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ـهِ  ِه َوبَِما َوَصَفُه بِ  ،اإِليَماُن بَِما َوَصَف بِِه َنْفَسُه يف كِتَابِهِ : َوِمَن اإِليَماِن بِاللَّ

 ِمُُونَ بَْل ُيؤْ  ؛َوِمْن َغيْرِ َتْكيِيٍف َوََل َتْمثِيلٍ  ،َغيْرِ َتْحرِيٍف َوََل َتْعطِيلٍ  ِمنْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص⠀َرُسولُهُ 

ـَه ُسبَْحاَنهُ    .﴾حي جي يه مهىه جه ين﴿ :بِأَنَّ اللَّ

  ؛(1)بسم هللا الرمحن الرحيم
ـهِ ):  لقا ه عتقاد الفرقة الناجية: اإلميان ابهلل ومالئكتٱأن  ذكر ( ملاَوِمَن اإِليَماِن بِاللَّ

ألنه هنا  ،ابهلل اإلميان مجيع هو فليس ما سيذكره ؛أبن من اإلميان ابهلل ما سيذكره ذكر ،وكتبه
واألمساء  ،واأللوهية ،توحيد الربوبية :ألن اإلميان ابهلل يشمل ،يتكلم عن بعض ما جيب اإلميان به

 ة هذه العقيدومل يتعرض يف ،فهو يذكر صفات كثرية يف توحيد األمساء والصفات .والصفات
اِن َوِمَن اإِليمَ قال: ) الذ ،يف ضمن ذلك وإن كانت تدخل ،أو األلوهية ،لتوحيد الربوبية

ـِه:  ابلتصديق  عتقاد اجلازم به يف القلبٱلمما جيب ا :يعين (َوَصَف بِِه َنْفَسهُ اإِليَماُن بَِما بِاللَّ

  .(اإِليَماُن بَِما َوَصَف بِِه َنْفَسُه يف كِتَابِهِ واإلقرار والعمل: )
فال  ،أن األمساء والصفات توقيفيةوهي:  ،ة يف األمساء والصفاتهنا قاعد  يذكر
ال نعلم  ،مثل اجلنة: غيب ؛يناأر نصفه مبا  نره حىتمل   هللا ألن ،إال ابلنص يوصف هللا 

َوََل َخَطَر  ،َوََل ُأُذٌن َسِمَعْت  ،فِيَها َما ََل َعْيٌن َرَأْت » :قال  ،ما فيها إال مبا جاء به النص

«َعَلى َقْلِب َبَشر  
(2)

ابب  فمن ،ال نعلم صفتها إال ابلنصــ وهي اجلنة  فإذا كان هذا املخلوق ــ 
يف  صفة سم و ٱ( أي: أن كل اإِليَماُن بَِما َوَصَف بِِه َنْفَسُه يف كِتَابِهِ فقوله: ) ؛أوىل اخلالق 

  .ذلك (3)ه  ن  ك  ونفوض كيفيتها لعدم علمنا ب   ،إمياانً مبعناها ،كتاب هللا نؤمن هبا
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ؤمن مبعناها ن ،ملسو هيلع هللا ىلصي ـسنة النبيف  أو ،وعليه: إذا جاءت صفة من صفات هللا يف كتابه
اليد  :نثبت معىن اليد ونقول [10 ]سورة الفتح: ﴾يمجن ىم مم خم﴿مثل:  ،حقيقةً 
  .ولكن ال نعلم كيف هذه اليد ،معلومة

 القرنن يف فلو قال شخص: كل ما ،وال جيوز جحد معاين الصفات الواردة يف النصوص
قال شخص:  لو [22 ]سورة الفجر: ﴾هل مل﴿مثل:  ،وال تسألين عن معىن ذلك ،أان أؤمن به

: ما أجحد يعين ،أان أؤمن به ءوإذا كان املعىن ما جيي ،أان أؤمن به يءإذا كان املعىن أن هللا جي
 ،لصفاتجحد ل ــ والعياذ ابهلل ــ هذا :نقول وال أثبت معىن تلك الصفة؛ ،نا  القر من  شيئاً 

