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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد:

ومن هذه القواعد  ،وهو ما نذكر فيه بعض القواعد والضوابط المتصلة بأسماء اهلل وصفاته الرابع عشر:ف
وفهمها  ،لكن ذكرها مسرودة يسهل حفظها ،والضوابط ما مضى في ثنايا الشرح والتوضيح للقضايا السابقة

 تبارك وتعالى.-بإذن اهلل 
صلى اهلل عليه -أو أثبته له رسوله  ،أن أهل السنة يثبتون ما أثبته اهلل لنفسه في كتابه :القاعدة األولى

 ومن غير تكييف وال تمثيل. ،تعطيلمن غير تحريف وال  -سلم
وذلك  ،-تبارك تعالى-هلل  ةغير مراد رفون معانيها فيحملونها على معان  أنهم ال يح :من غير تحريف أي

 ،الرحيم ال يتضمن صفة الرحمة :فيقولون فمثالا  ،قبللي   ؛تحت دعاوى التنزيه أو غير ذلك مما سموه تأويالا 
 ،ن معنى ذلك االستيالءإ :ويقولون مثالا في صفة االستواء ،ويفسرون صفة الرحمة بإرادة اإلحسان

  .فهذا هو التحريف ،تولى على العرشاس
-اهلل  :فيقولون ،من أسمائه الحسنى أو من صفاته الكاملة -تبارك وتعالى-وأما التعطيل فهو تعطيله 

أو أنهم يعطلونه من بعض أوصاف  ،ليس له أوصاف :أو يقولون ،ليس له أسماء مثالا  -تبارك وتعالى
ال  -تبارك وتعالى-اهلل  :كالمعتزلة فيقولون مثالا  ،ويثبتون بعضاا مما يدعون أن العقل أثبته ،الكمال

ومنهم من  ،أثبتوا سبعاا أثبتوا له بعض الصفات كاألشاعرة وطوائف من أهل الكالم  ،يتصف بصفة إطالقاا 
ألنه حينما  ؛وكل أولئك الذين حرفوا قد وقعوا في التعطيل ،ن ذلك على تفاوت فيما بينهمأثبت أكثر م

 .ثم حرف ثانياا  ،يحرف الصفة عن معناها الذي دلت عليه فهو عطل أوالا 
كيف ينزل ربنا إلى السماء  ،؟وكيف وجه اهلل ؟يد اهلل كيف :ال نكيف الصفة ال نقول :يمن غير تكييف أ

 -تبارك وتعالى-وال نحيط باهلل  ،ألنه من أمور الغيب ؛فالكيف ممنوع ؟وكيف استوى على العرش ؟الدنيا
يعني أننا ال  ،وال تمثيل ،لكننا نثبت المعاني على الوجه الالئق بجالله وعظمته من غير تكييف ،اعلما 

ه ؤ واستوا ،كبصرنا وبصره ،سمعه كسمعنا :فال نقول ،بصفة المخلوقين -تبارك وتعالى-نمثل صفات اهلل 
ومن سلم من هذا فقد سلم من العلل واآلفات التي أوقعت  ،فهذا ال يجوز ،كاستواء المخلوق ونحو ذلك

 طوائف من أهل الضالل والبدع فيما وقعوا فيه من االنحرافات.
 -ملسه و عليصلى اهلل -أو نفاه عنه رسول اهلل  ،أن ننفي ما نفاه اهلل عن نفسه في كتابه :القاعدة الثانية

}َلا تاْأُخُذُه ِسناٌة واَلا ة والنوم نالس   فاهلل نفى عن نفسه مثالا  ،-جل وعال-مع اعتقاد ثبوت كمال ضده هلل 
 .فاهلل ال يظلم الناس شيئاا  ،عن نفسه الظلم ىونف ،نة والنومفنحن ننفي عنه الس   ،[255]البقرة: ناْوٌم{
ماا ماسَّناا ِمْن ُلُغوٍب{التعب واللغوب  -تبارك وتعالى-عن نفسه  ىونف وهذا  ،فنفي كل ذلك ،[38]ق: }وا



نثبت له  بعض النقائص ولكن هذا ال يعني أننفى عنه المخلوق قد ي   ،النفي يتضمن ثبوت كمال ضده
  ؟لعلم لهااهل هذا فيه إثبات لكن  ،جهلقول: هذه السارية ال ت  تف ،كمال الضد

 ؟هل في هذا إثبات كمال اليقظة لها ،هذه السارية ال تنام :تقول ،ال :الجواب
 ؟ثبات كمال العدل لهاإهل في هذا  ،هذه السارية ال تظلم :تقول ،الجواب: ال
يستلزم أو يتضمن ثبوت كمال  في عنه النقص فإن ذلكفإنه إذا ن   -تبارك وتعالى-أما اهلل  ،الجواب ال

 .ضده
  ؟هل هذا لكمال عدله ،فالن ال يظلم الناس :تقول
 :قال الشاعركما ، أو ألنه عاجز ،ألنه يخاف ؛يظلم قد ال

 (1)خردل   *** وال يظلمون الناس حبة   ال يغدرون بذمة   لة  ي  ب  ق  
أما اهلل  ،هو يهجو قبيلته أنهم ضعفاء ال يستطيعون الظلم عجزاا وضعفاا ولو قدروا فإنهم يظلمون كغيرهم

 ،[255]البقرة: }َلا تاْأُخُذُه ِسناٌة واَلا ناْوٌم{: كقولهمن هذه النقائص  ءعنه شي ىنففحينما ي   -وتعالىتبارك -
ال يظلم اهلل الناس  :وحينما تقول ،نة والنوم وهو يتضمن ثبوت كمال حياته وقيوميتهن ذلك فيه نفي الس  إف

