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د ظذ ورقة بُعـوان:   كُخطئ؟ ظـدما ِمـّا اللُ  يـتؼم هلالرَّ

ني لعذاب الل.  َّٓ من ادُجرمني ادُستحؼِّ ل  أنَّ  وقد يُظّن البعضالل ظزَّ وجلَّ ٓ يـتؼم إ لالكتؼام معـًى دء, وهذا غر صحقح, فآكتؼام هو إكزا

, بل هذا من كامل  [1], كام كجد يف معاجم الؾُّغة العربقة.ظذ من يستحّؼه العؼاب فام العقب إذاً يف ربٍّ ُيـزل ظؼابه ظذ ادُجرمني ادُستحؼني لعذابه ظزَّ وجلَّ

, وجيب ظذ  ن من أنَّ الل ظزَّ وجلَّ قادٌر ظذ إكزال ظؼابه ظؾقه وظذ من يشاء من ظباده الُعصاة.ُقدرته ظزَّ وجلَّ اْظَؾم أنَّ الل ظزَّ وجلَّ ٓ  [2]كّل طاملٍ أن ُيتقؼَّ

ب ادممـني الذين  ب ادُـافؼني والؽافرين ادُجرمني الذين يستؽزون ظن اتِّباع احلّق.ُيعذِّ  [3]يستغػرون دائاًم, ولؽنَّ الل ظزَّ وجلَّ ُيعذِّ

شة , ومع ذلك كجدهم يف كثٍر من إحقان ُُيامجون هذه ادعاين ٓ [4]هذه ادعاين موجودة أيضًا يف كصوص كثرة يف ُكُتب القفود والـَّصارى ادُؼدَّ

َّٓ لغرض اهلجوم ظذ اإلشالم   إ
ٍ
كقف بعد كل هذه الـُُّصوص الؽثرة كجد بعض غر ادُسؾؿني من أهل الؽتاب يعسضون ظذ أنَّ الل ظزَّ  العظقم!لمء

 وجلَّ ظزيٌز ذو اكتؼام؟! كسلل الل ظزَّ وجلَّ اهلداية لؾجؿقع. مهللا آمني.

ُكوب  الل ظزَّ وجلَّ ٓ ُيعاقبـا ٕنَّه حيؼد ظؾقـا أو ٕنَّه  وأثام.جيب أن ُيدرك كّل إكسان أنَّ ما ُيصقبه من شوء فبام كسبت يداه من ادعايص والذُّ

ه العايص بذكبه. ر بعض اجلفالء! ولؽـَّه ظؼاب اشتحؼَّ كا ويؼول:  [5]يؽرهـا كام قد يتصوَّ  ثُمَّ  كَْػَسهُ  يَظْؾِمْ  أَوْ  ُشوءاً  يَْعَؿْل  َوَمن▬ولؽنَّ الل ظزَّ وجلَّ ُيبِّشِّ

ِحقامً  َغُػوراً  الّلَ  جَيِدِ  الّلَ  يَْستَْغػِرِ  , ٓ كصل إلقه  ,[111:  الـساء] ♂رَّ وهذه ادغػرة ٓ حتتاج إىل وشقط, أو ٕب اظساف يؽون حائاًل بقــا وبني الل ظزَّ وجلَّ

ظاء. َّٓ ظن ضريؼه, لؽنَّ ادغػرة تليت بالتَّواُصل ادُباذ مع الل ظزَّ وجلَّ ظن ضريق الدُّ  [6]ُشبحاكه وتعاىل إ

                                                           
ْكتَِؼاِم, اْلَعَذاِب  ِمنَ  َوالـِّْؼَؿةُ ]: مؼايقس الؾُّغةكجد يف ُمعجم  1 ِٓ  السالم ظبد: حتؼقق, الؾُّغة مؼايقس ُمعجم(: ـه395ت) الؼزويـي فارس بن أمحد احلسني أبو) [.َفَعاَقَبهُ  َظَؾقْهِ  أَنَْؽَر  َكلَنَّهُ  َوا

