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 ٱ ٻ ٻ

 
 : دقمة ادل

احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على خَت ادلرسلُت، نبينا زلمد وعلى آلو 
  وبعـم:وصحبو أٚتعُت، 

فإّن أشرف العلوم وأجلها العلم بأمساء هللا احلسٌت وصفاتو العلى؛ وذلك لتعلقها 
ا ىو اشتغال بأعلى ادلطالب.، فاالشتغال هبذا العلم، إبأشرف معلوم وىو هللا   َّنم
: "إنم شرف العلم تابع لشرف معلومو؛ -رٛتو هللا –ىـ( ٔ٘ٚقال ابن القيم )ت

لوقوف النفس بأدلة وجوده وبراىينو، ولشدة احلاجة إذل معرفتو وعظم النفع هبا، وال 
يوم ريب أّن أجل معلوم وأعظمو وأكربه، فهو هللا الذي ال إلو إال ىو رب العادلُت، وق

السموات واألرضُت، ادللك احلق ادلبُت، ادلوصوف بالكمال كلو، ادلنزه عن كل عيب 
ونقص وعن كل ٘تثيل وتشبيو يف كمالو، وال ريب أنم العلم بو وبأمسائو وصفاتو وأفعالو، 

 صفـة اليـد هلل    
 والرد على املخالفني  

 

 م. نورة بنت محمد بن صالح الجاسرإعداد: 
 -محاضر بقسم الدراسات اإلسالميظ بكليظ اآلداب

 الرحمن األميرة نورة بنت عبدجامطظ 
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 .(ٔ) أجّل العلوم وأفضلها، ونسبتو إذل سائر العلوم، كنسبو معلومة إذل سائر ادلعلومات"
لم وفضلو، فإنّو ال تكاد آية من آيات القرآن الكرمي ٗتلو من ولشرف ىذا الع

 .-تعاذل -صفة أو اسم هلل 
: "والقرآن فيو من ذكر أمساء هللا -رٛتو هللا  –ىـ( ٕٛٚقال شيخ اإلسالم )ت

وصفاتو وأفعالو، أكثر شلا فيو من ذكر األكل والشرب والنكاح يف اجلنة، واآليات 
 . (ٕ)فاتو، أعظم قدراً من آيات ادلعاد"ادلتضمنة لذكر أمساء هللا وص

، وبذل اجلهد يف معرفة -تعاذل -حقيقتو معرفة هللا  -تعاذل -واإلديان باهلل 
أمساءه وصفاتو، فال يستقر للعبد قدم يف ادلعرفة، وال يف اإلديان، حىت يؤمن بصفات 

لصفات ، ويعرفها معرفة ُٗترجو عن حدِّ اجلهل بربو، فاإلديان با-جّل جاللو -الرب
وتعرّفها ىو أساس اإلسالم، وقاعدة اإلديان، وٙترة شجرة اإلحسان، فمن جحد 

 ، ومعرفة هللا (ٖ)الصفات فقد ىدم أساس اإلسالم، واإلديان، وٙترة شجرة اإلحسان
بأمسائو احلسٌت وصفاتو العلى، يزيد اإلديان، ويقوي اليقُت، ويُوقع يف القلب عبودية  

... إخل، وىذا البحث يتناول ثبوت صفة من صفات  كاملة من خوف ورجاء وزلبة
الصفات ادلتصرفة منها، كصفة  -أيضاً  -وىي صفة اليد، كما يتناول -تعاذل -هللا 

فيها، مع  –رٛتهم هللا  –اليمُت، والكف، واألصابع ... إخل، وذكر منهج السلف 
والرد  هلل بيان قول أىل البدع فيها والرد عليهم، وكان البحث بعنوان: "صفة اليد 

 على ادلخالفُت". 
 

                                                 

 .  ٙٛ/ٔمفتاح دار السعادة،  (ٔ)
 . ٖٓٔ/٘درء تعارض العقل والنقل،  (ٕ)
 . ٖٚٗ/ٖينظر: مدارج السالكُت: ابن القيم،  (ٖ)
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 أمهي  البحث وأسباب اختياره: 
 وصفاتو.  تعلُّق البحث بأشرف العلوم وأجلها، وىو العلم بأمساء هللا  -ٔ
 دل تظفر ببحث مستقل.  -تعاذل -أّن صفة اليد هلل  -ٕ
 . -تعاذل -أمهية بيان االعتقاد الصحيح يف صفات هللا  -ٖ
 د وتأويالهتم. الرد على إنكار أىل البدع لصفة الي -ٗ

 اذلمف ةن البحث: 
    وذكر منهج السلف ،-تعاذل -ثبوت صفة اليد والصفات ادلتصرفة منها هلل 

 فيها ، وبيان قول أىل البدع فيها والرد عليهم.  -رٛتهم هللا  -
 المراسات السابدق : 

وصفاتو، كما أفردت بعض الصفات يف  ألمف العلماء كثَتًا يف أمساء هللا 
 خاصة، ودل تقف الباحثة على ُمصنمف أُفرد يف صفة اليد خاصة.  ُمصنمفات

 ةنهج البحث : 
حليلي النقدي، ىو ادلنهج االستقرائي الت –إن شاء هللا  –سيكون ادلنهج ادلتبع 

 مع القيام ٔتتطلبات البحث العلمي. 
 اإلخالص والقبول يف القول والعمل.  أسأل هللا 

 خط  البحث: 
 يتكون البحث من مقدمة، و٘تهيد، وسبعة مباحث، وخا٘تة. 

ادلقدمة : وتتضممن أمهية البحث، وأسباب اختياره، واذلدف منو، والدراسات  -
 السابقة، وخطة البحث ومنهجو. 

 وصفاتو.   التمهيد: منهج السلف يف أمساء هللا -
 ادلبحث األول : معٌت اليد يف اللغة.  -



 (ٖٛالعدد ) مجلظ الدراسات اإلسالميظ والبحوث األكاديميظ
 

 

 

 

-232- 

 .ادلبحث الثاين: األدلة على ثبوت صفة اليد هلل  -
 . ادلبحث الثالث : مذىب السلف يف صفة اليد هلل  -
 والرد عليهم.  ادلبحث الرابع: مذىب ادلبتدعة يف صفة اليد هلل  -
 والتوفيق بينها.  ادلبحث اخلامس: األوجو اليت وردت عليها صفة اليد هلل  -
 بيده. ادلبحث السادس: األشياء اليت خلقها هللا  -
 .  ادلبحث السابع: الصفات ادلتصرفة من صفة اليد هلل  -
 اخلا٘تة: وتشتمل على أىم النتائج. -
  الفهارس: فهرس ادلصادر وادلراجع. -
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 التنهيد

 وصفاته ميهج السلف يف أمساء اهلل 
فإّّنم قد اقتفوا أثره،  –رٛتهم هللا  –إمام سلف ىذه األمة  دلا كان الرسول 

وصفاتو كتاب هللا  وحي، فجعلوا مصدرىم يف أمساء هللا وعظمموا ما جاء بو من ال
 ، ونفوا ما نفاه هللا لنفسو، أو أثبتو لو  ، فأثبتوا ما أثبتو هللا وسنة نبيو 

 ، من غَت تكييف، وال ٘تثيل، وال ٖتريف، وال تعطيل. عن نفسو أو نفاه عنو رسولو 
ا هللا وإياكم للرشاد من : "اعلموا وفقن-رٛتو هللا  –ىـ( ٖٓٙقال اآلجري )ت

، ؤتا وصفو ٔتا وصف بو نفسو  القول والعمل: أّن أىل احلق يصفون هللا 
، ؤتا وصفو بو الصحابة رضي هللا عنهم، وىذا مذىب العلماء شلن اتبع رسول هللا 

 .(ٔ)ودل يبتدع، وال يقال فيو كيف؟ بل التسليم لو، واإلديان بو"
فيما نقلو عن عقيدة   -رٛتو هللا  –ىـ( ٜٗٗوقال أبو عثمان الصابوين )ت

السلف: "ويثبتون لو جلم جاللو منها ما أثبت لنفسو يف كتابو، وعلى لسان رسولو 
 شبو، وال

ُ
، وال يعتقدون تشبيهًا لصفاتو بصفات خلقو، وال ُيكيفوّنا تكييف ادل

تحريف، أىل السنة من ال -تعاذل -حيرفون الكلم عن مواضعو ... وقد أعاذ هللا 
 . (ٕ) والتكييف، والتشبيو، ومنم عليهم بالتعريف والتفهيم..."

: "أىل السنة رلمعون على -رٛتو هللا  –ىـ( ٖٙٗالرب )ت وقال اإلمام ابن عبد
اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة واإلديان هبا، وٛتلها على احلقيقة ال 

 .(ٖ)من ذلك" على اجملاز، إال أّّنم ال يكيفون شيئاً 

                                                 

 .ٖٕٛصالشريعة،  (ٔ)
 .٘-ٖصعقيدة السلف وأصحاب احلديث،  (ٕ)
 .٘ٗٔ/ٚالتمهيد،  (ٖ)
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: "قال علماء السلف: جاءت األخبار عن النيب  -رٛتو هللا  –وقال األصبهاين 
  نقلها السلف على -تعاذل -، موافقة لكتاب هللا -تعاذل -متواترة يف صفات هللا ،

 .(ٔ)سبيل اإلثبات وادلعرفة واإلديان بو والتسليم، وترك التمثيل والتكييف"
: "فيؤمن أىل السنة واجلماعة ٔتا  –رٛتو هللا  –( ىـٕٛٚوقال شيخ اإلسالم )ت

، من غَت ٖتريف وال تعطيل، ومن غَت وصف هللا بو نفسو، وما وصفو بو رسولو 
 .(ٕ)تكييف و٘تثيل"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٕ٘ٓ-ٕٕٓ/ٕ، وينظر: ادلرجع نفسو، ٖٛٔ/ٔاحلجة يف بيان احملجة،  (ٔ)
 .ٜٖٔ/ٖالوصية الكربى،  (ٕ)
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 املبحح األول

 معيى اليد يف اللغة
، واجلمع: )أيدي(، وبعض العرب (ٔ)يف حق البشر ىي اجلارحة ادلعروفة اليم:

 ألْيد( ْتذف الياء. يقول يف اجلمع: )ا
 وتستعار اليد يف عدة معاٍن، منها: 

 ادلنة والنعمة واإلحسان، يقال: لفالن على يد، أي: نعمة ومنة.  األول:
ادلِلك بكسر ادليم والسلطان، يقال: ىذا الشيء يف يد فالن، أي: يف  الثاين:

ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  چ:  -تعاذل -ملكو، ومنو قولو 

، أي: [ٖٕٚ]البقرة:  چېئىئ   ىئ  ىئ  ی  یی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    ېئ 
 ٔتلكو. 

: -تعاذل -القوة والقدرة، يقال: مارل بفالن يد، أي: قوة، ومنو قولو  الثالث:
 ، أي: أولو القوة . [٘ٗ]ص:  چڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    چ

، والربكة، واحلفظ، كما تأيت اليد أيضًا ٔتعٌت: الصلة، واجلماعة، والتعاون
 . (ٕ)والنصرة، والذُّل، والوقار، والطاعة، وغَت ذلك من ادلعاين

 
 
 
 
 

                                                 

 . ٖٜٛصالكليات: الكفوي،  – ٔ٘٘صر: ادلفردات: األصفهاين، ينظ (ٔ)
 . ٖ٘٘ – ٔ٘٘، ادلفردات: األصفهاين، ٜٖٚٚ – ٜٖ٘ٚ/ٗينظر: معجم هتذيب اللغة: األزىري،  (ٕ)



 (ٖٛالعدد ) مجلظ الدراسات اإلسالميظ والبحوث األكاديميظ
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 املبحح الجاىي

 األدلة على ثبىت صفة اليد هلل 
 يف مواضع عديدة من كتاب هللا ، منها:  ورد ثبوت صفة اليد هلل 

 -[ ، وقولو ٕٙ]آل عمران:  چڻ     ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ    چ :-تعاذل -قولو 
 چۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  چ : -تعاذل

 چۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  چ: -تعاذل -[، وقولو ٗٙ]ادلائدة: 

 [ . ٘ٚ]ص:
 يف مواضع عديدة من السنة، منها:  كما جاء ثبوت صفة اليد هلل 

قال: "حُيبس ادلؤمنون يوم القيامة حىت يهموا   ، أنم النيبما جاء عن أنس 
بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إذل ربنا فَتحينا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت 

 .(ٔ)آدم أبو الناس؛ خلقك هللا بيده، وأسكنك جنتو، وأسجد لك مالئكتو ... "
إنَّ : " قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -وعن عبدهللا بن عمرو 

، وكلتا يميو ديُت، الذين ادلدقسطُت عنم هللا، على ةنابر ةن نور عن ديُت الرمحن 
 .(ٕ)"يعملون يف حكمهم وأىليهم وةا َوُلوا

يبسط يمه بالليل،  إنَّ هللا : " ، عن النيب وعن أيب موسى األشعري 
ع ليتوب ةسيء النهار، ويبسط يمه بالنهار، ليتوب ةسيء الليل، حىت تطل

 .(ٖ)"الشمس ةن ةغرهبا

                                                 

، واللفظ لو. ٙٚٗٗرقم  ٓٙٔ/ٛ، الفتح، ٔأخرجو البخاري يف كتاب: التفسَت، سورة البقرة، باب:  (ٔ)
 . ٕٕٖرقم  ٓٛٔ/ٔ، ٗٛن، باب: وأخرجو مسلم يف كتاب: اإلديا

 .ٛٔرقم  ٛ٘ٗٔ/ٖ، ٘أخرجو مسلم يف كتاب: اإلمارة، باب:  (ٕ)
 . ٖٔرقم  ٖٕٔٔ/ٗ، ٘أخرجو مسلم يف كتاب: التوبة، باب:  (ٖ)
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: "إّن هللا يقول ألىل اجلنة: ياأىل قال: قال النيب  وعن أيب سعيد اخلدري 
 .(ٔ)اجلنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، واخلَت يف يديك..." 

