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  : إقرار 
  
ة ، ها نتيجة أبحاثي الخاصمت لجامعة القدس ، لنيل درجة الماجستير ، وأنّدها قُسالة بأنّة الر أنا معدقرُأ

باستثناء ما تماإلشارة له حيثما ورد ، وأن هذه الد راسة ، أو أيجزء منها ، لم ي م لنيل درجة عليا قد
جامعة أو معهد آخر ةألي  .  
  
  
  
  : .......................... وقيع التّ
  
  )ريم علي محمود إنقيطي (
  
  : ............................اريخ التّ



  
  
  
  
  

  : اإلهداء 
  
  هذههديي ُأ إلى أم جزيها إحسانها مهما جهدت في ذلك ، تي ال يمكن أن أسالة ، والّ الر
  . ل تقديري لها سجوُأ
  

إلى أستاذي الفاضل الد   راويش ، الّكتور حسين أحمد الدبعلمه ذي لم يبخل علي 
سالة ى أن تخرج الروأتمنّ ، علي سالة وعنوانها فضلموضوع الرله في وإرشاداته ، ف

ويرضى على قدر ما يحب .  
    

روا في موني وأثّ سبق أن علّموني ، في هذه المرحلة ، ومنذين علّ  إلى أساتذتي الكرام الّ
تي وفكري شخصي.  

  
 ، هذه ولة الّتي رافقتني في هذا الدرب ، ُأهدي ، أيضاًخوتي وزميلتي خ   إلى أخواتي وإ

  . الرسالة 
  

                                                                 ريم علي محمود إنقيطي 
  
    



 ب  

   : كر والتّقديرالشّ
  

 بفضله سبحانه ،  ، أقر ، فشكري إليه دائماًي برحمته ، وأنعم علي ، فقد أوالنهللا كر والحمد الشّ   
  .وفيق للخير ضا والتّله الروأسأ

  
سالة ، وأرجو  من حياتي ، وخاصة أثناء كتابتي لهذه الر ما مردعمها لي في كّلي على أمأشكر و   

  .نيا واآلخرة  في الدن يجزيها خيراً أ من اهللا
  

سالة ، وعلى ة لي أثناء كتابتي للرامراويش على رعايته التّكتور حسين أحمد الدأشكر أستاذي الدو   
ز به من عطف على ما يتميمه لظروفهم ، وسعيه طلبته ، واحتفائه بطلبهم للعلم ، وصبره عليهم ، وتفه

 وأسأل اهللا أن يرفع قدره ، وأن يجزيه األجر .كر ي جزيل الشّه منّفللدعمهم ، وتقديره لجهدهم ، 
  .نيا واآلخرة واب في الدوالثّ
  

   وأشكر السيد نجيب عارف الرمحي على عونه لي في توفير العديد من مصادر الرسالة ، وتقديري 
  .لدعمه لي 

  
 ودورهم في بناء  ،ر علمهمقدموه لي من دعم ، وُأأشكر أساتذتي في جامعة القدس على ما قدو   

  .فكرنا وعلمنا 
  

نكر دورهم في إثرائي  مرحلة ، فال أنسى فضلهم ، وال ُأموني في كّلذين علّأشكر أساتذتي الّو   
  .بعلمهم وفكرهم 

  
  . في دعم طالب العلم لجادا امعلى دورهوجامعة القدس ة أشكر دائرة اللغة العربيو   
  

  .أشكر األستاذين الفاضلين اللذين سيقومان بمناقشة هذه الرسالة    و
  

سول    للجميع منّي الشّكر ؛ لقول الر ] :  ال يشكر اهللا من ال يشكر النّاس. [ 



 ج  

  الملخّص 
  

درج الدرر في تفسير ( :تقوم دراستي على المقارنة بين دالالت أسماء اهللا الحسنى في كتابي     
  .للراغب األصفهاني  )المفردات في غريب القرآن( لعبد القاهر الجرجاني ، و)القرآن العظيم

  
سماء الحسنى في مجال أهمية دراسة األ: قد آثرت دراسة هذا الموضوع ألسباب عديدة ، منها    و

البحث اللغوي والبالغي ، وعدم وجود دراسة مقارنة سابقة لدالالت األسماء الحسنى بين عبد القاهر 
  . وأهمية العالمين في مجال الدراسات البالغية واللغوية ي والراغب األصفهاني الجرجان

  
أشرف تعالى درس أسماء اهللا ا تأنّه: هي    وتَبرز أهمية دراسة هذا الموضوع من نواح عديدة 

تناول دراسة كتابين لعالمين لهما قدرهما في التّراث اللغوي والبالغي العربي ؛ ا تاألسماء وأجلّها ، وأنّه
 سهم في الكشف عن طرق تناولهما لدالالت األسماء الحسنى في ضوء قضايا البحث البالغيا سيمم

  . عالم من العالمين في مجال الدراسة ، وفيما اتّفقا فيه يما تفرد به كّلنظر فا توالداللي ، وأنّه
  

 المنهج التّاريخي في ة ، ففي الفصل األول ُأستخدم   ُأنجِزت الدراسة باالعتماد على مناهج عديد
عرض موضوعاته ، وفي الفصل الثّاني استُخدم المنهج التّاريخي ذاته في عرض الموضوعات ، 

 ، والمنهج الوصفيالمنهج   :الفصل الثّالث وظّفت المناهج اآلتيةة إلى المنهج الوصفي ، وفي إضاف
  .      في دراسة القضايا اللغوية والبالغية التحليلي ، والمنهج المقارن  ، 

  
قف العالمين من قضايا عديدة أثيرت في مجال دراسة األسماء الحسنى وكشف البحث عن مو   

  .ظم  والنّ والتّأويل ،رادف ، والمجاز ، ، والتّك ، والخاصكالمشتر
  

وأهم ما ي   سجابقة ل من نتائج بين العالمين في القضايا الس:  
  
  ق العالمان بين دالالت األسماء المشتركة ، لكنفرثر اهتماماًكاغب كان أ الرة المشترك ،  بقضي

 وعندما يوصف بها  بها اهللا تعالىبين دالالتها عندما يوصفواستند إلى معايير عديدة في إثبات الفروق 
ة المشترك ، ولكن المعاني الّتي حدد بها دالالت  فلم يتناول البحث في قضي أما الجرجانيغيره،



 د  

 . وفي وصف غيرهفريق الداللي بينها في وصف اهللا تعالى األسماء المشتركة أنبأت عن معاييره في التّ
 لقضية  دون غيره ، لكن الراغب كان أكثر تطرقاً من األسماء الحسنى باهللا سبحانهاًعددا خصصكما 

 صرح بتخصيصالخاص في األسماء ، واستند إلى معايير واضحة في تخصيصها ، أما الجرجاني فقد 
  . لفظ الجاللة ، والمنّان:  هما  باهللا تعالىاسمين

  
 ، فإن كان في التّرادف بين أسماء اهللا المتقاربة في المعنى قوياًكان اتّجاه الجرجاني والراغب في ن   

العالمان لم يبحثا في قضية التّرادف بين دالالت األسماء الحسنى بشكل مباشر ، إال أن تحديدهم 
ا ، ودّل على اعتمادهما على معايير للتّفريق بين دالالتها لدالالتها أنبأ عن إنكارهما للتّرادف بينه

  .معيار العموم والخصوص ك
  

العلي ، والقريب ، :  من األسماء الّتي دار جدل كبير حول دالالتها وهي تباين موقف العالمين   
 إذ .، والحيي ، والجميل ، والنّور ، والباسط ، والقابض  والسميع ، والبصير ، والظّاهر ، والباطن

  . ما خفّ اتّجاه التأويل عند الجرجاني بشكل ملحوظ غلّب الراغب التأويل في تناوله لدالالتها ، بين
  

مذهب  نما خفّ ابقة ، بيل دالالت معظم األسماء الس عند الراغب ، حيث أو   كان مذهب التّأويل قوياً
  .اء السابقة بدالالتها الحقيقيةالتّأويل عند الجرجاني ، حيث أثبت عدداً من األسم

      
 من الدالالت ، حيث أنبأت ين إلى بنية األسماء موجزة لكنّها حملت كثيراً   جاءت إشارات العالم

 للداللة في كثير من األسماء ، وأسسا لطريقة طريقتهما في الشّرح على اعتبارهما اسم الفاعل محوراً
ين إلى في التّفريق بين األسماء الّتي جاءت على صيغ ملتَبسة بين الصفة المشبهة وصيغ المبالغة مستند

إشارة إلى  إلى اسم الفاعل ك)فعيل(مفهوم التّحول ، حيث أرجعا أسماء عديدة جاءت على صيغة 
  .   صيغ مبالغة تصنيفها على أنّها

  
   ه الجرجانيعلى بالغة الوصف وكماله ، كما خالف ما اًمعيار إلى ظاهرة العدول واستند عليها نب 

فاعل على التّجدد وعدم داللته على الثّبات ، حيث عد صفة ذهب إليه علماء كثيرون من داللة اسم ال
   . وثبوته عادالًالقسط دالة على قيامه مقْسطاً

  



 ه  

   ا يدّل على ذلكة إنكار المبالغة في أسماء اهللا تعالى لم تَشْغل العالمين قضيلم  أ، ومم الجرجاني ن
النّاصر ، وغلب على إشاراتهما المتعلِّقة بصيغ يتحرج من استخدام لفظها عندما عد النّصير مبالغة من 
ت  ، كما بدا أثر دالال أم االثنين معاً أم مفعوالًالمبالغة اهتمام ببيان المعنى الّذي تؤديه سواء أكان فاعالً

ميز العالمان الصفة المشبهة عن صيغ المبالغة في داللتها على ولم يالصيغ على شرحهما لألسماء ، 
  . إذ دّل شرحهما على اعتبار الثّبات في الصيغتين الثّبات ،

  
   ة ألسلوب التّفضيل الّذي وردت فيه بعض األسماء قدم العالمان تفسيرات قويالجرجاني إذ عد ، 

أويل اغب إلى التّمعنى ، بينما ذهب الر يقف عند حدود اللفظ ، وال يتجاوزه إلى الالتّفضيل في سياقاتها
    .ي الصفات الّذي يقتضيه التّفضيل لنفي االشتراك ف

   
كان أويل على األخرى ، بينما  عند الراغب في ترجيح أحد احتماالت التّكان دور السياق محصوراّ   

  .سماء في خواتيم اآليات ع دالالت نظم األ إلى تتبهاًياق متوجالساهتمام الجرجاني ب
  
 وذلك لغناهما بكثير من قضايا ما من نواح لغوية وبالغية ؛رسته الكتابين ، أوصي بداألهميةنظراً   

 .والبالغة الّتي تستحقّ الدراسة كالمجاز ، والتّرادف ، والمشترك اللفظي اللغة 
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Abstract :  
 
 
In this  thesis  a complete study of the meaning of  the names of Alla  in  two 
books : Durg  Al  Durar  in The  Interpretation Of  The  Great  Quran to Abdul 
Al Gaher Al Jerjani and Strange Vocabulary in the Qur'an by Al Raghib Al 
Asfahan. 
The  researcher  compared  the  position  of the two authors of the meaning of 
the names of Alla in two the books mentioned above with the focus on the 
following issues: common names and private names,  synonymy and differences, 
fact and metaphor, structure of names, and the context. 
The  researcher  used  in  the study the historical approach, descriptive approach, 
analytical approach, and comparative approach. 
The researcher reached the following results: 
AL Raghib was more interested than AL Jerjani to explain names of Alla, and 
his explanations were completely detailed, while AL Jerjani explanations were 
very brief. 
The two authors used similar rules to show the differences between common 
names, and these rules based on: stability and change,  fact and metaphor, 
subject and object, old and new, and time. 
The two authors denied synonymy between the meanings of the name of Alla 
used  a criteria   based on: public and private meaning, increase meaning, stages, 
and branches. 
AL Raghib used metaphor more than AL Jerjani in the interpretation of the 
names of Alla which are relevant to place, time, hearing, and sight. 
The two authors explained the structure of names briefly, and both gave the 
subject a big role in the meaning.  



 ز  

AL Raghib solved the problem of preference through metaphors, while AL 
Jerjani solved this problem by denying the meaning of names. 
The  two authors did not  prefer between different structures, all of which 
indicate the continuity and completeness of meanings. 
The researcher recommends studying the intellectual resources, which have 
affected the authors explanations of the names of Alla.  
  
 



 ح  

بسم اهللا الرحيمحمن الر  
  
مةالمقد  
  

الحمد هللا رب   العالمين ، والص الة والسالم على سيد دنا محم أشرف المرسلين ، وعلى آله 
ا بعد ؛ وصحبه أجمعين ، أم  

  
أسماء اهللا الحسنى ودالالتها في كتابي (  : رسالتي تحمل عنوان   فإن: رر في تفسير القرآن  درج الد
ة دراسة بالغي : اغب األصفهاني والمفردات في غريب القرآن للر ، لعبد القاهر الجرجانيالعظيم
في القرن الخامس   عاشا، وهي تقوم على دراسة األسماء الحسنى ودالالتها عند عالمين جليلين )مقارنة

عبد القاهر ا: هما و في جرجان وأصفهان ، الهجريلجرجاني، والر في كتابيهما  ،اغب األصفهاني 
  .المذكورين 

  
في مجال ة دراسة األسماء الحسنى يأهم: قد آثرت دراسة هذا الموضوع ألسباب عديدة ، منها و   

البحث اللغويوعدم وجود دراسة مقارنة سابقة لدالالت األسماء الحسنى بين عبد القاهر  والبالغي ، 
الجرجانيوالر اغب األصفهانيدرج  : (  في كتابيالمفردات في غريب القرآن( و ،)ررالد (وأهم ،ة ي

العالمين في مجال الدراسات البالغية ة واللغوي.  
  

 ى عند العالمين في كتابيهما محّلدراسة األسماء الحسنفي البحث ر على دراسة سابقة تتناول ثُعلم َأ   
الدلي ،روفَّا راسة ، مم ، عطاء صورة واضحة عن موقف ية إلإمكانراسة ، وأتاح  فرصة لعقد الد

جاز في م وال ،رادفثيرت حول دالالت األسماء الحسنى كالتّتي ُأالعالمين من كثير من الموضوعات الّ
األسماء في نظم النّ، وأثر اللة الددالالتهابعض ية األسماء في اإليحاء ب وأثر بنة ،صوص القرآني .  
  

 أشرف األسماء درس أسماء اهللا ا تهأنّ: من نواح عديدة هي ة دراسة هذا الموضوع يز أهمربتَو   
ا  مم ؛ العربي والبالغيراث اللغويتناول دراسة كتابين لعالمين لهما قدرهما في التّا تهها ، وأنّوأجلّ
سهم في الكشف عن طرق تناولهما لدالالت األسماء الحسنى في ضوء قضايا البحث البسيالغي 

والدنظر فيما ا ته ، وأنّالليتفر عالم من الد به أيفقا فيه تّراسة ، وفيما اعالمين في مجال الد.  



 ط  

راسة رغبة في  على موضوع الدة صعوبات تستحق أن تُذكر ، فقد أقبلتُراس الدني في   لم تواجه
 ، دون أن  في كتابيهما كالم اهللا  لعلمين فسراجمعان بين القرآن واللغة في أثرينفين يدراسة مؤلَّ

 العقل على  حثّم األمر ، فاهللا ظَثنيهما عنه عتي سبقتهما ، أو يفاسير الّهما عن األمر كثرة التّكلَّتُ
تدبر القرآن العظيم ، فلن يبد عن دعائرة البحث اللغويمتتابعة كان على مدى قرون ، إذ والبالغي  

راسات ، وسيبقى بإذن اهللا جوهر تلك الد.   
  

) ور ي والسرر في تفسير اآلدرج الد: (اعتمد البحث في الموضوع على مصدرين رئيسين هما    
المفردات في غريب القرآن( ، ولعبد القاهر الجرجاني( للراغب األصفهانيثم ، ت االستعانة  تم

لوامع (القرآن الكريم ، و: مثيل ال الحصر راسة ، منها على سبيل التّبمصادر أخرى عديدة في الد
نات البي (للروازي ، )اشتقاق أسماء اهللا (للزوجاجي ، )ةالفروق اللغوي (وللعسكري ، )المقصد األسنى (

(البن تيمية ، و) أويلاإلكليل في المتشابه والتّ( و ،للغزاليناعتينالص (وللعسكري ، ) األسماء
فاتوالص (للبيهقي . ا المراجعأم، ذكر منها  في) :ة معاني األبنية في العربي (للسوامرائي ، ) أسماء اهللا

  .لعبد اهللا الغصن ) أسماء اهللا الحسنى(ألحمد مختار ، و) اللةدراسة في البنية والد: الحسنى 
  

 في اريخي المنهج التّل ُأستخدم مناهج عديدة ، ففي الفصل األوىراسة باالعتماد علزت الد   ُأنجِ
عرض الموضوعات ،  ذاته في اريخيم المنهج التّخداني استُموضوعاته ، وفي الفصل الثّعرض 

ظّفت ، وفي الفصل الثّإضافة إلى المنهج الوصفية  ثالثة مناهجالث وا اللغويفي دراسة القضاي 
  .، والمنهج المقارن  حليليالتّالمنهج  و ، الوصفيالمنهج: والبالغية فيه ، وهي 

  
مة ، وثالثة فصول ، وخاتمة ، وقائمة مقد :  فيراسة الدمتظِّنُيما يتعلق ببنية البحث ، فقد    وف

خُللمصادر والمراجع ، ثم تةمت بالفهارس الفني . عريف بعبد القاهر التّ: ل عنوان وحمل الفصل األو
الجرجانيوالر عريف بعبد القاهر التّ:  أربعة مباحث هي واحتوى على ، وكتابيهما ، اغب األصفهاني
والتّالجرجاني ، عريف بالروالتّاغب األصفهاني ، عريف بكتاب ، والتّرر عريف بكتاب درج الد

 دراسات القضايا الّتي تمحورت حولها: اني بعنوان  تبعه الفصل الثّثم. المفردات في غريب القرآن 
، وإحصاء أسماء اهللا  ثبات أسماء اهللا الحسنىإ:  ، وفيه أربعة مباحث هي العلماء ألسماء اهللا الحسنى

 . ومذاهب العلماء في أسماء اهللا الحسنى ، تصنيفات العلماء ألسماء اهللا الحسنى، ووعدها الحسنى 
اغب  والربين عبد القاهر الجرجانيمقارنة في دالالت أسماء اهللا الحسنى : الث بعنوان وأتى الفصل الثّ



 ي  

باحث هي ة م ، وفيه ستّاألصفهاني :من أسماء اهللا معاني أسماء اهللا الحسنى ، والمشترك والخاص 
الحقيقة والمجاز و  ،والتّرادف والفروق الداللية بين أسماء اهللا الحسنى المتقاربة في المعنىالحسنى ، 

ء والسياق والنّظم القرآني لألسما ، ودالالت بنية األسماء الحسنى ، في دالالت األسماء الحسنى
  .الحسنى

  
    الكمال هللا إنعي أنّ وحده ، فما أداًمت بحثاًي قدي بذلت جهدي بقدر ما فتح ما حسبي أنّ ، إنّ تام
وفيق في إتمام مقاصد إجازة كر على فضله وعطائه ، وأسأله العون والتّ ، له الحمد والشّ علي اهللا
أن يخفّ ،انهسبح، سالة ، آملة منه الر لل ، وأن  في بحثي الزم ه نعإنّ . من اإلجادة صيب قدراًي

  .صير النّنعم المولى و
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ل الفصل األو  
 _____________________________________________________  

    . وكتابيهمااغب األصفهاني والرعريف بعبد القاهر الجرجانيالتّ
  

التّ: ل المبحث األوعريف بعبد القاهر الجرجاني.   
   .اغب األصفهانيعريف بالرالتّ: اني المبحث الثّ
   .رر عريف بكتاب درج الدالتّ: الث المبحث الثّ
عريف بكتاب المفردات في غريب القرآن التّ: ابع المبحث الر.  
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عريف بعبد القالتّ: ل المبحث األواهر الجرجاني.   
  
اسمه ومولده ونسبه - الًأو :  
  

 ،)3(اش في جرجاند وعِلو ،)2( األصلفارسي، )1( الجرجانيحمنعبد القاهر بن عبد الر ، أبو بكر   هو
  . )4(ار الد جرجانيهت بأنّعى نُحتّ
  

ته وظروف نشأته وحياته  عن أسرن شيئاً لمولده ، ولم تدوتي ترجمت له تاريخاًد الكتب الّحد    لم تُ
ة ، الخاصا ألقى شيئاًممالسيما صلته بأهل عصره  من الغموض على حياة الجرجاني ، .  

  
  : عصره وبيئته - ثانياً

  
فيهكثرت طابع الفرقة واالنقسام ، و زمن غلب عليه في   عاش الجرجاني ويالت الخارجة عن  الد

إذ  .صراعات وحروب متتالية بينها أت نشة ، والوالء لحكم دولة الخالفة العباسيتنقل األخبار أنكم  ح
الدة قد وهن ، فولة العباسيويالت النّكثرت الدت الخالفة ، وضعف، راع اشئة عن حالة االنقسام والص
، ى داره  بكماله ، ونقل أموال بيت المال إلعلى أمر العراق)5(ابن رائقاستحوذ  : " )هـ324(في عام ف

 ، ومع هذا ليس له مع ابن رائق نفوذ في شيء ، وال كلمة غير بغداد وأعمالهالخليفة حكم ولم يبق ل

                                                   
 ؛ 3/78 ؛ اليافعي ، مرآة الجنان ،2/333 ؛ الذهبي ، العبر ، 2/188 ؛ القفطي ، إنباه الرواة ، 264ابن األنباري ، نزهة األلباء ، ص:  ینظر -1

 ؛ الفيروزابادي ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، 2/275 ؛ األسنوي ، طبقات الشافعية ، 5/149عية الكبرى ، السبكي ، طبقات الشاف
 ؛ السيوطي ، بغية الوعاة ، 5/108 ؛ ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، 1/271 ؛ ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية ، 186-185ص

 ؛ 5/85 ؛ الخوانساري ، روضات الجنات ،133 ؛ األدنه وي ، طبقات المفسرين ، ص5/308 ،  ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب2/106
  . 4/49الزركلي، األعالم ، 

   . 186س ، ص. ؛ الفيروزابادي ، م2/188س ، .القفطي ، م:  ينظر - 2
ب بن أبي صفرة ، وقد خرج منها خلق من ل من أحدث بناءها يزيد بن المهلّ أوإن: قيل رة عظيمة بين طبرستان وخراسان ، مدينة مشهو -  3

ثين ، ولها تاريخ ألّاألدباء والعلماء والفقهاء والمحدفه يزيد بن حمزة السهمي.   
   .2/119الحموي ، معجم البلدان ، :  ينظر 

   .2/188س ، .م القفطي ،:  ينظر - 4
ليك المعتضد العباسي ،   أمير ، من الدهاة الشجعان ، له شعر وأدب ، كان أبوه من مما: بكر ، أبو) م942=هـ330ت( رائق محمد بن -  5

  .وأمر أن يخطب له على المنابر ،  )هـ324(ألمراء والخراج ببغداد سنة ، وواله الراضي إمرة ا)هـ317( شرطة بغداد للمقتدر سنة ولّي
    . 6/123س ، . ؛ الزركلي ، م318-3/317س ، . ابن تغري بردي ، م ؛7/123ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، : ينظر 
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ذا صار أمر من فقات وغيرها ، وهكحمل إليه ابن رائق ما يحتاج إليه من األموال والنّما يطاع ، وإنّتُ
  . )1("ء األمراجاء بعده من 

   
نهي ، وشاع  وأر  ، ليس للخليفة فيها أمام كثيرينكّبت بين حولم يستقر أمر بغداد مركز الخالفة فتقلّ   

 حكمها إلى بالد نت من مدتي تمكّ، الّ)2( بويهيبنت دويالت عديدة أبرزها دولة رهيب ، ونشأالقتل والتّ
د الخليفة سوى رمز عولم ي  ،)هـ334(فارس والعراق ، فأخضعت عاصمة الخالفة بغداد لحكمها سنة 

صوري3( بويهيام بنوتعيينه لحكّؤول أمر عزله  ي(.   
  

 ، وكان الحكم في أغلب هذه البالد ة بالد اإلسالم في عام)4(افضةالرهب  في تلك الفترة مذ   وانتشر
   .)5(افضةين للرام داعملحكّ

   
ارين ،  تفاقم الحال بأمر العي)هـ424 ( سنة، ففي في األمن  تراجعاً ،، أيضاًتلك الفترة    وشهدت 

 في هبرطة غيلة ، وتواتر النّ الشّبتل صاح، وقُ مالت ، وقويت شوكتهمأمرهم وأخذُهم العوتزايد 
    .)6(م الخطب بهمظُ، وعور البلد ى دار الخليفة وساس بدورهم وحرسوها حتّ، واحتفظ النّهارالليل والنّ

  
وعندما  ، وافضوالرة نّالسسيما ر االقتتال بين أتباع المذاهب الثُ ، وكَراع المذهبيلص اواستفحل   

وح والبكاء  عن إقامة بدعهم في النّوافض ، لم يتوقف الريذهب السنّآلت الغلبة في الحكم ألنصار الم
ة ينتهي بقتل خلق نّ ما كان ينشأ عنه اقتتال مع أهل الس، وكثيراً رقات واألسواق به الطّذي امتألتالّ

  .)7(كثير

                                                   
   .96-15/95 ابن كثير ، البداية والنهاية ، - 1
2  - أوالد أبي شجاع بن بويه ، ينحدرون من  ، الدولة أبو الحسن أحمدهم عماد الدولة أبو الحسن علي ، وركن الدولة أبو علي الحسن ، ومعز 

  .  على السلطة في العراق وفارس جبل الديلم ، استولوا
   .89-7/87ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، : ينظر 

   .168 -15/167س ، . ، مابن كثير:  ینظر - 3
إن ابتداءهم عندما خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب على هشام بن :  وقيل هم الشيعة الرافضون إلمامة أبي بكر وعمر ، -  4

  . ة كأصل من أصول دينهموا التقي القرآن بالتحريف ، وتبنّواهم، واتّوا االجتهادوأبطلوا الصحابة،ركفّف إنهم رفضوا الدين بالكلية: لك،وقيل عبد الم
   .229-228الحفني ، موسوعة الفرق ، ص: ينظر 

   .3/305المقريزي ، الخطط المقريزية ، :  ينظر - 5
   . 15/646 ، س.ابن كثير ، م: ظر  ين- 6
   .16/136  ،16/112 ، 15/707، 15/650 ،15/641 ، 15/636 ، س. ؛ ابن كثير ، م325-8/300 ، س.ابن األثير ، م:  ينظر - 7
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   ا جرجان فقد خضعت أملحكم الدولة الزي1(ةاري(الّول، وهي إحدى الد ولة تي انفصلت عن الد
العبهـ433( حكمها حتى سنة ، وظّلةاسي(الجقة ، عندما انتقل الحكم إلى الس)3()طغرلبك(على يد )2( ، 

   . )4( جرجان خاضعة لحكمهم وال تزال الجرجاني عبد القاهريوتوفّ
  

 هذه المدينة من العلم لم  حظّ ألن ولم يغادرها إلى بلد آخر ؛رجان ، ج الجرجاني عبد القاهر    لزم
 )5(هميبالسا حذا ت بالعلماء والفقهاء ، ممتي كثر ذكرها ، فقد غص غيرها من المدن الّ من حظّيكن أقّل

ا بعد أم: "  ، إذ قال رجمة لعلمائهافي عصره ، ويعيب عليهم إهمالهم في التّ يأخذ على مصنّ أنإلى
رضي اهللا عنهم ، حابة  وأظهروا مفاخرها بدخول الص ،ب أهلها من البلدان تعصا رأيت كثيراًي لمفإنّ

خوا لذلك تواريخ ، ى أر بالدهم ، وكون الخلفاء واألمراء وجماعة من العلماء عندهم ، حتّ ، أجمعين
ف في ذكر علماء  صنّ ، من مشايخنا ، رحمهم اهللافوا فيها تصانيف على ما بلغهم ، ولم أر أحداًوصنّ

 على توافر علمائها وتظاهر شيوخها وفضالئها ، فأحببت أن أجمع ريخاًخ لهم تأ، أو أرجرجان تصنيفاً
   .)6("ة بضاعتي  على قدر جهدي وطاقتي ، مع قلّفي ذلك مجموعاً

  
    :ثقافته  - ثالثاً

  
عرف عن عبد القاهر الجرجانيسيما كتب األدب  ال ، على قراءة الكتببه ، وإقبالهه للعلم ، وولعه  حب

   .)7(حويينابر النّ من أكى عدحو منزلة رفيعة ، حتّ فبلغ في النّحو ،والنّ
                                                   

  .، وأخضعت لها حرجان ، وطبرستان ، وهمذان ، وأصبهان ) هـ316( أنشأ ملكها مرداويج بن زيار سنة - 1
  . 7/47ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، : ينظر 

  .على يد طغرلبك باستيالئه على نيسابور ، وبعث أخاه داود إلى سائر بالد خراسان ) هـ429( بدأ ملكهم سنة - 2
   .15/669ابن كثير ، البداية والنهاية ، : ينظر 

ة ، أزال ملك قيأول ملوك الدولة السلجو:  أبو طالب ، الملقب ركن الدولة طغرل بك ) م1377=هـ779ت (محمد بن ميكائيل بن سلجوق -  3
  . سنة )30( أو )25(ة ملكه  ، ومد ، توفي في الريابني بويه من العراق وغيره

   .7/121 ؛ الزركلي ، األعالم ، 8/226س ، . ؛ ابن األثير ، م683-15/681س ، .ابن كثير ، م: ينظر 
    .8/250س ، .ابن األثير ، م:  ينظر - 4
ى بها الخطابة والوعظ ، ورحل  أهل جرجان ، تولّمؤرخ من الحفاظ ، من: أبو القاسم ) م1036=ـه427ت( حمزة بن يوسف بن إبراهيم   -5

إلى أصبهان والريونيسابور وغيرها من بالد خراسان ، عد ة الجرح والتعديل ، من كتبه  من أئه السخاويمعرفة ( ، و) تاريخ جرجان : (م
   .)شيوخه 
    .2/280س ، . ؛ الزركلي ، م3السهمي ، تاريخ جرجان ، ص: ينظر 

   .4-3ن ، ص.السهمي ، م:  ينظر - 6
   .3/330 ؛ الذهبي ، العبر ، 264ابن األنباري ، نزهة األلباء ، ص:  ينظر - 7
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حو  بالنّ عالماً،)3(ين الد في علوم)2(ةافعيمذهب الشّ على  فقيهاً،)1(ةريقة األشعريطّاللى  عماًمتكلّكان و   
ة في زمانه ، إليه  شيخ العربي،)5(ن علم المعانيل من دوأو، )4(ن والبياة اللغة من أئمإماماً والبالغة ،

  .)6(حاة في زمانهانتهت رئاسة النّ
  

ي ، فأخذ جميع ما في البيت ، وهو ا دخل عليه ، وهو يصلّ لص أنوي ، إذ راً تقيورعاًكان    كما 
  .)7(ينظر إليه ولم يقطع صالته

  
 وصار اإلمام حال ،ت إليه الرثّر بجرجان ، وح، وتصد واألدباء حاة في تصانيف النّ الجرجانينظر   

  .)8(صانيف الجليلةف التّ وصنّالمشهور ،
  

به ر  عب شعراًقد نظم حياته لم تخل من أدب فر بعلمه ، فإنهِ قد شُإذا كان عبد القاهر الجرجانيو   
ن بعهد ،عن نفسه ومبادئه وأفكاره ، وغلب عليه طابع الزلشريحة من ض أشعاره نقداً الذعاً  وضم

    :)9( على الهوى وال ترعى قيمة العلم ، كما في قولهقبلاس تُالنّ
  

على الع ريا خليلي قِلكب              مجزوء البسيط      [  ل إلى الجهِل ميَل هائمٍوم[  
                                                   

1  - اعتمدوا العقل طريقاًهم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل األشعري ، وا لدحض كثير من آراء إلثبات صانع قادر هو اهللا ، وتصد 
  .ة رسوله  كنفي رؤية اهللا في اآلخرة ، وأعلنوا عن تمسكهم بكتاب اهللا وسنّ ،المعتزلة
   . 83-1/81  ،الملل والنحلالشهرستاني ، : ينظر 

 ل من ابتدع علم األصول ، واشتهرة ، وهو أوة األربعة عند السنّ، أحد األئم) هـ204ت( هم أتباع مذهب اإلمام أحمد بن إدريس الشافعي - 2
  ) .أحكام القرآن ( و، ) الرسالة: (  منها ف كتباًة ، صنّه ناصر السنّبأنّ

   .255-254ص، موسوعة الفرق الخفني ، : ينظر 
 ؛ األسنوي ، 5/149السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ،    ؛3/78  ؛ اليافعي ، مرآة الجنان ،3/330 ، 2/333الذهبي ، العبر ، : ينظر  -  3

 ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، 2/106 ؛ السيوطي ، بغية الوعاة ، 1/271 ؛ ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية ، 2/275، طبقات الشافعية 
    .5/85 ؛ الخوانساري ، روضات الجنات ،133 ؛ األدنه وي ، طبقات المفسرين ، ص5/308
   .2/106س ، . ؛ السيوطي ، م2/188القفطي ، إنباه الرواة ، :  ينظر - 4
   .186الفيروزابادي ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، ص:   ينظر - 5
   .5/108ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، :  ينظر - 6
   . 5/309س ، . ؛ ابن العماد ، م272-1/271س ، . ؛ ابن قاضي شهبة ، م2/275س ، . ؛ األسنوي ، م5/149س ، .السبكي ، م:  ينظر - 7
   . 5/149س ، . ؛ السبكي ، م2/188س ، .فطي ، مالق:  ينظر - 8
  .  البيت من مجزوء البسيط - 9

 ؛ 1/272س ، . ؛ ابن قاضي شهبة ، م186س ، ص. ؛ الفيروزابادي ، م2/276س ، . ؛ األسنوي ، م5/150س ، .السبكي ، م: ينظر 
   .5/309س ، . ؛ ابن العماد ، م2/106س ، .السيوطي ، م
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شْوعتَماراً ح شْععيداً  س             عد في طالعِفالسهائمِ  الب  
  

1( في قولهمان وأهلهوله يشكو الز( :   
  

أيهذا الّ وقت والتَّجا  بالقياسِذي نحن فيه           قد د فيف الخ       [ شبيه[  
    في تيهتْلَ توغَّ تيهاًعطَـ          قْكي تَل قوُلما سارت العلَّكُ
  
2(لهعر قو من الشّ ،أيضاً، نسب إليه وي(:   
  
  ]المتقارب            [ له ال للبِلضلفَرى ذاك ِل ي           ه لَلتَ تذلّن إنم ِلْلذلّتَ
وجانداقةَب صم ال يزاُلن       على األصدقاءرى الفَ يلَْلض ه  
  

ى قيل فيه عر ، حتّ من الشّ   وأكثر الجرجاني " :وأشعاره كثيرة في ذممان وأهله ، وكان هذا  الز
3( "فب في تقصيره إذا صنّباألمر هو الس (.  

  
  :شيوخه  - رابعاً

  
اد يقصره على أستاذ كما منها ساتذته ، و من أ كثيراًتي تناولت حياة الجرجانير المصادر الّك   ال تذ

   :   هماكر من شيوخهذُ واحد ، ومن
   : )4(د بن عبد الوارثد بن الحسين بن محمن محمي الحسأبو -1

                                                   
  .لخفيف  البيت من البحر ا- 1

   .2/190القفطي ، إنباه الرواة ، 
  . البيت من البحر المتقارب - 2

   .5/86الخوانساري ، روضات الجنات ، 
   .2/190 ، س. القفطي ، م- 3
د وهو ابن أخت أديب من أهل نيسابور ، له شعر جي: ، ابن عبد الوارث ، أبو الحسين ) م1030=هـ421ت( محمد بن الحسين بن محمد - 4

د ها ؛ ومنهم عب في جرجان ، وقرأ عليه أهلُواستقر إسماعيل بن سبكتكين صاحب غزنة ، ل في البالد ، واستوزره األمير ، تنقّعلي الفارسيأبي 
 القاهر الجرجاني .  

 ؛ 1/94  السيوطي ، بغية الوعاة ، ؛2524-6/2523 ؛ الحموي ، إرشاد األريب ، 252-251ص، ابن األنباري ، نزهة األلباء : ينظر
   .6/99الزركلي ، األعالم ، 
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   النّ أخذ الجرجاني د بن الحسن الفارحو عن أبي الحسين محمولم يأخذ عن  ، عنه كثيراً وروى ،سي 
ل لم يرتحل في سبي للزومه جرجان ، إذ ة غيره ؛ العربي في علم مشهوراًه لم يقابل شيخاً ألنّغيره ،

  . )1(طلب العلم
  
2- 2(القاضي الجرجاني(:   
  

   وي أنعبد القاهر رد درس على يد ق الجرجانيحيث قيل ، وأخذ عنهي القاضي الجرجاني ،  :     
 قد قرأ عليه ، واغترف من بحره ، وكان إذا ذكره في كتبه يخ عبد القاهر الجرجانيوكان الشّ" 

   . )4("به ، وشمخ بأنفه باالنتماء إليه )3(تبخبخ
  

  : تالميذه -خامساً
  

ر همذين تحدثت عنهم المصاد الّ   تالميذ عبد القاهر الجرجاني:   
  

1- د الشّأحمد بن إبراهيم بن محم5(جري(  : 

  
  

                                                   
 ؛ 5/149 ؛ السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، 2/188 ؛ القفطي ، إنباه الرواة ، 264ابن األنباري ، نزهة األلباء ، ص:  ينظر - 1

لسيوطي ، بغية الوعاة ،  ؛ ا1/271 ؛ ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية ، 186الفيروزابادي ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، ص
   .  5/85 ؛ الخوانساري ، روضات الجنات ،133؛ األدنه وي ، طبقات المفسرين ، ص2/106
  أريباًاد ، وكان أديباًقاضي الري في أيام الصاحب ابن عب: أبو الحسن )  م 1002=هـ392ت( يز بن الحسن بن علي علي بن عبد العز - 2

 وتسعين وثالثمائة  ، وهو قاضي القضاة حينئذ ، وطوف البالد ، ولقي مشايخ وقته وعلماء عصره ، وله رسائل  سنة اثنتين ، مات بالريكامالً
كتاب و، ) القرآن المجيد تفسير (كتاب :  منها  عدةتصانيفوللقاضي . ه بخط ابن مقلة شبد الخط مليحه ينة ، وكان جيمدونة وأشعار مفنّ

  ) .  المتنبي وخصومه ساطة بينالو(كتاب و، ) تهذيب التاريخ (
 ؛ الزركلي، 3/56بن العماد ، شذرات الذهب ،  ؛ ا11/331 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، 1798-4/1796 ، الحموي ، إرشاد األريب: ينظر 

   . 4/300 ، األعالم
  .دح والرضا بالشيء  مأخوذة من بخٍ بخٍ ، وتقال عند تعظيم اإلنسان ، وعند التعجب من الشيء ، وعند الم- 3

  .ابن منظور ، لسان العرب ، مادة بخخ : ينظر 
   .4/1797 ، س. الحموي ، م- 4
5 -أما الحموي فذكره بلقب السجزأحد األدباء الفضالء ، ذكره القفطي بلقب ال:  ، أبو نصر  أحمد بن إبراهيم بن محمد السجزي ، شجريي .   

   .1/187 ، س. ،  م ؛ الحموي2/190 ، س.القفطي ، م: ينظر 
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   1(ذكر ياقوت الحموي( قراءة السجزيقرأ على أبي بكر عبد  : "  بقوله على عبد القاهر الجرجاني
 وجدت في آخر  : ما صورتهحوي النّ)2(اض الكفرطابييغ سالمة بن  قرأت بخطّ، ثمالقاهر 

 األخ الفقيه أبو نصر أحمد قرأ علي: حكايته  ما  مكتوباً بالريالجرجانيلعبد القاهر  )3()المقتصد(نسخة
له إلى آخره قراءة ضبط وتحصيل ، ، هذا الكتاب من أو ده اهللاأي ،  جزيد بن السمحمبن بن إبراهيم ا

 شهور سنة أربع وخمسين ه في شهر اهللا المبارك منحمن بخطّعبد الربن وكتبه عبد القاهر 
   .)4("ائةوأربعم

  
2-أحمد بن عبد اهللا المهاباذي 5(رير الض( :  

  . )6()اللمع(شرح كتاب  ، له يذ عبد القاهر الجرجانيممن تال
  
3-علي بن محم د بن علي7(  الفصيحي(:   

   .)8(دريس في بغدادر للتّ ورد إليه من العراق ، وتصد ،الجرجانيحو على عبد القاهر قرأ النّ   
  

                                                   
اء باللغة واألدب، ين ، ومن العلمة الجغرافيخ ، ثقة ، من أئمأبو عبد اهللا ، شهاب الدين ، مؤر) م1229=هـ626ت (ياقوت بن عبد الرومي - 1

  ) .إرشاد األريب (  و ،)معجم البلدان  ( :له كتب منها 
   .8/131 ؛ الزركلي ، األعالم ، 7/212، شذرات الذهب ،  ؛ ابن العماد 6/127 ابن خلكان ، وفيات األعيان ، :ينظر 

نسبته . أبو الخير الكفرطابي ، عالم بالعربية ، زار مصر وبغداد وإيران ، ومات في حلب ) م1139=هـ534( سالمة بن غياض بن أحمد - 2
  ) .لعامةما تلحن فيه ا(في النحو ، و) التذكرة: (إلى كفر طاب ، بين المعرة وحلب ، من كتبه 

   .3/107س ، . ؛ الزركلي ، م1/593 ؛ السيوطي ، بغية الوعاة ، 2/67القفطي ، إنباه الرواة ، : ينظر 
  .ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ) اإليضاح في النحو( كتاب لعبد القاهر الجرجاني في شرح - 3

   .2/1793 ، 1/210حاجي خليفة ، كشف الظنون ، : ينظر 
   .1/187 ،  ؛ الحموي ، إرشاد األريب2/190  ،س. القفطي ، م- 4

لى مهاباذ ، قرية بين قم  ، نسبته إ ، من تالميذ عبد القاهر الجرجانينحوي) م1079=هـ471بعد ت (أحمد بن عبد اهللا المهاباذي  - 5
  ) . شرح اللمع البن جني(يراً ، له كان ضر. وأصفهان

   .1/158 ، س. ؛ الزركلي ، م1/357س ، . ، مالحموي: ينظر 
   .1/357ن ، .الحموي ، م:  ينظر - 6
 أطراف خراسان ، قرأ بو الحسن ، المعروف بالفصيحي ، من أهل أستراباذ ، بلدة فيأ) م1117=هـ516 ت( علي بن محمد بن أبي زيد - 7

وبرع فيه حتى صار من أعرف أهل زمانه به ، قالنحو على عبد القاهر الجرجاني ، س النحو في م بغداد واستوطنها إلى أن توفي فيهادودر ، 
  .امية المدرسة النظ

   .5/1964 ، س. ؛ الحموي ، م307-2/306 س ،. ؛ القفطي ، م274نزهة األلباء ، صابن األنباري ، : ينظر 
 ابن قاضي شهبة ، طبقات  ؛5/1964 ، س. ؛ الحموي ، م307-2/306 س ،. ؛ القفطي ، م274ن، ص.مابن األنباري ، :  ينظر - 8

   .1/271، الشافعية
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4-د محمبن أحمد بن مح 1(مد األبيوردي الكوفني(:    

   النّلقي عبد القاهر الجرجاني 2( وأخذ عنهحوي( .   
5-يحيى بن علي د الخطيب التّ بن محم3(بريزي(:   

   .)4( رحل إلى علماء كثيرين أخذ عنهم ، منهم عبد القاهر الجرجاني التّبريزي أنياقوت الحمويذكر    

  
  :ة ته العلميمكان - سادساً

  
علم غالجرجاني تحو ظم لكفته ،من العلم نظرية النّه عريف ، ولو كان حظّ عن التّنيث العلماء عن د

   :ه أنّى ، ومن شهاداتهم له براعته في فنون شتّ
  
معرفته  فيه على دّل، ) إعجاز القرآن(ف الجليلة ، وله صانيف التّ، وصنّحو والبالغة عالم بالنّ -

   .)5(بالغات ومجاز اإليجازبأصول ال
-شيخ العربي  ة ، شافعي6(حو نسك ودين ، آية في النّ ، ذو عالم ، أشعري( .   
  .)7(رة على ألسنة األعيان من العلماء إمام مشهور ، وفضائله مذكو-
 )8( ، ما مقلتكونين المتين والورع والسع الد اإلمام المشهور ، المقصود من جميع الجهات ، م -
   .)1( مثلهاًلعين لغويا

                                                   
 بتصنيف الكتب ، وافر العقل ، له أقام ببغداد عشرين سنة ، كان فصيح الكالم ، حاذقاً: أبو المطفّر ) م1113=هـ507ت(محمد بن أحمد   - 1

  ) . ما اختلف وائتلف في أنساب العرب ( و، ) طبقات كل فن : (كثيرة منها تصانيف 
   .6/30 ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، 52-3/49فطي ، إنباه الرواة ، لقا: ينظر 

   .5/2365الحموي ، إرشاد األريب ، :  ينظر -2
ة اللغة واألدب ، أصله من تبريز ، نشأ ببغداد ورحل إلى بالد الشام  ، من أئم: ا أبو زكري) م1109=هـ502ت( بن علي بن محمد  يحيى - 3
    . ، وغيرهما من كتب ) ت تهذيب إصالح المنطق البن السكي( ، و) ة ألبي تمام ديوان شرح الحماس(له 

   .8/157 الزركلي ، األعالم ،  ؛ 6/9س ، . ابن العماد ، م ؛30-4/28 س ،.القفطي ، م: ينظر 
   .2824-6/2823س ، .الحموي ، م:  ينظر - 4
   .189-2/188 ، س.القفطي ، م:  ینظر - 5
   .433-18/432، سير أعالم النبالء ، الذهبي :  ينظر - 6
   .133األدنه وي ، طبقات المفسرين ، ص:  ينظر - 7
  .النَّظَر :  المقُْل - 8
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-ة واللغة والبيان ،  إمام العربيوأو2(ن علم المعانيل من دو(.    
   .)3(اللته وتحقيقه وديانته وتوفيقه على ج كالمه في علم المعاني والبيان يدّل -
- 4(حاة في زمانهاسة النّيه رئتهت إل، ان  بارعاً زمانه ، كان إماماًة في شيخ العربي(.    
  

   :آثاره  - عاًساب
  

  . في النّحو ، والصرف ، والبالغة ، والدراسات القرآنية  تصانيف كثيرة الجرجانيفصنّ
  :من كتبه في النّحو   
  : العوامل المائة -

  .)6()هـ1247(في مجموعة في بوالق سنة  ، وطبع )5(كثُرت شروحه    كتاب مشهور متداول ،
  :  الجمل -

،  جرى فيه على عادته في اإليجاز ، وشرحه بكتابه الموسوم  ) العوامل(ه    هو عبارة عن شرح لكتاب
   .)7(ويسمى أيضاً بالجرجانية) . التّلخيص(
  : التّلخيص -

   .)8()الجمل(   هو شرح لكتابه 
   : التّكملة -

، وذكره بروكلمان باسم )9(تي لم يذكرها صاحب اإليضاحهو كاالستدراك لبعض المسائل الّ
)10(، وبين أن موضوعه في الجملة)ةالتتم(.   

                                                                                                                                                                
  .ابن منظور ، لسان العرب ، مادة مقل : ينظر 

   .150-5/149السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، :  ينظر - 1
   .186لنحو واللغة ، صالفيروزابادي ، البلغة في تراجم أئمة ا:  ينظر - 2
   .3/78اليافعي ، مرآة الجنان ، :  ينظر - 3
   .5/180ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، :  ينظر - 4
   .  2/160 ؛ السيوطي ، بغية الوعاة  ، 5/150السبكي ، طبقات الشافعية ، :  ينظر - 5
   .5/200بروكلمان ، تاريخ األدب العربي ، : ينظر  - 6
؛ ابن قاضي شهبة ، طبقات  5/150 ، س. ؛ السبكي ، م2/189  ، ؛ القفطي ، إنباه الرواة265 ابن األنباري ، نزهة األلباء ، ص:ظر  ين-  7

   .5/309 ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، 2/106 ، س. ؛ السيوطي ، م1/271الشافعية ، 
   . 1/271س ، . ؛ ابن قاضي شهبة ، م265س ، ص.ابن األنباري ، م:  ينظر - 8
   . .2/189س ، . القفطي ، م:ينظر   - 9

   . 5/206س ، .بروكلمان ، م : ينظر - 10
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  : المغني  -
  

   .)1( ألبي علي الفارسي ، ويقع في نحو ثالثين مجلّداً)اإليضاح(لكتاب    هو عبارة عن شرح 
  : المقتصد -

   .)2(، ويقع في  ثالث مجلّدات) المغني(    وهو ملّخص لكتابه 
  

  :   أما كتبه في الصرف ، فمنها 
  . )3(ريف العمدة في التّص-
  : المفتاح -

  ) .هـ1407( ، وطبع في بيروت سنة )4(   في الصرف ، وهو في مجلّد واحد
  

  :    ومن كتبه في البالغة 
   :)5( أسرار البالغة-

   .)6()هـ1309(   طبع في القاهرة سنة 
  :  دالئل اإلعجاز -

   .)8()هـ1343(، وطبع في حلب سنة )7(   في  المعاني والبيان
  

  : ة راسات القرآنيكتبه في الدومن    
   .)9( إعجاز القرآن الصغير-

                                                   
 السبكي ، طبقات الشافعية   ؛3/78 ، ؛ اليافعي ، مرآة الجنان3/330 ،  ؛ الذهبي ، العبر265 ، صابن األنباري ، نزهة األلباء: ظر ين - 1

؛ السيوطي ،  1/271 ، ؛ ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية 186 ، ص أئمة النحو واللغة البلغة في تراجم ادي ، ؛ الفيروزاب5/150 ، الكبرى
   . 133 ، ص ؛ األدنه وي ، طبقات المفسرين5/308 ، ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب2/106بغية الوعاة ، 

     .2/106 ، س. ، م ؛ السيوطي5/150، س .م ؛ السبكي ، 2/188 ،  ؛ القفطي ، إنباه الرواة265س ، ص.مابن األنباري ، :  ينظر -2
   .5/309، س . ؛ ابن العماد ، م2/106 ، س. م السيوطي ، ؛1/271س ، . شهبة ، م ابن قاضي ؛5/150س ، .السبكي ، م:  ينظر -3

  .5/309س ، . ؛ ابن العماد ، م1/271س ، . ؛ ابن قاضي شهبة ، م5/150س ، .السبكي ، م:  ينظر - 4
   .1/606 ،  ؛ البغدادي ، هدية العارفين133 ص ،س. ؛ األدنه وي ، م186، صس .وزابادي ، مالفير:  ينظر - 5
   .5/206بروكلمان ، تاريخ األدب العربي ، :  ینظر - 6
   .133 ، صس. ؛ األدنه وي ، م186س ، ص.ادي ، مالفيروزاب:  ينظر - 7
   .5/206س ، .بروكلمان ، م:  ينظر - 8
   .2/106 ، س. ؛ السيوطي ، م5/150 ، س. ؛ السبكي ، م265، ص س.ري ، مابن األنبا: ظر   ين- 9
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  :إعجاز القرآن الكبير  -
  

   .)1(   دّل فيه على معرفته بأصول البالغات ومجاز اإليجاز
إعجاز القرآن  : ( عن موضوعات كتابي الجرجاني إليها شيئاًدتُتي عرجمة الّ   لم تذكر كتب التّ

راسات هما كتابان في مجال الدستدل من اسمهما على أنّ، ولكن ي) لكبيرإعجاز القرآن ا(و) الصغير
ة القرآني.  

   .)2( درج الدرر في تفسير اآلي والسور-
    ) .هـ1429(طبع في بريطانيا سنة 

  :  شرح الفاتحة -
   )3(   وهو كتاب يقع في مجلّد واحد

  :ومن كتبه في األدب 
  :  كتاب التّذكرة -

ة ، أثبتها في مجلّد ، وهو كالتّذكرة له ، لم يستوف فيه القول حقّ االستيفاء في المسائل    مسائل منثور
  . )4(الّتي سطّرها ، لكن كالمه فيه وغوصه على جواهر هذا النوع يدّل على تبحره وكثرة اطّالعه

  
   :وفاته  - ثامناً

  
ين سنة إحدى وسبع في  وفاتهأرخت : لى ، األو بين روايتين عن سنة وفاة الجرجانييتأرجح الحديث   

   . )6( في سنة أربع وسبعين وأربعمائة أرخت وفاته :ةاني، والثّ)5(وأربعمائة
  

                                                   
 ، األدنه وي ، 2/106،  ؛ السيوطي ، بغية الوعاة5/150 ؛ السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، 2/189  ،القفطي ، إنباه الرواة:  ينظر -  1

   .133 ، صطبقات المفسرين
   .1/606 البغدادي ، هدية العارفين ،  ؛1/745اجي خليفة ، كشف الظنون ، ح:  ينظر - 2
   .1/271 ،  ؛ ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية5/150س ، .السبكي ، م:  ينظر - 3
   .2/189 ، س.القفطي ، م: ينظر  - 4
   .5/108 ، النجوم الزاهرة ،  ؛ ابن تغري بردي1/272س ، . ؛ ابن قاضي شهبة ، م2/189،  س.القفطي ، م:  ينظر - 5
 ؛ األدنه وي ، 106/س ، .؛ السيوطي ، م2/276 ؛ األسنوي، طبقات الشافعية ، 5/150س ،. ؛ السبكي ، م3/330الذهبي ، العبر، : ينظر  - 6
   .  133س ، ص.م



 - 13 - 

 الرواية األولى ، وهي الّتي ترى أن وفاة الجرجاني كانت في  المذكورتينرجح من بين الروايتين   وُأ
) إنباه الرواة ( كتابهووقتُ منها وفاته تي وثّسنة إحدى وسبعين وأربعمائة ؛ ألن أقدم المصادر الّ

   .حديد على هذا التّطي ، وردت فيه سنة وفاة الجرجانيللقف
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   .اغب األصفهانيعريف بالرالتّ: اني المبحث الثّ
  
اسمه ومولده ونسبه  - الًأو:  

     
   . )1(اغب األصبهانيد الر الحسين بن محم ،أبو القاسم   هو 

  
فقت في كنيته ولقبه  ، وإن اتَّ على اسم واحد له ، اغب األصفهانيتي ترجمت للرفق المصادر الّ   لم تتّ

   : ا على صور عديدة هيهه في ورد اسمإذ
  
   . )2(ألصفهانيااغب د بن المفضل الر الحسين بن محم ،أبو القاسم -1

ضاً أي ،وي ور، 3()الحسين( من بدالً) حسين(ورة ، ولكن بلفظ  على هذه الص( .   
   .  )4(اغب األصفهانيرد المعروف بالل بن محمد بن المفض حسين بن محم ،أبو القاسم - 2
3- 5(د بن الفضلحسين بن محم(.   
   .)6(اغب الرد األصبهانيل بن محم المفض ،أبو القاسم -4
    .)7(اغبالحسن بن الفضل الر،  أبو القاسم -5

                  
   وأرجالموثوقح أن لتُ من اسمه ما سجالًه أو؛ ألن وقد ورد  أقدم من ترجم له هو ياقوت الحموي ، 

  .على صورته تلك االسم لديه 
  
  .)8(أصفهان عاش في هرجح أنّيلكن ، تاريخ والدته وال مكانهااغبتي ترجمت للرالمصادر الّال تذكر   

                                                   
   .1/36 ؛ جاجي خليفة ، كشف الظنون ، 13/29 ؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 3/1156 الحموي ، إرشاد األريب ،:  ينظر - 1
ن ، .جي خليفة ، م ؛ حا122 ، ص واللغة ؛ الفيروزابادي ، البلغة في تراجم أئمة النحو18/120الذهبي ، سير أعالم النبالء ، :  ينظر - 2
   . 1/642 ؛ عمر كحالة ، معجم المؤلفين ، 2/1773
   . 1/827س ، .حاجي خليفة ، م: ظر  ين- 3
   .300األدنه وي ، طبقات المفسرين ، ص:  ينظر - 4
   .440ن ، ص.األنه وي ، م:  ينظر - 5
   .2/297السيوطي ، بغية الوعاة ، :  ينظر - 6
   .320الشهرزوري ، نزهة األرواح ، ص:  ينظر - 7
   .هان اسم لإلقليم بأسره ، وهي من نواحي الجبل في آخر اإلقليم الرابعمدينة مشهورة عظيمة من أعالم المدن وأعيانها ، وأصب - 8

   .1/206الحموي ، معجم البلدان ، : ينظر 
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المفردات ( قد عثر على نسخة نادرة لكتاب يد عدنان الجوهر األستاذ محم أنديويذكر عادل الشّ   
ادرة بدمشق ، وقد جاء ع المخطوطات النّ، بينما كان يفهرس مكتبة أحد هواة جم) في غريب القرآن

. م من شهور سنة تسع وأربعمائة سخ كان في محر النّبأن: فحة األخيرة منها ريح في الص الصصالنّ
د في ِله و ، وأنّاغب األصفهاني الر هذا الكتاب بخطّكر فيه أنر على الحاشية ذُتب تعليق متأخّوقد كُ

   . )1(وثالثمائة في قصبة أصبهانن ث وأربعي رجب من شهور سنة ثالستهّلم
  

ا يزيد من  ، مماغب سابقة على حياة الجرجاني حياة الر وهو أن ،قيم افتراضاً يديما أورده الشّو   
 الجدل لم يقف عند اسمه وتاريخ مولده ووفاته ، بل سيما أناغب ، الذي يكتنف حياة الرموض الّالغ

وجوانب كثيرة من حياته  والدته  إلى مكان ،كذلك،  امتد.  
  

    :وبيئته عصره - ثانياً
  

   ما قيل في عصر الجرجانيلتقارب العهد بينهما ، فدولة الخالفة قد اغب ؛ يقال في عصر الر 
ضعمنهايادة لدويالت انتزعت الحكمفت ، وآلت الس صاحب ذلك صراع مذهبي ، وانتشرت  حاد ، 
  في)2(إلى البويهيين  قد آل أصبهان حكمن تنقل األخبار أاس ، إذير من النّ غفئة حصدت أرواح جمأوب
هم وكلّ"  : عنهم ابن كثيرى قال  ، حتّ)3(افضة وأتباعهبدعمهم لمذهب الررفوا ذين ع الّ)هـ328(ة سن

4("ع ورفض فيه تشي(.    
  

  لمذهبصعوداً، و له اًنحسار وا،)5( المعتزلة لمذهبتراجعاً صفهانياغب األالرشهد عصر     
  . )6(يعهم على المخالفين له، وتأييدهم إياه ، وتشني كثير من العلماء البارزين لهالسيما مع تبنّاألشاعرة ،

                                                   
   .1/35الشدي ، تفسير الراغب األصفهاني ، :  ينظر - 1
 من الديلم ، وخلعوا الخليفة ، بقيادة معز الدولة أحمد بن بويه ، الذي قدم هو وأصحابه) هـ334( استولى البويهيون على بغداد سنة - 2

  .المستكفي ، وقدموا العلويين لما فيهم من تشيع شديد ، إذ كانوا يرون أن بني العباس غصبوا األمر من العلويين 
   .168-15/167ابن كثير ، البداية والنهاية ، : ينظر 

   . 15/115 ن ،. ؛ ابن كثير ، م7/90ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، :  ينظر - 3
   .11/328 ، س. ابن كثير ، م- 4
 كالمه مخلوق ، وأوجبوا تأويل فقوا على أن الصفات والتشبيه ، واتّ سبحانه اهللا تعالى قديم ، ونفوا عنه بالقدرية ، يعتقدون بأنيلقبون أيضاً - 5

  .اآليات المتشابهة 
   .39-38/ 1 ،الشهرستاني ، الملل والنحل: ينظر 

   . 12/122س ، . ؛ ابن كثير ، م8/124س ، .بن األثير ، ما:  ينظر - 6
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  تذكر األخبار ،ارية ، فعلى سبيل المثالراض الساألم نتيجة الفتن واس بين النّ الموت والقتلروكثُ   
  ، وجرجان،)3( وخراسان،)2(وغزنة  ، عظيم ببالد الهند)1(تانووقع م) : " هـ423(ه في سنة أنّ

والر4(ي(،وأصبهان ة أربعون ألف جنازة  ، خرج منها في أدنى مد")5( .  
  

،   بعد حصار سنة)طغرلبك( فتحها  عندماالجقة ،حكم السقعت أصفهان تحت و) هـ442(في سنة و   
  . )6()هـ447(في سنة د وإنهاء حكم بني بويه لك بغدان من م، إلى أن تمكّها دار إقامته وجعل

 )7(الشيعة ل الفت في موقف أرباب الحكم منالجقة إلى الحكم ، حصل تحومع مجيء السو    
وافضوالرأخبار، ففيالجقة ، فبعد أن قويت شوكتهم بدعم من ملوك بني بويه ، ضعفت في عهد الس  
 في، ر المؤذنون مالعمل ، وُأ على خير اآلذان بحي وافض بتركلزم الرُأ " هرد أنّ و)هـ448(سنة 
أن يقولوا ، بعد الحيعلتين ،بحالص  : وم الة خير من النّالصزيل ما كان على أبواب تين ، وُأمر

 )8(باب البصرةودخل المنشدون من .  خير البشر د وعليمحم: ن كتابة مساجدهم ومشاهدهم وأبوابهم م
؛ كانت بنو بويه ل ل اضمحء األوو النَّحابة في مدائح لهم ، وذلك أنبفضائل الص فأنشدوا ،)9(الكرخإلى 

                                                   
  . الموت يقع في المال والماشية - 1

  . ابن منظور ، لسان العرب ، مادة موت : ينظر 
2 - البرد فيها شدالهند ، في طريق فيه خيراتو بين خراسان هي مدينة عظيمة ووالية واسعة في طرف خراسان ، وهي الحد يد كثيرة ، إال أن.  

   .4/201الحموي ، معجم البلدان ، : ينظر 
3 - بالد واسعة ، أوالعراق ا يلي ل حدودها مموآخر حدودها مم ،نيسابور ، وهرات ، ومرو : هات منها ا يلي الهند ، تشمل على أم.  

  . 2/350 س ،.الحموي ، م: ينظر 
4 - الحاج على طريق السابلة وقصبة بالد الجبال الخيرات ، وهي محطّولفواكه هات البالد وأعالم المدن ، كثيرة اهي مدينة مشهورة من أم .  

   .3/116 ، س.الحموي ، م:  ينظر 
   .15/643 ابن كثير ، البداية والنهاية ، - 5
   .15/729 ، 15/716ن ، .ابن كثير ، م:  ينظر - 6
 من أصول دينهم ، ونادوا بثبوت عصمة جعلوا اإلمامة أصالًوده ،  اإلمامة ال تخرج من أوال ، واعتقدوا أنهم الذين شايعوا علياً  - 7

ة األئم.  
   .145-1/144الشهرستاني ، الملل والنحل ، : ينظر 

  . باب يقع بين الكرخ والقبلة - 8
   .4/448س ، .الحموي ، م: ينظر 

لسوقة ، فبني سوقاً ما بين الصراة ونهر عيس ، صار يعرف  أنشأها المنصور رغبة في حماية بغداد من الجواسيس الذين يتسلّلون إليها من ا-  9
  .بالكرخ ، وأهلها كلّهم شيعة إمامية 

   . 4/448س ، .م: الحموي : ينظر 
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وا وبادوا ، وأذهب اهللا دولتهم ،فزاليهم وتنصرهم ، تقولجوقية  وجاء اهللا بقوم آخرين من األتراك الس
ون ايحب1(" ة ويوالون أهلهانّلس(.   
  

ائرة  ولم تدر الدهـ420(في سنة لمعتزلة ، فل طالت ا ب فحسب ، ،وافض على الر" (مع القضاة ج
ئ عليهم كتاب جمعه أمير المؤمنين القادر باهللا ، فيه مواعظ وتفاصيل رِوالعلماء في دار الخالفة ، وقُ

نّمذهب أهل السة ، والروتفسيق من قال بخلق القرآن ...  على أهل البدع من المعتزلة وغيرهم د ...
وفي يوم االثنين غررِوقُ، هم  كلّ ،أيضا، معوا ة ذي القعدة جن بيان ئ عليهم كتاب آخر طويل يتضم

نّالسوُأ...  على أهل البدع ة، والردخزل خطباء الشّذت خطوطهم بموافقة ما سمعوه ، وعيعة وي لّو
   .)2( "ة نّأهل السخطباء غيرهم من 

  
  : ثقافته -ثالثاً 

  
 عن تي ترجمت له ال تذكر شيئاًة ، فالمصادر الّاغب العلميرة الر   ال توجد معلومات صريحة عن سي

 ارسين لسد العلم ، وما يذهب إليه عدد من الدى على أيديهمذين تلقّة ، وال عن العلماء الّته العلميرحال
  . خمين والحدس رمقهم  في هذا المجال هو التّ

   بثقافةعه على تمتّ كتبه تدّللكن عةد درس علوماًفق، ة  موسوعيوبالغة ، وعقيدة وأدباً لغة :  متنو 
ذهب م لة معتقداً أثناء مسيرته العلمي في منها ، وكان في صنوف كثيرةف كتباً ، وألّ وأخالقاًوتفسيراً

لفالسوإن نزع في مواضع من كتبه إلى تأويل بعض الص ،فات ، وصرلمذهب ها عن ظاهرها خالفاًف 
   . )4(منكراً وأ ق عليها معترضاًعلّ دون أن ي،)3(فةالمتصورة لبعض غالة كَنْ مأقواالًاألئمة ، وكذلك نقل 

  

                                                   
   .15/736 ابن كثير ، البداية والنهاية ، - 1
   .15/626ن ، . ابن كثير ، م- 2
3 -سم هم في الصفّألنّ؛ ة وا بالصوفيل في  األووإقبالهم على اهللا  ،تهمارتفاع هم ًتركوا الدنيا ورضوا  وتقشفاً ، أو للبسهم الصوف زهدا ، 

بما يقيم صلبهم ، ولكثرة أسفارهم سماحين وا سي.  
   .280-279الحفني ، موسوعة الفرق ، ص: ينظر 

   .1/64الشدي ، تفسير الراغب األصفهاني ، :  ينظر - 4
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   علماء في اسمه ، وفي تاريخ اغب في كثير من جوانب حياته ، فاختلف الوقع االختالف في الر
شيوخه ة وفر لديهم معلومات عن ثقافته ورحالته العلميا، وكذلك في طبيعة مذهبه ، ولم تتووفاته

نفى ير من الجدل حوله ، وحول مذهبه ، حيثا أسهم في غموض سيرته ، وفي إثارة كثوتالميذه ، مم 
يخ بدر الشّى رأيت بخط  ؛ حتّاغب معتزلي الري أنوقد كان في ظنّ: "  االعتزال بقوله )1(يوطيالس عنه
الدين الزالقواعد ال(على ظهر نسخة من )2(ركشي3()غرىص(البن ع المبد الس)4(ذكر اإلمام : ه  ما نص
  وقرنهة ،نّة الساغب من أئم أبا القاسم الر أن)6()قديس في األصولتأسيس التّ( في )5(ازيين الرالدخر ف

7(بالغزالي(، وهي فائدة حسنة ، :  قالون أنّاس يظنّ من النّ كثيراًفإنه معتزلي" )8( .  
  

  في كتابهاس عبد الحميدعبسيما  الء الراغب مزيجاً من المذاهبقد اعتبر بعض المعاصرين آراو   
)الرعصب ت فيها روح التّنشأ في فترة خفّيراه إذ  )  ومنهجه في كتاب المفرداتاغب األصفهاني

اك امتزاج بين الشّهن فأصبح ، )هـ505 – 450(  وهي الفترة ما بين سنة ،والغلوبين و ة ،نّيعة والس

                                                   
1 - خ أديب ) م1505=هـ911ت(ابق د بن سعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمنشأ في : إمام حافظ مؤراعتزل ا بلغ أربعين عاماًالقاهرة ، ولم 
  ).الرسالة الصغيرة(، و) اب الكبيرالكت: (مصنّف منها ) 600(اس ، له نحو الن

   .3/301 الزركلي ، األعالم ،  ؛1/227لغزي ، الكواكب السائرة ،  ؛ ا4/65السخاوي ، الضوء الالمع ، : ينظر 
2 - أبو عبد اهللا ) م1392=هـ794ت(بن عبد اهللا د بن بهادر محم:عالم بفقه الشافعيكثيرة منها  األصل ، له تصانيفة واألصول ، تركي  :
  ) .الديباج في توضيح المنهاج (، و) البحر المحيط (

   .  61-6/60 س ،.الزركلي ، م ؛ 1/125 ؛ حاجي خليفة ، كشف الظنون 3/397ابن حجر العسقالني ، الدرر الكامنة : ينظر 
الحمد هللا الذي خلق اإلنس والجان : له ، أو) هـ660( المتوفى سنة  الشامي الدين عبد العزيز بن عبد السالم الشافعيف للشيخ عز مؤلَّ- 3

  . الخ  ،فهمليكلّ
   .1360-2/1359 ، س.اجي خليفة ، مح: ينظر 

 بلغ رتبة االجتهاد ، ولد ، فقيه شافعي:عز الدين الملقّب بسلطان العلماء ) م1262=هـ660ت (ي القاسملسالم بن أبعبد العزيز بن عبد ا - 4
  ) .الفوائد(، و) التفسير الكبير: (من كتبه . ي ى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالونشأ في دمشق ، تولّ

   .4/21 ، س. ؛ الزركلي ، م7/208لزاهرة ،  النجوم ا ؛ ابن تغري بردي ،5/80 ، السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى: ينظر 
اإلمام المفسر ، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم : فخر الدين الرازي ) م1210=هـ606ت( محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين - 5

  ) .عصمة األنبياء(، و) مفاتيح الغيب: (من تصانيفه . األوائل ، أصله من طبرستان 
   .6/313 ، س. ؛  الزركلي ، م17/11اية ،  ابن كثير ، البداية والنه ؛4/248 األعيان ،  ابن خلكان ، وفيات:ينظر 

 مصنَّف في علم الكالم لإلمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي المتوفّى سنة ست وستمائة ، ألّفه للملك العادل سيف الدين ، وأرسل -  6
  .إليه الملك هدية 

   .1/333س ، .حاجي خليفة ، م: ر ينظ
7- محمد بن محمد بن محمم1111=هـ505ت (د الغزالي(ف ، :  حامد  أبوة اإلسالم ، متصومولده ووفاته في الطابران حج) قصبة طوس في

  ) .االقتصاد في االعتقاد (و، ) تهافت الفالسفة : (ف منها  مصنّ، له نحو مئتي) خراسان 
   .7/22 س ،. ؛ الزركلي ، م4/101س ، . ؛ السبكي ، م463/ 1 ، س.، مابن خلكان : ينظر 

   .2/297 السيوطي ، بغية الوعاة ، - 8
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 وهو ما ية ،نّة والسة مع األصول االعتزالييعيحاد األصول الشّاتّ  ، وصل إلى حدتزلةيعة والمعالشّ
ة فرقة من  لم يزج نفسه في أيه فيه ، ولكونه لعدم غلوزال إليه ؛فين ال ينسبون االعتجعل المصنّ

  .)1(الفرق
  

سنده في ترجيح هذا   وكان،يعة من المذاهب األخرى اغب أقرب إلى مذهب الشّه يجعل الرولكنّ   
ن فيه ر ، وقَ علي بن أبي طالبذي كتبه عن ة الفصل الّاغب ، وخاصللر) المحاضرات(الحكم كتاب 

الثة  ، عن الخلفاء الثّه كتب في هذا الفصل ، أيضاًغم من أنّ، وهذا بالر بلفظ أمير المؤمنين اسمه دائماً
ابقين لعلي الساس عبد الحميد ، لكنعب ه في كالمه عنه توسع فيه وأتى إال أنّ: "  ل ذلك بقوله عل ي
رتيب  هذا التّق وأشار إلى أنولكنه سبه رابعهم ، عضغم من و ، بالرة علي ظهر أحقيظم ما يبمع

2( "عفوي( .  
  

أبي)3()الذريعة( كتاب  قمحقّ    لكن   اليزيد العجميالته ، فأنكر أن يكون أدلّداً عليه مفنّرد قداغبر  
تعمد الرواية عن علي  ،  بدليل ما ذكره ا  عنه االعتزالونفى ،لسيوطيا اهتمامه بالعقل فال  ، أم

،  ال المعتزلة وحدهم  ، العقل كان محور اهتمام كثير من العلماء المسلمينألن؛   على اعتزالهيراه دليالً
   . ))4فات عن اهللا لصه لياغب نفم يرو أحد عن الرول
  

   الغريب أنعب اس عبد الحميد يرى أناغب الرصفهان ، بين قومة هي أ قد نشأ في بيئة شيعي 
ويدّل  يشير إلى خالف ذلك ، خبراًيورد ابن كثير، بينما عون آلل البيت يتشيبهان لم  أهل أص على أن

وقعت فتنة عظيمة   : " هأنّ) هـ345(رواه من أخبار سنة ، فيذكر فيما يعة في شيء يكونوا من الشّ
 ، فثار عليهم أهل أصبهان فقتلوا منهم حابة من أهل قم الص، بسبب سب)5( قمبين أهل أصبهان وأهل

                                                   
  .67عباس عبد الحميد ، الراغب ومنهجه في كتاب المفردات ، ص: ينظر  -1

  .73ن ، ص.عباس عبد الحميد ، م:  ينظر - 2
في أحوال اإلنسان وقواه : ل  سبعة فصول ، األو ، وهو في الراغب األصبهانيد بن المفضلف لإلمام أبي القاسم حسين بن محم مؤلَّ-3

في العدالة : الخامس لقوى الغضبية ، فيما يتعلق با: ة ، الرابع  فيما يتعلق بالقوى الشهوي :الثالثفي العقل والعلم والنطق ، : اني وفضيلته ، الث
  .في ذكر األفعال  : سابعق بالصناعات ، الفيما يتعلّ: والظلم ، السادس 

    . 1/827حاجي خليفة ، كشف الظنون ، : ينظر 
   .34-29أبو اليزيد العجمي ، مقدمة الذريعة ، ص:  ينظر - 4
  ).هـ83( مدينة مستحدثة إسالمية ، تقع بين أصبهان وساوة ، أهلها كلّهم شيعة إمامية ، وكان بدء تمصيرها في أيام الحجاج بن يوسف سنة - 5

   .4/397الحموي ، معجم البلدان ، : ينظر 
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 ، فصادر أهل اًه كان شيعي ؛ ألنّ ألهل قم)1(ولةركن الدجار ، فغضب  ، ونهبوا أموال التّ كثيراًخلقاً
   .)2("أصبهان بأموال كثيرة ، واهللا أعلم 

نادقة يدعو عندما بدأ أحد الز) هـ483( سنة سل إلى أطراف أصبهان سوى فيشيع يتسلّولم يبدأ التّ   
 عظم الخطب  "هأنّ) هـ494(فيروي ابن كثير من أحداث سنة  باعه ،اذجين منهم إلى اتّفلين والسالمغّ

 ، كّل ة ديارهم وأموالهم للعامبيحت، وُأ  كثيراًلطان منهم خلقاً، فقتل الس)3(ةالباطني ببأصبهان ونواحيها
ل قلعة قد ملكوها سنة من يقدرون عليه فلهم قتله وماله ، وكانوا قد استحوذوا على قالع كثيرة ، وأو

م من ، أحد دعاتهم وكان قد دخل مصر وتعلّ)4(باحالحسن بن الصذي ملكها ثالث وثمانين ، وكان الّ
ذين كانوا بها ،الّ)5(نادقةالزى تلك النّ صار إل ثمال اًواحي في بالد أصبهان ، فكان ال يدعو إال غبي 

6(ونيز يطعمه العسل بالجوز والشُّيعرف يمينه من شماله ، ثم(د دماغه ، ، حتى يحترق مزاجه ، ويفس
من أخبار أهل البيت ، ويكذب له م يذكر له شيئاًثم الل ن أقاويل أهل الروال يزال يسقيه ...افضة الض 

   .)7("ه ى يستجيب له ، ويصير أطوع له من أبيه وأمذا وأمثاله حتّمن ه
  

نه من نديق فيما زيتبعوا هذا الزذين هم الّ قلة من أهل أصبهان  أن واضح في إشارته إلىصالنّ   
مذهب الرى مذهبة أهل أصبهان ال تزال علفض ، بينما كانت عامبيح لهم قتل ة ، وقد ُأنّ أهل الس

وى من أحداث رفيُ ،ة فض والباطنيالجقة يالحقون بؤر الرالطين السوافض منهم ، إذ بقي السلرهؤالء ا

                                                   
وهمذان من كبار الملوك في الدولة البويهية ، كان صاحب أصبهان والري ) م976= هـ366ت(الحسن بن بويه بن فناخسرو الديلمي  - 1

   . في الريوجميع عراق العجم ، وكانت وفاته
   .2/185م ،  الزركلي ، األعال ؛2/118 خلكان ، وفيات األعيان ، ابن: ينظر 

   . 15/227ابن كثير ، البداية والنهاية ،  - 2
3 - هم عدوا بذلك ألنّة فرق ، سمهم يدعون أنلظواهر القرآن واألحاديث بواطن ، وقالوا كالدهري من عرف معنى ة بقدم العالم ، وزعموا أن 

  .العبادة سقط عنه فرضها 
   .97-96الحفني ، موسوعة الفرق ، ص: ينظر 

4 - إنّ : داهية شجاع ، عالم بالهندسة والحساب والنجوم ، قيل)م1124=هـ518ت( الحسن بن الصباح بن علي األصل ، من حمير ، ه يماني 
 استولى على م اإلسماعيلية في أصبهان ، ثمكان مقد  ،ة في عهد ملكشاه السلجوقيمن أعيان الباطني في مرو ، تتلمذ ألحمد بن عطّاش ، مولده

   . إليها قالعاً عديدة ، واستقر فيها حتّى وفاته ضم، و )هـ483(د صاحبها سنة عة ألموت وطرقل
   .194-2/193س ، . الزركلي ، م ؛16/175 ، س. ؛ ابن كثير ، م40-9/36ابن األثير ، الكامل في التاريخ : ينظر 

  .ا الربوبية عن الخالق ، وزعموا أن العالم موجود بنفسه بال صانع  من فرق أهل اللغو ، رفضوا تعاليم الدين بحجة تحرير الفكر ، ونفو- 5
   .235س ، ص.الحفني ، م: ينظر 

  . الحبة السوداء - 6
  .ابن منظور ، لسان العرب ، مادة شنز : ينظر 

   .16/175س ، . ابن كثير ، م- 7
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ل خلق تْ منها ، وقَ أماكن كثيرةحتْة ، وفَة من حصون الباطني كثير حصار قالعه تمأنّ) هـ500(سنة 
  . )1(كثير منهم

  
  ح  أرجأنى أفكارها ،  أو طائفة يتبنّث عن طريقةيبحلة المذاهب ، ولم اغب لم يشغل نفسه بمسأ الر

الفرق  من سواهم في جملة ، ووضع كّل اجيةوصفهم بالفرقة النّة عندما نّوإن مال إلى أهل الس
  ،بعيناالثنتين والسذين هم كاألصول للفرق  الّ ،والفرق المبتدعة  : "، حيث يقول الراغبالمبتدعة

   .عة والمتشي،)7(ة والمخلوقي،)6( والخوارج،)5( والمرجئة،)4(ة والقدري،)3(فات ونفاة الص،)2(هةالمشب: سبعة 

   ت في ذات اهللا ، ونفاهة ضلّفالمشبت في صفات اهللا فات ضلّة الصة في أفعاله ، ، والقدري 
والخوارج في الوعيد ، والمرجئة في اإليمان ، والمخلوقيفرقة ، والعة في اإلمامة ة في القرآن ، والمتشي

  . )8( "حابة ذين اقتدوا بالصة والجماعة الّنّهم أهل الس: اجية النّ
  

                                                   
   .16/194ابن كثير ، البداية والنهاية ، :  ينظر - 1
2 -هوا اهللا با شبة ، وقالوا لمخلوقات ، فمعبودهم من جسم ودم ولحم ، وأجازوا عليه المصافحة والمالمسة ، ومنهم من مال إلى مذهب الحلولي :

  .يجوز أن يظهر اهللا في صورة شخص
   .99-92الشهرستاني ، الملل والنحل  ، ص: ينظر 

 ه ال يجوز أن يوصف اهللا تعالى بما يوصف به خلقه ، والمعتزلةعي أنّة تدة والمعتزلة ، فالجهميالجهمي يطلق مصطلح نفاة الصفات على - 3
 شارك الذات ، واالشتراك جعل الصفة تت صفة قديمة هللا زائدة على ذاته تإثباينفون الصفات انطالقاُ من أصل من أصولهم ، هو التوحيد ؛ ألن

   .ينافي التوحيد
   .358، 166الحفني ، موسوعة الفرق ، ص : ينظر

4 - إن اهللا ليست له قدرة وال إرادة ، وأفعال العباد مخلوقة: ة ، وقالوا هم الذين نسبوا التقدير ألنفسهم ال إلى الصانع ، وكانت المعتزلة قدري 
  .وكان أبو الهذيل العالف شيخهم األكبر .  ألفعالهم اً، وليس اهللا خالقلهم

   .315 ، صس. الحفني ، م:ينظر 
5 -اء هو من قال باإلرجل  أو :د بن الحنفية ، وقال المرجئة الحسن بن محم:من رون أحداًكفّ ليس في أحد من الكفار إيمان ، وأكثرهم ال ي 

المتأوالدار دار إيمان ، وحكم أهلها اإليمان إال من ظهر منه خالف ذلك لين  ، وأجمعوا على أن .  
   .352-351 ، صس. الحفني ، م:ينظر 

، بدعتهم في اإلمامة: م على أمرين ين ، وكان خروجهن كان معه في حرب صفّ بن أبي طالب ممى أمير المؤمنين علي هم الذين خرجوا عل-  6
  . م الرجال ه حكّفي التحكيم أنّوإذ أجازوا أن تكون اإلمامة في غير قريش ، 

   .109-1/108 ، س.الشهرستاني ، م: ينظر 
7 - ة والمعتزلة  يطلق على من قالوا بخلق القرآن كالجهمي.  

   .167،359س ، ص.، مالحفني : ينظر 
  .هـ 1401/1402جامعة أم القرى ، : ، مكة ) رسالة ماجستير(  ، 55-54الراغب ، االعتقاد ، ص - 8
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ب لم يكن من الشّيعة دليالّ على أن الراغ) االعتقاد(شكّل الكالم السابق الوارد في كتاب  ي ،   وكذلك
  .  سيما أنّه مدح أهل السنّة واعتبرهم الفرقة النّاحية في شيء ، ال

  
  :تالميذه شيوخه و - رابعاً

  
 يجعل من غير المتاح ه ، مماتالميذو  شيوخه عناغب لم تذكر شيئاًتي ترجمت للر    المصادر الّ

 اغب قد الر أن فال بداغب ،الميذ للرالتّو يوخ الشّ ، وإن كان ال يعني ذلك انعدام االثنينث عنالحدي
 للعلم ينشدون حوله طلبةه قد اجتمع  أنّال بد، فروف عالم معنهل علمه من شيوخ عصره ، كما أنّه 

 من عدد أليف حداغب بالتّ انشغال الريبدو أنكان علمه ، ويرجعون إليه في كثير من المسائل ، وإن 
فاق عقيدته لطة لعدم اتّ من ذوي الس أمناً ؛الميذ بكثرةدريس ومخالطة التّتالميذه ، إضافة لعزوفه عن التّ

  .)1( لنفسه ولمعتقدهحفظاً، ة ن الحياة العام عأليف مبتعداً، فعكف على التّبويه ام عصره من بني مع حكّ
  

   :ة  مكانته العلمي- خامساً
  

    :ه أنّاغب الكثير ، منه الرذُكر عن   
  
نه  على تحقيقه وسعة دائرته في العلوم وتمكّوله تصانيف تدّل ،أعالم العلم ومشاهير الفضل أحد  -

   .)2(منها
    .)3(مينلّكان من أذكياء المتك ، ق الباهرلماهر والمحقّالعالمة ا -
ه من ريعة والحكمة في تصانيفه ، وكان حظّذي جمع بين الشّكان من حكماء اإلسالم ، وهو الّ -

   .)4(المعقوالت أكثره
   . )5( من العلومر فنق في غي متحقّ-
  

                                                   
   .1/68األصفهاني ، الشدي ، تفسير الراغب :  ينظر - 1
   .13/29الصفدي ، الوافي بالوفيات ، :  ينظر - 2
   .18/120ر أعالم النبالء ، الذهبي ، سي:  ينظر - 3
   .320الشهرزوري ، نزهة األرواح ، ص:  ينظر - 4
   .3/1156الحموي ، إرشاد األريب ، :  ينظر - 5
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- والحكمة والكالم وعلوم األوائل ، وغير عر والكتابة واألخالق ة والحديث والشّصاحب اللغة والعربي ،
   .)1(ن يوصف ووصفه أرفع من أن يعرفذلك ، فضله أشهر من أ

  .)2( قرن باإلمام الغزاليى كان ياشتهر حتّ . أديب من الحكماء العلماء -
  

  :آثاره  - سادساً
  

   منها ، اغب مصنفات عديدة ترك الر:  
  
   .)3(عر أحداق عيون الشّ-
   .)4(غةالبالأفانين  -
  :تأويل القرآن  تحقيق البيان في -

  . )5(دباللغة ، والحكمة ، واأل في    
  :تفسير القرآن  -

   .)6( في عشرة أسفار، فسير الكبيرالتّ   
    :فصيل النّشأتين وتحقيق السعادتين  ت-

تعلّق بأمور المبدأ    وهو كتاب في تفصيل ترقيات اإلنسان ، يشتمل على ثالثة وثالثين باباً ، مما ي
   .)7(والمعاد

  : الذّريعة إلى مكارم الشّريعة  -
   قالوهو كتاب في األخالق ، ي: إن 8( معه كان يحمله دائماً الغزالي( .  
  : رسالة منبهة على فوائد القرآن -
  9()المفردات في غريب القرآن (ل  ذكرها في أو( .   

                                                   
   .3/186الخوانساري ، روضات الجنات ، :  ينظر - 1
   .2/255الزركلي ، األعالم ، :  ينظر - 2
   . 3/1156الحموي ، إرشاد األريب ، :  ينظر - 3
   .2/297 ، السيوطي ، بغية الوعاة:  ينظر - 4
   .3/187 ، س. ؛ الخوانساري ، م301-300 ، صاألدنه وي ، طبقات المفسرين:  ينظر - 5
   .122 ، صادي ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ؛ الفيروزاب3/1156 ، س.الحموي ، م:  ينظر - 6
   .3/187 ، س. ؛ الخوانساري ، م440ص ، س.األدنه وي ، م: نظر ي - 7
   . 122 ، صس.ادي ، م ؛ الفيروزاب3/1156، س .الحموي ، م:  ينظر - 8
   .5/212 ، ان ، تاريخ األدب العربيبروكلم:  ينظر - 9
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- ة التّغر1(أويل ة التّنزيل ودر(  .  
    :عراء والبلغاءمحاضرات األدباء ومحاورات الشّ -

م والحكايات الطّريفة ، والعوائد كَ ، وفيه نوادر الحداتعشرة مجلّ   كتاب كبير جداً ، يزيد على 
   .)2(المستطرفة الطّريفة ما ال يوجد في غيره من كتاب

    : المفردات في غريب القرآن -
 العالمين الخ ،  الحمد هللا رب :لهأو،  وايات واألشعارر الركْ ، مع ذئياً ألفباب ترتيباًوهو معجم مرتّ   
 ومنها تحقيق األلفاظ المفردة ، ة ،لقرآن العلوم اللفظيغل به من علوم اشتَحتاج أن يل ما ي أوكر فيه أنذَ

 فيه أوائل حروفه ي معتبراًهج على حروف التّ الراغبأماله و.رع  علم من علوم الشّوهو نافع في كّل
3(ة األصلي(.     

  . )4( المقامات-
  

  :وفاته  - سابعاً
  

   االختالف على حياة امتد فاق كتب  عدم اتّ وفاته ، ومصدر ذلكاغب إلى اختالف آخر حول سنةالر
، )5(ه عاش في أوائل المائة الخامسة أنّ يذكريوطيالسف د لها ، محدتي ذكرت وفاته على زمنرجمة الّالتّ
فذكر تاريخين متقاربين لوفاته ،  )7(األدنه وي ا، أم)6(د وفاته في سنة اثنتين وخمسمائة قي حاجي خليفةو

كانت  وفاته ذكر أن، وفي موقع آخر من الكتاب )8(مائةسنة تسع وثمانين وستّ  وفاته فيذكر أنفتارة 
  .)9(مائةتسعين وستّفي سنة 

  

                                                   
   .320الشهرزوري ، نزهة األرواح ، ص:  ينظر - 1
،  ؛ الخوانساري ، روضات الجنات2/297 ، الوعاةبغية  ؛ السيوطي ، 122 واللغة ، صالبلغة في تراجم أئمة النحو ادي ،الفيروزاب:  ينظر -  2
3/187.   
   .2/1773 ؛ حاجي خليفة ، كشف الظنون ، 2/297 ، س. ؛ السيوطي ، م122س ، ص.ادي ، مالفيروزاب:  ينظر - 3
   .122س ، ص.الفيروزابادي ، م:  ينظر - 4
   .2/297س ، .السيوطي ، م:  ينظر - 5
   .2/1773س ، .حاجي خليفة ، م:   ينظر - 6
  . لم أعثر على ترجمة له في المصادر والمراجع التي عدت إليها - 7
   .301 ، صاألدنه وي ، طبقات المفسرين: ينظر   -8

   .440 ، صن.األدنه وي ، م:  ينظر  - 9
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اغب ، فاألدنه وي  ، وذلك لبعد عهده بالراغب ليس معقوالًفي وفاة الر ما ذكره األدنه وي أن   ويبدو 
 ، وُأرجح أن  ، بينما الراغب من علماء القرن الخامس الهجريالحادي عشر الهجريمن علماء القرن 

  .تكون وفاة الراغب في أوائل القرن السادس كما ذكر حاجي خليفة 
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   .)رردرج الد(يف بكتاب عرالتّ: لث االمبحث الثّ

  
ة  التّ- الًأوعريف بالكتاب وصح نسبته إلى عبد القاهر الجرجاني:  
  
  . التعريف بالكتاب -أ
  

   نْيب كتاب س)رردرج الد (التي نسبت الكتاب  والمراجع ، ومن المصادرلعبد القاهر الجرجاني 
  :ف للمؤلِّ

يخ عبد القاهر  مختصر للشّ–فسير رر في التّدرج الد " : ذكره بقوله  :)1(جي خليفةنون لحا كشف الظّ-
2( "اً ظنّالجرجاني(.  

-طبقات المفس ف وصنّ... دالئل اإلعجاز : فاته ومن مصنّ: " فسير ذكره باسم التّ:  رين لألدنه وي
   .)3("فسير التّ
-باشاة العارفين إلسماعيل هدي 4( البغدادي(:   سماه :درج الدوررر في تفسير اآلي والس)5( .   
 ...  ر ، وهو في تفسير القرآنرالددرج  " :  ذكره بقوله  :)6( لبروكلمان العربي تاريخ األدب-
نْوي8( " )7(ريف للشّب خطًأس(.   

