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  ؟فعال من الكتابما مثال لفا  األ  س:

 .[11لل:،ِّ ]فه  ۅ ۉ ۉ ې  :مثل  دله    ج:

 اآليٌ. [210]البقرة: ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ:  و دله

ْْه    ْْدلْ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ   :و ْ

 .[67مر:]الز   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 .[75] :  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   :و دله  

 .[145األدرا،:] ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ :و دله  

 .[143]األدرا،:  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ :و دله  

 .[18]الحج:  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ : و دله  

 ت.وميرها من اآليا

 

 
 

 

ا   ر الملم  ر الم،ْْْْنِّف فيما سْْْْلف أ   هلل     ،ْْْْنِّف  ر  ا  ر    ▐ لم 

ٌٍ لع فصَْْاٍت  ره سْْابًقا؛ فقال:    ي  ما )تتعل   بمشْْيئته واختياره أْوَرد هنا سْْاااًل يتعل   بما  ر 

 .متقد  كما   -  هد القره ؛ أي من  (؟ن الكتابمثال لفا  األفعال مِ 

ن َطر  مَن اآليات القرهنيْ ٌ؛ تتوْْْْم 
ٌٍ َْات اهلل  وأجاُ دْنه بإيراد جمْل   ًفا مَن صْْْْ
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 .(1)  الَعلَي ٌ

 :سبع نيا       فأوَرد

لدِّ   (االستداء)فيَّلا صٌَ  ولى: فاآلية األ ماء؛ أي العه  واالرتَاْ إليَّلا.  إله الس 

 .▐هلل   (اإلتيا )وفيَّلا صٌَ ر اآلية الثَّانية: كثمَّ ل

 )و  (الَقْبض)وفيَّلا إثبات صٌَ  ثَّالثة: اآلية الر  كثمَّ ل
ِّ
 .(اله ي

ابعة: كثمَّ ل  .(الَتْل )وفيَّلا إثبات َصٌَ  ر اآلية الرَّ

 .(الكتابٌ)وفيَّلا إثبات صٌَ  ر اآلية الخامسة: كثمَّ ل

ادســة:  كثمَّ ل الظ َّلدر الداضُْْ  والمراد به: ؛  (لِّيالت ج)  صٌَْْ  وفيَّلا إثباتر اآلية الســَّ

.لالج
 
 ي

ابعة: ر اآلكل مَّ ث ع)وفيَّلا إثبات صٌَ  ية السَّ ََ  .هلل   (المشيئٌ)و  (لال

ات دْل   َْات الَعل  لفَّلاالء اآلْي ِّْْ ر مَن ال،ْْ
كَ ار اهلل  دله مْا  ه ٌ التي ترجع إله اختْي يْ 

 .ومشيئته

 

 

  

 

ه    (1) ا ْب َْ     وكْا  القيْقً ِّْْ ذكر ال،ْْ ا بََّلْا؛ أل   الَتْل  ال بٌ مأ  ْي ذكَر دليَلَّلْا مقرونًْ ا لَّلْا، وْي يِّنًْ

ََْ تسْْْْ ي ِّْْ ض دله أاْلٍد منَّلم إدراكه ال،ْْ ُ دن َدْلمَّلم وَممه ٌ، فرب ْما َدزه و  يف ا تْبا  المق،ْْْْدد من األدلْ  ٌ ده

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .المذكدرة يف شيٍء من هذه اآليات
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  ؟ة َّ األفعال من الس  ما مثال لفا     س:

  ُث لُـ ى ثُ :َ بْ يَ   ينَ ا حِ يَـ نْ اـلد    اءِ مَـ ى الســــَّ لَ إِ   ة  لَـ يْ لَ   قَّ ا كُـ  َـ ب  رَ   ُل زِ  ْ يَ :  ♀مْثل  دْله    ج:

 .الحديَث   ..«.رُ ِخ آلا قِ يْ اللَّ 

ه   ْْ    ♀و دْل   ،ونَ فُ رِ عْ ي يَ تِ الَّ   هِ تِـ ورَ ي لــــُ فِ   اهللُ   مُ هُ يَ تِ صْ يَـ فَ :  َْاْدٌيف اْلدْيث الشْْ

