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أن لــــفـا اهلل
س :ت:ـدَّ م َّ

َّ
الـذا من
وفعليـ ٌة؛ فمـا مثـال لــــفـا
لاتيـ ٌة،
َّ
م هـا َّ

الكتاب؟
ج :مثل دله
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ﭬ ﭭ ﭮ [طه.]39:
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الذاتِية ِ
والف ِ
عل َّية قسمين:
تقدم أ لفا اهلل ▐ ت :سم باعتبار َّ َّ
الَ،ات الذاتيٌ؛ وهي التي لم يزل اهلل مدصد ًفا بََّلا ً
أزال وأبدً ا.
 أحدهماِّ :
دصْْ ْف اهلل  ب َقْدمَّلْا ند ًدْا ،وب َتجْدد
الَْْ ْْ،ات الَعليٌْ؛ وهي التي هي َ
 وال َّثـاينِّ :
أفرادها؛ فَّلي متع ِّلقٌ بمشيئٌ اهلل  واختياره.
َ َ
َ
الَْ،ات إله
كره من سْمٌ ِّ

َ
َْ،ل هجم ًال مما يتعل بما َسْب
وشْرْ المْ،نِّف هنا هي ِّ
َ
ٍ
ٍ
ْأورد سْْْ ً
ْأورد جملْ ًٌ
ْااال يتعل بْذكر أمثلٌْ ِّ
الَْْ ْْ،ات الْذاتيٌْ من القره ؛ ف َ
اتيٌْ وفعليٌْ؛ ف َ
منَّلا.
فاآلية األُولى :فيَّلا صٌَ (اليد)؛ و د و عل همثنا ًة يف هذه اآليٌ.
وم َث َّاة ،ومجموعة:
ولفة (اليد) جاء يف ال:رنن ُمفردةُ ،
فصما اإلفراد :فَي دله
○ َّ

﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [المل

وأما التَّث ية :فَي دله
○ َّ

 :ﯯ ﯰ ﯱ [الما دة.]64:

وأما الجمع :فَي دله
○ َّ

﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [يس.]71:

.]1:

َ
ال ٌَ،دله هذه األنحاء الثالثٌ؛ إفرا ًدا ،وتثنيًٌ ،وجم ًعا.
فجاء كر هذه ِّ
ال.ٌَ،
فاإلفراد :لبيا ثبدت جنس ِّ
والجمع :و ع همشْْْا َكل ًٌ يف الكالم؛ فإ العرُ إ ا كرت همثنذه وأضْْْا َف ْته إله ضْْ ٍ
ْمير
َ
تسَّليال لجريانه دله ال ِّلسا ؛ َ كره ابن فار ٍ يف كتاُ ال،االبي».
ً
َج َمعته؛
ومنْه دله

دن دا شْْ ْ ٌَ والَ ٌْْْْ،يف َْ ْْ،تَّلما يف سْْْْدرة التحريم﴿ :ﮔ ﮕ
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وج َمعا
ﮖﮗ﴾ [التحريم ،]4:فْْْ ْ (القلدُ) هنا َجمع ،مع أ الَ ٌَ ْ،ودا شْ ٌَ لَّلما لبا  ،ه
المشاكلٌ وتسَّليل الكالم (.)1
ألجل و دْ ه
وأما التَّث ية :فَّلي الٌَْْْ،؛ ف َ
نعتقد يف صٌَْْْْ (اليد) أ هلل  يدين؛ أل المثنه إ ا
ِّ
َّ

