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 الرحيم  الرحمن  اهلل بسم

  يهد   من  أعمالنا  سيئات  ومن   أنفسنا  شرور  من  باهلل   ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  حنمده   هلل  احلمد   إن
  أن   وأشهد  له  شريك  ل  دهوح  اهلل  إل  إله  ل   أن  وأشهد   له  هادي  فال   يضلل   ومن  له  مضل  فال  اهلل

 .ورسوله عبده حممدا
 

ِلُمونَ  َوأَنُتم ِإلَّ  ََتُوُتنَّ   َولَ  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اهللَ  ات َُّقوا    آَمُنوا   الَِّذينَ   أَي َُّها يَا ﴿   يَا ﴿  (102:عمران آل) ﴾ مُّس 
ُهَما  َوَبثَّ   َزو َجَها   ِمن  َها  َخَلقَ وَ   َواِحَدة    ن َّف س    مِّن  َخَلَقُكم   الَِّذي   رَبَُّكمُ   ات َُّقوا    النَّاسُ   أَي َُّها   َكِثرياا   رَِجالا   ِمن  

 .(1:النساء) ﴾ َرِقيباا  َعَلي ُكم    َكانَ   اهللَ  ِإنَّ  َواأَلر َحامَ  بِهِ  َتَساءلُونَ  الَِّذي  اهللَ  َوات َُّقوا   َوِنَساء
 

  ُذنُوَبُكم    َلُكم    َويَ غ ِفر    أَع َماَلُكم    َلُكم    ُيص ِلح  *    َسِديداا   قَ و لا   َوقُولُوا  اللَّهَ   ات َُّقوا   آَمُنوا  الَِّذينَ   أَي َُّها   يَا   ﴿
 . (70:71األحزاب ) ﴾  َعِظيماا  فَ و زاا  فَازَ   فَ َقد   َوَرُسوَلهُ   اللَّهَ  يُِطع   َوَمن

 
  وسلم،  عليه  اهلل  صلى   حممد  هدي  اهلدي  وخري  ،تعاىل  اهلل   كتاب  احلديث  أصدق  فإن  بعد  أما 

 .النار ف  ضاللة وكل ،ضاللة  بدعة  وكل ،بدعة ةثحمد وكل ،حمدثاهتا األمور  وشر
 
الباب  *  ُعود    ب نِ   اهللِ   َعب دِ   َعن    :نص حديث  اهلل عنه-  َمس    -  النَِّبِّ   ِإىَل   َحب ر   َجاءَ   :قَالَ   -رضى 

  يَ و مَ   السََّماَواتِ   ِسكُ ُي    -تعاىل -  اهللَ   ِإنَّ   ال َقاِسمِ   أَبَا  يَا  أَو    دُ حمَُمَّ   ايَ :  الَ فَ قَ   -مَ َوَسلَّ   َعَلي هِ   اهللُ   ىَصلَّ 
َبع    َعَلى  ال ِقَياَمةِ  ،  َعَلى  َرِضيَ َواأل َ   ،ِإص  َبع  َِبالَ   ِإص  ،   َعَلى   َوالشََّجرَ   َواْل  َبع  ،  َعَلى  َوالث ََّرى  َوال َماءَ   ِإص  َبع    ِإص 
َل قِ  َوَسائِرَ  ،  َعَلى اْل  َبع   . َمِلكُ ل  ا أَنَا ال َمِلُك، أَنَا: فَ يَ ُقولُ  يَ ُهزُُّهنَّ، ُثَّ  ِإص 

 
النَِّبَّ   :قال ابن مسعود  تَ َعجُّباا    -صلى اهلل عليه وسلم-  فَ َلَقد  رَأَي ُت  َيض َحُك َحَّتَّ َبَدت  نَ َواِجُذُه 

ُثَّ  ِلَقو لِِه،  ِديقاا  َوَسلََّم«:  َوَتص  َعَلي ِه  اهللُ  َصلَّى  النَِّبُّ  قَاَل  رِهِ   ﴿  َقد  َحقَّ  اللََّه  َقَدُروا    ]األنعام:   ﴾   َوَما 
رُِكونَ  ﴿قَ و لِِه    [ ِإىَل 91  .[67]الزمر:   ﴾   يُش 
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:  األنعام]  ﴾  قدره  حق اهلل  قدروا  وما﴿  :  قوله   باب  ،(4811أخرجه البخارى )  :احلديثختريج    –
 .. والنار واْلنة القيامة صفة كتاب(  2786)ومسلم  [ 91

 

   : * أهم الفوائد المستنبطة من حديث الباب 
  ،وهى صفة األصابع  ،اْلبية  –تعاىل    –من صفات اهلل    قد دل حديث الباب على إثبات صفة

من غري َتثيل ول تعطيل ول    -عزوجل -على ما يليق باهلل    ،فهى صفة ثابته بالسنة وإمجاع األمة
 . تكييف ول تفويض

 
 :ابمن حديث الب ووجه الشاهد 
  َحَّتَّ   َيض َحكُ   -م عليه وسل  صلى اهلل -  النَِّبَّ   رَأَي تُ   فَ َلَقد  "    :رضى اهلل عنه  مسعود   ابن  ل ىف قو  

 . ِلَقو لِِه " َوَتص ِديقاا تَ َعجُّباا نَ َواِجُذهُ  َبَدت  
  

 : الداللة ووجه
َها  اللَّهُ   َرِضيَ   -  قد روت َعاِئَشةَ     ِف   لِنَ ف ِسهِ   ان  تَ َقمَ   َما   -صلى اهلل عليه وسلم -  اللَّهِ   أن َرُسول  -َعن  

ء     أنه   -رضى اهلل عنه-فلما بيَّ ابن مسعود    ،لِلَّهِ   ِِبَا  فَ يَ ن َتِقمَ   اللَِّه،  ةُ ُحر مَ   تُ ن تَ َهكَ   َأن    ِإلَّ   ،َقطُّ   َشي 
ع اهلل  وسلم  صلى  ِديقاا  تَ َعجُّبااض َحك  ليه  اليهودى  َوَتص  منه    ِلَقو ِل  هذا  بثبو إقرار كان  صفة  ت  اا 

   .األصابع هلل تعاىل
 

   :هلل عزوجل  األصابع ومما يؤيد ثبوت صفة *
رِو    ب نَ   اهللِ   عن َعب د   »   :يَ ُقولُ   -َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اهللُ   َصلَّى  -  اهللِ   َرُسولَ   َسَِعَ   أَنَّهُ   -مارضى اهلل عنه-َعم 

َ  ُكلََّها   آَدمَ  َبِن  قُ ُلوبَ  ِإنَّ  ِ  َبي  بَ َعي   . (1)«َيَشاءُ  َحي ثُ   ُيَصرِّفُهُ  َواِحد ، َكَقل ب    الرَّْح َِن، َأَصاِبعِ   ِمن   ِإص 
 

 
 ( 2654)أخرجه مسلم   (1)
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 : صفة اليدينوجل فى هذا الباب  وكذلك مما ثبت هلل عز  *
ُجدَ   َأن    َمنَ َعكَ   َما  يَاإِب ِليسُ   قَالَ ﴿  قال تعاىل    -  :الكتاب  أدلة   ﴾   ((75)  بَِيَديَّ   َخَلق تُ   ِلَما  َتس 

اآلية  [ 75ص:] من  الدلله  اليدين  :وجه  صفه  تعاىل  اهلل  نفس أضاف  صفة  إىل  إضافة   إىله 

  .تعاىل فدل أهنا صفه هلل، موصوف
 

َنا أَنَّا  يَ َرو ا أَوَلَ  ﴿  قال تعاىل -2   .(71:يس) ﴾  َماِلُكونَ  هَلَا فَ ُهم   أَن  َعاماا  أَي ِديَنا َعِمَلت   ِمَّا  هَلُم    َخَلق 
َا ي َُباِيُعوَنكَ  الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿ قال تعاىل  -3  .(10  :الفتح( ﴾  أَي ِديِهم   فَ و قَ  اللَّهِ   َيدُ  اللَّهَ  يُ َباِيُعونَ  ِإَّنَّ

 
اآلياتذه  من  الداللة  وجه   إىل   صفة  إضافة  نفسه  إىل  اليدين  صفه-تعاىل-  اهلل  أضاف  :ه 

تعاىلو   .تعاىل  هلل  صفه  أهنا  فدل   ،موصوف   أَي ِديِهم    ُغلَّت    َمغ ُلوَلةر   اللَّهِ   َيدُ   ال يَ ُهودُ   َلتِ َوقَا﴿    قال 
 .(64:دة ائ)امل ﴾  قال َيَشاءُ  َكي فَ   يُ ن ِفقُ  َمب ُسوطََتانِ  َيَداهُ  َبل   قَالُوا   ِبَا  َولُِعُنوا

 

الداللة يده مغلولة  –تعاىل    -أن اهلل    :وجه  بأنه  القول  اليهود  أنكر على  ينكر عليهم    ،أَّنا  ول 
   .هلل عزوجلإثباهتم ألصل صفة اليد 

 

   :أدلة السنة أما  *
   .اليدين صفة إثبات  ف املعنوي التواتر درجة   األحاديث بعضقد بلغت ف

