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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

حسـجا  كييـخا  بيبـا  مباركـا  فيـء، مـما الدـساوات، الحسج هلل رب العالسيؼ، 
 األرض، ومما ما بيشهسا، ومما ما شئَت ِمؼ شيٍا بعج.ومما 

، ، وإمــــام السخســــميؼوالرــــاة والدــــام امــــ  ســــيج األولــــيؼ وا  ــــخيؼ
والسبعؽث رحسة لمعالسيؼ، سيجنا وحبيبشا دمحم، وام  آلء الطيبيؼ الطاهخيؼ، 

 ، وَمؼ تبعهػ بإحدان إل  يؽم الجيؼ.الغخ السياميؼوأصحابء 

فإنَّ مؼ القزايا التي ا تمف فيها أهم العمػ رحسهـػ   تعـال   ، ٔتعذ
 ؛ حيث تعجد رأيهػ في الحكـػ امـ برفٍة مؼ صفات   تعال  الجهمقزية 

أنشـا     معحوٌر بجهمء، بسعشـ  ، هم هؽالجاهم برفٍة مؼ صفات   تعال 
ُيعتبــخ معــحورا ، ء   أم أنــ ؟-والعيــاذ بــاهلل تعــال -الــخدة اميــء بــالكفخ و نحكــػ 
   اياهـح  القزـ مَ ْيـمِ  ؛ ألنَّ والـخدة نحكـػ اميـء بـالكفخِ يتختب امـ  ذلـغ أنشـا ف

 ؟ُيقبم الجهم فيها

 : صثة اخرٛاس ادلٕضٕع 
 الهــام هــؽ اابابــة اــؼ الدــ ال :فضببثة اخرٛاسَببا ذلببزا ادلٕضببٕع

 الستقجم، وهؽ ما حكػ مؼ بهم صفة مؼ صفات   تعال ؟

برفة  "اجلاْم" بيؼ -في هح  القزية-هم هشاك فخٌق وكحلغ معخفة 
   تلرــفٍة مــؼ صــفا" ادلعاَببذ ٔاجلادببذ" تعــال ، وبــيؼ مــؼ صــفات  

 ؟تعال 

ــكَ لــؽ لــػ نُ وكــحلغ  خ الجاهــم برــفة مــؼ صــفات   تعــال ، هــم نعتبــخ  فِّ
 ؟نعتبخ  كحلغ مقرخا  آثسا  بعجم تعمسء ومعخفتء صفات   تعال ، أم  
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االهية التي يجب ام  كم مـ مؼ نخيج أيزا  أن نتعخف ام  الرفات و 
ــا ــ مؼ به ــجها وي ــي أْن يعتق ــة تفرــيمية أم يكف ــا معخف ، وهــم يجــب أن يعخفه
 السعخفة اابسالية؟

 : أًْٛح دساصح ادلٕضٕع 
مـشه  ألنهـا ُتؽِقفشـا امـ   ؛ٔدساصح ْزِ ادلضأنح ذلا أًْٛبح بثب ج

أهــم الدــشة والجسااــة فــي التعامــم مــق ميــم هــح  القزــايا الهامــة؛ وتجعمشــا 
ألنـء لـؽ ؛ القزـايا الجيشيـة األ ـخ  السخـالف فـي أكيخ سعة فـي التعامـم مـق 

ــان الجاهــم معــحورا  فــي ميــم هــح  القزــية الكبــخ   الستعمقــة برــفات    ك
 أول .عتبخ معحورا  أيزا  مؼ باب يُ مؼ القزايا  دونها، فسا تعال 

حتــ  فــي القزــايا والتبــجيق و  يخفــ  امــ  أحــٍج انتذــار ثقافــة التكفيــخ 
 الخافية والسدائم العشية ا بتهادية، و  حؽل و  قؽة إ  باهلل تعال .

 انذساصاخ انضاتمح : 
م لفـات قـف امـ  فمـػ ن: ذلزِ انمضٛحٔأيا عٍ انذساصاخ انضاتمح 

الحــجيث نها فــي أثشــاا مباحــث كتــب وإنســا كــان العمســاا يشاقذــؽ   اصــة بهــا،
 ؛ ومؼ تمغ الكتب التي تشاولتها  والفقء وغيخ ذلغ والعقيجة

 األصثٓاَٙ يشكم احلذٚث ٔتٛاَّ نإلياو اتٍ فٕسن. 
 . ٙششح صذٛخ انثخاس٘ نإلياو اتٍ تطال ادلانك 

 األَذنضٙ تٍ دزوانإلياو  انفصم يف ادلهم ٔاألْٕاء ٔانُذم. 
  ٍتٍ عثذ انربأصاَٛذ نهذافظ اانرًٓٛذ دلا يف ادلٕطأ ي 

 .انًُش٘
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 أتٙ  ادلفٓى دلا أشكم يٍ ذهخٛص براب يضهى نإلياو
 انمشطثٙ. انعثاس
 نعز تٍ عثذ انضالو.انمٕاعذ انكربٖ نإلياو ا  
 انٛذصثٙ انشفا ترعشٚف دمٕق ادلصطفٗ نهماضٙ عٛاض. 
 انُٕٔ٘. حيٛٗ تٍ ششف ششح صذٛخ يضهى نإلياو 

 ٖٔانذٍٚ أمحذ تٍ ذًٛٛحذمٙ نإلياو  رلًٕع انفرا. 
  فرخ انثاس٘ تششح صذٛخ انثخاس٘ نهذافظ اتٍ دجش

 انعضمالَٙ.
إن شـاا    وغيخ ذلغ مؼ الكتب التـي سـشعتسج اميهـا فـي هـحا البحـث

 .تعال 

 : يُٓج انذساصح 
ا عٍ ادلبُٓج انبز٘ 

َّ
فهـؽ  :عهٛبّ يف ْبزِ انذساصبح اعرًبذَأأي

 .التحميمي السشه  ا ستقخائي، والسشه 

 ما باا مؼ نرؽص في الكتاب والدشة، وما باا مؼ كـامٍ وذلغ بتتبق 
؛ ثـػ تحميـم مـا تـػ ألهم العمػ في قزية الجهم برفة مـؼ صـفات   تعـال 

 استقخاؤ  وبسعء، لمؽصؽل إل  الشتائ  السخبؽة إن شاا   تعال .

 : خطح انذساصح 
 تصبفح  يبٍ صبفاخاجلٓم دكى " وقج باات هح  الجراسـة بعشـؽان  

 ."اهلل ذعاىل
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 مباحث و اتسة   سدةوهي مشقدسة إل  

 .فًٛا جية اعرمادِ يف صفاخ اهلل ذعاىل  السبحث األول

 .يف حتشٚش زلم انُزاع السبحث الياني 

يف تٛبباٌ سأ٘ انمببائهد تعببذو انركفبب   ٔتٛبباٌ  السبحــث اليالــث 
 .أدنرٓى

ٔأدنبرٓى  يف تٛاٌ سأ٘ انمائهد تركفب  اجلاْبم   السبحث الخابق 
 ٔسدْى عهٗ أدنح انفشٚك األٔل.

 .تٛاٌ انشأ٘ انشاجخ: الخامذالسبحث 

 .إليها التي تؽصمشاالخاتسة، وفيها نتائ  البحث 

دــ ل   تعــال  أن يتقبــم هــح  الجراســة، وأن يجعمهــا  الرــة لؽبهــء نو 
 الكخيػ، وأن يشفق بها باب العمػ.
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 ادلثذث األٔل
 يا جية اعرمادِ يف صفاخ اهلل ذعاىل

 :(1)بث ج لضاٚا عمذٚحجية عهٗ ادلكهف أٌ ٚعرمذ 
 .واارادة ، كرفة العمػ والقجرةبحات   تعال  ةقمتعمِّ  مشها ما هي

، كاترـافهػ الدـامالرـاة و بخسـمء الكـخام امـيهػ  ةقمتعمِّ  ومشها ما هي
 .والتبميغ لسا ُأِمخوا بتبميغء بالرجق والعرسة

-مسا ليذ لمعقم فيء َمجال- ام  الدسق والشقم ةمتؽقف ما هيومشها 
 ،والحـؽض ،والسيـدان ،والرـخا الكـخام، والسائكـة  ،الجشـة والشـاراايسان بك، 

 . ونحؽ ذلغ مسا ورد في الكتاب والدشةوالبعث والحذخ، 

 "صفاخ اهلل ذعاىل" فـيوسشحكخ هشا ما يجب ام  السكمف أن يعتقَج  

 ام  سبيم اابسال   الحرخ.  وذلغفقط، 

 تكبم صبفاخ   يجب ام  السكمِف أن يعتقـجف
ب
صفبف

َّ
ر
ت
أٌ اهلل ذعباىل ي

 مساخف انُمصأَّ انكًال  ٔ
ِّ
 عٍ بم

ب
ِ
َّ
ز
َ
ُ
ت
 .(2)ي

بـء؛ وكـم مـا كـان  فـاهلل تعـال  ُمتَِّرـفٌ  فكم ما كان مؼ صـفات الكسـال،
 .(ٖ)فاهلل تعال  ُمَشدٌَّ  اشء -العبج لشفدءها همسا يكخ - ِمؼ صفات الشقص

  
                                                           

(، وحاشـــية ٕٔٛ، ٕٛٚ، ٖٕٗ، ٕٖٔ، ٜٖانعـــخ  تحفـــة السخيـــج لمبـــابؽر  )ص (ٔ)
 (.ٛٔالراو  ام  شخح الجرديخ ام  الخخيجة البهية )ص

 (.ٚٔانعخ  العقائج العزجية لمعزج اايجي )ص (ٕ)
 (.ٖ٘انعخ  الشؽر السبيؼ في قؽااج الجيؼ  بؼ بد  السالكي )ص (ٖ)
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 : (1)لضًاٌ ذعاىلصفاخ اهلل ٔ
رـفة ، كفيسـا لـػ يـدل و  يـدالتعـال  وهي ما استحقء  :صفاخ راذّ-1
 . ، والحياة، والقجرةواارادة ،العمػ

 فف  صببفاخ-2
 
، فيســا   يــدال، دون األزلتعــال  وهــي مــا اســتحقء   ّهفببع

 .، والرشقوالخزق  ،كالخمق

فٕا "انصفاخ انفعهٛح"
َّ
 ،  ب نها ما يجؽز أن ُيؽصف   تعال  بهأعش

 .(ٕ)بزجها، كالخأفة والخحسة والدخط والغزبأن يؽصف و 

مل َيَزل وٓ َيزال بلشامئف وصفػوهف افااهقفي »  قال اامام أبؽ حشيفة رحسء  

وافػعؾقي: أمو افااهقي: ؾوحلقفوة  وافُؼفْرَرة  وافِعؾفؿ  وافَؽفوم  واف فؿع  واف كف  

ـْع  وؽفر  ِزيؼ  واإلكشوء  واإلبراع  وافصُّ ْ قؼ  وافسَّ
واإلرادة: وأمو افػعؾقي: ؾوفتَّْخؾِ

 .(ٖ)اهـ«ذفؽ مـ صػوت افِػْعؾ

نبيــء  ســشةِ  وأ ُت  ــح مــؼ كتــاب   تعــال ، بــج أنْ وصــفات   تعــال   
ؾو جيقز » اابساِع، قال اامام البيهقي رحسء   صم    اميء وسمَّـػ، أو 

ـتوب اهلل هعوػ  أو شـي رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾَّففؿ  أو  وصػف إٓ بام دل ظؾقف

 .(ٗ)اهـ«أمجع ظؾقف شؾػ هاه إمي

                                                           

 (.ٓٔٔ/ٔانعخ  األسساا والرفات لمبيهقي ) (ٔ)
 (.ٖٛانعخ  ِمشح الخوض األزهخ في شخح الفقء األكبخ )ص (ٕ)
، ٙٙن، وشــخحء ِمــشح الــخوض األزهــخ )صالفقــء األكبــخ ل مــام أبــي حشيفــة الشعســا (ٖ)

ٕٛ.) 
 (.ٓٔٔ/ٔاألسساا والرفات لمبيهقي ) (ٗ)
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 :(1)انثاترح نّ ذعاىلٔيٍ ْزِ انصفاخ 
ففاَمَواِت } قــال تعــال     «افقجففقد» صــفة .ٔ ِل اف َّ

َأِِف اهللَِّ َصففؽف َؾففوضِ

َْرضِ  ْٕ  [.ٓٔ إبخاهيػ] {َوا

ـُ }   قال تعال   «افقحراكقي» صفة .ٕ ْْحَ َّٓ ُهَق افلَّ َٓ إَِفَف إِ  َوإََِلُُؽْؿ إَِفٌف َواِحٌر 

ِحقؿُ  َّٓ اهللَُّ َفَػَ َرَهو َؾُ ْ َحوَن َفْق } وقال تعال    ،[ٖٙٔ ]البقخة  {افلَّ وَن ؾِقِفاَم آَِلٌَي إِ ـَ

 [.ٕٕ]األنبياا  {اْفَعْلِش َظامَّ َيِصُػقنَ  َرب   اهللَِّ

 َؿففِريلٌ }    قــال   تعــال   «افؼففررة»صفف    .ٖ
ٍ
ء ففؾ  َرْ ـُ  {إِنَّ اهللََّ َظففَذ 

 [.ٕٓ]البقخة 

اَم }    قال   تعـال   «اإلرادة» صفة .ٗ  إَِذا َأَرْدَكوُه َأْن َكُؼقَل إِكَّ
ٍ
ء َؿْقُفـَو فَِقْ

ـْ  ـُ فوٌل دَِفو ُيِليفرُ } [ ، وقال تعال  ٓٗ]الشحم   {َؾَقُؽقنُ  َفُف  فَؽ َؾعَّ ]هـؽد  {إِنَّ َربَّ
ٔٚٓ.] 

