من محاسن اعتقاد السلف بناؤه على نصوص الوحي كتابا وسنة ،بعيدا عن التكلف
والتعقيد الكالمي ،غير معارض للفطر السليمة والعقول المستقيمة؛ لذا كان منهج السلف
محكما يف صفات الباري سبحانه؛ وهو إثباهتا على حقيقتها وظاهرها ،مع نفي مشاهبتها أو
مماثلتها لصفات المخلوقين ،مع قطع طمع العقول يف إدراك كيفيتها؛ متمسكين بقوله
ِ
ِ ِِ
يع ا ْل َب ِص ُير} [الشورى ،]11 :وبقوله سبحانهَ { :و ََل
السم ُ
تعالىَ { :ل ْي َس كَم ْثله َش ْي ٌء َو ُه َو َّ
ي ِ
حي ُط َ
ون بِ ِه ِع ْلما} [طه.]110 :
ُ

بخالف مسالك المنحرفين عموما ،ويف باب صفات الباري سبحانه -كاليدددين والعلددو
والنزول والضحك والعجب ونحوها  -خصوصا؛ فإهنم يفهمون صفات اهلل تعالى يف إطار
المهيددع القددويم والطريدد
مددا يشدداهدونه ويبصددرونه يف المخلددوقين؛ فحددادوا بددذلك عددن
َ
المستقيم.
وبين أيدينا يف هذه الورقددة العلميددة حدددي ٌ نبددوي شددريف ُيدربز هددذا المعنددى ويوضدحه،

وهو قولدده صددلى اهلل عليدده وسددلم« :وكلتااي يهيااي ي ا »؛ حيد سددعد أهددس السددنة والجماعددة
بإثبات صفة اليدين هلل تعالى علددى الو دده الالهد بدده سددبحانه مددن غيددر تحريددف وَل تعطيددس،
ومددن غيددر تكييددف وَل تمثيددس ،وأنكرهددا المخددالفون ،وادعددى بعضددهم علددى أهددس السددنة
والجماعة ما لم يقولوه ،واهتموهم بددالتهم الباطلددة( ،)1وفيمددا يلددي تفصدديس مددنهج أهددس السددنة
والجماعة يف هذا الحدي وما يؤيده ،مقرونا بدحض شبهات المخالفين.
نص الحهيث:
عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم« :إن
ال قسط عنه اهلل على منيبر م نور ،ع ي ا الاارع

عا و ا  -وكلتااي يهيااي ي ا -

الذي يعهلون يف عك هم وأهل هم ومي ولوا»(.)2
شرح الحهيث:
( )1وهو ما يكرره د .علي مجعة يف جمالسه ،وينظر بعض كالمه ضمن هذا الرابط:
https://www.youtube.com/ watch?v=F-PfgHi_AEU
( )2أخرجه مسلم (.)1827
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فسره النبي صلى اهلل عليه وسلم يف آخر الحدددي بد هنم
المقسطون :هم العادلون ،وقد َّ

الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما لهم عليهم وَلية(.)1
والمنابر مع منرب :سمي به َلرتفاعه(.)2

وقوله صلى اهلل عليه وسلم« :ع ي ا الاارع » فيدده بيددان لكددرامتهم علددى اهلل تعددالى،
وقرب محلهم ،وعلو منزلتهم(.)3
وقوله صلى اهلل عليه وسلم« :وكلتي يهيي ي » فيه دَللة على أنه ليس فيما يضاف إلددى
اهلل عز و س من صفة اليدين شددمال؛ ن الشددمال محددس الددنقص والضددعف ،وليسدت صددف ُة
اليد عند أهس السددنة والجماعددة كالجارحددة التددي لسنسددانم إنمددا هددي صددفة هلل تعددالى دداء هبددا
التوقيفم فددنحن نطلقهددا علددى مددا دداءت وَل نكيفهددا ،وننتهددي إلددى حيد انتهددى بنددا الكتدداب
وا خبار الم ثورة الصحيحةم وهو مذهب أهس السنة والجماعة(.)4
وم

لة مي يستفيد ما الحااهيث" :أن مددن كددان أهددال للوَليددة وعدددل فيهددا فلدده فضددس

عظددديم تظددداهرت بددده ا حاديدد الصدددحيحة؛ كحددددي « :ساا عة يملهااام اهلل »...وإ مدددا
المسلمين منعقد عليه"(.)5
والذي يعنينا يف هذا المقام هددو الوقدوف مددع قولدده صددلى اهلل عليدده وسددلم« :وكلتااي يهيااي
ي ا » ،وإبددراز مددنهج أهددس السددنة والجماعددة يف تعظدديم النصددوص ،والددرد علددى شددبهات
دذكير بمجمددس اعتقدداد أهددس السددنة والجماعددة يف بدداب
مخالفيهم ،وَل يعد من نافلة القددول التد ُ
صفات الباري سبحانه؛ إذ قواعدهم محكمة َل تقبس النقض.
مج

اعتقيد أه السنة يف بيب الصفيت:

يمكننا اختصار اعتقاد أهس السنة والجماعة يف باب صفات الباري سبحانه فيمددا أ ملدده
اإلمام أبو القاسم إسماعيس بن محمد التيمي (ت 535هددد) عندددما سد س عددن صددفات الددرب
تعددالى ف دداب بقولدده" :مددذهب مالددك والثددوري وا وزاعددي والشددافعي وحمدداد بددن سددلمة
وحماد بن زيد وأحمد بن حنبس ويحيى بددن سددعيد وعبددد الددرحمن بددن مهدددي وإسددحاب بددن
( )1ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم (.)211 /12
( )2املرجع السابق.
( )3ينظر :امليسر يف شرح مصابيح السنة للتوربشيت (.)856 /3
( )4ينظر :أعالم احلديث للخطايب (.)2347 /4
( )5شرح النووي على صحيح مسلم (.)211 /12
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راهويه :أن صفات اهلل التي وصف هبا نفسه أو وصفه هبا رسوله من السمع والبصر والو دده
توهم فيه،
وال هي وساهر أوصافه إن ي هي على ظيهرهي ال عروف ال شهور ،من غير كيف ي َّ
وَل تشبيه وَل ت ويس ،قال سفيان بن عيينة( :كس شيء وصف اهلل به نفسدده فقراءتدده تفسدديره)،
أي :على ظيهره ،ال يجوز صرفي إلى ال جيز بنوع م التأوي "(.)1
وإذا ألطف المؤمن النظر يف هذا الكالم علِم مباينددة مددنهج السددلف لطواهددف اَلنحددراف
الثالثة :أهددس التخييددس وأهددس الت ويددس وأهددس التجهيددس()2؛ فدإن أهددس السددنة والجماعددة يثبتددون
صفات الباري على حقيقتها وظاهرها ،مع إثبات معانيها على الو ه الاله به سبحانه ،بددال
كيف.
تفص القول يف صفة ال هي هلل تعيلى:
وردت صفة اليد هلل تعددالى يف القددرآن الكددريم والسددنة النبويددة المطهددرة وكددالم الصددحابة
والتددابعين يف أكثددر مددن ماهددة موضددع ،ورودا متنوعدا متصددرفا ،مقروندا بمددا يدددل علددى أهنددا يدددٌ
حقيقددة تليدد بدداهلل سددبحانه مددن اإلمسدداك والطددي والقددبض والبسدد  ...والخلدد باليدددين
والمباشددرة هبمددا ،وكتددب التددوراة بيددده ،وغددرج نددة عدددن بيددده ،وتخميددر طينددة آدم بيددده،
ووقددوف العبددد بددين يديدده ،وكددون المقسددطين عددن يميندده ،وغيرهددا مددن النصددوص الددواردة(،)3
وتفصيس ذلك فيما يلي:
أوال :األدلة م الكتيب على إث يت صفة ال هي هلل تعيلى:
ً
وردت يف الكتدداب العزيددز عدددة آيددات تدددل نصدا أو ظدداهرا علددى إثبددات صددفة اليدددين هلل
تعالى ،ومنها:
يس َما َمن ََعد َك َأ ْن َت ْسد ُجدَ ل ِ َمدا َخ َل ْقد ُت بِ َيددَ َّي} [ص:
اآلية األولى :قوله تعالىَ { :ق َال َيا إِ ْبلِ ُ

:]75

يف هذه اآلية الكريمة يقول اهلل تعالى ذكره إلبليس إذ لم يسجد آلدم وخالف أمددرهَ { :يدا
يس َما َمنَ َع َك َأ ْن َت ْس ُجدَ } يقول :أي شيء منعك من السجود {ل ِ َما َخ َل ْق ُت بِ َيدَ َّي}؟ يقددول:
إِ ْبلِ ُ

( )1ينظر :العرش ( ،)460-459 /2والعلو (ص )192 :كالمها للذهيب.
( )2على ما قالهه شهيا االمهالم يف جممهوف الىتهاو ( ،)31 /5ويقصهد أبهه التخييه  :املتىلسهىة ومهن مهلب مهميل م،
وأبه التج ي  :املىوضة.
( )3ينظر :خمتصر الصواعق املرملة على اجل مية واملعطلة البن املوصلي المعلي (ص.)405 :
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لخل يدي; وفيها يخرب تعالى ذكره بددذلك أندده خلد آدم بيديدده( ،)1ومددع وضددول دَللددة اآليددة
على ذلك ،فقد اءت اآلثار عن الصحابة رضي اهلل عنهم ومن بعدهم تثبت ذلك صراحة،
ومنها:
مي ث ت ع ع ه اهلل ب ع ر رضااي اهلل عنه ااي :فعندده قددال" :خلد اهلل أربعددة أشددياء بيددده:
العرش ،والقلم ،وعدن ،وآدم ،ثم قال لساهر الخل  :كن فكان"(.)2
وفرب بين آدم وساهر الخلد يف خلقدده
فلينظر العاقس كيف م َّيز ابن عمر رضي اهلل عنهما َّ

باليد ،ويقال لهؤَلء المخالفين :أف نتم أعلم من ابن عمر بت ويس القددرآن ،وقددد شددهد التنزيددس
وعاين الت ويس ،وكان بلغات العرب غير هول؟!(.)3
عكرمة مولى اب ع يس (ت  105ها) :فعنه قال" :إن اهلل عز و س لددم يمددس بيددده شددي ا
إَل ثالثا :خل آدم بيده ،وغرج الجنة بيده ،وكتب التوراة بيده"(.)4
كعب األع ااير :قددال" :لددم يخلد اهلل غيددر ثددالد :خلد آدم بيددده ،وكتددب التددوراة بيددده،
وغرج نة عدن بيده ،ثم قال لها :تكلمي ،قالت :قد أفلح المؤمنون"(.)5
خيله ب معهان (ت  104ها) :قال" :إن اهلل عز و س لددم يمددس بيددده إَل آدم -صددلوات
اهلل عليه -خلقه بيده ،والجنة ،والتوراة كتبها بيده"(.)6
الج َمحددي قددال :سد لت ابددن أبددي مليكددة
اب أبي مل كة (ت  117ها) :فعن نافع بن عمر ُ

