
 
 

  



احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالال  لىالم  الع هعراله رهاله رعالمل لىعالاملني، دال د   مالد 
 ولىم آله وصحبه و ع اهتدى هبديه إىل يو  الديع.

 السنملالكتاب أو العبارات الواردة يف لىم هعض الناس فهم هعض شكل ي  فقد أ ا هعد؛ 
لىال هم دالالاا العىمالا  الالني؛  ني؛ جيال  وهالالء   الصح حمل الراهتمل لع النيب صىم هللا لى ه ودىم،

نير إرْ    الا لىاليف يف أاهالامم  الع تالبهات؛ إلمالاءه لقولاله  عالاىل زالالمل ل قو وا إب ِْ }فَاْدالََل وا أَْهالَل الالكْر
ت ْم َء  الْعَىم وَ { ]النحل   نالْ  ِ43](1)    . 

ممالالع يسالالتذل هالالكال املشالالكالت ويسالالتعمىها يف التشالالوي  لىالالم  ولكالالع ء ينق الالع الع الال 
لالالوا  املسالالىمني، والتشالالن ع لىالالم لىمالالا  أهالالل السالالنمل واكمالالالمل؛ و الالع ت يك ىالالو   الالم اء ا الالات 

 .(2)؛لباطل؛ هقصد  نيويج  كاهبهم املخالفمل ملنهج السىف الكنيا  رضع هللا لنهم
  صالالىم هللا لى الاله ودالالىمه و الالع هالالكال العبالالارات الالاله أتالالكل فهمهالالا لىالالم هعالالض النالالاس   ولالال

هَ َ  إإإَ " . وهالالالكال اكمىالالالمل  الالالد ةالالالا ت يف لالالالدة أضاديالالال   بويالالالمل، هع الالالها "فَإإإَّ اَّللهَ َّللَهَيَهَلَإإإى هَمإإإاَّلل
ا لى الالالاله، ودنقتصالالالالني يف هالالالالكال الور الالالالمل العىم الالالالمل لىالالالالم أتالالالالهني عالالالالو  صالالالالح ب، وهع الالالالها ضالالالالع ف ء ي  

ه  أهالالل السالالنمل الالالنيوا ت الصالالح حمل الالاله وردت ف هالالا هالالكال اكمىالالمل، ت  تبالالع الالال  إب هالالار  الالك
ني أدلتهم، والنيد لىم تبهات خمالف هم.  واكمالمل يف فهم  ى  اكمىمل،  قنيو ه هِك

هأصحهَألماديثهَليتهوردتهفيهاههذههَجلم ة:ه
ا الالد لنالالدأ ا الالنيأة  الالع هالال  أدالالد،  َحلإإثيثهَألو : لالالع لاةشالالمل رضالالع هللا لنهالالا  الالالد ِ 

 ىالالالد  فال الالالمل ء  نالالالا   ،«؟ه هذ هَهإإإهن هَمإإإ»ردالالالوا هللا صالالالىم هللا لى الالاله ودالالالىم، فقالالالاا   فالالالدعل لىالالالع  
ني  ع صال ا، فقا َ ؛لى ل،  هَماهُتط يُق َاهم َنهَأَلع َمإا   ه»ا صىم هللا لى ه ودىم  ِك َمه هَعَ ي ُكم 

هَ َ  َ   .(3)«فَّ اَّللهَ َّللَهَيَهَلَى هَماَّلل
هَمإإاهُتط يُقإإ َا ه»ويف روايالالمل  سالالىم   َََمإإى  إإَنهَل  هم  إإَ ُ ه ُهََيهتَإنَإإاُ هَل َّللي إإَىهُوإإُذَو فَإإإَ   هََيهَيأ 

َ ُمَ  هَتأ   . (4)«َماَّلل
 - امبرنا ني  صالذنيه  -يد وَ هند  ال   ،وهو امسها -؛ملهمىمل واملد  -ء  وْ احلَ وهكال املنيأة هع 

ا الدهع أدد هع لبد العزى -هفتب املهمىمل  -ب   هع ضَ ا  الع رهالخ عدجيالمل أ   ، وهكال املالنيأةِ 
 .(5)تها يف روايمل  سىم، و د ثبد  سم املال نني رضع هللا لنها



لاةشالالمل رضالالع هللا لنهالالا  الالالد  ن يكالالع النالاليب صالالىم هللا لى الاله ودالالىم لالالع  َحلإإثيثهَلينإإا :
ىهيصو  تهنيه  ا  يصو  تعبا ِ  ا  يقوا  ا أِرني  ع تعبا ، فإ هِ  هَماه»، ِو َََمى  هم َنهَل ُوُذَو

هَ َ  َ    َ وور إىل النيب صالىم هللا لى اله ودالىم  الا د   وأض  الصالة، «ُتط يُق َا هفَّ اَّللهَ َّللَهََيهَلَى هَماَّلل
ا  إاا صىم صالة داوَ دْ لى ه وإ   ى    .(6)  لى ها، ِو

الا  تت الني   لع لاةشمل رضع هللا لنهاَحلثيثهَلينالث:ه أ  النيب صىم هللا لى ه ودىمِ 
ا ؛لى الالل ف صالالالىع لى الاله، ويبسالال ه ؛لنهالالالار فالال  ىل لى الاله، ف عالالالل النالالاس يروهالالو  إىل النالالاليب ضصالال ه 

رالالنيوا، فَ بالل فقالالااصالىم هللا إإَنه»   لى اله ودالالىم ف صالىو  هصالالال ه ضال،ِ  هم  ََيهأَيإ َهإإاهَلنَّللإاُ  هُوإإُذَو
هَ َمهَ َّلل هَمإاهَدَ َه هَأَلع َمإا   َّلْل هَ َ  إَ  هَوَ اَّللهَأَمإ هَمإاهُتط يُقإ َا هفَإَّ اَّللهَ َّللَهَيَهَلَإى هَمإاَّلل ههَأَلع َما   َوَ ا 

