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  ؟بمن الكتا (ال:هر  علوِّ )ما دليق    س:

 :ته كثيرة  أدل    ج:

ْْه   ْْا  دل ْْام: مئ ىئ يئ جب حب  :منَّل متوْْْْمِّ   ؛[18]األنع لعلدِّ وهد  القَّلر    ن 

 ََ  ٌ.د ي  وال

 .مر[]الز   ٴۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇ  :و دله  

 .]مافر[ ی ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  :و دله  

 .] [ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ :و دله  

 .[56]هدد: ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  :و دله  

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   :  هو ْْْدلْْْ 

 .المن[]الر   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 ت. ل  من اآليا  وميره 

 
 

 

م أ   الم،نِّف    :ثالثٌ أ سامٍ    كر أ   دلد  اهلل     تقد 

 ي ٌ.الَد  لد  أالدها: د 

 القَّلر.  لد  وثانيَّلا: د 
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 أ .  لد  وثالثَّلا: د  الش 

اكفيْما    -ر  وَ ك ْْابقًْ ٌ دله إثْبات د  -  ر سْْ الْ  ٌالَد   دِّ لاآلْيات واألاْلادْيث اْلد  ثم   ،  يْ 

ل ْْ )ده    (القَّلر  دلدِّ )ما دليل  )القَّلر(؛ فقال:    دِّ أتبعَّلا بسْْااٍل يتعل   بْْْْ
( أي مَن  ؟ُن الكتامَ

م -    )الكتاُ(القره  الكريم؛ فإن ه إ ا أهطلَ  راد به - كما تقد   .القره :  فالمه

تْدل  دله د قْْ ره؛  َّلبق  ▐اهلل    لدِّ وأورد هيْاٍت  مَّلْْاومه مئ : ) دلْه  :  د 

ٌ  دنْد َمن َ ك[18]األنعْام: ىئ يئ جب حب نْ توْْْْمِّ   ( القَّلرر  لْ  )(؛ فْإ   هْذه اآليٌْ مه

)الَد و) ٌ(؛ أل   اهلل  ْْال:  ا  ب( ممئ ىئ يْْ  ا  ثبَ ( ميئ جب حبه، و ْْال: )رَ َّليِّنًْْ تًْْ

 القَّلر دليَّلم.  د  لد  ▐  هي ته؛ فل َفد

ات ال   ا اآلْي إن َّلْا م  رهْا بعْدهْاكتي  وأْم  ٌَْ  توْْْْ ْف ات صْْْْ ٌ  إثْب ْن ه  (القَّلر)مِّ ه    ؛ْل يف  دْل

(، [16:  ]مْْافر ی ی ی (، و دلْْه: )[4:  مر]الز   ۆ ۆ ۈ ۈ : )

 (.[65: ]  ڄ ڄ ڄ ڄو دله: )

ار(الث الل فيَّلا اسم )القفَّلذه اآليات   ن صٌَ )القَّلر(.توالم  ؛َّل   مِّ

رود األسْْماء اإللَّل َات: وه ل  اسٍْْم  لٌ دليَّلا؛ فكشْْتمَ ي ٌ المفإ   مَن طرا   إثبات ال،ِّْْ

ٌ  أو أكثر  فَيه صَ
ٍّ
م   -  إلَّلي َات؛ كما -كما تقد  نٌ  يف إثبات ال،ِّ ، وهد مَن طرا   أهل الس 

  كرته  ل  يف  دلي:

اَت  َْْ َ ِّْْ ال،ْْ ه  لَْ ْدَ ا  َْْ ن َربِّْ اءه  َْْ م ْْْ  َأسْْ

 

اأْلَ   َن  َْْ اإْلَ مْ َذي  َْْ لْ  ٌَ  ْْ اَت َدلْ َْْ بْ ْْْ  ثْ

ار( الدارد يف هاالء اآليات يَيد إثبات صٌَ  م )القاسف   هلل.  (القَّلر)َّل 

( أي  [56]هدد: ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ : )ره بعده يف  دله  كوكذل  ما  