عن يد اهلل :أواحدة أو اثنتان؟ قال" :بس اثنتان"(.)7

أبو صيلح م سرة الكنهي( :)8فعنه قال" :إن اهلل لم يمس شي ا من خلقه غير ثالد :خلد
( )1ينظر :تىسري الطربي (.)239 /21
( )2ينظر :تىسري الطربي ( ،)239 /21ونقض االمهام أيب مهعيد عامهان بهن مهعيد علهى املريسهي اجل مهي العنيهد ايمها
اا ههع عل ههى ج ع هها وج ه م ههن التو ي ههد ( ،) 261 /1وش ههرح أص ههوا اعتق ههاد أه ه الس ههنة واجلماع ههة لاللك هها ي (/3
.)477
( )3ينظر :نقض االمام أيب معيد عامان بن معيد على املريسي اجل مي العنيد (.)262 /1
( )4ينظر :السنة لعمد ج ابن االمام أمحد (.)296 /1
( )5بنظر :نقض االمام أيب معيد عامان بن معيد علهى املريسهي اجل مهي العنيهد ( ،)265 /1والشهريعة لججهري (/3
 ,)1185وقاا األلماين يف خمتصر العلو للعلي العظيم (ص :)130 :منده صحيح.
( )6بنظر :السنة لعمد ج ابن االمام أمحد (.)297 /1
( )7ينظر :نقض االمام أيب معيد عامان بن معيد على املريسي اجل مي العنيد (.)286 /1
( ) 8من التابعني؛ يروي عن علي بن أيب طالب رضي ج عنه ،ورو عنه ملمة بن ك ي وعطاء بن السا ب ،وثقه ابن
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آدم بيده ،وكتب التوراة بيده ،وغرج نة عدن بيده"(.)1
عيصاام الجحااهري (ت  129هااا) :فعنده يف قددول اهلل تعددالىَ { :م دا َمن ََع د َك َأ ْن َت ْس د ُجدَ ل ِ َم دا
َخ َل ْق ُت بِ َيدَ َّي} قال" :بيديه"(.)2
زيه ب أسلم (ت  136ها) :قال" :إن اهلل عز و س لما كتب التوراة بيده قال :بسددم اهلل،
هذا كتاب اهلل بيده لعبده موسى ،يسبحني ويقدسني ،وَل يحلف باسمي آثما ،فإين َل أزكددي
من حلف باسمي آثما"(.)3
عك م ب

دس إَل ثالثددة أشددياء :غددرج
يبر( :)4قالُ " :أخبِرت أن ربكددم عددز و ددس لددم يمد َّ

الجنة بيدددهم و عددس تراهبددا الددورج والزعفددران ،و بالهددا المسددك ،وخلد آدم عليدده السددالم،
وكتب التوراة لموسى عليه السالم"(.)5
اآلية الثين ة :قولدده تعددالى{ :وا ْ َر ُض ِميعدا َقب َضد ُته يدوم ا ْل ِقي ِ
ات
ات َم ْط ِو َّيد ٌ
او ُ
السد َم َ
َ
امدة َو َّ
ْ َُ ْ َ َ َ
َ ْ
بِ َي ِمينِه} [الزمر:]67 :
فا رض كلها قبضته سبحانه وتعالى يف يوم القيامة ،والسماوات كلهددا مطويددات بيميندده
ِ
ٍ
امد ِة} ،وا رض مرفوعددة بقولدده
سبحانه؛ فالخرب عن ا رض متناه عند قوله تعالىَ { :يد ْو َم ا ْلق َي َ

ات
او ُ
الس د َم َ
سددبحانهَ { :ق ْب َض د ُت ُه} ،ثددم اسددت نف الخددرب عددن السددماوات ،فقددال ددس وعددزَ { :و َّ
ات بِ َي ِمين ِده} وهددي مرفوعددة بمطويددات ،هكددذا يقددرر الطددربي يف تفسدديره( ،)6وقددد ثبددت
َم ْط ِو َّي د ٌ
مرفوعا ما يؤيده؛ فعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده
وسلم« :يطوي اهلل ع و

الس يوات يوم الق يمة ،ثم يأخذه ب هه ال نااى ،ثاام يقااول :أنااي

ال لك ،أي الج يرون؟ أي ال تك رون؟ ثم يطوي األرض بش يلي ،ثم يقااول :أنااي ال لااك،
مان يف كتابه الاقات (.)426 /5
( )1ينظر :نقض االمام أيب معيد عامان بن معيد على املريسي اجل مي العنيهد ( ،)263 /1وقهاا األلمهاين يف خمتصهر
العلو للعلي العظيم (ص :)130 :رجاله ثقات.
( )2ينظر :نقض االمام أيب معيد عامان بن معيد على املريسي اجل مي العنيد (.)287 /1
( )3ينظر :السنة لعمد ج ابن االمام أمحد (.)298 /1
( )4مهن التهابعني ،رو عهن عمهر وعامهان رضهي ج عن مها ،وثقهه ابهن معههني ،ومهات يف خالاهة الوليهد .تهذهيب ههذيب
الكماا يف أمساء الرجاا (.)423 /2
( )5ينظه ههر :الشه هريعة لججه ههري ( ،) 1183 /3وقه ههاا األلمه ههاين يف خمتصه ههر العله ههو للعله ههي العظه ههيم (ص :)130 :إمه ههناده
صحيح ،وهو يف السنة لعمد ج ابن االمام أمحد ( )295 /1بنحوه.
( )6تىسري الطربي (.)324 /21
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أي الج يرون؟ أي ال تك رون؟»(.)1
وروي عددن ابددن عبدداج رضددي اهلل عنهمددا و ماعددة مددن التددابعين أهنددم كددانوا يقولددون:
ا رض والسماوات ميعا يف يمينه يوم القيامة ،ودونك بعض ذلك:
ع ه اهلل ب ع يس رضي اهلل عنه ي :فعنه يف تفسير قوله تعالىَ { :وا ْ َ ْر ُض َ ِميعا َق ْب َضد ُت ُه
ِ
امد ِة} قددال" :قددد قددبض ا رضددين والسددماوات ميعدا بيميندده؛ ألددم تسددمع أندده قددال:
َيد ْو َم ا ْلق َي َ
ات بِ َي ِمينِه}؟! يعنددى :ا رض والسددماوات بيميندده ميعدا" ،قددال ابددن عبدداج" :وإنمددا
{ َم ْط ِو َّي ٌ
يستعين بشماله المشغول ُة يمينُه"(.)2

