احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد؛ فإن من أجل ماا ننبياع علاى اناممن مع ف اه والوقاو علياه واو مع فا هللا تعاا
أبمسائااه وصا اته وأفعالااه ،وقااد ء ا علماااو أواال الساان وا ماعا لا ماان الاواعااد الا ت ااب
الا ااو يف ص ا ال الب اااان  ،اابحانه ،وتعص ا ان ااممن م اان االحن ا ا وال ل اال ،وحت ظ ااه م اان ال ن ا
وال ال  ،ومن ل وذه الاواعد وأشه وا قاعادة "القول يف الصفات كالقول يف الذاات"،
ووااع قاعاادة قااد ات ااأ عليهااا أواال الساان وا ماعا قا با  ،وألمهي هااا جعلهااا شاايم اب،ااالم اباان
تيمي األصل الثاين( )1من األصلني اللذنن بىن عليهما ابه ال دم ن  ،حيث ناو فيه "ووذا

ن بااني صألصاال الثاااين  -ووااو أن ناااا الاااو يف الصا ال ااالاو يف الااذال"( .)2وفيمااا نلااع
ء ل من أقوا العلماو يف تا ن وذه الااعدة؛ لبيان شه هتا عندو .
أقوال العلماء يف تقرير القاعدة:
أ ع أول السن وا ماع قا ب على الاو هبذه الااعدة ،ووافاه على الاو هباا اع
ماان علماااو أواال اب،ااالم عام ا  ،اتاة تص ا ا مااع ال ا ال أل ااامه  ،واتاة تلميحااا و شااااة،
وفيما نلع ل من وذه األقوا م تب على ،ين وفاة أصحاهبا
 -1قول اإلمام أيب احلسن عبد العزيز الكناين املكي (ت  240هذ):
قا ابمام عبد الع ن الكناين يف ابه (احليدة) "فالت له [أن لبشا ان نساع قاا
هللا ع ا وجاال ُّ .ا ْال نا ا ا َ
اق ءائا ا الاما ااول [آ عم ا ان  ، 185أف اااو ن ن ااق اا العااانني
دالل ا ا يف و ااذه الن ااومل ال ا ا ت ااذو ان ااول ! فص اااأ ان ااىمون أبعل ااى ص ااوته -و ااان جه ا ا
الصاول -معااء هللا ،معااء هللا ،معااء هللا ،فالات ءا -وافعات صاوي -معااء هللا معاااء هللا أن
نكاون ااالم هللا دالااال يف األشاياو انللوقا  ،مااا أن ن سااه ليسات بداللا يف األن ااامل اني ا ،
وكالمه خارج عن األشياء املخلوقة ،كما أن نفسه خارجة عن األنفس امليتة"(.)3
 -2قول اإلمام أمحد بن حنبل (ت 241هذ):
( )1واألصل األو وو الاو يف بعض الص ال الاو يف بعض.
( )2ال دم ن حتايأ ابثبال لألمساو والص ال وحايا ا مع بني الادا والش ع (ص .)43
( )3احليدة واالع ذاا يف ال د على من قا خبلأ الا آن (ص .)54 -53

قا ابمام أمحد " منا ال شبيه أن ناو ند يد أو وجه وجاه .فىماا ثباال ناد ليسات
األندن ،ووجه ليق الوجوه ،فهذو كثببذات تات ليسذا كالذاوات ،وحيااة ليسات ي واا

من احلياة ،ومسع وبص ليق األمساع واألبصاا"(.)1

 -3قول اإلمام أيب سليمان اخلطايب (ت  388هذ):
قا اخلطايب يف ا،ال ه انشهواة (اليني عن الكالم وأوله)(" )2فىما ما ،ىلت عناه مان
الصا ا ال وم ااا ج اااو منه ااا يف الك اااا والس اان  ،ف ااإن م ااذو الس اال ثباهت ااا و ج ا و ااا عل ااى
مواو وااا ون ااع الكي يا وال شاابيه عنهااا ،وقااد ن اوااا قااوم فااىبطلوا مااا أثب ااه هللا ،وحااهااا قااوم ماان
ا ا ماان ال شاابيه وال كيي ا  ،و منااا الاصااد يف ،االوط الط نا ا
انثب ااني ،فل ج اوا يف ءلاار
انس ايم بني األم نن ،ودنن هللا تعا بني اليايل فيه وا ايف واناص عنه.
واألصاال يف وااذا أن الكذذالم يف الصذذفات فذذرا علذذيف الكذذالم يف الذذاات ،و ااذن يف
ءلر حذوه ومثاله ،فإءا ان معلوما أن ثبال الباان ،بحانه مناا واو ثباال وجاود ال ثباال
ي ي  ،فكذلر ثبال ص اته منا وو ثبال وجود ال ثبال حتدند وتكيي .
فإءا قلنا ند ومسع وبص وما أشبهها ،فإمنا وع ص ال أثب ها هللا لن سه؛ ولسانا نااو
ن معااىن اليااد الاااوة أو النعما  ،وال معااىن الساامع والبصا العلا  ،وال ناااو هنااا جاوااأ ،وال
نشاابهها صألناادن واألمساااع واألبصاااا ال ا وااع ج اوااأ وأدوال لل عاال ،وناااو ن الاااو منااا
وج إبثبال الص ال؛ ألن ال وقي واد هبا ،ووج ن ع ال شبيه عنها؛ ألن هللا ليق مثله

