
  



 أجل فمعرفته ؛كلها  الدين علوم أجل   وأفعاله وصفاته أبمسائه والعلم تعاىل هللا ةمعرف
 أبمسائه عليه والثناء األعمال، أشرف وعبادته املقاصد، أجل   الكرمي وجهة وإرادة املعارف،

 تعاىل قال وقد ؛إبراهيم ملة احلنيفية أساس وذلك األقوال، أشرف ومتجيده ومدحه وصفاته
ن ا }ث   : لرسوله ي   ل ة   ات ب ع   أ ن   إ ل ي ك   أ و ح  ن يفا إبراهيم م  ا ح  م  ان    و  ن   ك  {امل م  ر ك ني   ،[123: ]النحل ش 

ََفَطَرةََََعَلىََأَصَبَحَنا»: يقولوا أن أصبحوا إذا أصحابه يوصي وسلم عليه هللا صلى لنيبا وكان
َسََلَم، َخََلَص،َوََكَلَمةَََاْلََ ََمنََََكانَََََوَماََمَسَلَماََحَنيَفاََإبَ َراَهيمَََأَبَيَناََوَمَلةَََُمَََمَد،َنََبيَََناََوَدينَََاْلََ

 .(1)«اَلَمَشرََكيََ
 مجيع دين هو الذى اإلسالم دين قام وعليها هللا، إال إله ال أن شهادة حقيقة هو وذلك

ن   ؛غريه ادين   أحد من يقبل وال ،سواه دين هلل وليس واملرسلني، األنبياء م  ت غ   }و  الم   غ ري    ي  ب   س   اإل 
ب ل   ف  ل ن   اد ين   ن ه   ي  ق  ن   ة  ر  اآلخ   ف   و  وه   م  { م  ر ين   .(2)[85: عمران ]آل اْل  اس 

 وصفاته تعاىل هللا أمساء ف االعتقاد ضبط ف واجلماعة السنة أهل علماء اجتهد لذا
َاْلثبات،َمقامَيفَالتفصيل": الباب هذا ف عندهم عليها املتفق القواعد مجلة ومن ،هوتقعيد

 ف القاعدة هذه ه (728 )ت تيمية ابن اإلسالم شيخ قرر وقد ،"النفيَمقامَيفَواْلمجال
 بني فارقة قاعدة جعلهاو  عليها، األمثلة ضرب مع ،بينهاوأ عبارة أبوضح "التدمرية": رسالته

 سبحانه "وهللا: هللا رمحه فقال ؛سبيلهم عن وحاد زاغ من وطريقة -السالم عليهم- الرسل طريقة
ل إبثبات رسله بعث وتعاىل  ونفوا التفصيل، وجه على الصفات له فأثبتوا جممل، ونفي مفص 

 .(3)والتمثيل" التشبيه من له يصلح ال ما عنه

                                         
 عبد حديث من (،2730) والدارمي (،9743) الكربى ف والنسائي (،15363) أمحد خرجهأ (1)

 "،صحيح بسند" (:389 )ص: األسفار محل عن املغين ف العراقي قال ،عنه هللا رضي أبزى بن الرمحن
 ."الصحيح رجال ورجاهلما والطرباين، أمحد رواه" (:116 /10) معاجمل ف ميثاهلي وقال

 (.196-195 /2) الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة ينظر: (2)
 (.8 )ص: التدمرية (3)



 أبصلني "التدمرية" رسالته ف تيمية ابن اإلسالم شيخ نهابي  : القاعدةَهذهَوألمهية
 : (1)شريفني

 .(2)بعض ف كالقول  الصفات بعض ف القول :األول

 .(3)الذات ف كالقول  الصفات ف القول :الثاينَو
 : جليالن انأمر  اإلسالم شيخ صنيع من يستفادو 
 السلف. طريقة على علم القاعدة هذهأن  -
 والزيغ. االحنراف أهل طرائق برهان القاعدة هذه خمالفةأن  -

ل  امخالهل ومن ،تعاىل هللا حبول العلمية لورقةا هذه حمورا مها األمران وهذان  هذهنفص 
 املتفرعة والضوابط عنها، املنبثقة القواعد بيان مع ،فوائدها ويربز معاملها، جيلي مبا القاعدة

 عليها.
 :َالسلفَطريقةَعلىََعلمَََالقاعدةَهذه:َاألولَاحملور

  :(4)أقسام إىل تقسيمها ميكن كثرهتا  على تعاىل هللا صفات
 والسمع واإلرادة والقدرة كاحلياة:  تالذا نفس إىل يرجع ما وهي: الذاتية الصفات:َأحدها

ا يزال وال هللا يزل مل صفة "كل: وضابطها ،وغريها والكالم والعلم والبصر  من فإهنا هبا، متصف 
 .(5)للذات" ملالزمتها الذاتية؛ الصفات