على ادلنرب وىو يقول:  قال: رأيت رسول هللا  وعن عبدهللا بن عمرو 
 .(ٕ)"، مساواتو وأرضيو بيميويأخذ اجلبار "

كثَتة جداً، ومتنوعة، شلا يدل   واألحاديث الواردة يف إثبات صفة اليد هلل 
 على ما يليق ّتاللو وعظمتو. على أّّنا يد حقيقية ثابتة هلل 

، وىذا على ثبوت صفة اليد هلل  –رٛتهم هللا  –كما دلم إٚتاع السلف 
 ها. اإلٚتاع منهم يظهر من خالل أقواذلم اليت سنشَت إذل شيء من

؛ ألنم كما أنم العقل الصريح موافق للنقل الصحيح يف إثبات صفة اليد هلل 
ادلخلوق لو اتصف بذلك كان كمااًل يف حقِّو، ولو دل يتصف بذلك كان نقصًا يف 
حقِّو، فإذا كان االتصاف بذلك كمااًل يف حقِّ ادلخلوق، فمن باب أوذل أن يكون  

 حقيقة.   لى ثبوت صفة اليد هلل ، فدّل ذلك عكماالً يف حقِّ هللا 
قد دّل على ثبوهتا الكتاب، والسنة،  وبناًء على ما سبق، فإنم صفة اليد هلل 

 . واإلٚتاع، والعقل، شلا يدل على تضافر األدلة على إثبات تلك الصفة هلل 
 
 
 
 

                                                 

 .ٛٔ٘ٚرقم  ٚٛٗ/ٖٔ، الفتح، ٖٚأخرجو البخاري يف كتاب: التوحيد، باب:  (ٔ)
 .ٜرقم  ٕٙٚٔ/ٗ ،ٕباب:  وأخرجو مسلم يف كتاب: اجلنة وصفة نعيمها وأىلها، 
 .ٕٙرقم  ٜٕٗٔ/ٗأخرجو مسلم يف كتاب: صفات ادلنافقُت وأحكامهم،  (ٕ)



 (ٖٛالعدد ) مجلظ الدراسات اإلسالميظ والبحوث األكاديميظ
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 املبحح الجالح

 مذهب السلف يف صفة اليد هلل 
على  –رٛتهم هللا  –قد اتفق السلف الذاتية، و  اليد صفة من صفات هللا 

حقيقة، على الوجو الالئق ّتاللو وعظمتو وكمالو، من غَت ٘تثيل وال  إثباهتا هلل 
 تشبيو بيد ادلخلوق، ومن غَت تعطيل وال ٖتريف وال تكييف. 

: "باب ذكر إثبات اليد للخالق  -رٛتو هللا  –ىـ( ٖٔٔقال ابن خزدية )ت
لو يدان كما أعلمنا يف زلكم تنـزيلو..."،  -تعاذل -نم هللا البارئ جل وعال، والبيان أ

، موافقاً -جلم وعال -: على إثبات يد هللا مث قال: "باب ذكر البيان من سنة النيب 
 . (ٔ)دلا تلونا من تنـزيل ربنا ال سلالفاً"، مث ذكر عدداً من النصوص الدالة على ذلك

فيما ذكره عن اعتقاد أئمة  –هللا رٛتو  –ىـ( ٖٓٚوقال أبوبكر اإلمساعيلي )ت
مدعو بأمسائو احلسٌت، وموصوف بصفاتو اليت  -تعاذل -احلديث : "ويعتقدون أنم هللا 

، خلق آدم بيده، ويداه مبسوطتان ينفق  مسمى ووصف هبا نفسو، ووصفو هبا نبيو 
كيف يشاء، بال اعتقاد كيف ...، وخلق آدم عليو السالم بيده، ويداه مبسوطتان، 

فيو  -تعاذل -ينفق كيف يشاء، بال اعتقاد كيف يداه، إذ دل ينطق كتاب هللا 
 .(ٕ)بكيٍف"

فيما ذكره عن اعتقاد  –رٛتو هللا  –ىـ( ٜٗٗوقال أبو عثمان الصابوين )ت
السلف وأصحاب احلديث: "فيقولون: إنمو خلق آدم بيده، كما نصم سبحانو عليو يف 

[، وال حيرفون ٘ٚ]ص:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ چقولو َعزم من قائل: 
 .(ٖ)الكلم عن مواضعو، وال يُكيِّفوّنما بكيٍف أو يشبِّهوّنما بأيدي ادلخلوقُت"

                                                 

 . ٕ٘ٔ – ٛٔٔ/ٔينظر: كتاب التوحيد،  (ٔ)
 .  ٔ٘-ٜٗاعتقاد أئمة احلديث،  (ٕ)
 . ٖصعقيدة السلف وأصحاب احلديث،  (ٖ)
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بال   -تعاذل -:"وأما اليد: صفة هلل -رٛتو هللا  –ىـ(ٜٛٗوقال السمعاين )ت
 .(ٔ)كيف، ولو يدان ..." 
ل ما جاء من ىذا : "... وكذلك ك -رٛتو هللا  –ىـ( ٙٔ٘وقال البغوي )ت

القبيل يف الكتاب والسنة كاليد، واإلصبع ... فاإلديان هبا فرض، واالمتناع عن اخلوض 
وادلنكر  فيها واجب، فادلهتدي من سلك فيها طريق التسليم، واخلائض فيها زائغ،

 .(ٕ)هللا عما يقول الظادلون علواً كبَتاً ..."  تعاذل معطِّل، وادلكيف ُمشبو،
: "واإلديان ٔتا ورد يف القرآن من  –رٛتو هللا  –ىـ( ٖ٘٘بهاين )توقال األص

 .(ٖ)، كاليد ... وإمرارىا على ما جاءت ال تكّيف، وال تتأول" -تعاذل -صفات هللا 
، فقال: "ومن ثبوت صفة اليد هلل  –رٛتو هللا  –ىـ( ٓٓٙوقرر ادلقدسي )ت

رسولو ادلصطفى األمُت: اليدان الواردة يف كتابو العزيز، الثابتة عن  -سبحانو -صفاتو
 .(ٗ)... فال نقول: يد كيد، وال نكيف، وال نشبو"

: "أما أىل السنة فيقولون: يدا  -رٛتو هللا  –ىـ( ٕٛٚوقال شيخ اإلسالم )ت
هللا صفتان من صفات ذاتو، حكمها حكم ٚتيع صفاتو ... فيثبتون ٚتيع صفاتو اليت 

شاركت أمساء صفاتو أمساء صفات غَته،  وصف هبا نفسو، ووصفو هبا أنبياؤه، وإن 
 .(٘)كما أنم لو أمساء قد يسمى هبا غَته ... مع نفي ادلشاهبة يف احلقيقة وادلماثلة"

ادلستضيفة ، اليت ال يكاد خيلو  –رٛتهم هللا  –إذل غَت ذلك من أقوال السلف 
 .  -رٛتهم هللا  –منها كتاب من كتبهم  

                                                 

 .ٔ٘/ٕتفسَت القران،  (ٔ)
 .  ٕٛ٘ - ٕٚ٘/٘ٔشرح السنة،  (ٕ)
 . ٖٔٔ/ٕيف بيان احملجة،  احلجة (ٖ)
 .  ٚٔٔ - ٕٔٔاالقتصاد يف االعتقاد،  (ٗ)
 .   ٖٖٙ/ٙنفسو، السابق ، وينظر: ادلرجع ٖ٘ٙ/ٗرلموع فتاوى شيخ اإلسالم،  (٘)
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 املبحح الزابع

 والزد عليهه صفة اليد هلل  مذهب املبتدعة يف

 إذل طائفتُت: انقسم ادلبتدعة ادلخالفون دلنهج السلف يف إثبات صفة اليد هلل 
 الطائف  األوىل: ادلعطل  النفاة:  

حقيقة، واحتجوا بأنم وصفو بذلك يعٍت  أنكر ادلعطلة ثبوت صفة اليد هلل 
جسماً  ا يقتضي كونو باجلوارح، واألعضاء، واألدوات، واألبعاض، وىذ وصفو 

 -تعاذل -بادلخلوق، وهللا  مركباً متبعضاً متجزئاً زلدوداً، وىذا يستلزم تشبيو اخلالق 
 . (ٔ)منزه عن ذلك، وال يشبو ادلخلوق

 وما ذىب إليو ىؤالء ادلعطلة غَت صحيح، واجلواب عنو من وجوه: 
عرضًا وجسماً؛  األول: أنم ظاىر ىذا اللفظ وحنوه إذا أطلق على ادلخلوق كان

فال يكون ظاىره إال ما يليق  ألنم ذات ادلخلوق كذلك، لكن إذا أطلق على هللا 
 .(ٕ)ويناسب نفسو ّتاللو 

ا ديتنع لو كانت اليد اليت وصف هللا هبا  الثاين: أنم إثبات ىذه الصفة هلل  إَّنم
ل، وتليق نفسو من جنس أيدي ادلخلوقُت، أما إذا كانت يدًا تناسب ذاتو عز وج

على وجو  يثبتون اليد هلل  –رٛتهم هللا  – ، والسلف(ٖ)بعظمتو، فإنم ىذا ال ديتنع
 يليق ّتاللو وعظمتو دون تشبيو بيد ادلخلوق. 

                                                 

األمساء  – ٔٔٔأصول الدين: البغدادي،  - ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٔينظر: متشابو القرآن: عبداجلبار اذلمذاين،  (ٔ)
 .ٕٔٓ/ٕٙالتفسَت الكبَت: الرازي، - ٘ٓٔالنظامية: اجلويٍت،  العقيدة – ٕٚٔ/ٕوالصفات: البيهقي، 

 .ٕٚٗ/ٙينظر: الفتاوى الكربى: ابن تيمية،  (ٕ)
 . ٜٕٖ/ٔينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: الغنيمان،  (ٖ)
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حقيقة، خشية  الثالث: أنم ىؤالء ادلعطلة قد فروا من إثبات تلك الصفة هلل 
ور الزم ذلم فيما أثبتوه من صفات، التشبيو، والتمثيل، والتجسيم، والًتكيب، وىذا احملذ

 . (ٔ)فيلزمهم لذلك أن ينفوا ما أثبتوه من الصفات، خشية الوقوع يف احملذور
الرابع: أنم لفظ التجسيم، والًتكيب، والتحديد ... إخل من األلفاظ اجململة، اليت 

د هبا ٖتتمل معٌت حقاً ومعٌت باطاًل، ومنهج السلف فيها، التفصيل يف معناىا، فإن أري
 .(ٕ)معٌت حق قبلت، وإن أريد هبا معٌت باطل ردت

فإن كان ادلراد باجلسم ادلنفي: اجلسد أو البدن الكثيف، الذي ال يسمى يف اللغة 
 جسم سواه، فقوذلم حق.

وإن كان ادلراد بو: اجلسم ادلركب من اجلواىر الفردة، أو من ادلادة والصورة، فهذا 
 أيضاً حق. 

من الصفات، فقوذلم باطل، فإنم ىذه  و: ما يقوم بو أما إذا كان ادلراد ب
 .(ٖ)وىو موصوف هبا ادلعاين ثابتة هلل 

ومثل لفظ اجلسم بقية األلفاظ يستفصل يف معناىا، فإن أريد هبا معٌت حق 
 قبلت، وإن أريد هبا معٌت باطل ردت. 

الصفة باليد حقيقة، قاموا بتأويل ىذه  ودلا رأى ادلعطلة استحالة وصف هللا 
 ّتملة من التأويالت، من أشهرىا ما يلي:  هلل 

 

                                                 

 . ٜٓٗ/ٕينظر: سلتصر الصواعق ادلرسلة البن القيم،  (ٔ)
 .ٗٔٔ/ٕٔ، ٓٔٔ/ٔينظر: رلموع الفتاوى: شيخ اإلسالم،   (ٕ)
 . ٜٓٗ/ٕ، ٕٖٔ/ٔينظر: سلتصر الصواعق ادلرسلة البن القيم،   (ٖ)
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قيل ادلراد باليد: النعمة؛ ألنم اليد تطلق يف اللغة ٔتعٌت النعمة،  التأويل األول:
 . (ٔ)يقال: لفالن عليم يد، أي: نعمة ومنة

 وأجابوا عن معٌت التثنية الوارد يف بعض النصوص ٔتا يأيت: 
ا ثٌت أّن هللا  األول: اليد مبالغة يف الرد على اليهود ونفي البخل عنو،  إَّنم

وإثباتًا لغاية اجلود والسخاء، فإنم غاية ما يبذل السخي من مالو أن يعطيو بيديو 
 .(ٕ)ٚتيعاً 

ا تثنية جنس ال تثنية واحد مفرد، فيدخل ٖتت كل واحد من اجلنسُت  الثاين: أّنم
 . (ٖ)أنواع ال ّناية ذلا

، أو نعمة النفع (ٗ)نية باعتبار نعمة الدنيا ونعمة اآلخرةفقد يكون ادلراد بالتث
، أو نعمة (ٚ)، أو نعمة ادلطر والنبات(ٙ)، أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء(٘)ونعمة الدفع

 .(ٛ)الظاىر ونعمة الباطن
 .(ٜ)أنم من عادة العرب أن تضع ادلثٌت مكان ادلفرد الثالث:

                                                 

 -ٓٗتلخيص البيان يف رلازات القرآن: الشريف الرضي،  - ٜٕٚ – ٜٕٙينظر: التمهيد: الباقالين،   (ٔ)
 .ٕٕٛشرح األصول اخلمسة: عبداجلبار اذلمذاين، 

البحر  – ٖٚ/ٕٔالتفسَت الكبَت: الرازي،  - ٕٖٕ/ٔ اجلبار اذلمذاين، ينظر: متشابو القرآن: عبد  (ٕ)
 . ٕٗ٘/ٖحيان،  احمليط: أبو

 .ٕٕٙ/ٙاجلامع ألحكام القرآن: القرطيب،  - ٖٚ/ٕٔينظر: التفسَت الكبَت: الرازي،   (ٖ)
 . ٕٔٓ/ٕٙ، ٖٚ/ٕٔالتفسَت الكبَت : الرازي،  – ٖٕٔ/ٔينظر: متشابو القرآن: عبداجلبار ادلعتزرل،   (ٗ)
 . ٖٚ/ٕٔر: التفسَت الكبَت: الرازي، ينظ  (٘)
 ينظر: ادلرجع السابق.   (ٙ)
 . ٕٗ٘/ٖالبحر احمليط: أبو حيان،  – ٕٕٙ/ٙينظر: اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب؛   (ٚ)
 . ٕٔٓ/ٕٙ، ٖٚ/ٕٔالتفسَت الكبَت: الرازي،  -ٖٕٔ/ٔاجلبار اذلمذاين،  ينظر: متشابو القرآن: عبد  (ٛ)
 .ٛٙ٘/ٔإكمال ادلعلم: القاضي عياض،  -ٕٕٛول اخلمسة: عبداجلبار اذلمذاين، ينظر: شرح األص  (ٜ)
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والقدرة؛ ألنم اليد يعرب هبا يف اللغة عن القوة  قيل ادلراد باليد: القوة التأويل الثاين:
، (ٔ)والقدرة، يقال: ىذا الشيء يف يد فالن وٖتت يد فالن، أي: ٖتت قدرتو وقوتو

