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 الرَِّحيمِ  الرَّْٛتنِ  اللِ  ِبْسمِ 
 

 (انُوْا يَػْعَمُلوفَ َولِّلِو اأَلْسَماء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها َوَذُروْا الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي َأْسَمآئِِو َسُيْجَزْوَف َما كَ )
 

 ٓٛٔاألعراؼ /
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وال يستقيم ألحد قط األدب مع الل  والتأدب بآدابو ظاىرًا وباطًنا. إف األدب مع الل تبارؾ وتعاذل ىو القياـ بدينو )  • 
 إال بثالثة أشياء: 

علًما  يئة لقبوؿ اٟتقونفس مستعدة قابلة لينة مته ،ومعرفتو بدينو وشرعو وما ٭تب وما يكره ،معرفتو بأٝتائو وصفاتو
 .( .والل ا١تستعاف ،وعمالً وحاالً 

 
 القيم اٞتوزية الشيخ ابن                                                                                
 ٖٓٗ/ٕ السالكُت مدارج                                                                                

 
) وكل ما تو٫تو قلبك أو سنح ُب ٣تاري فكرؾ أو خطر ُب بالك من حسن أو ّٔاء أو شرؼ أو ضياء أو ٚتاؿ أو   •

أال ترى أنو ١تا ٕتلى للجبل تدكدؾ  ،(ليس كمثلو شيء ) واقرأ  ،فالل تعاذل ٓتالؼ ذلك ،شبح ٦تاثل أو شخص متمثل
وارض لل ٔتا رضيو لنفسو وقف عند  ،اندؾ كذلك ال يتو٫تو قلب إال ىلك فكما أنو ال يتجلى لشيء إال ،لعظيم ىيَبِتوِ 

 .( ."مصدقا "مستسلما "خربه لنفسو مسلما
 ا١تقدسي الكرمي يوسف بن مرعي                                                                               

 أقاويل الثقات ُب تأويل األٝتاء والصفات                                                                             
 واآليات احملكمات وا١تشتبهات                                                                                  

 
    .( .فالل ا١تستعاف ،الل وصفاتو لوجدت االستقامة كاملة فينا أٝتاءنؤمن ٔتا تقتضيو  أننالو  )  •

          
 عثيمُتال صاحل بن٤تمد  الشيخ                                                                                     

 شرح العقيدة الواسطية                                                                                          
 
 ُب ٣تملة ألهنا اٞتمعة يـو اإلجابة كساعة ،تعاذل الل وفيقبت إال يناؿ ال والتسعُت التسعة األٝتاء حصر أف ) وثبت  •

 .( .الل أٝتاء
 الوزير ابن                                                                                             

 ا٠تلق على اٟتق إيثار                                                                                         
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 مقدمة اإلصدار األوؿ
 

ومن إفَّ اٟتمد لل ٨تمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الل فال مضل لو 
 وأشهد أف ال إلو إال الل وحده ال شريك لو وأشهد أف ٤تمدا عبده ورسولو. ،يضلل فال ىادي لو

                                                                                     (ٕٓٔعمراف/ آؿ)) يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتػَُّقوْا الّلَو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَف(
َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنػْهُ  َما رَِجااًل َكِثَتًا َوِنَساًء َواتػَُّقوْا الّلَو ) يَا أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مّْن نػَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ

ـَ ِإفَّ الّلَو َكاَف َعَلْيُكْم َرِقيباً( الَِّذي َتَساءُلوَف بِِو َواأَلرْ    (ٔالنساء/)َحا
 َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يُِطعْ  َوَمن ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَػْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ  ۞) يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديدًا 

                                                     ٔ.(ٔٚوٓٚاألحزاب /)( يماً َعظِ  فَػْوزاً  فَازَ  فَػَقدْ 
أما بعد فإف أصدؽ اٟتديث كتاب الل تعاذل وخَت ا٢تدي ىدي ٤تمد صلى الل عليو وآلو وسلم وشر األمور ٤تدثاهتا وكل 

 .٤تدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة ُب النار
                                                                       

 :وبعد
) يَا أَيػَُّها  :فقاؿ عز وجل ،أف الل تعاذل أمر ا١تؤمنُت باألٯتاف بو ُب غَت موضع ُب كتابو آّيد -وفقٍت الل وإياؾ  -اعلم 

ى َرُسولِِو َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنْػَزَؿ ِمْن قَػْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِاللَِّو َوَماَلِئَكِتِو الَِّذيَن َآَمُنوا َآِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذي نَػزََّؿ َعلَ 
 . (ٖٙٔالنساء /)وَُكُتِبِو َوُرُسِلِو َواْليَػْوـِ اآْلَِخِر فَػَقْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعيًدا ( 

التعرؼ عليو سبحانو وتعاذل بأٝتائو   –ٯتاف الذي ىو أوؿ ركن من أركاف األ  –وأىم ما يتضمنو األٯتاف بالل تعاذل 
 .وصفاتو معرفة تثمر ا٠تشية والعمل بآثارىا

 -:قاؿ الل تعاذل ُب ٤تكم كتابو آّيد
 .(ٓٛٔاألعراؼ / )(  يَػْعَمُلوفَ ) َولِلَِّو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت فَاْدُعوُه َِّٔا َوَذُروا الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ُب َأْٝتَائِِو َسُيْجَزْوَف َما َكانُوا 
َواَل ُٗتَاِفْت َِّٔا َوابْػَتِغ بَػُْتَ َذِلَك َسِبياًل (  ) ُقِل اْدُعوا اللََّو أَِو اْدُعوا الرَّْٛتََن أَيِّا َما َتْدُعوا فَػَلُو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت َواَل َٕتَْهْر ِبَصاَلِتكَ 

 .(ٓٔٔاإلسراء /)
                                                           

روسهم ىذه خطبة اٟتاجة اليت كاف رسوؿ الل صلى الل عليو وآلو وسلم يعلمها أصحابو ، وكاف السلف الصاحل يقدموهنا بُت يدي د ٔ
للشيخ األلباشل ، وخطبة اٟتاجة لو ، وىي رسالة لطيفة ٚتع فيها  ٕٛ/ صٔوكتبهم و٥تتلف شؤوهنم . انظر سلسلة األحاديث الصحيحة 

 زىَت الشاويش .  –طرؽ اٟتديث وألفاظو ، نشرىا ا١تكتب اإلسالمي 
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 .(ٛ/  طو)اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت (  ) اللَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو َلوُ  
 .(ٕٗ/اٟتشر)ِض َوُىَو اْلَعزِيُز اٟتَِْكيُم ( ) ُىَو اللَُّو ا٠ْتَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصوُّْر َلُو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت ُيَسبُّْح َلُو َما ُب السََّماَواِت َواأْلَرْ 

 
توحيد االٝتاء مسائل ٕتد فيو عرٌض ألىم  ،نو وتعاذلاء لل سبحاُب توحيد األٝتْتث ٥تتصر  الذي بُت يديك كتابوال

 تصروىو ٥ت .وقد حوى ٚتلة من األدلة من الكتاب والسنة ُب تتبع أٝتاء الل اٟتسٌت ،على منهج أىل السنة واٞتماعة
ا١تهتمُت بدراسة  الءخاعددتو بناء على طلب من احد اال ،لالصدار الثاشل من كتاب )االٝتاء اٟتسٌت ُب الكتاب والسنة(

ٮتتصر الكتاب ليكوف مقتصرا على توحيد االٝتاء اٟتسٌت من  طلبو بأف فوكا ،لى منهج أىل السنة واٞتماعةالعقيدة ع
ضوابط التتبع لالٝتاء  واالكتفاء بذكر ،التتبع الحصاء االٝتاء اٟتسٌت و٪تاذج وطرؽ ،قواؿ الطوائف االسالميةدوف ذكر أل

 .فلبيت الطلب ١تا فيو من الفائدة الطيبة ،رو باختصادليلواالسم و  اٟتسٌت
و٬تعلو خالصا لوجهو الكرصل ويبارؾ ُب جهود  ختصرأف ينفع ّٔذا ا١ت تعاذل بأٝتائو اٟتسٌت وصفاتو العلىأسأؿ الل 

 .العاملُت لإلسالـ ويرزؽ اٞتميع حسن القصد وإتباع اٟتق
 أٚتعُت.  ٔلسالـ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وإخوانو وآخر دعوانا أف اٟتمد لل رب العا١تُت والصالة وا

 
 
 

 وكتب ذلكم                                                                                   
                   ا١تهندس                                                                                     

 أكـر غازل إٝتاعيل تكاي                                                                              
 ھٖٗٗٔ ٚتادي االخرةا١توصل /                                                                           

                                                                        agtd61@yahoo.commail : -e 
 
 
 
 

                                                           
قالوا : أولسنا إخوانك يا رسوؿ الل؟ قاؿ : أنتم أصحايب، قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وآلو وسلم : ) وددت أنا قد رأينا إخواننا،  ٔ

ة وإخواننا الذين دل يأتوا بعد( . رواه مسلم عن أيب ىريرة ، وغَته بلفظ : ) إخواشل الذين آمنوا يب ودل يروشل ( ، وىو ٥ترج ُب السلسل
 .ٕٜٕٚالصحيحة للشيخ االلباشل برقم / 

mailto:agtd61@yahoo.com
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 الفصل األوؿ

 من أسماء اهلل الحسنىىل السنة والجماعة أموقف 
 

 ،من أئمة ا٢تدى ،وسار على هنجهم ،ومن سلك سبيلهم ،وتابعوىم ،والتابعوف ،ا١تقصود بأىل السنة واٞتماعة الصحابة
 .ومن اقتدى ّٔم من سائر األمة أٚتعُت

 .واٞتماعة ىنا ُب مقابل الفرقة ،فالسنة ىنا ُب مقابل البدعة .يخرج ّٔذا ا١تعٌت كل طوائف ا١تبتدعة وأىل األىواءف
  .الطائفة ا١تنصورة وغَت ذلك ،اٞتماعة ،الفرقة الناجية ،أىل اٟتديث :وألىل السنة عدة مسميات منها
كما وردت ُب الكتاب والسنة،   ،إثباُت أٝتاِء الل وصفاتو :باعهممن السلف الصاحل وأت ؛أما ) منهج أىل السُّنَِّة واٞتماعة

 :وينبٍت منهجهم على القواعد التالية
وما تدؿ عليو ألفاظها من  ،كما وردت ُب الكتاب والسنة على ظاىرىا  ؛أهنم يُثبتوف أٝتاء الل وصفاتو -ٔ

 .ن مواضعهاوال ٭ُترفوف ألفاظها وداللتها ع ،وال يؤولوهنا عن ظاىرىا ،ا١تعاشل
(  َوُىَو السَِّميُع الَبِصَتُ  لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ )  :كما قاؿ تعاذل  ،ت ا١تخلوقُتيَنفوَف عنها مشأّة صفا -ٕ
 .(ٔٔالشورى/)
، ن ذلك أثبتوهفما أثبتو الل ورسولو م ،ُب إثبات أٝتاء الل وصفاتو ؛ال يتجاوزوف ما ورد ُب الكتاب والسنة -ٖ

 .وما َسكَت عنو الل ورسولو سَكُتوا عنو ،رسولُو نفوهوما نفاُه الل و 
فال  ؛يعتقدوف أفَّ نصوَص األٝتاِء والصفات من احملكم الذي يُفهم معناه ويُفسَّر، وليست من ا١تتشابو -ٗ

 .أو دل يعرؼ منهجهم ،كما يَنسُب ذلك إليهم َمن َكَذَب عليهم  ،يُػَفوّْضوف معناىا
 ٔ( .وال يبحثوف عنها ، الل تعاذليُفّوضوَف كيفية الصفات إذل -٘
كلمات شرعية تدؿ على ذات الل   :حاصل كالـ أئمة السنة ُب تعريف أٝتاء الل تعاذل اٟتسٌت أهنا) و  -ٙ

 ٕتنزيهو سبحانو عن كل عيب ونقص (.و  ،تعاذل تتضمن إثبات صفات الكماؿ ا١تطلق لو جل وعال
 
 

                                                           
 .ٕٙعقيدة التوحيد / د. صاحل الفوزاف / ص ٔ
 ( . ٜٗٗ/  ٕا١تاتريدية وموقفهم من توحيد األٝتاء والصفات / الشمس السلفي )  ٕ
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 الفصل الثاني

 االسم والمسمى
 
ودل  .وجدؿ كثَت ،وىي من ا١تسائل اٟتادثة اليت وقع حو٢تا خالؼ كبَت ،مسألة ترد ُب كتب العقائد ٔوا١تسمى  االسم 

كر األئمة على اٞتهمية وأن ،تعرؼ ىذه ا١تسألة إال بعد انقضاء عصر الصحابة والتابعُت حيث استحدث ىذا ا١تصطلح
ىل أف أٝتاء  :وأساس ا٠تالؼ ىو ،وا١تسمى ( االسمب ) ) االسم غَت ا١تسمى ( فأصبحت ىذه ا١تسألة تعرؼ  :قو٢تم

 ىل أف كالـ الل ٥تلوؽ؟ أـ غَت ٥تلوؽ؟. :ومنشأ ىذا ا٠تالؼ ىو ؟،أـ غَت ٥تلوقة ؟الل تعاذل ٥تلوقة
ٌَت } َولِلَِّو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْسْ  :لورود األدلة بذلك قاؿ الل تبارؾ وتعاذل ؛االسم للمسمىإف  :الراجح عند أىل السنة أف يقاؿو 

 .وال يقاؿ االسم ىو ا١تسمى أو غَت ا١تسمى إال ببياف ا١تعٌت اٟتق إذ إهنا ٖتتمل حقا وباطال ،[ ٓٛٔ :] األعراؼ{ 
 :فهذه ثالث صور للمسألة

 .االسم غَت ا١تسمى :األوذل
 .االسم ىو ا١تسمى :والثانية
 .االسم للمسمى :والثالثة

قوؿ القائل إف االسم غَت ا١تسمى إف أراد أف لفظ االسم غَت الذات ف ،فأما الصورتاف األولياف فتحتمالف حقا وباطال
 .فهذا معٌت باطل ألف أٝتاء الل تعاذل من كالمو وكالمو غَت ٥تلوؽ فأٝتاء الل غَت ٥تلوقة ،وأنو ٥تلوؽ

 .آلكل الشاربألف لفظ زيد مثال غَت زيد ا ،فهذا كالـ صحيح عقال ولغة ،وإف أراد القائل أف أٝتاء الل غَت ذات الل
فمن قاؿ إف االسم عُت ا١تسمى وأراد باالسم  ،فأيضا ٖتتمل حقا وباطال ،أف االسم عُت ا١تسمى :وأما الصورة الثانية

 .فهذا معٌت باطل كما سبق ،الذات وأراد أف ألفاظ أٝتاء الل ٥تلوقة
 .فهو كالـ حق ،أٝتاء اللوإف أراد أف االسم عُت ا١تسمى ٔتعٌت االسم ال ينفك عن ا١تسمى ودل يقل ٓتلق 

وىي أف االسم للمسمى فهو كالـ واضح ال تلبيس فيو وال تدليس وليس من الكلمات احملدثة بل  :وأما الصورة الثالثة
فاٟتاصل أف قوؿ القائل إف االسم  .} َولِلَِّو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت { :فقد قاؿ الل تبارؾ وتعاذل ،الكتاب والسنة يدالف عليو

وإف جرى على لساف إماـ من  ،ا١تسمى أو غَت ا١تسمى إف صدر عن إماـ من أئمة السنة فُيحمل على ا١تعٌت اٟتق عُت
 ٕ.الـ فيحمل على ا١تعٌت الباطلأئمة أىل الك

                                                           
سمى ، وإذا قلت : الل اسم قد يطلق االسم فَتاد بو ا١تسمى ، فلو قُلَت : الل فوؽ خلقو مستٍو على عرشو. ا١تراد بو ىنا ا١تقُلُت :  ٔ

 ١تسمى .، فاالسم ىنا غَت ا١تسمى أي اللفظ الداؿ على اعريب
 باختصار . ٕٔٔ - ٔٔٔاعتقاد أىل السنة شرح أصحاب اٟتديث / الدكتور ٤تمد بن عبد الرٛتن ا٠تميس ،ص  ٕ
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 الفصل الثالث
 طرؽ حديث

 ( ) هلل تسعة وتسعين اسماً 
 

 :سورة األعراؼ( من ٓٛٔا١تأثور( تفسَت اآلية )قاؿ السيوطي ُب ) الدر ا١تنثور ُب التأويل ب
) أخرج البخاري ومسلم وأٛتد والًتمذي والنسائي وابن ماجو وابن خزٯتة وأبو عوانة وابن جرير وابن أيب حاًب وابن حباف 

 :والطرباشل وأبو عبد الل بن منده ُب التوحيد وابن مردويو وأبو نعيم والبيهقي ُب كتاب األٝتاء والصفات عن أيب ىريرة قاؿ
إف لل تسعة وتسعُت اٝتا مائة إال واحدا من أحصاىا دخل اٞتنة إنو وتر ٭تب ؿ الل صلى الل عليو وسلم ) رسو قاؿ 

 .الوتر (
لل مائة اسم غَت اسم من دعا ّٔا  سلم )و لى الل عليو قاؿ رسوؿ الل ص :وأخرج أبو نعيم وابن مردويو عن أيب ىريرة قاؿ

 .استجاب الل لو دعاءه (
رل  :جلقاؿ الل عز و  :سلم ) قاؿو   و قاؿ رسوؿ الل صلى الل علي :قطٍت ُب الغرائب عن أيب ىريرة قاؿوأخرج الدار 

 تسعة وتسعوف اٝتا من أحصاىا دخل اٞتنة ( 
قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم ) إف لل تسعة وتسعُت  :وأخرج ابن مردويو وأبو نعيم عن ابن عباس وابن عمر قاال

  واحدا من أحصاىا دخل اٞتنة ( اٝتا مائة إال
قاؿ رسوؿ  :وأخرج الًتمذي وابن ا١تنذر وابن حباف وابن منده والطرباشل واٟتاكم وابن مردويو والبيهقي عن أيب ىريرة قاؿ

الل صلى الل عليو و سلم ) إف لل تسعة وتسعُت اٝتا مائة إال واحدا من أحصاىا دخل اٞتنة إنو وتر ٭تب الوتر ىو الل 
لذي ال إلو إال ىو الرٛتن الرحيم ا١تلك القدوس السالـ ا١تؤمن ا١تهيمن العزيز اٞتبار ا١تتكرب ا٠تالق البارئ ا١تصور الغفار ا

القهار الوىاب الرزاؽ الفتاح العليم القابض الباسط ا٠تافض الرافع ا١تعز ا١تذؿ السميع البصَت اٟتكم العدؿ اللطيف ا٠تبَت 
كور العلي الكبَت اٟتفيظ ا١تقيت اٟتسيب اٞتليل الكرصل الرقيب آّيب الواسع اٟتكيم الودود اٟتليم العظيم الغفور الش

آّيد الباعث الشهيد اٟتق الوكيل القوي ا١تتُت الورل اٟتميد احملصي ا١تبدئ ا١تعيد احمليي ا١تميت اٟتي القيـو الواجد ا١تاجد 

                                                                                                                                                                                                 

( وشرح أصوؿ اعتقاد اىل السنة واٞتماعة  ٛٙ - ٗٙوانظر غَت مأمور ، االعتقاد للبيهقي بتحقيق اٛتد بن إبراىيم ، ىامش الصفحة ) 
( ، وشرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز اٟتنفي  ٜٕٕ – ٕٕٛسعد الغامدي ، ىامش الصفحة ) للاللكائي بتحقيق الدكتور اٛتد بن 

( ، ومصطلحات ُب كتب العقائد  حملمد  ٕٛٚ/  ٕ( ، وشفاء العليل البن القيم اٞتوزية )  ٜٗٔ/  ٔاألرناؤوط )  –ٖتقيق : الًتكي 
 ( . ٔٛ - ٜٚإبراىيم اٟتمد ) ص 
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ألوؿ اآلخر الظاىر الباطن الرب التواب ا١تنتقم العفو الرؤوؼ ا١تالك الواحد األحد الصمد القادر ا١تقتدر ا١تقدـ ا١تؤخر ا 
ا١تلك ذو اٞتالؿ واإلكراـ الوارل ا١تتعاؿ ا١تقسط اٞتامع الغٍت ا١تغٍت ا١تانع الضار النافع النور ا٢تادي البديع الباقي الوارث 

 الرشيد الصبور (
 :لشيخ واٟتاكم وابن مردويو وأبو نعيم والبيهقي عن أيب ىريرة قاؿوأخرج ابن أيب الدنيا ُب الدعاء والطرباشل كال٫تا وأبو ا

قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو و سلم ) إف لل تسعة وتسعُت اٝتا من أحصاىا دخل اٞتنة اسأؿ الل الرٛتن الرحيم اإللو 
ٟتليم العليم السميع البصَت اٟتي الرب ا١تلك القدوس السالـ ا١تؤمن ا١تهيمن العزيز اٞتبار ا١تتكرب ا٠تالق البارئ ا١تصور ا

القائم  :القيـو الواسع اللطيف ا٠تبَت اٟتناف ا١تناف البديع الغفور الودود الشكور آّيد ا١تبدئ ا١تعيد النور البادئ وُب لفظ
غيث الدائم القادر األحد الصمد الوكيل الكاُب الباقي ا١ت :األوؿ اآلخر الظاىر الباطن العفو الغفار الوىاب الفرد وُب لفظ

آّيب احمليي ا١تميت اٟتميد  :ا١تتعارل ذا اٞتالؿ واإلكراـ ا١توذل النصَت اٟتق ا١تبُت الوارث ا١تنَت الباعث القدير وُب لفظ
اٞتميل الصادؽ اٟتفيظ احمليط الكبَت القريب الرقيب الفتاح التواب القدصل الوتر الفاطر الرزاؽ العالـ العلي  :وُب لفظ

١تليك ا١تقتدر األكـر الرؤوؼ ا١تدبر ا١تالك القاىر ا٢تادي الشاكر الكرصل الرفيع الشهيد الواحد ذا الطوؿ ذا العظيم الغٍت ا
 ا١تعارج ذا الفضل الكفيل اٞتليل ( 

) إف لل تسعة وتسعوف اٝتا من  :سلمقاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو و  :وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس وابن عمر قاال
 ٕ ھإ .( ٔ نة وىي ُب القرآف (أحصاىا دخل اٞت

 ٖ.ھسلم باتفاؽ أىل ا١تعرفة ْتديثو( إتعيينها ليس من كالـ النيب صلى الل عليو و ):وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
  :وقاؿ الشيخ مشهور بن حسن آؿ سلماف ُب فتاويو

 صلى الل عليو وسلم ودل ىذا اٟتديث وارد عن ٚتع من أصحاب رسوؿ الل) : ( إف لل تسعة وتسعُت اٝتاً ) ديث ح
وأخرج ذلك الشيخاف إماما الدنيا ٤تمد بن إٝتاعيل البخاري ومسلم بن  ،يثبت إال من حديث أيب ىريرة رضي الل عنو

                                                           
) إف لل تسعة وتسعُت اٝتا ، كلهن ُب القرآف ، من أحصاىا  : ٖٕٕٕ  -/ اٟتديث  سلسلة االحاديث الضعيفة قاؿ الشيخ األلباشل ُب ٔ

 : منكر جدا بزيادة ) كلهن ُب القرآف (. دخل اٞتنة (
( من طريق ٛتاد بن عيسى بن ) األصل : عن ( عبيدة بن طفيل اٞتهٍت ، قاؿ : حدثنا ٕٔٔ/٘ٔأخرجو ابن جرير الطربي ُب ) التفسَت()

 ابن جريج عن عبد العزيز عن مكحوؿ عن عراؾ بن مالك عن أيب ىريرة مرفوعا .
قلت : وىذا إسناد ضعيف جدا ، ٛتاد ىذا ضعفو ٚتع ، وقاؿ اٟتاكم والنقاش : ) يروي عن ابن جريج وجعفر الصادؽ أحاديث 

 موضوعة ( .
ة ا١تنكرة ، وقد أشرت إذل بعض طرقو عند أٛتد ُب التعليق واٟتديث ُب " الصحيحُت " وغَت٫تا من طرؽ عن أيب ىريرة دوف ىذه الزياد

 (.ٕٕٛٛعلى ا١تشكاة ) 
 .ٙٛٙ - ٖٛٙ/ ص  ٙج  –بتحقيق  د. عبدالل الًتكي  –الدر ا١تنثور ُب التأويل با١تأثور/ السيوطي  ٕ
 (ٕٖٛ/٣ٙتموع الفتاوى / ابن تيمية ) ٖ
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ذلك أبو نعيم  أخرج ،وقد ورد أيضًا عن علي وسلماف وابن عباس وابن عمر رضي الل عن اٞتميع ،اٟتجاج النيسابوري 
فهذا حديث ثابت ُب  ،ولكن أسانيد ذلك ضعيفة ( سع والتسعُت اسم من أٝتاء الل تعاذلالت )ُب جزئو ا٠تاص ُب 

احملرر  )عى ابن عطية األندلسي ُب تفسَته وقد اد ،ودل يثبت إال عنو ،الصحيحُت من حديث أيب ىريرة رضي الل عنو
فقد رواه ثالثة عشر نفساً عن أيب  ،تحقيقوليس األمر كذلك عند ال ،أنو قد تواتر عن أيب ىريرة رضي الل عنو :(الوجيز 

وأما سرد األٝتاء فقد وقع  ،فاٟتديث ثابت صحيح وليس ٔتتواتر ،ىريرة ست أو سبع منها ضعيفة والباقي آحاد غريبة
 ٔ .ھإ(.عن رسوؿ الل صلى الل عليو وسلمودل يثبت  ،عند الًتمذي وفيو إدراج

 .مدرج ووأف سردىا فيصحيح دوف سرد األٝتاء  وف اٝتاً (حديث ) لل تسعة وتسعوخالصة القوؿ أف  :قلت
 

                                                           
 السؤاؿ األوؿ . فتوى للشيخ مشهور بن حسن ، ًب نسخها من موقع الشيخ / ٔ
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 رابعالفصل ال

 األسماء الحسنى من الكتاب والسنة
 على منهج أىل السنة والجماعة

 تمهيد
 

 :قواعد وأصوؿ في منهج التلقي واالستدالؿ ألىل السنة والجماعة
 

 .ٔوإٚتاع السلف الصاحل  ،صحيحةوسنة رسولو صلى الل عليو وسلم ال ،ىو كتاب الل :( مصدر العقيدةٔ
وإف كاف آحادًا ُب العقائد  ،وجب قبولو والعمل بو :( كل ما صح من سنة رسوؿ الل صلى الل عليو وسلمٕ

 .وغَتىا
ومن سار على منهجهم من  ،وفهم السلف الصاحل ،ىو النصوص ا١تبينة ٢تا :( ا١ترجع ُب فهم الكتاب والسنةٖ

 .ن ذلك ٔتجرد احتماالت لغويةوال يعارض ما ثبت م ،األئمة
 .وليس ألحد أف ٭تدث شيئاً زاعماً أنو من الدين ،قد بينها النيب صلى الل عليو وسلم :( أصوؿ الدين كلوٗ
فال يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة  ،وباطناً  ،ظاىراً  :( التسليم لل ولرسولو صلى الل عليو وسلم٘

 و٨تو ذلك. ،وال إماـ ،قوؿ شيخوال كشف وال  ،وال ذوؽ ،بقياس
 .وعند توىم التعارض يقدـ النقل ،وال يتعارض قطعياف منهما أبداً  ،( العقل الصريح: موافق للنقل الصحيحٙ
 وٕتنب األلفاظ البدعية اليت أحدثها الناس. ،ُب العقيدة :( ٬تب االلتزاـ باأللفاظ الشرعيةٚ

وما كاف  ،فما كاف حقًا أثبت بلفظو الشرعي ،تفسر عن معناىاواأللفاظ آّملة احملتملة للخطأ والصواب يس
 .باطاًل رد

وآما  ،واألمة ُب ٣تموعها معصومة من االجتماع على ضاللة :( العصمة ثابتة للرسوؿ صلى الل عليو وسلمٛ
الدليل وما اختلف فيو األئمة وغَتىم فمرجعو إذل الكتاب والسنة فما قاـ عليو  ،آحادىا فال عصمة ألحد منهم

 .مع االعتذار للمخطئ من ٣تتهدي األمة ،قبل
والفراسة الصادقة  ،وىي جزء من النبوة ،والرؤيا الصاٟتة حق ،كعمر بن ا٠تطاب  :( ُب األمة ٤تدثوف ملهموفٜ

 .وليست مصدراً للعقيدة وال للتشريع ،بشرط موافقتها للشرع ،وفيها كرامات ومبشرات ،حق
                                                           

،  وشرح القواعد ا١تثلى /  ٜٗٔ/  ٔاإلٚتاع  مصدٌر مبناه على الكتاب والسنة ، و انظر غَت مأمور  : االعتصاـ للشاطيب   قلت :  ٔ
  ٚص  -ٗتريج وتعليق أسامة عبد العزيز   –تأليف الشيخ ٤تمد صاحل العثيمُت 
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، نهي عن ا٠توض فيو وجب امتثاؿ ذلكآّادلة باٟتسٌت مشروعة وما صح الو  :( ا١تراء ُب الدين مذمـوٓٔ 
 .ا١تو سبحانووتفويض علم ذلك إذل ع ،و٬تب اإلمساؾ عن ا٠توض فيما ال علم للمسلم بو

وال يقابل  ،فال ترد البدعة ببدعة ،كما ٬تب ُب االعتقاد والتقرير  :( ٬تب االلتزاـ ٔتنهج الوحي ُب الردٔٔ
 .لو وال العكسالتفريط بالغ

 ٔى إ.وكل ضاللة ُب النار ،وكل بدعة ضاللة ،( كل ٤تدثة ُب الدين بدعةٕٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٔ.ٖنسخة الكًتونية / ا١تكتبة الشاملة اإلصدار  –كتور ناصر بن عبد الكرصل العقل ٣تمل أصوؿ أىل السنة واٞتماعة ُب العقيدة /  الد  ٔ

، الطبعة  ٖٓ – ٕٛمباحث ُب عقيدة أىل السنة واٞتماعة وموقف اٟتركات اإلسالمية ا١تعاصرة منها / ص  . وانظر غَت مأمور للمؤلف /
 دار الوطن للنشر . -ىػ  ٕٔٗٔ/  ٜ/  ٕٔاألوذل 
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 .التوحيد :المبحث األوؿ

 التوحيدتعريف 
 

 .تعريف التوحيد في اللغة
 

ىو جعل الشيء واحداً   :مصدر من كلمة ) وحد ( وأصلها ) وحد يوحد توحيداً ( فالتوحيد ُب اللغة :كلمة التوحيد
كأف آراءىم متعددة   ،ىذه القبيلة كلمتها واحدة، وقو٢تا واحد :ولذلك قيل ،شيء متفرؽ ٍب بعد ذلك اجتمعكأنو 

، ويدلنا على ذلك احدًا يأخذ مفهـو القوة والتماسكويدؿ على أنو جعل الشيء و  ،ولكنها اجتمعت إذل رأي واحد
 ،وليس اإلنساف ىو الذي ٬تعل الل واحداً  ،كالـفإنو ليس مقصودًا ّٔذا ال ،أف ىذا اللفظ من النسبة ال من اٞتمع

 ٔ .فالل واحد قبل أف ٮتلق السماوات واألرض سبحانو وتعاذل بل إننا من قـو ينسبوف الوحدانية لل تعاذل
 

 .تعريف التوحيد في االصطالح
 

 .ىو إفراد الل بالعبادة :من العلماء من عرفو فقاؿ -       
 .إفراد الل بأفعاؿ العبادىو  :ومنهم من قاؿ -       
 .ىو إفراد الل تعاذل ُب ألوىيتو وربوبيتو وُب أٝتائو وصفاتو :ومنهم من عرفو فقاؿ -       

ٓتالؼ التعريفُت األولُت، فإهنما ال يتعلقاف إال بتعريف  ،ألنو ٬تمع أقساـ التوحيد الثالثة ؛والتعريف الثالث ىو األوذل
 ٕ .توحيد األلوىية

) إنك  : عليو وسلم ١تعاذ رضي الل عنو( لقوؿ النيب صلى الله السلف )التوحيدىو فقو اإلٯتاف وقد ٝتاوالتوحيد )
 ٗ(. ٖتقدـ على قـو من أىل الكتاب فليكن أوؿ ما تدعوىم إذل أف يوحدوا الل تعاذل 

                                                           
الدرس األوؿ، مصدر الكتاب : دروس صوتية قاـ  -عمر بن سعود بن فهد العيد /  شرح المية شيخ اإلسالـ ابن تيمية باختصار من ٔ

 http://www.islamweb.netبتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 
 ا١تصدر السابق . ٕ
( . ٕٖٚٚاٟتديث ) -يد الل تبارؾ وتعاذل  أخرجو البخاري ُب صحيحو / كتاب التوحيد ، باب ما جاء ُب دعاء النيب أمتو إذل توح ٖ

 ( . ٜٔاٟتديث )  –وأخرجو مسلم ُب صحيحو / كتاب اإلٯتاف ، باب الدعاء إذل الشهادتُت وشرائع اإلسالـ 
 . ٕٙٔمنطلقات طالب العلم / ٤تمد حسُت يعقوب ص ٗ
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 ،ية األركاف تبع لو وفرع منووأوؿ أركاف اإلٯتاف بالل وأعظمها، بل بق ،فالتوحيد أوؿ واجب ُب العلم والعمل والدعوة 
 ،ية وسبب كل فالحوأرسلت بو الرسل وأنزلت بو الكتب وأساس كل خَت ومصدر كل ىدا ،وأىم ما ُخلق لو ا٠تلق

ُهم مَّْن َىَدى)  :قاؿ تعاذل ُهم مَّْن َحقَّْت  َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ُب ُكلّْ أُمٍَّة رَُّسواًل َأِف اْعُبُدوْا الّلَو َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت َفِمنػْ الّلُو َوِمنػْ
ِبُتَ َعَلْيِو الضَّالَلُة َفِسَتُواْ ُب اأَلْرِض فَانظُُرواْ َكْيَف    .(ٖٙالنحل /) ( َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذّْ

 
 :أقساـ التوحيد

 
ساـ غَت ما فيمكن أف تقسم التوحيد إذل أق ،وىذا التقسيم تقسيم اصطالحي ،أقساـ إذلينقسم  التوحيد عند أىل العلم 

فابن تيميو وابن القيم و شارح  ،لكن أكثر من كتب ُب التوحيد قسم التوحيد إمَّا إذل قسمُت أو إذل ثالثة أقساـ ،سنذكره
 :الطحاوية ابن أيب العز اٟتنفي قسموا التوحيد إذل قسمُت

 .ويقصدوف بو توحيد الربوبية و توحيد األٝتاء والصفات ،/  توحيد ا١تعرفة و اإلثبات ٔ
 .و يقصدوف بو توحيد األلوىية ) اإل٢تية ( ،/  توحيد القصد والطلب ٕ

 
 :وأكثر ا١تتأخرين يقسموف التوحيد إذل ثالثة أقساـ

 وىي إفراد الل تعاذل بأفعالو كا٠تلق والرزؽ. :توحيد الربوبية -ٔ
 وىو إفراد الل عز وجل بالعبادة وصرفها عمن سواه. :توحيد األلوىية -ٕ
 ،وىو إفراد الل عز وجل  بأٝتائو اٟتسٌت وصفاتو العلى الواردة ُب الكتاب والسنة :ألٝتاء والصفاتتوحيد ا -ٖ
 .هتا لل تعاذل على وجو اٟتقيقة من غَت ٖتريف وال تعطيل وال تكييف وال ٘تثيلاثبإو 

وُب اٟتقيقة ليس ذلك قسًما  ،وقد أضاؼ بعض ا١تتأخرين نوًعا رابًعا من التوحيد ٝتوه توحيد االتباع أو توحيد اٟتاكمية
وتوحيد اٟتاكمية ىو توحيد  ،رابًعا ألنو يدخل ضمن توحيد األلوىية إذ أف العبادة ال تُقبل إال بشرطي اإلخالص وا١تتابعة

  .ا١تتابعة للكتاب والسنة فليس قسًما مستقاًل 
كما يقوؿ بعض   ،يس ىناؾ قسم رابعول ،فأقساـ التوحيد ىي ىذه الثالثة ) :قاؿ الشيخ عبد الل بن ٤تمد الغنيماف

توحيد األٝتاء  :فتكوف أقساـ التوحيد ٜتسة ،توحيد ا١تتابعة :وبعضهم يأٌب بقسم خامس ويقوؿ ،توحيد اٟتاكمية :الناس
ألف توحيد ا١تتابعة  ؛فهذا  ال معٌت لو ،وتوحيد ا١تتابعة ،وتوحيد اٟتاكمية ،وتوحيد العبادة ،وتوحيد الربوبية ،والصفات

وىو  ،ألف الرب جل وعال ىو الذي ٭تكم بُت خلقو ،وتوحيد اٟتاكمية داخل ُب توحيد الربوبية ،ُب توحيد اإل٢تية داخل
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والشرؾ  ،فإذا انصرؼ اإلنساف إذل شارع آخر و٤تكم آخر فإنو أشرؾ ُب توحيد الربوبية ،الذي يشرع ويأمر وينهى عباده 
 ٔى  ة.( إُب توحيد الربوبية يستلـز الشرؾ ُب توحيد اإل٢تي

 .أف ىذا التقسيم جاء من استقراء نصوص الكتاب والسنة -رٛتهم الل تعاذل  -وذكر أىل العلم 
أشار إليو ابن منده  :) ىذا التقسيم االستقرائي لدى متقدمي علماء السلف :قاؿ الشيخ العالمة بكر بن عبد الل أَبو زيد

ـ ابن تيمية وابن القيم ، وقرره الزبيدي ُب )تاج العروس( وشيخنا ، وابن جرير الطربي ، وغَت٫تا ، وقرره شيخا اإِلسال
. وىو استقراء تاـ لنصوص الشرع ، وىو مطرد لدى أىل كل فن  البياف ( وآخرين رحم الل اٞتميعالشنقيطي ُب ) أضواء 

ب على النحاة ُب ذلك ودل يعتوالعرب دل تَػُفْو ّٔذا  ـ العرب إذل )اسم ، وفعل ، وحرؼ(كما ُب استقراء النحاة  كال
 ٕ.ھ( إعاتب.

 ،ولكن أصلها توقيفي ،إف تقسيمات التوحيد وتسمياتو اجتهادية)  :عمر بن سعود بن فهد العيدوقاؿ الشيخ 
) ال مشاحة ُب االصطالح بعد فهم  :والعلماء رٛتهم الل تعاذل عندىم قاعدة يقولوف ،وا١تسميات والتقسيمات اجتهادية

 ٖ  ھإ .ولكن ال ٗترج على ما دؿ عليو الكتاب والسنة ( ،يد كيف شئتا١تعٌت ( قسّْم التوح
نَػُهَما فَاْعُبْدُه  :ومن اآليات اليت ٚتعت أقساـ التوحيد الثالثة قوؿ الل تبارؾ وتعاذل }َربُّ السََّمَواِت َواأَلْرِض َوَما بَػيػْ

ّيًا{ َواْصَطربْ لِِعَباَدتِِو   .(٘ٙ/ مرصل  )سورةَىْل تَػْعَلُم َلُو ٝتَِ
   ، { توحيدؼ }اٟتَْْمُد للِ  ،لو وجزائهموُب شأف الشرؾ وأى ،) فالقرآف كلُّو ُب التوحيد وحقوقو وجزائو :وقاؿ ابن القيم

يِن { توحي، رَّْٛتَِن الرَِّحيِم {  توحيد} ال، } َربّْ اْلَعاَلِمَُت { توحيد اَؾ } َوِإيَّ  ، } ِإيَّاَؾ نَػْعُبُد { توحيد، د} َماِلِك يَػْوـِ الدّْ
الذين أنعم الل  ،} اْىِدنَا الصّْرَاَط اْلُمْسَتِقيَم { توحيد متضمن لسؤاؿ ا٢تداية إذل طريق أىل التوحيد ، َنْسَتِعُُت { توحيد

 ٗ ھعليهم،} َغَْتِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالُّْت { الذين فارقوا التوحيد( إ
 
 

                                                           
رقم الدرس  –قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية  شرح كتاب التوحيد / الشيخ عبد الل بن ٤تمد الغنيماف ، ا١تصدر : دروس صوتية ٔ
ٖ .http://www.islamweb.net 
قلت : انظر التوحيد البن منده  www.du3at.com التحذير من ٥تتصرات الصابوشل ُب التفسَت ، نسخة الكًتونية الناشر: ٕ

، وتاج العروس للزبيدي باب  ٖٙسورة النحل / و  ٙٙوما بعدىا ، وتفسَت الطربي سورة األعراؼ /  ٖٖبتحقيق د. علي الفقيهي ص 
 ٓٔٗ/  ٖ، وأضواء البياف للشيخ ٤تمد األمُت الشنقيطي )  ٕٙٚ/ ص  ٜ )وحد(  ج  -فصل الواو مع الداؿ ا١تهملة  –الداؿ ا١تهملة 

 (  ، ٕتد اإلشارة إذل ىذا التقسيم . 
الدرس الثالث ، ا١تصدر : دروس صوتية قاـ بتفريغها  -ن فهد العيدعمر بن سعود ب/  باختصار من شرح المية شيخ اإلسالـ ابن تيمية ٖ

 http://www.islamweb.netموقع الشبكة اإلسالمية        
 ( . ٓ٘ٗ – ٜٗٗ/  ٖمدارج السالكُت / ابن القيم اٞتوزية )  ٗ
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 العالقة بين أقساـ التوحيد:

 
 .) أفَّ العالقة بُت أقساـ التوحيد ىي عالقة  تالـز وتضمن ومشوؿ أىل العلم أوضح

فتوحيد الربوبية يستلـز توحيد األلوىية فَمْن أقرَّ بربوبية الل ُب خلقو وملكو وتدبَته لزمو أف يُفرده بأعمالو  -ٔ
 ؟.التعبدية وىو توحيد األلوىية إذ كيف يؤمن برب ويعبد غَته

توحيد الربوبية فمن عبد الل وحده أفرده عمن سواه فالبد أنو أقرَّ بأنو الرب ا١تتفرد  وتوحيد األلوىية ويتضمن -ٕ
 .با٠تلق وا١تلك والتدبَت

 ،وتوحيد األٝتاء والصفات يشملهما ٚتيًعا إذ أنو يفرد الل عز وجل ٔتا لُو ِمن أٝتاء وصفات تقتضي الربوبية -ٖ
 ٔوأٝتاء وصفات تقتضي األلوىية (. 

 
 :وحيدوسائل الت

 
فهي وسائل ١تن شاء أف يكوف خالص التوحيد اعتقادا وعمال، ودالئل  ،لتوحيد الل ُب الربوبية واإل٢تية وسائلو أو دالئلو

 وتلك الوسائل ىي حسب ما فهمتو من كتاب الل واستنبطها منو. ،يفصل ّٔا ا١تؤمن الصادؽ بُت ا١توحد وا١تشرؾ
 .سلمصلى الل عليو و  أوال: طاعة الل ورسولو

 .ليكوف لل الدين ا٠تالص ،والرسوؿ ،ثانيا: تقوى الل سبحانو وتعاذل وحده فيما يطيع بو اإلنساف ربو
واالعتقاد ُب الل  ،والعمل خالصا من كل شائبة ،حىت تكوف الطاعة عن بينة ىادية ،ثالثا: اتباع الكتاب والسنة

 حق اليقُت.
لما وقع بُت ا١تسلمُت خالؼ سواء أكاف ُب شئوف الدنيا أـ ُب شئوف رابعا: االحتكاـ إذل كتاب الل وسنة رسولو ك

 والتآخي بينهم قويا صادؽ الشعور. ،حىت تظل وحدة ا١تسلمُت ثابتة مكينة ،الدين
حىت تظل الدولة  ،مسلمُت أو غَت مسلمُت ،خامسا: اٟتكم بكتاب الل وسنة رسولو بُت ا١تختلفُت أو ا١تتخاصمُت

 ،ما داـ حكم الل يشمل اٞتميع ،وال ٮتتلف فيها ٤تكـو على حاكم ،ال ينتقض عليها أفرادىا ،اداإلسالمية قوية العم
 ويطبق عليهم تطبيقا صحيحا عادال.

 واإلذعاف الكامل لو. ،والصرب عليو ،سادسا: الرضى ْتكم الل
                                                           

مي / نسخة الكًتونية من مكتبة ا١تشكاة قواعد إحصاء أٝتاء الل اٟتسٌت /  كتبو : اٛتد حسن عواد ، راجعو وأقره : الشيخ اٛتد فه ٔ
 اإلسالمية .
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ىا إذا شاءوا أف يكونوا أولياء اليت ٬تب على ا١تسلمُت أف يتوصلوا ّٔا وحد  -أو ىي وسائلو  -تلك ىي دالئل التوحيد  
 وأف يسودوا العادل كلو باٟتق والعدؿ والسالـ والرٛتة. ،وأف يكوف الل وليهم ،الل

فلن تكوف مسلما إذا ادعيت طاعة الل ورسولو وأنت تتبع ُب  ،ال تنفصل إحداىا عن األخرى ،وتلك الوسائل متالزمة
ولن يكوف ا١تسلم مسلما إذا ما اتقى  ،مة إذا دل ٖتكم بالكتاب والسنةولن تكوف الدولة مسل ،دينك غَت الكتاب والسنة

 ٔ ُب عملو غَت الل أو ابتغى بو غَت وجو الل.
 

 :التوحيد واإليماف
 

 :قاؿ الشيخ العثيمُت رٛتو الل
  .ىو ) إفراد الل عز وجل ٔتا ٮتتص بو و٬تب لو (  :التوحيد
 .إلذعاف (ىو ) التصديق ا١تتضمن للقبوؿ وا :واإلٯتاف

 .وبينهما عمـو وخصوص فكل موحد مؤمن وكل مؤمن موحد با١تعٌت العاـ
 ٕولكن أحياناً يكوف التوحيد أخص من اإلٯتاف، واإلٯتاف أخص من التوحيد. والل أعلم.

 
 :منزلة علم التوحيد

 
  :و٦تا يدؿ على شرؼ ىذا العلم ،) إف منزلة علم التوحيد عظيمة

} يَا قَػْوـِ اْعُبُدوا اللََّو َما َلُكْم ِمْن  :وما من نيب إال قاؿ لقومو ،عليهم الصالة والسالـ أنو أوؿ دعوة الرسل :أوالً 
رُُه { ]ا١تؤمنوف [ } َوِإذَل َٙتُوَد َأَخاُىْم َصاِٟتاً قَاَؿ  ٘ٛ/  [ } َوِإذَل َمْدَيَن َأَخاُىْم ُشَعْيباً { ]األعراؼٖٕ/  إَِلٍو َغيػْ

رُهُ َو يَا قَػْوـِ اْعُبُدوا اللَّ   [.ٖٚ/ { ]األعراؼَما َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغيػْ
بل ىو أوؿ ما يدخل بو  ،فأوؿ ما ٬تب على ا١تكلف ىو توحيد الل تعاذل ،ٍب إنو أوؿ واجب على ا١تكلف

أشهد أف ال إلو إال  :ولذلك نقوؿ ،فال يدخل اإلنساف إذل اإلسالـ إال بتوحيد الل تعاذل ،اإلنساف إذل اإلسالـ
) أمرت أف أقاتل الناس حىت  :ويقوؿ النيب صلى الل عليو وسلم ،٤تمداً رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم الل وأف

                                                           
 :.www.ktibat.com، ا١تصدر : الكتيبات اإلسالمية  دار القاسم - وسائل التوحيد أو دالئلو / العالمة عبد الرٛتن الوكيل ٔ
 . ٔ.ٖبة الشاملة ،اإلصدار ( ، نسخة الكًتونية، ا١تكتٕا١تسألة ) –التوحيد  –العقيدة  -٣ٔتموع فتاوى ورسائل ابن عثيمُت / ج ٕ
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وأنو أوؿ ما يدخل بو اإلنساف إذل  ،٦تا يدؿ على عظم منزلتو ،بدأ بقضية التوحيد ٔال إلو إال الل (  :يقولوا 
 .اإلسالـ

ومن سار إذل الل بغَت توحيد فلن يعرؼ الطريق ودل يسر إذل  ،إنو أوؿ منازؿ الطريق والسَت إذل الل تعاذل :قالوا
 .الل حق السَت

والل قد  ،وال حياة للمسلم أبدًا إال بتوحيد الل تعاذل ،ومن منزلة التوحيد كذلك أنو اٟتياة لكل إنساف :ثانياً 
َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُ  :ذكره ُب كتابو [ أي حياة تلك ٕٕٔ/ورًا ٯَتِْشي ِبِو ُب النَّاِس { ]األنعاـ} أََوَمْن َكاَف َمْيتًا فََأْحيَػيػْ

 .٦تا يدؿ على أف للتوحيد منازؿ عليا ،والعمل ٔتقتضاه ،إال بوقور ال إلو إال الل ُب قلبو
َنا إِلَْيَك ُروحًا ِمْن أَْمرِنَا َما :ثالثاً  ُكْنَت َتْدرِي َما   ومن منزلة التوحيد أنو جعل نوراً يضيء القلوب } وََكَذِلَك أَْوَحيػْ

ٯتَاُف َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نَػْهدِ  [ وأعظم ما يُهدى إليو اإلنساف  ٕ٘/ي ِبِو َمْن َنَشاُء { ]الشورىاْلِكَتاُب َوال اأْلِ
أما قلوب أىل اإلٯتاف  ،ولذلك تعترب قلوب أىل الكفر والشرؾ مظلمة ،وينور قلبو بو ىو توحيد الل تعاذل

و٭تصل ٢تم السعادة ُب الدنيا  ،ألهنم يبصروف بتوحيد الل تعاذل ؛أشد من ضوء الشمس والتوحيد مضاءة
 .واآلخرة

، إف اإلنساف ليتأمل الصلوات !ريبوسبحاف  ،ومن منزلة التوحيد أف اإلنساف ال يستغٍت عنو طرفة عُت :رابعاً 
واٟتج وىكذا  ،العاـ مرة والصياـ ٯتر ُب ،يصلي الفجر وليس علينا صالة بعدىا إال وقت الظهر وىكذا

ىذا الوقت ليس عندنا توحيد فيو وال ٨تتاج إليو  :فما نقوؿ ،لكن توحيد الل ال نستغٍت عنو طرفة عُت ،العبادات
بل يصبح التوحيد مع اإلنساف منذ أف يدخل ُب دين الل تعاذل إذل أف يودع ىذه الدنيا وتوحيد الل معو   ،أبداً 

 .كامالً 
ولقد ورد عن النيب صلى الل عليو وسلم أنو  ،التوحيد أنو آخر ما يودع بو اإلنساف الدنيا ومن منزلة :خامساً 

 ،دؿ على أف بدايتك توحيد وهنايتك توحيد ٕ) من كاف آخر كالمو من الدنيا ال إلو إال الل دخل اٞتنة (  :قاؿ
} ُقْل ِإفَّ َصالٌب َوُنُسِكي  :اذلوأعظم دليل على ذلك قوؿ الل تع ،بل كل أجزاء حياتك ىي توحيٌد لل تعاذل

وىكذا وفاتك ٬تب  ،[ حياتك كلها للٖٙٔ-ٕٙٔ/َو٤َتَْياَي َو٦َتَاٌب لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمَُت * ال َشرِيَك َلُو { ]األنعاـ 
 .؛ ليصبح اإلنساف جل وقتو وحياتو ىو لل تعاذلأف تكوف لل

                                                           
 . ٕٔو  ٕٓ، صحيح مسلم / ٕٜٖصحيح البخاري / ٔ
عن معاذ بن جبل قاؿ : قاؿ : رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم ) من كاف آخر كالمو ال إلو إال الل دخل  ٖٙٔٔسنن أيب داود /  ٕ

 اٞتنة.( ، وصححو الشيخ األلباشل ُب سنن أيب داود .
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 ،كم ٧تد ٦تن دخل ُب دين الل تعاذل كاف التوحيد شفاء لقلؤّم  ،إف التوحيد من منزلتو أنو شفاء :قيل :سادساً  
وال إجابة ألسئلة  ،نسمع من كثَت ٦تن أسلم سبب توحيده أنو دل ٬تد ُب عقائده اليت كاف عليها شفاء ١تا ُب قلبو

 ٔ ھإ .فاٟتمد لل على ىذا التوحيد ( ،ملحة عليو إال ُب توحيد الل تعاذل
 

 :يدالقرآف الكريم والتوح
 

 :ألنو ،إف القرآف كلو ُب تقرير التوحيد بأنواعو
توحيد العلمي ا٠تربي وىو ال ،وما ٬تب أف ينزه عنو ،/ إما خرب عن الل عز وجل وما ٬تب أف يوصف بؤ

 .(االعتقادي )توحيد الربوبية واألٝتاء والصفات
توحيد الطليب اإلرادي )توحيد وىو ال ،/ وإما دعوة إذل عبادتو وحده ال شريك لو وخلع ما يعبد من دونوٕ

 .(األلوىية
 ./ وإما أمر وهني وإلزاـ بطاعتو فذلك من حقوؽ التوحيد ومكمالتوٖ
وىو  ،/ وإما خرب عن إكرامو ألىل التوحيد وما فعل ّٔم ُب الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم بو ُب اآلخرةٗ

وما يفعل ّٔم ُب العقىب من العذاب  ،نيا من النكاؿأو خرب عن أىل الشرؾ وما فعل ّٔم ُب الد ،جزاء توحيده
 ٕ.فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده

 
 :ثمرات معرفة أسماء اهلل الحسنى

 
 :إف ١تعرفة أٝتاء الل اٟتسٌت ٙترات عديدة منها

 تذوؽ حالوة اإلٯتاف. .ٔ
 عبادة الل عز وجل. .ٕ
 زيادة ٤تبة العبد لل واٟتياء منو. .ٖ
 ل.الشوؽ إذل لقاء الل عز وج .ٗ
 زيادة ا٠تشية لل ومراقبتو. .٘

                                                           
الدرس الثالث ، ا١تصدر : دروس صوتية قاـ   –ة شيخ اإلسالـ ابن تيمية / عمر بن سعود بن فهد العيد باختصار من شرح المي ٔ

 http://www.islamweb.netبتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية    
   .٥ُٕٓتَتَصُر َمعارِِج الَقبوِؿ ص  ٕ
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 عدـ اليأس والقنوط من رٛتة الل. .ٙ 
 زيادة تعظيم الل جل وعال. .ٚ
 حسن الظن بالل والثقة بو. .ٛ
 ىضم النفس وترؾ التكرب. .ٜ

