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  اإل��ان �أس�اء هللا وصفاته 

  )ت�ح�� األس�اء وال�فات ( 

و�ق�� ب��ح�� األس�اء وال�فات اإلق�ار واالع��اف ال�ازم ��ل ما ورد في ��اب هللا تعالى 

، وما ورد في س�ة رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال����ة  م� أس�اء هللا ال���ى وصفاته العلى ، واإل��ان 

ال ت���ف وال ب�ل� �له على ال�جه ال�� یل�� �ا� س��انه وتعالى ، دون ت���� وال تع��ل و 

   ٠ت���ل 

و�اب األس�اء وال�فات م� أع�� األب�اب ال�ي ی�ع�ف بها الع�اد على ر�ه� و��دادون له 

م��ة ورجاء وخ��ة وخ�فا و�نا�ة وت��ال ، وم� ال��ل� �ه أن ال��ء ال �����ع أن �ع�� الع�ادة 

  ٠إل�ه  ال�قة ، وال ��ل� الق�� وال��ة ، إذا �ان ال �ع�ف م� �ع��ه وم� ی��جه

ول�ا �ان إدراك ال�ات اإلله�ة أو اإلحا�ة بها م�ع�را ، فإن ال���� ال�ح�� وال���ح 

ل��ق�� ال���� �ال�ع�فة �ا� س��انه ه� ال�ق�ف على أس�ائه وصفاته واإل��ان بها وفه� معان�ها 

     ٠، وال�ع�� � س��انه بها 

اب هللا ف��ا ال ���ى م� ال��اضع وق� ت��ر ذ�� أس�اء هللا ال���ى وصفاته العلى في ��

، و��في في ال��ل�ل على ذل� أن ن��� إلى أنه ما م� س�رة م� س�ر الق�آن إال وجاء في ص�رها 

ِ�ْ�ِ� ( ذ�� ل�ع� أس�اء هللا ال���ى ، ف���ع س�ر الق�آن �اس���اء س�رة ال���ة ص�رت �ال���لة 

ِ ال�َّْحَ�ِ� ال�َِّح��ِ  ثة أس�اء م� أس�ائه س��انه ، وأما س�رة ال���ة فق� ذ�� وهي ت���ل على ثال) �َّ

  ٠لف� ال�اللة في أول آ�ة م�ها 

وفي آ�ة ال��سي وح�ها خ��ة أس�اء م� أس�اء هللا ال���ى م���رة ص�احة إضافة إلى 

ال�فات ال����رة في اآل�ة ص�احة أو ض��ا ، وفي س�رة ال��� اج��ع أك�� ع�د م� األس�اء 

ُهَ� �َُّ الَِّ�� ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَ� َعاِلُ� اْلَغْ�ِ� واح� ، وذل� في ق�له تعالى ﴿ ال���ى في س�اق

ِح�ُ�  ْحَ�ُ� ال�َّ َهاَدِة ُهَ� ال�َّ الُم اْلُ�ْ�ِمُ�  َوال�َّ وُس ال�َّ ُهَ� �َُّ الَِّ�� ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَ� اْلَ�ِلُ� اْلُق�ُّ

ُر َلُه  اْلُ�َ�َ��ُِّ� ُسْ�َ�اَن �َِّ َع�َّا ُ�ْ�ِ�ُ��َن  اْلُ�َهْ�ِ�ُ� اْلَعِ��ُ� اْلَ��َّارُ  ُهَ� �َُّ اْلَ�اِلُ� اْلَ�اِرُئ اْلُ�َ��ِّ

َ�اَواِت َواْألَْرِض َوُهَ� اْلَعِ��ُ� اْلَ�ِ���ُ   – ٢٢: ال���[﴾  اْألَْسَ�اُء اْلُ�ْ�َ�ى ُ�َ��ُِّح َلُه َما ِفي ال�َّ

٢٤ .[  



� م�ض�عات الق�آن ال���� إال وه� م���ج ب��� أس�اء هللا و�ج�اال فال ��ل� م�ض�ع م

ال���ى وصفاته العل�ا ، ال ف�ق في ذل� ب�� العقائ� أو ال��ائع أو األح�ام ، وما م� م�ض�ع 

    ٠)١(ت�اوله الق�آن إال و�ف���ه أو ����ه أو ی��لله ذ�� اس� م� أس�اء هللا أو صفة م� صفاته

الق�آن ��� م�ف�ح ، وعقل واع ، وقل� حاض� و��� ما ف�ه م� وال ش� أن الع�� ح�� �ق�أ 

، )٢(تع��� �ا� وأس�ائه وصفاته ، فإن قل�ه س�ف ���لئ �ال���ع � وال���ة م�ه وال�غ�ة إل�ه

�ا ُقْل َ�ا ِعَ�اِدَ� الَِّ�یَ� َأْسَ�ُف�ا َعَلى َأْنُفِ�ِهْ� ال َتْقَ��ُ وح�� �عل� الع�� أن هللا رح�� ، وأنه �ق�ل ﴿ 

ِح��ُ  َ َ�ْغِفُ� ال�ُُّن�َب َجِ��عًا ِإنَُّه ُهَ� اْلَغُف�ُر ال�َّ  و�ق�ل س��انه ﴿] ٥٣:ال�م�[﴾ ِمْ� َرْحَ�ِة �َِّ ِإنَّ �َّ

ِح��ُ  أفال ��عله ذل� م��لعا ل�ح�ة هللا و�امعا ] ١٦٠: ال�ق�ة[﴾َفُأوَلِ�َ� َأُت�ُب َعَلْ�ِهْ� َوَأَنا ال�َّ�َّاُب ال�َّ

ال�ن�ب وت�ف�� ال���ات ، وح�� �عل� أنه العل�� ال���� ال���� ��ل شيء ، ف��ف في مغف�ة 

   ٠ی�داد له م�اق�ة وخ��ة ، و�ذا عل� أنه الق�� ال���� فل� ��اف إال م�ه ول� ی���ل إال عل�ه 

وه��ا ف�ل�ا عل� الع�� م� أس�اء هللا وصفاته ال���� ، ازداد مع�فة �ه و�اعة له ، ول�ل� 

ِ اْألَْسَ�اُء لق�آن ذ�� أس�اء هللا وصفاته ، وأم�نا س��انه أن ن�ع�ه بها فقال ﴿ ت��ر في ا َو�َِّ

إن � ت�عة وت�ع�� اس�ا م� ) " (وقال ال��ي ) ١٨٠:األع�اف(﴾ اْلُ�ْ�َ�ى َفاْدُع�ُه ِبَها

   )٣("أح�اها دخل ال��ة 

ه�ا ال�ع�ى وآم��ا �أس�اء هللا وصفاته �لها وق� فه� ال��ل الف��� م� ص�ا�ة رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

دون أن ی���وا ال�الف وال�قاق ح�لها أو ی�ول�ها و���ف�ها ع� معان�ها ؟ ورغ� أن ال��ا�ة ق� 

اخ�لف�ا في �ع� ال��ائل الفقه�ة ، إال أنه� ���� هللا ل� ���لف�ا م�لقا في �اب األس�اء    

  ٠وال�فات 

ت�ازع ال��ا�ة في ���� م� م�ائل األح�ام ، وه� " فق� و��ا �ق�ل اب� الق�� رح�ه هللا 

سادات ال��م��� ، وأك�ل األمة إ��انا ، ول�� ���� هللا ل� ی��ازع�ا في م�ألة واح�ة م� م�ائل 

                                                           

 ٠ ٧،  ٦في أس�اء هللا ال���ى ، تع���ا لل�ات وردا على ال��هات ص : هللا ح�� أح��  ج��  ٠ان�� د) ١(

 ٠ ١٠٣ر�ائ� اإل��ان ص : ان�� دمحم ق�� ) ٢(

 ) ٢٦٧٧( وم�ل� )  ٦٤١٠، ٢٧٣٦( رواه ال��ار� ) ٣(



األس�اء وال�فات واألفعال ، بل �له� على إث�ات ما ن�� �ه ال�ات� وال��ة �ل�ة واح�ة م� 

ال ، ول� ���ف�ها ع� م�اضعها ت���ال ، ول� ی��وا ل�يء م�ها أوله� إلى آخ�ه� ، ل� ���م�ها تأو�

إ��اال وال ض���ا لها أم�اال ول� ی�فع�ا في ص�ورها وأع�ازها ، ول� �قل أح� م�ه� ��� ص�فها 

ع� حقائقها وح�لها على م�ازها ، بل تلق�ها �الق��ل وال��ل�� وقابل�ها �اإل��ان وال�ع��� ، وجعل�ا 

�ا واح�ا ، وأج�وها على س�� واح� ، ول� �فعل�ا ��ا فعل أهل األه�اء وال��ع األم� ف�ها �لها أم

ح�� جعل�ها ع��� وأق�وا ب�ع�ها وأن��وا �ع�ها م� غ�� ف�قان م��� ، مع أن الالزم له� 

  ٠ )٤("ف��ا أن��وه �الالزم ف��ا أق�وا �ه وأث���ه 

�� ، تأث�وا �األف�ار ال�اف�ة ، ل�� لألسف ال��ی� فق� ن��� خل�ف �ع� ج�ل ال��ا�ة وال�ا�ع

والفل�فات ال����ة ال��هاف�ة وال���ار�ة ، وح�ل�ا ق��ة األس�اء وال�فات م� �اب ع��� ل�ع�فة 

هللا وم���ه وال�عل� �ه ، إلى ساحة اخ�الف وشقاق و��ع وضالالت ، وأح�ث�ا مقاالت وآراء 

  ٠ن غ���ة ، واب��ع�ا ق�اع� وأص�ال ما أن�ل هللا بها م� سل�ا

أ� ق��ة األس�اء  –وق� ت�ت� على ذل� أن انق��� األمة ت�اه ه�ه الق��ة الع���ة 

  : )٥(إلى ع�ة ات�اهات ن��لها ف��ا یلي –وال�فات 

و�ق�� �ه ال��الغة في إث�ات ال�فات إلى درجة ت����ها :  ات�اه ال����ه، وال�����  -  ١ 

��فات ال��ل�ق�� ، وه� ن�عة یه�د�ة األصل، و�ان أول �ه�ره على ی� أص�اف م� غالة 

ال�واف� أشه�ه� ه�ام ب� ال��� ال�اف�ى ووج� أ��ا ع�� ع�د م� الف�ق �ال����ة، وال��ان�ة، 

وال�ل�ل�ة وال�ف�ض�ة وغ��ه� ال����، وه�الء إما م��ل�ن لل�ال� �ال��ل�ق، ف��عل�ن وال�غ���ة، 

ك�ا ه� ال�ال ع�� ال��ل�ق�� ، و�ما م��ل�ن لل��ل�ق �ال�ال� ف�����ن ) (ذاته أو صفاته 

  .لل��ل�ق ش��ا م�ا ���� �ه ال�ال� ، م� األفعال ، أو ال�ق�ق، أو ال�فات

                                                           

 ٠ ٤٩/  ١إعالم ال��قع�� : اب� الق�� ) ٤(

م���ع : اب� ت���ة: ع شئ م� ال�فاوت فى ال����ة والع�دان�� في تع�اد ه�ا االت�اهات وم�اولة ح��ها م )٥(

ف�ح : ، واب� ح�� الع�قالني٩٢٥- ٣/٩١٧، واب� الق�� م���� ال��اع� ال��سلة ١١٧-٥/١١٣الف�او� 

، ١٣٨-٧٤م�ه� أهل ال�ف��� ص : ، وأح�� القاضي٣/٣١٦، وال�ق���� ال��� ٤١٩، ١٣/٤١٨ال�ار� 

 ٠ ٤٥ – ٢٦الق�اع� ال�ل�ة ص : وال����ان



و��اد �ه نفى ال�فات وتع��ل ال���ص ال�اردة ��أنها  ع� ���� :  ات�اه ال�ع��ل  -٢

: األول: تف��غها و�خالئها م� دالل�ها ال�ق�ق�ة على ما ت����ه م� معان  و��ق�� إلى ن�ع��

تع��ل م��، وه� ال�� قال �ه الفالسفة والق�ام�ة ص�احة، ح�� نف�ا ال�فات م�لقا ع� هللا 

 ول م� قال �ه م� ال��ل��� جه� ب� صف�ان، وال�ع� ب� دره�، وال�ع��ل ال��� ، ولعل أ

درجات م�فاوتة، فه�اك غاله الغالة ال�ی� ال ��ف�ن هللا �ال�فى وال �اإلث�ات، و��ل��ن ع�ه 

ال�ق����، وه�اك الغالة ال�ی� ��ف�نه �ال�ل�ب واإلضافات دون صفات اإلث�ات وه�اك ص�ف 

  .���ن األس�اء ال���ى دون ما ت����ه م� صفاتثال� ، وه� ال�ی� ی�

وأص�اب ه�ا االت�اه ی����ن ال�فات ال�ي ال ی�ونها م�الفة للعقل أو :  ات�اه ال�أو�ل  -٣

م�ه�ة ل��ابهة هللا �ال��ل�ق��، وما ع�ا ذل� ���ف�نه ع� �اه�ه �أوجه ال�أو�ل ال��ع�دة ، وق� 

�عا ل��ه�ه، ��ا اخ�لف�ا في ال�ع��� ال�ف��لي ل�ل اخ�لف�ا في ال�فات ال�ي ت��� أو تأول �ل ت

  .تأو�ل م� تل� ال�أو�الت

وأص�ا�ه ق�م أح��ا �ال���ة وال��دد أمام ال�الفات ال��ع�دة في ه�ه :  ات�اه ال��قف -٤

: ال��ألة ، ف�أوا أن األسل� ال��قف ع� اع��اق رأ�، أو ات�اذ م�قف مع�� ت�اهها، وه� �ائف�ان

از أن ���ن �اه� ال���ص صفة الئقة �ا� و��اله، و���ز أال ���ن ال��اد �ائفة تق�ل ��� 

صفة �، و�ائفة أخ�� ت��� ع� ه�ا �له، وال ت��� على تالوة الق�آن وال��ی�، مع�ض�� 

�قل��ه� وأل���ه� ع� ه�ه ال�ق�ی�ات، والف�ق ب�� ال�ائف���، أن ت�قف األولى قائ� على ال��� 

ات، وال�فى دون م�ل إلى أح�ه�ا، وت�قف ال�ان�ة قائ� على ع�م ال��� اإلث�: ���ار األم���

��ىء م�لقا، ف��قف األولى م� جهة اإل��اب، وال�ان�ة م� جهة ال�ل�، و�اله�ا ت�قف وع�م 

  .ج�م ب�أ�

ول�� في ال��قف أ� حل لل���لة، بل ه� ن�ع م� اله�وب و�ل�م م�ه ال�� وال���ة 

هللا ال ��� ال�هل وال ال���ة وال ال��  و�ن�ا ��� العل�، وال�ق��،  وال�هل، وم� ال�عل�م ق�عا أن

َ�اِ��ُ� ِفي اْألَْرِض َحْ�َ�اَن وال�شاد ، وق� ذم ال���ة وأص�ابها فقال س��انه ﴿  َكالَِّ�� اْسَ�ْهَ�ْتُه ال�َّ

:                  دد فقالوذم ال��ب�ب وال�� ] ٧١:األنعام[﴾َلُه َأْصَ�اٌب َیْ�ُع�َنُه ِإَلى اْلُهَ�� اْئِ�َ�ا

وصف ل�ا نف�ه ) (ث� إنه ] ١٤٣: ال��اء[﴾ُمَ�ْبَ�ِب�َ� َبْ�َ� َذِلَ� ال ِإَلى َهُ�الِء َوال ِإَلى َهُ�الءِ ﴿ 

به�ه ال�فات ل�ع�فه بها، ف�ق�ف�ا ع� إث�اتها ونف�ها ع�ول ع� ال�ق��د ، و�ع� ع� الغا�ة ال�ى 



ء حاول�ا ق�ع ال�الف ال�ائ� ح�ل ال��ألة، ل�� ال��قف أن�ل الق�آن م� أجلها ، وص��ح أن ه�ال

  .ال�ل�ى ل� ��� أب�ًا حال مق�عا لل�ف� والعقل، وقا�عًا لل��اؤل واالس�ف�ار

و���� وصفه �أنه م�اولة أرادت ال��س� ب�� ات�اهى اإلث�ات :  ات�اه ال�ف��� -٥

�اج�هاد ���� ت��ل عل�ه  وال�أو�ل، فه� ����ك مع اإلث�ات في رف�ه لل�أو�ل، وتع��� مع�ى

ال���ص، ل��ه ی�ف� مع ال�أو�ل م� جهة أخ�� فى الق�ل �أن ال�اه� م� ال���ص غ�� م�اد 

إلیهامه م�ابهة ال��ل�ق��، ث� ���� ال�ف�ض فال ���د مع�ى ب���ا ال��ول ی��� ع� ه�ا 

ال ���م ال�ع�ى و���ه� في تع���ه، ��ا �الح� أن ال�ف��� ���لف ع� ال��قف، فال���قف 

��ىء م�لقا وال ���ف�� أ� مع�ى م� ال���ص، م��ف�ا ب�الوتها وم��زًا �افة االح��االت أو 

ساك�ًا ع�ها �لها، ف��قفه سل�ي في �ل م�احله، أما ال�ف�ض ف���� رأ�ا �ال���ة ل�اه� 

ة، ال���ص، و��فى إرادتها، فه� ه�ا إ��ابي ال��قف ث� ��ا�ه ات�اه ال��قف في ال��حلة ال�ال�

    .ف���� ع� ت��ی� أ� مع�ى م� ال�عاني

و�ازاء ه�ه االت�اهات ال��الفة �ل�ا أو ج�ئ�ا لل��اب وال��ة  ی�قى ال��قف ال���ح ال��اف� 

لل��اب وال��ة وال�� ��� على �ل م�ل� اع�قاده واالح��اء على م��اله ، وه� م�قف سلف األمة 

ئ�ة ال��ه�د له� �العل� والف�ل ، و���� م� ال��ا�ة وال�ا�ع�� وم� سار على نه�ه� م� األ

َلْ�َ� ﴿ : ت����ه �ات�اه اإلث�ات مع ال����ه ، وه� ال��قف ال�س� ال��ار، ال����� م� ق�له تعالى

ِ��ُع اْلَ�ِ���ُ  ٌء َوُهَ� ال�َّ
ْ
  ٠] ١١:ال��ر� [﴾َكِ�ْ�ِلِه َشي

على �اه�ها  وخالصة ه�ا ال��قف ه� إث�ات �ل اس� أو صفة وردت في ال��اب أو ال��ة،

الالئ� ��الل هللا و��اله، مع ال����ه ال�ام وال��ای�ة ال�املة ع� م�ابهة صفات ال��ل�ق�� ، 

وق�ع ال��ع ع� إدراك ��ه ال�فة أو ��ف��ها، فه� إث�ات دون ت���ه أو ت����، ووصف � 

في ج��ع  الق�ل ال�امل" دون ت���� أو تع��ل أو ت�قف و��ا �ق�ل اب� ت���ة رح�ه هللا فإن 

ه�ا ال�اب أن ی�صف هللا ��ا وصف �ه نف�ه أو وصفه �ه رس�له ، و��ا وصفه �ه ال�ا�ق�ن 

األول�ن ، ال ی��اوز الق�آن وال��ی� ، قال اإلمام أح�� رضى هللا ع�ه ال ی�صف هللا اال ��ا 

  "وصف �ه نف�ه أو وصفه �ه رس�له ال ی��اوز الق�آن وال��ی� 

أنه� ��ف�ن هللا ��ا وصف �ه نف�ه و��ا " ه ال��ألة ه� وم��ل اع�قاد ال�لف في ه�

وصفه �ه رس�له ، م� غ�� ت���� وال تع��ل ، وم� غ�� ت���ف وال ت���ل ، ونعل� أن ما 



وصف هللا �ه م� ذل� فه� ح� ل�� ف�ه لغ� وال أحاجى ، بل مع�اه �ع�ف م� ح�� �ع�ف 

ل� ال�ل� ��ا �ق�ل ، وأف�ح ال�ل� في ب�ان          مق��د ال���ل� ��المه ، ال س��ا إذا �ان ال���ل� أع

العل� ، وأف�ح ال�ل� في ال��ان وال�ع��� وال�اللة واإلرشاد ، وه�  س��انه مع ذل� ل�� ���له 

شىء ال في نف�ه ال�ق�سة ال����رة �أس�ائه وصفاته ، وال فى أفعاله ، ف��ا ن��ق� أن هللا س��انه 

قة ، ف��ل� له صفات حق�قة ، وه� ل�� ���له شيء ال في ذاته له ذات حق�قة ، وله أفعال حق�

  . )٦("وال في صفاته وال في أفعاله ، و�ل ما أوج� نق�ا أو ح�وثا فإن هللا م��ه ع�ه حق�قة 

وث�ة ع�د م� األس� ال��ه��ة ال�ه�ة ال�ي �ق�م عل�ها م�قف أهل ال��ة وال��اعة في 

  :)٧(ق��ة األس�اء وال�فات ، وهي ما یلي

اإل��ان ��ل ما س�ى أو صف هللا �ه نف�ه ، ألنه ال ��ف هللا أعل� �ا� م� هللا ﴿ :  األول

واإل��ان ��ل ما وصفه �ه رس�له ملسو هيلع هللا ىلص ، ألنه ال ��ف هللا ] ١٤٠:ال�ق�ة[﴾ ُقْل َأَأْنُ�ْ� َأْعَلُ� َأِم �َُّ 

ِإْن ُهَ�   َوَما َیْ�ِ�ُ� َعِ� اْلَهَ�� ﴿ :  ، ال�� قال هللا في حقه�ع� هللا أعل� �ا� م� رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ُی�َحى
ٌ
  ] ٤، ٣:ل���[﴾  ِإالَّ َوْحي

. ت���ه هللا جل وعال ع� أن ���ه شيء م� صفاته ش��ا م� صفات ال��ل�ق��:  ال�اني

ِ��﴿ : وه�ا األصل ی�ل عل�ه ق�له تعالى ٌء َوُهَ� ال�َّ
ْ
) ١١:ال��ر� (﴾ُع اْلَ�ِ���ُ َلْ�َ� َ�ِ�ْ�ِلِه َشي

َ َ�ْعَلُ� وق�له تعالى ﴿] ٤:اإلخالص) [َوَلْ� َ�ُ�ْ� َلُه ُ�ُف�ًا َأَح�ٌ وق�له ﴿  ِ اْألَْمَ�اَل ِإنَّ �َّ َفال َتْ�ِ�ُ��ا �َِّ

وم� ال�اج� على �ل م�لف أن ی�م� ��ا وصف           هللا ] ٧٤:ال��ل[﴾ َوَأْنُ�ْ� ال َتْعَلُ��نَ 

، و���ه هللا جل وعال ع� أن              ت��ه صف�ه صفة ) (وصفه �ه رس�له  �ه نف�ه أو

  ٠وح�� أخل �أح� ه�ی� األصل�� وقع في ه�ة            ضالل . ال�ل�

ق�ع ال��ع ع� إدراك حق�قة ��ف�ة ذات هللا أو صفاته ، ألن إدراك حق�قة ال��ف�ة :  ال�ال�

َ�ْعَلُ� َما َبْ�َ� َأْیِ�یِهْ� َوَما ﴿ : ح�� قال) �ه(س�رة م����ل ، وق� ذ�� هللا س��انه ذل� في 

وم� ال�اج� أن �عل� أن ال�فات وال�ات م� �اب ] ١١٠:�ـه[﴾ َخْلَفُهْ� َوال ُ�ِ��ُ��َن ِ�ِه ِعْل�اً 

                                                           

 ٠ ٢٧،  ٢٦/  ٥م���ع الف�او� : اب� ت���ة ) ٦(

 ٠ ٢٥  ٢٤،  ٤، ٣م�هج ودراسات آل�ات األس�اء وال�فات ص : ان�� دمحم األم�� ال��ق��ي ) ٧(



واح� ، ف��ا أن�ا ن��� ذات هللا جل وعال إث�ات وج�د و���ان ال إث�ات ��ف�ة م��دة ، ف��ل� 

ل����ة ال�ق�سة صفات إث�ات إ��ان ووج�د ، ال إث�ات ��ف�ة            ن��� له�ه ال�ات ا

  .وت��ی�

أن ج��ع ال�فات م� �اب واح� ، إذ ال ف�ق ب��ها أل��ة ، ألن ال��ص�ف بها واح�  :ال�ا�ع 

، وه� جل وعال ال ���ه ال�ل� في شيء م� صفاته�   و��ا أن�ا ن��� له س�عا و���ا الئق�� 

ان ش��ا م� أس�اع ال��ادث وأ��اره� ، ف��ل� یل�م أن ن��� ه�ا ال��ل� في ��الله ، ال ���ه

سائ� صفات ال�الل وال��ال ال�ي أث�ى هللا بها على نف�ه ، ال ف�ق ب�� صفة وأخ�� أو ب�� ن�ع 

  ٠وآخ� ، وم� ذل� ال�فات ال����ة �االس��اء وال��يء والع�� وال�جه وال��ی� وغ��ها 

ال�اج� في ن��ص الق�آن وال��ة إج�اؤها على �اه�ها دون ت���� وال تأو�ل  :ال�ام� 

، ال س��ا ن��ص األس�اء ال�فات ، ح�� ال م�ال لل�أ� ف�ها ، ودل�ل ذل� ال��ع والعقل ، 

ِإنَّا ﴿ :  وق�له] ٢:ی�سف[﴾ ِإنَّا َأْنَ�ْلَ�اُه ُقْ�آنًا َعَ�ِ�ّ�ًا َلَعلَُّ�ْ� َتْعِقُل�نَ فق�له تعالى﴿ : أما ال��ع 

وه�ا ی�ل على وج�ب فه�ه على ما �ق���ه ] ٣:ال�خ�ف[﴾ َجَعْلَ�اُه ُقْ�آنًا َعَ�ِ�ّ�ًا َلَعلَُّ�ْ� َتْعِقُل�نَ 

�اه�ه �الل�ان الع��ي ، إال أن ���ع م�ه دل�ل ش�عي ، وق� ذم هللا تعالى ال�ه�د على ت���فه� ، 

َأَفَ�ْ�َ�ُع�َن َأْن ُیْ�ِمُ��ا َلُ�ْ� َوَقْ� َ�اَن َفِ��ٌ� ﴿ و��� أنه� ب����فه� م� أ�ع� ال�اس ع� اإل��ان فقال 

: وقال تعالى ] ٧٥:ال�ق�ة[﴾ ِمْ�ُهْ� َ�ْ�َ�ُع�َن َ�الَم �َِّ ُث�َّ ُ�َ��ُِّف�َنُه ِمْ� َ�ْعِ� َما َعَقُل�ُه َوُهْ� َ�ْعَلُ��نَ 

َ�ُق�ُل�َن َسِ�ْعَ�ا َوَعَ�ْ�َ�ا َواْسَ�ْع َغْ�َ� ُمْ�َ�ٍع ِمَ� الَِّ�یَ� َهاُدوا ُ�َ��ُِّف�َن اْلَ�ِلَ� َعْ� َمَ�اِضِعِه وَ ﴿ 

ی�ِ  فألن ال���ل� به�ه ال���ص :  وأما العقل ] ٤٦: ال��اء[﴾َوَراِعَ�ا َلّ�ًا ِ�َأْلِ�َ�ِ�ِهْ� َوَ�ْع�ًا ِفي ال�ِّ

أعل� ���اده م� غ��ه ، وق� خا���ا �الل�ان الع��ي ال���� ، ف�ج� ق��له على �اه�ه ، و�ال 

  .خ�لف� اآلراء وتف�ق� األمة ال

  

  

  

  

  َمَقاَلُة اْل�َّْعِ�ْ�لِ 



  

تع� مقالة ال�ع��ل م� أك�� ال�قاالت خ��رة ن��ًا أل�عادها ال����ة ال�ي ت��لها على اإلسالم 

 :وأهله

ال�� ی�لل على خ��رة ه�ه ال�قالة ��نها ت�� أع�� ج�ان� ه�ا ال�ی� وأك��  فال�ع� األول

  .م�ائله أال وه� اإل��ان �ا� ع� وجل ال�� ه� أول أر�ان اإل��ان وأع�� م�ان�ه

�ا�ه  فأص�اب ه�ه ال�قالة األوائل سع�ا في ص� ال�اس ع� ه�ا ال�ی� م� ���� ال�ق�ف على

. هللا ع�ف ما س�اه، وم� جهل ر�ه فه� ل�ا س�اه أجهل ال�� ی�خل م�ه، ذل� ألن م� ع�ف

  .فأرادوا ب�ع��له� ألس�اء هللا وصفاته ق�ع ال���� م� أوله

في خ��رة ه�ه ال�قالة فه� ��نها أول مقالة تعارض ال�حي �ال�أ�، فل� ت��  وأما ال�ع� ال�اني

�ارج وال��عة والق�ر�ة ال�قاالت ال�ا�قة له�ه ال�قالة ت�ع� في ال�ی� م� ه�ا ال�ان�، فال�

وال��ج�ة ع�� �ه�ره� ل� ی�ع أح� م�ه� أن ع��ه عقل�ات تعارض ال���ص، و�ن�ا أت�ا م� س�ء 

الفه� لل���ص واالس���اد ��ا �ه� له� م�ها دون م� ق�له�، ف�ان�ا ی���ل�ن ال���ص و����ل�ن 

 .بها على ق�له�، وال ی�ع�ن أنه� ع��ه� عقل�ات تعارض ال���ص

قالة ال�ع��ل ه� ال�ی� ف���ا ه�ا ال�اب الع��� م� أب�اب ال�� إذ �ع��ا في ن��ص فأص�اب م

  .ال�حي وق�م�ا ش�هه� العقل�ة عل�ها

له�ه ال�قالة فه� ما أف�زته ه�ه ال�قالة م� الف�ق واآلراء ال����فة، فق� ت�ل� ع�  وأما ال�ع� ال�ال�

  .إلسالم وصفائهه�ه ال�قالة أن�ا�ا م��لفة وا��وحات غ���ة ع� ج�ه� ا

وض��� ه�ه ال�قالة أ��ابها في الف�� اإلسالمي، وال ی���ر م�� ال��ر ال�� أل�ق�ه ���اة 

  .ال��ل��� وعق��ته�

فال��ار الفل�في وال�المي ب�ف�عاته وم�ارسه و��ائفه إن�ا ه� ن�اج ه�ه ال�قالة ال����ة ال�ي ت�لى 

وت�عه في ذل� تل���ه ال�ه� ب� صف�ان ث� ك�� إ�هارها ش�خ ال�ع�لة ال�فاة ال�ع� ب� دره�، 

ت�ال� ��ائف ال�ا�ل ت��ى نار ه�ه ال�قالة وت�ف� م� خاللها س��مها إلى أن وصل� إلى ما 

  .وصل� إل�ه



  تع��� ال�ع��ل وأن�اعه

الع�� وال�اء والالم أصل ) ع�ل: (قال اب� فارس )ع�ل(مأخ�ذ م� مادة : لغة تع��� ال�ع��ل

ل� ال�اُر، ودار مع�لة. ّ�ٍ وف�اغص��ح واح� ی�ل على خل وم�ى ت��� اإلبل �ال راع . تق�ل ع�ِّ

ل� . ال�ج}َوِ�ْ�� ُمَع�َّلة{: قال هللا ت�ارك وتعالى. و��ل� ال��� إذا ل� ُت�َرْد ول� ُ���� م�ها. فق� ع�ِّ

َلْ� {: وقال تعالى م�أة �قال ا. و�ل شيء خال م� حاف� فق� ع�ل. ال�����}َوِ�َذْا الِعَ�اُر ُع�ِّ

 <ال قالئ� لها: وخ�ل أع�ال. ال وت� عل�ها: عا�ل، إذا �ان� ال حلي لها، وق�س ُعُ�لٌ 

ف�� خالل ه�ه ال�ق�ل ع� �ع� ��ار أئ�ة اللغة ی��ح ل� أن م�ار �ل�ة ال�ع��ل في اللغة 

  . على ال�ل� والف�اغ وال��ك

 :���لف تع��� ال�ع��ل �اخ�الف ص�ره فه�اك :اص�الحاً 

وه� إن�ار ال�ال� و�ن�ار �المه ودی�ه، و�ن�ار ع�ادته : ال�ع��ل ال��� أو ال�لي: األول

 .وش�ائعه

وأهل ال�ع��ل ال��� ع�ل�ا ال��ائع وع�ل�ا ال����ع ع� ال�انع وع�ل�ا : (قال اب� الق��

ال�انع ع� صفات ��اله، وع�ل�ا العال� ع� ال�� ال�� خل� له و�ه، فع�ل�ه ع� م��ئه ومعاده 

 .١) له وغای�هوع� فاع

وأهل ه�ا ال�ع��ل ه� ال�الح�ة ال�ه��ة ال��ائع�ة ال�ی� ی���ون ما س�� ه�ا ال�ج�د ال�� ��اه�ه 

إن العال� دائ� ل� ی�ل وال ی�ال، وال ی�غ�� : "وقال�ا ٢ال�اس و����نه، وه� وج�د األفالك وما ف�ها

  ٣.وال ����ل، و�ن األش�اء ل�� لها أول ال��ة

أ� نفي ال�فات اإلله�ة ع� هللا و�ن�ار ق�امها ب�اته أو  :ه� تع��ل األس�اء وال�فات  :ال�اني

  .إن�ار �ع�ها

  .ال����ل -٢.ال�ع��ل1-  :ف��ح�� األس�اء وال�فات له ض�ان ه�ا

  :وال�ع��ل في ه�ا ال�اب على ق����

والفالسفة م� إن�ار ج��ع ال�ع��ل ال��� ال�ام أو ال�لي، وه� ال�� عل�ه ال�ه��ة : الق�� األول

   .األس�اء وال�فات



إث�ات األس�اء ونفي ال�فات وه� ال�� : ال��ع األول :ال�ع��ل ال��ئي وه� ن�عان: والق�� ال�اني

نفي �ع� ال�فات دون �ع� وه� ال�� عل�ه ال�الب�ة : ال��ع ال�اني .عل�ه ال�ع��لة وم� وافقه�

  .واألشاع�ة وال�ات����ة

  .ه�ا ال�اب ی�خل ف�ه تع��ل ال�ار� س��انه وتعالى ع� أس�ائه وصفاتهوال�ع��ل ه�ا في 

و��خل ف�ه أ��ًا تع��ل ن��ص األس�اء وال�فات ال�� ه� إن�ار حقائقها وما دل� عل�ه وما 

  .ت����ه م� ال�عاني

وه� إن�ار ال���ات، ��ا ه� حال ال��اه�ة القائل�� ���وث العال� ال������  :تع��ل ال���ات :ال�ال�

  . لل�انع ول��ه� ی���ون ال���ات أصالً 

  :ی�ق�� ال�ع��ل في �اب ال��ح�� إلى ثالثة أق�ام هي: أن�اع ال�ع��ل في ت�ح�� هللا

  ـ ال�ع��ل في ت�ح�� ال�����ة١

 ال�ع��ل في ت�ح�� األل�ه�ة ـ٢

  .في ت�ح�� األس�اء وال�فاتال�ع��ل  ـ٣

فال��ح�� ��ا ه� معل�م ض�ه ال��ك، وال��ك وال�ع��ل م�الزمان، ف�ل م��ك مع�ل و�ل مع�ل 

م��ك، ل�� ال��ك ال ���ل�م أصل ال�ع��ل، بل ق� ���ن ال���ك مق�ًا �ال�ال� س��انه وصفاته 

  .ال�ع��لول��ه ع�ل ح� ال��ح��، وأصل ال��ك وقاع�ته ال�ي ی�جع إل�ها ه� 

  :فه� تع��ل ت�ح�� ال�����ة: أما الق�� األول

  :وال�ق��د �ه إن�ار وج�د ال�ال� س��انه وتعالى وم� ص�ر ه�ا الق�� وأم�ل�ه

ش�ك ال�الح�ة القائل�� �ق�م العال� وأب�ی�ه، و�نه ل� ��� مع�ومًا أصًال، بل ل� ی�ل وال ی�ال،  ـ١

  .ووسائ� اق��� إ��ادها ����نها �العق�ل وال�ف�سوال��ادث �أس�ها م����ة ع��ه� إلى أس�اب 

 .ش�ك �ائفة أهل وح�ة ال�ج�د ال�ی� �ق�ل�ن ما ث� خال� وال م�ل�ق، بل ال�ج�د شيء واح� ـ٢



َ�ا َهاَمان اب� ِلي صْ�حًا َلَعلي أبُلغ اَألْسَ�اَب {:وقال} َوَما َربُّ الَعاَلِ���{: ش�ك ف�ع�ن إذ قال ـ٣

َ�اَواِت    }فأ�َّلَع إَلى إلِه ُم�َسى َو�ني َأل��ُُّه َ�اذ�اً أس�اَب ال�َّ

  : ال�ع��ل في ت�ح�� األل�ه�ة: الق�� ال�اني

  .تع��ل معامل�ه ع�ا ��� على الع�� م� حق�قة ال��ح��: قال اب� الق�� في تع��فه ه�

وم� ص�ره ما �فعله �ع� غالة ال����فة م� إسقا� الع�ادات ع�ه� وع� أت�اعه�، وزع�ه� أن 

ح�� �عل��ن أن العارف ال��  -أ� الف�اء في ت�ح�� ال�����ة- �ال في ف�اء الع�� ع� ح���ه ال�

  .و��عل�ن ه�ا غا�ة الع�فان" ال ������ ح��ة وال ���ق�ح س��ة“��ه� ه�ا ال�قام 

وم� . وه� نفي أس�اء هللا وصفاته أو �ع�ها ال�ع��ل في ت�ح�� األس�اء وال�فات: الق�� ال�ال�

ق�ه غالة ال�ه��ة والق�ام�ة ال�ی� ل� ی����ا � اس�ًا وال صفة، فع�ل�ا أس�اء ال�ب ص�ره ما �ع�

 .تعالى وأوصافه وأفعاله، بل جعل�ا ال��ل�ق أك�ل م�ه إذ ��ال ال�ات �أس�ائها وصفاتها

 

  درجات ال�ع��ل في �اب األس�اء وال�فات ع��ماً 

  :إلى ثالثة أق�ام م� س�� أق�ال أهل ال�ع��ل ���ها م� ح�� الع��م ت�ق��

ه�ا ق�ل ال�ه��ة أت�اع جه� ب� صف�ان، والفالسفة،   :نفي ج��ع األس�اء وال�فات: الق�� األول

س�اء �ان�ا أص�اب فل�فة م��ة �الفارابي، أو فل�فة �ا���ة إس�اع�ل�ة ق�م��ة �اب� س��ا، أو 

 .فل�فة ص�ف�ة ات�اد�ة �اب� ع��ي واب� س�ع�� واب� الفارض

وه�ا ق�ل ال�ع��لة، ووافقه� عل�ه ال�اف�ة اإلمام�ة، : نفي ال�فات دون األس�اء: ال�انيالق�� 

 .فال�ع��لة ���ع�ن على ت���ة هللا �االس� ونفي ال�فة ع�ه. واإل�اض�ة

وه�ا ق�ل ال�الب�ة واألشاع�ة  .إث�ات األس�اء و�ع� ال�فات ونفي ال�ع� اآلخ�: الق�� ال�ال�

  .وال�ات����ة

أ� ال�ي (ی����ن األس�اء وال�فات ما ع�ا صفات األفعال االخ��ار�ة : وق�ماء األشاع�ة فال�الب�ة

فه� إما ی�ول�نها أو ی����نها على اع��ار أنها أزل�ة وذل� خ�فًا م�ه� على ) ت�عل� ������ه واخ��اره



ل�ي ال ح� زع�ه� م� حل�ل ال��ادث ب�ات هللا، أو ��عل�نها م� صفات الفعل ال��ف�لة ع� هللا ا

  .تق�م �ه

ال��اة، (وأما األشاع�ة ال��أخ�ون ومعه� ال�ات����ة فه� ی����ن األس�اء وس�عًا م� ال�فات هي 

) ال�����(و���� �ع� ال�ات����ة صفة ثام�ة هي ) العل�، الق�رة، ال��ع، ال���، اإلرادة، ال�الم

 .هاو��ف�ن �اقي ال�فات و��أول�ن ال���ص ال�اردة ف�ها و���ف�ن معان�

  .ال���ى األس�اء �اب في ال�ع��ل درجات

وه�ا ق�ل ال�ه��ة أت�اع جه� ب� صف�ان، والغال�ة  .م� �ق�ل إن هللا ال ���ى ��يء: الق�ل األول

  .م� ال�الح�ة �الق�ام�ة ال�ا���ة والفالسفة

  :وه�الء ال�ع�لة له� في تع��له� ألس�اء هللا أر�عة م�ال� هي

  .ال ���ى �إث�ات: نفي اإلث�ات فقال�ا االق��ار على: ال��ل� األول

  .أنه ال ���ى �إث�ات وال نفي: ال��ل� ال�اني

  .ال���ت ع� األم��� اإلث�ات وال�في: ال��ل� ال�ال�

  .ت���� ج��ع األق�ال �ال�غ� م� ت�اق�ها: ال��ل� ال�ا�ع

 .في اإلن�ارفه�ا ال��ف م� ال�ع�لة اتفق�ا على إن�ار األس�اء ج��عها، ول�� ت��ع� م�ال�ه� 

. �أنه ل�� له اس� �ال�ي والعل�� ون�� ذل�: اق���وا على ق�له�: فأص�اب ال��ل� األول

  :وش�ه�ه� في ذل�

أنه إذا �ان له اس� م� ه�ه األس�اء ل�م أن ���ن م��فا ��ع�ى االس� �ال��اة والعل�، فإن  -ا

وذل� م�ال  -ة �العل�أ� ال�ف- م��ل�م ل��ق ال���� م�ه  - أ� االس� �العل��-ص�ق ال���� 

  .ع��ه�

  .م�ابهة الغ�� �هللا م��ه ع�. وألنه إذا س�ي به�ه األس�اء فهي م�ا ���ى �ه غ��ه -ب

  .  ����ن م� س�ى هللا �أس�ائه ال���ى م��هاً  -نفاة األس�اء-فه�الء ال�ع�لة ال���ة 



إذا قل�ا ه� س��ع ���� إذا قل�ا حي عل�� فق� ش�ه�اه �غ��ه م� األح�اء العال��� و��ل� : ف�ق�ل�ن 

فق� ش�ه�اه �اإلن�ان ال���ع وال����، و�ذا قل�ا رؤوف رح�� فق� ش�ه�اه �ال��ي ال�ؤوف ال�ح��، 

  .بل قال�ا إذا قل�ا م�ج�د فق� ش�ه�اه ��ائ� ال��ج�دات الش��اكه�ا في م��ى ال�ج�د

ی��� أس�اء هللا  جه� �ان: "وه�ا ال��ل� ی��� ل�ه� ب� صف�ان، قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة

وه� ق�ل ال�ا���ة م� ". تعالى فال ����ه ش��ًا ال ح�ا وال غ�� ذل� إال على س��ل ال��از

الفالسفة والق�ام�ة فه� �ق�ل�ن ال ن���ه ح��ا وال عال�ًا وال قادرًا وال م��ل�ًا إال م�ازًا ��ع�ى ال�ل� 

  .س��ا وأم�الهوه�ا ��ل� ق�ل اب� . أ� ه� ل�� ��اهل وال عاج�: واإلضافة

ال ���ى �إث�ات وال نفي، وال �قال : فق� زادوا في الغل� فقال�ا: وأما أص�اب ال��ل� ال�اني 

ألن في اإلث�ات ت���هًا �ال��ج�دات، وفي ال�في ت���هًا . م�ج�د وال ال م�ج�د وال حي وال الحي

 .له �ال�ع�ومات

  .الق�ام�ة ال�ا���ة وال��فل�فةوه�ا ال��ل� ی��� لغالة ال�ع�لة م� . و�ل ذل� ت���ه

ن�� ال نق�ل ل�� ���ج�د وال مع�وم، وال حي وال م��، : وأما أص�اب ال��ل� ال�ال� ف�ق�ل�ن 

فال ن�في ال�ق����، بل ن��� ع� ه�ا وه�ا، ف����ع ع� �ل م� ال���اق���، ال ن��� به�ا وال 

  .د وال نق�ل ه� مع�ومبه�ا، فال نق�ل ل�� ���ج�د وال مع�وم، ول�� ال نق�ل ه� م�ج� 

وم� ال�اس م� ���ى ه�ا ع� ال�الج، وحق�قة ه�ا الق�ل ه� ال�هل ال���� وال�ف� ال����، 

  .ال�� م���نه اإلع�اض ع� اإلق�ار �ا� ومع�ف�ه وح�ه وذ��ه وع�ادته ودعائه

  .وأص�اب ه�ا ال��ل� ه� ال���اهلة الالأدر�ة

  .ة ال�ی� �ق�ل�ن ال ن��� وال ن�فيوأص�اب ال��ل� ال�اني ه� ال���اهلة ال�اقف

  .وأص�اب ال��ل� األول ه� ال����ة ال�فاة

وال�الح� أن �ل ف��� م� ه�الء یه�م ما ب�اه م� ق�له فل�ا اق��� أص�اب ال��ل� األول على 