ـَْػِسهِ  اُكَتَؼمَ  َما»: احلَِديُث  وِمـْهُ  ,(َظاَقَبهُ : )ِمـْهُ  الل( واْكَتَؼمَ )]: العروس تاج يف وكجد, (.464صـ, 5ج, بدمشق الػؽر دار, هارون حمؿد , لِ َّٓ  َقطُّ اِرمُ  ُتـَْتَفَك  َأنْ  إِ  َأحداً  َظاَقَب  َما: َأي. «الل حَمَ

بقدي حمّؿد الػقض أبو) [ِقَبؾِِه. من َأتَاهُ  َمْؽُروهٍ  ظذ  َويِف  ظاقبه ِمـْهُ ( اكتؼم)]: الوشقط ادُعجم يفكجد و, (.7صـ, 34ج, اهلداية دار, الؼاموس جواهر من العروس تاج(: ـه1215ت) الزَّ

ِذينَ  ِمنْ  َفاْكَتَؼْؿـَا} اْلَعِزيز التَّـِْزيل  من اكتؼم]: ادُعارصة العربقة الؾُّغة معجميف  وأخراً, كجد, (.949صـ, 2ج, الدظوة دار, الوشقط ادعجم: بالؼاهرة العربقة الؾغة جمؿع) [{أْجَرُموا  الَّ

 .(.2275صـ, 3ج إوىل, الطَّبعة, الؽتب ظامل, ادُعارصة العربقة الؾُّغة معجم: ظؿل فريق بُؿساظدة( ـه1424ت) ظؿر احلؿقد ظبد خمتار أمحد. د) [ظاَقَبه: خصِؿه

َاِت  فََجاُؤوُهم قَْومِِفمْ  إىَِل  ُرُشالً  قَبْؾَِك  مِن أَْرَشؾْـَا َوَلَؼدْ ▬: يؼول الل ظزَّ وجلَّ  2  أَطْؾَمُ  َوَمنْ ▬ويؼول أيضًا: , [47:  الروم] ♂ادُْْممِـنِيَ  كَْنُ  َظؾَقْـَا َحّؼاً  َوَكانَ  أَْجَرُموا  الَِّذينَ  مِنَ  فَاكتََؼْؿـَا بِاْلبَقِـّ

َّن رَ  ِِم َّا َظـَْفا أَْظَرَض  ُثمَّ  َربِّهِ  بِآيَاِت  ذُكِّ بنِيَ  َظاقِبَةُ  َكانَ  َكقَْف  فَاكظُرْ  ِمـُْفمْ  فَاكتََؼْؿـَا▬ويؼول أيضًا: , [22:  السجدة] ♂ُمـتَؼُِؿونَ  ادُْْجِرمنِيَ  ِمنَ  إِك  إِنَّ ▬ويؼول أيضًا: , [25:  الزخرف] ♂ادَُْؽذِّ

  بِآيَاِت  َكَػُرواْ  الَِّذينَ 
ِ
 [4:  ظؿران آل] ♂اكتَِؼامٍ  ُذو َظِزيزٌ  َوالّلُ  َصِديدٌ  َظَذاٌب  هَلُمْ  الّل

3  : ْ  الَِّذينَ  فَلَمَّا▬يؼول الل ظزَّ وجلَّ ْ  آَمـُوا احِلَاِت  َوَظِؿؾُوا ا فَْضؾِهِ  مِّن َوَيزيُدُهم أُُجوَرُهمْ  فَقَُوفِّقِفمْ  الصَّ ْ  الَِّذينَ  َوأَمَّ واْ  اْشتَـَؽػُوا ُُبُمْ  َواْشتَْؽَزُ   ُدونِ  مِّن هَلُم جَيُِدونَ  َوَٓ  أَلُقامً  َظَذاباً  فَقَُعذِّ
ِ
ً  الّل  َوَٓ  َولِقّا

