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  وال شيال مثواُل( 4)
إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن 

يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلمداً عبده ورسولو، أرسلو اهلل تعاىل بُت يدي 
الساعة بشَتاً ونذيراً، فبلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاىد يف اهلل حق جهاده حىت أتاه اليقُت، فصلوات ريب وسالمو 

 :عليو وعلى من اىتدى هبديو واسنت بسنتو إىل يوم الدين، ٍب أما بعد
 وال شيال مثُوال وال شياليعجزُهال والإلوالغيرُهالقديٌمالبالالابتدايالدائٌمالبالالانتهايالال):قالالالمؤلفالغفرالاهللاللو

واليفنىال واليَِبيدال واليكونالإوال ايريدالوالتبثغُوالاأل ىامال والتدركُوالاألفهامال واليشبُوالاألنامالحٌشالواليموتالقيوٌمالوال
ىذه مجٌل يف وصِف ربنا سبحانو ال(...الينامالخالٌقالبالالحاجةالرازٌقالبالال ؤ نةال ميٌتالبالال خافةالباعٌثالبالال شقة

ياٌلالَكِممْيِثواِلاللَيْي ال}ال: وحبمده فهو سبحانو ال شيء مثلو كما قال سبحانو وتعاىل اهلل تعاىل  .[11:الالشورى{ال]َ شْي
 (وال شيء ): عن ربو عز وجل ما نفاه عن نفسو فقال- رمحو اهلل-فنفى الشيخ ، واحٌد أحد ال مثيل لو فرٌد صمد

والتمثيل قد جاء القران بإطالِق نفيو كما قال اهلل  (ال شيء مثلو  )وشيء نكرٌة يف سياِق النفي فدلت على العموم 
ياٌلالَكِممْيِثواِلاللَيْي ال}ال: تعاىل  وبعض الناس يعرب بنفي التشبيو والواقع أن لفظ التشبيو صار لو [11:الالشورى{ال]َ شْي

استعمال صحيح وىو : أي نفي التشبيو جرى على استعمالُت".الوإستعمال خاطئ، إستعمال صحيح : إستعماالن 
ياٌلالَكِممْيِثواِلاللَيْي ال}الما وافق نفي التمثيل فإذا أريد بالتشبيو التمثيل فاهلل تعاىل منزٌه عن ذلك   [ال11:الالشورى{ال]َ شْي

وإذا أراد بالتشبيو التمثيل فليس شبهو شيء سبحانو وحبمده إال أن ادلتكلمُت أدخلوا يف نفي التشبيو نفي الصفات 
ولألسف فزعموا أن كل ما وقع فيو توافٌق ولو يف األلفاظ بُت اهلل وبُت خلقو فإنو ينفى عن اهلل بدعوى نفي 

ال.التشبييو
:  إلنكارىم للصفات لشبهة نفي التشبييو، وىم طبقاتاالحتجاجنفاة الصفات رنمعهم القول أو 

  ًينفون عن :  غالة الفالسفة وىم الذين يقولون بنفي النقيضُت يعٍتغالةالالقرا طة:ففشد النفاة نفيا
الحيَّ وال ميت ال موجود وال معدوم ال عامل وال جاىل فينفون عن : اهلل اإلثبات وينفون عن اهلل النفي فيقولون

 ارتفاعهما وال يتصور اجتماعهمااهلل النقيضُت وىذا من أبطل الباطل وأزلل احملال ألن النقيضُت ال يتصور 
.  أحدذنا ثبت اآلخرارتفع اآلخر وإذا ارتفعالنقيضان إذا ثبت أحدذنا 

 احلياة وادلوت، الشيء ال شنكن أن يوصف باحلياة وادلوت يف آن واحد فإما أن يكون حياً وإما : مالالذلك
. أن يكون ميتاً، فإذا وصفتو باحلياة ارتفع وصف ادلوت وإذا وصفتو بادلوت ارتفع عنو وصف احلياة

وىذه قضيٌة بدىيٌة عقلية أن ، احلركة والسكون نقيضان ال شنكن أن يكون الشيء متحركاً ساكناً يف آٍن واحد
النقيضُت ال رنتمعان وال يرتفعان، لكن غالة القرامطة والفالسفة قالوا بنفي النقيضُت والعجب أهنم عللوا ذلك 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