وعن أبي الجوزاء ا زدي ،عن ابن عباج رضي اهلل عنهما قال" :يطوي اهلل السددماوات
السبع بما فيها من الخليقة ،وا رضين السبع بما فيها من الخليقة ،يطوي ذلددك كلدده بيميندده،
يكون ذلك كله يف يده بمنزلة خردلة"(.)3
ِ
ِ
امد ِة
رب عة الجرشي (ت  64ها)( :)4فعنه يف قوله تعالىَ { :وا ْ َ ْر ُض َ ميعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْلق َي َ
ات بِ َي ِمينِه} قال" :ويده ا خرى خلو ليس فيها شيء"(.)5
ات َم ْط ِو َّي ٌ
او ُ
الس َم َ
َو َّ
الضحيك ب م اعم (ت  102ها) :كان يقول يف تفسددير قولدده تعددالىَ { :وا ْر ُض َ ِميعدا
َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة}" :السماوات وا رض مطويات بيمينه ميعا ،وكان ابددن عبدداج يقددول:
إنمددا يسددتعين بشددماله المشددغولة يميندده ،وإنمددا ا رض والسددماوات كلهددا بيميندده ،ولدديس يف

شماله شيء"(.)6
مجيهااه با اار (ت  104هااا) :فعددن أبددي يحيددى عددن مجاهددد بددن ددرب يف تفسددير قولدده
ات بِ َي ِمينِه} قال" :وكلتا يدي الرحمن يمددين" ،قددال :قلددت :فد ين
ات َم ْط ِو َّي ٌ
او ُ
الس َم َ
تعالىَ { :و َّ
الناج يؤم ٍذ؟ قال" :على سر هنم"(.)7

( )1أخرجه مسلم (.)2788
( )2ينظر :تىسري الطربي (.)324 /21
( )3ينظر :تىسري ابن كاري ( ،)382 /5أمنده من طريق ابن أيب امت.
( ) 4هههو ربيعههة بههن عمههرو بههن ال هها اجلرشههي ،ثقههة خمتلههي يف صههحمته ،وكههان اقيههه النهها يف مههن معاويههة رضههي ج عنههه،
ينظر :ذيب الكماا يف أمساء الرجاا (.)139 /9
( )5ينظر :تىسري الطربي (.)324 /21
( )6ينظر تىسري الطربي (.)325 /21
( )7ينظر :نقض االمام أيب معيد عامان بن معيد على املريسي اجل مي العنيد ( )268 /1األمساء والصىات للمي قي
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الحس ا ال صااري (ت  110هااا) :قددال يف قولدده تعددالىَ { :وا ْر ُض َ ِميع دا َق ْب َض د ُت ُه َي د ْو َم
ا ْل ِق َيا َم ِة}" :ك هنا وزة بقضها وقضيضها"(.)1
اآلية الثيلثة :قوله تقدست أسددماؤه{ :بد ْس يددَ اه مبسدو َطت ِ
ف َي َشدا ُء} [الماهدددة:
َان ُين ِْفد ُ ك َْيد َ
َ َ ُ َُْ
.]64
يف اآلية الكريمة أنكر اهلل سبحانه على اليهود نسبة يده إلى الددنقص والعيددب ،ولددم ينكددر
عليهم إثبات اليددد لدده ،فلعددنهم اهلل تعددالى علددى وصددف يددده بالعيددب دون إثبددات يددده ،وقددرن
إثباهتا له سبحانه ب هنما يدان مبسوطتان( ،)2وقد اختلف السلف يف تفسددير هددذه اآليددة ،ولدديس
هذا اَلختالف من قبيس اختالف التضاد ،وإنما هو من قبيس اخددتالف التنددو ؛ إذ هددم ميعدا
متفقون على إثبات صفة اليدين هلل عز و س.
القول األول :قول ع ه اهلل ب ع يس وت عي مجيهه وغ ره:
عن علي بن أبي طلحة ،عن ابن عباج رضي اهلل عنهما قال" :ليس يعنون بددذلك أن يددد
أمسك ما عنده ،تعالى اهلل عما يقولون علوا كبيرا"(.)3
اهلل موثقةٌ ،ولكنهم يقولون :إنه بخيس َ
القول الثيين :قول قتيدة وعكرمة مولى اب ع يس:
عن قتادة وعن عكرمة مددولى ابددن عبدداج يف تفسددير قولدده تعددالى{ :بد ْس يددَ اه مبسدو َطت ِ
َان}
َ َ ُ َُْ

قاَل" :يعني اليدين"(.)4

والقوَلن متفقان؛ إذ ا ول يتناول المعنى مع إثبات الصددفة ،والثدداين يؤكددد علددى إثبددات
الصفة ولم يصرل بالمعنى ،وَل يفهم من هذا بالطبع أنده ينفيدده ،فلدديس حددد أن يسددتند إلددى
القول ا ول يف ت ويس صفة اليد ب هنا النعمة أو القدرة أو الملك ونحو ذلك؛ و ُي َرد علددى مددن
فهم هذا من و وه أربعة:

الو ي األول :أنه ثبت يف ا ثر الوارد عن ابن عباج رضددي اهلل عنهمددا إثبددات صددفة اليددد
أيضا ،إضافة إلى ما تقدَّ م عنه صريحا يف تفسددير قولدده تعددالىَ { :وا ْ َ ْر ُض َ ِميعدا َق ْب َضد ُت ُه َيد ْو َم
(.)143 /2
( )1ينظر :تىسري الطربي (.)324 /21
( )2ينظر :خمتصر الصواعق املرملة على اجل مية واملعطلة (ص.)396 :
( )3ينظر :تىسري الطربي (.)452 /10
( )4ينظر :تىسري ابهن أيب هامت ( ،)1168 /4نقهض االمهام أيب مهعيد عامهان بهن مهعيد علهى املريسهي اجل مهي العنيهد
( ،)286 /1وتىسري ابن أيب امت (.)1168 /4
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ِ ِ
ات بِ َي ِمينِه} ،وَل حا ة إلعادته.
ات َم ْط ِو َّي ٌ
او ُ
الس َم َ
ا ْلق َيا َمة َو َّ

الو ي الثيين :أن يف قول اهلل تعالى{ :ب ْس يدَ اه مبسو َطت ِ
َان} ،مددع إعالمدده سددبحانه عبددا َده أن
َ َ ُ َُْ