ماا ماسَّناا ِمْن ُلُغوٍب{ :وحينما يقول ،شيئاا فإن هذا يتضمن ثبوت كمال عدله مع أنه نفي للظلم عنه  }وا
وهذه  ،خلق السموات واألرض -سبحانه وتعالى-ن ذلك يتضمن ثبوت كمال قوته واقتداره إف ،[38]ق:

 .األفالك العظيمة وما مسه تعب فهذا لكمال قوته وقدرته
عليه صلى اهلل -أو عن كتابه أو عن رسوله  ،-عز وجل-والمقصود: أن هذه األمور المنفية عن اهلل 

}ذاِلكا  :عن القرآن مثالا  -تبارك وتعالى-فإذا قال اهلل  ،فإن ذلك يتضمن ثبوت كمال أضدادها -وسلم
ْيبا ِفيِه{  ،متضمن لكمال اليقين في الريب عنه فهو يتضمن أنهنه صريح في نأكما ف ،[2]البقرة: اْلِكتااُب َلا را

وليس فيه  ،ارضعوليس فيه تناقض وال ت ،لريبليس فيه ما يوجب ا ،فمن أراد اليقين فعليه بهذا القرآن
واألدلة القوية الدالة على  ،بل فيه البراهين الساطعة والواضحة ،أمور واهنة إذا نظر إليها اإلنسان ارتاب

وما إلى ذلك من  ،-عليهم الصالة والسالم-كماله وصدق ما جاء به رسله و  -عز وجل-وحدانية اهلل 
 وهكذا. ،الحقائق الكبرى
وما يطلق في  ،في باب األسماء والصفات توقيفي -عز وجل-هي أن ما يطلق على اهلل  القاعدة الثالثة:

ال مجال و يتلقى من الوحي  هو ماومعنى التوقيفي  ،-كما سبق-ا خبار ال يجب أن يكون توقيفي  باب اإل
فالعقل  ،إثبات بعض أوصاف الكمال مع أن العقل قد يدرك ،باته استقالالا لعقول في إث لوال ،لالجتهاد

وما إلى ذلك من  ،وأنه عليم وأنه قدير وأن له المشيئة الكاملة ،حي -تبارك وتعالى-يدرك أن اهلل 
وما يحصل فيه من تكوير الليل على  ،فهذا الكون باتساعه ودقته ،اف الكمال التي للعقل فيها مدخلأوص

يفعل ما  ،حي ،عليم ،يدل على خالق قدير ،عجيب دقيق كل ذلك على نسق ،النهار والنهار على الليل
 .ال تدركها العقول -كما سيأتي-لكن هناك أشياء  ،تدركها العقول ونحو ذلك من األوصاف التي ،اءيش
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ال نثبت هلل ال اسماا وال  ،على التوقيف يالمقصود أن نفهم في هذه القاعدة أن باب األسماء والصفات مبن
ثابتة بالنقل  هذه :ونقول ،لكن يمكن أن نتحدث عن بعض الصفات ،وصفاا بالعقل على سبيل االستقالل

بَُّهْم  :هذا ثابت بالنقل :نقول -عز وجل-نتحدث عن العلو مثالا عن علو اهلل  ،والعقل والفطرة اُفونا را }ياخا
لاى اْلعاْرِش اْستاواى{ ،[50]النحل: ِمْن فاْوِقِهْم{  ،السنةو وأنواع األدلة الموجودة في القرآن  ،[5]طه: }الرَّْحماُن عا

 .[255]البقرة: }واُهوا اْلعاِليُّ اْلعاِظيُم{ ي تدل على علو اهلل على خلقهتال
يا اهلل إال وجد في  :فقال وكذلك الفطرة ما دعا داع   ،فالعقل له مدخل في هذا ،بالعقل ونثبت ذلك أيضاا 

ل السفاريني في منظومته ه وصفاته توقيفية كما قاؤ إذن أسما ،فالفطر تدرك ذلك ،نفسه ضرورة لطلب العلو
 :المعروفة

 ةية *** لنا بذا أدلة وفي  فيقتو  لكنها في الحق  
هو  -رضي اهلل تعالى عنهم وأرضاهم-أعني أهل السنة والجماعة -منهج السلف  :القاعدة الرابعة

وال يقبلونها ممن أطلقها  ،فال يطلقونها ابتداء ،التوقف في األلفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها وال نفيها
نما يستفصلون من القائل ، يقبلونها قبوالا مطلقاا وال يردونها بإطالقاليعني  ،بإطالق هم ال يستعملونها  ،وا 

نما يعبرون باأللفاظ الشرعية الواردة في القرآن والسنة ،وال يطلقونها وال يعبرون بها لكن إذا أطلقها  ،وا 
نما  ،فإن أهل السنة ال يردونها بإطالق وال يقبلونها بإطالق ،غيرهم كما يفعل طوائف من أهل الكالم وا 

ويحتمل أن يراد به معنى  ،ن يراد به معنى صحيحأهذا اللفظ المجمل يحتمل  ،يستفصلون من القائل
 ،فيستفصلون ممن أطلقه ،ولكنهم ال يبادرون في قبوله وال رده ،فهم ال يستعملون هذا اللفظ ،اطلب

ن أريد به حق ال يمتنع على اهلل ق   ،دعنه ر   -تبارك وتعالى-فينظرون فإن أريد به باطل ينزه ربنا  بل مع وا 
فظ المجمل لاله مكان هذا الوالدعوة إلى استعم ،بيان ما يدل على المعنى الصواب من األلفاظ الشرعية

 الحادث.
نحن ننفي الجهة عن اهلل  :يقولون ،اهلل ليس في جهة :لفظ الجهة تجد الكثير من المتكلمين يقولون :مثل
نحن ننفي الجهة  :نحن نثبت الجهة لكن حينما يقول قائل : يقولونالأهل السنة  ،-تبارك وتعالى-

ولكن  ،ألن اهلل متصف بالعلو ؛إن كنت تقصد بالجهة أي العلو فهذا باطل ومردود ؟يقولون: ماذا تقصد
ن قصدت بالجهة جهة مخلوقة تحصره  ،مل الحق والباطلتهذه اللفظة التي استعملها لفظة محدثة تح وا 