يَةَ   -  َهِذهِ   قَ َرأَ   -صلى اهلل عليه وسلم -  اهللِ   َرُسولَ   َأنَّ   -ماعنه  اهلل  رضى -  ُعَمرَ   اب نِ   َعنِ   -1   اآل 
رِهِ   َحقَّ   اهللَ   َقَدُروا  َوَما  ﴿  :ال ِمن َبِ   َعَلى  يَ و م    َذاتَ  َر ضُ   َقد  يعاا  َواأل    َوالسََّمَواتُ   ال ِقَياَمةِ   يَ و مَ   قَ ب َضُتهُ   مجَِ

رُِكونَ   امَّ عَ   َوتَ َعاىَل   ُسب َحانَهُ   بَِيِمينهِ   َمط وِيَّاتر    يَ ُقولُ   -َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اهللُ   َصلَّى   -  اهللِ   َوَرُسولُ   ،﴾  يُش 
ِبرُ   ِِبَا  يُ ق ِبلُ   َوُُيَرُِّكَها،   بَِيِدِه،   َهَكَذا َبَّاُر،  أَنَا  :نَ ف َسهُ   الرَّبُّ   ُيَجِّدُ   "  : َويُد    أَنَا   ال َمِلُك،  أَنَا   ال ُمَتَكبُِّ،  أَنَا   اْل 

 . (1) " بِهِ  لََيِخرَّنَّ : قُ ل َنا َحَّتَّ  ال ِمن َبُ   -صلى اهلل عليه وسلم- اهللِ  ِبَرُسولِ  فَ َرَجفَ "  يُ َكرِ ال   أَنَا  ال َعزِيُز،

 
 . متفق عليه  (1)
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اهلل عنه-أََنس    َعن  و   -2  ُؤ ِمِنيَ   اللَّهُ   ََي َمعُ "    :قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اهللُ   َصلَّى  النَِّبَّ   َأنَّ   -رضى 
  يَ و مَ   امل

َفع َنا  َلوِ :  يَ ُقولُونَ ف َ   َكَذِلَك،  الِقَياَمةِ  َتش  : فَ يَ ُقولُونَ   ،آَدمَ   فَ َيأ تُونَ   َهَذا،  َمَكانَِنا  ِمن    يُرَُِيَنا  َحَّتَّ   رَب َِّنا  ِإىَل   اس 
َجدَ  بَِيِدِه، اللَّهُ  َخَلَقكَ   النَّاسَ  تَ َرى أََما آَدُم، يَا  .(1) َمالَِئَكَتهُ  َلكَ  َوَأس 
رِيِّ    َسِعيد    َأِب   َعن    -3    يَ و مَ   اأَلر ضُ   َتُكونُ »  : َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اهللُ   َصلَّى  النَِّبُّ   قَالَ   - عنهرضى اهلل –اْلُد 

َفأُ  َكَما   بَِيِدهِ  اْلَبَّارُ  يَ َتَكفَُّؤَها َواِحَدةا، ُخب  زَةا   الِقَياَمةِ  َزتَهُ   َأَحدُُكم   َيك  لِ  نُ ُزلا  السََّفِر،  ِف  ُخب   .(2) «اْلَنَّةِ  أِلَه 
 

رِيِّ ْلُ ا  َسِعيد    َأِب   َعن    -4    يَ ُقولُ : "  قَالَ   -َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اهللُ   َصلَّى   -  النَِّبِّ   َعنِ   -َعن هُ   اللَّهُ   َرِضيَ   -  د 
 . (3)َيَدي كَ  ِف  َواَْلري ُ  َوَسع َدي َك،  لَب َّي كَ : فَ يَ ُقولُ  آَدُم، يَا"  :تَ َعاىَل  اللَّهُ 

يقسم  كثرياا ما كان    –َوَسلَّم    ي هِ لَ عَ   اهللُ   َصلَّى  -  اللَّهِ   َرُسول قد روى أصحاب الصحيح أن  و   -5
 ." بَِيِدهِ  نَ ف ِسي َوالَِّذي  "بقوله 

 

 : * اإلجماع 
 :قال اإلَساعيلي بكر  أبوقال  
 احلسىن،   بأَسائه  مدعو  اهلل  بأن  يعتقدون...احلديث  أهل   مذاهب  أن  -  اهلل   رْحكم  -  علمواا

  بال   ،مبسوطتان  ويداه   بيديه،  آدم   خلق  نبيه،  ِبا   ووصفه  نفسه،  ِبا  وصف  الت   بصفاته  وموصوف
ذلك  (4).كيف  اعتقاد على  اإلمجاع  نقل  ابن    :وِمن  العباس  وأبو  أبو  األشعرى  احلسن  وأبو  تيمية 

  (5).العباس ابن سريج واآلجري والسجزى
 

 
 . متفق عليه  (1)
 . متفق عليه (2)
 متفق عليه.  (3)
 ( 16/239أعالم النبالء )سري  (4)
 ( 1178/ 3عة)(والشري2/1216(والعلو للذهىب )72(ورسالة إىل أهل الثغر)ص/4/174وانظر جمموع الفتاوى ) (5)
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  على   وأمجعوا  :األشعري  احلسن   أبو  قال  :اثنتي   يدين   -تعاىل -هلل  بأن  واْلماعة   السنة  أهل   * معتقد
  القريواين  زيد  بو أ  :وِمن نقل هذا اإلمجاع  .مبسوطتي   يدين   تعاىل  له  وأنَّ   ويرى،   يسمع  وجلَّ   عزَّ   أنه

 . (1)القطان ابنو 
 

 :إثبات األنامل : فى هذا الباب  -تعالى-ومما ثبت هلل  * 
  تُ نَ َعس    :قال -َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اللَّهُ   َصلَّى  -  اللَّهِ  َرُسول  أن  :قَالَ   –رضى اهلل عنه  –  َجَبل    ب نِ   ُمَعاذِ   َعن  

َتث  َقل ُت،   َصاَلِت   ِف  َسنِ   ِف   َوتَ َعاىَل   تَ َباَركَ   ِبَربِّ   أَنَا  فَِإَذا   فَاس    لَب َّي كَ :  قُ ل تُ   حمَُمَّدُ   يَا  : فَ َقالَ   ُصورَة ،  َأح 
، َلُ   ََي َتِصمُ   ِفيمَ :  قَالَ   َربِّ

َ
،  أَد رِي   َل :  قُ ل تُ   اأَلع َلى؟   امل   َكفَّهُ   َوَضعَ   هُ فَ رَأَي  تُ : "  قَالَ "    َثاَلثاا  قَاهَلَا   َربِّ

 َ تُ   َحَّتَّ   َكِتَفيَّ   َبي  َ   أَنَاِمِلهِ  بَ ر دَ   َوَجد  َييَّ،  َبي  ء    ُكلُّ   ِل   فَ َتَجلَّى   َثد  روي   :قال ابن منده  (2)   .َوَعَرف تُ   َشي 
النب صلى اهلل عليه وسلم البالد،    ،هذا احلديث عن عشرة من أصحاب  من  ونقلها عنهم أئمة 

 .(3)أهل الشرق والغرب
 

  :عزوجل هلل الكف إثبات :الباب هذا فى -تعالى- هلل ثبت اومم * 
ُهَري  َرة   أىب  اهلل عنه  –عن    َأَحدر   َتَصدَّقَ   َما"  : َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اهللُ   َصلَّى   اهللِ   َرُسولُ   قَالَ :  قال  -رضى 

،  ِمن    ِبَصَدَقة     ِف   َفََت بُو  ََت َرةا،  َكاَنت    َوِإن    بَِيِميِنِه،  نُ الرَّْح َ   َأَخَذَها   ِإلَّ   الطَّيَِّب،  ِإلَّ   اهللُ   يَ ق َبلُ   َوَل   طَيِّب 
ََبِل، ِمنَ  أَع َظمَ  َتُكونَ  َحَّتَّ  الرَّْح َنِ   َكفِّ   . (4)" َفِصيَلهُ  أَو   فَ ُلوَّهُ  َأَحدُُكم    يُ َربِّ  َكَما  اْل 

 

 
 ( 89)ص/  اإلمجاع مسائل ف  اإلقناع و   (107 / ص)  السنن ف  اْلامع (225 / ص)  الثغر أهل إىل  رسالة  (1)
(2)  ( أْحد  )22109أخرجه  والَتمذى    بن   حممد  سألت  ،«صحيح   حسن  حديث  هذا»:الَتمذى وقال  (3235( 

 . «صحيح  حسن  حديث هذا: »فقال احلديث،  هذا  عن إَساعيل، 
 ( 227ص/)  اْلهمية على  الرد (3)
  ولد :  أي   «فصيله »  :قوله صلى اهلل عليه وسلم   ( 9423(وأْحد)3651ومالك ىف املوطأ)  (1014)أخرجه مسلم    (4)

 .مهره  :أي   «فلوه  »  : وقوله . األجر ِبضاعفة  ِبا  لصال  ينميها :  أي   «  يربيها »  رضاعتها ؛  عن  املفصول  الناقة 
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 :هلل عزوجل إثبات اليمين :فى هذا الباب -تعالى-ومما ثبت هلل  * 
َر ضُ ﴿    قال تعاىل   َعمَّا   َوتَ َعاىَل   ُسب َحانَهُ   بَِيِميِنهِ   َمط وِيَّاتر   َوالسََّماَواتُ   ال ِقَياَمةِ   يَ و مَ   قَ ب َضُتهُ   يعاامجَِ   َواأل 

