
 توحید األسماء والصفات
 }تبارك الذي بیده الملك{�قوله:  -سبحانه وتعالى-االستدالل على صفة الید هلل 

 
َتَباَرَك الَِّذي �قوله تعالى: { -سبحانه وتعالى-هل �صح االستدالل على صفة الید هلل  :السؤال

 ؟]١ [الملك: }ِبَیِدِه اْلُمْلكُ 

 }ِلَما َخَلْقُت ِبَیَديَّ { :�ما قال -جل وعال-صفة الید والیدین من الصفات الثابتة هلل  :الجواب
ذ�ر وهناك من النصوص ما تُ الصفة على ما یلیق �جالله وعظمته، في  صٌّ وهذه نَ  ،]٧٥ [ص:

َماَء { ، فقوله تعالى:فال تكون من آ�ات الصفات ،فیه الصفة ال على أنها صفة  }َبَنْیَناَها ِ�َأْیدٍ َوالسَّ
 .]٧٥ [ص: }َما َخَلْقُت ِبَیَديَّ {قوله تعالى:  تختلف عنوهي  ،�عني �قوة }ِ�َأْیدٍ { ]٤٧ [الذار�ات:

فهي من الصفات الثابتة هلل  ،المقصود أن صفة الید ثابتة ومجمع علیها بین سلف األمة وأئمتها
أما �النسبة  ،ال ینكرها إال الجهمیة ،-علیه الصالة والسالم-�كتاب هللا وسنة نبیه  -جل وعال-

 .-جل وعال-ألهل السنة قاطبة من الصحا�ة والتا�عین فمن �عدهم �لهم یثبتون صفة الید هلل 
فیه ، و ]٦٦٢٩[البخاري:  »والذي نفسي بیده« :�قسم �ثیًرا فیقول -صلى هللا علیه وسلم-والنبي 

فر من إثبات من �َ  و�عُض  ،على ما یلیق �جالله وعظمته -جل وعال-إثبات صفة الید هلل 
ال یوجد روح إال وهي في ف ،من حیث المعنى صحیح وهذا )،روحي في تصرفه( :الصفة �قول
لكن إذا �ان القصد من ذلك الفرار من إثبات الصفة فهذا فیه موافقة  ،-جل وعال-تصرف هللا 

رها �الالزم فقال �ه سَّ وف -جل وعال-ثبت صفة الید هلل أطلق ذلك ممن یُ  ن �ان َمن، و�للجهمیة
فیفر من إثباتها  ،ثبت الصفةواإلشكال فیمن ال یُ  ،واألصل إثبات الصفة ،جمع من أهل العلم

ن ال یثبت بل مَ ن قِ �سائر الصفات التي �فسرونها �الالزم مِ (روحي في تصرفه)،  :�قوله
 ،في ذلكمذهبه  ومعروفٌ ثبت الصفة أما من یُ  ،وهذا هو اإلشكال ،هذا هو المحظور ،الصفات

وال یوجد روح  ،فهو تفسیر �الالزم (روحي في تصرفه)ثم �جري على لسانه  ،ثبته في مواضعهو�ُ 
ونفیها هو قول الجهمیة  ،ومع ذلك إثبات الصفة ال بد منه ،-جل وعال-لیست في تصرف هللا 

 ئف البدع.والمعتزلة وطوا
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