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 المختصر
 في

ریفتع  
والخبر والفعل االسم والوصف  
 

 في باب توحید األسماء والصفات عند أھل السنة والجماعة
 
 
 
 
 
 

غانم إسماعیل تكاي أكرم  
  

  اإلصدار األول

  العراق -الموصل 

  ھ1435 - األولىجمادي 
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.إمامليس لك فيها ن تتكلّم يف مسألة إياّك أ •  

امحد بن حنبل اإلمام  

أعالم النبالء لإلمام الذهيب  سري  
 

وكل ما تومهه قلبك أو سنح يف جماري فكرك أو خطر يف بالك من حسن أو اء أو شرف أو ضياء أو  • 

أال ترى أنه ملا جتلى  ،) لَيس كَمثْله شيٌء(قرأ او ،فاهللا تعاىل خبالف ذلك ،مجال أو شبح مماثل أو شخص متمثل

تللجبل تدكدك لعظيم هيبوارض هللا مبا  ،فكما أنه ال يتجلى لشيء إال اندك كذلك ال يتومهه قلب إال هلك ،ه

 رضيه لنفسه وقف عند خربه لنفسه مسلماً مستسلماً مصدقاً.

 

 مرعي بن يوسف الكرمي املقدسي

 أقاويل الثقات يف تأويل األمساء والصفات

 واآليات احملكمات واملشتبهات

 

ناشئ من التخبط يف  - يف العقيدة وغريها  -اليوم الذي يعيشه العامل اإلسالمي اخلطري  االحنرافوال شك أن  •

.ومن التخبط يف املنهج الذي تدرس به هذه العقيدة ،والعدول عن مصادرها األصلية ،دراسة العقيدة اإلسالمية  

  
 الدكتور عبد الرمحن احملمود

 
   القضاء والقدر  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
    
  املقدمة    

إنَّ احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد اهللا فال مضل 
  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. ،له ومن يضلل فال هادي له

)ت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذها أَيونَيملسم مأَنتإِالَّ و نوتمالَ تو ه102آل عمران/() قَات  () اسا النها أَيي
رياً واالً كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ كُمبقُواْ ري اتالَّذ قُواْ اللّهاتاًء ونِس

يباًتقر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللّه امحاَألرو اءلُونَ بِه1(النساء/) س (  
ن يطع اللَّه وم ذُنوبكُم لَكُم ويغفر أَعمالَكُم لَكُم يصلح ۞يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً (

   1 .) 71و70األحزاب /() زاً عظيماًد فَاز فَوورسولَه فَقَ
أما بعد فإن أصدق احلديث كتاب اهللا تعاىل وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وشر األمور 

    .ل ضاللة يف النارحمدثاا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وك
  :وبعد
نهج أهل السنة واجلماعة، لتيسري الدخول إىل مباحث مجعتها من كتب العقيدة على م تعاريف مهمةفهذه 

   .توحيد األمساء والصفات
خالصا لوجهه الكرمي، ويبارك يف جهود العاملني لإلسالم،  يتقبل هذا العملأن  سبحانه وتعاىلأسأل اهللا 

  ويرزق اجلميع حسن القصد وإتباع احلق.
  أمجعني.  2على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وإخوانه وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم

  وكتب ذلكم

  أكرم غامن إمساعيل تكاي

  / العراق املوصل

  ھ 1435 / مجادي األوىل

E-mail: agtd61@yahoo.com  
Gmail: agtd1961@gmail.com 

                                                             
اهللا عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه، وكان السلف الصاحل يقدموا بني يدي دروسهم  هذه خطبة احلاجة اليت كان رسول اهللا صلى 1

للشيخ األلباين، وخطبة احلاجة له، وهي رسالة لطيفة مجع  28/ ص1وكتبهم وخمتلف شؤوم. انظر سلسلة األحاديث الصحيحة 
  الشاويش. زهري –فيها طرق احلديث وألفاظه، نشرها املكتب اإلسالمي 

أنتم أصحايب،  قال:أولسنا إخوانك يا رسول اهللا؟  قالوا:أنا قد رأينا إخواننا،  (وددت وسلم:رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  قال 2
وهو خمرج يف السلسلة  يروين)،الذين آمنوا يب ومل  (إخواين بلفظ:وغريه  هريرة،رواه مسلم عن أيب  ).وإخواننا الذين مل يأتوا بعد

  .2927برقم /  بايناألل الصحيحة للشيخ
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  توحيد األمساء والصفات

  متهيد    

  

والسنة، واإلميان  كتابالواردة يف ال وأفعاله ه احلسىن وصفاته العلىتوحيد األمساء والصفات: هو إفراد اهللا بأمسائ

  أبواب:أربعة على  يشتمل، ومبعانيها وأحكامها

  .ربعة، وهو أخص األبواب األـ باب األمساء 1

  ، وهو أوسع من باب األمساء.ـ باب الصفات 2

  باب األفعال، وهو أوسع منهما. -  3

  .باألبواأوسع وهو  ،ـ باب األخبار 4

  

  األصل اللغوي: 

  أصول األفعال واألفعال فروعها. 3 األمساء أصول الصفات والصفات فروعها، والصفات

                                                             
(املتوىف  3 انظر غري مأمور: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك/ ابن عقيل، عبد اهللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري 

القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، -هـ)، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر دار التراث 769
  : 171-169/ص2م، 1980-هـ 1400عشرون الطبعة ال

  مدلويل الفعل كأمن من أمن             املصدر اسم ما سوى الزمان من 
  وكونه أصال هلذين انتخب                    مبثله أو فعل أو وصف نصب 

 ،يف احلال أو االستقبال )امقي(يدل على  )يقوم(و ،يف زمن ماض )قيام(يدل على  )قام(الفعل يدل على شيئني احلدث والزمان ف (
ما سوى الزمان من (وهذا معىن قوله  ،وهو املصدر ؛هو احلدث وهو أحد مدلويل الفعل :والقيام ،يف االستقبال )قيام(يدل على  )قم(و

  .)كأمن فإنه أحد مدلويل أمن ؛املصدر اسم احلدث :فكأنه قال )مدلويل الفعل
أي املختار أن املصدر  )وكونه أصال هلذين انتخب(وهذا معىن قوله  ،لوصف مشتقان منه(ومذهب البصريني أن املصدر أصل والفعل وا

  أصل هلذين أي الفعل والوصف.
  .ومذهب الكوفيني أن الفعل أصل واملصدر مشتق منه

  وذهب قوم إىل أن املصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل.
  ل أصل برأسه وليس أحدمها مشتقا من اآلخر).وذهب ابن طلحة إىل أن كال من املصدر والفع

وانظر: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك/ عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا ابن يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن هشام 
من  5احلاشية/-183/ص2هـ)، حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 761(املتوىف 

   كالم احملقق.
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  االصطالح:

باب األمساء احلسىن أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب األفعال، وباب األفعال أضيق من 

  باب اإلخبار عن اهللا عز وجل. 

  أو مبعىن آخر:

ن اهللا عز وجل أوسع من باب األفعال، وباب األفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات باب اإلخبار ع 

  أوسع من باب األمساء احلسىن.

وال بأس أن خيرب وال يصح أن نشتق األمساء من الصفات واألفعال، فال يصح أن نشتق الصفات من األفعال، 

حيح مل ينف يف الكتاب والسنة، وثبت جنسه يف عن اهللا تعاىل بفعل أو صفة أو اسم، شرط أن يكون مبعىن ص

  الكتاب والسنة.

  4.على أَنَّ اللَّه ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله واجلماعة اتفق أهل السنةو

ريصالْب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم س11الشورى/() قال تعاىل: (لَي (.  

  

   

                                                             
شرح العقيدة الطحاوية/ صدر الدين حممد بن عالء الدين علي بن حممد ابن أيب العز احلنفي، األذرعي الصاحلي الدمشقي  4

بريوت، الطبعة العاشرة،  –عبد اهللا بن احملسن التركي، لناشر مؤسسة الرسالة  -هـ)، حتقيق شعيب األرنؤوط 792(املتوىف
  .1/57 ،م1997 -هـ 1417
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  املبحث األول

  االسم

  

  االسم لغة

ف :االسمبزمان؛ كخالد و قترِنيف نفسه غري م وماء،ما دلَّ على معىن صفورٍ ودارٍ وحنطةسٍ وعفكل واحد  5ر

  .فيكون امساً ،وليس الزمان داخالً يف معناه ،من هذه األلفاظ يدل على معىن

 ،هقَاقتلِ اشي أَصف فلتاخوةمالس نم هيلَ: إِنفَق.ارتخالْم وهو ،ومالس نيلَ: مقو ،ةلَامى: الْعنع6؛ بِم  

  -ولالسم يف اللغة العربية عالمات: 

  (العالمات اليت يتميز ا االسم عن كل من الفعل واحلرف مخس هي:

  .) اجلر: مثل قولنا (علَى الباغي تدور الدوائر-1

  .) ، وصراحةٌ خري من نفاقالتنوين: مثل (قوةٌ خري من ضعف-2

. وقوله: (قيلَ ) 1(التحرمي/) ومن ذلك قول القرآن: (يا أَيها النبِي) النداء: مثل (يا حممد، يا خالد-3

كَاتربا ونالمٍ مبِطْ بِساه وحا ن48(هود/) ي (.  

  أل: كما جاء يف قول املتنيب:-4

  سيف والرمح والقرطاس والقلموال اخليلُ والليلُ والبيداُء تعرفين

اإلسناد لالسم: مبعىن أن يكون االسم متحدثًا عنه، بأن يكون مثال مبتدأ وله خرب يتحدث عنه به، -5

  أو أن يكون فاعال أو نائب فاعل.

) ويتحدث عنه بالفعل، كقولنا (أخذت موضعي بني شبابِ الوطنِ فنحن مجيعا مسئولون عن مستقبله

اسم، دل على ذلك ) إليها، والضمري (حنن) اسم، دل على ذلك إسناد الفعل (أخذ) ذتفالتاء يف (أخ

  .... .) .) أيضا اإلسناد إليه، حيث أكمله اخلرب (مسئولون

                                                             
بريوت، الطبعة  –هـ)، الناشر املكتبة العصرية، صيدا 1364جامع الدروس العربية/ مصطفى بن حممد سليم الغالييىن (املتوىف  5

  .9، ص م 1993 -هـ  1414الثامنة والعشرون، 
عامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية/ الشيخ حممد خليل هراس، الناشر الرئاسة ال 6

  .4، صم1992 -هـ 1413والدعوة واإلرشاد، الطبعة األوىل،
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(وخالصة األمر يف ذلك أنه يكفي يف متييز االسم جمرد قبول عالمة من العالمات، كما أنه يكفي من 

  7 ٳھ) ذلك عالمة واحدة فأكثر

  

  اصطالحا االسم

الكمال واجلالل واجلمال، العظمة و االسم: هو ما دل على ذات اهللا سبحانه وتعاىل مع داللته على صفة

   وثابِت يف الكتاب والسنة. ،) (متضمن للصفات املعنوية

ال يكون إال هللا تعاىل دون غريه، وما يطلق على اهللا  واجلالل واجلمال؛ وكل لفظ يقتضي التعظيم والكمال

 :من األمساء ال بد أن يكون يف غاية احلسن؛ ألنّ اهللا تعاىل له أحسن األمساء وأعالها، كما قال تعاىل تعاىل

، وذلك ألا متضمنة لصفات كاملة ال نقص فيها ) 180(األعراف /) (وللَّه اَألسماُء الْحسنى فَادعوه بِها

باعتبار ما دلت عليه من  وأوصاف ،ر داللتها على الذاتإعالم باعتبا ،فهي إعالم وأوصاف ،بوجه من الوجوه

وهلذا كانت  ،، وأن كل اسم من أمساء اهللا تعاىل فهو متضمن لصفة وليست كل صفة متضمنة السماملعاين

وأمساء اهللا تعاىل  .، والصفة ما دل على معىناالسم ما دل على معىن وذاتالصفات أوسع من باب األمساء، ف

. املدح، ولو كانت ألفاظا جمردة ال معاين هلا مل تدل على فهي أمساء مدح يها اسم جامد،ليس فكلها مشتقة 

  .اللة فيه على شيء من احلسن أصالًفال جيوز أن يكون من أمسائه أعالم جامدة ألنه ال د

عواْ وأي اسم دعوت به فانك قد دعوت اهللا عز وجل، قال تعاىل: (قُلِ اد ،واالسم ما حصل به تعيني املسمى

افخالَ تو كالَتبِص رهجالَ تى ونساء الْحماَألس واْ فَلَهعدا تاً مأَي ـنمحواْ الرعأَوِ اد اللّه كذَل نيغِ بتابا وبِه ت

  .) 110(اإلسراء /) سبِيالً

   :أاوحاصل كالم أئمة السنة واجلماعة يف تعريف أمساء اهللا تعاىل احلسىن 

وترتيهه سبحانه  ،(كلمات شرعية تدل على ذات اهللا تعاىل تتضمن إثبات صفات الكمال املطلق له جل وعال

  8.) عن كل عيب ونقص

   