رُِكونَ    اهللُ   َصلَّى   اهللِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   -رضى اهلل عنه-ُعَمرَ   ب نُ   اهللِ   َعب دُ   (67:)الزمر  ﴾  (67)  يُش 
ىَن،  بَِيِدهِ   يَأ ُخُذُهنَّ   ُثَّ   ال ِقَياَمِة،  يَ و مَ   السََّماَواتِ   َوَجلَّ   َعزَّ   اهللُ   َيط ِوي "    :َوَسلَّمَ   َعَلي هِ    أَنَا  :يَ ُقولُ   ُثَّ   ال ُيم 

َبَّاُروَن؟  أَي نَ   ال َمِلُك، ُونَ   أَي نَ   اْل  ََرِضيَ ا  َيط ِوي  ُثَّ .  ال ُمَتَكبِّ   أَي نَ   ال َمِلكُ   أَنَا:  يَ ُقولُ   ُثَّ   ِبِشَمالِِه،  أل 
َبَّارُ  ُوَن؟ أَي نَ  وَن؟اْل   .(1)" ال ُمَتَكبِّ

 ؟شمال -تعالى -هل هلل  :*سؤال 
"    :قال  –  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اهللُ   َصلَّى   -أن النىب    –رضى اهلل عنهما  –ُعَمَر    ب نُ   اهللِ   َعب دُ روى  

ىَن،  َيِدهِ بِ   يَأ ُخُذُهنَّ   ُثَّ   ال ِقَياَمِة،  يَ و مَ   السََّماَواتِ   َوَجلَّ   َعزَّ   اهللُ   َيط ِوي   أَي نَ   ال َمِلُك،  أَنَا  :يَ ُقولُ   ُثَّ   ال ُيم 
َبَّاُروَن؟ ُونَ   أَي نَ   اْل  ََرِضيَ   َيط ِوي  ُثَّ .  ال ُمَتَكبِّ َبَّاُروَن؟  أَي نَ   ال َمِلكُ   أَنَا  :يَ ُقولُ   ُثَّ   ِبِشَمالِِه،  األ    أَي نَ   اْل 

ُوَن؟   . (2)" ال ُمَتَكبِّ
 
ابن    :ومن هؤلء  ،طالق لفظة "الشمال" ىف حق اهللواز إعدم ج* وذهب فريق من العلماء إىل   

 .(3) تضعيف لفظة " الشمال " من ناحية السند واملت وذهبوا إىل  ،والبيهقىزية واْلطاىب خ
  احلديث  هذا روى  وقد   ،سال عن  ْحزة  بن  عمر  به  تفرد  قد الشمال  ذكرأن   :أ( من ناحية السند 

  -  عنه  اهلل   رضي  -  هريرة  أبو   ورواه  الشمال،  فيه  كراذ ي  ل   عمر،  ابن   عن  مقسم  بن  اهلل   وعبيد  نافع
 . الشمال منهم أحد فيه  يذكر فلم -صلى اهلل عليه وسلم-  النب  عن وغريه

 

يَِير    َيَدي هِ   وَِكل َتا  "  :قال أنه  -وسلم  عليه  اهلل  صلى  -  النب  عن  أنه قد صح  : ب( من ناحية المتن 
 .(66:حيد )صوِمن نص على ذلك ابن خزية ىف كتاب التو  (4) "
 

 
 . (1827أخرجه مسلم ) (1)
 ( 2788)رواه مسلم   (2)
 ( 4/2346(وأعالم احلديث للخطاب )341)ص/   للبيهقي   والصفات األَساء (3)
 ( 1827)رواه مسلم   (4)
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  ؛ ل ابن جرير والدارمى وأىب يعلىو وهو ق   ، "هو إثبات لفظة "الشمال    -واهلل أعلم -والراجح  *  
 . (1)وذلك لورود ذلك ىف الصحيح

 

 :ومما يؤيد ذلك * 
 اللَّهِ   َيدُ "    :قَالَ   -لَّمَ َوسَ   َعَلي هِ   اهللُ   َصلَّى  -  اللَّهِ   َرُسولَ   َأنَّ   -رضى اهلل عنه-ُهَري  رَةَ   َأِب   َعن  ما ورد  

َى   َواأَلر َض،   السََّمَواتِ   َخَلقَ   ُمن ذُ   أَن  َفقَ   َما  أَرَأَي  ُتم  :  َوقَالَ   َوالن ََّهاَر،  اللَّي لَ   َسحَّاءُ   نَ َفَقةر،   يَِغيُضَها   لَ   َمل 
اِء، َعَلى َعر ُشهُ : َوقَالَ   َيِدِه، ِف  َما يَِغض   لَ   فَِإنَّهُ 

َ
َرى  َوبَِيِدهِ   امل  . (2)" َويَ ر َفعُ   ضُ ََي فِ  املِيزَاُن، اأُلخ 

 
َرى  َوبَِيِدهِ  ":فقوله    .بعد أن ذكر اليمي يدل على أهنا األخرى ليست ييناا من ناحية اإلسم ،"اأُلخ 

 
سبحانه   -أن يديه  به  فاملراد    :"  يَِير   َيَدي هِ   ِكل َتا" َ   :وأما ما ورد من قوله صلى اهلل عليه وسلم  *

  ، ما بركة ىف العطاء واإلنفاق واْلود والسخاءيهف  ،ةيي مبارك الثنتي من حيث الوصف    -  وتعاىل
فجاء النص بقوله    ولذا   .ص ف مشائل البشركما هو حال   -عزوجل-  فال نقص قد يتوهم ىف مشاله

  حقنا  ف  الشمال  فإن  تعاىل،  اهلل   صفة  ف  نقص   يتوهم  لئال"    يي   يديه كلتا"  :صلى اهلل عليه وسلم
 .وأنقص اليمي  من أضعف

 

 : يؤيده* 
  اللَّهُ   َخَلقَ   َلمَّا"    : َوَسلَّمَ  َعَلي هِ   اللَّهُ   َصلَّى   اللَّهِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ  -رضى اهلل عنه–ُهَري  َرَة    َأِب عن    وردما  
ُبوَضَتانِ   َوَيَداهُ   َلهُ   اللَّهُ   فَ َقالَ ...،  .الرُّوحَ   ِفيهِ  َونَ َفخَ   آَدمَ  ََت  :  َمق  ََت تُ :  قَالَ   ِشئ َت،  أَي َُّهَما  اخ    َربِّ   يَ يَِ   اخ 

 .( 3)" ُمَبارََكةر  يَِير   َربِّ  َيَدي   وَِكل َتا

 
 ؛ (176 / ص)  ألىب يعلى التأويالت  إبطال و ( 155 /ص ) املريسي على  الدارمى  نقض وانظر  (1)
 . متفق عليه  (2)
 وصحََّحه احلاكم. ( 1/64) واحلاكم  (3368)أخرجه الَتمذى   (3)
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يدل على أن تسمية اليدين باليمي متعلق حبصول البكة    :"  ُمَبارََكةر   يَِير   َربِّ   َيَدي    وَِكل َتا"    :فقوله
  وف  التمام،  من  اليمي   ف  ملا   التياسر،  وتكره  التيامن،  حتب  العرب   كانتقد  و   .واْلري ىف كليهما

 ".والشؤم اليمن: "قالوا  ولذلكمن النقص  اليسار
 

  اليدين   صفو و   ذلك.  ينقصها  ول   العطاء  تصب  أي  ،ِبما  العطاء  كان  ييني،  اليدان  كانت  فإذا
  يديه  بأن  اإلنسان  يوصف  قد   بل  ،يساراا   ليست   األخرى   أن   العرب   عند  يعن  ل   يي   كلتيهما  بأن

 : املرَّار قال كما  ،يي  كلتامها
  كرمه   من  هو  بل  له،  مشال   ل  أن  يعن  ول  (1).يَِيَ   َلهُ   اليَدي نِ   ِكل َتا  َفَّتا ..  .َعِقيل    ِمن    األمانَةِ   َلىعَ   وِإنَّ 

تيمية  .كَيِمينه  مشاله  وعطائه ابن  العباس  أبو    صفات   كانت  ملا  العلماء  من  واحد  غري  قال   :قال 
صلى  -  النب  بيَّ   الفعل  ف  ناقصة  القوة  ف  ناقصة  أحدهم  يسار  فكانت  للنقص  متضمنة  املخلوقي 

  ف   كما  ،الوجوه  من  بوجه  عيب  ول   نقص  فيها  ليس  مباركة   الرب   يي   كلتا  أن  -اهلل عليه وسلم 
  من   املنع  أنَّ   يظهر   :هرَّاس  خليل   حممد   الشيخ  وقال  (2).  أفضلهما  اليمي   أن  مع  ،املخلوقي   صفات
  بعض   وإسناد  الَيِمي   إثبات  فإنَّ   ؛فقط  التأدب  جهة  على  هو  إَّنا  وَجلَّ   َعزَّ   اهلل   على  اليسار  إطالق 
  إنَّ "    :السالم  عليه  قوله   ف  وكما  بَِيِميِنِه،  َمط وِيَّاتر   َوالسَّماَواتُ :  تعاىل  قوله  ف   كما   إليها   الشؤون 