. إذا قلنا باإلثبات شبهناه بادلوجودات وإذا قلنا بالنفي شبهناه بادلعدومات فلذلك ننفي النفي واإلثبات: بقوذلم
 اىو؟ال،وما علموا أهنم بصنيعهم ذلك وقعوا يف زلذور أشد شلا فروا منو

أهنم شبهوه بادلمتنعات والتشبيو بادلعدومات أىون من التشبيو بادلمتنعات فقد وقعوا يف تشبيهو بادلمتنعات 
وىؤالء الشك يف كفرىم فإن . فيمتنع أن يكون الشيء ال حياً وال ميتاً ال موجوداً وال معدوماً ال متحركاً وال ساكناً 

 .ىؤالء زنادقٌة باطنيٌة معروٌف مذىبهم بالكفر واإلحلاد من أصلو وكلهم من الروافضة الباطنية من القرامطِة وغَتىم
 واجلهمية ىم ادلنسوبون إىل اجلهم بن صفوان السمرقندي ، الجهمية: يليهم رتبًة يف التعطيل والنفي

وىو رجٌل ظهر يف مطلع ادلائة الثانية اذلجرية، وادعى نفي الصفات عن اهلل عز وجل وخالصة مذىبو يف باب 
أن هلل تعاىل لو وجود مطلق بشرط اإلطالق ال يتقيد بصفات فال يضاف إليو أي وصف من : الصفات

وال عليم وال قدير ، ال مسيع وال بصَت: األوصاف؛ ال أمساء وال صفات، فنفت اجلهمية األمساء والصفات فقالوا
ألن ىذه أمساء دلوجودات وصفات دلوجودات فلو :  قالوالما؟، وال مسع لو وال بصر وال علم وال قدرة، وال حكيم

.  ذىبالالجهميةأثبتنا لو ىذه لشبهناه بادلوجودات فاختذوا قضية التشبيو إلبطال األمساء والصفات فهذا 
واحلقيقة أن مذىب اجلهمية يفضي إىل إنكار وجود اهلل عز وجل؛ ألن إثبات موجود ال يتصف بصفة ال 
يتصور إال يف األذىان وال شنكن حتققو يف األعيان، ما من موجود إال البد أن يتصف بوصف لو مل يكن إال صفة 

الوجود فإذا قيل ذلم أىو موجود أو غَت موجود للزمهم أن يقولوا موجود، فيقال ذلم الوجود أيضاً من صفة ادلخلوق 
فقد حصل االشًتاك الذي فررًب منو ففين تذىبون؟ 

  وىو واصل - ؛ العتزال مقدمهم وسابقهماالسم، وادلعتزلة مسوا هبذا المعتزلةيليهم يف التعطيل درجًة
أن سائالً سفل عن حكم مرتكب : ، فكما تقول الرواية التارسنية-رمحو اهلل-حلقة احلسن البصري - بن عطاء 

أنا أقول ال مؤمن وال كافر : ليصوغ جواباً ابتدر واصل بن عطاء فقال- رمحو اهلل-الكبَتة فلما أطرق احلسن 
ولكن يف منزلة بُت منزلتُت، ٍب قام من رللسو ذاك إىل سارية من سواري مسجد البصرة يقرر مذىبو، فقال 

وتبعو على ذلك عمرو بن عبيد ومجاعة فسموا معتزلة؛ ىذا سبب تسميتهم ، اعتزلنا واصل فسموا معتزلة: احلسن
وقد عظم أمرىم حىت دتكنوا من التفثَت على اخلليفة العباسي ادلفمون منذ صغره ٍب أغروه بًتمجة كتب اليونان فًتجم 

منها كتب ادلنطق واإلذليات شلا أفسد آلة التفكَت عند من قرأىا من ادلسلمُت وتسلطوا يف زمن ادلفمون ومارسوا 
ن وفصلوا من ادلناصب الدينية والرياسات آإرىاباً فكرياً كما يقال بلغة العصر ومحلوا الناس على القول خبلق القر