                                                   
مولده ووفاته في . مؤرخ بحاثة ، تركي األصل ، مستعرب : المعروف بحاجي خليفة ) م1657=هـ1067ت( مصطفى بن عبد اهللا - 1

 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (  :من كتبه. القسطنطينية ، تولّى أعماالً كتابية في الجيش العثماني. (  
   .7/236 ؛ الزركلي ، األعالم ، 1/733سركيس ، معجم المطبوعات ، :ينظر 

   .1/745 حاجي خليفة ، كشف الظنون ، - 2
   .133 األدنه وي ، طبقات المفسرين ، ص- 3
4 - مد أمين البابانيم1920-هـ1339ت( إسماعيل بن مح ( المولد والمسكن ، له عالم بالكتب ومؤلّفيها ، بابانيذ األصل ، بغدادي) : إيضاح

  ) .أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : هدية العارفين (، و) المكنون في الذيل على كشف الظنون
   .  1/326س ، . ؛ الزركلي ، م1/158البغدادي ، إيضاح المكنون ، : ينظر 

   .1/606البغدادي ، هدية العارفين ، :  ينظر - 5
مستشرق ألماني ، عالم بتاريخ األدب العربي ، ولد في روستوك بألمانيا ، ونال شهادة الدكتوراة في ) م1956=هـ1375ت( كارل بروكلمن - 6

  ) . نحو اللغة العربية ( ، و) تاريخ األدب العربي : ( الفلسفة والالهوت ، صنّف كتباً منها 
   .5/212س ، . ؛ الزركلي ، م1/553س ، .سركيس ، م: ينظر 

فليسوف من كبار العلماء بالعربية ، ولد في تاكو قرب : المعروف بالشريف الجرجاني ) م1413=هـ816ت(لي  علي بن محمد بن ع- 7
  ) .مقاليد العلوم(، و) التعريفات : ( له نحو خمسين مصنفاً ، منها . أستراباد ، ودرس في شيراز ، وكانت وفاته فيها 

   .5/7س ، .، م ؛  الزركلي 5/328السخاوي ، الضوء الالمع ، : ينظر 
   . 5/206 بروكلمان ، تاريخ األدب العربي ، - 8
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عنوان ق من قبل وليد بن أحمد الحسين ، والّذي أتى بتُ في دراستي على الكتاب المحقَّ    اعتمد :
)وردرر في تفسير اآلي والسمه المحقِّق) . رج الدر في كتاب الماجستير ، و لنيل درجة وقدصدر نُش

دات ، سبقته دراسة فيما  مجلّة، فجاء الكتاب في أربع) م2008(ة الحكمة في طبعته األولى عام عن مجلّ
  .ريف بكتابه  والتع حياة الجرجانييقارب خمسين صفحة تناولت

  
    .لجرجانيعبد القاهر انسبة الكتاب ل -ب
  

  ، السيما أنقي الكتاب من قبل محقِّلجرجانيعبد القاهر اة نسبة الكتاب لة حول صحثيرت قضيُأ   
لتلك المسألة ، وليد بن أحمد الحسين ى ، وقد تصدرة  قليلة ومتأخّتي نسبته إلى الجرجانيالمصادر الّ

ابقة له ، وتوثيق ذكر المصادر الس:  وهي  لعبد القاهر الجرجانية الكتابة نسبد صحلة تؤكّعرض أدو
فسير بتفسيره سورة الفاتحة كما  للتّق الجرجانير ، وطَسخ المخطوطة السمه على صفحة العنوانالنّ

حوالجمل في النّ: ( غرار كتب أخرى له مثل  على لإليجازتذكر المصادر ، وميل الجرجاني ( ،
  . )1( تصريحه باالنتماء للمذهب الشافعي، ثم) حو في النّتمةالتّ(و
  

وأرجهو  دليالً إليهضيف بما ذهب إليه ، وُأاًق كان محقّالمحقّ ح أن : إلى إشارة عبد القاهر الجرجاني 
  نسبة الكتاب صحةددليل إثبات يؤكِّ )درج الدرر(في كتابه ره له كْ ذأرى أن، إذ  )مفتاح الهدى ( كتاب

للجرجانيوأن ، اسمه الحقيقي (وليس ) مفتاح الهدى ( هو ما ذكره الجرجانيكما ورد ) رفمفتاح الص
فة يي خلحاج، وذكره )2()المفتاح( ذكره باسم هبي الذّ؛ ألنالذي حققه توفيق الحمد على غالف الكتاب 

 : " ما قاله حاجي خليفة  وهذا نص، ه جهل اسم الكتاب كامالً على أنّا دّل، ممة اسمه  منه تتممحذوفاً
  .)3(" )474( المتوفىحمن الجرجانيبن عبد الرايخ عبد القاهر للشّ... المفتاح في 

  
 ذكر في  الجرجانيأن) مفتاح الصرف(هو كتاب ) مفتاح الهدى( كتاب أن ثبتذي ياألمر اآلخر الّ   

يث عن دلح لاًد إلى الكتاب يجد فيه قسمع ي عن األسماء ، ومن فيهل الحديثه فص أنّإشارته إليه
  فيفسير ليستطرديترك التّ  ،أحياناً،  كان حوي النّ الجرجاني أن اإلشارة إليهبب في، والس)4(األسماء

                                                   
   .1/52، ) قسم الدراسة( الجرجاني ، درج الدرر:  ينظر - 1
   .2/2315الذهبي ، سير أعالم النبالء ، :  ينظر - 2
  .2/1769 حاجي خليفة ، كشف الظنون ، - 3
   .35-29الجرجاني ، المفتاح في الصرف ، ص:  ينظر - 4
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فيما يقارب ) ىحتّ(مثل استطراده في الحديث عن  ياقكر لفظها في السذُة  قضية نحويالحديث على
 تدخل )ىتّح( )1 ( بعى تتّحتّ: "  ، بدأه بقوله  قرآنيدها في نصوورفحة بعد فحة ونصف الصصال

، )2(... "، والعطف بمعنى المبالغة ) كي(عليل نحو  والتّ ،)إلى( الغاية نحو : في الكالم لثالثة معان
ة ، سمة فهي البريذي برأ النّالّ) البارئ(و" :  وأشار فيه إلى الكتاب ذي ذكره الجرجاني الّصوالنّ

واشتقاقه من البروالباطل والحسن والقبيح والحيوان والجماد ، وقد  اهللا تعالى فصل بين الحقّ ، فإن 
 ، فلم يستطرد الحديث عن األسماء في كتابه)3() "مفتاح الهدى(الكالم في األسماء في كتاب استوفينا 

)رردرج الد (ّ؛ ألنل الحديث فيها في كتاب آخر هو ه فص)دى مفتاح اله. (  

  
   : في كتابه الجرجاني عبد القاهر منهج - ثانياً

  
رح تي كانت تتناول سور القرآن بالشّ الّ نفسهافسير كتب التّرقطُعلى ) رردرج الد(يسير كتاب    

 وغير ذلك،  اآلياتر فستُو  ،زول أسباب النّوتذكرف ، يربة في المصحف الشّ كما هي مرتّوالتّفسير
   .من طرق 

  :رق هذه الطّمن و   
  
تفسير القرآن بالقرآن - الًأو :  

   .)5(" )6( عبس وتوىل :  أعرضتم ، كقوله ))4  توليتمثم  " : ومن أمثلته 
  : ة نّ تفسير القرآن بالس- ثانياً

بنميمة ، وهو ) بنميم : " ( ة في تفسير اآليات مثل بوية النّنّ من أحاديث السعدداً ف الجرجاني   وظّ
ة  ال يدخل الجنّ: [ديث ان ، وفي الحالفتّ) : مام النّ( ، وحديث المنقول المسوق من مجلس إلى مجلس ال
    .)8( ")7(]ان منّ

                                                   
   .2/120البقرة ،  - 1
   .1/281 الجرجاني ، درج الدرر ، - 2
   .4/1613ن ، . الجرجاني ، م- 3
   .2/64 البقرة ، - 4
   .80/1 عبس ، - 5
   .1/193س ، . الجرجاني ، م- 6
   .572 النسائي ، سنن النسائي ، ص- 7
   .4/1651س ، . الجرجاني ، م- 8
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  : تفسير القرآن باللغة - ثالثاً
فضيل على لفظة ا جاء التّإنم)1( "  فهو يف اآلخرة أعمى  :  تعالىتفسير قولهما قاله في ه ومثال   

: ين حويوقال بعض النّ...  المراد به عمى القلب فضيل في األلوان ؛ ألن بخالف التّ)2(أعمى عن الفراء
 على لفظة أفعل ،فضيل فيهيادات الملحقة بالتّعار عن الز،   نعت على أفعل والفعل منه ثالثيكّل

  . )3("جائز
  : تفسير القرآن بأقوال من السلف - رابعاً
قالوا هذا  : ره لقوله تعالى لف ، مثل ما أورده من أقوال عند تفسيسوال ال أقرت لدى الجرجانيثُ   كَ

من  : ()8( ومجاهد)7( وقتادة)6( وابن مسعود)5(اسوعن ابن عب" : حيث قال   ))4 قبلذي رزقنا من الّ
   .)10("زع منها شيء عاد كما كان ما نُة كلّثمار الجنّ : )9(نيا ، وقال يحيى بن أبي كثيرفي الد: أي ) قبل

                                                   
   .17/72 اإلسراء ، - 1
ين ، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون اء ، إمام الكوفيا ، المعروف بالفرأبو زكري) م822=هـ207ت(بد اهللا بن منصور د بن عيحيى بن زيا -  2

  ) .معاني القرآن ( ، و) المقصور والممدود : ( ن كتبه األدب ، م
   .146-8/145 ، األعالم ،  ؛ الزركلي3/39 ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، 14/166ابن كثير ، البداية والنهاية ، : ينظر 

   .3/1115 ،  الجرجاني ، درج الدرر- 3
   .2/25البقرة ،   -4

  وروى  ،ة ، الزم الرسول  الجليل ، ولد بمكّة ، الصحابيحبر األم: اس أبو العب) م687=هـ68-ت( عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب -  5
    .سكن الطائف ، ومات فيها. ث الصحيحة عنه األحادي

   .4/95 ، س. م الزركلي ، ؛1/294س ، . ابن العماد ، م ؛12/78 ، س.ر ، مابن كثي:ينظر 
وهو من السابقين  . قرباً من الرسول  ، و ، وعقالً من أكابرهم فضالًصحابي ،: أبو عبد الرحمن ) م653-ـه32ت(عبد اهللا بن مسعود  - 6

ة ل من جهر بقراءة القرآن في مكّإلى اإلسالم ، وأو.  
   . 4/137 ، س. ؛ الزركلي ، م1/195س ، . ؛ ابن العماد ، م1/395ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، : ينظر 

س في الحديث ، ر حافظ ضرير أكمه ، وقد يدلّمفس :  البصريأبو الخطاب السدوسي) م736=هـ118ت(زيز  قتادة بن دعامة بن قتادة بن ع- 7
  .مات في واسط بالطاعون 

   .5/189 ، س. ؛  الزركلي ، م2/80س ، . ؛ ابن العماد ، م13/76س ، .كثير ، مابن : ينظر 
تنقّل في األسفار ، . أخذ التفسير عن ابن عباس ة ، ر من أهل مكّ ، مفستابعي: أبو الحجاج المكّي ) م722= هـ104ت( مجاهد بن جبر - 8

  . فسرون فيتّقيه الم) التفسير(أما كتابه في . واستقر في الكوفة 
   .5/278 ، س. ؛ الزركلي ، م2/19س ، . ؛ ابن العماد ، م13/6س ، .ابن كثير ، م: ينظر 

قرأ بقرطبة، ورحل إلى المشرق ، .عالم األندلس في عصره ، بربري األصل : أبو محمد ) م849=هـ234ت( يحيى بن يحيى بن أبي كثير -  9
  .فسمع الموطّأ من اإلمام مالك ، ومات في قرطبة 

   .8/176 س ،. مالزركلي ،.  3/160س ، . ؛ ابن العماد ، م14/339 ، س. كثير ، مابن :ينظر 
   .1/128س ، . الجرجاني ، م- 10
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  :  بأسباب النّزول  القرآن تفسير- خامساً

 كانت أخته جمل بنت )2( نزلت في شأن معقل بن يسار المدني))1 وإذا طلقتم النساء : "    منه ما قاله 
تها هويها  فطلَّقها ، )3(اح بن عاصميسار تحت رجل من قضاعة ، اسمه أبو البدفلما انقضت عد

   .4"ا فمنع معقل ، فأنزل اهللا اآلية ، فأرادا أن يتراجعوهويته
  : عر فسير باالستشهاد بالشّ التّ- سادساً

أي تؤفكون وتصرفون ، "  :  الجرجاني قال))5 رونحسى تُفأنّ : عند تفسيره لقوله تعالى    
   )6(ل ، قال لبيدعلّالم: ر حسيء الم كثير من العلل ، والشّببه سوألنّ

  
   ]الطويل :    [     ) .8( ")7(رِحس الم هذا األنامِ منصافيرنا           ع فإنَّنح نَميحرينا فسفإن تَ

ذي أشار إليه  ، وهو المعنى الّ السحر يأتي بمعنى الصرف والخداع على أن الجرجاني   وفيه استدّل
نيا وغرته ؛لبيد في بيته بأنّه كالمخدوع الّذي خدعته الدمادة  ألن )رحتأتي ) اللسان(كما وردت في ) س

  . )9( هو آخر الليل ،وقت من األوقاتو من األعضاء هو الرئة ،عضو : ل ألوبمعنيين ، ا

  
   ) :درج الدرر(في كتابه ه مصادر - ثالثاً

  
                                                   

   .2/232 البقرة ، - 1
ا ، صحابي ، أسلم قبل الحديبية ، وشهد بيعة الرضوان ، وسكن البصرة ، وتوفي فيه) م685=هـ65ت( معقل بن يسار بن عبد اهللا المزني - 2

  .ونهر معقل فيها منسوب إليه ، حفره بأمر عمر 
   . 7/271 ؛  الزركلي ، األعالم ، 4/121 ؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، 960ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ص: ينظر 

  . الف على سنة وفاتهحليف األنصار ، كنيته أبو عمرو ، وأبو البداح لقب ، وهو ثقة ، وهناك خ) م661=هـ40ت (عدي بن عاصم بن عدي - 3
   .2/256 ؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، 1112ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ص: ينظر 

   .1/399 الجرجاني ، درج الدرر ، - 4
   .23/89المؤمنون ،   -5

أدرك . ن أهل عالية نجد م. أحد الشعراء الفرسان األشراف في الجاهلية : أبو عقيل العامري ) م661-هـ41ت( لبيد بن ربيعة بن مالك -  6
  . ، ويعد من الصحابة وفد على النبي . اإلسالم 

   .5/240 ، س. ؛  الزركلي ، م1/230ذهب ، ابن العماد ، شذرات ال ؛ 1/274ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، : ينظر 
  ) .تسحرينا(بدالً من ) تسألينا( البيت من البحر الطويل ، وفي ديوان لبيد - 7

   .71بيد ، ديوانه ، صل: ينظر 
   .1/249س ، . الجرجاني ، م-8

  .ابن منظور ، لسان العرب ، مادة سحر :  ينظر - 9
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   مصادر الجرجانيمنها  فه ،عة في مؤلَّ متنو:  
القرآن الكريم - الًأو  :  
   .لآليات بشكل كبير في شرحه لجرجاني ااعتمد عليه   

 فباؤوا بغضب :  وهم اليهود ، لقوله تعالى في شأنهم ))1 غري املغضوب عليهم : "    ومثال على ذلك 
   " . ))2 على غضب

  :  الشّعر - ثانياً
الً ، لم  ، لكن حضوره في تفسيره كان قلي عديدة   اعتمد عليه في تفسير مواد لغوية ، وآيات قرآنية

  .يتجاوز خمسة وسبعين بيتاً 
واأللف ألف اإليجاب ، كما .  أتخلف فيها  قالوا أتجعل فيها : "     ومثال على استشهاده في الشعر 

   : )3(قال جرير
كر نم رتُم خَيَألسطونَأنْدى العالمين بالمطايا             و الوافر       [  راحِب[   

  :اللغة والنّحو  علماء - ثالثاً
الجرجاني أن ظنمنهم  التقى بعلماء كثيرين    ي ، :اء ، )4(الخليل بن أحمد الفراهيديوالفر ،

  . ، وغيرهم )8( ، والسجستاني)7( ، والكسائي)6(، والقاضي الجرجاني ، والزجاج)5(واألخفش
                                                   

   .1/7 الفاتحة ، - 1
   .2/90البقرة ،  - 2
   .77 جرير ، ديوانه ، ص- 3
العين (ع علم العروض ، له كتاب واألدب ، وواضة اللغة  أبو عبد الرحمن ، من أئم)م786=هـ170ت( الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم - 4
  ) .معاني الحروف(، و) 

    .2/314 ؛ الزركلي ، األعالم 13/563 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، 2/244 ، وفيات األعيانابن خلكان ،  :ينظر 
ر ل من فسب وأخذ عنهم ، وهو أوة ، لقي األعرا من كبار العلماء بالعربي:اب أبو الخطّ) م793=هـ177ت(عبد الحميد بن عبد المجيد  -  5

  . بيت الشعر تحت كّل
    .3/288س ، .م الزركلي ، ؛ 2/74بغية الوعاة ،  ؛ السيوطي ، 2/157  ،نباه الرواةالقفطي ، إ: ينظر 

معاني : (ه اد ، من كتب عالم بالنحو واللغة ، ولد ومات في بغد:أبو إسحاق الزجاج ) م923=هـ311ت( بن سهل السري إبراهيم بن - 6
  ) .االشتقاق (، و) القرآن
   .1/40س ، . ؛ الزركلي ، م1/49س ، . ؛ ابن خلكان ، م1/51الحموي ، إرشاد األريب ، : ينظر 

هل الكوفة ، قرأ النحو بعد  ، عالم في اللغة والنحو والقراءة ، من أأبو الحسن الكسائي) م805=هـ189ت(لي بن حمزة بن عبد اهللا ع - 7
  ) .المصادر(و، ) معاني القرآن : (ل في البادية ، له تصانيف منها نقّ، وتالكبر

   .4/283 س ،. ؛ الزركلي ، م2/407 ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، 3/295س ، .ابن خلكان ، م: ينظر 
 عليه ، له ةد يالزم القراءرمن كبار العلماء في اللغة والشعر ، من أهل البصرة ، كان المب) م862=هـ248ت(ن محمد بن عثمان  سهل ب- 8

  ) .ةما تلحن فيه العام(، و) المعمرين(كتاب :  كتاباً ، منها نيف وثالثون
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  : كتب الحديث - رابعاً
، )2( ، وصحيح البخاري)1(سنن في تفسيره ، كصحيح مسلمكذلك ، اعتمد الجرجاني على كتب ال   

   .)3(ومسند اإلمام أحمد
  : كتب التّفسير -خامساً

تفسير :  من كتب التّفسير سعة اطّالعه ، حيث اعتمد على كتب عديدة منها أظهرت اقتباسات الجرجاني  
4(الطّبري(وتفسير ، ازيالر )5(.   

  
   :ة الكتاب  أهمي- رابعاً

  
عة تقع في سياق علوم  بإشارات متنو ثري تفسير الجرجاني ، يرى أن)رردرج الد (كتاب من يقرأ   

لغويواحي اآلتية في النّأحاول إيجازهاعديدة ، وس ةة وقرآني:    
  
الًأو - يته في اللغة أهم:  
  

                                                                                                                                                                
    .3/143س ، . الزركلي ، م ؛ 3/230 ، س.ابن العماد ، م  ؛2/430 س ،.ابن خلكان ، م: ينظر 

. المحدثين ، ولد بنيسابور ، ورحل إلى الحجاز ومصر والشامحافظ ، من أئمة : أبو الحسين ) م875=هـ261ت( مسلم بن الحجاج بن مسلم -  1
  .، جمع فيه اثني عشر ألف حديث ) صحيح مسلم(أشهر كتبه 

   .7/221الزركلي ، األعالم ،   ؛14/551 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، 5/194ابن خلكان ، وفيات األعيان ، : ينظر 
، )الجامع الصحيح (  ، صاحب حبر اإلسالم ، والحافظ لحديث الرسول : أبو عبد اهللا ) م870=هـ256ت( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم -  2
  ) .التاريخ(و

   .6/34س ، .الزركلي ، م  ؛3/252 ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، 14/526س ، .ابن كثير ، م: ينظر
نشأ .إمام المذهب الحنبلي ، أصله من مرو ، ولد في بغداد : ئلي أبو عبد اهللا ، الشيباني الوا) م855=هـ241ت( أحمد بن محمد بن حنبل - 3

  .يحتوي على ثالثين ألف حديث ) المسند(صنّف . منكبا على طلب العلم ، وسافر في سبيله أسفاراً كثيرة 
   .1/203س ، . ؛ الزركلي ، م3/185س ، . ؛ ابن العماد ، م14/380س ، .ابن كثير ، م: ينظر 

ولد في آمل طبرستان ، واستوطن بغداد ومات فيها ، . المؤرخ المفسر اإلمام : أبو جعفر ) م923=هـ310ت(ير بن يزيد  محمد بن جر- 4
  . يعرف بتاريخ الطبري ) أخبار الرسل والملوك ( له . عرض عليه القضاء فامتنع 

   . 6/69األعالم ،  ، س.؛ م 4/191 س ،. ؛ ابن خلكان ،  م6/2441الحموي ، إرشاد االريب ،  :ينظر 
ولد في الري ، تنقّل في العراق . حافظ للحديث ، من أقران البخاري ومسلم : أبو حاتم ) م890=هـ277ت( محمد بن إدريس بن المنذر -  5

  ) .طبقات التابعين(له . ومصر والشام ، ووفاته في بغداد 
   . 6/27 ، س.الزركلي ، م ؛ 3/321س ، .ابن العماد ، م  ؛14/628س ، .ابن كثير ، م: ينظر 
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  يخُزتي بحث فيها بإيجاز  بكثير من القضايا اللغوية الّر تفسير الجرجاني :فات ، كاألسماء والص
  .ظم كرار، والنّأويل ، والتّوالحقيقة والمجاز والتّ

  :  يته في البالغة أهم - ثانياً
  

 :  فيه ، مثل قوله في تفسير ع ، وتوس)درج الذّرر ( في كتابه إلى المجازرت إشارات الجرجانيثُ   كَ
 " وإذ واعدنا موسى )1(ّيء ، فهو مجاز ، فإذا كان على الشّيء ،  وحقيقة الوعد أن يكون للش

   .)2("خويف بالجائز الممكن والمراد به التّ
  

ا إذا خرج إلى معنى الوعيد ، أن يكون بالخير ، أمهو  حقيقة الوعد أن رأى الجرجاني ح أنرج   وُأ
    . فهو مجاز ،رأي كان وعدا بالشّ

  
   وهكذا ، فإنباإلشارة إلى المجاز ، الكتاب غني ه اإلشارات  بتحليل هذويحتاج إلى دراسة تهتم

 خروج عن األصل  كّل ، وعد)3( كأبي عبيدةع في مفهومهه توسللوقوف على دالالتها ، السيما أنّ
  .مجازاً
  : فسير يته في التّأهم -ثالثا 

  
 من  يشرح اآليات ،ففسير بمؤلَّري كتب التّثْ ، يعاً متنو تفسيراً)رردرج الد( في كتابه  الجرجاني  قدم
     .ية ، وغير ذلك  ، وصرفية ، ونحوية وفقهلغوية ، وبالغية ،:  عديدة نواح

  
  
  
  
  

                                                   
   .2/52 البقرة ، - 1
   .1/169 الجرجاني ، درج الدرر ، - 2
: من كتبه . أبو عبيدة النحوي من أئمة العلم واللغة واألدب ، مولده ووفاته في البصرة ) 824-728=هـ209-110( معمر بن المثنى - 3
  ) .أيام العرب(، و) المثالب(، و) مجاز القرآن(

   . 7/272 ؛ الزركلي ، األعالم ، 2/294 ؛ السيوطي ، بغية الوعاة ، 2704وي ، إرشاد األريب ، صالحم: ينظر 
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المفردات في غريب القرآن(عريف بكتاب التّ: ابع المبحث الر(.    
  

  : التّعريف بالكتاب -أوالً 
  

   يلمفردات في غريب القرآنا( كتاب عد (للرة في معاني ألفاظكتبال من اغب األصفهانيالمهم  
  : منها فه ، حيث ذكرته مصادر عديدة ، إلى مؤلِّ في نسبته، وليس هناك شكالقرآن 

  
- 1(حو واللغة للفيروزابادية النّالبلغة في تراجم أئم( :   

    .)2("ال نظير له في معناها ) مفردات القرآن(وله : " ذكره بقوله      
  
   :)3(يوطيحاة للسين والنّ اللغوي بغية الوعاة في طبقات-

  .)4( ")مفردات القرآن(له . كان في أوائل المائة الخامسة : "  ذكره في قوله    
  
  : ي خليفة عن أسامي الكتب والفنون لحاجنون  كشف الظّ-

ل د بن المفض في اللغة ألبي القاسم حسين بن محم– )مفردات ألفاظ القرآن(: "    ذكره بقوله 
 كر فيه أن العالمين الخ ، ذَ الحمد هللا رب :لهأو) ... 502( سنة ى المتوفّاغب األصبهانيالرعروف بالم
أول ما يشتغل بهحتاج أن يومنها تحقيق األلفاظ المفردة ، وهو نافع ة ، من علوم القرآن العلوم اللفظي 

                                                   
من أئمة اللغة واألدب ، ولد بكارزين من : أبو طاهر ، مجد الدين الشيرازي الفيروزابادي ) م1415=هـ817ت( محمد بن يعقوب بن محمد -  1

  ) .القاموس المحيط( كتبه أشهر. أعمال شيراز ، وانتقل إلى العراق 
    .7/146 الزركلي ، األعالم ،   ؛1/273؛ السيوطي ، بغية الوعاة ،  10/79  ،الضوء الالمعالسخاوي ،  :ينظر 

   .122 الفيروزابادي ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، ص- 2
3-م1505=هـ911ت(د  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محم (جالل الدين السيوطي: له نحو.  خ ، أديبإمام ، حافظ ، مؤر)ف ،  مصنّ)600

  . ، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس نشأ في القاهرة يتيماً) . الرسالة الصغيرة (و، ) الكتاب الكبير  ( :منها
  . 3/301 ، س. ؛ الزركلي ، م1/227  ،الكواكب السائرةالغزي ،   ؛4/65س ، .السخاوي ، م :ينظر 

   .2/297س ، .ي ، م السيوط- 4
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ة ، واإلشارة  فيه أوائل حروفه األصلياًي معتبرهجرع ، فأماله على حروف التّ علم من علوم الشّفي كّل
   .)1("ات تي بين األلفاظ المستعارات والمشتقّإلى المناسبات الّ

  
   :اغب في تأليفهمنهج الر -ثانياً 

  
اهتم   اغب الركما بي ، مة ، ن في المقدبتأليف كتاب ية ؛ ويقوم على تحقيق عنى بعلوم القرآن اللفظي

 يعتمد ، وعليه الكالم العرب وزبدته لفظ القرآن لب ه رأى أنيل معانيها ؛ ألنّمفردة وتحصاأللفاظ ال
ة المفردات في سياقات قرآنيع ، وتتب)2( بالغريب من األلفاظفاهتم. الفقهاء والبلغاء والحكماء في علومهم 

 وراء  ، سعياً ، يعرض فيه لكثير من صور اللفظ على البحث اللغوي، وجعل محور تفسيره قائماًعديدة
وعلم رفيع في علوم القرآن حصر دالالته وعرضها على أحسن وجه ، فكشف عن ثقافة عالية ، 

  .واللغة
  

األلفاظ ترتيباً فيهابرتَّتي تُئية الّاغب على محاكاة مناهج المعاجم األلفبا   قام منهج الر على اً ألفبائي 
الهجاء ، بدأه بحرف الهمزة وانتهى بحرف الهاء ، فه إلى كتب بعدد حروف م مؤلَّحروف الهجاء ، وقس

اللة ، ل لديه محور الدذي شكّه كان يبدأ بتفسير المصدر الّواعتمد في ترتيبه للكلمات على أصولها ، لكنّ
ة أشكال اللفظ واشتقاقاته ينتقل منه إلى بقي .   

  
   لم يحأليف ، إذ انداخل كتابه عن هدفه من التّاغب د الرّل جصبفكان   اهتمامه على اللفظ القرآني ،

يذكر اللفظ ويعرض وجوه داللته الحقيقيالنّفة ، ويوظّة منها والمجازي القرآنص في  قريناً ليكون ؛ي 
اهد  ، فغلب الشّاللة وتفسيرهاأداء الدغيره من شواهدفه ، وقّل في مؤلَّالقرآني فيه عن طول ر ، فعب 

   .فسير في علوم التّباع 
  

وما نريهم من آية إال  " سمية اهللا لآلية بأختها بقوله سميات كتعليله لت تعليل التّى إل ،أحياناً، كان يلجأ    
ة واإلبانة ح لها الشتراكهما في الصاها أختاًمتها ، وسمتي تقدأي من اآلية الّ ))3هي أكرب من أختها 

                                                   
   .2/1773 حاجي خليفة ، كشف الظنون ، - 1
   .1/4الراغب األصفهاني ، المفردات ، :  ينظر - 2
   .43/48 الزخرف ، - 3
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فسير، ومن طرقه في التّ)2( جسده من أديم األرض لكون ؛ آدم باسمه ، وتعليله تسمية)1("دق والص :
ة ، كما فعل ج على قضايا نحوي، وعر)3(قديمه مقابل للتّأخير بأنّكتفسيره التّ،   والمقابل بالضدفسيرالتّ

  . )4( وأنإن: عند تفريقه بين 
  
اللة كتفريقه بين في الدربة رادف بين األلفاظ المتقامثلة ينفي من خاللها التّ أل  كان يتطرق ، كذلك ، 

مانالزواألبد ، فاألبد عبارة عن مد مانة الزالّ الممتد ذي ال يتجزأ كما يتجزبين ، وتفريقه)5(مانأ الز 
    .)6( رر وتدب نتاج تفكّ :اني ، والثّ أعم :ل فاألو ،العلم والمعرفة

  
   :اغب في تأليفه مصادر الر -ثالثاً 

  
   المصادر الّأهم المفردات( هاغب في كتابتي اعتمد عليها الر( :   
  
القرآن الكريم - الًأو  :  

 في اً قوي حضوراً القرآنيصضر النّاغب في كتابه ، فحة محور اهتمام الرلت الكلمة القرآني   شكّ
ق به  شاهد من الكتاب الكريم ، يوثِّى يصحبهفسير حتّف يخطو خطوة في التّ ، فال يكاد المؤلِّهسيرتف
الدها اللة ويقوي.  
  

  : ريف  الحديث الشّ- ثانياً
فقال في مادة برك يدعم ريف كشاهد على اللفظ ومعناه اغب بشكل الفت بالحديث الشّ   استعان الر ،
ولما كان الخير اإللهي يصدر من حيث ال يحس ، وعلى وجه ال يحصى وال يحصر ، : " معنى البركة 

هو مبارك وفيه بركة ، وإلى هذه الزيادة ُأشير بما روي : اهد منه زيادة غير محسوسة قيل لكّل ما يش
   ) .1( "7أنّه ال ينقص مال من صدقة

                                                   
   .1/15س ،  . الراغب األصفهاني ، م- 1
   .1/16س ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 2
   .1/16الراغب األصفهاني ، المفردات ، :  ينظر - 3
   . 1/34ن ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 4
   .1/8س ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 5
   .2/431س ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 6
   .2/1202مسلم ، صحيح مسلم ،  : ينظر  - 7



 36 

  . حديثاً في تفسير مواد كتابه )257(ووظّف الراغب ما يقارب    
  

  : عر  الشّ- ثالثاً
لم ي  اغب ، فاستشهد)المفردات( كتاب عر عنب الشّغدالالت بعض األلفاظ  به على الر  .  

   : واآللُ  أيضا الحال التي يؤول إليها أمره ، قال الشاعر : "    ومثال عليه 
  ]المتقارب[       )2("      سَأحمُل نَفْسي على آلة            فإما عليها وإما لَها 

  
   .بيتاً ) 413(ما يقارب كتابه من شواهد شعرية    وبلغ عدد ما حضر في 

  
  : ذين نقل عنهم  العلماء الّ- رابعاً

  
   تي اقتبس فيها ه في أغلب المواطن الّ؛ ألنّ اغب األخرى في كتابه تكاد ال تكون واضحةمصادر الر

قيل ، وقال بعضهم ، وغيرها :  من علماء آخرين ، لم يكن يشير إلى أسمائهم ، بل يكتفي بذكر أقواالً
  . من ألفاظ مشابهة 

  
لشّدي تلك المشكلة بشكل واضح جعله يقر بصعوبة معرفة مصادر الراغب ، وتحديد العلماء    والحظ ا

وهو في هذه النقول ال يكاد يعزي المنقول إلى : " ، إذ قال ) المفردات ( الّذين نقل عنهم بدقّة في كتابه 
المتكلمين أو الحكماء أو قول عن ا في النّقل عنها ، أمذي نقل عنه إال في اللغة لوضوح النّصاحبه الّ

وذهب المتكلمون ، وذهب الفالسفة ، :  أحدا منهم ، فيقول ه يكتفي بذكر عامتهم وال يخصالفالسفة فإنّ
3("ر ضمن من ذكرهم ابن عباس والخليلراه يذكجه إلى اللغة فيذكر أسماء أصحابها ، فنا حين يتّأم(.   
  

لكن   على أسماء كتبهم ، وهذا ه ال يدّلذين أخذ عنهم ، فإنّ الّاغب وإن صرح بأسماء علماء اللغة الر 
علىناه ال يدلّتي يعزيها إلى أصحابها إال أنّقول الّه رغم هذه النّولكنّ: " دي بقوله ه إليه الشّأمر نب  

   . )4("أسماء كتبهم 

                                                                                                                                                                
   .1/56 ، س. األصفهاني ، مالراغب - 1
   .1/39 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 2
   .106 ص ،األصفهانيتفسير الراغب  دي ،عباس الش - 3
   .107- 106ص ن ،. معباس الشدي ، - 4
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   :  الّذين أخذ عنهم الراغبالعلماءمن    و

  
  : )1(ابن السكيت -1

عه في البقل ما ال ينبت أصله وفر) : " بقل  ( ة في ماد)المفردات(غب في كتاب ذكره الرا   
بقَل ، أي نبت ، وبقََل وجه الصبي تشبيها به ، : الشّتاء ، وقد اشتقّ من لفظه لفظ الفعل ، فقيل 

وكذا بقََل ناب البعير ، قاله ابن السكيت ، وأبقَل المكان ، صار ذا بقْل فهو مبقل ، وبقَلَتُ البقل 
   .)2("جزرتُه ، والمبقَلَةُ موضعه 

 
 :األخفش  -2

، يحمل على فعِل ما )3(  يعودون ملا قالواثم : وقوله ) : " عود(   أشار الراغب لألخفش في مادة 
: قوله : قال األخفش . ف عليه فالن حلف ثم عاد إذا فَعل ما حلَ: حلَف له أن ال يفْعل ، وذلك كقولك 

   .)4(" )5(  فتحرير رقبة : متعلِّق بقوله ) لما قالوا(
  
  : الفراء  -3

منهم  : " ، عند شرحه لمعنى قوله تعالى ) ُأم(   ذكره الراغب في مواطن عديدة ، كذكره له في مادة 
أمون ال يعلمون الكتاب إال أمانيي )6( تلى عليهماء . ، أي إال أن يهم العرب الّذين لم يكن : قال الفر

  .)7("لهم كتاب

  
   :)1(الفسوي -4

                                                   
  .)بين البصرة وفارس ( إمام في اللغة واألدب ، أصله من خوزستان: أبو يوسف ، ابن السكيت ) م858=هـ244ت( يعقوب بن إسحاق - 1
   .)األلفاظ(، و) إصالح المنطق: (تب منها ل العباسي ، الذي قتله بعدها ، له كصل بالمتوكّم في بغداد ، واتّتعلّ

   .8/195 ، ألعالما  الزركلي ، ؛3/203شذرات الذهب ، ابن العماد ، ؛  14/439البداية والنهاية ، ابن كثير ، : ينظر 
   .1/72الراغب األصفهاني ، المفردات ،  - 2
   .58/3 المجادلة ، - 3
  . المكان نفسه - 4
   .2/457 ، س. الراغب األصفهاني ، م- 5
   .2/78 البقرة ، - 6
   .1/29س ، .الراغب األصفهاني ، م - 7
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: اسم من أسماء اهللا تعالى ، قال أبو علي الفسوي ) آمين: (وقيل ) : " آمين( ذكره الراغب في مادة   

   .)2(" هللا تعالى ؛ ألن معناه استجب ضميراً) آمين(أراد هذا القائل أن في 
  

   :ية الكتاب أهم -رابعاً 
  

   :قيمة كبيرة ، أوجزها فيما يأتي   الكتاب له 
   

اللغة في - الًأو :    

  
   الكتاب معجماًيعد اً لغوين الباحثين من االستفادة منه ، واالعتماد عليه مكّض بطريقة سهلة تُرِ ، ع

ة لقضايا عديدة ، مثل في دراساتهم اللغوي :أويل ، والمجاز ، والتّضاد ، ، والتّ المشترك اللفظي
   . رادف واالشتقاق ، والتّ

  
  : وم القرآن  وعلفسير في التّ- ثانياً

  
   لشكل من أشكال التّم الكتاب نموذجاًقد فسير يمن ، ينطلق فيه الباحثحاكي األسلوب المعجمى  

  .في نصوص مختلفة  ع صور دالالتهاة إلى اآلية ، يتتباللفظ
  

تي تتعلّ من القضايا الّ بعضاً فيهاغب   ناقش الرة المحكم والمتشابهق بالقرآن كقضين ق بي ، ففر
كل تفسيره لمشابهته بغيره شْتشابه ما َأ والم ،بهة فيه من حيث اللفظ والمعنىاالثنين، فالمحكم ما ال شُ

إما من حيث اللفظ وإم3(ن ضروبها من حيث المعنى ، وبي(.    
  

   :حوية احية النّالنّمن  - ثالثاً
                                                                                                                                                                

لحديث عن أكثر بإيران ، روى ا) فسا ( اظ الحديث ، من أهل  من كبار حفّ:، أبو يوسف ) م890-هـ277ت(عقوب بن  سفيان بن جوان  ي- 1
  ) .التاريخ الكبير: ( في البصرة ، من كتبه من ألف شخص ، ومات

  .8/198 س ،.؛ الزركلي ، م 3/321س ، .م  ؛ ابن العماد ، 14/630س ، .ن كثير ، ماب: ينظر 
   .1/33 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 2
   .336-1/335 ، 1/169ن ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 3
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   عراغب على بعض القضايا النّج الرفي حديثه عن الحرفين  فيها ، كماة دون إسهابحوي  :)إن 

وأن( إذ قال ،  " :إنوأن  : ينصبان االسم ويرفعان الخبر ، والفرق بينهما أن )يكون ما بعده جملة )إن 
   .)1(" يكون ما بعده في حكم مفرد يقع موقع مرفوع ومنصوب ومجرور )أن(ة ، ومستقلّ

  
 :  في علم الكالم - رابعاً

  
   اغب أن لم ينس الرين كتابه بعضاًضممن القضايا الكالمي لى لفظ يستدعي ذلك ،  عة عندما كان يمر

قليالً ،ثفتحد   ،عن أنواع الموجودات في إضافة بعضها إلى بعض ، إذ قال ، و)2(ةعن الجبري " :ا ولم
  الباري  غير منفعل وذلك هوفاعالً: كانت الموجودات بإضافة بعضها إلى بعض ثالثة أضرب 

 من وجه كالمالئكة واإلنس والجن ، وهم  غير فاعل وذلك هو الجمادات ، ومنفعالً، ومنفعالًفقط
   .)3("باإلضافة إلى اهللا تعالى منفعلة ، وباإلضافة إلى مصنوعاتهم فاعلة 

  
طريق   ، واالستدالل العقلي    هنا يعتمد الراغب على االستدالل العقلي في إثبات وجود اهللا

ضيفت فاعل يؤثّر في األشياء بخلق ورزق وغير ذلك ، بينما بقية الموجودات إذا ُأ ين ، فاهللا مالمتكلّ
 ة والتّفرد هو اهللاحدانيصف بالو المتّن من هذا الوجه أنفعلة ، فيتبينْ فال تأتي إال م تعالىإلى اهللا
 .  للعبادة ، وهو بذلك المستحقّسبحانه

  
اغبر   وكرالر كتعريفهم  مصطلحات ،عدد من ال لم في قضايا عديدة ، وتعريفاتهالمعتزلةآراء ر كْ ذ

  .  )4(ع له في أصل اللغةضاللفظ المستعمل فيما و : اهللحقيقة بأنّ
  

  :رف  في الص- خامساً
  سجمن أوزان الكلمات في تفسيره داًاغب عدل الر كما  منها بداللتها ن صيغها ، وربط بعضاً، وبي ،

  .)1(ه إفعالن من أصل إنسيانإلنسان بأنّفي وزنه 

                                                   
   .1/33الراغب األصفهاني ، المفردات ،  - 1
   .1/112ن ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 2
   .1/35س ، . الراغب األصفهاني ، م- 3
   .1/166س ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 4
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   .1/35س ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 1
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  اني الفصل الثّ
 ________________________________________________________  

  
  . دراسات العلماء ألسماء اهللا الحسنى  حولهاتي تمحورت القضايا الّ

  
إثبات أسماء اهللا الحسنى : ل المبحث األو.  
  .ها إحصاء أسماء اهللا الحسنى ، وعد: اني المبحث الثّ
  .سماء اهللا الحسنى أل  العلماء تصنيفات:الث المبحث الثّ
أسماء اهللا الحسنى مذاهب العلماء في:ابع المبحث الر .   
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  : توطئة 
  
أسماء اهللا  عن هم كتبتي درسها العلماء في القضايا الّاإلحاطة بكّلمن المؤكّد أن دراستي لن تستطيع     

ن  من المهم أ ، إال أنّه وحديثاًراسات قديماًزت عليها الدكّتي تر، ولذلك اخترت أبرز القضايا الّالحسنى
، ألسماءلى شرح اقوم عي: ل اء في أسماء اهللا الحسنى اتّخذ طريقين ، األو بحث القدم إلى أنبدايةشير ُأ

 ، واسم اهللا ودالالت اإلحصاء ، وعدد األسماءإثبات األسماء ،: ق بها مثل ناقش قضايا تتعلَّي :  انيوالثّ
وايات ، والتّاألعظم ، والرى وقيف والقياس ، وتصنيفات األسماء ، وقضية االسم والمسم.  

  
 ثيرت في في دراسة أسماء اهللا الحسنى من خالل القضايا التي ُأ أن أعرض جهود العلماءقد آثرت   و

كرار واإلسهاب ،  للتّ على حدة ، وذلك تالفياً عالم في دراستها من عرض منهج كّلكتبهم عنها ، بدالً
اقف العلماء م عرض آراء وموات ، بينما يتّ موضوعات ال شخصيراسة فيتركيز الد على وحرصاً

  . القضايا  تلكأثناء البحث في متون
   

ابقة هي الّ   إذا كانت القضايا الستلك الكتب وغيرها تي غلبت على بحث كثير من الكتب ، فإن 
لقت ، أيضاًتطر ، أويل ، وداللة رادف ، والمجاز ، والتّالتّو  المشترك ، والخاص ،:ة مثل قضايا لغوي
الصعند ز على دراستهاركّذي سي، الّالث تي سيكون مكان بحثها في الفصل الثّ، والّ ياقيغ ، والس 
الربما يخدم إجراء اء عدد من العلماء اآلخرين فيها ذكر آربإغفال  قوم أن ي ، دوناغب والجرجاني ،
   .مقارنة بين العالمينال
  

وإحصاء أسماء اهللا الحسنى إثبات أسماء اهللا الحسنى ، : ن هذا الفصل من أربعة مباحث هي    يتكو
   .مذاهب العلماء في أسماء اهللا الحسنىوتصنيفات العلماء ألسماء اهللا الحسنى ، ووعدها ، 
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إثبات أسماء اهللا الحسنى : ل المبحث األو.   
  
تعريف - الًأو لة إثباته االسم ، وأد:   
  

   ف ايعرلزما دّل: " ه  االسم بأنّمخشري1("دة عن االقتران  على معنى في نفسه ، داللة مجر(.   
  

ويعر   فه الس2(هيلي(ّاللفظ الّ : " ه بأنذي وع داللة على المعنى ض")3(.   
  

 عالقة االسم بالمعنى ، فإن في إطار ين ب قدمخشري والزهيلي من الس   وإذا كان تعريف كّل
4(الزجاجي(يعر أو ما كان فاعالً:  العرب االسم في كالم: "  ، بقوله فه في إطار ومقياس نحوي 

   .)5("ز الفاعل والمفعول به  في حي، أو واقعاًمفعوالً
  

    ت التّركزظ والمعنى ، أو من ناحية نظمه  من ناحية اللفابقة على داللة االسم سواء أكانعريفات الس
البحث فيه ال يتوقّفي الجملة ، بيد أن ف عند الحدابق ، إذ ذهب عدد من العلماء إلى البحث في  الس

مة  أصل من أصلي االشتقاق مقدل كّلاشتقاق لفظ االسم نفسه وداللته ، واختلفوا فيه بين أصلين ، وشكّ
ت إلىأدأسماء اهللا  استنتاجات تخص   وصفاته .  
    

: اني ين ، والثّرأي البصري: ل مة ، فاألومو ، والسالس: ذان اختلف فيهما العلماء هما واألصالن اللّ   
حو ين على هذا النّرأي الكوفي :  

  

                                                   
   .3 الزمخشري ، المفصل في النحو ، ص- 1
2  - والسير ، ضرير ، ولد في مالقة ، نبغ فاتّصل خبره حافظ ، عالم باللغة) م1185=هـ581ت( عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد السهيلي 

  ) . نتائج الفكر(، و) الروض األنف: (من كتبه . بصاحب مراكش ، فطلبه إليها وأكرمه 
   .3/313 ؛ الزركلي ، األعالم ، 187 ؛ الصفدي ، نكت الهميان ، ص3/143ابن خلكان ، وفيات االعيان ، : ينظر 

   .30 النحو ، ص السهيلي ، نتائج الفكر في- 3
4  - ة في عصره ، ولد في نهاوند ، ونشأ في بغداد ، وسكن : أبو القاسم ) م949=هـ337ت( عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيشيخ العربي

  ) .العلل في النحو(، و) الجمل الكبرى(له كتاب . دمشق ،  ومات في طبرية 
   ؛ 3/299س ، . ؛ الزركلي ، م2/77اة ،  ؛ السيوطي ، بغية الوع3/136س ، .ابن خلكان ، م: ينظر 

   .48الزجاجي ، اإليضاح في علل النحو ، ص - 5
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الًأو -ين  رأي البصري:  
   
ه  غيره ، أو ألنّى فيرفعه عن االسم يسمو بالمسم ألنفعة ؛مو والر من الس االسم مشتقّأن اعتبروا  

وحرف ، واالسم أقوى  ، وفعل ، اسم :ته على قسمي الكالم ، إذ الكالم ينقسم إلى ثالثة أقساميعلو بقو 
الكالم باإلجماع ، فله سعلوي اسماًم.   

  
وهذا الر   حهأي يرجألنّ؛  )1( القرطبيي ، وفي الجمع أسماء ، والجمع  :صغيرقال في التّه يمس 

:  من قال  ؛ ألنويرى فيه الحقّ. وسيم وال أوسام : قال ان األشياء إلى أصولها ، فال يصغير يردوالتّ
  ، قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهملم يزل اهللا موصوفاً:  ، يقول  من العلوإن االسم مشتقّ

  .ال تأثير لهم في أسمائه وصفاته 
  

  :ين  رأي الكوفي- ثانياً
  

  .ع عليه ض االسم عالمة لمن و ألنمة ، وهي العالمة ؛ من الس االسم مشتقّيه أن  رأوا ف
  

أم   ا هذا الوجه فيرى القرطبيأن فكرة المعتزلة ب يت عليه ، فمن قال ن :االسم مشتقّإن مة ،  من الس
 وصفات ، وإذا أفناهم بقي ا خلق الخلق جعلوا له أسماءكان اهللا في األزل بال اسم وال صفة فلم: يقول 

     .)2(بال اسم وال صفة
  

وي   رجح كثير من العلماء قول البصريالعرب ال تعرف شيئاًين ؛ ألن دخلته ألف الوصل وح فت فاء ذ
؛ لكان تصغيره إذا حذفت منه ) م سو(، فلو كان أصل االسم ) نة زِ( و) دة ع: ( فعله ، نحو قولك 

، )  وصيلة  ،وعيدة) (  وِصلة ،عدة (  تصغير ، كما أن) أوسام ( وفي الجمع ) وسيم (ألف الوصل 
   . )3(ألف الوصل فيما حذفت فاؤه من األسماءة في العربيولم ير 

  
                                                   

1 - - م1273=هـ671ت(بن أبي بكر د بن أحمد محم (أبو عبد اهللا ، القرطبي : من كبار المفسرحل . د ، من أهل قرطبة رين ، صالح متعب
  ) .الجامع ألحكام القرآن ( :ي فيها ، من كتبهوتوف)  أسيوط بمصرفي شمالي(إلى الشرق واستقر بمنية 

  . 5/322األعالم  ؛ الزركلي ، 7/584ابن العماد ، شذرات الذهب ، : ينظر 
   .45_44القرطبي ، األسنى ، ص:  ينظر - 2
   .256-255الزجاجي ، اشتقاق أسماء اهللا ، ص:  ينظر - 3
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تهم من ريف ، فأدلّة من القرآن الكريم والحديث الشّ إثبات أسماء اهللا الحسنى إلى أدلّ   يستند العلماء في
  :م الكريالقرآن 

  
-  األمساء احلسنى فادعوه هبا و )1. (  

-  أو ادعوا الر قل ادعوا اا ما تدعوا فله األمساء احلسنىمحن أي )2(.   

-  عليه واذكروا اسم ا )3( .  

-  ء احلسنىوله األمسا )4( .  
  

   ا أدلّأممنهاة ، فنّتهم من الس:   
  
، وإذا استيقظ من  هم أموت وأحيا اللّ باسمك:وى إلى فراشه قال  َأان إذا ك بي النّ أن[ ما ورد -

   .)5(]شور ذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النّالحمد هللا الّ:  قال منامه
 ذي ال يضربسم اهللا الّ:  ليلة  يوم ومساء كّل ما من عبد يقول في صباح كّل: [سول يث الردوح -

مع اسمه شيء في األرض وال في السماء وهو الس6(] شيء هميع العليم ثالث مرات فيضر( .   
  

   :ماء في إثبات أسماء اهللا الحسنى مناهج العل - ثانياً
  

  :ة والجماعة نّمذهب أهل الس، وهو فيّ وقيالمنهج التّ
  

   وال ،  من الكتاب واألثررعشّالجماعة في إثبات أسماء اهللا الحسنى على ما أثبته الوة نّيعتمد أهل الس  
  
  

                                                   
   .7/180 األعراف ، - 1
   .17/110 اإلسراء ،  -2

   .5/4ئدة ،  الما- 3
   .59/24 الحشر ، - 4
   .8/71 البخاري ، صحيح البخاري ، - 5
   .1/702 الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، - 6
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 أعني –ومن علم هذا الباب : "  بقوله )1( الخطابيوقيف فيها إلى العقل كما يذهب إليه يتجاوزون التّ
فات األسماء والص–أنّ: ق به من شرائط ا يدخل في أحكامه ويتعلَّ ومم2("وقيف يه التَّتجاوز فه ال ي(.   

  
 رحمة اهللا –لف ومذهب الس: " ندما يقول  ع مذهب الخطابي)3(ابن قدامة المقدسيويذهب اإلمام    

، آياته وتنزيله ، وعلى لسان رسولهتي وصف بها نفسه في  اإليمان بصفات اهللا تعالى وأسمائه الّ–عليهم
 ، وال تجاوز لها وال تفسير لها ، وال تأويل لها بما يخالف من غير زيادة عليها ، وال نقص منها

وا علمها  بل أمروها كما جاءت ، وردثين ،دحين وال سمات المات المخلوقظاهرها ، وال تشبيه بصف
   .)4("م بها ها ، ومعناها إلى المتكلِّإلى قائل

  
ا د إلى الكمال ، أمتقفْ العقل م ألنرع ؛ق العقل على ما جاء به الشّبيرفض أصحاب هذا المذهب سو   

 عل حاكماًجالعقل ال ي : " بقوله) 5(اطبيإلمام الشّارع فهو صادر عن كمال ، وإليه ذهب ما جاء به الشّ
، رع  وهو الشّ،قديم ه التّم ما حقّدقَرع ، بل الواجب أن يبإطالق ، وقد ثبت عليه حاكم بإطالق وهو الشّ

ه خالف  على الكامل ؛ ألنّاقص حاكماً تقديم النّه ال يصحألنّ؛  وهو نظر العقل ،أخير ه التّر ما حقّويؤخَّ
    .)6("لمعقول والمنقول ا
  

ل من باب دراسة رع ليس إقصاء للعقما ورد في الشّوقيف فيالتّفي االعتماد على تجاه اال    وأرى أن
 ؛  تعالىم على رتبة العقل في إثبات األسماء هللاتبة األثر تتقدفر، تب ما هو تحديد للر ، إنّأسماء اهللا 

العقل مهما كَألن ور العقيدة كما زن به أمواجاته من عيب ونقص ، وال يصلح أن تُ ال تخلو استنتلم
                                                   

1 - م998=هـ388ت (ن الخطابد بن إبراهيم بحمد بن محم ( أبو سليمان :ث ، من أهل بست فقيه محد ) معالم : (، من كتبه ) من بالد كابل
  ) .بيان إعجاز القرآن (، و) السنن
   .2/273 ؛ الزركلي ، األعالم 15/479 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، 2/214ابن خلكان ، الوفيات ، : ينظر 

   .111 الخطابي ، شأن الدعاة ، ص-2
، ) المغني  : ( له تصانيق ، منهافقيه من أكابر الحنابلة ، : د ، موفق الدين أبو محم) م1223=هـ620ت ( أحمد بن قدامةعبد اهللا بن - 3
  ) . روضة الناظر(و

   .4/67 ، س. ؛ الزركلي ، م7/155لذهب ،  ؛ ابن العماد ، شذرات ا17/116  ،س.ابن كثير ، م: ينظر 
   .9 ابن قدامة المقدسي ، ذم التأويل ، ص- 4
ة ، ة المالكي حافظ ، من أهل غرناطة ، كان من أئم ، أصوليشهير بالشاطبي) م1388=هـ790ت(براهيم بن موسى بن محمد اللخمي  إ - 5

  ) .المجالس (و، ) الموافقات في أصول الفقه  ( :من كتبه
   .1/75 س ،.م  ، الزركلي ،1/191 ، فهرس الفهارسعبد الحي الكتاني ،: ينظر 

   .2/326 الشاطبي ، االعتصام ، - 6
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ك ال تطمع أن تزن ة ال كذب فيه ؛ غير أنّالعقل ميزان صحيح ، فأحكامه يقيني"  : )1(ابن خلدونيقول 
 ذلك فإن ما وراء طوره ، وكّل ،ة فات اإللهيوحقائق الص ة ،بووحيد واآلخرة وحقائق النّالتّبه أمور 

ي)2("حالطمع م ظّل دون الحكم على أمور العقيدة المذكورة  ، فالعقل البشري.   
  

   : )4(وقيف في منظومتهدا على التّ مؤكّ)3(فاريني السويقول   
  ]الرجز      [ ةٌ وفيةٌنا بذا أدلّ لَ          ةٌقيفيو تَها في الحقِّلكنّ
  

فحدود قضي   ص في إثبات ما أثبته اهللا تتلخّ ،ة واضحةنّة إثبات األسماء عند مذهب أهل الس  لنفسه 
سولفي كتابه ، أو ما أثبته له الر اإلمام بت في الكتاب واألثر ، وإليه ذهب ثْ في األثر، ونفي ما لم ي

قل وحدوده ، فرأى  في معرض حديثه عن الع)5(ار العطّينعالء الد "ال أمر له :  العقل مركز لذلك أن
  في الفروع ،ة رسوله لى وسنّفه الموافق لكتاب اهللا تعا تحريم وال تحليل ، بل تصروال نهي ، وال

ا أثبته سبحانه لنفسه وفي كتابهسوى الوقوف عنده ، فمة لبتّ اول فال مدخل له أصالًا في األصوأم 
  . )6(" أثبتناه ، وما نفاه نفيناه   رسولهلى لسانوع
  

   أمالتّ: ي أسماء اهللا الحسنى على المنهجين  منهجه ف فقام ،ا الغزاليوقيفيوالعقلي ، وقيف ق التّ ، فطب
في قضية األسماء ، أم7(رع ، ومزج فيها بين المنهجينفات فلم يقصرها على الشّا الص( .    

  
                                                   

أصله من . الفيلسوف المؤرخ ، العالم االجتماعي البحاثة : بن خلدون ، أبو زيد ا) م1406=هـ808ت( عبد الرحمن بن محمد بن محمد - 1
  ) .العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر( إشبيلية ، ومولده ومنشأه في تونس ، اشتهر بكتابه 

   .3/330 ؛ الزركلي ، األعالم ، 4/145السخاوي ، الضوء الالمع ، : ينظر 
   .3/26 ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، - 2
سفارين  ق ، ولد في عالم بالحديث واألصول واألدب ، محقّ: ، شمس الدين ، أبو العون ) م1774=هـ1188ت (محمد بن أحمد بن سالم - 3
  ) . شرح عمدة األحكام :كشف اللثام  : ( ورحل إلى دمشق فأخذ من علمائها ، من كتبه، ) من قرى نابلس (

   .2/1028 ؛ سركيس ، معجم المطبوعات ، 6/14 ، س. ؛ الزركلي ، م4/31الدرر ،  ، سلك المرادي: ينظر 
  . البيت من الرجز - 4

   .1/124السفاريني ، لوامع األنوار البهية ، 
مشيخة المدرسة   فاضل من أهل دمشق ، باشر : بو الحسن ، عالء الدينأ) م1342=هـ724ت (راهيم بن داود بن سلمانعلي بن إب - 5

النوريعتقاد الخالص من الشك واالنتقاداال( ، و) الوثائق المجموعة : ( ت ، منها فا ، له مصنّ)هـ701(وفلج سنة ، سنة )  30(ة ة مد(.  
   .4/251 ، س. ؛ الزركلي ، م3/5لكامنة ،  ؛ ابن حجر العسقالني ، الدرر ا18/251ابن كثير ، البداية والنهاية ، : ينظر 

   .23 ابن العطار ، االعتقاد الخالص من الشك واالنتقاد ، ص- 6
   .18الرازي ، لوامع البينات ، ص: ينظر  - 7
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المنهج العقلي نسب إلى المعتزلة، ويين البصري:   
  

عن طريق العقل إلىعالى ة إثبات أسماء اهللا ت   انقسم المعتزلة في قضي:  ينبغدادي، ين  وبصري ،
ه ال يجوز أن نُنّ أون ذهبوا إلىفالبغداديي اهللا سمباسم قد دّل العقل على صح ة معناه إال أن يي سم

، وليس واستنباطها   أسماء اهللالعقل له نصيب في تحديد   أنون فذهبوا إلىا البصري أمبذلك ،نفسه 
، وإن لم  باسم ، وجب تسميته به   العقل على جواز تسمية اهللاقرآن وأثر ، فإذا دّلمن  صفقط النّ

يرد في ذلك نصفأطلقوا عقال عقولهم ، و  ، شرعيوا اهللاسم ًذلك من روغي،   وفطناً وطبيباً لبيبا 
  . )1(أسماء

  
 وهو  عند واحد منهم  اهللاتنباط أسماء وهم في تحكيم العقل في اس ويمكن الوقوف على حقيقة غلّ   

أبو عليالج ب2(ائي(، إذ كان يي اهللاسم على معنى اسمه  ودارياًيه عارفاً  بمعاني أسمائه ، فيسم 
 معنى عظيم ات ، وكان يزعم أنر من صفات الذّصبه سامع م بأنّ ف اهللاص و، وكان يرى أنعالم

وكبير وجليل هو السد ياهللا ، وكان يرى أن ين ، وكان  المتين هو الثخ ال يوصف بالمتين ؛ ألن
ل حبل ، وال محب م  اهللاوكان يزعم أن كور على جهة المجاز ، بالشّ  وصف اهللا أن ،أيضاً، يرى

  . )3(ه ال والد سواهه والد في الحقيقة ، وأنّزمه منه أنّلْساء في الحقيقة سواه ، فيللنّ
  

لم ي   صب على عنّعلماء السدّ ة الرعلى الجبدوا اللغة ، ففنّة من أدلّب ين وغيره بردود مفحمة مستدلّائي
هللاعاه هؤالءما اد  ما أنزل اهللا،  عن طريق العقل  من أسماء بها من سلطان ، وبرز القاضي  

4(أبو بكر الباقالني(نقف على بعضها بوه من أسماء ،  في تفنيد ما نص :  
  

                                                   
   .2/207األشعري ، مقاالت اإلسالميين ، :  ينظر - 1
، وإليه نسبة ة المعتزلة ، ورئيس علماء العقل في عصره  من أئم :أبوعلي) م916=هـ303ت(عبد الوهاب بن سالم الجبائي محمد بن  -2

   .  عليه األشعريل ردحافل مطو) تفسير ( ، له ) ة الجبائي( الطائفة 
   .6/257 ؛ الزركلي ، األعالم ، 14/798 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية 4/267ابن خلكان ، وفيات األعيان : ينظر 

   .18 ؛ الرازي ، لوامع البينات ، ص2011-2/208س ، .األشعري ، م:  ينظر - 3
4 - محمد بن الطيإليه الرئاسة في مذهب انتهت قاض ، من كبار علماء الكالم ، : أبو بكر) م1013=هـ403ت(د بن جعفر ب بن محم

  .)اإلنصاف ( ، و)إعجاز القرآن :( من كتبه.ن جيد االستنباط ، سريع الجواب كا. د في البصرة ، وسكن بغداد وتوفي فيها ولاألشاعرة ، 
    .6/176 س ،.؛ الزركلي ، م 3/147 ، الوافي بالوفيات  ؛ الصفدي ،4/269 س ،.خلكان ، مابن : ينظر 
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   : قص ، من وجهين على النّي لها معان ، تدّلت يعود إلى صفة المعرفة الّالعارف -
  .مته غفلة اسم لعلم تقد اهأنّ. 
 .أنستعمل فيما تُ لفظ المعرفة يدوال تُك آثار الشيءر دى نقيض العلم الّ، علك ذاته رقال فيما ذي ي
   .ك ذاتهردتُ

فال يصح   قال  أن ي :من أسماء اهللاإن تي يسبقها جربة ، والّ المعرفة تعتمد على التّ العارف ؛ ألن
   . الجهل 

 رشعم من كالمه وذلك يم غرض المتكلِّهه عبارة عن فَبالفقه ؛ ألنّ ف اهللا ال يوص: الفقيه  -
  .بسابقة الجهل 

- ال يوصف اهللا: اري الد ذي يحصل بضرب من الحيلة عور الّها الشّ ألنّراية ؛ بالد. 

 . الفهم صريح في سابقة الجهل  ال يوصف بالفهم ؛ ألن واهللا: فاهم ال -

راد تفويضه على ها عبارة عن سرعة إدراك ما ي ألنّ بالفطنة ؛فُ ال يوص واهللا: ن طالفَ -
امع ، وسرعة اإلدراك مسبوقة بالجهل الس. 

، وهو العلم المانع عن اقة  العقل مأخوذ من عقال النّ ؛ ألن  ذلك في اهللاال يصح: العاقل  -
 .واعي إلى فعل ما ال ينبغي  من تدعوه الدق في حقّفعل ما ال ينبغي ، وهذا يتحقّ

  .) 1(جاربه علم مأخوذ من التّ ألنّّ ؛  اهللا في حقّال يصح: ب بيالطّ -
أتصو   ر أنهللاألة العقل في إثبات األسماء مسا وين تجاوز المعتزلة البصري تَ ، فكيف يصور أن 
  :قلْحم إلى الخَ ما يحصل في الرة تردوقد وردت نصوص صريحساء ، ل للنّحبملق بأنّه  الخايوصف
ثمطفة علقة خلقنا الن )2 ( ،وكيف ياهللاى اهللا بوالد ، وهو أمر نفاهسم   بشكل صريح في سورة  عن نفسه

 وللقياس الخاطئ عندما  ،لعقل بل تحكيم لألهواء ل ليس تحكيماًما ذهبوا إليه أرى أن اإلخالص ، لذلك ،
    . وصفاتهمالمخلوقينأسماء فاته ب وص تقاس أسماء اهللا

  
   برزت في نقاشات العلماء راع بين أصحاب المنهجينوقضية الص في ،دخل على  رجالًروى أن 

بحضور الجبائي فقال  " )3(أبي الحسن األشعري :هل يجوز أن ي؟ عالى عاقالًى اهللا تسم   
                                                   

   .20-18الرازي ، لوامع البينات ، ص:  ينظر - 1
   .23/14 المؤمنون ، - 2
جتهدين ، ولد في مين المة المتكلّس مذهب األشاعرة ، كان من األئممؤس: أبو الحسن ) م936=هـ324ت(علي بن إسماعيل بن إسحاق  - 3

  ) .مةالرد على المجس( ، و) إمامة الصديق: (من كتبه . فهم  رجع وجاهر بخالم فيهم ، ثمى مذهب المعتزلة وتقدالبصرة ، وتلقّ
   .4/263  ، ؛ الزركلي ، األعالم15/101 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية 3/284ابن خلكان ، وفيات األعيان ، : ينظر 
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فقال الجبائي : قال ، وهو المانع ، والمنع في حقّ العقل مشتقّال ؛ ألنمن الع حال ، فامتنع  اهللا م
  .اإلطالق 

  هذا االسم مشتقّ ؛ ألنى اهللا سبحانه حكيماًسمفعلى قياسك ال ي: فقلت له :  الحسن ويخ أب   قال الشّ
 رضي )1(ابة عن الخروج ، ويشهد لذلك قول حسان بن ثابتلمانعة للداللجام ، وهي الحديدة ا من حكَمة

   :)2(اهللا عنه
  ]الوافر         [  ماء  الدتلطُخْ تَ حينبرِضنَجانا    و هنالقوافي م بِمكحنُفَ
  

   : )3(وقول اآلخر
  ]الكامل        [ با ضغْ َأن َأمليكُ عخافُي َأنِّم   ِإكُفهاءموا سحكأ ةَنيفَ حينبَأ
  

  .منع بالقوافي من هجانا ، وامنعوا سفهاءكم أي ن
، والمنع على اهللا محال لزمك أن تمنع إطالق حكيم ، عليه سبحانه ا من المنع فإن كان اللفظ مشتقّ

  .وتعالى 
   ؟ى حكيماًسمي ، وأجزت أن ى اهللا عاقالًسمفلم منعت أنت أن ي: ه قال لي  ، إال أنّفلم يحر جواباً: قال 
؛  حكيماً طلقتُ ، فَأرعي دون القياس اللغوي طريقي في مأخذ أسماء اهللا اإلذن الشّألن: فقلت له : قال 
عاقالًرع أطلقه ، ومنعتُ الشّألن 4("ه رع ألطلقتُرع منعه ، ولو أطلقه الشّ الشّ ؛ ألن(.   
  

   :سمية ى والتَّسم االسم والم- ثالثاً
  

   مع الفخالقاش فيها نتيجة لف ، بينما نشأ النّ عند السسمية اهتماماًى والتَّة االسم والمسمقضيلم تلق    
  

                                                   
.  ، كان شديد الهجاء ، فحل الشعر ، شاعر النبي الصحابي: أبو الوليد )م674=هـ54ت(نصاري ابت بن المنذر الخزرجي األحسان بن ث - 1

  .شعر ) ديوان ( له 
   .2/176 ؛ الزركلي ، األعالم ، 134 ؛ الصفدي ، نكت الهميان ، ص1/305ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، : ينظر 

  .ر  البيت من البحر الواف- 2
   .20 حسان بن ثابت ، ديوانه ، ص

  . البيت من البحر الكامل - 3
   .47 جرير ، ديوانه ، ص

   .358-3/357 السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، - 4
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 عنه رثل من ُأ أوكر بأن عندما ذَ)1(بريكما أشار لألمر الطّ  ،عهد اإلمام أحمد بن حنبلالمعتزلة في 
في مسألة االسم وال للحقّ على المبتدعة ، وبياناًاًالحديث رد مسمى ، ممن يعاإلمام أبو :  بقوله هو تد

على اإلمام أحمد  ، ومع ذلك كان يشقّ- رضي اهللا عنه –د بن حنبل عبد اهللا أحمد بن محموي م ظُع
عليه الكالم في االسم والم2(ها مسألة حادثةى ابتداء ؛ ألنّسم( .  

  
لة إلى الصستهجن الحديث فيها الفتقادها  ا اعتبارها حادثة ، بل فيبري  والمسألة ال تقف عند الطّ 

ه من الحماقات الحادثة ى ، فإنّسمى أم غير المسما القول في االسم أهو الموأم: " باألثر ، حيث يقول 
   . )3("ن يمت عنه زن ، والصيمع ، فالخوض فيه شَتي ال أثر فيها فيتّبع ، وال قول من إمام فيستَالّ
   

  :   العلماء انقسموا في تلك المسألة إلى ثالثة أقوال أن)4(ازيريرى الو   
  

ل األو :يرى أصحابه أناالسم نفس الم سمية ى وغير التَّسم.  
  .سمية ى وغير التَّسم االسم غير المة ، ويرون فيه أن إلى المعتزلة والجهميسبنْي: اني الثّ
سمية أمور ى والتَّسم االسم والم القول الحق ، وهو أنازيويراه الر ، هو ما ذهب إليه الغزالي: الث الثّ

  .ثالثة متباينة 
  

   ويناقش الركّلازي قول من هذه األقوال ، فيرى أن األمر الب أن يكون مسبوقاًد ة االسم  ببيان ماهي
والمى والتَّسمسمية ، فيف االسم بأنّعريء ال على الشّه اللفظ الدبالوضع ، أما المى فهو عبارة عن سم

ى سمن لديه افتراق أن يكون االسم هو المى ، وهنا يتبيسمع االسم للمضسمية ويء ، والتَّنفس ذلك الشّ
   :هيو  ، بما يورده من حججة كل منهم ، ثمسمية  بدليل ماهيأو التَّ
ة األولى الحج :أنأسماء اهللا كثيرة ، والم واحدىسم .   

                                                   
ي ولد في آمل طبرستان ، واستوطن بغداد وتوفّ. المؤرخ المفسر اإلمام : أبو جعفر ) م923=هـ310ت( محمد بن جرير بن يزيد الطبري -  1

  . يعرف بتاريخ الطبري ) أخبار الرسل والملوك ( له . فيها ، عرض عليه القضاء فامتنع 
   .6/69 ؛ الزركلي ، األعالم ، 4/191ابن خلكان ، وفيات األعيان ، : ينظر 

   .28الغصن ، أسماء اهللا الحسنى ، ص:  ينظر - 2
   .39 الطبري ، صريح السنة ، ص- 3
اإلمام المفسر ، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم : أبو عبد اهللا ، فخر الدين الرازي ) م1210=هـ606ت(ن  محمد بن عمر بن الحس- 4

  ) . مفاتيح الغيب: (األوائل ، وهو قرشي النسب ، أصله من طبرستان ، وكان يحسن الفارسية ، من تصانيفه 
   .6/313س ، . ؛ الزركلي ، م17/11ة والنهاية ،  ؛ ابن كثير ، البداي248/ 4س ، .ابن خلكان ، م: ينظر 
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فهاهنا األسماء موجودة والم معدوم ومنفي ،إذا قلنا ا أنّ: انية ة الثّالحجيات معدومة سم.  
الثة ة الثّالحج :أهل اللغة اتّأن االسم ، والفعل ، والحرف ، :  الكلم جنس تحته أنواع ثالثة فقوا على أن

فاالسم كلمة ، والكلمة هي الملفوظ بها ، وأما الميء وحقيقته ، واللفظ والمعنى كل و ذات الشّى فهسم
واحد منهما يوصه عرض وصوت وحال في المحّلإنّ: ف به اآلخر ، فيقال في اللفظ ف بما ال يوص 
ه جسم ، إنّ: قال في المعنى  ، وي وعبرانيه عربيبة ، وأنّتعاقب من حروف مه مركّوغير باق ، وأنّ

  ى ؟ سم االسم هو المر أنتصوض ، وباق ، فكيف يفس ، وموصوف باألعراوقائم في النّ
الحجابعة ة الر :عليها من قوله تعالى دّلستّوي  : األمساء احلسنى فادعوه هبا و)1( فقد أمرنا اهللا  
يء الّدعى بأسمائه ، والشّبأن يدذي ييء الّى مغاير للشّعذي يعىدفوجب أن يكون  ، به ذلك المدعو 

  .ى سمسم غير الماال
فالن وضع هذا االسم لهذا الشّ: ه يقال أنّ: ة الخامسة الحجيء ، فلو كان االسم نفس المى لكان معناه سم

  .)2(حاليء ، وهذا ميء لذلك الشّه وضع ذلك الشّأنّ
  

ويرى أن   القائلين بأن االسم نفس الم سمون بحجج هي ى يحتج :  
  

ليها من قوله تعالى في اآليات وا عاستدلّ: ة األولى الحج : سبك األعلىح اسم رب )3( ،و ح باسم فسب
ك العظيمرب )4( ،و تبك ذي اجلالل واإلكرامارك اسم رب )5(ّه أمر بتسبيح اسم اهللا تعالى، ووجه االستدالل أن ،

   .لى هو هو ال غيره  اهللا تعا المسبح هو اهللا تعالى ال غيره ، وهذا يقتضي أن اسم العقل على أنودّل
وا عليها بقوله تعالى استدلّ : انيةة الثّالحج:  وما تعبدون من دونهيتموها أنتم وآباؤكمإال أمساء مس)6( فقد ،

 االسم هو  على أنوات ، فهذا يدّل ما عبدوا إال تلك الذّهم عبدوا األسماء ، والقومأخبر اهللا تعالى أنّ
المى سم.  

الثة  الثّةالحج :اسم الشّأن ال عليه ، لوجب أن ال يكون هللا تعالى في يء لو كان عبارة عن اللفظ الد
  . الفظ وذلك باطل األزل شيء من األسماء ، إذ لم يكن هناك لفظ وال

                                                   
   .7/180 األعراف ، - 1
   .5-3الرازي ، لوامع البينات ، ص:  ينظر- 2
  .87/1 األعلى ، - 3
   .56/74 الواقعة ، - 4
   .55/78 الرحمن ، - 5
   .12/40 يوسف ، - 6
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الحجإذا قال القائل : ابعة ة الر :محمد رسول ، فلو كان اسم محمد ، لكان الموصوف د غير محم
غيسالة بالرد ، وذلك باطل ر محم.  
ة الخامسة الحج :كهم بقول لبيد تمس :  

  
إلى الح                                    ل ثُوماس مالمِ السلَ ع1(ما كُي(  

  
   . ى سمالمالم ، وهذا يقتضي أن يكون االسم نفس الم نفس السما أراد باسم السوإنّ

الحجتقوم ع: ادسة ة الساألفعال أمثلة ُأ: كهم بقول سيبويه لى تمسذت من لفظ أحداث األسماء ، ومن خ
األحداث الّالمعلوم أن تي هي المصادر صادرة عن المن األلفاظ ، فدّليات ، ال عسمقوله هذا على أن  :  

من لفظ أحداث األسماء ، أي من لفظ أحداث الم2(ياتسم(.   
 

  : ى  المسماالسم غير: اني القول الثّ
  
  نسب القول بيأناالسم غير الم سمى إلى المعتزلة والجهميى هذا القول إلى استنتاجات أخرى ، ة ، وأد

أسماء اهللافصار القصد منه أن   غيره ، وما كان غيره فهو مخلوق .  
  
   وقد تعر؛ لف ض أصحاب هذا القول إلى موجة انتقادات شديدة من السرأيهم ألن ى إلى أد

استنتاجات خطيرة تمسة الذّ ماهية ، حتّات اإللهيى حكم أبو داود السجستاني رجل بالكفر على أي 
يدعي أنال أسماء اهللا مخلوقة ، وأن 3(قرآن مخلوق ، وكذلك حكم األصمعي( بالزعي ندقة على من  يد

بأناالسم غير الم 4(ىسم( .   
  

                                                   
  .كامالً فقد اعتذر ومن يبك حوالً :  الشطر من البحر الطويل ، وهو صدر بيت عجزه - 1

   .79لبيد ، ديوانه ، ص: ينظر 
   .6-5الرازي ، لوامع البينات ، ص:  ينظر - 2
3 - م831=هـ216ت( عبد الملك بن قريب بن علي ( ة العلم باللغة والشعر والبلدان، نسبته إلى : أبو سعيد األصمعيراوية العرب ، وأحد أئم

  ) .األضداد(، و) اإلبل : (  تصانيفه كثيرة منها .جده أصمع ، مولده ووفاته في البصرة 
   .4/162 ؛ الزركلي ، األعالم ، 14/200 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، 3/170ابن خلكان ، وفيات األعيان ، : ينظر 

   .348-2/346الالكائي ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ، :  ينظر - 4
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   راوناقش الد1(مي( ة في االجهميدنقاشاًها من ابتداع البشر مخلوقة ، وأنّ أسماء اهللا عائهم أناً عقلي ، 
  وصوراً أسماء اهللا مخلوقة ، فمن خلقها ؟ أو كيف خلقها ؟ أجعلها أجساماًإن: أرأيتم قولكم : " فقال 

2( "! دونه في الهواء ؟ ماء ؟ أم موضعاًتشغل أعيانها أمكنة دونه من األرض والس. (  
   

 ثالثة أسماء متباينة غير  األلفاظ هذهى ، وأنسمسمية وغير الم االسم غير التّ أنيرى الغزاليو   
 على  ، لبيان ذلك ،كئيتّنها ، ف لفظ م فيها إال ببيان معنى كّلمترادفة ، وال سبيل إلى كشف الحقّ

  أنى ، إذ يرىسمالقة بين االسم والمالع كطرح لحّل إشكالية ق بأشكال وجود األشياء ، يتعلَّمدخل
  :  هي  ثالثاًاًصورخذ وجودها اء الموجودة ، يتّاألشي

1- الوجود في األعيان ، وهو الوجود األصليالحقيقي .   
2- الوجود في األذهان ، وهو الوجود العلميالصوري .  

3- الوجود في اللسان ، وهو الوجود اللفظيالد 3(ليلي(.  
 

فالقول : " ى ، حيث يقول سم على وجود الم االسم دليالًة عندما يعدة مهم قضي الغزالييثير، هنا    
هن صورة لما في الوجود مطابقة له ، ولو لم يكن وجود في هن ، وما في الذّدليل على ما هو في الذّ

ان ، ولو لم األعيان لم ينطبع صورة في األذهان ، ولو لم ينطبع صورة في األذهان لم يشعر بها إنس
يشعر بها اإلنسان لم ي4("ر عنها اللسان عب( .  

  
يان ذي في األعالوجود الّ ها متطابقة متوازية ، وأنابقة متباينة ، لكنّالس المفاهيم  أنيرى الغزاليو   

ينتقل للتّواألذهان ال يطرأ عليه تغيير باختالف العصور واألمم ، ثم فصيل في قضية الوجود اللفظي ، 
إذ يرى أنإنسان ، وإلى ما هو ، سماء ، شجر :  مثل  ،الً األلفاظ منقسمة إلى ما هو موضوع أو

 فإن االسم يرجع إلى لفظ  ،وبناء على ذلك .اسم ، فعل ، حرف ، أمر ، نهي :  مثل موضوع ثانياً
ع ، ضع ، ووواض: اللة  موضوع للداللة ، ولكّل اللفظ الموضوع للد :هه أنّ ، وحد ثانياًموضوع وضعاً

وموطلَضوع له ، ويق على الواضع المسمي ، وعلى الوع التَّضسمية ، وعلى الموضوع له المى ، سم
                                                   

، وله ) النقض على بشر المريسي( محدث ، له تصانيف في الرد على الجهمية : أبو سعيد ) م894=هـ280ت( عثمان بن سعيد الدارمي - 1
  .كبير ، توفّي في هراة ) مسند(

   .4/205 ؛ الزركلي ، األعالم ، 3/330  ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، 14/654ابن كثير ، البداية والنهاية ، : ينظر 
   .10 على بشر المريسي ، ص الدارمي ، رد اإلمام الدرامي- 2
   .7الغزالي ، المقصد األسنى ، ص:  ينظر - 3
   .8ن ، ص. الغزالي ، م- 4
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فمن ظنأن االسم هو الم سمى على قياس األسماء المترادفة ، فقد أخطأ ؛ ألنمفهوم الم ى غير سم
 االسم  مفهومد أنصا إذا قُأم .ى مدلول ، وقد يكون غير لفظ سملم ، وامفهوم االسم ، فاالسم لفظ داّل

   .)1(ى في هذه الحالةسم االسم هو المى ، فإنسموم المهو مفه
  

فنِّ   ويتي استدّلة الّ أحد األدلّد الغزاليا بها من رأى أن السم هو المى في قوله تعالى سم :  ما
تي أطلقوها على  اسم اآللهة الّمعناه أن: " ، إذ يقول  ))2 يتموها أنتم وآباؤكمء مسال أمساتعبدون من دونه إ

 عليه اللفظ ، ابت في األعيان من حيث دّلى هو المعنى الثّسم المى ؛ ألنسم بال ماألصنام كان اسماً
ساميها موجودة في ولم تكن األصنام آلهة ثابتة في األعيان ، وال معلومة في األذهان ، بل كانت أ

فرح :  قيل – ، وفرح به ي باسم الحكيم ، ولم يكن حكيماًمومن س. اللسان ، فكانت أسامي بال معان 
   .باالسم ، إذ ليس وراء االسم معنى 

   وهذا هو الدليل على أنسمية سمية ، وأضاف التّه أضاف االسم إلى التّى ، ألنّ االسم غير المسم
، يعني أسماء حصلت بتسميتهم وفعلهم ، وأشخاص  ))3 يتموهاأمساء مس  لهم ، فقال عالً، فجعلها فإليهم

   .)4("األصنام لم تكن هي الحادثة بتسميتهم 
  

من التّ   وال بد اتّنبيه إلى أن اعتبار  في جاه الغزالي أناالسم غير المسمابقة ى مقصور على اآلية الس
ى في  العالقة بين االسم والمسم ؛ ألن يها الحديث عن معبودات غير اهللاتي ورد فأو على مثيالتها الّ

 عن المعتزلة ، إذ  بوجود األعيان ، ومن هنا يفترق الغزالياه الغزاليتفتقد إلى ما سم، هذه الحالة 
ادتعالىق باالسم العائد إلى اهللاغير المسمى فيما يتعلّ االسم عى المعتزلة أن ا الغزا ، أملي فاعتبر أن 

ى عندما يعود ذلك إلى اهللامفهوم االسم هو المسم علق بغيره ؛ الفتقاد ى عندما يت ، وهو غير المسم
        .عوه ذي هو ليس أكثر من وهم في نفوس من ادالّ،  االسم إلى مسماه

  
      
  
  

                                                   
   .10-6الغزالي ، المقصد األسنى ، ص:  ينظر - 1
   .12/40 يوسف ، - 2
  . المكان نفسه - 3
   .18س ، ص. الغزالي ، م- 4
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   . ، وعدها الحسنىإحصاء أسماء اهللا: اني المبحث الثّ
  
اء لألسماء اإلحص دالالت - الًأو:  
  

 ه ، أنّسول عن الر )1(أبو هريرةرواه ذي الّحديث ال   وردت اإلشارة إلى عدد أسماء اهللا الحسنى في 
  .)2(]ه وِتْر يحب الوِتْر  ، إنّة من أحصاها دخل الجنّ ، إال واحداً مائةً ، اسماً هللا تسعة وتسعين إن: [قال 

    
 مصدراًل ابق شكّ  إذا كان الحديث السه إلى جانب ذلك من مصادر إثبات األسماء هللا تعالى ، فإنّاً مهم 

رات كثيرة عن داللة ه وروايته ، فنشأت تصوارسين لنص من الخالف بين العلماء والد المجال لكثيرفتح
سولقول الر   :)عن تحديد العدد بتسعة وتسعين اسماً، وكذلك) من أحصاها دار جدل كبير  ، ثم 

  .ابق  الحديث السائدة على نصاردة ألسماء اهللا الحسنى والزوايات السة الرصححول 
    

وسع مح بالتّ يسالمعنى المعجمي سيما أناإلحصاء الوارد في الحديث ، ال معنى فق العلماء على   لم يتّ
   :  لإلحصاءاليةالالت التّفقد وردت في لسان العرب الدفي دالالت المفردة ، 

- أحاط به : يء حصى الشّوَأ.  والحفظ العد.  
   . صفات اهللا اه بأنّ بها ، ويقيناً ، وإيماناًمن أحصاها علماً - 
  .من حفظها عن ظهر قلبه  - 
   .وأحاديث رسوله من استخرجها من كتاب اهللا تعالى  -
  .من أطاق العمل بمقتضاها  -
 بمعانيها ، راًتبِع مساًاها ، ومقدسم لمماً معظّر في مدلولهامن أخطر بباله عند ذكر معناها ، وتفكّ -

3( فيها ، وراهباً راغباًبراًومتد(.   
   

                                                   
1 - ص: أبو هريرة ) م679=هـ59ت (عبد الرحمن بن صخر الدوسيكان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له ، لزحابي ،  م صحبة النبي
 حديثا5374ً ، فروى عنه .   

   .3/308 ؛ الزركلي ، األعالم ، 11/362 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية 1/376أبو نعيم األصفهاني ، حلية األولياء : ينظر 
   .2/1235 مسلم ، صحيح مسلم ، - 2
  . ظور ، لسان العرب ، مادة حصى ابن من:  ينظر - 3
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 ريف ، يقف عند داللة واحدةن تناول دراسة داللة اإلحصاء في الحديث الشّ ممرى عالماً ما ت   ونادراً
 رى فيها ،اإلشارة إلى أقوال أخه لم يغفل عن  ، لكنّد داللتها بالعدذي حد الّ،)1(البيهقيكفي شرحها 

من أطاقها بحسن المراعاة لها ، والمحافظة على حدودها ، : ل خرين في معانيها ، األوأورد قولين آف
في معاملة الر2(من عرفها ، وعقل معانيها ، وآمن بها: اني  بها ، والثّب(.   

  
من (بدل ) من حفظها(للحديث ، إذ ذكر  )3( سفيان رواية في إثبات داللة العديهقي   وكان دليل الب

 من حفظها دخل  هللا تسعة وتسعون اسماً [: من قوله   عن رسول اهللا، بما رواه أبو هريرة) أحصاها
  .)4(] الوِتر  اهللا وِتر يحبة ، وإنالجنّ

  
   اهتم القرطبيمخالفاًة الكلمة ، ليبني عليه رأياً بأصل ماد لمن حد أىروالحفظ ، إذ  د داللتها بالعدأن  

ستوفاة علّم غيره بها م: أحصأها ، مهموزة الالم ، ومعناها : فيه لغتان ، األولى ) أحصاها ( :قوله 
 على )أحصاها(ورد اختالف العلماء في معنى  أثم. غير مهموزة الالم ،  )أحصاها(: انية كاملة ، الثّ

ة أقوال هي عد :وإنزال كل اسم عظيم لها  والتّالعلم بها ، واإليمان به ، والحفظ ، والفهم لها واالعد ،
   . )5( والحفظحصاء أمر يزيد على العد المراد باإل إلى ترجيح أننتهىوا. منها منزلته 
 معاني اختلف فيها العلماء في تفسيرهم لمعنى  عندما يوردالخطابيله اللة يسجعدد في الد    وهذا التّ

  .)6( لقرآن كامالً، والعقل والمعرفة ، وقراءة ا العد: اإلحصاء ، وهي 
  : ن ثالثة أمور تضمه  فيرى أنّ)اإلحصاء( في داللة )7(ةم الجوزيابن قيع توسو   

                                                   
1 - ة الحديث : أبو بكر ) م1066=هـ458ت( أحمد بن الحسين بن عليولد في خسروجرد بنيسابور ، ونشأ في بيهق ، ورحل إلى . من أئم

  ) .األسماء والصفات( ، و) السنن الصغرى : (صنّف تصانيف كثيرة منها . بغداد ثم إلى الكوفة وغيرهما 
   .1/116 ؛ الزركلي ، األعالم ، 5/248 ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، 16/9ن كثير ، البداية والنهاية ، اب: ينظر 

   .1/27البيهقي ، سنن البيهقي ، :  ينظر - 2
3 - أمير المؤمنين في الحديث: اهللا  أبو عبد) م778=هـ161ت (سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري .الدين د أهل زمانه في علوم كان سي

  ) .الجامع الصغير(و، ) الجامع الكبير ( :له من الكتب. والتقوى 
  . 3/104 س ،.؛ الزركلي ، م 13/489 س ،.؛ ابن كثير ، م 2/386  ، وفيات األعيان ،ابن خلكان: ينظر 

   .2/1235 مسلم ، صحيح مسلم ، - 4
    .3-2القرطبي ، األسنى ، ص:  ينظر -5
    .29-26عاة ، صالخطابي ، شأن الد:  ينظر -6

7 - دين أبو عبد اهللا ، شمس ال) م1350=هـ751ت( محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي :وأحد كبار من أركان اإلصالح اإلسالمي ،
  ) .لمعاد زاد ا(و، ) إعالم الموقعين  ( :ف تصانيف كثيرة ، منهاالعلماء ، موله ووفاته في دمشق ، تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، ألّ

   .6/56 ؛ الزركلي ، األعالم ، 3/400 ؛ ابن حجر العسقالني ، الدرر الكامنة 18/523ابن كثير ، البداية والنهاية ، : ينظر 
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   .ها ، أو اإلحاطة بها لفظاً وعدإحصاء ألفاظ األسماء. 
  .فهم معانيها ومدلولها . 
 .1(اهاد هللا بمقتضدعاء اهللا سبحانه وتعالى بها ، والتعب(.   
  

  : عدد أسماء اهللا الحسنى - ثانياً
  

 )2(]سعين اسماً هللا تسعة وت إن : ]د الوارد في حديث رسول اهللا     انقسم العلماء في موقفهم من العد
  :إلى فريقين 

   
ل األو :ال غير  تسعة وتسعين اسماً  أسماء اهللارأى أن .  
  . الوارد في الحديث عدد محصورة بال أسماء اهللا غيررأى أن: اني الثّ
 

 " :)3(ابن حزم  رأيه في ضوء ما قالهة في تسعة وتسعين اسماً أسماء اهللا محدود أنذهب إلى  منبنى   
عن  ، مائة غير واحد ، وهي أسماؤه الحسنى ، من زاد شيئاً تسعة وتسعين اسماً– عز وجل – له إن 

    .)4("ة نّفي القرآن والسرة ونفسه فقد ألحد في أسمائه ، وهي األسماء المذك
  

ل ، إذ لم تُسعف المصادر التي ذكرت هذا الرأي    وهناك ضباب يأي األوم على أسماء القائلين بالرخي
  .من يبحث في تحديد أسمائهم 

   
ذكر اد الحصر من داللة الحديث ، حيث اني تفسيرات عديدة تهدف إلى استبعم علماء الفريق الثّ   وقد
واتّفق العلماء على أن هذا الحديث : "  إجماع كثير من العلماء على هذا األمر بقوله )5(وويلنّ ااإلمام

                                                   
   . 1/288ابن قيم الجوزية ، بدائع الفوائد ، :  ينظر - 1
   .2/1235مسلم ، صحيح مسلم ،  - 2
3  - عليم1064=هـ456ت ( بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (د أبو محم :ة اإلسالم ، ولد في قرطبةعالم األندلس في عصره ، وأحد أئم ،

  ) .جمهرة األنساب( ، و) المحلى : ( ه من كتب. ه غلوا ضدو من العلماء والفقهاء ، فأانتقد كثيراً
   . 4/254 ، س. ؛ الزركلي ، م5/239 الذهب  ؛ ابن العماد ، شذرات15/795 ، س.ابن كثير ، م: ظر ين
   .1/30 ابن حزم ، المحلى ، - 4
عالمة بالفقه والحديث ، مولده ووفاته في نوا : محيي الدين أبو ) م1277=هـ676ت(يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي  - 5
  ) .منهاج الطالبين(، و) تهذيب األسماء واللغات  : (من كتبه) . من قرى حوران بسورية (

   .8/149 س ،. ؛ الزركلي ، م7/618 س ،.؛ ابن العماد ، م 17/539 س ،. ، مابن كثير: ينظر 
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ليس فيه حصر ألسمائه سبحانه وتعالى ، فليس معناه أنّه ليس له أسماء غير هذه التّسعة والتّسعين ، 
مراد اإلخبار عن دخول وإنّما مقصود الحديث أن هذه التّسعة والتّسعين من أحصاها دخل الجنّة ، فال

  .)1("الجنّة بإحصائها، ال اإلخبار بحصر األسماء 
  

ما زيدت  ، وإنّسول ب إلى الرنسوايتين ال ي يرى أن ما ورد في الر)2(اإلسالم ابن تيمية   وشيخ 
 ،  بيوايتين ليستا من كالم النّ هاتين الرفق أهل المعرفة بالحديث على أنوقد اتّ" : األسماء بعده 

   . )3("لف  منهما من كالم بعض السما كّلوإنّ
  

ر أنما ذهب إليه ابن تيمية الحقّ   وأتصو ابق اجتهاد منه ،  ، وأنما ذكره ابن حزم في كالمه الس 
 ، أو عن أحد الرواة ، بدليل أنّه  على بينة أو دليل من رواية أو حديث عن رسول اهللا وليس قائماً

ة العدد ، في ضوء فهمه له ب القلِّأخذ ييبدي رأيه في قضي له ، ثمحديث في كالمه ، ويؤو .  
  

   ويتبنّى القرطبي ، ما يراه عدد من العلماء في قضية العدد المحدد به أسماء اهللا الحسنى بتسعة 
ها غير متناهية ؛ وتسعين في الحديث الشّريف ، بأنّها األسماء المشرع لنا الدعاء بها ، أما أسماؤه فإنّ

ألن مدائحه وفضائله غير متناهية ، والدليل عليه ما ورد في األثر من وجود أسماء استأثر اهللا بها في 
، السيما أن أهل الفهم رأوا أن األسماء التّسعة والتّسعين الواردة في الحديث هي )4(علم الغيب عنده

 ألن ذلك في وسعهم بالكسب والبحث والنّظر ، ووراء األسماء الظّاهرة التي يتعبد الخلق بإحصائها ؛
 باألنبياء واألولياء ، ثم يأتي وراء هذه األسماء كلّها أسماء استأثر هذه األسماء غيرها اختصها اهللا 

   .)5( بها في علم الغيب عنده ، لم يطلع عليها نبياً مرسالً ، وال ملكاً مقرباًاهللا 
  

 بين احتماالت عديدة ، لكنّه يرى أن األظهر مما ورد في ية عدد أسماء اهللا    ويناقش الغزالي قض
الحديث من تعيين عددها يدّل على أن المراد به تسعة وتسعون اسماً بأعيانها ؛ ألنّها إذا لم تتعين لم 
                                                   

   .5/17 النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي ، - 1
ولد . اإلمام ، شيخ اإلسالم :  الدين ابن تيمية س ، تقيأبو العباّ) م1328=هـ728ت(أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الخضر النميري  -2

وتح ،انفي حر اإليمان(، و) الفتاوى : ( تصانيفه كثيرة ، منها.  فنبغ واشتهر  ،ل به أبوه إلى دمشقو. (  
   .1/144 ؛ الزركلي ، األعالم ، 8/142 ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، 295/ 18ابن كثير ، البداية والنهاية : ينظر 

   .6/379 ابن تیمیة ، مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ، -3
   .13-9قرطبي ، األسنى ، صال:  ينظر - 4
   .80-79ن ، ص.القرطبي ، م:  ينظر - 5
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 مائة للمالك: ( تظهر فائدة الحصر والتّخصيص ، وإلثبات فكرته يضرب مثالً على ذلك بقول القائل 
، فالمائة ال تدّل على عدد ما يمتلكه الملك من عبيد ؛ ألنّه يملك ) عبد ، من استظهر لم يقاومه عدو 

أكثر من ذلك بكثير ، ولكنّها تدّل على فئة من عبيده اختُصت بمزيد قوة وشوكة ، واألمر ذاته ينطبق 
ير إلى أسماء اختُصت بزيادة شرف ، على األسماء التّسعة والتّسعين في الحديث الشّريف ؛ ألنّها تش

  . )1( من المعاني المنبئة عن الجالل ، ما جمع ذلك غيرهاوجمعت أنواعاً
  

 لة إلى ثالثة أنواع من األد ، الّتي استدّل بها من نفى الحصر من العلماء ،   ويمكن تصنيف البراهين
   :هي
  :ة حويالنّة األدلّ: ل وع األوالنّ
  

صفة ) من أحصاها دخل الجنّة( عندما عد جملة  ،مقول ابن القي ةحوية النّ األدلّب   ويدخل في با
 )ةمن أحصاها دخل الجنّ( :  فهذه الجملة وهي قوله" : ت جملة مبتدأة في قوله سعين ، وليسسعة والتّللتّ

تدأة والمعنى تكون مبصب ، ويجوز أن  ولكن موضعها النّسعين ، ليست جملة مبتدأة ،سعة والتّصفة للتّ
لي مائة : ة ، كما يقول القائل من أحصاها دخل الجنّ بقدر هذا العدد  أسماء هللانقدير أوالتّال يختلف ، 

غالم أعددتهم للعتق ، وألف درهم أعدفالتّدتها للحج ، فة ، ال فيقييد بالعدد هو الموصوف بهذه الص 
   .)2("تسعون ماء اهللا تسعة و أسإن: ه لم يقل  استحقاقه لهذا العدد ، فإنّأصل

  
الكالم ف . )نة من أحصاها دخل الجتسعين اسماً هللا تسعة وإن: ) ا قوله  أم: "   ويقول ، كذلك ، 

    .صفة ال خبر مستقل )ة ا دخل الجنّمن أحصاه: (وقوله . جملة واحدة 
 له أسماء وهذا ال ينفي أن  .نةمن أحصاها دخل الج أن من شأنها  ،دةله أسماء متعد: والمعنى   

هم للجهاد ، فال ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم  مملوك قد أعدمئةلفالن :  كما تقول وهذا. غيرها 
3( " فيه بين العلماء، وهذا ال خالفون لغير الجهاد معد(.   