نعمه َل تحصى ،وأنه غير معقول يف كددالم العددرب أن اثنددين يؤديددان عددن الجميددع ،كددس ذلددك
ِ
وصحة قول من قال :إن يددد
ينبئ عن خط قول من قال :معنى اليد يف هذا الموضع :النعمة،
اهلل هي له صفة ،وبذلك تظاهرت ا خبددار عددن رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم ،وبدده قددال
أهس العلم(.)1
الو ي الثيلث :أن يف اآلية إخبارا من اهلل تعالى بما قاله اليهود ،وأهنددم يعنددون بدده أن خيددر
ممسك وعطاؤه محبوج عن اَلتسا عليهم ،وإنما وصف -تعددالى ذكددره -اليددد بددذلك
اهلل َ
والمعنى ال َعطاء؛ ن عطاء الناج َ
وبذل معروفهم يكددون ب يددديهم يف الغالددب ،فجددرى علددى
استعمال الناج يف وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجددود وكددرم ،أو ببخددس وشددح وضددي ،
بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه ،كما قال ا عشى يف مدل ر س:
الز ِ
َيدَ َ
اد ُتن ِْف ُ
اك َيدَ ا َم ْج ٍد َف َكف ُم ِفيدَ ٌة
َوكَف إ َذا َما ُض َّن بِ َّ
ف ضاف ما كان صفة صاحب اليد من إنفاب وإفادة إلى اليد ،ومثس ذلك من كالم العددرب يف
ويتحاوروندده بيددنهم يف
أشعارها وأمثالهددا أكثددر مددن أن ُي ْحصددى ،فخدداطبهم اهلل بمددا يتعارفوندده
َ
كالمهم(.)2

الو ي الرابع :ما الذي يضر المؤمن يف دينه من إثبات اليددد هلل تعددالى حقيقددة ،ولدديس مددع
من ينفي ذلك دليس من النقددس وَل العقددسَ ،ل ضددروريها وَل نظريهددا ،فددإن فددروا مددن الحقيقددة
خشية التشبيه والتمثيس ،فليفروا من إثبات السمع والبصر والحياة والعلم واإلرادة والكددالم
خشية هذا المحذور(.)3
ب ااي تقااهم يعلاام :أن أهددس السددنة والجماعددة يثبتددون ا مددرين معدا :صددفة اليددد هلل تعددالى،
والمعنى المراد من اآلية المباركة ،وَل منافاة بينهما ،وهم هبذا يفددارقون مددن يقددول بالت ويددس
الفاسد وصرف اللفظ عن ظدداهره؛ إذ إن أهددس السددنة والجماعددة يثبتددون صددفة اليددد هلل تعددالى
حقيقة َل على سبيس المجدداز ،مددع إثبددات مقتضددياهتا ولوازمهددا مددن العطدداء والجددود والكددرم
والفدديض علددى عبدداده ،بخددالف أهددس الت ويددس فددإهنم يصددرفوهنا عددن حقيقتهددا بددالتحريف
( )1ينظر :تىسري الطربي (.)456 /10
( )2ينظر :تىسري الطربي (.)451-450 /10
( )3ينظر :خمتصر الصواعق املرملة على اجل مية واملعطلة (ص.)399 :
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والت ويس.
ثين ًي :األدلة م السنة على إث يت صفة ال هي هلل ع و

:

تواترت ا حادي النبوية على إثبات صفة اليدين هلل عز و س ،ومنها:
الحهيث األول :عن أبي هريرة رضي اهلل عندده قددال :سددمعت رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده
وسلم يقددول« :يقا ا اهلل األر
ملوك األر

 ،ويطااوي السا يوات ب نااي ،ثاام يقااول :أنااي ال لااك ،أيا

؟»(.)1

الحهيث الثيين :يف الصحيحين عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ،عددن رسددول اهلل صددلى اهلل
عليدده وسددلم ،أندده قددال« :إن اهلل يقا ا يااوم الق يمااة األر

 ،وتكااون السا يوات ب نااي ،ثاام

يقول :أني ال لك» ،هذا لفظ البخاري( .)2ويف لفظ عند مسلم« :ثم يطوي األرضا بشا يلي،
ثم يقول :أني ال لك أي الج يرون؟ أي ال تك رون؟»(.)3
الج ع ب رواية« :كلتي يهيي ي

» ،ورواية ذكر الش يل:

الصواب أنه ليس بين الروايتين منافاة ،وقد مع العلمدداء بددين الددروايتين بد ن الصددحيح
عن النبي صلى اهلل عليدده وسددلم أندده سددمى كلتددا يديدده سددبحانه يميندا؛ إ ددالَل هلل وتعظيمدا أن
يوصف بالشمال( ،)4وأ َّما من ذكر الشمال يف روايته فك نه أرسله من لفظه على ما وقع له ،أو
على عادة العرب يف ذكر الشمال يف مقابلة اليمين(.)5

