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ملخص البحث :
من اللوح المحفوظ وجمـع فـي صـدره منذ نزل القرآن الكریم منجمًا على سیدنا محمد 

ریف وهــو یتلــوه علــى أصــحابه الكــرام یرســم لهــم طریــق االســتقامة مركــزًا اهتمامــاتهم وتوجهــاتهم الشــ

، وهـــم یجمعـــون القـــرآن فـــي الصـــحف ویرتلـــون اآلي وفكـــرهم وعبـــاداتهم إلـــى العلـــي العظـــیم 

اصـل الـدین –تعـالى –الـذي هـو أسـاس توحیـد اهللا -تعـالى–منشغل للوصول إلى اإلیمـان بـاهللا 

صــراط المســتقیم مســتلهمین متفكـرین فــي األســماء الحســنى وقلـوبهم بــین جنــاحي اإلیمــان ومنهـاج ال

الخوف والرجاء، الخوف عند ذكـر أسـماء القهـر والقـوة والجبـروت ((أسـماء الجـالل)) والرجـاء عنـد 

تالوة آي فواصلها أو فواتحها أسماء الرحمة والرأفة والسلم ((أسماء اإلكرام / الجالل)) أو اللطف، 

–مــا كانــت أســـماء ذیــن الوصـــفین عدیــدة ومتقاربـــة الداللــة تـــوهم الــبعض انهـــا مترادفــة كاســـمیه ول

((العلــیم الخبیــر)) فـي صــفة العلــم أو أكثــر قربـًا فــي الداللــة واألصـل، وهــذا اقتضــى بیــان –تعـالى 

ء الفروق اللغویة بین األسماء الحسنى التـي تكـون مظنـة للتـرادف، ویكفـي هنـا أن نقـول: إن العلمـا

في األعم األغلب ذهبوا إلى نفي الترادف بین ألفاظ القرآن عمومًا، وبین األسماء الحسـنى خاصـة 

ومرد نفیهم هذا أن القارئ یرى اقترانًا بین اسـمین مـن األسـماء الحسـنى، كـل منهـا یـؤدي معنـى ال 

الســتخدام یؤدیـه اآلخــر، لــذا كــان البحــث محاولــة فــي بیـان األصــول اللغویــة والتطــور الــداللي، ثــم ا

الــــداللي لهــــذه األســــماء، مكتفــــین بمثــــال واحــــد فــــي كــــل موضــــع... وتلونــــا مــــن األســــماء الحســــنى 

موضوعة البحث أصلین: هما األسماء المتعلقة بالعظمة أوًال وثانیًا األسماء المتعلقة بصفة العلم.

فـي والبد من اإلشارة إلى أن الباحث لم یدخل في الدراسـة غیـر ذلـك مـن األسـماء الحسـنى 

كل وصف، إما لتباین معانیها واختالف دالالتهـا أو ألنهـا أسـماء للربوبیـة مثـل ((أسـماء الفعـل)). 

وفــي المــادة الواحــدة نبــدأ بــذكر األســماء الحســنى عنوانــًا: ذاكــرین أول موضــع ذكــر فیــه االســم مــن 

الحســـنى، الســورة واآلیـــة والجــذر اللغـــوي ودالالتــه عنـــد أهـــل اللغــة ثـــم نــذكر أقـــوال شــراح األســـماء 

ونخلــص إلــى أقــوال أهــل التفســیر. وبعــدها نــذكر اقــرب األســماء مــن المجموعــة داللــة إلــى االســم 

المذكور باألسلوب نفسه ونذهب بعدها إلى ذكر اآلیة والموضع الذي اقتـرن فیهمـا هـذان االسـمان 

وبیان الفروق الداللیة اعتمادنا على أقوال أهل اللغة والتفسیر.

دینا بأسمائه الحسنى إلى معرفة سر أسمائه والى صراطه المستقیم. سائلین المولى أن یه

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته.
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Abstract:
Since the prophet Mohammed ((Allah's pissing and peace be on

him)) had received the Quran from God he reads it to his followers and

pared the way for happiness and faith. The prophet also directed them to

believe in one God and their efforts were devoted to know the idea of

holly God which is the origin of religion and from that know about the

straight way for God the followers of the prophet always think about

names of God and their hearts were between fear and hope .Fest came

when names of God were mentioned and hope when names of beauty

come to their mind .As far as names of names of God in the pervious

positions mentioned relatively and hope when names of peauty came to

their mind .As far as names of God in the privous positions mentioned

relatively and closely, some misunderstood that names are so closed and

they are synonyms .From the previously mentioned ideas ,the need of the

study of the names developing and identify the ling uistic differences

between them came to theirmind this paper is trying to focus on the ideas

of the names of God. The syllabus of this paper was to mention the name

of God and freguentsof it's mention in Quran and the first position of it's

mention. The paper also focus on presenting the linguistic root. Finishing

representing the differences and presents the equivalent name is great

importance for this paper .This paper is of twoorigions firstling names

related to god greatness and secondly names related to the feature of

religion the researched didn't involve anything which wasn't from above

mentioned ideas in this paper to identify their meaning .((Names of God

dictionaries firstly, interpreting books second and books of names of God

and origins we depend lastly)) Achieved with God's help.
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العظمة:األسماء الحسنى المتعلقة بصفة .أوالً 
المتعال:-. العلي١

:-تعـالى –ورد االسم األول مقترنًا في ثمانیة مواضـع قرآنیـة، اولهـا قولـه    

                       

                    

                  

                   :ــــــــرة ، وورد االســــــــم ٢٥٥البق

الثـــــاني مقترنـــــًا مـــــرة واحـــــدة فـــــي قولـــــه تعـــــالى:

، ویــدل جــذرهما اللغــوي: (("علــو" علــى معنــى الســمو واالرتفــاع، فــالعالء والعلــو: الرفعــة ٩الرعــد: 

فــي األرض علــوًا كبیــرًا، وعــال الشــيء یعلــو، وهــو فــي والعظمــة والتجبــر، ومنــه قــولهم: عــال الملــك

: "الجلیــل الــذي یســتحق -عنــد أهــل اللغــة –والعلــي  ،)١(علیــة القــوم: أي: مــن أهــل الشــرف فــیهم))

: "فـــذو العـــالء والعلـــو، الغالـــب ، أمـــا "العلـــي والمتعـــالي" مـــن أســـماء اهللا )٢(ارتفـــاع الصـــفات"

الـــذي ال مكـــان لـــه، ولمـــا كـــان العلـــو بالمكـــان والشـــرف القـــاهر، المرتفـــع بقـــدره عـــن خلقـــه، وقیـــل: 

في أعلـى الـدرجات منهـا، ألنـه مـؤثر فـي خلقـه -سبحانه–محسوسًا ومعقوًال، فال رتبة إال والعلي 

لما كانوا أثرًا من آثاره، ومن المعلوم: أن المؤثر أشرف من أثره وواجب الوجود أعلى من الممكن، 

مطلـق، ومـرد ذلـك إلـى ثالثـة أمـور: عـدم مسـاواة أحـد لـه فـي –تعالى –ألن الثاني محدود، وهو 

المـذكورة فـي القـرآن الشرف، وقدرته على الكل وخضوعهم لـه، وتصـرفه فـي الكـل، وفوقیتـه 