[، أي ٚٗ]الذاريات:  چۇئ  ۇئ  ۆئ  چ: -تعاذل -واحتج على ذلك بقولو 
 .(ٕ)بقوة

 وأجابوا عن معٌت التثنية الوارد يف بعض النصوص ٔتا يأيت: 
ا ثٌت اليد باعتبار قوة الثواب وقوة العقاب نم هللا األول: أ -  .(ٖ)إَّنم
 .(ٗ)الثاين: أنم من عادة العرب أن تأيت بادلثٌت ٔتعٌت الواحد -

وما ذىب إليو ىؤالء ادلعطلة من تأويل اليد ٔتعٌت النعمة أو القدرة والقوة يعد 
 تأويالً باطالً، واجلواب عنو من وجوه: 

الكالم احلقيقة، وال ينصرف عنها إذل اجملاز إال بقرينة، وال أنم األصل يف  األول:
يف  ، وقد تكرر التصريح بذكر اليد هلل (٘)قرينة ىنا، فدعوى اجملاز سلالفة لألصل

العديد من النصوص، وىي ال ٖتتمل التأويل ْتال، وال ديكن ٛتل اليد فيها إال على 
 .(ٙ)ااحلقيقة، ومن دل حيملها على احلقيقة فهو معطل ذل

م –رٛتهم هللا  –أّن ىذا التأويل سلالف إلٚتاع السلف وطريقتهم  الثاين : ؛ حيث إّنِّ
 .(ٚ)حقيقة على الوجو الالئق بو دون تعطيل وتأويل رلمعون على إثبات اليد هلل 

                                                 

 .ٕٕٗ، ٜٛٔ-ٛٛٔ، ٗٛٔمشكل احلديث: ابن فورك،  – ٜٕٚ – ٜٕٙينظر: التمهيد: الباقالين،   (ٔ)
 .ٖٖدفع شبو التشبيو: ابن اجلوزي،  -٘٘ينظر: اإلبانة: األشعري،   (ٕ)
 .ٕٕٙ/ٙاجلامع ألحكام القرآن : القرطيب،  – ٔ٘/ٔ ينظر: النكت والعيون: ادلاوردي،  (ٖ)
 . ٛٙ٘/ٔينظر: إكمال ادلعلم: القاضي عياض،   (ٗ)
 .ٔٓٗ/ٕينظر: سلتصر الصواعق ادلرسلة البن القيم،   (٘)
 .ٓ٘ينظر: شرح دلعة االعتقاد: ابن عثيمُت،   (ٙ)
 . ٖٙٓ/ٔشرح العقيدة الواسطية: ابن عثيمُت،  –ينظر: ادلرجع السابق   (ٚ)
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-244- 

ا ال ٕتوز يف  الثالث: أنم ىذه ادلعاين اللغوية لليد إذا جازت يف حقِّ ادلخلوق، فإّنم
 . ؛ ألن ىذا ال يليق بصفاتو  حقِّ اخلالق

 .(ٔ)قد تصرفت تصرفاً دينع ىذا التأويل أنم ىذه الصفة هلل  الرابع:
أنم ىذا التأويل سلالف للغة العرب اليت نزل هبا القرآن، إذ ال يوجد يف   اخلاةس:

كالم العرب، وال العجم أيضاً، أنم فصيحاً يقول: فعلت ىذا بيدي إال يكون قد فعلو 
 .(ٕ)و حقيقة، وال يصح أن يكون ال يد لو أو أن يكون لو يد، والفعل يقع بغَتىابيدي

أنم مثل ىذا التأويل ال يستعمل إال مفردًا أو رلموعاً، كقولك: لو  السادس:
عندي يد جيزيو هللا هبا، ولو عندي آياد، أما إذا جاء بلفظ التثنية، دل يعرف استعمالو 

 .(ٖ)قط إال يف اليد احلقيقية
أنم لفظ )اليدين( بصيغة التثنية دل يستعمل يف النعمة وال يف القدرة؛ ألنم  السابع:

  چٻ  ٻ  ٻ  پچ : -تعاذل -من لغة القوم استعمال الواحد يف اجلمع، كقولو 
 چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئچ  :-تعاذل -، ولفظ اجلمع يف الواحد، كقولو[ٕ]العصر: 

 چگ  ڳڳ  چ :-تعاذل -نُت، كقولو ، ولفظ اجلمع يف االث[ٖٚٔ]ال عمران: 

[، أمما استعمال لفظ الواحد يف االثنُت، أو االثنُت يف الواحد فال أصل ٗ]التحرمي: 
 . (ٗ)لو؛ ألن ىذه األلفاظ عدد، وىي نصوص يف معناىا ال يتجوز هبا

أنم ىؤالء ادلعطلة دلا رأوا أنم اليد قد تطلق يف بعض ادلواضع على النِّعمة  الثاةن:
 .(٘)القدرة، ظنوا أنم كل سياق وتركيب صاحل لذلك، فومهوا وأومهواو 

                                                 

 .٘ٔٗ/ٕينظر: سلتصر الصواعق ادلرسلة البن القيم،   (ٔ)
 .ٖٙٙ/ٙينظر: رلموع فتاوى شيخ اإلسالم،   (ٕ)
 . ٖٓٗ/ٕينظر: سلتصر الصواعق ادلرسلة البن القيم،   (ٖ)
 .ٖ٘ٙ/ٙرلموع فتاوى شيخ اإلسالم،   (ٗ)
 . ٖٓٗ - ٕٓٗ/ٕينظر: سلتصر الصواعق ادلرسلة البن القيم،  (٘)
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[، ٘ٚ]ص:  چېې ۉچ: -تعاذل -نم ىذا الًتكيب ادلذكور يف قولوأ التاسع:
يأىب ٛتل الكالم على القدرة؛ ألنمو نسب اخللق إذل نفسو سبحانو، مث عدمى الفعل إذل 

ل على قولك: كتبت بالقلم، ومثل ىذا اليد، مث ثناىا، مث أدخل عليها الباء اليت تدخ
 .(ٔ)النص صريح ال حيتمل اجملاز

أنمو لو صح تأويل اليد بالنِّعمة الستلزم ذلك أن تكون النِّعمة من هللا  العاشر:
  نعمتُت فقط، وىذا باطل؛ ألنم نعم هلل  تعاذل -أكثر من أن ٖتصى، قال- :

 .(ٕ)[ ٖٗ]إبراىيم:  چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀچ 
حادثة سللوقة؛ لذلك اليصح تأويل اليد بالنِّعمة،  أنم نعم هللا  حلادي عشر:ا

 .(ٖ)الستحالة خلق ادلخلوق ٔتخلوق مثلو
لو كان ادلراد باليد القوة أو القدرة، الستلزم ذلك أن تكون القوة  الثاين عشر:

دة ال صفة واح –رٛتهم هللا  –قوتان، والقدرة قدرتان، والقدرة والقوة عند السلف 
 .(ٗ)تتعدد، والنفاة ال يثبتون قدرة واحدة، فكيف يثبتون قدرتُت

 چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  چ :-تعاذل -االستدالل بقولو الثالث عشر: 

ا  [، أي: بقوة، ال حجة فيو؛ ألنم لفظ )أييد( ىناٚٗ]الذاريات:  ىو ليس ٚتع يد، وإَّنم
  .(٘) اآلية ليست صفة هلل  مصدر أدم الرجل يئيد أيداً، أي: قوي، وعلى ىذا فإنم 

                                                 

 .ٗٓٗ/ٕجع السابق، ادلر  (ٔ)
رلموع  – ٛٔٔاالقتصاد يف االعتقاد: ادلقدسي،  -ٜٛٔ – ٜٚٔ/ٔينظر: كتاب التوحيد: ابن خزدية،  (ٕ)

 . ٖ٘ٙ/ٙفتاوى شيخ اإلسالم، 
 .  ٜٖٗ/ٖٔفتح الباري: ابن حجر،  – ٖٚٗ/ٓٔينظر: شرح صحيح البخاري: ابن بطال،  (ٖ)
رلموع فتاوى شيخ  – ٖٙٗ/ٓٔالبخاري: ابن بطال،  شرح صحيح – ٘٘ينظر: اإلبانة: األشعري،   (ٗ)

 .ٖ٘ٙ/ٙاإلسالم، 
 .ٜٗٛالكليات: الكفوي،  -ٜٜٔ/ٔينظر: كتاب التوحيد: ابن خزدية،   (٘)
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 . (ٔ)قيل ادلراد باليد: الرزق التأويل الثالث:
ىذا التأويل، وبُتم أنمو يـَُعدُّ كذباً  –رٛتو هللا  –ىـ( ٕٓٛوقد أبطل الدارمي )ت

زلااًل، فضاًل عن أن يكون كفراً، وذكر أنم القائلُت بذلك قد خرجوا هبذا التأويل من 
بعدد من النصوص اليت ورد فيها  –رٛتو هللا –جم، مث استدل ٚتيع لغات العرب والع

ا تدل داللة واضحة على ثبوت اليد هلل ذكر اليد هلل  ا  ، وبُتم أّنم حقيقة، وأّنم
 .(ٕ)ال تصح أن تفسر بالرزق

 .(ٖ)قيل ادلراد باليد: ادلِلك، بكسر ادليم التأويل الرابع:
 .(ٗ)ليس لو ملكان ثنية اليد، وهللا وىذا التأويل باطل أيضاً، وال جيوز؛ لت

  چۉ  ۉ  ېېچ :-تعاذل -قيل: قد يكون ادلراد باليد يف قولو  التأويل اخلاةس:
 .(٘)[، التأكيد والصلة، وادلعٌت: أنمو خلق آدم فحسبٔ٘ٚ]ص:

وىذا التأويل أيضًا باطل؛ ألنم اليد لو كانت ٔتعٌت الصلة، لكان إلبليس أن 
 .(ٙ)لقتو فقد خلقتٍتيقول: إن كنت قد خ

 فتبُتم شلا سبق بطالن قول ادلعطلة النفاة، وبطالن التأويالت اليت ذكروىا. 
 
 

                                                 

 .ٕٔٓالرد على اجلهمية: الدارمي،  – ٜٜٕ -ٕٔٗ/ٔينظر: نقض الدارمي على ادلريسي،   (ٔ)
 . ٕٔٓالرد على اجلهمية،  – ٜٜٕ، ٕ٘٘ – ٕٕٗ/ٔينظر : النقض على ادلريسي،   (ٕ)
إكمال ادلعلم: القاضي  – ٜٕٙ، ٕٔٛينظر: تلخيص البيان يف رلازات القرآن: الشريف الرضي،   (ٖ)

 .ٖٚ/ٕٔالتفسَت الكبَت: الرازي،  – ٚٙ٘/ٔعياض، 
 . ٕٙٚ/ٕينظر: احلجة يف بيان احملجة : األصبهاين،   (ٗ)
 .ٕٚٔ/ٕء والصفات: البيهقي، األمسا – ٔٔٔينظر: أصول الدين: البغدادي،   (٘)
 .ٛ-ٚ/ٕينظر: اإلتقان: السيوطي،   (ٙ)
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 الطائف  الثاني : ادلشبه  وادلمثل : 
حقيقة، لكن على وجو دياثل يد ادلخلوق؛ حيث  أثبت ادلشبهة صفة اليد هلل 

 .(ٔ)كيد ادلخلوق  قالوا: يد هللا 
م غلوا يف إثبات ىذه الصفة هلل وىؤالء دل يوفقوا للصواب يف  قوذلم؛ حيث إّنم

 فجعلوا يد هللا ،   كيد ادلخلوق، وهللا  :ٺ  ٿ    ٿٿ   ٿ     چ يقول

 يف ىذه اآلية مشاهبتو خللقو.  [، فنفى هللا ٔٔ]الشورى:  چٹ  ٹ
وبناًء على ما سبق يتبُّت بطالن قول كلتا الطائفتُت، ومدى سلالفتهم إلٚتاع 

 ، الذين نصوا على إثبات ىذه الصفة هلل –رٛتهم هللا  –طريقتهم السلف و 
حقيقة، من غَت ٘تثيل وال تشبيو بيد ادلخلوق، ومن غَت تعرض لتأويلهم ٔتا خيالف 

 الظاىر واحلقيقة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٖٙٙ/ٗينظر: رلموع فتاوى شيخ اإلسالم،   (ٔ)
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 املبحح اخلامس

 والتىفيق بييها األوده اليت وردت عليها صفة اليد هلل 

 وجو: على ثالث  أوردت اليم يف حقِّ هللا 
]ادللك:  چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ      چ : -تعاذل -اإلفراد، كقولو  األول:

 الثالث:[. ٗٙ]ادلائدة:  چوئ  ۇئ  ۇئ      چ :-تعاذل -التثنية، كقولو  الثاين:[. ٔ
 .(ٔ)[ٔٚ]يس:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ : -تعاذل -اجلمع، كقولو 

 ه الوجوه على النحو التارل: والتوفيق بُت ىذ
يدين  أنم هلل  –رٛتهم هللا  –أنم الثابت بالكتاب والسنة وإٚتاع السلف 

اثنتُت، أما اليد اليت جاءت باإلفراد، فإّن ادلفرد ادلضاف يفيد العموم، فيشمل كل ما 
 من يد، وال ينايف تثنية اليد.  ثبت هلل 

 وأما اجلمع فإّن فيو وجهُت: 
نمو ال يراد باجلمع حقيقة العدد، الذي ىو ثالثة فأكثر، بل ادلراد بو أ األول:

[ وىو ٜ]احلجر:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ چ: -تعاذل -التعظيم، كما قال 
 واحد، لكن يقول ىذا للتعظيم، وحينئذ ال ينايف التثنية. 

