
  



 
 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

أهن  بنوا عقيدهت   - رضننننع ه عنل  -حماسننننن منلس السننننل  ال  ام فإن من أما بعد؛ 
املبتدعة؛ ذلك اخلل   ط ائقتخل ، خبالف وال ت نخ مال ت اثبتة،وأسس راسخة، على قواعد 

 ف انوابتعدوا عن مسالك املت لمني والفالسفة،  ،املطل ةوالسنة نوا ابل تاب العزيز   حتص  أهن
 .يف اآلخ ة وغنموايف الدنيا سلموا ف ،أعل  وأح   وأسل  من مذهب اخلل  مذهب السل 

هذا املنلس يف ابب صنننننننفا  ه  مجيًعا على -رضنننننننع ه عنل   -الصنننننننحابة قد اتفق و 
 نقل عنل  خالف يف هذا الباب.، ومل ي  فعالهأتعاىل وأمسائه و 

قند تننا ا الصننننننننننننننحنابنة يف     من مسنننننننننننننننائنل "ه(:  751 :يقول اإلمنام ابن القي  ت 
مل يتنااعوا     -حبمنند ه  -ول ن  ،األح ننام، وه  سنننننننننننننننناألا  املامنني وأ مننل األمننة   ننا ً 

، بل  لل  على  ثبا  ما نطق به ئل  ألمساء م دصااااااألاع م أل عا مسااااااحدة م  دس م  مسااااااا
 فوها عن ، ومل ي  سننننننننننننننوموها  وياًل ال تاب والسنننننننننننننننة  لمة واحدة، من أو    ىل آخ ه ، مل ي  

، ومل يدفعوا يف صننننندورها ، وال ضننننن بوا  ا أم ااًل بدوا لشنننننعا منلا  بطااًل ، ومل ي  مواضنننننعلا تبدياًل 
وها منل  جيب صنننننننننننننن فلا عن حقائقلا و،للا على  ا ها، بل تلق  وأعجا ها، ومل يقل أحد 

وأج وها   ،  م  د  مجعلا   ألمر  يها كلها أمر  ابلقبول والتسننننننننلي ، وقابلوها ابإل ان والتع ي ، 
ضننننننننننننننني، وأق وا نن واحد، ومل يفعلوا  ما فعل أهل األهواا والبدا حيث جعلوها ع  على سنننننننننننننن  

قان مبني، مع أن الال م    فيما أن  وه  الال م فيما أق وا ببعضنننننلا وأن  وا بعضنننننلا من غ  ف  
  .(1ت"به وأثبتوه

ويف هذه الورقة العلمية نع ض لواحدة من قواعد أهل السنننننننننننننننة وادماعة، وهع قاعدة 
" دقا    بعض صااألاع ت اعا ، كادقا  جامعة مانعة يف  ثبا  صننفا  ه تعاىل، وهع: 

 .   بعضها  آلخر"
 قاودس:أمهية  د

ت جع أمهية هذه القاعدة  ىل أهنا تنسننننننس ال الم يف صننننننفا  ه تعاىل نسننننننًجا واحًدا ال 
 خيتل ، وجتمعه من وًما يف مساق واحد ال خيتل، ويف ذلك فائداتن هامتان: 



ا داية  ىل احلق؛  ذ األصل يف توحيد الصفا : أن يوص  ه تعاىل مبا وص    ألم :
 . ا و ثبااتً نفيً صلوا  ه وسالمه عليل ، صفته به رسله ، ومبا و سبحانه فسهبه ن

 وط يقة السل  هع أقوم الط ق يف جانيب اإلثبا  والنفع: 
ي بتون هلل تعاىل ما أثبته لنفسننننننننه من الصننننننننفا ، من غ  ت يي    ألي جانب  إلثباع:

م يع  }ل ْيس   وال مت يل، ومن غ  حت ي  وال تعطيل؛ امت ااًل لقوله تعاىل:  ْعاُ و ه و  السننننن  ْ ل ه  شننننن    م 
 .[110}و ال  ي  يط ون  ب ه  ع ْلًما{ ]طه: ، وقوله سبحانه: [11اْلب ص   { ]الشورى: 

ينفون عنه سنننننبحانه ما نفاه عن نفسنننننه، من غ   حلاأل، ال يف أمسائه  م  جانب  دنألي:
ّلِل    األ مْس اا  اوال يف آايته؛ امت ااًل لقوله تعاىل:  د ون  يف  }و  ِب  ف اأْلع وه  ا  ا و ذ ر وا ال ذ ين  ين ْلح  حْل سننننننننننننننْ

ان وا ين ْعم ل ون { ي ْجز ْون  م ا    د ون  سننننبحانه هلو وق [،180]األع اف:  أ مْس ائ ه  سنننن  : }  ن  ال ذ ين  ين ْلح 
ن ا أ ف م ن ين ْلق ى يف  الن ار  خ ْ ُ أ م م ن ي ْ  ت ن ا ال  خي ْف ْون  ع ل ينْ ت ْ  يف  آاي  ُنْ ًنا ين ْوم  اْلق ي ام ة  اْعم ل وا م ا شنننن  ِت  آم 

} ُ  [.40]فصلت:    ن ه  مب  ا تن ْعم ل ون  ب ص 
العصمة من الزلل ومن الوقوا يف الباطل،  ما هو حال     ممن خاض   دثانية: دألائدس 

على نفاة به يف هذا الباب بغ  هدى من ه تعاىل؛ لذا  انت هذه القاعدة من أقوى ما ي أل 
الصننننننننننننننفا :  فاة بعضومن أح   ما ي أل به على ناملعتزلة وادلمية، :  الصننننننننننننننفا  مجيعلا

، من أجل ذلك جعللا شيخ اإلسالم ابن تيمية األصل األول الذي بِب األشاع ة واملات يدية 
عليه جوابه ملن سننننأله أن جيمع له مضننننمون القول يف التوحيد والصننننفا ، ويف الشنننن ا والقدر؛ 

، -وهلل امل ل األعلى  -ويتبني هذا أبصنننننننننننلني شننننننننننن يفني، وم لني مضننننننننننن وبني ر،ه ه: " فيقول
 فأما األصالن:؛ وخبامتة جامعة

 . (2ت" دقا    بعض  دصألاع كادقا    بعض"أن يقال: فأحدمها 
ولع   م انة هذه القاعدة  انت حمل اتفاق بني علماا أهل السنة وادماعة قاطبة، ومل 

 اعتبارها وتق ي ها أحد منل  على تباعد أقطاره ، وتف ق أ ماهن .خيال  يف 
 أقا    دعلماء   اقرير  دقاودس:
على القول اذه القاعدة والعمل اا، و   يف ذلك  ة افقد اتفق أهل السنننننننننننة وادماعة  

 لقول أبن شنننيخ اإلسنننالم ابن تيمية هو املنشنننا  ذه القاعدة، واملبتد اصنننيأ وألفات فتلفة، و 
؛ و  يًدا  ذا نلا أحسننننن بيانقد شنننن حلا وبي   -ه  ر،ه - ان   صننننحيإ، و ن، قول غ   ا



م تبة على  ل علماا أهل السنننننننننة وادماعة يف تق ي  تلك القاعدة،أنتقع مجلة صنننننننناحلة من أقوا
 سين وفاة أصحااا:

 ه(: 150 :قا   إلمام أيب  نيألة )ع -1

 مااا ركرهللا ت اعااا     ،يف الق آن ولننه ينند ووجننه ونفس  مننا ذ  ه ه تعنناىل"
 ن  :وال يقال ، ها ده صاااألاع بي كي  ،من ذ   الوجه واليد والنفس  دقرآن

 ،وهو قول أهل القدر واالعتزال ،ألن فيه  بطال الصننننننننننننننفة ؛و نعمتهأيده قدرته 
م  صااألاع ت اعا  بي وغضنننبه ورضننناه صنننفتان  ،ول ن يده صنننفته بال  ي 

 .(3ت"كي 

ا: "ويقول   ،يعل  ال  علمنا ،مصاااااااألااه كلها تيا صاااااااألاع    لاقنأيضننننننننننً
 .(4ت…"وي ى ال   ؤيتنا ،ويقدر ال  قدرتنا

 ه(: 238 :قا  إسحاق ب  ر هايه )ع -2

 ؛من وص  ه فشبه صفاته بصفا  أحد من خلق ه فلو  اف  ابهلل الع ي "
 .(5ت" درسا  منا ها  ستسيم ألمر ت م ا س   إألنه مص  بصألااه 

 ه(: 240 :قا  أيب  حلس  وبد  دعزيز  دكناين   كي )ع -3

وال العل   ، مننا ال ت ون اإلراألة  ال من م ينند  ،ال ي ون ال الم  ال من مت ل "
وال رئع وال ي ى  الم قط قائ  بنفسنننننننننننننننه  ،وال القدرة  ال من قاألر ، ال من عامل
وال غ   ،يف ن   وال قياس وال ي بت ،ال يعقل وال يع ف وهذا ما ،يت ل  بذاته