                                                             
  . 10 - 8ص بدون تاريخ، حممد عيد، الناشر مكتبة الشباب،/ النحو املصفى :باختصار من 7
 .) 449/  2املاتريدية وموقفهم من توحيد األمساء والصفات / الشمس السلفي (  8
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 على لزاماً كان فلذلك ،) الصفة( نسميه الذي معىن على يدل اهللا أمساء من اسم كل بأن يؤمنون السنة وأهل

  :التالية ألمورا يراعي أن تعاىل اهللا بأمساء يؤمن من

  .وجل عز هللا االسم ذلك بثبوت اإلميان: أوالً

  .) الصفة( أي املعىن من االسم عليه دل مبا اإلميان: ثانياً

  .واملقتضى واحلكم اآلثار من به يتعلق مبا اإلميان: ثالثاً

  .) السميع: (ذلك مثال

  :من به اإلميان من فالبد احلسىن، اهللا أمساء من اسم

  .احلسىن اهللا أمساء من امساً باعتباره) السميع( اسم إثبات -  1

  .له صفة) السمع( إثبات -  2

  .والنجوى السر يسمع اهللا أن وهو) الفعل أي( احلكم إثبات -  3

  .وجل عز منه واحلياء ،وخوفه ،ومراقبته ،اهللا خشية وجوب وهو: واألثر املقتضى وإثبات

  

  االسم واملسمى

  ؛ لورود األدلة بذلك:ن يقال: إن االسم للمسمىأ الراجح عند أهل السنة واجلماعة

جيس هآئمي أَسونَ فدلْحي ينواْ الَّذذَرا وبِه وهعى فَادنساء الْحماَألس لّهلواْ قال اهللا تبارك وتعاىل: (وا كَاننَ موز

  .) 180(األعراف /) يعملُونَ

م: (هللا تسعة وتسعون امسا مائة إال واحدا ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل

  يف صحيحيهما.) 2677ومسلم () 6410. رواه اإلمامني البخاري () وهو وتر حيب الوتر

االسم يراد به املسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت: قال اهللا كذا، أو مسع اهللا ملن محده، و

فهذا املراد به املسمى نفسه، وإذا قلت: اهللا اسم عريب، والرمحن اسم عريب، والرمحن من أمساء اهللا  -لك وحنو ذ

  9فاالسم هاهنا للمسمى.  -تعاىل وحنو ذلك 

  

                                                             
ة الطحاوية/ صدر الدين حممد بن عالء الدين علي بن حممد ابن أيب العز احلنفي، األذرعي الصاحلي الدمشقي شرح العقيد 9

بريوت، الطبعة العاشرة،  –عبد اهللا بن احملسن التركي، لناشر مؤسسة الرسالة  -هـ)، حتقيق شعيب األرنؤوط 792(املتوىف
 .1/102 ،م1997 -هـ 1417
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  هللا تعاىل) االسم ( لفظ إثبات

  ونسبته هللا تعاىل يف الكتاب والسنة) ورد إثبات لفظ (االسم

يدقال اهللا تعاىل يف حمكم كتابه ا:-  

)جيس هائمي أَسونَ فدلْحي ينوا الَّذذَرا وبِه وهعى فَادنساُء الْحمالْأَس لَّهللُونَومعوا يا كَاننَ موز (

  .) 180(األعراف / 

)نساُء الْحمالْأَس وا فَلَهعدا تا مأَي نمحوا الرعأَوِ اد وا اللَّهعا قُلِ ادبِه تافخلَا تو كلَاتبِص رهجلَا تى و

  .) 110(اإلسراء /) بتغِ بين ذَلك سبِيلًاوا

)إِلَّا ه لَا إِلَه ىاللَّهنساُء الْحمالْأَس لَه 8طه/() و (.  

)سى ينساُء الْحمالْأَس لَه روصالْم ارِئالْب قالالْخ اللَّه وهالْأَرو اتاومي السا فم لَه حب زِيزالْع وهضِ و

يمك24/احلشر() الْح (.  

  ويف السنة النبوية املطهرة

 :لَّمسوآله و هلَيع لَّى اللَّهفمن  أنا اهللا وأنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا من امسي :(قال اهللاقَالَ ص

  10. ) وصلها وصلته ومن قطعها بتته

) :لَّمسوآله و هلَيع لَّى اللَّهالسالم اسم من أمساء اهللا وضعه اهللا يف األرض فأفشوه بينكم فإن وقال ص

الرجل املسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكريه إياهم السالم 

  11.) يه رد عليه من هو خري منهم وأطيبفإن مل يردوا عل

فَفَعلْت  ،) (حديها بِحجرٍ ثُم قَالَ: ،) : (يا عائشةُ! هلُمي املُديةَلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّمصقَالَ 

  وقَالَ: ،ثُم ذَبحه ،فَأَضجعه ،وأَخذَ الْكَبش ،فَأَخذَها

ثُم ضحى بِه صلَّى اللَّه عليه  ،) ومن أُمة محمد دحموآلِ ملَّه اللَّهم بِاسمك، من محمد (بِسمِ ال

  12وسلم.

                                                             
  :520 -)/ احلديث 36/  2(السلسلة الصحيحة قال الشيخ األلباين يف  10

) من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة قال: (اشتكى أبو الرداد 348/ 1) والترمذي (1694أخرجه أبو داود (
اهللا عليه فعاده عبد الرمحن بن عوف فقال: خريهم وأوصلهم وما علمت أبا حممد؟ فقال عبد الرمحن: مسعت رسول اهللا صلى  ،الليثي

  وسلم يقول ) فذكره.
  رواه البزار عن ابن مسعود.  11

  يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته. 3697( صحيح ) وانظر حديث رقم/ :قال الشيخ األلباين
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  األمساء احلسىن إثباتهل السنة واجلماعة يف أمنهج 

إن منهج أهل السنة واجلماعة يف إثبات األمساء احلسىن مبين على التوقيف، ألا من األمور الغيبية اليت جيب 

  يف الكتاب والسنة. الوقوف فيها على ما ثبت 

 ۞دو مبِني يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عقال تعاىل: (

قُلْ ، وقال تعاىل: () 169و168(البقرة/) لَا تعلَمونَاللَّه ما  علَى تقُولُوا وأَنْ والْفَحشاِء بِالسوِء يأْمركُم إِنما

كُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِ

، وإثبات اسم من أمساء اهللا مل يسم به نفسه من ) 33(األعراف / ) ه ما لَا تعلَمونَسلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّ

ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ القول عليه بال علم، فيكون حراماً، وقال تعاىل: (

  مل يسم اهللا به نفسه هللا من قفو ما ليس لنا به علم.، وإثبات اسم ) 36اإلسراء /() أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا

قال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم: (ما أصاب أحدا قط هم وال حزن، فقال: اللهم إين عبدك وابن عبدك و

و وابن أمتك ناصييت بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك، أ

علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته يف كتابك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيع قليب 

  ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي. إال أذهب اهللا مهه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. 

  13.) قال: فقيل: يا رسول اهللا أال نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي ملن مسعها أن يتعلمها

ل ابن القيم اجلوزية: (وقد دل احلديث على أن أمساء اهللا غري خملوقة بل هو الذي يتكلم ا ومسى ا نفسه، قا

وهلذا مل يقل: بكل اسم خلقته لنفسك، ولو كانت خملوقة مل يسأله ا، فإن اهللا ال يقسم عليه بشيء من خلقه، 

  14اهـ.) ميامفاحلديث صريح يف أن أمساء اهللا ليست من فعل اآلدميني وتس

  

                                                                                                                                                                                                          
ـ  352/ 4صحيح ـ اإلرواء( ، وعلق عليه الشيخ األلباين يف التعليقات احلسان:5885رواه اإلمام ابن حبان يف صحيحه/  12

  يح مسلم.)، وصح353
( 199صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة / 13 (ص3712وقال: رواه أمحد  من  251) واحلارث بن أيب أسامة يف مسنده 

) من 1/509) واحلاكم (2372صحيحه (   ) وابن حبان يف 74/1/ 3) والطرباين يف الكبري (156/1وأبو يعلى (ق  )   زوائده 
 . مرزوق طريق فضيل بن 

يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل/ حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية  شفاء العليل 14
   . 277-276، ص م1978-هـ1398، لبنان- هـ)، الناشر دار املعرفة، بريوت 751(املتوىف
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  أبو سليمانَ اخلطايب: اإلمامقَالَ و

أنه لَا يتجاوز علَّق بِه من شرائط ويتيدخل يف أحكامه ومن علْمِ هذَا البابِ، أعين: األسماَء والصفَات، ومما (

فقيها التوي15.) ف  

  تيمية: ابن اإلسالمقال شيخ و

   أمساء اهللا تعاىل على طريقتني: وذلك أن املسلمني يف(

فكثري منهم يقول: إن أمساءه مسعية شرعية، فال يسمى إال باألمساء اليت جاءت ا الشريعة، فإن هذه 

  عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف واالتباع.

رع مل حيرم ومنهم من يقول: ما صح معناه يف اللغة، وكان معناه ثابتا له، مل حيرم تسميته به، فإن الشا

  علينا ذلك، فيكون عفوا. 

دع إال والصواب القول الثالث؛ وهو أن يفرق بني أن يدعى باألمساء أو خيرب ا عنه. فإذا دعي مل ي

 وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه( :باألمساء احلسىن كما قال تعاىل

  .) 180ف/األعرا() سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ

وأما اإلخبار عنه فهو حبسب احلاجة؛ فإذا احتيج يف تفهيم الغري املراد إىل أن يترجم أمساؤه بغري العربية، أو يعرب 

  16.) عنه باسم له معىن صحيح، مل يكن ذلك حمرما

  :الشيخ ابن قدامة املقدسي وقال

حلف رمذهب الساته وترتيله أَو (وي آيفسه فا ن ي وصفالَى وأمسائه الَّتعفَات اهللا تان بِصهِم الْإِميلَية اهللا عم

ا يا بِمأْوِيل لَهلَا تفِْسري ولَا تا ولَا جتَاوز لَها وهنلَا نقص ما وهلَية عادوله من غري زِيسان رسالف على لخ

                                                             
هـ)، حتقيق أمحد 388 طايب (املتوىفباخلشأن الدعاء/ اإلمام أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف  15

، م 1992 - هـ  1412م، الطبعة الثالثة  1984 -هـ  1404الناشر دار الثقافة العربية، الطبعة األوىل ، يوسف الدقاق
  .111ص
بد اهللا بن أيب تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن ع اإلسالماجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح/ شيخ  16

محدان بن  -عبد العزيز بن إبراهيم  -هـ)، حتقيق: علي بن حسن 728 حلراين احلنبلي الدمشقي (املتوىفالقاسم بن حممد ابن تيمية ا
  .5/8، م1999هـ / 1419حممد، الناشر دار العاصمة، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 
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لَا تا وا ظَاهرهلها إِلَى قَائاَءت وردوا علمها جحدثني بل أمروها كَملَا مسات الْمفَات املخلوقني وبِيه بِصش

  17.) ومعناها إِلَى الْمتكَلّم ا

ى مدعو بأمسائه ويعتقدون أَن اهللا تعالَ .........:وقال: (......أَنبأَنا أَبو بكر أَحمد بن إِبراهيم الْإِسماعيلي قَالَ

يه وسلم خلق آدم بِنفِسه الْحسىن وموصوف بصفاته الَّتي مسى ووصف ا نفسه ووصفه ا نبيه صلى اهللا علَ

بِلَا اعتقَاد كَيف وأَنه عز وجل استوى على الْعرش ومل ) 64(الْمائدة/) (يداه مبسوطتان ينفق كَيف يشاءو

18.) كَانَ استواؤه يذكر كَيف   

(وقد كان السلف رضوان اهللا عليهم يف ذكرهم معتقد أهل السنة واجلماعة يف باب األمساء والصفات، ال 

  يذكرون األمساء احلسىن غالبا، وإمنا يكتفون بذكر الصفات، وذلك حممول على أحد وجهني:

  إما ألنه ما من اسم إال ويتضمن صفة. –أ 

  19.) ألمساء خالف ضعيف، مل ينكره إال غالة اجلهمية واملعتزلةأو ألن اخلالف يف ا –ب 

  

  

  

  

   

                                                             
الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن  ذم التأويل/ الشيخ أبو حممد موفق 17

  .11، ص1406الكويت، الطبعة األوىل،  –هـ)، حتقيق بدر بن عبد اهللا البدر، الناشر الدار السلفية 620قدامة املقدسي (املتوىف 
 .17املصدر السابق، ص 18
 حاشية ،ھ1417عبداهللا بن صاحل بن عبدالعزيز الغصن، الناشر دار الوطن، الرياض، الطبعة األوىل،  أمساء اهللا احلسىن/ الشيخ 19
  . 49-48ص
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  التعبري عن احلق باأللفاظ الشرعية

والتعبري عن احلق باأللفاظ الشرعية النبوية اإلهلية هو سبيل أهل السنة واجلماعة. واملعطلة يعرضون عما قاله 

ما ابتدعوه من املعاين واأللفاظ هو احملكم الذي الشارع من األمساء والصفات، وال يتدبرون معانيها، وجيعلون 

جيب اعتقاده واعتماده. وأما أهل احلق والسنة واإلميان فيجعلون ما قاله اهللا ورسوله هو احلق الذي جيب 

اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤالء إما أن يعرضوا عنه إعراضا مجيال، أو يبينوا حاله تفصيال، وحيكم عليه 

  20نة، ال حيكم به على الكتاب والسنة.بالكتاب والس

  

  ؟يف العقيدة ما املراد بالتوقيف

قد أوقف أمته على مباحث العقيدة، فلم  املراد من كون العقيدة توقيفية: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(

   يترك هلم شيئا إال بينه. فيجب على األمة أن تقف عند احلدود اليت حدها وبينها.