من یجـب لـه مـن معـاني الجـالل أحـد، وال مـن -تعالى–الكریم تتضمن هذه المعاني، فلیس فوقه 

والمفسرون لم یبعـدوا عـن شـيء ،)٣(وز على المحدثین"مشترك هو في العلوم وهو المرتفع عما یج

من هذه المعاني، فالعلي عندهم: "ذو العلو واالرتفاع عـن خلقـه بقـدره، والمتعـالي: المسـتعلي علـى 

م: ١٩٧٩هـــــ)، تحقیــــق: عبدالســــالم محمــــد هــــارون، القــــاهرة،  ٣٩٥أحمــــد بــــن فــــارس (ت –مقــــاییس اللغــــة ) ١(

 ٣٣٧الزجـاجي أبـو القاسـم عبـدالرحمن بـن اسـحاق (ت –اشـتقاق أسـماء اهللا تعـالى ، وینظـر:١١٤-٤/١١٢

ابـــن منظـــور محمـــد بـــن مكـــرم –، ولســـان العـــرب ٥٤م، ١٩٧٤هــــ)، تحقیـــق: عبدالحســـین المبـــارك، النجـــف، 

  .١٩/٣١٨هـ)، القاهرة، بال تاریخ:  ٧١١االنصاري (ت 

م: ١٩٧٩، بیـــروت، ٣هــــ)، ط ٣٩٥عبـــداهللا (ت بعـــد أبـــو هـــالل العســـكري الحســـین بـــن  –الفـــروق فـــي اللغـــة ) ٢(

  .٢٣، وینظر: ١٧٨

البیهقـي النیسـابوري أبـو بكـر احمـد بــن –، وینظـر: كتـاب األسـماء والصـفات ٢٧٨اشـتقاق أسـماء اهللا تعـالى: ) ٣(

، والمقصــد االســنى فــي شــرح أســماء اهللا الحســنى، ٥١، ٣١م: ١٩٨٤، بیــروت، ١هـــ)، ط ٤٥٨الحســین (ت 

، ولوامـــع البینـــات شـــرح أســـماء اهللا تعـــالى ٩٨م: ١٩٩٠هــــ)، بغـــداد  ٥٠٥امـــد بـــن محمـــد (ت الغزالـــي أبـــو ح

م: ١٩٧٦هــ)، مراجعـة: طـه عبـدالرؤوف، القـاهرة،  ٦٠٦الرازي فخر الـدین محمـد بـن عمـر (ت –والصفات 

٢٦٠.  
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كــل شــيء بقــدره، ومــن یكبــر عــن صــفات المخلــوقین، والمنــزه عمــا یجــوز علیــه فــي ذاتــه وصــفاته 

.)١(امة والنزاهة عن كل ما ینبغي لغیره"وأفعاله، ومن له العلم الكامل والقدرة الت

. العظیم:٢
ـــه  ـــام آیـــة الكرســـي، بقول :-تعـــالى –ورد هـــذا االســـم فـــي موضـــعین قـــرآنیین، أحـــدهما خت

                       

                     

                    

                   :ــــــدل جــــــذره ٢٥٥البقــــــرة ، وی

اللغوي: "عظـیم" علـى الكبـر والقـوة، ومعظـم الشـيء: أكثـره، ومنـه العظیمـة، وهـي: النازلـة، والَعْظـُم 

، ویرادف هذا االسم لدى اللغویین "الكبیر" محسوسًا أو )٢(وهو معروف، وسمي بذلك لشدته وقوته"

، وكان احدهما زائدًا على االخر في ذلك معقوًال عینًا أو معنى، وٕاذا اشترك شیئان في معنى واحد

: ذو -تعــالى–ومعنــى "العظــیم" مــن أســمائه الحســنى ،)٣(المعنــى زیــادة كبیــرة ســمى الثــاني عظیمــاً 

العظمــة والجــالل فــي ملكــه وســلطانه، والــذي یعظمــه خلقــه، ویتقونــه ویهابونــه، فكــل خلــق صــغیر 

تصـور كنـه حقیقتـه وهـم، وعلـى هـذا ال یحـیط بـه عقـل، وال ی-سـبحانه–ضئیل أمام عظمته، وهـو 

یكــون معنــى اســمه المــذكور: المطلــق الــذي جــاوز جمیــع الحــدود، فهــو أعظــم مــن كــل عظــیم فــي 

ولـم یبعـد ،)٤(وجوده، وفي قدرته وعلمـه وقوتـه وسـلطانه، بحیـث ال یمكـن االمتنـاع علیـه بـاإلطالق

بــن محمــد (ت الزمخشــري جــار اهللا محمــود –الكشـاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون األقاویــل فــي وجـوه التأویــل ) ١(

الرازي فخر الدین أبو عبداهللا بـن –، وینظر: التفسیر الكبیر ٣/٥٠٢، ٢/٥١٦م: ١٩٤٧هـ)، بیروت،  ٥٣٨

  .١٩/١٧هـ)، القاهرة، بال تاریخ:  ٦٠٦عمر (ت 

. وینظــر: االقتــران الثنــائي بــین أســماء اهللا ١٥/٣٠٣، وینظــر: لســان العــرب: ٤/٣٥٥معجــم مقــاییس اللغــة: ) ٢(

  .١٢٧فخري أحمد سلیمان: –رآن الكریم ألفاظه دالالته الحسنى في الق

هـــ)، نشــر وٕاشــراف: محمــد  ٥٠٣الراغــب االصــفهاني الحســین بــن محمــد (ت –المفــردات فــي غریــب القــرآن ) ٣(

–، وینظـــر: بصـــائر ذوي التمییـــز فـــي لطـــائف الكتـــاب العزیـــز ٥٠٧احمـــد خلـــف اهللا، القـــاهرة، بـــال تـــاریخ، 

  .٤/٧٩م: ١٩٦٤حمد بن یعقوب، تحقیق: محمد علي النجار، القاهرة، الفیروزآبادي مجد الدین م

  .٢٥١، ولوامع البینات: ٩٥، وینظر: المقصد األسنى: ٥٠كتاب األسماء والصفات: ) ٤(
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ا حـرره الطبـري، فقـد قـال شراح األسماء الحسـنى والمفسـرون عـن هـذا المعنـى، ومـن أقـوالهم فیـه مـ

.)١(في "العظیم" أنه: "ذو العظمة الذي كل شيء دونه، فال شيء أعظم منه"

. العلي العظیم:٣
–) منهــا قولــه ٤ –، الشــورى  ٢٥٥ –ورد هــذا االقتــران مــرتین فــي ســورتین همــا: (البقــرة 

:-تعــــــــــــــــــــــــالى                    

                     

                    

                      :٢٥٥البقـــــــــــرة ،

وقولـه تعـالى:                         :الشـورى

. وقد فصل المفسرون الكالم على هذه اآلیة تفصیًال كبیرًا، ومما لخصـناه مـن قـول الطبـري أنـه ٤

وذو عظمـة، فـال شـيء إال وهـو أعظـم منـه، ذو علو وارتفاع عن خلقـه بقدرتـه،-تبارك وتعالى–

وقیل: إنه العلي عن النظیر والشبیه، وأنكـروا أن یكـون معنـى ذلـك العلـو فـي المكـان، ألنـه 