د  بِّر  لَّلا، و اهر  إي اها.مه
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اويف معنه  ل    ًْْ المن:  أيوْ أي   [33المن:]الر    ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: هيٌ سْْْدرة الر 

ٍة وإقب ٌ  يف نَد  أ هارهما.؛ فتكد  لكم ال▐ٍ  مَن اهلل   د   ج 

ٌٍ تَ  أصْْْْر ه   ولهواآلْيٌ األه  ؛ وهي  (رَّلالق  دِّ لد)َّْلا َمن تعل   مَن الْقا لين ْبإثْبات  عل   بَ هْي

مَن  [18]األنعْْام: مئ ىئ يئ جب حب: ) دلْْه   فْْأخْْذوا  ( يئر كلمٌْْ )ك(؛ 

ه جْاء نظيرهْا يف  دلْه  ،  (رَّلالق  دِّ لد)إثبْات   أنْ   ﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿:  و كرته لكم 

ه القدل بإثبات هذا العدت؛ فال يَ [10]الَتُ: ْْ )َ ْسيًما ل  دِّ لج  لدِّ ْْْ ات  ده َات  لدِّ د)و  (الذ  ؛  (ال،ِّْ

ندرج  يف   َات  لدِّ د)بل هد مه  .(ال،ِّ

 صَاته.  لدِّ ، إال  أن ه مَن جملٌ دالقَّلر هلل  د  لدل  فنهثبَ 

 ( على نوعين:لوِّ )العدار أقسام فمَ 

   :ات. لد  دأحدهما  الذ 

  :َات.  د  لدواآلخر  ال،ِّ

َاتدْ القَ   دِّ لد)ع إله  رجَ تي تَ القَّلر( فرد  مَن األفراد ال    لد  و)د  .(ر وال،ِّ
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  ؟ة َّ ما دليق لل  من الس    س:

 :ٌ كثيرة  ن ته من الس  أدل    ج:

 ابَّ دَ   قِّ كُ   رِّ َش  نْ مِ   َ  بِ   ولُ عُ أَ  :  ♀منَّلا  دله  
 «.اهَ تِ يَ اِل  َ بِ   ٌذ نِخ   َت نْ أَ   ة 

 اض  مَ  ،كَ دِ يَ ي بِ تِ يَ اِل نَ  ،َ  تِ مَ أَ  نُ ابْ وَ   كَ دِ بْ عَ   نُ ابْ وَ   كَ ُد بْ ي عَ نِّ إِ   مَّ هُ اللَّ :  ♀و دله  

 .الحديَث  «...كَ اهُ َض قَ  يَّ فِ   ٌل ْد عَ  ،َ  مُ كْ ُح  يَّ فِ 

 ز  عِ  يَ اَل وَ  ،َت يْ الَ وَ   نْ مَ   ل  ذِ  يَ اَل   هُ نَّ إِ  ،َ  يْ لَ ى عَ :ضـَ  يُ اَل ي وَ ضـِ :ْ تَ   َ  نَّ إِ :  ♀و دله  

 «.َت يْ ادَ عَ   نْ مَ 

. ل  كثي  وميره   ر 

 

 
 

 

ا   ال ٌ دله )درهناآليات الق   ،ْنِّف  الم  كرلم  ن لبعه بهتأ  ،القَّلر(  لدِّ ي ٌ الد 

ْْ  ما دليل  ل  مَ )ر األالاديث الداردة يف  ل ؛ فقال:  ك  القَّلر    لدِّ ( أي ما دليل د؟ٌن ن السْ

. نٌ   مَن الس 

 ر ثالثة أحاديَث:كثمَّ أجاب ع ه بذ

 ابَـّ دَ   قِّ كـُ   رِّ شــــَ   نْ مِ   َ  بِـ   ولُ عُ أَ  :  ♀ دلْه    :م هـا)
(  « ا هـَ تِ يَ الــــِ  َـ بِ   ٌذ نخـِ   َت نْـ أَ   ة 