 (3) .َيِيناا  ليست  هلا  املقابلة األخرى   اليد  أنَّ  على يدل ،والنهار" الليل  سحاء   ملى اهلل يَِي 
 

  :* تنبيه مهم 
 يكون   أن  عن ربنا  فجل  املخلوقي،  صفة  من   اليسار  إذ  وجل،  عز  ْلالقنا  يسار  ول :خزية قول ابن

–إذ أننا لو طردنا مثل هذه القاعدة ىف صفات اهلل    ؛والتعليل ِبذا فيه نظر  :نقول  (4) !  يسار  له
بدعوى أهنا من صفات    " العي والوجه والساق واليد.."  :لستوجب ذلك نفى صفات  –عزوجل  

اإل  ولكنَّ   ،املخلوقي  هذامدار  مثل  على  يقوم  ل  والنفى  ثبوت  ، التعليل  ثبات  على  مداره  وإَّنا 
ث بعد ذلك يلزم الرجوع    ،حُمتَّم  فرضر فإذا ثبت الدليل ىف صفة ما توهم تشبيهاا فالقول ِبا    ،الدليل

 
 ( 247)ص/احلديث خمتلف تأويل (1)
 ( 17/92الفتاوى ) جمموع  (2)
 ( 66)ص/  خزية لبن ( التوحيد كتاب ) على  تعليقه  ذكره ىف (3)
 ( 66التوحيد )ص/ (4)
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ورد  الَّت  الباب  هذا  قبلة  تعاىل    إىل  قوله  ىف  التنزيل  حمكم    السَِّميعُ   َوُهوَ   ءر َشي    َكِمث ِلهِ   لَي سَ ﴿  ِبا 
 .(11:)الشورى ﴾ (11) ال َبِصريُ 

 

 :اليدين صفةإثبات  في والجماعة السنة ألهل لمخالفون* ا 
  :فقالوا  ،أهل السنة ىف إثبات صفة اليد هلل عزوجل  واملاتريدية   األشعرية من   وكثري  املعتزلة  قد خالف

أئمة  نص  قد  و   !!النعمة  ِبعىن  يفسروهنا  وأحياناا   لقدرة،ا   ِبعىن   اليد   إن أكثر  أن  على  التلمساىن 
كما هو    ،ومنهم من أوَّل اليدين على أهنما القدرة والنعمة  (1)  .األشعرية على تفسري اليدين بالقدرة

الرازى ذهب  و بل    ،قول  ما  التأويالت  غرائب  تعاىلإلمن  قوله  تفسري  ىف  السنوسي    ِلَما   ﴿  :يه 
  ، وأن إبليس قد ُخلق بيد القدرة  ،هى القدرة والنعمة  فجعل املارد بالتثنية ىف األية  ﴾  بَِيَديَّ   َخَلق تُ 

 هلا  املثبتي   يرمونومن على حنلتهم    األشاعرة  قام  بل  ،ذلك  األمرعند  يقف  ول  (2)!  !دون يد النعمة
  ورد و   :يقول ابن جزى  !!كما نص على ذلك البيجورى وغريه  ،جمسمة حشوية  بأهنم  السنة  أهل  من
قوم    هافحمل  (مبسوطتان  يداهبل  )  تعاىل  كقوله   ،التشبيه  هاظاهر   يوهم  ألفاظ   واحلديث   القرآن   ف

 . (3)!!احملدثي  وبعض احلنبلية  إىل  ذلك ويعزى ،التجسيم فلزمهم ظاهرها على
 

 :ما ذهبوا إليه من تأويالتهم بما يلىوقد دلل األشاعرة على *  
  قال   ،وطاقة  قوة   من  أي  ،"  يد  من  األمر  ِبذا  ل  ما"    تقولفالعرب    :القدرةليد هى  قالوا ا  -1

  األيدي   أول﴿    تعاىل  قالو   ،[237:  البقرة]  ﴾  النكاح  عقدة  بيده  الذي  أويعفوا﴿    (تعاىل
 [ 45: ص]  ﴾  واألبصار

 

 
)ص/  (1) الطالب  بغية  )ص/ 275وانظر  املريد  وحتفة   )132( األفكار  وأبكار  قول    املذموم   التأويل  ومن   ( 1/359( 

  به  أشركوا حي  عظمته  حق   عظموه  ما  أو   معرفته،  حق  عرفوه  ما)  :(قدره  حق   اهلل  قدروا  وما﴿   تعاىل  قوله   عندالسيوطى  
  القيامة   يوم﴿  !!!  وتصرفه   ملكه  ف:  أي :  له  مقبوضة :  أي   ﴾  قبضته﴿    السبع؛:  أي  حال؛  ﴾  امجيع  واألرض﴿    غريه،

 ( 177/ص ) اْلاللي  تفسري !!! بقدرته   ﴾ بيمينه ﴿  جمموعات؛ ﴾  مطويات  والسماوات 
 ( 437)ص/وبيانه   ثاحلدي مشكلو  (275(وشرح الوسطى )ص/104وانظر أساس التقديس )ص/ (2)
 ( 13)ص/الفقهية  القواني  (3)
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  يقال   و  ،" أى نعمة  عليها  أشكره   يد  عندي  لفالن"  :  تقولفالعرب    :ب( وقالوا اليد هى النعمة 
 . (1) النعم واملراد "  ظاهرة  فالن حق  ف  فالن أيادي" 

 :الف* الرد على المخ 
ئمتهم من  أبل قد خالفوا    .فقد خالفوا فيما ذهبوا إليه الكتاب والسنة وإمجاع األمةفأما األشاعرة  

  وقد  :الباقالىن  قال  .هلل عزوجل  اليدالصفات اْلبية هلل عزوجل، ومنها    أثبتواالذين    األشاعرةكبار  
  جتنيس  ول  حتديد   ول  فتكيي  بغري  جاءت  كما  َتر  الصفات  هذه  أن  السنة  وأهل  األئمة  دين  نابيَّ 

  . وضل  وابتدع  تعدى  فقد  هذا  جتاوز  فمن  الستواء  ف  مالك  وعن  الزهري  عن  روي  كما  تصوير  ول
حكى    (2) قد  الطالبوكذلك  بغية  ف  بإثبات278:)صالتلمساىن  القول  اليد    (  ابن  صفة  عن 

  صفات   والوجه  والعي   اليد  أن  إىل  أئمتنا  بعض   ذهب  :املعال  أبو  قال  .كالب والقالنسى واْلويىن
 .(3)العقل قضية  دون  السمع إثباهتا إىل  والسبيل للرب، ثابتة

 

 :فمردود من أوجه أما دعوى أن المراد باليد هى القدرة * 
ُجدَ   أَن    َمنَ َعكَ   َما  إِب ِليسُ   يَا﴿    تعاىل  قال  :األولالوجه    -1 األية    :ص]  ﴾  بَِيَديَّ   َخَلق تُ   ِلَما  َتس 

السالم   -به آدم  قد دل على تشريف وتكري ُخص    [ 75 التشريف ل   ،ريهدون غ  -عليه    وهذا 
إذا اهلل    ُيصل إل  بيد  قد ُخلق  اليد هى    ؛الَّت هى صفة من صفاته  -تعاىل-كان  لو كانت  إذ 

 :القدرة

 
)  مفاتيح وانظر    (1) املريد)ص/  ( 26/412الغيب  )157وحتفة  اْلبار  عبد  للقاضى  القرآن  (واملنحة  1/230(ومتشابه 

 ( 611اإلهلية ىف أدلة الصفات الربانية )ص/
  حممد   بن   الطيب  بن   حممد  هو  .. .. الباقالين  بكر   أبو  ( 1/277(ومنهاج السنة ) 259وانظر العلو للعلى الغفار )ص/  (2)

  ذلك  ف   وكان.  . فأْلمهم  واْلوارج  واملعتزلة  والروافض  النصارى  ناظر.  بالباقالين   املشهور  القاضي  البغدادي  ث  البصري 
 . . آية

  ل التأوي  بأهل   تأثر  فقد  اإلمام  هذا   ِبا  عاش   الت   للبيئة   ونظراا   ، األشاعرة  ملذهب  الثاين   باملؤسس   العلم  أهل  من  عدد   يَ ُعده
إىل  التحريف،  حبر  ف  معهم  وغرق  الكالم،   وعلم األمر  به  انتهى    الت   التأويالت  السلف،  مذهب  إىل   الرجوع  ث 

نص فيهما على إثبات    "التمهيد"  وكتاب  (والضاللة   الكفر أهل  مذهب  إبطال  عن اإلبانة)  وله كتاب  .املؤولة  يستعملها 
 . (1/445)1السنة أهل  موسوعةوانظر   . الكثري من الصفات اإلهلية

 ( 1/223)  الصحيح اْلامع لشرح  التوضيح (3)
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 .تعاىل إذ أن اْلميع خملوق بقدرته  ؛ملا حتقق هذا التكري والتشريف آلدم عليه السالم -أ 
فلما حاد إبليس عن هذا    ، بقدرة اهلل عزوجل  خملوق ه  أن  إذ   ؛لحتج إبليس على ربه عزوجل  -ب 