 ً َُبُمْ  الّلُ  َكانَ  َوَما▬ويؼول أيضًا: , [173:  الـساء] ♂كَِصرا َُبُمْ  الّلُ  َكانَ  َوَما فِقِفمْ  َوأَنَت  لِقَُعذِّ ُ  لِقَْجِزَي ▬ويؼول أيضًا: , [33:  إنػال] ♂َيْستَْغِػُرونَ  َوُهمْ  ُمَعذِّ ادِقنِيَ  اللَّ  بِِصْدقِِفمْ  الصَّ

َب  َ  إِنَّ  َظؾَقِْفمْ  َيتُوَب  أَوْ  َصاء إِن ادُْـَافِِؼنيَ  َوُيَعذِّ ِحقامً  َغػُوراً  َكانَ  اللَّ َب ▬ويؼول أيضًا: , [24:  إحزاب] ♂رَّ ُ  لِقَُعذِّ كنِيَ  َوادُْـَافَِؼاِت  ادُْـَافِِؼنيَ  اللَّ َكاِت  َوادُِّْْشِ ُ  َوَيتُوَب  َوادُِّْْشِ  ادُْْممِـنِيَ  َظَذ  اللَّ

ُ  َوَكانَ  َوادُْْممِـَاِت  ِحقامً  َغُػوراً  اللَّ َا أَْمرِ  َظنْ  َظتَْت  قَْرَيةٍ  مِّن َوَكلَيِّن▬ويؼول أيضًا: , [73:  إحزاب] ♂رَّ بْـَاَها َصِديداً  ِحَساباً  فََحاَشبْـَاَها َوُرُشؾِهِ  َرُبِّ ً  َظَذاباً  َوَظذَّ  [8:  الطالق] ♂كُّْؽرا

َا ََتَؾَّؾُوا ) 43/  32 التثـقةيف العفد الؼديم, كجد يف  4 َّهُ  َصْعُبُه, إَُمُم, َأُيُّ بُّ ) 2/  1 كاحوموكجد يف , (َصْعبِهِ  َظنْ  َأْرِضهِ  َظنْ  َوَيْصَػُح  َأْضَداِدِه, َظَذ  َكْؼَؿةً  َوَيُردُّ  ,َظبِقِدهِ  بَِدمِ  َيـْتَِؼمُ  َٕن  َغقُورٌ  إِلٌ  اَلرَّ

/  18 ادزامروكجد يف , (حَتْتِي ُصُعوًبا َواْدُْخِضعُ  ,ِل  ادُْـْتَِؼمُ  اإِللُ ) 48/  22 الثاين صؿوئقلوكجد يف , (أَْظَدائِهِ  ظَذ  َغَضبَهُ  َوَحافِظٌ  ُمبْغِِضقهِ  ِمن ُمـْتَِؼمٌ  الّربُّ . َشَخطٍ  َوذُو ُمـْتَِؼمٌ  الّربُّ . َوُمـْتَِؼمٌ 

ِذي ,ِل  اْدُـْتَؼِمُ  اإلِلُ ) 47 ُعوَب  ُُيِْضعُ  َوالَّ بَّ  َٕنَّ  إَْمِر, هَذا يِف  َأِخقهِ  َظَذ  َوَيْطَؿعَ  َأَحدٌ  َيَتطَاَوَل  َٓ  أَنْ ) 6/  4 تسالوكقؽي إوىلوكجد أيضًا يف العفد اجلديد, يف , (حَتْتِي الشُّ  هِلِذهِ  ُمـْتَِؼمٌ  الرَّ

 .(َوَصِفْدَكا َقْبالً  َلُؽمْ  ُقْؾـَا َكامَ  ُكؾَِّفا

5  :  َبْعَض  لِقُِذيَؼُفم الـَّاسِ  أَيِْدي َكَسبَْت  باِمَ  َواْلبَْحرِ  اْلَزِّ  يِف  اْلَػَسادُ  طََفرَ ▬ويؼول أيضاً: , [31:  الشورى] ♂َكثِرٍ  َظن َويَْعُػو أَيِْديُؽمْ  َكَسبَْت  فَباِمَ  مُِّصقبَةٍ  مِّن أََصاَبُؽم َوَما▬يؼول الل ظزَّ وجلَّ