وإمامٍة كل من مل يوافقهم على مذىبهم، وظلت احملنة زمن ادلفمون والواثق ، وتدريس، وإفتاءٍ ، الشرعية من قضاءٍ 
قام هلل قومًة - رمحو اهلل-وادلعتصم زنملون الناس على ذلك لوال أن إمام أىل السنة اإلمام ادلبجل أمحد بن حنبل 
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إن اهلل تعاىل : صادقًة وكان الناس من وراءه ينظرون ما يصدر منو حىت عصم اهلل تعاىل ادلسلمُت بو فكان كما قيل
فلما جاء ادلتوكل أطلق سراحو وأعاد األمر إىل ، نصر ىذا الدين بفيب بكر عام الردة وبفمحد بن حنبل عام الفتنة

. ما كان عليو
نثبت األمساء وننفي الصفات، ففمساء : فهم جهمية فقالواوإال ىؤالء ادلعتزلة حاولوا تلطيف مذىب اجلهمية 

اهلل تعاىل عندىم أعالٌم زلضة يعٍت كل اسم منها يدل على الذات فقط ال يدل على وصف، فعندىم السميع، 
والبصَت والعليم، واحلكيم، وغَت ذلك كلها دالة على ذات اهلل فقط، وليس بُت السميع والبصَت فرق ال ىذا يدل 
على وصف مستقل، وال ذاك يدل على وصف مستقل وذلك ألهنم ينكرون الصفات ويزعمون أن إثبات صفة 

فعندىم أنك أثبت قدشنُت العامل والعلم، : فإذا قلت عامل بعلم، زائدة على الذات كما يقولون يقتضي إثبات قدشنُت
وال ريب أن ىذه شبهٌة ساقطة رنيب عنها صغار الصبيان وذلك أن ىذه األوصاف تقوم ، وىذا يقتضي تعدد األذلة

األدميُت أنفسهم يصفون . وىذا أمٌر معهوٌد يف األدميُت، بادلتصف هبا وليست أوصافاً منفصلًة عمن اتصف هبا
.. طويٌل، وقوٌي، وأبيض، وشجاع، وكرمي، وحنو ذلك: الشخص الواحد بالعديد من األوصاف فيقولون عنو أنو

ويذكرون عشرات األوصاف وىو ذاٌت واحدٌة إذ ىذه األوصاف قائمٌة يف الذات فدعواىم تلك دعوى باطلة وذلذا 
أىو غٍت أم ليس بغٍت؟ ىل ىو ، ما تقولون ىل اهلل موجود أو غَت موجود؟ ألقروا لو بصفة الوجود: إذا قيل ذلم

أىو عليم أم ليس بعليم؟ أليس لو صفة العلم أليس لو ، مفتقٌر إىل ما سواه؟ سيقولون ىو غٍت إذاً لو صفة الغٌت
صفة اخللق؟ ولذلك اضطربت مقاالهتم فمنهم من يثبت شيئاً ومنهم من ينفي لكن عموم مقاالهتم تدور على ىذا 

. إثبات األمساء وإنكار الصفات وىو نوٌع من التلطيف بشناعة مقالة اجلهمية
  الذين نفوا  أىلالالتجهيلالالمفوضة-: وردبا زاد عليهم أو نقص-يليهم بعد ذلك يف التعطيل 

نعم حنن نثبت :  فيقولون،صلى اهلل عليو وسلمإمكانية العلم دبعاين ما أخرب اهلل عن نفسو أو أخرب عنو نبيو 
نثبت هلل صفًة امسها االستواء، لكن ال نقول ، األمساء ونثبت الصفات لكن ال نعلم ذلا حقيقة وإدنا نثبت ألفاظها

 وإدنا نفوض العلم إىل اهلل، فهم يف احلقيقة االستيالءاالستواء ىو استواء حقيقٌي على العرش، وال نقولو أيضاً 
: سلبوا أو حجبوا معاين ما أخرب اهلل تعاىل بو عن نفسو فكان يف ذلك نوع من التعطيل ألن التعطيل معناه