  
   : دليل من األثر: اني وع الثّالنّ
  

                                                   
   .135الغزالي ، المقصد األسنى ، ص:  ينظر - 1
   .6/381 ، مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن تيمية ، - 2
   .1/294 ابن قيم الجوزية ، بدائع الفوائد ، - 3



 60 

في تسعة وتسعين اسماًذين نفوا حصر أسماء اهللاث العلماء الّ   تحد عن الرسول ورد  عن نص   
 وال حزن ،  هم قطّ ما أصاب أحداً[: ر أسماء اهللا على العدد المذكور ، وهو قوله دحض فكرة قصي

ي عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في هم إنّاللّ: فقال 
 من خلقك ، مته أحداً كتابك ، أو علّيت به نفسك ، أو أنزلته في اسم هو لك ، سمقضاؤك ، أسألك بكّل

أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجالء 
حزني ، وذهاب هملحديث يشير إشارة  ، فا)1(] ه فرحاًه ، وأبدل مكاني ، إال أذهب اهللا حزنه وهم

 بعض  بهاأسماء أنزلها اهللا في كتابه ، وأسماء اختص : ناف من أسماء اهللا ثالثة أص صريحة إلى
    .ة علمهاس جعلها اهللا من خاصخلقه ، وأسماء خفيت عن النّ

  
   :وايات  اختالف الردليل: الث وع الثّالنّ
  ورد هذا الدليل في كالم القرطبين الحديث ث عن اختالف العلماء في قبول رواية جزء م عندما تحد

ق بتعداد أسماء اهللا الحسنى ، ابق فيما يتعلَّالس2(فالقاضي أبو بكر بن العربي(ابت عن النّ الثّ رأى أنبي 
ّإال واحداً إن هللا تسعة وتسعين اسماً [ : قاله أن 3(]ة  الوتر ، من أحصاها دخل الجنّ ، اهللا وتر يحب( 

 الحديث ورد برواية أخرى  أنأمر آخر يراه ابن عربيو. من غير تفسير لألسماء وال تعدية لذكرها 
عن أبي هريرة ، حيث ذكر فيها أسماء )6( ، في رواية ابن سيرين)5(نادعن أبي الز)4(غير رواية شعيب

   . أخرى أسماء ،أيضاً، ث شعيب ، وأسقط منها ليست في حدي
                                                   

   .1/696 الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، - 1
2 - محمد د بن علي بن محمباأبو بكر ، المعروف ) م1240=هـ638ت (بن عربيبن عربي: ولد .  علم مين في كّلة المتكلّ فيلسوف ، من أئم

ها إلى أن توفي ، له نحو  فية بعض آرائه ، وعمل بعضهم على إراقة دمه ، فرحل إلى دمشق واستقر أنكر عليه أهل الديار المصريفي مرسية ،
  ) .التعريفات(، و) الفتوحات المكية: (سالة ، منها أربعمائة كتاب ور

   .6/281 ؛ الزركلي ، األعالم ، 7/332 ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، 17/252ابن كثير ، البداية والنهاية : ينظر 
   .2/1235مسلم ، صحيح مسلم ،  - 3
4 - بالوالء األ) م779=هـ162ت( شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي ، د الخط . حافظ للحديث ، ثقة ، من أهل حمص : مويولي . كان جي

  .الكتابة لهشام بن عبد الملك في الرصافة ، وكتب له كثيراً من الحديث بإمالء الزهري 
   .3/166س ، . ؛ الزركلي ، م2/172  ؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، 437ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ص: ينظر 

محدث ، من كبارهم ، وفد على هشام بحساب المدينة ، توفّي فجأة في المدينة ، ) م748=هـ131ت(د اهللا بن ذكوان القرشي المدني عب -  5
  .وكان ثقة في الحديث ، عالماّ في العربية ، فصيحاً 

   .4/85س ، . ؛ الزركلي ، م2/329 ؛  ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، 504ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ص :ينظر 
6 - محممن أنس سمع . اب أبو بكر ، إمام وقته في علوم الدين في البصرة ، تابع من أشراف الكتّ)م729=هـ110ت (د بن سيرين األنصاري

  .وأبي هريرة وابن عمر ، وهو ثقة عند كثير من العلماء كابن معين وابن سعد والعقيلي 
   .6/154 س ،.الزركلي ، م ؛ 586-3/585ن حجر ، تهذيب التهذيب ، اب ؛ 853تهذيب ، صابن حجر ، تقريب ال: ينظر 
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 عند أهل قويه لم يكن بال ألنّ؛ ف رواية ابن سرينضع ، فعلى قول ابن عربي القرطبي  وقد وقف 
ر كْ تكمن في معرفة إن كان ذ ، لكن المشكلة ، من وجهة نظره ،الحديث ، أما شعيب فرآه مأموناً

  : اوي لوجهين ها من قول الر أنّ ،عنده، اهر اوي ، والظّ أم من قول الر بياألسماء من قول النّ
ل األو :أنحيح لم يذكروها  أصحاب الص.  
   .)1(ة العليابوي بزيادة ونقصان ، ال يليق بالمرتبة النّ فيها تفسيراًأن: اني والثّ
  

ات أخرى لعدد أسماء اهللا ة عن فرضيحون بقووايات جعل العلماء يصرالختالف في الراهذا و   
 ا قليلهذ: ب بقوله  عقّ ثم فيما حكاه ابن عربي عن بعضهم ، اسم ، هللا ألفنالحسنى ، كمن رأى أ

    .)2(فيها
  
    كما ذهب ابن عربياألسماء إلى فكرة أن كما خُ ةنّ مخبوءة في القرآن والس ،ئت ساعة اإلجابة في ب

سعة  األسماء التّأن من فكرته عندما رأى ازيالريوم الجمعة ، وليلة القدر في رمضان ، واقترب 
اس على دعاء ى يواظب النّالة الوسطى ، حتّقدر والصبهمت ساعة الجمعة وليلة السعين مبهمة كما ُأوالتّ

  . )3(اهللا بأسمائه رجاء أن يقعوا على تلك األسماء المخصوصة
  

ر   وأتصويوحي به هناك دليالً أن نص سول الحديث نفسه ، فال يمكن أن يوقع الر ّحدي  معنى الت
 ح بها ، وإالّصر ي، ثم)  دخل الجنةمن أحصاها: (رط في قوله بإحصاء األسماء من خالل أسلوب الشّ

كان كمن يطلب شيئا ثم ييه ، أو كلبيجيب عنهمن يطرح سؤاال ثم وهذا محال ؛ ألن ، رط  الشّ نص
وعليه يكون الحديث . نة مذكور في الجواب وهو دخول الجواب اله الثّزجِنْ م ، يستحقّ على تحديدّل
اقتضاه و وتفصيالًب إطناباًغي عيد بناء النّ ُأ هو اإليجاز ، بينما لوجه بالغيمن غير حذف ، ص 

 من أسمائه الحسنى ، من أحصاها من كتاب  هللا تسعة وتسعين اسماًإن:  على معنى فيحتمل أن يكون
  .ه ة رسوله دخل الجنّاهللا وسنّ

  
بأ  وأنطلق من فكرة ابن عربي نفأرى ة نّ األسماء مخبوءة في الكتاب والس ،أنإلى ما الالت  أقرب الد

 ، وإذا  ة رسوله وسنّ من كتاب اهللا عن استخراجها اشئ النّ ،الجمع والعد هي داللة صيقتضيه النّ
                                                   

   .55-53القرطبي ، األسنى ، ص:  ينظر - 1
   .11/220ابن حجر ، فتح الباري ، :  ينظر - 2
  .2/340ابن عربي ، أحكام القرآن ، :  ينظر - 3
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جد تباين وعدم اتّر إلى ما جمعه كّلنُظق في األسماء المجموعة فا عالم من أسماء شرحها في كتابه لو .
، وهو احتمال ينفيه معنى   ذلك يستلزم سرد األسماءظ ؛ ألن أن يكون القصد باإلحصاء الحفحرجوال ّأ

 اإلحاطة بمعاني كون اإلحصاء بمعنى الفهم ؛ ألن أن ي ،كذلك،  ح ، وال أرجوايات وضعف الرصالنّ
 من  عليها على استداللمبنيذكر فيها اجتهاد  ما يكّلوودالالت أسماء اهللا دون ما يستطيعه البشر ، 

  . ة ات اإللهي دالالت تليق بكمال الذّ الحسنىأسمائهبنى لصفات  ية ، ثمويلمعاني اللغا
     

  :وايات الر - ثالثاً 
  

ينطلق الد   سول ارسون في دراستهم ألسماء اهللا الحسنى من حديث رواه أبو هريرة عن الر  يقول ،
   .)1(]ة  ، من أحصاها دخل الجنّ هللا تسعة وتسعين اسماً إن: [فيه 

  
  : ابق على صورتين ورد الحديث الس   وقد

  
األولى ورة الص :الحديث دون سرد لألسماء نص .  

  
ابعين دون سردهم لألسماء ، وهم وى الحديث عن أبي هريرة خمسة من التّ   ور :حمن عبد الر

   .)5(، وأبو سلمة)4(، وأبو رافع)3(هام بن منبد ابن سيرين ، وهم، ومحم)2(األعرج

                                                   
   .2/1235 مسلم ، صحيح مسلم ، - 1
ينة ، وافر العلم ، رابط حافظ قارئ من أهل المد:  ، عرف باألعرج أبو داود المدني) م735=هـ117ت(عبد الرحمن بن هرمز األعرج  - 2

   . والعجلي ، وأبي زرعة ،وابن خراش، كثير من العلماء كابن سعد عند هو ثقة أدرك أبا هريرة وأخذ عنه ،و.كندرية مدة ، ومات بها سبثغر اإل
   .3/340 ؛ الزركلي ، األعالم ، 2/562ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ؛  603 ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ص: ينظر 

3 -ه بن كامل بن شيخ اليمانينبأبي هريرة ، ومعاوية ، وابن عباس ، وابن عمر ، : ، أبو عقبة ، روى عن ) م749=هـ131ت( همام بن م
  .العجلي ء كابن معين ، وابن حبان ، وكثير من العلماعند وهو ثقة . وابن الزبير 

   .8/94 س ،.الزركلي ، م ؛ 284-4/283 ابن حجر ، تهذيب التهذيب ،  ؛ 1024هذيب ، صابن حجر ، تقريب الت : ينظر 
 كأبي:  التابعين ، روى عن كثيرين ة ، من كبار ، نزيل البصرة ، أدرك الجاهلي أبو رافع المدني)م708=هـ90ت( نفيع بن رافع الصائغ - 4

   .  ، والدارقطنيكابن سعد ، والعجلي:  عند كثيرين وهو ثقة.  ، وعمر رهريرة ، وأبي بك
   .241-4/240جر ، تهذيب التهذيب ، ابن ح ؛ 1008؛ ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ص: ينظر 

روى . اسمه كنيته :  ، وقيلإسماعيل: اهللا ، وقيل  اسمه عبد:   قيل)م712=هـ94ت(بن عوف الزهري المدني أبو سلمة بن عبد الرحمن  - 5
  . وهو ثقة عند أبي زرعة . طلحة ، وأبي الدرداء ، وابن عباس ، وابن عمر ك: ين  كثيرعن

   .532-4/531ابن حجر ، تهذيب التهذيب ،  ؛ 1155ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ص :ينظر 
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انية الثّورة الص :1( الحديث مع سرد لألسماءنص( .   
  

وي   م الحديث الّقس2(هي ند إلى ثالثة طرق ،ذي ورد فيه سرد لألسماء من ناحية الس( :   
  

  : ل األوريق الطّ
  

ال ق:  قال د بن سرين عن أبي هريرة عن محم عن أيوب )3(هو طريق عبد العزيز بن الحصين   
حيم ، اإلله ، حمن ، الراهللا ، الر: ة من أحصاها دخل الجنّ  هللا تسعة وتسعين اسماًنإ : [ رسول اهللا 

الربالملك ، القد ، الم ، المؤمن ، المهيمن ، العزيزوس ، الس، الجب البارئ ،ر ، الخالقار ، المتكب ،  
المصور ، الحليم ، العليم ، السميع ، البصير ، الحيان ، اسع ، اللطيف ، الخبير ، الحنّوم ، الو ، القي

ل ، ور ، البادي ، األوكور ، المجيد ، المبدي ، المعيد ، النّان ، البديع ، الودود ، الغفور ، الشّالمنّ
مد ، الوكيل ، الكافي ، ، الصاب ، القادر ، األحد ار ، الوه ، الغفّاهر ، الباطن ، العفواآلخر ، الظّ

،  ، المبينصير ، الحقّائم ، المتعالي ، ذو الجالل واإلكرام ، المولى ، النّغيث ، الدالباقي ، الحميد ، الم
ادق ، الحافظ ، المحيط، الكبير ، القريب ، الباعث ، المجيب ، المحيي ، المميت ، الجليل ، الص

اح ، التّ، الفتّقيبالرواب ، القديم ، الوتر ، الفاطر ، الرزاق ، العالم ، العلي ، المليكالعظيم ، الغني ،  ،
المقتدر ، األكرم ، الرر ، القدير ، المالك ، القاهر ، الهادي ، الشّؤوف ، المدبفيع ، اكر ، الكريم ، الر

     .)4(]الجليل ، الكريم ، الكفيل ، و المعارج ، ذو الفضل ، الخالقول ، ذهيد ، الواحد ، ذو الطّالشّ
  

  : اني ريق الثّالطّ
   

                                                   
   .158-149الغصن ، أسماء اهللا الحسنى ، ص:  ينظر - 1
   .158-155 صن ،.الغصن ، م:  ينظر - 2
 ضعف روايته البخاري ، وابن  . ، وثابت النباتيروى عن الزهريعبد العزيز بن الحصين الترجمان ، أبو سهل ، مرزوي األصل ،  -  3

   .، وابن عدي معين
   .2/637الذهبي ، ميزان االعتدال ، ؛  779 -2/778العقيلي ، الضعفاء ، : ينظر 

   .1/59رك على الصحيحين ،  الحاكم النيسابوري ، المستد- 4
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ثنا  حد ،ميميد التّثنا أبو المنذر زهير بن محمحد: ، قال )1(نعانيد الصاهللا بن محم ريق عبدهو ط   
 هللا تسعة  إن[:  قال  رسول اهللا  أنحمن األعرج عن أبي هريرةثني عبد الرحدموسى بن عقبة ، 

اهللا ، الواحد ، : ة ، وهي  من حفظها دخل الجنّ–حب الوتر ه وتر ي ، إنّمائة إال واحداً - وتسعين اسماً
الصل ، اآلخر ، الظّمد ، األور ، الملك ، الحقّاهر ، الباطن ، الخالق ، الباري ، المصوالم ،  ، الس

المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبحمنر ، الر حيم ، اللطيف ، الخبير ، ، الرميعالس ، 
، وم ، القادر ، القاهر ، العلي ، القي ، المتعال ، الجليل ، الجميل ، الحي العليم ، العظيم ، البارالبصير ،

، اشدكور ، الماجد ، الواجد ، الوالي ، والراب ، الودود ، الشّ ، الوه، المجيب ، الغنيالحكيم ، القريب 
الغفور ، الحليم ، الكريم ، التّالعفو ، واب ، الربهي ، الشّ ، المجيد ، الوليؤوف ، د ، المبين ، الر
الرالشّحيم ، المبدئ ، المعيد ، الباعث ، الوارث ، القوي ، افع ، الباقي ، الواقي ، ار ، النّديد ، الض

الخافض ، الرة ، المتين ، القائم ، افع ، القابض ، الباسط ، المعز ، المذل ، المقسط ، الرزاق ، ذو القو
ائم ، الحافظ ، الدليل ، الالدامع ، المعطي ، المحيي ، المميت ، المانع ، الجامع ، الهادي ، قاهر ، الس

ادق ، النّالكافي ، األبد ، العالم ، الصام ، القديم ، الوتر ، األحد ر ، التّور ، النيذي لم يلد  ، الّمد، الص
   .)2(] أحد اًولم يولد ولم يكن له كفو

  
  : الث ريق الثّالطّ
  

ي ناد عن األعرج عن أبقال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الز،  )3( بن مسلمهو طريق الوليد   
 من أحصاها دخل غير واحدة ، ؛ مائة  هللا تسعة وتسعين اسماً إن :  ]قال رسول اهللا : هريرة قال 

ؤمن ، المهيمن ، الم ، الموس ، السحيم ، الملك ، القدحمن ، الرذي ال إله إال هو ، الرهو اهللا الّ. ة الجنّ
العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الغفّر ، الخالق ، البارئ ، المصوار ، القهار ، الوهاب ، الراح ، اق ، الفتّز

العليم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعزذّل ، المميع ، البصير ، الحكم ، العدل ،  ، الس
 ، الكبير ، الحفيظ ، المقيت ، الحسيب ، كور ، العليعظيم ، الغفور، الشّاللطيف ، الخبير ، الحليم ، ال

                                                   
1 - عبد الملك بن محمد الحميريالبرسمي ف روايته عدد من العلماء  ، أبو الزرقاء ، من صنعاء دمشق ، ضع :ان ، واألزديبكابن ح  .   

   .625-2/624ر ، تهذيب التهذيب ،  ابن حج ؛627ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ص :ينظر 
   .636جه ، ص ابن ماجه ، سنن ابن ما- 2
3 - م810=هـ195ت(الوليد بن مسلم القرشي (اس أبو العب :ة ، روى عن كثيرين مولى بني أمي :وابن عجالن ، وثور بن يزيدكاألوزاعي ،  .

، كالمروذي : فهن حديثه وضعكابن سعد ، والفضل بن زياد ، وعبد اهللا بن أحمد  ، وفريق آخر وه: فه عدد من العلماء ضمن الرواة الثقات صنّ
  .   ل بن إهاب ومؤم وابن معين ،

   .8/122 ؛ ؛ الزركلي ، األعالم 326-4/325ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ؛  1041ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ص:  ينظر 
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هيد ، الحقّقيب ، المجيب ، الواسع ، الحكيم ، الودود ، المجيد ، الباعث ، الشّالجليل ، الكريم ، الر ، 
الوكيل ، القويالحميد ، المحصي ، المبدئ ، المعيد ، المحيي ، الممي ، المتين ، الولي ، ت ، الحي ، 

القيوم ، الواجد ، الماجد ، الواحد ، الصم ، المؤخِّمد ، القادر ، المقتدر ، المقدل ، اآلخر ، ر ، األو
ؤوف ، مالك الملك ، ذو  ، الرواب ، المنتقم ، العفو ، التّاهر ، الباطن ، الوالي ، المتعالي ، البرالظّ

ور ، الهادي ، افع ، النّار ، النّ ، المغني ، المانع ، الضغنيواإلكرام ، المقسط ، الجامع ، الالجالل 
1(]بور البديع ، الباقي ، الوارث ، الرشيد ، الص( .  

  
فه ضعفقد ، وايات  أضعف الر ،وهو طريق عبد العزيز بن الحصين،  لبطريقه األو   الحديث 

حتج ن ال ي ، وهو ممنعانيد الصبن محمه من طريق عبد الملك  ألنّ ؛اني لم ينل ثقتهم، والثّالعلماء
ا الثّبحديثهم ، أم2(شعر كالم بعض العلماء بتوثيقهالث في(.    

  
    :اسم اهللا األعظم  - رابعاً

  
 ،  أم المؤمنين)3(عائشةكي عن  ، بما حبات وجود االسم األعظم هللا ة إث العلماء على صح   يستدّل

ئي  قومي فتوض] : قال لها . جاب عي به أذي إذا دني اسم اهللا الّميا رسول اهللا علّ: ها قالت أنّ
  :  بيعاء قال النّ للدففعلت ، فلما جلست" ى أسمع تّ ادعي حي ركعتين ، ثمي المسجد فصلّوادخل

سألك أها ، ما علمنا منها وما لم نعلم ، وكلّي أسألك بجميع أسمائك الحسنى هم إنّاللّ: فقالت . قها هم وفّاللّ
يقول :  قال.ذي من دعاك به أجبته ، ومن سألك به أعطيته باسمك العظيم األعظم ، الكبير األكبر ، الّ

    .)4(] أصبته أصبته  :  بيالنّ
  

   ذكر منها للعلماء آراء في اسم اهللا األعظم ، ي:  
الرليس االسم األعظم هللا : ل أي األو ًاسماً معلوماً معينا :   

                                                   
   .1/58 الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، - 1
   .161-158سماء اهللا الحسنى ، ص ؛ الغصن ، أ56القرطبي ، األسنى ، ص:  ينظر - 2
ى كانت تكنّ.  المسلمين وأعلمهن بالدين واألدبأفقه نساء: من قريش ) م678=هـ58ت(كر الصديق عبد اهللا بن عثمان عائشة بنت أبي ب - 3

  .حديثا )  2210(ي عنها وِيت في المدينة المنورة ، ر قي السنة الثانية بعد الهجرة ، توفّ تزوجها النبي بأم عبد اهللا ،
   .3/240 الزركلي ، األعالم ،   ؛1/258بن العماد ، شذرات الذهب  ا ؛11/336كثير ، البداية والنهاية ابن : ينظر 

   .30/ ؛ البيهقي ، األسماء والصفات ، ا636 ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، ص- 4
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مستندين إلى   أن يكون االسم األعظم يشير إلى اسم واحد من أسماء اهللا أي هذا الرأصحاب يستبعد  
  : ة ثالثة أدلّ

لهاأو- األسماء مركّأن بة من حروف ، اصطلحوا على جعلها معفةًرللم السم ليس اى ، وعلى ذلك فسم
  .ى ، وهو اهللا تعالى سم بشرف المما شرفهله شرف في ذاته ، إنّ

 على  بعض أسمائه تدّلقال بأنأليف ، فيستحيل أن يركيب والتّه عن التّفرد منز  اهللا  أن-ثانيها 
ذي ليس باألشرف ، وذلك يتعارض مع ذاته  على الجزء الّالجزء األشرف من ذاته ، واآلخر يدّل

الموصوفة بالوحدانية الحقيقية والفردانيأسمائه أعظم من بعض ة ، فيمتنع أن تكون بعض ة الحقيقي.  
عن اسم  )1(ادقسأل أبا جعفر الص  واحداً أن :، ومنهاوايات الواردة عن اسم اهللا األعظم  الر-ثالثها 

اهللا األعظم ، فدعاه أن يقوم ويغتسل في الحوض وكان الزبالخروج أمر جعفر من زمن شتاء ، فلما هم 
ه أنّغلب على ظنّى وا في منعه ، حتّأصحابه أن يمنعوه ، واستمرع إلى اهللاهم يريدون قتله ، فتضر  

ته ، فسأل ت إليه قوى عادا سمعوا دعاءه أخرجوه من الماء ، وألبسوه ثيابه حتّصه منهم ، فلمأن يخلّ
جعفر مرهمه االسم األعظم ، فأخبرعلِّة أخرى أن يم االسم األعظم ودعا اهللا به ، ه تعلَّادق بأنّ جعفر الص

 اإلنسان تعالى يكون في غاية العظمة ، إال أن اسم من أسمائه  كّلإن: كيف ذلك ، فقال له : ه فقال ل
،   ق قلبه بغيره ، لم ينتفع به ، وإذا ذكره عند انقطاع طمعه من غير اهللاإذا ذكر اسم اهللا عند تعلِّ

   .)2(كان ذلك االسم األعظم
  

االسم األعظم اسم معين : اني أي الثّالر.  
  

رأى أصحاب هذا الر   أي أنه فريق يرى أنّ: هم انقسموا إلى فريقين ن ، لكنّ اسم اهللا األعظم اسم معي
  .ه غير معلوم للخلق ، وآخر يرى أنّ معلوم للخلق

  
   : بين أسماء منهانوا االسم األعظم اختلفوا فيه ذين عي   والّ

  
  . لفظ الجاللة اهللا -1

                                                   
1 - ب بالصادق  أبو عبد اهللا ، الملقّ)م765-699=هـ148-80 (لباقر بن علي زين العابديند اجعفر بن محم:ة االثني عند سادس األئم

كان من أجالء التابعين ، له رسائل مجموعة في كتاب ، مولده ووفاته بالمدينة . ةاإلمامي.  
   .2/126 ، األعالم ؛ الزركلي ، 13/409 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، 1/327ابن خلكان ، وفيات األعيان ، : ينظر 

   .64-62الرازي ، لوامع البينات ، ص: ينظر  - 2
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، أوثانهم بهوا أسماء  المشركين ما سم بأن عليهدّلبلفظ الجاللة است األعظم  اسم اهللانذي عي   الفريق الّ
، ))1 ن اموات واألرض ليقولّخلق السولئن سألتهم من  : ليها آلهة ، بدليل قوله تعالى بل أطلقوا ع

 لفظ الجاللة هو فإن كذلك ن على اختصاص االسم به سبحانه ، اآليتاّلد، إذ ت))2 ياهل تعلم له مس : وقوله

و األمساء احلسنى فادعوه   : افة إليه ، بدليل قوله االسم األصل في األسماء وسائر األسماء مض
: كر في قوله  اسمين بالذّعالى خص اهللا تكما أنفة ،  الموصوف أشرف من الص أن شك، وال) )3هبا

أو ادعوا الر محنادعوا ا )4(م اهللا عل، وقدوالحمن ى الر ، يصحمر ، واألفر إال به  كا إسالم أي

 به عن سائر صتُ، وكذلك بما اخ ))5  ذرهم يف خوضهم يلعبون قل ا ثم: بالعبادة إليه وحده في قوله 
تعريف مطلق غير زائل ، داء ، وهو دليل على ، بأن ال تسقط منه األلف والالم عند النّأسماء اهللا 

ضاف إلى ذلكيوهو  ال سبيل للعقل لمعرفة اشتقاقه ،ير العقل في كنهه ، فهو االسم الوحيد الذّ تحي
وات  على الذّبينما بقية األسماء تدّل،ه غير مشتقّات وحدها لمن رأى أنّ على الذّاّلاالسم الد6(فاتالص( .  

   :)هو( االسم األعظم -2
ة ،  على سبيل الغيبة والفرداني كناية عن فرد موجودأرجع ذلك إلى كونه، ) هو(ه ه بأنّنّمن عي   

   .)7(تهته وكنه صمدياهر بدالئله والباطن بماهيه الظّ على أنّدّلوكونه ي
3-يوم  القّ الحي :  

مه االسم  أن يعلِّسول لب من الر بن كعب عندما طوي عن أبيأي بما رصحاب هذا الر أ   واستدّل
ا ال إله إال هو  امل :  أو في قوله  ))8 وم القيا ال إله إال هو احلي :  وله هو في ق: األعظم ، فقال 

احليوم  القي)9(وللعظمة والكبرياء واأل عليه هذان االسمان من صفات ا ، إضافة إلى ما يدّلة ما ال هي
   . )10( عليه سائر األسماءدّلت

                                                   
   . 31/25 لقمان ، - 1
   .19/65 مريم ، - 2
   .7/180 األعراف ، - 3
   .17/110 اإلسراء ، - 4
   .6/91 األنعام ، - 5
   .68-65 ؛ الرازي ، لوامع البينات ، 25الخطابي ، شأن الدعاة ، ص:  ينظر - 6
   .65-64ن ، ص.الرازي ، م:  ينظر - 7
   .2/255 البقرة ، - 8
   .2-3/1 آل عمران ، - 9

   .69س ، ص.الرازي ، م:  ينظر - 10
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  : ذو الجالل واإلكرام -4
   عليهستدّلوي سول  بقول الر] : دالّهما ي ألنّ؛)2(] بياذا الجالل واإلكرام )1(واظُّ أِلفات ن على الص

 اإلكرام فإشارة إلى اإلضافات ، ومعلوم أنا لوب ، أمة ، فالجالل إشارة للسهيالمعتبرة في األلو
3(فات المعلومة للخلق محصورة في هذين القسمينالص(.   

  :ور الحروف المذكورة في أوائل الساالسم األعظم مذكور في -5
    وِري عنه عليه الصالم أنّالة والسه كان إذا صيا حم  ،يا كهيعص:  وقال دعا" ب عليه أمر ، ع 

 ،الر : ة تركيبها مثل إلى كيفيهتدى هذه الحروف منها ما ي: ، وكان سعيد بن جبير يقول  )4( "عسق
   .)5(ة تركيبها ، واسم اهللا األعظم فيهاهتدى إلى كيفيومنها ما ال يحمن ، الر:  مجموعها ، فإن ن ،حم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  . َأِلظُّوا أي الزموا هذا ، واثبتوا عليه - 1

  .ابن منظور ، لسان العرب ، مادة لظظ : ينظر 
   .1/682 الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، - 2
    . 69الرازي ، لوامع البينات ، ص:  ينظر -3

   . ينسب هذا القول لعلي ين أبي طالب ال للرسول - 4
   .8/427ابن حجر ، فتح الباري  ، : ينظر 

   .70س ، ص.الرازي ، م:  ينظر - 5
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  .اء اهللا الحسنى  ألسمتصنيفات العلماء: الث المبحث الثّ
    

 إلى ة تقسمهان عامفي ضوء معاالحسنى بتصنيفها ارسين ألسماء اهللا غل عدد من العلماء الدشُ   
  .ة داللية ، وة ، وفلسفيمذهبي:  عة بمعايير متنوي تصنيفاتهم فرينثّمتأكانوا ، و مجموعات

  
   :ومن هذه التصنيفات

  
الًأو - تصنيف أبي الحسن األشعري:   
   

:  يلمح منه تصنيف األسماء إلى  ، هو تصنيف لغوي ،ذكره القرطبيذي الّ،  )1(األشعري    تصنيف
ومشترك ، على النحو اآلتي خاص ، :  

ل األو:أسماء ي بها تعالى ال يشاركه فيها غيره ، مثل ختص  :اهللا ، الروس ، حمن ، المليك ، القد
الم الس.  

 ، العالم ، القادر ، الحي: ى بها غيره ، مثل سم بها هو ، بل يجوز أن يختصأسماء ال ي: الثاني 
   .)2(ميع ، البصيرم ، السالمتكلِّ

  
  :ماء اهللا الحسنى  ألستصنيف الحليمي - ثانياً

  
    صنيف في كتب عديدة على أنّر هذا التّكَذْيه تصنيف البيهقيلكن ، نفسه نسبه إلى  البيهقي 

3(الحليمي(قّ ، لذلك من باب الدنْة أن يب التّسصنيف إلى صاحبه وهو الحليمي .   

                                                   
مين المجتهدين ، ولد في ة المتكلّكان من أئم. س مذهب األشاعرة مؤس: أبو الحسن ) م936=هـ324ت(علي بن إسماعيل بن إسحاق  - 1

  .)الرد على المجسمة(، و) إمامة الصديق ( :من كتبه. م فيهم ، ثم رجع وجاهر بخالفهم ، وتوفي في بغداد ى مذهب المعتزلة وتقدوتلقّالبصرة ، 
   . 4/263 ؛ الزركلي ، األعالم ، 15/101 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية 1/284ابن خلكان ، وفيات األعيان ، : ينظر 

   .5سنى ، صالقرطبي ، األ:  ينظر - 2
3  -قاض : أبو عبد اهللا ) م1012=هـ408ت(د بن حليم  الحسين بن الحسن بن محم ، كان رئيس أهل الحديث في ما وراء . فقيه ، شافعي

  ) .المنهاج(النهر، مولده في جرجان ووفاته في بخارى ، له 
   .2/235س ، .م ؛ الزركلي ، 15/547س ، . ؛ ابن كثير ، م2/137س ، .ابن خلكان ، م: ينظر 
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 حولها ، ونشأت على أثره مذاهب ذي أثير بأجواء الجدل الّ في تصنيفه ألسماء اهللا يمير الحل تأثّ  
  .ى نظرات تكاد تكون متناقضة في فهمها ، وإثباتها لألسماء عديدة تتبنّ

  
     ة عطيل ، والعلّالتّشبيه ، والتّ: ه متاثر بهذه القضايا  تجد أنّومن نظرة إلى تصنيف الحليمي

 ، ولتفنيد مبادئ المذاهب األخرى ، ا عنه لتنزيه اهللا خذ من تصنيفه سبيالًبائع ، فاتّوالمعلول ، والطّ
  . فات كالمعتزلة لين للصالمعطّمذهب ة ، وشبيه كالجهمي القائلين بالتّ مذهبالسيما

  
  :هي إلى أصناف خمسة  اهللا الحسنى  أسماءف الحليميصنّ 
  

  .عطيل لتقع به مفارقة التّ؛  جالله  جّلالبارئوجود إثبات : األول 
  .رك لتقع به البراءة من الشّ؛ ته يإثبات وحدان: اني الثّ
  .شبيه قع به البراءة من التّ ؛ لته ليس بجوهر وال عرضإثبات أنّ: الث الثّ
ابع الر :لتقع به البراءة من قول من يقول  كان من قبل إبداعه واختراعه ؛ وجود كل ما سواهإثبات أن 

  .ة والمعلول بالعلّ
بائع ، لتقع به البراءة من قول القائلين بالطّ؛ فه على ما يشاء مصرر ما أبدع وه مدبإثبات أنّ: الخامس 

   . )1(تدبير المالئكةبأو بتدبير الكواكب ، أو 
  

    :تصنيف الغزالي - ثالثاً
  

   ذين شغلوا بالذّالفلسفة الّعلماء ر بمباحث  متأثّ في تصنيفهالغزاليبناء على فات والفعل ، وات والص
  فيه ، قامه تصنيف فلسفيسم تصنيفه بأنّأن يومكن لذلك ي .  أسماء اهللا ف صنّ، الثة الثّهذه األسس

  : األسماء إلى عشرة أقسام هي على تصنيف 
ات من حيث هي واجبة  إذا أريد به الذّمنه اسم الحقّرب قوياهللا ، : ات كقولك  على الذّ يدّل ما:ل األو

  .الوجود 

                                                   
   .1/35البيهقي ، األسماء والصفات ، :  ينظر - 1
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  فإن القدوس هو. ، واألحد الم ، والغنيوس ، والسالقد: سلب ، مثل ات مع  على الذّما يدّل: اني الثّ
المسلوب عنه كّل ما يخطر بالبال ويدخل في الوهم ، والسالم هو المسلوب عنه العيوب ، والغني هو 

  .المسلوب عنه الحاجة ، واألحد هو المسلوب عنه النّظير والقسمة 
اهر ،  ، والظّل ، واآلخر ، والعظيم ، واألوالعلي: فة ، مثل ات مع إضاما يرجع إلى الذّ: الث الثّ

 فإن العلي هو الذّات الّتي هي فوق سائر الذّوات في المرتبة فهي إضافة ، والعظيم يدّل على .والباطن 
الذّات من حيث تجاوز حدود اإلدراكات ، واألول هو السابق على الموجودات ، واآلخر هو الّذي إليه 

الموجودات ، والظّاهر هو الّذات باإلضافة إلى داللة العقل ، والباطن هو الذّات مضافة إلى مصير 
    .إدراك الحس والوهم 

الملك يدّل على .ات مع سلب وإضافة ، كالملك ، والعزيز ما يرجع إلى الذّ: ابع الر ذات ال يحتاج  فإن
ال نظير له ، وهو مما يصعب نيلُه والوصول والعزيز هو الّذي . إلى شيء ، ويحتاج إليه كلُّ شيء 

  .إليه 
  .ميع ، والبصير  ، والسكالعليم ، والقادر ، والحي: ما يرجع إلى صفة : الخامس 

هيد ، والمحصي كالخبير ، والحكيم ، والشّ: ما يرجع إلى العلم مع إضافة : ادس الس.  
كال: ما يرجع إلى القدرة مع زيادة إضافة : ابع السقهوالمقتدر ، والمتين ار ، والقوي ، .  
  . ؤوف ، والودود حيم ، والرحمن ، والركالر: ما يرجع إلى اإلرادة مع إضافة فعل : امن الثّ
    .ر كالخالق ، والبارئ ، والمصو:ما يرجع إلى صفات الفعل : اسع التّ

    .)1( والكريمكالمجيد ،: اللة على الفعل مع زيادة ما يرجع إلى الد: العاشر 
   

    : الرازي أصحابتصنيف - رابعاً
  

هم ى تصنيففأت. فعال فات ، واألات ، والصالذّ: ة يرين بثالث متأثّازي أصحاب الر ،كذلك،    ويبدو 
  : إليها ، وهي ردسماء في ثالثة أصناف تُلأل
  

ل األو :ة صفات ذاتي :يء ، والقديم كالموجود ، والشّ : ة على الذّاتالّالمراد منها األلقاب الد.  
عالم ، وقادر ، :  كقولنا  على معان قائمة بذات اهللا ةالّالمراد بها األلفاظ الد: ة صفات معنوي: اني الثّ

وحي.   

                                                   
   .128-126الغزالي ، المقصد االسنى ، ص:  ينظر - 1
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  .  )1(ثر من اآلثار عن قدرة اهللا تعالىة على صدور أالّالمراد بها األلفاظ الد: ة صفات فعلي: الث الثّ
  

    :ف أصحاب القرطبيتصني - خامساً
  
موا األسماء إلى أربعة العلماء ، قسنسبه إلى جماعة من   آخر ألسماء اهللا  تصنيفاًبيذكر القرط 

  :  بالمعايير الفلسفية على النّحو التّاليتزجت فيها المعايير اللغويةضروب ، ام
من  ما دّلاب ، وكّلكخالق ، ورازق ، ومحيي ، ووارث ، وسريع الحس: أسماء فاعل : ل األو 

  .األسماء على ذات وفعل 
  . ، ودائم ، ورحمن ، ورحيم ، ومريد ، وحليم ، وقاهر كحي:  على ذات وصفة أسماء تدّل: اني الثّ
  .كشيء ، وموجود ، وقديم ، ومعبود :  على ذات ومعنى أسماء تدّل :الث الثّ
على سلب شيء منه أسماء تدّل: ابع الر  :وس ، واكالقد2(الملس (.  
  

  :تصنيف ابن حجر  - سادساً
  

فات ذين يرفضون اعتبار الص بأفكار المعتزلة الّفه ألسماء اهللا  في تصنيراً متأثّ)3(   يبدو ابن حجر
فات في في سبيل تفسير الصلب واإلضافة  فابتدعوا فكرة الس ،ات في اهللا  الذّعلى  زائداًئاًشي

  .األسماء
  
   : هي  ، على أربعة ضروبند ابن حجر ، عوأسماء اهللا   
  

على الذّما يدّل: ل األو ه يدّلالجاللة ، فإنّلفظ دة كات مجردة  عليه داللة مطلقة غير مقيعرف ، وبه ي
حمن ، ولهذا كان اهللا من أسماء الر:  ، من أسماء اهللا ، وال يقال حمن ، مثالًالر: جميع أسمائه ، فيقال 

وليس بصفة  غير مشتقّه اسم علم أنّاألصح ، .  

                                                   
   .24الرازي ، لوامع البينات ، ص:  ينظر - 1
   .6-5القرطبي ، األسنى ، ص:  ينظر - 2
3  -  العسقالني د الكنانية العلم والتاريخ والحديث ، أصله من : ل ، ابن حجر أبو الفض) م1449=هـ852ت(أحمد بن علي بن محممن أئم

  ) .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة( ، و) لسان الميزان:(عسقالن ، ومولده ووفاته في القاهرة ، وتصانيفه كثيرة منها 
   . 1/178األعالم ،  ؛ الزركلي ، 1/61 ؛ الشوكاني ، البدر الطالع ، 2/36السخاوي ، الضوء الالمع ، : ينظر 
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  .ميع ، والبصير ات كالعليم ، والقدير ، والسابتة للذّفات الثّ على الصما يدّل: اني الثّ
  .ازق  على إضافة أمر ما إليه كالخالق ، والرما يدّل: الث الثّ
ما يدّل: ابع الرعلى سلب شيء عنه كالعلي 1(وس ، والقد(.   
  

   :ر تصنيف أحمد مختا - سابعاً
  

 ، وليس  ، وهو تصنيف دالليفريعيصنيف التّالتّاه  سم  ألسماء اهللاأحمد مختار تصنيفاً.دوضع    
 ، ة على أسماء اهللا ظري النّق هذهة ، فحاول أن يطباللير بنظرية الحقول الده متأثّ ؛ ألنّذلك غريباً

ع في األسماء ، فأدخل في تصنيفه أسماء لم تثبوإن كان توسة نّت في الكتاب والس.  
  

  : حو اآلتي ة على النّة تحتها أخرى جزئي إلى تفريعات كليأحمد مختار أسماء اهللا . دنفصو    
ل األو :ائم الوجود الد:ع عنه ويتفر :   

  .القديم ل ، األو األبد ، : القدم -1
  .الوارث  اآلخر ، الباقي ، : البقاء -2
3-وام  الد:وال الحي ، ائم قائم ، والد.  
  
   : ع عنه ويتفر:د فرالتّ: اني الثّ
1-الواحد الفرد ، الوتر ، األحد ، : ة  الوحداني.  
 ، المتعالي ، األعلى ، األكرم ، األكبر ، الجليل ، العليوس ، القدبوح ، الس: شبيه نزيه ونفي التّ التّ-2

  .فيع الرذو الجالل ، 
المبدئ المعيد ، والمحيي  ، ورالمؤخِّم المقدوالباطن ، اهر الظّ: تضادات لحوادث بجمع الم مخالفة ا-3

  .المانع والمعطي الباسط ، والقابض افع ، النّار افع ، والض ، والخافض الرّلذ المزعوالمالمميت ، 
4-د بها  مخالفة الحوادث بصفات يتفر :المبدئ ، المعيد ، ربالمغربين ، المشرقين ، رب الس د ، ي
   .)2(ال ، القادر ، القدير ، المقتدر  ، الواجد ، الفعام ، الغنيالتّ
  

                                                   
   .223-11/222ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، :  ينظر - 1
   .109- 108أحمد مختار ، أسماء اهللا الحسنى ، ص: ينظر  - 2
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   : ع عنهويتفر: العظمة والكمال : الث الثّ
1-ة والجبروت  القو :الجبار ، العظيم ، القاهر ، القهر ، المتعالي ، األعلى ، ار ، الكبير ، المتكب

  . ، المتين  العزيز ، القوية ،هيد ، ذو المعارج ، ذو القوالشّ
2-صير ، اصر ، النّ الحاكم ، الحكم ، ذو الطول ، المالك ، الملك ، المليك ، النّ:فوذ لطان والنّ الس

  .المنتقم ، ذو انتقام ، المهيمن 
3-يادة المطلقة  الس:يالسد ، الصمد ، الكافي ، الوالي ، الوليالمولى ، القي ، م ، اام ، القائم ، القيوملقي.  
  . مد ، الجميل ، الحسيب ، الودود  الحميد ، الجليل ، الص:ناء استحقاق الحمد والثّ -4
 ، المقيت ، الفاتح ، اق ، المعطي ، الغنيزازق ، الرالمثيب ، المجيب ، الر :  المنح والعطاء -5

  .احالفتّ
امع ، الب ، الواجد ، الس الواسع ، الطّقيب ، الخبير ، الكاشف ، المحيط ، الر: العلم واإلحاطة -6

ميع ، البصير ، العالم ، العليم ، العالم ، الحسيب الس .  
  .قة  القدرة المطل-7

ع عنه الخلق واإلبداع : ابع الرويتفر ،:  
  .ر ، المبدئ ، البادئ انع ، المصوالبديع ، الص: أعلى مثال  -1
  .باعث ، الجامع المعيد ، المحيي ، ال:  إعادة الخلق -2
ر ، الفاطر ، البارئ ، الموجد ، انع ، المصوارئ ، الصالخالق ، الخالق ، الذّ:  صور من الخلق -3

   .الوافي ، الفالق 
  :ع عنه  ويتفر:القدرة المطلقة : الخامس 

  . افع ، المميت ، البادئ ، الفالق ، الباعث ، المحيي ، الجامع الر:  آثار عامة -1
  .اق ، المعطي ، المغني ، المقيت ، الباسط زازق ، الرالر: طاء  اإلع-2
  .كور اكر ، الشّيان ، الشّالحسيب ، المحصي ، الد:  المجازاة -3
4-عة  صفات متنو : نب ، والتّفح عن الذّصفات المباعدة والصل واالستجابة فض .  

التّ: ادس السل واالستجابة فض:ع عنه  ويتفر:  
  .ب ، الحييالمثيب ، المجي: بة  اإلثا-1

  .اب ، الباسط ان ، المنعم ، الوهل ، المقيت ، الكريم ، المنّالجواد ، ذو الفضل ، المتفض:  الكرم -2
3-عاية  الر :الحافظ ، الحفيظ ، الحفيالمدب ، 1( ر ، المعين ، الكفيل ، الوكيل ، المحب(.   

                                                   
   .112-110أحمد مختار ، أسماء اهللا الحسنى ، ص: ينظر  - 1
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  .ريع ، القريب اث ، السغيالمعين ، المغيث ، ال:  االستجابة -4
  .ور ، المنير ، الهادي ، المؤمن المبين ، النّ:  الهداية واإلرشاد -5
  

سامح العطف والتّ: ابع الس :ع عنه ويتفر:  
  .اث ، المغيث  ، الغيزعافي ، المعين ، المبيب ، الشّالطّ:  المساعدة -1
2-التّ: نب فح عن الذّ الصفوح ، العفواب ، الصار ، قابل التّ ، الغفور ، الغافر ، الغفّوير ، تّوب ، الس

  . الحليم 
3-المود حمة ة والر :الودود ، الرحمن ، الربور ، الحنّحيم ، الصؤوفان ، الر.  
  
  : عة  متنوةصفات معنوي: امن الثّ
   .  ، الماجد ، المجيد ، الوفيشيداشد ، الر ، الحسيب ، الحكيم ، الحليم ، الر ، البرالبار:  الكمال -1
  ط ،  قسادق ، العادل ، المالم ، الص ، السالحقّ: والعدل   الحقّ-2
   .)1(حمة ، وغيرهاة والرنب ، والمودفح عن الذّصفات الص:  صفات أخرى -3
  

   أحمد مختار متأثّ. ديالحظ أنر في تصنيفه بنظرياللة الحقول الدةي رون باالتجاه متأثّا القدماء ف، أم
الفلسفي في تصنيفاتهوالمذهبي م ، فالحليميرد من خالل تصنيفه على المعتزلة والجهمي ة ، والغزالي 

ازي وابن الر من سار على منواله كّلمين ، و مصطلحات المتكلّ مستخدماً فلسفياًناقش األسماء نقاشاً
وي في ضوء ذي عالج األسماء من منظور لغلّ ا عنهم في ذلك أبو الحسن األشعريحجر، فيما شذّ

   .قضيتي المشترك والخاص 
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
   .113-112أحمد مختار ، أسماء اهللا الحسنى ، ص:  ينظر - 1
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أسماء اهللا الحسنى مذاهب العلماء في :ابع المبحث الر .  
  

  : ة هي  مذاهب رئيسية مذاهب العلماء في أسماء اهللا الحسنى إلى ثالثفصنَّ   تُ
مذهب ال .( إثبات أسماء اهللا على حقيقتهامذهب  : الًأوفلس(  

  .هة مذهب المشب : ثانياً
  .فات مذهب نفاة الص  :ثالثاً

  
الًأو - لف مذهب الس:  
  

ي   عدلف بأنّ مذهب السة والجماعة ، وتقوم عقيدتهم في أسماء اهللانّه مذهب أهل الس  وصفاته على 
  : أسس عديدة هي 

إثبات ما أثبته اهللا ورسوله - الًأو .  
  .ها كاملة عليا ها حسنى وصفاته كلّ أسماء اهللا كلّ اعتقادهم أن- ثانياً
  .قص مثيل وكل صفات النّشبيه والتّ عن التّ تنزيه البارئ- ثالثاً

  .فات على ظاهرها  إجراء الص- رابعاً
  .فصيل في اإلثبات في والتّ اإلجمال في النّ- خامساً
  . الوقف في أسماء اهللا وصفاته - سادساً
  .ها تي تستحقّفات الّة والصات اإللهيي صفة الذّ ترك البحث ف- سابعاً
   .)1( عدم اإللحاد في أسماء اهللا وصفاته- ثامناً

  
   :هة مذهب المشب - ثانياً

  
 ذاته كذوات صفات اهللا كصفات البشر ، وأن  أن، وقد زعموايعة  أهل هذا المذهب هم غالة الشّ   

  الغالية يعة الشّشبيه جماعة من حوا بالتّذين صرالّ"  :  قوله  فرقهم في)2(هرستانيالشّق ووثّ ، المخلوقين

                                                   
   .137-97األشقر ، أسماء اهللا وصفاته ، : ظر  ين- 1
ولد في شهرستان ، وانتقل إلى بغداد ، ثم . من فالسفة اإلسالم : أبو الفتح الشهرستاني ) م1153=هـ548ت( محمد بن عبد الكريم بن أحمد -  2

   .)اإلرشاد إلى عقائد العباد(، و) الملل والنحل: ( من كتبه . عاد إلى بلده وتوفّي فيها 
   .215م6 ؛ الزركلي ، األعالم ، 6/246 ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، 4/273ابن خلكان ، وفيات األعيان ، : ينظر 
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  .)1("ة الحشويوجماعة من أهل الحديث 
  

راتهم للذّ   وتصواهللا  ة منحرفة قائمة على قياسات اإللهيوال تقف فكرتهم  بصورة المخلوقات ، 
 اهللا عندما رأى أن )2(الجواليقيم جسيم ، كما يبدو من كالإذ يتجاوزون ذلك إلى التّ شبيه ،عند حدود التّ

ه ذو حواس خمس كحواس اإلنسان ، سمعه  ، وأنّه نور ساطع يتألأل بياضاًوأنّ على صورة اإلنسان ،
   .)3(غير بصره ، له يد ورجل وأذن وأنف وفم

  
وأخذوا  ،  جسماً  هللاعوا أن ، فادجسيم كثيراًوالتّشبيه كرتي التّ   وتمادى أصحاب هذا المذهب في ف

) : الصمد(يرفقالوا في تفسلم دالالت أسماء اهللا سبحانه من لغوهم ، سيسهبون في سرد تفصيالته ، ولم تَ
   . )4(ذي ليس بأجوفالّه المصمت إنّ
  

  :فات مذهب نفاة الص - ثالثاً
                   

  .ة الفالسفة ، المعتزلة ، الجهمي: وينطبق هذا المذهب على ثالث فرق هي    
  

  .الفالسفة 
  

    ينكر أصحاب هذا الفريق ماهية الربسمع ، : ائدة على وجوده ، كما ينكرون صفاته من  الز
صفات اهللاوبصر ، وحياة ، وكالم ، وغيرها ؛ ألن  ئمة بذات اهللا تعالى زائدة عليها ليست معاني قا، 

  .  )5(بل هي ذاته
  

                                                                                                                                                                
  
   .1/105 الشهرستاني ، الملل والنحل ، - 1
د ، كان يصلّي إماماً عالم باألدب واللغة ، مولده ووفاته في بغدا: أبو منصور الجواليقي ) م1145=هـ540ت( موهوب بن أحمد بن محمد -  2

  ) .العروض(، و) المعرب: (من كتبه . بالمقتفي العباسي ، وقرأ عليه بعض الكتب 
   .7/335 ؛ الزركلي ، األعالم ، 16/339 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، 5/342ابن خلكان ، وفيات االعيان ، : ينظر 

  . 157-156األشقر ، أسماء اهللا وصفاته ، ص:  ينظر - 3
   .157-155ن ، ص.األشقر ، م:  ينظر - 4
   .159س ، ص.األشقر ، م:  ينظر - 5
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 تنزه عن  هللا يقتضي أن يكون البارئها إثبات بأنفاتفي الص في ن الفالسفة على صدق مذهبهم  واستدّل
  . ة لهافي إثبات الوحداني ، وهذا ينفاً مؤلَّ ، وأن يكون جسماًباً مركّذلك

  
والفالسفة ال يصفون الر   بإال بصفات سلبي فة من إضافة أو ة محضة ، أو مؤلَّة محضة ، أو إضافي

سلب ؛ ألنلوب و اإلضافات  السأو كثرة في ذات اهللاداًال توجب تعد  .   
  

ذي معناه سلب الواحد ، الّك كثيرة هللا في ذاتها ، ب أسامٍل اإلضافة والسمن معياريد لديهم   ويتولّ
   . واالنقسامنظير ريك والّالشّ
  

ر هؤالء وقد تأثّ .)3( وابن رشد)2( والفارابي)1(ابن سينا: الفريق  فالسفة هذا وذكر عمر األشقر من   
   اهللا أنوى غال بعضهم في أفكاره ، فزعم ، حتّاليونان كأرسطو وأفالطونالفالسفة بكتب فالسفة 

هو موجود وال غير موجود ، وال :   يء وال يوصف بنقيضه ، فال يقولون عن اهللاال يوصف بالشّ
  .)4(وال ليس بعالم ،عالم  هو
  
ة الستنتاجها ، وما ء الفالسفة ، ال تحتاج إلى بدعهم العقلي أسماء اهللا ثابتة قبل وجود هؤال أنرىوأ  

فات لب واإلضافة ، فهم ينفون الصة هي الس على بدعة عقلياً قائماً عقلي احتياالًكونهفعلوه ال يخرج عن 
 مصدر آخر للعلم هون العقل ، يرفضون أيهم يؤلِّ آخر ؛ ألنّثبتونها من طريق ، ويمن طريق الشّرع

   .  !م على كالم اهللا قد، فكيف يهذا العقل مخلوق  ونسوا أنّ غيره ،
  
  

                                                   
الفيلسوف الرئيس ، صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات : شرف الملوك ) م1037=هـ428ت( الحسين بن عبد اهللا بن سينا -  1

  ) . الشفاء(، و) المعاد: (من تصانيفه . ء طاف البالد ، وناظر العلما. واإللهيات ، مولده في إحدى قرى بخارى 
   .2/241 ؛ الزركلي ، األعالم ، 15/667 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، 2/157ابن خلكان ، وفيات األعيان ، : ينظر 

فة المسلمين ، تركي أكبر فالس: أبو نصر الفارابي ، ويعرف بالمعلّم الثاني ) م950=هـ339ت( محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ - 2
  ) . مبادئ الموجودات(، و) الفصوص: ( له نحو مئة كتاب ، منها . األصل ، مستعرب ، ولد في فاراب وانتقل إلى بغداد 

   .7/20س ، . ؛ الزركلي ، م15/207س ، . ؛ ابن كثير ، م5/153س ، .ابن خلكان ، م: ينظر 
. عني بكالم أرسطو وترجمه إلى العربية . من أهل قرطبة : أبو الوليد ، الفيلسوف ) م1198=هـ595ت( محمد بن أحمد بن محمد بن رشد -3

  ) .التحصيل(، و) فلسفة ابن رشد: (صنّف نحو خمسين كتاباً ، منها 
   . 5/318س ، . ؛ الزركلي ، م6/522 ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، 111النباهي ، تاريخ قضاة األندلس ، ص:  ينظر 

   .160-159األشقر ، أسماء اهللا وصفاته ، ص :  ينظر- 4
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ة الجهمي :  
  

   وال من ذهبهم أومذهب نفي الص نْفات في اإلسالم ، ويذي ، وهو الّ)1(إلى الجهم بن صفوان ونبس
   .)2(ه بعد أن أخذه عن شيخه الجعد بن درهمنشر مذهبهم ، وبثّ

  
   ل من وكان الجعد أورِ عهب وحظ عليه شيخه فات وخلق القرآن ، وقد الف عنه القول بنفي الص
ه أنّ: "  ابن كثير ه ، فذكرنب ولم يته لم يرتدعهه ، لكنّ مسلكه المنحرف ، فكان يردعه وينب)3(بن منبها

ه ،كان يتردنبعن صفات اهللا يسأل وهباً وكان  ...د إلى وهب بن م ًيا ك ويل :  ، فقال له وهب يوما
 ما قلنا  له يداًك من الهالكين ، لو لم يخبرنا اهللا في كتابه أني ألظنّنّجعد ، أقصر المسألة عن ذلك ، إ

له عيناًذلك ، وأن له نفساً ما قلنا ذلك ، وأن له سمعاً ما قلنا ذلك ، وأن فات  ما قلنا ذلك ، وذكر الص
   . )4(" وغير ذلك  ،من العلم والكالم

  
فات  بالص ة يصفون اهللا الجهمي ألناء اهللا وصفاته بخالف مذهب السلف ؛ذهبهم في أسم م   ويأتي

ما يرجع نّحصيل ، وإ ال حقيقة له عند التّلقاً مطفصيل ، وال يثبتون له إال وجوداًلبية على وجه التّالس
 صفاته وأسمائه  عن لون اهللاإلى وجود في األذهان ، يمتنع تحقيقه في األعيان ، وهم بذلك يعطّ

   . )5( إثباتها يقود إلى تشبيه اهللا بالمخلوقينفات أنتهم في نفي الصات ، وحجيستلزم نفي الذّ تعطيالً
  

لما يوهم ،  كموجود وحي وعالم ة لوصف اهللا بما يجوز إطالقه على غيره رفض الجهميأن   وأرى 
 المصطلحات واأللفاظ توضع حدودها في ألن؛ تشبيه اهللا بمخلوقاته ، هو أمر ينافي صحيح الفهم من 

                                                   
1  - ة : أبو محرز ، من موالي بني راسب ) م745=هـ128ت( جهم بن صفوان السمرقنديهلك في زمن صغار التابعين ، وقد . رأس الجهمي

  .زرع شراً كبيراً ، قبض عليه نصر بن يسار وقتله 
   .2/141 ؛ الزركلي ، األعالم ، 2/112بن العماد ، شذرات الذهب ،  ؛ ا13/221ابن كثير ، البداية والنهاية ، : ينظر 

سكن الجزيرة الفراتية ، وأخذ عنه مروان بن محمد . له أخبار في الزندقة : من الموالي ، مبتدع ) م736=هـ118ت نحو( الجعد بن درهم - 2
  . في العراق ، فقتله طلبه هشام ، فظفر به ، وسيره إلى خالد القسري ، . لما ولّي الجزبرة 

   .2/120س ، . ؛ الزركلي ، م2/112س ، . ؛ ابن العماد ، م13/147س ، .ابن كثير ، م: ينظر 
مؤرخ ، كثير اإلخبار عن الكتب القديمة ، عالم بأساطير األولين السيما : أبو عبد اهللا ) م732=هـ114ت( وهب بن منبه األبناوي -  3

  . ألّف فيه كتاباً ، ثم ندم عليه : ر ، ورجع عنه ، ويقال اإلسرائيليات ، واتّهم بالقد
   .8/125س ، . ؛ الزركلي ، م2/73س ، . ؛ ابن العماد ، م6/35ابن خلكان ، وفيات األعيان ، : ينظر 

   .149-13/148س ، . ابن كثير ، م- 4
   .167-161األشقر ، أسماء اهللا وصفاته ، ص:  ينظر - 5
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 إن حاد المفاهيم والموجودات ، فالعلم والحكمة والسمع والبصرحاد األلفاظ اتّضوء أعيانها ، وال يعني اتّ
 التشبيه  ألنشبيه ؛ ذلك ال يقتضي التّفي إطالقها على اهللا وعلى المخلوقات ، فإندت حكانت ألفاظها اتّ
  .  ال باأللفاظشكال واأليتعلق بالمفاهيم

  
  : المعتزلة  
  
 عليم   فاهللا عليه األسماء من صفات ،ّلنفت ما تدها ى ، لكنّ الحسنهللا أسماءههذه الفرقة أثبتت   

واصل بن عطاء هم أتباع  وهؤالء .سميع بذاته ، دون علم أو سمع أو بصر ، بصير بذاته بذاته ، 
1(الالغز(ّذي اعتزل مجلس إمام أهل ال، الة نّسالحسن البصري)2(.   

  
 إال إذا اً على مبادئ ، ال يكون أحدهم فيها معتزلي على اختالف فرقهم ، يجتمعون ،همكلّ،    والمعتزلة 

 بالمعروف نزلتين ، والوعد والوعيد ، واألمروحيد ، والمنزلة بين المالعدل والتّ: أخذ بها ، وهي 
  .هي عن المنكر والنّ
  

ه بأنّوحيد وحيد ، فقد فهموا التّ وصفاته هو مبدأ التّ ر على نظرتهم إلى أسماء اهللاثّذي أوالمبدأ الّ   
ة هو  صفات األلوهي أخص بأنلوا ذلككون لها صفات قديمة زائدة عليها ، وعلّات ، فال توحدة الذّ

  . د اإلله ات صفات قديمة معها للزم أن تكون آلهة ، فيتعد، فلو كان للذّالقدم
  
   هللاخبر بأنلوقين ، فمن َأجسيم ، وإلى تشبيه اهللا بالمخي إلى التّفات تؤد الصعم المعتزلة أن  وز 

، والعرض ال يقوم فات أعراض  هذه الصوهو مشبه ؛ ألنب ، ه جسم مركّ وقدرة ، فقد زعم أنّعلماً
ز ، وكّلإال بجوهر متحيهز مركّ متحيب أو جوهر فرد ، فهو بذلك مشب  األجسام متماثلة ؛ ألن .  

  

                                                   
1 -ة البلغاء والمتكلّمين : أبو حذيفة ) م748=هـ131ت(ال  واصل بن عطاء الغزي أصحابه بالمعتزلة العتزاله . رأس المعتزلة ومن أئممس

 المنزلة بين المنزلتين(، و) أصناف المرجئة: (له تصانيف ، منها . ولد في المدينة ، ونشأ في البصرة . حلقة الحسن البصري. (  
   .8/109 ؛ الزركلي ، األعالم ، 2/136 ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب ، 6/7ان ، ابن خلكان ، وفيات األعي: ينظر 

2 - كان إمام أهل البصرة ، وحبر األمة في زمنه: أبو سعيد ) م728=هـ110ت( الحسن بن يسار البصري ، تابعي . ولد في المدينة، وشب
  ) .ئل مكةفضا(له كلمات سائرة ، وكتاب في  . على كنف علي بن أبي طالب 

   .2/226س ، . ؛ الزركلي ، م13/54 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، 2/69س ، .ابن خلكان ، م: ينظر 
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عليم بذاته ، بصير بذاته ، سميع اهللا   والمعتزلة ترى أن بذاته ، وهكذا بقي ة الصفات ؛ ألنفات  الص
 ، ويستلزم نفي وحدانية اهللا د القدماءي إلى تعدا سيؤدمم  ،زاً متحيأعراض ، والعرض يستلزم جسماً

ّذ ، وهذا األمر ينافي العقل اللوه ، واي أعل لالعتقاد ، فعتبروه المصدر األولوا ما تعارض من أو
  . )1(فق معهاهرة إلى داللة أخرى تتّ الظّصوص معه من داللتهالنّ
  

هم ينظرون إلى اهللا ألنّ ؛ركيب المشكلة لدى المعتزلة تكمن في رفضهم لفكرة التّ   يبدو أن ّه  على أن
ه عن التّركيبفرد منزا إث ، أمات ، وهذا األمر أراه غريباً ، فات فهو أمر يخالف وحدة الذّبات الص
فات ال تتباين كما بين عبد القاهر ات والصالذّ ؛ ألن وحيد الذي اعتمدوا عليه لمبدأ التّ مشوهاًوتطبيقاً

ليس  ، ويصبح نفيهم للصفات ، وبالتّالي فإن قضية التّركيب ال تنطبق على صفات اهللا  )2(الجرجاني
 المعتزلة عليها استنتاجاتهم ، وهي أن الصفات تُباين الذّات غير  عقلي ؛ ألن المقدمة الّتي بنىله سند

  .صحيحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
   .171-169األشقر ، أسماء اهللا وصفاته ، ص:  ينظر - 1
   .1/202الجرجاني ، درج الدرر ، : ينظر  - 2
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  : الفصل الثّالث 
 _____________________________________________________  

 اغب األصفهانيوالر مقارنة في دالالت أسماء اهللا الحسنى بين عبد القاهر الجرجاني.  
  

  . معاني أسماء اهللا الحسنى:  المبحث األول 
    .لحسنىالمشترك والخاص من أسماء اهللا ا :المبحث الثّاني 
  .التّرادف والفروق الداللية بين أسماء اهللا الحسنى المتقاربة في المعنى : المبحث الثّالث 
  .الحقيقة والمجاز في دالالت األسماء الحسنى : المبحث الرابع 

  .دالالت بنية األسماء الحسنى : المبحث الخامس 
  .حسنى السياق والنّظم القرآني لألسماء ال: المبحث السادس 
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معاني أسماء اهللا الحسنى: ل المبحث األو.   
  
ىاالسم داللة - الًأووالمسم عند الر اغب والجرجاني:   
   
   .اغب  عند الر والمسمىاالسم -أ

  
  عراغب االسم بقوله ف الر " :واالسم ما يو. )1("يء رف به ذات الشّع هأصلرأى أنمو ؛  من الس

وأصله من  أسماء وسمي ،: بداللة قولهم ) سمو ( وأصله " : ى حيث قال  رفعة المسم علىليدّل
مووهو الّالس ،فى ذي به رسمباسم اهللا(فيعرف به ع ذكر الم  ( وقال :جمر اهااركبوا فيها باسم ا)2( ")3(.  

  
  : على وجهين اغب ، ستعمل ، عند الريواالسم    
بح: ل األوسب الوضع االصطالحيخْ ، وذلك هو في الموفرس ، رجل : ر عنه ، نحو ب.  
ابط ر عنه ، والربر عنه ، والخَبخْالم: الثة  ، ويقال ذلك لألنواع الثّليع األوضبحسب الو: اني الثّ

بينهما الم4(ى بالحرفسم( .   
  

   اغب عالقة تالزم بين األسماء كعالمات ورموزويقيم الروالم يات بصورها ، إذ ال يمكن أن سم
 أنواع الكالم  علّم آدم  ؛ ألن اهللا هنيات في الذِّ المسمدة دون صورهم لألسماء المجريحصل فَ

فعل ، واسم ، وحرف ، إضافة إلى صور المسميات ، وأشار الراغب إلى هذا المعنى في : الثالثة من 
ة ولم نعرف صورة ما له تلك األسماء لم ة أو بالروميامي أشياء بالهنديا لو علمنا أسأال ترى أنّ " :قوله 

نعرف المسمدة بل كنّيات إذا شاهدناها بمعرفتنا األسماء المجرا عارفين بأصوات مجردة ، فثبت أن 
معرفة األسماء ال تحصل إال بمعرفة المسمالمراد بقوله  فإذا " مير ى وحصول صورته في الض : 

   .)6("يات في ذواتها الثة من الكالم ، وصور المسماألنواع الثّ ))5 ام آدم األمساء كلهعلّو
  

                                                   
   .1/323 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
   .11/41 هود ، - 2
   .1/321س ، . الراغب األصفهاني ، م- 3
   .1/321س ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 4
   .2/31 البقرة ، - 5
   .322-1/321س ، . الراغب األصفهاني ، م- 6
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ن  لما أراد بيا  عليه ، ولذلك فإن اهللاه داّل ألنّى ؛وجود االسم من دون المسم اغب عند الر   وينعدم
  ألنياتها ؛ة ال وجود لمسمدهم يعبدون أسماء مجرالقرآن بأنّبطالن عقيدة المشركين ، وصفهم في 

د وهم لم يتجاوز حدود إذا كان المعبود مجرف عليه حقيقة ، اإلنسان ال يعبد الحروف بل يعبد ما تدّل
دون من دونه إال أمساء ما تعب  : قولهرأى الراغب أن  بال ذات ، فالفكرة واللفظ إلى الوجود غدا اسماً

يتموهامس )1(  "ء الّ األسمامعناه أنيات ، وإنّتي تذكرونها ليس لها مسمى إذ ما هي أسماء على غير مسم
   .)2("كان ما يعتقدون في األسماء بحسب تلك األسماء غير موجود فيها 

  
           : ، حيث قال )الحصا( على ذلك من لفظ ستدّل وي.ها عداغب ، عند الر  وإحصاء األسماء ، 

 ، واستعمال ذلك فيه من )الحصا(أحصيت كذا ، وذلك من لفظ : ، يقال حصيل بالعدد اإلحصاء التّ" 
 شيء وأحصى كلّ  :على األصابع ، قال اهللا تعالى كاعتمادنا فيه  كانوا يعتمدونه بالعدهمحيث إنّ

  .)5( ")4(]ة  من أحصاها دخل الجنّ : [له وأحاط به ، وقال ، أي حص))3 عددا
  

ويبدو أن   ى المذهب التّاغب يتبنّ الري باب تحديد أسماء اهللا فوقيفي  ه ،لدي،  وتعيينها ، فال يجوز 
وال يقال فيه ما أبصره وما أسمعه : " ة ، وذلك في قوله نّ باسم لم يرد في الكتاب أو الستسمية اهللا 

لما تقد6("مع م ذكره أن اهللا تعالى ال يوصف إال بما ورد به الس(.   
  
   . عند الجرجانيى والمسماالسم -ب
  

فرق بين األسماء  ال ي تارةسمية ، فتراهى والتَّاالسم والمسم واضحة بين  حدوداًقم الجرجاني ي   لم
) األسماء : " (، فقال))7 ألمساء احلسنىو ا   : ر األسماء بها في قوله فسسميات عندماوالتَّ

                                                   
   .12/40 يوسف ، - 1
   .1/322 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 2
   .72/28 الجن ، - 3
   .2/1235مسلم ، صحيح مسلم ،  - 4
   .1/160س ، . الراغب األصفهاني ، م- 5
   .1/320س ، . الراغب األصفهاني ، م- 6
   .7/180 األعراف ، - 7
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ى ، سم االسم غير الم ، يعد تراه ، أيضاً ثم، )1( "أنيث األحسنت) الحسنى(م اهللا بها ، تي تكلّسميات الّالتَّ
سمية وهي سم التّراد باالوي"  ) :بسم اهللا الرحمن الرحيم ( قال في تفسيركر ، حيثق بالذِّعندما يتعلَّ

   .)2("وهو المذكور ى كر دون المسمالذّ
  

   في قوله واالسم ، عند الجرجاني  ،  :  ين أجتادلونيتموها أنتم وآباؤكميف أمساء مس )3(  ، ذو معنى

ق به في قوله  الحكم المتعلِّوإال لما صح :  هبا من سلطان ما نز ل ا)4(ا ، وهو براءة اهللا مم
 من عند أنفسهم ، بوها آلهة وأرباباًقوها ونصتي لحيات الّمسم) أسماء: " ( حيث قال د المشركون عب

أ اهللا تعالى من تسميتها باألسماء واألعالم  ذو معنى وإال لما تبر االسم الحقيقيلة على أنوفي اآلية دال
  ) .5("والحروف المصطلحة الجارية مجرى األلقاب 

  
سمية ، وما يحكم ى والتّ ، على العالقة بين االسم والمسم ، عند الجرجانيليس هناك حكم مطلق    

 ذلك ال يقود ،  ،  فإنفإذا كان قد ذهب إلى إثبات اللفظ بمعناه ، آنفاً  ؛ذلك المعنى والغرض من الكالم
أن يكون موجوداً في عالم اللغة ليس شرطاًيات ، فما كان موجوداًعنده ، إلى إثبات وجود أعيان المسم  

 ما  أنتم وآباؤكميتموهاإال أمساء مس ما تعبدون من دونه   :  األسماء في قوله لذلك عد  ،في عالم األعيان
يات يات فال يحصل بنطقها إثبات المسم على األلفاظ دون المسم، تدّل))6أنزل ا هبا من سلطان 

 م ، فإنه الذّيات أو عبادة ذوات األسماء لم يتوجإن كان المراد عبادة المسم: " ، عندما قال حقيقة
د يعبد شيئاًالموحاسم وهو مح، ونفى ذاتى  مسم يات بغير أسمائها لم مود ، وإن كان المراد عبادة مسم
ه أيضاًيتوجفإن ، تغي ر االسم غير تغير الصبادة األسماء عبادة ألفاظ ال معنى المراد بعفة ، فثبت أن 

حيوه  ما استها تحّلة ، فوضعوا األسماء وزعموا أنّ إلهيرة وأنفساً قادرة مدبموا أرواحاًهم توهلها ؛ ألنّ
 فال يبقى  ،موه معدوم ، وما يشاهدونه يكون قبله، وما توهفي المشاهدة من جسد أو حجر أو شجر

  .)7("اة  لتدعوها بها ، أي العبادة أو األسماء أو الموهومات المسمالمعدوم إال ألفاظاً
                                                   

   .2/817 الجرجاني ، درج الدرر ، - 1
   .1/81ن ، . الجرجاني ، م- 2
   .7/71 األعراف ، - 3
  . المكان نفسه - 4
   .2/776س ، . الجرجاني ، م- 5
   .12/40 يوسف ، - 6
   .1002-3/1001س ، . الجرجاني ، م- 7
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   هة ؛ لغرض الرد علات والفعل الحدوث بالجهة والهيئة عن صفات الذّوينفي الجرجانيى المشب 
المدبنز ، وذلكعين بأن اهللا جسم متحي من القرآن الكريم في قوله ص  " : ّبع أكثرهم إال ظناوما يت )1( 

 وبالجهة  ،ات والفعل على القائلين بحدوث صفات الذّموها ، وفي اآلية ردتي توهيعني أوهامهم الّ
  .)2("ها أوهام كلها  فإنّ ،والهيئة

  
ات ة من صفات الذّفريق بين األسماء المشتقّ والتّ إطالق اسم الجسم على اهللا نييرفض الجرجاو  

ذين يلحدون الّ: " قوله  مخلوقة ب واالعتقاد بأن أسماء اهللا، ة من صفات الفعل واألسماء المشتقّ
 العزيز ، ى من كالالت من اهللا والعزوا ألصنامهم أسماء من أسماء اهللا ذين اشتقّالّ، ))3يف أمسائه

ل في ويدخ،  ))4محن أنسجد ملا تأمرنا  وما الر  :ى واحد فقالواسم على مذين أنكروا إطالق تسميتينوالّ
قوا بين ذين فراسم الجسم والّذين أطلقوا على اهللا أسماء اهللا مخلوقة ، والّ: ذين قالوا جملة هؤالء الّ
  .)5(" من صفات الفعل المشتقّة ات وبين األسماءصفات الذّة من األسماء المشتقّ

وجيعلون  ما : " قوله لون هللا ما يكرهون بن يجع مملين لصفات اهللا  المعطّرجانيف الج   ويصنّ
  .)7("فات عطيل عن الصذين يصفون اهللا بالتّالّ ))6 يكرهون
ى  وال علال هزالً واً ، فال يجوز وصفه بما ال يليق به جد لوصف اهللا اً حدودالجرجاني    ووضع

  .)8(ر، وال وصفه بالشّلم ال وصفه بالظّ، و لهشنيع تعظيماًوجه التّ

ه يقع  بعيد ، ولكنّ وذاته من نص  من العالقة بين صفات اهللاف موقف الجرجانيعريمكن أن يو   
موقع االستدالل على أنفات ال تباين الذّ الصر الجرات ، فعندما فسقوله تعالى في ) ما هي (جاني :

ن لنا ما هييبي )9(،   قال " :فة قد يكون تارة بلفظ إيش ، وتارة بلفظ ما ، واالستفهام عن الص

                                                   
   .10/36 يونس ، - 1
   .3/946 الجرجاني ، درج الدرر ، - 2
   .7/180 األعراف ، - 3
   .25/60 الفرقان ، - 4
   .2/817س ، . الجرجاني ، م- 5
   .16/62 النحل ، - 6
   .3/1074س ، . الجرجاني ، م- 7
   .4/1504 ، 4/1447 ، 2/773 ، 2/553س ، .الجرجاني ، م:  ينظر - 8
   .2/68 البقرة ، - 9
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إيش هذا ؟ وما هذا ؟ ومن هذا ؟ واالستفهام عن الحال والهيئة يكون بلفظ : وتارة بلفظ من ؟ ، يقول 
  .)1("ل والهيئة الف الحاات بخفة ال تباين الذّ الصوفيه دليل على أن. كيف 

إذا وازنا بين الر   السيما فيما يتعلّ،  فيما ذكراه اغب والجرجانيق بقضيسمية ، لتّى واة االسم والمسم
نجد أنمناغب كان قريباً الر خالل حديثه عن العالقة بين األسماء كرموز وصورها من  الغزالي 

 في سلسل المنطقيالوعي ، والتّ: ى حقيقتين ، هما ه إلنب ، وهو بذلك ي ، ووجودها الحقيقيةهنيالذّ
هن ، ن له صورة في الذّ تتكوة ، ثميء أن يبدأ من الصورة الحقيقي ، فأصل إدراك اإلنسان للشّاإلدراك

االسم ببعثم اللة ديه اللفظ والد.   

   وال أتصور أنالجرجاني االسم والتسمية متماثالن ف قد ذهب إلى اعتبار أن ي الدر اللة ، عندما فس
د األسماء يوجب  تعدعى أن على من ادما أراد بأسلوبه هذا أن يردسميات ، وإنّاألسماء الحسنى بالتّ

تعدد المسميات ، ممي إلى إنكار التّا يؤدتي حضرت في كالم الثة الّا موقفه من المفاهيم الثّوحيد ، أم
ووز ، األسماء كعالمات ورم: اغب ، وهي الرالمسممير ، فقد ى الحقيقي ، وصورة المسمى في الض
  .جاهين خذ اتّاتّ

بب في ذلك راجع ، والس) أسماء(ابقة في لفظ الثة السمفاهيم الثّل يقوم على إثبات الجاه األو   كان االتّ
إلى السو العزى أو مناة أو الالت أ، فهذه األسماء سواء أكانت ) أتجادلونني(دئ بالفعل ياق ، إذ ب
 ، وذلك شار إليهابأصنامها الم، هن وفي الوجود ولها صورها في الذّ، ، هي أسماء ذات معنى غيرها

ة يات األسماء ، وعلّ لمسمفهو قائم على نفي الوجود الحقيقياني ا االتجاه الثّأم .استدعى براءة اهللا منها 
تعبدون( سياق من الفعل دء به الّذلك ما ب (ا؛ ألن لعبادة تستوجب المعبود الحقيقيوالمعبود الحقيقي ،  
 ، وال في الوجود الحقيقييات هذه األسماء غير حاصلة ال في الوجود  مسمالي فإن ، وبالتّهو اهللا 

، إذ ما قيل فيما  هو اهللا  ، الّذي  على المعبود الواحد الحقيقي ، إذ هي مجرد ألفاظ ال تدّلهنيالذّ
    .باطل  ى األلوهية من دعوسواه

  ، لكنتي انطلق منها الغزاليالّاغب ينطلقان من المدرسة نفسها  والر الجرجاني على أن   ما سبق يدّل
م الفكرة في إطار نظريالغزالي قدمن توغّ مكتمل األركان مستفيداً وفكري في عالم الفالسفة له الفكري 

  .  مين والمتكلّ
                                                   

   .1/202ي ، درج الدرر ،  الجرجان- 1
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  : اغب والجرجاني عند الر اء اهللا معاني أسم- ثانياً   

  
ن يتضم: ل  في ثالثة جداول ، األواغب والجرجاني عند الر   سأعرض ، هنا ، معاني أسماء اهللا 

ما : الث  ، والثّاغب ولم يشرحه الجرجانيما شرحه الر: اني تي شرحها العالمان ، والثّاألسماء الّ
شرحه الجرجانياغب  ولم يشرحه الر.  

  
   :اغب والجرجاني الر من كّلتي شرحهااألسماء الّ -أ
  

   داللته عند الجرجاني  اغبداللته عند الر  موقعه  بنيته  االسم
   المفردات   العال  اهللا

1/26   
رردرج الد   

1/81-82  

 ذفتأصله ِإله فح: اهللا ، قيل 
همزته وُأدخل عليه األلف 

تعالى ،  بالباري ، فخصوالالم
قال تعالى صه بهولتخص  : هل

ياتعلم له مس  . ه تألَّ :وقيل،  
 .فاإلله على هذا هو المعبود 

. ر  هو من َأِله أي تحي :وقيل
بدل من  فُأ ،أصله وِاله: وقيل 

ه بذلك الواو همزة ، وتسميتُ
. ها نحوه  مخلوق واِللكون كّل

لوه ِلياها أصله من اله ي: وقيل 
  .ب جأي احتَ

ذي ال الّ اسمه : )اهللا(
شركه في التَّيي به غيره سم

 عند ، وهو غير مشتقّ
وقيل . د بن الحسن محم :

. ولَه  وِله يمشتقّ من 
 معناه . اله يلوه: وقيل من 

الرالمحمود المستح قّب 
  .ألعلى مراتب العبادة 

  فَعل  األول 
  )َأفْعل(

المفردات 
1/40   

رردرج الد  
4/1597  

 ل ، اهللا هو األوإذا قيل في صفة
ذي لم يسبقه في ه الّأنّ فمعناه

الوجود شيء ، وإلى هذا يرجع 
ذي ال هو الّ: قول من قال 

: ، ومن قال يحتاج إلى غيره 
وال يقال غني بنفسه ستَهو الم ،

لهو األو األحوال لمستقر.  
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  . مع اآلخر إال مزدوجاً
  المفردات  فاعل  اآلخر

1/40  
رردرج الد  

4/1597  

  .لعلمه باآلجال واآلخر   .ل  يقال إال مزدوجا مع األوال

  الباسط
  القابض

  المفردات   فاعل
1/59 ،
2/506   

رردرج الد  
1/415  

ة ، ة ويعطي تاريسلب تارأي  
 ، أو  ويعطي قوماًأو يسلب قوماً

يجمع مرق أخرى ، أو ة ويفر
  .يميت ويحيي
زق بسط اهللا الر :عه وس.  

فع الدو ، األخذ بالقبول
   .بالجزاء

  المفردات  فاعل  البارئ
1/57-58  

رردرج الد  
4/1613  

 بوصف اهللا صخُ: البارئ 
الخلق ، : ة تعالى ، والبري

وسمة عن يت بذلك لكونها مبري
  .راب البرى ، أي التّ

سمة ذي برأ النّالّ: البارئ 
واشتقاقه من ةفهي البري ، 

البر.   

  الباطن
  الظّاهر

  فرداتالم  فاعل
1/66  

رردرج الد  
4/1597  

  :قيلت في الباطن أقوال منها 
إشارة إلى معرفته : قيل  

ةالحقيقي.   
   .حاط بهباطن من أن ي: قيل 

وذُكرت في الظّاهر أقوال ، 
  :منها 

ةإشارة إلى معرفتنا البديهي ، 
فإن الفطرة تقتضي في كّل ما 
نَظر إليه اإلنسان أنّه تعالى 

  .موجود 
ه محيط بأنّظاهر : وقيل 

ك لهادرِباألشياء م.   
اهر والباطن في صفات اهللا والظّ

والباطن  نالبأن ال ي.  
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 إال مزدوجين تعالى ال يقاال
ل واآلخر كاألو.  

  
  المفردات  فعيل  البديع 

1/49  
رردرج الد  

1/276  

اإلبداع إنشاء صنعة بال احتذاء 
عمل في اهللا واقتداء ، وإذا استُ

بغير آلة  يءجاد الشّتعالى فهو إي
ة وال زمان وال مكان ، وال ماد

وليس ذلك إال هللا ، والبديع يقال 
للمبع نحو قوله د : موات بديع الس

   . واألرض

موات واألرضبديع الس فعيل  
فْالمعميع واألليم ل كالس .

يء ، والشّواإلبداع اإلحداث
المحة من ث ما حدث بعلِّد

ة لى قضيجهة القادر ال ع
بع ، طبع بيعة وهو الطّالطّ

 األشياء كيف يشاء حكيماً
   .مبرماً

  المفردات  فعال  التواب 
1/99  

رردرج الد  
1/152  

 توبة العباد الكثير قبول: اب والتّ
   . بعد حالحاالً

 كثير المراجعة :واب التّ
   .ائبينإلى قبول توبة التّ

  المفردات  فعيل  الجليل
1/123  

رردرج الد  
4/1587  
  

م القَظَالجاللة عر ، والجالل د
ناهي في ذلك ، بغير الهاء التّ

ص بوصف اهللا تعالى ، وخُ
 ، ولم  ذو اجلالل واإلكرام : فقيل

عمل في غيره ، والجليل ستَي
  .العظيم القدر 

اجلاللذو الجاللة والجليل :
الكثير بشأنه أو بمعنى من 

   .معانيه

  المفردات  فعيل  الحسيب
1/153-

154  
رردرج الد  

2/572  

ن ب موالمحاسالحسيب 
ر به عن ثم يعب، يحاسبك

وكفى  المكافي بالحساب ، 
بهم  يحاس أي رقيباًبا حسيبا

  .عليه

حسيبا وكفى با ًكافيا 
 باًمحاس: من شاهد ، وقيل 
  .لكم على أعمالكم 
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  المفردات  فعيل  الحفيظ
1/164  

رردرج الد  
4/1514  

ظ ، نحو اهللا ى حافالحفيظ بمعن
عمل الحفظ ستَوي حفيظ عليهم ،

د ورعاية ، قد وتعه تفّفي كّل
ا له وإنّ: قال اهللا تعالى 

   .حلافظون 

 حفيظ عليهم شهيد عليهم.  

ل  مكَالحالمفردات  فَع  
1/168  

رردرج الد  
1/273  

كْالحم أعممن الحكمة ، فإن  
الحكم أن يقضى بشيء على 

هو كذا أو ليس  : شيء ، فيقول
  .بكذا 

هو القضاء المانع : الحكم 
عن الخالف إلجاء أو غير 

  .إلجاء 
اهللا منفرد دليل على أن 

كوين واإلبقاء يئة التّبمش
  .واإلفناء 

  المفردات  فعيل  الحكيم
1/167-

168  
رر درج الد  

1/142،   
1/397  

الحكمة من اهللا معرفة األشياء 
   .وإيجادها على غاية اإلحكام

ن في صنعه قتْق المحقِّلما
الهزل عن  البعيد

خطئ في ال يو  ،والخسائس
ذي تعالى الّ و ،حكمه

بحكمته عن تمكين 
  .المخاذيل من صفته

  المفردات  فعيل  الحميد
1/173  

رردرج الد  
2/637  

  ه محيد جميد إن : ّوقوله 
أن يكون في معنى يصح 

الممود ، وأن يكون في معنى ح
د الحام.   

محيدافات ؛  محمود الص
ثني ه يلقدمه وإحسانه وأنّ

  .على عباده المطيعين 

  المفردات  فَعل  الحي
1/183  

رردرج الد  
1/427  

تي يوصف بها الباري ، الحياة الّ
هو : ( ه إذا قيل فيه تعالى فإنّ

حي ( عليهفمعناه ال يصح  
   .الموت ، وليس ذلك إال هللا 

  احلي  ذو المشيئة 
  .لقدرة وا

  المفردات  فعيل  الحيي
1/184  

فس إذ راد به انقباض النّليس ي
ه عن الوصف هو تعالى منز

امتناع يقتضيه : االستحياء 
فه ص ووقد ورد، الكرم 
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رردرج الد  
1/130  

ما المراد به ترك بذلك ، وإنّ
وي تعذيبه ، وعلى هذا ما ر  :

 ] أي تارك للقبائح ]إن اهللا حيي 
  .فاعل للمحاسن 

  .تعالى به 

  المفردات   فاعل  الخالق
1/209  

رردرج الد  
1/121  

قدير المستقيم ، الخلق أصله التّ
يء من ستعمل في إبداع الشّوي

: وال احتذاء قال غير أصل 
موات واألرضخلق الس أي أبدعهما

موات بديع الس : بداللة قوله 
ي إيجاد ستعمل ف ، وي واألرض

     :نحو يء ، يء من الشّالشّ
 خلقكم من نفس واحدة.  

 ّذي خلقكمال  ابتدأ 
الخلق هو : خلقكم ، وقيل 

راًاإليجاد مقد .  

  المفردات  فعيل  الخبير 
1/188  

رردرج الد  
2/591  

عالم بأخبار أعمالكم ، : أي 
واطن أي عالم بب: وقيل 
خبير بمعنى : ، وقيل أموركم
  .مخْبِر 

 اخلبري العليم  كقوله   :

 نبأني العليم اخلبري  
ر ر والمخببِخْالم: وقيل
م واحد علِّوالم.  

الرب  المفردات  لفَع  
1/245  

رردرج الد  
1/84-85   

الرمصدر مستعار للفاعل ، ب 
وال يقال الرإال هللا  مطلقاًب 

ل بمصلحة تعالى المتكفِّ
  . الموجودات 

 العاملنيرب   الر ب :
السوسف ، قال يى د والمولي
  :  اذكرني عند

كرب وقال ،   :  ارجع
كإىل رب  . راد وربما ي

  بيبه المالك ، قال النّ
 : ] إبل أنت أو رب أرب 

ن كّل أتاني م:  فقال غنم ؟ 
 ويدّل . ]اهللا فأكثر وأطيب 
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ف وتدبير على نوع تصر
د وتعه .د عباده فاهللا سي

ومالك لجميع األشياء 
ومدبرها رها ومقد .  

المفردات  فعالن  حمنالر  
1/253-

254  
رردرج الد  

1/83  

إذا وحمة ، فليس صف اهللا بالر
يد راد به إال اإلحسان المجر

قّدون الروية ، وعلى هذا ر:  
أنحمة من اهللا إنعام  الر

  .وإفضال 
وال يحمن إال على اهللا طلق الر

معناه ال تعالى من حيث إن 
ذي وسع ال له ، إذ هو الّ إيصح

  . شيء رحمة كّل

اسمان ) لرحيم االرحمن ( 
حمة ، ان من الرمشتقّ
إرادتك : حمة منك والر

الخير بمن هو دونك في 
صلة بإنعامك تبة متّالر
يه، وأحد االسمين أرقّ عل

ر ولهذا كر ، اآلخرمن 
  .االسمين

المفردات  فعيل  حيم الر  
1/254  

  درج الدرر
1/83  

الرستعمل في غيره وهو حيم ي
  . رت رحمته ذي كثُالّ

إرادتك الخير بمن هو 
صلة تبة متّدونك في الر

   .بإنعامك عليه

المفردات  فعيل  قيبالر  
1/265  

رردرج الد  
2/564  

قيب الر :ظالحاف. ا  وذلك إم
ا لمراعاته رقبة المحفوظ ، وإم

  : لرفعة رقبته ، قال تعالى 
 ّرقيبي معكموارتقبوا إن  .   

 قيبالرّظر على  دائم الن
  .ب وجه الترقّ

المفردات  فَعال  المالس  
1/316  

رردرج الد  
3/944  

صف بذلك من حيث ال و: قيل 
تي يلحقه العيوب واآلفات الّ

  .تلحق الخلق 

 المدار الس المة  دار الس
الم من اآلفات ، فالس

المة بمعنى كاللذاذ والس
الم الس: واللذاذة ، وقيل 

  .اسم اهللا تعالى
المفردات  فعيل  ميعالس  صفتَ اهللاوإذا ومع تعالى بالس ميعالس  ماعذو الس.   



 94 

1/319  
رردرج الد  

1/294  

فالمراد به علمه بالمسموعات 
يه بالمجازاة بها وتحر.  

  المفردات   علفَ  يءالشّ
2/357  

رردرج الد  
2/708  

مين هو اسم عند كثير من المتكلِّ
عمل في ترك المعنى إذا استُمش

ه ، ويقع على اهللا وفي غير
وعند  ، الموجود والمعدوم

يء عبارة عن بعضهم الشّ
الموجود وأصله مصدر شاء ، 

صف به تعالى فمعناه وإذا و
  .شاء، والمشيئة من اهللا اإليجاد 

 شيءقل أي  في 
ى جواز اآلية دليل عل
يء على إطالق اسم الشّ

  .اهللا

  المفردات   فعيل  العزيز
2/433  

رردرج الد  
1/296  

قْهقال  الذي ي ، رقْهوال ي ر  :
ّه هو العزيز احلكيمإن .   

ز نيله أو عمن ي: العزيز 
عيغيره ، فاهللا تعالى ال ز 
نال بعظيم تعظيم االقتداري ،

وهو الغالب على أمره 
  .القاهر فوق خلقه 

المفردات   فَعول   العفو  
2/441  

  ررددرج ال
1/171  

عفوت عنه ، قصدت إزالة ذنبه 
فا عنه ، فالمفعول في صارِ

هو و فْالحقيقة متروك ، فالع
 وقوله في نب ،جافي عن الذّالتّ
عاء الد :و والعافيةفْأسألك الع، 

المة ،أي ترك العقوبة والس 
:       وقال في وصفه تعالى 

إن كان عفو غفورا ًاً ا .   

نب الذّمحو : و فْالع.  

  المفردات   فعيل  العليم
2/447  

رردرج الد  

اهللا تعالى ، وإن جاء عليم هو 
را ، إذ كان الموصوف لفظه منكَّ

في الحقيقة بالعليم هو تبارك 

عليمموات عالم بخلق الس
   .، وغير ذلكواألرض
 عليما  ، أي من عليم 
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1/137،   
2/609  

 : من قوله ن وتعالى ، فيكو
 إشارة  ذي علم عليم وفوق كلّ

 إلى الجماعة بأسرهم ال إلى كّل
  .واحد بانفراده

  . يعلم المطيع وغيره 

المفردات   فعيل  العلي  
2/449  

رردرج الد  
1/429  
  

والعلي: فيع القدر من  هو الر
وإذا و ، يلصف اهللا تعالى به ع

،    الكبريالعلي :في قوله 

إنكان علي ا كبريا ا  
لو أن يحيط به  يع :فمعناه

وصف الواصفين بل علم 
  .العارفين 

   .العالي عن مساواة غيره

  المفردات  فعول  الغفور
2/469  

رردرج الد  
1/181  

هو والغفران والمغفرة من اهللا 
من أن يمس ه أن يصون العبد

  .عذاب ال
والغافر والغفور في وصف اهللا 

ه غفور إن  ،ّنبغافر الذّنحو 
   .شكور

نوب ، ستر الذّ: ان الغفر
  .إلباس الغفر : وقيل 

المفردات  فَعيل  الغني  
2/474  

رردرج الد  
1/439،   
2/637  

يقال على ضروب ، الغنى 
 عدم الحاجات ، وليس  :أحدها

 تعالى ، وهو ذلك إال هللا
 ا إن : المذكور في قوله 

احلميدهلو الغين  .   

اغني ينفي الحاجة ويثبت 
  .سع القدرة والو

 واغين  أي عن 
دقاتالص.   

المفردات   فاعل  الفاطر
2/494  

رردرج الد  

 الخَلق ، وهو إيجاد  اِهللارطْفَ
يء وإبداعه على هيئة الشّ

  .حة لفعل من األفعال مترشِّ

فاطر    ، نعت هللا
:  ، وقيل قُلْالخَ ) رطْالفَ(و

تقالفتق بعد الر.   
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2/707  
  المفردات  فاعل  القاهر 

1/112-
113،   

2/535  
رردرج الد  

2/708  

 ، ذليل معاًالقَهر الغلبة والتّ" 
واحد منهما ، عمل في كّلستَوي 

  فإنهوهو القاهر فوق عباد : قال 
اس على اهللا تعالى أجبر النّ

أشياء ال انفكاك لهم منها حسبما 
ة ، وعلى تقتضيه الحكمة اإللهي

هذا الحدصف بالقاهر ، وهو  و
هر إال على ما تقتضي قْال ي

  .الحكمة أن يقهر عليه 

وهو القاهرَالق سخير التّ: ره
يء عن صرف الشّو

  .طبيعته

ول  وسالقدالمفردات  فُع  
1/293  

رردرج الد  
4/1613  

السوس من أسماء اهللا بوح القد
تعالى ، وليس في كالمهم فُعول 

  .سواهما 

 وسالقد  اسم عظيم من 
ى اشتقاقه من أسماء اهللا تعال

 وقال أبو علي. س دالقُ
أصله من  : الفسوي

السريانييس  قد.  
  المفردات  فعيل  القدير

2/511  
رردرج الد  

1/120  

هو الفاعل لما يشاء على قدر ما 
 عليه تقتضي الحكمة ال زائداً

 أن  عنه ، وال يصحوال ناقصاً
  .يوصف به إال اهللا تعالى 

قدير   :  قادر.  

  المفردات  فعيل  القريب
2/516  

رر درج الد  
1/351  

ب اهللا تعالى من العبد هو روقُ
باإلفضال عليه والفيض ال 

  .بالمكان 

صفة هللا من غير ب رالقُ
ة كيفي.  

  المفردات  يعولفَ  القيوم
2/539  

رردرج الد  
1/427  

 شيء ظ لكّلالحاف القائم: القيوم 
والمعطي له ما به قوامه ، وبناء 

عول قيوم فَي.  