 َظؾِقؿٌ }   قال   تعال   «افعؾؿ» صفة .٘
ٍ
ء [، ٜٕ]البقخة  {َوُهَق بُِؽؾ  َرْ

َ } وقال تعال   ْٕ ُرورُ َيْعَؾُؿ َخوِئـََي ا  [.ٜٔ]غافخ  {ْظُغِ َوَمو ُْخِْػل افصُّ

َّٓ ُهَق احْلَلُّ اْفَؼقُّقمُ }   قال   تعال   «احلقوة» صفة .ٙ َٓ إَِفَف إِ ]البقخة  {اهللَُّ 
َّٓ ُهَق َؾوْدُظقُه ُُمْؾِِصغَ } تعال   [، وقالٕ٘٘ َٓ إَِفَف إِ  [.٘ٙ]غافخ  {ُهَق احْلَلُّ 

                                                           

(، وإحيـاا امـؽم الـجيؼ ٜٔ-ٙٙانعخ  الفقء األكبخ ل مام أبـي حشيفـة الشعسـان )ص (ٔ)
(، والشؽر السبيؼ في قؽااج الـجيؼ  بـؼ بـد  السـالكي ٘ٓٗ-ٜٖٙ( و)ٖٖٛ-ٖٖٔ)
 (.ٙ٘-ٕ٘)ص
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َؿ اهللَُّ ُمقَشك َهْؽؾِقاًم } قال   تعال      «افؽوم» صفة .ٚ ؾَّ ـَ ]الشدـاا  {َو
ٔٙٗ.] 

ــَفتا .ٛ ــال   «اف ففؿع واف كفف» ِص ــال   تع ففِؿقعُ }   ق  إِنَّ اهللََّ ُهففَق اف َّ

فففِؿقُع } وقـــال تعـــال  [، 02{]غففف:  :اْفَ ِصفففرُ  ٌء َوُهفففَق اف َّ ِْؾِفففِف َرْ ِؿ ـَ َففففقَْك 

 [.ٔٔ]الذؽر  {اْفَ ِصرُ 

ـُ }   قال   تعـال   «افِؼرم» صفة .ٜ
وِهُل َواْفَ وضِ ِخُل َوافظَّ ْٔ ُل َوا َوَّ ْٕ ُهَق ا

 َظؾِقؿٌ 
ٍ
ء   [.ٖ]الحجيج  {َوُهَق بُِؽؾ  َرْ

ُل ؾؾفقك » وكان ِمؼ دااا الشبي صم    اميء وسمَّــػ  ًَ إَوَّ افؾُففؿَّ أكف

ءٌ  َؿْ َؾَؽ رٌء  ًَ أِخُل ؾؾقك َبْعَرَك َرْ  .(1)«...وأك

ـْ َظَؾْقَفو َؾفوٍن   َوَيْ َؼفك َوْجفُف }   قال   تعال   «ف ؼوءا» صفة .ٓٔ ؾُّ َم ـُ

َؽ ُذو َلامِ  َرب  ـْ  [.ٕٚ-ٕٙ]الخحسؼ  {اْْلََوِل َواإْلِ

ٌء }   قال   تعـال   «ُموفػتف هعوػ فؾحقادث» صفة .ٔٔ ِْؾِِف َرْ ِؿ ـَ َفقَْك 

ِؿقُع اْفَ ِصرُ  َوُهقَ   [.ٔٔ]الذؽر  {اف َّ

                                                           

روا  مدمػ في صحيحء، في كتاب الحكخ والجااا والتؽبة، بـاب مـا يقـؽل اشـج الشـؽم  (ٔ)
 (. ٗٙٓٚوأ ح السزجق، اؼ أبي هخيخة رضي   اشء )
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  وهــؽ ابـارة اــؼ الغشـ  الُسْطمــق؛ قــال    «بـػ فففؿقومففف » صـفة .ٕٔ
َو افـَّوُس َأْكُتُؿ اْفُػَؼَلاُء إَِػ اهللَِّ َواهللَُّ ُهَق اْفَغـِلُّ احْلَِؿقُر   إِْن َيَشْل ُيفْاِهْ ُؽْؿ } تعـال   َيو َأُّيُّ

 . [ٚٔ-٘ٔ]فابخ {َوَيْلِت بَِخْؾٍؼ َجِريٍر   َوَمو َذفَِؽ َظَذ اهللَِّ بَِعِزيزٍ 
اف فوفغ  : إال عهبٗيٍ صبفاخف اهلل ذعباىل ثثد ٔال جية اعرماد يا 

ــ. احلففقاس افعوؿففؾ  شففؾقؿ ــالغ»ـو ــخج ب ــ«الب ، و ــخج ب ــم»ـ  الرــبي    «العاق
 فمــيذ هــ  ا َمــؼ ُ مـق أاســ  أصـػ؛«  ســميػ الحـؽاس»ـالسجشـؽُن، و ــخج بـ
تقـجم مـؼ صـفات   تعـال  و   مـا، فـا يجـب امـيهػ معخفـة بسكمفـيؼ شـخاا  

 .(ٔ)غيخ ذلغ مؼ أمؽر الذخع
يجـــب امـــ  ا بـــاا واألمهـــات تعمـــيػ أو دهـــػ الرـــغار مـــا فمـــق هـــحا، و 
 .(ٕ)-كسا ذكخ اامام الشؽو  - هػبمؽغبعج ؼ اميهػ سيتعيَّ 
وعرفة يكىى بهل وجىب تعلن هذه الصفات على الوكلف  ُْا صؤال:ٔ

 ولى هي غير هعرفة الدليل؟، أم يكفي هعرفتها أيضا   دليلها

  الذيخ إبخاهيػ البابؽر   ءقالما : اجلٕابٔ

معلؾي ـؾ ظؼقرة برفقؾ وفق  وؾقجى ظذ ـؾ مؽؾػ مـ ذـل وأكِك وجقبوً ظقـق  »

ؾػلض ـػويي  ؾقجى ظذ أهؾ ـؾ ؿطل أو   وأمو معلؾتفو بوفرفقؾ افتػصقع و:إمجوفق  

ع: أن يؽقن ؾقفؿ مـ يعلؾفو بوفرفقؾ افتػصق -يشؼ افقصقل مـفو إػ ؽرهو-كوحقي 

  ٕكف ربام ضلأت ص في ؾقرؾعفو.

ؼقا رْحفي اهلل وه بلهنؿ ضفقَّ وردُّ   جى افرفقؾ افتػصقع وجقبًو ظقـق ووبعضفؿ أو

 افقاشعي  وجعؾقا اْلـي ُمتصي بطوئػي ي رة. 

                                                           

 (.ٕٛ-ٜٚانعخ  تحفة السخيج )ص (ٔ)
 (.ٓ٘/ٔح السهحب لمشؽو  )انعخ  السجسؽع شخ  (ٕ)
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عجفقز ظفـ : ادوهفق  إكام هق افرفقؾ اإلمجفوي أن افقاجى وجقبًو ظقـق و :ؾوحلؼ

 ادؼرور ظذ هؼليله وحؾ ص فف. :ؾفق  وأمو افرفقؾ افتػصقع هؼليله وحؾ ص فف:

ؾنذا ؿقؾ فؽ: مو افرفقؾ ظذ وجقد اهلل هعفوػ  ؾؼؾفً: افعفومل  ومل هعفلة جففي 

 دفقؾ إمجوي. :افرٓفي  ؾفق دفقؾ مجع  ويؼول فف

 .افقاردة ظؾقفف  َ ومل هؼرر ظذ حؾ افشُّ   وـافؽ إذا ظلؾً جفي افرٓفي

 .  ؾفق دفقؾ هػصقعف َ وؿررت ظذ حؾ افشُّ   وأمو إذا ظلؾً جفي افرٓفي

ؾنذا ؿقؾ فؽ: مو افرفقؾ ظذ وجقده هعوػ  ؾؼؾً: هفاا افعفومَل  وظلؾفً جففي 

وؿررت ظذ حؾ   احلروث أو اإلمؽون أو مهو  وافِوين ذط أو صطل :وهل  افرٓفي

 .  ؾفق دفقؾ هػصقعف َ افشُّ 

 :"ٍث رِ ث ٓ بر فف مـ ُمْ وـؾ حودِ   ث حودِ افعوملَ ": (1)ِف هؼليله ظذ إول ؾتؼقل

: (3)وظذ افِوفٌ وافلابع :"وـؾ كمؽـ ٓ بر فف مـ صوكع   كمؽـافعوملَ ": (2)وظذ افِوين

 ."ٍث رِ وـؾ حودث كمؽـ ٓ بر فف مـ ُمْ   افعومل حودث كمؽـ"

إن  اختؾػ ؾقف  وإصح أكف مممـ ظفوص وأمو مـ حػظ افعؼوئر بوفتؼؾقر ؾؼر

 .(ٗ)اهـ«ؿرر ظذ افـظل  وؽر ظوص إن مل يؼرر ظذ افـظل
  

                                                           

 أ   الحجوث. (ٔ)
 أ   اامكان. (ٕ)
 «.أو هسا، والياني شخ  أو شطخ»وهؽ قؽلء   (ٖ)
 ( با ترار.ٖٙ-ٕٙانعخ  تحفة السخيج )ص (ٗ)
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 ادلثذث انثاَٙ
 حتشٚش زلم انُزاع

فـــي حكـــػ الجاهـــم برـــفة مـــؼ صـــفات   تبـــارك  العمســـاالقـــج ا تمـــف 
وتعال ، فحهب بعزـهػ إلـ  أنـء معـحور بجهمـء، وذهـب بعزـهػ ا  ـخ إلـ  

 .وسي تي بيان ذلغ فيسا ي تي، اجم العحر بجهمء

الج ؽل قبم ونخيج في هحا السبحث أْن ُنَبيَِّؼ محم الؽفاق والشداع بيشهػ، 
 .-في هح  القزية-العمساا وأدلتهػ آراا  في

ؼ ِمـ صـفةٍ  "باحـج"لػ يختمف العمساا رحسهػ   تعال  في ُكْفـِخ فشقؽل  
 ."باهمها"صفاِت   تعال ، وإنسا الخاف في ُكْفِخ 

 -بعج قيام الحجة اميـء-فَسؼ َبَحَج أو نف  صفة  ِمؼ صفات   تعال  
؛ وَمـؼ بهـم صـفة  ِمـؼ صـفات   تعـال ، فهـؽ أهـم العمـػفهؽ كافخ باتفاق 

 .ح  في إيسانء  اٌف بيشهػ رحسهػ   تعال ال

   في بيان هحا األمخ -رحسء   تعال -قال القاضي اياض 
- ؾلمو َمـ كػك صػًي مـ صػوت اهلل هعوػ افااهقي أو جحرهو م ت كًا ِف ذفؽ »

ـؼقفف: فقك بعومل  وٓ ؿودر  وٓ ملير  وٓ متؽؾؿ  وص ف ذفؽ مـ صػوت افؽفامل 

ؾؼر كص أئؿتـو ظذ اإلمجوع ظذ ـػل َمـ كػك ظـف هعوػ افقصَػ   -افقاج ي فف هعوػ

 هبو وأظلاه ظـفو. 

 ي مـ هاه افصػوت  ؾوختؾػ افعؾامء هوهـو: ؾلمو َمـ جفؾ صػ
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له بعضفؿ  وُحؽل ذفؽ ظـ أيب جعػل افطزي رْحف اهلل وؽره  وؿول بف أبق  ؾؽػَّ

 احل ـ إصعلي ملة وهقؿػ ؾقف ملة. 

وذه ً ضوئػي إػ أن هاا ٓ خيلجف ظـ حر  اإليامن  وٓ ظـ اشؿف  وإفقف رجع 

إصعلي  ؿول: ٕكف مل يعتؼر ذفؽ اظتؼودًا َيؼطع بصقابف  ويلاه ِديـًو وذظفًو  وإكفام 

ـِ اظتؼر أن َمؼوفف حؼف  ل َم  .(1)اهـ«ُكَؽػ 

  أن ؼ قال بعجم التكفيخ، بعـم ضـابطءوسي تي في السبحث الخابق أن م
 نرؽصهػ في ذلغ.  يكؽن باحجا  لمرفة االهية، ونقمشا  

 و  يبطم مـا تقـجم مـا ذكـخ  بعـ  أهـم العمـػ ِمـؼ أنَّ مـشه  أهـم الدـشة
القاضـي  ذلـغ  ؼ قـالسـ  اجم تكفيـخ مشكـخ  صـفات   تعـال ؛ وموالجسااة

 ، وبيان ذلغ ما يمي رحسهسا   تعال  السحمي بال الجيؼ اياض، واامام

فقك ظذ   ـ أضوة إػ اهلل هعوػ مو ٓ يؾقؼ بفوأمو مَ » ل القاضـي ايـاض قا

اخلطفل وفؽـ ظذ ضليؼ افتلويؾ وآجتففود و ضليؼ اف ى وٓ افلدة وؿصر افؽػل 

ؾفاا كمو   أو كػل صػي ـاملً بجورحي  عْ مـ هش قف  أو كَ  ادػيض إػ اَلقى واف رظي 

 .(2)«اختؾػ اف ؾػ واخلؾػ ِف هؽػر ؿوئؾف ومعتؼره

                                                           

(، وفتح البار  لمحافظ ابؼ حجخ ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٙ( انعخ  شخح صحيح مدمػ لمشؽو  )ٔ)
 (.ٜٖٗ-ٖٛٗ٘لمقدطاني )(، وإرشاد الدار  لذخح صحيح البخار  ٗٓٙ/ٙ)
 (.ٖٗٛ( الذفا بتعخيف حقؽق السرطف  لمقاضي اياض )صٕ)
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وٓ كؽػل أحرًا ِمـ أهؾ )» قال اامام السحمي في شخحء لجسق الجؽامـق  

وجفقاز رؤيتفف يفقم   وخؾؼف أؾعفول ظ فوده  ـؿـؽلي صػوت اهلل :ب رظتف (1)(افؼ ؾي

ـؿـؽفلي حفروث  :ـ خلج ب رظتف ظـ أهؾ افؼ ؾيأمو مَ  .ومـو مـ ـػلهؿ :افؼقومي

إلكؽورهؿ  :ؾو كزاع ِف ـػلهؿ  وافعؾؿ بوْلزئقوت  واحلؼ فألج وم  واف عٌ  افعومل

 .(ٕ)اهـ «بف رضورة لء افلشقلِ َم  ؿَ ؾِ بعض مو ظُ 

مشكـخ  زيــادة الرـفات امــ  ذات   «  مشكـخ  الرــفات»ألن مـخادهػ بـــ
تبـــارك وتعـــال ،   أنهـــػ يشكـــخون صـــفات   تعـــال  بالكميـــة، وهـــحا مـــحهب 

سـبحانء السعتدلة؛ ميال ذلغ أن يقؽلؽا  إنـء تعـال  اـاِلػ، قـادر، مخيـج بحاتـء 
 .(ٖ)ذاتء تعال تعال ،   برفات زائجة ام  

أي: »    "كسشكخ  صفات  "السحميقؽل في شخح  العامة البشاني قال

فف،  فؽفـ بااهفف  ٓ ... إمـؽلي زيودهتو ظذ افاات  ويؼقفقن: إكف ظومل ؿودر مليفر

ا مًِو ؾفؿ ـػور ـام بصػوت زائرة ظذ افاات: وأمو ادـؽلون ـقكف ظودًو أو ـقكف مليرً 

  .(ٗ)اهـ «ؿلر ِف مؾف

  

                                                           

( مــا بــيؼ القؽســيؼ هــؽ ابــارة كتــاب "بســق الجؽامــق" لعبــج الؽهــاب بــؼ امــي الدــبكي ٔ)
 رحسء   تعال .

 (.ٜٔ٘/ٕ( شخح السحمي ام  بسق الجؽامق )ٕ)
ابي امــ  الذــفا ( انعــخ  شــخح مــا امــي القــار  وشــخح أحســج شــهاب الــجيؼ الخفــٖ)

(، وحاشـية البشـاني امـ  شـخح ٖٚٗ/ٗبتعخيف حقـؽق السرـطف  لمقاضـي ايـاض )
 (.ٜٔ٘/ٕالسحمي لكتاب بسق الجؽامق لمدبكي )

 (.ٜٔ٘/ٕ( حاشية البشاني ام  شخح السحمي لجسق الجؽامق )ٗ)
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 انثانثادلثذث 
 انمائهد تعذو انركف تٛاٌ سأ٘ 

  انمائهٌٕ تعذو انركف : 
م بهـأو -  تعـال   ِمؼ صـفاتِ  ذهب إل  "اجم" تكفيخ َمؼ بهم صفة  

 مؼ أهم العمػ، مشهػ  مجسؽاةٌ  -بعزا  مشها
 .(1)هف(276)ت يـقريافر بـ ؿتق يظ ر اهلل بـ ظ ر ادجقر بـ م ؾؿ  -1

 .(2) هف(324)ت إصعلي ظع بـ إشامظقؾ أبق احل ـ -2

 .(3)هف(388)ت اخلطويب ْحر بـ مؿر أبق شؾقامن -3

  .(4)هف(444)ت ظع بـ خؾػ بـ ظ ر ادؾؽ بـ بطول افؼلض ل -4

  .(5)هف(456)ت إكرفز بـ حزمظع بـ أْحر بـ شعقر  -5

 .(6)هف(463)ت افز وبـ ظ رأبق ظؿل يقشػ بـ ظ ر اهلل افـؿلي ادشفقر ب -6

                                                           

 (. ٗٓٙ/ٙلمحافظ ابؼ حجخ ) ( انعخ  فتح البار  ٔ)
(، والقؽااج الكبخ  لمعد بـؼ ابـج ٔٓ٘/ٓٔ) ( انعخ  شخح صحيح البخار   بؼ بطالٕ)

(، ٚ٘ٛ(، والذــفا بتعخيــف حقــؽق السرــطف  لمقاضــي ايــاض )صٖٙٓ/ٔالدــام )
 (.ٕٕٙ/ٙوشخح مدمػ لمشؽو  )

 (.٘ٙ٘ٔ/ٖ( انعخ  أاام الحجيث في شخح الرحيح لمخطابي )ٖ)
 (.ٖٓ٘-ٔٓ٘/ٓٔ( انعخ  شخح صحيح البخار   بؼ بطال )ٗ)
 (.ٓٗٔ/ٖمم واألهؽاا والشحم  بؼ حدم )( انعخ  الفرم في الس٘)
 (.ٕٗ/ٛٔ( انعخ  التسهيج  بؼ ابج البخ )ٙ)
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 .(1)هف(666)ت اف ؾؿل بـ ظ ر اف وم افريـ ظ ر افعزيز ظزأبق مؿر  -7

  .(2)هف(728)ت وبـ هقؿقيأْحر بـ ظ ر احلؾقؿ احللاين ادشفقر ب -8

 .(3)هف(751)ت اْلقزيي وبـ افؼقؿمؿر بـ أيب بؽل افزرظل ادشفقر ب -9

 وبـ اففقزيل افقؿـفلمؿر بـ إبلاهقؿ بفـ ظفع بفـ ادلههف ادشففقر بف -16

 .رحسهػ   تعال  (4)هف(846)ت

ـ وَمف  وهاا ؿقل ادتؼرمغ مـ افعؾامء»   -رحسـء  - قال ابؼ ابج البـخ

 .(٘)اهـ «فؿ مـ ادتلخليـش قؾَ  َؽ ؾَ َش 

فــي هــح   -رحســء  - "أتببٙ احلضببٍ األشببعش٘" وقــج ا تمــف رأ 
 السد لة  

؛ وذكـــخ القاضـــي فقـــال أو   بكفـــخ الجاهـــم برـــفة أو صـــفات هلل تعـــال 
 ف أيزا  في هح  السد لة في أول أمخ .تؽقّ اياض أنء 

 .واستقخ رأيء ام  اجم تكفيخ  ،ثػ ربق اؼ ذلغ

ؾلمو َمـ جفؾ صػي مـ هاه افصػوت  ؾوختؾػ افعؾامء » القاضي اياض قال 

له بعضفؿ  وُحؽل ذفؽ ظـ أيب جعػل افطزي رْحف اهلل وؽره  وؿول بف أبق هوهـو: ؾؽػّ 

                                                           

 (.ٖٙٓ/ٔ( انعخ  القؽااج الكبخ  لمعد بؼ ابج الدام )ٔ)
 (. ٖٛ٘/ٚ( انعخ  مجسؽع الفتاو   بؼ تيسية )ٕ)
 (.ٖٛٗ/ٔ( انعخ  مجارج الدالكيؼ )ٖ)
 (.ٜٖٗ( انعخ  إييار الحق ام  الخمق )ص ٗ)
 ( .ٕٗ/ٛٔالتسهيج )( ٘)



 

 اجلول بصفة من صفات اهلل تعاىلحكم 

ٔٗٓ 

لجف ظـ حر  ملة. وذه ً ضوئػي إػ أن هاا ٓ خُي  ػ ؾقفوهقؿّ   احل ـ إصعلي ملة

 .(ٔ)اهـ «اإليامن  وٓ ظـ اشؿف  وإفقف رجع إصعلي

 :  ضاتطٓى يف عذو انركف 
صــفة ِمــؼ صــفات   تعــال  أو ذهــب القــائمؽن بعــجم تكفيــخ َمــؼ بهــم 

مشها، إل  أنَّ ذلغ فيسؼ كان باها  بها،   فيسؼ كان معانـجا  بعـج أن  بع 
 .صم    اميء وسمَّـػبمغء ذلغ اؼ   تعال  ورسؽِلء 

ـ صػوت اهلل ظز وجؾ  وآمفـ مِ  صػيً  َؾ فِ ـ َج ؿوفقا: ومَ » قال ابؼ ابـج البـخ 

ـ وإكام افؽوؾل مَ ب وئل صػوهف وظلؾفو  مل يؽـ بجفؾف بعض صػوت اهلل ـوؾلًا. ؿوفقا: 

 . (2)اهـ«ـ جفؾفظوكر احلؼ  ٓ مَ 

ؼول: ـقػ ُيغػل فف وهق ُمـؽٌل ؾقُ  (3)وؿر ُي لل ظـ هاا» قال اامام الخطابي و 

  فؾ عٌ وافؼررة ظذ إحقوئف وإكشوره 

مال:
ت
َـّ أكف إذا ُؾعؾ بف هفاا   إكف فقك بؿـؽٍل فؾ عٌ  إكام هق رجٌؾ جوهٌؾ  فٛ ط

 . باَّ افصـقع  ُهِلَك ؾؾؿ ُيـؼ ومل ُيعَ 

  .مـ خشقتؽؾؼول: مِلَ ؾعؾً ذفؽ  ؾؼول:  ؾجؿعف: أال ذشاِ ٚمٕل:

                                                           

 (.ٚ٘ٛ( الذفا بتعخيف حقؽق السرطف  )صٔ)
 (.ٕٗ/ٛٔ( التسهيج )ٕ)
( أ   الحجيث ا تي الح  تكمػ اؼ الخبم السدخف ام  نفدء، الـح  بمـب مـؼ بشيـء ٖ)

فـؽ   لـئؼ »اشج حزؽر أبمء  أن إذا مات، أن يحخقؽ ، ويحرو  في الخيح، ثػ قال  
بشي   ، وسي تي بيانء.«احابا  ما احَّبء أحجا  قجر اميَّ ربي، ليعحِّ



 

  العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء

ٔٗٔ 

ـٌ بوهلل, ؾعؾ مو ؾعؾ مِ  إٓ أكفف جففؾ,  ـ خشقي اهلل إذا بعِف:ؾؼر ه غَّ أكف رجؾ ممم

 .(1)اهـ «ؾَحِ ى أن هاه احلقؾي هـجقف كمو خيوؾف

يؽفقن أن اْلفؾ ب عض أشفامء اهلل وصفػوهف ٓ  انصٕاب:» ابؼ تيسية  وقال

ا   ومل ي ؾغفف مفو صذ اهلل ظؾقف وشؾَّففؿبام جوء بف افلشقل  صوح ف ـوؾلًا  إذا ـون مؼل 

 .(2)اهـ «يقجى افعؾؿ بام جفؾف ظذ وجف يؼتيض ـػله إذا مل يعؾؿف

جفًو  أو هلويًو ُيعفار ؾقفف صفوح ف  ؾفو  (3)ذفؽ رُ حْ وأمو َج »وقال ابن القيم: 

ٌ افاي جحر ؿررة اهلل ظؾقف  وأمل أهؾف أن حيلؿقه وياروه ِف  يؽػل صوح ف بف  ـحري

افليح: ومع هاا ؾؼر ؽػل اهلل فف  ورْحف ْلفؾف: إذ ـون ذفؽ افاي ؾعؾف م ؾغ ظؾؿف  ومل 

 .(4)اهـ «جيحر ؿررة اهلل ظذ إظودهف ظـودًا أو هؽاي وً 

وأمو جفؾف بؼررة اهلل هعوػ ظذ مو طـف مفوًٓ  ؾفو يؽفقن » ابؼ الؽزيخ وقال 

ـػلًا  إٓ فق ظؾؿ أن إك قوء جوؤوا بافؽ  وأكف كمؽـ مؼرور  ثؿ ـفاهبؿ  أو أحفرًا 

 .(5)اهـ «مـفؿ

فاتزح مسا تقجم أن السعحور هؽ َمؼ بهم صفة  مؼ صـفات   تعـال  
 أو تكحيبا  بعج أن ثبتت لجيء. أو بعزا  مشها،   َمؼ أنكخها اشادا  

                                                           

  (.٘ٙ٘ٔ/ٖ( أاام الحجيث في شخح الرحيح لمخطابي )ٔ)
 (.ٖٛ٘/ٚ( مجسؽع الفتاو  )ٕ)
( أ   بحــج فــخٍض مــؼ فــخوض ااســام، أو تحــخيػ محــخم مــؼ محخماتــء، أو صــفة ٖ)