شعو ،وعلى وذا ج ى قو السل يف أحادنث الص ال" .وذا له الم اخلطايب(.)3
 -4قول اإلمام أيب نصر السجزي (ت  444هذ):

( )1ننظ الصواعأ ان ،ل يف ال د على ا همي وانعطل البن الاي (.)230 /1
( )2وذه ال ،ال م اودة ،وقد نال ج وا منها السيو ع يف صون اننطأ والكالم عن فن اننطأ والكالم (/1
 ،) 147 -137وقد قامت داا اننهاج صلااو ة إبل اجه من اا السيو ع و باع ه ،ن (1425وا -
 2004م).
( )3ننظ جمموع ف اوى ابن تيمي (.)59 -58 /5 ،167 /3

قااا أبااو نص ا الس اج ن "وات ااأ انن مااون الساان أب عه ا علااى أنااه [نعااين الا ا آن
الك ا غ ا قلااو  ،وأن الاائاال خبلاااه اااف  ،فااى ث و قااا نااه اااف ا ا ننااال عاان انل ا ،
ومنه من قا وو اف باو غ احلأ يف وذه انسىل  .والصحيح األو ؛ ألن من قاا ناه
قلااو ؛ صاااا منكا ا لصا ماان صا ال ءال هللا عا وجاال ،ومنكذذر الصذذفة كمنكذذر الذذاات،
فك ه

جحود ال غ "(.)1

وقااا أن ااا "ال صاال الثااامن يف بيااان أن الااذن ن عمااون بشاااع ه ماان قولنااا يف الصا ال
لاايق علااى مااا عمااوه ،ومااع ءلاار فذذال م ذذإ يف تببذذات الذذاات مزذذل مذذا يلزمذذون أ ذ ابنا يف
الصفات"(.)2

 -5قول شيخ اإلسالم أيب عزمان الصابوين (ت  449هذ):
قااا الشاايم أب او عثمااان مساعياال باان عبااد ال ا محن الصااابوين يف ابااه (عاياادة الساال
وأصااحاا احلاادنث) "فلمااا صااح لااا النا و عاان ال ،ااو صاالى هللا عليااه و،اال أقا بااه أواال
الساان  ،وقبلاوا اخلااا ،وأثب اوا النا و علااى مااا قالااه ا،ااو هللا صاالى هللا عليااه و،اال  ،و نع ااادوا
تش اابيها ل ااه بنا ا و للا ااه ،و نبحثا اوا ع اان ي ي ااه؛ ء ال  ،اابيل ليه ااا ااا  ،وعلما اوا وحتااا اوا
واع ااادوا أن ذذفات ب س ذذب انه تا ذذبه ذذفات اخلل ذذال ،كم ذذا أن تات ذذه تا ذذبه توات

اخللال ،تعا هللا عما ناو انشبه وانعطل علوا ب ا ،ولعنه لعنا ث ا"(.)3
 -6قول أيب يعليف احلنبلي (ت  457هذ):

قااا اباان أيب نعلااى يف ابااه ( باااال احلنابلا ) "اع اااد الوالااد السااعيد [نعااين أص نعلااى
حممد بن احلسني ومن قبله ممن ،اباه مان األئما أن ثباال صا ال البااان ،ابحانه مناا واو
ثبال وجود ال ثبال حتدند هلا ،حاياا يف علماه ،نطالاع البااان ،ابحانه علاى اناه مع ف هاا

( )1ا،ال السج ن أول بيد يف ال د على من أنك احل
( )2انصدا السابأ (ص .)281
( )3عايدة السل وأصحاا احلدنث (ص .)48

والصول (ص .)153

أحدا من نق وال جان ،واع اادوا أن الكالم يف الصذفات فذرا الكذالم يف الذاات و اذن
حذوه ومثاله ،و ما جاو"(.)1

 -7قول اخلطيب البغدادي (ت  463هذ):
أ،ااند احلااافذ الااذوي( )2عاان احلااافذ أيب بكا اخلطيا البياادادن قولاه "أمااا الكااالم يف
الص ا ال ،فىمااا مااا اون منه ااا يف الساانن الصااحاأ ،فمااذو الس اال ثباهتااا و ج ا وااا عل ااى
مواو وا ،ون ع الكي وال شبيه عنها.
واألصاال يف وااذا أن الكذذالم يف الصذذفات فذذرا علذذيف الكذذالم يف الذذاات ،و ااذن يف
ءلاار حااذوه ومثالااه ،و ءا ااان معلوم اا أن ثبااال اا العااانني منااا وااو ثبااال وجااود ال ثبااال
حتدند وتكيي  ،فكذلر ثبال ص اته ،فإمنا وو ثبال وجود ال ثبال حتدند وتكيي .
فإءا قلنا ند ومسع وبص  ،فإمنا وو ثبال ص ال أثب ها هللا لن سه ،وال ناو ن معىن
الي ااد الا ااداة ،وال نا ااو ن مع ااىن الس اامع والبصا ا العلا ا  ،وال نا ااو هن ااا جا اوااأ وأدوال
ال عاال ،وناااو منااا وج ا ثباهتااا؛ ألن ال وقي ا واد هبااا ،ووج ا ن ااع ال شاابيه عنهااا؛ لاولااه
تعااا ُّلا اايق مثالااه شا ااعو ووااو السااميع البص ا
أحد [ابلالص .)3( 4