ْْ )ونعني ب؛  الحديَث   «ا... َ ب  رَ   َت نْ أَ   :ونَ ولُ :ُ يَ فَ   ،مْ كُ ب  ا رَ نَ أَ  :وُل :ُ يَ فَ    ، اإلتيا َ   :هنا  (صٌَ الَعلْْ

 !فافَّلمْ   ،درةَ ال ال،  

ــَّ   ونُ كُ تَ وَ   ،َض رْ األَ  ةِ امَ يَ ال:ِ  مَ وْ يَ  ُض بِ :ْ يَ   اهللَ  نَّ إِ :  ♀و دله     ،هِ ي ِ مِ يَ بِ   اُ  اوَ مَ السـ

 .الحديث «...ُ  لِ ا المَ نَ أَ   :وُل :ُ يَ  مَّ ثُ 

 مَ ْح رَ  نَّ أَ   :هِ ســــِ فْ ى نَ لَ عَ   هِ دِ يَـ بِ   َ  تَـ كَ  َق لْ الَخ   اهللُ   َق لَ ا َخ مَـّ لَ :  ♀و دْله  
 ُ  لِـ غْ ي تَ تِ

 «.يبِ َض غَ 

َطَفاكَ ؛  ىوسـَ ا مُ يَ   :مُ ندَ   اَل :َ فَ  ومدسْه:    ويف الديث االتجاج هدمَ    طَّ َخ وَ   ،بَِكاَلِمهِ  اهللُ   الـْ

ه وخه    ،امعً   وفعلٍ   اٍت   ٌه صَْْْْمه تكل  و  ،َتا  اٍت ويده صَْْْْ   فكالمه    «؛هِ دِ يَ بِ  اةَ رَ وْ التَّ  َ  لَ 

ٌه   دراةَ الت    .فعلٍ   صَ

  قِ يْ اللَّ بِ  هُ َد يَ   طُ ـسُ بْ يَ    اهللَ  نَّ إِ :  ♀و دله  
 هُ َد يَ  طُ ـسُ بْ يَ وَ  ،ارِ هَ ال َّ   يءُ ـسِ مُ  وَب تُ يَ لِ

 .الحديث  ...«.قِ يْ اللَّ   يءُ ِس مُ  وَب تُ يَ لِ  ارِ هَ ال َّ بِ 

 .ها كثير  وميره 
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ا  كر المل ُ     ،ْْْْنِّف  ْم  ا َْات األفْعال الداردة يف الكْت م مَن صْْْْ   ، ْما تْقد 

َْات األفْعال يف الْ َأْتبعَّْلا بسْْْْااٍل يتعل   به َْات ): ن ٌ؛ فْقاللسْْْْ  ن مْثاٍل ل،ْْْْ ما مْثال صْْْْ

نٌ  َصنْد القره ، وأن َّلا و(؛ لَم ٌن ن الْس  األفعال مَ  م مَن أ   الْس   مثالا تقد 
 
ر شيء   ي

كَ له؛ فإ ا  ه

نٌ  إ ر ما يهذن تمام بيانَه: َ كيف القره  فإ   مَ   فيَّلا.كا     َكر معه مَن الس 

 :خمسة أحاديَث   يف  ل   ر كو َ 

ا:  وَّ أ ه  لـه ؛  ( إله هخره«ة  لَـ يْ لَ   قَّ ا كُـ  َـ ب  رَ   ُل زِ  ْ يَ  : )♀الْدْيث الن زول؛ وهد  دْل

 .(الن زول)صٌَ :  وفيه

ا:   انيـه ه  وـث ه؛  ( الحْدْيث«هِ تِـ ورَ ي لــــُ فِ   اهللُ   مُ هُ يَ تِ صْ يَـ فَ  : )♀ دْل ٌَْ :  وفْي صْْْْ