 أهل السنة والجماعة إذا قبلوها من قائلها ممن أطلقها ،وأعظم من أن يحيط به شيء من خلقهفاهلل أجل 
المخلوقات فهذا معنى من ال يحيط به شيء  م،أن اهلل فوق الخلق بائن منه ،إذا قصد بها ما فوق العالم

 ،هذا اللفظ يحتمل الحق والباطل ،لم يرد هذا اللفظ ،هذا اللفظ ال يستعمل :ولكن يقولون له ،صحيح
   .أن اهلل متصف بالعلو والفوقيةو  ،ويرشدونه إلى األلفاظ الشرعية

وأما النفي فيكون على  ،ن اإلثبات فيما يتعلق بالصفات يكون على سبيل التفصيلأ الخامسة: القاعدة
: التفصيل في اإلثبات تقول ،وهذا هو غاية الكمال والمدح ،ونفي مجمل ،ثبات مفصلإ ،سبيل اإلجمال

والمخلوق ال  اجد   فهذه كماالت كثيرة ،خر أوصاف الكمالآقدير إلى  ،رحيم ،حكيم ،عليم ،اهلل سميع
  .ومنها ما لم نطلع عليه ،ما نطلع عليه منها ،لكثرة أوصاف الكمال ؛اء على اهلليحصي ثن



}واُهوا السَِّميُع وأما اإلثبات  ،[11:]الشورى ْيسا كاِمْثِلِه شاْيٌء{}لا  مجمالا  اأما في النفي فإنهم ينفون نفيا 
 يحتا  اللكن في النقص  ،مفصلة يعددون أوصاف الكمالرونها يذك ،تفصيل هفيف ،[11:]الشورى اْلباِصيُر{

فمثل هذا  ،وال أحب أن أعبر بهذا ،وال كذا ،وال كذا ،ليس بظالم -عز وجل-ن اهلل إ :يقولفأن ينفي عنه 
إلى ملك من الملوك  ،لو جاء رجل إلى عظيم من العظماء :قالوا -رحمهم اهلل-والعلماء  ،اا ال يكون مدح

وال  ،وال جبار ،وال ظالم ،وال كناس ،بزبال ت  سفقال له: ل ،لنفي على سبيل التفصيلوأراد أن يمدحه با
  ؟هل يقبل منه مثل هذا ،ئوال سي ،وال دنيء ،مريض

ساءة إليه ،هبهذا إزراء  ،هذا غير مقبول  ،ليس في الناس مثلك ،ليس في الملوك مثلك :لكن يقول له ،وا 
مبالغات في  هفي لكن ،ليس فيك وصف يعاب مثال من أوصاف الناس ،أو نحو ذلك من النفي المجمل

لكن أن يأتي إليه وينفي عنه أوصاف  ،د أن يمدح فإنه يتكلم بهذه الطريقةالكن أقصد لو أر  ،هذا الكالم
ن ظن وتوهم لجهله أنه مدح كالذي جاء إلى الخليفة  ،النقائص بهذا التفصيل الذي ذكرته آنفاا فهذا ذم وا 

 من الصحراء وقال له: 
 (2)في قراع الخطوب   *** وكالتيس   ك للود  حفاظكالكلب في  أنت  

فهكذا لو جاء جاهل  ،لكن هو يثبت له أوصاف كمال بحسب ظنه ،ليس بنفيفهذا  ،يمدح الخليفة بهذا
وال  ،لست بكذا أنت :يقول -يعني النفي-مثل هذا وأراد أن يمدح الملك بأوصاف هي من قبيل السلوب 

حقك  ،أنت ال تحسن الكالم ،ال تمدحني :يقول ،ويأمر بإخراجه عنه ،سيسكته ،وال كذا ،وال كذا ،كذا
 .فأهل السنة في هذا الباب منهجهم هو اإلثبات المفصل والنفي المجمل ،السكوت

ومبناه على  ،[255]البقرة: ِسناٌة واَلا ناْوٌم{}َلا تاْأُخُذُه  :وما ورد في الكتاب والسنة من نفي مفصل فهو قليل
 قاعدة أن كل نفي في هذا الباب فهو متضمن لثبوت كمال ضده.

، أن جميع األسماء مشتقة، ومعلوم كل اسم ثبت هلل فهو متضمن لصفة دون العكس :القاعدة السادسة
يتضمن فهو الرحيم  ،الرحمن :فإذا قال ،كاملة اأنها تتضمن أوصافا يعني األسماء مشتقة  معنى كونو 

كل اسم فهو متضمن لصفة  ،المتكبر يتضمن صفة الكبرياء ،العزيز يتضمن صفة العزة ،صفة الرحمة
  كمال.

  .؟لكن هل كل صفة يؤخذ منها اسم
من أسمائه  :نقولال ف ،على العرش ىمن صفاته أنه استو  مثالا  -تبارك وتعالى-فاهلل  ،ال :الجواب
{اإلرادة من صفاته ، و المستوي من أسمائه  :ا فنقولهل نأخذ منها اسما  [185]البقرة: }ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسرا
 المريد؟
ماا تاشااُءونا ِإَلَّ أاْن ياشااءا اللَُّه{ :مثالا في المشيئة -عز وجل-يقول اهلل  ،ال :الجواب  الف ،[30]اإلنسان: }وا
 .وهكذا، من أسمائه الشائييقال: 

 باب الصفات أوسع من باب األسماء.ف
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أو بتضمن االسم  ،-التصريح بها-ما تصريحاا إداللة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة  :القاعدة السابعة
 ،واألصابع ،والوجه ،والقوة ،والعزة ،الرحمة :مثال التصريح ،أو التصريح بفعل أو وصف يدل عليها ،لها