                                         
 (.43 ،31 )ص: التدمرية نظر:ي (1)
 ف كالقول  تعاىل هللا صفات بعض ف القول "قاعدة: بعنوان: القاعدة هلذه دراسة سلف مركز ف (2)

 ./https://salafcenter.org/2492 رابطها: ودونك وحتليل"، شرح :اآلخر بعضها
 الذات: ف كالقول  تعاىل هللا صفات ف القول "قاعدة: عنوان: حتت القاعدة هلذه شرح سلف مركز ف (3)

 ./https://salafcenter.org/2356 رابطها: وهذا وحتليل"، دراسة
 ،السنية األفكار ولواقح السنية األنوار ولوائح (،160-159 /1) القيم البن ،الفوائد بدائع نظر:ي (4)

 (.270 /1) للسفاريين
 (.16 )ص: عثيمني ابن للشيخ ،منها السنه أهل وموقف وصفاته هللا أمساء (5)



 فيها نعتمد اليت "هي: وضابطها ،وغريها والقدم واليدين الوجه من اْلربية الصفات:َالثاين
 فقط، اجملرد ابلسمع املدركة األمور من هي بل املعقولة، املعاين من وليست اْلرب، جمرد على

 .(1)وأجزاء" أبعاض إلينا ابلنسبة مسماها نظري أو ونظريها
َالثالث  "كل: وضابطها ،وحنوها واجمليء واإلتيان والنزول ستواءاال من الفعلية صفاتال:

  .(2)الفعلية" الصفات من فإهنا حكمته، اقتضتها حيث هللا يفعلها مبشيئة، تتعلق صفة
؛ تضمنه من بد وال احملض، التنزيه إىل يرجع ما:َالرابع : احملض العدم ف كمال  ال إذ ثبوًت 

 والسالم. وسكالقد  
 ختتص ال عديدة، أوصاف مجلة على الدال االسم وهو: -الناس أكثر يذكره ومل- اخلامس

 الصمد، العظيم، اجمليد، :حنو ،مفرد معىن على ال عدة معان   على دال هو بل معينة، بصفة
 فإنه هذا؛ على يدل ولفظه الكمال، صفات من متعددة بصفات اتصف من: اجمليد فإن

 أخذا كأهنما  منها، استكثرا: أي ار  ف  ع  وال خ  ر     امل د  استمج   فمنه ،والزايدة والكثرة للسعة موضوع
ش   }ذ و: تعاىل قوله ومنه ،اعلف   الناقة وأجمد ،(3)حسبهما هو ما النار من { ال ع ر  يد  ج  : ]الربوج ال م 

 .وشرفه وعظمه لسعته ؛للعرش صفة: [15
 فيصفون والسنة؛ الكتاب إمامهم جيعلون أهنم الصفاتو  األمساء توحيد ف السلف وطريقة

؛ نفي ا وسلم، عليه هللا صلى رسوله به وصفه ومبا نفسه، به وصف مبا تعاىل هللا  فيثبتون وإثباًت 
  نفسه. عن نفاه ما سبحانه عنه وينفون لنفسه، أثبته ما تعاىل هلل

 ورسوله هللا كالم  جيعلون وأئمتها األمة سلف كان  "وهلذا: تيمية ابن يقول املعىن هذا وف
 هللا نفاه ما وينفون ورسوله، هللا أثبته ما فيثبتون اتباعه، جيب الذي والفرقان اإلمام هو

 .(4)ورسوله"

                                         
 (.156 /1) عثيمني البن ،السفارينية العقيدة شرح (1)
 .نفسه املرجع (2)
 (.290 )ص: للرازي ،الصحاح تارخمينظر:  (3)
 (.76 /1) والنقل العقل تعارض درء (4)



 جاءت اإلثبات ف جاءت إذا أهنا وجدوا والسنة الكتاب ف الصفات لنصوص وبتتبعهم
 صفات تعاىل هلل فأثبتوا اإلمجال، سبيل على كانت  ابلنفي جاءت وإذا والبيان، لتفصيلاب

 التشبيه من به يليق ال ما سبحانه عنه ونفوا التفصيل، وجه علىالكمال ونعوت اجلالل 
 الكرمي القرآن ف أييت قد أنه مبعىن ،اكلي    وليس أغليب   األصل ذاوه اإلمجال، وجه على والتعطيل

 .ذلك بيان وسيأيت ،مفصال   النفي أييت قد كما  اإلمجال، جهة على اإلثبات
 : مقامات أربعة خالل من تعاىل هللا صفات مع السلف تعامل وقد
 .ورسوله تعاىل هللا أثبته ما إثبات: األول املقام -
 غالب ا. للصفات املفصل اإلثبات :السلف طريقة: الثاين املقام -
  .ورسوله تعاىل هللا نفاه ما نفي: الثالث املقام -
 غالب ا. للصفات اجململ النفي :السلف طريقة: الرابع املقام -

 ضوابط من حتتها يندرج ماو  ،املناسب التفصيل ببعض املقامات تلك بيان يلي وفيما
 :وفوائد