ه.(7)«َقىَّلله
الالالالالني  إاا  " ض الالالالالنيت اارت واضت ني الالالالالا"  يقالالالالالاا ،ض الالالالالنية لنفسالالالالالهأأ يتخالالالالالك  و عالالالالْ َتَْت ر

 .(8)ةعىد لى ها لال مل متنعها لع غ ك
هَ َ  َ ق لههص ىه هع يههوس م:ه"شرحه  :"فَّ اَّللهَ َّللَهَيَهَلَى هَماَّلل

 .(9) عْ املىل يف ضيف املخىو ني  ادترقاا الشع  و فور النفل لنه هعد  بته
نياهمل له هعد ضنيص و بمل ف اله ، لهالشع  ادترقاءه  نيك يقوا القاضع ل ات  " وهالكال  ،ِو

 .  (10)"التذ ات غ  ءةقمل هنيب اار؛ب
مالالاا هللا  إىل هللا  عالالاىل سالالبمل هالالكال املعالالا  و   الالاا؛ ا  اادلالالمل الق ع الالمل  الالد  ا الالد لىالالمِ 

دبحا ه و عاىل، و نزيهه لع مج ع النقاةص يف اا ه وأمساةه وصفا ه وأفعاله؛ يقالوا احلالافا اهالع 
ا تفا  النقاةص والع وب لع هللا  عاىل، و ع مجىمل ال   حلالو   مو د دلد اادلمل لىرة   "

 .(11)"السآ مل واملىل له
فَّ اَّللهَ َّللَهَيَهالسالاا امل نيوح ِ  ف  فهم  وله صىم هللا لى ه ودالىم  " إاا  قنير هكا  فإ 

 "؟! َلَى ه
واكالالالالواب  أ الالالاله ء مكننالالالالا فهالالالالم الالالالال  إء ممالالالالع ودالالالال   الالالالا ةالالالالا  لالالالالع لىمالالالالا  أهالالالالل السالالالالنمل 
 واكمالمل رضع هللا لنهم يف  فس ها، وهو  ا دنعنيت له يف الفقنيات التال مل هبعض البسخ.

ه":فَّ اَّللهَ َّللَهَيَهَلَى ه ىه هع يههوس م:ه"لق لههصهَلَ ماءفهمه



فَإَّ اَّلله نولد لبارات لىما  أهل السنمل واكمالمل يف  فس   وله صالىم هللا لى اله ودالىم  "
 ، ومكع إمجا ا ف ما أييت  "َ َّللَهَيَهَلَى ه

ه. يقهجباللهع ىهوجههيَمل ىههللهتَامهصفةهَلق  هَألو :هَثباته
  أهالالل السالالنمل واكمالالالمل إىل أ  احلالالدي  يالالدا لىالالم إثبالالات صالالفمل اهالال  مجالالالمل  الالع لىمالالا

ماا يف ضقه  عاىل، خبالف املخىو ، وف ما أييت هعض أ وا م   املىل هلل  عاىل، وأما صفملِ 
تاهالالاله  "إه الالالاا التالالالَويالت"  " 458يقالالوا أهالالالو يعىالالالم الفالالالنيا  ) - غإإإ هالىالالالم أ الالاله ه( يفِ 

ء لىالم  عالْ السالآ مل واءدالترقاا و فالور الالنفل  ،ممتنعهَطإال هوصإفههتَإامهلمل إى
الالالكل  الكنياهالالالمل والسالالالخخ  مالالالا ةالالالاز وصالالفه ؛لذ الالال  ء لىالالالم وةالالاله النفالالور، ِو لنالاله،ِ 

 .(12)"والعداوة
ويف ةالالالواب الى نالالالمل الداةمالالالمل لىبحالالالوإل العىم الالالمل وانفتالالالا  لالالالع دالالالالاا لالالالع  ولالالاله صالالالىم هللا  -

مالا ةالا ، الواةال  هالو إ النيار هالكا " لى ه ودىم  "فإ  هللا ء مل ض، متىوا"  احلالدي ِ 
 ع انما  ؛لصفمل، وأما ضيف لىم الوةه الالكأ يى اليف ؛هلل،  الع غال   شالاهبمل وىقاله وء 
ىهالالا صالالفات ضالاليف  تالالاب هللا لالالز وةالالل، ِو الالاملكني واوالالداي والك الالد الالالواردة يفِ   ك  الالف،ِ 
الالالمر ع   الالالَو الس  ْرىرالالالهر َتالالالْع   َوه  مر  ى الالاليف ؛هلل دالالالبحا ه و عالالالاىل لىالالالم ضالالالد  ولالالاله  عالالالاىل  }لالالالْ َل َِ

 [.11]الشورى   ْلَبصر  {ا

  هللا ء مالالالل ضالالال، إفالالاله( يف "فتاويالالاله"  "" 1389ويقالالالوا الشالالال ب  مالالالد هالالالع إهالالالنياه م ) -
نصالالوص " متىالالوا  الالع  صالالوص الصالالفات، وهالالكا لىالالم وةالاله يى الاليف ؛لبالالارأ ء  قالالص ف الاله،ِ 

 .(13)"اءدتهزا ر واوداي ف ما يتبادر

ء يشالالالاهه صالالالفات  ىالالالل يى الالاليف ؛هلل ه(  " 1420ويقالالالوا الشالالال ب لبالالالد العزيالالالز هالالالع ؛ز ) -
ا ىالالمل  املخىالالو ني يف  ىىهالالم، فالالاملخىو و  لالالديهم  قالالص وضالالعف، وأ الالا صالالفات هللا فهالالعِ 

ء يشاهه عىقاله، ولال ل ف هالا  قالص وء ل ال ، هالل هالع صالفات  ى اليف  ، ى يف هه دبحا ه
 .(14)"؛هلل دبحا ه و عاىل، ء يشاهه ف ها عىقه ةل ولال

الالا  هالالكا ه(  " 1421ويقالالوا الشالال ب اهالالع لر مالالني ) - احلالالدي  يالالدا لىالالم أ  هلل فالالإااِ 
 .(15)" ىاله 



هكال هعالض أ الوا م، وإء لالو اهبنالا  ستقصالم  الع  الاا هبالكا القالوا  الع املعاصالنييع ل الاا 
 هنا املقا ، وونيةنا لع املقصود. 