 ٔاإلحساس بعلو الل وقهره. .ٓٔ         
 

 : خالؼ أىل القبلة في توحيد األسماء والصفات
 
ي كثر فيو ا٠توض بُت أىل القبلة فانقسموا ُب النصوص الواردة فيو إذل ستة علم أف توحيد األٝتاء والصفات ىو الذإ

 :أقساـ
وىؤالء ىم  ،وال ٘تثيل ،وال تكييف ،وال تعطيل ،من أجروىا على ظاىرىا الالئق بالل تعاذل من غَت ٖتريف :القسم األوؿ

وىو  .داللة قطعية أو ظنيةاع السابق عليو واإلٚت ،والسنة، والعقل ،وىذا ىو الصواب ا١تقطوع بو لداللة الكتاب ،السلف
 .ىل السنة واٞتماعةمنهج أ

ومذىبهم باطل  ،وىؤالء ىم ا١تمثلة .من أجروىا على ظاىرىا لكن جعلوىا من جنس صفات ا١تخلوقُت :القسم الثاشل
 .وإنكار السلف ،والسنة والعقل ،بالكتاب

وىؤالء ىم أىل  .وحرفوا من أجلها النصوص ،معاشل بعقو٢تم وعينوا ٢تا ،من أجروىا على خالؿ ظاىرىا :القسم الثالث
 .التعطيل فمنهم من عطل تعطيالً كبَتاً كاٞتهمية وا١تعتزلة و٨توىم، ومنهم من عطل دوف ذلك كاألشاعرة

 ،وضةوىؤالء ىم أىل التجهيل ا١تف .فوضوا علم معانيها إذل الل وحده ،الل أعلم ٔتا أراد ّٔا :من قالوا :القسم الرابع
 .لكنو دل يرد إثبات صفة خارجية لو تعاذل ،الل أعلم ٔتا أراد :وتناقض بعضهم فقاؿ

 .٬توز أف يكوف ا١تراد ّٔذه النصوص إثبات صفة تليق بالل تعاذل وأف ال يكوف ا١تراد ذلك :من قالوا :القسم ا٠تامس
 .وىؤالء كثَت من الفقهاء وغَتىم

 .سكوا بألسنتهم عن ىذا كلو واقتصروا على قراءة النصوص ودل يقولوا فيها بشيءمن أعرضوا بقلؤّم وأم :القسم السادس
  ٕ .وىذه األقساـ سوى األوذل باطلة

وال  ،من غَت ٖتريف ،وعلى لساف رسولو صلى الل عليو وسلم ،أف نؤمن ٔتا وصف الل وٝتى بو نفسو ُب كتابو :فالواجب
  .وال ٘تثيل ،وال تكييف ،تعطيل

                                                           
 .ٖبقلم ٤تمد الكوس . ص  –الوجيز ُب أٝتاء الل اٟتسٌت  ٔ
 .٘ٓٔتقريب التدمرية / العثيمُت / ص  باختصار من ٕ
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 :والخلط في مسألة األسماء والصفات أسباب الخوض

 
 ./ دخوؿ كتب الفلسفة إذل بالد ا١تسلمُت وترٚتتها إذل اللغة العربيةٔ
 ./ تأثر بعض ا١تنتسبُت إذل اإلسالـ ببعض ا١تذاىب الباطلةٕ
 ./ ٖتكيم العقل ُب نصوص الوحيُتٖ
 ./ قياس ا٠تالق على ا١تخلوؽٗ
 ./ زعم تنزيو ا٠تالق٘
 ٔ.يو/ توىم وقوع التشبٙ

 
 

 : داللة األسماء الحسنى على الّتنزيو
 

ػ الّتنزيو الشّرعّي ىو ما دّلت عليو أٝتاء الرّب وآياتو من تنزيو الرّب عّما ال يليق بو من األٝتاء والّصفات  ٔ
 .واألفعاؿ واألنداد واألمثاؿ

وتدّؿ عليو باعتبار  ،عتبار وصفهاوىي تدّؿ على الّتنزيو با ،ػ أٝتاء الرّب تبارؾ وتعاذل من أعظم أدّلة الّتنزيو ٕ
 .آحادىا

والتنزيو عن األعالـ  ،ػ الّتنزيو الَّذي دّلت عليو أٝتاء الرّب باعتبار وصفها يشمل الّتنزيو عن أٝتاء الذـّ وأفعالو ٖ
 .والتنزيو عن الّشريك ،والتنزيو عن ظنوف السوء ،والتنزيو عن األٝتاء االصطالحّية ،اٞتامدة

، والتنزيو عن أعياف الّنقائص ،لقذي دّلت عليو األٝتاء اٟتسٌت باعتبار آحادىا يشمل الّتنزيو ا١تطػ الّتنزيو الَّ  ٗ
 .والتنزيو عن ا١تثل

وأٝتاء التمجيد الَّيت تدّؿ على ٚتيع  ،وىي أٝتاء الّتقديس ا١تطلق ؛ػ من أٝتاء الل ما يدّؿ على الّتنزيو ا١تطلق ٘
 .ةصفات الكماؿ وال ٗتتّص بصفة معّين

فمنها ما يدّؿ على الّتنزيو عن اٟتدوث  ،وىي معظم األٝتاء ؛ػ ومنها ما يدّؿ على الّتنزيو عن أعياف الّنقائص ٙ
 ،أو عن الفقر ،أو عن الظّلم ،أو عن العبث ،أو عن العجز ،ومنها ما يدّؿ على الّتنزيو عن اٞتهل ،وخصائصو

 .أو عن سائر الّنقائص ،أو عن البخل
                                                           

 ا١تشرؼ العاـ على شبكة مشكاة اإلسالمية . –برنامج مؤلفات الشيخ عبد الرٛتن السحيم  – ٓٚ٘فتاوى العقيدة / س  ٔ
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 ،وأٝتاء الّتقديس والتمجيد العاّمة ،والواحد ،فإسم األحد ؛على الّتنزيو عن ا١تثل من األٝتاء ػ أّما ما يدؿّ  ٚ 
 ٔ  ھإ.كالعزيز، والقّهار، وا١تتكرّب   ؛واألٝتاء الَّيت فّسرت ٔتا يدّؿ على نفي ا١تثل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
سالمّية . نسخة كلّية الًتبية بالطائف / قسم الدراسات اإل  -داللة األٝتاء اٟتسٌت على الّتنزيو / إعداد د. عيسى بن عبد الل الّسعدي  ٔ

 .ٔ.ٖاإلصدار –الكًتونية من ا١تكتبة الشاملة 
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 :فائدة جليلة

 
 صفًة أو خرباً على الربّْ تبارؾ ما ٬ترى :تعاذلما ٬ترى صفًة أو خرباً على الربّْ تبارؾ و فائدة جليلة أقساـ ) 

 :أقساـٌ .وتعاذل
  .وشيءٌ  ،وموجودٌ  ،ذاتٌ  :كقولك  ،ٔ ما يرجع إذل نفس الذات :أحدىا
 .والسميع ،والقدير ،كالعليم  ؛ٕ ما يرجع إذل صفات معنوية  :الثاشل

  .ا٠تالق والرزاؽ :، ٨توٖما يرجع إذل أفعالو  :الثالث
 .؛ كالقدوس والسالـٗإذ ال كماؿ ُب العدـ احملض  ؛وال بد من تضمنو ثبوتاً  ، التنزيو احملضما يرجع إذل :الرابع

بل ىو داؿ على  ،وىو اإلسم الداؿُّ على ٚتلة أوصاؼ عديدة ال ٗتتص بصفة معينة ،ودل يذكره أكثر الناس :ا٠تامس
 ،اتصف بصفات متعددة من صفات الكماؿ من :فإف آّيد ،الصمد ،العظيم ،آّيد :٨تو ،معاٍف ال على معٌت مفرد

رُخ والَعَفاُر ( وأ٣تد الناقة علفا:فمنو ،فإنو موضوع للسَّعة والكثرة والزيادة ،ولفظو يدؿ على ىذا
َ
رب  :ومنو .)استمَجَد ا١ت

 .صفة للعرش لسعتو وعظمو وشرفو ،العرش آّيد
ألنو ُب  ؛لو كما علمناه صلى الل عليو وآلو وسلموتأمل كيف جاء ىذا اإلسم مقًتنا بطلب الصالة من الل على رسو 

) اغفر رل  : كما تقوؿ  ،مقاـ طلب ا١تزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرتو ودوامو، فأتى ُب ىذا ا١تطلوب باسم يقتضيو
 فهو راجع إذل ا١تتَػَوسَّل إليو بأٝتائو ، وال ٭تسن )إنك أنت السميع البصَت ( ، وارٛتٍت إنك أنت الغفور الرحيم (

                                                           
 قلت : ىو ا٠ترب ، أو االخبار عن الل تعاذل .  ٔ
قلت : أي وصفا قائما بالذات أو ا١تعٌت القائم با١توصوؼ ، والصفات ا١تعنوية ) الصفات الذاتية ( وىي الصفات الدالة على معاف  ٕ

 لذات( وال تعلق ٢تا با١تشيئة ، كالعلم والقدرة والسمع والبصر.قائمة بالل تعاذل )ال تنفك عن ا
، وىي الصفات ا١تتعلقة ٔتشيئة الل تعاذل واختياره ، كاإلحياء واإلماتة  ورٔتا تسمى ) األفعاؿ االختيارية (قلت : أي الصفات الفعلية  ٖ

( . واعلم أف كل صفة فعلية فإهنا حادثة النوع  ٛٙالقصص } وربك ٮتلق ما يشاء وٮتتار { ) والنزوؿ وا٠تلق والرزؽ . قاؿ تعاذل : 
 لكنها قدٯتة اٞتنس.

قلت : أي صفات السلب أو صفات النفي أو صفات التنزيو احملض ، وىو اثبات الصفة من خالؿ النفي ، وتنزيو الرب جل وعال عن  ٗ
سو فإنو يتضمن معٌت ثبوٌب واذا دل يتضمن ا١تعٌت الثبوٌب دل يكن النقائص والعيوب ، وعن ٦تاثلة ا١تخلوقات . وكل ما نفاه الل تعاذل عن نف

مدحا بل ىو عدـ.فا١تعٌت الثبوٌب كماؿ ضد ا١تنفي ، فنفي الظلم يتضمن ثبات كما العدؿ . أما النفي الصرؼ فهو عدـ ، والعدـ ليس 
 بشئ.
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 ٔ) ألظوا بياذا اٞتالؿ واإلكراـ ( اٟتديث الذي ُب ا١تسند والًتمذي ومنو .وىو من أقرب الوسائل وأحبها إليو ،وصفاتو 
فهذا  ٕومنو ) اللهم إشل أسألك بأف لك اٟتمد ال إلو إال أنت ا١تناف بديع السموات واألرض يا ذا اٞتالؿ واإلكراـ (

وما أحق ذلك باإلجابة  ،فهو توسل إليو بأٝتائو وصفاتو ،ذي ال إلو إال ىو ا١تنافوأنو ال ،سؤاؿ لو وتوسل إليو وْتمده
 .وقد فتح ١تن َبصَّرَُه الل ،وىذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليو إشارة ،وأعظمو موقعا عند ا١تسؤوؿ

صف بصفات كثَتة من صفات فالعظيم من ات ؛وىو وصفو تعاذل باإلسم ا١تتضمن لصفات عديدة ،ولنرجع إذل ا١تقصود 
ىو السيد الذي انتهى  :وقاؿ ابن وائل .ىو السيد الذي َكُمل ُب سؤدده :قاؿ ابن عباس ،وكذلك الصمد .الكماؿ
  .سؤدده

وقاؿ ابن  .الذي ينتهي إليو السؤدد فقد صمد لو كل شيء :وكذلك قاؿ الزجاج ،الذي ليس فوقو أحد :وقاؿ عكرمة
الذي يصمد إليو الناس ُب حوائجهم  ،ىل اللغة أف الصمد السيد الذي ليس فوقو أحد) ال خالؼ بُت أ :األنباري

واجتمعت فيو صفات  ،فإنو من اٞتمع والقصد فهو الذي اجتمع القصد ٨توه ،واشتقاقو يدؿ على ىذا .وأمورىم (
 :وىذا أصلو ُب اللغة كما قاؿ ،السؤدد

 
 عمرو بن يربوع وبالسيد الصمد أال بكر الناعي ٓتَت بٍت أسد        ب                        

 
 .واجتماع صفات السيادة فيو ،الجتماع قصد القاصدين إليو ؛ بالصمد :والعرب تسمي أشرافها

العفو  ،الغٍت اٟتميد :، وذلك قدٌر زائد على مفرديهما ٨توباآلخر السادس صفة ٖتصل من اقًتاف أحد اإلٝتُت والوصفُت
 ،واٟتمد كذلك ،فإف الغٍتُّ صفة كماؿ ،الصفات ا١تقًتنة واألٝتاء ا١تزدوجة ُب القرآفوىكذا عامة  ،اٟتميد آّيد ،ٖ القدير

 ،العفو القدير :وكذلك ،وثناء من اجتماعهما ،وثناء من ٛتده ،فلو ثناء من غناه ،واجتماع الغٌت مع اٟتمد كماؿ آخر
 فتأملو فإنو من أشرؼ ا١تعارؼ  ،والعزيز اٟتكيم ،واٟتميد آّيد

ؾ ) األحد ( ا١تتضمن النفراده  ؛لثبوتٍ  فال تدخل ُب أوصافو تعاذل إال أف تكوف متضمنة  ؛ت السلب احملضوأما صفا
ىو لتضمنها  ؛وكذلك اإلخبار عنو بالسُُّلوب ،) والسالـ ( ا١تتضمن لرباءتو من كل نقص يضاد كمالو ،بالربوبية واإل٢تية

                                                           
 ٕٓ٘ٔيخ األلباشل :)صحيح( وانظر غَت مأمور اٟتديث/رواه الًتمذي عن أنس واٛتد والنسائي واٟتاكم عن ربيعة بن عامر . قاؿ الش ٔ

 ُب صحيح اٞتامع الصغَت وزيادتو.
ُب صحيح أيب  ٕٖٗٔ –أبو داود والنسائي وأٛتد والبخاري ُب األدب ا١تفرد ، وصححو األلباشل / وانظر غَت مأمور ٗتريج اٟتديث رواه  ٕ

 .ٖٗ٘األلباشل   – ٘ٓٚداود ، واألدب ا١تفرد اٟتديث /
ت :عفوه عن قدرة ، وقدرتو عن عفو سبحانو وتعاذل ، فالعفو عفوه سبحانو ليس عن عجز بل عن قوة وقدرة وكماؿ سبحانو وتعاذل قل ٖ

 ، فاف العفو صفة كماؿ ، والقدرة صفة كماؿ ، واجتماع العفو والقدرة كماؿ آخر.
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   :وكذلك قولو تعاذل ،فإنو متضمن لكماؿ حياتو وقيوميتو ،(ٕ٘٘البقرة /)نَػْوـٌ (  ) اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوالَ  :ثبوتا كقولو تعاذل 
)َوَما يَػْعُزُب َعن رَّبَّْك ِمن مّْثْػَقاِؿ َذرٍَّة ُب اأَلْرِض :، وكذلك قولومتضمن لكماؿ قدرتو ،(ٖٛؽ /)) َوَما َمسََّنا ِمن لُُّغوٍب ( 
، متضمن لكماؿ (ٖاإلخالص/ )) دلَْ يَِلْد ودلَْ يُوَلْد (  :وكذلك قولو ،علمو، متضمن لكماؿ َٔٙواَل ُب السََّماء( يونس / 

وكذلك  ،، متضمن لتفرده بكمالو وأنو ال نظَت لو(ٗاإلخالص/)ٌد () ودلَْ َيُكن لَُّو ُكُفواً َأحَ  :وكذلك قولو ،صمديتو وغناه
وأنو جلَّ عن أف يُدَرؾ ْتيُث ٭ُتاط بو وىذا مطرد  ،تضمن لعظمتوم ،(ٖٓٔاألنعاـ / )) الَّ ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر (  :قولو تعاذل

 ٔ( .ُب كل ما َوَصَف بو نفسو من السُُّلوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٕٕٛ - ٕٓٛ/ ص ٔ -/ ابن القيم بدائع الفوائد  ٔ
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 .على منهج اىل السنة والجماعةتتبع األسماء الحسنى من الكتاب والسنة  ) ضوابط ( قواعد :المبحث الثاني

 
سٌت ألّف العلم ّٔا أشرؼ العلـو على اإلطالؽ ولداللتها على ذات عٍت ا١تسلموف عنايًة قصوى بإحصاء أٝتاء الل اٟت

١تا رواه  ،و٢تذا وعد الل تعاذل من أحصاىا باٞتّنة ؛وذلك ىو أصل اإلٯتاف وغايتو ؛وإالىّيتو ،وأفعالو ،وصفاتو ،الربّ 
َمْن  ،ِمائًَة ِإالَّ َواِحًدا ،َوِتْسِعَُت اْٝتًا ) ِإفَّ لِلَِّو ِتْسَعةً  :البخارّي ومسلم بسنديهما عن أيب ىريرة رضي الل عنو مرفوًعا

  ٔ.َأْحَصاَىا َدَخَل اْٞتَنََّة (
 .وليعلم أف السادة العلماء رٛتهم الل تعاذل اجتهدوا ُب أمر تعيُت األٝتاء اٟتسٌت طمعاً ُب وعد الل تعاذل

ولكن ىناؾ قواعد وضوابط  ،مسّلم بصّحتو ومن الطبيعي أف ٗتتلف أنظار آّتهدين ُب ىذا ا١توضع الَّذي ليس فيو نصّ 
وقد  ،وعلى اٟتكم على أعياف األٝتاء باالعتبار أو عدمو ،تعُت على ٖتديد ا١تنهج الّصحيح ُب استقراء األٝتاء اٟتسٌت

 اجتهد أىل العلم من أىل السنة سلًفا وخلًفا ُب وضع قواعد وضوابط لذلك.
وإ٪تا ىو مطلق لكل عصر وجيل إذل  ،وال زماف دوف آخر ،ى جيل دوف جيلإف تتبع أٝتاء الل اٟتسٌت دل يكن حصرا عل

 .أف يرث الل عز وجل األرض ومن عليها
كاف مبنيا على االجتهاد من خالؿ استقرائهم للنصوص    -من ا١تتقدمُت وا١تتأخرين   -وتتبع أىل العلم لألٝتاء اٟتسٌت 

فقد اعتٌت فريق من أىل العلم بتتّبع األٝتاء إّما من القرآف  ،األٝتاء ونظرًا لعدـ ثبوت ا٠ترب ُب سرد .من الكتاب والسنة
  .وإّما من القرآف وصحيح األخبار ،وحده

 ألهنا اٞتمعة يـو اإلجابة كساعة ،تعاذل الل بتوفيق إال يناؿ ال والتسعُت التسعة األٝتاء حصر أف قاؿ ابن الوزير: ) وثبت
 ٕ.( .الل أٝتاء ُب ٣تملة

 
 
 
 
 

                                                           
 (  .ٕٚٚٙ( ، ومسلم ُب صحيحو )ٓٔٗٙالبخاري ُب صحيحو ) ٔ
إيثار اٟتق على ا٠تلق ُب رد ا٠تالفات إذل ا١تذىب اٟتق من أصوؿ التوحيد / ابن الوزير، ٤تمد بن إبراىيم بن علي بن ا١ترتضى بن   ٕ

وت ، الطبعة الثانية، بَت  –الناشر: دار الكتب العلمية   -ىػ( ٓٗٛا١تفضل اٟتسٍت القاٝتي، أبو عبد الل، عز الدين اليمٍت )ا١تتوَب: 
 . ٜ٘ٔـ . ص ٜٚٛٔ
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 .فوائد في أسماء اهلل وصفاتو سبحانو وتعالى وتحقيق القوؿ فيهاضوابط و 

 
  :ٔقاؿ ابن القيم اٞتوزية ُب بدائع الفوائد 

  :و٬تب أف يُػْعَلم ىنا أمور
 

، والموجود ،كالشيء  ،مائو وصفاتوأف ما يدخل في باب اإلخبار عنو تعالى أوسع مما يدخل في باب أس :األوؿ
 ٕ .وال يدخل في أسمائو الحسنى وصفاتو الُعلى ،ر بو عنوفإف ىذا ُيْخب ،والقائم بنفسو

 
 :يطلق على الل عز وجل ثالثة أمور) :عبد الرحيم بن صمايل العلياشل السلميقاؿ الشيخ 

 .االسم :األوؿ
 .الصفة :الثاشل

 .ا٠ترب :الثالث
 وبُت ىذه الثالثة األمور فروؽ ٯتكن أف نذكر شيئاً منها.

وكل ما دؿ على  ،يدؿ على ذات الل سبحانو وتعاذل مع داللتو على صفة الكماؿفهو ما  :ٖ أما االسم -
 ذات الل سبحانو وتعاذل ودؿ على صفة كماؿ فهو اسم الل سبحانو وتعاذل.

                                                           
( سأذكرىا كما ىي ، مع شيء من ٖٓٓ-ٕٗٛ/ ٔللشيخ ابن القيم اٞتوزية )بدائع الفوائد ىذه الضوابط والفوائد اصلها من كتاب  ٔ

 من كالـ السادة العلماء.  -إف تطلب األمر  -التوضيح 
 .ٕٗٛ/ ص ٔ –/ ابن القيم بدائع الفوائد  ٕ
 -م ُب اللغة العربية عالمات : قلت : لالس ٖ

 عن كل من الفعل واٟترؼ ٜتس ىي : االسم) العالمات اليت يتميز ّٔا 
 اٞتر : مثل قولنا )َعَلى الَباِغي تدوُر الدَّوائر( . -ٔ
 التنوين : مثل )قوٌة خٌَت من ضعف ، وصراحٌة خٌَت من نفاؽ(. -ٕ
(. وقولو : }ِقيَل يَا نُوُح اْىِبْط ِبَسالـٍ ِمنَّا ٔالقرآف : }يَا أَيػَُّها النَّيبُّ{ )التحرصل/النداء : مثل )يا ٤تمد ، يا خالد( ومن ذلك قوؿ  -ٖ

 (.َٛٗوبَػرََكاٍت{ )ىود/
 أؿ : كما جاء ُب قوؿ ا١تتنيب : -ٗ

 والسيُف والرمُح والقرطاُس والقلمُ            ا٠تيُل والليُل والبيداُء تعرفٍت                             
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ومن ىنا نالحظ أف االسم يدؿ على  ،فإهنا اليت تدؿ على معٌت يقـو بذات الل سبحانو وتعاذل :وأما الصفة - 
 ى أمر واحد.والصفة تدؿ عل ،أمرين

وأما الصفة فإهنا  ،داللتو على الذات وداللتو على صفة ٭تملها ىذا االسم :فاألمراف األوالف اللذاف يدؿ عليهما االسم
فيقاؿ ُب الرٛتن  ،ومن جهة أخرى فإف االسم ىو الذي يعبَّد لو ىذا من جهة. ،تدؿ على أمر واحد وىو ٣ترد الوصف

 :فال يقاؿ ُب الرٛتة مثالً  ،لكن الصفة ال يعبد ٢تا ،ويقاؿ ُب الكرصل عبد الكرصل ،العزيز ويقاؿ ُب العزيز عبد ،عبد الرٛتن
لك :وال يقاؿ ،عبد الرٛتة

ُ
 وعبد العزة. ،عبد ا١ت

 وأما العزة فهي ا١تصدر. ،فمثاًل العزيز علم ،والصفة ىي ا١تصدر ،فاالسم ىو العلم ُب اللغة ،ومن جهة أخرى
فالعزيز واٟتليم والرحيم  ، ىي األعالـ اليت تدؿ على ذات الل عز وجل وتتضمن الصفاتوأٝتاء الل سبحانو وتعاذل
 ٔوىكذا فكل اسم من أٝتاء الل يتضمن صفة من صفاتو. ،تتضمن العزة واٟتلم والرٛتة

إف الل سبحانو وتعاذل واجب الوجود  :كأف يقاؿ  ،ٕ وأما ا٠ترب فهو ما يطلق على الل عز وجل بغَت توقف -
لكن يصح  ،وىذه األلفاظ دل ترد ُب السنة ودل ترد ُب القرآف ،اًل، أو إف الل سبحانو وتعاذل قدصل أزرلمث

ومن ىذا الباب يصح ترٚتة معاشل أٝتاء الل ُب أي من األلفاظ  ،إطالقها على الل عز وجل من باب ا٠ترب
يدؿ على معٌت حسن أو على أقل  وإ٪تا ،وأىم شيء أال يدؿ ىذا اللفظ على نقص أو ذـ ،السابقة وغَتىا

                                                                                                                                                                                                 

= 
سناد لالسم : ٔتعٌت أف يكوف االسم متحدثًا عنو ، بأف يكوف مثال مبتدأ ولو خرب يتحدث عنو بو ، أو أف يكوف فاعال أو اإل -٘

 نائب فاعل .
ويتحدث عنو بالفعل ، كقولنا )أخذُت موضعي بُت َشباِب الوطِن فنحن ٚتيًعا مسئولوف عن مستقبلو( فالتاء ُب )أخذُت( اسم ، دؿ 

 فعل )أخذ( إليها ، والضمَت )٨تن( اسم ، دؿ على ذلك أيًضا اإلسناد إليو ، حيث أكملو ا٠ترب )مسئولوف(.( على ذلك إسناد ال
  ٳھ)وخالصة األمر ُب ذلك أنو يكفي ُب ٘تييز االسم ٣ترد قبوؿ عالمة من العالمات ، كما أنو يكفي من ذلك عالمة واحدة فأكثر.(

 (ٔ.ٖ) االصدار ، الشاملة ا١تكتبة من الكًتونية نسخة ، عيد د٤تم -(  ا١تصفى النحو)  من باختصار
والفرؽ بُت الصفات الذاتية ، والفعلية أف الصفات الذاتية الزمة /سورة البقرة : ) ٘ٚقلت :  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت ُب تفسَت االية  ٔ

ا يستقبل . مثل اٟتياة، والعلم، والقدرة، والقوة، والعزة، والسمع، لذات الل أزاًل، وأبداً . ومعٌت ) أزاًل ( أي فيما مضى ؛ و) أبداً ( أي فيم
 والبصر إذل غَت ذلك ، والصفات الفعلية ىي اليت تتعلق ٔتشيئتو ، فتْحُدث إذا شاء، كاالستواء على العرش، والنُّزوؿ إذل ٝتاء الدنيا،

 (.وجود أسبأّا.. وآّيء يـو القيامة للفصل بُت العباد، والفرح، والرضا، والغضب.. عند
 قلت : االخبار أوسع من االٝتاء والصفات النو باب مستفاد من اللواـز ، لواـز كالـ الل تعاذل وكالـ رسولو صلى الل عليو والو وسلم  ٕ

تزاـ وىي ) أي اف االخبار مبٍت على دالالت النصوص ولوازمها (، إف صح أنو الـز ، أي دلت عليو النصوص داللة صحيحة بداللة االل
م داللة اللفظ على أمر خارج معناه . فأنت ٗترب عن الل تعاذل بأنو االعز من اسم الل العزيز عز وجل أو من صفة العزة لل تعاذل ، واس

 العزيز وصفة العزة ثابت ُب الكتاب والسنة .
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 ،واجب الوجود :وٯتكن أف يقاؿ ،الل عز وجل شيء موجود :فيقاؿ مثالً  ،تقدير ال ٬توز على معٌت سيئ 
وقد ذكر أىل العلم ُب ضمن ردودىم على الفرؽ الضالة ذكر بعض األمور اليت أضافوىا إذل الل سبحانو 

لكنهم دل يدرجوىا على أهنا أٝتاء من أٝتاء الل أو على أهنا  ،وتعاذل ودل يرد فيها نص من القرآف أو السنة
 ،وىي أف باب ا٠ترب واسع ،و٢تذا ىناؾ قاعدة ،وإ٪تا أضافوىا على سبيل ا٠ترب واٟتكاية ،صفات من صفاتو

 وباب األٝتاء أضيق من باب الصفات. ،وباب الصفات أضيق منو
 :يعٍت ،ىو أف األٝتاء والصفات توقيفية ،ا٠ترب من جهة أخرى ومن ٚتلة الفروؽ بُت األٝتاء والصفات من جهة وبُت

لكنو مبٍت على ا١تعٌت الصحيح الثابت لل  ،بينما ا٠ترب ليس مبينًا على النص ،مبنية على النص من القرآف ومن السنة
 ىذا من جهة. ،سبحانو وتعاذل

فال يقاؿ: يا واجب  ،رب بو عن الل ال يدعى بولكن ما ٮت ،يا عزيز يا كرصل :فيقاؿ ؛ومن جهة أخرى فإف االسم يدعى بو
 الوجود مثاًل.

ال يشًتط أف  :بينما األخبار ال يشًتط أف تكوف حسنة ٔتعٌت ،كما أف األٝتاء والصفات ٚتيعاً قد بلغت الغاية ُب اٟتسن
وإ٪تا تدؿ على  وإ٪تا أىم شيء أف تدؿ على ا١تعٌت بغَت تضمن للنقص ولإلساءة، ،تكوف أحسن ما يكوف من األلفاظ

بينما كلمة موجود ال تتضمن مدحًا وال  ،مثل ا١توجود فيصح أف ٭تكى عن الل عز وجل بأنو موجود ،ا١تعٌت الصحيح
 –و٢تذا قد يستغرب بعض طالب العلم عندما يقرأ كالماً  ،لكن يصح أف ٮترب عن الل عز وجل ّٔا ،تتضمن معٌت حسناً 

و٭تكي عنو بألفاظ دل  ،و الل يقوؿ فيو إف الل عز وجل واجب الوجود وإنو قدصل أزرللشيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛت -مثالً 
 ترد ُب الكتاب والسنة.

وفيها ترٚتة ألٝتاء الل سبحانو وتعاذل، ويصح  ،وذلك أف باب األخبار واسع وأىم شيء ىو أف يكوف ا١تعٌت صحيحاً 
مهم بألفاظ ليست واردة ُب القرآف وليست واردة ُب السنة مادامت ترٚتة أٝتاء الل لغَت العرب وتقريب معانيها إذل أفها

 ٔ ٳھ( دلت على معٌت صحيح.
وباب األفعاؿ أوسع  ،) باب اإلخبار عن الل تعاذل أوسع من باب األفعاؿ :قاؿ الشيخ صاحل بن عبد العزيز آؿ الشيخ

 جل وعال بفعل أو خبار أف ٩ترب عن اللومن باب اإل .وباب الصفات أوسع من باب األٝتاء اٟتسٌت ،من باب الصفات
وإذا كاف اإلخبار  .لكنو ليس من باب وصف الل جل وعال بو وإ٪تا من جهة اإلخبار ال جهة الوصف ،باسم بصفة أو

  ٕ.ٔتعٌت صحيح دل ينَف ُب الكتاب والسنة وثبت جنسو ُب الكتاب والسنة فإنو ال بأس أف ٮترب عن ذلك (
 :خبار قوالفوالسلف ٢تم ُب باب اإل

                                                           
 .ٕ، الدرس /  http://www.islamweb.net -شرح القواعد ا١تثلى / دروس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية  ٔ
  ( .ٖٔ.ٖاإلصدار )  –الكًتونية من ا١تكتبة الشاملة  شرح الواسطية / الشيخ صاحل بن عبد العزيز آؿ الشيخ . نسخة  ٕ
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وما  ،وىذا يشمل األٝتاء والصفات ،فإف الل ال ٮُتْبَػُر عنو إال ٔتا ورد بو النص ،أف باب اإلخبار توقيفي :) القوؿ األوؿ 
 .وأما مادل يرد بو النص فإهنم ٯتنعوف استعمالو .و٨توىا ٕ و)الصانع( ٔ ليس باسم وال صفة ٦تا ورد بو النص كػ )الشيء(

فما يدخل ُب اإلخبار عنو تعاذل أوسع ٦تا يدخل ُب باب أٝتائو  ،اب اإلخبار ال يشًتط فيو التوقيفإف ب :القوؿ الثاشل
فاإلخبار  ،فإنو ٮترب بو عنو وال يدخل ُب أٝتائو اٟتسٌت وصفاتو العليا ،كػ )الشيء( و)ا١توجود( و)القائم بنفسو(  ،وصفاتو

وال ٬توز أف ٮترب  ،وال ٬تب أف يكوف حسناً  ، يناُب اٟتسنأي باسم ال ،أو باسم ليس بسيّْئ ،عنو قد يكوف باسم حسن
فإف أراد بو َحقِّا يليق  ،عن الل باسم سيّْئ فيخرب عن الل ٔتا دل يرد إثباتو ونفيو بشرط أف يستفصل عن مراد ا١تتكلم فيو

 ٖوإف أراد بو معٌت ال يليق بالل عز وجل وجب رده(. ،بالل تعاذل فهو مقبوؿ
 

الصفة إذا كانت منقسمة إلى كماؿ ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائو بل يطلق عليو منها كمالها أف  :الثاني
وىذا كالمريد والفاعل والصانع فإف ىذه األلفاظ ال تدخل في أسمائو ولهذا غلط من سماه بالصانع عند اإلطالؽ 

لق على نفسو من ذلك أكملو فعال بل ىو الفعاؿ لما يريد فإف اإلرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أط
 ٗوخبرا.

 
وإف كن معنا٫تا  ،فال يدعى وال يسمى با١تريد وا١تتكلم ،إف الل جل جاللو ال يدعى إال بأٝتائو اٟتسٌت خاصة :قلت
فإف من الكالـ ما ىو ٤تمود  ،ألهنما ليسا من األٝتاء اٟتسٌت ،وال يسمى ّٔما ،فإنو يوصف بأنو مريد متكلم ،حقاً 

  .ومن اإلرادة  كذلك كإرادة العدؿ والظلم ،، كالصدؽ والكذب٘ ومذمـو

                                                           
َنُكْم َوأُوِحَي إِ  ٔ رَلَّ َىَذا اْلُقْرآُف ألُنِذرَُكم بِِو َوَمن بَػَلَغ أَئِنَُّكْم ) الشيء ( من قولو تعاذل } ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَػُر َشَهادًة ُقِل الّلِو َشِهيٌد بِْيٍِت َوبَػيػْ

َا ُىَو ِإلَػٌو َواِحٌد َوإِنٍَِّت بَرِيٌء ٦تَّّْ  . قاؿ اإلماـ البخاري ُب ٜٔا ُتْشرُِكوَف { األنعاـ /لََتْشَهُدوَف أَفَّ َمَع الّلِو آ٢ِتًَة أُْخَرى ُقل الَّ َأْشَهُد ُقْل ِإ٪تَّ
 مأمور غَت وأنظر.  ھ( إَفَسمَّى اللَُّو تَػَعاذَل نَػْفَسُو َشْيًئا  لتوحيد / بَاب } ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَػُر َشَهاَدًة ُقْل اللَُّو { : )صحيحو / كتاب ا

  .ٕٔ - باب/  التوحيد كتاب/  البخاري صحيح
 اه البخاريإف الل تعاذل صانع كل صانع و صنعتو ( ، رو من قولو صلى الل عليو وآلو وسلم )  ٕ

ُب خلق أفعاؿ العباد واٟتاكم ُب ا١تستدرؾ والبيهقي ُب األٝتاء ( عن حذيفة . وقاؿ الشيخ األلباشل : ) صحيح ( وانظر غَت مأمور 
 ُب صحيح اٞتامع الصغَت . ٚٚٚٔاٟتديث رقم : 

 . ٔٗ – ٓٗالصفات اإل٢تية تعريفها ، أقسامها / د. ٤تمد بن خليفة بن علي التميمي . ص ٖ
 . ٕٗٛ/ ص  ٔ –بدائع الفوائد  ٗ
 قلت : ا١تتكلم قد يتكلم ٓتَت وقد يتكلم بشر فال يسمى الل بو ألف أٝتاءه ال ٖتمل النقص ولو بالتقدير . ٘
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) وأما تسميتو سبحانو بأنو مريد وأنو متكلم فإف ىذين االٝتُت دل يردا ُب القرآف وال ُب  :قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
وىي اليت جاءت ُب الكتاب  األٝتاء اٟتسٌت ا١تعروفة ومعنا٫تا حق ولكن األٝتاء اٟتسٌت ا١تعروفة ىي اليت يدعى الل ّٔا

 ٔ .ٳھوالسنة وىي اليت تقتضي ا١تدح والثناء بنفسها ( 
 

أنو ال يلـز من اإلخبار عنو بالفعل مقيدا أف يشتق لو منو اسم مطلق كما غلط فيو بعض المتأخرين فجعل  :الثالث
لق عليو سبحانو منها إال من أسمائو الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى اهلل عن قولو فإف ىذه األسماء لم يط

 ٕ.أفعاؿ مخصوصة معينة فال يجوز أف يسمى بأسمائها
 

 :ٕٔقاؿ الشيخ ابن عثيمُت ُب شرحو على صحيح البخاري ا١تخطوط  ص 
) ولو األٝتاء اٟتسٌت ( واٟتسٌت اسم تفضيل يقابلو ُب ا١تذكر أحسن يقاؿ  :) كل أٝتاء الل حسٌت ولذلك قاؿ الل تعاذل

وىنا قاؿ األٝتاء اٟتسٌت فجعل الوصف وصف مؤنث ألف األٝتاء ٚتع واٞتمع يوصف  ،رأة حسٌترجل أحسن وام
إف كاف للذكور فجمع مذكر سادل وإف كاف لإلناث فجمع  ،با١تؤنث إال ٚتع العاقل فيوصف ْتسب ما يقتضيو ا١تعٌت

عاذل كلها حسٌت واٟتسٌت ىي ا١تشتملة على إذاً أٝتاء الل ت ،مؤنث سادل أما غَت العاقل فإنو ٬تمع وصفو على ٚتع ا١تؤنث
  :أكمل وجوه اٟتسن فهي حسٌت ليس فيها نقص بوجو من الوجوه فيفهم من ىذه القاعدة

معٌت حسن ومعٌت غَت حسن و٢تذا دل يكن من أٝتاء الل ا١تتكلم وال من  ،أنو ال يوجد ُب أٝتاء الل اسم ٭تتمل معنيُت
ألف ا١تتكلم من قاـ بو الكالـ والكالـ قد يكوف حسنًا وقد يكوف سيئاً  :قاؿ العلماء ،أٝتائو ا١تريد مع أنو متكلم مريد

وكذلك اإلرادة و٢تذا ال يصح أف نسمى الل با١تتكلم أو نسمى الل با١تريد لكن يوصف بأنو متكلم وأنو مريد ألف باب 
تريد أف تسميو لكن اإلخبار ٣ترد خرب ليس اإلخبار أوسع من باب التسمية ألف التسمية إنشاء تنشأ اٝتا للمسمى الذي 

بإنشاء ولذلك قالوا اإلخبار أوسع من اإلنشاء فقد ٮترب عن الشيء بشيئُت وال يسمى بو مثل ا١تتكلم وحينئذ ٯتكن أف 
 -:نقسم ما يضاؼ إذل الل عز وجل إذل أربعة أقساـ

 ٓما تضمن كماؿ اٟتسن فهذا يكوف من أٝتائو  -:القسم األوؿ 
 .ما كاف حسناً من وجو دوف وجو فهذا ٮترب بو عنو وال يسمى بو :الثاشلالقسم  
ما كاف ٤تموداً ُب حاؿ دوف حاؿ فهذا يوصف بو ُب اٟتاؿ اليت يكوف فيها ٤تموداً وال يسمى  - :القسم الثالث 

ذه األوصاؼ بو على اإلطالؽ مثل ا١تكر وا٠تداع واالستهزاء والكيد ىذه أوصاؼ إف ذكرت ُب مقابل من يعامل ّٔ
فمثاًل ا١تكر وصف الل نفسو بأنو ٯتكر ولكن وصفًا مقيداً ٔتن ٯتكر بو  ،صارت أوصافًا ٤تمودة ويوصف الل ّٔا وإال فال

                                                           
 . ٜٔشرح العقيدة األصفهانية  ص  ٔ
 . ٕ٘ٛ/ ص ٔ –بدائع الفوائد  ٕ
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فقاؿ  ) وٯتكروف وٯتكر الل والل خَت ا١تاكرين ( فال يصح أف تقوؿ إف الل ماكر وىذا ىو الفرؽ بُت ىذا وبُت قولنا الل  
نقوؿ أف الل متكلم على وجو اإلطالؽ لكن ال ٬توز أف تقوؿ أف الل ماكر إال إذا قيدتو فقلت ماكر  متكلم ألنو ٬توز أف

ٔتن ٯتكر بو ألف ا١تكر ال يكوف مدحاً إال حيث كاف ُب مقابل مكر آخر ليتبُت بو أف قوة الل عز وجل أقوى من قوة ىذا 
( فال تصح بأف تصف الل بأنو خادع أو ٥تادع على وجو  ا١تاكر وكذلك نقوؿ ُب ا٠تداع ) ٮتادعوف الل وىو خادعهم

اإلطالؽ قل خادع من ٮتادعو كذلك ا١تستهزئ ال يصح أف نقوؿ الل مستهزئ على سبيل اإلطالؽ بل نقوؿ مستهزئ 
يد  ٔتن يستهزئ بو وكذلك الكيد نقوؿ إف الل ال يكيد على أحد إال من كاد عليو لقولو تعاذل ) إهنم يكيدوف كيدًا وأك

 كيداً (
ما ال يصح أف ينسب لل إطالقًا وىو ما تضمن نقصًا مطلقًا فهذا ال يصح أف يضاؼ إذل الل  -:القسم الرابع 

 ٔ.ھإ .إطالقاً مثل ا٠تائن والعياذ بالل ىذا ال ٯتكن أف نصف الل بو مطلقاً (
 

بخالؼ أوصاؼ العباد  ،العلميةوالوصف بها ال ينافي  ،جل الحسنى ىي أعالـ وأوصاؼأف أسماءه عز و  :الرابع
  ٕ.بخالؼ أوصافو تعالى ،ألف أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة ،فإنها تنافي علميتهم

 
أي بالغة ُب اٟتسن غايتو وذلك ألهنا متضمنة لصفات كاملة ال نقص فيها بوجو من الوجوه  :أٝتاء الل تعاذل كلها حسٌت

اإلماـ أبو حنيفة رٛتو الل } ال ينبغي ألحد  قاؿ ،اـ كوهنا )حسٌت( أنو ال يدعى إال ّٔا. ومن ٘تٖال احتماال وال تقديرا 
) َولِلَِّو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت فَاْدُعوُه َِّٔا َوَذُروا الَِّذيَن أف يدعو الل إال بو والدعاء ا١تأذوف فيو ا١تأمور بو ما استفيد من قولو تعاذل 

 ٗ .{ِٓٛٔو َسُيْجَزْوَف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف ( األعراؼ /يُػْلِحُدوَف ُب َأْٝتَائِ 
) الدىر ( :ؤّذا علم أف ،دل تكن حسٌت ؛فإهنا لو كانت كذلك ،األٝتاء اٟتسٌت ليست أعالما جامدة خالية ا١تعاشلو 

قاؿ الل  ،للوقت والزمن وألنو اسم ،ال يتضمن معٌت يلحقو باألٝتاء اٟتسٌت ،ألنو اسم  جامد ،ليس من أٝتاء الل تعاذل
نْػَيا ٪َتُوُت َو٨َتَْيا َوَما يُػْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْىُر وَ  َما ٢َتُم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْف ُىْم تعاذل عن منكري البعث ) َوقَاُلوا َما ِىَي ِإالَّ َحَياتُػَنا الدُّ

 ٘، يريدوف مرور الليارل واألياـ.ِٕٗإالَّ َيظُنُّوَف ( اٞتاثية /

                                                           
 .  ٕ٘ - ٓ٘ص  / ملحق القاعدة األوذل -آّلى شرح القواعد ا١تثلى / كاملة الكواري  ٔ
 . ٕ٘ٛ/ ص   ٔ –بدائع الفوائد  ٕ
 .  / الشيخ ابن عثيمُت   ٖٔٔص  -القاعدة األوذل ، وشرح السفارينية  –القواعد ا١تثلى  ٖ
 . ٜٖٚ - ٜٖٙ/  ٙالدر ا١تختار من حاشية رد احملتار   ٗ
 .ٖٙٔ/ٕ  / ىراس / ابن عثيمُت ، وشرح القصيدة النونية  القواعد ا١تثلى / القاعدة الثانية  ٘
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) وكذلك أٝتاء الرب تعاذل كلها أٝتاء مدح ولو كانت ألفاظا ٣تردة ال معاشل ٢تا دل تدؿ  :ؿ ابن القيم ُب جالء األفهاـقا 
) ولل األٝتاء اٟتسٌت فادعوه ّٔا وذروا الذين يلحدوف ُب  :على ا١تدح وقد وصفها الل سبحانو بأهنا حسٌت كلها فقاؿ

، فهي دل تكن حسٌت ّٓرد اللفظ بل لداللتها على أوصاؼ الكماؿ ٓٛٔراؼ /أٝتائو سيجزوف ما كانوا يعملوف ( األع
   ،ٖٛو٢تذا ١تا ٝتع بعض العرب قارئا يقرأ ) والسارؽ والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ٔتا كسبا نكاال من الل ( ا١تائدة / 

ال ولكن ليس ىذا بكالـ  : تعاذل فقاؿ) والل غفور رحيم ( قاؿ ليس ىذا كالـ الل تعاذل فقاؿ القارئ أتكذب بكالـ الل
ولو غفر ورحم ١تا  ،عز فحكم فقطع ،صدقت :فقاؿ األعرايب ٖٛالل فعاد إذل حفظو وقرأ ) والل عزيز حكيم ( ا١تائدة /

  ) ولو كانت ىذه األٝتاء ،و٢تذا إذا ختمت آية الرٛتة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكالـ وعدـ انتظامو.( .قطع
ما ٤تضة ال معٌت ٢تا دل يكن فرؽ بُت ختم اآلية ّٔذا أو ّٔذا. وأيضا فإنو سبحانو يعلل أحكامو وأفعالو بأٝتائو ولو أعال

  ٔ .ھدل يكن ٢تا معٌت ١تا كاف التعليل صحيحا (. إ
 فَاْدُعوهُ  اٟتُْْسٌَت  ْٝتَاءُ اأْلَ  َولِلَّوِ : }فقاؿ ّٔا بدعائو وأمرنا ،حسٌت بأهنا أٝتاءه وصف تعاذل الل أف)  :عثيمُت ابن الشيخ قاؿ
 خلوىا يصح وال ،دعائنا ُب لنا وسيلة تكوف عظيمة معاشل على دالة تكوف أف يقتضي وىذا[. ٓٛٔ: ألعراؼا{ ]َِّٔا

 ُب ووسيلة حسن تكوف أف عن فضالً  ،ا١تسمى تعيُت سوى معٌت على دالة غَت لكانت ٤تضة أعالماً  كانت ولو عنها
  ٕ ھإ .. (الدعاء

 
 ؛وداللة على أحدىما بالتضمن ؛داللة على الذات والصفة بالمطابقة ؛أف اإلسم من أسمائو لو دالالت :امسالخ

 ٖ.وداللة على الصفة األخرى باللزـو
 

  ىذه األنواع الثالثة تسمى أنوع الداللة اللفظية الوضعية.: ) قاؿ الشيخ ٤تمد بن إبراىيم اٟتمد
 .لتتضح بصورة أجلى ؛يادة على ما مضىوإليك بعض التفصيل ُب ىذه األنواع ز 

 )         اسم  داللة :وىي داللة اللفظ على ٘تاـ ما وضع لو من حيث إنو وضع لو. وذلك مثل :الداللة ا١تطابقية -ٔ
لتطابق  ؛والصفة ا١تشتقة من االسم نفسو وٝتيت مطابقية ،االسم على ا١تسمى أي داللة ،( على ذات الل وعلمو العليم
 وتوافقهما ُب الداللة. ،وا١تعٌت  اللفظ

 وىي داللة اللفظ على جزء ما وضع لو ُب ضمن كل ا١تعٌت. :الداللة التضمنية -ٕ

                                                           
 . ٙٛٔو  ٘ٛٔجالء األفهاـ / ص  ٔ
 . ٕٗتقريب التدمرية ص  ٕ
 . ٕ٘ٛ/ ص   ٔ –بدائع الفوائد  ٖ
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داللة  :ومن ىذا النوع مثالً  أي ُب داخلو. ،فاٞتزء داخل ضمن الكل ؛وٝتيت تضمنية ألهنا عبارة عن فهم جزء من الكل 
بل  ،بصرؼ النظر عن استعماؿ اٞتزء والكل ،صفة السمع وحدىاوعلى  ،( على ذات الل وحدىا السميع اسم الل )

 يقاؿ على الصفة وا١توصوؼ.
 ىي داللة اللفظ على خارج عن معناه الذي وضع لو. :لتزاميةاإلالداللة  -ٖ

 ٔ.ىإ (.تعاذل وعلى العلم وغَت٫تا من صفات الل ،( على صفة اٟتياة القدير مثل داللة اسم الل )
ىي داللة اللفظ على معًٌت ُب غَتِه ال ينفك تصوره عنو ، فمىت تصور الذىن األوؿ أصال ، : لزـو الوداللة  قلت : )

، فإف السقف ال يقـو إال على حائط ، فصار اٟتائط معًٌت  ( اٟتائط) على  ( السقف)  تصور الثاشل فرعا ، كداللة لفظ
 . مالزما للسقف ، وإف اختلفت ماىيتهما

ىل العلم ، بأهنا : داللة النتيجة على سببها ، كقوؿ األعرايب : البعرة تدؿ على البعَت واألثر يدؿ على وعرفها بعض أ
 . ا١تسَت ، فإف البعرة : نتيجة تدؿ على سببها وىو البعَت الذي خرجت منو ، واألثر : نتيجة تدؿ على سببها وىو ا١تسَت

١تعلوؿ نتيجُة علِتو ، فيكوف الزما ٢تا ، كداللة الولد على الوطء نكاحا وعرفها أيضا بأهنا : داللة ا١تعلوؿ على علتو ، فا
 . أو سفاحا، فهو معلوؿ : الوطء ، إذ ال ولد بغَت وطء إال خارقة ترد مورد اآلية ، فال يقاس عليها

َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َوُىَو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم( ،  وُب التنزيل : )َبِديُع السََّماَواِت َواأْلَْرِض َأسلَّ َيُكوُف َلُو َوَلٌد ودلَْ َتُكْن َلوُ 
  . زوما ، ونفي الالـز : نفي ١تلزومو، إذ األوؿ يدؿ على الثاشل : ل (الصاحبة)يستلـز نفي علتو :  (الولد)فنفي ا١تعلوؿ : 

 .(ٖٕ/ٔ) ( تلخيص الروضة) ُب  وقد أشار إذل تلك الدالالت إشارة موجزة : مشس الدين البعلي ، رٛتو الل ،
 : وأضاؼ إليها بعض أىل العلم

  : داللة االلتزاـ
وىي عكس داللة اللزـو فهي داللة السبب على النتيجة ، كداللة الوطء على الولد إذا انتفت ا١توانع الكونية وهتيأت 

  ٕ(  .األسباب فأذف الل ، عز وجل ، كونا ، بوقوع اٟتمل و٘تامو
  :لة األٝتاء اٟتسٌت من جهة التضمن ىي على أربعة أقساـأف دال.. .علم إو 

 :و٢تذا تأٌب األٝتاء ٚتيعها صفات لو كقولو تعاذل ،االسم العلم ا١تتضمن ٞتميع معاشل األٝتاء اٟتسٌت وىو الل :) األوؿ
  .ن األٝتاءودل يأت ىو قط تابعا لغَته م ،و٨تو ذلك ،} ُىَو اللَُّو ا٠ْتَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصوُّْر {

سواء عنده سرىا  ،الواسع ٚتيع األصوات ،ما يتضمن صفة ذات الل عز وجل كاٝتو تعاذل السميع ا١تتضمن ٝتعو :الثاشل
واٝتو العليم ا١تتضمن علمو احمليط  ،واٝتو البصَت ا١تتضمن بصره النافذ ُب ٚتيع ا١تبصرات سواء دقيقها وجليلها ،وعالنيتها

                                                           
وانظر غَت مأمور  . ٔ.ٖباختصار  من كتاب أنواع التوحيد / توحيد األٝتاء والصفات  ، نسخة الكًتونية من ا١تكتبة الشاملة اإلصدار  ٔ

 .ٜٚٔ - ٛٚٔيث والقدصل د. عوض الل جاد حجازي ، والصفات اإل٢تية د. ٤تمد أماف ص ا١ترشد السليم إذل ا١تنطق اٟتد
2

 html-http://www.alfaseeh.com/vb/archive/index.php/t.41757العربية  شبكة الفصيح لعلوم اللغة   

http://www.alfaseeh.com/vb/archive/index.php/t-41757.html
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واٝتو القدير ا١تتضمن  .ُو ِمثْػَقاُؿ َذرٍَّة ُب السََّماَواِت َواَل ُب اأْلَْرِض َواَل َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َواَل َأْكبَػُر {الذي } اَل يَػْعُزُب َعنْ  
 .وغَت ذلك ،قدرتو على كل شيء إ٬تادا وإعداما

  .ما يتضمن صفة فعل الل كا٠تالق الرازؽ البارئ ا١تصور وغَت ذلك :الثالث
ھتنزىو تعاذل وتقدسو عن ٚتيع النقائص كالقدوس السالـ ( إما يتضمن  :الرابع

ٔ  
  .فهو ملحد ُب األٝتاء ،أف اإلنساف إذا أنكر واحداً من ىذه الداللة.. .إعلمو 

أنا أؤمن بأف  :ُب االسم ولو قاؿ فهو ملحد  ،وال أؤمن بداللتو على الصفة ،أنا أؤمن بداللة ا٠تالق على الذات :فلو قاؿ
فالـز علينا  ،ىذا إٟتاد أيضاً  :قلنا .صفة العلم والقدرة  تدؿ على  لكن ال  ،على ذات الل وعلى صفة ا٠تلق)ا٠تالق( تدؿ 

فإنكار شيء ٦تا دؿ على االسم من الصفة إٟتاد ُب االسم سواء كانت داللتو على  ،أف نثبت كل ما دؿ عليو ىذا االسم
 .ىذه الصفة داللة مطابقة أو تضمن أو التزاـ

 
فهي باإلعتبار  ،واعتبار من حيث الصفات ،اعتبار من حيث الذات :أف أسماءه الحسنى لها اعتباراف :السادس

  ٕ.األوؿ مترادفة وباإلعتبار الثاني متباينة
 

داللتهما على الصفة  اما باعتبار ،مًتادفة الذات على فداللتهما ،فالرب وااللو باعتبار٫تا داالف على ذات الل تعاذل :قلت
 ا على الصفات متباينة. مداللتهف ،وااللو دؿ على االلوىية ،فالرب دؿ على الربوبية ،(ا١تعٌت)

 ،ألهنا دلت على شيء واحد وىو الل عز وجل ،أما باعتبار داللتها على الذات فهي مًتادفة ) :قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
وما ىو ا١تًتادؼ  ،غَت ا١تعٌت ُب االسم الثاشلألف لكل اسم منها معٌت  ،وأما باعتبار داللتها على ا١تعٌت فهي متباينة

 ؟وا١تتباين
ألف اللفظ ٥تتلف وا١تعٌت  ،فحجر وإنساف متباين ،متعدد اللفظ وا١تعٌت :وا١تتباين ،متعدد اللفظ متحد ا١تعٌت :ا١تًتادؼ
  .ألف اللفظ  متعدد وا١تعٌت واحد ،وبشر وإنساف مًتادؼ ،٥تتلف

وباعتبار  ،باعتبار داللتها على )الل( مًتادفة، ألهنا تدؿ على شيء واحد ،... اخل.قدوسال ،ا١تلك ،الرحيم ،الرٛتن ،الل
 ٖى (إ داللة كل واحد منها على معناه متباينة

ألف دالالت  ؛أف القوؿ } بأف أٝتاء الل أعالـ ٤تضة مًتادفة ال تدؿ إال على ذات الل فقط { قوؿ باطل:) وقاؿ
ف كل اسم منها داؿ على معناه ا١تختص بو مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوؼ الكتاب والسنة متضافرة على أ

                                                           
 . ٗ٘ – ٖ٘(  ص  ٚ٘سؤاؿ ُب العقيدة / آؿ حكمي ) س ٕٓٓ ٔ
 . ٕ٘ٛ/ ص   ٔ –بدائع الفوائد  ٕ
 .ٖٗٔشرح العقيدة السفارينية  ص  ٖ
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فا١تسمى وا١توصوؼ واحد، واألٝتاء والصفات  ،القدير ،العليم ،البصَت ،السميع ،القيـو ،فالل تعاذل ىو اٟتي ،واحد 
َو اللَُّو الَِّذي ال إَِلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِلُك ىُ )  :أال ترى أف الل تعاذل يسمي نفسو باٝتُت أو أكثر ُب موضع واحد كقولو .متعددة

فلو كانت األٝتاء مًتادفة ترادفًا ٤تضًا لكاف  (ٖٕ /اٟتشر) ( يُز اْٞتَبَّاُر اْلُمَتَكبػّْرُ اْلُقدُّوُس السَّالـُ اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِ 
 ٔى ( إ ذكرىا ٣تتمعة لغواً من القوؿ لعدـ الفائدة.