[الشااواى

 ، 11وقولااه ُّو ا نكاان لااه ااوا

 -8قول اإلمام حميي السنة البغوي (ت  516هذ):
قااا ابمااام أبااو حممااد البيااون الشااافعع يف ابااه (ش ا أ الساان ) -بعااد ء ا ه ل ا ماان
ص ال هللا تعا " -فهذه ونظائ وا ص ال هلل عا وجال ،واد هباا السامع ،إلا ابااان هباا،
و م ااو ااا عل ااى ماو و ااا ،مع ا اا فيه ااا ع اان ال ىون اال ،جم نبا اا ع اان ال ش اابيه ،مع ا اادا أن الب ذذاري
( )1باال احلنابل البن أيب نعلى (.)208 /2
( )2يف ابه الع ش ( ،)458 -457 /2ما أوادوا احلافذ الذوي يف به العلو للعلع الي اا (ص ،)253
و ،أعالم النبالو ( ،)284 -283 /18واتانم اب،الم ( ،)175 /10وتذ ة احل اظ (-1142 /3
.)1143
( )3ء ه احلافذ أبو بك اخلطي البيدادن يف جوابه عن ،ما أول دمشأ يف الص ال ،وقد بعت وذه
ال ،ال يف مك ب العل جبدة ،ن 1413ه ،ما و عت يف ءنل اا اع ااد أول السن لإلمساعيلع
(ص 65 -64ط .داا ال اين).

سب انه وتعاىل يابه شيء من ذفاته ذفات اخللذال ،كمذا تاذبه تاتذه توات اخللذال،
قا هللا ،بحانه وتعا ُّلايق مثالاه ش ااعو وواو الساميع البصا [الشاواى  ، 11وعلاى واذا
م ااى ،اال األم ا وعلماااو الساان  ،تلاووااا يعااا صباااان والابااو  ،و نب اوا فيهااا عاان ال مثياال
وال ىونل ،وو لوا العل فيها

هللا ع وجل"(.)1

 -9قول ابن أيب يعليف (ت  526هذ):
قااا اباان أيب نعلااى يف ( باااال احلنابل ا ) "وممااا نااد علااى أن تساالي احلنبلي ا أللباااا
الص ال من غ أتونال ،وال محال علاى ماا نا ايه الشااود ،وأناه ال نلا مه يف ءلار ال شابيه
اع الطوائ من بني موافأ للسن وقال أن الباري سب انه تات وشيء وموجذود،
يلزمنا وتايهإ تببات جسإ و جذوهر و عذر  ،وتن كانذا الذاات يف الاذاهد تنفذ
عذ ذذن هذ ذذا السذ ذذمات ،ووكا ااذا ال نل ا ا م احلنبلي ا ا ما ااا نا ا اايه الع ا ا

يف الشا اااود يف ألبا اااا

الص ال"(.)2

 -10قول اإلمام قوام السنة تمساعيل بن حممد األ بهاين (ت 535هذ):
قااا أبااو الاا،ا مساعياال باان حممااد األصاابهاين انلاا بااوام الساان يف ابااه (احلجا يف
بي ااان احملجا ا ) "الك ااالم يف صا ا ال هللا  م ااا ج اااو منه ااا يف اااا هللا ،أو اون صأل ،ااانيد
الصحيح عان ا،او هللا صالى هللا علياه و،ال  ،فماذو السال -امحا هللا علايه أ عاني-
ثباهتا و ج ا وا على ماو وا ،ون ع الكي ي عنها ،وقد ن اوا قوم فىبطلوا ما أثب ه هللا ،وءو
قوم من انثب ني البحث عن ال كيي .
والط نا ا احملمااودة وااع الط نا ا ان و،ااط بااني األم ا نن؛ ووااذا ألن الكذذالم يف الصذذفات

فرا عليف الكالم يف الذاات ،و ثباال الاذال ثباال وجاود ،ال ثباال ي يا  ،فكاذلر ثباال

الص ال ،و منا أثب ناوا؛ ألن ال وقي واد هبا ،وعلى وذا م ى السل .