َتِن   ِمن هُ   َخري ر   أَنَا﴿    الطريق إىل قوله َتهُ   نَار    ِمن    َخَلق    –دل ذلك أنه فهم أن آدم    ،﴾  ِطي    ِمن    َوَخَلق 
   .وهو أنه ُخلق بيد اهلل تعاىل ،قد ُخص ِبا ل يقع لغريه -عليه السالم

 
  -َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اهللُ   َصلَّى  -  اللَّهِ   َرُسولَ   َأنَّ   -رضى اهلل عنه-ُهَري  َرةَ   ِب أَ ما ورد عن    :الوجه الثاىن  -2

"  قَالَ  َى  اللَّهِ   َيدُ :    َخَلقَ   ُمن ذُ   أَن  َفقَ   َما   أَرَأَي  ُتم  :  َوقَالَ   َوالن ََّهاَر،  اللَّي لَ   َسحَّاءُ   نَ َفَقةر،  يَِغيُضَها  لَ   َمل 
اِء،  َعَلى  َعر ُشهُ :  َوقَالَ   َيِدِه،  ِف   َما   يَِغض    لَ    فَِإنَّهُ   َواأَلر َض، السََّمَواتِ 

َ
َرى   َوبَِيِدهِ   امل   ََي ِفضُ   املِيَزاُن،  اأُلخ 

 . (1)  " َويَ ر َفعُ 
  
  ملى   وأهنا  اليمي   ذكر   ألنه  وتعاىل؛  تبارك  اهلل   يد   ف   قيل  تأويل   لكل  إبطال   : الحديث  هذا  في و 
  (2)!!؟األخرى  قوته  أو األخرى  رتهدق:  يقال فهل. األخرى اليد   ذكر ث  نفقة، يغيضها  ل
 

  :قيل فإن
  ف   كاف   ذلك   ف   النسبة   وجمرد   إبليس،  على  وتعظيما   تشريفا   له  ليوجب   آدم   إىل  ذلك   أضيف   إَّنا

 ؟ هلل كلها  والبيوت النوق  كانت  وإن التشريف،  ف كاف   فهذا اهلل،  وبيت اهلل،  كناقة  ،التشريف
  إذا  النسبة   فأما  التشريف،  جمرد  اقتضى   صفة  إىل   إضافة   عن   جتردت   إذا   بالنسبة   التشريف  

  اْللق  اهلل خلق: قولنا فإن  ،النسبة َتت  ما  لولها الت  الصفة  إثبات ذلك أوجب  صفة   بذكر اقَتنت
  ذكر   كان   ملا   هنا  فكذلك   الصفة،   إثبات   ذلك   اقتضى   اهلل  بصفة  تعلقه  إىل   الفعل   سب نُ   املَّ   بقدرته،

  (3) .وعظمته  اهلل جبالل  يليق  وجه على الصفة ك لت إثبات وجب  صفة إىل  مضافاا  التخصيص 
 

 
 . متفق عليه  (1)
 ( 105)ص/املؤتسي تذكرة (2)
 ( 1/231)  البهية  األنوار  لوامع (3)
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  ىف   كما   ،التشريف  سبيل  على   -عزوجل –  اهلل  يد  إىل   األعمال  بعض   أسندت ملا :الوجه الثالث  -3
  أنه   على  ذلك  دل (  بَِيِدهِ   الت َّو رَاةَ   َلكَ   َكَتبَ )  ملوسى  آدم  وقول  ،(بَِيِدهِ   اهللُ   َخَلَقكَ )  آلدم  موسى  قول

  واقع   شيء  كل  أن  إذ  ؛فائدة  الفضائل  هذه  لذكر  يكن  ل  القدرة  هى  دالي  كانت  فلو  ،حقيقية  يد
ء   ُكلِّ   َعَلى اللَّهَ  ِإنَّ ) تعاىل اهلل  بقدرة ومتحقق  .(َقِديرر  َشي 

 :فمردود من أوجه ،أما دعوى أن المراد باليد هى النعمة * 
ُجدَ   َأن    َمنَ َعكَ   َما  يَاإِب ِليسُ ﴿    تعاىل  قَالَ   :الوجه األول  -1   ،(75:)ص  ﴾   بَِيَديَّ   َخَلق تُ   ِلَما  َتس 

  ، إذ أن نعم اهلل ل حتصى بعدد  ،فيمتنع أن تكون على معىن النعمة  ،فقد وردت اليد بصيغة التثنية 
: امليموين  قال  ( 18: النحل  )  ﴾  َرِحيمر   َلَغُفورر   هَ اللَّ   ِإنَّ   حُت ُصوَها   َل   اللَّهِ   نِع َمةَ   تَ ُعدُّوا  َوِإن  ﴿    قال تعاىل

  ، [75:  ص]  ﴾   بيدي   خلقت   ﴿   بقوله   يصنع   كيف   ،نعماه:  يداه  أن  زعم   من :  أْحد  اإلمام   قال 
  وما   بلغتها  العرب  خاطب  إَّنا  -وجل   عز-  اهلل  كان  وإذا  قال أبو احلسن األشعرى:  (1)  !؟مشددة 

  يقول  أن  اللسان  أهل  خطاب  ف  َيوز  ل   وكان  خطاِبا،  ف  ومعقولا   كالمها،  ف  مفهوما  َيري
 . (2) النعمة( بيدي: )تعاىل قوله  معىن يكون أن بطل  ؛النعمة ويعن  بيدي، فعلت :القائل

  القدرة   ألن  القدرة؛  به  يراد  أن  َيوز  ل  ﴾  بيديَّ   خلقت  ملا  ﴿:  فقوله  :قال أبو العباس ابن تيمية
  ل   اهلل  نعم  ألن  النعمة  به  يراد  أن  َيوز  ول .  الواحد  عن  بالثني   يعب  أن  َيوز  ول  ة واحد  صفة

 . (3)التثنية بصيغة حتصى   ل  الت  منعال عن  يعب أن َيوز فال   حتصى؛
 

  بن  عروةكما ىف قول    ،أن ما ورد ىف لغة العرب من استعمال اليد ِبعىن النعمة  :الوجه الثانى* 
 ." ألجبتك  ِبا أجزك ل  عندي لك  يد لول  " :احلديبية يوم ف بكر  ألب  مسعود

  

   :من وجوه فجوابه
النعمة"  -1  " معىن  على  العرب  لغة  ىف  اليد  تستعمل  منو   ،نعم    كون   وهي  :السَّببيَّة باب    هذا 

بيده  غريه؛   ف   ومؤثراا  ،سبباا  عنه  املنقول  الشيء  العطاء  ويبذل  اْلري  يعطى  إَّنا  ل    ولكن  ،فاملرء 
 

 ( 169/ 1 )  التأويالت إبطال  (1)
 ( 98)ص/ الديانة  أصول   عن اإلبانة  (2)
 ( 6/365جمموع الفتاوى )  (3)
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أن يقال  صور  كما أنه غري مت   ،يتصور إطالق اليد ويراد ِبا النعمة إل ملن كانت له يد على احلقيقة
برعايتك  :لشخص اجعلىن  ويقصد   ،" بعينك  اجعلىن  إذ  ،"  عيني إل  ذا  الشخص  هذا  ا كان 
  .حقيقتي 

اهلل تعاىل  -2 اليد ىف حق  والبسط واهلز وااألصابع    ،ما ورد من متعلقات ذكر  القبض  من ذكر 
  عثمان  قال   .هما يليق به سبحان  على  ،فمثل هذا ليكون إل ليد على احلقيقة  ، واألنامل والكف

  يقبله ل معقول  كل  من خارجة مقلوبة، تفاسري هذه أن املريسي أيها علمتَ  قد :الدارمي سعيد بن
 . جهول  كل  إل

 
 منك  بتفسريها  ولسنا  أجل،:  لك  قلنا  وقوة،  نعمة،  أهنا  العرب  كالم   ف  عرفت  اليد   أن  ادعيت   فإذا

  إىل   مثلك  من  له   ُيتاج  ل  حَّت  املتكلم  كالم   سياقة  ف  يستبي   ذلك  تفسري  أن  غري  أجهل،
  (1) تفسري.... 