 
وما يطلق عليو من األخبار ال يجب أف يكوف  ،ا يطلق عليو في باب األسماء والصفات توقيفيأف م :السابع
فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائو ىل ىي توقيفية أو  .والقائم بنفسو ،والموجود ،والشيء ،كالقديم  ،توقيفا

 ٕ .يجوز أف يطلق عليو منها بعض ما لم يرد بو السمع
 

ٔتعٌت أهنم ال يثبتوف لل إال ما أثبتو الل  ؛أف أٝتاء الل وصفاتو توقيفية) :بن عبد الل الفوزافصاحل بن فوزاف  الشيخ قاؿ
وال ينفوف  ،وال يثبتوف شيئا ٔتقتضى عقو٢تم وتفكَتىم ،لنفسو ُب كتابو أو أثبتو لو رسولو ُب سنتو من األٝتاء والصفات

فهم ال  ؛ال ينفوف عنو ٔتوجب عقو٢تم وأفكارىم ،سوؿ ُب سنتوعن الل إال ما نفاه عن نفسو ُب كتابو أو نفاه عنو ر 
بناء  ؛فهم يتوقفوف فيو ؛كالعرض واٞتسم واٞتوىر  ؛وما دل يصرح الكتاب والسنة بنفيو وال إثباتو ،يتجاوزوف الكتاب والسنة
 ٖ( .على ىذا األصل العظيم

أف رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم  قد  :يدة توقيفيةا١تراد من كوف العق ) :قاؿ الدكتور عبد القادر بن ٤تمد عطا صوُبو 
  .فيجب على األمة أف تقف عند اٟتدود اليت حدىا وبينها .فلم يًتؾ ٢تم شيئا إال بينو ،أوقف أمتو على مباحث العقيدة

 :ىذاويلـز من  .فما ترؾ منها شيئا إال بينو ،لقد بُت رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم العقيدة بالقرآف والسنة
 .بأهنا الكتاب والسنة فقط ،أف ٨تدد مصادر العقيدة -ٔ
زاعما أف ىذا األمر ٬تب  ،فليس ألحد أف ٭تدث أمرا من أمور الدين .أف نلتـز ٔتا جاء ُب الكتاب والسنة فقط -ٕ

ـَ َأْكَمْلُت َلُكْم } اْليَػوْ :يقوؿ تعاذل ،وختمت النبوة ،وانقطع الوحي ،فإف الل عز وجل أكمل الدين ؛التزامو أو اعتقاده
) من أحدث ُب  :ويقوؿ صلى الل عليو وسلم ،[ِٖديَنُكْم َوأَْ٘تَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اأْلِْسالـَ ِديًنا { ]ا١تائدة / 

  .ٗأمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد (

                                                           
 . ٕ٘تقريب التدمرية ص  ٔ
 . ٕ٘ٛ/ ص   ٔ –بدائع الفوائد  ٕ
 .ٓ٘ٔ/ ص  اد إذل صحيح االعتقاد و الرد على أىل الشرؾ واإلٟتاداإلرش ٖ
. ومسلم ، كتاب األقضية ، باب  ٜٕٚٙأخرجو البخاري ُب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، حديث / ٗ

 . ٛٔٚٔنقض األحكاـ  الباطلة ورد ٤تدثات األمور ، حديث 
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 .وأصل من أصوؿ العقيدة ،وىذا اٟتديث قاعدة من قواعد الدين 
 ،إذ العقيدة توقيفية ؛ونتجنب األلفاظ احملدثة اليت أحدثها ا١تبتدعة ،ـ بألفاظ العقيدة الواردة ُب الكتاب والسنةأف نلتز  -ٖ

 ٔ(.فهي ٦تا ال يعلمو إال الل
 
 ىامة ألةسم

 .عند أىل السنة والجماعةفي العقائد  اإلجماعبياف معنى 
 

إٚتاع أىل العقائد معناه أنو ال ٕتد أحدا من أئمة  ،يذكر ُب الفقو) اإلٚتاع الذي يذكر ُب العقائد غَت اإلٚتاع الذي 
ألنو  ،واحد أو ٨توه فال يعد خالفا ،وإذا خالف أحد ،ىذا معناه اإلٚتاع ،اٟتديث والسنة يذكر غَت ىذا القوؿ ويرجحو

تابعوا على ذكر ىذا بدوف ( )اإلٚتاع ُب العقائد يعٍت أف أىل السنة واٞتماعة ت.فال يعد قوال آخر ،يعد خالف اإلٚتاع
إذا تتابعوا على  ،أف يتتابع العلماء على ذِْكر ا١تسألة العقدية :( ) إذف ا٠تالصة أف مسألة اإلٚتاع معناىا.خالؼ بينهم

 ٕ( .ذِكرىا بدوف خالؼ فيقاؿ أٚتع أىل السنة واٞتماعة على ذلك
وىو إٚتاع الصحابة ومن تبعهم من  ،و اإلٚتاع ا١تنضبطف اإلٚتاع ا١تعترب ىإ ) :الغنيماف ٤تمد بن الل عبد الشيخوقاؿ 

 .والكالـ احملصور يعلم ،ألهنم كانوا ٤تصورين ،التابعُت
فمدعي اإلٚتاع بعد  ،فاإلٚتاع ال يكوف منضبطاً  ،واتسعت بالد ا١تسلمُت ،وكثر العلماء ،أما بعد أف تفرقوا ُب البالد

 ؛البد أف يكوف اإلٚتاع مستنداً إذل نص من كتاب الل أو سنة رسولوو ) ،( ذلك يكوف مدعياً لشيء يستحيل اإلحاطة بو
بل البد أف يكوف مستندًا إذل أصل من كتاب الل  ،وأنو أصل يشرع بو ،ألنو ليس معٌت اإلٚتاع أنو يأٌب بشيء جديد

َر َسِبيِل َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَؿ ِمْن بَػْعِد َما  )واستدؿ على ىذا بقولو جل وعال:  ،وسنة رسولو َ َلُو ا٢ْتَُدى َويَػتَِّبْع َغيػْ تَػبَػُتَّ
وىناؾ نصوص  .اإلٚتاع فسبيل ا١تؤمنُت يدخل فيو ما أٚتعوا عليو، فهذا أصل يرجع إليو ُب (٘ٔٔ/النساء) (اْلُمْؤِمِنَُت 

ما الفائدة   :يلفإف ق ،والبد أف يكوف فيها شيء يعتمد عليو من كتاب الل وسنة رسولو ،خاصة ُب كل مسألة ٬تمع عليها
الفائدة ُب ىذا أنو ال ٬توز النزاع بعد  :فيقاؿ ؟إذاً من اإلٚتاع إذا كاف ىناؾ أصل يعتمد عليو اإلٚتاع من الكتاب والسنة

                                                           
ومباحث  ٜٖص -باختصار ، وانظر غَت مأمور ) مباحث ُب عقيدة أىل السنة واٞتماعة  . ٜٕ - ٕٛا١تفيد ُب مهمات التوحيد ص  ٔ

/ الشيخ د. ناصر بن عبدالكرصل العػقػل ( و ) مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية / عثماف ٚتعة ضمَتية  ٖٛص -ُب عقيدة أىل السنة 
 (. ٕٙ( و )ا١تدخل لدراسة العقيدة  / الربيكاف ص ٖٖٛص

 . ٔ.ٖلعقيدة الواسطية / الشيخ صاحل بن عبد العزيز آؿ الشيخ ، باختصار ، نسخة الكًتونية من ا١تكتبة الشاملة ، اإلصدار شرح ا ٕ
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كوف ىناؾ فهم وال ي ،فإذا حصل إٚتاع السلف فيجب أف يرفع ا٠تالؼ ،ذلك ُب الفهم الذي قد ينزع بو من ينزع بو 
 ٔ ىإ(ٮتالف ىذا اإلٚتاع

و)ال ٯتكن أف يوجد إٚتاع من السلف  ()إف أٝتاء الل وصفاتو ال تؤخذ إال من الكتاب والسنة  :اؿ الشيخ ابن عثيمُتق
ألف األٝتاء والصفات العلم ّٔما من باب العلم  ،ىو الكتاب والسنة :وحينئذ فا١ترجع ،إال مبنيا على الكتاب والسنة

 –( ) ولكن .ولكنها أمور تدرؾ با٠ترب ،رٔتا يكوف إٚتاع عن قياس :قوؿبا٠ترب، ليست أحكاما يدخل فيها القياس حىت ن
إف اإلٚتاع ىنا ال بد أف يكوف مستندا  :فنقوؿ ،لكننا نطلع على اإلٚتاع ،ال نطلع على دليل الكتاب والسنة –أحيانا 

 ٕ ٳھ( .إذل الكتاب والسنة
 ٖ ٳھليل شرعي( )وقد نص األصوليوف أف اإلٚتاع ال يكوف إال عن د:وقاؿ الشاطيب

 
السميع  :نحو ؛فُيخبر بو عنو فعال ومصدرا ،جاز أف يشتق منو المصدر والفعل ،أف اإلسم إذا أطلق عليو :الثامن

 من ذلك نحو: ،خبر عنو باألفعاؿوي ،يطلق عليو منو اسم السمع والبصر والقدرة  ،البصير القدير
فإف كاف  ،، ىذا إف كاف الفعل متعدياٖٕ( المرسالت / فَِنْعَم اْلَقاِدُروفَ  فَػَقَدْرنَا ) ،ٔ( المجادلة / َقْد َسِمَع اللَّوُ  )

 ٗ.فال يقاؿ حيي ،بل يُطلق عليو اإلسم والمصدر دوف الفعل ،الحي :نحو ،الزما لم ُيخبر عنو بو
 

 :تضمنت ثالثة أمور ،أٝتاء الل تعاذل إف دلت على وصف متعد ) :قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
 لل عز وجل. ثبوت ذلك االسم (ٔ
 ثبوت الصفة اليت تضمنها لل عز وجل. (ٕ
 ثبوت حكمها ومقتضاىا.  (ٖ

وإثبات حكم ذلك ومقتضاه  ،وإثبات السمع صفة لو ،يتضمن إثبات السميع اٝتاً لل تعاذل ،) السميع ( :مثاؿ ذلك   
َع اللَُّو قَػْوَؿ الَّيِت ٕتَُ  :وىو أنو يسمع السر والنجوى كما قاؿ تعاذل اِدُلَك ُب َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإذَل اللَِّو َواللَُّو َيْسَمُع ) َقْد ٝتَِ

 :وإف دلت على وصف غَت متعد ) الـز ( تضمنت أمرين ،ٔيٌع َبِصٌَت ( آّادلة / َٖتَاُورَُكَما ِإفَّ اللََّو ٝتَِ 
 

                                                           
،  ٖٔ –رقم الدرس  -دروس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية  -شرح العقيدة الواسطية / الشيخ عبد الل بن ٤تمد الغنيماف  ٔ

 . http://www.islamweb.netباختصار ، 
 ، باختصار . ٚٗتريج وتعليق أسامة عبد العزيز ص –شرح القواعد ا١تثلى / ابن عثيمُت  ٕ
 .ٜٗٔ/ ص  ٔج – االعتصاـ / للشاطىب ٖ
 .ٕٙٛ/ ص  ٔ –بدائع الفوائد  ٗ
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 .ثبوت ذلك االسم لل عز وجل (ٔ 
 .ثبوت الصفة اليت تضمنها لل عز وجل (ٕ

 ٔ.يتضمن إثبات اٟتي اٝتاً لل عز وجل وإثبات اٟتياة صفة لو ،()اٟتي :مثاؿ ذلك   
 

فالرب  ،وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم ،أف أفعاؿ الرب تبارؾ وتعالى صادرة عن أسمائو وصفاتو :التاسع
تعالى فالرب  .ل بالفعلمُ فاشتقت لو األسماء بعد أف كَ  ،عالووالمخلوؽ كمالو عن فِ  .عالو عن كمالوتبارؾ وتعالى فِ 
 ،ففعلل مُ فأفعالو صادرة عن كمالو كَ  ،ألنو كامل بذاتو وصفاتو ؛و عن كمالوفحصلت أفعالُ  ، لم يزؿ كامال

 ٕ.والمخلوؽ فعل فَكُمل الكماؿ الالئق بو
 

 ،أٝتائو ألف أفعاؿ الل تعاذل مشتقة من ،وأٝتاء الل تعاذل ال تشبو أٝتاء العباد ) :اٟتسُت بن مسعود البغويقاؿ اإلماـ 
أنا الرٛتن خلقت الرحم  :) يقوؿ الل سبحانو وتعاذل :قاؿ النيب صلى الل عليو وسلم ،وأٝتاء العباد مشتقة من أفعا٢تم

  ٗ(فعلو. فال ٬توز أف ٭تدث لو اسم ْتدوث ،فبُت أف أفعالو مشتقة من أٝتائو ٖوشققت ٢تا من اٝتي (. 
 

إما أف تكوف خلقا لو  :فإف المعلومات سواه ،صل للعلم بكل معلـوإحصاء األسماء الحسنى والعلم بها أ :العاشر
وىما مرتبطاف بها  ،عن أسمائو الحسنى ومصدر الخلق واألمر ،أو علم بما شرعو ،نوإما علم بما كوَّ  ،تعالى أو أمرا

العباد ال يخرج عن مصالح  ،وىذا كلو حسن ،فاألمر كلو مصدره عن أسمائو الحسنى ،ارتباط المقتضى بمقتضيو
فأمره كلو مصلحة وحكمة ولطف  ،بهم واإلحساف إليهم بتكميلهم بما أمرىم بو ونهاىم عنو والرحمة   والرأفة

إذ مصدره  ؛والمصلحة والرحمة ،وفعلو كلو ال يخرج عن العدؿ والحكمة ،إذ مصدره أسماؤه الحسنى ،وإحساف
وكما أف كل موجود  ،باطال وال سدى وال عبثاولم يخلق خلقو  ،فال تفاوت في خلقو وال عبث ،أسماؤه الحسنى

أصل للعلم  تعالى فكذلك العلم بو، جوده تبع المفعوؿ المخلوؽ لخالقوفوجود من سواه تابع لو  ،سواه فبإيجاده
فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوؽ أحصى  ،فالعلم بأسمائو وإحصاؤىا أصل لسائر العلـو ،بكل ما سواه
وتأمل  ،ألف المعلومات ىي من مقتضاىا ومرتبطة بها ،أسمائو أصل إلحصاء كل معلـو إذ إحصاء ،جميع العلـو

                                                           
 / الشيخ العثيمُت .ٙو ٘القاعدة الثالثة وشرح ١تعة االعتقاد ص  –القواعد ا١تثلى  ٔ
 . ٕٙٛ/ ص  ٔ –ئد بدائع الفوا  ٕ
 (. ٖٛٗ/  ٔ( والًتمذي )ٜٗٙٔ: أخرجو أبو داود ) ٕٓ٘ –اٟتديث  /  قاؿ الشيخ األلباشل ُب السلسلة الصحيحة   ٖ
 . ٓٛٔ – ٜٚٔشرح السنة ػ لإلماـ البغوى ص  ٗ
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ألف الخلل الواقع فيما يأمر بو  ،ولهذا ال تجد فيها خلال وال تفاوتا ،صدور الخلق واألمر عن علمو وحكمتو تعالى 
  .إما أف يكوف لجهلو بو أو لعدـ حكمتو :العبد أو يفعلو

 ٔ .عليم الحكيم فال يلحق فعلو وال أمره خلل وال تفاوت وال تناقضوأما الرب تعالى فهو ال
 

كما أف كل موجود فهو مستند ُب   ،فهو أصلها كلها ،) وكما أف العلم بو أجل العلـو وأشرفها :قاؿ ابن القيم اٞتوزية
فالعلم بو  ،ٖتقق ذاتو إليو مفتقر ُب ،وكل علم فهو تابع للعلم بو ،ومفتقر إليو ُب ٖتقق ذاتو ،وجوده للملك اٟتق ا١تبُت

 .ٕكما أنو سبحانو رب كل شيء ومليكو وموجده (  ،أصل كل علم
فإنو سبحانو دل  وىو أف الرب سبحانو وتعاذل لو األٝتاء اٟتسٌت وأٝتاؤه متضمنة لصفات كمالو وأفعالو ناشئة عن صفاتو)

 ،ا١تخلوؽ كمالو عن فعالو فإنو فعل فكمل بفعلوو  ،يستفد كماال بأفعالو بل لو الكماؿ التاـ ا١تطلق وفعالو عن كمالو
وأٝتاؤه اٟتسٌت تقتضي آثارىا وتستلزمها استلزاـ ا١تقتضى ا١توجب ١توجبو ومقتضاه فال بد من ظهور آثارىا ُب الوجود فإف 

التواب وكذلك الغفار و  ،ومن أٝتائو الرزاؽ ا١تقتضي لوجود الرزؽ وا١ترزوؽ ،من أٝتائو ا٠تالؽ ا١تقتضي لوجود ا٠تلق
ومنها اٟتكيم ا١تستلـز لظهور حكمتو ُب  ،واٟتكيم والعفو وكذلك الرٛتن الرحيم وكذلك اٟتكم العدؿ إذل سائر األٝتاء

فخلقو وأمره صدرا  (ٗ٘/األعراؼ)  ( َؾ اللَُّو َربُّ اْلَعاَلِمُتَ َأال َلُو ا٠ْتَْلُق َواأَلْمُر تَػَبارَ ) والوجود متضمن ٠تلقو وأمره  ،الوجود
فمصدر ا٠تلق واألمر عن ىذين ا١تتضمنُت ٢تاتُت  ،وحكمتو وعلمو اقتضيا ظهور خلقو وأمره ،حكمتو وعلموعن 

إذ ٫تا مصدر ا٠تلق واألمر و١تا كاف  ،و٢تذا يقرف سبحانو بينهما عند ذكر إنزاؿ كتابو وعند ذكر ملكو وربوبيتو ،الصفتُت
امة التعلق بكل مقدور كما أف علمو عاـ التعلق بكل معلـو سبحانو كامال ُب ٚتيع أوصافو ومن أجلها حكمتو كانت ع

فهذا من لواـز صفاتو فال بد أف تكوف  ،وٝتعو وبصره عاـ التعلق بكل مسموع ومرئي ،ومشيئتو عامة التعلق بكل موجود
ها كما ٯتتنع التعلق بكل ما خلقو وقدره وأمر بو وهنى عنو وىذا أمر ذاٌب للصفة ٯتتنع ٗتلفو وانفكاكو عن حكمتو عامة

 ٖ... ( .ٗتلف الصفة نفسها وانفكاكها عنو
ألف العلـو كلها راجعة إما اذل ا٠تلق  ،إف احصاء االٝتاء اٟتسٌت والعلم ّٔا أصل للعلم بكل معلـو ،خالصة القوؿ :قلت

 وىذاف صادراف عن اٝتائو سبحانو وتعاذل. ،وإما اذل االمر
 

                                                           
 . ٕٚٛ - ٕٙٛص /  ٔ –بدائع الفوائد   ٔ
 ( . ٗٙٔ/  ٔمفتاح دار السعادة البن القيم )   ٕ
ىػ( ، ٔ٘ٚسلة ُب الرد على اٞتهمية وا١تعطلة / ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية )ا١تتوَب: الصواعق ا١تر  ٖ

 احملقق: علي بن ٤تمد الدخيل الل ، الناشر: دار العاصمة، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية
 .٘ٙ٘ٔ – ٖٙ٘ٔ/ ص ٗىػ . ج ٛٓٗٔالطبعة األوذل، 
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 عليو يطلق ما أسمائو من أف تقدـ وقد ،أصال ذلك غير اسم هافي ليس حسنى كلها أسماءه أف  :عشر الحادي 
 شر ال محض خيرات كلها أفعالو أف على يدؿ وىذا ،والمميت والمحيي والرزاؽ الخالق :نحو ،الفعل باعتبار

 ال فكما إليو ليس فالشر ،باطل وىذا ،حسنى كلها أسماؤه تكن ولم ،اسم منو لو الْشُتقَ  الشر فعل لو ألنو ،فيها
 يدخل وإنما وصفا وال فعال إليو يضاؼ ال ،إليو ليس فالشر ،أفعالو في يدخل ال ذاتو يلحق وال صفاتو في يدخل

 فإنو ىذا فتأمل ،فعلو ىو الذي بفعلو ال ،لو المباين بمفعولو قائم فالشر ،والمفعوؿ الفعل بين وفرؽ ،مفعوالتو في
 ،بإذنو فيو اختلفوا لما الحق أىل اهلل وىدى ،أفهاـ فيو وضلت ،أقداـ فيو وزلت ،المتكلمين من كثير على خفي
 ٔ.مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي واهلل

 
فإف أٝتاءه كلها حسٌت  ،أي ال يضاؼ إليك وال ينسب إليك وال يصدر منك ،والشر ليس إليك)  :قاؿ ابن القيم

فكل  ،ينسب الشر إليو سبحانو وتعاذل فبأي وجو ،وصفاتو كلها كماؿ وأفعالو كلها فضل وعدؿ وحكمة ورٛتة ومصلحة
 ٕ. (ما يأٌب منو فلو عليو اٟتمد والشكر ولو فيو النعمة والفضل

ال يكوف شيء منهما إال  ،ا٠تَت والشر كال٫تا ٥تلوقاف مقدَّراف لل تعاذل)  :٤تمد بن عبد الرٛتن ا٠تميس قاؿ الشيخ
الشر ال يضاؼ إليو على انفراد ١تا فيو من توىُّم النقص غَت أف  ،وىذا قوؿ أىل السنة ،فهو خالقهما ٚتيعا ،بإذنو

 ٖ( .والعيب
  ٗ.والشر ليس اليو ،وباٞتملة فالذي يضاؼ إذل الل تعاذل كلو خَت وحكمة ومصلحة وعدؿ

 
وىذا ىو قطب السعادة  ،التي من أحصاىا دخل الجنة تبارؾ وتعالى في بياف مراتب إحصاء أسمائو :الثاني عشر

 .والفالحومدار النجاة 
 .إحصاء ألفاظها وعددىا :المرتبة األولى
 .فهم معانيها ومدلولها :المرتبة الثانية
  .ٓٛٔ( األعراؼ /َوِلّلِو اأَلْسَماء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها) :دعاؤه بها كما قاؿ تعالى :المرتبة الثالثة

                                                           
 ٔٚٚ –. وانظر اٟتديث )وا٠تَت ُب يديك ، والشر ليس إليك( رواه اإلماـ مسلم ُب صحيحو  ٕٛٛ – ٕٚٛ/ ص ٔ –ئد بدائع الفوا ٔ

 ، من حديث علي رضي الل عنو .
 .  www.islamspirit.comمدارج السالكُت ، نسخة الكًتونية إعداد موقع روح اإلسالـ  ٕ
مد بن عبد الرٛتن ا٠تميس ، نسخة الكًتونية ، موقع اإلسالـ ، اعتقاد أىل السنة شرح أصحاب اٟتديث / الشيخ ٤ت ٖ

http://www.al-islam.com  
 ؛ فانو مهم . ٕٕٛ - ٕٚٓ/  ٚوالعواصم والقواصم / ابن الوزير   . ٛٔٚ -ٕٙٚ/ ٕانظر غَت مأمور بدائع الفوائد / ابن القيم اٞتوزية  ٗ
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 :وىو مرتبتاف 
 .دعاء ثناء وعبادة :إحداىما
  .ةدعاء طلب ومسأل :والثاني

أو يا  ،أو يا شيء ،يا موجود :فال يقاؿ ،سأؿ إال بهاذلك ال يُ لو  ،فال يثنى عليو إال بأسمائو الحسنى وصفاتو العلى
فيكوف السائل متوسال  ،سأؿ في كل مطلوب باسم يكوف مقتضيا لذلك المطلوببل يُ  ! !ذات اغفر لي وارحمني

وجدىا مطابقة صلوات اهلل وسالمو عليهم اتمهم وإمامهم وال سيما خ ،ومن تأمل أدعية الرسل .إليو بذلك اإلسم
  .لهذا

وىي منتزعة من قوؿ  ،فإنها ليست بعبارة سديدة ؛يتخلق بأسماء اهلل :وىذه العبارة أولى من عبارة من قاؿ
 وأحسن ،التعبد :وىي، ٔاف جي الحكم بن بَػرَّ عبارة أب :وأحسن منها ،الفالسفة بالتشبو باإللو على قدر الطاقة

أشدىا إنكارا عبارة  :فمراتبها أربعة ،وىي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤاؿ ،العبارة المطابقة للقرآف :منها
وأحسن من  ،التعبد :وأحسن منها عبارة من قاؿ ،التخلق :وأحسن منها عبارة من قاؿ .وىي التشبو ،الفالسفة
 ٕوىي لفظ القرآف. ،الدعاء :الجميع

 
      -:(ٚٔ/و الل تعاذل ُب ) سلسلة لقاءات الباب ا١تفتوحقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛت

البد أف ٖتفظها وتعرؼ  ،ليس إحصاؤىا أف تتغيبها فقط ،ويتعبد لل ّٔا ،أف يعرفها لفظًا ومعٌت :ومعٌت إحصائها )
 .ٔتا تقتضيو ىذه األٝتاء :أي ،معناىا وتتعبد لل ّٔا

 .ض للمغفرة فتستغفر، وتفعل العبادات اليت تكوف سببًا لغفراف الذنوبفمثاًل: إذا علمت أف الل ) غفور ( فإنك تتعر 
 ألنو عادل بك.  ؛وإذا علمت بأف الل سبحانو وتعاذل ) عليم ( ال تفعل شيئاً يبغضو

 .ألنو يراؾ ولو كنت ُب أقصى بيتك ؛وإذا علمت أنو يراؾ فإف مقتضى ىذا اإلٯتاف بأف الل يراؾ أال تعمل عماًل سيئاً 
  .علمت أف الل ) ٝتيع ( فإنك ال ُتسِمع الل شيئاً يغضبو وإذا

                                                           
 ٖٔ/ٗ –( ترٚتتو ُب : لساف ا١تيزاف ٖٙ٘للخمي اإلشبيلي ، احد ا١تتصوفة ت )ىو أبو اٟتكم عبد السالـ بن عبد الرٛتن بن ٤تمد ا ٔ

 . ٙ/ٗ –واألعالـ 

 . ٜٕٛ – ٕٛٛ /  ص ٔ –بدائع الفوائد  ٕ 
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، والتعبد لل حفظها، ومعرفة معناىا :أي ،ظاً ألف ىذا سهل لكنَّ إحصاءىا معرفتها لف ؛فإحصاؤىا ليس ٔتجرد أف ٖتفظها 
لل ّٔذا أدخلو الل  ومن داف ،وتعبد الل ّٔا فهذا ىو الدين ،وفهمها معٌت ،فاإلنساف إذا فعل ىذا أحصاىا لفظاً  ،ّٔا

 ٔ ھإ .(اٞتنة
  :وإعلم أف ُب مسألة التخلق بأخالؽ الل تعاذل أحاديث ال تصح منها

 ./ ) إف لل تعاذل مائة خلق وسبعة عشر من أتاه ٓتلق منها دخل اٞتنة (ٔ
     اؿ األلباشل وق .رواه الطيالسي والبزار والًتمذي اٟتكيم والبيهقي ُب الشعب والطرباشل ُب األوسط وأبو يعلى

 .ُب ضعيف اٞتامع ٜٗ٘ٔ :) ضعيف جدا ( ، وانظر حديث رقم
  ./ ) السخاء خلق الل األعظم (ٕ

 .ُب ضعيف اٞتامع ٜٖٖٖ :) ضعيف ( انظر حديث رقم :وقاؿ األلباشل .رواه األصفهاشل وابن النجار
  ./ ) ٗتلقوا بأخالؽ الل (ٖ

" تأييد اٟتقيقة العلية " أصل لو ، أورده السيوطي ُب  ) ال :ٕٕٕٛقاؿ األلباشل ُب السلسلة الضعيفة / 
وليس معناه أف  ،وتأولوه بأف معناه اتصفوا بالصفات احملمودة وتنزىوا عن الصفات ا١تذمومة .( دوف عزؤ/ٜٛ)

ٍب رأيت اٟتديث ُب " نقض التأسيس " البن تيمية ذكره ُب فصل عقده للكالـ  .تأخذ من صفات القدـ شيئا
  .ھ( إ." إف الل خلق آدـ على صورتو " :ولو صلى الل عليو وسلمعلى معٌت ق

 ٔٛٔص/ االرناؤوط (  ،العز اٟتنفي بتحقيق ) الًتكي أيبوُب شرح الطحاوية البن 
، ٔ/ٜٛورقة  –اٟتقيقة العلية  تأييد –وذكره السيوطي ُب  ،من كتب السنة شيء) ال يعرؼ لو اصل ُب  :قاال

   ھ( إ.ودل يعزه الحد
 .) حسن ا٠تلق خلق الل األعظم (/ ٗ

  .رواه الطرباشل ُب ا١تعجم الكبَت عن عمار بن ياسر
 .ُب ضعيف اٞتامع ٕ٘ٔٚ :انظر حديث رقم ،) موضوع ( :قاؿ األلباشل

 .وقاؿ اٟتافظ العراقي ُب ٗتريج األحياء ) ضعيف (
 ./ ) إف لل ثالٙتائة خلق من لقيو ٓتلق منها مع التوحيد دخل اٞتنة (٘
) وروى بألفاظ قاؿ السخاوي والكل  :ٚٔاؿ الشوكاشل ُب الفوائد آّموعة ُب األحاديث ا١توضوعة / اٟتديث ق

  .ضعيف (
                                                           

ٔتنزلو كل ٜتيس . ابتدأ الشيخ  -طيب الل ثراه  -ىي عبارة عن سلسلة لقاءات كاف يعقدىا فضيلة الشيخ ٤تمد بن صاحل العثيمُت   ٔ
 ىػ( .ٕٔٗٔىػ( وانتهت ىذه السلسلة ُب ا٠تميس الرابع عشر من شهر صفر، عاـ )ٕٔٗٔت ُب أواخر شواؿ تقريباً ُب العاـ )ىذه اللقاءا

 .ٛٗ.ٖقاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية . وٕتدىا ايضا ُب ا١تكتبة الشاملة االصدار ،  
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حديث " إف لل تعاذل ثالٙتائة خلق من لقيو ٓتلق منها مع  - ٜٙٔٗ) :وقاؿ اٟتافظ العراقي ُب ٗتريج األحياء 
ُب منها خلق فقاؿ " كلها فيك يا أبا بكر وحبها إذل الل  يا رسوؿ الل ىل :التوحيد دخل اٞتنة " فقاؿ أبو بكر

تعاذل السخاء " أخرجو الطرباشل ُب األوسط من حديث أنس مرفوعا عن الل " خلقت بضعة عشر وثالٙتائة 
خلق من جاء ٓتلق منها مع شهادة أف ال إلو إال الل دخل اٞتنة " ومن حديث ابن عباس " اإلسالـ ثالٙتائة 

ثة عشر شريعة وفيو وُب الكبَت من رواية ا١تغَتة بن عبد الرٛتن بن عبيد عن أبيو عن جده ٨توه بلفظ شريعة وثال
اٟتديث " وليس فيها   ..." اإلٯتاف وللبزار من حديث عثماف بن عفاف " إف الل تعاذل مائة وسبعة عشر شريعة

 ٔ .وكلها ضعيفة ،كلها تعرض لسؤاؿ أيب بكر وجوابو
 
كالحي والسميع والبصير والعليم   ،لف النظار في األسماء التي تطلق على اهلل وعلى العباداخت :لثالث عشرا

  :فقالت طائفة من المتكلمين ،والقدير والملك ونحوىا
  .األقواؿ وأشدىا فسادا وىذا قوؿ غالة الجهمية وىو أخبث ،مجاز في الرب ،ىي حقيقة في العبد

  ٕ.وىذا قوؿ أبي العباس الناشئ ،مجاز في العبد نها حقيقة في الربأ :مقابلو وىوالثاني 
 .أنها حقيقة فيهما :الثالث

وللرب تعالى  ،واختالؼ الحقيقتين فيهما ال يخرجها عن كونها حقيقة فيهما .وىو الصواب ،األكثرينوىذا قوؿ 
وإبطاؿ باطلها  ،وليس ىذا موضع التعرض لمأخذ ىذه األقواؿ .وللعبد منها ما يليق بو ،منها ما يليق بجاللو
ولو كاف المقصود بسطها  ،فإف الغرض اإلشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في ىذا الباب ،وتصحيح صحيحها

 ٖالستدعت سفرين أو أكثر. 
 

  -:اتفاؽ األٝتاء ال يوجب ٘تاثل ا١تسميات ) :قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
وما ىو ٤ُتَْدث ٦تكن، يقبل الوجود والعدـ،  ،جب بنفسووإذا كاف من ا١تعلـو بالضرورة أف ُب الوجود ما ىو قدصل وا

بل  ،أف يكوف وجود ىذا مثل وجود ىذا (الوجود)د وال يلـز من اتفاقهما ُب مسمى فمعلـو أف ىذا موجود وىذا موجو 

                                                           
. طبع ُب العراؽ /  ٖٛبد القادر الكيالشل من فتوح الغيب ( صوانظر غَت مأمور ا١تسألة عند ابن تيمية ُب ) شرح كلمات الشيخ ع ٔ

أيضا ضمن جامع الرسائل البن تيمية / ٖتقيق : د. ٤تمد رشاد سادل / الطبعة األوذل ـ . والرسالة منشورة ٜٚٛٔمكتبة ا١تثٌت /  –بغداد 
 .ٚٛٔص  ٕـ ( الرسالة الثانية : جٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔدار العطاء ) الرياض ،  -
،  ٕٜ/ٓٔ(. انظر غَت مأمور : تاريخ بغداد  ٖٜٕبو العباس عبد الل بن ٤تمد بن شرشَت االنباري ، من كبار ا١تتكلمُت ت ) ىو أ ٕ

 . ٓٗ/ٗٔوالسَت 
 . ٜٕٓ – ٜٕٛ/ ص  ٔ –بدائع الفوائد  ٖ



 

45 
 www.alukah.net  

 

 الوجيز في توحيد األسماء الحسنى
 www.alukah.net  

واتفاقهما ُب اسم عاـ ال يقتضي ٘تاثلهما ُب مسمى ذلك االسم عند االضافة  ،وجود ىذا ٮتّصو ووجود ىذا ٮتصو 
 إف -إف العرش شيء موجود وإف البعوض شيء موجود  :إذا قيل -فال يقوؿ عاقل  ،لتقييد والتخصيص وال ُب غَتهوا

بل  ،ألنو ليس ُب ا٠تارج شيء موجود غَت٫تا يشًتكاف فيو ،(الوجود)و  (الشيء)ىذا مثل ىذا التفاقهما ُب مسمى 
فوجود كّل منهما ٮتصو ال  ،ىذا موجود وىذا موجود :قيلوإذا  ،الذىن يأخذ معٌت مشًتكا كليا ىو مسمى االسم ا١تطلق

 مع أف االسم حقيقة ُب كل منهما. ،يشركو فيو غَته
  -:أٝتاء الل وصفاتو ٥تتصة بو وإف اتفقت مع ما لغَته عند اإلطالؽ

 ،ركو فيها غَتهو٢تذا ٝتى الل نفسو بأٝتاء وّٝتى صفاتو بأٝتاء، فكانت تلك األٝتاء ٥تتصة بو إذا أضيفت إليو ال يش
بعض ٥تلوقاتو بأٝتاء ٥تتصة ّٔم مضافة إليهم توافق تلك األٝتاء إذا قطعت عن اإلضافة والتخصيص، ودل يلـز من  وّٝتى

وال ٘تاثل ا١تسمى  ،ال اتفاقهما ،اتفاؽ االٝتُت ٘تاثل مسما٫تا واٖتاده عند اإلطالؽ والتجريد عن اإلضافة والتخصيص
  عن أف يتحد مسما٫تا عند اإلضافة والتخصيص.فضال ،عند اإلضافة والتخصيص
ٮُتْرُِج اٟتَْيَّ ِمَن اْلَميِّْت ) :وّٝتى بعض عباده حًيا، فقاؿ (الَّ ُىَو اٟتَْيُّ اْلَقيُّوـُ اللَُّو اَل إَِلَو إِ ) :فقاؿ ،فقد ّٝتى الل نفسو حيِّا

رُِج اٟتَْيَّ ِمَن ٮتُْ )وقولو  ،اسم لل ٥تتص بو (اٟتَْيُّ )ألف قولو  ،وليس ىذا اٟتّي مثل ىذا اٟتي (رُِج اْلَميَّْت ِمَن اٟتَْيّْ َوٮتُْ 
مسّمى موجود  للمطلقولكن ليس  ،يتفقاف إذا أُطلقا وُجرّْدا عن التخصيص وإ٪تا ،اسم للحي ا١تخلوؽ ٥تتص بو (اْلَميّْتِ 

ص يقّيد ذلك ٔتا يتميز بو ا٠تالق عن وعند االختصا ،ولكن العقل يفهم من ا١تطلق قدرًا مشًتكا بُت ا١تسميُت ،ُب ا٠تارج
 وا١تخلوؽ عن ا٠تالق. ،ا١تخلوؽ

وما دّؿ عليو باإلضافة  ،يُفهم منها ما دّؿ عليو االسم با١تواطأة واالتفاؽ ،وال بّد من ىذا ُب ٚتيع أٝتاء الل وصفاتو
 ا١تانعة من مشاركة ا١تخلوؽ للخالق ُب شيء من خصائصو سبحانو وتعاذل. ،واالختصاص

وّٝتى آخر  ،يعٍت إسحق (بُِغالَـٍ َعِليمٍ َوَبشَُّروُه )فقاؿ:  ،وّٝتى بعض عباده عليًما ،لك ّٝتى الل نفسو عليًما حليًماوكذ
 وال اٟتليم كاٟتليم. ،يعٍت إٝتاعيل، وليس العليم كالعليم (َبشَّْرنَاُه بُِغالَـٍ َحِليمٍ فػَ ) :فقاؿ ،حليًما

ِؿ فَّ اللََّو يَْأُمرُُكْم َأف تُػَؤدُّوا اأَلَمانَاِت ِإذَل َأْىِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم بَػُْتَ النَّاِس َأف َٖتُْكُموا بِاْلَعدْ إِ )ّٝتى نفسو ٝتيًعا بصَتًا، فقاؿ: و 
يًعا َبِصَتًاِإفَّ اللََّو نِِعمَّا يَِعُظُكم بِِو ِإفَّ  نُّْطَفٍة  ا اإِلنَساَف ِمنِإنَّا َخَلْقنَ )ى بعض خلقو ٝتيًعا بصَتًا فقاؿ: وٝتّ  (اللََّو َكاَف ٝتَِ
يًعا  وليس السميع كالسميع، وال البصَت كالبصَت. (َبِصَتًا أَْمَشاٍج نػَّْبَتِليِو َفَجَعْلَناُه ٝتَِ

َلَقْد )بعض عباده بالرءوؼ الرحيم فقاؿ: وّٝتى  (بِالنَّاِس َلَرُءوٌؼ رَِّحيمٌ  ِإفَّ اللَّوَ )ى نفسو بالرءوؼ الرحيم، فقاؿ: وٝتّ 
وال  ،وليس الرءوؼ كالرءوؼ (اْلُمْؤِمِنَُت َرُءوٌؼ رَِّحيمٌ ْم َرُسوٌؿ مّْْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِ َجاءَكُ 

 الرحيم كالرحيم.
ْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة ٌك يَ وََكاَف َورَاَءُىم مَّلِ )وّٝتى بعض عباده با١تلك، فقاؿ:  (اْلَمِلُك اْلُقدُّوسُ )وٝتى نفسو با١تلك، فقاؿ: 

 وليس ا١تلك كا١تلك. (َوقَاَؿ اْلَمِلُك ائْػُتوشل ِبوِ ) ،(َغْصًبا
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َكاَف فَاِسًقا الَّ أََفَمن َكاَف ُمْؤِمًنا َكَمن  )وّٝتى بعض عباده با١تؤمن، فقاؿ:  (اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمنُ )وٝتى نفسو با١تؤمن، فقاؿ:  
  ؤمن.وليس ا١تؤمن كا١ت (َيْستَػُووفَ 

وليس العزيز   (قَاَلِت اْمَرأَُة اْلَعزِيزِ )وّٝتى بعض عباده بالعزيز، فقاؿ:  ،(اْلَعزِيُز اْٞتَبَّاُر اْلُمَتَكبػّْرُ )وّٝتى نفسو بالعزيز، فقاؿ: 
 كالعزيز.

وليس  (لّْ قَػْلِب ُمَتَكربٍّْ َجبَّارٍ َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّو َعَلى كُ )عض خلقو باٞتبار ا١تتكرب، فقاؿ: وّٝتى نفسو اٞتبار ا١تتكرب، وّٝتى ب
 اٞتبار كاٞتبار، وال ا١تتكرب كا١تتكرب.

 ٔ( ونظائر ىذا متعددة.
 

  :سم والصفة من ىذا النوع لو ثالث اعتباراتالأف ا :الرابع عشر
 .مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو العبد ،اعتبار من حيث ىو

 .مختصا بو اعتباره مضافا إلى الرب :االعتبار الثاني
 .اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا بو :الثالث

  .وللعبد منو ما يليق بو ،وللرب منو ما يليق بكمالو ،كاف ثابتا للرب والعبد  ،فما لـز اإلسم لذاتو وحقيقتو 
ائر والعليم والقدير وس ،والبصير الذي يلزمو رؤية الُمْبَصرات ،وىذا كاسم السميع الذي يلزمو إدراؾ المسموعات

 .حصوؿ معانيها وحقائقها للموصوؼ بها :فإف شرط صحة إطالقها ،األسماء
بل تثبت لو على وجو ال يماثل فيو خلقو  ،فإثباتو للرب تعالى ال محذور فيو بوجو ؛فما لـز ىذه األسماء لذاتها 

ثبتو لو على وجو ومن أ .فمن نفاه عنو إلطالقو على المخلوؽ ألحد في أسمائو وجحد صفات كمالو ،وال يشابههم
بل   ،ومن أثبتو لو على وجو ال يماثل فيو خلقو ،ومن شبو اهلل بخلقو فقد كفر ،يماثل فيو خلقو فقد شبهو بخلقو

 .فقد بريء من فَػْرث التشبيو وَدـِ التعطيل وىذا طريق أىل السنة ؛كما يليق بجاللو وعظمتو
ا يلـز حياة العبد من النـو والسِّنة والحاجة إلى الغذاء كم  ،وما لـز الصفة إلضافتها إلى العبد وجب نفيو عن اهلل

وكذلك ما يلـز إرادتو من حركة نفسو في جلب ما ينتفع بو ودفع ما يتضرر بو. وكذلك ما يلـز علوه  .ونحو ذلك
 كل ىذا يجب نفيو عن القدوس السالـ  ،من احتياجو إلى ما ىو عاؿ عليو، وكونو محموال بو مفتقرا إليو محاطا بو

 .تبارؾ وتعالى

                                                           
: د. ٤تمد بن عودة السعوي ، ، ٖتقيق ٕٗ -ٕٓ/ ص  ٖتقيق اإلثبات لألٝتاء والصفات وحقيقة اٞتمع بُت القدر والشرع  -التدمرية  ٔ

 ـٕٓٓٓىػ / ٕٔٗٔالرياض ، الطبعة السادسة  -مكتبة العبيكاف 
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كعلمو الذي يلزمو القدـ والوجوب   ،فإنو ال يثبت للمخلوؽ بوجو ؛وما لـز صفة من جهة اختصاصو تعالى بها  
فإذا أحطت  ،فإف ما يختص بو منها ال يمكن إثباتو للمخلوؽ ،وقدرتو وإرادتو وسائر صفاتو ،واإلحاطة بكل معلـو

وآفة  ،آفة التعطيل :ت من اآلفتين اللتين ىما أصل بالء المتكلمينبهذه القاعدة ُخْبراً وعقلتها كما ينبغي خلص
فخلصت  ،فإنك إذا وفيت ىذا المقاـ حقو من التصور أثبت هلل األسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة ،التشبيو

فتدبر ىذا الموضع واجعلو  ،فخلصت من التشبيو ،ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم ،من التعطيل
 ٔ .تك التي ترجع إليها في ىذا الباب، واهلل الموفق للصوابُجنَّ 
 

 :اعتبارات ثالث وا١تخلوؽ ٢تا ا٠تالق حق ُب تستعمل اليت األلفاظ ىذه )أف :قاؿ ابن القيم
: الثاشل وحياتو، وقدرتو وعلمو ونزولو واستوائو، ويديو ووجهو وبصره الل كسمع با٠تالق، مقيدة تكوف أف: أحدىا

  واستوائو، ويديو ووجهو اإلنساف كيد با١تخلوؽ قيدةم تكوف أف
 الثاشل أو األوؿ باالعتبار يكوف أف إما حقيقة، ٢تا فإثباتكم مطلقة، وتوجد اإلضافتُت كال عن ٕترد أف: الثالث

 وىذا ٣تازا، ا١تخلوؽ ُب تكوف أف لـز با٠تالق تقيدىا حقيقة كوهنا جهة جعلتم فإف ىناؾ، رابع ال إذ الثالث، أو
 لـز با١تخلوؽ تقيدىا حقيقة كوهنا جهة جعلتم وإف ٚتاعة، عليو ووافقو الناشي العباس أبو إليو صار قد مذىب

 أثره، على أصحابو ودرج صفواف، بن جهم ا١تعطلة إماـ إليو صار قد مذىب وىذا ٣تازا، ا٠تالق ُب تكوف أف
 ُب حقيقة يكوف أف لـز موضعها ُب ميزا١ت القدر يدخل ودل ا١تشًتؾ، القدر حقيقة كوهنا جهة جعلتم وإف

 التناقض ُب وقعتم وبعض، األلفاظ بعض بُت فرقتم وإف الصواب، وىو العقالء، عامة قوؿ وىذا ا٠تالق،
  ٕ. ٳھاحملض (  والتحكم

 :إعلم اف للصفة ثالث اعتبارات :قلت
عٌت آخر الوصف عند التجرد أو ٔت ،/ اعتبار للصفة من حيث ىي بقطع النظر عن اضافتها اذل الرب أو العبدٔ

فالـز الصفة عند االطالؽ إثبات ما تدؿ عليو من معٌت، فالسمع  .العلم ،البصر ،مثل السمع ،من االضافة
 والبصر رؤية ا١تبصرات. ،إدراؾ ا١تسموعات

                                                           
 . ٕٜٕ  - ٜٕٓ/ ص  ٔ –بدائع الفوائد  ٔ
ىػ( ، اختصره: ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكرصل بن ٥ٚ٘ٔتتصر الصواعق ا١ترسلة على اٞتهمية وا١تعطلة / تأليف: ابن قيم اٞتوزية )ا١تتوَب:  ٕ

مصر ، الطبعة األوذل،  –ىػ( ، احملقق: سيد إبراىيم ، الناشر: دار اٟتديث، القاىرة ٗٚٚعلي مشس الدين، ابن ا١توصلي )ا١تتوَب: رضواف الب
 .ٜٖٓ/  ص  ـٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ
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ضيف فإذا أ .علم الل تبارؾ وتعاذل ،بصر الل ،ٝتع الل ،/ اعتبار الصفة من حيث إضافتها اذل الرب عز وجلٕ 
وإذا أضيف البصر اذل الل تعاذل فهو رؤية ا١تبصرات، وكل صفة  ،السمع اذل الل تعاذل فهو ادراؾ ا١تسموعات

 تضاؼ اذل الل تعاذل فاضافتها على وجو ٥تتص بو الئق ّتاللو وكمالو سبحانو وتعاذل.
العبد  اذل السمع أضيف فإذا .العبد علم ،العبد بصر ،العبد ٝتع ،العبد اذل إضافتها حيث من الصفة / اعتبارٖ

 صارت العبد اذل تضاؼ صفة وكل ا١تبصرات، رؤية فهو العبد اذل البصر أضيف وإذا ،ا١تسموعات ادراؾ فهو
 .بضعفو وفقره الئقة بو ٥تتصة

  .دوف خلط فيها ،وكل إعتبار لو ما يقتضيو من لواـز ،فهذه االعتبارات الثالثة للصفة
 

  .أمراف لفظياف وأمراف معنوياف :قامت بموصوؼ لزمها أمور أربعةأف الصفة متى  :عشرالخامس 
 .أف يمتنع االشتقاؽ لغيره :لسلبيوا ،أف يشتق للموصوؼ منها اسم :فالثبوتي ،ثبوتي وسلبي :فاللفظياف
أف ال يعود حكمها  :والسلبي ،أف يعود حكمها إلى الموصوؼ ويخبر بها عنو :فالثبوتي ،ثبوتي وسلبي :والمعنوياف

 .وال يكوف خبرا عنو ،إلى غيره
فإنها إذا  ،صفة الكالـ :فلنذكر من ذلك مثاال واحدا وىي ،وىذه قاعدة عظيمة في معرفة األسماء والصفات
قاؿ وأمر  :فيقاؿ ،وعاد حكمها إليو دوف غيره ،وأخبر عنو بها ،قامت بمحل كاف ىو المتكلم دوف من لم تقم بو

فيستدؿ بهذه  ،وامتنعت ىذه األحكاـ لغيره ،ونحو ذلك ،كلم وكلمونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وت
وىذا ىو أصل السنة الذي ردوا بو  ،األحكاـ واألسماء على قياـ الصفة بو وسلبها عن غيره وعلى عدـ قيامها بو

 ٔ.وىو من أصح األصوؿ طردا وعكسا ،على المعتزلة والجهمية
 

 .(وسليب ثبوٌب)وأمراف معنوياف  ،أمراف لفظياف )ثبوٌب وسليب( :عالصفة اذا قامت ٔتوصوؼ لزمها أمور أرب :قلت
أمور  من ذلك لـزف ،اإلضافة تقتضي التخصيصو  ،الل تعاذلعلم  :قلنا ،إذا أضيفت إذل الل ،العلم صفة :مثاؿ ذلك 

 وكل منهما ثبوٌب وسليب.  ،وأمراف يتعلقاف با١تعٌت ،أمراف يتعلقاف باللفظ :أربعة
 ،ثبوٌب يعود حكمها إذل ا١توصوؼ وٮترب ّٔا عنوال ا١تعٌتو  ،الل عليم :قوؿفن ،أف يشتق للموصوؼ منو اسم :الثبوٌباللفظ 

فنثبت االسم العليم ونثبت  ،يعلم ما كاف وما سيكوف وما دل يكن لو كاف كيف يكوف ،يعلم الل سبحانو وتعاذل :نقوؿف
 .اٟتكم

مراف أما األو . فنثبت منو حكم ،واآلخر يتعلق با١تعٌت ،اللفظ فنثبت منو اٝتاً أحد٫تا يتعلق ب :هذاف أمراف ثبوتياف نثبتهماف

                                                           
 . قلت : راجع ُب ىذه القاعدة شرح العقيدة األصفهانية البن تيمية. ٖٜٕ -ٕٜٕ/ ص  ٔ –بدائع الفوائد  ٔ
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من  لغَته اٝتاً شتقاؽ إأف ٯتتنع وىو  السليب الذي يتعلق باللفظ ،واآلخر يتعلق با١تعٌت ،أحد٫تا يتعلق باللفظفسلبياف ال 
 . فال يقاؿ فالف عليم وزيد عليم ، قامت بويتالصفة ال

 باللفمثال العلم القائم  ،سبحانو وإ٪تا حكمها يعود لو ،أف ال يعود حكمها إذل غَته وىو السليبعٌت با١تالذي يتعلق أما 
ألنو ٯتتنع أف يضاؼ حكم  ؛عز وجل علم الرببو ا١تراد ٪تا إو  ،علم فالف وعلم زيد :يقاؿ ُب بيانو أو التعبَت عنو ال تعاذل

 .لصفة ا١تضافة إذل الل إذل غَته سبحانو وتعاذلا
 .السلب ىو الذي االنتفاء ُب التالـز ىو :والعكس ،الثبوت ُب التالـز ىو :والطرد ،وعكساً  وىذا أصح االصوؿ طرداً 

 
فإف هلل تعالى أسماء وصفات استأثر  ،أف األسماء الحسنى ال تدخل تحت حصر وال ُتَحد بعدد :السادس عشر

كما في الحديث الصحيح ) أسألك بكل اسم ىو   ،ال يعلمها ملك مقرب وال نبي مرسل ،بها في علم الغيب عنده
  :أو استأثرت بو في علم الغيب عندؾ ( فجعل أسماءه ثالثة أقساـ ،أو أنزلتو في كتابك ،لك سميت بو نفسك

أنزؿ بو كتابو فتعرؼ بو  :وقسم .ولم ينزؿ بو كتابو ،فأظهره لمن شاء من مالئكتو أو غيرىم ،سمى بو نفسو :قسم
 .إلى عباده

 ،) استأثرت بو ( أي انفردت بعلمو :ولهذا قاؿ ،فلم يُْطلع عليو أحد من خلقو ،استأثر بو في علم غيبو :وقسم
  .ألف ىذا اإلنفراد ثابت في األسماء التي أنزؿ بها كتابو ؛وليس المراد انفراده بالتسمي بو

 ٔمده بما ال أحسنو اآلف () فيفتح علي من محا :ومن ىذا قوؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم في حديث الشفاعة
) ال أحصي ثناء عليك أنت   :وتلك المحامد تفي بأسمائو وصفاتو تبارؾ وتعالى ومنو قولو  صلى اهلل عليو وسلم

) إف هلل تسعة وتسعين اسما من أحصاىا دخل الجنة (  :كما أثنيت على نفسك (. وأما قولو صلى اهلل عليو وسلم
  .ن أحصاىا دخل الجنة ( صفة ال خبر مستقبل) وم :وقولو .فالكالـ جملة واحدة

. وىذا ال ينفي أف يكوف لو أسماء غيرىا وىذا .من شأنها أف من أحصاىا دخل الجنة ،لو أسماء متعددة :والمعنى
 ،فال ينفي ىذا أف يكوف لو مماليك سواىم معدوف لغير الجهاد ،لفالف مئة مملوؾ قد أعدىم للجهاد :كما تقوؿ

 ٕ.ن العلماء فيووىذا ال خالؼ بي
 

                                                           
 . ٙٙٗٔنظر صحيح اٞتامع الصغَت / األلباشل ، حديث رقم : متفق عليو ، وا ٔ
 . ٜٕٗ – ٖٜٕ/ ص  ٔ -بدائع الفوائد  ٕ
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والكالـ  ،ال ينفي أف يكوف لو غَتىا ( دخل اٞتنة إف لل تسعة وتسعُت اٝتا من أحصاىا) )  :قاؿ ابن القيم رٛتو الل 
لفالف مئة عبد أعدىم للتجارة ولو مئة فرس أعدىم للجهاد  :كما يقاؿ  ،أي لو أٝتاء موصوفة ّٔذه الصفة :ٚتلة واحدة

 ٔ.(.ُب ىذا العدد هم ابن حـز فزعم أف أٝتاءه تنحصروخالف ،وىذا قوؿ اٞتمهور
 :ُب اٟتديث ا١تشهورأٝتاء الل تعاذل غَت ٤تصورة بعدد معُت لقولو ) صلى الل عليو وسلم (  ) :قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

 أسألك بكل اسم ىو لك ٝتيت بو نفسك أو أنزلتو ُب كتابك أو علمتو أحدا من خلقك أو استأثرت  بو ُب علم)
  .بو اإلحاطة وما إستاثره الل عز وجل بو ُب علم الغيب ال ٯتكن ألحد حصره أو  ٕالغيب عندؾ ( 

فال يدؿ على  ،ٖ) إف لل تسعة وتسعُت اٝتا مائة إال واحدا من أحصاىا دخل اٞتنة (  :أما قولو صلى الل عليو وسلمف
من أحصاىا دخل ة  ) أف أٝتاء الل تسعة وتسعوف اٝتا ولو كاف ا١تراد اٟتصر لكانت العبار  ،حصر األٝتاء ّٔذا العدد

 .أو ٨تو ذلك .(اٞتنة 
)من أحصاىا دخل  :وعلى ىذا فيكوف قولو ،أف ىذا العدد من شأنو أف من أحصاه دخل اٞتنة :إذف معٌت اٟتديث

 فإنو ال ٯتنع أف  ،دقةللصّ أعددهتا عندي مائة درىم  :ونظَت ىذا أف تقوؿ ،ٚتلة مكملة ١تا قبلها وليست مستقلة( اٞتنة
 ٗ. ( دل تعدىا للصدقةيكوف عندؾ دراىم أخرى 

،  ظاىر كالـ ابن َكجٍّ حصر أٝتاء الل ُب العدد ا١تذكور، وبو جـز ابن حـز ) :قاؿ اٟتافظ العسقالشل ُب تلخيص اٟتبَت
أو  ،ٝتيت بو نفسك اسم أسألك بكل)  :، ويدؿ على صحة ما خالفو حديث ابن مسعود ُب الدعاء الذي فيو ونوزع

، وقد صححو ابن  ، اٟتديث (، أو استأثرت بو ُب علم الغيب عندؾ.... ، أو علمتو أحدا من خلقك أنزلتو ُب كتابك
 حباف وغَته.