َرد
والجمع؛ فقْْد هيه َل
َرد
ه كَر يف كالم العرُ لم هت َرد بْْه إال
ْه
َ
الم َ
ه
الم َ
القيقتْه ،بتال ،ه
المَر هد؛ وأمْا المثنه إ ا ه كَر فال هيراد بْه إال
الجمع ،و ْد هيه َل الجمع و هيراد بْه
و هيراد بْه
ه
َ
القيقٌ التثنيٌ (.)2
فال ٌَ،الثابتٌ هلل  :أ هلل يدين.
ِّ
ثم لكر اآلية ال َّثانية :وفيَّلا إثبات صٌَ (الدجه) ،وكذل يف اآلية ال َّثالثة.
َّ
الرابعة :وفيَّلا إثبات صٌَ (العين).
ثم لكر اآلية َّ
َّ
الصفة يف ال:رنن على وضعين:
وقد وقع ِلكر هذه ِّ
َ
مَردةً؛ كَّلذه اآليٌ ( :ﭬ ﭭ ﭮ [طه.)]39:
○ أحدهما :أنَّلا ه كرت َ
( )1فْإنْه لد ه كَرت تثنينْ هٌ اليْدين يف دلْه
فجيء بََّلا مجمدد ًٌ طلبا َ
َ
للتٌَ[ .شر برنامج التعليم المستمر].
ً

 :ﭖ ﭗ ﭘ [يسَ ]71:ل َث هقْل لْ دله ال ِّلسْْْْا ؛

( )2ولم ن هَقْل( :إ لْه يْدً ا) ،أو (إ لْه َأ ْيْ ٍد) ،ثم نهلْن تدجيْه الكالم دله هْذا؛ أل العرُ إ ا َأطل َقْل
المثنه فإنَّلا ال تريد سدى القيقته.
المَر َد أو
َ
الجمع ربما أرادت ميره ،أما إ ا َأطل َقل ه
ه
فلو قـال قـائ ٌـق :نهثبَْل أ هلل َأ ْيْ ٍد ،هثم نقدل :دلْه

ال ،ٌَْْ ْْ،و َكر اثنتين يف
 :ﭓ المراد بََّلْا :جنس ِّ

دله :ﯰ ال هينايف وجدد ميرها.
المثنه فال تريد إال القيقتْه ،بتال ،اإلفراد والجمع[ .شْْْْر برنامج
ُي َجـاب ع ـه :أ العرُ إ ا أطلقْل ه
التعليم المستمر].
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○ واآلخر :أنَّلا ه كَرت مجمددًٌ؛ يف دله

﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [الهدر.]48:

ولم تقع يف القره مثناةً ،وال يف السنٌ ال،حيحٌ.
الٌَ،؛ أ اهلل له دين.
ويراد بـ (اإلفراد) :إثبات جنس ِّ
ُ
َّْليال لجريانه يف
نظيره؛ بأنه و ع مشْْا َكل ًٌ يف الكالم؛ تسْ ً
ويراد بــــ ـ (الجمع) :ما تقدم ه
ُ
أيسر يف جريانه يف ال ِّلسا .
الجمع؛ هج َمع ليكد
ال ِّلسا ؛ فلما هأضيف المثنه إله َ
َ
وإثبـا التَّث يـة لـــــــ (العي ين) هلل هد يف دلْه ♀ لمْا َ كر الْدجْالَ :أ َال إِ َّنـ ُه
َأ ْع َو ُرَ ،وإِ َّن َر َّبك ُْم َل ْي َس بِ َص ْع َو َر»؛ فَّلذا الحديث هيَيد إثبات َصٌَْ (العينين) هلل؛ َ كره دثما ه
ٍ
ٍ
جمادٌ هخرين مَن أهل السنٌ.
سعيد الدارمي ،وأبد دبد اهلل أالمده اب هن النب ٍل ،يف
ابن
ووجه لل  :أ صٌَ (ال َعدر) ال هته َل يف كالم العرُ إال دله ي دينين؛ إالداهما:
سْْْْليمٌْ ،واألخرىَ :معيبٌْ؛ فال َيجعلد َوصْْ ْف (ال َع َدر) ل َمن لْه دين واالْدة ،أو ل َمْا لْه
أدين ،وإنما يجعلد َنَّلا َصٌَ ي دينين؛ إالداهما :سليمٌ ،واألخرىَ :معيبٌ.
فقدله ♀َ :وإِ َّن َر َّبك ُْم َل ْي َس بِ َص ْع َو َر» :فيه إثبات دينين كاملتين هلل.
ياسْْا؛ فإ التال ال هيقا
وهذا إثبات ِّ
لل ٌَْْ،بما تعرفه العرُ يف كالمَّلا ،وليس ً
العربي أ (ال َعدر) يتومن إفادة إثبات العينين.
دله المتلدى ،وإنما هد َر ،بال ِّلسا
ِّ
ده ًمْا أنْه أخْذ بْالقيْا يف َال ِّ اهلل  -وهد ممندْ كمْا
فمن َرد داللٌْ هْذا الحْديْث مت ِّ
َ
َ
بت ْلقْه -؛ فْالجداُ :أ هْذا ليس مَن جنس
ْال ابن تيميٌْ يف الداسْْْْهَيٌْ» :وال هيقْا
العربي بما تعرفه العرُ يف لسانََّلا.
القيا ؛ وإنما هد مَن تَسير الكالم
ِّ
العربي ممْا تشْْ ْتْد إليْه الحْاجٌْ يف بْاُ االدتقْاد خْاصْْ ًٌْ ،ويف أبداُ
ومعرفٌْ الكالم
ِّ
العلم دام ًٌ.
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فْأنداْ دلدم العربيٌْ االثنْا دشْْْْر ممْا ينب ي أ يعتني بََّلْا الهْالْن؛ كْالنحد ،والبالمٌْ
العربي.
بعلدمَّلا الثالثٌ ،والل ٌ ،إله هخر تل األنداْ؛ ألنه يَتقر إليَّلا يف فَّلم الكالم
ِّ
لل لكم :هل (ال َقدت) مَن صَات اهلل أم ال
فمثال :لد ه
َ
(المقيل).
فالجواب :نعم؛ من اسم ه
(المتانٌ) مَن صَات اهلل
ولو ُقل ا :هل َ
الجواب :نعم؛ ْْال اهلل  يف هخر الْْذاريْْات﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ﴾ [الذاريات].
كثيرا يف دلدمه.
فال ِّلسا
العربي هيحتاج إليه ،و د لل العنايٌ به ً
ِّ