أو  ،-عز وجل-صراحة هلل  فهذه دلت النصوص على إثباتها ،-تبارك وتعالى-ونحو ذلك من أوصافه 
أو  ،وهكذا ،والسميع متضمن لصفة السمع ،البصير متضمن لصفة البصر :مثل تضمن االسم لها

لاى اْلعاْرِش اْستاواى{ :لالتصريح بفعل أوصف دال عليها مث فهذا  ،استوى هذا فعل [5]طه: }الرَّْحماُن عا
{و ،اءوهي صفة االستو  -عز وجل-الفعل يدل على صفة ثابتة هلل   }ِإنَّا ِمنا اْلُمْجِرِمينا ُمْنتاِقُمونا

   .وهكذا -تبارك وتعالى-صفة االنتقام هلل  ثباتإفهذا يدل على  [22:]السجدة
وقد مضى في الفروقات بين  ،يستعاذ بها ويحلف بها -عز وجل-أن صفات اهلل  القاعدة الثامنة:
باب الحلف بعزة اهلل " :قال "،األيمان والنذور"كتاب في في الصحيح  اوالبخاري عقد بابا  ،األسماء والصفات
 ،أعوذ بوجه اهلل: "وتقول ،عزة اهلل وقدرته"أعوذ بقد مضى الكالم على هذا تقول: "و  ،(3)"وصفاته وكلماته

يا  : تقولال ،لكنها ال تدعى فالصفات يحلف بها ،وقدرة اهلل ،وعزة اهلل :وتقول ،وكالم ربي :وتحلف تقول
نما نقول ،حمة اهلليا ر  ،يا كالم اهلل  ،عزة اهلل  .يا رحيم ،اهلليا  :وا 

 ،وصفاته ثابتة ،ثابتة -عز وجل-فذات اهلل  ،أن الكالم في الصفات كالكالم في الذات :التاسعةالقاعدة 
نحن نعلم معاني  ،فكما أننا ال نعرف كنه الذات وال كيفيتها فكذلك ال نعرف كنه الصفات وال كيفياتها

  ،فهو من أمر الغيب ،-تبارك وتعالى-الحقيقة هذا إلى اهلل  ،الكنه ،لكن الكيفية ،الصفات ومعاني األسماء
حتج عليه بهذه شتبه عليه فإنه ي  اأو  ،وتردد في إثباته -عز وجل-فمن تلكأ في شيء من صفات اهلل 

 ؟ال تثبت الذات وأتثبت الذات فالذي ينفي الصفات نقول له:  ،القاعدة
فصفات اهلل  :نقول ،ذات اهلل ليست كذات المخلوق :فسيقول ،المخلوق له ذات :نقول ،أثبت الذات :يقول

 فالقول في الصفات كالقول في الذات. ،ليست كصفات المخلوق
وهذا نحتا  إليه حينما يأتي  ،أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض اآلخر :العاشرةالقاعدة 

 ،أنا أثبت الحياة :يقول ،يؤمن ببعض الصفات وينكر البعض اآلخر ،اإلنسان ويؤمن ببعض ويكفر ببعض
 ؟هالماذا أثبت   ،مثال والقدرة ،والمشيئة ،واإلرادة

الغضب  ،ال :قال ؟والغضب ،الرحمة إرادة اإلحسان ،ال :قال ؟والرحمةطيب  ،قال: ألن العقل دل عليها
ذن إذا كنت تقول بإثبات بعض الصفات فقل فيما إنقول له:  ، يثبت هذه األوصافال ،هو إرادة االنتقام

قال ال: هذه مشيئة تليق بجالله  ،والمخلوق له مشيئة :نقول ،له مشيئة :أنت تقول ،نفيته كقولك فيما أثبته
 :قال ؟والحياة المخلوق حي ،والقدرة تليق بجالله وعظمته ،تليق بجالله وعظمته :واإلرادة قال ،عظمتهو 
   .قل فيما نفيته كما قلت فيما أثبته :نقول له ،ال تشبه حياة المخلوق ،حياة تليق بجالله وعظمته ،ال

والرحمة  ،الرضا على ما يليق بجالله وعظمته -عز وجل-فنحن نثبت هلل  ؟فهذا باب واحد لماذا تفرق
ليس  -تبارك وتعالى-وغضبه  ،والغضب على ما يليق بجالله وعظمته ،على ما يليق بجالله وعظمته
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قدرته ليست كإرادة ومشيئة و كما أن إرادته ومشيئته  ،ورحمته ليست كرحمة المخلوق ،كغضب المخلوق
 المخلوق.وقدرة 

ائن عنه فهو صفة له غير مما هو غير ب -تبارك وتعالى-أن ما أضيف إلى اهلل  :ةالقاعدة الحادية عشر 
 األشياء التي تضاف إلى اهلل نوعان:و ، كل شيء أضيف إلى اهلل بائن عنه فهو مخلوقو  ،مخلوقة

فهذا من باب إضافة  ،ليس له محل يقوم به ،النوع األول: ال قيام له في الخار  على سبيل االستقالل
فهذا  ،ال يقوم بمحل منفصل ،كالم اهلل ال يقوم بمخلوق ،كالم اهلل :يقال ،فالكالم يضاف إلى اهلل ،الصفة

ناقة  :لكن حينما نقول ،رحمة اهلل فهذا من باب إضافة الصفة :حينما نقولو  ،يكون من باب إضافة الصفة
 أن  ماإهذه اإلضافة  ،أضيف إلى اهلل ،اهلل هذا قائم مستقل في الخار  فهذا من باب إضافة المخلوق

ألنه هو الذي خلقهم  ؛الخلق عبيد اهلل أضفتهم إلى اهلل :حينما تقولو  ،تكون إضافة تشريف أو إضافة خلق
بيت اهلل معناه مستقل  :وحينما تقول ،ألنه هو الذي أوجده ؛هذا خلق اهلل فأضفته إلى اهلل :تقول ،وأوجدهم