ثبت أنه صننننننفة هلل عز  ،افلما اسننننننتحال من هذه ادلا  أن ي ون فلوقً  ،ذلك
 .(6ت"مجل كلها غري خملاقة مصألاع ت وز ،وجل

 ه(:  241 :قا  إمام أهل  دسنة م جلماوة أمحد ب   نبل )ع -4

 .(7ت"جبميع صألااه إده م  د - وله امل ل األعلى - ف ذلك ه…"

  :ه( 276 : ب  قتيبة )ع قا  -5

أن الصنننننننورة ليسنننننننت أبعجب من اليدين،  - وه تعاىل أعل  -والذي عندي "
واألصننننننابع، والعني، و  ا وقع اإلل  لتلك، يفيُلا يف الق آن، ووقعت الوحشننننننة 



محن  نؤم  ابجلميع، مال نقا    شيء منه ألهنا مل    يف الق آن،  ؛من هذه
 .(8ت"بكيألية مال  د

  :(ه 280وثمان ب  سعيد  دد رمي )ع: قا   -6

 -وذاك احملفوت من قول رسننننننننننننول ه  -عز وجل  -فلذا الناطق من قول ه "
 إن كنتم م  وباد ت أبخبار ليس عليلا غبار،  - صننننننننننننننلى ه عليه وسننننننننننننننل 

، و ال فصنن حوا مبا تضننم ون،   ؤمنن؛ دزمكم  إلميان هبا كما آم  هبا   ؤمنان
األغلوطا  اليت تلوون اا ألسنننت  ، فلُن  ان أهل ادلل يف شننك وألعوا هذه 

 . (9ت"من أم   ،  ن أهل العل  من أم    لعلى يقني

 ه(:  310 :قا   ب  جرير  دطربي )ع -7

اليت ذ    أهنا جاا  اا ]يعين: الصننننننننفا  هلل تعاىل[  كل هذهللا   عاينفن بت "
ة  إلثباااع، مننألي ونااه ولى مااا يعقاال م   قيقاااألخبنننار وال تننناب والتنزينننل 

 .(10ت" دتشبيه

 ه(:  321 :قا  أيب جعألر  دطحامي  حلنألي )ع -8

 ذ  ان  ويل ال ؤية و ويل  ل معِب يضنننننننننننننناف  ىل ال بوبية بوك التأويل ولزوم "
ومن مل يتوق النفع والتشنننننننننبيه  ل ومل يصنننننننننب  ،وعليه ألين املسنننننننننلمني ،التسنننننننننلي 
منعو  بنعو   ،حدانيةفإن ربنا جل وعال موصننننننننننننننوف بصننننننننننننننفا  الو  ،التنزيه

 .(11ت"الف ألانية ليس يف معناه أحد من الربية

 ه(:  329 :قا  أيب حممد  حلس  ب  ولي  دربهباري )ع -9

مال أن ال الم يف ال ب حمدث، وهو بدعة وضنننننننننننننناللة،  -ر،ك ه  -واعل  "
 رسااا  ت صاالى يتكلم    درب إال مبا مصاا  به نألسااه    دقرآن، مما بن  

 .(12ت"مسلم ألصحابهت وليه 

 ه(:  371 :قا  أيب بكر  إلمساويلي  جلرجاين )ع -10

 ،مسائه احلسِبأن ه تعاىل مدعو أب -يعين: أهل السنة وادماعة  -ويعتقدون "
صااالى ت  ممصاااأله هبا نبيه ،بصاااألااه  دى مسى ممصااا  هبا نألساااه مماصااااا
 .(13ت"وليه مسلم



 ه(:  385 :قا  أيب  ألص ومر ب  شاهن )ع -11

، مسيع مجيع  دصألاع  دى مص  هبا ت وز مجل    دقرآن  قوأشلد أن "
 .(14ت"بص  بال حد حمدوأل، وال م ال مض وب، جل عن أن يض ب له األم ال

 ه(:  387 :قا  أيب وبد ت ب  َبط ة  دُعْكرَبيُّ  حلنبلي )ع -12

م  ويماع   ؤمنن أن يصاااااألا  ت مبا مصااااا  به نألساااااه، ممبا مصاااااأله به "
مما نقلته العلماا، ورواه ال قا  من أهل النقل،  ،سااااده صااالى ت وليه مسااالمر 

الذين ه  احلجة فيما رووه من احلالل واحل ام والسنننننننننننننننن واآلاثر، وال يقال فيما 
صننننننننننإ عن رسننننننننننول ه صننننننننننلى ه عليه وسننننننننننل :  ي   وال مل  بل يتبعون وال 

 .(15ت"وال ي اتبون يبتدعون، ويسلمون، وال يعارضون، ويتيقنون وال يش ون

 ه(:  399ع: قا   ب  أيب عََمِنن   ادكي ) -13

فلذه صننننفا  ربنا اليت وصنننن  اا نفسننننه يف  تابه، ووصننننفه اا نبيه صننننلى ه "
فسننننبحان من  ،مديس   شااايء منها دديد مال اشااابيه مال اقديرعليه وسننننل ، 

ونيته، ين  مل ت ه العيون فتحده  ي  هو     ،ليس  م له شننعا وهو السننميع البصنن 
 .(16ت"ل ن رأته القلوب يف حقائق اإل ان به

 ه(:  444 :قا  أيب نصر  دسِ جزي  حلنألي )ع -14

مما أمر ت  ]يعين: أحنناأليننث الصننننننننننننننفننا [  ن القول مبننا يف األحنناأليننث ال ننابتننة"
 .(17ت"سبحانه بقباده

  ه(: 449 وثمان  دصاباين )ع: أيبقا   -15

 دصألاع  دى نز  بذكرها    مجيع"و ذلك يقولون ]أي: أصحاب احلديث[ 
 ،والعني والوجه ،من السننننننمع والبصنننننن  ، دقرآن، ممردع هبا  ألخبار  دصاااااحا 

 ،والقول وال الم ،واإلراألة واملشننننننننننننننيُنننة ،والعزة والع منننة ،والعل  والقوة والقننندرة
م  غري اشاابيه  ،وغ ها ،والف ح والضنننحك ،واحلياة واليق ة ،وال ضنننا والسنننخط

، بل ينتلون فيلا  ىل ما قاله ه   ربابن    لاقندشااايء م  ردص بصاااألاع 
من غ   ايألة عليه وال  ضننننافة  ،- صننننلى ه عليه وسننننل  -وقاله رسننننوله  ،تعاىل
وال حت ي  وال تبديل وال تغي ، وال   الة للفظ  ،وال ت يي  له وال تشنننننننننبيه ، ليه



وجي ونه على  ا تع فه الع ب وتضننننننننننننننعه عليه، بتأويل من   ي سننننننننننننننتن  ،اخلرب عم  
 .(18تال اه ، وي لون علمه  ىل ه تعاىل، ويق ون أبن  ويله ال يعلمه  ال ه"

  ه(: 600 :قا  أيب حممد وبد  دغين   قدسي  حلنبلي )ع -16

من  و  نبيه، مأَمر مهللا كما مرد  آمنا  مبا قا  ت ساااااابحانه   كتابه، مصاااااا   "
 ،أو  ويل ياألي  ىل التعطيل غ  تع ض ل يفية، أو اعتقاأل شننننننننننننننبلة أو م لية،

ووسعتل  السنة احملمدية، والط يقة امل ضية، ومل يتعدوها  ىل البدعة امل ألية ال  أل يّة، 
  .(19ت"فحا وا بذلك ال تبة السنية، واملنزلة العلية

ولو ذهبنا نسنننننننننتقصنننننننننع مجيع ما  تبه علماا أهل السننننننننننة وادماعة  ييًدا  ذه القاعدة، 
 لطال بنا املقام، وخل جنا عن املقصوأل، وحسبنا من القالألة ما أحاط ابلعنق. 