، وثبوت أٝتاء غَت ما ذكرتو ُب األحاديث  ويدؿ على عدـ اٟتصر أيضا اختالؼ األحاديث الواردة ُب سردىا
 ٘ ىإ( .الصحيحة

 
                                                           

 .ٕٚٚشفاء العليل / ابن القيم اٞتوزية ص  ٔ
وقاؿ : رواه اإلماـ اٛتد والبزار وأبو يعلى وابن حباف ُب صحيحو واٟتاكم .  ٕٕٛٔصححو األلباشل  ُب صحيح الًتغيب والًتىيب /  ٕ

من زوائده (  ٕٔ٘( واٟتارث بن أيب أسامة ُب مسنده ) ص  ٕٖٔٚ: ) رواه أٛتد )  ٖٖٚ/  ٔاأللباشل ُب "السلسلة الصحيحة" وقاؿ 
( (  ٜٓ٘/  ٔ( واٟتاكم )  ٕٖٕٚ( وابن حباف ُب " صحيحو " )  ٔ/  ٗٚ/  ٖ( والطرباشل ُب " الكبَت " )  ٔ/  ٙ٘ٔوأبو يعلى ) ؽ 

 ى  من رواية ابن مسعود وحده ، فكيف إذا انضم إليو حديث أيب موسى رضي الل عنهما .(إ)وٚتلة القوؿ أف اٟتديث صحيح 
 ( .ٕٚٚٙ( ، ومسلم ُب صحيحو )ٓٔٗٙرواه البخاري ُب صحيحو ) ٖ
 ى. ٖٓٗٔ/ٔٔ/ٕٚ –القواعد ا١تثلى / القاعدة السادسة ، نسخة ا١توقع الرٝتي للشيخ  ٗ
الكبَت / اٟتافظ أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقالشل ، كتاب  التلخيص اٟتبَت ُب ٗتريج أحاديث الرافعي ٘

 . ٕٙ٘ٓ/ اٟتديث  ٕٙٗ - ٕ٘ٗ/ٗاإلٯتاف ، 
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 :فوائد مهمة: ) عبد الرزاؽ بن عبد احملسن العباد البدر كتورد قاؿ الو  
وعليو فإف ٚتع بعض أىل العلم لتسعة وتسعُت اٝتا من أٝتاء  ،إف أٝتاء الل غَت ٤تصورة ُب عدد معُت :األوذل) 

دىم مرا وإ٪تا ،الل اٟتسٌت ا١تذكورة ُب الكتاب والسنة ال يعٍت أهنم يروف حصرىا ُب تلك األٝتاء اليت ذكروىا
إف )  :حيث قاؿ صلى الل عليو وسلم ،تقريب ىذه األٝتاء إذل الراغبُت ُب حفظها وفهمها والعمل ٔتا تقتضيو

 .(لل تسعة وتسعُت اٝتا ، مائة إال واحدا ، من أحصاىا دخل اٞتنة 
لك شيخ اإلسالـ إف أٝتاء الل اٟتسٌت ا١تذكورة ُب الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعُت اٝتا كما قرر ذ :الثانية

 .(.ٕٛٗ/  ٕٕالفتاوى ) /  ابن تيمية رٛتو الل
فوافقو األوؿ ُب  ،فإف من ٚتع من أىل العلم تسعة وتسعُت اٝتا من أٝتاء الل وٚتع غَته أٝتاء أخرى :وعليو

 ،بعضها وخالفو ُب بعض ال يعٍت ذلك أف ما اختلفا فيو بعضو ليس من أٝتاء الل لتجاوز ذلك التسعة والتسعُت
بل قد يكوف ما ٚتعاه كلو من أٝتاء الل وإف جاوز التسعة والتسعُت ، وعلى كل فالعربة ُب صحة ذلك االسم 

 ٔ( .أو عدمها قياـ الدليل عليو من الكتاب والسنة
 

كالقدير والسميع   ،أف أسماءه تعالى منها ما يُطلق عليو مفردا ومقترنا بغيره وىو غالب األسماء :السابع عشر
يا غفور يا  ،يا عزيز يا حكيم :، فتقوؿ.رهوىذا يسوغ أف يُدعى بو مفردا ومقترنا بغي ،ر والعزيز والحكيموالبصي
  .وكذلك في الثناء عليو والخبر عنو بو يسوغ لك اإلفراد والجمع ،وأف يفرد كل اسم ،رحيم

 ،ال يجوز أف يفرد ىذا عن مقابلوف ،كالمانع والضار والمنتقم  ؛بل مقرونا بمقابلو ،ومنها ما ال يطلق عليو بمفرده
ألف  ؛ٕ المعز المذؿ   ،نتقمالعفو الم ،الضار النافع ،فهو المعطي المانع ،فإنو مقروف بالمعطي والنافع والعفو

 :أنو المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرؼ فيهم :ألنو يراد بو ؛الكماؿ في اقتراف كل اسم من ىذه بما يقابلو
فهذه  .فال يسوغ ؛وأما أف يثنى عليو بمجرد المنع واالنتقاـ واإلضرار .وعفوا وانتقاما ،عا وضراونف ،عطاء ومنعا

فهي وإف  ،األسماء المزدوجة تجري األسماء منها مجرى اإلسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفو عن بعض
 .رنة فاعلموولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليو إال مقت ،تعددت جارية مجرى اإلسم الواحد

  ٖ .لم تكن ُمثنيا عليو وال حامدا لو حتى تذكر مقابلها ؛أو أخبرت بذلك ،يا مذؿ يا ضار يا مانع :فلو قلت
                                                           

، ٖٙ -٣تلة البحوث اإلسالمية / الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء / إثبات أف احملسن اسم من أٝتاء الل اٟتسٌت / العدد  ٔ
 تصار  .باخ ٖ٘ٚص 

ال يسمى الل سبحانو وتعاذل ّٔا على وجو اإلطالؽ ، الف اٟتديث ا١تانع ، الضار ، النافع ، ا١تنتقم ، ا١تعز ، ا١تذؿ ، ىذه األٝتاء قلت :  ٕ
 الذي ورد فيو سرد أٝتاء الل اٟتسٌت ، ال يصح ؛ بل ىو مدرج . 

 .ٜٕ٘ – ٜٕٗ/ ص ٔ -بدائع الفوائد  ٖ
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 :إف من أٝتائو سبحانو وتعاذل) 

 فإذا اقًتنت صفة كماؿ بصفة   ،ما يطلق عليو مفردًا ومقًتنًا بغَته وىو غالبها كالسميع والبصَت و٨تو٫تا
ذلك كماؿ آخر غَت الكماؿ الذي يدؿ عليو االسم الواحد والصفة الواحدة مثاؿ  كماؿ أخرى نشأ عن

ذلك ) الغفور الرحيم ( فا١تغفرة صفة كماؿ والرٛتة صفة كماؿ آخر واقًتاف مغفرتو برٛتتو كماؿ ثالث 
الل تعاذل  واُٟتْسُن ُب أٝتاء ،فيستحق سبحانو الثناء على مغفرتو والثناء على رٛتتو والثناء على اجتماعهما

فيحصل ّتمع االسم إذل اآلخر كماؿ  ،ويكوف باعتبار ٚتعو إذل غَته ،يكوف باعتبار كل اسم على انفراده
  .لذا يسوغ أف يُدعى ويُثٌت عليو وٮُترَب عنو مفرداً ومقروناً  .فوؽ كماؿ

   القابض مثل إٝتي ،ة (ا١تقًتن أو األٝتاء   ومنها ما ال يطلق إال مقرونًا بغَته ) وىي األٝتاء ا١تزدوجة (، 
ا٠تالق القابض الباسط الرازؽ  :ىو ) إف الل تعاذل :وسلم الباسط ( من قوؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وآلو 

 ،، وإْٝتَي ) ا١تقدـٔ ٔتظلمة ظلمتها إياه ُب دـ وال ماؿ (  أحد  ا١تسعر وإشل ألرجو أف ألقى الل وال يطلبٍت 
)َربّْ اْغِفْر رل َخِطيَئيِت َوَجْهِلي َوِإْسرَاُب ُب أَْمرِي ُكلِّْو  :الل عليو وآلو وسلم لل صلى ا١تؤخر ( من قوؿ رسوؿ ا

رل َما   َأْعَلُم ِبِو ِمٍتّْ اللَُّهمَّ اْغِفْر رل َخطَايَاَي َوَعْمِدي َوَجْهِلي َوَىْزرل وَُكلُّ َذِلَك ِعْنِدي اللَُّهمَّ اْغِفرْ  َوَما أَْنَت 
ُر َوأَْنَت َعَلى ُكلّْ َقدَّ  ـُ َوأَْنَت اْلُمَؤخّْ ، فهذه َٕشْيٍء َقِديٌر (  ْمُت َوَما َأخَّْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت أَْنَت اْلُمَقدّْ

فال  ،لكنها تكوف كاالسم الواحد ُب ا١تعٌت ،اآلخر ألف كل اسم منها ٭تمل معٌت غَت  ،األٝتاء تعد اٝتُت
قدرتو وتدبَته، وأنو ال رب ، ألف االٝتُت إذا ذكرا معًا دؿ على عمـو  عن اآلخر ُب الذكر  يصح إفراد اسم

 ٖ (.ليس لو مثل السوء قط ،ا١تدح، والل لو األٝتاء اٟتسٌتأحد٫تا دل يكن فيو ىذا  ، وإذا ذكر غَته
، فإف اسم  لقابض امن دوف  الباسط  :ولكن لو أطلق عليو من ذلك اسم مدح دل ٯتتنع فيسوغ أف يقاؿ    

  .ٓتالؼ القابض ،الباسط ( يستلـز ا١تدح والثناء ا١تطلق)

                                                           
األلباشل ُب صحيح اٞتامع الصغَت / حديث  وصححو   و داود والًتمذي وابن ماجة وابن حباف والبيهقي عن أنس، رواه اإلماـ اٛتد وأب ٔ

  .ٙٗٛٔرقم : 
  عن أيب موسى رضي الل عنو. ٜٕٔٚ  /  واللفظ لو ، ومسلم ُب صحيحو  ٜٖٛٙرواه الشيخاف البخاري ُب صحيحو /  ٕ
 ، بتصرؼ . ٓٙٔثامنة / كاملة الكواري صالقاعدة ال –آّلى شرح القواعد ا١تثلى  ٖ
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حسٌت مع  )ىذه األٝتاء تطلق على وجو الكماؿ وتكوف  :قاؿ الشيخ صاحل بن عبد العزيز آؿ الشيخ     
دا ألف  فيطلق منفر  ،بالقابض صار كماال  ٢تذا نقوؿ الباسط  .٢تذا ٕتد أهنا مالزمة لالسم القرين ،قرينتها

 ٔ.(َعبَُّد لو كما يُػَعبَُّد للباسطالباسط لكنو ال يػُ  والقابض أيضا ىو كماؿ باسم الل  ،كمالو باسم الل القابض
ويكوف باعتبار ٚتعو إذل غَته فيحصل ّتمع االسم إذل  ،يكوف باعتبار كل اسم على انفراده ،واٟتسن ُب أٝتاء الل تعاذل

 .اآلخر كماؿ فوؽ كماؿ
 

  :أف الصفات ثالثة أنواع :شرالثامن ع
وإف كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا  ،وصفات ال تقتضي كماال وال نقصا ،وصفات نقص ،صفات كماؿ

، فصفاتو  ساـ الثالثة وموصوؼ بالقسم األوؿما يكوف كماال ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن األق :وىو
وىكذا أسماؤه الدالة على  .الصفات بأكملها ولو من الكماؿ أكملو فهو موصوؼ من ،كلها صفات كماؿ محض

 ،وال يقـو غيرىا مقامها وال يؤدي معناىا ،فليس في األسماء أحسن منها ،صفاتو ىي أحسن األسماء وأكملها
  .بل ىو على سبيل التقريب والتفهيم ،وتفسير اإلسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادؼ محض

 ،وأبعده وأنزىو عن شائبة عيب أو نقص ،و من كل صفة كماؿ أحسن اسم وأكملو وأتمو معنىفل ؛وإذا عرفت ىذا
 .والسميع البصير دوف السامع والباصر والناظر ،دوف العاقل الفقيو ،العليم الخبير :فلو من صفة اإلدراكات

: دوف ،علي العظيموكذلك ال .وىماوالشفوؽ ونح ٕيق فالر  :دوف ،ومن صفات اإلحساف البر الرحيم الودود 
والغفور  .الفاعل الصانع المشكل :دوف ،والخالق البارئ المصور ،السخي :دوف ،وكذلك الكريم .الرفيع الشريف

وكذلك سائر أسمائو تعالى يجري على نفسو منها أكملها وأحسنها وما ال يقـو غيره  .دوف الصفوح الساتر ،العفو
فال تعدؿ عما سمى بو نفسو إلى  ،كما أف صفاتو أكمل الصفات  ،فأسماؤه أحسن األسماء ،فتأمل ذلك ،مقامو
إلى ما وصفو بو المبطلوف  ،ووصفو بو رسولو صلى اهلل عليو وسلم ،كما ال تتجاوز ما وصف بو نفسو  ،غيره

 ٖ .والمعطلوف

                                                           
اإلصدار ،  –نسخة الكًتونية من ا١تكتبة الشاملة  إٖتاؼ السائل ٔتا ُب الطحاوية من مسائل / الشيخ صاحل بن عبد العزيز آؿ الشيخ .  ٔ

ٖ.ٖٔ .  
! إف الل رفيق ٭تب الرفق ُب األمر كلو ( قلت : لعل الصواب ىو : ) الرقيق ( . فقد ورد اسم )الرفيق( ُب اٟتديث الصحيح ) يا عائشة  ٕ

   رواه الشيخاف واٛتد ُب ا١تسند والًتمذي والبيهقي عن عائشة . فهو من األٝتاء اٟتسٌت فاقتضى التنبيو .  .  
 . ٜٕٙ – ٜٕ٘/ ص ٔبدائع الفوائد /  ٖ
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سم غاية ُب فاف الوصف الذي دؿ عليو اال ،تعاذلسبحانو و لفظ يقتضي التعظيم والكماؿ ال يكوف إال لو  كلف :قلت

 .اٞتماؿ والكماؿ
فهو صفة كماؿ وال ٯتكن أبداً أف يكوف فيما أثبتو الل  ،كل ما أثبت الل لنفسو من الصفات)  :قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

وصفة نقص  ،وصفة كماؿ مقيد ،مطلق صفة كماؿ :الصفات تنقسم إذل ثالثة أقساـ( و )  لنفسو من الصفات نقص
 .مطلق

 والقادر.. و٨تو ذلك. ،والفعاؿ ١تا يريد ،كا١تتكلم  ،فهي ثابتة لل عز وجل ،اإلطالؽ أما صفة الكماؿ على
وما أشبو  .واالستهزاء.. ،ا١تكر، وا٠تداع :مثل ،فهذه ال يوصف الل ّٔا على اإلطالؽ إال مقيداً  ،وأما صفة الكماؿ بقيد

فال تصح  ،وإف ذكرت مطلقة ،كماؿفهي   ،إذا كانت ُب مقابلة من يفعلوف ذلك ،فهذه صفات كماؿ بقيد ،ذلك
 ،فنقوؿ: ماكر با١تاكرين، بل تقيد ،و٢تذا ال يصح إطالؽ وصفو با١تاكر أو ا١تستهزئ أو ا٠تادع ،بالنسبة لل عز وجل

 ألهنا دل تأت إال مقيدة. ؛فتقيدىا ،كائد للكافرين  ،خادع للمنافقُت ،مستهزئ با١تنافقُت
 ،واألصم ،واألعمى ،وا٠تائن ،كالعاجز  ،يوصف الل ّٔا بأي حاؿ من األحواؿفهذه ال  ،وأما صفة النقص على اإلطالؽ

وَف ِإفَّ اْلُمَناِفِقَُت ٮُتَاِدعُ ) :قاؿ الل تعاذل ،وانظر إذل الفرؽ بُت خادع وخائن ،فال يوصف الل ّٔا ،ألهنا نقص على اإلطالؽ
َوِإْف يُرِيُدوا ِخَيانَػَتَك فَػَقْد َخانُوا اللََّو ) :لكن قاؿ ُب ا٠تيانة ،عوفأثبت خداعو ١تن خاد ،(ٕٗٔ/النساء( )اللََّو َوُىَو َخاِدُعُهمْ 

ُهمْ  وا٠تداع ُب مقاـ االئتماف  ،ا٠تيانة خداع ُب مقاـ االئتماف ألف ،فخاهنم :ودل يقل (ٔٚ/األنفاؿ) (ِمْن قَػْبُل فََأْمَكَن ِمنػْ
 وليس فيو مدح أبداً. ،نقص

 مطلقاً. فإذاً، صفات النقص منفية عن الل
فالسمع صفة كماؿ دؿ  ،الل عز وجل قد أتصف ٔتدلو٢تا ويكوف ،والصفات ا١تأخوذة من األٝتاء ىي كماؿ بكل حاؿ

وىذه ٕتعلها قسماً  ،فكل صفة دلت عليها األٝتاء، فهي صفة كماؿ مثبتو لل على سبيل اإلطالؽ ،عليها اٝتو السميع
 ،و٢تذا دل يسم الل نفسو با١تتكلم ،إذل األقساـ الثالثة اليت سلف ذكرىا وغَتىا تنقسم ،ألنو ليس فيها تفصيل ،منفصالً 

واللغو   ،فالشر ال ينسب إذل الل ،وقد ال يكوف خَتاً وال شراً  ،وقد يكوف شراً  ،ألف الكالـ قد يكوف خَتاً  ،مع أنو يتكلم
ألف األٝتاء كما وصفها الل عز  ،تكلمو٢تذا دل يسم نفسو با١ت ،وا٠تَت ينسب إليو ،ألنو سفو ،كذلك ال ينسب إذل الل

 ٔ(و٢تذا جاءت باسم التفضيل ا١تطلق. ،، ليس فيها أي شيء من النقص(ٓٛٔ/األعراؼ) (لِلَِّو اأَلْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت وَ ) :وجل
 

                                                           
 . ٗٗٔ – ٕٗٔ/  ٔ –شرح العقيدة الواسطية / الشيخ ابن عثيمُت  ٔ
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لجميعها تناوَؿ  ويكوف ذلك اإلسم متناوال  ،أف من أسمائو الحسنى ما يكوف داال على ِعدة صفات :التاسع عشر  
قاؿ ابن عباس فيما  وكما  ،العظيم والمجيد والصمد :كاسمو ،كما تقدـ بيانوإلسم الداؿ على الصفة الواحدة لها  ا

ل الذي قد كمُ  :والشريف ،ٕ في سؤدده ل السيد الذي قد كمُ  :) الصمد ٔ ( تفسيره) رواه عنو ابن أبي حاتم في 
ل في والعليم الذي قد كمُ  ،ل في حلموذي قد كمُ ال والحليم  ،ل في عظمتوالذي قد كمُ  :والعظيم ،في شرفو

وىو اهلل سبحانو  ،ل في أنواع شرفو وسؤددهوىو الذي قد كمُ ،  ل في حكمتو والحكيم الذي قد كمُ ، علمو
 .سبحاف اهلل الواحد القهار ( ىذا لفظو ،وليس كمثلو شيء ،ليس لو كفوا أحد ،إال لو ىذه صفتو ال تنبغي  .وتعالى

ونقصو من  ،ففسر اإلسم بدوف معناه ،على كثير ممن تعاطى الكالـ في تفسير األسماء الحسنى فيوىذا مما خَ 
   ٖ.فتدبره ،س اإلسم األعظم حقو وىضمو معناهخَ ط بهذا علما بَ حِ فمن لم يُ  ،حيث ال يعلم

 
) َوِللَِّو  :تعالى قاؿ ،وىي معرفة اإللحاد في أسمائو حتى ال يقع فيو ،وىي الجامعة لما تقدـ من الوجوه :العشروف

( ٓٛٔ( )األعراؼ /اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها َوَذُروا الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي َأْسَمائِِو َسُيْجَزْوَف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف 
لميل كما يدؿ وىو مأخوذ من ا ،العدوؿ بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها :واإللحاد في أسمائو ىو

الملحد في  :ومنو .وىو الشق في جانب القبر الذي قد ماؿ عن الوسط ،اللحد :عليو مادتو ) ؿ ح د (. فمنو
  .الدين المائل عن الحق إلى الباطل

وقولو  ،وىو مفتعل من ذلك ،ومنو الملَتَحد .الملحد المائل عن الحق الُمْدخل فيو ما ليس منو :قاؿ ابن السِّكيت
َمن تَػْعِدؿ إليو وتهرب إليو وتلتجئ إليو وتميل إليو عن  :( أيٕٚولن تجد من دونو ملتحدا ( )الكهف /  ) :تعالى
 .التحد فالف إلى فالف إذا َعَدَؿ إليو :تقوؿ العرب .غيره

 :إذا ُعِرؼ ىذا فاإللحاد في أسمائو تبارؾ وتعالى أنواع
وىذا  ،وتسميتهم الصنم إلها ،والعزى من العزيز ،ةأف يسمى األصناـ بها كتسميتهم الالت من اإللهي :أحدىا

 .إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائو إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة
                                                           

  .  ٖٗٚٗ/  ٓٔاًب / تفسَت سورة اإلخالص ، تفسَت ابن أيب ح ٔ
)  ثنا ٤تمد  ٙٙٙ ظالؿ اٞتنو ُب ٗتريج السنة للحافظ أىب بكر عمرو بن أيب عاصم الضحاؾ بن ٥تلد الشيباشل /قاؿ الشيخ االلباشل ُب  ٕ

لل بن مسعود قاؿ : الصمد : السيد الذي بن علي بن حسن بن شفيق ثنا أيب ثنا اٟتسُت بن واقد ثنا عاصم بن ّٔدلة عن شفيق عن عبدا
)  ثنا ابن ٪تَت  ٕٚٙانتهى سؤدده ، إسناده حسن رجالو كلهم ثقات من رجاؿ " التهذيب " على ضعف يسَت ُب عاصم بن ّٔدلة ( و

لو ثقات حدثنا وكيع وابن إدريس عن األعمش عن أيب وائل قاؿ الصمد الذي قد انتهى سؤدده  ،  إسناده صحيح مقطوع أيضا رجا
 رجاؿ الشيخُت (.

 . ٜٕٚ – ٜٕٙ/  ٔ -بدائع الفوائد  ٖ
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علة فاعلة  أو ،موجبا بذاتو :وتسمية الفالسفة لو ،أبا :تسميتو بما ال يليق بجاللو كتسمية النصارى لو :الثاني 
 .ونحو ذلك ،بالطبع
إنو استراح بعد أف  :إنو فقير. وقولهم :كقوؿ أخبث اليهود  ،نو ويتقدس من النقائصوصفو بما يتعالى ع :وثالثها

 وأمثاؿ ذلك مما ىو إلحاد في أسمائو وصفاتو. ،(ٗٙ) يد اهلل مغلولة ( )المائدة / :خلق خلقو. وقولهم
ألفاظ مجردة ال  إنها :كقوؿ من يقوؿ من الجهمية وأتباعهم  ،تعطيل األسماء عن معانيها وجحد حقائقها :ورابعها

ال  :، ويقولوفوالحي والرحيم والمتكلم والمريد السميع والبصير :فيطلقوف عليو اسم ،تتضمن صفات وال معاني
وىو  ،وىذا من أعظم اإللحاد فيها عقال وشرعا ولغة وفطرة ،حياة لو وال سمع وال بصر وال كالـ وال إرادة تقـو بو

وىؤالء سلبوه صفات كمالو وجحدوىا  ،ا أسماءه وصفاتو آللهتهمفإف أولئك أعطو  ،يقابل إلحاد المشركين
  .فكالىما ملحد في أسمائو ،وعطلوىا

وكل من جحد شيئا عما  .فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب ؛ثم الجهمية وفروخهم متفاوتوف في ىذا اإللحاد
 فليستقل أو ليستكثر.  ،فقد ألحد في ذلك ؛وصف اهلل بو نفسو أو وصفو بو رسولو صلى اهلل عليو وسلم

  .تعالى اهلل عما يقوؿ المشبهوف علوا كبيرا ،تشبيو صفاتو بصفات خلقو :وخامسها
، وىؤالء شبهوىا بصفات خلقو ،دوىافإف أولئك نفوا صفة كمالو وجح ،فهذا اإللحاد في مقابلة إلحاد المعطلة

اهلل عليو وسلم وورثتو القائمين بسنتو عن ذلك  وبرَّأ اهلل أتباع رسولو صلى  ،فجمعهم اإللحاد وتفرقت بهم طرقو
ولم يعدلوا بها عما  ،ولم يجحدوا صفاتو ولم يشبهوىا بصفات خلقو ،فلم يصفوه إال بما وصف بو نفسو ،كلو

فكاف إثباتهم بريئا من  ؛بل أثبتوا لو األسماء والصفات ونفوا عنو مشابهة المخلوقات ،أنزلت عليو لفظا وال معنى
  .، أو عطل حتى كأنو ال يعبد إال عدماال كمن شبو حتى كأنو يعبد صنما ،نزيههم خليا من التعطيلوت ،التشبيو

} ِمْن َشَجَرٍة  :توقد مصابيح معارفهم من ،كما أف أىل اإلسالـ وسط في الملل  ،وأىل السنة وسط في النحل
 َشاءُ تُػَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يَػْهِدي اللَُّو لُِنورِِه َمْن يَ ُمَبارََكٍة زَيْػُتونٍَة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيػْ 

إنو  ،فنسأؿ اهلل تعالى أف يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصوؿ إلى مرضاتو ومتابعة رسولو ،(ٖ٘ /الّنور)،{
 ٔ .قريب مجيب

  
فعليك  ،دة التي بدأنا بها في أقساـ ما يوصف بو الرب تبارؾ وتعالىفهذه عشروف فائدة مضافة إلى القاع) 

وإال فالسكوت  ؛ثم اشرح األسماء الحسنى إف وجدت قلبا عاقال ولسانا قائال ومحال قابال ،بمعرفتها ومراعاتها

                                                           
 . ٜٜٕ – ٜٕٚ/ ٔبدائع الفوائد /  ٔ
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 (ي علم عليموفوؽ كل ذ) :ر بالباؿ أو يعبر عنو المقاؿفجناب الربوبية أجل وأعز مما يخط ،أولى بك 
  .( حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علماٙٚوسف/ي)

مراعيا فيو أحكاـ القواعد بريئا من اإللحاد  ٔ وعسى اهلل أف يعين بفضلو على تعليق ) شرح األسماء الحسنى (
 ٕ (.واهلل ذو الفضل العظيم ،فهو الماف بفضلو ،في أسمائو وتعطيل صفاتو

  

                                                           
: ) وقد ٖتقق ىذا البن القيم رٛتو  ٓ٘قاؿ الشيخ عبد الرزاؽ بن عبد احملسن البدر ُب ) فائدة جليلة ُب قواعد األٝتاء اٟتسٌت ( ص  ٔ

وكاف مع ىذا لو عنايٌة فائقٌة ُب كثَت من   -شرح األٝتاء اٟتسٌت   -بن القيم كتاب الل ، فقد ذكر ابن رجب وغَته ضمن مؤلفات ا
مصنفاتو شرح أٝتاء الل اٟتسٌت وبياف معانيها ومدلوالهتا وقد ٚتع الشيخ الفاضل بكر أبو زيد حفظو الل أْتاث ابن القيم ُب األٝتاء 

 بو التقريب لعلـو ابن القيم (.اٟتسٌت من كتبو ا١تطبوعة ورتبها مع ذكر مصادرىا ُب كتا
، ؤّذا ختم العالمة ابن القيم رٛتو الل تعاذل كالمو عن الفائدة اٞتليلة ) ما ٬تري صفة أو خربا على  ٖٓٓ – ٜٜٕبدائع الفوائد / ص ٕ

 . ٖٓٓ – ٕٗٛ/  ٔ –الرب تبارؾ وتعاذل ( من بدائع الفوائد 
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  وإضافة لما تقدـ :قلت 
 

 :اٟتسٌتٝتاء األ تتبع وإحصاء ُبالتالية  الضوابط والفوائد٬تب مراعات 
 

 ،بل لو ا١تثل األعلى ،فإف الل ال مثل لو ،ال تضرب لو األمثاؿ اليت فيها ٦تاثلة ٠تلقو ،الل سبحانو وتعاذل/ )  ٔ
حقو ا١تثل  وال ُب قياس مشوؿ تستوي أفراده، ولكن يستعمل ُب ،فال ٬توز أف يشًتؾ ىو وا١تخلوؽ ُب قياس ٘تثيل

وكل ما تنزه عنو ا١تخلوؽ من نقص،  ،فا٠تالق أوذل بو ،وىو أف كل ما اتصف بو ا١تخلوؽ من كماؿ ،األعلى
فا٠تالق أوذل أف يُنزه  ،فإذا كاف ا١تخلوؽ منّزًىا عن ٦تاثلة ا١تخلوؽ مع ا١توافقة ُب االسم ،فا٠تالق أوذل بالتنزيو عنو

 ٔ ٳھ(  االسم عن ٦تاثلة ا١تخلوؽ وإف حصلت موافقة ُب
 

لكن أٝتاء الل تعاذل ا١تثبتة منها ما يدؿ على  .أما األٝتاء فكلها مثبتة ،الصفات فيها مثبت وفيها منفي/  ٕ
 .وىذا ىو مورد التقسيم ُب النفي واإلثبات بالنسبة ألٝتاء الل ،ومنها ما يدؿ على معٍت سليب ،معٌت إ٬تايب

السادل من   :معناه :قاؿ العلماء ،ومعٌت السالـ .السالـ :اليت مدلو٢تا سليب ومثاؿ فمثاؿ اليت مدلو٢تا إ٬تايب كثَت.
ألف  ،وكذلك القدوس قريب من معٌت السالـ ،ليس فيو نقص وال عيب :فمدلولو سليب، ٔتعٌت ،كل عيب. إذاً 

ء أف لألٝتا وىو ال يريد بالنسبة ،سليمة وصحيحة ٕفصارت عبارة ا١تؤلف . معناه ا١تنزه عن كل نقص وعيب
 ٖ(  لكن مراده أف مدلوالت أٝتاء الل ثبوتية وسلبية. ،ألف االسم ا١تنفي ليس باسم لل ،ىناؾ أٝتاء منفية

 
اللهم  :فقاؿ ،) ما أصاب أحدا قط ىم وال حزف :الرسوؿ صلى الل عليو وسلمقاؿ  :أٝتاء الل غَت ٥تلوقة/  ٖ

أسألك بكل اسم ىو لك  ،كمك عدؿ ُب قضاؤؾإشل عبدؾ وابن عبدؾ وابن أمتك ناصييت بيدؾ ماض ُب ح
أف  ،أو استأثرت بو ُب علم الغيب عندؾ ،أو أنزلتو ُب كتابك ،أو علمتو أحدا من خلقك ،ٝتيت بو نفسك

 . لل ٫تو وحزنو وأبدلو مكانو فرجاإال أذىب ا .ٕتعل القرآف ربيع قليب ونور صدري وجالء حزشل وذىاب ٫تي

                                                           
 .٘ٙٔص  -ؾ شرح الرسالة التدمرية للشيخ عبد الرٛتن الربا ٔ
 يقصد سيخ االسالـ ابن تيمية ، وقولو ُب الواسطية . ٕ
 . ٛٗٔ -ٚٗٔ/  ٔشرح العقيدة الواسطية / الشيخ ابن عثيمُت ،  ٖ
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 . ٕ (ٔبلى ينبغي ١تن ٝتعها أف يتعلمها  :فقاؿ ؟نتعلمها يا رسوؿ الل أال :فقيل :قاؿ 
) وقد دؿ اٟتديث على أف أٝتاء الل غَت ٥تلوقة بل ىو الذي يتكلم ّٔا وٝتى ّٔا نفسو و٢تذا دل  :قاؿ ابن القيم

 ،فإف الل ال يقسم عليو بشيء من خلقو ،ّٔا وو لنفسك ولو كانت ٥تلوقة دل يسألبكل اسم خلقت :يقل
 ٖ .صريح ُب أف أٝتاء الل ليست من فعل اآلدميُت وتسمياهتم ( ا ىػ فاٟتديث

 (تبارؾ  ) وال يقاؿ ١تخلوؽ (ٛٚ الرٛتن /)) تبارؾ اسم ربك (  :)وقد قاؿ الل تعاذل :األشعرياٟتسن  أبووقاؿ 
يكوف وجو ( فكما ال ٬توز أف ٕٚالرٛتن /)) ويبقى وجو ربك (:وقاؿ فدؿ ىذا على أف أٝتاء الل غَت ٥تلوقة 

 ٗ.فكذلك ال ٬توز أف تكوف أٝتاؤه ٥تلوقة ( ،ربنا ٥تلوقا
ٍب  ،باب السؤاؿ بأٝتاء الل تعاذل واالستعاذة ّٔا ضمن كتاب التوحيد و /وقد أورد اإلماـ البخاري ُب صحيح

ألنو قد  ،إثبات أف أٝتاء الل تعاذل غَت ٥تلوقة :ّٔذه الًتٚتة اإلماـ البخاري ومقصود ،ساؽ فيو تسعة أحاديث
 .١تخلوؽ ال يستعاذ بو وال يسأؿ بوألف ا ،وردت االستعاذة ّٔا والسؤاؿ ّٔا

 
  .و٭تلف ّٔا الل عز وجل يستعاذ ّٔا أٝتاء / ٗ

أف االستعاذة ىي الدعاء والطلب عند ا٠توؼ من شر أو ضرر سوؼ يقع أو الدعاء والطلب وقت الشدة 
ولذا  .ىي االلتجاء من خوؼ :وقاؿ األزىري .االلتجاء :اذة ىياالستع :قاؿ ا٠تليل بن أٛتد ،والضرورة والضيق

إذل ما يكوف مأمناً  ،ُب كتابو ) بدائع الفوائد ( حقيقة االستعاذة ا٢تروب من شيٍء ٮُتشى اٞتوزية ابن القيم قاؿ
 :تعاذللل سبحانو و ا قاؿ ،و٢تذا أمر الّلو باالستعاذة بو ،فتبُت ّٔذا أف االستعاذة بالّلو عبادة لّلو ،من ىذا ا٠توؼ

َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِف نَػزٌْغ فَاْسَتِعْذ بِ  ) يٌع َعِليمٌ َوِإمَّا يَػنػْ فَاْسَتِعْذ بِالّلِو ِمَن الشَّْيطَاِف )  ،(ٕٓٓ/)األعراؼ ( الِل ِإنَُّو ٝتَِ
) ِإفَّ الِذيَن ٬ُتَاِدُلوَف ُب  ،(ٛٔمرصل/)( ِقيِّا قَاَلْت ِإشلّْ أَُعوُذ بِالرَّْٛتَِن ِمْنَك ِإْف ُكْنَت تَ )  ،(ٜٛ /النحل) ( الرَِّجيمِ 

ٌر َما ُىْم بَِبالِِغيِو فَاْسَتِعْذ بِالِل إِ  ( نَُّو ُىَو السَِّميُع الَبِصَتُ آيَاِت الِل بَِغَْتِ ُسلطَاٍف أَتَاُىْم ِإْف ُب ُصُدورِِىْم ِإال ِكبػْ
  .(ٙ٘/)غافر

                                                           
(   من زوائده ٕٔ٘ص سامة ُب مسنده )( واٟتارث بن أيب أ ٕٖٔٚوقاؿ : رواه أٛتد )  ٜٜٔصححو األلباشل ُب السلسلة الصحيحة / ٔ
(  ٜٓ٘ / ٔ( واٟتاكم )  ٕٖٕٚصحيحو " )  "   ( وابن حباف ُب  ٔ/  ٗٚ/  ٖ( والطرباشل ُب " الكبَت "    )  ٔ/  ٙ٘ٔوأبو يعلى ) ؽ  

  . مرزوؽ  من طريق فضيل بن 
  . ٔٙٔآّلى / كاملة الكواري ص ٕ
  . ٕٚٗابن القيم اٞتوزية  / ص  –شفاء العليل  ٖ
 .ٕٜص  –اإلبانة عن أصوؿ الديانة   ٗ
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أعوذ بالل من الشيطاف الرجيم ذىب عنو ما  :ىب عنو ما ٬تد لو قاؿإشل ألعلم كلمة لو قا٢تا لذوُب اٟتديث )  
 ٔ(  ٬تد 

ولو كانت  ،وينعقد ٯتينوتعاذل  فمن حلف باسم من أٝتاء الل فهو حالف بالل ،منعقدةاٟتسٌت اليمُت باألٝتاء و 
 ٕ.سم عليو بشيء من خلقووالل ال يق، تعاذل ألف اٟتلف بغَت الل شرؾ بالل، األٝتاء ٥تلوقة ١تا جاز اٟتلف ّٔا

 ،قصر اٟتلف على الل تعاذل وأٝتائو وصفاتو :يعٍت ٖ )وال ٖتلفوا إال بالل( :وقولو :عبداحملسن العبادقاؿ الشيخ 
ا١تقصود أف يكوف اٟتلف بالل وبالرٛتن وبالرحيم وبالسميع  وإ٪تا ،وليس ا١تقصود أف يكوف بلفظ اٞتاللة فقط

 ،ألف الل تعاذل من أٝتائو الرٛتن ؛ألف من حلف بأٝتائو فهو مثل اٟتالف باللوبالبصَت، فهذا حلف بالل؛ 
 ،فأي اسم ثبت لل عز وجل فإف اإلنساف ٬توز لو أف ٭تلف بو ،و)الرحيم( و)السالـ( و)القدوس( وىكذا

 ؛ٖتلفوا بغَت اللال  :)وال ٖتلفوا إال بالل( يعٍت :و٢تذا قاؿ ،وال ٭تلف بغَت ذلك ،فيحلف بالل وأٝتائو وصفاتو
 ٗ( .واٟتلف إ٪تا ىو با٠تالق دوف ا١تخلوؽ ،ألف كل ما سوى الل ٥تلوؽ

، ًتؾ ُب االستعاذة ّٔا واٟتلف ّٔاأف أٝتاء الل َعزَّ وَجلَّ وصفاتو تش) :علوي بن عبد القادر السَّقَّاؼقاؿ الشيخ 
لكن ال يُتعبد  ،وعبد العزيز ،وعبد الرٛتن ،كرصلعبدال :فنقوؿ ،فيتعبد الل بأٝتائو ،لكن ٗتتلف ُب التعبد والدعاء

، ارٛتنا !يا رحيم :فنقوؿ ،كما أنو يُدعى الُل بأٝتائو  ؛وعبد العزة ،وعبد الرٛتة ،عبد الكـر :بصفاتو؛ فال نقوؿ
يا  :أو !يا كـر الل :أو ،ارٛتينا !يا رٛتة الل :لكن ال ندعو صفاتو فنقوؿ ،لطيف! الطف بنا، وياكرصل! أكرمناويا 

 ، العزة وكذلك ، بل ىي صفٌة لل ، فالرٛتة ليست ىي الل ؛ ذلك أف الصفة ليست ىي ا١توصوؼ !لطف الل

                                                           
شيخاف واالماـ اٛتد ُب ا١تسند والًتمذي عن سليماف بن صرد ، ورواه االماـ اٛتد ُب ا١تسند وابو داود والًتمذي عن معاذ ، وقاؿ رواه ال ٔ

 ُب صحيح اٞتامع الصغَت وزيادتو.  ٜٕٔٗالشيخ األلباشل : ) صحيح ( ، وانظر اٟتديث/
، وىامش الشيخ صفي الرٛتن ا١تباركفوري ،  ٜٖٙٔاٟتديث / –سقالشل انظر غَت مأمور ، بلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ / اٟتافظ الع ٕ

 . طبعة ٚتعية إحياء الًتاث اإلسالمي .ٔٔٗص 
عن أيب ىريرة قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وآلو وسلم: ) ال ٖتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال  قلت : اٟتديث رواه ابو داود والنسائي ٖ

 لل وال ٖتلفوا إال وأنتم صادقوف ( ،باألنداد وال ٖتلفوا إال با
 ُب صحيح اٞتامع الصغَت وزيادتو.  ٜٕٗٚقاؿ الشيخ األلباشل : ) صحيح ( ، وانظر اٟتديث/

شرح حديثي طلحة بن عبيد الل ُب فرض الصالة  ، ا١تصدر: موقع  -كتاب الصالة    -شرح سنن أيب داود / الشيخ عبداحملسن العباد  ٗ
 / http://www.almeshkat.netة شبكة مشكاة اإلسالمي
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يَػْعُبُدوَنٍِت ):ولو تعاذللق ؛وال ٬توز دعاء إال الل ،وال ٬توز التعبد إال لل ،، وليست ىي اللفهذه صفات لل ؛وغَتىا 
 ٔ( (.ٓٙ:غافر) (اْدُعوشل َأْسَتِجْب َلُكْم  ) :لو تعاذلوقو  ،(٘٘/النور) (ُيْشرُِكوَف يب َشْيًئا  ال
 
يدَّعي بعض ا١تبتدعة الذين  وليست من ا١تتشابو كما  ،إف أٝتاء الل تعاذل كلها من قبيل احملكم ا١تعلـو ا١تعٌت/  ٘

ُب لغة العرب وغَت ألف معانيها معروفة  ىي من احملكم  بل  ،يفوّْضوف ا١تعٌت ٢تذه األٝتاء بدعوى أهنا من ا١تتشابو
  .للصفات اليت تضمنتها ىذه األٝتاء وإ٪تا آّهوؿ ىو الكنو والكيفيَّة  ،٣تهولة

فنحن نفهم  ،إذل غَت ذلك من أٝتائو وصفاتو ؛غفور رحيم ،ٝتيع بصَت ،فالل سبحانو أخربنا أنو عليم قدير
نعلم أف األٝتاء كلها اتفقت ُب داللتها على و  ،والبصر وبُت الرٛتة والسمع  ،و٪تيز بُت العلم والقدرة ،معٌت ذلك
 ٕ.متباينة من جهة الصفات ،متفقة متواطئة من حيث الذات فهي  ،مع تنوُّع معانيها ،ذات الل

 
يعتد بو ُب حصر األٝتاء  ،اٟتديث اٟتسن الذي اتصل سنده بنقل عدؿ خف ضبطو غَت شاذ وال معلل/  ٙ

أو عمليًا من األعماؿ اليت  سواء كاف اٟتكم عقدياً  ،ت بو اٟتكمألنو من أقساـ الصحيح الذي يثب ،اٟتسٌت
  .، وال فرؽ بُت ىذا وىذإتب

) اٟتديث الصحيح ىو الذي رواه عدؿ بسند متصل غَت معلل وال شاذ فاٟتديث  :قاؿ الشيخ العثيمُت
ُب األمور العملية ولو كاف من طريق واحد فإنو ٬تب العمل ٔتقتضاه سواء  ،الصحيح إذا ٘تت فيو شروط الصحة

وكذلك اٟتديث اٟتسن  ،على ما مشى عليو أىل السنة واٞتماعة ،أو ُب األمور العلمية ال فرؽ بُت ىذا وىذا
وىو أف راويو ال  ،يعمل بو أيضًا ألف اٟتديث اٟتسن ليس بينو وبُت اٟتديث الصحيح إال فرؽ خفيف جداً 

وينبغي أف تعلم  ،و من األحاديث ا١تقبولة اليت يعمل ّٔاوى ،يكوف تاـ الضبط يكوف عنده ضبط لكنو ليس تاماً 
أف كل ما صح عن النيب صلى الل عليو وسلم فإنو معموؿ بو سواء جاء عن طريق واحد أو  :أف القاعدة العامة

 ٖ ٳھ .من طريقُت أو من ثالثة أو أكثر (

                                                           
انظر : فتاوى الشيخ ابن . و  ٖٔ.ٖاالصدار  –، نسخة الكًتونية من ا١تكتبة الشاملة  صفات الل عز و جل الواردة ُب الكتاب والسنة ٔ

 دعاء الصفة  ( ترتيب أشرؼ عبد ا١تقصود ، وقد نسب ىذا القوؿ لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ، لكن ينبغي ىنا أف نفرؽ بُتٕٙ/ٔعثيمُت)
 كما سبق وبُت دعاء الل بصفة من صفاتو ؛ كأف تقوؿ : اللهم ارٛتنا برٛتتك ، فهذا ال بأس بو. والل أعلم.

  التميمي . معتقد أىل السنة واٞتماعة ُب أٝتاء الل اٟتسٌت / د. ٤تمد بن خليفة بن علي  ٕ
 .  www.ibnothaimeem.comالرٝتي للشيخ :   ُب فتاوى برنامج نور على الدرب / فتاوى التفسَت . ا١توقع  ٖ
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بأنو الذي عرؼ ٥ترجو واشتهر  اٟتديث اٟتسن وقد عرفو بعضهم ) :اٞتامي علي بن أماف ٤تمد الدكتور وقاؿ 
بينما عرفو البعض اآلخر بأنو الذي اشتهر رواتو بالصدؽ واألمانة غَت أهنم دل يبلغوا درجة رجاؿ  ،رجالو

 .أي قد نقصت درجاهتم ُب اٟتفظ واإلتقاف عن درجات رجاؿ الصحيح ،الصحيح
وقد ٖتقق ذلك ُب  ،على صحة اإلسنادألف ا١تدار عندىم  ،٭تتج ّٔما عند ٚتهور أىل العلم ٔ فهذاف النوعاف

وال فرؽ عند االحتجاج بُت الصحيح واٟتسن ١تا ذكرنا من أف ا١تدار على  ،النوعُت مع التفاوت ا١تشار إليو
 ٕ(الصحة.

