابه ما ٌطلق علٌه 

باعتبار الفعل، نحو: الخالق والرزاق والمحًٌ والممٌت، وھذا ٌدل على أن أفعاله كلها خٌرات محض ال شر 

ه منه اسم، ولم تكن أسماإه كلها حسنى، وھذا باطل، فالشر لٌس إلٌه فكما ال فٌها، ألنه لو فعل الشر الْشتَُق ل

ٌدخل فً صفاته وال ٌلحق ذاته ال ٌدخل فً أفعاله، فالشر لٌس إلٌه، ال ٌضاؾ إلٌه فعال وال وصفا وإنما ٌدخل 

و فعله، فتؤمل ھذا فً مفعوالته، وفرق بٌن الفعل والمفعول، فالشر َابم بمفعوله المباٌن له، ال بفعله الذي ھ

فإنه خفً على كثٌر من المتكلمٌن، وزلت فٌه أَدام، وضلت فٌه أفهام، وھدى هللا أھل الحق لما اختلفوا فٌه 

 97ٗبإذنه، وهللا ٌهدي من ٌشاء إلى صراط مستقٌم.

 

 قلت: 

ِ األَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ ِبَها()األعراؾ /  (، 2ٓٔقال تعالى: )َوّلِلَّ

ْحَمَن أًٌَّا َما تَْدعُوا فَلَهُ األَْسَماُء اْلُحْسنَى()اإلسراء/وقال عز و َ أَِو اْدعُوا الرَّ  (، ٓٔٔجل: )قُِل اْدعُوا اّللَّ

ُ ال ِإلَهَ إاِل هَُو لَهُ األَْسَماُء اْلُحْسنَى()طه/  (، 2وقال سبحانه: )اّللَّ

ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلمُ  ُر لَهُ األَْسَماُء اْلُحْسنَى()الحشر/وقال سبحانه وتعالى: )هَُو اّللَّ  (؛ َٕٗصّوِ

فوصؾ هللا سبحانه وتعالى فً كتابه الكرٌم أسماءه )بالحسنى(؛ ألنّها أحسن األسماء على اإلطبلق، والبالؽة فً 

 الحسن ؼاٌته وذلك ألنها متضمنة لصفات كاملة ال نقص فٌها بوجه من الوجوه ال احتماال وال تقدٌراً.

ْحمَن أًٌَّا ما تَْدعُوا فَلَهُ اأْلَْسماُء سبلم ابن تٌمٌة: قال شٌخ اال َ أَِو اْدعُوا الرَّ )قال تعالى: )قُِل اْدعُوا اّللَّ

(، ومعلوم أن األسماء إذا كانت أعبلما وجامدات ال تدل على معنى لم ٌكن فرق فٌها بٌن ٓٔٔاْلُحْسنى()اإلسراء/

ٌنكر عاقل اسما دون اسم بل قد ٌمتنع عن تسمٌته مطلقا ولم ٌكن  اسم واسم فبل ٌلحد أحد فً اسم دون اسم وال

المشركون ٌمتنعون عن تسمٌة هللا بكثٌر من أسمابه وإنما امتنعوا عن بعضها، وأٌضا فاهلل له األسماء الحسنى دون 

التً ال تدل على السوأى وإنما ٌتمٌز االسم الحسن عن االسم السٌا بمعناه فلو كانت كلها بمنزلة األعبلم الجامدات 

معنى ال تنقسم إلى حسنى وسوأى بل هذا القابل لو سمى معبوده بالمٌت والعاجز والجاهل بدل الحً والعالم 

 12ٗوالقادر لجاز ذلك عنده(.

 قوله: لٌس فٌها اسم ؼٌر ذلك أصبل.

 11ٗقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )والخٌر فً ٌدٌك، والشر لٌس إلٌك(.

القٌم: )والشر لٌس إلٌك، أي ال ٌضاؾ إلٌك وال ٌنسب إلٌك وال ٌصدر منك، فإن أسماءه كلها ابن العبلمة قال 

حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها فضل وعدل وحكمة ورحمة ومصلحة، فبؤي وجه ٌنسب الشر إلٌه سبحانه 

 ٓٓ٘وتعالى، فكل ما ٌؤتً منه فله علٌه الحمد والشكر وله فٌه النعمة والفضل(.

                                                           
 .22ٕ – 20ٕ/ صٔ –بدابع الفوابد  10ٗ
العقٌدة األصفهانٌة/ شٌخ االسبلم الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً القاسم بن دمحم ابن شرح   12ٗ

 -بٌروت، الطبعة األولى  –هـ(، تحقٌق دمحم بن رٌاض األحمد، الناشر المكتبة العصرٌة 0ٕ2تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى
 .ٕٙٔص،  هـٕ٘ٗٔ

 ، من حدٌث علً رضً هللا عنه.00ٔ –رواه اإلمام مسلم فً صحٌحه  11ٗ
 .www.islamspirit.comمدارج السالكٌن، نسخة الكترونٌة إعداد موقع روح اإلسبلم  ٓٓ٘

 



ٔٗٙ 
 

)وهو سبحانه خالق الخٌر والشر فالشر فً بعض مخلوقاته ال فً خلقه وفعله وخلقه وفعله وقضاإه وقدره وقال: 

خٌر كله ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقٌقته وضع الشًء فً ؼٌر موضعه كما تقدم فبل ٌضع األشٌاء إال 

فإذا وضع فً محله لم ٌكن شرا فعلم فً مواضعها البلبقة بها وذلك خٌر كله والشر وضع الشًء فً ؼٌر محله 

أن الشر لٌس إلٌه وأسماإه الحسنى تشهد بذلك فإن منها القدوس السبلم العزٌز الجبار المتكبر فالقدوس المنزه من 

 ٔٓ٘كل شر ونقص وعٌب كما قال أهل التفسٌر هو الطاهر من كل عٌب المنزه عما ال ٌلٌق به(.

ن هلل تعالى، ال ٌكون شًء منهما إال بإذنه، فهو خالقهما جمٌعا، وهذا قول )الخٌر والشر كبلهما مخلوقان مقدَّراف 

 ٕٓ٘أهل السنة، ؼٌر أن الشر ال ٌضاؾ إلٌه على انفراد لما فٌه من توهُّم النقص والعٌب.( 

ثٌن )اْعلَْم أَنَّ مْذَهَب أَهل الحّقِ من اقال الشٌخ االلبانً فً تحقٌقه للكلم الطٌب البن تٌمٌة: قال المصنؾ:  لُمحدِّ

ها،  والفقهاء من الصحابة والتابعٌن ٌْرها وشّرها، نْفعَها وضرَّ وَمن بَْعدَهم من عُلماء المسلمٌن: أّن جمٌع الكابناِت َخ

 كُلُّها ِمَن هللا تعالى وبإٍرادَته وتَْقدٌِره، فبل بُدّ مْن تؤوٌل الحدٌث، فَذََكر العلماء فٌه أَْجوبَة: ً 

ة بْعدَهُ  أَحدها: وهو أَْشَهُرها؛ ٌْل واألِبمَّ ٌَْك. -قاله النَّْضر بن شَُم  أَن معناه: والشر ال ٌُتَقَّرُب ِبِه إٍلَ

ٌْك، إنما ٌْصعدُ الَكِلُم الطٌُّّب.  والثانً: ال ٌَْصعَدُ إل

، وِإن كان خالقه، كما ال ٌقال: ٌا خاِلق الخن ٌْك أَدباً، فبل ٌُقال: ٌا خاِلق الشّرِ ازٌر، وإِن كان والثالث: ال ٌُضاؾ إِلَ

 خاِلقها.

ٌْباً عبثاً(. والرابع: لٌس شراً بالنِّسبة إِلى حْكَمِتَك، فإنك ال تَْخلُُق َش
ٖ٘ٓ 

إن أفعال هللا تعالى متمّحضة  بالخٌرٌّة، فبل ٌُنسب إلٌه الشر إلٌه مفرداً أبداً، والشر لم ٌضؾ إلى هللا فً الكتاب 

 ٗٓ٘والسنة إال على أحد وجوه ثبلثة: 

ٍء َعِلٌم ()األنعام/: )ل فً عموم المخلوقات، كقوله تعالىإما أن ٌدخ ًْ ٍء وهَُو ِبكُّلِ َش ًْ  (، َٔٓٔوَخلََق كُلَّ َش

 (، ٕ)ِمن َشّرِ َما َخلََق()الفلق/وإما أن ٌضاؾ إلى السبب، كقوله تعالى: 

 (.ْٓٔرِض أَْم أََرادَ بِِهْم َربُُّهْم َرَشداً()الجن/)َوأَنَّا اَل نَْدِري أََشرٌّ أُِرٌدَ بَِمن فًِ اأْلَ  :وإما أن ٌُحذؾ فاعله، كقول الجن

ومن هنا ٌُعلم كمال أدب األنبٌاء والمرسلٌن، فإن الخضر علٌه السبلم عندما خرق السفٌنة وفعل فٌها ما ظاهره 

ا السَِّفٌنَةُ فََكانَْت ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن ِفً اْلبَْحِر فَؤََرد ِلك  ٌَؤُْخذُ فعل سوء، قال مخبراً: )أَمَّ تُّ أَْن أَِعٌبََها َوَكاَن َوَراءهُم مَّ

فَؤََرادَ َربَُّك أَْن ٌَْبلُؽَا  ن: )(، ولم ٌقل: )فؤراد ربك أن أعٌبها(، بٌنما قال فً الؽبلمٌن01كُلَّ َسِفٌنٍَة َؼْصباً()الكهؾ/

الَِّذي َخلَقَِنً لق سبحانه بؤفعاله فٌقول: )(، ونجد إبراهٌم علٌه السبلم ٌستدّل على ربوبٌّة الخا2ٕأَشُدَّهَُما()الكهؾ/ 

(، فعندما جاء إلى 2ٓ-02لشعراء/فَُهَو ٌَْهِدٌِن ۞ َوالَِّذي هَُو ٌُْطِعُمِنً َوٌَْسِقٌِن ۞ َوِإذَا َمِرْضُت فَُهَو ٌَْشِفٌِن()ا

 .مسؤلة المرض نسب المرض إلى نفسه، ولم ٌقل: )وإذا أمرضنً( حفظاً لؤلدب مع هللا تعالى

ابن تٌمٌة: )وقد ثبت فً صحٌح مسلم عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان ٌقول فً دعاء االستفتاح )والخٌر  شٌخ االسبلم قال

بٌدٌك والشر لٌس إلٌك(، وسواء أرٌد به: أنه ال ٌضاؾ إلٌك وال ٌتقرب به إلٌك أو قٌل إن الشر إما عدم وإما من 

بٌن أنه سبحانه إنما ٌضاؾ إلٌه الخٌر وأسماإه تدل على صفاته، وذلك لوازم العدم وكبلهما لٌس إلى هللا، فهذا ٌ

)نبا عبادي أنً أنا الؽفور  :كله خٌر حسن جمٌل لٌس فٌه شر، وإنما وقع الشر فً المخلوقات، قال تعالى

وقال  ،(وقال تعالى: )اعلموا أن هللا شدٌد العقاب وأن هللا ؼفور رحٌم، )وأن عذابً هو العذاب األلٌم(، الرحٌم(

                                                           
ٌة شفاء العلٌل فً مسابل القضاء والقدر والحكمة والتعلٌل/ العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوز  ٔٓ٘

 .01ٔم، ص102ٔهـ/12ٖٔهـ(، الناشر دار المعرفة، بٌروت، لبنان، 0٘ٔ)المتوفى
اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحدٌث/ الشٌخ دمحم بن عبد الرحمن الخمٌس، نسخة الكترونٌة، موقع اإلسبلم،  ٕٓ٘

http://www.al-islam.com  
من الكلم الطٌب البن تٌمٌة بتحقٌق الشٌخ األلبانً، الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة، الطبعة  ٓٓٔو2ٗانظر ؼٌر مؤمور ص ٖٓ٘

م. وانظر نٌل االوطار فً تخرٌج أحادٌث كتاب االذكار للنووي/ الشٌخ سلٌم الهبللً، ٕٕٓٓ-هٕٕٗٔالثانٌة للطبعة الشرعٌة الوحٌدة،
، تجد النص عند االمام النووي أٌضا، فاقتضى 0ٕٔ-ٕٙٔ/ٔم، ٕٗٓٓ-ه ٌٕ٘ٗٔة، لبنان، الطبعة الثان –دار ابن حزم، بٌروت 

بٌروت،  –. وانظر نٌل االوطار للشوكانً، دار الكلم الطٌب، دمشق 0ٕٗ/ٕالتنبٌه. وانظر بدابع الفوابد للعبلمة ابن القٌم الجوزٌة 
 .0٘٘-0٘ٗ/ٔم، ٕ٘ٓٓ -ه ٕٙٗٔالطبعة الثالثة 

 .ٕٙٙ/ٗٔو ٕٔ٘-ٔٔ٘و0ٗٗؤٓٗ/2لفتاوى لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، انظر ؼٌر مؤمور: مجموع ا ٗٓ٘
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فجعل المؽفرة والرحمة من معانً أسمابه الحسنى التً ٌسمً  ،تعالى: )إن ربك سرٌع العقاب وإنه لؽفور رحٌم(

بها نفسه فتكون المؽفرة والرحمة من صفاته وأما العقاب الذي ٌتصل بالعباد فهو مخلوق له وذلك هو األلٌم فلم 

)إنا  :لنبً ملسو هيلع هللا ىلص اسم المنتقم وإنما جاء المنتقم فً القرآن مقٌدا كقولهٌقل: وإنً أنا المعذب وال فً أسمابه الثابتة عن ا

من المجرمٌن منتقمون( وجاء معناه مضافا إلى هللا فً قوله: )إن هللا عزٌز ذو انتقام( وهذه نكرة فً سٌاق اإلثبات 

 ٘ٓ٘والنكرة فً سٌاق اإلثبات مطلقة لٌس فٌها عموم على سبٌل الجمع(.

العبلمة ابن القٌم: )فالشر ال ٌضاؾ إلى من الخٌر بٌدٌه، وإنما ٌنسب إلى المخلوق، َكقَْوِلِه تَعَالَى: )قُْل أَعُوذُ وقال 

(، فؤمره أن ٌستعٌذ به من الشر الذي فً المخلوق، فهو الذي ٌعٌذ منه ٕ -ِٔبَرّبِ اْلفَلَِق ۞ ِمْن َشّرِ َما َخلََق()الفلق/

د قلبه من محبته واإلنابة إلٌه، وطلب مرضاته، وأخلى لسانه من ذكره والثناء علٌه، وٌنجً منه، وإذا أخلى العب

وجوارحه من شكره وطاعته، فلم ٌرد من نفسه ذلك ونسً ربه، لم ٌرد هللا سبحانه أن ٌعٌذه من ذلك ونسٌه كما 

ناله من عباده، قَاَل تَعَالَى: )لَْن نسٌه، وقطع اإلمداد الواصل إلٌه منه كما قطع العبد العبودٌة والشكر والتقوى التً ت

َ لُُحوُمَها َواَل ِدَماُإَها َولَِكْن ٌَنَالُهُ التَّْقَوى ِمْنكُْم()الحج/ ( فإذا أمسك العبد عما ٌنال ربه منه أمسك الرب 0ٌَٖنَاَل اّللَّ

نَذَُرهُْم ِفً طُْؽٌَانِِهْم عما ٌنال العبد من توفٌقه، وقد صرح سبحانه بهذا المعنى بعٌنه فً قَْوِلِه تَعَالَى: )وَ 

( أي نخلً بٌنهم وبٌن نفوسهم التً لٌس لهم منها إال الظلم والجهل، َوقَاَل تَعَالَى: )َواَل ٌَْٓٔٔعَمُهوَن()األنعام/

َ فَؤَْنَساهُْم أَْنفَُسُهْم()الحشر/ َر  ( َوقَاَل تَعَالَى: )أُولَِبَك الَِّذٌنَ 1ٔتَكُونُوا َكالَِّذٌَن نَسُوا اّللَّ ُ أَْن ٌَُطّهِ لَْم ٌُِرِد اّللَّ

 ( فعدم إرادته تطهٌرهم، وتخلٌته بٌنهم وبٌن نفوسهم أوجب لهم من الشر ما أوجبه.ٔٗقُلُوبَُهْم()المابدة/

فالذي إلى الرب وبٌدٌه ومنه هو الخٌر، والشر كان منهم مصدره وإلٌهم كان منتهاه، فمنهم ابتدأت أسبابه بخذالن 

رة وبعقوبته لهم به تارة، وإلٌهم انتهت ؼاٌته ووقوعه، فتؤمل هذا الموضع كما ٌنبؽً، فإنه ٌحل هللا تعالى لهم تا

 ٙٓ٘عنك إشكاالت حار فٌها أكثر الناس ولم ٌهتدوا إلى الجمع بٌن الملك والحمد والعدل والحكمة(.

 

 تعظٌم الرب عز وجل

 

م فانه ٌزٌد االطبلق عظمة وجبلال وجماال وحسنا إذا ورد االسم معرفا باأللؾ والبلم مطلقا بصٌؽة الجمع والتعظٌ

 وكماال.

وقوله تعالى إنا ونحن لعظمة الرب تعالى وان ما سواه مخلوق مملوك له من ) قال شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة:

نفسه ال اشتباه فٌه  المبلبكة وؼٌرهم فهو أحق بنون العظمة ممن استعمل هذا اللفظ فٌه من الملوك وإن كان اللفظ 

ذا اشتبه على هذا لقصور فهمه بٌُّن له ذلك بنظابره ولهذا كان السلؾ رضً هللا تعالى عنهم ٌسمون ما أشكل وإ

 ً  0ٓ٘.(على بعض الناس حتى فهم منه ؼٌر المراد متشابها

نَا فاهلل سبحانه وتعالى ٌذكر نفسه تارة بصٌؽة المفرد، مظهًرا أو مضمًرا، وتارة بصٌؽة الجمع، كقوله: )ِإنَّا فَتَحْ )

بٌِنًا( وأمثال ذلك. وال ٌذكر نفسه بصٌؽة التثنٌة قط، ألن صٌؽة الجمع تقتضً التعظٌم الذي ٌستحقه،  لََك فَتًْحا مُّ

 2ٓ٘.(وربما تدل على معانً أسمابه، وأما صٌؽة التثنٌة فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك

المعظم تقتضً تعظٌمه ومعرفة المخوؾ تقتضً من المعلوم أن معرفة الشًء المحبوب تقتضً حبه ومعرفة و)

خوفه، فنفس العلم والتصدٌق باهلل وما له من األسماء الحسنى والصفات العلى ٌوجب محبة القلب له وتعظٌمه 

 1ٓ٘.(وخشٌته؛ وذلك ٌوجب إرادة طاعته وكراهٌة معصٌته

                                                           
 .1٘-0/1ٗٔمجموع الفتاوى لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،   ٘ٓ٘
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمٌة والمعطلة/ مإلؾ األصل دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم   ٙٓ٘

هـ(، 00ٗدمحم بن عبد الكرٌم بن رضوان البعلً شمس الدٌن، ابن الموصلً )المتوفى هـ(، اختصره دمحم بن 0٘ٔالجوزٌة )المتوفى 
 .ٕٓٙ-1ٕ٘صم، ٕٔٓٓ-هـ ٕٕٗٔمصر، الطبعة األولى،  –تحقٌق سٌد إبراهٌم، الناشر دار الحدٌث، القاهرة 

 .11ٗ/2 بٌان تلبٌس الجهمٌة فً تؤسٌس بدعهم الكبلمٌة 0ٓ٘
 .0٘صلصفات وحقٌقة الجمع بٌن القدر والشرع/التدمرٌة: تحقٌق اإلثبات لؤلسماء وا 2ٓ٘
 .ٕ٘٘/0 مجموع الفتاوى 1ٓ٘
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 القاعدة الثانٌة عشر

 مراتب إحصاء أسمابه سبحانه وتعالى
 

 القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى: َال العالمة ابن

الثانً عشر: فً بٌان مراتب إحصاء أسمابه تبارك وتعالى التً من أحصاھا دخل الجنة، وھذا ھو َطب السعادة 

 ومدار النجاة والفالح.

 المرتبة األولى: إحصاء ألفاظها وعددھا.

 المرتبة الثانٌة: فهم معانٌها ومدلولها.

ِ األَْسَماء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ بَِهاكما َال تعالى: )المرتبة الثالثة: دعاإه بها   . 8ٓٔ( األعراؾ /َوَّلِلّ

 وھو مرتبتان:

 إحداھما: دعاء ثناء وعبادة.

 والثانً: دعاء طلب ومسؤلة. 

فال ٌثنى علٌه إال بؤسمابه الحسنى وصفاته العلى، ولذلك ال ٌُسؤل إال بها، فال ٌقال: ٌا موجود، أو ٌا شًء، أو ٌا 

متوسال  ات اؼفر لً وارحمنً !!  بل ٌُسؤل فً كل مطلوب باسم ٌكون مقتضٌا لذلك المطلوب، فٌكون السابلذ

 إلٌه بذلك اإلسم. 

 ومن تؤمل أدعٌة الرسل، وال سٌما خاتمهم وإمامهم صلوات هللا وسالمه علٌهم وجدھا مطابقة لهذا. 

فإنها لٌست بعبارة سدٌدة، وھً منتزعة من َول  وھذه العبارة أولى من عبارة من َال: ٌتخلق بؤسماء هللا؛

جان الفالسفة بالتشبه باإلله على َدر الطاَة، وأحسن منها: عبارة أبً الحكم بن بَرَّ
، وھً: التعبد، وأحسن ٓٔ٘

أشدھا إنكارا عبارة  ؛منها: العبارة المطابقة للقرآن، وھً الدعاء المتضمن للتعبد والسإال، فمراتبها أربعة

وھً التشبه. وأحسن منها عبارة من َال: التخلق، وأحسن منها عبارة من َال: التعبد، وأحسن من الفالسفة، 

 ٔٔ٘الجمٌع: الدعاء، وھً لفظ القرآن.

 

 قلت:

 (:   0ٔقال الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا تعالى فً )سلسلة لقاءات الباب المفتوح/

لٌس إحصاإها أن تتؽٌبها فقط، البد أن تحفظها وتعرؾ  ومعنى إحصابها: أن ٌعرفها لفظاً ومعنى، وٌتعبد هلل بها،)

 معناها وتتعبد هلل بها، أي: بما تقتضٌه هذه األسماء.

 فمثبلً: 

إذا علمت أن هللا )ؼفور( فإنك تتعرض للمؽفرة فتستؽفر، وتفعل العبادات التً تكون سبباً لؽفران الذنوب. وإذا 

 شٌباً ٌبؽضه؛ ألنه عالم بك. علمت بؤن هللا سبحانه وتعالى )علٌم( ال تفعل 

وإذا علمت أنه ٌراك فإن مقتضى هذا اإلٌمان بؤن هللا ٌراك أال تعمل عمبلً سٌباً؛ ألنه ٌراك ولو كنت فً أقصى 

 بٌتك. 

 وإذا علمت أن هللا )سمٌع( فإنك ال تُسِمع هللا شٌباً ٌؽضبه. 

                                                           
 –( ترجمته فً: لسان المٌزان ٖٙ٘هو أبو الحكم عبد السبلم بن عبد الرحمن بن دمحم اللخمً اإلشبٌلً، أحد المتصوفة ت ) ٓٔ٘
 .ٙ/ٗ –واألعبلم  ٖٔ/ٗ

 .21ٕ – 22ٕ / صٔ –بدابع الفوابد  ٔٔ٘ 

 



ٔٗ9 
 

فتها لفظاً، أي: حفظها، ومعرفة معناها، فإحصاإها لٌس بمجرد أن تحفظها؛ ألن هذا سهل لكنَّ إحصاءها معر

والتعبد هلل بها، فاإلنسان إذا فعل هذا أحصاها لفظاً، وفهمها معنى، وتعبد هللا بها فهذا هو الدٌن، ومن دان هلل بهذا 

 ٕٔ٘أدخله هللا الجنة(. إه 

 قال العبلمة ابن القٌم: )والدعاء ثبلثة أقسام: 

 األَْسَماُء أحدها أن ٌسؤل هللا تعالى بؤسمابه وصف ِ اته وهذا أحد التؤوٌلٌن فً قوله تعالى: )َوّلِلَّ

 (.2ٓٔاْلُحْسنَى فَادْعُوهُ بَها()األعراؾ/

  والثانً أن تسؤله بحاجتك وفقرك وذلك فتقول أنا العبد الفقٌر المسكٌن البابس الذلٌل المستجٌر

 ونحو ذلك.

 .والثالث أن تسؤل حاجتك وال تذكر واحدا من األمرٌن 

 ل أكمل من الثانً والثانً أكمل من الثالث فإذا جمع الدعاء األمور الثبلثة كان أكمل.فاألو

الذي علمه صدٌق األمة رضً هللا عنه ذكر األقسام الثبلثة فإنه قال  ٖٔ٘وهذه عامة أدعٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وفً الدعاء 

إنه ال ٌؽفر الذنوب إال أنت، وهذا حال المسإول. فً أوله: ظلمت نفسً ظلما كثٌرا، وهذا حال السابل. ثم قال: و

ثم قال: فاؼفر لً، فذكر حاجته، وختم الدعاء باسمٌن من األسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضٌه. وهذا القول 

 ٗٔ٘الذي اخترناه جاء عن ؼٌر واحد من السلؾ(.

 

 ألدعٌة الواردة فً القران الكرٌمنماذج من ا

  ُةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا)َربَّنَا َواْجعَْلنَا م ٌَِّتنَا أُمَّ ٌِْن لََك َوِمْن ذُّرِ ٌْنَا إِنََّك أَْنَت  َوتُبْ  ْسِلَم ابُ َعلَ ِحٌُم( التَّوَّ  الرَّ

 (.2ٕٔ)البقرة/

 تَنَا ٌْ  (.2()آل عمران/اْلَوھَّابُ ْنَت لَنَا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً ِإنََّك أَ  َوَھبْ  )َربَّنَا اَل تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِذْ َهدَ

  ِحٌُم()ٌوسؾ/ اْلؽَفُورُ  لَكُْم َربًِّ ِإنَّهُ هُوَ  أَْستَْؽِفرُ )قَاَل َسْوَؾ  (.12الرَّ

 

 السنة النبوٌة نماذج من األدعٌة الواردة فً

 ٌِْه َوَسلََّم المسجد، فإذا هو برجل قد قضى صبلته، وهو ٌتشهد؛ و ُ َعلَ ٌقول: )اللهم! دخل رسول هللا َصلَّى اّللَّ

إنً أسؤلك ٌا هللا )وفً رواٌة: باهلل()الواحد( األحد الصمد؛ الذي لم ٌلد ولم ٌولد، ولم ٌكن له كُفُواً أحد أن 

ٌِْه َوَسلَّمَ  الؽفورلً ذنوبً؛ إنك أنت  تؽفر ُ َعلَ : )قد ؼفر له، قد ؼفر له، قد الرحٌم(. فقال َصلَّى اّللَّ

 ٘ٔ٘له(.ؼفر

  (.التواب الؽفورك أنت علً إن وتبلً  اؼفر)رب٘ٔٙ 

  0ٔ٘عنً(. فاعؾتحب العفو  عفوقولً: )اللهم إنك 

                                                           
بمنزله كل خمٌس. ابتدأ الشٌخ  -طٌب هللا ثراه  -ءات كان ٌعقدها فضٌلة الشٌخ دمحم بن صالح العثٌمٌن هً عبارة عن سلسلة لقا  ٕٔ٘

هـ( وانتهت هذه السلسلة فً الخمٌس الرابع عشر من شهر صفر، عام ٕٔٗٔهذه اللقاءات فً أواخر شوال تقرٌباً فً العام )
 .2ٗ.ٖاٌضا فً المكتبة الشاملة االصدار،  هـ(. قام بتفرٌؽها موقع الشبكة اإلسبلمٌة. وتجدهإٔٗٔ)

قلت: الحدٌث )قل اللهم إنً ظلمت نفسً ظلما كثٌرا و إنه ال ٌؽفر الذنوب إال أنت فاؼفر لً مؽفرة من عندك و ارحمنً إنك   ٖٔ٘
ن عمر وأبً بكر. أنت الؽفور الرحٌم( رواه االمام احمد فً المسند والشٌخان فً صحٌحٌهما والترمذي والنسابً وابن ماجة، عن اب

 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. ٓٓٗٗوقال الشٌخ األلبانً: صحٌح، وانظر الحدٌث/ 
جبلء األفهام فً فضل الصبلة على دمحم خٌر األنام/ العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة  ٗٔ٘

 – 0ٓٗٔالكوٌت، الطبعة الثانٌة،  –در األرناإوط، الناشر دار العروبة عبد القا -هـ(، تحقٌق شعٌب األرناإوط 0٘ٔ)المتوفى 
 .ٖ٘ٔ، ص120ٔ

(، 0ٕٙ/ٔ(، والحاكم)1ٔٔ/ٔ(، والنسابً)ٙ٘ٔ/ٔصححه الشٌخ األلبانً فً )اصل صفة صبلة النبً( وقال:  أخرجه أبو داود) ٘ٔ٘
 (.2/0ٕٖٗ٘/ٔ(، )وابن خزٌمة 2ٖٖ/ٗوأحمد)

 .ٙ٘٘ححه الشٌخ األلبانً فً الصحٌحة/ رواه ابن ماجة عن ابن عمر.  وص ٙٔ٘
فً صحٌح  ٖٕٗٗرواه الترمذي وابن ماجة والحاكم فً المستدرك عن عابشة. وقال الشٌخ األلبانً: صحٌح، وانظر الحدٌث/  0ٔ٘

 الجامع الصؽٌر وزٌادته.
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 فابدة

 

ن من الشر، كالفرار من شًء مخوؾ إلى ما االستعاذة : طلب العٌاذ، ٌقال استعاذ: إذا طلب العٌاذ، والعٌاذ: ما ٌإّمِ

ن منه، وٌقابلها اللٌاذ، وهو: الفرار إلى طلب الخٌر ن منه، أو إلى من ٌإّمِ ، والتوجه إلٌه، واالعتصام به، ٌإّمِ

 واإلقبال علٌه، لطلب الخٌر.

واالستعاذة: استفعال، ومادة )استفعل( موضوعة فً الؽالب للطلب، فؽالب مجًء )األلؾ والسٌن والتاء( للطلب؛ 

فمعنى: استعاذ، واستعان، واستؽاث، واستسقى: طلب تلك األمور، وتؤتً أحٌانا للداللة على كثرة الوصؾ فً 

ُ ): -جل وعبل  -فعل، كما فً قوله ال ؛ فـ )استؽنى( لٌس معناها طلب الؽنى، وإنما جاء (ٙ/التؽابن()َواْستَْؽنَى اّللَّ

لفعل، وهو: الؽنً. فـ )استعاذ( بالسٌن والتاء هنا: للداللة على عظم االتصاؾ بالوصؾ الذي اشتمل علٌه ا

ن أنواع التوجه والدعاء، ألن الطلب ٌدل على أن هناك ، وأشباه ذلك فٌها طلب، والطلب من()استعاو)استؽاث( و

ولهذا فإن  من ٌُطلب منه والمطلوب منه لما كان أرفع درجة من الطالب: كان الفعل المتوجه إلٌه ٌسمى دعاء؛

حقٌقة االستعاذة لؽة، وداللتها شرعا هً: طلب العوذ، أو طلب العٌاذ؛ وهو الدعاء المشتمل على ذلك، واالستؽاثة 

طلب الؽوث وهو دعاء مشتمل على ذلك، وهكذا فً كل ما فٌه طلب نقول: إنه دعاء، وإذا كان دعاء فإنه  هً:

ٌكون عبادة، والعبادة حق هلل وحده دون من سواه، كما قام اإلجماع على هذا، ودلت النصوص علٌه، كقوله 

ِ أَ )سبحانه:  ِ فبََل تَْدعُوا َمَع اّللَّ َوقََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُدُوا ِإالَّ )وكقوله:  (،2ٔ/الجن()َحدًاَوأَنَّ اْلَمَساِجدَ ّلِلَّ

ٌْبًا)كقوله: أٌضا: و (،ٖٕ/اإلسراء()ِإٌَّاهُ  َ َواَل تُْشِركُوا ِبِه َش إذًا: فكل فعل من األفعال، أو (، ٖٙ/النساء()َواْعبُدُوا اّللَّ

 دعاء.  قول من األقوال فٌه طلب: ٌكون عبادة؛ ألنه دعاء؛ وكل طلب: فهو

والطلب ٌختلؾ نوعه ومسماه باختبلؾ المطلوب منه: فإذا كان الطلب من مقارن: فٌسمى التماسا، وإذا كان ممن 

 هو دونك: فٌسمى أمرا، وإذا كان ممن هو أعلى منك: فٌسمى دعاء. 

ٌل فٌه ذكر والمستعٌذ والمستؽٌث، ال شك أنه طالب ممن هو أعلى منه؛ لحاجته إلٌه؛ فلهذا ٌصح أن ٌكون كل دل

إفراد هللا جل وعبل بالدعاء أو بالعبادة، دلٌبل على خصوص هذه المسؤلة، وهً: أن االستعاذة من العبادات 

 2ٔ٘العظٌمة، وإذ كانت كذلك، فإن إفراد هللا بها واجب.

ٌَْطاِن نَْزغ  فَاْستَِعْذ بِاهلِل إِنَّ  ا ٌَْنَزَؼنََّك ِمَن الشَّ (، وقال ٕٓٓهُ َسِمٌع  َعِلٌم ()األعراؾ/قال هللا سبحانه وتعالى: )َوإِمَّ

ِجٌِم()النحل/  ٌَْطاِن الرَّ ْحَمِن ِمْنَك إِْن كُْنَت 12سبحانه: )فَاْستَِعْذ بِاّلّلِ ِمَن الشَّ (، وقال سبحانه: )قَالَْت ِإنًِّ أَعُوذُ ِبالرَّ

ٌِْر سُلَطاٍن أَتَاهُْم إِْن ِفً ُصدُوِرِهْم ِإال ِكْبر  (، وقال سبحانه وتعالى: )إِنَّ الِذٌَن ٌَُجاِدلُوَن ِفً آٌَ 2ٔتَِقًٌّا()مرٌم/ اِت هللاِ بِؽَ

 (. َٙ٘ما هُْم ِببَاِلِؽٌِه فَاْستَِعْذ بِاهلِل إِنَّهُ هَُو السَِّمٌُع البَِصٌُر()ؼافر/

ٌطان الرجٌم وقال صلى هللا علٌه واله وسلم: )إنً ألعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما ٌجد لو قال: أعوذ باهلل من الش

 1ٔ٘ذهب عنه ما ٌجد(. 

قال الشٌخ علوي بن عبد القادر السَّقَّاؾ: )أن أسماء هللا َعزَّ وَجلَّ وصفاته تشترك فً االستعاذة بها والحلؾ بها، 

لكن تختلؾ فً التعبد والدعاء، فٌتعبد هللا بؤسمابه، فنقول: عبد الكرٌم، وعبد الرحمن، وعبد العزٌز، لكن ال ٌُتعبد 

ه؛ فبل نقول: عبد الكرم، وعبد الرحمة، وعبد العزة؛ كما أنه ٌُدعى هللاُ بؤسمابه، فنقول: ٌا رحٌم! ارحمنا، بصفات

وٌا كرٌم! أكرمنا، وٌا لطٌؾ! الطؾ بنا، لكن ال ندعو صفاته فنقول: ٌا رحمة هللا! ارحمٌنا، أو: ٌا كرم هللا! أو: ٌا 

حمة لٌست هً هللا، بل هً صفة  هلل، وكذلك العزة، وؼٌرها؛ لطؾ هللا! ذلك أن الصفة لٌست هً الموصوؾ؛ فالر

فهذه صفات هلل، ولٌست هً هللا، وال ٌجوز التعبد إال هلل، وال ٌجوز دعاء إال هللا؛ لقوله تعالى: )ٌَْعبُدُونَنًِ ال 

ٌْبًا()النور/  ٕٓ٘((.ٓٙ(، وقوله تعالى: )اْدعُونًِ أَْستَِجْب لَكُْم()ؼافر/ٌُْ٘٘شِركُوَن ِبً َش

                                                           
شر دار التوحٌد، الطبعة األولى، التمهٌد لشرح كتاب التوحٌد/ الشٌخ صالح بن عبد العزٌز بن دمحم بن إبراهٌم آل الشٌخ، النا  2ٔ٘

 .2ٙٔ – 0ٙٔ، صمٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔ
رواه الشٌخان واالمام احمد فً المسند والترمذي عن سلٌمان بن صرد، ورواه االمام احمد فً المسند وابو داود والترمذي عن  1ٔ٘

 . فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته 1ٕٔٗمعاذ، وقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث/
 . ٖٔ.ٖاالصدار  –، نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة صفات هللا عز وجل الواردة فً الكتاب والسنة ٕٓ٘
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أن مسؤلة هللا بؤسمابه وصفاته وكلماته جابز مشروع كما جاءت به األحادٌث وأما قال شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة: )

دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمٌن فهل ٌقول مسلم ٌا كبلم هللا اؼفر لً وارحمنً وأؼثنً أو أعنً أو ٌا 

 ٕٔ٘(.ة هللا ونحو ذلكعلم هللا أو ٌا قدرة هللا أو ٌا عزة هللا أو ٌا عظم

 

 التخلق بؤخالق هللا تعالى

 

ابن القٌم الجوزٌة: )الملحد ٌقول: كساه نفس صفاته، وخلع علٌه خلعة من صفات ذاته، حتى صار  العبلمة قال

شبٌها به، بل هو هو، وٌقولون: الوصول هو التشبه باإلله على قدر الطاقة، وبعضهم ٌلطؾ هذا المعنى، وٌقول: 

 بلق الرب، ورووا فً ذلك أثرا باطبل )تخلقوا بؤخبلق هللا(.بل ٌتخلق بؤخ

ولٌس هاهنا ؼٌر التعبد بالصفات الجمٌلة، واألخبلق الفاضلة التً ٌحبها هللا، وٌخلقها لمن ٌشاء من عباده، فالعبد 

م وال مخلوق، وخلعته مخلوقة، وصفاته مخلوقة، وهللا سبحانه وتعالى بابن بذاته وصفاته عن خلقه، ال ٌمازجه

 ٌٕٕ٘مازجونه، وال ٌحل فٌهم وال ٌحلون فٌه، تعالى هللا عن ذلك علوا كبٌرا(.

وقال شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة: )ولهذا ضل من سلك سبٌل هإالء فصار مقصودهم هو التشبه باهلل واحتجوا بما 

 ٌروون )تخلقوا بؤخبلق هللا(.

فً كل اسم من أسمابه وسماه التخلق حتى فً اسمه وصنؾ أبو حامد شرح أسماء هللا الحسنى وضمنه التشبه باهلل 

الجبار والمتكبر واإلله ونحو ذلك من األسماء التً ثبت بالنص واإلجماع أنها مختصة باهلل وأنه لٌس للعباد فٌها 

 ٖٕ٘نصٌب(.

 على ٕٗ٘قال أبو العز الحنفً: )ومن أعجب العجب: أن من ؼبلة نفاة الصفات الذٌن ٌستدلون بهذه اْلٌة الكرٌمة

ثم ٌقولون: أصل الفلسفة هً  -نفً الصفات أو األسماء، وٌقولون: واجب الوجود ال ٌكون كذا وال ٌكون كذا 

التشبٌه باإلله على قدر الطاقة، وٌجعلون هذا ؼاٌة الحكمة ونهاٌة الكمال اإلنسانً، وٌوافقهم على ذلك بعض من 

قال: )تخلقوا بؤخبلق هللا(، فإذا كانوا ٌنفون الصفات، فبؤي شًء  ٌطلق هذه العبارة، وٌروى عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه

ٌتخلق العبد على زعمهم ؟ ! وكما أنه ال ٌشبه شٌبا من مخلوقاته تعالى، ال ٌشبهه شًء من مخلوقاته، لكن 

فً المخالؾ فً هذا النصارى والحلولٌة واالتحادٌة لعنهم هللا، ونفً مشابهة شًء من مخلوقاته له، مستلزم لن

 ٕ٘٘مشابهته لشًء من مخلوقاته(.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

= 
ٌنبؽً هنا أن نفرق بٌن دعاء الصفة وبٌن دعاء هللا بصفة من صفاته؛ كؤن تقول: ٌا حً ٌا قٌوم برحمتك أستؽٌث، فهذا جابز،  قلت: 

ه أمر قال : ٌا حً ٌا قٌوم برحمتك أستؽٌث(، قال الشٌخ األلبانً : حسن، وانظر فقد روى الترمذي عن أنس: )كان إذا كرب
 فً صحٌح الجامع وهللا أعلم. 000ٗالحدٌث/

الناشر مكتبة  ،تلخٌص كتاب االستؽاثة/ شٌخ االسبلم أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة الحرانً أبو العباس، تحقٌق دمحم علً عجال ٕٔ٘
 .2ٔٔ/ٔ، ه0ٔٗٔالمنورة، الطبعة األولى، الؽرباء األثرٌة، المدٌنة 

مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن/ العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة  ٕٕ٘
م، 11ٙٔ -هـ  ٙٔٗٔبٌروت، الطبعة الثالثة،  –هـ(، تحقٌق دمحم المعتصم باهلل البؽدادي، الناشر دار الكتاب العربً 0٘ٔ)المتوفى 

ٖ/ٕٕ0-ٕٕ2. 
الصفدٌة/ شٌخ االسبلم تقً الدٌن أبو العَباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة  ٖٕ٘

هـ، ٙٓٗٔ، هـ(، تحقٌق دمحم رشاد سالم، الناشر مكتبة ابن تٌمٌة، مصر، الطبعة الثانٌة0ٕ2الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى 
ٕ/ٖٖ0. 

ِ اْلَمثَُل اأْلَْعلَى( )النحل/ ٕٗ٘  (.ٓٙقلت: أي قَوله تَعَالَى: )َوّلِلَّ
ًّ بن دمحم ابن أبً العز الحنفً، األذرعً الصالحً الدمشقً )المتوفى  ٕ٘٘ شرح العقٌدة الطحاوٌة/ صدر الدٌن دمحم بن عبلء الدٌن عل
 -هـ 0ٔٗٔبٌروت، الطبعة العاشرة،  –التركً، الناشر مإسسة الرسالة  عبد هللا بن المحسن -هـ(، تحقٌق شعٌب األرنإوط 01ٕ
 .22/ ٔم، 110ٔ

 



ٕٔ٘ 
 

 

 مسؤلة التخلق بؤخالق هللا تعالى حادٌث ال تصح فًأ

 

 / )تخلقوا بؤخبلق هللا(. ٔ

( دون ٔ/21: )ال أصل له، أورده السٌوطً فً )تؤٌٌد الحقٌقة لعلٌة()2ٕٕٕقال األلبانً فً السلسلة الضعٌفة / 

ة وتنزهوا عن الصفات المذمومة، ولٌس معناه أن تؤخذ من عزو. وتؤولوه بؤن معناه اتصفوا بالصفات المحمود

 صفات القدم شٌبا(. إه

قاال: )ال ٌعرؾ له أصل فً 2ٔٔصوفً شرح الطحاوٌة البن أبً العز الحنفً بتحقٌق )التركً، االرناإوط( / 

   إه، ولم ٌعزه الحد.( ٔ/21ورقة  –تؤٌٌد الحقٌقة العلٌة  –شًء من كتب السنة، وذكره السٌوطً فً 

 / )إن هلل تعالى مابة خلق وسبعة عشر من أتاه بخلق منها دخل الجنة(.ٕ

رواه الطٌالسً والبزار والترمذي الحكٌم والبٌهقً فً الشعب والطبرانً فً األوسط وأبو ٌعلى. وقال األلبانً 

 فً ضعٌؾ الجامع. 1٘ٗٔ)ضعٌؾ جدا(، وانظر حدٌث رقم: 

 / )السخاء خلق هللا األعظم(. ٖ

 فً ضعٌؾ الجامع. 1ٖٖٖاألصفهانً وابن النجار. وقال األلبانً: )ضعٌؾ( انظر حدٌث رقم/ رواه 

 / )حسن الخلق خلق هللا األعظم(.ٗ

 رواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر عن عمار بن ٌاسر. 

 فً ضعٌؾ الجامع. 0ٕٔ٘قال األلبانً: )موضوع(، انظر حدٌث رقم/ 

 ء )ضعٌؾ(.وقال الحافظ العراقً فً تخرٌج األحٌا

 / )إن هلل ثبلثمابة خلق من لقٌه بخلق منها مع التوحٌد دخل الجنة(.٘

: )وروى بؤلفاظ قال السخاوي والكل 0ٔقال الشوكانً فً الفوابد المجموعة فً األحادٌث الموضوعة / الحدٌث 

 ضعٌؾ(. 

من لقٌه بخلق منها مع  حدٌث )إن هلل تعالى ثبلثمابة خلق - 1ٙٔٗوقال الحافظ العراقً فً تخرٌج األحٌاء/

التوحٌد دخل الجنة( فقال أبو بكر: ٌا رسول هللا هل فً منها خلق فقال )كلها فٌك ٌا أبا بكر وحبها إلى هللا تعالى 

السخاء( أخرجه الطبرانً فً األوسط من حدٌث أنس مرفوعا عن هللا )خلقت بضعة عشر وثبلثمابة خلق من جاء 

ال هللا دخل الجنة( ومن حدٌث ابن عباس )اإلسبلم ثبلثمابة شرٌعة وثبلثة عشر بخلق منها مع شهادة أن ال إله إ

شرٌعة( وفٌه وفً الكبٌر من رواٌة المؽٌرة بن عبد الرحمن بن عبٌد عن أبٌه عن جده نحوه بلفظ: )اإلٌمان( 

كلها تعرض  وللبزار من حدٌث عثمان بن عفان )إن هللا تعالى مابة وسبعة عشر شرٌعة... الحدٌث( ولٌس فٌها

 ٕٙ٘لسإال أبً بكر وجوابه، وكلها ضعٌفة. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. طبع فً العراق/ 2ٖوانظر ؼٌر مؤمور المسؤلة عند ابن تٌمٌة فً )شرح كلمات الشٌخ عبد القادر الكٌبلنً من فتوح الؽٌب( ص ٕٙ٘

-ابل البن تٌمٌة/ تحقٌق د. دمحم رشاد سالم/ الطبعة األولى أٌضا ضمن جامع الرسم. والرسالة منشورة 120ٔمكتبة المثنى/  –بؽداد 
 .20ٔص  ٕم( الرسالة الثانٌة: جٕٔٓٓ-هـ ٕٕٗٔدار العطاء )الرٌاض، 
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 القاعدة الثالثة عشر

 األسماء التً تطلق على هللا تعالى وعلى العبد
 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

والعلٌم  الثالث عشر: اختلؾ النظار فً األسماء التً تطلق على هللا وعلى العباد، كالحً والسمٌع والبصٌر

 والقدٌر والملك ونحوھا، فقالت طابفة من المتكلمٌن: 

ھً حقٌقة فً العبد، مجاز فً الرب، وھذا َول ؼالة الجهمٌة وھو أخبث األَوال وأشدھا فسادا. الثانً مقابله 

  7ٕ٘وھو: أنها حقٌقة فً الرب مجاز فً العبد، وھذا َول أبً العباس الناشا.

 الثالث: أنها حقٌقة فٌهما.

ذا َول األكثرٌن، وھو الصواب. واختالؾ الحقٌقتٌن فٌهما ال ٌخرجها عن كونها حقٌقة فٌهما، وللرب تعالى وھ

منها ما ٌلٌق بجالله، وللعبد منها ما ٌلٌق به. ولٌس ھذا موضع التعرض لمؤخذ ھذه األَوال، وإبطال باطلها 

ذا الباب، ولو كان المقصود بسطها وتصحٌح صحٌحها، فإن الؽرض اإلشارة إلى أمور ٌنبؽً معرفتها فً ھ

 8ٕ٘الستدعت سفرٌن أو أكثر.

 

 قلت:

واعلم أن االشتراك فً األسماء والصفات ال ٌستلزم تماثل المسمٌات والموصوفات، كما قال الشٌخ ابن عثٌمٌن: )

 دل على ذلك السمع، والعقل، والحس.

ا ٌَعِ  َ ِنِعمَّ َ َكاَن َسِمٌعاً بَِصٌراً()النساء/أما السمع: فقد قال هللا عن نفسه: )ِإنَّ اّللَّ (. وقال عن 2٘ظُكُْم بِِه ِإنَّ اّللَّ

ْنَساَن ِمْن نُْطفٍَة أَْمَشاجٍ نَْبتَِلٌِه فََجعَْلنَاهُ َسِمٌعاً بَِصٌراً()اإلنسان/ (. ونفً أن ٌكون السمٌع ٕاإلنسان: )إِنَّا َخلَْقنَا اأْلِ

ٌَْس َكِمثْ  ء  َوهَُو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر()الشورى/كالسمٌع والبصٌر كالبصٌر فقال: )لَ ًْ  (.ِٔٔلِه َش

ُ أَنَّكُْم َستَْذكُُرونَُهّن()البقرة/ ( وقال عن اإلنسان:)فَإِْن ٖٕ٘وأثبت لنفسه علماً ولئلنسان علماً، فقال عن نفسه: )َعِلَم اّللَّ

(. ولٌس علم ٓٔنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال هُْم ٌَِحلُّوَن لَُهّن()الممتحنة/َعِلْمتُُموهُنَّ ُمْإِمنَاٍت فبَل تَْرِجعُوهُنَّ ِإلَى اْلكُفَّاِر ال هُ 

ٍء ِعْلماً()األنعام/ ًْ ٌِْه 2ٓاإلنسان كعلم هللا تعالى، فقد قال هللا عن علمه: )َوِسَع كُلَّ َش َ ال ٌَْخفَى َعلَ (. وقال: )إِنَّ اّللَّ

ء  ِفً اأْلَْرِض َوال ِفً السََّماِء()آل عمران/ ًْ قال عن علم اإلنسان: )َوَما أُوتٌِتُْم ِمَن اْلِعْلِم إِالَّ (. وَ٘ش

 (.2٘قَِلٌبلً()اإلسراء/

وأما العقل: فمن المعلوم بالعقل أن المعانً واألوصاؾ تتقٌد وتتمٌز بحسب ما تضاؾ إلٌه، فكما أن األشٌاء مختلفة 

ن صفة كل موصوؾ تناسبه ال ٌفهم منها فً ذواتها فإنها كذلك مختلفة فً صفاتها وفً المعانً المضافة إلٌها، فإ

 ما ٌقصر عن موصوفها أو ٌتجاوزه.

 ولهذا نصؾ اإلنسان باللٌن، والحدٌد المنصهر باللٌن، ونعلم أن اللٌن متفاوت المعنى بحسب ما أضٌؾ إلٌه.

جسمٌهما،  وأما الحس: فإننا نشاهد للفٌل جسماً وقدماً وقوة، وللبعوضة جسماً وقدماً وقوة، ونعلم الفرق بٌن 

 وقدمٌهما، وقوتٌهما.

                                                           
، 1ٕ/ٓٔ(. انظر ؼٌر مؤمور: تارٌخ بؽداد 1ٖٕهو أبو العباس عبد هللا بن دمحم بن شرشٌر االنباري، من كبار المتكلمٌن ت ) 0ٕ٘

 .ٓٗ/ٗٔوالسٌر 
 .1ٕٓ – 21ٕ/ ص ٔ –فوابد بدابع ال 2ٕ٘
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فإذا علم أن االشتراك فً االسم والصفة فً المخلوقات ال ٌستلزم التماثل فً الحقٌقة مع كون كل منها مخلوقاً 

ممكناً، فانتفاء التبلزم فً ذلك بٌن الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل فً ذلك بٌن الخالق والمخلوق ممتنع 

 .1ٕ٘ؼاٌة االمتناع.(

وقال )أن المعانً التً تلزم من إثبات األسماء صفات البقة باهلل تعالى ؼٌر مستحٌلة علٌه، والمشاركة فً االسم أو 

 ٖٓ٘الصفة ال تستلزم تماثل المسمٌات والموصوفات.(

 وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: )اتفاق األسماء ال ٌوجب تماثل المسمٌات:

لوجود ما هو قدٌم واجب بنفسه، وما هو ُمْحدَث ممكن، ٌقبل الوجود وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن فً ا

أن ٌكون وجود هذا مثل « الوجود»والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود وال ٌلزم من اتفاقهما فً مسمى 

وجود هذا، بل وجود هذا ٌخّصه ووجود هذا ٌخصه، واتفاقهما فً اسم عام ال ٌقتضً تماثلهما فً مسمى ذلك 

إذا قٌل: إن العرش شًء موجود وإن  -السم عند االضافة والتقٌٌد والتخصٌص وال فً ؼٌره، فبل ٌقول عاقل ا

، ألنه لٌس فً الخارج شًء «الوجود»و « الشًء»إن هذا مثل هذا التفاقهما فً مسمى  -البعوض شًء موجود 

االسم المطلق، وإذا قٌل: هذا موجود موجود ؼٌرهما ٌشتركان فٌه، بل الذهن ٌؤخذ معنى مشتركا كلٌا هو مسمى 

 وهذا موجود، فوجود كّل منهما ٌخصه ال ٌشركه فٌه ؼٌره، مع أن االسم حقٌقة فً كل منهما.

 أسماء هللا وصفاته مختصة به وإن اتفقت مع ما لؽٌره عند اإلطبلق:

أضٌفت إلٌه ال ٌشركه فٌها  ولهذا سمى هللا نفسه بؤسماء وسّمى صفاته بؤسماء، فكانت تلك األسماء مختصة به إذا

ؼٌره، وسّمى بعض مخلوقاته بؤسماء مختصة بهم مضافة إلٌهم توافق تلك األسماء إذا قطعت عن اإلضافة 

والتخصٌص، ولم ٌلزم من اتفاق االسمٌن تماثل مسماهما واتحاده عند اإلطبلق والتجرٌد عن اإلضافة 

افة والتخصٌص، فضبل عن أن ٌتحد مسماهما عند اإلضافة والتخصٌص، ال اتفاقهما، وال تماثل المسمى عند اإلض

 والتخصٌص.

ًُّ اْلقٌَُّوُم()البقرة/ ُ الَ ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَح ( وسّمى بعض عباده حًٌا، فقال: )ٌُْخِرُج ٕ٘٘فقد سّمى هللا نفسه حًٌّا، فقال: )اّللَّ

 ِ ًّ ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت َوٌُْخِرُج اْلَمٌَِّت ِمَن اْلَح ( اسم هلل 1ٔ()الروم/اْلَح ًُّ ًّ مثل هذا الحً، ألن قوله )اْلَح ( ولٌس هذا الح

دا عن  ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت( اسم للحً المخلوق مختص به، وإنما ٌتفقان إذا أُطلقا وُجّرِ مختص به، وقوله )ٌُْخِرُج اْلَح

قدًرا مشتركا بٌن التخصٌص، ولكن لٌس للمطلق مسّمى موجود فً الخارج، ولكن العقل ٌفهم من المطلق 

 المسمٌٌن، وعند االختصاص ٌقٌّد ذلك بما ٌتمٌز به الخالق عن المخلوق، والمخلوق عن الخالق.

وال بدّ من هذا فً جمٌع أسماء هللا وصفاته، ٌُفهم منها ما دّل علٌه االسم بالمواطؤة واالتفاق، وما دّل علٌه 

 الق فً شًء من خصابصه سبحانه وتعالى.باإلضافة واالختصاص، المانعة من مشاركة المخلوق للخ

(  ٌعنً 2ٕوكذلك سّمى هللا نفسه علًٌما حلًٌما، وسّمى بعض عباده علًٌما، فقال: )َوبَشَُّروهُ ِبؽبُلٍَم َعِلٌٍم()الذارٌات/

م كالعلٌم، وال ( ٌعنً إسماعٌل، ولٌس العلٌٔٓٔإسحق، وسّمى آخر حلًٌما، فقال: )فَبَشَّْرنَاهُ ِبؽبُلٍَم َحِلٌٍم()الصافات/

 الحلٌم كالحلٌم.

َ ٌَؤُْمُركُْم أَن تَُإدُّوا األََمانَاِت ِإلَى أَْهِلَها َوِإذَا َحَكْمتُم بٌَْ  َن النَّاِس أَن تَْحكُُموا وسّمى نفسه سمٌعًا بصًٌرا، فقال: )ِإنَّ اّللَّ

َ َكاَن َسمِ  ا ٌَِعظُكُم ِبِه ِإنَّ اّللَّ َ ِنِعمَّ ( وسّمى بعض خلقه سمٌعًا بصًٌرا فقال: )ِإنَّا 2ٌ٘عًا بَِصًٌرا()النساء/ِباْلعَْدِل ِإنَّ اّللَّ

( ولٌس السمٌع كالسمٌع، وال البصٌر َٕخلَْقنَا اإِلنَساَن ِمن نُّْطفٍَة أَْمَشاجٍ نَّْبتَِلٌِه فََجعَْلنَاهُ َسِمٌعًا بَِصًٌرا()اإلنسان/

 كالبصٌر.

 َ ِحٌم ()البقرة/وسّمى نفسه بالرءوؾ الرحٌم، فقال: )ِإنَّ اّللَّ ( وسّمى بعض عباده بالرءوؾ ٖٗٔ ِبالنَّاِس لََرُءوؾ  رَّ

ٌْكُم بِاْلُمْإِمِنٌَن رَ  ُّْم َحِرٌص  َعلَ ٌِْه َما َعِنت ْن أَنفُِسكُْم َعِزٌز  َعلَ ُءوؾ  الرحٌم فقال: )لَقَدْ َجاَءكُْم َرسُول  ّمِ

ِحٌم ()التوبة/  كالرحٌم. ( ولٌس الرءوؾ كالرءوؾ، وال الرحٌم2ٕٔرَّ

                                                           
-ه ٕٙٗٔجمهورٌة مصر العربٌة، الطبعة األولى، –تقرٌب التدمرٌة/ الشٌخ دمحم صالح العثٌمٌن، دار ابن الجوزي، القاهرة  1ٕ٘

 .0ٔم، ص ٕ٘ٓٓ
 .0ٕالمصدر السابق ص  ٖٓ٘
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ِلك  ٖٕوسمى نفسه بالملك، فقال: )اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس()الحشر/ ( وسّمى بعض عباده بالملك، فقال: )َوَكاَن َوَراَءهُم مَّ

 ( ولٌس الملك كالملك.ٓ٘(، )َوقَاَل اْلَمِلُك ابْتُونًِ بِِه()ٌوسؾ/01ٌَؤُْخذُ كُلَّ َسِفٌنٍَة َؼْصبًا()الكهؾ/

ٌِْمُن()الحشر/وسمى نفسه بالمإمن، فقا ( وسّمى بعض عباده بالمإمن، فقال: )أَفََمن َكاَن ُمْإِمنًا ٖٕل: )اْلُمْإِمُن اْلُمَه

 ( ولٌس المإمن كالمإمن. 2َٔكَمن َكاَن فَاِسقًا الَّ ٌَْستَُووَن()السجدة/

عباده بالعزٌز، فقال: )قَالَِت اْمَرأَةُ (، وسّمى بعض ٖٕوسّمى نفسه بالعزٌز، فقال: )اْلعَِزٌُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر()الحشر/

 ( ولٌس العزٌز كالعزٌز.ٔ٘اْلعَِزٌِز()ٌوسؾ/

ُ َعلَى كُّلِ قَْلِب ُمتََكبٍِّر  وسّمى نفسه الجبار المتكبر، وسّمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال: )َكذَِلَك ٌَْطبَُع اّللَّ

 ٖٔ٘كالمتكبر. ونظابر هذا متعددة.(  ( ولٌس الجبار كالجبار، وال المتكبرَٖ٘جبَّاٍر()ؼافر/

 )اتفاق أسماء مخلوقاته تعالى وصفاتهم مع أسمابه وصفاته فً اللفظ ال فً الكٌفٌة(

وإذا كان سبحانه قد سمى نفسه اإللهٌة المقدسة الكاملة الؽنٌة بمثل ما سمى به عبده المخلوق الفقٌر وقال: )

، والمتكبر، والعلٌم، والسمٌع، والبصٌر، والحكم، والعدل، والناقص مثل: الملك، والمإمن، والعزٌز، والجبار

وؼٌر ذلك. وكذلك سمى صفاته وأفعاله اإللهٌة المقدسة الكاملة بمثل ما سمى به صفات المخلوق وأفعاله المخلوقة 

جًء، الناقصة مثل الحٌاة والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والتعجب، والضحك، والوجه، والٌدٌن، والقدم، والم

واإلتٌان، واالستواء، والنزول؛ وؼٌر ذلك كانت المماثلة فً اللفظ باألسماء فقط. وحقٌقة ذات العبد وكٌفٌته على 

الوجه المشهود الذي خلقه هللا علٌه بقدرته ومشٌبته وحقٌقة ذات هللا وكٌفٌته على الوجه البلبق بكماله وعز وجبلله 

معرفته وكذلك حقابق صفاته وأفعاله وكٌفٌاتها على الوجه البلبق بذاته الذي استؤثر علٌنا به وال سبٌل لنا إلى 

وكماله وعز جبلله فٌجب اإلٌمان بما ورد به الشرع من أسماء هللا وأسماء صفاته وأفعاله. وأن مسمٌاتها على 

 ٌصح الوجه البلبق بكماله وعز جبلله. وٌجب السكوت عما سكت عنه الشرع من بٌان حقابقها وكٌفٌاتها. وال

 ٕٖ٘.(التمسك بدٌن النبوة واإلٌمان بؤنها وحً ال فٌض إال على هذا الوجه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ابن تٌمٌة، تحقٌق د. دمحم بن عودة  تحقٌق اإلثبات لؤلسماء والصفات وحقٌقة الجمع بٌن القدر والشرع/ شٌخ االسبلم -التدمرٌة  ٖٔ٘

 .ٕٗ-ٕٓم،  صٕٓٓٓهـ/ ٕٔٗٔالرٌاض، الطبعة السادسة  -السعوي، مكتبة العبٌكان 
المستدرك على مجموع فتاوى شٌخ اإلسبلم/ شٌخ االسبلم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة الحرانً   ٕٖ٘

، هـ 2ٔٗٔهـ(، الطبعة األولى، ٕٔٗٔته الشٌخ دمحم بن عبد الرحمن بن قاسم )المتوفىهـ(، جمعه ورتبه وطبعه على نفق0ٕ2)المتوفى
ٔ/0ٖ. 
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 القاعدة الرابعة عشر

 داللة األسماء التً تطلق على هللا تعالى وعلى العبد
 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

 الث اعتبارات: الرابع عشر: أن اإلسم والصفة من ھذا النوع له ث

 اعتبار من حٌث ھو، مع َطع النظر عن تقٌٌده بالرب أو العبد.

 االعتبار الثانً: اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به.

 الثالث: اعتباره مضافا إلى العبد مقٌدا به.

 ٌلٌق به.  فما لزم اإلسم لذاته وحقٌقته، كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما ٌلٌق بكماله، وللعبد منه ما 

وھذا كاسم السمٌع الذي ٌلزمه إدراك المسموعات، والبصٌر الذي ٌلزمه رإٌة الُمْبَصرات، والعلٌم والقدٌر 

 وسابر األسماء، فإن شرط صحة إطالَها: حصول معانٌها وحقابقها للموصوؾ بها.

ه على وجه ال ٌماثل فٌه خلقه فما لزم ھذه األسماء لذاتها؛ فإثباته للرب تعالى ال محذور فٌه بوجه، بل تثبت ل 

وال ٌشابههم، فمن نفاه عنه إلطالَه على المخلوق ألحد فً أسمابه وجحد صفات كماله. ومن أثبته له على وجه 

ٌماثل فٌه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه هللا بخلقه فقد كفر، ومن أثبته له على وجه ال ٌماثل فٌه خلقه، بل 

 بريء من فَْرث التشبٌه ودَِم التعطٌل وھذا طرٌق أھل السنة. كما ٌلٌق بجالله وعظمته؛ فقد

نة والحاجة إلى الؽذاء  وما لزم الصفة إلضافتها إلى العبد وجب نفٌه عن هللا، كما ٌلزم حٌاة العبد من النوم والّسِ

ٌلزم علوه ونحو ذلك. وكذلك ما ٌلزم إرادته من حركة نفسه فً جلب ما ٌنتفع به ودفع ما ٌتضرر به. وكذلك ما 

من احتٌاجه إلى ما ھو عال علٌه، وكونه محموال به مفتقرا إلٌه محاطا به، كل ھذا ٌجب نفٌه عن القدوس 

 السالم تبارك وتعالى.

وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها؛ فإنه ال ٌثبت للمخلوق بوجه، كعلمه الذي ٌلزمه القدم والوجوب  

ه وسابر صفاته، فإن ما ٌختص به منها ال ٌمكن إثباته للمخلوق، فإذا واإلحاطة بكل معلوم، وَدرته وإرادت

أحطت بهذه القاعدة ُخْبراً وعقلتها كما ٌنبؽً خلصت من اآلفتٌن اللتٌن ھما أصل بالء المتكلمٌن: آفة التعطٌل، 

لى حقٌقة، وآفة التشبٌه، فإنك إذا وفٌت ھذا المقام حقه من التصور أثبت هلل األسماء الحسنى والصفات الع

فخلصت من التعطٌل، ونفٌت عنها خصابص المخلوٌَن ومشابهتهم، فخلصت من التشبٌه، فتدبر ھذا الموضع 

 ٖٖ٘واجعله ُجنَّتك التً ترجع إلٌها فً ھذا الباب، وهللا الموفق للصواب.

 

 قلت:

 به على ما ٌلٌق به، وأصل هذا أن ما ٌوصؾ هللا به، وٌوصؾ به العباد، ٌوصؾ هللاقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: )

وٌوصؾ به العباد بما ٌلٌق بهم من ذلك، مثل الحٌاة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكبلم، فإن هللا له حٌاة وعلم 

وقدرة وسمع وبصر وكبلم، فكبلمه ٌشتمل على حروؾ وهو ٌتكلم بصوت نفسه، والعبد له حٌاة وعلم وقدرة 

 على حروؾ وهو ٌتكلم بصوت نفسه. وسمع وبصر وكبلم، وكبلم العبد ٌشتمل 

 فهذه الصفات لها ثبلث اعتبارات: 

 تارة تعتبر مضافة إلى الرب. 

 وتارة تعتبر مضافة إلى العبد. 

 ٖٗ٘وتارة تعتبر مطلقة ال تختص بالرب والعبد.

                                                           
 .1ٕٕ- 1ٕٓ/ ص ٔ –بدابع الفوابد  ٖٖ٘
 قلت: أي الوصؾ عند التجرد. ٖٗ٘
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ثل صفات فإذا قال العبد: حٌاة هللا وعلم هللا وقدرة هللا وكبلم هللا ونحو ذلك، فهذا كله ؼٌر مخلوق وال ٌما

المخلوقٌن، وإذا قال علم العبد وقدرة العبد وكبلم العبد، فهذا كله مخلوق وال ٌماثل صفات الرب، وإذا قال العلم 

والقدرة والكبلم، فهذا مجمل مطلق ال ٌقال علٌه أنه مخلوق وال أنه ؼٌر مخلوق، بل ما اتصؾ به الرب من ذلك 

و مخلوق، فالصفة تتبع الموصوؾ؛ فإن كان الموصوؾ هو فهو ؼٌر مخلوق، وما اتصؾ به العبد من ذلك فه

 ٖ٘٘الخالق فصفاته ؼٌر مخلوقة، وإن كان الموصوؾ هو العبد المخلوق فصفاته مخلوقة.(

وقال: )فإنه ٌجب تنزٌه الرب عنها، وٌنفً عنه مماثلة المخلوقات، فإنه كما ٌجب تنزٌه الرب عن كل نقص وعٌب 

المخلوقات فً شًء من صفات الكمال الثابتة له، وهذان النوعان ٌجمعان ٌجب تنزٌهه عن أن ٌماثله شًء من 

ُ أََحد (، دلت على النوعٌن. فقوله: )أََحد (، مع قوله: )َولَْم ٌَكُن لَّهُ كُفًُوا أَحَ  د ( ٌنفً التنزٌه الواجب هلل، و )قُْل هَُو اّللَّ

َمدُ(، ٌتضمن جمٌع صفات ا لكمال، فالنقابص جنسها منفً عن هللا تعالى وكل ما المماثلة والمشاركة، وقوله: )الصَّ

اختص به المخلوق، فهو من النقابص التً ٌجب تنزٌه الرب عنها، بخبلؾ ما ٌوصؾ به الرب، وٌوصؾ العبد 

بما ٌلٌق به، مثل العلم والقدرة والرحمة، ونحو ذلك، فإن هذه لٌست نقابص، بل ما ثبت هلل من هذه المعانً، فإنه 

لى وجه ال ٌقاربه فٌه أحد من المخلوقات، فضبل عن أن ٌماثله فٌه، بل ما خلقه هللا فً الجنة من المآكل ٌثبت هلل ع

والمشارب والمبلبس، ال ٌماثل ما خلقه فً الدنٌا وإن اتفقا فً االسم، وكبلهما مخلوق. قال ابن عباس رضً هللا 

بر هللا أن فً الجنة لبنًا وخمًرا وعسبًل وماًء وحرًٌرا ، فقد أخٖٙ٘عنهما: )لٌس فً الدنٌا مما فً الجنة إال األسماء(

وذهبًا وفضةً، وتلك الحقابق لٌست مثل هذه، وكبلهما مخلوق. فالخالق تعالى أبعد عن مماثلة المخلوقات من 

 المخلوق إلى المخلوق.