 (.ٖٛٗ/ٔوصف   بها نفدء، أو  بخ أ بخ   بء. انعخ  مجارج الدالكيؼ )
 (.ٖٛٗ/ٔمجارج الدالكيؼ ) (ٗ)
  (.ٜٖٗ( إييار الحق ام  الخمق )ص ٘)



 

 اجلول بصفة من صفات اهلل تعاىلحكم 

ٕٔٗ 

 : أدنرٓى 
 ما يمي  مشهااستجل أصحاُب هحا الخأ  بسجسؽاة مؼ األدلة، 

 : انذنٛم األٔل

 ن رسؽل   صـم    اميـء وسمَّــػ  أرضي   اشء ما روا  أبؽ هخيخة
ًُّ  أرسة رجؾ ظذ كػ ف  ؾؾام حرضه ادفقُت »  قـال  أوىص بـقفف ؾؼفول: إذا أكفو مف

ـ ؿَ  وين ِف افليح ِف اف حل  ؾقاهللِ رُ حلؿقين  ثؿ اشحؼقين  ثؿ اذْ لؾ ـل بُ ا  عَ ريب فقُ  ظعَّ  رَ رَ فئ

  ؾنذا هق ؾػعؾقا ذفؽ بف  ؾؼول فألرض: أدي مو أخاِت  :ؿول .ف بف أحراً بَ اَّ مو ظَ  ظاابوً 

ًَ  ؿوئؿ  ؾؼول فف: مو ْحؾفَؽ   :أو ؿفول  "يفو رب   َخْشفَقُتَؽ "  ؾؼفول: ظفذ مفو صفـع

 .(1)«فف بافؽ لَ ػَ غَ ؾَ   "َؽ تُ ؾَ وَُمَ "

أن   ، وهـؽاؼ أبي هخيخة رضـي   اشـء بمفـظ آ ـخهحا الحجيث وباا 
ؿقه  ثؿ ٕهؾف: إذا موت ؾحل   -طُّ ؿَ  مل يعؿؾ ح ـيً - ؿول رجٌؾ » قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسؽل   

ف بَ ا  عَ ف ظاابًو ٓ يُ ـَّ بَ ظؾقف فقعا   اهلُل رَ رَ وكصػف ِف اف حل  ؾقاهللِ فئـ ؿَ   ف ِف افزوا كصػَ اذرُ 

 َل مَ مو ؾقف  وأَ  عَ ؿَ جَ افَزَّ ؾَ  اهلُل لَ مَ أحراً مـ افعودغ: ؾؾامَّ موت افلجُؾ ؾعؾقا مو أملهؿ  ؾلَ 

                                                           

(، وروا  مدـــمػ فـــي ٖٔٛٗ( روا  البخـــار  فـــي صـــحيحء، كتـــاب أحاديـــث األنبيـــاا )ٔ)
ـــا ســـبقت غزـــبء  ـــال  وأنه ـــة   تع ـــي ســـعة رحس ـــاب ف ـــة، ب ـــاب التؽب صـــحيحء، كت

(ٕٚ٘ٙ.) 



 

  العدد الثامن والعشرون     جمـلـة الـزهـــــــــــراء

ٖٔٗ 

َ  عَ ؿَ جَ ؾَ  اف حلَ  ًَ  مو ؾقف  ثؿ ؿول: مِل ًَ  يو رب   َؽ ـ خشقتِ هاا  ؿول: مِ  ؾعؾ أظؾفؿ   وأكف

 .(1)«فف اهلُل لَ ػَ غَ ؾَ 

مؼ اايسان بجهمء صـفة  األحاديث تجل ام  أنء   يخخج الس مؼفهح  
الخبـم قـال   مؼ صفات   تعـال ، قـجرة كانـت أو سـائخ صـفاتء تعـال ؛ ألنَّ 

امـ   -دون القطـق-"لئؼ قجر   اميء ليعحبشء"، فـ  خج ذلـغ مخـخج العـؼ 
 .(ٕ)أنء تعال  غيخ قادر ام  بسعء وإحيائء

   الذخيف ابج البخ في شخح هحا الحجيث قال ابؼ
اختؾػ افعؾامء ِف معـوه: ؾؼول مـفؿ ؿوئؾقن: هاا رجؾ جفؾ بعض صػوت اهلل »

   ؾؾؿ يعؾؿ أن اهلل ظذ ـؾ مو يشوء ؿريل. "وهل افؼررة"ظز وجؾ 

ؿوفقا: ومـ جفؾ صػي مـ صػوت اهلل ظز وجؾ  وآمـ ب وئل صػوهف وظلؾفو  مل 

  ـوؾلًا. يؽـ بجفؾف بعض صػوت اهلل

ـ جفؾف. وهاا ؿقل ادتؼرمغ مـ افعؾامء ؿوفقا: وإكام افؽوؾل مـ ظوكر احلؼ  ٓ مَ 

 .(3)اهـ «ادتلخليـ ـ شؾؽ ش قؾفؿ مـومَ 

  

                                                           

عـال   ييخيـجون أن يبـجلؽا ( روا  البخار  في صحيحء، كتاب التؽحيج، بـاب قـؽل   تٔ)
(، وروا  مدـمػ فـي صـحيحء، كتـاب التؽبـة، بـاب فـي سـعة رحسـة ٙٓ٘ٚكام  { )

 (.ٕٙ٘ٚ  تعال  وأنها سبقت غزبء )
 (.ٕٓ٘/  ٓٔ( انعخ  شخح صحيح البخار   بؼ بطال )ٕ)
 (ٕٗ/ٛٔ( التسهيج )ٖ)



 

 اجلول بصفة من صفات اهلل تعاىلحكم 

ٔٗٗ 

 : انذنٛم انثاَٙ

ما روا  أبـؽ سـعيج الخـجر  رضـي   تعـال  اشـء  أن رسـؽل   صـم  
مفوًٓ ووففرًا  ؾؼفول  راَصفف اهلُلأنَّ رجًو ؾقؿـ ـون ؿ ؾؽؿ  »   اميء وسمَّـػ قال 

 ًُّ َـّ مو آملـؿ بف  أو َُٕوف َغَّ مراثل ؽَرـؿ: إذا أكو م وأـِل -  ؾلحلؿقين  فقفره: َفَتْػَعُؾ

ثؿ اشحؼقين  واْذُروين ِف افليح  ؾنين مل أْبَتِفل ظـر اهلل خفرًا  وإنَّ اهلل  -ظؾؿل أكف ؿول

بـل  ؿول: ؾلخا مـفؿ مقِوؿًو  ؾػعؾقا ذفؽ بف وريب  ؾؼول اهلل: مو ْحؾؽ يؼرر ظعَّ أن يعا  

ًَ  ؾؼول: ُموؾُتؽ  ؿول  . (1)«ؾام َهوَؾوه ؽُرهو :ظذ مو ؾعؾ

هؽفاا هفق ِف  "بـلوإن اهلل يؼرر ظعَّ أن يعا  " ؿقفف:» وقال اامام الشـؽو  

. (2)"إن"هؽفاا بتؽليفل: معظؿ افـَُّ ، ب ودكو  وكؼؾ اهػوق افلواة وافـ ف، ظؾقفف 

ً فػظي:  إوػ  "إن"افِوكقي ِف بعض افـ ، ادعتؿرة: ؾعذ هاا هؽقن  "أن"وشؼط

وأمو  .(3)  وهق مقاؾؼ فؾلوايي اف وبؼي"بـل  ظاَّ ظعَّ  ؿرر اهلُل إنْ "ذضقي  وهؼريله: 

افِوكقففي مففع إوػ  ؾففوختؾػ ِف  "أن"ظففذ روايففي اْلؿفففقر  وهففل إث ففوت 

 السبحث اليالث.آ خ وسي تي بيان ذلغ في  (ٗ)اهـ«هؼريله...

  

                                                           

عـال  وأنهـا سـبقت ( روا  مدمػ في صحيحء، كتاب التؽبة، باب فـي سـعة رحسـة   تٔ)
 (.ٕٚ٘ٚغزبء )

 «.أن»، واليانية « إن»( األول  ٕ)
 ( أ   رواية أبي هخيخة األول .ٖ)
 (.ٜٕٕ/ٙ( شخح صحيح مدمػ )ٗ)
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ٔٗ٘ 

 : انذنٛم انثانث

 صم    اميء وسمَّـػما روا  حكيػ بؼ معاوية اؼ أبيء  أنَّ رسؽَل   
فظَ  َى َهفحتك ذَ   ووفراً  اهلل موًٓ  (1)فَ  ؽَ ـون ؾقؿـ ـون ؿ ؾؽؿ رَ  رجوً  إنَّ »  قال   ْكٌ

ًُ  أٍب    أيَّ لَّ ـِ بَ  ؿول: أْي  ف افقؾوةُ ؾؾام حرضهْ  :وجوء ظٌك  فؽؿ  ؿوفقا: خفر أب.  ــ

ؿقين حتفك هفرظقين ل  ُتَ  أنْ  ًُّ وا إذا مِ لُ ظُ   ؿوفقا: كعؿ. ؿول: اكْ لَّ قعِ طِ مُ  ؿول: ؾفؾ أكتؿ

قين ُشفلُ ثفؿ اهْ  ؾػعؾفقا ذففؽ.»  صـم    اميـء وسمَّــػقال رسـؽل   . «ؾحامً 

ؾػعؾفقا واهلل »    اميـء وسمَّــػ صـم رسـؽل   يؽمئ بيج . قال  «لاسفْ بودِ 

. قال رسؽل   «ه ورك وهعوػ اهللَ ؾُّ ِض  أَ ع  عَ فَ  ريٍح  وين ِف اف حل ِف يقمِ رُ ثؿ اذْ  ذفؽ.
مفو   يفو ابفـ آدمؾؼول:   ه ورك وهعوػ ؿ ضي اهلل ؾػعؾقا واهلل ذفؽ. ؾنذا هق ِف» ملسو هيلع هللا ىلص 

ًَ  ْحؾَؽ   . (3)«هبو اهلُل (2)وهُ وؾَ تَ ؽ. ؿول: ؾَ ُموؾتُ   رب   ؿول: أْي   ظذ مو صـع

و"لعم" في كام  ؛«لعمي أضم  »هؽ قؽلء    مؼ هحا الحجيثفالذاهج 
العخب مؽضؽاة لتؽقق مخؽف   يقطق ام  كؽنء و  امـ  انتفائـء؛ فيكـؽن 

ب في المغة  "لعمي أضم امـ  معشاها  لعمي أ ف  اميء وأغيب؛ وكان الؽاب
 .(ٗ)الجخ، وذلغ مذهؽر في المغة حخفَ  فَ حَ وحَ   "؛

  افلوايفي افتفل "بـفففئـ ؿفرر اهلل ظؾقفف فقعا  "ؿقفف: » قال اامام القخببي 

بتخػقػ افرال. وطوهل هاا افؾػظ أكف صؽ ِف ـقن اهلل هعوػ  "ؿرر"ُيعلة ؽُرهو: 

                                                           

 ( أ   أكيخ لء في السال وبارك فيء.ٔ)
 ( أ   تجاركء بالخحسة والسغفخة.ٕ)
 (.ٕٕٔٓٓ( روا  اامام أحسج في مدشج  )ٖ)
 (.ٕٓ٘/  ٓٔ بؼ بطال )( انعخ  شخح صحيح البخار  ٗ)



 

 اجلول بصفة من صفات اهلل تعاىلحكم 

ٔٗٙ 

   وياروا كصػف ِفيؼرر ظذ إحقوئف وإظودهف  وفافؽ أمل أهؾف أن حيلؿقه  وي حؼقه

 . رت إظودهفع إذا ُؾِعَؾ بف ذفؽ هعاَّ اف حل  ؾؽلكف هقؿَّ  افز  وكصػف ِف

ؾؾعفع  "وؿر أوضح هاا ادعـك مو رواه بعض افلواة ِف ؽر ـتوب م ؾؿ ؿول: 

أي: أؽقى ظـف: وهاا طوهل ِف صؽ افلجفؾ ِف ظؾفؿ اهلل هعفوػ. وإوػ  "ُأِضؾُّ اهللَ

 .(1)اهـ «ودهفطوهلة ِف صؽف ِف أكف هعوػ يؼرر ظذ إظ

:  -ِف ؽر م ؾؿ-ِف هاا احلريٌ  وؿر جوء»  رحسء   وقال اامام الشؽو  

ظفذ  "فئـ ؿفرر اهلل"أي: َأِؽقى ظـف: وهاا يرل ظذ أن ؿقفف:  (2)"ؾؾعع ُأِضؾُّ اهلل"

 .(ٖ)اهـ «طوهله

ــج ربَّ  وســي تي أن ــؽو  ق ــي والش ــم هــح  الالقخبب اــجم شرــؽص و حــا ت وي
ذكخا الكام الدابق في معخض تقخيخ أقـؽال العمسـاا فـي األ ح بعاهخها، وقج 

 مؼ صفات   تعال . هح  السد لة،   أنهسا يعتقجان بعحر الجاهم برفةٍ 
  

                                                           

 (.٘ٚ/ٚ( السفهػ لسا أشكم مؼ تمخيص كتاب مدمػ )ٔ)
 ( وهي رواية اامام أحسج الستقجمة.ٕ)
 (.ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٙ( شخح مدمػ لمشؽو  )ٖ)
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 انشاتعادلثذث 
 تٛاٌ سأ٘ انمائهد تانركف 