سواء   ،أف اٟتديث اٟتسن من أقساـ الصحيح الذي يثبت بو اٟتكم ) :وقاؿ الشيخ عبد الل بن ٤تمد الغنيماف
 ٖ عملياً من األعماؿ اليت ٕتب، وال فرؽ بُت ىذا وىذا، ىذا ىو مذىب أىل السنة ( كاف اٟتكم عقدياً أو

 
فإذا ثبت حديث   ،ىي من األٝتاء التوقيفية ،إف األٝتاء اٟتسٌت الواردة ُب أحاديث اآلحاد الصحيحة/  ٚ

 ٗ .السنة وعمال بإٚتاع أىل اآلحاد عن الرسوؿ صلى الل عليو وسلم كاف حجة فيما دؿ عليو اعتقادا 
) أما خرب اآلحاد الذي يصححو أىل اٟتديث ويقبلونو فهو حجة  :قاؿ الدكتور الشريف حاًب بن عارؼ العوشل

إذ كانوا رضي الل عنهم يرووف  ،بإٚتاع الصحابة رضي الل عنهم والتابعُت وتابعيهم ،ُب العقائد واألحكاـ
وال يفرقوف بينها وبُت أحاديث  ،عقائد واألخبار الغيبيةويعتقدوف ٔتا تضمنتو من ال ،أحاديث اآلحاد ُب العقائد

بل يوجبوف ُب أحاديث العقائد ما يوجبونو ُب أحاديث األحكاـ من  ،األحكاـ ُب شروط القبوؿ وأسباب الرد
  ٘ ھإ  .التثبت والتحري (

ُب ٥تتلف الصور  ،) ومع انتهائنا إذل القوؿ بالعمل بأخبار اآلحاد :وقاؿ الدكتور ٤تمد اٟتبيب بن ا٠توجة
 العقيدة واعتبارنا إياىا حجة قائمة ُب الشريعة اإلسالمية ُب ،على وجو اٞتواز أو الوجوب ،ا١توثوؽ ّٔا والدرجات

 ٙ ھإ  (..واألحكاـ ٚتيعا

                                                           
 . أي الصحيح واٟتسن ٔ
الصفات اإل٢تية ُب الكتاب والسنة النبوية ُب ضوء اإلثبات والتنزيو / للدكتور ٤تمد أماف بن علي اٞتامي  ٕ

http://www.saaid.net  و  /http://www.mediu.org/ 
.  ٓٔالدرس /  –دروس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية  -د الغنيماف شرح العقيدة الواسطية / الشيخ عبد الل بن ٤تم ٖ

http://www.islamweb.net 
 ، ) بياف أف خرب الواحد الثقة حجة يلـز بو العمل ( .ٓ٘ٔ – ٚٗٔقواعد التحديث للقاٝتي / ص  -انظر ُب ىذه ا١تسألة  ٗ
 .  www.islamtoday.net ىػ ٕٗٗٔ/ٕٔ/ٖ -فتاوى واستشارات موقع اإلسالـ اليـو  ٘
 .ٖٚ، ص ٕٓٙ -خرب اآلحاد وحجية العمل بو / الدكتور ٤تمد اٟتبيب بن خوجة . ٣تلة دعوة اٟتق / العدد  ٙ
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 ،أما أىل السنة واٞتماعة فهم يأخذوف األمور العلمية من أخبار اآلحاد)  :قاؿ الشيخ وليد بن راشد السعيدافو  
أما من ناحية  ،من ناحية مطابقة ا٠ترب للواقع ومن ناحية العمل ّٔا ،أخبار اآلحاد ٢تا مأخذاف ويروف أف

مطابقتها للواقع فهي إ٪تا تفيد الظن الراجح إال إذا اقًتف ّٔا من القرائن ما يرفعها إذل مرتبة اليقُت كأف يكوف قد 
إذ ٬تب  ،ة العمل ّٔا إذا صحت فهو قطعيومن ناحي ،رواىا الشيخاف أو اتفقت األمة على العمل بو وىكذا

العمل بو من حُت العلم بصحتو فإف كاف ُب أمور العقيدة فالواجب ىو اعتقاد ما أثبتو وإف كاف ُب أمور 
 ٔ(.ىذا ىو مذىب أىل السنة واٞتماعة ،العبادات فالواجب ىو العمل ٔتا دؿ عليو

ُب اٟتديث فائدة و  ) :األلباشل الشيخ قاؿ ،فائدة ىامة ٕ(  يعٍت أبا عبيدة .ىذا أمُت ىذه األمة)  :اٟتديثُب و 
ألننا نعلم بالضرورة أف النيب صلى الل  ،حجة ُب األحكاـ كما ىو  ،وىي أف خرب اآلحاد حجة ُب العقائد ،ىامة

اآلحاد  فلو كاف خرب ،العقائد أيضابل و  ،عبيدة إذل أىل اليمن ليعلمهم األحكاـ فقط عليو وسلم دل يبعث أبا
أشبو  ،م ليعلمهمإرساؿ أيب عبيدة وحده إليه لكاف ،وال تقـو بو اٟتجة فيها ،يفيد العلم الشرعي ُب العقيدة ال

 ٖ(ىو ا١تقصودو  .فثبت يقينا إفادتو العلم .والشارع عن ىذا ٦تا يتنزهو  .شيء بالعبث
 عليو وسلم عند وا٠تالصة أنو ٬تب على ا١تسلم أف يؤمن بكل حديث ثبت عن رسوؿ الل صلى الل)  :وقاؿ

أىل العلم بو سواء كاف ُب العقائد أو األحكاـ وسواء أكاف متواترا أـ آحادا وسواء أكاف اآلحاد عنده يفيد 
القطع واليقُت أو الظن الغالب على ما سبق بيانو فالواجب ُب كل ذلك اإلٯتاف بو والتسليم لو وبذلك يكوف قد 

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّو َولِلرَُّسوِؿ ِإَذا )ؿ الل تبارؾ وتعاذل: حقق ُب نفسو االستجابة ا١تأمور ّٔا ُب قو 
وغَتىا من اآليات  (ٕٗ/األنفاؿ) (أَنَُّو ِإلَْيِو ُٖتَْشُروفَ َدَعاُكْم ِلَما ٭ُتِْييُكْم َواْعَلُموا َأفَّ اللََّو ٭َتُوُؿ بَػُْتَ اْلَمْرِء َوقَػْلِبِو وَ 

كرىا ُب مطلع ىذه الكلمة اليت أرجو الل تعاذل أف ينفع ّٔا و٬تعلها خالصة لوجهو ناصرة لكتابو اليت سبق ذ 
   ٗ.( خادمة لسنة نبيو صلى الل عليو وسلم تسليما

                                                           
، نسخة ٚٔالقواعد ا١تذاعة ُب مذىب أىل السنة واٞتماعة / القاعدة ا٠تامسة خرب الواحد الصحيح حجة ُب باب ا١تعتقد/ ص  ٔ

 لشاملة .الكًتونية من ا١تكتبة ا
( وأبو  ٕ٘ٔ/  ٖ( وأٛتد )  ٕٚٙ/  ٖ( واٟتاكم )  ٜٕٚٔ: ) أخرجو مسلم )  ٘ٓٙ/  ٗقاؿ األلباشل ُب " السلسلة الصحيحة "  ٕ

 ( . ٖٔٛ/  ٕيعلى ) 
 ٜٗٙٔ -سلسلة االحاديث الصحيحة / اٟتديث  ٖ
 .  ٓٚص   -اٟتديث حجة بنفسو ُب العقائد واألحكاـ / الشيخ ٤تمد ناصر الدين األلباشل  ٗ
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العالمة قاؿ  .ىي من األٝتاء التوقيفية للقراف الكرصل  ٔ  إف األٝتاء اٟتسٌت الواردة ُب القراءة الشاذة/  ٛ 
ما يوجب فساد الصالة  عجائب الغلو وغرائب التعصب قو٢تم إف القراءة الشاذة من ٚتلة  ) ومن :الشوكاشل

  .وىي القراءات السبع وجعلوىا من كالـ الناس وأنو ال يكوف من كالـ الل إال ما تواتر 
عنا ُب ىذا عنها وقد ٚت واٟتق أف القراءات السبع فيها ما ىو متواتر وفيها ما ىو آحاد وكذلك القراءات ا٠تارجة 

من طريق أىل ىذا الفن أف ا١تعترب ُب ثبوت كونو  رسالة حافلة ونقلنا فيها مذاىب القراء وحكينا إٚتاعهم ا١تروي 
ا١تصحف لو وموافقتو للوجو العريب وأوضحنا أف ىذه ا١تقالة أعٍت كوف  قرآنا ىو صحة السند مع احتماؿ رسم 

يقل ّٔا إال بعض ا١تتأخرين من أىل األصوؿ وال تعرؼ عند السلف   وما عداىا شاذا ليس بقرآف دل السبع متواترة 
 ٕ  ھعلى اختالؼ طبقاهتم وتباين أعصارىم (. إ  وال عند أىل الفن 

 اختلفوا وما ،قرآف فهو ا١تشهوروف القراء عليو واتفق ،الشريف ا١تصحف عليو اشتمل ما أف :واٟتاصل) :وقاؿ
 فهي ،العريب وا١تعٌت .اإلعرايب للوجو مطابقتها مع ا١تختلفُت من واحد كل قراءة ا١تصحف رسم احتمل فإف ،فيو

 وا١تعٌت ،اإلعرايب للوجو موافقة وكانت ،٭تتملو دل ما إسناد صح فإف ،بعض دوف بعضها احتمل وإف .كلها قرآف
 من أو السبع القراءات من كانت وسواء ،مدلو٢تا على الداللة ُب اآلحاد أخبار حكم و٢تا ،الشاذة فهي ،العريب
 كونو انتفاء أما .اآلحاد أخبار منزلة منزؿ وال ،بقرآف فليس الرسم ٭تتملو دل ٦تا إسناده يصح دل ما وأما .غَتىا
 اإلعرايب والوجو العريب ا١تعٌت وافق وإف ،إسناده صحة فلعدـ ،اآلحاد أخبار منزلة تنزيلو انتفاء وأما فظاىر، قرآنا
 ٖ(.اإلسناد صحة عدـ مع ،ا١توافقة ٔتجرد اعتبار فال
 وىذه ،عليو ا١تصاحف َّتْمعِ  عثماف أََمرَ  الذي ا١تصحف ىذا عن خارجة قراءات ىناؾ) :عثيمُت ابن الشيخ قاؿ

 وإفْ  ،اصطالحاً  شاذَّة الُقرَّاء عند تُػَعدُّ  لكنها ،وسّلم عليو الل صّلى النيبّْ  عن ّٔا قرأ عمَّن ثابتة صحيحة القراءات
 .َصحيحةً  كانت

 :أمرين ُب الشاذَّةِ  الِقراءةِ  ىذه ُب الل رٛتهم العلماءُ  اختلف وقد
 ٕتوز؟ ال أو ،وخارجها الصَّالة داخل ّٔا القراءة ٕتوزُ  ىل :األوؿ األمر
 إهنا :قاؿ من ومنهم ،ُْتجَّة ليست إهنا :قاؿ من فمنهم ؟ُْتجَّة ليست أو ،اُٟتْكمِ  ُب ُحجَّة ىي ىل :الثاشل األمر
 .ُحجَّة

                                                           
تنحى جانباً وانفرد عنهم ؛ وكل شيء منفرد فهو  الشذوذ ُب اللغة : مصدر شذ يشذ شذوًذا ، أي : انفرد ، وشذَّ الرجل عن أصحابو ،  ٔ

 موسوعة من  ھاألقواؿ : كل قراءة خالفت الرسم العثماشل ، ولو صحَّ سندىا ، ووافقت العربية . إ شاذ . أما ُب االصطالح فهي ُب أرجح 
 http://www.islamweb.net  -البحوث وا١تقاالت العلمية / علي بن نايف الشحود 

  .ٜٓ٘ – ٛٓ٘/  ٔالسيل اٞترار/ الشوكاشل ،  ٕ
 .ٛٛإرشاد الفحوؿ لتحقيق اٟتق من علم األصوؿ / الشوكاشل ، اٞتزء األوؿ / ص  ٖ
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 الل صّلى الل رسوؿ إذل مرفوعةٌ  فإهنا الصَّحابة ِمن ّٔا قرأ َعمَّن القراءة ىذه صحَّت إذا أنو :األقواؿ ىذه وأصحُّ  
 عليو الل صّلى الل رسوؿ إذل موصولةً  صحَّت ألهنا ؛الصَّالة وخارج الصَّالة ُب ّٔا القراءةُ  وتصحُّ  ،وسّلم عليو

 ٔ( .وسّلم
 وىل ؟العشر أو السبع القراءات على زاد ما ىي ىل ؟الشاذة القراءات ىي ما ) :عثيمُت ابن الشيخ وسئل
ما  :وبعضهم يقولوف ،ما خرج عن القراءات العشر :) الشاذة يقولوف :فأجاب رٛتو الل تعاذل ،( ؟ّٔا يعمل

ى وأما العمل ّٔا فإذا صحت عن النيب صل ،ألف السبع متواترة وما خالفها فهو شاذ ؛خرج عن القراءات السبع
كقراءة ابن مسعود   ،والصحيح أهنا ٕتوز القراءة ّٔا حىت ُب الصالة ،الل عليو وعلى آلو وسلم وجب العمل ّٔا

إذا ثبت عن النيب  ،)فصياـ ثالثة أياـ متتابعة( ىذا الذي اختاره شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو الل وىو اٟتق
 ٕ( .أو العشرة فهي حق تقرأ ويعمل ّٔاعليو وعلى آلو وسلم ولو من غَت طريق السبعة  صلى الل

 :بعضهم فقاؿ - تعاذل الل رٛتهم - العلم أىل بُت خالؼ فيو :) أقوؿ :وليد بن راشد السعيدافوقاؿ الشيخ  
 القراءة أف وىو األوؿ القوؿ رجحاف على تنص والقاعدة .ْتجة ليست :بعضهم وقاؿ ،حجة الشاذة القراءة
 تاـ عدؿ الصحايب أف ىو ذلك على والدليل ،للصحايب سندىا صح إذا عالرف حكم ٢تا وأف ،حجة الشاذة

 وال ،بذلك جاـز وىو قرآف أهنا على الزيادة ىذه قرأ وقد نقيٌ  تقيٌ  ،مشفق ناصح ،ثبت مأموف ثقة العدالة،
 منهم صدوره ٯتكن ال ىذا فإف البعض يقولو كما ،لو مذىباً  تكوف أف ٯتكن فال ،ذلك غَت فيو أبداً  يتصور
 شدهتم مع ىذا ،قرآف أنو على للناس ويبلغو ،يتلى قرآناً  مذىبو ٬تعل كيف إذ ،آحادىم من وال عنهم الل رضي
 للناس ويبلغو الل كالـ ُب مذىبو يقحم أف لنفسو ٬ُتوّْز فكيف ،بغَته القرآف ٮتلط أال وحرصهم عنهم الل رضي

 أف يتصور وال .ّٔم فكيف ا١تسلمُت آحاد من وهنمد ىو فيمن ىذا نظن ال والل فال ،مذىبو بأنو ٮتربىم وال
 قرآناً  استنبطو ما ٬تعل أف الصحايب ُب يتصور كيف إذ ،قبلو بالذي ىذا أشبو فما ،استنباطاً  قا٢تا قد يكوف
 ٥ترج إال يبق دل فإذاً  .- الظن ىذا مثل عن منزلتهم ورفع وكرمهم الل شرفهم - ّٔم السوء ظن والل فهذا ،يتلى
 ،الرفع حكم إذاً  فلها الصحيح ا١تخرج ىو وىذا ،وسلم عليو الل صلى النيب من ٝتعوه إهنم يقاؿ أف ووى واحد
 نقوؿ جعلنا والذي ،اٞتـز ىذا من فالبد ،ا١ترفوعة األخبار ٣ترى ٕتري لكنها بقرآفٍ  ليست إهنا: قلنا وإف فنحن
 السنة ٔتنزلة فهي الرفع حكم ٢تا العثماشل الرسم على الزائدة الكلمة فهذه وأفراداً  ٚتيعاً  الصحابة عدالة ىو ذلك

 الل وعبد مسعودٍ  ابن قراءة ُب تكوف غالباً  الزيادات ىذه إف :العلم أىل من ا١تنصفُت بعض قاؿ ولذلك ،القولية

                                                           
 . ٜٛ٘ – ٜٚ٘/ صٔيمُت ، الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع / الشيخ ٤تمد بن صاحل بن ٤تمد العث ٔ
عبارة عن أسئلة علمية متفرقة ُب شىت آّاالت يفتتح ّٔا الشيخ كل درس  -الفتاوى الثالثية / الشيخ ٤تمد بن صاحل بن ٤تمد العثيمُت  ٕ

ب بسيط وإقناع من دروسو ا١تسائية ٬تيب فيها عن ثالثة أسئلة فقط بإجابات ٥تتصرة مفيدة، تتضمن قواعد وضوابط وفوائد وفرائد بأسلو 
 . ٖٔ.ٖاإلصدار  –بديع ، نسخة الكًتونية من ا١تكتبة الشاملة 
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 عليو أنزؿ ما عليهم ٯتلي كاف وسلم عليو الل صلى النيب أف فرٔتا ،الوحي كتاب من و٫تا العاص بن عمرو بن 
 أهنا منو ظناً  بعضهم فكتبها قرآف أهنا ال التفسَت باب من الزيادة ىذه قاؿ ٍب سكت ٍب يكتبوف وىم ربو من

 أهنا على وإياكم اتفقنا فإذا ،وسلم عليو الل صلى النيب ُبّْ  من ٝتعها ألنو قرآف بأهنا جازماً  ّٔا يقرأ فكاف قرآف
ـ لنا أف أخبار اآلحاد حجة إذا صح سندىا ودل وتقد ،ليست بقرآف فإهنا ال تقل عن مرتبة السنة األحادية

أف القوؿ الراجح إف شاء  :وا١تقصود .وبذلك تعلم أف تطويالت بعض األصوليُت فيها ورده ٢تا ال وجو لو ،تنسخ
 ٔالل تعاذل أف القراءة الشاذة حجة إذا صح سندىا ودل تنسخ (.

من  تعد ىذه االحاديثوال  ،ىي من باب اإلخبار ،/ األٝتاء الواردة ُب االحاديث ا١توقوفة على الصحابة ٜ
 ٕ.يةالتوقيفالنصوص 

والقاعدة أف الصحايب إذا قاؿ قوال ال ٣تاؿ للرأي فيو فلو حكم )  :عبد العزيز بن عبد الل الراجحي الشيخوقاؿ 
فإذا قاؿ  ،يةالصفات توقيف :وعلى ىذا فال منافاة بُت قولنا ،إذا دل يثبت أنو دل يأخذ عن بٍت إسرائيل ،الرفع

الصحايب قوال ال ٣تاؿ للرأي فيو فمعناه أنو أخذه عن النيب صلى الل عليو وسلم فالصفات واألٝتاء توقيفية ال 
 ٖ(  شك ُب ىذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
القاعدة السابعة عشر : القراءة الشاذة حجة إذا صح سندىا  -القسم األوؿ / وليد بن راشد السعيداف  -ٖترير القواعد و٣تمع الفرائد  ٔ

 . ٖٔ.ٖاإلصدار  –، نسخة الكًتونية من ا١تكتبة الشاملة  ٙٙٔ، ص 
 – ٜ، الساعة  ٕٕٔٓ/ٜ/ٜلقاء مع فضيلة الدكتور ٤تمد اٟتمود النجدي ، التاريخ   –برنامج ٤تراب الفتوى /  قناة ا١تعارل الفضائية    ٕ

 مساءا . ٓٔ
 نسخة الكًتونية ،شرح كتاب أصوؿ السنة البن أيب زمنُت / لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الل الراجحي ،  ٖ
 W W W . I S L A M W A Y . C O M . 
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ىذا ما تيسر ٚتعو من القواعد والضوابط على منهج اىل السنة واٞتماعة لتتبع األٝتاء اٟتسٌت من الكتاب والسنة ٬تب 

 .والل أعلم بالصواب .عند التتبع واإلحصاء لألٝتاء اٟتسٌتمراعاهتا ومعرفتها 
ُب وعد الل عز وجل الذي جاء ُب اٟتديث  فأسعى أخي القارئ الكرصل ُب تتبعها واجتهد ُب ٚتعها وإحصائها طمعاً  

 واحدا ال ) لل تسعة وتسعوف اٝتا مائة إال :قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وآلو وسلم ،عند الشيخُت البخاري ومسلم
 ٔ.وُب رواية ) من أحصاىا دخل اٞتنة ( ،٭تفظها أحد إال دخل اٞتنة وىو وتر ٭تب الوتر (

 :وقد تقدـ معٌت أحصاىا
 إحصاء ألفاظها وعدىا. 
 فهم معانيها ومدلو٢تا. 
 دعاء الل سبحانو وتعاذل ّٔا. 

لِّلِو اأَلْٝتَاء اٟتُْْسٌَت فَاْدُعوُه َِّٔا َوَذُروْا الَِّذيَن فإذا أحصيتها وفهمت معانيها فسأؿ الل ّٔا عمال بقولو سبحانو وتعاذل } وَ 
 .( ٓٛٔيُػْلِحُدوَف ُب أٝتائو َسُيْجَزْوَف َما َكانُواْ يَػْعَمُلوَف {  )األعراؼ /

 .والل ا١توفق وا٢تادي إذل سواء السبيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( . ٜ٘ٛٙ( ، مسلم ُب صحيحو  )  ٓٔٗٙالبخاري ُب صحيحو )  ٔ
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 .أسماء ال يصح إطالقها على اهلل تعالى :المبحث الثالث

 :اء األٝتذكر  فيها اليت وردحاديث الضعيفة وا١توضوعة األ لبعضىذا بياف 
 
 ػ هآ  :ٔ
 .! (؟أما شعرت أف األنُت اسم من أٝتاء الل عز وجل يسًتيح بو ا١تريض !) يا ٛتَتاء حديث 

 ٔ( .ٖٚٓ/ ٖ - مسند الفردوس أخرجو الديلمي ُب .منكر :قاؿ األلباشل) 
 

  .( ا١تريض بو يسًتيح ،وجل عز الل أٝتاء من اسم األنُت أف شعرت أما !ٛتَتاء يا) وحديث 
  ٕ (ٖٚٓ/ ٗ - الديلمي أخرجو ،ضعيف :األلباشل قاؿ
 
 القائم :ٕ

سبحاف الل العظيم  ،سبحاف اٟتي الذي ال ٯتوت ،القيـو سبحاف اٟتي ،سبحاف القائم الدائم :) من قاؿ كل يـو مرة
دل ٯَتُت حىت يَػَرى مكانو من  ،سبحانو وتعاذل ،سبحاف ريب العليّْ األعلى ،والروحرب ا١تالئكة  ،سبوح قدوس ،وْتمده

 أو يُػَرى لو(. ،اٞتنة
) أخرجو ابن عساكر ُب  ،موضوع :ٖٜٕٙ  -اٟتديث  ،قاؿ الشيخ االلباشل ُب سلسلة االحاديث الضعيفة وا١توضوعة

 .(ٗ/ٖٕٛ) (تاريخ دمشق 
 
ائُِم  :ٖ  الدَّ

سبحاف الل العظيم  ،سبحاف اٟتي الذي ال ٯتوت ،القيـو سبحاف اٟتي ،سبحاف القائم الدائم :) من قاؿ كل يـو مرة
دل ٯَتُت حىت يَػَرى مكانو من  ،سبحانو وتعاذل ،سبحاف ريب العليّْ األعلى ،رب ا١تالئكة والروح ،سبوح قدوس ،وْتمده

 أو يُػَرى لو(. ،اٞتنة
أخرجو ابن عساكر ُب  ،موضوع :ٖٜٕٙ  -اٟتديث  ،ة وا١توضوعةقاؿ الشيخ االلباشل ُب سلسلة االحاديث الضعيف

 .(ٗ/ٖٕٛ"تاريخ دمشق " )
 

                                                           
 . ٖٕٖٗ: اٟتديث  ٖٕٚ/ ٚ -الشيخ األلباشل / السلسلة الضعيفة وا١توضوعة  ٔ
 . ٔ٘ٓٗ: اٟتديث  ٜٗ/ ٜ -الشيخ األلباشل / السلسلة الضعيفة وا١توضوعة  ٕ
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ائِمُ  ) :قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم :عن أيب ىريرة قاؿو   أخرجو  (والل ُىَو الدَّىرُ  ،اَل َتُسبُّوا الدَّىَر فإفَّ الل ُىَو الدَّ
 ٔ . ٕٛ٘ابن منده ُب كتاب التَّوحيد / اٟتديث 

 
 :علي بن حساـ الدين ا١تتقي ا٢تنديشيخ ال/كنز العماؿ ُب سنن األقواؿ واألفعاؿُب  جاء و 

اللهم إشل أسألك باٝتك الزكي الطهر الطاىر ا١تطهر ا١تقدس ا١تبارؾ  :إف يوشع بن نوف دعا ربو ) – ٕٖٗٗٗ اٟتديث
رادؽ السلطاف وسرادؽ السر إشل أدعوؾ يا ا١تخزوف ا١تكنوف ا١تكتوب على سرادؽ آّد وسرادؽ اٟتمد وسرادؽ القدرة وس

رب بأف لك اٟتمد ال إلو ال أنت النور البار الرٛتن الرحيم الصادؽ عادل الغيب والشهادة بديع السموات واألرض 
ىذا ما دعا بو فحبست الشمس  .ونورىن وقيمهن ذو اٞتالؿ واإلكراـ حناف مناف جبار نور دائم قدوس حي ال ٯتوت

 (.بإذف الل 
 عن أنس وليس ُب سنده متهم (  -) أبو الشيخ ُب الثواب وابن عساكر والرافعي اه رو 

 األلباشل.سلسلة االحاديث الضعيفة وا١توضوعة للشيخ  - ٖٖٚٓوانظر غَت مأمور اٟتديث / 
 
 اٟتروؼ ا١تقطعة ُب فواتح السور  :ٗ

    .ى الل عليو وسلمإذ دل يثبت ُب ذلك شيء عن النيب صل ،أهنا ليست من أٝتاء الل اٟتسٌت
) ّحم ( اسم من أٝتاء الّلو  :وقد روي عن ابن عباس أنو قاؿ :ٜٕٚقاؿ أيب سليماف ا٠تطايب ُب معادل السنن / اٟتديث 

 عز وجل فكأنو حلف بالّلو أهنم ) ال ينصروف (.
وأخرجو أبو يعلى وابن  .اسم من أٝتاء الل تعاذل (حم )  :أخرجو ابن مردويو عن أيب أمامو رضي الل عنو قاؿ :قلت

 عساكر بسند ضعيف عن أيب معاوية رضي الل عنو.
 

اٟتروُؼ ا١تقطَّعة ُب أوائل السور، ودل يثُبت فيها عن رسوؿ الل صلى الل  ) :قاؿ الشيخ عبد العزيز بن مرزوؽ الطريفي
 ،ِمن ا١ترويّات عن الصحابة وقد جاء ُب ذلك ٚتلةٌ  ،وال عن الصحابة رضي الل عنهم شيء يعتمد عليو ،عليو وسلم

وبالسرب والنظر ُب تفسَت علي عن ابن عباس  :ما يستنكر من حديث علي بن أيب طلحة )و ،( وُجلُّها ضعيف أو منكر
وابن جرير الطربي من  ،( األٝتاء والصفات)  من ذلك ما رواه البيهقي ُب كتابو ؛دل أر فيو ما يستنكر إال شيئًا قليالً 

 :عن عبد الل بن عباس ُب اٟتروؼ ا١تقطَّعة، قاؿ ،الل بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحةحديث عبد 
                                                           

ق جرير عن ىشاـ عن ابن سَتين ولفظو : ال تسبوا الدىر فاف الل ىو الدىر ، ( من طري ٕٕٙٗروى اإلماـ مسلم ُب صحيحو )   ٔ
 .ٕٖ٘و   ٖٔ٘وليس فيو : الدائم . وانظر طرؽ اٟتديث ُب السلسلة الصحيحة لأللباشل / 
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وىذا ما  ،اليت تُػَرد وأمثا٢تا ،وىذه من منكراتو .وىذا منكٌر دل يروِه أحٌد غَته .(أقسم الل بو وىي من أٝتاء الل ىذا َقَسمٌ ) 
 ٔ(ولو بنفاسة صحيفة علي، والرحلة إليها.مع ق ،( لو منكرات)  :يعنيو أٛتد بقولو

واألٝتاء والصفات للبيهقي ج   ،ٖٕٔ – ٕٔٔ/ ص  ٔوانظر األحاديث الواردة ُب ا١تسألة ُب الدر ا١تنثور للسيوطي ج 
ٗتريج األحاديث واآلثار الواقعة ُب تفسَت الكشاؼ للز٥تشري / ٚتاؿ الدين أبو ٤تمد عبد الل و  ،ٖٖٕ - ٖٕٓ/ ص  ٔ

 .ة البقرةسور  ،ٖٗ ص / ٔج  ،ىػ(ٕٙٚ :بن ٤تمد الزيلعي )ا١تتوَب بن يوسف
 
 بسم الل الرٛتن الرحيم :٘

) قاؿ اإلماـ العادل اٟترب العابد أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن أيب حاًب، رٛتو الل، ُب  :قاؿ ابن كثَت ُب تفسَت سورة الفاٖتة
ا١تبارؾ الصنعاشل، حدثنا سالـ بن وىب اٞتََندّي، حدثنا أيب، حدثنا أيب، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا زيد بن  :تفسَته

 :فقاؿ .عن طاوس، عن ابن عباس؛ أف عثماف بن عفاف سأؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم عن بسم الل الرٛتن الرحيم
 ٕ ى( إلقرب(.وما بينو وبُت اسم الل األكرب، إال كما بُت سواد العينُت وبياضهما من ا ،) ىو اسم من أٝتاء الل

 :ٕٚٔ اٟتديث - قاؿ الشيخ أبو إسحاؽ اٟتويٍت ُب النافلة ُب األحاديث الضعيفة والباطلة
، إالَّ َكَما َبَُت َسواِد الَعينُِت َوبَياِضِهما ِمَن ُو َوَبَُت اْسِم الِل األكرَبِ َوَما بَينَ  ،اْسٌم ِمْن أْٝتَاِء اللِ  ،) ِبسِم الِل الرَّٛتِن الرحيمِ 

 رِب (.القُ 
 .(ٕ٘٘/ ٔواٟتاكم )  ،(ٖٖ/ ٔكما ُب ) ابن كثَت ( )   -أخرجو ابن أيب حاًب ُب ) تفسَته (  .باطل

 
 آمُت :ٙ

وقيل ىو اسم من أٝتاء الل رواه عبد الرزاؽ عن أيب ىريرة بإسناد )   :٤تمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاشلقاؿ الشيخ 
 ٖ(  كره ٚتاعةضعيف وعن ىالؿ بن يساؼ التابعي مثلو وأن

وفيو أقواؿ أخر ال  .وزعم بعضهم أف آمُت اسم من أٝتاء الل: ) ٜٓٗ/ ٗ –وقاؿ العالمة ابن رجب ُب فتح الباري 
 (.تكاد تصلح

فعن أيب ىريرة، وىالؿ بن  .إف )آمُت( اسم من أٝتاء الل. ودل يصح :قيل) :وجاء ُب التأمُت بعد الفاٖتة للدكتور الزاحم
أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو )   لوج آمُت اسم من أٝتاء الل عز :والليث. قالوا ،وجعفر الصادؽ ،و٣تاىد ،ِيساؼ

                                                           
 ٤ٕٔٗٚتاضرة مفرغة ألقيت عاـ  -أسانيد التفسَت / الشيخ عبد العزيز بن مرزوؽ الطريفي  ٔ

 http://www.saaid.net/book/index.phpد الفوائد ،  ا١تصدر : موقع مكتبة صي
 (ٖٚٗ/ٕ()ٕٖٕٚالبيهقي اٟتديث ) –شعب اإلٯتاف و  (.ٕٓٙ/ٕ( وا١تستدرؾ )ٖٗ/ٔتفسَت ابن أيب حاًب ) ٕ
 .ٖٔ.ٖشرح الزرقاشل على موطأ اإلماـ مالك / نسخة الكًتونية من ا١تكتبة الشاملة ، اإلصدار  ٖ
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: )فقيو، ضعيف ٜٙٔ(. وإسناده ضعيف. فيو بشر بن رافع. قاؿ عنو ابن حجر ُب التقريب ص ٕٔ٘ٙ) -ٜٜ/ٕ 
(، وابن أيب شيبة ٕٓ٘ٙ) ٜٜ/ُٕب مصنفو  . وقوؿ ىالؿ أخرجو عبد الرزاؽٕٕٙ/ٕاٟتديث(. وانظر: فتح الباري 

(. وقوؿ حكيم بن جبَت أخرجو ابن ٜٗٚٚ) ٛٛٔ/ٕ(، وقوؿ جابر أخرجو ابن أيب شيبة ٕٜٚٚ، ٜٔٚٚ) ٛٛٔ/ٕ
وال  ،. وروي عن ابن عباس رضي الل عنو مرفوعاً (ٕٙ/ٔوانظر: فتح القدير للشوكاشل (. ٖٜٚٚ) ٛٛٔ/ٕأيب شيبة 

، تفسَت ابن كثَت ٕٛٔ/ٔ. وانظر: اٞتامع ألحكاـ القرآف ٙ/ٔأحكاـ القرآف ) ا١تالكي قالو أبو بكر ابن العريب .يصح
 ٔ ى.إ( .(واٞتماىَت ىذا ،وقيل: ىو اسم من أٝتاء الل تعاذل. وأنكر احملققوف) : ٙٙ. وقاؿ النووي ُب التبياف صٕٖ /ٔ
 
 ٯتُت :ٚ
 أبو لقاضي( ل ٕٚٔ/٘ ،مسلم صحيح شرح ١تعلما و ) إكماؿ ( ٙ٘/ٔ، اآلثار صحاح على األنوار ُب ) مشارؽجاء  

 ،أف ٯتُت اسم من أٝتاء الل تعاذل :وروي عن ابن عباس ) :ا١تالكي السبيت اليحصيب عياض بن موسى بن عياض الفضل
 .مثل قدير

  ىإ(. وقاؿ أبو ا٢تيثم فالياء منو من اليمن فيمُت ويأمن ٔتعٌت مثل قدير وقادر
الل. وقاؿ  إف اليمُت من أٝتاء :روي عن ابن عباس انو قاؿ :ليمُت بالل أو بصفة من صفاتوباب ا)  :إلماـ البغوىقاؿ او 

و٭تذؼ  ،واٯتن الل :ويقولوف ُب اليمُت ،وكانوا يبسطوف أٯتاهنم إذا ٖتالفوا ،ٯتُت باسم ٯتُت اليد :قيل للحلف :بعضهم
 ٕ ىإ( الل. وأصل :فيقوؿ ،بعضهم النوف

 :ونقل عن ابن عباس أف ٯتُت الّلو من أٝتاء الّلو ومنو قوؿ امرئ القيس) :وقاؿ العالمة الشوكاشل
 ٖ(  ولو قطعوا رأسي لديك وأوصارل        فقلت ٯتُت الّلو أبرح قاعًدا        

 
 َرَمَضاف :ٛ

وؿ اؿ رس: ققاؿ ،ن أيب ىريرة رضي الّلو عنوع ،) رويناه ُب سنن البيهقي ٚ٘ٔٔقاؿ األماـ النووي ُب األذكار/ اٟتديث 
وىذا  (َشْهُر َرَمَضاَف  :ال تَػُقوُلوا َرَمَضاُف، فإفَّ َرَمَضاَف اْسٌم ِمْن أْٝتاِء اللَِّو تَعاذل، َوَلِكْن ُقوُلوا ) :الّلو صلى الّلو عليو وسلم

صنَّف  اٟتديث ضعيف ضعَّفو البيهقيُّ والضعف عليو ظاىر، ودل يذكْر أحٌد رمضاَف ُب أٝتاء الّلو تعاذل مع كثرة َمنْ 
 .ٙٔٛ/ ص ٕج  ٳھ( .فيها

                                                           
 .ٖٔ.ٖر الزاحم ، نسخة الكًتونية من ا١تكتبة الشاملة ، اإلصدار التأمُت بعد الفاٖتة للدكتو  ٔ
 . ٖ/ ٤ٔٓتمد زىَت الشاويش ، كتاب اإلٯتاف ، -شرح السنة ػ لإلماـ البغوى / ٖتقيق : شعيب األرناؤوط  ٕ
 . ٚٛٗ/ ٘نيل األوطار شرح منتقى األخبار / ٤تمد بن علي الشوكاشل ،  ٖ
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  :وُب السلسلة الضعيفة وا١توضوعة للشيخ األلباشل 
 .قمتو كلو ( ،إشل صمت رمضاف كلو :) ال يقولن أحدكم ٜٔٛٗ -اٟتديث 

نسائي وال ،(ٜٖٚ/ ٔأخرجو أبو داود ) ،ضعيف  :ٖٗٙ/ ٓٔ - األلباشل ُب السلسلة الضعيفة وا١توضوعة  الشيخ قاؿ
/ ٙٔ/ ٕ) (الصمت)وابن أيب الدنيا ُب  ،(ٜ٘ٔباف )وكذا ابن ح ،(ٔ/ ٕٗٔ) (صحيحو)زٯتة ُب وابن خ ،(ٖٓٓ/ ٔ)
 ىإ((.ٕ٘،ٛٗ،ٔٗ،ٓٗ،ٜٖ/ ٘وأٛتد ) ،(ٔ

وال ٬توز أف يسمى  ،) رمضاف ( أحد ُب أٝتاء الل ودل يذكر)  :ٛٙٚٙاٟتديث  -ُب السلسلة الضعيفة وا١توضوعة  وقاؿ
 .( بو إٚتاعاً 

 
 ُب حديث حبس الشمس ليوشع بن نوفاألٝتاء الواردة  :ٜ
، عادل الغيب هر ا١تقدس ا١تخزوف الرحيم الصادؽإشل أسألك باٝتك الزكي الطاىر ا١تط اللهم :إف يوشع بن نوف دعا ربو) 

 ،حي ال ٯتوت ،، قدوسنور ،جبار ،حناف ،ؿ واإلكراـذي اٞتال ،بديع السماوات واألرض ونورىن وقيمهن ،والشهادة
اٟتديث  –وا١توضوعة سلسلة االحاديث الضعيفة  ُب قاؿ الشيخ األلباشل ،ه بو فحبست الشمس (ىذا ما دعا :قاؿ

 .ھ/ ترٚتة احملسن بن اٟتسن الراشدي(( إٗٙ/ ٗ) منكر أخرجو الرافعي ُب "تاريخ قزوين" ) :ٖٖٚٓ
 
   :علي بن حساـ الدين ا١تتقي ا٢تندي شيخال/كنز العماؿ ُب سنن األقواؿ واألفعاؿُب  جاء و 

اللهم إشل أسألك باٝتك الزكي الطهر الطاىر ا١تطهر ا١تقدس ا١تبارؾ  :إف يوشع بن نوف دعا ربو - ٕٖٗٗٗ)اٟتديث 
ا١تخزوف ا١تكنوف ا١تكتوب على سرادؽ آّد وسرادؽ اٟتمد وسرادؽ القدرة وسرادؽ السلطاف وسرادؽ السر إشل أدعوؾ يا 

ٛتن الرحيم الصادؽ عادل الغيب والشهادة بديع السموات واألرض رب بأف لك اٟتمد ال إلو ال أنت النور البار الر 
ىذا ما دعا بو فحبست الشمس  .ونورىن وقيمهن ذو اٞتالؿ واإلكراـ حناف مناف جبار نور دائم قدوس حي ال ٯتوت

 .بإذف الل
 (.عن أنس وليس ُب سنده متهم -أبو الشيخ ُب الثواب وابن عساكر والرافعي  رواه

  
 األجل  :ٓٔ
 األعلى باٝتك ) أسألك :تقوؿ نعم  :قاؿ ؟يرد ال شيء الدعاء من ىل الل رسوؿ يا :قاؿ رجال أف عباس ابن وعن
 .( األكـر األجل األعز
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 ٔ.أعرفهم دل من وفيو والكبَت األوسط ُب الطرباشل رواه :الشيخ نور الدين علي بن أيب بكر ا٢تيثميقاؿ  
 

 األكرب :ٔٔ
ود العتكي وىذا حديث مسدد قاال حدثنا ا١تعتمر قاؿ ٝتعت داود الطفاوي قاؿ حدثٍت حدثنا مسدد وسليماف بن دا)

أبو مسلم البجلي عن زيد بن أرقم قاؿ ٝتعت نيب الل صلى الل عليو وسلم يقوؿ وقاؿ سليماف كاف رسوؿ الل صلى الل 
وحدؾ ال شريك لك اللهم ربنا ورب  عليو وسلم يقوؿ ُب دبر صالتو اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب 

كل شيء أنا شهيد أف ٤تمدا عبدؾ ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أف العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب 
كل شيء اجعلٍت ٥تلصا لك وأىلي ُب كل ساعة ُب الدنيا واآلخرة يا ذا اٞتالؿ واإلكراـ اٝتع واستجب الل أكرب األكرب 

موات واألرض قاؿ سليماف بن داود رب السموات واألرض الل أكرب األكرب حسيب الل ونعم الوكيل الل اللهم نور الس
ُب ضعيف  الشيخ األلباشل وعلق عليو، ٕٙٙ – باب ما يقوؿ الرجل إذا سلم -( رواه أبو داود ُب السنن  أكرب األكرب.

ُب  أٯتن صاحل شعباف الشيخ قاؿ. و اٟتديث ( لُت وداود ،٣تهوؿ مسلم أبو ،ضعيف ) إسناده :) الكتاب االـ ( ايب داود
م بن حدثنا إبراىي :( قاؿٜٖٙ/ٗأخرجو أٛتد ) ،إسناده ضعيف  :البن االثَت جامع األصوؿ ُب أحاديث الرسوؿ

( ٔٓٔ: حدثنا مسدد. وسليماف بن داود العتكي. والنسائي ُب عمل اليـو والليلة )( قاؿٛٓ٘ٔمهدي. وأبو داود )
 (ابن سليماف)حدثنا ا١تعتمر  :و٤تمد ( قالوا ،وسليماف ،ومسدد ،أربعتهم ) إبراىيم نا ٤تمد بن عبد األعلى.أخرب  :قاؿ
 (. ٕٓٗٗو  ٕٕٔٓ) انظر اٟتديث /فذكره. ،عن أيب مسلم البجلي ،حدثٍت داود الطفاوي :قاؿ
 

 (.فإنو اسم من أٝتاء الل اللهم إشل أسألك باٝتك األعظم و رضوانك األكرب :الزموا ىذا الدعاءحديث )  :ٕٔ
 .ٛتزة بن عبدا١تطلب اشل ُب الكبَت عنطرب والابن قانع و البغوي  رواه

 .ُب ضعيف اٞتامع ٜ٘ٔٔ :انظر حديث رقمو ) ضعيف (  :األلباشلقاؿ الشيخ 
 

 ا١تاجد :ٖٔ
 :قوؿ الل عز وجلي) عن أيب ذر، قاؿ: قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم:  - ٖٕٚٙٔروى االماـ اٛتد ُب ا١تسند /

ومن علم أشل أقدر على ا١تغفرة فاستغفرشل بقدرٌب غفرت  ،فاستغفروشل أغفر لكم ،يا عبادي كلكم مذنب إال من عافيت
ولو أف  .فاسألوشل أغنكم ،وكلكم فقَت إال من أغنيت ،فاستهدوشل أىدكم ،وال أبارل، وكلكم ضاؿ إال من ىديت ،لو

ما نقص ُب ملكي  ،اجتمعوا على أشقى قلب من قلوب عبادي ،بكم ويابسكمورط ،وحيكم وميتكم ،أولكم وآخركم
                                                           

، الناشر : دار الفكر  ٕٔٙٚٔاٟتديث :  –ٕٔٗوٕٓٗ/ٓٔلشيخ نور الدين علي بن أيب بكر ا٢تيثمي ،ٚتع الزوائد ومنبع الفوائد / ا ٔ
 ىػ ٕٔٗٔ -، بَتوت 
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 ،ولو أف أولكم وآخركم ،ما زاد ُب ملكي جناح بعوضة ،ولو اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ،جناح بعوضة 
م ما فسألٍت كل سائل منهم ما بلغت أمنيتو، فأعطيت كل سائل منه ،اجتمعوا ،ورطبكم ويابسكم ،وحيكم وميتكم

ذلك بأشل  ،كذلك ال ينقص من ملكي  ،كما لو أف أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيو إبرة ٍب انتزعها  ،ما نقصٍت ،سأؿ
 ( كن فيكوف  :إذا أردت شيئا فإ٪تا أقوؿ لو ،وعذايب كالـ ،جواد ماجد صمد، عطائي كالـ

أيب سليم وشهر بن حوشب بن ليث  ،وىذا إسناد ضعيف ،حديث صحيح :قاؿ ٤تققو الشيخ االرناؤوط وآخروف
 ٳھ(.ضعيفاف

 
إال  ؛ال تزؿ عٍت نعمة أنعمت ّٔا علي !يا ماجد ،يا واحد :) ما شئت أف أرى جربيل متعلقًا بأستار الكعبة وىو يقوؿ

/ ٗٔرواه ابن عساكر ) ،) ضعيف :ٜٗٗٗاٟتديث / -سلسلة االحاديث الضعيفة ُب قاؿ الشيخ األلباشل  .رأيتو (
ٖٚٔ /ٕ.)) 

 
يب ذر رضي الل عنو عن رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم أنو قاؿ يقوؿ الل عز وجل يا بٍت آدـ كلكم مذنب إال ) عن أ

من عافيت فاستغفروشل أغفر لكم وكلكم فقَت إال من أغنيت فاسألوشل أعطكم وكلكم ضاؿ إال من ىديت فاسألوشل 
ر لو غفرت لو وال أبارل ولو أف أولكم وآخركم وحيكم ا٢تدى أىدكم ومن استغفرشل وىو يعلم أشل ذو قدرة على أف أغف

وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاشل مثل جناح بعوضة ولو 
أف أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زادوا ُب سلطاشل مثل 

ضة ولو أف أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم سألوشل حىت تنتهي مسألة كل واحد منهم جناح بعو 
فأعطيتهم ما سألوشل ما نقص ذلك ٦تا عندي كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم ُب البحر وذلك أشل جواد ماجد واحد 

قاؿ الشيخ األلباشل ُب ضعيف الًتغيب (  .عطائي كالـ وعذايب كالـ إ٪تا أمري لشيء إذا أردتو أف أقوؿ لو كن فيكوف
 .) حديث منكر ( :ٓٓٓٔاٟتديث  –والًتىيب 

 
  الواجد :ٗٔ

كلكم مذنب إال من أنا   ،يا عبادي :إف الل عز وجل يقوؿ) وقاؿ أبو ذر:  - ٜٖٕٙٔروى االماـ اٛتد ُب ا١تسند / 
 (.كالـ   إ٪تا عطائي ،ذلك بأشل جواد واجد ماجد ،فذكر ٨توه إال أنو قاؿ ،وعافيت

وىذا إسناد ضعيف لضعف شهر  ،(ٖٕٚٙٔصحيح مرفوعا كما سلف برقم ))  :قاؿ ٤تققو الشيخ االرناؤوط وآخروف
 ٳھ( ، وىو ىنا موقوؼ.-وىو ابن حوشب-
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، إشل وكلكم فقَت إال من أغنيت ،ر لكمفاستغفروشل أغف ؛كلكم مذنب إال من عافيت  !يا عبادي :) إف الل تعاذل يقوؿ 
  .كن فيكوف (  :إذا أردت شيئاً فإ٪تا أقوؿ لو ؛وعذايب كالـ ،عطائي كالـ ،أفعل ما أشاء ؛واجدجواد ماجد 

( من طريق ٚٚٔ/ ٘أخرجو أٛتد ) ،) ضعيف :ٖ٘ٚ٘اٟتديث / –ة سلسلة االحاديث الضعيف ُب قاؿ الشيخ األلباشل
 .شهر عن عبد الرٛتن بن غنم عن أيب ذر رضي الل عنو مرفوعاً 

كثَت اإلرساؿ   ،"صدوؽ :وقاؿ ُب "التقريب" ،-وىو ابن حوشب  -لسوء حفظ شهر  ؛د ضعيفوىذا إسنا :قلت
فكنت ُب دعوة غداء عند  ،أنٍت سافرت سفرة اضطرارية إذل اإلمارات العربية :وقد كاف الداعي إذل ٗتر٬تو .واألوىاـ"

لس شاب ٯتاشل سلفي يدعى بػ )عبد وُب آّ ،ىػ ٤ٕٔٗٓتـر سنة  ٜبعض احملبُت ُب الل ُب )أبو ظيب( يـو اٞتمعة 
ال أعلمو إال ُب رواية الًتمذي للحديث  :فقلت ؟ىل )ا١تاجد( من أٝتاء الل تعاذل :فسأؿ أحد اٟتاضرين ،ا١تاجد(

فزاد الًتمذي  ،( نةمن أحصاىا دخل اٞت ،مئة إال واحداً  ،إف لل تسعة وتسعُت اٝتاً )  :الصحيح ا١تتفق عليو عن أيب ىريرة
مع بياف  ،(ٕٕٛٛ) ( ا١تشكاة) وىي ُب  ،ماء ضعفوا ىذه الزيادةلكن العل !(وفيها ىذا االسم )ا١تاجد ،ٝتاءاأل فيو سرد
 ىإ( .ضعفها

 
 النظيف ،السخي :٘ٔ

 فاْكسُحوا أَفنيَتكم (.  ،نظيف ٭تب النظافة ،سخي ٭تب السخاء ،) إف الل ٚتيل ٭تب اٞتماؿ
/ ٘) منكر، أخرجو ابن عدي ُب الكامل ) :- ٙٛٓٚاٟتديث / –سلسلة االحاديث الضعيفة ُب  قاؿ الشيخ األلباشل

  (.( عن ابن عمر ٕٜٕ
 .ُب ضعيف اٞتامع لأللباشل ٜٙ٘ٔ :وانظر حديث رقم

 
) إف الل تعاذل طيب ٭تب الطيب نظيف ٭تب النظافة كرصل ٭تب الكـر جواد ٭تب اٞتود فنظفوا أفنيتكم وال تشبهوا 

  .رواه الًتمذي عن سعد باليهود (
 .ٙٔٙٔ :ديث رقماٟت) ضعيف ( وانظر  :قاؿ الشيخ األلباشل ُب ضعيف اٞتامع

 
 اٟتناف :ٙٔ

حدثنا قتيبة بن سعيد  :) أخربنا ٤تمد بن إسحاؽ بن إبراىيم موذل ثقيف قاؿ ٖٜٛقاؿ ابن حباف ُب صحيحو اٟتديث /
كنت مع رسوؿ الل   :بن مالك عن أنس بن مالك قاؿحدثنا حفص بن أخي أنس  :حدثنا خلف بن خليفة قاؿ :قاؿ

اللهم إشل أسألك  :صلى الل عليو و سلم جالسا ُب اٟتلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع سجد وتشهد دعا فقاؿ ُب دعائو
 أسألك بأف لك اٟتمد ال إلو إال أنت اٟتناف ا١تناف بديع السموات واألرض يا ذا اٞتالؿ واإلكراـ يا حي يا قيـو اللهم إشل
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) والذي نفسي بيده لقد دعا باٝتو  :الل ورسولو أعلم فقاؿ :قالوا ؟) أتدروف ٔتا دعا ( :فقاؿ النيب صلى الل عليو وسلم 
ىو حفص بن عبد الل  :حفص ىذا :بو أجاب وإذا سئل بو أعطى ( قاؿ أبو حاًب رضي الل عنو العظيم الذي إذا دعي

 .ھإ.(.ألمو بن أيب طلحة أخو إسحاؽ ابن أخي أنس
دوف ذكر إسم )  ،ٖٔٔٗ، الصحيحة / ٕٖٗٔصحيح أيب داود /  –صحيح لغَته  :قاؿ األلباشل ُب التعليقات اٟتساف

 ىإ.) يا حي يا قيـو ( :وقولو ،اٟتناف (
 

  :وُب السلسلة الضعيفة للشيخ االلباشل
أخرج  !يا جربيل :تعاذلو  يقوؿ الل تبارؾف !يا حناف يا مناف :ٯتكث رجل ُب النار فينادي ألف عاـ ) :ٜٕٗٔ -اٟتديث 

اذىب فإنو ُب  !: يا جربيلفيقوؿ ،لنار منكبُت على مناخرىمفإذا أىل ا ،فيأٌب جربيل النار ،عبدي فإنو ٔتكاف كذا و كذا
 يقوؿ الل تبارؾ ،تعاذلفإذا وقف بُت يدي الل تبارؾ و  ،فيخرجو ،و كذا مكاف كذا

 :فيقوؿ ،ردوا عبدي :تعاذلسبحانو و  فيقوؿ الرب ،و شر مقيل ،شر مكاف :قاؿ ؟أي عبدي كيف رأيت مكانك :تعاذلو 
 .أدخلوا عبدي اٞتنة " :سبحانو و تعاذل فيقوؿ الرب ،يا رب ما كاف ىذا رجائي

 ٕ٘ٓ) ص  أخرجو ابن خزٯتة ُب التوحيد  ،ضعيف جدا :( ٗٓٗ/ٖقاؿ األلباشل ُب " السلسلة الضعيفة و ا١توضوعة " ) 
 ىإ ((. ٕٙٓ -
 

 :الستجيب لصاحبو لو دعي ّٔذا الدعاء على شيء بُت ا١تشرؽ و ا١تغرب ُب ساعة من يـو اٞتمعة ) :ٜٖٛٔ  واٟتديث
 .(!يا ذا اٞتالؿ و اإلكراـ !يا بديع السماوات و األرض !يا حناف يا مناف ،ال إلو إال أنت
 ى(إٙٔٔ/ٗ التاريخ )ا٠تطيب ُب رواه ،:موضوع( ٙٛ٘/ٖالسلسلة الضعيفة و ا١توضوعة )  قاؿ األلباشل ُب

 
مارل أرى فالف بن فالف  !فيقوؿ: يا جربيل إف ربك ليخاطبٍت يـو القيامة !يا ٤تمد :) قاؿ رل جربيل :ٕٕٙٙواٟتديث 

: يا يقوؿ ُب دار الدنيا إنو دل توجد لو حسنة يعود عليو خَتىا، فيقوؿ: فإشل ٝتعتو !يا رب :ُب صفوؼ النار، فأقوؿ
 ؟غَت الل قاؿ: فآتيو فأسألو فيقوؿ ىل من حناف أو مناف !حناف يا مناف يا :فأتِو فاسألو ما أراد بقولو !حناف يا مناف

 .فأدخلو ُب صفوؼ أىل اٞتنة ( ،فآخذ بيده من صفوؼ أىل النار
 ىإ( (ٕٓٔ/ٔٙأخرجو أبو نعيم ُب "اٟتلية" ) :منكر

 
 :مسند أيب يعلىوُب 



 

77 
 www.alukah.net  

 

 الوجيز في توحيد األسماء الحسنى
 www.alukah.net  

خ حدثنا سالـ بن مسكُت حدثنا أبو ظالؿ عن أنس بن مالك عن النيب حدثنا شيباف بن فرو  :ٕٓٔٗ -اٟتديث   
يا جربيل ائت  :فيقوؿ الل :يا حناف يا مناف قاؿ :إف عبدا ُب جهنم لينادي ألف سنة ) :صلى الل عليو و سلم قاؿ

فإنو  :فيقوؿ الل :يا رب دل أره قاؿ :فَتجع فيقوؿ :فينطلق جربيل فَتى أىل النار منكبُت على وجوىهم قاؿ :عبدي قاؿ
يا رب  :فيقوؿ :قاؿ ؟يا عبدي كيف وجدت مكانك و مقيلك :ُب مكاف كذا وكذا قاؿ فيأتيو فيجيء ربو فيقوؿ الل لو

 .(دعوا عبدي :يا رب ما كنت أرجو أف تردشل إذ أخرجتٍت فيقوؿ :ردوا عبدي فيقوؿ :فيقوؿ :شر مكاف و شر مقيل قاؿ
 ىإ.إسناده ضعيف : سليم أسدحسُتاألستاذ  ،قاؿ ٤تقق ا١تسند 
 

 ا١تانع :ٚٔ
حديث ) إنو غال السعر ُب ا١تدينة فذىب أصحاب النيب صلى الل عليو و سلم فقالوا يا رسوؿ الل غال السعر فسعر 
فقاؿ إف الل عز وجل ا١تعطى وىو ا١تانع وإف لل ملكا اٝتو عمارة على فرس من حجارة الياقوت طولو مد بصره يدور ُب 

ار ويقف ُب األسواؽ ينادي أال ليغلوا كذا وكذا أال لَتخص كذا وكذا ( رواه الدارقطٍت عن علي رضي الل عنو األمص
مرفوعا وذكره ابن اٞتوزي ُب ا١توضوعات قاؿ ابن حجر أغرب ابن اٞتوزي فأخرج ىذا اٟتديث ُب ا١توضوعات عن علي 

الًتمذي وابن ماجو والدارمي والبزار وأبو يعلى من طريق ٛتاد رضي الل عنو وقاؿ إنو حديث ال يصح وقد رواه أبو داود و 
بن سلمة بن ثابت وغَته عن أنس وإسناده على شرط مسلم وقد صححو ابن حباف والًتمذي وعند ابن ماجو والبزار 
٨توه من حديث أيب سعيد بإسناد حسن وعند الطرباشل ُب الصغَت من حديث ابن عباس وُب الكبَت من حديث أيب 

يفة وألٛتد وأيب داود من حديث أيب ىريرة جاء رجل فقاؿ يا رسوؿ الل سعر قاؿ بل أدعو ٍب جاء آخر فقاؿ يا جح
 رسوؿ الل سعر 

 
فقاؿ بل الل ٮتفض ويرفع وإسناده حسن انتهى وحكم ابن اٞتوزي بكونو موضوعا من حديث علي ال يناُب ثبوتو من 

 - الشوكاشل/  ا١توضوعة األحاديث ُب آّموعة الفوائد ،ھ( إ.فنحديث غَته كما ىو معروؼ من اصطالح أىل ال
 .ٗ/  اٟتديث ا١تعامالت كتاب

 
 الطاىر الطيب ا١تبارؾ :ٛٔ

اللهم إشل أسألك باٝتك الطاىر  :ٝتعت رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم يقوؿ :) وعن عائشة رضي الل عنها قالت
أجبت وإذا سئلت بو أعطيت وإذا اسًتٛتت بو رٛتت وإذا استفرجت بو الطيب ا١تبارؾ األحب إليك الذي إذا دعيت بو 