ال�في وام��ع�ا ع� اإلث�ات ���ة أن في اإلث�ات ت���هًا له �ال��ج�دات جاء أص�اب ال��ل� 

الغل� وزع��ا أن في ال�في ��ل� ت���هًا له �ال��ادات ف��ع�ا ال�في أ��ا ث� جاء  ال�اني ف�ادوا في



أص�اب ال��ل� ال�ال� فاته��ا أص�اب ال��ل� ال�اني �أنه� ش�ه�ه �ال����عات ألن ق�له� �ق�م 

 .على نفي ال�ق���� وه�ا م���ع

س��انه ل�ل شيء وه� م�ل� أص�اب وح�ة ال�ج�د ال�ی� �ع�ل�ن أس�اءه : وه�اك م�ل� را�ع

 ..في ال�ج�د، إذ �ان وج�د األش�اء ع��ه� ه� ع�� وج�ده ما ث�� ف�ق 

أ� ) وج�د م�ل�: (وه�ا م��هى ق�ل ��ائف ال�ع�لة وغا�ة ما ع��ه� في اإلث�ات ق�له� ه�

  .وج�د خ�الي في ال�ه�، أو وج�د مق�� �األم�ر ال�ل��ة

  "القادر" و " ال�ال�: "أن هللا ���ى �اس��� فق� ه�ا: الق�ل ال�اني

: كان ال�ه� وأم�اله �ق�ل�ن : "قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة .وه�ا الق�ل م���ب لل�ه� ب� صف�ان

" �ال�ال�"ال ���ى �اس� ���ى �ه ال�ل�، فل� ���ه إال : إن هللا ل�� ��يء، ورو� ع�ه أنه قال

  ..ال�ه��ة ال����ةفه� رأس  ٤."ألنه �ان ج���ا ی�� أن الع�� ال ق�رة له" القادر"و

  .إث�ات األس�اء م��دة ع� ال�فات: الق�ل ال�ال�

وت�ع ال�ع��لة على ذل� ال����ة، وال�اف�ة . وه�ا ق�ل ال�ع��لة ووافقه� عل�ه اب� ح�م ال�اه�� 

  .اإلمام�ة، و�ع� ال��ارج

فق� " :�ق�ل اب� ال��ت�ى ال�ع��لي. فال�ع��لة ���ع�ن على ت���ة هللا �االس� ونفي ال�فة ع�ه

  "أج�ع� ال�ع��لة على أن للعال� ُم��ثًا ق���ًا، قادرًا، عال�ًا، ح�ا� ال ل�عان

واب� ح�م واف� ال�ع��لة في ذل� فه� ی�� أن األس�اء ال���ى �ال�ي، والعل��، والق�ی�، ����لة 

� في أس�اء األعالم ال�ي ال ت�ل على ح�اة وال عل�، وال ق�رة، وقال ال ف�ق ب�� ال�ي و��� العل�

  "ال�ع�ى أصالً 

وال�ع��لة األس�اء ع��ه� �األعالم ال���ة ال���ادفة ال�ي ل� ت�ضع ل���اها �اع��ار مع�ى قائ� 

) ال���ة(و. فه� ب�ل� ی���ون إلى ه�ه األس�اء على أنها أعالم م��ة ال ت�ل على صفة. �ه

�� وال���ع ون�� ذل� إن العل�� وال��: ال�اصة ال�ال�ة م� ال�اللة على شيء آخ�، فه� �ق�ل�ن 

أعالم � ل��� دالة على أوصاف، وهي �ال���ة إلى دالل�ها على ذات واح�ة هي م��ادفة، وذل� 



فه�ه األس�اء م��ادفة وهي أعالم خال�ة ال ) ب��� وع��و �دمحم وعلي(م�ل ت����� ذاتًا واح�ة 

 .ت�ل على صفة له�ه ال�ات ال���اة بها

 .ال���ى مع إث�ات معاني ال�ع� وت���� معاني ال�ع� اآلخ� إث�ات األس�اء: الق�ل ال�ا�ع

  .وه�ا ق�ل ال�الب�ة واألشاع�ة وال�ات����ة

فه�الء و�ن �ان�ا ی�افق�ن أهل ال��ة وال��اعة في إث�ات ألفا� األس�اء ال���ى ل��ه� ��الف�نه� 

  .في إث�ات �ع� معاني تل� األس�اء

ولل�الب�ة واألشاع�ة وال�ات����ة ق�ل في . م���� ل�فةف�� ال�عل�م أن �ل اس� م� أس�اء هللا 

فال�الب�ة وق�ماء األشاع�ة ی�ف�ن صفات األفعال . ال�فات ��الف ق�ل أهل ال��ة وال��اعة

االخ��ار�ة و�ال�الي ال ی����ن ال�فات ال�ي ت����ها األس�اء إذا �ان� م� ه�ا الق��ل �ال�ال� 

  .�ه ع�� ال��ی� ع� م�قفه� م� ال�فاتوال�زاق ون��ها، على تف��ل س�أتي ذ�

وأما ال��أخ�ون م� األشاع�ة ومعه� ال�ات����ة، فإنه� ال ی����ن م� ال�فات س�� س�ع صفات 

و���� �ع� ال�ات����ة صفة ثام�ة ) العل�، الق�رة، ال��اة، ال��ع، ال���، اإلرادة، ال�الم(هي 

م� ال�فات، أث���ا ما دل عل�ه م� ال�ع�ى، فاالس� ع��ه� إن دل على ما أث���ه ) . ال�����(هي 

 .و�ن �ان داًال على خالف ما أث���ه ص�ف�ه ع� حق�ق�ه وح�ف�ا مع�اه

و ) العل��(ومعل�م أنه ل� ی�د في �اب األس�اء م� تل� ال�فات ال�ي ذ��وها إال خ��ة فق� وهي 

و�ن �ان ه�اك م�  فه�ه ال���ة ی����ن معان�ها) ال����(و ) ال���ع(و ) ال�ي(و ) الق�ی�(

  .ول�� ج�ه�ره� على خالف ذل�) العل�(إلى ) ال���(و ) ال��ع(ی�جع صف�ي 

وأما �ق�ة األس�اء ال�ي ال ت�ف� مع ما أث���ه م� ال�فات، فإنه� ال ی����ن ما دل� عل�ه م� 

ة إلى إرادة ال��اب أو إراد) ال�ح��(في اس�ه ) ال�ح�ة(ال�عاني، بل ���ف�نها �����فه� ل�ع�ى 

 ).إرادة إ��ال ال���(بـ ) ال�دود(في ) ال�د(و ) اإلنعام(

 

  درجات ال�ع��ل في �اب صفات هللا تعالى

وه�ا ق�ل الغالة م� ال�ع�لة، وم�ه� ال�ه��ة أت�اع جه� : نفاة ج��ع ال�فات: الق�ل األول

والفالسفة س�اء �ان�ا أهل فل�فة م��ة �الفارابي أو فل�فة �ا���ة راف��ة إس�اع�ل�ة �اب� س��ا 

وه�ا الق�ل ب�في ال�فات ه� . و�خ�ان ال�فا أو فل�فة ص�ف�ة ات�اد�ة �اب� ع��ي واب� س�ع��



وال�اف�ة اإلمام�ة وال��ارج اإل�اض�ة و��ل� ه� ق�ل ال��ار�ة  ق�ل ال�ع��لة وم� ت�عه� �ال����ة

  .وال��ار�ة

فه�الء ج��عًا ال ی����ن ال�فات � تعالى، وق� ت��ع� أسال�� تع��له� و��ق إن�اره� لها، 

  .ال�ع��لة وم� وافقه�/ ٢غالة ال�ع�لة       /١ :و���� ت���فه� إلى ص�ف��

  :�أ� حال م� األح�ال وله� في ال�في درجات فغالة ال�ع�لة ���ع�ن اإلث�ات /١

  .درجة ال����ة ال�فاة: ال�رجة األولى

 .وه� ��ل� ق�ل اب� س��ا وأم�اله ١وهي ال�ي عل�ها ال�ه��ة و�ائفة م� الفالسفة

وج�دًا م�لقًا ال حق�قة له  فه� ��ف�ن هللا �ال�فات ال�ل��ة على وجه ال�ف��ل وال ی����ن له إال

فه�الء وصف�ه . ع�� ال����ل و�ن�ا ی�جع إلى وج�د في األذهان، ����ع ت�ققه في األع�ان

دون صفات اإلث�ات وجعل�ه ه� ال�ج�د ال��ل� ���� اإل�الق، وق� عل�  �ال�ل�ب واإلضافات

  .ت����ح العقل أن ه�ا ال ���ن إال في ال�ه�، ال ف��ا خ�ج ع�ه م� ال��ج�دا

ال�صف �ال�ل�ب ه� ال�في ال���د؛ ل�� ���ا ل�� ���ا، واإلضافات �ق�له� �أنه م��أ العال� 

  .وعلة العال�

  ال���اهلة ال�اقفة: ال�رجة ال�ان�ة

ال�ی� �ق�ل�ن ال ن��� وال ن�في، وه�ه ال�رجة ت��� لغالة ال�ع�لة م� الق�ام�ة ال�ا���ة 

 ٣.ال��فل�فة

ال م�ج�د، وال مع�وم، وال حي وال : ألنه� ��ل��ن ع�ه ال�ق���� ف�ق�ل�ن  ٤فه�الء ه� غالة الغالة

م��، وال عال� وال جاهل، ألنه� ی�ع��ن أنه� إذا وصف�ه �اإلث�ات ش�ه�ه �ال��ج�دات، و�ذا 

وصف�ه �ال�في ش�ه�ه �ال�ع�ومات ف�ل��ا ال�ق����، وه�ا م���ع في ب�اهة العق�ل؛ وح�ف�ا ما أن�ل 

وما جاء �ه ال�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص، ف�قع�ا في ش� م�ا ف�وا م�ه، فإنه� ش�ه�ه �ال����عات إذ هللا م� ال��اب 

  .سل� ال�ق���� ���ع ال�ق����، �اله�ا م� ال����عات



ن�� ال نق�ل ل�� ���ج�د وال مع�وم وال حي : ال�ی� �ق�ل�ن  :ال���اهلة الالأدر�ة: ال�رجة ال�ال�ة

ال�ق����، بل ن��� ع� ه�ا وه�ا، ف����ع ع� �ل م� ال���اق���، ال ن��� وال م��، فال ن�في 

  .ل�� ���ج�د وال مع�وم ول�� ال نق�ل ه� م�ج�د وال نق�ل ه� مع�وم: به�ا وال به�ا، فال نق�ل

وم� ال�اس م� ���ي ن�� ه�ا ع� ال�الج، وحق�قة ه�ا الق�ل ه� ال�هل ال���� وال�ف� ال����، 

  .اض ع� اإلق�ار �ا� ومع�ف�ه وح�ه وذ��ه وع�ادته ودعائهال�� م���نه اإلع� 

  أهل وح�ة ال�ج�د: ال�رجة ال�ا�عة

ال�ی� ال ����ون ال�ال� ��فات ت���ه ع� ال��ل�ق، و�ق�ل�ن �أن وج�د ال�ال� ه� وج�د 

فعلى س��ل ال��ال ه� �ق�ل�ن �أن هللا ه� ال���ل� ��ل ما ی�ج� م� ال�الم وفي ذل� . ال��ل�ق 

  س�اء عل��ا ن��ه ون�امه ... أال �ل ق�ل في ال�ج�د �المه :اب� ع��ي �ق�ل

} أنا ر�ُّ�� األعلى{: وال ف�ق ع��ه� ب�� ق�ل ف�ع�ن . ف��ع��ن أنه ه� ال���ل� على ل�ان �ل قائل

إن�ي أنا هللا ال إله إال أنا {و��� الق�ل ال�� ���عه م�سى } وما عل�� ل�� م� إله غ��� { ١

إنه ال�ا�� في �ل شيء، فال ی��ل� إال ه�، وال : بل �ق�ل�ن . ٣} �الة ل���� فاع��ني وأق� ال

  ..���ع إال ه�، ح�ى ق�ل م��ل�ة ال��اب، وال�جال، وف�ع�ن، ���ح�ن �أن أق�اله� هي ق�له

 .وه�ا ق�ل أص�اب وح�ة ال�ج�د �اب� ع��ي، واب� س�ع�� واب� الفارض، والعف�ف ال�ل��اني

  . م� وج�د ال��، وث��ت ال�ل� ��او� اآلخ� و�ف�ق� إل�ه أن �ل واح�: وأصل م�ه�ه�

 م�احل ال�ع��ل األولى 

  "م�حلة ال�ع� ب� دره� -١"

�ه� في أواخ�  .فال�ع� ب� دره� ه� أول م� ع�ف ع�ه أنه أ�ه� في اإلسالم مقالة ال�ع��ل 

ع�� ال�ا�ع��، و�ل�ه خال� ب� ع�� هللا الق��� و�ان أم��ا على الع�اق، ح�ى �ف� �ه، ف���ه 

تعالى هللا ع�ا  فإنه زع� أن هللا ل� ��ل� م�سى ت�ل��ًا ول� ی��� إب�اه�� خل�ًال، ی�م ع�� أض�ى،

  .�ق�ل ال�ع� عل�ًا ����اً 

  "م�حلة ال�ه� ب� صف�ان -٢



ال��ه� ال�ه� ب� صف�ان، ال�� أخ� ع� ال�ع� ب� دره� مقالة ال�ع��ل ع��ما ث� �ه� به�ا 

ال�قى �ه �ال��فة، وال�ه� ه� ال�� ن�� ذل� ال��ه� وت�ل� عل�ه ف���ه ودعا إل�ه، وام�از ع� 

ش��ه ال�ع� ����ة ال��الغة في ال�في و���ة إ�هار ذل� وال�ع�ة إل�ه، ن��ًا ل�ا �ان عل�ه م� 

  .ن، و���ة ال��ل وال��اءسال�ة في الل�ا

وق�ل ق�ل . هـ١٢٨س�ة  ٢وق� ق�ل في �ع� ال��وب. وق� �ه� ال�ه� في آخ� دولة ب�ي أم�ة

  .على ی� سل� أح�ز

 م�حلة اش�هار مقالة ال�ع��ل:  

و��� ال����ي ) هـ٢٤٠(و�ع� مق�ل ال�ه� ب� صف�ان قام له�ه ال�قالة أح�� ب� أبي داؤد 

  .وم� ذل� ف��ة الق�ل ��ل� الق�آن .والقل�ب ف��ة ده�ًا ���الً ف�آل ال�ن�ا م��ة ) هـ٢١٨(

، و�ان ) هـ٢١٨ - هـ ١٩٨(ف�ا إن جاء أول ال�ائة ال�ال�ة، وولي على ال�اس ع�� هللا ال�أم�ن 

��� أن�اع العل�م، و�ان م�ل�ه عام�ًا �أن�اع ال���ل��� في العل�م، فغل� عل�ه ح� ال�عق�الت 

وأق�م لها ال���ج��� م� ال�الد فع��� له، واش�غل بها ال�اس، وال�ل�  فأم� ب�ع��� ��� ال��نان،

س�ق ما س�ق ف�ه جل� إل�ه، فغل� على م�ل�ه ج�اعة م� ال�ه��ة م�� �ان أب�ه ال�ش�� ق� 

ف���ا ب�عة ال��ه� في أذنه وقل�ه، فق�لها، واس����ها، ودعا . أق�اه� وت��عه� �ال��� والق�ل

 .�هاال�اس إل�ها، وعاق�ه� عل

  

 م�احل ات�اع دائ�ة ال�ع��ل  

  "ال�ع��لة"م�حلة 

مع (وق� دخل� ال�ع��لة في تل� ال��حلة في ه�ه ال�قالة، وشار��ا ال�ه��ة في �ع� أص�له�، 

أن ال�ع��لة ال�ی� �ان�ا في زم� ع��و ب� ع��� وأم�اله ل� ���ن�ا جه��ة، و�ن�ا �ان�ا ی��ل��ن في 

ف�ه� نفي ال�فات �ع� ه�ا، وله�ا ل�ا ذ�� اإلمام أح�� في رده ال�ع�� و�ن�ار الق�ر، و�ن�ا ح�ث 

فات�عه ق�م م� أص�اب أبي ح��فة، وأص�اب ع��و ب� ع��� : (على ال�ه��ة ق�ل جه� قال

  )�ال���ة



 (وأش�اهه� م� أهل ال�الم) هـ٢٣١(وال��ام ) هـ٢٣٥(واش�ه� ه�ا الق�ل ع� أبي اله�یل العالف 

م� ح�� ف��ة اإلمام أح�� ب� ح��ل وغ��ه م� عل�اء ال��ة، فال�ع�لة و��أ اش�هار مقالة ال�ع��ل 

ق�وا و���وا، فإن ال�أم�ن �ان ق� أقام ) هـ٢١٨- ١٩٨(لألس�اء وال�فات في زم� إمارة ال�أم�ن 

���اسان م�ة، واج��ع به�، ث� ��� �ال���ة م� ��س�س س�ة ث�اني ع��ة ومائ���، وف�ها مات 

  .ال�أم�ن 

الق�ل ��ل� الق�آن أر�عة ع�� عامًا م� س�ة ث�اني ع��ة ومائ��� إلى س�ة  وق� اس���ت م��ة

على ) هـ٢٣٢- ٢٢٧(وال�اث� ) هـ٢٢٧- ٢١٨(أر�ع وثالث�� ومائ��� لله��ة فق� سار ال�ع��� 

���قة ال�أم�ن، فام����ا العل�اء ب�ل� وح�ل�ا ال�افة على الق�ل ��ل� الق�آن، ف��ت ب�عة 

هلها على ال�الد والع�اد، وصارت ال��اب� وال�ل� والق�اء ح��ًا على ال�ع��ل رواقها، وت�ف� أ 

وه� أم� ل� ���� له ن��� ق�له في . ه�الء ال�ع�لة، وض�� على أهل ال��ة وناله� الع�� ال��ی�

  .خلفاء األمة

واس��� األم� ��ل� ح�ى جاء هللا �الف�ج وال��� ألهل ال��ة في عه� ال�ل�فة ال����ل رح�ه هللا 

أر�ع وثالث�� ومائ��� فانق�ى ع�� ال���ة �ع� س���� م� خالفة ال����ل ال�� أ�ه�  س�ة

  (.��ل� الق�آن ال��ة، وق�ع ال��عة، وزج� ع� الق�ل

   :م�حلة ال�فات�ة

 "ال�الب�ة" -١

و�ان م�� ان��ب لل�د على ال�ه��ة وال�ع��لة أب� دمحم ع�� هللا اب� سع�� ب� �الب الق�ان 

في زم� م��ة الق�ل ��ل� الق�آن ال�ي س�� ذ��ها و�ان ق� ان��� ب��  )هـ٢٤٣(ال���في س�ة 

األمة ال��اع � ه�ه ال��ائل، فقام اب� ُ�الَّب، و�ان رأس ال���ل��� �ال���ة في زمانه، وص�ف 

في ال�د على ال�ه��ة وال�ع��لة م��فات، و��� ت�اق�ه� ف�ها و��ف ����ًا م� ع�راته� و�ان له 

  .ف�ل وعل� ودی�

� اب� �الب ل�ا رد على ال�ه��ة ل� یه�� لف�اد أصل ال�الم ال���ث ال�� اب��ع�ه في دی� ل�

وهي م�ألة حل�ل "اإلسالم، بل وافقه� عل�ه وسل� له� ذل� األصل ال�� ه� ی���ع ال��ع 

  ."ال��ادث



ه، وال إن ال�ب ال تق�م �ه األم�ر االخ��ار�ة وال ی��ل� ������ه وق�رت: فاح�اج ب�ل� إلى أن �ق�ل

ناد� م�سى ح�� جاء ال��ر، بل وال �ق�م �ه ن�اء حق�قي، وال ���ن إ��ان الع�اد وع�له� ال�الح 

ه� ال��� في رضاه وم���ه، وال �ف�ه� ه� ال��� في س��ه وغ��ه، فال ���ن �ع� أع�اله� ال 

 .ح� وال رضا وال س�� وال ف�ح وال غ�� ذل� م�ا أخ��ت �ه ن��ص ال��اب وال��ة

اب� �الب م�ل�ًا خاصًا �ه، حاول أن یلف� ف�ه ب�� ال���ص ال��ع�ة وال����ات  فاب��ع

فأص�ح ق�ًال ثال�ًا في ال��ألة ب���ا �ان " ���ه� ال�فات�ة"ال�الم�ة، فأن�أ في ال��ألة ما �ع�ف 

وه� ال�ه��ة " ال�فاة"و . وه� أهل ال��ة وال��اعة" ال����ة"األم� في ال�اب� ی��ازعه ف��قان 

  .�ع��لة وال��ار�ة وال��ار�ةوال

ألن اب� " م��ل�ة ال�فات�ة"فه�ا ال�هج ال�� أح�ثه اب� �الب ه� ما صار �ع�ف ف��ا �ع� ���هج 

كالب �ان في ���ق�ه ���ل إلى م�ه� أهل ال��ی� وال��ة، ل�� �ان في ���ق�ه ن�ع م� 

 .الخ��ار�ة ب�اتهال��عة، ل��نه أث�� ق�ام ال�فات ب�ات هللا، ول� ی��� ق�ام األم�ر ا

و��ج� في �الم اب� �الب م� ال�في ال�� قارب ف�ه ال�ع��لة ما ال ب�ج� في �الم أهل ال��ی� 

وال��ة وال�لف واألئ�ة و�ذا �ان الغل� ش��ًا صار في األت�اع ذراعًا ث� �اعًا ح�ى آل إلى ه�ا 

  .ال�آل وال�ع�� م� ل�م ال��ة

ح�ل� ب�اس�ة األشاع�ة، فق� اح�ف� األشع�� وق�ماء  وق� تالش� ال�الب�ة �ف�قة، ل�� أف�ارها

أص�ا�ه �أف�ار ال�الب�ة ون��وها، و��ل� ان�رس� ال��رسة ال�الب�ة األق�م تار��ًا واألس�� �ه�رًا 

 .في األشع��ة

  "األشع��ة/ ٢

�ع��� أب� ال��� األشع�� ام��ادًا لل��ه� ال�البي فأب� ال��� األشع�� ال�� عاش في الف��ة 

كان مع��ل�ًا إلى س� األر�ع��، ح�� عاش في ب�� أبي علي ال��ائي ) هـ٣٢٤-هـ ٢٦٠(�� ما ب

ش�خ ال�ع��لة في ال���ة، ث� رجع ع� م�ه� ال�ع��لة وسل� ���قة اب� �الب وتأث� بها لف��ة 

���لة، ولعل ال��� في ذل� أنه وج� في ��� اب� �الب و�المه �غ��ه م� ال�د على ال�ع��لة 

  . ئ�ه� وه�� أس�اره�و��هار ف�ا



وق� م�ى األشع�� في ه�ا ال��ر ن���ًا ی�لف و��ا�� و�لقى ال�روس في ال�د على ال�ع��لة 

  .سال�ًا ه�ه ال���قة

وق� م�ت األشع��ة �أ��ار وم�احل �ان أولها ز�ادة ال�ادة ال�الم�ة، ث� ال���ح ال���� لل�ادة 

  .ةاالع��ال�ة، ث� خل� ه�ه العق��ة �ال�ادة الفل�ف�

  : "ال�ات����ة"/ ٣

تع� ال�ات����ة شق�قة األشع��ة، وذل� ل�ا ب��ه�ا م� االئ�الف واإلتفاق ح�ى ل�أنه�ا ف�قة واح�ة، 

ول�ل� ���ح �ل م� األشاع�ة وال�ات����ة �أن �ًال م� أبى ال��� . و��ع� ال�ف��� ب��ه�ا

  .١ه�األشع�� وأبي م���ر ال�ات���� ه�ا إماما أهل ال��ة على ح� تع��� 

ولعل ه�ا ال��اف� مع ��نه ی�جع في س��ه ال�ئ��ي إلى ت�اف� أف�ار الف�ق��� وقلة ال��ائل 

ال�الف�ة ب��ه�ا و��اصة مع األشع��ة ال��أخ�ة، إال أن ه�اك أس�ا�ًا مه�ة ��� اع��ارها وأخ�ها 

نف�ذ ل� في ال���ان ولعل أه�ها ال��ام� في ن�أة الف�ق��� مع ��ن �ل ف�قة اس�قل� �أماك� 

فال�ات����ة ان���ت ب�� األح�اف ال�ی� �ان�ا م��اج�ی� في ش�ق . ت�ازعها ف�ها الف�قة األخ�� 

العال� اإلسالمي وش�اله، ب���ا ن�� األشع��ة ق� ان���ت ب�� ال�افع�ة وال�ال��ة وه� ال��م 

  .ی��اج�ون في وس� وغ�ب وج��ب وج��ب ش�ق العال� اإلسالمي

أبي م���ر دمحم ب� دمحم ب� م���د ب� دمحم ال�ات���� ال���فى س�ة وال�ات����ة ت��� إلى 

  .وق� تا�ع ال�ات���� اب� �الب في م�ائل م�ع�دة م� م�ائل ال�فات وما ی�عل� بها) هـ٣٣٣(

  

  

  :ال�الم في األس�اء ال���ى

 

إث�ات األس�اء ال���ى مع إث�ات معان�ها ج��عا و�ث�ات ما ی�عل�  :م�ه� أهل ال��ة وال��اعة 

 :بها م� ال��ام وال�ق���ات



 .اإل��ان ب���ت األس�اء ال���ى ال�اردة في الق�آن وال��ة م� غ�� ز�ادة وال نق�ان -١

اإل��ان �أن هللا ه� ال�� ���ي نف�ه، وال ����ه أح� م� خلقه، فا� ع� وجل ه� ال�� ت�ل�  -٢

به�ه األس�اء، وأس�اؤه م�ه، ول��� م��ثة م�ل�قة ��ا ی�ع� ال�ه��ة وال�ع��لة وال�الب�ة 

 .واألشاع�ة وال�ات����ة

اإل��ان �أن ه�ه األس�اء دالة على معاني في غا�ة ال��ال، فهي أعالم وأوصاف، ول���  -٣

 .كاألعالم ال�ام�ة ال�ي ل� ت�ضع �اع��ار مع�اها، ��ا ی�ع� ال�ع��لة

اح��ام معاني تل� األس�اء وحف� مالها م� ح�مة في ه�ا ال�ان� وع�م ال�ع�ض ل�ل�  -٤

 . ال�عاني �ال����� وال�ع��ل ��ا ه� شأن أهل ال�الم

 .اإل��ان ��ا تق���ه تل� األس�اء م� اآلثار وما ت�ت� عل�ها م� األح�ام -٥

 

 :جان��� رئ���� ه�ا، وت��ز أه��ة ه�ا ال�ا�� في ال���ى األس�اء ضا��أه��ة مع�فة 

 :ال�ان� األول

ت��ی� العالقة ال�ي ت��� �اب األس�اء ب�اب ال�فات و�اب اإلخ�ار، فالب� م� مع�فة ن�ع العالقة 

 .ب�� األب�اب ال�الثة وفه� ما ب��ها م� ع��م وخ��ص

  ف�اب األس�اء أخ� م� ال�اب�� اآلخ���، و�ال�الي ه�ا أوسع م�ه ف�اب ال�فات أوسع م�

 .س�اء، و�اب اإلخ�ار أوسع م� �اب ال�فات�اب األ

 .ف�ل ما صح اس�ا صح أن ی�ل على ال�فة وصح اإلخ�ار �ه -١

و�ل ما صح صفة صح خ��ا، ول�� ل�� ش��ا أن ��ح اس�ا، فق� ��ح وق� ال ��ح،  -٢

 .ول�ل� �ان �اب ال�فات أوسع م� �اب األس�اء



وال ���� له م�ها أس�اء، فال ���ى �ال���ل�، فا� ی�صف ��فات �ال�الم، واإلرادة، واالس��اء، 

وفي ال�قابل ه�اك صفات ورد إ�الق األس�اء م�ها �العل�، والعل�، وال�ح�ة، . وال����، وال����� 

 .ف�� أس�أنه العل��، والعلي، وال�ح��

وما صح خ��ا فل�� ش��ا أن ��ح اس�ا أو صفة، فإن هللا ���� ع�ه �االس� و���� ع�ه  -٣

، فا� ���� ع�ه �أنه )و���� ع�ه ��ا ل�� �اس� وال صفة ���� أال ���ن مع�اه س��ا(�ال�فة، 

شيء، وم���ر، ومعل�م وغ�� ذل�، ول��ه ال ���ى وال ی�صف ب�ل�، وله�ا �ان �اب اإلخ�ار 

 .أوسع م� ال�اب�� اآلخ���

ه�ا ال�اب فإذا �ان ال�ال ��ل� فالب� م� مع�فة ضا�� األس�اء ال���ى م� أجل أن ت�ف� ل

 .خ��ص��ه فال ی�خل ف�ه ما ل�� م�ه

 :وال�ان� ال�اني

االس�فادة م� ه�ا ال�ا�� في تع��� األس�اء ال���ى وت��ی� ما ��ح وما ال ��ح م�ا ی�رده 

فال��اهج ال�ي سار عل�ها العل�اء في . أهل العل� في ���ه�، أو م�ا ���ع على أل��ة ال�اس

ى ح� ما ع�دا و���قة، ف�� ح�� ال�� ه�اك م� اق��� على ج�عه� لألس�اء ال���ى م��لفة إل

 .ال��عة وال��ع��، وه�اك م� ق�� ع� ذل�، وه�اك م� زاد

وم� ح�� ال���قة ال�ي ساروا عل�ها في ج�ع تل� األس�اء ه�اك أر�عة م�اهج وقف� عل�ها م� 

 :خالل اس�ق�اء جه�ده� في ه�ا ال��ال، أوردها ل� على ال��� ال�الي

االع��اد على الع�د ال�ارد في روا�ات ح�ی� أبي ه���ة رضي هللا ع�ه، و�األخ�  :األول ال��هج

الع�قاده� ���ة ح�ی� األس�اء وتع�ادها (���� ال�ل�� ب� م�ل�، ع�� ال��م�� وغ��ه، وذل� 

 ).على م�ه� ال���اهل�� في ال����ح وع�م ال��� في العلل ال�اردة ف�ه

وه�ا . ما ورد م� األس�اء ���رة االس� فق�، أ� ما ورد إ�القه االق��ار على :ال��هج ال�اني

اق��� على ما  - ح�م  -أ� اب� -فإنه: "قال ع�ه اب� ح��. م�هج اب� ح�م في ع� األس�اء

وال ما ورد } َوَ�ْ�َقى َوْجُه َر�ِّ�َ {: ورد ف�ه ���رة االس� ال ما ی�خ� م� االش�قاق �ال�اقي م� ق�له

َ�اَواِت َواَألْرضِ {: هم�افا �ال���ع م� ق�ل  " }َبِ��ُع ال�َّ



 -م�هج ال���س��� ال�ی� اش�ق�ا م� �ل صفة وفعل اس�ا ول� �ف�ق�ا ب�� ال�اب�� :ال��هج ال�ال�

 .بل إنه� ی�خل�ن ما ی�عل� ب�اب اإلخ�ار أح�انا - أ� �اب األس�اء و�اب ال�فات

 .اصيوم� ه�الء اب� الع��ي ال�ال�ي واب� ال��ت�ى ال��اني وال���

م�هج ال���س��� ال�ی� ت�س��ا ب�� أص�اب ال��هج ال�اني وال��هج ال�ال�، فال  :ال��هج ال�ا�ع

 .ه� ال�ی� ح��وا ت��� اب� ح�م، وال ه� ال�ی� ت�سع�ا ت�سع اب� الع��ى وأم�اله

وه�ا ال��هج ه� األشه� واألك�� ت���قا ع�� أهل العل�، فه� حاف��ا على خاص�ة ه�ا ال�اب، 

لي جعل�ا ش�و�ا الش�قاق االس� م� ال�فة، وه�ه ال��و� دل� عل�ها ال���ص، وس�أتي و�ال�ا

 .تف��لها في ال��ل� ال�ال� وال�ا�ع م� ه�ا ال����

 :ت��ی� ضا�� األس�اء ال���ى

األس�اء ال���ى : "لعل أن�� تع��� لألس�اء ال���ى، ه� ق�ل ش�خ اإلسالم اب� ت���ة ف�ها

هللا بها، وهي ال�ي جاءت في ال��اب وال��ة، وهي ال�ي تق��ي ال��ح هي ال�ي ی�عى : ال�ع�وفة

 :وه�ا ال�ع��� في اع�قاد� ه� أصلح وأف�ل تع��� لألس�اء ال���ى وذل�". وال��اء ب�ف�ها

ِ اَألْسَ�اُء {: ل��افق�ه لل�� ال��عي، ولعل ش�خ اإلسالم اب� ت���ة اس�قاه م� ق�له تعالى: أوال َوِ�َّ

َفاْدُع�ُه {: مأخ�ذ م� ق�له تعالى" هي ال�ي ی�عى بها: "فق�له في ال�ع���. }َفاْدُع�ُه ِبَهااْلُ�ْ�َ�ى 

فاأللف والالم ه�ا (} اَألْسَ�اءُ {: مأخ�ذ م� ق�له" هي ال�ي وردت في ال��اب و ال��ة: "وق�له. }ِبَها

في ��ا�ه أوس�ة للعه�، فاألس�اء ب�ل�، ت��ن معه�دة وال مع�وف في ذل� إال ما ن� هللا عل�ه 

} اْلُ�ْ�َ�ى{: مأخ�ذ م� ق�له تعالى) وهي ال�ي تق��ي ال��ح وال��اء ب�ف�ها: (وق�له). رس�له ملسو هيلع هللا ىلص

ف�ا �ان م��اه م�ق��ا (فال���ى تأن�� األح��، وال�ع�ى أن أس�اء هللا أح�� األس�اء وأك�لها، 

 ).ل���ىإلى ��ال ونق� وخ�� وش� ل� ی�خل اس�ه في األس�اءا

 :م�ا ی��� ص�ة ه�ا ال�ع��� اش��اله على ش���� لالس� ه�ا: ثان�ا

 .ورود ال�� م� الق�آن أو ال��ة ب�ل� االس�: ال��� األول

 .ص�ة اإل�الق، وذل� أن االس� �ق��ي ال��ح وال��اء ب�ف�ه: وال��� ال�اني



ومانعا م� دخ�ل غ��ه  وه�ان ال���ان ��ققان لل�ع��� مق�ماته �أن ���ن جامعا ل��ان� ال�يء

 .ف�ه، فال��� األول ی��� على ��ن أس�اء هللا ت�ق�ف�ة، وأنه ال ���ز اس�ع�ال الق�اس ف�ها

 .وال��� ال�اني ی��� على خاص�ة �اب األس�اء وأنه أخ� م� �اب ال�فات و�اب اإلخ�ار

 ف�ةفأس�اء هللا ت�ق�" ورود ال�� ب�ل� اإلس� ؛: ال��� األول لألس�اء ال���ى وه�" 

م� األم�ر ال��ق�رة في عق��ة أهل ال��ة في �اب أس�اء هللا ال���ى أن م� ضا�� أس�اء هللا 

ال���ى ورود ال�� ب�ل�، االس� فال ���ى هللا إال ��ا س�ى �ه نف�ه في ��ا�ه أو على ل�ان 

 .رس�له ملسو هيلع هللا ىلص

هللا على ما ورد ذ��ه في أ� ��� ال�ق�ف في أس�اء : ف�ع�ى ��ن أس�اء هللا ت�ق�ف�ة -أ

 .ن��ص الق�آن ال���� وال��ة ال����ة ال����ة ال ن��� على ذل� وال ن�ق� م�ه

 :ول�ل� ی�� ال�لف أن م� أح�ام �اب األس�اء ما یلي

 .إث�ات ما أث��ه هللا ل�ف�ه م� األس�اء ال���ى ال�اردة قي ن��ص الق�آن وال��ة ال����ة -١

 �ه نف�ه في ��ا�ه أو على ل�ان رس�له ملسو هيلع هللا ىلص أال ن�في ع� هللا ما س�ى -٢

 .أال ن��ي هللا ��ا ل� ��� �ه نف�ه في ��ا�ه أو على ل�ان رس�له ملسو هيلع هللا ىلص -٣

أ� (وذل� ألنه ال ���� إلى مع�فة أس�اء هللا ت�ارك وتعالى إال م� ���� واح� ه� ���� ال��� 

 ).ال��اب وال��ة

 :ل العل� في تق��� ه�ه ال��ألة مایليوم� أق�ال أه -ب

أس�اء هللا تعالى هي أح�� األس�اء وأك�لها، فل�� في األس�اء أح�� : (قال اب� الق�� رح�ه هللا

وتف��� االس� م�ها �غ��ه ل�� تف���ا ���ادف . م�ها وال �ق�م غ��ها مقامها والی�د� مع�اها

� ه�ا فله م� �ل صفة ��ال أح�� اس� فإذا ع�ف. م��، بل ه� على س��ل ال�ق��� وال�فه��

 .وأك�له وأت�ه مع�ى، وأ�ع�ه ع� شائ�ة ع�� أو نق�



وال���ع ال���� دون ال�امع وال�اص� . العل�� ال���� دون العاقل الفق�ه: فله م� صفة اإلدراكات

و��ل� العلي . ال�� ال�ح�� ال�دود دون ال�ف�� وال�ف�ق ون��ه�ا: وم� صفات اإلح�ان. وال�ا��

وال�ال� ال�ار�ء ال���ر دون الفاعل . و��ل� ال���� دون ال��ي. الع��� دون ال�ف�ع ال����

 .ال�انع ال���ل، والغف�ر العف� دون ال�ف�ح ال�ات�

و��ل� سائ� أس�ائه تعالى ���� على نف�ه م�ها أك�لها وأح��ها وما ال �ق�م غ��ه مقامه، ف�أمل 

اته أك�ل ال�فات، فال تع�ل ع�ا س�ى �ه نف�ه إلى ذل�، فأس�اؤه أح�� األس�اء، ��ا أن صف

غ��ه، ��ا ال ت��اوز ما وصف �ه نف�ه ووصفه �ه رس�له ملسو هيلع هللا ىلص إلى ما وصفه �ه ال���ل�ن 

 ).وال�ع�ل�ن 

 :ال�ی� خالف�ا ال�� في ه�ه ال��ألة

صح مع�اه في  وال�اس م��ازع�ن، هل ���ى هللا ��ا: (قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة رح�ه هللا

اللغة والعقل وال��ع و�ن ل� ی�د �إ�القه ن� وال إج�اع، أم ال ��ل� إال ما أ�ل� ن�ا أو 

 :إج�اعا، على ق�ل�� م�ه�ر��

��لق�ن ما ال ن� في إ�القه وال إج�اع �لف� الق���  -أ� أهل ال�الم - فعامة ال��ار -١

 .وال�ات ون�� ذل�

ي ی�عى بها، و��� ما ���� �ه ع�ه لل�اجة، فه� وم� ال�اس م� �ف�ل ب�� األس�اء ال� -٢

ِ اَألْسَ�اُء اْلُ�ْ�َ�ى َفاْدُع�ُه ِبَها{: س��انه إن�ا ی�عى �األس�اء ال���ى ��ا قال   .}َوِ�َّ

ل�� ه� �ق��� وال م�ج�د وال ذات قائ�ة ب�ف�ها : وأما إذا اح��ج إلى اإلخ�ار ع�ه م�ل أن �قال

: فق�ل. ل�� ��يء: وق�ل. ق��� م�ج�د وه� ذات قائ�ة ب�ف�هابل ه� س��انه : ون�� ذل�، فق�ل

بل ه� شيء فه�ا سائغ، و�ن �ان ال ی�عى ���ل ه�ه األس�اء ال�ي ل�� ف�ها ما ی�ل على 

  ).ال��ح

فال�ی� خالف�ا ال�� في ه�ه ال��ألة ه� �ع� أهل ال�الم، وم� ه�الء �ع� ال�ع��لة و�ع� 

 .األشاع�ة، و��ل� ال��ام�ة



 أن تق��ي األس�اء ال��ح وال��اء ب�ف�ها ��ع�ى أن : ال��� ال�اني لألس�اء ال���ى

  . �ق��ي االس� ال��ح وال��اء ب�ف�ه ب�ون م�عل� أو ق��

وه�ا ال��� ه� ال�� ���� �اب األس�اء ع� �اب ال�فات ��الف ال��� األول فإنه ش�� 

  ال�� به�ام���ك ب�� االث���، فأس�اء هللا وصفاته الب� م� ورود 

ه�ا ال��� م� دق�� فقه األس�اء ال���ى، ف��� إذ وقف�ا وقفة تأمل ع�� ن��ص ال��اب  

 .وال��ة ال�اردة في ه�ا ال�أن ن�� ال�قائ� ال�ال�ة

، "ال���"و" ال��ع: "، وأوصافا م�ل"ال����"و" ال���ع"أن هللا أ�ل� على نف�ه أس�اء م�ل : أوال

: وقال تعالى} َقْ� َسِ�َع �َُّ َقْ�َل الَِّ�ي ُتَ�اِدُلَ� ِفي َزْوِجَها{: قالوه��ا أخ�� ع� نف�ه �أفعالها ف

فاس�ع�لها في ت�ار�فها ال����عة، م�ا ی�ل على أن م�ل ذل� ���ز . }َ��َُّ َ�ِ��ٌ� ِ�اْلِعَ�ادِ {

 .إ�القه عل�ه في أ� ص�رة ورد

 .ون��ها" الفعل"و " ال��غة"و " ال��ع"وأ�ل� على نف�ه أفعاال م�ل : ثان�ا

ءٍ {: قال تعالى
ْ
ِ الَِّ�� َأْت�� ُ�لَّ َشي ِ ِصْ�َغةً {: وقال تعالى} ُصْ�َع �َّ ِ َوَمْ� َأْحَ�ُ� ِمَ� �َّ } ِصْ�َغَة �َّ

اٌل ِلَ�ا ُیِ���ُ {: وقال تعالى ل��ه ل� ی��� ول� ��ف نف�ه بها ول�� أخ�� بها ع� } ِإنَّ َر�ََّ� َفعَّ

 .أنها ت�الف األول في ال��� ف�ج� ال�ق�ف ف�ها على ما ورد نف�ه، م�ا ی�ل على

َفَ�ْ� ُیِ�ِد �َُّ َأْن {: فقال جل شأنه" ��اء"و" ی���"ووصف نف�ه �أفعال في س�اقها ال��ح م�ل: ثال�ا

إال أنه ل� } َربُّ اْلَعاَلِ���َ َوَما َتَ�اُءوَن ِإالَّ َأْن َ�َ�اَء �َُّ {: وقال تعالى} َیْهِ�َ�ُه َ�ْ�َ�ْح َصْ�َرُه ِلِإلْسالمِ 

���� له م�ها أس�اء ف�ل على أن ه�ا ال��ع م�الفة للق���� األول��، ف�ج� رده إلى ال��اب 

 .وال��ة وذل� �ال�ق�ف ح�� أوقف�ا هللا ورس�له ملسو هيلع هللا ىلص

َ�اِدُع�َن �ََّ �ُ {: ووصف نف�ه �أفعال أخ�� على س��ل ال�قابلة �العقاب وال��اء فقال تعالى: را�عا

ول� ���� م�ها أس�اء له تعالى ف�ل ذل� على } َوَ�ْ�ُ�ُ�وَن َوَ�ْ�ُ�ُ� �َُّ {: وقال تعالى} َوُهَ� َخاِدُعُه�ْ 

 .أن م�ل ه�ه األفعال لها ح�� خاص ف�ج� ال�ق�ف على ما ورد

 :فه�ه ال�قائ� ال�ا�قة ق�رت ع�� العل�اء ال��ائج ال�ال�ة 



 ".�اب اإلخ�ار"و" �اب ال�فات"و" �اب األس�اء"ب�الثة أب�اب هي أن ال���ص جاءت  -١

أن �اب األس�اء ه� أخ� تل� األب�اب، ف�ا صح اس�ا صح صفة وصح خ��ا ول��  -٢

 .الع��

�اب ال�فات أوسع م� �اب األس�اء، ف�ا صح صفة فل�� ش��ا أن ��ح اس�ا، فق� ��ح  -٣

 . صفاتهوق� ال��ح، مع أن األس�اء ج��عها م��قة م� 

أن ما ی�خل في �اب اإلخ�ار ع�ه تعالى أوسع م�ا ی�خل في �اب أس�ائه وصفاته، فا�  -٤

" القائ� ب�ف�ه"و" ال��ج�د"و" ال�يء"���� ع�ه �االس� و�ال�فة و��ا ل�� �اس� وال صفة �ألفا� 