 لػ يختمفؽا -رحسهػ   تعال -العمساا م في السبحث الياني أن لقج تقجَّ 
 خِ ْفـفـي كُ  هـػ افتعـال ، وإنسـا صـفاِت   صـفٍة مـؼ  "ونافيباحج " خِ فْ كُ في 
 .صفة مؼ صفات   تعال  "بهم"ؼ مَ 

العمسـاا القـائميؼ بتكفيـخ الجاهـم برـفات  -فـي هـحا السبحـث-وسشحكخ 
  تعال ، ثػ ُنَبـيِّؼ دلـيمهػ الـح  ااتسـجوا اميـء فـي ذلـغ، ثـػ نـحكخ تـ ويمهػ 

كفخ الجاهم برفات   ادَّ وبم، ثػ نبيؼ رأ  مؼ أ ـح  ألدلة القائميؼ بعجم
ا ذهـب إليـء َسـلِ  ام  محسـم مؽافـقٍ بعاهخ الخوايات الستقجمة، إ  أنء حسمها 

 .؛ و  ولي التؽفيقالفخيق الياني

  ذعاىل انمائهٌٕ تركف  اجلاْم تصفاخ اهلل: 
مجسؽاـٌة مـؼ  ،ؼ صـفاِت   تعـال ذهب إلـ  تكفيـخ َمـؼ بهـم صـفة  مـ

  ومؼ ذلغ، والفزم أهم العمػ
 .(1)هف(316)ت افطزي أبق جعػل مؿر بـ جليل -1

هفف(324)ت أبق احل ـ إصفعلي -2
فـي قؽلـء األول الـح  ربـق أ   ،  

 .(ٕ)اشء
 .(3)هف(466)ت إص فوين بـ ؾقركأبق بؽل مؿر بـ احل ـ  -3

                                                           

(، والذفا بتعخيف ٘ٚ/ٚ( انعخ  السفهػ لسا أشكم مؼ تمخيص كتاب مدمػ لمقخببي )ٔ)
 (.ٚ٘ٛحقؽق السرطف  لمقاضي اياض )ص

 (.ٛ٘ٛ-ٚ٘ٛالذفا بتعخيف حقؽق السرطف  )ص( انعخ  ٕ)
 (.ٕٖٓ-ٜٖٔ( انعخ  مذكم الحجيث وبيانء  بؼ فؽرك )صٖ)
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 .(1)هف(656)ت افؼلض لأبق افع وس أْحر بـ ظؿل  -4

 .(2)هف(727)ت افقصتوين مؿر بـ خؾقػي إيُب   -5

 هـــ(،ٙٚٙ)ت انُببٕٔ٘ حيٛببٗ تببٍ شببشف اإليبباو  ويفهــػ مــؼ كــام

 أمحذ تبٍ زلًبذ ٔاإلياو هــ(،ٕ٘ٛ)ت انعضمالَٙ ٔاحلافظ اتٍ دجش
ألنهــػ ربحــؽا ت ويــم هــحا الــخأ ؛ ا تــاروا هـــ(، أنهــػ ٖٕٜ)ت انمضببطالَٙ
األول القــــائمؽن بعــــجم تكفيــــخ التــــي اســــتجل بهــــا أهــــم الفخيــــق األحاديــــث 
 .شيا مؼ كامهػ رحسهػ   سي تيو ؛ (ٖ)الجاهم

 : دنٛهٓى 

ونحـؽ -مـخة أ ـخ   اااـادةامـ    نَّ الجهم بـ نَّ   تعـال  قـادرٌ ب ذكخوا
-يتختـب اميـء الكفـخ والـخدة ، بهٌم ب مٍخ معمؽٍم مؼ الجيؼ بالزخورة، -ذلغ

أو الذغ في ميـم هـح  الرـفات  يجؽز الجهمفعميء    ،-والعياذ باهلل تعال 
ا بـاا اـؼ َسـلِ ذكخوا أيزا  أنَّ الجهَم بسيم هح  الرفات، تكـحيٌب ؛ و هلل تعال 

 .(ٗ)الخسؽل صم    اميء وسمَّـػ

ـ جفؾ أو صؽ ِف ـقن اف وري مَ  وٓ خيتؾػ اد ؾؿقن ِف أنَّ » قال القخببـي  

ر ِف افـور ِف أخلة: ِف افركقو  ُمؾَّ  هعوػ ظودوً بف وؿودراً ظذ إظودهف  ـوؾٌل  حوُل افرم

                                                           

 (.ٚٚ-٘ٚ/ٚ( انعخ  السفهػ لسا أشكم مؼ تمخيص كتاب مدمػ )ٔ)
 (.ٙٙٔ/ٜ( انعخ  إكسال إكسال السعمػ لألبي )ٕ)
حجخ (، وفتح البار  لمحافظ ابؼ ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٙ( انعخ  شخح صحيح مدمػ لمشؽو  )ٖ)

 (.ٜٖٗ-ٖٛٗ٘(، وإرشاد الدار  لذخح صحيح البخار  لمقدطاني )ٗٓٙ/ٙ)
(، وشـخح ٙٚ-٘ٚ/ٚ( انعخ  السفهـػ لسـا أشـكم مـؼ تمخـيص كتـاب مدـمػ لمقخببـي )ٗ)

 (.ٕٕٚ/ٙصحيح مدمػ لمشؽو  )
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ْ مِ  ٕن ذفؽ معؾقمٌ  ه أو افشؽ ؾقف هؽايٌى فؾلشقل صذ اهلل رُ حْ ع بوفرضورة  وَج ـ افؼَّ

  ظؾقف وشؾَّفؿ ؿطعًو. ؾؿؼته احلريٌ بظوهله: أن افلجؾ ـوؾل ظذ ُمؼته ذيعتـو.

َع ذفؽ افلجؾ مل يؽـ ؾقف احلؽؿ بتؽػر َمـ جففؾ  وفافؽ ؿوفً ضوئػي: ؾؾعؾَّ  َذْ

ذفؽ أو صؽ ؾقف  وافتؽػر حؽٌؿ ِمـ إحؽوم افؼظقي  ؾقجقز أن ْختؾفػ افؼفائع 

 .[ٛٗ]السائجة  }ِلُكّلٍّ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا{ ؾقف  ـام ؿول هعوػ:

 هوهغ افؼوظرهغ مـ رضوريوت افؼائع: إذ ٓ هصح ؿؾً: وهاا ؾقف كظل: ٕنَّ 

اهلل ظوملٌ ؿودٌر مليٌر  وٓ مع افشؽ ؾقفو: ؾو بر أن هـص افلشؾ  ذيعي مع اْلفؾ ِف أنَّ 

وفؼقمفؿ ظذ هاه افصػوت  مع أن افعؼقل هر  مـ ل ظؾقفو  ؾقؽقن افعؾؿ هبو رضوري 

و جوحر ذفؽ وافشوك ؾقف مؽابًو ِف ذظـو  ؾقؽقن  ـؾ افؼائع  ـام ـون ذفؽ رضوري 

 .(1)اهـ«فلشقفف  وهؽايى افلشؾ ـػل ِف ـؾ ذع بوفرضورة

إنكـار وبحـج صـفات   تعـال ، وبـيؼ  ِػْكـفُياحظ أنَّهػ لػ يفخقـؽا بـيؼ حُ 
لمحــق، حيــث ااتبــخوا أنَّ  اشــادا  مشهــا مــؼ غيــخ أن يكــؽن  حكــػ بهــم شــياٍ 

 .واحج احكسهس

جاهـم غيـخ بـ نَّ ال  األول القـائمؽن وهحا مخـالٌف لسـا ذهـب إليـء الفخيـق 
وؿر اختؾػ افعؾفامء ِف هؽػفر » قال اامام الشؽو  السعانج معحور غيخ كافخ؛ 

ـُ جليل افطزي  وؿوفف أبق احل فـ  له بافؽ: اب جوهؾ افصػي: ؿول افؼويض: وكمـ ـػَّ

خيلج بف ظـ اشؿ اإليامن  إصعلي أوًٓ. وؿول آخلون: ٓ يؽػل بجفؾ افصػي  وٓ 

رهو: وإفقف رجع أبق احل ـ إصعلي  وظؾقف اشتؼل ؿقفف: ٕكف مل يعتؼر بخوة جح

                                                           

 (.ٙٚ-٘ٚ/ٚ( السفهػ لسا أشكم مؼ تمخيص كتاب مدمػ )ٔ)
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ٔ٘ٓ 

 «ذفؽ اظتؼودًا يؼطع بصقابف ويلاه ديـًو وذظًو  وإكام يؽػل َمـ اظتؼر أنَّ مؼوفتف حؼف 

 .(1)اهـ

ذهب القائمؽن بكفخ باهم صفٍة مؼ صفات   تعال ، إل  ت ويم فمحلغ 
ويشفر فؽفقن » ؛ قال اامـام القخببـي سا سي تياستجل بء الفخيق األول بما 

ًٓ وفقك ظذ طوهله  ؿقفف  مو "حغ ؿول اهلل فف:  -ِف آخل احلريٌ-هاا احلريٌ مموَّ

: ؾؾق ـون جوهًو بوهلل أو بصػوهف  َدَفو "صـعً  ؾؼول: خشقتؽ يو رب ْحؾؽ ظذ مو

 .(2)اهـ «خوؾف  ودو ظؿؾ صقئًو هلل  واهلل هعوػ أظؾؿ

القــائميؼ بكفــخ باهــم صــفٍة مــؼ صــفات   تعــال ، قــج  أنَّ   احلاصببمٔ
اايســان ركـؼ ااتبـخوا ذلـغ إ ــا   بـخكٍؼ مــؼ أركـان اايســان الدـتة، أ  وهــؽ 

ــال ؛ ألنَّ  ــاهلل تع ــجم  ب ــاهلل تعــال  يدــتمدم اايســاَن برــفاتء التــي تق اايســان ب
خكؼ ، فسـؼ أ ـم برـفٍة واحـجة، أ ـم بهـحا الـالكام اشهـا فـي السبحـث األول
    .الخئيذ مؼ أركان اايسان

 دنح انمائهد تعذو انركف  :أل ذأٔٚهٓى 

لَ  القائمؽن بتكفيخ الجاهم لرفٍة مؼ صفات   تعال  األحاديث التي  أوَّ
 تكفيخ بعجة ت ويات، وهي ما يمي الاستجل بها القائمؽن بعجم 

  

                                                           

 (.ٕٕٚ/ٙ( شخح صحيح مدمػ )ٔ)
 (.ٚٚ/ٚكم مؼ تمخيص كتاب مدمػ لمقخببي )( السفهػ لسا أشٕ)
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  : انرأٔٚم األٔل

وغمبـة الخـؽف اميـء، حـال دهذـتء،  صـجر اشـء فـيالخبـم أنء ما قالـء 
خ  فيسـا يقؽلــء، فرــار كالغافــم والشاسـي الــح    ُي ا ــح بســا بحيـث ذهــب تــجب  

صجر مشـء، ولـػ يقمـء قاصـجا  لحقيقـة معشـا ، فهـؽ فـي الحقيقـة لـيذ بـاها  
 .(ٔ)مخة أ خ  وإربااء لرفة امػ   تعال ، وقجرِة   تعال  ام  إاادتء 

افلجؾ صرر ظـف مو صرر حوفي خقة ؽوفى ظؾقف  ؾغؾط   نَّ إ» قال القخببي 

 .(3)اهـ «(2)"افؾفؿ أكً ظ ري وأكو ربؽ"ؾؾؿ ُيماخا بؼقفف ذفؽ  ـام مل يماخا افؼوئؾ: 

وؿوفً ضوئػي: افؾػظ ظذ طوهله: وفؽفـ ؿوففف هفاا » وقال اامام الشؽو   

بؾ ؿوفف ِف حوفي  افلجؾ وهق ؽر ضوبط فؽومف  وٓ ؿوصر حلؼقؼي معـوه  ومعتؼر َلو 

ؽؾى ظؾقف ؾقفو افرهش واخلقة وصرة اْلزع  بحقٌ ذهى هقؼظف وهربل مو يؼقففف  

. وهق كحق ؿفقل افؼوئفؾ ؾصور ِف معـك افغوؾؾ وافـود  وهاه احلوفي ٓ يماخا ؾقفو

  ؾؾؿ (4)«أكً ظ ري وأكو ربؽ: » -افاي ؽؾى ظؾقف افػلح حغ وجر راحؾتف  -أخل 

 .(٘)اهـ «وافغؾ ي واف فقيؽػل بافؽ افرهش 

                                                           

(، وإرشــاد الدــار  ٗٓٙ/ٙ( انعــخ  فــتح البــار  بذــخح صــحيح البخــار   بــؼ حجــخ )ٔ)
 (.ٖٛٗ/٘لذخح صحيح البخار  لمقدطاني )

( روا  مدــمػ فــي صــحيحء، كتــاب التؽبــة، بــاٌب فــي الحــ  امــ  التؽبــة والفــخح بهــا ٕ)
(ٖٚٔٙ.) 
 (.ٚٚ-ٙٚ/ٚتاب مدمػ )( السفهػ لسا أشكم مؼ تمخيص كٖ)
 ( سبق تخخيجء مؼ قبم.ٗ)
 (.ٕٕٙ/ٙ( شخح مدمػ )٘)



 

 اجلول بصفة من صفات اهلل تعاىلحكم 

ٕٔ٘ 

 انمضطالَٙ ، واامامانعضمالَٙ اتٍ دجش ح هحا الت ويم الحافظوربَّ 

 .(ٔ)تبارك وتعال  رحسهسا  

 : انرأٔٚم انثاَٙ

، بــجيق اســتعسالءمجــاز كــام العــخب و قبيــم ؼ مــهــؽ أنَّ مــا قالــء الخبــم 
إِيَّاااااُكْم لَعَلَاااا  َوإِنَّااااا  َْو } ويدــــسؽنء  "مــــدج الذــــغ بــــاليقيؼ"، كقؽلــــء تعــــال  

 .(ٕ)[، فرؽرتء صؽرة شغ، والسخاد بء اليقيؼٕٗ]سب   {ُهًدى
هاا جور ظذ كحق مو ؿر جلى ِف ـفوم  نَّ إ»  رحسـء   قال اامام القخببي

: مزج افشؽ (3)ه ابـ ادعتزافعلب اف ؾقغ  كمو ي ؿقف أهؾ افـؼر: جتوهؾ افعورة  وشامَّ 

 بوفقؼغ.