ولهذا يقول الخطابي رحمه اهلل" :ليس فيما يضاف إلى اهلل عددز و ددس مددن صددفة اليدددين
شمال؛ ن الشمال محس النقص والضعف ،وقد روي يف الخرب« :كلتي يهيي ي ا » ،ولدديس
معنى اليد عندنا الجارحة إنما هو صفة اء هبا التوقيفم فددنحن نطلقهددا علددى مددا دداءت وَل
نكيفها ،وننتهي إلى حي انتهى بنا الكتاب وا خبار الم ثورة الصحيحةم وهددو مددذهب أهددس
السنة والجماعة"(.)6
و ي الهاللة م الحهيث :
( )1أخرجه المخاري ( ،)4812ومسلم (.)2787
( )2صحيح المخاري (.)7412
( )3صحيح مسلم (.)2788
( )4ينظر :نقض االمام أيب معيد عامان بن معيد على املريسي اجل مي العنيد (.)698 /2
( )5ينظر :األمساء والصىات للمي قي (.)139 /2
( )6أعالم احلديث (.)2347 /4
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يف الحدددي دَللددة صددريحة علددى إثبددات صددفة اليدددين هلل سددبحانه ،ويقددال للمعارضددين
المت ويددس صددفة اليددد علددى أهنددا النعمددة :أفيحسددن أن يقددال يف شددرل الحدددي  :إن اهلل تعددالى
يطوي السماوات بيمينه يوم القيامة بمعنى :أنه يطويها بنعمته؟!(.)1
الحهيث الثيلث :حدي الشفاعة؛ فعن أنس رضددي اهلل عندده ،عددن النبددي صددلى اهلل عليدده
وسلم قال« :يجت ااع ال نمنااون يااوم الق يمااة ،ف قولااون :لااو استشاافعني إلااى ربنااي ،ف ااأتون دم
ف قولون :أنت أبو النيس ،خلقك اهلل ب هه ،وأسجه لك مالئكتي ،وعل ك أس يء ك شاايء،
فيشفع لني عنه ربك عتى يريحني م مكينني هذا ،ف قول :لست هنيكم ،ويذكر ذن ي ف ستحي،
ائتوا نوعي.)2(»...
الحهيث الرابع :حدددي المحا ددة بددين موسددى وآدم عليهمددا السددالم ،فعددن أبددي هريددرة
رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :اعتج دم وموسى عل ه ااي السااالم
عنه ربه ي ،فحج دم موسى ،قيل موسى :أناات دم الااذي خلقااك اهلل ب ااهه ،ونفااف ف ااك ما
روعااي ،وأسااجه لااك مالئكتااي ،وأسااكنك يف نتااي ،ثاام أه طاات الناايس بيط كتااك إلااى
األر

!.)3(»...
ولو تتبعت ما اء يف إثبات صفة اليدين هلل عددز و ددس مددن اآليددات وا حاديد واآلثددار

وأقوال ا همة ا عالم لطال بنا المقام دا ،وحسددبنا ممددا ذكددر التدددليس علددى تددوارد القددرون
الفاضددلة علددى إثبددات صددفة اليدددين هلل علددى الو دده الاله د بدده سددبحانه ،ولددو تدددبره العاقددس
المنصف لما حاد عن اعتقاده.
ثيل ًثي :إ
ل ِما تقدم من ا دلة من الكتاب والسنة وغيرها فقددد أ مددع أهددس السددنة والجماعددة علددى
يع عل يء أه السنة والج يعة على إث يت صفة ال هي هلل تعيلى:

إثبات صفة اليدين هلل عز و س؛ وأحب أن أورد يف هذا الصدددد مددا نقلدده الشددي أبددو الحسددن
ا شعري -باعتبار أن المخالفين يعدونه إمددامهم ويقتدددون بدده ،-يقددول الشدي أبددو الحسددن
ا شددعري رحمدده اهلل" :وأ معددوا علددى أندده عددز و ددس يسددمع ويددرى ،وأن لدده تعددالى يدددين
مبسوطتين ،وأن ا رض ميعا قبضته يوم القيامددة ،والسددماوات مطويددات بيميندده ،مددن غيددر

( )1ينظر :نقض االمام أيب معيد عامان بن معيد على املريسي اجل مي العنيد (.)288-287 /1
( )2أخرجه المخاري ( ،)4476ومسلم (.)193
( )3أخرجه مسلم (.)2652
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أن يكون وارحا ،وأن يديه تعالى غير نعمته"(.)1
ويقرر اإلمام أحمد هذا المعنى تفصيال يف معرض رده على عقاهد المخددالفين ،فيقددول:
"إن هلل تعالى َيدين ،وهما صفة له يف ذاتدده ،ليسددتا بجددارحتين ،وليسددتا بمددركبتين ،وَل سددم
وَل ددنس مددن ا

سددام ،وَل مددن ددنس المحدددود والاكيددب وا بعدداض والجددوارل ،وَل

يقاج على ذلك َل مرف وَل عضددد ،وَل فيمددا يقتضددي ذلددك مددن إطددالب قددولهم :يددد إَل مدا
نط القرآن به ،أو صحت عن رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم السددنة فيدده ،قددال اهلل تعددالى:
{ب ْس يدَ اه مبسو َطت ِ
َان} ،وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسددلم« :كلتااي يهيااي ي ا » ،وقددال اهلل
َ َ ُ َُْ
ِ
ات بِ َي ِمين ِده}،
ات َم ْط ِو َّيد ٌ
او ُ
السد َم َ
عز و سَ { :ما َمنَ َع َك َأ ْن َت ْس ُجدَ ل َما َخ َل ْق ُت بِ َيدَ َّي} ،وقددالَ { :و َّ
أيد ،و مع تلك ٍ
ويفسد أن تكون يده القوة والنعمة والتفضس ،ن مع يد ٍ
أياد ،ولو كانددت
اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم ،وثبتت حجة إبليس"(.)2
إث يت صفة ال هي ال يل م مني التش ي:
ما من موض ٍع ُتذكر فيه عقيدة أهس السددنة والجماعددة إَل ويؤكددون علددى أهنددم يثبتددون هلل
تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى اهلل عليه وسددلم مددن غيددر تحريددف وَل تعطيددس،
بعض المخالفين فيردد أن إثبددات الصددفة
وَل تكييف وَل تشبيه وَل تمثيس ،ومع ذلك يحتال ُ
يلزم منه تشددبيه اهلل تعددالى بخلقدده ،وقددد أ دداب عددن هددذه الشددبهة اإلمددام أحمددد فقددال" :إنمددا
التشددبيه أن يقددول :يددد كيددد ،أو و دده كو دده ،فأمااي إث اايت يااه ل ساات كيأليااهي ،وو دده لدديس
كالو وه ،فهااو كبث ايت ذات ل ساات كيلااذوات ،وحيدداة ليسددت كغيرهددا مددن الحيدداة ،وسددمع
وبصر ليس كا سما وا بصار"( ،)3ولهددذا كددان أكددابر ا شددعرية ومتقدددموهم يثبتددون صددفة
اليد هلل تعالى على الو ه الح  ،وبيان ذلك يف الفقرة التالية.
أكيبر األشعرية يث تون صفة ال ه هلل تعيلى:
يظن بعض الناج أن ا شعري َة ميعا يقولون ب ن المراد باليد النعمة أو القدددرة ،ونسددبة
دض مت د خري
هددذا القددول إلددى ا شددعرية بددإطالب غيددر صددحيحة ،والصددواب أن يقددال :بعد ُ
ا شعرية علددى ذلددك ،أمددا متقدددموهم وأكددابرهم فددإهنم يثبتددون الصددفات الخربيددة هلل تعددالى،
ومنها صفة اليدين ،وينقلون ذلك عن الشي أبي الحسن ا شعري.
( )1رمالة إىل أه الا ر (ص.)127 :
( )2العقيدة لإلمام أمحد رواية أيب بكر اخلالا (ص.)104 :
( )3ينظر :الصواعق املرملة يف الرد على اجل مية واملعطلة البن القيم (.)230 /1
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كالم أبي الحس األشعري يف إث يت صفة ال ه هلل تعيلى:
نددص الشددي أبددو الحسددن ا شددعري يف كتبدده علددى ذلددك؛ فقددال يف كتابدده "اإلبانددة"" :قددد