 .، فإنه ���� به�ه األلفا� ع�ه وال ت�خل في أس�ائه ال���ى وصفاته العل�ا"ال�عل�م"و

وال�� �ع���ا ه�ا م� ب�� تل� ال��ائج ه� ت��ی� س�� خ��ص�ة �اب األس�اء، وما ال�انع م� 

دخ�ل �ع� ألفا� ال�فات وغ��ها في ه�ا ال�اب وه�ا ی��ح ل�ا ع�� ت�ل�ل ما اش�ق� م�ه 

 .أس�اء هللا

 ف�� ال�عل�م أن أس�اء هللا ال���ى �لها م��قة، ف�ل اس� م� أس�ائه م��� إما م� صفة م�

صفاته أو فعل قائ� �ه، ول�ع�فة ص�ة االس� ی��� إلى ال�فة أو الفعل ال�� اش�� م�ه، ول��ان 

 :ذل�، نق�ل

 �اب ال�فات أوسع م� �اب األس�اء: أوال

 -ال���ل�"م�ال ذل� . فإن �ان� ال�فة م�ق��ة إلى ��ال ونق� ل� ت�خل ���لقها في أس�ائه

� ال ت�خل في أس�ائه، وله�ا غل� م� س�اه به�ه فه�ه األلفا". وال�انع -والفاعل - وال����

وم� أجل ذل� �ان . األس�اء؟ ألن ال�الم واإلرادة والفعل وال��ع م�ق��ة إلى م���د وم�م�م

�اب ال�فات أوسع م� �اب األس�اء، فا� ی�صف ��فات �ال�الم، واإلرادة، واالس��اء، 

�ال���ل�، وال����، وال�����، وال�ازل،  وال��ول، وال���، وال ���� له م�ها أس�اء، فال ���ى

فه�ه األس�اء ال�ي ف�ها ع��م و��الق ل�ا ���� و��م ال ت�ج� في أس�اء هللا (وال�اح�، 

 ).ال���ى، ألنها ال ت�ل في حال إ�القها على ما ���� ال�ب �ه و���ح



�رة، ألنها في وفي ال�قابل ه�اك صفات ورد إ�الق األس�اء بها �العل�، والعل�، وال�ح�ة والق

العلي، والعل��، وال�ح��، : ف�� أس�ائه) نف�ها صفات م�ح واألس�اء ال�الة عل�ها أس�اء م�ح

 .والق�ی�

 :�اب األفعال أوسع م� �اب األس�اء: ثان�ا

وأما إذا �ان االس� م��قا م� أفعاله القائ�ة �ه، فإن �ان الفعل ورد مق��ا فإنه ال یل�م م� اإلخ�ار 

��ا أن ���� له م�ه اس� م�ل�، ��ا غل� ف�ه �ع� ال��أخ��� ف�عل م� أس�ائه ع�ه �الفعل مق

ال��ل، الفات�، ال�اك� تعالى هللا ع� ق�له، فإن ه�ه األس�اء ل� ��ل� عل�ه س��انه "ال���ى 

  ).م�ها إال أفعاال م���صة مع��ة فال ���ز أن ���ى �أس�ائها ال��لقة، �هللا أعل�

  :إح�اء أس�اء هللا تعالى

 

ِ اَألْسَ�اُء اْلُ�ْ�َ�ى {: ق�له تعالى - ا: األدلة ال�اردة في ال�� على إح�اء أس�اء هللا: أوال َوِ�َّ

 :ووجه االس��هاد} َفاْدُع�ُه ِبَها{: ، وال�اد ه�ا ق�له}َفاْدُع�ُه ِبَها

 :أن ال�عاء ه�ا ی��اول �ال م�

 .ال��� �، س��ان هللا، هللا أك��: كق�ل�: دعاء ال��اء وال�ع�ُّ� -أ

اللَّه�َّ ارزق�ي، ر�ي اغف� لي، فال ی��ى عل�ه إال �أس�ائه ال���ى : دعاء ال��ألة وال�ل� -ب

إلى أن �ع�ف�ه وصفاته العلى، و��ل� ال ���ل إال بها، فه� س��انه ی�ع� ع�اده في ه�ه اآل�ة 

ه� م� ع��دیَّ�ها؛ إذ �ل اس� م� أس�ائه ع� وجل  �أس�ائه وصفاته، و����ا عل�ه بها، و�أخ�وا ���ِّ

 .له تع�� م��� �ه، عل�ا ومع�فة، وحاال

أ� إن م� عل� أن هللا م��ى به�ا االس�، وع�ف ما ی����ه م� ال�فة ث� اع�ق� : عل�ا ومع�فة

 .فه�ه ع�ادة: ذل�



ل�ك؛ فإذا أدرك أ� إن : وحاال ل�ل اس� م� أس�اء هللا م�ل�ال خاصا وتأث��ا مع��ا في القل� وال�ُّ

القل� مع�ى االس� وما ی����ه واس��ع� ذل�، ت�اوب مع ه�ه ال�عاني، وانع��� ه�ه ال�ع�فة 

 .على تف���ه وسل��ه

م�ف� عل�ه، " اها دخل ال��ةإن � ت�عة وت�ع�� اس�ا؛ مائة إال واح�ا، م� أح�: "ق�له ملسو هيلع هللا ىلص -٢

 ".م� حف�ها: "وفي روا�ة

 ".م� حف�ها"، "م� أح�اها: "ق�له: ال�اه� م� ال��ی�

 :معاني اإلح�اء: ثان�ا

 :، وهي"أر�عة أوجه"ق� ذ�� ف�ه ال��ابي " م� أح�اها: "مع�ى ق�له

ٍء َعَ�داً {: ك�ا في ق�له س��انه: الع�ُّ : ال�ع�ى األول
ْ
" أح�اها"ف���ن مع�ى  ،}َوَأْحَ�ى ُ�لَّ َشي

ها ل����ف�ها حف�ا، ف��ع� ر�ه بها: في ال��ی�  .أنه �ع�ُّ

وق� اس��ل على ص�ة ه�ا ال�أو�ل ��ا ورد في روا�ة سف�ان ب� ع���ة ع� أبي ال�ناد ع� األع�ج 

حف�ها  إن � ت�عة وت�ع�� اس�ا، مائة غ�� واح�، م�: "قال رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ع� أبي ه���ة قال

 ".دخل ال��ة، وه� وت� ��� ال�ت�

 ".وه� أ�ه�ها: "قال ال��ابي ع�� ه�ا ال�جه

مع�اه حف�ها، وه�ا ه� األ�ه� ل���ته ن�ا في . قال ال��ار� وغ��ه م� ال��قق��: "وقالى ال��و�ُّ 

 "ال���، وه� ق�ل األك����

اخ��نا أن " أح�اهام� "ب�ل " م� حف�ها"ل�ا ث�� في �ع� ��ق ال��ی�: "وقال اب� ال��ز� 

ها ل����ف�ها حف�ا: ؛ أ�"الع�"ال��اد   ".م� ع�َّ

وف�ه ن��؛ ألنه ال یل�م م� م���ه بلف� : "واع��ض ال�اف� اب� ح�� على ه�ا ال�جه فقال

�د ع� �ه� قل�، بل ُ����ل ال�ف� ال�ع���ُّ " حف�ها"  ".تع��� ال�َّ

ها فق�؛ أل: "وقال األص�ليُّ  ها الفاج�، و�ن�ا ال��اد العل� بهال�� ال��اد �اإلح�اء ع�َّ  ".نه ق� �ع�ُّ



إن م� حف�ها ع�ا وأح�اها س�دا ول� �ع�ل بها ���ن ��� حف� الق�آن ول� : "وقال اب� ��ال

 ".�ع�ل ��ا ف�ه، وق� ث�� ال��� في ال��ارج أنه� �ق�ءون الق�آن وال ��اوز ح�اج�ه�

 .ل� ت��ق�ه: أ�} َأْن َلْ� ُتْ�ُ��هُ  َعِل�َ {: ال�اقة، ��ا في ق�له تعالى: ال�ع�ى ال�اني

 .ل� ت��ق�ا �ل االس�قامة: ؛ أ�"اس�ق���ا ول� ت���ا: "و�ق�ل ال��ي ملسو هيلع هللا ىلص

أ� ���قها، ���� ال��اعاة لها، وال��اف�ة على ح�ودها : في ال��ی�" أح�اها: "ف���ن مع�ى

�ا رح��؛ ف���� �قل�ه ال�ح�ة، �ا رح�� : في معاملة ال�ب س��انه بها، وذل� م�ل أن �ق�ل

َال َتْقَ�ُ��ا ِمْ� {: و�ع�ق�ها صفة � ع� وجل ف��ج� رح��ه وال ی�أس م� مغف�ته، �ق�له تعالى

ِ ِإنَّ �ََّ َ�ْغِفُ� ال�ُُّن�َب َجِ��عًا ِإنَُّه ُهَ� اْلَغُف�ُر ال�َِّح��ُ   .}َرْحَ�ِة �َّ

ى على هللا خاف�ة، وأنه ���أ� م�ه وم��ع؛ ف��افه في عل� أنه ال ��ف" ال���ع ال����: "و�ذا قال

 .س�ِّه وعلِ�ه، و��اق�ه في �افة أح�اله

زَّاق: "فإذا قال اع�ق� أنه ال���فِّل، ب�زقه، ���قه إل�ه في وق�ه، ف��� ب�ع�ه، و�عل� أنه ال رازق " ال�َّ

 .له غ��ه، وال �افي، له س�اه 

 .�ه، واس��ار �ه م� س��هاس��ع� ال��ف م� نق�" ال���ق�: "و�ذا قال

اع�ق� أن ال�� وال�فغ م� ِقَ�ل هللا جلَّ وع�َّ ال ش��� له، وأن أح�ا م� " ال�ار ال�افع: "و�ذا قال

 .ال�ل� ال ��ل� إل�ه خ��ا وال ���ف ع�ه ش�ا، وأن ال ح�ل ألح�، وال ق�ة إال �ه

 وعلى ه�ا سائ� األس�اء" �لال�ع�  ال�"، و"ال�اف� ال�افع"، و"القا�� ال�اس�: "و��ل� إذا قال

م�ال سل� ج��ع أوام�ه ألن " ال����: "ع�ل بها، فإذا قال: مع�ى أح�اها: وق�ل: "وقال اب� ح��

. اس���� ��نه م��ها ع� ج��ع ال�قائ�" الق�ُّوس: "ج��عها على مق��ى ال���ة، و�ذا قال

أن ال�� ���غ االق��اء �ه  ���� الع�ل بها: "وقال اب� ��ال. وه�ا اخ��ار أبي ال�فاء ب� عق�ل

فإن هللا ��� أن ی�� حالها على ع��ه، فل���ن نف�ه على أن ��حَّ له " ال����"، و"ال�ح��"ف�ها �ـ

 .االتِّ�اف بها



ف��� على الع�� اإلق�ار بها وال���ع لها وع�م " الع���"و" ال��َّار"وما �ان ���� �ه تعالى �ـ

 .ال�َّ�لِّي ��فة م�ها

 .ع�ى ال�ع� نقف م�ه ع�� ال�َّ�ع وال�َّغ�ةوما �ان ف�ه م

 .وما �ان ف�ه مع�ى ال�ع�� نقف م�ه ع�� ال���ة وال�َّه�ة

 .فه�ا مع�ى أح�اها وحف�ها

 .أن ���ن اإلح�اء ��ع�ى العقل وال�ع�فة: ال�ع�ى ال�ال�

 .العقل: وه�ا ال�ع�ى مأخ�ذ م� ال��اة وهي

 ح�اة على ع�راته ل�ل�لو�ن ل�ان ال��ء مال� ت�� له     :  قال ��فة

 .فالن ذو ح�اة؛ أ� ذو عقل ومع�فة �األم�ر: والع�ب تق�ل

 .أن م� ع�فها وعقل معان�ها، وآم� بها دخل ال��ة": أح�اها"ف���ن مع�ى 

م� ت�ام ال�ع�فة �أس�اء هللا تعالى وصفاته ال�ي ����� بها ال�اعي : "قال أب� ع��و ال�َّل���ي

ملسو هيلع هللا ىلص، ال�ع�فة �األس�اء وال�فات وما ت���� م� الف�ائ�، وت�ل عل�ه وال�اف� ما قال رس�ل هللا 

م� ال�قائ�، وم� ل� �عل� ذل� ل� ��� عال�ا ل�عاني األس�اء، وال م��ف��ا ب���ها وما ت�لُّ عل�ه 

 ".م� ال�عاني

س�اء �لها في أن ���ن مع�ى ال��ی� أن �ق�أ الق�آن ح�ى ����ه ف����في ه�ه األ: ال�ع�ى ال�ا�ع

 .م� حف� الق�آن وق�أه فق� اس��� دخ�ل ال��ة: أضعاف ال�الوة، ف�أنه قال

حف� الق�آن ل��نه م���ف�ا لها، ف�� تاله دعا ��ا : وق�ل؛ ال��اد �ال�ف�: "قال ال�اف� اب� ح��

 ".ال��اد م� ت��َّعها م� الق�آن: وق�ل. ه�ا ضع�ف: قال ال��و� . ف�ه م� األس�اء ح�ل ال�ق��د

وال�� وال��اب أن اإلح�اء شامل له�ه األم�ر ج��عها، فالب� م� ال��ع ب�� اإلح�اء ال���� 

ِ ال����ل في فه� 
ّ
ال����ل في العل� بها وحف�ها وحف� ال���ص ال�الة عل�ها، واإلح�اء الفقهي

 . بهامعان�ها وم�ل�التها واإل��ان �آثارها واإلح�اء الع�لى ال�� ه� الع�ل ��ق��اها ودعاء هللا



اإلح�اء �قع �الق�ل، و�قع �الع�ل، فال�� �الع�ل أن � أس�اء ����� بها : "قال اب� ��ال

 ".كاألح�، والق�ی�، ف��� اإلق�ار بها وال���ع ع��ها

وله أس�اء �����ُّ االق��اء بها في معان�ها، �ال���� والغف�، ف���� للع�� أن ی��لى ��عان�ها 

���ل اإلح�اء الع�لي، وأما اإلح�اء الق�لي ف���ل ���عها ل��د� ح� الع�ل بها، ف�ه�ا 

وحف�ها وال��ال بها، ول� شارك ال��م� غ��ه في الع� وال�ف�، فإن ال��م� ���از ع�ه �اإل��ان 

 .والع�ل بها

 ث��ات إح�اء أس�اء هللا ال���ى 

، ح�� ٤١٧/ ١م� ث��ات اإلح�اء ما ذ��ه اب� الق�� رح�ه هللا في ��ا�ه م�ارج ال�ال���  -ا

و�ل اس� م� أس�ائه س��انه له صفة خاصة، فإن أس�اءه أوصاف م�ح و��ال، و�ل : "قال

وه�ا في . صفة، لها مق��ى وفعل؛ إما الزم و�ما م�ع�، ول�ل� الفعل تعل� ��فع�ل ه� م� ل�ازمه

 .خلقه وأم�ه وث�ا�ه وعقا�ه، �ل ذل� آثار األس�اء ال���ى وم�ج�اتها

أس�ائه ع� أوصافها ومعان�ها، وتع��ل األوصاف ع�ا تق���ه وت���ع�ه وم� ال��ال تع��ل 

م� األفعال، وتع��ل األفعال ع� ال�فع�الت، ��ا أنه �����ل تع��ل مفع�له ع� أفعاله، وأفعاله 

 .ع� صفاته، وصفاته ع� أس�ائه، وتع��ل أسع�ائه وأوصافه ع� ذاته

لح، وأس�اؤه ح��ى، فف�ض تع��لها ع� و�ذا �ان� أوصافه صفات ��ال، وأفعاله ح��ا وم�ا

م�ج�اتها م����ل في حقه؛ وله�ا ی��� س��انه على م� ع�له ع� أم�ه ونه�ه، وث�ا�ه وعقا�ه، 

ٌء م�َّ� ح�� �ه عل�ه، وأن  ِ
ّ
وأنه ب�ل� ن��ه إلى ما ال یل�� �ه و�لى ما ی���ه ع�ه وأن ذل� ح�� سي

َوَما َقَ�ُروا �ََّ {: تع���ه، ��ا قال تعالى م� ن��ه إلى ذل� ف�ا ق�ره ح� ق�ره، وال ع��ه ح�

ءٍ 
ْ
، وقال تعالى في ح� م���� ال�عاد وال��اب }َح�َّ َقْ�ِرِه ِإْذ َقاُل�ا َما َأْنَ�َل �َُّ َعَلى َ�َ�ٍ� ِمْ� َشي

َ�اَواُت َمْ�ِ��َّاٌت ِبَ�ِ��ِ�هِ َوَما َقَ�ُروا �ََّ َح�َّ َقْ�ِرِه َواَألْرُض َجِ��عًا َقْ�َ�ُ�ُه َیْ�َم اْلِقَ�ا{: والعقاب ، }َمِة َوال�َّ

َأْم {: وقال في ح� م� جّ�ز عل�ه ال����ة ب�� ال���لف��، �األب�ار والف�ار، وال��م��� وال�فار

اِلَ�اِت َسَ�اًء َم�ْ  �َِّ�اِت َأْن َنْ�َعَلُهْ� َ�الَِّ�یَ� آَمُ��ا َوَعِ�ُل�ا ال�َّ َ�اُهْ� َوَمَ�اُتُهْ� َحِ�َ� الَِّ�یَ� اْجَ�َ�ُح�ا ال�َّ

: ، فأخ�� أن ه�ا ح�� سيء ال یل�� �ه تأ�اه أس�اؤه وصفاته، وقال س��انه}َساَء َما َ�ْ�ُ�ُ��نَ 



َربُّ َلَه ِإالَّ ُهَ� َأَفَ�ِ�ْ�ُ�ْ� َأنََّ�ا َخَلْقَ�اُكْ� َعَ��ًا َوَأنَُّ�ْ� ِإَلْ�َ�ا ال ُتْ�َجُع�َن َفَ�َعاَلى �َُّ اْلَ�ِلُ� اْلَ��ُّ ال إِ {

 .ع� ه�ا ال�� وال���ان،ال�� تأ�اه أس�اؤه وصفاته} اْلَعْ�ِش اْلَ�ِ���ِ 

ون�ائ� ه�ا في الق�آن ����ة، ی�في ف�ها ع� نف�ه خالف م�ج� أس�ائه وصفاته؛ إذ ذل� م��ل�م 

 .تع��لها ع� ��الها ومق���اتها

�م� وال ُی�هى، وال ی�اب وال اإلن�ان س�ً� مه�ًال مع�ًال، ال یُ . ���ع ت�ك" ال����، ال����"فاس�ه 

 .�أبى ذل�" ال����"و��ل�، اس�ه . ُ�عاق�

���ع ت�ك اإلن�ان ش�ً� مه�ًال مع�ًال، ال ی�م� وال " ال�ي، ال����ُ "واس�ه " ال�ل�"و��ل� اس�ه 

" ال�يُّ "واس�ه " ال�ل�"و��ل� اس�ه . �أبى ذل�" ال���� "ی�هى، وال ی�اب وال ُ�عاق�، و��ل� اس�ه 

خالقا "الفعل، ف�ل حي فعاٌل و��نه س��انه " ال��اة"���ن مع�ال م� الفعل؛ بل حق�قة  ���ع أن

 "م� م�ج�ات ح�اته ومق���اتها " ق��ما

 .ی�ج� م���عا وم�ئ�ا" ال���ع ال����"واس�ه 

 ".ال�َّازق "�ق��ي م�ل�قا، و ��ل� " ال�ال�"واس�ه 

 .ء وم�عا، و�ح�انا وع�ال، وث�ا�ا وعقا�ا�ق��ي م�ل�ة وت��ُّفا و ت�ب��ا، و�ع�ا" ال�ل�"واس�ه 

، ال���ُ�، ال�ع�ي، ال��ان" واس�ه  ون��ها تق��ي آثارها وم�ج�اتها إذا ع�ف ه�ا، ف�� " الَ��ُّ

، فالب� له�ه األس�اء م� م�علِّقات، والب� م� ج�ا�ة ))الغفار، ال��اب، العف�ُّ "أس�ائه س��انه 

 .ُتغ�ف�، وت��ة تق�ل، وج�ائ� ُ�عفى ع�ها

م� م�عل� ��ه� ف�ه ح��ه، إذ اق��اء ه�ه األس�اء آلثارها �اق��اء اس� " ال����"والب� الس�ه 

لل��ل�ق وال��زوق وال�عَ�ى وال����ع، وه�ه األس�اء �لُّها " ال�ال�، ال�زاق، ال�ع�ي، ال�انع"

 .ح��ى

�� ال���ة، وال�ب تعالى ��� ذاته وأوصافه وأس�اءه، فه� عف� ��� العف�، و��� ال�غف�ة، و�

 .و�ف�ح ب���ة ع��ه ح�� ی��ب إل�ه أع�� ف�ح ���� �ال�ال



م� م�ج� أس�ائه : و�ان تق�ی� ما �غف�ه و�عف� ع� فاعله، و��ل� ع�ه، و���ب عل�ه و��ام�ه

 .وصفاته، وح��ل ما ���ه و��ضاه م� ذل�

مق��ى وما ���� �ه نف�ه و����ه �ه أهل س��اته، وأهل أرضه، ما ه� م� م�ج�ات ��اله و 

 .ح��ه، وه� س��انه ال���� ال����، وح��ه وم��ه �ق���ان آثاره�ا

مغف�ة ال�الت، و�قالة الع��ات، والعف� ع� ال���ات، وال��ام�ة على ال��ا�ات، مع : وم� آثاره�ا

ف�ل�ه �ع� عل�ه، . ك�ال الق�رة على اس��فاء ال��، والعل� م�ه س��انه �ال��ا�ة ومق�ار عق���ها

ْبُهْ� {: ق�رته، ومغف�ته ع� ��ال ع�ته وح���ه، ��ا قال ال���ح عل�ه ال�الموعف�ه �ع�  ِإْن ُتَع�ِّ

ف�غف�ت� ع� ��ال ق�رت� وح����، : أ�} َفِإنَُّهْ� ِعَ�اُدَك َوِ�ْن َتْغِفْ� َلُهْ� َفِإنََّ� َأْنَ� اْلَعِ��ُ� اْلَ�ِ���ُ 

��ق�، قادر على اس��فائه، ح��� ل�� ��� �غف� ع��ا و��امح جهال �ق�ر ال��، بل أن� عل�� 

 .في األخ� �ه

ف�� تأمل س��ان آثار األس�اء وال�فات في العال�، وفي األم�، ت��� له أن م��ر ق�اء ه�ه 

 .ه� م� ��ال األس�اء وال�فات واألفعال: ال��ا�ات م� الع���، وتق�ی�ها

فله في �ل ما ق�اه مق��ى ح��ه وم��ه، ��ا ه� مق��ى ر�����ه و�له��ه، : وغا�اتها أ��ا

وق�ره ال���ة ال�الغة، واآل�ات ال�اه�ة، وال�ع�فات إلى ع�اده �أس�ائه وصفاته، واس��عاء م���ه� 

له، وذ��ه� له، وش��ه� له، وتع��ه� له �أس�ائه ال���ى؛ إذ �ل اس�؛ فله تع�� م��� �ه، عل�ا 

 .ومع�فة وحاال

ل�فات ال�ي ��َِّلع عل�ها ال���، فال ت���ه ال��ع�ِّ� ����ع األس�اء وا: وأك�ل ال�اس ع��د�ة

ال�ل�� "ع� ال�ع�� �اس�ه " الق�ی�"ع��د�ة اس� ع� ع��د�ة اس� آخ�، ��� ����ه ال�ع�� �اس�ه 

ال�ح�� "أو ع��د�ة اس�ه " ال�انع"ع� ع��د�ة اس�ه " ال�ع�ي"، أو ����ه ع��د�ة اس�ه "ال�ح��

ع� أس�اء " ال��دد وال�، والل�ف، واإلح�ان"�أس�اء  ، أو ال�ع��"ال���ق�"ع� اس�ه " العف� الغف�ر

 .ون�� ذل�" الع�ل، وال���وت، والع��ة، وال����اء"

ِ {: وه�ه ���قة الُ��َّل م� ال�ائ��� إلى هللا، وهي ���قة م��قة م� قل� الق�آن، قال هللا تعالى َوِ�َّ

. ل دعاء ال��ألة، ودعاء ال��اء، ودعاء ال�ع��، وال�عاء بها ی��او }اَألْسَ�اُء اْلُ�ْ�َ�ى َفاْدُع�ُه ِبَها



ه� م�  وه� س��انه ی�ع� ع�اده إلى أن �ع�ف�ه �أس�ائه وصفاته، و����ا عل�ه بها، و�أخ�وا ���ِّ

 .ع��دی�ها

 .وه� س��انه ���ُّ م�ج� أس�ائه وصفاته

ل، ��� ال��ا" ج��ل"��� ال�ت�، " وت�"��� �ل ج�اد، " ج�اد"��� �ل عل��، " عل��"فه� 

��� ال�اك���، " ش��ر"��� األب�ار، " ب�"���ُّ ال��اء وأهله، " ح�يٌّ "��� العف� وأهله، " عف�ٌّ "

 .��� أهل ال�ل�" حل��"���� ال�اب���، " ص��ر"

خل� م� �غِفُ� له و���ب عل�ه و�عف� ع�ه، وق�َّر  - فل����ه س��انه لل���ة وال�غف�ة والعف� وال�فح

 ..."ه وال��غ�ض له؛ ل���ت� عل�ه ال����ب له وال��ضي لهعل�ه ما �ق��ي وق�ع ال���و 

م� ث��ات اإلح�اء أن م� �ان له ن��� م� مع�فة أس�ائه ال���ى واس�ق�أ آثارها في  -٢

 .ال�ل� واألم� رأ� ال�ل� واألم� م������ بها أك�ل ان��ام

واإلق�ار ��فاته العل�ا فلله الع��� أع�� ح�� وأت�ُّه وأك�له على ما م� �ه م� مع�ف�ه وت�ح��ه 

 .وأس�ائه ال���ى

�هللا ��� أس�اءه وصفاته و��� ال��ع�ِّ�ی� له بها، و��� م� ��أله و��ع�ه بها، و��� م� 

ال أح� أح� إل�ه ال��ح "�ع�فها و�عقلها وُ���ي عل�ه بها و����ه و���حه بها، ��ا في ال���ح 

 ...".م� هللا، م� أجل ذل� أث�ى على نف�ه

ألس�ائه وصفاته أم� ع�اده ���ج�ها ومق��اها، فأم�ه� �الع�ل واإلح�ان، وال��، ول����ه 

والعف�، وال��د، وال���، وال�غف�ة، وال�ح�ة، وال��ق، والع�ل، و العل�، وال���، و ال�ل�، 

واألناة، وال���ُّ�، ول�ا �ان س��انه ��� أس�اءه وصفاته �ان أح� ال�ل� إل�ه م� ات�ف 

 .ها، وأ�غ�ه� إل�ه م� ات�ف �ال�فات ال�ي ���هها�ال�فات ال�ي ���

و�ن�ا أ�غ� م� ات�ف �ال��� والع��ة وال���وت؛ ألن ات�اف الع�� بها �ل�، إذ ال تل�� �ه 

ه�ه ال�فات وال ت��� م�ه؛ ل��افاتها ل�فات الع���، وخ�وج م� ات�ف بها م� ر�قة الع��د�ة، 

ان وال��� وال���، فإنها ال ت�افي الع��د�ة، بل وه�ا خالف صفات العل� والع�ل وال�ح�ة واإلح�



ات�اف الع�� بها م� ��ال ع��دی�ه، إذ ال���ف بها ل� ی�ع� ��ره ول� ���ج بها م� دائ�ة 

 .الع��د�ة

وم� ث��ات مع�فة أس�اء هللا ال���ى أن أع�ف ال�اس �أس�اء هللا وصفاته أش�ه� ح�ا له،  -٣

��عي م��ة خاصة، فإن أس�اءه �لها ح��ى وهي ف�ل اس� م� أس�ائه وصفة م� صفاته ت�

فه� ال����ب ال����د على �ل ما فعل وعلى �ل ما . م��قة م� صفاته، وأفعاله دالة عل�ها

أم�، إذ ل�� في أفعاله ع��، ول�� في أوام�ه َسَفٌه، بل أفعاله �لها ال ت��ج ع� ال���ة 

 .����ج� ال��� وال��اء وال���ة عل�هوال��ل�ة، والع�ل، والف�ل، وال�ح�ة، و�ل واح� م� ذل� 

وال ی���ر ن�� ه�ا ال�قام ح� ت��ره ف�ال ع� أن ی�فاه حقه، فأع�ف خلقه �ه وأح�ه� له 

، ول� شه� �قل�ه صفة واح�ة م� "ال أح�ي ث�اء عل��، أن� ��ا أث��� على نف��: "ملسو هيلع هللا ىلص �ق�ل

ا، وهل مع ال��م��� م��ة إال م� آثار صفات أوصاف ��اله الس��ع� م�ه ال���ة ال�َّامة عل�ه

ار، و�ن�ا وصل إل�ه� العل� �آثار صفاته وآثار ص�عه، فاس��ل�ا  ك�اله؟، فإنه� ل� ی�وه في ه�ه ال�َّ

��ا عل��ه على ما غاب ع�ه�، فل� شاه�وه ورأوا جالله وج�اله و��اله س��انه وتعالى ل�ان له� 

� وم�ات�ه� في م���ه على ح�� تفاوت م�ات�ه� م� في ح�ه شأن آخ�، و�ن�ا تفاوت� م�ازله

مع�ف�ه والعل� �ه، فأع�فه� �ا� أش� ح�ا له؛ وله�ا �ان� رسله أع�� ال�اس ح�ا له، وال�ل�الن م� 

 .ب��ه� أع��ه� ح�ا، وأع�ف األمة أش�ه� له ح�ا، وله�ا �ان ال����ون ل��ه أجهل ال�ل� �ه

ال���ى أن إح�اء األس�اء ال���ى والعل� بها أصل  وم� ث��ات وف�ائ� مع�فة أس�اء هللا -٤

 :للعل� ��ل معل�م، فإن ال�عل�مات س�اه إما أن ت��ن 

نه وخلقه -ا  .خلقا له تعالى، فه� أعل� ��ا ��َّ

 .أو أم�ا، فه� عل� ��ا ش�َّعه -٢

 .وم��ر ال�ل� واألم� ع� أس�ائه ال���ى وه�ا م�ت��ان بها ارت�ا� ال�ق��ى ��ق���ه

م��ره ع� أس�ائه ال���ى، وه�ا �له ح�� ال ���ج ع� م�الح الع�اد وال�َّأفة : �له فاألم�

واإلح�ان إل�ه� ب����له� ��ا أم�ه� �ه ونهاه� ع�ه، فأم�ه �له م�ل�ة وح��ة ورح�ة ول�ف 

 .و�ح�ان؛ إذ م��ره أس�اؤه ال���ى



�اؤه ال���ى، فال ال ���ج ع� الع�ل وال���ة وال��ل�ة وال�ح�ة؛ إذ م��ره أس: وفعله �له

 .تفاوت في خلقه وال ع��، ول� ��ل� خلقه �ا�ال والس�ً� وال ع��ا

 .و��ا أن �ل م�ج�د س�اه ف�إ��اده، ف�ج�د م� س�اه تا�ع ل�ج�ده، ت�َع ال�فع�ِل ال��ل�ِق ل�القه

أصل، للعل� ��ل ما س�اه، فالعل� �أس�ائه و�ح�اؤها أصل ل�ائ�  - أ� �أس�ائه - ف��ل� العل� بها

لعل�م، ف�� أح�ى أس�اءه ��ا ی��غي لل��ل�ق أح�ى ج��ع العل�م، إذ إح�اء أس�ائه أصل ا

إلح�اء �ل معل�م؛ ألن ال�عل�مات هي م� مق��اها وم�ت��ة بها، وتأمل ص�ور ال�ل� واألم� 

ع� عل�ه وح���ه تعالى، وله�ا ال ت�� ف�ها خلال وال تفاوتا؛ ألن ال�لل ال�اقع ف��ا �أم� �ه الع�� 

�فعله إما أن ���ن ل�هل الع�� �ه أو لع�م ح���ه، أما ال�َُّب تعالى فه� العل�� ال����، فال  أو

 .یل��، فعله وال أم�ه خلل وال تفاوت وال ت�اق�

 

 

 م�اهج ال�اس في ع�د األس�اء ال���ى

 :القائل�ن �أن أس�اء هللا غ�� م���رة �ع�د مع�� نعل�ه: أوال

  .انق�� ال�اس في م�ألة ع�د أس�اء هللا ال���ى إلى ف��ق��

ال ت�خل ت�� ح�� وال ت�� �ع�د، فإن � تعالى  إن أس�اء هللا ال���ى: �ق�ل�ن : الف��� األول

أس�اء وصفات اس�أث� بها في عل� الغ�� ع��ه ال �عل�ها مل� مق�ب وال ن�ي م�سل، وه�ا ه� 

ال��اب وعلى ذل� م�ى سلف األمة وأئ��ها، وه� ق�ل ج�ه�ر العل�اء ول� ��الفه� ف�ه إال 

 .�ائفة م� ال��أخ��� �اب� ح�م وغ��ه

 :ح�ح �ه ال��ه�ر لق�له� في ه�ه ال��ألة ما یليم�ا ا: أدل�ه�

أسأل� ��ل اس� ه� ل� : "...ح�ی� ع�� هللا ب� م�ع�د رضي هللا ع�ه ع� ال��ي ملسو هيلع هللا ىلص قال -ا

س��� �ه نف��، أو أن�ل�ه في ��ا�� أو عل��ه أح�ا م� خلق�، أو اس�أث�ت �ه في عل� الغ�� 

 ..." ع��ك



فه�دل�ل على أن أس�اءه " أو اس�أث�ت �ه في عل� الغ�� ع��ك: "ق�لهوال�اه� م� ه�ا ال��ی� 

 .أك�� م� ت�عة وت�ع��، وأن له أس�اء وصفات اس�أث� بها في عل� الغ�� ع��ه ال �عل�ها غ��ه

 :ففي ه�ا ال��ی� جعل أس�اءه ثالثة أق�ام

 .هق�� س�ى �ه نف�ه فأ�ه�ه ل�� شاء م� مالئ��ه أو غ��ه� ول� ی��ل �ه ��ا� -أ

 .وق�� أن�ل �ه ��ا�ه ف�ع�ف �ه إلى ع�اده -ب

أ� " اس�أث�ت �ه : "وله�ا قال. وق�� اس�أث� �ه في عل� غ��ه فل� ��لع عل�ه أح� م� خلقه - ج

انف�دت �عل�ه، ول�� ال��اد انف�اده �ال���ي �ه، ألن ه�ا االنف�اد ثاب� في األس�اء ال�ي أن�ل بها 

 .ك�ا�ه

 :ال���ح أن ال��ي ملسو هيلع هللا ىلص �ان �ق�ل في س��ده وم�ا ����ل �ه ما ث�� في -٢

الله� إني أع�ذ ب�ضاك م� س���، و��عافات� م� عق����، و�� م�� ال أح�ي ث�اء عل��، "

 ".أن� ��ا أث��� على نف��

 ".ال أح�ي ث�اء عل��: "وال�اه� م� ال��ی� ه� ق�له

 "ف�ف�ح علي م� م�ام�ه ��ا ال أح��ه اآلن: "ل�فاعةو����ل ��ل� �ق�له ملسو هيلع هللا ىلص في ح�ی� ا -٣

 ) وتل� ال��ام� هي تفي �أس�ائه وصفاته: (قال اب� الق�� رح�ه هللا

: أن األس�اء ال�اردة في ال��اب وال��ة أك�� م� ت�عة وت�ع��، قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة -٤

 ).ا أك�� م� ت�عة وت�ع��ه�: و�ن ق�ل ال ت�ع� إال �اس� له ذ�� في ال��اب وال��ة، ق�ل(

 القائل�ن �أن أس�اء هللا م���رة �ع�د مع��: الف��� ال�اني 

ه�اك م� ح�د ع�دا مع��ا ألس�اء هللا ال���ى وزع� أن أس�اء هللا م���رة ف�ه، و�ن �ان�ا على 

ن اخ�الف في ت��ی� ال�ق� ال�� ���دونه ألس�اء هللا؟ وه�اك أق�ال ����ة أق��ها إلى ال�ل�ل ق�ال

. وه�ا ه� ق�ل اب� ح�م و�ائفة معه. إن أس�اء هللا ت�عة وت�ع�ن فق�: ق�ل م� �ق�ل: األول

" إن � ت�عة وت�ع�� اس�ا، مائة إال واح�ا، م� أح�اها دخل ال��ة: "واس��ل�ا لق�له� ���ی�



� جاز أن ���ن له اس� إنه ل: فقال اب� ح�م". مائة إال واح�ا: "فه� اح���ا �ال�أك�� في ق�له ملسو هيلع هللا ىلص

وصح : وقال". مائة إال واح�ا: "زائ� على الع�د ال����ر ل�م أن ���ن له مائة اس�، ف���ل ق�له

ف�فى ال��ادة " إال واح�ا! مائة: "أن أس�اءه ال ت��� على ت�عة وت�ع�� ش��ا، لق�له عل�ه ال�الم

 .وأ��لها

����ر ع��ه� ه� �اع��ار ال�ع� ال�اصل ه�ا ال�� قاله ل�� ���ة ألن ال��� ال(وأج�� بــأن 

ل�� أح�اها، ف�� ادعى على أن ال�ع� وقع ل�� أح�ى زائ�ا على ذل� أخ�أ، وال یل�م م� ذل� 

 .وال��ی� ال ی�ل على ال��� ��ا ذ��ه غ�� واح� م� العل�اء). أال ���ن ه�اك اس� زائ�

ال ی�في أن " � أح�اها دخل ال��ةإن � ت�عة وت�ع�� اس�ا م: "ق�له: قال اب� الق�� رح�ه هللا

لفالن مائة : أ� له أس�اء م�ص�فة به�ه ال�فة، ��ا �قال: ���ن له غ��ها وال�الم ج�لة واح�ة

ع�� أع�ه� لل��ارة وله مائة ف�س أع�ه� لل�هاد وه�ا ق�ل ال��ه�ر، وخالفه� اب� ح�م ف�ع� أن 

 ".أس�اءه ت���� في ه�ا الع�د

�ی� إث�ات ه�ه األس�اء ال����صة به�ا الع�د، ول�� ف�ه م�ع ما في ه�ا ال�: "وقال ال��ابي

 ".إن ل��� ألف دره� أع�ها لل��قة، : وه� �ق�ل�. ع�اها م� ال��ادة

اتف� العل�اء على أن ه�ا ال��ی� ل�� ف�ه ح�� ألس�أنه فل�� مع�اه أنه ل�� له : "وقال ال��و� 

ی� أن ه�ه ال��عة وال��ع�� م� أح�اها إس�اء غ�� ه�ه ال��عة وال��ع��، و�ن�ا مق��د ال��

  " دخل ال��ة، فال��اد اإلخ�ار ع� دخ�ل ال��ة �إح�أنها ال اإلخ�ار ���� األس�اء

  

  

  

  

 

  :م�ألة االس� وال���ى



هل االس� ع�� ال���ى أم غ��ه؟ م�ال هل اس� ال�ح�� ه� ع�� ال�ات اإلله�ة أم شيء آخ� 

 غ��ها؟

 :أق�ال األق�ال في ه�ه ال��ألة ث�ان�ة

 .وأر�عة م�ها ألهل ال��عة. أر�عة م�ها ألهل ال��ة

 :وه�ه األق�ال ��ا یلي

هي ه�، وال : اإلم�اك ع� الق�ل في ال��ألة نف�ا و�ث�اتا؛ فأس�اء هللا ال ُ�قاُل ف�ها: الق�ل األول

 .هي غ��ه

 .وه�ا ق�ل �ع� أهل ال��ة

 .ةوه�ا ق�له أك�� أهل ال��. االس� لل���ى: الق�ل ال�اني

 .وه�ا ق�ٌل م�ق�ٌل ع� أبي ��� ب� أبي، داود ال����اني. االس� م� ال��ّ�ى: الق�ل ال�ال�

 .وه�ا ق�ل �ع� أهل ال��ة). أ� االس� ُی�اد �ه ال���َّى(االس� ه� ال���ى : الق�ل ال�ا�ع

وه�ا ق�ل ا ألشاع�ة ). أ� الق�ل �ات�اد االس� وال���ى(االس� ع�� ال���ى : الق�ل ال�ام�

 .ل�ات����ةوا

االس� تارة ���ن ه� ال���ى، وتارة ���ن االس� غ�� ال���ى، وتارة ال ���ن : الق�ل ال�ادس

 .وه�ا الق�ل ال��ه�ر ع� أبي ال��� األشع�� . االس� ه� ال���ى وال غ��ه

وه�ا ق�ل ال�ه��ة وال�ع��لة وال��ارج، و���� م� ال��ج�ة . االس� غ�� ال���ى: الق�ل ال�ا�ع

 .ال����ة و���� م�

 .وه�ا ق�ل ل�ع� ال�الب�ة. أس�اء ال�ار� ال هي ال�ار� وال هي غ��ه: الق�ل ال�ام�

 :تف��ل األق�ال في م�ألة االس� وال���َّى

ی�م��ن �أن أس�اء هللا ال���ى ال�ي في الق�آن م� �المه ع� وجل، و�المه غ�� م�ل�ق، : أوال

� صفاته، فه� م���� ألس�ائه ال���ى، فإذا إذا �ان الق�آن �المه وه� صفة م: ول�ل� �ق�ل�ن 



إنه غ�� هللا، ف��ف �قال إن �ع� ما ت���ه وه� أس�اؤه : كان الق�آن غ�� م�ل�ق وال �قال

 .م�ل�قة وهي غ��ه

وق� اتَّف� ق�ل أهل ال��ة في ال�د على م� زع� �أن أس�اء هللا م�ل�قة وقال �أن االس� غ�� 

ة أهل ال��ة م�ل اإلمام أح�� وغ��ه إن�اره� على ال�ه��ة ول�ل� �ان مع�وفا ع�� أئ�. ال���ى

أس�اء هللا م�ل�قة، ف�ق�ل�ن االس� غ�� ال���ى، وأس�اء هللا غ��ه، وما �ان غ��ه : ال�ی� �ق�ل�ن 

االس� : إذا س�ع� ال�جل �ق�ل: "و��و� ع� ال�افعي واألص�عي وغ��ه�ا أنه قال. فه� م�ل�ق 

 ".ةغ�� ال���ى، فاشه� عل�ه �ال�ن�ق

فه�ا ه� م�قف أهل ال��ة وال��اعة م� أصل ال��ألة وم� دع�� م� قال �أن أس�اء هللا م�ل�قة 

 ".االس� غ�� ال���ى"وأ�ل� الق�ل �أن 

االس� ه� ال���ى أو غ�� ال���ى، وغ�� ذل� م� : أ� هل ُ�قالُ  - أما م�قفه� م� الق�ل نف�ه

 .- األلفا�

اقف، م�فقة ج��ًعا في م���نها و�ن اخ�لف� في فألهل ال��ة وال��اعة ت�اه ذل� أر�عة م� 

 :ألفا�ها وتع���اتها، وه�ه ال��اقف هي

، وال "االس� ه� ال���ى: "اإلم�اك ع� الق�ل في ال��ألة نف�ا و�ث�اتا، فال �قال :ال��قف األول

: إذ إن �ال اإل�الق�� ب�عة، فل� �ع�ف ع� أح� م� ال�لف أنه قال". االس� غ�� ال���ى: "ُ�قال

االس� "والق�ل �أن . االس� ه� ال���ى؛ بل ه�ا قاله ���� م� ال������� إلى ال��ة �ع� األئ�ة

 .ه� ق�ل ال�ه��ة وال�ع��لة" غ�� ال���ى

وه�ا الق�ل ذ��ه ال�الل ع� إب�اه�� ال���ي وغ��ه، وذ��ه أب� جعف� ال���� في ال��ء ال�� س�َّاه 

 ص��ح ال��ة، 

ل ال���ثة ال����عة، الس�غ�ائه� �األلفا� ال��ع�ة م� جهة، وألن فأهل ال��ة �����ن ع� األق�ا

ف���ته� إن�ا �ان ع� األلفا� ال��ع�ة ال ع� األلفا� . األلفا� ال��ع�ة ت��ُّ إلى م�اذی� فاس�ة

ال��ع�ة، و���� ه�ا الفه� ما نقل ع� اإلمام أح�� في ال��ألة، فق� ذ�� القاضي اب� أبي �على 

: ه�ا �الم م��ث، وال �ق�ل: و�ق�ل" االس� وال���ى"���ُّ عل�ه ال�الم في  أن اإلمام أح�� �ان



ِ اَألْسَ�اُء {: االس� غ�� ال���ى، وال ه� ه�، ول�� �ق�ل االس� لل���َّى ات�اعا لق�له تعالى َوِ�َّ