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم العقيدة بالقرآن والسنة، فما ترك منها شيئا إال بينه. لقد بني رسول 

  ويلزم من هذا:

  أن حندد مصادر العقيدة، بأا الكتاب والسنة فقط. -1

أن نلتزم مبا جاء يف الكتاب والسنة فقط. فليس ألحد أن حيدث أمرا من أمور الدين، زاعما أن  -2

قاده؛ فإن اهللا عز وجل أكمل الدين، وانقطع الوحي، وختمت النبوة، هذا األمر جيب التزامه أو اعت

(املائدة / ) يقول تعاىل:(الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْأسالم دينا

. وهذا احلديث 21) ه فهو رد، ويقول صلى اهللا عليه وسلم: (من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس من) 3

  قاعدة من قواعد الدين، وأصل من أصول العقيدة.

                                                             
شرح العقيدة الطحاوية/ صدر الدين حممد بن عالء الدين علي بن حممد ابن أيب العز احلنفي، األذرعي الصاحلي الدمشقي  20

بريوت، الطبعة العاشرة،  – بن احملسن التركي، لناشر مؤسسة الرسالة عبد اهللا -هـ)، حتقيق شعيب األرنؤوط 792(املتوىف
  .1/71، م1997 -هـ 1417

. ومسلم، كتاب األقضية، باب 2697أخرجه البخاري يف الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث / 21
  .1718نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور، حديث 

 



 

   15 
 

أن نلتزم بألفاظ العقيدة الواردة يف الكتاب والسنة، ونتجنب األلفاظ احملدثة اليت أحدثها املبتدعة؛  -3

 22) إذ العقيدة توقيفية، فهي مما ال يعلمه إال اهللا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
باختصار، وانظر غري مأمور (مباحث يف  .29- 28ص صويف،  عطا حممد بن القادر عبد / الدكتورمات التوحيداملفيد يف مه 22

/ الشيخ د. ناصر بن عبد الكرمي العـقـل) و (مدخل  38ص-ومباحث يف عقيدة أهل السنة  39ص-عقيدة أهل السنة واجلماعة 

  ).62(املدخل لدراسة العقيدة / الربيكان ص) و 383لدراسة العقيدة اإلسالمية / عثمان مجعة ضمريية ص
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  23االسم املطلق واملقيد

مطلقا  ثبت ، فماهما أمر واجبااللتزام مبا ورد فيء ذكر األمساء احلسىن يف الكتاب والسنة مطلقة ومقيدة، وجا

  24 .مقيدا قيدناه ثبتعلى سبيل التسمية أطلقناه، وما 

غاية يف العظمة والكمال ) ، متضمنا وصفا (معىناالسم املطلق: هو االسم الثابت يف الكتاب والسنة، دون تقييد

  .ل واجلمالواجلال

ويفيد املدح والثناء بتقييده. ويظهر احلسن والكمال عند  هو االسم الثابت يف الكتاب والسنة،االسم املقيد: 

  ذكره مقيدا، والتقييد أنواع:

   اسم مقيد ال يصح إطالقه.) التقييد باإلضافة: فاسم (عالَّم الْغيوبِ/  1

سالر اللّه عمجي مووبِقال تعاىل: (ييالْغ الَّمع أَنت كا إِنلَن لْمقَالُواْ الَ ع متاذَا أُجِبقُولُ م(املائدة ) لَ فَي

/109 (.  

   ال يصح إطالقه. اسم مقيد) الصاحب يف السفرالتقييد الصريح: فاسم (/  2
                                                             

 ،)ھ751-691بدائع الفوائد/ اإلمام أيب عبد اهللا حممد ابن أيب بكر ابن أيوب (انظر غري مأمور يف مسألة اإلطالق والتقييد:  23  
القواعد املثلى/ و. 299- 280/ ص 1- ،ھ1425 الطبعة األوىل، ي بن حممد العمران، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة،عل: حتقيق

الشيخ حممد صاحل العثيمني، نسخة املوقع الرمسي للشيخ، وقواعد إحصاء أمساء اهللا احلسىن / األستاذ أمحد حسن عواد، وداللة األمساء 
 شرح والرسالة املفيدة يف ،3.1احلسىن على الترتيه/ د. عيسى بن عبد اهللا السعدي، نسخة الكترونية من املكتبة الشاملة، اإلصدار 

   ،www.alukah.net/Sharia/1/63896الفائدة اجلليلة/ اكرم غامن إمساعيل تكاي، نسخة الكترونية  
  .www.4shared.com/rar/0Decs6jM/_____.htmو 
  قال الشيخ السعدي:  24

  ء اهللا وصفاته أقسام:(فائدة نفيسة: ما ورد يف الكتاب والسنة من أمسا
منها: ما ورد بلفظ االسم على وجه التسمي به، كالعزيز واحلكيم والغفور وشبه ذلك. فهذا القسم يوصف به الرب، ويسمى به 

  ويشتق له منه فعل، ويثبت له منه مصدر؛ كالعزة واحلكمة واملغفرة.
لفظ اإلضافة ولفظ الفعل، وال يشتق له منه اسم، مثل قوله تعاىل: ومنها: ما ورد بلفظ االسم على وجه اإلضافة، فهذا يطلق على اهللا ب

" خيادعون اهللا وهو خادعهم " جيوز أن نقول: اهللا خادع املنافقني، وخيادع من خدعه، وحنو ذلك، وال جيوز أن نعد من أمسائه اخلادع؛ 
  هللا.لعدم وروده، وألن إطالق اخلادع حيتمل الذم واملدح، فال جيوز إطالقه يف حق ا

ومنها: ما ورد بلفظ الفعل فقط، كالكيد واملكر، فهذا ال يطلق على اهللا إال بلفظ الفعل، كقوله سبحانه وتعاىل: " إم يكيدون كيدا 
  وأكيد كيدا " وقوله: " ومكروا ومكر اهللا " وال جيوز أن من أمسائه سبحانه الكائد واملاكر، ملا تقدم.

كر والكيد يف اآليات املشار؛ ألنه يف مقابل خداع أعدائه ومكرهم وكيدهم، ومعاملتهم مبثل ما وإمنا جاز وصف الرب باخلداع وامل
  فعلوا مدح وعدل يستحق عليه املدح والثناء).

التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من املباحث املنيفة/ الشيخ  أبو عبد اهللا، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد انظر غري مأمور: 
 .48ص  ،هـ1414هـ) الناشر دار طيبة، الرياض، الطبعة األوىل، 1376اهللا بن ناصر بن محد آل سعدي (املتوىف
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الْبِر والتقْوى ومن الْعملِ ما ترضى  اللَّهم إِنا نسأَلُك في سفَرِنا هذَاقال صلى اهللا عليه وآله وسلم: (

 في الْأَهلِ اللَّهم اللَّهم هونْ علَينا سفَرنا هذَا واطْوِ عنا بعده اللَّهم أَنت الصاحب في السفَرِ والْخليفَةُ

كَآبفَرِ وثَاِء السعو نم وذُ بِكي أَعإِن ادزو نقَالَه عجإِذَا رلِ والْأَهالِ وي الْمقَلَبِ فنوِء الْمسظَرِ ونالْم ة

   25.) فيهِن آيِبونَ تائبونَ عابِدونَ لربنا حامدونَ

  اسم مقيد ال يصح إطالقه.) األرض، (ماهد ) ق النص: (موسع السماء/ التقييد الظاهر يف سيا 3

 (الذاريات/) والْأَرض فَرشناها فَنِعم الْماهدونَ ۞ والسماَء بنيناها بِأَيد وإِنا لَموسعونَىل: (قال تعا

  .) 48و47

اسم مقيد ال يصح ) ما شاء : فاسم (صانع26 / التقييد مبوضع الكمال عند انقسام املعىن ارد 4

  إطالقه. 

؛ ألن الصنع منقسم إىل ما هو موافق للحكمة، وإىل ما تعاىلمن أمساء اهللا ال يقال أنه ) الصانع(اسم ف

صنع اللَّه الَّذي سبحانه وتعاىل: (هو ليس موافقا للحكمة، واهللا يصنع وله الصنع سبحانه، كما قال 

يف احلديث يصنع ما يشاء وصانِع ما شاء كما جاء  وتعاىل وهو سبحانه) 88/النمل() أَتقَن كُلَّ شيٍء

، قَالَ: قَالَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وآله وسلَّم: (لَا يقُولَن أَحدكُم: اللهم اغْفر رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ

، 27) شاَء، لَا مكْرِه لَهلي إِنْ شئْت، اللهم ارحمنِي إِنْ شئْت، ليعزِم في الدعاِء، فَإِنَّ اَهللا صانِع ما 

  ألنّ الصنع منقسم.) الصانع(باسم  تعاىلولكن مل يسم اهللا 

، و(وكَفَى بِاللَّه ) 86(النساء/) واالسم املطلق قد يأيت مقيدا، قال تعاىل: (إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيٍء حِسيبا

كان االسم مطلقاً، ويف الثانية مقيداً، فاالسم املطلق لو قُيد ال ، ففي اآلية األوىل ) 39(األحزاب/) حِسيبا

  حيتمل نقصا، بأي وجه من الوجوه، أما االسم املقيد لو أطلق فإنه يوهم نقصاً.

  

  

   

                                                             
  .1342رواه اإلمام مسلم يف كتاب احلج / باب ما يقُولُ إِذَا ركب إِلَى سفَرِ الْحج وغَيرِه /احلديث /  25
دار عامل الفوائد،  مران،الع حممد بن علي: حتقيق ،)ھ751-691أيب بكر ابن أيوب ( بدائع الفوائد/ اإلمام أيب عبد اهللا حممد ابن 26

  .284 ص/  1 ،ھ1425 الطبعة األوىل، مكة املكرمة،
قُلْ إِنْ شئْت/ كتاب الذِّكْرِ والدعاِء والتوبة والاستغفَارِ/  باب الْعزمِ بِالدعاِء ولَا ي - 48رواه اإلمام مسلم يف صحيحه/   27

6909.  
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  ملبحث الثاينا

  الصفة

  

  الصفة يف اللغة

عت مترادفان، وقد أَكْثَر الناس من الوصف والن عته وهذَا صرِيح في أنَّ: ن: وصفَه يصفُه وصفاًص ف و

هلماُء الكالمِ، وما عيلَا سهما، ونيالفُروق ب :ي الِّلسانفو ،هورشم الّوإِذا ح :وعليه الشيَء له فصيلَ: وه، وق

،ردصم :فصالو صف:ُ  وصثُ: الوقَالَ اللّيةُ، ولْيفَةُ: احلوالص فُك أَي: صار فصته فاتعه ونتلْيالشيَء حب

 وفاً، أَو صارصوفاًمتواص28.م  

الصفة: هي االسم الدال على بعض أحوال الذات، وذلك حنو طويل وقصري وعاقل وأمحق، وغريها. وهي و

  29األمارة الالزمة بذات املوصوف الذي يعرف ا.

  30غريه.هي نعت الشيء، وإمارته اليت متيزه عن  وقيل:

  

  الصفة عند النحويني

  مذهب البصريني أن املصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه.

و(احتجوا بأن قالوا: الدليل على أن املصدر أصل للفعل أن املصدر يدل على زمان مطلق، والفعل يدل على 

  زمان معني، فكما أن املطلق أصل للمقيد، فكذلك املصدر أصل للفعل.