وم القي :ائم الفعل ، الد
ابت بنفسه ، الثّ: وقيل
القائم بالحوائج ، : وقيل

عول من القيام ، يوزنه فَ
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  .والقيام فيه لغة 
  المفردات  فاعل  الكافي

2/563  
رردرج الد  

2/597  

الخلة وبلوغ الكفاية ما فيه سد 
:     المراد في األمر ، وقوله 

 شهيدا وكفى با  قيل ،  :
 ، والباء معناه كفى اهللا شهيداً
اكتف باهللا : زائدة ، وقيل معناه 

   .شهيداً

  .القائم بالحاجة : الكافي 

  المفردات  فعيل  اللطيف
2/580  

رردرج الد  
2/729،   
3/1017  

وير باللطافة واللطف عن عب
 وعن تعاطي  ،الحركة الخفيفة

األمور الدقيقة ، وقد ير عب
، ا ال الحاسة تدركهمباللطائف ع

ويصحأن يكون و ف اهللا ص
 يكون وأن على هذا الوجه ،

أن لمعرفته بدقائق األمور ، و
  . يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم 

 اللطيف  ، نافذ العلم 
:  دقيق العمل ، وقيل 

اللطيفّالفشَكْذي ليس ي.  
  . ف طلْم) لطيف ( 

  المفردات  مفْعل  المؤمن 
1/32  
  رررج الدد
4/1613  

ما يقال على وجهين ،  إنّ :آمن
: يا بنفسه ، يقال  متعد:أحدهما 

آمنْتُه ، أي جعلت له األمن ، 
  . مؤمن : ومنه قيل هللا 

 املؤمن  من أسماء 
اهللا تعالى ؛ إليمانه 
المؤمنين ظلمه ، وإيمانه 
الموحوش في الحرم ، 

ونصبه نبينيا من ا في الد
  .دخله كان آمناً

  مالك
  الملك

  المفردات  فاعل
2/611  

رردرج الد  
1/476  

ضط الشّبتَيء المف فيه صر
  .بالحكم 

مالك امللك ّذي يكون له  ال
  .المملكة وملك اليمين 

  المفردات  متَفاعل  المتعالي
2/449  

أ عن تبر فتعاىل اا تعاىل ا عم : تعالى ، نحو 
   .لم والهضم والعبثالظّ
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رردرج الد  
3/1206  

 وتخصيص لفظ يشركون
غة ذلك منه ال على التفاعل لمبال

ف كما يكون من كلِّسبيل التّ
  .البشر 

  المفردات   فعيل  المجيد
2/598  

رردرج الد  
3/977  

: وقولهم في صفة اهللا تعالى 
عة في ري السجأي ي، المجيد 

به بذل الفضل المختص .  

 جميد  ال نهاية لمجده .  

  المفردات   مفْعل  يطالمح
1/180  

رردرج الد  
2/630  

اإلحاطة في وف اهللا تقال في ص
معنى الحفظ  : ثالثة معان هي

 شيء  ا بكلّإننحو  
 أي حافظ له من جميع  حميط

جهاته ، ومعنى العلم نحو قوله 
: مبا تعملون حميط إن ا   .

 هي أن  :يء علماواإلحاطة بالشّ
ته سه وكيفيوجوده وجن تعلم

به وبإيجاده وغرضه المقصود 
 ، وذلك ليس وما يكون به ومنه

إال هللا تعالى ، واإلحاطة بالقدرة 
ي أخاف عليكم إنّ: كقوله 

  .عذاب يوم حميط 

حميطا   ال يفوته أعمالهم.  

  المفردات  مفْعل  المحيي
1/183  

رردرج الد  
1/206  

 ذي أحياها الّإن  :فقوله
 :امية ، وقولهة النّقوإشارة إلى ال

حمليي املوتى إشارة إلى 
القواسة ة الحس.  

ب تركي: في اإلنسان 
وح في الجسد ، وإحياء الر

إثارتها وإصالحها : األرض
  .عهالإلنبات بعد تقطّ
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ل  رالمصوفَعالمفردات    م  
2/378-

379  
رردرج الد  

1/461  

نْتَقش به األعيان، :ورة  الصما ي
ها غيرها ، وذلك ويتميز ب

محسوس : ضربان ، أحدهما 
يدركه الخاصة ، بل ة والعام

يدركه اإلنسان وكثير من 
الحيوان كصورة اإلنسان 
والفرس والحمار بالمعاينة ، 

ة معقول يدركه الخاص: اني والثّ
دون العامتي ورة الّة كالص

اإلنسان بها من العقل اختُص 
وية و المعاني الّوالرتي خُص 

ها شيء بشيء ، وإلى ب
ورتين أشار بقوله تعالى الص :
 صورناكمثم    .   

ركم يصو ّإحداث : صويرالت
الصورة شكل ورة ، والص

ر بها األجسام حقيقة ، ويعب
ة كّلعن كيفيف ،  متكي

  .وأصلها من اإلمالة
  .إمالة األشكال :صوير والتّ

  المفردات  فَعال  المنان 
2/613  

رردرج الد  
3/1323  

على الحقيقة ال يكون إال المن 
:  اهللا على المؤمنين ، ومنهللا

  .عمة أثقلهم بالنِّ

المن : تذكير المم نعمتهنع ،
وال يحإال من اهللا ن ذلكس 

م على نعه هو المألنّتعالى ؛
  .الحقيقة 

المل  م نعفْعالمفردات  م  
2/654  

رردرج الد  
3/1323  

ان إلى نعام إيصال اإلحساإل
وال يقال إال إذا كان الغير ، 

الموصل إليه من جنس 
أنعم : ه ال يقال ، فإنّاطقينالنّ

: فالن على فرسه ، قال تعالى 
 أنعمت عليهم .   

المم في الحقيقة هو اهللا نع.  

  المفردات  مفْعل  المولى
2/692  

رردرج الد  

صرة ، وحقيقته النّ: الوالية 
 والمولى والوليي األمر ، تولِّ

واحد ستعمالن في ذلك ، كّلي 

 موالكم إن ا  يواليكم 
  .وينصركم عليهم 



 100 

منهما يقال في معنى الفاعل ،   2/843
ي ، وفي معنى واِلأي الم

المفعول ، أي الموالَى ، وقد 
 المؤمنين اهللا تعالى ولي: يقال 

  .وموالهم 
  المفردات  فاعل  اصرالنّ

2/639  
رردرج الد  

1/164  

صر والنُصرة العون ، نحو لنّا
وكفى با وليا  : قوله 

 ، ونصرة  وكفى با نصريا
  .اهللا للعبد ظاهرة 

اصر على النّ: صير النّ
هيد طريق المبالغة كالشّ

ر اهللا وهو ما قد. والقعيد 
  .أييد بغير سبب من التّ

  المفردات  علفُ  ورالنّ
2/658  

رردرج الد  
3/1288-

1289  

وسمن  تعالى نفسه نوراًى اهللام 
 ا : نور قال اهللا ه المحيث إنّ

موات واألرض نور السُه  ، وتسميت
  .تعالى بذلك لمبالغة فعله 

 نو اموات واألرضر الس  
وفه بها من المتشابهات ص
تي ال ينبغي تأويلها بعد الّ

ه متعال عن االعتقاد بأنّ
مس والقمر وما مجانسة الشّ

  .اهما في معن
نور :  وغيره وقال الكلبي

أي منوموات ، وقال ر الس
ر نونور أي م: ابن عرفة 

السموات ، وقال األزهري :
ر أمرها مدب.  

  المفردات  فاعل  الواحد
2/667  

رردرج الد  
1/303  

صف اهللا تعالى بالواحد ، إذا و
 عليه ذي ال يصح هو الّ :فمعناه

   .ركثُّالتّالي وجزالتَّ

 إهلا واحدا ُن ب على ص
اإلله : القطع ، تقديره 
ة اهللا الواحد ، ووحداني

ما هي تعاليه عن تعالى إنّ
داد ، مقابلة األنداد واألض

لم يزل وال يزال متعاليا 
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  .عن الجهات واألحوال 
  المفردات  فاعل  الواسع

2/678  
رردرج الد  

1/278  

فوف له نحو ص :  واسع وا
ارة عن سعة قدرته  فعبعليم 

  .وعلمه ورحمته وإفضاله 

ضيق ذي ال يالّ: الواسع  
   . وقدرة ،ورحمة،  علماً

  المفردات  فَعل  الوتر
2/346  

رردرج الد  
4/1727  

 له  هو اهللا من حيث إن :الوتر
  . وجه الوحدة من كّل

 فع والوتروالش ظاهره أن  
،  هو الوتراهللا  : أحدهما

  . وهو الخَلْقالشّفع: انيوالثّ

  المفردات  َفعول  الودود
2/669-

670  
رردرج الد  

1/264  

ة الّهي المودة تي تقتضي المحب
دة نحو قوله المجر :  وهو الغفور

ن ما  ، فالودود يتضم الودود

فسوف يأتي  : دخل في قوله 
بقوم حيب اونههم وحيب  وقال ، 
ة اهللا لعباده هي مود: بعضهم 

  .ه لهم مراعات

  .جيبتَسم) : ودود (

  المفردات  فعيل  الوكيل
2/689  

رردرج الد  
2/550،   
3/1008  

 فعيل بمعنى المفعول ،  :الوكيل
وكفى با  : قال تعالى 

ى  ، أي اكتف به أن يتولّ وكيال
  .ل لك أمرك ويتوكّ

ذي يوكل  الّ :)الوكيل(
   .األمر إليه

ل عليه  المتوكَّ :)وكيل(
ثاقنا ، أو على حفظ مي

هادة على هذا الميثاق الشّ
مشْهد عليه وكولة إليه ال ي

  . أحد سواه
المفردات  فعيل  الولي  

2/692  
رردرج الد  

صرة ، وحقيقته النّ: الوالية 
 والمولى ي األمر ، والوليتولّ

واحد ستعمالن في ذلك ، كّلي 

 ويل ذين آمنوا الّا   
أييد وفيق والتّيخرجهم بالتّ

ون دون اإللجاء فال يستحقّ
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منهما يقال في معنى الفاعل ،   1/430
ى ي ، وفي معنأي المواِل

المفعول ، أي الموالَى ، وقد 
 المؤمنين اهللا تعالى ولي: يقال 

قال اهللا  :لوموالهم ، فمن األو 
ذين  الّا ويل : تعالى 

   .آمنوا 

عوة وا الد إذا أدثواباً
  .فيشاركهم غيرهم 

  
   : اغب ولم يشرحها الجرجانيتي شرحها الراألسماء الّ -ب
  

 في موقعه  بنيته  االسم 
  )المفردات(

اغبداللته عند الر  

    فَعل  األحد
1/14  

ال في  وليس ذلك إ وصفاًستعمل مطلقاًي: أحد 
وف اهللا تعالى بقوله ص : أحد قل هو ا  وأصله 
د وح.  

    أفعل  األعلى
2/449  

 ،  كم األعلىأنا رب :  األشرف ، قال  :واألعلى

ا قوله أم : سبك األعلىح اسم رب فمعناه  :  
ر بغيره قاأعلى من أن يتَبعس به أو ي.  

    فاعل  الباعث
1/67  

  .، وإحياء الموتىعيان واألجناس واألنواع إيجاد األ

    فاعل  الباقي
1/73  

ى ، وال ة ، وهو الباري تعالالباقي بنفسه ال إلى مد
عليه الفناء يصح .  

ال  ارالجبفع    
1/112  
  

فأما في وفه تعالى نحو صربار املتكّالعزيز اجلب فقد ، 
قيل سرت الفقير ؛ ألنّ: ي بذلك من قولهم مبه هو ج

ه يجبر  ألنّ :اس بفائض نعمه ، وقيلبر النّجذي يالّ
  . أي يقهرهم على ما يريده ، اس النّ
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    فعيل  يلالجم
1/127  

ف اهللا هو ما صن الكثير ، وفي وسالح: الجمال 
يوصل منه إلى غيره ، وعلى هذا الوجه وف ص

 ه منه تفيض الخيرات ، فيحببالجميل ، تنبيها أنّ
من يبذلك ختص .  

    فَعل  الحق
1/165  

يء بسبب ما تقتضيه الحكمة ، ولهذا يقال لموجِد الشّ
   .هو الحقّ: قيل في اهللا تعالى 

    إفعال  ذو اإلكرام
2/553-554  

كريم أن يوصل إلى اإلنسان إكرام أي اإلكرام والتّ
نفع ال يلحقه فيه غضاضة ، أو أن يجعل ما يوصل 

  .أي شريفاً،  إليه شيئا كريماً
فاعل  ازقالر    

1/257  
والرازق يقال لخالق الرب له زق ومعطيه والمسب

  .وهو اهللا تعالى 
ال  اقالرزفَع    

1/257-258  
 فهذا على  ةزاق ذو القو ا هو الرإن : وقوله 

  .زاق ال يقال إال هللا تعالى والر العموم ،
    فعول  كورالشّ

2/350  
إذا وكر في قوله ف اهللا بالشّص : ّه شكور حليمإن  

عنى به إنعامه على عباده وجزاؤه بما أقاموه ما يفإنّ
  .من العبادة 

    فعيل  هيدالشّ
2/354  

ه بذلك ، لحضور حتَضر  ، فتسميتُهيد هو الموالشّ
   .المالئكة إياه 

ل  مدالصفَع    
2/375  

مدالص: الس د الّيذي يصوقيل . د إليه األمر م
ذي ليس بأجوف ذي ليس بأجوف ، والّالّ: مد الص

لكونه أدون من اإلنسان : شيئان ، أحدهما 
 أعلى منه وهو الباري :اني كالجمادات ، والثّ

ه  أنّ تنبيهاً مدا الص : والمالئكة ، والقصد بقوله 
وإلى نحو هذا أشار ة ،بخالف من أثبتوا له اإللهي 

   عاميقة كانا يأكالن الطّه صدوأم : بقوله 
 ، ليه شيءذي ال يخفى عف اهللا هو الّصالعالم في و    فاعل  العالم
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2/447  في وصفه تعالى  إال وذلك ال يصح.  
    فَعال  العالم

2/447  
ال يخفى ه  فيه إشارة إلى أنّ م الغيوبعال : وقوله 

   .عليه خافية
    فَعال  احالفتّ

2/479  
تاحافتح القضيل اإلغالق فصل األمر فيه وأزا :ة ف ،

   .  العليم احالفتّ : ومنه 
    فَعل  الفرد

2/485-486  
 من الوِتر يره ، فهو أعمذي ال يختلط به غ الّ :الفرد

ه  أنّ من الواحد ، ويقال في اهللا فرد تنبيهاًوأخص
هو : بخالف األشياء كلها في االزدواج ، وقيل 

ستَالمهو منفرد : ا عداه ، وإذا قيل غني عم
تركيب ته ، فمعناه هو مستغن عن كّلبوحداني 

ها ، ه مخالف للموجودات كلّ أنّ تنبيهاً ،وازدواج
  .احد وفريد و

    فاعل  القادر
2/510-511  

القدرة إذا وف تعالى بها فهي نفي العجز عنه ، ص
ومحال أن يوصف غير اهللا بالقدرة المطلقة معنى 

طلق عليه لفظا ، واهللا ينتفي عنه العجز من وإن ُأ
  . وجه كّل

    فعيل   القديم
2/513  

 وجود فيما  : وجود فيما مضى ، والبقاء :القدم
ستقبل ، وقديورد في و ف اهللا ، يا قديم ص

، ولم يرد في شيء من القرآن واآلثار اإلحسان
مون حيحة القديم في وصف اهللا تعالى ، والمتكلِّالص

  .يستعملونه ، ويصفونه به 
فعيل  القوي    

2/541  
ة في قوله تعالى القو : قوي عزيزإن ا   هي 

ة ، وقوله بمعنى القدرة اإللهي : ه إن ااق زّو الر
ة املتنيذو القو فعام اهللا تعالى به من  فيما اختص 

  .القدرة وما جعله للخلق 
عمل الكبير ما اعتبر فيها المنزلة والرفعة نحو ستَوي    فعيل  الكبير
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2/544   : الكبري املتعال .   
    فعيل  الكريم

2/553  
الكرم إذا وف اهللا تعالى به ، فهو اسم إلحسانه ص

  .امه المتظاهر وإنع
المبدئ 
  المعيد

    مفْعل
1/51  

هايةبب في المبدأ والنّأي هو الس.   

ل  رالمتكبتَفَعم    
2/545-546  

أن تكون : ر يقال على وجهين ، أحدهما التكب
األفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على 

صف تعالى بالتكبر محاسن غيره ، وعلى هذا و .
   . ر اجلبار املتكبالعزيز : قال 

ه ستحقّع عن االنقياد ، وذلك ال يرفّالتّ: والكبرياء 
  .غير اهللا تعالى 

    مفْتَعل  المقتدر
2/511  

 لكن قد  عند مليك مقتدر والمقتدر يقاربه نحو 
عمل في اهللا فمعناه يوصف به البشر ، وإذا استُ

  .معنى القدير 
ل  قيتالمفْعم    

2/535-536 
 ،2/608  

  .المقيت فمفْعل من القوت 
 شيء وكان ا على كلّ : قال اهللا تعالى 

:  ، وقيل  ، وقيل حافظاًدراًمقت:   قيل  مقيتا
  . عليه يحفظه ويقيته ، وحقيقته قائماًشاهداً

    فَعل  الملك
2/611  

هو المهي في الجمهور ، وذلك ف باألمر والنّتصر
ياس ، ملك النّ: هذا يقال اطقين ، ول بسياسة النّختص

  .ملك األشياء : وال يقال 
    مفْعول  الموجود

2/665  
موجود ال مبدأ له وال : الموجودات ثالثة أضرب 

نسب وما ي... منتهى ، وليس ذلك إال الباري تعالى 
د ، إذ كان إلى اهللا من الوجود فبمعنى العلم المجر

عن الوصف بالجوارح واآلالت هاًاهللا منز .  
 األشياء ه الوارث من حيث إنوصف اهللا نفسه بأنّ    فاعل  الوارث
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 ،  ، وكونه تعالى وارثاًها صائرة إلى اهللا تعالىكلّ  2/673
هللا : م ؟ فيقال نادي لمن الملك اليوه ي أنّ: [لما روي 

   .] الواحد القهار 
  
  :اغب  ولم يشرحها الراألسماء التي شرحها الجرجاني -ج
  

في  موقعه  نيتهب  االسم
)رردرج الد(  

داللته عند الجرجاني  

    فَعيل  البصير
1/238  

 البصير أبلغ في ر ، إال أنصبالم: البصير 
  . عن الفعل  عدوالًه أشد؛ ألنّالوصف

    فَعيل  الحليم 
1/394  

ن من التوبة عن ل بالعقوبة ، ومكّلم يتعج) حليم(
  .لغضب قه الغْذي ال يالّ) الحليم(الغموس ، و

    افْتعال  ذو انتقام
2/461  

 ذو انتقام  المعاقبة وهو افتعال من :  االنتقام
   .العقوبة: قمة ، والنّقمةالنّ

    فَعول  الرؤوف
1/312  

 رؤوف رحيم  يرحم على المصاب وال أحد من 
اس إال وهو مصاب الختالل حال ، أو الكتساب النّ

  .وبال 
    فَعيل  العظيم

1/429  
   .الممتنع بجالله عن اإلحاطة به) العظيم ( 

قُالمل  طسفْعم    
2/470  

قْعبارة عن قيامه ممن غير طا ، وثبوته عادالًس 
ة وحالكيفي.   

   .اسم من أسماء اهللا تعالى مشتقّ  هيمناملُ   4/1613  فَيعلم  المهيمن
  
  
  
  



 107 

   . ، وما اختلفا فيه   اهللاألسماء من معان اغب والجرجانيفق فيه الرما اتّ:  ثالثاً
  

شاملة في دالالت أسماء اهللاة ال يهدف إلى إجراء مقارن ،راسة   هذا الجزء من الد   ، عند العالمين 
    .بشكل عام االختالف في شرح األسماء بين العالميننقاط فاق وه يهدف إلى رصد نقاط االتّلكنّ
  
   .سماء اهللا أل دالالت  مناغب والجرجاني فيه الرفقما اتّ -أ
  

      ل ، فإن بناء على الجدول األوالرفقا في شرح أسماء اهللا  اتّاغب والجرجانيّالت الية إلى حد 
  : كبير ، وهي 

  : اهللا  لفظ الجاللة -
   . ة أصله  في قضي منهما رأياً أي يتبن ، ولم إطالقه بالبارئ قا على خصاتف
-العلي :   

  .تبة  القدر والربمعنى علو فسره العالمان    
-الر ب:   

  . بمصلحة الموجودات لكفّدبير والتّما جعاله بمعنى التّ تقارب العالمان في تفسيره عند   
  : اللطيف -

 عن إدراك غيره  اهللاتنزيه ة ، وقّلم ، والدنفاذ الع: هي  أربعة لداللة لالسم المان وجوهاًأثبت الع    
  . ، ولطفه بالعباد له
-والمولى  الولي  :  

   صرة والتّ بالنّ االسمين العالمانرفسأييد ، وفصوفيق ها بالتّصرة بأنّ النّ في بيان نوعل الجرجاني
  .أييد دون اإللجاء والتّ
  : واب  التّ-

  .ائبين فق العالمان في تفسيره على معنى كثرة قبول توبة التّاتّ   
  : الحكم -

ره العالمان بالقضاء   فس.   
  : الحكيم -

  .اغب معنى معرفة األشياء نع ، وزاد الره إتقان الصفق العالمان في تفسيره على أنّ   اتّ
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  :  الجليل -
  .اقترب العالمان في تفسير الجليل إلى درجة كبيرة على معنى كمال الصفات    
 - قيب الر:  

   د الجرجاناقترب العالمان في تفسيره على معنى الحفظ ، وحدداللته بدقّي ق بينه وبين ة بما يفر
  .ظ ظر على وجه التحفّائم النّه الدالحفيظ ، بأنّ

  :  الحسيب -
فس   ب على األعمال ره العالمان على معنى المحاس.  

  : الخالق -
 الخلق فقا في أنن اتّ العالمي ، فإنراً الخلق هو اإليجاد مقد بأنذي أورده الجرجانيبناء على القول الّ   

  ؛ ألنه أورد التّفسير معنى الخلق غير واضح عند الجرجاني أن من االنتباه إلىلكن ال بد، هو اإليجاد 
إسناده إلى الفعل الماضي ، وما ينشأ عنه من داللة ولته لتعليلابق في محاالس .  
  
  وأميل إلى أن الخلق ، أو اإليجاد  هو اإليجاد ، وما قيل في ابتداء  معنى الخلق عند الجرجاني
  . بتفسير لفظ الفعل ، هو خاصقدير بالتّ
  :  الواسع -

   ره العالمان على أنّفسحمة والعلم ه سعة في القدرة والر.  
  : العليم  -

  .  شيء لكّل  اهللا  علمفق العالمان على عموماتّ   
-الغني  :   

  .ه على معنى نفي الحاجة فقا على أنّ   اتّ
-الم  الس :  

ذي ال ه الّ ، بأنّاغب في تحديد داللتهعلى تشابه مع الر) المدار الس(تفسير  في جاني كالم الجردّل   
  .لحقه اآلفات والعيوب ت
- فُالعو:   
  .جافي عنه والتّ، نب و الذّح بمعنى م  العفْو فقا في أن اتّ
-ار  القاهر والقه:  

  .يء عن طبيعته سخير وصرف الشّه الغلبة والتّأنّ بمن اهللا  تشابها في تفسير القهر   
  : المؤمن  -
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  . اآلخرين  اهللا ه بمعنى إيمانفقا على أنّاتّ   
- وس القد :  

   .ه اسم هللا فقا على أنّ  اتّ
  : الوكيل  -

  .ل األمر إليه ذي يوكَه بمعنى المفعول الّفقا على أنّاتّ   
  : الحميد  -

  .الحامد والمحمود ه في معنى فقا على أنّاتّ   
  :اصر النّ -

أييد  على التّ عند الجرجانياهر ، ودّلصرة والعون الظّاغب على النّ عند الر تقاربا في شرحه ، فدّل
  .بغير سبب 

  : الفاطر  -
   اه إلى الخلق واإليجاد ، وأدركا الفرق بينه وبين الخلقتقاربا في تفسيره عندما رد، ه  عندما خص
لق على هيئة مترشِّاغب بالخالره  بقول يفسر الفطر بأنّحة لفعل من األفعال ، وعندما أتبعه الجرجاني :

تق الفتق بعد الر .  
  : الوتر  -

   .ه من أسماء اهللا فقا على أنّاتّ   
  : البديع  -

  . ة من جهة القادر  اإلبداع إيجاد بعلّفقا في أناتّ   
  :مالك الملك  -

   داللربط الجرجاني ته بالمملكة وملك اليمين ، وقاربه الره ضبط الشّاغب عندما عديء المف تصر
  .فيه بالحكم 

  : الواحد  -
 ، سواء  اهللا  في معنى وحدانيةها كانت تصب ، لكنّبألفاظ مختلفة) الواحد(شرح العالمان داللة    

 يجز عليه التّذي ال يصح بالّ ، أوداد عند الجرجانياألنداد واألضأكان بصورة تعاليه عن مقابلة 
  .اغب ر عند الركثّوالتّ

   : المحيط - 
   .عاية والراغب معنى الحفظ بالعلم ، وزاد الرراهعندما فستقاربا في شرحه 
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- الحيي  :   
  فسالجرجا بمعنى التّرك ، وقاربه باغره الرأنّه امتناع يقتضيه الكرم عندما رأى ني.  
  
   . من دالالت ألسماء اهللا اغب والجرجانيالرفيه اختلف ما  -ب
  
 بناء على الجدول األو   ل ، اختلف الرالية  في دالالت األسماء التّاغب والجرجاني :  
  
  : القريب -

اغب على ة ، بينما جعلها الرصفة القرب هللا حقيقة من غير كيفيأقرب إلى إثبات  الجرجاني   كان 
  .والنّسبة ، والقدرة ، والرعاية معنى اإلفضال والفيض ، 

-ع يم الس:  
   أثبته الجرجانياغب بمعنى العلم  هللا حقيقة ، بينما جعله الر.  
- وم  القي:  

   فساغب بمعنى الحفظ وإعطاء كّلره الرشيء ما به قوامه ، بينما فس بدائم الفعل ره الجرجاني .  
  : المجيد  -

   فساغب على معنى الره الرسرهعة  ، بينما فسعلى معنى ديمومة المجد الجرجاني .   
  :  الغفور  -

   فسبستر الذّره الجرجاني نوب ، بينما فساغب بصون العبد عن العذاب ره الر.  
- الر حيم حمن والر:  

      فساغب رحمة اهللار الر على معنى اإلحسان المجر قّد من الرره الجرجانة ، بينما فسعلى ي 
  .معنى إرادة الخير 

  : القابض الباسط  -
حد   ماهي داللتد الجرجانيباألخذ بالقبول والد فع بالجزاء ، بينما توساغب فيهما وجعل باب ع الر

  .فريق ، واإلماتة واإلحياء لب واإلعطاء ، والجمع والتّكالس : يةة ضد على ثنائي قائماً ، مفتوحاًداللتيهما
  

  .الجزاءالدفع بالقبول واألخذ بدة ب محدها ثنائية ، لكنّة لم تغب عن تفسير الجرجانينائيلثّ   هذه ا
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  :  البارئ  -
  بكّلاغب مختصه عند الر لداللة البارئ على نوع من تخصيص في الخلق ، لكنّ تفسير العالمين   دّل

 اًخاص ، فجعله ا الجرجانيراب ، أمة عن التّرية بكونها مبل تسمية البريراب ، عندما علّق من التّلخُما 
   . وروح ذي نسمةبخلق كّل

- الحي :   
 ا الجرجاني عليه الموت ، أمذي ال يصحه الّبأنّ) الحي(ر الراغب مان في تفسيره ، ففسلاختلف العا   
ه ذو المشيئة والقدرة ره بأنّففس .  
- ر المصو:  
 : اغب إلىفه الرصوير على األشكال ، بينما صنّ التّ الجرجاني عندما قصرتهلعالمان في داللا  اختلف  

  . ية وق بصور المعاني كالعقل والرق باألشكال ، ومعقول يتعلَّ يتعلَّمحسوس
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  .  من أسماء اهللا الحسنى المشترك والخاص :   الثّانيالمبحث

  
أسماء اهللا المشترك من -ال أو عند الر اغب والجرجاني:     
  
1- ة المشترك وموقف العلماء منه ماهي.  
  
  :المشترك لغة  
  

جالن ؛ وقد اشترك الرركنا بمعنى تشاركنا تَاشْ: يقال . ريكين مخالطة الشّ: ركة والشَّرِكَة سواء الشِّ   
  مشْتَركاًورأيت فالناً... ك ، والشِّرك كالشَّريك شارِالم: ريك والشَّ... وتشاركا وشارك أحدهما اآلخر 

إذا كان يحدكاً... رأيه مشترك ليس بواحدث نفسه أنشْتَرث نفسه ورأيت فالنا محدإذا كان ي 
  ).1(كالمهموم

  
   :المشترك اصطالحاً

                                                                   
  شترك بأنّه فعرالم رخسيكّل لفظ يشترك فيه معان أو أسام ال على سبيل االنتظام ، بل على : "  الس

ل احتمال أن يكون كّل واحد هو المراد به على االنفراد ، وإذا تعين الواحد مراداً انتفى به اآلخر ، مث
  . )2("اسم العين فإنّه للنّاظر ، ولعين الماء ، وللشّمس ، وللميزان ، وللنّقد من المال ، وللشّيء المعين 

  
   . )3("ما وضع لمعنيين فأكثر ، كالقُرء للطُّهر والحيض :"    وعرف زكريا األنصاري المشترك بأنّه 

  
   ا أمالشّ دشترك عنالملكّلن مختلفتين أو أكثر ، بحيث تكون ضوعة لحقيقتياللفظة المو  ، فهووكاني 

    . )4(عت له ضذي ول الّالمعنى األوحقيقة 
  

                                                   
  .ابن منظور ، لسان العرب ، مادة شرك :  ينظر - 1
   .1/126أصول السرخسي ،  السرخسي ، - 2
   .80 زكريا األنصاري ، الحدود األنيقة ، ص- 3
     .125الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص:  ينظر - 4
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  .موقف العلماء من وقوع المشترك 
  

  : وقف أهل العلم من المشترك ثالثة مواقف 
ه واجب الوقوع في لغة العرب أنّ: ل األو.  
   .ه ممتنع الوقوعأنّ: اني الثّ
    .)1(الوقوعه جائز أنّ: الث الثّ
  

وعد   الس ازه ، حيث  أعظم إعج منوهذا الوجه: " عظم وجوه إعجاز القرآن بقوله  المشترك أيوطي
    .)2("ل ، وال يوجد ذلك في كالم البشر ، وأكثر وأقصرف إلى عشرين وجهاًكانت الكلمة الواحدة تت

  
 ، ومن اختلف في وقوعه رك اللفظي اللغويين لم يختلفوا حول وقوع المشتأحمد مختار أن.دويرى    

اهرة ، وانقسموا إلى المواقف الثّ حول هذه الظّ كبيراًذين أثاروا جدالًون الّهم األصولي3(ابقةالثة الس( .   
  

   وصنّأفاض القدماء في بيان أسباب نشوء المشترك اللفظي ، فوها إلى أسباب داخلية ، فمن ة وخارجي
األسباب الدطق ، والتّغير في النّتّال: ة اخليغير في المعنى ، أماختالف : ة ، فمنها ا األسباب الخارجي

  . )4(البيئة
  

   وميهيز المحدثون بين أربعة أنواع من المشترك اللفظي  :   
1- وجود معنى مركزيللفظ تدور حوله عد ة معان فرعية ة أو هامشي.  
2- مواقف مختلفة د المعنى نتيجة الستعمال اللفظ في تعد.  
3- ر في جانب المعنى داللة الكلمة الواحدة على أكثر من معنى نتيجة لتطو.  
ر في جانب لكلمتين نتيجة تطوحدت صورة ا منهما على معنى ، وقد اتّ كّلوجود كلمتين يدّل -4
   .)5(طقالنّ

                                                   
   .126الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص:  ينظر - 1
   .1/387 السيوطي ، معترك األقران ، - 2
   . 157-156أحمد مختار ، علم الداللة ، ص:  ينظر - 3
   . 160-159ن ، ص.أحمد مختار ، م:   ينظر - 4
   .163-162س ، ص.أحمد مختار ، م:  ينظر - 5
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ة المصطلح إشكالي:  
  

تي وضعها العلماء  الّ الشّروحات   علينا أن نعترف أنة على مفهومها لمعاني أسماء اهللا الحسنى مبني
 موجود ة ، والمعجم العربيكئة على دالالتها المعجميفي أوصاف البشر ، وبعبارة أخرى وضعت متّ

اكرة واللسان الذّفت معاجم نقلت الموروث بلّ ُأاس قبل وضع المعاجم ، ثمة وفي لغة النّة العربيهنيفي الذّ
ى لتحديد دالالتها يعتمد ا جعل من تصد ، مم لم يشرح معاني أسماء اهللا ل سو والر.اب إلى الكت
تي هي في أصلها دالالت في حقّ ، والّاللة اللفظيةعلى الدة ، تمثلت فيمن  اإلنسان ، وهذا أوجد إشكالي

  .قبل مصطلح المشترك على هذه األلفاظ ومن رفضه 
  

   فإذا عدنا إلى مفهوم المشترك اللفظي قه كمصطلح على أسماء اهللا ة إطالي محاولة لمحاكمة صح 
، طلق عليه شيء ُأ لكّلحيث يكون اسماًً يطلق على أكثر من شيء ب المشترك اللفظي أنجدالمشتركة ، تَ

ها تطلق على اهللا ماء ، ألنّر في هذه األسفّاغير متوابط وهذا الض على أوصاف له كأسماء تدّل 
   .ما هي أوصاف ، وعليه ينتفي أهم شروط المشترك اللفظي ليست أسماء لغيره ، إنّ هي، بينماسبحانه 

  
رك ، اعتمدوا على الخالف في الكيفية وفي ذين استخدموا مصطلح المشت العلماء الّر أني أتصو   لكنّ

، بينما  ، يشترك مع اآلخر في أصل المعنى  أو موصوف بهى لهذا اللفظسم م كّل ؛ ألنتمام المعنى
  واللية بين اهللا  الفروق الدا يخدم فكرتهم في إثبات ، مميكمن الخالف في الكيفية وفي تمام المعنى

  .غيره بين 
  

 ة هللا  ، إذ هي أوصاف حقيقيالمشترك في هذه األسماء الوصفنقطة االشتراك في ألفاظ    
ال يعني هذا االشتراك و، الوصف شتراك في اللفظ واشتراك في ة لغيره ، فهناك اوأوصاف حقيقي

فات  الصف بها ؛ ألنصى ووسمبصفات تَ وصف في كتابه العظيم غيره  اهللا ماثل ، بدليل أنالتّ
   . بها د دالالتها في ضوء الموصوفحدتُ
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   .الجرجانيو اغب الرد عن أسماء اهللا  منالمشترك -2 
  
   .اغب لر عند ا أسماء اهللا  المشترك من-أ
  

مثلما اهتم   بالفروق بين دالالت األسماء الّ أبو هالل العسكري ف كتاباً ، فألّةها مترادفظن أنّتي قد ي 
 هو اآلخر بإيضاح الفروق ، لكن ليس بين اغب اهتم الررادف في اللغة ، فإنغايته دحض فكرة التّ
تي تطلق على ألسماء الّ والسيما ارة المشترك اللفظيتي تقع في دائاأللفاظ الّبين األلفاظ المترادفة ، بل 

 ذلك عارض في كتابه ،  أننظَى ياغب عند اسم أو اسمين حتّ ويوصف بها غيره ، ولم يقف الراهللا 
 بها في كتابه ة اهتم ظاهرة لغويلتى شكّبل وقف عند أسماء عديدة يوضح الفروق بينها حتّ

  .فريق بين هذه األسماء اعتمد عليها للتّالّتي  هس وأسه معاييراستنباطمن ، وأمكن )المفردات(
  

بناء داللة األسماء : ، وثانيهما بيان الفروق  :  بدورين ، أولهماقوماغب بهذا األسلوب ، ي   كان الر
    .  اهللافي حقّ

  
  :    اهللا  داللة األسماء في حقّ ، ولبناءفريقبعها للتّتي اتّ المعايير الّ ومن هذه

  
  .نزيه  التّ-1 
  .اللة في في وجوه الد اإلثبات والنّ-2
  . الحقيقة والمجاز -3
4- رفيالفاعل والمفعول : المعيار الص .  
  . واالكتساب  األصالة-5
  .قييد  اإلطالق والتّ-6
   . القديم والحادث-7
   .، ونفيه) الزمن(إثبات المبدأ والمنتهى  -8
   . اللةلد ل الكليغايرتّال -9
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  :نزيه التّ
  

   ديد دالالت أسماء اهللا اغب في تحمن يتابع طريقة الر، ه اتّنّيجد أ سكأ على الدة اللة المعجمي
للوصف ، ثمتحو ة لالسم في وصف اهللال منها لصياغة داللة خاص فعلى سبيل المثال ، ،  )الحيي( 

والحياء كوصةهو من األسماء المشتركة في الوصفي ، ف عرفس عن انقباض النّ " :ه اغب بأنّفه الر
،  ضوع له هو اإلنسانومل ة التي وضعت أصالًاللة المعجميد وهذه عبارة عن ال)1("القبائح وتركه 

قفكيف فربين حياء اهللاغب الر  ؟ وحياء اإلنسان    
  

فس عن القبائح  النّانقباضة وهي  المعجميا بنفي جزء من داللتهاغب داللة الحياء هللا الرصاغ    
  .رك محورها االمتناع والتّشبيه ، فتصبح داللتها في وصف اهللا تعالى االنقباض يقتضي التّ؛ ألنوتركه 

  
  من مجرداً ، بأن عد رحمته إحساناً عن الرحمة التي تكون الرقّة من آثارها راغب اهللا  ونزه ال

  . )2(م عن رقّةالرقّة ، فيما هي في البشر إحسان ناج
  

  :اللة في في وجوه الداإلثبات والنّ
  

    يالحسن الكثير وذلك  "  :ي وصف اهللا وفي وصف غيره ، وهو بمعنىف الجميل من المشترك عد
ل منه إلى  ما يوص :اني اإلنسان به في نفسه أو بدنه أو فعله ، والثّجمال يختص : ، أحدهما ضربان
 منه  أن تنبيهاً،) 3(] الجمال  اهللا جميل يحب إن: [ال ه ق أنّوي عنه  رجه ماعلى هذا الو، فغيره 

تفيض الخيرات الكثيرة ، فيحب4(" بذلك  من يختص(  .  
  

   تحدفس ، والبدن ، والفعل ، وجعل تلك األشكال  في النّجمال : اغب عن ثالثة أشكال للجمالث الر
وع الثّ على النّألقى غموضاًه  مفهوم الجمال في اإلنسان ، لكنّتخصاني ، ألنل من اهللا ما يوص  إلى 

  . ق باألفعال والمفعوالت غيره متعلِّ

                                                   
   .1/184 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
   .254-1/253ن ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 2
   .2/55 مسلم ، صحيح مسلم ، - 3
   .1/127س ، . الراغب األصفهاني ، م- 4
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    أتصوفهم ن علينا أن نر أنتنزيه اهللا اغب لزعة الرّالبدن ؛ : اني  عن الجمال في الوجه الث
  فريق بين جمال اهللات ؛ من أجل التّلغرض نفي التجسيم ، ولكنه تجاوز ذلك إلى نفيه عن الذّ

  .ق به اس ، فقصره على وجه واحد هو الفعل وما يتعلًَّوجمال النّ
  
   في التّ نفسه المعياراغبويعتمد الر فريق بين وف اهللاص ب الرازق ، ووه ف اإلنسان به ، لكنّص
وجوه ا ،هنا، بت ثْي الثالثة هللا اللةلد  الوجوه هذهأحدب ق يتعلّ، ويثبت في وصف اإلنسان معنى  ، 

  .وينفي الوجهين اآلخرين 
  
ازق والر: " فريق في قوله ب له ، وذكر هذا التّزق ، ومعطيه ، والمسبخالق الر: الثة هي  الوجوه الثّ 

 في ذي يصير سبباً لإلنسان الّ :ويقال ذلك. ب له وهو اهللا تعالى سبطيه والمع لخالق الرزق وم :يقال
1("زق وصول الر(.  

  
 بب ؛ ألنوهو الس بالمسبب اًقمتعلِّه ، بل أثبت ثبته كلَّاغب لإلنسان لم يذي أثبته الرى الوجه الّحتّ   
المسباب الّاألاهللا وحده ، واإلنسان سبب من هو ب سبرها اهللا تي قد.   
  

  : الحقيقة والمجاز 
  

 بداللته   اهللاثبات االسم المشترك في حقّاغب من إ بالحقيقة والمجاز ما قام به الرقصدتُ    
اهللافالخالق يطلق على في داللة الخالق ، ة ، وتأويله فيما سواه ، كما فعلالحقيقي   ، وعلى غيره 

في وصف اهللا، فقط ، ة ولكنه يحتفظ بداللته الحقيقي ّحو اآلتي على الن  :   
  
  : هو  ذي يوصف به اهللالخلق الّ -1

  . يء من غير أصل وال احتذاءع الشّستعمل في إبداقدير المستقيم ، ويالخلق أصله التّ:  اإلبداع -  
 .ء ييء من الشّستعمل في إيجاد الشّ وي: اإليجاد  -

2- اهللا الخلق لمن اختص  من األنبياء :  

                                                   
   .258-1/257ردات ،  الراغب األصفهاني ، المف- 1
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وإذ  :    بعض األحوال كعيسى ، حيث قال فقد جعله اهللا تعالى لغيره في ،الخلق بإذن اهللاوهو     
  . ))1 ري بإذنيني كهيئة الطّالطّختلق من 

 3- 2(قدير ، ومعنى الكذبى التّمعن: سند لإلنسان ، وهو يأتي على نوعين الخلق عندما ي(.   
  

   بناء على ما أورده الرالخلق بداللته الحقيقية مقصور على اهللا اغب فإن و ، أحد صف به عندما و
 ال  ، والخلق لغير اهللا  بإذن اهللا  لهه كان حاصالً ألنّالخلق ؛ لصفة الكهلم يدل على امتاألنبياء ، 

  .قدير ه على معنى الكذب أو التّة ؛ ألنّالحقيقيعالقة له بداللة الخلق 
  

  للموصوف ، فإن المطلقةفعة والمنزلةعلى الراللة الدبه ريد  ، وُأ)الكبير(طلق اسم إذا ُأوكذلك ،    
ب يخُاغالرصاللة ، باهللا ه ، بهذه الد بدليل تأويله لما ورد جيزه على هذا المعنى في غيره، وال ي ، 

ة ي به معنى الكمينا إذا عؤساء ، أم، تارة في ضوء معتقد المشركين ، وتارة بمعنى الرفي غيره
والزمان وغيره من دالالت ، فذلك عام نه في قوله في اإلطالق ، وبي " : هلم جذاذا إال كبرياًفجعلهم  )3( ،

على الحقيقة ، وعلى ذلك قوله ة له بحسب اعتقادهم فيه ال لقدر ورفعاًاه كبيرفسم  : بل فعله كبريهم
ذي ه لكبريكم الّإنّ :أي رؤساءها ، وقوله ،  )5( جعلنا يف كل قرية أكابر جمرميهاوكذلك : وقوله ، ))4هذا

    .)7( "أي رئيسكم ،  ))6حرمكم السعلّ
  

رفيالفاعل والمفعول معنى  : المعيار الص :  
  وعلى غيره ، وهو في اهللا  على اهللا منسوباً إلى المتكلمين ، يطلقاغب الر، كما يوردهيء    الشّ
على معنى الفاع ل ، وفي غيره على معنى المفعول ، وينسب الريء من أوصاف اهللا  الشّاغب عد
 ِّوقال في بيان اشتراك إطالقه على اهللامين  إلى المتكل ، وغيره ، والفرق الد ي  بينهما فاللي

                                                   
   .5/110 المائدة ، - 1
   .1/209الراغب األصفهاني ، المفردات ، :  ينظر - 2
   .21/53 األنبياء ، - 3
   .21/63 األنبياء ، - 4
   .6/123  األنعام ، - 5
   .20/71 طه ، - 6
   . 2/544س ، . الراغب األصفهاني ، م- 7
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: اني قوله ه المشيء ، وعلى الثّف به غيره فَمعٍناصف به تعالى فمعناه شاء ، وإذا وصإذا و: " قوله
ّخالق كل شيءقل ا  )1( في معنى صدراًم  ،هنااه، يء ة ؛ إذ كان الشّفهذا على العموم بال مثنوي 

فالمشيئة من اهللا تعالى هي ... فهو بمعنى الفاعل  ))2  شيء أكرب شهادةأي : وقوله . المفعول 
   . )3("اس هي اإلصابة اإليجاد ، ومن النّ

  
وال أتصو   الشّر أن يء من أسماء اهللا ، أماغب من دليل للمتكلّا ما يذكره الرة تسمية اهللا مين لصح

فهو ال يشكل ،  ))4  قل ا شهيد بيين وبينكم شيء أكرب شهادةأيقل  :  و قوله سبحانهيء وهبالشّ
 ه رب كّلأنّورة نفسها ه سبحانه ذكر في الس ؛ ألنّ يء من أسماء اهللا على اعتبار الشّ واضحاًدليالً
يء من  أن يكون الشّ، وبذلك ال يمكن أن يستقيم))5  شيء كلّا وهو ربقل أغري ا أبغي رب  : شيء

ذلك إلى خلل في معنى اآلية ، الىأسمائه سبحانه ، وإال أد لفظ شيء في هذه اآلية شمل سيما أن 
   . الموجودات جميعها من خالل إضافته إلى لفظ كّل

  
ضاف إلى ذلك    يأطلقه اهللاذياللفظ الّ أن  الموجودات عند نفيه لشبه المخلوقات به هو  على كّل 

أراه شامالً للفظ والمعنى ، وبه ،  ، فالنفي الواقع في اآلية ))6 ليس كمثله شيء : يء في قوله لفظ ش
   .يء من أسماء اهللا َأستبعد أن يكون الشّ

  
  : )7( واالكتساباألصالة

  
   إن كان الرتي تطلق على اهللا من األسماء المشتركة الّ)العزيز( اغب قد عد ّه  وعلى غيره ، فإن
فربينهمااللةق في الد ة اهللا  ، فعز صفة أصيلة فيه ، أمكْا في غيره فهي مة ، وعطاء من اهللاتسب  

                                                   
   .13/16 الرعد ، - 1
   .6/19 األنعام ، - 2
   .2/357 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 3
   .6/19األنعام ،  - 4
   .6/164األنعام ،  - 5
   .42/11الشورى ،  - 6
 وعزة غيره ، مع أنّي أقر بعجز اللفظ عن أود أن أنبه إلى أنّني اضطُررت الستعمال لفظي األصالة واالكتساب في التّفريق بين عزة اهللا  - 7

  . ، وأسجل أن استخدامي لكثير من ألفاظ التّفريق كان على سبيل التّقريب ي اهللا توصيف الصفة ف
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معناه من كان يريد أن  ))1  مجيعا ة العزنة فإمن كان يريد العز : قوله  "حيث يرى أن  ، معليه
زعيكْ يحتاج أن يتسك، )2(" ها لهة ، فإنّب منه تعالى العزما فرق في الدة اهللااللة بين عز ّوالن بي 

؛ة الكفاروالمؤمنين وبين عز ألن "  ة الّالعزائمة الباقية الّتي هللا ولرسوله وللمؤمنين هي الدة تي هي العز
الحقيقيتي هي للكافرين هي التّة الّة ، والعز3( " وهو في الحقيقة ذّل ،زعز(.   

  
 العزة اغب على أنقص ؛ ولذلك أكّد الر على النّا االكتساب فداّلال ، أم   واألصالة تدّل على الكم

   .صفة أصيلة في اهللا 
  

    صراغب بمعيار االكتساب كفارق بين صفات اهللاح الر  وصفات غيره عندما عرض داللة 
    : مقتدر يقاربه نحو وال: " ف حيث قال كلُّ على االكتساب والتَّف غير اهللا داّلصه في والمقتدر ؛ ألنّ

 عند مليك مقتدر )4( ،ُعمل في اهللا فمعناه معنى القدير ، وإذا لكن قد يوصف به البشر ، وإذا است
    .)5("عمل في البشر فمعناه المتَكَلِّف والمكْتَسب للقدرة استُ
  

   :قييداإلطالق والتّ
  

عد   ه ال يحقعلى اإلنسان بشرط تقييده ؛ ألنّذي يجوز إطالقه  من المشترك الّ)القادر( اغب الرأن  
ف بها صالقدرة إذا و: "  القدرة بقوله ن ذلك حين شرحلقدرة المطلقة ، وبي با غير اهللا يوصف

ف اهللا تعالى بها فهي نفي العجز عنه ، صن من فعل شيء ما ، وإذا واإلنسان فاسم لهيئة له بها يتمكّ
بل حقّطلق عليه لفظاًدرة المطلقة معنى وإن ُأحال أن يوصف غير اهللا بالقوم ، قادر على : قال ه أن ي

    .)6("قييد  هو قادر فعلى سبيل معنى التّ :كذا ، ومتى قيل
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   .2/433 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 2
  . المكان نفسه- 3
   .54/55 القمر ، - 4
   .2/511س ، . الراغب األصفهاني ، م- 5
   .2/510س ، . الراغب األصفهاني ، م- 6



 121 

احب أو  وبداللة الصداً إذا ورد مقيطالق ، في اإلمن األسماء المشتركة) بالر(، كذلك ،  عدو    
السولغيره نحو قولهوباإلضافة يقال له" : د ، ففال ي  :  العاملنيرب  )1( ،و ربآبائكم كم ورب 
لنياألو)2(  ،قال وي :ربالد وعلى ذلك قوله تعالى  ، لصاحبهما  الفرس ار ورب :  اذكرني

عند ربك فأنساه الشهيطان ذكر رب )3(" )4(.   
  

   :القديم والحادث
  
  عدمن المشترك الّ) الكريم(اغب  الرطلق على اهللاذي ي همانق بين داللة كل م وعلى غيره ، وفر 
 خالف ذلك ، ه في اهللا ا يدل على أنّ، مم  لم يظهر منهطلق عليه ما في اإلنسان حادث ال ي الكرمأنب

نه وإنعامه المتظاهر نحو الكرم إذا وصف اهللا تعالى به فهو اسم إلحسا: " ه قديم ، حيث قال أي أنّ
تي صف به اإلنسان فهو اسم لألخالق واألفعال المحمودة الّ، وإذا و)5(  كريمي غينإن رب : قوله

  . )6("ى يظهر منه ذلك  حتّ ، هو كريم :تظهر منه ، ال يقال
  

: ة أوجه ستعمل على ستّفالواحد لفظ مشترك ي" :  بقوله  لفظ مشترك ،)الواحد( اغب أنح الرصرو   
اإلنسان والفرس واحد في الجنس ، وزيد : وع ، كقولنا  الجنس أو في النّ فيما كان واحداً: ل األو

، شخص واحد:  من حيث الخلقة كقولك اإمصال ، تّ باالما كان واحداً :اني الثّ  .وعمرو واحد في النوع
وإملعدم نظيره ما كان واحداً: الث  الثّ.حرفة واحدة : ناعة ، كقولك ا من حيث الص، قة ، ا في الخل إم

 .نسيج وحده:  ، وكقولك فالن واحد دهره: ا في دعوى الفضيلة ، كقولك مس واحدة ، وإمالشّ: كقولك 
ي لعدم التّما كان واحداً: ابع الرجز، إم للمبدأ ، : الخامس . ا لصالبته كاأللماس ا لصغره كالهباء ، وإم
ا لمبدأ العدد ، كقولك إم :ها والوحدة في كلّقطة الواحدة ، النّ: الخط ، كقولك ا لمبدأ واحد ، اثنان ، وإم

   .)7("ر كثّجزي وال التّ عليه التّذي ال يصحصف اهللا بالواحد فمعناه الّضة ، وإذا وعارِ
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 أما الوحدانية ،  أو غير ذلكنوع أو جنس باً خاص مفهومه يظّل  وصف غير اهللافيفالواحد     
ة ،  فهي ثابتة قديما في اهللا  عارضة ، أم  في غير اهللافةالص وكذلك وحده ،  هللا اه فإنّالمطلقة

   . ، فهو الواحد األحد فال إله إال اهللا 
 

   : ونفيه،) الزمن (المبدأ والمنتهىإثبات 
  
 عندما ،  ونفيه)منالز (إثبات المبدأ والمنتهى لى معيارعريقه بين الموجودات اغب في تفعتمد الر ا

الموجودات ثالثة أضرب : وقال بعضهم : "  الموجودات بقوله د أصنافعد :موجود ال مدأ له وال ب
شأة األولى وكالجواهر اس في النّنتهى ، وليس ذلك إال الباري تعالى ، وموجود له مبدأ ومنتهى كالنّم

الدنيوية ، وموجود له مب1("شأة اآلخرة اس في النّتهى ، كالنّنْدأ وليس له م(.   
  .ه هو الواحد القهار  به وحده ؛ ألنّ ، وهذا األمر خاصي أزلموجود سرمدي فاهللا    
  

 غير   اهللا فهو في حقّ داللة ، وفي غيره داللة ،  اهللاقّمشترك ، لكن له في ح من ال)الباقي(و   
إلى  عائد  في وصف اهللا  وهو ، وخاضع لهوفي غيره محدود بزمن ،  أو خاضع لهمحدود بزمن

باق بنفسه ال : والباقي ضربان : " اغب  يقول الر، إلى غيره ه عائدا في اإلنسان ، فإنّلهية أمات اإلالذّ
إلى مدعليه الفناء ة وهو الباري تعالى وال يصح  .2(" عليه الفناء وباق بغيره وهو ما عداه  ويصح( .  

  . وهو الذّات والغيرية  ،)الباقي( داللة  ، على معيار آخر في تحديد   هنا اعتمد الراغب ، أيضاً
  

الذّات والغيرية ، حاضران في الفروق بين دالالت  واالكتساب ، واألصالة:    أتصور أن معياري 
  .األسماء المشتركة كلّها 

  
  :اللة لد ليالكلّغاير تّال
  

ذي ال  به يكون بمعنى الّ  وصف اهللاغب يرى أن، فالر) الحي(اللة ينطبق على غاير في الدالتّ   
وفي غيره عليه الموت ،يصح  ه إلى قوى مرد :وترجع هذه القوى . )3(اسة ، وعاملة عاقلةنامية ، وحس
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ق بقوى ه متعلِّه مرهون بزمن ؛ وألنّ ، ألنّاً وغيرياً ، فيصبح مفهوم الحياة في غير اهللا نسبي إلى اهللا
   .مفهوم الحياة في الموجودات مغاير لمفهومه في اهللا إن ، وبناء على ذلك فات خارجة عن الذّ

  
قا  متعلِّ اهللا اغب في حقّا يجعله الر من داللة الحكيم ، عندم جزءاً ،كذلك، م حكُ يالليغاير الدوالتّ   

 وفعل ق بالمعرفةذي ذكره بلفظ اإليجاد ، بينما هو في اإلنسان متعلِّ الّ ،قلْ والخَ ، العلم :بصفتين هما
فالحكمة من اهللا تعالى معرفة األشياء وإيجادها على غاية اإلحكام ، : "ق بينهما الخيرات ، إذ قال يفر 

ولقد   : ف به لقمان في قوله صذي ووهذا الّ، ومن اإلنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات 
اللة حاصلة بين اك صلة في الدفهن، )2("ه على جملتها بما وصفه بها ، ونب))1 آتينا لقمان احلكمة

، وفعل الخيرات في اإلنسان ،  على غاية اإلحكام في اهللا المعرفة والعلم ، وتغاير حاصل في اإليجاد
 كما ذكر في  ، لفظ المعرفةشياء ؛ ألن بمعرفة األ ف حكمة اهللاا عرفسه لماغب ناقض ن الروإن كان

ر ر وتدبيء بتفكّوالمعرفة والعرفان إدراك الشّ "  :قه بالعقلعلِّ ؛ لتق على اهللا طلَ ال ي ،)عرف(مادة 
ا كانت المعرفة  : وال يقالاهللا يعلم كذا ،: ويقال ... لعلم  من األثره، وهو أخصيعرف كذا ، لم 

   . )3("ر ل به بتفكُّتوصستعمل في العلم القاصر المتُ
  

   ليل على مفهوم التّوالدغاير الدي ذكرتُذ الّالليه ، تعبير الراغب عن الفرق الدبين حكمة اهللااللي   
 إذا  معناهفمعناه بخالف،  هو حكيم  :فإذا قيل في اهللا تعالى: " وحكمة اإلنسان بالخالف في قوله 

وومن هذا الوجه قال اهللا تعالى ف به غيره ، ص : بأح كم احلاكمنيأليس ا )4( ")5(.   
  

   سبحانه الحكمة لغير اهللا إثباتوأرى أن كقوله تعالى  ورد في القرآن في أكثر من نص ،  :  ولقد
حاد اللفظ  اتّ ؛ ألن في صفاتهده وتفر ة اهللا، وهذا ال يتعارض مع مبدأ وحداني)6( احلكمةآتينا لقمان 
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تي أرستها اعدة الّفات تخضع للق الصحاد المعنى ، فحكمة اهللا ليست كحكمة غيره ، فكّل على اتّال يدّل
    .))1 ليس كمثله شيء :   قوله ة فيرآنياآلية الق

   
   : عند الجرجاني من أسماء اهللا المشترك -ب

  
   كثيراًلم يهتم الجرجاني ، ته محدودة إلى أسماء اهللا، حيث كانت إشارة المشترك  ، بقضي  التي 

ف بها غيرهيوصفريق بين  عدد من األسس للتّ علىهالمشتركة اعتماد من شرحه لألسماء ستدّل ، لكن ي
  : وهي ، دالالتها 

   .نفي الكيفية وإثباتها -1
  .ر غيبات والتّالثّ -2
  .قييد  اإلطالق والتّ -3
  .الحقيقة والمجاز  -4
  . واالكتساب  األصالة-5
  . التَّنزيه -6
   .الليغاير الد التّ-7
  

  : حو اآلتي سماء المشتركة تظهر على النّق بين األيفر   وهذه األسس في التّ
  

وإثباتهاةنفي الكيفي  :   
  

  ورد صفته،)2(رصب بالمره الجرجانية ، السيما عندما فسكيفياللة من غير ق الدمتحقِّ    بصر اهللا 
 بنفس اللفظ  ا ، بينما في مقابل ذلك عندما وصف يعقوب ته دون خوض في كيفيإلى ذات اهللا 

                                                   
   .42/11،  الشورى - 1
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يعود كما كان ال بياض في : " اللة إلى الجارحة بقوله  الد الجرجانيرد)1(  يأت بصريا  : قوله في 
   .)2("مقلته 

  
  : ر غيبات والتّالثّ

  
   فسوصف اهللا  ر الجرجاني ّوبسلبه  ، وسلب الغضبالعقوبةعجل بعدم التّ معنىه على بالحلم بأن 

وبة عن ن من التّلم يتعجل بالعقوبة ، ومكّ) حليم " ( : ث قال بالحلم تنزيه حيللغضب عن وصف اهللا 
   . )3( "ذي ال يغلقه الغضب الّ) الحليم ( الغموس ، و

   
 دوره في سياق الّعندما يؤديقيض ، السيما ر إلى النّغي ثابت ، وفي غيره عرضة للتّاهللا حلم و   

ة إلى قيقياللة الحال عن الدة يخرج بها الدبالغيياق نكتة فرض موقعه في السيتحديد داللة المشترك ، ل
ها في قوله تعالى ضد : احلليم الرشيد )4(فأتى معناه ،:  " هو على ظاهره  :وقيل... يه الجاهل فالس  ،

وسواء أك )5("ى اآلن شيد حتّأي كنت الحليم الر ،ل أم الثّان المعنى المقصود األواني ، فإناللة  مآل الد
  .د وهو زوال الحلم عن الموصوف به واح

  
  :قييد اإلطالق والتّ

  
    الربهو الس طالق د المالك بإيباهللا وهو خاص  فقال  نفسهاللفظب ا الوصف لعزيز مصر، أم ، 

 وعندما  بدليل اإلضافة ،اًدمقيإذ ورد  ،) 7("وصاحبه ) خمراً( سيده ))6 هفيسقي رب": الجرجاني فيه 
  .ة بوبي ال معنى الر ،قّ في العالقة بين السيد وعبده على معنى الردّل ؛ احبيد بالص السجرجاني الأتبع
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   وداللة الرفي اهللا ب  أوسع من مجرد داللة السييس ذلك ر والمالك ، ولد ، فهو المولى والمدب
  .) )1 على حقيقته إال هللا

   
اف على المعنى المض  في وصف غير اهللا  الجرجاني، إذ قصره) لأو( على لفظ واألمر ينطبق   

في قوله إليه بقيد زماني  " :ل املسلمنيأو)2(  في عصره")3(.  
  

  : الحقيقة والمجاز 
  

ه بمعنى األعلى على أنّّ،  ل ما ورد في مدح غيرهو فّأ غيره ، وعلو اهللا بين علو  الجرجانيفرق   
" :  ، فقال ))4نهتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلو وال  :  قولهك ، ماهووغلبة على من س ،   عند اهللا مكانة

ة  المكانة والغلبة ، ومنه كان فضيلة هذه األم ،ههنا،  أو مكانة ، وأراد مو مكاناًفعة والسالر) : العلو(و
  . ))5( ")6 ك أنت األعلى إنّ:  وجنده  قال لموسى على بني إسرائيل حيث

  
   وأرى أن اللفظ ينبغي أن ينظر إليه في ضوء السياق الّذي ورد فيه ؛ ألن التّفضيل هنا ليس مطلقاً ، 

 األعلى في بني إسرائيل ، وإذا  بل هو تفضيل في حدود معينة ، وفي دائرة موقف معين ، فموسى
   .وة موسى اتّسعت دائرة التّفضيل فإنّها لن تتجاوز دائرة المخلوقات في زمن نب

  
    :بقوله  م اإلنعام حقيقة على اهللا ما قصر مفهو ، عند ، عند الجرجاني   ويبدو ذلك أكثر وضوحاً

   . ، وهذا يوحي إلى أنّه اعتبره في غيره مجازاً)7("المنعم في الحقيقة هو اهللا " 
  
  : واالكتساب األصالة 
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   فريق االكتساب في التّ لفظلم يستخدم الجرجانية اهللا بين عز اًما استخدم لفظة غيره ، إنّ وعز 
،   من اهللا سبةكتَ فيه ، وفي غيره م أصيلة ة اهللا عز على أنذي يدّل اإلكرام ، والّ هوه منريباًق

ء ، وقد وردها كرم من يشاة هللا يوالعز: " اإليتاء ، وذلك عندما قال بعبير باإلكرام أو سواء أكان التّ
الفقه ) الحكمة: " ( ، إذ قال سبة من اهللا كتَالحكمة فهي م، وكذلك األمر في )1("مؤمنين لرسوله ولل

) آتى( باستخدامه لفظ  فيها على االكتساب الجرجاني، ودّل)2("وسائر ما آتى اهللا من الحجج والبيان 
   .اها من غيره واكتسابه إيفة حقيقة للص على افتقاد المأتيذي يدّلالّ
  
  :زيه نالتَّ
  

نز   اهللاه الجرجاني  ة الّ عن االنفعاالت البشريتي يتضمنها المعنى المعجميحمة ، وكان  لصفة الر
حمة إلى  معنى الر الجرجاني ردة عنها ، فقدقّذي نفى الراغب الّ لطريق الرنزيه مغايراًطريقه في التَّ

فس عن ه حياء اهللا عن معنى انقباض النّكما نز . )3( رتبةصلة باإلنعام على من هو أقّلإرادة الخير المتّ
   .)4(ذي يقتضيه الكرمالقبائح إلى معنى آخر وهو االمتناع الّ

  
   : الليغاير الدالتّ
  
 ، كما يستدّل على ذلك من  ف غير اهللا  إذا وقعت في وصدالالتها تماماًهناك أسماء تتغاير    

المؤمن  تفسير الجرجاني لها ؛ ألنفي وف اهللا ص  على معنى إيمانه المؤمنين ظلمه ، وإيمانه
اًالموحوش في الحرم ، ونصبه نبيبينما )5(نيا من دخله كان آمناً في الد ،له داللة مختلفة في وف ص

على الطّباق بين اللفظين  )6() "مجرماً: ( مطابق لقوله ) مؤمناً" (  اإلنسان ؛ ألن فاعتمد الجرجاني ،
  . ريق بينهما للتّف
  

                                                   
   .2/639 الجرجاني ، درج الدرر، - 1
   .2/696ن ، . الجرجاني ، م- 2
   . 1/83 ، س.الجرجاني ، م:  ينظر - 3
   .1/130س ، .الجرجاني ، م:  ينظر - 4
   .4/1613س ، .الجرجاني ، م:  ينظر - 5
   .3/1200س ، . الجرجاني ، م- 6
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ئة  بمعنى ذي المشيف اهللا صي و ، فهو ف في مفهوم الحي ،ر ، أيضاً يظهاللي الدواالختالف   
   . )2(وح في الجسديعني تركيب الر، وفي وصف اإلنسان )1(واإلرادة

   
 حدود تقف عند  فهي في اإلنسان ، معنى مغايركما يرى الجرجاني  ، اهللا  وصفوللحكمة في   

الفقه وسائر ما آتى اهللا من الحجج ) الحكمة(و" :  ، عندما قال المعارف والعلوم وبراعة القول فيها
ن في قتْق المحقِّالم : "  في شرح الحكيم ، إذ قال بصنعه وإتقانه لهق تتعلَّ ، بينما في اهللا)3("والبيان 
   .   )4("صنعه 

  
  : غب والجرجانيا عند الر من أسماء اهللا  الخاص- ثانياً

  
1- ماهية الخاص.    
  

لغة الخاص  :  
  

أفْرده به دون غيره ، : ه صأخْتَ، وخصصه وة  وخُصوصي وخُصوصاًصاًيء يخُصه خَصه بالشَّخَ   
فالن : وخَص غَيره واخْتَصه بِبِره ، ويقال . اخْتَص فالن باألمر وتَخَصص له إذا انْفَرد : ويقال 

بفالن أي خاص صخ5( بهم( .   
  

اصطالحاًالخاص :   
  

يعر   ف السرخسيكّل " :ه  بأنّ الخاص لفظ م ووكّلعلوم على االنفراد ، ضوع لمعنى ماسم لم ىسم      
    .)6("على االنفراد معلوم 

  
                                                   

   .1/427الجرجاني ، درج الدرر ، :  ينظر - 1
   .1/206ن ، .الجرجاني ، م:  ينظر - 2
   .2/69س ، . الجرجاني ، م- 3
   .1/142س ، . الجرجاني ، م- 4
  . لسان العرب ، مادة خصص : ابن منظور : ر  ينظ- 5
   . 125-1/124 السرخسي ، أصول السرخسي ، - 6
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    .)1("الحة له ألفراد الص ببعض الفظ يختص: " ه  بأنّ الخاصا األنصارييخ زكريف الشّعرو   
  

 على اّل هو اللفظ الدالخاص " :، حيث يقول ) إرشاد الفحول( في كتابه  له تعريفاًوكانيويورد الشّ   
م2("ى واحد سم(.   
  
2- من أسماء اهللا الخاص عند الر اغب والجرجاني.   
  
  .اغب  عند الر من أسماء اهللا الخاص -أ
  

ه في تخصيص األسماء قُر، وطُ  ، ومنع إطالقها على غيره اغب باهللا ها الرسماء خص   هناك أ
  : هي 

  
  :  اإلطالق 

  
 عمل مطلقاًستَ أن ي :الثوالثّ " : في حالة اإلطالق ، وذلك عندما قال  باهللا ) األحد( غبا الرصخَ   

   .))3( ")4 قل هو ا أحد :  إال في وصف اهللا تعالى بقوله  ، وليس ذلكوصفاً
  

  :م دخول األلف والال
  

خص   بالبارئ )إله( لفظ اغب باأللف والالم الر  وُأ: "  بقولهخُل عليه األلف والالم فَدخص 
   .))5(" )6 ياهل تعلم له مس : صه به قال تعالى تعالى ، ولتخصبالباري 

  

                                                   
   .82 زكريا األتصاري ، الحدود األنيقة ، ص- 1
   .2/627 الشوكاني ، إرشاد الفحول ، - 2
   .112/1 اإلخالص ، - 3
   .1/14 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 4
   .19/65 مريم ، - 5
   .1/26س ، .ب األصفهاني ، م الراغ- 6
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   : دون غيره اهللا ر االسم وداللته على صقَ
  

  :  هي  لفظها وداللتها باهللا اغب الرتي خص الّ   واألسماء
  

حمن الر:  
  
   خصالر حمن على اهللا اغب إطالق الر في قوله  " :وال يحمن إال على اهللا تعالى من طلق الر

حيث إن1(" شيء رحمة ذي وسع كّل إال له إذ هو الّ معناه ال يصح(.   
  

  :  البارئ 
  
   خص اهللا ب) البارئ(اغب  الرًرئ خُوالبا: "  وداللة في قوله   لفظابوصف اهللا تعالى نحو ص 

   . ))2( ")3 رالبارئ املصو : قوله 
  

ار الجب:  
  

ار في صفة اإلنسان والجب: "  في قوله اً إطالقه على غيره مذموم ، وعداغب على اهللا  الرقصره   
نقيصته باد ربجعاء منزلة من التّيقال لمن يم كقوله ل إال على طريق الذّوهذا ال يقا، قها عالي ال يستح

:  ار عنيدوخاب كل جب )4( ")5(.   
  

  :الجليل 
  

                                                   
   .1/245 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
   .59/24 الحشر ، - 2
   .1/57س ، . الراغب األصفهاني ، م- 3
   .14/15 إبراهيم ، - 4
   .1/112س ، . الراغب األصفهاني ، م- 5
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خص   باهللا )الجليل(اغب اسم  الر  في قوله  " :ناهي م القدر ، والجالل بغير الهاء التّظَالجاللة ع
   .)1("عمل في غيره تَس ولم ي، )إلكرامذو الجالل وا(:  بوصف اهللا تعالى ، فقيل ص، وخُفي ذلك 

  
الراق ز:  
  

هو خاص  اغب  باهللا تعالى كما ذكر الر " :والر2("اق ال يقال إال هللا تعالى ز(.   
  
   : عند الجرجاني من أسماء اهللا الخاص -ب
  

   خصلفظ الجاللة بالبارئ  الجرجاني   اسمه الّه ألنّ؛ه في التّشركذي ال يي به غيره بقوله سم      :
 لتخصيص االسم ، اً لغوي، ولم يعط الجرجاني قيداً)3("ي به غيره سمشركه في التَّذي ال ياسمه الّ) اهللا" (

ا  ال يحسن إال من اهللا تعالى ، ومن غيره مذموم ، مم والمن.   وداللة على البارئقصره لفظاًفقد 
تذكير  : المن : "قوله  ب كما يرى الجرجانياللة على اهللا در اللفظ وال مقصواًاسم) انالمنّ(جعل 

 على ه إذا منرا غيه هو المنعم على الحقيقة ، وأمالمنعم نعمته ، وال يحسن ذلك إال من اهللا تعالى ؛ ألنّ
   .)4("ق بما ليس له أحد فقد تخلَّ

 

                                                   
   .1/123 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
   .1/258ن ، . الراغب األصفهاني ، م- 2
   . 1/81 الجرجاني ، درج الدرر ، - 3
   .3/1323ن ، . الجرجاني ، م- 4
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   .المتقاربة في المعنى   الحسنىة بين أسماء اهللااللي والفروق الدرادفالتّ :الثالمبحث الثّ 
  

   : وموقف العلماء منه  ،رادفتعريف التّ - أوالً
  

   :رادف لغة ، واصطالحاًتعريف التّ
  

 تُر ، أي ص فالناًتُفد ر: قالوي  ،ضاًعه بضع بعبِتَ: يء رادف الشَّتابع ، وتَالتّ: رادف في اللغة التّ   
   .)1(اكبكب خلف الررذي يالّ: ف درتَالم: دف بالكسر  ، والردفاًله رِ

  
ة ركوب أحد خلف أحد ، وعند أهل العربي: رادف لغة التّ : " هانوي كما يعرفه التّوهو اصطالحاً   

اللة على االنفراد بحسب أصل دواألصول والميزان هو توارد لفظين مفردين ، أو ألفاظ كذلك في ال
  . )2("ى مترادفة سمالوضع ، على معنى واحد من جهة واحدة ، وتلك األلفاظ تُ

  
 من كالمهم اختالف اللفظين اعلم أن: " قوله رادف برة إلى ظاهرة التّ  وأشار سيبويه في مرحلة مبكّ

   .)3("لفظين واختالف المعنيين فاق الالختالف المعنيين ، واختالف اللفظين والمعنى واحد ، واتّ
    
   ةكلمات أو هو إطالق فق معناه ،ه ما اختلف لفظه واتّبأنّرادف  التّأحمد مختار.د فوعرعلى  عد 

   . )4(معنى واحد
  

  :رادف موقف العلماء من وقوع التّ
  

 ة واحتجلعربيرادف أو عدم وقوعه ، ففريق أثبت وجوده في اللغة ااختلف علماء اللغة في وقوع التّ   
أهل اللغة لوجوده بأن  " :إذا أرادوا أن يفسلهو العق:  قالواروا اللب.  أو الجهو الكسب: ح ، قالوا ر.  

                                                   
  .ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ردف :  ينظر - 1
   .1/406صطالحات الفنون ،  التهانوي ، كشاف ا- 2
   .1/24 سيبويه ، الكتاب ، - 3
   .145أحمد مختار ، علم الداللة ، ص:  ينظر - 4
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كب قالوا أو الس :ب ، وهذا يدّلهو الصعلى أن اللب والعقل عندهم سواء ، وكذلك الج كسب ح والر
والس1("ب وما أشبه ذلك كب والص( .  

  
بن  وا ،ه وابن خالوي ، واألصمعي ،سيبويه:  في اللغة رادفوا بوجود التّالعلماء الذين أقر  ومن  

عيسى الرماني . رادفا من أنكر التّأم ، يه ، رستوابن د: كر منهم ذْفياغب األصوالروابن فهاني ،
  . )2 (األثير

 
رادف بتوضيحه الفروق بين نكر فيه التّ أ،) ةالفروق اللغوي(اه  سم كتاباف أبو هالل العسكريوألّ   

قيض ، واالشتقاق ، و صيغة اللفظ ، وحقيقة اللفظين أو أحدهما في النّ:  إلى طرق هي الكلمات مستنداً
   . )3( بها األفعالىعدتتي تأصل اللغة ، وصفات المعنيين ، وما يؤوال إليه ، والحروف الّ

   
   حيث )علم الداللة(أحمد مختار في كتابه .رادف د ظاهرة التّذين درسواالمحدثين الّ  ينومن اللغوي ، 

ات عديدة في دراستها استفاد من نظري :شارية ، والتّورية ، واإلكالصحليلية ، والسوانتهى إلى ة لوكي ،
ين اللفظين في بادل بذي يسمح بالتّ الّامطابق التّرادف التّإذا أردنا بالتّ: " بقوله ام رادف التّإنكار وجود التّ

، ونظرنا إلى اللفظين في داخل  )  واإليحائي ،فسي والنّ ، واألسلوبي ،األساسي( جميع أشكال المعنى 
اللغة الواحدة ، وفي مستوى لغويواحد ، وخالل فترة زمني ة ة واحدة ، وبين أبناء الجماعة اللغوي

   .)4("رادف غير موجود على اإلطالق  فالتّ–الواحدة 
  
   : وهي ،رادف بين األلفاظمكن القول بالتّى يق حتّ يجب أن تتحقّ وذكر بعض المحدثين شروطاً 
  .ام في المعنى حاد التّاالتّ -1
 .ة حاد في البيئة اللغوياالتّ -2

 .حاد في العصر االتّ -3

4- أال يكون أحد اللفظين نتيجة تطو5( حدث في اآلخرر صوتي(.  

  
                                                   

   .25 أبو هالل العسكري ، الفروق اللغوية ، ص- 1
   .1/403السيوطي، المزهر ، :  ينظر - 2
   .26-25س ، ص.أبو هالل العسكري ، م:  ينظر - 3
   .228-227، ص أحمد مختار ، علم الداللة - 4
   .155-154إبراهيم أنيس ، في اللهجات العربية ، ص:  ينظر - 5
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  : كريم رادف في القرآن الالتّ
  

وُأتبع هذا الكتاب " : ، عندما قال رادف في القرآن موقف المنكر لهااغب من ظاهرة التّ   وقف الر – 
نبئ عن تحقيق األلفاظ المترادفة على المعنى الواحد ، وما  بكتاب ي–إن شاء اهللا تعالى ونسأ في األجل 

 من األلفاظ المترادفة دون غيره من فظ خبر بلمضة ، فبذلك يعرف اختصاص كّلبينها من الفروق الغا
أخواته ، نحو ذكره القلب مرة ، والفؤاد مرة ، والصة در مر.ة  ونحو ذكره تعالى في عقب قص: 

يف ذلك آليات لقوم يؤمنونإن  )1(وفي أخرى ، : ّرونلقوم يتفك )2(وفي أخرى ،:    لقوم
 :، وفي أخرى)5( ويل األبصار أل :  وفي أخرى ،)4( قوم يفقهونل  : وفي أخرى ،) )3يعلمون

ذي حجر ل)6( وفي أخرى ،:  ألهىويل الن )7(ونحو ذلك مم ،ا يعدحقّه من ال يبطل  الحقّ وي
فقد كر هللا ، وال ريب فيه بال شك فيه ، الشّ: ه إذا فسر الحمد هللا بقوله قدر أنّه باب واحد ، فيالباطل أنّ
  . )8("بيانن ووفّاه التّفسر القرآ

  
 إذ نُقَل عنه  ،نييرادف في القرآن الكريم أبو إسحق األسفراي بعدم وقوع التّ ،أيضاً، ن صرح موم   
هو ا   : إلى منع ترادف اسمين في كتابِ اهللا تعالى على مسمى واحد ، فقال في قوله"ذهب ه أنّ

اخلالق)9(: ّإنره بمعنى الماعرول الشّ من ققد)10( :  
   ال يفري ثم ،ألنتَ تَفري ما خلقْتَ وبعـ         ـض القومِ يخلقُف

   .)11(" ففمعناه يمضي ويقطع ما قدرت من غير توقّ
                                                   

   .16/79 النحل ، - 1
   .10/24 يونس ، - 2
   .2/230 البقرة ، - 3
   .6/98 األنعام ، - 4
   .3/13 آل عمران ، - 5
   .89/5 الفجر ، - 6
   .20/54 طه ، - 7
   .1/5الراغب األصفهاني ، المفردات ،  - 8
   .59/24حشر ،  ال- 9

  . البيت من البحر الكامل لزهير بن أبي سلمى - 10
   .56زهير بن أبي سلمى ، ديوانه ، ص

   .108-2/107 الزركشي ، البحر المحيط ، - 11
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؛ الوقوع : حيح والص " : ، عندما قال  رادف في القرآن الكريموقوع التّإلى   ركشي الزبينما ذهب   
  .)2(" وهو كثير   ، أرسلنا ، وفي موضع  ))1 ة كل أمولقد بعثنا يف: لقوِله تعالى 

  
  : رادف في أسماء اهللا الحسنى وقوع التّ

  
    اختلف العلماء في أسماء اهللا الحسنى فهناك من عدها متباينة في ها مترادفة ، وهناك من عد

ن قصد من قال  وبي هذه االختالفاتيوطي ، وسجل السفها تحت المتكافئدالالتها، وفريق ثالث صنّ
حاد داللتها على  من جعلها مترادفة ينظر إلى اتّوالحاصل أن: ين  الديخ عزقال الشّ : "رادف بالتّ
ات والمتباينة ، ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى ؛ فهي تشبه المترادفة في الذّاتالذّ

ا قسماًوينبغي أن يكون هذ: رين قال بعض المتأخّ. فات في الصوأسماء : قال . اه المتكافئة  آخر ، وسم
ة على ا دالّ اهللا غفور رحيم قدير ، تطلقهإن: وع ؛ فإن قلت  من هذا النّ تعالى وأسماء رسوله اهللا 

3( "فات الموصوف بهذه الص(.  
  

ق من العلماء ذهب إليه فريستبعد ما  بين أسماء اهللا الحسنى ، عندما ارادف التّنفي الغزاليوكذلك ،    
     :ان على معنى واحد  ، إذ يقول  اسملم يستبعدوا أن يدّلف بين أسماء اهللا الحسنى ، في حديثهم عنه

" سعة والتّستبعده غاية االستبعاد مهما كان االسمان من جملة التّا أوهذا مماالسم ال يراد سعين ، ألن 
  .ف إال حروفها لحروفه ، بل لمعانيه ، واألسامي المترادفة ال تختل

ما فضيلة هذه األسامي لما تحتها من المعاني ، فإذا خال عن المعنى لم يبق إال األلفاظ ، والمعنى    إنّ
عليه بألف اسم لم يكن له فضل على المعنى الّّلإذا د عيه باسم واحد دّلذي ي .  
 ل األشبه أن يكون تحت كّلفبعيد أن يكمل هذا العدد المحصور بتكرير األلفاظ على معنى واحد ، ب   

قلَ، ولذلك أطْ )4(" معنى لفظ خصوصياأللفاظ المتقاربة في المعاني ال المترادفة  عليها الغزالي  .  
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   :اغب والجرجانيين األسماء المتقاربة في المعنى عند الرة باللي الفروق الد- ثانياً
  

 من دالالت لألسماء المتقاربة اغب والجرجاني على استعراض ما ذكره الر سيقوم البحث ، هنا ،   
في المعنى ، من أجل الوقوف على الفروق الدة بينها من ناحية ، ولالستدالل على موقف العالمين اللي

رادف في أسماء اهللا ة التّمن قضي من ناحية أخرى .  
  

عالم من دالالت كّل عرض ما ذكره  لن أعرض في هذا القسم موقف العالمين منفردين ، بل سيتم  ، 
استظهار الفروق عند العالمين ، دون اللة ، بغية  المتقاربة في الد مجموعة من األسماءفي ضوء كّل

   . مجموعة من األسماء المتقاربة ين في داللة كّلد المقارنة بين العالمإغفال عق
   
1- الفروق الدوالبارئ ، والفاطر ، والبديع ، : ة بين الليالخالق و ، رالمصو:  
  

 بينها ،  هناك فروقاً ، بيد أناغب والجرجاني تتقارب دالالتها عند الرالية هللا ألسماء الخمسة التّ   ا
  :    حو اآلتي  عليها شرح كال العالمين لدالالتها على النّدّل
  

  :داللة البديع 
  

ر لإلبداع فهو قائم على نفي التّ   إذا رجعنا إلى تعريف الجرجانية اإلبداع من اهللا  علّادف عندما عد
اإلحداث ، : اإلبداع : " ة سابقة  ، إذ قال موات واألرض بأمر منه ال من ماده أوجد الستعالى ، أي أنّ

بع ، طبع األشياء كيف بيعة وهو الطّة الطّة من جهة القادر ال على قضييء المحدث ما حدث بعلّوالشّ
  . )1( "شاء حكيماً

  
ة كير:  قيل هاإلبداع إنشاء صنعة بال احتذاء واقتداء ، ومن: " اغب حيث قال اته عند الرواألمر ذ   

ة وال زمان وال يء بغير آلة وال مادعمل في اهللا تعالى فهو إيجاد الشّبديع أي جديدة الحفر ، وإذا استُ
    .)2("مكان  وليس ذلك إال هللا 
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،  في القرآنة سابقة ، ولم يأت ،ن غير مادلق م لما خُى مختص فإن البديع كاسم هللا تعال ،وبناء عليه   
عليه النّ، ويدّلموات واألرض في غير الس صإلى  ، إذ انحصر حضور االسم فيه مضافاً القرآني 

ضوره على آيتين في قوله تعالى  من غير تقييد ، واقتصر حموات واألرض ، ولم يأت مطلقاًالس :
ما يقول له كن فيكون فإنّ وإذا قضى أمراًموات واألرضبديع الس )1( ، وقوله : ى موات واألرض أنّبديع الس

   . ))2 شيء عليم شيء وهو بكل ّة وخلق كلّيكون له ولد ومل تكن له صاحب
  

ا يدل  ، مم تبع بسياق يشير إلى أمر اهللاُأ) بديع( لفظ ذي ذكره العالمان أنعنى الّ   وما يدعم الم
  .ة ة أو ماد من غير علّ  اإلبداع هو خلق بأمر اهللا على أنبالبرهان

  
موات واألرض داللة فاطر الس :  

  
العالقة بين قوله تعالى   أدرك الجرجاني :   ّأو مل يرى الذين كفروا أنوات واألرض كانتا رتقاًم الس 

 ، نعت هللا) فاطر : " ( قوله ب  )4( موات واألرضس فاطر الاً ولي أختذ اقل أغري : وقوله تعالى  ، ))3 ففتقنامها
ل هو رادف ، واألواني للفطر ينفي التّفسير الثّالتّف . )5("تق الفتق بعد الر: الخلق ، وقيل ) : الفطر (و

موات ما الفرق بين بديع السموات واألرض ولكن  بالس الفطر يختص ؛ ألنفسير باألعممن باب التّ
  ؟ وات واألرض مالسواألرض وفاطر 

  
أتصو   قسماًر أن عندما ربط داللة الفطر  من تحديد الفرق بين الفطر واإلبداع ورد عند الجرجاني 

بالرورد داللة الكلمة نفسهامناني ابقة ، والقسم الثّتق الوارد في اآلية الس اغب حيث قال  عند الر :    
 الفطر ؛ ألن)6("حة لفعل من األفعال وإبداعه على هيئة مترشِّيء  وهو إيجاده الشّ :ر اهللا الخلقطْوفَ" 

عليه قوله تعالى ويدّل. وغاية لغرض ؛ صلتين موات عن األرض بعد أن كانتا متّهو فصل الس  :  إذا
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ماء انفطرتالس )1( .فلم يذكر اهللا األرض بعد الس ماء ؛ ألنموات واألرض حصل انفطار الس، ا ما  أم
 مرات في القرآن الكريم ، ورد ستّ) فاطر (  االسم  كما أن، ماءهو انفطار السفيوم القيامة سيحدث 

موات واألرض جاعل احلمد  فاطر الس :  كما في قوله تعالى  ،موات واألرض إلى السها مضافاًوكان فيها كلّ
موات ،  على اإلنسان وعلى السء واقعاًاللة ، فقد جاع في الدا فعل الفطر ففيه توس، أم)2(املالئكة رسال

،  ))3ل مرة فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أو :  في اإلنسان على الخلق كما في قوله تعالى ودّل
وهذا يرجع إلى ما نوه إليه الجرجانيعلى معنى  ،أيضاً،  الفطر يأتي على معنى الخلق ، ويأتي  بأن 

تق الفتق بعد الر .  
  

 السيما عندما أشار إلى نوعيه ، فمنه ما يكون طبيعة ،  ،ةتق بدقّاغب قد وقف على معنى الرروال   
صلتين قبل فطرهما من اهللا موات واألرض متّوعليه كانت السوذلك عندما قال ، :   "الرم تق الض

   .)5("تين ضمأي من، ) )4  ففتقنامهاكانتا رتقاً : م صنعة ، قال تعالى وااللتحام خلقة كان أ
  

  :داللة البارئ 
  
   ق بقصر الوصف به على اهللا لَّاغب على تعريف البارئ كاسم هللا تعالى ، فما ذكره يتع لم يأت الر
 والبارئ خُ: " ، بقوله6(" بوصف اهللا تعالى ص(عليه بقوله تعالى ، واستدّل  : رالبارئ املصو )7( ،

اغب في شرحه ا ذكره الرل على داللة االسم ، ممستدمكن أن يلكن ي)8( ، فتوبوا إىل بارئكم : وقوله 
 راء والبءأصل البر: برأ ) : " برأ ( ، إذ قال في مادة ) بارئكم ( بتفسيره للفظ، ثم) برأ ( لمادة 

 تُْأرب وتَ ،فالن من تُْأر وب ، من المرضأتُرب: كره مجاورته ، ولذلك قيل ا يي ممصغَي التَّربوالتَّ
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فتوبوا :  يقول بعد ذكره لقوله تعالى ، ثم)1("ون ريُئ وقوم برآء وبءري ورجل ب ،هتُْأر من كذا وبهتُْأربوَأ
 العود ، تُيرب: ذلك من قولهم : رك ، وقيل أصله الهمز فتُ: ق ، قيل لْة الخَيرِوالب)2(  " : بارئكم إىل

وسميرِت بية ؛ لكونها مرِبية عن البراب بداللة قوله تعالى  أي التّير : خلقكم من تراب )3( ")4 اأم ،
هم ُؤربيبرأ اهللا الخَلْقَ ) : " اللسان (، فقد ورد في   الخَلقين البرء والبرء ، فالبرء يقع بمعنىالفرق ب

  ،فاء من المرضالشّال يقع إال بمعنى  أما البرء فالشّفاء ، وكذلك يقع بمعنى ،)5("خَلَقَهم : برءاً وبروءاً 
، فأنا  برْأتُ من المرض برءاً ، بالفتح: يقال . أصبح بحمد اهللا بارِئا ، أي معافى  : " مالما ورد فيه

     .)6(" ، بالضم برِئت بالكسر ، برءاً: بارِئ ، وَأبرَأني اهللا من المرض ، وغير أهل الحجاز يقولون 
  

ك العالقة  البارئ ؛ إلدرافسير اسمه اغب في تتي ذكرها الرة الّصوص القرآني  إذا نُظر إلى النّ
الدسابقاً) برأ(في تفسير مادة ة بين ما ذكره الليوداللة الص ، النّفة هللا تعالى ، يالحظ أن ص القرآني 
يتوبوا إليه من  بني إسرائيل بأن  فيه اهللا تعالىمر توبة ، يأ ، هو نصالبارئلفظ ذي ذُكر فيه اني الّالثّ
  ؟) خالقكم(بدال من ) بارئكم ( ، فهل لموضوع اآلية وسياقها دور في ذكر هاًخاذهم العجل إلاتّ
  

   أتصو رك باهللا سبحانه مرض ، ووصف الكفر ل إلى نفوسهم من الشّ ما تسلّر وجود دور له ؛ ألن
وبة بمثابة  التّ، وكأن)7( يف قلوهبم مرض فزادهم ا مرضا  :  في قولهلمرض ورد في القرآنرك باوالشّ

في نفسه من شرك ، فلهذا ذكر اهللاما حّلاستشفاء يبرأ به اإلنسان إلى اهللا تعالى م   من أسمائه 
  .ذي يبرأ به المريض من مرضه دواء الّوبة أشبه بالّوبة ، والتّ، لمجيئه في سياق التّ) البارئ(
  
  اغب قد ابتعد عن إدراك التّ إذا كان الررابط الدتي ذكرها في أول الّ) برأ ( بين دالالت مادة اللي
 أكثر من داللة ه إلىب تن الجرجانيراب ، فإنلق من التّصها بما خُخصرح ، واكتفى بداللة واحدة تُالشّ

في اآلية ) البارئ(لى ، فقد شرح ياق وذكر البارئ من أسماء اهللا تعالها ، فأدرك العالقة بين الس
                                                   

   .1/57 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
   .2/54،  البقرة - 2
  .35/11 فاطر ، - 3
   .1/58س ، . الراغب األصفهاني ، م- 4
  . ابن منظور ، لسان العرب ، مادة برأ - 5
  .المكان نفسه  - 6
   .2/10 البقرة ، - 7



 140 

 منه ، ولم ه قصد تعريفه باألعمر أنّ، وأتصو)1( "خالقكم من اتخاذكم العجل إلهاً: " المذكورة ، بقوله 
ما شرحه بالقريب منه داللة ، اللة بينهما ، إنّرادف بينهما ، ولم يبن ذلك على  تماثل الديقصد إثبات التّ

وبة وذكر  ، فقرن بين التّ)خاذكم العجل من اتّ: (ة في تفسيره ، بقوله وبوم التّبدليل إدخاله مفه
؛ ) خاذكم العجل من اتّ: (خالقكم ، وكفى ، بل أتبعه ، بقوله ) بارئكم (، فلم يقل في تفسير )البارئ(

ا ، مم) بارئكم(وبة من عبادة العجل واختيار اسم اهللا  التّ اختيار االسم وبينليوحي بوجود عالقة بين
فاءريق إلى الشّوبة الطّرك به سبحانه ، فالتّكره مجاورته إلى جنب اهللا تعالى ، وهو الشّي )البمن ) ءر

  . ق العود إلى البارئ  وبها يتحقّ، خاذ العجل ل في اتّرك المتمثّالشّ
  

بارئكم( داللة    وأرى أن (تي ذكرهاالالت الّفي اآلية المذكورة ال تخلو من واحدة من الداغب في  الر
ء ر، أو الب) قلْالخَ(ة يرِ بداللة البسواء أكانت:  بتفسيره لداللتها في آيات عديدة ، ثم) برأ (تفسيره لمادة 

،  آلية الكريمة ، فاهللا خالق الخلقها حضرت في داللة اها كلّ، فإنّ) خليالتّ(من المرض ، أو البراءة 
  .ه منهم بريء  فإنّ إليهإن لم يتوبوارك ، ووبة يبرؤهم من مرض الشّوهو بالتّ

  
ر له األمساء احلسنى  هو اخلالق البارئ املصو: دون إضافة في قوله تعالى ) ارئالب(   وعندما حضر لفظ 

يسبموات واألرض وهو العزيز احلكيمح له ما يف الس )2(  ،أدرك الجرجانيالثة متتالية ينفي  تكرار األسماء الثّ أن
لتّم لأي توهة(إلى أصل واحد وهو ) ارئالب( داللة رادف ، فردرِيفقصر فيها معنى الخلق على ) الب ،

 ، واشتقاقه ةيرِسمة فهي البالذي برأ النّ) والبارئ : " (  في قوله ة ، وذلك يبدو واضحاًيرِسمة أو البالنّ
من البالذي هو البري أو ،)3( "ر ررد في لسان العرب راب ، فقد و التّ حيث أرجع االسم إلى الب " :

 من داللة أخص) البارئ(  داللة ا يوحي أن مم، )4("والبر بالفتح خالف البحر ، والبرِية من األرضين 
الخالق ، وتختصرِ بخلق البة ي .  