 

  :فترتب على ذلك *
  القول   يبطل   ﴾   بَِيَدي  ﴿    ف  التثنية  ألن   جائز،  غري  النعمتي   أو   بالقدرتي   اليدين   بتأويل  القول   أن

  يصح،   معىن   له  ليس  وقدرته   اهلل  نعم   ف  التثنية  وختصيص   التثنية،  ف   حتقيق  التشديد   ألن   ؛بالتأويل
  أو   بقدرت   ﴾  بَِيَدي    ﴿   تأويل  يصح   فال   حتصى،  ل   كثرية   ونعمه  هلا،   حدود  ل   ةواحد   اهلل  قدرة   ألن

 . عدد ف ونعمه  اهلل قدرة احنصار  جواز لعدم بنعمت،
 

 :كذلك مما يرد تأويل اليدين على معنى القدرة والنعمة  * 
ُجدَ   َأن    كَ َمنَ عَ   َما  يَاإِب ِليسُ   قَالَ ﴿  ملَّا ذكر خلقه    –عليه السالم  –قوله تعاىل عن آدم    -1   ِلَما   َتس 

ابن تيمية  ﴾  بَِيَديَّ   َخَلق تُ    إىل   الفعل   ىوعدِّ   الفاعل،  إىل  الفعل   أضاف  إذا   :قال شيخ اإلسالم 
  َيوز   ل   وهلذا  بيديه؛  الفعل  فعل  أنه  ف  نص  فإنه  ﴾  بَِيَديَّ   َخَلق تُ   ِلَما﴿  :  كقوله  الباء،  حبرف  اليد
  فعلت، :  قوله  جمرد  ألن  يداك؛  فعلته  هذا:  قالوي  ،بيديك  هذا   فعلت:  يقال  أن  مشى  أو   تكلم  ملن

 
 ( 39)ص/العنيد  اْلهمي املريسي على سعيد بن عثمان  نقض  (1)
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  غري   من  حمضة  زيادة   ذلك  كان  حقيقة  باليد  فعله  أنه  يرد  ل   فلو   الفاعل،  إىل  اإلضافة   ف  كاف  
  هذا   فعلت :  يقول   فصيحاا  أن   تعاىل  اهلل  شاء   إن  العجم   ول   العرب  كالم   ف   جتد  ولست  فائدة،
  أن   أو   له،  يد  ل   يكون  أن   َيوز  ول   حقيقة،  يديهب  فعله  ويكون  إل  بيديه،  هذا   فعل  فالن   أو  بيدي،
 . (1) بغريها وقع   والفعل يد له يكون

 
َر ضُ ﴿    ملا قرأ النىب صلى اهلل عليه وسلم  -قول ابن عمر رضى اهلل عنهما ما ورد ىف  -2 يعاا   َواأل    مجَِ

  َعَلي هِ   اهللُ   َصلَّى  -  اهللِ   َوَرُسولُ "    :رقال ابن عم  ،﴾  بَِيِميِنهِ   َمط وِيَّاتر   َوالسََّماَواتُ   ال ِقَياَمةِ   يَ و مَ   قَ ب َضُتهُ 
ِبلُ  َوُُيَرُِّكَها، بَِيِدِه، َهَكَذا يَ ُقولُ  -َوَسلَّمَ  ِبرُ  ِِبَا يُ ق  قد  ف :"ويبسطها  أصابعه ويقبضوىف رواية " ،" َويُد 

وكذا يقال    ،تبسط  ول   تقبض  ل  القدرةو   ،قبضاا وبسطاا بيده    –صلى اهلل عليه وسلم  –شار النب  أ
املذكورة  .النعمة  ىف الصفة  حتقيق  أفادت  وسلم  عليه  اهلل  صلى  يده    لتد و   ،فإشارته  أن    -على 

رضى  –دون أن يوجب ذلك ألصحابه    ،على ما يليق به  ، احلقيقةعلى  صفة له    -سبحانه وتعاىل
 والتابعي   الصحابة  وكالم   والسنة   القرآن  ف  اليد  لفظ  ورد   : قال ابن القيم  .شبهة التمثيل  -اهلل عنهم

  ، والبسط والقبض والطي  اإلمساك من ،حقيقة يد أهنا على يدل ِبا مقروناا  موضع مائة من أكثر ف
 (2) .يينه  عن املقسطي  وكون  ،بيده عدن جنة وغرس  بيده  التوراة  وكتب باليدين واْللق

 

  :وأما قولهم*   

(3) 

السنة  يؤمن    ،نعم  :فجوابه تعاىلأهل  اهلل  املراد   ،بصفات  منها غري  الظاهر  بأن  القول  ففيه    وأما 
فهذا القول خمالف    ،باهلل تعاىلهنا هو إثبات الصفة ما يليق    أ( فإن كان املقصود بالظاهر   :تفصيل

لسنة وإمجاع األمة على إثبات صفة اليدين  فقد دلت أدلة الكتاب وا   ؛للكتاب والسنة وإمجاع األمة 

 
 ( 52)ص/وآثاره  خطورته التأويلو   (11)ص/ املدنية  الرسالةنظر وا (1)
 ( 405)ص/ املرسلة  الصواعق خمتصر (2)
  . كفر  على أن أخذ نصوص الصفات على ظاهرها  (19/ص)  القرآن  متشابه ىف كتابه    وقد نص القاضى عبد اْلبار  (3)

   (5/4)املصابيح أحاديث   ريجخت ف  والتناقيح املناهج كشف( و 9/142) احلجاج  بن  مسلم  صحيح  شرح املنهاجوانظر 
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ما قد يفهم من إثبات الصفات    هنا  بالظاهر  املقصود   كان   ن وإب(    .وأن ظاهرها مراد  ،تعاىلهلل  
الظاهر  -عزوجل -هلل   هذا  ونرد  ننفى  أننا  شك  فال  املخلوقي  لصفات  املشاِبة  حنو  مع    ،على 

هلل   الصفة  أصل  به-تعاىل-إثبات  يليق  ما  ُي  ،على  هذا  فال  نفى  ملنا  على  الفاسد  الظاهر 
 . (1)الصفات، كما هى طريقة النفاة

 

واعتقاد  : وأما قولكم*  األمةفهذا ِما َيالف    !!"  مراد   غري   منها   الظاهر  أن  "  شيخ    إمجاع  قال 
  عن   أو   -وسلم  عليه  اهلل  صلى  -  اهلل   رسول  سنة   ف   أو  اهلل   كتاب  ف  أن  لغكب  :تيميةاإلسالم ابن  

 (2) .مراد غري الظاهر  أو ،ظاهره خالف  باليد املراد : قالوا أهنم : املسلمي  أئمة من أحد
  هذه   :قالوا.  ِبا   سبقهم  أحداا   علمت  ما  دة،مولَّ   مقالة  قالوا  النظر  أهل  من   املتأخرون  :الذهبي  قال 

  (3)  .مراد غري ظاهرها أن  اعتقاد مع  تؤول، ول  جاءت  كما  َتر الصفات 
  تعرفه  ِما  عليه  دلت   ما   حبسب   بينها،  ويفرقون  الصفات،  معاين   يعلمون  كانوا   السلفلقد كان  

  وهكذا   ،الوجه  غري   واليد   العرش،   على  اإلستواء   غري   واإلتيان  احلياة،  غري  فالعلم   ،لساهنا  ف   العرب 
كما هو متواتر النقل عن اإلمام    ،ولغتها  العرب   لسان  من  معلومة  الصفات  معاينف  الصفات،  سائر

 :ةتيمي ابن قال شيخ اإلسالم  .مالك وغريه
  غري   والكيف  ، جمهول  غري   الستواء :  قالوا  ملا   ملعناه   فهم   غري   من   اجملر د   باللفظ  يؤمنون  كانوا   لوو 

 (4).معقول
  أن   الكالم  ف  واألصل   .معناه  ونعقل  نفهمه  وِبا  مبي   عرب  لسانب  -تعاىل    –  اهللخاطبنا    وقد

  َتاثل   ل  بأهنا  ونقطع  كيفيتها  نعلم   ول  سبحانه،  الرب   صفات  معاين  نعلم  فنحن  ظاهره،  على   َيرى
والَّت تقال ىف كل صفة من صفات    ،مالك  اإلمام  كلمة   يذكرون  األئمة   يزل  ول   املخلوقي،  صفات

 
وظاهر النزول إل    ،فهل ظاهر الستواء إل القعود "    :وهو يبر نفيه هلذه الصفات ونظري ذلك ما قوله ابن اْلوزى    (1)

 ( 105وانظر دفع شبه التشبيه )ص/ . النتقال "
 ( 6/367جمموع الفتاوى )  (2)
   ( 270/ص)  العلو خمتصر (3)
  السلف   منهم  السنة   أهل  ومجهور " :عليه السيوطى بقوله فمن الغلط البيِّ ما نص    لذا (42  ،5/41  ) الفتاوى  جمموع(4  )

وانظر    !! حقيقتها  عن  له تنزيهنا  مع  نفسرها  ول ، تعاىل اهلل إىل منها   املراد معناها  وتفويض  ،ِبا   اإليان على  احلديث وأهل 
 ( 2/73ص العقيدة)( ومسالك أهل السنة فيما أُشكل من نصو 2/20)القرآن علوم ف  اإلتقان 
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  . والسؤال عنها بدعة  ،واإليان ِبا واجب  ،وكيفيتها غري معقولة  ، فمعانيها غري جمهولة  : اهلل عزوجل
 .أعلم واهلل. تعاىل الباري صفات ف  السنة   أهلفهذا هو منهج 

 :ا يقال هناوكذ * 
إن استقام مع  فهذا و   ، على اجملاز  -تعاىل  -القول حبمل األيات الَّت أثبتت صفة اليدين هلل  أن  

اليد   ة ظاهر األدل  فكيف يستقيم ذلك مع األدلة األخرى الَّت ذكرت متعلقات هذه    ،الَّت أثبتت 
م والقبض    ن اليد  ِبا  البسط  الباب  ،اهلزو ذكر  حديث  ىف  وارد  هو  األصابع  وكذلك    ، كما  ذكر 

على ما    -عزوجل–فكل ذلك ل يكون إل ليد حقيقية هلل    !!؟واليمي والشمالواألنامل والكف  
   .يليق جبالله وعظمته

 