ا على ذلك أّن بعض العلماء قد ذىبوا إذل أنم أقل اجلمع اثنان، واحتجو  الثاين:
[، ومها اثنتان، ٗ]التحرمي:  چک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  چ : -تعاذل -بقولو 

   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ :-تعاذل -والقلوب ٚتع، وادلراد بو قلبان فقط، لقولو 

[، فإذا ٛتل اجلمع على أقلو، فال معارضة بينو وبُت التثنية ٗ]األحزاب:  چچ
 .(ٕ)أصالً 

                                                 

 .ٓ٘شرح دلعة االعتقاد: ابن عثيمُت،  – ٖٓ/ٔينظر: سلتصر الصواعق ادلرسلة البن القيم،   (ٔ)
 . ٓ٘ينظر: شرح دلعة االعتقاد: ابن عثيمُت،   (ٕ)



 و. ىىرة بيت حمند بً صاحل اجلاسزإعداد:    والزد على املخالفني صفـة اليـد هلل  أحباخ
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 املبحح السادس

 بيده األشياء اليت خلقها اهلل 
 ، وىي: بعض سللوقاتو ٓتلِقِو ذلا بيده  خّص هللا 

 األول: آدم عليو السالم. 
 [. ٘ٚ]ص:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې    چ: -تعاذل -قال 

حُيبس ادلؤةنون يوم الدقياة  حىت ديهوا قال: " ، أّن النيب  وجاء عن أنس 
إىل ربنا فَتحينا ةن ةكاننا، فيأتون آدم فيدقولون: أنت  بذلك، فيدقولون: لو استشفعنا
 .(ٔ)"...، وأسكنك جنتو، وأسجم لك ةالئكتوآدم أبو الناس؟ خلدقك هللا بيمه
 الثاين: كتب التوراة بيمه. 

احتج آدم قال: " ، عن النيب ويدل على ذلك ما جاء عن أيب ىريرة 
نا وأخرجتنا ةن اجلن ، قال لو وةوسى، فدقال لو ةوسى: يا آدم أنت أبونا، خيبت

 .(ٕ)" آدم: يا ةوسى اصطفاك هللا بكالةو، وخط لك بيمه...
 الثالث : غرس جن  عمن بيمه. 

سأل قال: " عن النيب  ويدل على ذلك ما جاء عن ادلغَتة بن شعبة 
ةوسى ربو: ةا أدىن أىل اجلن  ةنزل ؟ قال: ىو رجل جييء بعم ةا أدخل أىل اجلن  

ال لو: أدخل اجلن ، فيدقول: أي رب! كيف؟ وقم نزل الناس ةنازذلم، اجلن  فيدق
وأخذوا أخذاهتم؟ فيدقال لو: أترضى أن يكون لك ةثل ُةْلِك َةِلٍك ةن ةلوك 
المنيا؟ فيدقول: رضيت رب! فيدقول: لك وةثلو وةثلو وةثلو وةثلو، فدقال يف 

                                                 

 . ٜ سبق ٗترجيو،  (ٔ)
 . ٘ٔ٘ٚرقم  ٚٚٗ/ٖٔ، الفتح، ٖٚأخرجو البخاري يف كتاب: التوحيد، باب:   (ٕ)

 .  ٘ٔ-ٖٔرقم  ٕٗٗٓ – ٕٕٗٓ/ٗ،ٕوأخرجو مسلم يف كتاب: القدر، باب: 



 (ٖٛالعدد ) مجلظ الدراسات اإلسالميظ والبحوث األكاديميظ
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نفسك، فيدقول: ىذا لك وعشرة أةثالو، ولك ةا اشتهت  اخلاةس : رضيت رب!
ولذت عينك، فيدقول: رضيت رب! قال: رب! فأعالىم ةنزل ؟ قال : أؤلئك 

 .(ٔ)" الذين أردت غرست كراةتهم بيمي ...
 الرابع: كتب بيمه كتاباً ةوضوعاً عنمه. 

كتب ربكم :" قال: قال رسول هللا  ويدل على ذلك ماجاء عن أيب ىريرة 
 . (ٕ)"غضيب على نفسو بيمه قبل أن خيلق اخللق: رمحيت سبدقت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . ٕٖٔٔرقم  ٙٚٔ/ٛٗ،ٔ(أخرجو مسلم يف كتاب: اإلديان، باب: ٔ)
 ٖ٘ٗٔ/ٕ، ٖ٘اب: الزىد، باب: ، ويف كتٜٛٔرقم  ٚٙ/ٔ، ٖٔأخرجو ابن ماجو يف: ادلقدمة، باب:  (ٕ)

وقال:  ٖٗ٘ٗرقم  ٗٔ٘ – ٖٔ٘/٘، ٓٓٔوأخرجو الًتمذي يف كتاب: الدعوات، باب:  .ٜٕ٘ٗرقم 
رقم  ٖٚ/ٔىذا حديث حسن صحيح غريب. وصححو األلباين، ينظر: صحيح سنن ابن ماجو، 

  .ٖٚٙٗرقم  ٕٚٗ/ٕ، ٙ٘ٔ
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 املبحح السابع

 الصفات املتصزفة مً صفة اليد هلل 

ورد لفظ اليد يف القرآن الكرمي، والسنة النبوية، ويف كالم الصحابة والتابعُت، يف 
أكثر من مائة موضع، ورودًا متنوعًا متصرفًا فيو، فجاء بلفظ: اليمُت، والكف، 

حلثيات، واذلز، والرفع واخلفض ... واألصابع، والقبض، والبسط، والطي، واإلمساك، وا
 .(ٔ)إخل

 وفيما يلي نتطرق لبيان أىم ىذه الصفات: 
 صف  اليمُت: 

 الثابتة لو بالكتاب والسنة:  اليمُت صفة من صفات هللا 
ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ : -تعاذل -قال 

 [. ٚٙ]الزمر:  چۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  
بض هللا األرض يوم القيامة، ويطوي قال: "يق عن النيب  وعن أيب ىريرة 

 .(ٕ)السماء بيمينو، مث يقول: أنا ادللك، أين ملوك األرض"
حقيقة، على ما  على ثبوت صفة اليمُت هلل  -رٛتهم هللا –وقد نصم السلف 

 .(ٖ)يليق ّتاللو وعظمتو، من غَت ٘تثيل ، وال تشبيو، وال ٖتريف، وال تعطيل

                                                 

 . ٙٔٗ – ٘ٔٗ، ٕٓٗ – ٔٓٗ/ٕينظر: سلتصر الصواعق ادلرسلة البن القيم،   (ٔ)
وأخرجو مسلم يف   . ٜٔ٘ٙرقم  ٕٖٚ/ٔٔ، الفتح، ٗٗأخرجو البخاري يف كتاب: الرقاق، باب:   (ٕ)

 .ٖٕرقم  ٕٛٗٔ/ٗكتاب: صفات ادلنافقُت وأحكامهم، 
تفسَت  – ٔٛٔ، ٕٚٔ/ٔإبطال التأويالت: أبو يعلي،  – ٕٖٛ – ٕٖٚينظر: الشريعة: اآلجري،   (ٖ)

 .ٖٔٔ/ٚ، القرآن العظيم: ابن كثَت



 (ٖٛالعدد ) مجلظ الدراسات اإلسالميظ والبحوث األكاديميظ
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لنفس احلجج العقلية  ؛حقيقة صفة اليمُت هلل  وأما ادلعطلة فقد أنكروا ثبوت
، وقاموا بتأويل ىذه الصفة ّتملة من (ٔ) اليت أنكروا هبا ثبوت صفة اليد هلل 

 التأويالت.
 .(ٕ)فقالوا: قد يراد باليمُت: القدرة والقوة، وىذا كثَت وظاىر يف اللغة

، أو قد (ٗ)سم، أو على معٌت: الق(ٖ)وقيل : قد حيمل اليمُت على معٌت: ادللك
يكون اليمُت استعارة عن القبول، والرضا، والثواب، وقيل: سرعة القبول، وقيل: 

 .(٘)حسنو
 .(ٙ)وقيل: قد يراد باليمُت: النِّعم واألفضال؛ ألن العرب تطلق ذلك يف اللغة

وقيل: قد يكون ادلراد باليمُت: احلالة احلسنة، وادلنزلة الرفيعة، واحملل العظيم 
 .(ٚ)ّن العرب تقول: فالن عندنا باليمُت، أي: عندنا باحملل اجلليل والعظيمواجلليل؛ أل

                                                 

 . ٗٔ/ٕٚالتفسَت الكبَت: الرازي،  – ٜٕٕينظر: شرح األصول اخلمسة: عبداجلبار اذلمذاين،   (ٔ)
 -ٜٕٕشرح األصول اخلمسة: عبداجلبار اذلمذاين،  -ٕ٘ٓ/ٕينظر: مقاالت اإلسالميُت: األشعري،   (ٕ)

 .ٓٗ/ٖالكشاف: الزسلشري،  -ٓٚٔ، ٓٙٔ/ٕاألمساء والصفات: البيهقي، 
متشابو القرآن: عبداجلبار اذلمذاين،  -ٕٓٗنظر: تلخيص البيان يف رلازات القرآن: الشريف الرضي، ي  (ٖ)

 .ٓٙٔ/ٕاألمساء والصفات: البيهقي،  – ٖ٘ٔ/٘النكت والعيون: ادلاوردي،  -ٜٛ٘/ٕ
 ٘ٓٔمشكل احلديث: ابن فورك،  – ٕٓٗينظر: تلخيص البيان يف رلازات القرآن: الشريف الرضي،   (ٗ)

التفسَت الكبَت: الرازي،  -ٓٗ/ٖالكشاف: الزسلشري،  -ٓٙٔ/ٕمساء والصفات: البيهقي، األ –
ٕٚ/ٔ٘ . 

 – ٖٙ٘/ٖإكمال ادلعلم: القاضي عياض،  -ٕٔٗ/ٖينظر: شرح صحيح البخاري: ابن بطال،   (٘)
 . ٚٔٗ/ٖٔ، ٕٓٛ/ٖفتح الباري: ابن حجر،  – ٓٙ/ٖادلفهم: القرطيب،  -ٖٚ٘

إكمال  – ٕٙٔ/ٕاألمساء والصفات: البيهقي،  -ٕٕ٘، ٓٗ-ٜٖ: ابن فورك، ينظر: مشكل احلديث  (ٙ)
 .ٓٔ٘ – ٜٓ٘/ٖادلعلم: القاضي عياض، 

 .- ٕٕٚ/ٙإكمال ادلعلم: القاضي عياض،  – ٕٕٛ، ٔٗ-ٓٗينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،   (ٚ)



 و. ىىرة بيت حمند بً صاحل اجلاسزإعداد:    والزد على املخالفني صفـة اليـد هلل  أحباخ
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، يـَُعدُّ قواًل باطالً، وما ذىب إليو ىؤالء ادلعطلة من إنكارىم لصفة اليمُت هلل 
وىو مبٍت على حجج عقلية واىية ال صحة ذلا، وقد سبق يف صفة اليد إبطال ىذه 

 الشبو، وبيان عدم صحة االحتجاج هبا. 
أما التأويالت اليت ذكروىا، فإّّنا باجلملة تأويالت باطلة؛ ألّّنا صرف للفظ عن 
معناه الظاىر وادلتبادر منو إذل معٌت آخر دون قرينة دالة على ذلك، وىي تأويالت 

حقيقة  حيث إّّنم يثبتون ىذه الصفة هلل  –رٛتهم هللا  –سلالفة لطريقة السلف 
 و، وال ٘تثيل، وال تعطيل، وال تكييف. على الوجو الالئق بو، دون تشبي

ديُت، لكن  يؤمنون بأنم إحدى يدّي هللا  –رٛتهم هللا  –مسألة : السلف 
 على قولُت:  وقع اخلالف بُت العلماء يف ثبوت الشمال هلل 

 .(ٔ)ديُت ال مشال فيها أنم كلتا يدي هللا  األول:
، -رضي هللا عنهما-بن عمروواستدل على ذلك ٔتا جاء يف احلديث عن عبدهللا 

، إنَّ ادلدقسطُت عنم هللا، على ةنابر ةن نور عن ديُت الرمحن قال: " عن النيب 
 .(ٕ) "وكلتا يميو ديُت...

 .(ٖ)توصف بالشمال أّن اليد األخرى هلل  الثاين:
قال: قال  -رضي هللا عنهما -واستدل على ذلك ٔتا جاء عن عبدهللا بن عمر

 السموات يوم الدقياة ، مث يأخذىن بيمه اليمٌت، مث هللا يطوي : "رسول هللا 

                                                 

،  ٓٚٔ/ٔكتاب التوحيد: ابن خزدية،   – ٜٜٙ – ٜٛٙ/ٖينظر: نقض الدارمي على ادلريسي،   (ٔ)
 .ٜٕٖ،الشريعة: اآلجري، ٜٛٔ-ٜٚٔ، ٜٗٔ-ٖٜٔ

 . سبق ٗترجيو  (ٕ)
شرح  -ٖٜكتاب التوحيد: زلمد بن عبدالوىاب،   -ٛٚٔ، ٙٚٔ/ٔينظر: إبطال التأويالت: أبويعلي،   (ٖ)

 .ٜٖٔ-ٖٛٔ، ٖٔٔ/ٔكتاب التوحيد من صحيح البخاري: الغنيمان، 
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يدقول: أنا ادللك، أين اجلبارون؟ أين ادلتكربون؟ مث يطوي األرض بشمالو، مث يدقول: 
 .(ٔ)"أنا ادللك، أين اجلبارون؟ أين ادلتكربون؟

ىـ( الزيادة اليت وردت يف حديث عبدهللا بن عمر ٛ٘ٗوقد ضّعف البيهقي )ت
 كما ضّعفها أيضاً ابن اجلوزي(ٕ)عند مسلم ،(ٖ). 

ىـ( على ىذه الزيادة فقال: "كذا جاء يف ٙ٘ٙوعلمق أبو العباس القرطيب )ت
، وال يكاد يوجد يف غَت ىذه -تعاذل -ىذه الرواية بإطالق لفظ الشمال على يد هللا 

 .(ٗ) الرواية ..."
ة حىت يدل صف توقيفية، فال نثبت لو  والصواب يف ىذا: أنم صفات هللا 

عليها نٌص صريح وصحيح، فإذا كانت لفظة )الشمال( غَت ثابتة، فال يوصف هبا هللا 
 أما إذا كانت ثابتة، فيجب اإلديان هبا، وإثباهتا هلل ، وال منافاة بينها وبُت ،

 .(٘)"وكلتا يميو ديُت:"  قولو 
 وبيان ذلك من وجوه: 

إَّنما ىو إشارة إذل معٌت التمام بأنم كلتا يديو ديُت،  األول: أنم وصفو 
متصفة بالكمال، ال نقص يف واحدة منها؛ ألن الشمال  والكمال، أي كلتا يديو 

                                                 

 .ٕٗرقم  ٕٛٗٔ/ٗكامهم، أخرجو مسلم يف كتاب: صفات ادلنافقُت وأح  (ٔ)
 . ٜٖٔ/ٕينظر: األمساء والصفات،   (ٕ)
 .ٜٙصينظر: دفع شبو التشبيو،   (ٖ)
 .ٕٜٖ/ٚادلفهم،   (ٗ)
 .ٖ٘٘ – ٖٗ٘/ٕينظر: القول ادلفيد على كتاب التوحيد: ابن عثيمُت،   (٘)



 و. ىىرة بيت حمند بً صاحل اجلاسزإعداد:    والزد على املخالفني صفـة اليـد هلل  أحباخ
 

 

 

 

-255- 

تنقص عن اليمُت، وقد كانت العرب ٖتب التيامن دلا فيو من التمام، وتكره التياسر دلا 
 .(ٔ)فيو من النقص

اليد اليمٌت ىي ادلعطية،  الثاين: جيوز أن يكون ادلراد العطاء باليدين ٚتيعاً؛ ألنم 
 . (ٕ)فإذا كانت اليدان ديينُت كان العطاء هبما

الثالث: أنم اإلنسان قد يوصف بأنم يديو كلتامها ديينان، وىذا ال يعٍت أنمو ال 
 مشال لو، وإَّّنا ىو كناية عن وجوده وعطائو. 

