
 

 

. بنفيه صف ات اهلل تعالى بدعوى التشبيه

 

 

 الصورة حدٌث عن إبراهٌم عدنان المعتزلً قال- 

  (بحدٌث لٌس هذا تشبٌه هذا) 

 

 :يلي بما تعطيله على يجاب

 

 هللا؟ من هللا بصفات  علم  نت هل: المعتزلً لهذا ٌقال:  ووًال 

 

 لٌس إنه قال وإذا ، المبٌن الضالل هو فهذا ! هللا من باهلل  علم إنه قال فإن

 ، هللا من باهلل بأعلم

 

 من لنفسه  ثبته ما تنفً فلماذا منك  علم تعالى هللا  ن تقر كنت إذا: له نقول

 (هللا  م  علم   نتم)ٌقول وتعالى سبحانه وهللا. صفات

 

 علٌه هللا رسول من هللا بصفات  علم  نت هل: المعتزلً لهذا ٌقال: ثانٌاًال 

 ؟ والسالم الصالة

 



 الضالل هو فهذا والسالم الصالة علٌه هللا رسول من باهلل  علم إنه قال فإن

 فنقول باهلل، منه  علم والسالم الصالة علٌه هللا رسول إن قال وإذا ، المبٌن

 فلماذا ، باهلل منك  علم والسالم الصالة علٌه هللا رسول  ن تقر كنت إذا: له

 رسوله عن تعالى سبحانه قال وقد. بربه منك  علم وهو لربه  ثبته ما تنفً

 (ٌوحى وحً إو هو إن الهوى عن ٌنطق وما)والسالم الصالة علٌه

 

 الصفات من لنفسه تعالى هللا  ثبته ما ٌثبت  ن المسلم على الواجب: ثالثاًال 

 وو تشبٌه غٌر من ، الصفات من والسالم الصالة علٌه نبٌه له  ثبته وما

 وهو شًء كمثله لٌس) تعالى قال ، تمثٌل وو تكٌٌف غٌر ومن تمثٌل

 ( حد كفؤا له ٌكن ولم)تعالى وقال( البصٌر السمٌع

 

 الصالة علٌه النبً من ٌسمعون كان عنهم هللا رضً الصحابة  هم وها

 سكوتً إجماع وهذا ٌنكرونها وو الصفات فً الواردة النصوص والسالم

 .منهم

 

 عبدالوهاب بن محمد اإلمام بن عبدهللا العالمة قال

 

 والمالكٌة الحنفٌة من الفقهاء  كثر علٌه الذي(: ٣/٣١)السنٌة الدرر فً كما

 فلم عنهم هللا رضً الصحابة بٌن اشتهر إذا األمر  ن والحنابلة والشافعٌة

 اهـ.إجماعاًال  كان  حد منهم ٌنكره

 

 .عنهم هللا رضً الصحابة من  علم المعتزلً  ٌها  نت فهل

 

 (:٢/٢٩٧)الشرٌعة فً اآلجري قال



 (الرحمن صورة آدم ابن هللا خلق) عمر ابن حدٌث

 

 كٌف فٌها ٌقال وو بها اإلٌمان المسلمٌن على ٌجب التً السنن من هذه

  ئمة من تقدم من كما النظر وترك والتصدٌق بالتسلٌم تستقبل بل ولما

 اهـ.المسلمٌن

 

 .السلف علٌه  جمع مما وتعالى سبحانه ربنا صفات وإثبات

 

 ذكره تعالى هللا إن: نقول متوافرون والتابعون كنا) األوزاعً اإلمام قال

 (صفاته من به السنة وردت بما ونؤمن سماواته فوق

 

 بٌان فً اإلسالم شٌخ وصححه( ٥١٥)والصفات األسماء فً البٌهقً رواه

 (٢/٣٧)الجهمٌة تلبٌس

 

 (:٧/١٤٥)التمهٌد فً عبدالبر ابن اإلمام وقال

 

 والسنة القرآن فً كلها الواردة بالصفات اإلقرار على مجمعون السنة  هل

 اهـ.المجاز على و الحقٌقة على وحملها بها واإلٌمان

 

 (تشبٌه هذا: )الصفات إثبات فً قولكم: رابعاًال 

 

 :عنه ٌجاب



 

 دالة المعطل هذا جعلها حٌث ،  الشرعٌة النصوص على جناٌة هذا  ن-  

 .وتعالى سبحانه باهلل ٌلٌق و باطل معنى على

 

 .علم بغٌر هللا على قول هذا  ن- ب

 

 (علم به لك لٌس ما تقف وو) تعالى قال

 

 (هللا  م  علم   نتم ) وقال

 

 هللا رسول لكالم وصرف ظاهره عن تعالى هللا لكالم صرف هذا  ن- ج

 .ظاهره عن والسالم الصالة علٌه

 

 هللا وبصر كسمعً هللا وسمع كٌدي هللا ٌد: تقول  ن هو التشبٌه  ن-  د

 .وهكذا كبصري

 

 فً وهكذا به ٌلٌق وبصر به ٌلٌق وسمع به تلٌق ٌد له هللا إن: قلت إذا  ما

 .تشبٌهاًال  و إثباتاًال  ٌسمى فهذا ، الصفات سائر

 

 التشبٌه ٌكون إنما: راهوٌة بن إسحاق قال(: ٦٦٢)سننه فً الترمذي قال

 كما قال إذا و ما ، سمع مثل  و كسمع سمع  و ٌدٍد  مثل  و كٌد ٌد: قال إذا

 وو سمع مثل ٌقول وو كٌف ٌقول وو ، وبصر وسمع ٌد: تعالى هللا قال



 كمثله لٌس) كتابه فً تعالى هللا قال كما وهو تشبٌهاًال  ٌكون و فهذا كسمع

 اهـ(.البصٌر السمٌع وهو شًء
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