اًرا، متكبًرا، مإمنًا، عظًٌما، وقد سمى هللا نفسه علًٌما، حلًٌما، رإوفًا، رحًٌما، سمٌعًا، بصًٌرا، عزًٌزا، ملًكا، جب

كرًٌما، ؼنًٌا، شكوًرا، كبًٌرا، حفًٌظا، شهٌدًا، حقًا، وكٌبًل، ولًٌا، وسمى أًٌضا بعض مخلوقاته بهذه األسماء، فسمى 

اإلنسان سمٌعًا بصًٌرا، وسمى نبٌه رإوفًا رحًٌما، وسمى بعض عباده ملًكا، وبعضهم شكوًرا، وبعضهم عظًٌما، 

ٌَْس اْلُمَسمَّى ِبَهِذِه اأْلَْسَماِء ِمْن اْلَمْخلُوِقٌَن ُمَماثبًِل وبعضهم حلًٌما  وعلًٌما، وسابر ما ذكر من األسماء، مع العلم بؤنه لَ

 0ٖ٘.ِلْلَخاِلِق هلالج لجََََُُّ فً شًء من األشٌاء.(

وقد  ،عن ابن عباس وقال: قال ابن عباس: )لٌس فً الدنٌا مما فً الجنة إال األسماء( رواه األعمش عن أبً ظبٌان

 (.ٕ٘رواه ؼٌر واحد منهم دمحم ابن جرٌر الطبري فً التفسٌر فً قوله: )وأتوا به متشابها()سورة البقرة/

وإذا كان بٌن المخلوق والمخلوق قدر فارق مع نوع من إثبات القدر المشترك الذي ٌقتضً التناسب والتشابه من 

وق من المفارقة والمباٌنة أعظم مما بٌن المخلوق والمخلوق، فهذا بعض الوجوه، فمعلوم أن ما بٌن الخالق والمخل

مما ٌوجب نفً مماثلة صفاته لصفات خلقه، وٌوجب أن ما بٌنهما من المباٌنة والمفارقة أعظم مما بٌن مخلوق 

أمثال ومخلوق مع أنه لوال أن بٌن مسمى الموجود والموجود، والحً والحً، والعلٌم والعلٌم، والقدٌر والقدٌر، و

ذلك من المعنى المتفق المتواطا المناسب والمتشابه ما ٌوجب فهم المعنى لم ٌفهمه، وال أمكن أن ٌفهم أحد ما 

 2ٖ٘أخبر به عن األمور الؽاببة(.

دالة على نفسه المقدَّسِة بما لها من نفِس علِمه  -مثل العلٌم والقدٌر والرحمن والرحٌم  -أن أسماء هللا قال: )و

على  ، وهذا االسم الذي دلَّ على هذا المعنى ال ٌجوز أن ٌُسمَّى به ِسواه أصبًل، وإذا أطلقناهوقدرته ورحمته

المخلوق وقلنا فً اإلنسان: سمٌع بصٌر، فهذا االسم الذي دلَّ على حقٌقة َسْمع المخلوق وبَصِره ال ٌُسمَّى هللا به 

                                                           
كترونٌة، الجزء الثالث/ مسؤلة األحرؾ التً أنزلها هللا على آدم علٌه السبلم، نسخة ال –جامع الرسابل/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  ٖ٘٘

، الناشر لجنة التراث العربً، ومصدر ٘٘ – ٗ٘/ ٖومجموعة الرسابل والمسابل البن تٌمٌة، علق علٌه: السٌد دمحم رشٌد رضا، 
 http://www.alwaraq.netالكتابٌن من موقع الوراق: 

البٌهقً موقوفا بإسناد جٌد. انظر وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال: )لٌس فً الجنة شًء مما فً الدنٌا إال األسماء(، رواه  ٖٙ٘
الرٌاض، الطبعة  –هـ(، الناشر مكتبة المعارؾ ٕٓٗٔصحٌح الترؼٌب والترهٌب/ دمحم ناصر الدٌن الشٌخ األلبانً )المتوفى 

 .علق علٌه الشٌخ األلبانً/صحٌح.0ٕٗ/ٖ، 0ٙ1ٖالخامسة، الحدٌث/
 .ٕٖ٘/0ٔمجموع الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،  0ٖ٘
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٙعارض العقل والنقل أو موافقة صحٌح المنقول لصرٌح المعقول/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، درء ت  2ٖ٘
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المشترك. فاالسم وإن كان لفظه قبَل اإلضافة  قطُّ، وأما االسم المطلق الذي ال ٌُضاؾ فهو دالٌّ على القدر

د  1ٖ٘(.والتعرٌؾ واحدًا، فهو باإلضافة والتعرٌؾ ٌصٌر داالًّ على أكثر مما كان داالًّ علٌه حٌَن التجرُّ

 

 فابدة

 

 )األلفاظ المتواطبة لها داللتان حقٌقٌتان:

لمشترك بٌن الخالق والمخلوق، وهو المعنى األولى: داللة حالة اإلطبلق؛ فإذا أطلقت هذه األلفاظ دلّت على القدر ا

 العام للفظ ولوازمه؛ ألّن ثبوت الملزوم ٌقتضً ثبوت البلزم.

َّة، لجملة أسباب، منها:  والقدر المشترك من لوازم الوجود، وال محذور فً إثباته أَْلبَت

لعام ٌطلق على الرّب ـ أّن المراد بالقدر المشترك، االشتراك فً معنى اللّفظ ولوازمه، وأّن المعنى ا ٔ

 والعبد، ألنّهما ٌشتركان فً كلٌّات مطلقة فً الخارج، أو ٌشتركان فٌما ٌختّص به أحدهما.

ـ أّن القدر المشترك كلًّ مطلق، ال ٌختّص بؤحدهما دون اْلخر، فبل ٌستلزم إثباته الوقوع فً التّشبٌه  ٕ

ٌختّص بالممكن المحدث، وال فٌما ٌختّص بالواجب الباطل عقبلً ونقبلً؛ إذ لم ٌقع بٌنهما اشتراك، ال فٌما 

 القدٌم.

ـ أّن القدر المشترك ال ٌقتضً إثبات ما ٌمتنع على الرّبِ، وال نفً ما ٌستحقّه، وكذلك الزمه؛ فإنّه ال  ٖ

 ٌقتضً حدوثًا، وال إمكانًا، وال نقًصا، وال شٌبًا مّما ٌنافً صفات الّربوبٌّة.

ازم الوجود؛ فكّل موجودٌن ال بُدّ بٌنهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه التّعطٌل ـ أّن القدر المشترك من لو ٗ

التام؛ ولهذا لّما اّطلع األبمة على أّن هذا حقٌقة قول الجهمٌّة سّموهم معّطلة؛ ألّن رفع القدر المشترك 

 ألزمهم تعطٌل وجود كّل موجود!

المتواطبة بإضافة، أو تعرٌؾ دخلت الخصابص فً مسّماها،  الثّانٌة: داللة حالة التقٌٌد؛ فإذا قٌّدت هذه األسماء

وكان ظاهر ما أضٌؾ للرّب إنّما ٌدّل على ما ٌلٌق وٌختّص به، وظاهر ما أضٌؾ للمخلوق إنّما ٌدّل على ما ٌلٌق 

جودات وٌختّص به. وهذا ثابت حتَّى بٌن المخلوقات؛ فإّن أسماء النّعٌم إذا أطلقت دلّت على القدر المشترك بٌن مو

الدّنٌا واْلخرة، وإذا قٌّدت بتعرٌؾ أو إضافة كان ظاهر ما أضٌؾ للجنة مؽاًٌرا لما أضٌؾ للدنٌا من النّعٌم؛ ولهذا 

قال ابن عبّاس: )لٌس فً الدّنٌا من الجنّة شًء إالّ األسماء(، فإذا كان تماثل األسماء حال التقٌٌد ال ٌستلزم تماثل 

ه بٌن الخالق والمخلوق من باب أولى؛ إذ للرّب ما ٌلٌق به، وللمخلوق ما ٌلٌق حقابق المخلوقات فؤلن ال ٌستلزم

به؛ ولهذا سّمى هللا نفسه بؤسماء، وسّمى صفاته بؤسماء تماثل أسماء عباده، وأسماء صفاتهم عند اإلطبلق ولم ٌلزم 

ٌشركه فٌها ؼٌره، فقد سّمى  من ذلك تماثلهما عند التقٌٌد، فكانت أسماإه وصفاته مختّصة به إذا أضٌفت إلٌه، ال

ًُّ اْلقٌَُّوُم()البقرة/ ُ ال ِإلَهَ إِال هَُو اْلَح ًَّ ِمَن ٕ٘٘نفسه حًٌّا، فقال: )اّللَّ (، وسّمى بعض عباده حًٌّا، فقال: )ٌُْخِرُج اْلَح

ًّ مضاؾ مختّص فً كبل الموضع1٘اْلَمٌِِّت()األنعام/ ًّ؛ ألّن اسم الح ًّ مثل هذا الح ٌن، وكذلك (، ولٌس هذا الح

(، 2ٕسّمى نفسه علًٌما حلًٌما، وسّمى بعض عباده علًٌما، وسّمى آخر حلًٌما، فقال: )َوبَشَُّروهُ ِبؽبُلٍم َعِلٌٍم()الذَّارٌات/

 (، ولٌس العلٌم كالعلٌم، وال الحلٌم كالحلٌم. ونظابر هذا متعدّدة.ٔٓٔوقال:)فَبَشَّْرنَاهُ بِؽبُلٍم َحِلٌٍم()الصافات/

َ ٙٙٔصفاته بؤسماء، وسّمى صفات عباده بنظٌر ذلك، فقال: )أَْنَزلَهُ ِبِعْلِمِه()النِّساء/وكذلك سّمى  (، وقال: )ِإنَّ اّللَّ

ةِ اْلَمتٌُِن()الذّارٌات/ اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى()طه/2٘هَُو الرَّ (، وقال: )َوفَْوَق كُّلِ ِذي ٘(، وقال: )الرَّ

ةً()الّروم/0ٌٙم ()ٌوسؾ/ِعْلٍم َعلِ  (، وقال: )ِلتَْستَُووا َعلَى ٗ٘(، وقال: )ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد َضْعٍؾ قُوَّ

(، ولٌس العلم كالعلم، وال القّوة كالقّوة، وال االستواء كاالستواء. فبل بُدّ من إثبات هذا النّوع ٖٔظُُهوِرِه()الّزخرؾ/

وذلك باعتقاد أّن العبد وإن وصؾ بهذا النّوع فً الجملة إالّ أّن الرّب من األسماء والّصفات على قاعدة التنزٌه، 

                                                           
جواب االعتراضات المصرٌة على الفتٌا الحموٌة )قطعة منه(/ شٌخ االسبلم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة  1ٖ٘

 – 1ٕٔص م2ٕٓٓ -هـ  1ٕٗٔمكة، الطبعة األولى  –اشر دار عالم الفوابد هـ(، تحقٌق دمحم عزٌر شمس، الن0ٕ2الحرانً )المتوفى
ٖٔٓ . 
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ء  َوهَُو السَِّمٌُع  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش متفّرد بكماله، وال ٌشاركه فً ذلك أحد من خلقه، قال تعالى: )لَ

الًّ، مخالفًا لما ٌستحقّه (؛ فمن أثبت هذا النّوع على نحو ٌماثل ما علٌه الخلق كان ممثبّلً ضأٔاْلبَِصٌُر()الشّورى/

الرّب من التنزٌه. وٌدخل فً هذه الجملة مقاالت المشبّهة؛ كقولهم: له علم كعلمً، أو قّوة كقّوتً، أو ٌدان كٌدّي، 

 ٓٗ٘أو استواء كاستوابً(.

 

 فابدة

 

فات لها ثبلت اعتبارات  :الّصِ

 مطلقة أو مضافة للعبد أو مضافة للرب

فات لها ثبلث اعتبارات:  تارة تعتبر مضافة إلى الرّبِ، وتارة تعتبر مضافة إلى العبد، وتارة تعتبر مطلقة ال )الّصِ

تختصُّ بالرّبِ وال بالعبد، فإذا قال العبد: حٌاة هللا وعلم هللا وقدرة هللا وكبلم هللا ونحو ذلك؛ فهذا كلُّه ؼٌر مخلوق 

م العبد؛ فهذا كلُّه مخلوق وال ٌماثل صفات وال ٌماثل صفات المخلوقٌن، وإذا قال: علم العبد وقدرة العبد وكبل

الرّبِ، وإذا قال: العلم والقدرة والكبلم؛ فهذا مجمل مطلق ال ٌقال علٌه كلُّه أنَّه مخلوق وال أنَّه ؼٌر مخلوق؛ بل ما 

فة تتبع الموصوؾ،  اتَّصؾ به الربُّ من ذلك فهو ؼٌر مخلوق، وما اتَّصؾ به العبد من ذلك فهو مخلوق؛ فالّصِ

فإن كان الموصوؾ هو الخالق؛ فصفاته ؼٌر مخلوقة، وإن كان الموصوؾ هو العبد المخلوق؛ فصفاته 

 ٔٗ٘.مخلوقة(

 

 فابدة

 

 اللفظ  ٌنقسم إلى قسمٌن:

 جزبً: هو الذي ٌمنع من تصور معناه وقوع الشركة فٌه، فبل ٌطلق إال على واحد. -ٔ

 ة المكرمة قدسها هللا.مثال ذلك: لفظ مكة، إذا أطلق فبل ٌتبادر فً الذهن إال مك

 كلً: هو ال ٌمنع من تصور معناه وقوع الشركة فٌه، وهو عكس األول. -ٕ

مثال: لفظ اإلنسان، إذا أطلق فٌشترك فٌه أكثر من شخص ألن دمحم مثبلً إنسان، وخالد إنسان، وعبد هللا إنسان، 

 وقس على ذلك األلفاظ: الشجرة، الكتاب.

 وعلٌه األلفاظ الكلٌة تنقسم إلى:

 متباٌنة: تختلؾ فً اللفظ والمعنى. -ٔ

 مثال: حمار، ثلج، فالحمار ٌختلؾ عن الثلج لفظاً ومعنى.

 مشتركة: تتحد فً اللفظ وتختلؾ فً المعنى.-ٕ

 مثال: لفظ المشتري، ٌطلق على الكوكب وعلى اإلنسان.

 مثال آخر: العٌن، تطلق على العٌن الباصرة، والعٌن الجارٌة، وعٌن المبٌع.

 ادفة: تختلؾ فً اللفظ وتتحد فً المعنى.متر -ٖ

 مثال: السٌؾ والمهند والحسام والفٌصل كلها تطلق على شًء واحد.

 مثال آخر: األسد والهزبر والؽضنفر كلها تطلق على شًء واحد.

 متواطبة، وهً نوعان: -ٗ

 عامة: تتحد فً اللفظ و المعنى. -

                                                           
داللة األسماء الحسنى على التّنزٌه/ إعداد الدكتور عٌسى بن عبد هللا الّسعدي، كلٌّة التربٌة بالطابؾ/ قسم الدراسات اإلسبلمٌّة،  ٓٗ٘

 .2ٗ.ٖنسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة اإلصدار 
 .ٙٙ/ٕٔاوى/ شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة، مجموع الفت ٔٗ٘
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 مثال: الرجولة، فزٌد رجل، وعمرو رجل مثله تماماً.

 مثال آخر: األنوثة، ففاطمة أنثى، وسعاد أنثى مثلها تماماً.

 خاصة: تتحد فً اللفظ وتتفاوت فً المعنى.  -

 مثال: البٌاض، فمثبلً اللبن أبٌض والثلج أبٌض، ولكن لٌس بٌاض هذا كهذا.

 ٕٗ٘مثال آخر: القوة، فمثبلً قوة الشاب لٌست كقوة الطاعن فً السن، وعلى هذا فقس.

 

 فابدة

 

افة تقتضً التخصٌص، فعندما ٌضاؾ الكبلم إلى هللا فإنه ٌخصه وٌلٌق بجبلله وكماله، وعندما ٌضاؾ إن اإلض

الكبلم إلى المخلوق فٌخصه وٌلٌق بعجزه ونقصه، وال ٌلزم من اتفاق الشٌبٌن فً االسم أن ٌتفقا فً الحقٌقة 

 والمسمى.

 

 فابدة

 

إن ما ٌُضاؾ إلى هللا منه ما هو ثابت فً الكتاب والسنة فٌثبت هلل، ومنه ما لم ٌرد فٌهما فلفظه ؼٌر مقبول، وأما 

 المعنى فٌستفصل عنه وٌتوقؾ فً لفظه، فإن كان حقاً قبل وإال رد اللفظ والمعنى.

 

 فابدة

 

رة، والمؤمور أمراً، والمخلوق بالكلمة قد ٌعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فٌسمى المعلوم علماً، والمقدور قد

 كلمة، فٌكون ذلك مخلوقاً ومن أمثلة ذلك:

ِ فبَل تَْستَْعِجلُوهُ()النحل/ ن باألمر.ٔقوله تعالى: )أَتَى أَْمُر اّللَّ  ( والمراد باألمر هنا المخلوق المكوَّ

ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنهُ اْسُمهُ اْلمَ  َ ٌُبَّشِ  (.ِ٘ٗسٌُح ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم َوِجٌهاً فًِ الدُّْنٌَا َواْلِخَرِة()آل عمران/وقوله تعالى: )ِإنَّ اّللَّ

ِ َوَكِلَمتُهُ أَْلقَاَها ِإلَى َمْرٌََم َوُروح  ِمْنهُ  ( فإذا قٌل 0ٔٔ()النساء/وقوله تعالى: )ِإنََّما اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم َرسُوُل اّللَّ

 ٖٗ٘خلوق بالكلمة، إذ المسٌح نفسه لٌس كبلماً.المسٌح )كلمة هللا( فمعناه الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .http://islamselect.net/mat/69396فوابد من دروس شرح العقٌدة التدمرٌة للشٌخ أبً زٌد مكً،  ٕٗ٘
واء السلؾ، الرٌاض، المملكة العربٌة الصفات اإللهٌة تعرٌفها، أقسامها/ الدكتور دمحم بن خلٌفة بن علً التمٌمً، الناشر أض ٖٗ٘

 .0ٕ، صمٕٕٓٓهـ/ٕٕٗٔالسعودٌة، الطبعة األولى، 
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 القاعدة الخامسة عشر 

 ما ٌلزم من الصفات وما ال ٌلزم 

 
 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

 الخامس عشر: أن الصفة متى َامت بموصوؾ لزمها أمور أربعة: أمران لفظٌان وأمران معنوٌان. 

 نها اسم، والسلبً: أن ٌمتنع االشتقاق لؽٌره.فاللفظٌان: ثبوتً وسلبً، فالثبوتً: أن ٌشتق للموصوؾ م

والمعنوٌان: ثبوتً وسلبً، فالثبوتً: أن ٌعود حكمها إلى الموصوؾ وٌخبر بها عنه، والسلبً: أن                          

 ال ٌعود حكمها إلى ؼٌره، وال ٌكون خبرا عنه.

مثاال واحدا وھً: صفة الكالم، فإنها إذا َامت وھذه َاعدة عظٌمة فً معرفة األسماء والصفات، فلنذكر من ذلك 

بمحل كان ھو المتكلم دون من لم تقم به، وأخبر عنه بها، وعاد حكمها إلٌه دون ؼٌره، فٌقال: َال وأمر ونهى 

ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم، ونحو ذلك، وامتنعت ھذه األحكام لؽٌره، فٌستدل بهذه األحكام 

لصفة به وسلبها عن ؼٌره وعلى عدم ٌَامها به، وھذا ھو أصل السنة الذي ردوا به على واألسماء على ٌَام ا

 ٗٗ٘المعتزلة والجهمٌة، وھو من أصح األصول طردا وعكسا.

 

 قلت: 

 وهنا أربع مسابل، مسؤلتان عقلٌتان ومسؤلتان سمعٌتان لؽوٌتان:قال شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة: )

حكمها إلى ذلك المحل فكان هو الموصوؾ بها فالعلم والقدرة والكبلم  األولى: أن الصفة إذا قامت بمحل عاد

 والحركة والسكون إذا قام بمحل كان ذلك المحل هو العالم القادر المتكلم أو المتحرك أو الساكن.

وال الثانٌة: أن حكمها ال ٌعود على ؼٌر ذلك المحل فبل ٌكون عالما بعلم ٌقوم بؽٌره وال قادرا بقدرة تقوم بؽٌره 

 متكلما بكبلم ٌقوم بؽٌره وال متحركا بحركة تقوم بؽٌره وهاتان عقلٌتان.

الثالثة: أنه ٌشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم إذا كانت تلك الصفة مّما ٌشتق لمحلها منها اسم، كما إذا قام العلم 

بلؾ أصناؾ الروابح التً ال ٌشتق أو القدرة أو الكبلم أو الحركة بمحل، قٌل: عالم أو قادر أو متكلم أو متحرك بخ

 لمحلها منها اسم.

الرابعة: أنه ال ٌشتق االسم لمحل لم ٌقم به تلك الصفة، فبل ٌقال لمحل لم ٌقم به العلم أو القدرة أو اإلرادة أو الكبلم 

 أو الحركة إنه عالم أو قادر أو مرٌد أو متكلم أو متحرك.

فعلٌة، فقالوا: إنه كما أنه خالق عادل بخلق وعدل ال ٌقوم به بل هو والجهمٌة والمعتزلة عارضوا هذا بالصفات ال

موجود فً ؼٌره، فكذلك هو متكلم مرٌد بكبلم وإرادة، ال تقوم به بل ٌقوم الكبلم بؽٌره ممن سلم لهم هذا النقص، 

 كاألشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعً وأحمد أظهر تناقضهم ولم ٌجٌبوهم بجواب مستقٌم.

أما السلؾ وجمهور المسلمٌن من جمٌع الطوابؾ فإنهم طردوا أصلهم وقالوا: بل األفعال تقوم به كما تقوم به و

البخاري أن هذا إجماع العلماء، ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات  الصفات والخلق لٌس هو المخلوق، وذكر

سبحانه ال ٌوصؾ بشًء ال ٌقوم به وإن سلم أنه ذاتٌة وفعلٌة، ولم ٌجعل األفعال تقوم به، فكبلمه فٌه تلبٌس فإنه 

ٌتصؾ بما ال ٌقوم به، فهذا هو أصل الجهمٌة الذٌن ٌصفونه بمخلوقاته ٌقولون: إنه متكلم ومرٌد وراض وؼضبان 

 ٘ٗ٘.(ومحب ومبؽض وراحم لمخلوقات ٌخلقها منفصلة عنه ال بؤمور تقوم بذاته

                                                           
 . 1ٖٕ-1ٕٕ/ ص ٔ –بدابع الفوابد  ٗٗ٘
شرح العقٌدة األصفهانٌة/ شٌخ االسبلم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً القاسم بن دمحم   ٘ٗ٘

بٌروت، الطبعة  –هـ(، تحقٌق دمحم بن رٌاض األحمد، الناشر المكتبة العصرٌة 0ٕ2الحنبلً الدمشقً )المتوفى ابن تٌمٌة الحرانً
 .ٓٔٔ-1ٓٔهـ، صٕ٘ٗٔاألولى، 
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ران لفظٌان )ثبوتً وسلبً(، وأمران معنوٌان )ثبوتً قلت: الصفة إذا قامت بموصوؾ لزمها أمور أربع: أم

 وسلبً(.

العلم صفة، إذا أضٌفت إلى هللا، قلنا: علم هللا تعالى، واإلضافة تقتضً التخصٌص، فلزم من ذلك أمور مثال ذلك:  

 أربعة: أمران ٌتعلقان باللفظ، وأمران ٌتعلقان بالمعنى، وكل منهما ثبوتً وسلبً. 

ٌشتق للموصوؾ منه اسم، فنقول: هللا علٌم، والمعنى الثبوتً ٌعود حكمها إلى الموصوؾ وٌخبر اللفظ الثبوتً: أن 

بها عنه، فنقول: هللا سبحانه وتعالى ٌعلم، ٌعلم ما كان وما سٌكون وما لم ٌكن لو كان كٌؾ ٌكون، فنثبت االسم 

 العلٌم ونثبت الحكم.

فنثبت منه اسماً، واْلخر ٌتعلق بالمعنى، فنثبت منه حكم. وأما  فهذان أمران ثبوتٌان نثبتهما: أحدهما ٌتعلق باللفظ

األمران السلبٌان فؤحدهما ٌتعلق باللفظ، واْلخر ٌتعلق بالمعنى، الذي ٌتعلق باللفظ السلبً وهو أن ٌمتنع إشتقاق 

 اسماً لؽٌره من الصفة التً قامت به، فبل ٌقال فبلن علٌم وزٌد علٌم. 

 لسلبً وهو أن ال ٌعود حكمها إلى ؼٌره، وإنما حكمها ٌعود له سبحانه، فمثبل العلمأما الذي ٌتعلق بالمعنى ا

القابم باهلل تعالى ال ٌقال فً بٌانه أو التعبٌر عنه: علم فبلن وعلم زٌد، وإنما المراد به علم الرب عز وجل؛ ألنه 

 ٌمتنع أن ٌضاؾ حكم الصفة المضافة إلى هللا إلى ؼٌره سبحانه وتعالى.

أصح االصول طرداً وعكساً، والطرد: هو التبلزم فً الثبوت، والعكس: هو التبلزم فً االنتفاء الذي هو وهذا 

 ٙٗ٘السلب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قلت: انظر ؼٌر مؤمور، شرح فابدة جلٌلة فً األسماء والصفات، قام بشرح هذه القواعد )للعبلمة بن القٌم رحمه هللا(/ الشٌخ عبد  ٙٗ٘

 .http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=109804در حفظه هللا، الرابط الرزاق الب
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 القاعدة السادسة عشر

 األسماء الحسنى ال تدخل تحت حصر وال تحد بعدد
 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

سماء الحسنى ال تدخل تحت حصر وال تَُحد بعدد، فإن هلل تعالى أسماء وصفات استؤثر بها السادس عشر: أن األ

فً علم الؽٌب عنده، ال ٌعلمها ملك مقرب وال نبً مرسل، كما فً الحدٌث الصحٌح )أسؤلك بكل اسم ھو لك 

 ثة أَسام: سمٌت به نفسك، أو أنزلته فً كتابك، أو استؤثرت به فً علم الؽٌب عندك( فجعل أسماءه ثال

 َسم: سمى به نفسه، فؤظهره لمن شاء من مالبكته أو ؼٌرھم، ولم ٌنزل به كتابه. 

 وَسم: أنزل به كتابه فتعرؾ به إلى عباده. 

 وَسم: استؤثر به فً علم ؼٌبه، فلم ٌُْطلع علٌه أحد من خلقه، ولهذا َال: 

ه؛ ألن ھذا اإلنفراد ثابت فً األسماء التً أنزل )استؤثرت به( أي انفردت بعلمه، ولٌس المراد انفراده بالتسمً ب

 بها كتابه. 

وتلك المحامد تفً  7ٗ٘ومن ھذا َول النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً حدٌث الشفاعة: )فٌفتح علً من محامده بما ال أحسنه اآلن(

ثنٌت على نفسك(. وأما َوله بؤسمابه وصفاته تبارك وتعالى ومنه َوله ملسو هيلع هللا ىلص: )ال أحصً ثناء علٌك أنت كما أ

ملسو هيلع هللا ىلص: )إن هلل تسعة وتسعٌن اسما من أحصاھا دخل الجنة( فالكالم جملة واحدة. وَوله: )ومن أحصاھا دخل 

 الجنة( صفة ال خبر مستقبل. 

. والمعنى: له أسماء متعددة، من شؤنها أن من أحصاھا دخل الجنة. وھذا ال ٌنفً أن ٌكون له أسماء ؼٌرھا

وھذا كما تقول: لفالن مبة مملوك َد أعدھم للجهاد، فال ٌنفً ھذا أن ٌكون له ممالٌك سواھم معدون لؽٌر 

 8ٗ٘الجهاد، وھذا ال خالؾ بٌن العلماء فٌه.

 

 قلت:

ظاهر كبلم ابن َكّجٍ حصر أسماء هللا فً العدد المذكور، وبه جزم ابن تلخٌص الحبٌر: )القال الحافظ العسقبلنً فً 

وزع، وٌدل على صحة ما خالفه حدٌث ابن مسعود فً الدعاء الذي فٌه: )أسؤلك بكل اسم سمٌت به حزم، ون

نفسك، أو أنزلته فً كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استؤثرت به فً علم الؽٌب عندك....(، الحدٌث، وقد 

 صححه ابن حبان وؼٌره.

سردها، وثبوت أسماء ؼٌر ما ذكرته فً األحادٌث وٌدل على عدم الحصر أٌضا اختبلؾ األحادٌث الواردة فً 

 1ٗ٘ه .( إالصحٌحة

ابن القٌم رحمه هللا: )إن هلل تسعة وتسعٌن اسما من أحصاها دخل الجنة( ال ٌنفً أن ٌكون له ؼٌرها، العبلمة قال 

مبة فرس  والكبلم جملة واحدة: أي له أسماء موصوفة بهذه الصفة، كما ٌقال: لفبلن مبة عبد أعدهم للتجارة وله

 ٓ٘٘أعدهم للجهاد وهذا قول الجمهور، وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماءه تنحصر فً هذا العدد.(.

 فً الحدٌث المشهور:  الى ؼٌر محصورة بعدد معٌن لقوله ملسو هيلع هللا ىلصقال الشٌخ ابن عثٌمٌن: )أسماء هللا تع

 

                                                           
 .ٙٙٗٔمتفق علٌه، وانظر صحٌح الجامع الصؽٌر/ الشٌخ األلبانً، حدٌث رقم:  0ٗ٘
 .1ٕٗ – 1ٖٕ/ ص ٔ-بدابع الفوابد  2ٗ٘
لً بن دمحم بن أحمد بن حجر العسقبلنً، كتاب التلخٌص الحبٌر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر/ الحافظ أبو الفضل أحمد بن ع 1ٗ٘

 . ٕٙ٘ٓ/ الحدٌث ٕٙٗ- ٕ٘ٗ/ٗاإلٌمان، 
شفاء العلٌل فً مسابل القضاء والقدر والحكمة والتعلٌل/ العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة  ٓ٘٘

 .00ٕم، ص 102ٔهـ/12ٖٔهـ(، الناشر دار المعرفة، بٌروت، لبنان، 0٘ٔ)المتوفى 
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علمته أحدا من خلقك أو استؤثرت به فً علم الؽٌب  )أسؤلك بكل اسم هو لك سمٌت به نفسك أو أنزلته فً كتابك أو

 وما إستاثره هللا عز وجل به فً علم الؽٌب ال ٌمكن ألحد حصره أو اإلحاطة به.  ٔ٘٘عندك(

فبل ٌدل على حصر األسماء  ٕ٘٘فؤما قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )إن هلل تسعة وتسعٌن اسما مابة إال واحدا من أحصاها دخل الجنة(

ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: )أن أسماء هللا تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة(. أو بهذا العدد، 

 نحو ذلك.

إذن معنى الحدٌث: أن هذا العدد من شؤنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فٌكون قوله: )من أحصاها دخل 

ول: عندي مابة درهم أعددتها للّصدقة، فإنه ال ٌمنع الجنة( جملة مكملة لما قبلها ولٌست مستقلة، ونظٌر هذا أن تق

 ٖ٘٘أن ٌكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة(. 

 قال الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر: 

 )فوابد مهمة:

)األولى: إن أسماء هللا ؼٌر محصورة فً عدد معٌن، وعلٌه فإن جمع بعض أهل العلم لتسعة وتسعٌن اسما من 

ماء هللا الحسنى المذكورة فً الكتاب والسنة ال ٌعنً أنهم ٌرون حصرها فً تلك األسماء التً ذكروها، وإنما أس

مرادهم تقرٌب هذه األسماء إلى الراؼبٌن فً حفظها وفهمها والعمل بما تقتضٌه، حٌث قال ملسو هيلع هللا ىلص: )إن هلل تسعة 

 الجنة(. وتسعٌن اسما، مابة إال واحدا، من أحصاها دخل

شٌخ اإلسبلم الثانٌة: إن أسماء هللا الحسنى المذكورة فً الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعٌن اسما كما قرر ذلك 

 ٗ٘٘ الفتاوى. فً مجموع ابن تٌمٌة رحمه هللا

وعلٌه: فإن من جمع من أهل العلم تسعة وتسعٌن اسما من أسماء هللا وجمع ؼٌره أسماء أخرى، فوافقه األول فً 

ضها وخالفه فً بعض ال ٌعنً ذلك أن ما اختلفا فٌه بعضه لٌس من أسماء هللا لتجاوز ذلك التسعة والتسعٌن، بل بع

قد ٌكون ما جمعاه كله من أسماء هللا وإن جاوز التسعة والتسعٌن، وعلى كل فالعبرة فً صحة ذلك االسم أو 

 ٘٘٘عدمها قٌام الدلٌل علٌه من الكتاب والسنة(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وقال: رواه اإلمام احمد والبزار وأبو ٌعلى وابن حبان فً  2ٕٕٔصححه الشٌخ األلبانً فً صحٌح الترؼٌب والترهٌب/  ٔ٘٘

( والحارث بن أبً أسامة فً مسنده )ص 0ٕٖٔ: )رواه أحمد )0ٖٖ/ ٔصحٌحه والحاكم. وقال الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة 
( 1ٓ٘/ ٔ( والحاكم )0ٕٖٕ( وابن حبان فً صحٌحه )ٔ/ 0ٗ/ ٖ( والطبرانً فً الكبٌر )ٔ/ ٙ٘ٔى )ق من زوابده( وأبو ٌعل ٕٔ٘

 ه  )وجملة القول أن الحدٌث صحٌح من رواٌة ابن مسعود وحده، فكٌؾ إذا انضم إلٌه حدٌث أبً موسى رضً هللا عنهما.(إ
 (.00ٕٙ(، ومسلم فً صحٌحه )ٓٔٗٙرواه البخاري فً صحٌحه ) ٕ٘٘
 ه. ٖٓٗٔ/ٔٔ/0ٕ –عد المثلى/ القاعدة السادسة، نسخة الموقع الرسمً للشٌخ القوا ٖ٘٘
 . 2ٕٗ/ٕٕانظر ؼٌر مؤمور: مجموع الفتاوى/ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة،  ٗ٘٘
-مجلة البحوث اإلسبلمٌة/ الرباسة العامة إلدارات البحوث العلمٌة واإلفتاء/ إثبات أن المحسن اسم من أسماء هللا الحسنى/ العدد  ٘٘٘
 باختصار. 0ٖ٘، ص ٖٙ
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 قاعدة السابعة عشرال

 اسماإه تعالى منها ما ٌطلق علٌه مفردا ومقترنا بؽٌره
 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما ٌُطلق علٌه مفردا ومقترنا بؽٌره وھو ؼالب األسماء، كالقدٌر والسمٌع 

ٌُدعى به مفردا ومقترنا بؽٌره.، فتقول: ٌا عزٌز ٌا حكٌم، ٌا ؼفور ٌا والبصٌر والعزٌز والحكٌم، وھذا ٌسوغ أن 

 رحٌم، وأن ٌفرد كل اسم، وكذلك فً الثناء والخبر عنه به ٌسوغ لك اإلفراد والجمع. 

ومنها ما ال ٌطلق علٌه بمفرده، بل مقرونا بمقابله؛ كالمانع والضار والمنتقم، فال ٌجوز أن ٌفرد ھذا عن 

منتقم،              قرون بالمعطً والنافع والعفو، فهو المعطً المانع، الضار النافع، العفو المقابله، فإنه م

؛ ألن الكمال فً اَتران كل اسم من ھذه بما ٌقابله؛ ألنه ٌراد به: أنه المنفرد بالربوبٌة وتدبٌر الخلق المعز المذل

ا أن ٌثنى علٌه بمجرد المنع واالنتقام والتصرؾ فٌهم: عطاء ومنعا، ونفعا وضرا، وعفوا وانتقاما. وأم

واإلضرار؛ فال ٌسوغ. فهذه األسماء المزدوجة تجري األسماء منها مجرى اإلسم الواحد الذي ٌمتنع فصل علٌه 

بعض حروفه عن بعض، فهً وإن تعددت جارٌة مجرى اإلسم الواحد، ولذلك لم تجًء مفردة ولم تطلق علٌه 

 إال مقترنة فاعلمه.

 ٙ٘٘مذل ٌا ضار ٌا مانع، أو أخبرت بذلك؛ لم تكن ُمثنٌا علٌه وال حامدا له حتى تذكر مقابلها. فلو َلت: ٌا

 

 قلت: 

 قال شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة: 

ال  0٘٘(الخافض الرافع والمعز المذل والمعطً المانع والضار النافع)وقد قال من قال من العلماء إن مثل أسمابه )

ألن االسمٌن إذا ذكرا معًا دّل  2٘٘الرافع( والخافض ،الضار النافع)هو مثل  ٌذكر وال ٌدعى بؤحد االسمٌن الذي

ذلك على عموم قدرته وتدبٌره وأنه ال رب ؼٌره وعموم خلقه وأمره فٌه مدح له وتنبٌه على أن ما فعله من ضرر 

ماء الحسنى لٌس خاص ومنع خاص فٌه حكمة ورحمة بالعموم وإذا ذكر أحدهما لم ٌكن فٌه هذا المدح وهللا له األس

فكذلك أًٌضا األسماء التً فٌها عموم وإطبلق لما ٌحمد وٌذم ال توجد فً أسماء هللا تعالى  ،له مثل السوء قط

ألنها ال تدل على ما ٌحمد الرب به وٌمدح لكن مثل هذه األسماء ومثل تلك لٌس ألحد أن ٌنفً مضمونها  الحسنى

س بمرٌد وال متكلم وال بابن عن العالم وال متحٌز عنه ونحو ذلك خافض أو ٌقول لٌ أًٌضا فٌقول لٌس بضار وال

ألن نفً ذلك باطل وإن كان إثباته ٌثبت على الوجه المتضمن مدح هللا وحمده وإذا نفاها ناٍؾ فقد تقابل ذلك النفً 

قصد به الرد على باإلثبات ردًّا لنفٌه وإن لم تذكر مطلقة فً الثناء والدعاء والخبر المطلق فإن هذا نوع تقٌٌد ٌ

النافً المعطل وهذا فً اإلثبات والنفً جمٌعًا فمن العٌوب والنقابص ما ال ٌَْحسن أن ٌثنى على هللا به ابتداء لكن 

إن هللا فقٌر ووالد ومولود أو ٌنام ونحو ذلك فٌُنفى  :إذا وصفه به بعض المشركٌن نفً ذلك ردًّا لقولهم كمن ٌقول

نوم وؼٌر ذلك فهذا أصل فً التفرٌق بٌن ما ذكر من أسماء هللا وصفاته مطلقًا وما ال وال عن هللا الفقر والوالدة

ا ٌَِصفُوَن )ٌذكر إال مقٌدًا إما مقرونًا بؽٌره وإما لمعارضة مبطل وصؾ هللا بالباطل فـ  ِة َعمَّ سُْبَحاَن َربَِّك َرّبِ اْلِعزَّ

 1٘٘.((2ٕٔ-2ٓٔ/الصافات() َرّبِ اْلعَالَِمٌنَ دُ ّلِلَِّ َواْلَحمْ  َوَسبَلم  َعلَى اْلُمْرَسِلٌَن ۞ ۞

 
                                                           

 .1ٕ٘ – 1ٕٗ/ ص ٔ-بدابع الفوابد  ٙ٘٘
 (، رواه الشٌخان.وهللا المعطً، وأنا القاسمقلت: لم ٌصح منها اال المعطً من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ) 0٘٘
 )الضار والنافع، والخافض(، فاقتضى التنبٌه.قلت: فً االصل  2٘٘
شٌخ االسبلم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا  بٌان تلبٌس الجهمٌة فً تؤسٌس بدعهم الكبلمٌة/ 1٘٘

هـ(، تحقٌق مجموعة من المحققٌن، الناشر مجمع الملك فهد 0ٕ2بن أبً القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى
 .ٕٖٓ-ٖٓٓ/ٖهـ  ، ٕٙٗٔلطباعة المصحؾ الشرٌؾ، الطبعة األولى، 
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هُ أٌََها النَّاس اربعوا على أَنفسكُم فَإِنَّكُم اَل تدعون أَصّم َواَل َؼاِببا إِنََّما تدعون سمٌعا قَِرٌبا إِن الَِّذي تَدعُونَ ) :ِبالتَّْكِبٌرِ 

 (.أقرب ِإلَى أحدكُم من عنق َراِحلَته

َ ِفً الَحِدٌث الصَِّحٌحوَ  ِ
ٌَْس فَْوقك ) :ِإنََّما اْلَواِجب أَن ٌُوصؾ بالعلو والظهور َكَما قَاَل النَِّبً ملسو هيلع هللا ىلصََْ  شًءأَْنت الظَّاِهر فَلَ

ٌَْس دُونك  َكاَن  (اْلعلً اْلقَِرٌب)اَل هَُو فَلَو قَ ( ٕ٘٘/اْلبَقََرة()َوهَُو اْلعلً اْلعَِظٌم) :َوقَاَل تَعَالَىشًء(، َوأَنت اْلبَاِطن فَلَ

ًّ ِفً دنوه)حسنا َصَوابا َوَكذَِلَك لَو قَاَل   . (قرٌب ِفً علوه َعل

َكَما لَو قٌل العلى السافل اَْو اْلجواد  ،فَؤَما َوصفه بِؤَن اْلقَِرٌب اْلبعٌد فبََل أصل لَهُ بل هَُو وصؾ بؤسم حسن وبضده

ِحٌم القاسً َونَ  مثل َهُإاَلِء من اْلقٌَاس اْلفَاِسد لما  ْحو ذَِلك َوهللا تَعَالَى لَهُ اأْلَْسَماء اْلحسنى َوِإنََّما ٌُْإتًِاْلبَِخٌل اَْو الرَّ

ْسَماء َسِمعُوهُ ٌخبر َعن نَفسه بِؤَن األول اْلخر الظَّاِهر اْلبَاِطن قاسوا على ذَِلك اْلقَِرٌب والبعٌد َوَهذَا خطؤ أِلَن ِتْلَك اأْلَ 

 ٖٙ٘(.ة دَالَّة على َكَمال إحاطته َمَكانا وزمانا َوأما َهذَا فَُهَو جمع بٌَن اإلسم اْلحسن وضدهكلَها َحَسنَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قامة/ شٌخ االسبلم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً القاسم بن دمحم ابن تٌمٌة االست ٖٙ٘

المدٌنة المنورة، الطبعة  -هـ(، تحقٌق: د. دمحم رشاد سالم، الناشر جامعة اإلمام دمحم بن سعود 0ٕ2الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى
 .ٔٗٔ-1ٖٔ/ٔ، ٖٓٗٔاألولى، 
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 القاعدة الثامنة عشر

 أنواع الصفات
 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رجمه هللا تعالى:

 الثامن عشر: أن الصفات ثالثة أنواع: 

 صفات كمال، 

 نقص، وصفات 

 وصفات ال تقتضً كماال وال نقصا، 

 وإن كانت القسمة التقدٌرٌة تقتضً َسما رابعا وھو: ما ٌكون كماال ونقصا باعتبارٌن.

والرب تعالى منزه عن األَسام الثالثة وموصوؾ بالقسم األول، فصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوؾ 

أسماإه الدالة على صفاته ھً أحسن األسماء وأكملها، فلٌس من الصفات بؤكملها وله من الكمال أكمله. وھكذا 

فً األسماء أحسن منها، وال ٌقوم ؼٌرھا مقامها وال ٌإدي معناھا، وتفسٌر اإلسم منها بؽٌره لٌس تفسٌرا 

 بمرادؾ محض، بل ھو على سبٌل التقرٌب والتفهٌم. 

، وأبعده وأنزھه عن شاببة عٌب أو وإذا عرفت ھذا؛ فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى

نقص، فله من صفة اإلدراكات: العلٌم الخبٌر، دون العاَل الفقٌه، والسمٌع البصٌر دون السامع والباصر 

 والناظر.

والشفوق ونحوھما. وكذلك العلً العظٌم، دون:  ٗٙ٘ومن صفات اإلحسان البر الرحٌم الودود، دون: الرفٌق 

، دون: السخً، والخالق البارئ المصور، دون: الفاعل الصانع المشكل. والؽفور الرفٌع الشرٌؾ. وكذلك الكرٌم

العفو، دون الصفوح الساتر. وكذلك سابر أسمابه تعالى ٌجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما ال ٌقوم 

به نفسه ؼٌره مقامه، فتؤمل ذلك، فؤسماإه أحسن األسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فال تعدل عما سمى 

 ٘ٙ٘إلى ؼٌره، كما ال تتجاوز ما وصؾ به نفسه، ووصفه به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون.

 

 قلت:

بته هللا قال الشٌخ ابن عثٌمٌن: )كل ما أثبت هللا لنفسه من الصفات، فهو صفة كمال وال ٌمكن أبداً أن ٌكون فٌما أث

 الصفات تنقسم إلى ثبلثة أقسام: )لنفسه من الصفات نقص( و

 صفة كمال مطلق، 

 وصفة كمال مقٌد، 

 وصفة نقص مطلق.

 أما صفة الكمال على اإلطبلق، فهً ثابتة هلل عز وجل، كالمتكلم، والفعال لما ٌرٌد، والقادر... ونحو ذلك.

، والخداع، واالستهزاء... وما وأما صفة الكمال بقٌد، فهذه ال ٌوصؾ هللا بها على اإلطبلق إال مقٌداً، مثل: المكر

أشبه ذلك، فهذه صفات كمال بقٌد، إذا كانت فً مقابلة من ٌفعلون ذلك، فهً كمال، وإن ذكرت مطلقة، فبل تصح 

بالنسبة هلل عز وجل، ولهذا ال ٌصح إطبلق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع، بل تقٌد، فنقول: ماكر 

 دع للمنافقٌن، كابد للكافرٌن، فتقٌدها؛ ألنها لم تؤت إال مقٌدة.بالماكرٌن، مستهزئ بالمنافقٌن، خا

وأما صفة النقص على اإلطبلق، فهذه ال ٌوصؾ هللا بها بؤي حال من األحوال، كالعاجز، والخابن، واألعمى، 

)إِنَّ  واألصم، ألنها نقص على اإلطبلق، فبل ٌوصؾ هللا بها، وانظر إلى الفرق بٌن خادع وخابن، قال هللا تعالى:

                                                           
قلت: لعل الصواب هو: )الرقٌق(. فقد ورد اسم )الرفٌق( فً الحدٌث الصحٌح )ٌا عابشة! إن هللا رفٌق ٌحب الرفق فً األمر  ٗٙ٘

   رواه الشٌخان واحمد فً المسند والترمذي والبٌهقً عن عابشة. فهو من األسماء الحسنى فاقتضى التنبٌه.  كله(.  
 .1ٕٙ – 1ٕ٘/ ٔبدابع الفوابد،  ٘ٙ٘
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َ َوهَُو َخاِدعُُهْم()النساء/ (، فؤثبت خداعه لمن خادعه، لكن قال فً الخٌانة: )َوإِْن ٌُِرٌدُوا ٕٗٔاْلُمنَاِفِقٌَن ٌَُخاِدعُوَن اّللَّ

َ ِمْن قَْبُل فَؤَْمَكَن ِمْنُهْم()األنفال/ مقام االبتمان،  ولم ٌقل: فخانهم، ألن الخٌانة خداع فً ،(0ِٔخٌَانَتََك فَقَْد َخانُوا اّللَّ

 والخداع فً مقام االبتمان نقص، ولٌس فٌه مدح أبداً.

 فإذاً، صفات النقص منفٌة عن هللا مطلقاً.

والصفات المؤخوذة من األسماء هً كمال بكل حال، وٌكون هللا عز وجل قد أتصؾ بمدلولها، فالسمع صفة كمال 

صفة كمال مثبته هلل على سبٌل اإلطبلق، وهذه تجعلها دل علٌها اسمه السمٌع، فكل صفة دلت علٌها األسماء، فهً 

قسماً منفصبلً، ألنه لٌس فٌها تفصٌل، وؼٌرها تنقسم إلى األقسام الثبلثة التً سلؾ ذكرها، ولهذا لم ٌسم هللا نفسه 

ال ٌنسب إلى بالمتكلم، مع أنه ٌتكلم، ألن الكبلم قد ٌكون خٌراً، وقد ٌكون شراً، وقد ال ٌكون خٌراً وال شراً، فالشر 

هللا، واللؽو كذلك ال ٌنسب إلى هللا، ألنه سفه، والخٌر ٌنسب إلٌه، ولهذا لم ٌسم نفسه بالمتكلم، ألن األسماء كما 

ِ األَْسَماُء اْلُحْسنَى()األعراؾ/ (، لٌس فٌها أي شًء من النقص، ولهذا جاءت باسم 2ٓٔوصفها هللا عز وجل: )َوّلِلَّ

 ٙٙ٘التفضٌل المطلق.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٗٗٔ – ٕٗٔ/ ٔشرح العقٌدة الواسطٌة/ الشٌخ ابن عثٌمٌن،  ٙٙ٘
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 القاعدة التاسعة عشر

 من أسماء هللا تعالى الحسنى ما ٌكون داال على عدة صفات
 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى: 

لجمٌعها تناوَل  التاسع عشر: أن من أسمابه الحسنى ما ٌكون داال على ِعدة صفات، وٌكون ذلك اإلسم متناوال 

َال ابن عباس فٌما  ة الواحدة لها كما تقدم بٌانه، كاسمه: العظٌم والمجٌد والصمد، وكما اإلسم الدال على الصف

، والشرٌؾ: الذي َد كُمل 8ٙ٘فً سإدده )الصمد: السٌد الذي َد كُمل 7ٙ٘رواه عنه ابن أبً حاتم فً )تفسٌره(

ٌم الذي َد كُمل فً علمه، الذي َد كُمل فً حلمه، والعل فً شرفه، والعظٌم: الذي َد كُمل فً عظمته، والحلٌم 

، وھو الذي َد كُمل فً أنواع شرفه وسإدده، وھو هللا سبحانه وتعالى. ھذه  والحكٌم الذي َد كُمل فً حكمته 

 إال له، لٌس له كفوا أحد، ولٌس كمثله شًء، سبحان هللا الواحد القهار( ھذا لفظه. صفته ال تنبؽً 

فً تفسٌر األسماء الحسنى، ففسر اإلسم بدون معناه، ونقصه من  وھذا مما َخفً على كثٌر ممن تعاطى الكالم

 9ٙ٘حٌث ال ٌعلم، فمن لم ٌُِحط بهذا علما بََخس اإلسم األعظم حقه وھضمه معناه، فتدبره.

 

 قلت: تقدم ذكر هذه القاعدة فً أقسام ما ٌجري صفة أو خبرا عن الرب تبارك وتعالى.

 وهذا مثال لمزٌد من البٌان. 

 

 عالى )السٌد( هلالج لج.اسم هللا ت

 إذا أطلق اسم السٌد على هللا تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب.

 ومعناه: المحتاج إلٌه على اإلطبلق.

فالسإدد كله حقٌقة هلل، والخلق كلهم عبٌده، إذ إن هللا تعالى هو المالك لعبٌده، فنواصٌهم بٌدٌه، المتولً أمرهم، 

 :ومن آثار هذا االسم ت، فما من معنى من معانً السٌادة إال وهلل تعالى أكمله.القابم على كل نفس بما كسب

 إثبات السٌادة هلل تعالى من جمٌع الوجوه. -ٔ

وجوب إفراده جل وعبل بالربوبٌة، إذ هو رب كل شًء وملٌكه، وخالقه ومدبره، وكل شًء راجع  -ٕ

 إلٌه.

ٌد كل شًء وربه وملٌكه وخالقه ورازقه، وكل شًء وجوب إفراده جل وعبل بالعبادة، فإنه إذا كان س -ٖ

تحت تصرفه وتقدٌره، فإنه ٌمتنع حٌنبذ أن ٌعبد ؼٌره، أو ٌسؤل ؼٌره، أو ٌرجى ؼٌره، أو ٌتوكل على 

 (.ٖٙؼٌره قال تعالى: )لَهُ َمقَاِلٌدُ السََّماَواِت َواألَْرض()الزمر/

ء  َوهَُو وجوب إفراده جل وعبل باألسماء الحسنى والصفات العل -ٗ ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش ى، كما قال تعالى: )لَ

ِ األَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ ِبَها َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن ٔٔالسَِّمٌُع اْلبَِصٌر()الشورى/ (، وكما قال تعالى: )َوّلِلَّ

ُ ال ِإلَهَ ِإالّ هَُو لَهُ األَْسَماُء  (، وقال2ِٓٔفً أَْسَمابِِه َسٌُْجَزْوَن َما َكانُوا ٌَْعَملُون َ()األعراؾ/ تعالى: )اّللَّ

ِ اْلَمثَُل األَْعلَى َوهَُو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌم()النحل/2اْلُحْسنَى()طه/ (، وقال تعالى: )َربُّ ٓٙ( وقال تعالى: )َوّلِلَّ

ٌْنَُهَما فَاْعبُْدهُ َواْصَطِبْر ِلِعبَادَِتِه   (. َ٘ٙهْل تَْعلَُم لَهُ َسِمٌّاً()مرٌم/السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَ

                                                           
  . 0ٖٗٗ/ ٓٔتفسٌر ابن أبً حاتم/ تفسٌر سورة اإلخبلص،  0ٙ٘
)عن  ٙٙٙظبلل الجنة فً تخرٌج السنة للحافظ أبى بكر عمرو بن أبً عاصم الضحاك بن مخلد الشٌبانً/ قال الشٌخ األلبانً فً  2ٙ٘

د: السٌد الذي انتهى سإدده، إسناده حسن رجاله كلهم ثقات من رجال )التهذٌب( على ضعؾ ٌسٌر فً عبد هللا بن مسعود قال: الصم
 )عن أبً وابل قال الصمد الذي قد انتهى سإدده، إسناده صحٌح مقطوع أٌضا رجاله ثقات رجال الشٌخٌن(. 0ٕٙعاصم بن بهدلة( و

 .10ٕ – 1ٕٙ/ ٔ-بدابع الفوابد  1ٙ٘
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وجوب جعل شرعه هو الحاكم والسٌد على كل أمر، فالحكم هلل تعالى وحده، فاألمر أمره، والنهً  -٘

 نهٌه، وأما التحاكم إلى ؼٌره، فهو قدح فً هذه السٌادة.

لون العقول حاكمة على فمن جعل ؼٌر شرع هللا حاكما ٌتحاكم إلٌه، فقد اتخذ سٌدا ؼٌر هللا، فالذٌن ٌجع

شرع هللا تعالى ما قدروا هذه السٌادة حق قدرها، والذٌن ٌتحاكمون إلى القوانٌن الوضعٌة الشٌطانٌة، 

أعطوا هذه القوانٌن السٌادة، والذٌن ٌقدمون آراء الرجال، وٌقلدون اْلباء والشٌوخ واألحبار والرهبان، ما 

 ة للمتبوعٌن.جعلوا هللا تعالى سٌدا، وإنما جعلوا السٌاد

 (.0ٙب/قال تعالى مخبرا عن أهل النار: )َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا َسادَتَنَا َوكُبََراَءنَا فَؤََضلُّونَا السَِّبٌبل()األحزا

ِ()التوبة/  (.ٖٔقال تعالى: )اتََّخذُوا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَاباً ِمْن دُوِن اّللَّ

ٌِن َما لَْم ٌَؤْذَْن ِبِه هللا()الشورى/وقال تعالى: )أَ   (.ْٕٔم لَُهْم شَُرَكاُء َشَرعُوا لَُهْم ِمَن الدِّ

ِ ُحْكماً ِلقَْوٍم ٌُوِقنُوَن()المابدة/  (.ٓ٘وقال تعالى: )أَفَُحْكَم اْلَجاِهِلٌَِّة ٌَْبؽُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اّللَّ

 0ٓ٘هذا االسم.إلى ؼٌر ذلك من اْلثار الجلٌلة التً دل علٌها 

 

 فابدة

أسم )هللا( هو االسم الجامع لمعانً أسماء هللا الحسنى كلها، ما عُِلم منها، وما لم ٌُعلم؛ ولذلك ٌقال فً كل اسم من 

 أسمابه الكرٌمة: )هو من أسماء هللا، وال ٌنعكس(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سوم : بحث عقدي فً لفظ السٌد/ ٌوسؾ بن دمحم السعٌد، المنشور فً مجلة الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة باختصار من المقال المو 0ٓ٘

 م.ٕٗٓٓهـ/ٕٗٗٔ، السنة السادسة والثبلثون، ٕٔٔالمنورة، العدد/
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 القاعدة العشرٌن

 ٌقع فٌه معرفة االلحاد فً أسماء هللا تعالى حتى ال
 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

 العشرون: وھً الجامعة لما تقدم من الوجوه، وھً معرفة اإللحاد فً أسمابه حتى ال ٌقع فٌه، 

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ بَِها َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن فًِ أَْسَمابِِه َسٌُ  َال تعالى: ْجَزْوَن َما َكانُوا )َوَّلِلَّ

واإللحاد فً أسمابه ھو: العدول بها وبحقابقها ومعانٌها عن الحق الثابت لها، وھو ( 8ٌَْٓٔعَملُوَن()األعراؾ /

مؤخوذ من المٌل كما ٌدل علٌه مادته )ل ح د(. فمنه: اللحد، وھو الشق فً جانب القبر الذي َد مال عن الوسط. 

 عن الحق إلى الباطل. ومنه: الملحد فً الدٌن المابل 

كٌت: الملحد المابل عن الحق الُمْدخل فٌه ما لٌس منه. ومنه الملتََحد، وھو مفتعل من ذلك، وَوله  َال ابن الّسِ

( أي: َمن تَْعِدل إلٌه وتهرب إلٌه وتلتجا إلٌه وتمٌل إلٌه عن 7ٕتعالى: )ولن تجد من دونه ملتحدا()الكهؾ / 

 إلى فالن إذا َعدََل إلٌه. ؼٌره. تقول العرب: التحد فالن

 إذا عُِرؾ ھذا فاإللحاد فً أسمابه تبارك وتعالى أنواع:

أحدھا: أن ٌسمى األصنام بها كتسمٌتهم الالت من اإللهٌة، والعزى من العزٌز، وتسمٌتهم الصنم إلها، وھذا 

 إلحاد حقٌقة فإنهم عدلوا بؤسمابه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.

ا ال ٌلٌق بجالله كتسمٌة النصارى له: أبا، وتسمٌة الفالسفة له: موجبا بذاته، أو علة فاعلة الثانً: تسمٌته بم

 بالطبع، ونحو ذلك.

وثالثها: وصفه بما ٌتعالى عنه وٌتقدس من النقابص، كقول أخبث الٌهود: إنه فقٌر. وَولهم: إنه استراح بعد 

 وأمثال ذلك مما ھو إلحاد فً أسمابه وصفاته.(، ٗٙأن خلق خلقه. وَولهم: )ٌد هللا مؽلولة()المابدة /

ورابعها: تعطٌل األسماء عن معانٌها وجحد حقابقها، كقول من ٌقول من الجهمٌة وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة 

ال تتضمن صفات وال معانً، فٌطلقون علٌه اسم: السمٌع والبصٌر والحً والرحٌم والمتكلم والمرٌد، وٌقولون: 

مع وال بصر وال كالم وال إرادة تقوم به، وھذا من أعظم اإللحاد فٌها عقال وشرعا ولؽة وفطرة، ال حٌاة له وال س

وھو ٌقابل إلحاد المشركٌن، فإن أولبك أعطوا أسماءه وصفاته آللهتهم، وھإالء سلبوه صفات كماله وجحدوھا 

 وعطلوھا، فكالھما ملحد فً أسمابه. 

لحاد؛ فمنهم الؽالً والمتوسط والمنكوب. وكل من جحد شٌبا عما ثم الجهمٌة وفروخهم متفاوتون فً ھذا اإل

 وصؾ هللا به نفسه أو وصفه به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقد ألحد فً ذلك، فلٌستقل أو لٌستكثر. 

 وخامسها: تشبٌه صفاته بصفات خلقه، تعالى هللا عما ٌقول المشبهون علوا كبٌرا. 

لمعطلة، فإن أولبك نفوا صفة كماله وجحدوھا، وھإالء شبهوھا بصفات خلقه، فهذا اإللحاد فً مقابلة إلحاد ا

أ هللا أتباع رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وورثته القابمٌن بسنته عن ذلك كله، فلم ٌصفوه  فجمعهم اإللحاد وتفرَت بهم طرَه، وبرَّ

لوا بها عما أنزلت علٌه لفظا إال بما وصؾ به نفسه، ولم ٌجحدوا صفاته ولم ٌشبهوھا بصفات خلقه، ولم ٌعد

وال معنى، بل أثبتوا له األسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوَات؛ فكان إثباتهم برٌبا من التشبٌه، 

 وتنزٌههم خلٌا من التعطٌل، ال كمن شبه حتى كؤنه ٌعبد صنما، أو عطل حتى كؤنه ال ٌعبد إال عدما. 

)ِمْن َشَجَرٍة سالم وسط فً الملل، توَد مصابٌح معارفهم من: وأھل السنة وسط فً النحل، كما أن أھل اإل

ٌْتَُها ٌُِضًُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُوٌر َعلَى نُ  ٌْتُونٍَة ال َشْرٌٍََِّة َوال َؼْربٌٍَِّة ٌََكادُ َز ُ ِلنُوِرِه َمْن ُمبَاَرَكٍة َز وٍر ٌَْهِدي اَّللَّ

الى أن ٌهدٌنا لنوره وٌسهل لنا السبٌل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة فنسؤل هللا تع (،ٌََٖ٘شاُء(، )النّور/ 

 7ٔ٘رسوله، إنه َرٌب مجٌب. 

                                                           
 .11ٕ – 10ٕ/ ٔبدابع الفوابد،  0ٔ٘
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 قلت:

الواجب فً األسماء الحسنى: أن تثبت على ما جاء به الكتاب والسنة على الوجه البلبق بجبلل هللا وعظمته، فبل )

لمخلوقٌن، فان ذلك كله الحاد فً أسمابه سبحانه، ٌنفى منها اسم، وال ٌنفى من معانٌها صفة، وال تشبه بصفات ا

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ ِبَها َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن فًِ أَْسَماِبِه : وهو كفر نعوذ باهلل منه، قال سبحانه وتعالى )َوّلِلَّ

 . (2ٓٔاألعراؾ /)َزْوَن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن(َسٌُجْ 

 ماء هللا تعالى، هو المٌل بها عما ٌجب فٌها.  وهو أنواع:واإللحاد فً أس

أن ٌنكر شٌباً منها أو مما دلت علٌه من الصفات واألحكام، كما فعل أهل التعطٌل من الجهمٌة وؼٌرهم.  .ٔ

وإنما كان ذلك إلحاداً لوجوب اإلٌمان بها وبما دلت علٌه من األحكام والصفات البلبقة باهلل فإنكار شًء 

 ل بها عما ٌجب فٌها.من ذلك مٌ

، وذلك ألن التشبٌه معنى باطل  أن ٌجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقٌن كما فعل أهل التشبٌه   .ٕ

 ال ٌمكن أن تدل علٌه النصوص، بل هً دالة على بطبلنه فجعلها دالة علٌه مٌل بها عما ٌجب فٌها.

رى له: )األب(، وتسمٌة الفبلسفة إٌاه )العلة أن ٌسمى هللا تعالى بما لم ٌسم به نفسه، كتسمٌة النصا .ٖ

الفاعلة(، وذلك ألن أسماء هللا تعالى، توقٌفٌة، فتسمٌة هللا تعالى بما لم ٌسم به نفسه مٌل بها عما ٌجب 

 فٌها، كما أن هذه األسماء التً سموه بها نفسها باطلة ٌنزه هللا تعالى عنها.

المشركون فً اشتقاق العزى من العزٌز، واشتقاق البلت أن ٌشتق من أسمابه أسماء لؤلصنام، كما فعل  .ٗ

 ِ من اإلله، على أحد القولٌن، فسموا بها أصنامهم وذلك ألن أسماء هللا تعالى مختصة به، لقوله تعالى: )َوّلِلَّ

(، 2ٓٔ/ا َكانُوا ٌَْعَملُوَن()األعراؾمَ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ ِبَها َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن ِفً أَْسَماِبِه َسٌُْجَزْوَن 

ُ اَل ِإلَهَ ِإالَّ هَُو لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى()طه/ ُر لَهُ اأْلَْسَماُء 2وقوله: )اّللَّ ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصّوِ (، وقوله: )هَُو اّللَّ

(، فكما اختص بالعبادة ٕٗاْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم )الحشر/اْلُحْسنَى ٌَُسبُِّح لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوهَُو 

وباأللوهٌة وبؤنه ٌسبح له ما فً السموات واألرض، فهو مختص باألسماء الحسنى، فتسمٌة ؼٌره بها على 

 الوجه الذي ٌختص باهلل عز وجل مٌل بها عما ٌجب فٌها.

كما قال ابن عباس رضً هللا عنهما:          لحاد النفاة: وهو تعطٌل األسماء عن معانٌها وَجحدُ حقابقها، إ .٘

(، وال رٌب أنَّ من أنكر معانً هذه األسماء ٖٕٙٔ/٘)اإللحاد التكذٌب( رواه ابن أبً حاتم فً تفسٌره )

وجحد حقابقها فهو مكذب  بها ملحد  فً أسماء هللا، ومن ذلك قول من ٌقول من المعطلة: إنَّها ألفاظ  مجّردة  

وال تتضّمن صفات، فٌطلقون علٌه اسم السمٌع والبصٌر والحً والرحٌم، وٌقولون: ال  ال تدل على معانً،

حٌاة له، وال سمع له، وال بصر له، وال رحمة، تعالى هللا عما ٌقولون، وسبحان هللا عما ٌصفون، وال 

فمنهم من  رٌب أنَّ هذا من اإللحاد فً أسماء هللا، ثم إنَّ هإالء المعطلٌن متفاوتون فً هذا التعطٌل،

، بمعنى أنَّه ٌعطل الجمٌَع فبل  ًٌّ ، بمعنى أنَّه ٌعّطل بعضاً وٌثبت بعضاً، ومنهم من تعطٌله كل ًٌّ تعطٌله جزب

ٌُثبت شٌباً من الصفات التً تدل علٌها أسماء هللا الحسنى، وكلُّ من جحد شٌباً مما وصؾ هللا به نفسه أو 

ه من هذا الجحد.وصفه به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فقد ألحد ف  ً ذلك، وحّظه من هذا اإللحاد بحسب حظِّ

واإللحاد بجمٌع أنواعه محرم ألن هللا تعالى هدد الملحدٌن بقوله: )وذروا الذٌن ٌلحدون فً أسمابه سٌجزون ما 

 0ٕ٘كانوا ٌعملون(، ومنه ما ٌكون شركاً، أو كفراً حسبما تقتضٌه األدلة الشرعٌة.( 

 

 

 

 

                                                           
-1ٔٔ/ ٔوشرح العقٌدة الواسطٌة،  1ٓ- 22 فتاوى أركان اإلسبلم، صالقاعدة السابعة و -انظر ؼٌر مؤمور القواعد المثلى  0ٕ٘
 .ٖٗ، للشٌخ ابن عثٌمٌن ومختصر معارج القبول/ آل الحكمً،  ص ٕٗٔ
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 عرفة بقواعد األسماء والصفاتأھمٌة الم
 

 َال العالمة ابن القٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى:

فهذه عشرون فابدة مضافة إلى القاعدة التً بدأنا بها فً أَسام ما ٌوصؾ به الرب تبارك وتعالى، فعلٌك 

؛ وإال فالسكوت بمعرفتها ومراعاتها، ثم اشرح األسماء الحسنى إن وجدت َلبا عاَال ولسانا َابال ومحال َابال

 أولى بك، فجناب الربوبٌة أجل وأعز مما ٌخطر بالبال أو ٌعبر عنه المقال: 

 حتى ٌنتهً العلم إلى من أحاط بكل شًء علما.، (7ٙ)وفوق كل ذي علم علٌم()ٌوسؾ/

د مراعٌا فٌه أحكام القواعد برٌبا من اإللحا 7ٖ٘وعسى هللا أن ٌعٌن بفضله على تعلٌق )شرح األسماء الحسنى(

 7ٗ٘فً أسمابه وتعطٌل صفاته، فهو المان بفضله، وهللا ذو الفضل العظٌم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قال الشٌخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر فً )فابدة جلٌلة فً قواعد األسماء الحسنى( الناشر ؼراس، الكوٌت، الطبعة   0ٖ٘

 : ٔ٘م، صٖٕٓٓ-ه ٕٗٗٔاألولى، 
بن القٌم رحمه هللا، فقد ذكر ابن رجب وؼٌره ضمن مإلفات ابن القٌم كتاب )شرح األسماء الحسنى( وكان مع هذا )وقد تحقق هذا ال

 له عناٌة  فابقة  فً كثٌر من مصنفاته شرح أسماء هللا الحسنى وبٌان معانٌها ومدلوالتها وقد جمع الشٌخ الفاضل بكر أبو زٌد حفظه هللا
 حسنى من كتبه المطبوعة ورتبها مع ذكر مصادرها فً كتابه )التقرٌب لعلوم ابن القٌم((.أبحاث ابن القٌم فً األسماء ال

، وبهذا ختم العبلمة ابن القٌم رحمه هللا تعالى كبلمه عن الفابدة الجلٌلة )ما ٌجري صفة أو خبرا ٖٓٓ – 11ٕ/ٔبدابع الفوابد،  0ٗ٘
 .ٖٓٓ – 2ٕٗ/ ٔعلى الرب تبارك وتعالى( من بدابع الفوابد، 
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 توحٌد األسماء والصفات

 وثمرات االٌمان به أھمٌته
 

 

 7٘٘أھمٌة توحٌد األسماء والصفات

 

 للعلم بتوحٌد األسماء والصفات واإلٌمان به أهمٌة عظٌمة، ومما ٌدل على أهمٌته ما ٌلً:

 به داخل فً اإلٌمان باهلل عز وجل إذ ال ٌستقٌم اإلٌمان باهلل حتى ٌإمن العبد بؤسماء هللا وصفاته./ أن اإلٌمان  ٔ

/ أن معرفة توحٌد األسماء والصفات واإلٌمان به كما آمن السلؾ الصالح عبادة هلل عز وجل فاهلل أمرنا بذلك،  ٕ

 وطاعته واجبة.