  
ولهذه  : " سمة أو الحيوان في لسان العرب ، في قولهبخلق النّ) البارئ(    وقد ورد تخصيص داللة 

ستعمل في غير ا تُماللفظة من االختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات ، وقلّ
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وفي ... وح فس والرالنّ: " سمة والنّ، )1("موات واألرض لسسمة وخلق ابرأ اهللا النّ: ، فيقال الحيوان
والّ:  حديث علية ، وبرأ النّذي فلق الحب2( "وحسمة ، أي خلق ذات الر(.   
ة ، فبراءة ق فقط بالبري تتعلّ فيه البراءة، فإن) يخلّالتّ( اللة وهو البراءة الث في الد األصل الثّ   وكذلك
) البارئ(في تقييد داللة ها هم كلّالالت الثالث ، تُس الدن بأرض ، وعلى ذلك فإق بسموات والاهللا لم تتعلّ
  .     المخلوقات   ذي روح ، وليس بكّلسمة وكّلبخلق النّ

                                                                                                                                                                                                                                               
 :داللة الخالق 

   فه إلى أصناف ، هي صنّي عديدة لوصف الخلق ، عندما اغب معانعرض الر :  
 يء من غير أصل وال احتذاء ،قدير المستقيم ، ويستعمل في إبداع الشّالخلق أصله التّ :اإلبداع   -

  .)4( موات واألرضبديع الس :، أي أبدعهما بداللة قوله ))3 موات واألرضخلق الس :قال 

  . ))5 خلقكم من نفس واحدة : يء ، نحو يء من الشّ ويستعمل في إيجاد الشّ:اإليجاد  -

ذي يكون باالستحالة فقد جعله اهللا تعالى لغيره في بعض األحوال ا الّ وأم:الخلق بإذن اهللا  -
   .))6 ري بإذنيني كهيئة الطّوإذ ختلق من الطّ :  ، حيث قال  كعيسى

- ل نسالخلق عندما يفي قوله :  والثّاني قدير ، معنى التّ:د لإلنسان ، وهو يأتي على نوعين ، األو
   .)8( بمعنى الكذبفجاء،  ))7 وختلقون إفكا  :تعالى 

 
   عروقيل الخلق : " الخلق ، بقوله ف الجرجاني :9( "راًهو اإليجاد مقد(نسب لغيره ، وهو تعريف ي

تغراق الموجود  لالسره له لم يكن فيه تحديد لداللة الخلق ، بل كان تفسيراًكْ، ولكن ذ) قيل: (بدليل قوله 
م  وانتهى ، فقداس تم النّ الخلق لكّلفهم من ظاهره أنذي جاء بصيغة الماضي ، ويوالّ) خلقكم(في الفعل 
الجرجانياني لغيره ل له ، والثّ تفسيرين لهذا االستغراق ، األو.  
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قييد ر التّفس بزمن ، بأن ا يأتي وصف الخلق مقترناًاللة عندمة تحديد الدإشكالي  الجرجانيحّلقد و   
نهي من الماضي بالوصف ال يجعل فيه اقتران الز: ل األو: اللة بتأويلين من على الدذي يفرضه الزالّ

خلق اهللا   الحدث ، ألنه وضعنا أمام ماض مستمرالحدث أو الفعل في زمن مر ، بل يبدؤه ، وكأنّ
اللة في تفسيره لدة ا إلشكالي ، من خالله ، بحّل ، وأوحىاًفي زمن وهو ال زال مستمرلإلنسان بدأ 
جعل فيه الخلق بمعنى : اني أويل الثّ، التّ)2("ابتدأ خلقكم : " ، بقوله ))1 ذي خلقكمالّ: لقوله تعالى 

  .)3( "راً هو اإليجاد مقدوقيل الخلق: " قدير على رأي من قال بذلك ، في قوله التّ
  

 دالالت األسماء ة وتشمل كّل داللة الخلق عام فإن والجرجاني ،اغببناء على ما ذكره الرو    
البديع ،  ر أوه مرادف للبارئ أو الفاطر أو المصونّإ:  يقال عن معنى الخالق خرى ، فال يمكن أناأل
   .ه عليهم ، من باب شموله لهماللة ، لكن يطلق اسمه وفعل في الده أعمألنّ
  

ر داللة المصو :  
  

   لم يحداغب داللة د الر)ما ماء اهللا تعالى بشكل مباشر إنّكاسم من أس) رالمصواللة من دخل لشرح الد
صوير كصفة هللا تعالىلة تحديد التّنفذ من خاللها ، بعد ذلك ، لمحاوتي ورة ، والّخالل تعريف الص ،

،  ها، وذلك ضربانز بها غير ، ويتميورة ما ينْتقش به األعيانالص: " ورة لصل في تعريف افقا
ة ، بل ويدركه اإلنسان وكثير من الحيوان كصورة اإلنسان ة والعاممحسوس يدركه الخاص: ا مأحده

 اإلنسان معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة الّتي اختُص:  ، والثّاني والفرس والحمار بالمعاينة
ثم  : بها من العقل والروية والمعاني الّتي خُص بها شيء بشيء ، وإلى الصورتين أشار بقوله تعالى 

   .))4( ")5 صورناكم
     صوير ، على نوعين منه لتّلداللة ا شرحه اغب القارئ يقف من خالليجعل الر:درك  ظاهر ي

بالبصر ، وخفيي درك بالعقل ، فسماني معقوالً ، والثّل محسوساًى األوولم يتحد ، اللة وال في ث في الد
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صوير ، إلى تحريم التّه سند إلى غير اهللا تعالى ، وذلك مردتي عرضها عن تصوير يلة الّاألمث
  .غير حاصل لإلنسان لعجزه عنه   أما المعقول ، فهو المحسوس ،

  
   ه رأى صوير ، ألنّ ، على ترادف بين الخلق والتّ، أبداً صوير ال يدّلاغب لشرح داللة التّما ساقه الر
وآخرمييز بين المخلوقات ، بين اإلنسان وغيره من مخلوقات ، وبين إنسانصوير به يحصل التّ التّأن  ،
ثبت ذلك قوله تعالى وي : ّهو الركم يف األرحام كيف يشاءذي يصو )1( ذي يحصل فيه  المكان الّ، ألن
راب وهو أصل الخلق عندما خُلق آدم  ، و يخرج منه خلق حم ، فيخرج منه الخلق من التّصوير الرالتّ

   :ذي ورد في قوله تعالى حم ، والّ في الرذي يحدث متتابعاًالعلقة ، وخلق المضغة ، وخلق العظام الّ
 خلقنا اإلنسان من ساللة من طني ولقد جعلناه نطفة يف قرار مكني  ثم ثم طفة علقة فخلقنا العلقة  خلقنا الن

    .))2  آخر فتبارك ا أحسن اخلالقنيه خلقاًا أنشأن ثم فكسونا العظام حلماًمضغة فخلقنا املضغة عظاماً
  

   وياللة ، فاهللا الحظ دور أدوات العطف في صياغة الد  ّراب من ناحيةقد فصل بين الخلق من الت ،
بينهم  ، بالفاء كحرف عطف ، بينما فصل)  المضغة ، العظام العلقة ،( وسائر أنواع الخلق األخرى 

 مامن ، إنّ على تراخ في الزال يدّلذي الّ ) ثم(بحرف العطف  ))3  آخر خلقاً هأنشأن ثم:    وبين قوله
  .ر صوي على تباين المراحل ، وهو االنتقال من مرحلة الخلق إلى مرحلة التّيدّل
  

مكن االستدالل على    ويور األخير في الخلق من خالل ما تشير إليه الحقائق صوير هو الطّ التّأن
العلمية لنموهي ، ومه إلى أطوار متتابعة  الجنين ، حيث تقس  :  

  .هر ليتين في الظّتقع أسفل الكن من خاليا تتكو: طفة طور النّ - 
ابع الث والعشرين أو الري اليوم الثّيبدأ طور العلقة في اليوم الخامس عشر ، وينتهي ف: طور العلقة  -

جدار ق بتي تعيش في الماء ، ويتعلّدريج ، ليبدو على شكل العلقة الّوالعشرين ، حيث يتكامل الجنين بالتّ
الرحم بحبل السة روتتكو ،ن الدماء داخل األوعية الدة موي.  
ابع والعشرين بتداء من اليوم الرور العلقة إلى طور المضغة ال الجنين من طيتحو: طور المضغة  -

ما ادس والعشرين ، وهي فترة وجيزة إذا إلى اليوم السالنّطفة إلى علقة ، ويبدأ في لقورنت بفترة تحو 
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بدأ ظهور األعضاء على ي ، وحم ب في جوف الرة ، ويدور الجنين ويتقلّ ظهور الكتل البدنيهذا الطّور
  .  غير واضحة المعالم شكل نتوءات

 في االنتشار في الجسم ، ولكن ادس يبدأ الهيكل العظمي الغضروفيخالل األسبوع الس :طور العظام  -
ة ، ويتم االنتقال من شكل المضغة إلى بداية شكل الهيكل ورة اآلدميرى في الجنين مالمح الصال تُ

ة وجيزة خالعظمي في فترة زمنيادس وبداية األسبوع الالل نهاية األسبوع السابع س .  
 ابع ، وتستمر تبدأ مرحلة تكوين العضالت في نهاية األسبوع الس:طور العضالت والكساء باللحم  -

ور بانتشار العضالت حول العظام وإحاطتها بها ، وبتمام كساء ز هذا الطّامن ، ويتميخالل األسبوع الثّ
وبعد تمام ر تناسقاًالجسم بعالقات أكثورة اآلدمية باالعتدال فترتبط أعضاء العظم باللحم ، وتبدأ الص ، 

  . مكن للجنين أن يتحرك ت يتكوين العضال
ة ، بنهاية األسبوع الثامن تبدأ مرحلة جديدة ، تحدث فيها عمليات هام: ة للحياة شأة والقابليطور النّ -

ل الّحيث يتسارع معدنمو مقارنة بالسبدأ أحجام الرأس ل الجنين لخلق آخر ، حيث تابق ، وكذلك يتحو
اني عشر ، وفي األسبوع اسع واألسبوع الثّوازن واالعتدال مابين األسبوع التّوالجسم واألطراف في التّ

أة  ، وتصبح األجهزة مهير بناء الهيكل العظمية ، ويتطوناسلية الخارجيالعاشر يبدأ ظهور األعضاء التّ
حم بتوفير أة للعمل ، ويقوم الرن أصبحت كلها مهيللقيام بدورها ، وهنا ال تنشأ أجهزة جديدة بعد أ

   . )1( المخاضى يتمالغذاء والبيئة حتّ
  

رحلة النّشأة ، حيث    ويبدو واضحاً من خالل أطوار تكون الجنين أن التّصوير يتم بشكل واضح في م
  .هائية للجنين  الصورة النّ في هذه المرحلةتتشكّل

  
ل  للخلق األومبايناً ))2  آخر أنشأناه خلقاًثم " :  قوله ر  عندما فس األلوسيهين نبه عليباوهذا التّ   

 جزء عجائب  ، وأودع كل عضو منه وكّل بصيراً سميعاً ناطقاًمباينة ما أبعدها حيث جعل حيواناً
  .)3("بلغ بشرح درك بوصف وال تُوغرائب ال تُ

في  عليه ما قيل  ،  يدّل هذا االسم في الخلق يطلق عليهارحلةصوير م التّ على أن ،كر سابقاًما ذُ   
، فاهللا ))4 بك صورة ما شاء ركّفعدلك ، يف أياك ذي حلقك فسوالّ : صوير في قوله تعالى شرح التّ
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اللة ، ولم يأت بالفعل صوير في الدورة ، وهو مرادف للتّر عن الصعندما عب) بركّ(تعالى أتى بالفعل 
اغب في  ، إذ التقى مع الر)بكركّ( في شرح داللة مخشريأكيد ذلك ينظر إلى ما قاله الزولت ،)خلقك(

صوير ، فقال في شرح اغب في داللة التّ مع ما ذكره الرركيب بداللة تقترب كثيراًتحديد داللة التّ
 فعدلك إلى أو. فعدلك عن خلقة غيرك ، وخلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلق ) : " بكعدلك ، وركّ(

 صورة اقتضتها مشيئته ك في أيركب: مزيدة  ، أي ) ما شاء (في ) ما . (بعض األشكال والهيئات 
به باألقارب كورة واألنوثة والشّور المختلفة في الحسن والقبح والطول والقصر والذّوحكمته من الص

    : ة بغياب العطف بين الجملتين ، بقوله الل في الد)بكركّ( و)عدلك(طابق بين د التّ، وأكّ)1("به وخالف الشّ
 "فإن قلت هال ع2(" ها بيان لعدلك ألنّ :ما قبلها ؟ قلتطفت طفت هذه الجملة كما ع( .  
  

،  فأينما وردا في القرآن متتابعين، واحد  قرآني تتابع ذكرهما في نص عليهصوير تال للخلق يدّلفالتّ   
على صورة الفعل ، وقد ورد ذلك في انا اسمين هللا تعالى ، أو ورداًصوير سواء أكم الخلق على التّتقد 

، وقوله ))3 آلدم  قلنا للمالئكة اسجدوارناكم ثمصوولقد خلقناكم ثم ّ : قوله تعالى آيتين في القرآن الكريم ، في 

   .))4 رهو اخلالق البارئ املصو : تعالى 
  

ورة ، إحداث الص: صوير التّ) ركميصو: " (كال ، إذ يقول ق باألش يتعلَّصوير عند الجرجانيالتّ   
والصورة شكل األجسام حقيقة ويعبة كّلر بها عن كيفي5("ف وأصلها من اإلمالة  متكي(ثم ، د أكثر حد

يعني خلق ) ولقد خلقناكم (" ))6 رناكمصوثم ّكم اولقد خلقن :  في قوله سبحانه صويرالفرق بين الخلق والتّ
 ثم:  ، وقيل اس وهو نفس آدم نّفس الجامعة لصور ال يعني تصوير النّ)رناكم صوثم(ينة لطّا

خْلترادف األخبار دون األشياء المل ما ورد من تصوير هنا علّ. )7( "صوير إمالة األشكالر عنها ، والتّب
ه بأنّ) ثم(راخي في تّالل علّ ، ثماس ذي هو أصل لصور النّ الغرض منه صورة آدم الّن الخلق بأكّل

  .ر عنها بخْالمبار دون األشياء  على ترادف األخها جاءت لتدّلأو أنّخبار ، تراخ في األ
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صوير عن الخلق ، فكالهما يحصالن نبيه إلى عدم انفصال التّالتّ) ثم(قصد الجرجاني بشرحه لداللة و   
في الرحاول تفسير االستغراق الحاصل في الفعلين ه ، ولكنّحم وفي مراحل متتابعة دون فاصل زماني 

ينة  المقصود من الخلق خلق الطّل ذلك على أنه مستمر ، فأو الخلق ، وكأنه حدث وانتهى مع أنّلكّل
        ل االستغراق في  أوين ، ثم خلق بعده منه ، ال من الطّ وانتهى ، فكّلوقد حصل بخلق آدم 

)ه تصوير نفس آدمبأنّ) رناكمصو ّصورة بعده  أصل كّله ؛ ألن  .  
  

   إلى المرحلة الّوأشار الجرجاني صوير ، عندما قال  فيها التّتي يتم : "آخر  أنشأناه خلقاً ثم )1( أي نسمة 
  . )3(غيره  :وقال فيه أيضاً  .)2( "راً متصووجسداً

  
عرضهم في الجدول   ، سيتماغب والجرجانياألسماء عند الرولتوضيح الفروق بين دالالت هذه    
  : الي التّ

  
   عند الجرجانيداللته  اغب عند الرداللته  االسم

يء من غير أصل وال احتذاء ، إبداع الشّ  لق االخ
  .يء يء من الشّوإيجاد الشّ

 ّذي خلقكمال  ، ابتدأ خلقكم 
   .الخلق هو اإليجاد مقدراً: وقيل 

، ال على ة من جهة القادر هو ما حدث بعلّ  المبدع
  .بع بيعة ، وهو الطّقضية الطّ

ة ، يء بغير آلة ، وال مادإيجاد الشّ
  . وال زمان ، وال مكان 

   .سمةبرأ النّ  .لق من تراب  ما خُ:الخلق   البارئ
حة يء وإبداعه على هيئة مترشِّإيجاد الشّ  طر االف

  .لفعل من األفعال 
تق الخلق ، الفتق بعد الر.  

مييز بين ما يحصل به التّ : صويرالتّ   رالمصو
   .المخلوقات

ورة ، وهي شكل هو إحداث الص
ة واإلمالة األجسام ، ويتعلق بالكيفي.  
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الخالق ، :  عالم من دالالت لألسماء الخمسة المتقاربة في دالالتها ، وهي ومن خالل ما ورد لكّل   
البديع ، البارئ ، الفاطر ، والمصوزا بين دالالت األسماء ، وتقاربا في شرح  قد مي العالمينر ، فإن

شرحهما على أنّ كبير ، ودّلداللة كل اسم إلى حد هو  واحد هما أدركا انتماء األسماء إلى حقل داللي
الخلق ، وأنبقي عت عنه إلى أنواع في الخلق ، أو مراحل فيه ة األسماء تفر.  

  
2- الفروق الدالكبير  و ،العظيم و ، الجليل :ة بيناللي:  
  

  :داللة الجليل 
  

والجليل : " يل اغب بغيرها من أسماء اهللا الحسنى ما قاله في داللة الجلرها الرتي فس   من األسماء الّ
فهم قصده يلزم العودة إلى تفسير ثالثة من أسماء اهللا الحسنى تقع في نطاق ، وكي ي)1("العظيم القدر 

ها تعلّر كلّ واحد ، فالجليل والعظيم والكبيدالليا بالذات أوقت بالكمال هللا تعالى إمفات أو كليهما  الص
الثة بداللتها على ه فيه إلى التقاء األسماء الثّ ، وإن نُورادف بينها ، فورد في لسان العرب ما نفى التّمعاً

طلق وهو هو الجليل الم : "  ابن منظور ، قال ، ففي سياق تفسير الجليل كوصف هللا الكمال هللا تعالى
راجع إلى كمال الصات ات ، والعظيم راجع إلى كمال الذّ الكبير راجع إلى كمال الذّفات ، كما أن

2("فات والص(.   
  

ده في وجه من وجوهه وهو كمال ، فقد حداغب الجليل بالعظيم القدر ر الر عندما فس ،   فسابقاً
؛فاتالص ات وكمال  العظيم يشتمل على كمال الذّ ألنرادف فات ، وفي هذا نفي للتّالص.  

  
ووصفه تعالى : "  السيما ما ذكره من تعليل لتسمية اهللا بالجليل  ،اغبدقيق في تفسير الر    وعند التّ

 أن ه يجّل أو ألنّ ، عن اإلحاطة بهه يجّل أو ألنّ ،ل بها عليها لخلقه األشياء العظيمة المستدإم، بذلك 
ما ذكره من علل للتّ فكّل.)3("درك بالحواس ي الراغب كان يمكن أن يستطرد أكثر في سمية توحي أن 

قه بكمال  تفسيره لوصف الجاللة في إطار ما ذُكر في لسان العرب من تعلّسوق علل أكثر ،  ليصب
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فسير بلفظ ومعنى  لها صلة بصفاته ، فتفسيره للجليل بالعظيم القدر من باب التّه ساق علالًفات ، ألنّالص
  . معاًاتفات والذّقها بكمال الص عليه صفة العظمة لتعلّ صفة الجاللة داخلة فيما تدّل ، باعتبار أنعمأ
  
 وأتصور أناغب قصد بقوله  الر :فة ، من باب تخصيص للعظمة بأحد العظيم القدر ، أي العظيم الص

وما  : يث في تفسيره لقوله تعالى  اللفة ، إلى ما ورد عنالقدر بالصلفظ  في تفسير ستندَأوجهيها ، و
حق قدره قدروا ا )1(  ، صفته ما وصفوه حقّ: " حيث قال في تحديد داللتها ")2(  .  

   
   في تفسير صفة الجاللة ، تَعند رؤية ما قاله الجرجاني في تحديده ة وجهاًجده يعطي لألفعال اإللهي 

لماهيى ر قوله تعالتها ، فيفس : ل اجلالذي )3(:  الكثير بشأنه أو بمعنى : والجاللة والجليل  " : بقوله
اشأن شأنك ، : ويقال ... الخطب واألمر والحال : " أن كما ورد في لسان العرب فالشّ ،)4("من معانيه

رون في تفسير قوله المفسأن ، بما قاله ضح داللة الفعل في مفردة الشّ، وتتّ )5("أي اعمل ما تحسنه 
، اً ، ويفقر غنيقيراً ، ويغني ف عزيزاً ويذّل ذليالًعز يمن شأنه أن)6(  " كل يوم هو يف شان : تعالى 

ة منبثقة عن  األفعال اإللهي يرى أن الجرجاني وهذا يجعلنا نستدل أن.)7("ن عن شأن وال يشغله شأ
الصن داللة العظيم ،ة وصادرة عنها ، والكثير في أحد معانيها يلتقي مع جزء مفات اإللهي وكأن 

الجرجانينى في تفسير صفة الجاللة ، بأنّ عاألفعال منبثقة عن ه الكامل في أفعاله وصفاته ، وبما أن 
فات ، فإنّالصه يلتقي إلى حدتعالى الجليل ، وصفته الجاللة ؛اغب في تفسيره السم اهللا كبير مع الر  
والعظيم في صفته هذه ،  الكثير في معنى ، هو الكامل فيها ألن.  
  

  : داللة العظيم 
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   لم يتطراغب لداللة العظيم في كتابه ، إال أنّق الرمع اسمي اهللا ه يمكن الوقوف على الفارق الداللي 
ديد داللة العظيم ، إذ قال ذي أدخل صفة الجاللة في تح الّ الجليل والكبير من كالم الجرجاني " :
اللة  للعظيم فات ، فتصبح الد على كمال الص، وهي تدّل)1("له عن اإلحاطة به الممتنع بجال) العظيم (
 في لسان اللي المذكور عنهمافريق الده الممتنع بكمال صفاته عن اإلحاطة بكمال ذاته ، فيدعم التّأنّ

  .العرب 
  

  :داللة الكبير 
  

   وقوله : " اغب في تفسير األكبر  قال الر : األكربيوم احلج  )2( ّما وصفه باألكبر تنبيهاًوإنالعمرة  أن 

ة اهي الحجفمن ذلك ما اعتُ ... غرىلصمان فيقالبر فيه الز : نحو قوله فالن كبير أي مسن  : ا إم
عندك الكربيبلغن  )3( ...عتُومنه ما افعة نحو بر فيه المنزلة والر :هم هادة قل اللّ شيء أكرب ش قل أي

أن تكون : كبر يقال على وجهين ، أحدهما والتّ ...)5( الكبري املتعال  :  ونحو))4 شهيد بيين وبينكم
: قال . ف اهللا تعالى صعلى هذا واألفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره ، و

لعزيز اجلبار املتكربا )6( ّفاًأن يكون متكلّ: اني ، والثوذلشبعاًت لذلك م ك في وصاس نحو قوله ة النّف عام :

 فبئس مثوى املتكربين  )7( ...صف بالتّومن وكبر على الوجه األوصف به ل فمحمود ، ومن و
   .)8("اني فمذموم على الوجه الثّ

   
عندما قرن الر   فعة فإنّاغب تفسير الكبير بالمنزلة والره إلى الذّه ردات ؛ ألنتوصف فات ال الص 

فعة والمنزلة بل توصف بالكمال ، والذّبالروقصد بذلك  والكمالفعةات توصف باالثنتين المنزلة والر ، 
  :         بقوله  باهللار خاصكب التّاغب إلى أن، ولذلك نوه الر ق بذات اهللا علّ الكبير متن أنرالقَ
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، ))1 موات واألرضوله الكربياء يف الس :  فقال ير اهللا ه غع عن االنقياد وذلك ال يستحقّرفّوالكبرياء التّ" 
 فمن نازعني في واحد  الكبرياء ردائي والعظمة إزاري[:  يقول عن اهللا تعالى وي عنه  قلنا رولما

أكبر ولعبادته واستشعار كبير يقال لذلك ولتعظيم اهللا تعالى بقولهم اهللا والتّ ... )2(]منهما قصمته
  .)3("تعظيمه

  
   أراد الرة سابقة أن يؤكّا ذكره من أدلّاغب ممر والعظمة على اهللا تعالى ؛ كب التّد على قصر صفتي
أيضاً، كبر صفة لذاته ، والعظمة فيها  التّألن، أن يوصف بهما أحد غيره ؛  كمال ذاته ، فال يصح 

  . إلى الذات لرجوعهما
  

  : تمثيل الفروق من خالل الجدول 
  

  داللته عند الجرجاني  اغبه عند الرداللت  االسم 
  .الكثير بشأنه أو في معنى من معانيه   .العظيم القدر  الجليل 
   .الممتنع بجالله عن اإلحاطة به      _____  العظيم
       _____   .فعة  كبر المنزلة والر  الكبير

  
 في دالالت األسماء ب والجرجانياغة بين الرة مقارنة تامق إمكانيإن كان الجدول لم يكتمل ؛ ليحقّ   
 رادف في تحديد الفروق بين دالالت األسماء ونفي التّ عالم أسهم على األقّل ما ذكره كّلالثة ، فإنالثّ

 على فات ، والكبير دّل على كمال الصفات ، والجليل دّلات والص على كمال الذّ ، فالعظيم دّلبينها
  ) .جلل ( ة ألسماء في مادد في لسان العرب من شرح ليلتقي مع ما ورات ، وهو  كمال الذّ

  
  : والمقتدر  ، والقدير ، القادر : بينةاللي الدالفروق -3
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يرى الر   القادر( إطالق اسم اغب أن (اهللابدون تقييد ال يجوز في وصف البشر ؛ ألن   وحده من 
 إطالقها يقف عند حدود د على اإلنسان ، فإنطلقت دون تقييا إذا ُأ الوصف بالقدرة المطلقة ، أميستحقّ

صف بها اإلنسان القدرة إذا و: "  على تقدير تقييد ، فقال ه سيظّلاللفظ وال يتجاوزه إلى المعنى ، ألنّ
حال أن صف اهللا تعالى بها فهي نفي العجز عنه ومن من فعل شيء ما ، وإذا وفاسم لهيئة له بها يتمكّ

قال قادر على كذا ، ومتى ه أن ي بل حقّ ،طلق عليه لفظاًالمطلقة معنى وإن ُأيوصف غير اهللا بالقدرة 
 أن قييد ولهذا ال أحد غير اهللا يوصف بالقدرة من وجه إال ويصحقيل هو قادر فعلى سبيل معنى التّ

 ذلك عندما وردت، ول)1(" وجه ذي ينتفي عنه العجز من كّليوصف بالعجز من وجه ، واهللا تعالى هو الّ
قاصدين أي معينين " لها أو)2 ( ، وغدوا على حرد قادرين :  في قوله تعالى في وصف غيره ،

   .)3("لوقت قدروه 
  

   ثمعليه والقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة ال زائداً: " بقوله ) القدير(ف  عر 
   .)4("لى  أن يوصف به إال اهللا تعا عنه ولذلك ال يصحوال ناقصاً

   
   إناغب السم اهللا القدير ، يجعلك تقف على أحكام عديدة فيه ، فقد قصر القدير لفظاً تعريف الر 

وداللة على اهللا تعالى ، وعدعليه  رده إلى الحكمة ، من باب ما دّل صيغته على معنى الفاعل ، ثم 
  .باللزوم 

  
   إنكالم الر ابق اغب الس ،طالق األول مع تقييد على قادر والقدير في جواز إق بين العندما فر

 على  القادر يدّلة ذلك ؛ ألن على فارق بين االثنين ، وألمح إلى علّدّل، ، ومنع ذلك في القدير اإلنسان
س  شيء ، وإن كان ذلك ال يؤساملة لكّل على القدرة المطلقة الشّنفي العجز عن اهللا تعالى ، والقدير يدّل

  . نفي العجز يعني القدرة المطلقة ، والعكس صحيح بين االسمين ؛ ألنلتفريق واضح 
  

   اغب يدّلوما ذهب إليه الرفي القرآن حيث لم يأت لفظ ) القادر( لفظ ي طبيعة حضور عليه تقص
  .  من غير تقييد المفرد منه مطلقاً
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اغب هو المقتدر ، لم يقصره الرابقين والث هللا تعالى المشترك في األصل مع االسمين الس   واالسم الثّ
فرق بين معناه في وصف اهللا ه طلق على البشر ، لكنّده إذا ُأعلى اهللا تعالى ، ولم يقي ومعناه في 

يقاربه ، : (ابقين بدليل ما اختاره في شرحه من ألفاظ وصف البشر ، كما نفى ترادفه مع االسمين الس
لكن قد يوصف به البشر ، ،  )1( عند مليك مقتدر : ربه نحو تدر يقاوالمق: " ، إذ قال ) فمعناه معنى 

ب كتسف والمعمل في اهللا تعالى فمعناه معنى القدير ، وإذا استعمل في البشر فمعناه المتكلَّوإذا استُ
    .)2("، يقال قدرت على كذا قدرة للقدرة

  
 وهم هناك و.)4(  شيء قديرعلى كلّ :  تعالى  في قوله)3( اسم اهللا القدير بقادرر الجرجانيفسو   

أسماء اهللا  بيندفرا، فهل هو يحكم بالتّ قد ينشأ من تفسير الجرجاني األصل الواحد ؟ األمر  ذات 
 تطابق ي يعن اسم آخر مشترك معه في األصل ، ال تفسيره السم على صيغة معنى ألنليس كذلك ؛

بينهاقارب  على التّ ، فقط ،دّلياللة بينهما بل الد هللاه برده صفة  إنّ، ثم على تداخل  إلى أخرى يدّل 
فات صادرة صفات اهللا تعالى ، فبعض الصعن صفات أعمقع في نطاق داللة  وت منها ، وبعضها أخص

  .غيرها 
  

   وإذا كان الجرجانييمكن االستدالل عليها من النّمباشرة ، فإنّه) القادر(داللة د  لم يحد ذي شرح  الّص
ه جعل  من ماء مهين ، وبأنّ))5 قادر على أن خيلق مثلهم   " :قوله د فيها بتي ورآلية الّه سياق اب

وهم دون  البعث في الألعمارهم غاية ينتهي إليها ، فوجب عليهم االعتراف بقدرة اهللا على البعث ، فإن
 في اآلية ، لها صلة بنفي عجز اهللا ادر داللة  الق على أنرح يدّل، هذا الشّ )6( "اما اعترفوا بالقدرة عليه

 ،  ون بقدرة اهللا المشركين كانوا يقر عنه ؛ ألن سبحانهعى المشركون عجزهذي ادعن البعث ، الّ
   .تهم هم كانوا ينكرون قدرة اهللا على بعثهم بعد مولكنّ
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لتوضيح الفروق ، سيتمالي الالت من خالل الجدول التّ عرض الد:  
  

  داللته عند الجرجاني  اغب لته عند الردال  االسم 
   .  نفي عجز اهللا عن البعث  . وجهذي ينتفي عنه العجز من كّلهو الّ  القادر 
هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي   القدير 

  . عليه وال ناقصاًالحكمة ال زائداً
    .قادر

  _______  .يقارب القدير ، معناه في معنى القدير   المقتدر 
    
 ، فاالشتراك في رادف عنهاجاه نفي التّما ذكره العالمان من شرح لألسماء أو نصوصها يسير في اتّ 
نة أنبأت عن  بي كالمهما شكّلاللة ؛ وبناء عليه فإن في الدال يقتضي تطابق األسماء) القدرة(لصفة ا

  .نصوص القرآن وجود فوارق بين دالالت تلك األسماء ، وأمكن البناء عليها باالستعانة ب
  

مع لفظ المفرد أو الجب هللا القادر حضر في القرآن سواءإذا ذهبنا إلى نصوص القرآن ، فإن اسم ا   
 في أمور أنكر المشركون قدرة اهللا عليها كالخلق والبعث وإحياء الموتى لغرض نفي العجز عن اهللا 

  .وإنزال العذاب ، ونسبوا إلى اهللا العجز عنها 
  : ليها  ومن األمثلة ع

 س ذلك بقادر على أن حييي املوتىألي )1. (  

 بنانه يبلى قادرين على نسو  )2.(  
  

   ويدعم ما ذهب إليه الرالقادر( في داللة اغب والجرجاني (وهو نفي العجز عن  ذاتهالتفسير ، أن ، 
عجزه شيء ، وال يفوته اهللا القادر على ما يشاء ، ال ي: القادر : " جاج بقوله  حضر عند الزاهللا 

ه وديعة من اهللا د فإن قدرته مستعارة ، وهي عن– هذا الوصف  وإن استحقّ–مطلوب ، والقادر منا 
ق عليه واهللا تعالى ، هو القادر ؛ فال يتطر. تعالى ، ويجوز عليه العجز في حال ، والقدرة في أخرى 

   .)3("العجز ، وال يفوته شيء 
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   تارة ذكر الرا اغب أناللة لمقتدر يقارب القدير في الدمعناه معنى القدير ، ، وتارة أخرى ذكر أن 
ه يزيد ه يشتمل على داللته ، وهو يقاربه ؛ ألنّ المقتدر في معنى القدير ألنّقنا بين القولين ، فإنوإذا وفّ

 العلماء ، إذ فريق نابع من أقوال عدد من ، وهذا التّادر وهو نفي العجز عن اهللا عليه بداللة الق
من القدير ،جعلوا المقتدر أبلغ وأعم كما صر المقتدر مبالغة في الوصف : " جاج في قوله ح بذلك الز

 اللفظ  أفاد زيادةُ ،اقتدر: ا قلت فلم.  زيادة اللفظ ، زيادة المعنى أن: ة واألصل في العربي. بالقدرة 
   .)1("زيادة المعنى 

  
   وأتصوالقدرة المطلقة هللا : وهما  على أمرين ،  دّلتي ورد فيها المقتدر الّة سياق اآلير أن في 

يه العجز هللا ذي أنكره الكافرون ، وأسندوا فتحقيق وعيده للمؤمنين ، ونفي العجز عنه بتحقيق البعث الّ
وهذا ما جعل ، ))2 ره وما يهلكنا إال الدنيا منوت وحنيا ما هي إال حياتنا الد:  ، وقالوا  في سياق آخرسبحانه

في قولهق وعد اهللا يركز على تحقالجرجاني   :   إن املتقني يف جنات وهنر يف مقعد صدق عند مليك
   .)4("في حكمه وجوار عرشه وفي رتبة القربة والكرامة بإذنه  "  : بأنه ففسر المقتدر،))3مقتدر

  
ير ، والقدير جاء مطلقاً ، بينما جاء القادر في عنيي القادر والقدمل على مت المقتدر يش فإن ،   وعليه
   . بنفي العجز عن اهللا  ومقترناًداًمقيالقرآن 

  
4- الفروق الدة بيناللي: حمن الر، حيم والر، ؤوف  والر :  
  

   عرف الررقّ: " ها حمة بأنّاغب الرة قّة تقتضي اإلحسان إلى المرحوم ، وقد تستعمل تارة في الر
دة المجر ،وتارة في اإلحسان المجرإ و .رحم اهللا فالناً: ة نحو قّد عن الرصف به الباري فليس ذا و

يراد به إال اإلحسان المجرقّد دون الرة ، وعلى هذا روي أنحمة من اهللا إنعام وإفضال ، ومن  الر
5("ف ة وتعطّين رقّاآلدمي(.   

  
                                                   

   .59 الزجاج ، تفسير أسماء اهللا الحسنى ، ص- 1
   .45/24 الجاثية ، - 2
   .55-54/54 القمر ، - 3
   .4/1584 الجرجاني ، درج الدرر ، - 4
  .254-1/253 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 5



 155 

اغب ينفي ترادف االسمين ،  الر على أنها تدّلق بينهما ، كلّفري أخرى عن التّاغب أقواالًرد الرووي   
 نيا يعم إحسانه في الدنيا ورحيم اآلخرة ، وذلك أن اهللا تعالى هو رحمن الدوقيل إن: " إذ يقول 

 شيء فسأكتبها عت كلّورمحيت وس:  بالمؤمنين وعلى هذا قال  يختصالمؤمنين والكافرين وفي اآلخرة
وفي اآلخرة مختصة ة للمؤمنين والكافرين ، نيا عاملدها في ا أنّتنبيهاً، ))1 ونذين يتقّللّ

  .)2("بالمؤمنين
  

إلى أصل واحد عندما اعتبرهما مشتقين من ) حيم حمن ، الرالر ) ي اهللا أرجع عبد القاهر اسمو   
هما بقوله يحمة في شرحه لداللتالر) " :الرقااسمان مشتّ) : حيم حمن الرن من الرحمة منكحمة ، والر :

صلة بإنعامك تبة متّإرادتك الخير بمن هو دونك في الروأحد الفظاظة والجفاوة ،: ه عليه ، وضد 
   .)3("أكيد  للتّ :وقيل. ر االسمين  من اآلخر ، ولهذا كراالسمين أرقّ

       
   ا فيما يتعلّق بداللة الرأمؤوف ، فإنر  الراغب فسأفة الر4("الرحمة : الرأفة : " حمة في قوله بالر(،  

يرحم : ؤوف الر) رؤوف رحيم  " ( : ، بقوله حمة على المصابؤوف بالرالر الجرجانيخص  بينما
    .)5("اس إال وهو مصاب الختالل حال ، أو الكتساب وبال على المصاب ، وال أحد من النّ

  : تمثيل الفروق من خالل الجدول 
  داللته عند الجرجاني  اغبته عند الردالل  االسم

ذي وسع كّلالّ  حمنالرحمة شيء رحمة ، والر:  
د اإلحسان المجرة قّدون الر.  

إرادة الخير بمن هو : حمة الر
بإنعامك صالًتبة متّدونك في الر 

  .عليه 
ذي كثرت رحمته هو الّ  حيمالر.  إرادة الخير بمن هو : حمة الر

بإنعامك صالًتّتبة مدونك في الر 
  .عليه 

الرأفة   ؤوفالر :يرحم على المصاب   .حمةالر.   
                                                   

   .7/156 األعراف ، - 1
   .1/254 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 2
   .1/83 الجرجاني ، درج الدرر ، - 3
   .1/274س ، . الراغب األصفهاني ، م- 4
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   بما أنالر سليم بالمعنى الّؤوف ، فال يمكن التّاغب لم يتناول شرح داللة الره أفة على أنّذي ذكره للر
ه قد يكون من باب التّحمة ، ألنّالرفسير بالمقارب أو األعم كل واضح بين ق بشّه فر، لكنّ أو األخص
الرحمن والرحيم ، فاألواني قيه الكثرة  والثّ ،عةل فيه الس.  
  

حمة على أفة بالر الر، فقد خص واضحة عند الجرجاني أفةحمة والرفريق بين الر   كانت معالم التّ
حمة فقط من هذا النّالمصاب ، وليست الروع  ، وأدرك وجود فارق بين الرحيم بقولهحمن والر : 

   . من اآلخرهما أرقّد أين المقصود باللفظ ، ولم يحده لم يبي من اآلخر ، ولكنّأحدهما أرقّ
  

ا ، أمةدون رقّ اً إحسان  رحمة اهللاغب عدن ، فالرحمة بين العالميهناك فارق آخر في صفة الرو   
فالجرجاني ردبقوله تعالى ة الخير مستدالًحمة إلى إراد الر  : خبريوإن يردك ا  )1(يدّل : "، فقال 

على أن2("عمة حمة هي إرادة الخير دون النّ حقيقة الر( .  
  

حيم الحقاً   وسيجري توسحمن والرالر فيع في شرح داللتي ه في مبحث دالالت بنية األسماء ، يتم 
ين داللة الرؤوف وداللتي  ، أما فيما يتعلق بقضية تفريق الجرجاني بتوضيح رأيي من داللة االسمين

 فيه تخصيص للرأفة بفئة محددة هم المصابون ،  للرؤوف شرح الجرجانيفأرى أنالرحمن والرحيم ، 
  . عن الفارق كشف بوضوحلكنّه لم يسترسل في شرحه بما يتيح مجاالً أفضل لل

  
5- الفروق الدم والعالّ، والعالم ،  العليم :ة بين اللي:  
   

   د حدي ال يخفى عليه ذوالعالم في وصف اهللا هو الّ: " ، بقوله ) العالم ( اغب داللة اسم اهللا تعالى الر
على علم ما ) معالّ(ص داللة اسمه تعالى  خص، ثم))3(" )4 ال ختفى منكم خافية : شيء ، كما قال 

   .)6( "ه ال يخفى عليه خافية أنّارة إلى فيه إش " ))5 م الغيوبعال : ، بقوله في تفسير قوله تعالى خفي
                                                   

   .10/107 يونس ، - 1
   .3/959لدرر ،  الجرجاني ، درج ا- 2
   .69/18 الحاقة ، - 3
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   وأتصواغب ر أنالر م داللة كّلخص اهللا ن اسمي ّالعلم هو م بما خفي ، وليس كّل العالم والعال 
  . على علم الغيب ؛ ليدّل) ما خفي ( عبير ما خفي ، وربما استخدم التّ

   العليم(اغب عن اسم اهللا ورد الحديث عند الر (،اللته في قوله د د عندما حد :  ّذي علم وفوق كل 
ذي فوق آخر ، ويكون تخصيص لفظ  أن يكون إشارة إلى اإلنسان الّفعليم يصح: " ، إذ قال ))1 عليم

ن لم يكن باإلضافة إلى من فوقه كذلك ، ل عليم وإه باإلضافة إلى األو أنّاًذي هو للمبالغة تنبيهالعليم الّ
 ، إذ كان الموصوف في راًبارة عن اهللا تعالى ، وإن جاء لفظه منكّعليم ع: ويجوز أن يكون قوله 
إشارة إلى الجماعة  ))2  ذي علم عليموفوق كلّ :  تبارك وتعالى ، فيكون قوله الحقيقة بالعليم هو اهللا

   . )3(" واحد بانفراده لى كّلل يكون إشارة إنفراده ، وعلى األو واحد بابأسرهم ال إلى كّل
  

   إشارة واضحة إلى عموم داللة العليم ؛ ألنّ ، هنا ،اغب يشيروالر ص قد  وروده في هذا النّه عد
  اهللا تعالى ، فإنقصد هوا إذا كان الهم منه غير اهللا تعالى ، أمخصيص ، إذ فُخالف األصل إلى التّ

   .  ما سواهمه على كّل على تقدة تدّل علم ، والفوقيفوق كّلعلمه 
  

ه ، أنّ) م ، عليم عالم ، عالّ( تي وردت فيها أسماء اهللا تعالى ة الّصوص القرآنيح من النّضيتإذن ،    
 اسمه  ، بخالفاللة يأتيا مطلقين في الدلغيب ، ولمخصيص بعلم اقييد والتّالتّ) معالّعالم و( غلب على 

  .د  وغير مقية مطلقاًصوص القرآني حضر في النّذي، الّالعليم
  

 استوى  ثمذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاًهو الّ: تعالى وله في ق) عليمال(اسم اهللا  جرجانيالوشرح    
إىل السعليم  شيء سبع مسوات وهو بكلّماء فسواهن )4( فقال ،  ) " : عالم بخلقهن ، وغير ) : عليم

، ) العليم( في اسم اهللا إلى إطالق داللة الوصفه وهو بذلك تنب . )5( "والعلم رؤية تنفي الجهالة. ذلك
 على كمال ، فجعل االسم يدّل))6  شيء عليموهو بكلّ  :  اإلطالق في قوله هذا عليه  ما دّلمراعياً

                                                   
   .12/76 يوسف ، - 1
  . المكان نفسه - 2
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عميم في مثال آخرد على هذا التّ علم ، وأكّموات ، وغيره من كّلالعلم وعمومه ، فهو عالم بخلق الس 
أي من : "  قال، بأن1(( ك الفضل من ا وكفى با عليماذل :  في قوله تعالى  ) عليماً( ر فسعندما 

  .فع  األصل فيه الره يعدإلى عليم ، كأنّ ) عليماً (ه ردوالالفت أنّ ، 2"عليم يعلم المطيع وغيره 
  

   وتتبع الجرجانياألغراض البالغي ة من تقييد ما هو عاميمالعلفي  األصل  ؛ ألنعلى عموم  يدّل أن 
وذلك في قوله ، )3(هديد ، فجعل الغرض من تقييد وصف العلم الوارد في اسمه العليم التّلم هللا الع

جرى ألبعاد و قييد الوصف الوارد في االسم عارض ، ت ليشير إلى أن؛))4املني وا عليم بالظّ : تعالى
   . داللته على تخصيصداللية ، وال يدّل

  
صوص  عليه النّاخلت دالالتها بين العموم والخصوص ، وهذا ما تدّلالثة تد األسماء الثّأرى أنو   

عالم( فاالسم ، وردت فيها تلك األسماء تية الّالقرآني (اختصأن يقال بعلم الغيوب ، فال يصح  :  
هادة ، ا في حالة علم الغيب والشّورة ، أمعبير على هذه الص القرآن ضبط التّألن؛ ) ، أو عليم عالم(

النّفإن صالعالم (  اقتصر على اسم اهللا  القرآني. (    
  

   اثنين د إال في أربعة مواضع ، وبصيغة الجمع ، يقيغير تمن في القرآن الكريم ) عالم(فظ د لرِلم ي
: فما قيل في وصفه تعالى .  في سياق نفي ه ، واألخير في وصف غيرفي وصف اهللا تعالى ، وواحد

اني جمع يناسب ، وفي الثّ) نا ( صل لم المتّيم بضمير المتكّعظاكلة لغرض التّل جمع مشفالجمع في األو
    .ق بقصة سليمانوهو ما يتعلّ، ن في أمر معي)   شيءبكّل( عموم العلم 

  
  :   وما قيل في وصفه تعالى 

 ولقد آتينا إبراها به عاملنييم رشده من قبل وكن )5. (  

 شيء عاملنيا بكلّوكن  )6(.   
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ق بملك  يتعلّ شيء من تفسير لداللته في اآلية يحمل هذا المعنى ، فاهللا علم كّلي وما ذكره القرطب 
    .)1(" شيء عملنا عالمين بتدبيره أي بكّل: " في تفسيرها  سليمان ، إذ قال

  
   ا ما جاء في وصف غير اهللا أم ففي قوله تعالىباب تشريف اهللا لعباده المؤمنين  ، فمن ، :  وتلك

، حيث حصل لهم العلم من اهللا تعالى بما ضربه من أمثال ))2اس وما يعقلها إال العاملون  للناألمثال نضرهبا
  . مهم اهللا تعالى عقلوها ، فعلموا بما علّ

  
: لتأويل رؤيته ، في قوله تعالىذين جمعهم الملك افين ، الّ في سياق نفي على لسان العرواألخير جاء   
 وما حنن بتأويل األحالم بعاملنيا أضغاث أحالم قالو )3(ّوالن ،في ال يه سند إليه ، وكأنّفة لمن ُأثبت الص

    . حضور للفظ دون إثبات الوصف للموصوف
  

   عليماً (ودليل آخر على أن (من أعم  ) عالم (قوله تعالى ، :  ّذي علم عليموفوق كل  )4(فدّل ،  
االسم الّعلى أن ذي يهو اسم اهللا طالقهوإر به عن ذروة العلم في عمومه عب  العليم .  

  
  : الثة لتوضيح الفروق بين دالالت األسماء الثّ؛ وهذا الجدول 

  
  داللته عند الجرجاني  اغبداللته عند الر  االسم 
  . ، وغير ذلك عالم بخلقهن   .مول على الشّدّل  العليم 

  .يعلم المطيع وغيره 
   . على الخصوصدّل   . ال يخفى عليه شيءذيالّ  عالم
  _____________   .ذي ال يخفى عليه خافيةالّ  معالّ

  

                                                   
   .14/255 القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن ، - 1
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 الالت كان يصبفريق بين الدجاه التّ اتّ ، فإن الثالثةه العالمان من دالالت لألسماءمن خالل ما أورد   
فريق ما هذا الوجه في التّاللة من عليم ، ويدعم  في الد ، فالعالم أخص الداللة وخصوصهافي عموم

  فيههادة ، كما خُص العالم بعلم الغيب والشّ فيهص ، حيث خُر آنفاًكمن آيات في القرآن ، كما ذُورد 
  . م بعلم الغيوبعالّال
  
  
6- الفروق الدكور والشّ،  الحميد  :ة بيناللي :  
  

   يعرناء علالحمد هللا تعالى الثّ: " اغب الحمد بقوله ف الريه بالفضيلة وهو أخصمن  من المدح وأعم 
مدح سخير ، فقد يا يقال منه وفيه بالتّ المدح يقال فيما يكون من اإلنسان باختياره ، وممكر ، فإنالشّ

انيوالحمد يكون في الثّ مدح ببذل ماله وسخائه وعلمه ،اإلنسان بطول قامته وصالحة وجهه ، كما ي 
حمد  ، وكّل حمد شكراً شكر حمد وليس كّلل إال في مقابلة نعمة ، فكّلكر ال يقاوالشّ. ل دون األو 

   . )1(" فالن محمود إذا حمد  :ويقال .  مدح حمداًمدح ، وليس كّل
  

ه شكور  إنّ : "كر في قوله صف اهللا بالشّوإذا و: " اغب بقوله  يشرحه الركر في وصف اهللا والشّ   
   .)3("امه على عباده وجزاؤه بما أقاموه من العبادة فإنما يعنى به إنع، ) )2حليم 

   
   حميداً: " (بقوله ) الحميد (وشرح الجرجاني (فات لقدمه وإحسانه ، وأنّمحمود الصثني على عباده ه ي

  . )4("المطيعين 
  
  

  : وهذا الجدول لتوضيح الفروق 
  
  

                                                   
   .173-1/172 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
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  داللته عند الجرجاني  اغبداللته عند الر  االسم

 أن يكون كر ، ويصح من الشّلحمد أعما  الحميد 
  .في معنى الحامد أو في معنى المحمود 

ه فات لقدمه وإحسانه ، وأنّمحمود الص
ثني على عباده المطيعيني.   

المنعم على عباده ، والمجازي لهم بما   كور الشّ
  .أقاموه من العبادة 

 ___________          

    
 فيما  المهممعنى الحامد ، ومعنى المحمود ، ولكن: حتمل الوجهين ميد ي الحفق العالمان بأن عدااتّ   

 الحميد  على أنستدّلكر ، ومنه ي من الشّ، فجعل الحمد أعمكرز بين الحمد والشّاغب ، إذ ميلرذكره ا
  . من اآلخر وهو الحميد  أحدهما أعماللة ، وأنكور غير مترادفين في الدوالشّ

  
بين الحميد والشّكور ، فإن الجرجاني تنبه إلى فرق آخر ه إلى فرق العموم تنبقد اغب ر   وإذا كان ال

في شرحه ، ) قدمه(بينهما ، وهو معنى الثّبات في الحميد ، ويستَدل على ذلك من خالل استخدامه للفظ 
  .كر صفة فعل ، واهللا أعلم والذي يمكن أن يوحي بأن الحمد صفة ذات ، والشّ

  
    . والعفو ، الغفور : بينةاللي الدلفروقا -7
  

فر   ق الجرجانيبين الغفور والعفو 1(نوبد داللة الغفران بستر الذّ ، بأن حد(وحد ،فُد داللة العبمحو و 
 ، وما ا الغفران ففيه ستر للذّنوب، أمنب دون أن يقتضي ستره و محو الذّفْ العفهم منه أن، وي)2(نبالذّ

غطية وأصل الغفر التّ" تر هو تفسيره بأصل داللته ، فقد ورد في اللسان ن تفسيره الغفران بالسقصده م
زه)3("تر ، غفر اهللا ذنوبه ، أي سترها والسوبذلك مي ، الّ عن العفو فه بمحو الذّذي عرتر نب ، والس

أخصمن الغفران ؛ لقول الكفوي  " : تر والس :4(" أن يستر وال يغفران إذ يجوز من الغفرأخص(.  
  

                                                   
   .1/181الجرجاني ، درج الدرر ، :  ينظر - 1
   .1/171ن ، .الجرجاني ، م:  ينظر - 2
  . ابن منظور ، لسان العرب ، مادة غفر - 3
   .666 الكفوي ، الكليات ، ص- 4
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   والرد داللة المغفرة من اهللا اغب حدمن  : "  بقوله والغفران والمغفرة من اهللا هو أن يصون العبد
1("ه العذاب أن يمس(ولم يتطر ،تر ، الّق لمعنى السو .ذي ذكره الجرجاني و بترك العقوبةفْشرح الع)2(.  

  
؛  من الغفور أبلغُ العفوعد الغزاليعد ، ف من بر والغفور أخذت أكثلعفو افريق بين داللتيومسألة التّ   
ألن فيهانيالثّفيه تصريح بترك العقاب ، ول األو هو قريب  : "  تصريح بستره ، حيث قال في العفو

المحو أبلغ من و ، وح ينبئ عن المتر ، والعفونبئ عن الس الغفران يه أبلغ منه ، فإنمن الغفور ، لكنّ
3("تر الس(.  
  

  : والجدول التّالي لتوضيح الفروق 
  

  داللته عند الجرجاني  اغبداللته عند الر  االسم
نبجافي عن الذّالتّ  العفو.   منب و الذّح.  

   .نوبر الذّتْس  .ه العذابهو أن يصون العبد من أن يمس  الغفور 
  
  

    الغفور تزيد على داللةداللة وأرى ، بناء على ما سبق ، أن معنى ب العفوالعف ؛ ألن على  يدّلو 
  .نوب  ، ويزيد عليها بستر الذّ، بينما الغفور يشمل داللة العفونب ترك العقاب ومحو الذّ

  
     .  الواحد ، والفرد ، والوتر: بين  الدالليةالفروق -8
  

فر   والوتر  ، والفردالواحد ،: وهي ، الثة اغب بين األسماء الثّق الر  .تي الالت الّوذلك من خالل الد
  : الي حو التّ واحد منهم على النّذكرها لكّل

ال  وو الّذي ال يصح عليه التَّجزيه: إذا وصف اهللا تعالى بالواحد ، فمعناه " قال فيه :  الواحد -
  .)4("كثُّرالتّ

                                                   
   .2/469 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
   .2/441ن ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 2
   .110 الغزالي ، المقصد األسنى ، ص- 3
   .2/667س ، . الراغب األصفهاني ، م- 4
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... ، فهو أعم من الوِتر وأخص من الواحد ،الّذي ال يختلط به غيره : الفرد " : قال فيه :  الفرد -
 ومن كل شيء : ه عليه بقوله  االزدواج المنبها في أنّه بخالف األشياء كلّويقال في اهللا فرد تنبيهاً

هو منفرد بوحدانيته ، فمعناه هو : ، وإذا قيل .. معناه المستَغني عما عداه : ، وقيل ))1 خلقنا زوجني
   ) .2(" أنّه مخالف للموجودات كلّها ، وفريد واحد  تنبيهاً ،كيب وازدواجمستغن عن كّل تر

  .)3( "هو اهللا من حيث إن له الوحدة من كّل وجه" : الوتر  -
  

   آنفاً،اغب صرح الر، فداللة   ،الثةفريق بين األسماء الثّ معيار التّالشكَّ العموم والخصوص  أن
  .ا  منهمالوتر ، والوتر أخصة داللالفرد وداللة  من  أعمالواحد

 دالالتها  من االستعانة بما ورد منمن فروق بين هذه األسماء ، ال بداغب فهم ما ذكره الريولكي     
  ،ىوال يثنَّ، أ ذي ال يتجز الواحد الّ :وقيل : "  داللة الواحدفي اللسان منورد ، فقد في لسان العرب 
   .)" )4جمع هذين الوصفين إال اهللا وال ي،  له وال مثل  وال نظير ،وال يقبل االنقسام

  

 الوتر فهم من اللسان أنيف، )5("الوِتْر والوتْر الفرد أو ما لم يتشفَّع من العدد "  أن وورد فيه أيضاً   
 ه ألنّعريف باألعممن باب التّهو لوتر بالفرد  اللسان ل تعريف، وأن)6("هو الزوج و" خالف الشفع  

د أيضا ... الوِتْر :  الفرد "ده ما ورد في اللسان بأن شتمل على داللته ، وما يؤكِّمذي ال نظير الّ: والفَر
   .)7("له 

 ه األعماغب له بأنّ العتبار الر أدقّبرز تعليالً لمعنى الواحد ، ي تفسيراً ،أيضاً،  م الجرجانيقدو   
: نُصب على القطع ، تقديره  ))8  واحداًإهلاً   ":داد في قوله ضبتعاليه عن األنداد واأل ل ذلكعلّما عند

                                                   
   .51/49 الذاريات ، - 1
   .486-2/485 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 2
   .2/346ن ، . الراغب األصفهاني ، م- 3
  .  ابن منظور ، لسان العرب ، مادة وحد - 4
  .ن ، مادة وتر . ابن منظور ، م- 5
  .س ، مادة شفع . ابن منظور ، م- 6
  . س ، مادة فرد .ابن منظور ، م - 7
   .2/133 البقرة ، - 8
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 لياًداد ، لم يزل وال يزال متعا تعاليه عن مقابلة األنداد واألضاإلله الواحد ، ووحدانية اهللا تعالى إنّما هي
  . )1("عن الجهات واألحوال 

  

 من معاني  من الفرد والوتر ؛ ألند أعماغب في اعتبار الواح كبير مع الر إلى حدبذلك يلتقيوهو    
  ،ويزيد عليه الواحد بتعاليه عن الضد، ) 2(ند المثْل والنَّظير له ، والّذي ال نظير له ، أي ال ندالفرد الّ

   .)3("الضد كُل شيء ضاد شيئا ليغْلبه : " كما ذهب إليه الليثذي هو والّ

  : توضيح الفروق من خالل الجدول 

   داللته عند الجرجاني  اغبداللته عند الر   االسم

  الواحد
ووحدانية اهللا تعالى إنّما هي تعاليه عن   .الّذي ال يصح عليه التَّجزي وال التّكثُّر 

   .مقابلة األنداد واألضداد

  الفرد
الّذي ال يختلط به غيره ، فهو أعم من الوِتر 
وأخص من الواحد ، هو منفرد بوحدانيته ، 
فمعناه هو مستغن عن كّل تركيب وازدواج 

 أنّه مخالف للموجودات كلّها ، وفريد تنبيهاً
   .واحد

_______________    

  ___________________   .هو اهللا من حيث إن له الوحدة من كّل وجه  الوتر

  

وبناء على ما ذكره الر   ضح من دالالت األسماء في اللسان فإ وما اتّاغب والجرجانيخالف  الوتر ن
ذي ليس له نظير أو مثيل أو ند ، ويزيد عليهما ه الّ، ويزيد عليه الفرد بأنّ خالف الزوجفع أي الشّ

  . يغلب كّل ما سواه  له ، أي ال غالب له ؛ ألنّهذي ال ضده الّالواحد بأنّ
  
  

                                                   
   . 1/303جاني ، درج الدرر ،  الجر- 1
  . ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ندد - 2
  .ن ، مادة ضدد . ابن منظور ، م- 3
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الحقيقة والمجاز في دالالت األسماء الحسنى : ابع المبحث الر.  

  
وموقف العلماء من وقوعه  الحقيقة والمجازمفهوم  - الًأو:   

  
  : مفهوم الحقيقة والمجاز -1
  

  :تعريف الحقيقة لغة 
  
يء  والشّيء إذا ثبت ووجب ، الشّحقّ: زم ، تقول ابت الال هو الثّ ، والحقّة من الحقّالحقيقة مشتقّ   

    .)1( محكمهأي، سج ق النّثوب محقّ: كم ، تقول حق هو المالمحقّ
   

ة ثابتة ، وقد تكون    والحقيقة على وزن فعيلة كعفيفة وشريفة ، وقد تكون بمعنى الفاعل ، أي حاقَّ
بمعنى المفعول ، أي مح2(بتةثْقوقة م( .   

  
   :الحقيقة اصطالحاً

  
   فعر ت له في اصطالح التّ: " ها  بأنّ الحقيقةالقزوينيعض3(" خاطب الكلمة المستعملة فيما و(.    
  

هي :  ، وقيل هي اللفظ الداّل على موضوعه األصلي: اعلم أن الحقيقة : "    وعرفها ابن األثير بقوله 
   .)4(" ما استعمل إزاء موضوعه اللغوي يء وحده ، ويراد بهاسم مشترك ، يراد به ذات الشّ

  
   فها وعرالسفالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في  : " بقولهكاكي 

حقيق ، وال تأويل موضوع له بالتّ) األسد(في الهيكل المخصوص ، فلفظ ) األسد(الوضع كاستعمال 
  ) .5("فيه

                                                   
 .ابن منظور ، لسان العرب ، مادة حقق :   ينظر - 1
 . المكان نفسه - 2
 .202 القزويني ، اإليضاح في علوم البالغة ، ص- 3
  .28 ابن األثير ، الجامع الكبير في صناعة المنظوم ، ص- 4
  .588م ، ص  السكاكي ، مفتاح العلو- 5
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والر  فهااغب يعرفي ع ف أهل الكالم ، بقولهر " : فهي اللفظ  ،ميني تعارف الفقهاء والمتكلِّا فوأم 
1("ضع له في أصل اللغة المستعمل فيما و(.   

  
   وعركلمة ُأكّل " : بأنّها )أسرار البالغة( الحقيقية في ف الجرجاني ريد بها ما وقعت له في وع ض

   .)2(" ال تستند فيه إلى غيره فهي حقيقة في مواضعة ، وقوعاً: واضع ، وإن شئت قلت 
  

   فها في وعر)رردرج الد(،  بقوله  " :والحقيقة ما ال إشكال في وجهه ولم يرف عن ظاهره ص")3(.   
  

الل أجواء تفسير القرآن من خثرا بمتأ) درج الدرر (   ويبدو الجرجاني في تعريفه للحقيقة في كتابه 
 بينما أتى تعريفه للمجاز في ،تبار أنه كان يتصدى لتفسير كتاب اهللا  ظاهر النص وباطنه باعقضية
  .قريبا من تعبيرات وألفاظ اللغويين والبالغيين ) أسرار البالغة(كتابه 

  
ا أن يحتمل )4( حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز في حالة واحدة   ويمتنع عند الجرجانيفإم ،

  .اللفظ الحقيقة ، وإما أن يحتمل المجاز 
  

  : المجاز 
  

  :لغة تعريف المجاز 
  

 زاًوع جضو المتُزريق وج الطّتُزج: تقول . ي عدبور والتّوهو الع  ،واز من الج   المجاز مشتقّ
وازاًوجوَأجازاً وم ، جخلفته وقطعته ، وَأ :هتُز ج5( نفذته :تهز( .  
  

   :تعريف المجاز اصطالحاًً
  

                                                   
  .1/166 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
  .350 الجرجاني ، أسرار البالغة ، ص- 2
  .1/161الجرجاني ، درج الدرر ،   - 3
  .2/596ن ، .الجرجاني ، م:  ينظر - 4
 .لسان العرب ، مادة جوز :  ينظر - 5
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خاطب ،  له في اصطالح التّيما لم يكن موضوعاًهو ما استعمل ف : " المجاز بقوله القزويني عرف   
   .)1("جاع جل الشّفي الر) األسد(وال في غيره ، كلفظة 

  
وأما المجاز فهو ما ُأريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة ، : "    وعرفه ابن األثير بقوله 

 مشابهة بين محّل الحقيقة ومحلّه، هو ما نُقل عن موضوعه األصلي إلى غيره ، بسبب:  ، وقيل اتّساعاً
   .)2("في أمر مشهور 

  
وأما المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق : "  السكاكي بقوله هفعرو   

   . )3("وع مع قرينة مانعة من إرادة معناها في ذلك النّ، سبة إلى نوع حقيقتها  في الغير ، بالنّاستعماالً
  

 إلى ح عليهل أو اصطُ لهعضوذي ل خروج اللفظ عن معناه الّابقة تمحورت حوعريفات الس التّكّل    
في تعريفه للمجاز من مفهوم التّمعنى آخر ، بينما ينطلق الجرجاني وسع عندما يدرج ( في فهعر

ه بأنّ،)ررالد " :اس فيه لفظاًع النّما توسا ضرورة واصطلحوا عليه واستجازوه إمجل كلباً كتسمية الر 
جر ، واإلطناب ،  طلع الفجر وأظلم الليل ونبت الشّ :خفيف والعادة ، كقولهم للتّا اختياراً ، وإموأسداً

ة العين ، قر: رور ع القلب ، وفي الستقطّ: لب ، وفي العشق انكسر الص: كقولنا في المصائب 
 عن يسائل والخطب والقصائد ، إذا عرمن البالغة في الروهو  .  وسعداًيمناً: فاؤل كتسمية الغالم وللتّ
   .)4("ف منه مراد المريد رِأكيد وعالتّ
 

ل والخروج عنه في تعريف    ويحضر مفهوم الوضع األوحيث )أسرار البالغة(له في  الجرجاني ، 
، لمالحظة بين ريـد بها غير ما وقعـت له في وضع واضعها  كلمة ُأ فكّل ،ا المجازمأ و" : يقول

ت بها ما وقعـت له في وضع الواضع إلى ما لم ز كلمة جكّل " هو : ، وقـال أيضاً)5( "لاني واألوثّال
ذي وضعت صلها الّأوبين ، ز بها إليه وج ، لمالحظة ما تُن تستأنف فيها وضعاًأتوضع له من غـير 
    .)6( "له في وضع واضعها

                                                   
  .203-202 القزويني ، اإليضاح في علوم البالغة ، ص- 1
  .28بن األثير ، الجامع الكبير في صناعة المنظوم ، ص  ا- 2
  .589 السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص- 3
  .1/161 الجرجاني ، درج الدرر ، - 4
  .351 الجرجاني ، أسرار البالغة ، ص- 5
  .352س ، ص. الجرجاني ، م- 6
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ني للمجاز يجد بوناً شاسعاً بينهما مع أن القائل واحد ، وربما يفسر ذلك    والنّاظر إلى تعريفي الجرجا
 فيها بعد مرحلة مبكّرة من حياته ، لم يكتملفي ) درج الدرر(بأن الجرجاني انتهى من تأليف كتابه 

 والبالغي نضجه الفكري. 
 
  

  :أقسام المجاز 
  

  : م هي  إلى أربعة أقسا ،عضبحسب الو، ينقسم المجاز 
   . وخاص ، عام :وهو نوعان،  عرفيالمجاز ال و ،رعيشّالمجاز ال و ،لغويالمجاز ال

فمثال المجاز اللغوي : جاع جل الشّاستعمال لفظ األسد في الر.  
  .عاء الة في الداستعمال لفظ الص : رعيومثال المجاز الشّ
   . في اإلنسانابةاستعمال لفظ الد :  العامعرفيومثال المجاز ال

ومثال المجاز العرفي1(فيساستعمال لفظ الجوهر في النّ :  الخاص(.   
  
   :  والقرآنوقوع المجاز في اللغة موقف العلماء من -2
  
  : موقف العلماء من وقوع المجاز في اللغة -أ
  

  :  اللغة بين قولين  في وقوع المجاز فياختلف العلماء
عرب وقوع المجاز في لغة ال: ل األو.  
  .)2(عدم وقوع المجاز في لغة العرب: اني الثّ

 
وا عليه بالمتواتر عن العرب من شعر ، واستدلّ)3( المجاز في اللغةالعلماء إلى وقوعذهب جمهور من    

  :ثر ونثر ، ومثال عليه من النّ

                                                   
  .180-1/179ب المنير ،  ؛ ابن النجار ، شرح الكوك44القرافي ، شرح تنقيح الفصول ، ص:  ينظر - 1
  .1/29البصري ، المعتمد ، :  ينظر - 2
 .1/140 ؛ الشوكاني ،  إرشاد الفحول 1/364 ، المزهر في علوم اللغة ؛ السيوطي ، 277 ص ،الصناعتينأبو هالل العسكري ، :  ينظر - 3
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جناح هذا رأس األمر ووجهه ، وهذا جناح الحرب وقلبها ، وهذا كالم له ظهر وبطن ، وفالن على 
1( فر ، وقامت الحرب على ساقالس(.  

  
   : )2(عر قول امرئ القيسومنه في الشّ   

  
   كِللْكَ بِ وناءجازاًع أََردفََأ            ولبهصى بِا تمطَّ لم لهلتُقُفَ

    .)3(عجاز وال أ ،ردافوال أ، يل صلب وليس للّ
  

ل هذا عن أبي إسحاق قفي لغة العرب ، ونُوذهب بعض العلماء إلى القول بعدم وقوع المجاز    
وذكر الشّ. )4(اإلسفرايينيوكانيعليه بقوله إنكاره ، ورد  " : وخالف في ذلك أبو إسحاق األسفراييني،  

 بما هو أهون من بيت وقد استدّل ...العه على لغة العرب لى عدم اطّ أبلغ داللة عوخالفه هذا يدّل
فاهم ، إذ قد تخفى ل بالتّ في لغة العرب لزم اإلخالكان المجاز واقعاًه لو إنّ: العنكبوت ، فقال 

   .)5("القرينة
   .)6( آخر هو أبو بكر بن داود األصفهاني مخالفاًازيذكر الفخر الرو   
  
  :ة نّوقوع المجاز في الكتاب والسموقف العلماء من  -ب

  
  :  قولينريف إلىبوي الشّحديث النّيم والاختلف العلماء في وقوع المجاز في القرآن الكر   
وقوع المجاز :ل األو .  
     هم كثيرون  المجاز واقع في القرآن الكريم والحديث الشريف ، وذهب جمهور من العلماء إلى أن

  .يصعب حصرهم 
  

                                                   
  .276-275أبو هالل العسكري ، الصناعتين ، ص:  ينظر - 1
  .طويل المرئ القيس البيت من البحر ال - 2

  .117امرؤ القيس ، ديوانه ، ص: ينظر 
  .1/364 ؛ السيوطي ، المزهر في علوم اللغة ، 276-275س ، ص.أبو هالل العسكري ، م: ينظر  - 3
  .1/364س ، . ؛ السيوطي ، م1/140الشوكاني ، إرشاد الفحول ، :  ينظر - 4
  .141-1/140ن ، . الشوكاني ، م- 5
 .1/333الفخر الرازي ، المحصول في علم أصول الفقه ، :  ينظر - 6
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ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه  : " ن في كالم العرب إلى المجاز بقولهس الح يرديوطيالس   و
 القرآن عن المجاز  المجاز أبلغ من الحقيقة ، ولو وجب خلوفق البلغاء على أن الحسن ، فقد اتّرطْشَ

   .)1("وكيد وتثنية القصص وغيرها وه من الحذف والتّوجب خلّ
  

  .عدم وقوع المجاز :اني القول الثّ
  

   أبو بكر بن داود و تيمية ،بن  ا:ة ، ومنهم نّأنكر جماعة من العلماء وقوع المجاز في الكتاب والس
 ،)3(فاتلتعطيل حقائق األسماء والص؛ ة  وضعته الجهميه طاغوتاًذي عدم الّوابن القي، )2(اهريالظّ

از ومحمد بن خو البصريالمالكي  ، 4(ومنذر بن سعيد البلوطي(.   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .1/186 السيوطي ، معترك األقران ، - 1
  .1/333الفخر الرازي ، المحصول في علم أصول الفقه ، :  ينظر - 2
  .2/690ابن قيم الجوزية ، مختصر الصواعق ، :  ينظر - 3
  .698-2/697ن ، .ابن قيم الجوزية ، م:  ينظر - 4
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3- الالدلة الحقيقية والداهللا إلىمسند ة لفعل اإلحياء الاللة المجازي :  

  
ما بلفظ االسم ، وهذا رد اسم اهللا المحيي في القرآن الكريم    لم يعند ع داللته بصيغة الفعل يبيح تتب
 ، ولكن بمعنيين ة هللا اغب داللة اإلحياء كصفة حقيقي والرالجرجانيمن   كّل، حيث أثبت ينالعالم

ق  إذا تعلَّمختلفين ، فاإلحياء عند الجرجانيفه بتركيبباإلنسان ، عروهو عند ،)1(وح في الجسد الر 
2(اغب مرتبط بقوى أودعها اهللا في المخلوقاتالر(العالمين حمال فعل اإلحياء، ولكن ) على ) حييي

  .  عديدة ة قرآنيفي سياقاتالمجاز 
  
 ة فاعتبر أنولقث عن صفة الحياة قد أرجعها إلى صفة أخرى هي ااغب عندما تحد الريالحظ أنو   

العاملة العاقلة ، والرتفاع ة لقواسة ، واة الحسامية ، والقوة النّالقو:  على قوى عديدة هي الحياة تدّل
الغموللحياة األخروي ،بهااهللا تعالىتي يوصف ة ، والحياة الّة األبدي  .   
    
ل ، األو:  ، فالوجوه ا ما هو مجازي ، وبينهاللة ، بينها ما هو حقيقيها أوجه في الدر أنّأتصوو   
  .ة اللة المجازيفي باب الدتقع ، فة الوجوه ا بقية ، أماللة الحقيقي في باب الدادس ، تقعاني ، والسوالثّ
  

ما وقع في باب الدة اللة الحقيقي:  
  

1- امية ة النّالقو:  
بات والحيوان ومنه امية الموجودة في النّالنّة للقو: ل األو: ستعمل على أوجه الحياة تُ: "    قال فيها 

   .)3( "نبات حي: قيل 
  :تي مثل بها على هذا الوجه هي واآليات الّ

 اعلموحييي األرض بعد موهتاا أن ا  )4.(  

 فأحيينا به بلدتاة مي )5. (  
                                                   

  .1/206الجرجاني ، درج الدرر ، : ظر  ين- 1
  . 183-1/182الراغب األصفهاني ، المفردات ، :  ينظر - 2
  .1/182ن ، . الراغب األصفهاني ، م- 3
  .30/19 الروم ، - 4
  .50/11 ق ، - 5
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 ّوجعلنا من املاء كلشيء حي  )1(  
  

وي   ستدل من أمثلة الرمن : ود باألرض والبلدة ، هو ما فيهما من مظاهر الحياة  المقصاغب أن
  .حيوان ، ونبات ، باعتبارهما مكانين لهذه األحياء 

2- القواسة ة الحس: 

بهذه القو ة فرانية الثّ: " بات ، فقال فيها اغب بين الحيوان والنّق الر :للقوة الحساسة وبه سي م
    .)2( "الحيوان حيواناً

  :اللة ل بها على هذا الوجه من الدي مثّتواآليات الّ
 وما يستوي األحياء وال األموات )3. (  

  أحياء وأمواتاجنعل األرض كفاتاًأمل  )4. (    
  : تي يوصف بها اهللا تعالى الحياة الّ -3

  ال : ، فمعناههو حي: ه إذا قيل فيه تعالى اري ، فإنّتي يوصف بها البادسة الحياة الّوالس: " قال 
الموت ، وليس ذلك إال هللا  عليهيصح " )5(  .  

  
   عدبات بأنّ وصف النّاغب الرة النّلعلّ؛  ه حيووصف الحيوان بأنّمو ، ة النّلعلّ؛  ه حيمووالحس  
  . نقيض الموت فقد قصرها على اهللا تعالى  هيتيا الحياة الّذي هو الحركة ، أمالّ

  
 كوصف فالحي  ، معاني مختلفة حسب الموصوف بهعطى لداللة الحياغب أ الر أن ،اًواضحيبدو    
الالت  داللة من هذه الد إلنسان أو حيوان أو نبات ، وكّله داللة تختلف عن داللة الوصف بهل هللا 

حقيقية ة وليست مجازي.  
  

ما وقع في باب الدة اللة المجازي:  
  

                                                   
  .21/30 األنبياء ، - 1
  .1/182 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 2
  .35/22 فاطر ، - 3
  .77/26الت ،  المرس- 4
  .1/183س ، . الراغب األصفهاني ، م- 5
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1- ة العاملة العاقلة القو :  
  : على هذا المعنى األمثلةمن   الراغبوأورد
 فأحييناهتاًأو من كان مي  )1(.   
  
2- ارتفاع الغم:   
  :اغب أمثلته عند الر من و
  ّأمواتاًتلوا يف سبيلذين قُوال حتسنب ال بل أحياء عند رهبم ا  )2. (  

رواح ألخبار الكثيرة في أأي هم متلذذون لما روي في ا: " ب ببيان وجه المجاز بقوله وعقّ   
  .)3("هداءالشّ
  

3- ة الحياة األخروي:  
ة ، وذلك ة األبديالحياة األخروي: " ريق إليها عن طريق الحياة العاقلة العاملة بقوله وجعل الطّ   

تَي4("تي هي العقل والعلم ل إليه بالحياة الّوص(.   
  : وما ذكره فيها 

 وللر  يكمسول إذا دعاكم ملا حيياستجيبوا )5. (  

 مت حلياتييا ليتين قد )6. (  
  

   يالحظ أنداخل الكبير بين اغب قد مزج في حديثه بين صفة الحياة واإلحياء ، وما ذلك إال للتّ الر
الصفتين ، فال يمكن لحديث أنيتم حيوان تستدعي  إنسان أو صفة الحياة في  دون أن يجمع بينهما ؛ ألن

وهو اهللا  حاصلة من المحيي ،ها ليست صفة ذات فيهم ، بل هي  أنّصفة اإلحياء من اهللا تعالى لتأكيد
ُوأراد  ح وتزول متى شاءمنَ، مكتسبة ، ت   .  
  

                                                   
  .6/122 األنعام ، - 1
  .3/169 آل عمران ، - 2
  .1/183 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 3
 . المكان نفسه - 4
  .8/24 األنفال ، - 5
  .89/24 الفجر ، - 6
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   مثال آخر لحضور الداللة المجازية عند الرر به قوله تعالىاغب ما فس:   اعلموا أنحييي  ا 
 وهو تفسير ،)2("ء دد بعد بوعد إفساد ، وع تكوين بعبارة عن كّل : "  قاَل، حيث))1األرض بعد موهتا 

يصبفي داللة مجازي سب نَة ، بينماة عاماغب الررين تفسيراً إلى بعض المفسأكثر تخصيصاًاً مجازي  
رج خْفسير ي وبهذا التّ.)3("يعني به تليين القلوب بعد قساوتها  :رين ولذلك قال بعض المفس: " بقوله 

الرن حدود االلة ماغب الدإلحياء الحقيقيإلى استدالل عام   .أمر المجاز في تعبير إحياء وال يغيب أن 
: مخْصبة ، وأحيينا األرض : ة أرض حي" األرض مسالة حضرت في المعاجم ، ففي لسان العرب  

األرض :  الموات ...ت األرض إذا استُخْرِجت ُأحيي: وقال أبو حنيفة ...وجدناها حية النبات غَضة ، 
تي لم يجرِ عليها ملْك أحد ، وإحياؤها مباشرتها بتأثير شيء فيها من إحاطة أو زرع أو عمارة ونحو الّ

     .)4("ت  المي بإحياءذلك تشبيهاً
     
   ويبدو أنالر ؛  على تفسير العلماء المذكور اغب قد بنى تفسيره المجازيالكفر يفسد القلوبألن   ،

بط والقرن وقد ورد في القرآن هذا الرة ،  القلوب إلى الحياة نضرة حي واإليمان يردويجعلها قاسية ،
، ))5  قسوةقست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشدثم ّ : قوله تعالى القسوة في المعنى ببين الكفر و

لكنالر ليطلق الاغب يتجاوز في تفسيره حدود الكفر واإليمان إلى ما هو أعم دة لتتناول كّلاللة المجازي 
   .)6("ء دد بعد بوأو ع: "  على البعث في قوله ى جعل منها دليالًتكوين بعد إفساد ، حتّ

  
 تكوين بعد إفساد وينطبق على  على كّله استدالل عام أنّه منمهفْاغب يل من كالم الرو األقّ   الشّ

 اني داّل الثّقّهوى ، فأعاد القرآن كينونة الحياة فيها ، والشّالل والتي أفسدها الضالقلوب القاسية ، الّ
 يحتمل داللته  ،أيضاً، لبعث ، وا))7 ل خلق نعيدهكما بدأنا أو :  ه مأخوذ من قوله  ألنّعلى البعث ؛

ويحتمل أن يكون بمثابة المثلة الحقيقي ،، بأن القرآن فيه ب عالل إلى حياةث للقلوب من موات الض 
اإلسالم والهدى ، كبث األرض من موتها ع .  

                                                   
  .31/19 الروم ، - 1
 . 1/19 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 2
 . المكان نفسه - 3
 . ابن منظور ، لسان العرب ، مادة حيا - 4
  .2/74 البقرة ، - 5
  .1/19س ، . الراغب األصفهاني ، م- 6
  .21/104 األنبياء ، - 7
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  كأن اغب قد تعامل في النّ الرصالقرآني   اعلموحييي األرض بعد موهتاا أن ا  )1( مع داللتين:  
ف اآلية في ه صنّة بدليل أنّاللة الحقيقية الداللة المجازيدون أن تنفي الد، ة وداللة مجازي، داللة ظاهرة 

ه لم يقف في ة ، لكنّاللة الحقيقيامية ، وهو تصنيف يضعها في مجال الدة النّتي تشير إلى القو الّالحياة
  .ة اللة الحقيقي بل تجاوزها إلى داللة أبعد ال تلغي الد ،حدود تفسيره عندها

  
 في نظمها في  المجاز حاصالً بقضية نظم اآلية ، وعداغب اهتم الر أن،يضاً أ    ما يهم اإلشارة إليه

ختام نصقرآني م الظّ يوهداللة اغب محاولة لرصد اهر بعدم وجود صلة بينها وبينه ، فكان تفسير الر
ابق أشار إلى قسوة قلوب أهل  المعنى السرب لهذا المعنى ؛ ألنض، فجعلها بمثابة المثل ، ينظمها

 القرآن ليحيي  ين ، فأنزل اهللاعن الدنيا وإعراضهم صارى وميلهم إلى الدالكتاب من اليهود والنّ
حيي اهللا األرض بعد موتها ، فكان النّالقلوب الميتة ، كما بالمطر يصتي ذكرها اللة الّ له هذه الد

   .العلماء
  

وهو ،  ابق لآلية السياق القرآنيبالس لها عالقة  ،اغبتي ذكرها الرالّ، ة اللة المجازي الدر أنأتصوو   
ذين أوتوا الكتاب  وال يكونوا كالّذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر ا وما نزل من احلق أمل يأن لل  :ّ وله ق

 اغب محاولة من الراللة المذكورة، فكانت الد)2( فقست قلوهبم فكثري منهم فاسقون من قبل فطال عليهم األمد
 اًقمتعلِّ ، فلم يكن المجاز  بينها وبينهد صلةبوجواهر لتفسير ورود اآلية في نهاية سياق ال يوحي الظّ

ن  للبحث عن داللة نصي منهمحاولة ، ، أيضاًهو و . بل بنظم اآلية أو بصفة اإلحياء ، ) يحيي(بالفعل 
 . لألولىانية مبطلةثّالاللة دون أن تكون الدوالتقيا في داللة ثانية ،  ، اهر معنىافترقا في الظّ

  
ةوقفد ا الجرجاني ، فق   أماللة الحقيقيعند حدود الد فعل على الحقيقة بقوله داللة ال عندما عد :

 وقوع فعل اإلحياء على ؛ ألن)3("بعد تقطعها إثارتها وإصالحها لإلنبات وإحياء األرض بعد موتها ، "
وليس مجازاً األرض حقيقي .  

  

                                                   
  .30/19الروم ،  -1
  .57/16 الحديد ، - 2
  .1/329 الجرجاني ، درج الدرر ، - 3
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ه ب ، تنتي أشار إليها عبد القاهر الجرجانيلّربة ، واتي يقوم بها الماء عند نزوله للتّ   وهذه اإلثارة الّ
 إن: " ث ، فاستدل بها يوسف الحاج أحمد على إثبات اإلعجاز العلمي للقرآن ، إذ قال إليها العلم الحدي

ة  وعملي) .تاهتز( األرض ك جزيئاتها ، ويعني ذلك أن وتتحرربة عند اختالطها بالماء تهتزحبيبات التّ
وهذا يعطي معنى .  الحبيبات الي كّلزيد من سمك وحجم الحبيبة ، وبالتّها تن طبقاتترسيب الماء بي

وانتفخت لتخزين الماء الالزم إلحياء األرض ، فتشرب البذور وغيرها ، وينبت الجنين تحت ) ربت(
بت فوق سطح  يظهر النّثم . )نبتتأ(يشة ، وبذا تكون األرض قد ربة ببزوغ الجذر والرسطح التّ

ه  هذه اآليات وفق ترتيب محكم وزمن متقن ؛ ألنّ كّلزق للعباد ، وتتم الرربة، ويكبر ويثمر معطياًالتّ
 ذلك فانظر إىل آثار رمحة ا كيف حييي األرض بعد موهتا إن .  شيء خلقه ذي أتقن كّلمن صنع اهللا الّ

   .  ))1 (")2 شيء قديرحمليي املوتى وهو على كل ّ
  

 : وح في الجسد ، إذ يقول ، بنفخ الر اإلحياء تكون ، أيضاًة لصفةاللة الحقيقي الدأن نييرى الجرجاو   
اك عن ابن ح عن الض ، غير منتفع بهتراباً ) أمواتاً(  فيه مضمر )قد ( الواو فيه للحال و) وكنتم " (

وح بنزع الر )  يميتكمثم(وح بنفخ الر) فأحياكم ( ال روح فيها ، يعني األرحام أجساداً: عباس ، وقيل 
   .)3("وح عند البعث بنفخ الر)  يحييكم ثم. ( وإذهاب الحياة 

  
   عنى في قوله تعالى  المويعالج الجرجاني : وللر  سول إذا دعاكم ملا حيييكماستجيبوا )4( بتفسير قريب من 

لما  : " (  ، إذ قال في اآليةءتي تشير إليها صفة اإلحيا دون أن يخوض في القوى الّتفسير الراغب
واب قبل يوم هداء للثّفكر واالعتبار بروح اإللهام والقرآن وإحياء الشّإحياء القلوب للتّ) يحييكم 

ة ة العاقلة في إحياء القلوب ، والقوالقو: اغب ، وهما ا ذكرهما الرتين ممه يشير إلى قو، وكأنّ)5("البعث
هداء اسة في إحياء الشّالحس .   

  

                                                   
  .30/50الروم ،  - 1
  .212، موسوعة اإلعجاز العلمي ، ص  يوسف الحاج أحمد - 2
  .1/134 الجرجاني ، درج الدرر ، - 3
  .8/24 األنفال ، - 4
  .2/837 ، س. الجرجاني ، م- 5
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ة وما قا بين داللته الحقيقيياق ، ففر في ضوء الس)يحيي(   فكال العالمين لم يستبعد المجاز في الفعل 
ة ، يخرج إليها من دالالت مجازيالسيما أنالجرجاني ى لإلنسان في تفسيره لقوله ف إحياء اهللا تعال عر

  .)2("روح في الجسد حياء ههنا تركيب الّواإل:" قال ،وذلك بأن" ))1 كذلك حييي ا املوتى  :تعالى
  

    ستدّليمم ا ورد عند الرالعالميناغب والجرجاني ثبتا داللة صفة الحياة هللا أقد   أنعلى حقيقتها  ،
وإن تباينا في تفسيرها ، وأنقي صورة الفعل صفة اإلحياءدالالتبعض من ق باللة تعلّ المجاز في الد .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .2/73البقرة ،  -1
  .1/206 ، الجرجاني ، درج الدرر - 2
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   :أويل في دالالت أسماء اهللا  التّ- اًثاني
  
  :  أويل  مفهوم التّ-1
   

  : أويل لغة التّ
  

  : منها  ،ة معانأويل في المعاجم بعد التّورد لفظ

1- ل ، يقال آل الشَّ: جوع الرالًوهو من األوومآال ، أي يء ، يُؤول أو  :رَلجِإع ، وأو ه الشَّلييء 
رجعقال ه ، ي :أوكْل الحإلى َأم ه إليهم: له ه1(رد( .   

  .)2( ما يؤول إليهته ، ومنه تأويل الكالم ، وهو عاقبالعاقبة  -2

3- من اِإلاًياسة عندما يكون مشتقّالس قال يالة ، ي :آل الرو حسن يالة حسنة ، وهها ِإولُُؤعية ي
  .)3(مكتَحس م، أي ساِئتال لقومه ْؤوهو متالها يالة ، وَأاِإل

 
    :أويل اصطالحاًالتّ
  

   ل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إلى ما يحتاج إلى قْنَ  :أويلالتّب المراد " يرى ابن األثير أن
   .)4("رك ظاهر اللفظ دليل لواله ما تُ

  
 ،  ، والبغوييسابوري القاسم بن حبيب النّ نسبه إلى أبيتعريفاً )البرهان( في ركشيالزذكر    و
بلها ، وما بعدها ، ف اآلية إلى معنى موافق لما قرأويل صالتّ: " وهو   ، ، وغيرهمواشيوالك

   .)5("ة من طريق االستنباط نّ، غير مخالف للكتاب والستحتمله اآلية
  

                                                   
 . ابن منظور ، لسان العرب ، مادة أول :  ينظر - 1
  .1/162 ابن فارس ، مقاييس اللغة ،:  ينظر - 2
  .1/39الزمخشري ، أساس البالغة ، :  ينظر - 3
  .80 ابن األثير ، النهاية في غريب الحديث واألثر ، ص- 4
  .417 الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ص- 5
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   ويه  بأنّلأويرف ابن رشد التّع" :ال إخراج داللة اللفظ من الدلة الحقيقية إلى الدمنةاللة المجازي ،  
بعادة لسان العرب في التّ ، في ذلكّلخَغير أن ي أو الحقه ، أو بسببه ،يء بشبيههز من تسمية الشّجو ،  
   .)1( "تي عددت في تعريف أصناف الكالم المجازي أو غير ذلك من األشياء الّ ،أو مقارنه

    
   : أويل  موقف العلماء من التّ-2
  
  :رآن الكريم أويل في القموقف العلماء من التّ -أ
  

ة دت دالالته ، وتباينت مواقفهم من صح، فتعدأويل ول مفهوم التّخالف كبير بين العلماء حنشأ    
 ف ابن تيمية كتاباًضع عدد منهم مؤلفات خاصة به ، فألّى وة ، حتّصوص القرآنيتوظيفه في فهم النّ

 ابن ف ، وألّ)أويل التّذم( أسماه  كتاباًلمقدسيف ابن قدامة ا ، وألّ)أويليل في المتشابه والتّلاإلك(أسماه 
اًف مؤلّعربيأويلقانون التّ( اه سم(.   

  
   في مسألة تأويل النّ العلماءجاهين رئيسين بينمكن الحديث عن اتّوي ة صوص القرآني :  
أويل جاه رافض للتّاتّ: ل األو  
  .ل يأولتّلجاه داعم اتّ: اني الثّ
  

ذي وضعه عريف الّ التّ ابن تيمية ، فانتقد القرآنيص النّأويل في فهمين رفضوا التّذومن العلماء الّ   
ف اللفظ عن المعنى رص: " ه أويل على أنّفة للتّثة والمتصومة والمحدهة والمتكلّرون من المتفقّالمتأخّ

الراجح إلى معنى الم2("جوح لدليل يقترن به ر(.      
   

ن قبيل ه معدأويل ، وهم بالتّفْذي ي المتشابه الّ وصفاته منار أسماء اهللا  اعتب تيمية ابنورفض   
   .)3(فات وآيات القدر الكالم في آيات الص ، نشأ عنرين ع المتأخّض ، ومن وحريف لكالم اهللا التّ
  

  : لف ، إذ حضر لديهم بمعنيين إلى مفهومه عند السأويل بعاد التّالستواستند في محاولته    
                                                   

  .35 ابن رشد ، فصل المقال ، ص- 1
  .27 ابن تيمية ، اإلكليل في المتشابه والتأويل ، ص- 2
  .24،34ن ، ص.يمية ، مابن ت:  ينظر - 3
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تفسير الكالم وبيان معناه : ل األو.  
    .هو نفس المراد من الكالم: اني ثّال
  

: نه بقوله يء وعينه ، وبياني ، فهو حقيقة الشّا ما قصده ابن تيمية بالمعنى الثّ أم ،فسير معروفوالتّ   
 "فإذا  مستقبلةأوأويل فيه نفس األمور الموجودة في الخارج ، سواء أكانت ماضية  فالتّ ،ا هذاوأم ، 

مس ، فتأويل الكالم هو الحقائق الثابتة في الخارج ، بما هو عليه من صفاتها وشؤونها طلعت الشّ: قيل
   . )1("وأحوالها 

  
   أويل فالتّ: " أويل بقوله  للتّ وضع ابن تيمية تعريفه ،ابقةوبناء على الفكرة الس :ل إليه هو ما أو

تي هي عين ؤول إلى حقيقته الّؤول وي ويما يرجع ويعود ويستقرلكالم إنّل هو إليه ، وا، أو تأوالكالم
في قوله لفالمقصود به ، كما قال بعض الس :  ّنبأ مستقرلكل  )2(" )3(.   

   
 ورد عن  عليه بماويلها حصولها ، واستدّلتأ آيات الوعيد تقع في هذا الباب ؛ ألن ابن تيمية وجعل   
سول الرّتال هذه اآلية : "ه  أن  ًو من حتت  من فوقكم أقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا

   .)6( ")5(]ها كائنة ولم يأت تأويلها بعد إنّ [: قال ،  ))4أرجلكم أو يلبسكم شيعا 
  

   ويعدالر جاه الّ من االتّازيجيز التّذي يأويل بحججميع فرق اإلسالم تذهب إلى وجوبه في ة أن 
، واإلصبع ، حيث ة ، والقرب ، والوجه ، والهرولة ور ، والمعياهر القرآن واألخبار ، كتأويل النّظو

أهل الحقيرى أن   –ماعدا المجس فقوا اتّ-هة مة والمشب نّعلى تأويل ما ورد في القرآن والسة مراًشع 
   . عن ذلك  اهللاه يجب تنزيه ألنّ؛ورة أو الجوارح ة أو الصالجسمي بإثبات الجهة أو

  

                                                   
  .28 ابن تيمية ، اإلكليل في المتشابه والتأويل ، ص- 1
  .6/67 األنعام ، - 2
  .32س ، ص. ابن تيمية ، م- 3
  .6/65 األنعام - 4
  .687الترمذي ، سنن الترمذي ، ص:  ينظر - 5
  .33س ، ص. ابن تيمية ، م- 6
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  ذكرويازيكل يأومسلك التّ عدداً من العلماء الّذين سلكوا  الرالغزالي، والر عبد الوهاب ازي 
ل ة من لوازم األجسام ، وأو داللتها الحقيقي؛ ألن اليد بالقدرة ل الغزالي، فأو  والقرطبي ،عرانيالشّ

القرطبياهللا علو  1(ملكوته مجده وصفاته و بعلو(.  
  

   :  القرآنيصجاهين في فهم النّ من اتّاًى واحدأويل في ظهور فرق تتبنّوأسهمت مسألة التّ   
يلتزم بظاهر النّ: ل األوص2(ة كالظاهري(،ة  والحشوي.  
   .)3(ةصوص كالباطني على ظواهر النّأويل اعتماداًجيز التّي: اني الثّ
  

   أالتّذين سلكوا مسلك  الّلكنر أن صفات اهللاويل اختلفوا فيه ، فهناك من تصو ّتي تقع  المذكورة وال
شاكلة ؛ لغرض تقريب رت على سبيل المك ذُ ، والمكر ، الغضب ، والحياء ، كالفرحشبيهفي شبهة التّ

ر ، غيه عن االنفعال والتّ منز  اهللاألن؛ صف بها على الحقيقة ذات اهللا إلى عقول البشر ، وهو ال يتّ
فات هللاوفريق أخر يثبت الص ّلكن ه يؤو4(ضا ، والحياء بترك إنزال العقابلها كتأويله للفرح بالر( .   

  
3- اغبموقف الرن أويل في القرآمن التّ  والجرجاني :  
  
   :أويل من التّ الجرجانيموقف -ب

  
في كتابه    أورد الجرجاني )أويلالية للتّالمعاني التّ) رردرج الد :  

  
- خْمآل المر عنه وعاقبته وبيانه ب: 

  

                                                   
  .276-271الرازي ، أساس التقديس ، ص:  ينظر - 1
ة الفقه واالجتهاد في اإلسالم ،  ، أحد أئم الملقب بالظاهرية إلى أبي سليمان بن داود بن علي بن خلف األصفهانينسب الفرقة الظاهريتُ - 2

  . مكتفية بظاهر النص  ،عرض هذه الفرقة عن التأويل والرأي والقياسوتُ
  .287-286الحفني ، موسوعة الفرق  ، ص: ينظر 

3 -ة هم عدفرق ، س وا بذلك ألنّمهم يدمن القشر ، والظواهر لظواهر القرآن واألحاديث بواطن تجري من الظعون أن واهر مجرى اللب 
ة ، غير أنّمفهومة من العامة ، ومها عند العقالء رموز وإشارات إلى حقائق خفيهوس دعوتهمن أس اح  ميمون بن ديصان المعروف بالقد .  

  .97-96 ، صس . مالحفني ،: ينظر 
   .269-268س ، ص.الرازي ، م:  ينظر -4
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   أويل في قوله هذا المعنى للتّ إلى أشار الجرجاني " : هل ينظرون إال تأويله )1( ،ّأويل مآل المراد بالت

فارتقب يوم تأتي السماء  )2(، فسوف يكون لزاما :  الوعيد وعاقبته وبيانه كقوله ما يشابه من
   .))3( ")4 مبني بدخان 

  
ق لحظة نزول  ، غير متحقّمثالً، ر عنه ، فيوم القيامة بخْأويل في هذا المعنى هو حقيقة المالتّ   

ق ظر يحدث بتحقّ، والنّ) ينظرون(ق بالفعل بِأويل س التّليل على ذلك أن، وتأويله حدوثه ، والدالقرآن
ر عنه ، وهو بخْأويل هنا هي عين المتّة ال داللد أن القرآن أتبع ما يؤكّاإلخبار عنه ، كما أنالفعل ال ب

  . ))5 يوم يأتي تأويله  :  في قوله اإليحال إلى زمن الحدوث
  

   قناإذا طبعلى تأويل يوسف  سابقاً ما قاله الجرجاني ، فإ نألحد ؤيا كانت عبارة عن رؤيته الر 
د جاء  فقل على المعنى األوأويلالتّا م ، أ والقمر له ساجدين ، وهذا عين ما رآهمس والشّعشر كوكباً

ؤيا ، فقد ق الر فإشارة إلى تحقِّ ، هنا ،ما قاله يوسف، و ))6ي هذا تأويل رؤيا  على لسان يوسف 
ؤيا هي  فداللة الر .والمدلول، اللة الد : أويل له بعدانالتّإذن  ، قت أمام عينيه ، ها تحقّأشار إليها ألنّ

 ، والمدلول هو  لمصروزارة يوسف  لما ستؤول إليه من  عليهما السالم ، ،فهم يعقوب ويوسف
ظاهر الرؤيا ، وتأويلها ، وتحقّق :  مستويات للرؤيا هية، وهذا يفرق بين ثالثق الفعل حقيقة تحقّ

  .تأويلها 
  

د ال يات الوعي آ ؛ ألنعلى المدلول في آيات الوعيد معقولأويل قصر التّوما راح إليه ابن تيمية من    
ما أكّ ، وهو وقوعها اتأويله ، فتحتاج إلى تأويل ذهنيذي ال يمكن تأويله اغب من باب المتشابه الّده الر

كيوم القيامة ، والدر الغيب ووغيرها من أم، ة خروجها ابة وكيفي.  
  