  ُدونِ  ِمن لَهُ  جَيِدْ  َوَٓ  بِهِ  جُيْزَ  ُشوءاً  َيْعَؿْل  َمن اْلؽِتَاِب  أَْهلِ  أََمايِنِّ  َوٓ بِلََماكِقُِّؽمْ  لَّقَْس ▬ويؼول أيضًا: , [41:  الروم] ♂يَْرِجُعونَ  َلَعؾَُّفمْ  َظِؿؾُوا  الَِّذي
ِ
ً  الّل  [123:  الـساء] ♂كَِصراً  َوَٓ  َولِقّا

اعِ  دَْظَوةَ  أُِجقُب  قَِريٌب  فَنِينِّ  َظـِّي ِظبَادِي َشلَلََك  َوإَِذا▬يؼول الل ظزَّ وجلَّ يف كتابه الؽريم:  6 ْ  َدَظانِ  إَِذا الدَّ ْ  ِل  فَؾْقَْستَِجقبُوا  قُْل ▬ويؼول أيضًا: , [186:  البؼرة] ♂يَْرُصُدونَ  َلَعؾَُّفمْ  ِب  َوْلقُْمِمـُوا

فُوا  الَِّذينَ  ِظبَادِيَ  َيا مْحَةِ  ِمن َتْؼـَطُوا  َٓ  أَنُػِسِفمْ  َظَذ  أَْْسَ   رَّ
ِ

َ  إِنَّ  اللَّ كُوَب  َيْغػِرُ  اللَّ ِحقمُ  اْلَغػُورُ  ُهوَ  إِكَّهُ  مَجِقعاً  الذُّ  [53:  الزمر] ♂الرَّ

ْ  اْلؽِتَاِب  أَْهَل  َيا قُْل ▬وقد هناكا الل ظزَّ وجلَّ أن كتَِّخَذ أرباباً من دوكه, فـجده يؼول:  َّ  كَْعبُدَ  أََّٓ  َوَبقْـَُؽمْ  َبقْـَـَا َشَواء َكؾََؿةٍ  إىَِل  َتَعاَلْوا كَ  َوَٓ  الّلَ  إِٓ ن أَْرَباباً  َبْعضاً  بَْعُضـَا يَتَِّخذَ  َوَٓ  َصقْئاً  بِهِ  كُِّْشِ  مِّ

  ُدونِ 
ِ
ْ  فَنِن الّل ْ  َتَولَّْوا َّا اْصَفُدواْ  فَُؼوُلوا   ابْنُ  ُظَزْيرٌ  اْلقَُفودُ  َوقَالَِت ▬ويؼول أيضًا: , [64:  ظؿران آل] ♂ُمْسؾُِؿونَ  بِلَن

ِ
  اْبنُ  اْدَِسقُح  الـََّصاَرى َوقَاَلْت  الّل

ِ
ِهِفمْ  قَْوهُلُم َذلَِك  الّل  قَْوَل  يَُضاِهُمونَ  بِلَفَْوا



 ذو ,ادُؾك كمالِ  ,وفؤالرَّ  ,ابوّ التَّ  ,قدؿِ احلَ  ,وددُ الوَ  ,يمرِ الؽَ  ,ورػُ الغَ  ,قمؾِ احلَ  ,قفطِ الؾَّ  ماَل السَّ  ,قمحِ الرَّ  ,نمْحَ الرَّ هو ُشبحاكه الل ُشبحاكه وتعاىل 

ابتة يف الؼرآن الؽريم؟! .رامواإلكْ  لاَل اجلَ  ػات الُعال الثَّ  فؽقف دن ُُياجم أشامء الل وِصػاته أن يتجاهل كّل هذه إشامء احُلسـى والصِّ