َ:َورسولهَتعاىلَهللاَأثبتهَماَإثبات:َالسلفَمنهج:َأوَلَ
 جاء ومبا ،ابهلل آمنت": بقوله هذا ف السلف منهج ه (204 )ت الشافعي اإلمام ْلص

 ،(1)"هللا رسول مراد على ،هللا رسول عن جاء ومبا هللا، برسول وآمنت هللا، مراد على هللا، عن
 : أمهها ودونك وتربزه، معناه توضح ضوابط عدة له السلف عند اإلثبات وهذا

َ:َوكيفيةَحتديدَإثباتَلَوجودَإثباتَالصفاتَإثباتَأن:َاألولَالضابط
ا املقرر من  كان  فإذا وحقيقته، ذاته تناسب موصوف كل  صفات أن العقالء لدى سلف 

 إثبات فكذلك وكيفية، حتديد إثبات ال وإميان، وجود إثبات هو إمنا تعاىل هلل الذات إثبات

                                         
 (.7 )ص: قدامة البن ،االعتقاد ملعة ينظر: (1)



 القول": القاعدة على بناء وكيفية؛ حتديد إثبات ال ،وإميان وجود إثبات هو إمنا تعاىل صفاته
 .(1)"الذات ف كالقول  تعاىل هللا صفات ف

 اجلملة حيث من معلومة تعاىل الرب صفات": قال أنه احملققني بعض عن ثبت وهلذا
 من أعمى وجه، من هبا مبصر فاملؤمن والتحديد، التكييف حيث من معقولة غري والثبوت،

 .(2)"والتحديد التكييف حيث من أعمى والوجود، اإلثبات حيث من مبصر وجه،
 أن: القبلة أهل أمجع وقد"ه (: 526 )ت يعلى أيب ابن يقول عليه؛ جممع الضابط وهذا

 للباري الصفات إثبات وأن وكيفية، حتديد إثبات ال وجود إثبات هو إمنا سبحانه الباري إثبات
 وال الربية، صفات تشبه ال صفات وأهنا وكيفية، حتديد إثبات ال وجود إثبات هو إمنا سبحانه

 .(3)"والروية ابلفكر علمها حقيقة تدرك
َ:َ(4)ظاهرهاَعلىَالصفاتَنصوصَمحلَوجوب:َالثاينَالضابط

 والسنة الكتاب من تعاىل هللا صفات نصوص محل وجوب على السلف أقوال تواترت قد
 إدراك عن العالئق وقطع سبحانه، به الالئق الوجه على معانيها إثبات مع ظاهرها، على

  كيفيتها.
 الرب صفات عن سئل وقد ( ه535 ت) التيمي حممد بن إمساعيل القاسم أبو اإلمام يقول

 بن وأمحد زيد بن ومحاد سلمة بن ومحاد والشافعي واألوزاعي والثوري مالك "مذهب: تعاىل
 وصف اليت هللا صفات أن: راهويه بن وإسحاق مهدي بن الرمحن وعبد سعيد بن وحيىي حنبل

َهيَإمنا أوصافه، وسائر واليدين والوجه والبصر السمع من رسوله، هبا وصفه أو نفسه، هبا
 سفيان قال أتويل؛ وال تشبيه وال فيه، يتوهم كيف  غري من ،املشهورَاملعروفَظاهرهاَعلى

                                         
 للشيخ ،والصفات األمساء آلايت ودراسات ومنهج (،543 )ص: الكربى احلموية الفتوى ينظر: (1)

 .(38 )ص: الشنقيطي األمني حممد
 (.226 /1) البهية األنوار لوامع (2)
 (.208 /2) احلنابلة طبقات ينظر: (3)
 ودونك العقيدة"، ف النصوص بظواهر التمسك "وجوب بعنوان: هذا توضح مقالة سلف مركز ف (4)

  /https://salafcenter.org/351 رابطها:



 إىل صرفه جيوز ال ،ظاهرهَعلى: أي ،تفسريه فقراءته نفسه به هللا وصف شيء كل:  عيينة بن
 .(1)التأويل" من بنوع اجملاز

 عمومه على هللا رسول حديث حيمل أن "وجيبه (: 463 )ت البغدادي اْلطيب يقولو 
 .(2)عليه" الدليل دل ما إىل فيعدل ذلك، غري املراد أن على الدليل يقوم أن إال وظاهره،

َ:َاملعىنَوإثباتَالكيفيةَتفويض:َالثالثَالضابط
 سبحانه، به الالئق الوجه على تعاىل هللا لصفات ينمعا يثبتون أهنم السلف عن اشتهر

 : أقواهلم فيض من غيض ودونك
 علماء من وغريمها ه (241 ت) أمحد واإلمام ه (212 ت) املالكي املاجشون ابن يقول

