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س :ما مثال لفا األفعال من الكتاب؟
ج :مثل دله

 :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ [ هف ِّ،لل.]11:

و دله :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ [البقرة ]210:اآليٌ.
و ْْْدلْْْه

 :ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ [الزمر.]67:
و دله

 :ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

و دله

 :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ [األدرا.]145:،

و دله

 :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ [األدرا.]143:،

و دله

 :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ [الحج.]18:

[

.]75:

وميرها من اآليات.

لما رر المْْْ،نِّف فيما سْْْْلف أ هلل ▐

لما رر المْْْ،نِّف 
صْ ٍ
َْات فعلي ٌٍ تتعل بمشْْيئته واختياره ْأو َرد هنا سْ ً
ْااال يتعل بما رره سْْاب ًقا؛ فقال( :ما
مثال لفا األفعال ِمن الكتاب؟)؛ أي من هد القره  -كما تقدم.
وأجاُ دنْه بإيراد جمل ٌٍْ مَن اآليات القرهنيٌْ؛ تتوْْْْمن َطر ًفا مَن صْْ َْْات اهلل 
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الَعلَيٌ (.)1
فأورد  سبع نيا :
َ
لد واالرتَاْ إليَّلا.
فاآلية األولى :فيَّلا صٌَ (االستداء) إله السماء؛ أي ال هع ِّ
ثم لكر اآلية ال َّثانية :وفيَّلا صٌَ (اإلتيا ) هلل ▐.
َّ
ثم لكر اآلية ال َّثالثة :وفيَّلا إثبات صٌَ (ال َق ْبض) و(اله ِّي).
َّ
الرابعة :وفيَّلا إثبات َصٌَ ( َ
الت ْل ).
ثم لكر اآلية َّ
َّ

ثم لكر اآلية الخامسة :وفيَّلا إثبات صٌَ (الكتابٌ).
َّ
الســادســة :وفيَّلا إثبات صٌَْْ (التج ِّلي)؛ والمراد به :الظَّلدر الداضُْْ
ثم لكر اآلية َّ
َّ
الجلي.
ثم لكر اآلية السابعة :وفيَّلا إثبات صٌَ ( َ
الَعل) و(المشيئٌ) هلل
َّ
َّ

.

َ َ
الَْْ ْْ،ات الَعليٌْ التي ترجع إله اختيْار اهلل
فَّلاالء اآليْات دلْل دله مْا ه كر من ِّ
ومشيئته.

ً
َ
الت ْل ال
ويْذكر دلي َلَّلْا مقرونًْا بََّلْا؛ أل
ال ٌَْْ ْْ،مب ِّينًْا لَّلْا،
القيقْا بْه 
( )1وكْا
أ يْذكر ِّ
َ
ه
الٌََْ ْ ْْ،
يسْْ ْت هدو يف ا تبْا المقْْْْ،دد من األدلٌْ ،فربمْا دَزه ُ دن َد ْلمَّلم وم هَمض دله أال ٍْد منَّلم
إدراك ِّ
ٍ
شيء من هذه اآليات[ .شر برنامج التعليم المستمر].
المذكدرة يف
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س :ما مثال لفا األفعال من الس َّة؟
ِ
ِ
ين َي ْب َ:ى ُث ُلـ ُ
ث
الســـ َمـاء الـد ْن َيـا ح َ
ج :مثْل دلْه ♀َ :ي ْ ِز ُل َرب َـا ُكـ َّق َل ْي َلـة إِ َلى َّ
َ
الحديث.
ال َّل ْي ِق اآل ِخ ُر»...
ِ
ِ
ون،
ورتِـ ِه ا َّلتِي َي ْعرِ ُف َ
و دلْه ♀ يف الْديْث الشْْ َْْادٌَْ :ف َيـ ْصت َي ُه ُم اهللُ في ُلـــ َ
َف َي ُُ :
َ
الحديث؛ ونعني بْْ ْ (صٌَ الَعل) هنا :اإلتيا َ ،
ت َرب َا»...
ونَ :أ ْن َ
ولَ :أ َنا َرب ُك ْمَ ،ف َي ُ:و ُل َ
فافَّلم!
ال ال،در َة،
ْ
و دله ♀ :إِ َّن اهلل ي ْ:بِ ُض يوم ِ
السـ ـ َم َاوا ُ بِ َي ِمي ِ ِه،
الَ :ي َام ِة األَ ْر َضَ ،و َت ُك ُ
ون َّ
َْ َ
ََ