ة من االنحراؾ والزلل الذي وقع فٌه أهل التعطٌل والتمثٌل، / اإلٌمان به كما آمن السلؾ الصالح طرٌق سبلم ٖ

 وؼٌرهم ممن انحرؾ فً هذا الباب.

/ اإلٌمان به على الوجه الحقٌقً سبلمة من وعٌد هللا، قال تعالى: )َوذَروا الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن ِفً أَْسَماِبِه َسٌُْجَزْوَن ما  ٗ

 (.2َٓٔكانُوا ٌَْعَملُوَن()األعراؾ/

هذا العلم أشرؾ العلوم، وأجلها على اإلطبلق؛ فاالشتؽال بفهمه، والبحث فٌه اشتؽال بؤعلى المطالب  / أن  ٘

 وأشرؾ المواهب.

 / أن أعظم آٌة فً القرآن هً آٌة الكرسً، وإنما كانت أعظم آٌة الشتمالها على هذا النوع من أنواع التوحٌد. ٙ

 لصت فً وصؾ هللا عز وجل./ أن سورة اإلخبلص تعدل ثلث القرآن؛ ألنها أخ 0

 / أن اإلٌمان به ٌثمر ثمرات عظٌمة، وعبودٌاٍت متنوعةً. 2

 

 7ٙ٘ثمرات اإلٌمان بتوحٌد األسماء والصفات

 

العلم بؤسماء هللا وصفاته، وتدبرها، وفهمها على مراد هللا أهم العلوم وأشرفها كما مر؛ لما ٌثمره من الثمرات 

 العظٌمة النافعة المفٌدة.

نى علماء اإلسبلم ـ قدٌماً وحدٌثاً ـ فً بٌان أسماء هللا وصفاته، وشرحها، وإٌضاحها، وبٌان ثمرات ولقد اعت

 اإلٌمان بها، فمن الثمرات التً تحصل من جراء اإلٌمان بها ما ٌلً:

 / العلم بؤسماء هللا وصفاته هو الطرٌق إلى معرفة هللا: ٔ

اٌة المطلوبة منهم؛ فاالشتؽال بذلك اشتؽال بما ُخلق له العبد، فاهلل خلق الخلق لٌعرفوه، وٌعبدوه، وهذا هو الؽ

وتركه وتضٌٌعه إهمال لما ُخلق له، وقبٌح بعبد لم تزل ِنعَُم هللا علٌه متواترة أن ٌكون جاهبلً بربه، معرضاً عن 

 معرفته.

وص الواصفِة له، وإذا شاء العباد أن ٌعرفوا ربهم فلٌس لهم سبٌل إلى ذلك إال التعرؾ علٌه من خبلل النص

حِة بؤفعاله وأسمابه، كما فً آٌة الكرسً، وآخر سورة الحشر، وسورة الصمد، وؼٌرها.  المصّرِ

/ أن معرفة هللا تدعو إلى محبته وخشٌته وخوفه ورجابه وإخبلص العمل له: وهذا هو عٌن سعادة العبد، وال  ٕ

 انٌها، وأحكامها، ومقتضٌاتها.سبٌل إلى معرفة هللا إال بمعرفة أسمابه وصفاته والتفقه بمع

/ تزكٌة النفوس وإقامتها على منهج العبودٌة للواحد األحد: وهذه الثمرة من أجل الثمرات التً تحصل بمعرفة  ٖ

أسماء هللا وصفاته، فالشرٌعة المنزلة من عند هللا تهدؾ إلى إصبلح اإلنسان، وطرٌُق الصبلح هو إقامة العباد 
                                                           

 .2ٗ.ٖتوحٌد األسماء والصفات/ الشٌخ دمحم بن إبراهٌم الحمد، نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة االصدار  0٘٘
 .2ٗ.ٖتوحٌد األسماء والصفات/ الشٌخ دمحم بن إبراهٌم الحمد، نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة االصدار  0ٙ٘
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حده ال شرٌك له، والعلُم بؤسماء هللا وصفاته، ٌعصم ـ بإذن هللا ـ من الزلل، وٌفتح للعباد على منهج العبودٌة هلل و

أبواب األمل، وٌثبت اإلٌمان، وٌعٌن على الصبر، فإذا عرؾ العبد ربه بؤسمابه وصفاته، واستحضر معانٌها ـ أثّر 

 ذلك فٌه أٌما تؤثٌر، وامتؤل قلبه بؤجل المعارؾ واأللطاؾ.

 العظمة تمؤل القلب تعظٌماً وإجبلالً هلل. فمثبلً أسماء

وأسماء الجمال والبر واإلحسان والرحمة والجود تمؤل القلب محبة له، وشوقاً إلٌه، ورؼبة بما عنده، وحمداً وشكراً 

 له.

 وأسماء العزة، والحكمة، والعلم، والقدرة ـ تمؤل القلب خضوعاً وخشوعاً وانكساراً بٌن ٌدٌه عز وجل.

لم، والخبرة، واإلحاطة، والمراقبة، والمشاهدة ـ تمؤل القلب مراقبةً هلل فً الحركات والسكنات فً وأسماء الع

 الجلوات والخلوات، وحراسةً للخواطر عن األفكار الردٌبة، واإلرادات الفاسدة.

 وأسماء الؽنى، واللطؾ، تمؤل القلب افتقاراً، واضطراراً، والتفاتاً إلٌه فً كل وقت وحال.

نزجار عن المعاصً: ذلك أن النفوس قد تهفو إلى مقارفة المعاصً، فتذكر أن هللا ٌبصرها، فتستحضر هذا / اال ٗ

 المقام وتذكر وقوفها بٌن ٌدٌه، فتنزجر وترعوي، وتجانب المعصٌة.

/ أن النفوس طُلعَة، تتطلع وتتشوق إلى ما فً أٌدي اْلخرٌن، وربما وقع فٌها شًء من االعتراض أو الحسد،  ٘

فعندما تتذكر أن هللا من أسمابه )الحكٌم(، والحكٌم هو الذي ٌضع الشًء فً موضعه ـ عندبٍذ تكؾ عن حسدها، 

 عن شهواتها، وتنفطم عن ؼٌّها. 00٘وتنقدع

/ أن العبد ٌقع فً المعصٌة، فتضٌق علٌه األرض بما َرُحبت، وٌؤتٌه الشٌطان؛ لٌجعله ٌسًء ظنه بربه، فٌتذكر  ٙ

)الرحٌم، التواب، الؽفور(، فبل ٌتمادى فً خطٌبته، بل ٌنزع عنها، وٌتوب إلى ربه، وٌستؽفره أن من أسماء هللا 

 فٌجده ؼفوراً تواباً رحٌماً.

/ ومنها أن العبد تتناوشه المصابب، والمكاره، فٌلجؤ إلى الركن الركٌن، والحصن الحصٌن، فٌذهب عنه الجزع  0

 والهلع، وتنفتح له أبواب األمل.

األشرار، وأعداء دٌن هللا من الكفار والفجار، فٌجدُّون فً عداوته، وأذٌته، ومنع الرزق عنه، وقصم  / وٌقارع 2

 عمره، فٌعلم أن األرزاق واألعمار بٌد هللا وحده، وذلك ٌُثمر له الشجاعة، وعبودٌة التوكل على هللا ظاهراً وباطناً.

استبد به األلم، ودب الٌؤس إلى قلبه، وذهب به كل  / وتصٌبه األمراض، وربما استعصت وعزَّ عبلجها، وربما 1

مذهب، حٌنبٍذ ٌتذكر أن هللا هو الشافً، فٌرفع ٌدٌه إلٌه وٌسؤله الشفاء، فتنفتح له أبواب األمل، وربما شفاه هللا من 

 مرضه، أو صرؾ عنه ما هو أعظم، أو عوضه عن ذلك صبراً وثباتاً وٌقٌناً هو عند العبد أفضل من الشفاء.

/ أن العلم به تعالى أصل األشٌاء كلها: حتى إن العارؾ به حقٌقة المعرفة ٌستدل بما علم من صفاته وأفعاله  ٓٔ

على ما ٌفعله وٌشرعه من األحكام؛ ألنه ال ٌفعل إال ما هو مقتضى أسمابه وصفاته؛ فؤفعاله دابرة بٌن العدل، 

 والفضل، والرحمة، والحكمة.

ب ـ باب األسماء والصفات ـ انفتح له باب التوحٌد الخالص، الذي ال ٌحصل إال / أن من انفتح له هذا البا ٔٔ

 للكُّمل من الموحدٌن.

/ زٌادة اإلٌمان: فالعلم بؤسماء هللا وصفاته من أعظم أسباب زٌادة اإلٌمان، وذلك لما ٌورثه فً قلوب العابدٌن  ٕٔ

جل وعبل )َوالَِّذٌَن اْهتَدَْوا َزادَهُْم هُدًى َوآتَاهُْم  من المحبة، واإلنابة، واإلخبات، والتقدٌس، والتعظٌم للباري

 (.0ٔتَْقواهُْم()دمحم/

/ أن من أحصى تسعة وتسعٌن اسماً من أسماء هللا دخل الجنة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: )إن هلل تسعة وتسعٌن اسماً مابة إال  ٖٔ

 .02٘واحداً من أحصاها دخل الجنة(

 

 

                                                           
 لَكؾُّ والَمْنُع. قَدََعه ٌَْقدَعُه قَدْعاً وأَْقدََعه فاْنقَدََع وقَِدَع ِإذا َكفَّه َعْنهُ.قلت: قال ابن منظور فً لسان العرب: قدع: القَدْعُ: ا 00٘
 قلت: رواه الشٌخان، وقد تقدم تخرٌجه. 02٘
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 الفصل الخامس

 هللا تعالى صح إطالَها علىأسماء ال ٌ
 

  ذكر اسماء ال ٌصح إطبلقها على هللا تعالى :فٌها  ادٌث الضعٌفة والموضوعة التً وردهذا بٌان لبعض األح

 :  آه ٔ

)أوالً / المتن: ُروي عن عابشة أنها قالت: دخل علٌنا رسول اّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص وعندنا علٌل ٌبن، فقلنا له: اسكت فقد جاء 

 سول اّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )دعوه ٌبن فإن األنٌن اسم من أسماء هللا ٌسترٌح إلٌه العلٌل(.ر

( من طرٌق إسماعٌل بن 0ٕٕ/ٗثانًٌا / التخرٌج: هذه القصة أخرجها الرافعً فً )التدوٌن فً أخبار قزوٌن()

( وعزاها 1ٗٓٗٔوأوردها السٌوطً فً )الجامع الكبٌر()ح عٌاش عن لٌث بن أبً سلٌم عن بهٌة عن عابشة به،

 للرافعً عن عابشة.

 ثالثًا / التحقٌق: هذه القصة واهٌة وإسنادها مسلسل بالعلل،......................... 

       رابعًا / قال المناوي: )معنى )دعوه ٌبن( أي دعوا المرٌض ٌسترٌح باألنٌن أي ٌقول: آه وال تنهوه عنه:         

)فإن األنٌن اسم من أسماء هللا تعالى( أي لفظ من أسمابه، لكن هذا لم ٌرد فً صحٌح وال حسن، وأسماإه تعالى 

 توقٌفٌة(. إه

قلت: هكذا بٌَّن المناوي فً تعلٌقه على هذا الحدٌث الذي جاءت به القصة أن اسم )آه( لم ٌرد فً صحٌح وال 

 01٘  حسن. ثم إن أسماء هللا توقٌفٌة.(. إه 

 اما حدٌث )ٌا حمٌراء ! أما شعرت أن األنٌن اسم من أسماء هللا عز وجل ٌسترٌح به المرٌض ؟!(.

( من طرٌق الطبرانً: حدثنا مسعود بن دمحم 0ٖٓ/ ٖ)قال األلبانً: منكر. أخرجه الدٌلمً فً )مسند الفردوس()

عن عابشة قالت: دخل علً رسول هللا  الرملً: حدثنا أٌوب بن رشٌد: حدثنا أبً عن نوفل بن الفرات عن القاسم

 صلً هللا علٌه وسلم وفً البٌت مرٌض ٌبن، فمنعته عابشة، فقال رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم: فذكره.

قلت: وهذا إسناد مظلم ؛ من دون القاسم لم أجد لهم ترجمة، ومسعود الرملً من شٌوخ الطبرانً الذٌن ذكرهم فً 

(. وٌؤتً له حدٌث عقب هذا. 201ٖ-200ٖ/ ٔ/ ٕٙٗ-ٔ/ ٕ٘ٗ/ ٕشرٌن حدٌثاً ))المعجم األوسط(، وروى له ع

والحدٌث أورده السٌوطً فً )الجامع الكبٌر( بهذا اللفظ والرواٌة، وبلفظ آخر نحوه وعزاه للرافعً عن عابشة 

 2ٓ٘بلفظ: )دعوه ٌبن...( الحدٌث.( 

 وجل، ٌسترٌح به المرٌض(. وحدٌث )ٌا حمٌراء ! أما شعرت أن األنٌن اسم من أسماء هللا عز 

( من طرٌق الطبرانً: حدثنا مسعود بن دمحم الرملً: حدثنا أٌوب 0ٖٓ/ ٗقال األلبانً: ضعٌؾ، أخرجه الدٌلمً )

بن رشٌد: حدثنا أبً، عن نوفل بن الفرات، عن القاسم، عن عابشة قالت: دخل علً رسول هللا صلً هللا علٌه 

 بشة، فقال رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم: فذكره.وسلم وفً البٌت مرٌض ٌبن، فمنعته عا

 قلت: وهذا إسناد مظلم ؛ من بٌن القاسم والطبرانً ؛ لم أعرفهم.

والحدٌث أورده السٌوطً من رواٌة الرافعً عن عابشة بلفظ: )دعوه ٌبن، فإن األنٌن اسم من أسماء هللا تعالى ؛ 

 ٌسترٌح إلٌه العلٌل(.

( من طرٌق لٌث بن أبً سلٌم، عن 0ٕ/ ٗ()تارٌخ قزوٌن)ده بشًء، وقد أخرجه فًولم ٌتكلم المناوي على إسنا

 بهٌة، عن عابشة.

  2ٔ٘؛ ال تعرؾ.( ولٌث؛ ضعٌؾ؛ الختبلط. وبهٌة

                                                           
إعداد الشٌخ   -قصة اسم الصدر )آه(     -/ سلسلة األحادٌث الواهٌة وصحح حدٌثك ٕ٘ٓٓ - ٘ -ٔ، 1ٖالعدد/  –مجلة التوحٌد  01٘

 . باختصار.11ٗه/ صٖٔ٘ٔالمجلد الثالث سنة  –وانظر مجلة األزهر علً حشٌش. 
 .ٖٕٖٗ، الحدٌث 0ٖٕ/0 -الشٌخ األلبانً/ السلسلة الضعٌفة والموضوعة  2ٓ٘
 .ٔ٘ٓٗالحدٌث  ،1ٗ/ 1 -الشٌخ األلبانً/ السلسلة الضعٌفة والموضوعة  2ٔ٘
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 االعز: ٕ

جاء فً األثر عن عبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما ؛ أنهما كانا ٌقوالن فً السعً بٌن الصفا 

ا تعلم ؛ إنك أنت األعزُّ األكرم(. رواه ابن أبً شٌبة فً والمروة: )رب اؼ فر وارحم، وتجاوز عمَّ

( ؛ موقوفاً على ابن مسعود 1٘/٘(، والبٌهقً فً )السنن()20ٓ(، والطبرانً فً )الدعاء()2ٙ/ٗ)المصنؾ()

 ( موقوفاً على ابن عمر رضً هللا عنهما.1ٙ/ٗرضً هللا عنه، ورواه ابن أبً شٌبة )

 ( إسناد الموقوؾ على ابن مسعود رضً هللا عنه.ٕٖٔ/ٔقً فً )تخرٌج إحٌاء علوم الدٌن()وصحح العرا

 ( عن أثر ابن مسعود: )موقوؾ صحٌح اإلسناد(.ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٗوقال الحافظ  كما فً )الفتوحات الربانٌة()

بن عمر رضً (: )رواه ابن أبً شٌبة عن ابن مسعود وا2ٕوقال الشٌخ األلبانً فً )مناسك الحج والعمرة()ص 

 هللا عنهما بإسنادٌن صحٌحٌن(.

ولما تتبعت المسؤلة تبٌن أن قول الصحابً ال ٌعد توقٌفا، بل إخبارا، وقد استفتٌت فضٌلة الدكتور فاألثر موقوؾ، 

 ، فاجابنً جزاه هللا خٌرا:2ٕ٘دمحم الحمود النجدي، عبر الهاتؾ 

ل به، أي أن له أصل فً قول للرسول صلى هللا علٌه أ / اذا كان الحدٌث الموقوؾ فً حكم المرفوع صح االستدال

 وسلم.

 ب / األعز: هو خبر عن هللا عز وجل ٌوافق الكتاب والسنة، وال ٌقال أن األعز من األسماء الحسنى.

 لعدم ثبوت الدلٌل من الكتاب والسنة.  ، لٌس من االسماء الحسنىاسم )األعز(فلذا 

فقد  ضعفه الشٌخ األلبانً فً تخرٌج )مساجلة علمٌة بٌن اإلمامٌن  أما الحدٌث الذي ورد فٌه اسم )األعز(،

 .الجلٌلٌن العز بن عبد السبلم و ابن الصبلح  حول صبلة الرؼابب المبتدعة(

ونصه: )عن النبً صلى هللا علٌه و سلم قال: )ما من أحد ٌصوم أول خمٌس من رجب ثم ٌصلً فٌما بٌن العشاء 

ل بٌن كل ركعتٌن بتسلٌمة ٌقرأ فً كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه فً والعتمة اثنتً عشرة ركعة ٌفص

لٌلة القدر ثبلث مرات وقل هو هللا أحد اثنتً عشرة مرة فإذا فرغ من صبلته صلى علً سبعٌن مرة ٌقول: اللهم 

مبلبكة والروح صل على دمحم النبً األمً وعلى آله ثم ٌسجد وٌقول فً سجوده سبعٌن مرة: سبوح قدوس رب ال

األكرم ثم ٌسجد سجدة  األعزثم ٌرفع رأسه وٌقول سبعٌن مرة: رب اؼفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت 

 أخرى وٌقول فٌها مثل ما قال فً السجدة األولى ثم ٌسؤل حاجته فً سجوده فإنها تقضى(

 تعالى جمٌع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال ٌصلً أحد هذه الصبلة إال ؼفر له هللا

 2ٖ٘هالرمل ووزن الجبال وورق األشجار وٌشفع ٌوم القٌامة فً سبعمابة من أهل بٌته ممن قد استوجب النار( إ

: )حدٌث: ما من أحد ٌصوم أول خمٌس من رجب الحدٌث فً صبلة 2ٗ٘وقال الحافظ العراقً فً تخرٌج اإلحٌاء 

 هن فً كتابه وهو حدٌث موضوع(.إالرؼابب أورده رزٌ

الفوابد المجموعة فً األحادٌث الموضوعة: )هو موضوع ورجال مجهولون وهذه  وقال العبلمة الشوكانً فً 

هً صبلة الرؼابب المشهورة وقد اتفق الحفاظ على أنها موضوعة وألفوا فٌها مإلفات وؼلطوا الخطٌب فً كبلمه 

له ابن عبد السبلم ولٌس كون هذه الصبلة موضوعة مما ٌخفى على مثل  فٌها وأول من رد علٌه من المعاصرٌن

الخطٌب وهللا أعلم ما حمله على ذلك وإنما أطال الحفاظ المقال فً هذه الصبلة المكذوبة بسبب كبلم الخطٌب وهً 

روزبادي فً أقل من أن ٌشتؽل بها وٌتكلم علٌها فوضعها ال ٌمتري فٌه من له أدنى إلمام بفن الحدٌث، قال الفٌ

المختصر إنها موضوعة باالتفاق وكذا قال المقدسً ومما أوجب طول الكبلم علٌها وقوعها فً كتاب رزٌن ابن 

معاوٌة العبدري ولقد أدخل فً كتابه الذي جمع فٌه بٌن دواوٌن اإلسبلم ببلٌا وموضوعات ال تعرؾ وال ٌدرى من 

األثٌر خطؤ بٌنا بذكر ما زاده رزٌن فً جامع األصول ولم ٌنبه أٌن جاء بها وذلك خٌانة للمسلمٌن،  وقد أخطؤ ابن 

                                                           
 – 1، الساعة ٕٕٔٓ/1/1لدكتور دمحم الحمود النجدي، التارٌخ لقاء مع فضٌلة ا  –برنامج محراب الفتوى/  قناة المعالً الفضابٌة  2ٕ٘
 مساءا. ٓٔ
 .ٔ.ٖنسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة االصدار،   2ٖ٘
إحٌاء علوم الدٌن/ اإلمام أبً حامد الؽزالً، ومعه تخرٌج الحافظ العراقً رحمه هللا/ المؽنً عن حمل األسفار فً األسفار فً   2ٗ٘

 .ٔ.ٖمن األخبار، نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة االصدار، تخرٌج ما فً اإلحٌاء 
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على عدم صحته فً نفسه إال نادرا كقوله بعد ذكر هذه الصبلة ما لفظه هذا الحدٌث مما وجدته فً كتاب رزٌن 

 هولم أجده فً واحد من الكتب الستة والحدٌث مطعون فٌه.( إ

ا الدعاء فً السعً ٌقول: )اللهم اؼفر وارحم، وتجاوز عما تلخٌص الحبٌر: )وأمالوقال الحافظ العسقبلنً فً 

األكرم( فرواه الطبرانً فً الدعاء وفً األوسط من حدٌث ابن مسعود: )أن رسول هللا صلى  األعزتعلم، إنك أنت 

 األكرم(. ألعزاهللا علٌه وسلم كان إذا سعى بٌن الصفا والمروة فً بطن المسٌل قال: اللهم اؼفر وارحم، وأنت 

وفً إسناده لٌث بن أبً سلٌم وهو ضعٌؾ. وقد رواه البٌهقً موقوفا من حدٌث ابن مسعود: )أنه لما هبط إلى 

وقال: هذا أصح الرواٌات فً ذلك عن ابن مسعود، ٌشٌر إلى تضعٌؾ المرفوع،  -فذكره  -الوادي سعى(، فقال 

لنبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌقول بٌن الصفا والمروة: وذكره المحب الطبري فً اإلحكام من حدٌث امرأة من بنً نوفل: )أن ا

 األكرم(. األعزرب اؼفر وارحم، إنك أنت 

قال المحب: رواه المبل فً سٌرته وٌراجع إسناده، وعن أم سلمة قالت: )كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول فً سعٌه: اللهم 

ٌرته أٌضا. وروى البٌهقً من حدٌث ابن عمر: أنه كان ٌقول اؼفر وارحم: واهد السبٌل األقوم(. رواه المبل فً س

ذلك بٌن الصفا والمروة، مثل حدٌث ابن مسعود موقوفا، وعلى هذا فقول إمام الحرمٌن فً النهاٌة: صح )أن 

نا فً الدنٌا األكرم )ربنا آت وأنت األعزرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌقول فً سعٌه: اللهم اؼفر وارحم، واعؾ عما تعلم، 

 2٘٘ه حسنة(( اْلٌة، وفٌه نظر كثٌر.( إ

 وقال الشٌخ نور الدٌن علً بن أبً بكر الهٌثمً فً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد:

وعن ابن مسعود أن النبً صلى هللا علٌه و سلم كان إذا سعى فً بطن المسٌل قال:  اللهم اؼفر وارحم  - ٖٖ٘٘)

 .  فً األوسط وفٌه لٌث بن أبً سلٌم وهو ثقة ولكنه مدلسرواه الطبرانً  وأنت األعز األكرم.

وعن ابن عباس أن رجبل قال: ٌا رسول هللا هل من الدعاء شًء ال ٌرد ؟ قال:  نعم تقول:               - 0ٕٙٔٔ

 2ٙ٘رواه الطبرانً فً األوسط والكبٌر وفٌه من لم أعرفهم(   )أسؤلك باسمك األعلى األعز األجل األكرم(.

 ابمالق: ٖ

)من قال كل ٌوم مرة: سبحان القابم الدابم، سبحان الحً القٌوم، سبحان الحً الذي ال ٌموت، سبحان هللا العظٌم 

ِ األعلى، سبحانه وتعالى، لم ٌَُمت حتى ٌََرى  ًّ وبحمده، سبوح قدوس، رب المبلبكة والروح، سبحان ربً العل

 مكانه من الجنة، أو ٌَُرى له(.

: موضوع، أخرجه ابن عساكر 1ٖٕٙ  -ً سلسلة االحادٌث الضعٌفة والموضوعة، الحدٌث قال الشٌخ االلبانً ف

 (.ٗ/2ٖٕفً )تارٌخ دمشق()

 : الدَّابُِم ٗ

)من قال كل ٌوم مرة: سبحان القابم الدابم، سبحان الحً القٌوم، سبحان الحً الذي ال ٌموت، سبحان هللا العظٌم 

ِ األعلى، سبحانه وتعالى، لم ٌَُمت حتى ٌََرى وبحمده، سبوح قدوس، رب المبلبكة والروح،  ًّ سبحان ربً العل

 مكانه من الجنة، أو ٌَُرى له(.

: موضوع، أخرجه ابن عساكر 1ٖٕٙ  -قال الشٌخ االلبانً فً سلسلة االحادٌث الضعٌفة والموضوعة، الحدٌث 

 (ٗ/2ٖٕ()تارٌخ دمشق(فً

: )الَ تَسُبُّوا الدَّهَر فإنَّ هللا هَُو الدَّابُِم، وهللا هَُو الدَّهُر( أخرجه ابن منده فً وعن أبً هرٌرة قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 20٘. 2ٕ٘كتاب التَّوحٌد / الحدٌث 

                                                           
: ، موقع المكتبة الرقمٌةٖ٘ٓٔالحدٌث/  – ٖٗ٘/ ٕ -التلخٌص الحبٌر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر  2٘٘

http://www.raqamiya.org  
 – ٕٔٗوٕٓٗ/ٓٔو ٖٖ٘٘الحدٌث/ – ٗ٘٘/ٖور الدٌن علً بن أبً بكر الهٌثمً، جمع الزوابد ومنبع الفوابد/ الشٌخ ن 2ٙ٘

 هـ ٕٔٗٔ -، الناشر دار الفكر، بٌروت 0ٕٙٔٔالحدٌث/
، (ال تسبوا الدهر فان هللا هو الدهر)( من طرٌق جرٌر عن هشام عن ابن سٌرٌن ولفظه: ٕٕٙٗروى اإلمام مسلم فً صحٌحه )  20٘

 .ٕٖ٘و ٖٔ٘أللبانً/لشٌخ ادٌث فً السلسلة الصحٌحة ل. وانظر طرق الح(الدابم)ولٌس فٌه: 
 

 

http://www.raqamiya.org/
http://www.raqamiya.org/
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)إن ٌوشع بن  – ٕٖٗٗٗوفً كنز العمال فً سنن األقوال واألفعال/الشٌخ علً بن حسام الدٌن المتقً الهندي: 

مك الزكً الطهر الطاهر المطهر المقدس المبارك المخزون المكنون المكتوب نون دعا ربه: اللهم إنً أسؤلك باس

على سرادق المجد وسرادق الحمد وسرادق القدرة وسرادق السلطان وسرادق السر إنً أدعوك ٌا رب بؤن لك 

ورهن الحمد ال إله ال أنت النور البار الرحمن الرحٌم الصادق عالم الؽٌب والشهادة بدٌع السموات واألرض ون

وقٌمهن ذو الجبلل واإلكرام حنان منان جبار نور دابم قدوس حً ال ٌموت. هذا ما دعا به فحبست الشمس بإذن 

 هللا(.

 عن أنس ولٌس فً سنده متهم(  -)أبو الشٌخ فً الثواب وابن عساكر والرافعً 

 انً.سلسلة االحادٌث الضعٌفة والموضوعة للشٌخ األلب - 0ٖٖٓوانظر ؼٌر مؤمور الحدٌث / 

 : الحروؾ المقطعة فً فواتح السور ٘

 أنها لٌست من أسماء هللا الحسنى، إذ لم ٌثبت فً ذلك شًء عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص.   

: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: )ّحم( اسم من أسماء 0ٕ1قال أبً سلٌمان الخطابً فً معالم السنن / الحدٌث 

 نهم )ال ٌنصرون(.اّلّل عز وجل فكؤنه حلؾ باّلّل أ

قلت: أخرجه ابن مردوٌه عن أبً أمامه رضً هللا عنه قال: )حم( اسم من أسماء هللا تعالى. وأخرجه أبو ٌعلى 

 وابن عساكر بسند ضعٌؾ عن أبً معاوٌة رضً هللا عنه.

رسول هللا  قال الشٌخ عبد العزٌز بن مرزوق الطرٌفً: )الحروُؾ المقطَّعة فً أوابل السور، ولم ٌثبُت فٌها عن

ملسو هيلع هللا ىلص، وال عن الصحابة رضً هللا عنهم شًء ٌعتمد علٌه، وقد جاء فً ذلك جملة  ِمن المروٌّات عن الصحابة، 

وُجلُّها ضعٌؾ أو منكر(، و)ما ٌستنكر من حدٌث علً بن أبً طلحة: وبالسبر والنظر فً تفسٌر علً عن ابن 

)األسماء والصفات(، وابن جرٌر  ٌبلً ؛ من ذلك ما رواه البٌهقً فً كتابهعباس لم أر فٌه ما ٌستنكر إال شٌباً قل

الطبري من حدٌث عبد هللا بن صالح عن معاوٌة بن صالح عن علً بن أبً طلحة، عن عبد هللا بن عباس فً 

حد  ؼٌره. وهذه من وهذا منكر  لم ٌرِوه أ الحروؾ المقطَّعة، قال: )هذا قََسم  أقسم هللا به وهً من أسماء هللا(.

منكراته، التً تَُرد وأمثالها، وهذا ما ٌعنٌه أحمد بقوله: )له منكرات(، مع قوله بنفاسة صحٌفة علً، والرحلة 

 22٘إلٌها.(

 وقال الشٌخ جبلل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً فً اإلتقان فً علوم القرآن:

ن الباطل علم الحروؾ المقطعة فً أوابل وقد قال القاضً أبو بكر بن العربً فً فوابد رحلته وم - 22ٖٓ)

 21٘السور(

: َحدَّثَنَا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم،   - 2ٔٓ٘قال البوصٌري: )سورة حم عسق / ًّ قال أبو ٌَْعلَى الَمْوِصِل

َحدَّثَنَا أبو عبد الملك الحسن بن ٌحٌى الخشنً الدمشقً، عن أبً معاوٌة قال: صعد عَُمر بن الخطاب، رضً هللا 

ََّ ٌفسر )حم عسق( ؟ فوثب ابن عباس فقال: أنا، قالع َ  نه، المنبر فقال: أٌها الناس هل سمع منكم أحد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصَََّ

، قال: فعٌن ؟ قال: عاٌن المشركون عذاب ٌوم بدر، قال: ف ََّ، حم اسم من أسماء هللا، َعزَّ َوجلَّ َ  سٌن ؟رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصَََّ

قال: فسٌعلم الذٌن ظلموا أي منقلب ٌنقلبون،  قال: فقاؾ ؟ قال: فجلس فسكت، فقال عَُمر: أنشدكم باّلّل، هل سمع 

ََّ ٌفسر )حم عسق( ؟ فوثب أبو ذر فقال: أنا، فقال: حم؟ فقال: اسم من أسماء هللا، قال:  َ عٌن أحد منكم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصَََّ

عذاب ٌوم بدر، قال: فسٌن ؟ قال: سٌعلم الذٌن ظلموا أي منقلب ٌنقلبون قال: فقاؾ ؟ قال:  ؟ فقال: عاٌن المشركون

 قارعة من السماء تصٌب الناس.

 1ٓ٘هذا إسناد ضعٌؾ، لضعؾ الحسن بن ٌحٌى الخشنً.(

                                                           
 .0ٕٗٔمحاضرة مفرؼة ألقٌت عام  -أسانٌد التفسٌر/ الشٌخ عبد العزٌز بن مرزوق الطرٌفً  22٘

 http://www.saaid.net/book/index.phpالمصدر: موقع مكتبة صٌد الفوابد،  
 /http://www.almeshkat.net ، موقع شبكة مشكاة اإلسبلمٌة،20/ٕ -اإلتقان فً علوم القرآن  21٘
: موقع شبكة مشكاة اإلسبلمٌة ٕ٘ٙ/ٙإتحاؾ الخٌرة المهرة بزوابد المسانٌد العشرة/ أحمد بن أبً بكر بن إسماعٌل البوصٌري،  1ٓ٘

http://www.almeshkat.net/ 
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،  واألسماء والصفات ٖٕٔ – ٕٔٔ/ ص  ٔوانظر األحادٌث الواردة فً المسؤلة فً الدر المنثور للسٌوطً ج 

، وتخرٌج األحادٌث واْلثار الواقعة فً تفسٌر الكشاؾ للزمخشري / جمال الدٌن ٖٖٕ - ٖٕٓ/ ص  ٔهقً ج للبٌ

 ، سورة البقرة.ٖٗ/ ص  ٔهـ(، ج 0ٌٕٙوسؾ بن دمحم الزٌلعً )المتوفى أبو دمحم عبد هللا بن

 : بسم ميحرلا نمحرلا هللاٙ

ِ َصلَّى َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَ : 01ٕٓ – فً المستدرك لحاكمى اور ُ َعْنهُ، َسؤََل َرسُوَل اّللَّ ًَ اّللَّ نَّ عُثَْماَن ْبَن َعفَّاَن َرِض

ٌِْه َوَسلََّم َعْن  ُ َعلَ ِحٌمِ )اّللَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ اأْلَْكبَِر، ِإالَّ )، فَقَاَل: (ِبْسِم اّللَّ ٌَْن اْسِم اّللَّ ٌْنَهُ، َوبَ ِ، َوَما بَ  هَُو اْسم  ِمْن أَْسَماِء اّللَّ

ٌِْن، َوبٌََاِضَها ِمَن اْلقُْربِ  اِد اْلعَ ٌَْن َسوَّ  .(َكَما بَ

َجاهُ قال الحاكم:  ْسنَاِد، َولَْم ٌَُخّرِ : فً تحقٌقه للمستدرك مقبل بن هادي الوادعًقال الشٌخ و .َهذَا َحِدٌث  َصِحٌُح اإْلِ

 1ٔ٘(.ٌث)قال الذهبً فً المٌزان: عن ابن طاوس أتى بخبر منكر، بل كذب، ثم ساق الحد

: فً تخرٌجه لشعب االٌمان الدكتور عبد العلً عبد الحمٌد حامد، وقال ٖٕٕٔ –ورواه البٌهقً فً شعب االٌمان 

 1ٕ٘ضعٌؾ.

 : آمٌن7

قال الشٌخ دمحم بن عبد الباقً بن ٌوسؾ الزرقانً:  )وقٌل هو اسم من أسماء هللا رواه عبد الرزاق عن أبً هرٌرة 

 1ٖ٘تابعً مثله وأنكره جماعة( بإسناد ضعٌؾ وعن هبلل بن ٌساؾ ال

 9ٗ٘وقال العبلمة ابن رجب: )وزعم بعضهم أن آمٌن اسم من أسماء هللا. وفٌه أقوال أخر ال تكاد تصلح.(

وجاء فً التؤمٌن بعد الفاتحة للدكتور الزاحم: )قٌل: إن )آمٌن( اسم من أسماء هللا. ولم ٌصح. فعن أبً هرٌرة، 

ٌِساؾ، ومجاهد، وجعفر الصا دق، واللٌث. قالوا: آمٌن اسم من أسماء هللا عز وجل                   وهبلل بن 

(. وإسناده ضعٌؾ. فٌه بشر بن رافع. قال عنه ابن حجر فً ٕٔ٘ٙ) -11/ٕ)أخرجه عبد الرزاق فً مصنفه 

. وقول هبلل أخرجه عبد الرزاق فً ٕٕٙ/ٕ: )فقٌه، ضعٌؾ الحدٌث(. وانظر: فتح الباري 1ٙٔالتقرٌب ص 

 22ٔ/ٕ(، وقول جابر أخرجه ابن أبً شٌبة 010ٕ، 010ٔ) 22ٔ/ٕ(، وابن أبً شٌبة ٕٓ٘ٙ) 11/ٕمصنفه 

(. ٕٙ/ٔ(. وانظر: فتح القدٌر للشوكانً 010ٖ) 22ٔ/ٕ(. وقول حكٌم بن جبٌر أخرجه ابن أبً شٌبة 010ٗ)

. ٙ/ٔحكام القرآن وروي عن ابن عباس رضً هللا عنه مرفوعاً، وال ٌصح. قاله أبو بكر ابن العربً المالكً )أ

: )وقٌل: هو اسم ٙٙ. وقال النووي فً التبٌان صٕٖ/ ٔ، تفسٌر ابن كثٌر 2ٕٔ/ٔوانظر: الجامع ألحكام القرآن 

 1٘٘ه من أسماء هللا تعالى. وأنكر المحققون، والجماهٌر هذا(.(.إ

 : ٌمٌن8

( للقاضً أبو 0ٕٔ/٘لم، ( و )إكمال المعلم شرح صحٌح مسٙ٘/ٔجاء فً )مشارق األنوار على صحاح اْلثار،  

الفضل عٌاض بن موسى بن عٌاض الٌحصبً السبتً المالكً: )وروي عن ابن عباس: أن ٌمٌن اسم من أسماء 

 هللا تعالى، مثل قدٌر.

 ه وقال أبو الهٌثم فالٌاء منه من الٌمن فٌمٌن وٌؤمن بمعنى مثل قدٌر وقادر(.إ

ن صفاته: روي عن ابن عباس انه قال: إن الٌمٌن من أسماء هللا. وقال اإلمام البؽوى: )باب الٌمٌن باهلل أو بصفة م

وقال بعضهم: قٌل للحلؾ: ٌمٌن باسم ٌمٌن الٌد، وكانوا ٌبسطون أٌمانهم إذا تحالفوا، وٌقولون فً الٌمٌن: واٌمن 

 1ٙ٘ه هللا، وٌحذؾ بعضهم النون، فٌقول: وأٌم هللا.( إ

                                                           
هـ(، تحقٌق ٘ٓٗالنٌسابوري )المتوفىالمستدرك على الصحٌحٌن للحاكم/ أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن حمدوٌه الحاكم  1ٔ٘

 .0ٗ1/ٔ، م 110ٔ -هـ 0ٔٗٔمصر،  –أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعً، دار النشر دار الحرمٌن، القاهرة 
هـ(، حققه وراجع 2٘ٗشعب اإلٌمان/ أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراسانً، أبو بكر البٌهقً )المتوفى  1ٕ٘

رج أحادٌثه الدكتور عبد العلً عبد الحمٌد حامد، أشرؾ على تحقٌقه وتخرٌج أحادٌثه مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد نصوصه وخ
 .2ٔ/ٗ، م ٖٕٓٓ -هـ  ٖٕٗٔالرٌاض، الطبعة األولى،  -للنشر والتوزٌع، السعودٌة 

 .ٖٔ.ٖصدار شرح الزرقانً على موطؤ اإلمام مالك/ نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة اإل 1ٖ٘
 .1ٓٗ/ ٗفتح الباري/ ابن رجب  1ٗ٘
 .ٖٔ.ٖالتؤمٌن بعد الفاتحة للدكتور الزاحم، نسخة الكترونٌة من المكتبة الشاملة اإلصدار  1٘٘
 .ٖ/ ٓٔدمحم زهٌر الشاوٌش، كتاب اإلٌمان، -شرح السنة ـ لئلمام البؽوى/ تحقٌق شعٌب األرناإوط  1ٙ٘
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 ٌمٌن اّلّل من أسماء اّلّل ومنه قول امرئ القٌس:وقال العبلمة الشوكانً: )ونقل عن ابن عباس أن 

 10٘فقلت ٌمٌن اّلّل أبرح قاعدًا         ولو قطعوا رأسً لدٌك وأوصالً(               

 : َرَمَضان9

)روٌناه فً سنن البٌهقً، عن أبً هرٌرة رضً اّلّل عنه، قال: قال  0٘ٔٔقال األمام النووي فً األذكار/ الحدٌث 

ِ تَعالى، َولَِكْن قُولُوا: َشْهُر رسول اّلّل صل ى اّلّل علٌه وسلم: )ال تَقُولُوا َرَمَضاُن، فإنَّ َرَمَضاَن اْسم  ِمْن أْسماِء اّللَّ

ًُّ والضعؾ علٌه ظاهر، ولم ٌذكْر أحد  رمضاَن فً أسماء اّلّل تعالى  َرَمَضاَن( وهذا الحدٌث ضعٌؾ ضعَّفه البٌهق

 .2ٔٙ/ ص ٕجمع كثرة َمْن صنَّؾ فٌها.( ٳه  

)ال ٌقولن أحدكم: إنً صمت رمضان كله،  8ٔ9ٗ -وفً السلسلة الضعٌفة والموضوعة للشٌخ األلبانً: الحدٌث 

 قمته كله(.

(، 01ٖ/ ٔ:  ضعٌؾ، أخرجه أبو داود )ٖٗٙ/ ٓٔ -قال الشٌخ األلبانً فً السلسلة الضعٌفة والموضوعة  

(، وابن أبً الدنٌا فً 1ٔ٘(، وكذا ابن حبان )ٔ/ ٕٗٔ(، وابن خزٌمة فً )صحٌحه()ٖٓٓ/ ٔوالنسابً )

( من طرٌقٌن عن الحسن عن أبً بكرة مرفوعاً. قال: ٕ٘،2ٗ،ٔٗ،ٓٗ،1ٖ/ ٘(، وأحمد )ٔ/ ٙٔ/ ٕ)الصمت()

 فبل أدري ؛ أكره التزكٌة، أو قال: )ال بد من نومة أو رقدة( ؟!

 عندهم جمٌعاً. مدلس، وقد عنعنه -وهو البصري  -قلت: ورجاله ثقات ؛ إال أن الحسن 

وللحدٌث شاهد من رواٌة ناشب بن عمرو: حدثنا مقاتل بن حٌان عن الضحاك ابن مزاحم عن ابن عمرو مرفوعاً 

به، وزاد: )وصنعت فً رمضان كذا وكذا ؛ فإن رمضان اسم من أسماء هللا عز وجل العظام، ولكن قولوا: )شهر 

 رمضان( ؛ كما قال ربكم عز وجل فً كتابه(. 

(. ولكنه واه جداً ؛ ناشب بن عمرو ؛ قال البخاري: )منكر الحدٌث(. ٕ/ 1ٖمام الرازي فً )الفوابد()أخرجه ت

 هوقال الدارقطنً: )ضعٌؾ(.(إ

)ال تقولوا: )رمضان( ؛ فإن : 7ٙ8ٙالحدٌث  -( ٓٓٙ/ٗٔ)وقال الشٌخ األلبانً فً السلسلة الضعٌفة والموضوعة 

 قولوا: شهر رمضان( .)رمضان( اسم من أسماء هللا تعالى، ولكن 

(، والدٌلمً فً مسند ٕٔٓ/ ٗالكبرى ) (، والبٌهقً فً السننٖ٘/ 0الكامل ) أخرجه ابن عدي فً باطل.

 ( من طرٌق أبً معشر عن سعٌد المقبري عن أبً هرٌرة مرفوعاً.1٘ٔ/ ٖالفردوس )

إالء األبمة أجل من أن ٌقولوا وأقول: كل ذلك منكر جداً؛ ألن أسماء هللا توقٌفٌة، وه: منه (ٔٓٙ/ٗٔ) فً وقال

 .ذلك؛ ولهذا فإنً أشك فً ثبوت مثله عن أحد من السلؾ

 .)ولم ٌذكر أحد فً أسماء هللا )رمضان(، وال ٌجوز أن ٌسمى به إجماعاً(: منه (ٕٓٙ/ٗٔ)وقال فً 

إن رمضان وقال العبلمة الشوكانً فً الفوابد المجموعة فً األحادٌث الموضوعة: )حدٌث: ال تقولوا رمضان ف

 اسم من أسماء هللا تعالى. ولكن قولوا: شهر رمضان.

 رواه ابن عدي عن أبً هرٌرة مرفوعا وفً إسناده: دمحم بن أبً معشر.

( وأخرجه ابن النجار من حدٌث ٖٙٔورواه تمام فً فوابده من حدٌث ابن عمر من ؼٌر طرٌق أبً معشر )

 ه (.( إٗٙٔعابشة )

 حبس الشمس لٌوشع بن نون: األسماء الواردة فً حدٌث ٓٔ

)إن ٌوشع بن نون دعا ربه: اللهم إنً أسؤلك باسمك الزكً الطاهر المطهر المقدس المخزون الرحٌم الصادق، 

عالم الؽٌب والشهادة، بدٌع السماوات واألرض ونورهن وقٌمهن، ذي الجبلل واإلكرام، حنان، جبار، نور، 

ت الشمس(، قال الشٌخ األلبانً فً سلسلة االحادٌث الضعٌفة قدوس، حً ال ٌموت، قال: هذا ما دعاه به فحبس

/ ترجمة المحسن بن الحسن ٗٙ/ ٗ()تارٌخ قزوٌن): )منكر أخرجه الرافعً ف0ًٖٖٓالحدٌث  –والموضوعة 

                                                           
 .20ٗ/٘بن علً الشوكانً، نٌل األوطار شرح منتقى األخبار/ دمحم  10٘
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الراشدي( بسنده عن أحمد بن دمحم بن عبد الرحمن بن زٌاد المخزومً: حدثنا المضاء بن الجارود: حدثنا عبد 

 قال:... فذكره.( إه. -ملسو هيلع هللا ىلص  -: عبد هللا( بن زٌاد عن أنس بن مالك رضً هللا عنه عن النبً العزٌز )األصل

 وفً كنز العمال فً سنن األقوال واألفعال/الشٌخ علً بن حسام الدٌن المتقً الهندي: 

مطهر المقدس المبارك إن ٌوشع بن نون دعا ربه: اللهم إنً أسؤلك باسمك الزكً الطهر الطاهر ال) – ٕٖٗٗٗ)

المخزون المكنون المكتوب على سرادق المجد وسرادق الحمد وسرادق القدرة وسرادق السلطان وسرادق السر 

إنً أدعوك ٌا رب بؤن لك الحمد ال إله ال أنت النور البار الرحمن الرحٌم الصادق عالم الؽٌب والشهادة بدٌع 

إلكرام حنان منان جبار نور دابم قدوس حً ال ٌموت. هذا ما السموات واألرض ونورهن وقٌمهن ذو الجبلل وا

 .(دعا به فحبست الشمس بإذن هللا

 عن أنس ولٌس فً سنده متهم(. -رواه أبو الشٌخ فً الثواب وابن عساكر والرافعً 

 : األجل ٔٔ

لك باسمك األعلى وعن ابن عباس أن رجبل قال: ٌا رسول هللا هل من الدعاء شًء ال ٌرد ؟ قال:  نعم تقول: )أسؤ

 األعز األجل األكرم(.

 12٘رواه الطبرانً فً األوسط والكبٌر وفٌه من لم أعرفهم. قال الشٌخ نور الدٌن علً بن أبً بكر الهٌثمً:

 : األكبرٕٔ

)حدثنا مسدد وسلٌمان بن داود العتكً وهذا حدٌث مسدد قاال حدثنا المعتمر قال سمعت داود الطفاوي قال حدثنً 

بجلً عن زٌد بن أرقم قال سمعت نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول وقال سلٌمان كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول فً دبر أبو مسلم ال

صبلته اللهم ربنا ورب كل شًء أنا شهٌد أنك أنت الرب وحدك ال شرٌك لك اللهم ربنا ورب كل شًء أنا شهٌد 

ًء أنا شهٌد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شًء اجعلنً أن دمحما عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل ش

مخلصا لك وأهلً فً كل ساعة فً الدنٌا واْلخرة ٌا ذا الجبلل واإلكرام اسمع واستجب هللا أكبر األكبر اللهم نور 

هللا أكبر  السموات واألرض قال سلٌمان بن داود رب السموات واألرض هللا أكبر األكبر حسبً هللا ونعم الوكٌل

 األكبر.( 

، وضعفه الشٌخ األلبانً. وقال الشٌخ أٌمن صالح شعبان فً جامع 2ٓ٘ٔالحدٌث  –رواه أبو داود فً السنن 

( قال: حدثنا إبراهٌم بن مهدي. 1ٖٙ/ٗاألصول فً أحادٌث الرسول البن االثٌر:  إسناده ضعٌؾ، أخرجه أحمد )

( قال: ٔٓٔبن داود العتكً. والنسابً فً عمل الٌوم واللٌلة )( قال: حدثنا مسدد. وسلٌمان 2ٓ٘ٔوأبو داود )

قال: ، قالوا: حدثنا المعتمر ابن سلٌمان أخبرنا دمحم بن عبد األعلى. أربعتهم )إبراهٌم، ومسدد، وسلٌمان، ودمحم(

 (.ٕٓٗٗو  ٕٕٔٓحدثنً داود الطفاوي، عن أبً مسلم البجلً، فذكره.)انظر الحدٌث /

 (ك األكبر فإنه اسم من أسماء هللاا الدعاء: اللهم إنً أسؤلك باسمك األعظم و رضوان: حدٌث )الزموا ھذٖٔ

 رواه  البؽوي وابن قانع والطبرانً فً الكبٌر عن حمزة بن عبدالمطلب.

 فً ضعٌؾ الجامع. 1٘ٔٔقال الشٌخ األلبانً: )ضعٌؾ( وانظر حدٌث رقم: 

 : الماجدٗٔ

أبً ذر، قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )ٌقول هللا عز وجل: ٌا عبادي كلكم  عن - 0ٖٕٙٔروى االمام احمد فً المسند /

مذنب إال من عافٌت، فاستؽفرونً أؼفر لكم، ومن علم أنً أقدر على المؽفرة فاستؽفرنً بقدرتً ؼفرت له، وال 

لونً أؼنكم. ولو أن أولكم أبالً، وكلكم ضال إال من هدٌت، فاستهدونً أهدكم، وكلكم فقٌر إال من أؼنٌت، فاسؤ

وآخركم، وحٌكم ومٌتكم، ورطبكم وٌابسكم، اجتمعوا على أشقى قلب من قلوب عبادي، ما نقص فً ملكً جناح 

بعوضة، ولو اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي، ما زاد فً ملكً جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم، 

نً كل سابل منهم ما بلؽت أمنٌته، فؤعطٌت كل سابل منهم ما وحٌكم ومٌتكم، ورطبكم وٌابسكم، اجتمعوا، فسؤل

                                                           
، الناشر دار الفكر، 0ٕٙٔٔالحدٌث:  –ٕٔٗوٕٓٗ/ٓٔجمع الزوابد ومنبع الفوابد/ الشٌخ نور الدٌن علً بن أبً بكر الهٌثمً، 12٘

 هـ ٕٔٗٔ -بٌروت 
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سؤل، ما نقصنً، كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فؽمس فٌه إبرة ثم انتزعها، كذلك ال ٌنقص من ملكً، ذلك بؤنً 

 جواد ماجد صمد، عطابً كبلم، وعذابً كبلم، إذا أردت شٌبا فإنما أقول له: كن فٌكون(

ناإوط وآخرون: حدٌث صحٌح، وهذا إسناد ضعٌؾ، لٌث بن أبً سلٌم وشهر بن حوشب قال محققه الشٌخ االر

 ضعٌفان.

 من طرٌق عمار بن دمحم بهذا اإلسناد. ٗٙٔ/ٗٔإتحاؾ المهرة( )وأخرجه أبو عوانة فً البر والصلة كما فً

ن طرق عن عوانة م (، وأبؤ٘ٓٗ()مسنده)(، والبزار ف1ًٕ٘ٗ(، والترمذي )1ٓ٘()الزهد)وأخرجه هناد فً

 لٌث بن أبً سلٌم، به.

( من طرق عن 2ٕٔٔ()مسند الشامٌٌن)، وأبو عوانة، والطبرانً فًٖٗٔ/ٕالعلل( )وأخرجه أبو حاتم كما فً

 العلل( والطبرانً مختصرة.)شهر بن حوشب، به. ورواٌة

 (.ٕٓٗ٘ٔوسٌؤتً من طرٌق موسى بن المسٌب، عن شهر بن حوشب برقم )

 (، وإسناده صحٌح.ٕٕٓٗٔالرحبً، عن أبً ذر برقم ) وسٌؤتً من طرٌق أبً أسماء

(، وأبو عوانة، ٖ٘ٓٗ(، والبزار )00ٕ٘(، ومسلم )1ٓٗ()األدب المفرد)وأخرجه بؤطول منه بنحوه البخاري فً

، ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/٘ الحلٌة ، وأبو نعٌم فًٕٔٗ/ٗ(، والحاكم 2ٖٖ()الشامٌٌن) (، والطبرانً ف1ًٔٙوابن حبان )

( من طرٌق أبً إدرٌس 0ٓ22) الشعب ، وفً(2ٕ٘ص) االسماء والصفات ، وفً(1ٖ/)ٙ السنن والبٌهقً فً

 الخوالنً، عن أبً ذر، وبعضهم لم ٌسق لفظه.(ٳه

)ما شبت أن أرى جبرٌل متعلقاً بؤستار الكعبة وهو ٌقول: ٌا واحد، ٌا ماجد ! ال تزل عنً نعمة أنعمت بها علً ؛ 

: )ضعٌؾ، رواه ابن عساكر 1ٗٗٗالحدٌث / -االحادٌث الضعٌفة  إال رأٌته(. قال الشٌخ األلبانً فً سلسلة

( عن الفضل بن دمحم بن الفضل ابن الحسن بن عبٌد هللا بن العباس بن علً: حدثنً أبً: حدثنً دمحم ٕ/ 0ٖٔ/ٗٔ)

 بن جعفر بن دمحم بن علً، عن أبٌه، عن جده، عن علً مرفوعاً.(

 أنه قال ٌقول هللا عز وجل ٌا بنً آدم كلكم مذنب إال من عافٌت )عن أبً ذر رضً هللا عنه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فاستؽفرونً أؼفر لكم وكلكم فقٌر إال من أؼنٌت فاسؤلونً أعطكم وكلكم ضال إال من هدٌت فاسؤلونً الهدى 

وآخركم وحٌكم أهدكم ومن استؽفرنً وهو ٌعلم أنً ذو قدرة على أن أؼفر له ؼفرت له وال أبالً ولو أن أولكم 

ومٌتكم ورطبكم وٌابسكم اجتمعوا على قلب أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطانً مثل جناح بعوضة 

ولو أن أولكم وآخركم وحٌكم ومٌتكم ورطبكم وٌابسكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زادوا فً 

ورطبكم وٌابسكم سؤلونً حتى تنتهً مسؤلة كل سلطانً مثل جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحٌكم ومٌتكم 

واحد منهم فؤعطٌتهم ما سؤلونً ما نقص ذلك مما عندي كمؽرز إبرة لو ؼمسها أحدكم فً البحر وذلك أنً جواد 

ماجد واحد عطابً كبلم وعذابً كبلم إنما أمري لشًء إذا أردته أن أقول له كن فٌكون.( قال الشٌخ األلبانً فً 

 : )حدٌث منكر(.ٓٓٓٔالحدٌث  –لترهٌب ضعٌؾ الترؼٌب وا

قال ابن عبد البر فً االستٌعاب فً معرفة األصحاب: )عمرو بن عمٌر: مختلؾ فٌه فٌقال عمرو بن عمٌر كما 

ذكرنا وٌقال عامر بن عمٌر، وٌقال عمارة بن عمٌر، وٌقال عمرو بن ببلل، وٌقال عمرو األنصاري، وهذا 

رج علٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: )وجدت ربً ماجدا كرٌما أعطانً مع كل االختبلؾ كله فً حدٌث واحد قال: خ

رجل من السبعٌن ألفا الذٌن ٌدخلون الجنة بؽٌر حساب أعطانً مع كل واحد منهم سبعٌن ألفا فقلت: ٌا رب أمتً ال 

 هتسع هذا. فقال: أكملهم لك من األعراب( وهو حدٌث فً إسناده اضطراب.( إ

 واجد : ال٘ٔ

وقال أبو ذر: )إن هللا عز وجل ٌقول: ٌا عبادي، كلكم مذنب إال من أنا  - 1ٖٕٙٔروى االمام احمد فً المسند / 

 عافٌته، فذكر نحوه إال أنه قال، ذلك بؤنً جواد واجد ماجد، إنما عطابً كبلم(.

إسناد ضعٌؾ لضعؾ (، وهذا 0ٖٕٙٔقال محققه الشٌخ االرناإوط وآخرون: )صحٌح مرفوعا كما سلؾ برقم )

 ، وهو هنا موقوؾ.- وهو ابن حوشب -شهر 

 



ٔ8٘ 
 

من طرٌق أبً صالح كاتب اللٌث ومنصور  ٗٙٔ/ٗٔإتحاؾ المهرة( )وأخرجه أبو عوانة فً البر والصلة كما فً

بن أبً مزاحم، كبلهما عن عبد الحمٌد ابن بهرام، بهذا اإلسناد لكن الحافظ ساقه ضمن الطرق المرفوعة، ولم 

 نه موقوؾ.( ٳهٌشر إلى أ

)إن هللا تعالى ٌقول: ٌا عبادي ! كلكم مذنب إال من عافٌت ؛ فاستؽفرونً أؼفر لكم، وكلكم فقٌر إال من أؼنٌت، إنً 

جواد ماجد واجد ؛ أفعل ما أشاء، عطابً كبلم، وعذابً كبلم ؛ إذا أردت شٌباً فإنما أقول له: كن فٌكون(. قال 

( من طرٌق 00ٔ/ ٘: )ضعٌؾ، أخرجه أحمد )0ٖ٘٘الحدٌث / –الضعٌفة الشٌخ األلبانً فً سلسلة االحادٌث 

 شهر عن عبد الرحمن بن ؼنم عن أبً ذر رضً هللا عنه مرفوعاً.

صدوق، كثٌر اإلرسال (التقرٌب(:)، وقال فً-وهو ابن حوشب  -قلت: وهذا إسناد ضعٌؾ ؛ لسوء حفظ شهر 

 هواألوهام(......( إ

 : السخً، النظٌؾٙٔ

ٌل ٌحب الجمال، سخً ٌحب السخاء، نظٌؾ ٌحب النظافة، فاْكسُحوا أَفنٌتَكم(. قال الشٌخ األلبانً فً )إن هللا جم

 ( عن ابن عمر.( 1ٕٕ/ ٘()الكامل) : )منكر، أخرجه ابن عدي فً- 0ٓ2ٙالحدٌث / –سلسلة االحادٌث الضعٌفة 

 أللبانً.ا لشٌخفً ضعٌؾ الجامع ل 1ٙ٘ٔوانظر حدٌث رقم: 

ب الطٌب نظٌؾ ٌحب النظافة كرٌم ٌحب الكرم جواد ٌحب الجود فنظفوا أفنٌتكم وال تشبهوا )إن هللا تعالى طٌب ٌح

 بالٌهود( رواه الترمذي عن سعد. 

 .ٙٔٙٔقال الشٌخ األلبانً فً ضعٌؾ الجامع: )ضعٌؾ( وانظر حدٌث رقم: 

 : الحنان7ٔ

لى ثقٌؾ قال: حدثنا قتٌبة بن سعٌد )أخبرنا دمحم بن إسحاق بن إبراهٌم مو 21ٖقال ابن حبان فً صحٌحه الحدٌث /

قال: حدثنا خلؾ بن خلٌفة قال: حدثنا حفص بن أخً أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول هللا 

صلى هللا علٌه و سلم جالسا فً الحلقة ورجل قابم ٌصلً فلما ركع سجد وتشهد دعا فقال فً دعابه: اللهم إنً 

أنت الحنان المنان بدٌع السموات واألرض ٌا ذا الجبلل واإلكرام ٌا حً ٌا قٌوم اللهم  أسؤلك بؤن لك الحمد ال إله إال

إنً أسؤلك فقال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: )أتدرون بما دعا( ؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم فقال: )والذي نفسً بٌده لقد دعا باسمه 

حاتم رضً هللا عنه: حفص هذا: هو حفص بن عبد العظٌم الذي إذا دعً به أجاب وإذا سبل به أعطى( قال أبو 

 هللا بن أبً طلحة أخو إسحاق ابن أخً أنس ألمه.(.إه.

، دون ذكر إسم ٖٔٔٗ، الصحٌحة / ٕٖٗٔصحٌح أبً داود /  –قال األلبانً فً التعلٌقات الحسان: صحٌح لؽٌره 

 ه)الحنان(، وقوله: )ٌا حً ٌا قٌوم(.إ

 اللبانً: فً السلسلة الضعٌفة للشٌخ اجاء و

 : 1ٕٗٔ/الحدٌث -

)ٌمكث رجل فً النار فٌنادي ألؾ عام: ٌا حنان ٌا منان ! فٌقول هللا تبارك وتعالى: ٌا جبرٌل ! أخرج 

عبدي فإنه بمكان كذا و كذا، فٌؤتً جبرٌل النار، فإذا أهل النار منكبٌن على مناخرهم، فٌقول: ٌا جبرٌل ! 

 فإذا وقؾ بٌن ٌدي هللا تبارك و تعالى، ٌقول هللا تباركاذهب فإنه فً مكان كذا و كذا، فٌخرجه، 

شر مقٌل، فٌقول الرب سبحانه و تعالى: ردوا ٌؾ رأٌت مكانك ؟ قال: شر مكان، وو تعالى: أي عبدي ك

 .(عبدي، فٌقول: ٌا رب ما كان هذا رجابً، فٌقول الرب سبحانه و تعالى: أدخلوا عبدي الجنة

 (: ضعٌؾ جداٗٓٗ/ٖ()ٌفة و الموضوعةالسلسلة الضع )قال األلبانً فً

( من طرٌق سبلم بن مسكٌن قال: حدثنا أبو ظبلل ٕٙٓ - ٕ٘ٓص ()التوحٌد )أخرجه ابن خزٌمة فً

 القسملً عن أنس بن مالك عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص قال: فذكره.

رة، قال ابن معٌن واه بم) قلت: و هذا إسناد واه جدا، أبو ظبلل و اسمه هبلل بن مٌمون، قال الذهبً:

ان: ال ٌجوز قال ابن حبٌروٌه ال ٌتابعه الثقات علٌه. و والنسابً: ضعٌؾ. و قال ابن عدي: عامة ما

 ه.( إ(قال البخاري: عنده مناكٌراالحتجاج به بحال. و
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 : 12ٖٔ/الحدٌث -

به: ال ستجٌب لصاحؽرب فً ساعة من ٌوم الجمعة أل)لو دعً بهذا الدعاء على شًء بٌن المشرق و الم

 األرض ! ٌا ذا الجبلل و اإلكرام !(.ان ٌا منان ! ٌا بدٌع السماوات وإله إال أنت، ٌا حن

 (: موضوع2ٙ٘/ٖ()السلسلة الضعٌفة والموضوعة) قال األلبانً فً

( عن خالد بن ٌزٌد العمري أبً الولٌد: حدثنا ابن أبً ذبب قال: حدثنا ٙٔٔ/ٗ()التارٌخ) رواه الخطٌب فً

 نكدر قال: سمعت جابر بن عبد هللا ٌقول: فذكره مرفوعا.دمحم بن الم

الضعفاء و  )هذا موضوع، رجاله كلهم ثقات ؼٌر خالد هذا، قال ابن حبان فًقلت: و

شٌخ ٌنتحل مذهب أهل الرأي، منكر الحدٌث جدا، أكثر عنه أصحاب ) (:2ٕ٘-2ٕٗ/ٔ)(المتروكٌن

 ثبات(.الرأي، ال ٌشتؽل بذكره ألنه ٌروي الموضوعات عن األ

 .(ٌحكً عن الثقات ما ال أصل لهٌحدث بالخطؤ، و) (:2ٔ/ٕ()الضعفاء) قال العقٌلً فًو

 .(عامة أحادٌثه مناكٌر )(:21ٓ/ٖ()الكامل )قال ابن عدي فًو

 .(ٌحٌىكذبه أبو حاتم و )قال الذهبً:و

، وبٌض له (ٌرالجامع الصؽ )هذا من أحادٌثبعض ببلٌاه و وضعه ! و (اللسان )و (المٌزان )ساق له فًو

 ه، فكؤنه لم ٌقؾ على إسناده( إ(شرحٌه )المناوي فً

 : ٕٕٙٙ/الحدٌث -

)قال لً جبرٌل: ٌا دمحم ! إن ربك لٌخاطبنً ٌوم القٌامة فٌقول: ٌا جبرٌل ! مالً أرى فبلن بن فبلن فً 

قول فً دار صفوؾ النار، فؤقول: ٌا رب ! إنه لم توجد له حسنة ٌعود علٌه خٌرها، فٌقول: فإنً سمعته ٌ

الدنٌا: ٌا حنان ٌا منان ! فؤِته فاسؤله ما أراد بقوله: ٌا حنان ٌا منان ! قال: فآتٌه فؤسؤله فٌقول هل من حنان 

 أو منان ؼٌر هللا ؟ فآخذ بٌده من صفوؾ أهل النار، فؤدخله فً صفوؾ أهل الجنة(.

ثنا دمحم بن المنكدر عن جابر ( من طرٌق الفضل بن عٌسى: ٕٓٔ/ٔٙ()الحلٌة)منكر: أخرجه أبو نعٌم فً

 مرفوعاً.

؛ قال ابن عدي  -وهو: الرقاشً  -قلت: وهذا إسناد واٍه ؛ آفته الفضل بن عٌسى 

ٌروي ((:ٕٔٔ/ٕٔ()الضعفاء). وقال ابن حبان فً(الضعؾ بٌِّن على ما ٌروٌه)(:ٗٔ/ٙالكامل())فً

 المناكٌر عن المشاهٌر(.

 .(منكر الحدٌث)هبً(، وقال الحافظ:مؽنً الذ)قلت: وهو مجمع على ضعفه كما فً

 هالجامع الكبٌر( للحكٌم الترمذي فقط !( إ)( وٕٖٖ/٘()الدر المنثور)والحدٌث عزاه السٌوطً فً

 : ٕٓٔٗ -الحدٌث  -فً مسند أبً ٌعلى جاء وقلت: 

ه و سلم حدثنا شٌبان بن فروخ حدثنا سبلم بن مسكٌن حدثنا أبو ظبلل عن أنس بن مالك عن النبً صلى هللا علٌ

قال: )إن عبدا فً جهنم لٌنادي ألؾ سنة: ٌا حنان ٌا منان قال: فٌقول هللا: ٌا جبرٌل ابت عبدي قال: فٌنطلق جبرٌل 

فٌرى أهل النار منكبٌن على وجوههم قال: فٌرجع فٌقول: ٌا رب لم أره قال: فٌقول هللا: فإنه فً مكان كذا وكذا 

عبدي كٌؾ وجدت مكانك و مقٌلك ؟ قال: فٌقول: ٌا رب شر مكان و شر  قال فٌؤتٌه فٌجًء ربه فٌقول هللا له: ٌا

 مقٌل قال: فٌقول: ردوا عبدي فٌقول: ٌا رب ما كنت أرجو أن تردنً إذ أخرجتنً فٌقول: دعوا عبدي(.