                                                   
  .7/53 األعراف ، - 1
  .25/77 الفرقان ، - 2
  .44/10 الدخان ، - 3
  . 2/760 الجرجاني ، درج الدرر ، - 4
  .7/53األعراف ،  - 5
  .12/100 يوسف ، - 6
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   : تعليمه القدرة على تفسير الرؤى-
   ي قولهعليم فأويل باألحاديث والتّالتّ ، عندما قرن  معنى العلمر عنوالقرآن عب:  ا ليوسف وكذلك مكن

ه ليس مجرد إخبار ، بل  على أنّا يدّلعليم ، ممم من التّ، فعلّ))1 مه من تأويل األحاديثاألرض ولنعلّيف 
لْعتعلَّم يعلى هذا المعنى ،أيضاً،   ، وما يدّلم بهافون درايتهم ، ولذلك نفى العر يوسف أن  لم  

متين من تأويل  قد آتيتين من امللك وعلّرب : في قوله فعل إيتاء الملكأويل على يعطف التّ
 مكما علّ، ق  ألهم ووفّ : كما ذكر الجرجاني)معلّ( ومن معاني  ،اه، وأسنده إلى تعليم اهللا إي))2األحاديث

  وسف ي ، وعندما أشار لفظيؤيا تأويلفتفسير الر  ،)3(قه إلى ذلك آدم األسماء فألهمه ووفّاهللا 
   .اً فعلي تأويالً ذلككان، ؤيا ق الرإلى الفعل وتحقّ

  
   : إلهيالعلم بوحي -

  
ل إلى هذا العلم ؛ ما توصإنّ، ))4  يأتي من بعد ذلك عامثم " : لمعنى فيما قاله الجرجاني   ورد هذا ا

ألننبالت اليابسات كُ العجاف والسمحصوراً عدداًن   ،اء ور حكم مافعلم أنهنوهذه  بخالفهن ، 
السة ليوسف نون كانت معجزة إلهين إفك النّلص م بسببها يخن من فرعون  ، وبها تمكّسوة وكيدهن

   .)5("ها وجد أبويه فرفعهما على العرش ط على إخوته فعفا عنهم  ، وب، وبها تسلّوقومه
  

   فالجرجانيوما يدّلا الملك كان بمثابة علمؤي تأويل يوسف لر ذكر صراحة أن ، هذا العلم  على أن 
هو بوحيما ذكره الجرجان إلهي في قوله )تأويله( في تفسير ي  :  أتكماقال ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نب 

ذنا عام ، فإن أخ إلى الطّ :مير عائد إلى ما رأياه وسأال ، وقيلالض) بتأويله " (:، إذ قال ))6 بتأويله
لبالقول األو، ففائدته سرعة الجواب وذلك ال يكون إال بوحي إلهي المستنبِ ، فإن ل ط يحتاج إلى تأم

                                                   
  .12/21 يوسف ، - 1
  .12/101 يوسف ، - 2
  .1/140درج الدرر ، الجرجاني ، :  ينظر - 3
  .12/49 يوسف ، - 4
  .3/1003س ، . الجرجاني ، م- 5
  .12/37 يوسف ، - 6
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خرون يف كلون وما تدكم مبا تأوأنبئّ  : ني فهو كقول عيسى اواستخراج ، وإن أخذنا بالقول الثّ
  .))1( ")2 بيوتكم

  
  : أويل علم مكتسب  التّ-
  

   أويرى الجرجاني دعوة النّن يعقوب بي البنه يوسف بكتم الر خوته  إلى علم إاهؤيا ، مرد
أويل عن  بالتّم يوسف لم يكونوا أنبياء وكانت درايتهخوة لكيدهم ، فإ ض يوسفعريا س ، ممأويلبالتّ

  :عالىل في تفسيره لقوله تأوي إلى علم آل زكريا بالتّوأشار الجرجاني ، بوةعلم وليس عن طريق النّ
رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيداال تقصص قال يا بين  )3( ،إذ قال:  ) "ه علم غيرتهم ألنّ؛ ) ال تقصص

ه كان يطان ألنّومنافستهم في طريق المشاهدة أو من طريق القياس على أمر أخيه عيصو ، وذكر الشّ
 يوسف البوائق وعلى إخوته البغي من وف على فيتخّ ، البيت بيت علمأويل ؛ ألنهم يفهمون التّيعلم أنّ

   .)4("يطان وسوسة الشّ
  

أويل  التّه يشير إلى أنبوة والعلم ، وكأنّهم من بيت النّأويل أنّزة جعلتهم يعرفون التّهناك ميف
إلى واحد من اثنينحيح يحتاجالص : بوةا النّ إم، العلم ا وإم .  

  
وهذه المي   ستدّلافون ، وقد ازة افتقدها العرعلى عجز  الجرجاني افين عن العرؤى ، تأويل الر

ؤية في اليقظة ، وما رآه جمع حلم ، وأسباب الفكرة الر) األحالم (و: " بوصفهم لرؤيا الملك بالحلم 
   .)5(" فجعلوه من األحالم لقصور علمهم الملك كان رؤيا ال حلماً

  
 وأشار . ، واالنعكاس  واإلشارة ،المثل: ه من اس ، وله طرقعلم يتفاوت فيه النّؤى الرتأويل    و

إذ " ( : ، بقوله ))6 إذ يريكهم ا يف منامك قليال  : قوله الجرجاني إلى هذا المعنى في تفسيره ل
                                                   

  .3/49 آل عمران ، - 1
  .3/1001 الجرجاني ، درج الدرر ، - 2
  .12/5 يوسف ، - 3
  .3/991س ، . الجرجاني ، م- 4
  .3/2003س ، . الجرجاني ، م- 5
  .8/43 األنفال ، - 6
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ؤيا علم عن م الرلْ رأى رؤيا في المنام ، وعه اهر أنّصب ، والظّم في محل النّا تقدبدل مم) يريكهم
  .)1("فاوت فيه  فلذلك يجوز التّ ، واالنعكاس ،شارة واإل ،طريق المثل

  
 - اهر  أحد المحتملين إلى ما يطابق الظّرد.  
 

له وما يعلم تأوي   : في قوله في تفسيره له  الجرجانيذهب الجرجاني بعيدا في تحديده لداللة التأويل   
 أحد المحتملين إلى ما رد) أويلالتّ(عون ، ويتتب) بعونيتّ" (: حيث قال ، ))2إال ا والراسخون يف العلم 

   .)3(  "ي إليه فحوى الخطاب على وجه االستخراجهو تبيين ما يؤد: اهر ، وقيليطابق الظّ
  

ا  ، فالمجاز خالف الحقيقة ، أمأويل والمجاز كما يشير إليه الجرجانيهنا يكمن االختالف بين التّ   و
   .اهر  إلى ما يطابق الظّأويل فهو ترجيح أحد احتمالينالتّ
  

تضمن تعريف الجرجاني السابق للتّأويل إشكالية كبرى ؛ ألن التّأويل ال يكون غرضه ، فيما    وقد 
أعلم ، ترجيح الداللة الظّاهرة للّنص ، فاألصل أن يبتعد التّأويل عن ظاهر النّص إلى داللة أخرى بعيدة 

  .عن الداللة الظّاهرة أو الحقيقية 
  

   له  في تفسير قووكالم الجرجاني:   ه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهفيتبعون ما تشابه من)4( ، نبئ عن ي
لمتشابه هو تأويل ا مذموم وهو المشار إليه في اآلية ، و :أويل ، أحدهماتفريقه بين نوعين من التّ

اللة ؛ لغرض البدعة والضاآلية نزلت في فرقة من اليهود ألن أوسوللوا كالم الر  في عيسى  
نزلت في : بيع بن أنس قال الر)5(  ، ل عليك الكتابذي أنزو الّه  "  : ، إذ قال يوافق أهواءهمتأويالً

هم كـنّل.  حسبنا هذا نعم ،: أليس عيسى روح اهللا وكلمته ؟ قال  :  بيث قالوا للنّوفد من نجران حي
موها فعبدوها فأنزل اهللا هذه اآلية وهي  ال هويته ، وتوهروه نفساً ما قدذهبوا إلى روح اهللا ، وكلمته هو

                                                   
  .2/846 ، درج الدرر ،  الجرجاني- 1
  .3/7 آل عمران ، - 2
  .2/464س ، . الجرجاني ، م- 3
  .3/7 آل عمران ، - 4
 . المكان نفسه - 5
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نزلت في اليهود  : وقيل،  ))1 يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم : تشابه والمحكم ، قوله في الم
الحروف المقطّلواحين أو عة على مدة من طريقة بقاء هذه األمل ، وهي حساب الجمأصله ي إليه رد 

  سئل رسول اهللا [:  عائشة قالت اللة ، عنمن البدعة والض) ابتغاء الفتنة( ، ل متشابهاً من أوكّل
  .)3(" )2(] فاحذروهم  ،اهم اهللاذين سمبعون ما تشابه منه فأولئك الّذين يتّ إذا رأيتم الّ:ة فقال عن هذه اآلي

  
   التّتبع يدّل على إن صد ، فمن تتره من فئة تريد  على أنّ دليالً ذلكد تأويل المتشابه ، كانرص

ن مما رون ، وإما كاف ، وهم إمعريض بهأو التّالقرآن تحريف م منه ه لغرض الفتنة ، وغايت ؛ المتشابه
 سابق لنفوسهم ، ك ، فالشّ)4(بميل عن الحقّ) زيغ( للفظ  ، بدليل تفسير الجرجانيكشّال غلب على قلوبهم

  .أويل إال لغرض تحريف القرآن كما توسوس لهم أنفسهم عهم للتّ تتبوما
  

يتبي   ن مما سبق أنأويل في باب دراسة النّ ال يرفض التّ الجرجانيه يرفض ة ، لكنّصوص القرآني
فسير ة والجماعة ، وتنّهم أهل السأن، ))5 احلقبة يهدون أم  " :عسف فيه بدليل قوله في تفسير اآلية التّ
السنة أن يسلكوا طريق السعسف في تأويل متشابهات كالم ين والتّلف في كراهة الكالم والجدال في الد
العالمين وحديث رسوله خاتم النّرب 6("ين بي(.   

  
 ظاهر عند وصفاته  في أسماء اهللالوقوف  آثرأويل ، فلم يذهب الجرجاني بعيداً في مذهب التّ   
  : ا ، ومن األمثلة عليهحقيقة هللا  منها يراً ، فأثبت كثصالنّ
  
  :قيقة  حإثبات صفة الوجه هللا  -

                                                   
  .3/64 آل عمران ، - 1
  .1230-2/1229مسلم ، صحيح مسلم ، :  ينظر - 2
  .2/462 الجرجاني ، درج الدرر ، - 3
  . 464-2/463ن ، .الجرجاني ، م:  ينظر - 4
  .7/159 األعراف ، - 5
  .2/817س ، . الجرجاني ، م- 6
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   ليس كأوجه خلقه ، وهو خالق الوجوه متعال عن الحلول في الجهات ) وجه اهللا(و : " يقول الجرجاني
واألقطار ، وهو أقرب من حبل الوريد سبحانه وتعالى ، وقد أوقبال ه اإلل من أصحابنا أنّل من أو

1( "ضوان والقبول ، وهو ممكن أن يكون مراداًبالرحمة والر(.   

  
  :خير الماكرين ب ات وصف اهللا إثب -

 من مدح إذا كان مع العدور فيه ما ي إيصال الشّل ذلك بأنوأثبت وصف اهللا بخير الماكرين ، وعلّ   
   .)2(غير غدر وخيانة

   : إثبات صفة اإلتيان هللا  -

فال الجرجاني :  " أويأتي رب كك أو يأتي بعض آيات رب )3( دليل على أنإتيان الر صفة له ال يجوز ب 

   .)4("يء ال يعطف على نفسه حملها على إتيان األمر إذ الشّ

  : حقيقة  كلم هللا إثبات صفة التّ -

 ر الجرجانيقوله تعالى    عندما فس : ّموسى تكليماوكل م ا )5(، هللا تعالى م صفة لّكوالتّ: "  قال

6("ة حقيقة من غير كيفي(  نفى احتمال المجاز من خالل  تحليله للنّ، ثمصإذ اعتبر المصدر  القرآني ، 
  .)7(" وليحسم المجاز  ،مه حقيقة وخاطبه خطاباً اهللا كلّأن"  على دليالً

  

  : حقيقة  إثبات صفة البصر هللا -

                                                   
  .1/287 الجرجاني ، درج الدرر ، - 1
  .492-2/491ن ، .الجرجاني ، م:  ينظر - 2
  .6/158 األنعام ، - 3
  .2/740س ، . الجرجاني ، م- 4
  .4/164 النساء ، - 5
  .2/644س ، . الجرجاني ، م- 6
 . المكان نفسه - 7
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   أكد الجرجانيفة في اس إثباته للصوالبصير : " ره باسم الفاعل ، فقال م اهللا البصير عندما فس :
المب1( "رص(فة مرة أخرى عندما ، وأثبت الصق لتطرقوله  فيلمعنى البالغي  :   بصري بالعباد وا)2( 

  .بصر د من ال يد وأن يهدال يمكن أن يتوع ، و)3(فجعله على معنى التهديد
- ثل حقيقة إثبات الم: 

  
   اعد لجرجاني) ثل م ( في قوله تعالى : ليس كمثله شيء)4(  العرب  :وقيل: " حقيقة في قوله 

فس حقيقة ، كقوله  ، أو تريد به النّثل مجازاًتذكر الم : ليس كمثله شيء)5( ")6(.   
ما أومن صفات له الجرجاني  :   

- ةتأويله المعي:  

أو ة في قوله ل المعي:   إنا ابرين مع الص )7(  ،أييدصرة والتّ وبالنّالمواالة والحفظب)8( .  

  

-ة باإلرادة أو االرتضاء  تأويل المحب :  

 داللة على ))9  املعتدين ا ال حيبإن : قوله "  باإلرادة عندما رأى أن  المحبةالجرجاني   أول 

 المعتدين مرادون هللا  إلجماعنا أن ؛ وثبوته أخرىة النتفائه مرإطالق المحبة في موضع اإلرادة مجازاً
  . )10(" مراد أم ال  ، وإن خالفونا في االعتداء هل هوتعالى

                                                   
  .1/238، درج الدرر ،  الجرجاني - 1
  .40/44 غافر ، - 2
  .2/473س ، . ينظر الجرجاني ، م- 3
  .42/11 الشورى ، - 4
 . المكان نفسه - 5
  .1/307س ، . الجرجاني ، م- 6
  .2/153 البقرة ، - 7
  .2/884 ، 1/321س ، . ، مالجرجاني:  ينظر - 8
  .2/190 البقرة ، - 9

 . 1/359س ، . الجرجاني ، م- 10
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لها باالرتضاء في قوله    وأو " :محبة اهللا عبده ارتضاؤه لدينه وسائر كراميه ، ومحبه ة العبد رب
   .)1("كر ارتضاؤه للعبادة والذّ

   :ظر إلى اهللا لنّ إسناد ا-

أو   حمة بقوله له على معنى اإلقبال بالر " : وال ينظر إليهم )2(ال ي حمة ، بل يخذلهم قبل إليهم بالر

3("ة ويعرض عنهم بال كيفي(.   

  

   أمة إلى لفظ الجاللة ، فهو ده من المجاز من أوصاف وأفعال مسنا ما عد :  

   :  إيذاء اهللا -

  .)5("إيذاء اهللا على سبيل المجاز كخداع اهللا  ))4يؤذون ا: " بقوله  ه حقيقة وأثبته مجازاًنفا   

   :  إلى اهللا اإلنزالإسناد  -

   6("وإسناد اإلنزال إلى نفسه مجاز " :  ال حقيقة بقوله ه مجازاًعد(.   

   :  مع غيره مجاز  جمع اسم اهللا -

   عدجمع اسم اهللا  الجرجاني   بقوله  ،حقيقة ال  ،مجازاًمع غيره  : "  وأنا معكم من
اهدينالش)7( ّه وصف نفسه بالشّما جاز ذلك ألنّعلى المجاز ، وإنهادة ووهادة فهم بالشّص")8(.   

 

  
                                                   

  .1/362 الجرجاني ، درج الدرر ، - 1
  . 3/77 آل عمران ، - 2
  .2/502س ، . الجرجاني ، م- 3
  .33/57 األحزاب ، - 4
  .3/1424س ، . الجرجاني ، م- 5
  .2/725س ، . الجرجاني ، م- 6
  .3/81 آل عمران ، - 7
  .2/504س ، . الجرجاني ، م- 8
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  : أويل  موقف الراغب األصفهاني من التّ-ب
  

وفي عدد ، ) َأول(أويل في مادة ، عرض الراغب لداللة التّ) المفردات في غريب القرآن(  في كتابه 
  :من النّصوص الّتي وردت فيها على النّحو اآلتي 

  
ل للموضع الّذي يرجع إليه ، وذلك الرجوع إلى األصل ، ومنه الموئالتّأويل من األول ، أي : َأول    " 

 وما يعلم تأويله إال ا : هو رد الشّيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعالً ، ففي العلم نحو 
اسخون يف العلم والر)1(وفي الفعل كقول الشّاعر ، )2( :   

  ]البسيط      [                              وللنَّوى قبَل يومِ البينِ تْأويُل  
  

 أي بيانه الّذي هو غايته المقصودة منه ، وقوله ))3هل ينظرون إال تأويله يوم يأتي تأويله: وقوله تعالى 

  .)5(" في اآلخرة أحسن ثواباً: أحسن معنى وترجمة ، وقيل : قيل ،) )4  خري وأحسن تأويالذلك : تعالى
  

  :    والدالالت الّتي ذكرها الراغب للتّأويل في شرحه هي 
  .الرجوع إلى األصل  -1
  . وقوالًرد الشّيء إلى الغاية المرادة منه فعالًًً -2

 . المعنى والتّرجمة  -3

 .الثّواب  -4

 .البيان  -5

  
الفَسر إظهار المعنى المعقول ، ومنه : "  كما تطرق الراغب إلى التّأويل عند شرحه للتّفسير بقوله   

رةٌ ، وسمي بها قارورة الماء ، التّفسير في المبالغة كالفَسر ، والتّفسير قد ما ينُبئ عنه البول  تَفْسقيل ل
                                                   

  .3/7 آل عمران ، - 1
  .ولَألحبة أيام تَذَكّرها : لبحر البسيط ، نسبه ابن كثير للشاعر عبدة بن الطبيب السعدي ، وهو عجز بيت ، صدره  البيت من ا- 2

  .9/573ابن كثير ، البداية والنهاية ، : ينظر 
  .7/53 األعراف ، - 3
  .17/35 ؛ واإلسراء ، 4/59 النساء ، - 4
  .1/39 الراغب األصفهاني ، المفردات  ، - 5
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قال فيما يختصبمفردات األلفاظ وغريبها ، وفيما يي قال ختصبالتّأويل ، ولذلك ي  :ؤيا تفسير الر
  . )1("وتأويلها 

  
 ، لكنّه يجعل  ومفهوماً   كالم الراغب السابق يدّل على أنّه يثْبت التّأويل إلى جانب التّفسير لفظاً

  . من التّأويل في موضوع تأويل الرؤى التّفسير أعم من التّأويل ، ولذلك أمكن ذكر التّفسير بدالً
  

   لكن ما يوضح أكثر حقيقة موقف الراغب من التّأويل هو ما ذكره في قضية المتشابه في القرآن 
  : الكريم ، إذ صنّف المتشابه من حيث إمكانية التّأويل إلى صنفين 

آن ات لم يذكرها القرال مكان فيه للتّأويل ، وهو ما تعلَّق بأمور الغيب كوقت الساعة ، أو بكيفي: األول 
  .ككيفية خروج الدابة 

  .يمكن للراسخين في العلم وحدهم تأويله دون غيرهم : الثّاني 
  

في ) غريب القرآنفي مفردات ال( في كتابه  الراغب   والنّص الّذي بين فيه موقفه من التّأويل ذكره
ف عليه كوقت ضرب ال سبيل للوقو: ثم جميع المتشابه على ثالثة أضرب : " ، إذ قال ) شبه(مادة 

الساعة ، وخروج دابة األرض ، وكيفية الدابة ، ونحو ذلك ، وضرب لإلنسان سبيل إلى معرفته 
كاأللفاظ واألحكام الغلقة، وضرب الغريبة ، متردد بين األمرين ، يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته 

   . )2("بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم 
  

  :راغب على إباحة التّأويل في الضرب الثّاني بنصين شرعيين هما    واستدّل ال
  

وهو : "  التّأويل حيث يقول الراغب  بأن يعلّمه اهللا  لعلي نص نبوي دعا فيه الرسول : األول 
البن وقوله ،   )3(] اللّهم فقّهه في الدين وعلّمه التّأويل [ :  في علي الضرب المشار إليه بقوله 

   .   )4("عباس ذلك 

                                                   
  .2/491 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
  .1/336ن ، . الراغب األصفهاني ، م- 2
  . قيل الحديث في ابن عباس - 3

  .3/658الحاكم النيسابوي ، المستدرك على الصحيحين ، : ينظر 
  .1/336س ، . الراغب األصفهاني ، م- 4
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، إذ ))1 اسخون يف العلم يقولون آمنا بهوما يعلم تأويله إال ا والر :  نص قرآني ، وهو قوله : الثّاني 
وإذا عرفت هذه الجملة علم أن الوقف على : " ، وذلك في قوله ) الراسخون في العلم(أجاز الوقف على 

 وما يعلم تأويله إال ا والراسخون يف : الوقف على قوله : ووصله بقوله ، ))2 اوما يعلم تأويله إال  : قوله 
   .)4(" حسبما دّل عليه التّفصيل المتقدم جائز ، وأن لكّل واحد منهما وجهاً) )3العلم 

  
ج تي تحر في تبنّي مذهب التّأويل في القرآن الكريم ، حتّى في المعاني الّ   ويذهب الراغب بعيداً

  : ، ومن األمثلة عليها كثيرون من تأويلها ، فأول صفات اهللا 

ويبقى : وربما عبر عن الذّات بالوجه في قول اهللا : " تأويل وجه اهللا تعالى بالذّات ، إذ قال  -
اجلالل واإلكرام ك ذيوجه رب )5(" )6(معنى الوجه في األصل ، عنده ، الجارحة ؛ ألن)7(.   

 :د اهللا تأويالت عديدة حسب النّصوص الّتي وردت فيها تأويل ي -

  :تأويل اليد بيد الرسول  -1

ما جرة إنّذين يبايعونك حتت الش الّإن : هم أيدي اهللا ، وعلى هذا الوجه : ويقال ألولياء اهللا    " 
ذا كان يده فوق أيديهم ، فإذا يده عليه الصالة والسالم يد اهللا ، وإ، ))8 يبايعون ا يد ا فوق أيديهم

  . )9("فيد اهللا فوق أيديهم 

  :تأويل اليد باالختراع  -2

                                                   
  .3/7 آل عمران ، - 1
 .المكان نفسه - 2
 .ه  المكان نفس- 3
  .1/336 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 4
  .55/27 الرحمن ، - 5
  .666-2/665س ، . الراغب األصفهاني ، م- 6
  .2/665س ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 7
  .48/10 الفتح ، - 8
  .2/716س ، . الراغب األصفهاني ، م- 9
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 فعبارة )2( ملا خلقت بيدي : وقوله ، ))1 ا عملت أيدينامم : وقوله تعالى : "    يقول الراغب في ذلك 

 نا المعنى ، إذ هو أجّلوخُص لفظ اليد ليتَصور ل. عن توليه لخلقه باختراعه الّذي ليس إال له عز وجّل 
   .)3( "ا تشبيهاًالجوارح الّتي يتَولَّى بها الفعل فيما بيننا ؛ ليتَصور لنا اختصاص المعنى ، ال لنَتَصور منّ

  :تأويل اليد بالنّصرة والنّعمة والقوة  -3

  .)5(" أي نُصرتُه ونعمته وقوته ))4 يد ا فوق أيديهم : وقوله : " يقول الراغب فيه 

   وأتصور أن التّأويالت الّتي ذكرها الراغب سابقا لليد بعيدة عن  ، وال يمكن التّسليم بصحتها ، 
 ال إلى الرسول فالنّصوص الّتي استشهد بها تثبت بما ال يدع مجاالً للشّك بأن اليد مسندة إلى اهللا 

ا معنى اليد فاألولى عدأم ، قطعي ض له ؛ ألنّه متعلّق بذات اهللا ،  ، فاإلسناد في النّصم التّعر
  .ستطيعه المخلوقات  ، دون ما ت والوقوف على حقيقة ذات اهللا

  

  .  تأويل الساق بأنّها مأخوذة من المثل ، أو بمعنى الشِّدة  -

كشفت الحرب عن ساقها ، :  من قولهم ))6 كشف عن ساقيوم ي : "    فسر الراغب الساق بقوله 

   . )8(" إنّه إشارة إلى شدة ))7 كشف عن ساقيوم ي : في قوله : عضهم وقال ب

  

  :  تأويل المعية بالنّصرة -

                                                   
  .36/71 يس ، - 1
  .38/75 ص ، - 2
  .2/716صفهاني ، المفردات ،  الراغب األ- 3
  .48/10 الفتح ، - 4
  .2/716س ، . الراغب األصفهاني ، م- 5
  .68/42 القلم ، - 6
 . المكان نفسه - 7
  .1/329س ، . الراغب األصفهاني ، م- 8
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وإما ... أو في المعنى ...أو في الزمان ... يقتضي االجتماع إما في المكان ) مع: " (يقول الراغب    
هو ) مع(لنّصرة وأن المضاف إليه لفظ  ، ويقتضي معنى اهما معا في العلو: في الشّرف والرتبة نحو 

   . ))1(" )2  ال حتزن إن ا معنا: المنصور نحو قوله 
  

في الدنيا وهو معلوم الكيفية :  ، وفّرق بين ضربين منه ، أولهما  هللا  صفة التّكلّم أثبت الراغب  
فية ، ة غير معلوم الكيفي اآلخر: بالوحي ، أو من وراء حجاب ، أو عن طريق رسول ، وثانيهما 

ما كان لبشر أن  : في الدنيا فعلى ما نبه عليه بقوله : أحدهما : ومكالمة اهللا العبد على ضربين : " فقال
   .)4("وما في اآلخرة ثواب للمؤمنين وكرامة لهم تخفى علينا كيفيته ،  ))3 مه ايكلّ

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .9/40 التوبة ، - 1
  .2/608 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 2
  .42/51 الشورى ، - 3
  .568-1/567 ، س.صفهاني ، م الراغب األ- 4
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   :اغب والجرجاني عند الر اء اهللاسمأدالالت في أويل والتّالحقيقة  -4
  

 وسيدور  دالالتها ،اغب والجرجانيل الرتي أو الّ  اهللا أسماء الحديث عن سيتم ،جزءفي هذا ال   
اللة اللة الحقيقية والد الخالف بين العلماء حول الد؛ ألنفي دائرة دالالت عدد من األسماء البحث 
يدور حول أسماء مكان ة المجازيدة هيحد : السوالقريب ، ميع ، والبصير ، والمحيط ، والعلي ، 

مد ، ، والقابض ، والباسط ،والجميل ، والحييل ، واآلخراهر ، والباطن ، والظّ والنّور ، والصواألو ، 
  : حو اآلتي ن منها على النّلميا بيان موقف العتي سيتموالّ
   
  :الجميل داللة  -أ
  

اغب تأويل الر:  
  

 إن  :] سول في قول الرتي وردت الّو  ،)الجميل(اغب داللتها ل الرتي أو   من أسماء اهللا تعالى الّ
ضح التّ، ويتّ)1(]ل  الجمااهللا جميل يحببعد اغب عن الجمال في وصف اهللا تعالى أويل من كالم الر

:  أحدهما ير ، وذلك ضربان ،مال الحسن الكثالج : "  ، وتمييزه بين نوعين منه ، حيث قالتعريفه له
ل منه إلى غيره ، وعلى هذا : اني في نفسه أو بدنه أو فعله ، والثّ  به اإلنسانجمال يختصما يوص

ه منه تفيض الخيرات  أنّتنبيهاً،  )2(] الجمال  اهللا جميل يحب إن[: ه قال  أنّ وي عنهجه ما رالو
الكثيرة ، فيحب3(" بذلك  من يختص(.   

  
   يالحظ أنداللته الحقنفى   في تفسيره لجمال اهللا تعالىاغب الريقيله على معنى آخر ، ة ؛ ليؤو

 ، وطريق االستشهاد بنصوص من طريق االشتقاق اللغوي:  بطريقين وحاول أن يثبت هذا المعنى
 يذكره ليل اللغوي الجمال جاء بمعنى الكثرة ، فالد على أن- كما يرى – ها تدّلالقرآن الكريم ، وكلّ

                                                   
  .1/55 مسلم ، صحيح مسلم ، - 1
 . المكان نفسه- 2
  .1/127 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 3
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كر الحكيم من الذّنصان : والدليل اآلخر   ،)1("التكثير  ويقال جميل وجمال وجمال على ": بكالمه 
  .)3(  مجيالفاصرب صرباً و، ))2 فصرب مجيل: معنى الكثرة في قوله تعالىا صفة الجمال على موردت فيه

  
إن   كالم الر صرابق في صفة الجمال يقاغب السدون سائر  في اهللا تعالى على المفعوالتفة الص 

وهو ما أنكره  وأفعال العلماء من ذات وأوصاف جمهور بينعليها فق المتّخرى األاللةوجوه الد ، 
نّعلماء السة كالسإذ رأىعدي صفة الجمال في اهللا حقيق أن الجميل بذاته وأسمائه وصفاته " ه ة ؛ ألنّي

   .)4("وأفعاله 
ول الجميل على على أنه يّؤ )5( "يرات الكثيرةه منه تفيض الخ أنّتنبيهاً: " الي اغب التّ قول الريدّل   و 

معنى المحن س.  
  

على المؤثِّر ، والفعل يدّل األثر يدّل  وأرى أن على الفاعل ، فإذا كان الر ل من اهللا اغب جعل ما يوص
أوصافه وأفعاله ، وإال كيف لمن يفقد در عن جميل في ذاته  أن يص الجمال ال بد ، فإنإلى غيره جميال
الجمال أن يوصفي التّعندما لم يتابع منهجهاغب له لغيره ، لقد أخطأ الر فريق الدبين األوصاف اللي 

  . ، فأوله على معنى المحسن  غيره وفي حقّ اهللافي حقّ
  

 الجمال في اسم اهللا الجميل ، وما ذكره أبو ق في تفسيره لصفةاغب قد وفّ الرر أن أتصو   لذلك ال
يعلي في سياق ردفإن : " حم ، إذ يقول قْه على من ينكر صفة الجمال في ذات اهللا وأفعاله وأوصافه م

عمة والفضل على من هو المظهر النّ: معنى الجمال ها هنا اإلحسان واإلفضال ، فيكون معناه : قيل 
  .شاء من خلقه برحمته 

  الجمال ، وجواد يحب جميل يحب[: لجمال واإلحسان واإلفضال فقال ه قد ذكر ا غلط ، ألنّهذا: قيل 
كرار وعلى ما ال لفظ على التّل المفإذا حملنا الجمال على ذلك ح،  )6(] الكرماء  ، وكريم يحبالجود

  .)7("يفيد
                                                   

  .1/127المفردات ،  الراغب األصفهاني ، - 1
  . 12/18 يوسف ، - 2
  .70/5 المعارج ، - 3
  .29 السعدي ، الحق الواضح المبين ، ص- 4
  .1/127س ، .هاني ، م الراغب األصف- 5
  .627الترمذي ، سنن الترمذي ، ص:  ينظر - 6
  .2/466 أبو يعلي ، إبطال التأويالت ، - 7
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هل حسن إلنسان حسن ، وللسفق مع طبيعته ، فلن يتّس شيء ح الجمال هو الحسن ، ولكّلأرى أنو   
  حسناً طبيعة لكّلفاقها في شكله ونوعه ، كما أنوصف الحسن اتّفاقها بجوم حسن ، وال يعني اتّوللنّ

   . ال في الحسن ، وال يحيط أحد بجمالهوله الكم  ، فكيف اهللا خاصاً
  
  :المحيط داللة  -ب
  

اغب لداللة المحيطتأويل الر:   
  

يرى الر   في العلم ،  :اني في األجسام ، والثّ : أحدهمالة اإلحاطة تأتي على وجهين ، دالاغب أن 
لمنعا(ا أن تكون بمكانوإحاطة األجسام إم (حفظ ال ب أن تكونا، وإم.  

  
   : حو اآلتي  في كتاب اهللا الكريم ، فقد وردت على النّهللا اإلحاطة كصفة    وفيما يتعلّق ب

  
ل الوجه األو:  

 في نوع واحد منها ، وهو اإلحاطة  هللا  ي األجسام ، وقد وردت وصفاًتي تقال فة الّ اإلحاط وهو 
  .بالحفظ ، ولم تأت بداللة المكان أو المنع 

  
  اغبرففي هذا اإلطار فسي قوله  ف المحيط الوارداسم اهللا  الر :  بكلّإن حميطء شي ا  )1( 
   .)2("حافظ له من جميع جهاته " : هبأنّ
  

   :ي انالوجه الثّ
 ا مبا تعملون إن  :ر صفة اإلحاطة كصفة هللا تعالى بداللة العلم ، كقوله تعالى فس أن تُوهو   

 اإلحاطة بالعلم ، وقصرها  الراغب، فأول)4(ي مبا تعملون حميط  ربإن  : ، وقوله أيضاً))3 حميط

                                                   
  .41/54 فصلت ، - 1
  . 1/180المفردات ،  الراغب األصفهاني ، - 2
  .3/120 آل عمران ، - 3
  .11/92 هود ، - 4
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ته وغرضه المقصود به وبإيجاده وما يكون نسه وكيفيهي أن تعلم وجوده وج: " على اهللا تعالى  بقوله 
اإلحاطة بالعلم ، ال تقع لغير اهللا تعالى بما   في إثبات أن، واستدّل)1("به ومنه ، وذلك ليس إال هللا تعالى 

  .علم عنهم اإلحاطة بال ، إذ نفى اهللا))2 بوا مبا مل حييطوا بعلمهبل كذّ : الكتاب المبين في قوله تعالى ورد في
  

 ، ي وبفيض إلهاغب ، إال  في دائرة علم خاص لغير اهللا تعالى ، كما يرى الر   وهذه اإلحاطة ال تقع
بر على ظاهر أعماله ، بينما كان  بنفسه عن الص  ، عندما عجز موسىكما في علم الخضر 

 ؛ ألن)3(   خربا مل حتط بهوكيف تصرب على ما :  في قوله  تاه اهللا بما آالخضر يدرك الحكمة من أعماله
بر التّالصال يمكن أن يقع إال بعد إحاطة العلم بالشّام 4(يء ، وذلك صعب إال بفيض إلهي(.   

  
  : الث الوجه الثّ

   .)6( أحاط ا هبا  قدى مل تقدروا عليهاوأخر  :  في قولهل الفعل وبها أو ، )5(إلحاطة بالقدرة اهو    
وي   ستدل من كالم الرها ال  ، فإنّ كاإلنسان مثالً ، اإلحاطة عندما تسند إلى غير اهللا تعالىاغب أن

تخرج عن داللة مكانيقوله تعالى ل الواقع في األجسام ، كة ، وهي المنع ، وفي وجهها األو :  إال
  .  والقدرةتقع على معنى العلم والحفظف ا إحاطة اهللا ، أم)7(أن حياط بكم 

  
حقيقة  لداللة المحيطإثبات الجرجاني :  

  
   لم ي لفصكصفة هللا اإلحاطة الحديث في  الجرجاني  إلحاطة بالعمل ،  ا على فيها، فاقتصر كالمه

 وفي ، )9(" فوته أعمالهمال ت) محيطاً" (: ، بقوله ))8يطا وكان ا مبا يعملون حم  : ففسر قوله 
                                                   

  .1/180 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
  .10/39س ،  يون- 2
  .18/68 الكهف ، - 3
  .1/180س ، . الراغب األصفهاني ، م- 4
 . المكان نفسه - 5
  .48/21الفتح ،  - 6
  . 12/66 يوسف ، - 7
  .4/108 النساء ، - 8
 .2/630 الجرجاني ، درج الدرر ، - 9
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ه ال يغيب عنه أعمالهم ، ، وعليه فمعناه أنّ)1("فاتني كذا أي سبقني . الفوات : الفَوت : " لسان العرب 
من سبقك فقد جهلت به ،بحيث ال تسبقه ، ألن وهو توجيه للد اللة نحو العلم ، وبرهن عليه الجرجاني 

ق مع  يتحقّق مع األعمال ، فماة يستحيل أن تتحقّ اإلحاطة المكانيرح ؛ ألنباستحضار األعمال في الشّ
االقتران بين اسم اهللا المحيط  أثر تكرار  الجرجانياألعمال هي اإلحاطة بمعنى العلم ، حيث أدرك

  .اللة على الدوالعمل 
  
  يتبين أنياق دوره ؛ للسداللة اإلحاطة مع العمل ال تحتمل غير العلم ، وال يمكن أن تكون بمعنى  ألن 

  .ة اللة الحقيقي لداللة اإلحاطة ، ويوحي بإثباته للديل الجرجاني ، مما يمتنع منه ترجيح تأوالمنع
  
  :ميع الس داللة -ج
  

ميعتأويل الراغب لداللة الس :   
  

 حقيقة من مع هللا  أثبت صفة الس:ل جاهين ، األوميع إلى اتّيرهم لداللة السافترق العلماء في تفس   
 :  ومنه قول أبي يعليةنّل مذهب أهل الساه األوجالعلم ، واالتّلها على معنى  أو:اني تكييف ، والثّغير 

 المسموعات بسمعه ، ووصفه ات برؤيته ، ويسمع ة ، فهو يرى المرئي سمع اهللا وبصره حقيقنإ" 
 ناني ، فهو مذهب المعتزلة ، وبيجاه الثّا االتّ، أم )2("ه عليم ه سميع بصير ال على معنى وصفه بأنّبأنّ

  العالمين ، وزعمت أننفت المعتزلة صفات رب " : قال  مذهبهم في ذلك حيث األشعريلحسنأبو ا
  . )3("معنى سميع بصير بمعنى عليم 

  
 به ، عندما قال ابن مع حقيقة في وصف اهللا ة على إرادة معنى الس واجتهد العلماء في عرض األدلّ

اب في تفسير قوله تعالى القص : ّمعكما أمسع وأرى ينال ختافا إن )4(   "حجة ة على المعتزلة والجهمي

                                                   
 . ابن منظور ، لسان العرب ، ماد فوت - 1
  .2/338 ، إبطال التأويالت ، أبو يعلي -2
  .45 أبو الحسن األشعري ، اإلبانة عن أصول الديانة ، ص- 3
  .20/46 طه ، - 4
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بصر معنى العلم واإلحاطة القتصر ، واهللا أعلم،مع والشديدة ال مخلص لهم منها ، إذ لو كان معنى الس 
  . )1() "أسمع ( :ولم يقل) ني معكما إنّ(على 

  
  معنى يخرج عنه مجازاًبر أيعتمع ، واة لصفة الساللة الحقيقي لحدود الد تعريفاًازيضع الروو  

مع من األذن ، وعلى المجاز يأتي بمعنى القبول والعلم سماع على الحقيقة بمعنى الس" : بقوله
 .)2("والمعرفة

  
   وبناء على ما ذكره الرازيذي يذكرعريف الّ التّ ، فإنه الرمع هللا اغب لصفة الس تأويل على 

يه مع فالمراد به علمه بالمسموعات وتحر وصفتَ اهللا تعالى بالسوإذا: " ، عندما قالمعنى العلم 
  : اليتين  باآليتين التّل عليه، ومثّ)3("بالمجازاة 

  
 قول الّقد مسع يت جتادلك يف زوجها ا )4. (  

 ّقول ال ذين قالواقد مسع ا )5. (  
  

ك ال إنّ  : قوله" ، وهو   القرآن الكريم منبمثال آخر مع بالعلمة تأويله للسب على صحاغ الرواستدّل   
ة العاقلة لكونهم كالموتى في افتقادهم بسوء فعلهم القومهم ؛ هِفْأي ال تُ ))6عاء م الدسمع الصمع املوتى وال تُستُ
وهنا   .فهمع بال تُمسل ال تُسول أسمعهم حقيقة ، فأو الر؛ ألن)7("ة ة باإلنسانيتي هي الحياة المختصالّ

يظهر تأثر الراغب بالمعتزلة ، حيث جاء في تفسيره معتمداً على طريقتهم في تبرير صحة تأويل 
  . السميع بالعليم 

ميع ، فهي عند أهل فسير لداللة السة التّميع قام على ثنائيلداللة الساغب ذي سرده الروالمعنى الّ   
نّالسة ثنائية الستنشأ عن اإلجابةمع واإلجابة ، باعتبار أن مع  السكما يتض ،ح من كالم السحيثعدي  

                                                   
  .2/288 ابن القصاب ، نكت القرآن الدالة على البيان ، - 1
  .304 الرازي ، أساس التقديس ، ص- 2
  .1/319 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 3
  .58/1 المجادلة ، - 4
  .3/181 آل عمران ، - 5
  .16/80 النحل ، - 6
  .1/319س ، . الراغب األصفهاني ، م- 7
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 ، ةة والجلياهرة والباطنة الخفيسمعه لجميع األصوات الظّ: وسمعه تعالى نوعان ، أحدهما : " يقول
هم ويثيبهم ، ومنه قوله اعين والعابدين فيجيبائلين والد سمع اإلجابة منه للس:اني الثّ. امة بها وإحاطته التّ

  .)2(" أي استجاب سمع اهللا لمن حمده ، : يوقول المصلّ. ))1 عاءي لسميع الد ربإن : تعالى 
   أما ثنائية الداغب فهي العلم والتّاللة عند الرنفي داللة   على قائم، وهذا المعنىي بالمجازاة حر

فة الحقيقالصية ؛ ألنكما ورد سابقاً ،اغب الر ي ، ّله اهللا عن كنزتفترض التّتي الّفات الص ل جسيم ، فأو
  ؛ ألن ذاته في سمع اهللا المنهج ، وهو يسير على  بها اهللا فوالعين عندما وصاليد والوجه 

مع حقيقةالس، عندما قال  على الجارحة دّل ي ،اغب كما أورده الر " :السمع قودرك ة في األذن به ي
اللة مع عن األذن ، فكانت حدود الدالسفصل قوة  بالعضو ولم يفة يقرن الص ، فهو)3("األصوات 

الحقيقيمثيل بين صفات اهللا يه والتّشبذي يوهم بالتّذي ذكره ، والّابق الّة هي بهذا المعنى الس وصفات 
ل الالمخلوقين ، فأوجسيم فيه مع بالعلم النتفاء شبهة التّس.  

  
  : حقيقة إثبات الجرجاني لداللة السميع

  
   رفسالجرجاني في قوله مع باإلجابة  الس" :سمع اهللا لمن : ي ومنه قول المصلّ اإلجابة ،: مع  والس

 اهللا يسمعه ، كما ي يعلم أن المصلّ ألن؛ معة لصفة الساللة الحقيقيوهو وجه من وجوه الد. )4("حمده 
  .ربى الحمد ب اهللا له بقُي يستجعاء بأنه عليه عقله وإيمانه ، وقوله من باب الديدلّ
  

ر ندما فسعوذلك ميع بصفته حقيقة ،  أثبت اسم اهللا الس الجرجاني على أنوهناك قرائن عديدة تدّل   
ميع في قوله تعالى الس : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل ربنا تقبا إنّل منميع العليمك أنت الس )5(  بذي

6(ماعالس(ذلك تعيينه المسموع بقوله ك، و: "  مسيع عليم )7(لمقالة امرأة عمران حنّة " )8(.    

                                                   
  .14/39 إبراهيم ، - 1
  .35 السعدي ، الحق الواضح المبين ، ص- 2
  .1/318 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 3
  .1/232 الجرجاني ، درج الدرر ، - 4
  .2/127 البقرة ، - 5
  .294س ، .الجرجاني ، م:  ينظر - 6
  . 3/34ل عمران ،  آ- 7
  .2/481س ، . الجرجاني ، م- 8
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وتفسير الجرجاني   للس ماع هو تفسير لالسم دون تأويل ؛ ألنّميع بذي السثبت ه يسير على طريقة من ي
الصفة على حقيقتها بدليل قول األزهري " : والعجب من قوم فسروا السع فراراًميع بمعنى المممن س 

وقد ذكر اهللا الفعل في غير موضع من كتابه ، فهو سميع ذو سمع بال تكييف  له سمعاًوصف اهللا بأن ، 
وال تشبيه بالسمع م1("قه  خلْن(.   

  
   :  والعليالقريب داللتا -د
  

اغب لداللة القريبتأويل الر :   
  

ريب تأويالت عديالعلماء صفة القرب في اسم اهللا القكثير من ل    أودة ، فالرازيل قرب اهللا  أو 
له  وأو ،)2("ها من العبد قرب رحمته ودنو: ه  المراد من قربه ومن دنواعلم أن" : بقرب رحمته ، فقال 

الزه سرعة اإلجابة والتّ بأنّمخشري3(اعيلبية من اهللا للد( .  
  

   واهتمالر بين  حدود  بوضع)يسقدأساس التّ(، في كتابه  ، كذلك ازيالداللة الحقيقياللة ة والد
القرب على الحقيقة : "  بقوله  لصفة القربةالمجازي :يء ، وعلى المجاز قد يكمن  من الشّهو الدنو

ا  مم ،، وهو على ذلك يجعل ما خرج من معان عن داللة المكان مجازاً)4("صال العلم بالمعلوم بمعنى اتّ
 الخالق ، وهنا  المخلوقات على معناها في حقّفي حقّة اللة الحقيقيدود الد بسحب حقتتعلّيوجد إشكالية 

، كاء على داللتها في حق المخلوقات االتّ ، فتمة لصفات اهللا اللة الحقيقيدتكمن المشكلة وهي غياب ال
ليعدأو تأويالً تلك مجازاً خروج عن داللتها أي .   
  

  ،عاية والر ،الحظوة ، وسبةالنّ ، ومانالز ، وفي المكانستعمل  يرب القاغب أنرأى الرو   
  : الية  يقع بالمعاني التّوصف اهللا في ، وهو )5(والقدرة

  

                                                   
 . ابن منظور ، لسان العرب ، مادة سمع - 1
  .134 الرازي ، أساس التقديس ، ص- 2
  .1/384الزمخشري ، الكشاف ، :  ينظر - 3
  .295س ، . الرازي ، م- 4
  . 2/515الراغب األصفهاني ، المفردات ،:  ينظر - 5
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 ، ال المكان ،وقرب اهللا تعالى من العبد هو باإلفضال عليه والفيض: " بقوله  والفيض اإلفضالمعنى  -
وِولهذا رسى  موي أن تُ لك البعد : ناديك ؟ فقالناجيك ؟ أم بعيد فُأنت فّأإلهي أقريب أ:  قالرلو قد

   .)1("لما انتهيت إليه ، ولو قَدّرتُ لك القرب لما اقتدرت عليه 
  .)3( نقربكم عندنا زلفى ، ))2 ابناه جنيوقر : سبة في النّ -

  .))4 اعي قريب أجيب دعوة الدفإنّ : لى وذلك في قوله تعا: عاية  الر معنى-

 )6( حنن أقرب إليه منكم : ، وقوله ))5 وحنن أقرب إليه من حبل الوريد  فقوله:  القدرة  معنى-
   .)7(ل أن يكون من حيث القدرةميحت
  

، عندما نفى عنه الداللة  اللة الحقيقية عن قُرب اهللا  السابق فيه تصريح بنفي الد   وكالم الراغب
  .الت معنوية ومجازية أخرى المكانية ، وأثبت له دال

  
تأويل الراغب لداللتيواألعلى العلي  :   

  
 ذات ، ومكان ،  من علو أنواع العلوه يشمل كّلنّ ، فمنهم من رأى أاختلف العلماء في علو اهللا    

وفوقيفأثبتوة ،نّة ، وقدرة ، ورفعة ، وشرف ، ومنزلة ، وقهر، وإلى هذا المعنى ذهب أهل الس  ا علو
 من لوازم  في معرض رده على الرازي أن علو اهللا  ، إذ رأى ابن تيميةالذّات هللا تعالى ، ومنهم

والمنازع يسلّم أنّه موصوف بعلو المكانة وعلو القهر ، وعلو المكانة معناه أنّه : " بقوله  ، وذلكذاته
 للعالم ، كان من تمام علوه الم ، فإذا كان مبايناًأنّه قادر على العمضمونه أكمل من العالم ، وعلو القهر 

ا كان العلو صفة كمال ، كان ذلك من لوازم ولم.  عنه  له ، وال سافالًأن يكون فوق العالم ، ال محاذياً
   . )8(" عليه ، ال يكون قط غير عال عليه ذاته ، فال يكون مع وجود غيره إال عالياً

                                                   
  .2/516، المفردات ،  الراغب األصفهاني - 1
  .19/5 ، 19/1 مريم ، - 2
  .34/37 سبأ ، - 3
  .50/16 ق، - 4
 . المكان نفسه- 5
  .56/85 الواقعة ، - 6
  .2/516س ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 7
  .7/6 ابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل ، - 8
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 ، وأولوه تأويالت عديدة اء نفوا العلو المكاني عن صفة العلو في اهللا خالف االتّجاه األول علم   و
ه علو الشّأن والقهر واالقتدار ال بمعنى العلو في المكان واالستواء على تأويل الزمخشري له بأنّ: منها 

ارتفاع المحل؛ : لو وليس المراد بالع: " ، وتأويل الزجاج له بعلو الشّأن والسلطان بقوله )1(العرش حقيقة
ثم استبعاده . )2("وإنّما العلو علو الشّأن ، وارتفاع السلطان . ألن اهللا تعالى ، يجّل عن المحّل ، والمكان 

وال يجب أن يذهب بالعلو ارتفاع المكان ، إذ قد بينا أن ذلك ال يجوز في : " لداللة المكان بقوله 
   .)3("صفاته

  
أ   ورأى الغزالي أمر يفهمه خاص حقيقة داللة العلو نالّذين ال يتجاوزون في ة النّاس ال العوام 

فهكذا ينبغي أن نَفهم فوقيته وعلوه ، فإن هذه األسامي وضعت : " إدراكهم حدود المرئيات ، إذ قال 
 ، ووجدوا بينها ثم لما تنبه الخواص إلدراكات البصائر. باإلضافة إلى إدراك البصر وهو درجة العوام 

 ، وأنكرها العوام الّذين لم  استعاروا منها األلفاظ المطلقة وفهمها الخواص–وبين األبصار موازنات 
 إال إدراكهم الحواس الّتي هي مرتبة البهائم ، فلم يفهموا عظمة إال بالمساحة ، وال علواًفي يتجاوزوا 

   .)4("بالمكان ، وال فوقية إال به 
  

حدوداً   ووضع الر حقيقة ومجازاًازي على الحقيقة هو الرتفاع : "  بقوله  لداللة العلو لفظ العلو
  .)5("المكان، وعلى المجاز هو الرتفاع الدرجة والمنزلة والجاللة والكرامة والعزة 

قال في ، فقد ناقشه في ضوء داللتها المكانية ، ف) عال(عندما ناقش الراغب المعنى المعجمي لمادة و   
العلو ضد السفل ، والعلوِي والسفلي المنسوب إليهما ، والعلو االرتفاع وقد عال يعلو : عال : " شرحها 

ي يلا وهو عال ، وعلوع  ليالً فهو علي ع6("ع( ق بعد تعريفه بينفر ثم ،)على(الممدودة و ) عال (
إن :  ، وقيل ))7 عاليهم ثياب سندس : قال . واألجسام أكثر فعال بالفتح في األمكنة : " المكسورة ، فقال 

   .)8("عال يقال في المحمود والمذموم ، وعلي ال يقال إال في المحمود 
                                                   

  .6/356 و1/483الزمخشري ، الكشاف ، :  ينظر - 1
  .60 الزجاج ، تفسير أسماء اهللا الحسنى ، ص- 2
  .48ن ، ص.الزجاج ، م - 3
  .81 الغزالي ، المقصد األسنى ، ص- 4
  .297-296 الرازي ، أساس التقديس ، ص- 5
  .2/448 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 6
  .76/21 اإلنسان ، - 7
  .2/448س ، .الراغب األصفهاني ، م - 8
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 العلي  عن المعنى المكاني ، فنسب أسماء اهللا    وكأن الراغب كان يمهد لتفسيره داللة العلي بعيداً
والعلي هو الرفيع القدر من علَي ، وإذا وصف اهللا تعالى : " ، فقال )  علَي (إلى مادةوالعالي والمتعالي 

فمعناه يعلو أن يحيط به وصف ،  )2(  كبريااًإن ا كان علي ، ))1  الكبريهو العلي : به في قوله 

، ))3 ركونا يشتعاىل ا عم :تعالى ، نحو : وعلى ذلك يقال . الواصفين بل علم العارفين 
واألعلى ... وتخصيص لفظ التّفاعل لمبالغة ذلك منه ال على سبيل التكلّف كما يكون من البشر 

   .)4("األشرف 
   

فمعناه أعلى من أن يقاس به : "  بقوله ))5 ك األعلىح اسم ربسب :    وفسر األعلى في قوله تعالى 
   .)6("أو يعتَبر بغيره 

  
 ، تأويل له بأنّه علو بق للعلي واألعلى فيه استبعاد للداللة المكانية ، وفيه ، أيضاً   إن المعنى السا

   . الرتبة والمنزلة ، وهو ما ذهب إليه علماء آخرون كما ذُكر آنفاً
  

  لكن يالحظ أن الراغب تجاوز مسألة تأويل العلو بعلو القدر والمنزلة إلى داللة أخرى ، وهي علو اهللا 
ووصفاً اإلحاطة به علماً عن .   
  

أويل بين الحقيقة والتّتراوح الجرجانيفي داللتي القريب والعلي :   
  

   هللا  بين طريقين في تناوله لصفتي القرب والعلومزج الجرجاني  طريق :  ، وهمافات إثبات الص
والمسافة ، فالطّريق األوطريق نفي الجهة ة ، وونفي الكيفي نّة ، والثّاني طى هيلوالحسةريق أهل الس : 

قريب : "  نزلت في المؤمنين حيث قالوا ))7 وإذا سألك عبادي : " طريق المؤولين ، وذلك في قوله 
                                                   

  . 22/62 الحج ، - 1
  .4/34لنساء ،  ا- 2
  .16/3 النحل ، - 3
  .2/449 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 4
  .87/1 األعلى ، - 5
  .2/449س ، . الراغب األصفهاني ، م- 6
  . 2/186 البقرة ، - 7
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وإنّما سألوا هذا ألنّهم لم يعلموا أن ربهم علي متعال عن الحس وقريب " ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه 
 ليعلموا أنّهم متعبدون برفع الصوت إشارة إلى علوه أم متعبدون متعال عن أن تحجزه مسافة ، ولكن

1("ه ، وهما صفتان له بال كيف بخفضه إشارة إلى دنو(.   
  

 ، إذ نفى عن داللة القريب الداللة المكانية نفي االقتباس السابق مزج الجرجاني بين الطريقتي    
،  ثم أثبت صفة القرب بال كيفية متّبعاً طريق من يثب الصفات والداللة الحسية متّبعاً طريق المؤولين ،

،  من خالل تناوله ، فقط ، للداللة المعنوية دون الداللة الحقيقية مال إلى التّأويل  في موقع آخرهولكنّ
ظهما وهو  يئوده حفوال :  تعالى  ، هو ما قاله عند تفسيره لقولهذي أوحى بتأويله لداللة العلوالكالم الّو

العظيمالعلي  )2(  ، العالي عن مساواة غيره : " فقال فيه")3(وهو تفسير يصب ،لين ،  في طريقة المؤو
تي تدّلصوص الّلون النّإذ يؤوعلى العلو المكاني بمعنى علو لقدرة ، ة القهر وا القدر والمكانة وفوقي

اهللاجاج في معنى اسمومن األمثلة عليهم ما قاله الز هو فعيل بمعنى فاعل ، واهللا تعالى عال  : "  العلي
على خلقه ، وهو عليذْ عليهم بقدرته ، وال يجب أن يهب بالعلوارتفاع مكان ، إذ قد بي ذلك ال نا أن 

يجوز في صفاته تقدست ، وال يجوز أن يكون على أن يذهنبر تصو4( "ى لطرفتجلّ أو ي(.  
  

فإن  يف املضاجع واضربوهن ّواهجروهنفعظوهن ّ : قوله تعالى سيره ل في تف الجرجانيوقال   
 والكبرياء لتعاليه ما وصف اهللا نفسه بالعلووإنّ: " ))5 كبريا اً ا كان علي إن سبيالنأطعنكم فال تبغوا عليه

وقال  ، )6("ي المتجنّالم ألخذ للمظلوم من الظّي والعدوان والكبر شأنه في إقامة القسط واجنّعن إباحة التّ
 ))7  العرش الكريم ال إله إال هو ربفتعاىل ا امللك احلق : في قوله تعالى  المتعالي في تفسير فعل اسمه 

 ، وقال في تفسير )8("الفاء للعطف على معنى االستفهام وهو إنكار العبث تعالى عن العبث : " بقوله 

                                                   
  .350-1/349 الجرجاني ، درج الدرر ، - 1
  .2/255 البقرة ، - 2
 . 1/429س ، . الجرجاني ، م- 3
  .48 الزجاج ، تفسير أسماء اهللا الحسنى ، ص- 4
  .4/34 النساء ، - 5
  .2/591س ، . الجرجاني ، م- 6
  .23/116 المؤمنون ، - 7
  .3/1272س ، .الجرجاني ، م - 8
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وفي صفات اهللا عادة ، الس: اس في النّ) الجد(نا ، وأي عظمة رب"  ))1  ربناتعاىل جد : قوله تعالى 
  . )2("قاوة ما ينفي الشّ

  
لين بشكل واضح في  قد وقع في المثالين األو لفعل صفة التّعالي هللا جانييالحظ أن تفسير الجر   

  تنزيه بدليل ما ،أيضا، الث  تنزيهه عن العبث ، وفي الثّلم ثمنزيه ، في تنزيه اهللا عن الظّمعنى التّ
     .)3("ما ينفي الشقاوة وفي صفات اهللا : " اغب بقوله الر هأتبع
  

   وأتصور أناهللا كان  الجرجاني يذهب إلى تنزيه علو  عن في الجهة ن، و والجهات المسافة والحس
تي أشار إليها في لجهات الّيه لفكرة تعالي اهللا سبحانه عن ا تبنّ ومما يدّل على ذلك ،طريق المؤولين ،

 العرش لم  على أنيدّل:  " ، إذ قال في شرحها  ))4 استوى على العرشثم ّ  :ه سبحانه قولشرحه ل

يكن متَسوىعليه في هذه األي من قبل لقوله  مع كونه موجوداًتةام الس  : وكان عرشه على املاء)5( ،
وهذا الكالم يفيد كون العرش آية على الربوبيالعيون ة ويوجب العلم بمن شاهده من غير استدالل فإن 

 األسماء تصغي إليه عند استماع كالم من تعالى عن  الجهات ، وأن عنجه إليه عند رؤية من تعالىتتّ
   .)6("المخارج واللهات 

  
يتبي   ن مما سبق أنموقف الجرجاني من داللتي ينأى بنفسه  غير واضح ، إذ حاول أن القرب والعلو 

ذات المعنى استبعد منهما ة ، ولكنّه في  بال كيفي هللا فتينما ، فأثبت الصعن الخوض في داللتيه
   .مه ظُينزه اهللا عن الخضوع لحدود المكان ونُه  ، مما يدّل على أنّ والمسافة والحسمعاني الجهة

  
  :ورداللة النّ -هـ
  

اغب لداللتهتأويل الر :   
                                                   

  .72/3 الجن ، - 1
  .4/1666 الجرجاني ، درج الدرر ، - 2
 . المكان نفسه - 3
  . 7/54 األعراف ، - 4
  .11/7 هود ، - 5
  .2/761س ، . الجرجاني ، م- 6
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وهذا المعنى ال يليق ،  )1("ذي يعين على اإلبصار الّ المنتَشروءالض: " اغب هو قة عند الرر حقيوالنّ   
ا : ر قال نوه الم من حيث إنّه نوراً نفس تعالىى اهللاموس: " ر بقوله نوله على معنى الم ، فأوباهللا 

  . )3("ه لبالغة فعلموتسميته تعالى بذلك  ، ))2 نور السموات واألرض
  

 ال يصحف ، ازي الره ، كذلك ،ة  أمر أقرى داللته الحقيقيور عل عن الوصف بالنّوتنزيه اهللا    
ه يستلزم عدم ه نور ، وأنّه لم يقل إنّأنّ: ة منها ور المحسوس بالبصر ، بأدلّ تعالى هو هذا النّهالقول بأنّ

ور إلى نفسه ، ولو كان ه أضاف النّمس  ، وأنّعن الشّ  مغنياًالبتة ، وأن يكون نور اهللا وجود ظلمة 
 انتهى ، ثمور عرض قائم باألجسام  النّلمة ، وأنور يزول بالظّ النّور نفسه المتنعت اإلضافة ، وأنالنّ
الربل . ور على ما ذكروه  ال يمكن حمل النّهفثبت بهذه الوجوه أنّ: "  أويل بقوله  إلى ضرورة التّازي

  .)4("موات واألرض على الوجه األحسن ر السنوم: أو معناه موات واألرض،هادي أهل الس: ه معناه أنّ

  
 حقيقة  لداللتهإثبات الجرجاني :  
  

   ور هللا أثبت النّالجرجاني ّحقيقة لكن ق بينه وبين داللة النّه فرور المعجمية ة فجعل داللته الحقيقي
فه بها من المتشابهات صو)5(  ا نور السموات واألرض   " : ويلها بقولهتي ال ينبغي تأمن المجهوالت الّ

ليس    :ما لقولهمس والقمر وما في معناهه متعال عن مجانسة الشّتي ال ينبغي تأويلها بعد االعتقاد بأنّالّ
   .))6( ")7 كمثله شيء

  

                                                   
  .2/658 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
  . 24/35 النور ، - 2
  .2/658س ، . الراغب األصفهاني ، م- 3
  .130 الرازي ، أساس التقديس ، ص- 4
  . 24/35 النور ، - 5
  .42/11 الشورى ، - 6
  .3/1288 الجرجاني ، درج الدرر ، - 7
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حتمل المحسوس والمعقول  فحسب ، إذ يعاعالشّياء وور بالضة للنّاللة الحقيقيد الد يحد لمالجرجانيو   
فاهللا نور ال ... ياء ن المحسوس أو المعقول وليس من شرط الضما يبي: ور في اللغة والنّ: " بقوله 

ه قال  محسوس ومعقول ، ونوره غيره أال ترى أنّبين كّلكسائر األنوار م) :ه نورُِلثَم (ثل ولم يقل م
  .)1("نوره 

  
  : قابض والباسط  ال داللتا-و
  

تأويل الجرجانيوالر القبض والبسط اغب لداللتي  :  
  
  أول الجرجانيداللتي لبسط في لقبض وا ا صفتياهللا اسمي   القابض والباسط ، بقوله " :  وا

هما ، يقتفتين على حقي، وهو أمر يخالف إثبات الص)3("الجزاء فع بالدأراد األخذ بالقبول و ))2يقبض ويبسط 
:          ، والقبض معناه )4("نشره : يء بسط الشّ... نقيض القبض : البسط  " فقد ورد في لسان العرب

  ثبت القبض والبسط هللام ي، وابن القي)5(" يء بيدك مالمسةناول للشّ التّ:والقَبض ... خالف البسط " 
إلى ذاته سبحانه ، كما لم يستحل ) البسطالقبض و(ه غير مستحيل إضافة اعلم أنّ: " حقيقة في قوله 

وا يقبض   :د ذلك قوله تعالى رشه ، وقد عضإضافة خلق آدم بيده إلى ذاته ، واالستواء على ع
  .)7("، فوصف نفسه بذلك ))6ويبسط

   لكنالر ازييرى أن حمله على معناه ا القبض مجاز ، ال يصح فقوله تعالى : "  بقوله لحقيقي :    
 ًقبضته يوم القيامةواألرض مجيعا  )8( ... أن تكون األرض قبضته ، وذلك واعلم أن ظاهر اآلية يقتضي

ض في  األرإن: قال وهو أن ي. أويل  من التّ ال بدفإذاً... جاسات  األرض محتوية على النّ؛ ألنمحال

                                                   
  .3/1288اني ، درج الدرر ،  الجرج- 1
  .2/254 البقرة ، - 2
  .1/415س ، . الجرجاني ، م- 3
 . ابن منظور ، لسان العرب ، مادة بسط - 4
 .ن ، مادة قبض . ابن منظور ، م- 5
  .2/254 البقرة ، - 6
  .2/328 ابو يعلي ، إبطال التأويالت ، - 7
  .39/67 الزمر ، - 8
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ذكر ويراد به كون يء ، فقد ي على الشّراد به احتواء األناملذكر وي إال أن هذا الكالم ، كما ي.قبضته 
   .)1("والمراد ما ذكرناه . لطان هذه البلد في قبضة الس: فه وملكه يقال يء في قدرته وتصرالشّ
   حدد الريء بجميع القبض تناول الشّ: " ق بالجارحة في قوله ة بمعنى متعلّاغب داللة القبض الحقيقي
يء جمعها بعد تناوله ، ض اليد على الشّب، فقَ))2 فقبضت قبضة : ل يف وغيره ، قا نحو قبض السكفّال
  .)3("عها قبل تناوله ميء جضها عن الشّبوقَ
  

ر منه األمران ، تصوعه ، فتارة ييء نشره وتوسط الشّسب: " اغب هي  الردوداللة البسط حقيقة عن   
4("تصور منه أحدهما وتارة ي(.   

  
   اغب وأشار الرإلى خروج القبض إلى دالالت مجازير عنها بلفظ االستعارة ، وشملت الفعل ة عب
يء ، وإن لم يكن فيه ستعار القبض لتحصيل الشّوي: "  منه على اسم اهللا القابض في قوله ذي استدّلالّ

 ))5  يوم القيامة قبضتهواألرض مجيعاً : تعالى قال. تها زار من فالن ، أي حقبضت الد:  كقولك مراعاة الكفّ

 لِّفإشارة إلى نسخ الظّ ))6  يسريا قبضناه إلينا قبضاًثم :حيث ال تمليك ألحد ، وقوله ، زه أي في حو
  : ، وقولهالمتناول من األرض شيئاًذي يعدو في صورة ر الّلتصو؛ ستعار القبض للعدو ، ويمسالشّ
يقبض ويبسط )7( ويعطي قوماً يسلب قوماًأي يسلب تارة ويعطي تارة ، أو أو يجمع مر ، ق ة ويفر

     .)8("أخرى ، أو يميت ويحيي 
  
   : حيمحمن والر الرتادالل -ز
  

ا حقيقة مهياغب لداللتإثبات الر :  

                                                   
  .169-168س ، ص الرازي ، أساس التقدي- 1
  .20/96 طه ، - 2
  .2/506 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 3
  .1/59ن ، . الراغب األصفهاني ، م- 4
  .39/67 الزمر ، - 5
  .25/46 الفرقان ، - 6
  .2/254 البقرة ، - 7
  .2/506س ، . الراغب األصفهاني ، م- 8
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ة تقتضي اإلحسان إلى رقّ" ها نّبأأول الراغب الرحمة باإلحسان المجرد عن الرقة عندما عرفها    

رحم اهللا : ة نحو قّ عن الرددة وتارة في اإلحسان المجرقة المجرتعمل تارة في الرسالمرحوم ، وقد تُ
ف به الباري فليس صوإذا و: " ة في قوله قّ من الرداً مجر اهللا إحساناًوجعل معناها في حقّ ، )1(" فالناً

يراد به إال اإلحسان المجرقّد دون الروِة ، وعلى هذا ري أناهللا إنعام وإفضال ، ومن حمة من الر 
   .)2("ف ة وتعطّاآلدميين رقّ

  
حمةتأويل الجرجانيلداللة الر :     

  
  لأوالجرجاني حمة كصفة هللا  الر بإرادة الخير بقوله ) " :الران من اسمان مشتقّ) حيمحمن الر

الرإرادتُ: حمة منك حمة ، والر3("عامك عليه صلة بإنتبة متّك الخير بمن هو دونك في الر(.  
  

  أكثر تصريحاًوكان الجرجاني اهللا ة بإرادة الخير في حقّحم عن تأويل الر  عندما قال  " : وإن 
   .)5(" عمةحمة هي إرادة الخير دون النّ حقيقة الر أنيدّل،  ))4يردك بخير 

  
وتأويل الر   إنّ" :  في قوله حمة باإلرادة ورد عن علماء آخرين كالغزاليحمة التّما الرة ة إفاضام

   ) .6("الخير على المحتاجين ، وإرادته لهم ، عناية بهم 
  

والفرق بين الر   اغب والجرجانيأن ، الر نكر أن يتّاغب لم يلكنّ، حمة صف اهللا بالرل داللتها ه أو
بإحسان مجرد عن الرقة ، أما الجرجانيفإن ال تأويله يرد دة على طريقة األشاعرة حمة إلى اإلرار

   .)7(واب والخيرها إرادة إيصال الثّحمة بأنّ الرلونذين يؤوالّ

                                                   
  .1/254 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
 . المكان نفسه  - 2
  .1/83 الجرجاني ، درج الدرر ، - 3
  .10/107 يونس ، - 4
  .3/959س ، . الجرجاني ، م- 5
  .41 الغزالي ، المقصد األسنى ، ص- 6
  .116الرازي ، لوامع البينات ، ص: ينظر  - 7
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   :داللة الحيي -ح 
   

تأويل داللة الحييعند الر اغب والجرجاني:   
  

 وأما حياء الرب : "  في قولهمابن القيأثبت عدد من العلماء صفة الحياء هللا حقيقة من غير تكييف ك   
   .)1(" وجود ه حياء كرم وبرفه العقول ، فإنّدركه األفهام ، وال تكيال تُ.فذاك نوع آخر :  عبده تعالى من

  
   وهناك من أولها كالرازيداللتها ا ؛ ألن لحقيقياهللا  في حقّة ال تصح  من تأويلها وفق ، فال بد 

بقوله راض ال بداياتها على نهايات األعفة قانون في التأويل يحمل الص " :القوهو أن في انون الكلي 
فات أمثال هذه الص:كّل أن ا يختص باألجسام  صفة تثبت للعبد مم .صف اهللا تعالى بذلك ، فهو إذا و

 الحياء حالة تحصل لإلنسان ، أن: مثاله . محمول على نهايات األعراض ، ال على بدايات األعراض 
نسب إلى ذي يلحق اإلنسان من خوف أن ي ، الّر الجسمانيا فهو التغيا البداية فيهأم. ولها مبدأ ونهاية 

فليس المراد  اهللا تعالىذا ورد الحياء في حقّا النهاية فهي أن يترك اإلنسان ذلك الفعل فإالقبيح ، وأم 
   .)2("يتهذي هو منتهاه وغاترك الفعل الّهو : بل المراد ذي هو مبدأ الحياء وتقدمته ، حوق الّذلك اللّمنه ،

  
   اغب صفة الحياء هللا تعالىأثبت الر على إسناد صفة الحياء هللا  تدّلةنّبأمثلة من القرآن والس  وهي 

وا ال يستحي  : ، وقوله سبحانه ))3  ما بعوضة فما فوقهان يضرب مثال ا ال يستحي أإن : قوله 
من احلق )4( ،حديث الرسول و] : إن اهللا حيي  [)5(.   

  
   اغب في طريقة تأويله لصفة الحياء وال يختلف الرعن طريقة الرل  وإن كان لم يستعمازي

بع نفس اإلجراء ه اتّ، لكنّأويل مثله  ولم يصدر عن قانون في التّازيتي استعملها الرالمصطلحات الّ
نفس المرتبط بداللة الحياء  الّرك ، واستبعد انقباضبداياتها ، فأخذ التّ واستبعد  األعراضنهاياتخذ بفأ

                                                   
  .2/272 ابن قيم الجوزية ، مدارج السالكين ، - 1
  .192-191 الرازي ، أساس التقديس ، ص- 2
  .2/26 البقرة ، - 3
  .33/53 األحزاب ، - 4
  .59النسائي ، سنن النسائي ، ص:  ينظر - 5
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؛فس عن القبائح وتركهالحياء انقباض النّو: "ها بقولهتي عرفّة والّالحقيقي قاللذلك ي  :فهو حيي 1(" حي(. 
فس راد به انقباض النّفليس ي: " فس بقوله د البدايات وهي انقباض النّرك ، واستبعهايات وهي التّأخذ النّف

2("ما المراد به ترك تعذيبه  ، وإنّ الوصف بذلكه عنإذ هو تعالى منز(.  
  

   فصيالت الّ في سرد التّلم يدخل الجرجانيتي ذكرها الراغب للحياء من داللة حقيقيتأويلها على ة ثم 
طريقة الرازي، وقد ورد وصفه  امتناع يقتضيه الكرم: االستحياء : " ل المعنى مباشرة بقوله  بل أو ، 
، )4(  ما بعوضة فما فوقهاأن يضرب مثال ا ال يستحي  إن: ل ما جاء في قوله تعالى علّ، و)3("تعالى به 

5(" ال يقتضي االمتناع عن وصف ما اقتضت الحكمة إيجاده وتدبيره وحفظه  ،هاهنا، الكرم  " بأن(.  
  
  : اهر والباطن  الظّداللتا -ط
  

تأويل الراغب والجرجانيوالباطن  اهر الظّ لداللتي :   
  

   لم يحدسولد الر  من دالالت أسماء اهللا  غير أربعة أسماء هي  :اهر ، اآلخر ، والظّول ، األو
 خروج على  أيالي فإنة لها ، وبالتّالالت الحقيقي الد سولتي ذكرها الروشكلت المعاني الّ. والباطن 

جوهر هذه المعاني يوالنّ تأويالًعد ، كر في تفسيرها هو قولهذي ذُ الّص  ] :ّالل ل فليس هم أنت األو
اهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس قبلك شيء ، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظّ

   .)6(]دونك شيء 
  

   تي ذكرها كّلالالت الّوقبل قياس الدمن الر اهر والباطن من أسماء اهللا للظّاغب والجرجاني  ، 
اهر والباطن ، اغب أكثر من قول في تفسير الظّذكر الرما قاله العالمان فيهما ، حيث  يجب عرض

                                                   
  .1/184 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
  .1/184 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 2
  .1/129 الجرجاني ، درج الدرر ، - 3
  .2/26 البقرة ، - 4
 .  1/129س ، . الجرجاني ، م- 5
  .2/1248مسلم ، صحيح مسلم ، :  ينظر - 6
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 ،  االسمين في داللتيتي أوردها الراغب الّفسيراتتّالقيل ، و:  يسبقها بلفظ  كانه ألنّليست له ؛ها وكلّ
  : هي 

ظر إليه اإلنسان  ما نَّل الفطرة تقتضي في كة ، فإن البديهي إشارة إلى معرفته : قيل ،اهر فالظّ -
والباطن ... ))1  إله ويف األرض إلهماءذي يف الس  الّوهو   :ه تعالى موجود كما في قولهنّأ

تي أشار إليها أبو بكر ة وهي الّإشارة  إلى معرفته الحقيقي ن غاية معرفته يا م:  عنه بقوله
   .القصور عن معرفته

 .ظاهر بآياته باطن بذاته :  وقيل  -

 ال تدركه :   حاط به كما قالباطن من أن ي، ك لها درِه محيط باألشياء مظاهر بأنّ:  وقيل   -
 .))2 األبصار وهو يدرك األبصار

- عليي عن أمير المؤمنينوِ وقد ر   ى لعباده من تجلّ:  على تفسير اللفظتين حيث قال ما دّل
  . )3(هى لعباد غير أن تجلّاهم نفسه منغير أن رأوه ، وأر

 
العلم : ل  األوفتين من وجهين ،ها تعالج مفهوم الصالحظ أنّ ي السابقةفسيراتظر في التّمن خالل النّ   

م فهو عل  :انيا الثّر ، أمفكّظر والتّالنّات والموجودات على صفاته بباهللا من خالل االستدالل بالمحسوس
متعلِّ، واهر واآلالء ل إليه بالمحسوس وال بالظّال يتوصعن العباد ، وإن نظّروا ق بذاته وحقيقته ، خفي 

  . حديثهم فيه ، قاصر عن إدراك حقيقة ذاته  ، فإن فرضيات شتّىفيه ، وافترضوا
  
: وله الث ، يخرج منه ، قجزء من الثّعلى اني ول والثّفسيرين األورح ينطبق على التّوهذا الشّ   
ذي جعل القصد من ل الّفسير األو، وهذا الجزء يخالف التّ)4("ا ك لهدرِمه محيط باألشياء  بأنّ :ظاهر"

محيط  اهللا تعالى ؛ ألن تفسير الباطن بالق بعلماهر إشارة إلى معرفة اإلنسان ، فيجعله يتعلَّ الظّاسمه 
جاجيالباطن في كالم العرب ، يأتي ، أيضاً ، بمعنى من باب ما ذكره الز الخبير العالم بما : من أن 

 بالعلم ،  اإلحاطة كصفة هللا تعالى ، منها ما يكون أنوقد مر ، )5(بطُن من أمور بعض من يصحبه
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فسيرين  الباطن في التّالث ، فيلتقي مع تفسيرياني من القول الثّا الجزء الثّ، أم ومنها ما يكون بالقدرة
ابقينالس.  
  

التفسيرات     صحيح أن فكّل: أثره يظهر من خالل اختياره لها اغب ، لكن المذكورة ليست للر 
ناقض بينهما ، فتين ، وتنفي التّ بين الصاللية االقتران الدتي أوردها تدعم رأيه عن حتميفسيرات الّالتّ

ق بذاته وحقيقته ، ومن هنا  متعلِّ الباطن كاسم هللا كامل بينهما ، إذ تشير إلى أنبل تميل إلى إثبات التّ
العلم بذات اهللا وحقيقته ، وهو علم غير :  داللة الباطن ، تشير من ناحية العلم إلى إن: يمكن القول 

مدرالعلم بصفات اهللا من خالل الظّواهراهر ،  الظّك ، وأنالة على وجوده ، وهو ممكن  واآليات الد
  . ر فكّظر والتّذي يعتمد على النّمن خالل االستدالل الّ

  
   ا ما قصده أبو بكرأم  ّر فهويجلّبالتالظهور ، وفس  تجلّ: "  بقوله  التّجلّيجاجالزه للجبل أي ى رب

 ي اهللا تعالى لكّلق من غير رؤية ، كتجلّي ، هنا ، تحقَّجلِّ والتّ .، وهو في معنى الظّهور)1("ظهر وبان 
ا تنعت ، ممؤية له لم تحصل ، أو ام ظهر وبان ، لكن الر  ، فاهللا ، ولعيسى دنا محمد ن سيم

الئل عليه من ي الدة ، وتجلّات اإللهيي الذّتجلِّ:  ي بنوعيهجلّي هنا هو التّجلّ المقصود بالتّ على أنيدّل
  حقيقي  وظهور اهللاة عليه ،الّ الد باآليات يروهلعباده من غير أنهر ظواهر وآيات ، فهو سبحانه يظ

  : ل من قول  أبي بكر األوقّد بالشّصذي قُ، وهذا الّ ي آياته ما يراه العباد هو تجلّ ، ولكنبذاته وبآياته
  .  اهرالظّ: ا ال نراه ، وهذا المقصود بقوله  ، ولكنّي اهللا حقيقي، فتجلِّ)2("ى لعباده من غير أن رأوه تجلّ" 
  

   اني ، فهو يتعلَّ الثّقّا الشّأمي القرآن الكريم ث اهللا به عن نفسه وعن حقيقته وذاته وصفاته فق بما حد
والكتب الساة وغيرهمماويوال ي ، شترط بالركما ، )3(ة ، حيث تأتي بمعنى العلمؤية أن تكون بصري

ف عن شيء  عر ، وهو في معنى الباطن ، فاهللا)4("ظر بالعين والقلب ؤية النّالر : " يقول ابن سيده
درك من باد لحقيقته أمر دون البلوغ ، وما ُأمن ذاته وحقيقته في المصادر المذكورة ، لكن إدراك الع

  . قليل المعرفة يعتريه القصور 
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 في ركشيليل على ذلك ما قاله الزة ، والدانية قلبية والثّبصري  ؤية األولى في مقولة أبي بكرالرف   
   .)1("ك بالحواس ردملكونه غير ) والباطن(ة عليه الّة الدباألدلّ) اهر الظّو: " (تفسير الباطن ، إذ قال 

   جلّ للتّؤية في األولى هو نفي لرؤية ذات اهللا وليس نفياًونفي الرانية ؤية في الثّي بنوعيه ، وإثبات الر
ي  نفي لتجلِّأو بما فتح على بعض من عباده بما شاء ، ثمبه ،   اهللا هو إثبات للعلم بذاته بما أخبر

  .ات للعباد الذّ
  

   ر الجرجانوفسبأن ال ) والباطن: (بالقدرة والجالل ، والباطن بقوله ) اهروالظّ: " (اهر بقوله  الظّي
2("نال ي( والقدرة ، :ةالقو )ومظاهر قدرة اهللا وعظمته ماثلة في الكون ، )4( العظمة: ، والجالل )3 ،

 ، ةهور بمعنى الفوقيئل قدرته ، ال الظّهور بآياته ودال هو الظّهور المقصود عند الجرجانيفيكون الظّ
ا الباطن ، فمتعلِّأميلتقي فنال ،ق بذاته ، وهو علم ال يبذلك الجرجاني اغب عن أبي  مع ما ورد عند الر

   .)5("يا من غاية معرفته القصور عن معرفته : " ، بقوله   بكر الصديق
  

   ة الذّوكأننا لدى االثنين أمام ثنائيالى تتجلّفات ، فصفات اهللا تعات والصة وأفعاله ، ى في آياته الكوني
فهي ال تُا ذاته فال سبيل إلى علم بهاأم ، دك ر .  
   

ويل ، فيلتقي بشكل كبير في أاهر والباطن منحى التّ من الظّ في تفسيره لمعنى كّل   ينحو الجرجاني
ية إلى ة عليه وأفعاله المؤدالّالئل الدوهو ظاهر بالد: " رهما بقوله  عندما فسيجاجالزهما مع تفسير

العلم به ، ومعرفته ، فهو ظاهر مدرك بالعقول والدالئل ، وباطن غير مد كسائر األشياء المشاهدة شاه
نيا في الد ،وجلَّعز 6( " كبيراًاً عن ذلك وتعالى علو(.    

ويتض   ح مما سبق أنيتجاوز  جاهاًن اتّالباطاهر والظّى جه في تفسيره لمعن اتّ الجرجانياللة الد
ا من غير حلول في وهو معنا أينما كنّ: "  تعريفه بقوله  ما ختم به الجرجانيلعّل، و للصفتين الحقيقية
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ا  حقيقياهر والباطن تفسيراًر بوضوح عن رفضه لتفسير الظّعبي،  ) 1("المحال وال انتقال وال ارتحال 
  .اللة ي الدد دور المكان فيؤكِّ
  
   وكالم الجرجانياًابق قريب السجد جاج الّ من كالم الزاهللا ظهورذي عد ل  على وجهين ، األو :

طح إذا ظهر فالن فوق الس:  لقول العرب من العلو: اني ة والحجج والبراهين ، الثّظهور للعقول باألدلّ
 والمكان ،  عن المحّل اهللا يجّل ؛ ألن ارتفاع المحّل شيء ، وليس المراد بالعلوعال ، واهللا عال كّل

   . )2(لطانأن وارتفاع الس الشّما هو علووإنّ
  
 
  : األول واآلخر داللتا -ك
  

لإثبات الراغب لداللة األول واآلخر لداللتي على الحقيقة وتأويل الجرجانياألو :   
  
  ذكره فيه لزوم ذكره مزدوجاً ما ، فكّل)اآلخر(ولم يقف عند داللة ) األول( عند داللة اغب الر وقف  

3لمع األواللة الّ، والدتي ذكرها الراغب لألوه  ألنّريف ؛اللة الواردة في الحديث الشّل فيها اتّفاق مع الد
4(ذي لم يسبقه في الوجود شيءه الّره بأنّفس( .  
  

بناء و .)5( "لعلمه باآلجال) واآلخر( األحوال لمستقر) لهو األو" (:  بقوله  االسمينرجانير الجفسو   
سولعلى حديث الر  في شرح االسمين  )ل ، اآلخراألو (فإن ،ل ما ذكره الجرجانيخروج  في األو 

  .ا ما ذكره في داللة اآلخر فتأويل على معنى العلم باآلجال  الحديث ، أم فيداللته
  

ي األول واآلخر ، ومنهم الزمخشري إذ    وقد التزم كثيرون بالمعنى الوارد في الحديث الشريف لداللت
 ، )1(" شيء ذي يبقى بعد هالك كّلالّ) واآلخر( شيء ذي كان قبل كّلالقديم الّ) لهو األو: " (قال 

جاجيمه شيء ، وهو اآلخر : "  بقوله وكذلك الزل الّذي لم يتقد2("ألنّه الباقي بعد فنائها ؛ فهو األو(.     
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 جاني بتأويله لداللة اآلخر بمعنى العلم باآلجال ، كان يهدف إلى إثبات الصفة هللا    أتصور أن الجر

 ، وإنّما مبني على المستقبل دون اعتماد على زمن ؛ ألن مفهوم بقاء اهللا بعد كّل شيء غير متحقَِّق فعالً
كالوارث من أسمائه ، فأو غم من أناللة على معنى العلم ، على الرصفات اهللا قديمة وثابتة ل لذلك الد

  .له ، ال يتعلَّق وجودها باألفعال 
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  .الحسنى   دالالت بنية األسماء:  الخامسالمبحث
  

  : توطئة 
  

ا ر إمضح ، وكان ذلك ي ألسماء اهللا انيرجاغب والجالر من ّكل   كان لبنية الكلمة أثرها في شرح 
، ولم يكن هناك استرسال في ) فعل( من خالل صيغ مادة  ، وإما نفسهالوزنبكلمات مقابلة على 

 إيجازهما ة على داللة األسماء ، فقد أوجز العالمان في هذا المجال ، لكننية الصرفيالحديث عن أثر الب
   . ألفاظهايغ الماثلة فيهاتي تدور حول العالقة بين األسماء والصالالت الّ من الدحمل كثيراً

  
العلماء في دراستهم لداللة صيغ أسماء اهللا   المشكلة أن  ال ظلوا أسيرين لمعايير الدلة الصةرفي،  

اد أثر هذا األمر في تبعنوا من اسلم يتمكّتي هي ، في األصل ، موضوعة لموصوف هو اإلنسان ، فوالّ
دراساتهم ، ولم ترق دراساتهم إلى حدصف محورها موصوف يتّ ، يكون  لهاات جديدة بناء ماهي

  .بالكمال ، هو اهللا 
  

هذا  ب ، مستنيراً عند العالمينجزة لدالالت صيغ األسماءل اإلشارات الموحلّحث أن يهذا المب   يحاول 
دالالت  اإليحاء بقدر من دور كل صيغة في عالم حول ل االستدالل على نظرة كّلاإلجراء من أج

  . تي وقعت على بنيتها األسماء الّ
  
 اسم : في إشارات العالمين إلى صيغ األبنية التّالية  هذا المبحثومن أجل تحقيق ذلك ، سيبحث  

  .الفاعل ، وصيغ المبالغة ، والصفة والمشبهة ، والتّفضيل 
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اسم الفاعل  - الًأو:  

  
  :تعريفه 

  
   حد اسم الفاعل بأنّهابن هشام األنصاري  " : ال على الفاعل ، الجاري على حركات الوصف الد

   .)1("المضارع وسكناته 

  
   .)2(" الحدث والحدوث وفاعله  علىما دّل "  : نّه ، إأيضاً، وقيل فيه 

  
   :بات عند الجرجاني على الثّ اسم الفاعلداللة -أ

  
صر   ح الجرجانيعن القيمة الد في أسماء اهللا  ،السم الفاعلة اللي ، عندما تحد ث عن صفة القط س

ن عبارة عن قيامه سط ، فيكوقْتمل أن يكون القسط صفة من اسمه المحوي : " ، إذ قال سبحانه كصفة هللا
    .)3("فالن قائم بالخالفة أو اإلمارة : ة وحال كما يقال  من غير كيفي وثبوته عادالًمقسطاً

  
في اسم الفاعل  صفة العدلثبات إلى    عندما أشار الجرجاني )طقْالمفإنّ) س ،ه نبه إلى قضية ة مهم

  اسم الفاعل داالًن عدارسيعدد من الدإذ اعتاد  ، هةفة المشبصفريق بين اسم الفاعل وال التّق بطبيعةتتعلّ
  .بات واللزوم ة على الثّدالّهة ، فة المشبالصد ، بينما اعتبروا جدعلى الحدوث والتّ

  
  

 إشـارة    ، ليـست   فة في اسم الفاعل ، في كالم الجرجـاني        ابقة إلى ثبات الص    اإلشارة الس  أرى أن و    
د ، بشكل   جداللة على التّ  ونفى عنه الد  ،  بات  ح بداللة اسم الفاعل على الثّ     د صر  ق  الجرجاني  ؛ ألن  عابرة

تُتي  لغي الفوارق الكبيرة الّ   ي  موضوع االسم علـى أن يثبـت بـه          " : يغتين ، عندما قال     قام بين الص إن
د تضي تجـد ه يقا الفعل فموضوعه على أنّوأم .ده شيئاً بعد شيء يء من غير أن يقتضي تجدالمعنى للشّ 

 االنطالق فعالً له مـن غيـر أن   ، فقد أثبتّ) زيد منطلق (:  فإذا قلت    .المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء       
 زيـد طويـل وعمـرو    : د ويحدث منه شيئاً فشيئاً ، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك              تجعله يتجد
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، يحدث ، بل توجبهما وتثبتهما فقط     د و ول أو القصر يتجد   هنا إلى أن تجعل الطّ    اقصير ، فكما ال تقصد ه     
       ألكثر من إثباته لزيـد    )زيد منطلق (: ض في قولك    وتقضي بوجودهما على اإلطالق ، كذلك ال تتعر   .

قصد فيه إلى ذلك      ا الفعل فإنّ  وأماالنطالق يقع منـه        )زيد هو ذا ينطلق   (: فإذا قلت   . ه ي فقد زعمت أن ، 
يه جزءاً فجزءاً ، وجعلته يزاوله ويج1("ز(.   

    
    وال يقتصر األمر على الجرجانيوحده ، فالر على ه يدّلأنّب  عليه مذهبه ، ويزيد يذهبازي 

 : وفي قوله" : كرار ، بقوله ي أشار إليه بالتّالذّجدد ، سوخ ، والتّذي أشار إليه بالربات ، والّالثّ: االثنين
  االختالف في اللفظ أدّلباسم الفاعل فائدة ، مع أن) لكاذبين ا( بصيغة الفعل ، وقوله ) ذين صدقوا  الّ(

على ثبوت المصدر في الفاعل  ،في كثير من المواضع،   اسم الفاعل يدّلعلى الفصاحة ، وهي أن 
فالن شرب الخمر وفالن شارب الخمر ، :  عليه ، كما يقال ورسوخه فيه ، والفعل الماضي ال يدّل

سوخ ، ومن اسم الفاعل كرار والرفهم من صيغة الفعل التّه ال يافذ األمر ، فإنّوفالن نفذ أمره وفالن ن
2("فهم ذلك ي(.    
   

وي   دعم الرزيد (: واالسم ، له داللة على الحقيقة دون زمانها ، فإذا قلت "  : ، بقوله  تلك الفكرة ازي
: ، فله داللة على الحقيقة وزمانها ، فإذا قلت ا الفعل وأم . ، لم يفد إال إسناد االنطالق إلى زيد )منطلق

)وكّل.  ، أفاد ثبوت االنطالق لزيد في زمان معين )انطلق زيدغير ر ؛ والتّ ما كان زمانياً فهو متغي
مر بالتّشعابت في التّبوت كون الثّفإذن اإلخبار بالفعل يفيد وراء أصل الثّ .د جدد ، واالسم ال يفيد جد

   .)3("ذلك 
  
بات ها على ث كلّ ال تدّل أنّهاتجد، س ونجس،  رغد  :مثل هةفة المشب على الص أمثلةٌذتلو ُأخ  و  

  على عمل ، فهناك أيضاًتي في اسم الفاعل تدّلفات الّ األفعال أو الصنة في أودوام ، وإذا كانت العلّ
غد قد  الرن ؛ أليهة نسبة المشببات في الصففهوم الثّفات المشبهة نشأت عن عمل ، فم الصأسماء في

جاسة قد تل إلى فقر ، والنّيتحوجِولذلك تَ .  طهارةل إلىتحوعالماًد كالر ينتقد ابن الحاجب في ضي 
أي االستمرار ) على معنى الثّبوت: (وقوله : " بوت ، إذ يقول هة دالة على الثّفة المشبلصجعله ا

ها ليست موضوعة للحدوث في زمان ، ليست ، هة ، كما أنّفة المشب الصأن: ذي أرى والّ... واللزوم 
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 دليل وال، فة  الحدوث واالستمرار قيدان في الص ألنضوعة لالستمرار في جميع األزمنة ؛ ، موأيضاً
في الوضع إال ذو حسن سواء أكان في بعض األزمنة أو في جميع )  حسن( ا ، فليس معنى ما عليهفيه

 ، على ما اًفظهوره في االستمرار ليس وضعي... دليل في اللفظ على أحد القيدين ، األزمنة ، وال 
ق لمن قام به مشتّ: ى قال ه ، حتّذي غر ، هو الّذكرنا ، بل بدليل العقل ، وظهوره في االستمرار عقالً

   .)1("بوت على معنى الثّ
  

   الكالمإن صد منهابق قُ السبوت ، لعلماء إلى داللة اسم الفاعل على الثّه عدد من ا اإلشارة إلى تنب
 د ،جدبوت ، وداللة اسم الفاعل على التّهة على الثّفة المشب هناك من نفى داللة الصنوأكثر من ذلك أ

ا يجعل التّممأي الّسليم بالرعلى التّ اسم الفاعل يدّلذي يزعم أن جراء غير بات إ على الثّد وال يدّلجد
سةراسليم في الدالثة قد  العلماء الثّ ، السيما أنة وجيهة أثبتوا فيها داللة اسم الفاعل على موا أدلّقد

ما  ، وهذا الفيصل في األمر العقلن يكون ره ، أ ، كما أتصوالحّلو .د جد على التّداللتهم بات ، وعدالثّ
ذهب إليه الرضي.   