 يف  صحيحه«.  رواه مسلم    .الحديث

ه  )وم هـا:   ي تِ يَ الــــِ نَـ   ،َ  تِـ مَ أَ   نُ ابْ وَ   كَ دِ بْـ عَ   نُ ابْ وَ   كَ ُد بْـ ي عَ نِّ إِ   مَّ هُ اللَّ :  ♀ دْل
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ــَ قَ   يَّ فِ   ٌل ْد عَـ   ،َ  مُـ كْ ُح   يَّ فِ   اض  مَـ   ،كَ دِ يَـ بِ  وإسْْْْْناده وميره،    رواه أالْمده .  (الْحدْيث  «كَ اهُ ضــ

  ُ  .صحي

 ، َت يْ الَ وَ   نْ مَ   ل  ذِ  يَ اَل   هُ نَّ إِ  ،َ  يْ لَ ى عَ :ضــَ  يُ اَل ي وَ ضــِ :ْ تَ   َ  نَّ إِ :  ♀ دله  )وم ها: 

ْْنه   .(«َت يْ ادَ عَ   نْ مَ   ز  عِ  يَ اَل وَ  نن« مَن الديث الحسْ  ْْ ْْحاُ  السْ     رواه أصْ
ٍّ
،  ◙بن دلي

  ُ  .وإسناده صحي

اْها دله نه  ْها ْتدل  يف معْن لْكه،  كم اهلل  َد  اله وْهذه األاْلادْيث وميره ، وكْمال مه

َات  لدِّ د)و ل  مَن جملٌ ما يندرج يف ،  ل ه بيدهوتدبيره َخْلقه، وأ   األمر ك كما  -(  ال،ِّْْْْ

م   د  ا لق-تْق اتًْ ه وإْ  كْا  إثْب إنْ   َّل؛ ْف
َ
ه لَّلم؛ فَّلْذه المعْاين َخْلقَْ   ر اهلل ه دليَّلم، وَمَلبْت ْت   ه، وَدز 

َات( ال  دِّ لترجع إله )د م َ كمالقدر وال،ِّ  .رهتقدِّ
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   ؟ه عن اهلل ذي يج  نفيُ وما الَّ  (؟صنالشَّ   علوِّ )ما دليق    س:

وما    (تعالالمه   ،الكبير  ،المالْس    ،و د  القه )ه  نه اْسمه   هد ما توْم  أالْش   د  لد  أ     ادلمْ   ج:

 .عدت جاللهه جميع صَات كماله ونه تْ مزَ واستلْ ،  يف معناها

أو   ،اأو ظَّليرً   ،ا لهدنً دأو يكد     منه،  سْْْط  أو  َ ،  ل   مَ يكد  ل يره    أ ه  تالدي  فتعاله يف أَ 

 .يرجَ أو دليه يه   ،ا دنده بدو  إ نهشَيعً 

 أو مه   ،ْ  ْنازَ يكد  ْله مه   أ وْته دن  ربكدْته وجلوكربْياْ ه وم  دظمْتهوتْعاله يف  
َ أو   ،ن  ْ اْل

 
؛
 .أو ن،ير    ،لِّ من الذ    ولي

 ر.ظيوالن   ،فءوالكه   ،والدالد  ،والدلد  ،االبٌته دن ال،  ي  دموتعاله يف ص

ه و ي   اْت ه دن المدتدمي  وتعْاله يف كمْال الْي درْت ه وْ  ِّْْ   ،ْت ،  عْن والت    ،دموالن   ،ٌنْ والسْْ

 .واإلدياء

ٌ والنِّوتْعاله يف كْمال دَ  ا لْمه دن ال َْل دن دلْمه يف   ةٍ ثْقال  ر  زوُ مَ ده ودن    ،سْْْْْي

 .ماء  أو يف الس  األر

ْْه   ،ادبثًْ   كمْته والْمده دن خل  شْْْْيءٍ وتْعاله يف كْمال ال بال ى  دً ودن ترك التل  سْْ