  ؟قائم بالخار  ماقائم بالخار  أو 
حينما و  ،-تبارك وتعالى-إضافة مخلوق وليست بإضافة صفة إلى اهلل  ،فهذه إضافة تشريف ،مستقل

عيسى ذات موجودة متشخصة في الخار  فهذه اإلضافة هي إضافة تشريف أنه  ،تقول: عيسى كلمة اهلل
مستقلة في بريل ذات قائمة فج ،أو روح القدس ،ن جبريل هو روح اهللإ :وحينما يقال ،"كن"وجد بالكلمة 

ر اهلل فهذا من وبص ،سمع اهلل :لكن إذا قلت ،فهذه هي القاعدة ،فهذا من باب إضافة التشريف الخار 
 ، يقول:نظم هذا في النونية -رحمه اهلل-والحافظ ابن القيم ، باب إضافة الصفات

 قامت به كإرادة الرحمن  *** لمن  األوصاف ثابتة   فإضافة  
ضافة األعيان ثابتة له   خلقاا ما هما سيان  ملكاا و *** وا 

 .خلوقة وتلك صفة ليست بمخلوقةهذه م
 كيف يفترقان   اا أضيفلم  *** فانظر إلى بيت اإلله وعلمه 

 اإلضافة إذ هما وصفان   ذيي ف***  وكالمه كحياته وكعلمه
 (4)فكعبده أيضاا هما ذاتان  ***  بيت إلهنالكن ناقته و 

 .اآلن الحياة والعلم إضافة صفة
 ف.اهلل إضافة مخلوق من باب التشريوبيت  ،وناقة اهلل

 :سم من أسماء اهلل الحسنى له ثالث دالالتاكل : ةالقاعدة الثانية عشر 
 .المطابقة :األولى
 .التضمن: والثانية
 .االلتزام :والثالثة

السميع هذا اللفظ إذا قصدت به الذات  :فإذا قلت مثالا  ،داللة المطابقة هي داللة اللفظ على تمام معناهف
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ألن هذا االسم دل  ؛داللة المطابقة :ن هذه يقال لهاإوالصفة التي تضمنها هذا االسم ف ،التي سميت بهذا
قصدت به الداللة على الذات وقصدت به أيضاا ما و العزيز  :إذا قلت ،على الذات وتضمن صفة السمع

 .هذه داللة مطابقةف ،-المعنى وهو العزة-تضمنه من الصفة 
وتقصد به الذات التي سميت  ،داللة التضمن تقول مثال: العزيز :على بعض معناه يقال لها ة اللفظداللو 

يعني إذا قصدت به بعض ما دل عليه  ،يعني إذا قصدت به أحد مدلوليه فإن هذه داللة تضمن ،بهذا
 .فهي داللة تضمن

العزيز  -تبارك وتعالى-اهلل  :خر فإذا قلت مثالآ اا يقتضى أمر معنى ذلك أنه فوأما داللته على الزم معناه 
 ؟هل تكون العزة من غير قوة ،إذن دل على صفة الحياة ؟هل تكون العزة من غير حياة

  هذه تسمى داللة التزام . ،أبداا فدل على صفة القوة
هل يمكن أن  :لتزامبداللة اال ،هو الرب دل على صفة الربوبية بالتضمن -عز وجل-ن اهلل إ :إذا قلت
إذن دل على  ؟وهو عاجز اوهل يمكن أن يكون رب   ،إذن دل على صفة الخلق ؟وهو ال يخلق ايكون رب  

  وهكذا. ،صفة القدرة
إذن السميع  ،ال ،ا وهو فاقد للحياة؟اهلل سميع هل يمكن أن يكون سميعا  :إذا قلت ،هذه يقال لها داللة التزام

ال يمكن أن يكون  ،أو البد منه وهو الحياة ،دل بداللة االلتزام على وصف آخر ال يقوم وال يحصل إال به
 اا،وليست مما يدل عليه ال مطابقة وال تضمن ،مع أن الحياة ما ذكرت في السميع ،سميعاا وهو غير حي

أطلقنا القارورة على هذا الكل الذي ترونه بما إذا  ،هذه قارورة :اآلن حينما نقول :دعوني أقرب لكم المعنى
ذا أطلقنا القارورة على  ،قارورة :فإن هذه يقال لها ،هذا الغطاء وهذا الجرم الذي يحوي المائعمن فيه  وا 

القارورة على هذا وهذا هذه يقال  ت  إذا أطلق ،تقول: كسرت القارورة وأنت كسرت الغطاء مثالا  ،الغطاء فقط
ذا أطلقت هذا اللفظ وقصدت بعض المعنى فهذه داللة تضمن.  ،داللة مطابقة :لها     وا 

إنما لونت الغطاء فقط فهذه  ،أنا لم ألون كل القارورة ،اآلن لما أقول: لونت القارورة هذه داللة تضمن
ول: لما تق ،سيارة إطالق السيارة على الكل المعروف هذه داللة مطابقة :حينما نقولو  ،داللة تضمن

سيارة فإن  :حينما تقولو  ،وأنت أصلحت عجلة من عجالتها فهذه تسمى داللة تضمن ،أصلحت السيارة
حينما  ،داللة التزام :وأنه يتنقل فيها من محل إلى محل هذه يقال لها ،يركب فيها أنه ؟،هذا يستلزم ماذا

منزل نقصد به جميع المرافق هذه تسمى داللة  :أو نقول ،المسجد نقصد به جميع مرافق المسجد :نقول
منزل  :وحينما نقول ،وأنا أصلحت المطبخ فقط فهذه داللة تضمن ،أصلحت المنزل :حينما أقول ،مطابقة