       
ي   نية ا يسبق بِ هناك معياراًضاف إليه أنلكلمة في الدفات في أسماء اهللااللة على ثبات الص  أال 

وهو  ،  من نسبتها إليه سبحانه وثباتهاكمالهاسبة تكْ في أسمائه م  صفات اهللا؛ ألنوهو الموصوف 
برهان عقلييتقد هو صيغة االسم  ،م على برهان شكلي .  

   
   أمفي أسماء اهللا ، فهو القول األوجه بات عل على الثّاداللة اسم الف في ا بالنسبة لما قاله الجرجاني 
  ،ها غير ظاهرة أو كامنة صفات موجودة لكنّ اسم الفاعل يشير إلى؛ ألنتي جاءت على هذه البنية الّ
 فيه  صفة الكتابة موجودة ألن سواء أكتب أو لم يكتب ؛صف بصفة الكتابة متّ ،مثالً، كاتب شخص ف

اهرة ، كشخص فات الظّ ثابتة فيه ، ويمكن أن يكون ثباتها أقوى من ثبات الصيقوم بها متى أراد ، وهي
 أن يتالشى ىل في حسنه إل ، وسيحصل تحو فترة كهالًه سيصبح بعدحسن الوجه وهو كاتب ، فإنّ

احية يمكن أن تُ ، ومن هذه النّ كاتباً ، بينما سيظّلم في العمرعندما يتقدر أسماء اهللافس ّءت تي جا ال
كلها بارئ ، ر والازق والمصو على صفات كامنة ، فالخالق والرها تدّلعلى وزن اسم الفاعل ، بأنّ

  الخلق حادثصوير والبرء ، فإن والتّ هي الخلق والرزق هللا  على صفات ثابتة مالزمةتدّلأسماء 
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ذي في اسم الفاعل ال الّالحدوث  حادث متى شاء ،  فقه وإبداعهز ، وكذلك تصويره ورمتى أراد اهللا 
   . سابقاًازي والر من الجرجانيده كّلفات الكامنة فيه ، وهو أمر أكّ الصينفي ثبات

  
 عندما رأى أن  األصفهانيميمير حضر عند القدماء كما هو الحال عند إسماعيل التّصووهذا التّ   

فات  الصليل على أنومن الد: " يث قال ف على الفعل حها معان قائمة ال تتوقّصفات األفعال قديمة وأنّ
الصادرة عن فعل اهللا تعالى كالخالق ، والرازق ، والعادل ، والمحسن ، والمم ، والُنعميتمحيي ، والم ،
والمعاقب ، هي صفات الزمة له قديمة بقدمه ال لقدم معانيها الّثيب ، والمزق ، ذي هو الخلق ، والر

 في رواية  ،رحمه اهللا، قال أحمد بن حنبل . ق معانيها منه  ، والعقاب ، ولكن لتحقّواإلحسان ، واإلثابة
فوصفه بالغفران فيما لم يزل كما وصفه بالكالم  )  ، غفوراً ، عالماًماًلم يزل اهللا متكلّ: ( حنبل عنه 
: ة ما قلناه لى صحليل ع بها بالقدم ، ومن الدحدثة ال يكون موصوفاً لمن قال هي صفات موالعلم خالفاً

ق الفعل من جهته يوجب كونه صفة الزمة له قديمة بدليل وصفه في القدم أنّ تحقّأنعيد ، وباعث ، ه م
ووارث ، وإن لم يعوصف أنّد ، ولم يبعث ، ولم يرث ، ويوإله قبل أن  قبل أن يخلق المربوب ، ه رب

   .)1("لف نيها فقد خالف السمعافات عنه قبل وجود  هذه الصيخلق المألوه ومن نفى
  
   :  عند الجرجانيالعدول كمقياس بالغي -ب
  
  دحددور العدول عبد القاهر الجرجاني فلم يقل ة  بدقّيغ في الص ، :إنالم دول عنه هو المقصود ع

دون المن اسم  مل مجيء االسم على صيغة المبالغة بدالً ، بل علّ، كما في كثير من حاالته دول إليهع
ل الفاعل بكونه أبلغ في الوصف ، وهو بذلك يشير إلى أمرين ، األو :ومركز اسم الفاعل محورأن  

من خالل لفظ  في األسماء اإلشارة إلى كمال الوصف: اني ع ، والثّدبد البديع إلى الم رماعند الداللة
  . )2("  عن الفعل عدوالًه أشد الوصف ألنّ البصير أبلغ فيإال أنر،صبالم: والبصير " :عندما قال ) أبلغ(
   

قات ، يبدأ من اسم الفاعل وينتهي بآخر  لكمال الوصف درجاته المشتّ مقياساً وضع الجرجاني ،   هنا
ذي عليه الفعل ، فإذا كانت صيغة المبالغة هي أقصى ما يمكن العدول عن الفعل صيغة من الوصف الّ

 ، ، وذلك ينطبق ، أيضاً) أبلغ ( ر عن هذا الكمال بلفظ  ، وعبلت هي صيغة الكمال لذلك الوصفمثّ
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ل صيغ ها تمثّر والبارئ ، فإنّتي جاءت على اسم الفاعل مثل الخالق والمصو الّعلى أسماء اهللا 
  .عن أفعالها ها كانت أقصى ما تم العدول إليه الكمال ألوصافها ؛ ألنّ

يغ ، بل  على مستوى الص ، ليس مقياساً ، عند الجرجاني مقياس بالغة األوصاف على أن   وما يدّل
دق ، ود المبالغة لوصف الصيق أقصى حدد صيغة فعيل في لفظ الصه عد وصف ، أنّعلى مستوى كّل

دق أو الغة في الوصف بالصفعيل من الصدق وهي ألقصى غاية المب) : الصديق (و"  : بقوله
يق دعيل إال على مستوى واحد من اللفظ ، فصوال أبلغ من فَ أبلغ من فاعليل ع ف، فليست )1("صديقالتّ

ها ليست أبلغ من بارئ  ، ولكنّديق وصادقأبلغ من ص.  
  
 ما كان من األوصاف أبعد من بنية وكّل " : عندما قال ابن فارس عند  ،وهذه الفكرة حضرت ، أيضاً 

در فهو قَ: حيم، ونقول م ورحم فهو راحر: ا نقول ألنّ؛  حيمحمن أبلغ من الر الرألن؛ الفعل فهو أبلغ 
2("دير ر وقَقاد( .  
  
  
   : األصفهانيالراغب و د الجرجانياللة عناسم الفاعل محور الد -ج
  

   اللة في دالالت كثير من أسماء اهللا شكل اسم الفاعل محور الدعند كّل من الر اغب والجرجاني ، 
الفاعل في أثناء ين ألسماء عديدة إلى صيغة اسم إرجاع العالم: تين ، األولى  صور في ذلكىوتجلّ

 على صيغة فعيل بدالً) البصير( مجيء ر به الجرجانيذي فسالعدول الّ: انية  ، والثّشرحهما لدالالتها
  .من اسم الفاعل 

  
   سماء اهللا  أسماء عديدة من أ شرحاغبفالرّعلى سم الفاعل ؛ ليدّلتي جاءت على صيغة فعيل با ال 
ب ، والحفيظ بمعنى حاس الحسيب بالمه شرح :اغب عند الرومن أمثلة ذلكاللة فيها ، ه محور الدأنّ

ظ الحاف،والر قيب بالحافوالنّم وم بالقاِئظ ، والقي ،ور بالم3(رنو(.   
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صير والنّ، ي  بالعاِلم ، والعليعاِلال ، والعليم بلعفْ شرحه البديع بالم :أمثلته عند الجرجانيومن    
  .)1(جيبستَ، والودود بالمراصبالنّ
  

 فال يمكن أن يسلَّم أن المقصود  ،   وفي هذا المعنى يمكن أن تُفهم ظاهرة العدول في أسماء اهللا 
لداللة غير الملفوظ وأن البصير غير مقصود وأن المبصر هو المقصود ، ولكن يمكن قياس ذلك على ا

بمفهوم محور الداللة ، فالعدول الّذي ذكره الجرجاني نبه إلى أن اسم الفاعل حاضر في داللة كثير من 
إن االسم أصله اسم  : ، دون أن يتضمن مفهوم النّقل ، إذ ال يليق أن يقال في حقّ اهللا أسماء اهللا 

كن عند تحديد داللة األسماء في صيغة فعيل ، الفاعل ثم نُقل إلى صيغة فعيل ، فاألصل ما ورد به ، ول
فإن اسم الفاعل يشكل مركز الداللة ومحورها ، وهذا ما ُأرجح أن الجرجاني قصده عند إرجاعه 

  .البصير إلى المبصر 
  

 بات وكثرة وقوع الفعل وتكراره ، ، والثّعدي اللزوم والتّ:ين هما أحمد مختار على مقياس.داعتمد    
هة أم صيغ إن كانت صفات مشبتي جاءت على صيغة فعيل ؛ لتحديد ء اهللا الّمييز بين أسماتّفي ال
 ومن العلماء حول نشأة صيغ المبالغة ،دل عليه من كالم ستَ آخر ي هناك مقياساًأرى أن لكنّني ،)2(مبالغة
عل ، في إشارة إلى  على صيغة فعيل إلى اسم الفا من أسماء اهللا  عدداًاغب والجرجاني الرإرجاع

عن لهاتحواسم الفاعل ؛ لغرض المبالغة ، وعليه ي أصل صيغ المبالغة اسم الفاعل ، فما كان بنى أن 
ل)بديع( ، مثل ل منه إليهامبالغة في بناء فعيل يستلزم وجود اسم فاعل تحوا إليه ، تحومن م ع بد

  مثالً)عزيز(، فاسم ) فعيل(تي جاءت على ألسماء الّقاس به بقية ا تُ مقياساًعد، وذلك يمكن أن يوهكذا
 من فعله ناء على اسم الفاعل ب لهه ليسل من اسم الفاعل ، بدليل أنّه لم يتحوهو صفة مشبهة ؛ ألنّ

   .، وقوي ، وكبير ، وخبير عظيم ، وجليل ، وكذلك في الثيالثّ
   

 رخبِ بمعنى المكون صيغة مبالغة إذا كان ي، فقد أورد العالمان احتمال أن) خبير(   واالختالف في 
هما ماال إلى اعتباره ، لكنّ عنهالًومحوصفة مشب على معنى  ما أورداه في مسألة تفسيرههة ؛ ألن 
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خبِالمر ليس من أقوالهما ، أمأورد ،)1( بأخبار أعمالكم بعالماغب فهو تفسيرها ما كان للر والجرجاني 
   .)2( من اسم الفاعل المخبِر أو المخَبرالًمال أن يكون صيغة مبالغة إذا كان محوفي احت ، ليس له ،قوالً

  
   مفة اليبدو هذا المقياس في تصنيف أسماء اهللا المختلف عليها بين الصهة والمبالغة في صيغة فعيل شب

 يمكن أن اً وقويوالً معقل حالًصريح ، وهو من زاوية أخرى شكّ لدى العالمين باإلجراء ال بالتّواضحاً
عتمد عليه في عزو األسماء الّييغة وعلى صيغة فعالن إلى تي جاءت على هذه الص رفياها الصمسم

  .الصحيح 
  

  :صيغ المبالغة  - ثانياً
   

 عليه اسم الفاعل ، ولكن بزيادة في المعنى ، فهي في الحقيقـة أسـماء                 على ما يدلّ        هي ألفاظ تدلّ  
 يعني الذي  ) عالم(كثير في معنى الفعل ، فاسم الفاعل        لى صيغ المبالغة بهدف المبالغة والتّ     لت إ فاعل تحو
كثير العلم : فتعني ) عالم(ا صيغة المبالغة يعلم ، وأم .  

ـ : كثير  أبنية المبالغة والتّإلىكثير حول بناؤه  المبالغة والتّىاللة عل السم الفعل الد   فإذا ُأريد       ال ، فع
   .)3( ، أو فعللفعال ، أو فعيفعول ، أو مأو 
  

  : امرائيفاضل الس.كما يرى د،      وأبنية المبالغة على ضربين 
  
حاك مـدح  حكة فالـض حاك  والضالضَ:  ـ منها ما يختلف عن اآلخر لتأدية معنى جديد نحو قولهم  1

كة ذم   والضح .  
يختلـف  ) فعال(فمعنى ، يغة األخرى المبالغة يختلف عن الص صيغته على معنى في  ـ ومنها ما تدلّ 2

  . )4(، وهكذا) مفْعال( وهما يختلفان عن  ،في المبالغة) فَعول(عن 
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  : يغة فعيل ص -أ 
  

   :اغب والجرجاني عند الر دالالت صيغة فعيل في أسماء اهللا
  
   :الكثرة والمبالغة -1
  

رد   البديع: (إلى المبالغة على معنى الفاعل ، في قوله )  بديع(اغب داللة صيغة  الر (بدعيقال للم)1( ، 
بديع السموات  : الية  في اآلية التّل فععلى وزن فعيل بوزن الم) بديع ( في تفسير فق معه الجرجانيواتّ

   . )3("ليم ميع واألل كالسفعفعيل الم"   :إذ قال ))2 واألرض
  

 هة أو في باب صيغفة المشبلبديع في باب الصاسم اهللا ا اغب أو الجرجاني من الرف أيلم يصنّ   
 عبدي على أن بدع يدّلن للبديع إلى معنى الم إرجاع كال العالمي، ولكنالمبالغة على وزن فعيل 

ل من اسم الفاعل ورة فيه إشارة إلى تحو كالمهما على هذه الص صيغة مبالغة ؛ ألن، اهن، السموات
  ،كما هو معروف لدى العلماء، اسم الفاعل من ل تي يحدث إليها تحويغة الّى صيغة أخرى ، والصإل

هي صيغة المبالغة وليست الصهة فة المشبه إلى ذلككما نو الزبقولهركشي  " : فعند ،) فعيل(ا وأم 
، وحفيظ ، وحكيم ، وحليم ، كرار ، كرحيم ، وسميع ، وقدير ، وخبير ه من صيغ المبالغة والتّحاة أنّالنّ

ما يكون كذلك للفاعل ال للمفعول به بدليل قولهم قتيل  ، وهو إنّل عن فاعل بالنّسبةه محووعليم ، فإنّ
   .)4("وجريح والقتل ال يتفاوت 

  
قبل أن أبدأ في تحليل شرح الر   لداللة صيغة فعيل في اسماغب والجرجاني اهللا البديع ، ال ب أن د 

يغة ، أهي في  الواقعة على هذه الصوجود خالف بين العلماء حول تصنيف أسماء اهللا إلى أشير 
 أنكر أن تكون أسماء اهللا صيغ مبالغة ؛ ألن ذلك  فهناك منهة ؟فة المشبم في باب الصباب المبالغة أ

 على كثير يدّلالتّ ألنكثير ؛ على التّ داللتها  ، وحجتهم في ذلكفات في اهللا ال وثبات الصيناقض كم
 .حال في وصف اهللا سبحانه  وهذا م ، والنّقص والتّغيرفاوتالتّ
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   قبل أن أتعرض لهذه اإلشكالية ، أودأن أشير إلى نقطة مهم أسماء اهللاة وهي أن   وأوصافه تنال 
 ير إلى ذات اهللا تشعالىجاءت عليها أسماء اهللا تتي ات الّمشتقّال  ألن؛إليه سبحانه كمالها وثباتها بنسبتها 

أن تشير إلى ذاات عموماً المشتقّ حال ، وهو ذات اهللات ، فما دام أن  هي  ، ف حاضرة في االسم
  تابعاًيغة فيصبح دورهاالصا م شيء آخر ، أبوت لصفات األسماء قبل أيثّالوعطي داللة الكمال تي تُالّ

جاءت من قياس ول صيغ المبالغة بين العلماء حشكالية  هذه اإلر أنأتصوو .في اإليحاء بدالالت أخرى 
يغ في حق اهللاداللة الص ّعلى داللتها في حق يغ  البشر دون أن يجري استدالل يخرج بدالالت للص

  .تناسب كمال الموصوف كما جرى في دالالت األسماء 
  
فال لكثير من  والمبالغة فيه إغبالغة هو الكثرة القصد من صيغ المأنب سليم التّ ، أن  وأرى ، أيضاً 
ن ي ما العالقة ب ،فمثالً. بنى عليهما  مفتاحين لدالالت أخرى تُمثابة ب الكثرة والمبالغة هماالالت ؛ ألندال
 فال يحتاج إلى  اإلبداع تم أنعلماً  للسموات واألرض ؟ وإبداع اهللا) فعيل(ف صيغة ي في تعركرارالتّ

عالقة ا المبالغة غير الكثرة ، فما موات واألرض ، وإذا اعتبرن بإبداع السوما عالقة الكثرةتكرار ، 
   ذلك ؟المبالغة بكّل

  
 في اغب نفسه ، لها من الراًاللة ال حصر للدعتبر الكثرة مفتاحاً على ضرورة أن تُ  وأعطي مثاالً

 وأصل العمق  ، بعيد:ي أ )1(  عميق فجمن كلّ  ":  قال  ، إذ)عمق(في مادة ) عميق (للفظتفسيره 
  .اللة الكثرة في كلمة عميق بالبعد ل د، فأو)2( "ذا كانت بعيدة القعرإ بئر عميق  : يقال ،البعد سفالً

  
   المبالغة ةتي قيلت في تحديد داللة صيغعريفات الّالتّعبارة عن   ، هو في تفاقم المشكلةسهمأمر آخر ي 
  : ، وأورد منها ) فعيل(

   .)3(بيعةفي باب المبالغة هو لمن صار له كالطّ) فعيل (: يوطي عنه السهما نقلحة فيقال ابن طل   
  

   ويقول الدكتور فاضل السامرائي: ه خلقه فيه صبح كأنّأى لفعل حتّر منه ا الموصوف بفعيل قد تكر
صبحت صفة أى ن كثر نظره وتبحره في العلم حتّ على م)عليم (حيث تدّلة ثابتة له ، ة وسجيوطبيع

  . )4(بيعةالعلم سجيه ثابتة فيه كالطّ
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ذي الّ) فعيل(في المبالغة منقول من ) فعيل( بناء فهم منه أن ما ذكره ابن طلحة يأن  ،أيضاً  ،ويرى   
1(هةهو صفـة مشب(.  

  
: مثلبألفاظ   تصنيفها صيغة مبالغة     عند )فعيل(في صيغة   بات  ابقة أشارت إلى معنى الثّ    عريفات الس التّ   

؛ ألنّ  ، وخلقة ة ، وطبع    سجي   ها كما فهم السنُ  كالم ابن طلحة    من امرائي لت من باب    قالص هة إلى  فة المشب
افضين  ويرد على الر    ، بات على الثّ  في باب المبالغة تدلّ    )فعيل(، وهذا القول يجعل صيغة      باب المبالغة   

ـ هكما نب ، هللا فة في اة لثبات الص  فيها مناقض  ن بأ  :لها من هذا الباب    ة  كالم ابن طلحة إلى نقطة مهم
د على ذلك ابن األثير فـي  بات كما يؤكّ إضافة معنى للثّ لغاية ، وهيقل حصل  النّ قل ، فال بد أن     النّ وهي
فاللفظ إذا كان على وزن من األوزان ثم نُقل إلى وزن آخر أكثر منه فالبد أن يتـضمن مـن                    : " قوله  

المعنى أكثر ممنه أوالًا تضم2("ة على المعاني ، وأمثلة لإلبانة عنها  األلفاظ أدلّ ؛ ألن(.   
  

 اهللا  في حقّ)فعيل( حال أن ينطبق على تفسير داللة صيغة يمكن بأي عريفات التّال وجزء من كالم   
 ، فة في الموصوفى إلى ثبات الصكرار أد التّافترض أنقص ، ول والنّحوه افترض التّ ألنّى ؛تعال

اهللاحال في حقّوهذا م  ّه يفترض التّ ؛ ألنطواألمر لم يكن طبعاًر وأن وسجي ة ثمل بتكرار  تحو
ة ، ومن هنا تكمن خطورة قياس دالالتالفعل إلى طبع وسجييغ على أسماء اهللا  الصيكمن  ، والحّل 

  .في االستدالل 
  

كرار في خلق  التّ ، فأين هوتهعلى حرفي  ،يغةكرار الوارد في تعريف الصأخذنا التّ إذا  ،   وكذلك
فاهللاموات واألرض ؟الس  خلق الس ر خلق سماء وأرض أخريين ، موات واألرض ، ولم يتكر

كرار بديمومة واستمرار الفعل والمفعول ؛ ألسن الداللة استبدال التّفاألولى لحنخلق الس موات مستمر 
   .))3 ا ملوسعونبنيناها بأيد وإنّماء سوال :  بدليل قوله تعالى  فعالً

  
 اهللا ثابت وغيره ألن؛  ، بل يدعمه  اهللاماء ال يعارض ثبات الوصف في خلق السواالستمرار في    

من خلق ماهللابات في حقّر ، فالثّتغي  مفعوالت ؛ واقع في ذاته وأوصافه ، وليس ذلك في األفعال وال 
ألنيشاء من مخلوقات  ما في خلق اهللا مستمر .  
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    البديع( في شرح داللة     ار كان مثلبة  كر التّ وبما أن (  تـرتبط   : كمـا قيـل    اه ألنّ  الكثرة كذلك ؛    ، فإن 
  الكثرة إذا تعلقت بـذات اهللا  ألن؛ه وهو الكمال ذه اإلشكالي له هو بلفظ آخر يعطي حالً فاوت ، والحلّ  بالتّ
  ّيقع التّ  وكذلك بأن ،  ت على الكمال     وأوصافه دل        كثير على المفعوالت كما ذهب إلى ذلك الزركشي ،  
وُأ"  :في قوله     العموم مشكلة الكثرة بإجرائها على داللة    ل م حالً فقد المبالغ جيب بأن  ا لم يقدر حملهـا     ة لم

ـ       الس تي دلّ  وجب صرفها إلى مجموع األفراد الّ       فرد ،  على كلّ  سبة إلـى   ياق عليها ، والمبالغة إذن بالنّ
يـستحيل   ))1  شـيء علـيم    وا بكـلّ   : لى  وكذلك قوله تعا   .سبة إلى تكثير الوصف     ق ال بالنّ  ثير التعلّ تك

فاوت فيه ، فيجب صرف المبالغة فيه إلـى   التّيء ال يصحعود المبالغة إلى نفس الوصف ، إذ العلم بالشّ     
قه ، فيكون من باب إطـالق الجـزء         يء ولواح ا ألن يكون المراد الشّ    ا لعموم أفراده ، وإم    ق ، إم  المتعلَّ

   .)2( "وإرادة الكّل
  

مر في  ال تتفاوت ، وكذلك األ العلمصفة أنوهي إشارته إلى   ،يركشعند الز، ة هنا إشارة مهم   و
    . هللا  من صفاتا وغيره ، والبصر ،مع والس ، والبرء، الخلق

  
 اسم  في صيغةكثير داللة التّسماء ، لذلك أرى أن األ داللة العموم تنطبق على كّلولكن ليست دائماً   
بق ودون احتذاء في مقابل باعتباره جرى عن س ، تعظيم خلق السموات واألرضعلى   البديع تدّلاهللا

موات واألرض خللق الس :  بدليل قوله تعالى  ،كانت عبارة عن إيجاد شيء من شيء آخرأنواع خلق أخرى 
  .))3 اس ال يعلمونأكثر الن اس ولكنالنأكرب من خلق 

  
موات واألرض أضاف داللة جديدة هي تخصيص صفة اإلبداع إلى الس) البديع (   وإضافة اسم اهللا 

  . إليهما بهما ، حيث لم يرد االسم في القرآن إال مضافاً
  

 اهللا  فـي حـقّ   ن على دالالتها     اإلنسا يغ في حقّ   قياس دالالت الص    ، ناجم عن    ، آنفاً  نت كما بي  الخطأ   
   كالشّ اً عالم ، وهذا ما دفع   يخ برهان الد ين الرإلى تأويل المبالغة ب    شيدي ة للهروب مـن    مبالغة مجازي

ـ   ،  وغفور  ،  ورحيم  ،  كغفّار تي هي صيغة مبالغة     صفات اهللا الّ   " إن: القياس ، إذ قال      هـا   كلّ  ، ان ومنّ
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يء أكثـر ممـا لـه ،    ثبت للـشّ المبالغة هي أن تُإذ هي موضوعة للمبالغة وال مبالغة فيها ؛ ألن     مجاز  
 تكون في صفات تقبل     ،أيضاً،  وصفات اهللا تعالى متناهية في الكمال ، ال يمكن المبالغة فيها ، والمبالغة              

قصان يادة والنّالز ،نز1( "هة عن ذلكوصفات اهللا تعالى م( .  
 ، )رردرج الد(ع باإلشارة إلى المجاز في كتابه  المول الجرجانية بدليل أنها مبالغة حقيقيوأرى أنّ    

لم يشر من قريب أو بعيد إلى شيء يوحي بخالف الدألسماء ؛ ألنّصيغ اة لاللة الحقيقيه أدرك أن 
الصاللةيغ دورها اإليحاء بالد ة األسماء ، فال ينبغي محاكمة دالالتها بتعريفات في ضوء خصوصي

إذ   ،الموصوفة دون اعتبار لتغاير معيارياسب كمال يغ بما ينينبغي أن يحصل تأويل لداللة الص
   .الموصوف وهو اهللا 

   
اهللا  في حقّ برفض مفهوم المبالغةصلا فيما يتّ   أم  إنّي ، ففي فهم داللة  هناك لبساًأرى أن 

 يادةلكذب أو الزع الكالم في خانة اه يضفهم منه أنّ وهو ي نشأ من ربطه بالكالم ،مصطلح المبالغة ،
 في لسان العرب ، بينما ورد في )بلغ(ة  وهذا المعنى لم أجده كأحد معاني المبالغة أو ماد،على الحقيقة

د ، غالى فيها وتَ: " ة المعاصر معجم اللغة العربيبالغ في الحقيقة تزي2(" ، أفرط جاوز الحد( .  
   

   ق بالكالم ، األمر متعلِّوأرى أنفإذالغة في غير الكالم ، فلها دالالت أخرى ،ا المبا أم عتَ تتب 
 وصل  :اً وبالغغ الشيء يبلغُ بلوغاًلَب: " د جِ تَ في لسان العرب فإنك)المبالغة( ولفظ )بلغ(دالالت الفعل 

. .. إذا اجتهد في األمر بالغ يبالغ مبالَغة وبالغاً... وصل إلى مراده : يء وتبلَّغ بالشّ... وانتهى 
   .)3("هدك أن تبلغ في األمر ج: والمبالَغة 

   
   العلماء ، إذ األصل في  عدددعم ما ذكرته بحصول لبس في مفهوم المبالغة عندالالت توهذه الد 

يء كماله ، فمن بلغ في علم ذروته أو غايته فقد بلغ  الوصول إلى ذروة األمر ، وذروة الشّالمبالغة
4("مام التّ: الكمال " مام فقد ورد في لسان العرب ال التّ من معاني الكمتمامه ؛ ألن(.   
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  : المفعول  الفاعل أوالمبالغة على معنى  -2
  
 جاءت على صيغة فعيل إلى معنى  الّتي  من أسماء اهللا عدداًاغب والجرجاني من الرأرجع كّل   

  : تي حو اآلعلى النّ،  الفاعل ، أو معنى المفعول ، أو إلى كليهما معاً
  
  : لها العالمان على معنى الفاعل تي أواألسماء الّ -

   :الحفيظ 
   فسباسم الفاعل بقوله  فعيالًاغب صيغة المبالغةر الر  " :يظ  اهللا حف :ظ نحوفيكون حفيظ بمعنى حاف

   .)1("عليهم 
أم   اغب من تفسيره للحفيظ بأنّا ما قصده الرالمبالغة هنا هي  صيغةه حافظ  فهو أن يشير إلى أن 

صيغ المبالغة تَؤبمعنى الفاعل ؛ ألن وال داللتها إمعلى معنى المفعول ، أو ا على معنى الفاعل وإم 
   .كليهما معاً

  
فة فيه بمفهوم الكمال ذي يناسب اإلنسان لتفاوت الص علينا استبدال مفهوم الكثرة الّ أنأرىولذلك    
 عموموة على كمال  اهللا دالّّ في حقّ)فعيل(صبح صيغة فتُ تعالى ، فة في اهللاناسب ثبات الصيذي الّ

بدليل قوله تعالى  نفس حفظ اهللا لكّلالفعل ، وهو  على استمراركرار داالًالتّيغدو فة ، والص  : إن 
   .))2ا عليها حافظ  نفس ملّكلّ
  

  :القدير 
   زائداً لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة ال هو الفاعل :والقدير : " ديراغب في تعريف الققال الر  

على إن ا  :  في قوله تعالى)4( اسم اهللا القدير بقادرر الجرجانيفسو ، )3( " عنهعليه وال ناقصاً
   .))5  شيء قديركلّ
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  أتصو ها صيغة  إلى أنّا أن يشير الفاعل ، هوما من إرجاع قدير إلى قادر أي إلى اسم غرضهر أن
  . شيء املة لكّل المطلقة الشّ اهللا قدرة على إثبات  ، تدّل على معنى الفاعلغةمبال
  

:  تفسير اآلية يغة ما قاله ابن عاشور في ت عليه الكثرة في الصدلّذي  على معنى العموم الّوما يدّل   
، وهذا من  شيء على كّله مع العلم ذو قدرة نّأعالم بإ ))1  شيء قديرا على كلّو   :وقوله" 
و العجز أالجهل بجريمة المجرم ، : مرين أحد أال إال يحول بينه وبين تحقيق وعيده د ذ المهدإ، هديدالتّ

أموم علمه ، وعموم قدرته ، علموا علمهم بعأا عنه ، فلماهللا الن  2("فلتهم من عقابه ي( .  
  
   :صيرالنّ
  

3("هيد والقعيد اصر على طريق المبالغة كالشّ النّ:صير النّ: " صير  في تفسير النّ   قال الجرجاني(.  
  

في باب ) صيرالنّ(ف يغة ، فصنّة الص بماهيح فيها الجرجانيصرتي ية الوحيدة الّ المر هي   هذه
، فالكثرة إذا كانت ) صيرالنّ(ابقة ، يقال في  ما قيل في األسماء السّلوج. المبالغة على معنى الفاعل 

  على استمرار فعله وفق مشيئتهكرار دّلت على كثرة نصرته للمؤمنين ، والتّفعل دلّواقعة على ال
فة  الصأكيد ؛ ألنة على كمال الصفة من باب التّفة ، فهي دالّجريت الكثرة على الص ، وإذا ُأسبحانه

ى بها ، وهو اهللا كمالها وثباتها من الموصوف بها والمسم.   
  
  

  :المجيد 
   

عة في بذل جري الس أي ي ،المجيد: هم في صفة اهللا تعالى وقولُ: "  في داللة المجيد غب الراقال   
4(" به الفضل المختص(.   
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   ستدّلويالر اللة الّاغب في إثبات الدعة ، إلى القرآن الكريم تي ذكرها السم اهللا المجيد ، وهي الس
فوصفه بذلك ، ))1 ق والقرآن ايد : رآن وقوله في صفة الق" ن والعرش بحضور االسم صفة للقرآ

لكثرة ما يتضمن من المكارم الدنيويفُه بالكريم بقوله ة ،ة ، واألخرويوعلى هذا وص  : ّه لقرآن إن
فوصفه بذلك لسعة فيضه  )4( ذو العرش ايد : ، وقوله )3( بل هو قرآن جميد   :، وعلى نحوه))2كريم

   .)5("وكثرة جوده 
  

  .)6("ال نهاية لمجده : "  داللة المجيد بقوله شرح الجرجاني   بينما 
   

 عة في بذل الفضل ،ت الكثرة على السصيغة فعيل في المجيد على معنى الفاعل ، فدلّ اغب الر   فسر
ن ، بينما اهتمحسومال نحو تأويلها بالكريم والممومة مجد شارة إلى دياإل بدور بنية االسم في  الجرجاني

 كمال الوصف ، والتّكرار دّل على ق بذاته ، فيت الكثرة في صيغة فعيل على معنى يتعلّلّد ، ف اهللا
  .ال نهاية :  في قوله  جاءتديمومة مجده ، وإشارة الجرجاني إلى الديمومة

  
   عنى ، إذ  في أبعاد الم معنى الفاعلمكن الوقوف في لسان العرب على أثر تفسير صيغة فعيل علىوي

: والمجيد ... رف نيل الشّ: ابن سيده . رف الكرم والشّ: والمجد . خاء المروءة والس: المجد  "  فيهورد
ي معال سن الفسات ح إذا قارن شرفُ الذّ :ضال ، وقيلفْريم المهو الكَ: فعيل  ، منه للمبالغة ، وقيل 

مه يجمع معن ، وفعيل أبلغ من فاعل ، فكأنّداًج7("اب والكريم ى الجليل والوه(.    
  

   الكريم ، وهو بذلك يذهب مذهب ه جعله على معنى فإنّ) المجيد(اغب في داللة وإذا عدنا للر
الزه على معنى الكريم الّذيجاجي8( عد( .  
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  :ن ي عند العالمما جاء من األسماء على معنى الفاعل والمفعول معاً -
  
  :طيف اللّ
   

افذ العلم ن) اللطيف: " ( ، بقوله  أيضاً ،ره فس ثم ،)1(فلطمالطيف بمعنى للا جرجانيعندما جعل ال   
يف صيغة مبالغة على لطالاعتبار قصد إلى ه فإنّ،  )2( "فشَكْذي ليس يالّ) للطيفا: (دقيق العمل ، وقيل 

    . والمفعول معنى الفاعل
  

 داللة صيغة المبالغة في شرحتي ذكرها في  في المعاني الّاغب وافق الجرجاني، الر   وكذلك 
 ا ال الحاسة تدركهعم: فيه المبالغة على معنى المفعول  جاءت  : لعلى وجهيها ، األو) اللطيف(

  . )3( لمعرفته بدقائق األمورعلى معنى الفاعل ؛: اني فيكون بمعنى غير مدرك ، والثّ
  

  :الحميد 
  

   فسوعلى معنى على معنى الفاعل:  اهللا الحميد على وجهيها اغب صيغة المبالغة في اسمر الر ، 
مود وأن يكون في ح أن يكون في معنى الميصح)4( ، ه محيد جميدإنّ : وقوله " : المفعول عندما قال 

5("د معنى الحام(.  
حميد: " (في داللته على الوجهين ، إذ قال ) الحميد( في تفسير    والتقى معه الجرجاني (ممود ح

لقدمه وإحسانه وأنّ ؛فاتالص حميد : " (، وقال أيضاً)6("ثني على عباده المطيعين ه ي (ممود في ح
  .)7("قهم هو له ، فعملوه بإذنه وفّ،  شكور مثن على عباده بخير  :، وقيلصفاته

  

                                                   
  .3/1017، درج الدرر ، الجرجاني :  ينظر -1
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   مكن يأن يفهم من كالم الجرجاني؛ هو مقياس كمال على قدمه ، و على معنى الفاعل يدّل)الحميد(  أن
ألن صفاته قديمة وليست حادثة ، فهي ثابتة له من األزل ، والحمد في الصاعي إليه فات هو المدح الد

 لكونها ثابتة له من القدم ، وهذا الكمال له ولصفاته ثابت له من األزل ومتواصل الكمال في أوصافه ؛
ه زمن ، وهذا ما دلت عليه صورة االسم فعيل ال يحد.  

  
محن الذين وعباد الر: ح عباده المطيعين كما في قوله ه يمد معنى أنّ في المفعول علىانيوالثّ   

 يتجاوز القول إلى  ، وثناء اهللا ذي قصده الجرجانيناء الّثّوهذا ال، ))1ميشون على األرض هونا 
  . للخير اهم لعباده ، وبتوفيقه إيالفعل بإكرامه وإحسانه

  
  :عول صيغة فَ -ب
   

    دت أقوال العلماءتعدها تدّلإنّ: يغة ، فقيل  في داللة هذه الص2(اً على الفعل على من كان قوي( ،
     .)4( على من دام منه الفعلها تدّلإنّ :، وقيل )3(ثُر منه الفعل على من كَها تدّل إنّ:وقيل

  
 كثير في الوصف التّ ، فإنهللا قة إذا أعيد بناؤها في ضوء أنّها في صيغة لوصف ااب السالتّعريفات   
  .بالوصف  ق بالفعل الكرير متعلِّوالتّ من باب التّأكيد ؛ لتؤدي الصيغة وظيفة بالغية ،  على الكماليدّل
  

  :الودود 
  

ر   فسالجرجاني الودود بالم ودود : " ( تجيب في قوله س (مجيب تَس")ره   وهو بذلك.)5على معنى فس
  . اهللا لعباده الصالحين  ود على استمراركرير كما سبق يدّلوالتّ .الفاعل 
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 إن   تفسير الجرجانيستَ للودود بالمدالالت االسم يغة في تحديدجيب قائم على إدراك أثر الص ؛ ألن 
الالت الثّالدالث للصيغة حاصلة في المعنى المذكور ، فاالستجابة صادرة عن قواإلنسان ة ، بدليل أن 
  تعالىوإجابة اهللاه إليه ، ة فيمن توج العتقاده القو ؛ عند عجزه عاء إلى اهللاه بالد ما يتوجراًكثي

ة لعباده متواصلة ومستمر.  
    

ه نّأ: والمعنى ) مفعول(بمعنى ) عوالًفَ (ان:  ، أحدهما  قولينرينين والمفس من اللغوي جمع  وذكر
أ: اني ودود من قبل عباده ، والثّمل( بمعنى )فعوالً (نفاع (ركغفور بمعنى غافبه الّراد ، وي  ودذي ي

1(الحينعباده الص( لألى إ، وذهب بعضهمفقط على معنىنّه بناء مبالغة في الفاع  : بحألوليائهالم )2(.  
  
  :ال صيغة فع -ج
  

  ) :الفع(   أبدأ قبل المقارنة بنقل بعض ما ذكره العلماء عن داللة صيغة 
  

عالَّم : مثل ) فَعال (  :عُل وقتاً بعد وقت قيلفُعل الف" يغة على كثرة القيام بالفعل ، فإذا  هذه الصتدّل   
   .)3("وصبار 

    ال(بناء ويرى بعض العلماء أنلمن صار له صناعة أو حرفة ثم نُقلت إلى المبالغة ، وقيل ) فع
  . )4(ناعة في الصالفَعـفي المبالغة أصل ل) فَعال(ن العكس هو أ

  
وذهب الدكتور فاضل الس     ال  (  بناءامرائي إلى أنال(في المبالغة منقول عن ) فَعفَع (نعة ؛ في الص

 يقتضي وهو بناء .قل من شيء إلى آخر ، فعند ذلك تحصل المبالغةألن األصل في المبالغة هو النّ
   .)5(داوم على صنعته مالزم لهانعة مجدد ؛ ألن صاحب الصالمزاولة والتّ

   

                                                   
  .182الزجاج ، اشتقاق أسماء اهللا ، ص:  ينظر - 1
  .192آن ، صأحمد بن عماد ، التبيان في تفسير غريب القر:  ينظر - 2
  .24 أبو هالل العسكري ، الفروق اللغوية ، ص- 3
  .94السامرائي ، معاني األبنية ، ص: ينظر  - 4
  .96-95ن ، .السامرائي ، م:  ينظر - 5
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قل الّ النّ   إنذي تحدث عنه السمن صيغ المبالغة هي منقولة من  كثيراًامرائي يقود إلى إثبات فكرة أن 
مفة الباب الصذمبالغة ؛ لغرض تحقيق المبالغة ، وهة إلى باب الشبكر في صيغة فعيل األمر ذاته ي

بات واللزوم إضافة إلى تحقيقها لدالالت يغ بداللتها على الثّ تلك الصد ذلك احتفاظوصيغة فعالن ، ويؤكّ
  .ذي نقلت إليه جديدة في الباب الّ

  
ق بتكرار الفعل ، فهي حقّتتي تالّنعة وهي الص، ابقة عريفات السشير إليها التّوهناك مسألة أخرى ت   

قائمة على افتراض انعدام الصفة في الموصوف ، ثملها من تحوخالل تكرير الفعل إلى صنعة ، ثم  
نعة  الص الفعل أوجدها تفترض أن ؛ ألنّبديهيفة والفعل ، وذلك  الصيها لم تفصل بين مفهومإنّ

فاستبدلت الصنعة فة بمفهموم الص.  
  

   إنتي تحملها داللة صيغة ابقة الّ االنطالق من األفكار الس)الفع(ء يغة في أسما نحو تفسير ذات الص
 من اللة ، فال بد في الد الواقعة على هذه البنية  دون إحداث تعديل فيها إجراء سقيم سيحدث خلالًاهللا 

الفصل بين مفهوم الفعل والصفي أسماء اهللا  األفعالفة ؛ ألن وليس العكس ، فاتصادرة عن الص 
في الصفة كمال ، وفي الفعل فة ثابتة في الموصوف وليست صناعة الفعل ، وعليه فداللة الكثرة والص

  . بعد حال واقع على الفعل أو المفعوالت أو كليهما معا  حاالً في كونهعموم ، والتكرار
   

 من  كّلفي تحديد دالالت األسماء على هذا المبنى عند) فعال( رؤية أثر صيغة ن إلى   وأنتقل اآل
الرحيث اغب والجرجاني ، واب على اهللا  التّاغب في تعليل إطالق اسمقال الر "  لكثرة قبوله توبة

:     ه واب ، إنّ ، إذ قال في معنى التّ، وقريب من هذا التفسير ما قاله الجرجاني)1(" بعد حال العباد حاالً
   .)2( "ائبينعة إلى قبول توبة التّكثير المراج" 
  

ال ، وهي من صيغ اب على وزن فع ، فتو)التّواب(ة في تفسير داللة يغدرك العالمان أثر الصألقد    
رح كرار ، والشّ إشارة إلى الكثرة والتّاغب والجرجاني من الرذي ذكره كّلالمبالغة ، وفي المعنى الّ

 في باب المبالغة على تكثير الفعل كصيغة مبالغة ، إذ تدّل) الفع( في داللة فق مع ما هو مذكورمتّ
  .وتكريره 

                                                   
  . 1/99 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 1
  .1/152 الجرجاني ، درج الدرر ، - 2



 239 

   إذا كان الموصوف هو اهللا  داللة كمال ، الصفةهنا في،  الكثرة وأرى أن ة دالّ هي ، وفي الفعل 
، ))1 نوب مجيعاالذّ ا يغفر إن :نوب لقوله تعالى  عن جميع الذّ التّائبينعلى عموم قبول اهللا تعالى لتوبة

  .ه ما عاد إليل اهللا توبة العبد كلّ قبواستمرارعلى   بعد حال يدّلحاالًفي كونه كرار والتّ
  
  ستبعد التّوال يوبة ، قه للتّوفّتاب اهللا على العبد بمعنى : "  أبو سليمان هقاليمومة لما كرار معنى الد

، )3("اعة بعد المعصية وبة عود العبد إلى الطّومعنى التّ ،))2  تاب عليهم ليتوبوا ثم :فتاب العبد كقوله 
وبة وفيق للتّمومة في معنى التّيفالد.  
  

  :ح االفتّ
  

درك بالبصر ، ي : ضربين منه ، األولز بين ويميإزالة اإلغالق واإلشكال باغب الفتح  الر   يعرف
   .)4(احستغلق من العلوم ، ومنه الوصف الواقع في اسم اهللا تعالى الفتّ فتح الم :انيوالثّ
  

بفتح يتلوه ق على العلماء يكون ة ما استغل فإزالاغب لداللة االسم بصيغته ،فسير ناجم عن ربط الرالتّ   
ت إلى ة أد، فكم فتح اهللا على علمائه من علوم مستغلقإلزالة تحتاج إلى فعل متواصل ا وهكذا ف ،فتح

  . على استمرار فتح اهللا على عباده كرير يدّلها ، والتّ اإلنسان عن عدمخترعات واكتشافات يضيق
  

  :ان المنّ
  

ه قياغب في أثناء تفره الر وداللة ، كما عدالى مقصور عليه سبحانه لفظاًان في باب أسماء اهللا تعالمنّ   
  . )5("قيلة مة الثّعة النّوالمنّ: " بين نوعيه في قوله 

  

                                                   
  .39/53 الزمر ، - 1
 . 9/118 التوبة ، - 2
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   إنه على أنّقيلة يدّلاغب لمفردة الثّ استعمال الرال في باب المبالغ لمح أثر داللة فعالة على داللة ة الد
الذي كثرت نعمه على عباده حاالًان هو  المنّاالسم ؛ ألنة تلو أخرى ، حتّ بعد حال ومرتهم ى عم
   .))1 كملئن شكرمت ألزيدنّ  :  تعالىعم قوله الصورة من النّ هذهومنوأغرقتهم ، 

  
  
  : عول يفَ -د
  

أي  ))2 وم القيحليا ال إله إال هو ا : وقوله : " قال  ه، فإنّالقيوم  اغب السم اهللا ر    إذا بدأنا بشرح ال

ذي الّ  : طي له ما به قوامه ، وذلك هو المعنى المذكور في قولهع شيء والمظ لكّلم الحافالقاِئ
،  )4(  نفس مبا كسبتمن هو قائم على كلّأف : وفي قوله ،  ))3  هدى شيء خلقه ثمأعطى كلّ

   .)5("ن يون ودياحو دوبناء قيوم فَيعول ، وقيام فَيعال ن
  

 األصل  في اعتبار أناغب صيغة المبالغة فيعول إلى اسم الفاعل ، ليلتقي مع الجرجاني الرردي، هنا    
القائم(الفاعل اللة على المعنى هو اسم في الد(، حصل من أجل حول إلى المبالغة ، أو التّ العدول لكن 

والّ، مول موم والشّ وهي العة تسهم بها صيغة المبالغةتحقيق داللة إضافيلكّل( ر عنها بعبارة تي عب 
 على شموله تدّلمنه  المبالغة  القيام فقط ، لكن على صفةّل يدببناء اسم الفاعل) وم القي (؛ ألن) شيء 

  . شيء هللا تعالى لكّلاقيام ا صيغة المبالغة هي عموم وشمول تهتي أداللة الّ شيء ، فالدلكّل
  

: " كر قولين آخرين في شرحه  ذ ، ثم)6("ائم الفعل الد) يومالق: " (وم بقوله قي الشرح الجرجانيو   
   .)7("عول من القيام ، والقيام فيه لغة ي القائم بالحوائج ، وزنه فَ :ابت بنفسه ، وقيلالثّ: وقيل
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   من المعاني الّنيما يهم هو المعنى األول تي ذكرها الجرجاني  :ائم الفعل ؛الدبقية المعاني  ألن 
مول كما ذهب إلى  على الشّعول ، عنده ،يليست له ، وبناء على هذا المعنى ، لم تدل صيغة المبالغة فَ

ت على ديمومة الفعل اغب ، بل دلّذلك الر.  
  

  :الن عصيغة فَ -هـ
  

ذكر الز   تحت عنوان )فعالن(  بناءركشي  :من ةبالغة بصيغكثير والمالة على التّ تجيء اللفظة الد 
:  قيل ، ومن ثم) فعيل ( فهو أبلغ من ) فعالن ( ا أم: " ، فقال ال وفعيل وفعالن يغ المبالغة كفعص
الر1("حيم حمن أبلغ من الر(.   
  

 ، ومن حرارة البطن ومن حرارة ...كر والري وقياس ما كان من االمتالء كالس"  :    وقيل فيه أيضاً
  .)2(" أن يكون على فعالن –كل وع والغضب واللهف والثّالباطن كالعطش والج

   
بع غالباً بالحدوث والطروء ، فالعطش في عطشان ليس ثابتاً وكذلك الشّ) فعالن(صف بناء ويتّ   

والجوع والريان ، فهذه الصفات ليست ثابتة ، وإنّيشذا (جاء في . ما تزول  في شبعان وجوعان ور
 والعطش يوال كالرها بطيئة الزما هو في أمور تحصل وتزول ، لكنّ" فات  أن من الص)العرف

   . )3("بع الشّووالجوع 
  

   اهللا أرجع عبد القاهر اسمي  ) الرين من إلى أصل واحد عندما اعتبرهما مشتقّ) حيم حمن ، الر
هما بقوله يحمة في شرحه لداللتالر) " :الران من ااسمان مشتقّ) : حيم حمن الرحمة ، وأحد االسمين لر

  .)4("ر االسمين  من اآلخر ، ولهذا كرأرقّ
  

، تحتاج إلى بحث ، ) حيم الر( و) حمن الر )  السمي اهللا  في شرح الجرجاني كلمة وردتهنا   
عندما ميفي بنية االسمين للوقوف  من اآلخر ، وهذا يقود إلى البحث أحدهما أرقّز بينهما ، فذكر أن 

                                                   
  .615 الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ص- 1
  .1/144 األستراباذي ، شرح شافية ابن الحاجب ، - 2
  .125 أحمد المحالوي ، شذا العرف في فن الصرف ، ص- 3
  .1/83 الجرجاني ، درج الدرر ، - 4
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والرقّة  ...ة ضد الغلظ قّالر: " ة كما وردت في لسان العرب قّ بينهما ، فالرالليق الدارعلى الف
ورقَقْتُ له َأرِقُّ حمةالر ، :ر تُهم1("ح(.   
  

ق بينها عدد فريق بينهما ، كما فر من اآلخر مبني على التّ في جعل أحدهما أرقّكالم الجرجانيو    
 على حمة مبني من الره مشتقّاس إلى أنّذهب الجمهور من النّ" ه ى أنّأرلّذي ا البيهقيمن العلماء ك

جمع ، حيم ويى الرثنّجمع ، كما يى وال يثنّحمة ، ال نظير له فيها ، ولذلك ال ي ذو الر :المبالغة ، ومعناه
  .)2("ع شبعان بوبناء فعالن في كالمهم بناء المبالغة يقال لشديد االمتالء مآلن ، ولشديد الشّ

          
   وابن القيق بينهما في قوله م فر " :وأما الجمع بين الرحيم ففيه معنى حمن الر ...وهو أنحمن  الر
للوصف ، : ل ألوقها بالمرحوم فكان ا على تعلِّحيم داّلفة القائمة به سبحانه ، والر على الصداّل
وإذا ه يرحم خلقه برحمته ،  على أنّاني داّلحمة صفته ، والثّ الر على أنل داّل فاألوللفعل ،: انيوالثّ
أردل قوله ت فهم هذا فتأم : وكان باملؤمنني رحيما )3( ، ّه هبم رؤوف رحيمإن )4(  ،قط  ئ يجولم

احم برحمته ، وهذه نكتة ال  هو الر)رحيم(حمة ، و هو الموصوف بالر)رحمن( لم أنعفَ) رحمن بهم (
   .)5("ست عندها مرآة قلبك ، لم ينجل لك صورتها  تجدها في كتاب وإن تنفّتكاد

  
تي وردت في كالم الّ ) أرقّ(  يمكن تفسير  في لسان العربةقّالرمعنى في ر ك   بناء على ما ذُ

التّب بأرحم ، والجرجانيحمن بما تؤيده أقوال العلماء الي فهي أنسب للر )مبالغة أشد  (األش؛ ألن د 
مبالغة في صفة الرأرق( بكلمة حمة هو األرحم ، حيث لم يقصد الجرجاني (قّالراخلة في داللة ة الد

أرحم ( ه ه ورد في وصفه سبحانحمة ، بل قصد أرحم كما احتمل المعجم هذا المعنى ، السيما أنّالر
حمين االر ( في قوله : ًخري حافظا فاامحني وهو أرحم الر )6(.     
  

                                                   
 .ن العرب ، مادة رقق  ابن منظور ، لسا- 1
  .1/136 البيهقي ، األسماء والصفات ، - 2
  .33/43 األحزاب ، - 3
  .9/117 التوبة ، - 4
  .35-1/34 ابن قيم الجوزية ، بدائع الفوائد ، - 5
  .12/64 يوسف ، - 6
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  اسمان رقيقان أحدهما أرقّيمحالرحمن  الر: [ه  نصسول  مصدره حديث عن الرجاني وكالم الجر
  .)1(]حمة على خلقه ف بالرعطِّتَحيم يعني المم ، الرحمن يعني المترحالر. من اآلخر 

   
   وأتبع البيهقي الحديث بكالم يوهذا مشكل ؛ : قال أبو سليمان" فه إذ ضعألن ة ال مدخل لها في قّ الر

أحدهما ألطف من اآلخر ،  : اللطيف ، يقال ،هنا، قيق شيء من صفات اهللا سبحانه ، ومعنى الر 
 نسبه آخر قوالًذكر  ، ثم)2("ذي هو نعت األجسام غر الّذي دون الصف في هذا الغموض الّيومعنى اللط

هذا وهم من ال : "  فيه قال ،للحسين بن الفضل البجليراوي ؛ ألنصفات اهللا  ة ليست منقّ الر في 
  .)3("فق من صفات اهللا تعالى ما هما اسمان رفيقان أحدهما أرفق من اآلخر ، والرشيء ، وإنّ

  
وهل ، ومعناه ) الرحمن(اس في تفسير  اختلف النّ : " في التّفريق بينهما سليمان الخطابيقال أبو و  

ه اس إلى أنّ ، وذهب الجمهور من النّه اسم عبرانيوزعم بعضهم أنّ ...؟  حمة أم ال من الرهو مشتقّ
، جمعى وال يثنّحمة ، ال نظير له فيها ، ولذلك ال ي على المبالغة ، ومعناه ذو الرحمة مبني من الرتقّمش

ثنّكما يى الربع شديد الشّ ولجمع ، وبناء فعالن في كالمهم بناء المبالغة يقال لشديد االمتالء مآلنحيم وي
  .)4("شبعان 

  
 حمن أعم الر على أنها تدّلكلّ،  أو أرفق  ، أو أرحم ، أوسع : بمعنى أرقّ أن بين األقوالبطالرو   

حمةحيممن الرويدعم كون ال في صفة الر ، حمن صيغة مبالغة ؛ على ما ذكره العلماءروبذلك فإن ،  
الرحمن أعمحيم  من الر.  
  

ا   والرغب هو اآلخر ربط تفسيره للرز حمن ببنائه ، فمي)حمنالر(بكونه واسع الر ا حمة ، أم)حيمالر( 
حمن إال على اهللا تعالى طلق الرحيم نحو ندمان ونديم ، وال يحمن والرالر: " رحمة في قوله فهو كثير الّ

من حيث إنإال له ، إذ هو وسع كّل معناه ال يصح شيء رحمة ، والر ستعمل في غيره ، وهو حيم ي
   .)5("ذي كثرت رحمته الّ

                                                   
  .140-1/139 البيهقي ، األسماء والصفات ، - 1
  .1/140ن ، . البيهقي ، م- 2
 .سه  المكان نف- 3
  .1/136س ، . البيهقي ، م- 4
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هناك نقطة مهم   ة يثيرها تفريق الرة على سعة ،  دالّ : فعالن وفعيل ، فاألولىاغب بين صيغتي
  عة والكثرة في االسمين ؟ دالة على كثرة ، فما الفرق بين الس :انيةوالثّ
  
وسع   : تعالى طة بالمكان ، ومن هنا قولهعة مرتب السأن  أرجح أن الفرق بين االسمين يكمن في  

كرسيموات واألرضه الس )1( وجاء في اللسان ، :عة نقيض الضيقالس)2(ا الكثرة فمرتبطة بالعدد ، ، أم
فتصبح داللة الرحمن متعلّحمة في الرموات واألرض وما في المكان ، وبذلك تكون قة بالمكان وهو الس

 ،  ، وغير ذلكإنسان وجان وحيوان ونبات وطير: من ما في المكان  املة لكّلحمة الشّة على الردالّ
لم وللكافر ، ومنه قوله تعالى الح وللعاصي ، وللمسوللص : شيء كلّ وسعترمحيتو  )3(  ،ا أم

القرآن ءت في ها جا بالمذنبين بدليل أنّةقحمة المتعلِّاس ، أو الرة على رحمته لعموم النّالكثرة فهي دالّ
  . الغفور في مواضع كثيرةمقترنة ب

  
   ذين قالوا  في قول الّوهذا يصب :إنالر حمن أعم  ،والرحيم أخصاللة ، ولكن ليس في  في الد

صوا من دنيا وآخرة ،ضوء ما خصها بالمؤمنين ، واهللا  أو من خص أعلم .  
  

  :هة فة المشبالص - ثالثاً
  

ماهيفة المشة الصهة ب :  
  

   ف ابن الحاجب عرالصزم ، لمن قام به على معنى  من فعل القّ ما اشتُ" : ها بأنّهةفة المشب
     .)4("بوتالثّ
   والص أبكم وأصم وأسمر ،  : بوت واالستمرار نحو ما يفيد الثّ : منهاهة على ثالثة أقسام ،فة المشب

مآن ظ: بوت نحو  على الثّوكريم ، وقد تدّلنحو سمين  : بوت على وجه قريب من الثّوقد تدّل
  .)5(وغضبان

                                                   
  .2/255 البقرة ، - 1
 .ابن منظور ، لسان العرب ، مادة وسع :  ينظر - 2
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لى إة نسبة الحدث فاد إل ؛فة المصوغة لغير تفضيلوهي الص  " :ه بقولاألنصاري ابن هشام هافعرو   
   .)1(" فادة الحدوثإموصوفها ، دون 

  
   2( من فعل الزم مقصود ثبوت معناهقّما اشتُ هانّإ  :وقال فيها الفاكهي(.   
  .لموصوفه واستمراره دون حدوثه) ه ثبوت معنا( إفادة قّبما اشتُ) مقصود: " (وقال في شرح ثبوتها    

  .د حادث ه متجد ألنّإثبات الحسن له واستمراره ؛: ناه زيد حسن ، فمع:    فإذا قلت 
   .زيد حاسن اآلن أو غداً: فة الحدوث ، قيل د بالصص   فإذا قُ

تعالىقال اهللا : ا قصد الحدوث ق لم   ولهذا قيل في ضي  :  وضائق به صدرك )3( ")4(.   
  :صيغة فعيل  -
  

ومن أبنية الص     فعيل(هة فة المشب (اللة على الثّ، ويأتي هذا البناء للدلقة أو بوت واللزوم مما هو خ
   . )5(مكتسب ، كطويل وقصير وخطيب وفقيه

  
  :الخبير 

عندما ذكرها الث الالت الثّفي تفسير معنى الخبير ، أحدها له ، والداغب ثالث دالالت ورد الر  أ 
أي عالم ببواطن : أي عالم بأخبار أعمالكم ، وقيل  ))6 ا خبري مبا تعملونو   :وقوله تعالى: " قال

لوا  ونب: وقال تعالى ،  ))7ئكم مبا كنتم تعملونفينب : خبير بمعنى مخْبِر كقوله : ل أموركم ، وقي
   .)10("والكم التي نُخْبر عنها حأي من أ )9( باركموقد نبأنا ا من أخ ، ))8أخباركم

  
                                                   

  .308 ابن هشام األنصاري ، شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص- 1
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يجعل : اني ل والثّ، األو) خبير( تشير إلى ثالثة معان في تفسير اغبتي ذكرها الر   األقوال الّ
ها تارة بأخبار عالم وخصاللة منه بر الد، ففسوالذي ليس منه اسم فاعل ، ) خبر (  من الفعل )خبيرال(

بمعنى أنبأ ، ) أخبر ( من الفعل المزيد ) اًخبير(يجعل : الث األعمال ، وأخرى ببواطن األعمال ، الثّ
  ) . مخْبِر ( فيكون بمعنى 

  
   أتصور أنلي الرن اللّأيين األوخبير(اغب في تفسير ذين ذكرهما الر (هما األصحاالسم حضر  ؛ ألن 

  :الية  باألعمال واألفعال كما في األمثلة التّ جاء مختصاًداً ، وعندما حضر مقيداً ومقيمطلقاًفي القرآن 
 خبري مبا تعملونقل ال تقسموا طاع ة معروفة وا )1( .  

 ذلك أزخبري مبا يصنعونكى هلم إن ا  )2(.   

ّال ه خبري مبا تفعلون شيء إنّتقن كلّذي أ صنع ا )3( .  
  
   أمكقوله  )مير العليالخب ( " :قوله ف) الخبير(ى بنية اسم اهللا ل من مؤشرات عا ما ذكره الجرجاني :
نبأني العليم اخلبري )4(  ،وقيل: بِخْ المخَر والمر والمعلّم واحد ب")5(.   
  
أحطنا : معطوف على مضمر تقديره  ))6 وال ينبئك مثل خبري " :  في موضع آخر  ،أيضاً، وقال   

  .)7("ئك باألمر مثل خبير به   ، وال ينبهادة خبيراًبالغيب والشّ
  

   يبدو أنالر اركمأي عالم بأخب ( :الًاغب برأيه المذكور أو (الخبير صفّقد عد ة مشبا هة ، أم
ح برأيه ، وذكر قوالً ،الجرجانيصري فلم ي ردبِخْه إلى المخَر والمور ، بعلى   ، )أخبر(فعل ه من اليعد
  ) .ربِخْالم(لة من اسم الفاعل وه صيغة مبالغة محأساس أنّ

  
                                                   

  .24/53 النور ، - 1
  .24/30 النور ، - 2
  .27/88 النمل ، - 3
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  .2/591 الجرجاني ، درج الدرر ، - 5
  .35/14 فاطر ، - 6
  .4/1442س ، . الجرجاني ، م- 7



 247 

  :الجليل 
  

فس   1("الكثير بشأنه أو بمعنى من معانيه : والجليل : " قوله  الجليل بر الجرجاني(.   
  

يء  في الشّ كثرة المعنى ألن ؛ بالكثير في صفة الجاللة هو الكمال ما قصده الجرجانير أنأتصوو   
، ث عنها الجرجانيتي تحد الّ ،هنا، فة وثباتها  ، والكثرة  على لزوم الص والكمال يدّل ، على كمالهتدّل
  .فة في داللتها على الكمال  عالقة لها ببنية االسم ، بل عالقتها بالصال
  

لت الكثرة وفة إذا ُأص ال الكثرة إلى فيهانسبابقة أن تُ في صيغ المبالغة السه ال حرج أنّوأرى    
فات فات وثبوتها نابع من الص كمال الص السيما أنأكيد ، وهو التّ على سبيل معنى بالغيبالكمال ،

بات تها على الثّلهة المشهورة بدالفة المشبى صفات الصها ، فحتّ ال بصيغ قها بذات اهللانفسها في تعلِّ
  .نفسها فات  بل من طبيعة الص ،ها فيها من صيغواللزوم ، لم يكن ذلك نابعاً

  
  :  فضيلالتّ - رابعاً

  
  : ماهية التّفضيل 

  
:  على اشتراك شيئين في معنى ، وعلى زيادة أحدهما على اآلخر فيه ، نحو ة تدّل   هو صيغة مشتقّ

   . )2()سمير أكبر من سليم (
  
   .)3( " لموصوف بزيادة على غيرهلع من فاشتقّ  ما : "هوو
  

فوعربقوله ه الفاكهي  " :ثالثيمتصر ، ف ، تامعلى فاوت ، غير داّل ، قابل للتّ وتقديراًد لفظاً ، مجر 
لون وال عيب ، وال منفي4(" للمفعول  ، وال مبني(.   

                                                   
  .4/1587 ،  الجرجاني ، درج الدرر- 1
  .148راجي األسمة ، المعجم المفصل في علم الصرف ، ص:  ينظر - 2
  .25 علي الجرجاني ، معجم التعريفات ، ص- 3
  .190 الفاكهي ، شرح كتاب الحدود في النحو ، ص- 4
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   ويعرفي األغلب،   يدّل)أفعل( على وزن  ،مشتقّ، اسم " : ه اس حسن بأنّفه عب، شيئين  على أن 
  )1("  ، وزاد أحدهما على اآلخر فيهاشتركا في معنى

  
  :أركان اسم التفضيل 

  
  : ثالثة – في أغلب حاالته – تي يقوم عليها التّفضيل االصطالحيركان الّاأل
   . وهي اسم مشتقّ،) أفعل(صيغة  -1
2- شيئان يشتركان في معنى خاص.   
3- زيادة أحدهما على اآلخر في هذا المعنى الخاص.   
  ).2()ضولفْالم( أو ،) ل عليهضفَالم(  :ىسم ، واآلخر ي)لضفَالم(ى سميذي زاد والّ -4
  
    .اغب والجرجانيفضيل عند الرالتّ
  

غير ه عدد من العلماء فضيل ، وهو أمر عد التّضي االشتراك في الوصف بين طرفيتفضيل يقالتّ   
 فيه بعض أسماء تذي وردفضيل الّياق التّاغب من س والر ، فما موقف الجرجانيجائز في حق اهللا 

  . فيه االشتراك ، وهو الخلق السيما في وصف ال يصح ؟ وكيف عالجا قضية االشتراك ؟  اهللا
  
   عدقرآن الكريم من أسماء اهللا  ما ورد في ال الجرجانيًإلى اسم تفضيل من  ومضافاً مجموعا 

: وقوله: "اللة ، عندما قال  ، وال يتجاوز ذلك إلى الدجنس لفظه ، أو من غيره ، يقف عند حدود اللفظ
 اكمنيوهو خري احل )3(،و اصرينخري الن )4(،و  امحنيأرحمالر  )5(،و أحسن اخلالقني)6( 
 اً من خلقه علو تعالى اهللا أن يجانس شيئاً ،سمية واللفظ دون المعنىه على سبيل المجاز واعتبار التّكلّ

   .)7( "كبيراً
                                                   

  .3/395 عباس حسن ، النحو الوافي ، - 1
 .المكان نفسه :  ينظر - 2
  .10/109س ،  يون- 3
  .3/150 آل عمران ، - 4
  .12/64 يوسف ، - 5
  .23/14 المؤمنون ، - 6
  .2/784 الجرجاني ، درج الدرر ، - 7
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   اللفظ وال يتجاوزه إلى المعنى ، فهو يوحي  يقف عند حدود فضيل مجازاً التّعندما اعتبر الجرجاني
يقتضي حضوراًدون أن،  اللغة  األمر يقف عند حدود عالمأن في الواقع ، اً حقيقي ى إلى وهذا ما أد

عزير    :سناد في قوله  اإل، ومثاله عندما عد في مواطن عديدة إلى حقيقة ومجاز صتصنيفه للنّ
ابن ا )1( ًإسناداإسناداً  وليس اً مجازيا قال اًحقيقيما أسند هذه ه ابن اهللا ، وإنّإنّ: وقالوا  " : لم

وافض المقالة إلى جماعة من اليهود على طريق المجاز كما تقول الر :2(" إله علي(.   
  

ه لم يعد ولكنّذي ورد فيه لفظ الخالق ، فضيل الّ التّ في تفسير سياقاغب من الجرجانييقترب الرو   
 فتبارك ا:   قصر المعنى في قوله  اللغة وعالم الواقع ، عندما  عالم بينقما فر ، إنّفضيل مجازاًالتّ

خلالقني اأحسن )3( ن أن يتجاوز  ، دو كافتراض على حسب معتقدات المشركينلم اللغةاعلى ع
  يكون على تقدير ما كانوا يعتقدون أو ":، حيث قال  حقيقة في الواقع ذلك إلى إثبات حضوره

يجاداًفاحسب أن هاهنا مبدعين وموجدين ، فاهللا أحسنهم إ:  غير اهللا يبدع ، فكأنه قيل ويزعمون أن 
   . ))4( ")5 لقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهمخ : على ما يعتقدون كما قال 

  
، إذ ذكر تفسيرين ) أحسن الخالقين( اغب للتّفضيل فيذي ذكره الرالوحيد الّتفسير لم يكن هذا الّو    

ل فيه الخالقين أو: اني  وصف غير اهللا بالخلق ، والثّ جاء إلجازةفضيلعبير بالتّ التّأن: آخرين ، األول 
على معنى المه  على أنّيدّل: " رين ، عندما ذكر اآلية وأتبعها بقوله قدغيره بالخلق أن يوصف يصح ، 

  . )6( "رينقد ذلك معناه أحسن الم إن :قيل
  

   وأتصور أناغب قصد بالتّ الرق وصف الخلق على غير اهللا ل ، وهو جواز إطالفسير األو من ، 
 وعلى  ذي يطلق على اهللاك الّ الخالق من المشترالالت ، عندما عد إطالق اللفظ مع اختالف الدباب

                                                   
  .8/30 التوبة ، - 1
  .2/876 الجرجاني ، درج الدرر ، - 2
  .23/14 المؤمنون ، - 3
  . 13/16الرعد ،  - 4
  .2010-1/209 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 5
  . 1/209س ، . الراغب األصفهاني ، م- 6
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 بمعنى اإلبداع واإليجاد ، وفي األنبياء خلق بإذنه ،  الالت ، فهو في وصف اهللاد الد فتتعدغيره ،
  . ، وعليه يكون اهللا أحسن الخالقين  أو التّقديروفي اإلنسان بمعنى الكذب

  
فات وتفاوت فضيل على حقيقته بما يقتضيه من اشتراك في الص كال العالمين نفى أن يكون التّ ،إذن   

اعتبار أن  ، أو من خالل بقصر األمر على مستوى اللفظ دون المعنى عند الجرجانية فيها ، تار
اغب إال في ضوء  على حسب معتقدات المشركين ، وال مجال للحقيقة عند الرفضيل افتراضيالتّ

 ، ))1 أليس ا بأحكم احلاكمني :  فضيل في قوله  في موقفه من التّذي بدا أكثر وضوحاً الّالمشترك
ال يعني إفراد   فإثبات لفظ الحكيم لغير اهللا  على اشتراك ومجانسة ، الجمع  فيه ال يدّل أنإذ أكد

 هو  :فإذا قيل في اهللا تعالى"  اهللا غيرها في وصف غيره ، داللة واحدة للوصف ، فالحكمة في حقّ
أليس ا بأحكم  :تعالى  ، ومن هذا الوجه قال اهللا صف به غيره فمعناه بخالف معناه إذا و ،حكيم

ى إلى الجمع بين حكمة اهللا وحكمة ذي أدفضيل الّ سياق التّفهم من كالمه أن، وي)2( ")3( احلاكمني
اغب افترض من البداية الخالف ،  الرألن؛  على مجانسة واشتراك ، ال يدّل) الحاكمين(غيره في لفظ 

ا من معان في وصف غيره فات هللا تعالى بمعان هي خالف ما لهفأثبت الص.  
  

 عن دوره  تي وردت فيها أسماء اهللاياقات الّ فإن التفضيل خرج في الس   وبناء على ما سبق ،
د داالً على االشتراك في عتها ، فلم ي، ألداء أدوار جديدة تتحكم فيها طبيعة األسماء وخصوصي قليديالتّ

فضيل كان  التّات مختلفة ، وعليه فإنلق بجمع لماهيفضيل تع التّ؛ ألنفضيل أو صفته موضوع التّ
 فالحسن مقصور على اهللا وحده إذا قيس في معنى  إلى صفات مختلفة ، وإن اشتركت في االسم ،راجعاً

لمعاني متناوالً) أحسن الخالقين( وهو اإليجاد ، ويتجاوز القصر إذا كان الخلق في جمع الخلق الحقيقي 
  أكثر ،قناقدير ، وإذا دقّاغب ، وهي اإليجاد ، والخلق بإذن اهللا ، والكذب ، والتّرتي ذكرها الالخلق الّ

؛  إلى اهللا وحده  الحسن راجعفإننهذالخلق بإ ألنا في الحاالت األخرى فال ينطبق  راجع إليه ، أم
   .ها خارجة عن مفهوم الخلق الحقيقيعليها إثبات الحسن وال الخلق ؛ ألنّ

                                                   
  .95/8 التين ، - 1
 . المكان نفسه -2
  .1/168 الراغب األصفهاني ، المفردات ، - 3
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ة لمعان يقتصر بنية لغويك  حضرماإنّ إلثبات معنى في الواقع ، اً لغويفضيل برهاناًم يعد التّ ل ، وكذلك  
 من أفكارهم  المشركين انطالقاً مكّن من محاجةاً افتراضيل سياقاًحضورها على عالم اللغة ، عندما شكّ

   .وأوهامهم
  

 ، فما  فيها وتشابههم في الصفةجموعينالم الجمع ال يقتضي تجانس  كالم العالمين على أن   كما دّل
اصرين ، احمين والحاكمين والنّ مع غيره في الر تي يعود الجمع إليها ، فجمع اهللا الّواتيحكم ذلك الذّ

 اغب بأنفات المجموعة ، وهذا يدعم ما ذهب إليه الرالصة  في ماهي على اتفاق الذّوات المختلفةال يدّل
  صفة الحكمة في اهللا ، عندما عد وصفات غيره اللة بين صفات اهللا وحدة الد علىوحدة اللفظ ال تدّل

 بخالف صفة الحكمة في غيره  .   
  

   وأرى أن ما ذهب إليه الراغب والجرجاني من تفسيرات للتفضيل والجمع الّذي وردت فيه بعض 
م حلوالً معقولة ، تُسهم في الرقدعلى كثير من الجدل الّذي دار األسماء في النّصوص القرآنية ي د

حولها؛ ألن الجمع بين األشياء وإن اتّحدت ألفاظها ال يدّل على اشتراكها أو تماثلها في الذّوات 
  .والصفات 
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لألسماء الحسنى : ادس المبحث الس ياق والنّظم القرآنيالس .   

  
الًأو - ياقمفهوم الس :   
    
  :  السياق لغة -1
  
 ياق لغة من  الس)سقَو(: و الشّ وهودساقَ: يقال . يء  حهسوقُ يهس قاًوو ياقاًس)بُلت اِإلساقَ، وقد انْ)1 
تَوذا تَت َإقَساوتاب2(تع(.    
  

على وزن ) قساو( للفظ  مصدراً)ياقالس( لفظ  أن يكونه يمكن إلى أنّ عبد الفتاح البركاويوذهب   
، )3()للمساوقة( والمواالة ، ويكون حينئذ مرادفا ة في معناها على المتابعهانوي كما ذكر التّالفاعل ، فتدّل

 منهما ف أحدهما عن اآلخر ويتبع كّل ال يتخلّيثيئين بحالزم بين الشّها تعني التّأنّ هانوير التّكتي ذالّ
   .)4(صاحبه

  
2- والمحدثينياق عند القدماءالس  .  

  
صوصتتابع الكلمات في الجمل أو الجمل في النّ: ياق عند القدماء بمفاهيم عديدة هي    حضر لفظ الس ،

اق ذا شهرة ، يالسولم يكن مصطلح . رف الخارجي ة أو الظّذي يصاحب الكالم ، والقصوالمقام الّ
الحال ، والموقف ، والمقام ، بينما هو :  على وجه من وجوهه مثل مت عليه ألفاظ تدّلعندهم ، فقد تقد

 على اّل الدياق الخارجي ، والسصذي يتصل بالنّياق اللغوي الّالس:  هما  ،عند المحدثين يتناول بعدين
   .)5(صة المصاحبة للنّ العناصر غير اللغويكّل
  

                                                   
  .3/117ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، :  ينظر - 1
 .ابن منظور ، لسان العرب ، مادة سوق :  ينظر - 2
  .26لبركاوي ، داللة السياق ، صعبد الفتاح ا:  ينظر - 3
  .2/1528التهانوي ، كشاف اصطالحات الفنون ، :  ينظر - 4
  .30-26س ، ص. ينظر ، عبد الفتاح البركاوي ، م- 5
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مـا خاطـب   إنّف: " اللة بقوله ياق في تحديد الد إلى دور السافعي أشار اإلمام الشّ   ، رة   وفي مرحلة مبكّ  
            ـ  اهللا بكتابه العرب بلسانها ، على ما تعرف من معانيها ، وكان مم . ساع لـسانها  ا تعرف من معانيها اتّ

ل هـذا منـه   اهر ، ويستغنى بأوراد به العام الظّ    ي  ظاهراً  منه عاماً  يء عاماً ب بالشّ خاططْرته أن ي   ف نوَأ
 فكـلّ . راد به غير ظـاهره  ه ي يعرف في سياقه أنّوظاهراً .  يراد به الخاص ظاهراًعن آخره ، وعاماً  

1("ل الكالم أو وسطه أو آخره هذا موجود علمه في أو(.   
  

ه ذي عدظم الّن بمصطلح شهير عرف بالنّ درسوا سياق القرآ العلماء قديماً فإن ،ق بالقرآن   وفيما يتعلّ
لماًأبو موسى ع برز األسرار والنّيكت في أسلوب القرآن ، ويكشف الفروق المعنويقيقة بين ة الد

ات التّخصوصيراكيب ، ويربط هذه الخصوصييات بالس2(اق والغرض العام(.  
  

مكن أن تُ وية النّفهم نظريلى أنّ عظم عند عبد القاهر الجرجانيها نظريز على النّة تركّة سياقيص 
أ "  ، السيما عندما يذكراللغوينل من حيث هي ألفاظ مجروال من حيث هي   دة ، األلفاظ ال تتفاض

ا ال تي تليها أو ما أشبه ذلك مممة معنى اللفظة لمعنى الّء الفضيلة وخالفها في مالنأكلم مفردة ، و
 تراها بعينها تثقـل ك ترى الكلمة تروقك في موضع ، ثما يشهد لذلك أنّق له بصريح اللفظ ، وممتعلّ

    .)3( "عليك وتوحشك في موضع آخر
  

   اهتمالمحدثون بالس ياق لما له من أهميالكلمات من حيث المعنى ة كبيرة في توجيه المعنى ؛ ألن 
على أكثر من معنى ، والّ تدّلالمعجمي د المعنى المقصوذي يحدن د هو السياق ، وهذا ما جعل اللغويي

 ياقي المعنى السد ويحتمل أكثر من معنى واحد ، في حين أنه متعد للكلمة بأنّفون المعنى المعجمييصنّ
   .)4(ال يحتمل أكثر من معنى واحد

  

                                                   
  .52-1/51 الشافعي ، الرسالة ،- 1
  .189محمد أبو موسى ، البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري ، ص:  ينظر - 2
  .46ل اإلعجاز ، ص الجرجاني ، دالئ- 3
  .185علي زوين ، منهج البحث اللغوي ، ص:  ينظر - 4
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   وفي العصر الحديث ظهرت مدارس تهتمياق كمدرسة لندن الّ بالسرِتي عفت بالمنهج السبزعامة ياقي 
 ب تحليالً دراسة معاني الكلمات تتطلّياق ؛ ألنة للسزت على الوظيفة االجتماعيعالمها فيرث ، وركّ

1(تي ترد فيهاياقات والمواقف الّللس(.   
  

   م المحدثونويقس ةياقاتالسللعالم أحمد مختار . دذي ذكرهقسيم الّ ، منها التّ تقسيمات عدK.Ammer  
لى مه إ، حيث يقس : :  

1-الس ياق اللفظي، أو الس ياق اللغوي.   
2- ياق ا السلعاطفي.   
  .سياق الموقف   -3
4-ياق الثّ الس2(قافي(.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .69-68أحمد مختار ، علم الداللة ، ص:  ينظر - 1
  .69ن ، ص.أحمد مختار ، م:  ينظر - 2
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   :اغب عند الر  القرآني والنّظمياقالسب عالقة األسماء الحسنى -  ثانياً
  

ا جعل دور ياقية ألسماء اهللا الحسنى ، مملة السالعلى الد) المفردات ( اغب في كتابه ز الر   لم يركّ
لى أمثلة يسيرة يكاد يقتصر عاًداللتها محدودياق في تحديد السرج ، أويل ياق أحد وجوه التّح فيها الس

  .أحد األساليب وبيان وجه داللته كأ عليه في تعليل لداللة االسم ، أو اتّ
  

   ور الّوالدأويل على األخرى ، كان  احتماالت التّحدفي ترجيح أياق ذي لعبه السلعندما أواغب الر 
الحفظ ، والعلم ، :  هي اًأويل ، كان يحتمل دالالت ثالث معناها ، في ضوء التّنداللة المحيط ؛ أل

تي ة الّوص القرآنيصالالت على األخرى في النّ الد داللة منح كّلذي رجياق هو الّالس ولكن. والقدرة 
، ))1 إن ا بكل شيء حميط :  في قوله ء شيق بكّل، فعندما كانت اإلحاطة تتعلّا االسم ورد فيه

فإنالر قت اإلحاطة بالعمل في قوله ، بينما عندما تعلّ)2( داللتها بالحفظلاغب أو :  مبا إن ا 
   .)4(لها على معنى العلماغب أو الر، فإن))3تعملون حميط 

  
ي   ودور السص الّاغب ، ال يقف عند حدود النّاق ، عند الرإلى النّذي وردت فيه اللفظة ، بل يمتد ص 

ككّلالقرآني وطب ، إذ استدّل ،ميعق ذلك على داللة الس على صح فعلة تأويله بالعليم ، بأن  مع الس
م مع املوتى وال تسمع الصسك ال تإنّ :  في قوله )5(ة ، وهي اإلفهامياحتمل داللة غير داللته الحقيق

عاءالد)6(.  
  

   ودور السياق في ترجيح داللة من الداغبدة لالسم ، ظهرالالت المتعدلداللة  ، كذلك ، في تحديد الر 
فعندما ورد االسم في سياق يتعلّة عديدة القريب في نصوص قرآني ،عاء في قوله ق بالد :  ّي فإن

                                                   
  .41/54 فصلت ، - 1
  .1/180المفردات ، الراغب األصفهاني ، :  ينظر - 2
  .3/120 آل عمران ، - 3
  .1/180س، .غب األصفهاني ، مالرا:  ينظر - 4
  .1/319س ، .الراغب األصفهاني ، م:  ينظر - 5
  .16/80 النحل ، - 6
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اعقريب أجيب دعوة الد )1(أو ل الرعايةاغب القرب بالر)2( ق بالمكان  ورد القرب في سياق تعلّاما عند، أم

له على معنى اغب أو الر، فإن)3( وحنن أقرب إليه من حبل الوريد  : وهو حبل الوريد في قوله 
ي ربه تعلّق القرب بنبي يناجعندما )5( على معنى اإلفضال والفيضل القرب المكانيأو، و)4(القدرة
لو قدرتُ لك البعد لما انتهيت إليه ، ولو : إلهي أقريب أنت فأناجيك ؟ أم بعيد فأناديك ؟ فقال" : بقوله

   .)6("قَدّرتُ لك القرب لما اقتدرت عليه 
  

 ليكون لها تي تحضر فيها ؛ياقات الّفي دالالت المفردات في الس،   أيضاً ، لها تأثيروأسماء اهللا    
      :  في قوله) كان(اغب عندما جعل ور الرالالت ، مثلما أشار إلى هذا الدر في صياغة الدثّدور المؤ
 ّبكل شيء عليماوكان ا  )7( ،و ّعلى كل شيء قديراوكان ا  )8(  ، منتخرجاللة  الد

مان ، وفي  من الزا مضىعبارة عم: كان " : ، حيث قال فيها ة  األزلياللة على الد الماضي إلىعلى
9( "ةكثير من وصف اهللا تعالى تنبئ عن معنى األزلي( .    

  
ه ال يمكن إلى أنّ))10 فتبارك ا أحسن اخلالقني  : اغب لقوله تي ذكرها الراللة الّتشير الدو   

ورد فيه ، ذي اق الّيظر إلى الس دون النّ ورد فيه اسم اهللا الخالق مجموعاًذيفضيل الّفهم داللة التّ
ا أوهم به  مم بدالً على تخصيص للمعنى المذكور باهللا ؛ ليدّل) تبارك(والسيما استهالله بلفظ 

 ذلك تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع كّل: " فضيل من اشتراك وعموم ، إذ قال التّ
  .)11("ذكر تبارك 
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 : ل مجيء اسم اهللا القادر بصيغة الجمع في قوله  في تعليياق القرآنياغب السف الر وظّ ،   وكذلك
نا فنعم القادرونرفقَد )1( ،أو الحكم ، أو  ، قدير التّعلى معنىيحتمل أن يكون ن الجمع لقادر  فكا

 ما يحكم به فهو محمود  كّل أنتنبيهاً، ))2 فقدرنا فنعم القادرون  : "إعطاء القدرة ، وذلك في قوله 

بالتشديد ، وذلك ) فقدرنا: (ئ رِ، وقُ))3  شيء قدراقد جعل ا لكلّ : كون من قوله  أو ي ،في حكمه
   . )4("منه أو من إعطاء القدرة 

  
   وما يهممم ا ذُكر أناغب الرالالت المذكورة مستعيناًَ بنى الدشديد ياق ، فتارة استعان برواية التّ بالس

  آخر بسياق قرآني استعانة أخرىرين ، ومر القادرين بمعنى المقدن، فذهب به إلى أ) فقدرنا( للفعل 
ذي هو تبيين كمية  والّاللة في االسم إلى القدر ،، رد فيه الد)5(  شيء قدراقد جعل ا لكلّ هو 
 أحكامه ،  في كّلنبيه على كونه محموداًالثة ، وهي التّاللة الثّواستعان بسياق المدح لبناء الد،  )6(يءالشّ

  .فتكون القادرون بمعنى الحاكمين 
  

ذي ورد فيه لفظ  الّياق القرآنير السل داللة القادر على معنى المقداغب يؤو ما جعل الرر أنأتصو   و
أمل خنلقكم من ماء مهني ، فجعلناه   : في قوله )   معلومردقَ (سيما سبقه بعبارة، وال) القادرون( 

ا جعله يرى باحتمال مم)7( .بني  القادرون ، ويل يومئذ للمكذّنا فنعمردر معلوم ، فقَد إىل قَيف قرار مكني ،
رين ؛أن يكون معناها على معنى المقدقدير وقيت والتّ معنى التّ على ما سبقها دّل ألن.  
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   : الجرجاني عند والنّظم القرآني عالقة األسماء الحسنى بالسياق - ثالثاً
  

ا دفعه مت بها ، ممتتي خُ الّ وأحكامهااآليات ومعاني  وجود صلة بين أسماء اهللا يأدرك الجرجان   
  وأحكامهااآلياتتحليل العالقات بين معاني ة ، السيما صوص القرآنيفي النّ بنظمها إلى االهتمام

ه إلى  ، فنوياتاآلودالالت األسماء ، فوقف ، بشكل الفت ، عند ظاهرة ذكر األسماء في خواتيم 
  .ة  هذه القضيز بحثه علىركّتَأغراض ذكرها، فَ

  
 من  البالغيغرضتين للق مر ، فتطراً جد قليالً األغراض األخرى عند الجرجاني   كان حظّ

تخصيص العامحو اآلتي ي سياق واحد ، على النّ في الوصف فقابلة للتّ ، ومر:  
  
    وذلك في قوله )1(هديد التّ ،يد وصف العلم الوارد في اسمه العليم الغرض من تقيجعل الجرجاني ،
 تعالى جرى ألبعاد  اهللا تقييد الوصف الوارد في أسماءليشير إلى أن؛  ))2 املنيوا عليم بالظّ : عالىت

على قصر لعلم اهللاة ، وال يدّلداللي   ّذي ينافي كمال الوصف المين ، والّعلى أمر أو خلق كالظ.  
  

، نابع )4(وا بصري بالعباد   :  في قوله تعالى)3( من اإلخبارذي خرج إليه الغرض البالغيالّهديد والتّ    

بين سياق اآلية وما سبقها من ربط الجرجاني من نصوهو قوله تعالى  قرآني ،  : ّا وا فإمنّوإن تول
الة أداؤها س تبليغ الرألن"  ؛ إبالغ الرسالةسول في د اهللا تعالى وظيفة الر، فحد)5( عليك البالغ

ا مراقبة العباد ، أم)7(" بعد البالغ  بيتمهيد لعذر النّ ))6 ما عليك البالغفإنّ   :، وفي قولهوإيصالها
طريق اتّوأعمالهم لمحاسبتهم على أي فمن تبع غير طريقه سبحانه ، فإنه  ،  تعالىه إلى اهللابعوه ، فمرد

   .ته على العبادده بحساب عسير ، فأثبت اهللا تعالى بصره من باب حجوع يتسبحانه
  

                                                   
  .1/235الجرجاني ، درج الدرر ، :  ينظر - 1
  .2/95 البقرة ، - 2
  .2/473س ، .الجرجاني ، م:  ينظر - 3
  .3/20 آل عمران ، - 4
 . المكان نفسه - 5
 . المكان نفسه - 6
  .2/473س ، . الجرجاني ، م- 7



 259 

وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات   :  في قوله الوصف بسريع العقابو   
رليبلوكم يف ما آتاكم إن ه لغفور رحيمك سريع العقاب وإنّب )1( كما قال ينافي وصف اهللا بالحليم في القرآن  ال ،

 الجرجاني : "والوصف بسريع العقاب ال يضادالوصف بالحليم ؛ ألن عليه رعة غير العجلة ، تدّل الس 
أنالعجلة ال تدع الر جل أن يمهل من القلق والضجر ، وأمه إذا رعة فال تمنعه من اإلمهال ولكنّا الس

   ) .2("ابتدأ لم يبطئه شيء ، واهللا أعلم 
  
   .راضه  وأغ ،كرالذّ
  

   اهتمبالتّ الجرجاني ناسب الدهللا بين فواصل اآليات المختومة بأسماء االلي  ، وبين مضمون اآليات 
ع أغراض ذكرها ، وهذه األغراض هي فتتب :  
  
   :رغيبلتّا
  

   نبيالجرجاني ذينائبين الّ التّترغيب  أنهو الغرض من ذكر فينة  ركبوا الس )في ) حيم الغفور ، الر
  : فقال الجرجاني،))3 ي لغفور رحيم ربا مرساها إنوقال اركبوا فيها باسم ا جمراها وباسم   : قوله 

"ائبين الّحمة لترغيب التّوذكر المغفرة والر4("فينة ذين ركبوا في الس(.    
  

  : رغيب رهيب والتّالتّ
  

إلى داللة ذكر اسمي اهللا    انتبه الجرجاني  )زيز ، العفي قوله تعالى  مقترنين) حيمالر : وإن 
ك هلو العزيز الرحيمرب )5(،فأد رغيبرهيب والتّ التّى االسمان غرضي)6(؛ ألنفي سياق ابقة جاءت اآلية الس 
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ال سك أتلك آيات الكتاب املبني لعلك باخع نف :  للمشركين في قوله تعالى  سولة الرالحديث عن دعوبدأ 
 بالوعيد رهيبرغيب ، فكان التّرهيب والتّ بين التّ، حيث جمع اهللا في الدعوة فيه))1يكونوا مؤمنني 

يهم بوا فسيأتمحن حمدث إال كانوا عنه معرضني فقد كذّوما يأتيهم من ذكر من الر :  تعالى  في قولهالوارد
 رؤية نعم اهللا عليهم ، وما في ذلك من  بدعوتهم إلىرغيب تبعه التّثم)2( ، أنباء ما كانوا به يستهزئون

سول عالمة ودليل على صدق ما جاء به الرفي قوله  :  ّزوج أومل يروا إىل األرض كم أنبتنا فيها من كل 
ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني  يف كريم إن)3(ن موقعهما من النّ، فوقع االسمامعادلين للمعنيين ص 
  .الواردين 

  
  : عريض لتّرغيب واالتّ

  
قل أنزله  :  تعالى في قوله) حيمالرغفور، ال( الغرض من حضور االسمين  إلى أن الجرجانيذهب   

 هو التّرغيب والتّعريض بقبول التّوبة إن ،))4  رحيماه كان غفوراًوات واألرض إنّمر يف السذي يعلم السالّ
:  تعالى  قولههمن،   سولمشركين في تكذيب الرل افتراءات ال يسج داخل نص؛ ألنّهما وردا)5(تابوا
تبها فهي متلى عليه بكرة وأصياللني اكتوقالوا أساطري األو )6( .  
   

   وعليه ، فإننظ الجرجاني ه سياق ن ، أي سياق اإلنكار ، على أنّذي ورد فيه االسماياق الّر إلى الس
 عليهم بتأكيد كالم   اهللا رد ، ثم سول الر فيه حجج الكافرين لتكذيب  ، عرض اهللاجدل أيضاً

سولالر لهم بأن القرآن منز لهم إن  باب التوبة ال زال مفتوحاًل من عنده رحمة بهم ، وألمح إلى أن 
لوا عن التّتحوسولكذيب بالر ّصديق به  إلى الت.  
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  :إثبات القدرة 
  

هم  إن تعذهبم فإن : ّ متتابعين في قوله معاً) م الحكي، العزيز ( االسمينمجيء الجرجانيل علّ   
   سبقه ذكر المغفرة ؛ لغاية إثبات قدرة اهللافي ختام نص)1( ك أنت العزيز احلكيم غفر هلم فإنّعبادك وإن ت

 مغفرته لم تقع عن ن أنما قال العزيز الحكيم ؛ ليبيوإنّ " ذي قد يتوهمه المشركونالعجز عنه ، الّونفي 
    .)2("حكيم فيما فعل  ه يعفو مع القدرة على االنتقام ، عجز ، ولكنّجهل وال

  
   :  أكيدالتّ
  

أمل  :  اشتمل على الفعل في قوله ص في نهاية ن)الرحيمواب ، التّ( ذكر االسمين  الجرجانيلعلّ   
يعلموا أنهو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الص ا هو التّدقات وأن ا حيمواب الر )3(ّتأكيد معنى ه لغرض ، بأن

   .)4(" لتأكيد الوصف واألخذ وهو القبول واإلنابة  ؛)وابهو التّ" (: وبة حيث قال اآلية في قبول التّ
  

   على سؤال المؤمنين بيان ما ُأ تعالى اهللاوعندما رد حل لهم وما حعامم عليهم من الطّر:    يسألونك
 ا سريع وا ا إناتقّو :  تعالى ، ختم بقوله))5 متم من اجلوارحم الطيبات وما علّلكل ح هلم قل أُلّحماذا أّ

حذير في معنى جر والتّ الحساب ؛ لتأكيد الز الغرض من ذكر سريعجرجاني أنن ال، فبي)6(احلساب
الجزاء ؛ ألنمن نوق 7(بذِّش في الحساب ع(.   