ولىالالم القالالوا صمالالا صالالفمل هلل  عالالاىل، فإ الاله جيالال  فهمهالالا يف إطالالار القوالالالد الالاله  نيرهالالا أهالالل 
الالقوا يف  السنمل واكمالمل يف صفات هللا  عاىل، و ع أتهنيها  أ  القوا يف صفات هللا  عالاىلِ 

 .   (16)اا ه املقددمل
هصفاته هتَام:َثباتهيفههَلك يةَلقاعثةه

 ع املقنير لند أهل السنمل واكمالمل  اطبمل أ ه ء مكننا إثبات صفات هللا  عاىل وفهمهالا 
  (17)ا  قاط ثالإلعال ع لىم وةهها الصح ب إء 

ْرىرالالالالهر  نزيالالالاله هللا  عالالالالاىل لالالالالع  شالالالالاهبمل املخىالالالالو ني؛ إلمالالالالاءه لقولالالالاله  عالالالالاىل   َألوم: مر }لالالالالْ َل َِ
مرالالل  ىىنالالا مالالع، هالالل هالالو  ىالالل لالال ل ف الاله تالالع  ؛ "[11]الشالالورى   َتالالْع  { فالالإ   ىالالل هللا لالال لِ 

ا ممالا  الزا ا وةسالم    ع النقص، أ ا  ىل ان سا  فالإ  ف اله أتال ا   الع الالنقص؛ ا اله يتعال   فسال   
ا  هكا احلدي  يدا لى اله  -مىه، وأ ا  ىل هللا لعد   وة حت ه؛ه فإ اله  ىالل يى اليف هاله لالز  -إ ِ 

 .(18)"الو ا هوةه  ع الوةوةل، وء يت مع  قصه 
إثبات  ا أثبته هللا  عاىل لنفسه، و ا أثبته لاله ردالوله صالىم هللا لى اله ودالىم، و ناله  َلينانية:

 }َوه َو الس مر ع  الَبصر  {ماءه لقوله دبحا ه  "؛ إلفَّ اَّللهَ َّللَهَيَهَلَى ه وله صىم هللا لى ه ودىم  "
 [.11]الشورى  

هالالا يف ضقالاله دالالبحا ه َلينالينإإة:ه   الالع ااطمالالاي لالالع إدراك ضق قالالمل الك ف الالمل؛ ءدالالتحالمل إدرِا
 .[110}َوَء ت ر   وَ  هرهر لرْىمها{ ]طه  و عاىل؛ إلماءه لقوله ةل ولز  

ههَاه هتَامهَيهلىهَذَهم  تمهَلق  هَلينا :
اه  مجالمل  ع أهل السالنمل واكمالالمل إىل أ  املعالْ املالنياد يف احلالدي   "أ  هللا  عالاىل ء 

 مل إاا  ىىتم"، وإل   هعض أ وا م  
فالالإ  هللا دالالالبحا ه ء   أراده( يف "أتويالالالل خمتىالالف احلالالالدي "  " 276يقالالوا اهالالالع  ت بالالمل ) -

ء "، هكا الفنيس ء يفرت ض،  فالرت او الل"  الكال  مل إاا  ىىتم، و راا هكا  ول  يف
الالا  لاله ف الالل لى هالا؛ ا الاله  ، نييالد هالالكل  أ اله يفالالرت إاا فالرتت الا  هالالكا هالو املالالنياد  الاِ  ولالالوِ 

  أ ه ء يفرت إاا افرتت.  وإمنا  نييد !يفرت  عها، فَيمل ف  ىمل له؟



ال ه، واملكرار الذزيني   كل   قوا يف النيةل البى غ يفِ  ع ض،  نق الع فال  ء ينق "ِو
ولو أردت أ اله ينق الع إاا ا ق عالوا، ن يكالع  أ ه ء ينق ع إاا ا ق عوا.   نييد"، عصو ه

 دضمل.هه  ر  قوا ف ل لىم غ ال، وء وةبد لهله يف هكا ال
ا، ويقالالاا  إ الاله هالالع أعالالد أتهالالخ تالالني  او الالد ةالالا   رالالل هالالكا هع نالاله يف الشالالعني املنسالالوب إىل 

 وىف ااعني 
 َء َمَلُّ الش ني  َض،  َمَىُّوا    ...    نْيٍ  َصىرَ ْد  ر ْر ه َكْيل  خبرر 

الا  ف اله  الدح لاله؛ ا اله مبنالزلتهم، وإمنالا ، ن ينيد أ ه مالل الشالني إاا  ىالوال ولالو أراد الال   الاِ 
 .(19)"أراد أمم مىو  الشني، وهو ء مىه

إ كالالالم  الالالد   أأه( يف "تالالالنيح  شالالالكل ا" ر"  " 321ويقالالالوا أهالالالو ةعفالالالني ال حالالالاوأ ) -
الا  لى هالا  بالل الال   ،متىو  فتنق عو ، وهللا هعد  ىىكالم وا ق الالكم لىالم احلالاا الالهِ 

 .(20)" ع ا تفا  املىل واء ق اي لنه

ا وإ   عنالاال أ  هللا دالبحا ه ء مالل أهالده ه( يف " عان السنع"  " 388ويقوا او ايب ) -
 . (21)" ىىتم

ء مالالالالل هللا وإ   ىىالالالالالتم؛ ا   عنالالالالاال  "ه( يف "تالالالالنيح السالالالالالنمل"   516ويقالالالالوا البذالالالالوأ ) -
 .(22)"املالا لى ه ء جيوز

ملَإ::ه:هأنههورجهخمرجهَحملاذَةهل فإ هلل فإ ينالثَلق  هَل َاه هتَإامهَيهيقطإعه هَو
هَلَمىعنهمه بههماهملهل َ   .ثَ 

 وممع  اا هبكا القوا  
  ولالاله صالالىم هللا لى الاله ودالالىم "إ  هللا ءه( ض الال  يقالوا  " 354أهالو ضالالاب اهالالع ضبالالا  ) -