( )1ش أ السن (.)171 -170 /1
( )2باال احلنابل البن أيب نعلى (.)211 /2

قااا مكحااو وال و ا ن "أم ا وا وااذه األحادنااث مااا جاااول" ،فااإن قياال ي ا نصااح
اباان مبا ال حني علما ايا ه قيل ن ااننا صحيح أ من ل ناه ،وعلمنا حمي صألم
الااذن أل مناااه ،و ن نع ا مااا حت هااا حايا ا ي ي ااه ،وقااد أم ا ان أبن نااممن مبالئك ا هللا و بااه
وا،له وصليوم اآللا وص نا ونعيمهاا ،وصلنااا وعاذاهبا ،ومعلاوم أان ال حناي علماا بكال شاعو

منها على ال صيل ،و منا ل ناه اباان هبا ل "(.)1

 -11قول شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت 728هذ):
قااا شاايم اب،ااالم اباان تيميا "القذذول يف الصذذفات كذذالقول يف الذذاات؛ فااإن هللا لاايق
مثل ااه ش ااعو ،ال يف ءات ااه وال يف صا ا اته وال يف أفعال ااه ،ف ااإءا ااان ل ااه ءال حاياا ا ال متاث اال
الذوال ،فالذال م ص بص ال حايا ال متاثل ،ائ الص ال"(.)2
 -12قول احلافظ الاهيب (ت 748هذ):
قاا احلاافذ الاذوي يف (،ا أعاالم الناابالو) "ومعلاوم عناد أوال العلا مان الطوائا أن
مذو السل م اا آايل الصا ال وأحادنثهاا ماا جااول ،مان غا أتونال وال حت نا  ،وال
تشبيه وال تكيي ؛ فثن الكالم يف الصفات فرا عليف الكالم يف الاات املقدسة .وقاد علا
انسلمون أن ءال الباان موجودة حايا  ،ال مثل هلا ،و ذلر ص اته تعاا موجاودة ،ال مثال
هلا"(.)3
 -13قول اإلمام ابن القيإ (ت 751هذ):
ق ااا ابم ااام اب اان الا ااي يف (الص ا اواعأ ان  ،اال ) "فك ااان الب اااا عن اادو [نع ااين عن ااد
السل صص واحدا ،قد ا مىنت به قلوهب  ،و،كنت ليه ن و،ه  ،فىنسوا من ص ال ماله
ونعا ااول جاللا ااه مبا ااا ا ،ا ا وح منا ااه ا ا اااولون انعطلا ااون ،و،ا ااكنت قلا ااوهب

ما ااا ن ا ا منا ااه

ا احاادون ،وعلم اوا أن الصذذفات حكمهذذا حكذذإ الذذاات ،فكمااا أن ءاتااه ،اابحانه ال تشاابه

( )1احلج يف بيان احملج (.)190 -188 /1
( )2جمموع ال اوى (.)25 /3
( ، )3أعالم النبالو (.)402 /8

الااذوال ،فص ا اته ال تشاابه الص ا ال ،فمااا جاااوو ماان الص ا ال عاان انعصااوم تلا اوه صلابااو ،
وقابلوه صنع ف واباان وابق اا؛ لعلمه أبنه ص من ال شبيه لذاته وال لص اته"(.)1
 -14قول الايخ يوسف بن حممد السرمري (ت 776هذ):
احل اا"(.)2
ت عن ا
قا الشيم يف نظمه (هنج ال شاد) " ....ما الص ال الذال صين ا
وانعىن أن الكالم يف ص ال الباان ،بحانه الكالم يف ءاته ،بحانه ،وأهنا تصان عن احل ا
وال لمني وال كيي .
 -15قول مال علي القاري ( 1014هذ):
قا يف اده على الاائلني بوحدة الوجود "مث اعل أنه ،بحانه ما أن ليس له مزذل يف
الاات ليس له مزل يف الصفات ،ووذا بط نأ اب ا مس اد من قولاه تعاا ُّل اايق مثالاه
ش اعو [الشواى  ، 11أن ءاات وص وفعال"(.)3
 -16قول مرعي الكرمي (ت 1033هذ):

قااا الشاايم م عااع باان نو ،ا الك مااع "فذذثن الصذذفات كالذذاات ،فكمااا أن ءال هللا

اثب حايا من غ أن تكاون مان جانق ءوال انللاوقني ،فكاذلر صا اته اثب ا مان غا أن

تكون من جنق ص ال انللوقال"(.)4

صة (ت 1071هذ):
 -17قول ابن فقيه ف َّ
قااا الشاايم عبااد الباااقع انعا و صباان فايااه فصا يف ابااه (العااني واألثا ) "وعلااى اال
حا مهما لط صلبا  ،أو تومهه اخليا  ،فهو خباال ءن اب ا ام وا اال  ،فيحا م أتونال ماا
ن علأ به تعا  ،وت س ه ،آن اال ،واو وحادنث النا و  ،وغا ءلار مان آايل الصا ال ،ال
بصادا عن الني صلى هللا عليه و،ل  ،أو بعاض الصاحاب  ،وواذا ماذو السال قا با  ،فاال

( )1الصواعأ ان ،ل يف ال د على ا همي وانعطل (.)229 /1
( )2هنج ال شاد يف نظ االع ااد (ص .)37
( )3ال د على الاائلني بوحدة الوجود نال علع الااان (ص .)42
( )4أقاونل الثاال يف أتونل األمساو والص ال واآلايل احملكمال وانش بهال (ص .)207 -206