 .(3)"ومعناه تفسريه نعلم كنا  وإن نفسه، عن به هللا أخرب ما كيفية  نعلم ال إان": السلف
 صفته، ف انتهى حيث هللا صفات ف ننتهي أن علينا "الواجب: ( ه276) قتيبة ابن ويقول

ا اللفظ نزيل وال وسلم، عليه هللا صلى رسوله انتهى حيث أو  عليه، وتضعه العرب تعرفه عم 
ََ.(4)ذلك" سوى عما ومنسك

َ:َوالتشبيهَالصفاتَإثباتَبيَتَلزمَل:َالرابعَالضابط
 الصفات من ورسوله تعاىل هللا أثبته ما إثبات بني البتة تالزم ال: الكرام السلف منهج ف

ث ل ه    }ل ي س  : تعاىل قوله أتمل ومن ،واملماثلة التشبيه وبني تعاىل هلل م  ء   ك  ي  و   ش  يع   و ه  م  ري { الس   ال ب ص 
 األصبهاين أمحد بن معمر منصور أبو اإلمام ويؤكد ؛يقين ا ذلك علم قلبه واستنار [11: ]الشورى

ث ل ه    }ل ي س   "ف : بقوله املعىن هذا ( ه418 ت) م  ء { ك  ي  و   ومتثيل، تشبيه كل  ينفي ش  يع   }و ه  م   الس 
ري {  مذهبهم فارق فمن واألثر، واجلماعة السنة أهل مذهب فهذا وأتويل، تعطيل كل  ينفي ال ب ص 

                                         
 (.192 )ص: له والعلو (،460 -459 /2) للذهيب العرش ينظر: (1)
 .(537 /1) واملتفقه الفقيه (2)
 (.745 :ص) القيم البن ،املرسلة الصواعق (3)
 (.44 )ص: قتيبة البن ،اجلهمية على والرد اللفظ ف االختالف (4)



 ظواهر إثبات بني التالزم ملتوه   دفع هذا وف ،(1)السنة" وافق هبم اقتدى ومن السنة، فارق
 .(2)والتشبيه الصفات نصوص

 عليها، يرتكز وأسس أركان له -الضوابط بتلك املنضبط- تعاىل هللا لصفات اإلثبات وهذا
 :بياهنا يلي وفيما

َ:َالسلفَعندَصفاتالَإثباتَأركان:َفائدة
 تكييف غري من الصفات من ورسوله تعاىل هللا أثبته ما إثبات هو السلف منهج كان  ملا

 : (3)أركان ثالثة على منهجهم ارتكز قدف تعطيل، وال حتريف غري ومن متثيل، وال
  تشبيه. غري من ابمسها الصفات إثبات -
  تعطيل. غري من عنها التشبيه ونفي -
 أتويلها. وابتغاء كنهها  إدراك من واإلايس -

 : فقال عليه مزيد ال مبا األركان ههذ ه (751 )ت القيم ابن اإلمام شرح قدو 
 واإلنكار. ابلنفي يعاملها فال الصفة؛ تلك إثبات :أحدها"

 الصفة، حيرتم كما  االسم حيرتم بل به، هللا مساها الذي اْلاص امسها هبا يتعدى ال أنه :الثاين
 وبصره مسعه واملعطلة اجلهمية يتسم    كما  آخر، اامس   ويعريها امسها يغري وال الصفة، يعطل فال

 ا،وأبعاض   جوارح: سبحانه وقدمه ويديه وجهه ويسمون ا،أعراض  : وكالمه وحياته وقدرته
 حوادث،: به القائمة أفعاله ويسمون ا،وأغراض   علال  : املطلوبة فعله وغاية حكمته ويسمون
 ما نفي إىل ارب  الك   املكر هبذا ويتواصون ا،ز  حتي   : عرشه على واستواءه خلقه على علوه ويسمون

 هم مسوها اليت األمساء هبذه فيسطون صفاته، من الصنعة وآاثر والفطرة والعقل الوحي عليه دل  
 أمسائه. وحقائق صفاته نفي على وآابؤهم

                                         
 (.260 /1) األصبهاين القاسم أيب السنة لقوام ،احملجة بيان ف احلجة ينظر: (1)
 الصفات نصوص ظواهر بني التالزم توهم "دفع بعنوان: املعىن هذا توضح مقالة سلف مركز ف (2)

  /https://salafcenter.org/2485 رابطها: ودونك والتشبيه"،
 .السالكني مدارج مع مطبوع (323-322 /3) السائرين منازل ف اهلروي الهق (3)



 وال ذاته، ف ال شيء، كمثله  ليس سبحانه هللا فإن ؛للمخلوق مبا تشبيهها عدم :الثالث
 األمساء له يثبتون بكماله املقرون لرسله املصدقون به فالعارفون أفعاله، ف وال صفاته، ف

 التنزيه وبني التشبيه، ونفي اإلثبات بني فيجمعون املخلوقات، مشاهبة عنه وينفون والصفات،
 املنعم صراط فصراطهم ضاللتني، بني ىوهد   سيئتني، بني حسنة فمذهبهم التعطيل، وعدم