 }اْلُ�ْ�َ�ى َفاْدُع�ُه ِبَها

االس� غ�� : "�اني، فال �قالفال�� ��ه� لي �هللا أعل� أن ال��قف األول ه� ت���ٌ� لل��قف ال

 .ألن ال���ص دل� على ذل�" االس� لل���ى: "ول�� �قال" االس� ه� ال���ى"، وال "ال���ى

وه�ا ق�ل أك�� ال������� إلى ال��ة م� أص�اب اإلمام أح�� : االس� لل���ى :ال��قف ال�اني

ِ اَألْس�َ {: قال تعالى. وه�ا ال�� دل� عل�ه ال���ص. وغ��ه �َُّ ال {: وقال تعالى} اُء اْلُ�ْ�َ�ىَوِ�َّ

ُقِل اْدُع�ا �ََّ َأِو اْدُع�ا ال�َّْحَ�َ� َأّ�ًا َما َتْ�ُع�ا َفَلُه {: وقال تعالى. }ِإَلَه ِإالَّ ُهَ� َلُه اَألْسَ�اُء اْلُ�ْ�َ�ى

 .}َلُه اَألْسَ�اُء اْلُ�ْ�َ�ى{: وقال تعالى} اَألْسَ�اُء اْلُ�ْ�َ�ى

 "إن � ت�عة وت�ع�� اس�ا: "وق�له ملسو هيلع هللا ىلص

ك�ا �ق�له أك�� أهل ال��ة " االس� لل���ى: "وأما ال�ی� �ق�ل�ن : "قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة

 "فه�الء وافق�ا ال��اب وال��ة وال�عق�ل

كان في �الم اإلمام أح�� أن : "قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة: االس� م� ال���ى :ال��قف ال�ال�

وه�ا الق�ل أ��ا ألبي ��� ب� ". األس�اء ال���ى له: س� م� أس�ائه ال���ى، وتارة �ق�له�ا اال

 .أبي داود الخ ج��اني

م� زع� أن االس� غ�� ال���ى فق� زع� أن هللا : وقال أب� ��� ب� أبي داود ال����اني، قال

��َّى م���ٌد وه� غ�� هللا، وأ��ل في ذل�؛ ألن االس� غ�� ال���ى في ال��ل�ق�� ألن ال�جل �

اس�ه ه�، بل : إن�ا هللا جل ث�اؤه واس�ه م�ه، وال نق�ل. م�م�ٌم، و���ى قاس� ول� �ق�� ش��ا ق�

 ".اس�ه م�ه: نق�ل

 دالة عل�ها، وه�ا ه� مع�ق� 
َ
ومق��ده أن هللا ه� ال���ي نف�ه �أس�ائه ال���ى، وأن لها معاني

 .أهل ال��ة في أس�اء هللا ��ا تق�م ذ��ه

فات ال تق�م �ال�َّات، وأن األس�اء الت�لُّ وه�  ی��� ب�ل� ال�د على ال�ع��لة في، زع�ه� أن الّ�ِ

 .على ال�فات



 :االس� ه� ال���ى: ال��قف ال�ا�ع

�ة �ع� األئ�ة، و�ن �ان ق� أن��ه أك�� أهل ال��ة عل�ه�  . وه�ا قاله ���� م� ال������� إلى ال�ُّ

: إن� إذا قل�: فه� �ق�ل�ن " أ� ال���ى"بل ه� ال��اد �اللف�  وه�الء جعل�ا االس� ل�� ه� اللف�،

فل�� م�ادك دعاء اللف�، بل م�ادك دعاء ال���ى �اللف�، وذ��ت االس�، ف�ار ! �ا ع��! �ا ز��

 .ال��اد �االس� ه� ال���ى

ق��د فه�الء ن��وا إلى ال��ألة م� جهة أن أس�اء األش�اء إذا ُذِكَ�ت في ال�الم ال��لف فإن�ا ال�

 .أ� ی�اد �ه ال���ى" االس� ه� ال���ى: " ه� ال����ات، فقال�ا

م��ٌ� رس�ل هللا وخات� : "وه�ا ال ر�� ف�ه، فإنه إذا أخ�� ع� األش�اء َفُ�ِكَ�ت أس�اؤها فق�ل م�ال

ال�����، و�لَّ� هللا م�سى ت�ل��ا، فل�� ال��اد أن ه�ا اللف� ه� ال�س�ل، وه� ال�� �ل�ه هللا، 

جاء ز��، واشه� على ع��و، وفالٌن ع�ٌل، ون�� ذل�، فإن�ا ُت��� األس�اء وُ��اد : ا ق�لو��ل� إذ

 ".بها ال����ات

 :أق�ال ال����عة في ال��ألة: ثان�ا

وه�الء و�ن وافق�ا ال�لف على أن �المه . وه� ق�ل األشاع�ة وال�ات����ة: االس� ع�� ال���ى

إن ال�الم واألس�اء م� صفات ذاته، ل��ه ال : �ن غ�� م�ل�ق وأس�اءه غ�� م�ل�قة، ل��ه� �ق�ل

ی��لَّ� وال ���َّي نف�ه ������ه وق�رته، فه� ج��عا ی���ون صفات األفعال االخ��ار�ة، و�ال�الي ه� 

 .و�ن أث���ا صفة ال�الم � ع� وجل ل��ه� ال ی����نها على ال�ق�قة

مع�ى واح� : فه� ع��ه�) القائ� �ال�ف�أ� ال�ع�ى (ه� ال�الم ال�ف�ي : فه� �ق�ل�ن في �الم هللا

قائ� ب�اته، غ�� م�ل�ق؛ صفة م� صفاته غ�� �ائ� م�ه، ل� ی�ل م�ص�فا �ه، ل�� ���ف وال 

ص�ت ول�� ه��لغة، وال ی���أ وال ی�ق�� وال ی�فاضل، وال ی�عل� �����ة هللا واخ��اره، وأن هللا 

�آن �الع���ة، وال��راة �الع���ة، واإلن��ل �فه�ه م� ��اء �ع�ارات م�ل�قة ت�ل عل�ه، فع�ارة الق

�ال���ان�ة، وهي ع�ارات ع�، ال�الم ال�ف�ي ال�ق�قي ودالالت عل�ه، وهي ج��عا ��ع�ى واح�، 

ف�ع�ى الق�آن ه� مع�ى ال��راة واإلن��ل وغ�� ذل� م� �الم هللا، وت�ل�� هللا ل��، �ل�ه م� ع�اده 



�آن وال��راة واإلن��ل �ألفا�ها وح�وفها م�ل�قة، وهي إن�ا ه� خل� إدراك ذل� ال�ع�ى له� فالق

 .دالالت على ال�الم ال�ف�ي، خلقها هللا في شيء

وقال�ا في الق�آن الع��ي؛ خلقه هللا في الل�ح ال��ف��، وه�ا ه� األشه� ع� ال��أخ���، وم�ه� 

 أفه� ج���ل بل إن هللا: خلقه في، اله�اء، فأخ�ه ج���ل عل�ه ال�الم، وم�ه� م� قال: م� قال

بل ه� ع�ارة : ال�ع�ى فع�� ع�ه ج���ل �ق�له، فالق�آن ق�ل ج���ل عل�ه ال�الم، وم�ه� م� قال

 .دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

فه�الء ی���ون أن هللا ی��ل� حق�قة ���ف وص�ت م���ع��، و����ون أن هللا ی��ل� ������ه 

�ون ت�ل�� هللا ل�� شاء م� مالئ��ه ورسله واخ��اره أ� م�ى شاء ت�ل� وم�ى شاء ل� ی��ل�، و���

إنه م��ل� ��الم ال �ق�م ب�ف�ه وم����ه : وه� ب�ل� وافق�ا ال�ه��ة وال�ع��لة في أصل ق�له�"

 ".وق�رته، و�نه ال تق�م �ه األم�ر االخ��ار�ة

ل�� و�ال�الي فإن عق��ة ه�الء في �الم هللا ج�ته� إلى إدخال أس�ائه ال���ى ض�� ما اع�ق�وه، و 

أس�اء هللا : "في ألفا�ه� في ذل� ل�ٌ� ال �ف�� له م� ل� �فه� م�اده�، فإنه� ��لق�ن الق�ل �أن

وه�ا اإل�الق ألهل ال��ة أ��ا، ول�� له�الء مق��د خالف ما ه� ع�� أهل " غ�� م�ل�قة

 .ال��ة

�ى، فاس� االس� ه� ال���ى، و��لق�ن الق�ل ب�ل�، وم�اده� االس� ع�� ال��: فإن ه�الء �ق�ل�ن 

ع��ه� ه� هللا، فاالس� ع��ه� ه� ال�ات، ول�� ه� ال�ات عل�ها، وه�ا ال�ع�ى ل� ���قه� " هللا"

 .إال الق�ل ال�ال على ال���ى: أح� إل�ه، وال �ع�ف ال�اس االس�

�ا ب�ع�د أس�اء هللا تعالى، وال�ات واح�ة غ�� م�ع�دة، قال�ا ال��اد �األس�اء حال ال�ع�د : فلفا ُح�ُّ

ت�عة وت�ع��، : مع�اه" إن � ت�عة وت�ع�� اس�ا: "���ات ال ال�وات، ف��ی� ال��ي ملسو هيلع هللا ىلصال�

ِ اَألْسَ�اُء اْلُ�ْ�َ�ى{: ت���ة، وق�له  .ال����ات: مع�اه} َوِ�َّ

وه�ه " ال�ح��، ال�ح��، ال���ع، العل��"هي األق�ال ال��لَّفة م� ال��وف، م�ل : وال����ات ع��ه�

  .قة ع��ه�؛ ألنها ألفا�، واأللفا� م�ل�قة، ف�افق�ا ال�ه��ة وال�ع��لة ب�ل�م�ل� 

  



 :أس�اء هللا �لها ح��ى

 :الُ��ُ� في أس�اء هللا جاء م� وجه�� ه�ا: وجه ال��� في أس�اء هللا

وأجل وأق�س ل�الل�ها على م��ى هللا، ف�ان� ح��ى ل�الل�ها على أح�� وأع�� : ال�جه األول

 .م��ى وه� هللا ع� وجل

 .ألنها م����ة ل�فات �املة ال نق� ف�ها ب�جه م� ال�ج�ه ال اح��اال وال تق�ی�ا: ال�جه ال�اني

ل�ان فأس�اء هللا إن�ا �ان� ح��ى ل�الل�ها على أح�� م��ى : "قال ال��خ ع�� الع��� ال�َّ

�لُّها أس�اء م�ح وث�اء؛ وت����؛  - ىس��انه وتعال -أس�اؤه: "وقال اب� الق��". وأش�ف م�ل�ل

 ".ول�ل� �ان� ح��ى

أس�اء ال�ب ت�ارك وتعالى دالة على صفات ��اله، فهي م��قة م� ال�فات، فهي أس�اء : "وقال

وهي أوصاف، و��ل� �ان� ح��ى؛ إذ ل� �ان� ألفا�ا ال معاني ف�ها ل� ت�� ح��ى وال �ان� 

 ".دالة على م�ح و��ال

على ت�ح��ه و��مه وج�ده ورح��ه و�ف�اله، وم� ح��ها ما ف�ها م�  فأس�اؤه ع� وجل ت�ل

 .مع�ى ال�ع��� واإلجالل واإلك�ار � س��انه وتعالى

اس� م� أس�اء هللا تعالى م���� لل��اة ال�املة ال�ي ل� ُت��� �ع�م وال ": ال�يُّ : "م�ال ذل�

 .رة وال��ع وال��� وغ��هاال��اة ال���ل�مة ل��ال ال�فات م� العل� والق�. یل�قها زوال

اس� م� أس�اء هللا تعالى م���� لل�ح�ة ال�املة ال�ي قال ع�ها رس�ل هللا ": ال�ح��: "م�ال آخ�

�ع�ي أم ص�ي وج�ته في ال��ي فأخ�ته وأل�ق�ه ب���ها " � أرح� �ع�اده م� ه�ه ب�ل�ها: "ملسو هيلع هللا ىلص

 .وأرضع�ه

ءٍ {: قال هللا ع�هاوم���� أ��ا لل�ح�ة ال�اسعة ال�ي 
ْ
، وقال ع� دعاء }َوَرْحَ�ِ�ي َوِسَعْ� ُ�لَّ َشي

ٍء َرْحَ�ًة َوِعْل�اً {: ال�الئ�ة لل��م���
ْ
 }َر�ََّ�ا َوِسْعَ� ُ�لَّ َشي

و��ا ���ن ال��� في أس�اء هللا �اع��ار �ل اس� على انف�اده ف��ل� ���ن �اع��ار ج�عه إلى 

 .ٌل ف�ق ��الغ��ه ف���ل ���ع االس� إلى اآلخ� ��ا



فإن هللا تعالى ���ع ب��ه�ا في الق�آن ����ا، ف���ن �ل م�ه�ا داال " الع��� ال����: "م�ال ذل�

 .الع�ة في الع���؛ والُ��ُ� وال���ة في ال����: على ال��ال ال�اص ال�� �ق���ه وه�

تق��ي ُ�ل�ا وال��ع ب��ه�ا دال على ��ال آخ� وه� أن ع�ته تعالى مق�ونة �ال���ة، فع�ته ال 

فإن الع��� م�ه� ق� تأخ�ه الع�ة �اإلث� ف��ل� . وج�را وس�ء فعل ��ا ق� ���ن م� أعّ�اء ال��ل�ق��

 .و���ر و��يُء ال�َّ��ف

و��ل� ح��ه تعالى وح���ه مق�ونان �الع�ِّ ال�امل ��الف ح�� ال��ل�ق وح���ه، فإنه�ا 

 .�ع���ه�ا ال�ُّلُّ 

 ء هللا ح��ىاألح�ام ال���فادة م� ��ن أس�ا 

م� األح�ام ال���فادة م� ��ن أس�اء هللا ح��ى ��ن األس�اء ت�ق�ف�ة، : أس�اء هللا ت�ق�ف�ة: أوال

فأس�اء هللا هي أح�� األس�اء وأك�لها فل�� في األس�اء أح�� م�ها، وال �ق�م غ��ها مقامها، (

ه� على س��ل  وال ی�د� مع�اها، وتف��� االس� م�ها �غ��ه ل�� تف���ا ���ادف م��، بل

 .ال�ق��� وال�فه��

فإذا ع�ف� ه�ا فله م� �ل صفة ��ال أح�� اس� وأك�له وأت�ه مع�ى، وأ�ع�ه، وأن�هه ع� شائ�ة 

 .ع�� أو نق�

وال���ع ال���� دون ال�امع وال�اص� . العل�� ال���� دون العاقل الفق�ه: فله م� صفة اإلدراكات

ف�ق، و��ل� العلي الع��� دون ال�� ال�ح�� : وم� صفات اإلح�ان. وال�ا�� ال�دود دون ال�َّ

�ي. ال�َّف�ع ال���� و��ل� ال�ال� ال�ار�ء ال���ر دون الفاعل ال�انع . و��ل� ال���� دون ال�َّ

 .ال���ل

و��ل� سائ� أس�ائه تعالى ���� على نف�ه م�ها أك�لها وأح��ها وما ال �ق�م غ��ه مقامه، ف�أمل 

�ا أن صفاته أك�ل ال�فات، فال تع�ل ع�ا س�ى �ه نف�ه إلى ذل�، فأس�اؤه أح�� األس�اء �

غ��ه، ��ا ال ت��اوز ما وصف �ه نف�ه ووصفه �ه رس�له ملسو هيلع هللا ىلص إلى ما وصفه �ه ال���ل�ن 

 )ال�ع�ل�ن 

 :ت�ّ�� األس�اء ال���ى لل�فات: ثان�ا



 .دل�ال على ت��ُّ�ها لل�فاتم� األح�ام ال���فادة ��ل�، أن في وصف أس�اء هللا �أنها ح��ى 

أس�اء ال�ب ت�ارك وتعالى �لها أس�اء م�ح، ول� �ان� ألفا�ا م��دة ال معاني : "قال اب� الق��

ِ اَألْسَ�اُء اْلُ�ْ�َ�ى َفاْدُع�ُه {: لها، ل� ت�ل على ال��ح، وق� وصفها هللا �أنها ح��ى �لها، فقال َوِ�َّ

، فهي ل� ت�� ح��ى ل���د اللف�، }ِفي َأْسَ�اِئِه َسُ�ْ�َ�ْوَن َما َ�اُن�ا َ�ْعَ�ُل�نَ  ِبَها َوَذُروا الَِّ�یَ� ُیْلِ�ُ�ونَ 

 .بل ل�الل�ها على أوصاف ال��ال

اِرَقُة َفاْقَ�ُع�ا َأْیِ�َیُهَ�ا َجَ�اًء ِ�َ�ا َ�َ�َ�ا َنَ�اًال {: وله�ا ل�ا س�ع �ع� الع�ب قارئا �ق�أ اِرُق َوال�َّ َوال�َّ

أت��ب ��الم هللا تعالى؟ : ل�� ه�ا ��الم هللا؟ فقال القار�ء: قال. } َغُف�ٌر َرِح��ٌ َ��َُّ } {ِمَ� �َِّ 

فقال } َ��َُّ َعِ��ٌ� َحِ���ٌ {فعاد إلى حف�ه وق�أ . ال، ول�� ل�� ه�ا ��الم هللا تعالى: فقال

ال�ح�ة �اس� ع�َّ ف��� فق�ع، ول� غف� ورح� ل�ا ق�ع، وله�ا إذا ُخ��� آ�ة : ص�ق�: األع�ابيُّ 

ول� �ان� ه�ه األس�اء أعالما م��ة ال . ع�اب أو �الع�� �ه� ت�اف� ال�الم وع�م ان��امه

 ).مع�ى لها ل� ��� ف�ق ب�� خ�� اآل�ة به�ا أو�ه�ا

 .}ْ�َ�ىُقِل اْدُع�ا �ََّ َأِو اْدُع�ا ال�َّْحَ�َ� َأّ�ًا َما َتْ�ُع�ا َفَلُه اَألْسَ�اُء اْل�ُ {: ق�له تعالى: "وقال أ��ا

أ� إن�� إن�ا ت�ع�ن إلها واح�ا له األس�اء ال���ى، فأ�ُّ اس� دع�ت��ه فإن�ا دع�ت� ال���ى ب�ل� 

االس�، فأخ�� س��انه أنه إله واح� و�ن تع�دت أس�اؤه ال���ى ال���قة م� صفاته، وله�ا �ان� 

ني ل�� لها ح��ى، و�ال فل� �ان� ��ا �ق�ل ال�اح�ون ل��اله أس�اء م��ة فارغة م� ال�عا

 ".حقائ� ل� ت�� ح��ى، ول�ان� أس�اء ال��ص�ف�� �ال�فات واألفعال أح�� م�ها

أس�اؤه ال���ى �لها أعالم وأوصاف دالة على معان�ها، و�لها أوصاف : "وقال ال��خ اب� سع��

م�ح وث�اء، ول�ل� �ان� ُح��ى، فل� �ان� أعالما م��ة ل� ت�� ح��ى، وله�ا إذا �ان االس� 

انع والفاعل ون��ها م�ق��ا  إلى ح�� وم�ح وغ��ه ل� ی�خل ���لقه في أس�اء هللا �ال���� وال�َّ

فه�ه ل��� م� األس�اء ال���ى، ف�فاته �لها صفات ��ال م��، فه� ال��ص�ف �أك�ل 

 ".ال�فات، وله أ��ا م� �ل صفة ��ال أح�� اس� وأك�له وأت�ه

 :��ّ ل�� م� أس�اء هللا ال���ى اس� ی��ّ�� ال: ثال�ا



م� األح�ام ال���فادة م� ��ن أس�اء هللا ع� وجل �لها ح��ى أنه ل�� في أس�اء هللا ال���ى 

 .اس� ی���� ال��

ول�� م� أس�اء هللا ال���ى اس� ی���� ال��، : "قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة رح�ه هللا تعالى

ي َأَنا اْلَغُف�ُر ال�َِّح�ُ� َوَأنَّ َعَ�اِبي ُهَ� َن�ِّْئ ِعَ�اِد� َأنِّ {: ، �ق�له تعالى"و�ن�ا ی��� ال�� في مفع�الته

ِإنَّ {: ، وق�له تعالى}اْعَلُ��ا َأنَّ �ََّ َشِ�یُ� اْلِعَقاِب َوَأنَّ �ََّ َغُف�ٌر َرِح��ٌ {: ، وق�له تعالى}اْلَعَ�اُب األَِل��ُ 

، ف��َّ� س��انه أن ���ه ش�یٌ� وأنه ه� }ُف�ُر اْلَ�ُدودُ َ�ْ�َ� َر�َِّ� َلَ�ِ�یٌ� ِإنَُّه ُهَ� ُیْ�ِ�ُ� َوُ�ِع�ُ� َوُهَ� اْلغَ 

 ".الغف�ر ال�دود

 ".ول�� في أس�ائه ال���ى إال اس� ���ح �ه، وله�ا �ان� �لهاح��ى: "وقال أ��ا

�آ�، ف�لها ح��ة، وال��� م���ب م��وح، وق� قال ال��ي ملسو هيلع هللا ىلص في ال��ی�  وال���ى خالف ال�ُّ

 ".وال��� �له ب����، وال�� ل�� إل��: "الس�ف�احال���ح ح�ی� ا

ال��اف : وق� ق�ل. ال ی�ق�ب �ه إل�� ب�اء على أنه األع�ال ال��هيُّ ع�ها: وق� ق�ل في تف���ه

 .إل�� ب�اء على أنه ال��ل�ق 

 :وال�� ال��ل�ق ال ��اف إلى هللا م��دا ع� ال��� ق�، و�ن�ا ی��� على أح� وج�ه ثالثة

 }ِمْ� َش�ِّ َما َخَل�َ {: ما مع إضاف�ه إلى ال��ل�ق، �ق�لهإ: ال�جه األول

َوَأنَّا ال َنْ�ِر� َأَش�ٌّ ُأِر�َ� ِ�َ�ْ� ِفي اَألْرِض َأْم َأَراَد {: و�ما مع ح�ف الفاعل، �ق�ل ال��: ال�جه ال�اني

 .}ِبِهْ� َر�ُُّهْ� َرَش�اً 

الِّ��َ  ِصَ�اَ� الَِّ�یَ� َأْنَعْ�َ� َعَلْ�ِه�ْ {: وم�ه في الفات�ة ، ف��� اإلنعام }َغْ�ِ� اْلَ�ْغُ��ِب َعَلْ�ِهْ� َوال ال�َّ

َوِ�َذا {: و��ل� ق�له. م�افا إل�ه، وذ�� الغ�� م��وفا فاعله، وذ�� ال�الل م�افا إلى الع��

 .}َمِ�ْضُ� َفُهَ� َ�ْ�ِف��ِ 

ءٍ {: و�ما أن ی�خل في الع��م، �ق�له: ال�جه ال�ال�
ْ
ذا ُذك� �اس�ه ال�اص وله�ا إ. }َخاِلُ� ُ�ّلِ َشي

ال�ع�ُّ  -ال�اف� ال�افع -ال�ع�ي ال�انع - ال�ارُّ ال�افع: ُق�ن �ال���، �ق�له في أس�ائه ال���ى



ال على وح�ان��ه، وأنه وح�ه �فعل . الُ��لُّ  ف��ع ب�� االس��� ل�ا ف�ه م� الع��م وال���ل ال�َّ

 .ج��ع األش�اء

وله�ا �ان . ال�افع، وال�اف� وال�افع، بل ی���ان ج��عاكال�ار و : وله�ا ال ی�عى �أح� االس���

 ".كل نع�ة م�ه ف�ال، و�ل نق�ة م�ه ع�ال

إن أس�اءه �لها ُح��ى ل�� ف�ها اس� غ�� ذل� أصال؛ وم� أس�ائه ما ��ل� : "وقال اب� الق��

 . عل�ه �اع��ار الفعل ن�� ال�ال� ال�ازق ال���ي ال����

��ات م�� ال ش� ف�ها؛ ألنه ل� فعل ال�� الشُ�� له م�ه اس� وه�ا ی�ل على أن أفعاله �لها خ

ول� ت�� أس�اؤه �لها ُح��ى، وه�ا �ا�ل، فال��ُّ ل�� إل�ه، ف��ا ال ی�خل في صفاته وال یل�� 

ذاته ال ی�خل، في أفعاله، فال�� ل�� إل�ه، ال ��اف إل�ه فعال وال وصفا و�ن�ا ی�خل في 

 .مفع�الته

 .فال�� قائ� ��فع�له ال��ای� له، ال �فعله ال�� ه�فعله: �لوف�ق ب�� الفعل وال�فع

 على ���� م� ال���ل��� وزلَّ� ف�ه أق�ام وضل� ف�ه أفهام، وه�� هللا أهل 
َ
ف�أمل ه�ا فإنه َخفي

 "ال�� ل�ا اخ�لف�ا ف�ه �إذنه �هللا یه�� م� ��اء إلى ص�ا� م��ق��

 .ال�اح� وال �ف�ل ب��ها األس�اء ال��دوجة ��� أن ت��� م��� االس�: را�عا

م� األح�ام ال���فادة م� ��ن أس�اء هللا �لها ح��ى أن األس�اء ال��دوجة ��� أن ت��� 

 :م��� االس� ال�اح� وال ُ�ف�ل ب��ها، وذل� م�ل

. ال���� - وال���ي. العف� - وال���ق�. ال�افع - وال�اف�. ال�ار -وال�افع. ال�انع - ال�ع�ي

. اآلخ� -واألول. ال��خ� - وال�ق�م. ال�ع�� - وال����ء. ال��ل - وال�ع�. ال�اس� - والقا��

 . ال���م -وال��ل. ال��ل -والهاد�. الفات� - وال�ات�. ال�ا�� - وال�اه�

أس�اء هللا تعالى م�ها ما ��ل� عل�ه مف�دا ومق��نا �غ��ه وه� "قال اب� الق�� رح�ه هللا تعالى 

 .ع��� وال����غال� األس�اء �الق�ی� وال���ع وال���� وال



�ا ع��� �ا حل�� �ا غف�ر �ا رح��، وأن �ف�د : وه�ا ���غ أن ُی�عى �ه مف�دا ومق��نا �غ��ه ف�ق�ل

 .كل اس�، و��ل� في ال��اء عل�ه وال��� ع�ه ��ا ���غ ل� اإلف�اد وال��ع

�ف�د ه�ا  وم�ها ما ال ��ق� عل�ه ��ف�ده بل مق�ونا ��قابله �ال�انع وال�ار وال���ق�، فال ���ز أن

ع� مقابله، فإنه مق�ون �ال�ع�ي وال�افع والعف�، فه� ال�ع�ي ال�انع، ال�ار ال�افع، ال���ق� 

؛ ألن ال��ال في اق��ان �ل اس� م� ه�ه ��ا �قابله؛ ألنه ی�اد �ه أنه ال��ف�د  العف�، ال�ع�ُّ ال��لُّ

 .عف�ا وان�قاما�ال�����ة وت�ب�� ال�ل� وال�َّ��ف ف�ه� ع�اء وم�عا، ونفعا وض�ا، و 

 .وأما أن ُی��ى عل�ه ����د ال��ع واالن�قام واإلض�ار فال ���غ

فه�ه األس�اء ال��دوجة ت��� األس�اء م�ها م��� االس� ال�اح� ال�� ����ع ف�ل �ع� ح�وفه 

ع� �ع�، فهي و�ن تع�دت جار�ة م��� االس� ال�اح�، ول�ل� ل� ت�ىء مف�دة ول� ت�ل� عل�ه 

 .هإال مق��نة، فاعل�

�ا ُم�ل، �ا ضار، �ا مانع، وأخ��ت ب�ل� ل� ت�� م���ا عل�ه وال حام�ا له ح�ى : فل� قل�

 ".ت���مقابلها

و���فاد م� �الم اب� الق�� ال�اب� أن األس�اء ال���ى ت�ق�� �اع��ار إ�القها على هللا إلى ثالثة 

 :أق�ام

وه�ا �قع في غال� . ه مف�داما ���غ أن ��ل� عل�: وضا��ها: األس�اء ال�ف�دة: الق�� األول

 ...ال�ح��، ال���ع، ال�ح��، الق�ی�، ال�ل� : م�الها. األس�اء

وه�ا أ��ا . ما ُ��ل� عل�ه مق��نا �غ��ه م� األس�اء: وضا��ها: األس�اء ال�ق��نة: الق�� ال�اني

 .ال����الع��� ال����، الغف�ر ال�ح��، ال�ح�� ال�ح��، ال���ع : م�الها. �قع في غال� األس�اء

�ا ع���، أو �ا : و�ل م� الق�� األول وال�اني ���غ أن ُی�عى �ه مف�دا، ومق��نا �غ��ه، ف�ق�ل

 .ح���، أو�ا غف�ر، أو�ا رح��

 .وه��ا في حال ال��اء عل�ه أو ال��� ع�ه ��ا ���غ ل� اإلف�اد أو ال��ع



بل مق�ونا ��قابله؛ ألن  ما ال ُ��ل� عل�ه ��ف�ده: وضا��ها: األس�اء ال��دوجة: الق�� ال�ال�

ال�ار ال�افع، ال�ع� ال��ل، ال�ع�ي ال�انع، : م�الها. ال��ال في اق��ان �ل اس� م�ها ��ا �قابله

 . ال���ق� العُف�ُّ 

فه�ه األس�اء ال��دوجة ت��� األس�اء م�ها م��� االس� ال�اح� ال�� ����ع ف�ل �ع� ح�وفه 

ال�اح�، ول�ل� ل� ت�ىء مف�دة، ول� ت�ل� عل�ه ع� �ع�، فهي و�ن تع�دت جار�ة م��� االس� 

 .إال مق��نة

وال��� في ذل�؛ أن ال��ال إن�ا ���ل في ال��ع ب�� االس��� ل�ا ف�ه م� الع��م وال���ل 

فه� س��انه ال��ف�د �ال�����ة وت�ب�� ال�ل� . ال�ال على وح�ان��ه، وأنه وح�ه �فعل ج��ع األش�اء

، �ا ضار، �ا : ول�ل� ل� قل�. فعا وض�ا، وعف�ا وان�قاماوال���ف ف�ه� ع�اء وم�ًعا، ون �ا م�لُّ

 .مانع، وأخ��ت ب�ل� ل� ت�� م���ا عل�ه وال حام�ا له ح�ى ت��� مقابلها

إن اس� ال�ار ال ���ز إف�اده على ال�افع، ف��� ل� ��� إف�اده ل� ��� مف�دا : "وقال اب� ال�ز��

ال�افع �انا معا �االس� ال�اح� ال���� م� �ل����، م� أس�اء هللا تعالى، و�ذا وج� ض�ه إلى 

م�ل ع�� هللا و�عل��، فل� ن�ق� �ال�ار وح�ه ل� ��� اس�ا ل�ل� ال���ى �ه، وم�ى �ان االس� 

ه� ال�ار ال�افع معا �ان في مع�ى مال� ال�� وال�فع، وذل� في مع�ى مال� األم� �له، ومال� 

ُقِل اللَُّه�َّ َماِلَ� اْلُ�ْلِ� ُتْ�ِتي {: � في مع�ى ق�له تعالىال�ل�، وه�ا ال�ع�ى م� األس�اء ال���ى ه

اآل�ة، وه� } اْلُ�ْلَ� َمْ� َتَ�اُء َوَتْ�ِ�ُع اْلُ�ْلَ� ِم�َّْ� َتَ�اُء َوُتِع�ُّ َمْ� َتَ�اُء َوُتِ�لُّ َمْ� َتَ�اُء ِبَ�ِ�َك اْلَ�ْ��ُ 

 . في مع�ى الق�ی�على �ل شيء

على ال��ح �ال�ل� واالس�قالل وما �ع�د إلى ه�ا ال�ع�ى، وعلى وم��ان األس�اء ال���ى ی�ور 

ال��ح �ال��� وال��اء وما �ع�د إلى ذل�، و�ل اس� دل على ه�ی� األم��� فه� صالح دخ�له 

 ف�ها، وال�ار ال�افع ی�جع إلى ذل� 

 "مع ال��ع وع�م الف�ق ومع الق��، ف�ل�م م� أ�لقه ق�� ذل� مع ال��ع

 :أس�اء هللا ال���ى أعالم وأوصاف



م� األم�ر ال��ق�رة في عق��ة أهل ال��ة وال��اعة أن أس�اء : ب�ان مع�ق� أهل ال��ة في ال��ألة

هللا ال���ى م����ة لل�فات، ف�ل اس� ی�ل على مع�ى م� صفاته ل�� ه� ال�ع�ى ال�� دل 

�� م�ها، وال�ال� م���� ل�فة ال�ل� عل�ه االس� اآلخ�، فالع��� م���� ل�فة الع�ة وه� م�

وه� م��� م�ها، فأس�اء هللا م��قة م� صفاته ول��� جام�ة ��ا ی�ع� ال�ع��لة وم� وافقه� 

ع�ا أنها أعالم جام�ة ال معاني لها، فقال�ا س��ع �ال س�ع، ���� �ال ���، وع��� �ال : ال�ی� ادَّ

 .ع�ة، ف�ل��ا ب�ل� ع� أس�اء هللا معان�ها

الى ���� له م� أوصافه وأفعاله أس�اء وال ���� له م� م�ل�قاته، و�ل اس� م� أس�ائه فال�ب تع

 .فه� م��� م� صفة م� صفاته أو فعل قائ� �ه

ول���� م� اإل��اح و�لقاء ال��ء على ه�ه ال��ألة و��ان عق��ة أهل ال��ة أود ��ح ذل� في 

 .ال�قا� ال�ال�ة

 :لها اع��ارانأن أس�اء هللا ال���ى : ال�ق�ة األولى

أس�اء هللا ال���ى �لها م�فقة في ال�اللة على نف�ه ال�ق�سة، ث� �ل اس� ی�ل على مع�ى م� 

 .صفاته ل�� ه� ال�ع�ى ال�� دل عل�ه االس� اآلخ�

 :وذل� ألن أس�اءه ال���ى لها اع��اران

 .واع��ار م� ح�� ال�فات.  اع��ار م� ح�� ال�ات

 .ال�اتفهي أعالم �اع��ار دالل�ها على 

 .وأوصاف �اع��ار ما دل� عل�ه م� ال�عاني

ال�ي، العل��، "م��ادفة، ل�الل�ها على م��ى واح� ه� هللا ع� وجل، ف: وهي �االع��ار األول

كلها أس�اء ل���ى واح� ه� هللا " الق�ی�، ال���ع، ال����، ال�ح��، ال�ح��، الع���، ال����

 .س��انه وتعالى



فأس�اء هللا تعالى . }�ََّ َأِو اْدُع�ا ال�َّْحَ�َ� َأّ�ًا َما َتْ�ُع�ا َفَلُه اَألْسَ�اُء اْلُ�ْ�َ�ى ُقِل اْدُع�ا{: قال تعالى

ت�ل �لها على م��ى واح�، ول�� دعاؤه �اس� م� أس�ائه ال���ى ��اد دعاءه �اس� آخ�، بل 

 .كل اس� ی�ل على ذاته

على مع�اه ال�اص، ف�ع�ى ال�ي غ��  م��ای�ة، ل�اللة �ل واح� م�ها: وهي �االع��ار ال�اني

 .مع�ى العل��، ومع�ى العل�� غ�� مع�ى الق�ی�، وه��ا

 :ال�صف بها ال ی�افي العل��ة: ال�ق�ة ال�ان�ة

أس�اء هللا ال���ى هي أعالم وأوصاف، وال�صف بها ال ی�افي العل��ة؛ ��الف : "قال اب� الق��

ه� م����ة ف�اف�ها العل��ة ال����ة، ��الف أوصاف الع�اد فإنها ت�افي عل���ه�؛ ألن أوصاف

 ".أوصافه تعالى

أس�اء ال�ب تعالى، أس�اء ���ه، وأس�اء ن��ه ملسو هيلع هللا ىلص هي أعالم دالة على معان هي : "وقال رح�ه هللا

بها أوصاف، فال ت�اد ف�ها العل��ة ال�صف ��الف غ��ها م� أس�اء ال��ل�ق��، فه� هللا 

 ...".ال���ر القهار؛ فه�ه أس�اء له دالة على معان هي صفاتهال�ال�، ال�ار�ء 

ال تقاس أس�اء هللا �أس�اء ال�ل�؛ ألن أس�اء ال�ل� م�ل�قة م��عارة ول��� : "قال ال�ارمي

أس�اؤه� نف� صفاته�، بل م�الفة ل�فاته�، وأس�اء هللا وصفاته ل�� شيء م�ها م�الفا 

 .ئهل�فاته، وال شيء م� صفاته م�الفا ألس�ا

فه� ) هللا: (ف�� ادعى أن صفة م� صفات هللا م�ل�قة أو م��عارة فق� �ف� وف��؛ ألن� إذا قل�

: فه� ��ل�، و�ذا قل�) ال�ح��: (فإذا قل�) هللا(وه� ) ال�ح��(فه� ) ال�ح��: (، و�ذا قل�)هللا(

��الف  س�اء ال) هللا(فه� ��ل� ه� ) قادر -قاه� -م���� - ج�ار - م��� -ح��� - عل�� - ح���(

 .اس� له صف�ه وال صف�ه اس�ا

وق� ���ى ال�جل ح���ا وه� جاهل، وَحَ�ً�ا وه� �ال�، وع���ا وه� حق��، و����ا وه� ل���، 

وصال�ا وه� �الح، وسع��ا وه� شقي، وم���دا وه� م�م�م، وح���ا وه� �غ��؛ وأس�ا وح�ارا؛ 

 .و�ل�ا وج��ا، و�ل��ا؛ وه�ا، وح��لة، وعلق�ة، ول�� ��ل�



 تعالى وتق�س اس�ه �ل أس�ائه، س�اء، ل� ی�ل ��ل� وال ی�ال، ل� ت��ث له صفة وال اس� ل� هللا

��� ��ل�، �ان خالقا ق�ل ال��ل�ق��، ورازقا ق�ل ال��زوق��، وعال�ا ق�ل ال�عل�م��، وس��عا ق�ل 

 "أن ���ع أص�ات ال��ل�ق��، و����ا ق�ل أن ی�� أع�انه� م�ل�قة

 :أس�اء هللا �اع��ار معان�ها أق�ام: ال�ق�ة ال�ال�ة

 :ت�جع أس�اء هللا ال���ى م� ح�� معان�ها إلى أح� األم�ر ال�ال�ة

 .كالعل��، والق�ی�، وال���ع، وال����: إلى صفات مع���ة -ا

 .كال�ال�، وال�ازق، ال�ار�ء، وال���ر، وال�هاب: ما ی�جع إلى أفعاله -٢

: �ه ث��تا؛ إذ ال ��ال في الع�م ال���ما ی�جع إلى ال����ه ال��� والب� م� ت�� -٣

 .كالق�وس، وال�الم، واألح�

ما دل على ج�لة أوصاف ع�ی�ة ول� ���� ��فة مع��ة، بل ه� دال على مع�اه ال على  -٤

م� ات�ف ��فات م�ع�دة م� صفات " ال����"ال����، الع���، ال���، فإن : ن��: مع�ى مف�د

ُذو {: ض�ع لل�عة وال���ة وال��ادة، ��ا في ق�له تعالىفإنه م� : ال��ال، ولف�ه ی�ل على ه�ا

 .فال���� صفة للع�ش ل�ع�ه وع��ه وش�فه} اْلَعْ�ِش اْلَ�ِ���ُ 

 .م� ات�ف ��فات ����ة م� صفات ال��ال"الع���"و

ه� ال��� ال�� : ه� ال��� ال�� ��ل في س�دده، وقال اب� وائل: قال اب� ع�اس" ال���"و��ل� 

 .ان�هى س�دده

 :أن االس� م� أس�ائه تعالى له دالالتٌ : �ق�ة ال�ا�عةال

 .داللة على ال�ات وال�فة �ال��ا�قة

 .وداللة على ال�فة األخ�� �الل�وم

 :و���ح ذل� ��ا یلي

 :ت�ق�� ال�الالت اللف��ة إلى ثالثة أق�ام: ب�ان أق�ام ال�الالت اللف��ة: أوال



 .داللة االل��ام -٣.  داللة ال���� - ٢.  داللة ال��ا�قة -ا

و�ما . و�ما أن ��اق ل��ل على �ع� مع�اه. وذل� ألن ال�الم إما أن ��اق ل��ل على ت�ام مع�اه

 .أن ��اق ل��ل على مع�ى آخ� خارج ع� مع�اه إال أنه الزم له

، وُس��� م�ا�قة لل�َّ�اب� ال�اصل ب�� مع�ى "م�ا�قة"ف�اللة اللف� على ت�ام مع�اه ت��ى داللة 

 .��� الفه� ال�� اس�ف�� م�هاللف� و 

، وس��� داللة ت��� ألن اللف� ق� ت��� "ت��ُّ�"وداللة اللف� على �ع� مع�اه ت��ى داللة 

 .مع�ى آخ� إضافة إلى ال�ع�ى ال�� ُفه� م�ه

، وس��� داللة ال��ام "ال��ام"وداللة اللف� على مع�ى خارج ع� مع�اه إال أنه الزم له ت��ى داللة 

 .���فاد ل� ی�ل عل�ه اللف� م�اش�ة، ول�� مع�اه یل�م م�ه ه�ا ال�ع�ى ال���فادألن ال�ع�ى ال

 :األم�لة

اس� ج�� ": ال�ق�ة"فلف�ة } ِإنَّ �ََّ َ�ْأُمُ�ُكْ� َأْن َتْ�َ�ُ��ا َ�َقَ�ةً {: ق�له تعالى: م�ال ل�اللة ال��ا�قة -أ

� �اف�ة ل��ف�� األم� ل� ذ��ها س�� ل��ل على ت�ام مع�اه وه� ال���ان ال�ع�وف، فأ�ة �ق�ة �ان

 .ب�� إس�ائ�ل، ول��ه� شّ�دوا على أنف�ه� في �ل� ال�ع��� ف�ّ�د هللا عل�ه�

 .أنا عال� �الف�ائ� وتق��� ال��ار��: إن�ان. م�ال ل�اللة ال���� �أن �ق�ل -ب

 ب�� ل�ا إذن أح�ام ال�� مع اإلخ�ة؟: ف�ق�ل له

 .ألح�امأنا ل� أقل ل�� إن�ي أعل� ه�ه ا: ف�ق�ل

لق� ت���� دع�اك العل� �الف�ائ� وتق��� ال��ار�� أن� عال� �أح�ام ال�� مع اإلخ�ة، : ف�ق�ل له

 .وق� فه��ا ه�ا م� �الم� ع� ���� ال�اللة ال���ُّ��ة

 .}��ٌ َوِ�ْن َتْعُف�ا َوَتْ�َفُ��ا َوَتْغِفُ�وا َفِإنَّ �ََّ َغُف�ٌر َرحِ {: ق�له تعالى: م�ال ل�اللة االل��ام - ج

ال�اقع في ج�اب ال��� ی�ل ع� ���� ال�اللة االل��ام�ة على أن } َفِإنَّ �ََّ َغُف�ٌر َرِح��ٌ {: فإن قاله

هللا �غف� ل�� و��ح��� إن أن�� عف�ت� وصف��� وغف�ت�، مع أن ه�ا ال�ع�ى غ�� م�ل�ل عل�ه 



وال�فح وال�غف�ة �ال�ح�ة �����ق اللف�، ول�� یل�م م� ��نه غف�را رح��ا أن ��افىء أهل العف� 

 .والغف�ان؛ ول�ل� ح�ل االك�فاء في ج�اب ال��� ب��� ه�ی� ال�صف�� دون ا ل����ح لالزمه�ا

 :ت���� ال�َّالالت ال�الث على أس�اء هللا تعالى: ثان�ا

إن االس� م� أس�ائه ت�ارك وتعالى ��ا ی�ل على ال�ات وال�فة ال�ى اش�� م�ها : "قال اب� الق��

ف��ل على ال�فة ��ف�دها �ال���� . قة، فإنه ی�ل عل�ه دالل��� أخ���� �ال���� والل�وم�ال��ا�

 .و��ل على ال�فة األخ�� �الل�وم. و��ل� على ال�ات ال���دة على ال�فة

 :األم�لة

 ": ال�ال�" -أ

و��ل على ذات هللا وعلى صفة ال�ل� �ال��ا�قة ی�ل على ال�ات وح�ها وعلى صفة ال�ل� 

�َُّ الَِّ�� َخَلَ� {: ل����، و��ل على صف�ي العل� والق�رة �االل��ام ��ا في ق�له تعالىوح�ها �ا

ٍء 
ْ
َقِ�یٌ� َوَأنَّ �ََّ َسْ�َع َسَ�اَواٍت َوِمَ� اَألْرِض ِمْ�َلُه�َّ َیَ�َ��َُّل اَألْمُ� َبْ�َ�ُه�َّ ِلَ�ْعَلُ��ا َأنَّ �ََّ َعَلى ُ�ّلِ َشي