 الالالع ألفالالالاا التعالالالارف الالالاله ء يته الالالَ لىمخاطالالال  أ  يعالالالنيف صالالالحمل  الالالا   مالالالل ضالالال، متىالالالوا"
 . (23)"عوط  هه يف القصد لىم احلق قمل إء هبكال االفاا

نيال أهو هكني انمسال ىع  -   الاا ف اله هع الهم  " ء ماللُّ  لع غ ال، فقالاا  " ه( 371)وِا
 . ا ع الرواب ض، متىوا  ع العمل"، وهللا لز وةل ء يوصف ؛ملال

الالال  العالالنيبولكالالع الكالالال   ولىالالم  ،عالالنيخم خمالالنيخم اةالالاااة لىفالالا ؛لىفالالا، والالال  تالالاةع يفِ 
رالى َهالا{ ]الشالورى  ال  عنيخم  وا هللا لالز وةالل    وهىالد  ،[40}َوَةالزَا   َدال ْرَةمٍل َدال ْرَةمل   ر



 ،الس ةمل ااوىل الاله هالع ا ال  ؛كالزا  لىالم لفالا السال ةمل، والقصالاص لالدا لال ل هسال ةمل
الالالالكل   ولالالالاله  عالالالالاىل    ،[194}فَاْلتالالالالد وا َلَىْ الالالالهر مبرررالالالاللر َ الالالالا اْلتالالالالَدى َلىالالالالْ ك ْم{ ]البقالالالالنية  ِو

واملعالالْ  ،وا تصاصالاله لالال ل هوىالالم وء لالالدوا ، فالالَعنيخم يف الىفالالا لىمحالالاااة لىالالم اءلتالالدا 
  .ل ل ؛لتدا 

ء    لىفالا ضال، متىالوا، واملعالْفككل   ولاله  "فالإ  هللا ء مالل ضال، متىالوا " أعالنيخم  الاا ه 
وها يق ع لنهم ثواب  .(24)"ألما م  ا ن مىوا ف رِت

إ  هللا ء مالل    عناال لند أهالل العىالم"  ه( 463اهع لبد ال  )ويقوا ضافا املذنيب  -
 ،ف نق الع لالنكم ثواهاله ، ع الرواب والع ا  لىم العمل ض، متىوا أ التم العمالل و ق عو اله

العمالالل  وأ الالتم  الال،  كىفالالتم  الالع، وء يسالالَ   الالع أف الالاله لىالال كم إء هسالالآ تكم لالالع العمالالل
فالالالا ق ع لالالالنكم  ،حلقكالالالم املىالالالل وضالالالعفتم لالالالع العمالالالل ،والعبالالالادة  الالالا ء    قالالالو  وأدالالالنيفتم

 .الرواب ؛ ق اي العمل

وخيالال هم أ  النفالالوس ء  ،ت الالهم صالالىم هللا لى الاله ودالالىم هبالالكا املعالالْ لىالالم القى الالل الالالداةم
 .وأ  ال  دب  إىل   ع العمل ،حتتمل اندنياف لى ها
 ،فهالالالو لفالالالا عالالالنيخم لىالالالم  رالالالاا لفالالالا " مالالالل ضالالال، متىالالالوا إ  هللا ء"  وأ الالالا لفوالالاله يف  ولالالاله

وء يدعىه  الا يف تالع   ،دوا   ل الناس أو ن مىوا ،و عىو  أ  هللا لز وةل ء مل
ب ه ةل لع ال  و عاىل لىوه  ، ع اات ا   .ااِ 

ا إبزا  فإمم إاا وضعوا لفوهال ؛وإمنا ةا  لفا هكا احلدي  لىم املعنيوف  ع لذمل العنيب
ا  خمالفه  ، ه اله أو ةز  ةوا؛ه  ،لفا نيوال مبرل لفوه وإ ِ    ا له  عناالِا

رالى َها{ ]الشورى    أء  نيى إىل  وله لز وةل  .[40}َوَةزَا   َد ْرَةمٍل َد ْرَةمل   ر
}َفَمالالعر اْلتالالَدى َلىالالْ ك ْم فَاْلتالالد وا َلَىْ الالهر مبرررالاللر َ الالا اْلتالالَدى َلىالالْ ك ْم{ ]البقالالنية    و ولالاله  عالالاىل

 .ة اا ه ضيف و  ؛والقصاص ء يكو  التدا ه  ، يكو  د ةملواكزا  ء، [194
ِرنيريَع{ ]آا لمالنيا     و رل ال   وا هللا لز وةل }َوَ َكني وا َوَ َكنَي اَّلل   َواَّلل   َعالْ   اْلَمالا

54] . 
 .[15}اَّلل   َيْستالْهزرئ  هبررْم{ ]البقنية    و وله  عاىل
ا   و وله  عاىل ْ ده ْ دها{ ]ال ار   15)}إرم  ْم َيكر د وَ  َِ ِر د  َِ  .[16، 15( َوَأ



ني  ،إمنا هو ةزا   كنيهم وادتهزاةهم ِو الدهم ،ول ل  ع هللا  كني وء هزو وءِ  د فالِك
فكالكل   الوا ردالوا هللا صالالىم هللا ، ضالع ذكاةاله و بالتالها و  م  الاكالزا  مبرالل لفالا اءهتالدا  لال

لمىالالالالاله ا ق الالالالالع لنالالالالاله فق الالالالالع   الالالالالع  الالالالالل    أأ "إ  هللا ء مالالالالالل ضالالالالال، متىالالالالالوا"  لى الالالالاله ودالالالالالىم
 .(25)"اكزا 

املىالالل والسالالآ مل لىعمالالل يوةالال    عالاله ه(  " 795قالالوا احلالالافا اهالالع رةالال  احلنبىالالع )يو  -
ه ه، فإاا دَ  العبد  ع العمل و ىه   عه و نِي فق ع هللا لنه ثالواب الال  العمالل؛  ،و نِي

