
  الصفات السمبية
 

 . يميق باهلل تعالىال  وىي الصفات التي دلت عمى نفي ما
 . أي التي تنفي أو تسمب ضدىا من المعاني الباطمة المستحيمة فمعنى السمبية:

 . صفة القدم تنغي ضدىا وىو الحدوث مثالو:
 :أحكام هذه الصفات

ا محصورة في أن الصفات السمبية أصوليا خمس صفات وليس معنى ىذا أني :ًالوأ
حصر ليا ،ولكن كل المعاني الباطمة كنفي الصاحبة والولد والمعين ال ىذا العدد بل 

  .لتزامإللة االنياية لو كميا ترجع إلى ىذه الصفات الخمس ولو بدال وما
 . أنيا صفات واجبة هلل تعالى قديمة قدم ذات اهلل تعالى ا:ثانيً 

 :والصفات السمبية ىي
 . ة اهلل سبحانو لمحوادثالقدم .والبقاء. ومخالف

 .وغناه عن الذات والمخصص
  . وصفة الوحدانية

 : صفة القدم ولى:ألا
 . ابتداء في الوجود أي أنو وجوده قديم لم يسبق بعدمبال فاهلل تعالى قديم 

 :والقدم نوعان
 . قدم خاص بالخالق ويسمى قدم ذاتي ومعناه أنو لم يسبق وجوده عدم ول:ألا

 .ضافيإلوالقدم ا ،خاص بالمخموق وىو القدم الزمنيم النوع الثاني :قد
فالقدم الزمني مثل قولو تعالى "والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم" 

 . فالعرجون قديم بالزمن
 .البنب بالنسبة لألكقدم ا ضافي:إلوالقدم ا



 " ولألودليل قدم اهلل :قولو تعالى "ىو ا
 ""وفي لفظ "كان اهلل ولم يكن شيء غيرهومن السنة:"كان اهلل ولم يكن شيء معو

 .ابتداء بالمة أن اهلل تعالى قديم ألواجمعت ا، "ول فميس قبمك شيءألوحديث "أنت ا
مام إلجماع ونقمو اإلقناع في مسائل اإلجماع الحافظ ابن القطان في كتابو اإلنقل ا

 .حياء وغيرىما من العمماءالالزبيدي في شرح ا
ا لكان حادثا وقد تبين استحالة ذلك في الدروس أنو لو لم يكن قديم ومن العقل:

 .السابقة

 : صفة البقاء :الصفة الثانية
 .نيايةبال بداية وآخر بال الصفات فيو أول حق لوجود الذات و الالوىو انتفاء العدم 

 ڎ ڎ ڌ ڌ چ :وقولو تعالى ، چ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ چ :وقولو تعالى،  چ ۈئ ۈئ  ۈئ چ والدليل قولو تعالى:

مة عمى وصف اهلل ألواجمعت ا "خر فميس بعدك شيءآلالسنة "وأنت اومن ، چ ڈ ڈ
 . تعالى بالبقاء

 . يا باقي أنت الباقي .من ثبت قدمو استحال عدمووعقال: 
من الحوادث فميست ذات  ءيشبيو تعالى شيال أي  مخالفتو لمحوادث: الصفة الثالثة:

 عالو كأفعال اهلل تعالىأفال صفاتو كصفات اهلل تعالى وال المخموق كذات اهلل تعالى و

. 