أرادوا استعمال املصدر وجدوه يشترك يف األزمنة كلها، ال اختصاص له بزمان دون زمان،  وبيان ذلك أم ملا

فلما مل يتعني هلم زمان حدوثه لعدم اختصاصه اشتقوا له من لفظه أمثلة تدل على تعني األزمنة، وهلذا كانت 

                                                             
(املتوىف  28 تاج العروس من جواهر القاموس/  حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين أبو الفيض امللقّب مبرتضى الزبيدي 

  .24/459، هـ)، حتقيق جمموعة من احملققني، الناشر دار اهلداية1205
هـ)، حققه وضبطه وصححه مجاعة من العلماء 816اين (املتوىف كتاب التعريفات/ علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرج 29

  .133ص م، 1983-هـ 1403لبنان، الطبعة األوىل –الناشر دار الكتب العلمية بريوت ، بإشراف الناشر
وىل، النفي يف باب صفات اهللا عز وجل/ األستاذ أيب حممد أرزوقي بن حممد سعيداين، الناشر دار املنهاج، الرياض، الطبعة األ 30

 .50ص ،ھ1426
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مان من األزمنة الثالثة؛ األفعال ثالثة: ماضٍ، وحاضر، ومستقبل؛ ألن األزمنة ثالثة؛ ليختص كل فعل منها بز

  31.) فدلَّ على أن املصدر أصل للفعل

، ) إال مبشتق لفظا أو تأويال (مباين للفظ متبوعه وصفال يدخل يف مجلة املشتقات، فتوالصفة عند النحويني 

كاسم الفاعل واسم املفعول والصفة  ؛ما أخذ من املصدر للداللة على معىن وصاحبه :32لفظا واملراد باملشتق

   .) ، و(أفضل) ، و(حسن) و(مضروب) كـ(ضارب؛ شبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيلامل

  

   الصفة يف االصطالح

   .الصفة: ما قام بذات اهللا تعاىل من املعاين والنعوت

، وهي ال تنفصل عن املوصوف، من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية أو ما قام بالذات اإلهلية مما مييزها عن غريها

كمال وجالل ومجال؛ كالعلم و عظمة) وهي يف حق اهللا تعاىل نعوت (صفات ،الكتاب والسنة وثبتت يف

  والرمحة والعزة واحلكمة والسمع والبصر. 

  و(الصفات نوعان: 

   .صفات نقص فهذه جيب ترتيهه عنها مطلقا كاملوت والعجز واجلهل :أحدمها

  33.) صفات كمال فهذه ميتنع أن مياثله فيها شيء :والثاين

  

   
                                                             

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني: البصريني والكوفيني/ عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا األنصاري، أبو الربكات، كمال  31
  .1/191، م2003 -هـ1424هـ)، الناشر املكتبة العصرية، الطبعة األوىل 577الدين األنباري (املتوىف 

ى حدث وصاحبه ممن اتصف به الفعل، أو قام به، أو وقع منه أو عليه، أو ما هو مبعىن أحدمها؛ فالذي املراد باملشتق: ما دل عل 32
اتصف بالفعل، أو قام به؛ هو اسم الفاعل، من الالزم؛ والذي وقع منه الفعل؛ هو اسم الفاعل من املتعدي؛ والذي وقع عليه الفعل: هو 

لة املبالغة، والصفة املشبهة، وأفعل التفضيل. وما كان مبعىن اسم املفعول: هو صيغة اسم املفعول. وما كان مبعىن اسم الفاعل: أمث
ما  -هنا -وأفعل التفضيل، إذا كان فعله مبنيا للمجهول؛ وقلنا جبواز اشتقاقه منه؛ وعلى هذا، ال يشمل املشتق  )مفعول(مبعىن:  )فعيل(

؛ فهذه الثالثة، ال ينعت ا. -اسم الزمان واسم املكان واسم اآللة  -آلته أخذ من املصدر؛ للداللة على زمان الفعل، أو مكانه، أو 
انظر غري مأمور: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك/ عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا ابن يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن 

  .3/274الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  هـ)، حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي، الناشر دار761هشام (املتوىف/
الصفدية/ شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية  33

، هـ1406طبعة الثانية، هـ)، حتقيق حممد رشاد سامل، الناشر  مكتبة ابن تيمية، مصر، ال728احلراين احلنبلي الدمشقي (املتوىف 
1/102.  
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  تقسيم الصفات

  ، تقسيمها إىل:من التقسيمات املشهورة للصفات

: هي كل ما أثبته اهللا تعاىل لنفسه، وكلها صفات كمال، ليس فيها نقص بوجه من مثبتة صفات ·

 الوجوه، ومن كماهلا أنه ال ميكن أن يكون ما أثبته داال على التمثيل، ألن املماثلة للمخلوق نقص.

يت نفاها اهللا عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها، فقوله تعاىل: (وما مسنا من : هي الصفات منفية ·

) 49(الكهف/) ، متضمن كمال القوة والقدرة، وقوله تعاىل: (ولَا يظْلم ربك أَحدا) 38(ق/) لُغوبٍ

، متضمن لكمال العلم ) 85لبقرة/(ا) ، متضمن لكمال العدل، وقوله: (وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ

واإلحاطة. وهلم جرا، فال بد أن تكون الصفة املنفية متضمنة لثبوت، وذلك الثبوت هو كمال ضد 

ال يوجد يف الصفات املنفية عن اهللا نفي جمرد ألن النفي ارد عدم وذلك املنفي وإال، مل تكن مدحا. 

ألنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة فيكون ذما، والعدم ليس بشيء، فال يتضمن مدحا وال ثناء، و

 34وقد يكون لعدم القابلية، فال يكون مدحا وال ذما.

  

  35) الصفات الثبوتية (املثبتةأوال: 

  إىل: باعتبار تعلقها بذات اهللا تعاىل املثبتة الصفات تنقسم

، ال الكتاب والسنةبذات اهللا تعاىل ثابِتة يف  ة: كلُّ صفة كمال قائم) (ذاتية صفة الذات/ 1

واحلكمة  والعزةوالقُدرة  والعلم؛ كاحلياة اتتعلَّق مبشيئته، وال يتصور وجود الذات اإلهلية بغريه

  والقوة.

، تتعلَّق الكتاب والسنةيف  ةبذات اهللا تعاىل ثابت ة: كل صفة كمال قائم) (فعلية صفة الفعل/ 2

   .لتعليم واإلعزازوا والتقديرمبشيئته وقُدرته؛ كاإلحياء 

وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين، كالكالم؛ فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ ألن اهللا مل يزل وال يزال 

متكلماً، وباعتبار آحاد الكالم صفة فعلية؛ ألن الكالم يتعلق مبشيئته، يتكلم مىت شاء مبا شاء، وكل صفة 

                                                             
شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية/ الشيخ حممد صلح العثيمني، حتقيق سعد بن فواز الصميل، دار : مأمورانظر غري  34

  .147 – 1/141، ھ1422ابن اجلوزي، الطبعة السابعة، 
 باب صفات اهللا عز وجل/ األستاذ أيب حممد أرزوقي بن حممد انظر غري مأمور يف تعاريف الصفات الثبوتية واملنفية: النفي يف  35

  .106 -98، ھ1426سعيداين، الناشر دار املنهاج، الرياض، الطبعة األوىل، 
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، وقد تكون احلكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم تعلقت مبشيئته تعاىل فإا تابعة حلكمته

علم اليقني أنه سبحانه ال يشاء إال وهو موافق حلكمته، كما يشري إليه قوله تعاىل: (وما تشاُءونَ إِالَّ أَنْ يشاَء 

  36. ) 30(اإلنسان/) اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً

  

  ر لزومها لذات اهللا تعاىل إىل:وتنقسم باعتبا

  صفات الزمة وهي: الالزمة للموصوف ال تفارقه إال بعدم ذاته، وهي: -  1

إما ذاتية وهي: ما ال ميكن تصور الذات مع تصور عدمها، كالوجه،  -

  وحنوها. ،واليدين، والقدم، واإلصبع

وإما معنوية وهي: ما ميكن تصور الذات مع تصور عدمها، كاحلياة،  -

  لعلم، والقدرة، وحنوها.وا

، وهي: اليت ميكن مفارقتها للموصوف مع بقاء الذات ) صفات عارضة (اختيارية -  2

  وهي:

  إما من باب األفعال، كاالستواء، وايء، والرتول، وحنوها. -

  إما من باب األقوال، كالتكليم، واملناداة، واملناجاة، وحنوها. -

  37لضحك، والسخط، وحنوها.وإما من باب األحوال، كالفرح، وا -

 ومىت فعلها شاء ما فمىت ومشيئته. وإرادته باختياره تقع اليت تعاىل اهللا أفعال هي آخر مبعىن أو

ما كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اللَّه  يخلُق ما يشاُء ويختاروربك : (تعاىل قال .يفعلها مل شاء

  .) 68القصص/() ونَوتعالَى عما يشرِكُ

فكل ما كان بعد عدمه فإمنا يكون مبشيئة اهللا وقدرته، وهذا ضابط ما يدخل يف الصفات 

  .االختيارية

  والصفات االختيارية أعم من الصفات الفعلية ألا: 

                                                             
  ، بدون ناشر.26-25توحيد األمساء والصفات / الشيخ حممد إبراهيم احلمد، ص 36
تقي الدين أمحد بن عبد السالم بن عبد احلليم  اإلسالم/ شيخ درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول 37

-3/321م. 1997 -هـ 1417 -بريوت  -دار الكتب العلمية  ،بن عبد السالم بن تيمية، حتقيق عبد اللطيف عبد الرمحن
325.  
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. تشمل بعض الصفات الذاتية اليت هلا تعلق باملشيئة، مثل: الكالم، السمع، البصر، 1

  رضا، الرمحة، الغضب، السخط.اإلرادة، احملبة، ال

  . تشمل الصفات الفعلية غري الذاتية: 2

  واالستواء، ايء، اإلتيان، الرتول. ،مثل: اخللق، اإلحسان، العدل

  :38وأفعاله سبحانه وتعاىل نوعان

. أفعال الزمة: ما كان منها متعلقاً بالذات اإلهلية، وليس هلا تأثري على املخلوقات، 1

واالستواء إىل السماء واالستواء على العرش وجميء اهللا تعاىل يوم كالتكلم والرتول 

  القيامة وحنو ذلك. وتسمى هذه األفعال أفعال الصفات.

. أفعال متعدية: ما كان منها متعدياً إىل غريه، وهلا تأثري على املخلوقات، كاخللق 2

  والرزق واإلحياء واإلماتة وأنواع التدبري األخرى.

  وجل، لكنها متعدية إىل اخللق، وتسمى هذه األفعال أفعال الربوبية. فهي أفعال هللا عز

  

  أدلة ثبوا إىل: باعتباروتنقسم 

يف إثباا الدليل الشرعي السمعي، والدليل / الصفات الشرعية العقلية: وهي اليت يشترك 1

  العقلي، والفطرة السليمة، مثل: العلم والسمع والبصر والعلو والقدرة.

اخلربية السمعية: وهي اليت ال سبيل إىل إثباا إال بطريق السمع، مثل: االستواء / الصفات 2

  واليد والوجه واألصبع والرتول.

والعقل ال يدركها، ولوال  صفات خربية ثبت ا اخلرب من الكتاب والسنة.أو مبعىن آخر: هي 

  فعال.  أن اهللا سبحانه وتعاىل أخربنا عنها ما علمنا ا، وهي ليست معىن وال

، وجه اهللا سبحانه وتعاىل ) 27(الرمحن/) ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِقال تعاىل: (

  صفة من صفاته، والوجه صفة ذاتية خربية، وليس صفة ذاتية معنوية، وال فعلية.

  

   
                                                             

سم، الناشر جممع امللك فهد عبد الرمحن بن حممد بن قا، حتقيق 8/19انظر غري مأمور جمموع الفتاوى / شيخ اإلسالم ابن تيمية  38

 .م1995هـ/1416لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
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  ثانيا: الصفات املنفية

املراد بالنفي أو السلب أو الترتيه أو التسبيح يف باب الصفات ملا كانت الصفات هي املعاين القائمة بالذات كان 

أو االعتقاد بأن هذه املعاين اليت يراد نفيها عن اهللا تعاىل، غري قائمة بالذات  اإلخباراملتعلقة بالذات العلية هو: 

  39املتعلقة بذلك. واألحكامالعلية، 

به ايد، أو على لسان رسوله صلى اهللا عليه وآله الصفات املنفية: هي ما نفاه اهللا تعاىل عن نفسه يف كتاو

   وسلم. والصفات املنفية تابعة للصفات الثبوتية ومكملة هلا.

  40أو هي: الصفات اليت تقع يف سياق النفي، أي: اليت تدخل عليها أداة النفي، مثل: ما، ال، ليس.

التعب والعجز والنسيان واجلهل وت املوووالصفات املنفية كلها صفات نقص يف حقه، ومن أمثلتها: النوم 

على الوجه األكمل، وذلك  فيجب نفيها عن اهللا عز وجل مع إثبات أن اهللا موصوف بكمال ضدهاوالظلم، 

ألن ما نفاه اهللا تعاىل عن نفسه فاملراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده ال رد نفيه، ألن النفي ليس بكمال 

ال، وذلك ألن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضالً عن أن يكون كماالً، إال أن يتضمن ما يدل على الكم

  41وألن النفي قد يكون لعدم قابلية احملل له فال يكون كماالً. 

  مل تذكر غالبا إال يف األحوال التالية: املنفية والصفات

(ولَم  ،) 11/(الشورى) األوىل: بيان عموم كماله، كما يف قوله تعاىل: (لَيس كَمثْله شيٌء

دكُفُواً أَح لَه كُن4(اإلخالص/) ي (.  