ٍء ِعْل�اً  َقْ� َأَحَاَ� ِ�ُ�لِّ 
ْ
 .ذل� ألن العل� والق�رة الزمان لل�ل�} َشي

 ": ال���ع: "م�ال آخ�

و��ل . وعلى ال�ات وح�ها وعلى ال��ع وح�ه �ال����. ی�ل على ذات ال�ب وس�عه �ال��ا�قة

 وصفة ال��اة �االل��ام
ّ
 .على اس� ال�ي

 .و��ل� سائ� أس�ائه

 األح�ام ال���فادة م� ه�ه ال��ألة  

 :ل�� م� أس�اء هللا" ال�ه�": أوالً 

ل�� م� أس�اء هللا تعالى؛ ألنه " ال�ه�"م� فقه ه�ه القاع�ة واألح�ام ال�ي ُت�خ� م�ها أن �عل� أن 

اس� جام� ال ی���� مع�ى یل�قه �األس�اء ال���ى، وأس�اء هللا ��ا تق�م ل�ا �ل واح� م�ها دل 

 .ال�� ن���ه ال�فة" مع�ى"على 



 ِإالَّ َحَ�اُتَ�ا {: لل�ق� وال�َّم�، قال هللا تعالى ع� م��� ال�ع�و��ل� فإن ال�ه� اس� 
َ
َوَقاُل�ا َما ِهي

ْه�ُ  ْنَ�ا َنُ��ُت َوَنْ�َ�ا َوَما ُیْهِلُ�َ�ا ِإالَّ ال�َّ  .ی���ون م�ور الل�الي واأل�ام} ال�ُّ

ع� أبي  ، ففي ال���ح"�ال�ه�"ت�ازع ال��ل��ن في ت���ة هللا : "وقال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة

ال ��� أح��� ال�ه�، فإن هللا ه� ال�ه�، وال : "قال رس�له هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ه���ة رضي هللا ع�ه قال

 ".�ق�ل� أح��� للِعَ�ِ� الَ��َم، فإن الَ��َم ال�َُّجُل الُ��ِل�ُ 

قال هللا ع� : "�ق�لس�ع� رس�لى هللا ملسو هيلع هللا ىلص : وفي ال���ح ع� أبي ه���ة رضي هللا ع�ه قال

ُ� اب� آدم ال�ه�، وأنا ال�ه� ُأَقلُِّ� الل�َل وال�هار: وجل ی�ذی�ي اب� آدم، : "، وفي روا�ة أخ�� "��ُّ

قال . ه�ه ألفا� م�ل�" �ا خ��ة ال�ه�، فإني أنا ال�ه� ُأقل� ل�له ونهاره، فإذا ش�� ق���ه�ا: �ق�ل

أخ��ني ��� ب� م�سى : أ�ا ���� ال�الل قال اعل� أن": "إ��ال ال�أو�الت"القاضي أب� �علي في 

 ".سأل� أ�ا ع�� هللا أح�� ب� ح��ل ع� ال�ه� فل� ����ي ف�ه ��يء: األس��، قال

 ".و�اه� ه�ا أن أح�� ت�قف ع� األخ� ��اه� ال��ی�: "قال القاضي

��ث�ا ك�ا ع�� سف�ان ب� ع���ة ���ة ف: س�ع� هارون ال��َّال �ق�ل ألبي ع�� هللا: "وقال ح��ل

�ا ده� ارزق�ا؟، : �ا أ�ا دمحم، نق�ل: فقام ف�ح ب� سهل فقال" الَتُ���ا ال�ه�: "أن ال��ي ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .خ�وه، فإنه جه�ي، وه�ب: ف��ع� سف�ان �ق�ل

 الق�م ی�دُّون اآلثار ع� رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ون�� ن�م� بها،: فقال أب� ع�� هللا

 .رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ق�لهوال ن�دُّ على 

راجع " ون�� ن�م� بها"و�اه� ه�ا أنه أخ� ��اه� ال��ی�، و����ل أن ���ن ق�له : قال القاضي

ةٍ   .إلى أخ�ار ال�فات في ال��لة ول� ی�جع إلى ه�ا ال��ی� ��اصَّ

أن ُ���َّى هللا ال ���ز : وق� ذ�� ش���ا أب� ع�� هللا ب� حام� ه�ا ال��ی� في ��ا�ه، وقال: قال

 .ده�ا

واألم� على ما قاله ألنه ق� رو� في �ع� ألفا� ال��ی� ما ���ع م� ح�له على �اه�ه ه�ا، 

ول� ی�د في غ��ه م� أخ�ار ال�فات ما دلَّ على ص�فه ع� �اه�ه، فله�ا وج� ح�لها على 



ُ� ال�ه� وأنا ال�ه�، : "�اه�ها، وذل� أنه رو� ف�ه أنه ب��� األم�، ُأَقلُِّ� ی�ذی�ي اب� آدم، َ��ُّ

ده وُأْبِل�ِه، وَأْذّهُ� ��ل�ك وآتي ��ل�ك: "، وفي لف� آخ�"الل�ل وال�هار  " لي الل�ل وال�هار، أَجّ�ِ

ده و��ل�ه، فام��ع أن ���ن اس�ا  ف���� أن ال�ه� ال�� ه� الل�ل وال�هار خل� له و���ه، وأنه ��ّ�ِ

 .له

 : ل�اهل�ة �ان� تق�لوأصل ه�ا ال��� أنه ورد على س��، وه� أن ا
َ
أصاب�ي ال�ه� في مالي

ف���ف�ن �ل حادث ���ث م�ا ه� جار �ق�اء هللا وق�ره . ���ا، ونال��ي ق�ارع ال�ه� وم�ائ�ه

لع� هللا : وخلقه وتق�ی�ه م� م�ض أو ص�ة أو غ�ى أو فق� أو ح�اة أو م�ت إلى ال�ه� و�ق�ل�ن 

 :ه�ا ال�ه� وال�مان؛ ول�ل� قال قائله�

 ��ن ور��ه ت��جُع      وال�ه� ل�� ��ع�� م� ت��عأِمَ� ال�

َوَقاُل�ا َما {: أ� ر�� ال�ه� وح�ادثه، وقال س��انه وتعالى} َنَ�َ��َُّ� ِ�ِه َرْ�َ� اْلَ�ُ��نِ {: وقال تعالى

ْه�ُ  ْنَ�ا َنُ��ُت َوَنْ�َ�ا َوَما ُیْهِلُ�َ�ا ِإالَّ ال�َّ  ِإالَّ َحَ�اُتَ�ا ال�ُّ
َ
�ان�ا عل�ه م� ن��ة فأخ�� ع�ه� ��ا } ِهي

��ا ال�ه�: "أق�ار هللا وأفعاله إلى ال�ه�، فقال ال��ي ملسو هيلع هللا ىلص أ� إذا أصاب��� ال��ائ� ال " ال ت�ُّ

ت����ها إل�ه، فإن هللا ه� ال�� أصا��� بها ال ال�ه�، و�ن�� إذا س���� ال�ه� وفاعل ذل� ل�� ه� 

 .ال�ه�

 :األس�اء ال���ى لل�فاتال�دُّ على م� أن�� ت��ُّ� : ثان�ا

م� خالل ما تق�م إی�اده م� نق�ل وأدلة �عل� ضالل م� نفى معاني أس�ائه ال���ى وه� 

. ال�ی� ادع�ا أنها �األعالم ال���ة ال�ي ل� ت�ضع ل���َّاها �اع��ار مع�ى قائ� �ه" ال�ع��لة"

�أن ث��ت : عّلل�ا ذل�إن هللا س��ع �ال س�ع، و���� �ال ���، وع��� �ال ع�ة وه��ا و : وقال�ا

د الق�ماء  .ال�فات ���ل�م تع�ُّ

فألن هللا تعالى وصف : وه�ه العلة عل�لة بل م��ة ل�اللة ال��ع والعقل على ��النها، أما ال��ع

ِإنَّ َ�ْ�َ� َر�َِّ� َلَ�ِ�یٌ� ِإنَُّه ُهَ� ُیْ�ِ�ُ� َوُ�ِع�ُ� {: نف�ه �أوصاف ����ة مع أنه ال�اح� األح�، فقال تعالى

اٌل ِلَ�ا ُیِ���ُ وَ   .م� س�رة ال��وج ١٦-١٢اآل�ات } ُهَ� اْلَغُف�ُر اْلَ�ُدوُد ُذو اْلَعْ�ِش اْلَ�ِ��ُ� َفعَّ



َر َفَهَ�� َوالَِّ�� َأْخَ�َج اْلَ�ْ�َعى {: وقال تعالى َس�ِِّح اْسَ� َر�َِّ� اَألْعَلى الَِّ�� َخَلَ� َفَ��َّ� َوالَِّ�� َق�َّ

 .م� س�رة األعلى ٥-١اآل�ات } � َفَ�َعَلُه ُغَ�اًء َأْح�َ 

وأما العقل، فألن ال�فات ل��� ذوات �ائ�ة م� ال��ص�ف ح�ى یل�م م� ث��تها ال�ع�د، و�ن�ا 

 .هي صفات م� ات�ف بها فهي قائ�ة �ه، و�ل م�ج�د فالب� له م� تع�د صفاته

ه ال���ى م� ف�ه�ه القاع�ة �عل� ضالل م� سل��ا أس�اء هللا تعالى معان�ها ف�في معاني أس�ائ

وق� } َوَذُروا الَِّ�یَ� ُیْلِ�ُ�وَن ِفي َأْسَ�اِئِه َسُ�ْ�َ�ْوَن َما َ�اُن�ا َ�ْعَ�ُل�نَ {: أع�� اإلل�اد ف�ها، قال تعالى

 .س�� إی�اد األدلة م� الق�آن وال��ة على ت��� األس�اء ال���ى لل�فات، فل��جع إل�ها

ال���ع "ه� مع�ى اس�ه " الق�ی�"��عل مع�ى اس�ه و�نه ل�� ال��اب�ة ال����ة وال�ه� ال��ِّ� أن 

 ".ال����"، أو 

إن أس�اء هللا تعالى �لها م� ق��ل ال���� ال�عل�م ال�ع�ى، ول��� م� ال���ا�ه ��ا ی�َّعي : ثال�ا

�ع� ال����عة ال�ی� �فّ�ِض�ن ال�ع�ى له�ه األس�اء ب�ع�� أنها م� ال���ا�ه، بل هي م� 

فة في لغة الع�ب وغ�� م�ه�لة، و�ن�ا ال��ه�ل ه� ال��ه وال��ف�َّة ال���� ألن معان�ها مع�و 

 .لل�فات ال�ي ت����ها ه�ه األس�اء

فا� س��انه أخ��نا أنه عل�� ق�ی�، س��ع ����، غف�ر رح��؛ إلى غ�� ذل� م� أس�ائه (

ونعل� أن وصفاته، ف��� نفه� مع�ى ذل�، ون��� ب�� العل� والق�رة، و��� ال�ح�ة وال��ع وال���، 

األس�اء �لها اتفق� في دالل�ها على ذات هللا، مع ت��ُّع معان�ها، فهي م�فقة م��ا��ة م� ح�� 

 ).ال�ات، م��ای�ة م� جهة ال�فات

: ودع�� أن ن��ص األس�اء وال�فات غ�� معل�مة ال�ع�ى هي دع�� أهل ال��ه�ل ال�ی� قال�ا

راد هللا ورس�له م�ها، ول�� نق�أها ألفا�ا ال ن��ص ال�فات ألفا� ال تعقل معان�ها وال ن�ر� ما أ

، }ح� ع��{، }كه�ع�{معاني لها، ونعل� أن لها تأو�أل ال �عل�ه إال هللا، وهي ع��نا ����لة 

 .}ال��{

فل� ورد عل��ا م�ها ما ورد ل� نع�ق� ف�ه ت���ال وال ت���ها، ول� نع�ف مع�اه، ون��� على م� تأوله 

ه�الء أن ه�ه ���قة ال�لف، وأنه� ل� ���ن�ا �ع�ف�ن حقائ� األس�اء  ون�ل عل�ه إلى هللا، و��َّ 



َواَألْرُض َجِ��عًا َقْ�َ�ُ�ُه َیْ�َم {: ، وق�له}ِلَ�ا َخَلْقُ� ِبَ�َ��ّ {: وال�فات وال �فه��ن مع�ى ق�له

�ا ال��ه� على وأم�ال ذل� م� ال���ص و���ا ه} ال�َّْحَ�ُ� َعَلى اْلَعْ�ِش اْسَ�َ�� {: ، وق�له}اْلِقَ�اَمةِ 

 .أصل��

 .أن ه�ه ال���ص م� ال���ا�ه: أح�ه�ا

 .أن لل���ا�ه تأو�ال ال �عل�ه إال هللا: وال�اني

ف��ج م� ه�ی� األصل�� اس��هال ال�ا�ق�� األول�� م� ال�هاج��� واألن�ار، وسائ� ال��ا�ة 

، }َبْل َیَ�اُه َمْ�ُ��َ�َ�انِ {، و}اْسَ�َ�� ال�َّْحَ�ُ� َعَلى اْلَعْ�ِش {وال�ا�ع�� له� �إح�ان، وأنه� �ان�ا �ق�أون 

ن�ا"و��وون  وال �ع�ف�ن مع�ى ذل�، وال ما ُأر�� �ه، والزم ق�له� " ی��ل ر�ُّ�ا �ل ل�لة إلى س�اء ال�ُّ

 ".أن ال�س�ل �ان ی��ل� ب�ل� وال �عل� مع�اه

� فقه وال ش� أن دع�� ��ن ���قة ال�لف هي م��د اإل��ان �ألفا� الق�آن وال��ی� م� غ�

�ُّ�َن ال َ�ْعَلُ��َن اْلِ�َ�اَب ِإالَّ َأَماِنيَّ {: ����لة األّمِ�ِّ�� ال�ی� قال هللا ف�ه� - ل�ل� هي  - } َوِمْ�ُهْ� ُأّمِ

ی� وفي ح� ال�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص وال�ع� في ال�ا�ق�� األول��  دع�� �ا�لة وف�ها م� الق�ح في الّ�ِ

�ِّ�� ����لة ال�ال��� م� العامة، ل� ی���َّ�وا واس��هاله� واس��الهه�، واع�قاد أن ه� �ان�ا ق�ما أّمِ

 . في حقائ� العل� �ا�، ول� ی�ف���ا ل�قائ� العل� اإللهى

وه�ا الق�ل إذا ت�بَّ�ه اإلن�ان وج�ه في غا�ة ال�هالة، بل في غا�ة ال�اللة، فإنه م� ال�عل�م أن 

ال��ان، وأم� رس�له ملسو هيلع هللا ىلص �ال��ان، وأخ�� أنه أن�ل هللا س��انه وصف نف�ه �أنه ب�َّ� لع�اده غا�ة 

" م� هللا ال��ان وعلى رس�له ال�الغ، وعل��ا ال��ل��: "عل�ه ��ا�ه ل���ِّ� لل�اس وله�ا قال ال�ه��ُّ 

فه�ا ال��ان ال�� ت�فل �ه س��انه وأم� �ه رس�له، إما أن ���ن ال��اد �ه ب�ان اللف� وح�ه، أو 

 .�ه، أو اللف� وال�ع�ى ج��عاال�ع�ى وح

وال ���ز أن ���ن ال��اد �ه ب�ان اللف� دون ال�ع�ى، فإن ه�ا ال فائ�ة ف�ه وال ���ل �ه مق��د 

 .ال�ِّسالة

ال عل�ه م���ع فعل� ق�عا أن ال��اد ب�ان اللف� . و��ان ال�ع�ى وح�ه ب�ون دل�له، وه� اللف� ال�َّ

 .وال�ع�ى



وأرسل رس�له ل���� اللف� وال�ع�ى، ف��ا أنا نق�ع  -ألفا�ه ومعان�ه -�هللا تعالى أن�ل ��ا�ه

ون��ق� أنه ب�َّ� اللف�، ف��ل� نق�ع ون��ق� أنه ب�َّ� ال�ع�ى، بل �ان� ع�ای�ه ب��ان ال�ع�ى أش� 

م� ع�ای�ه ب��ان اللف� وه�ا ه� ال�� ی��غي، فإن ال�ع�ى ه� ال�ق��د، وأما اللف� ف�س�لة إل�ه 

��ف ت��ن ع�ای�ه �ال�س�لة أه� م� ع�ای�ه �ال�ق��د؛ و��ف ن��قَّ� ب�انه لل�س�لة ودل�ل عل�ه، ف

 .وال ن��ّق� ب�انه لل�ق��د؟ وهل ه�ا إال م� أب�� ال��ال؟

ولق� جاءت رسالة ال��ي ملسو هيلع هللا ىلص �إث�ات ال�فات إث�اتا مف�ال على وجه أزال ال��هة و��ف الغ�اء، 

ال�� وال�َّ��، ف�ل�� �ه ال��ور وا��أن� �ه القل�ب واس�قّ� اإل��ان  وح�ل العل� ال�ق��ي، ورفع

رت  في ن�ا�ه، فف�ل� ال�سالة ال�فات وال�ع�ت واألفعال أع�� م� تف��ل، األم� وال�هي، وق�َّ

 .إث�اتها أك�ل تق��� في أبلغ لف�

ال���ص  وم� ��َّلع على �الم ال��ا�ة وال�ا�ع�� وم� �ع�ه� �عل� أنه� ع�ف�ا معاني تل�

 .وفه��ها

 :أس�اء هللا تعالى إن دل� على وصف م�عّ� ت�ّ��� ثالثة أم�ر: را�عا

 .ث��ت ذل� االس� � ع� وجل: أح�ها

 .ث��ت ال�فة ال�ي ت���ها � ع� وجل: ال�اني

 .ث��ت ح��ها ومق��اها: ال�ال�

 :و�ن دل� على وصف غ�� م�ع� ت���� أم���

 .وجلث��ت ذل� االس� � ع� : أح�ه�ا

 .ث��ت ال�فة ال�ي ت���ها � ع� وجل: ال�اني

 :م�ال ذل�

 "ال���ع: "م�ال لالس� ال�� دل على وصف م�ع�ٍّ  -أ

 .اس�ا � تعالى" ال���ع"ی���� إث�ات  -ا



 .صفة له" ال��ع"و�ث�ات  -٢

ُع َ��َُّ َ�ْ��َ {: و�ث�ات ح�� ذل� ومق��اه وه� أنه ���ع ال�� وال�َّ��� ��ا قال تعالى -٣

 .}َتَ�اُوَرُكَ�ا ِإنَّ �ََّ َسِ��ٌع َ�ِ���ٌ 

 ":ال�يُّ : "م�ال لالس� ال�� دلَّ على وصف غ�� م�ع�ٍّ  -ب

 "ی���� إث�ات  -ا
ّ
 .اس�ا � ع� وجل" ال�ي

 .صفة له" ال��اة"إث�اة  -٢

عل، إن االس� إذا أ�ل� عل�ه جاز أن ���� م�ه ال���ر والف: "وفي ه�ا �ق�ل اب� الق�� رح�ه هللا

ُ��ل� عل�ه م�ه ال��ع وال��� " الق�ی�"، "ال����"، "ال���ع: "ف���� ع�ه فعال وم��را ن��

وه�ا إذا �ان } َفَقَ�ْرَنا َفِ�ْعَ� اْلَقاِدُرونَ {، }َقْ� َسِ�َع �َُّ {: والق�رة، و���� ع�ه �األفعال م� ذل� ن��

 .الفعل م�ع��ا

بل ُ��ل� عل�ه االس� وال���ر دون الفعل، فال  "ال�ي"فإن �ان الزما ل� ُ���� ع�ه �ه، ن�� 

 ""ح�ي: "ُ�قال

  

 في ال���ی� م� اإلل�اد في أس�اء هللا ال���ى: ال�ات�ة

ِ اَألْسَ�اُء اْلُ�ْ�َ�ى َفاْدُع�ُه ِبَها َوَذُروا الَِّ�یَ� ُیْلِ�ُ�وَن ِفي َأْسَ�اِئِه َسُ�ْ�َ�ْوَن َما َ�اُن�ا {: قال تعالى َوِ�َّ

 }َ�ْعَ�ُل�نَ 

 .ه� الع�ول بها و��قائقها ومعان�ها ع� ال�� ال�اب� لها: واإلل�اد في أس�ائه

، ف��ه الل�� وه� ال�� في جان� "د - ح -ل"واإلل�اد مأخ�ذ م� ال��ل ��ا ی�ل عل�ه مادته 

 .الق�� ال�� ق� مال ع� ال�س�

�ِّ��: وم�ه ال�ل�� في ال�ی� ال�ل�� ال�ائل ع� ال�� : "ال�ائل ع� ال�� إلى ال�ا�ل، قال اب� الّ�ِ

  .الُ��ِخُل ف�ه ما ل�� ف�ه



  

 

 .واإلل�اد في أس�ائه تعالى أن�اع

أن ���ى األص�ام بها ������ه� الالت م� اإلله�ة، والع�� م� الع���، وت����ه� ال��� : أح�ها

 .حق�قة، فإنه� ع�ل�ا �أس�ائه إلى أوثانه� وآله�ه� ال�ا�لة. إلها، وه�ا إل�اد

ع�ل�ا �أس�اء هللا تعالى ع�ا هى عل�ه، ف���ا بها أوثانه�، ف�ادوا : "وم�اه�قال اب� ع�اس 

 ".ونق��ا، فاش�ق�ا الالت م� هللا، والُع�َّ� م� الع���، وم�اة م� ال��َّان

ت����ه ��ا ال یل�� ��الله �����ة ال��ار� له أ�ا، وت���ة الفالسفة له م�ج�ا ب�اته أو : ال�اني

ون�� ذل�؛ وذل� ألن أس�اء هللا تعالى ت�ق�ف�ة، ف�����ه تعالى ��ا ل� ��� �ه علًَّة فاعلًة �ال��ع 

نف�ه م�ٌل بها ع�ا ��� ف�ها، ��ا أن ه�ه األس�اء ال�ي س�ُّ�ه بها نف�ها �ا�لة ی��ه هللا تعالى 

 .ع�ها

أن ی��� ش��ا م�ها أو م�ا دل� عل�ه م� ال�فات واألح�ام ��ا فعل أهل ال�ع��ل م� : ال�ال�

�ه��ة وغ��ه�، و�ن�ا �ان ذل� إل�ادا ل�ج�ب اإل��ان بها و��ا دل� عل�ه م� األح�ام وال�فات ال

 .الالئقة �ا�، فإن�ار شيء م� ذل� م�ل بها ع�ا ��� ف�ها

وم� اإلل�اد في أس�ائه تع��ل األس�اء ع� معان�ها وج�� حقائقها، �ق�ل م� : "قال اب� الق��

إنها ألفا� م��دة ال ت���� صفات وال معان، ف��لق�ن عل�ه اس� : �ق�له م� ال�ه��ة وأت�اعه�

ال ح�اة له وال س�ع وال ��� وال �الم : ال���ع وال���� وال�ي وال�ح�� وال���ل� وال����، و�ق�ل�ن 

وال إرادة تق�م �ه، وه�ا م� أع�� اإلل�اد ف�ها عقال وش�عا ولغة وف��ة، وه� �قابل إل�اد 

��ا أس�اءه وصفاته آلله�ه�، وه�الء سل��ه صفات ��اله وج��وها ال������؛ فإن أول�� أع

ث� ال�ه��ة وف�وخه� م�فاوت�ن في ه�ا اإلل�اد؛ ف��ه� الغالي . وع�ل�ها ف�اله�ا مل�� في أس�ائه

وال���س� وال����ب، و�ل م� ج�� ش��ا م�ا وصف هللا �ه نف�ه أو وصفه �ه رس�له فق� أل�� 

 ".�في ذل�، فل���قلل أو ل�����



أن ��علها دالة على صفات ت�ا�ه صفات ال��ل�ق�� ��ا فعل أهل ال����ه؛ وذل� ألن : ال�ا�ع

ال����ه مع�ى �ا�ل ال ���� أن ت�ل عل�ه ال���ص، بل هي دالة على ��النه، ف�ْعُلها دالة 

 .عل�ه م�ل بها ع�ا ��� ف�ها

تعالى هللا ع�ا �ق�ل  - وم� اإلل�اد في أس�ائه ش��ه صفاته ��فات خلقه: "قال اب� الق��

فه�ا اإلل�اد في مقابل إل�اد ال�ع�لة؛ فإن أول�� نف�ا صفة ��اله  -ال���ِّه�ن عل�ا ����ا

وج��وها، وه�الء ش�ه�ها ��فات خلقه، َفَ�َ�عُه� اإلل�اد وتف�َّق� به� ُ�ُ�ُقه، و��أ هللا أت�اع رس�له 

وصف �ه نف�ه، ل� ����وا صفاته ول�  وورث�ه القائ��� ����ه ع� ذل� �له، فل� ��ف�ه إال ��ا

���ه�ها ��فات خلقه، ول� �ع�ل�ا بها ع�ا ُأنِ�َل� عل�ه لف�ا وال مع�ى، بل أث���ا له األس�اء 

وال�فات ونف�ا ع�ه م�ابهة ال��ل�قات، ف�ان إث�اته� ب���ا م� ال����ه، وت���هه� خل�ا م� 

�ى �أنه ال �ع�� إال ع�ما، وأهل ال��ة ال�ع��ل، ال ��� ش�ه ح�ى �أنه �ع�� ص��ا، أو ع�ل ح

 .ان�هى �المه" وس� في الّ�َِ�ِل، ��ا أن أهل اإلسالم وس� في ال�لل

ِ اَألْسَ�اُء اْلُ�ْ�َ�ى َفاْدُع�ُه ِبَها َوَذُروا الَِّ�یَ� ُیْلِ�ُ�وَن ِفي {: قال هللا تعالى: "وقال رح�ه هللا َوِ�َّ

في أس�ائه إن�ار حقائقها ومعان�ها وال����ح �أنها م�ازات،  ، وم� أع�� أن�اع اإلل�اد}َأْسَ�اِئهِ 

 . وه� أن�اع ه�ا أح�ها

 .ج��ها و�ن�ارها �ال�ل�ة: وال�اني

 ".ت���هه ف�ها ��فات ال��ل�ق�� ومعاني أس�ائه، وأن ال�اب� له م�ها م�اثل ل�لقه: وال�ال�

ل وال����ل، فالب� لل��اة م� وم� خالل ال�ق�ل ال�ا�قة ی��ح ل�ا أن االل�اد دائ� ب�� ال�ع��

 .اإلل�اد وال�المة م�ه أن ن��ر م� ه�ی� ال�اءی�، وذل� �ال�ع� م�ه�ا أش� ال�ع�

��ل   .�هللا ال��ف� والهاد� إلى س�اء ال�َّ

 

  

  ال�فات اإلله�ة تع��فها وأق�امها



  تع��� ال�فات

� جهة و��ل� فإن الغ�ض م� وضع ال��ود وال�ع��فات ه� ال����� ب�� ال���ود و��� غ��ه م

م� و��ف�ه تف��ل ما دل عل�ه االس� �اإلج�ال، فال��ود وال�ع��فات ت�اع� على ت��ر حق�قة 

ال���ود، ول�ل� �ان م� ش��ها أن ت��ن جامعة مانعة؛ فالب� أن ���ن ال�� جامعًا ح�ى 

  . ی���ر ال�امع حق�قة ال���ود، والب� ��ل� أن ���ن مانعًا ل����� ال���ود ع� غ��ه

وم� ه�ا ال���ل� الب� م� تع��� لل�فات ��اع� على ت��ر م���ن ه�ا اللف� م� جهة 

و���د الف�وق ب�� ال�فة واالس� م� جهة، و��� ال�فة وال��� م� جهة أخ��؛ ��ا ���د الف�ق 

ب�� ما ��اف إلى هللا إضافة صفة وما ��اف إلى هللا إضافة ت���� وت����  وال�ع��� ال�� 

ف��أتي ) أ� ال��ف�ة(ه� تع��� ال�فات ال���ت�ة، وأما تع��� ال�فات ال�ل��ة سأذ��ه هاه�ا 

  .ع�� ذ�� أق�ام ال�فات

هي ما قام �ال�ات اإلله�ة م�ا ����ها ع� غ��ها، ووردت �ه ن��ص ال��اب : ضا�� ال�فات

  .وال��ة

الُ�ْل�  ���ج م� ه�ا ال�ق��� ما �ان م� إضافة" ما قام �ال�ات" - أ: ش�ح مف�دات ال�ع���

  :وال�����، إذ اإلضافة إلى هللا ن�عان

كل ما ��اف إلى هللا و���ن ع��ًا قائ�ة ب�ف�ها، : إضافة ُمْل� وت���� وضا��ها: ال��ع األول

  .أو حاًال في ذل� القائ� ب�ف�ه

ِ َوُسْقَ�اَها{: وم�ال ما ��اف و���ن ع��ًا قائ�ة ب�ف�ها ق�له تعالى   .}َناَقَة �َّ

ْ�ُ�ُه َوَنَفْ�ُ� ِف�ِه ِمْ� ُروِحي{: ���ن حاًال في ذل� القائ� ب�ف�ه ق�له تعالىوم�ال ما  فه�ا } َفِإَذا َس�َّ

  .ال ���ن صفة ألن ال�فة قائ�ة �ال��ص�ف

ما �ان صفة قائ�ة �غ��ها ل�� لها م�ل تق�م �ه، : إضافة ال�فة إلى هللا وضا��ها: ال��ع ال�اني

  وهي ال�ق��دة ه�ا

إال ��ا قام �ه ال ��ا ��لقه في غ��ه، وه�ا حق�قة ال�فة، فإن �ل م�ص�ف ال  فا� ال ی��ف

  .ی�صف إال ��ا قام �ه ال ��ا ه� م�ای� له، صفة لغ��ه

ما �ان صفة قائ�ة �غ��ها : وأما إضافة ال�صف إلى هللا ف�ع��فها: "قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة

  .أ� ق�ل اإلضافة وال�����"  ل�� لها م�ل تق�م �ه

وم� ف�ائ� ه�ا ال�ق��� ال�د على زع� ال�ه��ة وال�ع��لة وم� وافقه� ال�ی� زع��ا أن ال�فة هي 

م��د ق�ل ال�اصف، ف�ع��ا أن إضافة ال�فات هي إضافة وصف م� غ�� ق�ام مع�ى �ه وه�ا 

�ا�ل، فإن حق�قة ال�فة هي ما قام �ال��ص�ف، فإن �ل م�ص�ف ال ی�صف إال ��ا قام �ه ال 

في أصل اللغة تأن�� ذو، وه�ا اللف� ال " ال�ات"لف� " �ال�ات اإلله�ة"أ ـ .  ای� له��ا ه� م�



: ���ع�ل إال ف��ا �ان م�افًا إلى غ��ه �أس�اء األج�اس، و���صل�ن �ه إلى ال�صف ب�ل� ف�قال

  فالن ذو عل� وذو مال وش�ف

نا إال ل� ��ىء مق�و " ذات"وح�� جاء لف� ذو في الق�آن أو لغة الع�ب و��ا لف� 

ُ�ورِ {: وق�له} َفاتَُّق�ا �ََّ َوَأْصِلُ��ا َذاَت َبْ�ِ�ُ��ْ {: �اإلضافة �ق�له ، وق�ل ُخ��� }َعِل�ٌ� ِبَ�اِت ال�ُّ

  رضي هللا ع�ه ال�� في ص��ح ال��ار� 

  ی�ارك على أوصال شل� م��ع وذل� في ذات اإلله و�ن ��أ

  .وال��ا�ة، والع���ة ال���ة به�ا ال�ع�ىفاس� ال�ات في �الم ال��ي ملسو هيلع هللا ىلص، 

َتْعَلُ� َما ِفي {: ث� أ�لقه ال���ل��ن وغ��ه� على ال�َّْف�، فإنه� ل�ا وج�وا هللا في الق�آن قال

ُرُكُ� �َُّ َنْفَ�ه{، }َنْفِ�ي َوال أَْعَلُ� َما ِفي َنْفِ��َ  نف� ذات عل�، وق�رة، ورح�ة، : وصف�ها فقال�ا} َوُ�َ��ِّ

وهي �ل�ة م�ل�ة ل��� . ال�ات: ث� ح�ف�ا ال��ص�ف وع�ف�ا ال�فة فقال�ا. ، ون�� ذل�وم���ة

  .م� الع���ة الع��اء

  .فه�ا لف� �ق��ي وج�د صفات ت�اف ال�ات إل�ها، فأ�ل� �إزاء ال�ف�

في ه�ا إشارة إلى و��فة ال�فة، فا� ع� وجل وصف " م�ا ����ها ع� غ��ها"  ب ـ

َف بها إلى ع�اده، وه�ه ال�فات هي ال�ي ت��� ال�ال� ع� وجل ع�ا نف�ه ��فات ����ة، َتَع�َّ 

س�اه وُتْ�ِهُ� للع�اد ��ال ال�ب ع� وجل وع��ة شأنه، وجالل ق�رته، وت��� الع�� مع�فة �ا� ع� 

وجل، وال ش� أن حاجة ال�اس إلى مع�فة ر�ه� هي أع�� ال�اجات، ول�ل� َتَع�ََّف هللا لع�اده 

و�ل�ا �ان� حاجة ال�اس إلى مع�فة ال��يء وذ��ه أش� "�ه� له أع�� وأك��، ��فاته، ل���ن ذ�

وأك��، �ان� مع�ف�ه� �ه وذ��ه� له أع�� وأك��، و�ان� ��ق مع�ف�ه أك�� وأ�ه�، و�ان� 

  " األس�اء ال�ع�ِّفة له أك��، و�ان� على معان�ه أدل

. ل�م وأع��ه وأك��هوه�ا ال�أن حاصل في �اب أس�اء هللا وصفاته، فا� ه� أجل مع

ول�ل� �ان العل� �أس�اء هللا وصفاته وأفعاله أجل العل�م وأش�فها وأع��ها، ف�� ع�ف هللا ع�ف 

ما س�اه وم� جهل ر�ه فه� ل�ا س�اه أجهل، فالعل� �ا� أصل �ل عل� وه� أصل عل� الع�� 

ال�ها و��الها وما ��عادته و��اله وم�الح دن�اه وآخ�ته، وال�هل �ه م��ل�م لل�هل ب�ف�ه وم�

  .ت��� �ه وتفلح �ه، فالعل� �ه سعادة الع�� وال�هل �ه أصل شقاوته

وعلى أساس العل� ال���ح �ا� وأس�ائه وصفاته �ق�م اإل��ان ال���ح وال��ح�� 

ال�ال�، وت���ي م�ال� ال�سالة ج��عها، فال�ع�فة � َتْلَ�ُم الع�� ال��م� ل��عق� بها أصل اإل��ان 

  .في سالمة م� ال�ف� وال��ك ال���ج�� م� اإل��انول��عله 



أ� ��� ال�ق�ف في ه�ا ال�اب على ما جاءت  "ووردت �ه ن��ص ال��اب وال��ة"جـ ـ 

�ه ن��ص ال��اب وال��ة ال����ة، فال ن��� � تعالى م� ال�فات إال ما دل ال��اب وال��ة 

  على ث��ته

�ه نف�ه أو وصفه �ه رس�له ملسو هيلع هللا ىلص ال  ال ی�صف هللا إال ��ا وصف: "قال اإلمام أح��

  ".ُیَ��اوز الق�آن وال��ی�

الق�ل ال�امل في ج��ع ه�ا ال�اب أن ی�صف هللا ��ا : "وقال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة

وصف �ه نف�ه، أو وصفه �ه رس�له، و��ا وصفه �ه ال�ا�ق�ن األول�ن ال ُیَ��اوز الق�آن 

  ".وال��ی�

  

  :وال��ة على ث��ت ال�فات ثالثة أوجه ول�اللة ال��اب

وق�له صلى .}َفِللَِّه اْلِع�َُّة َجِ��عاً {: كالع�ة في ق�له تعالى: ال����ح �ال�فة: ال�جه األول

ِ َجِ��عاً {: ، والق�ة في ق�له تعالى"أع�ذ �ع�ت� ال�� ال إله إال أن�: "هللا عل�ه وسل� ، }َأنَّ اْلُق�ََّة ِ�َّ

، }َبْل َیَ�اُه َمْ�ُ��َ�َ�انِ {: ، وال��ی� في ق�له تعالى}َوَر�َُّ� اْلَغِ�يُّ ُذو ال�َّْحَ�ةِ {: الىوال�ح�ة في ق�له تع

  .}ِإنَّ َ�ْ�َ� َر�َِّ� َلَ�ِ�ی�ٌ {: وال��� في ق�له تعالى

وال �����ن {: إضافة ال�فة إلى ال��ص�ف �ق�له تعالى: "قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة

زَّاُق ُذو اْلُق�َّةِ إِ {: ، وق�له}��يء م� عل�ه الله� إني "، وفي ح�ی� االس��ارة }نَّ �ََّ ُهَ� ال�َّ

الله� �عل�� الغ�� وق�رت� على "، وفي ال��ی� اآلخ� "أس����ك �عل��، واس�ق�رك �ق�رت�

  فه�ا في اإلضافة االس��ة" ال�ل�

َعِلَ� َأْن َلْ� {، وق�له  }�َن َأْنُفَ�ُ��ْ َعِلَ� �َُّ َأنَُّ�ْ� ُ�ْ�ُ�ْ� َتْ�َ�انُ {: وأما ���غة الفعل ف�ق�له

  .}ُتْ�ُ��ُه َفَ�اَب َعَلْ�ُ��ْ 

ٍء َعِل��ٌ {: أما ال��� ال�� ه� ج�لة اس��ة ف��ل ق�له تعالى
ْ
، وق�له ١٣}َ��َُّ ِ�ُ�ّلِ َشي

ٍء َقِ�ی�ٌ {: تعالى
ْ
  .}َ��َُّ َعَلى ُ�ّلِ َشي

أو مف�د فال��لة إما  - ٢  ج�لة  إما -١: وذل� ألن ال�الم ال�� ت�صف �ه ال�وات

ٍء َعِل��ٌ {: كق�له تعالى: اس��ة
ْ
  .}َعِلَ� َأْن َلْ� ُتْ�ُ��ه{: كق�له: أو فعل�ة} َ��َُّ ِ�ُ�ّلِ َشي

  : أما ال�ف�د فال ب� ف�ه م�

ٍء ِمْ� ِعْلِ�هِ {: ـ إضافة ال�فة لف�ًا أو مع�ى �ق�له١
ْ
  } ُهَ� َأَش�ُّ ِمْ�ُهْ� ُق�َّة{: وق�له} ِ�َ�ي

  " }ُذو اْلُق�َّة{: ـ أو إضافة ال��ص�ف �ق�له٢

  ت��� االس� لل�فة: ال�جه ال�اني

ف�� األم�ر ال��ق�رة في عق��ة أهل ال��ة وال��اعة أن أس�اء هللا ال���ى م����ة 

  لل�فات، ف�ل اس� ی�ل على مع�ى م� صفاته ل�� ه� ال�ع�ى ال�� دل عل�ه االس� اآلخ�



  وه� م��� م�ها فالع��� م���� ل�فة الع�ة

  وال�ال� م���� ل�فة ال�ل� وه� م��� م�ها

  وال�ح�� م���� ل�فة ال�ح�ة وه� م��� م�ها

  فأس�اء هللا م��قة م� صفاته

إلى صفات  -١: وت�جع أس�اء هللا ال���ى م� ح�� معان�ها إلى أح� األم�ر ال�ال�ة

  كالعل��، والق�ی�، وال���ع، وال����: مع���ة

  كال�ال�، وال�ازق، وال�ار�، وال���ر: عالهما ی�جع إلى أف -٢

: ما ی�جع إلى ال����ه ال��� وال ب� م� ت���ه ث��تًا إذ ال ��ال في الع�م ال��� -٣

  كالق�وس، وال�الم، واألح�

ما دل على ج�لة أوصاف ع�ی�ة ول� ���� ��فة مع��ة بل ه� دال على مع�ى  -٤

  ال����، الع���، ال��� : مف�د ن��

ال����ح �فعل أو وصف دال عل�ها أ� ما ف�ها مع�ى ال�فة والفعل م�ل : ال�ال�جه ال�

  )م� س�رة ال��اء ١٦٤اآل�ة (} َوَ�لََّ� �َُّ ُم�َسى َتْ�ِل��اً {: ق�له تعالى

  )م� س�رة �� ٨٢اآل�ة (} ِإنََّ�ا َأْمُ�ُه ِإَذا َأَراَد َشْ��ًا َأْن َ�ُق�َل َلُه ُ�ْ� َفَ�ُ��نُ {: وق�له تعالى

  )م� س�رة ال�ائ�ة ١اآل�ة (} ِإنَّ �ََّ َ�ْ�ُ�ُ� َما ُیِ���ُ {: ق�له تعالىو 

اٌل ِلَ�ا ُیِ���ُ {: وق�له تعالى   )م� س�رة ال�ج ١٤اآل�ة (} َفعَّ

  )م� س�رة ال��اء ٩٣اآل�ة (} َوَغِ�َ� �َُّ َعَلْ�ِه َوَلَعَ�هُ {: وق�له تعالى

  )م� س�رة دمحم ٢٨اآل�ة (} �ا َما َأْسَ�َ� �ََّ َوَ�ِ�ُه�ا ِرْضَ�اَنهَذِلَ� ِ�َأنَُّهُ� اتََّ�عُ {: وق�له تعالى

 �َُّ َعْ�ُهْ� َوَرُض�ا َعْ�هُ {: وق�له تعالى
َ
  .)م� س�رة ال�ائ�ة ١١٩اآل�ة (} َرِضي

  ٩}َوُقْل َرّبِ اْغِفْ� َواْرَح�ْ {: وق�له تعالى

َ�اَواِت َواَألْرَض {: وق�له تعالى   ١٠}َخَلَ� ال�َّ

  ١١}ُث�َّ اْسَ�َ�� َعَلى اْلَعْ�ش{: تعالى وق�له

  ١٢}َوَجاَء َر�َُّ� َواْلَ�َلُ� َصّفًا َصّفاً {: وق�له تعالى

و��ا تق�م م� ش�ح ل�ف�دات ال�ع��� أر� أنه ه�ا ال�ع��� ه� ال��اس� ل�ع��� 

  .ال�فات �هللا أعل�

  الف�ق ب�� ال�صف وال�فة:  

 - ال�زن "و" والِعَ�ة–ال�ع� "م��ر في األصل �ـ " ال�فة"و" ال�صف"كل واح� م� لف� 

  " والِ�نة

  م��ر وصفُ� ال��يء أصفه صفة: فال�فة

  : وال�صف وال�فة



ُقْل ُهَ� {ق�ل ال��ابي في : ال�الم ال�� ی�صف �ه ال��ص�ف، م�اله: تارة ی�اد �ه -١

  أح�ها ألنها صفة ال�ح�� : }�َُّ َأَح�ٌ 

ال�عاني ال�ي دل عل�ها ال�الم �العل� والق�رة، وال�ه��ة وال�ع��لة : وتارة ی�اد �ه -٢

إن : إن�ا ال�فات م��د الع�ارة ال�ي �ع�� بها ع� ال��ص�ف، فقال�ا: وغ��ه� ت��� ه�ا و�ق�ل�ن 

  إضافة ال�فات إلى هللا م� إضافة وصف م� غ�� ق�ام مع�ى �ه

: ة ق� �ف�ق�ن ب�� ال�صف وال�فة، ف��عل�ن ال�صفوال�الب�ة وم� ات�عه� م� ال�فات�

  .ال�ع�ى القائ� �ال��ص�ف: ه� الق�ل، وال�فة

صفات األفعال ح�ى ی�ف�ا ق�امها �ال�ات وأدخل�ا في ) ال�� ه� الق�ل ع��ه�(فأدخل�ا في ال�صف 

العل�، (ما أث���ه م� ال�فات ��فات ال�عاني ال��عة ) ال�ي هي ال�ع�ى القائ� �ال�ات(ال�فة 

� ل��أتى له� على ه�ا ال�ق��� اع��ار �ع) ال��اة، الق�رة، اإلرادة، ال��ع، ال���، ال�الم

ال�فات قائ�ًا �ال�ات، و�ع�ها غ�� قائ� بها، فأرادوا ب�ل� نفي صفات األفعال واع���وها ن��ًا 

فال�� أن م�رد الق��ة ه� نف� ما �ق�م �ال�ات، ف�قال إن ما �ق�م و�ضافات ال تق�م �ال�ات، 

فعل؛  ـ و�ما أن ���ن صفة.صفة مع�ى الزمًا لل�ات - ١: �ال�ات و���ن وصفًا لها، إما أن ���ن 

وال�صف �الفعل ����عي ق�ام الفعل �ال��ص�ف، �ال�صف �ال�ع�ى س�اء ���اء، فإذا �ان 

ف��ل� . الخ، �ق��ي ق�ام العل� والق�رة وال��اة �ه... وصفه س��انه �أنه عل��، ق�ی�، حي، 