احلجب والنفي والسلب، فلم يعد القارئ منتفعاً دبعٌت ما يقرأ فلذلك نعدىم يف احلقيقة من أىل التعطيل؛ بسبب 
. منعهم العلم دبا أخرب اهلل تعاىل بو عن نفسو أو أخرب عنو نبيو 

  وذلك أهنم فارقوا ادلعتزلة من حيث ادلبدأالصفاتيو،ٍب يفٌب بعد ذلك طوائف من ادلثبتو يقال ذلم  .
ال شنكن أن يثبت هلل صفٌة : ادلعتزلة واجلهمية من حيث ادلبدأ شننعون أن يكون اهلل تعاىل متصفاً بالصفات يقولون
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. أو مركبة منهما وليس لو صفٌة ثبوتيو، أو إضافية، صفاتو إما سلبيةٌ ، ثبوتية
بلى لو صفاٌت ثبوتية؛ فيثبتون منها ما دلت عليو العقول كما أثبتت األشاعرة : أما الصفاتية فيقولون

واإلرادة والقدرة والكالم، وأولوا ما سواىا، أولوا ، والسمع والبصر والعلم، احلياة:  السبع اليت ىيالصفاتالالمعنوية
. كاالستواء والنزول والفرح والضحك وغَت ذلك:  الصفاتالالفعثية، كالوجو واليدين والعينُت: الصفاتالالخبرية
 ادلاتوردية أتباع أيب منصور ادلاتوريدي، وكذلك أيضاً أتباع القالنسي أيب العباس : وقريب من ىؤالء

. واحلارث بن أسد احملاسيب، ىؤالء يقال ذلم الصفاتيو
ألن األصل فيهم اإلثبات ولكن التبست عليهم بعض شبهات ادلعتزلة فلم زنَتوا ذلا جواباً، فجاء  لماذا؟

مذىبهم ملفقاً بُت مذىب أىل السنة ومذىب ادلعتزلة واجلهمية، لكن ال ريب أن ىؤالء أقرب َرمحاً إىل  أىل 
ال نقول ىم من أىل السنة ولكنهم أقرب رمحا من أىل السنة؛ إذ أهنم يعظمون السلف ويعظمون األئمة ، السنة

.  لكنهم ضلوا يف ىذا الباب،ويشتغلون برواية احلديث وبعلوم أىل اإلسالم من الفقو واحلديث واألصول وغَت ذلك
فال بد أن دنيز بُت ادلخالفُت وأال حنشر اجلميع يف خندٍق واحد فإن العدل واإلنصاف أن يوضع كل أحد 
: دبرتبتو، كما أنو ليس من احلكمة استكثار اخلصوم وافتتاح اجلبهات على أىل السنة فاألمر كما قال بعض السلف

" . ترفقوا يا أىل السنة فإنكم يف الناس قليل " 
ليس من احلكمة أن يعمد طالب العامل إىل إثارة ادلخالفُت ليظفر ادلخالفون احلقيقيون من أىل البدع 
رمحو -الكربى باستمالة ىؤالء إىل جانبهم لكن ينشر العلم ويبُت احلق والصواب، كما سار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يصلي خلفهم ويعتقد إسالمهم وثبوت والياهتم من - رمحو اهلل-يف زمنو الذي ساد فيو ىؤالء األشاعرة وكان - اهلل
 . وال شننعو ذلك من أن يكتب ويفيت ويؤلف ويناظر ويناقش،قضاٍء وتدريس وغَته

 حىت ينتقل الناس ويًتحلوا إىل قوياالفشالالحقالرفيقاالبالخثقىكذا ينبغي لطالب العلم أن يسَت بُت الناس 
. السنة بسكينة، وأال يفتح رلاالً ألىل البدع ادلغلظة أن يستميلوا أصحاب البدع اليت دون ذلك إىل جانبهم

 ىو أن لفظ التشبيو صار يف اصطالح كثَت من ادلتفخرين وسيلًة لنفي الصفات فألجل الذيالجرالإلىالىذا
لتشبيو الذي أردت نفيو؟ إن كان دبعٌت التمثيل  اما، ىذا نقول البد من التمييز حينما يقول أحد بنفي التشبييو