فقلت  :قالت  ،يوما يا عائشة ىل علمت أف الل قد دلٍت على االسم الذي إذا دعي بو أجاب :فقاؿ :قلت  ،فرجت
فقبلت  إنو ال ينبغي لك يا عائشة قالت فتنحيت وجلست ساعة ٍب قمت :قاؿ ،بأيب أنت وأمي يا رسوؿ الل فعلمنيو
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يئا إنو ال ينبغي لك يا عائشة أف أعلمك إنو ال ينبغي أف تسأرل بو ش :قاؿ ،يا رسوؿ الل علمنيو :ٍب قلت لو ،رأسو 
اللهم إشل أدعوؾ الل وأدعوؾ الرٛتن وأدعوؾ الرب الرحيم  :ٍب قلت ،فقمت فتوضأت ٍب صليت ركعتُت :قالت ،للدنيا

فاستضحك رسوؿ الل صلى الل  :قالت  ،ا وما دل أعلم أف تغفر رل وترٛتٍتوأدعوؾ بأٝتائك اٟتسٌت كلها ما علمت منه
 ٕٕٓٔاٟتديث   –والًتىيب  ( قاؿ  األلباشل ُب ضعيف الًتغيب .إنو لفي األٝتاء اليت دعوت ّٔا :ٍب قاؿ ،عليو وسلم

 .) ضعيف ( -
 

 .ا٢تادي والفاتن :ٜٔ
إف الل  دينار أنو قاؿ ٝتعت عبد الل بن الزبَت يقوؿ ُب خطبتو حدثٍت مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بنو  :وُب ا١توطأ

 .ٖٖٔٗ –مالك ُب ا١توطأ  اإلماـرواه  .ىو ا٢تادي والفاتن
 فهو خرب عن الل تعاذل. ،قوؿ الصحايب ُب ذكر األٝتاء اٟتسٌت اذا صح موقوفا :قلت

 
 .ا١تسلم :ٕٓ

 :ٜٚٗ/ ص ٗ- روى اٟتافظ عبد الرزاؽ الصنعاشل ُب ا١تصنف
ا١تسلم اسم من أٝتاء الل فإذا نسي أحدكم أف يسمي على  :أخربنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قاؿ) 

أخرجو البيهقي من طريق  :ُب ٖتقيق ا١تصنفالشيخ احملدث حبيب الرٛتن األعظمي قاؿ  ،(.الذبيحة فليسم وليأكل
 .وجو آخر عن عكرمة عنو )ا١تسلم فيو اسم الل(وسيأٌب من  ٜٕٗ :ٜا١تسلم يكفيو اٝتو  :عمرو عن عكرمة بلفظ

  :الدكتور ٤تمد ا٢تواري قاؿ 
 وال يضر النسياف ُب ا١تلة. ،كما ال ينفع االسم ُب الشرؾ  :وقاؿ ابن عباس) 

وا١تؤمن تسمية  ،وىو اسم من أٝتاء الل تعاذل وا١تؤمن ىو اسم من أٝتائو  ا١تسلم ،ا١تسلم تسمية الل تعاذل :وقاؿ عطاء
 ٔ ىإ(. لذابحل

 http://www.islamweb.net/hadith :موسوعة اٟتديثوُب 
ْبحِ « ِكَتاُب اْلَمَناِسِك « مصنف عبد الرزاؽ « الكتب   بَاُب التَّْسِمَيِة ِعْنَد الذَّ

 ٖٙٔٛ :) رقم اٟتديث

                                                           
/ الذبائح ٓٔ –تصدر عن منظمة ا١تؤ٘تر االسالمي ّتدة / العدد  -٣تلة ٣تمع الفقو االسالمي التابع ١تنظمة ا١تؤ٘تر االسالمي ّتدة  ٔ

 . اةوالطرؽ الشرعية ُب إ٧تاز الذك
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فَِإَذا َنِسَي  ،اْلُمْسِلُم اْسٌم ِمْن َأْٝتَاِء اللَّوِ  :قَاؿَ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،َعْن ِعْكرَِمةَ  ،َعْن أَيُّوبَ  ،)حديث موقوؼ( َأْخبَػَرنَا َمْعَمرٌ  
بِيَحةَ  َي َعَلى الذَّ   .فَػْلُيَسمّْ َولَْيَأُكلْ  ،َأَحدُُكْم َأْف ُيَسمّْ

 ٕٖ٘ٛ :رقم اٟتديث
َنةَ  ثػَ  :قَاؿَ  ،َعْن َأيب الشَّْعثَاءِ  ،َعْن َعْمرِو ْبِن ِديَنارٍ  ،)حديث موقوؼ( َعِن اْبِن ُعيَػيػْ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،َنا َعُْتٌ يَػْعٍِت ِعْكرَِمةَ َحدَّ

 َوذََكَر اْسَم اللَِّو َفال تَْأُكْلُو. ،َوِإْف َذَبَح اْلَمُجوِسيُّ  ،فَػْلَيْأُكلْ  ،فَِإْف َذَبَح َوَنِسَي اْسَم اللَّوِ  ،ِإفَّ ُب اْلُمْسِلِم اْسُم اللَّوِ  :قَاؿَ 
 ٖٚٔٛرقم اٟتديث: 

َي فَػْلُيَسمّْ  ،َمَع اْلُمْسِلِم ذِْكُر اللَّوِ  :قَاؿَ  ،َعْن أَبِيوِ  ،َعِن اْبِن طَاُوسٍ  ،َمرٍ )حديث مقطوع( َعْن َمعْ  فَِإَذا َذَبَح فَػَنِسَي َأْف ُيَسمّْ
 .َوِإفَّ اْلَمُجوِسيَّ َلْو ذََكَر اْسَم اللَِّو َعَلى َذبِيَحِتِو دَلْ تُػؤَْكْل ( ،َولَْيَأُكلْ 

 
 التائب :ٕٔ

 (.[  مائة مرة وتب علي إنك أنت التواب الغفور ] اللهم اغفر رل )
ابن فضيل  :(ٔ/  ٔٚ/  ٕأخرجو ابن أيب شيبة ُب " ا١تسند " ))  :ٖٕٓٙقاؿ الشيخ االلباشل ُب السلسلة الصحيحة /

رسوؿ الل صلى الل  ٝتعت :أخربنا رجل من األنصار قاؿ :حصُت عن ىالؿ بن يساؼ عن زاذاف قاؿ وابن إدريس عن
ولعل الصواب ما  ،ىكذا بالشك ،" أنت التائب أو التواب " :إال أنو قاؿ ،سلم يقوؿ ُب دبر الصالة.. فذكرهعليو و 

"  :بدؿ قولو ،صالة " " ُب :إال أنو قاؿ ،" مائة مرة " :وزاد ،تابعو شعبة عن حصُت بو دوف شك فقد ،أثبتو ُب األعلى
رجالو   ،وىذا إسناد صحيح :بن جعفر حدثنا شعبة بو. قلت حدثنا ٤تمد :(ٖٔٚ/  ُ٘ب دبر الصالة ". أخرجو أٛتد )

 مسلم. و٫تا من رجاؿ -وىو الكندي موالىم الكوُب  -الشيخُت غَت ىالؿ بن يساؼ وزاذاف  كلهم ثقات على شرط
 

إما والباقي  ،تبُت الحقاسيمنها ما ىو ثابت بالكتاب والسنة كما  ،ُب حديث التسعة وتسعُتا١تدرجة األٝتاء  :ٕٕ
  أو دل يرد فيها نصا صحيحا صر٭تا. مشتقةقيدة أو م

 :واليك روايات اٟتديث كما وردت ُب كتب اٟتديث
 

 ( األحاديث الواردة في سنن ابن ماجة ٔ)
حدثنا ىشاـ بن عمار حدثنا عبد ا١تلك بن ٤تمد الصنعاشل حدثنا أبو ا١تنذر زىَت بن ٤تمد التميمي  - ٖٔٙٛ

) إف لل  :الرٛتن األعرج عن أيب ىريرة أف رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم قاؿحدثنا موسى بن عقبة حدثٍت عبد 
تسعة وتسعُت اٝتا مائة إال واحدا إنو وتر ٭تب الوتر من حفظها دخل اٞتنة وىي الل الواحد الصمد األوؿ 

ر ا١تتكرب الرٛتن الرحيم اآلخر الظاىر الباطن ا٠تالق البارئ ا١تصور ا١تلك اٟتق السالـ ا١تؤمن ا١تهيمن العزيز اٞتبا
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اللطيف ا٠تبَت السميع البصَت العليم العظيم البار ا١تتعاؿ اٞتليل اٞتميل اٟتي القيـو القادر القاىر العلي اٟتكيم  
القريب آّيب الغٍت الوىاب الودود الشكور ا١تاجد الواجد الوارل الراشد العفو الغفور اٟتليم الكرصل التواب الرب 

شهيد ا١تبُت الربىاف الرؤوؼ الرحيم ا١تبدئ ا١تعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي آّيد الورل ال
الواقي ا٠تافض الرافع القابض الباسط ا١تعز ا١تذؿ ا١تقسط الرزاؽ ذو القوة ا١تتُت القائم الدائم اٟتافظ الوكيل 

الكاُب األبد العادل الصادؽ النور ا١تنَت التاـ القدصل الوتر الفاطر السامع ا١تعطي احمليي ا١تميت ا١تانع اٞتامع ا٢تادي 
قاؿ زىَت: فبلغنا من غَت واحد من أىل العلم أف  .األحد الصمد الذي دل يلد ودل يولد ودل يكن لو كفوا أحد (

ر ال إلو أو٢تا يفتح بقوؿ ال إلو إال الل وحده ال شريك لو لو ا١تلك ولو اٟتمد بيده ا٠تَت وىو على كل شيء قدي
 .إال الل لو األٝتاء اٟتسٌت

 (/ التحقيق الثاشل ٕٕٛٛا١تشكاة أيضا ) -دوف عد األٝتاء  -صحيح  :ٖتقيق األلباشل
حدثنا عبد الل بن سعيد حدثنا عبدة بن سليماف عن موسى بن ا١تسيب الثقفي عن شهر بن  - ٕٚ٘ٗ

إف الل تبارؾ وتعاذل  :صلى الل عليو وسلم رسوؿ الل) قاؿ  :ن بن غنم عن أيب ذر قاؿحوشب عن عبد الرٛت
يا عبادي كلكم مذنب إال من عافيت فسلوشل ا١تغفرة فأغفر لكم ومن علم منكم أشل ذو قدرة على  :يقوؿ

ا١تغفرة فاستغفرشل بقدرٌب غفرت لو وكلكم ضاؿ إال من ىديت فسلوشل ا٢تدى أىدكم وكلكم فقَت إال من أغنيت 
م وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فكانوا على قلب أتقى عبد فسلوشل أرزقكم ولو أف حيك

من عبادي دل يزد ُب ملكي جناح بعوضة ولو اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد من عبادي دل ينقص من 
ملكي جناح بعوضة ولو أف حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأؿ كل سائل منهم 

غت أمنيتو ما نقص من ملكي إال كما لو أف أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة ٍب نزعها ذلك بأشل ما بل
 .جواد ماجد عطائي كالـ إذا أردت شيئا فإ٪تا أقوؿ لو كن فيكوف (

 ./ التحقيق الثاشل (ٖٕٓ٘ا١تشكاة ) ،( ٕٓٚو ٕٛٙ/  ٕالتعليق الرغيب )  ،يفضع :ٖتقيق األلباشل
 
 لواردة في سنن الترمذي ( األحاديث إ)

حدثنا إبراىيم بن يعقوب. أخربنا صفواف بن صاحل. أخربنا الوليد بن مسلم.  ٖٗ٘ٚ - ٜٙٙباب  - ٚٛ
قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو  :عن أيب ىريرة قاؿ ،عن األعرج ،عن أيب الزناد ،أخربنا شعيب ابن أيب ٛتزة

ىو الل الذي ال إلو إال ىو  .من أحصاىا دخل اٞتنة ،إف لل تسعة وتسعُت اٝتا مائة غَت واحدة)  :وسلم
 ،، ا١تصورالبارئ ،ا٠تالق ،، ا١تتكربباراٞت ،العزيز ،ا١تهيمن ،ا١تؤمن ،السالـ ،القدوس ،ا١تلك ،الرحيم ،الرٛتن
 ،السميع ،ا١تذؿ ،، ا١تعزالرافع ،ا٠تافض ،الباسط ،قابضال ،العليم ،الفتاح ،الرزاؽ ،الوىاب ،القهار ،الغفار
 ،ا١تقيت ،الكبَت، اٟتفيظ ،العلي ،الشكور ،الغفور ،العظيم ،اٟتليم ،ا٠تبَت ،اللطيف ،العدؿ ،اٟتكم ،البصَت
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 ،الوكيل ،اٟتق ،الشهيد ،الباعث ،آّيد ،الودود ،اٟتكيم ،الواسع ،آّيب ،الرقيب ،الكرصل ،اٞتليل ،اٟتسيب 
 ،الواحد ،ا١تاجد ،الواجد ،القيـو ،اٟتي ،ا١تميت ،احمليي ،ا١تعيد ،احملصي، ا١تبدئ ،اٟتميد ،الورل ،ا١تتُت ،القوي

 ،ما١تنتق ،التواب ،الرب ،ا١تتعارل ،الوارل ،الباطن ،الظاىر ،األخر ،األوؿ ،ا١تؤخر ،ا١تقدـ ،ا١تقتدر ،القادر ،الصمد
 ،النور ،النافع ،ارالض ،ا١تانع ،ا١تغٍت ،الغٍت ،ا١تقسط، اٞتامع ،، ذو اٞتالؿ واإلكراـمالك ا١تلك ،الرؤوؼ ،العفو

 .(الصبور  ،، الرشيدالوارث ،الباقي ،البديع ،اديا٢ت
/  ٕٕٛٛا١تصدر نفسو )ىو ا١تشكاة  -بسرد األٝتاء  -)ضعيف  :قاؿ األلباشل ُب ضعيف سنن الًتمذي

 (.ٜ٘ٗٔضعيف اٞتامع الصغَت  ،لثاشلالتحقيق ا
 
 عبد اهلل الحاكم النيسابوري  محمد بن -( األحاديث الواردة في المستدرؾ على الصحيحين ٖ) 

حدثنا أبو زكريا ٭تِت بن ٤تمد بن عبد الل العنربي ثنا أبو عبد الل ٤تمد بن إبراىيم العبدي ثنا موسى بن  - ٔٗ
أيوب النصييب و حدثنا أبو بكر أٛتد بن إسحاؽ الفقيو أنبأنا ٤تمد بن أٛتد بن الوليد الكرابيسي ثنا صفواف بن 

زناد عن األعرج عن أيب ىريرة حدثنا الوليد بن مسلم ثنا شعيب بن أيب ٛتزة عن أيب ال :صاحل الدمشقي قاال
) إف لل تسعة و تسعُت إٝتاً مائة إال واحدة من أحصاىا دخل اٞتنة  :سلم: قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو و قاؿ

لسالـ ا١تؤمن ا١تهيمن العزيز اٞتبار ىو الل الذي ال إلو إال ىو الرٛتن الرحيم ا١تلك القدوس ا ،إنو وتر ٭تب الوتر
ا١تتكرب ا٠تالق البارئ ا١تصور الغفار القهار الوىاب الرزاؽ الفتاح العليم القابض الباسط ا٠تافض الرافع ا١تعز ا١تذؿ 

وقاؿ  -السميع البصَت اٟتكم العدؿ اللطيف ا٠تبَت اٟتليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبَت اٟتفيظ ا١تغيث 
) ا١تقيت ( وإليو ذىب أبو بكر ٤تمد بن إسحاؽ ُب ٥تتصر الصحيح ػ اٟتسيب اٞتليل  :حديثو صفواف ُب

الكرصل الرقيب آّيب الواسع اٟتكيم الودود آّيد الباعث الشهيد اٟتق الوكيل القوي ا١تتُت الورل اٟتميد احملصي 
د القادر ا١تقتدر ا١تقدـ ا١تؤخر األوؿ اآلخر ا١تبدئ ا١تعيد احمليي ا١تميت اٟتي القيـو الواجد ا١تاجد الواحد الصم

اإلكراـ ا١تقسط اٞتامع و الرؤوؼ مالك ا١تلك ذو اٞتالؿ و الظاىر الباطن الوارل ا١تتعارل الرب التواب ا١تنتقم العف
 .(ديع الباقي الوارث الرشيد الصبورالغٍت ا١تغٍت ا١تانع الضار النافع النور ا٢تادي الب

العلة فيو عند٫تا أف الوليد بن نيد صحيحة دوف ذكر األسامي فيو و صحيحُت بأساىذا حديث قد خرجاه ُب ال
مسلم تفرد بسياقتو بطولو و ذكر أسامي فيو ودل يذكرىا غَته وليس ىذا بعلة فإشل ال أعلم اختالفا بُت أئمة 

اش وأقراهنم اٟتديث أف الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أيب اليماف وبشر بن شعيب وعلي بن عي
من أصحاب شعيب ٍب نظرنا فوجدنا اٟتديث قد رواه عبد العزيز بن اٟتصُت عن أيوب السختياشل وىشاـ بن 

 .سلم بطولوىريرة عن النيب صلى الل عليو و  حساف ٚتيعا عن ٤تمد بن سَتين عن أيب
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م خالد بن أٛتد الذىلي حدثناه أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٛتداف اٞتالب ّٔمداف ثنا األمَت أبو ا٢تيث - ٕٗ 
ّٔمداف ثنا أبو أسد عبد الل بن ٤تمد البلخي ثنا خالد بن ٥تلد القطواشل  حدثناه ٤تمد بن صاحل بن ىانئ و 

ثنا اٟتسن بن سفياف ثنا أٛتد بن سفياف النسائي ثنا خالد بن ٥تلد ثنا عبد العزيز بن  :أبو بكر بن عبد الل قاال
عن النيب صلى  :سختياشل و ىشاـ بن حساف عن ٤تمد بن سَتين عن أيب ىريرةحصُت بن الًتٚتاف ثنا أيوب ال

: الل الرٛتن الرحيم اإللو الرب ا١تلك وتسعُت اٝتا من أحصاىا دخل اٞتنةإف لل تسعة )  :الل عليو و سلم قاؿ
السميع البصَت اٟتي القيـو  القدوس السالـ ا١تؤمن ا١تهيمن العزيز اٞتبار ا١تتكرب ا٠تالق البارئ ا١تصور اٟتليم العليم

الواسع اللطيف ا٠تبَت اٟتناف ا١تناف البديع الودود الغفور الشكور آّيد ا١تبدئ ا١تعيد النور األوؿ اآلخر الظاىر 
الباطن الغفار الوىاب القادر األحد الصمد الكاُب الباقي الوكيل آّيد ا١تغيث الدائم ا١تتعاؿ ذو اٞتالؿ واإلكراـ 

َت اٟتق ا١تبُت البعث آّيب احمليي ا١تميت اٞتميل الصادؽ اٟتفيظ الكبَت القريب الرقيب الفتاح التواب ا١توذل النص
القدصل الوتر الفاطر الرزاؽ العالـ العلي العظيم الغٍت ا١تليك ا١تقتدر األكـر الرؤوؼ ا١تدبر ا١تالك القدير ا٢تادي 

  (. ذو الفضل ا٠تالؽ الكفيل اٞتليل الكرصل  وؿ ذو ا١تعارجَّالشاكر الرفيع الشهيد الواحد ذو الط
ىذا حديث ٤تفوظ من حديث أيوب وىشاـ عن ٤تمد بن سَتين عن أيب ىريرة ٥تتصرا دوف ذكر األسامي 

ثقة وإف دل ٮترجاه وإ٪تا جعلتو شاىدا للحديث  :الزائدة فيها كلها ُب القرآف وعبد العزيز بن اٟتصُت بن الًتٚتاف
 .األوؿ

ُب ضعيف اٞتامع الصغَت وزيادتو الفتح  ٜٙٗٔو  ٜ٘ٗٔ  :) ضعيف ( انظر حديث رقم :لباشلقاؿ الشيخ األ
 .الكبَت

 
 ( األحاديث الواردة في صحيح ابن حبافٗ)

أخربنا اٟتسن بن سفياف و ٤تمد بن اٟتسن بن قتيبة و ٤تمد بن أٛتد بن عبيد بن فياض بدمشق  - ٛٓٛ
حدثنا شعيب بن أيب  :حدثنا الوليد بن مسلم قاؿ :الثقفي قاؿ حدثنا صفواف بن صاحل :واللفظ للحسن قالو

) إف لل تسعة  :قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو و سلم :حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب ىريرة قاؿ :ٛتزة قاؿ
ن الرحيم وتسعُت اٝتا مئة إال واحدا إنو وتر ٭تب الوتر من أحصاىا دخل اٞتنة ىو الل الذي ال إلو إال ىو الرٛت

ا١تلك القدوس السالـ ا١تؤمن ا١تهيمن العزيز اٞتبار ا١تتكرب ا٠تالق البارئ ا١تصور الغفار القهار الوىاب الرزاؽ 
الفتاح العليم القابض الباسط ا٠تافض الرافع ا١تعز ا١تذؿ السميع البصَت اٟتكم العدؿ اللطيف ا٠تبَت اٟتليم 

ظ ا١تقيت اٟتسيب اٞتليل الكرصل الرقيب الواسع اٟتكيم الودود آّيد العظيم الغفور الشكور العلي الكبَت اٟتفي
آّيب الباعث الشهيد اٟتق الوكيل القوي ا١تتُت الورل اٟتميد احملصي ا١تبدئ ا١تعيد احمليي ا١تميت اٟتي القيـو 

طن ا١تتعاؿ الرب التواب الواجد ا١تاجد الواحد األحد الصمد القادر ا١تقتدر ا١تقدـ ا١تؤخر األوؿ اآلخر الظاىر البا
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ا١تنتقم العفو الرؤوؼ مالك ا١تلك ذو اٞتالؿ واإلكراـ ا١تقسط ا١تانع الغٍت ا١تغٍت اٞتامع الضار النافع النور ا٢تادي  
 البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور (

 اشل(.التحقيق الث /ٕٕٛٛ - ١تشكاة)ا –صحيح دوف سرد األٝتاء  :قاؿ األلباشل ُب التعليقات اٟتساف
 
  .أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  -( األحاديث الواردة في السنن الكبرى ٘) 

أنبأنا على بن الفضل بن ٤تمد بن  يعمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة البشَت  :أخربنا أبو نصر -ٕٖٕٔٓ
 ُب الدمشقي أبو عبد ا١تلك حدثنا صفواف بن صاحل أنبأنا جعفر بن ٤تمد بن ا١تستفاض الفريايب ا٠تزاعيعقيل 

سنة اثنتُت وثالثُت ومائتُت حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن أىب ٛتزة عن أىب الزناد عن األعرج عن أىب 
إف لل تسعة وتسعُت اٝتا مائة غَت واحدة من  ) :قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم :ىريرة رضى الل عنو قاؿ

٭تب الوتر ىو الل الذى ال إلو إال ىو الرٛتن الرحيم ا١تلك القدوس السالـ ا١تؤمن أحصاىا دخل اٞتنة وىو وتر 
ا١تهيمن العزيز اٞتبار ا١تتكرب ا٠تالق البارئ ا١تصور الغفار القهار الوىاب الرزاؽ الفتاح العليم القابض الباسط 

م العظيم الغفور الشكور العلى الكبَت ا٠تافض الرافع ا١تعز ا١تذؿ السميع البصَت اٟتكم العدؿ اللطيف ا٠تبَت اٟتلي
اٟتفيظ ا١تقيت اٟتسيب اٞتليل الكرصل الرقيب آّيب الواسع اٟتكيم الودود آّيد الباعث الشهيد اٟتق الوكيل 

ا١تميت اٟتى القيـو الواجد ا١تاجد الواحد الصمد القادر  احملييا١تبدئ ا١تعيد  احملصياٟتميد  الورلالقوى ا١تتُت 
الرب التواب ا١تنتقم العفو الرءوؼ مالك ا١تلك ذو  ا١تتعارل الوارلقدـ ا١تؤخر األوؿ اآلخر الظاىر الباطن ا١تقتدر ا١ت

 .(الوارث الرشيد الصبور الباقيالبديع  ا٢تادياٞتالؿ واإلكراـ ا١تقسط اٞتامع الغٌت ا١تغٌت ا١تانع الضار النافع النور 
 .ُب ضعيف اٞتامع الصغَت وزيادتو الفتح الكبَت ٜ٘ٗٔ :قم) ضعيف ( انظر حديث ر  :قاؿ الشيخ األلباشل 
 
 .سليماف بن أحمد الطبراني -( األحاديث الواردة في الدعاء ٙ)

حدثنا أٛتد بن ا١تعلى الدمشقي وورد بن أٛتد بن لبيد البَتوٌب قاال ثنا صفواف بن صاحل ثنا الوليد بن  - ٔٔٔ
لل قاؿ رسوؿ الل ) :قاؿ عن األعرج عن أيب ىريرة رضي الل عنومسلم حدثٍت شعيب بن أيب ٛتزة عن أيب الزناد 

جل تسعة وتسعُت اٝتا مائة إال واحدا من أحصاىا دخل اٞتنة إنو وتر ٭تب الوتر ىو الل الذي ال إلو إال عز و 
الغفار الوىاب  ىو الرٛتن الرحيم ا١تلك القدوس السالـ ا١تؤمن ا١تهيمن العزيز اٞتبار ا١تتكرب ا٠تالق البارئ ا١تصور

الرزاؽ الفتاح العليم القائم الدائم ا٠تافض الرافع ا١تعز ا١تذؿ السميع البصَت اٟتكم العدؿ اللطيف ا٠تبَت العظيم 
الغفور الشكور العلي الكبَت القهار احمليط ا١تغيث اٟتسيب الباعث الشهيد اٟتق الوكيل القوي ا١تتُت الورل اٟتميد 

ي ا١تميت اٟتي القيـو الواجد ا١تاجد الواحد الصمد القادر ا١تقتدر ا١تقدـ ا١تؤخر األوؿ احملصي ا١تبدي ا١تعيد احملي
اآلخر الظاىر الباطن الواؿ ا١تتعاؿ الرب التواب ا١تنتقم العفو الرؤوؼ مالك ا١تلك ذو اٞتالؿ واإلكراـ ا١تقسط 
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لشديد الصبور الرقيب اٟتفيظ آّيد مالك يـو اٞتامع ا١تغٍت النافع الضار ا١تانع النور ا٢تادي البديع الباقي الوارث ا 
 .الدين الواسع الكرصل األعلى القهار (

 
 في الشيخ وأبو ،المستدرؾ في من رواية الحاكم ،السيوطي –( األحاديث الواردة في الجامع الصغير ٚ)

 .الحسنى األسماء نعيم في وأبو ،التفسير في مردويو وابن ،التفسير
تسعُت اٝتا من أحصاىا كلها دخل اٞتنة أسأؿ الل الرٛتن الرحيم اإللو الرب ا١تلك إف لل تسعة و  - ٙ٘ٚٗ

القدوس السالـ ا١تؤمن ا١تهيمن العزيز اٞتبار ا١تتكرب ا٠تالق البارئ ا١تصور اٟتكيم العليم السميع البصَت اٟتي 
يد ا١تبدئ ا١تعيد النور البارئ األوؿ القيـو الواسع اللطيف ا٠تبَت اٟتناف ا١تناف البديع الودود الغفور الشكور آّ

اآلخر الظاىر الباطن العفو الغفار الوىاب الفرد الصمد الوكيل الكاُب الباقي اٟتميد ا١تقيت الدائم ا١تتعارل ذا 
اٞتالؿ واإلكراـ الورل النصَت اٟتق ا١تبُت ا١تنيب الباعث آّيب احمليي ا١تميت اٞتميل الصادؽ اٟتفيظ احمليط 

ريب الرقيب الفتاح التواب القدصل الوتر الفاطر الرزاؽ العالـ العلي العظيم الغٍت ا١تلك ا١تقتدر األكـر الكبَت الق
الرؤوؼ ا١تدبر ا١تالك القاىر ا٢تادي الشاكر الكرصل الرفيع الشهيد الواحد ذا الطوؿ ذا ا١تعارج ذا الفضل ا٠تالؽ 

 .الكفيل اٞتليل
وأبو نعيم ُب األٝتاء اٟتسٌت عن أيب  ،وابن مردويو ُب التفسَت ،ُب التفسَت وأبو الشيخ ،رواه اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ 

  .ىريرة
 .ُب ضعيف اٞتامع الصغَت وزيادتو الفتح الكبَت ٜٙٗٔ :) ضعيف ( انظر حديث رقم :قاؿ الشيخ األلباشل
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 :وىي ،المطلقةال تصح أف تكوف من األسماء الحسنى  أسماء :المبحث الرابع

 
 :عز/ األ ٔ

 :أهنما كانا يقوالف ُب السعي بُت الصفا وا١تروة ؛جاء ُب األثر عن عبد الل بن مسعود وعبد الل بن عمر رضي الل عنهما
والطرباشل ُب  ،(ٛٙ/ٗرواه ابن أيب شيبة ُب )ا١تصنف() .إنك أنت األعزُّ األكـر ( ؛وٕتاوز عمَّا تعلم ،) رب اغفر وارحم

( ٜٙ/ٗورواه ابن أيب شيبة ) ،موقوفاً على ابن مسعود رضي الل عنو ؛(ٜ٘/٘)السنن( ) والبيهقي ُب ،(ٓٚٛ)الدعاء( )
 .موقوفاً على ابن عمر رضي الل عنهما

 .( إسناد ا١توقوؼ على ابن مسعود رضي الل عنؤٕٖ/ٔوصحح العراقي ُب )ٗتريج إحياء علـو الدين( )
 .)موقوؼ صحيح اإلسناد( :( عن أثر ابن مسعودٕٓٗ-ٔٓٗ/ٗكما ُب )الفتوحات الربانية( ) وقاؿ اٟتافظ 

)رواه ابن أيب شيبة عن ابن مسعود وابن عمر رضي الل  :(ٕٛوقاؿ الشيخ األلباشل ُب )مناسك اٟتج والعمرة( )ص 
 .عنهما بإسنادين صحيحُت(

الدكتور ٤تمد اٟتمود وقد استفتيت فضيلة  ،بل إخبارا ،و١تا تتبعت ا١تسألة تبُت أف قوؿ الصحايب ال يعد توقيفا :قلت
 :جزاه الل خَتا، فاجابٍت ٔعرب ا٢تاتف  ،النجدي

 .ف لو أصل ُب قوؿ للرسوؿ صلى الل عليو وسلمأأي  ،م ا١ترفوع صح االستدالؿ بوأ / اذا كاف اٟتديث ا١توقوؼ ُب حك
 ٟتسٌت.وال يقاؿ أف األعز من األٝتاء ا ،ىو خرب عن الل عز وجل يوافق الكتاب والسنة :ب / األعز
  .اسم ) األعز ( من اإلحصاء لعدـ ثبوت الدليل من الكتاب والسنة تلذا استبعد

) مساجلة علمية بُت اإلمامُت اٞتليلُت  ضعفو الشيخ األلباشل ُب ٗتريج فقد  ،اٟتديث الذي ورد فيو اسم ) األعز (أما 
 .العز بن عبد السالـ و ابن الصالح  حوؿ صالة الرغائب ا١تبتدعة (

) ما من أحد يصـو أوؿ ٜتيس من رجب ٍب يصلي فيما بُت العشاء  :)عن النيب صلى الل عليو و سلم قاؿ :ونصو
والعتمة اثنيت عشرة ركعة يفصل بُت كل ركعتُت بتسليمة يقرأ ُب كل ركعة بفاٖتة الكتاب مرة وإنا أنزلناه ُب ليلة القدر 

اللهم صل على ٤تمد  :من صالتو صلى علي سبعُت مرة يقوؿثالث مرات وقل ىو الل أحد اثنيت عشرة مرة فإذا فرغ 
سبوح قدوس رب ا١تالئكة والروح ٍب يرفع رأسو ويقوؿ  :النيب األمي وعلى آلو ٍب يسجد ويقوؿ ُب سجوده سبعُت مرة

ُب رب اغفر وارحم وٕتاوز عما تعلم إنك أنت األعز األكـر ٍب يسجد سجدة أخرى ويقوؿ فيها مثل ما قاؿ  :سبعُت مرة
 السجدة األوذل ٍب يسأؿ حاجتو ُب سجوده فإهنا تقضى (

                                                           
 – ٜ، الساعة  ٕٕٔٓ/ٜ/ٜلقاء مع فضيلة الدكتور ٤تمد اٟتمود النجدي ، التاريخ   –برنامج ٤تراب الفتوى /  قناة ا١تعارل الفضائية  ٔ

 مساءا . ٓٔ
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ال يصلي أحد ىذه الصالة إال غفر لو الل تعاذل ٚتيع ذنوبو ولو كانت مثل زبد  :قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم 
 ٔ ىإ النار ( البحر وعدد الرمل ووزف اٞتباؿ وورؽ األشجار ويشفع يـو القيامة ُب سبعمائة من أىل بيتو ٦تن قد استوجب

 
 / ا٢تادي  ٕ

 القرآف الكرصل.ورد مقيدا ُب 
 اللََّو ٢َتَاِد الَِّذيَن َآَمُنوا ِإذَل ) َولِيَػْعَلَم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَُّو اٟتَْقُّ ِمْن َربَّْك فَػيُػْؤِمُنوا بِِو فَػُتْخِبَت َلُو قُػُلوبُػُهْم َوِإفَّ  :قولو تعاذل

( وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلّْ َنيبٍّ َعُدوِّا ِمَن اْلُمْجرِِمَُت وََكَفى ِبَربَّْك َىاِديًا َوَنِصَتًا )  :و قولو تعاذل ( ٗ٘) اٟتج /  ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم (
الف  ،وإ٪تا ورد مقيدا ،من األٝتاء ا١تطلقة سم ) ا٢تادي (أف ادل يرد دليل ُب الكتاب والسنة يدؿ على و  ،(ٖٔالفرقاف /)

  .الكافرين ،الفاسقُت ،القـو الظا١تُتسبحانو وتعاذل يهدي  الو  ،١تؤمنُتخاصة باتعاذل ىدايتو 
 ؛فهي شاملة للنوعُت ؛والتوفيق ،ا٢تداية ىنا ٔتعٌت الداللةف :} والل يهدي من يشاء إذل صراط مستقيم { :تعاذل اؿق

فهو سبحانو  ؛شيئة الل فإنو تابع ٟتكمتو} من يشاء { يعٍت ٦تن يستحق ا٢تداية؛ ألف كل شيء علق ٔت :وقولو تعاذل
الل ال ٯتنع فضلو عن أحد إال إذا كاف ىذا و  وىو أعلم حيث ٬تعل ىدايتو. ؛وتعاذل يهدي من يشاء إذا كاف أىاًل للهداية

 .؛ فلظلمهم دل يهدىم الل[ٕٛ٘القـو الظا١تُت {]البقرة /} والل ال يهدي :تعاذل قاؿ ؛ا١تمنوع ىو السبب
فسيدخلهم اٞتنة رٛتة منو وفضال  ،ذين صدَّقوا بالل تعاذل اعتقاًدا وقوال وعمال واستمسكوا بالنور الذي أُنزؿ إليهمأمَّا ال

فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا بِاللَِّو َواْعَتَصُموا ِبِو ) :تعاذل قاؿ ويوفقهم إذل سلوؾ الطريق ا١تستقيم ا١تفضي إذل روضات اٞتنات.
 (.٘ٚٔ َرْٛتٍَة ِمْنُو َوَفْضٍل َويَػْهِديِهْم ِإلَْيِو ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما ()النساء /َفَسُيْدِخُلُهْم ُب 

} وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلّْ َنيبٍّ َعُدوِّا ِمَن اْلُمْجرِِمَُت وََكَفى ِبَربَّْك َىاِديًا  :قاؿ تعاذل ،مؤمنُتللخاصة  ؛فا٢تداية من الل تعاذل
}ُقْل ِإفَّ ُىَدى اللَِّو  :وقولو تعاذل ،(ٚٔ}َمْن يَػْهِد اللَُّو فَػُهَو اْلُمْهَتِد{ )الكهف /  :وقولو تعاذل ،(ٖٔ/َوَنِصَتًا { ) الفرقاف 

  .(ُٕٓٔىَو ا٢ْتَُدى{ )البقرة / 
فَّ الرَُّسوَؿ َحقّّ َوَجاَءُىُم اْلبَػيػَّْناُت ) َكْيَف يَػْهِدي اللَُّو قَػْوًما َكَفُروا بَػْعَد ِإٯتَاهِنِْم َوَشِهُدوا أَ  :أما الظلمة  فقد قاؿ الل تعاذل فيهم

َمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفال َىاِدَي َلُو َويََذُرُىْم ُب طُْغَياهِنِْم } :سبحانو قولوو  ،(ٙٛ) آؿ عمراف / َواللَُّو اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمَُت (
 .(ٙٛٔ) األعراؼ / يَػْعَمُهوَف{

بعد ٝتاعي حملاضرة االستاذ الدكتور ٤تمود عبد الرازؽ الرضواشل رعاه  ،ي( من االحصاءلقد استبعدت اسم )ا٢تاد :قلت
اعاف الل تعاذل القائمُت عليها  ،على قناة البصَتة الفضائية ،وكاف عنواهنا شرح كتاب سهل / اٟتلقة ا٠تامسة ،الل تعاذل

والنص اعاله ليس كالمو وا٪تا  ،ذكره فضيلة الدكتور ٔتواصلة الدعوة اذل الل تعاذل. ولألمانة العلمية حاولت تلخيص ما
 .لذا اقتضى التنبيو .أسأؿ الل تعاذل اف اكوف قد وفقت لذلك ،ملخص ما ذكر وبتصرؼ

                                                           
 . ٔ.ٖنسخة الكًتونية من ا١تكتبة الشاملة ، االصدار ،   ٔ
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 / الصادؽ ٖ

 القرآف الكرصل. ورد مقيدا ُب
َغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ َما َٛتََلْت ظُُهوُر٫ُتَا َأِو ) َوَعَلى الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَػَقِر َوالْ  :قولو تعاذل

 (.ٙٗٔاٟتََْوايَا أَْو َما اْختَػَلَط بَِعْظٍم َذِلَك َجَزيْػَناُىْم بِبَػْغِيِهْم َوِإنَّا َلَصاِدُقوَف ( )األنعاـ /
 وإنَّا لصادقوف فيما أخربنا بو عنهم. :أي

َناَؾ بِاٟتَْقّْ َوإِ  :أما قولو سبحانو وتعاذل ا١ترسلة اذل قـو لوط عليو  ا١تالئكةقوؿ  وىو ( ٗٙنَّا َلَصاِدُقوَف ( )اٟتجر/) َوأَتَػيػْ
 .أي باألخبار ٔتجيء العذاب َوِإنَّا َلصاِدُقوَف ُب مقالتنا إف العذاب نازؿ عليهم (َوأَتَػْيناَؾ بِاٟتَْقّْ ) :السالـ

 
 / اٟتافظ  ٗ

 رصل.القرآف الكورد مقيدا ُب 
ٌر َحاِفظًا َوُىَو أَْرَحمُ  :قولو تعاذل الرَّاِٛتَُِت ( ) يوسف /  )قَاَؿ َىْل َآَمُنُكْم َعَلْيِو ِإالَّ َكَما أَِمْنُتُكْم َعَلى َأِخيِو ِمْن قَػْبُل فَاللَُّو َخيػْ

ٙٗ.)  
ٌر حاِفظًا منكم. :أي على التمييز أي حفظ الل بنيامُت قرأ حفص وٛتزة والكسائي بفتح اٟتاء وبألف بعدىا و  فَاللَُّو َخيػْ

 ىريرة أبو وقرأ .(فالل خَت حافظا)بكسر اٟتاء وسكوف الفاء. وقرأ األعمش  (حفظا)خَت من حفظكم. وقرأ الباقوف 
  .اٟتافظُت( )خَت

 
 / احمليط ٘

 القرآف الكرصل.ورد مقيدا ُب 
َرْعٌد َوبَػْرٌؽ ٬َتَْعُلوَف َأَصابَِعُهْم ُب َآَذاهِنِْم ِمَن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َواللَُّو ) أَْو َكَصيٍّْب ِمَن السََّماِء ِفيِو ظُُلَماٌت وَ  :قولو تعاذل

 (٤ٜٔتُِيٌط بِاْلَكاِفرِيَن ( )البقرة /
 والل تعاذل ٤تيط بالكافرين ال يفوتونو وال يعجزونو.اي  :قلت

 
َوِإْف ُتِصْبُكْم َسيَّْئٌة يَػْفَرُحوا َِّٔا َوِإْف َتْصربُوا َوتَػتػَُّقوا اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُىْم َشْيًئا ِإفَّ ) ِإْف َ٘تَْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُىْم  :وقولو سبحانو

 ( ٕٓٔاللََّو ٔتَا يَػْعَمُلوَف ٤تُِيٌط ( )آؿ عمراف /
 وسيجازيهم على ذلك. ،والل ّتميع ما يعمل ىؤالء الكفار من الفساد ٤تيطأي  :قلت

ْم َأاَل ِإنَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء ٤تُِيٌط ) :ووقولو سبحان  ( ٗ٘فصلت/)( َأاَل ِإنػَُّهْم ُب ِمْريٍَة ِمْن لَِقاِء َرِّّْٔ
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وقولو: )َأال ِإنَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء ٤تُِيٌط( يقوؿ تعاذل ذكره: أال أف الل بكل شيء ٦تا خلق ٤تيط )  :قاؿ االماـ الطربي ُب تفسَته 
 .ٳھ(ولكن ا١تقتدر عليو العادل ٔتكانو. ،ال يعزب عنو علم شيء منو أراده فيفوتو ،وقدرة عليو ،علما ّتميعو

 (.ٕٓ) َواللَُّو ِمْن َورَائِِهْم ٤تُِيٌط  ( )الربوج :وقولو سبحانو
 َأي ٤تُِيط بأفعا٢تم وأقوا٢تم. :قلت

 
 / اٟتاسب ٙ

 القرآف الكرصل. ورد مقيدا ُب
 ( ٕٙ/ األنعاـ) ( ِو َمْوالُىُم اٟتَْقّْ َأال َلُو اٟتُْْكُم َوُىَو َأْسرَُع اْٟتَاِسِبُتَ ٍُبَّ ُردُّوا ِإذَل اللَّ  ) :قولو تعاذل 

َنا َِّٔاَوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَػْوـِ اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيًئا َوِإْف َكاَف ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة ِمْن َخْردَ  ) :وقولو سبحانو َفى وَكَ  ٍؿ أَتَػيػْ
 (ٚٗاالنبياء/بَِنا َحاِسِبَُت )

 موصال واستحقاقها وعقأّا ثوأّا ومقادير ٔتقاديرىا عا١تا الكتاب ُب ٢تا مثبتا ٢تا حافظا العباد بأعماؿ عا١تا أي أي :قلت
 جزاءىا. للعماؿ

 
 / الكفيل ٚ

 القرآف الكرصل. ورد مقيدا ُب
ُقُضوا اأَلٯْتَاَف بَػْعَد تَػوِْكيِدَىا َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّو َعَلْيُكْم َكِفيال ِإفَّ اللََّو يَػْعَلمُ َوأَْوُفوا بَِعْهِد اللَِّو ِإَذا عَ  ) :قولو تعاذل َما  اَىْدًُبْ َوال تَػنػْ

 .(ٜٔ)النحل / ( تَػْفَعُلوفَ 
ٮتالف كتاب أو بينكم وبُت الناس فيما ال  والتزموا الوفاء بكل عهد أوجبتموه على أنفسكم بينكم وبُت الل تعاذل :أي

 وال ترجعوا ُب األٯتاف بعد أف أكَّْد٘توىا، وقد جعلتم الل عليكم كفيال وضامًنا حُت عاىد٘توه.  ،الل وسنة نبيو
 وسيجزيكم عليو. ،إف الل يعلم ما تفعلونو

صحيحو معلقا  رواه اإلماـ البخاري ُب ،) كفى بالل كفيال ( :حديث قصة اإلسرائيلي الذي قاؿ ١تن أسلفو ُبوورد مقيدا 
وىو ُب الصحيحة  ،استناده صحيح على شرط الشيخُت :وقاؿ شعيب األرناؤوط ،ورواه اٛتد ُب ا١تسند ،بصيغة اٞتـز

 .ٕ٘ٗٛلأللباشل اٟتديث 
 
 / الغالب  ٛ

 القرآف الكرصل. ورد مقيدا ُب
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َفَعَنا َأْو نَػتَِّخَذُه َوَلًدا وََكَذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ُب ) َوقَاَؿ الَِّذي اْشتَػرَاُه ِمْن ِمْصَر اِلْمرَأَتِِو َأْكرِِمي مَ  :قولو تعاذل  ثْػَواُه َعَسى َأْف يَػنػْ
 (ٕٔ( )يوسف /ْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموفَ اأْلَْرِض َولِنُػَعلَّْمُو ِمْن تَْأِويِل اأْلََحاِديِث َواللَُّو َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ أَ 

 .در إخوتو أف يبلغوا منو مرادىم{ أي على أمر يوسف فلم يق غالب على أمره} والل  :وقولو تعاذل
 
 / اٟتفي  ٜ

 القرآف الكرصل.ورد مقيدا ُب 
ـٌ َعَلْيَك َسَأْستَػْغِفُر َلَك َريبّْ ِإنَُّو َكاَف يب َحِفيِّا ( )مرصل / ) :قولو تعاذل  (.ٚٗقَاَؿ َساَل

 ) أي بابراىيم عليو السالـ (. ،فيما أدعوه فيو ٮتيبٍتيب مكرماً رل ال  لطيفاً أي  :سبحانو وتعاذل } يب حفيا {قولو و 
} ِإنَُّو َكاَف يب َحِفّيًا { وال  ىو ُب القرآف الكرصل ،) اٟتفي :ُب فتوى صوتية لو رٛتو الل تعاذل ٔ ابن عثيمُت قاؿ الشيخ

 أعلمها مطلقة ُب أٝتاء الل عز وجل بل ىي مقيدة (.
 

 / ا١تستعاف  ٓٔ
 القرآف الكرصل.ورد مقيدا ُب 

 ( ٕٔٔ/ األنبياء) قَاَؿ َربّْ اْحُكْم بِاٟتَْقّْ َوَربػَُّنا الرَّْٛتَُن اْلُمْستَػَعاُف َعَلى َما َتِصُفوَف ( ) :قولو تعاذل
ن ا١تستعاف على ما تصفوف { أي وربنا الرٛتن عز وجّل ىو الذي يستعاف بو على إبطاؿ } وربنا الرٛت :تعاذل وقولو

 .ووصفتم رسولو بالسحر والكذب ،وشركاء ،طلكم أيها ا١تشركوف حيث جعلتم لل ولداً با
) الل ا١تستعاف ( وىو ُب الصحيحُت  البخاري  :قاؿ ،قوؿ عثماف رضي الل عنو عندما بشّْر باٞتنة على بلوى تصيبوأما 

 .( ٕٙٛ٘و  ٖٕٓٗ( ومسلم ) ٖٜٖٙ)
ال على قوؿ الصحايب )اٟتديث  ،حصراء توقيفية على الكتاب والسنة فاألٝتا ،فهو من باب اإلخبار وليس اإلطالؽ

 .ا١توقوؼ(
 

 اْلُمَصوََّر /  ٔٔ
 ،ٛٗ٘جاء ُب ا١تيسر ُب القراءات األربع عشر/ القراءات الشاذة )سورة اٟتشر( ص كما   اٟتسنقراءة شاذة وىي قراءة 

يد بو جنس ا١تصور فيعم ٚتيع ما صوره الل من ( وأر )البارئ ل مفعوؿ نوألوذلك  ،ليس من االٝتاء اٟتسٌتواالسم 
 .األشياء

                                                           

 www.ahl-alsonah.com/play-fawa51066و: فتاوى العثيمُت الصوتية/موقع أىل السنة واٞتماعة ، والرابط ى ٔ 
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بفتح الواو ونصب الراء على أنو مفعوؿ (  اْلُمَصوَّرَ )  وقرأ حاطب بن أيب بلتعة الصحايب)  :قاؿ الشوكاشل ُب فتح القدير 
 ٳھ( أي الذي برأ ا١تصور أي ميزه للبارئبو 

 ،بفتح الواو ونصب الراء ،ا١تصّور( )البارئ  : بلتعة أنو قرأوعن حاطب بن أيب)  :(ٜٓ٘/ٗوقاؿ الز٥تشري ُب الكشاؼ )
 (.ٛٗ/ٛٔ) اٞتامع ألحكاـ القرآفونقل قولو القرطيب ُب  ،(.ٯتيز ما يصّوره بتفاوت ا٢تيئات :الذي يربأ ا١تصّور أي :أي

  :( ٖٚٔ/  ٙ) إبراىيم بن إٝتاعيل األبياري / الشيخ ا١توسوعة القرآنيةوجاء ُب 
ب بن طوحا ،وىى قراءة على ،( بالبارئ) انتصب مفعوال  ،جنس ا١تصور :على معٌت ،بفتح الواو والراء :رئوق :ا١تصور) 

 ٳھ( .وابن السميفع ،واٟتسن ،أىب بلتعة
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 .األسماء الحسنى وأدلتها من الكتاب والسنة :المبحث الخامس

 :تعاذلو  الل سبحانو قاؿ
  ُه َِّٔا َوَذُروا الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ُب َأْٝتَائِِو َسُيْجَزْوَف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف ( ) َولِلَِّو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت فَاْدُعو              (

 .( ٓٛٔاألعراؼ / 
  َُٗتَاِفْت َِّٔا َوابْػَتِغ بَػُْتَ َواَل  ) ُقِل اْدُعوا اللََّو َأِو اْدُعوا الرَّْٛتََن أَيِّا َما َتْدُعوا فَػَلُو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت َواَل َٕتَْهْر ِبَصاَلِتك 

 .( ٓٔٔاإلسراء /) َذِلَك َسِبياًل ( 
  ) ( ٛطو / ) ) اللَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو َلُو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت. 
  َاَواِت َواأْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز  اٟتَِْكيُم ( ) ُىَو اللَُّو ا٠ْتَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصوُّْر َلُو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت ُيَسبُّْح َلُو َما ُب السَّم( 

 .( ٕٗاٟتشر /
 

 سبحانو وتعالى اهلل
 إسم الجاللة

 
  :قاؿ تعاذل

 (ِٗٔإنٍَِّت أَنَا اللَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ أَنَا فَاْعُبْدشل َوأَِقِم الصَّاَلَة ِلذِْكرِي ( )طو / )
 (ٜيُز اٟتَِْكيُم ( ) النمل /يَا ُموَسى ِإنَُّو أَنَا اللَُّو اْلَعزِ  )
شلّْ أَنَا اللَُّو َربُّ اْلَعاَلِمَُت ( فَػَلمَّا أَتَاَىا نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اأْلَٯْتَِن ُب اْلبُػْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن الشََّجرَِة َأْف يَا ُموَسى إِ  )
 ( ٖٓالقصص /)

) إف لل تسعة  :وسلم وآلو قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو :لل عنو قاؿعن أيب ىريرة رضي ا)  :وُب اٟتديث ا١تتفق عليو
 وتسعُت اٝتاً من أحصاىا دخل اٞتنة (.

 ،وىو مشتق من األلوىية، وأصلو إلو لكن حذفت ا٢تمزة ،لفظ اٞتاللة علٌم على الذات العلية ال يسمى بو غَته :الل) 
 .( الل) فصارت  ( أؿ)  وُعوض عنها ب

كما حذفت من الناس وأصلها   ،موجودة ُب بنائو من األصل وُحذفت ا٢تمزة للتخفيف ( أؿ) أصلو اإللو وأفَّ  :وقيل
مأخوذة من األلوىية وىي التعبد ْتب  :ومعٌت الل وأصلها أخَت وأشر. ( خَت وشر) وكما ُحذفت ا٢تمزة من  ( اآلناس)
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 .وىي احملبة والتعظيم ،فهي مشتقة من األلوىية وعظمو.  ،وأناب إليو ،حبووأ ،اشتاؽ إليو :يقاؿ: ألَو إليو أي ،وتعظيم 
 ٔ( معبود. :أي ،وعليو فيكوف إلو ٔتعٌت مألوه

) إف لل تسعة وتسعُت اٝتاً من أحصاىا دخل  :قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم :وعن أيب ىريرة رضي الل عنو قاؿ) 
 .اٞتنة ( متفق عليو

 :حىت الذين ادعوا األلوىية والربوبية ما قاؿ واحد منهم ،ودل يسم بو غَت الل ،فظ اٞتاللة علم على الذاتل :( لل ) :قولو
 (ْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغَْتِيَما َعلِ  ) ،(ٕٗ/ النازعات) (أَنَا َربُُّكُم اأَلْعَلى  )قاؿ فرعوف فيما حكى الل عنو:  ،( أبداً  أنا الل )
 :يقاؿ ،وٚتيع األٝتاء والصفات راجعة إليو ،لفظ الل ىو األصل :وقالوا ال. ؟أنا الل :ل قاؿلكن ى (ٖٛ/ القصص)

وعند العرب كلما  اٟتي القيـو اٝتاف من أٝتاء الل؛ فكلها ترجع إذل لفظ اٞتاللة. ،الرٛتن الرحيم اٝتاف من أٝتاء الل
 ٕ.(عظمت الذات كثرت أٝتاؤىا.