 هقال محقق المسند، األستاذ حسٌن سلٌم أسد: إسناده ضعٌؾ.إ 

 : المانع8ٔ

أصحاب النبً صلى هللا علٌه و سلم فقالوا ٌا رسول هللا ؼبل السعر فسعر حدٌث )إنه ؼبل السعر فً المدٌنة فذهب 

فقال إن هللا عز وجل المعطى وهو المانع وإن هلل ملكا اسمه عمارة على فرس من حجارة الٌاقوت طوله مد بصره 

طنً عن علً ٌدور فً األمصار وٌقؾ فً األسواق ٌنادي أال لٌؽلوا كذا وكذا أال لٌرخص كذا وكذا( رواه الدارق

رضً هللا عنه مرفوعا وذكره ابن الجوزي فً الموضوعات قال ابن حجر أؼرب ابن الجوزي فؤخرج هذا 

الحدٌث فً الموضوعات عن علً رضً هللا عنه وقال إنه حدٌث ال ٌصح وقد رواه أبو داود والترمذي وابن 
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ره عن أنس وإسناده على شرط مسلم ماجه والدارمً والبزار وأبو ٌعلى من طرٌق حماد بن سلمة بن ثابت وؼٌ

وقد صححه ابن حبان والترمذي وعند ابن ماجه والبزار نحوه من حدٌث أبً سعٌد بإسناد حسن وعند الطبرانً 

فً الصؽٌر من حدٌث ابن عباس وفً الكبٌر من حدٌث أبً جحٌفة وألحمد وأبً داود من حدٌث أبً هرٌرة جاء 

دعو ثم جاء آخر فقال ٌا رسول هللا سعر فقال بل هللا ٌخفض وٌرفع وإسناده رجل فقال ٌا رسول هللا سعر قال بل أ

و معروؾ حسن انتهى وحكم ابن الجوزي بكونه موضوعا من حدٌث علً ال ٌنافً ثبوته من حدٌث ؼٌره كما ه

  11٘ من اصطبلح أهل الفن.( إه

 : الطاھر الطٌب المبارك9ٔ

 ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول: اللهم إنً أسؤلك باسمك الطاهر الطٌب المبارك )وعن عابشة رضً هللا عنها قالت: سمعت رسول هللا

األحب إلٌك الذي إذا دعٌت به أجبت وإذا سبلت به أعطٌت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت،  

قلت بؤبً أنت قلت: فقال: ٌوما ٌا عابشة هل علمت أن هللا قد دلنً على االسم الذي إذا دعً به أجاب،  قالت: ف

وأمً ٌا رسول هللا فعلمنٌه، قال: إنه ال ٌنبؽً لك ٌا عابشة قالت فتنحٌت وجلست ساعة ثم قمت فقبلت رأسه، ثم 

قلت له: ٌا رسول هللا علمنٌه، قال: إنه ال ٌنبؽً لك ٌا عابشة أن أعلمك إنه ال ٌنبؽً أن تسؤلً به شٌبا للدنٌا، قالت: 

م قلت: اللهم إنً أدعوك هللا وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحٌم وأدعوك فقمت فتوضؤت ثم صلٌت ركعتٌن، ث

بؤسمابك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تؽفر لً وترحمنً،  قالت: فاستضحك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال: 

 )ضعٌؾ(. - ٕٕٓٔالحدٌث   – إنه لفً األسماء التً دعوت بها.( قال  األلبانً فً ضعٌؾ الترؼٌب والترهٌب

 : الهادي والفاتنٕٓ

وحدثنً مالك عن زٌاد بن سعد عن عمرو بن دٌنار أنه قال سمعت عبد هللا  -ٖٖٔٗ/اإلمام مالك فً الموطؤى رو

 . بن الزبٌر ٌقول فً خطبته إن هللا هو الهادي والفاتن

 :ٕٕٗ/  ٗ -وفً شرح الزرقانً على موطؤ مالك 

ك عن زٌاد بن سعد عن عمرو بن دٌنار انه قال سمعت عبد هللا بن الزبٌر ٌقول فً خطبته (  وحدثنً مالٖٓٔ/2)

 أن هللا هو الهادي والفاتن.

)مالك عن زٌاد بن سعد( المذكور آنفاً )عن عمرو( بفتح العٌن بن دٌنار المكً ثقة ثبت مات سنة ست وعشرٌن 

ته( وهو خلٌفة: )إن هللا هو الهادي( الذي ٌبٌن الرشد من ومابة )أنه قال: سمعت عبد هللا بن الزبٌر ٌقول فً خطب

الؽً وألهم طرق المصالح الدٌنٌة كل مكلؾ والدنٌوٌة كل حً. )والفاتن( بمعنى المضل الوارد فً أسمابه، ولكن 

 ()وإن هً إال2٘هذا وارد أٌضاً عن صحابً فهو توقٌؾ إذ ال ٌقال بالرأي وفً التنزٌل: )إنا قد فتنا قومك()طه/ 

( وأخرج أبو عمر عن عطاء بن أبً رباح: كنت عند ابن عباس فجاءه ٔفتنتك تضل بها من تشاء()األعراؾ/ 

ًّ أو ظلمنً؟ فقال ابن عباس: إذا  رجل فقال: أرأٌت من حرمنً الهدى وأورثنً الضبللة والردى أتراه أحسن إل

إتٌه من ٌشاء فما ظلمك شٌباً وال تجالسنً كان الهدى شٌباً كان لك عنده فمنعك فقد ظلمك، وإن كان الهدى له ٌ

 بعد. وبهذا أجاب ربٌعة ؼٌبلن القدري لما سؤله وإنما أخذه من قول ابن عباس.

، لذا ال ٌصح اطبلق اسم هللا تعالىوقول الصحابً فً ذكر األسماء الحسنى اذا صح موقوفا، فهو خبر عن 

 ، كما سٌؤتًأما )الهادي( فقد جاء فً القرآن الكرٌم مقٌدا ،نصألن األسماء توقٌفٌة على ال )الفاتن( على هللا تعالى

 ان شاء هللا تعالى. بٌانه

 : المسلمٕٔ

 :01ٗ/ ص ٗ- روى الحافظ عبد الرزاق الصنعانً فً المصنؾ

)أخبرنا معمر عن أٌوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: المسلم اسم من أسماء هللا فإذا نسً أحدكم أن ٌسمً على 

ٌسم ولٌؤكل.(، قال الشٌخ المحدث حبٌب الرحمن األعظمً فً تحقٌق المصنؾ: أخرجه البٌهقً من الذبٌحة فل

                                                           
 .ٗكتاب المعامبلت الحدٌث/ -الفوابد المجموعة فً األحادٌث الموضوعة/الشوكانً 11٘
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وسٌؤتً من وجه آخر عن عكرمة عنه )المسلم فٌه  1ٕٗ: 1طرٌق عمرو عن عكرمة بلفظ: المسلم ٌكفٌه اسمه 

 اسم هللا(.

 رك، وال ٌضر النسٌان فً الملة.الدكتور دمحم الهواري: )وقال ابن عباس: كما ال ٌنفع االسم فً الشقال  

وقال عطاء: المسلم تسمٌة هللا تعالى، المسلم  وهو اسم من أسماء هللا تعالى والمإمن هو اسم من أسمابه، والمإمن 

 ٓٓٙه تسمٌة للذابح(.إ

 .net/hadithhttp://www.islamwebوفً موسوعة الحدٌث: 

ْبحِ « ِكتَاُب اْلَمنَاِسِك « مصنؾ عبد الرزاق « ب الكت
 بَاُب التَّْسِمٌَِة ِعْندَ الذَّ

 2ٖٔٙ)رقم الحدٌث: 

، َعْن أٌَُّوَب، َعْن ِعْكِرَمةَ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: اْلُمْسِلُم اْسم  ِمْن أَْسَما ًَ )حدٌث موقوؾ( أَْخبََرنَا َمْعَمر  ِ، فَإِذَا نَِس ِء اّللَّ

ٌْؤَكُْل. أَحَ  ًَ َعلَى الذَِّبٌَحةَ، فَْلٌَُسّمِ َولَ  دُكُْم أَْن ٌَُسّمِ

 2ٖٕ٘رقم الحدٌث: 

ٌْن  ٌَْعنًِ ِعكْ  نَةَ، َعْن َعْمِرو ْبِن ِدٌنَاٍر، َعْن أَِبً الشَّْعثَاِء، قَاَل: َحدَّثَنَا َع ٌْ ِرَمةَ، َعِن اْبِن )حدٌث موقوؾ( َعِن اْبِن عٌَُ

، َوذََكَر اْسَم َعبَّاٍس، قَاَل: إِنَّ فِ  ًُّ ِ، فَْلٌَؤْكُْل، َوِإْن ذَبََح اْلَمُجوِس ًَ اْسَم اّللَّ ِ، فَإِْن ذَبََح َونَِس ِ فبَل تَؤْكُْلهُ.ً اْلُمْسِلِم اْسُم اّللَّ  اّللَّ

 2ٖٔ0رقم الحدٌث: 

ًَ فَْلٌَُسّمِ )حدٌث مقطوع( َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطاُوٍس، َعْن أَِبٌِه، قَاَل: َمَع اْلُمْسِلِم ِذكْ  ًَ أَْن ٌَُسّمِ ِ، فَإِذَا ذَبََح فَنَِس ُر اّللَّ

ِ َعلَى ذَِبٌَحِتِه لَْم تُْإَكْل(. ًَّ لَْو ذََكَر اْسَم اّللَّ ٌْؤَكُْل، َوإِنَّ اْلَمُجوِس  هإ َولَ

 : التاببٕٕ

 )اللهم اؼفر لً وتب علً إنك أنت التواب الؽفور )مابة مرة((.

(: ابن فضٌل ٔ/  0ٔ/  ٕ()المسند (: )أخرجه ابن أبً شٌبة فًٖٕٓٙسلسلة الصحٌحة /قال الشٌخ االلبانً فً ال

وابن إدرٌس عن حصٌن عن هبلل بن ٌساؾ عن زاذان قال: أخبرنا رجل من األنصار قال: سمعت رسول هللا 

الشك، ولعل الصواب ما أثبته فً ، هكذا ب(أنت التابب أو التواب) ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول فً دبر الصبلة.. فذكره، إال أنه قال:

فً دبر  )، بدل قوله:(فً صبلة )، إال أنه قال:(مابة مرة )األعلى، فقد تابعه شعبة عن حصٌن به دون شك، وزاد:

(: حدثنا دمحم بن جعفر حدثنا شعبة به. قلت: وهذا إسناد صحٌح، رجاله كلهم 0ٖٔ/  ٘. أخرجه أحمد )(الصبلة

 وهما من رجال مسلم. -وهو الكندي موالهم الكوفً  -بلل بن ٌساؾ وزاذان ثقات على شرط الشٌخٌن ؼٌر ه

 : الرشادٖٕ

َشاِد()ؼافر/ قوله سبحانه وتعالى:  (.2ٖ)َوقَاَل الَِّذي آَمَن ٌَا قَْوِم اتَّبِعُوِن أَْهِدكُْم َسِبٌَل الرَّ

اء قََرأَ: أهدكم َسِبٌل الرشاد: بتَْشدٌد الشٌن.  بعض اْلقُرَّ

رشاد هللا تبَارك َوتَعَالَى، فََهذَا فعال من أفعل َوِهً ِقَراَءة َشاذَّة ؼٌر مستعملة.َوقَاَل: ال
ٙٓٔ 

ٌْلاأو ))اإللُّ(  :ٕٙ  (:إل

ٌْؾَ  ٌْكُمْ  ٌَْظَهُروا َوإِنْ  قال تعالى: )َك ةً  َوالَ  إِالً  ِفٌكُمْ  ٌَْرقُبُوا الَ  َعلَ  َوأَْكثَُرهُمْ  قُلُوبُُهمْ  َوتَؤْبَى ِبؤَْفَواِهِهمْ  ٌُْرُضونَكُمْ  ِذمَّ

 (2التوبة/)فَاِسقُوَن(

ٌٍْر ٌَْقَرأُ: ) - ٌْدُ ْبُن عَُم . َوَكاَن عُبَ ُ َعزَّ َوَجلَّ لُّ هَُو اّللَّ ِ َوِفً اْلَخبَِر أَنَّ نَاًسا قَِدُموا  (َجْبَر ِإلِّ )اإْلِ ِبالتَّْشِدٌِد، ٌَْعِنً: َعْبدَ اّللَّ

ٌِْلَمةَ  ُ َعْنهُ: َعلَى أَِبً بَْكٍر ِمْن قَْوِم ُمَس ًَ اّللَّ ٌِْلَمةَ فقرأوا، فَقَاَل أَبُو بَْكٍر َرِض ِإنَّ )اْلَكذَّاِب، فَاْستَْقَرأَهُْم أَبُو بَْكٍر ِكتَاَب ُمَس

                                                           
/ ٓٔ –تصدر عن منظمة المإتمر االسبلمً بجدة/ العدد  -التابع لمنظمة المإتمر االسبلمً بجدة  مجلة مجمع الفقه االسبلمً ٓٓٙ

 .الذبابح والطرق الشرعٌة فً إنجاز الذكاة
هـ(، تحقٌق د. عبد هللا الجبوري، الناشر مطبعة 0ٕٙؼرٌب الحدٌث/ أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري )المتوفى   ٔٓٙ

 .٘ٗٔ/ٕه، 10ٖٔاد، الطبعة األولى العانً، بؽد
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بون فً ال ٌرق)، أَْي: ِمَن هللا عّز وجّل. َوالدَِّلٌُل َعلَى َهذَا التَّؤِْوٌِل ِقَراَءةُ عكرمة: (َهذَا اْلَكبَلَم لَْم ٌَْخُرْج ِمْن ِإلِّ 

. ِمثَْل ِجْبَراِبٌَل َوِمٌَكاِبٌلَ  (المإمن ِإٌبًل  َ َعزَّ َوَجلَّ  ٕٓٙ.(ِباْلٌَاِء، ٌَْعنًِ: اّللَّ

ٌْبلً وال ) - ( اسم هللا بالعبرانٌة. واستؤنسوا لهذا ببعض القراءات الشاذة: )ال ٌرقبوا فٌكم إِ قال بعض العلماء: )اإللُّ

العبرٌة. فجبرابٌل معناه: عبد هللا، وإسرافٌل: عبد هللا، وإسرابٌل: عبد هللا. ( واإلٌل من أسماء هللا ب2التوبة/ذمة( )

وهذا القول قال به جماعة من العلماء، أن )اإلٌل واإلّل( تطلق على هللا، ومعروؾ  فً قصة أبً بكر الصدٌق 

ٌدّعً أنه ٌنزل علٌه. )رضً هللا عنه( أنه لما جاءه قوم من أصحاب مسٌلمة الكذَّاب وقال لهم: اقرإوا علً مما 

َهاٍت مسٌلمة الكذَّاب، فقال: إفقر ، أن هذا كبلم لم ٌصدر (أنتم تعلمون أن هذا لم ٌخرج من إلّ )وا علٌه شٌباً ِمْن تُرَّ

من هللا. وعلى هذا القول فالمراد: إن ٌظهروا علٌكم وٌؽلبوكم ال ٌراقبوا فٌكم هللا، وال ٌراعوا فٌكم هللا، وال العهود. 

 ٖٓٙ.(به قوم هذا قال

ا عُِرض علٌه كبلم ) - أن المرادَ به هللا تعالى أي: هو اسم من أسمابه، واستدلُّوا على ذلك بحدٌث أبً بكر لمَّ

ٌْلم  أي: هللا عز وجل.  (إنَّ هذا الكبلم لم ٌَْخرج من إلّ )لعنه هللا:  ةُمَس

نة، ولم ٌُْسَمْع أحد  ٌقول: ٌا إلُّ افعْل لً ألن أسماَءه تعالى معروفة فً الكتاب والس)ولم ٌرتِض هذا الزجاج قال: 

 ٗٓٙ.(كذا

: األسماء المدرجة فً حدٌث التسعة وتسعٌن، منها ما ھو ثابت بالكتاب والسنة كما سٌتبٌن الحقا، والباًَ ٕ٘

 ٌرد فٌها نصا صحٌحا صرٌحا.  أو لم من الصفة والفعل إما مشتقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
معالم التنزٌل فً تفسٌر القرآن )تفسٌر البؽوي(/ محًٌ السنة أبو دمحم الحسٌن بن مسعود بن دمحم بن الفراء البؽوي الشافعً   ٕٓٙ

 .1ٖٔ/ٕهـ، ٕٓٗٔهـ(، تحقٌق عبد الرزاق المهدي، الناشر  دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، الطبعة األولى، ٓٔ٘)المتوفى
ِ ِفً التَّْفِسٌِر/ دمحم األمٌن بن دمحم المختار بن عبد القادر الجكنً الشنقٌط ٖٓٙ ًّ  هـ(،1ًٖٖٔ )المتوفىالعَذُْب النَِّمٌُر ِمْن َمَجاِلِس الشَّْنِقٌِط

كرمة، الطبعة الثانٌة، تحقٌق خالد بن عثمان السبت، إشراؾ بكر بن عبد هللا أبو زٌد، الناشر دار عالم الفوابد للنشر والتوزٌع، مكة الم
 . 1ٕٓ/٘هـ،  ٕٙٗٔ

الدر المصون فً علوم الكتاب المكنون/ أبو العباس، شهاب الدٌن، أحمد بن ٌوسؾ بن عبد الدابم المعروؾ بالسمٌن الحلبً  ٗٓٙ
 .2ٔ/ٙ هـ(، تحقٌق الدكتور أحمد دمحم الخراط، الناشر دار القلم، دمشق0٘ٙ)المتوفى 
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 الفصل السادس

 وأدلتها من الكتاب والسنة مطلقةال الحسنىاألسماء 
 

 َال هللا سبحانه وتعالى:

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ بَِها َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن فًِ أَْسَمابِِه َسٌُْجَزْوَن َما َكانُوا ٌَ   (.8ٓٔاألعراؾ/()ْعَملُونَ )َوَّلِلَّ

ْحَمَن أَ  َ أَِو اْدعُوا الرَّ ٌَْن )َُِل اْدعُوا اَّللَّ ًٌا َما تَْدعُوا فَلَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى َواَل تَْجَهْر بَِصاَلتَِك َواَل تَُخافِْت بَِها َواْبتَػِ بَ

 (.ٓٔٔذَِلَك َسبٌِاًل()اإلسراء /

ُ اَل إِلَهَ إِالَّ ھَُو لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى()طه /   (.8)اَّللَّ

ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ الْ  ُر لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى ٌَُسبُِّح لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَ )ھَُو اَّللَّ  ْرِض َوھَُو اْلعَِزٌزُ ُمَصّوِ

 (.ٕٗاْلَحِكٌُم()الحشر /

أٌها  الضوابط والقواعد لتتبع االسماء الحسنى من الكتاب واالحادٌث الصحٌحة؛ فما علٌك لك وبعد أن تبٌنت

 وفقنً وإٌاك هللا تعالى لكل خٌر.إال إحصابها،  القارئ الكرٌم

أحكام القواعد  افٌه من الكتاب والسنة، وقد راعٌت وأدلتها المطلقة وتجد فً هذا الفصل االسماء الحسنى

باهلل من الخطؤ  ًمعتصماووتعطٌل صفاته،  ء هللا تعالىلحاد فً أسمامن اإل ًوالضوابط المتقدم ذكرها، متبربا

 تبارك فً عبله. لى الصواب من القول والعمل ال رب ؼٌرهوالزلل وإٌاه أسؤل التوفٌق إ

 : كرٌم فؤقول: رب ٌسر وأعن ٌا
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 هللا سبحانه وتعالى

 إسم الجاللة
 قال تعالى: 

بَلةَ ِلِذْكِري()طه / ُ اَل ِإلَهَ إِالَّ أَنَا فَاْعبُْدنًِ َوأَِقِم الصَّ  (ٗٔ)ِإنَِّنً أَنَا اّللَّ

ُ اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم()النمل / )ٌَا ُموَسى ِإنَّهُ   (1أَنَا اّللَّ

ٌَْمِن فًِ اْلبُْقعَِة اْلُمبَاَرَكِة ِمَن الشََّجَرةِ أَْن ٌَا ُموَسى  ا أَتَاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِا اْلَواِد اأْلَ ُ َربُّ )فَلَمَّ ِإنًِّ أَنَا اّللَّ

 (ٖٓاْلعَالَِمٌَن()القصص /

ً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: )إن هلل تسعة وتسعٌن اسماً من وفً الحدٌث المتفق علٌه: )عن أب

 أحصاها دخل الجنة(.

)هللا: لفظ الجبللة علم  على الذات العلٌة ال ٌسمى به ؼٌره، وهو مشتق من األلوهٌة، وأصله إله لكن حذفت الهمزة، 

 وعُوض عنها ب )أل( فصارت )هللا(.

: أصله اإلله وأنَّ )أل( موجودة فً بنابه من األصل وُحذفت الهمزة للتخفٌؾ، كما حذفت من الناس وأصلها وقٌل

)اْلناس( وكما ُحذفت الهمزة من )خٌر وشر( وأصلها أخٌر وأشر. ومعنى هللا: مؤخوذة من األلوهٌة وهً التعبد 

ٌه، وعظمه.  فهً مشتقة من األلوهٌة، وهً المحبة بحب وتعظٌم، ٌقال: ألهَ إلٌه أي: اشتاق إلٌه، وأحبه، وأناب إل

 ٘ٓٙوالتعظٌم. وعلٌه فٌكون إله بمعنى مؤلوه، أي: معبود.( 

)وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )إن هلل تسعة وتسعٌن اسماً من أحصاها دخل الجنة( 

 متفق علٌه.

لى ؼٌره، وهو أعرؾ المعارؾ على اإلطبلق الجامع لمعانً األسماء وهو علم على الرب ال ٌطلق عهللا: 

ومعناه: ذو األلوهٌة والعبودٌة على خلقه  (.حذفت الهمزة وأدؼمت البلم فً البلم فقٌل )هللا (الحسنى، وأصله )اإلله

 أجمعٌن.

تعالى  وعلى ذات هللابداللة المطابقة، معا  االلوهٌةوعلى صفة  تعالى دل على ذات هللاواسم )هللا( عز وجل 

. ودل على جمٌع معانً االسماء الحسنى )الصفات( وحدها بالتضمنااللوهٌة وحدها بالتضمن وعلى صفة 

  باللزوم، فاألسماء الحسنى تفصٌل وتبٌٌن لصفات االلوهٌة.

ان من أسماء وجمٌع األسماء والصفات راجعة إلٌه، ٌقال: الرحمن الرحٌم اسمان من أسماء هللا، الحً القٌوم اسم)

 ٙٓٙهللا؛ فكلها ترجع إلى لفظ الجبللة. وعند العرب كلما عظمت الذات كثرت أسماإها.(.

ولهذه المعانً العظٌمة وؼٌرها مما اختص به هذا االسم )هللا( صار ؼٌر واحد من اهل العلم الى اختٌار أن االسم 

ورد فً جمٌع االحادٌث التً فٌها إشارة الى  االعظم هو )هللا(: ومما ٌقوي هذا: ان هذا االسم الكرٌم )هللا( قد

القٌوم(: )فإن صفة الحٌاة متضمنة ومن أهل العلم من ذهب الى أن االسم االعظم هو )الحً  0ٓٙاالسم االعظم.

لجمٌع صفات الكمال، مستلزمة لها، وصفة القٌومٌة متضمنة لجمٌع صفات األفعال، ولهذا كان اسم هللا األعظم 

ِ اْلقٌَُّوِم(.الذي إذا دعً به أج ًّ اب، وإذا سبل به أعطى: هو اسم اْلَح
ٙٓ2   

 

                                                           
 .www.islamspirit.comمصطلح الحدٌث/ دمحم بن صالح العثٌمٌن، إعداد موقع روح اإلسبلم،  شرح المنظومة البٌقونٌة فً ٘ٓٙ
، ٖٔالدرس  -هـ(/ دروس صوتٌة قام بتفرٌؽها موقع الشبكة اإلسبلمٌة ٕٓٗٔعطٌة بن دمحم سالم )المتوفى ٙٓٙ

http://www.islamweb.net 
، هٖٗٗٔق البدر، مكتبة دار المنهاج، الرٌاض، الطبعة االولى، انظر ؼٌر مؤمور: فقه االدعٌة واالذكار/ الشٌخ عبدالرزا 0ٓٙ
 .ٖٗٔ – ٖٖٔص
هـ(، 0٘ٔزاد المعاد فً هدي خٌر العباد/ العبلمة دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المتوفى  2ٓٙ

 .20ٔ/ٗم 11ٗٔهـ /٘ٔٗٔابعة والعشرون، مكتبة المنار اإلسبلمٌة، الكوٌت، الطبعة الس -الناشر مإسسة الرسالة، بٌروت 
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قال الشٌخ دمحم صالح العثٌمٌن: )قوله: )هللا( لفظ الجبللة علم على الباري جل وعبل وهو االسم الذي تتبعه جمٌع و

لى صراط األسماء حتى إنه فً قوله تعالى: )كتاب أنزلناه إلٌك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إ

(. ال نقول: إن لفظ الجبللة ٕ-ٔالعزٌز الحمٌد. هللا الذي له ما فً السماوات وما فً األرض(، )سورة إبراهٌم/

)هللا( صفة بل نقول: هً عطؾ بٌان لببل ٌكون لفظ الجبللة تابعاً تبعٌة النعت للمنعوت ولهذا قال العلماء: أعرؾ 

 ٓٔٙسوى هللا عز وجل.(لفظ )هللا( ألنه ال ٌدل على أحد  1ٓٙ المعارؾ

وقد استبعد بعض العلماء لفظ الجبللة )هللا( من أسماء هللا الحسنى، الن جمٌع األسماء مضافة إلى هللا تعالى، وال 

 ٌٔٔٙصح إضافة الشًء إلى نفسه. 

ماء قال أبو إسحاق إبراهٌم بن السري الزجاج: )وفً الناس من ال ٌعد اسم هللا من هذه الجملة، وٌقول إن هذه األس 

 ٕٔٙكلها مضافة إلى هللا فكٌؾ ٌعد هو منها ومنهم من ٌفسد هذا الرأي وٌهجنه....(. 

 

ْحَمن سبحانه وتعالى: ٕ  / الرَّ

 قال هللا سبحانه تعالى: 

ِحٌُم()البقرة / ْحَمُن الرَّ  (. ٖٙٔ)َوِإلَـُهكُْم ِإلَه  َواِحد  الَّ ِإلَهَ إِالَّ هَُو الرَّ

َ أَِو ا ْحَمَن أًٌَّا َما تَْدعُوا فَلَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى َواَل تَْجَهْر بَِصبَلتَِك َواَل تَُخاِفْت ِبَها َواْبتَ )قُِل اْدعُوا اّللَّ ٌَْن ذَِلَك ْدعُوا الرَّ ػِ بَ

 (.َٓٔٔسِبٌبًل()اإلسراء /

ٌِْب َوالشََّهادَِة هَُو الرَّ  ُ الَِّذي اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو َعاِلُم اْلؽَ ِحٌُم()الحشر/)هَُو اّللَّ  (ْٕٕحَمُن الرَّ

 ومن السنة النبوٌة

)أتانً جبرٌل فقال: ٌا دمحم ! قل قلت: وما أقول ؟ قال: قل أعوذ بكلمات هللا التامات التً ال ٌجاوزهن بر وال  -

فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ٌنزل من السماء ومن شر ما ٌعرج فٌها ومن شر ما ذرأ فً األرض 

ن شر ما ٌخرج منها ومن شر فتن اللٌل والنهار ومن شر كل طارق ٌطرق إال طارقا ٌطرق بخٌر، ٌا وبرأ وم

 ٖٔٙرحمن(.

 ٗٔٙ)قال هللا: أنا هللا وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمً فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته(.  -

 ٘ٔٙحمن: سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظٌم(.)كلمتان خفٌفتان على اللسان ثقٌلتان فً المٌزان حبٌبتان إلى الر -

 

ِحٌم سبحانه وتعالى: ٖ  / الرَّ

 قال هللا سبحانه تعالى:

ِحٌُم()البقرة/ اُب الرَّ َّوَّ ٌِْه إِنَّهُ هَُو الت  (.0ٖ)فَتَلَقَّى آَدَُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَتَاَب َعلَ

ِحٌُم()البقرة/)ِإالَّ الَِّذٌَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبٌََّنُوا  اُب الرَّ ٌِْهْم َوأَنَا التَّوَّ  (.ٓٙٔفَؤُولَِبَك أَتُوُب َعلَ

                                                           
 قال سٌبوٌه: )اسم هللا تعالى أعرؾ المعارؾ(. وروي أنه ربً فً المنام وقد نال خٌرا كثٌرا بهذه الكلمة.قلت:  1ٓٙ
 شرح االصول الستة. ٓٔٙ
 ، القاهرة./ الناشر عالم الكتب1ٖدراسة فً البنٌة والداللة/ الدكتور أحمد مختار عمر، ص  –أسماء هللا الحسنى  ٔٔٙ
 الزجاج.  -تفسٌر أسماء هللا الحسنى  ٕٔٙ
: )صحٌح( رواه األمام احمد فً المسند، والطبرانً فً 0ٗ -قال الشٌخ األلبانً فً )صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌاداته(، الحدٌث  ٖٔٙ

 .2ٗٓالكبٌر عن عبدالرحمن بن خنبش، وانظر السلسلة الصحٌحة /
 :ٕٓ٘ -( / الحدٌث ٖٙ/  ٕصحٌحة قال الشٌخ األلبانً فً )السلسلة ال ٗٔٙ

( من طرٌق سفٌان ابن عٌٌنة عن الزهري عن أبً سلمة قال: )اشتكى أبو الرداد 2ٖٗ/  ٔ( و الترمذي )1ٗٙٔأخرجه أبو داود )
 ٌقول( اللٌثً، فعاده عبد الرحمن بن عوؾ فقال: خٌرهم وأوصلهم وما علمت أبا دمحم ؟ فقال عبد الرحمن: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 فذكره.
 قال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، رواه الشٌخان واالمام احمد فً المسند والترمذي وابن ماجة عن أبً هرٌرة، ٘ٔٙ

 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. 0ٕ٘ٗوانظر الحدٌث / 
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ٌٍْر فبََل َرادَّ ِلفَْضِلِه ٌُِصٌُب بِ  ُ ِبُضّرٍ فبََل َكاِشَؾ لَهُ ِإالَّ هَُو َوِإْن ٌُِرْدَك ِبَخ ِه َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوهَُو )َوِإْن ٌَْمَسْسَك اّللَّ

حِ   (.0ٌُٓٔم()ٌونس/اْلؽَفُوُر الرَّ

ِحٌُم()الحجر/  (.1ٗ)نَبِّْا ِعبَاِدي أَنًِّ أَنَا اْلؽَفُوُر الرَّ

 ومن السنة النبوٌة

)قل اللهم إنً ظلمت نفسً ظلما كثٌرا وإنه ال ٌؽفر الذنوب إال أنت فاؼفر لً مؽفرة من عندك و ارحمنً إنك  -

 ٙٔٙ.أنت الؽفور الرحٌم(

 0ٔٙ.لقا ٌذنبون ثم ٌستؽفرون ثم ٌؽفر لهم وهو الؽفور الرحٌم()لو أن العباد لم ٌذنبوا لخلق هللا خ  -

عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً المجلس الواحد مابة مرة: )رب اؼفر لً وتب علً إنك أنت  -

 2ٔٙالتواب الرحٌم(. 

 

  / الَماِلك سبحانه وتعالى: ٗ

 من السنة النبوٌة

 1ٔٙ.(ال مالك إال هللا ، ٌوم القٌامة رجل تسمى ملك األمبلكأخنع األسماء عند هللا) -

 

 / الَمِلٌك سبحانه وتعالى: ٘

 قال هللا سبحانه تعالى:

َِّقٌَن ِفً َجنَّاٍت َونََهٍر ۞ ِفً َمْقعَِد ِصْدٍق ِعْندَ َمِلٌٍك ُمْقتَِدٍر(  )القمر/  (٘٘ - ٗ٘)ِإنَّ اْلُمت

 

 / اْلَمِلك سبحانه تعالى: ٙ

  بحانه تعالى:قال هللا س

ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ اَل ِإلَهَ ِإالَّ هَُو َربُّ اْلعَْرِش اْلَكِرٌِم()المإمنون/  (.ٙٔٔ)فَتَعَالَى اّللَّ

ٌَْك َوْحٌُهُ َوقُْل َرّبِ زِ  ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ َواَل تَْعَجْل ِباْلقُْرآَِن ِمْن قَْبِل أَْن ٌُْقَضى ِإلَ  (. ٗٔٔا()طه/ْدِنً ِعْلمً )فَتَعَالَى اّللَّ

ٌِْمُن اْلعَِزٌُز اْلَجبَّارُ  ُ الَِّذي اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّبَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه ا )هَُو اّللَّ ِ َعمَّ  اْلُمتََكبُِّر سُْبَحاَن اّللَّ

 (.ٌُْٖٕشِركُوَن()الحشر/

ِ َما ِفً السََّماَواِت َوَما ِفً   (.ٔاأْلَْرِض اْلَمِلِك اْلقُدُّوِس اْلعَِزٌِز اْلَحِكٌِم()الجمعة/)ٌَُسبُِّح ّلِلَّ

 ومن السنة النبوٌة

)ٌنزل هللا تعالى إلى السماء الدنٌا كل لٌلة حٌن ٌمضً ثلث اللٌل األول فٌقول: أنا الملك أنا الملك من ذا الذي  -

نً فؤؼفر له ؟ فبل ٌزال كذلك حتى ٌدعونً فؤستجٌب له ؟ من ذا الذي ٌسؤلنً فؤعطٌه ؟ من ذا الذي ٌستؽفر

 ٕٓٙ.ٌضًء الفجر(

                                                           
 ر. رواه الشٌخان واإلمام احمد فً المسند والترمذي والنسابً وابن ماجة عن ابن عمر وأبً بك ٙٔٙ

 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. ٓٓٗٗقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح( وانظر الحدٌث /
 رواه الحاكم فً المستدرك عن ابن عمرو.  0ٔٙ

 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. ٖٕٗ٘قال الشٌخ األلبانً: )صحٌح( وانظر حدٌث /
: 0ٖ٘ٔالحدٌث  -( 2ٕٗ/  ٘ود، )االم، وهو التخرٌج المطول()رواه ابو داود فً السنن، وقال الشٌخ األلبانً فً صحٌح ابً دا 2ٔٙ

 –)إسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن، وصححه ابن حبان والترمذي(. وهو فً صحٌح ابً داود، التحقٌق المختصر، الحدٌث 
ٔ٘ٔ0. 

، ورواه احمد 1ٌٕٔٔحة )صحٌح ... ( رواه الشٌخان وابو داود والترمذي عن أبً هرٌرة. وهو فً الصحقال الشٌخ األلبانً:  1ٔٙ
 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته.0ٖٕفً المسند. وانظر حدٌث /

 رواه اإلمام مسلم والترمذي عن أبً هرٌرة.  ٕٓٙ
 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. 2ٔٙ٘قال الشٌخ األلبانً: )صحٌح( وانظر الحدٌث / 
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)ٌطوي هللا السموات ٌوم القٌامة ثم ٌؤخذهن بٌده الٌمنى ثم ٌقول: أنا الملك أٌن الجبارون ؟ أٌن المتكبرون ؟ ثم  -

 ٌٕٔٙطوي األرضٌن ثم ٌؤخذهن بشماله ثم ٌقول: أنا الملك أٌن الجبارون ؟ أٌن المتكبرون ؟(.

 ٕٕٙ إذا سلم فً الوتر قال: )سبحان الملك القدوس(. كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -

 ٖٕٙ)أؼٌظ رجل على هللا ٌوم القٌامة وأخبثه وأؼٌظه علٌه، رجل كان ٌسمى ملك األمبلك ال ملك إال هللا(. -

   م قال: كان رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم إذا قام إلى الصبلة كبر ث :عن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه قال -

)وجهت وجهً للذي فطر السموات واألرض حنٌفا مسلما، وما أنا من المشركٌن، إن صبلتً ونسكً ومحٌاي 

ومماتً هلل رب العالمٌن ال شرٌك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمٌن، اللهم أنت الملك ال إله إال أنت، أنت ربً 

مٌعا إنه ال ٌؽفر الذنوب إال أنت، واهدنً ألحسن وأنا عبدك، ظلمت نفسً واعترفت بذنبً فاؼفر لً ذنوبً ج

األخبلق ال ٌهدي ألحسنها إال أنت، واصرؾ عنً سٌبها ال ٌصرؾ سٌبها إال أنت، لبٌك وسعدٌك والخٌر كله فً 

  ٌٕٗٙدٌك، والشر لٌس إلٌك، وأنا بك وإلٌك، تباركت وتعالٌت أستؽفرك وأتوب إلٌك( الحدٌث....

 

 :/ القدوس سبحانه تعالى 7

  ال هللا سبحانه تعالى:ق

ٌِْمُن اْلعَِزٌُز اْلَجبَّارُ  ُ الَِّذي اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّبَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه ا )هَُو اّللَّ ِ َعمَّ  اْلُمتََكبُِّر سُْبَحاَن اّللَّ

 (ٌُْٖٕشِركُوَن()الحشر /

ِ َما ِفً السََّماَواِت وَ   (.َٔما ِفً اأْلَْرِض اْلَمِلِك اْلقُدُّوِس اْلعَِزٌِز اْلَحِكٌِم()الجمعة/)ٌَُسبُِّح ّلِلَّ

 ومن السنة النبوٌة

 ٕ٘ٙكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا سلم فً الوتر قال: )سبحان الملك القدوس(.  -

 

 :/ السَّاَلُم سبحانه تعالى 8

 قال هللا سبحانه وتعالى:

ُ الَِّذي اَل إِ  ٌِْمُن اْلعَِزٌُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر سُْبَحاَن ا)هَُو اّللَّ ا لَهَ إِالَّ هَُو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّبَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه ِ َعمَّ ّللَّ

 (ٌُْٖٕشِركُوَن()الحشر /

 ومن السنة النبوٌة

 ٕٙٙ)إن السبلم اسم من أسماء هللا تعالى وضعه فً األرض، فؤفشوا السبلم بٌنكم(. -

 0ٕٙكان إذا سلم لم ٌقعد إال مقدار ما ٌقول: )اللهم أنت السبلم و منك السبلم تباركت ٌا ذا الجبلل و اإلكرام(. -

                                                           
 رواه اإلمام مسلم وأبو داود عن ابن عمر.  ٕٔٙ

 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. 2ٔٓٔانً: )صحٌح( وانظر الحدٌث /قال الشٌخ األلب
. 2ٕٗٔالحدٌث/ -0ٖٔ/٘قال الشٌخ األلبانً: )إسناده صحٌح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان(. وأنظر صحٌح أبً داود  ٕٕٙ

 وهو الكتاب األم كما سماه الشٌخ األلبانً.
( من طرٌق همام بن منبه حدثنا أبو هرٌرة ٖ٘ٔ/  ٕأخرجه مسلم وأحمد ): 1ٔٙ/ٕقال الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة  ٖٕٙ

 عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكره.
 رواه ابو داود فً السنن، وقال الشٌخ األلبانً فً صحٌح ابً داود )االم(: وهذا إسناد صحٌح على شرط مسلم. ٕٗٙ

 .0ٖ1 –، الحدٌث 1ٖٗ-0ٖٗ/ٖاود قلت: انظر ؼٌر مؤمور طرق الحدٌث وتخرٌجه فً صحٌح ابً د
. 2ٕٗٔالحدٌث/ -0ٖٔ/٘قال الشٌخ األلبانً: )إسناده صحٌح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان(. وأنظر صحٌح أبً داود  ٕ٘ٙ

 وهو)الكتاب األم( كما سماه الشٌخ األلبانً.
 .2ٗٔ –، الحدٌث 2ٖٓ/  ٔقال الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة  ٕٙٙ

 ( حدثنا شهاب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حمٌد عن أنس قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فذكره.121)األدب المفرد()رواه البخاري فً 
 هقلت: وهذا إسناد صحٌح، رجاله كلهم ثقات رجال الشٌخٌن ؼٌر حماد بن سلمة فمن رجال مسلم وحده. إ

 :0ٕٗٓ، الحدٌث /ٗٓٔ/  ٘ -قال الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة  0ٕٙ
( من طرٌقٌن عن عبد هللا بن الحارث عن ٔ/ٔٙ( وابن منده فً )التوحٌد()ٕ/  ٕٕٗ( وأبو ٌعلى فً مسنده )1٘/  ٕرواه مسلم )

 عابشة به. واللفظ لمسلم.
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)السبلم اسم من أسماء هللا وضعه هللا فً األرض فؤفشوه بٌنكم فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم علٌهم فردوا  -

 2ٕٙم فإن لم ٌردوا علٌه رد علٌه من هو خٌر منهم وأطٌب(.علٌه كان له علٌهم فضل درجة بتذكٌره إٌاهم السبل

 

 :اْلُمْإِمُن سبحانه تعالى / 9

ٌِْمُن سبحانه تعالى ٓٔ  :/ اْلُمَه

 

 قال هللا سبحانه وتعالى:

ٌِْمُن اْلعَِزٌزُ  ُ الَِّذي اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّبَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه ا  )هَُو اّللَّ ِ َعمَّ اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر سُْبَحاَن اّللَّ

 (ٌُْٖٕشِركُوَن()الحشر /

 ومن السنة النبوٌة

 وهو قال عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما: رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قابما على هذا المنبر ٌعنً منبر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -

)إن هللا تبارك وتعالى إذا كان ٌوم القٌامة جمع السماوات السبع واألرضٌن السبع  ٌحكً عن ربه عز وجل، فقال:

فً قبضة، ثم ٌقول عز وجل: أنا هللا، أنا الرحمن، أنا الملك، أنا القدوس، أنا السبلم، أنا المإمن، أنا المهٌمن، أنا 

نا الذي أعدتها، أٌن الملوك ؟، أٌن الجبابرة ؟( العزٌز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنٌا ولم تك شٌبا، أ

 1ٕٙوفً رواٌة ابن برهان )أعٌدها(.

 

 :/ اْلعَِزٌُز سبحانه تعالى ٔٔ

 قال هللا سبحانه وتعالى:

ُمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوٌَُزكِّ  ٌِْهْم آٌََاِتَك َوٌُعَلِّ ٌِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم()البقرة )َربَّنَا َواْبعَْث فٌِِهْم َرسُواًل ِمْنُهْم ٌَتْلُو َعلَ

/ٕٔ1.) 

ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَادَُك َوِإْن تَْؽِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم()المابدة / ِّ  (.2ٔٔ)ِإْن تُعَذ

ُ اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم()النمل /  (.1)ٌَا ُموَسى ِإنَّهُ أَنَا اّللَّ

 ُ ٌِْمُن اْلعَِزٌُز اْلَجبَّاُر اْلُمتَكَ )هَُو اّللَّ ا  الَِّذي اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّبَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه ِ َعمَّ بُِّر سُْبَحاَن اّللَّ

 (.ٌُْٖٕشِركُوَن()الحشر /

 ومن السنة النبوٌة

اْلٌات ٌوما على المنبر: )وما قدروا هللا حق قدره واألرض جمٌعا )عن ابن عمر: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قرأ هذه  -

د الرب جل وعبل  -هكذا بإصبعه ٌحركها  -قبضته ٌوم القٌامة والسماوات مطوٌات بٌمٌنه( ورسوله هللا ٌقول  ٌمّجِ

 المنبر حتى قلنا: لٌخرن نفسه )أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزٌز، أنا الكرٌم( فرجؾ برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  ٖٓٙ.به(

                                                                                                                                                                                                     

= 
قلت: وإسناده صحٌح  وفً رواٌة ألبً ٌعلى: عن عبد هللا بن أبً الهذٌل قال: )كانوا ٌحبون إذا قضى الرجل الصبلة أن ٌقول: فذكره.

على شرط مسلم، وابن أبً الهذٌل تابعً كبٌر ثقة مات فً والٌة خالد القسري على العراق. وللحدٌث شاهد من حدٌث عبد هللا بن 
 ه(.إ2ٖٕٗعمرو وعبد هللا بن عمر مرفوعا مثله. أخرجه ابن منده. ومن حدٌث عبد هللا بن مسعود مرفوعا. أخرجه ابن حبان )

 ار عن ابن مسعود. رواه البز 2ٕٙ
 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. 10ٖٙقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح( وانظر حدٌث رقم/

الحدٌث  - 2ٙ/ٔقلت: رواه البٌهقً فً كتاب األسماء  والصفات، حققه وخرج أحادٌثه وعلق علٌه: عبد هللا بن دمحم الحاشدي  1ٕٙ
. وقال الدكتور عبدهللا التركً فً ٕٗٗ - ٔٗٗ/ٕبن دمحم إدرٌس المباركفوري ، ورواه أبو الشٌخ فً العظمة بتحقٌق رضاء هللاٗٗ

. وقال محقق االسماء والصفات للبٌهقً: حدٌث 0ٓ٘والبٌهقً/  ٖٗٔ: رواه ابو الشٌخ/1٘ٙ/ٕٔتحقٌقه للدر المنثور للسٌوطً 
 صحٌح. اه

 .12ٙ – 1ٔٙ/ٕٔوانظر طرق الحدٌث فً الدر المنثور بتحقٌق التركً 
: 0ٖ2ٕ(، الحدٌث /ٖ٘ٗ/ٓٔابن حبان فً صحٌحه. وقال الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان على صحٌح ابن حبان ) رواه ٖٓٙ

 صحٌح.
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)كان إذا تضور من اللٌل قال: ال إله إال هللا الواحد القهار، رب السماوات واألرض وما بٌنهما العزٌز  -

 ٖٔٙالؽفار(.

 

 :/ اْلَجبَّاُر سبحانه تعالى ٕٔ

 قال هللا سبحانه وتعالى:

ُ الَِّذي اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَمِلكُ  ا  )هَُو اّللَّ ِ َعمَّ ٌِْمُن اْلعَِزٌُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر سُْبَحاَن اّللَّ اْلقُدُّوُس السَّبَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه

 (ٌُْٖٕشِركُوَن()الحشر /

 ومن السنة النبوٌة

قدره واألرض جمٌعاً )عن ابن عمر: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قرأ هذه اْلٌة ذات ٌوم على المنبر: )وما قدروا هللا حق  -

(، ورسول هللا  صلى هللا 0ٙقبضته ٌوم القٌامة والسماوات مطوٌات بٌمٌنه سبحانه وتعالى عما ٌشركون()الزمر/ 

د الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزٌز، أنا  علٌه وسلم ٌقول هكذا بٌده وٌحركها ؛ ٌقبل بها وٌدبر، ٌمّجِ

ن بهالكرٌم، فرجؾ برسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  ٕٖٙ.( المنبر، حتى قلنا: لٌخرَّ

  ٖٖٙ.)ٌؤخذ الجبار سماواته وأرضه بٌده ثم ٌقول: أنا الجبار، أنا الملك، أٌن الجبارون ؟ أٌن المتكبرون ؟( -

)تكون األرض ٌوم القٌامة خبزة واحدة ٌتكفإها الجبار بٌده كما ٌتكفؤ أحدكم خبزته فً السفر نزال ألهل  -

 ٖٗٙالجنة(.

 

 :/ اْلُمتََكبُِّر سبحانه تعالى ٖٔ

 قال هللا سبحانه وتعالى:

ٌِْمُن اْلعَِزٌُز اْلَجبَّارُ  ُ الَِّذي اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّبَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه ا )هَُو اّللَّ ِ َعمَّ  اْلُمتََكبُِّر سُْبَحاَن اّللَّ

 (.ٌُْٖٕشِركُوَن()الحشر/

 السنة النبوٌة ومن 

)عن ابن عمر: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قرأ هذه اْلٌات ٌوما على المنبر: )وما قدروا هللا حق قدره واألرض جمٌعا  -

د الرب جل وعبل  -هكذا بإصبعه ٌحركها  -قبضته ٌوم القٌامة والسماوات مطوٌات بٌمٌنه( ورسوله هللا ٌقول  ٌمّجِ

المتكبر، أنا الملك، أنا العزٌز، أنا الكرٌم( فرجؾ برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المنبر حتى قلنا: لٌخرن نفسه )أنا الجبار، أنا 

  ٖ٘ٙ.به(

                                                           
( وابن حبان ٖٗ: أخرجه ابن نصر فً )قٌام اللٌل()12/  ٘( ٕٙٙٓ -قال الشٌخ األلبانً فً )السلسلة الصحٌحة الحدٌث  ٖٔٙ
 ( والسهمً فً )تارٌخ ٔ/ٙٙ( وابن منده فً )التوحٌد()0ٖ٘ل الٌوم و اللٌلة()( وابن السنً فً )عمٓٗ٘/ٔ( والحاكم )2ٖٕ٘)

( كلهم عن ٌوسؾ بن عدي: حدثنا عثام بن علً العامري عن هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة رضً هللا عنها ٖٓٔجرجان()
وإنما هو على شرط البخاري وحده، فإن قالت: فذكره مرفوعا، وقال الحاكم: )صحٌح على شرط الشٌخٌن( ! ووافقه الذهبً ! قلت: 

 من دون هشام، لم ٌخرج لهما مسلم.
(، وابن خزٌمة أٌضاً من طرق عن حماد بن سلمة ٙٗ٘/ٕٓٗ/ٔ( والسٌاق له، وابن أبً عاصم فً )السنة()0ٕ/ٕأخرجه أحمد ) ٕٖٙ

 عنه. وإسناده صحٌح على شرط مسلم.
( بزٌادة بعض األسماء الحسنى فٌه، وقوله: )أنا الذي بدأت الدنٌا ولم 2ٔٗ/ ٘)والحدٌث أورده شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً )الفتاوى(

 تك شٌباً، أنا الذي أعٌدها(.
 وقال: )رواه ابن منده وابن خزٌمة وعثمان بن سعٌد الدارمً وسعٌد بن منصور وؼٌرهم من األبمة الحفاظ النقاد الجهابذة(. 

 ادر المتقدمة، وهللا سبحانه وتعالى أعلم.ولم أجد لهذه الزٌادة ِذكراً فً شًء من المص
 رواه ابن ماجة عن ابن عمر.  ٖٖٙ

 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. 2ٓٓ1قال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث /
 رواه الشٌخان فً صحٌحهما واالمام احمد فً المسند عن أبً سعٌد.  ٖٗٙ

 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. 122ٕقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث / 
 رواه ابن حبان فً صحٌحه. ٖ٘ٙ

 : صحٌح.0ٖ2ٕالحدٌث/  -قال الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان على صحٌح ابن حبان 
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 :/ اْلَخاِلُق سبحانه تعالى ٗٔ

 قال هللا تعالى:

ُر لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى ٌَُسبُِّح لَهُ َما ِفً  ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصّوِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوهَُو اْلعَِزٌُز )هَُو اّللَّ

 (.ٕٗاْلَحِكٌُم()الحشر/

 ومن السنة النبوٌة

)إن هللا تعالى هو: الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإنً ألرجو أن ألقى هللا وال ٌطلبنً أحد بمظلمة  -

 ٖٙٙظلمتها إٌاه فً دم وال مال(.

 

 :/ اْلبَاِرئ، البَاِري  سبحانه تعالى ٘ٔ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               قال هللا تعالى:                                                                                                              

ُر لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى ٌَُسبُِّح لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َواأْلَْرِض  ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصّوِ  َوهَُو اْلعَِزٌُز )هَُو اّللَّ

 (.ٕٗاْلَحِكٌُم()الحشر/

 : 2ٗ٘ألربع عشر/ القراءات الشاذة )سورة الحشر( ص جاء فً المٌسر فً القراءات ا

 )البَاِرُي، البَاِرَي( ابن محٌصن. وذلك على أن إبدال الهمزة فً األولى، والثانٌة من أجل التخفٌؾ(.

 

 :/ اْلُمَصّوِر سبحانه تعالى ٙٔ

 قال هللا تعالى:

ُر لَهُ اأْلَْسَما ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصّوِ ُء اْلُحْسنَى ٌَُسبُِّح لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوهَُو اْلعَِزٌُز )هَُو اّللَّ

 (.ٕٗاْلَحِكٌُم()الحشر/

 

ًُّ سبحانه تعالى 7ٔ  :/ اْلَح

 قال هللا تعالى:

ًُّ اْلقٌَُّوُم اَل تَؤُْخذُهُ ِسنَة  َواَل نَْوم  لَهُ َما ِفً السَّمَ  ُ اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَح اَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض َمْن ذَا الَِّذي ٌَْشفَُع ِعْندَهُ ِإالَّ )اّللَّ

ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاَء َوِسعَ  ًْ ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم َواَل ٌُِحٌطُوَن ِبَش َ ٌَْن أ كُْرِسٌُّهُ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َواَل  ِبإِْذِنِه ٌَْعلَُم َما بَ

ًُّ اْلعَِظٌُم()البقرة /ٌَبُودُهُ ِحْفظُ   (.ُٕ٘٘هَما َوهَُو اْلعَِل

ًُّ اْلقٌَُّوُم()آل عمران / ُ اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَح  (ٕ)اّللَّ

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن()ؼافر / ٌَن اْلَحْمدُ ّلِلَّ ًُّ اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو فَاْدعُوهُ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الدِّ  (.٘ٙ)هَُو اْلَح

 وٌةومن السنة النب

 0ٖٙ)من قال أستؽفر هللا الذي ال إله إال هو الحً القٌوم وأتوب إلٌه ؼفر له وإن كان قد فر من الزحؾ(.  -

)اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعلٌك توكلت وإلٌك أنبت وبك خاصمت اللهم إنً أعوذ بعزتك ال إله إال أنت أن  -

 2ٖٙ.تضلنً أنت الحً الذي ال ٌموت والجن واإلنس ٌموتون(

للهم لك أسلمت وبك آمنت وعلٌك توكلت وإلٌك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك ال إله اال أنت أن تضلنً أنت )ا -

  1ٖٙ.الحً الذي ال تموت والجن واألنس ٌموتون(

                                                           
 رواه اإلمام احمد فً المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والبٌهقً فً السنن عن أنس.  ٖٙٙ

 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. 2ٗٙٔحٌح(، وانظر الحدٌث /قال الشٌخ األلبانً: )ص
 :)حدٌث صحٌح، وجود المنذري إسناده!(.2ٖ٘ٔ(، الحدٌث / 2ٕٗ/ ٘قال الشٌخ األلبانً فً صحٌح أبو داود )األم() 0ٖٙ
 رواه اإلمام مسلم عن ابن عباس.  2ٖٙ

 صؽٌر وزٌادته.فً صحٌح الجامع ال 1ٖٓٔقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث /
 إسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن، رواه اإلمام احمد فً المسند عن ابن عباس. 1ٖٙ

 وقال الشٌخ شعٌب األرناإوط فً تحقٌق المسند: إسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن.
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 :/ اْلقٌَُّوُم، القٌّام، القٌّم  سبحانه وتعالى 8ٔ

 قال هللا تعالى:

ًُّ اْلقٌَُّوُم  ُ اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَح اَل تَؤُْخذُهُ ِسنَة  َواَل نَْوم  لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض َمْن ذَا الَِّذي ٌَْشفَُع ِعْندَهُ ِإالَّ )اّللَّ

ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاَء َوِسعَ  ًْ ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم َواَل ٌُِحٌطُوَن ِبَش َ ٌَْن أ ٌُّهُ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َواَل كُْرسِ  ِبإِْذِنِه ٌَْعلَُم َما بَ

ًُّ اْلعَِظٌُم()البقرة /  (.ٌَٕ٘٘بُودُهُ ِحْفظُُهَما َوهَُو اْلعَِل

ًُّ اْلقٌَُّوُم()آل عمران / ُ اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَح  (ٕ)اّللَّ

ِ اْلقٌَُّوِم َوقَْد َخاَب َمْن َحَمَل ظُْلًما()طه / ًّ  (ٔٔٔ)َوَعنَِت اْلُوُجوهُ ِلْلَح

 -جاء فً إتحاؾ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر المسمى  منتهى األمانً والمسرات فً علوم القراءات 

 (: وعن المطوعً )القٌَّام(.0ٗٗو 2ٙٗ/ ٔحققه وقدم له الدكتور شعبان دمحم اسماعٌل )

 وجاء فً المٌسر فً القراءات األربع عشر/ القراءات الشاذة 

 )القٌَّام( قراءة المطوعً. :ٕٗ( ص ٕ٘٘)سورة البقرة /

 ه: )القٌَّام( قراءة المطوعً.إٓ٘( صٕ)سورة آل عمران /

 وفً صحٌح اإلمام البخاري / باب تفسٌر سورة نوح: )قرأ عمر الحً القٌام(.

 :0ٓٓٗ –قال الدكتور مصطفى دٌب البؽا فً الجامع الصحٌح المختصر الحدٌث 

 /ً هللا عنه قرأ قوله تعالى )هللا ال إله إال هو الحً القٌوم()البقرة)ش )قرأ عمر القٌام( أي عمر بن الخطاب رض

 ه(. فقرأ القٌام بدل القٌوم( إٕ٘٘

(: )وقرأ ابن مسعود وعلقمة واألعمش والنخعً )الحى القٌام( 0ٕٕ/ٖقال القرطبً فً الجامع ألحكام القرآن )

 هباأللؾ، وروى ذلك عن عمر(. إ

 طاب )الحً القٌام((.(: )وقرأ عمر بن الخٔ/ ٗوقال )

فقرأ )الم  -آل عمران   -(: )روى الكسابً أن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه صلى العشاء فاستفتح ٕ/ ٗوقال )

 ههللا ال إله إال هو الحى القٌام(إ ۞

 (:)وقال خارجة: فً مصحؾ عبد هللا: )الحً القٌم(.ٔ/ ٗقال القرطبً فً الجامع ألحكام القرآن )

 معانً القرآن / سورة البقرة: وقرأ علقمة )الحً القٌم(.  قال النحاس فً

قال القاسم بن سبلم فً فضابل القرآن: عن عمر، أنه صلى العشاء اْلخرة فاستفتح آل عمران فقرأ: )الم هللا ال إله 

 هإال هو الحً القٌام(. قال هارون: هً فً مصحؾ عبد هللا مكتوبة: )الحً القٌم(. إ

 ومن السنة النبوٌة

)ما ٌمنعك أن تسمعً ما أوصٌك به ؟ أن تقولً إذا أصبحت و إذا أمسٌت: ٌا حً ٌا قٌوم برحمتك أستؽٌث أصلح 

 ٓٗٙلً شؤنً كله و ال تكلنً إلى نفسً طرفة عٌن(.

 

لُ /  9ٔ  :سبحانه وتعالى اأْلَوَّ

 :سبحانه وتعالى اآْلِخرُ /  ٕٓ

 :سبحانه وتعالى الظَّاِھرُ /  ٕٔ

 :وتعالى سبحانه اْلبَاِطنُ /  ٕٕ

 قال هللا تعالى:

ٍء َعِلٌم ()الحدٌد ًْ ُل َواْْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلبَاِطُن َوهَُو ِبكُّلِ َش  (.ٖ)هَُو اأْلَوَّ

 ومن السنة النبوٌة

                                                           
 رواه النسابً فً السنن والحاكم فً المستدرك عن أنس.  ٓٗٙ

 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. 2ٕٓ٘ -وقال الشٌخ األلبانً: )حسن(، وانظر الحدٌث 
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)اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظٌم ربنا ورب كل شًء منزل التوراة واإلنجٌل والقرآن فالق الحب  -

ر كل شًء أنت آخذ بناصٌته أنت األول فلٌس قبلك شًء وأنت اْلخر فلٌس بعدك شًء والنوى أعوذ بك من ش

 ٔٗٙوأنت الظاهر فلٌس فوقك شًء وأنت الباطن فلٌس دونك شًء اقض عنً الدٌن وأؼننً من الفقر(.

واألرض، ورب كل وعن أبً هرٌرة قال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول إذا أوى إلى فراشه: )اللهم رب السماوات  -

شًء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة واإلنجٌل والقرآن، أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصٌته، أنت 

األول فلٌس قبلك شًء، وأنت اْلخر فلٌس بعدك شًء، وأنت الظاهر فلٌس فوقك شًء، وأنت الباطن فلٌس دونك 

  ٕٗٙ.(قِض عنً الدٌَن، وأؼننً من الفقرشًء، ا

 

 :مقدم سبحانه وتعالى/ ال ٖٕ

 :/ المإخر سبحانه وتعالى ٕٗ

 من السنة النبوٌة

 :عن طاوس سمع ابن عباس رضً هللا عنهما قال: كان النبً صلى هللا علٌه و سلم إذا قام من اللٌل ٌتهجد قال -

لك اللهم لك الحمد أنت قٌم السماوات واألرض ومن فٌهن ولك الحمد لك ملك السموات واألرض ومن فٌهن و)

الحمد أنت ملك السموات واألرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاإك حق وقولك حق والجنة حق والنار 

حق والنبٌون حق ودمحم صلى هللا علٌه و سلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعلٌك توكلت وإلٌك 

ت وما أعلنت أنت المقدم وأنت أنبت وبك خاصمت وإلٌك حاكمت فاؼفر لً ما قدمت وما أخرت وما أسرر

 .إله ؼٌرك( المإخر ال إله إال أنت أو ال

. قال سفٌان قال سلٌمان بن أبً مسلم سمعه من وال حول وال قوة إال باهلل(قال سفٌان وزاد عبد الكرٌم أبو أمٌة ) 

 ٖٗٙ(.طاوس عن ابن عباس رضً هللا عنهما عن ابن عباس رضً هللا عنهما عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

)رب اؼفر لً خطٌبتً وجهلً وإسرافً فً أمري كله وما أنت أعلم به  وكان النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ٌدعو بهذا الدعاء: -

منً. اللهم اؼفر لً خطاٌاي وعمدي وجهلً وهزلً وكل ذلك عندي. اللهم اؼفر لً ما قدمت وما أخرت وما 

  ٗٗٙ.وأنت على كل شًء قدٌر(أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المإخر 

 

 :/ اإِللهٌ سبحانه وتعالى ٕ٘

ِحٌُم()البقرة/ ْحَمُن الرَّ  (ٖٙٔ)َوِإلَُهكُْم ِإلَه  َواِحد  اَل ِإلَهَ ِإالَّ هَُو الرَّ

 (.ْٕ٘لبَاِب()ابراهٌم/)َهذَا ببََلغ  ِللنَّاِس َوِلٌُْنذَُروا ِبِه َوِلٌَْعلَُموا أَنََّما هَُو ِإلَه  َواِحد  َوِلٌَذَّكََّر أُولُو اأْلَ 

ٌِْن إِنََّما هَُو ِإله  َواِحد  فَإٌَّاَي فَاْرَهبُوِن()النحل/ ٌِْن اثْنَ َِّخذُواْ ِإلـَه  (.ٔ٘)َوقَاَل اّلّلُ الَ تَت

ًَّ أَنََّما ِإلَُهكُْم ِإلَه  َواِحد  فََهْل أَْنتُْم ُمْسِلُموَن()األنبٌاء/  (.2ٓٔ)قُْل ِإنََّما ٌُوَحى ِإلَ

ٌِْه َواْستَْؽِفُروهُ وَ )قُْل  ًَّ أَنََّما ِإلَُهكُْم ِإلَه  َواِحد  فَاْستَِقٌُموا إِلَ ٌْل  ِلْلُمْشِرِكٌَن()فصلت/ِإنََّما أَنَا بََشر  ِمثْلُكُْم ٌُوَحى ِإلَ  (.َٙو

 

 

                                                           
فً  ٕٗٗٗرواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان فً صحٌحه عن أبً هرٌرة. قال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث / ٔٗٙ

 صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته.
 : صحٌح.1ٔ1 –، وقال الشٌخ األلبانً فً صحٌح االدب المفرد ٕٕٔٔ –رواه البخاري فً االدب المفرد  ٕٗٙ

قلت: وهً من األسماء المقترنة )المتبلزمة(، بمعنى أنك إذا قلت: األول، فبلبد أن تقول: اْلخر، لببل تفوت صفة المقابلة الدالة على 
 (.2ٖٔ/ ٔاإلحاطة. وانظر شرح الواسطٌة للشٌخ العثٌمٌن )

لمسافرٌن وقصرها باب الدعاء فً صبلة أخرجه مسلم فً صبلة ا، ٕٓٔٔروى االمام البخاري فً صحٌحه)طبع دار الشعب(/ ٖٗٙ
 .0ٙ1اللٌل وقٌامه رقم 

 (.0ٔ1ٕ( واللفظ له، واإلمام مسلم )12ٖٙرواه اإلمام البخاري فً صحٌحه ) ٗٗٙ
 قلت: وهً من األسماء المقترنة )المتبلزمة(، التً ال ٌصح فٌها إطبلق اسم منها دون اْلخر.
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 :/ الرب سبحانه وتعالى ٕٙ

َوِشَماٍل كُلُوا ِمْن ِرْزِق َربِّكُْم َواْشكُُروا لَهُ بَْلدَة  َطٌِّبَة  َوَربٌّ  )لَقَْد َكاَن ِلَسبَإٍ ِفً َمْسَكِنِهْم آٌََة  َجنَّتَاِن َعْن ٌَِمٌنٍ 

()سبؤ/  .(َ٘ٔؼفُور 

 (.2٘)َسبَلم  قَْواًل ِمْن َرّبٍ َرِحٌٍم()ٌس/

 ومن السنة النبوٌة

ً نهٌت أن أقرأ )أٌها الناس إنه لم ٌبق من مبشرات النبوة إال الرإٌا الصالحة ٌراها المسلم أو ترى له أال وإن -

 ٘ٗٙالقرآن راكعا أو ساجدا فؤما الركوع فعظموا فٌه الرب وأما السجود فاجتهدوا فً الدعاء فقمن أن ٌستجاب لكم(.

وعن عمرو بن عبسة رضً هللا عنه أنه سمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول: )أقرب ما ٌكون العبد من الرب فً جوؾ اللٌل  -

 ٙٗٙر هللا فً تلك الساعة فكن(.فإن استطعت أن تكون ممن ٌذك

 

ًُّ سبحانه وتعالى 7ٕ  :/ اْلعَِل

 :/ اْلعَِظٌُم سبحانه وتعالى 8ٕ

 قوله سبحانه وتعالى:

ًُّ اْلقٌَُّوُم اَل تَؤُْخذُهُ ِسنَة  َواَل نَْوم  لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َوَما ِفً  ُ اَل ِإلَهَ إِالَّ هَُو اْلَح لَِّذي ٌَْشفَُع ِعْندَهُ ِإالَّ اأْلَْرِض َمْن ذَا ا)اّللَّ

ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاَء َوِسعَ  ًْ ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم َواَل ٌُِحٌطُوَن ِبَش َ ٌَْن أ كُْرِسٌُّهُ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َواَل   ِبإِْذِنِه ٌَْعلَُم َما بَ

ًُّ اْلعَِظٌُم()ا  (.ٕ٘٘لبقرة /ٌَبُودُهُ ِحْفظُُهَما َوهَُو اْلعَِل

ًُّ اْلكَ  َ هَُو اْلعَِل َ هَُو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما ٌَدْعُوَن ِمْن دُونِِه هَُو اْلبَاِطُل َوأَنَّ اّللَّ  (.ٕٙبٌُِر()الحج /)ذَِلَك ِبؤَنَّ اّللَّ

ًُّ اْلعَِظٌُم()الشورى/   (.ٗ)لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َوهَُو اْلعَِل

  (0ِٗباْسِم َربَِّك اْلعَِظٌِم()الواقعة/ )فََسبِّحْ 

 ومن السنة النبوٌة

)كلمات الفرج: ال إله إال هللا الحلٌم الكرٌم ال إله إال هللا العلً العظٌم ال إله إال هللا رب السموات السبع و رب  -

 0ٗٙالعرش الكرٌم(. 

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شًء )من تعار من اللٌل فقال حٌن ٌستٌقظ ال إله إال هللا وحده ال شرٌك  -

قدٌر سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إال باهلل العلً العظٌم، ثم دعا: رب اؼفر لً، 

 2ٗٙؼفر له( قال الولٌد: أو قال: )دعا استجٌب له فإن قام فتوضؤ ثم صلى قبلت صبلته(. 