  
   : الحثّ على اإلقدام

  
                                                   

  .5/118 المائدة ، - 1
  .2/701 الجرجاني ، درج الدرر ، - 2
  .9/104 التوبة ، - 3
  .2/918س ، . الجرجاني ، م- 4
  .5/4 المائدة ، - 5
 . المكان نفسه - 6
  .2/652س ، .الجرجاني ، م:  ينظر - 7



 262 

 المؤمنين أن ال يضعفوا في   دعا فيه اهللا قرآني ذكر العلم والحكمة في ختام نصرجاني الجلعلّ   
وال هتنوا يف ابتغاء القوم إن   : في قوله ى ا بهم من أذممغم رال ، على  وأسراًطلب الكفار قتالً

؛ لكون ))1 حكيماعليماًال يرجون وكان ا هنم يأملون كما تأملون وترجون من ا ما تكونوا تأملون فإّ
    .)2(جاعةالمؤمنين أولى باإلقدام والشّ

  
   :أميللتّا
  

   نبيالجرجاني ال  ،غفورال(أميل هو الغرض من ذكر التّمعنى   أنحيم ر (في ختام نصقرآني  
ا غفور  شديد العقاب وأن ا اعلموا أن : اب في قوله سبحانه ه شديد العق فيه نفسه بأنّ وصف اهللا

خويف إلى ي بهم التّلئال يؤد؛ ) غفور رحيم ( ه  ذكر أنّثم" :  في قوله ، وأوحى بهذا المعنى))3رحيم 
  .)4("القنوط 

  
  :هديد وبيخ والتّلتّا

اعتبر الجرجاني    النّهيد في آخر ذكر الشّ منالغرض  أن القرآني اآلتي ص  : مل   أهل الكتاب قل يا
  . )6(تحقيق أعظم توبيخ وتهديدهو  ، ))5  وا شهيد على ما تعملون اتكفرون بآيات

  
  : نبيه على االعتدال التّ
  

   بين الجرجانيمعاني المذكورة في قوله تعالى في ختام ال )  الحليم ،الغفور(لة بين ذكر  الص :  وال
أنّساء أو أكننتم يف أنفسكم علجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة الن م اكم ستذكروهننولكن ال تواعدوهن  
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ذروه  ا يعلم ما يف أنفسكم فاحكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن وال تعزموا عقدة النمعروفاًسرا إال أن تقولوا قوال ً
غفور حليمواعلموا أن ا  )1( عن االعتدال حذير لئال يميلهم هذا التّ ؛ما ذكر المغفرة والحلموإنّ ":  بقوله 

جاء ، فاهللا تعالى رفع الجناح عن شَبين الخوف والرعريض واإلضن التّيالمواعدة : م شيئين مار ، وحر
    . )2("كاح ، وعزم عقدة النّ سراً

  
  : لم  عن الظّ اهللا تنزيه

  
 ساء وضربهن النّجال هجر أباح للر والكبرياء في ختام نص وصف اهللا لنفسه بالعلول الجرجانيعلّ   

في قوله عند خوف نشوزهن  :  والالتي ختافون نشوزهنفعظوهن يف  واهجروهن 
املضاجع واضربوهنأطعنكم فال تبغوا عليه فإن نسبيال إن كان علي كبريااً ا  )3(  ، بتنزيه اهللا عن 

  ،ي والعدوان والكبرجنّعن إباحة التّ لتعاليه  ؛ والكبرياءما وصف نفسه بالعلووإنّ" : لم عندما قال الظّ
  . )4("ي الم المتجنّشأنه إقامة القسط واألخذ للمظلوم من الظّ

  
  :رتيب التّ
  

   بيالعالقة بين وصف اهللان الجرجاني  فيه  تعالىذي مدح اهللاابق الّ بسريع الحساب والمعنى الس 
هم أولئك هلم أجرهم عند رب : رهم باألجر في قوله بشّو،   سولذين آمنوا بالرالمؤمنين من أهل الكتاب الّ

إنسريع احلساب  ا )5(صال واتّ" : ود يأتي بعد الحساب عندما قال ؛ لكون الجزاء باألجر الموع
  . )6(" الجزاء بعد الحساب بما قبله من حيث إن) سريع الحساب (
  
  :خفيف ورفع اإلصر التّ

                                                   
  .2/35 البقرة ، - 1
  .1/404 الجرجاني ، درج الدرر ، - 2
  .4/34 النساء ، - 3
  .2/591س ، . الجرجاني ، م- 4
  .3/199 آل عمران ، - 5
  .2/561س ، . الجرجاني ، م- 6
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   اهتموجود عالقة بين رة إلى  باإلشا الجرجانياسمي اهللا ن ختم اآلية بالحكم الوارد في اآلية ، وبي 
) ، ما وإنّ : "  الماءرفا عند عدم تويممظم باالسمين في نهاية حكم إباحة التّ النّالً، فقال معلّ) الغفورالعفو

: في قوله تعالى ، وذلك )1(" علينا ه رفع اإلصر ولم يؤاخذنا بما يشقّألنّ؛ وصف نفسه بالعفو والغفران 
 طيباًموا صعيداًفلم جتدوا ماء فتيم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن كان عفو غفورااً ا  )2(.   
  

فة المذكورة وقوع الحكم في باب الص :  
  

   بين االسم المذكور هللا تعالى وبين الحكم الوارد في اآليةقرن الجرجاني  :  ّليضل بعد  قوماًما كان ا 
 في السياق السابق ل ذكر العليم، فعلّ))3  ا بكل شيء عليمون إنني هلم ما يتقّى يب هداهم حتّإذ

، مما يوحي بأن )4("ة علمه وحكمتهحكم المذكور من قضي هذا ال ألن ؛ف بالعلمصما ووإنّ" : بقوله 
  .الحكم يستدعي الصفة الخاضع لها 

  
الردعاء المشركين  على اد :  

  
   حاول الجرجانير علّ أن يفسكتفي والعليم مميعة ذكر اسمي اهللا السقترنين ومتتابعين ، دون أن ي 

 ، فأوحى كالمه أن)5(  هو السميع العليمة  مجيعا العزوال حيزنك قوهلم إن : تعالى بأحدهما في ختام قوله 
ة ألنفسهم ، عاؤهم العزاد) وال يحزنك قولهم  " (: ، وذلك في قوله ب ذكرهما معاًالمعنى في اآلية تتطلّ

ثمعليهم  رد )ميع هو الس (الدة ألنفسهم ، عائهم العز) ضح أكثر  قصده يتّ، ولعّل)6("بضمائرهم ) العليم
عندما اعتبر العلم أعممن الس تعالى على لسان عيسى  في تفسيره لقولهر وضع آخر ، إذ  في م

                                                   
  .2/597 الجرجاني ، درج الدرر ، - 1
  .4/43 النساء ، - 2
  .9/115 التوبة ، - 3
  . 2/926س ، . الجرجاني، م- 4
  .10/65 يونس ، - 5
  .3/950س ، . الجرجاني ، م- 6
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 شيء من في إذ ال يصحتأكيد للنّ " ه فإنّ: قال ، ثم)1( وإن كنت قلته فقد علمته : أورد قوله تعالى
األشياء ال يعلمه اهللا تعالى والعلم أعم2("ر  من الس(.   

  
   ا سبق أنن ممقام ص القرآني  النّيتبيبدحض ادعاء الكافرين العزحذف : ل ة ألنفسهم بأسلوبين ، األو

هديد ،  التّر اسمي اهللا بينما كان دو. ة هللا وحده إثبات العز: اني  ، والثّصي النّقولهم وعدم إيراده ف
  ألن ؛د ولم تقف اآلية عند حدود الر.عاء المشركين ا على ادرد) ميعالس( الجرجاني اعتبر سيما أنال

تعالى ق باألصوات ، فأتبعه اهللامع متعلّالس ه ، كذن لهم أنّبالعليم ؛ ليبيهم وما تخفي لك ، يعلم سر
  .أنفسهم 
  

  : إفادة العلم والحكمة 
  

  ا كان عليماًإن : قوله في ) العليم ، الحكيم  (   اسمي اهللاجعل الجرجاني فائدة ذكر   
 واحملصنات: له  ، أوم لهم منهنرساء وما حجال من النّ للرّلحن ما ُأ يبي قرآني في ختام نص)3( حكيما

عليكم أميانكمساء إال ما ملكتمن الن كتاب ا  )4(ّريعة ، أو لعلمه بعلل ؛ إلفادة العلم والحكمة في الش
   .)5(صوص ، وبالمصالح فيهاالنّ

  
  

  

                                                   
  .5/116 المائدة ، - 1
  .2/701 الجرجاني ، درج الدرر ، - 2
  .4/24 النساء ، - 3
 . المكان نفسه - 4
  .2/584س ، .الجرجاني ، م:  ينظر - 5
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  الخاتمة 
  

 اغب األصفهاني والري دالالت أسماء اهللا الحسنى عند عبد القاهر الجرجاني   بعد أن اكتمل البحث ف
   : تائج اآلتيةإلى النّ  توصلت الباحثةُ ، ) القرآنالمفردات في غريب(و، ) رر درج الد: (في كتابيهما 

  
الً أو- تي شرح بها الجرجالالت الّأمكن من خالل الدانياغب أسماء اهللا الحسنى التّ والرف إلى عر

موقف العالمين من قضايا لغوية تتعلّة وبالغيوهي  ،سالةق بها ، وتمحورت حولها مضامين الر  :
والتّالمشترك والخاص ، رادف والفروق الدالليياق ة ، والمجاز والحقيقة ، ودالالت بنية األسماء ، والس

  . ظم والنّ
  

 ما أتاح له ذلك طبيعة كتابه  ، ولعّل في شرحه لألسماء من الجرجانياغب أكثر تفصيالًكان الر -ثانياً 
ة ع في تناول الكلمات بصور دالليوسا يفرض عليه التفصيل والتّمم، القائم على محاكاة أسلوب المعاجم 

يجازه في تفسير معظم  إلى اإليجاز في تناوله لدالالتها على غرار إعديدة ، بينما مال الجرجاني
   ) .درج الدرر (ن في كتابهنصوص القرآ

  
   ، وجزئياتهاسالةالر في موضوعات  ، جعلني كثيراً ، اغبرح عند الرع في الشّوسفصيل والتّهذا التّ   

أبدأ بعرض دالالته لألسماء قبل الجرجانيابق عليه زمناً السذلك يخدم طريقة عرض  ؛ ألن 
   .م الالت بشكل منظّر فرصة أفضل لعرض الدوفّ، ويالموضوعات 

  
ا ما  ، أم بلغ مجموع ما اشترك العالمان في شرحه من أسماء اهللا الحسنى تسعة وخمسين اسماً- ثالثاً

 ستة رح دالالت بالشّ عالم منهما من أسماء اهللا الحسنى ، فيفوق ذلك ، إذ تناول الجرجانيشرحه كّل
   . الحسنى  اهللا من أسماء اسماًتسعة وثمانيناغب الر ، بينما شرح وستين اسماً

  
، ثر اهتماماً بقضية المشتركك فرق العالمان بين دالالت األسماء المشتركة ، لكن الراغب كان أ- رابعاً

واستند إلى معايير عديدة في إثبات الفروق بين دالالتها عندما يوصف بها اهللا وعندما يوصف بها 
اللة ، والحقيقة والمجاز ، والمعيار الصرفي  في في وجوه الداإلثبات والنّنزيه ، والتّ: غيره، وهي 

المبدأ إثبات قييد ، والقديم والحادث ، واإلطالق والتّبع واالكتساب ، والطّ، و) الفاعل والمفعول(
  . ، والتّغاير الكلي للداللة  ونفيه) الزمن(والمنتهى 
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ل البحث في قضية المشترك ، ولكن المعاني الّتي حدد بها دالالت األسماء    أما الجرجاني فلم يتناو
نفي : المشتركة أنبأت عن معاييره في التّفريق الداللي بينها في وصف اهللا وفي وصف غيره ، وهي 

تساب ، الكيفية وإثباتها ، والثّبات والتّغير ، واإلطالق والتّقييد ، والحقيقة والمجاز ، والطّبع واالك
 الليوالتَّنزيه ، والتّغاير الد.  

  
 قاً تطرثر كان أكاغب الر، لكندون غيره   من األسماء الحسنى باهللا  العالمان عدداًخص - خامساً
لقضيفية الخاص بالخالق سبعة من األسماء  األسماء ، فخص  اهللا : هيحمن ، األحد ، الر  ،

ار ، الجليل ، الالبارئ ، الجبراإلطالق ، : اضحة في تخصيصها هي اق ، واستند إلى معايير وز
   . ودخول األلف والالم على االسم ، وقصر االسم وداللته على اهللا 

  
أم   ا الجرجانيلتخصيص  أو قيداًان ، ولم يذكر معياراًاهللا ، والمنّ:  اسمين بالبارئ هما  فقد خص 

ه هو المنعم ان باهللا ؛ ألنّى معيار الحقيقة والمجاز في تخصيص المنّه ألمح إللفظ الجاللة بالبارئ ، لكنّ
  .على الحقيقة 

  
 ، اً المتقاربة في المعنى قوي رادف بين أسماء اهللاغب في نفي التّ والرجاه الجرجانيكان اتّ - سادساً

مباشر بشكل رادف بين دالالت األسماء الحسنىة التّفإن كان العالمان لم يبحثا في قضيإال أن ،  
فريق  للتّ على معيار أساسيما على اعتمادهدف بينها ، ودّلرا لدالالتها أنبأ عن إنكارهما للتّاتحديدهم

قسيم ، وزيادة  العموم والخصوص ، إضافة إلى معايير أخرى كالرقّة ، والتّ معيارهوبين دالالتها ، 
  . المعنى، والسعة والكثرة 

  
، الخالق ، والبديع ، والبارئ: ت مييز بين دالالمعيار العموم والخصوص في التّى استند العالمان إل   و

والمصوفهو  أنواع الخلق  ويشمل كّلر ، والفاطر ، فمفهوم الخلق عام ،يأتي سند إلى اهللا عندما ي ،
وروح عند  ذي نسمة  خلق كّلا داللة البارئ فتخص أم.قدير بمعنى اإليجاد والتّ  ،فاق العالمينباتّ

الجرجاني ، ما خُوتخص ع من الخلق  نو وداللة البديع تشير ، لديهما ، إلى.اغب لق من تراب عند الر
خلق لغاية ، وعندما أضيف إلى ما  على وداللة الفاطر تدّل  . ما خلق من غير مادة سابقةوهو
ض  على فصل اهللا لهما لغاية استخالف اإلنسان في األرموات واألرض دّلالس .وداللة المصور ، 

 على المستوى ات وصورها ، وقصره الجرجانيشكل المخلوقمييز بين بالتّصه  إلى تخص تدّللديهما ،
    .  المحسوس والمعقول اغب، بينما شملت داللته عند الرالمحسوس 
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 شرحهما ر ، فدّلالعظيم ، والجليل ، والكبي: فريق بين دالالت    واعتمد العالمان المعيار ذاته في التّ
 الكبير والجليل ،  داللتي منفات ، فهي أعمات والصعلى اعتبار داللة العظيم ترجع إلى كمال الذّ

ات  ، حيث أوحى ما ذكراه في داللتيهما إلى تخصيص الكبير بكمال الذّن داللتيهما معاًوتتضم
 في  وينقسمان ،على الكمالفي الداللة ، وبذلك فهما يشتركان فات  الجليل بكمال الصوتخصيص

جوع إلى الذّالرفات ات أو الص.  
  

بينهما  من القادر ، والقدير ، بينما الفرق ينطبق على داللة المقتدر ، إذ تشمل داللته كالًذاته    واألمر 
بداللة نفي العجز عن اهللا  القادرأن  ، إلثبات القدرة المطلقة هللا  هيداللة القديرو .   
  

حيم ، وإلى معيار العموم حمن والر الرفريق بين داللتيقة في التّ إلى معيار الرد الجرجانيواستن   
 على رحمة المصاب ، بينما أفةه قصر مفهوم الرؤوف ؛ ألنّ داللة الرفريق بينهما وبينوالخصوص للتّ

اغب للّاعتمد الرتفريق بين داللتيالر حمن والرداللة ثرة ، فعة والكحيم على مفهوم السةقل متعلِّاألو 
  .ة بالعدد قاني متعلِّالثّداللة بالمكان ، و

  
تشير عليم داللة الف. م م ، والعالم ، والعالّالعلي: فريق بين دالالت  في التّاغب المعيار نفسهالرواعتمد    

م تشير إلى اللة العالّ اهللا ال يخفى عليه شيء ، ود ، وداللة العالم تشير إلى أن شيكّلإلى عموم علمه ل
ة عندما أطلقها باعتباره إياها شاملة  عام، وكانت داللة العليم عند الجرجانيخفى عليه خافية ه ال تأنّ

   .للعلم بالخلق وغيره 
  

   الحميد والشّوكذلك األمر في داللتي كور ، إذ عدالر كور  من الشّاغب الحميد أعمفي دالالت ، ثم  :
  الفرد أعم عندما عد بينهم ،فريق في التّ معياراً ، والوتر ، اعتمد العموم والخصوصفردالواحد ، وال

من الواحد من الوتر وأخص .  
  

 اعتمد زيادة  الجرجاني ، فإن لم يكن واضحاً عند الراغب الغفور والعفوبين داللتيإذا كان الفرق    
 ؛ وهذه وفُ داللة الغفور فيها زيادة في المعنى على داللة الع عدداللتيهما ، إذفريق بين  للتّمعياراً المعنى
   .نوبفي ستر الذّهي الزيادة 
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، ، والقريب العلي: وهي ،  دالالتها تي دار جدل كبير حول من األسماء الّ تباين موقف العالمين- سابعاً
اهر ، والباطنع ، والبصير ، والظّميوالس ور ، والباسط ، والقابض ، لنّ، وا ، والجميل ، والحيي

  .واألول ، واآلخر 
  

ن ، والمحيط على معنى حس الجميل على معنى الملاغب ، فأو عند الراًأويل قويكان مذهب التّ   
يه سميع على معنى علمه بالمسموعات وتحر ، والّ واإلحاطة بالقدرةاإلحاطة بالعلم واإلحاطة بالحفظ

ل أو والقدرة ، و ،عاية والر ،سبة والنّ ، الفيض واإلفضال:يب على معان هي لمجازاة عليها ، والقربا
بالعلي ر ، ، والنّفيع القدررنوقّة ،،رك داللة الحياء بالتّوور بالمد من الرحمة باإلحسان المجروالر  
وتوست األقوال الّ ودلّ الباسط والقابض ،ع في تأويل داللتياهر والباطن إلى ظّ التي عرضها لداللتي

   . ة ياللة الحقيقأويل واستبعاد الدتّميله إلى ال
     
ابقة بدالالتها سماء الس من األ أثبت عدداً، حيث بشكل ملحوظ  أويل عند الجرجانيمذهب التّ وخفّ    

نة على ل بيشكِّوهو أمر ال يمكن أن يحاطة بمعنى العلم وذلك عندما تقترن بالعمل ، اإلر ، ففسة يالحقيق
 حقيقة مع  ور هللا، وأثبت داللة النّما يقتضيه من معنى اإلجابة  حقيقة ومع هللاأويل ، وأثبت السالتّ

 القرب والعلو بين اإلثبات ح كالمه في صفتياو ، وترشابهة بسائر األنوار األخرىالم  عنتنزيه له
حمة بإرادة ل الرفع بالجزاء ، وأوألخذ بالقبول والد القابض والباسط با داللتيلبينما أو . أويلحقيقة والتّ

نال ، قدرة وداللة الباطن بأن ال ياهر بظهور ال ، وداللة الظّالخير ، وحياء اهللا بامتناع يقتضيه الكرم
الالت المذكورة في الحديث النّوخرج عن الدبويلألو ل واآلخر ، فخصل باستقرار  داللة األو

   . العلم باآلجال له على معنىأو، واآلخر األحوال
       

الالت ، حيث أنبأت  من الدها حملت كثيراً جاءت إشارات العالمين إلى بنية األسماء موجزة لكنّ- ثامناً
سا لطريقة  وأساللة في كثير من األسماء ، للدرح على اعتبارهما اسم الفاعل محوراًطريقتهما في الشّ

هة وصيغ المبالغة مستندين إلى فة المشببسة بين الصلتَتي جاءت على صيغ مفريق بين األسماء الّفي التّ
 إلى اسم الفاعل كإشارة إلى )فعيل(حول ، حيث أرجعا أسماء عديدة جاءت على صيغة مفهوم التّ

   . ها صيغ مبالغة تصنيفها على أساس أنّ
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   ونبما خالف  بالغة الوصف وكماله ، كمايار على  إلى ظاهرة العدول واستند عليها كمعه الجرجاني
 صفة بات ، حيث عدجدد وعدم داللته على الثّذهب إليه علماء كثيرون من داللة اسم الفاعل على التّ

قْالقسط دالة على قيامه موثبوته عادالًطاًس  .  
  

ج من م يتحر ل الجرجاني أن ، بدليلة إنكار المبالغة في أسماء اهللا  قضيغل العالمينشْلم تَو   
 )فعيل(قة بصيغة وغلب على إشاراتهما المتعلِّاصر ، صير مبالغة من النّ النّ عدمااستخدام لفظها عند

العالمان األسماء ل  معا ، فأو أم االثنين ، أم مفعوالً ، أكان فاعالً :يه سواءذي تؤداهتمام ببيان المعنى الّ
 البينما أو. يع ، والحفيظ ، والقدير ، والنصير ، والمجيد البد: هي و  ، على معنى الفاعلالحسنى اآلتية

  .اللطيف والحميد على معنى الفاعل والمفعول 
  
رت في تحديد ما ذكروه من تي أثّيغ الّ، وهذه الصيغ على شرحهما لألسماء بدا أثر دالالت الصو  

كرار في التّاغب الكثرة ور الرففس.  ، وفعالن ال ، وفيعولفعيل ، وفعول ، فع: دالالت لألسماء هي 
رها لة المجيد ففسكرار على دال بأثر التّ الجرجانيه سعة في الفضل ، بينما اهتمصيغة المجيد على أنّ

 لها بالمستجيب لة الودود ، فكان تفسيره لداليغة في تحديد الجرجانيكما ظهر أثر الص. بديمومة المجد 
مبنية في على إدراكه لمعنى القواالستجابة تصدر من قام بالفعل ؛ ألن لَ ، وطَمن قويها يكون من ب

كما . يغة من ديمومة الفعل نه الص ما تتضم معفقاً ديمومة االستجابة متّ علىضعيف ، والمعنى فيها يدّل
ه كثير أنّواب ب التّر الجرجاني عندما فس ، عند العالمين)الفع(كرار في صيغة ر داللة الكثرة والتّثُبرز َأ

كما ظهر أثر .  بعد حال اغب بكثرة قبوله توبة العباد حاالًره الرائبين ، وفسالمراجعة إلى قبول توبة التّ
ائم ه الدبأنّوم ان ، وظهر األثر نفسه عند تحديده لداللة القي والمنّاحاغب لداللة الفتّكرار في تحديد الرالتّ

حمة عة والرحمن إلى السحمة في الراغب الر الر عندما رد ،ديهما لاًيغة قويكما ظهر أثر الص. الفعل 
في الرحيم إلى الكثرة ، بينما فرأرقّ(فضيل بلفظ  بينهما من خالل التّق الجرجاني. (  

  
 شرحهما على بات ، إذ دّلهة عن صيغ المبالغة في داللتها على الثّفة المشبز العالمان الصلم يمي   و

  .يغتين بات في الصاعتبار الثّ
  

  الجرجاني ، إذ عدذي وردت فيه بعض األسماءفضيل الّة ألسلوب التّم العالمان تفسيرات قويقد   و
 يقف عند حدود  ، وخير الحاكمين ، وخير النّاصرين ،احمينوأرحم الر، فضيل في أحسن الخالقين التّ
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غب تارة على حسب معتقدات المشركين ، وتارة اله الر، بينما أواللفظ ، وال يتجاوزه إلى المعنى 
رين أخرى على معنى أحسن المقد.    

   
أويل على األخرى ، وذلك اغب في ترجيح أحد احتماالت التّ عند الرياق محصوراً كان دور الس- تاسعاً

القريب والمحيط ، وتخصيص المعنى الوارد في قولهفي داللتي :   أحسن اخلالقني فتبارك ا  
ل الجمع في قولهبالبارئ سبحانه ، وأو :   نا فنعم القادرونرفقَد   ًمستنداقدير بمعنى التّياق  إلى الس

  .أو الحكم أو إعطاء القدرة 
  

  الحسنىنظم األسماء من ذكر وة البالغيع األغراض إلى تتبهاًوجياق مالس باهتمام الجرجانيكان و   
التّرهيب والتّرغيب ، والتّرغيب لتّرغيب ، وا: هي تي أشار إليها الّ ه األغراضفي خواتيم اآليات ، وهذ

 إثبات القدرة ، و التّأكيد ، و تثبيت المؤمنين ، و التّأميل ، و التّوبيخ والتّهديد ، والتّنبيه والتّعريض ، و
، ووقوع الحكم في باب التّخفيف ورفع اإلصر  عن الظّلم ، والتّرتيب ، وعلى االعتدال ، وتنزيه اهللا 

عاء المشركين ، وإفادة العلم والحكمة الصعلى اد دفة المذكورة ، والر.  
  

المفردات في (، و) درج الدرر : (  في كتابيذا الجهد بدراسة القضايا اآلتيةأوصي في نهاية ه -أخيراً 
 وذلك لغنى الكتابين بمواد  ؛، والحقيقة والمجاز ، والتّرادفالمشترك اللفظي : ، وهي ) غريب القرآن

  .تقع ضمن تلك الموضوعات 
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  المصادر والمراجع
  

  القرآن الكريم 
  
المصادر - الًأو :  
  
1- الكامل في التاريخ، ) هـ630ت(د ابن األثير ، علي بن محمراجعه وصح ، اق ، د الدقّحه محم
   .9 ، 8 ، 7 ، جم2003/هـ1424ة ،دار الكتب العلمي:  ، بيروت 4ط
 ، تحقيق محمود في غريب الحديث واألثرالنهاية ، ) هـ606ت (د األثير ، المبارك بن محمابن -2

ت .دار إحياء التراث العربي ، د:  وغيره ، بيروت الطناحي.  
3- هـ637ت(د ابن األثير ، نصر اهللا بن محم(،   
قام بتحقيقه والتعليق عليه مصطفى جواد   ،الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكالم والمنثور -أ

  .م 1959/هـ1375 المجمع العلمي العراقي ، مطبعة: ، بغداد وجميل سعيد 
 ، 2 وبدوي طبانة ، طق عليه أحمد الحوفيمه وعلّ ، قدالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -ب 

   . 2ت ، ج.دار نهضة مصر ، د: مصر 
  ،نزهة األلباء في طبقات األدباء، ) هـ577ت (د بن عبيد اهللامن بن محمابن األنباري ، عبد الرح -4

م 1985/هـ1405مكتبة المنار ، :  ، الزرقاء 2 ، طتحقيق إبراهيم السامرائي  .  
النجوم الزاهرة في ملوك مصر ، ) هـ874ت(ابن تغري بردي ، يوسف بن تغري بردي  -5

دار الكتب العلمية ، :  ،  بيروت 1د حسين شمس الدين ، طق عليه محمم له وعلّ، قدوالقاهرة 
   .7،  5م ، ج1992/هـ 1413

  ) :هـ728ت( ، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية -6
دار اإليمان : د شحاتة ، اإلسكندرية ق عليه محم ، خرج أحاديثه وعلّاإلكليل في المتشابه والتأويل -أ

  .ت .للنشر والتوزيع ، د
   .7م  ، ج1991/هـ1411 م ،. د ،2 ، تحقيق محمد رشاد سالم ، طدرء تعارض العقل والنقل -ب
   .6ت ، ج. دم ،. د ، اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار وغيره ،مجموعة الفتاوي -ج
م له تب هوامشه وقد ، شرحه وكديوان حسان بن ثابت ، )هـ54ت(ابن ثابت ، حسان بن ثابت  -7

  .م 1994/هـ1414دار الكتب العلمية ، : ، بيروت 2عبد مهنا ، ط



 273 

ق عليه محمود قه وعلّ ، حقّصفة الصفوة، ) هـ597ت(ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي  -8
3ج أحاديثه محمد رواس ، طفاخوري وخر ]حة ومزيدة بفهارس لألحاديث حة ومنقّطبعة مصح

   .1م ، ج1985/هـ1405،  المعرفة دار: ، بيروت ] ولألعالم المترجمة لهم 
العضد على مختصر شرح ، ) هـ646ت(ابن الحاجب المالكي ، عثمان بن عمر بن أبي بكر  -9

دار الكتب العلمية:  ،  بيروت 1ط ، ضبطه ووضع حواشيه فادي نصيف وغيره ، المنتهى األصولي، 
  .  م 2000/هـ1421

  ) :هـ852ت(عسقالني ، أحمد بن علي ابن حجر ال -10
حه وأضاف إليه أبو األشبال صغير أحمد شاغف وتقديم ق عليه وصحقه وعلّ ، حقّتقريب التهذيب –أ 

  .ت .دار العاصمة للنشر والتوزيع ، د: م .بكر بن عبد اهللا ، د
   .3ت ، ج. دم ،. د ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -ب 
  ،  قرأ أصله تصحيحاًفتح الباري بشرح صحيح اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري -ج

   .11 ، 8ت ، ج.ة السلفية ، دالمكتب: م .ن ، د عبد العزيز بن باز وآخرووتحقيقاً
 ، 3 ، 2ت ، ج.مؤسسة الرسالة ، د: م .د  ، اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد ،تهذيب التهذيب -د
4 .    

مطبعة :  محمد شاكر ، مصر  ، تحقيق أحمدىالمحلّ، ) هـ456ت(ابن حزم ، علي بن أحمد  -11
  . هـ 1347، النهضة

عبد ق عليها م لها وعلّقها وقد ، حقّمةالمقد ، )هـ808ت (حمدن مابن خلدون ، عبد الرحمن ب -12
3 ، جم2005  بيت الفنون والعلوم واآلداب ، : ، الدار البيضاء1 ط ،السالم الشدادي.   

قه إحسان  ، حقّوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ) هـ681ت(ابن خلكان ، أحمد بن محمد  -13
   .6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2، 1ت ، ج.دار صادر ، د: عباس ، بيروت 

14- فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة  ، )هـ595ت(د بن أحمد بن رشد ابن رشد ، محم
  .م 1968دار المشرق ، :  ، بيروت 2ق عليه ألبير نادر ، طم له وعلّ ، قدصالمن االتّ

 ، وضع حواشيه خليل لبزبدة الحلب من تاريخ ح، ) هـ660ت(ابن العديم ، عمر بن أحمد  -15
  .م 1996/هـ1417دار الكتب العلمية ، :  ، بيروت 1المنصور ، ط

16- راجع أصوله وخ أحكام القرآن ،) هـ543ت(د بن عبد اهللا ابن عربي ، محم ،قج أحاديثه وعلّر 
دار : ، بيروت ] طبعة جديدة فيها زيادة شرح وضبط وتحقيق  [ 3طعليه محمد عبد القادر عطا ، 

   .2م ، ج2003/هـ1424لكتب العلمية ، ا
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 ، تحقيق علي االعتقاد الخالص من الشك واالنتقاد، ) هـ724ت(علي بن إبراهيم ار ، ابن العطّ -17
  .هـ 1408دار الكتب األثرية ، :  ، الزرقاء 1حسن عبد الحميد ، ط

18- تحقيق ضاحي  ،التبيان في تفسير غريب القرآن، ) هـ518ت(د ابن عماد ، أحمد بن محم 
بيروت 1د ، طمحم ،  :م 2003 ، دار الغرب اإلسالمي.  
 ، تحقيق شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ) هـ1089ت(د  بن محملعماد ، عبد الحيابن ا -19

، 2 ، 1،ج م1988/هـ1408دار ابن كثير ، :  ، دمشق ، بيروت 1عبد القادر األرناؤوط وغيره ، ط
3 ،5 ،6 ،7 ،10.   

  ) :هـ395ت(أحمد بن فارس بن زكريا ن فارس ، اب -20
ق عليه ووضع حواشيه  ، علّالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها -أ

  .م 1997/هـ1418ة ، دار الكتب العلمي:  ، بيروت 1أحمد حسن ، ط
اعة والنشر والتوزيع ، دار الفكر للطب: م .د ، تحقيق وضبط عبد السالم هارون ، مقاييس اللغة -ب
   .3 ، 1ت ، ج.د

21- اعتنى بتصحيحه طبقات الشافعية، ) هـ851ت(د ابن قاضي شهبة ، أبو بكر بن أحمد بن محم ، 
       دائرة المعارف العثمانية ،:  ، حيدر آباد 1ب فهارسه الحافظ عبد العليم خان ، طق عليه ورتّوعلّ

   .1م ، ج1978/هـ1398
شاكر ، د  ، تحقيق وشرح أحمد محمالشعر والشعراء ،) هـ270ت( عبد اهللا بن مسلم  ،ابن قتيبة -22
  .م 1982،دار المعارف :  ، القاهرة 2ط

23- ابن قدامة المقدسي، هـ682ت(د  عبد الرحمن بن محم (،قه وخرج أحاديثه بدر ، حقّ التأويل  ذم
  .م 1994/هـ1414 والنشر والتوزيع ، دار الفتح للطباعة:  ، الشارقة 1بن عبد اهللا البدر ، ط

24- ابن القصنكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم  ،  )هـ592ت(د بن علي اب ، محم
دار ابن القيم ، دار ابن عثمان ، : القاهرة السعودية ،  ، 1طيق إبراهيم الجنيدل ،  ، تحقواألحكام

  .م 2003/هـ1424
25- ابن قية ، محم الجوزيمهـ751ت(وب د بن أبي بكر بن أي: (  

ت ، .فوائد للنشر والتوزيع ، ددار عالم ال: د العمران ، جدة  ، تحقيق علي بن محمبدائع الفوائد -أ
  .1ج
م له ق عليه وقدج نصوصه وعلّ ، قرأه وخرلةة والمعطّمختصر الصواعق المرسلة على الجهمي -ب

2ت ، ج. دم ،. د ،الحسن العلوي.   
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:  ، بيروت1لماء بإشراف الناشر ، ط ، راجع النسخة وضبط أعالمها لجنة من العمدارج السالكين -ج
   .2ت ، ج.دار الكتب العلمية ، د

 ، 1 ، تحقيق عبد اهللا التركي ، طالبداية والنهاية، ) هـ774ت(ن كثير ، إسماعيل بن عمر اب -26
 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12، 11 ، 9م ، ج1998/هـ1419هجر للطباعة والنشر والتوزيع  ، : الجيزة 

16 ، 17 ، 18.   
27- ق عليها اره وعلّ ، حكم على أحاديثه وآثسنن ابن ماجه، ) هـ273(د بن يزيد ابن ماجة ، محم

1، ط محمد األلباني  ]طبعة مميت . الرياض ، مكتبة المعارف ، د،] ها زة بضبط نص.  
 ، تحقيق عبد اهللا الكبير لسان العرب ،) هـ711ت (د بن مكرم بن منظورمحم  ،ابن منظور -28

دار : ، القاهرة ]  ومذيلة بفهارس مفصلة  كامالًطبعة جديدة ومحققة ومشكولة شكالً [ وغيره ،
  .ت.، دالمعارف 

29- ابن النجتحقيق محمد شرح الكوكب المنير، ) هـ972ت(مد بن عبد العزيزد بن أحار ، محم ، 
1م ، ج1993/هـ1413مكتبة العبيكان ، : ياض  وغيره ، الرالزحيلي.   

30- هـ761ت( الدين بن يوسف  ، عبد اهللا جمالابن هشام األنصاري: (   
منشورات المكتبة : د عبد الحميد ، بيروت  ، تحقيق محمة ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفي -أ

3ت ، ج.ة ، دالعصري.   
  .م 1997/هـ1418المكتبة العصرية ،  :  ، بيروت2 ، طشرح قطر الندى وبل الصدى -ب

  ) :هـ330 أو320ت( األشعري ، علي بن إسماعيل أبو الحسن -31
  . ت .دار ابن زيدون ، د:  ، بيروت 1 ، طاإلبانة عن أصول الديانة -أ

المكتبة العصرية ، :  ، تحقيق محمد عبد الحميد ، بيروت ينين واختالف المصلّمقاالت اإلسالمي -ب
   .2م ، ج1990/ـه1411

32- القاهرةحلية األولياء وطبقات األصفياء، ) هـ430ت( ، أحمد بن عبد اهللا أبو نعيم األصفهاني ،  ،
   .1م ، ج1996/ هـ1416مكتبة الخانجي ، دار الفكر ، : بيروت 

33- هـ395ت (الحسن بن عبد اهللا بن سهل ، أبو هالل العسكري(  ،  
،  دار إحياء الكتب العربية:م . د ،1 وغيره ، ط ، تحقيق علي البجاويرالكتابة والشع: الصناعتين  -أ

  .م 1952/هـ1371
  . م 1997دار العلم والثقافة ، : ق عليه محمد إبراهيم سليم ، القاهرة قه وعلّ ، حقّةالفروق اللغوي -ب
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34- قيق ودراسة  ، تحإبطال التأويالت ألخبار الصفات، ) هـ458ت(د بن الحسين أبو يعلي ، محم
ت .دار إيالف ، د: جدي ، الكويت د النّمحم  .  
35- األدنه وي ، أحمد بن محمهـ1033 (د األدنه وي( ، تحقيق سليمان بن رينطبقات المفس ، 

رة  ،  المدينة ا1 ، طصالح الخزيم 1997/هـ1417مكتبة العلوم والحكم ، : لمنو.  
36- إسماعيل بن محإسماعيل األصفهاني ، هـ535ت(د بن الفضل م ( ،الحجة ة في بيان المحج

  .ت.دار الراية للنشر والتوزيع ، د: م .د بن محمود ، د ، تحقيق ودراسة محمةوشرح عقيدة أهل السنّ
37- هـ772ت ( ، عبد الرحيم بن الحسناألسنوي ( ،تحقيق كمال يوسف الجوف ، ةطبقات الشافعي ، 
   .2م ، ج1987/هـ1407ية ، دار الكتب العلم:  ، بيروت 1ط

38- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  ، )هـ1270ت ( شكري ، محموداأللوسي
دار إحياء التراث : ة ، بيروت نيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة المنيري ، عالمثاني

   .18ت ، ج.العربي ، د
د حه محم ، ضبطه وصحديوان امرئ القيس، )  م565(امرؤ القيس ، امرؤ القيس بن حجر  -39

  .م 2004/هـ1425دار الكتب العلمية ، :  ، بيروت 5عبد الشافي ، ط
40- األنصاريزكري ، حقّالحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، ) هـ926ت(د ا بن محم ، ق النص 
م 1991/هـ1411دار الفكر المعاصر ، :  ، بيروت 1م له مازن المبارك ، طوقد.   
41- البخاري8ت ، ج.د م ،. د، صحيح البخاري، ) هـ256ت(د بن إسماعيل بن إبراهيم ، محم.   
 ، اعتنى بتهذيبه المعتمد في أصول الفقه، ) هـ436ت(د بن علي بن الطيب  ، محميالبصر -42

1م ، ج1964/هـ1384د حميد اهللا ، دمشق ، وتحقيقه محم.   
43- أحمالبيهقي ، هـ458ت (د بن الحسين البيهقي ( :  

   ،ت.مكتبة السوادي للتوزيع ، د: م .د ، ج أحاديثه عبد اهللا الحاشديقه وخر ، حقّاألسماء والصفات -أ
   .1ج
ة ، دار الكتب العلمي:  ، بيروت 3د عبد القادر عطا ، ط ، تحقيق محمالسنن الكبرى -ب

     .1م ، ج2003/هـ1424
44- الترمذيهـ279ت(د بن عيسى  ، محم ( ،وعلّه ، حكم على أحاديثسنن الترمذي د ق عليه محم

ت .مكتبة المعارف ، د:  ، الرياض 1 ، طاأللباني  .  
45- التهانوياف اصطالحات الفنون والعلومموسوعة كشّ ، )هـ1158ت بعد(علي بن د  ، محم ، 

   .2 ، 1م ، ج1996  ،مكتبة لبنان :  ،  بيروت 1طتحقيق علي دحروج وغيره ، 
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46- عبد القاهر بن عبدالجرجاني ، هـ474أو 471ت ( الرحمن الجرجاني: (  
  .ت . ، ددار المدني: ة ق عليه محمود شاكر ، جد، قرأه وعلّأسرار البالغة  -أ

:  ، بريطانيا1ط ، تحقيق وليد بن أحمد الحسين وإياد القيسي ، درج الدرر في تفسير اآلي والسور -ب
  . م ، أربعة أجزاء 2008/هـ1429ة الحكمة ، مجل
  .ت . دم ،. دد شاكر ،ق عليه محمود محم ، قرأه وعلّدالئل اإلعجاز -ج
مؤسسة الرسالة ، :  ، بيروت 1م له علي توفيق الحمد ، طقه وقد ، حقّالمفتاح في الصرف -د

  .م 1987/هـ1407
47-جرير ، جرير بن عطي دار بيروت للطباعة : وت  ، بيرجريرديوان ، ) هـ114ت (ة الخطفي

  .م 1986/هـ1406والنشر ، 
48- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  ،)هـ1067ت (ي خليفة ، مصطفى بن عبد اهللاحاج ، 
عت ، .دار إحياء التراث العربي ، د: د شرف الدين يالتقايا وغيره ، بيروت ني بتصحيحه وطبعه محم

  .جزءان 
 ، 1 ، ط على الصحيحينالمستدرك ،) هـ405ت(د بن عبد اهللا  محم ،سابوريالحاكم الني -49

   .3 ،1م ، ج1997/هـ1417 دار الحرمين ،: القاهرة
50- هـ626ت( ، ياقوت بن عبد اهللا الحموي: (  

دار الغرب اإلسالمي ، :  ، بيروت 1اس، ط ، تحقيق إحسان عبإرشاد األريب إلى معرفة األديب -أ
   .6 ، 5 ، 4 ، 3،  1م ، ج1993

   .4 ، 3 ، 2، 1م ، ج1977/هـ1397دار صادر ، :  ، بيروت معجم البلدان -ب
51- الخطابي3اق ، ط ، تحقيق أحمد يوسف الدقّشأن الدعاة، ) هـ388ت(د  ، حمد بن محم : 

  .م 1992/هـ1412ة ، دار الثقافة العربي: دمشق
حه  ، صح بشر المريسي العنيد علىميإلمام الداررد ا، ) هـ282( ، عثمان بن سعيد ميالدار -52
  .هـ 1358دار الكتب العلمية ، :  ، بيروت 1ق عليه محمد حامد الفقي ، طوعلّ
53- الذهبيهـ748ت (د بن أحمد ، محم (:  

 مؤسسة الرسالة ،            :  ، بيروت 2ه ، ط ، تحقيق شعيب األرناؤوط وغيرسير أعالم النبالء -أ
   .18م ، ج1982/هـ1402

دار :  ، بيروت 1قه وضبطه أبو هاجر محمد السعيد زغلول ، ط ، حقّالعبر في خبر من غبر -ب
3 ،2م ،ج1985/هـ1405ة ، الكتب العلمي.   
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  .ت .، ددار المعرفة :  بيروت د البجاوي ، ، تحقيق علي محمميزان االعتدال في نقد الرجال -ج
54- الرازيـه606ت(د بن عمر ، محم: (  

  .م1986-هـ1406ة ، ات األزهريمكتبة الكلي:  ، تحقيق أحمد السقا ، القاهرة أساس التقديس -أ
تمتاز هذه الطبعة بفهرس  [1 ، طتفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب -ب

   . 25م ، ج1981/هـ1401دار الفكر ، : ، بيروت ] آليات األحكام
 ، 1 ، طد بدر الدين الحلبيني بتصحيحه محم ، عشرح أسماء اهللا والصفات: ات نلوامع البي -ج

  .هـ 1323ة ، المطبعة الشرفي: مصر 
ت ، .مؤسسة الرسالة ، د: م . ، تحقيق ودراسة طه العلواني ، دالمحصول في علم أصول الفقه -د
   .1ج

 ، 1ي ، طق عليه نصر اهللا حاج وعلّقه ، عارضه بأصوله وحقّنهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز -هـ
  .  م2004/هـ1424دار صادر ، : بيروت 

  ) :هـ502ت(د  ، الحسين بن محمهانيالراغب األصف -55
، من سورة النساء ) 113(ى نهاية اآلية ل سورة آل عمران وحتّ من أوتفسير الراغب األصفهاني -أ

م 2003/هـ1424مدار الوطن للنشر ، :  ، الرياض 1 ، طدراسة وتحقيق عادل بن علي الشدي.  
دار :  ، القاهرة 1 ، ط ، تحقيق ودراسة أبو اليزيد أبو زيد العجميالذريعة إلى مكارم الشريعة -ب

  . م 2007/هـ1428السالم ، 
مكتبة نزار : م .د ، البحوث ، تحقيق وإعداد مركز الدراسات والمفردات في غريب القرآن -ج

     .2 ، 1جت ، .مصطفى الباز ، د
56- األالرضي ستراباذيهـ686ت(د بن الحسن  ، محم: (  

جامعة :  ، الرياض 1 ، ط ، تحقيق ودراسة يحيى بشير مصري لكافية ابن الحاجبشرح الرضي -أ
اإلمام محمم 1996/هـ1417ة ، د بن سعود اإلسالمي.  

د نور قهما وضبط غريبهما وشرح مبهمهما محم ، حقّشرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده -ب
  .م 21982/هـ1402ة ، دار الكتب العلمي: الحسن وآخرون ، بيروت 

 ، تحقيق أحمد يوسف تفسير أسماء اهللا الحسنى، ) هـ311ت( لزجاج ، إبراهيم بن السريا -57
  .م 1979/هـ1399دار المأمون للتراث ، :  ، دمشق ، بيروت 2اق ، طالدقّ
  ) :هـ340ت(رحمن بن إسحاق عبد ال ، لزجاجيا -58
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مؤسسة الرسالة ، :  ، بيروت 2 ، تحقيق عبد الحسين المبارك ، طاشتقاق أسماء اهللا -أ
  .  م 1986/هـ1406

دار النفائس ، :  ، بيروت 2ارك ، طتحقيق مازن المب ، اإليضاح في علل النحو -ب
  .م1979/هـ1399

  ) :هـ494ت( عبد اهللا د بن بهادر بنشي ، محمالزرك -59
، 2مر سليمان األشقر ، ط وراجعه ع ، قام بتحريره عبد القادر العافيالبحر المحيط في أصول الفقه -أ

    .2م ، ج1992/هـ 1413ة ،  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمي:الكويت 
  .ت .لتراث ، ددار ا: د أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة  ، تحقيق محمالبرهان في علوم القرآن -ب

  ) :هـ538ت( ، محمود بن عمر بن أحمد مخشريالز -60
 /هـ1419ة ، دار الكتب العلمي:  ، بيروت 1د باسل السود ، ط ، تحقيق محمأساس البالغة -أ

   .1م ، ج1998
 ، تحقيق وتعليق ودراسة الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل -ب

   .6 ،1م ، ج1998/هـ1418 مكتبة العبيكان ، : ، الرياض 1ود وغيره ، طعادل الموج
  .م 1952م ، . ، طبعة محمد الشيرازي ، دالمفصل في النحو –ج 
م له علي  ، شرحه وقد، ديوان زهير بن أبي سلمى)ق هـ13ت( زهير ، زهير بن أبي سلمى -61

  .م 1988 /ـه1408ة ، دار الكتب العلمي: وت  ،  بير1، طحسن فاعور 
62- طبقات الشافعية الكبرى ، )هـ771ت ( ، عبد الوهاب بن عليالسبكيتحقيق محمود الطناحي ،  

   .5 ،4ت ، ج.ة ، ددار إحياء الكتب العربي: وغيره ، القاهرة 
63- السخاوي1 ، طالضوء الالمع ألهل القرن التاسع ، )هـ902ت (د بن عبد الرحمن ، محم ، 

   .10 ، 5 ، 4، 2م ، ج1992/هـ1412جيل ، دار ال: بيروت 
64- السرخسيهـ490ت(د بن أحمد  ، محم ( ،أصول السرخسيحقّق أصوله أبو الوفا األفغاني ،  ، 
   .1م ، ج1993/هـ1414ة ، دار الكتب العلمي:  ، بيروت 1ط

65- السفاريني، هـ1188ت(د بن أحمد  محم ( ،ة وسواطع األلوامع األنوار البهية سرار األثري
:  ، تعليق عبد اهللا بن عبد الرحمن وغيره ، الرياض ة في عقد الفرقة المرضيةالمضيلشرح الدرة 

محم1، ج هـ1402 ، د الخيمي.   
 ، 1 ، تحقيق أكرم عثمان يوسف ، طمفتاح العلوم، ) هـ626ت(السكاكي ، يوسف بن أبي بكر  -66

  .م 1982/هـ1402مطبعة دار الرسالة ، : بغداد
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67- كتاب معرفة أهل علماء : تاريخ جرجان ، ) هـ427ت( ، حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي
  .م 1950/هـ1369ة ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثماني:  ، حيدر آباد 1 ، طجرجان

68- ق عليه قه وعلّ ، حقّنتائج الفكر في النحو، ) هـ581ت(  ، عبد الرحمن بن عبد اهللا السهيلي
بيروت 1ض ، طعادل أحمد عبد الموجود وعلي معو ،  :م 1992/هـ1412ة ، دار الكتب العلمي.  

 ، تحقيق وشرح عبد كتاب سيبويه: الكتاب ،  )هـ180ت(سيبويه ، عمرو بن عثمان بن قنبر  -69
   .1م ، ج1988/هـ 1408  ،مكتبة الخانجي:  ، القاهرة 3السالم هارون ، ط

70- هـ911ت( لرحمن بن أبي بكر ، عبد االسيوطي(:   
 دار :م . د ،2د أبو الفضل إبراهيم ، ط ، تحقيق محمين والنحاةبغية الوعاة في طبقات اللغوي -أ

   .2 ،1م ، ج1979/ هـ1399، الفكر
 ، 3د جاد المولى وآخرون ، طق عليه محم ، شرحه وضبطه وعلّالمزهر في علوم اللغة وأنواعها -ب

   .1ت ، ج.ر التراث ، دمكتبة دا: القاهرة 
 ، 1حه وكتب فهارسه أحمد شمس الدين ، ط ، ضبطه وصحمعترك األقران في إعجاز القرآن -ج

   . 1م ، ج1988/هـ1408ة ، دار الكتب العلمي: بيروت 
دار الكتب :  ، بيروت 1 ، تحقيق أحمد شمس الدين ، طهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع -د

3 ، جم1998/هـ1418ة ، العلمي .   
71- إبراهيمالشاطبي ، االعتصام، ) هـ790ت(د  بن موسى بن محمضبط نص ، ق م له وعلّه وقد

2ت ، ج. مكتبة التوحيد ، د:م . دج أحاديثه مشهور بن حسن آل سلمان ،عليه وخر.   
72- الشافعيالرسالة ،) هـ204ت(د بن إدريس  ، محم وت د شاكر ، بير، تحقيق وشرح أحمد محم :

ت .ة ، ددار الكتب العلمي.  
73- الشهرزوري ،نزهة األرواح وروضة : تاريخ الحكماء   ،)هـ687ت بعد (د بن محمود  محم

  .م 1988ة ، ة العالمية الدعوة اإلسالميجمعي: م . ، د1حقيق عبد الكريم أبو شويرب ، ط ، تاألفراح
74- الشهرستانيالملل والنحل ، )هـ548ت(د بن عبد الكريم  ، محمق عليه أحمد حه وعلّ ، صح

بيروت 2د ، طفهمي محم ،  :م 1992/هـ1413ة ، دار الكتب العلمي.  
 ، دراسة وتحقيق معجم التعريفات ، )هـ816ت( د الجرجاني ، علي بن محمالجرجاني الشريف -75

محمد صدم2004دار الفضيلة ،:  ، القاهرة يق المنشاوي .   
  ) :هـ1250ت(د بن علي  ، محميوكانالش -76
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 ، تحقيق وتعليق أبي حفص سامي بن العربي من علم األصول إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ -أ
1، ج م2000/هـ1421دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، :  ، الرياض 1 ، طاألثري.   

على حواشيه خليل ق د بن باز وعلّ ، جمعه محمالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع-ب
  .م 1998/هـ1418ة ، دار الكتب العلمي:  ، بيروت 1المنصور ، ط

77- هـ764ت( ، خليل بن أيبك الصفدي: (  
  .م 1911/هـ1329 ة ،المطبعة الجمالي: ، مصر   في نكت العمياننكت الهميان -أ

دار إحياء : بيروت  ، 1 ، تحقيق واعتناء أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، طاتالوافي بالوفي -ب
13 ، 3 ، ج)م2000/هـ1420( ، التراث العربي .  

78- ق عليه بدر بن يوسف قه وعلّ، حقّة صريح السنّ، ) هـ310ت( ، محمد بن جرير الطبري
مكتبة أهل األثر ، غراس للنشر والتوزيع ، :  ، الكويت 2المعتوق وراجعه بدر بن عبد اهللا البدر ، ط

  . م 2005/هـ1426
79- كتاب الضعفاء، ) هـ322ت( ، محمد بن عمرو العقيلي1 ، ط ، تحقيق حمدي السلفي ، 

   .2م ، ج2000/هـ1420  للنشر والتوزيع ،دار الصميعي: الرياض
80- الغزالي، محم المقصد األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى  ،)هـ505ت(د بن أحمد د بن محم ،

ضبطه وخرروت  ، بيج آياته أحمد قباني :ت .ة ، ددار الكتب العلمي  .  
81- الغزيمحم ، وضع شرةالكواكب السائرة بأعيان المائة العا، ) هـ1061ت(د د بن محم ، 

   . 1م ، ج1997/هـ1418ة ، دار الكتب العلمي:  ، بيروت 1حواشيه خليل المنصور ، ط
82- ي رمضان  ، تحقيق متولّي النحوشرح كتاب الحدود ف، ) هـ972ت(عبد اهللا بن أحمد  ، الفاكهي

م 1993/هـ1414مكتبة وهبة ، :  ، القاهرة 2 ، طالدميري.  
 ، تحقيق ة النحو واللغةالبلغة في تراجم أئم، ) هـ817ت(د بن يعقوب ي ، محمالفيروزآباد -83

م 2000/هـ1421دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ، :  ، دمشق 1 ، طمحمد المصري.  
84- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في ، ) هـ684ت( ، أحمد بن إدريس القرافي

  .م 2004/هـ1424، ار الفكر د:  ، اعتناء مكتب البحوث والدراسات ، بيروت األصول
85- القرطبي هـ671ت(د بن أحمد ، محم ( :  

 ونة ،ق عليه عرفان حسعلّج أحاديثه وقه وخر ، حقّاألسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى وصفاته -أ
  .م 2005/هـ1426، ة المكتبة العصري:  ، بيروت 1ط
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، 1 ، ط ، تحقيق عبد اهللا التركية وأي الفرقاننه من السنّن لما تضمالجامع ألحكام القرآن والمبي -ب
   .14م ، ج2006/هـ1427مؤسسة الرسالة ، : بيروت 

، المعاني والبيان والبديع : يضاح في علوم البالغة اإل، ) هـ739ت(القزويني ، محمد بن عبد الرحمن
  .  م 2003/هـ1424دار الكتب العلمية ، :  ، بيروت 1وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين ، ط

86- تحقيق محمد إنباه الرواة على أنباه النحاة، ) هـ624ت(ن بن علي بن يوسف  ، الحسالقفطي ، 
 ة ، ، مؤسسة الكتب الثقافيدار الفكر العربي: يروت ب ، القاهرة ، 1بو الفضل إبراهيم ، طأ

   . 4 ، 3 ، 2، جم 1986/هـ1406
87- الكفويهـ1094ت(وب بن موسى  ، أي (ات ، الكلي :ةمعجم في المصطلحات والفروق اللغوي ، 

قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه عدنان دروبش ومحمبيروت2 ، طد المصري  ،  :
    .م1998/هـ1419مؤسسة الرسالة ، 

88- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، ) هـ418( ، هبة اهللا بن الحسن بن منصور الالكائي
دار طيبة ، : م .د ، أحمد الغامدي ، تحقيق من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم

   .2جت ،.د
  .ت .دار صادر ، د:  ، بيروت ديوان لبيد بن ربيعة العامري، )هـ41ت( لبيد ، لبيد بن ربيعة -89
90- المحالويشذا العرف في فن الصرف، ) هـ1315ت(د  ، أحمد بن محمق عليه م له وعلّ ، قد

محمدار : ج شواهده ووضع فهارسه أبو األشبال أحمد بن سالم ، الرياض د بن عبد المعطي وخر
  . ت .الكيان للنشر والتوزيع ، د

91- 3 ، طسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، ) هـ1206ت( ، محمد خليل بن علي المرادي ،
   .4م ، ج1988/هـ1408ة ، دار ابن حزم ، دار البشائر اإلسالمي: بيروت 

 ، تشرف بخدمتها والعناية بها أبو قتيبة صحيح مسلم  ،)هـ261ت(مسلم ، مسلم بن الحجاج  -92
د الفاريانظر محم2 ،1م ، ج2006/هـ1427 دار طيبة ، : ، الرياض 1، ط بي.   

المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف  ، )هـ845ت ( ، أحمد بن عليريزيالمقّ -93
م ، 1997مكتبة مدبولي ، : القاهرة  ، 1 ط ،د زينهم ومديحة الشرقاوي، تحقيق محمة ريزيبالخطط المقّ

   .3ج
ات في أحوال روضات الجنّ، ) هـ1313ت(انساري ، محمد باقر الموسوي  الموسوي الخو-94

   .5 ،3م ، ج1991/هـ1411الدار اإلسالمية ، :  ،  بيروت 1 ، طالعلماء والسادات
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95- كتاب المرقبة العليا فيمن (تاريخ قضاة األندلس  ،) هـ792ت بعد (علي بن عبد اهللا  ، النباهي
:  ، بيروت 5 في دار اآلفاق الجديدة ، ط، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي )يستحق القضا والفتيا 
  .م 1983/هـ1403دار األفاق الجديدة ، 

96- هـ303ت( ، أحمد بن شعيب النسائي ( ،اعتنى به  المجتبى من السنن المشهور بسنن النسائي ،
فريق بيت األفكار الدوليت .مؤسسة المؤتمن ، د: ة ة ، السعودي   .  

: اج المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحج، ) هـ676ت(ي  ، يحيى بن شرف بن مروويالن -97
على مسلمشرح النووي ان ، الرياض  ، عم :5، ج م2000/هـ1421ة ، بيت األفكار الدولي.   

98- ما مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ، ) هـ768ت(  ، عبد اهللا بن أسعد بن علياليافعي
دار الكتب :  ، بيروت 1 ، وضع حواشيه خليل المنصور ، طيعتبر من حوادث الزمان

3 ، جم 1997/هـ1417،ةالعلمي.   
  

  :المراجع  - ثانياً
   
، م1984اد التونسية للنشر ، السد:  ، تونس تفسير التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، محمد الطاهر -1
   .3ج
2- الب ، د حسينأبو موسى ، محمالغة القرآنية في تفسير الزمخشرية وأثرها في الدراسات البالغي، 
  .ت . ، د دار الفكر العربي:م .د
مكتبة : ، دمشق2 ، طموسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرةأحمد ، يوسف الحاج ،  -3

  .م 2003/هـ1424ابن حجر ، 
:  ، بيروت 1، مراجعة إميل بديع يعقوب ، ط ل في علم الصرفالمعجم المفص ، األسمة ، راجي -4

م 1993/هـ1413ة ، دار الكتب  العلمي.  
دار : ان ، عم2 ،طة والجماعةأسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنّ ، األشقر ، عمر سليمان -5

  .م 1994/هـ1414النفائس ، 
  .م2003ة ، نجلو المصري، مكتبة األ ، القاهرة 3 ، طفي اللهجات العربية ، هيم أنيس ، إبرا -6
7- م 1991 ، داللة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث ،  ، عبد الفتاحالبركاوي.  
دار :  ، القاهرة 5ار ، ط ، ترجمة عبد الحليم نج، تاريخ األدب العربي بروكلمان ، كارل -8

   .5ت ، ج.، دالمعارف
9- إسماعيل البغدادي ، د أمين بن محم:  
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ني بتصحيحه  ، عاح المكنون في الذيل على كشف الظنون في عن أسامي الكتب والفنونإيض -أ
د شرف الدين بالتقايا وغيره ، بيروت محم :1ت ، ج. ، ددار إحياء التراث العربي .   
وكالة المعارف الجليلة ، :  ، اسطنبول ، بيروت فينأسماء المؤلفين وآثار المصنّ: ة العارفين هدي -ب

   .1م ، ج1951 ، حياء التراث العربيدار إ
10- اسحسن ، عب ، النحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعة والحياة اللغوي3 ، طدةة المتجد ، 

   .3ت ، ج.دار المعارف ، د: مصر
دار :  ، القاهرة 1 ، طةموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالميالحفني ، عبد المنعم ،  -11

  . م 1993/هـ1413الرشيد ، 
 قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  :األعالم ، الزركلي ، خير الدين -12

  .م ، ثمانية أجزاء 2002دار العلم للماليين ، :  ، بيروت 15 ، طوالمستشرقين
 دار الشؤون : ، بغداد 1 ، ط بين التراث وعلم اللغة الحديثمنهج البحث اللغويزوين ، علي ،  -13

الثقافيم 1986ة ، ة العام. 

14- فضل صالح   السامرائي ،    ،    2 ، ط  ةمعاني األبنية في العربي  ان   ، عم : ار للنشر والتوزيع  دار عم ،
  . م 2007 -هـ 1428

مطبعة سركيس ، : مصر  ، بةة والمعرمعجم المطبوعات العربي ، سركيس ، يوسف إليان -15
  . 2 ، 1م ، ج1928/هـ1346

16- الواضح المبين في شرح توحيد األنبياء والمرسلين من الحقّ ،  ، عبد الرحمن بن ناصرالسعدي 
  .م 1987/هـ1407م ، دار ابن القي: ة  ، السعودي2 ، طالكافية الشافية

17- عبد الحميد ، عبداس محم ، جامعة طنطا  ومنهجه في كتاب المفرداتالراغب األصفهاني ،  :
  .ت .اب ، دكلية اآلد

  .هـ 1417 دار الوطن ،:  ، الرياض1 ط ،أسماء اهللا الحسنى ، اهللا بن صالح الغصن ، عبد  -18
فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات  ،  بن عبد الكبير ، عبد الحيانيالكتّ

، ) م1982/ـه1402(،  دار الغرب اإلسالمي:  بيروت  ،2 طباس ، ، اعتناء إحسان عوالمسلسالت
   .1ج

:  ، بيروت 1 ، طةفي الكتب العربيتراجم مصنّ: فين معجم المؤلّكحالة ، عمر رضا كحالة ،  -19
   .1م ، ج1993/هـ1414مؤسسة الرسالة ، 
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  :مختار ، أحمد مختار  -20
  .م 2000مكتبة األسرة ، :  ، مصر اللةدراسة في البنية والد: أسماء اهللا الحسنى  -أ

  .م 1998عالم الكتب ، :  ، القاهرة 5 ، طاللةعلم الد -ب
  .م2008/هـ1429عالم الكتب ، : القاهرة ،  1 ، طة المعاصرمعجم اللغة العربي -ج
  

  :ة  الرسائل الجامعي-ثالثاً 
  
جامعة أم القرى ، : مكة ، ) رسالة ماجستير( ، كتاب االعتقاد لقمان ، أختر جمال ، -1
  ) .هـ1402/هـ1401(
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    القرآنيةفهرس اآليات
  

  الصفحة           رقم اآلية اآلية                                     /السورة 
  سورة الفاتحة

 العاملنيرب                                              1                       119  
  سورة البقرة

 مرضا يف قلوهبم مرض فزادهم ا                             10                      137  

 ّشيء قديرعلى كل                                     20                      149،228  

ّذي خلقكمال                                              21                     140  

ال يستحي أن يضرب مثال م ا ا بعوضة فما فوقها إن          26                     209  

ّهو ال154                                                       29                           استوى إىلذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا ثم  
الس عليم  شيء سبع مسوات وهو بكلّماء فسواهن   

 مفتوبوا إىل بارئك                                          54                      136، 137  

 قسوة ثم ّقست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد       74                       172  

 ّعليم بالظ املني وا                                       95                      155،254  

139،223 ،135             117                                                                                      موات واألرض وإذا قضىبديع الس  
     ما يقول له كن فيكون أمرا فإنّ

  197                                                     127                                                      وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل  
ربنا تقبا إنّل منميع العليمك أنت الس       

 إهلا واحدا                                                 133                   160  

 إنمع الص ابرين ا                                    153                   185  

 إنال حيب املعتدين ا                                  190                    185  
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  الصفحةرقم اآلية            اآلية                                     /السورة 
                                                                                                                       230                                                    132لقوم يعلمون 
  يقبض ويبسط وا                                           254                  205،207  

ال إل وم  االقي ه إال هو احلي                                                                                             255                 67،236  

 وسع كرسيموات واألرضه الس                                   255                   240  

 ّبكل شيء عليموا                                       282                    226  
  سورة آل عمران

ال إله إال هو احلي امل ا وم  القي                                  1-2                   67    

 والراسخون يف العلم يقولون آمنا بهوما يعلم تأويله إال ا          7           181،186،188  

 فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله                     7                   182  

 فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله                     7                   182  

 ويل األبصار أل                                              13                 132  

  بصري بالعباد وا                                              20                    254  

 ّا عليك البالغوا فإمنّوإن تول                                    20                   254  

 مسيع عليم                                                    34                  197  

 259                                                35                     ساء أو أكننتم يفوال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة الن       
   إال سرا ولكن ال تواعدوهنكم ستذكروهنن أنفسكم علم ا أنّ

كاح حتى يبلغ الكتاب أجله أن تقولوا قوال معروفا وال تعزموا عقدة الن  
واعلموا أن يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه واعلموا أن غفور حليم ا ا        

 ّوأنبئخرون يف بيوتكمكم مبا تأكلون وما تد                  49                  181  

 وا إىل كلمة سواء بيننا وبينكميا أهل الكتاب تعال                      64                  182  

 وال ينظر إليهم                                                  77                  185  
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  الصفحة   رقم اآلية           اآلية                                     /السورة 
 وأنا معاهدينكم من الش                                   81                 186  

  258                                           98               مل تكفرون بآيات ا وا شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب 
 مبا تعملون حميطإن ا                                    120                193،251  

  ن وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلو                              139                124   

  اصرينخري الن                                            150               244  

 ّأمواتا ذين قُوال حتسنب ال بل أحياء عند رهبمتلوا يف سبيل ا    169               171   

 ّقول ال ذين قالواقد مسع ا                                    181               196  

 على كلّو شيء قديرا                                    189              229  

 سريع أولئك هلم أجرهم عند رهبم إن احلساب  ا                   199              259        
  سورة النساء

 خلقكم من نفس واحدة                                      1                 139  

 كان عليماًإن حكيما ا                                   24              261  

 عليكم أميانكمما ملكتساء إال واحملصنات من الن كتاب ا              24              261  

 والالتي ختافون نشوزهن 201،202،259                                       34                     فعظوهن ّواهجروهن  
   سبيالفإن أطعنكم فال تبغوا عليهن يف املضاجع واضربوهن 

كان علي ريا ا كب إن ا    

  260                                      43                              فامسحوا بوجوهكم وأيديكمموا صعيدا طيباًفلم جتدوا ماء فتيم  
إن كان عفو غفورااً ا       
 ذلك خري وأحسن تأويال                                      59               187  

 عليما وكفى با ذلك الفضل من ا                          70                155  

 ّ258                                    104                                              هنموال هتنوا يف ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فإ  
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  الصفحة   رقم اآلية                           اآلية                  /السورة 
   يأملون كما تأملون وترجون من ا ما ال يرجون

      حكيما وكان ا عليماً

  مبا يعملون حميطا وكان ا                                108               194  

 ّموسى تكليماوكل م ا                                        164              184  
   سورة المائدة 

 ّيسألونك ماذا أهلم قل أُلّح متم من اجلوارحل لكم الطيبات وما علّح       4               257  

 ّواتقإن سريع احلسابوا ا ا                                 4                257  

 شديداعلموا أن ا غفور رحيم  العقاب وأن ا                98               258  

  م الغيوبعال                                                 109             153                                             

 ّري بإذنيني كهيئة الطّوإذ ختلق من الط                      110             117، 139  

 وإن كنت قلته فقد علمته                                      116             261  

ّك أنت العزيز احلكيم هم عبادك وإن تغفر هلم فإنّ إن تعذهبم فإن        118             257  
  سورة األنعام

 موات واألرضخلق الس                                           1               139  

  136                                     10                                  ى يكون له ولد ومل تكن لهموات واألرض أنّبديع الس  
     شيء عليم شيء وهو بكل ّ صاحبة وخلق كلّ

 أختذقل أغري ا ولي رضموات واألا فاطر الس                           14              135    
 شيء أكرب شهادة قل اللّهم شهيد بيين وبينكمقل أي              19          118 ، 146  

 تا فأحييناهأو من كان مي                                   22           171  

 ً177                            65                                                                 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا  
     من فوقكم أو من حتت أرجلكم أو يلبسكم شيعا 
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  الصفحة    رقم اآلية      اآلية                                     /السورة 
 لكل نبأ مستقر                                                  67             177     

ثم ذرهم يف خوضهم يلعبونقل ا                                                                               91                                67  
 قوم يفقهونل                                                 98             132  

 ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار                                                                                            103                         210  
                                   123          117 وكذلك جعلنا يف كل قرية أكابر جمرميها

 أو يأتي ربكك أو يأتي بعض آيات رب                            158          184  

 255                          165             وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم  
يف ما آتاكم إن يمه لغفور رحك سريع العقاب وإنّ رب      
  سورة األعراف 

 ّ ولقد خلقناكم ثمصوآلدم  قلنا للمالئكة اسجدوارناكم ثم                    11           140، 142  

 يوم يأتي تأويله هل ينظرون إال تأويله                               53          179  ،187  

يتموها أنت84                           71                                                        م وآباؤكمما تعبدون من دونه إال أمساء مس  
   ما أنزل ا هبا من سلطان 

أو ادعوا الر محنادعوا ا                                                                                                             110                            67  

ّونذين يتقّ شيء فسأكتبها للّورمحيت وسعت كل               156          152،240  

 بة يهدون أماحلق                                               159          183  

األمساء احلسنى فادعوه هبا و                                                                                                180                          44 ، 51،67  
ّذين يلحدون يف أمسائهال                                   180          85  

  سورة األنفال 
 وللر  سول إذا دعاكم ملا حيييكماستجيبوا                              24           171،174  

 يف منامك قليال إذ يريكهم ا                                      43           181  
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  الصفحة       رقم اآلية     اآلية                                     /السورة 
  سورة التوبة 

 األكربيوم احلج                                                          3           146  

 عزير ابن ا                                                      30         245  

 من أخباركم وقد نبأنا ا                                            36          241  

مع ا نا ال حتزن إن                                              40          190  

أمل يعلموا أنهو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الص 257                     104                                                  دقات  ا  
هو التّوأن ا حيمواب الر    

  ّليضل ما كان ا 260                         115                                           ني هلم قوما بعد إذ هداهم حتى يب  
       ا بكل شيء عليمون إنما يتقّ

 ّه هبم رؤوف رحيمإن                                                    117        238  

تاب عليهم ليتوبوا ثم                                                      118         235  
  سورة يونس 

 ئكم مبا كنتم تعملونفينب                                             23           241  

 لقوم يتفكّرون                                                     24            132  

 ّبع أكثرهم إال ظناوما يت                                                  36           85  

 ّبوا مبا مل حييطوا بعلمهبل كذ                                              39            194  

 وال حيزنك قوهلم إنمجيعا العز  ة                                     65            260  

 خبري وإن يردك ا                                                 107           153،207  

 وهو خري احلاكمني                                                109           244  
  سورة هود

 وكان عرشه على املاء                                          7          202   
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  الصفحة    رقم اآلية         اآلية                                     /السورة 
 وضائق به صدرك                                                     12         241  

 يتموهاما تعبدون من دونه إال أمساء مس                               40        83  

  جمراها وباسم مرساها                                                                           وقال اركبوا فيها باسم ا 82،255                    41ا  
إن ي لغفور رحيم رب      

 ّه محيد جميدإن                                                          73       231  

 احلليم الرشيد                                                          87       123  

 إني مبا تعملون حميط  رب                                       92        193  
  سورة يوسف 

تك فيكيدوا لك كيدا  ال تقصص رؤياك على أخوقال يا بين                    5        181  

فصرب مجيل                                                             18       192  

مه من تأويل األحاديثا ليوسف يف األرض ولنعلّوكذلك مكن                 21        180  

 قال ال يأتيكما طعام ترزقانه إالأتكما بتأويله نب                                   37       180  

54 ، 51                      40                                                           يتموها أنتم وآباؤكموما تعبدون من دونه إال أمساء مس  
هفيسقي رب                                                                                                                                               41                        123  
 اذكرني عند ربك فأنساه الشهيطان ذكر رب                             42        119  

 يأتي من بعد ذلك عامثم                                            49        180  

 خري حافظا وهو أرحم الر امحنيفا                                    64         238،244  

  إال أن حياط بكم                                                   66         194  

 ّذي علم عليموفوق كل                                                 76        154، 156  

 يأت بصريا                                                             93       123  

  هذا تأويل رؤياي                                                    100      179  
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  الصفحة           رقم اآلية                             اآلية          /السورة 
 متين من تأويل األحاديث قد آتيتين من امللك وعلّرب                101        180   

  سورة الرعد 
 الكبري املتعال                                                           9          146  

 خال شيءق كلّقل ا                                                 16          118  

 خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم                                                                                                                16                        245  

  نفس مبا كسبتهو قائم على كلّأفمن                                  33          236  
  سورة إبراهيم 

 لئن شكرمت ألزيدنّكم                                                  7          236  

 ار عنيدوخاب كل جب                                                    15        128  

 عاءي لسميع الدرب إن                                             39        196  
  سورة النحل 

عما يشركون تعاىل ا                                             3            201  

ةولقد بعثنا يف كل أم                                                   36           133  

ما يكرهون  وجيعلون                                             62           85  

  يف ذلك آليات لقوم يؤمنون إن                                   79            132   

  ّسمع املوتى وال تُك ال تُإنسمع الصعاء م الد                              80             196،251         
  سورة اإلسراء

 عندك الكرب ا يبلغنإم                                                 23              146  

 ذلك خري وأحسن تأويال                                               35              187  

  ن من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيقولو                        51              136  

أو ادعوا الر وقل ادعوا اا ما تدعوا فله األمساء احلسنىمحن أي                                                110                           44  
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  الصفحة      رقم اآلية                              اآلية                /السورة 
  سورة الكهف

 رباوكيف تصرب على ما مل حتط بهخ                                       68             194  
  سورة مريم 

 وقرابناه جني                                                           1،5             199  

ياهل تعلم له مس                                                                                                                                                       65                       67 ،127  
  سورة طه

 ال ختافا إنّين معكما أمسع وأرى                                         46              195  

 ّذي أعطى كلّالهدى شيء خلقه ثم                              50              236  

 هىألويل الن                                                       54               132  

ّك أنت األعلى إن                                                       68              124  

 ّذي علّه لكبريكم الّإنحرمكم الس                                          71               117  

 فقبضت قبضة                                                           96              206  
  ورة األنبياءس
 ّأو مل يرى الذين كفروا أنموات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها الس              30             135 ،136  

 ّوجعلنا من املاء كلشيء حي                                       30             170  

 ا به عاملنيولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكن                             51             155  

 ًهلمفجعلهم جذاذا إال كبريا                                                   53              117  

 بل فعله كبريهم هذا                                                        63              117  

 يء عاملني شا بكلّوكن                                               81              155  

 ل خلق نعيدهكما بدأنا أو                                                     104             172  
  سورة الحج 

 الكبريهو العلي                                                         62               201  
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  الصفحة        رقم اآلية        اآلية                                     /السورة 
  سورة المؤمنون 

 خلقنا اإلنسان من ساللة من طني ولقد جعلناه نطفة ثم   
  طفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة  خلقنا الن ثم يف قرار مكني 

         13-14    141، 143، 266  آخر فتبارك ا أحسن اخلالقنيه خلقاًا أنشأن فكسونا العظام حلما ثمعظاما

وله األمساء احلسنى                                                                                                                                        14                               48  
ثمطفة علقة خلقنا الن                                                                                                                                                14                               48  
  ن اخلالقنيأحسفتبارك ا                                          14            244،252  
 عميق من كلّ فج                                                      27            224  
 امللك احلق فتعاىل االعرش الكريم ال إله إال هو رب                             116            202  

  سورة النور 
 نور السموات واألرض ا                                                 35            204  

 خبري مبا يصنعونذلك أزكى هلم إن 242                              30                                                                               ا  

 خبري مبا تعملون قل ال تقسموا طاعة معروفة وا                             53            242  
  سورة الفرقان 

لني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيالوقالوا أساطري األو                5            256  

 ّقل أنزله الذي يعلم السرحيماه كان غفوراًواألرض إنّموات ر يف الس          6            256  

 قبضناه إلينا قبضا يسرياثم                                                  46          206  

محن أنسجد ملا تأمرنا  وما الر                                            60           85  

 امافسوف يكون لز                                                  77           179  

محن الذين ميشون على األرض هونا وعباد الر                    63           232  
  
  



 296 

  الصفحة      رقم اآلية       اآلية                                     /السورة 
  سورة الشعراء

  يكونوا مؤمنني ال الكتاب املبني لعلك باخع نفسك أتلك آيات             2-3          255  

 256                        6-5                      محن حمدث إال كانوا عنه معرضنيوما يأتيهم من ذكر من الر  
   بوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذّ

 وإنزيز الرحيمك هلو الع رب                                          9            255  
  سورة النمل 

 إن ربكريمي غين                                           40          120  

ّال ه خبري مبا تفعلون شيء إنّذي أتقن كلّ صنع ا                88          242  
  

  ت سورة العنكبو
وختلقون إفكا                                                    17          139  

اس وما يعقلها إال العاملون وتلك األمثال نضرهبا للن                          43          156  
  سورة الروم 

 حييي األرض بعد موهتااعلموا أن ا                                 19          169، 172،173  
  سورة لقمان 

 ولقد آتينا لقمان احلكمة                                            12            121  

موات واألرض ليقولّولئن سألتهم من خلق السن ا                                                25                              67  
  سورة األحزاب 

 ّعلى كل شيء قديراوكان ا                                  27          252  

 ّبكل شيء عليماوكان ا                                       40            252  

 وكان باملؤمنني رحيما                                         43            238  

يؤذون ا                                                       57             186  
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  الصفحة     رقم اآلية       اآلية                                     /السورة 
  سورة سبأ 

 نقربكم عندنا زلفى                                                                                                                         37                                 199  
  سورة فاطر 

 فاطر الس  موات واألرض جاعل املالئكة رسالاحلمد                         1               136  

 من كان يريد العزة فإنة العز عا مجي                            10            118  

 خلقكم من تراب                                                  11            137  

 وال ينبئك مثل خبري                                                    14            242  

 وما يستوي األحياء وال األموات                                        22            170  
  سورة يس 

ا عملت أيدينامم                                                        71            189  

 قادر على أن خيلق مثلهم                                          81            149  
   سورة الصافات

 ربكم وربلني آبائكم األو                                           126          119  
  سورة ص

 ملا خلقت بيدي                                                   75            189  
  سورة الزمر 

 يغفر الذّإن نوب مجيعا ا                                             53          235  

ل املسلمنيأو                                                      12           124  

 حق قدره وما قدروا ا                                                 67           145  ،206    

 فبئس مثوى املتكربين                                            72           146  
  سورة غافر 

  بصري بالعباد وا                                                      44           184  
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  الصفحة       رقم اآلية       اآلية                                     /السورة 
 موات واألرض أكرب مخللق السن خلق الناس ولكناس ال يعلمون أكثر الن            57                            226  

  سورة فصلت 
 بكلّإن حميطء شي ا                                            54           193،251  

  سورة الشورى 
 ّ256                         8-7                                                                    زوج كريمأومل يروا إىل األرض كم أنبتنا فيها من كل  

يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني  إن     

 ليس كمثله شيء                                                    11          185،205  
 ما كان لبشر أن يكلمه ا                                            51          190  

  سورة الزخرف 
 الّوهو  ماء إله ويف األرض إلهذي يف الس                              84            210     

  سورة الدخان 
  مبني فارتقب يوم تأتي السماء بدخان                            10               179  

  سورة الجاثية 
ما هي إال حياتنا الد هرنيا منوت وحنيا وما يهلكنا إال الد                        24               151  

 موات واألرضوله الكربياء يف الس                                        37               147  
  سورة محمد 

ونبلوا أخباركم                                                           31              241  
  سورة الفتح 

 الّإن فوق أيديهمجرة إنّذين يبايعونك حتت الش يد ا ما يبايعون ا          10            189  

 هبا  قدوأخرى مل تقدروا عليها أحاط ا                                    21            194  
  سورة ق
 يدق والقرآن ا                                                     1              230  
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  الصفحة   رقم اآلية               اآلية                                     /السورة 
 تافأحيينا به بلدة مي                                                   11             169  

                                         16             199،251-252 اعي قريب أجيب دعوة الدفإنّ 

 وحنن أقرب إليه من حبل الوريد                                   16              199،252  

 ّا حنن حنيي ومنيتإن                                            43             168  
  الذاريات 

 ا ملوسعونماء بنيناها بأيد وإنّوالس                                    47               225  

ومن كل شيء خلقنا زوجني                                   49             159-160  
  سورة القمر 

 إن املتقني يف جنات وهنر يف مقعد صدق عند مليك مقتدر              54-55            119، 151  
  سورة الرحمن 

 كل يوم هو يف شان                                              29          145  

145،189 ،51                 78                                                                                                            ك ذي اجلالل واإلكرامتبارك اسم رب  
  سورة الواقعة 

فسبك العظيمح باسم رب                                                                                                                                 74                          51    
 ّه لقرآن كريمإن                                                     77           230  
 حنن أقرب إليه منكم                                               85            199  

  سورة الحديد 
ّذين آمنواأمل يأن لل 173                                16                                                                 أن ختشع قلوهبم لذكر ا   

ذين أوتوا الكتاب من  وال يكونوا كالّوما نزل من احلق  
  قبل فطال عليهم األمد فقست قلوهبم فكثري منهم فاسقون 

  سورة المجادلة 
  قول الّقد يت جتادلك يف زوجهامسع ا                              1              196  
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  الصفحة      رقم اآلية      اآلية                                     /السورة 
خبري مبا تعملون و ا                                             13             241  

  لحشر سورة ا
                                                      23            146 العزيز اجلبار املتكرب

وله األمساء احلسنى                                                                                                                            24                               44  
 اخلالق هو ا                                                       24            132  

 رهو اخلالق البارئ املصو                                            24           142  
 رالبارئ املصو                                                   24            128، 136  

  سورة التغابن
ّه شكور حليم  إن                                                      17            157   

  سورة الطالق 
 ّلكل راقد جعل اشيء قد                                          3              253  

   سورة التحريم
نبأني العليم اخلبري                                                  3             242  

  سورة القلم 
 وغدوا على حرد قادرين                                        25             148 ،149  

 كشف عن ساقيوم ي                                               42             190  
  سورة الحاقة 

 ال ختفى منكم خافية                                                18            153  
  سورة المعارج 

 فاصرب صربا مجيال                                                    5              192  
  سورة القيامة 

 بلى قادرين على نسبنانه يو                                4              150  
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  الصفحة   رقم اآلية         اآلية                                     /السورة 
 أليس ذلك بقادر على أن حييي املوتى                        40           150  

  سورة اإلنسان 
 عاليهم ثياب سندس                                                  21           201  

  سورة المرسالت 
 253،266                 23-20                       أمل خنلقكم من ماء مهني ، فجعلناه يف قرار مكني ، إىل  

      قَدر معلوم ، فقَدرنا فنعم القادرون ، ويل يومئذ للمكذّبني 
 أحياء وأمواتال األرض كفاتاًأمل جنع                                         26          170  

  سورة االنفطار 
 ماء انفطرتإذا الس                                                   1            135-136  

 ّالذي حلقك فسوبك صورة ما شاء ركّاك فعدلك ، يف أي              7-8         141  
  سورة البروج 

 يدذو العرش ا                                                     15             230  

 بل هو قرآن جميد                                                21              230  
  سورة الطارق 

 ّا عليها حافظ  نفس ملّإن كل                                         4               228  
  سورة األعلى

سبك األعلىح اسم رب                                                                                                                         1                                51،201  
   الفجر سورة
ذي حجر ل                                                                                                                                                5                                132  
 مت حلياتييا ليتين قد                                           24           171  

  سورة التين 
 بأحكم احلاكمني أليس ا                                           7              122،246   
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  الصفحة   رقم اآلية          اآلية                                     /السورة 
  سورة اإلخالص 

  أحد قل هو ا                                                    1               127  
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    النبويةفهرس األحاديث
   الصفحة          الحديث                                                            طرف 

  
  183        م اهللا                  إذا رأيتم الّذين يتّبعون ما تشابه منه فأولئك الّذين سماه[ 
  68                                                        ]ألظوا بياذا الجالل واإلكرام [  
  209       س قبلك شيء                                            ل فليهم أنت األو اللّ[ 
  188                                                ]  اللّهم فقّهه في الدين وعلّمه التّأويل[ 
  ]اهللا جميل يحب 115،191                                                     ] الجمال إن     
  ] اهللا حيي 208    ]                                                                  إن  
  55       وتسعين اسماً                                                    إن هللا تسعة [  
 ]62 ،57،60 الوتر                       إن هللا تسعة وتسعين اسما إال واحدا ، اهللا وتر يحب  
  63                            اهللا ،: إن هللا تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنّة [ 

ال الر ، بحيم ، اإلله ، الرالم حمن ، الروس ، السملك ، القد  
  64                            مائة إال واحداً ، إنّه وتر يحب-إن هللا تسعة وتسعين اسماً [ 

  لواحد ، الصمد اهللا ، ا:  من حفظها دخل الجنّة ، وهي – الوتر 
  65-64                     من أحصاها دخل  ،غير واحدةإن هللا تسعة وتسعين اسماً ؛ مائة [ 

  ، الرحيم ، الملك هو اهللا الّذي ال إله إال هو ، الرحمن . الجنّة 
  177                                                      ] إنّها كائنة ولم يأت تأويلها بعد [

  44                                لّهم أموت وأحيا ،                           باسمك ال[ 
  44                                 ي األرض    بسم اهللا الّذي ال يضر مع اسمه شيء ف[ 
        192                     ] جميل يحب الجمال ، وجواد يحب الجود ، وكريم يحب الكرماء [

  239                            اآلخر      من  اسمان رقيقان أحدهما أرقّيمحالرالرحمن [ 
  65سمع                  قومي فتوضئي وادخلي المسجد فصلّي ركعتين ، ثم ادعي حتّى أ[ 
  147                  ] فمن نازعني في واحد منهما قصمته الكبرياء ردائي والعظمة إزاري[
  35                                     ]                         ال ينقص مال من صدقة [

  56                                         هللا تسعة وتسعون اسماً من حفظها دخل الجنّة [ 
   60اللّهم إنّي عبدك                              :  ، فقال ما أصاب أحداً قطّ هم وال حزن[ 
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  فهرس األشعار
  

  القائل             الصفحة                                                  البيت                  
  

  49َأبني حنيفَةَ أحكموا سفهاءكُم        ِإنِّي َأخافُ عليكُم َأن َأغْضبا              جرير               
  30 بطون راحِ          جرير               َألستُم خَير من ركب المطايا             وَأنْدى العالمين

           جا  بالقياسِ والتَّشبيههذا الّذي نحن فيه           قد د وقت 6   المتنبي               أي  
  6    تَذلّْل ِلمن إن تذلّلتَ لَه                يرى ذاك ِللفَضِل ال للبله               المتنبي          

  36     ____             سَأحمُل نَفْسي على آلة            فإما عليها وإما لَها                    
  167فَقُلتُ له لما تمطَّى بِصلبه            وَأردفَ ِإعجازاً وناء بِكَلْكِل             امرؤ القيس         

  132        زهير بن أبي سلمى     ال يفري ثم ،      ـض القومِ يخلقُألنتَ تَفري ما خلقْتَ وبعـ ف
  49فَنُحكم بِالقوافي من هجانا            ونَضرِب حين تَخْتلطُ  الدماء         حسان بن ثابت         

  5       المتنبي             كبر على العقِل يا خليلي              ومل إلى الجهِل ميَل هائمٍ         
  52إلى الحول ثُم اسمِ السالمِ علَيكُما         لبيد                       ___________              

  6كُلَّما سارت العقوُل لكي تَقْـ            طَع تيها توغَّلَتْ في تيه               المتنبي               
  46الحقِّ تَوقيفيةٌ                   لَنا بذا أدلةٌ وفيةٌ                     السفاريني            لكنّها في 

  6وجانب صداقةَ من ال يزاُل      على األصدقاء يرى الفَضَل لْه                المتنبي              
  5سعد في طالعِ البهائمِ                 المتنبي              وعشْ حماراً تَعشْ سعيداً              فال

  187وللنَّوى قبَل يومِ البينِ تْأويُل           عبدة بن الطيب               __________              
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  فهرس المحتويات 
  

  فحةالص  الموضوع
     .إجازة الرسالة

     .اإلهداء
  أ   .اإلقرار

  ب    . والتّقديرالشّكر
  ج   .الملخّص باللغة العربية

  و   .الملخّص باللغة اإلنجليزية
  ح  . المقدمة

  1  . التّعريف بعبد القاهر الجرجاني والراغب األصفهاني وكتابيهما : الفصل األول 
  2  .التّعريف بعبد القاهر الجرجاني : المبحث األول 

  2  . اسمه ومولده ونسبه - أوالً

  2  . عصره وبيئته - ثانياً

  4  .  ثقافته  - ثالثاً

  6  .شيوخه  - رابعاً

  7  . تالميذه - خامساً

  9  .ة  مكانته العلمي- سادساً

  10  .آثاره  - سابعاً

  12  . وفاته - ثامناً

  13  .التّعريف بالراغب األصفهاني : الثّاني المبحث 

13  . اسمه ومولده ونسبه - الًأو  

  14  . عصره - ثانياً

  16  . ثقافته - ثالثاً

  21  . شيوخه وتالميذه - رابعاً

  21  .  مكانته العلمية -خامساً 
  22  . آثاره - سادساً
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  23  . وفاته - سابعاً
  25  ) .درج الدرر(التّعريف بكتاب : المبحث الثّالث 

25  . التّعريف بالكتاب وصحة نسبته إلى عبد القاهر الجرجاني - الًأو  

  27  . منهج عبد القاهر الجرجاني في كتابه - ثانياً

  29  ) .درج الدرر(  مصادره في كتابه- ثالثاً
  31  . أهمية الكتاب - رابعاً

  33  ) . القرآنالمفردات في غريب(التعريف بكتاب : المبحث الرابع 
33  . التعريف بالكتاب - الًأو  

  34  . منهج الراغب في تأليفه - ثانياً
  35  . مصادر الراغب في تأليفه - ثالثاً

  38  . أهمية الكتاب - رابعاً
  40  . دراسات العلماء ألسماء اهللا الحسنى القضايا الّتي تمحورت حولها: اني الفصل الثّ

  41  .توطئة 

  42  .إثبات أسماء اهللا الحسنى : ول المبحث األ

  42  . تعريف االسم ، وأدلة إثباته - أوالً

  44  . مناهج العلماء في إثبات أسماء اهللا الحسنى - ثانياً

  49  . االسم والمسمى والتَّسمية - ثالثاً

  55  .إحصاء أسماء اهللا الحسنى ، وعدها : المبحث الثّاني 

  55  .ء لألسماء  دالالت اإلحصا- أوالً

  57  . عدد أسماء اهللا الحسنى - ثانياً

  62  . الروايات - ثالثاً

  65  . اسم اهللا األعظم - رابعاً

  69  .تصنيفات العلماء ألسماء اهللا الحسنى : المبحث الثّالث 

  69  . تصنيف أبي الحسن األشعري - أوالً

  69  . تصنيف الحليمي ألسماء اهللا الحسنى - ثانياً

  70   . تصنيف الغزالي- ثالثاً

  71  . تصنيف أصحاب الرازي -رابعاً
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  72  . تصنيف أصحاب القرطبي - خامساً
  72  . تصنيف ابن حجر - سادساً
  73  . تصنيف أحمد مختار - سابعاً

  76  .مذاهب العلماء في أسماء اهللا الحسنى : المبحث الرابع 
لف - الًأو76  . مذهب الس  

  76  .ب المشبهة  مذه- ثانياً
  77  . مذهب نفاة الصفات - ثالثاً

مقارنة في دالالت أسماء اهللا الحسنى بين عبد القاهر الجرجاني : الفصل الثالث 
 اغب األصفهانيوالر.  

82  

  83  .معاني أسماء اهللا الحسنى : المبحث األول 

83  .سم والمسمى عند الراغب والجرجاني  داللة اال- الًأو  

  88  . عند الراغب والجرجاني  معاني أسماء اهللا - ياًثان

  88  . األسماء الّتي شرحها كّل من الراغب والجرجاني -أ

  102  . األسماء الّتي شرحها الراغب ولم يشرحها الجرجاني -ب

  106  . األسماء التي شرحها الجرجاني ولم يشرحها الراغب -ج
  107  . ، وما اختلفا فيه والجرجاني من معان ألسماء اهللا  ما اتّفق فيه الراغب - ثالثاً

  .   107 ما اتّفق فيه الراغب والجرجاني من دالالت ألسماء اهللا -أ

  .   110 ما اختلف فيه الراغب والجرجاني من دالالت ألسماء اهللا -ب

  112  . المشترك والخاص من أسماء اهللا الحسنى  :  المبحث الثّاني

  112  . عند الراغب والجرجاني  المشترك من أسماء اهللا - أوالً

  112  . ماهية المشترك وموقف العلماء منه -1

  115  . عند الراغب والجرجاني  المشترك من أسماء اهللا -2

  115  . عند الراغب  المشترك من أسماء اهللا -أ

  124  . عند الجرجاني  المشترك من أسماء اهللا -ب

  128  . عند الراغب والجرجاني  الخاص من أسماء اهللا - ثانياً

1-ة الخاص128   . ماهي  

  129  . عند الراغب والجرجاني  الخاص من أسماء اهللا -2



 308 

  129  . عند الراغب  الخاص من أسماء اهللا -أ

  131  . عند الجرجاني  الخاص من أسماء اهللا -ب

  132  .المتقاربة في المعنىادف والفروق الداللية بين أسماء اهللا الحسنى التّر :المبحث الثّالث

132  .تعريف التّرادف ، وموقف العلماء منه  - الًأو  

  136  . الفروق الداللية بين األسماء المتقاربة في المعنى عند الراغب والجرجاني - ثانياً

  136  .الخالق والبارئ ، والمصور ، والبديع ، والفاطر ، :  الفروق الداللية بين -1

2-اللي147  .الكبير الجليل ، والعظيم ، و: ة بين  الفروق الد  

3-150  . والمقتدر القادر ، والقدير ،: ة بين  الفروق الداللي  

4-اللية بين  الفروق الد :حيم ، والرحمن ، والر154   .ؤوف الر  

5-اللي156  . ، والعالم ، والعالّم  العليم:بين ة  الفروق الد  

6-اللي160  .كور  الحميد ، والشّ: بين ة الفروق الد  

7-اللية بين  الفروق الد : 161  . الغفور ، والعفو  

8-ّ162  .  الواحد ، والفرد ، والوتر: ة بين  الفروق الداللي  

  165  .الحقيقة والمجاز في دالالت األسماء الحسنى : المبحث الرابع 

  165  . مفهوم الحقيقة والمجاز وموقف العلماء من وقوعه - أوالً

  165  .مفهوم الحقيقة والمجاز -1

  168  . موقف العلماء من وقوع المجاز في اللغة والقرآن -2

  168  . موقف العلماء من وقوع المجاز في اللغة -أ

  169  . موقف العلماء من وقوع المجاز في الكتاب والسنّة -ب

  .   171الداللة الحقيقية والداللة المجازية لفعل اإلحياء المسند إلى اهللا  -3

  .   178 التّأويل في دالالت أسماء اهللا - ثانياً

  178  . مفهوم التأويل -1

  179  . موقف العلماء من التأويل -2

  181  . موقف الراغب والجرجاني من التّأويل في القرآن -3

  181  .من التأويل موقف الجرجاني  -أ

  190  .موقف الراغب األصفهاني من التأويل  -ب

  195  . عند الراغب والجرجاني  الحقيقة والتّأويل في دالالت أسماء اهللا -4
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  195  . داللة الجميل -أ

  197  . داللة المحيط -ب

  199  . داللة السميع -ج

  202  . داللتا القريب والعلي -د

  207  . داللة النّور -هـ

  209  . داللتا القابض والباسط -و

  210  . داللتا الرحمن والرحيم -ز

  211  .داللة الحيي  -ح 

  213  . داللتا الظّاهر والباطن -ط

  217  . داللتا األول واآلخر -ك

  219  .دالالت بنية األسماء الحسنى : المبحث الخامس 
  220  . اسم الفاعل -أوالً 
  226  .ة  صيغ المبالغ- ثانياً
  244  . الصفة المشبهة -ثالثاً 

  247   .  التّفضيل-رابعاً 
  252  .  السياق والنّظم القرآني لألسماء الحسنى : المبحث السادس 

ياق - الًأو252  . مفهوم الس  
  255   .عالقة األسماء الحسنى بالسياق والنّظم القرآني عند الراغب - ثانياً
  258  .سماء الحسنى بالسياق والنّظم القرآني عند الجرجاني عالقة األ - ثالثاً

  266  .الخاتمة 
  272  . المصادر والمراجع 

  286  .فهرس اآليات القرآنية 
  303  .فهرس األحاديث الشريفة 

  304  .فهرس األشعار 
  305  .فهرس المحتويات 

 