لفظ اٞتاللة علم على الباري جل وعال وىو االسم الذي تتبعو ٚتيع (  الل)  :قولو)  :قاؿ الشيخ ٤تمد صاحل العثيمُت
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إذل النور بإذف رّٔم إذل صراط العزيز   )األٝتاء حىت إنو ُب قولو تعاذل: 

إف لفظ اٞتاللة )الل( صفة بل  :. ال نقوؿ(ٕ-ٔ/سورة إبراىيم) ،(الل الذي لو ما ُب السماوات وما ُب األرض  .اٟتميد
أعرؼ ا١تعارؼ لفظ )الل(  :ىي عطف بياف لئال يكوف لفظ اٞتاللة تابعًا تبعية النعت للمنعوت و٢تذا قاؿ العلماء :نقوؿ

 ٖ(ألنو ال يدؿ على أحد سوى الل عز وجل.
وال يصح  ،الل تعاذل إذلمضافة  األٝتاءالف ٚتيع  ،وقد استبعد بعض العلماء لفظ اٞتاللة ) الل ( من أٝتاء الل اٟتسٌت

 ٗ .إضافة الشيء إذل نفسو
ويقوؿ إف ىذه األٝتاء   ،) وُب الناس من ال يعد اسم الل من ىذه اٞتملة :قاؿ أبو إسحاؽ إبراىيم بن السري الزجاج 

 ٘ ....(.كلها مضافة إذل الل فكيف يعد ىو منها ومنهم من يفسد ىذا الرأي ويهجنو
 
 
 

                                                           
شرح ا١تنظومة البيقونية ُب مصطلح اٟتديث / ٤تمد بن صاحل العثيمُت ، إعداد موقع روح اإلسالـ ،   ٔ

www.islamspirit.com  
، ٖٔالدرس  -ىػ( / دروس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية ٕٓٗٔعطية بن ٤تمد سادل )ا١تتوَب :  ٕ

http://www.islamweb.net 
 شرح االصوؿ الستة. ٖ
 / الناشر عادل الكتب ، القاىرة . ٜٖدراسة ُب البنية والداللة / الدكتور أٛتد ٥تتار عمر ، ص  –أٝتاء الل اٟتسٌت  ٗ
 الزجاج .  -تفسَت أٝتاء الل اٟتسٌت  ٘
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 :/ الرَّْٛتَن سبحانو وتعاذل ٕ

  :تعاذل قاؿ الل سبحانو
 (. ٖٙٔ) َوإِلَػُهُكْم إَِلٌو َواِحٌد الَّ ِإَلَو ِإالَّ ُىَو الرَّْٛتَُن الرَِّحيُم ( )البقرة /

 
 :الرَِّحيم سبحانو وتعاذل/  ٖ

 :قاؿ الل سبحانو تعاذل
ـُ ِمْن َربِّْو َكِلَماٍت فَػَتاَب )   .(ٖٚالبقرة/)( َعَلْيِو ِإنَُّو ُىَو التػَّوَّاُب الرَِّحيُم فَػتَػَلقَّى َآَد

 
اِلك ٗ

َ
  :سبحانو وتعاذل / ا١ت

 من السنة النبوية
  :قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وآلو وسلم

 رواه االماـ مسلم ُب صحيحو ( وجل عز الل إال مالك ال) 
 
ِليك ٘

َ
 :سبحانو وتعاذل / ا١ت

 :تعاذل قاؿ الل سبحانو
 ( ٘٘ - ٗ٘ القمر)فَّ اْلُمتَِّقَُت ُب َجنَّاٍت َونَػَهٍر * ُب َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر(  ) إِ 
 
 :تعاذل / اْلَمِلك سبحانو ٙ

  :تعاذل قاؿ الل سبحانو
 .(ٙٔٔؤمنوف/)ا١ت(  اْلَكرصلِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  اٟتَْقُّ  اْلَمِلكُ  اللَّوُ  فَػتَػَعاذَل ) 
 
 تعاذل سبحانو / القدوس ٚ

  :تعاذل قاؿ الل سبحانو
 .(ٔاٞتمعة/)( ُيَسبُّْح لِلَِّو َما ُب السََّماَواِت َوَما ُب اأْلَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز اٟتَِْكيِم ) 
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ـُ سبحانو تعاذل ٛ   / السَّاَل
 :قاؿ الل سبحانو وتعاذل

ـُ اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْٞتَبَّاُر اْلُمَتَكبػُّْر ُسبْ ) ُىَو اللَُّو الَّذِ  َحاَف اللَِّو َعمَّا ُيْشرُِكوَف ( ي اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّاَل
 (ٖٕ)اٟتشر /

 
 تعاذل / اْلُمْؤِمُن سبحانو ٜ

 :قاؿ الل سبحانو وتعاذل
(  ُيْشرُِكوفَ  َعمَّا اللَّوِ  ُسْبَحافَ  اْلُمَتَكبػّْرُ  اْٞتَبَّارُ  اْلَعزِيزُ  اْلُمَهْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  السَّاَلـُ  اْلُقدُّوسُ  اْلَمِلكُ  ُىوَ  ِإالَّ  َلوَ إِ  اَل  الَِّذي اللَّوُ  ) ُىوَ 

 (ٖٕاٟتشر /)
 

 تعاذل / اْلُمَهْيِمُن سبحانو ٓٔ
 :قاؿ الل سبحانو وتعاذل

(  ُيْشرُِكوفَ  َعمَّا اللَّوِ  ُسْبَحافَ  اْلُمَتَكبػّْرُ  اْٞتَبَّارُ  اْلَعزِيزُ  اْلُمَهْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  السَّاَلـُ  اْلُقدُّوسُ  اْلَمِلكُ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  الَِّذي اللَّوُ  ) ُىوَ 
 (ٖٕاٟتشر /)

 تعاذل / اْلَعزِيُز سبحانو ٔٔ
 :قاؿ الل سبحانو وتعاذل

 .(ٜالنمل /)( ُز اٟتَِْكيُم يَا ُموَسى ِإنَُّو أَنَا اللَُّو اْلَعزِي )
 

 تعاذل / اْٞتَبَّاُر سبحانو ٕٔ
 :قاؿ الل سبحانو وتعاذل

(  ُكوفَ ُيْشِر  َعمَّا اللَّوِ  ُسْبَحافَ  اْلُمَتَكبػّْرُ  اْٞتَبَّارُ  اْلَعزِيزُ  اْلُمَهْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  السَّاَلـُ  اْلُقدُّوسُ  اْلَمِلكُ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  الَِّذي اللَّوُ  ) ُىوَ 
 (ٖٕاٟتشر /)
 

 تعاذل / اْلُمَتَكبػُّْر سبحانو ٖٔ
 :قاؿ الل سبحانو وتعاذل

(  فَ ُيْشرُِكو  َعمَّا اللَّوِ  ُسْبَحافَ  اْلُمَتَكبػّْرُ  اْٞتَبَّارُ  اْلَعزِيزُ  اْلُمَهْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  السَّاَلـُ  اْلُقدُّوسُ  اْلَمِلكُ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  الَِّذي اللَّوُ  ) ُىوَ 
 .(ٖٕ/اٟتشر)
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 تعاذل / ا٠ْتَاِلُق سبحانو ٗٔ

 :قاؿ الل تعاذل
 .(ٕٗاٟتشر/) ( َوُىَو اْلَعزِيُز اٟتَِْكيمُ  ُىَو اللَُّو ا٠ْتَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصوُّْر َلُو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت ُيَسبُّْح َلُو َما ُب السََّماَواِت َواأْلَْرضِ )
 

 سبحانو تعاذل رِي الَبا ،/ اْلَبارِئ ٘ٔ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :قاؿ الل تعاذل

 (.ٕٗ َوُىَو اْلَعزِيُز اٟتَِْكيُم ( )اٟتشر/)ُىَو اللَُّو ا٠ْتَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصوُّْر َلُو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت ُيَسبُّْح َلُو َما ُب السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 
 : ٛٗ٘ص  (سورة اٟتشر)الشاذة  اتالقراءعشر/  األربع١تيسر ُب القراءات جاء ُب ا
 (. والثانية من أجل التخفيف ،وذلك على أف إبداؿ ا٢تمزة ُب األوذل .( ابن ٤تيصن الَبارِيَ  ،) الَبارِيُ 

 
 سبحانو تعاذل اْلُمَصوّْر/  ٙٔ

 :قاؿ الل تعاذل
 (.ٕٗوُّْر َلُو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت ُيَسبُّْح َلُو َما ُب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز اٟتَِْكيُم ( )اٟتشر/)ُىَو اللَُّو ا٠ْتَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمصَ 

 
 تعاذل سبحانو اٟتَْيُّ /  ٚٔ

 :قاؿ الل تعاذل
 (ٕآؿ عمراف /) ( اللَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو اٟتَْيُّ اْلَقيُّوـُ ) 
 

 سبحانو وتعاذل  القّيم ،القّياـ ،ـُ اْلَقيُّو /  ٛٔ
 :قاؿ الل تعاذل

أْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ اللَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اٟتَْيُّ اْلَقيُّوـُ اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَػْوـٌ َلُو َما ُب السََّماَواِت َوَما ُب ا) 
اأْلَْرَض َواَل يَػُئوُدُه  أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ٭تُِيطُوَف ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو ِإالَّ ٔتَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّو السََّماَواِت وَ بِِإْذنِِو يَػْعَلُم َما بَػُْتَ 

 .(ٕ٘٘البقرة /)( ِحْفظُُهَما َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم 
 (ٕآؿ عمراف /) ( َقيُّوـُ اللَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو اٟتَْيُّ الْ ) 

 وقدـ حققو - القراءات علـو ُب وا١تسرات األماشل منتهى  ا١تسمى عشر األربعة بالقراءات البشر فضالء جاء ُب إٖتاؼ
 .) الَقّياـ (وعن ا١تطوعي  :(ٚٗٗو ٛٙٗ/ ٔ) اٝتاعيل ٤تمد شعباف الدكتور لو
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  ةالشاذ جاء ُب ا١تيسر ُب القراءات األربع عشر/ القراءاتو  
 .ا١تطوعي قراءة ) الَقّياـ ( :ٕٗ( ص ٕ٘٘/ )سورة البقرة

 ىإ.ا١تطوعي قراءة ) الَقّياـ ( :ٓ٘( صٕ) سورة آؿ عمراف /
 .(قرأ عمر اٟتي القياـ )  :باب تفسَت سورة نوحوُب صحيح اإلماـ البخاري / 

 :ٗٓٓٚ –اٟتديث  اٞتامع الصحيح ا١تختصرُب  مصطفى ديب البغا كتورد قاؿ ال
البقرة )قرأ عمر القياـ ( أي عمر بن ا٠تطاب رضي الل عنو قرأ قولو تعاذل } الل ال إلو إال ىو اٟتي القيـو { ] ش ) 

 ى[ إ فقرأ القياـ بدؿ القيـو .(ٕ٘٘
 (اٟتى القياـ  )والنخعي  واألعمشوقرأ ابن مسعود وعلقمة  ) :( ٕٕٚ/ٖ)  القرآف ألحكاـاٞتامع قاؿ القرطيب ُب 

 ىإ .(لك عن عمروروى ذ ،باأللف
 ( (.اٟتي القياـ  ) وقرأ عمر بن ا٠تطاب) :( ٔ/ ٗوقاؿ ) 

*  ادل )فقرأ  -آؿ عمراف   -روى الكسائي أف عمر بن ا٠تطاب رضى الل عنو صلى العشاء فاستفتح ) :(ٕ/ ٗ) وقاؿ 
 ىإ(الل ال إلو إال ىو اٟتى القياـ 

 .(اٟتي القيم )  :ُب مصحف عبد الل :خارجة وقاؿ) (:ٔ/ ٗ) القرآف ألحكاـاٞتامع قاؿ القرطيب ُب 
 .وقرأ علقمة ) اٟتي القيم ( :/ سورة البقرة قاؿ النحاس ُب  معاشل القرآف

ادل الل ال إلو إال  ) :أنو صلى العشاء اآلخرة فاستفتح آؿ عمراف فقرأ ،عن عمر :فضائل القرآفُب  لقاسم بن سالـا قاؿ
 ىإ(. اٟتي القيم  ) : مصحف عبد الل مكتوبةىي ُب :قاؿ ىاروف .(ىو اٟتي القياـ 

 
 سبحانو وتعاذل اأْلَوَّؿُ /  ٜٔ
 سبحانو وتعاذل اآْلِخرُ /  ٕٓ
 سبحانو وتعاذل الظَّاِىرُ /  ٕٔ
 سبحانو وتعاذل اْلَباِطنُ /  ٕٕ
  :وتعاذل سبحانو قولو
 (.ٖ( )اٟتديد َعِليمٌ  ءٍ َشيْ  ِبُكلّْ  َوُىوَ  َواْلَباِطنُ  َوالظَّاِىرُ  َواآْلِخرُ  اأْلَوَّؿُ  )ُىوَ 
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 سبحانو وتعاذل ا١تقدـ/  ٖٕ 
 سبحانو وتعاذل ا١تؤخر/  ٕٗ

 من السنة النبوية
 :كاف النيب صلى الل عليو وآلو وسلم  يدعو ّٔذا الدعاء

اللهم اغفر رل خطاياي وعمدي وجهلي  .) رب اغفر رل خطيئيت وجهلي وإسراُب ُب أمري كلو وما أنت أعلم بو مٍت
ا١تؤخر وأنت على  اللهم اغفر رل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت ا١تقدـ وأنت .ذلك عندي وىزرل وكل

 (.ٜٕٔٚواإلماـ مسلم ) ،( واللفظ لوٜٖٛٙرواه اإلماـ البخاري ُب صحيحو ) كل شيء قدير (
 

 سبحانو وتعاذل لوٌ / اإلِ  ٕ٘
  :وتعاذل سبحانو قولو
َا ُىَو إَِلٌو َواِحٌد َولَِيذَّكََّر أُوُلو اأْلَْلَباِب َىَذا َباَلٌغ لِلنَّاِس َولِيػُ )   .(ٕ٘ابراىيم/)( ْنَذُروا بِِو َولِيَػْعَلُموا أ٪تَّ
 

 / الرب سبحانو وتعاذل ٕٙ
  :وتعاذل سبحانو قولو
ـٌ قَػْواًل ِمْن َربٍّ َرِحيٍم )   .(ٛ٘يس/)( َساَل
 

 سبحانو وتعاذل / اْلَعِليُّ  ٕٚ
 نو وتعاذلسبحا / اْلَعِظيمُ  ٕٛ

 :قولو سبحانو وتعاذل
اأْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ  ) اللَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اٟتَْيُّ اْلَقيُّوـُ اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَػْوـٌ َلُو َما ُب السََّماَواِت َوَما ُب 

وُدُه َخْلَفُهْم َواَل ٭تُِيطُوَف ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو ِإالَّ ٔتَا َشاَء َوِسَع  ُكْرِسيُُّو السََّماَواِت َواأْلَْرَض َواَل يَػئُ  بِِإْذنِِو يَػْعَلُم َما بَػُْتَ أَْيِديِهْم َوَما
 (.ِٕ٘٘حْفظُُهَما َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم ( )البقرة /

 
 / اْلَقِديُر سبحانو وتعاذل ٜٕ

 :قولو سبحانو وتعاذل
ُق َما َيَشاُء َوُىَو اْلَعِليُم ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ٍُبَّ َجَعَل ِمْن بَػْعِد َضْعٍف قُػوًَّة ٍُبَّ َجَعَل ِمْن بَػْعِد قُػوٍَّة َضْعًفا َوَشْيَبًة ٮَتْلُ ) اللَُّو الَّ 

/  (.ٗ٘اْلَقِديُر ( )الرـو
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 سبحانو وتعاذل َشِهيدُ / الْ  ٖٓ 
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(ٚٗ)سبأ/( ْم ِمْن َأْجٍر فَػُهَو َلُكْم ِإْف َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى اللَِّو َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد ُقْل َما َسأَْلُتكُ ) 
بصفة العلو  االسماذا اقًتف  ،(َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيدٌ  َوُىوَ ( ُب القرآف الكرصل مقًتنا بالعلو ا١تطلق )َشِهيدوقد ورد إسم )الْ 

 .كماؿ  علىكماالً   افزاده االقًت  والفوقية
 

 سبحانو وتعاذل ُمِقيتُ / الْ  ٖٔ
 :قولو سبحانو وتعاذل

َها َو )  َها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَّْئًة َيُكْن َلُو ِكْفٌل ِمنػْ َكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُو َنِصيٌب ِمنػْ
 (٘ٛ)النساء/( ُمِقيًتا 

بصفة  اذا اقًتف االسم ،(وََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء ُمِقيًتا( ُب القرآف الكرصل مقًتنا بالعلو ا١تطلق )ُمِقيتالْ وقد ورد إسم )
 .كماؿ  علىكماالً   زاده االقًتاف العلو والفوقية

 
 سبحانو وتعاذل  ِسيبُ / اٟتَْ  ٕٖ

 :قولو سبحانو وتعاذل
َها أَْو ُردُّوَىا ِإفَّ اللََّو َكاَف َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َحِسيًبا َوِإَذا ُحيّْيُتْم بَِتحِ )  ( ٙٛ)النساء/( يٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنػْ

 اذا اقًتف االسم ،(ِإفَّ اللََّو َكاَف َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َحِسيًبا( ُب القرآف الكرصل مقًتنا بالعلو ا١تطلق )ِسيبُ وقد ورد إسم )اٟتَْ 
 .كماؿ  علىكمااًل   زاده االقًتاف لفوقيةبصفة العلو وا

 
 سبحانو وتعاذل  وَِكيلُ / الْ  ٖٖ

 :قولو سبحانو وتعاذل
 .(ٖٚٔ)( للَُّو َونِْعَم اْلوَِكيُل الَِّذيَن قَاَؿ ٢َتُُم النَّاُس ِإفَّ النَّاَس َقْد َٚتَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُىْم فَػزَاَدُىْم ِإٯتَانًا َوقَاُلوا َحْسبُػَنا ا) 

بصفة العلو  اذا اقًتف االسم ،(َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء وَِكيلٌ ( ُب القرآف الكرصل مقًتنا بالعلو ا١تطلق )وَِكيلُ ورد إسم )الْ  وقد
ٍء فَاْعُبُدوُه َذِلُكُم اللَُّو َربُُّكْم اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َخاِلُق ُكلّْ َشيْ )  :سبحانو وتعاذل قاؿ .كماؿ  علىكمااًل   زاده االقًتاف والفوقية

  .(ٕٓٔ)األنعاـ/( َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء وَِكيٌل 
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 سبحانو وتعاذل ِفيظ/ اٟتَْ  ٖٗ 
 :قولو سبحانو وتعاذل

رَُكْم َواَل َتُضرُّ )  ( يبّْ َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َحِفيظٌ ا ِإفَّ رَ ونَُو َشْيئً فَِإْف تَػَولَّْوا فَػَقْد أَبْػَلْغُتُكْم َما أُْرِسْلُت بِِو إِلَْيُكْم َوَيْسَتْخِلُف َريبّْ قَػْوًما َغيػْ
 (ٚ٘)ىود/

بصفة العلو  اذا اقًتف االسم ،(َوَربَُّك َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َحِفيظٌ ( ُب القرآف الكرصل مقًتنا بالعلو ا١تطلق )ِفيظوقد ورد إسم )اٟتَْ 
 .كماؿ  علىكماالً   زاده االقًتاف والفوقية

 
 سبحانو وتعاذل َرِقيب/ الْ  ٖ٘
 :و سبحانو وتعاذلقول
َمَلَكْت ٯَتِيُنَك وََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ اَل ٭تَِلُّ َلَك النَّْساُء ِمْن بَػْعُد َواَل َأْف تَػَبدََّؿ ِِّٔنَّ ِمْن أَْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسنُػُهنَّ ِإالَّ َما ) 

 (ٕ٘)األحزاب/( َشْيٍء َرِقيًبا 
 العلو بصفة االسم اقًتف اذا ،(وََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َرِقيًباالكرصل مقًتنا بالعلو ا١تطلق )( ُب القرآف َرِقيبوقد ورد إسم )الْ 

 .كماؿ على كماالً  االقًتاف زاده والفوقية
 

 سبحانو وتعاذل ُمْقَتِدر/ الْ  ٖٙ
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(٘٘-ٗ٘/( )القمر ٍؽ ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ ) ِإفَّ اْلُمتَِّقَُت ُب َجنَّاٍت َونَػَهٍر * ُب َمْقَعِد ِصدْ 
نْػَيا َكَماٍء أَنْػزَْلَناُه ِمَن السََّماِء وقد ورد إسم )اْلمقتدر( ُب القرآف الكرصل مقًتنا بالعلو ا١تطلق )  َواْضِرْب ٢َتُْم َمَثَل اْٟتََياِة الدُّ

 اذا اقًتف االسم ،(٘ٗ)الكهف/( ُه الرّْيَاُح وََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا فَاْختَػَلَط ِبِو نَػَباُت اأْلَْرِض فََأْصَبَح َىِشيًما َتْذُرو 
 .كماؿ  علىكمااًل   زاده االقًتاف بصفة العلو والفوقية

 
 / القادر سبحانو وتعاذل ٖٚ

 :قولو سبحانو وتعاذل
 .(ٖٕا١ترسالت/)( فَػَقَدْرنَا فَِنْعَم اْلَقاِدُروَف ) 
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 بحانو وتعاذلس الوارث/  ٖٛ 
 :قولو سبحانو وتعاذل

 (َٖٕوِإنَّا لََنْحُن ٨ُتِْيي َو٪ُتِيُت َو٨َتُْن اْلَوارِثُوَف ( )اٟتجر / )
 

 سبحانو وتعاذل اْلَعِليمُ /  ٜٖ
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(ٕٖالبقرة/) ( مُ قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَػَنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم اٟتَِْكي) 
 

 سبحانو وتعاذل السَِّميعُ /  ٓٗ
 سبحانو وتعاذل اْلَبِصَتُ /  ٔٗ

 :قولو سبحانو وتعاذل
ِإنَُّو ُىَو  َلُو لُِنرِيَُو ِمْن آيَاتَِناُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اٟتَْرَاـِ ِإذَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحوْ ) 

 .(ٔاالسراء/)( السَِّميُع اْلَبِصَُت 
 

 سبحانو وتعاذل َقرِيبُ ال/  ٕٗ
ٖٗ /  

ُ
 سبحانو وتعاذل ِجيبُ ا١ت

رُُه ُىَو أَْنَشَأُكْم ِمَن )  َمرَُكْم ِفيَها فَاْستَػْغِفُروُه اأْلَْرِض َواْستَػعْ َوِإذَل َٙتُوَد َأَخاُىْم َصاِٟتًا قَاَؿ يَا قَػْوـِ اْعُبُدوا اللََّو َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ
 .(ٔٙىود/)( ٍُبَّ تُوبُوا إِلَْيِو ِإفَّ َريبّْ َقرِيٌب ٣تُِيٌب 

 
 سبحانو وتعاذل اٟتَِْكيمُ /  ٗٗ

 :قولو سبحانو وتعاذل
يٌل َعَسى اللَُّو َأْف يَْأتَِيٍِت ِِّٔمْ )  ٌر ٚتَِ يًعا ِإنَُّو ُىَو اْلَعِليُم اٟتَِْكيُم  قَاَؿ َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنْػُفُسُكْم أَْمرًا َفَصبػْ  (ٖٛيوسف/)( ٚتَِ
 

 سبحانو وتعاذل اأْلَْعَلى/  ٘ٗ
 :قولو سبحانو وتعاذل

 (ٔ/األعلى)) َسبِّْح اْسَم َربَّْك اأْلَْعَلى ( 
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 سبحانو وتعاذل ا١تتعارل ،اْلُمتَػَعاؿِ /  ٙٗ 
 :قولو سبحانو وتعاذل

 (ٜ/الرعد)ِبَُت اْلُمتَػَعاِؿ( )َعادِلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلكَ 
وافقهما ابن ٤تيصن   .، ويعقوببإثبات ياء ُب اٟتالُت ابن كثَت)  :ٕٓ٘جاء ُب ا١تيسر ُب القراءات األربع عشر ص

 ٳھ(  وقرأ الباقوف باٟتذؼ ُب اٟتالُت. .ووصال اٟتسن ،كذلك
  :( ٖٙٗ / ٘) إبراىيم بن إٝتاعيل األبياري / الشيخ ا١توسوعة القرآنيةوجاء ُب 

 :وقرئ :ا١تتعاؿ) 
 رواية. ُببإثبات الياء وقفا ووصال، وىى قراءة ابن كثَت، وأىب عمرو،  -ٔ
 ٳھ( وىى قراءة الباقُت. ،ووصال ووقفا ،ْتذفها -ٕ
 

 سبحانو وتعاذل اْلَكِبَتُ /  ٚٗ
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(ٕٙاٟتج/) ( ْن ُدونِِو ُىَو اْلَباِطُل َوَأفَّ اللََّو ُىَو اْلَعِليُّ اْلَكِبَتُ َذِلَك بَِأفَّ اللََّو ُىَو اٟتَْقُّ َوَأفَّ َما َيْدُعوَف مِ ) 
 

 سبحانو وتعاذل اْلَواِحدُ /  ٛٗ
 / اْلَقهاُر سبحانو وتعاذل ٜٗ

 :قولو سبحانو وتعاذل
ٌر أَـِ اللَُّو اْلَواِحُد اْلَقهَّا)   .(ٜٖيوسف/)( ُر يَا َصاِحيَبِ السّْْجِن أَأَْربَاٌب ُمتَػَفرُّْقوَف َخيػْ
 

 / اْلَقاِىُر سبحانو وتعاذل ٓ٘
 :قولو سبحانو وتعاذل

 (ٛٔاألنعاـ/)( َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه َوُىَو اٟتَِْكيُم ا٠ْتَِبَُت ) 
 ) َوفػَّْتُو ُرُسُلَنا َوُىْم اَل يُػَفرّْطُوفَ َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه َويُػْرِسُل َعَلْيُكم َحَفَظًة َحىتََّ ِإَذا َجاء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تػَ ( 

 (ٔٙ)األنعاـ/
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 سبحانو وتعاذلاللَِّطيُف /  ٔ٘ 
 سبحانو وتعاذل ا٠ْتَِبَتُ /  ٕ٘

 :قولو سبحانو وتعاذل
 (ٖٓٔاالنعاـ/)( اَل ُتْدرُِكُو اأْلَْبَصاُر َوُىَو يُْدرُِؾ اأْلَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطيُف ا٠ْتَِبَُت ) 
 

 سبحانو وتعاذل ِميدُ / اٟتَْ  ٖ٘
٘ٗ  

َ
 سبحانو وتعاذل ِجيدُ / ا١ت

 :قولو سبحانو وتعاذل
يٌد ٣تَِيٌد )   .(ٖٚىود/)( قَاُلوا أَتَػْعَجِبَُت ِمْن أَْمِر اللَِّو َرْٛتَُت اللَِّو َوبَػرََكاتُُو َعَلْيُكْم أَْىَل اْلبَػْيِت ِإنَُّو ٛتَِ

  
 

 سبحانو وتعاذل اْلَورلُّ /  ٘٘
 :اذلقولو سبحانو وتع

 .(ٜالشورى/)(  أَـِ اٗتََُّذوا ِمْن ُدونِِو أَْولَِياَء فَاللَُّو ُىَو اْلَورلُّ َوُىَو ٭ُتِْي اْلَمْوَتى َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ ) 
 

 سبحانو وتعاذل اْٟتَِليمُ /  ٙ٘
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(ٕٕ٘البقرة/)( َوَلِكْن يُػَؤاِخذُُكْم ٔتَا َكَسَبْت قُػُلوبُُكْم َواللَُّو َغُفوٌر َحِليٌم اَل يُػَؤاِخذُُكُم اللَُّو بِاللَّْغِو ُب أٯَْتَاِنُكْم ) 
 

 سبحانو وتعاذل اْلَكرصلُ /  ٚ٘
 :قولو سبحانو وتعاذل

ا َرآُه ُمْسَتِقرِّا ِعْنَدُه قَاَؿ َىَذا ِمْن َفْضِل َريبّْ قَاَؿ الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب أَنَا آتِيَك ِبِو قَػْبَل َأْف يَػْرَتدَّ إِلَْيَك َطْرُفَك فَػَلمَّ ) 
َا َيْشُكُر لِنَػْفِسِو َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ َريبّْ َغٍِتّّ َكرِ  ـْ َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر فَِإ٪تَّ ُلَوشل أََأْشُكُر َأ  .(ٓٗالنمل/)( صٌل لَِيبػْ

 
 سبحانو وتعاذل الَشاِكرُ  / ٛ٘

 :قولو سبحانو وتعاذل
 (ٚٗٔالنساء/)( َما يَػْفَعُل اللَُّو ِبَعَذاِبُكْم ِإْف َشَكْرًُبْ َوآَمْنُتْم وََكاَف اللَُّو َشاِكًرا َعِليًما  ) 
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 سبحانو وتعاذلَشُكوُر ال / ٜ٘

 :قولو سبحانو وتعاذل
 .(ٖٓفاطر/)(  لِيُػَوفػّْيَػُهْم ُأُجوَرُىْم َويَزِيَدُىْم ِمْن َفْضِلِو ِإنَُّو َغُفوٌر َشُكورٌ ) 
 

 سبحانو وتعاذل اٟتَْقُّ  / ٓٙ
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(ٖٓلقماف/)(  َذِلَك بَِأفَّ اللََّو ُىَو اٟتَْقُّ َوَأفَّ َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو اْلَباِطُل َوَأفَّ اللََّو ُىَو اْلَعِليُّ اْلَكِبَتُ ) 
 

 سبحانو وتعاذل اْلُمِبُتُ /  ٔٙ
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(ٕ٘النور/)(  يُػَوفّْيِهُم اللَُّو ِدينَػُهُم اٟتَْقَّ َويَػْعَلُموَف َأفَّ اللََّو ُىَو اٟتَْقُّ اْلُمِبُتُ  يَػْوَمِئذٍ ) 
 

 سبحانو وتعاذل اْلَقِويُّ /  ٕٙ
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(ٜٔالشورى/) ( اللَُّو َلِطيٌف بِِعَباِدِه يَػْرُزُؽ َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيزُ ) 
 

 سبحانو وتعاذل اْلَمِتُتُ  / ٖٙ
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(ٛ٘الذاريات/)( ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتُُت ) 
 

 سبحانو وتعاذلاْلَمْوذَل /  ٗٙ
 سبحانو وتعاذل النَِّصَتُ /  ٘ٙ

 :قولو سبحانو وتعاذل
 .(ٓٗاالنفاؿ/)( اَلُكْم نِْعَم اْلَمْوذَل َونِْعَم النَِّصَُت َوِإْف تَػَولَّْوا فَاْعَلُموا َأفَّ اللََّو َموْ ) 
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 سبحانو وتعاذل َعُفوُّ ال / ٙٙ 
 :قولو سبحانو وتعاذل

ُهْم وََكاَف اللَُّو َعُفوِّا َغُفورًا)   .(ٜٜالنساء/) ( فَُأولَِئَك َعَسى اللَُّو َأْف يَػْعُفَو َعنػْ
 

 سبحانو وتعاذل اْلَغُفورُ /  ٚٙ
 :وتعاذل قولو سبحانو

 .(ٕٜٔالبقرة/)( فَِإِف انْػتَػَهْوا فَِإفَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيٌم ) 
 

 سبحانو وتعاذل اْلَغفَّارُ /  ٛٙ
 :قولو سبحانو وتعاذل

نَػُهَما اْلَعزِيُز   .(ٙٙ/ص)اْلَغفَّاُر ( ) َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَػيػْ
 

 سبحانو وتعاذل التوابُ  / ٜٙ
 :عاذلقولو سبحانو وت

ـُ ِمْن َربِّْو َكِلَماٍت فَػَتاَب َعَلْيِو ِإنَُّو ُىَو التػَّوَّاُب الرَِّحيُم )    .(ٖٚالبقرة/)( فَػتَػَلقَّى آَد
 

 سبحانو وتعاذل اْلَوُدودُ  / ٓٚ
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(ٜٓىود/)( َواْستَػْغِفُروا َربَُّكْم ٍُبَّ تُوبُوا إِلَْيِو ِإفَّ َريبّْ َرِحيٌم َوُدوٌد ) 
 .(ٗٔالربوج/) ( َوُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ ) 
 

 سبحانو وتعاذل  الَرُؤؼ ،لَرُءوؼُ ا / ٔٚ
 :قولو سبحانو وتعاذل

ٯتَاِف َواَل )  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَػُقونَا بِاإْلِ ُلوبَِنا ِغالِّ لِلَِّذيَن آَمُنوا َربػََّنا  َٕتَْعْل ُب قػُ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَػْعِدِىْم يَػُقوُلوَف َربػََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ
 .(ٓٔاٟتشر/) ( ِإنََّك َرُءوٌؼ َرِحيمٌ 

 :ٖٔ٘ص/ -جاء ُب ا١تيسر ُب القراءات االربع عشرة 
 .وا١تطوعي ،وافقهم اليزيدي ،وخلف ،ويعقوب ،والكسائي ،وٛتزة ،وشعبة ،ؼ ( أبو عمرو) الَرؤُ 
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 وقرأ األزرؽ بثالثة البدؿ. .ووقف ٛتزة بالتسهيل .) الَرُءْوؼ ( الباقوف 
 

 سبحانو وتعاذل  حدُ ألا / ٕٚ
 / الصمد سبحانو وتعاذل ٖٚ

 :قولو سبحانو وتعاذل
 .(ٕؤاالخالص/)( اللَُّو الصََّمُد  *ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد ) 
 

 سبحانو وتعاذل َواِسعُ / ال ٗٚ
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(٘ٔٔ/البقرة )يْػَنَما تُػَولُّوا فَػَثمَّ َوْجُو اللَِّو ِإفَّ اللََّو َواِسٌع َعِليٌم ( ) َولِلَِّو اْلَمْشرُِؽ َواْلَمْغِرُب فَأَ 
 

 سبحانو وتعاذل اْلَغٍِتُّ /  ٘ٚ
 :قولو سبحانو وتعاذل

  .(ٗٙاٟتج/)( َلُو َما ُب السََّماَواِت َوَما ُب اأْلَْرِض َوِإفَّ اللََّو ٢َتَُو اْلَغٍِتُّ اٟتَِْميُد ) 
 

 سبحانو وتعاذل ْلَفتَّاحُ ا/  ٙٚ
 :قولو سبحانو وتعاذل

نَػَنا بِاٟتَْقّْ َوُىَو اْلَفتَّاُح اْلَعِليمُ )  نَػَنا َربػَُّنا ٍُبَّ يَػْفَتُح بَػيػْ  .(ٕٙسبأ/) ( ُقْل ٬َتَْمُع بَػيػْ
 

 سبحانو وتعاذل اْلَوىَّابُ /  ٚٚ
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(ٛآؿ عمراف/)( َديْػتَػَنا َوَىْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْٛتًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوىَّاُب َربػََّنا اَل تُزِْغ قُػُلوبَػَنا بَػْعَد ِإْذ ىَ ) 
 

ؽُ /  ٛٚ  سبحانو وتعاذل ا٠تَْالَّ
 :قولو سبحانو وتعاذل

ُؽ اْلَعِليمُ )   .(ٙٛاٟتجر/)(  ِإفَّ َربََّك ُىَو ا٠تَْالَّ
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 سبحانو وتعاذل اأْلَْكَرـُ /  ٜٚ 
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(ٖالعلق/)( رَأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرـُ اقػْ ) 
 

 سبحانو وتعاذل اْلبَػرُّ /   ٓٛ
 :قولو سبحانو وتعاذل

 .(ٕٛالطور/)( ِإنَّا ُكنَّا ِمْن قَػْبُل َنْدُعوُه ِإنَُّو ُىَو اْلبَػرُّ الرَِّحيُم ) 
 

 سبحانو وتعاذل الرَّزَّاؽُ  / ٔٛ
 (ٛ٘الذاريات/)( اْلَمِتُُت  ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَّةِ ) 
 

 سبحانو وتعاذل الرَّازِؽُ  / ٕٛ
رُُه )الرَّازُِؽ(.)  :ٙ٘/ٚٔ –قاؿ القرطيب ُب احكاـ القراف   ٳھ( )ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ( َوقَػرَأَ اْبُن ٤ُتَْيِصٍن َوَغيػْ

  :ٕٚٚ/ٙ -إبراىيم بن إٝتاعيل األبياري / الشيخ ا١توسوعة القرآنيةُب و 
 :وقرئ الرزاؽ ،(ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتُُت )  – ٛ٘ذاريات/ال) 

  ٳھ(وٛتيد. ،وىى قراءة ابن ٤تيصن ،اسم فاعل ،الرازؽ
 .ٖٕ٘ص القراءات الشاذة /   –وانظر ا١تيسر ُب القراءات االربع عشرة 

 
 ومن السنة النبوية

 (.إشل ألرجو أف ألقى ريب وليس أحد يطلبٍت ٔتظلمة ُب دـ وال ماؿ. رازؽال إف الل ىو ا١تسعر القابض الباسط)
 .ٕٕٓٓواللفظ لو / ،وصححو الشيخ االلباشل ُب سنن ابن ماجة :قلت

 
 سبحانو وتعاذل القابض/  ٖٛ
 سبحانو وتعاذل الباسط/  ٗٛ

 من السنة النبوية
ألرجو أف ألقى الل وال يطلبٍت أحد ٔتظلمة ظلمتها إياه ُب  ا٠تالق القابض الباسط الرازؽ ا١تسعر وإشل :إف الل تعاذل ىو) 

 .( دـ وال ماؿ
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 .عن أنسرواه االماـ اٛتد ُب ا١تسند وابو داود والًتمذي وابن ماجة وابن حباف ُب صحيحو والبيهقي ُب السنن  
غاية و  ،٘ٓٗ ضَتالروض النو  ،صحيح اٞتامع الصغَت وزيادتو –ٙٗٛٔوانظر اٟتديث/ ،)صحيح(:قاؿ الشيخ االلباشل

 .ٖٕٖا١تراـ 
 

 سبحانو وتعاذل ا١تسعر / ٘ٛ
 / ا١تقـو سبحانو وتعاذل ٙٛ

غال السعر با١تدينة على عهد رسوؿ الل صلى الل عليو  :قاؿ ،عن أنس بن مالك - ٚ٘ٓٗٔروى االماـ اٛتد ُب ا١تسند/
 ،إف الل ا١تسعر ) :ى الل عليو وسلمفقاؿ رسوؿ الل صل ،غال السعر، سعر لنا ،يا رسوؿ الل :فقاؿ الناس ،وسلم

  (وليس أحد منكم يطلبٍت ٔتظلمة ُب دـ، وال ماؿ  ،إشل ألرجو أف ألقى الل ،الرزاؽ ،الباسط ،القابض
رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت غَت ٛتاد بن  ،إسناده صحيح على شرط مسلم :٘ٗٗ/ٕٔقاؿ الشيخ شعيب االرناؤوط 

 فمن رجاؿ مسلم. ،سلمة
 
 ،غال السعر على عهد رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم :عن أيب سعيد قاؿ - ٜٓٛٔٔاـ اٛتد ُب ا١تسند / روى االمو 

وليس أحد منكم يطلبٍت  ،إشل ألرجو أف أفارقكم ،أو ا١تسعر ،إف الل ىو ا١تقـو ) :قاؿ ،لو قومت لنا سعرنا :فقالوا لو
 (.ُب ماؿ وال نفس  ،ٔتظلمة

 .حديث صحيح لغَته :ٕٖٛ/ٛٔقاؿ الشيخ شعيب االرناؤوط 
 -ٚٙٗٙاٟتديث - ٜٜ/ٗأبو اٟتسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف ا٢تيثمي/  ٣تمع الزوائد ومنبع الفوائدوُب 

إف ) :لو قومت لنا سعرنا فقاؿ :فقالوا لو -صلى الل عليو وسلم  -غال السعر على عهد رسوؿ الل ) :عن أيب سعيد قاؿ
 ،رواه أٛتد( وال نفس ،إشل ألرجو أف أفارقكم وليس أحد منكم يطلبٍت ٔتظلمة ُب ماؿ -١تسعر أو ا -الل ىو ا١تقـو 

 ٳھ( ورجاؿ الطرباشل رجاؿ الصحيح. ،والطرباشل ُب األوسط
رجالو ( و  اشلطرب وال ،اربز وال ،جوابن ماٗتر٬تو )  :٘ٙ/٘ٔومعو بلوغ االماشل للشيخ اٛتد البنا  ،جاء ُب الفتح الرباشل :قلت
 ٳھ(.  اؿ الصحيح وحسَّنو اٟتافظرج
 

 سبحانو وتعاذل   يُّ يِ اٟتَ /  ٚٛ
 سبحانو وتعاذل  ِستَّْت/ ال ٛٛ

 من السنة النبوية
 (.َت ٭تب اٟتياء والسًت فإذا اغتسل أحدكم فليستًت تّْ سِ  يُّ يِ حَ إف الل تعاذل ) 



 

018 
 www.alukah.net  

 

 الوجيز في توحيد األسماء الحسنى
 www.alukah.net  

  .عن يعلى بن أمية رواه االماـ اٛتد ُب ا١تسند وابو داود والنسائي 
 الصغَت وزيادتو. ُب صحيح اٞتامع ٙ٘ٚٔ/ديثاٟتانظر و  ،) صحيح ( :الشيخ األلباشلقاؿ 

 
 سبحانو وتعاذل اٞتواد/  ٜٛ

 من السنة النبوية
 (إف الل تعاذل جواد ٭تب اٞتود و٭تب معارل األخالؽ ويكره سفسافها ) 
  .ن ابن عباسعواب نعيم ُب اٟتلية  ،الل عن طلحة بن عبيدرواه البيهقي ُب شعب االٯتاف  

 الصغَت وزيادتو. ُب صحيح اٞتامع ٗٗٚٔ/ديثاٟتانظر و  ،) صحيح ( :قاؿ الشيخ األلباشل
 

 / اٞتميل سبحانو وتعاذل ٜٓ
 من السنة النبوية

 .( إف الل تعاذل ٚتيل ٭تب اٞتماؿ) 
واٟتاكم ُب  ،امةعن أيب أم والطرباشل ُب الكبَت ،عن ابن مسعودوالًتمذي  رواه االماـ مسلم ُب صحيحو)صحيح( 
/  االلباشل الشيخ بتحقيق وزيادتو الصغَت اٞتامع وانظرابن عساكر عن جابر وعن ابن عمر. و  ،عن ابن عمرا١تستدرؾ 
 .ٕٙٙٔ -للشيخ االلباشل اٟتديث الصحيحة السلسلة و  ،ٔٗٚٔ -اٟتديث 

 
 سبحانو وتعاذل الطيب / ٜٔ

 من السنة النبوية
  :قبوؿ الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها باب -روى االماـ مسلم ُب صحيحو 

وإف الل أمر  ،إف الل طيب ال يقبل إال طيبا ،أيها الناس ) :قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم :قاؿ ،عن أيب ىريرة
 إشل ٔتا تعملوف عليم{ ،}يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاٟتا :فقاؿ ،ا١تؤمنُت ٔتا أمر بو ا١ترسلُت

ٍب ذكر الرجل يطيل السفر  ،(ٕٚٔ/البقرة)}يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم{  :وقاؿ ،(ٔ٘/ؤمنوفا١ت)
فأسل  ،وغذي باٟتراـ ،ومشربو حراـ، وملبسو حراـ ،ومطعمو حراـ ،يا رب ،يا رب ،ٯتد يديو إذل السماء ،أشعث أغرب

 (. ؟يستجاب لذلك
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 / اٟتكم سبحانو وتعاذل ٕٜ

 النبوية من السنة
 :وصححو االلباشل ٔٔٛروى االماـ البخاري ُب االدب ا١تفرد/

أنو ١تا وفد إذل النيب صلى الل عليو وسلم مع قومو فسمعهم النيب صلى  ،حدثٍت ىانئ بن يزيد :عن شريح بن ىانئ قاؿ
فلم  ،وإليو اٟتكم ،و اٟتكمإف الل ى)  :بأيب اٟتكم فدعاه النيب صلى الل عليو وسلم فقاؿ الل عليو وسلم وىم يكنونو

ما )  :فرضي كال الفريقُت. قاؿ ،لكن قومي إذا اختلفوا ُب شيء أتوشل فحكمت بينهم ،ال :قاؿ (تكنيت بأيب اٟتكم؟.
فمن )  :قاؿ .بنو ىانئ ؛ومسلم ،وعبد الل ،قلت رل شريح :. قلت( ؟مالك من الولد)  :. ٍب قاؿ( !أحسن ىذا

[ يسموف  قوما ودعا لو ولولده. وٝتع النيب صلى الل عليو وسلم ] ،( فأنت أبو شريح ) :شريح. قاؿ :قلت ( ؟أكربىم
. ( ال. أنت عبد الل)  :عبد اٟتجر. قاؿ :قاؿ ( ؟ما اٝتك)  :فقاؿ النيب صلى الل عليو وسلم ،عبد اٟتجر :رجال منهم
 وإف ىانئا ١تا حضر رجوعو :قاؿ شريح

وبذؿ  ،عليك ْتسن الكالـ)  :قاؿ ؟أخربشل بأي شيء يوجب اٞتنة :وسلم فقاؿإذل بالده أتى النيب صلى الل عليو 
 ٳھ .( الطعاـ

 .( اٟتكم وإليو اٟتكم :إف الل ىو) 
 

 سبحانو وتعاذل عطي/ ا١ت ٖٜ
 من السنة النبوية

من خالفهم حىت يأٌب  وال تزاؿ ىذه األمة ظاىرين على ،وأنا القاسم ،والل ا١تعطي ،) من يرد الل بو خَتا يفقهو ُب الدين
 .أمر الل وىم ظاىروف (

 .(ٖٚٓٔ( ومسلم ُب صحيحو )ٖٙٔٔرواه البخاري ُب صحيحو )
 

 سبحانو وتعاذلاحملسن /  ٜٗ
 / احملساف سبحانو وتعاذل ٜ٘

 من السنة النبوية
٣تلة البحوث ا١تنشور ُب  ،إثبات أف احملسن اسم من أٝتاء الل اٟتسٌت/ الرزاؽ بن عبداحملسن العباد البدر عبدقاؿ الدكتور 

)ربيع  ٖٙالعدد /  ،٣تلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد -اإلسالمية 
 .ٖٙٚ -ٖٖٙىػ( ص  ٖٔٗٔٚتادى اآلخرة  -األوؿ 
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 لقد صح تسمية الل باحملسن ُب ثالثة أحاديث عن النيب صلى الل عليو وسلم )  
 عن أنس بن مالك رضي الل عنو  :ىاأحد

 عن شداد بن أوس رضي الل عنو  :وثانيها
 عن ٝترة بن جندب رضي الل عنو  :وثالثها

 :وبياهنا كما يلي
وإذا قتلتم  ،) إذا حكمتم فاعدلوا :قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم :حديث أنس بن مالك رضي الل عنو قاؿ :أوال

/ ٙ( وابن عدي ُب الكامل )ٜٗ :٭تب احملسنُت ( أخرجو ابن أيب عاصم ُب الديات )ص محسنفأحسنوا فإف الل 
( من ٜٚٔ/ ٘( والطرباشل ُب األوسط كما ُب ٣تمع الزوائد للهيثمي )ٖٔٔ/ ٕ( وأبو نعيم ُب أخبار أصبهاف )ٕ٘ٗٔ

اؿ رسوؿ الل صلى الل عليو طرؽ عن ٤تمد بن بالؿ ثنا عمراف القطاف عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الل عنو قاؿ: ق
 .فذكره :وسلم

/ ٔ( وقاؿ العالمة األلباشل ُب السلسلة الصحيحة )ٜٓ/ ٔوكذا قاؿ ا١تناوي ُب التيسَت ) ،قاؿ ا٢تيثمي ورجالو ثقات
أرجو أنو ال  :قاؿ ابن عدي .وىذا إسناد جيد رجالو ثقات معروفوف غَت ٤تمد بن بالؿ وىو البصري الكندي :(ٔٙٚ

 )صدوؽ يغرب( أ ىػ :قاؿ اٟتافظو  ،بأس بو
 .حسن  :(ٜٗٔ/  ٔوقاؿ ُب صحيح اٞتامع )

 .( لضعفو فلم يصبٕٗ/ٔوقد رمز السيوطي ُب اٞتامع الصغَت ) :قلت
) إف الل  :حفظت من رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم اثنتُت قاؿ :حديث شداد بن أوس رضي الل عنو قاؿ :ثانيا

وليحد أحدكم شفرتو ولَتح  ،وإذا ذْتتم فأحسنوا الذبح ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،٭تب اإلحساف إذل كل شيء محسن
( عن معمر عن أيوب ٕٖٖ/  ٚ( ومن طريقو الطرباشل ُب الكبَت )ٕٜٗ/  ٗرواه عبد الرزاؽ ُب ا١تصنف ) ،( .ذبيحتو

 .فذكره .عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاشل عن شداد بن أوس رضي الل عنو
( وأيوب ىو ٔٗ٘ص/ ،فمعمر بن راشد البصري ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة )التقريب ،إسناده كلهم ثقات ورجاؿ

وأبو قالبة البصري ىو عبد الل بن زيد اٞترمي ثقة فاضل   ،(ٚٔٔص/ ،السختياشل ثقة ثبت حجة من ا٠تامسة )التقريب
نعاشل ىو شراحيل بن آده ثقة من الثانية )التقريب ص/ وأبو األشعث الص ،(ٖٗٓكثَت اإلرساؿ من الثالثة )التقريب ص /

)إماـ شهَت من  :قاؿ الذىيب ُب ترٚتتو ُب ا١تيزاف ،وىو مدلس ،فإسناد اٟتديث صحيح لوال عنعنة أيب قالبة ،(ٕٗٙ
 .(ٕ٘ٗ/  ٕوكاف لو صحف ٭تدث منها ويدلس )ا١تيزاف ،ثقة ُب نفسو إال أنو مدلس عمن دل يلحقهم ،علماء التابعُت

 .(ٕٔوأورده اٟتافظ ا ابن حجر ُب كتابو طبقات ا١تدلسُت ُب الطبقة األوذل )طبقات ا١تدلسُت / ص
/  ٚ( واإلرواء )ٜٕٔ/  ٔانظر صحيح اٞتامع ) ،ولذا صححو األلباشل حفظو الل ،لكن اٟتديث صحيح ثابت ٔتا قبلو

ٕٜٖ). 
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( من طريق عبد الوىاب بن ٕٓٛ/  ٜقي ُب سننو )فقد رواه البيه ،وللحديث طريق أخرى فيها عنعنة أيب قالبة أيضا 
 :لكن لفظو ،عبد آّيد ثنا خالد اٟتذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاشل عن شداد بن أوس رضي الل عنو فذكره

 كتب اإلحساف على كل شيء(   محساف)إف الل 
فأحسنوا ،  محسن)إف الل عز وجل  :قاؿ صلى الل عليو وسلمبن جندب رضي الل عنو عن النيب  حديث ٝترة :ثالثا

 .«وإذا ذبح فليحد شفرتو ولَتح ذبيحتو  ،فإذا قتل أحدكم فليحسن مقتولو
( قاؿ ثنا ٤تمد بن أٛتد بن اٟتسُت األىوازي ثنا جعفر بن ٤تمد بن حبيب ثنا ٜٕٔٗ/  ٙرواه ابن عدي ُب الكامل )

وقد ذكر ابن رجب ىذا اٟتديث ُب جامع  ،فذكره ،اٟتسن عن ٝترة ثنا ٣تاعة بن الزبَت أو عبيدة عن ،عبد الل بن رشيد
 .(ٔٗٔانظر )ص/ .العلـو واٟتكم

و٣تاعة بن  .(ٔٛٗ/ ٔعبد الل بن رشيد ليس بالقوي وفيو جهالة )ا١تغٍت ُب الضعفاء للذىيب  ،وإسناده ضعيف :قلت
 :(.( واٟتسن ٥تتلف ُب ٝتاعو من ٝترة )انظر٘ٗٔ/ٕالزبَت ٥تتلف فيو وضعفو الدارقطٍت وغَته )ا١تغٍت ُب الضعفاء للذىيب

يشهد  ،لكن اٟتديث صحيح .( إسناده ضعيفٜٓ/ ٔوقاؿ ا١تناوي ُب التيسَت ) ،(ٜٜٔجامع التحصيل للعالئي. ص/ 
 .(ٜٕٔ/  ٔوقد صححو األلباشل ُب صحيح اٞتامع ) ،لو اٟتديثاف قبلو

 ٳھ( .والل أعلم .اٟتسٌت دوف شك أو ريب قلت: فبهذه األحاديث يعلم أف احملسن اسم من أٝتاء الل
 

 / السيد سبحانو وتعاذل ٜٙ
 من السنة النبوية

 (السيد الل ) 
  .عن عبدالل بن الشخَت رواه االماـ اٛتد ُب ا١تسند وابو داود

 وزيادتو.  ُب صحيح اٞتامع ٖٓٓٚ/ديث اٟتانظر و  ،) صحيح ( :قاؿ الشيخ األلباشل
 

 / الدياف سبحانو وتعاذل ٜٚ
 من السنة النبوية

وما  :قلنا :قاؿ ( عراة غرال ّٔما  -العباد  :أو قاؿ -٭تشر الناس يـو القيامة  ) :ٕٗٓٙٔروى االماـ اٛتد ُب ا١تسند/
وال  ،أنا الدياف ،ٍب يناديهم بصوت يسمعو من ]بعد كما يسمعو من[ قرب: أنا ا١تلك ،ليس معهم شيء ) :قاؿ ؟ّٔما

وال ينبغي ألحد من أىل  ،حىت  أقصو منو ،ولو عند أحد من أىل اٞتنة حق ،أف يدخل النار ،ينبغي ألحد من أىل النار
كيف وإنا إ٪تا نأٌب الل   :قلنا :قاؿ (حىت اللطمة  ،حىت أقصو منو ،وألحد من أىل النار عنده حق ،اٞتنة أف يدخل اٞتنة

 ٳھ.(باٟتسنات والسيئات  ) :قاؿ ؟عز وجل عراة غرال ّٔما
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 (. إسناده حسن)  :ٕٖٗ/ٕ٘شعيب االرناؤوط قاؿ الشيخ  
 

 / ا١تناف سبحانو وتعاذل ٜٛ
 من السنة النبوية

 :ورجٌل يصلي، ٍب دعا ،أنو كاف مع رسوؿ الل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم جالساً  :عن أنس -ٕٖٗٔروى ابو داود ُب السنن /
يا حي يا  !يا ذا اٞتالؿ واالكراـ ،واألرض بديع السماوات ،افا١تنَّ  ،ال إلو إال انت ،إشل أسألك بأف لك اٟتمد !اللهم

 (. أعطى وإذا ُسئَل بو ،الذي إذا ُدِعَي بو أجاب ؛لقد دعا الل باٝتو العظيم ) :فقاؿ النيب َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  !قيـو
 .والذىيب(وصححو ابن حباف واٟتاكم  ،)حديث صحيحقاؿ الشيخ االلباشل ُب سنن ايب داود 

 
 سبحانو وتعاذل شاُب/ ال ٜٜ

 من السنة النبوية
رب  -أذىب الباس  ) :أف النيب صلى الل عليو وسلم كاف إذا عاد ا١تريض مسحو بيمينو وقاؿ :رضي الل عنها عن عائشة

 .( واشف أنت الشاُب اشف شفاء ال يغادر سقما - !الناس
 .ٜٜٕ٘رواه ابن حباف ُب صحيحو/

  .صحيح :التعليقات اٟتساف على صحيح ابن حبافباشل ُب وقاؿ الشيخ االل
 

 / الرفيق سبحانو وتعاذل ٓٓٔ
 من السنة النبوية

عن عائشة رضى الل  :صلى الل عليو وسلم النيبوغَته بسب  الذميباب إذا عرض روى االماـ البخاري ُب صحيحو / 
 :عنها قالت

  .الساـ عليك :يو وسلم فقالواصلى الل عل النيباستأذف رىط من اليهود على  )
قلت أودل تسمع ما قالوا قاؿ  .(األمر كلو  ُبيا عائشة إف الل رفيق ٭تب الرفق  ) :فقاؿ .بل عليكم الساـ واللعنة :فقلت

 (.وعليكم  :قلت )
 

 / السبوح سبحانو وتعاذل ٔٓٔ
 من السنة النبوية

 :ٚٛٗ - وِع َوالسُُّجودِ الرُّكُ  ُبباب َما يُػَقاُؿ روى االماـ مسلم ُب صحيحو / 
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ُب ركوعو وسجوده )  :عن مطرؼ بن عبد الل بن الشخَت، أف عائشة نبأتو أف رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم كاف يقوؿ 
 (. رب ا١تالئكة والروح ،سبوح قدوس

 
 سبحانو وتعاذل اْلَوْتر ،اْلِوْتر/  ٕٓٔ

 قولو سبحانو 
 .(ٖ/الفجر) )َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر ( 

 .ٕٖٛ/ٙ – ا١توسوعة القرآنيةُب  إبراىيم بن إٝتاعيل األبياريقاؿ الشيخ 
 :والوتر) 
 وىى قراءة اٞتمهور. ،قريش لغةوىى  ،بفتح الواو وسكوف التاء -ٔ

 :وقرئ
 ،واألعمش ،وطلحة ،وقتادة ،وابن وثاب ،وأىب رجاء ،عن ابن عباس ،وىى قراءة األغر ،وىى لغة ٘تيم ،بكسر الواو -ٕ

 ٳھ(واألخوين. ،ٓتالؼ عنو ،سنواٟت
وا١تراد  ،ا١تراد بالشفع ا٠تلق كلهم :وقيل :ٜٛٔص   –ُب تفسَت جزء عم / سورة الفجر  قاؿ الشيخ ٤تمد صاحل العثيمُت

 بالوتر الل عز وجل.
ولو قلت  ،فيها قراءتاف صحيحتاف )الِوتر( و )الَوتر( يعٍت لو قلت )والشفع والِوتر( صح ( والوتر) :واعلم أف قولو

ومن كل شيء خلقنا  ألف ا١تخلوقات كلها مكونة من شيئُت } ؛فقالوا إف الشفع ىو ا٠تلق ،)والشفع والَوْتر( صح أيضاً 
وإذا كانت اآلية ٖتتمل  ،(إف الل وتر ٭تب الوتر)  :والَوْتر أو الِوتر ىو الل لقوؿ النيب صلى الل عليو وسّلم ،{ زوجُت

وىذه القاعدة ُب علم التفسَت أف اآلية إذا كانت ٖتتمل  ،فلتكن لكل ا١تعاشل اليت ٖتتملها اآليةمعنيُت وال منافاة بينهما 
 معنيُت وأحد٫تا ال يناُب اآلخر فهي ٤تمولة على ا١تعنيُت ٚتيعاً. 

