
 

 



 

 

 

 

  

ي ذلك عىل قول 
 
ي إلجنة وهم ف

 
أهل إلسنة يثبتون رؤية هللا ف

إلقائل :  -صىل هللا عليه وسلم  -نبيهم 

ي هذإ أقوإم من أهل إلبدع و 
 
لة وقد خالف ف إلضالإلت كالجهمية وإلمعت  

وإألشاعرة فيما ثبت عنهم من ؤنكار للرؤية . 

 

 



 

 

من ضالل بعض أهل إلبدع أنهم ينكرون صفات هلل عز وجل 

صىل هللا  -دلة قطعية من كتاب هللا وسنة رسول هللا أثبتها أهل إلسنة بأ

فون ومما  -عليه وسلم  هون وإل يحرِّ لون وإل يشبِّ
ِّ
فون وإل يعط فهم إل يكيِّ

ي دلت عليها إآليات وإألحاديث  
أثبته أهل إلسنة لخالق صفة إليدين إلت 

 كقوله تعاىل : 

زَّ َوَجلَّ  -وقوله 
َ
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  –ومن إلسنة حديث قتادة عن أنس 
ُ
ه
ْ
ن
َ
َ هللُا ع ي ِ

ي  -َرض    -أن إلنت 
َّ

ُ َصىل
َ

 إَ

َم 
َّ
ْيِه َوآِلِه وَسل

َ
ل
َ
قال :   -ع

  

 

ي صفات هللا 
 
  –سبحانه وتعاىل  - أهل إلسنة يأخذون عقيدتهم ف

ي  ي سنة إلنت 
 
ي أفعاله ؛  من إلكتاب ومما جاء ف

 
ي أسمائه وف

 
صىل هللا  –وف

بدون تحريف وإل تكييف وإل تشبيه وإل تعطيل ،  –عليه و آله سلم 



 

 

ي ثم يفوضون  
ويؤمنون بها كما جاءت ويؤمنون بما دلت عليه من إلمعان 

 عليم بكيفيتها . فهو إل -سبحانه وتعاىل  -كيفيتها ؤىل هللا  

 

 

 -هذه إألبيات إلثالثة تتضمن إلحديث عن صفة نزول إلرّب  

ول ثابت م -جل ثناؤه  علوم ، و قد ثبت ذلك ؤىل سماء إلدنيا ، وهذإ إلت  

 ّ ي ي إألحاديث إلصحيحة بروإية جماعٍة من أصحاب إلنت 
 
صىل هللا عليه و  -ف

ي هريرة  -سلم  ي هللا  -، و من تلك إألحاديث ما أخرجه مسلم عن أن 
رض 

قال :  -عنه  

أنه قال :  -صىل هللا عليه وسلم  -روإه مسلم . وقوله 

وقوله صىل هللا عليه وسلم ـ:  



 

 

وقوله بال كيف : أي بال كيف ُيعلم ؛ فأهل إلسنة يفوضون  

إلكيفية فلذلك وهذإ شأن جميع إلصفات ؛ فإنه إل َيعلم  كيفيتها ؤإل هللا ـ 

 سبحانه وتعاىل ـ

ي بقوله ؤىل طبق إلدنيا : أي ؤىل إلسم 
 -عز وجل -اء إلدنيا كما قال هللا ـويعت 

ي   ي أصحاب إلنت 
 
صىل هللا عليه  -ؤن طعن أهل إلبدع  وإلضالل ف

ي نقلها هؤإلء  -م وسل
ي إلت  ي أحاديث إلنت 

 
لُهو سعي ومنهج خبيث للطعن ف

إلثقات إلعدول إلذي زكاهم هللا من فوق سبع سماوإت  وؤبطال وؤسقاط 

ي أهل إؤلسالم وإلملة طعٌن 
 
ي روإة إألحاديث وإلطعن ف

 
حجيتها بل للطعن ف

ٌ ؤىل ؤسقاط شهودنا عىل عقيدتنا وعدإلة إلصحابة ثابت ي إلدين وسعي
 
ة ف

ي خبثهم  فمن 
 
ي ترد طعن كل طاعن متشبه بالروإفض ف

بالكتاب وإلسنة إلت 

ومن إلسنة :  إلكتاب قال تعاىل : 

 

 