 صف  الكف: 
 الثابتة بالسنة النبوية:  الكف صفة من صفات هللا 

ةا تصمق أحم بصمق  ةن : " قال: قال رسول هللا  أيب ىريرة فعن 
طيب، وال يدقبل هللا إال الطيب، إال أخذىا الرمحن بيمينو، وإن كانت مترة فًتبو يف  

 .(ٖ)"كفِّ الرمحن، حىت تكون أعظم ةن اجلبل، كما يرىب أحمكم فلوه أو فصيلو
ة، كما يليق ّتاللو حقيق ىذه الصفة هلل  –رٛتهم هللا  –وقد أثبت السلف 

 .(ٗ)وعظمتو من غَت تشبيو، وال ٘تثيل، وال تعطيل، وال تكييف
 

                                                 

ول ادلفيد على  الق - ٖٔٓ/٘النهاية: ابن األثَت،  -ٕٗٔينظر: تأويل سلتلف احلديث: ابن قتيبة،   (ٔ)
 . ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٕكتاب التوحيد: ابن عثيمُت، 

 .ٕٗٔينظر: تأويل سلتلف احلديث: ابن قتيبة،   (ٕ)
وأخرجو مسلم يف كتاب:  .ٓٔٗٔرقم  ٕٛٚ/ٖ، الفتح، ٔأخرجو البخاري يف كتاب: الزكاة، باب:   (ٖ)

 واللفظ لو.  ٖٙرقم  ٕٓٚ/ٜٔ،ٕالزكاة، باب:  
احلجة يف بيان احملجة:  – ٖٚٓ – ٖٗٓ/ٕ، ٙٔٔ – ٘ٔٔ/ٔأبو يعلي،  ينظر: إبطال التأويالت:  (ٗ)

 .ٜٕٚ – ٕٛٚ، ٕٙٚ/ٕاألصبهاين، 
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الستحالة اجلارحة عليو  ؛حقيقة وقد أنكر ادلعطلة ثبوت صفة الكف هلل 


 .(ٕ)، وقاموا بتأويل النصوص الواردة يف ذلك(ٔ)
سلطان، ٛتن" : ادللك، والفقالو: ادلراد بالكفِّ يف قولو ".. فًتبو يف كفِّ الر 

ا يف ملكو، وٖتت قدرتو،  إنم الصدقة يف كفِّ هللا  :، أيوالقدرة على معٌت: أّنم
 .(ٖ)وسلطانو

 .(ٗ)نم الكفم كناية عن زلل القبول واإلثابةإوقيل: 
 .(٘)نم الكفم ٔتعٌت النِّعمة واألثرإوقيل: 
ة ملك إضاف كف ادلتصدق عليو، وإضافتها إذل هللا   -ىنا -نم الكفم إوقيل: 
 .(ٙ)واختصاص

يراد بو كفة ادليزان الذي توزن فيو األعمال، فيكون من  -ىنا -نم الكفم إوقيل : 
 .(ٚ)باب حذف ادلضاف، كأنمو قال: فًتبو يف كفة ميزان الرٛتن

 . (ٛ)نم الكّف كناية عن زيادة االىتمام بذلك الفعل، وقوة العناية بوإوقيل: 

                                                 

 .ٕٛٔ/ٛشرح ادلواقف: اجلرجاين،  – ٖٙ٘/ٖينظر: إكمال ادلعلم: القاضي عياض،   (ٔ)
 . ٚٔٔ/ٔإبطال التأويالت: أبويعلي،  -ٖٕ-ٕٕينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،   (ٕ)
 -ٖٚٓ/ٕشرح صحيح البخاري: ابن بطال،  -ٕٕ٘، ٜٜ-ٜٛاحلديث: ابن فورك، ينظر: مشكل   (ٖ)

 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٕاألمساء والصفات: البيهقي، 
 .ٕٖٓ/ٜلسان العرب: ابن منظور،  -ٓٙ/ٖادلفهم: القرطيب،  -ٜٛٔ/ٗينظر: النهاية: ابن األثَت،   (ٗ)
األمساء  -ٖٛٓ/ٕن بطال، شرح صحيح البخاري: اب -ٓٓٔ-ٜٜينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،   (٘)

 .ٕٙٔ/ٕوالصفات: البيهقي، 
 .ٜٜ-ٜٛ/ٚصحيح مسلم بشرح النووي،  – ٖٚ٘/ٖينظر: إكمال ادلعلم: القاضي عياض،    (ٙ)
 .ٓٙ/ٖادلفهم: القرطيب،  – ٖٚ٘/ٖينظر: إكمال ادلعلم: القاضي عياض،   (ٚ)
 .٘ٓٔينظر: أساس التقديس: الرازي،   (ٛ)
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: احلفظ، والصيانة، ، كّفاً، ويكون معناهنم  الكف مصدر: كّف، يكفُّ إوقيل: 
تلك الصدقة يف حفظ هللا  وادلعٌت: أنّ 

(ٔ). 
ا صرف للفظ عن معناه الظاىر وادلتبادر منو  وىذه التأويالت ٚتيعها باطلة؛ ألّنم
، والصواب يف ىذا  إذل معٌت آخر، دون قرينة تدل على ذلك، وىو عدول عن احلقِّ

يقة من غَت تشبيو بادلخلوق، وال تعطيل، وال تكييف،  حق إثبات صفة الكّف هلل 
 . يف سائر صفات هللا  –رٛتهم هللا  –كما ىو منهج السلف 

 وقوذلم إنم الكف ٔتعٌت: النِّعمة أو ادللك والسلطان، جوابو: 
ا تقع  نم ٚتيع األشياء ال ٗترج عن ملكو إ وسلطانو، وأيضاً ٚتيع الطاعات إَّنم

وتوفيقو، وإذا كان األمر كذلك، فال فائدة يف ٗتصيص الصدقة  بنعمة من هللا 
بالنِّعمة، وغَتىا من الطاعات من ٚتلة نَِعمو، وال فائدة يف ٗتصيصها بادللك 

 .(ٕ)والسلطان، وغَتىا يف ملكو وسلطانو
 صف  اإلصبع : 

 بالسنة الصحيحة:  الذاتية، الثابتة لو  األصابع صفة من صفات هللا 
 ، أنمو مسع رسول هللا -رضي هللا عنهما - بن عمرو بن العاصفعن عبدهللا

إنَّ قلوب بٍت آدم كلها بُت أصبعُت ةن أصابع الرمحن، كدقلب واحم، يقول: "
: اللهم! ُةصرف الدقلوب! صرِّف قلوبنا يصرفو حيث يشاء، مث قال رسول هللا 

 .(ٖ)"على طاعتك

                                                 

 .ٓٙ/ٖرطيب، ينظر: ادلفهم: الق  (ٔ)
 . ٜٖٓ/ٕينظر: إبطال التأويالت: أبويعلي،   (ٕ)
 .ٚٔرقم  ٕ٘ٗٓ/ٗ، ٖأخرجو مسلم يف كتاب : القدر، باب:   (ٖ)
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قال: فذكر  ن جبل وجاء يف بعض النصوص بلفظ "األنامل"، فعن معاذ ب
حديث اختصام ادلأل األعلى، وفيو: ".. فوضع كفو بُت كتفي، حىت وجدت برد أناملو 

 .(ٔ)بُت صدري ..." 
حقيقة، على ما يليق ّتاللو  يثبتون األصابع هلل  –رٛتهم هللا  –والسلف 

 .(ٕ)وعظمتو، دون تشبيو و٘تثيل، ودون تعطيل وتكييف
حقيقة، للحجج العقلية السابقة، وىي  بع هلل وقد أنكر ادلعطلو ثبوت األصا

، كما أنكر (ٖ)باجلوارح، واألعضاء، واألدوات، واألبعاض ... إخل استحالة وصفو 
لنفس احلجج العقلية  ؛حقيقة تبعًا لذلك، ثبوت األنامل هلل  -أيضاً  -ادلعطلة
 . (ٗ)الواىية

بع هلل بل إنم منهم من أنكر أن يكون النمص قد ورد بثبوت األصا
، وما (٘)

غَت صحيح، وىو مبٍت  ذىب إليو ىؤالء ادلعطلة من إنكارىم لصفة األصابع هلل 
 على حجج عقلية واىية، وقد سبق إبطال ىذه الشبو، وبيان فسادىا. 

                                                 

، وقال: ىذا حديث ٖٕٖ٘رقم  ٖٗٗ – ٖٖٗ/٘، ٜٖأخرجو الًتمذي يف كتاب: التفسَت، باب:   (ٔ)
 .ٕٕٛ٘م رق ٜٜ-ٜٛ/ٖحسن صحيح. وصححو األلباين، ينظر: صحيح سنن الًتمذي، 

شرح السنة:  – ٕٖٗ، ٕٖٔالشريعة: اآلجري،  – ٚٛٔ، ٛٚٔ/ٔينظر: كتاب التوحيد: ابن خزدية،   (ٕ)
 .ٕٙٚ/ٕاحلجة يف بيان احملجة: األصبهاين،  – ٛٙٔ/ٔالبغوي، 

إكمال  -ٓٚٔ/ٕاألمساء والصفات: البيهقي،  – ٖٓٔ-ٕٓٔينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،   (ٖ)
 . ٗٔ/ٕٚالتفسَت الكبَت: الرازي،  – ٖٙٔ/ٛادلعلم: القاضي عياض، 

  ٗٙ٘/ٕالشامل يف أصول الدين: اجلويٍت،  – ٚٓٔ-ٙٓٔ، ٕٗينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،   (ٗ)
األسٌت:  -ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٕاألمساء والصفات: البيهقي،  – ٜٜٛٔ/ٖينظر: أعالم احلديث: اخلطايب،   (٘)

 . ٜ٘ٔ، أقاويل الثقات: مرعي احلنبلي -ٖ٘/ٕالقرطيب، 
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، فهو باطٍل، أمما ما زعمو بعضهم من أنم النصم دل يرد بثبوت األصابع هلل 
، كما تقدم (ٔ)وص من السنة ادلقطوع بصحتهابنص حيث إنم األصابع ثابتة هلل 

 ذلك. 
وقد قام ىؤالء ادلعطلة بتأويل النُّصوص الواردة يف ثبوت ذلك، بدعوة التنزيو، 

 فقالوا: 
ادلراد باألصبع يف حديث: "إنم قلوب بٍت آدم كلها ...": النِّعمة واألثر احلسن، 

 .(ٕ)ذا أنعم عليم نعمة حسنةأصبع حسن: إ وىذا ظاىر يف اللغة، يقال: لفالن عليم 
وأجابوا عن معٌت التثنية الوارد يف النص، فقالوا: ادلراد: نعمة النفع الظاىرة، ونعمة 

 .(ٖ)الدفع الباطنة
وقيل : إنم ادلراد باألصابع: ادللك والقدرة، أي: إنمو سبحانو متصرف يف قلوب 

وت اإلنسان ما كان بُت عباده ْتسب قدرتو ومشيئتو، ال يفوتو ما أراد، كما ال يف
شيء يسَت، يصرفو كيف شاء،   إصبعيو، ٔتعٌت أنم قلوب عباده بالنسبة إذل قدرتو 

 .(ٗ)كما يقلب الواحد من عباده الشيء اليسَت بُت أصبعُت من أصابعو

                                                 

 . ٖٕٙ/ٔينظر: لوامع األنوار البهية: السفاريٍت،   (ٔ)
أصول الدين:  -ٔٓٔمشكل احلديث: ابن فورك،  -ٔٗٔينظر: تأويل سلتلف احلديث: ابن قتيبة،   (ٕ)

 . ٗٙ٘/ٕالشامل يف أصول الدين: اجلويٍت،  -ٙٚالبغدادي، 
إكمال ادلعلم:  ٓٗٚٔ/ٕالبيهقي، األمساء والصفات:  -ٔٓٔينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،   (ٖ)

 . ٕٗٗ/ٛالقاضي عياض، 
إكمال  – ٗٚٔ/ٕاألمساء والصفات: البيهقي،  -ٔٓٔ-ٓٓٔينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،   (ٗ)

 .ٚٓٔأساس التقديس: الرازي،  -ٖٙٔ، ٕٗٔ/ٛادلعلم: القاضي عياض، 
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وأجابوا عن معٌت التثنية مع كون القدرة واحدة، بأنم ذلك رلاز واقع موقع التمثيل 
 .(ٔ)يقصد بو التثنية ْتسب ما عهدوه، وال

لقلوب العباد، وّأّّنم ٖتت  وقيل: إنم ىذا الوصف كناية عن سرعة تقليب هللا 
 .(ٕ)مشيئتو سبحانو

ا صرف للفظ عن معناه  وىذه التأويالت اليت ذكروىا ٚتيعها تأويالت باطلة؛ ألّنم
لماء الظاىر وادلتبادر منو إذل معٌت آخر دون قرينة دالة على ذلك، وقد أجاب ع

 عن ىذه التأويالت.  –رٛتهم هللا  –السلف 
 يف نقضو على ادلريسي: –رٛتو هللا  –ىـ( ٕٓٛفقال الدارمي )ت

"فيقال لك أيها ادلعجب ّتهالتو: يف أي لغات العرب وجدت أنم أصبعيو قدرتو؟ 
فأنبئنا هبا، فإنما قد وجدناىا خارجة من ٚتيع لغاهتم، إَّّنا ىي قدرة واحدة قد كفت 
األشياء كلها ومألهتا واستنطقتها، فكيف صارت للقلوب من بُت األشياء قدرتان؟ 

ال: "بُت أصبعُت"، ويف دعواك: ىي أكثر من قدرتُت ق وكم تعدىا قدرة؟ فإنم النيب 
وثالث وأربع، وحكمت فيها للقلوب قدرتُت، وسائرىا دلا سواىا؟ ففي دعواك ىذا 

 . (ٖ)أقبح زلال، وأبُت ضالل..." 
أنم ٚتيع األشياء يف ملكو وقدرتو  –رٛتو هللا  –ىـ( ٛ٘ٗ)ت ىوذكر أبو يعل

 .(ٗ)قلبوبنعمو، وىذا يسقط فائدة التخصيص بال

                                                 

إكمال ادلعلم:  -ٗٚٔ/ٕ، األمساء والصفات: البيهقي -ٕٓٔينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،  (ٔ)
 . ٕٗٓ/ٙٔصحيح مسلم بشرح النووي،  -ٕٗٔ/ٛالقاضي عياض، 

لسان العرب: ابن منظور،  -ٜ/ٖالنهاية: ابن األثَت،  -ٖٚٓ/ٛينظر: عارضة األحوذي: ابن العريب،   (ٕ)
ٛ/ٜٖٔ . 