وصفه �أنه خال� أو رازق أو مق�م أو م�خ� �ق��ي ق�ام ه�ه األفعال م� ال�ل� وال�زق وال�ق��� 

  .وال�أخ�� ون��ها �ه

وم� قال ال�فات ت�ق�� إلى صفات ذات�ة وفعل�ة، ول� ��عل األفعال تق�م �ه، ف�المه ف�ه "

تل���، فإنه س��انه ال ی�صف ���يء ال �ق�م �ه، و�ن سل� أنه ی��ف ��ا ال �ق�م �ه فه�ا ه� 

ن وم�� إنه م��ل� م��� وراض وغ��ا: أصل ال�ه��ة ال�ی� ��ف�نه ���ل�قاته و�ق�ل�ن 

  ".وم�غ� وراح� لل��ل�قات ��لقها م�ف�لة ع�ه ال �أم�ر تق�م ب�اته

  ال�ع��� �ال��ع��

  : ��� ال�ف��� ب�� ن�ع�� م� اإلضافة وردا في ال���ص ه�ا

  إضافة وصف: إضافة مل�   ال�اني: األول

و حاًال في هي �ل ما ��اف إلى هللا و���ن ع��ًا قائ�ة ب�ف�ها، أ: أما إضافة ال�ل� ف�ع��فها -١

ِ َوُسْقَ�اَها{: ق�له تعالى - ١: ذل� القائ� ب�ف�ه وم� أم�ل�ها ، فإضافة ال�اقة إلى هللا ه�ا م� }َناَقَة �َّ

  .إضافة ال�ل� وال����� فال�اقة ع�� قائ�ة ب�ف�ها

ِإّنِي أَُع�ُذ ِ�ال�َّْحَ�ِ� ِمْ�َ� ِإْن ُ�ْ�َ� َفَأْرَسْلَ�ا ِإَلْ�َها ُروَحَ�ا َفَ�َ��ََّل َلَها َ�َ��ًا َسِ�ّ�ًا َقاَلْ� {: ق�له تعالى-٢

  .، فال�وح ه�ا ه� ج���ل عل�ه ال�الم}َتِقّ�ًا َقاَل ِإنََّ�ا َأَنا َرُس�ُل َر�ِِّ� َألَهَ� َلِ� ُغالمًا َزِكّ�اً 

ْ�ُ�ُه َوَنَفْ�ُ� ِف�ِه ِمْ� ُروِحي َفَقُع�ا َلُه َساِجِ�ی�َ {: ق�له تعالى-٣   }َفِإَذا َس�َّ



ٍء َخَلَقُه َوَ�َ�َأ َخْلَ� اِإلْنَ�اِن ِمْ� ِ��ٍ� ُث�َّ َجَعَل َنْ�َلُه ِمْ� {: تعالى وق�له-٤
ْ
الَِّ�� َأْحَ�َ� ُ�لَّ َشي

ْ�َع َواألَْ�َ�اَر َواألَْفِ�َ�ةَ  َقِل�ًال َما  ُسالَلٍة ِمْ� َماٍء َمِه�ٍ� ُث�َّ َس�َّاُه َوَنَفَخ ِف�ِه ِمْ� ُروِحِه َوَجَعَل َلُ�ُ� ال�َّ

  )م� س�رة ال���ة ٩- ٨- ٧اآل�ات (} ُ�ُ�ونَ َت�ْ 

ُ��دِ {: وق�له تعالى-٥  ِلل�َّاِئِف�َ� َواْلَقاِئِ��َ� َوال�ُّكَِّع ال�ُّ
َ
ْ� َبْ�ِ�ي   )م� س�رة ال�ج ٢٦اآل�ة (} َوَ�هِّ

م� س�رة  �٧ة اآل(} َما َأَفاَء �َُّ َعَلى َرُس�ِلِه ِمْ� أَْهِل اْلُقَ�� َفِللَِّه َوِلل�َُّس�ل{: وق�له تعالى-٦

  .).ال���

إن ال��اف إن �ان ش��ا قائ�ًا ب�ف�ه أو حاال� في ذل� القائ� : "قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة

ب�ف�ه، فه�ا ال ���ن صفة �، ألن ال�فة قائ�ة �ال��ص�ف، فاألع�ان ال�ي خلقها هللا قائ�ة 

إل�ه ت���� ��نها م�ل�قة  �أنف�ها، وصفاتها القائ�ة بها ت���ع أن ت��ن صفات �، فإضاف�ها

م�ل��ة، ل�� أض�ف� ل��ع م� االخ��اص ال�ق��ي لإلضافة ال ل��نها صفة، وال�وح ال�� ه� 

ج���ل م� ه�ا ال�اب، ��ا أن ال�ع�ة وال�اقة م� ه�ا ال�اب، ومال هللا م� ه�ا ال�اب، وروح ب�ي 

  " آدم م� ه�ا

  .ائ�ة �غ��ها ل�� لها م�ل تق�م �هما �ان صفة ق: وأما إضافة ال�صف إلى هللا ف�ع��فها

فإذا �ان ال��اف إل�ه ال �ق�م ب�ف�ه، بل ال ���ن إال صفة �العل�، والق�رة، وال�الم، وال�ضا، 

  .والغ��، فه�ا ال ���ن إال إضافة صفة إل�ه ف���ن قائ�ة �ه س��انه

، }اْسَ�َ�اَرَك َفَأِجْ�ُه َح�َّى َ�ْ�َ�َع َ�الَم �َِّ َوِ�ْن َأَحٌ� ِمَ� اْلُ�ْ�ِ�ِ��َ� {: ق�له تعالى: وم� أم�لة ه�ا الق��

  فال�الم ال �ق�م ب�ف�ه إال �ال���ل� فإضاف�ه إلى ال���ل� إضافة صفة إلى م�ص�فها

، فإضافة العل� إلى هللا إضافة صفة إلى }َلِ�ِ� �َُّ َ�ْ�َهُ� ِ�َ�ا َأْنَ�َل ِإَلْ�َ� َأْنَ�َلُه ِ�ِعْلِ�ه{: وق�له تعالى

  .�ص�فهام

، فعل�ه صفة قائ�ة �ه وق�رته صفة "الله� إني أس����ك �عل�� وأس�ق�رك �ق�رت�: "وفي ال��ی�

  قائ�ة �ه

، ف�ضاه وس��ه قائ� �ه، "أع�ذ ب�ضاك م� س��� و��عافات� م� عق����"  :وفي ال��ی�

  و��ل� عف�ه وعق���ه

� م�ل�ق م�ف�ل ع�ه ل�� وأما أث� ذل� وه� ما ���ل للع�� م� ال�ع�ة وان�فاع ال�ق�ة ف�ل

  .صفة له

وق� �ع�� بلف� ال���ر ع� ال�فع�ل �ه ف���ى ال�عل�م عل�ًا وال�ق�ور ق�رة وال�أم�ر أم�ًا  :ت���ه 

ِ َفال {: ق�له تعالى: وال��ل�ق �ال�ل�ة �ل�ة ف���ن ذل� م�ل�قًا وم� أم�لة ذل� َأَتى َأْمُ� �َّ

ن �األم�وال��اد �األم� ه�ا ال�� }َتْ�َ�ْعِ�ُل�هُ    .ل�ق ال���َّ

ْنَ�ا َواآلِخَ�ةِ {: وق�له تعالى ُ�ِك ِ�َ�ِلَ�ٍة ِمْ�ُه اْسُ�ُه اْلَ�ِ��ُح ِع�َ�ى اْبُ� َمْ�َ�َ� َوِج�هًا ِفي ال�ُّ   }ِإنَّ �ََّ ُیَ��ِّ



ِ َوَ�ِلَ�ُ�ُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْ�َ�َ� َوُروٌح ِمْ�هُ { :وق�له تعالى فإذا ق�ل  }ِإنََّ�ا اْلَ�ِ��ُح ِع�َ�ى اْبُ� َمْ�َ�َ� َرُس�ُل �َّ

  .ف�ع�اه ال��ل�ق �ال�ل�ة،إذ ال���ح نف�ه ل�� �الماً " كل�ة هللا"ال���ح 

: ك�ا قال لل�ار" اد�أن� رح��ي أرح� �� م� أشاء م� ع�: "و�ق�له في ال��ی� ال���ح لل��ة

  " أن� ع�ابي أع�ب �� م� أشاء م� ع�اد� ول�ل واح�ة م���ا مل�ها"

  .فال�ح�ة ه�ا ع�� قائ�ة ب�ف�ها ال ���� أن ت��ن صفة لغ��ها

 أق�ال العل�اء في تق��� ال��ألة:  

 ما ذ�� في الق�آن أنه م�ه أو أض�ف إل�ه، فإن �ان ع��ا قائ�ة"  :قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة

َ� {: وق�له تعالى }َوُروٌح ِمْ�هُ {: كق�له في ع��ى. ب�ف�ها، أوأم�ًا قائ�ًا ب�ل� الع�� �ان م�ل�قا َوَس�َّ

َ�اَواِت َوَما ِفي اَألْرِض َجِ��عًا ِمْ�هُ  وأما  }َوَما ِ�ُ�ْ� ِمْ� ِنْعَ�ٍة َفِ�َ� �َِّ {: وق�له تعالى }َلُ�ْ� َما ِفي ال�َّ

ول� ی��� لها م�ل غ�� هللا �ان صفة له، ف�الق�ل، والعل�، واألم�  ما �ان صفة ال تق�م ب�ف�ها،

و�ذا أر�� �ه  }َأال َلُه اْلَ�ْلُ� َواَألْم�ُ {: إذا أر�� �ه ال���ر �ان ال���ر م� ه�ا ال�اب �ق�له تعالى

ِ َفال َتْ�َ�ْعِ�ُل�هُ {: ال��ل�ق ال���ن �األم� �ان م� األول �ق�له تعالى و�ه�ا �ف�ق   }َأَتى َأْمُ� �َّ

َفَأْرَسْلَ�ا ِإَلْ�َها ُروَحَ�ا {: ب�� �الم هللا س��انه، وعل� هللا، و��� ع�� هللا و��� هللا وناقة هللا وق�له

وه�ا أم� معق�ل في ال��اب، فإذا قل� عل� فالن و�المه وم����ه ل� ���   }َفَ�َ��ََّل َلَها َ�َ��ًا َسِ�ّ�اً 

أن ه�ه األم�ر صفات ل�ا تق�م �ه، فإذا أض�ف� إل�ه �ان ذل� ش��ا �ائ�ًا ع�ه، وال��� في ذل� 

: وقال رح�ه هللا" إضافة صفة ل��ص�ف، إذ ل� قام� �غ��ه ل�ان� صفة ل�ل� الغ�� ال لغ��ه

إن �ان ع��ًا : إضافة ال�وح إلى هللا إضافة مل� ال إضافة وصف، إذ �ل ما ��اف إلى هللا"

  .ة قائ�ة �غ��ها ل�� لها م�ل تق�م �ه فه� صفة �قائ�ة ب�ف�ها فه� مل� له، و�ن �ان صف

ِ َوُسْقَ�اَها{: ق�له تعالى: وم� أم�لة الق�� األول وه� } َفَأْرَسْلَ�ا ِإَلْ�َها ُروَحَ�ا{: وق�له تعالى} َناَقَة �َّ

ُ�ْ�َ� َتِقّ�ًا َقاَل ِإنََّ�ا َأَنا َرُس�ُل َر�ِِّ�  َفَ�َ��ََّل َلَها َ�َ��ًا َسِ�ّ�ًا َقاَلْ� ِإّنِي أَُع�ُذ ِ�ال�َّْحَ�ِ� ِمْ�َ� ِإنْ {ج���ل 

  }َألَهَ� َلِ� ُغالمًا َزِكّ�اً 

وقال تعالى ع� } َوَمْ�َ�َ� اْبَ�َ� ِعْ�َ�اَن الَِّ�ي َأْحَ�َ�ْ� َفْ�َجَها َفَ�َفْ�َ�ا ِف�ِه ِمْ� ُروِحَ�ا{: و�ق�له تعالى

ْ�ُ�ُه َوَنَفْ�ُ� ِف�ِه ِمْ� ُرو {: آدم   .}ِحي َفَقُع�ا َلُه َساِجِ�ی�َ َفِإَذا َس�َّ

كق�ل�ا عل� هللا، و�الم هللا، وق�رة هللا، وح�اة هللا، وأم� هللا، ول�� ق� �ع�� : وم� أم�لة الق�� ال�اني

بلف� ال���ر ع� ال�فع�ل �ه ف���ى ال�عل�م عل�ا، وال�ق�ور ق�رة، وال�أم�ر أم�ًا، وال��ل�ق 

  �ال�ل�ة �ل�ة، ف���ن ذل� م�ل�قا

ِ َفال َتْ�َ�ْعِ�ُل�هُ {: عالىكق�له ت ُ�ِك ِ�َ�ِلَ�ٍة ِمْ�ُه اْسُ�ُه اْلَ�ِ��ُح {: و�ق�له تعالى} َأَتى َأْمُ� �َّ ِإنَّ �ََّ ُیَ��ِّ

ْنَ�ا َواآلِخَ�ة  ِإنََّ�ا اْلَ�ِ��ُح ِع�َ�ى اْبُ� َمْ�َ�َ� َرُس�ُل �َِّ {: و�ق�له تعالى}ِع�َ�ى اْبُ� َمْ�َ�َ� َوِج�هًا ِفي ال�ُّ

أن� رح��ي أرح� �� م� "و�ق�له في ال��ی� ال���ح لل��ة } َوَ�ِلَ�ُ�ُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْ�َ�َ� َوُروٌح ِمْ�هُ 

  "" أن� ع�ابي أع�ب �� م� أشاء ول�ل واح�ة م���ا مل�ها: "ك�ا قال لل�ار" أشاء م� ع�اد�



صفات ال : األول: �عانوم�ا ی��غي أن �عل� أن ال��اف إلى هللا س��انه ن"  :وقال ال�فار��ي

تق�م �أنف�ها �العل�، والق�رة، وال�الم، وال��ع، وال��� فه�ه إضافة صفة إلى م�ص�ف بها 

الخ صفات له تعالى غ�� م�ل�قة، و��ا وجهه و��ه ون�� ذل� م� ال�فات ... فالعل� والق�رة

  .� ال�لفال����ة وال�ات�ة و��ا الفعل�ة م� ال����� وال���ة وال�ضا ون��ها، في م�ه

إضافة أع�ان م�ف�لة ���� هللا، وناقة هللا، وع�� هللا، ورس�ل هللا، و��ل� روح هللا، فه�ه : ال�اني

إضافة م�ل�ق إلى خالقه، وم���ع إلى صانعه ل��ها تق��ي ت����ًا أو ت���فًا ی���� �ه 

وال��ق " اقة هللان"و�ن �ان� �ل ال���ت � مل�ًا له، و��ل� " ك��� هللا"ال��اف إل�ه ع� غ��ه 

كلها مل�ه وخلقه، ول�� ه�ه إضافة إلى إله��ه تق��ي م���ه لها وت����ه وت���فه، ��الف 

  .اإلضافة العامة إلى ر�����ه، ح�� تق��ي خلقه و���اده

َوَر�َُّ� َ�ْ�ُلُ� َما َ�َ�اُء {فاإلضافة العامة تق��ي ال�ل� واإل��اد، وال�اصة تق��ي االخ��ار 

، فإضافة ال�وح إل�ه تعالى م� ه�ه اإلضافة ال�اصة ال م� العامة، وال م� �اب إضافة }َوَ�ْ�َ�ارُ 

  .ال�فات، ف�أمل ه�ا ال��ضع فإنه نف��

   

إما أن ���ن ع��ًا م� األع�ان أو وصفًا قائ�ًا : فال���� ع�ه �أنه م� هللا على ن�ع�� ألنه

  .�الع��

َما َأَصاَ�َ� ِمْ� {: س��انه ��ا في ق�له تعالى فإن �ان ع��ًا ف�ع�ى ��نه م� هللا أنه ه� خالقه

َ�اَواِت َوَما ِفي {: ، وق�له}ُقل ُ�لٌّ ِمْ� ِعْ�ِ� �َِّ {: ، وق�له}َحَ�َ�ٍة َفِ�َ� �َِّ  َ� َلُ�ْ� َما ِفي ال�َّ َوَس�َّ

ى اْبُ� َمْ�َ�َ� َرُس�ُل ِإنََّ�ا اْلَ�ِ��ُح ِع��َ {: ، وق�له تعالى ع� ع��ى عل�ه ال�الم}اَألْرِض َجِ��عًا ِمْ�هُ 

ِ َوَ�ِلَ�ُ�ُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْ�َ�َ� َوُروٌح ِمْ�هُ    .واآل�ات ����ة في ه�ا ال�اب} �َّ

َلُه ُروُح اْلُقُ�ِس ِمْ� {: و�ن �ان وصفًا ف�ع�ى ��نه م� هللا أنه صفة له ��ا في ق�له تعالى ُقْل َن�َّ

ِ {: ، وق�له تعالى}ٌل ِمَ� ال�َّْحَ�ِ� ال�َِّح��ِ َتْ�ِ��{: ، وق�له تعالى}َر�َِّ� ِ�اْلَ�� َتْ�ِ��ُل اْلِ�َ�اِب ِمَ� �َّ

  }اْلَعِ��ِ� اْلَعِل��ِ 

وم�ل ذل� ت�امًا �قال ف��ا ��اف إلى هللا ع� وجل؛ فإن �ان ع��ًا م�ل ب�� هللا، وناقة هللا، 

وع�اد ال�ح��، ف����ه إل�ه ثاب�ة خلقًا ومل�ًا، وت��ن إضاف�ه لالخ��اص وال�����، وأما إن �ان 

� وأنه وصفًا �عل� هللا، وق�رته، و�رادته، و�المه، وح�اته، فه�ه اإلضافة تق��ي ق�امها �ا

م�ص�ف بها، وت�ب� ه�ا الف�ق ب�� ق�ل� ب�� هللا، وعل� هللا، فإن ُ�ال� م�ه�ا ��اف إلى هللا، 

ول�� ل�ا �ان� إضافة األول إضافة ذات دل� على أنه م�ل�ق، ول�ا �ان� إضافة ال�اني إضافة 

إلى ال��ا� مع�ى دل� على أنه صفة لل��اف إل�ه، وله�ا ل�ا اه��� ال�لف له�ا الف�ق ُهُ�وا 



ال���ق��، ول�ا ضل ع�ه ال�ه�ي ال�ائغ جعل ال���ع �ا�ًا واح�ًا، ول� �ف�ق ب�� األوصاف 

  ".واألع�ان، ف�قع في ال�الل وال�ه�ان

 م�قف ال��الف�� م� ال��ألة:  

ی��� ال�ه��ة وال�ع��لة صفات هللا ع� وجل ول�ل� فه� ال : م�قف ال�ه��ة وال�ع��لة وم� وافقه�

  .�الق�� ال�اني م� أق�ام اإلضافة إلى هللا ال�� ه� إضافة ال�فة إلى ال��ص�ف�ع��ف�ن 

فال�ع��لة ی�ون ام��اع ق�ام ال�فات �ه، الع�قاده� أن ال�فات أع�اض، وأن ق�ام الع�ض �ه 

�ق��ي ح�وثه، ف�دوا ج��ع ما ��اف إلى هللا إلى إضافة خل�، أو إضافة وصف م� غ�� ق�ام 

�ن إن�ا ال�فات م��د الع�ارة ال�ي �ع�� بها ع� ال��ص�ف، و��ف�ن أن مع�ى �ه، ألنه� �ق�ل

  .���ن � وصف قائ� �ه عل� أو ق�رة أو إرادة أو �الم

ه� : �ف�ق�ن ب�� ال�صف وال�فة؛ ف��عل�ن ال�صف: م�قف ال�الب�ة وم� ات�عه� م� ال�فات�ة

  .ال�ع�ى القائ� �ال��ص�ف: و��عل�ن ال�فة. الق�ل

هي : صف ال�� ه� الق�ل ی�اد �ه األفعال، وزع��ا أنها ال تق�م �ه، وال�فةإن ال� : فقال�ا

  .ال�فات الالزمة القائ�ة �ال�ات

  :ف���ا أن ه�اك ن�ع�� م��لف�� م� ال�فات

قائ� �ال�ات الزم لها، ��فات ال�عاني ال��عة ال�ي هي العل�، والق�رة، واإلرادة، وال��اة، : أح�ه�ا

  .وال��ع، وال���، وال�الم

صفات أفعال ال تق�م ع��ه� �ال�ات، بل هي ن�� إضاف�ة ع�م�ة ت��أ م� إضافة : وال�اني

ال�فع�ل لفاعله، وال �عقل لها وج�د إال ب�ل� اإلضافة، ف�ج�دها أم� سل�ي، ول�� لها وج�د في 

  .نف�ها، فل�� ث�� ع��ه� م�ج�د إال ال�فع�الت، وأما األفعال ف��� و�ضافات

  :�� دخ�لها في �اب ال�فات وم�قف أهل ال��ة م� اس�ع�الهااأللفا� ال���لة وح

  :على ال��� ال�الي - أ� ال�ي ل� ی�د اس�ع�الها في ال���ص- ���� تق��� األلفا� ال���لة 

  )�ائ�(و) ال�ات(ألفا� ورد اس�ع�الها اب��اًء في �ع� �الم ال�لف، وم� أم�لة ذل� لف� : أوالً 

� عل�ها ال���ص وه�ا ال��ع م� األلفا� ���� ج�ه�ر وه�ه األلفا� ت��ل معاني ص���ة دل

أهل ال��ة اس�ع�الها وه�اك م� ���ع ذل� ���ة أن �اب اإلخ�ار ت�ق�في ��ائ� األب�اب 

وال��اب أنه ما دام ال�ع�ى ال�ق��د م� ذل� اللف� ی�اف� ما دل� عل�ه ال���ص، واس�ع�ل 

  .اللف� ل�أك�� ذل� فال مانع

م�اد بها أن هللا م��� على ) ب�اته(فلف�ة "  اس��� على الع�ش ب�اتهإن هللا: "كق�ل أهل ال��ة

) �ائ�(فلف�ة " إن هللا عاٍل على خلقه �ائ� م�ه�: "الع�ش حق�قة وأن االس��اء صفة له و�ق�له�

ی�اد بها إث�ات العل� حق�قة، وال�د على زع� م� قال إن هللا في �ل م�ان ب�اته قال ش�خ اإلسالم 

وال�ق��د ه�ا أن األئ�ة ال��ار �ان�ا ���ع�ن م� إ�الق األلفا� ال����عة ال���لة، ": اب� ت���ة



ُت�قعه م� االش��اه واالخ�الف والف��ة، ��الف األلفا�  ل�ا ف�ها م� ل�� ال�� �ال�ا�ل، مع ما

ال�أث�رة، واأللفا� ال�ي ب��� معان�ها، فإن ما �ان مأث�رًا ح�ل� �ه األلفة، وما �ان مع�وفًا 

  " ح�ل� �ه ال�ع�فة

ف���قة ال�لف واألئ�ة أنه� ی�اع�ن ال�عاني ال����ة ال�عل�مة �ال��ع والعقل، : "وقال أ��اً 

و��اع�ن أ��ًا األلفا� ال��ع�ة، ف�ع��ون بها ما وج�وا إلى ذل� س��ال وم� ت�ل� ��ا ف�ه مع�ى 

و�ا�ًال ن���ه إلى  �ا�ل ��الف ال��اب وال��ة ردوا عل�ه وم� ت�ل� بلف� م���ع ����ل حقاً 

ف���فاد م� �الم ش�خ اإلسالم ال��ق�م "  ال��عة، وقال�ا إن�ا قابل ال��عة ب��عة ورد �ا�ًال ب�ا�ل

  : أن األلفا� على أر�عة أق�ام

  األلفا� ال�أث�رة وهي ال�ي وردت بها ال���ص: الق�� األول

  األلفا� ال�ع�وفة وهي ال�ي ُب�َِّ�� معان�ها: الق�� ال�اني

  األلفا� ال����عة ال�ي ت�ل على مع�ى �ا�ل: ق�� ال�ال�ال

  األلفا� ال����عة ال�ي ت���ل ال�� وال�ا�ل: الق�� ال�ا�ع

  هي م� الق�� ال�اني) �ائ�(و) ال�ات(فلف� 

وه�ه األلفا� ��ا أسلف�ا إن�ا ت��ع�ل في �اب اإلخ�ار وال ت��ع�ل في �اب األس�اء وال�فات، 

وزع� �ع�ه� أنه جائ� أن �قال له تعالى ح� : "ول�ل� ل�ا اع��ض ال��ابي على اس�ع�الها �ق�له

�� ألن ال�� إن�ا ُأْحِ�ْجَ�ا إلى أن نق�ل ی� ال �األی: ال �ال��ود ��ا نق�ل ی� ال �األی�� ف�قال له

ها فأی� ذ�� ال�� في ال��اب وال��ة . ق� جاء ذ��ها في الق�آن وفي ال��ة فل�م ق��لها ول� ��� َردُّ

  !" ح�ى نق�ل ح� ال �ال��ود، ��ا نق�ل ی� ال �األی��؟

أن ه�ا ال�الم ال�� ذ��ه إن�ا : "ف�د ش�خ اإلسالم اب� ت���ة على ق�ل ال��ابي م� وج�ه م�ها

وه�ا ل� �قله أح�، وال �ق�له . إن له صفة هي ال��، ��ا ت�ه�ه ه�ا ال�اد عل�ه�: ی��جه ل� قال�ا

عاقل؛ فإن ه�ا ال�الم ال حق�قة له إذ ل�� في ال�فات ال�ي ی�صف بها ش�يء م� ال��ص�فات 

صفة مع��ة �قال لها ال��، و�ن�ا ال�� ما ی���� �ه ال��يء ع� غ��ه  -ك�ا وصف �ال�� والعل�- 

  " هم� صف�ه وق�ر 

فأهل ال��ة ل� ی����ا به�ه األلفا� صفة زائ�ة على ما في ال��اب وال��ة، بل ب���ا بها ما ع�له 

  " ال���ل�ن م� وج�د ال�ب تعالى وم�ای��ه م� خلقه وث��ت حق�ق�ه

  ألفا� ورد اس�ع�الها في �الم �ع� ال�لف تارة إلث�اتها وتارة ل�ف�ها: ثان�اً 

، فإ�الق ال�لف لها ل�� م� �اب ال�فات و�ن�ا )ال��اسة(ولف� ) ال��(لف� : وم� أم�لة ذل�

  .....ه� م� �اب اإلخ�ار، وله� في حال اإلث�ات وال�في ت�ج�ه ل�� ه�ا م�ل ���ه

  ألفا� ورد اس�ع�الها في �الم �ع� ال�لف وفي �الم خ��مه�: ثال�اً 

  )ال�هة(لف�ة : وم� أم�لة ذل�



  .ال���م ول� ی�د اس�ع�الها في �الم ال�لف ألفا� ورد اس�ع�الها في �الم: را�عاً 

  )الع�ض(و) ال��ه�(و) واج� ال�ج�د(و) ال���(و) ال���(لف� : وم� أم�لة ذل�

 :وأما ال��عان ال�ال� وال�ا�ع فال��اب ع� ذل� أن نق�ل األصل في ه�ا ال�اب أن األلفا� ن�عان

اإلج�اع، فه�ا ��� اع��ار مع�اه، ن�ع م���ر في ��اب هللا وس�ة رس�له و�الم أهل : ال��ع األول

وتعل�� ال��� �ه، فإن �ان ال����ر �ه م�حًا اس��� صاح�ه ال��ح، و�ن �ان ذمًا اس��� ال�م، 

و�ن أث�� ش��ا وج� إث�اته، و�ن نفى ش��ا وج� نف�ه، ألن �الم هللا ح�، و�الم رس�له ح�، 

َ�ُ� َلْ� َیِلْ� َوَلْ� ُی�َلْ� َوَلْ� َ�ُ�ْ� ُقْل ُهَ� �َُّ {: و�الم أهل اإلج�اع ح�، وه�ا �ق�له تعالى  َأَحٌ� �َُّ ال�َّ

الُم {: ، وق�له تعالى]٤- ١اإلخالص [ }َلُه ُ�ُف�ًا َأَح�ٌ  وُس ال�َّ ُهَ� �َُّ الَِّ�� ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَ� اْلَ�ِلُ� اْلُق�ُّ

َلْ�َ� َ�ِ�ْ�ِلِه {: ل� ق�له تعالى، ون�� ذل� م� أس�اء هللا وصفاته، و��]٢٣-٢٢ال��� [ }اْلُ�ْ�ِم�

ءٌ 
ْ
، ] ١٠٣األنعام [ }ال ُتْ�ِرُ�ُه األَْ�َ�اُر َوُهَ� ُیْ�ِرُك اَألْ�َ�ار{: ، وق�له تعالى]١١ال��ر� [ }َشي

، وأم�ال ذل� م�ا ذ��ه هللا ]٢٣- ٢٢الق�امة [ }ُوُج�ٌه َیْ�َمِ�ٍ� َناِضَ�ٌة ِإَلى َر�َِّها َناِ�َ�ةٌ {: وق�له تعالى

  .ورس�له ملسو هيلع هللا ىلص، فه�ا �له ح�تعالى 

  :األلفا� ال�ي ل�� لها أصل في ال��ع: ال��ع ال�اني

ف�ل� ال ���ز تعل�� ال��ح وال�م واإلث�ات وال�في على مع�اها، إال أن ی��� أنه ی�اف� ال��ع، 

) ال�هة(و) ال���(و) ال���(كلف� واأللفا� ال�ي تعارض بها ال���ص هي م� ه�ا ال��ب،

فإن ه�ه األلفا� ی�خل�ن في م��اها ال�� ی�ف�نه أم�رًا م�ا وصف هللا �ه ). الع�ض(و) ال��ه�(و

نف�ه، ووصفه �ه رس�له، ف��خل�ن ف�ها نفي عل�ه وق�رته و�المه، و�ق�ل�ن إن الق�آن م�ل�ق، 

ول� ی��ل� هللا �ه، و��ف�ن رؤ��ه ألن رؤ��ه على اص�الحه� ال ت��ن إال ل����� في جهة وه� 

و��ل� �ق�ل�ن إن ال���ل� ال ���ن إال . �هللا م��ه ع� ذل� فال ت��ز رؤ��ه: ج��، ث� �ق�ل�ن 

ل� �ان ف�ق الع�ش ل�ان : ج��ًا م����ًا، �هللا ل�� ���� م���� فال ���ن م��ل�ًا، و�ق�ل�ن 

  .ج��ًا م����ًا، �هللا ل�� ���� م����، فال ���ن م��ل�ًا ف�ق الع�ش وأم�ال ذل�

أن  - ١: فال��ا�� له� إما - ك�ا ُذك�- إذا �ان� ه�ه األلفا� م��لة : "ه�ا ال��ع ال��قف م�

و�ن . ما ت���ون به�ه األلفا�؟ فإن ف��وها �ال�ع�ى ال�� ی�اف� الق�آن ُق�ل�: �ف�ل له� و�ق�ل

  ف��وها ��الف ذل� ُردَّت

ل�� �الح� أن اإلن�ان إذا و . وأما أن ����ع ع� م�افق�ه� في ال��ل� به�ه األلفا� نف�ًا و�ث�اتاً  -٢

ام��ع ع� ال��ل� بها معه� فق� ی����نه إلى ال�هل واالنق�اع، وأن اإلن�ان إذا ت�ل� بها معه� 

ن���ه إلى أنه أ�ل� تل� األلفا� ال�ي ت���ل حقًا و�ا�ًال، وأوه��ا ال�هال �اص�الحه� أن 

  " اإ�الق تل� األلفا� ی��اول ال�عاني ال�ا�لة ال�ي ی��ه هللا ع�ه

  :في ال��ألة أن األم� ���لف �اخ�الف الَ�ْ�َلَ�ةِ  ال�اجحولعل 



ال ��� : فإن �ان ال��� في مقام دع�ة ال�اس إلى ق�له و�ل�ام ال�اس بها أم�� أن �قال له -١

على أح� أن ���� داع�ًا إال إلى ما دعا إل�ه رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ف�ا ل� ی��� أن ال�س�ل دعا ال�ل� 

ل�ه ل� ��� على ال�اس إجا�ة م� دعا إل�ه، وال له دع�ة ال�اس إلى ذل�، ول� ق�ر أن ذل� إ

  ال�ع�ى ح�

وه�ه ال���� ت��ن أصلح إذا َل�ََّ� ُمَل�ٌِّ� م�ه� على والة األم�ر، وأدخل�ه في ب�ع�ه�، ��ا فعل� 

لق�آن وغ�� ذل�، ال�ه��ة ��� ل���ا عل�ه م� ال�لفاء ح�ى أدخل�ه في ب�ع�ه� م� الق�ل ��ل� ا

إئ��نا ���اب أو س�ة ح�ى ن����� إلى ذل� و�ال فل��ا ن����� : ف�ان م� أح�� م�ا��ته� أن �قال

إلى ما ل� ی�ل عل�ه ال��اب و ال��ة، وه�ا ألن ال�اس ال �ف�ل ب��ه� ال��اع إال ��اب م��ل م� 

ن ی�عي أح�ه� أن العقل ال��اء، و�ذا ردوا إلى عق�له� فل�ل واح� م�ه� عقل، وه�الء ال���لف� 

اه إلى عل� ض�ور� ی�ازعه ف�ه اآلخ�، فله�ا ال ���ز أن ��عل ال�اك� ب�� األمة في م�ارد  أدَّ

ال��اع إال ال��اب وال��ة، و�ه�ا نا�� اإلمام أح�� ال�ه��ة ل�ا دع�ه إلى ال���ة، وصار ��ال�ه� 

ءٍ {: عالىب�اللة ال��اب وال��ة على ق�له�، فل�ا ذ��وا ح��ه� �ق�له ت
ْ
األنعام [} َخاِلُ� ُ�ّلِ َشي

، وق�ل ال��ي صلى هللا عل�ه ]٢األن��اء [} َما َ�ْأِت�ِهْ� ِمْ� ِذْ�ٍ� ِمْ� َر�ِِّهْ� ُمْ�َ�ثٍ {: ، وق�له]١٠٢

  .، وأم�ال ذل� م� األحادی�"ت�يء ال�ق�ة وآل ع��ان: "وسل�

ما تق�ل في الق�آن أه� : ول�ا قال�ا. أجابه� ع� ه�ه ال��ج ��ا ب�� �ه أنها ال ت�ل على م�ل��ه�

ول�ا نا��ه أب�  ما تق�ل�ن في العل� أه� هللا أو غ�� هللا؟: عارضه� �العل� فقال هللا أو غ�� هللا؟

أل�مه ال�����، وأنه إذا أث�� � �المًا  -و�ان م� أح�قه� �ال�الم-ع��ى دمحم ب� ع��ى ب�غ�ث 

�أن ه�ا اللف� ال ُی�ر� مق��د ال���ل� �ه، : مام أح��فأجا�ه اإل..غ�� م�ل�ق ل�م أن ���ن ج��اً 

ول�� له أصل في ال��اب وال��ة واإلج�اع، فل�� ألح� أن یل�م ال�اس أن ی��ق�ا �ه وال ���ل�له، 

ه� أح�، ص��، ل� یل� ول� یل�، ول� ��� له �ف�ًا أح�، ف��� أني ال أق�ل ه� : وأخ��ه أني أق�ل

م��� ب�عة م��ثة في اإلسالم، فل��� ه�ه م� ال��ج ال��ع�ة ج�� وال ل�� ����، ألن �ال األ

ال�ي ��� على ال�اس إجا�ة م� دعا إلى م�ج�ها، فإن ال�اس إن�ا عل�ه� إجا�ة ال�س�ل ف��ا 

دعاه� إل�ه و�جا�ة م� دعاه� إل�ه رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ال إجا�ة م� دعاه� إلى ق�ل م���ع، ومق��د 

ل ال ُ�ع�ف إال �ع� االس�ف�ال واالس�ف�ار، فال هي مع�وفة في ال��ع، وال ال���ل� بها م��

مع�وفة �العقل إن ل� ���ف�� ال���ل� بها، فه�ه ال��ا��ة ون��ها هي ال�ي ت�لح إذا �ان 

  .ال��ا�� داع�اً 



وأما إذا �ان ال��ا�� معارضًا لل��ع ��ا ی���ه، أو م�� ال ���� أن ی�د إلى ال���عة، م�ل  -٢

� ال یل��م اإلسالم و��ع� ال�اس إلى ما ی�ع�ه م� العقل�ات أو م�� ی�َّعي أن ال��ع خا�� م

  .ال��ه�ر، وأن ال�عق�ل ال���ح ی�ل على �ا�� ��الف ال��ع، ون�� ذل�

  أو �ان ال�جل م�� ع�ض� له ش�هة م� �الم ه�الء

   :فه�الء الب� في م�ا���ه� م� ال�الم على ال�عاني ال�ي ی�ع�نها إما

  �ألفا�ه� -١

أن ���ن  - أ :و�ما �ألفا� ی�افق�ن على أنها تق�م مقام ألفا�ه�، وح���� �قال له� ال�الم إما -٢

  في األلفا�

  و�ما أن ���ن في ال�عاني -ب

  و�ما أن ���ن ف�ه�ا - جـ

فإن �ان ال�الم في ال�عاني ال���دة م� غ�� تق��� بلف� ��ا ت�ل�ه ال��فل�فة ون��ه� م�� ال 

  في أس�اء هللا وصفاته �ال��ائع بل ����ه علة وعاشقًا ومع��قًا ون�� ذل�ی�ق�� 

فه�الء إن أم�� نقل معان�ه� إلى الع�ارة ال��ع�ة �ان ح��ًا، و�ن ل� ���� م�ا���ه� إال بلغ�ه�، 

. ف��ان ضالله� ودفع ص�اله� ع� اإلسالم بلغ�ه� أولى م� اإلم�اك ع� ذل� ألجل م��د اللف�

� �فار وال ���� دفع ش�ه� ع� ال��ل��� إال بل�� ث�ابه�، ف�فعه� بل�� ث�ابه� ك�ا ل� جاء ج�

  .خ�� م� ت�ك ال�فار ���ل�ن في خالل ال��ار خ�فًا م� ال���ه به� في ال��اب

إ�الق ه�ه األلفا� نف�ًا و�ث�اتًا ب�عة، : وأما إذا �ان ال�الم مع م� ق� ی�ق�� �ال���عة فإنه �قال له

�� و�یهام، فالب� م� االس�ف�ار واالس�ف�ال؛ أو االم��اع ع� إ�الق �ال وفي �ل م�ها تل�

  .األم��� في ال�في واإلث�ات

وق� �� �ائفة م� ال�اس أن ذم ال�لف واألئ�ة لل�الم إن�ا ل���د ما ف�ه م� االص�الحات 

 إن م�ل ه�ا ال �ق��ي ال�م، ��ا ل�: ، وقال�ا)الع�ض(و) ال���(و) ال��ه�(ال���ثة �لف� 



أح�ث ال�اس آن�ة ���اج�ن إل�ها، أو سالحًا ���اج�ن إل�ه ل�قاتلة الع�و، وق� ذ�� ه�ا صاح� 

  اإلح�اء وغ��ه

بل ذمه� لل�الم لف�اد مع�اه أع�� م� ذمه� ل��وث األلفا�، ف�م�ه الش��اله : ول�� األم� ��ل�

مة ��النها م�الف�ها على معان �ا�لة م�الفة لل��اب وال��ة، وم�الف�ه للعقل ال���ح، ول�� عال

ث� م� ال�اس م� �عل� ��النه . لل��اب وال��ة، و�ل ما خالف ال��اب وال��ة فه� �ا�ل ق�عاً 

  .�عقله، وم�ه� م� ال �عل� ذل�

فإن ال��ا��ة �األلفا� ال���ثة ال���لة ال����عة ال����لة لل�� وال�ا�ل إذا أث��ها أح� : وأ��اً 

�اله�ا م���ًا، وأك�� اخ�الف العقالء م� جهة اش��اك األس�اء، ال���ا���� ونفاها اآلخ� �ان 

  .وفي ذل� م� ف�اد العقل وال�ی� ما ال �عل�ه إال هللا

فإذا رد ال�اس ما ت�ازع�ا ف�ه إلى ال��اب وال��ة فال�عاني ال����ة ثاب�ة ف�ه�ا، وال��� ����ه 

  .ب�ان ما �ق�له م� ال�� �ال��اب وال��ة

ال��ة لل�فات وذل� ���� االع��ارات ال�ي ی�جع لها �ل تق���، وم� تل� ت��ع� تق���ات أهل 

  :ال��ل� األول:  ال�ق���ات مایلي

  أق�ام ال�فات ع��ماً 

صفات نق�؛ فه�ه ��� ت���ه هللا ع�ها : أح�ه�ا: ال�فات ن�عان: "قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة

  م�لقًا؛ �ال��ت، والع��، وال�هل

  "�ه ����ع أن ��اثله ف�ها ش�يءصفات ��ال؛ فه: وال�اني

صفات  -٢  صفات ث��ت�ة  -١: وت�ق�� ال�فات �اع��ار ورودها في ال���ص إلى ق����

  ) أ� م�ف�ة(سل��ة 

 ال�فات ال���ت�ة : الق�� األول  

وال�فات ال���ت�ة . هي ما أث��ه هللا تعالى ل�ف�ه في ��ا�ه أو على ل�ان رس�له ملسو هيلع هللا ىلص: وتع��فها

واالس��اء  - والق�ة  - وال����اء  - وال���ة  - والق�رة  - والع�ة  - وال��اة  -العل� : ك���ة ج�ًا م�ها

  .وال��يء، وغ��ها - وال��ول  - 

وال�فات ال���ت�ة صفات م�ح و��ال، ف�ل�ا ���ت وت��ع� دالل�ها �ه� م� ��ال ال��ص�ف 

 بها ع� نف�ه أك�� ����� م� بها ما ه� أك�� وله�ا �ان� ال�فات ال���ت�ة ال�ي أخ�� هللا

  .ال�فات ال�ل��ة

إضافة إلى أن مع�فة هللا األصل ف�ها صفات اإلث�ات وال�ل� تا�ع ومق��ده ت���ل اإلث�ات، بل 

  .كل ت���ه م�ح �ه ال�ب فف�ه إث�ات



 هي ما نفاه هللا س��انه ع� نف�ه في ��ا�ه أو : ال�فات ال�ل��ة وتع��فها: الق�� ال�اني

ال��م : رس�له ملسو هيلع هللا ىلص، وال�فات ال��ف�ة �لها صفات نق� في حقه، وم� أم�ل�هاعلى ل�ان 

  .ال�ل� –ال�ع�  - الع��  -ال���ان  - ال�هل  - ال��ت  - 

  .ف��� نف�ها ع� هللا ع� وجل مع إث�ات أن هللا م�ص�ف ���ال ض�ها

 ل��� ��ع�فة صفات ال�ل�، أن مع�فة هللا: األم� األول: وت��ر اإلشارة ه�ا إلى األم�ر ال�ال�ة

فإن ال�ل� ال ی�اد .  "بل األصل ف�ها صفات اإلث�ات، وال�ل� تا�ع ومق��ده ت���ل اإلث�ات

ل�اته، و�ن�ا �ق�� ل�ا ی����ه م� إث�ات ال��ال، ف�ل ما نفاه هللا ع� نف�ه أو نفاه ع�ه رس�له 

ء على هللا ��� ذل� ال�ق� م� األوصاف ملسو هيلع هللا ىلص م� صفات ال�ق� فإنه م���� لل��ح وال��ا

  "ال����ة واألفعال ال�ش��ة

نفي ال�قائ� ع�ه، وذل� م� ل�ازم : األول: أن صفات ال����ه ���عها مع��ان: األم� ال�اني

  .إث�ات صفات ال��ال

  .إث�ات أنه ل�� ���له شيء في صفات ال��ال ال�اب�ة له: ال�اني

ك�ا في : ب�ان ع��م ��اله: األولى: غال�ًا في األح�ال ال�ال�ة ال�فات ال�ل��ة ت���: األم� ال�ال�

ءٌ {: ق�له تعالى
ْ
َوَلْ� َ�ُ�ْ� َلُه ُ�ُف�ًا {: و ق�له تعالى) م� س�رة ال��ر�  ١١اآل�ة (} َلْ�َ� َ�ِ�ْ�ِلِه َشي

  .}َأَح�ٌ 

�َّْحَ�ُ� َوَل�ًا َلَقْ� ِجْ�ُ�ْ� َوَقاُل�ا اتََّ�َ� ال{: نفي ما ادعاه في حقه ال�اذب�ن ��ا في ق�له تعالى: وال�ان�ة

َ�اَواُت َیَ�َف�َّْ�َن ِمْ�ُه َوَتْ�َ��ُّ اَألْرُض َوَتِ��ُّ اْلِ�َ�اُل َهّ�ًا َأْن َدَعْ�ا ِلل�َّ  ْحَ�ِ� َوَل�ًا َوَما َشْ��ًا ِإّدًا َتَ�اُد ال�َّ