 ابدقاودس:مغريهم إقر ر أكابر  ألشاورس 
اا األشنننننننناع ة بداللتلا بعض أ اب  علم ن  ًا لشننننننننل ة هذه القاعدة وقوة ألاللتلا فقد أق   

 وغ ه :
الذي ليس يف  - ه( 403 :)ع  ادكي يقا   دقاضاااااااااي أبا بكر  دباقيين  -1

الذب "يف  تاب  -  (20ت،  ذا قال الذهيبااملت لمني األشع ية أفضل منه مطلقً 
 -كذدص قادنا   مجيع   رمي و  رساااا  ت ": "عن أيب احلسننننن األشننننع ي
 ذا صنننننإ من  ثبا  اليدين والوجه  ،  صااااألاع ت - صاااالى ت وليه مساااالم

وأنه ينزل  ىل السنننماا  ، نه يِت يوم القيامة يف ظلل من الغمام :ونقول ،والعينني
 .(21ت" ما يف احلديث وأنه مستو على ع شه  ،الدنيا

من  (22ت"اعل  أن مجاعة    ة ه(: 548أبا  دألت   دشهرستاين )ع:  يقا م  -2
لية من العل ، والقدرة، واحلياة، واإلراألة السننل   انوا ي بتون هلل تعاىل صننفا  أ  

والسننننننننننننننمع، والبصنننننننننننننن ، وال الم، وادالل، واإل  ام، وادوأل، واإلنعننام، والعزة، 
بل يساااقان  دكيم والع مة، وال يف قون بني صنننفا  الذا  وصنننفا  الفعل، 

و ذلك ي بتون صننننننننننفا  خربية م ل اليدين، والوجه وال ياولون   ،ا م  د  ساااااااااق  
  يقولون: هذه الصننننفا  قد ورأل  يف الشنننن ا، فنسننننميلا صننننفا   ال أهن ،ذلك

 .(23تخربية"



ن العقل السننننننننلي  يقضننننننننى  مث " ه(: 631 :ميقا  أبا  حلساااااا   آلمدي )ع -3
من  ألون العل  والقدرة وغ ها ،اآلفة نفع  السننننمع والبصنننن  ببوهاا قول من فسنننن  

بل  ل ما ختيل من  ،اساا ل و   دألرق مل  د ونه خملصاا   مع أنه دا ،الصنننفا 
 .(24ت"فلو بعينه يف اإلألراك حجة لنا ،منع تفس  العل  والقدرة ابنتفاا اآلفة

 :م درد ولى    ادألن شر   دقاودس
فيما يِت ع ُض لشنننن ح هذه القاعدة شنننن ًحا يبني مقصننننوألها، ويرب  فوائدها، مث يليه ال أل 

 على املخالفني من نفاة صفا  ه تعاىل مجيًعا، أو نفاة بعضلا.  
 شر   دقاودس: :أمال  

هع نعو  ال مال القائمة ابلذا :  العل  واحل مة والسننننمع  معىن صاااألاع ت اعا :
 .(25توالبص 

على ذا   فأمساا ه تعاىل هع  ل ما ألل   ت اعا  اتضم  صألاع ده سبحانه:أمساء 
ه مع صنننننفا  ال مال القائمة به: م ل القاألر، العلي ، احل ي ، السنننننميع، البصننننن ، فإن هذه 

 .(26تاألمساا أللت على ذا  ه، وعلى ما قام اا من العل  واحل مة والسمع والبص 
  أقسام صألاع ت اعا :

 :(27تتنقس  صفا  ه تعاىل من حيث اإلثبا  والنفع  ىل قسمني
أو على  ،ه تعاىل لنفسننننننننه يف  تابه لاأثبتوهع  ل صننننننننفة  أمهلما:  دصااااااألاع  دثبااية:

 :، و للا صفا   مال ال نقص فيلا بوجه من الوجوه- ه عليه وسل  صلى -لسان رسوله 
 احلياة، والعل ، والقدرة، واالستواا على الع ش، والنزول  ىل السماا الدنيا، والوجه، واليدين، 

 .سبحانه فيجب  ثباهتا هلل تعاىل حقيقة على الوجه الالئق به، لكوحنو ذ
عن نفسنننننه يف  تابه، أو على وهع ما نفاها ه سنننننبحانه اثنيهما:  دصااااألاع  دساااالبية: 

 املو ، والنوم،   :و للا صننننننفا  نقص يف حقه ،- عليه وسننننننل ه  صننننننلى -لسننننننان رسننننننوله 
مع  ثبا  ضنننننننننننندها على  ،فيجب نفيلا عن ه تعاىل ،ادلل، والنسننننننننننننيان، والعجز، والتعبو 

به بيان انتفائه ل بو   مال  ي  األألن ما نفاه ه تعاىل عن نفسنننننننننننننننه وذلك  ؛الوجه األ مل
 .أن يتضمن ما يدل على ال مال ألن النفع ليس ب مال  ال ؛ال يف أل نفيه ،ضده

 :(28تمث إن  دصألاع  دثبااية انقسم إ  قسمن



 العل  والقدرة   :ا ااوال يزال متصننفً سننبحانه اليت مل يزل وهع  أمهلما:  دصألاع  دذ اية:
ومنلا الصننننننننننفا  اخلربية:  الوجه واليدين  ،  والعزة واحل مة والعلو والع مةوالسننننننننننمع والبصنننننننننن

 والعينني.
و ن شاا  ،،  ن شاا فعللاسبحانه هع اليت تتعلق مبشيُتهو   دألعلية: دصألاع  :اثنيهمام 
  االستواا على الع ش، والنزول  ىل السماا الدنيا.  :مل يفعللا

ألن ه  ؛م، فإنه ابعتبار أصله صفة ذاتيةوقد ت ون الصفة ذاتية فعلية ابعتبارين  ال ال
ألن ال الم يتعلق مبشنننننيُته،  ؛ال الم صنننننفة فعلية ا، وابعتبار آحاألتعاىل مل يزل وال يزال مت لمً 

ْيُاً أ ْن ين ق ول  ل ه    ْن فن ي   ون {  يت ل  مىت شاا مبا شاا،  ما يف قوله تعاىل: }     ا أ ْم  ه    ذ ا أ ر األ  ش 
 و ل صفة تعلقت مبشيُته تعاىل فإهنا اتبعة حل مته. [،82]يس: 

يف  ثبا  صنننننفا  ه تعاىل؛  ذ األصنننننل يف  ثباهتا أنه ال ف ق    عىن  إلمجايل دلقاودس:
هو ال تاب والسننننننننة، فما أثبته ه تعاىل يف  تابه وصنننننننًفا له سنننننننبحانه أثبتناه، و ذا ما أثبته له 

 .- صلى ه عليه وسل  -رسوله 
وعليه فإن أهل السننننة وادماعة يسنننوقون ال الم يف صنننفا  ه تعاىل سنننوقًا واحًدا، فال 

ْعاُ و ه و   بقوله سننننبحانه: ؛ ثبا  صننننفة السننننمع والبصنننن  هلل تعاىل يف قون بني ْ ل ه  شنننن  }ل ْيس    م 
 . [11الس م يع  اْلب ص   { ]الشورى: 

 ىل السماا الدنيا؛ بقوله صلى  -نزواًل يليق جبالله  -وبني  ثبا  صفة النزول هلل تعاىل 
َقى ثُاُلُ  "يَاْنِزُ  رَباَُّنا، اَاَباَرَك َماَاعَ ه عليه وسننننننننل :  نْاَيا  ِ َن يَاباْ َماِء  ددُّ َلٍة ِإَ   دساااااا  اَ ، ُكل  دَياْ

تَاْغأِلُرين  حَُديِن  َُحْوِطَيُهي َمْ  َيساااااااْ َتِجيَب َدُهي َمْ  َيساااااااْ  دل ْيِل  آْلِخُر،  َايَاُقاُ : َمْ  َيْدُواين  ََحساااااااْ
  .(29ت ََحْغأِلَر َدُهي"

بقوله  -الوجه الالئق به سننننننننبحانه على  -وبني  ثبا  صننننننننفة الضننننننننحك هلل تعاىل م اًل 
، «َيْضَحُص تُ ِإَ  رَُجَلْنِ، يَاْقُتُل َأَ ُدمُهَا  آْلَخَر ِكَيمُهَا َيْدُخُل  جْلَن ةَ »صنلى ه عليه وسنل : 

مثُ  يَاُتاُب  يُاَقاِاُل َهَذ  ِ  َسِبيِل ِت َوز  َمَجل   َاُيْسَتْشَهُد،» َاَقاُدا : َكْيَ  ََي َرُساَ  ِتي قَاَ : 
 .    (30ت«تُ َوَلى  ْدَقاِاِل،  َاُيْسِلُم،  َايُاَقاِاُل ِ  َسِبيِل ِت َوز  َمَجل   َاُيْسَتْشَهدُ 

 ذ مجيعلا اثبته هلل تعاىل،  ما ابل تاب، و ما ابلسننننة الصنننحيحة، وال يصنننلإ االحتجا  
 .(31تأبن الصفا  ال ت بت خبرب اآلحاأل



 مما ال يصل : هلل اعا  ةضابط ما يصل  أن يكان صأل
ليس  ل ما يضنناف  ىل ه تعاىل يصننلإ أن ي ون صننفة له سننبحانه؛ فإن املضنناف  ىل 
ه تعاىل:  ما أن ي ون صنننننننننننفة مل تق  مبخلوق، أو ي ون عيًنا قائمة بنفسنننننننننننلا؛ ويبني شنننننننننننيخ 

ل  والقدرة  الع  :واملضناف  ىل ه  ن  ان صنفة مل تق  مبخلوقاإلسنالم ابن تيمية هذا بقوله: "
 .وال الم واحلياة،  ان صفة له

ا  البيت والناقة والعبد وال وح،  ان فلوقً   :ا قائمة بنفسنننننننلا أو صنننننننفة لغ هو ن  ان عينً 
ا  ىل خالقه ومال ه، ول ن اإلضننافة تقتضننع اختصنناف املضنناف بصننفا  متيز اا مملو ا مضننافً 