 .ٖٖٛ/ٔوينظر: ادلرجع نفسو،  ٖٔٚ – ٜٖٙ/ٔنقض الدارمي علي ادلريسي،   (ٖ)
 . ٖٚ/ٕإبطال التأويالت،  ينظر:  (ٗ)
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:"وكذلك القول يف األصبع،  -رٛتو هللا  –ىـ( ٖ٘٘وقال األصبهاين )ت
واألصبع يف كالم العرب تقع على النِّعمة واألثر احلسن، وىذا ادلعٌت ال جيوز يف ىذا 

، وكيفيتو رلهولة، وكذلك القول يف ٚتيع احلديث، فكون األصبع معلومًا بقولو 
 .(ٔ)وض يف تأويلو، وإدراك كيفيتو"الصفات، جيب اإلديان بو، وترك اخل

: "وكذلك من تأول اإلصبع بالقدرة،  -رٛتو هللا  –ىـ( ٔ٘ٚوقال ابن القيم )ت
فإنم القدرة أيضًا صفة قائمة بادلوصوف، وعرض من أعراضو، ففر من صفة إذل صفة 
...، فهال أقرم النصوص على ما ىي عليو، ودل ينتهك حرمتها، فإّن ادلتأول إما أن 

ذكر معٌت ثبوتياً، أو يتأول اللفظ ٔتا ىو عدم زلض، فإنم تأولو ٔتعٌت ثبويت كائناً، لزمو ي
 . (ٕ)فيو نظَت ما فرم منو"

لقلوب عباده، فإنم  أما قوذلم: إنم لفظ احلديث كناية عن سرعة تقليب هللا 
دلا  أصابع حقيقية إذ لو دل يكن لو  ؛حقيقة ىذا دليل على إثبات األصابع هلل 

صبع، وال غَت ذلك شلا لو إإذ ال يقال للريح  ؛جاز استعماذلا بالنسبة لو يف غَت احلقيقة
يف غَت ىذا اخلرب، وال ديكن ٛتلو  أصابع حقيقية، مث إنمو ورد ثبوت اإلصبع هلل 

 .(ٖ)على غَت احلقيقة
أمما حديث :"... فوضع كفمو بُت كتفي، حىت وجدت برد أناملو بُت صدري 

، فإّن ادلعطلة قد أّولوا صفة األنامل الواردة فيو على معٌت تأويل األصابع، فقيل: ..."
 ادلراد باألَّنلة: النِّعمة واألثر احلسن، يقال: لفالن على فالن أَّنلة، أي: أثراً حسناً. 

                                                 

 . ٜٕٚ/ٕاحلجة يف بيان احملجة،   (ٔ)
 .ٖٕ – ٕٕ/ٔسلتصر الصواعق ادلرسلة،   (ٕ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔينظر: ابن حزم وموقفو من اإلذليات: د. أٛتد احلمد،   (ٖ)
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فيكون معٌت اخلرب: حىت وجدت آثار إحسانو، ونعمتو، ورٛتتو يف صدري، 
 . (ٔ)السماء واألرض...  فتجلى لو عند ذلك علم ما بُت

وىذا التأويل باطل؛ ألنمو صرف للفظ عن ظاىره إذل اجملاز دون دليل على ذلك،  
 .(ٕ)، ونعمو ال خيتص بالقلب، والكّف، واألناملكما أنم إحسانو 

 صف  الدقبض والبسط والطي: 
االختيارية، ادلتعلقة ٔتشيئتو  القبض، والبسط، والطي، من صفات هللا 

حقيقة، على ما يليق ّتاللو  هلل  –رٛتهم هللا  –، وقد أثبتها السلف (ٖ)ووإرادت
 .(ٗ)وعظمتو، من غَت ٘تثيل وال تشبيو، ومن غَت تكييف وال ٖتريف

 باآليات، واألحاديث الصحيحة الثابتة:  وىذه الصفات ثابتة لو 
 -[ ، وقال ٕ٘ٗ]البقرة:  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  :-تعاذل -قال 

الزمر: ] چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ    ائچ: -تعاذل
 [. ٗٙ]ادلائدة:  چوئ  ۇئ  ۇئ  چ  :-تعاذل -[ ، وقال ٚٙ

يدقبض هللا األرض يوم الدقياة  ويطوي السماء قال: " وعن أيب ىريرة 
 .(٘)"أنا ادللك، أين ةلوك األرض :بيمينو، مث يدقول

                                                 

األسٌت: القرطيب،  – ٛٔٔ/ٔإبطال التأويالت: أبو يعلي،  -ٕٗينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،   (ٔ)
ٕ/ٗٔ. 

 .ٛٔٔ/ٔينظر: إبطال التأويالت: أبو يعلى،   (ٕ)
 .ٓٗٔ/ٔينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: الغنيمان:   (ٖ)
إبطال التأويالت:  - ٜ٘ٔ-ٜٗٔ، ٙٚٔ-ٓٚٔ، ٙٙٔ، ٖٙٔ/ٔينظر: كتاب التوحيد: ابن خزدية،   (ٗ)

 .٘ٓ٘ – ٗٓ٘/ٕين، احلجة يف بيان احملجة: األصبها – ٕٖٛ – ٕٖ٘/ٕ، ٜٙٔ-ٛٙٔ/ٔأبويعلي، 
 . سبق ٗترجيو  (٘)



 و. ىىرة بيت حمند بً صاحل اجلاسزإعداد:    والزد على املخالفني صفـة اليـد هلل  أحباخ
 

 

 

 

-263- 

لليل، يبسط يمه با إنَّ هللا : " ، عن النيب وعن أيب موسى األشعري 
ليتوب ةسيء النهار، ويبسط يمه بالنهار، ليتوب ةسيء الليل حىت تطلع الشمس ةن 

 .(ٔ)"ةغرهبا
حقيقة، واحتجوا لذلك بنفس احلجج   وقد أنكر ادلعطلة ثبوت ىذه الصفات هلل
، وقاموا بتأويل ىذه الصفات ّتملة من (ٕ)العقلية اليت احتجوا هبا على إنكار صفة اليد

 التأويالت.
 .(ٖ)لوا : قد يكون القبض ٔتعٌت: النِّعمةفقا

 .(ٗ)أو ٔتعٌت: ادللك والقدرة، يقال: األشياء يف قبضة هللا، أي : يف ملكو وقدرتو
 .(٘)أو ٔتعٌت: إفناء الشيء وإذىابو

 .(ٙ)أو ىو حكاية للمقبوض، ال إشارة إذل القبض الذي ىو صفة القابض
نم أفعال ادلملوك تنسب إذل ادلالك، ؛ ألأو أنم القبض لبعض ادلالئكة بأمر هللا 

 .(ٚ)بعث من قبض، كما يقال: ضرب األمَت اللص، وإَّّنا أمر بضربو وذلك أنمو 
                                                 

 . سبق ٗترجيو (ٔ)
التفسَت الكبَت:  - ٜ٘ٔ/ٕاألمساء والصفات: البيهقي،  -ٕٖينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،  (ٕ)

 .ٗٔ/ٕٚالرازي، 
 .ٔ٘ٔ/ٔينظر: كتاب التوحيد: ابن خزدية،  (ٖ)
مشكل  -ٕ٘ٓ/ٕ: األشعري، سالميُتمقاالت اإل -ٜٖٙ/ٔينظر: نقص الدارمي علي ادلريسي،  (ٗ)

متشابو  -ٕٓٗتلخيص البيان يف رلازات القرآن: الشريف الرضي،  -ٕٕٙ، ٕٖابن فورك،  احلديث:
 .ٜٛ٘/ٕاجلبار اذلمذاين،  القرآن: عبد

 – ٜ٘ٔ/ٕاألمساء والصفات: البيهقي،  – ٘ٓٔ-ٗٓٔ، ٕٖينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،  (٘)
 . ٜٕٖ/ٕ، ىيعل إبطال التأويالت: أبو

 . ٕٖٔ/ٚٔينظر: صحيح مسلم بشرح النووي،  (ٙ)
دفع شبو التشبيو:  – ٓٚٔ/ٔإبطال التأويالت: أبو يعلى،  -ٖٖينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،   (ٚ)

 .٘٘ابن اجلوزي، 
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م قالوا: ىو كناية عن نشر رٛتتو، وسعة رزقو، وكثرة عطائو،  أما البسط، فإّنم
 ،(ٔ)حقيقة وإجابتو، وقبولو على التائب، من غَت أن يكون ىناك يد وال بسط هلل 

 .(ٕ)أو ىو مبالغة يف صفة النِّعمة، كما يقال: لبيك وسعديك
 .(ٖ)أو ىو حكاية للمبسوط، ال إشارة إذل البسط الذي ىو صفة الباسط

أما الطيئُّ فقد ٛتلوه على الذىاب والفناء، يقال: قد انطوى عنا ما كنا فيو، 
 .(ٗ)وجاءنا غَته، أي: ذىب وزال 

 .(ٙ)اج، أو اإلخفاء، أو اإلعراض، أو اإلدر (٘)أو على معٌت: القدرة
 وىذه التأويالت مجيعها باطل  ةن عمة وجوه: 

األول: أنم األصل يف الكالم احلقيقة، وال ينصرف عنها إذل اجملاز إال بقرينة، وال 
 قرينة ىنا. 

الثاين: أنمو تكرر التمصريح بذكر ىذه الصفات يف كثَت من النصوص، شلا ال يدع 
 رلاالً للتأويل. 

الثالث: أنم ذكر القبض، والبسط، والطي، قد ورد كلُّ منها يف النُّصوص مضافاً 
إذل أشياء زلسوسة، تكون باليد احلقيقية، فال يصح ٛتلها على القبض، والبسط، 

 والطي ادلعنوي.
                                                 

، ٔٚٗ/ٔالكشاف: الزسلشري،  -ٓٗينظر: تلخيص البيان يف رلازات القرآن: الشريف الرضي،   (ٔ)
 .ٕٛٔ/ٔالنهاية: ابن األثَت،  – ٕٔٙ/ٛ، ٓٔٔ/ٖل ادلعلم: القاضي عياض، إكما -ٜٕٙ/ٕ

 .ٕ٘-ٔ٘/ٕينظر: النكت والعيون: ادلاوردي،   (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٚٔينظر: صحيح مسلم بشرح النووي،   (ٖ)
ادلفردات:  -ٓٙٔ – ٜ٘ٔ/ٕاألمساء والصفات: البيهقي،  -ٕٕٙينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،   (ٗ)

 . ٓٗ/ٖالكشاف: الزسلشري،  -ٖٗٔاألصفهاين، 
 .ٕٕٙينظر: مشكل احلديث: ابن فورك،   (٘)
 .ٗٗٔ/ٜٔعمدة القاري: العيٍت،  -ٖٗٔينظر: ادلفردات: األصفهاين،   (ٙ)
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؛ حيث -رٛتهم هللا –الرابع: أنم ىذه التأويالت سلالفة إلٚتاع السلف وطريقتهم 
حقيقة، من غَت ٘تثيل وال تشبيو، ومن  بات ىذه الصفات هلل إّّنم رلمعون على إث

 غَت تعطيل وال تكييف. 
ا يكون باليد ال بالنِّعمة، فإن قيل: إنم الباء ىنا للسببية،  اخلامس: أنم القبض إَّنم
أي: بسبب إرادتو اإلنعام، قيل ذلم: ؤتاذا قبض؟ فإنم القبض زلتاج إذل آلة، فال 

 .(ٔ)عًتفوا بثبوت ما صرح بو الكتاب والسنةمناص ذلم إال أن ي
قادر على ٚتيع األشياء ومالك ذلا، وتأويل القبض  السادس: أنم هللا 

 .(ٕ)والبسط، بالقدرة وادللك، يسقط فائدة ٗتصيص السماء واألرض وغَتمها بذلك
 .(ٖ)السابع: أنم للقدرة وادللك أمساء أخص هبما من القبضة

 صف  اإلةساك: 
 بالكتاب والسنة:  الفعلية، الثابتة لو  صفة من صفات هللا  اإلمساك

 [. ٔٗ]فاطر:  چک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ    چ :-تعاذل -قال 
قال: "جاء حرب من اليهود إذل النيب  -رضي هللا عنو -وعن عبدهللا بن مسعود

  :األرضُت ديسك السموات يوم الدقياة  على إصبع، و  -تعاىل -يا زلمم! إنَّ هللا "فقال
على إصبع، واجلبال والشجر على إصبع، وادلاء والثرى على إصبع، وسائر اخللق على 

 .(ٗ)"إصبع...