  }َیْ�َ�ِغي ِلل�َّْحَ�ِ� َأْن َی�َِّ�َ� َوَل�اً 

َوَما َخَلْقَ�ا {: اله ف��ا ی�عل� به�ا األم� ال�ع�� ��ا في ق�له تعالىدفع ت�ه� نق� م� ��: وال�ال�ة

َ�اَواِت َواَألْرَض َوَما َبْ�َ�ُهَ�ا الِعِ���َ    " }ال�َّ

أن ال�فات ال�ل��ة إن�ا ت��ن ��اًال إذا ت���� أم�رًا وج�د�ة، فال ی�صف ال�ب : األم� ال�ا�ع

�ة، و�ال فالع�م ال��� ال ��ال ف�ه، ف���غي أن م� األم�ر ال�ل��ة إال ��ا ی���� أم�رًا وج�د

�عل� أن ال�في ل�� ف�ه م�ح وال ��ال إال إذا ت��� إث�اتًا، و�ال ف���د ال�في ل�� ف�ه م�ح وال 

ك�ال، والع�م ال��� ل�� ���يء، وما ل�� ���يء فه� ��ا ق�ل ل�� ���يء ف�ال ع� أن 

ال�ع�وم وال����ع؛ وال�ع�وم وال����ع ال ���ن م�حًا و��اًال، ألن ال�في ال��� ی�صف �ه 

ی�صف ���ح وال ��ال، وله�ا �ان عامة ما ��ف هللا �ه نف�ه م� ال�في م����ًا إلث�ات م�ح؛ 

ف�في ال��ة وال��م ی����  }�َُّ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَ� اْلَ�يُّ اْلَق�ُّ�ُم ال َتْأُخُ�ُه ِسَ�ٌة َوال َنْ�مٌ {: كق�له تعالى

أ� ال ���ثه وال ی�قله، وذل� م��ل�م ل��ال  }َوال َیُ�وُدُه ِحْفُ�ُهَ�ا{ :ة والق�ام، و��ل� ق�لهك�ال ال��ا

ق�رته وت�امها؛ ��الف ال��ل�ق القادر إذا �ان �ق�ر على ال�يء ب��ع �لفة وم�قة، فإن ه�ا 



َ�اَواِت َوال ِفي ال َ�ْعُ�ُب َعْ�ُه ِمْ�َقاُل َذرٍَّة فِ {: نق� في ق�رته وع�� في ق�ته، و��ل� ق�له ي ال�َّ

  .فإن نفي الع�وب م��ل�م لعل�ه ��ل ذرة في ال���ات واألرض  }اَألْرض

َ�ا ِمْ� ُلُغ�بٍ {: و��ل� ق�له َ�اَواِت َواَألْرَض َوَما َبْ�َ�ُهَ�ا ِفي ِس�َِّة َأ�َّاٍم َوَما َم�َّ فإن  }َوَلَقْ� َخَلْقَ�ا ال�َّ

دل على ��ال ق�رته ونها�ة الق�ة ��الف ال��ل�ق  - اءال�� ه� ال�ع� واإلع�- نفي مّ�ِ اللغ�ب 

  .ال�� یل�قه م� ال�ع� وال�الل ما یل�قه

إن�ا نفى اإلدراك ال�� ه� اإلحا�ة ��ا قاله أك�� العل�اء، ول�  }ال ُتْ�ِرُ�ُه األَْ�َ�ارُ {: و��ل� ق�له

ان ��ل� ل�ان ی�ف م��د ال�ؤ�ة، ألن ال�ع�وم ال ی��، ول�� في ��نه ال ی�� م�ح، إذ ل� �

ال�ع�وم م��وحًا، و�ن�ا ال��ح في ��نه ال ��ا� �ه و�ن رؤ�، ��ا أنه ال ��ا� �ه و�ن عل�، ف��ا 

أنه إذا عل� ال ��ا� �ه عل�ًا، ف��ل� إذا رؤ� ال ��ا� �ه رؤ�ة، ف�ان في نفي اإلدراك م� إث�ات 

مع ع�م اإلحا�ة وه�ا  ع���ه ما ���ن م�حًا وصفة ��ال، و�ان ذل� دل�ًال على إث�ات ال�ؤ�ة

ه� ال�� ال�� اتف� عل�ه سلف األمة وأئ��ها، و�ذا تأمل� ذل� وج�ت �ل نفي ال ���ل�م ث��تًا 

  " ه� م�ا ل� ��ف �ه نف�ه

: ث� إن ال�في ال���د مع ��نه ال م�ح ف�ه، ف�ه إساءة أدب مع هللا س��انه، فإن� ل� قل� ل�ل�ان

اح وال ح�ام وال  حائ� ألّد�� على ه�ا ال�صف و�ن ��� صادقًا، و�ن�ا أن� ل�� ب��ال وال ��َّ

أن� ل�� م�ل أح� م� رع���، أن� أعلى م�ه� وأش�ف : ت��ن مادحًا إذا أج�ل� ال�في فقل�

  .وأجل، فإن أج�ل� في ال�في أج�ل� في األدب

 ل�� ���� وال ش�ح وال: فأهل ال�الم ال��م�م �أت�ن �ال�في ال�ف�ل واإلث�ات ال���ل ف�ق�ل�ن 

ج�ة وال ص�رة وال ل�� وال دم وال ش�� وال ج�ه� وال ع�ض إلى آخ� تل� ال�ل�ب ال����ة ال�ي 

  .ت��ها األس�اع وتأنف م� ذ��ها ال�ف�س وال�ي ت��افى مع تق�ی� هللا تعالى ح� ق�ره

، وال�ع�لة �إث�ات مف�ل ونفي م��لأن ال�سل عل�ه� صل�ات هللا جاءوا : األم� ال�ام�

ب�في مف�ل و�ث�ات م��ل؛ فإن ال�سل أخ��ت ��ا أخ�� هللا في ��ا�ه ال��  ناق��ه� ف�اءوا

�ع� �ه رس�له أنه ��ل ش�يء عل��، وعلى �ل ش�يء ق�ی�، وأنه ح��� ع���، غف�ر ودود، وأنه 

خل� ال��اوات واألرض وما ب��ه�ا في س�ة أ�ام ث� اس��� على الع�ش، وأنه �ل� م�سى ت�ل��ًا، 

�ًا، وأنه أن�ل على ع��ه ال��اب، إلى غ�� ذل� م� أس�ائه وصفاته، وقال وت�لى لل��ل ف�عله د

ءٌ {: في ال�في
ْ
  .}َهْل َتْعَلُ� َلُه َسِ�ّ�اً {، } َوَلْ� َ�ُ�ْ� َلُه ُ�ُف�ًا َأَح�ٌ {، }َلْ�َ� َ�ِ�ْ�ِلِه َشي

 �ق�ب ل�� ���ا وال ��ا، فال: وه�الء ال�الح�ة جاءوا ب�في مف�ل و�ث�ات م��ل، فقال�ا في ال�في

م� ش�يء وال �ق�ب م�ه ش�يء، وال ُی�� في ال�ن�ا وال في اآلخ�ة، وال له �الم �ق�م �ه، وال له 

ح�اة، وال عل�، وال ق�رة، وال غ�� ذل�، وال ��ار إل�ه وال ی�ع��، وال ه� م�ای� للعال� وال حال ف�ه، 

ال على ال�ع�وم، ث� قال�ا في وال داخله، وال خارجه، إلى أم�ال الع�ارات ال�ل��ة ال�ي ال ت���� إ

  . اإلث�ات ه� وج�د م�ل�، أو وج�د مق�� �األم�ر ال�ل��ة



و��ل� ع���ا م�هج الق�آن وال��ة، فأك��وا م� وصف هللا تعالى �األم�ر ال�ل��ة ال�ي ل� ی�د بها 

ال��، وأف���ا في ذل� إف�ا�ًا ع���ًا، ب���ا أن�� �ع�ه� ج��ع ال�فات ال���ت�ة، وال�ع� 

  .خ� ل� ی��� س�� القل�ل م�هااآل

لل�ف��� ب�� ال�فات ال�ل��ة ال�ي ورد بها ال�� وال�فات ال�ل��ة ال�ي أح�ثها : األم� ال�ادس

إن ال�فات ال�ل��ة ال�ي ورد بها ال�� م����ة ل���ت ��ال ال�� ��ا : ال�ع�لة ال�فاة نق�ل

  تق�م ش�ح ذل�

  .واخ��اعه� فال ت���� ث��ت ��ال ال��وأما ال�فات ال�ل��ة ال�ي هي م� ن�ج ال�ع�لة 

)) س��ان هللا((كل ت���ه م�ح ف�ه ال�ب فف�ه إث�ات، فله�ا �ان ق�ل : "قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة

  " م����ًا ت���ه ال�ب وتع���ه، فف�ها ت���هه م� الع��ب وال�قائ�، وف�ها تع���ه س��انه وتعالى

في ال�ق�قة إلهًا م���دًا، بل وال م�ج�دًا، و��ل� م� فال�ی� ال ��ف�نه إال �ال�ل�ب ل� ی����ا 

شار�ه� في �ع� ذل�، �ال�ی� قال�ا ال ی��ل�، وال ُی��، أو ل�� ف�ق العال�، أو ل� ���� على 

ل�� ب�اخل العال� وال خارجه وال م�ای� للعال� وال م�ان� له، إذ ه�ه ال�فات : الع�ش، و�ق�ل�ن 

هي صفة م��ل�مة صفة ث��ت، فق�له� إنه ال ی��ل�، أو ال ���� أن ی�صف بها ال�ع�وم، ول�� 

  .ی��ل، ل�� في ذل� صفة م�ح، بل ه�ه ال�فات ف�ها ت���ه له �ال��ق�صات أو ال�ع�ومات

  :إن سل� ال�قائ� والع��ب ع� هللا ن�عان: األم� ال�ا�ع

وصف نفي �ل ما ی�اق� صفة م� صفات ال��ال ال�ي : وضا��ه" سل� ل���ل : ال��ع األول

هللا بها نف�ه أو وصفه بها رس�له ملسو هيلع هللا ىلص، ��في ال��ت ال��افي لل��اة، والع�� ال��افي للق�رة، وال��ة 

وال��م ال��افي ل��ال الق��م�ة، وال�ل� ال��افي للع�ل، واإلك�اه ال��افي لالخ��ار، وال�ل ال��افي 

  الخ..." للع�ة

ت���ه هللا س��انه ع� أن ��ار�ه أح� م� خلقه في : وضا��ه"  سل� ل��ف�ل: ال��ع ال�اني

  ش�يء م� خ�ائ�ه ال�ي ال ت��غي إال له

  وذل� ��في ال���� له في ر�����ه، فإنه م�ف�د ب��ام ال�ل� والق�ة وال��ب��

و��في ال���� له في ُأل�ه��ه، فه� وح�ه ال�� ��� أن ی�لهه ال�ل� و�ف�دوه ��ل أن�اع الع�ادة 

  وال�ع���

ال���� له في أس�ائه ال���ى وصفاته العل�ا فل�� لغ��ه م� ال��ل�ق�� ش��ة معه س��انه و��في 

  في ش�يء م�ها

و��ل� نفي ال�ه�� ال�� ��اه�ه أو �عاونه في خل� ش�يء أو ت�ب��ه، ل��ال ق�رته وسعة عل�ه 

� وال�ه�� ونف�ذ م����ه، وغ��ه م� ال��ل�ق�� عاج� فق�� ال ح�ل له وال ق�ة إال �ا�، فال���

  م�ف�ان ع�ه �إ�الق



و��ل� ی�فى ع�ه س��انه ات�اذ ال�اح�ة وال�ل� ال�� ن��ه إل�ه ال��ار� عاب�و ال�ل�ان، 

  وال�اب�ة ال�ی� �ق�ل�ن إن ال�الئ�ة ب�ات هللا

ِ الَِّ�� َلْ� َی�َِّ�ْ� َوَل�ًا َوَلْ� َ�ُ�ْ� َلُه َشِ��ٌ� ِفي {: قال تعالى اْلُ�ْلِ� َوَلْ� َ�ُ�ْ� َلُه َوِليٌّ ِمَ� َوُقِل اْلَ�ْ�ُ� ِ�َّ

  .}ال�ُّلّ 

  

 أق�ام ال�فات ال���ت�ة  

  : أ ـ ت�ق�� ال�فات ال���ت�ة م� جهة تعلقها �ا� إلى ق����

  ال�فات ال�ات�ة: الق�� األول

  ال�فات الفعل�ة: الق�� ال�اني

��فًا به�ا ماض�ًا وم��ق�ًال و�ال ال��ع�� ����عان في أنه�ا صفات له تعالى أزًال وأب�ًا، ل� ی�ل م

  .الئقان ��الل رب العال���

ال�ي ل� ی�ل وال : أو. هي ال�ي ال ت�ف� ع� ال�ات: ال�فات ال�ات�ة ف�ا��ها: أما الق�� األول

  ی�ال هللا م��فًا بها

 - العل�  - الَقَ�م  - األصا�ع  - الع����  –ال��ی�  - ال�جه : وم�ها. ال�الزمة ل�ات هللا تعالى: أو

  ال���ة - الع�ة  - الق�رة  -��اة ال

  ال�فات الفعل�ة: الق�� ال�اني

 - االس��اء : ال�ي ت�عل� �ال����ة والق�رة، وم�ها: أو. هي ال�ي ت�ف� ع� ال�ات: وضا��ها

  الع�ل -اإلح�ان  - ال�زق  - ال�ل�  - ال��ول  - اإلت�ان  - ال��يء 

ال�ات، أما ال�فات الفعل�ة ���� أن ت�ف� أن ال�فات ال�ات�ة ال ت�ف� ع� : فالف�ق ب�� الق����

  ع� ال�ات على مع�ى أن هللا إذا شاء ل� �فعلها

ول�� مع ذل� فإن �ال ال��ع�� ����عان في أنه�ا صفات � تعالى أزًال وأب�ًا ل� ی�ل وال ی�ال 

  .م��فًا به�ا ماض�ًا وم��ق�ًال الئقان ��الل هللا ع� وجل

  : تعلقها ���علقها إلى ق����وت�ق�� ال�فات الفعل�ة م� جهة 

  .خل�، ورزق، وه��، وأضل، ون��ها: وهي ما تع�ت ل�فع�لها �ال ح�ف جّ� م�ل: م�ع��ة- 

  .وهي ما ت�ع�� ل�فع�لها ���ف ج� �اإلس��اء وال��يء واإلت�ان وال��ول ون��ها: الزمة- 

: قال اب� الق�� و�ن�ا ق��� ��ل� ن��ًا لإلس�ع�ال الق�آني م� جهة ول��نها في اللغة ��ل�،

الزمة، وم�ع��ة ��ا دل� ال���ص ال�ي هي أك�� م� أن ت��� على : فأفعاله ن�عان"

ال��يء واإلت�ان وال�هاب واله��� ه�ه م� أن�اع الفعل الالزم القائ� : "، وقال رح�ه هللا"ال��ع��

ل��ع�� وه� �ه، ��ا أن ال�ل�، وال�زق، واإلماتة، واإلح�اء، والق��، وال��� أن�اع الفعل ا



َ�اَواِت َواَألْرَض ِفي ِس�َِّة َأ�َّاٍم ُث�َّ اْسَ�َ�� {: س��انه م�ص�ف �ال��ع�� وق� ���عه�ا �ق�له َخَلَ� ال�َّ

  .}َعَلى اْلَعْ�ش

  : م�اقف ال��ائف م� ال�فات ال�ات�ة والفعل�ة

، وأث���ا أن أث�� أهل ال��ة ج��ع ال�فات ال�ات�ة م�ها والفعل�ة م�قف أهل ال��ة وال��اعة -١

هللا م��ف ب�ل� أزًال، وأن ال�فات ال�اش�ة ع� األفعال م�ص�ف بها في الق�م، و�ن �ان� 

  .ال�فع�الت م��ثة

أث���ا ال�ات م��دة ع� ال�فات، وزع��ا أن هللا ال �ق�م �ه صفة  م�قف ال�ع��لة وم� وافقه� -٢

  ال ت�له األع�اض وال ال��ادث: وال أم� ی�عل� ������ه واخ��اره وه� ق�له�

و��ل� نف�ا ق�ام ال�فات ال�ات�ة والفعل�ة �ا� تعالى، وجعل�ا إضافة ال�فات إلى هللا تعالى إما م� 

  .م� غ�� ق�ام مع�ى �ه) أ� الق�ل(إضافة وصف  �اب إضافة ال�ل� وال����� أو م�

نف�ا ج��ع ال�فات ما ع�ا ال�فات ال��ع :  م�قف ال��أخ��� م� األشاع�ة ومعه� ال�ات����ة. ٣

وزاد ال�اقالني و�مام ال��م�� م� ). العل� ـ ال��اة ـ الق�رة ـ اإلرادة ـ ال��ع ـ ال��� ـ ال�الم: (وهي

  ).ال�����(وزاد ال�ات����ة صفة ). راكاإلد: (األشاع�ة صفة ثام�ة هي

ی����ن ال�فات ال�ات�ة و��ف�ن  :م�قف ال�الب�ة وم� وافقه� م� ق�ماء األشاع�ة وغ��ه�  .٤

األفعال االخ��ار�ة، ول� ی����ا � أفعاًال تق�م �ه ت�عل� ������ه وق�رته، بل وال غ�� األفعال م�ا 

  كال���ة:  ی�عل� ������ه وق�رته

ی����ن ال�فات ��ا ف�ها أن هللا تق�م �ه األم�ر ال�ي ت�عل�  :ال��ام�ة وم� وافقه�م�قف . ٥

������ه وق�رته، ول�� ذل� ع��ه� حادث �ع� أن ل� ���، وأنه ���� م�ص�فًا ��ا ���ث �ق�رته 

فف�ق�ا في ال��ادث . ال ���ز أن ت�عاق� عل�ه ال��ادث: وم����ه �ع� أن ل� ��� ��ل�، وقال�ا

  .دها ول�ومها، فقال�ا ب�في ل�ومها دون ح�وثهاب�� ت��

: وتع��فها ال�فات الالزمة: الق�� األول :و���� تق��� ال�فات ال���ت�ة ��ل� إلى ق���� - ب 

هي ال�فات ال�ي ال : أو �ع�ارة أخ�� . هي ال�فات الالزمة لل��ص�ف ال تفارقه إال �ع�م ذاته

  :ت�ف� ع� ال�ات وت�ق�� إلى ق���� 

 -ال��  - ال�جه : وهي ال�ي ال ���� ت��ر ال�ات مع ت��ر ع�مها؛ وم�ها: ل�ات�ةال�فات ا

  .الق�م –الع��  -األص�ع 

الق�رة  - العل�  - ال��اة : وهي ما ���� ت��ر ال�ات مع ت��ر ع�مها؛ وم�ها: ال�فات ال�ع���ة

  .ال��� –ال��ع  -ال���ة  -ال�ل�  -ال����اء  -الع��ة  -الع�ة  - 

هي ال�فات ال�ي ���� : ال�فات العارضة أو ال�فات االخ��ار�ة وتع��فها: يالق�� ال�ان

  .مفارق�ها له مع �قاء ال�ات



وهي إما م� �اب : ال�فات ال�ي ت�عل� �ال����ة والق�رة: ال�فات ال�ي ت�ف� ع� ال�ات، أو: أو

ال��ل�� وال��اء، : اتو�ما م� �اب األق�ال وال�ل�. كاالس��اء، واالت�ان، وال��يء، وال��ول: األفعال

  وال��اجاة، والق�ل

  .كالف�ح، والغ��، وال�ضا، وال���: و�ما م� �اب األح�ال

ف�ل ما �ان �ع� ع�مه فإن�ا ���ن �����ة هللا وق�رته، وه�ا ضا�� ما ی�خل في ال�فات 

  .االخ��ار�ة

اته ������ه هي األم�ر ال�ي ی��ف بها ال�ب ع� وجل، ف�ق�م ب�: وضا��ها: ال�فات االخ��ار�ة

  .وق�رته

وال�فات االخ��ار�ة أع� م� ال�فات الفعل�ة، ألنها ت��ل �ع� ال�فات ال�ات�ة ال�ي لها تعل� 

  .ال�الم، ال��ع، ال���، اإلرادة، ال���ة، ال�ضا، ال�ح�ة، الغ��، ال���: �ال����ة، م�ل

ال�ل�، اإلح�ان، : لت��ل ال�فات الفعل�ة غ�� ال�ات�ة؛ م� -أ� ال�فات االخ��ار�ة-ك�ا أنها 

  .الع�ل، وه�ه فعل�ة م�ع��ة

  االس��اء، ال��يء، اإلت�ان، ال��ول، وه�ه فعل�ة الزمة: وم�ل

  .فه� س��انه ی��ل� ������ه وق�رته �المًا قائ�ًا ب�اته) صفُة ذاٍت وفعلٍ (فال�الم 

ی��ف �ه ال�ب و�ل ما �ان �ع� ع�مه، فإن�ا ���ن �����ة هللا وق�رته، وما تعل� �ال����ة م�ا 

فه� م� ال�فات االخ��ار�ة، وال�فات ال�ادرة ع� األفعال م�ص�ف بها في الق�م، ول� ت�غ�� 

  .ذاته م� أفعاله، ول� ����� ع� أفعاله صفات ��ال، فه� س��انه ل� ی�ل ����ًا خالقاً 

ب�ة وم� مع�ق� أهل ال��ة وال��اعة إث�ات ق�ام ج��ع ه�ه ال�فات �ال�ات، خالفًا لق�ل ال�ال

  .واألشاع�ة وال�ات����ة

فه�ا ن�ع م� تق���ات ال�فات �ف�ل ب�� عق��ة أهل ال��ة م� جهة وعق��ة ال�فات�ة م� أهل 

  .م� جهة أخ�� ) ال�الب�ة، واألشاع�ة، وال�ات����ة(ال�الم وه� 

ا فال�الب�ة وق�ماء األشاع�ة ی����ن ال�فات ما ع�ا صفات األفعال االخ��ار�ة فإنه� ی�ف�ن ��نه

  صفات قائ�ة �ا�

وال��أخ�ون م� األشاع�ة وال�ات����ة ی�ف�ن ال�فات ال�ات�ة واالخ��ار�ة و�����ن س�عًا م� ال�فات 

  )ال�الم - ال���  - ال��ع  -اإلرادة  -الق�رة  - ال��اة  -العل� (ال�ع���ة هي 

 ل��ع�ة العقل�ةال�فات ا: الق�� األول: ت�ق�� ال�فات م� ح�� أدلة ث��تها إلى ق����: ثال�اً 

  هي ال�ي ����ك في إث�اتها ال�ل�ل ال��عي ال��عي وال�ل�ل العقلي، والف��ة ال�ل��ة: وضا��ها

وهي أك�� صفات ال�ب تعالى، بل أغل� ال�فات ال���ت�ة ����ك ف�ها ال�ل�الن ال��عي والعقلي، 

  .و�ن �ان األصل في ث��تها ال�ل�ل ال��عي

  لعل�، الق�رة، اإلرادة، ال�ل�، ال��اةالعل�، ال��ع، ال���، ا: وم�ها



  ألن ال��ع دل عل�ها أو أرش� إل�ها: ش�ع�ة" ش�ع�ة عقل�ة"وس��� 

  ألنها تعل� ص��ها �العقل وال �قال إنها ل� تعل� إال ����د ال���: وعقل�ة

ل�ل فإذا أخ�� هللا �ال��يء، ودل عل�ه �ال�الالت العقل�ة صار م�ل�ال عل�ه ����ه، وم�ل�ال عل�ه ب�

العقل ال�� �عل� �ه، ف���� ثاب�ًا �ال��ع والعقل، و�اله�ا داخل في داللة الق�آن ال�ي ت��ى 

  .ال�اللة ال��ع�ة

هي ال�ي ال س��ل إلى إث�اتها : وضا��ها ال�فات ال����ة وت��ى ال�قل�ة وال��ع�ة: الق�� ال�اني

  .ة وال��ل��إال ����� ال��ع وال��� ع� هللا أو ع� رس�له األم�� عل�ه ال�ال

 - ال��ول  - االس��اء  - الَقَ�م  -الغ��  - الف�ح  -ال�ضا  - الع��  - ال��  - ال�جه : وم�ها

  ال��� - ال��يء 

  :وهي ت�ق�� إلى ق����

  الَقَ�م - الع��  -ال��  - ال�جه : صفات ذات�ة م�ل -١ 

  ال��� –الف�ح  - الغ��  -االس��اء  - ال��ول : صفات فعل�ة م�ل-٢

  

  

  

  :ال�فات ع�� م� ی��� ج��ع ال�فات ال���ت�ةأق�ام 

وه� الفالسفة ���ى أص�افه�، وال�ه��ة، وال�ع��لة وم� وافقه� �ال����ة، وال�اف�ة اإلمام�ة، 

وال��ار�ة، وال��ار�ة، واإل�اض�ة، واب� ح�م، وه�الء ل�� ع��ه� تق��� لل�فات ال���ت�ة، ألنه� 

أما في جان� ال�في ـ ع�� م� �ق�ل �ه م�ه� فإن .  هاال ی����نها أصًال ف�ًال ع� ��نه� �ق���ن

اب� س��ا، وه� م� الفالسفة اإلس�اع�ل�ة ال�ا���ة ��عل ال�فات إما سل��ة م��ة و�ما إضاف�ة 

  .م��ة و�ما م�لفة م� سل� و�ضافة وال�ل�ب واإلضافات ال ت�ج� ���ة في ال�ات

ج�د ـ على ح� تع���ه� ـ، أفاد أن وه�ا ال��ع إذا وصف �ه واج� ال� : صفات سل��ة م��ة -١

  .ال�ق��د �ه نف� وج�ده مع سل� ما ی�د� إل�ه ع�ه، وه� ما ���ل�مه مفه�م واج� ال�ج�د

  .ل� �ع� �ه إال ه�ا ال�ج�د ال�اج� مع سل� ال��ن في م�ضع ع�ه: فإذا ق�ل ج�ه�



  .ة م� �ل وجهل� �ع� �ه إال ال�ج�د ال�اج� وسل� ال���� ع�ه أو سل� ال��� : و�ذا ق�ل واح�

  .ل� �ع� �ه إال ه�ا ال�ج�د ال�اج� مع سل� الع�م ع�ه أوالً : و�ذا ق�ل ق���

  .ل� �ع� �ه إال ه�ا ال�ج�د ال�اج� مع سل� الع�م ع�ه آخ�اً : و�ذا ق�ل �اق

هي األم�ر ال���ا�فة ال�ي ال �عقل ال�اح� م�ها إال : وضا��ها: صفات إضاف�ة م��ة -٢

  .ب�عقل مقابله

  .ك�نه أوًال م��أ، خالقًا، ق�ی�ًا، م���ًا، صانعًا، م��عًا، ح���ًا، ج�ادًا، ����اً : أم�ل�هاوم� 

هي نف� وج�د واج� ال�ج�د ل�� مع ال�ج�د إضافة إذا ن�� هللا تعالى ): أوالً (م�ًال صفة ��نه "

  .إلى ال��ج�دات غ��ه، أ� ل� �ع� إال إضافة ه�ا ال�ج�د ال�اج� إلى ال�ل

إضافة له إلى معل�ماته ��ع�ى إشارة إلى وج�ده و�لى أن وج�د غ��ه إن�ا ): م��أ(ى و��نه تعال

  .ه� م�ه

هي نف� وج�د هللا تعالى مع إضافة ألن علة اإل��اد هي عل� واج� ): خالقاً (وصفة ��نه 

  ".ال�ج�د أو تعقله لل��ام الفائ� م�ه على مق��ى عل�ه

م� ال�فات إذا وصف �ه واج� ال�ج�د أفاد وه�ا ال��ع  :صفات م���ة م� سل� و�ضافة -٣

أن ذل� له على وجه ال�ل� وعلى وجه ال���ة واإلضافة أ��ا، وه� ما �����عه االع�قاد �أنه 

  .خال� وم�ب� لل��ن 

أ� م�ج�د ال علة له وه�ا سل�، وه� علة لغ��ه وه�ه إضافة فال�ل� : فإذا ق�ل واج� ال�ج�د

  .واإلضافة م���عان معاً 

فه� م�ه أن وج�ده ش��� �ف�� ع�ه وج�د ال�ل ف��ًا الزمًا، وأن وج�د غ��ه : ال�و�ذا ق�ل خ

  حاصل م�ه �ال��ع

  .فه� أنه ال �عل� ذاته ما ل� �عل� أنه م��أ لل�ل: و�ذا ق�ل عال�

فه� أنه ال ی��� غ�ضا ل�اته وه�ا سل�، وأنه �ف�� ال��د على غ��ه ألنه م��أ : و�ذا ق�ل ج�اد

  .ل�ل ج�د

واج� ال�ج�د ب�اته ل� ی���ر إال واح�ًا م� �ل وجه فال : قال� الفالسفة: "�س�انيقال ال�ه

صفة وال حال وال اع��ار وال ح�� وال وجه ل�ات واج� ال�ج�د ���� ���ن أح� ال�جه�� 

واالع��ار�� غ�� اآلخ� ب�اته، أو ی�ل لف� على ش�يء ه� غ�� اآلخ� ب�اته وال ���ز أن ���ن 



غ�� ذاته ألن وج�د ن�عه له لع��ه وال ��ار�ه ش�يء ما صفة أو م�ص�فًا في ال�ج�د ل ن�ع واج�

واج� ال�ج�د واألزل�ة وال ی�ق�� ه� وال ی���� ال �ال�� وال �ال��اد�ء ال�ق�مة وال �أج�اء ال�ق�قة 

م�ل تق�سه ع� ال���ة م� �ل وجه، ف���ى ل�ل� واح�ًا حقًا أح�ًا : ث� له صفات سل��ة. وال��

  .ص��اً 

وله .  م�ل ت��هه ع� ال�ادة وت��ده ع� ���عة اإلم�ان والع�م، و���ى ذل� عقًال وواج�اً و 

م�ل ��نه صانعًا م��عًا ح���ًا ق�ی�ًا ج�ادًا ����ًا  وصفات م���ة م� سل� : صفات إضاف�ة

أ� ه� مع عقل��ه ووج��ه ب�اته م��أ ل��ام ال��� �له م� غ�� ): ك�نه م���اً (م�ل : و�ضافة

: أ� ه� به�ه ال�فة وز�ادة سل� أ� ال ی��� غ�ضًا ل�اته وأوالً ) وج�اداً (ل�ا ���ر ع�ه؛  ك�اه�ة

  .أ� ه� م�ل�ب ع�ه ال��وث مع إضافة وج�د ال�ل إل�ه

وصفاته ع��ه� إما سل��ة م��ة، و�ما إضاف�ة م��ة، و�ما م�لفة م� سل� و�ضافة، وال�ل�ب 

  ".واإلضافات الت�ج� ���ة في ال�ات

  .ات ع�� م� ی��� �ع� ال�فات و���� �ع�هاأق�ام ال�ف

 :وه� في تق��� ال�فات على ق���� وه� ال�الب�ة واألشاع�ة وال�ات����ة، و����ن ال�فات�ة 

 : وه�الء ی�فق�ن مع أهل ال��ة في تق��� ال�فات ع��مًا إلى ق����  ال�الب�ة وق�ماء األشاع�ة

  ال�فات ال�ات�ة: الق�� األول

و��ا في تق���ها م� ح�� أدلة إث�اتها ح�� �ق���نها إلى  . ال�فات الفعل�ة: الق�� ال�اني

ل��ه� ���لف�ن مع أهل  . ال�فات ال��ع�ة: الق�� ال�اني . ال�فات العقل�ة: الق�� األول :ق����

  .ال��ة ف��ا ی����نه و���قة إث�اته�

� األشاع�ة وال�ات����ة م� أهل ال�الم ال�ع�وف ع� م�أخ�   األشاع�ة ال��أخ�ون وال�ات����ة

   :تق���ه� ال�فات إلى أر�عة أق�ام

  ال�فات ال�ع���ة - ٢              .صفات ال�عاني -١

  ال�فة ال�ف��ة - ٤            .ال�فات ال�ل��ة -٣

  صفات ال�عاني: الق�� األول

ه�الء إال ���ع  ما دل على مع�ى وج�د� قائ� �ال�ات ول� �ق�: وضا��ها في اص�الحه� هي

ونف�ا ما ع�اها م� صفات . وال�الم م�ها هي، ال��اة، والعل�، والق�رة، واإلرادة، وال��ع، وال���،

  .ال�عاني �ال�أفة وال�ح�ة وال�ل�

  .وهي الق�ر ال�� ع�� ه�الء م� اإلث�ات، أما األق�ام ال�الثة ال�اق�ة ل�� ف�ها إث�ات على ال�ق�قة



هي األح�ام ال�اب�ة لل��ص�ف بها معللة �علل قائ�ة : وضا��ها �ع���ةال�فات ال: الق�� ال�اني

وه�ا الع� ال وجه له ) ح�ًا، عل��ًا، ق�ی�ًا، م���ًا، س��عًا، ����ًا، م��ل�اً (�ال��ص�ف وهي ��نه 

  .ألنه في ال�ق�قة ت��ار ل�فات ال�عاني ال��ق�م ذ��ها

ه ال�الة ال�ع���ة ال�ي ی�ع��ن أنها واس�ة ث� إن م� ع�ها م� ه�الء ع�وها ب�اًء على ما ����ن

  .ث��ت�ة ال مع�ومة وال م�ج�دة

وأن العقل ال���ح ال ��عل ب�� ال��يء ونق��ه واس�ة ال��ة . وال��ق�� أن ه�ا خ�افة وخ�ال

ف�ل ما ل�� ���ج�د فه� مع�وم ق�عًا، و�ل ما ل�� ��ع�وم فه� م�ج�د ق�عًا وال واس�ة ال��ة 

  .العقالءك�ا ه� مع�وف ع�� 

ما دل على سل� ما ال یل�� �ا� ع� هللا م� : وضا��ها ع��ه� :ال�فات ال�ل��ة: الق�� ال�ال�

  .غ�� أن ی�ل على مع�ى وج�د� قائ� �ال�ات

الِقَ�ُم، ال�قاء، وال��الفة : وال�ی� قال�ا ه�ا جعل�ا ال�فات ال�ل��ة خ��ًا ال سادس لها، وهي ع��ه�

والغ�ى ال��ل� ال�� ����نه الق�ام �ال�ف� ال�� �ع��ن �ه االس�غ�اء ع� لل��ادث، وال�ح�ان�ة، 

  .ال���� وال��ل

و�ن�ا ت���� أم�ًا سل��ًا . وعلى ضا��ه� ال�� ذ��وه فإن ه�ه ال��� ال ت���� مع�ى وج�د�اً 

  .ال�ق��د بها نفي ال��وث: الق�م:  فعلى س��ل ال��ال

  ال�ق��د بها نفي الف�اء: وال�قاء

  .ال�ق��د بها نفي ال���� ال��او� له: وال�ح�ان�ة

  أ� ال��ج�: ع�م اف�قاره لل��ل وع�م اف�قاره لل����: والق�ام �ال�ف�

كل صفة إث�ات ل�ف� الزمة ما �ق�� ال�ف� غ�� : ال�فة ال�ف��ة وضا��ها هي: الق�� ال�ا�ع

  .معللة �علل قائ�ة �ال��ص�ف

  .ع��ه� ال ت�ل على شيء زائ� على ال�ات وهي. ال�ج�د: وهي ع��ه� صفة واح�ة هي

واعل� أن ال�ج�د صفة نف��ة و�ن�ا ن��� لل�ف� أ� ال�ات، ألنها ال : "�ق�ل شارح ج�ه�ة ال��ح��

صفة ث��ت�ة ی�ل ال�صف بها : ت�عقل إال بها فال ت�عقل نف� إال ب�ج�دها، وال��اد �ال�فة ال�ف��ة

  .على نف� ال�ات دون مع�ى زائ� عل�ها

  كال���" صفة: "افق�ل�

  .���ج ال�ل��ة �الق�م وال�قاء" ث��ت�ة: "وق�ل�ا

  .مع�اه أنها ال ت�ل على ش�يء زائ� على ال�ات" ی�ل ال�صف بها على نف� ال�ات: "وق�ل�ا

و���ج ب�ل� ال�عاني ألنها ال ) على نف� ال�ات(تف��� م�اد لق�ل�ا " دون مع�ى زائ� عل�ها: "وق�ل�ا

فإنها ت��ل�م ال�عاني فهي ت�ل على مع�ى ) ال�ع���ة(ال�ات، و��ل�  ت�ل على مع�ى زائ� على

  "زائ� على ال�ات الس�ل�امها ال�عاني



و�ه�ا �عل� أنه ل�� ع�� ه�الء م� اإلث�ات إال ال�فات ال��ع ال�ي ����نها صفات ال�عاني 

� ال�فات ال���ت�ة وهي، ال��اة، والعل�، والق�رة، واإلرادة، وال��ع، وال���، وال�الم وما ع�اها م

ْلُه أو : ال ی����نها وله� في ن��صها أح� ���ق�� إما ال�أو�ل أو ال�ف��� وفي ه�ا �ق�ل قائله� َأّوِ

ْض ورم ت���ها، و�ل ن� أوه� ال����ها ف���ص ال�فات ال�ي وردت في إث�ات ما ع�ا  َفّ�ِ

��ف�نها ع� �اه�ها، ال�فات ال��ع ال�ي ی����نها، ����نها ن��صًا م�ه�ة لل����ه، فه� �

��ع�ى ال�ع�ة والق�رة؛ وتارة �ف�ض�ن فال : اس��لى، وال��: ول��ه� تارة �ع���ن ال��اد �ق�له� اس��� 

ول��ه� ی�فق�ن على نفي ال�فة ألن . ���دون ال�ع�ى ال��اد و��ل�ن عل� ذل� إلى هللا ع� وجل

�ع� ال�أو�ل اإلج�الي ال�� ه�  أ�" أو ف�ض: "وشارح ال��ه�ة �ق�ل" ورم ت���هاً : "نا��ه� �ق�ل

  .ص�ف اللف� ع� �اه�ه، ف�ع� ه�ا ال�أو�ل ف�ض ال��اد م� ال�� ال��ه� إل�ه تعالى

فه� ب�ل� م�فق�ن على نفي تل� ال�فات، و����ون في ت��ی� ال�ع�ى ال��اد أو ال���ت ع� 

أ� ال�فات - وأب� ال�عالي وأت�اعه نف�ا ه�ه ال�فات : "ذل�، قال ش�خ اإلسالم اب� ت���ة

تأو�ل ن��صها، وه� أول ق�لي أبي : أح�ه�ا: ث� له� ق�الن. م�افقة لل�ع��لة وال�ه��ة -ال����ة

  .ال�عالي، ��ا ذ��ه في اإلرشاد

" ال�سالة ال��ام�ة"تف��� معان�ها إلى ال�ب، وه� آخ� ق�لي أبي ال�عالي ��ا ذ��ه في : وال�اني

  لى أن ال�أو�ل ل�� ��ائغ وال واج�وذ�� ما ی�ل على أن ال�لف �ان�ا م��ع�� ع

: وم�ه� م� �قف و�ق�ل. إن العقل ال���ح نفى ه�ه ال�فات: ث� ه�الء م�ه� م� ی�ف�ها و�ق�ل

  " ل�� ل�ا دل�ل س�عي وال عقلي، ال على إث�اتها وال على نف�ها، وهي ���قة ال�از� واآلم��

اعل� أن ال���ل��� : "ا�ه أض�اء ال��انوقال العالمة ال��خ دمحم األم�� ال��ق��ي رح�ه هللا في ��

ـ صفة ٤ـ صفة مع�ى ٣ـ صفة سل��ة ٢ـ صفة نف��ة ١: ق���ا صفاته جال وعال إلى س�ة أق�ام

  .ـ صفة جامعة م�ل العل� والع��ة م�الً ٦ـ صفة فعل�ة ٥مع���ة 

 وال�فة اإلضاف�ة هي ت��اخل مع الفعل�ة ألن �ل صفة فعل�ة م� مادة م�ع��ة إلى ال�فع�ل

كال�ل� واإلح�اء واإلماتة فهي صفة إضاف�ة، ول��� �ل صفة إضاف�ة فعل�ة، ف���ه�ا ع��م 

وخ��ص م� وجه، ����عان في ن�� ال�ل� واإلح�اء واإلماتة وت�ف�د الفعل�ة في ن�� اإلس��اء 

وت�ف�د اإلضاف�ة في ن�� ��نه تعالى م�ج�د ق�ل �ل ش�يء، وأنه ف�ق �ل ش�يء، ألن الَقْ�ِل�ََّة 

  ".الف�ق�ََّة م� ال�فات اإلضاف�ة ول���ا م� صفات األفعالو 

  ال�ات�ة

�ع� ه�ا الع�ض ل�ع��� ال�فات و��ان أق�امها وال��ائل ال��علقة ب�ل�، أع�ض أه� ال��ائج ال�ي 

: إن ضا�� ال�فات اإلله�ة ع�� أهل ال��ة ه�: أوالً  :ت�صل� إل�ها م� خالل ه�ا ال���، فأق�ل

  �ة ووردت �ه ن��ص الق�آن وال��ةما قام �ال�ات اإلله



  فأهل ال��ة ی����ن ق�ام ال�فات �ال�ات س�اء ال�ات�ة م�ها أو الفعل�ة

  ����� ل���ت ال�فات ورود ال�� م� الق�آن أو ال��ة ب�ل�، ف�اب ال�فات ت�ق�في: ثان�اً 

س� ـ ت��� اال٢ـ ال����ح �ال�فة ١ :ول�اللة ال��اب وال��ة على ث��ت ال�فات ثالثة أوجه

  ـ ال����ح �فعل أو وصف دال عل�ها٣لل�فة 

ال ف�ق ب��ه�ا ع�� أهل ال��ة، وأنه�ا ق� ی�اد ) ال�فة(أو ) ال�صف(أن �ل واح� م� لف� : ثال�اً 

  .به�ا ال�الم ال�� ی�صف �ه ال��ص�ف أو ال�عاني ال�ي ی�ل عل�ها ال�الم

م��د الق�ل ال�� �ع�� �ه ع�  ��الف ق�ل ال�ه��ة وال�ع��لة وم� وافقه� ال�ی� جعل�ا ال�فات

  .ال��ص�ف م� غ�� ق�ام مع�ى

ه� ال�ع�ى القائ� �ال��ص�ف، : ه� الق�ل، وال�فة: و��الف ال�فات�ة ال�ی� ��عل�ن ال�صف

  .ف�ف�ق�ن ب�� ال�صف وال�فة

  .ـ إضافة صفة٢ـ إضافة ال�ل� ١ :ال��افات إلى هللا على ن�ع�� ه�ا: را�عاً 

��الف ق�ل . إضافة ال�فة إلى ال��ص�ف، ف���ن قائ�ة �ه س��انهوصفات هللا ع� وجل م� 

ال�ه��ة وال�ع��لة وم� وافقه� ال�ی� ال �ع��ف�ن �الق�� ال�اني م� أق�ام اإلضافة إلى هللا، ف�دوا 

ج��ع ما ��اف إلى هللا م� ال�فات إلى إضافة ال�ل� أو إضافة وصف م� غ�� ق�ام مع�ى 

  .�ه

ال�الب�ة وم� وافقه� ال�ی� ی���ون ق�ام صفات األفعال �ال�ات و��الف ق�ل ال�فات�ة م� 

  .و��عل�ن إضاف�ها إلى هللا على أنها ن�� إضاف�ة ع�م�ة

ـ �اب ال�فات  ٢ـ �اب األس�اء  ١ :����ل ت�ح�� األس�اء وال�فات على ثالثة أب�اب: خام�اً 

  ـ �اب األخ�ار٣

سع م� �اب األس�اء، و�اب اإلخ�ار و�اب األس�اء ه� أخ� تل� األب�اب، و�اب ال�فات أو 

  .أوسع م�ه�ا

أن األلفا� ال�ي ل� ت�د بها ال���ص ال ت�خل في �اب ال�فات و�ن�ا هي داخلة في �اب : سادساً 

  .اإلخ�ار، وألهل ال��ة ض�ا�� في ذل� تق�م تف��لها

  ـ صفات ��ال٢ـ صفات نق�  ١ :ت�ق�� ال�فات ع��مًا إلى ق����: سا�عاً 

  م�ص�ف �ال��ال وم��ه ع� صفات ال�ق��هللا ع� وجل 



ـ ٢ـ ال�فات ال���ت�ة  ١ :ت�ق�� ال�فات �اع��ار ورودها في ال���ص إلى ق����: ثام�اً 

  .ال�فات ال�ل��ة

واألصل في ه�ا ال�اب صفات اإلث�ات وأما ال�فات ال��ف�ة فهي تا�عة لل�فات ال���ت�ة وم��لة 