  .هااجحد لصفات هللا ألنه مل يثبت معنو  ؛ملسو هيلع هللا ىلصوجتهيل للنيب  ،وتعطيل ملعاين القرنن
إذا أراد هللا كذا  ،ال تسأل ،ال ،يقول:ال [14 ]سورة القمر: ﴾ىف يث﴿لو قلنا له: 

ا فوض ذلك فإذ ؛والعينان معلومة ،إن هلل عينني ال، جيب أن نقول: :نقول .وإال فال ،فهو كذا
ويصادم  ،وهو أشد من التعطيل ،ــ والعياذ ابهللــ وهو كفر  ،املفوضة التفويض أو فهذا مذهب
يعين: املعىن  [89]سورة النحل: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ﴿قال سبحانه:  ،نا  نصوص القر 

لذا  ؛صفاتمعاين تلك ال جيهل ملسو هيلع هللا ىلصتب عليه أن النيب يت  وأيضاً  .ولكن هذا جيحدها ،نيّ  بَـ 
  .كيفيتهابهل اجلو  ،مبعرفة معناها ،جاء هبا النص  هللنؤمن بكل صفة 

، ةولكن ذكر الصف ،سماٱلومل يذكر  (اإِليَماُن بَِما َوَصَف بِِه َنْفَسهُ قال: )  املصنفو 
 ألمرين:
 .سمٱ ن كل صفة يؤخذ منهاأل ول:ألمر األا
ء مساأليثبتون ا ملعتزلةفا .تلصفاكجحد ا  كثرةل ليس ابء هللامسان جحد أأل ين:لثامر األاو 

 يضاً أ صنفململ يقل ا فهمحنراٱولظهور  ،جلهميةا الإ ءَ مساألا حد  ينفي أ وال .تلصفاوينفون ا
 ،لدنياء السماىل اإ  هللاكنزول   ،تلصفاع يف النزا ا تشدّ  مناوإ ؛لوضوحها ،ءمساألا :تثباإ

 وغري ذلك. ،لرضاوا ،لغضبوا ،لضحكوا
 (ملسو هيلع هللا ىلص⠀هُ َوبَِما َوَصَفُه بِِه َرُسولُ ) ،ن العظيمأي: القرا   (بَِما َوَصَف بِِه َنْفَسُه يف كِتَابِهِ )

منها  ال أنخذث الضعيفة أن األحاديأي:  ،الصحاح األحاديث وقد ذكر املصنف مما جاء يف
 وإمنا األحاديث الصحيحة. ، هلل اتإثبات صف
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 ِمنْ ال: )قف ،ــ والسنة كتاباله الذي جاء بــ  بصفات هللا صفة هذا اإلميان  مث بنّي 

  ويف الشرع ينقسم إىل قسمني: ،التحريف يف اللغة: امليل (َغيْرِ َتْحرِيٍف 
لتحريف يف ا اوكذ ،عيبه يظهرف رّ  ن لو ح  ا  لقر ن لفظ األ ،در جداً ان وهذا حتريف للفظ:

  لسنة.ا
ليد ليست هي ا ويد هللا ؛ىلو ستٱ يعينستوى ٱ :فيقول ،حتريف املعىن والنوع الثاين:

ً  َتْيتُ نِي َيْمِشي أَ َتاأَ  َذاَوإِ »لقدسي: حلديث ايف ا ملسو هيلع هللا ىلص وقوله ؛لنعمةهي ا مناوإ ملعلومةا ََ ْرَو ََ «ُه 
(1)

 

 فهذا ، ذلكوغري ؛لعبدب على الثواصب ا هناأب ــ عندانعلومة ملاوهي  ــ  هلرولةا فيحرف معنا
  .هللا تصفاين حتريف يف معا

 أهل السنة ال حيرفون املعاين فضالً عن األلفاظ. ف
 
 اً و بعضأ تلصفاجحد ا يعين: لتعطيلد ابملرا( اَتْعطِيلٍ  َوََل ) :هنمميايف إ ينلثالوصف اوا

