
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
فهذه قواعد خمتصرة يف أدلة أمساء وصفافاهللا هللا افعفات اصفتفهفا 

القواعد املثلى يف صااهللا هللا وأمسائه احلسىن" للعالمة ابن  من "
 عثيمني رمحه هللا راجيا من هللا أن يناع هبا.

القاعدة األوت: األدلة اليت اثفتفهب هبفا أمسفاء هللا افعفات وصفافاافه 
ففال  هي كتاب هللا اعات وسنفة رسفولفه صفلفى هللا عفلفيفه وسفلف  

 اثتهب أمساء هللا وصاااه بغريمها.
وعلى هذا: فما ورد إثتااه هلل اعات من ذلك يف الكتاب والسنة 

وجب إثتااه وما ورد نايه فيهما وجفب نفافيفه مفع إثفتفاهللا كفمفال 
 ضده.

وما مل يرد إثتااه وال نايه فيهفمفا وجفب الفتفوقفظ يف لفاف فه  ففال 
 يفففثفففتفففهب وال يفففنفففافففى  لفففعفففدم ورود ا ثفففتفففاهللا والفففنفففافففي ففففيفففه.

وأما معناه: فياصل فيه؛ فإن أريد به حٌق يليق بفاهلل افعفات ففهفو 
 مقتول  وإن أريد به معىًن ال يفلفيفق بفاهلل عف  وجفل وجفب رد ه.

كل صاة دل عليها اس  من أمساء هللا   فمما ورد إثتااه هلل اعات:
 اففففففعففففففات داللففففففة مفففففف ففففففابففففففقففففففة أو ا ففففففمففففففن أو الففففففتفففففف ام.

ومنه كل صفافة دل عفلفيفهفا ففعفل مفن أففعفالفه  كفاالسفتفواء عفلفى 

العرش  والن ول إت السماء الدنيا  واجمليء للفافصفل بفني عفتفاده 
يوم القيامة  وحنو ذلك من أفعاله اليت ال حتصى أنواعها  ف فاًل 

 }َويَفْاَعُل اَّللهُ َما َيَشاُء{.عن أفرادها 
 ومففففففنففففففه: الففففففوجففففففه والففففففعففففففيففففففنففففففان والففففففيففففففدان وحنففففففوهففففففا.

 ومنه: الكالم واملشفيف فة وا رادة بفقفسفمفيفهفا الفكفو  والشفرعفي.

 ففففالفففكفففونفففيفففة: رفففعفففىن املشفففيففف فففة والشفففرعفففيفففة: رفففعفففىن ا فففتفففة.

 ومففففنففففه: الففففرضففففا وا ففففتففففة والففففغفففف ففففب والففففكففففراهففففة وحنففففوهففففا.
 ومما ورد نايه عفن هللا سفتفهفانفه النفتفافائفه وثفتفوهللا كفمفال ضفده:

املوهللا والنفوم والسفنفة والفعفإلف  وا عفيفاء والف فلف  والفغفافلفة عفن 
 أعفمففال الففعففتففاد  وأن يففكففون لففه مففثففيففل أوكففاففٌ   أو حنففو ذلففك .

 )اجلفففففهفففففة . وممفففففا مل يفففففرد إثفففففتفففففاافففففه وال نفففففافففففيفففففه لفففففاففففف :
القاعدة الثانية: الواجب يف نصفو  الفقفرون والسفنفة إجفرا هفا 

على ظاهرها دون حتريظ  ال سيما نصو  الصااهللا  حيف  ال 
 جمال للرأي فيها.

 ودليل ذلك: السمع والعقل.
فنُي َعفلَفى قَففْلفتهفَك   أما السمع: فقوله افعفات: }نَففَ َل بهفهه الفُروُا اأْلَمه

ففَن الْففُمففْنففذهرهيففَن بهففلهففَسففان  َعفَر ه   ُمففتهففني {. وهففذا يففدل عففلففى لهفتَففُكففوَن مه
وجوب فهمه على ما يقت يه ظاهره باللسان العر  إال أن مينفع 

 منه دليل شرعي.
وأما العقل فألن املتكل  هبذه النصو  أعل  رفراده مفن هفريه  

وقد خاطتنا باللسان العر  املتني  فوجب قفتفولفه عفلفى ظفاهفره  
 وإال الختلاهب اآلراء واارقهب األمة.

القاعدة الثالثة: ظواهر نصو  الصفافاهللا مفعفلفومفة لفنفا بفاعفتفتفار 
 وجمهولة لنا باعتتار وخر  فتاعتتار املعىن هي معلومة.

 وباعتتار الكياية اليت هي عليها جمهولة.
 وقد دل على ذلك السمع والعقل.