، وفـي )٣(، وقال الرازي: "ال یجوز أن یكون علـوه بالجهـة")٢(الیجوز أن یتصور خلو أي مكان منه

رها ملك له، فتعالى وتقـدس أن یكـون علـوه مكانـًا هذا إشارة إلى أن المكان والمكانیات والزمان بأس

أو زمانًا. أما عظمته فهي بالمهابة والقهـر والكبریـاء، ویمتنـع أن تكـون بالمقـدار والحجـم، وقـد نحـا 

البقـاعي فــي تفســیر االقتــران فــي هــذه اآلیــة منحـاه الخــاص فــي تفســیر كــل مواضــع االقترانــات بــین 

یشـعر بتصـوراته اإلشـاریة المـردودة إلـى فكـر روحـي، یمكـن األسماء الحسنى في القرآن الكریم بما

أن تتشكل منه رؤیة خاصة في دراسة تفسیره، وقال: "ولما لم یكن علوه وعظمته بالقهر والسلطان 

أي مـع  –وهـو  –عطف علیـه –أي: في آیة الكرسي –واإلحاطة بالكمال أو منحصرًا فیما تقدم 

ذي ال رتبة إال وهي منحطـة عـن رتبتـه، العظـیم، كمـا أنبـأ عـن ذلك كله المتفرد بأنه العلي، أي: ال

ذلك افتتاح اآلیة باالسم العلم األعظم الجامع لجمیع األسماء الحسنى علوًا وعظمة تتقاصـر عنهـا 

ونظـم االسـمین هـذا –وقصـد: لفـظ الجاللـة، كمـا ال یخفـى –اإلفهام، لما غلب علیها من األوهام 

هـ)، تحقیـق: محمـود محمـد  ٣١٠الطبري أبو جعفر محمد بن جریر (ت –جامع البیان من تأویل آي القرآن ) ١(

  .٤٠٧، ٥/٤٠٥م: ١٩٥٧شاكر، القاهرة، 

  .٤٠٧، ٥/٤٠٦ینظر: جامع البیان: ) ٢(

  .٧/١٤التفسیر الكبیر: ) ٣(
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و المرتبة وبعد المنال عن إدراك العقـول، وقـد ختمـت اآلیـة بمـا بـدأت دال على انه أرید بالعظم عل

، كان باسم اهللا، وختمها كان بذلك إفصـاحًا -ونقل هذا عن الحراني–به، غیر أن بدأها بالعظمة 

.)١(لما ذكر من أن اإلبداء من وراء حجاب واإلعادة بغیر حجاب"

. الكبیر٤

:-تعـــــالى –قرآنیــــة، أولهـــــا قولــــه ورد هــــذا االســــم مقترنـــــًا فــــي ســـــتة مواضــــع    

                            

                       

                      

           :ویدل جـذره اللغـوي: "كبـر: ٣٤النساء ،

معظــم األمــر، ومنــه الكبــر، وهــو علــى مــا یخــالف الصــغر ویقــال هــو كبیــر وكّبــار وكبــار، والكبــر:

الهرم، والكبر: العظمة، ومنه الكبریـاء" وورد فـي أقـوالهم: "ورثـوا المجـد كـابرًا عـن كـابر، أي: كبیـرًا 

ومــــن علمــــاء اللغــــة مــــن رأى أن .)٢(عــــن كبیــــر، مــــن شــــرف وعــــز، وأكبــــرت الشــــيء: اســــتعظمته"

، أمـا )٣( یتصـور علیـه مقـدار""الكبریاء صـفة أعلـى مـن  صـفة العظمـة فـوق العلـو، والكبیـر مـن ال

"الكبیر" في دائرة األسماء الحسنى، فللعلماء فیه أقوال شتى، منها: انه المتصرف فـي عبـاده علـى 

مــا یریــده هــو، ال علــى مــا یریــدون هــم، أو أنــه ذي الكبریــاء التــي هــي كمــال ذاتــه، والموجــود الــذي 

وقــام الوجـــود بـــه كــامًال، فهـــو الكبیـــر یعــود كمالـــه علـــى الــدوام أزًال وأبـــدًا، ومـــن صــدر الكـــل عنـــه،

ولم یخرج المفسرون عن شيء مـن ،)٤(بالقیاس إلى كل ما سواه، ألنه كبیر عن مشابهة مخلوقاته

هذه المعاني، فالكبیر عندهم: الجلیل والعظیم الذي یكون كل شي دونه، والشيء أعظم منـه، وذو 

قیامــة إال بإذنــه، والكبیــر فــي المقــادیر، لــیس العلــو والكبریــاء فلــیس لملــك وال لنبــي أن یــتكلم یــوم ال

هــ)، تصـحیح  ٨٨٥البقـاعي برهـان الـدین أبـو الحسـن بـن عمـر (ت –نظم الدرر في تناسـب اآلیـات والسـور ) ١(

 ١٩٦٩وتعلیق: محمد عمران االعظمي االنصاري العمـري ومحمـد عبدالحمیـد ومحمـد عظـیم الـدین، القـاهرة، 

  .٣٧، ٤/٣٦م: ١٩٨٤ –

 ٥٩٥، وینظر: كتاب األفعال ابـن القطـاع علـي بـن جعفـر الصـقلي (ت ١٥٤، ٥/١٣٥معجم مقاییس اللغة: ) ٢(

  .٣/٧٧هـ:  ١٣٦٠هـ)، حیدر آباد، 

  .٦٣٥، وینظر: المفردات في غریب القرآن: ٢٣١الفروق في اللغة: ) ٣(

  .٢٦١، لوامع البینات: ١٠١مقصد األسنى: ، وینظر: ال١٧٣، ٥٣ینظر: كتاب األسماء والصفات: ) ٤(
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كســـائر أوصـــاف الكبـــر بحســـب الجثـــة والحجـــم وٕانمـــا بحســـب القـــدرة، ومـــا یتصـــل بهـــا مـــن مقـــادیره 

.)١(اإللهیة

. الكبیر المتعال:٥

:-تعـالى–ورد هذا االقتران مرة واحدة فـي قولـه             

      :فهو سبحانه الكبیر على كل شيء دونه، والمسـتعلي علـى كـل شـيء ٩الرعد ،

، وقد عبر الزمخشري عن داللة ما ذكرناه بمـا یماثـل قـول الطبـري أوًال، ثـم اضـاف قولـه: )٢(بقدرته

، وقــال الــرازي: "یمتنــع أن یكــون كبیــرًا بحســب )٣("الــذي كبــر عــن صــفات المخلــوقین وتعــالى عنهــا"

نفســه بأنــه المتعــال، وهــو -تعــالى–والحجــم، فوجــب أن یكــون بحســب القــدرة، ثــم وصــف الجثــة

المنزه عن كل ما الیجوز علیه، وذلك یدل على كونه منزهًا في ذاته وصـفاته وأفعالـه، وهـذه اآلیـة 

وقـد  ،)٤(موصوفًا بالعلم الكامل والقدرة التامة، ومنزهًا عن كـل مـا ال ینبغـي"دالة على كونه 

فقـال: "ولمـا كـان –تعـالى –ول البقاعي الربط بین العلم والحكمـة والقـدرة والعظمـة مـن صـفاته حا