العلم ال بْد لْه مَ
فهْالْن َ
العربي ب َهلْن دلدمْه االثني دشْْْْر ،وال
ْالكالم
ب
ْاء
ن
االدت
ن
ِّ
َسْْ ْيمْا النحد والْ ْْ،ر ،،ودلدم البالمٌْ الثالثٌَْ ،
ودلم الل ٌْ؛ فَّلْذه دلدم الزمٌْ يف فَّلم
كالم اهلل ،وكالم رسدله ♀.
ثم َلكر المص ِّف يف اآلية ا َّلتي تليهاَ :صٌَ (ال َب،ر ،والسمع).
َّ
ثم َلكَر يف اآلية ا َّلتي تليها :صٌَ (السمع ،والرؤيٌ).
َّ
ثم َلكَر يف اآلية ا َّلتي بعدها :صٌَ ( َ
العلم).
َّ
ثم لكَر يف اآلية ا َّلتي بعدها :صٌَ (الكالم).
َّ
ثم َلكَر يف اآليا ال َّثالث األواخر :صٌَ (النِّداء) (.)1
َّ
( )1إله هنا تمام المجلس الثامن ،وكا بعد العشْْاء ليلٌ األالد الثالث والعشْْرين من شَّْْلر ربي ٍع اآلخر،
ٍ
ثالل وأربعين بعد األربعمْا ٌ واأللف ،ومد هته :سادٌ.
سنٌ
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َّ
الذا من الس َّة؟
س :ما مثال ِلفا
ِ
ت ُسـ ُب َحا ُ َو ْج ِه ِه َما ا ْن َت َهى
ورَ ،ل ْو َك َشـ َف ُه َألَ ْح َر َق ْ
ج :كقدله ♀ :ح َجا ُب ُه ال ُ
إِ َل ْي ِه َب َص ُر ُه ِم ْن َخ ْل ِِ :ه».
ِ
َ
يض ـ َها َن َف ٌَ :ةَ ،س ـ َّحا ُء ال َّل ْي َق َوال َّ َه َارَ ،أ َر َأ ْي ُت ْم
ين اهلل ِ َم َْل َى َال َت ِغ ُ
و دله ♀َ :يم ُ
مـا َأ ْن َف َق م ْـ ُذ َخ َل َق الســـمـاوا ِ واألَر َض؛ َفـإِ َّنـه َلم ي ِغ ْض مـا فِي ي ِمي ـِ ِه ،وعر ُشـــه ع َلى المـ ِ
اء،
ُ َ
َّ َ َ
َ
َ َْ
َ
َ ْ
ُ
َ
َ
ُ ْ َ
َوبِ َي ِد ِه األُ ْخ َرى ال َف ْي ُض  -أو :ال َْ :ب ُض َ ،)1( -ي ْر َف ُع َو َيخْ ِف ُض».
و دلْْه ♀ يف الْْديْْث الْْدج ْال :إِ َّن اهللَ َال َيخْ َفى َع َل ْي ُك ْم ،إِ َّن اهللَ َل ْي َس
بِ َص ْع َو َر» ،وأشار بيده إله دين َه ...الحديث.
ويف الديث االستتارة :ال َّل ُهم إِ ِّني َأس َت ِ
خ ُير َك بِ ِع ْل ِم َ َ ،و َأ ْس َت ِْ :د ُر َك بِ ُ:دْ َرتِ َ َ ،و َأ ْس َص ُل َ
ْ
َّ
ت َع َّال ُم ال ُغ ُي ِ
وب»...
ِم ْن َف ْضـــ ِلـ َ ال َعظِي ِم؛ َفـإِنـَّ َ َت ْ:ـ ِد ُر َو َال َأ ْقـ ِد ُرَ ،و َت ْع َل ُم َو َال َأ ْع َل ُمَ ،و َأنـْ َ
َ
الحديث.
ون َس ِميعا َب ِصيرا َقرِيبا».
ون َأ َل َّم َو َال َغائِبا؛ َتدْ ُع َ
و دله ♀ :إِ َّن ُك ْم َال َتدْ ُع َ
ِ
الو ْح ِي »...الحديث.
و دله ♀ :إِ َلا َأ َرا َد اهللُ َأ ْن ُيوح َي بِاألَ ْمرِ َت َك َّل َم بِ َ
ويف الديث البعثَ :ي ُُ :
ول اهللُ

َ :يا ن َد ُم؛ َف َي ُُ :
ولَ :ل َّب ْي َ  »...الحديث.

قرأ( :أو ْال :القبض)؛ فكلمٌْ ( ْال) هنْا ممْا هيقْدر ً
دال وال هيك َتْن َخ ذهْا ،وربمْا هكتَْن؛ أي أ الراوي
( )1هت َ
َش ؛ هل ال النبي ♀ :الَيض ،أو ال :القبض.
والمنُ.
الروايٌ يف
ِّ
البتاري؛ وهي تدل دله أ كلمٌ (الَيض) كلمٌ هسنِّيٌ ،ومعناها :العهاء َ
وهذه ِّ

250

َ
َ
الجنٌ.
الم ْد ف ،وكالمه ألهل َ
وأالادي هث كالم اهلل لعباده يف َ
َ
ح،ه.
ومير ل ما ال هي َ