يستلزم أن يكون لها سقف هذه داللة االلتزام بخالف ما لو  ؟،غرفة ،حجرة :أو نقول ؟هذا يستلزم ماذا
لكن لما  ،ألنه ليس له سقف -حائط :قالكان يطلق على البساتين ي-ط حائ :فالحائط قيل له ،حائط :قلت
إنسان فهو يطلق  :حينما تقول مثالا  ،المقصود هو التقريب ،سقفاا لها غرفة فإن ذلك يقتضي أن  :تقول

هذه داللة والذي مرض هو عينه فقط  ،زيد مريض :وحينما تقول ،على هذا المخلوق الذي نحن منه
ذا أطلقته عل ،يطلق على كل هذا اإلنسان المسمى بذلك األن زيدا  ؛تضمن أو بعض ما  ،ى بعض معناهوا 

 داللة تضمن: :ن ذلك يقال لهإدل عليه ف



 :األسماء لها ثالث دالالتف
 داللة مطابقة تدل على الذات والصفة. .1
 وهي داللتها على أحد األمرين. ،وداللة تضمن .2
 :كما قلنا ،وغير الصفة التي تضمنتها ،الذاتم وهي أن تدل على أمر ثالث غير اداللة التز  .3

هذه المعاني ذكرها  ،اا إال من كان حي  ألنه ال يكون سميعا  ؛ثبات الحياة أيضاا إالسميع يدل على 
 الحافظ ابن القيم في النونية يقول:

 ثالث *** كلها معلومة ببيان   األسماء أنواع   وداللة  
 ا واضح البرهان  *** وكذا التزاما  كذاك تضمناا  دلت مطابقةا 

 فهم منه مفهومان  *** االسم ي   ا مطابقة الداللة فهي أن  أم  
 شتق منه االسم بالميزان  ذات اإلله وذلك الوصف *** الذي ي  

 بيان  هما بتضمن*** فافهمه فهم احدإلكن داللته على 
 دان   ق منها فالتزام  شت  اوكذا داللته على الصفة التي *** ما 

ذا أردت لذا مثاالا بيناا   *** فمثال ذلك لفظة الرحمن   وا 
 مدلولها *** فهما لهذا اللفظ مدلوالن اإلله ورحمة   ذات  

 ذا واضح التبيان   ا بعض لذا الموضوع *** فهي تضمن  هماحدإ
 وصف الحي الزم ذلك *** المعنى لزوم العلم للرحمن لكن  
 (5)الحق ذو تبيان  و  ن  بي      ***    ا داللته عليه بالتزام فلذ

حال  ،يعلم حال الناس ،يستلزم منه أن يكون عليماا و  ،استلزم منه أن يكون حي  الرحمن ي :إذا قلت
 وهكذا. ،المرحومين

بل  ،ن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائهأالقاعدة الثالثة عشرة: 
كما قلنا في  :فاهلل يريد ،اإلرادة تارة تكون كماالا وتارة تكون نقصاا  ،المريد :مثالا  ،يطلق عليه منها كمالها

   منها األكمل. -عز وجل-هذا األشياء يطلق على اهلل 
{فتقول:  لكن قد يريد  ،يريد اهلل أن يخفف عنكم ،[185:]البقرة }ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسرا واَلا ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسرا

ُيِريُد الَِّذينا ياتَِّبُعونا الشَّهاوااِت أاْن تاِميُلوا ماْيًلا عاِظيماا{قد يريد المنكر  ،قد يريد المعصية ،اإلنسان الشر  }وا
  .[27]النساء:

نما يطلق عليه ا  و  ،-تبارك وتعالى-فهذه الصفات المنقسمة إلى كمال ونقص ال تدخل بمطلقها في أسمائه 
 .منها كمالها

خذ المثال  ،شتق له منه اسم مطلقأنه ال يلزم من اإلخبار عنه بالفعل مقيداا أن ي  : ةالقاعدة الرابعة عشر 
ِريُد اللَُّه }يُ  يعني جاء مقيداا  ،بقيد -عز وجل-الذي ذكرناه قبل قليل اإلرادة جاء هذا الفعل مضافاا إلى اهلل 
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خبار أوسع من فباب اإل ،امطلقا  اال نشتق له منه اسما  ،-عز وجل-فال نطلق ذلك على اهلل  ،{ِبُكُم اْلُيْسرا 
عن نفسه أنه يريد فإن  -عز وجل-فإذا أخبر اهلل  ،وباب الصفات أوسع من باب األسماء ،باب الصفات
من  :فال نقول ا،ولكن من غير أن نشتق له منه اسما  ،على الوجه الذي جاء -عز وجل-ذلك يثبت هلل 
  أسمائه المريد.

فيخبر به  ،االسم إذا أطلق على اهلل جاز أن يشتق منه المصدر والفعلوهي أن : الخامسة عشرة القاعدة
يجوز  ،-عز وجل-هذه أسماء أطلقت على اهلل  ،القدير ،البصير ،السميع :خذ مثالا  ،عنه فعالا و مصدراا 

 ،اأبصر يبصر إبصارا  ،يسمع سمعاا  ع  سم   ،)سمع اهلل( سمع مصدر :فنقول ،المصدر اأن يشتق منه
اهلل  ،اهلل يسمع :فنقول ،باألفعال من ذلك ونخبر عنه أيضاا  ،و) قدرة اهلل( ،)بصر اهلل( (،اهللسمع ) :فنقول
االسم  ،سمع اهلل :فنقول ،إذن هذه األسماء إذا أطلقت عليه جاز أن يشتق منها المصدر ،اهلل يقدر ،يبصر

لم يخبر عنه به  اا ن كان الزمإف ،اا والفعل اهلل يسمع هذا إذا كان الفعل متعدي ،سمع اهلل :فنقول ،هو السميع
الزم فهل  ،؟من صفة الحياة وذلك الزم أو متعد  الحي يتض ،بل يطلق عليه االسم والمصدر دون الفعل