ُث َّم َي ُُ :
الم ِل ُ  »...الحديث.
ولَ :أ َنا َ

ِ
ِ ِ
ِِ
و دلْه ♀َ :ل َّمـا َخ َل َق اهللُ الخَ ْل َق َك َتـ َ بِ َيـده َع َلى َن ْفســـهَ :أ َّن َر ْح َمتي َت ْغ ِلـ ُ
َغ َضبِي».
الـ َط َف َ
اك اهللُ بِك ََال ِم ِهَ ،و َخ َّط
وسـى؛ ْ
ويف الديث االتجاج هد َم ومدسْهَ :ف ََ :ال ن َد ُمَ :يا ُم َ
ات ،وتكلمه صٌَْْْْ ٍ
ويده َصَْْْتا ٍ
ات وفع ٍل م ًعا ،وخهه
َل َ ال َّت ْو َرا َة بِ َي ِد ِه»؛ فكالمه
ه
التدرا َة صَ هٌ فع ٍل.
ِ
وب ُم ِسـي ُء ال َّ َه ِ
ارَ ،و َي ْب ُسـ ُط َيدَ ُه
َي ْب ُسـ ُط َيدَ ُه بِال َّل ْي ِق ل َي ُت َ

و دله ♀ :إِ َّن اهللَ
بِال َّ َه ِ ِ
وب ُم ِسي ُء ال َّل ْي ِق .»...الحديث.
ار ل َي ُت َ
وميرها كثير.
ه
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لمْا كر المْ ْْ،نِّف 

مْا تقْدم مَن صْْ َْْات األفعْال الداردة يف الكتْاُ،

ْاال يتعل بهلْن مث ٍ
َأ ْتبعَّلْا بسْْْ ٍ
ْال لَْْ ْْ،ات األفعْال يف السْْ ْنٌ؛ فقْال( :ما مثْال صْْ َْْات
األفعال مَن السْنٌ )؛ لَما تقدم مَن أ السْنٌ َصنْد القره  ،وأنَّلا والي مثله؛ فإ ا ه كَر شيء
يف القره فإ مَن تمام بيانَهَ :كر ما هيذكَر معه مَن السنٌ إ كا فيَّلا.
َ
أحاديث:
و َ كر  يف ل خمسة
أ َّولهـا :الْديْث النزول؛ وهد دلْه ♀َ ( :ي ْ ِز ُل َرب َـا ـُك َّق َل ْي َلـة») إله هخره؛
وفيه :صٌَ (النزول).
ِ
ِ
ورتِـ ِه») الحْديْث؛ وفيْه :صْْ ٌَْْ
وثـانيهـا :دلْه ♀َ ( :ف َيـ ْصت َي ُه ُم اهللُ في ُلـــ َ
(اإلتيا ).
َّلم!)؛ أل
و دل المْ،نِّف( :ونعني بْْْْ ْ (صٌَْْ الَعل) هنا :اإلتيا َ  ،ال الْ،در َة ،فاف ْ
الحديث ورد فيه َكر (ال،درة) ،وهي صٌَ ٍ
ات ،وليسل همراد ًة له (.)1
والدليل الداالد د تأيف فيه صٌَْ ٍ
ات وصٌَْ فَع ٍل؛ نظير ما تقدم يف اآليٌ التي أوردها
يف صَْْْْْات َ
الَعْل؛ يف دلْه ( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