ناا ااو يف ال ن نا ااه اا ااو انعطل ا ا  ،با اال نثبا اات وال حن ا ا  ،ونص ا ا وال نكي ا ا  ،والكذ ذذالم يف
الصفات فرا عن الكالم يف الاات ،فمذوبنا حاأ باني ص لاني ،ووادى باني االل ني ،وواو
ثبال األمساو والص ال ،مع ن ع ال شبيه واألدوال"(.)1
 -18قول السفاريين (ت 1188هذ):
قا السا اانين يف (لواماع األناواا البهيا ) "فذالكالم يف الصذفات فذرا علذيف الكذالم يف
الاات ،فص اته تعا قدا اثب ا ذاتاه تعاا  ،فلايق لناا أن ن اىو يف صا ال هللا تعاا  ،وال
يف ءاته ،من غ ما ثباال عان صااح الشا ع وأصاحابه ،وأئما ال اابعني انع اانن مان علمااو
السل وأتباعه  ،فه العمدة دون غ و "(.)2

ووذه األقوا غيض من فيض؛ ء ت عذا ابحا أبقاوا مان أناد الااعادة مان العلمااو؛
ناااو شاايم اب،ااالم اباان تيميا  -يف بيااان ثا ة ماان نااال عنااه تا نا وااذه الااعاادة ونصا وا -

"ووذا الكالم الذن ء ه اخلطايب( )3قد نال حنوا منه من العلماو من ال صى عددو مثال
أيب بك ا ابمساااعيلع ،وابمااام اار باان عماااا السااج ن ،وشاايم اب،ااالم أيب مساعياال اهل ا ون
صاااح (منااا السااائ نن) و(ءم الكااالم) ،ووااو أشااه ماان أن نوص ا  ،وشاايم اب،ااالم أيب
عثمان الصابوين ،وأيب عم بن عبد الا النم ن مام اني ا ،وغ و "(.)4
تقرار أئمة ا شاعرة بص ة ا ستد ل ابلقاعدة:
ء ا ا بعا ااض علما اااو األشا اااع ة وا ااذه الااعا اادة يف ا اابه  ،علا ااى جه ا ا ابق ا ا اا بصا ااح
اال ،دال هبا يف صا ص ال الباان ،بحانه ،ومن أقواهل

( )1العني واألث يف عاائد أول األث (ص .)36 -35
( )2ننظ لوامع األنواا البهي ( )102 /1ببعض ال ص .
( )3تادم المه وفه.
( )4جمموع ال اوى (.)59 /5

 قااا الي ا ايل (ل 505و اا) يف ابااه (االق صاااد يف االع ااااد) "ننبيااع أن نع اااد أنالمااه ،اابحانه ذذفة قد ذذة لذذيس كمزلهذذا شذذيء ،كمذذا أن تاتذذه تات قد ذذة لذذيس

كمزلها شيء"(.)1

 وقااا أبااو احلساان اآلماادن (ل 631واا) يف ابااه (غانا انا ام) "نعا ؛ لااو قياال نالمااه [،اابحانه

ا و وأصاوال ،ال ح وفنااا وأصاواتنا ،كمذذا أن تاتذذه و ذذفاته

ليسذذا كذذااتنا و ذذفاتنا ،مااا قااا بعااض الساال  ،فاااحلأ أن ءلاار غ ا مس ا بعد

عاال…"(.)2
شرح القاعدة:

الاااو يف الص ا ال ااالاو يف الااذال ،وبياهنااا أن هللا تعااا لاايق مثلااه شااعو ،ال يف
ءاتاه وال صا اته وال أفعالاه؛ فاإءا اان هلل ءال حايايا ال متاثال الاذوال باال لاال  ،فكاذلر
الص ال الثاب ا لاه يف الك ااا والسان  ،واع صا ال حايايا ال متاثال ،اائ الصا ال ،فاالاو

يف الذال والص ال من صا واحد نط د يف ا ميع(.)3

وقد أفادت القاعدة :أنه ءا انت ءال هلل تعا اثب حايا  ،من غا أن تكاون مان
جاانق ءوال انللااوقني ،فكااذلر ناااا يف صا اته تعااا هنااا اثب ا حاياا ماان غا أن تكااون
من جنق ص ال انللوقني.
وهبذذا يذذرد علذذيف مذذن شذذبه ذذفات ب تعذذاىل بصذذفات املخلذذوق  :فماان قااا ال أعااال
علمااا وناادا ال ماان جاانق العل ا واليااد انعهااودنن .قياال لااه فكي ا تعااال ءاات ماان غ ا جاانق
ءوال انللوقني

( )1االق صاد يف االع ااد (ص .)72 -71
( )2غان ان ام يف عل الكالم (ص .)112
( )3ننظ أصو اباان يف وو الك اا والسن لنلب من العلماو (ص  )91نش و ااة الشمون اب،المي
واألوقا والدعوة واباشاد  -انملك الع بي السعودن .