 .وال جزاءٍ   ،وال بعٍث   ،َّلٍي وال نَ   ،أمرٍ 

 .ا من السناتهمه شيئً َّلَو أو أ  يَ   ،ةٍ ا مثقال  ر  م أالدً ظلَ وتعاله يف كمال ددله دن أ  يَ 

 .ر إله ميره يف شيءٍ أو يَتقَ   ،ىرزَ أو يه   ،مهعَ وتعاله يف كمال مناه دن أ  يه 

 .مثيلعهيل والت  به رسدله دن الت    ووصَه  ،هبه نََس   وصفوتعاله يف جميع ما  
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ته  نايف إلَّلي  ما يه    دن كلِّ ه وتقد  وتنز    ،وتعاله  وتبارك ،ل  جو  ز  ود  ،وسبحانه وبحمده

 .لهه العه ه الحسنه وصَاتَ ته وأسماءَ وربدبي  

 .[27وم:]الر    ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڃ 

  ْْ اُ والسْْ ٌ  نْ  ون،ْْْْد  الدالي من الكْت اُ معلدْم ٌ    ٌ يف ْهذا الْب ا  مع كثرتَ   ،مََّلدْم َّْل

 .َّلاَّلرتَ وشه 

 

 
 

 

ا فرغ بنكمَن      الم،ْْْْنِّف    لمْْ  يتعل    العلدِّ در مْْا  )دالم  دي  مين    لدِّ تقْْدِّ

أ (؛    د  لد)وهد  ؛  سْْْم الث الثأتبعَّلما بسْْْااٍل يتعل   ببيا  الق  ،القَّلر(  دِّ لي ٌ، ودالَد  الشْْْ 

 (. ه دن اهلل  ذي يجن نَيه وما ال    ( أ الش    دلدِّ )ما دليل  )فقال:  

اال دن دليل )د أ (  لدِّ وَ َر  الم،ْنِّف بين السْ  اال د  الشْ  ه دن اهلل  يه َا يجن نم  والسْ 

َم نستلزَ دِّ شأنه يَ ل؛ أل   إثبات د 
َ
   ما ال يلي  دنه.  ي

ْْ    د  لد  أ     ادلمْ )ثم  أجاُ دنه فقال:   ْْمه   هد ما توْْم  أالش ْْ    ،و د  القه )ه  نه اس   ، الم الس

 (.عدت جاللهه جميع صَات كماله ونه تْ مزَ واستلْ ،  وما يف معناها  (تعالالمه   ،الكبير

صن(:لو ِّفالمراد بـ )ع  داره على أللين:ومَ ر؛  الَقدْ   د  لد  الشَّ

 إثبات المحاسن والكماالت.أحدهما:   ✓

 ي الن قا ص واآلفات.َنواآلخر:  ✓

ٌ، وَنَ  ▐بِّه  رل  ثبلفإ   العبد إ ا أَ  ٌ والكماالت العام  ه دنه  المحاسْْْن الت ام 
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أ .ًتا له دثبَ ، مب ه ظًِّما رعكا  م  ؛الن قا ص واآلفات  ▐  لد  الش 

ْْ )د أ ( يرجع إله معنه إجالل اهلل، وإدظامه، وتقديره، وإدزازه،    لد  فْْْْ   ه ومداره الشْْ 

مين.دله األصلين الم  تقدِّ

ْْ )درط   الم،نِّف  ثم  بي ن   ا يتعل   بْ ر  كفذوشأنه(؛   َ ْدر اهلل    دِّ لًفا مم 

  :ِمن لل  تسع ُجَمق  

(  مْنه  سْْْْط  أو  َ ،  ْل   يكد  ل يره مَ   أ ه  تْ اْلدي  فتْعاله يف أَ )هي  دْله:  ولى:  ـفالجمـلة األ

أو   ،ا دْنده ْبدو  إ ْنهأو شَْْْْيعًْ )( أي ن،ْْْْيًرا،  اأو ظَّليرً   ،ا ْلهنًْ ددأو يكد   )ْنه،  أي جزء  م