[

)]75:؛ فْإنْه أورده إلثبْات صٌَْْْْْ

أيوا دله صٌَ ٍ
( َ
ات وهي صٌَ (اليد).
الت ْل ) ،مع كَد اآليٌ همشتمل ًٌ ً
فافَّلم!) اإلنباه إله أ
فأراد بقدله( :ونع ي ب ـ (لفة الفعق) ه ا :اإلتيا َ  ،ال ال،در َة،
ْ
ات مير م ٍ
الحديث فيه صٌَ أخرى ،لكنَّلا صٌَ ٍ
رادة له.
ه
( )1فَّلد يريد أ يذكر هاهنا الَ،ات الَعلي ٌَ ال الَ ،
َات الذاتيٌ[ .شر برنامج التعليم المستمر].
ِّ
ِّ
ه
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وثالثها :الحديث الذي يليَّلما؛ وفيه :صٌَ (القبض).
أورد حديثا رابعا؛ فيه :صٌَ (الكتابٌ).
ثم َ
َّ
ْذكدر يف الْ ْْ،حيحين» ،لكن ليس دنْدهمْاَ ( :ك ـَت َ بِ َيـ ِد ِه»)؛ وهي
والحْديْث الم
ه
زيادة شا ة؛ رواها التِّرمذي وميره ،والشا مَن الحديث ال ي.ُ،
َ
أالاديث نبدي ٌٍ هأ َخر.
وثبتل صٌَ (الكتابٌ) يف
والمحَدظ يف هذا الحديثَ :ل َّما َخ َل َق اهللُ الخَ ْل َق َك َت َ فِي كِتَابِ ِه َع َلى َن ْف ِس ِه».
أورد الحـديـث الخـامس :وهد الْديْث االتجْاجَ هدم ومدسْْْْه يف الْ ْْ،حيحين»؛
ثم َ
َّ
ال َط َف َ
اك اهللُ بِك ََال ِم ِهَ ،و َخ َّط َل َ ال َّت ْو َرا َة بِ َي ِد ِه»).
وفيهْ «( :
ويده ه َصَْتا ٍ
ات ،وتكل همه صٌَْ
يف معناه( :فكالمه
و ال المْ،نِّف 
ٍ
ات وفَع ٍل م ًعا ،وخهه التدرا َة صَْْْ هٌ فَع ٍل)؛ فَي الحديث ما فيه مما َ كر المْْْ،نِّف مَن
صَْات الذات ،وصَْات َ
الَعل ،ومراده م ها ه ا :صَْات األفعال؛ الته يكد الجداُ
مداف ًقا للساال (.)1
( )1و ْال المْ ْْ،نِّف يف بيْا معنْاه( :فكالمْه ويْده َصْْ َْتَْا ٍ
ات) ،ومقْْْْ،دده بقدلْه( :فكال همْه) أي
ه
المتع ِّل ه بندْ الكالم ،فندْ ال ٌَ،وجنسَّلا وأص هلَّلا صَ هٌ ٍ
ات.
ِّ
ه
ات وفعْ ٍل معْا) أي تكلمْه ▐ بحْدول أفراد الكالم وهال َ
ثم ْال( :وتكلمْه صْْ ٌَْْ ٍ
ْاده يكد
ًَ
صْْ ٌَْْ ٍ
ات وفعْ ٍل م ًعْا؛ فْإ اهلل تكلم بْالتدراة بْل تكلمْه بْاإلنجيْل ،وتكلم بْاإلنجيْل بْل تكلمْه بْالقره ؛
فحينئذ يكد تكلمه ▐ صٌَْْْ ٍ
ٍ
ات بادتبار الندْ واألصْْْل والجنس ،وصٌَْْْ فع ٍل بادتبار الدول
األفراد.
ثم الَ ( :
وخهه التدرا َة َصَْْ هٌ فَع ٍل) ،ومعنه (الت ِّط) :الكتابٌ؛ كما تقدم يف اآليٌ التي كرها المْْ،نِّف؛
فَّلي بمعنه (الكتابٌ) ،فمن صَات اهلل( :الكتابٌه ،والتط)[ .شر برنامج التعليم المستمر].
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َي ْب ُســ ُط َيدَ ُه بِال َّل ْي ِق

