
 توحید األسماء والصفات
 نشأة فكرة التعطیل في أسماء هللا

 
 -علیهم رضوان هللا تعالى-�یف نشأت فكرة التعطیل في أسماء هللا مع أن الصحا�ة  :السؤال

 كانوا على منهج سلیم؟
وزعموا أن إثبات  هوا أوًال،فالمبتدعة شبَّ  ،ل التشبیه والتمثیلفكرة التعطیل نشأت �عد تخیُّ  :الجواب

ه شبِ ففراًرا من أن �ُ  ،-جل وعال-لوا التشبیه وزعموا التنز�ه هلل فتخیَّ  ،الصفات یلزم منه التشبیه

فما وصلوا إلى التعطیل ، لجؤوا إلى التعطیل ونفوا الصفات -على حد زعمهم-الخالُق المخلوق 

و�ال لو اقتدوا �سلف هذه  ،-على زعمهم-وجاوزوها على سفینة التنز�ه  ،إال على قنطرة التشبیه

األمة وأئمتها وأثبتوا هلل ما أثبته لنفسه على ما یلیق �جالله وعظمته لما وقعوا فیما وقعوا فیه من 

ر شيء بدون تصوَّ ألنه ال �مكن أن یُ  ؛تعطیل الخالق الذي أوصلهم إلى حد أن �عبدوا عدًما

 ،یوصف �أنه موجود وال غیر موجود وال ،ا لیس له صفةحد أن �عبدوا إلهً ، فوصلوا إلى صفات

و�ل هذا بتأثیر  ،سمع وال �صر وال شيء من الصفات�وال  ،وال داخل العالم وال خارج العالم

-�تب المنطق والفلسفة القد�مة والحكمة  من ،في عصر المأمون  الكتب المترجمة التي ُترجمْت 

، ا ال وجود له في الحقیقةلهً علیهم تأثیًرا وصل بهم إلى أن عبدوا إ أثرْت ف ،-كما یزعمون 

رهم ه وصفاته �فَّ عن أسمائ -جل وعال-لوا هللا الجهمیة الذین عطَّ و  ا،والتعطیل أمره خطیر جد� 

 أوصلهم �عضهم إلى خمسمائة عالم.جمع من أهل العلم، 

 هم خمسون فيد �فرَ ولقد تقلَّ 

 

 في البلدانِ  من العلماءِ  عشرٍ  

 
 یوم القیامة -جل وعال-إذا جاء الرب ف ،ولها آثار ولوازم ،ظة وخطیرةفهذه البدعة بدعة مغلَّ 

�الكتاب والسنة وسجدوا له  في الصفة التي �عرفها أهل السنة من خالل إثباتهم لصفاته الثابتة

ثبت له هل �عرفه وهو ال یُ ؟ و ما موقفه في هذا الموقف العظیم ؟نِكر و�نفي الصفاتن یُ ماذا عمَّ 

سلف األمة وأئمتها ومن تا�عهم على ذلك عرفوه �صفاته التي أثبتها لنفسه من أهل السنة  !صفة؟

ن ینفي الصفات وال یثبتها؟ ماذا عمَّ ف ،فسجدوا له -علیه الصالة والسالم-في �تا�ه وسنة نبیه 

جمع من  بها رهم�فَّ قد و  ،ظة عند أهل العلمولذلك هذه البدعة من البدع المغلَّ  ،افالالزم خطیر جد� 

 �هللا المستعان. ،أهل العلم
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