 «اجلبَّار», طـًّا مـفم أنَّه ٓ جيوز أن كُطؾق ظذ الل ظزَّ وجلَّ اشم «اجلبَّار»الل  ظذ اشم يعسضون بعض غر ادُسؾؿني من أهل الؽتابكجد أيضًا 

ابتة يف ال د أن يطعـوا يف أشامء الل ظزَّ وجلَّ وِصػاته لتشؽقك ادُسؾؿني يف ظؼائدهم الثَّ ـَّة الـَّبوية ٕنَّه حيؿل معـًى شقِّئًا, أو دُجرَّ ؼرآن الؽريم والسُّ

يػة! , والذي حيؿل معـى العظؿة والُعُؾّو «َجَزَ », من أصل «اجلبَّار»وظـدما كبحث يف قوامقس ومعاجم الؾُّغة العربقة, كجد أنَّ اشم الل ظزَّ وجلَّ  [7]الِّشَّ

َّٓ جاهل![8]وآشتؼامة واإلصالح  . فقا له من اشٍم ظظقٍم جؾقٍل ٓ يطعـه فقه إ

شة  «اجلبَّار»ادُشؽؾة الؽبرة هي أنَّ غر ادُسؾم من أهل الؽتاب الذي يـتؼد اشم الل   شقُػاجل بلنَّ هذا آشم تّم اشتخدامه كثراً يف الُؽُتب ادُؼدَّ

ة بالقفود والـَّصارى! تمَّ إضالق هذا آشم ادخؾوق! فال يوجد شوء الػفم يليت ظـدما يػفم ادرء أشامء الل ظزَّ وجلَّ ظذ ضوء ما يػفؿه إذا و [9]اخلاصَّ

اً ُمتعاٍل ظذ الـَّاس, ٕنَّ هذا ٓ يؾقق باإلكسان كؿخؾوق ضعقف , فؿفام ظال صلن أّي إكسان, فننَّ هذا الُعُؾّو من فضل الل ظزَّ إكساٌن حُيّب صخصًا ُمتجزِّ

, ٓ جيوز لعبٍد أن يتؽزَّ بػضل الل ظؾقه ظذ غره من ظباد ا فعة والعظؿة ِص  لل.وجلَّ ة والرِّ  ػات ٓئؼة بجالل الل ظزَّ وجلَّ وجمده.ولؽنَّ الُعُؾّو والِعزَّ

ء.  ـًا من أنَّ أشامء الل ظزَّ وجلَّ كّؾفا مجقؾة جؾقؾة حسـة ٓ حتؿل أّي معـًى دِّ  [11]ادُسؾم جيب أن يؽون ُمتقؼِّ

 أشلل الَل ظزَّ وجلَّ أن جيعل هذه الؽالم شببًا يف هداية الؽثرين. مهللا آمني.

 احلؿد لل الذي بـعؿته تتّم الّصاحِلات

                                                                                                                                                                                                                 

َُذواْ  * يُْمفَُؽونَ  أَنَّى الّلُ  قَاَتؾَُفمُ  قَبُْل  ِمن َكَػُرواْ  الَِّذينَ  ن أَْرَباباً  َوُرْهبَاهَنُمْ  أَْحبَاَرُهمْ  اَّتَّ   ُدونِ  مِّ
ِ
َّ  إَِلـهَ  َّٓ  َواِحداً  إَِلـفاً  لِقَْعبُُدواْ  إَِّٓ  أُِمُرواْ  َوَما َمْرَيمَ  اْبنَ  َواْدَِسقَح  الّل ُكونَ  َظامَّ  ُشبَْحاكَهُ  ُهوَ  إِٓ  التوبة] ♂يُِّْشِ

 :31-31] 

ُ  ُهوَ ▬يؼول الل ظزَّ وجلَّ يف كتابه الؽريم:  7 َّٓ  إَِلَ  َٓ  الَِّذي اللَّ وُس  اْدَؾُِك  ُهوَ  إِ اَلمُ  اْلُؼدُّ َّارُ  اْلَعِزيزُ  اْدَُفقِْؿنُ  ادُْْممِنُ  السَّ ُ  اجْلَب   ُشبَْحانَ  اْدُتََؽزِّ
ِ