 

 :وتعالى/ اْلقَِدٌُر سبحانه  9ٕ

 قوله سبحانه وتعالى:

ةٍ َضْعفًا َوشَ  ةً ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد قُوَّ ُ الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍؾ ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد َضْعٍؾ قُوَّ ٌْبَةً ٌَْخلُُق َما ٌََشاُء َوهَُو اْلعَِلٌُم )اّللَّ

 (.ٗ٘اْلقَِدٌُر()الروم/

نَ  ٌْ ُ أَْن ٌَْجعََل بَ ُ َؼفُور  َرِحٌم ()الممتحنة/)َعَسى اّللَّ ُ قَِدٌر  َواّللَّ ٌْتُْم ِمْنُهْم َمَودَّةً َواّللَّ ٌَْن الَِّذٌَن َعادَ  (0كُْم َوبَ

                                                           
 المسند وابو داود والنسابً وابن ماجة عن ابن عباس.  رواه االمام مسلم فً صحٌحه واالمام احمد فً ٘ٗٙ

 .1ٖٕ٘فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته، وارواء الؽلٌل الحدٌث/  0ٕٗٙقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث/
رمذي واللفظ له (: صحٌح، رواه أبو داود والت0ٕٙ/ٕقال الشٌخ األلبانً فً تخرٌج الترؼٌب والترهٌب )صحٌح التعلٌق الرؼٌب  ٙٗٙ

 وقال حدٌث حسن صحٌح والحاكم وقال صحٌح على شرط مسلم.
فً صحٌح  0ٔ٘ٗرواه ابن أبً الدنٌا فً الفرج بعد الشدة عن ابن عباس. وقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث / 0ٗٙ

 الجامع الصؽٌر وزٌادته.
أللبانً: صحٌح، وانظر صحٌح الترؼٌب والترهٌب، وتخرٌج رواه ابن ماجة فً السنن عن عبادة بن الصامت. وقال الشٌخ ا 2ٗٙ

 .ٙ٘ٔٙ(، وصحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته /الحدٌث ٕٗالكلم )
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(، فاالسم ٌكون حسناً  ٍء قَِدٌر  ًْ َ َعلَى كُّلِ َش وقد ورد إسم )القدٌر( فً القرآن الكرٌم مقترنا بالعلو المطلق )أَنَّ اّللَّ

 بار جمعه ٌزٌد كماالً فوق كمال.باعتبار انفراده، وباعت

 قال سبحانه وتعالى:

  ُ ِ َما ِفً السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َوإِْن تُْبدُوا َما ِفً أَْنفُِسكُْم أَْو تُْخفُوهُ ٌَُحاِسْبكُْم بِِه اّللَّ ُب )ّلِلَّ  فٌََْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَذِّ

ُ َعلَى كُّلِ شَ  ()البقرة/َمْن ٌََشاُء َواّللَّ ٍء قَِدٌر  ًْٕ2ٗ) 

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاءُ  ٌُْر ِإنََّك  )قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْإتًِ اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزعُ اْلُمْلَك ِممَّ َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بٌَِِدَك اْلَخ

()آل عمران/ ٍء قَِدٌر  ًْ  (َٕٙعلَى كُّلِ َش

ِ مُ  ()آل عمران)َوّلِلَّ ٍء قَِدٌر  ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش  (21ٔ/ْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواّللَّ

()المابدة/ ٍء قَِدٌر  ًْ ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما ِفٌِهنَّ َوهَُو َعلَى كُّلِ َش  (ٕٓٔ)ّلِلَّ

 ومن السنة النبوٌة

أنت أعلم به منً اللهم اؼفر لً خطبً وعمدي وهزلً )اللهم اؼفر لً خطٌبتً وجهلً وإسرافً فً أمري وما  -

وجدي وكل ذلك عندي اللهم اؼفر لً ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المإخر وأنت 

 1ٗٙعلى كل شًء قدٌر(.

الملك وله الحمد )خٌر الدعاء ٌوم عرفة وخٌر ما قلت أنا والنبٌون من قبلً: ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، له  -

 ٓ٘ٙوهو على كل شًء قدٌر(.

 

 :/ اْلَشِهٌدُ سبحانه وتعالى ٖٓ

 قوله سبحانه وتعالى:

ٌَْمانُكُْم فَآَتُوهُْم نَ  ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواأْلَْقَربُوَن َوالَِّذٌَن َعقَدَْت أَ ًَ ِممَّ َ َكاَن َعلَى كُلِّ )َوِلكُّلٍ َجعَْلنَا َمَواِل ٍء  ِصٌبَُهْم إِنَّ اّللَّ ًْ َش

 ( َٖٖشِهٌدًا()النساء/

ٌِْهْم َشِهٌدًا َما دُمْ  َ َربًِّ َوَربَّكُْم َوكُْنُت َعلَ ٌْتَنًِ كُْنَت أَْنَت )َما قُْلُت لَُهْم ِإالَّ َما أََمْرتَِنً بِِه أَِن اْعبُدُوا اّللَّ ا تََوفَّ ُت ِفٌِهْم فَلَمَّ

ٍء  ًْ ٌِْهْم َوأَْنَت َعلَى كُّلِ َش ِقٌَب َعلَ  (0َٔٔشِهٌد ()المابدة/الرَّ

 َ اِببٌَِن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذٌَن أَْشَركُوا إِنَّ اّللَّ ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِقٌَاَمِة ِإنَّ  )ِإنَّ الَِّذٌَن آََمنُوا َوالَِّذٌَن َهادُوا َوالصَّ ٌَْفِصُل بَ

ٍء َشِهٌد ()الحج/ ًْ َ َعلَى كُّلِ َش  (0ٔاّللَّ

نَّ َواَل ِنَساِبِهنَّ َواَل َما َملََكْت ٌِْهنَّ ِفً آَبَابِِهنَّ َواَل أَْبنَابِِهنَّ َواَل إِْخَوانِِهنَّ َواَل أَْبنَاِء إِْخَوانِِهنَّ َواَل أَْبنَاِء أََخَواِتهِ )اَل ُجنَاَح َعلَ 

ٍء َشِهٌدًا()األحز ًْ َ َكاَن َعلَى كُّلِ َش َ ِإنَّ اّللَّ َِّقٌَن اّللَّ ٌَْمانُُهنَّ َوات  (٘٘اب/أَ

ٍء َشِهٌد ()سبؤ/ ًْ ِ َوهَُو َعلَى كُّلِ َش  (.0ٗ)قُْل َما َسؤَْلتُكُْم ِمْن أَْجٍر فَُهَو لَكُْم إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى اّللَّ

ٍء َشِهٌد (، فاالسم ٌكون حسناً  ًْ وقد ورد إسم )اْلَشِهٌد( فً القرآن الكرٌم مقترنا بالعلو المطلق )َوهَُو َعلَى كُّلِ َش

 بار انفراده، وباعتبار جمعه ٌزٌد كماالً فوق كمال.باعت

 

 :/ اْلُمِقٌُت سبحانه وتعالى ٖٔ

 قوله سبحانه وتعالى:

ُ َعلَى كُّلِ شَ )َمْن ٌَْشفَْع َشفَاَعةً َحَسنَةً ٌَكُْن لَهُ نَِصٌب  ِمْنَها َوَمْن ٌَْشفَْع َشفَاَعةً َسٌِّبَةً ٌَكُْن لَهُ ِكْفل  ِمْنَها  ٍء َوَكاَن اّللَّ ًْ
 (2ُ٘مِقٌتًا()النساء/

                                                           
فً صحٌح  ٕٗٙٔ، والحدٌث /0ٔٓٔ/ٙرواه الشٌخان عن أبً موسى. قال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر السلسلة الصحٌحة  1ٗٙ

 الجامع الصؽٌر وزٌادته.
، والسلسلة ٕٕٗ/ٕ، والترؼٌب 12ًٕ٘: حسن، رواه الترمذي عن ابن عمرو، وانظر المشكاة قال الشٌخ األلبان ٓ٘ٙ

 .ٖٓ٘ٔالصحٌحة/
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 ً ٍء ُمِقٌتًا(، فاالسم ٌكون حسنا ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش  وقد ورد إسم )اْلُمِقٌت( فً القرآن الكرٌم مقترنا بالعلو المطلق )َوَكاَن اّللَّ

 باعتبار انفراده، وباعتبار جمعه ٌزٌد كماالً فوق كمال.

 

 :/ اْلَحِسٌُب  سبحانه وتعالى ٕٖ

 ى:قوله سبحانه وتعال

ٍء َحِسٌبًا() ًْ َ َكاَن َعلَى كُّلِ َش  (2ٙالنساء/)َوِإذَا ُحٌٌِّتُْم بِتَِحٌٍَّة فََحٌُّوا ِبؤَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها إِنَّ اّللَّ

ٍء َحِسٌبًا(، فاال ًْ َ َكاَن َعلَى كُّلِ َش سم ٌكون وقد ورد إسم )اْلَحِسٌُب( فً القرآن الكرٌم مقترنا بالعلو المطلق )ِإنَّ اّللَّ

 حسناً باعتبار انفراده، وباعتبار جمعه ٌزٌد كماالً فوق كمال.

 

 :/ اْلَوِكٌُل  سبحانه وتعالى ٖٖ

 قوله سبحانه وتعالى:

ُ وَ )الَِّذٌَن قَاَل لَُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُوا لَكُْم فَاْخَشْوهُْم فََزادَهُْم ِإٌَمانًا َوقَالُوا َحْسبُنَا   (.0ِٖٔنْعَم اْلَوِكٌُل()اّللَّ

(، فاالسم ٌكون حسناً  ٍء َوِكٌل  ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش وقد ورد إسم )اْلَوِكٌُل( فً القرآن الكرٌم مقترنا بالعلو المطلق )َواّللَّ

 باعتبار انفراده، وباعتبار جمعه ٌزٌد كماالً فوق كمال.

 قال سبحانه وتعالى:

ُ َربُّكُْم اَل ِإلَهَ  ()األنعام/ )ذَِلكُُم اّللَّ ٍء َوِكٌل  ًْ ٍء فَاْعبُدُوهُ َوهَُو َعلَى كُّلِ َش ًْ  (. ِٕٓٔإالَّ هَُو َخاِلُق كُّلِ َش

ٌِْه َكْنز  أَْو  ٌَْك َوَضابِق  بِِه َصْدُرَك أَْن ٌَقُولُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ  َجاَء َمعَهُ َملَك  ِإنََّما أَْنتَ )فَلَعَلََّك تَاِرك  بَْعَض َما ٌُوَحى ِإلَ

()هود/ ٍء َوِكٌل  ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش  (. ٕٔنَِذٌر  َواّللَّ

()الزمر/ ٍء َوِكٌل  ًْ ٍء َوهَُو َعلَى كُّلِ َش ًْ ُ َخاِلُق كُّلِ َش  (.ٕٙ)اّللَّ

 ومن السنة النبوٌة

)كٌؾ أنتم وصاحب القرن قد التقم القرن وَحنَا الجبهة وأصؽى السمع ٌنتظر متى ٌإمر بالنفخ فٌنفخ قالوا: كٌؾ  -

 ٔ٘ٙنصنع ؟ قال قولوا: حسبنا هللا ونعم الوكٌل، على هللا توكلنا(.

 

 :/ اْلَحِفٌظ سبحانه وتعالى ٖٗ

 قوله سبحانه وتعالى:

ٌَْركُْم َواَل تَُضرُّ  ٌْكُْم َوٌَْستَْخِلُؾ َربًِّ قَْوًما َؼ ٌْبًا إِنَّ )فَإِْن تََولَّْوا فَقَدْ أَْبلَْؽتُكُْم َما أُْرِسْلُت ِبِه ِإلَ ٍء  ونَهُ َش ًْ َربًِّ َعلَى كُّلِ َش

 (0َ٘حِفٌظ ()هود/

ْن هَُو ِمْنَها ِفً َشّكٍ َورَ  ٌِْهْم ِمْن سُْلَطاٍن إِالَّ ِلنَْعلََم َمْن ٌُْإِمُن ِباْْلَِخَرِة ِممَّ ٍء )َوَما َكاَن لَهُ َعلَ ًْ بَُّك َعلَى كُّلِ َش

 (َٕٔحِفٌظ ()سبؤ/

ٍء َحِفٌظ (، فاالسم ٌكون حسناً وقد ورد إسم )اْلَحِفٌظ( فً القرآن الكرٌم مقت ًْ رنا بالعلو المطلق )َوَربَُّك َعلَى كُّلِ َش

 باعتبار انفراده، وباعتبار جمعه ٌزٌد كماالً فوق كمال.

 

 :/ اْلَرٌَِب سبحانه وتعالى ٖ٘

 قوله سبحانه وتعالى:

                                                           
رواه االمام احمد فً المسند والترمذي وابن حبان فً صحٌحه والحاكم فً المستدرك عن أبً سعٌد، ورواه االمام احمد فً  ٔ٘ٙ

م احمد فً المسند والطبرانً فً الكبٌر عن زٌد بن أرقم، ورواه أبو الشٌخ المسند والحاكم فً المستدرك عن ابن عباس، ورواه االما
 فً العظمة عن أبً هرٌرة، ورواه ابو نعٌم فً الحلٌة عن جابر، ورواه الضٌاء عن أنس.

فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته، والسلسلة الصحٌحة الحدٌث /  1ٕ٘ٗتحقٌق الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث /
 .01ٓٔو02ٓٔ
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ُ َعلَى كُّلِ )اَل ٌَِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن بَْعدُ َواَل أَْن تَبَدََّل بِِهنَّ ِمْن أَ  ْزَواجٍ َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُُهنَّ إِالَّ َما َملََكْت ٌَِمٌنَُك َوَكاَن اّللَّ

ٍء َرِقٌبًا()األحزاب/ ًْ  (َٕ٘ش

 ً ٍء َرِقٌبًا(، فاالسم ٌكون حسنا ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش  وقد ورد إسم )اْلَرِقٌب( فً القرآن الكرٌم مقترنا بالعلو المطلق )َوَكاَن اّللَّ

 تبار انفراده، وباعتبار جمعه ٌزٌد كماالً فوق كمال.باع

 

 :/ اْلُمْقتَِدر سبحانه وتعالى ٖٙ

 قوله سبحانه وتعالى:

َها فَؤََخذْنَاهُْم أَْخذَ َعِزٌٍز ُمْقتَِدٍر()القمر/  )َولَقَْد َجاَء آََل فِْرَعْوَن النُّذُُر ۞  (.ٕٗ-َٔٗكذَّبُوا ِبآٌََاتِنَا كُلِّ

َِّقٌ  (.٘٘-ِٗ٘فً َمْقعَِد ِصْدٍق ِعْندَ َمِلٌٍك ُمْقتَِدٍر()القمر/ َن ِفً َجنَّاٍت َونََهٍر ۞)ِإنَّ اْلُمت

اهُ ِمَن وقد ورد إسم )اْلمقتدر( فً القرآن الكرٌم مقترنا بالعلو المطلق )َواْضِرْب لَُهْم َمثََل اْلَحٌَاةِ الدُّْنٌَا َكَماٍء أَْنَزْلنَ 

ٍء ُمْقتَِدًرا()الكهؾ/السََّماِء فَاْختَلََط ِبِه نَبَا ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش ٌَاُح َوَكاَن اّللَّ (، فاالسم ُ٘ٗت اأْلَْرِض فَؤَْصبََح َهِشًٌما تَْذُروهُ الّرِ

 ٌكون حسناً باعتبار انفراده، وباعتبار جمعه ٌزٌد كماالً فوق كمال.

 

 :/ القادر سبحانه وتعالى 7ٖ

 قوله سبحانه وتعالى:

 (.ٖٕقَاِدُروَن()المرسبلت/)فَقَدَْرنَا فَنِْعَم الْ 

وجبلال وجماال وحسنا والبلم مطلقا بصٌؽة الجمع والتعظٌم فانه ٌزٌد االطبلق عظمة  باأللؾإذا ورد االسم معرفا 

 وكماال.

 

 :/ الوارث سبحانه وتعالى 8ٖ

 قوله سبحانه وتعالى:

ًٌِ َونُِمٌُت َونَْحُن اْلَواِرثُوَن()الحجر /  .(ٖٕ)َوِإنَّا لَنَْحُن نُْح

َوكُنَّا نَْحُن )َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْرٌٍَة بَِطَرْت َمِعٌَشتََها فَِتْلَك َمَساِكنُُهْم لَْم تُْسَكْن ِمْن بَْعِدِهْم إِالَّ قَِلٌبًل 

 (.2٘اْلَواِرِثٌَن()القصص/

 

 :/ اْلعَِلٌُم سبحانه وتعالى 9ٖ

 قوله سبحانه وتعالى:

 (.ٕٖنَا ِإالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَْنَت اْلعَِلٌُم اْلَحِكٌُم()البقرة/)قَالُوا سُْبَحانََك اَل ِعْلَم لَ 

ِ ِإنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم()االنفال/  (. ٔٙ)َوِإْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها َوتََوكَّْل َعلَى اّللَّ

ٌْنَُهْم بُِحْكِمِه َوهَُو اْلعَ   (.02ِزٌُز اْلعَِلٌُم()النمل/)ِإنَّ َربََّك ٌَْقِضً بَ

 

 :/ السَِّمٌُع سبحانه وتعالى ٓٗ

 :/ اْلبَِصٌُر سبحانه وتعالى ٔٗ

 قوله سبحانه وتعالى:

ٌِْت َوِإْسَماِعٌُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّمٌُع   (.0ٕٔاْلعَِلٌُم()البقرة/)َوِإْذ ٌَْرفَُع ِإْبَراِهٌُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَ

 (.ٗ)قَاَل َربًِّ ٌَْعلَُم اْلقَْوَل ِفً السََّماِء َواأْلَْرِض َوهَُو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم()االنبٌاء/

 (.ٙ)َرْحَمةً ِمْن َربَِّك إِنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم()الدخان/

ٌْبًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإلَ  ى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِرٌَهُ ِمْن آٌَاتِنَا ِإنَّهُ هَُو )سُْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَ

 (.ٔالسَِّمٌُع اْلبَِصٌُر()االسراء/
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َ هَُو السَِّمٌُع اْلبَِص  ٍء ِإنَّ اّللَّ ًْ ُ ٌَْقِضً ِباْلَحّقِ َوالَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن دُوِنِه اَل ٌَْقُضوَن بَِش  (.ٕٓ()ؼافر/ٌرُ )َواّللَّ

ٌِْر سُْلَطاٍن أَتَاهُْم ِإْن ِفً ُصدُوِرِهْم ِإالَّ ِكْبر  َما هُْم ِببَ  ِ بِؽَ ِ إِنَّهُ هَُو )ِإنَّ الَِّذٌَن ٌَُجاِدلُوَن فًِ آٌَاِت اّللَّ اِلِؽٌِه فَاْستَِعْذ ِباّللَّ

 (.ٙ٘السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر()ؼافر/

ء  َوهَُو  )فَاِطُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َجعَلَ  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا َوِمَن اأْلَْنعَاِم أَْزَواًجا ٌَْذَرُإكُْم ِفٌِه لَ

 (.ٔٔالسَِّمٌُع اْلبَِصٌُر()الشورى/

 ومن السنة النبوٌة

اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم  :عن أبً موسى قال كنا مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال -

وال ؼاببا تدعون سمٌعا بصٌرا قرٌبا ثم أتى علً وأنا أقول فً نفسً ال حول وال قوة إال باهلل فقال لً ٌا عبد هللا 

 ٕ٘ٙبن قٌس قل ال حول وال قوة إال باهلل فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال أال أدلك به.

ً ملسو هيلع هللا ىلص فً سفر، فجعل الناس ٌجهرون بالتكبٌر، فقال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: )أٌها الناس عن أبً موسى، قال: كنا مع النب -

اربعوا على أنفسكم، إنكم لٌس تدعون أصم وال ؼاببا، إنكم تدعون سمٌعا قرٌبا، وهو معكم( قال وأنا خلفه، وأنا 

ٌس: أال أدلك على كنز من كنوز الجنة، فقلت: بلى، ٌا رسول أقول: ال حول وال قوة إال باهلل، فقال ٌا عبد هللا بن ق

 ٖ٘ٙهللا قال: )قل: ال حول وال قوة إال باهلل(.

 

 :/ القَِرٌُب سبحانه وتعالى ٕٗ

 :/ الُمِجٌُب سبحانه وتعالى ٖٗ

َ َما لَكُْم ِمْن ِإلٍَه ؼٌَْ  ُرهُ هَُو أَْنَشؤَكُْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَْعَمَركُْم ِفٌَها )َوِإلَى ثَُمودَ أََخاهُْم َصاِلًحا قَاَل ٌَا قَْوِم اْعبُدُوا اّللَّ

()هود/ ٌِْه ِإنَّ َربًِّ قَِرٌب  ُمِجٌب   (.ٔٙفَاْستَْؽِفُروهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَ

ًَّ َربًِّ ِإنَّهُ َسمِ  ٌُْت فَِبَما ٌُوِحً ِإلَ ()سبؤ/)قُْل ِإْن َضلَْلُت فَإِنََّما أَِضلُّ َعلَى نَْفِسً َوإِِن اْهتَدَ  (.ٌٓ٘ع  قَِرٌب 

 (.0٘)َولَقَْد نَادَانَا نُوح  فَلَِنْعَم اْلُمِجٌبُوَن()الصافات/

 ومن السنة النبوٌة

 ٗ٘ٙ)ٌا أٌها الناس ! اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال ؼاببا إنكم تدعون سمٌعا قرٌبا وهو معكم(. -

  

 :/ اْلَحِكٌُم سبحانه وتعالى ٗٗ

 لى:قوله سبحانه وتعا

دًا َوقَاَل ٌَا أَبَِت َهذَا تَؤِْوٌُل ُرْإٌَاَي ِمْن قَْبُل قَدْ جَ  وا لَهُ سُجَّ ٌِْه َعلَى اْلعَْرِش َوَخرُّ عَلََها َربًِّ َحقًّا َوقَْد أَْحَسَن ِبً )َوَرفََع أَبََو

ْجِن َوَجاَء بِكُْم ِمَن اْلبَْدِو ِمْن بَْعِد أَْن نََزغَ  ٌَْن إِْخَوتًِ ِإنَّ َربًِّ لَِطٌؾ  ِلَما ٌََشاُء إِنَّهُ  ِإْذ أَْخَرَجِنً ِمَن الّسِ ٌِْنً َوبَ ٌَْطاُن بَ الشَّ

 (.ٓٓٔهَُو اْلعَِلٌُم اْلَحِكٌُم()ٌوسؾ/

 (.2ٗ)َوهَُو الَِّذي ِفً السََّماِء ِإلَه  َوفًِ اأْلَْرِض ِإلَه  َوهَُو اْلَحِكٌُم اْلعَِلٌُم()الزخرؾ/

 

 :/ اأْلَْعلَى سبحانه وتعالى ٘ٗ

 قوله سبحانه وتعالى:

 (ٔ)َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى()األعلى/

 (. ٕٔ - 1َٔولََسْوَؾ ٌَْرَضى )اللٌل/ إِالَّ اْبِتؽَاَء َوْجِه َربِِّه اأْلَْعلَى ۞ )َوَما أِلََحٍد ِعْندَهُ ِمْن ِنْعَمٍة تُْجَزى ۞

 ومن السنة النبوٌة

                                                           
 .0ٖ2ٙرواه االمام البخاري فً صحٌحه/ باب قول هللا تعالى: )وكان هللا سمٌعا بصٌرا( /  ٕ٘ٙ
 باب استحباب خفض الصوت بالذكر. -رواه االمام مسلم فً صحٌحه  ٖ٘ٙ
ر ، قال الشٌخ األلبانً:)صحٌح( رواه الشٌخان وابو داود عن أبً موسى، وانظ02ٙٗصحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته / ٗ٘ٙ

 ، وراوه االمام احمد فً المسند، وابن خزٌمة، وابن أبً عاصم.2ٔ1و 2ٔ2، والسنة ٖٖٕٓالمشكاة/
 . 0ٖٙٔوٖٙٙٔقلت: وانظر الحدٌث فً صحٌح ابً داود )االم( للشٌخ الشٌخ األلبانً /
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 ٘٘ٙ(.ثبلثا ،بحان ربً األعلى وبحمدهإذا سجد قال: سو .ثبلثا ،حمدهبحان ربً العظٌم وب)كان إذا ركع قال: س -

 ٙ٘ٙ)كان إذا قرأ: )سبح اسم ربك األعلى( قال: سبحان ربً األعلى(. -

 

 :/ اْلُمتَعَاِل، المتعالً سبحانه وتعالى ٙٗ

 قوله سبحانه وتعالى:

ٌِْب َوالشََّهادَِة اْلَكِبٌُر اْلُمتَعَاِل()الرعد/  (1)َعاِلُم اْلؽَ

: )بإثبات ٌاء فً الحالٌن ابن كثٌر، وٌعقوب. وافقهما ابن ٕٓ٘جاء فً المٌسر فً القراءات األربع عشر ص

 محٌصن كذلك، ووصبل الحسن. وقرأ الباقون بالحذؾ فً الحالٌن.( ٳه

 (: ٖٙٗ/  ٘وجاء فً الموسوعة القرآنٌة / الشٌخ إبراهٌم بن إسماعٌل األبٌاري )

 )المتعال: وقرئ:

 ات الٌاء وقفا ووصبل، وهى قراءة ابن كثٌر، وأبى عمرو، فً رواٌة.بإثب -ٔ

 بحذفها، ووصبل ووقفا، وهى قراءة الباقٌن.( ٳه -ٕ

 ومن السنة النبوٌة

قرأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هذه اْلٌة وهو على المنبر )والسماوات مطوٌات بٌمٌنه سبحانه وتعالى عما ٌشركون( قال:  -

 0٘ٙ.نا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا المتعال الخ(ٌقول هللا: )أ

 

 :/ اْلَكبٌُِر سبحانه وتعالى 7ٗ

 قوله سبحانه وتعالى:

ٌِْب َوالشََّهادَِة اْلَكِبٌُر اْلُمتَعَاِل()الرعد/  (1)َعاِلُم اْلؽَ

َ هَُو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما ٌَدْعُوَن ِمْن دُونِِه هَُو اْلبَاطِ  ًُّ اْلَكبٌُِر()الحج/)ذَِلَك ِبؤَنَّ اّللَّ َ هَُو اْلعَِل  (.ُٕٙل َوأَنَّ اّللَّ

ًُّ اْلَكِبٌرُ  َ هَُو اْلعَِل َ هَُو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما ٌَدْعُوَن ِمْن دُونِِه اْلبَاِطُل َوأَنَّ اّللَّ  (.ٖٓ()لقمان/)ذَِلَك ِبؤَنَّ اّللَّ

ًُّ )َواَل تَْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْندَهُ ِإالَّ ِلَمْن أَِذَن  َع َعْن قُلُوبِِهْم قَالُوا َماذَا قَاَل َربُّكُْم قَالُوا اْلَحقَّ َوهَُو اْلعَِل لَهُ َحتَّى ِإذَا فُّزِ

 (.ٖٕاْلَكِبٌُر()سبؤ/

ِ ا ًّ ِ اْلعَِل ُ َوْحدَهُ َكفَْرتُْم َوإِْن ٌُْشَرْك ِبِه تُْإِمنُوا فَاْلُحْكُم ّلِلَّ ًَ اّللَّ  (.َٕٔكبٌِِر()ؼافر/لْ )ذَِلكُْم بِؤَنَّهُ ِإذَا دُِع

 ومن السنة النبوٌة

)إذا قضى هللا تعالى األمر فً السماء، ضربت المبلبكة بؤجنحتها ُخضعانا لقوله، كؤنه سلسلة على صفوان، فإذا  -

فُزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال  الحق وهو العلً الكبٌر، فٌسمعها مسترقو السمع، ومسترقو 

                                                           
 رواه ابو داود عن عقبة بن عامر.  ٘٘ٙ

 .ٖٔٔجامع الصؽٌر وزٌادته، وصفة الصبلة /فً صحٌح ال 0ٖٗٗقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث /
 رواه االمام احمد فً المسند وابو داود والحاكم فً المستدرك عن ابن عباس.  ٙ٘ٙ

، والمشكاة 2ٕٙفً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته، وصحٌح ابً داود/ 0ٙٙٗقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث/
/2٘1 . 

( 2ٓٙ٘: )رواه أحمد فً المسند()رقم ٖٖحادٌث المصطلحات األربعة فً القرآن للمودودي/صقال الشٌخ األلبانً فً تخرٌج أ 0٘ٙ
( من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه أقرب إلى لفظ الكتاب وهو: ٕٙٔ/2طبعة أحمد دمحم شاكر وإسناده صحٌح،؛ وقد أخرجه مسلم )

قول: أنا الملك أٌن الجبارون ؟ أٌن المتكبرون ؟ ثم ٌطوي )ٌطوي هللا عز وجل السماوات ٌوم القٌامة ثم ٌؤخذهن بٌده الٌمنى ثم ٌ
 هاألرض بشماله ثم ٌقول: أنا الملك أٌن الجبارون ؟ أٌن المتكبرون ؟(.إ

 عادل مرشد، وآخرون، طبع مإسسة الرسالة: -قلت: وفً نسخة اخرى للمسند بتحقٌق شعٌب األرناإوط 
 هذه اْلٌة وهو على المنبر: )والسموات مطوٌات بٌمٌنه سبحانه وتعالى عما عن عبد هللا بن عمر قال: قرأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -2ٓٙ٘

 ٌرددها ٌشركون(، قال: )ٌقول هللا عز وجل: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعالً، ٌمجد نفسه(. قال: فجعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
سٌخر به( تعلٌق المحقق: إسناده صحٌح على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وباقً  حتى رجؾ به المنبر، حتى ظننا أنه

 رجاله رجال الشٌخٌن.
 بٌروت: ذكر )أنا المتعالً(. –وفً نسخة المسند بتحقٌق السٌد أبو المعاطً النوري والناشر عالم الكتب 
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كذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن ٌرمً بها إلى صاحبه فٌُحرقه، وربما لم ٌدركه، السمع ه

حتى ٌرمً بها إلى الذي ٌلٌه، إلى الذي هو أسفُل منه حتى ٌُلقوها إلى األرض، فتُلقى على فم الساحر، فٌكذب 

ن كذا وكذا، فوجدناهُ حقا للكلمة التً سُمعت من معها مبة كذبة فٌصدُُق، فٌقولون: ألم تخبرنا ٌوم كذا وكذا: ٌكو

 2٘ٙالسماء(.

 

 :/ اْلَواِحدُ سبحانه وتعالى 8ٗ

 :/ اْلقَهاُر سبحانه وتعالى 9ٗ

 قوله سبحانه وتعالى:

ُ اْلَواِحدُ اْلقَهَّاُر()ٌوسؾ/ ٌْر  أَِم اّللَّ قُوَن َخ ْجِن أَأَْربَاب  ُمتَفَّرِ  (.1ٖ)ٌَا َصاِحبًَِ الّسِ

ُ قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن دُونِِه أَْوِلٌَاَء اَل ٌَْمِلكُوَن أِلَْنفُِسِهْم نَفْ )قُْل َمْن رَ  ا قُْل َهْل بُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض قُِل اّللَّ عًا َواَل َضرًّ

ِ شُرَ  ٌِْهْم قُِل ٌَْستَِوي اأْلَْعَمى َواْلبَِصٌُر أَْم َهْل تَْستَِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَْم َجعَلُوا ّلِلَّ َكاَء َخلَقُوا َكَخْلِقِه فَتََشابَهَ اْلَخْلُق َعلَ

ٍء َوهَُو اْلَواِحدُ اْلقَهَّاُر()الرعد/ ًْ ُ َخاِلُق كُّلِ َش  (.ٙٔاّللَّ

ُ اْلَواِحدُ  ا ٌَْخلُُق َما ٌََشاُء سُْبَحانَهُ هَُو اّللَّ َِّخذَ َولَدًا اَلْصَطفَى ِممَّ ُ أَْن ٌَت  (.ٗاْلقَهَّاُر(  )الزمر/)لَْو أََرادَ اّللَّ

ِ اْلَواِحِد اْلقَهَّاِر() ء  ِلَمِن اْلُمْلُك اْلٌَْوَم ّلِلَّ ًْ ِ ِمْنُهْم َش  (.ٙٔؼافر/)ٌَْوَم هُْم بَاِرُزوَن اَل ٌَْخفَى َعلَى اّللَّ

 ومن السنة النبوٌة

إله إال هللا الواحد القهار، رب السماوات  عن عابشة قالت: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا تضور من اللٌل ؛ قال: )ال -

 1٘ٙواألرض وما بٌنهما ؛ العزٌز الؽفار(.

-  :ََََِّ َْ َ ٌَْرةَ، قَاَل: قَاَل َرسُوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ؟ْن َخلََق هللاَ َعزَّ اَل ٌََزالُوَن ٌَْسؤَلُوَن َحتَّى ٌُقَاُل: َهذَا هللاُ َخلَقَنَا، فَمَ )َعْن أَِبً هَُر  (َوَجلَّ

ٌَْرةَ:  َعزَّ فََوهللاِ، ِإنًِّ لََجاِلس  ٌَْوًما إِذْ قَاَل ِلً َرُجل  ِمْن أَْهِل اْلِعَراِق: َهذَا هللاُ َخلَقَنَا، فََمْن َخلََق هللاَ )قَاَل: فَقَاَل أَبُو هَُر

، ثُمَّ ِصحْ  ًَّ ًَّ ِفً أُذُنَ ٌَْرةَ: فََجعَْلُت أُْصبُعَ ؟ قَاَل أَبُو هَُر َمدُ، لَْم ٌَِلْد َوَجلَّ ُت، فَقُْلُت: َصدََق هللاُ َوَرسُولُهُ، هللاُ اْلَواِحدُ الصَّ

 ٓٙٙ(.َولَْم ٌُولَْد َولَْم ٌَكُْن لَهُ كُفًُوا أََحد  

 

 :/ اْلقَاِھُر سبحانه وتعالى ٓ٘

 قوله سبحانه وتعالى:

 (2ٔم/)َوهَُو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوهَُو اْلَحِكٌُم اْلَخبٌُِر()األنعا

ٌْكُم َحفََظةً َحتََّى ِإذَا َجاء أََحدَكُُم اْلَمْوُت تََوفَّتْهُ ُرسُلُنَ ) ا َوهُْم الَ َوهَُو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوٌُْرِسُل َعلَ

طُونَ   (ٔٙ)األنعام/(ٌُفَّرِ

 

 :/ اللَِّطٌُؾ سبحانه وتعالى ٔ٘

 :/ اْلَخبٌُِر سبحانه وتعالى ٕ٘

 قوله سبحانه وتعالى:

 (ٖٓٔ تُْدِركُهُ اأْلَْبَصاُر َوهَُو ٌُدِْرُك اأْلَْبَصاَر َوهَُو اللَِّطٌُؾ اْلَخِبٌُر()االنعام/)الَ 

()الح َ لَِطٌؾ  َخبٌِر  ةً ِإنَّ اّللَّ َ أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَتُْصبُِح اأْلَْرُض ُمْخَضرَّ  (ٖٙج/)أَلَْم تََر أَنَّ اّللَّ

                                                           
وابن ماجه عن أبً هرٌرة، وانظر صحٌح الجامع الصؽٌر قال الشٌخ األلبانً:)صحٌح(، رواه البخاري فً صحٌحه والترمذي  2٘ٙ

 .1ٖٕٔوالسلسلة الصحٌحة/  0ٖٗوزٌادته/
، وعلق علٌه الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان: صحٌح ـ وانظر السلسلة ٘ٓ٘٘رواه ابن حبان فً صحٌحه / 1٘ٙ

فً  1ٖٙٗلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث /. ورواه النسابً والحاكم فً المستدرك عن عابشة، وقال الشٌخ األٕٙٙٓالصحٌحة/
 صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته.

 ، وعلق علٌه الشٌخ االرناإوط فً تخرٌج المسند: حدٌث صحٌح، وهذا إسناد حسن.1ٕٓ0 رواه االمام احمد فً المسند/ ٓٙٙ
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ًَّ إِنََّها ِإنْ  ُ إِنَّ  )ٌَا بُنَ َ تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردٍَل فَتَكُْن ِفً َصْخَرةٍ أَْو ِفً السََّماَواِت أَْو ِفً اأْلَْرِض ٌَؤِْت ِبَها اّللَّ  اّللَّ

()لقمان/  (ٙٔلَِطٌؾ  َخِبٌر 

 ومن السنة النبوٌة

رزاق أخبرنا ابن جرٌج أخبرنً أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا دمحم بن عبد هللا العصار حدثنا عبد ال -

سمعت عابشة قالت: أال أحدثكم عنً وعن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قلنا:  عبد هللا بن كثٌر أنه سمع دمحم بن قٌس بن مخرمة ٌقول:

لم ٌلبث قالت: لما كان لٌلتً انقلب ملسو هيلع هللا ىلص فوضع نعلٌه عن رجلٌه ووضع رداءه وبسط طرؾ إزاره على فراشه ف. بلى

إال رٌثما ظن أنً قد رقدت ثم انتعل روٌدا وأخذ رداءه روٌدا ثم فتح الباب فخرج وأجافه روٌدا فجعلت درعً فً 

رأسً ثم تقنعت بإزاري فانطلقت فً إثره حتى أتى البقٌع فرفع ٌدٌه ثبلث مرات فؤطال القٌام ثم انحرؾ فانحرفت 

)ما لك ٌا  ه فدخلت فلٌس إال أن اضطجعت دخل فقال:فؤسرع فؤسرعت فهرول فهرولت فؤحضر فؤحضرت فسبقت

قلت: ٌا رسول هللا بؤبً أنت وأمً فؤخبرته  .خبرنً أو لٌخبرنً اللطٌؾ الخبٌر(قال: )لت. عابشة( ؟ قلت: ال شًء

نت أن الخبر قال: )أنت السواد الذي رأٌت أمامً( ؟ قلت: نعم، قالت: فلهز فً صدري لهزة أوجعتنً ثم قال: )أظن

 -صلوات هللا علٌه  -قال: )فإن جبرٌل . قالت: فقلت: مهما ٌكتم الناس فقد علمه هللا !. هللا علٌك ورسوله ؟!( ٌحٌؾ

أتانً حٌن رأٌت ولم ٌكن ٌدخل علٌك وقد وضعت ثٌابك فنادانً فؤخفى منك فؤجبته فؤخفٌته منك وظننت أنك قد 

 .البقٌع فؤستؽفر لهم( أن آتً أهل رقدت وكرهت أن أوقظك وخشٌت أن تستوحشً فؤمرنً

 . قلت: كٌؾ ٌا رسول هللا ؟

إن شاء  -قال: )قولً: السبلم على أهل الدٌار من المإمنٌن المسلمٌن وٌرحم هللا المستقدمٌن منا والمستؤخرٌن وإنا 

 ٔٙٙبكم الحقون(. -هللا 

 

 :/ اْلَحِمٌدُ سبحانه وتعالى ٖ٘

 :/ الَمِجٌدُ سبحانه وتعالى ٗ٘

 :قوله سبحانه وتعالى

ٌِْت ِإنَّهُ َحِمٌد  َمِجٌد   ٌْكُْم أَْهَل اْلبَ ِ َوبََرَكاتُهُ َعلَ ِ َرْحَمُت اّللَّ  (.0ٖ()هود/)قَالُوا أَتَْعَجبٌَِن ِمْن أَْمِر اّللَّ

 ومن السنة النبوٌة

)قولوا: اللهم صل على دمحم وعلى أزواجه وذرٌته كما صلٌت على إبراهٌم وبارك على دمحم وعلى أزواجه  -

 ٕٙٙ.(باركت على إبراهٌم إنك حمٌد مجٌده كما وذرٌت

 

ًُّ سبحانه وتعالى ٘٘  :/ اْلَوِل

 قوله سبحانه وتعالى:

ٍء قَِدٌر   ًْ ًُّ َوهَُو ٌُْحًِ اْلَمْوتَى َوهَُو َعلَى كُّلِ َش ُ هَُو اْلَوِل  (.1()الشورى/)أَِم اتََّخذُوا ِمْن دُونِِه أَْوِلٌَاَء فَاّللَّ

لُ  ًُّ اْلَحِمٌدُ()الشورى/ )َوهَُو الَِّذي ٌُنَّزِ ٌَْث ِمْن بَْعِد َما قَنَطُوا َوٌَْنشُُر َرْحَمتَهُ َوهَُو اْلَوِل  (.2ٕاْلؽَ

 

 :/ اْلَحِلٌُم سبحانه وتعالى ٙ٘

 قوله سبحانه وتعالى:

ٌَْماِنكُْم َولَِكْن ٌَُإاِخذُكُْم ِبَما َكَسبَْت قُلُوبُكُ  ُ ِباللَّْؽِو ِفً أَ ُ َؼفُور  َحِلٌم ()البقرة/)اَل ٌَُإاِخذُكُُم اّللَّ  (.ْٕٕ٘م َواّللَّ

                                                           
 . ٕٖٕـ  ٖٕٔ، وعلق علٌه الشٌخ األلبانً: صحٌح. أحكام الجنابز/0ٓٙٙرواه ابن حبان فً صحٌحه /  ٔٙٙ

 : حدٌث صحٌح.0ٔٔٓالحدٌث / -وقال الشٌخ شعٌب االرناإوط فً تحقٌقه لصحٌح ابن حبان 
 قلت:، ورواه االمام مسلم فً صحٌحه/ الجنابز: باب ما ٌقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها.

 لشٌخ شعٌب االرناإوط.، بتحقٌق ا0ٔٔٓ، وصحٌح ابن حبان/2ٕ٘٘٘وانظر ؼٌر مؤمور طرق الحدٌث فً المسند لئلمام احمد/
 رواه الشٌخان واالمام احمد فً المسند وابو داود والنسابً وابن ماجة عن أبً حمٌد. ٕٙٙ

 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. 0ٔٗٗتحقٌق الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث/
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ًٌّ َحِلٌم ()البقرة/ ُ َؼنِ ٌْر  ِمْن َصدَقٍَة ٌَتْبَعَُها أَذًى َواّللَّ  (.ٖٕٙ)قَْول  َمْعُروؾ  َوَمْؽِفَرة  َخ

ُ َشكُور  َحِلٌم   َ قَْرًضا َحَسنًا ٌَُضاِعْفهُ لَكُْم َوٌَْؽِفْر لَكُْم َواّللَّ  (.0ٔ()التؽابن/)ِإْن تُْقِرُضوا اّللَّ

 ومن السنة النبوٌة

)كان ٌدعو عند الكرب: ال إله إال هللا العظٌم الحلٌم ال إله إال هللا رب العرش العظٌم ال إله إال هللا رب السموات  -

 ٖٙٙالسبع و رب األرض و رب العرش الكرٌم(.

منبر فحمد هللا وأثنى علٌه وقال: )إن هللا عز وجل عن ٌعلى أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى رجبل ٌؽتسل بالبراز فصعد ال -

 ٗٙٙحلٌم حًٌ ستٌر ٌحب الحٌاء والستر فإذا اؼتسل أحدكم فلٌستتر(.

 

 :/ اْلَكِرٌُم سبحانه وتعالى 7٘

 قوله سبحانه وتعالى:

ٌَْك  َّ ِإلَ ا ِعْندَهُ قَاَل َهذَا ِمْن فَْضِل َربًِّ )قَاَل الَِّذي ِعْندَهُ ِعْلم  ِمَن اْلِكتَاِب أَنَا آتٌَِك ِبِه قَْبَل أَْن ٌَْرتَد ا َرآهُ ُمْستَِقرًّ َطْرفَُك فَلَمَّ

ًٌّ َكرِ   (.ٌٓٗم ()النمل/ِلٌَْبلَُوِنً أَأَْشكُُر أَْم أَْكفُُر َوَمْن َشَكَر فَإِنََّما ٌَْشكُُر ِلنَْفِسِه َوَمْن َكفََر فَإِنَّ َربًِّ َؼنِ

كَ  ْنَساُن َما َؼرَّ  (.ٙبَِربَِّك اْلَكِرٌِم()االنفطار/ )ٌَا أٌََُّها اإْلِ

 : )اْلَكِرٌُم(1ٖٗالقراءات الشاذة ص  –وفً المٌسر فً القراءات االربع عشرة 

( سبحانه وتعالى.  قراءة ابن محٌصن. نعت )َربُّ

ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ اَل ِإلَهَ ِإالَّ هَُو َربُّ اْلعَْرِش اْلَكِرٌُم()المإمنون/  .(ٙٔٔ)فَتَعَالَى اّللَّ

 ومن السنة النبوٌة

 ٘ٙٙ.إلٌه ٌدٌه ثم ال ٌضع فٌهما خٌرا()إن هللا رحٌم حًٌ كرٌم ٌستحً من عبده أن ٌرفع  -

 ٙٙٙ)إن ربكم حًٌ كرٌم ٌستحً أن ٌبسط العبد ٌدٌه إلٌه فٌردهما صفرا(. -

 

 :/ الَشاِكُر سبحانه وتعالى 8٘

 قوله سبحانه وتعالى:

فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَ  ًٌْرا فَ )ِإنَّ الصَّ َع َخ َؾ ِبِهَما َوَمْن تََطوَّ ٌِْه أَْن ٌَطَّوَّ ٌَْت أَِو اْعتََمَر فبََل ُجنَاَح َعلَ ِ فََمْن َحجَّ اْلبَ إِنَّ ابِِر اّللَّ

َ َشاِكر  َعِلٌم ()البقرة/  (.2٘ٔاّللَّ

ُ َشاكِ  ُ ِبعَذَابِكُْم ِإْن َشَكْرتُْم َوآَمْنتُْم َوَكاَن اّللَّ  (0ًٗٔرا َعِلًٌما()النساء/)َما ٌَْفعَُل اّللَّ

 

 :/ الَشكُوُر سبحانه وتعالى 9٘

 قوله سبحانه وتعالى:

ٌِْه أَْجًرا اِلَحاِت قُْل اَل أَْسؤَلُكُْم َعلَ ُ ِعبَادَهُ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ُر اّللَّ إِالَّ اْلَمَودَّةَ ِفً اْلقُْربَى َوَمْن  )ذَِلَك الَِّذي ٌُبَّشِ

()الشورى/ٌَْقتَِرْؾ  َ َؼفُور  َشكُور   (.َٖٕحَسنَةً نَِزْد لَهُ ِفٌَها ُحْسنًا إِنَّ اّللَّ

ُ َشكُور  َحِلٌم ()التؽابن/ َ قَْرًضا َحَسنًا ٌَُضاِعْفهُ لَكُْم َوٌَْؽِفْر لَكُْم َواّللَّ  (.0ٔ)ِإْن تُْقِرُضوا اّللَّ

 

 

                                                           
انً فً الكبٌر، وزاد: )إصرؾ عنً شر رواه الشٌخان واالمام احمد فً المسند والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس، والطبر ٖٙٙ

 فبلن(.
 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. 1ٗٓٗتحقٌق الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث/

 (.ٖٖٕ٘(، اإلرواء )0ٗٗتحقٌق الشٌخ األلبانً )سنن النسابً(: صحٌح، المشكاة ) ٗٙٙ
 رواه الحاكم فً المستدرك عن أنس. ٘ٙٙ

 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. 0ٙ2ٔ(، وانظر حدٌث/تحقٌق الشٌخ األلبانً: )صحٌح
فً صحٌح الجامع الصؽٌر  0ٕٓٓتحقٌق الشٌخ األلبانً: )حسن(، رواه ابو داود وابن ماجة عن سلمان. وانظر الحدٌث/ ٙٙٙ

 وزٌادته.
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 :/ اْلَحقُّ سبحانه وتعالى ٓٙ

 قوله سبحانه وتعالى:

ًُّ اْلَكبٌُِر()ال)ذَِلَك بِ  َ هَُو اْلعَِل َ هَُو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما ٌَدْعُوَن ِمْن دُونِِه هَُو اْلبَاِطُل َوأَنَّ اّللَّ  (.ٕٙحج/ؤَنَّ اّللَّ

ًُّ اْلَكبِ  َ هَُو اْلعَِل َ هَُو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما ٌَدْعُوَن ِمْن دُونِِه اْلبَاِطُل َوأَنَّ اّللَّ  (.ٌُٖٓر()لقمان/)ذَِلَك ِبؤَنَّ اّللَّ

 ومن السنة النبوٌة

 أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا قام إلى الصبلة من جوؾ اللٌل ٌقول: عن ابن عباس: -

)اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات واألرض، ولك الحمد أنت قٌام السماوات واألرض، ولك الحمد أنت رب 

وعدك الحق، ولقاإك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، السماوات واألرض ومن فٌهن، أنت الحق، و

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعلٌك توكلت، وإلٌك أنبت، وبك خاصمت، وإلٌك حاكمت، فاؼفر لً ما قدمت وما 

 0ٙٙ.أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهً ال إله إال أنت(

 

 :/ اْلُمبٌُِن سبحانه وتعالى ٔٙ

 :قوله سبحانه وتعالى

َ هَُو اْلَحقُّ اْلُمِبٌُن()النور/ ُ ِدٌنَُهُم اْلَحقَّ َوٌَْعلَُموَن أَنَّ اّللَّ  (.ٕ٘)ٌَْوَمِبٍذ ٌَُوفٌِِّهُم اّللَّ

 

 :/ اْلقَِويُّ سبحانه وتعالى ٕٙ

 قوله سبحانه وتعالى:

ٌْنَا َصاِلًحا َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ ِبَرْحَمٍة مِ  ا َجاَء أَْمُرنَا نَجَّ  (.ٙٙنَّا َوِمْن ِخْزيِ ٌَْوِمِبٍذ إِنَّ َربََّك هَُو اْلقَِويُّ اْلعَِزٌُز()هود/)فَلَمَّ

ُ لَِطٌؾ  بِِعبَاِدِه ٌَْرُزُق َمْن ٌََشاُء َوهَُو اْلقَِويُّ اْلعَِزٌُز()الشورى/  (.1ٔ)اّللَّ

()المج َ قَِويٌّ َعِزٌز  ُ أَلَْؼِلبَنَّ أَنَا َوُرسُِلً ِإنَّ اّللَّ  ( ٕٔادلة/)َكتََب اّللَّ

 

 :/ اْلَمتٌُِن سبحانه وتعالى ٖٙ

 قوله سبحانه وتعالى:

ةِ اْلَمِتٌُن()الذارٌات/ اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ َ هَُو الرَّ  (.2٘)ِإنَّ اّللَّ

 2ٙٙ.أقرأنً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )إنً أنا الرزاق ذو القوة المتٌن( عن عبد هللا قال:و

 

 :/ اْلَمْولَى سبحانه وتعالى ٗٙ

 :/ النَِّصٌُر سبحانه وتعالى ٘ٙ

 قوله سبحانه وتعالى:

َ َمْواَلكُْم ِنْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصٌُر()االنفال/  (.ٓٗ)َوِإْن تََولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ اّللَّ

ٌنِ  ٌْكُْم ِفً الدِّ ِ َحقَّ ِجَهاِدِه هَُو اْجتَبَاكُْم َوَما َجعََل َعلَ اكُُم اْلُمْسِلِمٌَن  )َوَجاِهدُوا ِفً اّللَّ ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَِبٌكُْم إِْبَراِهٌَم هَُو َسمَّ

ٌْكُْم َوتَكُونُوا شَُهدَاَء َعلَى النَّاِس فَؤَِقٌُموا الصَّبَلةَ  سُوُل َشِهٌدًا َعلَ َكاةَ َواْعتَِصُموا ِمْن قَْبُل َوِفً َهذَا ِلٌَكُوَن الرَّ َوآتُوا الزَّ

ِ هَُو َمْواَلكُ   (. 02ْم فَِنْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصٌُر()الحج/ِباّللَّ

 

 :/ العَفُوُّ سبحانه وتعالى ٙٙ

 قوله سبحانه وتعالى:

                                                           
 ، وعلق علٌه الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان: صحٌح.21ٕ٘روى االمام ابن حبان فً صحٌحه /  0ٙٙ
 : صحٌح.1ٕ٘ٙروى االمام ابن حبان فً صحٌحه، وقال الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان / 2ٙٙ
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بَلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن َواَل ُجنُبًا  َحتَّى تَْؽتَِسلُوا  إِالَّ َعابِِري َسبٌِلٍ )ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَْقَربُوا الصَّ

ُموا َصِعٌدًا َطٌِّبًا َوِإْن كُْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحد  ِمْنكُْم ِمَن اْلؽَاِبِط أَْو اَلَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجدُ  وا َماًء فَتٌََمَّ

ا َ َكاَن َعفُوًّ ٌِْدٌكُْم إِنَّ اّللَّ َ  (.َٖٗؼفُوًرا()النساء/ فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهكُْم َوأ

ا َؼفُوًرا()النساء/ ُ َعفُوًّ ُ أَْن ٌَْعفَُو َعْنُهْم َوَكاَن اّللَّ  (.11)فَؤُولَبَِك َعَسى اّللَّ

ا قَِدًٌرا()النساء/ َ َكاَن َعفُوًّ ًٌْرا أَْو تُْخفُوهُ أَْو تَْعفُوا َعْن سُوٍء فَإِنَّ اّللَّ  (.1ٗٔ)ِإْن تُْبدُوا َخ

()الحج/)ذَِلَك َوَمْن َعاقَ  َ لَعَفُوٌّ َؼفُور  ُ ِإنَّ اّللَّ ٌِْه لٌََْنُصَرنَّهُ اّللَّ ًَ َعلَ  (.َٓٙب بِِمثِْل َما عُوِقَب ِبِه ثُمَّ بُِؽ

 ومن السنة النبوٌة

 1ٙٙ.)قولً: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعؾ عنً( -

 

 :/ اْلؽَفُوُر سبحانه وتعالى 7ٙ

 قوله سبحانه وتعالى:

َ َؼفُور  َرِحٌم ()البقرة/)فَإِِن اْنتََهْوا فَإِ   (.1ٕٔنَّ اّللَّ

ُ َؼفُور   ٌَْماِنكُْم َولَِكْن ٌَُإاِخذُكُْم ِبَما َكَسبَْت قُلُوبُكُْم َواّللَّ ُ ِباللَّْؽِو ِفً أَ  (.َٕٕ٘حِلٌم ()البقرة/)اَل ٌَُإاِخذُكُُم اّللَّ

ُ ِبُضّرٍ فبََل َكاِشَؾ لَهُ ِإالَّ هَُو  ٌٍْر فبََل َرادَّ ِلفَْضِلِه ٌُِصٌُب ِبِه َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوهَُو )َوِإْن ٌَْمَسْسَك اّللَّ َوِإْن ٌُِرْدَك ِبَخ

ِحٌُم()ٌونس/  (.0ٓٔاْلؽَفُوُر الرَّ

ِحٌُم()الحجر/  (.1ٗ)نَبِّْا ِعبَاِدي أَنًِّ أَنَا اْلؽَفُوُر الرَّ

 ًَ ()الحج/ )ذَِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثِْل َما عُوِقَب ِبِه ثُمَّ بُِؽ َ لَعَفُوٌّ َؼفُور  ُ ِإنَّ اّللَّ ٌِْه لٌََْنُصَرنَّهُ اّللَّ  (.َٓٙعلَ

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلَ  َ َعِزٌز  )َوِمَن النَّاِس َوالدََّواّبِ َواأْلَْنعَاِم ُمْختَِلؾ  أَْلَوانُهُ َكذَِلَك ِإنََّما ٌَْخَشى اّللَّ َماُء إِنَّ اّللَّ

()فاطر/  (.2َٕؼفُور 

()فاطر/)ِلٌُوَ   (.ٖٓفٌَُِّهْم أُُجوَرهُْم َوٌَِزٌدَهُْم ِمْن فَْضِلِه ِإنَّهُ َؼفُور  َشكُور 

 ومن السنة النبوٌة

 0ٓٙ)رب اؼفر لً وتب علً إنك أنت التواب الؽفور(. -

)قل: اللهم إنً ظلمت نفسً ظلما كثٌرا وإنه ال ٌؽفر الذنوب إال أنت فاؼفر لً مؽفرة من عندك وارحمنً إنك  -

 0ٔٙالؽفور الرحٌم(.أنت 

 

 :/ اْلؽَفَّاُر سبحانه وتعالى 8ٙ

 قوله سبحانه وتعالى:

ٌْنَُهَما اْلعَِزٌُز اْلؽَفَّاُر()ص/  (.ٙٙ)َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ

ُر النََّهارَ  ٌَْل َعلَى النََّهاِر َوٌَُكّوِ ُر اللَّ َر الشَّْمَس َواْلقََمَر كُلٌّ ٌَْجِري  )َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِباْلَحّقِ ٌَُكّوِ ٌِْل َوَسخَّ َعلَى اللَّ

 (. ٘أِلََجٍل ُمَسمًّى أاََل هَُو اْلعَِزٌُز اْلؽَفَّاُر()الزمر/

                                                           
فً صحٌح  ٖٕٗٗرواه الترمذي وابن ماجة والحاكم فً المستدرك عن عابشة. وقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث / 1ٙٙ

 الجامع الصؽٌر وزٌادته.
 تحب العفو فاعؾ عنً(.  كرٌم قلت اما حدٌث: )قولً اللهم إنك عفو

وال أصل لها فً  )كرٌم(!زٌادة:  )عفو(: )تنبٌه: وقع فً )سنن الترمذي( بعد قوله: 0ٖٖٖ-قال الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة 
فً  شًء من المصادر المتقدمة، وال فً ؼٌرها ممن نقل عنها، فالظاهر أنها مدرجة من بعض الناسخٌن أو الطابعٌن ؛ فإنها لم ترد

(، وال فً ؼٌرها. وإن مما ٌإكد ذلك: ٕٗٙ/ ٗالطبعة الهندٌة من )سنن الترمذي( التً علٌها شرح )تحفة األحوذي( للمباركفوري )
أن النسابً فً بعض رواٌاته أخرجه من الطرٌق التً أخرجها الترمذي، كبلهما عن شٌخهما )قتٌبة بن سعٌد( بإسناده دون الزٌادة.( 

 ه.اه ، فاقتضى التنبٌ
 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌاده. 2ٖٙٗرواه ابن ماجة عن ابن عمر. وقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث / 0ٓٙ
رواه الشٌخان واالمام احمد فً المسند والترمذي والنسابً وابن ماجة عن ابن عمر وأبً بكر. وقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح(،  0ٔٙ

 مع الصؽٌر وزٌاده.فً صحٌح الجا ٓٓٗٗوانظر الحدٌث /
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ٌَْس ِلً ِبِه ِعْلم  َوأَنَا أَْدعُوكُْم إِلَى اْلعَِزٌِز اْلؽَفَّارِ  ِ َوأُْشِرَك ِبِه َما لَ  (.ٕٗافر/()ؼ)تَْدعُونَِنً أِلَْكفَُر بِاّللَّ

 (.ٓٔ)فَقُْلُت اْستَْؽِفُروا َربَّكُْم ِإنَّهُ َكاَن َؼفَّاًرا()نوح/

 ومن السنة النبوٌة 

واألرض وما بٌنهما العزٌز  )كان إذا تضور من اللٌل قال: ال إله إال هللا الواحد القهار، رب السماوات -

 0ٕٙالؽفار(.

 

 :/ التواُب سبحانه وتعالى 9ٙ

 قوله سبحانه وتعالى:

ِحٌُم()البقرة/)فَ  اُب الرَّ َّوَّ ٌِْه إِنَّهُ هَُو الت  (. 0ٖتَلَقَّى آدَُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَتَاَب َعلَ

ٌْنَا ةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَ ٌَِّتنَا أُمَّ ٌِْن لََك َوِمْن ذُّرِ ابُ  )َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَم َّوَّ  إِنََّك أَْنَت الت

ِحٌُم()البقرة/  (.2ٕٔالرَّ

ِحٌُم()البقرة/ اُب الرَّ ٌِْهْم َوأَنَا التَّوَّ  (.ٓٙٔ)ِإالَّ الَِّذٌَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبٌََّنُوا فَؤُولَِبَك أَتُوُب َعلَ

دَقَاِت َوأَ  َ هَُو ٌَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َوٌَؤُْخذُ الصَّ ِحٌُم()التوبة/)أَلَْم ٌَْعلَُموا أَنَّ اّللَّ اُب الرَّ َ هَُو التَّوَّ  (.ٗٓٔنَّ اّللَّ

 ومن السنة النبوٌة

)رب اؼفر لً وتب علً إنك أنت  ربما أعد لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً المجلس الواحد مبة مرة: عن ابن عمر قال: -

 0ٖٙ.التواب الرحٌم(

 

 :/ اْلَودُودُ سبحانه وتعالى 7ٓ

 قوله سبحانه وتعالى:

ٌِْه إِنَّ َربًِّ َرِحٌم  َودُود ()هود/)َوا  (.1ْٓستَْؽِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَ

 (.ٗٔ)َوهَُو اْلؽَفُوُر اْلَودُودُ()البروج/

 

 :/ الَرُءوُؾ، الَرُإؾ  سبحانه وتعالى 7ٔ

 قوله سبحانه وتعالى:

َ رَ  ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ اّللَّ ِ َعلَ  (.ُٕٓءوؾ  َرِحٌم ()النور/)َولَْواَل فَْضُل اّللَّ

ٌَماِن وَ  ْخَواِننَا الَِّذٌَن َسبَقُونَا ِباإْلِ اَل تَْجعَْل ِفً قُلُوبِنَا ِؼبلًّ ِللَِّذٌَن )َوالَِّذٌَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم ٌَقُولُوَن َربَّنَا اْؼِفْر لَنَا َوإِلِ

 (.ٓٔآَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوؾ  َرِحٌم ()الحشر/

 :ٖٔ٘ص/ -ً المٌسر فً القراءات االربع عشرة جاء ف

 )الَرُإؾ( أبو عمرو، وشعبة، وحمزة، والكسابً، وٌعقوب، وخلؾ، وافقهم الٌزٌدي، والمطوعً.

 )الَرُءْوؾ( الباقون. ووقؾ حمزة بالتسهٌل. وقرأ األزرق بثبلثة البدل.

 

 :/ األحدُ  سبحانه وتعالى 7ٕ

 :/ الصمد سبحانه وتعالى 7ٖ

                                                           
( ٓٗ٘/ ٔ( والحاكم )2ٖٕ٘( وابن حبان )ٖٗ: أخرجه ابن نصر فً قٌام اللٌل)ٕٙٙٓقال الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة / 0ٕٙ

( كلهم عن ٌوسؾ بن ٖٓٔ( والسهمً فً تارٌخ جرجان)ٔ/  ٙٙ( وابن منده فً التوحٌد )0ٖ٘وابن السنً فً عمل الٌوم واللٌلة )
ام بن علً العامري عن هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة رضً هللا عنها قالت: فذكره مرفوعا، وقال الحاكم: عدي: حدثنا عث

 صحٌح على شرط الشٌخٌن! ووافقه الذهبً !
 هقلت: وإنما هو على شرط البخاري وحده، فإن من دون هشام، لم ٌخرج لهما مسلم(.إ

 الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان: صحٌح. ، وعلق علٌه1ٕٖروى االمام لبن حبان فً صحٌحه/ 0ٖٙ
 .0ٖ٘ٔ، وصحٌح أبً داود/ٙ٘٘انظر السلسلة الصحٌحة/

 



ٕٕٔ 
 

 انه وتعالى:قوله سبح

ُ أََحد  ۞ ُ الصََّمدُ()االخبلص/ )قُْل هَُو اّللَّ  (.ٕؤاّللَّ

 ومن السنة النبوٌة

عن أبً هرٌرة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص قال: )قال هللا تبارك وتعالى: كذبنً ابن آدم ولم ٌكن له أن ٌكذبنً وٌشتمنً ابن آدم  -

ي فقوله: لن ٌعٌدنً كما بدأنً أو لٌس أول خلق بؤهون علً من ولم ٌكن ٌنبؽً له أن ٌشتمنً فؤما تكذبٌه إٌا

 0ٗٙ.إعادته، وأما شتمه إٌاي فقوله: اتخذ هللا ولدا وأنا هللا األحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم ٌكن لً كفوا أحد(

بؤنً أشهدك أنك ال إله إال أنت أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص سمع رجبل ٌقول: اللهم إنً أسؤلك  حدثنا عبد هللا بن برٌدة عن أبٌه -

ه األحد الصمد الذي لم ٌلد ولم ٌولد ولم ٌكن لك كفوا أحد، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )لقد سؤلت هللا باالسم الذي إذا سبل ب

 0٘ٙأعطى وإذا دعً به أجاب(.

 

 :/ الَواِسُع سبحانه وتعالى 7ٗ

 قوله سبحانه وتعالى:

ِ اْلَمْشِرُق  َ َواِسع  َعِلٌم ()البقرة /)َوّلِلَّ ِ إِنَّ اّللَّ ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ اّللَّ َ  .(َ٘ٔٔواْلَمْؽِرُب فَؤ

 

ًُّ سبحانه وتعالى 7٘  :/ اْلؽَنِ

 قوله سبحانه وتعالى:

ًُّ اْلَحِمٌدُ()الحج/ َ لَُهَو اْلؽَِن  (. ٗٙ)لَهُ َما ِفً السََّماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض َوِإنَّ اّللَّ

ًُّ اْلَحِمٌدُ()لقمان/ َ هَُو اْلؽَِن ِ َما ِفً السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإنَّ اّللَّ  (.ٕٙ)ّلِلَّ

ًُّ اْلَحِمٌدُ()فاطر/ ُ هَُو اْلؽَنِ ِ َواّللَّ  (.٘ٔ)ٌَا أٌََُّها النَّاُس أَْنتُُم اْلفُقََراُء ِإلَى اّللَّ

ًُّ اْلَحِمٌدُ()الحدٌد/)الَِّذٌَن ٌَْبَخلُوَن َوٌَؤُْمُروَن النَّاَس بِ  َ هَُو اْلؽَِن  (. ٕٗاْلبُْخِل َوَمْن ٌَتََولَّ فَإِنَّ اّللَّ

 ومن السنة النبوٌة

)إنكم شكوتم جدب دٌاركم، واستبخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم هللا عز وجل ووعدكم أن ٌستجٌب  -

لدٌن( ال إله إال هللا ٌفعل ما ٌرٌد، اللهم أنت هللا ال إله إال لكم، )الحمد هلل رب العالمٌن. الرحمن الرحٌم. مالك ٌوم ا

ًُّ ونحن الفقراء، أنزل علٌنا الؽٌث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وببلؼا إلى حٌن(. أنت اْلؽَِن
ٙ0ٙ 

 

 :/ اْلفَتَّاُح سبحانه وتعالى 7ٙ

 قوله سبحانه وتعالى:

ٌْنَنَا َربُّنَا ثُمَّ ٌَْفتَُح بٌَْ   (.ٕٙنَنَا بِاْلَحّقِ َوهَُو اْلفَتَّاُح اْلعَِلٌُم()سبؤ/)قُْل ٌَْجَمُع بَ

 

 :/ اْلَوھَّاُب سبحانه وتعالى 77

 قوله سبحانه وتعالى:

ٌْتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب()آل عم  (.2ران/)َربَّنَا اَل تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِذْ َهدَ

 (.ٖ٘اْؼِفْر ِلً َوَهْب ِلً ُمْلًكا اَل ٌَْنبَِؽً أِلََحٍد ِمْن بَْعِدي ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب()ص/قَاَل َرّبِ )

 

                                                           
، وعلق علٌه الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان: حسن صحٌح، وانظر صحٌح 0ٕٙروى االمام ابن حبان فً صحٌحه /  0ٗٙ

 .1ٙ٘ٔالنسابً/
الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان: صحٌح ـ وانظر صحٌح أبً  ، وعلق علٌه222روى االمام ابن حبان فً صحٌحه /  0٘ٙ
 .ٖٔٗٔداود/
فً صحٌح الجامع  ٖٕٓٔرواه ابو داود والحاكم فً المستدرك عن عابشة. تحقٌق الشٌخ األلبانً: )حسن(، وانظر الحدٌث / 0ٙٙ

 الصؽٌر وزٌادته.