 .(اإلتيا )

(؛ أل    !َّلمْ فاف  ،درةَ ال ال،ْْ    ،اإلتيا َ   :هنا  (صٌَْْ الَعلْْْْْْ )نعني بو)و دل الم،ْْنِّف:  

درة)ر د فيه َ كرالحديث و رادًة له، وهي صٌَ  اٍت (ال،   .(1)  ، وليسل مه

ليل الداالد  د تأيف فيه ْصٌَ  اٍت وْصٌَ فَع م يف اآليٌ ال  لٍ والد  تي أوردها  ؛ نظير ما تقد 

عْ  ََ َْات ال ه: )  ؛ليف صْْْْ ا[75] :  ۉ ۉ ې ېيف  دْل ه أورده إلثْب إنْ  ٌَْ (؛ ْف ت صْْْْ

ًٌ أيًوا دله صٌَ  اٍت تمشمع َكد  اآليٌ مه   (،الَتْل )  اليد(.)وهي صٌَ  ل

( اإلنباه إله أ    !فافَّلمْ   ،درةَ ال ال،    ،اإلتيا َ  :ه ا  (لفة الفعقــ )نع ي بو)فأراد بقدله:  

رادٍة له. ٌ  أخرى، لكن َّلا صٌَ  اٍت مير مه  الحديث فيه صَ

 

َات الَعلف  (1) ات َّلد يهريد أ  يذكر هاهنا ال،ِّ َاَت الذ  ٌَ ال ال،ِّ  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .ي ٌي 
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 .(قبضال)صٌَ    ه:ذي يليَّلما؛ وفيالحديث ال  وثالثها: 

ا  .(الكتابٌ)صٌَ :  هفي؛ ثمَّ أوَرد حديث ا رابع 

ث المْذكدره  دهمْا  والحْدْي حيحين«، لكن ليس دْن (؛ وهي  «هِ دِ يَـ بِ   َ  تَـ كَ  )  :يف  ال،ْْْْ 

ة   .،  وميره  التِّرمذي    ا؛ رواهزيادة  شا    ُ ا   مَن الحديث ال ي،  والش 

ٌٍ أهَخر.يف أالاديَث نبد  (الكتابٌ)وثبتل صٌَ      ي 

ا َخَلَق اهللُ الَخْلَق    والمحَدظ يف هذا الحديث:  «.َكَتَ  فِي كَِتابِِه َعَلى َنْفِسهِ َلمَّ

حيحين«؛  :  ثمَّ أوَرد الـحدـيث الـخامس وهد اْلدْيث االتْجاَج هدم ومدسْْْْه يف  ال،ْْْْ 

 (.«هِ دِ يَ بِ  اةَ رَ وْ التَّ   َ  لَ   طَّ َخ وَ  ،بَِكاَلِمهِ   اهللُ   اْلَطَفاكَ »: )وفيه

  ٌه صَْمه تكل  و  ،َتا  اٍت ه صَْ ويده  فكالمه  )يف معناه:      ،ْنِّف  المو ال  

ٌه   دراةَ ه الت  وخه    ،اعً م علٍ وفَ    اٍت  ا َ كعلٍ فَ   صَْْْ ر الم،ْْْنِّف مَن  (؛ فَي الحديث ما فيه مم 

ع ََ ات، وصَْات ال صَْات األفعال؛ الت ه يكد  الجداُ  ومراده م ها ه ا:  ،  لصَْات الذ 

اال  .(1)  مدافًقا للس 

 

ه  فوْ ال الم،ْْْْنِّف يف بْيا  معْناه: )  (1) ا  اٍت   كالمْه َتَْ َْْ هكف(، ومق،ْْْْدده بقدْله: )وْيده صْْ أي   (المْه

ٌَ وجدنلِّ ه بندْ الكالم، فعتالم َّلا وأْ ال،ِّ ٌه  اٍت.نسه  صلهَّلا صَ

ا اٍت وف  ٌَْه صْْْْ كل مْ وت م  ْ ال: )ث بحْدول أفراد الكالم وهاْلاَده يكد    ▐ل ْمه  كأي ت   (ْعٍل َمعًْ