   يجوز أن نقول هذا.ال ؟اهلل ىحيي   :ونقول ،يصح أن نعبر بالفعل هنا
  ؟ظمع  اهلل ي   :هل يصح أن نعبر عنه بالفعل ونقول ،من أسمائه العظيم يتضمن صفة العظمة :العظمة

 ،العظمة :ونقول في المصدر ،العظيم :ونقول ،بل يطلق االسم والمصدر ،هو له العظمة الكاملة، ال
  حياة اهلل. ،عظمة اهلل

وأسماء المخلوقين  ،صادرة عن أسمائه وصفاته -تبارك وتعالى-أن أفعال الرب  :القاعدة السادسة عشرة
ونحو ذلك مما  وزيد وعمر كأقصد هنا بأسماء المخلوقين ما يسمى به اإلنسان ال و  ،صادرة عن أفعالهم

نما أقصد ما ،يدعى به أفعاله صادرة  -تبارك وتعالى-اهلل  ،على مكتسباته يضاف إليه من األسماء بناء وا 
 ،صادرة عن كماالته -تعالىتبارك و -فأفعاله  ،العليم ؟،هؤ ما هي أسما ،عن أسمائه وصفاته ،عن كماالته

   .صادر من اسمه العليم المتضمن لصفة العلم ،فاهلل يعلم السر وأخفى
هو الذي يرزق  -تبارك وتعالى-اهلل  :فحينما نقول ،الرزاق يتضمن صفة الرزق -عز وجل-اسم اهلل 
ونذكره به صادر من  ،-تبارك وتعالى-فهذا المدح والثناء الذي نثني به على اهلل  ،ونحو ذلك ،الخالئق

من خالل  -تبارك وتعالى-فنحن نعرفه  ،فهي كاملة ،صادر من أسمائه وصفاته ،هذه األفعال أنه يرزق
    أسمائه وصفاته.

اآلن حينما يكون اإلنسان يمارس أشياء مدة  ،أما المخلوق فإنه يحصل على األسماء بحسب أفعاله
 ،جاهل ما تعلم ؛ ألنهخبير :يقال لهال حينما يولد يخر  من بطن أمه  ولكن ،خبير :نقول عنه ،طويلة

 .رسخ في العلمعالم وعليم إذا تعلم و  :يقال عنهو 
 .؟اكريم وهو ما أنفق درهما  :هل يقال له ،نه كريمإ :أو يقال عنه ،اوهكذا يكون غني  

  .أو الوصف الذي هو الكرم إال ببذل ،يستحق هذا االسمأن  يمكن ال ،ال :الجواب



 .(6)...............*** م  ه  كل   ساد الناس   لوال المشقة  
فالبد من بذل وتصبير للنفس على العطاء من محبوباتها وشهواتها ومطلوباتها والتنازل عن كثير من 

فالن  ،فالن كريم :أو األسماء التي تضاف إليه فيقال ،فبهذا يستحق األوصاف التي تطلق عليه ،حقوقها
أما اهلل فإن أفعاله صادرة عن كمال  ،فالن كذا بحسب الممارسات التي تصدر عنه ،فالن لطيف ،حليم

  .صفات التي هي أصل لكل كمالاألسماء وال
 ،والبصير ،والسميع ،الحي :مثل ،األسماء التي تطلق على اهلل وعلى العباد :القاعدة السابعة عشرة

فهي  -عز وجل-حينما تطلق على اهلل  ،هذه حقيقة في هذا وفي هذا ،ونحو هذا ،والملك ،والقدير ،والعليم
واختالف  ،وحقيقة في المخلوق ،حقيقة في الخالق ،وحينما تطلق على المخلوق فهي حقيقة ،حقيقة

 ،بجاللهق يمنها ما يل -تبارك وتعالى-فللرب  ،الحقيقتين فيهما ال يخرجها عن كونها حقيقة في هذا وهذا
  .هق بيما يل اوللعبد منه
 ،وبالبصير فهذا حقيقة ،وبالسميع ،ويسمى أيضا بالقدير ،المخلوق يوصف أو يسمى بالملك :فإذا قلت

ق يوللمخلوق ما يل ،فلله من القدرة والملك والسمع والبصر ما يليق بجالله وعظمته ،واهلل يقال له ذلك
أين ملك اهلل من ملك  ،ال وجه للمقارنة ؟!ع المخلوقفأين سمع اهلل من سم ه،ونقصه وعجز  هفعبض

  .؟!أين حياة اهلل من حياة المخلوق !؟المخلوق
  !؟لكن أين هذا من هذا ،حي :ال لهالمخلوق يقو  حي :اهلل يقال له

 ،موجد ،صانع ،ب كاسبفاعل مكتس   :حينما يقال فمثالا  ،فهذا حقيقة وهذا حقيقة لكن شتان بين الحقيقتين
 هذه األلفاظ ثالثة أقسام: ،مريد ،قادر ،مصور ،بارئ ،خالق

 .هذا ال يطلق على المخلوق ،هللا ،الرحمن ،البارئ :مثل ،-عز وجل- قسم لم يطلق إال على اهلل  .1
 .المكتسبوكذلك  ،-عز وجل- يقال على اهلل ال ،الكاسب مثل: . وقسم ال يطلق إال على العبد2
 ،ورد هذا في السنة ،ر عن اهلل بأنه صانعب  خي  أن  :مثل ،بدعلى الع. وقسم يطلق على الرب و 3

}ماا ياْفعاُل اللَُّه ِبعاذااِبُكْم ِإْن شاكاْرُتْم  :يخبر عنه بأنه فاعل -عز وجل- واهلل ،صانع :والمخلوق يقال له
ْنُتْم{ ِملاْت أاْيِديناا  :عامل من باب اإلخبار يقال :ويقال ،[147]النساء: واآما ويقال  ،[71]يس: أاْنعااماا{}ِممَّا عا