العلم والحكمة ال یتمان إال بكمـال القـدرة والعظمـة، قـال: الكبیـر، أي: الـذي یتضـاءل عنـده كـل مـا 

فیــه صــفات تقتضــي الكبــر، ونقــل عــن البقــاعي قولــه: "والكبیــر ظهــور التفــاوت فــي ظــاهر األمــر 

للخلـق: أنـه أكبـر، ولمـا –سـبحانه –باهر القدر الذي ال یحتاج إلـى فكـر"، ولـذلك كـان لـه فطـره و 

كــان ظــاهر قــدر للخلــق لمــا علــیهم مــن بــادئ الضــرورات والحاجــات المعلقــة بصــغیر القــدر، فمــن 

حـــاول فـــیهم أن یكبـــر بســـطوة أو تســـلط أو فســـاد، زاد صـــغاُر قـــدره بمـــا اكتســـب فـــي أعـــین اربـــاب 

الدنیا...، والمتعال، أي: الذي ال یدنو من أوج علوه في ذات أو صفة أو فعـل عـال، البصائر في

وأخرج هذا مخرج التفاعل لیكـون أدل علـى المعنـى، وأبلـغ فیـه...، والتعـالي: فـوت التنـاول والمنـال 

،)٥(بحكم أو حجة، ویشعر التفاعل بما یجري من توهم المحتجین من أمره بأوهام وحجج داحضة"

بن عاشور أن الكبر مجاز فـي العظمـة، فقـد شـاع اسـتعمال أسـماء الكثـرة وألفـاظ الكبـر فـي وذكر ا

العظمة تشبیها للمعقول بالمحسوس، فصار كالحقیقة والمتعالي: المترفع، وصیغت الصفة بصیغة 

ال مـن غیـره أي: الرفـع رفعـة واجبـة لـه –تعـالى –التفاعل للداللـة علـى: أن العلـو صـفة ذاتیـة لـه 

  .١٩/١٧، التفسیر الكبیر: ٣/٥٨٠، وینظر: الكشاف: ١٣/١١٣ینظر: جامع البیان: ) ١(

واإلشارة (*) تعني الكتاب غیر محقق. ١٣/١١٣ینظر: جامع البیان (*): ) ٢(

  .٢/٥١٦الكشاف: ) ٣(

  .١٩/١٧التفسیر الكبیر: ) ٤(

  .٢٩٠، ١٩/٢٨٩نظم الدرر: ) ٥(
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، والمراد بالرفعة هنا: المجاز عن العزة التامة، بحیث ال یستطیع موجود أن یغلبـه أو یكرهـه، عقالً 

.)١(أو المنزه عن النقائض

. العلي الكبیر:٦
،  ٣٠ –، لقمــان  ٦٢ –، الحــج  ٣٤ –ورد هــذا االقتــران خمــس مــرات فــي ســور (النســاء 

) منها قولـه تعـالى: ١٢ –، غافر  ٢٣ –سبأ                

                          

                     

                    

    كمــــا قــــال –"ذو علــــو علــــى كــــل شــــيء –ســــبحانه –، فهــــو ٣٤: لنســــاءا

فــال تبغــوا أیهــا النــاس علــى أزواجكــم إذا أطعــنكم فیمــا الــزمهن اهللا لكــم مــن حــق ســبیًال، –الطبــري 

لعلو أیدیكم على أیدیهن، فإن اهللا أعلـى مـنكم، ومـن كـل شـيء، وأعلـى مـنكم علـیهن، وأكبـر مـنكم 

وقبضته، فـاتقوا اهللا أن تظلمـوهن، وال تبغـوا علـیهن سـبیال، وهـن لكـم ومن كل شيء، وأنتم في یده 

فـي ، وقـد بسـط الـرازي الكـالم فـي تفسـیر هـذا االقتـران بمـا یمكـن إجمالـه )٢(مطیعات فینتصر لهـن"

عدة مالحظ هي:

 ،تهدیــد األزواج علــى ظلــم نســائهم، فهــّن أن ضــعفن عــن رفــع الظلــم وعجــزن عــن االقتصــاص

اهر كبیر على االنتصاف لهّن واستیفاء حقوقهّن.ق –سبحانه  –فاهللا 

 المنـع عــن البغــي علـیهن إذا أطعــن، لعلــو أیـدي الرجــال علــیهن، ألن اهللا أعلـى وأكبــر مــن كــل

شــيء، وهــو متعــال عــن تكلیــف أحــد إال بــالحق ومالحظــة طاقــة المكلــف ووســعه، فضــًال عــن 

ة، فمــن شــأن الرجــل أن یقبــل كونــه ال یؤاخــذ العاصــي إذا تــاب بــل یغفــر لــه، فــإذا تابــت الزوجــ

توبتها. 

 التحــذیر مــن هتــك الســرائر والتفتــیش عمــا فــي قلــب المــرأة وغیرهــا مــن الحــب والــبغض، فهــو–

، وقـــد رأى ابـــن )٣(مـــع علـــوه وكبریائـــه، اكتفـــى مـــن عبـــده بالظـــاهرة  ولـــم یهتـــك ســـتره–تعـــالى 

محمد الطـاهر بـن عاشـور (ت –ینظر: تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید ) ١(

  .١٣/٩٨م)، بال تاریخ:  ١٩٧٥

  .٨/٣١٨جامع البیان: ) ٢(

  .١/٢٨٠، وینظر: جامع البیان:  ١٠/٩١ینظر: التفسیر الكبیر: ) ٣(
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علــيُّ علــیكم حــاكم فــیكم، "–ســبحانه –عاشــور فــي هــذا االقتــران تــذییًال للتهدیــد، أي: أن اهللا 

ـــه،  ـــال أمـــره ونهی ـــنكم، وهـــو كبیـــر، أي: قـــوي قـــادر، فبوصـــف العلـــو یتعـــین امتث فهـــو یعـــدل بی

.)١(وبوصف القدرة یحذر بطشه عند عصیان أمره ونهیه"

ثانیاً: األسماء الحسنى المتعلقة بصفة العلم:
. العلیم:١

، أولهــــا قولــــه تعــــالى: ورد هـــذا االســــم مقترنــــًا فــــي ســــبعة وتســـعین موضــــعًا قرآنیــــاً   

              ویــدل ٣٢: البقــرة ،

"جــذر "علــم" علــى معنــى: أحــدث أثــرًا فــي الشــيء یتمیــز بــه، وهــو العالمــة، وٕانمــا خــص االنســان 

. وقد عنـي أبـو )٢(ه اكتسب به تمییزًا عن البهائم، ألنها ال تعلم"بالعلم الذي هو خالف الجهل، ألن

هــالل العســكري بعــرض المقارنــات اللغویــة بــین: (العــالم والعلــیم / العلــم والعقــل / العلــم واالدراك / 

، ألن العلم یداخل العقل واالدراك والخبر واالحاطة، لكونه مادة )٣( العلم والخبر / العلم واالحاطة)

، ومعنـــاه فـــي دائـــرة األســـماء )٤(مبالغـــة مـــن لفـــظ: العـــالم–كمـــا عرفنـــا –منهـــا، والعلـــیم كـــل واحـــد 