}َوإِنَّاا  َْو  وؿقفف: [ 44]ضف: }لَعَلَّهُ يَتََذكَُّر  َْو يَْخَش { وهق كحق ؿقفف هعوػ:

}  .[24]ش ل: إِيَّاُكْم لَعَلَ  ُهًدى  َْو فِي َضََللٍّ ُمبِينٍّ

 : (4)وـؼقل افشوظل

 (5)سامل أمْ أمُّ قا أأنتِوبني الهَّ  ٍلبني جالجِ اءِسَعْالوَ بيةَأيا ظَ

 

                                                           

 (.ٖٛٗ/٘(، وإرشاد الدار  )ٗٓٙ/ٙ( انعخ  فتح البار  )ٔ)
 (.ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٙ( انعخ  شخح مدمػ لمشؽو  )ٕ)
( هؽ أبؽ العباس، ابج   بؼ دمحم السعتد باهلل العباسي، الذااخ السبجع، ولـج ببغـجاد ٖ)

وأولق باألدب، فكان يقرج فرحاا األاخاب وي  ح اـشهػ؛ تـؽفي سـشة هـ ؛ ٕٚٗسشة 
 (.ٛٔٔ/ٗهـ. انعخ  األاام لمدركمي )ٜٕٙ

 هـ. ٚٔٔ( هؽ ذو الخمة، غيان بؼ اقبة العجو ، الستؽف  سشة ٗ)
( هــؽ البيــت الخابــق واألربعــؽن مــؼ قرــيجٍة لــح  الخمــة، التــي يســجح فيهــا الســازم بــؼ ٘)

 (.ٚٙٚ/ٕن ذ  الخمة )حخيث الحشفي. انعخ  ديؽا
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ٖٔ٘ 

 .(1)اهـ«. ومِؾف ـِروؿر ظؾؿ أهنو هل

 :  انرأٔٚم انثانث
"؛ كسـا فـي قؽلـء  أنَّ "َقَجَر" الؽاردة ام  لدان الخبم بسعش   "ضيَّق امـيَّ

 [، وهـؽ أحـج األقـؽال فـي قؽلـء تعـال  ٙٔ الفجخ ]{فَقََدَر َعلَْيِه ِرْزقَهُ } تعال  

 .(ٕ)[ٚٛ  األنبياا]{فََظنَّ  َْن لَْن نَْقِدَر َعلَْيهِ }

 إنْ -اهلل هعفوػ    يعـل أنَّ "ضقَّؼ"معـوه :  "ؿرر" نَّ إ» القخببـي اامام قال 

}َوَماْن قُاِدَر  فقعابـف أصر افعااب  ومـف ؿقفف هعفوػ: -كوؿشف احل وب وضقؼف ظؾقف

 [ أي: َضقََّؼ ظؾقف.7]افطوق: َعلَْيِه ِرْزقُهُ{

ـٌ  فؽـف خيص فػظ:   ."ؿرر"وهاا افتلويؾ َحَ 

 .(ٗ)اهـ «"فعع أضؾ اهلل"  و"ؿرر"أوػ: ٕكف يعؿ:  (3)"إول"وافتلويؾ 

ريب فقعابـل ظاابًو  فئـ ؿرر ظعَّ "وأمو معـك ؿقفف: » وقال اامام ابُؼ فـؽرك 

َمـ هقهؿ ذفؽ  ٕنَّ  :"افؼررة"ؾو يصح أن يؽقن مؿقًٓ ظذ معـك  "مو ظابف أحراً 

 ظذ معـك ؿقففف هعفوػ ِف ؿصفيام ذفؽ مل يؽـ مممـًو بوهلل ظز وجؾ  وٓ ظورؾًو بف  وإكَّ 

وذفففؽ يلجففع إػ معـففك  [ 87 :إك قففوء]}فََظاانَّ  َْن لَااْن نَْقااِدَر َعلَْيااِه{ يففقكك:

                                                           

 (.ٚٚ/ٚ( السفهػ )ٔ)
 (.ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٙ( انعخ  شخح مدمػ لمشؽو  )ٕ)
( وهــؽ أن مــا قالــء الخبــم صــجر اشــء فــي حــال دهذــتء، وغمبــة الخــؽف اميــء، بحيــث ٖ)

ذهب تجبخ  فيسـا يقؽلـء، فرـار كالغافـم والشاسـي الـح    ُي ا ـح بسـا صـجر مشـء، ولـػ 
 يقمء قاصجا  لحقيقة معشا .

 (.ٚٚ/ٚفهػ )( السٗ)
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: ٕكف ٓ يصح أن خيػك ظذ ك ل معصقم ذففؽ. "افؼررة"إػ معـك    ٓ"افتؼريل"

َر ظؾقفف مفو }فََظنَّ  َْن لَْن نَْقِدَر َعلَْياِه{،  وؿول افػلاء ِف هلويؾ ؿقفف: أي: ففـ ُكَؼفر 

ففئـ ؿفرر ظفع ريب "ؿرركو...: ؾعذ ذفؽ حيؿؾ ؿقفف ظؾقف افصوة واف وم حؽويي: 

َره وَحَؽَؿ ظع بوفعؼقبي  ؾنكف يعوؿ ـل دائفاًم: وهؽفاا ـفوم "فقعابـل   أي: ـون َؿرَّ

فؾؽوؾليـ  اهلل هعوػ يغػل فف: وؿر ُظؾؿ أكف ٓ يغػل  خوئػ جزع. ودَِو ؿقؾ ِف اخلز: إنَّ 

وجى أن حيؿؾ فػظفف ظفذ هلويفؾ صفحقح ٓ يـفوِف ادعلؾفي بفوهلل  وٓ يفمدي إػ 

 .(ٔ)اهـ«افؽػل

 :  انرأٔٚم انشاتع

ـــئؼ قـــجر امـــيَّ "  معشـــا  أنَّ  ـــ"  قـــال مشـــءيُ  ،قزـــا   أ  "،العـــحاب ل  "رَ جَ َق
 .(ٕ)بسعش  واحج ،بالتذجيج "رَ جَّ قَ "و ،بالتخفيف

ففئـ "وؿول آخلون: أراد بؼقففف: »    قال الحافظ ابؼ ابج البـخ رحسـء 

مـ افؼرر افاي هق افؼضوء  وفقك مـ بوب افؼررة وآشفتطوظي ِف  "ؿرر اهلل ظؾقف

}إِْذ َذَهَب ُمغَاِضبًا فََظنَّ  َْن  رء. ؿوفقا: وهق مِؾ ؿقل اهلل ظز وجؾ ِف ذي افـقن:

  .[87]إك قوء: لَْن نَْقِدَر َعلَْيِه{

 هاه افؾػظي ؿقٓن: وفؾعؾامء ِف هلويؾ 

 .أحرمهو: أهنو مـ افتؼريل وافؼضوء

 وأخل: أهنو مـ افتؼتر وافتضققؼ. 

                                                           

 ( با ترار.ٕٖٓ-ٜٖٔ( مذكم الحجيث وبيانء  بؼ فؽرك )صٔ)
 (.ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٙ( انعخ  شخح مدمػ لمشؽو  )ٕ)
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وـؾ مو ؿوفف افعؾامء ِف هلويؾ هاه أيي ؾفق جوئز ِف هلويؾ هاا احلريٌ ِف ؿقفف: 

 ."فئـ ؿرر اهلل ظعَّ "

ف فئـ ـون ؿر ش ؼ ِف ؿرر اهلل وؿضوئ"ؾلحر افقجفغ: هؼريله: ـلن افلجؾ ؿول: 

أن يعاب ـؾ ذي ُجلم ظذ جلمف  فقعابـل اهلل ظذ إْجلامل وذكقيب ظفاابًو ٓ يعابفف 

 أحرًا مـ افعودغ ؽري. 

ـ ضقؼ اهلل ظعَّ "وافقجف أخل: هؼريله:    وبوفغ ِف موش تل وجزائل ظذ واهلل فئ

َـّ   .(1)اهـ «  ثؿ أمل بلن حُيلق بعر مقهف مـ إؾلاط خقؾف"ذفؽ ذكقيب  فقؽقك

  : انرأٔٚم اخلايش

ــســا وَ أنــء إنَّ    بــحلغ تحقيــخا  لشفدــء، واقؽبــة لهــا لعرــيانها وإســخافها؛ صَّ
 .(ٕ)رباا أن يخحسء   تعال 

وقج ربَّح الذيخ دمحم بؼ  ميفة الَؽشتاني اأُلبِّي هحا الت ويم؛ قـال رحسـء 
وافؼررة ِف ـ كػوهو أو جفؾفو هل ـوفعؾؿ ؿؾً: افصػي افتل اخُتؾِػ ِف ـػل مَ »   

-وأمو ـقكف ظودًو   "هق ظومِل ٓ بعؾؿ بؾ بااهف  ؿودر ٓ بؼررة بؾ بااهف"ؿقل ادعتزفي: 

ِف  ـ كػوه  وافلجؾ إكام صؽَّ ؾو خوة ِف ـػل مَ  -وهل اد امة بوحلول ظـر ادتؽؾؿغ

                                                           

 (.ٖٗ-ٕٗ/ٛٔ( التسهيج )ٔ)
 (.ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٙ( انعخ  شخح مدمػ لمشؽو  )ٕ)
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ّبِ" "ِماْن َخْشايَتَِ  يَاا رَ  احلريٌ ظذ أكف ـون مممـًو مـ ؿقففف: ـقكف ؿودرًا  وؿر دلَّ 

 .(ٕ)اهـ «(1)ِخلأ ؾلوػ افتلويوت

  

                                                           

وقـج دل الحـجيث امـ  »الخامذ. وقـج ذكـخ الدشؽسـي  أنَّ قـؽل األبـي   ( أ   الت ويمٔ)
" فيــء نعــخ، فــإنَّ َبْهــَم صــفٍة مــؼ «  أنــء كــان م مشــا  مــؼ قؽلــء  "ِمــْؼ َ ْذــَيِتَغ َيــا َربِّ

  يخفــق الخذــية، حتــ  ُيدــتجل بيبؽتهــا امــ   -وإْن َأْوَبــَب الكفــخ–صــفات   تعــال  
سؼ يعتقـج التجدـيػ ونحـؽ  مسـا يدـتحيم فـي حـق م–نفي الكفخ، فإن كييخا  مؼ الكفخة 

لهػ  ذية؛ إ  أن ُيقال  إن الخذية أ ص مؼ الخؽف، فيكؽن تعخيفها   -  تعال 
هــي الخــؽف التــابق لمسعخفــة، واميــء يرــح قــؽل األبــي وغيــخ . انعــخ  مكســم إكســال 

 (.ٙٙٔ/ٜااكسال لمدشؽسي )
 (.ٙٙٔ/ٜ( إكسال إكسال السعمػ لألُبِّي )ٕ)
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 :  ذٕجٛٓاخ ألدنح انمائهد تعذو انركف 

مــؼ  الجاهــم برــفةٍ عــحر يقــم بؼ لــػ َمــوالفزــم وهشــاك مــؼ أهــم العمــػ 
اسـتجل بهـا القـائمؽن بالعـحر صفات   تعـال ، وتعامـم مـق الشرـؽص التـي 

بت ويمهـا،  يقؽمـؽا تعال  تعاما  آ ـخ، حيـث لـػ  مؼ صفات  م برفةٍ هبالج
 ا ام  محامم أ خ .ػ حسمؽهبعاهخها، إ  أنه وابم أ ح

 ْٔزِ احملايم عهٗ انُذٕ انرايل:
ــَخٍة، حــيؼ يشفــق مجــخد التؽحيــج، و   أنَّ -ٔ هــحا الخبــَم كــان فــي زمــؼ َفْت

َوَمااا ُكنَّااا } تكميــف قبــم ورود الذــخع امــ  الســحهب الرــحيح؛ لقؽلــء تعــال  

بِيَن َحتَّ     .(ٔ)[٘ٔ  ااسخاا]{ نَْبعََث َرُسولً ُمعَذِّ
الكـافخ ُيغفـخ لـء، فـإن  يجـؽز أن تكـؽن شـخيعة أولئـغ القـؽم  أنَّ  أنء-ٕ