س لنا :أتقولون إن هلل يدين؟ قيس :نقول ذلك بال كيددف ،وقددد دل عليدده قولدده تعددالى{ :يددُ اهللِ
َ
َف ْو َب َأ ْي ِد ِ
يه ْم} [الفتح.)1("]10 :
وقال يف "مقدداَلت اإلسددالميين"" :هددذه حكايددة ملددة قددول أصددحاب الحدددي وأهددس
السنة ...وأن له يدين بال كيف كما قالَ { :خ َل ْق ُت بِيدَ ي} ،وكما قال{ :ب ْس يددَ اه مبسدو َطت ِ
َان}،
َ َّ
َ َ ُ َُْ
وأن له عينين بال كيددف كمددا قددالَ { :ت ْجد ِري بِ َ ْع ُين ِ دَندا} [القمددر ،]14 :وأن لدده و هدا كمددا قددال:
{ َو َي ْب َقى َو ْ ُه رب َك ُذو ا ْل َج ِ
الل َوا ْ ِك َْرا ِم} [الرحمن.)2("]27 :
َ
وفيه أيضا" :وقال أهس السنة وأصددحاب الحدددي  :لدديس بجسددم ،وَل يشددبه ا شددياء...
وأنه نور كما قددال تعددالى{ :اهلل دُندور السدماو ِ
ات َوا ْ َ ْر ِ
ض} [النددور ،]35 :وأن لدده و هدا كمددا
ُ ُ َّ َ َ
قال اهللَ { :و َي ْب َقى َو ْ ُه َرب َك} ،وأن لدده يدددين كمددا قدالَ { :خ َل ْقد ُت بِ َيددَ َّي} ،وأن لدده عينددين كمددا
قالَ { :ت ْج ِري بِ َ ْع ُينِنَا} ...ولم يقولوا شي ا إَل ما و دوه يف الكتاب ،أو اءت به الرواية عددن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"(.)3
وقد تقدم نقس كالمه يف "رسالة إلددى أهددس الثغددر" وحكايتدده اإل مددا علددى إثبددات صددفة
اليددد هلل تعددالى ،وكالمدده مو ددود يف تصددانيف القاضددي أب دي بكددر البدداقالين -وهددو مددن أ ددس
تالمذته -ويوافقه عليه.
كالم القيضي أبي بكر ب أبي الط ب:
يقول القاضي أبو بكر يف كتابه "التمهيد" وهو أشهر كتبه" :فإن قال القاهس :فما الحجددة
يف أن هلل و هددا ويدددين؟ قيددس لدده :قولدده تعددالىَ { :و َي ْب َق دى َو ْ د ُه رب د َك ُذو ا ْل َج د ِ
الل َوا ْ ِ ْك د َرا ِم}
َ
[الرحمن ،]27 :وقولهَ { :ما َمنَ َع َك َأ ْن َت ْس ُجدَ ل ِ َمدا َخ َل ْقد ُت بِ َيددَ َّي} [ص ]75 :ف ثبددت لنفسدده
و ها ويدين"( ،)4ثم أطال رحمه اهلل يف مناقشة المخالفين والرد عليهم.
كالم ال هقي -وهم يعهوني م أكيبر األشعرية:-

( )1االابنة (ص.)125 :
( )2مقاالت االمالميني (.)226 /1
( )3مقاالت االمالميني (.)168 /1
( )4ينظر :خمتصر الصواعق املرملة على اجل مية واملعطلة (ص.)404 :
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يقول البيهقي" :بدداب مددا دداء يف إثبددات اليدددين صددفتين َل مددن حيد الجارحددة؛ لددورود
الخرب الصادب به"( ،)1ثم سرد كثيرا من أدلة الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
كالم اب عسيكر:
نقددس الحددافظ ابددن عسدداكر يف كتابدده "تبيددين كددذب المفدداي" عددن الشددي أبددي الحسددن
ا شعري أنه ألف كتابا كبيرا يف الصفات ،وقد تكلددم فيدده علددى أصددناف المعتزلددة والجهميددة
والمخالفين يف نفيهم علم اهلل وقدرته وساهر صفاته ...ويف فنون كثيرة من فنون الصددفات يف
إثبات الو ه هلل واليدين ،ويف استواهه على العرش(.)2
دعا ش هيت ال ييلف :
تعدَّ دت شبهات المخالفين لمنهج أهس السنة والجماعة ،ومددن أشددهرها :مددا ذهددب إليدده
الجهمية وتبعهم المعتزلة وبعض المت خرين من ا شعرية وغيددرهم( )3إلددى أن المددراد باليددد:
النعمة أو القدرة(.)4
الجواب ع تلك الش هة م و وه:
أوال :اآليددات وا حادي د واآلثددار تددنص علددى إثبددات صددفة اليدددين حقيقددة هلل تعددالى،
ً
وهكذا فهم الصحابة رضي اهلل عنهم ومن تبعهم بإحسان ،و ميع ذلك شهود عدددول علددى
بطالن القول ب ن اليد مجاز عن النعمة أو القدرة ونحو ذلك(.)5
ثين ًي :ادعاؤهم أن دَللة العقس على أن المراد باليددد المجدداز ،وأن القددول بظدداهر اآليددات