لما َ كر المْْ،نِّف 

صَْْات الذات بأمثلتَّلا الداردة يف القره َ ،أتبع ل

سْاال هخر يتعل بإيراد ٍ
َ
ٍ
أمثلٌ من صَْات الذات من السْنٌ النبديٌ ،وأورد هجمل ًٌ من
بذكر
األالاديث.
ـعري ◙ يف صْْْْحيُ مسْْْ ٍ
ْلم» أ النبي
ابتـدأهـا بحـديـث أبي موســــى األشـــ ِّ
ِ
ت ُس ُب َحا ُ َو ْج ِه ِه») الحديث.
ورَ ،ل ْو َك َش َف ُه َألَ ْح َر َق ْ
♀ ال ( :ح َجا ُب ُه ال ُ
وفيه :إثبات صٌَ (الدجه).
ومعنه ( سبحا ُ وج ِه ِه») :أي بَّلاء وجَّله َ
وضياؤه.
َ ْ
ُ ُ َ
َ
ورد دنْْه
عر ،إال يف هْْذا الحْْديْْث الن ِّ
بدي مم ْا َ
(سْْ ْ هبحْْات) ال هت َ
وهْْذه اللَظٌْْ ه

♀؛ كره أبد هد َبي ٍد القاسم بن َسال ٍم.

أيوا مَن صَات الذاتَ :صٌَ (الندر).
وفيه ً
فإ اهلل ▐ ندر يف اته (.)1
أيوا من صَات الذات( :الندر)؛ فإ اهلل ▐ ندر يف اته ،ال كاألندار.
( )1ويف هذا الحديث ً
َ
ٍ
ربي 
ومن دجا ن ما َجرى دله لسْْْا أبي بكر ابن الع ِّ

يف كتاُ األمد األ ْْْ،ه» أنه أثبل

ندرا ،ليس كسا ر األندار).
هذه ِّ
ال ٌَ،صَ ًٌ اتيًٌ ،و ال( :وال يمتنع أ يكد اهلل ▐ يف اته ً
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و(ال ور) يقع هلل صَْْْ ٌَ ٍ
ات ،وصَْْْ ٌَ فَع ٍل؛ بينه أبد العبا

ْع مَن
ابن تيمي ٌَ يف مداضْْ َ

كالمه المتَ ِّرى.
ثم لكر الحديث ال َّثاين؛ وفيه :إثبات (ال َيمين) هلل
َّ

.

(ي ِغض) :ينقص منه.
ومع ى َ
أيوا :إثبات صٌَ (اليد األخرى)؛ لقدلهَ «( :وبِ َي ِد ِه األُ ْخ َرى»).
وفيه ً
ٍ
ْلم» مَن روايٌ دبد اهلل َ
الديث يف صْْْحيُ مسْْ ٍ
دمر ¶ تسْْْمي هتَّلا
وو ع يف
بن َ
(ال ِّشْمال) ،وهذه اللَظٌ شْا ة ال ت ،ُْ،والمحفو يف الحديث :أ النبي ♀
سماها (اليدَ األخرى).
وسْْ ْ ِّميْل الثْانيٌْ:
فْاهلل  - كمْا تقْدم  -لْه يْدا ؛ هسْْ ْ ِّميْل إالْداهمْا( :اليمين) ،ه
ٍ
(األخرى) ،ولم يقع اسم ِّ
الديث صحيٍُ .
(الشمال) يف
فعامٌ أهل المعرفٌ بالحديث يرو أ تسميتَّلا ِّ
(الشمال) ضعيٌَ.
ِ ِ
ِ
وورد يف صْحيُ مس ٍ
ين» أي بادتبار
ْلم» أ النبي ♀ الَ :وك ْلتَا َيدَ ْيه َيم ُ
َ
ال َبركٌ ،مَن (ال هي ْمن)؛ وهد التير الكثير.
للبتاري :الشْْْ ؛ ( ال َف ْي ُض ،أو :ال َْ :ب ُض») ،وأكثر الرواة دله
الروايٌ
ِّ
وو ع يف هذه ِّ
َ
الروايٌ األصُ.
أنَّلا (ال َقبض)؛ بْ القا ،والباء وهخ هرها ضاد؛ وهي ِّ
ثم أورد حـديثـا ثـالثـا؛ وهد دلْه ♀ ( :إِ َّن اهللَ َال َيخْ َفى َع َل ْي ُك ْم ،إِ َّن اهللَ َل ْي َس
َّ

