
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فهههههوا دههواعههد أههءههصههاة خل تهههمن هللا  ههعههم   صههءهههههم  هه  
"القواعد املثلى خل صفمت هللا وتهمئه احلسىن" للعهال ها ابه  

 عثيمني رمحه هللا راجيم    هللا تن ينفع هبم.

: :ا  لقق    تههمن هللا  هعهم  اهلههههم  سههىنالققعقق اققلى
َهمن  تي: بملغا خل احلسه  اهميهءههل دهمل هللا  هعهم :  }َوّلَِلَه اأَلهم

ىَن{ وذلك ألهنم  ءضمنا لصفمت ام لا ال نقص فيهههم ل احلم سم
 بهههههوجهههههه  ههههه  الهههههوجهههههوال ال ا هههههءهههههمهههههمال  وال  هههههقهههههديههههها ا.
 ههثههمل ذلههك: "احلههن" اسهههللا  هه  تهههمن هللا  ههعههم ل  ههءههضههمهه  
للحيمة الكم لا اليت مل  سبق بعدم وال يلحقههم ووال. احلهيهمة 
املسهءههلههك هها لههكههمهمل الصههفههمت  هه  الههعهلهههللا والههقههدرة والسههمههع 

 والبصا واريهم.

واحل سم   خل تههمن هللا  هعهم  يهكهون بهمعهءهبهمر اه  اسههللا عهلهى 
انهفهاا،ال ويهكهون بهمعهءهبهمر ريههعهه ص  اهريال فههيهحهصه   همههع 
االسهللا ص  اآلخا اهمهمل فهوم اهمهمل.  هثهمل ذلهك: "الهعهكيهك 
احلكيهللا" فإن هللا  عم  جيمع بينهمم خل القاآن اثري ا. فيهكهون  
ا   نهمم ،اال على الكممل ا هم  الهوي يهقهءهضهيههل وههو 
العكة خل العكيكل واحلكهللا واحلكما خل احلكيهللا. واجلمع بينهمهم 
،ال على اممل آخال وهو تن عك ه  عم   قاونا بهمحلهكهمهال 

فعك ه ال  قءضن ظلمم وجور ا وسون فع ل امم دد يكهون  ه  
تعكان املخلودنيل فإن العكيهك  هنههههللا دهد  هلخهوا الهعهكة بهم   
فههيههوههلهههللا وجيههور ويسههذ الههءههصهها . واههولههك  ههكههمههه  ههعههم  
و كمءه  قهاونهمن بهملهعهك الهكهم ه ل اهال   هكههللا املهخهلهوم 

 و كمءه فإهنمم يعرتيهمم الول.

 تهمن هللا  عم  تعالم وتوصم الع الى:الث نية :

تعالم بمعءبمر ،اللءهم عهلهى الهواتل وتوصهم  بهمعهءهبهمر  هم  
،لههع عههلههيههه  هه  املههعههمرل وهههى بههمالعههءههبههمر األول  ههرتا،فهها 
لداللءهم على  سمى وا دل وهو هللا عك وجه ل وبهمالعهءهبهمر 

 الثمر  ءبمينال لداللا ا  وا د  نهمم على  عنما ا م .

تهمن هللا  عم  صن ،لع عهلهى وصه  الع الى:الث لثة :
  ءعد ٍّ  ضمنع ثالثا ت ور :

 ثههههههبههههههوت ذلههههههك االسهههههههللا هلل عههههههك وجهههههه . ت ههههههدهههههههم:
 ثهههبهههوت الصهههفههها الهههيت  ضهههمهههنهههههههم هلل عهههك وجههه . الهههثهههمر:

 ثههههههبههههههوت  ههههههكههههههمهههههههههههههم و ههههههقههههههءههههههضههههههمهههههههم. الههههههثههههههملهههههه :
 ههثههمل ذلههك: "السههمههيههع" يههءههضههمهه  صثههبههمت السههمههيههع اهههم هلل 
 ههعههم لوصثههبههمت السههمههع صههفهها لهههل وصثههبههمت  ههكهههللا ذلههك 
و قءضمال وهو تنه يسمع السا والهنهىهوكل اهمهم دهمل  هعهم  

يٌع َبَصرٌي{. َمع  ََتَمو رَا َمم َصنه اّلِلهَ هََ  }َواّلِله  َيسم

 وصن ،لهههع عهههلهههى وصههه  اهههري  هههءهههعهههد ٍّ  ضهههمهههنهههع ت هههايههه :
 ثههههههبههههههوت ذلههههههك االسهههههههللا هلل عههههههك وجهههههه . ت ههههههد ههههههم:
 ثهههبهههوت الصهههفههها الهههيت  ضهههمهههنهههههههم هلل عهههك وجههه . الهههثهههمر:

 ثمل ذلك: "احلن" يءضم  صثهبهمت احلهن اههم هلل عهك وجه  
 وصثهههههههههههههههبهههههههههههههههمت احلهههههههههههههههيهههههههههههههههمة صهههههههههههههههفههههههههههههههها لهههههههههههههههه.