الســادس :وفيه :صٌَْْ (ال َب ْسْْط) ،وأ («اهلل
ثم لكَر الحديث َّ
َّ
ار ،ويبس ـ ُط يدَ ه بِال َّ َه ِ ِ
ِ
ِ
وب ُم ِس ـي ُء ال َّل ْي ِق»)؛ فْْْْ ْ ( َب ْس ْط اليد) صٌَْْ
ار ل َي ُت َ
وب ُمس ـي ُء ال َّ َه ِ َ َ ْ ُ َ ُ
ل َي ُت َ
فعليٌ ،كما أ (اليد) صٌَ اتيٌ.
درفل أ الدليل الداالد:
وس َب أ
َ
َ
○ د يشتمل دله صٌَ ٍ
ات.
○ و د يشتمل دله صٌَ فع ٍل معَّلا.
○ و د يكد فيه أكثر من ل .
ٍ
جملٌ مَن صَات َر ِّبنا ▐.
الَ،ات د يشتمل الداالد منَّلا دله
فأالاديث ِّ

وممـا ي بـه إليـه يف هـذا البـاب :أ كْل صْْْ ٍ
ٌَْْ َت َرد يف أدلٌْ الشْْ ْرْ  -مَن اآليْات أو
َّ ُ َّ
األالاديث  -تكد ات معنًه م َ
ستق ٍّل؛ فَيَّلا معنًه ليس يف ميرها.
ه
ٍ
فليسْل الَْ،ات اإللَّليٌ  -إ ا َتنددل  -يف َ
واالد؛ وإ َتقاربل أص ه
ْدل
األدلٌ بمعنًه
ِّ
معانيَّلا (.)1
مثـالـه( :اإلتيْا ) الْذي كره المْ ْْ،نِّف يف صْْ َْْات َ
الَعْل ،و َ كر دليلْه مَن الكتْاُ
يوْا يف القره ويف السْنٌ ،ومنه دله
(المجيء) التي جاءت أ ً
والسْنٌ ،هد مير صٌَْ َ

:

المجي هء) صٌَ أخرى مير صٌَ (اإلتيا ).
﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [الَجر]؛ فْ ( َ
دجن أ يكد المعنه الذي يس ْتكَن يف صْ ٍ
كمال اهلل ؛ فكماله  هي َ
( )1و هم َ
دجن هذا :ه
ٌَْ مير
َ
المعنه الذي َيستكَن فيما هيقار هبَّلا يف أص َل معناها.
الَْ ْ،تا يف أصْْْل المعنه ،ولكن يقع بينَّلما فرى؛ مثل :صٌَْْْ (الرؤيٌ) و(النظر)؛ فإ اهلل
فقد َتتقارُ ِّ
ال ،ٌَ،لكن بينَّلما فرى[ .شر برنامج التعليم المستمر].
يرى وينظر ،فَّلما يشرتكا يف أصل ِّ
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تعلم أ كْل صْْ َْ ٌٍْ وردت يف خهْاُ الشْْ ْرْ
 فـال:ـاعـدة ال ـَّافعـة يف هـذا البـاب :أ
َ
فَيَّلا معنًه مير المعنه الذي يف ميرها؛ وإ تقاربل الكلمتا يف أصْل معناهما يف لسْا
العرُ.
دي يف المعنه ،وبي هما
فـــ ـ (المجيء) و(اإلتيان) ً -
مثال  -يشْرتكا يف أصْلَّلما الل ِّ
ٌ
لطيف:
فر ٌ)
الدرود؛ فإ ا َورد أالد يل( :جاء).
■ َّ
(المجيء) هد همجرد ه
فإن َ
وأما (اإلتيان) فَّلد هورود بقد ٍة؛ فَيه معنًه زا د دن المعنه الذي يف (المجيء).
■ َّ
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س :هق ُيش َتق من ِّ
كق لفا األفعال أسما ٌء؟ أم أسماء اهلل كلها توقيف َّي ٌة؟
ج :ال؛ بل أسْْماء اهلل

نَس ْه يف كتابه ،أو
كلَّلا تد يَيٌ؛ ال هيسْْمه إال بما سْْمه به َ

َأطلقه دليه رسدله ♀.
وكل فع ٍل أطلق هه اهلل

دله َ
نَسه فَّلد فيما هأ ْطلَ فيه مد وكمال ،ولكن ليس كلَّلا

نَسه مه َل ًقا ،وال كلَّلا هيش َت منَّلا أسماء.
َ
وصف اهلل به َ
بْل منَّلْا مْا وصْْْْف بْه نَسْْْْه مه َل ًقْا؛ كقدلْه