أنـه یحـیط علمـًا بكـل شـيء ظـاهره –تعـالى –الحسنى كمـا فسـره اإلمـام الغزالـي: "ظـاهٌر، وكمالـه 

، ونحــن لــم نجــد لــدى المفســرین فــي تحدیــد )٥(وباطنــه، دقیقــه وجلیلــه، أولــه وآخــره، عاقبتــه وفاتحتــه"

ه أكثــر ممـا وجــدنا عنـد اللغــویین، فالفئتــان تلتقیـان عنــد هـذه الصــورة الداللیـة المستخلصــة مــن معنـا

–تعــالى –المفهــوم االعتقــادي الــذي أوضــحه الــنص المــذكور بــال زیــادة وال نقصــان. وعلــُم العلــیم 

بمعنـى: أنـه ذو علـم بـالغ كمالـه، ومحـیط مـن )٦(كائن بجمیع ما كان وما هو كائن من غیر تعلـیم

.)٧(جهاته الثالث، الوحدة، والعموم المتعلق بكل المعلومات والبقاء المصون من التغیر

. الحكیم:٢

  .٥/٤٢التحریر والتنویر: ) ١(

  .٢/٣٢٢ابن القطاع: –، وینظر: كتاب األفعال ١/١٠٩اللغة: معجم مقاییس ) ٢(

  .٨٧، ٨٦، ٨١، ٨٠، ٧٦، ٧٥ینظر: الفروق في اللغة: ) ٣(

  .١٥/٣١١ینظر: لسان العرب: ) ٤(

  .٧٦المقصد األسنى: ) ٥(

  . ١/٤٩٦ینظر: جامع البیان (*): ) ٦(

  .٢٤/١٨١ینظر: التفسیر الكبیر: ) ٧(
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ورد هذا االسم مقترنًا في تسعین موضعًا قرآنیًا، أولها قوله تعالى:       

          ویـــدل جـــذره: "حكـــم" ٣٢: لبقـــرةا ،

علــى معنــى: المنــع، وهــو أول الحكــم، والمــراد المنــع مــن الظلــم، ومــن هــذا البــاب مــا یعــرف بحكمــة 

الدابة، أي: ما یمنعها من الجموح، ویقال: َحَكمُت بینهم، إذا فصلت، وَحُكَم الرجُل: صار حكیمـًا، 

ـــذي یـــتقن الصـــنع ویضـــبط العلـــم، ویعـــرف أ ـــى وهـــو ال فضـــل االشـــیاء بأفضـــل العلـــوم، والحكـــم عل

.)١(االطالق: القطع والفصل والبت"

مـن كــالم أبــي عبیــدة، والراغــب االصــفهاني، وابــن –كمــا یفهــم –والحكـیم فــي هــذه المثابــة 

، وٕاذا كان اإلمـام الـرازي قـد عـد معنـى الحكـیم: )٢(االثیر: القاضي والمبین والجاهل ما یریده حكمة

العــارف أفضــل المعلومــات بأفضــل العلــوم، لكونــه مقدســًا عمــا ال ینبغــي، فشــراح المــتقن التــدبیر و 

ومثل هذا ما فعله المفسـرون أیضـًا، ،)٣(األسماء لم یذهبوا إلى أبعد من هذه المعاني التي ذكرناها

أیضًا، فقد عنوا في شرح اللفظ بما یشیر إلى معنى المنع واالعطـاء علـى وفـق المصـلحة المقـدرة، 

.)٤(والجوروالبعد عن الظلم

أبـو البقـاء أیـوب –، والكلیـات ١/٢٠٠ابـن القطـاع: –، وینظـر: كتـاب األفعـال  ٢/٩١معجم مقاییس اللغـة:  )١(

  .٢/٢١٩م: ١٩٧٥هـ)، مقابلة: عدنان درویش ومحمد المصري، دمشق  ١٠٩٤بن موسى الكفوي (ت 

، القـاهرة، ٢هــ) تعلیـق ودراسـة: محمـد فـؤاد سـزكین، ط ٢١٠أبو عبیـدة معمـر بـن المثنـى (ت –مجاز القرآن  )٢(

ابن األثیـر مجدالـدین أبـو السـعادات المبـارك –، وینظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر ٢/٢٧٢م: ١٩٧٠

هـ)، تحقیق: طاهر أحمد الراوجي ومحمود محمد الضاحي، بیروت، بـال تـاریخ:  ٦٠٦بن محمد الجزري (ت 

  .١٨١، والمفردات في غریب القرآن: ٤١٩، ١/٤١٨

، أســـماء اهللا ٢٨٠، لوامـــع البینـــات: ١١٢، وینظـــر: المقصـــد األســـنى: ٩٠ینظـــر: اشـــتقاق أســـماء اهللا تعـــالى:  )٣(

  .٢٢٦: ١٩٨٧، بغداد ٢شاكر عبدالجبار، ط–وعالقتها بمخلوقاته 

، وینظر: تفسیر القرآن العظیم : أبو الفداء عماد الدین اسماعیل بن كثیـر الدمشـقي ١/٤٨٤ینظر: الكشاف:  )٤(

  .٤٧٥، ١/٤٠٢م: ١٩٦٩هـ)، بیروت،  ٧٧٤الدمشقي (ت 
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. العلیم الحكیم:٣
وفــي النصــوص القرآنیــة تتبــین الفــروق اللغویــة بداللــة اآلیــة التــي نســتهل كالمنــا بهــا وهــي 

قولـــــــــــه تعــــــــــــالى:                 

كالم شراح األسماء الحسنى وكالم المفسرین مقصد الفرق بـین ، وقد تبین من ٣٢: لبقرةا

: (العـــالم والعلـــیم) مـــن أول الكـــالم علـــى اآلیـــة المـــذكورة حـــین نفـــى المالئكـــة عـــن أنفســـهم علمهـــم 

آدم أســماءها قبــل عرضــها علــیهم، فقــال: بأســماء األشــیاء التــي علّــم البــارئ  

                     

  العــالم وحــده بهــا وبمــا كــان، ومــا هــو كــائن مــن –ســبحانه –، ألنــه ٣١: لبقــرةا

المتعلــق ، بمعنــى أن علمــه بــالغ كمالــه ومحــیط مــن جهاتــه الــثالث: الوحــدة، والعمــوم)١(غیــر تعلــیم

، وقـد التفـت )٢( بكل المعلومات، والبقاء المصون من التغییر، والیحصل ذلـك إال فـي علمـه 

–یعنــي: العلــم –قــد اتبــع الوصــف –ســبحانه –ابــن عاشــور مــن مفســري هــذا العصــر إلــى انــه 

زائـــد علـــى مفهـــوم األعـــم علـــى اعتبـــار أن-وهـــو الحكمـــة–بـــاألخص منـــه، ألن مفهـــوم األخـــص 

ــیم" علــى "الحكــیم" مــن بــاب )٣(الحكمــة مــن الكمــال فــي العلــم ، وكــان الســیوطي قــد رأى تقــدیم "العل

، ویتصــل بهــذا النســق المــذكور آنفــًا )٤(التقــدم بالســبب، ألن االتقــان واالحكــام انمــا تنشــأ عــن العلــم