أبن يقال  ،والعباأل الصننننناحلونعن غ ه، حىت اسنننننتحق اإلضنننننافة،  ما اختصنننننت ال عبة والناقة 
وتعباأل ه(،  ذلك اختصنننننننت ال وح املصنننننننطفاة أبن يقال  ا  ،وت قة ه(، تبيت ه( :فيل 

 .(32ت"روح ه
 ا:  درد ولى    ادألن:اثني  

 ت اث   الف ق املبتدعة املخالفة  ذه القاعدة، وجيمعلا ثالث ف ق من حيث ادملة:
 نفاة الصفا  هلل تعاىل ألون األمساا. -الف قة األوىل: املعتزلة 

 نفاة الصفا  واألمساا مجيًعا. -الف قة ال انية: ادلمية الباطنية والفالسفة 
 نفاة بعض الصفا . -األشاع ة الف قة ال ال ة: 

 :(33) درد ولى  دألرقة  ألم :   عتزدة
الذي يقول:   املعتزيل،  : ن  ان املخاطب ممن ين   الصننفا ، ويق  ابألمساا شابهتهم:

 علي  قدي ، وين   أن يتص  ابحلياة والعل  والقدرة. حع   ه تعاىل  ن
وبيان ال ف ق بني  ثبا  األمساا وبني  ثبا  الصفا ، أبن يقال له:  يرد ولى   عتزيل:

 ذلك:
ّ  حمتجًّا أب ؛ ثبا  احلياة والعل  والقدرة يقتضع تشبيًلا وجتسيًماال املعتزيل:  ن ق شبهة:

 ال جند يف الشاهد متصًفا ابلصفا   ال ما هو جس . 
ال جتد يف الشنناهد ما هو مسننمى أبنه حع علي  قدي   ال  ذلك و يرد وليها  يقا  ده: 

األمساا، بل  فان    ،فإن نفيت ما نفيت ل ونك مل جتده يف الشنننناهد  ال دسنننن  ؛ما هو جسنننن 
 ألنك ال جتده يف الشاهد  ال دس . ؛و ل  شعا



، كل ما حيتج به م  نألى  دصاااألاع، حيتج به ا   ألمساء  حلساااىنأن   بط ردص:مضاااا
 فما  ان جوااًب لذلك  ان جوااًب مل بيت الصفا .

 :(34ت دباطنية م دأليسألة  درد ولى  دألرقة  دثانية:  جلهمية
و ن  ان املخاطب من الغالة، نفاة األمساا والصنننننننننفا ، وقال: ال أقول هو  شاااااابهتهم:

ألن  ثبا  ذلك  ؛وال حع وال علي  وال قدي ، بل هذه األمساا ملخلوقاته، أو هع  ا  ،موجوأل
 يستلزم التشبيه ابملوجوأل احلع العلي  القدي .

: ليس مبوجوأل وال حع وال علي  وال قدي ،  ان و ذلك  ذا قلت   :ها  يقا  دهيرد ولي
 ا ابملعدوما ، وذلك أقبإ من التشبيه ابملوجوألا .ذلك تشبيلً 
 : أ  أنفع النفع واإلثبا .ادلمع فإن قال شبهة:

فإنه  تنع  ؛فيلزمك التشننبيه مبا اجتمع فيه النقيضننان من املمتنعا  :ا  يقا  دهيرد وليه
  .أن ي ون الشعا موجوأًلا معدوًما، أو ال موجوأًلا وال معدوًما

ل، أو يوصننننن  و تنع أن يوصننننن  ابجتماا الوجوأل والعدم، واحلياة واملو ، والعل  وادل
 بنفع الوجوأل والعدم، ونفع احلياة واملو ، ونفع العل  وادلل.

 ما، وهذان  ا ي ون قاباًل   ا  تنع نفع النقيضننننننننننننننني عم  قال ادلمع: فإن  شاااااااااابهة:
ل   ة، ال تقابل السلب واإلجياب، فإن اددار ال يقال له: أعمى وال نننننننن  يتقابالن تقابل العدم وامل

 ميت،  ذ ليس بقابل  ما.بص ، وال حع وال 
 م  مجاهللا:  ى الص  دشبهةيرد ول
هذا ال يصإ يف الوجوأل والعدم، فإهنما متقابالن تقابل السلب واإلجياب، ابتفاق  :أمال  

 العقالا، فيلزم من رفع أحدمها ثبو  اآلخ .
احلياة واملو ، والعل  وادلل، امتناا أو يوصنننننننننننننن  ابجتماا من ه ادلمع وأما ما ذ   

 م الصااطي اع  دلألةية ديسااي دديي  ون، ؤ اصننطالح اصننطلحت عليه املتفلسننفة املشننافلذا 
}و ال ذ ين  ي ْدع ون  م ْن أل ون  اّلِل   ال  خي ْل ق ون  وقد قال ه تعاىل:  ؛(35تولى نألي  حلقائق  دعقلية

ًُا و ه ْ  خي ْل ق ون  ت ينْ ع   ون  أ  20شننن  ن  ين بنْع   ون { ]النحل: ( أ ْمو اُ  غ ْ   أ ْحي اٍا و م ا ي شنننْ ، [21، 20اي 
 ادماأل ميًتا، وهذا مشلور يف لغة الع ب وغ ه . ىفسم  



 ،ما ال يقبل االتصنننناف ابحلياة واملو  والعمى والبصنننن ، وحنو ذلك من املتقابال  ا:اثني  
أنقص مما يقبل ذلك، فاألعمى الذي يقبل االتصاف ابلبص  أ مل من ادماأل الذي ال يقبل 

 ا منلما. واحدً 
أنت ف ر  من تشننننبيله ابحليوا   القابلة لصننننفا  ال مال، ووصننننفته يقال للجلمع: ف

 بصفا  ادماألا  اليت ال تقبل ذلك.
ا فما ال يقبل الوجوأل والعدم أع   امتناًعا من القابل للوجوأل والعدم، بل ومن  :مأيضاااااااااا 

ا، فمنننا نفننن الوجوأل والعننندم  ننان أع   قبول اه ادلمع اجتمننناا الوجوأل والعننندم، ونفيلمنننا مجيعنننً
ا ممننا نف ا يف صنننننننننننننن ائإ العقول فننذلننك أع    ،عنننه الوجوأل والعنندمى امتننناعننً و ذا  ننان هننذا ممتنعننً

مهذ  غاية  ،الوجوأل الواجب الذي ال يقبل العدم هو أع   املمتنعا ادلمع  ا، فجعلامتناعً 
 . دتناقض م دألساد

 ،ورفعلما  جمعلما ،أل والعدموهاالا الباطنية منل  من يصنننننننن ح ب فع النقيضننننننننني: الوجو 
منلمنا، وامتنناعنه عن  ثبنا  أحندمهنا يف نفس األم  ال  نع  ومنل  من يقول: ال أثبنت واحنًدا

 حتقق واحد منلما يف نفس األم ، و  ا هو  جلل اداهل، وس و  السا ت، الذي ال يعربّ  
 عن احلقائق.

مع نفيلما  -ا ي قد ر قبوله  ما و ذا  ان ما ال يقبل الوجوأل وال العدم أع   امتناًعا ممّ 
فمننا ي قنند ر ال يقبننل احلينناة وال املو ، وال العل  وال ادلننل، وال القنندرة وال العجز، وال  -عنننه 

واملمتنع  ،ال الم وال اخل س، وال العمى وال البصننن ، وال السنننمع وال الصنننم ، أق ب  ىل املعدوم
   ما مع نفيلما عنه. مما ي قد ر قاباًل 
  ما أق ب  ىل الوجوأل واملم ن، وما جا  لواجب الوجوأل فنفيلما مع  ونه قاباًل  ُذٍ وحين

لعدم توق  صننننننننننننننفاته على غ ه، فإذا جا  القبول وجب، و ذا جا  وجوأل  ؛، وجب لهقاباًل 
 املقبول وجب.
ي ني يف بعض األمساا والصفا  ليس هو التشبيه والتم يل، الذي نفته اتفاق املسم   اثدث ا:

لة السننننننننننمعيا  والعقليا ، و  ا نفت ما يسننننننننننتلزم اشننننننننننوا لما فيما خيتص به اخلالق، مما األأل
أو جوا ه أو امتناعه، فال جيو  أن ي ش  ه فيه فلوق، وال ي ش  ه فلوق يف شعا  خيتص بوجوبه

 من خصائصه سبحانه وتعاىل.



ًلا وجتسيًما ذلك تشبي ة ادلمعفلو اثبت ابلش ا والعقل، وتسمياه ادلمع وأما ما نف
 متويه على ادلال، الذين ي نون أن  ل معِب مساه مس ٍّ اذا االس  جيب نفيه. 

ب  ذّ  لي   ؛ع احلق أبمساا ينف  عنلا بعض الناسل ان  ل مبطل يسنننننننننمّ   :ولو سنننننننننا  هذا
 الناس ابحلق املعلوم ابلسمع والعقل.

وألينل ، حىت أخ جوه  واذه الط يقة أفسد  املالحدة على طوائ  من الناس عقو   
  ىل أع   ال ف  وادلالة، وأبلأ الغع والضاللة.