 :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

نَسْْْه (التال َ  ،الر َ
ميل،
الم َ
ازى ،المحي َي ،ه
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ [الروم]40:؛ و َسْْْمه َ
المد ِّبر).
ومنَّلْا أفعْال َأطلقَّلْا اهلل

دله نَسْْْْه دله سْْْْبيْل الجزاء َوالمقْا َبلٌْ؛ وهي فيمْا

َسْْ ْ َيق ْل لْْه َم ْد وكمْْال؛ كقدلْْه

 :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ [النِّسْْْْْاء،]142:

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

[هل دْْْمْْْرا

]،

ﯓ ﯔ ﯕﯖ

[التدبٌ.]67:
ولكن ال يجدز إطال َّلا دله اهلل يف مير ما َسْْْي َقل فيه من اآليات؛ فال هيقال :إنه
يم هكر ،وي َ
ويستَّلزب ،ونحد ل  ،وكذا ال هي َقال :ماكر ،همتادْ ،هم َ
َ
ستَّلزب.
تادْ،
ه
َ
َ
والتداْ
نَس ْه بالمكر والكيد
وال يقدله مسْْلم وال دا ل؛ فإ اهلل  لم َيْ ،ف َ
إال دله وجه الجزاء لَمن فعل ل ب ير ال ٍّ .
َ
المجْازاة دله لْ بْالعْدل السْْ ْنٌْ من المتلدى ،فكيف من التالى
و ْد هدلم أ ه
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العليم ال َعدْ ل الحكيم !

لمْا كر المْ ْْ،نِّف 

مْا كره مَن صْْ َْْات األفعْال بْأمثلتَّلْا مَن الكتْاُ

والس ْنٌَ ،أتبعَّلا بسْ ٍ
الَْ ،ات المذكدر َة تدل
ْاال تشْْتد الحاجٌ إليه؛ إ د هيتَدهم أ هذه ِّ
دله أسْ ٍ
ْماء هلل ؛ فقال( :هل هيش ْ َت من ِّ
كل ص َْات األفعال أسْْماء أم أسْْماء اهلل
كلَّلا تد يَيٌ ).
ثم أجاُ دنه بقدله( :ال) أي ال هيش َت من صَات األفعال هلل أسما ًء.
ودلله بأ (أسماء اهلل

كلَّلا تد يَيٌ).

ِ
توقيف َّيـة) :أي مد دف ًٌ دله هورود الدليْل؛ فإ ا َو َرد الدليْل بََّلا هأثبَتل هلل
ومع ى (كونهـا
▐.
وإله ل أشار السَارينَي يف دقيدته»؛ إ ال:
َ
َ
َلْْْْ َنْْْْا َبْْْْ َذا َأ َدلٌْْْْ َو َفْْْْيْْْْ ٌْ
ْح ْ ِّ َت ْ ْد َ ْيْ ََْ ْي ْ ٌْ
َل ْك ْن ْ ََّل ْا ف ْي الْ َ
ثم َلكر قاعدة جامعـة يف أفعال اهلل؛ وهي أ (كل فع ٍل أطلق هه اهلل
َّ

دله َ
نَسْْ ْه فَّلد

القْه مَن مك ٍر ،أو ك ٍ
فيمْا هأطلَ فيْه مْد وكمْال)؛ فمْا كره اهلل ▐ يف ِّ
يْد ،أو
خْدا ٍْ فَّلد يف ِّ
القْه

حمْل دله مْا َ كره اهلل ▐
مْد وكمْال ،إال أنْه هي َ

مقيدً ا به  -كما سيأيف (.)1
( )1فكْل أفعْال اهلل  وا عٌْ دله الكمْال ممْدوالٌ؛ وإ لم هتشْْ ْ َت األسْْ ْمْاء منَّلْا[ .شْْْْر برنامج
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أن هذه األفعال:
ثم لكر َّ
َّ
○ (م ها :ما وصْْف به نَسْْه مه َل ًقا) أي أخرب دن نَسْْه همهل ًقا؛ (كقدله