ُكونَ  َظامَّ  اللَّ ـَّة , [23:  احلِّش] ♂يُِّْشِ وكجد يف السُّ

حقحة  , َشِعقدٍ  َأِب  َظنْ الـَّبوية الصَّ َْرُض  َتُؽونُ : » ً الـَّبِيُّ  قَاَل  اخلُْدِريِّ َػِر, يِف  ُخبَْزَتهُ  أََحُدُكمْ  َيْؽػَلُ  َكامَ  بِقَِدهِ  اجلَبَّارُ  َيتََؽػَُّمَها َواِحَدةً, ُخبَْزةً  الؼِقَاَمةِ  َيْومَ  ٕا ًٓ  السَّ َْهلِ  كُُز َّةِ  ِٕ  البُخاري صحقح) «اجلَـ

  َظْبدِ  َظنْ و .(6521
ِ
  َرُشوَل  َرَأيُْت : َقاَل  ُظَؿَر, ْبنِ  الل

ِ
ـَْزِ  َظَذ  ,☺ الل

ِ
َّاُر َظزَّ  َيلُْخذُ : »َيُؼوُل  َوُهوَ  اْد  .(2788 ُمسؾم صحقح) «بِقََديْهِ  َوأََرِضقهِ  َشاَمَواتِهِ  ,َوَجلَّ  اجْلَب

قمُ ( َجَزَ )]كجد يف ُمعجم مؼايقس الؾُّغة:  8 اءُ  َواْلَباءُ  اجْلِ ْشتَِؼاَمةِ  َواْلُعُؾوِّ  اْلَعَظَؿةِ  ِمنَ  ِجـٌْس  َوُهَو  َواِحٌد, َأْصٌل  َوالرَّ ِٓ ِذي: َفاجْلَبَّارُ . َوا  فارس بن أمحد احلسني أبو) [.اْلَقدَ  َوَفاَت  َضاَل  الَّ

 موُضوظةٌ  واملادَّة ,( الَؽْسِ  ِخالُف : اجلَْزُ )]: تاج العروسوكجد يف , (.511صـ, 1ج, بدمشق الػؽر دار, هارون حمؿد السالم ظبد: حتؼقق, الؾُّغة مؼايقس ُمعجم(: ـه395ت) الؼزويـي

  إِلصالح
ِ
ب الْمء بقدي حمّؿد الػقض أبو) [.الَؼْفر من بََضْ  ظزَّ  الُل, ُهَو ( واجلَّبار)]وكجد أيضًا: , (.347صـ, 11ج, اهلداية دار, الؼاموس جواهر من العروس تاج(: ـه1215ت) الزَّ

َس  وتعاىَل  اْشُؿه ِذي: وجّل  ظّز  الل صػة يِف  اجلّبار: إَنبارّي  اْبن َوَقاَل . وهَنٍي  أَْمرٍ  من أَراد َما ظذ َخْؾؼه الؼاهر ,وَتؼدَّ  اجلَّبار يؽونَ  َأن وجيوزُ  َخْؾِؼه, َفوَق  العاِل : اجلَبَّار: َوققل)...(  الُيـَ َٓ  الَّ

ار]وكجد يف ُمعجم الؾُّغة العربقة ادُعارصة: , (.353 و 352صـ, 11ج, السابق ادرجع) [.وَفؼرٍ  َكسرٍ  ُكلِّ  جابُِر  وتعاىَل  َتباركَ  َوُهَو  بالِغـَى, الَػْؼَر  َجْزه من تعاىَل  الل ِصَػة يِف   من اشم: اجلبَّ

, اجلزوت صاحب ُيـال, ٓ الذي العال: ومعـاه احلسـى, الل أشامء َّارُ  اْلَعِزيزُ ▬ لألمور ادُصؾح والتَّؽزُّ ُ  اجْلَب  فريق بُؿساظدة( ـه1424ت) ظؿر احلؿقد ظبد خمتار أمحد. د) [♂.ادُْتََؽزِّ