 نزيل ال: هللا رمحه أمحد اإلمام قال والضالني، عليهم املغضوب صراط غريهم وصراط عليهم،
 هللا تعاىل كيدي،  يد :تقول أن التشبيه: وقال املشنعني، شناعة ألجل ؛صفاته من صفة هللا عن
 .(1)"اكبري    اعلو   ذلك عن

َ:َغالَباَللصفاتَلاملفصَََاْلثبات:َالسلفَطريقة:َاثنَيا
 وأعياهنا. الصفات آحاد ذكر: اإلثبات مقام ف التفصيل معىن

 وصفاته تعاىل هللا أمساء فأثبتوا املطهرة، النبوية والسنة الكرمي القرآن طريقة السلف اتبع وقد
 كثر  كلما  ألنه ؛التفصيل فيها والغالب كمال،  صفات كلها  ألهنا آحادها؛ بذكر ؛مفصال   إثباًت  

ا يكن مل ما هبا املوصوف كمال  من ظهر داللتها وتنوعت عنها اإلخبار  ،(2)قبل من معلوم 
 : الكرمي القرآن ف التفصيل هذا على األمثلة بعض ودونك
و   إ ال   إ ل ه   ال   }اّلل   : تعاىل قوله -  مدار عليهما ناامس فيه ،[255: ]البقرة ال ق ي وم { احل  ي   ه 

 مستلزمة احلياة فإن ؛القيوم" "احلي اسم اومه ،مجيع ا معانيها مرجع وإليهما كلها،  احلسىن األمساء
 .(3)قدرته وكمال غناه كمال  متضمن فهو القيوم وأما، الكمال صفات جلميع
و   }ق ل  : سبحانه وقوله - د   اّلل    ه  { اّلل    (1) أ ح  د  م   .[2 ،1: ]اإلخالص الص 
و  : وجل عز وقوله - ل    }و ه  ء   ب ك  ي  و   (3) ع ل يم   ش  ل ق   ال ذ ي ه  او ات   خ  م  ض   الس   ف   و األ  ر 

ت ة   م   س  و ى ث    أ اي  ت   ش   ع ل ى اس  ل م   ال ع ر  ا ي  ع  ض   ف   ي ل ج   م  ا األ  ر  م  ا َي  ر ج   و  ه  ن   ا م  ن   ي  ن ز ل   و م  اء   م  م   الس 
ا م  ر ج   و  ا{ ي  ع   .[4 ،3: ]احلديد ف يه 

ي  : تعاىل وقوله - م   اّلل    }ر ض  ه   .[8: ]البينة ع ن ه { و ر ض وا ع ن  

                                         
 (.335-334 /3) نستعني وإايك نعبد إايك منازل بني السالكني مدارج (1)
 (.19-18 )ص: عثيمني ابن للشيخ ،التدمرية تقريب ينظر: (2)
 (.184 /2) الفوائد بدائعينظر:  (3)



ع وا: أمساؤه تقدست وقوله - ا }ات  ب   ط   م  خ  وا اّلل    أ س  ر ه  و ان ه   و ك  ب ط   ر ض  { ف أ ح  اهل  م  م  : ]حممد أ ع 

28]. 
ب  : تعاىل وقوله - غ ض   .[93: ]النساء و ل ع ن ه { ع ل ي ه   اّلل    }و 
ل م  : تعاىل وقوله - ى اّلل    }و ك  ا{ م وس  ل يم   .[164: ]النساء ت ك 
د ي  ن اه  : سبحانه وقوله - ان  ن   }و  ان ب   م  ق  ر ب  ن اه   األ  مي  ن   الط ور   ج  ي ا{ و   .[52: ]مرمي َن  
ر ه   }إ من  ا: وتعاىل سبحانه وقوله - ئ ا أ ر اد   إ ذ ا أ م  ي   ن    ل ه   ي  ق ول   أ ن   ش  { ك  ون   .[82: ]يس ف  ي ك 
ع ت   }و ر مح  يت  : وتعاىل سبحانه وقوله - س  ل    و  { ك  ء  ي    .[156: ]األعراف ش 

 : ذلك على مثلةاأل ومن ،غالب ا املفصل ابإلثبات ةالنبوي   األحاديث جاءت وكذلك
َلةََََكلَََََوتَ َعاىَلََتَ َباَركَََرَبَ َناَيَ َنَزلََ»: وسلم عليه هللا صلى قوله - ََحيَََالَدنَ َياَالَسَماءََََإىَلََلَي َ

َقى   .(1)عليه متفقاحلديث.  «اآلَخرَََالَلَيلَََثَ َلثَََيَ ب َ
َبََعريََه،ََعَلىََسَقطََََأَحدََكَم،ََمنََََعَبَدهَََبَتَ َوَبةََََأفَ َرحَََاّللَََ»: وسلم عليه هللا صلى وقوله -