وماان انعلااوم أن ص ا ال اال موصااو تنا ،ا ءاتااه وتالئ ا حايا ااه ،فماان ن ه ا ماان
ص ال ال ا ،بحانه -الذن ليق مثله شعو -ال ما ننا ،انللو  ،فااد ال يف عالاه

ودننه(.)1

أيضا :أن ثبال الذال هلل ،بحانه ءا ان ثبال وجاود و ااان،
كما أفادت القاعدة ً
ال ثب ااال ي ي ا وحتدن ااد ،فك ااذلر ثب ااال ص ا ال الب اااان  ،اابحانه ثب ااال وج ااود و ا ااان ،ال
ثبال ي ي وحتدند(.)2

قا بعض احملااني ص ال ال ا تعا معلوم من حيث ا ملا والثباول ،غا معاولا
من حيث ال كيي وال حدند ،فانممن مبص هبا من وجه ،أعمى من وجاه ،مبصا مان حياث
ابثبال والوجود ،أعمى من حيث ال كيي وال حدند(.)3

وهبا يرد عليف اجلهمية الناف للصفات :فإءا قا ا همع ي ا ،وى على الع ش
السماو الدنيا و ي نداه وحنو ءلر.
و ي نن
ناا له -جواص عن شبه ه -ي واو يف ن ساه ! تعاا هللا عماا نااو الظاانون علاوا
ب ا.
فإءا قا لر ا همع ال نعل ما وو ال وو ،و نه الباان غ معلوم للبش .
فيااا لااه فذذالعلإ بكيفيذذة الصذذفة مسذذتلزم للعلذذإ بكيفيذذة املو ذذو  ،فكيا اكاان أن
تعل ا ي ي ا ص ا نوصااو  ،و تعل ا ي ي ااه ،و منااا تعل ا الااذال والص ا ال ماان حيااث ا مل ا
على الوجه الذن ننبيع له(.)4

وهبا يرد عليف من توهإ املمابلة ب

ذفات ب تعذاىل و ذفات خلقذه :فمان تاوو يف

ث ا ماان الص ا ال أو أ ث وااا أو لهااا أهنااا متاثاال ص ا ال انللااوقني ،مث ن نااد أن نن ااع ءلاار
الذن فهمه ،فإنه ناع يف حماءن
( )1ال وى احلمون الكاى (ص .)543
( )2ننظ منهج وداا،ال آلايل األمساو والص ال للشيم حممد األمني الشنايطع (ص .)38
( )3لوامع األنواا البهي للس اانين (.)226 /1
( )4ننظ ال وى احلمون الكاى (ص .)544

 منها أنه مثل ما فهمه من النصوص بص ال انللوقني ،ومن أن مدلو النصوصوو ال مثيل.
 ومنها أنه نن اع تلار الصا ال عان هللا باال علا  ،فيكاون معطاال ناا نسا حاه الا اماان ص ا ال الكمااا ونع ااول ا ااال  ،فيكااون قااد عط اال مااا أثب ااه هللا وا ،اوله م اان
الص ال ابهلي الالئا جبال هللا وعظم ه.
 ومنهااا أناه نصا الا ا بنااايض تلاار الصا ال ماان صا ال ا مااادال أو صا الانع ا اادومال ،فيك ا ااون ق ا ااد عطا ا ال ص ا ا ال الكم ا ااا ال ا ا نسا ا ا حاها الا ا ا ا ،ومثل ا اه
صنناوصااال وانعاادومال ،وعط ال النصااوص عمااا دلاات عليااه ماان الص ا ال ،وجعاال
مدلوهلا وو ال مثيل صنللوقال ،فجمع يف هللا ويف االم هللا باني ال عطيال وال مثيال،
فيكون ملحدا يف أمسائه وآايته(.)1

دليل القاعدة:
قااد د علااى وااذه الااعاادة الك اااا الع ن ا  ،مااا أ ااع عليهااا علماااو األم ا  ،وفيمااا نلااع
بيان ءلر
أوً  :الدليل من الكتاب العزيز:
قااا هللا تع ااا ُّل ا اايق مثال ااه ش ا ااعو وو ااو الس ااميع الابص ا [الشااواى  . 11نا ااو اب اان
ق يب "أن ليق هو شعو ،والع ا تاي انثل ماام الان ق ،ف ااو مثلاع ال نااا لاه واذا،
أن أان ال ناا يل وذا"( .)2وناو ال جاج "وذه الكا مم دة ،وانعاىن لايق مثلاه شاعو،
وال إلااو أن ناااا انعااىن مثاال مثلااه شااعو؛ ألن ماان قااا وااذا فاااد أثباات انثاال هلل ،تعااا عاان
ءلر علوا ب ا"(.)3
وجه الد لة:

( )1ال ح اندني يف العايدة السل ي حلمد بن انص النجدن (ص .)50 -49
( )2غ ن الا آن البن ق يب (ص .)391
( )3معاين الا آن و ع ابه لل جاج (.)395 /4