وا حادي يف هذا مردود لمخالفته للعقددس ،هددذا اَلدعدداء مددردود؛ فإندده مددن المعلددوم أن اهلل
تعالى لما وصف نفسه ب نه حي عليم قدير لم يقددس أحددد مددن المسددلمين :إن ظدداهر هددذا غيددر
( )1األمساء والصىات (.)118 /2
( )2ينظر :تميني كذب املىعي ايما نسب إىل األشعري (ص.)129 :
( )3وبه قاا د .علي مجعة ،ولينظر بعض كالمه ضمن هذا الرابط:
https://www.youtube.com/ watch?v=F-PfgHi_AEU
وبه قاا مىيت االابضية أيضا ،ودونب بعض كالمه يف هذا املقطع:
https://www.youtube.com/ watch?v=AEfC8nOQ1b4
( )4ينظر :نقض االمام أيب معيد عامان بن معيد على املريسي ( ،)266 /1وخمتصر الصهواعق املرمهلة علهى اجل ميهة
واملعطلة (ص.)401 :
( )5ينظر :تىسري الطربي (.)329 /21
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مراد؛ ن مفهوم ذلك يف حقه مثس مفهومه يف حقنا ،فكذلك يقال هنا :لما وصف اهلل تعالى
نفسه ب نه خل آدم بيديه لم يو ب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد؛ ن مفهوم ذلك يف حقه
كمفهومه يف حقنا ،بس الوا ددب اعتقدداده هددو أن صددفة الموصددوف تناسددبه؛ فددإذا كانددت نفسدده
المقدسة ليست مثس ذوات المخلوقين ،فصفاته كذاته ليست كصددفات المخلددوقين ،ونسددبة
صفة المخلوب إليه كنسبة صفة الخال إليه ،ولدديس المنسددوب كالمنسددوب ،وَل المنسددوب
إليه كالمنسوب إليه(.)1
ً
ثيلث اي :اط دراد لفددظ اليددد يف مددوارد اَلسددتعمال وتنددو ذلددك وتصددريف اسددتعماله يمنددع
المجدداز؛ أَل تددرى إلددى التثنيددة يف قولدده تعددالىَ { :خ َل ْق د ُت بِ َي ددَ َّي} ،فقددد أخددرب اهلل تعددالى عددن
خصوصه آدم بما خصه به مددن خلقدده إيدداه بيددده ،ولددو كددان معنددى اليددد :النعمددة ،أو القددوة ،أو
ِ
لخصوصده آدم بددذلك و دده مفهددوم؛ فددإن ميددع خلقدده مخلوقددون بقدرتدده،
الملك ،مددا كددان
ومشي تُه يف خلقه نعمةٌ ،وهو لجميعهم مالك(.)2
رابعي :يقال لهؤَلء المخالفين :كيف يفسر قوله تعالى{ :بد ْس يددَ اه مبسدو َطت ِ
َان} بد ن اليددد
ً
َ َ ُ َُْ
َّ

بمعنى النعمة؟ أنعمتان من أن ُعمه سبحانه فق مبسوطتان؟! فددإن أن ُعمدده عددز و ددس أكثددر مددن
تحصى ،أفلم يبس منها على عباده إَل ثنتين وقبض عنهم من مددا سددواهما يف دعددواكم؟!
أن َ
ومن ت مس ذلك بإنصاف علم أن الح أنه لما رأينددا كثددرة نعددم اهلل تعددالى المبسددوطات علددى
عباده ،ثم قال سددبحانه{ :بد ْس يددَ اه مبسدو َطت ِ
َان} علمنددا أهنددا بخددالف دعددواهم الفاسدددة ،وقددد
َ َ ُ َُْ
ومحجتهم أرضى ،وقولهم أشفى(.)3
تتابع سلفنا على إثبات اليدين صفة هلل عز و س،
َّ

خيمسي :ما قالده موسددى آلدم عليهمددا السددالم وقددت المحا ددة« :أناات الااذي خلقااك اهلل
ً

ب هه»( ،)4فلو كان المراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن يقال له :خلقك اهلل بقدرتدده ،فد ي فاهدددة
يف ذلك؟!(.)5
هذه بعض ا

وبة عددن شددبهتهم بمددا يتناسددب مددع المقددام ،واهلل تعددالى أسد ل أن يهدددينا

ميعا إلى صراطه المسددتقيم ،وأن يعصددمنا مددن الزلددس؛ امتثدداَل لهدددي رسددول اهلل صددلى اهلل

( )1ينظر :جمموف الىتاو (.)47 /3
( )2ينظر :تىسري الطربي (.)455-454 /10
( )3ينظر :نقض االمام أيب معيد عامان بن معيد على املريسي (.)285 /1
( )4أخرجه مسلم ( )2652من ديث أيب هريرة رضي ج عنه.
( )5ينظر :خمتصر الصواعق املرملة على اجل مية واملعطلة (ص.)394-393 :

14

عليه وسلم؛ فقد كان صلى اهلل عليه وسلم إذا قام من الليس افتتح صالته بقوله« :اللهاام رب
رائ ا وم كيئ ا وإسااراف  ،فاايور الس ا يوات واألر

 ،عاايلم ال ،ااب والشااهيدة ،أناات

تحكم ب ع يدك ف ي كينوا ف ي ييتلفااون ،اهااهين ل ااي اختلا

ف ااي ما الحا ببذنااك ،إنااك

تههي م تشيء إلى صراط مستق م»( .)1والحمد هلل رب العالمين.

( )1أخرجه مسلم ( )770من ديث عا شة رضي ج عن ا.
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