: ،اللها تههمن هللا  هعهم  عهلهى ذا هه الع الى:الرابعقة 
 وصهههفهههم هههه  هههكهههون بهههمملهههلهههمبهههقهههال وبهههملهههءهههضهههمههه ل وبهههماللهههءهههكام.
 ثمل ذلك: "ا ملق" يدل على ذات هللال وعلى صفا ا لهق 
بممللمبهقهال ويهدل عهلهى الهوات و هدههم وعهلهى صهفها ا هلهق 
و ههدهههم بههملههءههضههمهه ل ويههدل عههلههى صههفههيت الههعههلهههللا والههقههدرة 

 بماللءكام.

}لَهءَههعمهلَهم هوا وهلوا ملم ذاا هللا خلق السمموات واألرض دهمل: 
نٍّ  نٍّ َدَديٌا َوَتنه اّلِلهَ دَهدم َتَ هَمَ  بَهك ه َ  َشهنم َتنه اّلِلهَ َعَلى ا  َ  َشنم

 َعلممم {.

ا للهملها الهعهلههللا صذا  هدبها املهعهىنل  و،اللا االلءكام  فيدة جد 
ووفقه هللا  عم  فهمم للءالومل فإنه بولك حيص     الهدلهيه  

 الوا د على  سمئ  اثرية.
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وصمنم امن ذلك صحلم،ا لوجوب ا ميمن هبم ومبم ،لع عليه  ه  
األ كمم والصفهمت الهالئهقها بهمهللل فهإنهكهمر شهنن  ه  ذلهك 

  ي  هبم عمم جيا فيهم.

. تن جيعلهم ،الا على صفمت  شمبهه صهفهمت املهخهلهودهنيل  2
امم فع  ته  الءشبيهل وذلك ألن الءهشهبهيهه  هعهىن بهم ه  ال 
ميك  تن  دل عليه النصهو ل به  ههن ،الها عهلهى بهلهالنههل 
 فهههىهههعهههلهههههههم ،الههها عهههلهههيهههه  هههيههه  هبهههم عهههمهههم جيههها فهههيهههههههم.

. تن يسههمههى هللا  ههعههم  مبههم مل يسهههللا بههه نههفههسهههل اههءههسههمههيهها 3
الههنههصههمرك لههه: تاألبةل و سههمههيهها الههفههالههسههفهها صيههما تالههعههلهها 

 الفمعلاة.

.تن يشءق    تهمئه تهمن لألصنممل اهمهم فهعه  املشهااهون 4
خل اشءقمم الهعهكك  ه  الهعهكيهكل واشهءهقهمم الهالت  ه  ا لهه 
 عهههههلهههههى ت هههههد الهههههقهههههولهههههنيل فسهههههمهههههوا هبهههههم تصهههههنهههههم ههههههههههههللا.
َ، املهلهحهديه   وا حلم،  ميع تنواعه حمامل ألن هللا  هعهم  َههده

َن َ هم َاهمن هوا بقوله:  هَكوم َمئََه َسهي هىم }َوَذر وا الهَويَ  يه لمَحد وَن خل َتهم
 يَهعمَمل وَن{.

و ههنههه  ههم يههكههون شههااههم تو اههفهها ا  سههبههمههم  ههقههءههضههيههه األ،لهها 
 الشاعيا.

 وهللا تعلهللا 

: تههمن هللا  هعهم   هودهيهفهيها ال  همل الع الى:الخ مسة 
 للعق  فيهم

وعلى هوا فيىا الودو  فيهههم عهلهى  هم جهمن بهه الهكهءهمب 
والسهنهال فهال يهكا، فهيههههم وال يهنهقهصل ألن الهعهقه  ال ميهكهنههه 
 ص،راك  هههههههم يسهههههههءهههههههحهههههههقهههههههه  هههههههعهههههههم   ههههههه  األههههههههمن.

تههمن هللا  هعهم  اهري حمصهورة بهعهد، الع الى:الس دسة :
  عني

"تسهللهك لقوله صلى هللا عليه وسلهللا خل احلديه  املشهههور:  
بك  اسهللا هو لكل هيع به نفسكل تو تنهكلهءهه خل اهءهمبهكل 

الهغهيها   تو علمءه ت دا    خلقكل تو اسءلثات به خل عهلههللا
احلههديهه ل رواا تمحههد وابهه   ههبههمن واحلههماهههللال وهههو  عههنههدك"
 صحيح.

ا  صهاا  و م اسءلثا هللا  عم  به خل علهللا الغيا ال ميك  ت د 
 وال ا  م ا به.

ا حلم، خل تههمن هللا  هعهم  ههو املهيه  الع الى:الس بعة :
 هبم عمم جيا فيهم

 وهو تنواع:

.  تن ينكا شهيه هم  هنهههم تو  هم ،لهع عهلهيهه  ه  الصهفهمت 1
واأل كممل امم فع  تهه  الهءهعهلهيه   ه  اجلهههمهيها واهريهههللا. 

 حعوق:الطبع: النشر:لكل:مسلم
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