يف اآلن الك اا ن اع صا نح للمماثلا وانشااهب باني هللا تعاا وباني قلوقاتاه ،فهاو تعاا
ال ااثله وال نشبهه شعو من للاه ،ال يف ءاته وال يف ص اته.
نا ااو الش اايم عب ااد الا ا محن الس ااعدن "أن ل اايق نش اابهه تع ااا وال ااثل ااه ش ااعو م اان
قلوقاتااه ،ال يف ءاتااه ،وال يف أمسائااه ،وال يف ص ا اته ،وال يف أفعالااه ،ألن أمساااوه لهااا حسااىن،
وصا اته ص ا مااا وعظما  ،وأفعالااه تعااا أوجااد هبااا انللوقااال العظيما ماان غ ا مشااااط،
فليق مثله شعو؛ الن اده وتوحده صلكما من ل وجه"(.)1
ويف وااذا انعااىن ناااو شاايم اب،ااالم اباان تيمي ا "فااإءا ااان لااه [تعااا ءال حايا ا ال
متاثل الذوال ،فالذال م ص بص ال حايا ال متاثل ص ال ،ائ الذوال"(.)2
اثنيًا :اإلمجاا:
ناااو اباان أيب نعلااى وقااد أ ااع أواال الابل ا أن ثبااال الباااان ،اابحانه منااا وااو ثبااال
وجااود ال ثبااال حتدنااد و ي يا  ،وأن ثبااال الصا ال للباااان ،اابحانه منااا وااو ثبااال وجااود ال
ثبااال حتدنااد و ي يا  ،وأهنااا صا ال ال تشاابه صا ال الان ا  ،وال تااداط حاياا علمهااا صل ك ا

وال ون (.)3

تطبيقات القاعدة:
ال تنحص تطبياال الااعدة يف بعض الص ال دون بعض ،بل ت سع تطبيااهتا ل شمل
الاو يف يع ص ال الباان ،بحانه ،ومن األمثل على عماهلا
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نثباات هلل تعااا صا اليااد والساامع والبصا  ،وال ناااو ن معااىن اليااد الاااوة أو
النعم ا  ،وال معااىن الساامع والبص ا العل ا ؛ وال ناااو هنااا ج اوااأ ،وال نشاابهها
صألندن واألمسااع واألبصااا الا واع جاوااأ وأدوال لل عال ،ونااو ن الااو
منا وج إبثباال الصا ال؛ ألن ال وقيا واد هباا ،ووجا ن اع ال شابيه عنهاا؛

( )1تيس الك ال محن للشيم السعدن (ص .)754
( )2ال دم ن حتايأ ابثبال لألمساو والص ال وحايا ا مع بني الادا والش ع (ص .)43
( )3ننظ باال احلنابل (.)208 /2

ألن هللا ل ا اايق مثل ا ااه ش ا ااعو؛ وعل ا ااى و ا ااذا جا ا ا ى ق ا ااو الس ا اال يف أحادن ا ااث
الص ال(.)1
-2

نثباات هلل تعااا اال ،ا واو علااى الع ا ش ،فااإءا قااا السااائل ي ا ا ،ا وى علااى
العا ش قياال لااه  -مااا قااا ابيعا ومالاار وغ مهااا ا ااع هللا عنهمااا -اال،ا واو
معلوم ،والكيا جمهاو  ،وابااان باه واجا  ،والساما عان الكي يا بدعا ؛ ألناه
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ننا ا ابن ااا  ،اابحانه الس ااماو ال اادنيا اال ليلا ا نا ا وال نلي ااأ جبالل ااه ،ف ااإءا ق ااا
السااائل يا ننا ابنااا السااماو الاادنيا قياال لااه يا وااو فااإءا قااا ال

،ما عما ال نعلمه البش  ،وال اكنه ابجاب عنه(.)2

أعل ا ي ي ااه ،قي اال ل ااه وحن اان ال نعل ا ي ي ا ن ول ااه؛ تت العل ذذإ بكيفي ذذة الص ذذفة
يستلزم العلإ بكيفية املو و  ،وهو فرا له واتبع له ،فكي تطالبين صلعل
بكي ي مسعه وبص ه ،وتكليمه ،وا ،وائه ون وله ،وأنات ال تعلا ي يا ءاتاه ،و ءا
ناات تا ا أبن لااه حايا ا اثب ا يف ن ااق األم ا مس ا وجب لص ا ال الكمااا ال
ااثلهااا شااعو ،فساامعه وبصا ه و المااه ،ون ولااه وا،ا وا ه ،اثباات يف ن ااق األما ،
وو ااو م صا ا بص ا ال الكم ااا ال ا ال نش اااهبه فيه ااا مس ااع انلل ااوقني وبص ا و
و المه  ،ون وهل وا ،وا و (.)3
-4

م اان الصا ا ال الثاب ا ا ل ااه تع ااا صا ا الوج ااه ،ثب ااال وج ااود ال ثب ااال تكييا ا
وحتدنااد ،ووااذا الااذن نااال اخلطااايب وغا ه أنااه مااذو الساال واألئم ا األابع ا ،
وبه قا احلن ي واحلنابل و ث من الشافعي وغ و  ،ووو ج او آايل الصا ال
وأحادنثها على ماو وا مع ن ع الكي ي وال شبيه عنها؛ حم جني أبن الكذالم يف
الصفات فرا عن الكالم يف الاات ،فإءا ان ثبال الاذال وجاودا ال ثباال
تكيي ا  ،فك ااذلر ثب ااال الص ا ال ،وق ااالوا ان ال نل اات يف ءل اار أتون اال