 :يضاحلإلأمثمة 
 . المخموقات ليا أجسام واعراض وذرات فإذن اهلل تعالى ليس كذلك

ال أمكنة إذن اهلل ليس كذلك فميس في عرش و أن تكون فيال يمكن إ الالمخموقات 
لم يتغير بعد أن خمقيا فيو مكنة و ألل ىو موجود قبل خمق ىذه ارض بأال سماء و

 . مكنةألي امنزه عن الحمول ف
في جية من الجيات الست اما فوق أو تحت أو يمين أو ال تكون أال والمخموقات 

 . يشبو المخموقاتال نو ألشمال أو امام أو خمف واهلل ليس في جية 

متحركة وممتدة أو  والمخموقات تحدث ليا اعراض وتغيرات فيي اما ساكنة أو



  .يشبو المخموقاتال نو ألود عراض والحدألمحدودة اما اهلل فتعالى عن التغيرات وا

تشبييا أفعال المخموقات فأفعال المخموق اكتساب فقط اما أفعال اهلل ال وأفعالو تعالى 
دلة ألا چ ۇ ۇ ڭ ڭ چ: كما قال تعالى .يخمق أي شيءال جاد وخمق والمخموق تعالى فيي إي

،  چ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ چ: وقولو تعالى چ ٹ ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ ڤ چ: قولو تعالى :عمى مخالفتو لمحوادث
 . ندال مة أن اهلل تعالى ليس لو شبيو وألوأجمعت ا

أن اهلل تعالى لو أشبو شيئا من المخموقات لكان حادثا مثميا سبحانو  ومن العقل:
 . وتعالى وقد تبين سابقا استحالة أن يكون حادثا عز وجل

اهلل إذن كل ما تراه من ذوات المخموقات وصفاتيا وكل ما يمكن أن يخطر ببالك ف
 . ذلك الفبخ

 : الصفة الرابعة :قيامو بنفسو
 ،چ  ے      ے ھ ھ چ: قال اهلل تعالى

 :وفي اثبات ىذه الصفة نفي شيئين مضادين ليا
ن ألأن اهلل تعالى ليس بصفة بل ىو ذات متصف بالصفات.  ول:ألالشيء ا

 . ليا محال الصفات إن كانت حادثة فيي مفتقرة إلى ذات تكون

 .نسانإلسان فيي مفتقرة إلى محل تقوم بو وىو ذات انإلقدرة ا مثالو:

بد أن تكون فال حادثة وىي صفات اهلل عزوجل  واما إن كانت صفة قديمة غير
 . زمة لذاتو تعالىالم

 .فاهلل تعالى ذات ولبس بصفة
فتقار الق لفظ االيصح اطال نو أليجوز أن نقول صفات اهلل تفتقر لذاتو ال  تنبيو:

 . اه عمى اهلل تعالى وصفاتوويستحيل معن
ق لفظ المحل عمى ذات اهلل تعالى كما أفاده الشيخ الشمس اليصح إطال كما 

مام الباجوري عمى متن إلنبابي رحمو اهلل تعالى في تقريرات عمى حاشية األا
 . السنوسية



يحتاج إلى فاعل يخصصو النفي المخصص لو أي أن اهلل تعالى  الشيء الثاني:
 . ج لشيء لكان حادثا سبحانو وتعالىنو لو احتاألبشيء 

 . يحتاج لمخصصال فاهلل تعالى ليس بصفة و
ال لولد وال ويمزم من نفي ذلك نغي كل افتقار إلى شيء فميس محتاج لموالد و

 . الصاحبة والمعين ، وغير ذلك
 :دلة عمى ذلكألا

أن من افتقر لشيء فيو حادث اما القديم  الدليل عمى أنو غني عن المخصص:
 . عن كل شيء وكل شيء سواه فقير إليوفغني 

ن صفات ألوالدليل أنو ليس بصفة :أنو لو كان صفة لما اتصف بصفات المعاني 
يمكن أن تنفصل عن الذات ال زمة الصفة لمموصوف والزمة لمذات مالالمعاني م

منفصمة عن الذات المقدسة .فاهلل تعالى ذات متصف ال وليست ىي عين الذات و
 . بالصفات

 .مة عمى أن اهلل تعتمى غني عن كل شيءألوأجمعت ا  چ ۈئ ی ی ی ی چ: تعالىقال اهلل 
قيا كما قال تعالى ولو من الق كممة النفس عمى الذات فيصح اطالثبت اط تنبيو:

نعام "كتب ربكم عمى نفسو الرحمة " يعني ألغير مشاكمة كما قال تعالى في سورة ا
 . عمى ذاتو

ى حكاية عن سيدنا عيسى عميو كما قال تعال ووردت بمشاكمة أي بمقابمة لفظ لمفظ
 .چ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ    ڻ ں ں چ :حيث قال تعالى المالس
 

 : الصفة الخامسة :الوحدانية
 ، چ  ۈئ ۈئ  ۈئ      ۈئ     ۈئ    ۈئ ۈئی         ی ی چ :وقال تعالى في سورة البقرة ،چڦ ڦ ڦ ٱ چ: قال اهلل تعالى

 . فعالألة الذات و الصفات وافنثبت هلل تعالى صفة الوحدانية وىي أحدي
 :تنفي شيئين :فوحدانية الذات



 . تنفي تركب ذاتو سبحانو من أجزاء فيذا محال :ولألالشيء ا
 .نا عز وجلالتنفي أن يكون ىناك ذات أخرى قديمة غير ذات مو والشيء الثاني:

  وأحدية الصفات تنفي شيئين:
يتصف بقدرتين بل  فالاحد تنفي اتصاف اهلل تعالى بصفتين من نوع و  ول:ألالشيء ا

 . بعممين بل عممو واحد وىكذا جميع الصفات واحدةال قدرتو واحدة و
 . في نفس الصفةال والتعدد في المتعمقات 

أن أحدية الصفات تنفي أيضا وجود صفة لغير اهلل تعالى تشبو شيئا  الشيء الثاني:
 . من صفاتو
 . الى في أفعالوتنفي وجود شريكا أو معاونا هلل تع فعال:ألوأحدية ا

يوجد لغير اهلل تعالى فعل من  فال وتنفي وجود فاعل مستقل يفعل كفعل اهلل تعالى
نما ينسب الفعل لممخموق بمعنى الكسب واإلفعال عمى وجو األا ختيار فقط اليجاد وا 

 .يجادإلبمعنى اال 
 . أدلة الوحدانية : سبق ذكر آيتين

نو سيقع أللو لمعالم لفسد العالم أنو لو كان ىناك أكثر من إ :دلة العقميةألومن ا
خر وعدم قدرتو عمى آلمع احتياج أحدىما لال يقع اتفاق إال نو ألالتنازع بينيما 

خر فيو آلا إن قير احدىما ام  أ مر وىذا يدل عمى أنيما غير إليين.ألل باالستقالا
 . خر ليس بإلوآللو واإلا

 ٹ ٿ        ٿ ٿ ٿ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ: سورة المؤمنونوقال تعالى في  ، چ ې ې  ۉ ۉ     ۅ   ۅ ۋ چ :قال اهلل تعالى

 . چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
فقد نفت ىذه ،  چ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱ چ: ص قال اهلل تعالىالخإلسورة ا

ركيب عن ذاتو نفي الت،  چڦ ڦ چ :مام الباجوريإلالسورة أنواع الكفر الثمانية كما قال ا
 . ليةآلوصفاتو ونفي تعدد ا

 . حتياج أو النقصإلوفالصمد ىو المقصود في الحوائج وىذا نفي ل  چپ پچ



نفي أن يكون العالم متولد عنو تعالى تولد المعموم من العمة كما ،  چ ٹ ٹ ٹ پ چ: وقولو
ونفي أن يكون  و ولد كما يقول النصارى وغيرىم.سفة ونفي أن يكون لاليقول الف

 .ومتولد من شيء بل ىو خالق لمعالم غني عن
 ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ ٹ چو  چٿ      ٿ ڤچ: مشبيو والنظير وىو كما قال تعالىنفي ل چ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤچ: وقولو

  چ ۉ ۇ ۇڭ               ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 