                                                 

 "اذلامش". ٖٙينظر: كتاب التوحيد: ابن خزدية، تعليق: اذلراس،   (ٔ)
 . ٕٖٛ/ٕ، ٚٚٔ، ٜٙٔ/ٔينظر: إبطال التأويالت: أبو يعلي،   (ٕ)
 ينظر: ادلرجع السابق.  (ٖ)
وأخرجو مسلم يف  ، ٗٔٗٚرقم  ٖٜٖ/ٖٔ، الفتح، ٜٔباب: أخرجو البخاري يف كتاب: التوحيد،   (ٗ)

 ، واللفظ لو.ٜٔرقم  ٕٚٗٔ/ٗكتاب : صفات ادلنافقُت وأحكامهم، 
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حقيقة، على ما يليق  ىذه الصفة هلل  –رٛتهم هللا  –وقد أثبت السلف 
. وقد أنكر ادلعطلة ثبوت ىذه (ٔ)ّتاللو وعظمتو، إثباتًا بال تشبيو، وتنزيهًا بال تعطيل

 ، وقاموا بتأويلها.(ٕ)حقيقة الصفة هلل 
، أو استدامة (ٖ)السموات واألرض: حفظها فقالوا: إنم معٌت إمساك هللا 

 . (ٗ)وجودمها إذل يوم طيها وقبضها
وما ذىب إليو ادلعطلة من إنكارىم ذلذه الصفة، يـَُعدُّ باطاًل؛ ألنم ىذه الصفة 

 حقيقة بالنُّصوص الصحيحة.  ثابتة هلل 
ا صرف للكالم احلقيقي عن والتأويالت اليت  ذكروىا إَّنّا ىي تأويالت باطلة؛ ألّنم

 معناه إذل اجملاز، دون قرينة تدل على ذلك. 
 صف  احلثيات: 

 هلل  –رٛتهم هللا  –الفعلية، أثبتها السلف  احلثيات صفة من صفات هللا 
يف ذكر حثيات  باباً  –رٛتو هللا  –. وقد ذكر ابن القيم (٘)على ما يليق ّتاللو وعظمتو

 .(ٙ)-تعاذل -الرب 
 بالسنة الصحيحة: وىذه الصفة ثابتة هلل 

                                                 

 .ٕٖٗالشريعة : اآلجري،  – ٘ٛٔ/ٔينظر: كتاب التوحيد: ابن خزدية،   (ٔ)
 .ٗٔ/ٕٚالتفسَت الكبَت: الرازي،  – ٓٗ/ٖشري، ينظر: الكشاف: الزسل  (ٕ)
 .ٖٛٗ/ٖٔفتح الباري: ابن حجر،  – ٚٔٗينظر: ادلفردات: األصفهاين،   (ٖ)
 . ٕٜٖ/ٚينظر: ادلفهم: أبو العباس القرطيب،   (ٗ)
 .٘ٓ٘ – ٗٓ٘/ٕينظر: احلجة يف بيان احملجة: األصبهاين،   (٘)
 .ٕٙٔ – ٕٗٔينظر: حادي األرواح،   (ٙ)
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أن  وعمين ريب يقول: " قال: مسعت رسول هللا  فعن أيب أمامة الباىلي 
يمخل اجلن  ةن أةيت سبعُت ألفًا بغَت حساب وال عذاب، ةع كل ألف سبعون ألفاً، 

 .(ٔ)"-عز وجل -وثالث حثيات ةن حثيات ريب
كر ادلعطلة ثبوت احلثيات هلل وقد أن

، وقاموا بتأويلها، فقالوا: ثبوت احلثيات هلل (ٕ)
 .(ٖ)، ىو كناية عن ادلبالغة يف الكثرة-تعاذل -

بالنمص  وما ذىب إليو ىؤالء ادلعطلة غَت صحيح؛ حيث إنم ىذه الصفة ثابتة هلل 
رٛتهم  –، وسلالفًا دلنهج السلف الصريح، وإنم ىذا التأويل الذي ذكروه يـَُعدُّ تأوياًل باطالً 

 حقيقة، دون التعرض لتأويلها ٔتا خيالف الظاىر. الذين أثبتوا ىذه الصفة هلل  –هللا 
وباجلملة، فإنم ما ذىب إليو ىؤالء ادلعطلة من إنكارىم ذلذه الصفات يـَُعدُّ قوالً 

الصرحية، وىذا  حقيقة بالنصوص الصحيحة -تعاذل -باطاًل؛ ألنم ىذه الصفات ثابتة هلل 
اإلنكار منهم مبٍت على حجج عقلية واىية ال صحة ذلا، وقد سبق يف صفة اليد إبطال 

 ىذه احلجج، وبيان عدم صحة االحتجاج هبا. 
ا صرف للكالم احلقيقي عن  أما التأويالت اليت ذكروىا فهي تأويالت باطلة؛ ألّنم

وىي تأويالت سلالفة دلنهج معناه الظاىر إذل معٌت آخر، دون قرينة تدل على ذلك، 
حقيقة، دون التعرض لتأويلها  الذين أثبتوا ىذه الصفات هلل  –رٛتهم هللا  –السلف 

 ٔتا خيالف الظاىر. 

                                                 

وأخرجو الًتمذي يف كتاب: . ٕٙٛٗرقم  ٖٖٗٔ/ٕ، ٖٗأخرجو ابن ماجو يف كتاب: الزىد، باب:   (ٔ)
، وقال: ىذا حديث حسن غريب. ٖٕٚٗرقم  ٓٗ٘/ٗ، ٕٔصفة القيامة والرقائق والورع، باب: 

 .  ٜٗٛٔرقم  ٜٕ٘/ٖوصححو األلباين، ينظر: صحيح سنن الًتمذي، 
دفع  - ٕٓٚ/ٜعارضة األحوذي: ابن العريب،  – ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ/ٕ ينظر: األمساء والصفات: البيهقي،  (ٕ)

 . ٜٛشبو التشبيو: ابن اجلوزي، 
لسان العرب: ابن  – ٜٖٖ/ٔالنهاية: ابن األثَت،  -ٕٓٚ/ٜينظر: عارضة األحوذي: ابن العريب،   (ٖ)

 .ٗٙٔ/ٗٔمنظور، 
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 اخلامتــ 
احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات، والصالة والسالم على رسولو، نبينا وسيدنا 

 زلمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، وبعد: 
 ىم نتائج ىذا البحث: فهذا إٚتال أل

وال يف اإلديان بو، حىت يؤمن  -تعاذل -نمو ال يستقر للعبد قدم يف ادلعرفة باهلل إ -ٔ
 . -تعاذل -، ويعرفها معرفة ُٗترجو عن حدِّ اجلهل بربو بصفات الرب 

وصفاتو كتاب هللا وسنة  جعلوا مصدرىم يف أمساء هللا  –رٛتهم هللا  –نم السلف إ -ٕ
 ، ونفوا ما نفاه هللا لنفسو، أو أثبتو لو رسول  وا ما أثبتو هللا ، فأثبتنبيو 

، من غَت تكييف، وال ٘تثيل، وال ٖتريف ، وال عن نفسو، أو نفاه عنو رسولو 
 تعطيل. 

 تضافر األدلة من الكتاب، والسنة، واإلٚتاع، والعقل على ثبوت صفة اليد هلل   -ٖ
 حقيقة. 

 أثبتوا صفة اليد وما تصرف منها من الصفات هلل قد  -رٛتهم هللا –نم السلف إ -ٗ
حقيقة، على الوجو الالئق ّتاللو وعظمتو وكمالو، من غَت ٘تثيل وال تشبيو بيد 

 ادلخلوق، ومن غَت تعطيل وال ٖتريف وال تكييف. 
، وسلالفتهم بطالن قول أىل البدع يف صفة اليد وما تصرف منها من الصفات هلل  -٘

 وطريقتهم.  –م هللا رٛته –إلٚتاع السلف 
نم صفة اليد وردت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية يف كثَت من ادلواضع، وروداً متصرفاً إ -ٙ

، واألصابع ... إخل؛ األمر الذي يُبطل قول أىل  فيها، فجاءت بلفظ: اليمُت، والكفم
 البدع وتأويالهتم. 
اإلخالص يف القول  أن أكون وفقت فيما كتبتو، وأن يرزقٍت ىذا وأسأل هللا 

 والعمل. واحلمد هلل رب العادلُت. 



 و. ىىرة بيت حمند بً صاحل اجلاسزإعداد:    والزد على املخالفني صفـة اليـد هلل  أحباخ
 

 

 

 

-262- 

 ادلستخلص
إنم أشرف العلوم وأجلها العلم بأمساء هللا احلسٌت وصفاتو العلى؛ وذلك لتعلقها  

، -تعاذل -حقيقتو معرفة هللا  -تعاذل -، واإلديان باهلل بأشرف معلوم وىو هللا 
، ات هللا وبذل اجلهد يف معرفة أمسائو وصفاتو، وىذا البحث يتناول صفة من صف

وىي صفة اليد والصفات ادلتصرفة منها، كصفة اليمُت، والكّف ، واألصابع ... إخل، 
، وذكر واذلدف من البحث بيان ثبوت صفة اليد والصفات ادلتصرفة منها هلل 

منهج السلف فيها، مع بيان قول أىل البدع فيها والرد عليهم، وتطلب البحث أثناء 
قرائي التحليلي النقدي، وتكونت خطة البحث من ادلقدمة: إعداده اتباع ادلنهج االست

وفيها أمهية البحث وأسباب اختياره، واذلدف منو، والدراسات السابقة، وخطة 
وصفاتو، مث  البحث، ومنهجو، مث التمهيد: وفيو بيان منهج السلف يف أمساء هللا 
لثاين: األدلة على سبعة مباحث، وىي: ادلبحث األول: معٌت اليد يف اللغة، ادلبحث ا

، ، ادلبحث الثالث: مذىب السلف يف صفة اليد هلل ثبوت صفة اليد هلل 
والرد عليهم، ادلبحث اخلامس:  ادلبحث الرابع: مذىب ادلبتدعة يف صفة اليد هلل 

والتوفيق بينها، ادلبحث السادس: األشياء  األوجو اليت وردت عليها صفة اليد هلل 
، مث ده، ادلبحث السابع: الصفات ادلتصرفة من صفة اليد هلل بي اليت خلقها هللا 

اخلا٘تة وفيها أبرز النتائج، مث فهرس ادلصادر وادلراجع، وقد ظهر رل من خالل البحث 
 تضافر األدلة من الكتاب، والسنة، واإلٚتاع، والعقل على ثبوت صفة اليد هلل 

-رٛتهم هللا -هم إلٚتاع السلفحقيقة، وبطالن قول ادلعطلة وادلشبهة، ومدى سلالفت
 وطريقتهم. 

  ، الصفات ادلتصرفة منها.صفة اليد هلل  الكلمات ادلفتاحي :
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The attribute of Allah's hand and the attributes deviated 

from it 

Abstract: The most honorable science is to know the names of 

Allah and His honorable attributes; as they relate to the most 

honorable "Allah", and faith in Allah Almighty is in fact the 

knowledge of Allah, and to make an effort to know his names and 

attributes; this research addresses one of Allah's attributes, which is 

the character of the hand and the attributes deviated from it as the 

right hand, palm and fingers … etc. This research aims to state the 

provenance  of attribute of hand and attributes deviated from it to 

Allah and to mention the approach of the ancestors in regard with it, 

with the statement of says of people of heresy and respond to them; 

to be prepared the research required the use of analytical critical 

approach; the research plan consists of the introduction: in which 

the importance of the research and reasons for selection, its purpose, 

and previous studies, research plan, methodology, and then preface: 

the statement of the ancestors approach in the names and attributes 

of Allah, and then seven chapters, the first one is the meaning of the 

hand in the language,  the second chapter: evidence of the 

provenance of Allah's hands, the third chapter: : the ancestors' 

approach in the attribute of Allah's hand, the fourth chapter: the 

approach of people of heresy in the attribute of Allah's hand and the 

response to them, the fifth chapter: points mentioned the attribute of 

Allah's hand and matching between, the sixth chapter: things created 

by Allah's hand; the seventh chapter: attributes deviated from of the 

attribute of Allah's hand, and then the conclusion including the most 

prominent results, then the index of sources and references. It has 

appeared to me through the search the combination of evidences 

from Quran, Sunnah and consensus, and reason to prove the 

attribute of Allah's hand, and the invalidity of words of suspicious, 

and the extent of their violation to the consensus of the ancestors - 

may Allah have mercy on them - and their approach. 
Key words: Attributes of Allah's hand, Attributes deviated from it. 
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 ادلصادر وادلراجع فهرس
األشعري، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن  اإلبان  عن أصول الميان . -ٔ

إسحاق. د.ط، ادلملكة العربية السعودية: مطابع جامعة اإلمام زلمد بن سعود 
 اإلسالمية، د.ت. 

لفراء، أبويعلي زلمد بن احلسُت بن ا إبطال التأويالت ألخبار الصفات. -ٕ
 ىـ. ٓٔٗٔ، د.م: دار الذىيب، ٔزلمد. ٖتقيق: زلمد النجدي، ط

، مكة ادلكرمة: ٔاحلمد، أٛتد بن ناصر. ط ابن حزم وةوقفو ةن اإلذليات. -ٖ
 ىـ.ٙٓٗٔجامعة أم القرى، 

السيوطي، جالل الدين عبدالرٛتن. د.ط، لبنان:  اإلتدقان يف علوم الدقرآن. -ٗ
 م. ٖٜٚٔثقافية، ادلكتبة ال

. ابن العريب، أبوبكر زلمد بن عبدهللا. ٖتقيق: علي زلمد أحكام الدقرآن -٘
 البجاوي، د.ط، لبنان: دار ادلعرفة، د.ت. 

الرازي، فخر الدين، أبوعبدهللا زلمد بن عمر  أساس التدقميس يف علم الكالم. -ٙ
 م. ٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔ، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، ٔبن احلسُت. ط

البيهقي، أبوبكر أٛتد بن احلسُت. ٖتقيق: عبدهللا  مساء والصفات.األ -ٚ
 -ىـ ٖٔٗٔ، ادلملكة العربية السعودية: مكتبة السوادي، ٔاحلاشدي، ط

 م.ٖٜٜٔ
القرطيب، أبوعبدهللا زلمد بن أٛتد بن أيب  األسٌت يف شرح أمساء هللا احلسٌت. -ٛ

طا: دار ، طنٔبكر بن فرح األنصاري. ٗتريج وتعليق: طارق زلمد، ط
 م. ٜٜ٘ٔ -ىـ ٙٔٗٔالصحابة للًتاث، 
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البغدادي، أبومنصور عبدالقاىر بن طاىر التميمي. د.ط،  أصول المين. -ٜ
الرياض: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 

 م. ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ
إمساعيل. اإلمساعيلي، أبوبكر أٛتد بن إبراىيم بن  اعتدقاد أئم  أىل احلميث. -ٓٔ

ىـ ٕٔٗٔ، ادلملكة العربية السعودية: دار العاصمة، ٖٔتقيق: زلمد اخلميس، ط
 م. ٕٜٜٔ -

اخلطايب، أبوسليمان ٛتد بن  أعالم احلميث يف شرح صحيح البخاري. -ٔٔ
، ادلملكة العربية السعودية: جامعة ٔزلمد. ٖتقيق ودراسة: زلمد آل سعود، ط

 م.ٜٛٛٔ -ىـ ٜٓٗٔأم القرى، 
ادلقدسي، تقي الدين، أبوزلمد عبدالغٍت بن عبدالواحد  االعتدقاد. االقتصاد يف -ٕٔ

، ادلدينة ادلنورة: مكتبة العلوم واحلكم، ٔبن سرور. ٖتقيق: أٛتد الغامدي، ط
 م. ٖٜٜٔ -ىـ ٗٔٗٔ

اليحصيب، أبوالفضل عياض بن موسى بن  إكمال ادلعلم بفوائم ةسلم. -ٖٔ
 م. ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ، ، د.م: دار الوفاءٔعياض، ٖتقيق: حيِت امساعيل، ط

ابن حيان، أثَت الدين، أبوعبدهللا زلمد بن يوسف بن علي بن  البحر احمليط. -ٗٔ
 م. ٜٜٓٔ -ىـ ٔٔٗٔ، لبنان: دار إحياء الًتاث العريب، ٕيوسف. ط

ابن قتيبة، الدينوري. د.ط، بَتوت: دار الكتاب  تأويل سلتلف احلميث. -٘ٔ
 العريب، د.ت.