وهذا الكالم يف تَسْْير هذا الحديث صْْحيُ  -كما سْْيأيف
الملَ العالم»  ،-ونَ،ر هذا أبد العبا
الراليم َ

ابن تيمي ٌَ 

يف اسْْم (الندر) يف كتاُ فتُ
[ .شر برنامج التعليم المستمر].
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بِ َص ْع َو َر» ،وأشار بيده إله دين َه).
وفيه :إثبات صٌَ (العين) هلل.
وكمْا تقْدم :فْالحْديْث المْذكدر ؛
ال ٌَْْ ْْ،مثنْاةً ،وأ هلل دينين؛
دال دله إثبْات هْذه ِّ
لنَي ال َع َدر دنه

.

و(ال َع َور) يف كالم العرب :صٌَْْ ي دينين؛ إالداهما :صْْحيحٌ ،واألخرىَ :م َعيبٌ؛

فْالعرُ ال هتهلَ وصْْ ْف (ال َع َدر) إال دله َمن لْه دينْا ؛ تكد إالْداهمْا :صْْْْحيحٌْ،
واألخرىَ :معيبٌ.

ون ِّهزه اهلل  دن ال َع َدر؛ ف هيَيد إثبات دينين كاملتين ،ال َن ْقص فيَّلما؛ أشار إله هذا
المعنه مَن الحْديْث المْذكدرة جمْادٌْ مَن األ مٌْ؛ كعثمْا بن سْْْْعي ٍْد الْدارمي ،وأالمْد
ابن النبل ↓).
المراد بها :تقرين المعنه.
واإلشارة إلى (العين) ُ
ٍ َ
الَْ،ات وميرها؛ هيشْير إله دينه
وو ع هذا منه ♀ يف جملٌ من أالاديث ِّ
تارةً ،وإله سْْ ْمعه تار ًة أخرى؛ رمبْ ًٌ يف كمْال اإليوْْْْا ببيا المعنه ،وأ المقْْْْ،دد:
الَ،ات هلل .
إثبات تل
ه
ِّ
َ
قرُ المعنه للسْامعين؛ وهذا
وليس هذا من ندْ التشْْبيه؛ فغاية ما يريده فاعله :أ هي ِّ
جا ز (.)1
وإيوااله ،وليس المراد بََّلا :التشبيه.
( )1وهذه اإلشارة المراد بََّلا :تقرين المعنه
ه
ْااله َجاز ل يف المداضْع التي أشْار النبي ♀ فيَّلا ،وهي ددة
فإ ا هأ َريدَ تقرين المعنه وإيو ه
َ
أالاديث ،وال هيراد بذل التشبيه؛ أل اهلل  ال هيشبَّله أالد من َخلقه.
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ثم لكر حديث االستخارة دند البتاري؛ وفيه :إثبات صٌَ ( َ
العلم) و(ال هقدرة) هلل.
ِّ
َّ
ْعري يف الْ،حيحين»؛ وفيه :إثبات صٌَْ (السْمع)،
ثم َلكر حديث أبي مدسْه األش ِّ
َّ
و(ال َب،ر) ،و(ال هق ْرُ).
وصٌَْ (ال هقرُ) متت ٌْ ،بالمامنين  -يف أص ْ ُِّ دلي أهل العلم -؛ وهد اختيار ابن
ٍ
رجن ↓؛ فاهلل  رين مَن دباده المامنين.
تيمي ٌَ الحَيد ،وأبي ال ََ َرج ابن
(الم َعيٌ)؛ فإنَّلا تتعل بالمامنين وميرهم.
بتال ،صٌَ َ
بن َسْ ْ ْمعا َ ◙ أ النبي ♀