 :ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ [الروم )]40:اآليٌ.
المقْا َبلٌْ) أي فال يكد كمْا هلْه إال ب َْذكره
○ (وم هـا) :مْا و ع (دله سْْْْبيْل الجزاء و ه
دله هْذا الدجْه؛ (كقدلْه
ﭛﭜﭝﭞ

 :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ [النِّسْْْْاء ،]142:و دلْه
[هل دمرا

 ،]54 :و دلْه

:

 :ﯓ ﯔ ﯕﯖ [التدبٌْ)]67:

يف ٍ
أي هأ َخر.
ٍ
وكمال دله الدجه الذي
فَّلذه األفعال الداردة يف اآليات المذكدرة هي صَات مد ٍ
ه كَرت معه ،وهد الال المقابلٌ يف الجزاء؛ فَّلي مقيدة بأفعال مقابليَّلا؛ فاهلل  ي َ
تادْ
ه
ه َ
ه
الذين هيتادددنه ،و َيمكر بالذين يمكرو  ،ويستَّلزب بالذين يستَّلز د .
و(أفعال اهلل) من جهة اإلطال) والتَّ:ييد نوعان:
بمقابَ ٍل.
 أحدهما :أفعال مهل َقٌ؛ وهي التي لم هتعل ه
بمقابَلَّلا.
 واآلخر :أفعال مقيدة؛ وهي التي هد ِّلقل ه
والفر) بي هما:
أن (األفعال المط َل:ة) كمال دله ك ِّل ٍ
الال.
■ َّ
ُ
المَّ :يـدة) فتكد كم ً
ْاال فيمْا ه ِّيْدت فيْه؛ فتْداْ أهْل التْداْ كمْال،
■ وأ َّمـا (األفعـال ُ
والمكر بأهل المكر كمال ،واالستَّلزاء بأهل االستَّلزاء كمال ،إله هخر ل .

التعليم المستمر].
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وكيفما كان؛ فَّلذه األفعال  -سْْْداء هأطلَقل ،أو ه ِّيدت  -فال هيشْ ْ َت هلل  اسْْْم
منَّلا.
(الم َميْل) ،وال يا َخْذ مَن
فال هيا َخْذ من دلْه ( :ﯪ ﯫ [الروم )]40:اسْْْْم ه
(المحيي).
دله ( :ﯬ ﯭ ﯮ [الروم )]40:اسم ه
كمْا ال يا َخْذ مَن دلْه

 ( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ [النِّسْْْْاء )]142:تسْْْْميتْه

▐ بْْْ ْ (التادْ) ،وال كذل مَن دله

 ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [األنَال]30:

تسميته ▐ بْ (الماكر).
 فاألفعال ال تثبت بِها األسماء اإلله َّية؛ هذه هي القاددة الك ِّليٌ يف الباُ.
ِ
اسـم يدل على فعق؛ كاسْم (التال ) يدل دله فعل
وقد يكون من أسـماء اهلل ٌ 
َ
(التل ) ،واسم (الرازى) يدل دله صٌَ (الرزى) ،وه هلم َج ذرا.
فقد َتث هبل األسماء اإللَّليٌ ويف ضمنَّلا صَات فعلٍ.
وأما دكس ل  -بأ يثبل َ
الَعل ،ثم هي َ
اخذ منه االسْْْم  -فال ي ُْْْ،سْْْلدك هذه
َ ه
الجادة؛ أشار إليه ابن الق ِّيم يف بدا ع الَدا د».
نَسْْْْه (التْال َ  ،الر َ
ازى ،المحي َي،
فَّلْذا الْذي كره المْ ْْ،نِّف يف دلْه( :وسْْ ْمه َ
ْل ،المْد ِّبر)) فيْه مْا فيْه؛ فْإ مَن هْذه األسْْ ْمْاء مْا َثبْل اسْْ ْ ًمْا يف خهْاُ الشْْ ْرْ؛
الممي َ
ه
ْردي ٌٍ دال ٌٍ دله االسْ َ
كْْْْ ْ (التال  ،والرازى)؛ وهذه ثبتل أسْْماء بأدل ٌٍ شْ َ
ْميٌ ،وهي تدل
ً
ٍ
أفعال.
 كما سب  -دله صَاتً
أفعاال ،ولم تقع أسما ًء.
ميل ،المد ِّبر) :فَّلذه إنما و عل
الم َ
وأما (المحي َي ،ه
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َ
بي ♀ (.)1
(المحيي ،ه
وروي اسم ه
ه
والمميل) يف أالاديث ال ت ُ،دن الن ِّ
في بغي أن ُتف ِّر) بين َم:امين:
■ أحدهما :ورود ٍ
اسم إلَّلي ٍّ
دال دله صٌَ فع ٍل.
ٍّ
َ
إلَّلي.
■ واآلخر :ورود فعلٍ؛ فال هياخذ منه اسم ؛