اِعي َقاَل  قول إلى استنادا   ؛النعمة " أنها " :األصابع وأما تأويلهم صفة * ا َيِصف   الرَّ  :َراِعي 
َها..  .َله  تَ َرى  الُعُروقِ   باِدي  الَعَصا  َضِعيفُ  َبعاا   الناسُ   أج َدبَ   َما  ِإذا  َعَلي     ، احلسن  والصبع األثر  إص 

 . (1)إصبعاا  عليها له إن :فيها  األثر اْلميل لإلبل  الرعية  احلسن للراعي يقال

َرُسول  –رضى اهلل عنه  –  أََنس  د روىق:* فجوابه  ِثرُ   -صلى اهلل عليه وسلم-  اللَّهِ   أن    َأن    يُك 
  بِهِ   ِجئ تَ   َوِبَا  ِبكَ   آَمنَّا  اللَِّه،  َرُسولَ   يَا:  فَ ُقل تُ   ،"ِديِنكَ   َعَلى  قَ ل ِب   ثَ بِّت    وبِ الُقلُ   ُمَقلِّبَ   يَا: "يَ ُقولَ 
َنا؟ خَتَافُ  فَ َهل   َ  الُقُلوبَ  ِإنَّ  نَ َعم ،" :قَالَ  َعَلي   ِ  َبي  بُ َعي   . (2)" َيَشاءُ   َكي فَ   يُ َقلِّبُ َها اللَّهِ   َأَصاِبعِ  ِمن    ُأص 

  حمفوظاا   القلب  كانول  ،اهلل  نعم   من  نعمتي   بي   املؤمن  قلب  لكان   ،لنعمةت األصابع هى اكان   فلو  
  (3) ؟!بالتثبيت دعا  شيء   فلي ،النعمتي  بتينك

 

  اللَّهِ   َرُسولُ قال    :قَالَ   –  َعن هُ   اللَّهُ   َرِضيَ   -ما روى َجاِبر   :* ومما يؤيده أنها أصابع على الحقيقة
َ   آَدمَ   َبِن   وبَ قُ لُ   ِإنَّ »  ::َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اهللُ   َصلَّى ِ   َبي  بَ َعي    بِهِ   يَ ُقولُ   ،َواِحد    َكَقل ب    الرَّْح َنِ   َأَصاِبعِ   ِمن    ِإص 

 
 ( 549( وجممل اللغة )8/193وانظر لسان العرب ) ، ( 764 ،50 )  الآللئ  ىف  البيت (1)
 . حسن حديث هذا :قال و   (2140)رواه الَتمذى   (2)
 ( 302وتأويل حمتلف احلديث)ص/ ( 1/52)  اْلهمية  على  والرد  اللفظ  ف  الختالف وانظر  (3)
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  حديث  فحركهما،وهذا  والوسطى بالسبابة الثوري سفيان وصف :قالوىف رواية ابن منده   (1)«َهَكَذا
  (2).فاقبات ثابت

للة على أهنا صفة هلل على  حال ذكره للصابع د   -صلى اهلل عليه وسلم  –ىف إشارة النب    :*قلت
سبحانه  ،احلقيقة به  يليق  ما  الباطلة  ،على  اْليالت  عن  األذهان  عن    ، فتصان  األفكار  وتقف 

   .(3) الظنون العاطلة
  ما   على(  إصبع  على  وكذا   ،إصبع  على  األرض   ُيمل)   حديث  توجيه  عن  عجزوا  ملا   تراهم  ولذا

   .احلديث إنكار إىل  واعمد فقد  ،النعمةىن ِبع   كوني أن ل يستقيم هنا  اإلصبع ألن  ؛تأويلهم يوافق
 

  .(4)!!مجسمة حشوية للصفات بأنهم وأما رمى المخالفين ألهل السنة المثبتين* 
م   بَِلف ظ   توسلتم  َذا  كم  : كما قال ابن القيم  :فجوابه س    وجعلتموه  .والكفران  للتعطيل  جسيموالت   اْلِ 

فلقد كانت شبهة التجسيم من    :قال خليل هراس  . كوانوال   ال َعر ش  َفوق  اهلل   ؛ لكم  قُ ل َنا   ان  الَتس
  ، فقد جعلها املعطلة عرضة مانعة هلم من القول باإلثبات  .أعظم أسباب الضالل ف باب الصفات

ُيتمون    واختذوا منها ترساا   ،مون عليها صريح األحاديث وحمكم األياتُيطِّ   عاتية   ونصبوها صخرة
 . (5)به ِما يوجه إليهم من طعنات 

 

 
 . ووافقه الذهىب  ، َيرجاه ول مسلم شرط   ىعل صحيح  حديث وقال هذا  ،( 4130احلاكم ) أخرجه (1)
 ( 430ومذهب أهل التفويض )ص/  (47اْلهمية )ص/ على  الردوانظر  (2)
شرح حديث    وأما حكم اإلشارة ف أحاديث الصفات فقد بيَّناه وفصَّلناه ىف شرحنا على حديث "البشارة  :قلت  (3)

 شارة "  اإل
  غال   من   منهم   إن  حَّت       وافَتاء   منهم   كذباا      مشبهاا  الصفات   من   يئاا ش   أثبت   من   يسمُّون  اليوم   إىل   واملعتزلة   اْلهمية   (4)

  األنبياء   من  ثالثة »   :اْلهمية   رؤساء  من  أشرس  بن  ُُثَامة  قال  حَّت  بذلك،  عليهم  وسالمه   اهلل  صلوات  األنبياء  ورمى
َنُتكَ   ِإلَّ   ِهيَ  ِإن  ﴿  : قال   حيث  موسى مشبهة،   َولَ  نَ ف ِسي  ِف   َما ع َلمُ ت َ ﴿  : قال  حيث  وعيسى  ،[155:  األعراف ]  ﴾  ِفت  

الكبى ضمن جمموع    احلموية   وانظر الفتوى  .« ربنا  ينزل: » قال   حيث  وحممد  ،[116:  املائدة ]  ﴾  نَ ف ِسكَ   ِف   َما   َأع َلمُ 
 ( 5/110الفتاوى )

 ( 2/545الكافية الشافية ىف النتصار للفرقة الناجية ) (5)
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يق ث  اهلل  *  عن  ينفون  الذين  هلؤلء  خش  -عزوجل –ال  اليد  والتشبيهيصفة  التجسيم  أى    -  :ة 
وتقبض   السماوات  تطوى  يد  ىف  يتصور  األرضي تشبيه  ما    يدىف    يتصور  تشبيه  أى  -  !!؟على 

  (1)  !!؟شخص  يد  ف كخردلةإليها إل   السبع واألرضي  السبع السماوات
،  َعَلى  ال ِقَياَمةِ   يَ و مَ   السََّماَواتِ   ُي ِسكُ   -عزوجل -  ورد فيها أن اهلل  يد  ىف   يتصور  تشبيه  أى*   َبع    ِإص 

ََرِضيَ  ،  َعَلى  َواأل  َبع  َِبالَ   ِإص  ،  َعَلى  َوالشََّجرَ   َواْل  َبع  ،  َعَلى  َوالث ََّرى  َوال َماءَ   ِإص  َبع  َل قِ   َوَسائِرَ   ِإص    َعَلى   اْل 
، َبع  رِهِ  َحقَّ  اهللَ  َقَدُروا  َوَما ﴿نقول  حقاا وصدقاا ويقيناا  !!؟يَ ُهزُُّهنَّ  ُثَّ  ِإص  َر ضُ  َقد    يَ و مَ  قَ ب َضُتهُ  مجَِيعاا َواأل 

رُِكونَ   َعمَّا  َوتَ َعاىَل   ُسب َحانَهُ   بَِيِميِنهِ   َمط وِيَّاتر   َوالسََّمَواتُ   َمةِ ال ِقَيا   َوقَاراا   لِلَّهِ   تَ ر ُجونَ   َل   َلُكم    َما   ﴿   ، ﴾  يُش 
﴾ 
 

 :* ومن شبهاتهم 
  أبعاض   ذا  مَتكباا   متبعضاا أن يكون    لزمل  -تعاىل -  هلل  ذلك  أثبتنا  فلو  ،وأعضاء  وارحج  اليدينأن  

إذا كانت اليد جزءا وبعضاا للمخلوق فمثل هذا    -1  :*وجواب ذلك من وجوه  !!وأعضاء  وجوارح 
ءر   َكِمث ِلهِ   لَي سَ ﴿    تعاىل   قال   ، ألنه سبحانه ليس كمثله شيء  ؛ِما ل يقال ىف حق اهلل عزوجل   َشي 

يًّا  َلهُ   تَ ع َلمُ   َهل  ﴿    :تعاىل  وقال  [11:  الشورى]   ﴾   ال َبِصريُ   السَِّميعُ   َوُهوَ  وقياس  [  65:  مري]  ﴾  َسَِ
   .صفاته على صفات املخلوق قياس فاسد العتبار؛ ألنه قد صادم الكتاب والسنة وإمجاع األمة

 
هو نفى    -تعاىل  -  أن نفى صفة اليد بدعوى أن إثباهتا مستلزم للبعاض واألجزاء ىف حق اهلل   -2