  .(2)عليه متفقاحلديث.  «َفَلَةََََأَرضَََيفَََأَضَلهََََوَقدََ
َنَََيَدَخَلَاآلَخرََََأَحَدمَهَاَيَ َقَتلَََرََجَلَيََََإىَلََاّللَََََيَضَحكََ»: وسلم عليه هللا صلى وقوله -

 .(3)عليه متفق «اجلََنة
َ:َجممََلََاْلثباتَأييتَقدَو

 هللا أمساء ف أحياان   اإلثبات أييت قد أنه إال ،التفصيل والسنة الكتاب ف الغالب كون  ومع
ّلل    : تعاىل قولهك  األمساء ففي ،آحادها ذكر دون: أي جممال   وصفاته تعاىل { األ مس  اء   }و  ىن   احل  س 

ل ه  : تعاىل قولهك  الصفات وف ،[180: ]األعراف ث ل   }و  ل ى ال م  او ات   ف   األ  ع  م  { الس  ض  : ]الروم و األ  ر 

 يفصل. ومل إمجاال   العليا والصفة األمساء فذكر ،(4)الع لي ا الصفة وهلل: معناه ،[27
َ:َورسولهَتعاىلَهللاَنفاهَماَنفي:َالسلفَمنهج:َاثلثَا

                                         
 عنه. هللا رضي هريرة أيب حديث من ،(758) ومسلم (،1145) البخاري خرجهأ (1)
 عنه. هللا رضي مالك بن نسأ حديث من ،(7472) ومسلم (،6309) البخاري أخرجه (2)
 عنه. هللا رضي هريرة أيب حديث من ،(1890) ومسلم (،2826) البخاري خرجهأ (3)
 (.469 /16) الطربي تفسريينظر:  (4)



 أهنم فكما يتغري، ال راسخ اثبت منهجهم وأن واحدة، أهنا السلف طريقة حماسن من
 بنفس تعاملوا فإهنم اإلثبات، مقام ف والسنة الكتاب ابقتفاء تعاىل هللا صفات مع تعاملوا

 رسوله عنه نفاه وما ،سبحانه نفسه عن نفاه ما تعاىل هللا عن فنفوا النفي؛ مقام ف هامع النمط
 : هذا ف ضوابطهم أهم منو  ،وسلم عليه هللا صلى

َ:َلثبوتَنةمتضمَََتكونَأنَإلَتعاىلَأوصافهَيفَتدخلَلَاحملضَالسلبَصفاتَ:ضابط
 تعاىل هللا عن املنفية الصفات مع متعامله ف السلف طريقة جتلية ف مهم   الضابط هذا

 متضمن ا جاء إمنا النبوية السنةو  الكرمي القرآن ف جاء نفي كل  أن يعتقدون فهم ،هاوتوضيح
ا{ ر ب ك   ي ظ ل م   }و ال  : تعاىل كقوله  ؛ضده كمال  لثبوت د   كمال  إلثبات فهو ،[49: ]الكهف أ ح 

  .(1)سبحانه عدله
 السلب صفات "وأما: يقول حيث الرائق، أبسلوبه القاعدة تلك يبني القيم ابن اإلمام ولندع

 النفراده املتضمن كاألحد:  لثبوت متضمنة تكون أن إال تعاىل أوصافه ف تدخل فال احملض
  .كماله  يضاد نقص كل  من لرباءته املتضمن والسالم ،واإلهلية ابلربوبية

ه   }ال: تعاىل كقوله:  ثبوًت   لتضمنها هو ابلسلوب عنه اإلخبار وكذلك ذ  ن ة   أت  خ  م { و ال س   ن  و 
ا: تعاىل قوله وكذلك ،وقيوميته حياته لكمال متضمن فإنه ؛[255]البقرة:  م  ن ا }و  س  ن   م  { م   ل غ وب 

ا: قوله وكذلك ،قدرته لكمال متضمن [38]ق:  م  ز ب   }و  ن   ر ب  ك   ع ن   ي  ع  ال   م  ق  ث   ]يونس:  ذ ر ة { م 

{ و مل    ي ل د   }مل   : قوله وكذلك ،علمه لكمال متضمن [61  لكمال متضمن [3]اإلخالص:  ي ول د 
ن   }و مل   : قوله وكذلك ،وغناه صمديته ف و    ل ه   ي ك  {ا ك  د   بكماله لتفرده متضمن [4]اإلخالص:  أ ح 

ه   }ال: تعاىل قوله وكذلك ،له نظري ال وأنه ر ك  { ت د  ار   وأنه لعظمته متضمن [103]األنعام:  األ ب ص 
 .(2)السلوب" من نفسه به وصف ما كل  ف مطرد وهذا ،به حياط حبيث يدرك أن عن جل

 : غالَباَللصفاتَاجململَالنفي:َالسلفَطريقة:َرابَعا

                                         
ال علي مل، الرد على القائلني بوحدة الوجود، (69-68 /1) العز أيب البن ،الطحاوية شرح نظر:ي (1)