و ن قال نفاة الصنننننننننفا :  ثبا  العل  والقدرة واإلراألة يسنننننننننتلزم تعدأل شاااااابهة  د كيب: 
 الصفا ، وهذا ت  يب ممتنع.
و ذا قلت : هو موجوأل واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشنننننننننننننق  :ميرد وليها  يقا  هل

  !لتذ ولذة، أفليس املفلوم من هذا هو املفلوم من هذا ومعشوق، ولذيذ وم
فلننذه معننان متعنندألة متغنناي ة يف العقننل وهننذا ت  يننب عننند  ، وأنت  ت بتونننه وتسننننننننننننننمونننه 

 توحيًدا.
 وليس هذا ت  يًبا ممتنًعا. ،فإن قالوا: هذا توحيد يف احلقيقة شبهة:

وليس  ،حيد يف احلقيقةواتصنننناف الذا  ابلصننننفا  الال مة  ا تو  يرد وليها  يقا  هلم:
 هو ت  يًبا ممتنًعا.

ا هو معِب  ونه ننننننننننننننننً وذلك أنه من املعلوم بصنن يإ املعقول أنه ليس معِب  ون الشننعا عامل
ًما قاألرًا، فمن جو   أن ت ون هذه الصنننننننننننننفة هع نننننننننننننننننننننننننننقاألرًا، وال نفس ذاته هو نفس  ونه عال

  .األخ ى، وأن ت ون الصفة هع املوصوف فلو من أع   الناس سفسطة
مث  نننه متننناقض، فننإنننه  ن جّو  ذلننك جننا  أن ي ون وجوأل هننذا هو وجوأل هننذا، في ون 

فإذا  ان وجوأل املم ن هو وجوأل الواجب،  ان وجوأل  وحينُذٍ  ،الوجوأل واحًدا ابلعني ال ابلنوا
هو نفس وجوأل احلق القنندا النندائ   -ي عنندم بعنند وجوأله، ويوجنند بعنند عنندمننه  - ننل فلوق 

 ل العدم.الباقع، الذي ال يقب
و ذا قّدر هذا،  ان الوجوأل الواجب موصنننننننننوفًا ب ل تشنننننننننبيه وجتسننننننننني ، و ل نقص و ل 

فت ون  عيب،  ما يص ح بذلك أهل وحدة الوجوأل، الذين ط ألوا هذا األصل الفاسد، وحينُذٍ 
 أقوال نفاة الصفا  ابطلة على  ل تقدي .



ِدما أخرب به كل م  د م   دنألاس فإن  ؛وهذا ابب مط ألا سل : ضابط مست لص مم
 - ر ر   مما ها حمذمر  -م   دصااألاع، ال ينألي شااي  ا  -صاالى ت وليه مساالم  - درسااا  

  .(36تمنه إال مقد أثبي ما يلزمه  يه نةري ما  ر  
فال بّد له يف آخ  األم  من أن ي بت موجوأًلا واجًبا قد ًا متصننننننننننننًفا بصننننننننننننفا  متيزه عن 

و ل ما ن بته  ع  دصااااألاع،يمهكذ   دقا    مج خللقه، فيقال له: غ ه، وال ي ون فيلا مماثاًل 
ملا  من األمساا والصننننفا  فال بّد أن يدل على قدر مشننننوك تتواطأ فيه املسننننّميا ، ولوال ذلك

ف ل  اخلطنناب، ول ن نعل  أن مننا اختص ه بننه، وامتننا  عن خلقننه أع   ممننا خيط  ابلبننال أو 
 يدور يف اخليال.

 :(37تة  دثادثة:  ألشاورس درد ولى  دألرق
ممن يقّ  أبن ه حع حبياة، علي  بعل ،  -من األشاع ة  -فإن  ان املخاطب  شبهتهم:

وجيعل ذلك  له حقيقة،  ،قدي  بقدرة، مسيع بسنننمع، بصننن  ببصننن ، مت ل  ب الم، م يد  راألة
ابإلراألة، و ما ببعض ا، ويفسننن ه  ما وينا ا يف حمبته ورضننناه وغضنننبه و  اهيته، فيجعل ذلك  ا ً 

 املخلوقا  من النع  والعقواب .
بل  دقا    أ دمها كادقا  ال ف ق بني ما نفيت ه وبني ما أثبت ه،  يرد وليها  يقا  ده:

  .   آلخر
م ل  راألة املخلوقني، ف ذلك حمبته ورضنننناه وغضننننبه، وهذا  سننننبحانه ل:  ن  راألتهافإن ق
  .هو التم يل
 تليق به،  ما أن للمخلوق  راألة تليق به.  ل: له  راألةاو ن ق

و ذلك له حمبة تليق به، وللمخلوق حمبة تليق به، وله رضننا وغضننب يليق به،  قيل دص:
 وللمخلوق رضا وغضب يليق به.

 و ن قال: الغضب غليان ألم القلب لطلب االنتقام.
  .واإلراألة ميل النفس  ىل جلب منفعة أو ألفع مض ة قيل ده:
  راألة املخلوق. ل: هذه افإن ق
 وهذا غضب املخلوق. :هقيل د



 ه ن نفى عن ؛ابلقول يف  المه ومسعه وبصنننننننننننننن ه وعلمه وقدرتهاألشننننننننننننننع ي و ذلك ين ْلز م 
الغضننننننب واحملبة وال ضننننننا وحنو ذلك ما هو من خصننننننائص املخلوقني، فلذا منت  عن السننننننمع 

  .والبص  وال الم ومجيع الصفا 
 خيتص ابملخلوقني فيجب نفيه عنه. و ن قال:  نه ال حقيقة  ذا  ال ما 

 وه ذا السمع والبص  وال الم والعل  والقدرة. قيل ده:
ف ّ ق بني بعض الصفا  وبعض، يقال له فيما نفاه  ما يقوله هو ن  هذا املإن ف مابجلملة:

ألن هذه الصننننننننننننننفا  ال  ؛ملنا عه فيما أثبته، فإذا قال املعتزيل: ليس له  راألة وال  الم قائ  به
 ال ابملخلوقا ، فإنه ين ب نيّ  للمعتزيل أن هذه الصننننننننننننننفا  يتصنننننننننننننن  اا القدا، وال ت ون  تقوم

 فل ذا يقول له امل بتون لسائ  الصفا  من احملبة وال ضا وحنو ذلك. ، صفا  احملداث 
فإن من  ؛ويف  ويل السننننننننننننننمعيا  ،هذا ال الم ال م    يف العقليا : (38تجا ب آخر
شنننيًُا ابلعقل،  ذا ألزم فيما نفاه من الصنننفا  اليت جاا اا ال تاب والسننننة  ىأثبت شنننيًُا، ونف

 ن   ما يلزمه فيما أثبته، وطولب ابلف ق بني احملذور يف هذا وهذا مل جيد بينلما ف قًا.
النننذين يوجبون فيمنننا نفوه  منننا  -و نننذا ال يوجننند لنفننناة بعض الصننننننننننننننفنننا  ألون بعض 

  .قانون مستقي  -تضى اللفظ التفويض، و ما التأويل املخال  ملق
مل ي ن    جواب  !مل    ولت  هذا وأق رمت هذا، والسنننننننننننننناال فيلما واحد   إر  قيل هلم:

 فلذا تناقضل  يف النفع. ،صحيإ
فإن من  ّول النصوف على معِب من املعاين اليت ي بتلا،  ؛و ذلك تناقضل  يف اإلثبا 

تضنننناه  ىل معِب آخ ، لزمل  يف املعِب املصنننن وف فإهن   ذا صنننن فوا النص عن املعِب الذي هو مق
  . ليه ما  ان يلزمل  يف املعِب املص وف عنه

ورضنننناه وغضننننبه وسننننخطه هو  راألته لل واب والعقاب،  ان   ويل حمبته  إر  قا  قائل:
 ما يلزمه يف اإلراألة ن   ما يلزمه يف احلب واملقت وال ضا والسخط. 

فإّنه يلزمه يف ذلك  -ما خيلقه من ال واب والعقاب وهو  -ولو فسنننننننننننننن   ذلك مبفعوالته 
 ابلفاعل، وال واب والعقاب املفعول   ا ن   ما فّ  منه، فإن الفعل املعقول ال بّد أن يقوم أواًل 

  .امل يب املعاقب ،ي ون على فعل ما يبه وي ضاه، ويسخطه ويبغضه



عقول يف الشنننننننننننننناهد للعبد  ن أثبتوا الفعل على م ل الوجه امل -أي: األشنننننننننننننناع ة  –فل  
 م ّلوا، و ن أثبتوه على خالف ذلك ف ذلك سائ  الصفا .

 :(39ت ال تجاج إبثباع  دعقل هلذهللا  دصألاعشبهة 
ألن الفعل احلاألث ألل على القدرة،  ؛: تلك الصنننننفا  أثبتلا ابلعقلاألشنننننع ي فإن قال

والتخصنننننننيص ألل على اإلراألة، واإلح ام ألل على العل ، وهذه الصنننننننفا  مسنننننننتلزمة للحياة، 
 واحلع ال خيلو عن السمع والبص  وال الم أو ضد ذلك.