فيكون هلل ما يليق به وللمخلوق من هذا ما  ،قادر :والمخلوق يقال له ،قادر :ويقال ،ذلك على المخلوق
}فاتابااراكا اللَُّه أاْحساُن  وعلى اهلل: ،)خالق( :يقال لهفوبهذا االعتبار صح أن يطلق على المخلوق ، يليق به

} اِلِقينا   .ألن كلمة خالق تأتي لعدة معان   ؛أحسن المصورين المقدرين :أي [14]المؤمنون: اْلخا
ذكر ولهذا ي   ،أو المصور المشكل هذا يقال للمخلوق ،لكن المقدر ،د من العدم هذا ال يقال للمخلوقالموج  

: نجتمع لنخلق تقول ،لناس ينقبض إذا سمع هذابعض ا ،مبالغة الحظ ،قةهذه فكرة خال   :ذلك مقيداا تقول
  .؟هل هذا حرام ،نتدارسهااراا و أفك
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  ر.نقد   بمعنىلكن  ،فمثل هذا يقال للمخلوق ،ال :الجواب
 :عتباراتا ةأن االسم والصفة من هذا النوع له ثالث :ةالقاعدة الثامنة عشر 

 .أو العبد -تبارك وتعالى-ه بالرب قطع النظر عن تقييد. اعتبار من حيث هو مع 1
 .به امختص   -وجلعز -هلل  اباره مضافا . باعت2
 هذه األقسام الثالثة: ،. عكسه يعني باعتبار اإلضافة إلى المخلوق واختصاصه وتقييده به3

وللعبد ما  ،وللرب منه ما يليق بكماله ،ا للرب وللعبدفهذا يكون ثابتا  ،ما لزم االسم لذاته وحقيقته :ألولا
 يليق بضعفه.

السميع يدل على صفة  ،وال أضفته إلى المخلوق السمع ،السمع هكذا ما أضفته إلى اهلل :حينما تقول مثالا 
( من حيث هو فهذا يدل البصر –الكالم  –)السمع   :لحينما تقو  ،-عز وجل-السمع ما تقصد به اهلل 

من فداللته  ،غير اإلرادة ،غير الكالم ،غير الحياة ،فالسمع غير البصر ،يدل على معنى ،على حقيقة
ضافة باهلل يغير تق يعني هو يدل على معنى بمجرده عند اإلطالق  ،داللته على معنى ،-عز وجل-يد وا 
    شكال فيه.إفهذا أمر ثابت وال  ،فالسمع غير البصر ،معنى يتميز عن غيره ،وحقيقة

ذا قلت ،سمع اهلل هنا اختلف الوضع :فإذا قلت  :بمعنى حينما نطلق نقول ،سمع المخلوق فهذا يختلف :وا 
عرفنا أن السمع غير  ،هو ما دلت عليه هذه اللفظة من حيث هيو السمع فهذا له وجود في الذهن 

سمع اهلل هنا  :فإذا قلت ،دي يحصل إال بالتقيالوهذا  ،هناك وجود خارجي ،غير اليد ،غير الحياة ،البصر
نما سمع ،ال ،يدل على الحقيقة من حيث هيأن  يمكن ال هو سمع  ،عظمتهو كامل يليق بجالل اهلل  وا 

ذا قلت ،للموصوف ةمن باب إضافة الصف ،غير مخلوق فالوجود  ،سمع زيد فهنا تقيد بأمر في الخار  :وا 
العلم  ،العلم غير السمعف ،العلم ،السمع :تقول ،يدقيال تيعني من غير إضافة و  ،هناك وجود ذهني :أنواع

فإذا أضفتها فهنا يكون الوجود  ،العلم فهذا يدل على حقيقة يفهمها كل أحد :إذا قلت ،غير الحياة
إذن هذا  ،سمع اهلل :الوجود الخارجي عند اإلضافة تقول ،الوجود الذهني فهذا مشترك :قبل قليل ،الخارجي

هذا  ،بحسب ما قيد وأضيف إليه ،علم زيد :وتقول ،علم اهلل ،سمع يليق بجالله وعظمته ،غير مخلوق
       .اخارجي   ايسمى وجودا 

وهناك وجود يسمونه الوجود الرسمي الذي هو في  ،وهو حينما نذكر هذا باللسان ،وهناك وجود ذكري
 ،وجود رسمي بالرسم ،وجود ذكري ،وجود خارجي ،وجود ذهني :فالوجود على هذه األنواع األربعة ،الكتابة

   .يعني الكتابة
 ،هذا معنى مفهوم لكل أحدفالحياة  :فإذا أطلقنا وقلنا ،والوجود الخارجي ،هنيالذي يهمنا هو الوجود الذو 

حياة  ،حياة اهلل ا،ارجي  لكن حينما تضيفه فهنا يكون الوجود خ ،وهو مشترك بين كل من يوصف بالحياة
إذا  ،اهللضافتها إلى العبد وجب نفيه عن فما لزم الصفة إل ،حياة اهلل غير حياة المخلوق ،فهنا يفترق ،زيد
ال يموتأن بد ال ،وينام ،ويشرب يأكل هم منه أنيلز  :تقول ،حياة زيد :قلنا فهذا من الزم الصفة  ،يرتاح وا 

  هذا ننفيه عن اهلل. ،لما أضفناها إلى المخلوق
علم اهلل فهذا  :إذا قلتف ،بها فإنه ال يثبت للمخلوق -عز وجل-وما لزم الصفة من جهة اختصاص اهلل 



ذا و  ،إلحاطة بكل معلوميلزم منه ا  ؟! ضافته إلى اهلل للمخلوقمن إ نثبت ما لزم هل علم زيد :قلتا 
ها لغير صاحبها، فال اللوازم التي تكون بالنسبة هلل أو بالنسبة للمخلوق ال نثبت هفحينما نضيف ،ال :الجواب
 .نثبته للمخلوقوالالزم الذي ثبت للخالق عند اإلضافة ال  ،هللإلى االزم ما ثبت للمخلوق  نثبت