 



ٕٖٔ 
 

ُق سبحانه وتعالى 78  :/ اْلَخالَّ

 قوله سبحانه وتعالى:

ُق اْلعَِلٌُم()الحجر/  (.2ٙ)ِإنَّ َربََّك هَُو اْلَخبلَّ

ٌَْس الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَ  ُق اْلعَِلٌُم()ٌس/)أََولَ  (.2ْٔرَض بِقَاِدٍر َعلَى أَْن ٌَْخلَُق ِمثْلَُهْم بَلَى َوهَُو اْلَخبلَّ

 

 :/ اأْلَْكَرُم سبحانه وتعالى 79

 قوله سبحانه وتعالى:

 (.ٖ)اْقَرأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم()العلق/

 

 :/  اْلبَرُّ  سبحانه وتعالى 8ٓ

 قوله سبحانه وتعالى:

ِحٌُم()الطور/)ِإنَّا كُنَّا مِ   (.2ْٕن قَْبُل نَدْعُوهُ ِإنَّهُ هَُو اْلبَرُّ الرَّ

 

اُق سبحانه وتعالى 8ٔ زَّ  :/ الرَّ

ةِ اْلَمِتٌُن()الذارٌات/ اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ َ هَُو الرَّ  .(2٘)ِإنَّ اّللَّ

 ومن السنة النبوٌة

ا: ٌا رسول هللا سعر لنا فقال: )إن هللا هو المسعر القابض عن أنس قال: ؼبل السعر على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالو -

 00ٙ.، وإنً ألرجو أن ألقى ربً ولٌس أحد منكم ٌطلبنً بمظلمة فً دم وال مال(الرزاقالباسط 

 

اِزُق سبحانه وتعالى 8ٕ  :/ الرَّ

ةِ اْلَمِتٌُن()الذارٌات/ اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ َ هَُو الرَّ  .(2٘)ِإنَّ اّللَّ

 : ٙ٘/0ٔ –فً احكام القران قال القرطبً 

اِزُق(.( ٳه ٌُْرهُ )الرَّ ٌِْصٍن َوَؼ اُق( َوقََرأَ اْبُن ُمَح زَّ َ هَُو الرَّ  ))ِإنَّ اّللَّ

 : 00ٕ/ٙ -وفً الموسوعة القرآنٌة / الشٌخ إبراهٌم بن إسماعٌل األبٌاري

ةِ اْلَمتٌُِن(، – 2٘)الذارٌات/ اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ َ هَُو الرَّ الرازق، اسم فاعل، وهى قراءة ابن  الرزاق وقرئ: )إِنَّ اّللَّ

 02ٙمحٌصن، وحمٌد.(ٳه 

 ومن السنة النبوٌة

أحد ٌطلبنً بمظلمة فً دم وال إنً ألرجو أن ألقى ربً ولٌس  الرازق )إن هللا هو المسعر القابض الباسط

 01ٙ(.مال

 

 :/ القابض سبحانه وتعالى 8ٖ

 :/ الباسط سبحانه وتعالى 8ٗ

 من السنة النبوٌة

)إن هللا تعالى هو: الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإنً ألرجو أن ألقى هللا وال ٌطلبنً أحد بمظلمة ظلمتها 

 2ٓٙإٌاه فً دم وال مال(.

                                                           
 روى الترمذي، وقال أبو عٌسى: هذا حدٌث حسن صحٌح. 00ٙ

 ، واللفظ له.ٖٗٔٔشٌخ األلبانً فً سنن الترمذي /قلت: صححه ال
 .ٖٕ٘القراءات الشاذة / ص   –وانظر المٌسر فً القراءات االربع عشرة  قلت: 02ٙ
 .ٕٕٓٓقلت: وصححه الشٌخ األلبانً فً سنن ابن ماجة، واللفظ له / 01ٙ
 والبٌهقً فً السنن عن أنس. رواه االمام احمد فً المسند وابو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان فً صحٌحه 2ٓٙ

 



ٕٔٗ 
 

 :/ المسعر سبحانه وتعالى 8٘

 :/ المقوم سبحانه وتعالى 8ٙ

 من السنة النبوٌة

ؼبل السعر على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقالوا: ٌا عن أنس بن مالك قال: ) -1ٕٔ٘ٔروى االمام احمد فً المسند/

إن هللا هو الخالق القابض، الباسط الرازق، المسعر، وإنً ألرجو أن ألقى هللا وال  )رسول هللا لو سعرت، فقال:

 2ٔٙ.ٌطلبنً أحد بمظلمة ظلمتها إٌاه فً دم وال مال(

                                                                                                                                                                                                     

= 
، وؼاٌة المرام ٘ٓٗصحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته، والروض النضٌر  –2ٗٙٔقال الشٌخ األلبانً:)صحٌح(، وانظر الحدٌث/

ٖٕٖ. 
 تنبٌه: القابض الباسط من األسماء المقترنة، التً ال ٌصح فٌها إطبلق اسم منها دون اْلخر.

: إسناده صحٌح، رجاله ثقات رجال الصحٌح. سرٌج: هو ابن النعمان الجوهري. وسٌؤتً ٙٗ/ٕٓقال الشٌخ شعٌب االرناإوط  2ٔٙ
( عن عفان، عن حماد، عن قتادة وثابت وحمٌد، عن أنس. وانظر تمام تخرٌجه هناك. وفً الباب عن أبً هرٌرة، 0٘ٓٗٔبرقم )

 م على الحدٌث عنده. ٳه (. وانظر الكبل2ٓ1ٔٔ(. وآخر عن أبً سعٌد الخدري، سلؾ برقم )2ٗٗ2سلؾ برقم )
عن أنس بن مالك، قال: ؼبل السعر بالمدٌنة على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال الناس: ٌا رسول  - 0٘ٓٗٔوروى االمام احمد فً المسند/

ق، إنً ألرجو أن ألقى هللا، ولٌس أحد منكم هللا، ؼبل السعر، سعر لنا، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )إن هللا المسعر، القابض، الباسط، الرزا
 ٌطلبنً بمظلمة فً دم، وال مال( 

: إسناده صحٌح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشٌخٌن ؼٌر حماد بن سلمة، فمن رجال ٘ٗٗ/ٕٔقال الشٌخ شعٌب االرناإوط 
 مسلم.

 ن أبٌه، بهذا اإلسناد.( من طرٌق عبد هللا بن أحمد بن حنبل، عٖٔٙٔوأخرجه الضٌاء فً)المختارة()
 ( من طرٌق عفان بن مسلم، به.ٖٓٙٔ، والضٌاء فً)المختارة()1ٕ/ٙ(، والبٌهقً ٖٔ٘ٗوأخرجه أبو داود )
، وابن 1ٗ٘/ ٕ(، والطبري فً)التفسٌر( 2ٕٙٔ(، وأبو ٌعلى )ٖٗٔٔ(، والترمذي )ٕٕٓٓ(، وابن ماجه )ٕ٘ٗ٘وأخرجه الدارمً )

 -( من طرق عن حماد بن سلمة، بهٖٓٙٔ، والضٌاء )٘ٙ، وفً)األسماء والصفات( ص 1ٕ/ٙ(، والبٌهقً فً)السنن( 1ٖ٘ٗحبان )
 ولم ٌذكر الضٌاء قتادة وحمٌدا.
 وقال الترمذي: حسن صحٌح.

( من طرٌق عبد هللا بن لهٌعة، عن سلٌمان بن موسى الدمشقً، عن ثابت البنانً، عن 0ٙٔوأخرجه بنحوه الطبرانً فً)الكبٌر()
 أنس.

 ( من طرٌق أبً سعٌد مولى بنً هاشم، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن البصري، عن أنس.00ٌٕٗعلى ) وأخرجه أبو
 ( من طرٌق حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، عن أنس. ٳه1ٕٔ٘ٔوسلؾ برقم )

فقال: )إن هللا ٌخفض وٌرفع، ولكنً  عن أبً هرٌرة، أن رجبل جاء إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: سعر، - 2ٗٗ2وروى االمام احمد فً المسند/
 أرجو  أن ألقى هللا عز وجل، ولٌس ألحد عندي مظلمة( 

 : إسناده صحٌح على شرط مسلم.ٖٙٔ/ٗٔقال الشٌخ شعٌب االرناإوط 
من طرٌق ابن وهب، كبلهما عن سلٌمان بن ببلل، بهذا  1ٕ/ٙ( عن دمحم بن عثمان الدمشقً، والبٌهقً ٖٓ٘ٗوأخرجه أبو داود )

 سناد.اإل
 .2٘/ٖ(. وفً الباب عن أبً سعٌد الخدري، سٌؤتً 22ٕ٘وسٌؤتً برقم )

 . ٳه2ٕٙوٕٙ٘/ٖٔوعن أنس بن مالك، سٌؤتً 
عن أبً هرٌرة، أن رجبل قال: سعر ٌا رسول هللا، قال: )إنما ٌرفع هللا وٌخفض، إنً ألرجو  - 22ٕ٘وروى االمام احمد فً المسند/

 ندي مظلمة(، وقال آخر: سعر، قال: )ادعوا هللا عز وجل(.ٳهأن ألقى هللا عز وجل، ولٌس ألحد ع
 : إسناده صحٌح.ٖٗٗ/ٗٔقال الشٌخ شعٌب االرناإوط 

، 2ٙٔ-2٘ٔ/ٔ(، والحاكم ٘ٔٗٔ(، وابن حبان )0ٙ(، وابن خزٌمة )2ٖٗٙ(، وأبو ٌعلى )ٕ٘(، وأبو داود )1ٕٙوأخرجه مسلم )
 ن جعفر، بهذا اإلسناد.( من طرق عن إسماعٌل ب1ٔٔ، والبؽوي )10/ٔوالبٌهقً 

من  1ٗٔ/ٔمن طرٌق سلٌمان بن ببلل، وأبو عوانة  2ٙٔ-2٘ٔ/ٔ، والحاكم 1ٗٔ/ٔ(، وأبو عوانة ٖٖوأخرجه ابن الجارود )
 ا عن العبلء بن عبد الرحمن، به. طرٌق دمحم بن جعفر، كبلهم

 (. وانظر تتمة شواهده هناك.0ٕٔ٘وفً الباب عن ابن عباس، سلؾ برقم )
عن أبً سعٌد قال: ؼبل السعر على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقالوا له: لو قومت لنا سعرنا،  - 2ٓ1ٔٔام احمد فً المسند / وروى االم

 قال: )إن هللا هو المقوم، أو المسعر، إنً ألرجو أن أفارقكم، ولٌس أحد منكم ٌطلبنً بمظلمة، فً مال وال نفس(.
: حدٌث صحٌح لؽٌره، وهذا إسناد ضعٌؾ لضعؾ علً بن عاصم: وهو الواسطً، 2ٕٖ/2ٔقال الشٌخ شعٌب االرناإوط 

والجرٌري: وهو سعٌد بن إٌاس قد اختلط، وسماع الواسطً منه بعد اختبلطه، ألن علً بن عاصم لم ٌدرك أٌوب السختٌانً، وقد 
 مالك العبدي.قال أبو داود: كل من أدرك أٌوب فسماعه من الجرٌري جٌد. أبو نضرة: هو المنذر بن 
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.............................................................................................................................. 

                                                                                                                                                                                                     

= 
عن الحسن بن  ٔ٘ٗ/1( عن دمحم بن دمحم التمار، عن أبً معن الرقاشً، والخطٌب فً تارٌخه 1ٕ٘٘وأخرجه الطبرانً فً األوسط )

أبً طالب، عن ٌوسؾ بن عمر القواس، عن ٌحٌى بن دمحم بن صاعد، عن عبد هللا بن خالد بن ٌزٌد اللإلإي، كبلهما )ٌعنً الرقاشً 
 عبد األعلى بن عبد األعلى السامً، عن الجرٌري، به. واللإلإي( عن

قلنا: وهذه متابعة جٌدة لعاصم بن علً الواسطً، ألن عبد األعلى سمع من الجرٌري قبل اختبلطه، ولكننا لم نقع على ترجمة شٌخ 
 الطبرانً وال شٌخ الخطٌب.

ى: وهو ابن عبد األعلى السامً، عن سعٌد: وهو ابن أبً ( عن دمحم بن زٌاد: وهو الزٌادي، عن عبد األعلٕٕٔٓوأخرجه ابن ماجه )
قال: )إنً  عروبة، عن قتادة، عن أبً نضرة، عن أبً سعٌد: قال: ؼبل السعر على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقالوا: لو قومت ٌا رسول هللا،

التحسٌن. دمحم بن زٌاد: وهو الزٌادي. روى له البخاري ألرجو أن أفارقكم وال ٌطلبنً أحد منكم بمظلمة ظلمته(. وهذا إسناد ٌحتمل 
متابعة، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال: ربما أخطؤ، وضعفه ابن منده، وقال ابن حجر: صدوق ٌخطا. وبقٌة رجاله ثقات رجال 

 الصحٌح، وسعٌد بن أبً عروبة اختلط، ولكن سماع عبد األعلى منه قبل اختبلطه.
( عن زهٌر بن حرب، عن معلى بن منصور، عن عبد العزٌز بن دمحم، عن داود بن صالح، عن ٖٗ٘ٔلى )وأخرجه بنحوه أبو ٌع

النبً  أبٌه، عن أبً سعٌد، قال: قدم نبطً من الشام بثبلثٌن حمل شعٌر وتمر فً زمن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فسعر، ٌعنً هذا بدرهم بمد
 تبارك بذ طعام ؼٌره، فشكا الناس إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؼبلء السعر، فخطب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: )أال أللقٌن هللاملسو هيلع هللا ىلص، ولٌس فً الناس ٌوم

 وتعالى قبل أن أعطً أحدا من مال أحد بؽٌر طٌب نفسه(، وإسناده حسن.
النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: سعر، فقال: )إن هللا ٌرفع وٌخفض، ولكنً ، ولفظه: أن رجبل جاء إلى 0ٖٖ/ٕوٌشهد له حدٌث أبً هرٌرة، سلؾ 

 ألرجو أن ألقى هللا عز وجل ولٌس ألحد عندي مظلمة(، وإسناده حسن.
فقال:  ، ولفظه: ؼبل السعر على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقالوا: ٌا رسول هللا، لو سعرت ؟ٙ٘ٔ/ٖوآخر من حدٌث أنس بن مالك، سٌرد 

)إن هللا هو الخالق القابض، الباسط، الرازق، المسعر، وإنً ألرجو أن ألقى هللا وال ٌطلبنً أحد بمظلمة ظلمتها إٌاه فً دم وال مال(. 
 وإسناده صحٌح على شرط مسلم. ٳه

عن أبً سعٌد  -0ٙٗٙحدٌثال - 11/ٗوفً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد / أبو الحسن نور الدٌن علً بن أبً بكر بن سلٌمان الهٌثمً
إنً ألرجو أن  -أو المسعر  -فقالوا له: لو قومت لنا سعرنا فقال: )إن هللا هو المقوم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: )ؼبل السعر على عهد رسول هللا 

انً رجال الصحٌح.( أفارقكم ولٌس أحد منكم ٌطلبنً بمظلمة فً مال، وال نفس( رواه أحمد، والطبرانً فً األوسط، ورجال الطبر
 ٳه

: تخرٌجه )ابن ماجه، والبزار، والطبرانً( ورجاله رجال ٘ٙ/٘ٔقلت: جاء فً الفتح الربانً، ومعه بلوغ االمانً للشٌخ احمد البنا 
 الصحٌح وحسَّنه الحافظ(. ٳه

أنس ورجاله رجال الصحٌح  : )وعن أبً سعٌد عند ابن ماجه والبزار والطبرانً نحو حدٌث1ٕٙ/ٖوجاء فً نٌل االوطار للشوكانً 
 وحسنه الحافظ(.ٳه

: عن الحسن قال: قٌل للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: سعر لنا، فقال: )إن هللا هو المسعر، المقوم، القابض، 212ٗٔورواه عبد الرزاق فً المصنؾ/ 
 الباسط(. ٳه

 –بن بخٌت الزهرانً وهً رسالة دكتوراه  قلت: جاء فً كتاب شرح حدٌث جبرٌل لشٌخ االسبلم ابن تٌمٌة بتحقٌق الدكتور علً
 : )إن هللا هو الخافض الرافع المسعر القابض الباسط، وإنً أحب أن ألقى هللا ولٌس أحد منكم ٌطالبنً بمظلمة(.٘ٓٙص

هكذا جاء النص ولو صحت هذه الرواٌة لكانت دلٌبل على اسم )الخافض الرافع(، ولم اجد فٌما بٌن ٌدي من الكتب، والنسخ 
 لكترونٌة من المكتبة الشاملة حدٌثا بالنص الذي ذكره شٌخ االسبلم، أما محقق الكتاب فقد احال الحدٌث الى المصادر التالٌة:اال

كتاب التجارات، والدارمً  ٕٕٓٓكتاب البٌوع، وابن ماجه برقم / ٖٔ٘ٗكتاب البٌوع، وابو داود برقم/ ٖٗٔٔرواه الترمذي برقم/
، وهو حدٌث صحٌح، وقد ذكره الشٌخ األلبانً فً كتابه صحٌح ابً داود 2ٕٔٔٔحمد برقم/كتاب البٌوع، وا ٕ٘ٗ٘برقم/
 . ٳه020ٔ، وفً كتاب صحٌح ابن ماجه برقم/1ٕٗ٘برقم/

 قلت: وقد راجعت االحالة ولم اجد النص المذكور فاقتضى التنبٌه.
 والباب مفتوح لمن تتوفر لدٌه المصادر للبحث عن الحدٌث وصحته.

-2ٕٙ/ٖ(، ونٌل االوطار ٕٓٙ-1ٔٙ/ٕؤمور طرق الحدٌث فً ؛ السٌل الجرار للشوكانً بتحقٌق دمحم صبحً حبلق )وانظر ؼٌر م
 باب النهً عن التسعٌر.  ٖٓٙ

وصحٌح ابن  ٖٗٔٔوسنن الترمذي/ ٖٔ٘ٗوسنن ابً داود/ ٕٕٔٓوٕٕٓٓوتخرٌجات الشٌخ األلبانً فً: سنن ابن ماجة /
وصحٌح الجامع الصؽٌر  21ٕٗواحادٌث البٌوع  والمشكاة/ ٘ٓٗالروض النضٌر /و ٖٕٖوؼاٌة المرام/ 1ٔ٘ٗو1ٔٗٗحبان/

 .2ٖٕٙو2ٗٙٔوزٌادته/
، 1ٙ0ة/ الحدٌث ، وكتاب الدراٌة فً تخرٌج أحادٌث الهدآٌٙٔٔباب البٌوع المنهً عنها / الحدٌث  -تلخٌص الحبٌر الوكتاب 

 للحافظ العسقبلنً
 .ٖٗفصل فً البٌع /الحدٌث –كتاب الكراهة  -ته بؽٌة األلمعً فً تخرٌج الزٌلعً وكتاب نصب الراٌة ألحادٌث الهداٌة مع حاشٌ

وقد ذكرت ما تٌسر لً جمعه من طرق الحدٌث لتسهٌل أمر البحث عن النص الوارد عند شٌخ االسبلم، ودراسة طرق الحدٌث فٌما 
 وهللا أعلم وأعز وأجل سبحانه وتعالى. ورد من االسماء )الرازق، المسعر، المقوم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع(
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ًُّ   سبحانه وتعالى 87  :/ الَحٌِ

  :الَستٌِر  سبحانه وتعالى / الِستٌِّر  88

 من السنة النبوٌة

ٌِّر ٌحب الحٌاء والستر فإذا اؼتسل أحدكم فلٌستتر(. - ًُّ ِست )إن هللا تعالى َحٌِ
ٙ2ٕ 

 2ٖٙ)إن هللا رحٌم حًٌ كرٌم ٌستحً من عبده أن ٌرفع إلٌه ٌدٌه ثم ال ٌضع فٌهما خٌرا( -

ٌِْل َسِتٌر  بِِسٌٍن ُمْهَملٍَة َمفْ  ُ قلت: )َوِفً النَّ مَّ َراٍء ُمْهَملٍَة. تُوَحٍة َوتَاٍء ُمثَنَّاةٍ ِمْن فَْوُق َمْكسُوَرةٍ َوٌَاٍء تَْحِتٌٍَّة َساِكنٍَة ث

 2ٗٙإه.اْنتََهى(

 

 :/ الجواد سبحانه وتعالى 89

 من السنة النبوٌة

 2٘ٙ.)إن هللا تعالى جواد ٌحب الجود وٌحب معالً األخبلق وٌكره سفسافها( -

 2ٙٙ.ماء جواد ٌحب الجودة ٌحب معالً األخبلق و ٌكره سفسافها()إن هللا كرٌم ٌحب الكر -

 

 :/ الجمٌل سبحانه وتعالى 9ٓ

 من السنة النبوٌة

 20ٙ)إن هللا تعالى جمٌل ٌحب الجمال(. –

 22ٙ)إن هللا تعالى جمٌل ٌحب الجمال وٌحب أن ٌرى أثر نعمته على عبده وٌبؽض البإس والتباإس(. –

 21ٙل وٌحب معالً األخبلق وٌكره سفسافها(.)إن هللا تعالى جمٌل ٌحب الجما –

 

 :/ الطٌب سبحانه وتعالى 9ٔ

 من السنة النبوٌة

عن أبً هرٌرة، قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )أٌها الناس، إن هللا طٌب ال ٌقبل إال طٌبا، وإن هللا أمر المإمنٌن بما  -

(، ٔ٘بات واعملوا صالحا، إنً بما تعملون علٌم()المإمنون/أمر به المرسلٌن، فقال: )ٌا أٌها الرسل كلوا من الطٌ

(، ثم ذكر الرجل ٌطٌل السفر أشعث أؼبر، ٌمد 0ٕٔوقال: )ٌا أٌها الذٌن آمنوا كلوا من طٌبات ما رزقناكم()البقرة/

                                                           
فً  0٘ٙٔقال الشٌخ األلبانً: رواه االمام احمد فً المسند وابو داود والنسابً عن ٌعلى بن أمٌة.  )صحٌح(، وانظر الحدٌث/ 2ٕٙ

 صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته.
 ً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته.ف 0ٙ2ٔقال الشٌخ األلبانً: الحاكم فً المستدرك عن أنس. )صحٌح(، وانظر الحدٌث/ 2ٖٙ
وأنظر ؼٌر مؤمور: عون المعبود شرح سنن أبً داود، ومعه حاشٌة ابن القٌم، تهذٌب سنن أبً داود وإٌضاح علله ومشكبلته/دمحم  2ٗٙ

لمٌة هـ(، الناشر دار الكتب الع1ٕٖٔأشرؾ بن أمٌر بن علً بن حٌدر أبو عبد الرحمن شرؾ الحق الصدٌقً العظٌم آبادي )المتوفى
 .ٖٗ/ٔٔ، هـ٘ٔٗٔبٌروت، الطبعة الثانٌة  –

قال الشٌخ األلبانً: رواه البٌهقً فً شعب االٌمان عن طلحة بن عبٌد هللا، واب نعٌم فً الحلٌة عن ابن عباس: )صحٌح(، وانظر  2٘ٙ
 فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته. 0ٗٗٔالحدٌث/

فً صحٌح الجامع  2ٓٓٔبن أبً وقاص: )صحٌح(، وانظر الحدٌث/ قال الشٌخ األلبانً: رواه ابن عساكر والضٌاء عن سعد 2ٙٙ
 الصؽٌر وزٌادته.

: )صحٌح( رواه االمام مسلم فً صحٌحه والترمذي عن ابن 0ٗٔٔجاء فً الجامع الصؽٌر وزٌادته بتحقٌق الشٌخ األلبانً/ 20ٙ
عساكر عن جابر وعن ابن عمر. وانظر  مسعود، والطبرانً فً الكبٌر عن أبً أمامة، والحاكم فً المستدرك عن ابن عمر، وابن

 .ٕٙٙٔالسلسلة الصحٌحة/ 
: )صحٌح( رواه البٌهقً فً شعب االٌمان عن أبً سعٌد. وانظر 0ٕٗٔجاء فً الجامع الصؽٌر وزٌادته بتحقٌق الشٌخ األلبانً/ 22ٙ

 .ٕٙٙٔوٕٖٓٔالسلسلة الصحٌحة 
)صحٌح(... الطبرانً فً االوسط عن جابر. وانظر السلسلة : 0ٖٗٔجاء فً الجامع الصؽٌر وزٌادته بتحقٌق الشٌخ األلبانً/ 21ٙ

 : ابن عساكر.ٕٙٙٔالصحٌحة 
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ٌدٌه إلى السماء، ٌا رب، ٌا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وؼذي بالحرام، فؤنى ٌستجاب 

 1ٓٙذلك ؟(.ل

 

 :/ الحكم سبحانه وتعالى 9ٕ

 من السنة النبوٌة

عن شرٌح بن هانا قال: حدثنً هانا بن ٌزٌد، أنه لما وفد إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص مع قومه فسمعهم النبً صلى هللا علٌه  -

إلٌه الحكم، فلم تكنٌت بؤبً الحكم؟.( قال: وسلم وهم ٌكنونه بؤبً الحكم فدعاه النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقال: )إن هللا هو الحكم، و

ال، لكن قومً إذا اختلفوا فً شًء أتونً فحكمت بٌنهم، فرضً كبل الفرٌقٌن. قال: )ما أحسن هذا !(. ثم قال: 

)مالك من الولد ؟(. قلت: قلت لً شرٌح، وعبد هللا، ومسلم ؛ بنو هانا. قال: )فمن أكبرهم ؟( قلت: شرٌح. قال: 

ح(، ودعا له ولولده. وسمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص )قوما( ٌسمون رجبل منهم: عبد الحجر، فقال النبً صلى هللا )فؤنت أبو شرٌ

 علٌه وسلم: )ما اسمك ؟( قال: عبد الحجر. قال: )ال. أنت عبد هللا(. قال شرٌح: وإن هانبا لما حضر رجوعه

 ؤي شًء ٌوجب الجنة ؟ قال: )علٌك بحسن الكبلم، وبذل الطعام(. ٳهإلى ببلده أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقال: أخبرنً ب

 1ٔٙ)إن هللا هو: الحكم وإلٌه الحكم(.

 

 :/ المعطً سبحانه وتعالى 9ٖ

 من السنة النبوٌة

)من ٌرد هللا به خٌرا ٌفقهه فً الدٌن، وهللا المعطً، وأنا القاسم، وال تزال هذه األمة ظاهرٌن على من خالفهم حتى 

 1ٕٙهللا وهم ظاهرون(. ٌؤتً أمر

 

 :/ المحسن سبحانه وتعالى 9ٗ

 :/ المحسان سبحانه وتعالى 9٘

 من السنة النبوٌة

 .ٌحب المحسنٌن( محسن)إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فؤحسنوا فإن هللا  -

ولٌحد أحدكم ٌحب اإلحسان إلى كل شًء، فإذا قتلتم فؤحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فؤحسنوا الذبح،  محسن)إن هللا  -

 .(شفرته ولٌرح ذبٌحته

 1ٖٙ.كتب اإلحسان على كل شًء( محسان)إن هللا  -

                                                           
، وقال 2ٖٗ2باب قبول الصدقة من الكسب الطٌب وتربٌته، ورواه االمام احمد فً المسند/  -روى االمام مسلم فً صحٌحه  1ٓٙ

وق حسن الحدٌث، وباقً رجاله ثقات رجال صد -وإن روى له مسلم  -الشٌخ شعٌب االرناإوط: إسناده حسن، فضٌل بن مرزوق 
 (، والبخاري فً(رفع 0ٔ0ٕالشٌخٌن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وأبو حازم: هو سلمان األشجعً. وأخرجه الدارمً )

من  ٖٙٗ/ٖ(، والبٌهقً ٘ٔٓٔمن طرٌق أبً نعٌم الفضل بن دكٌن، ومسلم ) ٖٙٗ/ٖ(، والبٌهقً 121ٕ(، والترمذي )1ٗالٌدٌن()
طرٌق أبً أسامة حماد بن أسامة، كبلهما عن الفضٌل بن مرزوق بهذا اإلسناد. رواٌة البخاري مختصرة، وقال الترمذي: حسن 

 ؼرٌب. ٳه
: )حسن(. وقال الشٌخ األلبانً فً صحٌح الجامع 121ٕورواه الترمذي عن أبً هرٌرة، وقال الشٌخ األلبانً فً سنن الترمذي /

( 2٘/  ٖ: )الحدٌث أخرجه مسلم )ٖٙٔٔ. وقال فً السلسلة الصحٌحة /0ٕٗٗنظر الحدٌث / الصؽٌر وزٌادته: )حسن(، وا
( من طرٌق الفضٌل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبً حازم عنه 2ٕٖ/  ٕ( وأحمد )ٖٓٓ/  ٕ( والدارمً )11ٕٕوالترمذي )

 ٌب(. ٳهبه. قلت: وإسناده حسن، فإن فضٌل بن مرزوق صدوق ٌهم كما قال الحافظ فً التقر
: 2ٗ٘ٔوصححه الشٌخ األلبانً، وقال الشٌخ األلبانً فً الجامع الصؽٌر وزٌادته/ 2ٔٔروى االمام البخاري فً االدب المفرد/ 1ٔٙ

 )صحٌح(، رواه ابو داود والنسابً والحاكم فً المستدرك وابن حبان فً صحٌحه عن هانا بن ٌزٌد. ٳه
 (.0ٖٓٔه )( ومسلم فً صحٌحٖٙٔٔرواه البخاري فً صحٌحه ) 1ٕٙ
قال الدكتور عبد الرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر/ إثبات أن المحسن اسم من أسماء هللا الحسنى، المنشور فً مجلة البحوث  1ٖٙ

 -)ربٌع األول  ٖٙمجلة دورٌة تصدر عن الرباسة العامة إلدارات البحوث العلمٌة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، العدد /  -اإلسبلمٌة 
 .0ٖٙ -ٖٖٙهـ( ص  ٖٔٗٔخرة جمادى اْل
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= 
 )لقد صح تسمٌة هللا بالمحسن فً ثبلثة أحادٌث عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص  

 أحدها: عن أنس بن مالك رضً هللا عنه.
 وثانٌها: عن شداد بن أوس رضً هللا عنه. 

 وثالثها: عن سمرة بن جندب رضً هللا عنه. 
 وبٌانها كما ٌلً:

ٌحب  محسنرضً هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فؤحسنوا فإن هللا  أوال: حدٌث أنس بن مالك
( ٖٔٔ/ ٕ( وأبو نعٌم فً أخبار أصبهان )ٕ٘ٗٔ/ ٙ( وابن عدي فً الكامل )1ٗالمحسنٌن( أخرجه ابن أبً عاصم فً الدٌات )ص: 

( من طرق عن دمحم بن ببلل ثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن 10ٔ/ ٘وابد للهٌثمً )والطبرانً فً األوسط كما فً مجمع الز
 مالك رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فذكره.

(: 0ٙٔ /ٔ( وقال العبلمة الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة )1ٓ/ ٔقال الهٌثمً ورجاله ثقات، وكذا قال المناوي فً التٌسٌر )
وهذا إسناد جٌد رجاله ثقات معروفون ؼٌر دمحم بن ببلل وهو البصري الكندي. قال ابن عدي: أرجو أنه ال بؤس به، وقال الحافظ: 

 )صدوق ٌؽرب( أ هـ
 (: حسن.1ٗٔ/  ٔوقال فً صحٌح الجامع )

 ( لضعفه فلم ٌصب.ٕٗ/ٔقلت: وقد رمز السٌوطً فً الجامع الصؽٌر )
ٌحب اإلحسان إلى كل شًء، فإذا  محسنأوس رضً هللا عنه قال: حفظت من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اثنتٌن قال: )إن هللا ثانٌا: حدٌث شداد بن 

( ومن 1ٕٗ/  ٗقتلتم فؤحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فؤحسنوا الذبح، ولٌحد أحدكم شفرته ولٌرح ذبٌحته(، رواه عبد الرزاق فً المصنؾ )
( عن معمر عن أٌوب عن أبً قبلبة عن أبً األشعث الصنعانً عن شداد بن أوس رضً هللا ٕٖٖ/  0بٌر )طرٌقه الطبرانً فً الك

 عنه. فذكره.
( وأٌوب هو السختٌانً ثقة ٔٗ٘ورجال إسناده كلهم ثقات، فمعمر بن راشد البصري ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة )التقرٌب، ص/

و قبلبة البصري هو عبد هللا بن زٌد الجرمً ثقة فاضل كثٌر اإلرسال من الثالثة (، وأب0ٔٔثبت حجة من الخامسة )التقرٌب، ص/
(، فإسناد الحدٌث صحٌح لوال ٕٗٙ(، وأبو األشعث الصنعانً هو شراحٌل بن آده ثقة من الثانٌة )التقرٌب ص/ ٖٗٓ)التقرٌب ص /

ر من علماء التابعٌن، ثقة فً نفسه إال أنه مدلس عمن لم عنعنة أبً قبلبة، وهو مدلس، قال الذهبً فً ترجمته فً المٌزان: )إمام شهٌ
(. وأورده الحافظ ا ابن حجر فً كتابه طبقات المدلسٌن فً الطبقة ٕ٘ٗ/  ٌٕلحقهم، وكان له صحؾ ٌحدث منها وٌدلس )المٌزان

 (.ٕٔاألولى )طبقات المدلسٌن / ص
 (.1ٖٕ/0( واإلرواء )1ٕٔ/  ٔهللا، انظر صحٌح الجامع ) لكن الحدٌث صحٌح ثابت بما قبله، ولذا صححه الشٌخ األلبانً حفظه

( من طرٌق عبد الوهاب بن عبد المجٌد ثنا 2ٕٓ/  1وللحدٌث طرٌق أخرى فٌها عنعنة أبً قبلبة أٌضا، فقد رواه البٌهقً فً سننه )
كتب  محسانلفظه: )إن هللا خالد الحذاء عن أبً قبلبة عن أبً األشعث الصنعانً عن شداد بن أوس رضً هللا عنه فذكره، لكن 

 اإلحسان على كل شًء( 
فؤحسنوا، فإذا قتل أحدكم فلٌحسن مقتوله،  محسنثالثا: حدٌث سمرة بن جندب رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إن هللا عز وجل 

 وإذا ذبح فلٌحد شفرته ولٌرح ذبٌحته(.
 بن أحمد بن الحسٌن األهوازي ثنا جعفر بن دمحم بن حبٌب ثنا عبد هللا بن رشٌد، ( قال ثنا دمحم1ٕٔٗ/  ٙرواه ابن عدي فً الكامل )

ثنا مجاعة بن الزبٌر أو عبٌدة عن الحسن عن سمرة، فذكره، وقد ذكر ابن رجب هذا الحدٌث فً جامع العلوم والحكم. انظر 
 (.ٔٗٔ)ص/

(. ومجاعة بن الزبٌر مختلؾ 2ٔٗ/ ٔلمؽنً فً الضعفاء للذهبً قلت: وإسناده ضعٌؾ، عبد هللا بن رشٌد لٌس بالقوي وفٌه جهالة )ا
(.( والحسن مختلؾ فً سماعه من سمرة )انظر: جامع التحصٌل ٘ٗٔ/ٕفٌه وضعفه الدارقطنً وؼٌره )المؽنً فً الضعفاء للذهبً

حدٌثان قبله، وقد صححه ( إسناده ضعٌؾ. لكن الحدٌث صحٌح، ٌشهد له ال1ٓ/ ٔ(، وقال المناوي فً التٌسٌر )11ٔللعبلبً. ص/ 
 (.1ٕٔ/  ٔالشٌخ األلبانً فً صحٌح الجامع )

 قلت: فبهذه األحادٌث ٌعلم أن المحسن اسم من أسماء هللا الحسنى دون شك أو رٌب. وهللا أعلم.( ٳه
ٌحب  محسنإن هللا : )إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فؤحسنوا، ف1ٙٗالحدٌث -0ٙٔ/ٔقلت: وقال الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة 

 المحسنٌن(.
( من طرق ٖٔٔ/  ٕ( وأبو نعٌم فً أخبار أصبهان )ٕ/  2ٕٖ( وابن عدي فً الكامل )ٙ٘أخرجه ابن أبً عاصم فً الدٌات )ص 

 عن دمحم ابن ببلل حدثنا عمران عن قتادة عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فذكره.
ا إسناد جٌد رجاله ثقات معروفون ؼٌر دمحم بن ببلل وهو البصري الكندي، قال ابن عدي: )أرجو أنه ال بؤس به(. و قال قلت: وهذ

 الحافظ: صدوق ٌؽرب.
 وقال الشٌخ األلبانً فً الجامع الصؽٌر وزٌادته: 

 )إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فؤحسنوا فإن هللا محسن ٌحب المحسنٌن( -
 ألوسط( عن أنس. )الطبرانً فً ا

 فً صحٌح الجامع  1ٗٗقال الشٌخ األلبانً: )حسن( انظر حدٌث رقم / 
 فؤحسنوا( محسن)إن هللا تعالى  -

 )ابن عدي فً الكامل( عن سمرة. 
 فً صحٌح الجامع  2ٕٖٔقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح( انظر حدٌث رقم / 
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 :/ السٌد سبحانه وتعالى 9ٙ

 من السنة النبوٌة

عن مطرؾ قال: قال أبً: انطلقت فً وفد بنً عامر إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فقالوا: أنت سٌدنا قال: )السٌد هللا(. قالوا:  -

 1ٗٙ قولوا بقولكم، وال ٌستجرٌنكم الشٌطان(.)عظمنا طوال. قال: فقال: وأفضلنا فضبل، وأ

 1٘ٙ.)السٌد هللا( -

 

 :/ الدٌان سبحانه وتعالى 97

 من السنة النبوٌة

عراة ؼرال بهما(  قال: قلنا: وما بهما ؟ قال: )لٌس معهم شًء، ثم  -أو قال: العباد  -)ٌحشر الناس ٌوم القٌامة  -

بعد كما ٌسمعه من( قرب: أنا الملك، أنا الدٌان، وال ٌنبؽً ألحد من أهل النار، أن ٌنادٌهم بصوت ٌسمعه من )

ٌدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق، حتى  أقصه منه، وال ٌنبؽً ألحد من أهل الجنة أن ٌدخل الجنة، 

نؤتً هللا عز وجل عراة وألحد من أهل النار عنده حق، حتى أقصه منه، حتى اللطمة( قال: قلنا: كٌؾ وإنا إنما 

 1ٙٙؼرال بهما ؟ قال: )بالحسنات والسٌبات(.

                                                                                                                                                                                                     

= 
 و إذا ذبحتم فؤحسنوا الذبح ولٌحد أحدكم شفرته ثم لٌرح ذبٌحته(. ٌحب اإلحسان فإذا قتلتم فؤحسنوا القتلة محسن )إن هللا -

 )الطبرانً فً الكبٌر( عن شداد بن أوس. 
 فً صحٌح الجامع  2ٕٗٔقال الشٌخ األلبانً: )صحٌح( انظر حدٌث رقم / 

( وأبو داود 0ٕ/  ٙلم ))حدٌث )إذا قتلتم فؤحسنوا القتلة(( صحٌح. أخرجه مس - ٖٕٕٔوقال الشٌخ األلبانً فً ارواء الؽلٌل/ 
 ( ٕ/  0ٗ/  ٔٔ( وابن أبً شٌبة )0ٖٓٔ( وابن ماجه )2ٕ/  ٕ( والدارمً )ٕٗٙ/  ٔ( والترمذي )0ٕٓ/  ٕ( والنسابً )2ٕٔ٘)

( من ٕ٘ٔ، ٕٗٔ، ٖٕٔ/  ٗ( وأحمد )1ٔٔٔ( والطٌالسً )ٓٙ/  2( والبٌهقً )211، 2ٖ1( وابن الجارود )٘ٓٔ/  ٕوالطحاوي )
ن أبً األشعث عن شداد بن أوس قال: )ثنتان حفظتهما عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: إن هللا كتب )وقال الطٌالسً: ٌحب( طرٌق أبً قبلبة ع

اإلحسان على كل شًء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فؤحسنوا الذبح، ولٌحد أحدكم شفرته، ولٌرح ذبٌحته(. وقال الترمذي: 
 ٌحب....( وله شاهد من محسن وعزاه السٌوطً فً )الجامع( للطبرانً فً )الكبٌر( بلفظ الطٌالسً وزاد ))حدٌث حسن صحٌح(. 

ٌحب المحسنٌن(. أخرجه ابن أبً عامر وؼٌره،  محسنحدٌث أنس مرفوعا بلفظ: )إذا حكمتم فؤعدلوا، وإذا قتلتم فؤحسنوا، فإن هللا 
(. والجملة األخٌرة منه عزاها السٌوطً فً )الجامع( ألبن عدي عن 1ٙٗم )وسنده حسن كما بٌنته فً )األحادٌث الصحٌحة(. رق

 سمرة.( ٳه
 : وصححه الشٌخ األلبانً فً تخرٌج االدب المفرد.ٕٔٔروى االمام البخاري فً االدب المفرد / باب هل ٌقول: سٌدي؟/ 1ٗٙ
 رواه االمام احمد فً المسند وابو داود عن عبدهللا بن الشخٌر.  1٘ٙ

 فً صحٌح الجامع وزٌادته.  0ٖٓٓاأللبانً: )صحٌح(، وانظر الحدٌث /قال الشٌخ 
 : )إسناده حسن(.ٕٖٗ/ٕ٘، وقال الشٌخ شعٌب االرناإوط ٕٗٓٙٔروى االمام احمد فً المسند/ 1ٙٙ

 قال: ورحل جابر بن عبد هللا مسٌرة شهر إلى عبد هللا بن أنٌس فً حدٌث واحد. 0ٖٔ/ٔ -ثم قال: )وعلقه البخاري فً صحٌحه 
، قال: وٌذكر عن جابر، عن عبد هللا بن أنٌس قال: سمعت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول: )ٌحشر هللا العباد ٗ٘ٗ/ ٖٔوعلقه أٌضا فً موضع آخر 

 فٌنادٌهم بصوت ٌسمعه من بعد كما ٌسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الدٌان(.ٳه
 سن لؽٌره(. : )ح2ٖٓٙوقال الشٌخ األلبانً فً صحٌح الترؼٌب والترهٌب/

: )حدٌث صحٌح وإسناده حسن أو قرٌب منه فإن ابن عقٌل ٗٔ٘الحدٌث ، ٕٕٙ -ٕٕ٘/ٔوقال فً ظبلل الجنة فً تخرٌج السنة 
حسن الحدٌث لكن القاسم ابن عبد الواحد وهو أٌمن المكً لم ٌوثقه ؼٌر ابن حبان وقال أبو حاتم: ٌكتب حدٌثه. قٌل: ٌحتج به ؟ قال: 

ً فً المٌزان: وثق ثم ساق له حدٌثا َعْن َعاِبَشةَ قَالَْت: فََخْرُت ِبَماِل أَِبً ِفً اْلَجاِهِلٌَِّة َوَكاَن ٌحتج بحدٌث سفٌان وشعبة. وقال الذهب
ٌِْه وسلم: )أسكتً فإنً كُْنُت لَِك َكؤَِبً َزْرعٍ ألُّمِ زرع...( الح ُ َعلَ ًُّ َصلَّى اّللَّ ًَ النَِّب ألؾ  دٌث، وقال الذهبً: قلت:أَْلَؾ ألؾ أوقٌة فقال ِل

 الثانٌة باطلة قطعا فإن ذلك ال ٌتهٌؤ لسلطان العصر.
-02ص  /وعنه البٌهقً فً األسماء 0ٗ٘/ٗوالحاكم  21ص  -وفً أفعال العباد  10ٓوالحدٌث أخرجه البخاري فً األدب المفرد/

 من طرق أخرى عن همام بن ٌحٌى به. وقال الحاكم: صحٌح اإلسناد ووافقه الذهبً !!! 1٘ٗ/ٖوأحمد  01
: ألن اإلسناد حسن وقد 1٘ٔ/ٔكذا قاال وأحسن أحواله أن ٌكون حسنا كما ذكرنا وقد علقه البخاري بصٌؽة الجزم قال الحافظ 

 َكِدِر اعتضد. قال: وله طرٌق أخرى أخرجها الطبرانً فً مسند الشامٌٌن وتمام فً فوابده من طرٌق الحجاج بن دٌنار َعْن دمحمََُِّ ْبِن اْلُمنْ 
فذكره نحوه وإسناده صالح وله طرٌق ثالثة أخرجها الخطٌب فً الرحلة من طرٌق أبً الجارود العنسً عن جابر... نحوه.  َعْن جابر

 وفً إسناده ضعؾ.
 : رواه أحمد بإسناد حسن.ٕٕٓ/ٗوالحدٌث قال الحافظ المنذري 

 



ٕٕٓ 
 

 :/ المنان سبحانه وتعالى 98

 من السنة النبوٌة

ٌِْه َوَسلََّم جالساً، ورجل  ٌصلً، ثم دعا: اللهم ! إنً أسؤلك بؤن لك  - ُ َعلَ عن أنس: أنه كان مع رسول هللا َصلَّى اّللَّ

بدٌع السماوات واألرض، ٌا ذا الجبلل واالكرام ! ٌا حً ٌا قٌوم ! فقال النبً َصلَّى  الحمد، ال إله إال انت، المنَّان،

ًَ به أجاب، وإذا سُبَل به أعطى(. َم: )لقد دعا هللا باسمه العظٌم ؛ الذي إذا دُِع
ٌِْه َوَسلَّ ُ َعلَ اّللَّ

ٙ10 

 

 :/ الشافً سبحانه وتعالى 99

 ن السنة النبوٌةم

 أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا عاد المرٌض مسحه بٌمٌنه وقال: عن عابشة رضً هللا عنها:  -

 12ٙ)أذهب الباس ـ رب الناس ! ـ واشؾ أنت الشافً اشؾ شفاء ال ٌؽادر سقما(.

 

 :/ الرفٌق سبحانه وتعالى ٓٓٔ

 من السنة النبوٌة

  فقالوا: السام علٌك. )استؤذن رهط من الٌهود على النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن عابشة رضى هللا عنها قالت: -

 .أولم تسمع ما قالوا :فقلت: بل علٌكم السام واللعنة. فقال: )ٌا عابشة إن هللا رفٌق ٌحب الرفق فً األمر كله(. قلت

 11ٙ)قلت: وعلٌكم(. :قال

 

 :/ السبوح سبحانه وتعالى ٔٓٔ

 من السنة النبوٌة

سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌقول: )فً ركوعه وسجوده سبوح عن مطرؾ بن عبد هللا بن الشخٌر، أن عابشة نبؤته أن ر -

 0ٓٓقدوس، رب المبلبكة والروح(.

 

 :اْلَوتْر سبحانه وتعالى، اْلِوتْر/  ٕٓٔ

 

 قوله سبحانه 

 .(ٖ)َوالشَّْفعِ َواْلَوتِْر()الفجر/

 .2ٕٖ/ٙ –قال الشٌخ إبراهٌم بن إسماعٌل األبٌاري فً الموسوعة القرآنٌة 

 )والوتر:

 وقرئ: بفتح الواو وسكون التاء، وهى لؽة قرٌش، وهى قراءة الجمهور. -ٔ

                                                                                                                                                                                                     

= 
 ومن هذا التخرٌج ٌتبٌن للبصٌر أن الحدٌث صحٌح بمجموع طرقه الثبلثة.( ٳه

 ، وقال الشٌخ األلبانً فً سنن ابً داود )حدٌث صحٌح، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبً(.ٕٖٗٔبو داود فً السنن /روى ا 10ٙ
 .ٖٔٔٗقلت: وانظر ؼٌر مؤمور: السلسلة الصحٌحة /

 : صحٌح. 1٘1ٕرواه ابن حبان فً صحٌحه، وقال الشٌخ األلبانً فً التعلٌقات الحسان على صحٌح ابن حبان / 12ٙ
 .00ٕ٘سلسلة الصحٌحة /وانظر ال

 روى االمام البخاري فً صحٌحه / باب إذا عرض الذمً وؼٌره بسب النبً ملسو هيلع هللا ىلص. 11ٙ
كُوعِ َوالسُُّجوِد  0ٓٓ . وقال الشٌخ األلبانً فً )أصل صفة صبلة النبً 20ٗ –رواه االمام مسلم فً صحٌحه / باب َما ٌُقَاُل فً الرُّ

ٌِْه َوَسلََّم كان ٌقول فً ركوعه وسجوده:... فذكره. 1٘ٙ/ٕملسو هيلع هللا ىلص(،  ُ َعلَ : )هو من حدٌث عابشة رضً هللا عنها: أن رسول هللا َصلَّى اّللَّ
 (، والدارقطنً 0٘(، وابن نصر )ٓٙٔ/ٔ(، والنسابً )1ٖٔ/ٔ(، وأبو داود )0ٙٔ/ٕ(، وأبو عوانة )ٔ٘/ٕأخرجه مسلم )

( من طرق عن قتادة ٕٙٙو ٕٗٗو ٕٓٓو 1ٖٔو 0ٙٔو 1ٗٔو 2ٗٔو ٘ٔٔو 1ٗ/ٙ(، وأحمد )20/ٕ(، والبٌهقً )2ٖٔؤٖٔ)
ؾ فً رواٌة ألحمد. وهً صحٌحة على شرطهما.( ٳه ٌر عنها. وقد صرح قتادة بسماعه من ُمَطّرِ ّخِ ؾ بن عبد هللا بن الّشِ  عن ُمَطّرِ

 اً، لؽتان: أجودهما وأشهرهما وأكثرهما الضمُّ.: قال أهل اللؽة: سبوح قدوس: بضم أولهما، وبفتح أٌضٔٗٔ/ٔقال النووي فً االذكار

 



ٕٕٔ 
 

بكسر الواو، وهى لؽة تمٌم، وهى قراءة األؼر، عن ابن عباس، وأبى رجاء، وابن وثاب، وقتادة، وطلحة،  -ٕ

 واألعمش، والحسن، بخبلؾ عنه، واألخوٌن.(ٳه

: وقٌل: المراد بالشفع الخلق كلهم، 21ٔص   –لفجر قال الشٌخ دمحم صالح العثٌمٌن فً تفسٌر جزء عم / سورة ا

 والمراد بالوتر هللا عز وجل.

واعلم أن قوله: )والوتر( فٌها قراءتان صحٌحتان )الِوتر( و )الَوتر( ٌعنً لو قلت )والشفع والِوتر( صح، ولو قلت 

شٌبٌن )ومن كل شًء  كونة من)والشفع والَوتْر( صح أٌضاً، فقالوا إن الشفع هو الخلق ؛ ألن المخلوقات كلها م

 .خلقنا زوجٌن(

ٌنهما والَوتْر أو الِوتر هو هللا لقول النبً ملسو هيلع هللا ىلصّ: )إن هللا وتر ٌحب الوتر(، وإذا كانت اْلٌة تحتمل معنٌٌن وال منافاة ب

حتمل معنٌٌن وأحدهما ال فلتكن لكل المعانً التً تحتملها اْلٌة، وهذه القاعدة فً علم التفسٌر أن اْلٌة إذا كانت ت

 ٌنافً اْلخر فهً محمولة على المعنٌٌن جمٌعاً. 

 .01ٗ/ٗ –وجاء فً الوسٌط فً تفسٌر القرآن المجٌد/ الواحدي، النٌسابوري 

 ( هللا الواحد الصمد.ٖ)عن مجاهد، قال: الشفع الخلق، )َواْلَوتِْر()الفجر/ 

( والوتر هو هللا عز 2عز وجل: )َوَخلَْقنَاكُْم أَْزَواًجا()النبؤ /  وهذا قول عطٌة العوفً، قال: الشفع الخلق، قال هللا

 وجل. وقال أبو صالح: خلق هللا من كل شًء زوجٌن اثنٌن، وهللا وتر واحد(.

 من السنة النبوٌة

 0ٓٔ)هلل تسعة وتسعون اسما مابة إال واحدا ال ٌحفظها أحد إال دخل الجنة وهو وتر ٌحب الوتر(. -

 

 سر تتبعه من االسماء المطلقة من الكتاب والسنة، وهلل الحمد أوال وآخرا.قلت: هذا ما تٌ

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( فً صحٌحٌهما.00ٕٙ( ومسلم )ٓٔٗٙرواه اإلمامٌن البخاري ) 0ٓٔ

 



ٕٕٕ 
 

 

 الفصل السابع

 وأداتها من الكتاب والسنة المقٌدة الحسنى االسماء
 

 :أسماإه المضافة مثل.....) ...( ومن أسمابه التً لٌست فً هذه التسعة والتسعٌن) :بلم ابن تٌمٌةقال شٌخ اإلس

لٌوم ال رٌب  ، وجامع الناسمالك ٌوم الدٌن، وأحسن الخالقٌن، و، وخٌر الؽافرٌن، ورب العالمٌنرحم الراحمٌنأ

 هـٓأ 0ٕٓ(، وؼٌر ذلك مما ثبت فً الكتاب والسنة ، وثبت فً الدعاء بها بإجماع المسلمٌنفٌه، ومقلب القلوب

وٌفٌد  المقٌد: هو االسم الثابت فً الكتاب والسنة، واالسماالسماء الحسنى المقٌدة ؛  من هًاالسماء المضافة قلت: ف

 وٌوهم نقصا إذا أطلق.المدح والثناء بتقٌٌده. وٌظهر الحسن والكمال عند ذكره مقٌدا، 

 أنواع: كما تقدم والتقٌٌد 

 التقٌٌد باإلضافة/  ٔ

 / التقٌٌد الصرٌح  ٕ

 / التقٌٌد الظاهر فً سٌاق النص ٖ

ما ال ٌجوز إطبلقه على هللا سبحانه وتعالى انقسام المعنى المجرد؛  الكمال عند/ التقٌٌد بموضع  ٗ

 .النقسامه إلى مدح وذم

قه فً حال دون ما ٌجوز إطبلسبٌل الجزاء والعدل والمقابلة؛  ما أطلق على هللا سبحانه وتعالى على/ ٘

 .حال

ِ اْلَمْشِرقُ  سبحانه وتعالى : قالاالسم المطلق قد ٌؤتً مقٌدا، و َ َواِسع   )َوّلِلَّ ِ إِنَّ اّللَّ ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ اّللَّ َ َواْلَمْؽِرُب فَؤ

 (ٕٖلنجم/اقال تعالى: )ِإنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْؽِفَرة()و ،(٘ٔٔ/البقرة )َعِلٌم (

لو قٌُد ال ٌحتمل  مقٌداً، فاالسم المطلق (واسع المؽفرة) مطلقاً، وفً الثانٌة (الواسع) ففً اْلٌة األولى كان االسم

 نقصا، بؤي وجه من الوجوه، أما االسم المقٌد لو أطلق فإنه ٌوهم نقصاً.

 

 تتبع االسماء المقٌدة

 

معتقد أهل السنة والجماعة فً ) :فً بحثه الموسوم دمحم بن خلٌفة بن علً التمٌمً الدكتور علٌه ما وقؾ سٌكون

االسماء  لدراسة ًنموذجا ،من إحصاء بعض أهل العلم اهً جمعمن األسماء المضافة والت (أسماء هللا الحسنى

، أو قد ال ٌصح االطبلق أصبل، فاألسماء اأم مشتق ابٌان كونه مقٌدوذلك بالتعلٌق على كل اسم مع  ،المقٌدة

 االسم والصفة اذا جاءت مقٌدة، فالصواب ذكرها كما جاءت بالنص.ف الحسنى المطلقة والمقٌدة توقٌفٌة على النص.

 .فً الدراسة لم ٌرد ذكرهامقٌدة  ًذكر بإذن هللا تعالى اسماءاثم سؤ

 المستعان: هللافؤقول و

هم لهذه األسماء ما بٌن مقٍل ومكثٍر، ): وفقه هللا تعالى دمحم بن خلٌفة بن علً التمٌمً قال الدكتور والعلماء فً عدِّ

منها ال تدلُّ النُّصوص صراحة على  فبعض تلك األسماء التً عدُّوها، إضافتها واضحة فً النُّصوص، والبعض

، ولعل  بٌن ما زإضافتها، وقد سردت فً هذا المطلب جمٌع ما وقفت علٌه من ذلك، دون تمٌٌ ٌصحُّ وماال ٌصحَّ

 0ٖٓ.(نظرة فً دلٌل كّلِ اسٍم توضح مدى صّحة إضافته أو عدم صّحِة ذلك، وإلٌك تلك األسماء

                                                           
 ، باختصار.(2٘ٗ/ٕٕمجموع الفتاوى )   0ٕٓ
معتقد أهل السنة والجماعة فً أسماء هللا الحسنى/ الدكتور دمحم بن خلٌفة بن علً التمٌمً، الناشر أضواء السلؾ، الرٌاض،  0ٖٓ
 .ٕٔٔ – 22ٔم، ص111ٔهـ/1ٔٗٔمملكة العربٌة السعودٌة، الطبعة األولى، ال

 



ٕٕٖ 
 

 حرؾ األلؾ

 أحسن الخالقٌن   -ا

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقٌنَ ) قوله تعالى:  .التقٌٌد باإلضافة َلت: ،(ٗٔ/المإمنون()فَتَبَاَرَك اّللَّ

 أحكم الحاكمٌن -ٕ

ُ بِؤَحْ )قوله تعالى:  ٌَْس اّللَّ  .التقٌٌد باإلضافة َلت: (،2/التٌن()َكِم اْلَحاِكِمٌنَ أَلَ

 أرحُم الراحمٌن  -ٖ

احِ َوأَْدِخْلنَا ِفً َرْحَمِتَك َوأَنْ )قوله تعالى:   .التقٌٌد باإلضافة َلت: (،ٔ٘ٔ/ألعراؾا()ِمٌنَ َت أَْرَحُم الرَّ

 أسرعُ الحاسبٌن  -ٗ

 .التقٌٌد باإلضافة َلت: (،ٕٙ/األنعام()أاَل لَهُ اْلُحْكُم َوهَُو أَْسَرعُ اْلَحاِسبٌِنَ )قوله تعالى: 

 أهل التَّْقوى  -٘

 .التقٌٌد باإلضافة َلت: (،ٙ٘/المدثر()ةِ هَُو أَْهُل التَّْقَوى َوأَْهُل اْلَمْؽِفرَ )قوله تعالى: 

 أهُل المؽِفَرة  -ٙ

 .التقٌٌد باإلضافة َلت: (،ٙ٘/المدثر()هَُو أَْهُل التَّْقَوى َوأَْهُل اْلَمْؽِفَرةِ )تعالى:  هقول

 األخذِ االلٌم  -0

ًَ َظاِلَمة  ِإنَّ أَ )قوله تعالى:  ال ٌصح مشتق من  َلت: (،ٕٓٔ/هود()ْخذَهُ أَِلٌم  َشِدٌد  َوَكذَِلَك أَْخذُ َربَِّك ِإذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِه

 .)أخذ( الفعل

 إله النَّاس  -2

ْحَمُن  َال تعالى: االله اسم مطلق َلت: (،ٖ/الناس()ِإلَِه النَّاِس )قوله تعالى:  )َوإِلَُهكُْم إِلَهٌ َواِحدٌ اَل إِلَهَ إِالَّ ھَُو الرَّ

ِحٌُم()البقرة/   .(ٖٙٔالرَّ

 حرؾ الباء

 البالُػ أمره -1

َ بَاِلُػ أَْمِرهِ )قوله تعالى:   .التقٌٌد باإلضافة َلت: .(ٖ/الطبلق()إِنَّ اّللَّ

 بدٌع السموات واألرض -ٓٔ

 باإلضافة.التقٌٌد  َلت: (،0ٔٔ/البقرة()بَِدٌُع السََّماَواِت َواألَْرِض )قوله تعالى: 

 حرؾ الجٌم

 جاعل اللٌل سكنا -ٔٔ

ً فَاِلُق اإلِ )قوله تعالى:  ٌَْل َسَكنا  .)جعل( ال ٌصح مشتق من الفعل َلت: (،1ٙ/األنعام()ْصبَاحِ َوَجعََل اللَّ

 جامُع النَّاِس  -ٕٔ

ٌَْب ِفٌهِ )قوله تعالى:   باإلضافة.التقٌٌد  َلت: (،1/آل عمران()َربَّنَا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلٌَْوٍم ال َر

 حرؾ الخاء

 خٌر الفاتحٌن -ٖٔ

ٌُْر اْلفَاتِِحٌنَ َوأَنْ )قوله تعالى:   باإلضافة.التقٌٌد  َلت: ،(21/ألعراؾا()َت َخ

 خٌُر الحافظٌن -ٗٔ

ٌْر  َحافِظاً َوهَُو أَْرَحُم الرَّ )قوله تعالى:  ُ َخ  باإلضافة.قٌد الت َلت: ،(ٌٗٙوسؾ/()اِحِمٌنَ فَاّللَّ

 خالُق اإلنَساِن  -ا ٘

، َال تعالى: مطلقالخالق اسم و .)خلق( صح مشتق من الفعلال ٌ َلت: (،ٖ/الرحمن()َخلََق اأِلْنَسانَ )قوله تعالى: 

ُر لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى ٌَُسبُِّح لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض ) ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصّوِ َوھَُو اْلعَِزٌُز  ھَُو اَّللَّ

 .(ٕٗالحشر /)(اْلَحِكٌمُ 

 



ٕٕٗ 
 

 خٌر الحاكمٌن -ا ٙ 

ٌُْر اْلَحاِكِمٌنَ فَ )قوله تعالى:  ٌْنَنَا َوهَُو َخ ُ بَ  باإلضافة.التقٌٌد  َلت: (،20/ألعراؾا()اْصبُِروا َحتَّى ٌَْحكَُم اّللَّ

احمٌن -0ٔ   خٌُر الرَّ

اِحِمٌنَ )قوله تعالى:  ٌُْر الرَّ  .باإلضافةالتقٌٌد  َلت: (،1ٓٔ/المإمنون()َربَّنَا آَمنَّا فَاْؼِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخ

ازقٌن   -ا 2  خٌر الرَّ

اِزِقٌنَ )قوله تعالى:  ٌُْر الرَّ  باإلضافة.التقٌٌد  َلت: (،ٗٔٔ/المابدة()َواْرُزْقنَا َوأَْنَت َخ

 خٌُر الؽَاِفرٌن  -1ٔ

ٌُْر اْلؽَاِفِرٌنَ )قوله تعالى:   باإلضافة.التقٌٌد  َلت: (،٘٘ٔ/ألعراؾا()َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخ

 خٌر الفاصلٌن -ٕٓ

ٌُْر اْلفَاِصِلٌنَ )عالى: قوله ت ِ ٌَقُصُّ اْلَحقَّ َوهَُو َخ  باإلضافة.التقٌٌد  َلت: (،0٘/األنعام()إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ّلِلَّ

 خٌُر الَماكرٌن -ٕٔ

ٌُْر اْلَماِكِرٌنَ )قوله تعالى:  ُ َخ ُ َواّللَّ  .باإلضافة مقٌد َلت: (،ٗ٘/آل عمران()َوَمَكُروا َوَمَكَر اّللَّ

ٌْرُ   -ٕٕ   الُمنِزلٌن َخ

ٌُْر اْلُمْنِزِلٌنَ )قوله تعالى:   باإلضافة.التقٌٌد  َلت: (،1ٕ/المإمنون()َوقُْل َرّبِ أَْنِزْلنًِ ُمْنَزالً ُمبَاَركاً َوأَْنَت َخ

 خٌر النَّاصرٌن -ٖٕ

ٌُْر النَّاِصِرٌنَ )قوله تعالى:  ُ َمْوالكُْم َوهَُو َخ  ضافة.باإلالتقٌٌد  َلت: (ٓ٘ٔ/آل عمران()بَِل اّللَّ

 خٌُر الواِرثٌن -ٕٗ

ٌُْر اْلَواِرِثٌنَ )قوله تعالى:  َوإِنَّا َال تعالى:)سم مطلق لوارث اا َلت: (،21/االنبٌاء()َرّبِ ال تَذَْرنًِ فَْرداً َوأَْنَت َخ

 (.ٖٕالحجر/)(نُِمٌُت َونَْحُن اْلَواِرثُونَ لَنَْحُن نُْحًٌِ وَ 

 حرؾ الذال 

 لبطشا ذو  -ٕ٘

وانما  .)بطش( ال ٌصح مشتق من الفعل َلت: (،ٙٔ/الدخان()َم نَْبِطُش اْلبَْطَشةَ اْلكُْبَرى إِنَّا ُمْنتَِقُمونَ ٌَوْ )قوله تعالى: 

 (.البطش بالمجرمٌن)صفة  فعل(، وھً: وصؾمتعلقة بالمشٌبة )و دةمقٌ كصفة فعلٌةٌصح 

 الذي له الملك -ٕٙ 

 .مؤخوذ بالمعنى ال ٌصح َلت: .(1/البروج()ْرِض الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَ )قوله تعالى: 

 انتِقَامٍ  ذو -0ٕ 
ُ َعِزٌز  ذُو اْنِتقَامٍ )قوله تعالى:   مقٌد باإلضافة. َلت: (،1٘/المابدة()َواّللَّ

 الجبلل واإلكرام  ذو  -2ٕ

 ضافة.مقٌد باإل َلت: (،0ٕ/الرحمن()واإلكرامَوٌَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ذُو اْلَجبلِل )قوله تعالى: 

 ذو الرحمة الواسعة -1ٕ

 مقٌد باإلضافة. َلت: (،0ٗٔ/األنعام()فَإِْن َكذَّبُوَك فَقُْل َربُّكُْم ذُو َرْحَمٍة َواِسعَةٍ )قوله تعالى: 

 الطَّْولِ  ذو  -ٖٓ

واإلحسان أي: التفضل  (ِذي الطَّْولِ )و .مقٌد باإلضافة َلت: (،ٖ/ؼافر()َشِدٌِد اْلِعقَاِب ِذي الطَّْولِ )قوله تعالى: 

 الشامل.

 ذو العرش -ٖٔ

 مقٌد باإلضافة. َلت: (،٘ٔ/ؼافر()َرفٌُِع الدََّرَجاِت ذُو اْلعَْرِش )قوله تعالى: 

 ذو الفضل -ٕٖ

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌمِ )قوله تعالى:   مقٌد باإلضافة. َلت: (،0ٗ/آل عمران()َواّللَّ

ة   -ٖٖ  ذُو القُوَّ

َ هَُو )قوله تعالى:  ةِ اْلَمِتٌنُ إِنَّ اّللَّ اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ  مقٌد باإلضافة. َلت: (،2٘/الذرٌات()الرَّ

 



ٕٕ٘ 
 

 لمعارجا ذو -ٖٗ

ِ ِذي اْلَمعَاِرجِ )قوله تعالى:   : أي ذي العلو والدرجات(ذي المعارجو) مقٌد باإلضافة. َلت: ، (ٖ/المعارج()ِمَن اّللَّ

 ومصاعد المالبكة وھً السموات.

 ذو العقاب -ٖ٘

 مقٌد باإلضافة. َلت: (،ٖٗ/فصلت()إِنَّ َربََّك لَذُو َمْؽِفَرةٍ َوذُو ِعقَاٍب أَِلٌمٍ )قوله تعالى: 

 ذو المؽفرة -ٖٙ

 مقٌد باإلضافة. َلت: (،ٙ/الرعد()َوِإنَّ َربََّك لَذُو َمْؽِفَرةٍ ِللنَّاِس َعلَى ظُْلِمِهمْ )قوله تعالى: 

 الذي علم بالقلم -0ٖ

 .فعل )علم(و ،ًسماإ ال ٌصحَلت:  (،ٗ/العلق()ْكَرُم الَِّذي َعلََّم ِباْلقَلَمِ اْقَرأْ َوَربَُّك األَ )قوله تعالى: 

                          حرؾ الراء

ٌِْر ِحَساب -2ٖ ازُق بؽَ  الرَّ

ٌِْر ِحَسابٍ )قوله تعالى:  َ ٌَْرُزُق َمْن ٌََشاُء بِؽَ  .مشتق من الفعل )رزق( ال ٌصح، َلت: (،0ٖ/آل عمران()إِنَّ اّللَّ

إن هللا ھو المسعر القابض الباسط الرازق إنً ألرجو أن )َوله صلى هللا علٌه واله وسلم:  واسم الرازق مطلق؛

 (.ألقى ربً ولٌس أحد ٌطلبنً بمظلمة فً دم وال مال.