 : جبا بن  دشبهةهذهللا  اب و  
فلب أن ما ، ودم  ددديل   عن  ال يسااااااااااتلزم ودم   ددا    عن  أن يقال:  أ دمها:

ألن  ؛فإنه ال ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغ  ألليل ،ذلك سننننننننننننل ته من الدليل العقلع ال ي بت
  .،  ما على امل بت دنا  وليه  ددديل

ض ومل يعار   -يعين: على  ثبا  الصنننننفا  اليت نفاه األشنننننع ي  – والسنننننمع قد ألل عليه
 السامل  عن املعار ض املقاوم. عقلع وال مسعع، فيجب  ثبا  ما أثبته الدليل ذلك معارضُ 
، ميك  إثباع هذهللا  دصاااااااااألاع بنةري ما أثبي  به الص م   دعقلياعأن يقال:   دثاين:

فيقال: نفع العباأل ابإلحسننان  ليل  يدل على ال ،ة،  داللة التخصننيص على املشننيُة، و   ام 
شننننناهد واخلرب الطائعني يدل على حمبتل ، وعقاب ال فار يدل على بغضنننننل ،  ما قد ثبت ابل

  .من    ام أوليائه وعقاب أعدائه
وهع مننا تنتلع  ليننه مفعوالتننه  -ومننأموراتننه سننننننننننننننبحننانننه والغننااي  احملموألة يف مفعوالتننه 

 ما يدل التخصيص على املشيُة   ،تدل على ح مته البالغة -ومأموراته من العواقب احلميدة 
مننا يف فلوقنناتننه من النع  واحل    لقوة العلننة الغننائيننة، و ننذا  ننان مننا يف الق آن من بيننان ؛وأ ْوىل  

 أع   مما يف الق آن من بيان ما فيلا من الداللة على حمض املشيُة.
 : (40)  نقاط خيصة ما سبق

هن  يصننفون ه سننبحانه وتعاىل أسننعد املذاهب؛ ألمذهب سننل  األمة وأئمتلا  -1
ومن غ   ،من غ  حت ي  وال تعطيل ،ومبا وصفه به رسوله ،مبا وص  به نفسه
 ،وينفون عنه مماثلة املخلوقا  ،ي بتون له األمساا والصننننننننننفا  ،ت يي  وال مت يل

 .وتنزيه بال تعطيل ، يلمت ثبا  بال 



  ا اسنننننننننننتطالوا  ،نفاة األمساا من هاالا الغالية من ادلمية الباطنية والفالسنننننننننننفة -2
  .وأخذوا لفظ التشبيه ابالشواك واإلمجال ،صفا على املعتزلة بنفع ال

  .الصفا  ذلك أبهل السنة وادماعة م بتةً  ما أن املعتزلة فعلت  -3

بط أل نفاة األمساا  ثبا  الصننننننننننننننفا  من التشننننننننننننننبيه الباطل ألزمل  املعتزلة  جعل -4
 .فألزموه  نفع األمساا احلسِب ،قو  

فإن  ؛وهو يسنننننننننتلزم  ثبا  الصنننننننننفا  ،فإن  ثبا  األمساا حق :واألم  ابلع س -5
 نننإثبنننا  متح ك بال   ،بال قننندرة وقننناألر ،وعنننامل بال عل  ، ثبنننا  حع بال حيننناة

لك مما فيه وحنو ذ ،بال صالة ومصلٍّ  ،وم يد بال  راألة ،ومت ل  بال  الم ،ح  ة
ومن أثبت امللزوم  ،مسمى املصدر الال م الس  الفاعل ع ثبا  اس  الفاعل ونف

 .قوله ابطاًل  ألون الال م  ان

 ثبا  الصنننننننفا  يقتضنننننننع الو يب  :أخذوا يقولون -املعتزلة  – نفاة الصنننننننفا  -6
وادسنن  م  ب  ، ما ل ون الصننفة ال تقوم  ال جبسنن  يف اصننطالحل  ؛والتجسنني 

و ما ألن  ثبا  العل  والقدرة وحنومها يقتضنننننننننننننع  ثبا  أمور  ،يف اصنننننننننننننطالحل 
 …متعدألة وذلك ت  يب

دعونه فال يا  ما وبتقدي  أن ت ون ت  يبً  ،يف احلقيقة اهذه األمور ليسنننننننننت ت  يبً  -7
 …".اا ت  يبً هنسمو يبل الدليل يقتضع  ثبا  املعاين اليت  ،على نفيلا  ألليل  
 أددة  دقاودس:

ت اث   األأللة  ذه القاعدة من ال تاب والسنة واإلمجاا واملعقول، ون تفع مبا يناسب 
 املقام:

 :  ألددة م   دكتاب:أمال  
ْ ل ه  ش ْعُا و ه و  الس م يع  اْلب ص   {قوله تعاىل:  -   .[11]الشورى:  }ل ْيس    م 

 مجه  ددالدة: 
ْعُا{ رأل على أهننل التم يننل :تعنناىل قولننه ه  شنننننننننننننن  ْ لنن  }و ه و   :تعنناىل وقولننه ،}ل ْيس    م 

 .(41ترأل على أهل التعطيل الس م يع  اْلب ص   {



ا النن ذ  وقولننه تعنناىل:  - ولنن ه  و اْل  تنن اب  النن ذ ي نن ز ل  ع ل ى }اي  أ ينُّلنن  ّلِل   و ر سنننننننننننننن  ين  آم ن وا آم ن وا اب 
ل ه  و اْلين ْوم   ت ه  و   ت ب ه  و ر سنننننن  ّلِل   و م الئ    ول ه  و اْل  ت اب  ال ذ ي أ نْنز ل  م ْن قن ْبل  و م ْن ي ْ ف ْ  اب   ر سنننننن 

 [.136]النساا: اآلخ    فن ق ْد ض ل  ض الال ب ع يدًا{ 

 مجه  ددالدة: 
 -اإل ان ابهلل يتضنننننمن: اإل ان بصنننننفاته، واإل ان ابل تاب الذي نزل على رسنننننوله 

يتضننننمن: اإل ان ب ل ما جاا فيه من صننننفا  ه، و ون  -صننننلى ه عليه وسننننل  
رسننننننننوله يتضننننننننمن: اإل ان ب ل ما أخرب به عن  - صننننننننلى ه عليه وسننننننننل  -حممد 

 .(42تم سله، وهو ه عز وجل
}و م ا آات      ال  س ول  ف خ ذ وه  و م ا هن  ا  ْ  ع ْنه  ف انْنتن ل وا و اتن ق وا اّلِل     ن  اّلِل   سبحانه:  قولهو  -

{ ]احلش :   .(43ت[7ش د يد  اْلع ق اب 
 مجه  ددالدة:

، - صلى ه عليه وسل  -أللت اآلية ال   ة على وجوب قبول ما صإ عن النيب 
 .(44تالعقائد واألح امال ف ق يف ذلك بني 
 اثني ا:  ألددة م   دسنة:

م ام   - رضنننننننننننع ه عنه - كٍ ال  م   ن  بْ  س  عن أن   - ثن ْعل ب ة  على  ْبن   يف حديث ألخول ضننننننننننن 
أ ل ك  ب   بّ   ،- صننننننلى ه عليه وسننننننل  -النيب   ك  و ر بّ  م ْن قن بنْل ك  آهلل  وسننننننااله له: أ سننننننْ

فن ق ال  ال  ج ل : … : "الل ل    نن ع ْ "صلى ه عليه وسل  أ ْرس ل ك    ىل  الن اس    لّ ل ْ   فن ق ال  
ُْت  ب ه   م ام  ْبن  ثن ْعل ب ة   ،و أ    ر س ول  م ْن و ر ائ ع م ْن قن ْوم ع ،آم ْنت  مب  ا ج   .(45تو أ    ض 

 مجه  ددالدة:
يف االعتقاأل؛  - صننننننلى ه عليه وسننننننل  -النيب ألل احلديث على قبول األخبار عن 

 .(46تعن االعتقاأل -صلى ه عليه وسل   -ماًما سأل النيب فإن ض  
 اثدث ا:  إلمجاع:

ح ى اإلمجنناا على اإلق ار اننذه القنناعنندة غ  واحنند من أهننل العل ، وأنننه ال ف ق بني 
حافظ املغ ب ابن عبد  صننننفة هلل تعاىل وأخ ى من الصننننفا  الوارألة يف ال تاب والسنننننة؛ يقول

أهل  دساااااااااانة امعان ولى  إلقر ر ابدصااااااااااألاع  دا ردس كلها    دقرآن ه(: " 463الرب ت



 ،ا من ذلك ال أهن  ال ي يفون شنننيًُ  ،ال على ايفا  و،للا على احلقيقة ،م إلميان هبا ،م دساانة
 ،ف لل  ين  ها ،ر وأما أهل البدا وادلمية واملعتزلة  للا واخلوا ،وال يدون فيه صفة حمصورة

وه  عند من أثبتلا  فون  ،ويزعمون أن من أق  اا مشننننننبه ،ا منلا على احلقيقةوال يمل شننننننيًُ 
 .(47ت"واحلق فيما قاله القائلون مبا نطق به  تاب ه وسنة رسوله وه  أئمة ادماعة ،للمعبوأل

 ر بع ا:  ددديل م    عقا :
هو أعل  اا من غ ه، وأصننندق ، و العلية سنننهعن نفتلك الصنننفا  ن ه تعاىل أخرب بإف 

ا من غ ه، فوجب  ثباهتا له  ما أخرب اا من غ  ت ألأل، فإن الوألأل يف ، وأحسننننننننننننننن حدي ً قياًل 
اخلرب   ا يتأتى حني ي ون اخلرب صنننننننننننننناألرًا ممن جيو  عليه ادلل أو ال ذب أو العّع، حبيث ال 

يف حق ه عز وجل، فوجب قبول خربه على يفصننإ مبا ي يد، و ل هذه العيوب ال الثة ممتنعة 
 ما أخرب به.