هحا بائد اقا ، فا يبعج أن يكؽن ذلغ شخاا ، مق القطق بـ ن ذلـغ   يرـح 
َ َل يَْغِفُر  َْن يُْشَرَ  بِهِ } تعال   في شخاشا؛ لقؽلء   .(ٕ)[ٛٗ  الشداا]{ إِنَّ َّللاَّ

وأبعر إؿقال: ؿقُل َمـ ؿول: إكف ـفون » قال الحافظ ابؼ حجخ العدقاني 

 .(ٖ)اهـ «ِف ذظفؿ جقاز ادغػلة فؾؽوؾل
ـ مفوت ظفذ أن َمف وظؿقموت افؼلآن هرل» وقال اامام القخببي معتخضا  

 .(ٗ)اهـ «ٓ خيلج مـ افـور  وٓ هـوفف صػوظي صوؾع -ـوئـًو َمـ ـون-ـوؾلًا 

                                                           

 (.ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٙ(، وشخح مدمػ لمشؽو  )ٜ٘ٛعخ  الذفا لمقاضي اياض )ص( انٔ)
(، وشـــخح ٛ٘ٛ(، والذـــفا لمقاضـــي ايـــاض )صٙٚ/ٚ( انعـــخ  السفهـــػ لمقخببـــي )ٕ)

 (.ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٙالشؽو  ام  مدمػ )
 (.ٗٓٙ/ٙ( فتح البار  بذخح صحيح البخار  )ٖ)
 (.ٙٚ/ٚ( السفهػ لمقخببي )ٗ)
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َشْخَع ذلغ الخبم لػ يكؼ فيء الحكػ بتكفيخ َمؼ بهم ذلغ أو لعم  أنء-ٖ
شــغ فيــء، والتكفيــخ حكــٌػ ِمــؼ األحكــام الذــخاية، فيجــؽز أن تختمــف الذــخائق 

 .(ٔ)[ٛٗ]السائجة  { ِلُكّلٍّ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا} فيء، كسا قال تعال  

اْلفؾ ِف أن اهلل ظوملٌ ؿفودٌر ٓ هصح ذيعي مع » قال اامام القخببي معتخضا  

 مليٌر  وٓ مع افشؽ ؾقفو: ؾو بر أن هـص افلشؾ فؼقمفؿ ظذ هاه افصػوت  مع أنَّ 

وافعؼقل هر و مـ ل ظؾقفو  ؾقؽقن افعؾؿ هبو رضوري   ـؾ افؼائع  ـام ـون ذفؽ رضوري 

ِف ذظـو  ؾقؽقن جوحر ذفؽ وافشوك ؾقف مؽابًو فلشقفف  وهؽايى افلشؾ ـػفل ِف 

 . (2)اهـ «ـؾ ذع بوفرضورة

 لٕنّ: ذأٔٚم  
َّ
  )ٔإٌ

 
  اهلل ٚمذس عهٗ أٌ

ِّ
 تُٙ( :ٚعز

  يقـجر امـ   وإنَّ »الخبـم قـال   امَّق اامـام الشـؽو  فيسـا ورد مـؼ أنَّ 
   قائا  « بشيأن يعحِّ 
بـليعا   اهلل يؼرر ظذ أنْ  وإنَّ "ؿقفف: »

"
هؽاا هق ِف معظؿ افـَُّ ، ب ودكو  وكؼؾ  

افِوكقفي ِف  "أن"  وشفؼطً فػظفي "إن"اهػوق افلواة وافـ ، ظؾقف هؽاا بتؽليل 

إن ؿرر اهلل "إوػ ذضقي  وهؼريله:  "إن"بعض افـ ، ادعتؿرة: ؾعذ هاا هؽقن 

 .فؾلوايي اف وبؼي   وهق مقاؾٌؼ "بـل  ظاَّ ظعَّ 

افِوكقفي مفع إوػ  ؾفوختؾػ ِف  "أن"وأمو ظذ روايي اْلؿفقر  وهل إث فوت 

 هؼريله:

                                                           

 (.٘ٚ/ٚ( انعخ  السفهػ لمقخببي )ٔ)
 (.ٙٚ/ٚ( السفهػ )ٕ)
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ؾؼول افؼويض: هاا افؽوم ؾقف هؾػقؼ  ؿول: ؾنْن ُأِخَا ظذ طوهله وُكِصَى اشؿ اهلل  

ِف مقضع خز إن  اشتؼوم افؾػظ  وصح ادعـك  فؽـف يصر ُموفػًو  "هؼريل"وُجعؾ 

 هله افشؽ ِف افؼررة.دو ش ؼ مـ ـومف افاي طو

افِوكقي  وْخػقػ إوػ  ورؾع اشؿ اهلل  "أن"ؿول: وؿول بعضفؿ: صقابف حاة 

 هعوػ  ؿول: وـاا ض طـوه ظـ بعضفؿ: هاا ـوم افؼويض.

ِف ادقضعغ  وإوػ مشردة  ومعـفوه:  "إن"وؿقؾ: هق ظذ طوهله  بنث وت 

ل افلوايي إوػ ظذ أكف قل مـ هلوَّ . ويؽقن هاا ظذ ؿ"إنَّ اهلل ؿودر ظذ أن يعابـل"

 أو ؽره كمو فقك ؾقف كػل حؼقؼي افؼررة. "ضقَّؼ": "ؿرر"أراد بف

إن "وجيقز أن يؽقن ظذ طوهله ـام ذـل هاا افؼوئؾ  فؽـ يؽقن ؿقفف هـو معـوه: 

ِف اففز  اهلل ؿودر ظذ أن يعابـل إن دؾـتؿقين هبقئتل  ؾلمو إن شحؼتؿقين وذريتؿفقين

 «ا جتتؿع افلوايوت واهلل أظؾؿ  ويؽقن جقابف ـام ش ؼ  وهبا"واف حل ؾو يؼرر ظعَّ 

 . (1)اهـ

 

  

                                                           

 (.ٜٕٕ/ٙ( شخح صحيح مدمػ )ٔ)
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 اخلايشادلثذث 
 تٛاٌ انشأ٘ انشاجخ

ؼ مـا نـخا  بعج أن اخضشا أدلـة الفـخيقيؼ، نخيـج فـي هـحا السبحـث أن نبـيِّ 
 واألربح في هح  السد لة. األصؽبَ 

 "الجاهـم"امـ  تكفيـخ ااسـامية في الذـخيعة واحٌج لػ يقػ دليم فشقؽل  
ظـؽاهخ الشرـؽص  بـم إنَّ ، مشهـا أو بهم بعـ    تعال مؼ صفات  ةٍ برف

مؼ  العحر بالجهم في صفةٍ التي استجل بها القائمؽن بعجم التكفيخ تجل ام  
 .صفات   تعال 

، أو بعـٍ  مشهـا مؼ صـفات   تعـال  بتكفيخ الجاهم برفةٍ  القؽلَ  نَّ وإ
كييـخا   ، الـحيؼ قـج يجهمـؽن لكييخ مؼ اامـة السدـمسيؼ تكفيخٌ هؽ في الحقيقة 

يهـا الجهـم مؼ القزايا الجيشية، و رؽصا  في ميم هح  األزمشة التـي كيـخ ف
 وقمة العمػ.

    -رحسء  -قال ابؼ بطال السالكي 
ـ جفؾ بعض صػوت اهلل  فؽػل ظومي افـوس: إذ ٓ يؽود كجر مـفؿ وفق ـػل مَ »

 .يعؾؿ أحؽوم صػوت ذاهفـ مَ 

أو   وشلفتفؿ: هؾ هلل هعوػ ؿررة  ـ اخلوصيوفق اظسضً مجقع افعومي وـِرًا مِ 

بجؿقع مو يصح ـقكف معؾقمًو   ؼيٌ   وهؾ ؿررهف متعؾ  أو إرادةٌ   أو بٌك   أو شؿعٌ   ظؾؿٌ 

 .َدَو ظلؾقا حؼقؼي ذفؽ
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فقجى احلؽؿ بف ظذ  ـ جفؾ صػي مـ صػوت اهلل هعوػ ؽؿ بوفؽػل ظذ مَ ؾؾق ُح 

 .اخلوصي  وهاا موٌل  وأـِلِ  مجقع افعومي

« أيفـ اهلل »وافرفقؾ ظذ صحي ؿقفـو: حريٌ اف قداء  وأنَّ افلشقَل ؿول َلفو: 

أظتؼففو: ؾنهنفو »ؾؼوفً: أكً رشقل اهلل  ؾؼول: « َمـ أكو »ؾؼوفً: ِف اف امء  ؾؼول: 

وفق ـون ِظْؾُؿ ذفؽ  اهلل وأشامئف: ومل ي لَلو ظـ صػوت. ؾحؽؿ َلو بوإليامن  (1)«مممـي

 ذًضو ِف اإليامن  ف لَلو ظـف ـام شلَلو ظـ أكف رشقل اهلل.

ـُ اخلطوب وؽُره-وـافؽ شمال أصحوِب رشقل اهلل  رشقَل اهلل صذ  -ظؿُل ب

 ًَ مو كعؿؾ ٕمل م فتلكػ أم  اهلل ظؾقف وشؾَّفؿ ظـ افَؼَرِر  ؾؼوفقا: يو رشقل اهلل  أرأي

اظؿؾقا  »  ؿول: ؾػقؿ يعؿؾ افعومؾقن  ؿول: «بؾ ٕمل ؿر ش ؼ»ؼول: ٕمل ؿر ش ؼ  ؾ

«فف َؼ ؾِ و ُخ ؾؽؾ مقرس دَِ 
(0)
. 

 .(3)وأظؾؿفؿ أن مو أخطلهؿ مل يؽـ فقصق فؿ

                                                           

( روا  مدمػ في صحيحء، كتـاب السدـابج، بـاب تحـخيػ الكـام فـ  الرـاة وندـخ مـا ٔ)
 (.ٕٕٚٔكان مؼ إباحتء )

(، ٓٓٙٗٔ( روا  اامام أحسج في مدشج ، مدـشج بـابخ بـؼ ابـج   رضـي   اشـء )ٕ)
بـاب مـا بـاا فـي الطااـات وثؽابهـا وابؼ حبان فـي صـحيحء، كتـاب البـخ وااحدـان، 

(ٖٖٙ.) 
، بـــاٌب فـــي ( رو  ابـــؼ مابـــء فـــي ســـششء، كتـــاب اايســـان وفزـــائم الرـــحابة والعمـــػٖ)

فق أن اهلل ظاب أهؾ شفامواهف وأهفؾ »(، أن الشبي صم    اميء وسمَّػ قـال  ٚٚ)القجر

َلؿ  وفق ـون ففؽ أرضف  فعاهبؿ وهق ؽر طومل َلؿ  وفق رْحفؿ فؽوكً رْحتف خرًا َلؿ مـ أظام

 =مِؾ ُأُحٍر ذه ًو  أو مِؾ ج ؾ أحر ذه ًو هـػؼف ِف ش قؾ اهلل  مو ؿ ؾف مـفؽ حتفك هفممـ بوفؼفرر
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  ع م ؾاًم أن يؼقل ؽر ذفؽ ؾقفؿ.ومعؾقم أهنؿ ـوكقا ؿ ؾ شمافف مممـغ  وٓ ي

ذفؽ مع صفودة افتقحقفر  م افعؾؿ  فعؾؿفؿ رَ وفق ـون ٓ ي عفؿ جفؾ افؼررة وؿِ 

ٌ وْلعؾف ظؿقدًا شودشًو فإلشوم  وهاا بَ   .(ٔ)اهـ «غ 

    -رحسء  - ابؼ ابج البخالذيخ وقال 
 -وهؿ افعؾفامء افػضفوء-ؾفمٓء أصحوب رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾَّفؿ »

شلفقا ظـ افؼرر شمال متعؾؿ جوهؾ  ٓ شمال متعـً معوكر  ؾعؾؿفؿ رشقُل اهلل صذ 

اهلل ظؾقف وشؾَّفؿ مو جفؾقا مـ ذفؽ  ومل يرضهؿ جفؾفؿ بف ؿ ؾ أن يعؾؿقه  وفق ـون ٓ 

جفؾف وؿتوً مـ إوؿوت فعؾؿفؿ ذفؽ مع افشفودة بوإليامن  وأخا ذفؽ ظؾقفؿ ِف  ي عفؿ

اهـ «حغ إشومفؿ  وْلعؾف ظؿقدًا شودشًو فإلشوم
(0)

. 

 و  تعال  أامػ.

ــخا ،  ــء وصــحبء وســمَّػ تدــميسا  كيي ــ  آل ــ  ســيجنا دمحم وام وصــم    ام
 والحسج هلل رب العالسيؼ أو   وآ خا .

