
فاتعقيدة الشيخ المظفر في الص
".جاللية"، وسلبية "كمالية جمالية"تنقسم الصفات إلى ثبوتية -1

.وقد تقدم بحث ذلك. إن الصفات الثبوتية عين ذاته سبحانه وليست بزائدة عليها-2

ي مخلوق التي تحتاج إلى متعلق أ)لرازقية هناك نوع من الصفات الثبوتية يسمى بالثبوتية اإلضافية كالخالقية وا-3

(.أن رزق يوصف بأنه رازقومرزوق ثم يتصف هللا بتلك الصفات، فبعد أن خلق يوصف بأنه خالق وبعد

(.سلب اإلمكان عنه)وأما الصفات السلبية فإنها ترجع أيضا إلى صفة واحدة كما يقولون وهي-4

السلبية إلى العكس، والشيخ المظفر يختار رجوعثم هناك خالف بينهم في أن الصفات الثبوتية هل ترجع إلى السلبية أو -5

.الثبوتية

نزه عن الن المركب محتاج ألجزائه واالحتياج نقص وهللا م)إن هللا سبحانه واحد في ذاته وليس في ذاته كثرة أو تركب -6

ة إال بهذه ي الكثرة عن الذات المقدسومن قال برجوع الصفات الثبوتية إلى سلبية ربما لم يستطع أن يثبت نف(. النقص

الطريقة كما يقول المظفر



تقسيم الصفات بنظر علماء العقائد
:يقسم علماء العقائد صفاته سبحانه إلى تقسيمات متعددة•

.تقسم الصفات إلى ثبوتية وسلبية: منها•

.بهاة والقدرة وما شاوتسمى بالصفات الكمالية أو الجمالية أيضاً، هي الصفات التي يكون فيها إثبات اتصاف الذات المقدسة بكمال كالعلم والحي: ومعنى الثبوتية•

:وهي على قسمين أيضا•

الذات بال أن وهي الصفات التي يكفي في انتزاعها مالحظة نفس الذات المقدسة، كالعلم والحياة، فان علمه وحياته سبحانه تنتزع من نفس: الصفات الذاتية-أ •

.نفترض وجود شيء آخر

ان وما شابه وهي الصفات التي تنتزع بعد مالحظة شيء آخر غير الذات وهو فعله سبحانه، كاتصافه بالخلق والرزق والغفر(: اإلضافية)الصفات الفعلية -ب •

.فأنها تحصل بعد وجود تلك األفعال

:والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل كما يقول علماء العقائد يتلخص في أمرين•

فإنها عل إن صفات الذات تكفي مالحظة الذات في انتزاعها، فان اتصافه بالعلم والقدرة والحياة يكون بمالحظة نفس الذات المقدسة، بخالف صفات الف/ األول•

.تنتزع بعد مالحظة فعله سبحانه، فبعد صور الخلق منه يوصف بأنه خالق وبعد غفرانه لذنوب عباده يوصف بأنه غافر وهكذا

ضد العلم )عجز وال يصح أن تنسب له الجهل وال( هللا عالم وقادر: )إن صفات الذات ال يصح الوصف بضدها ألنها عين ذاته سبحانه وال تنفك عنه، فتقول/ والثاني•

اقي ن، وهكذا في بتعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا، في حين أن صفات الفعل يصح الوصف بها وبضدها، فاهلل سبحانه يغفر لبعض خلقه وال يغفر آلخري( والقدرة

.صفات الفعل

هذا ما يتعلق بالصفات الثبوتية•
•



(الجاللية)الصفات السلبية 

ل أنه ليس ، فهي سلب كل صفة ال تليق به تعالى وفيها سلب نقص عنه مث(الجاللية)وأما الصفات السلبية •

بجسم وال مرئي وال جاهل وال متحرك وال ساكن وال محدود وال جوهر وال عرض وال محتاج وال مركب وال 

.الخ....... شريك له وال كفؤ وال هو ظالم وال يصدر منه القبيح 

التركيب ودليل تنزيه هللا تعالى عن مثل تلك الصفات هو أنها صفات تستلزم الحاجة والنقص والمحدودية و•

وبالتالي فهي منفية عنه سبحانه وتعالى. وما شابه، والكمال المطلق منزه عن كل نقص وحاجة

•



إرجاع الصفات وفق عقيدة الشيخ المظفر

اة، وكذلك القدرة والعلم يرجعان إلى الحي: إن الصفات الكمالية يرجع بعضها إلى بعض، فمثال: علماء العقائد يقولون•