( )1ننظ جمموع ف اوى ابن تيمي (.)59 -58 /5
( )2ننظ ال دم ن (ص .)44
( )3ننظ ان جع السابأ (ص .)45 -44

لساانا منااه علااى ثاا وناااني؛ الح مااا أن نكااون انا اد غا ه؛ ألنااه مااىلوء صلظاان
وال لمااني ،ال صلاطااع والياااني ،فااال نبااين اع اااادان عليااه ،وال ن جااع عاان الاان
الثابت ليه ،فإن وذا عند السل مذموم ،وانوج وذا اننهج معي ملوم(.)1
-5

العل ا والاااداة والكااالم وانشاايل وال مح ا وال ااا والي ا  ،وحنااو ءلاار يف حااأ
العبد أع اض ،والوجه واليد والعني يف حااه أجساام ،فاإءا اان هللا موصاوفا عناد
عام ا أواال ابثبااال أبن لااه علم اا وقااداة و الم اا ومشاايل -و ن تكاان أع ا اا
إل ااو عليه ااا م ااا إل ااو عل ااى ص ا ال انلل ااوقني -فك ااذلر الوج ااه والي ااد والع ااني
ص ا ال لااه تعااا ليساات ص ا ال انللااوقني ،ووااذا وااو انااذو الااذن حكاااه
اخلطايب وغ ه عن السل  ،وعليه ند الم هواو  ،و الم الباقني ال خيال ه،
وواو أما وا اح؛ فذذثن الصذذفات كالذذاات ،فكمااا أن ءال هللا اثب ا حاياا ماان
غ ا أن تكااون ماان جاانق ءوال انللااوقني ،فكااذلر ص ا اته اثب ا ماان غ ا أن
تكون من جنق ص ال انللوقال(.)2

وما أحسن ما خن به وذه الواق العلميا بوصاي للشايم حمماد األماني الشانايطع نااو فيهاا
"أان نوصيك وأن سنا ب اوى هللا ،وأن تل موا بثالث ل من اا هللا
األوىل ُّل ا اايق مثال ااه ش ا ااعو
اخللأ.

[الش ااواى

 ، 11ف ن و ا اوا اا الس ااماوال واألاض ع اان مش اااهب

الزانيذذةُّ :ووااو السااميع البص ا [الشااواى  ، 11ف ممن اوا بص ا ال ا ااال والكمااا الثاب ا يف
الك اا والسن على أ،امل ال ن نه ،ما جاو ُّووو السميع البص بعد قوله ُّلايق مثالاه
ش اعو .
الزالزة :أن تاطعوا أ ماعك عن دااط حايا الكي ي ؛ ألن دااط حاياا الكي يا مسا حيل،
ووذا ن هللا عليه يف ،اواة اه ،حياث قاا ُّنا اعلا ماا ب ااني أناادنه ا وماا ل ال ها ا وال يطاون
بااه ع المااا [ ااه  … 110فيص ا انعااىن ال حا ا للعل ا البش ا ن ب ا ا السااماوال واألاض،
( )1لوامع األنواا البهي (.)226 -225 /1
( )2أقاونل الثاال يف أتونل األمساو والص ال واآلايل احملكمال وانش بهال (ص .)207 -206

فين ع جنق أنواع ابحا عان ي ي هاا ،فابحالا انساندة للعلا من يا عان اا العاانني ،فاال
نشكل عليك بعد وذا ص ن و وال جمعو وال ص ناد وال أصاابع وال عجا وال احر؛
ألن وذه الص ال لهاا مان صا واحاد ،فماا وصا هللا باه ن ساه منهاا فهاو حاأ ،وواو الئاأ
بكماله وجالله ،ال نشبه شيلا مان صا ال انللاوقني ،وماا وصا باه انللاو منهاا فهاو حاأ
منا ،لعج و وفنائه واف اااو .
وو ااذا الك ااالم الكثا ا أو ااحه هللا يف لم ااني ُّل ا اايق مثال ااه ش ا ااعو وو ااو الس ااميع الابصا ا
[الشااواى ُّ ، 11لا اايق مثالااه شا ااعو تن نااه بااال تعطياالُّ ،ووااو السااميع الابص ا اااان بااال
متثيل.
فيج من أو اآلن ووو ُّل اايق مثالاه ش ااعو ال ن ناه الكامال الاذن لايق فياه تعطيال ،ونلا م
ماان قولااه ُّووااو السااميع الابصا اباااان جبميااع الصا ال الااذن لاايق فيااه متثياال ،فااىو اآلنا
تن نااه ،وآل وااا ثبااال ،وماان عماال صل ن نااه الااذن يف ُّلا اايق مثالااه شا ااعو  ،واباااان الااذن يف
قولااه ُّووااو السااميع الابص ا  ،وقطااع النظ ا عاان دااط الكنااه واحلايا ا اننصااوص يف قولااه
ُّوال يطون به ع الما ل ج ،الاما"(.)1

( )1ننظ منهج وداا،ال آلايل األمساو والص ال (ص .)44 -43