وما ينبغي  ۞الثانية: نفي ما ادعاه يف حقه الكاذبون، كما يف قوله: (أَنْ دعوا للرحمنِ ولَداً 

  .) 92و91(مرمي/) للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَداً

ذا األمر املعين، كما يف قوله: (وما خلَقْنا الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق 

بِنيا العمهنيا بمو ضاَألرو اتاوم21(األنبياء/) الس ( اتاوما السلَقْنخ لَقَدو) :وقوله ،

  42.) 38(ق/) واَألرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا من لُغوبٍ

                                                             
انظر غري مأمور: النفي يف باب صفات اهللا عز وجل/ األستاذ أيب حممد أرزوقي بن حممد سعيداين، الناشر دار املنهاج، الرياض،  39

  .58 ص ،ھ1426الطبعة األوىل، 
 .103صدر السابق، صامل  40
(املتوىف 41 هـ)، الناشر اجلامعة 1421القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن/ الشيخ حممد بن صاحل بن حممد العثيمني 

 .23م، ص2001هـ/1421اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة الثالثة، 
 . 24نفس املصدر السابق، ص 42
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  النفي يف صفات اهللا تعاىلضابط 

  أن ينفى عن اهللا تعاىل:

  .. وحنو ذلك..أوالً: كل صفة عيب؛ كالعمى والصمم واخلرس والنوم واملوت

  .. أو حنو ذلك..ثانياً: كل نقص يف كماله؛ كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته

وجهه كوجه املخلوق، أو استواؤه على  ثالثاً: مماثلة املخلوقني؛ كأن جيعل علمه كعلم املخلوق، أو

  .. وحنو ذلك..عرشه كاستواء املخلوق

وهو  -فإن ثبوت املثل األعلى له  ،) 60(النحل/) فمن أدلة انتفاء األول عنه: قوله تعاىل: (وللَّه الْمثَلُ الْأَعلَى

  يستلزم انتفاء كل صفة عيب. -الوصف األعلى 

عاىل: (ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا من ومن أدلة انتفاء الثاين: قوله ت

  .  ) 38(ق/) لُغوبٍ

  43.) 11(الشورى/) ومن أدلة انتفاء الثالث: قوله تعاىل: (لَيس كَمثْله شيٌء

  

  هللا تعاىل) إثبات لفظ (الصفة والذات

يف السنة النبوية، روى اإلمام البخاري واللفظ له واإلمام مسلم يف صحيحيهما، عن عائشةَ ) صفةجاء لفظ (ال

(قُلْ هو اللَّه  أَنَّ النبِي صلى اهللا عليه وسلم بعثَ رجالً علَى سرِية، وكَانَ يقْرأُ َألصحابِه في صالَته فَيختم بِ

دأَح (ا رفَلَمكذَل عنصٍء ييش َألى لُوهس) :َصلى اهللا عليه وسلم فَقَال بِيلنل كوا ذَلوا ذَكَرعفَقَالَ: ) ج أَلُوهفَس .

  .) ه يحبهاللََّألنها صفَةُ الرحمنِ، وأَنا أُحب أَنْ أَقْرأَ بِها. فَقَالَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم: (أَخبِروه أَنَّ 

يف السنة النبوية وقول الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم، روى ابن حبان يف صحيحه وابو ) وجاء لفظ (الذات

داود يف السنن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: (إن إبراهيم مل يكذب قط إال ثالثاً: 

  44احلديث.) .... ) وقوله: (بل فعله كبريهم هذا ،) ىل: قوله: (إين سقيماثنتان يف ذات اهللا تعا

                                                             
هـ)، الناشر دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية 1421صاحل بن حممد العثيمني (املتوىفتقريب التدمرية/ الشيخ حممد بن   43
 .86 – 85ص، هـ1419الدمام، الطبعة األوىل،  –

: إسناده صحيح على شرط الشيخني. وقد أخرجاه بتمامه، والترمذي خمتصراً؛ 1916قال الشيخ األلباين يف صحيح أيب داود/ 44
  وصححه.
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عن ابن عمرو رضي اهللا عنه: (أفضل املؤمنني إسالما من سلم املسلمون من لسانه  وروى الطرباين يف الكبري

هاد من ويده وأفضل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا وأفضل املهاجرين من هجر ما ى اهللا تعاىل عنه وأفضل اجل

  45.) جاهد نفسه يف ذات اهللا عز وجل

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه/ كتب اجلهاد واملغازي والتوحيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: بعث 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرة منهم خبيب األنصاري فأخربين عبيد اهللا بن عياض أن ابنة احلارث 

ستعار منها موسى، يستحد ا، فلما خرجوا من احلرم؛ ليقتلوه قال خبيب أخربته، أم حني اجتمعوا ا

  األنصاري:

  على أي شق كان هللا مصرعي ولست أبايل حني أُقتلُ مسلما

  يبارك على أوصال شلو ممزع  وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ

ائي قَالَ: سمعت النعمانَ بن بشريٍ يقُولُ علَى وروى اإلمام البخاري يف األدب املفرد: عنِ الْهيثَمِ بنِ مالك الطَّ

طَرالْب :هوخفُخو طَانيالش يالصإِنَّ ما، ووخفُخا ويالصم طَانيلشرِ قَالَ: (إِنَّ لبنطَاِء  الْمبِع رالْفَخو ،مِ اللَّهعبِأَن

   46.) عباد اللَّه، واتباع الْهوى في غري ذات اهللاللَّه، والْكبرِياُء علَى 

  

  منهج أهل السنة واجلماعة يف إثبات الصفات

إن منهج أهل السنة واجلماعة يف إثبات الصفات مبين على التوقيف، ألا من األمور الغيبية اليت جيب الوقوف 

  فيها على ما ثبت يف الكتاب والسنة.

مث القول الشامل يف مجيع هذا الباب: أن يوصف اهللا مبا وصف به نفسه أو (تيمية:  قال شيخ اإلسالم ابن 

وصفه به رسوله ومبا وصفه به السابقون األولون ال يتجاوز القرآن واحلديث، قال اإلمام أمحد رضي اهللا عنه: 

  47.) لقرآن واحلديثال يوصف اهللا إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى اهللا عليه وسلم ال يتجاوز ا

  

   
                                                             

  .1491شيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة/ صححه ال 45
  : حسن موقوف.430/553املفرد/ األدبعلق عليه الشيخ األلباين يف ختريج  46
هـ)، حتقيق عبد الرمحن 728تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف  اإلسالمجمموع الفتاوى/ شيخ   47

اململكة العربية السعودية، عام  -امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية  بن حممد بن قاسم، الناشر جممع
  .5/26 ،م1995هـ/1416النشر
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  السبل ملعرفة الصفات على ضوء األدلة وإثباا

  طرق إلثبات الصفات هللا تعاىل: سةمخهناك 

يدل على ذات اهللا وعلى صفة ) احلفيظ(اسم اهللا مثال:  من خالل داللة االسم على الصفة. .1

التضمن، بداللة املطابقة، وعلى ذات اهللا وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها ب) احلفظ(

 قال ،) صفة الذات(فإنه يدل على ) العلم واإلحاطة بكل شيء(واحلفيظ على تقدير معىن 

) الرعاية والتدبري(، وعلى تقدير معىن ) 57/هود() إِنَّ ربي علَى كُلِّ شيٍء حفيظٌ(تعاىل: 

) للغيبِ بِما حفظَ اهللا فَالصالحات قَانِتات حافظَات(: تعاىل قال ،) صفة فعل(فإنه يدل على 

دل باللزوم على احلياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة والقوة ، وي) 34/النساء(

  .والعزة وغري ذلك من صفات الكمال

ولَا يحزنك مثال: صفة العزة، قال تعاىل: ( .) من النص على الصفة يف الكتاب والسنة(توقيفا .2

 .) 65يونس/() عزةَ للَّه جميعا هو السميع الْعليمقَولُهم إِنَّ الْ

الذي خلَق ( ، قال تعاىل:) مثال: صفة الفعل (االستواء من خالل الفعل الدال على الصفة. .3

شِ الررلَى العى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سا فمهنيا بمو ضاَألرو اتاومالسنمبِرياً حخ أَل بِهفَاس (

االستواء على العرش وصف فعل يتعلق مبشيئة اهللا مت بعد خلق السماوات ، ف) 59(الفرقان/

  48واألرض.

وهذه هي القاعدة املقررة عند أهل السنة  من النفي؛ فكل نفي نثبت منه كمال ضده. .4

ثبات كمال ضده من صفات واجلماعة فيما ينفَى يف القرآن ويف السنة عن اهللا تعاىل؛ إمنا هو إل

 احلق.

يتضمن: ثبات كمال القدرة والقوة واحلياة والقيومية، قال تعاىل:  نوموال ِسنةمثال: نفي ال

 لْأَرضِ مناللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما في السماوات وما في ا(

ٍء مييطُونَ بِشحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يإِلَّا ذَا الَّذ هلْمع ن

) مبِما شاَء وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولَا يئُوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظي

 .) 255البقرة/(

                                                             
وهو أعم من االستواء، فكل استواء  ،(العلي) فهو وصف ذات من لوازم الذات اإلهلية أما العلو الذي دل عليه امسه اهللا تعاىلقلت:  48

 علو وليس كل علو استواء.
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نقص أو حيتمل وجها من أوجه كمال و إىل الصفة أي: تنقسم( الصفة املنقسمة عند التجرد .5

  نثبتها هللا تعاىل يف موضع الكمال.) النقص

نَ وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك ويمكُروقال تعاىل: (مثال: 

رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميصفة كمال ) (ماكر باملاكرين، فصفة ) 30األنفال/() و ،

  صفة منقسمة إىل:ف) املكرأما ( مقيدة ال يصح إطالقها.

املكر الذي هو حبق، وهو ما دلّ على كمال وقهر وجربوت وهو املكر  ·

  بدينه، هذا.... حق. مبن مكر به سبحانه، أو مكر بأوليائه، أو مكر

 .وهو ما كان على غري وجه احلق ،ذموماملكر امل ·

سبحانه: يصنع وله الصنع سبحانه، كما قال  سبحانه وتعاىل اهللاف؛ ) صفة (الصنعوكذلك 

يصنع ما يشاء وصانِع  وتعاىل وهو سبحانه ،) 88/النمل() صنع اللَّه الَّذي أَتقَن كُلَّ شيٍء(

  :ألن الصنع منقسم إىل، 49) ما شاَء إِنّ اللّه صانِع(يف احلديث  ما شاء كما جاء

 .ما هو موافق للحكمة ·

 .ما هو ليس موافقا للحكمة ·

  

  واملقيدة املطلقة الصفة

ن الصفة تثبت هللا سبحانه وتعاىل على وجه سياقها يف كالمه أو كالم نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وإذا تأملت إ(

  م اهللا، ويف أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم وجدت أن الصفات تنقسم إىل قسمني: آيات الصفات يف كال

  القسم األول: صفات مطلقة. 

  القسم الثاين: وصفات مقيدة. 

وهلذا فإن الصفات املطلقة تثبت له سبحانه وتعاىل إطالقاً، وأما الصفات اليت مل تذكر يف القرآن أو يف السنة إال 

إا ال تستعمل يف مقام اإلثبات له على اإلطالق، وإمنا تستعمل تقييداً، وهذا هو أصل ضبط يف سياق التقييد، ف

اللسان العريب؛ فإن لسان العرب من جهة فهم كالمهم، إمنا يعترب بالسياقات، ليس بآحاد الكلمات، وهلذا قال 

  ابن مالك: 

                                                             
كتاب الذِّكْرِ والدعاِء والتوبة والاستغفَارِ/  باب الْعزمِ بِالدعاِء ولَا يقُلْ إِنْ شئْت/  - 48اه اإلمام مسلم يف صحيحه/  رو 49

6909.  
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  ............. .. كالمنا لفظ مفيد

ن فعل وفاعل، أو مما حتصل به اإلفادة. فمثالً: أن قوله تعاىل: (إِنهم يكيدونَ كَيداً فال بد أن يكون مركباً إما م

۞ يدأَكداً و16-15/الطارق() كَي (، وقواللَّه كُرميونَ وكُرميو) :مثل هذا ) 30/(األنفال) له تعاىل ،

على اإلطالق، بل يعرف بالعقل والشرع أن ذكر السياق فيه تقييد؛ ألن اهللا مل يذكر املكر أو الكيد صفة له 

املكر أو الكيد صفة ملعني على اإلطالق هو ذم وليس مدحاً. وهللا املثل األعلى، لو قيل عن عامل ما: وكان، 

حافظاً، ثقةً، مفسراً، فقيهاً، ماكراً، ملا تأتى ذلك، ولكان القول بأنه ماكر قدح وليس مدحاً. فالذي أوجب 

ة: أن هذه الصفات، إذا فكت عن سياق التقييد الذي وردت فيه مل تكن مدحاً على التحقيق. ذكر هذه القاعد

وهلذا جيب أن يلتزم يف هذه الصفات بالسياق القرآين، فما ذكره اهللا مطلقاً أثبت له على اإلطالق كصفة 

إىل غري ذلك. وأما .. .العلم. ويقال: ومن صفاته: العلم، ومن صفاته: القدرة والرمحة، والعزة، واحلكمة

الصفات اليت مل تذكر إال مقيدة بوجه: كاملكر، والكيد، وأمثال ذلك، فهذا يستعمل على وجه ذكره يف 

  القرآن. 