م دليه يف إجارة َمن يهراد ديرجَ دليه يه   ع العذاُ دنه.ف( أي يتحك 

ة انـي ة الثَـّ ه:  والجمـل هظدوتعْاله يف  ): يف  دْل ه وم  مْت اْ  ه وجلوكربْي ه دن  ربكدْت   أ وْت

 أو مه   ،ْ  نازَ يكد  له مه 
؛   ،ن   الَ

 (.أو ن،ير    ،لِّ ن الذ  مَ   أو ولي

( ه ا ي 
 .الن اصر:  بمعنه و)الَولِ

( له مع يان:  فإنَّ )الَوليَّ

 الن اصر؛ وهد المأحدهما:   -
 
 .دن اهلل؛ فليس له ناصر    نَي

ٱ ٻ ٻ ﴿:   دله    ومنهذي يهْوا، إله اهلل؛  المنْ،در؛ وهد ال  واآلخر:  -

 ،رهم. بن  مَّلم اهلل  ذين يهكرَ أي ال    ]يدنس[  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ة:   الـث ة الثَـّ ه: )والجمـل ْْ  ي  دمْ تْعاله يف صْْْْ ويف  دْل ه دن ال،ْْ ٌْت د  ،االْب د   ،والدْل   ، والداْل

 (.رظيوالن   ،فءوالكه 

ـمد( م أنَّ مع ى )الصــــَّ ْيد الْكاْمل  وتـ:دَّ  ْْ ْْده الَتْل  يف الدا جَّلم  الْ    هد السْْ ذي يق،ْْ

 َّلا إليه.فيرفعدنَ 
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 ( نوعان:▐يَّته دو)َلم

   :يِّد  كامل  ه يف نَسه؛ فَّلد سكماله أحدهما. 

 :م يبت د  منه  واء الدا جَّلم.َّلع الدا جَّلم؛ فصمدد الَتْل  إليه يف َرف واآلخر 

ة ابـع ة الرَّ ه:  والجمـل ه و ي  ): يف  دْل اْت ه و ْه دمي  وتعْاله يف كمْال الْي ه دن المدتْت   ، درْت

 (.واإلدياء،  عنوالت    ،دموالن   ،ٌنوالسِّ 

آمٌ.بالملل   الن ََّل :  و)اإلعياء(،  الن عا : و)السِّ َة(  والس 

زوُ  ده ودن    ،سْيا لمه دن ال َلٌ والنِّوتعاله يف كمال دَ ) دله:  والجملة الخامسـة: 

 .( أي أن ه ال يتَه دليه شيء  ماءدن دلمه يف األر  أو يف الس   ةٍ ثقال  ر  مَ 

ادســة:   (  ادبثً   ده دن خل  شْْيءٍ مْ كمته واَل وتعاله يف كمال الَ )يف  دله:  والجملة الســَّ

رسَْْ ىدً ك التل  سْْه رْ ودن تَ )أي ال فا دة منه،   َّلَملين  ( أي مه وال   ،ٍي َّلوال نَ   ،رٍ مبال أ)لين مه

 (.وال جزاءٍ   ،ٍث عب

ابعة:   ــَّ أو   ،ةٍ ا مثقال  ر  م أالدً ظلَ يَ   له دن أ دوتعاله يف كمال د)يف  دله:  والجملة السـ

 الن قص.  م(:)الَهْض فـ ينق،ه؛    ( أي أ ن السناتها مَ مه شيئً َّلَو يَ   أ 

ة:   امـ  ة الثَـّ ه:  والجمـل اه دن أ وتعْاله يف كمْال مَ )يف  دْل   رقَ تَأو يَ   ،ىرزَ و يه أَ   ،مهعَ يه   ْن

 (.إله ميره يف شيءٍ 

اســـــعة:   َْْ   وصْْْْفوتْعاله يف جميع ْما  )يف  دْله:  والجمـلة التَـّ َْه  ،هْبه نَسْْ ْبه    ووصْْْْ