 .(43-42: )ص القاري احلنفي
 (.161 /1) الفوائد دائعب (2)



 وقد ،النفي ف اتبعوها اإلثبات ف النبوية والسنة الكرمي القرآن طريقة السلف اتبع فكما
 ؛املنفية الصفات آحاد ذكر دون: أي اإلمجال سبيل على تعاىل هللا عن األمور بعض نفي جاء

ث ل ه    }ل ي س  : تعاىل كقوله م  ء { ك  ي  ان ه  : سبحانه وقوله ،[11 ]الشورى ش  ب ح  ت  ع اىل   }س  ا و   ع م 
} ف ون  ل  : تعاىل وقوله ،[100: ]األنعام ي ص  ل م   }ه  ي ا{ ل ه   ت  ع   مثال   للرب   تعلم هل: أي [65: ]مرمي مس  

ا أو  .(1)عنهما هللا رضي عباس ابن قاله ،شبيه 
 التنزيه، ف وأكمل املوصوف، تعظيم ف أبلغ ذلك ألن اإلمجال؛ النفي ف الغالب كان  وإمنا

 .(2)للموصوف وتنقص سخرية فيه يقتضيه سبب لغري النفي تفصيل فإن
 اجملرد "النفي: فقال اإلمجايل النفي من احلكمة ه (792 )ت احلنفي العز أيب ابن بني   وقد

 كساح  وال بزابل لست أنت: للسلطان قلت لو فإنك أدب؛ إساءة فيه -فيه مدح ال كونه  مع-
ا تكون وإمنا صادق ا، كنت  وإن الوصف هذا على ألد بك حائك! وال حجام وال  إذا مادح 

 فإذا وأجل، وأشرف منهم أعلى أنت رعيتك، من أحد مثل لست أنت: فقلت النفي أمجلت
 .(3)األدب" ف أمجلت النفي ف أمجلت

َ:َمفصََلََالنفيَأييتَقدَو
 بذكر: أي مفصال   أحياان   النفي أييت قد أنه إال اإلمجال، هو النفي ف الغالب أن من ابلرغم

 األمثلة ومن ضده، كمال  إثبات يتضمن املواضع هذه ف التفصيل ألن ؛املنفية الصفات آحاد
 : ذلك على

د   ر ب ك   ي ظ ل م   }و ال: تعاىل هللا قول -  عدله. كمال  إلثبات: أي ؛[49: ]الكهف {اأ ح 
ه   }ال: تعاىل قولهو  - ذ  ن ة   أت  خ  م { و ال س   على وقيوميته حياته لكمال: أي ؛[255: ]البقرة ن  و 
  خلقه.
ا: تعاىل وقوله - ن   هللا اخت  ذ   }م  ل د   م  ا و  م  ان    و  ن   م ع ه   ك   ادعاه ما لنفي ؛[91: ]املؤمنون إ ل ه { م 

 وتعاىل. سبحانه حقه ف املفرتون الكاذبون

                                         
 (.226 /18) الطربي تفسري نظر:ي (1)
 (.19 )ص: عثيمني ابن للشيخ ،التدمرية تقريب ينظر: (2)
 (.70 /1) الطحاويةالعقيدة  شرح (3)



د  : تعاىل وقوله - ل ق  ن ا }و  ل ق  او ات   خ  م  ض   الس  ا و األ  ر  ا و م  م  ه  ن   ت ة   ف   ب  ي   م   س  ا أ اي  م  ن ا و  س  ن   م   م 
}  ، وإلثبات كمال قو ته.سبحانه كماله  ف نقص توهم لدفع ؛[38: ]ق   ل غ وب 
{ و مل    ي ل د   }مل   : تعاىل وقوله -  .(1)وغناه صمديته لكمال ؛ي ول د 

َ:َوالزيغَالحنرافَأهلَطرائقَبرهانَالقاعدةَهذهَخمالفة:َالثاينَاحملور
 النفي"، مقام ف واإلمجال اإلثبات مقام ف "التفصيل: الشرعية القاعدة هذه وضوح مع

 َيالفوها، أن إال أبوا واالحنراف الزيغ أهل أن إال ،ئهماوضيا والسنة الكتاب نور من يعلوها وما
 وال ،جبسم ليس: فيقولون اإلثبات، مقام ف واإلمجال النفي مقام ف التفصيل إىل ذهبوا فإهنم

 بذي وال عرض، وال جوهر، وال شخص، وال دم، وال حلم، وال صورة، وال جثة، وال شبح،
  ل.املفص   النفي من ذلك آخر إىل لون،

 العقلية الطرق عن يتلقوه مل كما  عنهما، أعرضوا بل ،والسنة الكتاب عن ذلك وايتلق   ملو 
 الصفات. مثبتة من غريهم اتبعها اليت الصحيحة