ا    عه لذ   فإ  العبد إمنا جيازى هعمىه، فمع  نيك لمىه ا ق ع لنه ثواهه وأةنيال إااِ 
 ."هذَهأظهرهماهقيىهيفههذَ"، ت  اا  (26)"كر  ع  نيت أو دفني أو هني ل

الالالنيال او الالالايب - الالالكا ِا  ا   الالالع  الالالل   ؛و عالالالْ املالالالالا  الالالالرتك، والبذالالالوأ ولىىالالاله هقولالالاله  "(27)ِو
ه وألنيت لنه، فكْ ؛ملالا لع الرتكت ةه   .(28)"ا ه دب  الرتك ؛ا  نِي

ه:يفهتفأ ههذههَجلم ةهَلأبْهيفهَوتالفهم
ينيةع السب  ورا  اعتالف العىما  يف  فس   وله صالىم هللا لى اله ودالىم  "فالإ  هللا ء مالل 

 ض، متىوا" إىل أضد أ نييع  
   َألو :هَوتالفهمهيفهمَ:ه"ما"هيفهَحلثيث

هنالالا مبعالالْ واو  و الالد   الالل  إ  "ضالال،" هالالاافا اهالالع رةالال  إمجالالاءه هقولالاله  "احلالالو الالد أفالالاد الالال  
و    "ض،" لاطفمل؛ اما إمنا  ع ف املفنيدات ء اكمالل، الع ف؛ ولكع ء يصب دلوىِ 

 .(29)"وعالف ف ه هع هم، هكا هو املعنيوف لند النحويني
و قالالديني الكالالال  ض نةالالك  "ء مالالل ومتىالالو "، فنفالالم لنالاله دالالبحا ه املىالالل، وأثبتالاله  الالم. ورةحالاله  

ا وأيالدال مبالص ه أل يف وأةنيى لىم القوالد، وأ ه  ع ؛ب املقاهىالمل الىفو المل،  احلافا اهع ض ني
ىفالوا  الع العمالل  الا    قالو "  و ع يف هعض طني  ضدي  لاةشمل هىفالا فالإ  هللا ء مالل  ؛ِا

 .(30)لكع يف دندال  ودم هع لب دة وهو ضع ف "، ع الرواب ض، متىوا  ع العمل
ني هناك  الع    "-أي ها  –و اا احلافا اهع ض ني  ومما يىحيف هنا أ  وةدت هعض  ا ِا
إ  هللا ء مالالل  الالع الرالالواب "  وهالالو  ولالاله ،هعالالض طالالني  احلالالدي  يف أتويالالل احلالالدي  اضتمالالاءه 

ويف هعض طني ه  الا يالدا  ،(31)أعنيةه ال  أ يف  فس  دورة املز ل ".ض، متىوا  ع العمل
 . (32)"لىم أ  ال   درخم  ع  وا هعض رواة احلدي 



ملَإ::هَاهوهو يناد  القالوا الرالال    ق ت: "أنإههوإرجهخمإرجهَحملإاذَةهل فإ هلل فإ  هَو
هَلَمى"  بههماهملهل َ   .هتَامهَيهيقطعهعنهمهثَ 

 و  ل  إ  "ض،" ف ه مبعْ "ضني"، وهكا غ   عنيوف.  اا احلافا اهع رة   "
اءدالالتعماا  عالالنيوف يف   أ  املعالالْ  "ء مالالل إاا  ىىالالتم"، وزلالالم أ  هالالكا (33)وزلالالم اهالالع  ت بالالمل

 .(34)"ِال  العنيب
 ".تَامهَيهلىهَذَهم  تمَاه ه"هوهكا يناد  القوا الرا   ق ت:

أ  هللا ء   و د يقالاا  إ  "ضال،" مبعالْ ء  التعى الل، وأ  املالنيادت  اا احلافا اهع رة   "
الالكل  لقالالاا  ضالال، ء متىالالوا،  ؛اأي هالال عالالد  لكالالع متىالالوا أ الالتم  الالع العمالالل. وف الاله ه   ؛مالالل الالا ِ  ولالالوِ 

  إعبالارهم هالكل  إبلال هالم ص  هللا ء مالل  الع الع الا ، ف كالو  - ض نةالكٍ  -ويكو  التعى الل 
 .(35)"ولد   ىىهم ودآ تهم ،ا ملدوا تهم لىم العمل قت  ه 
وقيإإى:همَنإإاه:ه،  الاا البذالالوأ  " (36)وهالو ينادالال   الالوءه ضكالالاال البذالالوأ واهالالع اكالالوزأ ق إإت:

له هسَؤ  .(37)"فَّاه هَيهيقطعهعنكمهفض ه؛هماه  َ 
 :َلغايةهَلينا :هَوتالفهمهيفهدَيلةهمفه  

ينيةالالالالع هعالالالالض العىمالالالالا  اءعالالالالتالف يف  فسالالالال  احلالالالالدي  إىل اعالالالالتالف ااصالالالالول ني يف دءلالالالالمل 
قولالاله  عالالاىل   }َضالال،   فهالالو  الذايالالمل، وهالالو   الالد احلكالالم إىل غايالالمل هصالال ذمل "إىل" أو "ضالال،"؛ِ 

{و وله دبحا ه  ، [230]البقنية    الْنكرَب َزْوةها َغْ ال { َ اَ  إرىَل الى ْ لر بقنية  ]ال }ت   أمترُّوا الصْر
187](38). 

و الالد يقالالاا  إمنالالا يالالدا هالالكا الكالالال  ولتنزيالالل الالال  لىالالم احلالالدي  يقالالوا احلالالافا اهالالع رةالال   "
  سبمل املىل والسآ مل إىل هللا ه نيييف  فهو  الذايمل.  ملى

 فإ ه منع  ع دءلمل الكال  لىم ال  ؛لكى مل. ]أأ  الذايمل[، و ع يقوا  إ ه ء  فهو   ا
فإ اله يقالوا   ال، دا الالدل ل لىالم ا تقاةاله ن  فهو  الذايالمل[ ]يع   كل  املفهو  هو ع يقوا 
و د دلد اادلمل لل ا تفا  النقاةص والع الوب لالع هللا  عالاىل، و الع  ،ا  ع الكال يكع  نياده 

 مجىمل ال   حلو  السآ مل واملىل له.