  

                                                                                                                                    

ـؾف  ؾتعؾؿ أنَّ مو أصوبؽ مل يؽـ فقخطئؽ  ومو أخطلك مل يؽـ فقصق ؽ  وأكؽ إن مً ظذ ؽر =

 «.هاا  دخؾً افـور
 (.ٖٓ٘-ٕٓ٘/  ٓٔ( شخح صحيح البخار   بؼ بطال )ٔ)
 (ٙٗ/ٛٔ( التسهيج )ٕ)
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 امحاخل
الجهم برفة مؼ صـفات   تعـال ، نـحكخ هشـا بعج مشاقذة قزية حكػ 
 إليها. أهػ الشتائ  التي تؽصمشا

ا انُرائج فٓٙ يا ٚهٙ: 
َّ
 أي

أن   تعـال  ُمتَِّرـٌف بكـم صـفات  أنء يجب ام  السكمِف أن يعتقج .ٔ
الكسال، وأنء ُمَشدٌَّ  اؼ كمِّ سساِت الشقص؛ فكـم مـا كـان مـؼ صـفات الكسـال، 

مسـا يكخههـا العبـج -فاهلل تعال  ُمتَِّرٌف بء؛ وكم ما كان ِمؼ صفات الـشقص 
 فاهلل تعال  ُمَشدٌَّ  اشء. -لشفدء

  وهـي مـا صفات ذاتـء-ٔأن صفات   تعال  تشقدػ إل  قدسيؼ   .ٕ
ـــاة،  ـــػ، واارادة، والحي ـــدال، كرـــفة العم ـــػ يـــدل و  ي اســـتحقء تعـــال  فيســـا ل

صفات ِفْعِمء  وهي ما استحقء تعـال  فيسـا   يـدال، دون األزل، -ٕوالقجرة. 
 كالخمق، والخزق، والرشق.

  يجب ااتقاد ما ثبت مـؼ صـفاِت   تعـال  إ  امـ   البـالغ،  أنء .ٖ
 العاقم، سميػ الحؽاس. 

ــة  أن .ٗ ــؽن بسعخف ــاد  مــؼ صــفات   يك ــػ مــا يجــب ااتق وبــؽب تعم
 .دليمها أيزا ، ويكفي معخفة دليمها اابسالي   التفريمي

العقائج بالتقميج صفات   وسائخ  ؼ حفظسَ أنَّ العمساا قج ا تمفؽا في .٘
واألصــح أنــء مــ مؼ اــاص إن قــجر امــ  ؛ -أ   مــؼ غيــخ معخفــة دليمهــا-

 ر ام  الشعخ.الشعخ، وغيخ ااص إن لػ يقج
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صــفات   تعــال ، مــؼ  ا تمــف العمســاا فــي حكــػ الجاهــم برــفةٍ  .ٙ
فــا يحكــػ اميــء بــالكفخ؛ إلــ  أنــء معــحور بجهمــء، العمســاا فــحهب كييــخ مــؼ 

 .، بسعش  أنء   يرح إيسانءوذهب كييخ أيزا  إل  اجم العحر بجهمء

 ،ؼ صـفات   تعـال مـ ذهب القائمؽن بعـجم تكفيـخ َمـؼ بهـم صـفة   .ٚ
 .السعانج الجاحج إل  أنَّ ذلغ فيسؼ كان باها  بها،   في

باألحاديــث التــي تــحكخ قرــة الخبــم   اســتجل القــائمؽن بعــجم التكفيــخ .ٛ
والذـاهج  ؛الح  أمخ أهمء أن يحخِّقؽ ، ثػ يدـحقؽ  ويـحرو  فـي الـخيح والبحـخ

ــء  »هــح  القرــة قؽلــءمــؼ  َبشَّ ايــة  ، وفــي رو «فــِِ  لــئؼ َقــَجَر ُ  اميــء ليعحِّ
بشي» ـــي َأِضـــم  َ  تبـــارك »، وفـــي روايـــة  «وإنَّ   يقـــجر امـــيَّ أن يعـــحِّ َلَعمِّ

 وحسمؽا نحؽ هح  الخوايات ام  ظاهخها، مؼ غيخ ت ويم لها. ؛«وتعال 

ااتسج القائمؽن بكفـخ َمـؼ بهـم صـفة  مـؼ صـفات   تعـال  امـ    .ٜ
إ ـا   بـخكٍؼ أيزـا    أنَّ هحا بهٌم ب مٍخ معمؽٍم مؼ الجيؼ بالزخورة؛ وااتبـخو 

مــؼ أركــان اايســان الدــتة، أ  وهــؽ ركــؼ اايســان بــاهلل تعــال ؛ ألن اايســان 
؛ وذكخوا أيزا  أنَّء تكحيٌب ِلَسـا كمها باهلل تعال  يدتمدم اايساَن برفاتء تعال 
 .مؼ صفات   تعال  باا اؼ الخسؽل صم    اميء وسمَّـػ

ــيؼ با .ٓٔ ــالكفخ ب ــائمؽن ب ــخق الق ــػ يف ــال ، وبــيؼ ل حــج صــفات   تع
 باهم شيٍا مشها، وااتبخوا أنَّ حكسهسا واحج.

َل القـائمؽن بــ .ٔٔ تكفيخ األحاديــَث التــي اســتجل بهــا القــائمؽن بعــجم الأوَّ
أن مـا قالـء الخبـم صـجر اشـء فـي -ٔالتكفيخ بعجة ت ويات، وهـي مـا يمـي  
ِمؼ قبيم مجاز كام العخب وبجيق  أنَّء-ٕحال دهذتء، وغمبة الخؽف اميء. 

". "َقــَجَر" بسعشــ   "ضــيَّق أنَّ -ٖاســتعسالء، ويدــسؽنء  "مــدج الذــغ بــاليقيؼ". 
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أنـء -٘. مـؼ بـاب القـجرة وا سـتطااة القزـاا، ولـيذ  أن معش   "قجر"-ٗ
إنسا َوصَّ  بـحلغ تحقيـخا  لشفدـء، واقؽبـة لهـا لعرـيانها وإسـخافها؛ ربـاا أن 

 يخحسء   تعال .

لــػ يقـػ بت ويــم الشرــؽص التــي اســتجل القــائميؼ بــالتكفيخ َمــؼ  مـؼ .ٕٔ
امــ  محامــم مــق حسمهــا ، بعــاهخ الشرــؽص أ ــحوإنســا بهــا الفخيــق األول، 
 أ خ ، وهي  

أنـء -ٕأن هحا الخبَم كان في زمؼ َفْتَخٍة، حيؼ يشفق مجـخد التؽحيـج. -ٔ
َاهػ لـػ لعم َشـخْ -ٖأن الكافخ ُيغفخ لء.   يجؽز أن تكؽن شخيعة أولئغ القؽم

يكؼ فيء الحكػ بتكفيخ َمؼ بهم ذلغ أو شغ فيء، والتكفيخ حكٌػ ِمؼ األحكام 
 الذخاية، فيجؽز أن تختمف الذخائق فيء.
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 لائًح ادلصادس
ــؼ دمحمإرشــاد الدــار  لذــخح صــحيح البخــار   .ٔ القدــطاني،  ، ألحســج ب

ــة الدادســة، ســشة  ــخ  األميخيــة، القــاهخة، الطبع ببااــة السطبعــة الكب
 هـ.ٖٗٓٔ

ــؼ الحدــيؼ .ٕ ــخاث  األســساا والرــفات، ألحســج ب ــاا الت البيهقــي، دار إحي
 العخبي، بيخوت، الطبعة األول .

ــخوت،  .ٖ ــػ لمسايــيؼ، بي ــجيؼ الدركمــي، ببااــة دار العم األاــام، لخيــخ ال
 م. ٜٙٛٔالطبعة الدابعة، سشة 

األبـــي، ببااـــة دار الكتـــب  بـــؼ  مفـــة إكســـال إكســـال السعمـــػ، لسحســـج .ٗ
 هـ.٘ٔٗٔالعمسية، بيخوت، الطبعة األول ، سشة 

إييار الحق ام  الخمق في رد الخافات إل  السحهب الحق مؼ أصؽل  .٘
ــ ــخوت، التؽحي ــة، بي ــب العمسي ــي، ببااــة دار الكت ــؽزيخ اليسش ــؼ ال ج،  ب

 .هـٖٓٗٔسشة الطبعة األول ، 
، ببااـة الشسيـخ   بـؼ ابـج البـخلسا فـي السؽبـ  مـؼ أسـانيج،  التسهيج  .ٙ

 هـ. ٖٚٛٔوزارة اسؽم األوقاف والذ ون ااسامية، السغخب، سشة 
امــ  شــخح بــال الــجيؼ السحمــي لجســق  انيالبّشــ ابــج الــخحسؼ حاشــية .ٚ

الجؽامــق، ببااــة السكتبــة العرــخية، بيــخوت، الطبعــة األولــ ، ســشة 
 م.ٜٕٓٓ -هـ ٖٓٗٔ

ديؽان ذ  الخمة، شخح أبـي نرـخ البـاهمي، تحقيـق ابـج القـجوس أبـؽ  .ٛ
م ٕٜٛٔصالح، ببااة م سدـة اايسـان بـجة، الطبعـة األولـ ، سـشة 

 هـ.ٕٓٗٔ -
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اـــة دار الخســـالة العالسيـــة، الطبعـــة ســـشؼ ابـــؼ مابـــة القدويشـــي، ببا .ٜ
 هـ.ٖٓٗٔاألول ، سشة 

ما امي القار  ام  الذـفا بتعخيـف حقـؽق السرـطف  لمقاضـي  شخح .ٓٔ
 .هـٕٖٚٔببااة السطبعة األزهخية، الطبعة األول ، سشة اياض، 

، ببااــة مكتبــة الخشــج، األنجلدــي شــخح صــحيح البخــار ،  بــؼ بطــال .ٔٔ
 .هـٕ٘ٗٔلخياض، الطبعة اليالية، سشة ا
لشــؽو ، ببااــة دار الخيــخ، ا شــخفشــخح صــحيح مدــمػ، ليحيــ  بــؼ  .ٕٔ

 هـ.ٙٔٗٔبيخوت، الطبعة اليالية، سشة 
ـــة  .ٖٔ ـــ  بســـق الجؽامـــق، ببااـــة السكتب ـــي ام ـــجيؼ السحم شـــخح بـــال ال

 م.ٜٕٓٓ -هـ ٖٓٗٔالعرخية، بيخوت، الطبعة األول ، سشة 
، ببااـة اليحرـبي الذفا بتعخيف حقؽق السرـطف ، لمقاضـي ايـاض .ٗٔ

 .هـٕٓٗٔيخوت، الطبعة األول ، سشة الفيحاا، بدار 
بتختيب ابؼ بمبان، ببااة م سدة الخسالة،  البدتي صحيح ابؼ حبان .٘ٔ

 م.ٖٜٜٔ -هـ ٗٔٗٔبيخوت، الطبعة اليانية، سشة 
البخار ، ببااة دار السشهاج، بـجة، الطبعـة  دمحم بؼ إسساايم صحيح .ٙٔ

 هـ. ٕٕٗٔاألول  سشة 
، ببااـة دار الطبااـة العـامخة، بـؼ الحجـاج الشيدـابؽر   صحيح مدـمػ .ٚٔ

 هـ.ٜٕٖٔسشة 
، ببااة مطبعة األنجلدي الفرم في السمم واألهؽاا والشحم،  بؼ حدم .ٛٔ

 هـ.ٖٛٗٔدمحم امي صبيح، القاهخة، سشة 
ــج الدــام، ببااــة دار القمــػ، دمذــق،  .ٜٔ القؽااــج الكبــخ ، لمعــد بــؼ اب

 هـ.ٕٔٗٔالطبعة األول ، سشة 
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تاو ، ألحسج بؼ تيسيـة، ببااـة مجسـق السمـغ فهـج لطبااـة مجسؽع الف .ٕٓ
 هـ.ٙٔٗٔالسرحف الذخيف، السجيشة الشبؽية، سشة 

بــة تالشــؽو ، ببااــة مك ، ليحيــ  بــؼ شــخفالسجســؽع شــخح السهــحب .ٕٔ
 اارشاد، بجة، الطبعة األول .

ــؼ  .ٕٕ ــاك ندــتعيؼ،  ب ــج وإي ــاك نعب ــازل إي ــيؼ مش ــيػ المــجارج الدــالكيؼ ب ق
لكتــــاب العخبــــي، بيــــخوت، الطبعــــة الدــــابعة، الجؽزيــــة، ببااــــة دار ا

 .هـٖٕٗٔ
مدشج اامام أحسج بؼ حشبم، ببااة م سدة الخسالة، بيخوت، الطبعة  .ٖٕ

 هـ. ٕٓٗٔاألول ، سشة 
ــء،  بــؼ فــؽرك .ٕٗ ، ببااــة دار الكتــب األصــبهاني مذــكم الحــجيث وبيان

 م.ٜٜٚٔالحجيية، القاهخة، الطبعة األول ، سشة 
لقخببــي، لســا أشــكم مــؼ تمخــيص كتـاب مدــمػ، ألبــي العبــاس ا ػالسفهـ .ٕ٘

 .هـٚٔٗٔمذق، الطبعة األول ، سشة ببااة دار ابؼ كييخ، د
الدشؽســي، ببااــة دار الكتــب  بــؼ دمحم مكســم إكســال ااكســال، لسحســج .ٕٙ

 هـ.٘ٔٗٔالعمسية، بيخوت، الطبعة األول ، سشة 
، الخفـابي بؼ دمحمألحسج  فا القاضي اياضنديػ الخياض في شخح ِش  .ٕٚ

 هـ.ٕٖٚٔببااة السطبعة األزهخية، الطبعة األول ، سشة 
 

 