}كهفتَفاٌب أَنْففَ لْفنَفاُه إهلَفْيفَك ُمفتَفاَرٌ  أما السمفع: ففمفنفه قفولفه افعفات: 
 } وكون القرون عربيا ليعفقفلفه لهَيدهبفهُروا ويَااههه َولهَيَتذَكهَر ُأوُلو األَْلَتابه

من ياه  العربية  يدل على أن معناه معلوم  وإال ملفا كفان ففر  
 بني أن يكون باللغة العربية أو هريها.

وبيان النيب صلى هللا عليه وسلف  الفقفرون لفلفنفا  شفامفل لفتفيفان 
 لا ه وبيان معناه.

وأما العقل: فألن من ا ال أن يُفنَف  هل هللا اعات كتابا  أو يفتفكفلف  
رسوله صلى هللا عليه وسل  بكالم )يقصد هبفذا الفكفتفاب وهفذا 

الففكففالم أن يففكففون هففدايففة لففلففظففلففق   ويففتففقففى يف أعفف فف  األمففور 
وأشدها ضرورة جمهول املعين  رن لفة احلفروا اافإلفائفيفة الفيت ال 
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أهفل وقد أمجعوا على ذلك  كمفا نفقفلفه ابفن عفتفد الف" ففقفال: "
كفلفهفا يف الفقفرون السنة جممعون على ا قرار بالصااهللا الفواردة  

  إال احلفقفيفقفة ال عفلفى اجملفا   والسنة  وا ميان هبا  ومحلها عفلفى
أهن  ال يكياون شي ا من ذلك  وال حيدون ففيفه صفافة ةصفورة" 

 اهف.
 تنبيه

 عففلفف  ممففا سففتففق أن كففل مففعفف ففل ممففثففل  وكففل ممففثففل مففعفف ففل.
أما اع يل املع ل ف اهر  وأما متثيله: فألنه إمنا ع ل العتفقفاده 

أن إثتاهللا الصااهللا يستل م التشتيه  ففمفثفل أواًل  وعف فل ثفانفيفا   
 كما أنه بتع يله َمثفهَلُه بالناقص.

 وأمفا متففثففيفل املففمففثفل ففف ففاهفر  وأمففا افعفف ففيففلفه فففمففن ثففالثففة أوجففه:
أنه ع ل ناس الفنفص الفذي أُثفتفتفهب بفه الصفافة  حفيف  األول: 

جعله دااًل على التمثيل  مع أنه ال داللة فيه عفلفيفه  وإمنفا يفدل 
 على صاة اليق باهلل ع  وجل.

 أنفه عف فل كفل نفص يفدل عفلفى نفافي ممفاثفلفة هللا افلفقفه. الثا :
أنه ع ل هللا افعفات عفن كفمفالفه الفواجفب  حفيف  مفثفلفه الثال : 

  باملظلو  الناقص.

حفكفمفة هللا   ياه  منها شيء  ألن ذلك من السفافه الفذي اف بفاه
}كهَتاٌب ُأْحكهفَمفهْب ويَفااُفُه  ُه   اعات  وقد قال هللا اعات عن كتابه:

َلهْب مهْن َلُدْن َحكهي   َختهري {.  ُفص ه
القاعدة الرابعة: ظاهر النصو  ما يتتادر منهفا إت الفذهفن مفن 

 املعا  وهو خيتلظ حبسب السفيفا   ومفا ي فاا إلفيفه الفكفالم 
فالفكفلفمفة الفواحفدة يفكفون افا مفعفىن يف سفيفا  ومفعفىن وخفر يف 

سيا   واركيب الكالم يايد معىن على وجه ومفعفىن وخفر عفلفى 
 وجه.

فلا  )القرية  مفثفاًل يفراد بفه الفقفوم افارة  ومسفاكفن الفقفوم افارة 
 أخرى.

}َوإهْن مهْن قَفْريَة  إهال  حَنْفُن ُمفْهفلهفُكفوَهفا قَففْتفَل فمن األول قوله اعات: 
 يَفْومه اْلقهَياَمةه َأْو ُمَعذ هبُوَها َعَذاباً َشدهيدًا{.

}إهنها ُمْهلهُكفو ومن الثا : قوله اعات عن املالئكة ضيظ إبراهي : 
 َأْهله َهذههه اْلَقْريَةه{.

إذا اقرر هذا ف اهر نصو  الصااهللا ما يتتادر منها إت الذهن 
 من املعا .

وأسعد النا  هبذا ه  السلظ الذين اجتمعوا على ما كان عليه 
النيب صلى هللا عليه وسل  وأصهابه  والفذيفن ال َيْصفُدُ  لفقفب 

 حقوق الطبع والنشر لكل مسلم أهل السنة واجلماعة إال عليه .
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