  لها

سل� : سل� م��ل الق�� ال�اني: الق�� األول :��ت�ق�� ال�فات ال�ل��ة إلى ق��: تاسعاً 

  م�ف�ل

  ال�فات ال�ات�ة: الق�� األول :ت�ق�� ال�فات ال���ت�ة م� جهة تعلقها �ا� إلى ق����: عاش�اً 

  ال�فات الفعل�ة: الق�� ال�اني

 و�ل م� ال��ع�� ����عان في أنه�ا صفات هللا تعالى أزًال وأب�ًا، ل� ی�ل وال ی�ال م��فًا بها

  ماض�ًا وم��ق�الً 

ال�فات الالزمة وهي : الق�� األول :ت�ق�� ال�فات ال���ت�ة ��ل� إلى ق����: ال�اد� ع��

   :على ن�ع��

  ـ مع���ة٢ـ ذات�ة   ١

  ال�فات العارضة: الق�� ال�اني

  .ال�فات االخ��ار�ة أع� م� الفعل�ة، ف�ل صفة فعل�ة فهي اخ��ار�ة ول�� الع��: ال�اني ع��

صفات ش�ع�ة : الق�� األول :ت�ق�� ال�فات ال���ت�ة �اع��ار أدل�ها إلى ق����: �ال�ال� ع�

  .عقل�ة، وهي ما اش��ك في إث�اتها ال�ل�ل العقلي مع ال�ل�ل ال��عي

  .ال�فات ال����ة وهي ما اق��� في إث�اتها على ال�ل�ل ال��عي فق�: الق�� ال�اني

ال���ت�ة وم� أق� م�ه� �ال�فات ال�ل��ة ق��ها ی��� الغالة م� ال�ع�لة ال�فات : ال�ا�ع ع��

ـ صفات م���ة م� سل� ٣ـ صفات إضاف�ة م��ة ٢ـ صفات سل��ة م��ة ١ :إلى ثالثة أق�ام

  .و�ضافة



ی�ف� ال�الب�ة وق�ماء األشاع�ة مع أهل ال��ة في ���قة تق���ه� لل�فات، ول�� : ال�ام� ع��

  .��الف�نه� في الق�ر ال����

  :� األشاع�ة ال��أخ�ون وال�ات����ة ال�فات إلى أر�عة أق�ام هي�ق�: ال�ادس ع��

  ـ صفات ال�عاني١ 

  ـ ال�فات ال�ع���ة٢

  ـ ال�فات ال�ل��ة٣

  ـ ال�فات ال�ف��ة٤

ول�� ع��ه� م� اإلث�ات إال صفات ال�عاني ال��ع وهي العل� وال��اة والق�رة واإلرادة وال��ع 

  .وال��� وال�الم

  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  تف��ل�ة ل�ع� ال�فات دراسة

  

  ال�عّ�ة - "

 صفة ال��ئ  -

  صفة ال�� -  -

-   

ب�ون أن�اع اإلل�اد في أس�اء هللا س��انه ’٨٧٠-٨٥٦م� صف�ة  م���� ال��اع� ال��سلةم� 

  ’وتعالى 

  صفة ال�� - 

  . ٩٥٦- ٩٤٦صف�ة م���� ال��اع� ال��سلةم� 

  

  صفة ال��يء 

  

: ال�ق�ة[} هل ی���ون إال أن �أت�ه� هللا في �لل م� الغ�ام{، ] ٢٢: الف��[} وجاء ر��{: ق�له

  :ه� م� م�از ال��ف تق�ی�ه وجاء أم� ر��، وه�ا �ا�ل م� وج�ه: ن�ائ�ه، ق�لو ] ٢١٠

أنه إض�ار ما ال ی�ل عل�ه ���ا�قة وال ت��� وال ل�وم، وادعاء ح�ف ما ال دل�ل عل�ه : أح�ها

  .ی�جع ل�ث�قه م� ال��اب، و���ق �ل م��ل على ادعاء إض�ار ما ��ح �ا�له



للف� ال ت���� على ه�ا ال���وف، بل ال�الم م��ق�� تام أن ص�ة ال����� واس�قامة ا: ال�اني

  .قائ� ال�ع�ى ب�ون إض�ار، فإض�اره م��د خالف األصل فال ���ز

أنه إذا ل� ��� في اللف� دل�ل على تع��� ال���وف �ان تع���ه ق�ال على ال���ل� �ال : ل�ال�

  .��ب عل�هعل�، و�خ�ارا ع�ه �إرادة ما ل� �ق� �ه دل�ل على إرادته، و��ل� 

] ٢٢: الف��[} وجاء ر�� وال�ل�{: أن في ال��اق ما ی��ل ه�ا ال�ق�ی�، وه� ق�له: ال�ا�ع

فع�ف م�يء ال�ل� على م���ه س��انه ی�ل على تغای� ال������، وأن م���ه س��انه 

حق�قة، ��ا أن م�يء ال�ل� حق�قة، بل م�يء ال�ب س��انه أولى أن ���ن حق�قة م� م�يء 

هل ی���ون إال أن تأت�ه� ال�الئ�ة أو �أتي ر�� أو �أتي �ع� آ�ات {: � ق�لهال�ل�، و��ل

فف�ق ب�� إت�ان ال�الئ�ة و�ت�ان ال�ب و�ت�ان �ع� آ�ات ر��، فق�� ] ١٥٨: األنعام[} ر��

  .ون�ع، ومع ه�ا ال�ق��� ����ع أن ���ن الق��ان واح�ا ف�أمله

ه�ا �أ�اه ال�ق��� وال��دی� : ى م�ازه، وقال�اوله�ا م�ع عقالء الفالسفة ح�ل م�ل ه�ا اللف� عل

  .واال��اد

أنه ل� ص�ح به�ا ال���وف ال�ق�ر ل� ���� و�ان �الما ر���ا، فادعاء ص�ی� ما : ال�ام�

هل ی���ون إال أن تأت�ه� ال�الئ�ة أو �أتي مل� : ���ن ال��� �ه م����ا �ا�ل، فإنه ل� قال

  .ان م��ه��ار�� أو أم� ر�� أو �أتي �ع� آ�ات ر�� �

أن ا��اد ن��ة ال��يء واإلت�ان إل�ه س��انه دل�ل ال�ق�قة، وق� ص�ح�� �أن م� : ال�ادس

  .عالمات ال�ق�قة اال��اد، ف��ف �ان ه�ا ال���د م�ازا

أنه ل� �ان ال��يء واإلت�ان م����ال عل�ه ل�ان �األكل وال��ب وال��م والغفلة، وه��ا : ال�ا�ع

ه� ع���� س�اء، ف��ى عه�ت� إ�الق األكل وال��ب وال��م والغفلة عل�ه ون���ها إل�ه ن��ة 

} وجاء ر��{: م�از�ة، وهي م�علقة �غ��ه؟ وهل في ذل� شيء م� ال��ال ال��ة؟ فإن ق�له

وأتى و�أتي ع���� في االس��الة، م�ل نام وأكل وش�ب، �هللا س��انه ال ��ل� ] ٢٢: �الف�[

على نف�ه ه�ه األفعال وال رس�له ملسو هيلع هللا ىلص ال �ق���ة وال م�لقة ف�ال ع� ت��د ن���ها إل�ه، وق� 



ن ال�� ا��د ن��ة ال��يء واإلت�ان، وال��ول واالس��اء إل�ه م�لقا م� غ�� ق���ة ت�ل على أ

  .ن�� إل�ه ذل� غ��ه م� م�ل�قاته، ف��ف ت��غ دع�� ال��از ف�ه

أن ال��از ل� �ان ثاب�ا فإن�ا ��ار إل�ه ع�� تع�ر ال��ل على ال�ق�قة إذ هي األصل، : ال�ام�

اتفاقه� ح�ة؟ فأما ال�قل  ف�ا ال�� أحال ح�ل ذل� على حق�ق�ه م� عقل أو نقل أو اتفاق م�

ال�ق�قة �ال ر��، وأما العقل فإن�� ت�ع��ن أن�� أولى �ه م�ه�، وه� واالتفاق فه� م� جان� 

ق� أ��ل�ا ج��ع عقل�ات�� ال�ي ألجلها ادع��� أن ن��ة ال��يء واإلت�ان وال��ول واالس��اء إلى 

هللا م�از م� أك�� م� ثالث�ائة وجه، وق� ذ��ناها ف��ا تق�م ف�ل� له� ال�قل واتفاق ال�لف، 

ح م� جان�ه�، ��ا تق�م تق���ه، فإن م� ال �فعل ش��ا وال ی���� م� فعل ف��ف والعقل ال���

  .�ق�م �ه ����لة ال��اد

أن ه�ا ال�� ادع�ا ح�فه و�ض�اره یل�مه� ف�ه ��ا ل�مه� ف��ا أن��وه، فإنه� إذا ق�روا : ال�اسع

ت�يء  وجاء أم� ر�� و�أتي أم�ه و��يء أم�ه و���ل أم�ه، فأم�ه ه� �المه وه� حق�قة، ف��ف

ال�فة وتأتي وت��ل دون م�ص�فها، و��ف ی��ل األم� م�� ل�� ه� ف�ق س�اواته على 

  .ع�شه

أم�ه ��ع�ى مأم�ره، فال�ل� وال�زق ��ع�ى ال��ل�ق وال��زوق : ول�ا تف�� �ع�ه� ل�ل� قال

ف��� م�ازا على م�از ب�ع�ه ول� ���ع ش��ا، فإن مأم�ره ه� ال�� ���ن و��ل� �أم�ه ول�� 

ه� أم� �ق�م �ه، فال �الم �ق�م �ه، و�ن�ا ذل� م�از ال��ا�ة ع� س�عة االنفعال ������ه له ع��

ك�، ف���ن ال�يء عق�� ت����ه، ف����ا م�ازا على م�از ول� ���ع�ا : ت���ها ��� �ق�ل

} إال أن تأت�ه� ال�الئ�ة{: ش��ا، فإن ه�ا ال�أم�ر ال�� �أتي إن �ان مل�ا فه� داخل في ق�له

أو �أتي {: و�ن �ان ش��ا غ�� ال�ل� فه� آ�ة م� آ�اته ف���ن داخال في ق�له] ١٥٨: األنعام[

  ] .١٥٨: األنعام[} ر�� أو �أتي �ع� آ�ات ر��

أن ما ادع�ا م� ال��ف واإلض�ار إما أن ���ن في اللف� ما �ق���ه و��ل عل�ه أوال، : العاش�

�لف�� �ه، وعلى ال�ق�ی��� فال ���ن فإن �ان ال�اني ل� ��� ادعاؤه، و�ن �ان األول �ان �ال

  .م�ازا، فإن ال��ل�ل عل�ه ����ع تق�ی�ه

  



  صفة ال��

  

: ال�ائ�ة[} بل ی�اه م�����ان{] ٧٥: ص[} ما م�ع� أن ت��� ل�ا خلق� ب���{: وله تعالى

أن األصل : أح�ها: أو الق�رة، وه�ا �ا�ل م� وج�ه م�از في ال�ع�ة: قال� ال�ه��ة] ٦٤

أن ذل� خالف ال�اه� فق� اتف� األصل : ال��از م�الفة لألصل، ال�انيال�ق�قة ف�ع�� 

إقامة : أح�ها: أن م�عي ال��از ال�ع�� یل�مه أم�ر: وال�اه� على ��الن ه�ه ال�ع��، ال�اني

ال�ل�ل ال�ارف ع� ال�ق�قة، إذ م�ع�ها معه األصل وال�اه� وم�الفها م�الف له�ا ج��عا، 

�ا ذ��ه م� ال��از لغة و�ال �ان م���ا م� ع��ه وضعا ج�ی�ا، ب�ان اح��ال اللف� ل: ثان�ها

اح��ال ذل� ال�ع�ى في ه�ا ال��اق ال�ع��، فل�� �ل ما اح��له اللف� م� ح�� : ثال�ها

ال��لة ����له ه�ا ال��اق ال�اص، وه�ا م�ضع غل� ف�ه م� شاء هللا ول� ی��� أو ���� ب�� 

�له في ه�ا ال����� ال�اص و��� ما ����له ف�ه، ما ����له اللف� �أصل اللغة و�ن ل� ���

ب�ان الق�ائ� ال�الة على ال��از ال�� ع��ه �أنه ال��اد إذ �����ل أن ���ن ه�ا ه� : را�عها

  .ال��اد م� غ�� ق���ة في اللف� ت�ل عل�ه أل��ة، و�ذا ��ل��ا به�ه األم�ر األر�عة ت��� ع��ه�

د االس�ع�ال وت��ع ذل� وت���� اس�ع�اله ���ع ال��از، أن ا��اد لف�ها في م�ار : ال�جه ال�ا�ع

] ٦٤: ال�ائ�ة[} بل ی�اه م�����ان{: وق�له] ٧٥: ص[} خلق� ب���{: أال ت�� إلى ق�له

وما ق�روا هللا ح� ق�ره واألرض ج��عا ق���ه ی�م الق�امة وال��اوات م���ات ب����ه {: وق�له

�ان م�ازا في الق�رة وال�ع�ة ل� ���ع�ل م�ه  فل�] ٦٧: ال�م�[} س��انه وتعالى ع�ا �����ن 

ال�ق���ن ع�� هللا على م�اب� م� ن�ر ع� ���� «: " لف� ����، وق�له في ال��ی� ال���ح

�ق�� هللا س�اواته «: " فال �قال ه�ا ی� ال�ع�ة والق�رة، وق�له" » ال�ح��، و�ل�ا ی��ه ����

، فه�ا ه� وق�� وذ�� ی�ی�، ول�ا "» ال�ل� أنا: ب��ه واألرض �ال�� األخ�� ث� یه�ه� ث� �ق�ل

و�ان {: أخ��ه� رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص جعل �ق�� ی��ه و����ها ت�ق�قا لل�فة ال ت���ها لها ��ا ق�أ

على ع���ه وأذن�ه ت�ق�قا ل�فة ال��ع  ووضع ی��ه] ١٣٤: ال��اء[} هللا س��عا ����ا

: ول�ا خل� هللا آدم ق�� ب���ه ق����� وقال« : "وال���، وأنه�ا حق�قة ال م�ازا، وق�له

  ".» اخ��ت ���� ر�ي، و�ل�ا ی��ه ����، فف��ها فإذا ف�ها أهل ال���� م� ذر��ه: اخ��، فقال



وأضعاف أضعاف ذل� م� ال���ص ال����ة ال����ة في ث��ت ال�فة، �ق�له في ال��ی� 

���� ی�ه �ال�هار ل���ب م�يء إن هللا ی��� ی�ه �الل�ل ل���ب م�يء ال�هار، و «: ال���ح

م� ت��ق «: " ، وق�له في ال��ی� ال��ف� على ص��ه"» الل�ل ح�ى ت�لع ال��� م� مغ��ها

وما ال��اوات «: " ، وق�له"» �ع�ل ت��ة م� ��� ���، وال �ق�ل هللا إال ال���، تق�لها ب����ه

ال�� رواه اإلمام أح��  ، وق�له في ال��ی�"» ال��ع في �� ال�ح�� إال ���دلة في �� أح���

ف�أخ� ر�� غ�فة م� ال�اء ف���ح بها ق�ل�� فال ���ئ «: " في م���ه م� ح�ی� أبي رز��

، �ع�ي في ال����، فهل ���� أن ���ن ه�ا م� أوله إلى آخ�ه وأضعاف "» وجه أح���

  .أضعافه م�ازا ال حق�قة، ول�� معه ق���ة واح�ة ت��ل ال�ق�قة وت��� ال��از

أن اق��ان لف� ال�ي والق�� واإلم�اك �ال�� ���� ال����ع حق�قة، ه�ا في : �ام�ال�جه ال

الفعل، وه�ا في ال�فة، ��الف ال�� ال��از�ة، فإنها إذا أر��ت ل� �ق��ن بها ما ی�ل على ال�� 

ون�� ذل�، وأما إذا » له ع��� ی�، وأنا ق�� ی�ه�«: حق�قة، بل ما ی�ل على ال��از �ق�له

ه وأم�� ب��ه أو ق�� �إح�� ی��ه ��ا و�األخ�� ��ا، وجل� ع� ����ه، أو ق�� ب��: ق�ل

ك�� ��ا وع�له ب����ه أو ب���ه، فه�ا ال ���ن إال حق�قة، و�ن�ا أتي ه�الء م� جهة أنه� رأوا 

ال�� ت�ل� على ال�ع�ة والق�رة في �ع� ال��اضع، ف���ا أن �ل ت���� وس�اق صالح ل�ل�، 

: ، أف��لح في ق�له» ل�ال ی� ل� ل� أج�ك بها«: ه�ا ��لح في ق�له نف�ه��ا وأوه��ا، فه� أ

وفي ق�ل ع�� هللا ب� ] ٤٨: الع����ت[} وما ��� ت�ل� م� ق�له م� ��اب وال ت��ه ب�����{

خل� آدم ب��ه، وغ�س ج�ة ع�ن ب��ه، : و�ن هللا ل� ی�اش� ب��ه أو ل� ��ل� ب��ه إال ثالثا: ع��

ل� ��ل� �ق�رته أو ب�ع��ه إال : ح في عقل أو نقل أو ف��ة أن �قالو��� ال��راة ب��ه، أف��

  .ثالثا

أن م�ل ه�ا ال��از ال ���ع�ل بلف� ال����ة، وال ���ع�ل إال مف�دا أو م���عا : ال�جه ال�ادس

له ع��� ی� ����ه هللا بها وله ع��� أ�اد، وأما إذا جاء بلف� ال����ة ل� �ع�ف : كق�ل�

  .ال�� ال�ق�ق�ة، وه�ه م�ارد االس�ع�ال أك�� شاه� فعل�� ب���عها اس�ع�اله ق� إال في

أنه ل�� م� ال�عه�د أن ��ل� هللا على نف�ه مع�ى الق�رة وال�ع�ة بلف� ال����ة : ال�جه ال�ا�ع

: و�ق�له] : ١٦٥: ال�ق�ة[} أن الق�ة � ج��عا{بل بلف� اإلف�اد ال�امل ل���ع ال�ق�قة، �ق�له 

وأس�غ عل��� نع�ه {: وق� ���ع ال�ع� �ق�له] ٣٤: إب�اه��[}  ال ت���هاو�ن تع�وا نع�ة هللا{



خلق�� �ق�رت�� أو ب�ع����، فه�ا ل� �قع في : وأما أن �ق�ل] ٢٠: لق�ان[} �اه�ة و�ا��ة

  .كالمه وال �الم رس�له ملسو هيلع هللا ىلص

ال��اد �ه هاه�ا الق�رة، أنه ل� ث�� اس�ع�ال ذل� بلف� ال����ة ل� ��� أن ���ن : ال�جه ال�ام�

فإنه ی��ل فائ�ة ت���� آدم، فإنه وج��ع ال��ل�قات ح�ى إبل�� م�ل�ق �ق�رته س��انه، 

] ٧٥: ص[} ما م�ع� أن ت��� ل�ا خلق� ب���{: فأ� م��ة آلدم على إبل�� في ق�له

  :ی�ض�ه

وق�  أن هللا جعل ذل� خاصة خ� بها آدم دون غ��ه، وله�ا قال له م�سى: ال�جه ال�اسع

أن� ال�� خلق� هللا ب��ه ونفخ ف�� م� روحه وأس�� ل� مالئ��ه وعل�� أس�اء �ل : ال��اجة

شيء، و��ل� �ق�ل له أهل ال���� إذا سأل�ه ال�فاعة، فه�ه أر�ع خ�ائ� له، فل� �ان 

  :خلق� هللا �ق�رته، فأ� فائ�ة في ذل�، ی�ض�ه: ال��اد �ال�� الق�رة ل�ان ����لة أن �قال له

أن� ل� وضع� ال�ق�قة ال�ي ی�عي ه�الء أن ال�� م�از ف�ها م�ضع ال�� ل� : العاش� ال�جه

ما م�ع� أن ت��� ل�ا : ��� في ال�الم فائ�ة ول� ��ح وضعها ه�اك، فإنه س��انه ل� قال

أن� أو ال��� ال�� خلق� هللا �ق�رته، وقال� له أهل ال���� : خلق� �ق�رتي، وقال له م�سى

ال�الم ول� ��� ف�ه م� الفائ�ة شيء وتعالى هللا أن ی��� إل�ه م�ل ذل�، ذل�، ل� ���� ذل� 

فإن م�ل ه�ا ال����� إن�ا خ�ج م��ج الف�ل له على غ��ه و�ن ذل� أم� اخ�� �ه ل� 

  .��ار�ه ف�ه غ��ه، فال ���ز ح�ل ال�الم على ما ی��ل ذل�

�أبى ] ٧٥: ص[} ب��� خلق�{: أن نف� ه�ا ال����� ال����ر في ق�له: ال�جه ال�اد� ع��

ح�ل ال�الم على الق�رة ألنه ن�� ال�ل� إلى نف�ه س��انه ث� ع�� الفعل إلى ال�� ث� ث�اها ث� 

ك��� �القل�، وم�ل ه�ا ال�� ص��ح ال ����ل ال��از : أدخل عل�ها ال�اء ال�ي ت�خل على ق�له

��ا {] ٣٠: ال��ر� [} ف��ا ���� أی����{: ع�ل�، ��ا قال تعالى: ب�جه، ��الف ما ل� قال

فإن ن�� الفعل إلى ال�� اب��اء، وخ�ها �ال��� ألنها آلة الفعل في ] ١٠: ال�ج[} ق�م� ی�اك

أول� ی�وا أنا خلق�ا {: الغال�، وله�ا ل�ا ل� ��� خل� األنعام م�او�ا ل�ل� أبي األنام قال تعالى

�عها ول� ی�خل عل�ها فأضاف الفعل إلى األی�� وج] ٧١: ��[} له� م�ا ع�ل� أی�ی�ا أنعاما

ال�اء، فه�ه ثالثة ف�وق ت��ل إل�اق أح� ال��ضع�� �اآلخ�، و����� ال����ة ب��ه�ا ع�م 



م��ة أب��ا آدم على األنعام، وه�ا م� أ��ل ال�ا�ل وأع�� العق�ق لألب، إذ ساو� ال�ع�ل ب��ه 

  .و��� إبل�� واألنعام في ال�ل� �ال��ی�

والق�رة ال ی��اوز بها لف� ال�� فال ی���ف ف�ها ��ا ی���ف  أن ی� ال�ع�ة: ال�جه ال�اني ع��

كف ال لل�ع�ة وال للق�رة، وال إص�ع و�ص�عان وال ���� وال ش�ال، : في ال�� ال�ق�ق�ة، فال �قال

ی� هللا «: وه�ا �له ی�في أن ���ن ال�� نع�ة أو ی� ق�رة، وق� قال ال��ي ملسو هيلع هللا ىلص في ال��ی� ال���ح

، وفي "» ال�ق���ن على م�اب� م� ن�ر ع� ���� ال�ح��« :وقال»  �غ��ها نفقةمأل� ال

: و�ذا ض��� ق�له تعالى" » فأق�م ع� ���� ال�ح�� مقاما ال �ق�مه غ��� «: " ح�ی� ال�فاعة

�أخ� ال��ار س�اواته «" إلى ق�له ملسو هيلع هللا ىلص ] ٦٧: ال�م�[} واألرض ج��عا ق���ه ی�م الق�امة{

  .» وجعل رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص �ق�� ی�ه و����ها" ب��ه ث� یه�ه� وأرضه 

ما م� قل� إال وه� ب�� إص�ع�� م� «: " وفي ص��ح م�ل� ���ى ع� ر�ه به�ا اللف� وقال

ال تق��ي " ب�� " ، ولف�ة "» أصا�ع ال�ح�� إن شاء �ق��ه أقامه و�ن شاء أن ی��غه أزاغه

وال��اب ال���� ب�� {: صقة لغة وال عقال وال ع�فا، قال تعالىال��ال�ة وال ال��اسة وال�ال

: وه� ال �الص� ال��اء وال األرض، وقال في ح�ی� ال�فاعة] ١٦٤: ال�ق�ة[} ال��اء واألرض

زدنا �ا رس�ل هللا، قال : وع�ني ر�ي أن ی�خل ال��ة م� أم�ي أر�ع�ائة ألف، فقال أب� ���«" 

ل ع��، ح��� �ا أ�ا ���، فقال أب� ���، دع�ي �ا ع��، وثالث ح��ات م� ح��ات ر�ي، فقا

إن شاء هللا أدخل خلقه ال��ة ��ف واح�ة، فقال : وما عل�� أن ی�خل�ا ال��ة �ل�ا، فقال ع��

  .، ف��قه في إث�ات ال�ف � وسع�ها وع���ها"» رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ص�ق ع��

وال�ق�ف ع� ���� ال�ح�� وال�ف وتقل�� القل�ب فه�ا الق�� وال��� وال�ي وال���� واألخ� 

�أصا�عه ووضع ال��اوات على إص�ع وال��ال على إص�ع، ف��� إح�� ال��ی�، ث� ق�له و���ه 

األخ�� م���ع ف�ه ال�� ال��از�ة س�اء �ان� ��ع�ى الق�رة أو ��ع�ى ال�ع�ة، فإنها ال ی���ف 

  .هل ت��ون ف�ها ذل� أصالف�ها ه�ا ال���ف، ه�ه لغة الع�ب، ن��ه� ون��ه�، 

أن هللا تعالى أن�� على ال�ه�د ن��ة ی�ه إلى ال�ق� والع�� ول� ی��� : ال�جه ال�ال� ع��

وقال� ال�ه�د ی� هللا مغل�لة غل� أی�یه� ولع��ا ��ا قال�ا بل {: عل�ه� إث�ات ال�� له تعالى فقال

ن إث�ات ی�ه وق�ر إث�اتها �ه فلع�ه� على وصف ی�ه �الع�� دو] ٦٤: ال�ائ�ة[} ی�اه م�����ان



ز�ادة على ما قال�ه �أنه�ا ی�ان م�����ان، و�ه�ا �عل� تل��� ال�ه��ة ال�ع�لة على أش�اه 

األنعام ح�� قال�ا إن هللا لع� ال�ه�د على إث�ات ال�� له س��انه، وأنه� م��هة وه� أئ�ة 

  .���ة ��الف ق�لهال���هة، ف�أمل ه�ا ال��ب م� ه�ا القائل وال�ل���، وأن اآل�ة ص

ی� فالن ��ا ه��ا، : أن ی� الق�رة ال �ع�ف في االس�ع�ال أن �قال ف�ها: ال�جه ال�ا�ع ع��

فعله : فعله ب���ه، ف�ال ع� أن �قال: فعل ه�ا ب����ه، ف�ال ع� أن �قال: ف�ال ع� أن �قال

� ال����ة وع� ب����ه، و�ن�ا ال���ع�ل في ی� الق�رة وال�ع�ة أن ت��ن م��دة ع� اإلضافة وع

لفالن ع��� ی�، ول�ال ی� له ع���، وال ��ادون �ق�ل�ن ی�ه أو ی�اه : ن��ة الفعل إل�ها، ف�قال

  :ع���، وله ع��� ی�ه و��اه، ی�ض�ه

أن ال�� ح�� أر�� بها ال�ع�ة أو الق�رة فال ب� أن �ق��ن �اللف� ما ی�ل : ال�جه ال�ام� ع��

و��اد بها ذل� فه�ا ال ���ز ��ا إذا أ�ل� ال��� واألس� على ذل� ل���ل ال��اد، فأما أن ت�ل� 

وادعى ب�ل� أنه أر�� �ه ال�جل ال��اد وال��اع، فه�ا ال ����ه عاقل، وال ی��ل� �ه إال م� ق��ه 

ال�ل��� وال�ع��ة، وح�� أراد تل� ال�عاني فإنه �أتي م� الق�ائ� ��ا ی�ل على م�اده، فأی� مع�� 

: " وق�له] ٦٤: ال�ائ�ة[} بل ی�اه م�����ان{و ] ٧٥: ص[} ل�ا خلق� ب���{: في ق�له

: " ، وق�له"» فأق�م ع� ���� ر�ي" ، "�ق�� هللا س�اواته ب��ه واألرض �ال�� األخ�� «

  .ما ی�ل على إرادة ال��از" » ف���� ب�� ی�� ال�ح��«

م� له ی�  أن ی� الق�رة وال�ع�ة ال �ع�ف اس�ع�الها ال��ة إال في ح�: ال�جه ال�ادس ع��

حق�قة، فه�ه م�ارد اس�ع�الها م� أولها إلى آخ�ها م��دة في ذل�، فال �ع�ف الع��ي خالف 

ذل�، فال�� ال��افة إلى ال�ي إما أن ت��ن ی�ا حق�قة أو م��ل�مة لل�ق�قة، و�ما أن ت�اف 

  .إلى م� ل�� له ی� حق�قة، وه� حي م��ف ��فات األح�اء فه�ا ال �ع�ف ال��ة

األع�ال واألخ� والع�اء وال���ف ل�ا �ان �ال�� وهي ال�ي ت�اش�ه ع��وا بها ع� وس� ه�ا أن 

في م��د الق�ة وال�ع�ة  الغا�ة ال�اصلة بها، وه�ا ���ل�م ث��ت أصل ال�� ح�ى ��ح اس�ع�الها

واإلع�اء، فإذا ان�ف� حق�قة ال�� ام��ع اس�ع�الها ف�ها ف��ا ���ن �ال�� ف���ت ه�ا االس�ع�ال 

} غل� أی�یه�{م� أدل األش�اء على ث��ت ال�ق�قة، فق�له تعالى في ح� ال�ه�د  ال��از� 

ه� دعاء عل�ه� �غل ال�� ال����� لل��� وال��ل، وذل� ال ی�في ث��ت أی�یه� ] ٦٤: ال�ائ�ة[



ك�ا�ة ع� ال��ل وال ی�في ] ٦٧: ال���ة[} و�ق���ن أی�یه�{حق�قة، و��ل� ق�له في ال��افق�� 

وال ت�عل ی�ك مغل�لة إلى ع�ق� وال ت���ها �ل {: حق�قة، و��ل� ق�له أن ���ن له� أی�

ال��اد �ه ال�هي ع� ال��ل وال�ق��� واإلس�اف، وذل� م��ل�م ل�ق�قة ] ٢٩: اإلس�اء[} ال���

أ� ی��لى عق�ها، ] ٢٣٧: ال�ق�ة[} أو �عف� ال�� ب��ه عق�ة ال��اح{: ال��، و��ل� ق�له تعالى

ول�ا سق� في {: ، ول�� ال �قال ذل� إال ل�� له ی� حق�قة، و��ل� ق�لهوه� إن�ا �عق�ها بل�انه

ه� ��ا�ة ع� ال��م وت�ق� ال�ف��� واإلضاعة ����لة م� سق� م�ه ] ١٤٩: األع�اف[} أی�یه�

ألن ال��م سق� في أی�یه� وث�� ) م�(دون ) في(ال�يء ف���ل ب��ه و���ه، وأتى في ه�ا بلف� 

م� أی�یه� ل� ی�ل على ه�ا ال�ع�ى، وع�� لف� ال�� له�ا ال�ع�ى  سق�: ف�ها واس�ق�، ول� ق�ل

أنه �قال ل�� ح�ل له شيء و�ن ل� �قع في نف� ی�ه ح�ل في ی�ه ��ا : أح�ه�ا: ل�جه��

  .ك��� ی�ه وفعل� ی�ه، و�ن �ان لغ��ها م� ال��ارح: و��ا م� ال��� وال��، ��ا �قال

وأث�ه ��ه� في ال��، ألن ال�ادم �ع� ی��ه تارة، أن ال��م ح�ث ���ل في القل� : ال�جه ال�اني

: ال�هف[} فأص�ح �قل� �ف�ه على ما أنف� ف�ها{: و���ب إح�اه�ا �األخ�� تارة، قال تعالى

فل�ا �ان أك�� ال��م ��ه� ] ٢٧: الف�قان[} و��م �ع� ال�ال� على ی��ه{: وقال تعالى] ٤٢

للع�ان م� فعل ال��م ه� تقل�� ال�ف  ألن ال�� ��ه�؛ على ال�� أض�ف سق�� ال��م إل�ها 

دهي : وع� األنامل، وأتى به�ا الفعل على ب�اء ما ل� ��� فاعله إیهاما ل�أن الفعل �ق�له�

  .فالن وأص�� �أم� ع���

وسق� في ی�ه ع�ف ال�ائل أن : وال�ق��د أن م�ل ذل� ال �قال إال ل�� له ی� حق�قة، فإذا ق�ل

" » أس�ع�� ل��قا بي أ��ل�� ی�ا« :وم� ه�ا ق�ل ال��ي ملسو هيلع هللا ىلص ه�ا ال�الم م��ل�م ل�ق�قة ال��،

ف�� ���ج� أی�یه� ل�عل�� أی�ه� أ��ل ی�ا، فل�ا س�ق�ه� ز��� إلى الل�اق �ه ول� ت� ی�ها 

ال�ات�ة أ��ل م� أی�یه� عل�� أنه أراد ��لها �ال��قة، و�ان� ت��ى أم ال��اك�� ل���ة 

����ل ال�ع����، وله�ا فه� ن�اؤه م�ه وه� أف�ح ن�اء الع�ب ال��  ص�ق�ها، وم�ل ه�ا اللف�

ال�ق�ق�ة، ح�ى ت��� له� أخ��ا أنه ��لها �ال��قة، وه�ا م� ال�ع��� ال��اح �أن ی��� لف�ا 

ذاك ال�� في ع���ه «: " ، وق�له"» ن�� م� ماء«: " م���ال ل�ع���� وم�اده أح�ه�ا، �ق�له

ه�ا هاد یه�ی�ي ال���ل، : ، وق�ل ال��ی�"»  ی�خلها الع��ةال��ة ال«: " ، وق�له"» ب�اض

: " ول�� ال ���ع�ل ��ل ال�� �ال��قة إال في ح� م� له ی� ذات�ة، ف��اء �ان ال��اد �ق�له



ال�� ال�ات�ة أو ال�� ال�ع���ة فه� م��ل�م ل���ت ی� ال�ات و�ن أ�ل� على ما " » أ��ل�� ی�ا«

إلح�ان، فإن �ان في اللف� ما �ع�� ذل� فه� حق�قة في ت�اش�ه و���ن بها م� ال��قة وا

ال��اد، و�ن ل� ��� في اللف� ما �ع��ه فه� لل��ا�ة ال���ع�لة في ال��ل�ة، فل�� في ذل� ما 

  .ی�في حق�قة ال�� � ب�جه م� ال�ج�ه

  :ك�ف ت��ع�ن ب�� ال�ائ� في ق�لة ل���: فإن ق�ل

  إذ أص��� ب�� ال��ال زمامها

  :وق�ل ال����ي

  ت��� أن ال�ان��ة ت��ب ...و�� ل�الم الل�ل ع��� م� ی� 

  .وق� اس�ع�ل� ال�� في ذل� �له في م�اضع حق�قة

م�ى أض�ف� ی� الق�رة وال�ع�ة إلى ال�ي اس�ل�م� ال�� : ال یل�م�ا ه�ا ال��ال ألنا قل�ا: ق�ل

ه� أن و : �ال�جه ال�ا�ع ع��: ال�ق�ق�ة، وه�ا اس�ع�ال م��د غ�� م��ق� وه�ا ی�ع��

ج�� ال��اف إل�ه،  اإلضافة في ی� ال��ال و�� ال�ائ� و�� الل�ل ب��� أن ال��اف م�

واإلضافة في ال�ع�� والف�س وغ��ه�ا م� ال���ان ��ل�، واإلضافة في ی� ال�ل� وال�� ت��� 

أ��ا أن ی�یه�ا م� ج���ه�ا، و��ل� اإلضافة في ی� اإلن�ان و�ل ذل� حق�قة، ��ل� إضافة 

ب�� {: و�لى ال���� في ق�له] ٥٧: األع�اف[} ب�� ی�� رح��ه{: ى ال�ح�ة في ق�لهال��ی� إل

فإن ب�� ی�� ال�يء أمامه وق�امه، وه�ا م�ا ی���ع ف�ه ] ١٢: ال��ادلة[} ی�� ن��اك� ص�قة

  .ال��اف إل�ه و�ن اخ�لف� ماه�ة ال�ق�قة وصف�ها، وت��ع� ب���ع ال��اف إل�ه

عه و���ه، وح�اته وعل�ه، وق�رته وم����ه، و�ت�انه واس��اؤه، ی� هللا ووجهه، وس�: فإذا ق�ل

كان ذل� حق�قة وال��اف ف�ه ���� ال��اف إل�ه، فإذا ل� ��� ال��اف إل�ه م�اثال لغ��ه 

ل�م أن ���ن ال��اف ��ل� ض�ورة، ف�ع�� ل�وم ال����ه وال����ل في إث�ات ال��اف حق�قة 

ة � ال����ل وال����ه ل�م ذل� في إث�ات سائ� ال�فات زع� �اذب، فإن ل�م م� إث�ات ال�� حق�ق

له حق�قة، و�ل�م ذل� في إث�ات صفاته، فإن ال�فة الق���ة م�ى أش�ه� صفات ال��ل�ق�� ل�م 

  .وق�ع ال����ه ب�� ال�ات��



  :ال�ع�ة 

 .عامة وخاصة: وال�ع�ة ن�عان"

  .} َأْیَ� َما ُ��ُ��ْ َوُهَ� َمَعُ�ْ� {: هي ال����رة في م�ل ق�له تعالى: فاألولى

، فه�ه خاصة �أن��ائه }ِإنَِّ�ي َمَعُ�َ�ا َأْسَ�ُع َوَأَر� {: هي ال����رة في م�ل ق�له تعالى: وال�ان�ة

معه� دون أع�ائه�، ومعه� ���عه ورؤ��ه، ون��ه  - تعالى- وأول�ائه، وع�اده ال��م���، فه� 

  .معه� �إحا��ه وق���ه - تعالى- وتأی��ه، ��ا أنه 

صلى - وال�ع�ة ال ت�ل على ال��ال�ة، وال��ازجة، و�ن�ا ت�ل على ال��اح�ة، ��ا قال رس�ل هللا 

  " .الله� أن� ال�اح� في ال�ف�، وال�ل�فة في األهل: " - هللا عل�ه وسل�

مع ال��اف� في سف�ه، ومع أهله في و��ه، وه� ف�ق ع�شه، و�ل ذل� على  -س��انه  - فه� 

تعالى هللا - و�ل، وال یل�م م�ه أن ت��ن ذاته م��ل�ة ب�وات خلقه �اه�ه، غ�� م��اج إلى تأ

ال��اح�ة وال�قارنة، ح��ها : ؛ وذل� ألن ال�فه�م م� ال�ع�ة في اللغة الع���ة-وتق�س ع� ذل� 

ِ َوالَِّ�یَ� َمَعهُ {: - تعالى-ح�� م�رد ال��اب، فق�له  على اإل��ان، ال : أ�) ٦(} مَُّ��ٌَّ� رَُّس�ُل �َّ

َفُأْوَلِ�َ� َمَع {: ذواته� حالة في ذاته، بل ه� م�اح��ن له وم��ع�ن له على اإل��ان، وق�لهأن 

  ."ی�ل على م�افق�ه� في اإل��ان، وم�االته�} اْلُ�ْ�ِمِ���َ 

  

مع ع�اده، ی�اه�، و���ع �المه�، وه� م��� به�، وعل�ه به� م� ل�ازم مع��ه  - تعالى- فا� "

  - � ��ا ی��ه�ه �ع� ال�اس، فعل�ه له�، ول��� ال�ع�ة هي العل

م��� ��ل شيء وال ���لف أو ی�غ��، ول�ل� صارت ال�ع�ة إلى خاصة، وعامة، و�ل  - تعالى 

ال��اق�ة، وال�����، واال�الع على ج��ع : واح�ة لها مق��اها وح��ها، ف�� مق��ى العامة

  .ال���فات، وما ت��ه ال��ور

  .وال�ف�ال���، وال�أی��، : وم� مق��ى ال�اصة



وتف��� م� ف��ها �العل� م� ال�لف، �ق�� ب�ان أن هللا ل�� م��ل�ًا ��لقه أو حاًال ف�ه�، أو أن 

  .- تعالى وتق�س -ش��ًا م� م�ل�قاته ت���ه، أو ت�له، أو تقله 

ي َوِ�َذا َسَأَلَ� ِعَ�اِد� َعّ�ِي َفِإنِّ {: - تعالى-اإلف�اد، ن�� ق�له : وأما الق�ب، فق� جاء على ص�غ���

اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَ�ْ�َ�ِ��ُ��ْا ِلي َوْلُ�ْ�ِمُ��ْا ِبي َلَعلَُّهْ� َیْ�ُشُ�ونَ  ، و��ا في ح�ی� }َقِ��ٌ� ُأِج�ُ� َدْعَ�َة ال�َّ

  ".إن ال�� ت�ع�ن أق�ب إلى أح��� م� ع�� راحل�ه: " أبي م�سى ال��ق�م

عل�ه  - ق�ب م� م�سى  ف�ق ع�شه، و�ق�ب م�� ��اء م� خلقه، ��ف ��اء، ��ا - تعالى-وه� 

ح�� �ل�ه، وه� ف�ق ع�شه، ف�ق ال��اوات �لها، فال ت�افي ب�� عل�ه، وق��ه ومع��ه؛  - ال�الم 

ألنه تعالى أك�� م� �ل شيء، وأع�� م� �ل شيء، وه� م��� ��ل شيء، وه� ��ل شيء 

  .عل��، وعلى �ل شيء ق�ی�، تعالى هللا ع� ���ن ال��ء ال�اذ�ة

ومع��ه وق��ه، �ل ذل� ثاب� له، ح� على �اه�ه، " ع���، واس��اؤه على ع�شهفعل� هللا العلي ال

في ال��� اإلله�ة،  -تعالى- ع� نف�ه، وأخ��ت �ه رسله، فال�ل ثاب� �  - تعالى-ك�ا أخ�� �ه 

  .وفي ن��ص األن��اء

ٍل على ف�ق ع�شه، عا -تعالى- إنه : وأهل الف��ة العقل�ة ال�ل��ة، م� األول�� واآلخ���، �ق�ل�ن 

  ."خلقه، وه� معه�، �عل�ه ورؤ��ه، وس�عه و�حا��ه، وق���ه وه����ه عل�ه�

  

  .م� صفاته ال�اصة �ه -تعالى- ومع��ه . ومع أن��ائه وأول�ائه ب�ل�، و����ه، وتأی��ه، وحف�ه

، }ْلَ�ِر��ِ َوَنْ�ُ� َأْقَ�ُب ِإَلْ�ِه ِمْ� َحْ�ِل ا{: - تعالى-ص�غة ال��ع، �ق�له : وأما ال��غة األخ�� للق�ب

ال�اح� الع���، ال�� له ع��� ���ع�نه، و��ارع�ن في أم�ه، و�ذا وقع : وه�ا �ق�� �ه لغة الع�ب

رب  -تعالى- ن�� أم�نا ���ا، �هللا : ن�� فعل�ا، ��ا �ق�ل ال�ئ��: الفعل م�ه� ع� أم�ه قال

 َما َأَمَ�ُهْ� َوَ�ْفَعُل�َن َما ال َ�ْعُ��َن �ََّ {: ال�الئ�ة، وخالقه�، وخال� أفعاله�، وه� م���ل�ن ألم�ه

غ�ي ب�اته ع� مالئ��ه،  - تعالى- ، مع أنه }ال َ�ْ�ِ�ُق�َنُه ِ�اْلَقْ�ِل َوُه� ِ�َأْمِ�ِه َ�ْعَ�ُل�نَ {، }ُیْ�َمُ�ونَ 

وج��ع خلقه، وه� ال�� أق�ر خلقه على ما �فعل�ن، وأع�اه� الق�رة على ذل�، و�ذا شاء سل�ه� 



، إذا �ان ال��اد ال�الئ�ة، }َوَنْ�ُ� َأْقَ�ُب ِإَلْ�ِه ِم�ُ�ْ� َوَلِ�� الَّ ُتْ�ِ�ُ�ونَ { :-تعالى- ذل�، فإذا قال 

  .كان م� ه�ا ال�اب

أم�ه،  - ملسو هيلع هللا ىلص- ثاب� له �الفعل، وأدلة ال��اب، وما بلغه ال�س�ل  - تعالى- أن عل� هللا : وال�ق��د

وم���ه م��� لل�عل�م �ال��ورة م� ال�ی�، وثاب� �ال��ورة الف���ة، واألدلة عل�ه ال ت��ى، 

وال�عل�م �ال��ورة العقل�ة الف���ة، ول�� ب�� عل� هللا واس��ائه على ع�شه، و��� مع��ه ل�لقه، 

 ٨."وألول�ائه وأن��ائه، وق��ه م�ه� تعارض

 

                                                           

  ٤٨٠٨-٤٧٩صـ."ش�ح ��اب ال��ح�� م� ص��ح ال��ار� . "ع�� هللا الغ���ان