 .ٜٚٗ/ٗ – النيسابوري ،الواحدي /الوسيط ُب تفسَت القرآف آّيدوجاء ُب 
 الل الواحد الصمد. (ٖ /الفجر)َوْتِر{ }َوالْ  ،الشفع ا٠تلق :قاؿ ،عن ٣تاىد) 

 والوتر ىو الل عز وجل. (ٛ / النبأ)}َوَخَلْقَناُكْم أَْزَواًجا{  :قاؿ الل عز وجل ،الشفع ا٠تلق :قاؿ ،وىذا قوؿ عطية العوُب
 .( والل وتر واحد ،خلق الل من كل شيء زوجُت اثنُت :وقاؿ أبو صاحل

 
 من السنة النبويةو 

 .تسعوف اٝتا مائة إال واحدا ال ٭تفظها أحد إال دخل اٞتنة وىو وتر ٭تب الوتر () لل تسعة و 
 .ُب صحيحيهما( ٕٚٚٙ( ومسلم )ٓٔٗٙ البخاري )ُترواه اإلمام
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 الخاتمة

 
اٟتمد لل الذي ْتمده تتم الصاٟتات وأٛتده  ،فهو أىل للحمد ُب كّل موطن ،أٛتد الل ُب ا٠تتاـ كما ٛتدتو ُب البدء

 .ىو كما أثٌت على نفسو ،ال أحصي ثناء عليو ،وأثٍت عليو ا٠تَت كلو ،وعلى توفيق
 .والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ٤تمد وعلى آلو وصحبو وإخوانو أٚتعُت

  :وبعد
  :التالية إذل النتائج  على منهج أىل السنة واٞتماعة ألٝتاء اٟتسٌت افقد انتهيت من دراسة 

 .اء والصفات ىو الذي كثر فيو ا٠توض بُت أىل القبلة/ إف توحيد األٝتٔ
منهج أىل  وىو وسط بُت   ،اٟتسٌت ىو األسلم وأالحكم واألعلم / إف منهج أىل السنة واٞتماعة ُب دراسة أٝتاء الل ٕ

  .التعطيل وبُت منهج أىل التمثيل
ولذلك يقاؿ ُب كل اسم  ؛وما دل يُعلم ،ما ُعِلم منها ،( ىو االسم اٞتامع ١تعاشل أٝتاء الل اٟتسٌت كلها الل ) أسمف / إٖ

 .وال ينعكس( ،)ىو من أٝتاء الل :من أٝتائو الكرٯتة
، وتنزيهو ت صفات الكماؿ ا١تطلق لو جل وعالكلمات شرعية تدؿ على ذات الل تعاذل تتضمن إثبا  :األٝتاء اٟتسٌت/ ٗ

 .سبحانو عن كل عيب ونقص
وأي  ،ما حصل بو تعيُت ا١تسمى :االسمو  ،لورود األدلة بذلك ؛إف االسم للمسمى :قاؿالراجح عند أىل السنة أف ي/ ٘
 وجل. سم دعوت بو فانك قد دعوت الل عزا

وأف الذي يضاؼ اليو سبحانو وتعاذل كلو  ،ليس من األٝتاء اٟتسٌت اسم يتضمن الشر وإ٪تا يذكر الشر ُب مفعوالتو / ٙ
 .يوخَت وحكمة ومصلحة وعدؿ والشر ليس ال

وما يطلق على الل تعاذل من األٝتاء ال بُّد أف  ،/ كل لفظ يقتضي التعظيم والكماؿ ال يكوف إال لل تعاذل دوف غَتهٚ
  .ألّف الل تعاذل لو أحسن األٝتاء وأعالىا ؛يكوف ُب غاية اٟتسن

 ،ّٔا وٮُترب عن الل ،كتاب والسنةمن ال وجل شتق من األٝتاء والصفات واألفعاؿ الثابتة لل عزعن الل تعاذل ي ربا٠ت/ ٛ
ومن باب  فهو أوسع من باب األٝتاء ومن باب الصفات ،باب اإلخبار أوسع األبوابالف  ،اٟتسٌتٝتاء األ عد منوال ت

  .ألنو احتواىا وزاد عليها ،االفعاؿ
ائو اٟتسٌت ) َولِلَِّو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت أمر بدعائو بأٝت تعاذل ألف الل ،خباراإلاب بُب و ال ٬توز الدعاء بكل ما ورد فان ،وعليو

 )يا ستَت(. بويصح  ،) يا ساتر( بفال يصح الدعاء  ،(ٓٛٔ/فَاْدُعوُه َِّٔا ()األعراؼ
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بل الل جل جاللو  ،جل وعال غَت ٥تلوؽلل وكالـ  ،ألهنا من كالـ الل سبحانو وتعاذل ؛/ أٝتاء الل اٟتسٌت غَت ٥تلوقةٜ 
  .ىو ا١تسمي نفسو ّٔا

كما قاؿ تعاذل }َولِلَِّو اأَلْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت فَاْدُعوُه   ،أف أٝتاء الل عز وجل كلها حسٌت ،/ مذىب أىل السنة واٞتماعةٓٔ
إعالـ باعتبار داللتها  ،فهي إعالـ وأوصاؼ ،وذلك ألهنا متضمنة لصفات كاملة ال نقص فيها بوجو من الوجوه ،َِّٔا{

أف كل اسم من أٝتاء الل تعاذل فهو متضمن لصفة وليست كل و  ،ا دلت عليو من ا١تعاشلوأوصاؼ باعتبار م ،على الذات
والصفة ما دؿ على  ،االسم ما دؿ على معٌت وذاتف ،و٢تذا كانت الصفات أوسع من باب األٝتاء ،صفة متضمنة السم

 .معٌت
وأما باعتبار  ،ى شيء واحد وىو اللألهنا دلت عل ؛باعتبار داللتها على الذات فهي مًتادفة ،/ االٝتاء اٟتسٌتٔٔ

 ألف لكل اسم منها معٌت غَت ا١تعٌت ُب االسم اآلخر. ؛داللتها على ا١تعٌت فهي متباينة
 .ىو متعدد اللفظ وا١تعٌت :وا١تتباين ،ىو متعدد اللفظ متحد ا١تعٌت :وا١تًتادؼ

 :/ االسم على ضربُتٕٔ
 .تمشتق ) غَت جامد ( وىو االسم الداؿ على معٌت وذا .ٔ
 .غَت مشتق ) جامد ( وىو االسم العلم احملض .ٕ

ولو كانت ألفاظا ٣تردة ال معاشل ٢تا دل تدؿ على  ،فهي أٝتاء مدح  ،وأٝتاء الل تعاذل كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد
 .فال ٬توز أف يكوف من أٝتائو أعالـ جامدة ألنّو ال داللة فيو على شيء من اٟتسن أصالً  .ا١تدح
  :تنبيو
أي ال يصح  ،وإذا قلنا ال ٬توز االشتقاؽ ُب األٝتاء اٟتسٌت ،ومعٌت تدؿ على ذاتلنا أف أٝتاء الل مشتقة أي أهنا إذا ق

  .أف نشتق االسم من الصفة أو الفعل
وكذلك ال ٬توز أف يعّد  ،أو خَت وشرّ  ،ما ينقسم مدلولو إذل كامل وناقص ،االٝتاء اٟتسٌت ال ٬توز أف يعّد من/ ٖٔ

 . ٭تمل معٌت الكماؿ ا١تطلقمنها ما ال
باعتبار سبحانو وتعاذل وتدّؿ عليو  ،وىي تدّؿ على الّتنزيو باعتبار وصفها ؛أٝتاء الل تعاذل من أعظم أدّلة الّتنزيو/ ٗٔ

 .آحادىا
٭تتاج ُب  واحملكم ىػو البُّت الواضح الذي ال .األٝتاء اٟتسٌت كلها من قبيل احملكم ا١تعلـو ا١تعٌت وليست من ا١تتشابو/ ٘ٔ

وكل أٝتائو تعاذل دالة على  .أما ا١تتشابو فهو ما ال سبيل إذل إدراؾ حقيقتو وكنهو .وذلك لوضوحو ،معناه إذل غَته
معانيها وكلها أوصاؼ مدح وٛتد وثناء وىي من قبيل احملكم ألف معانيها واضحة ُب لغة العرب إ٪تا الكنو والكيفية من ما 

 استأثر الل بعلمو.
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أما ا١تعٌت بكمالو فإنو ال يعلمو  ،فإ٪تا ىو تقريب ليدلوا الناس على أصل ا١تعٌت ،لعلم إذا فسروا األٝتاء اٟتسٌتأىل ا/ ٙٔ 
)ال ٨تصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  :عليو الصالة والسالـ ُب دعائو الرسوؿ و٢تذا قاؿ ؛أحد إال الل جل جاللو

 نفسك(.
أما حقيقة ا١تعٌت على كمالو  ،فإهنم يفسروف ذلك ٔتا يقرب إذل األفهاـ ا١تعٌت الناس حُت يفسروف أٝتاء الل جل وعالو 

فالل جل وعال لو األٝتاء  ،ألف ذلك من الغيب ؛وكذلك الكيفية فإهنم ال يعلموهنا ،ألف ذلك من الغيب ؛فإهنم ال يعونو
 والصفات العلى. ،اٟتسٌت

 .ٓتالؼ أوصاؼ العباد ،ال تناُب العلميةالوصفية و  ،أعالـ وأوصاؼ وتعاذل أٝتاؤه سبحانو/ ٚٔ
 :داللة األٝتاء اٟتسٌت قسماف/ ٛٔ

  .ىي داللة مطلقة من حيث ىي أٝتاء الل اٟتسٌتو  ،وىي الداللة على الَعَلمية والوصفية :داللة عامة -ٔ
 وىي ما دؿ لفظها على الذات ،وىي تستفاد من كل اسم من أٝتاء الل اٟتسٌت بعينو :داللة خاصة -ٕ

وىي باعتبار الداللة اللفظية ثالثة  .على ذات الل تعاذل وعلى صفة الرٛتة (الرٛتن) :كداللة  ،وخصوص صفة
 :أنواع

 داللة اللفظ على كل معناه. (الذات والصفات) :وذلك بداللة االسم على ٚتيع أجزائو :داللة مطابقة -أ
 وذلك بداللة االسم على بعض أجزائو. :داللة تضمن -ب
وذلك بداللة االسم على غَته من األٝتاء أو الصفات اليت تتعلق تعلًقا وثيًقا ّٔذا االسم وإف   :لزـولة دال -جػ

 كانت خارجة عنو.
 .بل لو ا١تثل األعلى ،فإف الل ال مثل لو ،ال تضرب لو األمثاؿ اليت فيها ٦تاثلة ٠تلقو ،الل سبحانو وتعاذل/ ٜٔ
ال يفيد أهنا  ،(إف لل تسعة وتسعُت إٝتاً من أحصاىا دخل اٞتنة)واٟتديث  ،ُتمع ٤تصورة بعدد غَتاألٝتاء اٟتسٌت / ٕٓ

 وإ٪تا غاية ما فيو أف ىذه األٝتاء موصوفة بأف على من أحصاىا دخل اٞتنة. ،٤تصورة بالتسعة والتسعُت
وال ٣تاؿ للرأي  ؛اء الل توقيفّيةألّف أٝت ؛ضرورة االلتزاـ ٔتا ورد ُب القرآف والسّنة الّصحيحة ُب تتبع األٝتاء اٟتسٌت /ٕٔ

ؤّذا ٮترج من التتبع كل اسم ورد بو النص على  .أو ٝتّاه رسولو ،فال يسّمى الل إاّل ٔتا ّٝتى بو نفسو ،واالجتهاد فيها
( ما ُوضع اصطالحا  )و ٮترج من التتبع أيضا األٝتاء االصطالحية  .سبيل اإلخبار أو ا١تقابلة أو التقيد أو اإلضافة

 .من الصفة أو الفعل ةشتقا١تو  يةقياسالو 
 (وََكَفى بِاللَِّو َحِسيًبا)و ،(ٙٛالنساء/) (َحِسيًبا َف َعَلى ُكلّْ َشْيءٍ ِإفَّ اللََّو َكا) :قاؿ تعاذل ،امقيدقد يأٌب / االسم ا١تطلق ٕٕ

بأي وجو  ،يد ال ٭تتمل نقصالو قُ فاالسم ا١تطلق  ،اً وُب الثانية مقيد ،اً االسم مطلق كاف  ففي اآلية االوذل ،(ٜٖاالحزاب/)
 .أما االسم ا١تقيد لو أطلق فإنو يوىم نقصاً  ،من الوجوه

 :/ التسمية والدعاء على ثالثة أقساـٖٕ



 

007 
 www.alukah.net  

 

 الوجيز في توحيد األسماء الحسنى
 www.alukah.net  

وىي األٝتاء التوقيفية الواردة ُب الكتاب والسنة  ،بو ويُدعىوتعاذل ما ٬توز أف يسمى الل سبحانو  .ٔ 
  .الصحيحة حصراً 

 وىي األٝتاء اليت ترد على سبيل اإلخبار. ،بو وال يُدعى وتعاذل وما ٬توز أف يسمى الل سبحان .ٕ
 وىي األٝتاء اليت توىم نقصاً أو و٫تاً. ،بو وال يُدعى وتعاذلما ال ٬توز أف يسمى الل سبحانو  .ٖ

  :سبحانو وتعاذل أٝتائو من إف/ ٕٗ
 .( الوىاب العزيز)  مقًتنا أو .( الرٛتن)  مفردا عليو يطلق ما .ٔ
 وىي .( ا١تقدـ ا١تؤخر ،الظاىر الباطن ،االوؿ االخر ،الباسط القابض)  بغَته مقرونا إال عليو يطلق ال ما .ٕ

 (.ا١تزدوجة ا١تتقابلة) أو ا١تزدوجة األٝتاء
، جامع القلوب ومقلب ،واإلكراـ اٞتالؿ وذو ،واألرض السموات وبديع ،الغيب عادل)  :مثل ا١تضافة األٝتاء/ ٕ٘

 .وال يصح اشتقاؽ االٝتاء منها ،ا١تقيدة االٝتاء من بل ،ا١تطلقة ٟتسٌتا األٝتاء من ليست  (الناس
 .( ا١تقتدر ،القدير ،القادر)  مثل ،واحًدا اٝتًا تعد ال واحػدة صفة ا١تتضمنة األسػماء/ ٕٙ
اىج ُب تعيينها يقـو و٢تذا فإّف أسلم ا١تن ؛/ عدـ ثبوت تعيُت األٝتاء اٟتسٌت مرفوًعا ِإذل النَّيبّْ صلى الل عليو وآلو وسلمٕٚ

 .مع مراعاة قواعد وضوابط تعيُت األٝتاء ،على تتّبعها من الّنصوص الثابتة ُب الكتاب والسنة الصحيحة
 ،فوافقو األوؿ ُب بعضها ،أخرى وٚتع غَته أٝتاء  ،تعاذل/ إف َمن ٚتع ِمن أىل العلم تسعة وتسعُت اٝتا من أٝتاء الل ٕٛ

بل قد يكوف ما  ،ليس من أٝتاء الل لتجاوز ذلك التسعة والتسعُت ما اختلفا فيو بعضو  وخالفو ُب بعض ال يعٍت ذلك أف
الدليل عليو  الل وإف جاوز التسعة والتسعُت ، وعلى كل فالعربة ُب صحة ذلك االسم أو عدمها قياـ  ٚتعاه كلو من أٝتاء 
  .من الكتاب والسنة

من أٝتاء الل اٟتسٌت ا١تذكورة ُب الكتاب والسنة ال يعٍت أهنم يروف  / إف َٚتْع بعض أىل العلم لتسعة وتسعُت اٝتاٜٕ
وإ٪تا مرادىم تقريب ىذه األٝتاء إذل الراغبُت ُب حفظها وفهمها والعمل ٔتا  ،حصرىا ُب تلك األٝتاء اليت ذكروىا

 .تقتضيو
 :وا١تراد بو ،/ إحصاء األٝتاء اٟتسٌت من أعظم األعماؿٖٓ

 .إحصاء ألفاظها وعدىا .ٔ
 .م معانيها ومدلو٢تافه .ٕ
  .دعاء الل سبحانو وتعاذل ّٔا أو القياـ ْتّقها قوالً وعمالً  .ٖ

والدعاء ّٔا يتناوؿ دعاء ا١تسألة، ودعاء  ،} َولِلَِّو اأْلَْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت فَاْدُعوُه َِّٔا { :قاؿ الل تعاذل
 ،ويثنوا عليو ّٔا ،وصفاتو ودعاء التعبد. وىو سبحانو يدعو عباده إذل أف يعرفوه بأٝتائو ،الثناء

 وىو سبحانو ٭تب موجب أٝتائو وصفاتو. ويأخذوا ْتظهم من عبوديتها.
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ألف ا١تعلومات القدرية والشرعية صادرة عن أٝتاء الل  ،إحصاء أٝتاء الل اٟتسٌت والعلم ّٔا أصل للعلم بكل معلـو/ ٖٔ 
 ع.و٢تذا كانت ُب غاية اإلحكاـ واإلتقاف والصالح والنف ،وصفاتو

بل اتفق أىل العلم على استحساف األٝتاء ا١تضافة إذل الل كعبد الل وعبد  ،ما صح تسمية الل بو جاز التعبيد لل بو/ ٕٖ
 ،كعبد العزى وعبد ىبل وعبد عمرو وعبد الكعبة :تعاذلواتفقوا على ٖترصل كل اسم معبد لغَت الل  ،الرٛتن وما أشبو ذلك

 .ونقلو عنو ابن القّيم ،ـحكى ذلك ابن حز  ،وما أشبو ذلك
 .ويستعاذ ّٔا ،االٝتاء اٟتسٌت ينعقد ّٔا اليمُت / ٖٖ
فالقراءة الشاذة ٔتنزلة خرب الواحد تفيد العلم  .األٝتاء الواردة ُب القراءة الشاذة للقرآف الكرصل من األٝتاء اٟتسٌت/ ٖٗ

 .والعمل 
ألف كل ما صحَّ عن النيب  .من األٝتاء اٟتسٌتىي  / األٝتاء الواردة ُب حديث اآلحاد الصحيح واٟتديث اٟتسنٖ٘

وإف   ،أي ُب ٚتيع مسائل الدين العلمية والعملية ،صلى الل عليو وآلو وسلم وجب األخذ بو ُب العقائد وُب األعماؿ
 .لكن كل ما توافرت فيو شروط القبوؿ وجب العمل بو ،كانت األحاديث متفاوتة ُب درجة القبوؿ

} َولِّلِو اأَلْٝتَاء اٟتُْْسٌَت  :ٝتاء اٟتسٌت ٤تـر الف الل سبحانو وتعاذل ىدد ا١تلحدين بقولو عز وجل/ اإلٟتاد ُب األٖٙ
 (.ٓٛٔ/األعراؼ)فَاْدُعوُه َِّٔا َوَذُرواْ الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ُب َأْٝتَآئِِو َسُيْجَزْوَف َما َكانُواْ يَػْعَمُلوَف { 

أشرؼ العلـو وأجلها على اإلطالؽ ألّف شرؼ العلم بشرؼ  ،وصفاتو العلى ،ٟتسٌتوأٝتائو ا ،/ إّف العلم بالل تعاذلٖٚ
فاالشتغاؿ بفهم ىذا العلم اشتغاؿ بأعلى  ،وا١تعلـو ُب ىذا العلم ىو الل سبحانو وتعاذل بأٝتائو وصفاتو وأفعالو ،ا١تعلـو

 وحصولو للعبد من أشرؼ ا١تواىب. ،ا١تطالب
 ،ورجائو ،وخوفو ،وخشيتو ،وتدعو إذل ٤تبتو  بأٝتائو اٟتسٌت تزيد اإلٯتاف وتقوي اليقُت / إف معرفة الل سبحانو وتعاذلٖٛ

والتفقو ُب  ،وال سبيل إذل معرفة الل إال ٔتعرفة أٝتائو اٟتسٌت ،وىذا ىو عُت سعادة العبد ،وإخالص العمل لو ،ومراقبتو
  .معانيها
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 .ه وٚتعو وكتبو وقرأه وراجعولكرصل وأف يبارؾ فيو وينفع بو من أعدأسأؿ الل تعاذل أف ٬تعل ىذا العمل خالصا لوجهو ا

ىذا العمل أو نشره أو شرحو أو حفظو أو جعلو سببا ُب توجيو  بلغكما أسألو سبحانو وتعاذل أف يغفر لكل من 
 .والقادر عليو سبحانو إنو ورل ذلك ،ا١تسلمُت إذل توحيد رب العا١تُت ُب أٝتائو اٟتسٌت وصفاتو العلى والتوسل إذل الل ّٔا

 .اللهم إشل أعوذ بك أف أشرؾ بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرؾ ١تا ال أعلم
 اللهم إشل أعوذ بك أف أٟتد ُب أٝتائك اٟتسٌت.

 .وآخر دعوانا أف اٟتمد لل رب العا١تُت
 .وصلي اللهم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وإخوانو أٚتعُت

 . إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليكسبحانك اللهم وْتمدؾ أشهد أف ال
 
 
 
 

 وكتب ذلكم                                                                                
 ا١تهندس                                                                           

                                                تكاي أكـر غازل إٝتاعيل                                                                            
 ا١توصل / العراؽ                                                                                  

 ھ ٖٗٗٔ/  ٚتادي االخرة / ٕٔ                                                                       
   ـ ٖٕٔٓ/  نيساف/ ٕٕ                                                                          

                                                                   e-mail : agtd61@yahoo.com    
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 المصادر 
 

 ( ھ ٖٖٓ ت)  بشر أيب بن إٝتاعيل بن علي اٟتسن أبو :األشعري ◄
 / اإلبانة عن أصوؿ الديانةٔ

 ـ ( ٕٜٜٔ – ھ ٖٔٗٔ ،دار البصَتة ) اإلسكندرية  -الطبعة األوذل 
 / مقاالت اإلسالميُت واختالؼ ا١تصليُتٕ

 .بد اٟتميد٤تمد ٤تي الدين ع :ٖتقيق
 ( ـ ٜٜ٘ٔ –  ھ ٙٔٗٔ ،) بَتوت -الكتبة العصرية 

 
   الل عبد سليماف عمر د .أ :األشقر ◄

 / أٝتاء الل اٟتسٌت ا٢تادية إذل الل وا١تعرفة بوٖ
 ( ـٕٗٓٓ –  ھٖٕٗٔ ،دار النفائس ) األردف  –الطبعة األوذل 

 
  السلفي الشمس :األفغاشل ◄

 د األٝتاء والصفات/ ا١تاتريدية وموقفهم من توحيٗ
 ( ـٜٜٛٔ –  ھٜٔٗٔ ،مكتبة الصديق ) الطائف  -الطبعة الثانية 

 
 ( ىػٕٓٗٔ :ا١تتوَب)  نوح اٟتاج بن الدين ناصر ٤تمد :األلباشل ◄

 / إرواء الغليل ُب ٗتريج أحاديث منار السبيل٘
 ( ـ ٜ٘ٛٔ  – ھ ٘ٓٗٔ ،ا١تكتب اإلسالمي ) بَتوت -الطبعة الثانية 

 اٟتساف على صحيح ابن حباف/ التعليقات ٙ
 ( ـٖٕٓٓ –  ھٕٗٗٔ ،دار باوزير ) جدة -الطبعة األوذل 

 / اٟتديث حجة بنفسو ُب العقائد واألحكاـٚ
 ـ ( ٕ٘ٓٓ –  ھ ٕ٘ٗٔ ،مكتبة ا١تعارؼ  ) الرياض -الطبعة األوذل 

 / خطبة اٟتاجةٛ
 ( ھ ٓٓٗٔ ،ا١تكتب اإلسالمي  ) بَتوت -الطبعة الرابعة 

 اديث الصحيحة/ سلسلة األحٜ
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 ( ـ ٜٜ٘ٔ –  ھ ٘ٔٗٔ ،مكتبة ا١تعارؼ ) الرياض  -الطبعة ا١تنقحة  
 / سلسلة األحاديث الضعيفة وا١توضوعة وأثرىا السيئ ُب األمةٓٔ

 ـ ( ٕٜٜٔ -ىػ   ٕٔٗٔ ،مكتبة ا١تعارؼ ) الرياض  -الطبعة األوذل 
 / صحيح أيب داودٔٔ

 ـ ( ٕٕٓٓ -ىػ   ٖٕٗٔ ،الكويت مؤسسة غراس للنشر والتوزيع )  -الطبعة األوذل 
 / صحيح الًتغيب والًتىيبٕٔ

 ( ـ ٕٓٓٓ –  ھ ٕٔٗٔ ،مكتبة ا١تعارؼ ) الرياض  -الطبعة األوذل 
 / صحيح اٞتامع الصغَت وزيادتو الفتح الكبَتٖٔ

 ( ـ ٜٛٛٔ  –  ھٛٓٗٔ ،ا١تكتب اإلسالمي ) بَتوت  -الطبعة الثالثة 
 / ضعيف أيب داود ٗٔ

 ـ ( ٕٕٓٓ -ىػ   ٖٕٗٔ ،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ) الكويت  -الطبعة األوذل 
 / ضعيف الًتغيب والًتىيب ٘ٔ

 ( ـ ٕٓٓٓ –  ھ ٕٔٗٔ ،مكتبة ا١تعارؼ ) الرياض  -الطبعة األوذل 
 / ضعيف اٞتامع الصغَت وزيادتو الفتح الكبَتٙٔ

 ( ـ ٜٛٛٔ  –  ھ ٛٓٗٔ ،ا١تكتب اإلسالمي ) بَتوت  -الطبعة الثالثة 
 جوب األخذ ْتديث اآلحاد ُب العقيدة/ و ٚٔ

 .( ـٜٗٚٔ –  ھٜٖٗٔ ،( ) دمشق٘) -رسائل الدعوة السلفية 
 

 الرٛتن عبد بن الل عبد بن العزيز عبد الشيخ :باز ابن ◄
 / ٣تموع فتاوى ومقاالت متنوعةٛٔ

 د. ٤تمد بن سعد الشويعر :ٚتع وترتيب وإشراؼ
 (  ھٕٔٗٔ،مؤسسة الرسالة ) بَتوت  -الطبعة الثالثة 

 
 ( ھٕٙ٘ ت)  إٝتاعيل بن ٤تمد الل عبد أيب اإلماـ :البخاري ◄
 / صحيح البخارئٜ

 أبو صهيب الكرمي  :اعتٌت بو
 ـ (ٜٜٛٔ – ھٜٔٗٔ ،بيت األفكار الدولية للنشر ) الرياض
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 (ھٙٔ٘) مسعود بن اٟتسن أيب اإلماـ :البغوي ◄
 / تفسَت البغوي ) معادل التنزيل (ٕٓ

 سليماف مسلم  ،عثماف ٚتعة ضمَتية .د ،الل النمر ٖتقيق:٤تمد عبد
 ( ـٕٕٓٓ - ھ ٖٕٗٔ ،اإلصدار الثاشل / دار طيبة ) الرياض –الطبعة األوذل 

 
 ( ھ ٛ٘ٗ  – ٖٗٛسُت ) اٟت بن أٛتد بكر أبو :البيهقي ◄
 / األٝتاء والصفاتٕٔ

 عبد الل بن ٤تمد اٟتاشدي :ٖتقيق
 بدوف تاريخ ( ،مكتبة السوادي ) جدة -الطبعة األوذل 

 / االعتقاد وا٢تداية إذل سبيل الرشاد على مذىب السلف وأصحاب اٟتديثٕٕ
 أٛتد عصاـ الكاتب :ٖتقيق

 ( ھٔٓٗٔ،دار اآلفاؽ اٞتديدة ) بَتوت  -الطبعة األوذل 
 / السنن الكربىٖٕ

 سيد كسروي حسن  ،د.عبد الغفار سليماف البنداري :ٖتقيق
 ( ـٜٜٔٔ –  ھٔٔٗٔ ،دار الكتب العلمية ) بَتوت

 
  عيسى أبو عيسى بن ٤تمد :الًتمذي ◄
 / سنن الًتمذيٕٗ

 ٤تمد ناصر الدين بن اٟتاج نوح األلباشل  :ٖتقيق
 بدوف تاريخ (  ،مكتبة ا١تعارؼ ) الرياض

 
 علي بن خليفة بن ٤تمد :التميمي ◄
 أقسامها ،تعريفها -/ الصفات اإل٢تية ٕ٘

 ـ ( ٕٕٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ ،ضأضواء السلف ) الريا -الطبعة األوذل 
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  عطية اليقظاف أبو. د :اٞتبوري ◄ 
 / اليمُت واآلثار ا١تًتتبة عليو ٕٙ

 ساعدت جامعة بغداد على نشره
 بدوف تاريخ ( ،دار اٟترية للطباعة ) بغداد

 
 ( ھ ٘ٓٗ ت)  الل عبد بن ٤تمد الل عبد أبو :اٟتاكم ◄
 / ا١تستدرؾ على الصحيحُت ٕٚ

 كم اليت سكت عليها الذىيب ( أليب عبد الرٛتن مقبل بن ىادي الوادعيوبذيلو ) أوىاـ اٟتا 
 (ـٜٜٚٔ – ھٚٔٗٔرمُت للطباعة والنشر والتوزيع )القاىرة،دار اٟت -الطبعة األوذل 

 
 اللهييب داخل بن الل عوض بن اٛتد :اٟتريب ◄
 / ا١تاتريدية دراسة وتقوٯتإٛ

 ( ھٖٔٗٔدار العاصمة )   -النشرة األوذل 
 

 ( ھٙ٘ٗ -  ھ ٖٖٛ) الظاىري حـز بن سعيد بن أٛتد بن علي :حـز بنا ◄
 / احمللى شرح آّلىٜٕ

 أٛتد ٤تمد شاكر :ٖتقيق
 ( ـٕٔٓٓ – ھٕٕٗٔ ،دار إحياء الًتاث العرب ) بَتوت -الطبعة الثانية 

 
 (ھ ٖٚٚٔ – ٕٖٗٔ)  حكمي آؿ اٛتد ابن حافظ الشيخ :حكمي آؿ ◄
 ةسؤاؿ وجواب ُب العقيد  200/  ٖٓ

 بدوف تاريخ ( ،دار اإلٯتاف ) اإلسكندرية
 

 ( ھ ٕٜٚ ت)  العز أيب ابن ٤تمد بن علي بن علي القاضي اإلماـ :اٟتنفي ◄
 / شرح العقيدة الطحاويةٖٔ

 د عبد الل الًتكي وشعيب األرنؤوط :ٖتقيق
 ـ (ٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ ،مؤسسة الرسالة ) بَتوت -الطبعة التاسعة 
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 فهد ٤تمد :خاروؼ ◄
 ١تيسر ُب القراءات األربع عشر/ إٖ

 ( ـٕٔٓٓ –  ھٕٕٗٔ ،دار ابن كثَت ) دمشق  -الطبعة الثالثة 
 

 ٤تمد اللطيف عبد. د :ا٠تطيب ◄
 / معجم القراءاتٖٖ

 ( ـٕٕٓٓ – ھٕٕٗٔ ،دار سعد الدين ) دمشق  -الطبعة األوذل 
 

  الرٛتن عبد بن ٤تمد د :ا٠تميس ◄
 .ٚتلة ما حكاه عنهم أبو اٟتسن األشعري وقرره ُب مقاالتو –يث / اعتقاد أىل السنة شرح أصحاب اٟتدٖٗ

 بدوف تاريخ ( ،دار اإلٯتاف ) اإلسكندرية  -الطبعة األوذل 
 

 األزدي السجستاشل داود أبو األشعث بن سليماف :داود أيب ◄
 / سنن أيب داودٖ٘

 مشهور بن حسن آؿ سلماف  أبو عبيده :اعتٌت بنشره ،٤تمد ناصر الدين بن اٟتاج نوح األلباشل :ٖتقيق
 بدوف تاريخ (  ،مكتبة ا١تعارؼ ) الرياض  -الطبعة الثانية 

 
 ( ھٛٗٚ  - ٖٚٙٛتد بن عثماف ) ا بن ٤تمد الدين مشس :الذىيب ◄
 / سَت أعالـ النبالءٖٙ

 ( ـٕٔٓٓ –  ھٕٕٗٔ ،مؤسسة الرسالة ) بَتوت -الطبعة اٟتادية عشر 
 / ا١تنتقى من منهاج االعتداؿٖٚ

 ( ھ ١ٕٔٗٗتؤسسة سليماف الراجحي ا٠تَتية ) وقف 
 تاريخ اإلسالـ َوَوفيات ا١تشاىَت َواألعالـ/ ٖٛ
 الدكتور بشار عّواد معروؼ :قيقٖت

 ( ـ ٖٕٓٓ ) دار الغرب اإلسالمي  – الطبعة األوذل
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  القاسم أبو :الزجاجي ◄ 
 / اشتقاؽ أٝتاء الل ٜٖ

 .د. رمضاف عبد التواب :ه ( / إشراؼ) رسالة الدكتورا ،عبد اٟتسُت ا١تبارؾ :ٖتقيق
 ( ـ ٜٙٛٔ - ھ ٙٓٗٔ ،مؤسسة الرسالة ) بَتوت  -الطبعة الثانية 

 
 ىػ(ٛٛٔٔ :مشس الدين أبو العوف ٤تمد بن أٛتد بن سادل السفاريٍت اٟتنبلي )ا١تتوَب :يٍتالسفار  ◄
 الفرقة ا١ترضية / لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة ا١تضية ُب عقدٓٗ

 ـ ( ٕٜٛٔ -ىػ    ٕٓٗٔ ،مؤسسة ا٠تافقُت ومكتبتها ) دمشق  -الطبعة  الثانية 
 

 ( ھٜٔٔ - ٜٗٛجالؿ الدين بن عبد الرٛتن بن كماؿ الدين )  :السيوطي ◄
 / الدر ا١تنثور ُب التفسَت با١تأثورٔٗ

 د. عبد الل بن عبد احملسن الًتكي  :ٖتقيق
 ( ـٖٕٓٓ – ھٕٗٗٔ ،ر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ) القاىرةمركز ىج  -الطبعة األوذل 

 
 ( ھٕٓ٘ٔ -  ھٖٚٔٔمد ) ٤ت بن علي بن ٤تمد :الشوكاشل ◄
 / السيل اٞترار ا١تتدفق من حدائق األزىارٕٗ

 ٤تمد صبحي بن حسن حالؽ :ٖتقيق
 ( ـٕ٘ٓٓ –  ھٕٙٗٔ ،دار ابن كثَت ) دمشق  -الطبعة الثانية 

 طار من أسرار منتقى األخبار/ نيل األو ٖٗ
  .اٛتد ٤تمد السيد وآخروف :ٖتقيق

 ( ـٕ٘ٓٓ –  ھٕٙٗٔ ،دار الكلمة الطيبة ) دمشق  -الطبعة الثالثة 
 

 ( ھٕٔٗ -ٗٙٔ)  حنبل بن ٤تمد بن أٛتد الل عبد أبو اإلماـ :الشيباشل ◄
 / مسند اإلماـ أٛتد بن حنبلٗٗ

 ؤوط وآخروفاشعيب األرن :ٖتقيق
 ـ (ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔ ،مؤسسة الرسالة ) بَتوت -انية الطبعة الث
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 اـ الصنعاشل٫ت بن الرزاؽ عبد بكر أبو :الصنعاشل ◄ 
 / ا١تصنف ٘ٗ

 حبيب الرٛتن األعظمي :ٖتقيق
 ( ـٖٜٛٔ – ھٖٓٗٔ ،) بَتوت –ا١تكتب اإلسالمي -الطبعة الثانية 

 
 ( ھٕٛٔٔ - ٜ٘ٓٔ ) الكحالشل األمَت صالح بن إٝتاعيل بن ٤تمد اإلماـ :الصنعاشل ◄
 / سبل السالـ ) شرح بلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ البن حجر العسقالشل (ٙٗ

 .بدوف تاريخ( ،) بَتوت  -دار الفكر 
 

  جرير بن ٤تمد :الطربي ◄
 / جامع البياف عن تأويل آي القرآفٚٗ

 .( ـ ٖٕٓٓ – ھٕٗٗٔ) ،دار عادل الكتب -الطبعة األوذل 
 / صريح السنةٛٗ

 ر يوسف ا١تعتوؽبد :ٖتقيق
 ( ھ٘ٓٗٔ ،) الكويت –دار ا٠تلفاء للكتاب اإلسالمي  -الطبعة األوذل 

 
 ( ھٖٓٙ - ٕٓٙ)  اٛتد بن سليماف أيب اٟتافظ :الطرباشل◄
 / الدعاءٜٗ

 د. ٤تمد سعيد البخاري  :ٖتقيق
 ( ـٜٚٛٔ – ھٚٓٗٔ ،الطبعة األوذل / دار البشائر ) بَتوت

 
 ٛتد بن سناحمل عبد الشيخ :البدر العباد ◄
 / كتب ورسائل عبد احملسن بن ٛتد العباد البدرٓ٘

 قطف اٞتٌت الداشل شرح مقدمة رسالة ابن أيب زيد القَتواشل  :آّلد الرابع / العقيدة
 (  ھٕٛٗٔ ،الطبعة األوذل / دار التوحيد ) الرياض

 
  رمضاف ٤تمد. د :الل عبد ◄
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 / الباقالشل وآراءه الكالمية ٔ٘ 
 ـ (ٜٙٛٔ ،بغداد مطبعة األمة )

 
 ( ھٕٔٗٔ ت)  صاحل بن ٤تمد الشيخ :العثيمُت ◄
 /  أٝتاء الل وصفاتو وموقف اىل السنة منها ٕ٘

 ) بدوف تاريخ ( ،طبع ٖتت إشراؼ مؤسسة الشيخ ٤تمد بن صاحل العثيمُت –دار الثريا 
 /  تقريب التدمرية ٖ٘

 ( ـٕ٘ٓٓ -  ھٕٙٗٔ ،دار ابن اٞتوزي ) القاىرة -الطبعة األوذل 
 /  شرح العقيدة السفارينيةٗ٘

 ( ـٕ٘ٓٓ -  ھٕٙٗٔ ،دار ابن اٞتوزي ) القاىرة -الطبعة األوذل 
 /  شرح العقيدة الواسطية٘٘

 ( ھٕٕٗٔ ،دار ابن اٞتوزي ) ا١تملكة العربية السعودية -الطبعة السابعة 
 /  شرح القواعد ا١تثلى ٙ٘

 أسامة ٤تمد عبد العزيز :خرج أحاديثو وعلق عليو
 ( ـٕ٘ٓٓ –  ھٕٙٗٔدار التيسَت )  -الطبعة األوذل 

 /  شرح ١تعة االعتقادٚ٘
 ( ـٕ٘ٓٓ -  ھٕٙٗٔ ،دار ابن اٞتوزي ) القاىرة -الطبعة األوذل 

 /  فتاوى أركاف اإلسالـ ٛ٘
 ٚتع وترتيب فهد بن ناصر السليماف

 ( ھٕٔٗٔ ،مؤسسة الرسالة ) بَتوت -الطبعة األوذل 
 /  القواعد ا١تثلىٜ٘

            www.ibnothaimeem.com ؤسسة الشيخ ٤تمد بن صاحل العثيمُت / ا١توقع الرٝتي للشيخ  م
 (  ھٗٓٗٔ/ شواؿ / ٘ٔ)
 

 ( ھٕٙٔٔ ت)  ٤تمد بن إٝتاعيل الشيخ احملدث ا١تفسر :العجلوشل ◄
 / كشف ا٠تفاء ومزيل اإللباسٓٙ

 اٛتد القالش :ٖتقيق
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 ـ (ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ ،تالطبعة الثانية / مؤسسة الرسالة ) بَتو  
 

 ( ھ ٕ٘ٛ - ٖٚٚ)  حجر ابن أٛتد بن ٤تمد بن علي بن أٛتد الفضل أبو :العسقالشل ◄
 / تلخيص اٟتبَت ُب ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَتٔٙ

 علي ٤تمد معوض  –عادؿ أٛتد عبد ا١توجود  :ٖتقيق
 ( ـ ٜٜٛٔ – ھٜٔٗٔ ،دار الكتب العلمية ) بَتوت -الطبعة األوذل 

 
 فتح الباري بشرح صحيح اإلماـ أيب عبد الل ٤تمد بن إٝتاعيل البخاري/ ٕٙ

 ( ـ ٕٔٓٓ – ھٕٔٗٔ)  -الطبعة األوذل  ٔ .عبد القادر شيبة اٟتمد :ٖتقيق
 

  ٤تمد بن القادر عبد بن ىشاـ عاصم أبو :عقدة آؿ ◄
ابن اٛتد آؿ حكمي )  / ٥تتصر معارج القبوؿ بشرح سلم الوصوؿ إذل علم األصوؿ ُب التوحيد للشيخ حافظٖٙ

 ( ھ ٖٚٚٔ – ٕٖٗٔ
 ( ھٕٕٗٔ ،دار الصفوة ) القاىرة  -الطبعة الشرعية الثامنة 

 
  عودة بن حسُت :العوايشة ◄
 / شرح صحيح األدب ا١تفرد لإلماـ البخاري ٗٙ

 ٤تمد ناصر الدين األلباشل :ٖتقيق
 ( ـ ٖٕٓٓ –  ھ ٖٕٗٔ ،دار ابن حـز ) بَتوت  -الطبعة األوذل 

 
 ( ھٜٖٚعالء الدين علي بن بلباف ) ت  :يارسالف ◄
 / صحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف٘ٙ

 شعيب األرنؤوط :ٖتقيق

                                                           
 طبعات الصحيح وفتح الباري . حيث قاؿ ٤تققو :قلت : ًب اختيار ترقيم ٤تمد فؤاد عبد الباقي الستخدامو ُب العديد من  ٔ
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 ـ (ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ ،مؤسسة الرسالة ) بَتوت  -الطبعة الثالثة  
 

  لل عبد بن فوزاف بن صاحل الدكتور :الفوزاف ◄
 / أضواء من فتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية ٙٙ

 ( ھٕٗٗٔ ،دار ابن اٞتوزي ) ا١تملكة العربية السعودية  -الطبعة األوذل 
 / عقيدة التوحيدٚٙ

 ٖٗسلسلة كتاب اٟترمُت الدعوي /  –مؤسسة اٟترمُت ا٠تَتية 
 .بدوف تاريخ ( ،دار القاسم ) الرياض

 
  الدين ٚتاؿ ٤تمد :القاٝتي ◄
 / قواعد التحديث من فنوف اٟتديث ٛٙ

 (   ـٕٗٓٓ –  ھٕ٘ٗٔ ،سكندريةدار العقيدة ) اإل -الطبعة األوذل 
 

 (ھٔ٘ٚ-ٜٔٙ)ابن أيب بكر ابن أيوب  ٤تمد الل عبد أيب اإلماـ:اٞتوزية القيم ابن ◄
 / بدائع الفوائدٜٙ

 علي بن ٤تمد العمراف :ٖتقيق
 (  ھٕ٘ٗٔ ،دار عادل الفوائد ) مكة ا١تكرمة  -الطبعة األوذل 

 
 / جالء األفهاـٓٚ

 زائد بن اٛتد النشَتي  :ٖتقيق
 (  ھٕ٘ٗٔ ،دار عادل الفوائد ) مكة ا١تكرمة -الطبعة األوذل 

 /  الكافية الشافية ُب االنتصار للفرقة الناجيةٔٚ
 ٤تمد بن عبد الرٛتن العريفي وآخروف :ٖتقيق وتعليق

 بدوف تاريخ ( ،) مكة ا١تكرمة -دار عادل الفوائد 
 

  كاملة :الكواري ◄
 المة الشيخ ٤تمد صاحل العثيمُت/ آّلى ُب شرح القواعد ا١تثلى للعٕٚ
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 دار ابن حـز ) بدوف تاريخ ( 
 

 ( ھٛٔٗ ت)  منصور بن اٟتسن بن الل ىبة :الاللكائي ◄
 / شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واٞتماعة من الكتاب والسنة وإٚتاع الصحابة ٖٚ

 د. أٛتد سعد ٛتداف   :ٖتقيق
 ( ھ ٔٔٗٔ ،دار طيبة  ) الرياض -الطبعة الثانية 

 
  القزويٍت الل عبد أبو يزيد بن ٤تمد :ماجو ابن ◄
 / سنن ابن ماجةٗٚ

 ٤تمد ناصر الدين بن اٟتاج نوح األلباشل  :ٖتقيق
 بدوف تاريخ ( ،مكتبة ا١تعارؼ ) الرياض

 
 ( ھٕٔٙ -ٕٙٓ)  النيسابوري القشَتي حجاج بن مسلم اٟتسُت ايب االماـ :مسلم ◄
 / صحيح مسلم٘ٚ

 ت األفكار الدولية للنشرفريق بي  :إخراج وتنفيذ
 ( ـٜٜٛٔ  –  ھٜٔٗٔ ،بيت األفكار الدولية للنشر ) الرياض

 
 الرؤوؼ عبد :ا١تناوي ◄ 

 / فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت ٙٚ
 ( ھ ٖٙ٘ٔ ،ا١تكتبة التجارية  ) مصر

 
 ( ھ ٜٖ٘ – ٖٓٔ)  ٭تِت بن ٤تمد بن إسحاؽ بن ٤تمد الل عبد أيب :منده ابن ◄
 يد/ كتاب التوحٚٚ

 .د. علي ٤تمد ناصر الفقيهي :ٖتقيق
 ( ـٕٕٓٓ –  ھٖٕٗٔ ،دار العلـو واٟتكم ) ا١تدينة ا١تنورة -الطبعة األوذل 

 
 ( ھ ٖٖٓت)  الرٛتن عبد أبو شعيب بن أٛتد :النسائي ◄
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 / السنن الكربى ٛٚ 
 حسن عبد ا١تنعم شليب :بتحقيق ،شعيب االرنؤوط :طبع بإشراؼ
 ( ـٕٔٓٓ – ھٕٔٗٔ ،الة  ) بَتوتمؤسسة الرس -الطبعة األوذل 

 / سنن النسائيٜٚ
 أبو عبيده مشهور بن حسن آؿ سلماف  :اعتٌت بنشره ،٤تمد ناصر الدين بن اٟتاج نوح األلباشل :ٖتقيق

 .بدوف تاريخ ( ،مكتبة ا١تعارؼ ) الرياض -الطبعة الثانية 
 

 ( ھ ٙٚٙ - ٖٔٙي الدين ٭تِت بن شرؼ بن مري بن حسن  ) ٤ت زكريا أبو :النووي ◄
 / األذكارٓٛ

 .سليم بن عيد بن ٤تمد ا٢تالرل :ٖتقيق
 ( ـ ٕٗٓٓ – ھ ٕ٘ٗٔ ،الطبعة الثانية / دار ابن حـز ) بَتوت

 / صحيح مسلم بشرح النووي ) ا١تنهاج ُب شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج (ٔٛ
 ٤تمد بن عيادي بن عبد اٟتليم  :اعتٌت بو

 بدوف تاريخ ( ،مكتبة الصفا ) القاىرة -الطبعة األوذل 
 

 خليل ٤تمد الشيخ  :ىراس ◄
 / شرح القصية النونيةٕٛ

 ( ـٖٕٓٓ – ھٕٗٗٔ ،دار ا١تنهاج ) القاىرة  -الطبعة األوذل 
 

 ( ھ ٓٗٛ  - ٘ٚٚ)  اليماشل علي بن إبراىيم بن ٤تمد :الوزير ابن ◄
 ./ إيثار اٟتق على ا٠تلق ُب رد ا٠تالفات إذل ا١تذىب اٟتق من أصوؿ التوحيدٖٛ

 (. ـٜٚٛٔ – ھٚٓٗٔ ،دار الكتب العلمية ) بَتوت -الطبعة الثانية 
 ./ العواصم والقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسمٗٛ

 .ٖتقيق شعيب االرنؤوط
 ( ـ ٜٜٗٔ – ھ ٘ٔٗٔ ،مؤسسة الرسالة  ) بَتوت  -الطبعة الثالثة 

  
 (  ھٖٚٓمي ) ت أٛتد بن علي بن ا١تثٌت أبو يعلى ا١توصلي التمي :ا١توصلي يعلى أبو ◄
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 / مسند أبو يعلى ا١توصليٗٛ 
 خليل مأموف شيحا :ٖتقيق

 ( ـٕ٘ٓٓ – ھٕٙٗٔ ،دار ا١تعرفة ) بَتوت -الطبعة األوذل 
 

 الدوريات
 

  اٟتبيب ٤تمد الدكتور :ا٠توجة ابن ◄
 / خرب اآلحاد وحجية العمل بؤ

 إلسالمية نشر ىذا البحث ُب ٣تلة دعوة اٟتق / تصدرىا وزارة األوقاؼ والشؤوف ا
  ھٚٓٗٔصفر  -، ٤تـر ٜٕ٘الرباط  / العدد  –ا١تملكة ا١تغربية 

 ھٚٓٗٔ، ربيع النبوي ٕٓٙالعدد                                  
 

 علي بن خليفة بن ٤تمد :التميمي ◄
 / مواقف الطوائف من توحيد األٝتاء والصفاتٕ

 .(  ٕٖ٘ – ٖٕ٘اٞتزء األوؿ / ص )   / ٕٓ –ُب ٣تلة جامعة أـ القرى / العدد نشر ىذا البحث 
 .٣تلة تصدرىا جامعة أـ القرى ُب ا١تملكة العربية السعودية

 
 ٛتد بن احملسن عبد بن الرزاؽ عبد. د :البدر العباد ◄

 / إثبات أف احملسن من أٝتاء الل اٟتسٌتٖ
  ٖٙ –نشر ىذا البحث ُب ٣تلة البحوث العلمية اإلسالمية / العدد 

 .ھٖٔٗٔربيع األوؿ إذل ٚتادي الثانية لسنة من  –اإلصدار 
 –٣تلة فصلية تصدر ُب ا١تملكة العربية السعودية عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

 .الرياض
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 لفهرسا

 
 

 الصفحة الموضوع
 ٗ اإلصدار االوؿ مقدمة

 ٙ أسماء اهلل الحسنى  منىل السنة والجماعة موقف ا الفصل االوؿ /
 ٚ .االسم والمسمى الفصل الثاني /
 ٛ .طرؽ حديث ) هلل تسعة وتسعين اسماً ( الفصل الثالث /
 ٔٔ والجماعة السنة أىل منهج والسنة على الكتاب من الحسنى األسماءالفصل الرابع /  

 ٔٔ تمهيد
 ٔٔ اعةقواعد واصوؿ في منهج التلقي واالستدالؿ ألىل السنة والجم

 ٖٔ .التوحيد :المبحث األوؿ
 ٖٔ .تعريف التوحيد
 ٗٔ .أقساـ التوحيد

 ٙٔ .العالقة بين أقساـ التوحيد
 ٙٔ وسائل التوحيد

 ٚٔ .التوحيد واإليماف
 ٚٔ .منزلة علم التوحيد

 ٜٔ .القرآف الكريم والتوحيد
 ٜٔ ثمرات معرفة أسماء اهلل الحسنى
 ٕٓ .سماء والصفاتخالؼ أىل القبلة في توحيد األ

 ٕٔ .أسباب الخوض والخلط في مسألة األسماء والصفات
 ٕٔ .داللة األسماء الحسنى على الّتنزيو

 ٖٕ على الرب تبارؾ وتعالى. أقساـ ما يجري صفة أو خبراً  ،فائدة جليلة
 ٕٙ  .تتبع األسماء الحسنى من الكتاب والسنة) ضوابط ( قواعد  :المبحث الثاني
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 ٕٚ وائد في اسماء اهلل وصفاتو سبحانو وتعالى وتحقيق القوؿ فيهاضوابط وف 
 ٛٙ .أسماء ال يصح إطالقها على اهلل تعالى :المبحث الثالث
 ٘ٛ أسماء ال تصح أف تكوف من االسماء الحسنى المطلقة. :المبحث الرابع

 ٜٔ .األسماء الحسنى وأدلتها من الكتاب والسنة :خامسالمبحث ال
 ٗٔٔ .الخاتمة

 ٕٔٔ .المصادر
 ٖٗٔ .الفهرس
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