.صفتا السمع والبصر يرجعان إلى العلم، هذا مثال في الكمالية

رجوع نفي رجوع نفي الرؤية إلى كونه ليس بجسم، ورجوع نفي الجسمية إلى نفي التركيب، و: وكمثال في الجاللية•

سلب اإلمكان )إن كل الصفات السلبية ترجع إلى صفة واحدة وهي : وبالنتيجة قالوا. التركيب إلى نفي الحاجة والنقص

فة ، وسلب اإلمكان عنه يعني سلب كل صفة نقص تالزم الممكنات كالصورة والجسم والحركة والسكون والخ(عنه

.والثقل وما شابه

ضافية إن كل الصفات اإل: ويقولون( القيومية)إلى صفة واحدة وهي ( الفعلية)أو قولهم برجوع الصفات اإلضافية •

تقدم ترجع إليها، ولكن باختالف األثر الصادر منها تتنوع الصفات فيتصف مرة بأنه خالق وأخرى رازق وثالثة م

.ورابعة علة وهكذا

هل أّن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلبية أم العكس ؟: والبحث األساس هنا هو•

إن : برأيهميجيب المظفر واغلب علماء العقائد بان الصحيح هو رجوع الصفات السلبية إلى صفات ثبوتية، والسبب•

دم فيه أي ال يمكن فرض الع)سلب اإلمكان يرجع في حقيقته إلى إثبات وجوب الوجود، فان الموجود إما واجب الوجود 

، فلما يسلب اإلمكان عن(أي أن نسبة الوجود والعدم إليه سواء فلم يكن موجودا ثم وجد)أو ممكن الوجود ( مطلقا

ت السلبية موجود فال يبقى إال أن يكون ذلك الموجود واجب الوجود، ووجوب الوجود صفة ثبوتية، وبالتالي فان الصفا

ترجع إلى الصفات الثبوتية



القول الحق في الصفات

(:ع)الحق أن نقول كما أوضحه يماني أل محمد •

نقص، فهو ل إن ما ذكروه واصطلحوا عليه بالصفات الثبوتية بمعنى إثبات كمال، والسلبية بمعنى تنزيهه عن ال: أولا •

ي كتاب هللا وفي بمعنى اتصافه بالكمال المطلق قد ورد ف( الثبوتية)إشكال فيه، فان اتصافه تعالى بالصفات الكمالية 

دسة، فهي األخرى كما ل إشكال في الصفات السلبية بمعنى نفي النقص عن ساحته المق. روايات خلفائه الطاهرين وادعيتهم

.واردة في الكتاب والسنة

ليه باقي الصفات وهي لكن اإلشكال في تحديد الصفات الثبوتية والسلبية، فبعضهم عد صفات الكمال بثالثة أساسية ترجع إ•

سلبية، فان وكذلك عدهم الصفات ال. ، أو بعدد معين كسبعة كما عدها الشاعرة وبعض علماء الشيعة(العلم والقدرة والحياة)

.العد والحصر غير صحيح

وف بكل كمال ليعرفه الخلق وبالتالي فهو موص( هللا)والصحيح انه سبحانه تجلى لخلقه بالالهوت المطلق والكمال المطلق •

.ومعرفتنا بذلك يكون من خالل تعريف خلفائه الطاهرين. مطلق ومنزه عن كل نقص

هذا بالنسبة للصفات الذاتية•

•



–صفات الذاتية وأما الصفات الفعلية فان تسميتها وبيان ما ذكروه في التفريق بينها وبين ال•

سبة إلى الذات من كونها حادثة ومرتبطة بالفعل وبالتالي فهي إضافية بالن–وقد تقدم سابقا 

كون به حادثة المقدسة فهو أيضا ل إشكال فيه، ولكن هناك تصوير آخر للصفات الفعلية ل ت

.رتبطة بالفعلومرتبطة بفعل هللا وإنما مرتبطة بذاته وبالتالي ترجع إلى كونها ذاتية وغير م

خلوقات فصفة الخالق مثال يمكن أن نفهم منها فعل خلق الم: وتوضيحه يكون بهذا المثال•

هم منها أنها وحينها تكون مرتبطة بالفعل وحادثة بحدوثه وهي بذلك صفة فعل، ويمكن أن نف

ول يمكن أن القدرة على الخلق وحينها تكون صفة ذاتية لن القدرة صفة ذاتية وليست حادثة

وكال الفهمين صحيح(. العجز عن الخلق)يوصف بضدها أي 



• ً بر العكس من بالنسبة إلى رجوع صفات الكمال إلى السلبية أو العكس، فان الشيخ المظفر اختار الصفات السلبية إلى الكمالية واعت: ثانيا