إعْ ف اٍت و  ٌَْصْْْْ  ا؛ ْف ل ت ك   اهلل ت ٍل معًْ الت دراة  ْب اإلنجْيل، وت كل م ْب ل ت كل مْه ْب ل  ْب اإلنجْي القره ؛ كل م ْب ه ْب ل ْم

ٌَْْ ف  ▐ل مه كفحينئٍذ يكد  ت  ْْل والجنس، وصْ ٌَْْ  اٍت بادتبار الن دْ واألصْ ٍل بادتبار الدول  عصْ

 األفراد.

ٌه فَعلٍ   وَخه ه الت دراةَ م   ال: )ث َ (: الكتابٌ؛ كما ت (، ومعنه )التصَْْْ م يف اآليٌ ال تي  قطِّ ،ْْْنِّف؛  رها المكد 

) ٌه، والتط   عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .فَّلي بمعنه )الكتابٌ(، فمن صَات اهلل: )الكتاب
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ادس:   ــَّ ط)وفيه: صٌَْْ ثمَّ لَكر الحديث الس ــُ بْ يَ    »اهلل )، وأ   (الَبسْْْ   قِ يْ لَّ لابِ   هُ َد يَ   طُ س

ٌ  «قِ يْ اللَّ   يءُ ســِ مُ  وَب تُ يَ لِ  ارِ هَ ال َّ بِ  هُ َد يَ  طُ ســُ بْ يَ وَ   ،ارِ هَ ال َّ   يءُ ســِ مُ  وَب تُ يَ لِ  ط اليد( صَْْ ْْ )َبسْْْ (؛ فْْْْ

ٌ  لعف ٌ   ات  (اليد)، كما أ   ي  ٌ  صَ  .ي 

ليل الداالد  درفَل أ     وَسَب  أ     :الد 

 . د يشتمل دله صٌَ  اٍت   ○

 .َّلامعٍل عو د يشتمل دله صٌَ ف  ○

 ن  ل .و د يكد  فيه أكثر م  ○

 مَن صَات َربِّنا  
ٌٍ َات  د يشتمل الداالد منَّلا دله جمل  .▐فأالاديث ال،ِّ

ُي وم ا  ه إليـه يف هـذا البـاب:  مـَّ ٌٍ   ل  كْ أ    بَـّ رْ  أد  يف  َردتَ   صَْْْْْ ٌ الشْْْْ  مَن اآليْات أو    -لْ 

ستَقلٍّ تكد -  األالاديث  ليس يف ميرها.ه  نً؛ فَيَّلا مع   ات معنًه مه

َات اإللَّل دلإ ا َتن -ي ٌ  فليْسل ال،ِّْ ٌ بمعنًه واالدٍ  -  د    قاربل أصْدله تَ   وإ   ؛يف األَدل 

 .(1)  معانيَّلا

ه:   اـل عْ الْ    (اإلتْيا )مـث ََ َْات ال ُ ل، وَ كذي  كره الم،ْْْْنِّف يف صْْْْ ا   ر دليْله مَن الكْت

نٌ و ، ومنهأ  ءتتي جامير صٌَْ )الَمجيء( ال  ، هد  السْ  نٌ  ا يف القره  ويف السْ  :  دله    يوًْ

ٌ  أخرى مير صٌَ    (الَمجيءه )  ْ؛ ف]الَجر[  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿  . ( اإلتيا )صَ

 

دَجن هذا: كماله اهلل    (1) ٌٍ مير  تيهدَجن أ  يكد  المعنه ال ذي َيسْْ  ؛ فكماله ومه ن  يف صَْْ
كَ

ن  فيما يهقاربه تالمعنه ال ذي َيس
 َّلا يف أصَل معناها.كَ

َتا ارقفقد َتت ِّْْ ؤيٌ( و)الن ظر(؛ فإريقع بينَّلما فيف أصْْْل المعنه، ولكن   ُ ال،ْ ؛ مثل: صٌَْْْ )الر     اهلل  ى 

ٌَ، لكن بينَّلما ف  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .ى  ريرى وينظر، فَّلما يشرتكا  يف أصل ال،ِّ
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    :رْ  تعلَم أ   كْ   أ ـفالـ:اـعدة ال َـّافـعة يف ـهذا الـباب ٌٍ وردت يف خْهاُ الشْْْْ  َْ ْْ ل  صْْ

عناهما يف لسْا   م صْلتقاربل الكلمتا  يف أ  وإ   ؛رهاذي يف ميفَيَّلا معنًه مير المعنه ال  

 العرُ.

ــ )المجيء ، وبي هما يف المعنه  يشْرتكا  يف أصْلَّلما الل  ديِّ  -  مثاًل  -  اإلتيان()و  (فـــ

 :ٌ( لطيٌف رف

رود؛ فإ ا َور  فإنَّ )الَمجيء(  ■  د الده جر   د أالد   يل: )جاء(.هد مه

ا )اإلتيان(  ■  رود  بق وأمَّ ةٍ فَّلد وه  .جيء()الم ذي يفمعنًه زا د  دن المعنه ال    ؛ فَيهد 
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  ؟ةٌ ها توقيفيَّ أسماء اهلل كل    أم  ؟ا  األفعال أسماءٌ فل  من كقِّ  ق  شتَ يُ  هق  س:

هه به  بما سْْم  ه إال  سْْم  ال يه   ؛ٌ   يَي  دَّلا تكل   بل أسْْماء اهلل    ؛ال  ج:  أو  ،يف كتابه  نَسَْْ

 .♀ه  قه دليه رسدللطأَ 

َّلا  ليس كل  لكن  ، ووكمال     فيه مد   لَ طْ فَّلد فيما أه  هدله نََس  اهلل   أطلقهه   فعلٍ  وكل  

 .منَّلا أسماء       شتَ َّلا يه وال كل    ،اقً مهلَ ه  اهلل به نََس   وصَف 

ْْه مهلَ   ْما وصْْْْف  نَّْلامْبل   ې ې ې ى ى ائ   :كقدْله    ؛اقًْ ْبه نَسْْ

َ يالمح  ،ازَى الر    ،التالَ  )ه  ه نَسَْْْ م  سَْْْ و؛  [40وم:]الر   ائ ەئ ەئ وئ
  ، ميَل المه   ،ي

 (.ربِّ دالم

ْْه دله سْْْْبْيل الجزاء وَ   طلقَّْلا اهلل  أَ   أفْعال    ومنَّْلا  وهي فيْما    ؛ْلٌالمْقابَ دله نَسْْ

 َْْ َْْ سْْ َْْ يق م ْْه  ل ْْال    د   ل  ْْه    ؛وكم ْْاء:]النِّ چ چ چ چ   :كقدل ،  [142سْْْ

ْْمْْْرا [ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ دْ  ڭ ڭ ڭڭ   ،]هل 

 .[67دبٌ:]الت  

َْْ   ولكن  ه  ن  إ  :قالفال يه   ؛ل فيه من اآلياتيقَ ال يجدز إطال َّلا دله اهلل يف مير ما سْ

ْ  مه   ،ماكر    :القَ ال يه   اوكذ،  ونحد  ل   ،بويستَّلزَ   ،ْتادَ ويه   ،ركه ميَ   .ب  ستَّلزَ مه   ،تاد

داْ  والتَ والكيد  ه بالمكر  نَسَْْ  ف،ْْ لم يَ    اهلل  فإ   ؛  وال دا ل    وال يقدله مسْْلم  

 . ل  ب ير ال ٍّ  فعل  لَمنه الجزاء  ج دله وإال  

ٌ  جْازاة دله  ْل  بْ المه   م أ   لَ وْ د ده  ْْْن ى فكيف من    ،من المتلدى  الْعدل السْْ   التال 
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 م !ل الحكيدْ العليم العَ 

 

 
 

 

ا  كر الم َْات األفْعال ْبأمثلتَّْلا مَن الكْتاُ      ،ْْْْنِّف  لْم  ْما  كره مَن صْْْْ

نٌ   ْْ َات المذكدرةَ بعَّلا بسْْااٍل تشْْتد  الحاجٌ إليه؛ إ   د يهَتدَأت  ،والس م أ   هذه ال،ِّْْ   تدل    ه 

أسْْماء اهلل  أم   ات األفعال أسْْماء  َصْْ  من كلِّ      شْْتَ يه   هل)؛ فقال:  له أسْْماٍء هلل د

 (. ٌ  َّلا تد يَي  كل  

 ن صَات األفعال هلل أسماًء.( أي ال يهشَت   مال):  ثم  أجاُ دنه بقدله

 (.ٌ   يَي  دَّلا تكل    أسماء اهلل )بأ     ل لهود

ًٌ أي مد د  :ومع ى )كونـها توقيِفيَـّة( لْيل بَ   ف لْيل؛ فإ ا َوَرد الد  رود الد  تل هلل  َّلا أهثبَ دله وه

▐. 

 يف  دقيدتهوإله  ل  أشار ا
 
ارينَي  َ   ال:  «؛ إ لس 

 ٌْ  ْْ ي
َْْ َْْ ي َْْ ْد  َْْ ت ْْحَْْ ِّ  ال ي 

َْْ ف ا  َْْ َّل  ْْ ن
كَْْ َْْ  ل

 

  ٌْ يْْْْْ 
َوفَْْْْ   ٌ َأَدلْْْْ  َذا  بَْْْْ ا  نَْْْْ  لَْْْْ

َْْ  هلل  ا  أطلقهه  علٍ ف  كل  )وهي أ     ر قاعدة  جامـعة  يف أفعال اهلل؛ثمَّ َلك  فَّلد    هدله نَسْْ

  فيْه مْد   وكمْال  فيمْا أهط
ه    ▐ره اهلل  ك(؛ فمْا  لَ يٍْد، أو ٍر، أو ككمَن ميف القِّْ

هفَّلد يف    ٍْ خْدا ل دله مْا َ كوكمْال       دمْ     القِّْ ه يهحمَْ   ▐ ره اهلل  ، إال  أنْ 

 .(1)  كما سيأيف - ا بهي دً قم

 

ٌ    ل  أفْعال اهلل  كْ ف  (1) ٌ  دله الكْمال مْمدوال ]شْْْْر  برنامج  .نَّْلا  لم تهشَْْْْت   األسْْْْْماء موإ ؛وا ْع
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 ر أنَّ هذه األفعال:كثمَّ ل

ْْه مهلَ به   فصْْ ما و : هام)  ○ هلقً اقً نَس ْْه مه ې   :كقدله  )ا؛  ( أي أخرب دن نَس

 ( اآليٌ.[40وم:]الر    ې ې ى ى 

ا)  ○ ابَ المه دله سْْْْبْيل الجزاء و(: ْما و ع )وم ـه َذكْلٌْق ه إال  ْب الْه ره  ( أي فال يكد  كْم

ْْاء:]النِّ  چ چ چ چ   :كقدْله  )دله ْهذا الدْجه؛    :و دْله    ،[142سْْ

ه، و د[54:  ]هل دمرا   ڀ ڀ ڀ ٺ  ٌ:]الت    ڭ ڭ ڭڭ :  ْل (  [ 67دْب

 يف أٍي أهَخر.

ذي  ٍ  وكماٍل دله الدجه ال  دهي صَات م  فَّلذه األفعال الداردة يف اآليات المذكدرة

قابَ  رت معه، وهد الال المه
يهتاَدْ   فاهلل ؛  قابليَّلاقي دة  بأفعال مه لٌ يف الجزاء؛ فَّلي م هكَ

   ذين يستَّلز د .ب بال  ذين يمكرو ، ويستَّلزمكر بال  ذين يهتادددنه، ويَ ال  

 نوعان: ن جهة اإلطال( والتَّ:ييدو)أفعال اهلل( م

   :قابَلٍ ؛ وهي ال  ٌ  هلقَ أفعال  مأحدهما  .تي لم تهعل   بمه

  :قابَ ؛ وهي ال  قي دة  أفعال  مواآلخر لِّقل بمه  لَّلا.تي ده

 ما: ( بي هروالف

 .لِّ الالٍ كمال  دله ك :ة(أنَّ )األفعال الُمطلَ   ■ 

ا )األفـعال الُم:يَـّدة(  ■  يِّْدت فْيه؛ فْتداْ أْهل الْتداْ كفتك  وأمَـّ ،  ال  مْ د  كْمااًل فيْما  ه

 ، إله هخر  ل .، واالستَّلزاء بأهل االستَّلزاء كمال  المكر بأهل المكر كمال  و

 

 عليم المستمر[.الت  
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ْْداء  أهطلَ  -فَّلذه األفعال  ؛ وكيفما كان يِّدت  ،قلسْ َْْت   هلل   -  أو  ه ْْم    فال يهشْ اسْ

 .منَّلا

ذ م مَ [40وم:]الر    ائ ائ ه: )ن  دلْ فال يهاْخَ ذ مَن  ( اسْْْْم )المه ْيل(، وال ياْخَ

حيي(.[40وم:]الر    ەئ ەئ وئ دله: )  ( اسم )المه

ه   ذ مَن  دْل ْْاء:]النِّ  چ چ چ چ : )كْما ال ياْخَ ه  [142سْْ ( تسْْْْميْت

ْْ )التادْ(، وال كذل  مَن  دله    ▐  [30]األنَال:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ﴿:  بْْْ

 بْ )الماكر(.  ▐تسميته  

 لِّي ٌ يف الباُهذه هي القاددة الك؛ يَّةها األسماء اإلله تثبت بِ فاألفعال ال. 

ل  عم )التال ( يدل  دله فاسْ ك ؛ق  عاسـٌم يدل  على ف  وقد يكون ِمن أسـماء اهلل  

ا.)الَتل زى(، وهلهم  َجرذ ازى( يدل  دله صٌَ )الر    (، واسم )الر 

 ٍل.عنَّلا صَات فويف ضمل األسماء اإللَّلي ٌ  ثبه فقد تَ 

ا دكس  ل  عثبه يَ  بأ  -  وأم  ََ ْْمثم  يه   ،لل ال ْْلدك هذه   -  اَخذ منه االسْ ُ  سْ ْْ فال ي،ْ

ة؛ أشار إليه ابن القيِّ   م يف  بدا ع الَدا د«.الجاد 

ه:  الم،ْْْْنِّف  ذي  كره  فَّْلذا الْ   َْْ م  سْْْْ و)يف  دْل َ يالمح  ،ازَى الر    ،التْالَ  )ه  ه نَسْْ
  ، ي

رْإ   مَن ْهذه األسْْْْْماء ْما َثبْ ( فْيه ْما فْيه؛ فْ (ربِّ دالمْ   ،مْيَل المه  ا يف خْهاُ الشْْْْ    ؛ ل اسْْْْمًْ

 دله االسَْْمي ٌ، وهي تدل   كْْْْْْ 
ٌٍ ٌٍ دال   شْْرَدي 

ٌٍ ازى(؛ وهذه ثبتل أسْْماًء بأدل    )التال ، والر 

 .دله صَات أفعالٍ  -  كما سب  -

ا   َ يالمح)وأم 
 (: فَّلذه إن ما و عل أفعااًل، ولم تقع أسماًء.ربِّ دالم  ،ميَل المه   ،ي
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ميل( يف أالاديَث وره  حيي، والمه    وي اسم )المه
ِّ
ُ  دن الن بي  .(1)  ♀  ال ت،