و أ ؛ــهلل ذ ابلعياوا ــ  هللات عن لصفاينفون مجيع ا ،جلهميةكا  تلصفاا جحد ؛تلصفامن ا
ىل تؤول إ ،ملكالبعة وهي السالصفة اوا ،تيثبتون سوى سبع صفا ال ،عرةشاألكا  منها اً جزء

  . حقيقةم عن هللالكالنفي ا
 
ة من لعبد صفن يكيف التكييف: أ( اَوِمْن َغيْرِ َتْكيِيٍف ) :هو لثلثالوصف اوا 

لعينني وصفة ا ،ينلفالملخلوق اليد هلل كصفة اة اصفيقول:  فمثالً  ؛هيريد  على مات هللاصفا
 .ــ هللذ ابلعياوا ــين لفالملخلوق اهلل كا

 :ويقول ،[11 لشورى:]سورة ا ﴾مه جه ين﴿ يقول: هللا يفلتكيعلى حترمي ا لدليلوا
ت صفا بت هللاصفا فَ ي  كَ ن ت  أ جيوز فال ،[4 ص:خالإل]سورة ا ﴾مه جه ين ىن من﴿

  .شيء

                                         
 (.6970« )وإن»والبخاري بلفظ:  ،(2675رواه مسلم )( 1)
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عين يقول: ي ؛ذا مثل كن يقول: صفة هللالتمثيل أد ابملراوا (َتْمثِيلٍ  َوََل ) بع:لرالوصف اوا
  ن. مثل يد فالصفة هللا

 ىل هللاتعا ــ ذاك  عرضها كذا   هوهلايد هللا ،خيتع له صفة :لتكييفن اأ :والفرق بينهما
 . اوهكذ ،ننساإل مثل يد ايد هللا :يقولو  ،خيتع له صفة ال :لتمثيلوا ،ــعن ذلك 
 جه ين ىن من﴿ويقول:  ،[65 ]سورة مرمي: ﴾خن حن جن يم﴿ يقول: وهللا

 . [⠀4ص:خالإل]سورة ا ﴾مه
 

 ،لسنةوا ،بلكتاا :ت هللات صفاثباهو مصدر إ يعين ما ،ت هللانثبت صفا ا مببنّي  فلما
ف وصاألب اجتنان مع ٱمياإللذي جيمع ذلك اهو ا ما :ذكر بعد ذلك ،ن هبامياإلوكيف يكون ا

ـَه ُسبَْحانَّ ابَْل ُيْؤِمُُوَن بِأَ ل: )فقا ،حملذورةا بتون يث ( يعين: المهىه جه ين﴿: َنهُ للَّ
ن بعد أ الل إثّ  مَ ـ ي  ملمثل ملن األ ،لتعطيلا يدخل فيها يضاً وأ ؛لتمثيل اينفون عن هللا ،لتمثيلا

ته ثبالعدم إ لَ ثّ  مَ ـن ي  جل أمن أ فَ ر  ومن حَ  ؛لتمثيلهو جزء من اف فَ ي  ن كَ ومَ  ؛ت هللاعطل صفا
  .ت هللاصفة من صفا
: ل شخصفلو قا ؛فلكابلغ من حذف اوهو أ ،كيدللتأ :فلكا( اجه ينوقوله: )

ري ليس  خالب: امأ ،بلغللفظ أا هذاهل  ؛نيدساألا شرط ءتقانٱحد يف ليس مثله أ  ريلبخاا
 نيد؟ ساألء انتقاٱحد يف كمثله أ

 ،بطاللتقول: زيد ليس كمثل ا وال ،ــيعين جمتهد  ــ بلطالتقول: زيد ليس مثل ا وكذا

 جي يه) ،ملمثلةافيه رد على  ( وهذامهىه جه ين: )لقا لذلك على مرتبة؛فهو أ

  . ت هللات صفاثبافيه إف ؛ملعطلةرد على ا (﴾حي
  . هللا تملصدر لصفاهو ا ما :م ليبنيسالإلشيخ ا ستفتح هباٱ وهذه قاعدة عظيمة

 
 لى هللا وسّلم على نبينل حممد.وهللا أعلم، وص