.شطحات األوهام

:، وسببه يتضح بمعرفة التالي(ع)ولكن الحق أن التوحيد في التسبيح والتنزيه ال في الوصف كما بين السيد احمد الحسن •

وصف والعجز كما هو واضح سلب وتنزيه وليس. إن غاية التوحيد والمعرفة هو معرفة العجز عن معرفة الكنه والحقيقة كما تقدم بيانه-1•

.واثبات

!إن المخلوق محدود، وصفات الذات مطلقة بإطالق الذات نفسها ألنها عينها، وهل يعقل أن يحيط المحدود بالالمحدود أو يعرفه ؟-2•

أي أّن التوحيد التوحيد مما مضى تبين أنه في التسبيح ال في الوصف،: التوحيد في التسبيح ال في الوصف(: )ع)يقول السيد احمد الحسن •

ة ما يصل إليه الحقيقي يكون بتنـزيهه سبحانه عن المعرفة بكنهه وحقيقته، وإنما تكون غاية معرفته هي في معرفة العجز عن المعرفة، فغاي

من التي يتجلّى لإلنسان–اي معرفة العجز عن المعرفة –اإلنسان من الوصف أو األسماء الذاتية الكمالية هو الوصول إلى هذه المعرفة 

ا يَِصفُوَن : خاللها بوضوح أن التوحيد الحقـيقي في التسبيح، قال تعالى ِ َعمه ِ اْلُمْخلَِصيَن﴾، وذلك ألن المخلصين يعرفون إِاله ِعبَادَ * ﴿ُسْبَحاَن َّللاه  َّللاه

، أي أنه سبحانه أن الصفات ترجع في حقيقتها إلى التنـزيه عن النقص أو التسبيح والتقديس، أي أن ساحته سبحانه وتعالى خالية من النقص

.وتعالى نور ال ظلمة فيه

.137ص: الشيخ الصدوق –التوحيد ( إن هللا علم ال جهل فيه، حياة ال موت فيه، نور ال ظلمة فيه: ، قال(ع)فعن أبي عبد هللا •

(:  ع)ال روينا أن هللا علم ال جهل فيه، حياة ال موت فيه، نور ال ظلمة فيه، ق(: )ع)قلت ألبى الحسن الرضا : وعن يونس بن عبد الرحمن، قال•

138ص: الشيخ الصدوق –التوحيد ( كذلك هو



والحقيقة، إن معرفة عجزنا عن معرفة الالهوت هي الممكنة لنا، ومنها نعرف عجزنا عن معرفة الحقيقة؛ ألننا ال•

يمكن أن نعرف عجزنا عن معرفة حقيقته سبحانه إال من خالل معرفتنا لعجزنا عن معرفة الالهوت المطلق؛ ألن

ه؛ ألن الالهوت المطلق هو المواجه لنا وهو يناسب حالنا ويمكن أن نبحر في ساحة معرفته من خالل نقصنا الذي نعرف

.الالهوت المطلق هو الكمال المطلق الذي نأله إليه ليسد نقصنا

. ال: ولكن هل يمكن مثالً معرفة العجز عن معرفة الرحمة المطلقة دون أن نعرف رحمة ما ؟ أكيد إن الجواب سيكون•

لما البد أن نعرف رحمة ما، وك( الرحمن الرحيم سبحانه)وبالتالي فلكي نعرف عجزنا عن معرفة الرحمة المطلقة أو 

ة كانت هذه الرحمة التي عرفناها أعظم وكلما كانت معرفتنا بها أعظم كانت النتيجة هي إن معرفة عجزنا عن معرف

، الرحمة المطلقة أعظم، وبالتالي ستكون معرفة عجزنا عن معرفة الحقيقة التي واجهتنا بالرحمة المطلقة أعظم

الخلق، كما فمعرفة الرحمة المطلقة تكون بمعرفة تجليها في الخلق، ومعرفة الالهوت المطلق تكون بمعرفة تجليه في

.أن معرفة الحقيقة تكون بمعرفة الالهوت المطلق

العجز عن إذن، فالبد لنا من معرفة خلفاء هللا في أرضه؛ ألنهم تجلي هللا في الخلق، وبمعرفتهم يعرف هللا أي يعرف•

ث معرفته، وبالتالي يعرف العجز عن معرفة الحقيقة وهذا هو التوحيد المطلوب من ابن آدم، وهذا هو سر وعلة بع

وحيدكتاب الت..............( األنبياء واألوصياء الحقيقية أي إن بعثهم ضرورٌي؛ ألن المعرفة تتم بهم ومن خاللهم 