املن و ؛ مبعالْ ني أ  دءلمل  فهو  الذايملِ  أ اله ء جيالوز أ  يكالو    ولكع هعض أصحاهنا ِا
يتعالني يف هالكا احلالدي    فعىالم  ولاله ،ا ملالا  بىهالا مبفهالو  املوافقالمل أو غال الالذايالمل  وافقهالعالد ه ا 

 .(39)"أضد ااةوهمل املتقد مل
هالفهَملذم  :تومنهََيههناهالفهَلَ ماءتوَليسه

هالالكا اءعالالتالف الوا الالع هالالني لىمالالا  أهالالل السالالنمل اكمالالالمل لالال ل هالالو  الالع  ب الالل اءعالالتالف 
إثبات املىل هلل دبحا ه لىم الوةه الالةيف مالله، أو  فسال ال املك و ، ول عىم القارئ الكنيمي أ  

ىه ةاةز وداةغ، وء إ كار ف ه، وإمنا هو  ع املساةل اله اعتىف ف ها  صضد املعا  الساهقمل،ِ 
وملع هعدهم دعمل يف اعت ار أضد أ وا م ف ها، وء ض الني لىالم أضالد يف الال ، واا الني  ،السىف

تور لبد الكنيمي ال ه لع احلالدي  الالكأ  عنالا  – او   وادع؛ يقوا الِد لىالم    "-يف مايملِ 
ِل ضاا املساةل الاله اعتىالف ف هالا السالىف لىخىالف ف هالا  ندوضالمل، أ الا  الا ا فقالوا لى اله فىال ل 

 .(40)"لىخىف ف ها  ندوضمل،  ا أثبتوال ء هد  ع إثبا ه ولو ن  ستولبه لقولنا
هالكا دل الل لىالم إثبالات املىالل هلل، فمع العىمالا   الع  الاا  إ   يقوا الش ب اهع لر مني  "و 

مىل املخىو ؛ إا إ    ىل املخىالو   قالص؛ ا اله يالدا لىالم دال  ه وضال نيال آلكع  ىل هللا ل لِ 
ماا سالاةني الصالفات الاله  ، ع هكا الشع ، أ ا  ىل هللا؛ فهوِ  ول ل ف ه  قص، وجيالنيأ هالكاِ 

ماءه  ا د يف ضيف املخىو  ل سدِ   . ربتها هلل لىم وةه الكماا وإ ِ 
 الع  ينياد هه ه ا  أ اله  همالا لمىالدَ  " ء َمَلُّ ض، متىوا"العىما   ع يقوا  إ    وله  و ع 

لمالالل؛ فالالإ   هللا جيازيالال  لى الاله؛ فالمالالل  الالا هالالدا لالال ؛ فالالإ   هللا ء مالالل  الالع ثواهالال  ضالال، متالالل  الالع 
 املىل. العمل، ولىم هكا، ف كو  املنياد ؛ملىل ءز 

ا؛ ا    الوا القاةالل  صالفمل املىالل هلل إطال هال و نهم  ع  اا  إ   هكا احلالدي  ء يالدا لىالم
؛ ء يسالالتىز  ثبالالوت "ء مالالل ضالال، متىالالوا"ا  ء أ الالو  ضالال،  قالالو ؛ ء يسالالتىز    الالا  الرالالا ، وهالالكا أي هالال

 املىل هلل َلز  وَةل .
الالل صالالفمل  قالالص  الالع املىالالل  الالل ضالالاا جيالال  لى نالالا أ   عتقالالد أ   هللا  عالالاىل   نالالالز ال لالالعِ  ولىالالمِ 

]يع   لىم  وغ ال، وإاا ثبد أ   هكا احلدي  دل ل لىم املىلخىو [ ]يع   مبعناال يف ضيف امل
مىل املخىو الوةه الالةيف هه دبحا ه[  .(41)"؛ فاملنياد هه  ىل ل لِ 

هَلردهع ىهمنهينفيهوج دهَوتالفهيفهمأائىهَلَقائث:



الالني هالالكا اءعالالتالف هالالني لىمالالا  أهالالل السالالنمل واكمالالالمل يف   الالع الفواةالالد الالاله  الالنيخم هبالالا  الالع ِا
كا  ع غ ها  ع املساةل اله اعتىف ف ها أهل السنمل واكمالالمل يف العق الدة    –سَلمل هكال امل ِو

ني هالكا  –ِمسَلمل رؤيمل النيب صىم هللا لى ه ودىم رهه ل ىمل اندنيا ، وغ ها  أ وا   ع فواةد ِا
ص  اوالالالف هالني أهالل احلالدي   بالدأ لالالا ، وأ اله لال ل  الم لق الالدة   اوالالف دفالع  تالبهمل هع الهم

تالالاب "اء تصالالار"  جتمعهالالم، هالالل الالنيال  –هالالو  الالض متويالاله وعالالداي لىنالالاس، يقالالوا صالالاض ِ  هعالالد ِا
"وهبالالكا يتبالالني أ  اةالالدثني لالال ل  الالم   -لىخالالالف هالالني أهالالل احلالالدي  يف إثبالالات احلالالد هلل  عالالاىل 

ال ا مبالا ا لىنالاس، و سالرتُّه ا وعالداله لق دة ةا عمل، ف كالو  لالزو لق الدة إىل مجالالمل أهالل احلالدي  متويهه
  .(42)وب....إخل."له  دد مل و كا مل يف القى

هشبهةهَهتا هفهمهَلأ فهلت كهَلصفة:
الالالا  لىمالالالا  أهالالالل السالالالنمل واكمالالالالمل تتالالالاطو  يف إثبالالالات صالالالفمل املىالالالل هلل   قالالالد   عنالالالاِ  الالالفِ 

سالبني إىل  الكه  ت عاىل، ولنَعك لىم ال   راءه يوضب املقصالود، ِو الف  وهالل  الع هعالض املن
 ااتالنية يف ز ا نا.