 -عن ه تعاىل، فإن النيب  - صننننلى ه عليه وسننننل  -وه ذا نقول فيما أخرب به النيب 
، أعل  الناس ب به، وأصننندقل  خربًا، وأنصنننحل   راألة، وأفصنننحل  بيا ً  - صنننلى ه عليه وسنننل 

 .(48تفوجب قبول ما أخرب به على ما هو عليه
 بيقاع  دقاودس:اط

 ال خيفى  لية هذه القاعدة لتشمل مجيع صفا  ه تعاىل، وفيما يِت بعضلا:
 ما  ددديل "فإن قيل ه(:  403يقول القاضنننننع أبو ب   الباقالين املال ع ت   -1

وقوله:  ،[27  قيل: قوله: ﴿ و ين بنْق ى و ْجه  ر بّ ك  ﴾ ]ال ،ن: اولى أن هلل مجه  
ا [، فأثبت لنفسه وجلً 75﴿ م ا م نن ع ك  أ ن ت ْسج د  ل م ا خ ل ْقت  ب ي د ي  ﴾ ]ف: 

 ا.ويدً 

ا فننإن قيننل: فمننا أن  مت أن ي ون وجلننه ويننده جننارحننة  ذ  نت  ال تعقلون وجلننً 
 ا  ال جارحة ويدً 

 ؛اا بذاته أن ي ون جوه ً  ما ال جيب يف  ل شعا  ان قد ً   ،قلنا: ال جيب هذا
 ا بنفسه يف شاهد   ال  ذلك.  و اي   مل جند قد ً أل

و ننذلننك ادواب     ن قننالوا: فيجننب أن ي ون علمننه وحينناتننه و المننه ومسعننه 
 .(49تواعتلوا ابلوجوأل ،اوبص ه وسائ  صفا  ذاته ع ضً 



أصنننننننننحيإ هو  قال: نع .  و   دي   دنزم  سنننننننننحاق بن راهويه وقد سنننننننننُل  -2
أتزع  أن ه ينزل  ننل  ،فقننال لننه بعض قواأل عبنند ه بن طنناه : اي أاب يعقوب

ليلة  قال: نع . قال  ي  ينزل  فقال له  سننننحاق: أ ْثب ته فوق حىت أصنننن  لك 
النزول. فقال ال جل: أ ثْنبن ّته فوق. فقال  سننننننننننننننحاق: قال ه عز وجل: ﴿ و ج اا  

فًّا ﴾ ]الفج : ر بُّك  و اْلم ل ك  ص   [ فقال األم  عبد ه: اي أاب يعقوب، 22فًّا ص 
هذا يوم القيامة. فقال  سحاق: أعز ه األم ، ومن جيعا يوم القيامة من  نعه 

 .(50تاليوم"

 558وقال اإلمام يىي ابن أيب اخل  الع م اين شنننننننننننيخ الشنننننننننننافعيني ابليمن ت :  -3
ا وقدرة وحياة ا وعلمً ا وبصنننننننننننننن ً  مسعً "ويقال لألشننننننننننننننع ي: قد أق ر   أبن هلل: (ه

  .لتنفع عنه ضد هذه الصفا  ،او المً 

فلما  ان السنننننننمع الذي أثبّته هلل هو السنننننننمع املعلوأل يف لغة الع ب، وهو  ألراك 
، املسموعا ، و ذلك ضده املنفع عنه هو املعلوأل يف  الم الع ب وهو الصم 

، الع ب وهو  ألراك املبصننن ا  و ذلك البصننن  الذي أثبت ه هلل هو املعلوأل يف  الم
  .والعل  هو  ألراك املعلوما 

، وهو ما  ان مجب أن يكان  دكيم هلل ها  دكيم   عهاد   كيم  دعرب
  .حب ف وصو ،  ما أن ضده املنفع عنه وهو اخل س املعلوأل عنده 

 وال يلزم على مننا قلنننا  ذا أثبتنننا هلل ،فننأمننا  ثبننا   الم ال يفل  وال يعل  فمحننال
ألنه ال يتأتى ال الم بذلك  ال  ؛ا حب ف وصنننننننننو  أن ي بت له آلة ال الم المً 

و ن  ،أل  قد أثبتنا حنن واألشع ي هلل السمع والبص  والقدرة ؛من له آلة ال الم
مل نصفه أبن له آلة ذلك، وعلى أن ه سبحانه قد أخرب أن السموا  واألرض 

ن ا ط ائ ع ني  ﴾ ]فصننننننننننننننلت:  ﴿ ه ْل م ْن  :[، وأخرب أن جلن  تقول11﴿ ق ال ت ا أ تن ينْ
وأخرب النيب  ،[، وأخرب أن ادوارح تنطق يوم القيامة ابلشننننلاألة30م ز يٍد ﴾ ]ق: 

ذراا املشنننوية أخربته أهنا مسنننمومة، وشنننعا من أن ال - صنننلى ه عليه وسنننل  -
 .(51تهذا  له ال يوص  أبن له آلة ال الم، فبطل قوله بذلك"



إن جاع أن " :(ه 535وقال أبو القاسنننننننننننن  التيمع امللقب بقوام السنننننننننننننة ت :  -4
ألنه ياألي  ىل  ثبا  األألوا ،  ؛مل يتكلم حبرا مصاااااااااااع]اعا [ يقا  إنه 
 يوجد يف الشننناهد عل   ال عل  ضننن ورة أو عل  ي بت له العل ، ألنه ال أالوجب 

 .(52تاستدالل، وعل  ه خي   عن هذين القسمني"

فإن قيل: فلل تقولون  نه يف  ل ويقول القاضننننننننننننننع أبو ب   الباقالين املال ع:  -5
 ما أخرب يف  تابه فقال: ﴿   ولى ورشاااه ها مساااتاٍ م ان  قيل معاذ ه، بل 

ع د  اْل  ل    الط يّ ب  ﴾ 5تن و ى ﴾ ]طه: ال  ْ، ن  ع ل ى اْلع ْ ش  اسنننْ  [ وقال: ﴿   ل ْيه  ي صنننْ
ت ْ  م ْن يف  الس م اا  ﴾ ]امللك: 10]فاط :  ننْ  [. 16[ وقال: ﴿ أ أ م 

 ،ويف احلشننننننننننننننوش ،قال: ولو  ان يف  ل م ان ل ان يف بطن اإلنسننننننننننننننان وفمه
ي غب  ليه ولوجب أن يزيد بزايألة األم نة  ذا خلق منلا ما مل ي ن، ويصننإ أن 

و ىل خلفنننا و يننننا واننالنننا، وهننذا قنند أمجع املسننننننننننننننلمون على  ، ىل حنو األرض
  …وختطُة قائله ،خالفه

احلياة والعل  والقدرة  :ا اا ىل أن قال: وصفا  ذاته اليت مل يزل وال يزال موصوفً 
 .(53توالسمع والبص  وال الم واإلراألة والوجه واليدان والعينان والغضب وال ضا

ذا ثبتت صنفة  و ه(: " 711 :يقول ابن شنيخ احلزامني الشنافعع الدمشنقع ت  -6
ف ذلك صننننننننننننننفة اليدين  ،الوجه اذا احلديث وبغ ه من اآلاي  والنصننننننننننننننوف

ال مننا يليق ابهلل عز وجننل  وال يفل  من مجيع ذلننك  ،م دضااااااااااحااص م دتعجااب
ا علوً  تعاىل ه عن ذلك ،ال ما يليق ابملخلوقا  من األعضاا وادوارح ،بع مته
 .(54ت"ا ب ً 

 دغضااب منه ]أي: م  ت "وقال بعضنننل :  :وقال أبو جعف  ابن ج ي  الطربي -7
و ن  ان  -معِب مفلوم،  الذي يع ف من معاين الغضنننننننننننننننب، غ  أنه  اعا [

