
  "القواعد المثلى"تجرید قواعد 

  تعالى اهللا أسماء في قواعد
  .أمساء اهللا تعاىل كلها حسىن القاعدة األولى:

أعالم باعتبار داللتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من املعاين، وهى باالعتبار  ؛أمساء اهللا تعاىل أعالم وأوصاف القاعدة الثانية:
  لداللة كل واحد منهما على معناه اخلاص. ؛وباالعتبار الثاين متباينة - وجلوهو اهللا عز -  واحدلداللتها على مسمى  ؛األول مرتادفة

  أحدها: ثبوت ذلك االسم هللا عز وجل. أمساء اهللا تعاىل إن دلت على وصف متعدٍّ تضمنت ثالثة أمور: القاعدة الثالثة:
  الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. .الثاين: ثبوت الصفة اليت تضمنها هللا عز وجل
  الثاين: ثبوت الصفة اليت تضمنها هللا عز وجل. أحدمها: ثبوت ذلك االسم هللا عز وجل. وإن دلت على وصف غري متعدٍّ تضمنت أمرين:

  داللة أمساء اهللا تعاىل على ذاته وصفاته تكون باملطابقة، وبالتضمن، وبااللتزام. القاعدة الرابعة:
  .أمساء اهللا تعاىل توقيفية ال جمال للعقل فيها الخامسة:القاعدة 

  .أمساء اهللا تعاىل غري حمصورة بعدد معني القاعدة السادسة:
  امليل �ا عما جيب فيها. :اإلحلاد يف أمساء اهللا تعاىل هو القاعدة السابعة:

  قواعد في صفات اهللا تعالى
  .فيهاصفات اهللا كلها صفات كمال ال نقص  القاعدة األولى:
  .باب الصفات أوسع من باب األمساء القاعدة الثانية:
  وسلبية. ،صفات اهللا تعاىل تنقسم إىل قسمني: ثبوتية القاعدة الثالثة:
فكلما كثرت وتنوعت دالال�ا ظهر من كمال املوصوف �ا ما هو أكثر،  ؛الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال القاعدة الرابعة:

  .وهلذا كانت الصفات الثبوتية اليت أخرب اهللا �ا عن نفسه أكثر بكثري من الصفات السلبية
  وفعلية. ،الصفات الثبوتية تنقسم إىل قسمني: ذاتية القاعدة الخامسة:
  والثاين: التكييف. ،أحدمها: التمثيل ي عن حمذورين عظيمني:يلزم يف إثبات الصفات التخل القاعدة السادسة:
  .صفات اهللا تعاىل توقيفية ال جمال للعقل فيها القاعدة السابعة:

  قواعد في أدلة األسماء والصفات
  كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فال تثبت أمساء اهللا وصفاته بغريمها.  :األدلة اليت تثبت �ا أمساء اهللا تعاىل وصفاته هي القاعدة األولى:
  حيث ال جمال للرأي فيها. ؛- ال سيما نصوص الصفات-  إجراؤها على ظاهرها دون حتريف :الواجب يف نصوص القرآن والسنة :القاعدة الثانية

  جمهولة. :وباعتبار الكيفية اليت هي عليها ،هي معلومة :فباعتبار املعىن ؛باعتبار وجمهولة لنا باعتبار آخرظواهر نصوص الصفات معلومة لنا : القاعدة الثالثة
 .وما يضاف إليه الكالم السياقوهو خيتلف حبسب  ،ظاهر النصوص ما يتبادر منها إىل الذهن من املعاين القاعدة الرابعة:


