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م أ    يَّة والِفعِليَّة قسمين:  ▐لفا  اهلل    تقد 
اتِ  ت :سم باعتبار الذَّ

   :اتي ٌ؛ وهي ال  أحدهما َات الذ   َّلا أزاًل وأبًدا.يزل اهلل مدصدًفا بَ تي لم  ال،ِّ

    :َْات الَوالثَـّاين ِّْْ ف اهلل  عليْ ٌ؛ وهي ال  ال،ْْ دب  تي يهدصَْْْْ ا، وبَتجْ قَْ د  مَّْلا نددًْ د 

ٌ  بمشيئٌ اهلل  أفرادها؛ فَّلي م  واختياره. تعلِّق

ر موشَْ ل جه بْ الم،ْنِّف هنا يهَ،ِّْ ا يتعل   بما سَْ َات إله  ره مَن  َسْمٌ    َ كاًل مم  ال،ِّْ

 ٌٍ ٌٍ وفعل   اتيْ  ات؛ ْفأوَرد سْْْْاااًل يتعل   ْبَذكيْ  َْات اْلذ  ِّْْ ًٌ القره ن  يْ ٌ مر أمثْلٌ ال،ْْ ؛ ْفأوَرد جمْل

   منَّلا.

ثن اًة يف هذه اآليٌ.(اليد)فيَّلا صٌَ  فاآلية األُولى:   ؛ و د و عل مه

، وُمَث َّافول ، ومجموعة :ة )اليد( جاء  يف ال:رنن ُمفردة   ة 

ا اإلفراد  ○  .[1]المل : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿:  : فَي  دله  فصمَّ

ا التَّث ية:   ○  .[64]الما دة: وئ ۇئ ۇئ :  فَي  دله وأمَّ

ا الجمع:   ○  .[71]يس: ﴾پ پ پ﴿:   دله    فَيوأمَّ

ًٌ، وجفجاء َ ك ٌَ دله هذه األنحاء الث الثٌ؛ إفراًدا، وتثني  ًعا.مر هذه ال،ِّ

ٌَ.فاإلفراد  : لبيا  ثبدت جنس ال،ِّ

شْْْاكَ   :عوالَجم ثنذه وأضْْْافَ و ع مه ًٌ يف الكالم؛ فإ   العرُ إ ا  كرت مه ه إله ضْْْميٍر  تْ ل

االبي«.  ره ابن فار ٍ َجَمعته؛ تسَّلياًل لجريانه دله اللِّسا ؛ َ ك  يف كتاُ  ال، 

تَّلما يف سْْْْدرة الت حريم:    دله    ومْنه  ْْ ْْ،
ٌَ والَ،ٌْْْْ يف  َ گ گ ﴿دن دا شْْْْ
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ْْ ف، [4حريم:]الت   ﴾ڳڳ َمع  ،ع  )القلدُ( هنا َجمْْْ ٌَ لَّلما  لبا ، وجه ٌَ ودا شْ ا  مع أ   الَ،ْ

 .(1)  شاكلٌ وتسَّليل الكالمألجل و دْ المه 

ا التَّث ية ٌَ؛  وأمَّ يدين؛ أل   المثن ه إ ا    أ   هلل   (اليد) صٌَْْْْ يفد  نعتقَ ف: فَّلي ال،ِّْْْْ

بْْه إال  القيقتْْه  تهَرد  كَر يف كالم العرُ لم  المه  ه يههلَ د والجَ َرَ ه، بتال،  فقْْد  د َرَ   المه مع؛ 

ه الجمعه  ه المَرَ ويهراد ْب د يههَل  الجمع ويهراد ْب ه إال   ؛  ده ، وْ  ر فال يهراد ْب
كَ ا المثن ه إ ا  ه وأْم 

 .(2)  القيقٌ الت ثنيٌ

ٌَ الث ابتٌ هلل    يدين.: أ   هللفال،ِّ

 الثَّالثة. اآليةوكذل  يف ،  (الدجه)وفيَّلا إثبات صٌَ ر اآلية الثَّانية: كثمَّ ل

ابعة: ثمَّ لك  .(العين)وفيَّلا إثبات صٌَ  ر اآلية الرَّ

فة يف ال:رنن على وضعين:وقد وقع ِلك  ر هذه الصِّ

 (.[39]طه: ڤ ڤ ڦدًة؛ كَّلذه اآليٌ: ): أن َّلا  هكَرت مَرَ أحدهما  ○

 

ه    (1) دين يف  دْل ٌه الْي ه لد  هكَرت تثنيْن إنْ  ْْا ؛   [71يس:]  پ پ پ:  ْف ل  ْل  دله اللِّسْْ َلَثْقه

ًٌ ط ٌلفَجيء بََّلا مجمدد  َ  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .ًبا للَت

ل: )إ  (2) ًدا(، أو )إولم َنْقه ه ْي ٍد(، ث   ْل ه َأيْْ ه الكالم دله هْذا؛     ْل ل  ل   العرُ إ ا َأطألم  نهْلن تدجْي ْقَ

َر ثن ه فإن َّلا ال تريد سميره، أ تب ما أرادَد أو الجمَع رالمه ا إ ا َأطلَقل المه  دى القيقته.م 

ٍد، ثهم  نقدل:  دْله نهثبَْل أ  فلو ـقال ـقاـئٌق: ٌَْ، و   ٻ   :     هلل َأيْْ ِّْْ ر اثنتين يف َ ك المراد بََّْلا: جنس ال،ْْ

 ال يهنايف وجدد ميرها. ۇئ  دله: 

اب عـ ه: ث  ُيـجَ ]شْْْْر  برنامج   .ن ه فال تريد إال  القيقْته، بتال، اإلفراد والجمعأ   العرُ إ ا أطلْقل المه

 عليم المستمر[.الت  
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ًٌ؛ يف  دله  واآلخر:   ○  .[48در:]اله   ﴾مئ ىئ يئ﴿:  أن َّلا  هكَرت مجمدد

حيحٌ.ثولم تقع يف القره  م نٌ  ال،   ن اًة، وال يف الس 

ٌَ؛ أ   اهلل له دين    وُيراد بـ )اإلفراد(:  .إثبات جنس ال،ِّ

ــ )الجمع(: م نظيره   وُيراد بــــ ًٌ يف الكاله؛ بأن ه و ع مشْْاكَ ما تقد  م؛ تسَّْْلياًل لجريانه يف ل

ا أهضيف المثن ه إله الَجمعاللِّسا ؛   َمع ليكد  أيسَر يف جريانه يف اللِّسا .؛  فلم   جه

ا َ ك  ♀هد يف  دْله    وإثـبا  التَّث ـية لــــــــ )العي ين( هلل ال:  لمْ  ْج  ُه  ر اْلد  َأاَل إِنَـّ

ٌَ ؛  «َوإِنَّ َربَُّكْم َلْيَس بَِصْعَورَ  ،َأْعَورُ    ره دثما ه هلل؛ َ ك  (العينين)فَّلذا الحديث يهَيد إثبات صَْ

   بن سعيدٍ ا
 
ارمي .  ،النبلٍ  ابنه   ، وأبد دبد اهلل أالمده الد  نٌ   هخرين مَن أهل الس 

ٌٍ  يف جماد

  يف كالم العرُ إال  دله  ي دينين؛ إالداهما:  ال تههلَ   (رالَعد)ٌَ  : أ   صجه لل وو

  ٌ ٌ  سْْْْليْم ا ْله  مْ ، أو لَ ن ْله دين  وااْلدة  ملَ   (الَعَدر)ف  جعلد  َوصْْْْ ؛ فال يَ ، واألخرى: َمعيْب

ٌ  يجعلدنَ إن ما  ، وأدين   ٌ ، واألخرى: َمعيب  .َّلا َصٌَ  ي دينين؛ إالداهما: سليم

 ن هلل.فيه إثبات دينين كاملتي«:  بَِصْعَورَ  َلْيَس   إِنَّ َربَُّكمْ وَ :  ♀فقدله  

ٌَ بما تعرفه العرُ يف كالمَّل ا؛ فإ   التال  ال يهقا   اوهذا إثبات  لل،ِّْْ ًْْ ، وليس  ياس

 
ِّ
َر، باللِّسا  العربي ن إفادة إثبات العينين.  دله المتلدى، وإن ما ده  أ   )الَعدر( يتوم 

هتفَمن َرد  دالْلٌ ْهذا الْحدْيث م ا أنْ  ْمً ْ    -ذ  ْبالقْيا  يف اَل ِّ اهلل  خْ أ  دهِّ كْما    وهد ممند

ٌ«: وال يهْقا  بَتْلْقه ٌ يف  الداسْْْْهَيْ  الجداُ: أ   ْهذا ليس مَن جنس    ؛-  ْ ال ابن تيمْي ْف

 
ِّ
 َّلا.بما تعرفه العرُ يف لسانَ   القيا ؛ وإن ما هد مَن تَسير الكالم العربي

 
ِّ
ًٌ، ويف أبداُ    ومعرْفٌ الكالم العربي  ْْ ا تشْْْْْتد  إلْيه الْحاْجٌ يف ْباُ االدتْقاد ْخاصْْ ممْ 

ًٌ لم  الع  .دام 
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ا ينب ي أ   ْفأنداْ دلدم العربيْ ٌ االثْنا اْلن؛ ْكالن حد، والبالْمٌ  يعتني بَ   دشْْْْر ممْ  َّْلا الهْ 

 َّلبعلدمَّلا الث الثٌ، والل  ٌ، إله هخر تل  األنداْ؛ ألن ه يَتقر إليَّلا يف ف
ِّ
 .م الكالم العربي

 ال  مَن صَات اهلل أم  (الَقدت)لكم: هل  لله : لد  فمثال  

قيل(.نعم؛    فالجواب:  مَن اسم )المه

 مَن صَات اهلل تانٌ(  )المَ هل  لو ُقل ا:و

اريْْات:    نعم؛  ْْال اهلل    الجواب: الْْذ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿يف هخر 

 .[اريات]الذ   ﴾ژ

 
ِّ
 يهحتاج إليه، و د  ل ل العنايٌ به كثيًرا يف دلدمه.  فاللِّسا  العربي

 
ِّ
ن دلدْمه االثني دشْْْْر، وال  بَهلْ   فْهاْلن الَعلم ال ْبد  ْله مَن االدتْناء ْبالكالم العربي

ر،، ودلدم البالْمٌ الث الْثٌ، وَدل ي ْما الن حد وال،ْْْْ 
َْْ ٌ    َّْلذه دلدم  ف؛  م الل ْ ٌسْْ م  َّليف ف  الزْم

 .♀كالم اهلل، وكالم رسدله  

 .(معالَب،ر، والس  ): َصٌَ تي تليهار المص ِّف يف اآلية الَّ ثمَّ َلك

ؤيٌ)ٌَ صتي تليها: ثمَّ َلَكر يف اآلية الَّ  مع، والر   .(الس 

 .(الَعلم)ٌَ صتي بعدها: ثمَّ َلَكر يف اآلية الَّ 

 .(الكالم)ٌَ صتي بعدها: ثمَّ لَكر يف اآلية الَّ 

 .(1)  (النِّداء)ٌَ  صثمَّ َلَكر يف اآليا  الثَّالث األواخر:  

 

،  شَّْْلر ربيٍع اآلخرمن   الث الث والعشْْرين   ليلٌ األالد، وكا  بعد العشْْاء  الث امن إله هنا تمام المجلس   (1)

تهه:  بعد األربعمْا ٌ واأللف ثالٍل وأربعين  سنٌ ٌ  ، ومد   .ساد
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  ؟ة َّ ا  من الس  فا  الذَّ ما مثال ِل   س:

ى هَ تَ ا انْ مَ  هِ هِ ْج وَ   اُ  َح بُ ـسُ   ْت قَ رَ ْح أَلَ   هُ فَ ـشَ كَ  وْ لَ   ،ورُ ال     هُ ابُ َج حِ :  ♀كقدله    ج:

 «.هِ :ِ لْ َخ   نْ مِ  هُ رُ َص بَ  هِ يْ لَ إِ 

  مْ تُ يْ أَ رَ أَ   ،ارَ هَ ال َّ وَ  َق يْ اللَّ   اءُ حَّ ســَ   ،ةٌ :َ فَ ا نَ هَ يضــُ غِ  تَ ى اَل َْلَ مَ  اهللِ  ينُ مِ يَ :  ♀ه  و دلَ 

ِ مِ ي يَ ا فِ مَـ  ْض غِ يَ  مْ لَ  هُ نَـّ إِ فَـ   ؛َض رْ األَ وَ   اِ  اوَ مَـ الســــَّ  َق لَ َخ  ُذ  ْـ مُ   َق فَ نْ ا أَ مَـ  ،  اءِ ى المَـ لَ عَ   هُ شــــُ رْ عَ وَ   ،هِ يـ 

 «.ُض فِ ْخ يَ وَ  عُ فَ رْ يَ   ،(1) - ُض بْ ال:َ   و:أ -  ُض يْ ى الفَ رَ ْخ األُ  هِ دِ يَ بِ وَ 

ْْه   ْْد    ♀و دل ال ْْث  يَ اَل   اهللَ   نَّ إِ :  الجْْ  يف الْْدي  َس يْ لَ   اهللَ   نَّ إِ   ،مْ كُ يْ لَ عَ   ىفَ ْخ  

 .الحديث  ...هار بيده إله دينَ شأو«،  رَ وَ عْ صَ بِ 

  َ  لُ صَ ْس أَ وَ  ،َ  تِ رَ ْد :ُ بِ  كَ رُ دِ :ْ تَ ْس أَ وَ   ،َ  مِ لْ عِ بِ   كَ يرُ خِ تَ ْس ي أَ نِّ إِ   مَّ هُ اللَّ :  ويف الديث االستتارة

  «... وِب يُ الغُ   مُ الَّ عَ   َت نْـ أَ وَ   ،مُ لَ عْ  أَ اَل وَ   مُ لَ عْ تَ وَ   ،رُ دِ قْـ  أَ اَل وَ   رُ دِ :ْـ تَ   َ  نَـّ إِ فَـ   ؛يمِ ظِ العَ   َ  لِـ ضــــْ فَ   نْ مِ 

 .الحديَث 

 ا غَ اَل وَ   مَّ َل أَ   ونَ عُ ْد  تَ اَل   مْ كُ نَّ إِ :  ♀و دله  
 «.اب  يرِ ا قَ ير  ِص ا بَ يع  مِ َس  ونَ عُ ْد تَ  ؛اب  ئِ

 .الحديث« ...ِي ْح الوَ بِ  مَ لَّ كَ تَ   رِ مْ األَ بِ  يَ وحِ يُ   نْ أَ  اهللُ   ادَ رَ ا أَ لَ إِ :  ♀و دله  

 .الحديث« ...َ  يْ بَّ لَ  :وُل :ُ يَ فَ   ؛مُ ا ندَ : يَ   اهللُ   وُل :ُ يَ    :ويف الديث البعث

 

 ْما كه رب  ، واهْذ ن َخ كتَْ  وال يه ر  داًل ْقد  ا يه ممْ    كلْمٌ )ْ ال( هْنا؛ ف)أو ْ ال: القبض(:  أقرَ ته   (1)
اوي  الر    أ    أي؛  نتَْ

 .: الَيض، أو  ال: القبض♀ بي  ال الن ؛ هل     َش 

ٌ  ك    أدله    ؛ وهي تدل  وايٌ يف البتاريِّ ه الرِّ ذوه  نُ.، ومعناها: العهاء والمَ ٌ  ي  نِّسه  لمٌ )الَيض( كلم
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 .ٌن ه ألهل الجَ ف، وكالمَ  َ دْ كالم اهلل لعباده يف المَ   ثه وأالادي

 .هحَ،  ل  ما ال يه   وميرَ 

 

 
 

 

ا َ كر الم ات بأمثلتَّلا الداردة يف القره ، َأت   ،ْْنِّف  لم  ع  ل  بصَْْات الذ 

نٌ  الن ببَذك ات من السْ   من صَْات الذ 
ٌٍ ًٌ أورد جه و،  ي ٌدر سْااٍل هخر يتعل   بإيراد أمثل من   مل

 .األالاديث

دأهـا ث  ابـت  يف  صْْْْحيُ مسْْْْلمٍ   ◙  أبي موســــى األشــــعريِّ   بحـدـي
 
  « أ   الن بي

 ( الحديث.«هِ هِ ْج وَ   اُ  َح بُ ُس  ْت قَ رَ ْح أَلَ   هُ فَ َش كَ  وْ لَ  ،ورُ ال     هُ ابُ َج حِ   ال: )  ♀

 .(الدجه)إثبات صٌَ  :  وفيه

   ه.وَضياؤجَّله  (: أي َبَّلاء و«ُسُبَحاُ  َوْجِههِ  ومعنه )

بهحْْات(   ْْه )سْْ الل َظٌْْ  الن بديِّ وهْْذه  الحْْديْْث  هْْذا  إال  يف  تهعَر،  ْْه   ال  وَرد دن ا    ممْْ 

َبيك؛  ♀ مٍ ره أبد ده  .ٍد القاسم بن َسال 

 .(الن در)َصٌَ  :  اتوفيه أيًوا مَن صَات الذ  

 .(1)  ندر  يف  اته  ▐فإ   اهلل  

 

ات: )الن در(؛ فإ  (1)  ندر  يف  اته، ال كاألندار.  ▐   اهلل  ويف هذا الحديث أيًوا من صَات الذ 

ْْا  أبي بكٍر ابن الع ْْه«   ربيِّ  ومَن دجا ن ما َجرى دله لسْ ن ه أثبل أ يف كتاُ  األمد األ ،ْ

ًٌ  ات  ٌَ صَ ًٌ، و ال: )وال يمتنع أ  يكد  اهلل  هذه ال،ِّ  يف  اته ندًرا، ليس كسا ر األندار(.  ▐ي 
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ٌَ فَع  و)ال  ور( َْْ ٌَ  اٍت، وصْ َْْ َْْع مَن    ٌَ ؛ بي نه أبد العب ا  ابن تيمي  لٍ يقع هلل صْ يف مداضْ

ى.تَكالمه الم  رِّ

 .هلل    (الَيمين): إثبات  وفيهر الحديث الثَّاين؛ كثمَّ ل

 ينقص منه.ومع ى )َيِغض(:  

 (.«ىرَ ْخ األُ   هِ دِ يَ بِ وَ »؛ لقدله: )(ليد األخرىا)إثبات صٌَ   وفيه أيًوا:

ْْلمٍ  ْْميته   ¶ دمرَ   « مَن روايٌ دبد اهلل بنَ وو ع يف الديٍث يف  صْْْحيُ مسْ َّلا  تسْ

ة   مال(، وهذه الل َظٌ ْشا   ُ   )الْشِّ  والمحفو  يف الحديث: ،  ال ت،ْ
 
  ♀   أ   الن بي

اها )اليدَ   األخرى(.  سم 

م   -  اهلل  فْ  ْيل إاْلداهْما: )ا  -كْما تْقد  مِّ ْْه ْيل الثْ انْيٌ:  ْله ْيدا ؛ سْْ مِّ ْْه ليمين(، وسْْ

ٍُ ،  )األخرى( مال( يف الديٍث صحي  .ولم يقع اسم )الشِّ

  ٌ مال( ضعيَ ٌ أهل المعرفٌ بالحديث يرو  أ   تسميتَّلا )الشِّ  .فعام 

 ووَرد يف  ْصحيُ مْسلمٍ 
 
أي بادتبار   «َيِمينُ  َوكِْلَتا َيَدْيهِ  ال:    ♀  « أ   الن بي

 ير.وهد التير الكث  ؛ن(كٌ، مَن )اليهمْ الَبر

وايٌ للبتاريِّ  ْْ    :  وو ع يف هذه الرِّ واة دله  ،  («ُض بْ ال:َ   و:أ ،ُض يْ الفَ  )  ؛الشْ وأكثر الر 

وايٌ األصُ.ضاد  ها  ره وهَخ   القا، والباءبْ   ؛أن َّلا )الَقبض(  ؛ وهي الرِّ

  َس يْ لَ   اهللَ   نَّ إِ  ،مْ كُ يْ لَ عَ   ىفَ ْخ  يَ اَل   اهللَ   نَّ إِ  : )♀وهد  دْله  ثمَّ أورد ـحديثـ ا ـثالثـ ا؛ 

 

  ُ ُ تيف كتاُ  ف (الن در)يف اسْْم     كما سْْيأيف    -وهذا الكالم يف تَسْْير هذا الحديث صْْحي

م«  اليم الَملَ  العال  ٌَ   ر هذا ، وَن،-الر   عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .  أبد العب ا  ابن تيمي 
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 (.هار بيده إله دينَ شأو،  «رَ وَ عْ صَ بِ 

 هلل.  (العين)إثبات صٌَ  :  وفيه

م َْ   :وكْما تْقد  ِّْْ اًة، وأ   هلل دينين؛  ثٌ مْفالْحدْيث الْمذكدر دال؛ دله إثْبات ْهذه ال،ْْ نْ 

 .  الَعَدر دنهي  َنل

ٌ  و)الَعَور( يف كالم العرب ٌ  ، واألخرى: َمعَ : صٌَْْ  ي دينين؛ إالداهما: صْْحيح ؛  يب

العرُ ال تههلَ  ٌ  صْْْْ   وْف ا ؛ تكد  إالْداهمْا: صْْْْحيحْ ه ديْن ،  ف )الَعَدر( إال  دله َمن ْل

  ٌ  .واألخرى: َمعيب

ه اهلل  دن الَعَدر؛ فيهَيد إثبات دينين كاملتين، ال َنْقص فيَّلما؛ أشار إله هذا   ونهزِّ

ٌ ٌ  مَن األ ْم  ارمي، وأالْمد ك  ؛المعنه مَن الْحدْيث الْمذكدرة جْماْد عثْما  بن سْْْْعْيٍد اْلد 

 (.↓ابن النبل  

 تقرين المعنه. واإلشارة إلى )العين( الُمراد بها:

َات وميرها؛ يهشْير إله دينه    ♀وو ع هذا منه    مَن أالاديث ال،ِّْ
ٌٍ يف جمل

ًٌ يف كْمال اإليوْْْْا  ببيا  المعنه، وأ   المق،ْْْْدد:  متارًة، وإله سْْْْ  عه تارًة أخرى؛ رمْب

َات هلل    .إثباته تل  ال،ِّ

امعين؛ وهذا    : أ اية ما يريده فاعلهفغدْ الت شْْبيه؛  وليس هذا مَن ن ُ المعنه للسْْ  يهقرِّ

 .(1)  جا ز  

 

ه، وليس المراد بََّلا: الت شبيه.  (1)  وهذه اإلشارة المراد بََّلا: تقرين المعنه وإيوااله

ه َجاز تي أْشار الن بي   فإ ا أهَريَد تقرين المعنه وإيْوااله
ة  فيَّلا، وهي د  ♀ ل  يف المداْضع ال  د 

 قه.َّله أالد  من َخلبال يهش    اهلل  أالاديَث، وال يهراد بذل  الت شبيه؛ أل
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درة)و  (الَعلم)إثبات صٌَ   :وفيه؛  دند البتاريِّ   ر حديث االستخارةكثمَّ ل  هلل.  (القه

حيحين«؛    أبي مدْسه األْشعريِّ  ر حديثثمَّ َلك مع)إثبات صٌَْ  :  وفيهيف  ال،ْ  ،  (الْس 

ْرُ)، و(،رالبَ )و  .(القه

رُ()  ٌَصْْ و ٌ  بالمامنين  تتم  القه ؛ وهد اختيار ابن  -  ملُِّ  دلي أهل العصْْ يف أ -،ْْ 

ََ   ،الحَيد  ٌَ تيمي     رين  مَن دباده المامنين.  ؛ فاهلل  ↓ ج ابن رجٍن رَ وأبي ال

 ٌَ )الَمَعي ٌ(؛ فإن َّلا تتعل   بالمامنين وميرهم.بتال، ص

ْمعر حديث ا نخر؛ كثمَّ ل َْْ ا  بن سْ    ◙  ا َ هد الديث الن د 
 
  ♀   أ   الن بي

يف   رواه ابن أبي داصْْْمٍ   .(الحديث« ...ِي ْح الوَ بِ  مَ لَّ كَ تَ   رِ مْ األَ بِ  يَ وحِ يُ  نْ أَ  اهللُ   ادَ رَ ا أَ لَ إِ   ال: )

 
 
«، والبيَّلقي نٌ  َات«، وميرهما، وإسناده ضعيف     الس   .يف  األسماء وال،ِّ

ٌ  يف أالاديَث كثيرةٍ (الكالم)إثبات َصٌَ  :  وفيه    ؛ وهي ثابت
ِّ
 .♀  دن الن بي

حيُ« مَن الديث أبي هريرةَ    ويف  ال،ْ 
 
ى   ال:    ♀  أ   الن بي إِنَّ اهللَ إَِلا َقضـَ

َربـَِت  ا لَِ:ْولـِهِ  بـِاألَْمرِ ضــــَ انـ  عـَ ا ُخضــــْ ُة بـَِصْج َِحتِهـَ كـَ
الْحدْيث؛ وهد يف معنه اْلدْيث  «...الَماَلئِ

ا ، وَأو كالن د  ته.ر؛ ل،له مَنه بالذِّ  ح 

ْْان  -إال  أ   أْهل الَعلم   عيف إ ا ْكا   ر  -  يف االدتْقاد وميرْهايف ت،ْْ ب ْما  كروا الوْْْْ 

 

ا أدتع ْهذا مَمن  وَمن  ْمً ه، فْقد َجنهِّ ه الت شْْْْبْي ه يقع فْي ريْعٌ؛ ألنْ   الن بي   ه دله الشْْْْ 
د  وه  -  ♀  

ْْارة ليس اإلدالم بأ   صٌَْْ )العين( هلل ك،ٌَْْ )العين( لنا، وإ -يِّن لنا بالم راده من اإلش ْْار بيده، ومه ن ما  د أش

 تقرين المعنه لنا.  المراد

ؤيٌ     العيَن يحْ،ل بََّلا إدراك المر ي ات، فكذل  العين يتعل   هبن نا نعر، يف الدْضع العربيِّ أفإ ا ْصٌَ الر 

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .▐لألشياء لربِّنا 
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 له الم،نِّف هاهنا.ما َفع:  ومنهأصله ثابًتا؛ ألن ه أصر  يف تعيين المراد؛  

ث البعْث)وم هـا:   هو(،  «َ  يْـ بَّ لَ   :وُل :ُ يَ فَ   ؛مندَ ابن  ا  : يَـ   اهللُ   وُل :ُ يَ    :الْدْي ات  :  فْي إثْب

 .(1)   (الكالم)صٌَ  

ٌ  دله    (ٌنْ  ه ألْهل الجَ ف، وكالمَْ  َ دْ عْباده يف المَ كالم اهلل ل  ثوأاْلاديْ )ثمَّ ـقال:   أي دالْ 

 .هلل   (الكالم)إثبات صٌَ  

 هحَ، ومير  ل  ما ال يه )
ِّ
يف باُ    ♀  ( أي مَن األالاديث الداردة دن الن بي

َات    .(2)  ال،ِّ

َْات أاْلادْيثه   ♀ْفالمنقدل دْنه   ِّْْ ٌ   ؛ َجمكثيرة    مَن أاْلادْيث ال،ْْ عَّْلا جْماْد

تبَّلم الم ل يف كه َْ ،ْْْْ مَن األواْ  زن  د« البن خه اُ  الت دالْي اُ  ٌ يف االدتقْاد؛ ككْت يمٌْ، وكْت

  اإليما « البن م
ِّ
ار هني َات« للد   .، وميرهانده، وكتاُ  ال،ِّ

 

 
  

 

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .ال  بكالمٍ يكد  إ   القدل ال أل  (1)

(2)  ٌ َْات ال تي وردت فيَّْلا األدلْ  ِّْْ ، والكالم( ل  وأكثر ال،ْْ لدِّ ٌَْ )العه ]شْْْْر  برْنامج   .بِّْنا  رهي صْْْْ
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