وهلذا ال يصح أن يقال: ومن صفاته املكر على اإلطالق؛ ألن اهللا مل يذكر املكر صفة له إال مقيدة، واملكر على 

  .50) اإلطالق ليس صفة مدح

العثيمني رمحه اهللا تعاىل: (وأما صفة الكمال بقيد، فهذه ال يوصف اهللا ا على اإلطالق إال مقيداً،  قال الشيخو

مثل: املكر، واخلداع، واالستهزاء... وما أشبه ذلك، فهذه الصفات كمال بقيد، إذا كانت يف مقابلة من 

وهلذا ال يصح إطالق وصفه يفعلون ذلك، فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة، فال تصح بالنسبة هللا عز وجل، 

باملاكر أو املستهزئ أو اخلادع، بل تقيد فنقول: ماكر باملاكرين، مستهزئ باملنافقني، خادع للمنافقني، كائد 

  51) للكافرين، فتقيدها ألا مل تأت إال مقيدة.

  

   

                                                             
  .3.48دروس صوتية، املكتبة الشاملة، اإلصدار  –شرح ملعة االعتقاد/ لفضيلة الشيخ يوسف الغفيص  50
(املتوىفشرح العقي 51 هـ)، حتقيق سعد فواز الصميل، الناشر دار ابن 1421 دة الواسطية/ حممد بن صاحل بن حممد العثيمني 

/ للعالمة ابن بدائع الفوائدوانظر غري مأمور:  .143هـ، ص1419اجلوزي، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة اخلامسة، 
  .284/ ص  1 القيم اجلوزية،
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  الصفة على لفظ الفعل

، فال يصح ) بِهِم يستهزِئالفعل، (اللَّه تأيت الصفة على لفظ الفعل، فال تطلق على اهللا تعاىل إال على لفظ 

  قول: اهللا املستهزئ، بل يصح قول: اهللا مستهزئ باملنافقني.

، فيصح قول: إن ) خادعهماللَّه وهو  يخادعونَوقد تأيت الصفة على لفظ الفعل، وتأيت أيضا مضافة، مثل: (

  52يخادعونَ اللَّه وهو خادعهم، اهللا خادع للمنافقني.اهللا خادع للمنافقني، خيدع اهللا املنافقني، 

  

  الفرق بني الصفة والنعت

  الفرق بني الصفة والنعت من وجوه ثالثة.(قال العالمة ابن القيم اجلوزية: 

الس لَقي خالَّذ اللّه كُمبي أحدها: أن النعت يكون باألفعال اليت تتجدد، كقوله تعاىل: (إِنَّ رف ضاَألرو اتاوم

ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةت54(األعراف/) س ( ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ) اآلية. وقوله

 كَذَلك ميتاً بلْدةً بِه فَأَنشرنا بِقَدرٍ ماًء اِءالسم من نزلَ والَّذي ۞مهداً وجعلَ لَكُم فيها سبالً لَّعلَّكُم تهتدونَ

) 12-10(الزخرف/) م من الْفُلْك والْأَنعامِ ما تركَبونَلَكُ وجعلَ كُلَّها الْأَزواج خلَق والَّذي ۞تخرجونَ

  ونظائر ذلك.

اىل: (هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الْغيبِ والشهادة هو هي األمور الثابتة الالزمة للذات، كقوله تع) و(الصفة

يمحالر نمحالر۞ وه اللَّه كَبتالْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ ر

برِكُونَسشا يمع انَ اللَّهح۞ وه اللَّه قالالْخ ارِئالْب روصالْم اء لَهمى الْأَسنسالْح حبسي لَه  اتاومي السا فم

يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرونظائر ذلك.) 24- 22(احلشر/) و  

عليها اسم النعوت، كالوجه واليدين، والقدم، واألصابع، وتسمى الفرق الثاين: أن الصفات الذاتية ال يطلق 

صفات، وقد أطلق عليها السلف هذا االسم، وكذلك متكلمو أهل اإلثبات، مسوها صفات، وأنكر بعضهم 

هذه التسمية، كأيب الوفاء بن عقيل وغريه، وقال: ال ينبغي أن يقال: نصوص الصفات، بل آيات اإلضافات؛ 

  ف بيده وال وجهه، فإن ذلك هو املوصوف، فكيف تسمى صفة؟ألن احلي ال يوص

  وأيضا: فالصفة معىن يعم املوصوف، فال يكون الوجه واليد صفة.

                                                             
اإلصدار -ور: تعليقات على شرح ملعة االعتقاد / الشيخ عبد العزيز الراجحي. نسخة الكترونية من املكتبة الشاملة انظر غري مأم 52

3.48.  
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ا نزاع لفظي يف التسمية، فاملقصود: إطالق هذه اإلضافات عليه سبحانه، ونسبتها إليه، والتحقيق: أن هذ

  واإلخبار عنه ا، مرتهة عن التمثيل والتعطيل، سواء مسيت صفات أو مل تسم.

الفرق الثالث: أن النعوت ما يظهر من الصفات ويشتهر، ويعرفه اخلاص والعام، والصفات: أعم، فالفرق بني 

  صفة فرق ما بني اخلاص والعام، ومنه قوهلم يف حتلية الشيء: نعته كذا وكذا، ملا يظهر من صفاته.النعت وال

وقيل: مها لغتان، ال فرق بينهما، وهلذا يقول حناة البصرة: باب الصفة، ويقول حناة الكوفة: باب النعت، واملراد 

  53.) واحد، واألمر قريب

  

  الفرق بني الوصف والصفة

در: يقال وصف يصف وصفا، والصفة احللية، إي: اهليئة اليت يكون عليها الشيء، وهي املص لغة: الوصف

  أيضا مصدر.

  وال يعرف عند أهل اللغة تفريق بني الوصف والصفة، وجعلومها بابا واحدا كالوعد والعدة.

  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

ن وزنا وزنة؛ وهم يطلقون اسم وعد وعدا وعدة ووز :(الصفة مصدر وصفت الشيء أصفه وصفا وصفة مثل

  54.) املصدر على املفعول كما يسمون املخلوق خلقا

   :والصفة والوصف(

أحبها ألا صفة ( :) صف به املوصوف؛ كقول الصحايب يف (قل هو اهللا أحدتارة يراد به الكالم الذي يو

اجلهمية واملعتزلة وغريهم تنكر هذه وتارة يراد به املعاين اليت دل عليها الكالم: كالعلم والقدرة. و، ) الرمحن

وتقول: إمنا الصفات جمرد العبارة اليت يعرب ا عن املوصوف. والكالبية ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بني 

  الصفة والوصف فيجعلون الوصف هو القول؛ والصفة املعىن القائم باملوصوف. 

                                                             
مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني/ العالمة حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية  53

- هـ  1416بريوت، الطبعة الثالثة، –ملعتصم باهللا البغدادي، الناشر دار الكتاب العريب هـ)، حتقيق حممد ا751(املتوىف 

  .324-3/323م.1996
هـ)، حتقيق عبد الرمحن 728جمموع الفتاوى/ شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف  54

لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام النشر  بن حممد بن قاسم، الناشر جممع امللك فهد
  .6/340، م1995هـ/1416
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ة والوصف مصدر يف األصل؛ كالوعد والعدة؛ والوزن وأما مجاهري الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصف

  55.) والزنة؛ وأنه يراد به تارة هذا؛ وتارة هذا

  قال العالمة ابن القيم اجلوزية يف نونيته:

  سيم هذا مقتضى الربهانـلتقفاحلق أن الوصف ليس مبورد ا

  بالذات اليت للواحد الرمحن بل مورد التقسيم ما قد قام

  ال فهذي قسمة التبيانفعوأ فهما إذا نوعان أوصاف

  م الفعل باملوصوف بالربهاناـــقيفالوصف باألفعال يستدعي 

  أن بني ذينك قط من فرقان كالوصف باملعىن سوى األفعال ما

يعين أن هؤالء النافني لصفات األفعال ممن اعتربوها نسبا وإضافات ال تقوم بالذات، جعلوا مورد التقسيم هو (

صف إما وصف معىن قائم بالذات، وإما وصف فعل ال يقوم ا، وذلك ليتأتى هلم على الوصف، فقالوا أن الو

  هذا التقسيم اعتبار بعض الصفات قائما بالذات، وبعضها غري قائم ا.

  أن ما يقوم بالذات ويكون وصفا هلا،  :و لكن احلق أن مورد القسمة هو نفس ما يقوم بالذات، فيقال

  ا للذات، إما أن يكون صفة معىن الزم

  وإما أن يكون صفة فعل، 

كان وصفه سبحانه بأنه والوصف بالفعل يستدعي قيام الفعل باملوصوف، كالوصف باملعىن سواء بسواء، فإذا 

اخل يقتضي قيام العلم والقدرة واحلياة به، فكذلك وصفه بأنه خالق أو رازق أو مقدم أو  ...حي يرعليم قد

ما ال ينبغي أن يشك فيه  وهذا ،اخللق والرزق والتقدمي والتأخري وحنوها بهمؤخر يقتضي قيام هذه األفعال من 

  56.) عاقل، فإن إطالق املشتق على شيء يؤذن بثبوت مأخذ االشتقاق له

(ومن قال الصفات تنقسم إىل صفات ذاتية وفعلية ومل جيعل األفعال تقوم به فكالمه فيه تلبيس فإنه سبحانه ال 

  يوصف بشيء ال يقوم به. 

                                                             
 .3/335املصدر السابق  55
(املتوىف    56 (املتوىف 751شرح القصيدة النونية/ الناظم مشس الدين ابن قيم اجلوزية  هـ)، شرحها الدكتور حممد خليل هراس 

وانظر غري مأمور:  .132/ 2، هـ 1424، األوىل، الطبعة مجهورية مصر العربية – نهاجكتب املهـ)، الناشر دار ال 1395
النفي يف باب صفات اهللا عز وجل/ األستاذ أيب حممد أرزوقي بن حممد سعيداين، الناشر دار املنهاج، الرياض، الطبعة األوىل، 

  .57، ص ھ1426
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وإن سلم أنه يتصف مبا ال يقوم به فهذا هو أصل اجلهمية الذين يصفونه مبخلوقاته ويقولون إنه متكلم ومريد 

  57.) أمور تقوم بذاتهوراض وغضبان وحمب ومبغض وراحم ملخلوقات خيلقها منفصلة عنه ال ب

  

  هللا تعاىلفعل وصف المثال من الكتاب والسنة على 

  الفعل: أخر

  وصف الفعل: التأخري

، وقال سبحانه: (إِنما يؤخرهم ليومٍ تشخص ) 11(املنافقون/) قال تعاىل: (ولَن يؤخر اُهللا نفْساً إِذَا جاَء أَجلُها

ارصاَألب يهوقال صلى اهللا عليه وآله وسلم: (أعذر اهللا إىل امرئ أخر أجله حىت بلغ ستني ) 41(إبراهيم/) ف،

 سبحانه وتعاىل املقدم واملؤخر، أمسائهومن  إلمام البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه.رواه ا) سنة

(رب اغْفر لي خطيئَتي وجهلي وإِسرافي في أَمرِي كُلِّه وما  :اهللا عليه وآله وسلم من قول رسول اهللا صلى 

 تاغْ أَن مي اللَّهنم بِه لَمأَع راغْف مي اللَّهدنع ككُلُّ ذَلي ولزهي ولهجي ودمعو ايطَايي خل رف  تما قَدي مل

  58. ) شيٍء قَدير  وما أَخرت وما أَسررت وما أَعلَنت أَنت الْمقَدم وأَنت الْمؤخر وأَنت علَى كُلِّ 

(كل اسم من أمسائه سبحانه له صفة خاصة، فإن أمساءه أوصاف مدح وكمال،  ة ابن القيم اجلوزية:قال العالم

   59.) وكل صفة هلا مقتضى وفعل

أن االسم من أمسائه له دالالت؛ داللة على الذات والصفة باملطابقة؛ وداللة على أحدمها بالتضمن؛ ( :وقال

  60.) وداللة على الصفة األخرى باللزوم

   :دل على ؛) (املؤخر :اهللا تعاىل فإن اسم

  .بثبوت االسم الذات اإلهلية ·

  .الصفة ثبوت وعلى ·
                                                             

الرياض، الطبعة  –بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، الناشر مكتبة الرشد شرح العقيدة األصفهانية/ شيخ اإلسالم أمحد   57
  قلت: مثال ذلك قول املعتزلة خبلق القران الذي هو كالم اهللا تعاىل. .سعيداي إبراهيم  حتقيق ،ھ1415 ،األوىل

  عن أيب موسى رضي اهللا عنه. 2719  /  ومسلم يف صحيحه  ،واللفظ له 6398رواه الشيخان البخاري يف صحيحه /  58
مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني/ العالمة حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية   59

 - هـ 1416بريوت، الطبعة الثالثة،  –هـ)، حتقيق حممد املعتصم باهللا البغدادي، الناشر دار الكتاب العريب 751(املتوىف 
  .1/419 ،م1996

دار عامل الفوائد، العمران،  حممد بن علي: حتقيق ،)ھ751-691اإلمام أيب عبد اهللا حممد ابن أيب بكر ابن أيوب ( بدائع الفوائد/ 60
  .285 ص/  1 – ھ1425 الطبعة األوىل، مكة املكرمة،
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  .) الفعل( ثبوت احلكم وعلى ·

ا بالذات ال ، إذ قيامهللذات شيئته تعاىل وحكمته، وهي أيضا صفةمن صفات األفعال التابعة مل صفة والتأخري

حيث أن الذات متصفة ا، ومن حيث  بغريها، وهكذا كل صفات األفعال هي من هذا الوجه صفات ذات

  61تعلقها مبا ينشأ عنها من األقوال واألفعال تسمى صفات أفعال.