فحيهال، وحنن أسبق إىل نفيو، وإن كنت تقصد بنفي التشبيو إنكار ما أثبت اهلل تعاىل لنفسو بدعوى التشبيو فإن 
االتفاق يف األمساء ال يلزم منو االتفاق يف ادلسميات فإن اهلل سبحانو وتعاىل مسى نفسو بفمساء ومسى بعض خلقو 

ُتوِنشالالْيَمِثكالالَ قَالال}:  أمل يقل اهلل عز وجل، بفمساء ومل يلزم من ذلك زلذور ادللك اسم من [ال54:اليوسف{ال]ِبواِلالائ ْي
مالالَ اِلكال}:  ماذا قال اهلل عز وجل، أمساء اهلل :اليوسف{ال]الْيَعزِيزاِلالا ْيَرَأتالالقَاَلتال}الالعزيز ، [4:الالفاتحةال{ال]الدِّدييالاليَ وْي



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الطحاوية                                                                                                                                                                  شرح

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ِكيمُ  الْلَعزِيزُ  ُىوَ }[ال51 [ 23: النمل{ ]َعِظيمٌ  َعرْلشٌ  َوذَلَا}: سبحانو وحبمده مسى عزيزاً قال [6: عمران آل { ]احلَْل
َناالِإنَّا}:   وقال[4:الالشورىال{ال]الْيَعِ يماُلالالْيَعِثشُّيالالَ ُىوال}وقال عن نفسو   نْيَ انالالَخَثقْي النَ بْيَتِثيواِلالَأ ْيَشااالالُنطْيَفةاٍلالِ يْيالالااْيِ

َرىالالَِّذيالُسبْيَحانال}:  وقال عن نفسو، فسمى عبده مسيعاً بصَتاً [ال2:الاان انال{ال]َبِصيًراالَسِميًعاالَفَجَعثْيَناهاُل الَأسْي
ِجدالالِ يالاللَيْياًلالالِبَعبْيِدهاِل ِجدالالِإَلىالالْيَحَرامالالالْيَم ْي َقْيَصىالالْيَم ْي َناالالَِّذيالاألْي َلواُلالبَارَكْي الال َِّميياُلالُىوالالِإنَّواُلالآيَاتَِناالِ يْيالاللُِنرِيَواُلالَحوْي

ال{الَحِثيمالالِبُغاَلمالالفَ َبشَّرْينَاهاُل}وقال [28:الالذاريات{ال]َعِثيمالالِبُغاَلمالالَ َبشَُّر هاُل}ال:  وقال[ال1:الااسراي{ال]الْيَبِصيرال
يف ىذا دفع لشبهة ىؤالء فال يلزم من اتفاق األمساء االتفاق يف :الإذااًل، وىو عليم وحليمال[101:الالصافات]

اهلل تعاىل وصف نفسو بفوصاف . علٌم وحلٌم وعظمٌة وملٌك وعزٌة تليق بو أيضاً : احلقائق فلكٍل من ىؤالء ادلخلوقُت
ووصف هبا بعض سللوقاتو فاهلل سبحانو وتعاىل وصف نفسو بالعلم وبالقدرة وبالغٌت وبالرمحة وغَت ذلك شلا ىو 

الثهمالإنشال: " يقول عن ربو عز وجل صلى اهلل عليو وسلممعلوم يف القرآن العظيم ووصف بعض خلقو بذلك فالنيب
 :ففثبت لربو أوصافاً وكذا قال ربنا عز وجل ( أستخيركالبعثمكال أستقدركالبقدرتكال أسألكال يالفضثكالالع يم

وكذلك ادلخلوقُت ذلم ىذه األوصاف فما ادلانع ، فوصف نفسو بالرمحة [133: األنعام{ ]الرَّمحْلَةِ  ُذو الْلَغٍِتُّب  َوَربُّبكَ }
. أن يكون ىناك اتفاق يف األمساء مع اختالف احلقائق

وسر ذلك وأرجوا أن تدركوه جيداً أن ىذا االشًتاك بُت ما أضيف إىل الرب وبُت ما أضيف إىل العبد إدنا 
ال.ىو اشًتاك يف ادلعٌت العام الكلي ادلطلق الذي يكون يف األذىان فإذا أضيف يف األعيان ختصص