فر منصور بن زلمد بن عبداجلبار التميمي. السمعاين، أبوادلظ تفسَت الدقرآن. -ٙٔ
ىـ ٛٔٗٔ، الرياض: دار الوطن، ٖٔتقيق: ياسر بن ابراىيم، وغنيم بن غنيم، ط

 م. ٜٜٚٔ -
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ابن كثَت، أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي  تفسَت الدقرآن العظيم. -ٚٔ
، ادلملكة العربية السعودية: دار طيبة، ٔالدمشقي. ٖتقيق: سامي السالمة، ط

 م. ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔ
الرازي، فخر الدين، زلمد بن عمر بن احلسُت بن احلسن.  التفسَت الكبَت. -ٛٔ

 م. ٜٜٓٔ -ىـ ٔٔٗٔ، لبنان: دار الكتب العلمية، ٔط
، بَتوت: عادل ٔالشريف الرضي. ط تلخيص البيان يف رلازات الدقرآن. -ٜٔ

 م. ٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔالكتب، 
بكر زلمد بن الطيب. ٖتقيق: الباقالين، أبو  متهيم األوائل وتلخيص المالئل. -ٕٓ

 -ىـ ٗٔٗٔ، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، ٖعماد الدين أٛتد حيدر، ط
 م. ٖٜٜٔ

ابن عبدالرب، أبوعمر يوسف بن  التمهيم دلا يف ادلوطأ ةن ادلعاين واألسانيم. -ٕٔ
عبدهللا بن زلمد الّنمري القرطيب. ٖتقيق وتعليق: مصطفى العلوي، وزلمد 

 م. ٜٚٙٔ -ىـ ٖٚٛٔ.ن، البكري، د.ط، د.م، د
ابن خزدية، أبوبكر زلمد بن إسحاق.  .التوحيم وإثبات صفات الرب  -ٕٕ

 -ىـ ٔٔٗٔ، الرياض: مكتبة الرشد، ٕٖتقيق: عبدالعزيز الشهوان، ط
 م.ٜٜٔٔ

ابن خزدية، زلمد بن إسحاق. مراجعة  .التوحيم وإثبات صفات الرب  -ٖٕ
 م.  ٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔية، وتعليق: زلمد ىراس، د.ط، لبنان: دار الكتب العلم

القرطيب، أبوعبدهللا زلمد بن أٛتد األنصاري. ٖتقيق:  اجلاةع ألحكام الدقرآن. -ٕٗ
 م. ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ، بَتوت: دار الكتاب العريب، ٕعبدالرزاق ادلهدي، ط
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ابن قيم اجلوزية، أبوعبدهللا زلمد بن أيب  حادي األرواح إىل بالد األفراح. -ٕ٘
 ط، جدة : دار ادلدين، د.ت. بكر. تقدمي: علي ادلدين، د.

األصبهاين، أبو القاسم  احلج  يف بيان احملج  وشرح عدقيمة أىل السن . -ٕٙ
، الرياض: دار ٕإمساعيل بن زلمد بن الفضل التيمي. ٖتقيق: زلمد ادلدخلي،ط

 م. ٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔالرآية، 
ابن تيمية، تقي الدين، أبوالعباس أٛتد بن  درء تعارض العدقل والندقل. -ٕٚ

، ادلملكة العربية السعودية: جامعة اإلمام ٔليم، ٖتقيق: زلمد سادل، طعبداحل
 م. ٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔزلمد بن سعود اإلسالمية، 

ابن اجلوزي،  دفع شبو التشبيو بأكف التنزيو يف الرد على اجملسم  وادلشبه . -ٕٛ
أبو الفرج عبدالرٛتن. ٖتقيق: زلمد الكوثري، د.ط، د.م، ادلكتبة الوقفية، 

 د.ت. 
. الدارمي، أبوسعيد عثمان بن سعيد. تقدمي وٗتريج: بدر د على اجلهمي الر  -ٜٕ

 م. ٜٜ٘ٔ -ىـ ٙٔٗٔ، الكويت: دار ابن األثَت، ٕالبدر، ط
القزويٍت، أبوعبدهللا زلمد بن يزيد. ٖتقيق: زلمد فؤاد  سنن ابن ةاج . -ٖٓ

 عبدالباقي، د.ط، لبنان: ادلكتبة العلمية، د.ت. 
ن عيسى بن سورة. ٖتقيق وشرح: أٛتد أبوعيسى زلمد ب سنن الًتةذي. -ٖٔ

 م. ٖٜٚٔ -ىـ ٖٙ٘ٔ، لبنان: دار الكتب العلمية، ٔشاكر، ط
اجلويٍت، إمام احلرمُت. ٖتقيق: علي النشار، د.ط،  الشاةل يف أصول المين. -ٕٖ

 م. ٜٜٙٔاالسكندرية: ادلعارف، 
، ٖعبداجلبار بن أٛتد. ٖتقيق: عبدالكرمي عثمان، ط شرح األصول اخلمس . -ٖٖ

 م. ٜٜٙٔ -ىـ ٙٔٗٔة: مكتبة وىبة، القاىر 
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البغوي، احلسُت بن مسعود. ٖتقيق: شعيب األرنؤوط، وزلمد  شرح السن . -ٖٗ
 م. ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ، بَتوت: ادلكتب اإلسالمي، ٕالشاويش، ط

ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبدادللك.  شرح صحيح البخاري. -ٖ٘
لرياض: مكتبة الرشد، ، أضبط وتعليق: أبو٘تيم، وياسر بن إبراىيم، ط

 م. ٕٓٓٓ -ىـ ٕٓٗٔ
 النووي. د.ط، د.م، مؤسسة الكتب الثقافية، د.ت.  شرح صحيح ةسلم. -ٖٙ
العثيمُت، زلمد بن صاحل.  شرح العدقيمة الواسطي  لشيخ اإلسالم ابن تيمي . -ٖٚ

، ادلملكة العربية السعودية: دار ابن اجلوزي، ٖٗتريج: سعد الصميل، ط
 ىـ.ٙٔٗٔ

، ٔالغنيمان، عبدهللا بن زلمد. ط ةن صحيح البخاري. شرح كتاب التوحيم -ٖٛ
 ىـ. ٘ٓٗٔادلدينة ادلنورة: مكتبة الدار، 

العثيمُت، زلمد بن صاحل.  شرح دلع  االعتدقاد اذلادي إىل سبيل الرشاد. -ٜٖ
 م.ٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔ، الرياض: مكتبة طربية، ٖٔتقيق: أشرف عبدالرحيم، ط

ي بن زلمد. ضبط وتصحيح: اجلرجاين، السيد الشريف عل شرح ادلواقف. -ٓٗ
 م. ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ، لبنان: دار الكتب العلمية، ٔزلمود الدمياطي، ط

اآلجري، أبوبكر زلمد بن احلسُت بن عبدهللا. ٖتقيق: عبدالرزاق  الشريع . -ٔٗ
 م.ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ، بَتوت: دار الكتاب العريب، ٕادلهدي، ط

راف: زىَت الشاويش، األلباين، زلمد ناصر الدين، إش صحيح سنن ابن ةاجو. -ٕٗ
 م. ٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔ، بَتوت: ادلكتب اإلسالمي، ٖط

األلباين، زلمد ناصر الدين. إشراف: زىَت الشاويش،  صحيح سنن الًتةذي. -ٖٗ
 م. ٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔ، بَتوت: ادلكتب اإلسالمي، ٔط
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أبواحلسُت مسلم بن احلجاج القشَتي. ٖتقيق وتصحيح: زلمد  صحيح ةسلم. -ٗٗ
 لقاىرة: دار إحياء الكتب العربية، د.ت. عبدالباقي، د.ط، ا

ابن العريب. إعداد : ىشام  عارض  األحوذي بشرح صحيح الًتةذي.  -٘ٗ
 م. ٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔ، لبنان: دار إحياء الًتاث العريب، ٔالبخاري، ط

الصابوين، أبوعثمان إمساعيل بن  عدقيمة السلف وأصحاب احلميث. -ٙٗ
 ىـ. ٖٔٗٔاض: دار طيبة، ، الرئعبدالرٛتن. ٖتقيق: نبيل الشبكي، ط

إمام احلرمُت، اجلويٍت، أبو ادلعارل  العدقيمة النظاةي  يف األركان اإلسالةي . -ٚٗ
، مصر: مكتبة ٔعبدادللك بن عبدهللا بن يوسف. ٖتقيق: أٛتد السقا، ط

 م. ٜٛٚٔ -ىـ ٜٖٛٔالكليات األزىرية، 
بن  العيٍت، بدرالدين، أبوزلمد زلمود عممة الدقاري شرح صحيح البخاري. -ٛٗ

 أٛتد. د.ط، د.م، دار الفكر، د.ت.
ابن تيمية، تقي الدين. ٖتقيق: زلمد عطا، ومصطفى عطا،  الفتاوي الكربى. -ٜٗ

 م. ٜٚٛٔ -ىـ ٛٓٗٔ، لبنان: دار الكتب العلمية، ٔط
ابن حجر العسقالين، أٛتد بن علي.  فتح الباري بشرح صحيح البخاري. -ٓ٘

 دار ادلعرفة، د.ت. تصحيح وتعليق: عبدالعزيز بن باز، د.ط، لبنان: 
، الدمام: ٖالعثيمُت، زلمد بن صاحل. ط الدقول ادلفيم على كتاب التوحيم. -ٔ٘

 م. ٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔدار ابن اجلوزي، 
الزسلشري،  الكشاف عن حدقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل. -ٕ٘

أبوالقاسم، جار هللا زلمود بن عمر، د.ط، مصر : شركة ومكتبة ومطبعة 
 م. ٜٛٗٔ -ىـ ٖٚٙٔلبايب احلليب وأوالده، مصطفى ا
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الكفوي، أبوالبقاء، أيوب بن موسى احلسيٍت. مقابلة وإعداد: عدنان  الكليات. -ٖ٘
 م. ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ، لبنان: مؤسسة الرسالة، ٕدرويش، وزلمد ادلصري، ط

ابن منظور، ٚتال الدين، أبو الفضل زلمد بن مكرم األفريقي  لسان العرب. -ٗ٘
 م. ٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔت: دار صادر، ، بَتو ٖادلصري.ط

اذلمذاين، القاضي عبداجلبار أٛتد، ٖتقيق: عدنان زرزور،  ةتشابو الدقرآن. -٘٘
 د.ط، القاىرة: مكتبة دار الًتاث، د.ت. 

ٚتع وترتيب: عبدالرٛتن بن  رلموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحم بن تيمي . -ٙ٘
 زلمد بن قاسم العاصمي النجدي، د.ط، د.م، د.ن، د.ت. 

البن قيم اجلوزية. ادلوصلي، زلمد، تصحيح: زكريا  الصواعق ادلرسل سلتصر  -ٚ٘
 يوسف، د.ط، القاىرة: مكتبة ادلتنيب، د.ت. 

ابن قيم اجلوزية. ٖتقيق:  ةمارج السالكُت بن ةنازل إياك نعبم وإياك نستعُت. -ٛ٘
 زلمد الفقي، د.ط، د.م، دار الفكر، د.ت

احلسن. د.ط، لبنان: دار  ابن فورك، أبوبكر زلمد بن ةشكل احلميث وبيانو. -ٜ٘
 م. ٜٓٛٔ -ىـ ٓٓٗٔالكتب العلمية، 

األزىري، أبومنصور زلمد بن أٛتد، ٖتقيق: رياض قاسم،  ةعجم هتذيب اللغ . -ٓٙ
 م. ٕٔٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ، لبنان: دار ادلعرفة، ٔط

ابن قيم اجلوزية، أبو عبدهللا زلمد بن أيب بكر الدمشقي.  ةفتاح دار السعادة. -ٔٙ
 كتب العلمية، د.ت. د.ط، لبنان: دار ال

الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسُت بن  ادلفردات يف غريب الدقرآن. -ٕٙ
 م. ٜٜٛٔ -ىـ ٛٔٗٔ، لبنان: دار ادلعرفة، ٔزلمد. ٖتقيق: زلمد عيتاين، ط
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القرطيب، أبوالعباس، أٛتد بن  ادلفهم دلا أشكل ةن تلخيص كتاب ةسلم. -ٖٙ
دمشق: دار ابن كثَت،  ،ٔعمر بن إبراىيم. ٖتقيق: زلي الدين مستو، ط

 م. ٜٜٙٔ -ىـ ٚٔٗٔ
األشعري، أبو احلسن علي بن  ةدقاالت اإلسالةيُت واختالف ادلصلُت. -ٗٙ

ىـ ٙٔٗٔإمساعيل. ٖتقيق: زلمد عبداحلميد، د.ط، بَتوت: ادلكتبة العصرية، 
 م. ٜٜ٘ٔ -

عثمان بن سعيد علي ادلريسي اجلهمي العنيد فيما  ندقض اإلةام أيب سعيم، -٘ٙ
، الرياض: ٔمن التوحيد. ٖتقيق وتعليق: رشيد األدلعي، ط  افًتى على هللا
 م. ٜٜٛٔ -ىـ ٛٔٗٔمكتبة الرشد، 

ادلارودي، أبو احلسن علي بن زلمد بن حبيب. مراجعة  النكت والعيون. -ٙٙ
 -ىـ ٕٔٗٔ، لبنان: دار الكتب العلمية، ٔوتعليق: السيد بن عبدادلقصود، ط

 م. ٕٜٜٔ
ابن األثَت، رلدالدين، أبو السعادات ادلبارك  النهاي  يف غريب احلميث واألثر. -ٚٙ

بن زلمد اجلزري. ٖتقيق: طاىر الزاوي، وزلمود الطناحي، د.ط، د.م: دار 
 الباز، د.ت. 

، ٔشيخ اإلسالم، ابن تيمية. ٖتقيق: ٛتاد سالمة، ط الوصي  الكربى. -ٛٙ
 م.  ٜٛٛٔ -ىـ ٜٓٗٔاألردن: مكتبة ادلنار، 

  
 
 