  مثال آخر:

   ر.َّوقد والتقدير والقدرة لفرق بني االسم والصفة وصفة الفعل والفعل: القديرلبيان  هفيو

 بعد من جعلَ ثُم قُوةً ضعف بعد من جعلَ ثُم فضع من خلَقَكُم الَّذي اللَّه: (تعاىل تعاىل، قال هللا اسم القدير:

ةفاً قُوعةً ضبيشو لُقخا ياُء مشي وهو يملالْع ير54/الروم() الْقَد (.   

اهللا  واسم عنها، تنفك ال للذات، مالزمة وهي) معنوية( ذاتية صفة وهي وتعاىل سبحانه له صفة والقدرة:

 وعلى بالتضمن، وحدها اهللا ذات وعلى املطابقة، بداللة املطلقة القدرة وصفة اهللا ذات على دل) ىل: (القديرتعا

  التضمن. بداللة وحدها املطلقة القدرة صفة

 كتابِه في وجل عز اهللا سبحانه، قَالَ مبشيئته متعلقة صفة الفعلية والصفات تعاىل، هللا فعل صفة والتقدير:

   .) 2/الفرقان() تقْديرا فَقَدره شيٍء كُلَّ لَقوخ( الكرمي:

قَدر (والزمان واملكان، قال صلى اهللا عليه واله وسلم:  باملشيئة متعلق والفعل وتعاىل، سبحانه فهو فعله ر:َّقد

ةنس أَلْف ِسنيمبِخ ضالْأَرو اتماوالس لُقخلَ أَنْ يقَب يرقَاداِء( 62. ) اُهللا الْملَى الْمع هشرع63) و  

  

  

  

  

  

  
                                                             

هـ)، شرحها الدكتور حممد خليل 751توىف شرح القصيدة النونية/ الناظم مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املانظر غري مأمور:  61
  .130/ 2، هـ 1424مجهورية مصر العربية، الطبعة األوىل،  –هـ)، الناشر دار الكتب املنهاج  1395هراس (املتوىف 

 صحيح. – 6105يف التعليقات احلسان /  األلباينرواه ابن حبان يف صحيحه، وعلق عليه الشيخ   62
): عن عبد اِهللا بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ: سمعت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، 2653حه (وأخرجه اإلمام مسلم يف صحي 63

 ).ه علَى الْماِءكَتب اُهللا مقَادير الْخلَائقِ قَبلَ أَنْ يخلُق السماوات والْأَرض بِخمِسني أَلْف سنة، قَالَ: وعرش(يقُولُ: 
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  املبحث الثالث

  الفعل

  

  الفعل يف اللغة

قفَوت ،ثَابِر ،قفَوتي ،ثَابِري ،قفَوت ،رالفعل يقصد به: ما دل على معىن يف نفسه والزمن جزء منه، مثل: (ثَاب (. 

   64والفعل يأيت يف ثالث صور هي: املاضي، املضارع، األمر.

  واملاضي: ما دلَّ على زمان قبل زمان إِخبارِك، ويسمى غابراً.

  واملضارع: ما دل على زماين احلال واالستقبال، ويسمى حاضراً.

  65واألمر: ما دلَّ على الزمان اآلين.

يدل ) يف زمن ماض، و(يقوم) يدل على (قيام) (قامف أو مبعىن آخر: (الفعل يدل على شيئني احلدث والزمان، 

يف االستقبال، والقيام: هو احلدث وهو أحد مدلويل ) يدل على (قيام) يف احلال أو االستقبال، و(قم) (قيامعلى 

  الفعل؛ وهو املصدر، فاملصدر اسم احلدث.

  

  تعريف الفعل اصطالحا

بزمان كلُّ فعل كمال قائم بذات اهللا تعاىل ثابِت يف الكتاب والسنة، يتعلَّق مبشيئته وقُدرته ويرتبط  :الفعل

وأفعال اهللا تعاىل قدمية النوع متجددة اآلحاد حسب ما تقتضيه مشيئته سبحانه. فقد كان اهللا بذاته  .ومكان

   وصفاته وأفعاله ومل يكن قبله شيء.

   

  أفعال اهللا جل وعال قسمان:

   والعدل.أفعال ترجع إىل احلكمة  ·

  باخللق.وأفعال ترجع إىل الفضل والنعمة والرمحة والرب  ·

                                                             
  .10ص ،، بدون تاريخالنحو املصفى/ حممد عيد، الناشر مكتبة الشباب 64
هـ)، حققه وقدم 471املفتاح يف الصرف/ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الفارسي األصل، اجلرجاين الدار (املتوىف  65

بريوت، الطبعة األوىل  –عمان، الناشر مؤسسة الرسالة  –إربد  -موك جامعة الري -له الدكتور علي توفيق احلَمد، كلية اآلداب 
 .54 – 53، ص م)1987 - هـ  1407(
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جل وعال يفعل هذا وهذا، وحىت أفعاله اليت هي أفعال بر وإحسان هي منوطة باحلكم العظيمة، وكذلك  فاهللا

أن  األفعال اليت قد يظهر للبشر أا ليست يف صاحلهم أو ليست موافقة للحكمة، فإن ظن احلق باهللا جل وعال

العظيمة، إذ هو العزيز القهار،  وعال يظن به، وأن يعتقد أنه ليس مث شيء من أفعاله إال وهو موافق حلكمته جل

  66الفعال ملا يريد.

و(أفعال اهللا تعاىل تقوم على كمال القدرة ومتام العلم احمليط بكل شيء، فاهللا تعاىل ملا كان متفردا يف ذاته 

 استلزم ذلك أن يكون متفردا يف أفعاله، فال يشبهه أحد من خلقه يف فعل من أفعاله. لذا جند أن اهللا ،وصفاته

أو يرتلوا ولو أقصر سورة  ،فقد حتداهم بأن خيلقوا ذبابة ،تعاىل كثريا ما حتدى البشر بأن يأتوا بشيء من أفعاله

  ولكن هيهات أن يقدر على شيء من ذلك أحد يف الالحق وقد عجز عنه السابقون.  ،من القرآن

عمتثَلٌ فَاسم رِبض اسا النها أَيلَوِ قال اهللا تعاىل: (يا وابلُقُوا ذُبخلَن ي اللَّه ونن دونَ معدت ينإِنَّ الَّذ وا لَه

طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهنقتسئًا لَّا ييش ابالذُّب مهلُبسإِن يو وا لَهعمت73(احلج/) اج ( ،  

مبٍ ميي رف مإِن كُنتإِنْ وقال تعاىل: (و اللّه ونن داءكُم مدهواْ شعادو هثْلن مم ةورواْ بِسا فَأْتندبلَى عا علْنزا ن

متكُن نيقاد67.) ) 23(البقرة/) ص  

  

 أفعال اهللا تعاىل من حيث تعلقه به سبحانه 

  أفعاله سبحانه وتعاىل نوعان:

ات اإلهلية، وليس هلا تأثري على املخلوقات، كالتكلم والرتول أفعال الزمة: ما كان منها متعلقاً بالذ ·

واالستواء إىل السماء واالستواء على العرش وجميء اهللا تعاىل يوم القيامة وحنو ذلك. وتسمى هذه 

  األفعال أفعال الصفات.

إلحياء أفعال متعدية: ما كان منها متعدياً إىل غريه، وهلا تأثري على املخلوقات، كاخللق والرزق وا ·

  واإلماتة وأنواع التدبري األخرى.

  فهي أفعال هللا عز وجل، لكنها متعدية إىل اخللق، وتسمى هذه األفعال أفعال الربوبية.

                                                             
التمهيد لشرح كتاب التوحيد/ الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ، الناشر دار التوحيد، الطبعة األوىل،  66

 . 540ص ،م2003 -هـ 1424
  

 .41م، ص2010 -هـ 1431علي بن نايف الشحود، الطبعة الرابعة، مزيدة ومنقحة،  الباحث ع وإعدادأَركانُ اإلميان/ مج 67
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  أفعال اهللا تعاىل مشتقة من أمسائه

(قال اهللا عز وجل: أنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا امسا من :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  وهذا اخلرب يدل على أن مجيع أفعال اهللا عز وجل مشتقة من أمسائه خبالف املخلوق. ،68) امسي

  قال العالمة ابن القيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل:

وأمساء املخلوقني صادرة عن أفعاهلم، فالرب تبارك  (أن أفعال الرب تبارك وتعاىل صادرة عن أمسائه وصفاته،

كماله عن فعاله، فاشتقت له األمساء بعد أن كَمل بالفعل. فالرب تعاىل مل وتعاىل فعاله عن كماله. واملخلوق 

يزل كامال، فحصلت أفعالُه عن كماله؛ ألنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله كَمل ففعل، 

  69واملخلوق فعل فكَمل الكمال الالئق به.

لصفات، وما نشأ عنها من األفعال، مثال ذلك: و(جيب اإلميان جبميع األمساء احلسىن وما دلت عليه من ا

القدرة، جيب علينا اإلميان بأنه على كل شيء قدير، واإلميان بكمال قدرة اهللا، واإلميان بأن قدرته شاملة جلميع 

  الكائنات، وبأنه عليم ذو علم حميط، وأنه يعلم األشياء كلها. 

  لة يف اإلميان باهللا، وما فيها من ذكر الصفات، مثل: وهكذا بقية األمساء احلسىن على هذا النمط، فإا داخ

عزة اهللا، وقدرته، وعلمه، وحكمته، وإرادته، ومشيئته، وكالمه، وأمره، وقوله، وحنوها، فإا داخلة يف اإلميان 

 ،) 52لعنكبوت/(ا) باهللا، وما فيها من ذكر األفعال املطلقة واملقيدة، مثل: (يعلَم ما في السماوات والْأَرضِ

ويكلم،  ،ويقول، وكلم ،وقال ،وأرى ،ويعلم كذا وكذا، وحيكم، ويريد، ومسع، ويسمع، ويرى، وأمسع

وناجى، وحنوها من األفعال، فإا داخلة يف اإلميان بأفعاله تعاىل، فعلى العبد اإلميان بكل ذلك إمجالًا  ،ونادى

ل اهللا وعظمته، وأن يعلم أن صفاته ال تشبهها صفات وتفصيلًا وإطالقًا وتقييدا على الوجه الالئق جبال

   70.) املخلوقني، كما أن ذاته ال تشبهها ذوات املخلوقني

                                                             
  :520 -)/ احلديث 36/  2قال الشيخ األلباين يف (السلسلة الصحيحة  68

رداد ) من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة قال: (اشتكى أبو ال348/ 1) والترمذي (1694أخرجه أبو داود (
فعاده عبد الرمحن بن عوف فقال: خريهم وأوصلهم وما علمت أبا حممد؟ فقال عبد الرمحن: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه  ،الليثي

  وسلم يقول ) فذكره.
  .286/ ص  1 –بدائع الفوائد   69
بد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا بن ناصر بن التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من املباحث املنيفة/ الشيخ أبو عبد اهللا ع 70

  باختصار. 44-43هـ، ص1414الرياض، الطبعة األوىل، –هـ)، الناشر دار طيبة 1376محد آل سعدي (املتوىف 
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  الفرق بني األفعال والصفات

الفرق بني أفعال اهللا وصفاته أنَّ األفعال مشتملة على صفة وعلى زمن؛ ألنَّ الفعل يشتمل على حدث وعلى 

ال يدلّ على الصفة اليت اشتمل  تعاىللك كان الفعل املضاف إىل اهللا زمن، واحلدث هذا وصف، وملا كان كذ

ا وقد ال يوصف؛ ألنّ باب األفعال أوسع من باب  تعاىلعليها هذا الفعل بإطالق، بل قد يوصف اهللا 

  الصفات.