 ٦ –، النمـل  ٢٥ –، الحجـر  ١٣٩،  ١٢٨،  ٨٣ –مقلوبه الوارد سبع مرات في سور: (االنعام 

)، منهـــا قولـــه تعـــالى: ٣٠ –، الـــذاریات  ٨٤ –، الزخـــرف          

              :٨٣األنعــــــــــــــام ،

وصف بالحكمة على الوصف بالعلم، ولمجيء هذه اآلیة في سورة تشریعات وأحكام، جرى تقدیم ال

كمــا قــال الطبــري: "حكــیم فــي سیاســته وتلقــین انبیائــه الحجــج علــى –ســبحانه –لالشــارة إلــى انــه 

فـــي تفضـــیله للخلـــق بعضـــًا علـــى بعـــض یعلـــم –تعـــالى –، وهـــو )٥(أممهـــم وغیـــر ذلـــك مـــن تـــدبیره"

  .٤٩٦، ١/٤٩٥ینظر: جامع البیان:  )١(

  .٢٤/١٨١ینظر: التفسیر الكبیر:  )٢(

  .١/٤١٥ینظر: التحریر والتنویر:  )٣(

هـــ)، ضــبط  ٩١١الســیوطي جــالل الــدین عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر (ت –معتــرك االقــران فــي إعجــاز القــرآن  )٤(

  .١/١٣٤م: ١٩٨٨، بیروت، ١وتصحیح: أحمد شمس الدین، ط

  .١١/٥٠٦لبیان: جامع ا )٥(
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ف بــــالعلم، ألن مســـتحق ذلـــك ومقــــدار اســـتحقاقه، لـــذا كــــان تقـــدیم الوصـــف بالحكمــــة علـــى الوصـــ

.)١(التفضیل ُمظِهٌر للحكمة على وفق العلم المحكم بمقدار ما یحتاج الیه في هذا الصدد

. الخبیر:٤

:-تعـــالى–ورد هـــذا االســـم مقترنـــًا فـــي ثمانیـــة عشـــر موضـــعًا قرآنیـــًا، أولهـــا قولـــه 

                        

          ویـــدل جـــذره "خبـــر" علـــى ٣٥: النســـاء ،

معنیین، األول: اللین والرخاوة والغزارة ومنه: خبرت الناقـة خبـورًا، إذا أغـرز لبنهـا، والثـاني: العلـم، 

، واهللا تعــالى الخبیــر أي العــالم بكــل )٢(ال: لــي خبــرة وخبــر، وخبــرت األمــر: عرفتــه علــى حقیقتــهیقــ

شــيء، قــال تعــالى:         :أي: بكنــه حقیقتــه، وهــم یلمحــون ١٤فــاطر ،

لخبیـر فـي ، أمـا ا)٣(في "الخبر" معنى زائدًا على العلـم، إذ لـیس كـل مـن علـم الشـيء كـان خبیـرًا بـه

–دائرة األسماء الحسنى فهو غیر بعیـد عـن المعنـى الـذي یـدور حـول العلـم بحقـائق األمـور، فهـو 

علــیم، ألن األخبــار الباطنــة ال تعــزب وال یتحــرك شــيء، أو یســكن إال بعملــه بمــا كــان –ســبحانه 

ل ، كمــا قــا-تعــالى –، ولــم یخــرج المفســرون عــن تصــور هــذا المعنــى وتصــویره، فهــو )٤(وســیكون

، وزاد ابــن كثیــر: "... بمــن یســتحق الغنــى، ومــن )٥(الزمخشــري: "خبیــٌر بمصــالح الخلــق ومنــافعهم"

.)٦(یستحق الفقر"

. العلیم الخبیر:٥

الزملكــاني عبدالواحــد بــن –، وینظــر: البرهــان الكاشــف عــن إعجــاز القــرآن ٧/٣٣٦ینظــر: التحریــر والتنــویر:  )١(

ــــدالكریم (ت  ــــوب وخدیجــــة الحــــدیثي، بغــــداد،  ٦٥١عب ــــر ٣/٣٠٤م: ١٩٧٤هـــــ)، تحقیــــق: أحمــــد مطل ، التعبی

  .٢٠٣م: ١٩٨٧القرآني، فاضل صالح السامرائي، الموصل، 

  .١/٢٨٦البن القطاع: –، وینظر: كتاب األفعال  ٢/٢٣٩البن فارس: –مقاییس اللغة معجم )٢(

، البرهـان فـي ٢٠٣وینظر: المفـردات فـي غریـب القـرآن:  ٨٦أبو هالل العسكري: –ینظر: الفروق في اللغة  )٣(

القادر عطـا، هــ)، تقـدیم وتعلیـق: مصـطفى عبـد ٧٩٤الزركشي بدرالدین محمد بن عبـداهللا (ت  –علوم القرآن 

  .١/١٠٩م: ١٩٨٨، بیروت، ١ط

  .٦٢ابن األثیر: –، وینظر: النهایة في غریب الحدیث ٩٤ینظر: المقصد األسنى:  )٤(

  .٢/٥٤الكشاف:  )٥(

  .٣/٦٥تفسیر القرآن العظیم:  )٦(
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، ١٣ –، الحجــرات  ٣٤، لقمــان،  ٣٥ –ورد هــذا االقتــران أربــع مــرات فــي ســور (النســاء 

:-تعـــــــالى  –) أولهـــــــا قولـــــــه ٣ –التحـــــــریم             

                   

   علیم بما أراد الحكمان من إصالح وغیره، وخبیر –سبحانه –، فهو ٣٥: النساء

یـــره مــــن أمورهمـــا وأمــــور غیرهمـــا، ال یخفــــى علیـــه شـــيء، فهــــو حـــافظ لــــه لیجـــازي كــــًال بـــذلك وبغ

: "كیف یوفـق بـین المختلفـین، -كما قال الزمخشري –، لعلمه )١(باإلحسان أو الغفران، أو العقوبة

، وفي اآلیة وعید للزوجین والحكمین في سلوك یخالف طریق الحـق، ممـا )٢(ویجمع بین المتفرقین"

، وجاء الوصف األبلغ واألخص "الخبیر" بعد الوصـف )٣(بعلمه وخبرته الكاملین –الى تع–یعمله 

األعـــم واألشـــمل: "العلـــیم"، ألن الخبیـــر هـــو العلـــیم مـــع زیـــادة فـــي المعنـــى، أي مالـــك العلـــم الـــدقیق 

قــد یظــن مفســدًا [لصــدعه] بمــرِّ الحــق –كمــا ذكــر البقــاعي –ببطــائن األمــور، ولمــا كــان المصــلح 

اراٍة، والمفسد قد یعد مصلحًا لما یرى منه من الـدهاء والمكـر، فـیظن مـن یخلـف الوعـد من غیر مد

–مــزیًال لهــذا الــوهم مرغبــًا ومرهبــًا: (إنــه اهللا) –تعــالى –بــالتوفیق غیــر مــا فــي نفــس األمــر فقــال 

"َعِلــَم" علمــًا مطلقــًا بمــا ال یمكــن االطــالع علیــه ممــا غــاب عــن –المحــیط بجمیــع صــفات الكمــال 

ــ ره، وخبیــر ال یخفــى علیــه مــن ذلــك خفــي، وال یغیــب عنــه خــبء، فصــارت هــذه االیــات كفیلــة غی