 الالع هللا يف إثبالالات صالالفمل املىالالل هلل  عالالاىل، فقالالاا  "اضتالالاط الشالال ب اهالالع لر مالالني رعالاله فقالالد 
املعىو  أ  القالدة لند أهالل السالنمل واكمالالمل أ نالا  صالف هللا  بالارك و عالاىل مبالا وصالف هاله  فساله 

الا  هالكا احلالدي  يالدا لىالم أ  هلل  ىالاله ،  ع غ  متر ل، وء  ك  ف فالإ   ىالل هللا لال ل   ،فإااِ 
لنقص، أ ا  ىل ان سا  فإ  ف ه أت ا   ع ِمرل  ىىنا مع، هل هو  ىل ل ل ف ه تع   ع ا

َاهكإااهه-وأمإاهم إىه هلعالد   الوة حتمىاله،  ؛ا ممالا  الزا هعالدا وةسالم   النقص؛ ا ه يتعال   فسال   
ا هوةالالالاله  الالالالع فإ الالالاله  ىالالالالل يى الالالاليف هالالالاله لالالالالز وةالالالالل، وء يت الالالالمع  قصهالالالال - هإإإإذَهَحلإإإإثيثهيإإإإث هع يإإإإه

 .(43)"الو الوة
 وورلالاله اةمالالود يف إثبالالات صالالفات فالالا وني   رلالالاك هللا إىل  تالالدة اضت الالاط الشالال ب رعالاله هللا

تالاب "اء تصالار اهالل  هللا  عاىل، و ع ال  فقد  وهل ؛لنقض والتشن ع؛ فقد  عقبه صالاض ِ 
شالالف  الالكه  أدل الا  السالالىف مل"  هقولالاله   -وهالالو  الالع املنتسالبني إىل  الالكه  ااتالالالنية  –السالنمل ِو

اك  ىالالل لالال ل هنالالا يصالالف هللا هالالنقص لالال ل ف الاله  قالالص، فهالالل هنالال -دالالا ه هللا  عالالاىل  -"فالشالال ب 
ف اله  قالص؟ هالل املىالل  قالالص يف ااصالل، واملوصالوف ؛ملىالل هالو الالالكأ ينتوالني لىالم ضالالمل يكنيههالالا 
وء يسالالت  ع اوالالالنيوخم  نهالالا إء ذالالالدوإل دالالب  عالالالارخم لالالع  در الالاله وإراد الاله يذالالال  ضالتالاله إىل وضالالالع 



ا  يست  ع اونيوخم  نهالا هالدو  ا توالار لسالب  عالارخم لالع إراد اله و در اله والنيخم  أف ل؛ ا ه لوِ 
تسنيب إل ه املىالل، فهالل رب العالزة  عالاىل  قهالور لىالم ضالالمل  الع احلالاءت، وء يسالت  ع  بل أ  ي

ف   فسه  نها؟! دبحا   هالكا هبتالا  لوال م، ولىالم  الالدة الشال ب وفهماله مكالع اأ إ سالا  
أ  يربالالد هلل  عالالاىل  سالال ا ه لالال ل ف الاله  قالالص، وةولهالالا لالال ل ف الاله  قالالص، و نيضهالالا لالال ل ف الاله  قالالص! 

ىه ةا  يف النصوص".  . (44)اهال ا  هكاِ 
بهعنهت كهَلتهم: هَجلَ 

ء أرغ  يف ادت فا  النيد لىم  ى  الشبهمل الواه مل؛ فإ  املقا  ء يتسع لالكل ، وضساليب 
أ  أرد لىم  ى  الشبهمل هكال  ان ا  او ايب يف النيد لىم  ع يفهم  صوص الكتاب والسنمل 

"وإمنالا ينكالني هالكا لع صفات البارأ دبحا ه يف ضدود املشاهد اةسوس يف املخىو ، ف قوا  
حلالدي   الع يقال ل اا الور يف الال  مبالا يشالاهدال  الع النالزوا الالكأ هالو  زلالمل  الع و ا أتبهه  الع ا

ألىم إىل أدفل، وا تقاا  ع فو  إىل حتد، وهكا صفمل ااةسا  وااتباح، فَ ا  زوا  ع ء 
 .(45)يستويل لى ه صفات ااةسا  فإ  هكال املعا  غ   تومهمل ف ه..."

بات صفمل املىل هلل  عاىل لىم الوةه ت يقاا لصاض   ى  الشبهمل   ا هو الالز  هني إث
وهالني إثبالات  الا ادلالاال  - ع غ   ك  ف وء  شالب ه وء متر الل وء  ع  الل  -الالةيف هه دبحا ه 

ب ها.   إىل هللا  عاىل  ع النس ا  وموال؟!  عاىل هللا لما يقوا الواملو  لىوهاِ 
ه :هاتنبيهه

ل عىم القارئ الكنيمي أ   فس  لىما  السىف الكيع ن يربتوا املىل صفمل هلل  عاىل، ء يعدُّ 
 فس هم  ع  ب ل التَويل الفادد الكأ يالكه  إل اله هعالض ااتالالنية، وإمنالا هالو  الع ةهالمل ه الا  

يف  –املعالالالْ ملالالالا ةالالالا  لنالالاله صالالالىم هللا لى الالاله ودالالالىم لىالالالم  قت الالالم لذالالالمل العالالالنيب؛ يقالالالوا ال حالالالاوأ 
الالنيال ل فقالالاا  اةالالل  ِو الالف جيالالوز لكالالم أ   قبىالالوا هالالكا   "-تىالال  الشالالبهمل واكالالواب لى هالالا  عالالنيت ِا

والال   نتالف  ،وف ه إضافمل املىل إىل هللا  عاىل يف ضاا  الا ،لع ردوا هللا صىم هللا لى ه ودىم
  .لع هللا ول ل  ع صفا ه؟

بناهلإههيفهذلإك الني ولال ل  الا  ومهاله، ممالا عالل  :فكااهجَ  مالا ِا أ  املىالل  نتالف لالع هللاِ 
مالالا  الالوهم، وإمنالالا هالالو لنالالد أهالالل العىالالم يف الىذالالمل لىالالم  الالوا ردالالوا هللا ل ى الاله أتويالالل هالالكا احلالالدي ِ 



الالا  املىالالل  وهو هالال ؛صالالىم هللا لى الاله ودالالىم  " ء مالالل هللا إاا  ىىالالتم " ا  الالنكم وغالال   وهالالو   نالاله إاِ 
 .(46)"لز وةل

هالكل  الىهم   ويل اندال  وأهىاله ثبتنالا لىالم الكتالاب والسالنمل هفهالم السالىف ضال،  ىقالاك 
   أرضم النياعني.