 والضالل[ الزيغ أهل: ]يعين عقائدهم غالب أن: "واملقصود: احلنفي العز أيب ابن يقول
 وأكثر ،حي   قادر عامل أنه وهي قليل، فهو اإلثبات وأما بكذا، ليس بكذا، ليس: السلوب

 من غريهم سلكها اليت العقلية الطرق عن وال والسنة، الكتاب عن متلقى ليس املذكور النفي
ث ل ه    }ل ي س  : قال تعاىل هللا فإن الصفات؛ مثبتة م  ء   ك  ي  و   ش  يع   و ه  م  ري { الس   ،[11: ]الشورى ال ب ص 

 فهو الكمال، بصفات سبحانه نفرادها: املراد أن ففهم ،النفي معىن يقرر ما اإلثبات هذا ففي
 صفاته ف شيء كمثله  ليس رسله، به ووصفه نفسه، به وصف مبا موصوف وتعاىل سبحانه

 خلقه، من أحد عليها يطلع مل صفات وله صفاته، من به أخربان مما أفعاله ف وال أمسائه ف وال
ََهوَََاَسمََََبَكلَََََأَسأََلكََ مََهََاللََ»: الكرب دعاء ف وسلم عليه هللا صلى الصادق رسوله قال كما

ََبهَََاَسَتَأثَ َرتََََأوََََخَلَقَك،ََمنََََأَحَداََعَلَمَتهََََأوََََكَتاَبَك،َيَفََأَنَ َزَلَتهََََأوَََنَ َفَسَك،ََبهَََََسََيتَََ،َلكََ

                                         
 التدمرية وتقريب (،42 )ص: الوجود بوحدة القائلني على الردو  (،161 /1) الفوائد بدائع ر:ينظ (1)

 (.199 )ص:



ََحَزين،ََوَجََلءََََصَدَري،ََونَورَََقَ َلِب،َرَبَيعَََالَعَظيمَََاَلَقَرآنََََتَََعلََََأنََََعَنَدَك،َاَلغََيبََََعَلمَََيفَ
يََوَذَهابََ يَمهَََ  .(2)"(1)«وَغمََ

َ:َالقاعدةَتلكَإىلَابلرجوعَوالحنرافَالزيغَمنَالتوبةَإعَلن
ا يعتقدونه كانوا  عما ورجعوا الكالم أهل من مجاعة ًتب قدل  وكان ،السلف لطريقة خمالف 

  .ونفي ا إثباًت   الكرمي القرآن طريقة إىل الرجوع إعالهنم وترددهم حريهتم من ورجوعهم توبتهم من
 أتملت "لقد: ويقول وندمه، توبته يعلن "اللذات أقسام" كتاب  ف الرازي هللا عبد أبو فهذا

َأقربَورأيت ،غليال   تروي وال ،عليال   تشفي رأيتها فما الفلسفية، واملناهج الكالمية، الطرق
ََيَصَعدَََ}َإلََيهَََ،[5َ:]طهَاَستَ َوى{َاَلَعَرشََََعَلىَ}الَرمَحَنَََ:اْلثباتَيفَقرأأَالقرآن،َطريقةَالطرق

ََشَيَء{،ََكَمَثَلهََََ}لََيسََ:َالنفيَيفَقرأأَوَ،[10:َ]فاطرَيَ َرفَ َعَه{َالَصاَلحََََواَلَعَملَََالطَيََبَََاَلَكَلمََ
َيا{َلَهَََتَ َعَلمَََ}َهلَََ،[110:َ]طهََعَلَما{َبَهَََُيََيطَونَََ}َوَلَ  مثل عرف جتربيت مثل بجر   ومن ،َسََ

 .(3)"معرفيت
ا  أن: واألمر ابْللق القصد فإن وصفاته؛ أمسائه ف الفقه يرزقنا أن ىلاتع هللا أسأل ،وختام 

 وهو ابلقسط، الناس يقوم وأن به، يشرك ال وحده عبدوي   وصفاته، أبمسائه تعاىل هللا عرفي  
ل ن ا }ل ق د  : تعاىل قال كما  واألرض، السماوات به قامت الذي العدل ل ن ا أ ر س  ي  ن ات   ر س  ل ب    و أ ن  ز ل ن ا اب 

م   ع ه  يز ان   ال ك ت اب   م  ق وم   و ال م  { الن اس   ل ي   ط  س  ل ق   .(4)[25: ]احلديد اب 
 أمجعني. وصحبه آله وعلى ،حممد نبينا على هللا وصلى

                                         
 األلباين وصححه عنه، هللا رضي مسعود ابن حديث من (،972) حبان وابن ،(3712) أمحد خرجهأ (1)

 (.199) الصحيحة ف
 (.72 /1) الطحاويةالعقيدة  شرح (2)
 (.160 /1) والنقل العقل تعارض درء نظر:ي (3)
 (.128 )ص: الشاف الدواء عن سأل ملن الكاف اجلواب (4)