ثم لكر حديثا نخر؛ هد الديث الندا
َّ
ِ
الو ْح ِي »...الحديث) .رواه ابن أبي داصْْ ٍ
ْم يف
ال ( :إِ َلا َأ َرا َد اهللُ َأ ْن ُيوح َي بِاألَ ْمرِ َت َك َّل َم بِ َ
والَ،ات» ،وميرهما ،وإسناده ضعيف.
السنٌ» ،والبيَّلقي يف األسماء ِّ
ٍ
َ
بي ♀.
الن
دن
كثيرة
أالاديث
وفيه :إثبات َصٌَ (الكالم)؛ وهي ثابتٌ يف
ِّ

ويف الْ،حيُ» مَن الديث أبي هرير َة أ النبي ♀ ال :إِ َّن اهللَ إِ َلا َق َضـى
ِ
الم َالئِ ـَك ُة بِـ َص ْج ِ َحتِ َهـا ُخ ْضـــ َعـانـا لِ َْ :ولِـ ِه »...الحْديْث؛ وهد يف معنه الْديْث
بِـاألَ ْمرِ َضـــ َر َبـت َ
الندا  ،و َأوله مَنه ِّ
بالذكر؛ ل،حته.
إال أ أهْل َ
العلم  -يف تْْْْ،انيف االدتقْاد وميرهْا  -ربمْا كروا الوْْ ْعيف إ ا كْا

و َمن َمنع هْذا متد ِّه ًمْا أنْه يقع فيْه التشْْْْبيْه ،فقْد َجنه دله الشْْ ْريعٌْ؛ أل النبي ♀  -وهد
المب ِّين لنا  -د أشْْار بيده ،و همراده من اإلشْْارة ليس اإلدالم بأ صٌَْْ (العين) هلل ك( ٌَْْ،العين) لنا ،وإنما
المراد تقرين المعنه لنا.
العين يحْ،ل بََّلا إدراك المر يات ،فكذل العين يتعل هبا صٌَْ الرؤيٌ
العربي أ
فإننا نعر ،يف الدضْع
َ
ِّ
لألشياء لر ِّبنا ▐[ .شر برنامج التعليم المستمر].
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أصله ثابتًا؛ ألنه أصر يف تعيين المراد؛ ومنه :ما َفعله الم،نِّف هاهنا.
وم هـا( :الْديْث البعْثَ :ي ُُ :
ول اهللُ

َ :يـا ابن ن َدم؛ َف َي ُُ :
ولَ :ل َّب ْيـ َ ») ،وفيْه :إثبْات

صٌَ (الكالم) (.)1
َ
َ
الجنٌْ) أي دالٌْ دله
الم ْد ف ،وكالمْه ألهْل َ
ثم قـال( :وأالْاديْث كالم اهلل لعبْاده يف َ
َّ
إثبات صٌَ (الكالم) هلل .
(ومير ل ما ال يح،ه) أي مَ
بي ♀ يف باُ
الن
دن
الداردة
األالاديث
ن
ه َ
ِّ
الَ،ات (.)2
ِّ
َ
الَْْ ْْ،ات أالْادي ه
ْث كثيرة؛ َجمعَّلْا جمْادٌْ
فْالمنقدل دنْه ♀ من أالْاديْث ِّ
مَن األوا ْل يف كهتبَّلم المْ ْْ،نٌَْ يف االدتقْاد؛ ككتْاُ التداليْد» البن هخزيمٌْ ،وكتْاُ
هني ،وميرها.
اإليما » البن منده ،وكتاُ ِّ
الَ،ات» للدار ِّ

( )1أل القدل ال يكد إال بكال ٍم[ .شر برنامج التعليم المستمر].
لد ،والكالم) لر ِّبنْا [ .شْْْْر برنْامج
الَْْ ْْ،ات التي وردت فيَّلْا األدلٌْ هي صْْ ٌَْْ (ال هع ِّ
( )2وأكثر ِّ
التعليم المستمر].