 
 

                                         
الالالالالالالالالالز دالالالالالالالالالالىف لىبحالالالالالالالالالالالوإل والدرادالالالالالالالالالالات ور الالالالالالالالالالالمل لىم الالالالالالالالالالمل هعنالالالالالالالالالالالوا   " والالالالالالالالالالالد وضالالالالالالالالالالالواهخ يالالالالالالالالالالنيد إل هالالالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالا يشالالالالالالالالالالالكل  الالالالالالالالالالع احلالالالالالالالالالالالدي "، وهالالالالالالالالالالكا راه هالالالالالالالالالالالا  يف( 1)   نِي

https://salafcenter.org/2059/  
شالف  الكه  أدل الا  السالىف مل )ي( 2) تالاب اء تصالار اهالل السالنمل ِو الز  238نوني لىم دبل املراا   ا ةالا  يفِ  الز دالىف لىبحالوإل والدرادالات  –(، ويف  نِي  نِي

  /https://salafcenter.org/2290 قد  كا الكتاب، و فن د  ا ةا  ف ه  ع اا؛ط ل، وهكا راه ه   –
 (، والىفا لىرا .1151، 43)أعنيةه البخارأ ( 3)

 ([.785) - 220عنيةه  سىم ]أ( 4)

 .(101 /1فتب البارأ ءهع ض ني )ينوني  ( 5)
 ([، والىفا لىبخارأ.782) -177(، و سىم ]1970عنيةه البخارأ )أ( 6)

 ([.782) - 215](، و سىم 5861عنيةه البخارأ )أ (7)

 .(314 /10فتب البارأ ءهع ض ني )( 8)
 (.102 /1فتب البارأ ءهع ض ني )( 9)
 (.380 /1ار  اا وار لىم صحاح ا" ر ) ش (10)

 .(167 /1فتب البارأ ءهع رة  )( 11)
 (.370ه اا التَويالت )ص  إ( 12)

 .(209 /1الش ب )فتاوى ورداةل مساضمل الش ب  مد هع إهنياه م هع لبد الى  ف آا ( 13)
 .(158 /3فتاوى  ور لىم الدرب ءهع ؛ز هعنايمل الشويعني )( 14)
 .(174 /1جمموي فتاوى ورداةل العر مني )( 15)
الالالالالقوا يف الالالالالكات يف( 16) الالالالز دالالالالىف لىبحالالالالوإل والدرادالالالالات ور الالالالمل لىم الالالالمل هعنالالالالوا   " الالالالالدة القالالالالوا يف صالالالالفات هللا  عالالالالاىلِ  درادالالالالمل وحتى الالالالل"، وهالالالالكا راه هالالالالا   - نِي

https://salafcenter.org/2356/  
نيها الش( 17)  هبعض التصنيف. (44 -43)ص  له  نهج ودرادات " ت اامسا  والصفات  ب  مد اا ني الشنق  ع، ينوني  هكال النقاط الرالإل ِا

 .(174 /1جمموي فتاوى ورداةل العر مني )( 18)
 .(487 -486 خمتىف احلدي  )ص أتويل ( 19)
 .(118 /2تنيح  شكل ا" ر )( 20)
 .(280 /1 عان السنع )( 21)
 (.49 /4نيح السنمل )ت( 22)

 .(69 /2) هرت    اهع هىبا  –صح ب اهع ضبا  ( 23)
 .(26 /3السنع الك ى لىب هقع )ينوني  ( 24)
ار )ا (25)  (.195 -194 /1(، وينوني  التمه د )88 -87 /2ءدتِك

 (.166 -165 /1تب البارأ ءهع رة  )ف (26)

 ،(280 /1 عان السنع )( 27)
 (.49 /4نيح السنمل )ت( 28)

 .(1/166فتب البارأ ءهع رة  )( 29)
 (.102 /1تب البارأ ءهع ض ني )ف( 30)

 (.678 /23فس  ال  أ ) ( 31)

https://salafcenter.org/2059/
https://salafcenter.org/2290/
https://salafcenter.org/2356/


                                                                                                                     
 (.37 /3ملنيةع الساهيف )ا( 32)

(33 )  . ا اله ال  اهع  ت بملِ   د دبيف إينيادِ 

 .(167 -1/166البارأ ءهع رة  )فتب ( 34)
 .(167 -1/166فتب البارأ ءهع رة  )( 35)
 .(277 /4ِشف املشكل  ع ضدي  الصح حني )( 36)
 (.49 /4نيح السنمل )ت( 37)

 .(130 /2)ءهع  دا مل روضمل النا ني وةنمل املنا ني ني  ينو( 38)
 ، و ا هني املعكوفات لىتوض ب.(167 /1فتب البارأ ءهع رة  )( 39)

 .، هرت  م الشا ىمل آل ا(16 /19لبد الكنيمي او   ) -تنيح املوطَ ( 40)
 (.175 -174 /1موي فتاوى ورداةل العر مني )جم( 41)

شف  كه  أدل ا  السىف مل )ص  اء( 42)  (.121 تصار اهل السنمل ِو

 (174 /1جمموي فتاوى ورداةل العر مني )( 43)
شف  كه  أدل ا  ا( 44)  (.238السىف مل )ص  ء تصار اهل السنمل ِو

 (.378 /2ينوني  اامسا  والصفات لىب هقع )( 45)

 .(118 /2تنيح  شكل ا" ر )( 46)