باطلة دعوى  على  الصفة  ؛مبىن  تصور كيفية  ىف  خوض  نصوص    ،ألنه  مع  تعاملوا  إَّنا  والسلف 
  . ونصوصهم ىف ذلك متكاثرة متواترة  ،دون اْلوض ىف كيفيتها  ،الصفات من ناحية تفسري معانيها

 
ىف    ( 30212)تفسريه    ف   الطبي   رواه  (1) اهلل  )الوعبد  عنهما–عباس    ابن   عن   (1090سنة  اهلل    ما )  :قال -رضى 

  ابن   عن   تصحيحه   األلباين   نقلوقد    (. أحدكم    يد  ف  كخردلة  إل  الرْحن  كف  ف  السبع   واألرضون  السبع  السماوات
  نقدي  ف  اإلسناد  وهذا( ; "170  /ص" )التنديد   إبطال"  ف  كما;  اهلل  عبد  بن  سليمان  الشيخ  وقال  .يتعقبه  ول  تيمية
  احلديث (: )94ص/ ( )التوحيد  كتاب  ختريج  كتب  على   تنبيهات)  كتابه  ف  الفهد  ْحد  بن  ناصر  الشيخ  قالو   ".حصحي
  ، بالنسبة   للنسبة   تشبيه وهذا    ، ، فمثل هذا ِما ل يُعرف بالرأى الرفع  وهذا موقوف له حكم   *   (. األحوال  أقل  على   حسن
ونظري ذلك قوله صلى اهلل عليه    ،شيء   ذاته  يشبه   ل  كما  شيء  صفاته   يشبه  ل   اهلل  ألن   بالكف؛  للكف  تشبيهاا   وليس 
 .." .سَتون ربكم كما نرون القمر ": وسلم
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  :ديثاألحا   هذه   عن  سعد  بن  والليث  الثوري  وسفيان  ومالك  األوزاعي  سئل  :قال  مسلم  بن  الوليد
 .(1)كيفية  بال  جاءت  كما  أمروها فقالوا 

  حقيقة   دون نفى  ،الصفات  كيفية ب  علمهو نفى لل  إَّنا  :"  كيف  بال  جاءت   كما  أمروها"  :وقوهلم
التفصيإذن فال  .الصفة الكيف على سبيل    –تعاىل    –القول على اهلل  ل والتوصيف من  كالم ىف 

  اإليان   :واْلماعة  السنة   أهل  املنصورة   الناجية  الفرقة   اعتقادو   :قال أبو العباس ابن تيمية  .بغري علم
به  وِبا   ،كتابه  ف  نفسه   به  وصف   ِبا   ول   يفونيكِّ   ل   ، وسلم  عليه   اهلل  صلى   حممد  رسوله  وصفه 
اهلل    لونيثِّ    ول  ، له  ند   ول  له  كفو   ول   له  َسيَّ   ل   سبحانه  ألنه  ؛خلقه  بصفات   -تعاىل -صفات 

 .(2)وتعاىل سبحانه - خبلقه يقاس
 

  :عجيب تأويلهمومن  *
  تصديقاا   اآلية   وتالوته   وتعجبه  -صلى اهلل عليه وسلم-  ضحك  ليس  :باب الحديث    َعن  قالوا    -1

  سوء   من  وتعجب  وإنكار  لقوله  رد   هو  بل ،وإقراراا له على إثبات صفة األصابع هلل تعاىلب لكالم احل
 (3) !ذلك منه ففهم  التجسيم،  اليهود مذهب فإن اعتقاده،

 

 :وهمن وج* وجواب ذلك  
ابن مسعود    -1 البخاري عن  صلى اهلل  -  النَِّبَّ   رَأَي تُ   فَ َلَقد  »   :أنه قال  –رضى اهلل عنه  –روي 

ول شك أن الراوى أعلم ِبا    ،(4)   "  ِلَقو لِهِ   َوَتص ِديقاا  تَ َعجُّباا   نَ َواِجُذهُ   بََدت    َحَّتَّ   َيض َحكُ   -عليه وسلم
  : بن سعيد  ُيىي  قالو   . نعم:  قال  ؟ صديقاا ت  فضحك :  الربيع  ألب   قلت   :ابن أىب عاصم  قال و   .روى
  تصديقا   وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  فضحك  "  :منصور  عن  فيه  يزيد  عياض  بن  فضيل  وكان
  (5).نعم: قال احلب؟   لقول

 
 ( 171/  1)  للبغوي  السنة  شرحو   (118انظر العتقاد للبيهقى )ص/ (1)
 ( 3/130جمموع الفتاوى ) (2)
 ( 316/ 8) املعلم  إكمال (3)
 ( 7513رواه البخارى ) (4)
 ( 223السنة لبن أىب عاصم )ص/ (5)
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اا ملا هو  وافقألن ما قاله اليهودى جاء م  ،تعجباا إَّنا ضحك    -صلى اهلل عليه وسلم -أن النب    -2

  –عزوجل    -على ما يليق باهلل    -ومنها األصابع–بات الصفات  ثابت ىف شريعة اإلسالم من إث
  املنزلة   الشرائع  اتفاق   على فجاء خب احلب دالا    . من غري تشبيه ول تعطيل ول تكييف ول تفويض

   .اهلل بعظمة  يليق  ما على ظاهرها، على الصفات إثبات على -تعاىل-  اهلل عند من
 

ملتل  لذا َيده مضطراا    ،هو نتاج ومثال ملن يعتقد ث يستدله املتأولون هلذا النص فوأما ما تأول*  
داء عضال وهو    هاأهنك  عقول  -وللسف  –فهى    .هذه التأويالت الَّت يغىن ذكرها عن الرد عليها

  للي   الواضحةالصفات    نصوصتتبع    راحتف  ،لزم إثبات الصفات مشاِبة اْلالق للذوات "  "  :أن
  .به نفسه  -تعاىل  -ما وصف اهلل    زيه القائم على تعطيلحسب ما جرهم إليه منهج التن  أعناقها

التنزيه التأويل قاصدين سراب  التعطيل )وهم    حَّت حتط رحاهلم ىف   ،وكم يتطون مراكب  ظلمات 
 .ُيسبون أهنم ُيسنون صنعاا(

  :قالثم ي *
  اهلل،   حمارم   من  شيء  ينتهك  أن   إل  ،يغضب لنفسه قطل    –  وسلم  عليه  اهلل   صلى  -  الرسول كان  

  وينكر   ،عزوجل  هلل  يغضبول    الباطلأن يسمع    -على ما زعمتم-فأىنَّ له    ،وجل  عز  هلل  ينتقمف
   ؟!!املنكر هذا 

 

 :وكذا قالوا -2 
َ   ُكلََّها   آَدمَ   َبِن   قُ ُلوبَ   ِإنَّ »  :َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اهللُ   َصلَّى ما نص عليه الرازى تأويالا لقول النب   ِ   َبي  بَ َعي    ِإص 

أنه يلزم أن يكون أصبعاه ىف أجوافنا مع أنه   :ويدل على تأويله وجوه  :.." قال.الرَّْح َنِ   َأَصاِبعِ   ِمن  
  ( 1) !!على العرش عند اجملسمة

 
 

 ( 52( وجناية التأويل على الفاسد العقيدة اإلسالمية )ص/136التقديس )ص/أساس ر وانظ (1)
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:ال* وجواب ذلك أن يق
الباطلةأن    :أولا  اإللزامات  هذه  من  حل  ىف  السنة  دللت    ،أهل  من  املراد  فهم  أحسنوا  ألهنم 

معطوباا ىف فهمه ث أى ليلزم الناس بإلزامات ل يقل ِبا    وإَّنا العيب فيمن كان  ،النصوص الشرعية
ظاهر  هو  ليس  الكفري  الفاسد  املعىن  أن  يعلم   أن   وَيب  :قال شارح الطحاوية  .ول جآن  هقبلأنس  
قولا   عائب    من   وكم  .(1).علمه  ونقص   فهمه  لقصور  فهو   منه  ذلك   فهم  من   وأن   مقتضاه،  ول   النص 

 قيمالس    الفهم  ِمن   وآفتهُ  ؛؛؛صحيحاا 

فالسحاب   ،املماسة  البينية   من   يلزم   ل   "  أصبعي   بي "    :أن قوله صلى اهلل عليه وسلم  ثانياا:  -2
َ   ال ُمَسخَّرِ   َوالسََّحابِ   ﴿ :  فيه  وجل   عز   اهلل   قال  إذاا   ،[164: البقرة]  ﴾   َواأَلر ضِ   السََّماءِ   َبي 

يلزم   ول  للرض،  اا مالصق  وليس  للسماء   مالصقاا   ليس  والسحاب   واألرض،  السماء  بي   السحاب
واملدينة   مكة  بي   بدر :  ويقال  .للسماء  ِماساا   ول   للرض   ِماساا   السحاب  يكون   أن  نية كر البيَّ ذ   من

فكيف    ،وإذا كان هذا واقع ىف شأن املخلوقات دون أن يستلزم ِماسةوبينهما،  بينها  ما  تباعد  رغم
يلزم   ول   حقيقة،  الرْحن   أصابع   من   إصبعي   بي   كلها  آدم   بن   فقلوب   ؟!! ؟ىف شأن اْلالق عزوجل 

 .. حلول  ول ِماسة  ذلك من

 .تم بحمد اهلل 
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