 .ٕٕٓٓ، واللفظ له /الشٌخ االلبانً فً سنن ابن ماجة َلت : وصححه

 راِفُع السََّماءِ  -1ٖ

ُ )قوله تعالى:  ٌِْر َعَمدٍ اّللَّ  .ًسماال ٌصح إف .)رفع( فعلال مشتق منَلت:  (،ٕ/الرعد()الَِّذي َرفََع السََّماَواِت بِؽَ

ٌْتِ  -ٓٗ  ربُّ البَ

ٌْتِ )قوله تعالى:   (،ٖ/قرٌش()فَْلٌَْعبُدُوا َربَّ َهذَا اْلبَ

عَرى  -ٔٗ  ربُّ الّشِ

ْعَرى)قوله تعالى:   ( 1ٗ/لنجما()َوأَنَّهُ هَُو َربُّ الّشِ

ة  -ٕٗ  َربُّ الِعزَّ

ا ٌَِصفُونَ )قوله تعالى:  ِة َعمَّ   (،2ٓٔ/الصافات()سُْبَحاَن َربَِّك َرّبِ اْلِعزَّ

 َربُّ الَمشِرِق والَمؽِربِ  -ٖٗ

ٌْنَُهَما إِْن كُْنتُْم تَْعِقلُونَ )قوله تعالى:   (،2ٕ/الشعراء()قَاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِرِب َوَما بَ

 والَمؽاِربِ  َربُّ الَمشاِرقِ  -ٗٗ

 (،ٓٗ/المعارج()فبَل أُْقِسُم ِبَرّبِ اْلَمَشاِرِق َواْلَمؽَاِرِب ِإنَّا لَقَاِدُرونَ )قوله تعالى: 

ٌِْن وربُّ الَمؽِربْبن -٘ٗ  رب المْشِرقَ

ٌْنِ )قوله تعالى:  ٌِْن َوَربُّ اْلَمْؽِربَ  (،0ٔ/الرحمن()َربُّ اْلَمْشِرقَ

 ربُّ النَّاس -ٙٗ

 (،ٔ/الناس()أَعُوذُ ِبَرّبِ النَّاِس  قُلْ )قوله تعالى: 

 ٌَن َربُّ العَالمِ   -0ٗ

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌنَ )قوله تعالى:   (،ٕ/الفاتحة()اْلَحْمدُ ّلِلَّ

 (.8٘)َساَلٌم ََْواًل ِمْن َرّبٍ َرِحٌٍم()ٌس/مطلق َال تعالى: ، الرب اسم (7ٗ-ٓٗ) تسلسل منَلت: 

  َرِفٌُع الدََّرَجات 2ٗ

 باإلضافة.َلت: التقٌٌد  (،٘ٔ/ؼافر()فٌُِع الدََّرَجاِت ذُو اْلعَْرِش رَ )قوله تعالى: 

 حرؾ السٌن

 سرٌُع الِعقَاب -1ٗ

 باإلضافة.َلت: التقٌٌد  (،٘ٙٔ/األنعام()إِنَّ َربََّك َسِرٌُع اْلِعقَابِ )قوله تعالى: 

 



ٕٕٙ 
 

 سرٌُع الِحَساب  -ٓ٘

ُ َسِرٌُع اْلِحَسابِ )قوله تعالى:   باإلضافة.َلت: التقٌٌد  .(ٕٕٓ/البقرة()َواّللَّ

 َسِمٌُع الدَُّعاءِ  -ٔ٘

ٌَّةً َطٌِّبَةً ِإنََّك َسِمٌُع الدُّ )قوله تعالى:  السمٌع من االسماء َلت:  .(2ٖآل عمران/()َعاءِ قَاَل َرّبِ َهْب ِلً ِمْن لَدُْنَك ذُّرِ

 المطلقة.

 حرؾ الشٌن

 الشَِّدٌدُ البَْطِش  -ٕ٘

ما أطلق على هللا سبحانه مقٌدة؛  )وصؾ فعل( صفةَلت:  (،ٕٔ/البروج()لََشِدٌد   إِنَّ بَْطَش َربِّكَ )قوله تعالى: 

( للمجرمٌن )بطش الرب .ما ٌجوز إطالَه فً حال دون حالأو وتعالى على سبٌل الجزاء والعدل والمقابلة؛ 

 .ته ألھل الجرابم والذنوب العظامعقوب

 شدٌدُ الِعقَاب -ٖ٘

َ َشِدٌدُ اْلِعقَابِ َواْعلَُموا أَنَّ )قوله تعالى:   باإلضافة.َلت: التقٌٌد  (1ٙٔ/البقرة()اّللَّ

 َشاِرُح الصُّدُور -ٗ٘

ُ أَْن ٌَْهِدٌَهُ ٌَْشَرْح َصْدَرهُ ِلئِلْسبلمِ )قوله تعالى:  مشتق من الفعل )شرح(، وال  َلت: (،ٕ٘ٔ/األنعام()فََمْن ٌُِرِد اّللَّ

 ًسماٌصح إ

 َشِدٌدُ البَؤس -٘٘

ُ أََشدُّ بَؤْساً َوأََشدُّ تَْنِكٌبلً َوا)قوله تعالى:  االلتزام بالنص؛  والصواب .مؤخوذ بالمعنى ال ٌصح َلت: (،2ٗ/النساء()ّللَّ

 )أشد بؤسا وأشد تنكٌال(، فهو اسم مقٌد.

 َشدٌدُ الِمَحاِل  -ٙ٘

: وھو شدٌد الحول (الوھو شدٌد المح) باإلضافة.َلت: التقٌٌد  (،ٖٔ/الرعد()َوهَُو َشِدٌدُ اْلِمَحالِ )قوله تعالى: 

 والقوة والبطش بمن عصاه.

 حرؾ الصاد

 َصاِحُب األْمرِ  -0٘

 .مؤخوذ بالمعنى ال ٌصحَلت:  (،ٗ٘/ألعراؾا()أاَل لَهُ اْلَخْلُق َواألَْمرُ )قوله تعالى: 

 صاحب الببلء -2٘

 .مؤخوذ بالمعنى حال ٌص َلت: (،1ٗ/البقرة()َوِفً ذَِلكُْم ببَلء  ِمْن َربِّكُْم َعِظٌم  )قوله تعالى: 

راط  -ٔ٘  صاحُب الّصِ

ً )قوله تعالى:   .مؤخوذ بالمعنى ال ٌصح َلت: (ٕٙٔ/األنعام()َوَهذَا ِصَراطُ َربَِّك ُمْستَِقٌما

 صاحُب الكٌد المتٌن  -ٓٙ

ٌِْدي َمِتٌن  )قوله تعالى:   صفة مقٌدة.مشتق من  ؛ال ٌصح َلت: (،٘ٗ/القلم()َوأُْمِلً لَُهْم ِإنَّ َك

 الوعد الحق  صاحب -ٔٙ

ِ َحقّ )قوله تعالى:   .مؤخوذ بالمعنى ال ٌصح َلت: (،00/ؼافر()فَاْصبِْر ِإنَّ َوْعدَ اّللَّ

 َصاِدُق الوعد -ٕٙ

 .ًسماإمشتق من الفعل )صدق(، فال ٌصح َلت:  (،1/االنبٌاء()ثُمَّ َصدَْقنَاهُُم اْلَوْعد)قوله تعالى: 

 حرؾ العٌن

 عالم الؽٌب والشهادة -ٖٙ

ٌِْب َوالشََّهادَةِ )الى: قوله تع  باإلضافة.َلت: التقٌٌد  (،ٙٗ/الزمر()َعاِلَم اْلؽَ

 العلٌم بذات الصدور -ٗٙ

ُ َعِلٌم  ِبذَاِت الصُّدُورِ )قوله تعالى:   .المطلقةالعلٌم من االسماء َلت:  (،ٗ٘ٔ/آل عمران()َواّللَّ
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 عبلَّم الؽٌوب  -٘ٙ

 باإلضافة.َلت: التقٌٌد  (،2ٗ/سبؤ()اْلَحّقِ َعبلُم اْلؽٌُُوبِ قُْل ِإنَّ َربًِّ ٌَْقِذُؾ بِ )قوله تعالى: 

 عدو الكافرٌن  -ٙٙ

َ َعدُوٌّ ِلْلَكاِفِرٌنَ ف)قوله تعالى:  ما أطلق على هللا سبحانه وتعالى على سبٌل  مقٌٌد؛ َلت: (،12/البقرة()إِنَّ اّللَّ

 .ما ٌجوز إطالَه فً حال دون حالأو الجزاء والعدل والمقابلة؛ 

 الؽٌن حرؾ

 ؼافُر الذَّنِب  -0ٙ

  باإلضافة.َلت: التقٌٌد  (،ٖ/ؼافر()َؼافِِر الذَّْنِب َوقَاِبِل التَّْوب)قوله تعالى: 

 أمره الؽالب على -2ٙ

ُ َؼاِلب  َعلَى أَْمِره)قوله تعالى:   باإلضافة.َلت: التقٌٌد  (،ٕٔ/ٌوسؾ()َواّللَّ

 (الؽالب على أمره)ھل ھو عابد إلى هللا تعالى فهو  ،(أَْمِره َعلَى) تعالى: اختلؾ فً عود الضمٌر فً َولهَلت: 

ؼالب على )وٌَل الضمٌر ٌعود إلى ٌوسؾ أي أن هللا  ،دون سواه، إذ ال ٌؽلب هللا شًء بل ھو الؽالب على أمره

 ٌدبره وٌحوطه وال ٌكله إلى ؼٌره. (أمر ٌوسؾ

 حرؾ الفاء

 فالق اإلصباح -1ٙ

ً فَاِلُق اإِلْصبَ )قوله تعالى:  ٌَْل َسَكنا   باإلضافة.َلت: التقٌٌد  (،1ٙ/األنعام()احِ َوَجعََل اللَّ

 فالق الَحّبِ والنَّوى -0ٓ

َ فَاِلُق اْلَحّبِ َوالنََّوى)قوله تعالى:   باإلضافة.َلت: التقٌٌد  . (،1٘/األنعام()إِنَّ اّللَّ

 ٌرٌد الفعال لما -0ٔ

 الصرٌح. التقٌٌد َلت: (،ٙٔ/البروج()فَعَّال  ِلَما ٌُِرٌدُ )قوله تعالى: 

 فاطر السموات واألرض -0ٕ 

ِ فَاِطِر السََّماَواِت َواألَْرض)قوله تعالى:   باإلضافة.َلت: التقٌٌد  (،ٔ/فاطر()اْلَحْمدُ ّلِلَّ

 ٌشاء الفعَّال لما -0ٖ

َ ٌَْفعَُل َما ٌََشاءُ )قوله تعالى:   .ل(مشتق من الفعل )فع ال ٌصح، َلت: (،2ٔ/الحج()إِنَّ اّللَّ

 حرؾ القاؾ

 كسبت القابم على كّلِ نفس بما -0ٗ

 الصرٌح. التقٌٌد َلت: (،ٖٖ/الرعد()أَفََمْن هَُو قَابِم  َعلَى كُّلِ نَْفٍس ِبَما َكَسبَتْ )قوله تعالى: 

 قابل التَّوب  -0٘ 

َؼافِِر واب كما جاء فً النص)، والصباإلضافةَلت: التقٌٌد  (،ٖ/ؼافر()َؼافِِر الذَّْنِب َوقَاِبِل التَّْوبِ )قوله تعالى: 

 (.الذَّْنِب َوََابِِل التَّْوب

 القاذؾ بالحق -0ٙ

 .ًإسما ال ٌصح مشتق من الفعل )َذؾ(. َلت: (،2ٗ/سبؤ()قُْل ِإنَّ َربًِّ ٌَْقِذُؾ ِباْلَحّقِ َعبلَُّم اْلؽٌُُوبِ )قوله تعالى: 

 حرؾ الكاؾ 

 كاشؾ الضُّرِّ  -00

 .ًإسما ال ٌصح (.كشؾمشتق من الفعل )َلت:  (،2ٗ/االنبٌاء()ِه ِمْن ُضرفََكَشْفنَا َما بِ )قوله تعالى: 

 حرؾ المٌم 

 مالك الملك -02

المالك اسم مطلق، من َوله صلى َلت:  (،ٕٙ/آل عمران()قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْإِتً اْلُمْلَك َمْن تََشاءُ )قوله تعالى: 
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األلبانً فً  وانظر َول الشٌخرواه االمام مسلم فً صحٌحه.   عز وجل (ال مالك إال هللا)هللا علٌه وآله وسلم: 

 .(9ٔٙ/  ٕ)السلسلة الصحٌحة 

 مالك ٌوم الدٌن  -01

ٌنِ )قوله تعالى:  رواه  )ال مالك إال هللا عز وجل (المالك اسم مطلق، من َوله ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: َلت:  (،ٗ/الفاتحة()َماِلِك ٌَْوِم الدِّ

 (.9ٔٙ/  ٕ)األلبانً فً السلسلة الصحٌحة  ام مسلم فً صحٌحه. وانظر َول الشٌخاالم

 متمُّ نوره -2ٓ 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ )قوله تعالى:   الصرٌح. التقٌٌد َلت:( 2/الصؾ()َواّللَّ

ِ من المٌت، ومخرج المٌت من الحً -2ٔ  ًّ  مخرج الح

ًّ ٌُْخِرُج ا)قوله تعالى:  ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت َوُمْخِرُج اْلَمٌِِّت ِمَن اْلَح مشتق من الفعل مخرج الحً  َلت: (1٘/األنعام()ْلَح

  (، مخرج المٌت مقٌد باإلضافة.خرج)

 ملك النَّاس -2ٕ

ُ  فَتَعَالَى): تعالى َال هللا سبحانه الملك اسم مطلق، َلت: (،ٕ/الناس()َمِلِك النَّاِس )قوله تعالى:   الَ  اْلَحقُّ  ْلَمِلكُ ا اَّللَّ

 .(ٙٔٔ)المإمنون/(اْلَكِرٌمِ  اْلعَْرِش  َربُّ  ھُوَ  إِالَّ  إِلَهَ 

 ماحً الباطل -2ٖ 

ُ اْلبَاِطَل َوٌُِحقُّ اْلَحقَّ ِبَكِلَماتِه)قوله تعالى:   (.محىمشتق من الفعل )َلت:  (،ٕٗ/الشورى()َوٌَْمُح اّللَّ

 ما رج البحرٌن   -2ٗ 

ٌِْن ٌَْلتَِقٌَانِ َمَرَج الْ )قوله تعالى:   مؤخوذ من المعنى. ٌصح ال ،المرج: اإلرسالَلت: . (1ٔ/الرحمن()بَْحَر

 مإتً الحكمة -2٘ 

 (.أتىمشتق من الفعل )َلت:  (،1ٕٙ/البقرة()ٌُْإِتً اْلِحْكَمةَ َمْن ٌََشاءُ )قوله تعالى: 

 مبطل الباطل -2ٙ 

 (.بطلمشتق من الفعل ) َلت:  (،2/ألنفالا()َولَْو َكِرهَ اْلُمْجِرُمونَ  ِلٌُِحقَّ اْلَحقَّ َوٌُْبِطَل اْلبَاِطلَ )قوله تعالى: 

 متوفًِّ األنفس -20 

ُ ٌَتََوفَّى األَّ قوله   (.توفىمشتق من الفعل ) َلت:  (،ٕٗ/الزمر()ْنفَُس ِحٌَن َمْوِتَهاتعالى: )اّللَّ

 مِحقُّ الحّقِ بكلماته  -22 

ُ اْلَحقَّ )قوله تعالى:   (.قحقمشتق من الفعل ) َلت: (،2ٕ/ٌونس()ِبَكِلَماِتهِ  َوٌُِحقُّ اّللَّ

 ُمخرُج الثَّمراتِ  -21 

 خرج(.أ)َلت: مشتق من الفعل  (،0٘/ألعراؾا()فَؤَْنَزْلنَا بِِه اْلَماَء فَؤَْخَرْجنَا ِبِه ِمْن كُّلِ الثََّمَراتِ )قوله تعالى: 

 ُمدِرُك األبصار -1ٓ 

 (.أدرك)َلت: مشتق من الفعل  (،ٖٓٔ/األنعام()ْبَصاَر َوهَُو اللَِّطٌُؾ اْلَخبٌِرَوهَُو ٌُْدِرُك األَ )قوله تعالى: 

ٌاحِ  -1ٔ   ُمرِسل الّرِ

ٌَْن ٌَدَْي َرْحَمِته)قوله تعالى:  ٌَاَح بُْشراً بَ  (.أرسل)َلت: مشتق من الفعل  (،0٘/ألعراؾا()َوهَُو الَِّذي ٌُْرِسُل الّرِ

 عرشهى المستَوي عل -1ٕ

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى)قوله تعالى:   .ًإسما فال ٌصح (.إستوى)َلت: مشتق من الفعل  (،٘/طه()الرَّ

ُر الفلك -1ٖ  ُمَسّخِ

َر لَكُُم )قوله تعالى:   سخر(.)َلت: مشتق من الفعل  (،ٕٖ/ابراهٌم()اْلفُْلَك ِلتَْجِرَي ِفً اْلبَْحِر ِبؤَْمِرهَوَسخَّ

ؾ اْلٌاِت  -1ٗ   ُمَصّرِ

ُؾ اْْلٌاِت ِلقَْوٍم ٌَْشكُُرونَ ): قوله تعالى  (.صرؾ)َلت: مشتق من الفعل  (،2٘/ألعراؾا()َكذَِلَك نَُصّرِ

 ُمعَلُِّم القرآن -1٘ 

ْحَمُن َعلََّم اْلقُْرآنَ )قوله تعالى:   (.علم)َلت: مشتق من الفعل  (،ٕ-ٔالرحمن ()الرَّ
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ل اْلٌات -1ٙ  ُمفّصِ

ُل اْلٌا)قوله تعالى:   (.فصل)َلت: مشتق من الفعل  (،0ٗٔ/ألعراؾا()ِت َولَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُونَ َوَكذَِلَك نُفَّصِ

 ممِسُك المطر  -10 

ْن َهذَا الَِّذي ٌَْرُزقُكُْم ِإْن أَْمَسَك ِرْزقَه)قوله تعالى:   (.مسك)َلت: مشتق من الفعل  (،ٕٔ/الملك()أَمَّ

ُل السَّكٌنة -12   ُمنّزِ

ٌِْهمْ عَ  فَؤَْنَزَل السَِّكٌنَةَ )قوله تعالى:   (.أنزل)َلت: مشتق من الفعل  (،2ٔالفتح/()لَ

 ُمنِشُا السَّحابِ  -11

ِّقَال)قوله تعالى:   (.أنشؤ)َلت: مشتق من الفعل  (،ٕٔ/الرعد()َوٌُْنِشُا السََّحاَب الث

ل الِكتَاب -ٓٓٔ  ُمنَّزِ

ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَابَ )قوله تعالى:  والصواب من  (.أنزل)َلت: مشتق من الفعل  (،ٔ/الكهؾ()اْلَحْمدُ ّلِلَّ

لموا أن الجنة تحت اعالعافٌة فإذا لقٌتموھم فاصبروا واسؤلوا هللا ها الناس ال تتمنوا لقاء العدو وأٌ) َوله تعالى:

 .(انصرنا علٌهمو ھازم األحزاب اھزمهمظالل السٌوؾ اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب و

 عن عبدهللا بن أبً أوفى .  اودرواه الشٌخان وابو د

 .فً صحٌح الجامع 7ٕ٘ٓ/: ) صحٌح ( انظر حدٌث رَم َال الشٌخ األلبانً

ٌِْد الَكافرٌن -ٔٓٔ  ُموِهُن َك

ٌِْد اْلَكاِفِرٌنَ )قوله تعالى:  َ ُموِهُن َك ما أطلق على هللا سبحانه وتعالى )مقٌد( باب َلت:  .(2ٔفال/ألنا()ذَِلكُْم َوأَنَّ اّللَّ

كٌد )أي مضعؾ  (وأن هللا موھن) ،ما ٌجوز إطالَه فً حال دون حالأو سبٌل الجزاء والعدل والمقابلة؛  على

 .فكلما كادوا كٌداً بؤولٌابه وأھل طاعته أضعفه وأبطل مفعوله، وله الحمد والمنة (الكافرٌن

 ُمخزي الكافرٌن -ٕٓٔ

َ ُمْخِزي اْلَكاِفِرٌنَ )قوله تعالى:  ما أطلق على هللا سبحانه وتعالى على سبٌل الجزاء  َلت: (،ٕ/بةالتو()َوأَنَّ اّللَّ

 .ما ٌجوز إطالَه فً حال دون حالأو والعدل والمقابلة؛ 

ؾ القلوب  -ٖٓٔ  ُمَصّرِ

ؾ القُلُوِب ثبِّت  عن عابشة رضً هللا عنها قالت: ما َرفَع رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأسه إلى السَّماء إال قال: ٌا قلبً ُمَصّرِ

 .ٕ/2ٔٗطاعتك أخرجه أحمد فً المسند  على

ْحَمِن َعزَّ َوَجلَّ َكقَْلٍب ) 9ٙ٘ٙ َلت: ھو فً المسند برَم/ ٌِْن ِمْن أََصابِعِ الرَّ ٌَْن إِْصبَعَ إِنَّ َُلُوَب بَنًِ آدََم كُلََّها بَ

ٌَْؾ ٌََشاءُ وَ  ُؾ َك ََََِّ  (اِحٍد، ٌَُصّرِ َْ َ َؾ اْلقُلُوبِ ): ثُمَّ ََاَل َرسُوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلصََُّ لق ، وع(، اْصِرْؾ َُلُوبَنَا إِلَى َطاَعتِكَ اللُهمَّ ُمَصّرِ

 .إسناده صحٌح على شرط مسلمعلٌه االرناإوط فً تخرٌجه للمسند: 

 باإلضافة.االسم مقٌد  َلت:

 ُمقلُِّب القلوب -ٗٓٔ 

، كتاب األٌمان  : العن ابن عمر رضً هللا عنهما قال: كانت ٌمٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ومقلِّب القُلُوب أخرجه البُخاريُّ

 (،2ٕٙٙ، ح ٖٕ٘/ ٔٔ )فتح الباري والنذور، باب كٌؾ كانت ٌمٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

عن ابن  سابً فً السنننوال رمذيتوال اري فً الصحٌحخوالب د فً المسندحما اخرجه االمامالحدٌث َلت: 

 .فً صحٌح الجامع 9ٖٓٗ/نً : ) صحٌح ( انظر حدٌث َال الشٌخ األلباو ،عمر

 باإلضافة.االسم مقٌد  َلت:

 ُمثبِّت القلوب -ا٘ٓ

مثبِّت القلوب ثبِّت قلبً على دٌنك أخرجه ابن ماجه فً سننه، المقدمة، باب ما  حدٌث: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول: ٌا

 إسناده صحٌُح. وقال فً الزوابد: 20ٔح  1ٖ/ ٔأنكرت الجهمٌة 

 باإلضافة.االسم مقٌد . وَ٘ٙٔلت: الحدٌث صححه الشٌخ االلبانً فً صحٌح ابن ماجة/
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 حرؾ النون

 نِعَم القَاِدرُ  -ٙٓٔ

 القادر من االسماء المطلقة.َلت:  (،ٖٕ/المرسبلت()فَقَدَْرنَا فَِنْعَم اْلقَاِدُرونَ )قوله تعالى: 

 نعَم الماِهدُ   -0ٓٔ 

  (2ٗ/الذرٌات()ْرَض فََرْشنَاَها فَِنْعَم اْلَماِهدُونَ َواألَ )قوله تعالى: 

التقٌٌد الظاھر فً سٌاق النص: )موسع السماء(، )ماھد األرض( اسم مقٌد ال ٌصح إطالَه كقولك  :َلت

 )الموسع، الماھد(.

 نعَم المولى -2ٓٔ

َ َمْوالكُْم ِنْعَم اْلَمْولَى َوِنْعَم النَِّصٌر)قوله تعالى:   من االسماء المطلقة. المولى َلت: (،ٓٗ/ألنفالا()أَنَّ اّللَّ

  نعم النَّصٌرُ  -1ٓٔ

 من االسماء المطلقة.النصٌر َلت:  (،ٓٗ/ألنفالا()ِنْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصٌرُ )قوله تعالى: 

 نعم الوكٌل -ٓٔٔ 

ُ َوِنْعَم اْلَوِكٌلُ )قوله تعالى:   الوكٌل من االسماء المطلقة. َلت: (0ٖٔ/آل عمران()َوقَالُوا َحْسبُنَا اّللَّ

 نور الّسموات واألرض -ٔٔٔ 

ُ نُوُر السََّماَواِت َواألَْرض)قوله تعالى:   .الصرٌحَلت: التقٌٌد  (،ٖ٘/النور()اّللَّ

 ناصُر عبده -ٕٔٔ 

ُ )قوله تعالى:   (.نصر)َلت: مشتق من الفعل  (،ٓٗ/التوبة()إِالّ تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ اّللَّ

، تكبٌراتحدٌث: إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا قفل من ؼزو أو حّجٍ أو عُمرة ٌكبِّر على كل شرؾ من األرض ثبلث ول

ٌِبُون، تاببون، )ثم ٌقول:  ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، له الملُك، وله الحمدُ، وهو على كل شًٍء قدٌر، آ

أخرجه البخاري فً   (.األحزاَب وحدهھزَم عبده، و نصرَ هللا وعدَه، و صدقعابِدُون، َساجدُون، لربِّنا حامدون. 

 1ٔٙ،2ٔٙ/ ٖو؟ )فتح الباري اب ما ٌقول إذا رجع من الحّجِ أو العمرة أو الؽزب صحٌحه، كتاب العمرة،

ٔ010). 

 مشتق من الفعل )نصر(. . واالسم797َٔلت: الحدٌث فً صحٌح البخاري/

 حرؾ الهاء

 زابهازُم األح -ٖٔٔ 

  (ٔٔ/صّ ()جْند  َما هُنَاِلَك َمْهُزوم  ِمَن األَْحَزابِ )قوله تعالى: 

  وللحدٌث السابق.

فً ھذا  (ھزممشتق من الفعل ). واالسم 797ٔالبخاري/ صحٌحالحدٌث فً و َلت: ال ٌصح، مؤخوذ من المعنى.

 .النص

ء العدو و اسؤلوا هللا العافٌة فإذا أٌها الناس ال تتمنوا لقاوالصواب من َوله صلى هللا علٌه واله وسلم: )

 ھازم األحزابظالل السٌوؾ اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ولقٌتموھم فاصبروا و اعلموا أن الجنة تحت 

: ) صحٌح ( َال الشٌخ األلبانًوعن عبدهللا بن أبً أوفى .  رواه الشٌخان وابو داود(، انصرنا علٌهماھزمهم و

 َلت: تقٌٌد باإلضافة. .حٌح الجامعفً ص 7ٕ٘ٓ/انظر حدٌث رَم 

 حرؾ الواو 

 واِضُع المٌزانِ  -ٗٔٔ

 (.وضع)َلت: مشتق من الفعل  (،0/الرحمن()َوالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضَع اْلِمٌَزانَ )قوله تعالى: 

 واسع المؽفرة -٘ٔٔ 

 سبحانه وتعالى : َال ،م مطلقاس َواِسعُ الَلت:  (،ٕٖ/لنجما()إِنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْؽِفَرة)قوله تعالى: 

َ َواِسٌع َعِلٌٌم( ِ إِنَّ اَّللَّ ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ اَّللَّ َ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب فَؤ  .(٘ٔٔ/البقرة ))َوَّلِلَّ

 



ٕٖٔ 
 

ًُّ الُمإمنٌن -ٙٔٔ   ول

ًُّ اْلُمْإِمنِ ) ىقوله تعال ُ َوِل ُ )تعالى:  الولً اسم مطلق، َال .(2ٙآل عمران/()ٌنَ َواّللَّ أَِم اتََّخذُوا ِمْن دُونِِه أَْوِلٌَاَء فَاَّللَّ

ٍء ََِدٌٌر()الشورى/ ًْ ًُّ َوھَُو ٌُْحًِ اْلَمْوتَى َوھَُو َعلَى كُّلِ َش   .(9ھَُو اْلَوِل

  .ما تٌسر التعلٌق علٌه وآخراً  أوالً هذا وهلل الحمد قلت: 

 :ما ٌلً وقد تضمنت االسماء المذكورة فً الدراسة

 .ٔالجدول رقم/ فًمبٌن كما  ماء مقٌدة/ أسٔ

ال ٌحتمل نقصا، بؤي وجه من الوجوه، أما  فإنه لو قٌُدواالسم المطلق قد ٌؤتً مقٌدا، ف ،أسماء مطلقة قد قٌدت/ ٕ

 .ٕرقم/فً الجدول  هاأدرجتوقد  االسم المقٌد لو أطلق فإنه ٌوهم نقصاً.

اسماء مشتقة من الوصؾ والفعل واسماء مؤخوذة  لتمٌمً هًمن االسماء المذكورة فً دراسة الدكتور ا / الباقًٖ

 تصح أن تكون من االسماء المقٌدة، وهللا أعلم. وهً ال ،من المعنى )القٌاس(

 ٔجدول رَم/

 من الكتاب والسنةالمقٌدة بؤدلتها  الحسنى جدول باألسماء

 ت
 عام

التسلسل واالسم من دراسة الدكتور 
 التمٌمً

 الدلٌل

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقٌَن()المإمنون/ القٌن أحسن الخ  -ٔ ٔ  (ٗٔقوله تعالى: )فَتَبَاَرَك اّللَّ

ُ بِؤَْحَكِم اْلَحاِكِمٌَن()التٌن/ أحكم الحاكمٌن -ٕ ٕ ٌَْس اّللَّ  (2قوله تعالى: )أَلَ

ٖ 
 أرحُم الراحمٌن  -ٖ

اِحِمٌنَ   (قوله تعالى: )َوأَْدِخْلنَا ِفً َرْحَمِتَك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ
(ٔ٘ٔ)األعراؾ/  

 (ٕٙقوله تعالى: )أاَل لَهُ اْلُحْكُم َوهَُو أَْسَرعُ اْلَحاِسبٌَِن()األنعام/ أسرعُ الحاسبٌن  -ٗ ٗ

 أهل التَّْقوى  -٘ ٘
(ٙ٘قوله تعالى: )هَُو أَْهُل التَّْقَوى َوأَْهُل اْلَمْؽِفَرِة()المدثر/  

 أهُل المؽِفَرة  -ٙ ٙ

َ بَاِلُػ أَْمِرِه()الطبلق/قوله تعا البالُػ أمره -1 0 (ٖلى: )إِنَّ اّللَّ  

 (0ٔٔقوله تعالى: )بَِدٌُع السََّماَواِت َواألَْرِض()البقرة/ بدٌع السموات واألرض -ٓٔ 2

 جامُع النَّاِس  -ٕٔ 1

 
ٌَْب ِفٌِه(  قوله تعالى: )َربَّنَا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلٌَْوٍم ال َر

(1عمران/ )آل  

ٌُْر اْلفَاتِِحٌَن()األعراؾ/ اتحٌنخٌر الف -ٖٔ ٓٔ  (21قوله تعالى: )َوأَْنَت َخ

 خٌُر الحافظٌن -ٗٔ ٔٔ
 

ٌْر  َحافِظاً َوهَُو أَْرَحُم  ُ َخ قوله تعالى: )فَاّللَّ
اِحِمٌَن()ٌوسؾ/  (ٗٙالرَّ

 خٌر الحاكمٌن -ٙٔ ٕٔ
 

ٌْنَنَا َوهَُو َخٌْ  ُ بَ ُر قوله تعالى: )فَاْصبُِروا َحتَّى ٌَْحكَُم اّللَّ
 (20ألعراؾ/ااْلَحاِكِمٌَن()

احمٌن -0ٔ ٖٔ  خٌُر الرَّ
 

ٌُْر  قوله تعالى: )َربَّنَا آَمنَّا فَاْؼِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخ
اِحِمٌَن()المإمنون/  (1ٓٔالرَّ

ازقٌن   -2ٔ ٗٔ اِزِقٌَن()المابدة/ خٌر الرَّ ٌُْر الرَّ  (ٗٔٔقوله تعالى: )َواْرُزْقنَا َوأَْنَت َخ

ٌُْر اْلؽَاِفِرٌَن() خٌُر الؽَاِفرٌن  -1ٔ ٘ٔ  (٘٘ٔألعراؾ/اقوله تعالى: )َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخ

ٔٙ 
 

 خٌر الفاصلٌن -ٕٓ
 

ٌُْر  ِ ٌَقُصُّ اْلَحقَّ َوهَُو َخ قوله تعالى: )إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ّلِلَّ
 (0٘اْلفَاِصِلٌَن()األنعام/

 خٌُر الَماكرٌن -ٕٔ 0ٔ
 

ٌُْر اْلَماِكِرٌَن(قوله تعالى: )وَ  ُ َخ ُ َواّللَّ  َمَكُروا َوَمَكَر اّللَّ
 (ٗ٘)آل عمران/

ٌُْر الُمنِزلٌن  -ٕٕ 2ٔ  َخ
 

ٌُْر  قوله تعالى: )َوقُْل َرّبِ أَْنِزْلنًِ ُمْنَزالً ُمبَاَركاً َوأَْنَت َخ
 (1ٕاْلُمْنِزِلٌَن()المإمنون/

 



ٕٖٕ 
 

 ت
 عام

التسلسل واالسم من دراسة الدكتور 
 التمٌمً

 الدلٌل

 خٌر النَّاصرٌن -ٖٕ 1ٔ
 

ُ َموْ  ٌُْر النَّاِصِرٌَن(قوله تعالى: )بَِل اّللَّ   الكُْم َوهَُو َخ
 (ٓ٘ٔ)آل عمران/

ُ َعِزٌز  ذُو اْنِتقَاٍم()المابدة/ ذو انِتقَامٍ  -0ٕ ٕٓ  (1٘قوله تعالى: )َواّللَّ

 ذو الجبلل واإلكرام   -2ٕ ٕٔ
 

قوله تعالى: )َوٌَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ذُو اْلَجبلِل 
 (0ٕواإلكرام()الرحمن/

 ذو الرحمة -1ٕ ٕٕ
 

ه تعالى: )فَإِْن َكذَّبُوَك فَقُْل َربُّكُْم ذُو َرْحَمٍة قول
 (0َٗٔواِسعٍَة()األنعام/

(ٖقوله تعالى: )َشِدٌِد اْلِعقَاِب ِذي الطَّْوِل()ؼافر/ ذو الطَّْولِ   -ٖٓ ٖٕ  

 (٘ٔقوله تعالى: )َرفٌُِع الدََّرَجاِت ذُو اْلعَْرِش()ؼافر/ ذو العرش -ٖٔ ٕٗ

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌِم()آل عمران/ قوله  ذو الفضل -ٕٖ ٕ٘  (0ٗتعالى: )َواّللَّ

ة   -ٖٖ ٕٙ  ذُو القُوَّ
 

ةِ  اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ َ هَُو الرَّ قوله تعالى: )إِنَّ اّللَّ
 (2٘اْلَمِتٌُن()الذرٌات/

ِ ِذي اْلَمعَاِرجِ()المعارج/ ذو المعارج -ٖٗ 0ٕ  (ٖقوله تعالى: )ِمَن اّللَّ

 ذو العقاب -ٖ٘ 2ٕ
 

 قوله تعالى: )إِنَّ َربََّك لَذُو َمْؽِفَرةٍ َوذُو ِعقَاٍب أَِلٌٍم(
 (ٖٗ)فصلت/

 ذو المؽفرة -ٖٙ 1ٕ
 

 قوله تعالى: )َوِإنَّ َربََّك لَذُو َمْؽِفَرةٍ ِللنَّاِس َعلَى ظُْلِمِهْم(
 (ٙ)الرعد/

 (٘ٔ()ؼافر/قوله تعالى: )َرفٌُِع الدََّرَجاِت ذُو اْلعَْرِش  َرِفٌُع الدََّرَجات  2ٗ ٖٓ

ٖٔ 
 سرٌُع الِعقَاب -1ٗ
 

َوهَُو الَِّذي َجعَلَكُْم َخبَلِبَؾ اأْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضكُْم قوله تعالى: )
فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت ِلٌَْبلَُوكُْم فًِ َما آتَاكُْم ِإنَّ َربََّك َسِرٌُع 

 (٘ٙٔ()األنعام/اْلِعقَاِب َوإِنَّهُ لَؽَفُور  َرِحٌم  

ُ َسِرٌُع اْلِحَساِب()البقرة/ ُع الِحَساب سرٌ -ٓ٘ ٕٖ  (ٕٕٓقوله تعالى: )َواّللَّ

َ َشِدٌدُ اْلِعقَاِب()البقرة/ شدٌدُ الِعقَاب -ٖ٘ ٖٖ  (1ٙٔقوله تعالى: )َواْعلَُموا أَنَّ اّللَّ
 (ٖٔقوله تعالى: )َوهَُو َشِدٌدُ اْلِمَحاِل()الرعد/ َشدٌدُ الِمَحاِل  -ٙ٘ ٖٗ

ٌِْب َوالشََّهادَِة()الزمر/ والشهادة عالم الؽٌب -ٖٙ ٖ٘  (ٙٗقوله تعالى: )َعاِلَم اْلؽَ

ٖٙ 
 عبلَّم الؽٌوب  -٘ٙ

 قوله تعالى: )قُْل ِإنَّ َربًِّ ٌَْقِذُؾ ِباْلَحّقِ َعبلُم اْلؽٌُُوِب(
 (2ٗ)سبؤ/

َ َعدُوٌّ ِلْلَكاِفِرٌَن()البقرة/ عدو الكافرٌن  -ٙٙ 0ٖ  (12قوله تعالى: )فإِنَّ اّللَّ

(ٖقوله تعالى: )َؼافِِر الذَّْنِب َوقَاِبِل التَّْوب()ؼافر/ ؼافُر الذَّنِب  -0ٙ 2ٖ  

ُ َؼاِلب  َعلَى أَْمِره()ٌوسؾ/ الؽالب على أمره  -2ٙ 1ٖ  (ٕٔقوله تعالى: )َواّللَّ

ٌَْل َسَكناً()األنعام/ فالق اإلصباح -1ٙ ٓٗ  (1ٙقوله تعالى: )فَاِلُق اإِلْصبَاحِ َوَجعََل اللَّ

َ فَاِلُق اْلَحّبِ َوالنََّوى()األنعام/ فالق الَحّبِ والنَّوى -0ٓ ٔٗ  (1٘قوله تعالى: )إِنَّ اّللَّ

 (ٙٔقوله تعالى: )فَعَّال  ِلَما ٌُِرٌدُ()البروج/ الفعال لما ٌرٌد -0ٔ ٕٗ

ِ فَاِطِر السََّماَواِت َواألَ  فاطر السموات واألرض -0ٕ ٖٗ  (ْٔرض()فاطر/قوله تعالى: )اْلَحْمدُ ّلِلَّ

ٗٗ 
 القابم على كّلِ نفس -0ٗ

   قوله تعالى: )أَفََمْن هَُو قَابِم  َعلَى كُّلِ نَْفٍس ِبَما َكَسبَْت(
 (ٖٖ)الرعد/

َّْوِب()ؼافر/ قابل التَّوب  -0٘ ٘ٗ  (ٖقوله تعالى: )َؼافِِر الذَّْنِب َوقَاِبِل الت

ٗٙ 
 كاشؾ الضُّرِّ  -00

ُ ِبُضّرٍ فبََل َكاِشَؾ لَهُ ِإالَّ هَُو َوِإْن َوِإْن ٌَْمَسسْ )قوله تعالى:  َك اّللَّ
ٍء قَِدٌر   ًْ ٌٍْر فَُهَو َعلَى كُّلِ َش  (0ٔاالنعام/)(ٌَْمَسْسَك ِبَخ

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن()الصؾ/ متمُّ نوره -2ٓ  0ٗ  (2قوله تعالى: )َواّللَّ

 



ٕٖٖ 
 

 ت
 عام

التسلسل واالسم من دراسة الدكتور 
 التمٌمً

 الدلٌل

ٗ2 

ل الِكتَاب -ٓٓٔ  ُمنَّزِ
 

)أٌها الناس ال تتمنوا لقاء العدو واسؤلوا هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:ه َولَلت: 
العافٌة فإذا لقٌتموھم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظالل 

السٌوؾ اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وھازم 
األحزاب اھزمهم وانصرنا علٌهم( رواه الشٌخان وابو داود 

: ) صحٌح ( لشٌخ األلبانًن أبً أوفى . َال اعن عبدهللا ب
 .فً صحٌح الجامع 7ٕ٘ٓحدٌث رَم /الانظر 

ٌِْد الَكافرٌن -ٔٓٔ 1ٗ ٌِْد اْلَكاِفِرٌَن()األنفال/ ُموِهُن َك َ ُموِهُن َك  (2ٔقوله تعالى: )ذَِلكُْم َوأَنَّ اّللَّ

َ ُمْخِزي اْلَكاِفِرٌَن()الت  ُمخزي الكافرٌن -ٕٓٔ ٓ٘  (ٕوبة/قوله تعالى: )َوأَنَّ اّللَّ

٘ٔ 

ؾ القلوب  -ٖٓٔ  ُمَصّرِ
 

عن عابشة رضً هللا عنها قالت: ما َرفَع رسوُل هللا صلى 
ؾ القُلُوِب  هللا علٌه وسلم رأسه إلى السَّماء إال قال: ٌا ُمَصّرِ

أحمد فً المسند  االمام ثبِّت قلبً على طاعتك أخرجه
ٗٔ2/ٕ. 

ً آدََم كُلََّها )إِنَّ َُلُوَب بَنِ  :9ٙ٘ٙ َلت: ھو فً المسند برَم/
ْحَمِن َعزَّ َوَجلَّ َكقَْلٍب َواِحٍد،  ٌِْن ِمْن أََصابِعِ الرَّ ٌَْن إِْصبَعَ بَ
َؾ  ََََِّ: )اللُهمَّ ُمَصّرِ َْ َ ٌَْؾ ٌََشاُء( ثُمَّ ََاَل َرسُوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ُؾ َك ٌَُصّرِ

لٌه االرناإوط ، وعلق عاْلقُلُوِب، اْصِرْؾ َُلُوبَنَا إِلَى َطاَعتَِك(
 إسناده صحٌح على شرط مسلم.فً تخرٌجه للمسند: 

ٕ٘ 

 ُمقلُِّب القلوب -ٗٓٔ 
 

عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال: كانت ٌمٌن النبً صلى 
، كتاب  هللا علٌه وسلم: ال ومقلِّب القُلُوب أخرجه البُخاريُّ

فتح الباري األٌمان والنذور، باب كٌؾ كانت ٌمٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص )
 (،2ٕٙٙ، ح ٖٕ٘/ ٔ ٔ

اخرجه االمام احمد فً المسند والبخاري فً َلت: الحدٌث 
الصحٌح والترمذي والنسابً فً السنن عن ابن عمر، وَال 

 فً صحٌح  9ٖٓٗ/حدٌثال: )صحٌح( انظر شٌخ األلبانًال
 .الجامع

ٖ٘ 

 ُمثبِّت القلوب -٘ٓٔ

مثبِّت القلوب ثبِّت قلبً  ٌا)ل: حدٌث: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقو
أخرجه ابن ماجه فً سننه، المقدمة، باب ما  (على دٌنك

وقال فً الزوابد: إسناده  20ٔح  1ٖ/ ٔأنكرت الجهمٌة 
 صحٌُح.

َلت: الحدٌث صححه الشٌخ االلبانً فً صحٌح ابن 
 . ٘ٙٔماجة/

ُ نُوُر السَّ  نور الّسموات واألرض -ٔٔٔ  ٗ٘  (َٖ٘ماَواِت َواألَْرض()النور/قوله تعالى: )اّللَّ

٘٘ 

 هازُم األحزاب -ٖٔٔ 
 

َوله صلى هللا علٌه واله وسلم: )أٌها الناس ال تتمنوا  َلت:
العافٌة فإذا لقٌتموھم فاصبروا اسؤلوا هللا ء العدو ولقا
اعلموا أن الجنة تحت ظالل السٌوؾ اللهم منزل الكتاب و

 نا علٌهم(.انصري السحاب وھازم األحزاب اھزمهم وومجر
َال و .أوفى أبً بن عبدهللا عن داود وابو الشٌخان رواه
فً صحٌح  7ٕ٘ٓ/حدٌثالانظر  ،ٌخ األلبانً: صحٌحالش
 .الجامع

 

هذا ما تٌسر جمعه من دراسة الدكتور التمٌمً بعد حذؾ االسماء المشتقة من الوصؾ والفعل والمؤخوذة من 

 .ً( إسماٙٔٔمن أصل ) ًمقٌدا ً( إسما٘٘فكانت )، قٌدت قد ًوحذؾ االسماء المطلقة الت ،المعنى )القٌاس(

 



ٕٖٗ 
 

 

 ٕجدول رَم/

 رىجدول باألسماء الحسنى المقٌدة والتً َد جاءت مطلقة فً نصوص أخ

 التعلٌق التسلسل واالسم كما جاء فً دراسة الدكتور التمٌمً ت

ٔ 
 إله النَّاس  -2

 (ٖ/قوله تعالى: )ِإلَِه النَّاِس()الناس

َال تعالى: ، اسم مطلقاالله  َلت:
ْحَمُن  )َوإِلَُهكُْم إِلَهٌ َواِحدٌ اَل إِلَهَ إاِلَّ ھَُو الرَّ

ِحٌُم()البقرة/  .(ٖٙٔالرَّ

 خٌُر الواِرثٌن -ٕٗ ٕ
ٌُْر  قوله تعالى: )َرّبِ ال تَذَْرنًِ فَْرداً َوأَْنَت َخ

 (21اْلَواِرِثٌَن()االنبٌاء/

ا َوإِنَّ َال تعالى:) ،َلت: الوارث اسم مطلق
 (لَنَْحُن نُْحًٌِ َونُِمٌُت َونَْحُن اْلَواِرثُونَ 

 (.ٖٕالحجر/)

ٌْتِ  -ٓٗ ٖ  ربُّ البَ
ٌِْت()قرٌش/  (ٖقوله تعالى: )فَْلٌَْعبُدُوا َربَّ َهذَا اْلبَ

، الرب اسم (7ٗ-ٓٗ) ت منت: َل
 )َساَلٌم ََْواًل ِمْن َربٍّ َال تعالى:  ،مطلق

 (.8َ٘رِحٌٍم()ٌس/
انت مقٌدة إال أن وإن كسماء ألن ھذه األ

إطالق اسم )الرب( ٌشملها وٌتضمنها 
 تقٌٌد كان. أي على 

عَرى  -ٔٗ ٗ  ربُّ الّشِ
ْعَرى()  ( 1ٗلنجم/اقوله تعالى: )َوأَنَّهُ هَُو َربُّ الّشِ

ة  -ٕٗ ٘  َربُّ الِعزَّ
ا ٌَِصفُوَن( ِة َعمَّ  قوله تعالى: )سُْبَحاَن َربَِّك َرّبِ اْلِعزَّ

 (2ٓٔ)الصافات/

 َربُّ الَمشِرِق والَمؽِربِ  -ٖٗ ٙ
ٌْنَُهَما إِْن كُْنتُْم  قوله تعالى: )قَاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِرِب َوَما بَ

 (2ٕتَْعِقلُوَن()الشعراء/

 َربُّ الَمشاِرِق والَمؽاِربِ  -ٗٗ 0
 وَن(قوله تعالى: )فبَل أُْقِسُم ِبَرّبِ اْلَمَشاِرِق َواْلَمؽَاِرِب ِإنَّا لَقَاِدرُ 

 (ٓٗ)المعارج/

ٌِْن وربُّ الَمؽِربْبن -٘ٗ 2  رب المْشِرقَ
ٌِْن()الرحمن/ ٌِْن َوَربُّ اْلَمْؽِربَ  (0ٔقوله تعالى: )َربُّ اْلَمْشِرقَ

 ربُّ النَّاس -ٙٗ 1
 (ٔقوله تعالى: )قُْل أَعُوذُ ِبَرّبِ النَّاِس()الناس/

 َربُّ العَالِمٌَن   -0ٗ ٓٔ
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن()الفاتحة/ قوله تعالى: )اْلَحْمدُ   (ّٕلِلَّ

 َسِمٌُع الدَُّعاءِ  -ٔ٘ ٔٔ
ٌَّةً َطٌِّبَةً ِإنََّك َسِمٌُع  قوله تعالى: )قَاَل َرّبِ َهْب ِلً ِمْن لَدُْنَك ذُّرِ

  (.2ٖالدَُّعاِء()آل عمران/

، َال السمٌع من االسماء المطلقةَلت: 
ھَُو السَِّمٌُع هُ َرْحَمةً ِمْن َربَِّك إِنَّ )تعالى: 
 .(ٙالدخان/)(اْلعَِلٌمُ 

 العلٌم بذات الصدور -ٗٙ ٕٔ
ُ َعِلٌم  ِبذَاِت الصُّدُوِر()آل عمران/  (ٗ٘ٔقوله تعالى: )َواّللَّ

 

َال العلٌم من االسماء المطلقة، َلت: 
َرْحَمةً ِمْن َربَِّك إِنَّهُ ھَُو السَِّمٌُع )تعالى: 
 .(ٙالدخان/)(اْلعَِلٌمُ 

ٖٔ 
 ك الملكمال -02

 قوله تعالى: )قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْإِتً اْلُمْلَك َمْن تََشاُء(
 (ٕٙ)آل عمران/

المالك اسم مطلق، من َوله صلى َلت: 
)ال مالك إال هللا عز هللا علٌه وآله وسلم: 

رواه االمام مسلم فً صحٌحه.  وجل (
األلبانً فً السلسلة  وانظر َول الشٌخ

 (.9ٔٙ/  ٕ)الصحٌحة 

ٔٗ 
 مالك ٌوم الدٌن  -01

ٌِن()الفاتحة/  (ٗقوله تعالى: )َماِلِك ٌَْوِم الدِّ

المالك اسم مطلق، من َوله صلى َلت: 
)ال مالك إال هللا عز هللا علٌه وآله وسلم: 

رواه االمام مسلم فً صحٌحه.  وجل (

 



ٕٖ٘ 
 

 التعلٌق التسلسل واالسم كما جاء فً دراسة الدكتور التمٌمً ت

األلبانً فً السلسلة  وانظر َول الشٌخ
 (.9ٔٙ/  ٕ)الصحٌحة 

ٔ٘ 
 ك النَّاسمل -2ٕ

 (ٕقوله تعالى: )َمِلِك النَّاِس()الناس/
 

 َال هللا سبحانه الملك اسم مطلق، َلت:
ُ  فَتَعَالَى): تعالى  إاِلَّ  إِلَهَ  الَ  اْلَحقُّ  اْلَمِلكُ  اَّللَّ
 (اْلَكِرٌمِ  اْلعَْرِش  َربُّ  ھُوَ 

 .(ٙٔٔ)المإمنون/

ٔٙ 
 نِعَم القَاِدرُ  -ا ٙٓ

 (ٖٕ/َم اْلقَاِدُروَن()المرسبلتقوله تعالى: )فَقَدَْرنَا فَِنعْ 

 َلت: القادر من االسماء المطلقة.

 تعالى :َال 
 .(ٖٕالمرسالت/)(دَْرنَا فَنِْعَم اْلقَاِدُرونَ فَقَ )
 

ٔ0 
 نعَم المولى -ا2ٓ

َ َمْوالكُْم ِنْعَم اْلَمْولَى َوِنْعَم  قوله تعالى: )أَنَّ اّللَّ
 (ٓٗألنفال/االنَِّصٌر()

 اء المطلقة.من االسم المولى َلت:
َ ) تعالى :َال  َوإِْن تََولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ اَّللَّ

 (َمْواَلكُْم نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصٌرُ 
 .(ٓٗاالنفال/)

ٔ2 
  نعم النَّصٌرُ  -1ٓٔ

 (ٓٗألنفال/اقوله تعالى: )ِنْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصٌُر()

 َلت: النصٌر من االسماء المطلقة.

َ ) تعالى : َال َوإِْن تََولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ اَّللَّ
 (َمْواَلكُْم نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصٌرُ 

 .(ٓٗاالنفال/)

 نعم الوكٌل -ٓٔٔ 1ٔ
ُ َوِنْعَم اْلَوِكٌُل()آل  قوله تعالى: )َوقَالُوا َحْسبُنَا اّللَّ

 ( 0ٖٔعمران/

 َلت: الوكٌل من االسماء المطلقة.

ٍء َوِكٌلٌ ) : تعالىَال  ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش  (َواَّللَّ
 .(ٕٔ)ھود/

ٕٓ 

 واسع المؽفرة -٘ٔٔ
 (ٕٖلنجم/اقوله تعالى: )إِنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْؽِفَرة()

 َال َواِسعُ اسم مطلق ال الواسعَلت: 
 سبحانه وتعالى :

ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ  َ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب فَؤ )َوَّلِلَّ
َ َواِسٌع َعِلٌٌم( َوْجهُ  ِ إِنَّ اَّللَّ  اَّللَّ
 .(٘ٔٔ/البقرة )

ٕٔ 
ًُّ الُمإمنٌن -ٙٔٔ   ول

ًُّ اْلُمْإِمنٌَِن()آل عمران/ ىقوله تعال ُ َوِل  (2ٙ)َواّللَّ

أَِم )الولً اسم مطلق، َال تعالى: قلت: 
 ًُّ ُ ھَُو اْلَوِل اتََّخذُوا ِمْن دُونِِه أَْوِلٌَاَء فَاَّللَّ

ٍء َوھَُو ٌُْحًِ الْ  ًْ َمْوتَى َوھَُو َعلَى كُّلِ َش
 . (9ََِدٌٌر()الشورى/

 

 

، وبتسلسل مستمر والتً لم ترد فً دراسة الدكتور التمٌمً مقٌدة بؤدلتها من الكتاب والسنة أخرى ًااسماء وإلٌك

 وهللا المستعان سبحانه وتعالى. ٔرقم/ مع الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٕٖٙ 
 

 

 ٖجدول رَم/

 دلتها من الكتاب والسنة والتً لم ترد فً دراسة الدكتور التمٌمًمقٌدة بؤالحسنى ال باألسماءجدول 

 ت
 عام

 دلٌله من الكتاب والسنة االسم المقٌدت/ 

 / الصاحب فً السفرٔ ٙ٘

َّْقَوى َوِمْن اْلعََمِل َما ): قوله ملسو هيلع هللا ىلص اللَُّهمَّ ِإنَّا نَْسؤَلَُك ِفً َسفَِرنَا َهذَا اْلبِرَّ َوالت
ٌْنَا َسفََرنَا َهذَا َواْطِو َعنَّا بُْعدَهُ اللَُّهمَّ أَْنَت الصَّاِحُب ِفً تَْرَضى ا ْن َعلَ للَُّهمَّ َهّوِ

السَّفَِر َواْلَخِلٌفَةُ ِفً اأْلَْهِل اللَُّهمَّ إِنًِّ أَعُوذُ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السَّفَِر َوَكآبَِة 
أْلَْهِل َوِإذَا َرَجَع قَالَُهنَّ َوَزادَ ِفٌِهنَّ اْلَمْنَظِر َوسُوِء اْلُمْنقَلَِب فًِ اْلَماِل َوا
ٌِبُوَن تَاِببُوَن َعاِبدُوَن ِلَربِّنَا َحاِمدُونَ  رواه مسلم فً كتاب الحج / بَاب  .(آ

ٌِْرِه /الحدٌث /   .َٕٖٗٔما ٌَقُوُل ِإذَا َرِكَب ِإلَى َسفَِر اْلَحّجِ َوَؼ
٘0 

 / الخلٌفة فً االهلٕ
 

 ُن َعلَى َما تَِصفُونَ اْلُمْستَعَا/ ٖ 2٘
لَْت لَكُْم أَْنفُسُكُْم )قوله تعالى:  َوَجاُءوا َعلَى قَِمٌِصِه ِبدٍَم َكِذٍب قَاَل بَْل َسوَّ

ُ اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُونَ   (2ٌٔوسؾ/)(أَْمًرا فََصْبر  َجِمٌل  َواّللَّ

 / حاسب الموازٌنٗ 1٘
ٌْبًا َوإِْن قوله تعالى : )َونََضُع اْلَمَواِزٌَن ا ْلِقْسَط ِلٌَْوِم اْلِقٌَاَمِة فبَل تُْظلَُم نَْفس  َش

ٌْنَا بَِها َوَكفَى ِبنَا َحاِسِبٌَن()االنبٌاء/ َ  (.0َٗكاَن ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردٍَل أَت

 بإبراهٌم / حفً٘ ٓٙ
ٌَْك َسؤَْستَْؽِفُر لََك َربًِّ ِإنَّهُ َكانَ   بًِ َحِفًٌّا( قوله تعالى: )قَاَل َسبَلم  َعلَ

 (.0ٗ)مرٌم /

ٌْتُْم َما تَْحُرثُوَن ۞ أَأَْنتُْم تَْزَرعُونَهُ أَْم نَْحُن  ولهق / زارع ما ٌحرثونٙ ٔٙ اِرعُونَ تعالى: )أَفََرأَ  الزَّ
۞ لَْو نََشاُء لََجعَْلنَاهُ ُحَطاًما فََظْلتُْم تَفَكَُّهوَن ۞ إِنَّا لَُمْؽَرُموَن ۞ بَْل نَْحُن 

ٌْتُُم اْلَماَء الَِّذي تَْشَربُوَن ۞ أَأَْنتُْم أَْنَزْلتُُموهُ ِمَن اْلُمْزِن  َمْحُروُمونَ  ۞ أَفََرأَ
ٌْتُُم  اْلُمْنِزلُونَ أَْم نَْحُن  ۞ لَْو نََشاُء َجعَْلنَاهُ أَُجاًجا فَلَْواَل تَْشكُُروَن ۞ أَفََرأَ

 ا أَْم نَْحُن اْلُمْنِشبُوَن(النَّاَر الَّتًِ تُوُروَن ۞ أَأَْنتُْم أَْنَشؤْتُْم َشَجَرتَهَ 
 (.0ٕ - ٖٙ)الواقعة/

 / منزل المزن0 ٕٙ

 / منشا النار2 ٖٙ

 فً خبره / الصادق0 ٗٙ
ْمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر َوِمَن اْلبَقَِر َواْلؽَنَِم : )قوله تعالى َوَعلَى الَِّذٌَن َهادُوا َحرَّ

ٌِْهْم شُُحوَمُهَما إِالَّ َما َحَملَ  ْمنَا َعلَ ْت ظُُهوُرهَُما أَِو اْلَحَواٌَا أَْو َما اْختَلََط َحرَّ
ٌْنَاهُْم بِبَْؽٌِِهْم َوِإنَّا لََصاِدقُوَن()األنعام /  (.ِٙٗٔبعَْظٍم ذَِلَك َجَز

 كاؾ عبده/ 2 ٘ٙ
فُونََك ِبالَِّذٌَن ِمْن دُوِنِه َوَمْن ٌُْضِلِل )قوله تعالى:  ُ بَِكاٍؾ َعْبدَهُ َوٌَُخّوِ ٌَْس اّللَّ أَلَ

 ُ  (.ٖٙ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد()الزمر/اّللَّ

 المإمنٌن / كفٌل1 ٙٙ

ٌَْماَن بَْعدَ تَْوِكٌِدَها : )قوله تعالى ِ ِإذَا َعاَهْدتُْم َوال تَْنقُُضوا األَ َوأَْوفُوا ِبعَْهِد اّللَّ
َ ٌَْعلَُم َما تَْفعَلُوَن ()ال ٌْكُْم َكِفٌبل إِنَّ اّللَّ َ َعلَ  (.1ٔنحل/َوقَْد َجعَْلتُُم اّللَّ

حدٌث قصة اإلسرابٌلً الذي قال لمن أسلفه: )كفى باهلل كفٌبل(، ومن 
خاري فً صحٌحه معلقا بصٌؽة الجزم، ورواه احمد فً رواه اإلمام الب

استناده صحٌح على شرط الشٌخٌن،  :، وقال شعٌب األرناإوطالمسند
 .2ٕٗ٘أللبانً الحدٌث لشٌخ اوهو فً الصحٌحة ل

 بكل شًء. / المحٌطٓٔ 0ٙ
ٍء قو ًْ ُ ِبكُّلِ َش ِ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َوَكاَن اّللَّ له تعالى: )َوّلِلَّ

 (.ُٕٙٔمِحًٌطا()النساء /

 / هادي المإمنٌنٔٔ 2ٙ
قوله تعالى: )َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك فٌَُْإِمنُوا ِبِه 

َ لََهاِد الَِّذٌَن آََمنُوا ِإلَى ِصَراٍط ُمْستَِقٌٍم( فَتُْخِبَت لَهُ   قُلُوبُُهْم َوِإنَّ اّللَّ
 .(ٗ٘الحج/)

 بكل شًء / العالمٕٔ 1ٙ
ٌَح َعاِصفَةً تَْجِري ِبؤَْمِرِه ِإلَى اأْلَْرِض الَِّتً  ٌَْماَن الّرِ قوله تعالى: )َوِلسُلَ

ٍء َعالِ  ًْ  (.2ِٔمٌَن()االنبٌاء/بَاَرْكنَا ِفٌَها َوكُنَّا ِبكُّلِ َش

ٌٍْد َوِإنَّا لَُموِسعُوَن()الذارٌات/ / موسع السماءٖٔ 0ٓ َ ٌْنَاَها ِبؤ  (0ٗقوله تعالى: )َوالسََّماَء بَنَ

 /  ماهد االرضٗٔ 0ٔ
ٌٍْد َوِإنَّا لَُموِسعُوَن ۞ َواأْلَْرَض فََرْشنَاَها )قوله تعالى:  َ ٌْنَاَها ِبؤ َوالسََّماَء بَنَ

 (.2ٗو0ٗاِهدُوَن()الذارٌات/ فَِنْعَم اْلمَ 
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 دلٌله من الكتاب والسنة االسم المقٌدت/ 

 / مجري السحاب٘ٔ 0ٕ

العافٌة فإذا لقٌتموهم )أٌها الناس ال تتمنوا لقاء العدو واسؤلوا هللا : قوله ملسو هيلع هللا ىلص
اعلموا أن الجنة تحت ظبلل السٌوؾ اللهم منزل الكتاب فاصبروا و

انصرنا علٌهم( رواه ي السحاب وهازم األحزاب اهزمهم وومجر
 شٌخان وابو داود عن عبدهللا بن أبً أوفى .ال

 فً صحٌح الجامع. 0ٕ٘ٓ/حدٌثال( انظر قال الشٌخ األلبانً : )صحٌح

ُ أََشدُّ بَؤْساً َوأََشدُّ تَْنِكٌبلً()النساء/ أشد بؤسا وأشد تنكٌبل/  ٙٔ 0ٖ  (2ٗقوله تعالى: )َواّللَّ

 َشِدٌدُ اْلعَذَابِ /  0ٔ 0ٗ
ِ َوِمَن النَّ )قوله تعالى:  ِ أَْندَادًا ٌُِحبُّونَُهْم َكُحّبِ اّللَّ َِّخذُ ِمْن دُوِن اّللَّ اِس َمْن ٌَت

ةَ  ِ َولَْو ٌََرى الَِّذٌَن َظلَُموا ِإْذ ٌََرْوَن اْلعَذَاَب أَنَّ اْلقُوَّ َوالَِّذٌَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبًّا ّلِلَّ
َ َشِدٌدُ اْلعَذَابِ  ِ َجِمٌعًا َوأَنَّ اّللَّ  (٘ٙٔة/البقر)(ّلِلَّ

 خادع المنافقٌن/ 2ٔ 0٘
َ َوهَُو َخاِدعُُهْم َوِإذَا قَاُموا إِلَى )قوله تعالى:  إِنَّ اْلُمنَاِفِقٌَن ٌَُخاِدعُوَن اّللَّ

َ ِإالَّ قَِلٌبًل  بَلِة قَاُموا كَُسالَى ٌَُراُءوَن النَّاَس َواَل ٌَْذكُُروَن اّللَّ  (الصَّ
 (ٕٗٔالنساء/)

 محًٌ الموتى/ 1ٔ 0ٙ
ٌَْها اْلَماَء )تعالى: قوله  َوِمْن آٌَاِتِه أَنََّك تََرى اأْلَْرَض َخاِشعَةً فَإِذَا أَْنَزْلنَا َعلَ

ٍء قَِدٌر   ًْ ْت َوَربَْت ِإنَّ الَِّذي أَْحٌَاَها لَُمْحًِ اْلَمْوتَى ِإنَّهُ َعلَى كُّلِ َش  (اْهتَزَّ
 (1ٖفصلت/)

 مخرج المٌت/ ٕٓ 00
َ فَ )قوله تعالى:  ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت َوُمْخِرُج إِنَّ اّللَّ اِلُق اْلَحّبِ َوالنََّوى ٌُْخِرُج اْلَح

ُ فَؤَنَّى تُْإفَكُونَ  ِ ذَِلكُُم اّللَّ ًّ  (1٘االنعام/)(اْلَمٌِِّت ِمَن اْلَح

 مرسل الرسل/ ٕٕ 02
هُ هَُو أَْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا ِإنَّا كُنَّا ُمْرِسِلٌَن ۞ َرْحَمةً ِمْن َربَِّك إِنَّ )قوله تعالى: 
 (ٙو٘الدخان/)(السَِّمٌُع اْلعَِلٌمُ 

 منتقم من المجرمٌن/ ٖٕ 01
َر بِآٌَاِت َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها ِإنَّا ِمَن )قوله تعالى:  ْن ذُّكِ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 (ٕٕالسجدة/)(اْلُمْجِرِمٌَن ُمْنتَِقُمونَ 

لٍَة ُمبَاَرَكٍة ِإنَّا كُنَّا ُمْنِذِرٌنَ إِنَّا أَْنَزْلنَ )قوله تعالى:  منذر الناس/ ٕٗ 2ٓ ٌْ  (ٖالدخان/)(اهُ ِفً لَ

 صانِع  ما شاء/ ٕ٘ 2ٔ

ََََِّ: )اَل ٌَقُولَنَّ أََحدُكُْم: ََْ ًُّ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصََُّ ٌَْرةَ رضً هللا عنه، قَاَل: قَاَل النَّبِ  َعْن أَبًِ هَُر
اْرَحْمِنً ِإْن ِشبَْت، ِلٌَْعِزْم فًِ الدَُّعاِء، فَإِنَّ  اللُهمَّ اْؼِفْر ِلً ِإْن ِشبَْت، اللُهمَّ 

 - 2ٗرواه اإلمام مسلم فً صحٌحه/ هللاَ َصانِع  َما َشاَء، اَل ُمْكِرهَ لَهُ(،
َّْوبَِة َوااِلْستِْؽفَاِر/  بَاُب اْلعَْزِم ِبالدَُّعاِء َواَل ٌَقُْل ِإْن  ْكِر َوالدَُّعاِء َوالت كتاب الذِّ

 .1ٓ1ِٙشبَْت/ 

2ٕ 
 طبٌبنا/ ٕٙ

 أو )طبٌبها الذي خلقها(

 )هللا الطبٌب، بل أنت رجل رفٌق، طبٌبها الذي خلقها(.: قوله ملسو هيلع هللا ىلص
ِل/ بَاب ِفً اْلِخَضاِب   0ٖٗٙالحدٌث/ –رواه أبو داود فً ِكتَاب التََّرجُّ

 .0ٖ٘ٔالحدٌث/ -وصححه األلبانً فً الصحٌحة 

 مذهب البؤس/ 0ٕ 2ٖ

اللهم رب الناس ! مذهب الباس اشؾ أنت الشافً ال شافً إال ): قوله ملسو هيلع هللا ىلص
 (أنت اشؾ شفاء ال ٌؽادر سقما

وابو داود والترمذي  والبخاري فً الصحٌح رواه احمد فً المسند
 عن أنس . والنسابً

 فً صحٌح الجامع ٖٖٓٔالحدٌث/( انظر لبانً : )صحٌحقال الشٌخ األ

 هللا / ناصر رسول2ٕ 2ٗ

ِ َولَْسُت أَْعِصً َربًِّ وهو ناصري( :قوله ملسو هيلع هللا ىلص  )ِإنًِّ َرسُوُل اّللَّ
الشٌخ االلبانً فً علٌه ، وعلق 2ٕ٘ٗرواه ابن حبان فً صحٌحه/

، ٖٖ٘و ٕٖٖو ٖٖٓ/السٌرةتخرٌج فقه  -صحٌح  التعلٌقات الحسان:
 .ورواه البخاري ،0ٕٗ /صحٌح أبً داود

 أكبر مما سواه/ 1ٕ 2٘

ٌْبَُر ِإنَّا ِإذَا نََزْلنَا ِبَساَحِة قَْوٍم فََساء  :قوله ملسو هيلع هللا ىلص ُ أَْكبَُر َخِربَْت َخ ُ أَْكبَُر اّللَّ )اّللَّ
 .َصبَاُح اْلُمْنذَِرٌَن(

الشٌخ االلبانً فً  علٌه ، وعلق0ٕ٘ٗرواه ابن حبان فً صحٌحه/
 تخرٌج فقه، 2ٖٕٙ/صحٌح أبً داود -صحٌح  التعلٌقات الحسان:
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 دلٌله من الكتاب والسنة االسم المقٌدت/ 

 .ورواه البخاري، ٖٓٗ/السٌرة

 / جاعل المبلبكة رسبلٖٓ 2ٙ
ِ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل اْلَمبَلِبَكِة ُرسبًُل )قوله تعالى:  اْلَحْمدُ ّلِلَّ

َ َعلَى كُلِّ   أُوِلً أَْجِنَحٍة َمثْنَى َوثبَُلَث َوُربَاَع ٌَِزٌدُ ِفً اْلَخْلِق َما ٌََشاُء ِإنَّ اّللَّ
ٍء قَِدٌر   ًْ  (ٔفاطر/)(َش

20 
ْنِجٌِل / ٖٔ ُمْنِزَل التَّْوَراةِ َواإْلِ

 َواْلفُْرقَانِ 

اللُهمَّ َربَّ السََّماَواِت َوَربَّ اأْلَْرِض َوَربَّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم، َربَّنَا )قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
ٍء، فَاِلَق اْلَحّبِ َوالنََّوى، َوُمْنزِ  ًْ ْنِجٌِل َواْلفُْرقَاِن، َوَربَّ كُّلِ َش َّْوَراِة َواإْلِ َل الت

ٌَْس قَْبلََك  ُل فَلَ ٍء أَْنَت آِخذ  ِبنَاِصٌَِتِه، اللُهمَّ أَْنَت اأْلَوَّ ًْ أَعُوذُ ِبَك ِمْن َشّرِ كُّلِ َش
ء ،  ًْ ٌَْس فَْوقََك َش ء ، َوأَْنَت الظَّاِهُر فَلَ ًْ ٌَْس بَْعدََك َش ء ، َوأَْنَت اْْلِخُر فَلَ ًْ َش

ٌَْن، َوأَْؼنِنَا ِمَن اْلفَْقرِ وَ  ء ، اْقِض َعنَّا الدَّ ًْ ٌَْس دُونََك َش  (.أَْنَت اْلبَاِطُن فَلَ
، ورواه البخاري فً 0ٖٕٔقلت: رواه مسلم فً صحٌحه واللفظ له/

 .1ٕٖ، وصححه االلبانً فً صحٌح االدب المفرد/ٕٕٔٔاالدب المفرد /
ه ذي وابن ماجرمت: رواه الٖٗ٘ٔأللبانً/لشٌخ اوفً صحٌح الجامع ل

الكلم الطٌب رقم  وهو فً عن أبً هرٌرة. ان فً صحٌحهحبوابن 
بن وا ،اوددسلم وابو مو د فً المسندحم، ورواه االمام إ٘التعلٌق 
 .م فً المستدرككوالحا خزٌمة

22 
 

 اْلَجبَُروتو لَكُوتاْلمَ / ذو ٕٖ
 َظَمةاْلعَ و ْلِكْبِرٌَاءوا

 (َواْلِكْبِرٌَاِء َواْلعََظَمةِ ْكبَُر ذُو اْلَملَكُوِت َواْلَجبَُروِت، هللاُ أَ ) :قوله ملسو هيلع هللا ىلص
، وعلق علٌه الشٌخ االرناإوط: 0ٖٖٕ٘رواه االمام احمد فً المسند/

 .حدٌث صحٌح
أصل صفة صبلة النبً صلى )، و(المسند)قلت: انظر طرق الحدٌث فً 

 للشٌخ االلبانً. (هللا علٌه وسلم

ُرَك ِمَن )ى: له تعالقو / متوفً عٌسىٖٖ 21 ًَّ َوُمَطّهِ ُ ٌَاِعٌَسى ِإنًِّ ُمتََوفٌَِّك َوَراِفعَُك إِلَ ِإْذ قَاَل اّللَّ
َّبَعُوَك فَْوَق الَِّذٌَن َكفَُروا ِإلَى ٌَْوِم اْلِقٌَاَمِة ثُمَّ  الَِّذٌَن َكفَُروا َوَجاِعُل الَِّذٌَن ات

ٌْنَكُْم ِفٌمَ  ًَّ َمْرِجعُكُْم فَؤَْحكُُم بَ  / رافع عٌسىٖٗ 1ٓ .(٘٘آل عمران/)(ا كُْنتُْم ِفٌِه تَْختَِلفُونَ ِإلَ

1ٔ 
 / مستمع لموسى وهارونٖ٘

 أو )مستمع لعباده(
 .(٘ٔالشعراء/)(َمعَكُْم ُمْستَِمعُونَ ِبآٌَاتِنَا إِنَّا قَاَل َكبلَّ فَاْذَهبَا )ى: قوله تعال

ٌُْر الشَُّرَكاءِ / ٖٙ 1ٕ  َخ

ٌَْرةَ قَاَعْن أَ  ٌِْه َوَسلََّم: َل: قال رسولبًِ هَُر ُ َعلَ ِ َصلَّى اّللَّ  اّللَّ
ٌُْر الشَُّرَكاِء َمْن َعِمَل عمبلً فؤشرك فٌه  ُ تَبَاَرَك َوتَعَالَى: أَنَا َخ )قَاَل اّللَّ

 ؼٌري فؤنا منه بريء وهو أشرَك به(
 رواه ابن حبان فً صحٌحه

أحكام  -صحٌح : 1ٖٙفً التعلٌقات الحسان/ تعلٌق الشٌخ األلبانً
 نحوه.مسلم م ، روى االما(0ٔص/الجنابز

 أؼنى الشركاء عن الشرك/ 0ٖ 1ٖ

قال هللا عز وجل: أنا أؼنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لً )قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
 (عمبل أشرك فٌه ؼٌري فؤنا منه برئ، وهو للذي أشرك

الزهد من  رواه ابن ماجه فً: ٙقال الشٌخ االلبانً فً احكام الجنابز/
ده صحٌح شرط مسلم، وقد أخرجه فً صحٌحه حدٌث أبً هرٌرة واسنا

 حوه.ن( ٖٕٕ/ 2)

 / خٌر مما ٌشركون2ٖ 1ٗ
ُ )قوله تعالى:  ِ َوَسبَلم  َعلَى ِعبَاِدِه الَِّذٌَن اْصَطفَى آّللَّ ا قُِل اْلَحْمدُ ّلِلَّ ٌْر  أَمَّ  َخ
 (1٘النمل/)(ٌُْشِركُونَ 

 / كاتب سعً عباده1ٖ 1٘
ٌِِه َوإِنَّا )له تعالى: قو اِلَحاِت َوهَُو ُمْإِمن  فبََل كُْفَراَن ِلَسْع فََمْن ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ

 (1ٗاالنبٌاء/)(لَهُ َكاتِبُونَ 

ُ )قوله تعالى:  / مهلك الظالمٌنٓٗ 1ٙ ة  ِمْنُهْم ِلَم تَِعظُوَن قَْوًما اّللَّ بُُهمْ َوِإْذ قَالَْت أُمَّ  ُمْهِلكُُهْم أَْو ُمعَذِّ
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 ت
 عام

 دلٌله من الكتاب والسنة االسم المقٌدت/ 

 / معذب الظالمٌنٔٗ 10
َّقُوَن ۞ ُروا  َعذَابًا َشِدٌدًا قَالُوا َمْعِذَرةً ِإلَى َربِّكُْم َولَعَلَُّهْم ٌَت ا نَسُوا َما ذُّكِ فَلَمَّ

ٌْنَا الَِّذٌَن ٌَْنَهْوَن َعِن السُّوِء َوأََخْذنَا الَِّذٌَن  بِعَذَاٍب بَِبٌٍس ِبَما  َظلَُمواِبِه أَْنَج
 (٘ٙٔوٗٙٔاالعراؾ/)(َكانُوا ٌَْفسُقُونَ 

بُوَھاقَْبَل ٌَْوِم اْلِقٌَاَمِة أَْو ُمْهِلكُوَھا َوِإْن ِمْن قَْرٌٍَة إِالَّ نَْحُن )قوله تعالى:  / مهلك الكافرٌنٕٗ 12  ُمعَذِّ
 / معذب الكافرٌنٖٗ 11 .(2٘االسراء/)(َعذَابًا َشِدٌدًا َكاَن ذَِلَك ِفً اْلِكتَاِب َمْسطُوًرا

 .(ٖٓالمإمنون/)(إِنَّ فًِ ذَِلَك َْلٌَاٍت َوِإْن كُنَّا لَُمْبتَِلٌنَ )قوله تعالى:  مبتلً العباد/ ٗٗ ٓٓٔ

 أؼٌر من العباد/ ٘ٗ ٔٓٔ

 حدٌث المؽٌرة بن شعبة قال: بلػ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن سعد بن عبادة
ٌقول: لو وجدت معها رجبل لضربتها بالسٌؾ ؼٌر مصفح، فقال رسول 

 أتعجبون من ؼٌر سعد؟ ! أنا أؼٌر من سعد، وهللا أؼٌر منً) ملسو هيلع هللا ىلص: هللا
ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وال شخص أؼٌر من هللا 

المعاذٌر، ولذلك بعث النبٌٌن مبشرٌن ومنذرٌن، وال  وال أحب إلٌه
 (.هللا، ولذلك وعد الجنة شخص أحب إلٌه المدح من

والدارمً  ٕٔٔ/ٗمسلمأخرجه  :2ٕٓٔلبانً فً الصحٌحة/قال الشٌخ اال
ٕ/ٔٗ1. 