ِ
ومثـق هـذا :الْذي كره المْ ْْ،نِّف يف هخر كالمْه يف دلْه( :فكيف مَن التالى العليم
(العْدْ ل) لم يثبْل كدنْه اسْْْ ًْمْا هلل ▐؛ وإ كْا ربنْا
العْدْ ل الحكيم !)؛ فْإ
َ
َ
▐ ال يظلم أالدً ا.
فْإ (العْدل) لم هيْذكَر إثبْاتْه اسْْْ ًْمْا هلل ؛ وإنمْا َك هثر يف القره نَي الظلم دنْه
؛ كقدله

 ﴿ :ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾ [فْ،لل ،]46:و دله

ﮚ﴾ [الكَّلف ،]49:و دلْْه
مير ل مَن اآليات.

﴿ :ﮗﮘﮙ

﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [الزخر ،]،إله

اسما مَن أسما ه.
فتَمد اهلل يف القره بنَي الظلم دن نَسه ،ولم يذكر (العدل) ً
وإنمْْا امتأل القره بتَمْد اهلل بنَي الظلم دن نَسْْْْْه أل العرُ كْْاندا يمْْدالد
هير بن أبي هس ْلمه:
أنَسَّلم بالظلم ،و د ال هز ه
.............................

......و َم ْن َال َي ْظلَ َم النا َ هي ْظ َل َم
َ

فكْانْل العرُ َتتمْد بْالظلم؛ فْأراد اهلل  بيْا نَقْْْْ،ه بنَي الظلم دن نَسْْْْه؛

ْذي وميره ،وال ي.ُْْْْ،
الحسْْْْنه دنْد التِّرم ِّ
والمميْل) يف الْديْث َْددِّ األسْْ ْمْاء ه
(المحيي ،ه
ور َوي ه
( )1ه
[شر برنامج التعليم المستمر].
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والقار َتْه ب َتمْداله  بأنه ال يظلم أالدً ا؛ فاأللي ه بحْال
ووضْْْْاد َتْه َ
فبين خسْْ ٌْ الظلم َ
ظالما.
المتلدى أال يكد
ً
ويف الحديث ال هقدْ سْي يف صْحيُ مس ٍ
إدريس َ
الت ْدالنَ ِّي دن أبي
ْلم» مَن الديث أبي
َ
ِّ
ر ◙ أ النبي ♀ ْال فيمْا يرويْه دن ربْه  :يـا ِعبـ ِ
ادي؛ إنِّي
َ َ
ِّ
ٍّ
ت الظ ْل َم َع َلى َن ْف ِسيَ ،و َج َع ْل ُت ُه َب ْي َك ُْم ُم َح َّرما؛ َف َال َت َظا َل ُموا» (.)1
َح َّر ْم ُ

( )1و َمن أراد أ يََّلم معاين أسْماء اهلل وصَْاته؛ َف ْل هيلَِ بالقره والسْنٌ؛ فإ دوا َم النظر يف ألَاظ الكتاُ
َ
َ
ن اإلنسْا َ َم َلك ًٌ يََّلم بََّلا َمدارك الكالم يف أسْماء اهلل 
الْ دله معاني نْ،دصَّْلما؛ هيكسْ ه
والسْنٌ ،واال ِّط َ
َ
ص.
يَي دله الن ِّ
وصَاته وما يتعل بَّلا من أالكامٍ؛ أل هذا الباُ تد ؛

وأكم هل ما يعين دله فَّلمه هد ما ورد يف النص َ
نَسه[ .شر برنامج التعليم المستمر].
ِّ
ه