 (..341صـ, 1ج إوىل, الطَّبعة, الؽتب ظامل, ادُعارصة العربقة الؾُّغة معجم: ظؿل

بُّ ) 17/  3 صػـقافـجد يف العفد الؼديم, يف  9 ؾُِّص . َجبَّارٌ  َوَشطِِك  يِف  إهُِلِك  الرَّ بَّ  َٕنَّ ) 17/  11 التثـقةوكجد يف , (َفَرًحا بِِك  َيْبَتِفُج . ُُيَ  اإِللُ  إَْرَباِب, َوَربُّ  أهِلَةِ  إِلُ  ُهَو  إهَِلُؽمْ  الرَّ

َّارُ  اْلَعظِقمُ  ِذي ادَِْفقُب  اجْلَب مْحَةِ  اْلَعْفدِ  َحافَِظ  ,ادَُْخوَف  اجْلَبَّارَ  اْلَعظِقمَ  اإِللَ  إهَِلـَا, َيا َوأنَ ) 32/  9 كحؿقاوكجد يف , (َرْصَوةً  َيْؼَبُل  َوَٓ  بِاْلُوُجوهِ  َيْلُخذُ  َٓ  الَّ  (َوالرَّ

ُ : ▬الؽريم كتابه يف وجلَّ  ظزَّ  اللُ  يؼول 11 َّٓ  إَِلَ  َٓ  اللَّ َْشاَمء َلهُ  ُهوَ  إِ ْٕ ُ  ُهوَ : ▬أيضاً  ويؼول, [8:  ضه♂ ]احْلُْسـَى ا رُ  الْبَاِرُئ  اخْلَالُِق  اللَّ َْشاَمء َلهُ  ادَُْصوِّ ْٕ  ويؼول, [24:  احلِّش♂ ]احْلُْسـَى ا

ْ  قُلِ : ▬أيضاً  ْ  أَوِ  الّلَ  اْدُظوا مْحَـنَ  اْدُظوا ً  الرَّ ا أَيّا ْ  مَّ َْشاَمء فَؾَهُ  َتْدُظوا ء♂ ]احْلُْسـَى ٕا  : ▬أيضاً  ويؼول, [111:  اإلْسا
ِ

ّ
ِ

َْشاَمء َولل  َما َشقُْجَزْونَ  أَْشَؿآئِهِ  يِف  ُيؾِْحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذُرواْ  ُِبَا فَاْدُظوهُ  احْلُْسـَى ٕا

 ْ  [181:  إظراف♂ ]يَْعَؿؾُونَ  َكاكُوا

ى التي أشامؤه: أي]: الل رمحه املاتريدي قال ؟♂احلُْسـَى إْشاَمء: ▬تعاىل قوله معـى ما  [.قبقًحا مـفا رء لقس ,احلسـى كؾّفا ُبا ُيسؿَّ

مة وظؾَّق عدي العالَّ  ,ظظقؿة كامل ِصَػة ظذ داّل  اشم كّل  أنَّه: وضابطه ,حسن اشم كل له: أي احلُسـى, إشامء له بلنَّ  أوصافه, وشعة جالله لعظقم بقان هذا]: قائالً  أية هذه ظذ السَّ

ا ,حسـى كاكت وبذلك ا بل كامل, بصػة لقست ِصَػة ظذ دلَّت لو وكذلك ُحسـى, تؽن مل حَمضاً  َظؾَاًم  كاكت بل ِصَػة, غر ظذ دلَّت لو فنهنَّ  ادَْدح إىل ُمـؼسؿة ِصَػة أو َكْؼص ِصَػة إمَّ

ػة مجقع ظذ داّل  أشامئه من اشم فؽّل  ُحسـى, تُؽن مل والَؼْدح,  [.معـاها جلؿقع ُمستغرق مـفا, اصتق التي الصِّ