كٌل من ىذه األمساء عبارة عن معاين كلية مشًتكة عامة مطلقة يتصورىا الذىن ال عنىالىذاالالكالم؟ال ا
السمع يف ذىن كل إنسان ىو إدراك األصوات ىذا :  مالالذلك، االشًتاكفإذا أضيفت ختصصت وارتفع ، رلردةً 

إذاً ىذا ىو ادلعٌت العام الكلي ادلشًتك الذي ينطبق على أي ، البصر ىو إدراك ادلرئيات ىذا ىو البصر، ىو السمع
ومسع ، ومسع احليوان، بل إذا قلت مسع اآلدمي، وإذا قلت مسع ادلخلوق ختصص، مسع اهلل ختصص: شيء، فإذا قلت

يضر أن  ال: إذااًل، ختصص؛ ألنو أضيف إىل شيء معُت ففخذ ما يليق بو ويناسبو... ومسع كذا، ومسع الرادار، الطَت
زال عنو " يعٍت يف خارج الذىن"يقع ىناك اشًتاك وتشابو يف األذىان ألنو إذا أضيف إىل األعيان يف اخلارج 

االشًتاك وزال احملذور وال سبيل لنا للعلم بربنا سبحانو وتعاىل إال بفن خناطب دبعاٍن نعرفها وإال كيف لنا أن نعظم 
، القدرة، العظمة: ربنا دون أن يكون شيء نعهده يف أذىاننا ولو معًٌت يف أذىاننا ال بد أن تكون ىذه الكلمات

، السمع والبصر واحلياة تدل على معاين الكمال، القوة ىذه ادلعاين يف األذىان تدل على صفات اجلالل، البطش
لوال أنا نعهدىا يف أذىاننا وإال فما عرفنا ربنا سبحانو ...وىكذا، اللطف والرمحة والرأفة والود تدل على معاين الرمحة

ال.وحبمده
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فهذا سر ما بيننا وبُت ىؤالء النفاة أو سر الفرق أهنم مل يدركوا التمييز بُت ادلشًتك الذىٍت وما يكون يف 
. اخلارج فزعموا أن كل لفٍظ اسُتعمل يف حق ادلخلوق امتنع إضافتو إىل اخلالق وإال للزم الوقوع يف التشبيو

 حنن نقول وبإطالق بنفي التمثيل ألن اهلل نفاه دون أي استثناء ولكن حينما يفٌب الكالم إىل التشبيو :إذااًل
فإننا ينبغي أن نفصِّل حىت ال نقع يف احملذور أو حىت ال نقع يف الَكِمُت الذي نصبو النفاة ليتوصلوا إىل نفي ما أثبتو 

. اهلل تعاىل لنفسو
. ودتثيل ادلخلوق باخلالق، دتثيل اخلالق بادلخلوق: أن التمثيل ادلذموم نوعان- يا رعكم اهلل - واعلموا

- ىو نزوٌل بصفات اخلالق إىل صفات ادلخلوقُت؛ بفن يقول ادلمثل :تمميلالالخالقالبالمخثوق -
لو يٌد كفيدينا ووجٌو كوجوىنا ومسٌع كسمعنا وبصٌر كبصرنا فهذا دتثيل للخالق بادلخلوق، وال ريب أن : والعياذ باهلل

ياٌلالَكِممْيِثواِلاللَيْي ال}الىذا زلرٌم وىو الذي نفتو اآلية وغَتىا من اآليات  الَلواُلالَيُكيْيالالَ َلمْيال} و  [11:الالشورى{ال]َ شْي
رِبُواالَفاَلال} و[4:الااخالصال{ال]َأَحدالالُكُفًوا َ ْيمَالالاللِثَّواِلالَتضْي َعُثواالَفاَلال} [74:الالنحل{ال]األْي :الالبقرةال{ال]أَنْيَداًدااللِثَّواِلالَتجْي
  . متنيالعقالال حرٌمال رعااًلفكل ىذا [ال22