.)٤(بغالب أحوال النكاح"

. الحكیم الخبیر:٦
وفي النصوص القرآنیة یبین من الفروق اللغویة بداللة اآلیـة التـي نسـتهل كالمنـا مـن قولـه 

-تعالى–                 :وقـد فسـر ١٨األنعـام ،

الطبري هـذا االقتـران بقولـه: "الحكـیم فـي علـوه علـى عبـاده وقهـره إیـاهم بقدرتـه، وفـي سـائر تـدبیره، 

الخبیـــر بمصـــالح األشـــیاء ومضـــارها، الـــذي ال تخفـــى علیـــه عواقـــب األمـــور وبوادیهـــا، وال یقـــع فـــي 

، وذكـــر الـــرازي أن صـــفات )٦(، والـــدخل: المكـــر والخدیعـــة)٥(ل"تـــدبیره خلـــل، وال یـــدخل حكمـــه، دْخـــ

الكمــال محصــورة فــي القــدرة والعلــم، وعــد الحكمــة كمــال العلــم، ووجــدناه یــربط تفســیر هــذا االقتــران 

  .٨/٣٣٣جامع البیان:  )١(

  .١/٥٠٨الكشاف:  )٢(

  .١٠/٩٤ینظر: التفسیر الكبیر:  )٣(

  .٥/٢٧٤نظم الدرر:  )٤(

  .١١/٢٨٨جامع البیان:  )٥(

هـــ)، تحقیــق: أحمــد عبــدالغفور عطــار،  ٣٩٣تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، الجــوهري اســماعیل بــن حمــاد (ت  )٦(

  .٤/١٦٩٦م: ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩، دار العلم للمالیین، لبنان، بیروت ٢ط
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قبلـــه: –تعـــالى –بقولـــه                  :ویقـــول ،

هر: كمال القدرة، أما كونه حكیمًا فال یمكن حمله على العلم، ألن فـي الخبیـر إشـارة إلیـه فیلـزم "الق

التكرار، وهو ال یجـوز فوجـب حملـه علـى كونـه محكمـًا، أي: أفعالـه محكمـة متقنـة آمنـة مـن وجـوه 

الحكمة ، ویفهم من كالم ابن كثیر: أن ملتقى)١(الخلل والفساد، والخبیر هو العالم بالشيء المروي

في جمیع أفعاله الخبیـر بمواقـع األشـیاء ومحالهـا، فـال یعطـي إال مـن –تعالى –والخبرة في كونه 

، قــد دعتــه اآلیــة الثالثــة والســبعون فــي ســورة االنعــام نفســها إلــى )٢(یســتحق وال یمنــع مــن ال یســتحق

دعي مثـــل هـــذه ، ألن الســـیاق یســـت)٣(القـــول أیضـــًا: "أنـــه حكـــیم فـــي أقوالـــه، خبیـــر بعواقـــب األمـــور"

اإلشـارة كاســتدعاء الســیاق الســابق اإلشــارة الســابقة، وفصــل البقــاعي الكــالم علــى اآلیــة التــي تشــیر 

فقال: "وهو أي وحده الحكـیم –قاهرًا فوقهم وكون اهللا  إلى تكذیب الكفار دعوة النبي 

یــر، أي: بمــا یســتحق فــال یوصــل أثــر القهــر بإیقــاع المكــروه إال لمســتحق، وأتــم المعنــى بقولــه: الخب

كــل شـــيء، فتمـــت الداللــة علـــى عظـــیم ســـلطانه، وأنــه ال فاعـــل غیـــره، ولمــا خـــتم بصـــفتي الحكمـــة 

والخبـرة، كــان كأنــه قیــل: فلــم لـم یعلــم أنــا فكــذبك، بخبرتــه، فیرسـل معــك بحكمتــه مــن یشــهد لــك...، 

مــا اختــاره ابــن ، وممــا تجــدر اإلشــارة إلیــه هنــا)٤(فقــال: قــد فعــل، ولــم یــرض إال بشــهادته المقدســة"

عاشــور مــن تفســیر الحكمــة بإتقــان المصــنوعات، والخبــرة بــالعلم، وشــرح ذلــك بقــول اللغــویین: خبــر 

، وهذا التفسیر مقتض التكرار في الداللة الكلیة لالقران، ألن إتقان المصـنوعات ال )٥(األمر وجربه

فسیر الذي أشار إلیه، وقد ال یكون إال عن تمام العلم بحقائق إیجادها، وكذا الخبرة، إذا فسرت بالت

سبقت إیماءة الرازي إلـى نفـي التكـرار باالنصـراف عـن تفسـیر الخبـرة بـالعلم، بیـد أن المحصـل مـن 

كالمه یـؤول فـي الظـاهر إلـى القـول بالتفسـیر نفسـه، فلمـا انتبـه إلـى ذلـك، فسـّر "الحكـیم" بـالمحكم، 

ه الخاصــة بوضــوح فــي تفســیر و"الخبیــر" بعــالم الشــيء المــروي، وحــاول ابــن عاشــور اضــاءة فكرتــ

الموضع الثاني لالقتران في سورة األنعام، بقوله: "وصفة الحكیم، تجمع إتقـان الصـنع، فتـدل علـى 

عظم القدرة مع تعلق العلم بالمصنوعات، وصفة الخبیر: تجمع العلم بالمعلومات ظاهرها وخفیها، 

الــة مــن التشــاكل الــداللي الــذي ، وكأنــه یشــیر بهــذا المصــطلح إلــى ح)٦(فكانــت الصــفتان كالفذلكــة"

یصعب توجیه الفصل معه بین حقیقة الصفتین الملتقیتین في دائرتـه، فـالحكم مـن العلـم، والعلـم ال 

  .١٢/١٧٣التفسیر الكبیر:  )١(

  .٢/١٢٦ینظر: تفسیر القرآن العظیم:  )٢(

  .٢/٤٣٥.ن: م )٣(

  .٧/٣٩نظم الدرر:  )٤(

  .٩/١٦٥التحریر والتنویر:  )٥(

  .٧/٣٠٩التحریر والتنویر:  )٦(
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یخلـــو مـــن الحكمـــة، ومـــن أحكـــم مصـــنوعاته كـــان عالمـــًا بأســـرارها، ویمكـــن أن یســـتمر هـــذا الـــتالزم 

الــة ال جــدوى منهــا وال أمكــان والتــداخل بــین الحــالتین إلــى حــد یجعــل الســعي إلــى الفصــل بینهمــا ح

لها، ألن ذلك ال یمكن أن یصح عقًال وواقعًا. 