فمخال  معناه منه معِب ما ي ون من غضنننننننننننننننب  - ذلك من جلة اإلثبا  
 ؛ ألّن ه جل ثناؤه ال اآلألميني الذين يزعجل  وي  ل  ويشنننننننننننق عليل  وياذيل

حتل ذاته اآلفا ، ول نه له صنننننفة،  ما العل  له صنننننفة، والقدرة له صنننننفة، على 
ما يعقل من جلة اإلثبا ، و ن خالفت معاين ذلك معاين علوم العباأل، اليت 



هع معنننننننارف القلوب، وقواه  اليت توجننننننند مع وجوأل األفعنننننننال وتعننننننندم مع 
 .(55تعدملا"

م غًبا يف التمسنننننننننك بنلس  -اإلمام ابن قتيبة، حيث يقول وهلل ألر خطيب أهل السننننننننننة 
أن  - ر،ك ه -ولو أرأل  : "-ة السننننننننننننننل  وحمذرًا من التأث  بدعوا  الف ق املبتدعة ال ألي  

ننتقل عن أصننننننننحاب احلديث ون غب عنل ،  ىل أصننننننننحاب ال الم ون غب فيل ، خل جنا من 
 ؛ وحشنننننننة، وعن اتفاق  ىل اختالفاجتماا  ىل تشنننننننتت، وعن ن ام  ىل تف ق، وعن أنس  ىل

 …".ال ي ون أألن أصحاب احلديث  لل   معون على أن ما شاا ه  ان، وما مل يش
 قام يف  امعل  وأسننننننننننننواقل ، مبذاهب أصننننننننننننحاب احلديث اليت ولو أن رجاًل مث يقول: "

ا ولو قننام بشننننننننننننننعا ممنن، ذ     مجنناعل  عليلننا، مننا  ننان يف مجيعل  لننذلننك من  ، وال عنننه  ف 
 .(56تيعتقده أصحاب ال الم، مما خيالفه، ما ارتد  ليه ط فه  ال مع خ و  نفسه"

ابتباا منلس السنننل ، وصنننلى ه على نبينا حممد  ااسنننعدالمن جعلين ه تعاىل و اي   
 وعلى آله وصحبه وسل .

 (.39 /1عالم املوقعني عن رب العاملني ت ( 1ت

 .(31التدم ية: حتقيق اإلثبا  لألمساا والصفا  وحقيقة ادمع بني القدر والش ا تف: ( 2ت
قاعدة: القول يف صنننننفا  ه تعاىل وقد تناولناه يف م  ز سنننننل  ابلبحث واملناقشنننننة، بعنوان: " "، دقا     دصاااألاع كادقا     دذ عواألصنننننل ال اين هو: "
   /https://salafcenter.org/2356"، وهذا رابطلا:  القول يف الذا : ألراسة وحتليل

بة هذا ال تاب أليب حنيفة ر،ه ه، ومنل : أبو امل ف  اإلسنف اييين يف  تابه: "التبصن  يف الدين" ، وقد صنحإ بعض العلماا نسن(27الفقه األ رب تف: ( 3ت
 تابه: يف   ابن أيب العز(، و 197 /1(، وابن القي  يف  تابه: "اجتماا اديوش اإلسننننننننننننننننالمية" ت263 /6(، وابن تيمية يف  تابه: "ألرا تعارض العقل والنقل" ت184تف: 

 (.117" تف: لطحاويةاالعقيدة ش ح "

 .(24الفقه األ رب تف: ( 4ت
 .(588 /3تأليب القاس  الالل ائع ش ح أصول اعتقاأل أهل السنة وادماعة ين  : ( 5ت
 .(83احليدة واالعتذار يف ال أل على من قال خبلق الق آن تف: ( 6ت
 .(، 141، 140ال أل على ادلمية والز ألقة تف: ( 7ت
 .(322تف:  ويل فتل  احلديث ( 8ت
 .(91ال أل على ادلمية تف: ( 9ت
 .(142التبص  يف معامل الدين للطربي تف: ( 10ت
 .(44الطحاوية تف:  العقيدة( 11ت
 .(40ش ح السنة للربااري تف: ( 12ت
 .(50 -49اعتقاأل أئمة احلديث تف: ( 13ت
 .(319ش ح مذاهب أهل السنة البن شاهني تف: ( 14ت
 .(91 /7تاإلابنة ال ربى البن بطة ( 15ت
 (.74أصول السنة تف:  (16ت

 .(281رسالة السجزي  ىل أهل  بيد يف ال أل على من أن   احل ف والصو  تف: ( 17ت
 .(165عقيدة السل  أصحاب احلديث تف: ( 18ت
 .(80االقتصاأل يف االعتقاأل للمقدسع تف: ( 19ت
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 (.237يف العلو للعلع الغفار تف: ( 20ت

 (.238للذهيب تف: ين  : العلو للعلع الغفار ( 21ت

رض ذا قال، والصننننواب: أن هذا حمل اتفاق بني السننننل ، والشننننل سننننتاين مل ي ن عارفًا مبذهب السننننل ،  ذا قاله شننننيخ اإلسننننالم ابن تيمية يف ألرا تعا ( 22ت
 (.67 /9، 307 /2النقل والعقل ت

 .(92/  1امللل والنحل ت( 23ت
 .(129 -128تف:  لآلمدي غاية امل ام يف عل  ال الم( 24ت
 (.8942فتوى رق   -3/116فتاوى اللجنة الدائمة ت( 25ت

 مل جع السابق.ا( 26ت

 ببعض التص ف. (وما بعدها 21تف: للشيخ ابن ع يمني القواعد امل لى يف صفا  ه وأمسائه احلسِب ين  : ( 27ت

 .(25القواعد امل لى يف صفا  ه وأمسائه احلسِب تف: ين  : ( 28ت
 (، من حديث أيب ه ي ة رضع ه عنه.758(، ومسل  ت30تأخ جه البخاري ( 29ت

 (، من حديث أيب ه ي ة رضع ه عنه.1890(، ومسل  ت2826أخ جه البخاري ت( 30ت

 وتفصننننننننننننننننينننننننل ذلنننننننك يف ورقنننننننة علمينننننننة نشنننننننننننننننن  هنننننننا على موقعننننننننا مب  ز سننننننننننننننننل ، بعنوان: "حجينننننننة خرب اآلحننننننناأل يف العقنننننننائننننننند"، وهنننننننذا رابطلنننننننا:( 31ت

623https://salafcenter.org//  
 .(249 /3ادواب الصحيإ ملن بدل ألين املسيإ ت( 32ت
 .(35التدم ية: حتقيق اإلثبا  لألمساا والصفا  وحقيقة ادمع بني القدر والش ا تف: ين  : ( 33ت
 (.43 -36مل جع السابق تف: ا( 34ت

 من شبلا  املبتدعة. هذه قاعدة هامة، جياب اا على    ( 35ت

 هذا ضابط هام ي أل به على نفاة الصفا   للا، أو بعضلا.( 36ت

 (.33 -31امل جع السابق تف: ( 37ت

 (.46 -45امل جع السابق تف: ( 38ت

 (.35 -33مل جع السابق تف: ا( 39ت

 .(105 -103 /1ت لشيخ اإلسالم ابن تيمية الصفديةين  : ( 40ت
 .(105 -104 /1ت لشيخ اإلسالم ابن تيمية الصفديةين  : ( 41ت
 .(22تف: للشيخ ابن ع يمني القواعد امل لى يف صفا  ه وأمسائه احلسِب ( 42ت
  بعنوان: "حجية هناك أأللة    ة تدل على وجوب قبول ما صإ عن النيب صلى ه عليه وسل ، وقد أورأل     ا منلا يف الورقة العلمية املنشورة يف م  ز ( 43ت

  /https://salafcenter.org/623خرب اآلحاأل يف االعتقاأل"، وهذا رابطلا: 
 (.545فتص  الصواعق امل سلة على ادلمية واملعطلة تف: ( 44ت

 (.63رواه البخاري يف صحيحه ت( 45ت

 د ذ    أأللة أخ ى من السنة يف الورقة العلمية يف م  ز  بعنوان: "حجية خرب اآلحاأل يف االعتقاأل"، فلتن   هناك.ق( 46ت

 .(145 /7التمليد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ت( 47ت
 .(22تف: للشيخ ابن ع يمني القواعد امل لى يف صفا  ه وأمسائه احلسِب ( 48ت
 (.238 -237(، والعلو للذهيب تف: 298ن  : متليد األوائل وتلخيص الدالئل للباقالين تف: ي( 49ت

 .(198 -197تف: أليب ع مان الصابوين عقيدة السل  أصحاب احلديث ين  : ( 50ت
 .(569 -568/  2املعتزلة القدرية األش ار ت االنتصار يف ال أل على( 51ت
 .(1/362احلجة يف بيان احملجة ت( 52ت
 (.238 -237ن  : العلو للذهيب تف: ي( 53ت

 .(25النصيحة يف صفا  ال ب جل وعال تف: ( 54ت
 .(189 /1تتفس  الطربي ( 55ت
 .(66 -64 ويل فتل  احلديث تف: ( 56ت
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