( بين مَ فتُ  في بغي أن  :امين:رِّ

 دالٍّ دله صوأحدهما:    ■ 
ٍّ
 .لٍ عٌَ فرود اسٍم إلَّلي

.عرود فوواآلخر:   ■ 
؛
 ٍل؛ فال يهاَخذ منه اسم  إلَّلي

ىالن  فكيف مَ )ذي  كره الم،ْْْْنِّف يف هخر كالْمه يف  دْله:  الْ  وِمـثق ـهذا:   العليم    تال 

إ   )العَْ م !ل الحكيدْ العَْ  ا هلل  دْ (؛ ْف ه اسْْْْمًْ ل كدْن ا  كْا  ر  وإ ؛  ▐ل( لم يثْب ب ْن

 ال يظلم أالًدا.  ▐

ذ إ   )العْدل( لم يْه ا هلل  ْف ه اسْْْْمًْ اْت ه  َ؛ وإن مْا َكثهر يف القره  نَكر إثْب ي الظ لم دْن

  ڳ ڳ ڳ  ﴿:  ، و دله  [46]ف،ْلل:  ﴾جح مح جخ حخ ﴿:  ؛ كقدله

إله  خر،[]الز    ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿:  ، و دلْْه  [49]الكَّلف:  ﴾ڱ  ،

 .مير  ل  مَن اآليات

 ولم يذكر )العدل( اسًما مَن أسما ه.  ،ي الظ لم دن نَسهَد   اهلل يف القره  بنفَتم

بَتمْْ   وإن مْْا القره   بنامتأل  الظ لم دن نَسْْْْْهَد   اهلل  العرُ  ي  دا يمْْدالد   كْْان  أل   

ْلمه:  أنَسَّلم بالظ لم، و د   هيره بن أبي سه   ال زه

............................. 

 

 
 

 ......َوَمْن اَل َيْظلََم الن اَ  يهْظَلمَ  

ْْهَنقبْيا     د   ْبالظ لم؛ ْفأراد اهلل  مْ فْكاْنل العرُ َتت ْْه؛  َبن  ،ْْ ي الظ لم دن نَسْْ

 

سْْْْنه دْند التِّرْمذيِّ   (1) دِّ األسْْْْْماء الحه مْيل( يف اْلدْيث دَْ حيي، والمه َوي )المه ُ  وميره، وال    وره  .ي،ْْْْ

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت  
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ٌ الظ لم ووَ فبي ن خ  ْْ اله  ه بَتمْ قارتَْ ه واَل ضْْْْادتَْ سْْ ال  ه بحْ يبأن ه ال يظلم أالًدا؛ فاألل د 

 أال  يكد  ظالًما.  المتلدى

دْ   ويف الحديث القه
ِّ
 ْدالنَ التَ   يف  صْحيُ مسْلٍم« مَن الديث أبي إدريَس   سْي

ِّ
دن أبي    ي

   ◙رٍّ   
 
ه    ♀  أ   الن بي ه دن ربِّْ ال فيمْا يروْي  ْ  :  اِدي؛ إنِّي ا ِعبـَ يـَ

ْمُت الظ ْلَم َعَلى َنْفِسي، وَ  ا؛ َفاَل  َبْي َُكمْ  َجَعْلُتهُ َحرَّ م   .(1)  وا« َتَظاَلمُ ُمَحرَّ

 

 

  

 

ِ  َفْليه   ؛أراد أ  يََّلم معاين أْسماء اهلل وْصَاته  وَمن   (1)
ن ٌ؛ فإ   دواَم الن ظر يف ألَاظ الكتاُ   لَ بالقره  والْس 

ن ٌ َْ دله معانَي نْ،دْصَّلما  ،والْس  ًٌ يََّلم بََّلا َمد ؛واالطِّال نه اإلنْساَ  َمَلك
 ارك الكالم يف أْسماء اهلل  يهكْسَ

.ه وما يتعل   بََّلا من أالكاٍم؛ ألوصَات   هذا الباُ تد يَي؛ دله الن صِّ
   

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .د يف الن صِّ نََسهرمه هد ما وَّلن  دله فله ما يهعيوأكم