نهــى عــن الخــوض فــي والبــد مــن اإلشــارة إلــى أن الــبعض تصــور وتــوهم أن الرســول 

واوجــب الــدین –تعــالى –مثــل هــذا الموضــوع، وهــذا وهــم ألن مــن لــم یعــرف نفســه ال یعــرف اهللا 

خالئـــق بـــه نفســـه یعـــود فـــي معظمـــه إلـــى أحـــوال ال –الى تعـــ–التفكـــر بمخلوقـــات اهللا ومـــا وصـــف 

: ((هللا وبشراه بالجنة لمـن أحصـى األسـماء الحسـنى، قـال المختلفة، وفي دعوة الرسول

، )١(تسعُة وتسعون اسمًا مئة إال واحدًا وال یحفظها أحٌد إال دخل الجنة، وٕان اهللا وتٌر یحـب الـوتر))

فهــم معانیهــا ومعرفــة دالالتهــا واســتنباط وتفقــه مــا ورد فــي وال شــك فــي أنــه یــدعو فــي حفظهــا إلــى 

القرآن بوساطتها، والفاصلة القرآنیة وفهم مرادها أساس أول في فهم اآلي القرآني، وفهـم الموضـوع 

القرآني ثم فهم السورة بكاملها، واألسماء الحسنى المقترنة تشكل سبع فواصل اآلي القرآني الكـریم، 

ذكــر اســم مــن األســماء الحســنى، وال تكــاد تخلــو آیــة مــن          

                         

     :تعـالى –مـر بـالتخلق بـأخالق اهللا ، كما ورد فـي األثـر األ١١٠اإلسراء–

وهذا محال دون المعرفة الدقیقة لمعاني األسماء الحسنى. 

  .١٦٩-٧البخاري: –الجامع الصحیح  )١(
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ثبت المصادر والمراجع
م.١٩٨٧، بغداد، ٢أسماء اهللا وعالقتها بمخلوقاته: شاكر عبدالجبار، ط 

 هــ)، تحقیـق: ٣٣٧اشتقاق أسماء اهللا تعالى: الزجاجي أبو القاسم عبدالرحمن بن اسـحاق (ت

 م.١٩٧٤عبدالحسین المبارك، النجف، 

 هـــــ)،  ٦٥١البرهــــان الكاشــــف عــــن اعجــــاز القــــرآن: الزملكــــاني عبدالواحــــد بــــن عبــــدالكریم (ت

 م.١٩٧٤تحقیق: أحمد مطلوب وخدیجة الحدیثي، بغداد، 

 هــ)، تقـدیم وتعلیـق:  ٧٩٤البرهان في علوم القرآن: الزركشي بدر الدین محمد بن عبـداهللا (ت

 م.١٩٨٨، بیروت، ١در عطا، طمصطفى عبدالقا

 ،بصــائر ذوي التمییــز فــي لطــائف الكتــاب العزیــز: الفیروزآبــادي مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب

 م.١٩٦٤تحقیق: محمد علي النجار، القاهرة، 

 هــــ)، تحقیــــق: أحمــــد  ٣٩٣تـــاج اللغــــة وصـــحاح العربیــــة: الجـــوهري اســــماعیل بـــن حمــــاد (ت

 م.١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩ن، لبنان، بیروت، ، دار العلم للمالیی٢عبدالغفور عطار، ط

 تحریــر المعنـــى الســـدید وتنـــویر العقـــل الجدیـــد مــن تفســـیر الكتـــاب المجیـــد، محمـــد الطـــاهر بـــن

م)، بال تاریخ.١٩٧٥عاشور (ت 

 ،م.١٩٨٧التعبیر القرآني: السامرائي فاضل صالح، الموصل 

هـــ) لبنــان،  ٧٧٤(ت  تفســیر القــرآن العظــیم: ابــن كثیــر أبــو الفــداء عمــاد الــدین بــن اســماعیل

 م.١٩٦٩بیروت، 

 هـ) القاهرة، بال تاریخ. ٦٠٦التفسیر الكبیر: الرازي فخر الدین بن عمر (ت

 هــ)، تحقیـق:  ٣١٠جامع البیان من تأویل آي القرآن: الطبري أبو جعفر محمد بن جریر (ت

 م.١٩٥٧محمود محمد شاكر، القاهرة، 

،م.١٩٨١بیروت، الجامع الصحیح: البخاري محمد بن اسماعیل 

 بیـروت، ٣هــ)، ط ٣٩٥الفروق فـي اللغـة: العسـكري أبـو هـالل الحسـین بـن عبـداهللا (ت بعـد ،

 م.١٩٧٩

 ١هــ)، ط ٤٥٨كتاب األسماء والصفات: البیهقي النیسابوري أبو بكر احمد بن الحسـین (ت ،

 م.١٩٨٤بیروت، 

 هـ.١٣٦٠باد، هـ)، حیدرآ ٥٩٥كتاب األفعال: ابن القطاع الصقلي علي بن جعفر (ت 

 الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري جار اهللا محمود بن

 م.١٩٤٧هـ)، بیروت،  ٥٣٨محمد (ت 

 هـــ)، مقابلــة عــدنان درویــش  ١٠٩٤الكلیــات: الكفــوي أبــو البقــاء أیــوب بــن موســى الكفــوي (ت

 م.١٩٧٥ومحمد المصري، دمشق، 
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هـ)، القاهرة، بال تاریخ. ٧١١حمد بن مكرم (ت لسان العرب: ابن منظور م

 لوامـــــع البینـــــات شـــــرح أســـــماء اهللا تعـــــالى والصـــــفات: الـــــرازي فخـــــر الـــــدین محمـــــد بـــــن عمـــــر

 م.١٩٧٦هـ)، مراجعة: طه عبدالرؤوف، القاهرة،  ٦٠٦(ت 

 هــ)، تعلیـق ودراسـة: محمـد فـؤاد سـزكین،  ٢١٠مجاز القرآن: أبو عبیدة معمر بن المثنى (ت

 م.١٩٧٠اهرة، ، الق٢ط

 ـــــي بكـــــر ـــــن أب ـــــدالرحمن ب ـــــدین عب ـــــي إعجـــــاز القـــــرآن: الســـــیوطي جـــــالل ال ـــــرك األقـــــران ف معت

 م.١٩٨٨، بیروت، ١هـ) ضبط وتصحیح: احمد شمس الدین، ط ٩١١(ت 

 ـــن فـــارس (ت ـــاییس اللغـــة: احمـــد ب هــــ)، تحقیـــق: عبدالســـالم محمـــد هـــارون،  ٣٩٥معجـــم مق

 م.١٩٧٩القاهرة، 

 :هــــ)، نشـــر  ٥٠٣الراغـــب األصـــفهاني الحســـین بـــن محمـــد (ت المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن

وٕاشراف: محمد احمد خلف اهللا، القاهرة، بال تاریخ.

 ٥٠٥المقصــد األســنى فــي شــرح أســماء اهللا الحســنى: الغزالــي أبــو حامــد محمــد بــن محمــد (ت 

 م.١٩٩٠هـ)، بغداد، 

 ٨٨٥بـن عمـر (ت نظم الدرر في تناسـب اآلیـات والسـور: البقـاعي برهـان الـدین أبـو الحسـن 

هــــ)، تصـــحیح وتعلیـــق: محمـــد عمـــران األعظمـــي ومحمـــد عبدالحمیـــد ومحمـــد عظـــیم الـــدین، 

 م.١٩٨٤-١٩٦٩القاهرة، 

 النهایــة فــي غریــب الحــدیث واألثــر: ابــن األثیــر مجــد الــدین أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد

ت، بـال هــ)، تحقیـق: طـاهر احمـد الراوجـي ومحمـود محمـد الضـاحي، بیـرو  ٦٠٦الجزري (ت 

تاریخ.
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