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 التعطيل والتشبيه والتجسيم

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ُمَجسَِّمِة( يف َزمِننا احلاضِر؟ُمَشبَِّهِة واْلُمَعطَِّلِة واْلهل ِمَن الـُممِكِن َتوضيُح َمفاهيِم )اْل

 

ت ٌ مُمببهه ٌ ـِ)افرتَق النَّاُس يف التَّوحيِد إىل ثالثِة مذاهَب: ُمثب علينا سالُمُه:يقوُل اإلماُم الصَّادُق 

 ُمَببهُه ُمبِرٌك، مالنَّايف ُمَعطِّل ٌ(.ُت موحهد ٌ، ماْلـُِمْثبمناٍف، فاْل

ُمَعطَِّلُة سلمنَي، فاْلُمذاِهِب من اْلَماْل إنَّ ُشبَهَة التَّعطيِل جاَءْت ِمن ِقَبِل الزَّناِدَقِة َفَدَخَلْت يف أهِل

اِت ماآلياِت ، أي َنَفوا الوجوَد اإلهليَّ، مأنَكرما التََّجلِّيقالوا بأنَُّه ُممَتِنُع التَّجلِّي َفَعطَّلوا الوجوَد اإلهليَّ

هلَل بَتَوهُِّم َعَم أنَُّه يعرُف ا)َمن َز علينا سالُمُه:السَّماميََّة مارريـيََّة، مقد مقَع فيهم قوُل اإلماِم الصَّادِق   

 َمعبوَد(.القلوِب فهو ُمبِرٌك، َمَمن زعَم أنَّه َيْعُبُد غرَي موجوٍد فقد َنَفى اْل

َِلِو، مَجَعلوا ار اَء مالصــهفاِت مارفعاَل   أمَّا اْل ــَبَُّهوا الذَّاَت اإلهليََّة با ــَبهَهُة فهم الذيَن ش ُمب

 ، أي أنَّهم َجَعلوا للباري َماهيًَّة مكيفيًَّة، مقد مقَعللذَّاِتحقيقًة مماهيًَّة  -كلَّها أم بعضــَها -مارشــياَء

)َمن َشبََّه اهلَل ِبَخلِقِه فهو ُمبِرٌك، مَمن نَسَب إليه ما نهى عنه  علينا سـالُمُه: فيهم قوُل اإلماِم الرهيـا  

 فهو كافر ٌ(.

ــي   مأمَّا اْل ــهَمُة فهم الذيَن َجَعلوا اهلَل ش ــياِء اْلُمَجس ى، خلوقِة، ملكنَّه أكرُب مأعظُم مأقوَما كارش

 فإثباُت البَّي يَِّة ُشبَهٌة، رنَّهم أثَبُتوا ارشياَء كماهيٍَّة َفَببَّهوا اإللَه بالبَّيِء.

 

ــيُم أمَُّل يريِو اُح ــياِء، مهو الكفُر لقوِل أمري امنمنني اإلماِم لوِل؛ أي ُحمالتَّجس لوِل اهلِل بارش

 )م(: )أشهُد أنَّ َمن َساماَك ببيٍء من َخلِقَك فقد َعَدَل ِبَك، مالعادُل بَك كاِفر ٌ(.علي 

ــَم له ِلَترتكََّب عنه ارشياُء   ـــ فالتَّجسيُم َيقتضي احلوَل ماجلنَس، ماهلُل تعاىل ال شيَء مال ِجْسـ

 َجسٍُّم، موجود ٌ ال َبعَد َعَدٍم(.ُممِكـَنُة لقول أمري امنمنني اإلماِم علي )م(: )لطيف ٌ ال بَتمارجساُم اْل

َفَمن َنَفى ممل ُيثِبْت كاَن ُمَعطِّاًل مناِكر ا مُملِحد ا، مَحَظَر التَّجلِّي َكَمن َعَبَد َعَدم ا، مَمن أثَبَت ممل 

َََنم ا، فاَحوُّ َتَجلِّي ا مَ    َوف ٌ ِلَ الَّ يكوَن وَينِف كاَن ُمبـَبهه ا مُمبـِرًكا مُمَجسـهم ا، مَحدََّد احوَّ َكَمن َعَبَد 
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َمجهواًل، مَذات ا ُمَنزَّه ٌ ِل الَّ يكوَن َمحصـــور ا، ميف هذا يقوُل أمرُي امنمننَي اإلماُم علي )م(: )َمن تفكََّر يف 

ذاِت اهلِل َمَرِجَع بنفي فذلَك معطِّل ٌ، مَمن تفكََّر يف ذاِت اهلِل مرجَع بصـورٍٍ فذلك ُمجسهم ٌ، مَمن تفكََّر يف  

 مرجَع حبريٍٍ فذلَك ُموحهد ٌ(. ذاِت اهلِل

ٍُ مالْ  لينا عبـبهَهُة م...، مقد َحذََّر اإلماُم الصَّادُق  ُمماليوَم يف َزمِننا احايـِر يتواجُد هنالء الَكَفَر

ٍِ بقوِلِه: )َمن قاَل بالتَّْببيِه فهو كافر ٌ ُمبِرٌك، محنُنُممن االنصياِع مراَء هنالِء الُغالٍِ اْلسالُمُه  نُه م قصََّر

ََغَُّرما َعَظَمَة اهلِل، َفَمن أحبَّ ُهم َبَراء ٌ يف الدُّنيا ماآلخرٍِ، إنَّما َمَيَع ارخباَر َعنَّا يف التَّببيِه الُغالٍُ الذين 

َلُهم َََفَقْد َأْبَغضـَنا، َمَمن َأْبَغضـَُهم َفَقد أَحبََّنا، َمَمن َماالُهم فقد َعاَدانا، َمَمن َعاَداُهم َفَقد َماالنا، َمَمن مَ  

ــََلنا، َمَمن َجَفاُهم فقد َبرََّنا، َمَمن َبرَُّهْم فقد َجَفاَنا، َمَمن َأْكَرَمُهم فقد  فقد َقَطَعنا، َمَمن َقَطَعُهم فقد َمَــ

م فقد َأْحَسَن إليه َلَنا، مَمنـَِلُهم فقد َردََّنا، َمَمن َردَُّهم فقد َقبِــ أَهاَننا، َمَمن َأَهاَنُهم فقد َأْكَرَمنا، َمَمن َقب

ََدََّقنا، َمَمن   ََدََّقُهم فقد َكذََّبَنا، َمَمن َكذََّبُهم فقد  أسـاَء إلينا، َمَمن أساَء إليهم فقد أْحَسَن إلينا، َمَمن 

 أْعَطاُهم فقد َحَرَمَنا، َمَمن َحَرَمُهم فقد أعطانا، َمْن كاَن ِمن أَحابنا َفال َيتَِّخَذنَّ ِمنهم َمِليًّا مال َنِصري ا(.

 

 لعدم اإليالة ماهلل أعلم نكتفي

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