  وتبارك  ،ل  جو  ز  ود ،وسْْْبحانه وبحمده)(،  مثيلعهيل والت  دن الت    ♀رسْْْدله

َْاتَْ ه الحه ْته وأسْْْْْماءَ ْته وربدبي  ْنايف إلَّلي  ْما يه     دن ْكلِّ ْقد  ه وتَ نز  وتَ   ،وتْعاله ْْ ه  سْْْْنه وصْْ

 (.لهالعه 
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ا  تي أجاُ بَ وهذه الجملٌ األخيرة هي ال   هر الث اين مَن سْْااله لم  َّلا الم،ْْنِّف دن الشْْ 

ْيه  َأ   اْلذي يْجن ن  :الْمذكدر هْنافجداْبه  (؛   ه دن اهلل  ذي يْجن نَيْه وْما الْ  ):  ْ ال

 (.لهه العه سنه وصَاتَ ه الحه ته وأسماءَ ته وربدبي  نايف إلَّلي  ما يه  كلِّ )هد    دن اهلل

ْْل     وهذه اآليٌ؛  ([27وم:]الر    ڃ ڃ ڃ : )م هذا الجداُ بقدله  تثم  خ أصْ

 فيما ات ،ف به. يف إثبات الكماالت هلل  

ــ )الَمَثق(؛ [60حل:]الن   ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿:  ه   دله   َّلاومَثله  فمعنه  ؛  فصْ هد الد  فـــ

ره ْبذْل  ابن دبْ اٍ   فف األدله؛  صْْْْ أي ْله الد  ([27وم:]الر    ڃ ڃ ڃ )  اآلْيٌ: سْْْْ 

ُ  ، وفيه د  ، واختاره ابن القيِّم  ¶ لف، لكن  أصْْْ ة أ داٍل أخرى للسْْْ  د 

 .تَاسيره هد ما  كرناه

َْات؛ فلإثْبات الكْماالت فيْما هلل م: وفْيه ِّْْ ذي ال يبلْ ه  صْْْْف األدله الْ  ه الدلْ  ن ال،ْْ

  هميره 
(1). 

 

 .▐وكل  هذه مَن وجده كمال اهلل    (1)

ها الع  ▐ووجده كمال اهلل   َتق،ْْْد ؛ فإال يبلٌ َدد  سْْْْ     اد و ، وال يسْْْتهيع أ  يسْْْتق،ْْْيَّلا المه

ْْا  يحمد اهلل كما اَلم ه؛ فحَد اهلله ناإلنسْ َْْ ن أنداًدا من الكماالت ال تهحيط بََّلا   د اهلل  مسْ ْْم  ه يتوْ َْْ نَسْ

 دقدلنا.نا ومداركه 

له: ويف الديث ابن مسعدٍد الم م ال ذي أو  َأْسَصُلَ   ، وفيه:  «...َ  تِ مَ أَ  نُ ابْ وَ   كَ دِ بْ عَ  نُ ابْ وَ  كَ دُ بْ ي عَ نِّ إِ   مَّ هُ اللَّ  تقدِّ

  َ ْيَت بِِه َنْفســَ مَّ م  ُهَو َلَ ، ســَ َتْصَثْرَ  بِِه فِي ِعْلِم الَغْيِ   «، الت ه  ال:  بُِكقِّ اســْ «؛ فَمن أسْْْماء اهلل  ِع َْدكَ َأِو اســْ

نٌ لكماله ما لم نالم  ن ا.بل هد مين  د ؛دليه ه لَعتومِّ

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   . هد بعض كماله   ▐فيكد  ما نهَشر لنا من كماله 
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ا يتعل   بكْما      الم،ْْْْنِّف    تمثم  خ ْْأْنه   اهلل    دِّ لعره ممْ  ْدره وشْْ   يف  َْ

ْْ  ون،ْْْد  الدالي مَ )بقدله:   ٌ  ن ن الكتاُ والسْ ٌ    ٌ يف هذا الباُ معلدم َّلا  مع كثرتَ   ،مََّلدم

 .(َّلاَّلرتَ وشه 

 

 

  