ألن العقل يفىب أن يكون اخلالق الكامل من مجيع الوجوه مثل ادلخلوق الناقص من مجيع :  متنٌيالعقالاًل
 ادلشركُت ماذا قال؟ نفى عنهم صفات الكمال اليت اختص هبا إلوىيةالوجوه، وذلذا دلا أبطل اهلل سبحانو وتعاىل 

ُثُقونالالَوالالآِلَهةاًلالُد نِواِلالِ يْيالالَ اتََّخُذ ا}:  فقال سبحانو َثُقونالالَ ُىمْيالالَ يْيًئاالَيخْي ِثُكونالالَ َوالالُيخْي ًعاالَ َوالالَضرًّاالأِلَن ْيُفِ ِهمْيالالَيمْي النَ فْي
ِثُكونالالَ َوال تًاالَيمْي  غالةالالرافضة، ىذا النوع أول من قال بو يف ىذه األمة [3:الالفرقانال{ال]ُنُشورًاالَ َوالالَحَياةاًلالَ َوالالَ وْي
، وىشام آخر أيضاً وذلذا يقال اذلشامُت، وكذلك داوود اجلواريب،  كهشام بن احلكم الرافضي تقد واالالرافضةأو 

وردبا ، فهؤالء قالوا قوالً شنيعاً ذكره األشعري يف مقاالت اإلسالميُت قوٌل يستشنعو اإلنسان ويقشعر منو جلده
ولكنو لشناعتو  (تشبيو اخلالق بادلخلوق) وغَتىم يقولون بالتشبيوكاليزيديةبقي منهم بقيٌة يف بعض ادلذاىب 

. انقرض واهلل أعلم
ويف ، الصفات: أيضاً وقد يقع دتثيل ادلخلوق باخلالق يف حرمال فهذا :أ االتمميلالالمخثوقالبالخالق -

وذلك أن يزعم ىذا ادلمثل رفعة ادلخلوق فوق منزلتو حىت يسامي هبا منزلة اخلالق تعاىل اهلل ، ويف األفعال، احلقوق
. عن ذلك

 كمن شندح شلدوحو بفوصاف ال تليق إال باهلل عز وجل :ففشالالصفات 
: كقول الشاعر

وكيف شئت فما خلٌق يدانيك فكن كما شئت يا من ال شبيو لو 
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. (والعياذ باهلل) 
: وكقولو

فاحكم ففنت الواحد القهار شاءت األقدار  شئت ال ما ما
 اخلبيثة فقد كان زنادقة الشعراء كابن ىانئ األندلسي يدجبون الُعَبيديةوكثر ذلك والعياذ باهلل إبان الدولة 

رضي اهلل -وفاطمة ، القصائد يف مديح أئمة تلك الدولة اخلبيثة الدولة العبيدية اليت يسميها بعض الناس الفاطمية
. منهم براء بقصائد كفدنا سناطبون هبا اهلل عز وجل، تعاىل اهلل عن ذلك- عنها

 فعل :،ال مل بفن شننح احلق الذي ال يكون إال هلل لغَت اهلل: كذلكالأيضاالفشالالحقوق 
لغَت اهلل، فهم يف احلقيقة منحوا حقاً ... ادلشركُت حينما جعلوا النذر والذبح والسجود واحللف وغَت ذلك

خالصاً هلل لغَت اهلل فكفدنا سوو غَت اهلل باهلل ورفعوىا فوق منزلتها، وكذلك الدعاء فمن دعا غَت اهلل فقد 
. أعطاه حقاً ال ينبغي إال هلل 

 من زعم أن أحداً من ادلعبودات أو من ادلخلوقات يفعل فعالً ال يفعلو :كذلكالفشالاألفعال 
 إال اهلل فقد 

. سوى غَت اهلل باهلل وىذا يقع من ادلشركُت ومن غَتىم
 األمر زلسوم عند أىل اإلشنان اهلل تعاىل ليس كمثلو شيء ال يدانيو وال شناثلو أحد من خلقو  بل ىو :إذااًل

. (وال شيء مثلو): سبحانو ادلتفرد بصفات الكمال ونعوت اجلالل فهذا من معاين قولو
..ال صثىالاهللالعثىالنبيناال حمدال

 