ٕٔٓ 
أَْرَحُم بِِعبَاِدِه ِمْن َهِذِه / ٙٗ

 .ِبَولَِدَها
 (ولدهابأرحم بعبده من الوالدة )

ِ َعْن عَُمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  رضى هللا عنه قَِدَم َعلَى النَّبِ  صلى هللا علٌه  ًّ
قَْد تَْحلُُب ثَْدٌََها تَْسِقى ، ِإذَا َوَجدَْت َصبًٌِّا  ًَن السَّبْ وسلم َسْبى  ، فَإِذَا اْمَرأَة  مِ 

صلى هللا  ًُّ أََخذَتْهُ فَؤَْلَصقَتْهُ بِبَْطِنَها َوأَْرَضعَتْهُ ، فَقَاَل لَنَا النَّبِ  ًالسَّبْ  ًفِ 
تَْقِدُر َعلَى  الَ َوْهىَ  :. قُْلنَا(النَّارِ  فًأَتََرْوَن َهِذِه َطاِرَحةً َولَدََها ) :علٌه وسلم

ُ أَْرَحُم بِِعبَاِدِه ِمْن َهِذِه ِبَولَِدَها) :ملسو هيلع هللا ىلص أَْن الَ تَْطَرَحهُ. فَقَالَ   (.اّللَّ
باب َرْحَمِة اْلَولَِد   - األدبرواه االمام البخاري فً صحٌحه/ كتاب  

 .111٘/َوتَْقِبٌِلِه َوُمعَانَقَتِهِ 

 

 وهللا أعلم. المقٌدة فً الكتاب والسنة،لحسنى امن االسماء  هذا ما تٌسر جمعه
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 الخاتمة

 
أحمد هللا فً الختام كما حمدته فً البدء، فهو أهل للحمد فً كّل موطن، الحمد هلل الذي بحمده تتم الصالحات 

 وأحمده على توفٌقه، وأثنً علٌه الخٌر كله، ال أحصً ثناء علٌه، هو كما أثنى على نفسه.

 بلة والسبلم على أشرؾ األنبٌاء والمرسلٌن دمحم وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعٌن.والص

 وبعد: 

 : التالٌة إلى النتابج فقد انتهٌت من دراسة موضوع األسماء الحسنى

 / إن توحٌد األسماء والصفات هو الذي كثر فٌه الخوض بٌن أهل القبلة.ٔ

منهج  وهو وسط بٌن  الحسنى هو األسلم وأالحكم واألعلم،  هللا  / إن منهج أهل السنة والجماعة فً دراسة أسماءٕ

  أهل التعطٌل وبٌن منهج أهل التمثٌل.

/ إن أسم )هللا( هو االسم الجامع لمعانً أسماء هللا الحسنى كلها، ما عُِلم منها، وما لم ٌُعلم ؛ ولذلك ٌقال فً كل ٖ

، وهو االسم االعظم، ومن أهل العلم من ٌرى أنه )الحً كس(اسم من أسمابه الكرٌمة: )هو من أسماء هللا، وال ٌنع

 القٌوم(.

/ األسماء الحسنى: كلمات شرعٌة تدل على ذات هللا تعالى تتضمن إثبات صفات الكمال المطلق له جل وعبل، ٗ

 وتنزٌهه سبحانه عن كل عٌب ونقص.

ِ األَْسَماء / الراجح عند أهل السنة أن ٌقال: إن االسم للمسمى ؛ لورود األدلة ب٘ ذلك قال هللا تبارك وتعالى: )َوّلِلّ

 (.2ٓٔاْلُحْسنَى فَادْعُوهُ بَِها َوذَُرواْ الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن ِفً أَْسَمآِبِه َسٌُْجَزْوَن َما َكانُواْ ٌَْعَملُوَن()األعراؾ /

تعالى: )قُِل اْدعُواْ اّلّلَ واالسم: ما حصل به تعٌٌن المسمى، وأي اسم دعوت به فانك قد دعوت هللا عز وجل، قال 

ا تَْدعُواْ فَلَهُ األَْسَماء اْلُحْسنَى َوالَ تَْجَهْر بَِصبلَِتَك َوالَ تَُخاِفْت بِهَ  ْحَمـَن أٌَّاً مَّ ٌَْن ذَِلَك َسبٌِبلً( ا َواْبتَػِ بَ أَِو اْدعُواْ الرَّ

 (.ٓٔٔ/اإلسراء)

الشر فً مفعوالته، وأن الذي ٌضاؾ الٌه سبحانه  /  لٌس من األسماء الحسنى اسم ٌتضمن الشر وإنما ٌذكرٙ

 وتعالى كله خٌر وحكمة ومصلحة وعدل والشر لٌس الٌه.

ء ال بُدّ / كل لفظ ٌقتضً التعظٌم والكمال ال ٌكون إال هلل تعالى دون ؼٌره، وما ٌطلق على هللا تعالى من األسما0

 وأعبلها. ؛ ألّن هللا تعالى له أحسن األسماء أن ٌكون فً ؼاٌة الحسن

 بها، وال تعد من اإلخبار تشتق من األسماء والصفات واألفعال الثابتة هلل عز وجل وؼٌرها، وٌُخبر عن هللا/ 2

 ، الن باب اإلخبار أوسع األبواب، فهو أوسع من باب األسماء ومن باب الصفات ألنه احتواها وزاد علٌها. األسماء

جل وعبل ؼٌر مخلوق، بل هللا هللا ن كبلم هللا سبحانه وتعالى، وكبلم ؛ ألنها م/ أسماء هللا الحسنى ؼٌر مخلوقة1

 هلالج لج هو المسمً نفسه بها. 

ِ األَْسَماُء اْلُحْسنَى فَادْعُوهُ ٓٔ / مذهب أهل السنة والجماعة، أن أسماء هللا عز وجل كلها حسنى، كما قال تعالى )َوّلِلَّ

فٌها بوجه من الوجوه، فهً إعبلم وأوصاؾ، إعبلم باعتبار  ِبَها(، وذلك ألنها متضمنة لصفات كاملة ال نقص

داللتها على الذات، وأوصاؾ باعتبار ما دلت علٌه من المعانً، وأن كل اسم من أسماء هللا تعالى فهو متضمن 

لصفة ولٌست كل صفة متضمنة السم، ولهذا كانت الصفات أوسع من باب األسماء، فاالسم ما دل على معنى 

 ة ما دل على معنى.وذات، والصف

/ االسماء الحسنى، باعتبار داللتها على الذات فهً مترادفة ؛ ألنها دلت على شًء واحد وهو هللا، وأما ٔٔ

 ؛ ألن لكل اسم منها معنى ؼٌر المعنى فً االسم اْلخر.داللتها على المعنى فهً متباٌنة باعتبار

 و متعدد اللفظ والمعنى.والمترادؾ: هو متعدد اللفظ متحد المعنى، والمتباٌن: ه

 / االسم على ضربٌن:ٕٔ

 مشتق )ؼٌر جامد( وهو االسم الدال على معنى وذات. .ٔ

 ؼٌر مشتق )جامد( وهو االسم العلم المحض. .ٕ
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وأسماء هللا تعالى كلها مشتقة لٌس فٌها اسم جامد،  فهً أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة ال معانً لها لم تدل 

 أن ٌكون من أسمابه أعبلم جامدة ألنّه ال داللة فٌه على شًء من الحسن أصبلً.على المدح. فبل ٌجوز 

/ ال ٌجوز أن ٌعدّ من االسماء الحسنى، ما ٌنقسم مدلوله إلى كامل وناقص، أو خٌر وشّر، وكذلك ال ٌجوز أن ٖٔ

 ٌعدّ منها ما ال ٌحمل معنى الكمال المطلق.

ٌه ؛ وهً تدّل على التّنزٌه باعتبار وصفها، وتدّل علٌه سبحانه وتعالى / أسماء هللا تعالى من أعظم أدلّة التّنزٗٔ

 باعتبار آحادها.

والمحكم هـو البٌّن الواضح الذي  / األسماء الحسنى كلها من قبٌل المحكم المعلوم المعنى ولٌست من المتشابه.٘ٔ

وكل أسمابه  إلى إدراك حقٌقته وكنهه.ال ٌحتاج فً معناه إلى ؼٌره، وذلك لوضوحه. أما المتشابه فهو ما ال سبٌل 

تعالى دالة على معانٌها وكلها أوصاؾ مدح وحمد وثناء وهً من قبٌل المحكم ألن معانٌها واضحة فً لؽة العرب 

 إنما الكنه والكٌفٌة من ما استؤثر هللا بعلمه.

المعنى، أما المعنى بكماله فإنه / أهل العلم إذا فسروا األسماء الحسنى، فإنما هو تقرٌب لٌدلوا الناس على أصل ٙٔ

ال ٌعلمه أحد إال هللا هلالج لج ؛ ولهذا قال الرسول علٌه الصبلة والسبلم فً دعابه: )ال نحصً ثناء علٌك أنت كما أثنٌت 

 على نفسك(.

 / أسماإه سبحانه وتعالى أعبلم وأوصاؾ، والوصفٌة ال تنافً العلمٌة، بخبلؾ أوصاؾ العباد.0ٔ

 اء الحسنى قسمان:/ داللة األسم2ٔ

داللة عامة: وهً الداللة على العَلَمٌة والوصفٌة، وهً داللة مطلقة من حٌث هً أسماء هللا  -ٔ

 الحسنى. 

داللة خاصة: وهً تستفاد من كل اسم من أسماء هللا الحسنى بعٌنه، وهً ما دل لفظها على الذات  -ٕ

صفة الرحمة. وهً باعتبار الداللة وخصوص صفة، كداللة: )الرحمن( على ذات هللا تعالى وعلى 

 اللفظٌة ثبلثة أنواع:

 داللة مطابقة: وذلك بداللة االسم على جمٌع أجزابه: )الذات والصفات( داللة اللفظ على كل معناه. -أ

 داللة تضمن: وذلك بداللة االسم على بعض أجزابه. -ب

فات التً تتعلق تعلقًا وثٌقًا بهذا االسم داللة لزوم: وذلك بداللة االسم على ؼٌره من األسماء أو الص -جـ

 وإن كانت خارجة عنه.

/ هللا سبحانه وتعالى، ال تضرب له األمثال التً فٌها مماثلة لخلقه، فإن هللا ال مثل له، بل له المثل األعلى، فبل 1ٔ

ً حقه المثل ٌجوز أن ٌشترك هو والمخلوق فً قٌاس تمثٌل، وال فً قٌاس شمول تستوي أفراده، ولكن ٌستعمل ف

األعلى، وهو أن كل ما اتصؾ به المخلوق من كمال، فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص، 

فالخالق أولى بالتنزٌه عنه، فإذا كان المخلوق منّزًها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة فً االسم، فالخالق أولى أن 

 ً االسم.ٌُنزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة ف

/ األسماء الحسنى ؼٌر محصورة بعدد معٌن، والحدٌث )إن هلل تسعة وتسعٌن إسماً من أحصاها دخل الجنة(، ٕٓ

ال ٌفٌد أنها محصورة بالتسعة والتسعٌن، وإنما ؼاٌة ما فٌه أن هذه األسماء موصوفة بؤن على من أحصاها دخل 

 الجنة.

؛ وال ألّن أسماء هللا توقٌفٌّة؛ الّصحٌحة فً تتبع األسماء الحسنىة / ضرورة االلتزام بما ورد فً القرآن والسنّ ٕٔ

وبهذا ٌخرج من التتبع كل اسم  ا سّمى به نفسه، أو سّماه رسوله.مجال للرأي واالجتهاد فٌها، فبل ٌسّمى هللا إالّ بم
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أسماء أو  0ٓٗ(ما ُوضع اصطبلحا)و ٌخرج من التتبع أٌضا األسماء االصطبلحٌة  ،ورد على سبٌل اإلخبار

 .من الصفة أو الفعل ةمشتقالو 0ٌٓٙةقٌاسالو البشرٌّة المحضة 0ٓ٘المواضعة  

 فٌها المطلق والمقٌد. التوقٌفٌة؛ / االسماء الحسنىٕٕ

ٍء َحِسٌبًا()النساء/ٖٕ ًْ َ َكاَن َعلَى كُّلِ َش ِ 2ٙ/ االسم المطلق قد ٌؤتً مقٌدا، قال تعالى: )ِإنَّ اّللَّ (، و)َوَكفَى ِباّللَّ

(، ففً اْلٌة االولى كان االسم مطلقاً، وفً الثانٌة مقٌداً، فاالسم المطلق لو قٌُد ال ٌحتمل 1ٌٖبًا()االحزاب/َحسِ 

 نقصا، بؤي وجه من الوجوه، أما االسم المقٌد لو أطلق فإنه ٌوهم نقصاً.

 / التسمٌة والدعاء على ثبلثة أقسام:ٕٗ

هً األسماء التوقٌفٌة الواردة فً الكتاب والسنة ما ٌجوز أن ٌسمى هللا سبحانه وتعالى به وٌُدعى، و .ٔ

 . )المطلقة والمقٌدة( الصحٌحة حصراً 

 ما ٌجوز أن ٌسمى هللا سبحانه وتعالى به وال ٌُدعى، وهً األسماء التً ترد على سبٌل اإلخبار. .ٕ

ٖ.  ً  .ما ال ٌجوز أن ٌسمى هللا سبحانه وتعالى به وال ٌُدعى، وهً األسماء التً توهم نقصاً أو وهما

 / إن من أسمابه سبحانه وتعالى: ٕ٘

 ما ٌطلق علٌه مفردا )الرحمن(. أو مقترنا )العزٌز الوهاب(. .ٔ

ما ال ٌطلق علٌه إال مقرونا بؽٌره )القابض الباسط، االول االخر، الظاهر الباطن، المقدم المإخر(.  .ٕ

 وهً األسماء المزدوجة أو )المزدوجة المتقابلة(.

)عالم الؽٌب، وبدٌع السموات واألرض، وذو الجبلل واإلكرام، ومقلب القلوب، جامع / األسماء المضافة مثل: ٕٙ

 ، الن كمالها بتقٌٌدها.دة، وال ٌصح اشتقاق االسماء منهاالمقٌ الحسنى الناس( من االسماء

 / األسـماء المتضمنة صفة واحـدة ال تعد اسًما واحدًا، مثل )القادر، القدٌر، المقتدر(.0ٕ

ِ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ؛ ولهذا فإّن أسلم المناهج فً تعٌٌنها ٌقوم على تتبّعها  / عدم ثبوت2ٕ ًّ تعٌٌن األسماء الحسنى مرفوًعا ِإلى النَّب

 من النّصوص الثابتة فً الكتاب والسنة الصحٌحة، مع مراعاة قواعد وضوابط تعٌٌن األسماء.

أخرى، فوافقه األول  سماء هللا تعالى، وجمع ؼٌره أسماء / إن َمن جمع ِمن أهل العلم تسعة وتسعٌن اسما من أ1ٕ

لٌس من أسماء هللا لتجاوز ذلك التسعة  فً بعضها، وخالفه فً بعض ال ٌعنً ذلك أن ما اختلفا فٌه بعضه 

هللا وإن جاوز التسعة والتسعٌن، وعلى كل فالعبرة فً صحة ذلك  والتسعٌن، بل قد ٌكون ما جمعاه كله من أسماء 

  الدلٌل علٌه من الكتاب والسنة. أو عدمها قٌام االسم 

/ إن َجْمع بعض أهل العلم لتسعة وتسعٌن اسما من أسماء هللا الحسنى المذكورة فً الكتاب والسنة ال ٌعنً أنهم ٖٓ

ٌرون حصرها فً تلك األسماء التً ذكروها، وإنما مرادهم تقرٌب هذه األسماء إلى الراؼبٌن فً حفظها وفهمها 

 بما تقتضٌه. والعمل

 / إحصاء األسماء الحسنى من أعظم األعمال، والمراد به:ٖٔ

 إحصاء ألفاظها وعدها. .ٔ

 فهم معانٌها ومدلولها. .ٕ

  دعاء هللا سبحانه وتعالى بها أو القٌام بحقّها قوالً وعمبلً. .ٖ

                                                           
االصطبلح أو األسماء االصطبلحٌّة: وهو ما ٌخترعه بعض العباد من أسماء ، وٌتواضعون على إطبلقها على ذات الرّب،  0ٓٗ

ٌدّل على اتّصافه بها، وكذلك الحال فً ودعابه بها؛ فإذا دّل العقل على اتّصافه بصفة وجودٌّة أو سلبٌّة جاز أن ٌطلق علٌه اسم 
 األفعال .

الُمَواَضعَة: )الُموافَقَة فً األمر، على شًء تناظر فٌه( . كما فً تاج العروس للزبٌدي/ باب العٌن المهملة / فصل الواو مع  0ٓ٘
كما فً المعجم اإلسبلمً ألشرؾ طه العٌن. أو )ما تعارؾ الناس علٌه ، وٌعد أحد مقاٌٌس األخبلق أو أحد مبادئ العلم والمعرفة ( . 

الوضع فً اللؽة جعل اللفظ بإزاء المعنى وفً )  1ٔٙٔ، التعرٌؾ  ٕٖٙص   –. وفً التعرٌفات للجرجانً  1ٗ٘أبو الدهب /  ص 
االصطبلح تخصٌص شًء بشًء متى أطلق أو أحس الشًء األول فهم منه الشًء الثانً والمراد باإلطبلق استعمال اللفظ وإرادة 

 لمعنى (.ا
 القٌاس: وهو إلحاق الشًء بنظٌره فً ظاهر وضع اللؽة ومتعارؾ الكبلم. 0ٓٙ
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ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ ِبَها(، والدعاء بها ٌتنا ول دعاء المسؤلة، قال هللا تعالى: )َوّلِلَّ

ودعاء الثناء، ودعاء التعبد. وهو سبحانه ٌدعو عباده إلى أن ٌعرفوه بؤسمابه وصفاته، 

وٌثنوا علٌه بها، وٌؤخذوا بحظهم من عبودٌتها. وهو سبحانه ٌحب موجب أسمابه 

 وصفاته.

ة والشرعٌة صادرة عن / إحصاء أسماء هللا الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، ألن المعلومات القدرٌٕٖ

 أسماء هللا وصفاته، ولهذا كانت فً ؼاٌة اإلحكام واإلتقان والصبلح والنفع.

/ ما صح تسمٌة هللا به جاز التعبٌد هلل به، بل اتفق أهل العلم على استحسان األسماء المضافة إلى هللا كعبد هللا ٖٖ

لؽٌر هللا تعالى: كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الرحمن وما أشبه ذلك، واتفقوا على تحرٌم كل اسم معبد 

 .وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك

 /  االسماء الحسنى ٌنعقد بها الٌمٌن، وٌستعاذ بها.ٖٗ

/ األسماء الواردة فً القراءة الشاذة للقرآن الكرٌم من األسماء الحسنى. فالقراءة الشاذة بمنزلة خبر الواحد تفٌد ٖ٘

 والعمل. العلم 

سماء الواردة فً حدٌث اْلحاد الصحٌح والحدٌث الحسن هً من األسماء الحسنى. ألن كل ما صحَّ عن / األٖٙ

 النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وجب األخذ به فً العقابد وفً األعمال، أي فً جمٌع مسابل الدٌن العلمٌة والعملٌة، وإن كانت األحادٌث

 فٌه شروط القبول وجب العمل به. متفاوتة فً درجة القبول، لكن كل ما توافرت

ِ األَْسَماء 0ٖ / اإللحاد فً األسماء الحسنى محرم الن هللا سبحانه وتعالى هدد الملحدٌن بقوله عز وجل: )َوّلِلّ

 (.2ٓٔراؾ/اْلُحْسنَى فَادْعُوهُ بَِها َوذَُرواْ الَِّذٌَن ٌُْلِحدُوَن ِفً أَْسَمآِبِه َسٌُْجَزْوَن َما َكانُواْ ٌَْعَملُوَن()األع

/ إّن العلم باهلل تعالى، وأسمابه الحسنى، وصفاته العلى، أشرؾ العلوم وأجلها على اإلطبلق ألّن شرؾ العلم 2ٖ

بشرؾ المعلوم، والمعلوم فً هذا العلم هو هللا سبحانه وتعالى بؤسمابه وصفاته وأفعاله، فاالشتؽال بفهم هذا العلم 

 ن أشرؾ المواهب.اشتؽال بؤعلى المطالب، وحصوله للعبد م

وتدعو إلى محبته، وخشٌته،  / إن معرفة هللا سبحانه وتعالى بؤسمابه الحسنى تزٌد اإلٌمان وتقوي الٌقٌن 1ٖ

وخوفه، ورجابه، ومراقبته، وإخبلص العمل له، وهذا هو عٌن سعادة العبد، وال سبٌل إلى معرفة هللا إال بمعرفة 

 أسمابه الحسنى، والتفقه فً معانٌها. 
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ه وجمعه وكتبه وقرأه أسؤل هللا تعالى أن ٌجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرٌم وأن ٌبارك فٌه وٌنفع به من أعد

 .وراجعه

كما أسؤله سبحانه وتعالى أن ٌؽفر لكل من بلػ هذا العمل أو نشره أو شرحه أو حفظه أو جعله سببا فً توجٌه 

مٌن فً أسمابه الحسنى وصفاته العلى والتوسل إلى هللا بها، إنه ولً ذلك والقادر المسلمٌن إلى توحٌد رب العال

 علٌه سبحانه.

 اللهم إنً أعوذ بك أن أشرك بك شٌبا وأنا أعلم وأستؽفرك لما ال أعلم.

 اللهم انً أعوذ بؤسمابك الحسنى أن ألحد فً أسمابك الحسنى.

 والحمد هلل أوال وآخرا.

 هد أن ال إله إال أنت أستؽفرك وأتوب إلٌك.سبحانك اللهم وبحمدك أش

 وصلً اللهم على نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعٌن.

 

 

 

 

 وكتب ذلكم

 المهندس

 أكرم ؼانم إسماعٌل تكاي

 الموصل / العراق

 ه ٖٙٗٔ/ ربٌع اْلخر

 م ٕ٘ٔٓ/  شباط

agtd1961a@gmail.com 
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 المصادر
 

 ه( ٖٖٓبن إسماعٌل بن أبً بشر )ت  األشعري: أبو الحسن علً◄ 

 / اإلبانة عن أصول الدٌانةٔ

 م( 11ٕٔ –ه  ٖٔٗٔدار البصٌرة )اإلسكندرٌة،   -الطبعة األولى 

 / مقاالت اإلسبلمٌٌن واختبلؾ المصلٌٌنٕ

 تحقٌق: دمحم محً الدٌن عبد الحمٌد.

 م( 11٘ٔ –ه   ٙٔٗٔ)بٌروت،  -الكتبة العصرٌة 

 

 ٌمان عبد هللا  األشقر: أ. د عمر سل◄ 

 / أسماء هللا الحسنى الهادٌة إلى هللا والمعرفة بهٖ

 م(ٕٗٓٓ –ه  ٖٕٗٔدار النفابس )األردن،   –الطبعة األولى 

 

 األفؽانً: الشمس السلفً ◄ 

 / الماترٌدٌة وموقفهم من توحٌد األسماء والصفاتٗ

 م(112ٔ –ه  1ٔٗٔمكتبة الصدٌق )الطابؾ،   -الطبعة الثانٌة 

 

 هـ(ٕٓٗٔصر الدٌن بن الحاج نوح )المتوفىلبانً: دمحم نااأل◄ 

 / إرواء الؽلٌل فً تخرٌج أحادٌث منار السبٌل٘

 م( 12٘ٔ  –ه  ٘ٓٗٔالمكتب اإلسبلمً )بٌروت،  -الطبعة الثانٌة 

 / التعلٌقات الحسان على صحٌح ابن حبانٙ

 م(ٖٕٓٓ –ه  ٕٗٗٔدار باوزٌر )جدة،  -الطبعة األولى 

 بنفسه فً العقابد واألحكام/ الحدٌث حجة 0

 م( ٕ٘ٓٓ –ه   ٕ٘ٗٔمكتبة المعارؾ  )الرٌاض،  -الطبعة األولى 

 / خطبة الحاجة2

 ه( ٓٓٗٔالمكتب اإلسبلمً  )بٌروت،  -الطبعة الرابعة 

 / سلسلة األحادٌث الصحٌحة1

 م( 11٘ٔ –ه   ٘ٔٗٔمكتبة المعارؾ )الرٌاض،   -الطبعة المنقحة 

 عٌفة والموضوعة وأثرها السٌا فً األمة/ سلسلة األحادٌث الضٓٔ

 م( 11ٕٔ -هـ   ٕٔٗٔمكتبة المعارؾ )الرٌاض،   -الطبعة األولى 

 / صحٌح أبً داودٔٔ

 م( ٕٕٓٓ -هـ   ٖٕٗٔمإسسة ؼراس للنشر والتوزٌع )الكوٌت،   -الطبعة األولى 

 / صحٌح الترؼٌب والترهٌبٕٔ

 م( ٕٓٓٓ –ه   ٕٔٗٔمكتبة المعارؾ )الرٌاض،   -الطبعة األولى 

 / صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته الفتح الكبٌرٖٔ

 م( 122ٔ  –ه  2ٓٗٔالمكتب اإلسبلمً )بٌروت،   -الطبعة الثالثة 

 / ضعٌؾ أبً داود ٗٔ

 م( ٕٕٓٓ -هـ   ٖٕٗٔمإسسة ؼراس للنشر والتوزٌع )الكوٌت،   -الطبعة األولى 

 / ضعٌؾ الترؼٌب والترهٌب ٘ٔ
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 م( ٕٓٓٓ –ه   ٕٔٗٔالمعارؾ )الرٌاض،  مكتبة  -الطبعة األولى 

 / ضعٌؾ الجامع الصؽٌر وزٌادته الفتح الكبٌرٙٔ

 م( 122ٔ  –ه   2ٓٗٔالمكتب اإلسبلمً )بٌروت،   -الطبعة الثالثة 

 / وجوب األخذ بحدٌث اْلحاد فً العقٌدة0ٔ

 م(.10ٗٔ –ه  1ٖٗٔ()دمشق، ٘) -رسابل الدعوة السلفٌة 

 

 ٌز بن عبد هللا بن عبد الرحمنابن باز: الشٌخ عبد العز◄ 

 / مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة2ٔ

 جمع وترتٌب وإشراؾ: د. دمحم بن سعد الشوٌعر

 ه( ٕٔٗٔمإسسة الرسالة )بٌروت،  -الطبعة الثالثة 

 

 ه(ٕٙ٘البخاري: اإلمام أبً عبد هللا دمحم بن إسماعٌل )ت ◄ 

 / صحٌح البخاري1ٔ

 اعتنى به: أبو صهٌب الكرمً 

 م(112ٔ –ه 1ٔٗٔفكار الدولٌة للنشر )الرٌاض، بٌت األ

 

 ه(ٙٔ٘البؽوي: اإلمام أبً الحسن بن مسعود )◄ 

 / تفسٌر البؽوي )معالم التنزٌل(ٕٓ

 دمحم عبد هللا النمر، د. عثمان جمعة ضمٌرٌة، سلٌمان مسلم  تحقٌق:

 م(ٕٕٓٓ -ه  ٖٕٗٔاإلصدار الثانً / دار طٌبة )الرٌاض،  –الطبعة األولى 

 

 ه( 2٘ٗ  – 2ٖٗبٌهقً: أبو بكر أحمد بن الحسٌن )ال◄ 

 / األسماء والصفاتٕٔ

 تحقٌق: عبد هللا بن دمحم الحاشدي

 مكتبة السوادي )جدة، بدون تارٌخ( -الطبعة األولى 

 / االعتقاد والهداٌة إلى سبٌل الرشاد على مذهب السلؾ وأصحاب الحدٌثٕٕ

 تحقٌق: أحمد عصام الكاتب

 ه(ٔٓٗٔاْلفاق الجدٌدة )بٌروت، دار  -الطبعة األولى 

 / السنن الكبرىٖٕ

 تحقٌق: د.عبد الؽفار سلٌمان البنداري، سٌد كسروي حسن 

 م(11ٔٔ –ه  ٔٔٗٔدار الكتب العلمٌة )بٌروت، 

 

 الترمذي: دمحم بن عٌسى أبو عٌسى ◄ 

 / سنن الترمذيٕٗ

 تحقٌق: دمحم ناصر الدٌن بن الحاج نوح األلبانً 

 ٌاض،  بدون تارٌخ(مكتبة المعارؾ )الر

 

 التمٌمً: دمحم بن خلٌفة بن علً◄ 

 تعرٌفها، أقسامها -/ الصفات اإللهٌة ٕ٘
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 م( ٕٕٓٓ -هـ  ٕٕٗٔأضواء السلؾ )الرٌاض،  -الطبعة األولى 

 

 هـ(0ٕ2ن تٌمٌة الحرانً )المتوفى شٌخ اإلسبلم تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم ب :بن تٌمٌةا ◄

 تاوىمجموع الف/ ٕٙ

   بن قاسمتحقٌق عبد الرحمن بن دمحم

 (م11٘ٔهـ/ٙٔٗٔالمدٌنة النبوٌة، المملكة العربٌة السعودٌة، ) الملك فهد لطباعة المصحؾ الشرٌؾ مجمع

 درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحٌح المنقول لصرٌح المعقول/ 0ٕ

  رحمنتحقٌق عبد اللطٌؾ عبد ال

 (م110ٔ-هـ 0ٔٗٔ، بٌروت) دار الكتب العلمٌة 

 

 الجبوري: د. أبو الٌقظان عطٌة ◄ 

 / الٌمٌن واْلثار المترتبة علٌه 2ٕ

 ساعدت جامعة بؽداد على نشره

 دار الحرٌة للطباعة )بؽداد، بدون تارٌخ(

 

 ه( ٘ٓٗالحاكم: أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا )ت ◄ 

 / المستدرك على الصحٌحٌن 1ٕ

 ها الذهبً( ألبً عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعًوبذٌله )أوهام الحاكم التً سكت علٌ

 م(110ٔ –ه 0ٔٗٔدار الحرمٌن للطباعة والنشر والتوزٌع )القاهرة، -الطبعة األولى 

 

 الحربً: احمد بن عوض هللا بن داخل اللهٌبً◄ 

 / الماترٌدٌة دراسة وتقوٌمآٖ

 ه(ٖٔٗٔدار العاصمة )  -النشرة األولى 

 

 .ه(ٙ٘ٗ -ه   2ٖٖلً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً القرطبً الظاهري الظاهري )ابن حزم: أبو دمحم ع◄ 

 الفصل فً الملل واألهواء والنحل /ٖٔ

 بدون تارٌخ(.)القاهرة –مكتبة الخانجً 

 لمحلى شرح المجلىا /ٕٖ

 تحقٌق: أحمد دمحم شاكر

 م(ٕٔٓٓ –ه ٕٕٗٔدار إحٌاء التراث العرب )بٌروت،  -الطبعة الثانٌة 

 

 زٌن الدٌن أبً الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدٌن البؽدادي ثم الدمشقًابن رجب: ◄

 / فتح الباري ٖٖ

 أبو معاذ طارق بن عوض هللا بن دمحمتحقٌق: 

 (هـٕٕٗٔ -السعودٌة / الدمام ) – دار ابن الجوزي - الطبعة الثانٌة

 

 ه( 00ٖٔ – ٕٖٗٔآل حكمً: الشٌخ حافظ ابن احمد آل حكمً )◄ 

 سإال وجواب فً العقٌدة  200 / ٖٗ

 دار اإلٌمان )اإلسكندرٌة، بدون تارٌخ(

 



ٕٗ8 
 

 ه( 01ٕالحنفً: اإلمام القاضً علً بن علً بن دمحم ابن أبً العز )ت ◄ 

 / شرح العقٌدة الطحاوٌةٖ٘

 تحقٌق: د عبد هللا التركً وشعٌب األرنإوط

 م(11ٙٔ -هـ 0ٔٗٔمإسسة الرسالة )بٌروت،  -الطبعة التاسعة 

 

 روؾ: دمحم فهدخا◄ 

 / المٌسر فً القراءات األربع عشرٖٙ

 م(ٕٔٓٓ –ه  ٕٕٗٔدار ابن كثٌر )دمشق،   -الطبعة الثالثة 

 

 الخطٌب: د. عبد اللطٌؾ دمحم◄ 

 / معجم القراءات0ٖ

 م(ٕٕٓٓ –ه ٕٕٗٔدار سعد الدٌن )دمشق،   -الطبعة األولى 

 

 الخمٌس: د دمحم بن عبد الرحمن ◄ 

 جملة ما حكاه عنهم أبو الحسن األشعري وقرره فً مقاالته. –شرح أصحاب الحدٌث  / اعتقاد أهل السنة2ٖ

 دار اإلٌمان )اإلسكندرٌة، بدون تارٌخ(  -الطبعة األولى 

 

 أبً داود: سلٌمان بن األشعث أبو داود السجستانً األزدي◄ 

 / سنن أبً داود1ٖ

 ره: أبو عبٌده مشهور بن حسن آل سلمان تحقٌق: دمحم ناصر الدٌن بن الحاج نوح األلبانً، اعتنى بنش

 مكتبة المعارؾ )الرٌاض،  بدون تارٌخ(  -الطبعة الثانٌة 

 

 ه(0ٗ2  - 0ٖٙالذهبً: شمس الدٌن دمحم بن احمد بن عثمان )◄ 

 / سٌر أعبلم النببلءٓٗ

 م(ٕٔٓٓ –ه  ٕٕٗٔمإسسة الرسالة )بٌروت،  -الطبعة الحادٌة عشر 

 ال/ المنتقى من منهاج االعتدٔٗ

 ه( ٕٗٗٔوقؾ لمإسسة سلٌمان الراجحً الخٌرٌة )

 / تارٌخ اإلسبلم َوَوفٌات المشاهٌر َواألعبلمٕٗ

 تحقٌق: الدكتور بشار عّواد معروؾ

 م( ٖٕٓٓدار الؽرب اإلسبلمً )  –الطبعة األولى 

 

 الزجاجً: أبو القاسم ◄ 

 / اشتقاق أسماء هللا ٖٗ

 راه( / إشراؾ: د. رمضان عبد التواب.تحقٌق: عبد الحسٌن المبارك، )رسالة الدكتو

 م( 12ٙٔ -ه  ٙٓٗٔمإسسة الرسالة )بٌروت،   -الطبعة الثانٌة 

 

 هـ(22ٔٔالم السفارٌنً الحنبلً )المتوفىالسفارٌنً: شمس الدٌن أبو العون دمحم بن أحمد بن س◄ 

 فرقة المرضٌة/ لوامع األنوار البهٌة وسواطع األسرار األثرٌة لشرح الدرة المضٌة فً عقد الٗٗ

 م( 12ٕٔ -هـ    ٕٓٗٔمإسسة الخافقٌن ومكتبتها )دمشق،   -الطبعة  الثانٌة 

 



ٕٗ9 
 

 

 ه(1ٔٔ - 2ٗ1السٌوطً: جبلل الدٌن بن عبد الرحمن بن كمال الدٌن )◄ 

 / الدر المنثور فً التفسٌر بالمؤثور٘ٗ

 تحقٌق: د. عبد هللا بن عبد المحسن التركً 

 م(ٖٕٓٓ –ه ٕٗٗٔث والدراسات العربٌة واإلسبلمٌة )القاهرة، مركز هجر للبحو  -الطبعة األولى 

 

 ه(ٕٓ٘ٔ -ه  0ٖٔٔالشوكانً: دمحم بن علً بن دمحم )◄ 

 / السٌل الجرار المتدفق من حدابق األزهارٙٗ

 تحقٌق: دمحم صبحً بن حسن حبلق

 م(ٕ٘ٓٓ –ه  ٕٙٗٔدار ابن كثٌر )دمشق،   -الطبعة الثانٌة 

 منتقى األخبار/ نٌل األوطار من أسرار 0ٗ

 تحقٌق: احمد دمحم السٌد وآخرون. 

 م(ٕ٘ٓٓ –ه  ٕٙٗٔدار الكلمة الطٌبة )دمشق،   -الطبعة الثالثة 

 

 ه(ٕٔٗ -ٗٙٔالشٌبانً: اإلمام أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل )◄ 

 / مسند اإلمام أحمد بن حنبل2ٗ

 تحقٌق: شعٌب األرناإوط وآخرون

 م(111ٔ -هـ  ٕٓٗٔالة )بٌروت، مإسسة الرس -الطبعة الثانٌة 

 

 الصنعانً: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانً◄ 

 / المصنؾ 1ٗ

 تحقٌق: حبٌب الرحمن األعظمً

 م(12ٖٔ –ه ٖٓٗٔ)بٌروت،  –المكتب اإلسبلمً -الطبعة الثانٌة 

 

 ه(2ٕٔٔ - 1٘ٓٔالصنعانً: اإلمام دمحم بن إسماعٌل بن صبلح األمٌر الكحبلنً )◄ 

 السبلم )شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام البن حجر العسقبلنً( / سبلٓ٘

 )بٌروت، بدون تارٌخ(.  -دار الفكر 

 

 الطبري: دمحم بن جرٌر ◄ 

 / جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآنٔ٘

 م(. ٖٕٓٓ –ه ٕٗٗٔر عالم الكتب، )دا -الطبعة األولى 

 / صرٌح السنةٕ٘

 تحقٌق: بدر ٌوسؾ المعتوق

 ه(٘ٓٗٔ)الكوٌت،  –دار الخلفاء للكتاب اإلسبلمً  -ى الطبعة األول

 

 ه(ٖٓٙ - ٕٓٙالطبرانً: الحافظ أبً سلٌمان بن احمد )◄

 / الدعاءٖ٘

 تحقٌق: د. دمحم سعٌد البخاري 

 م(120ٔ –ه 0ٓٗٔالطبعة األولى / دار البشابر )بٌروت، 

 



ٕ٘ٓ 
 

 

 العباد البدر: الشٌخ عبد المحسن بن حمد◄

 ة: قطؾ الجنى الدانً شرح مقدمة رسالة ابن أبً زٌد القٌروانً مجلد الرابع / العقٌد/ ٗ٘

 ه( 2ٕٗٔالطبعة األولى / دار التوحٌد )الرٌاض، 

 

 عبد هللا: د. دمحم رمضان ◄ 

 / الباقبلنً وآراءه الكبلمٌة ٘٘

 م(12ٙٔمطبعة األمة )بؽداد، 

 

 ه(ٕٔٗٔالعثٌمٌن: الشٌخ دمحم بن صالح )ت ◄ 

 موقؾ اهل السنة منها /  أسماء هللا وصفاته وٙ٘

 طبع تحت إشراؾ مإسسة الشٌخ دمحم بن صالح العثٌمٌن، )بدون تارٌخ( –دار الثرٌا 

 /  تقرٌب التدمرٌة 0٘

 م(ٕ٘ٓٓ -ه  ٕٙٗٔدار ابن الجوزي )القاهرة،  -الطبعة األولى 

 /  شرح العقٌدة السفارٌنٌة2٘

 م(ٕ٘ٓٓ -ه  ٕٙٗٔدار ابن الجوزي )القاهرة،  -الطبعة األولى 

 /  شرح العقٌدة الواسطٌة1٘

 شرح العقٌدة الواسطٌة(،  ه(ٕٕٗٔدار ابن الجوزي )المملكة العربٌة السعودٌة،  -الطبعة السابعة 

 تحقٌق سعد فواز الصمٌل، الناشر

 هـ1ٔٗٔدار ابن الجوزي، الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة، الطبعة الخامسة،  

 /  شرح القواعد المثلى ٓٙ

 ٌثه وعلق علٌه: أسامة دمحم عبد العزٌزخرج أحاد

 م(ٕ٘ٓٓ –ه  ٕٙٗٔدار التٌسٌر ) -الطبعة األولى 

 /  شرح لمعة االعتقادٔٙ

 م(ٕ٘ٓٓ -ه  ٕٙٗٔدار ابن الجوزي )القاهرة،  -الطبعة األولى 

 /  فتاوى أركان اإلسبلم ٕٙ

 جمع وترتٌب فهد بن ناصر السلٌمان

 ه(ٕٔٗٔ، مإسسة الرسالة )بٌروت -الطبعة األولى 

 /  القواعد المثلىٖٙ

             www.ibnothaimeem.comمإسسة الشٌخ دمحم بن صالح العثٌمٌن / الموقع الرسمً للشٌخ  

 .(هٗٓٗٔ/ شوال / ٘ٔ)

 القواعد المثلى فً صفات هللا وأسمابه الحسنى/ ٗٙ

 (مٕٔٓٓهـ/ٕٔٗٔ، المدٌنة المنورة) جامعة اإلسبلمٌةال الناشر - الثالثة الطبعة

 مجموع فتاوى ورسابل فضٌلة الشٌخ دمحم بن صالح العثٌمٌن/ ٘ٙ

 جمع وترتٌب فهد بن ناصر بن إبراهٌم السلٌمان

 (هٖٔٗٔ)دار الثرٌا -دار الوطن  -الطبعة األخٌرة 

 

 ه(ٕٙٔٔالعجلونً: المفسر المحدث الشٌخ إسماعٌل بن دمحم )ت ◄ 

 / كشؾ الخفاء ومزٌل اإللباسٙٙ

 

http://www.ibnothaimeem.com/


ٕ٘ٔ 
 

 تحقٌق: احمد القبلش

 م(ٕٓٓٓ -هـ  ٕٔٗٔالطبعة الثانٌة / مإسسة الرسالة )بٌروت، 

 

 ه( 2ٕ٘ - 00ٖالعسقبلنً: أبو الفضل أحمد بن علً بن دمحم بن أحمد ابن حجر )◄ 

 / بلوغ المرام من أدلة االحكام0ٙ

 ريوبحاشٌته اتحاؾ الكرام للشٌخ صفً الرحمن المباركفو

 م(112ٔ - ه1ٔٗٔجمعٌة احٌاء التراث العربً)الكوٌت، –الطبعة االولى 

 تلخٌص الحبٌر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌرال/ 2ٙ

 علً دمحم معوض  –تحقٌق: عادل أحمد عبد الموجود 

 م( 112ٔ –ه 1ٔٗٔدار الكتب العلمٌة )بٌروت،  -الطبعة األولى 

 عبد هللا دمحم بن إسماعٌل البخاري / فتح الباري بشرح صحٌح اإلمام أب1ًٙ

 رقم كتبه وأبوابه وأحادٌثه: دمحم فإاد عبد الباقً

 قام بإخراجه وصححه وأشرؾ على طبعه: محب الدٌن الخطٌب

 علٌه تعلٌقات العبلمة: عبد العزٌز بن عبد هللا بن باز

 (.ه 01ٖٔبٌروت، )دار المعرفة 

 

 دمحم  آل عقدة: أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن◄ 

/ مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول فً التوحٌد للشٌخ حافظ ابن احمد آل حكمً 0ٓ

 ه( 00ٖٔ – ٕٖٗٔ)

 ه(ٕٕٗٔدار الصفوة )القاهرة،   -الطبعة الشرعٌة الثامنة 

 

 العواٌشة: حسٌن بن عودة ◄ 

 / شرح صحٌح األدب المفرد لئلمام البخاري 0ٔ

 الدٌن األلبانًتحقٌق: دمحم ناصر 

 م( ٖٕٓٓ –ه   ٖٕٗٔدار ابن حزم )بٌروت،   -الطبعة األولى 

 

 ه(0ٖ1الفارسً: عبلء الدٌن علً بن بلبان )ت ◄ 

 / صحٌح ابن حبان بترتٌب ابن بلبان0ٕ

 تحقٌق: شعٌب األرنإوط

 م(110ٔ -هـ 2ٔٗٔمإسسة الرسالة )بٌروت،   -الطبعة الثالثة 

 

 هللا وزان بن عبد الفوزان: الدكتور صالح بن ف◄ 

 / أضواء من فتاوى شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 0ٖ

 ه(ٕٗٗٔدار ابن الجوزي )المملكة العربٌة السعودٌة،   -الطبعة األولى 

 / عقٌدة التوحٌد0ٗ

 ٖٗسلسلة كتاب الحرمٌن الدعوي /  –مإسسة الحرمٌن الخٌرٌة 

 دار القاسم )الرٌاض، بدون تارٌخ(.

 

  القاسمً: دمحم جمال الدٌن◄ 

 



ٕٕ٘ 
 

 / قواعد التحدٌث من فنون الحدٌث 0٘

 م(  ٕٗٓٓ –ه  ٕ٘ٗٔدار العقٌدة )اإلسكندرٌة،  -الطبعة األولى 

 

 ه(0٘ٔ-1ٔٙاإلمام أبً عبد هللا دمحم ابن أبً بكر ابن أٌوب ) ابن القٌم الجوزٌة: العبلمة ◄

 / بدابع الفوابد0ٙ

 تحقٌق: علً بن دمحم العمران

 ه( ٕ٘ٗٔوابد )مكة المكرمة، دار عالم الف  -الطبعة األولى 

 / جبلء األفهام00

 تحقٌق: زابد بن احمد النشٌري 

 ه( ٕ٘ٗٔدار عالم الفوابد )مكة المكرمة،  -الطبعة األولى 

 /  الكافٌة الشافٌة فً االنتصار للفرقة الناجٌة02

 تحقٌق وتعلٌق: دمحم بن عبد الرحمن العرٌفً وآخرون

 بدون تارٌخ( )مكة المكرمة، -دار عالم الفوابد 

 

 الكواري: كاملة ◄ 

 / المجلى فً شرح القواعد المثلى للعبلمة الشٌخ دمحم صالح العثٌمٌن01

 دار ابن حزم )بدون تارٌخ(

 

 ه(2ٔٗالبللكابً: هبة هللا بن الحسن بن منصور )ت ◄ 

 / شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 2ٓ

 حمد سعد حمدان  تحقٌق: د. أ

 ه( ٔٔٗٔدار طٌبة  )الرٌاض،  -الطبعة الثانٌة 

 

 ابن ماجه: دمحم بن ٌزٌد أبو عبد هللا القزوٌنً ◄ 

 / سنن ابن ماجة2ٔ

 تحقٌق: دمحم ناصر الدٌن بن الحاج نوح األلبانً 

 مكتبة المعارؾ )الرٌاض، بدون تارٌخ(

 

 ه(ٕٔٙ -ٕٙٓلنٌسابوري )مسلم: االمام ابً الحسٌن مسلم بن حجاج القشٌري ا◄ 

 / صحٌح مسلم2ٕ

 إخراج وتنفٌذ:  فرٌق بٌت األفكار الدولٌة للنشر

 م(112ٔ  –ه  1ٔٗٔبٌت األفكار الدولٌة للنشر )الرٌاض، 

 

 المناوي: عبد الرإوؾ◄  

 / فٌض القدٌر شرح الجامع الصؽٌر 2ٖ

 ه( ٖٙ٘ٔالمكتبة التجارٌة  )مصر، 

 هـ(2ٓٗعمر بن علً بن أحمد الشافعً المصري )المتوفى سراج الدٌن أبو حفص: ابن الملقن ◄

 البدر المنٌر فً تخرٌج األحادٌث واألثار الواقعة فً الشرح الكبٌر/ ابن الملقن / / 2ٗ

 تحقٌق: مصطفى أبو الؽٌط و عبدهللا بن سلٌمان وٌاسر بن كمال

 



ٕٖ٘ 
 

 بدون ناشر، بدون تارٌخ

 

 ه( 1ٖ٘ – ٖٓٔ بن ٌحٌى )ابن منده: أبً عبد هللا دمحم بن إسحاق بن دمحم◄ 

 / كتاب التوحٌد2٘

 تحقٌق: د. علً دمحم ناصر الفقٌهً.

 م(ٕٕٓٓ –ه  ٖٕٗٔدار العلوم والحكم )المدٌنة المنورة،  -الطبعة األولى 

 

 ه( ٖٖٓالنسابً: أحمد بن شعٌب أبو عبد الرحمن )ت◄ 

 / السنن الكبرى 2ٙ

 نعم شلبًطبع بإشراؾ: شعٌب االرنإوط، بتحقٌق: حسن عبد الم

 م(ٕٔٓٓ –ه ٕٔٗٔمإسسة الرسالة  )بٌروت،  -الطبعة األولى 

 / سنن النساب20ً

 تحقٌق: دمحم ناصر الدٌن بن الحاج نوح األلبانً، اعتنى بنشره: أبو عبٌده مشهور بن حسن آل سلمان 

 مكتبة المعارؾ )الرٌاض، بدون تارٌخ(. -الطبعة الثانٌة 

 

 ه( 0ٙٙ - ٖٔٙحٌى بن شرؾ بن مري بن حسن  )النووي: أبو زكرٌا محً الدٌن ٌ◄ 

 / األذكار22

 تحقٌق: سلٌم بن عٌد بن دمحم الهبللً.

 م( ٕٗٓٓ –ه  ٕ٘ٗٔالطبعة الثانٌة / دار ابن حزم )بٌروت، 

 / صحٌح مسلم بشرح النووي )المنهاج فً شرح صحٌح مسلم بن الحجاج(21

 اعتنى به: دمحم بن عٌادي بن عبد الحلٌم 

 مكتبة الصفا )القاهرة، بدون تارٌخ( -ى الطبعة األول

 

 هراس:  الشٌخ دمحم خلٌل◄ 

 / شرح القصٌة النونٌة1ٓ

 م(ٖٕٓٓ –ه ٕٗٗٔدار المنهاج )القاهرة،   -الطبعة األولى 

 

 ه( 2ٗٓ  - 00٘ابن الوزٌر: دمحم بن إبراهٌم بن علً الٌمانً )◄ 

 ق من أصول التوحٌد./ إٌثار الحق على الخلق فً رد الخبلفات إلى المذهب الح1ٔ

 م(.120ٔ –ه 0ٓٗٔدار الكتب العلمٌة )بٌروت،  -الطبعة الثانٌة 

 / العواصم والقواصم فً الذب عن سنة أبً القاسم.1ٕ

 تحقٌق شعٌب االرنإوط.

 م( 11ٗٔ –ه  ٘ٔٗٔمإسسة الرسالة  )بٌروت،   -الطبعة الثالثة 

  

 ه( 0ٖٓى الموصلً التمٌمً )ت أبو ٌعلى الموصلً: أحمد بن علً بن المثنى أبو ٌعل◄ 

 / مسند أبو ٌعلى الموصل1ًٖ

 تحقٌق: خلٌل مؤمون شٌحا

 م(ٕ٘ٓٓ –ه ٕٙٗٔدار المعرفة )بٌروت،  -الطبعة األولى 

 

 



ٕ٘ٗ 
 

 الدورٌات

 ابن الخوجة: الدكتور دمحم الحبٌب ◄ 

 / خبر اْلحاد وحجٌة العمل بهٔ

 والشإون اإلسبلمٌة  نشر هذا البحث فً مجلة دعوة الحق / تصدرها وزارة األوقاؾ

 ه 0ٓٗٔصفر  -، محرم 1ٕ٘الرباط  / العدد  –المملكة المؽربٌة 

 ه0ٓٗٔ، ربٌع النبوي ٕٓٙالعدد                                 

 

 التمٌمً: دمحم بن خلٌفة بن علً◄ 

 / مواقؾ الطوابؾ من توحٌد األسماء والصفاتٕ

 (.ٕٖ٘ – ٖٕ٘/  الجزء األول / ص ) ٕٓ –دد فً مجلة جامعة أم القرى / العنشر هذا البحث 

 مجلة تصدرها جامعة أم القرى فً المملكة العربٌة السعودٌة.

 

 العباد البدر: د. عبد الرزاق بن عبد المحسن بن حمد◄ 

 / إثبات أن المحسن من أسماء هللا الحسنىٖ

  ٖٙ –نشر هذا البحث فً مجلة البحوث العلمٌة اإلسبلمٌة / العدد 

 ه.ٖٔٗٔمن ربٌع األول إلى جمادي الثانٌة لسنة  – اإلصدار

مجلة فصلٌة تصدر فً المملكة العربٌة السعودٌة عن الرباسة العامة إلدارات البحوث العلمٌة واإلفتاء والدعوة 

 الرٌاض. –واإلرشاد 

 

 

 

 

 

 الصدار الثانً لكتابھً لمصادر ال

 )األسماء الحسنى فً الكتاب والسنة(

 الذي بٌن ٌدٌكجدٌد الوھو أصل الكتاب 

 (الطوبى فً توحٌد اسماء هللا الحسنى)
 ستجد فً الموضوع وأضٌؾ الى االصل اشٌرأكل ما و

 الكتاب الجدٌد حاشٌة الى مصدره فً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٕ٘٘ 
 

 الفهرس

 الصفحة الموضوع

 ٙ مقدمة اإلصدار األول

 9 مواَؾ الطوابؾ من أسماء هللا الحسنى: الفصل األول

 9 لسنة والجماعةالقسم األول: أھل ا

 ٓٔ القسم الثانً: أھل التعطٌل

 7ٔ القسم الثالث: أھل التمثٌل

 ٕٓ مهٌدت -ً: طرق تتبع االسماء الحسنى الفصل الثان

 ٕٔ طرق حدٌث )هلل تسعة وتسعٌن اسماً(المبحث االول: 

 7ٕ ع األسماء الحسنىتتباجتهاد اھل العلم فً المبحث الثانً: 

 8ٕ ھل العلم المتقدمٌن لألسماء الحسنىنماذج من طرق تتبع أ

 8ٕ / تتبع جعفر وأبو زٌد وإَرار سفٌان بن عٌٌنةٔ

 ٖٓ والتلخٌص الحبٌر / تتبع الحافظ العسقالنً فً فتح الباريٕ

 ٕٖ / تتبع ابن حزم األندلسً فً المحلىٖ

 ٖٗ نماذج من طرق تتبع أھل العلم المعاصرٌن لألسماء الحسنى

 ٖٗ  بن صالح العثٌمٌن/ تتبع الشٌخ دمحمٔ

 ٖٙ / تتبع الدكتور عمر سلٌمان األشقرٕ

 8ٖ الثالث: توحٌد االسماء والصفاتالفصل 

 8ٖ المبحث االول: منهج التلقً واالستدالل

 9ٖ القاعدة المقررة عند أھل السنة فً نصوص الؽٌبٌات

 ٓٗ أخبار وأحكام نصوص الشرع

 ٔٗ األحكامو خباراأل األخبار المقبولة التً تثبت بها

 ٕٗ تصدٌق الخبر -ٔ

 ٖٗ تنفٌذ االمر الطلب -ٕ

 ٙٗ التوحٌدلثانً: المبحث ا

 ٙٗ التوحٌد فً اللؽة

 7ٗ التوحٌد فً االصطالح

 7ٗ لٌل على التوحٌد من الكتاب والسنة وأَوال الصحابة

 8ٗ منزلة علم التوحٌد

 9ٗ أَسام التوحٌد

 ٓ٘ تعرٌؾ االَسام الثالثة

 



ٕ٘ٙ 
 

 الصفحة الموضوع

 ٓ٘ توحٌد الربوبٌة/ ٔ

 ٔ٘ توحٌد األلوھٌة /ٕ

 ٕ٘ توحٌد األسماء والصفات /ٖ

 ٕ٘ العالَة بٌن أَسام التوحٌد

 ٗ٘ التوحٌد أول الدٌن وآخره

 ٘٘ والتوحٌد الكرٌم القرآن

 ٙ٘ التوحٌد والتحمٌد

 7٘ التوحٌد واالستؽفار

 8٘ اختالؾ مدلوالت اإلٌمان والتوحٌد والعقٌدة

 9٘ فً التوحٌد واإلٌمانتفاضل الناس 

 ٔٙ وسابل التوحٌد

 ٔٙ داللة األسماء الحسنى على التّنزٌه

 ٕٙ ثمرات معرفة أسماء هللا الحسنى

 ٕٙ خالؾ أھل القبلة فً توحٌد األسماء والصفات

 ٖٙ أسباب الخوض والخلط فً مسؤلة األسماء والصفات

 ٖٙ نواَض التوحٌد ومنقصاته

 ٗٙ السماء والصفاتالمبحث الثالث: توحٌد ا

 ٗٙ لألسماء والصفات األصل اللؽوي

 ٘ٙ االصطالح

 ٙٙ عقٌدة أھل السنة والجماعة توٌَفٌة

 7ٙ االسم: المطلب األول

 7ٙ االسم لؽة

 7ٙ االختالؾ فً أصل اشتقاق االسم

 7ٙ عالمات االسم فً اللؽة العربٌة

 8ٙ االسم اصطالحا

 9ٙ إثبات لفظ )االسم( هلل تعالى

 7ٓ اشتقاق كلمة )هللا(

 7ٔ االسم والمسمى

 7ٕ الخالصة فً مسؤلة االسم والمسمى

 7ٖ منهج أھل السنة والجماعة فً إثبات األسماء الحسنى

 



ٕ٘7 
 

 الصفحة الموضوع

 7٘ التعبٌر عن الحق باأللفاظ الشرعٌة

 7٘ االسم المطلق والمقٌد

 77 تقٌٌد االسم المطلق

 78 الصفة: المطلب الثانً

 78 الصفة فً اللؽة

 78 الصفة عند النحوٌٌن

 79 الصفة فً االصطالح

 79 لفظ )الصفة(

 79 لفظ )الذات(

 8ٓ العالَة بٌن الصفات والذات

 8ٔ تقسٌم الصفات

 8ٔ أوال: الصفات الثبوتٌة )المثبتة(

 8ٕ الفرق بٌن صفة الذات وصفة الفعل

 8ٗ ثانٌا: الصفات المنفٌة

 8ٗ ضابط النفً فً صفات هللا تعالى

 8٘ منهج أھل السنة والجماعة فً إثبات الصفات

 8ٙ السبل لمعرفة الصفات على ضوء األدلة وإثباتها

 87 الصفة المطلقة والمقٌدة

 88 الصفة على لفظ الفعل

 88 الفرق بٌن الصفة والنعت

 89 الفرق بٌن الوصؾ والصفة

 9ٓ مثال من الكتاب والسنة على وصؾ الفعل هلل تعالى

 9ٕ على المتضمن إلثبات الكمال هلل وحدهالمثل األ

 9ٖ المضاؾ إلى هللا سبحانه وتعالى

 9ٗ تعالى الجواب السدٌد لمن سؤل عن كٌفٌة صفة من صفات هللا

 9٘ َول السلؾ: أمروھا كما جاءت

 9ٙ َول السلؾ: بابن من خلقه

 97 الفعل: المطلب الثالث

 97 الفعل فً اللؽة

 97 تعرٌؾ الفعل اصطالحا

 



ٕ٘8 
 

 الصفحة الموضوع

 97 أفعال هللا جل وعال َسمان

 98 أفعال هللا تعالى من حٌث تعلقه به سبحانه

 98 أفعال هللا تعالى مشتقة من أسمابه

 99 الفرق بٌن األفعال والصفات

 99 الفرق بٌن صفة الذات وصفة الفعل

 ٓٓٔ الفرق بٌن الصفة الذاتٌة )العلو( ووصؾ الفعل )االستواء(

 ٕٓٔ رالخب: المطلب الرابع

 ٕٓٔ الخبر فً اللؽة

 ٕٓٔ صطالحالخبر فً اال

 ٕٓٔ ورود الخبر عن هللا تعالى فً القرآن المجٌد

 ٖٓٔ اإلخبار نوعان

 ٗٓٔ الكلمات الُمْجَملة: المطلب الخامس

 ٗٓٔ الكلمات الُمْجَملة أو االلفاظ المجملة

 ٗٓٔ النص والمجمل والظاھر

 ٘ٓٔ من الكلمات )االلفاظ( المجملة

 7ٓٔ تقسٌم االلفاظ المجملة

 ٓٔٔ َواعد )ضوابط( تتبع األسماء الحسنى من الكتاب والسنةالفصل الرابع: 

 ٓٔٔ أَسام ما ٌجري صفة أو خبرا عن الرب تبارك وتعالى: تمهٌد

 ٙٔٔ القواعد العشرٌن فً باب األسماء والصفات

 7٘ٔ أھمٌته وثمرات االٌمان به: توحٌد األسماء والصفات

 77ٔ أسماء ال ٌصح إطالَها على هللا تعالىلفصل الخامس: ا

 9ٓٔ والسنة الكتاب من وأدلتها المطلقة الحسنى األسماء الفصل السادس:

 ٕٕٕ والسنة الكتاب من وأدلتها المقٌدة الحسنى الفصل السابع: االسماء

 ٕٕٕ تتبع االسماء المقٌدة

 ٖٕٔ بؤدلتها من الكتاب والسنةجدول باألسماء الحسنى المقٌدة  - ٔجدول رَم/

 ٖٕٗ مطلقة فً نصوص أخرى الحسنى المقٌدة والتً َد جاءت األسماءبجدول  – ٕجدول رَم/

جدول باألسماء الحسنى المقٌدة بؤدلتها من الكتاب والسنة والتً لم ترد فً دراسة الدكتور  - ٖجدول رَم/
 التمٌمً

ٕٖٙ 

 ٕٓٗ الخاتمة

 ٕ٘ٗ المصادر

 ٕ٘٘ الفهرس

 

 