ذناها من فعل استوى؛ ألنَّ صفة أخ تعاىل، فاستواء اهللا ) 59/الفرقان() ثُم استوى علَى الْعرشِ الرحمن( :مثاله

، ومشتمل على زمن وهو املاضي، ويثبت االستواء هنا ) استوى مشتمل على حدث وهو االستواء (الصفة

  كما يليق جبالله وبعظمته ألنه متضمن كماال، فيقال من صفات اهللا االستواء على العرش. تعاىل صفة هللا

هذا فعل مضارع مشتمل على حدث على ) ، (يمكُر اللَّه) 30/األنفال() هويمكُرونَ ويمكُر اللَّ: (مثال الثاين

صفة وهو املكر؛ يعين على مصدر وهو املكر، ومشتمل على زمن وهو املضارع؛ لكن ال يقال هذا الفعل يدلّ 

 تعاىل: على إثبات صفة املكر؛ ألنّ صفة املكر ليست دائما صفة كمال، فلهذا قال أئمة أهل السنة رمحهم اهللا

وال تثْبت الصفة اليت تضمنها هذا  تعاىل إنَّ باب األفعال أوسع من باب الصفات؛ فقد يضاف الفعل إىل احلق

وال يطلق االسم. من مثل تعاىل الفعل، كما أنَّ باب الصفات أوسع من باب األمساء؛ فقد تطلق الصفة على اهللا 

  ر وأشباه ذلك.مثل املكر حبق واملاكن االستواء واملستوي، وم

  وبني صفاته من هذه اجلهة. تعاىل إذاً ثَم فرق بني أفعال اهللا

وهلا أثر يف اخلارج، هلا أثر مثل صفة اخللق هلا أثر  تعاىل فالصفة قائمة باهللا تعاىل أما من جهة قيامها مجيعا باهللا

قد يكون متعديا وقد يكون  تعاىل ه باهللاتعلقيف املخلوق، صفة الرمحة هلا اثر يف املرحوم، وهكذا، والفعل يف 

  71 الزما.

  

  

  

  

  

                                                             
شرح العقيدة الطحاوية لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي الطحاوي، واملسمى بـ (إحتاف السائل مبا يف الطحاوية  71
  .3.51اإلصدار  –، نسخة الكترونية من املكتبة الشاملة مسائل)/ شرحها فضيلة الشيخ العالمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ من
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  املبحث الرابع

  اخلرب

  

  اخلرب يف اللغة

  72، هكذا في املُحكَم. وفي التهذيب: اخلَبر: ما أَتاك من نبإٍ عمن تستخبِر. ) خ ب ر: (اخلَبر، محركَةً: النبأُ

ائقها ففيه معىن زائد على العلم، قال أبو أمحد بن أيب سلمة رمحه اهللا: هو العلم بكنه املعلومات على حق :اخلربو

طرقت وكرمت وهذا غلط الن فعلت ال يتعدى وهذه الكلمة  :ال يقال منه خابر ألنه من باب فعلت مثل

خربت الشيء  :خربت الشيء إذا عرفت حقيقة خربه وأنا خابر وخبري من قولك :تتعدى به وإمنا هو من قولك

عليم وقدير مث كثر  :خربت الشيء إذا عرفته مبالغة مثل :رفت حقيقة خربه وأنا خابر وخبري من قولكإذا ع

  73حىت أستعمل يف معرفة كنهه وحقيقته.

  

  اخلرب يف االصطالح

هو راجع للذات  وإمناليس وصفا قائما بالذات، أي: ه عن اهللا تعاىل؛ وهو غري الصفة؛ اخلرب: هو ما خيرب ب

  نفسها.

من معاين، ) مبضامني ما حتمله األمساء والصفات (التوقيفيةعن اهللا تعاىل بألفاظ تدل على معىن صحيح، ووخيرب 

  وال يوصف اهللا عز وجل ذه املضامني فضالً من أن يسمى عز وجل ا. 

هللا باب مستفاد من اللوازم، لوازم كالم ا اإلخبار، الن واألفعالاإلخبار أوسع من باب األمساء والصفات و

تعاىل وكالم رسوله صلى اهللا عليه واله وسلم، إن صح أنه الزم (أي إن دلت عليه النصوص داللة صحيحة 

  . ) بداللة اللزوم

  

   

                                                             
(املتوىف   72 تاج العروس من جواهر القاموس/  حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين أبو الفيض امللقّب مبرتضى الزبيدي 

 .11/125،  ققني، الناشر دار اهلدايةهـ)، حتقيق جمموعة من احمل1205
هـ)، حققه وعلق 395الفروق اللغوية/ أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري (املتوىف حنو  73

 .93مصر، ص –عليه حممد إبراهيم سليم، الناشر دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 
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  ورود اخلرب عن اهللا تعاىل يف القرآن ايد

شهِيد بينِي وبينكُم وأُوحي  يف القرآن اي يف قوله تعاىل: (قُلْ أَي شيٍء أَكْبر شهادةً قُلِ اللَّه) جاء لفظ (الشيء

لَا أَشهد قُلْ إِنما هو إِلَه واحد إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ أَئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّه آلهةً أُخرى قُلْ 

، باب (قُلْ أَي شيٍء أَكْبر 74. وروى اإلمام البخاري يف صحيحه) 19نعام/(األ) وإِننِي برِيٌء مما تشرِكُونَ

ةً قُلِ اللَّهاده19(األنعام/) ش ( ،ئًايآنَ شالقُر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيى النمسئًا، ويش هفْسالَى نعت ى اللَّهمفَس) ،

فَاتص نفَةٌ مص وهو اللَّه (ههجإِلَّا و كالٍء هيكُلُّ ش) :َقَالخرب.) ، و (الشيء) 88(القصص/) ، و  

  

  اإلخبار نوعان:

  وحنوها.) و(الصانع) / اإلخبار الثابت يف الكتاب والسنة كـ (الشيء1

أن خيرب به / اإلخبار مبعىن صحيح مل ينف يف الكتاب والسنة وثبت جنسه يف الكتاب والسنة، فإنه ال بأس 2

) قال تعاىل: (وهو الْعزِيز الْحكيم ،) فقد دل عليه اسم اهللا تعاىل (العزيز) األعزعن اهللا تعاىل، كلفظ (

ودل عليه ) 139(النساء/) فَإِنَّ الْعزةَ للَّه جميعا( هللا تعاىل، قال تعاىل:) ودل عليه صفة (العزة) 24(احلشر/

عتاءفعل اهللا تعاىل: (وشن تم 26(آل عمران/) ز ( .  

النسائي يف  اإلمامهللا تعاىل، روى ) ، ودل عليه صفة (الستر) دل عليه اسم اهللا تعاىل (الستري) ولفظ (الستار

: عن يعلى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يغتسل بالرباز، فصعد األلباينالسنن وصححه الشيخ 

ليه، وقال: (إن اهللا عز وجل حليم حيي ستري حيب احلياء والستر فإذا اغتسل أحدكم املنرب فحمد اهللا وأثىن ع

يف التعليقات  األلباين، روى ابن حبان يف صحيحه وصححه الشيخ ) ، ودل عليه فعل اهللا تعاىل(ستر) فليستتر

م قَالَ: (من ستر أَخاه الْمسلم ستره اللَّه في الدنيا : عن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسل535َّاحلسان/

ف اللَّهو ةاميمِ الْقوبِ يكُر نةً مبكُر هنع اللَّه جةً فَربمٍ كُرلسم نج عفر نمو ةرالْآخو دبا كَانَ الْعم دبالْع نوي ع

  .) في عون أخيه

، ألنه مشتمل على معىن صحيح. أي أنه تعاىل: مل يسبقه شيء، ) بأن اهللا تعاىل: (قَدمي بال ابتداء اإلخبارويصح 

يف الكتاب والسنة، قال اهللا تعاىل: (هو الْأَولُ  اإلطالق، وقد ورد على سبيل ) األولوذلك معىن امسه تعاىل (

هو ناطالْبو رالظَّاهو رالْآخويملٍء عيبِكُلِّ ش وروى مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن ) 3(احلديد/) و .

                                                             
  .19باب (قل أي شيء أكرب شهادة قل اهللا) األنعام/-21كتاب التوحيد / صحيح البخاري /  74
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النيب صلَّى اُهللا علَيه وآله وسلَّم قال: (اللهم أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، 

  .) نا من الفقروأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض عنا الدين وأغن

دمي، ال أما من جهة الوصف، فوصف اهللا تعاىل بالقدم، ال بد فيه من دليل. وكذلك تسميته سبحانه وتعاىل بالق

. وهذا ) سم القدمي ال يدلّ على مدحٍ كامل مطلق، ولذلك قيل: (قَدمي بال ابتداءابد فيه من دليل. كما أن 

  م حىت يجعل حقا وحسنا ووصفا مشتمال على مدح حق. يدل على أن اسم القدمي حباجة إىل إضافة كال

لذا جيب أن تكون األمساء اليت تطلق على أا من األمساء احلسىن؛ صفات مدح وكمال ومطلقة غري مقيدة، 

  وأما ما كان مقيدا، واملدح فيه حبال دون حال، فإنه ال جيوز أن يطلق يف أمساء اهللا تعاىل.

  

  فائدة

ن اهللا عز وجل باملعىن الصحيح فإنه جائز ال شيء فيه، ومن هنا جاء جواز ترمجة معاين صفات أما اإلخبار عو(

اهللا عز وجل بلغات أخرى، فإنه عندما يوجد مسلم حديث عهد بإسالم مثالً ال يعرف اللغة العربية، ونريد أن 

أو أي لغة أخرى هي  اإلجنليزيةخنربه عن اهللا عز وجل فيجوز أن تترجم له معانيها، وال يعين هذا أن الكلمات 

يف لفظها صفات هللا عز وجل، وإمنا معناها صحيح وثابت عن اهللا عز وجل، وحينئذ جيوز اإلخبار عن اهللا عز 

  75وجل بكل معىن صحيح.

واإلخبار عن اهللا عز وجل إذا  -  وهذه توقيفية - فما ننسبه إىل اهللا عز وجل ثالثة أشياء: األمساء والصفات 

صحيح فال شيء فيه.كان مبعىن   

، تقول: ؟اجلهة واجلسم، مثالً لو قال لك إنسان: هل اهللا عز وجل له جسم :أما األلفاظ احملدثة اجلديدة مثل

كلمة جسم هذه مل يرد يف القرآن وال يف السنة إثباا، ومل يرد فيهما نفي هذه اللفظة، فماذا يقصد جبسم؟ فإن 

غة العربية، وما نعرفه من األبدان، فإن هذا معىن باطل ننفيه عن اهللا عز كان يقصد به البدن كما هو يف الل

وجل؛ ألنه ليس كمثله شيء، وإن كنت تقصد به اصطالحاً خاصاً لكل موصوف؛ فإن اهللا عز وجل 

  موصوف بصفة.

يان قد وحنن نقول: إن هذا االستعمال من حيث اللفظ بدعة؛ ألنه مل يرد يف القرآن وال السنة، ويف بعض األح

  يقولون هلم: هل تثبتوا أو تنفوا؟  ،ميتحن بعض أهل البدع أهل السنة واجلماعة بألفاظ يستخدموا

                                                             
  قلت: أي مبعىن صحيح مل ينف يف الكتاب والسنة وثبت جنسه يف الكتاب والسنة. 75
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فمثل هذه األلفاظ من حيث االستعمال بدعة، ومن حيث املعىن ال يصح نفيها؛ ألنك إذا نفيتها قد تنفي شيئاً 

  من الباطل لكن نستفصل فيها. من احلق، وال يصح إثباا؛ ألنك إذا أثبتها قد تثبت شيئاً

إن كنت تعين جهة العلو؛ فإن اهللا يف  ،نقول: ماذا تعين جبهة؟ ،مثل قول بعضهم: هل اهللا عز وجل يف جهة؟

العلو، وإن كنت تعين أنه حمصور مبكان، فاهللا عز وجل غري حمصور سبحانه وتعاىل، وحينئذ يستطيع اإلنسان 

  76.) الباطل أن يثبت املعىن الصحيح وينفي املعىن

  

   

                                                             
شرح العقيدة الواسطية/ الشيخ عبد الرحيم بن صمايل العلياين السلمي، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية،  76

http://www.islamweb.net  /20الدرس.  
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  اخلامتة

أمحد اهللا يف اخلتام كما محدته يف البدء، فهو أهل للحمد يف كلّ موطن، احلمد هللا الذي حبمده تتم الصاحلات 

 وأمحده على توفيقه، وأثين عليه اخلري كله، ال أحصي ثناء عليه، هو كما أثىن على نفسه.

به، وأن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، إنه أمحد اهللا عز وجل على ما يسر وأعان، وأسأله أن ينفع 

  على ذلك قدير، وأن يغفر يل ما كان فيه من زلل انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعاىل.

على منهج سلفنا الصاحل  اإلسالموبعد محد اهللا تعاىل أتوجه بالدعاء للسادة العلماء العاملني جلهودهم يف نشر 

سأله تعاىل أن يوفقهم خلري ما حيب ويرضى وأن يتقبل أعماهلم وأن جيزيهم جنة من أهل السنة واجلماعة، وأ

  والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا. األنبياءمع  األعلى الفردوس

  والشكر موصول ملن راجع هذه البحث املتواضع وأمدين مبلحوظاته وتوجيهاته الطيبة.

ة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد وعلى آله والصالوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، 

  وصحبه وإخوانه أمجعني.

  ليك.أستغفرك وأتوب إنت إال أسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال اله 

  

  

  

  وكتب ذلكم                                                                                    

  ايتك إمساعيلأكرم غامن   

  املوصل / العراق                                                                                          

  ھ 1435مجادي األوىل /   

  agtd61@yahoo.com   
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