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 ...'' ّلئي شكزمت ألسٌدًكن''..طوعبً يف 

 ًشكزا هلل  على ًعوت أهً ّ أب... 

 شكزا هلل على ًعوت قلن محلخَ ٌدي... 

 ًٌٍشكزا هلل على ًعوت علن رفع جب... 

  ٍشكزا هلل عٌدهب كبى للٌجبح أًبس ٌقدرّى هعٌب 

 ًدّقت  .شكزاهلل أى ّفقٌب إىل ُذا البحث ّ أسبغ علٌٍب ًعوت إشزاف د
 فلْال فضل اهلل ثن ًُ ملب كبى ُذا العول الٍْم

  شكزا هلل الذي جٌدًب جبٌْد خفبء أسبحذة كبًْا لٌب خري إقخداء. 

 َإىل كل أسبحذ كبى حمبب  للعلن ّطبلب. 

 . ًفزدا فزدا...إىل هي كبى سببب يف جنبح.. 
  إىل كل هي خجلج هٌِن عببراث الشكز... 

 .ة فزاجً                                                خْلــــ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(ت)إىل  (أ)من    
 

 

 [مقدمة]
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 أ  

إسالم؛ من ىنا كانت البداية، بدستور أحدث عمى الفكر العربي ...بعثة... نبّوة

انقالبا، فغير أبجدية حياتو، وكان أكثر حضارة ونظام، انتيت فيو ىذه العقمية لتقديس القرآن 

الكريم، الذي يعد محور فكر اإلنسان في جميع مستويات حياتو، فكما كان دستورًا إلصالح 

الخمق؛ كان عماد المغة التي تدين لو في بقائيا و سالمتيا، وتميز أساليبيا و مادتيا، 

فظيرت فمسفات كثيرة و عموم غزيرة خدمت القرآن الكريم، بخدمات متفاوتة الوتيرة، وعمى 

مقدمتيا عمم المغة، الذي اىتم بالمغة العربية كونيا لغة مكّرمة بأن جعميا اهلل لغة القرآن،    

آيو يجد فيو دقة بين أحرف و المتأّمل ، قارئ آلياتو يجد فيو حالوة وعميو طالوةأّن الإذ 

من حيث كمماتو و آياتو و مقاطعو و فواصمو و سكناتو ووصالتو؛ الّصياغة وغناء الداللة 

 ألن كل شيء جاء عمى حكمة إليية باىرة، أعجزت العرب عمى أن ياتوا بشيء من مثمو،

ىا ظحكام معانييا بما يالئم ألفاإصفيا ونقائيا واتساق حروفيا و مبانييا، و ومن رصفيا و

   ما ليس لغيرىا و؛ ...وحروفيا وبما يتوافر فييا من داللة صوتية  و صرفية و معجمية و

جبل عمى  من جية، و من جية أخرى نجد أن العقل البشري من حروف المغات األخرى

معان النظر والتأمل فيو غارقًا في ما توحي إليو دالالتو  الوقوف عند كل ممفوظ من الكالم وا 

 عن  الصحابةأمير المؤمنين نييوىذا الذي دفع بو معانيو سواء أريد من ورائو قصد أو ال، 

ىذه السِّمة ، ف ذو ُوُجوه ُيْحَمل عميو ُكلُّ تْأويلألّنو حمَّالمجارات المنافقين ومناظرتيم بالقرآن 

  بدالالت عّدة اختمفت باختالف مستوياتياتأكسبت من طبيعة المغة العربية، التي تزخر

قرآن لممعنى ىو من احتمال لوألن احتمال ا، و ال يمكننا تحديد المعنى إال بتكامميا وجوانبيا

  :  كانت فكرة البحث والدراسة في؛المغة

 ''االحتماالت المغوية ألبنية أسماء اهلل الحسنى في سياقاتها التركيبية''
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 ب  

ما ىي الدالالت المحتممة لكل اسم  من أسمائو :   حيث تضمنت إشكالية كبرى تقول

 ؟ ...بالنظر إليو كبينة لغوية

من حب البحث في أسرار القرآن  و لم يكن ىناك من سبب الختيار ىذا الموضوع أكبر   

والّترنُّم بآياتو، و ألن احتمال معانيو من احتمال المغة؛ أوجبنا حب الدراسات المغوية، ىذه 

       واألوزان و األلفاظ  و البحث   حب البحث في احتماالت القيم الداللية لألصوات تاألخيرة وّلد

. ، ولو كان الجذر واحدافي أسرارىا ومعرفة دالالتيا التي تتعدد و تتغير بتغير البناء و السياق

ستفرد الفصل األول باالحتمال الصوتي ا بحثنا عمى ثالثة فصول، إستراتيجيةفقامت 

 وقفنا في األول عمى المقصود باالحتمال  منفذانألبنية أسماء اهلل الحسنى و الذي فيو

و فيو تطّرقنا : االحتمال الصوتي في أبنية أسماء اهلل الحسنىالصوتي أما الثاني  فكان 

من أسماء اهلل الحسنى التي وردت في آي القرآن، و التي حاولنا فييا اإللمام بجل  لمجموعة

 . كشف االحتمال الصوتي في كل حرف منياو اجتيدنا عمى ،أصوات العربية

أننا جمعنا         إال ،الفصل الثاني و الثالث فقد انتيجنا سبيل الفصل األولفي أما   

ما تحتممو األوزان من قيم وقفنا فييما عمى و االحتمال الصرفي و النحوي الفصل الثاني  في

 فيما يخص ،فيما يخص االحتمال الصرفي، و ما يحتممو التركيب من عالقات نحوية؛ داللية

  وقفنا ف الذي جمع االحتمال المعجمي و الداللي، لثالفصل الثامثمو مثل ، االحتمال النحوي

    حتممو األلفاظتالثاني فوقفنا عمى ما في ما تحتممو األلفاظ من معاني، أما في األول عمى 

. من دالالت
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 ت  

 عائد لطبيعة البحث ألن الفصل األول يقوم عمى دراسة اإلستراتيجيةوسبب ىذه   

األصوات أي أننا إذا ما تطرقنا السم كريم فنحن ممزمون بالوقوف عند كل صوت مما سيؤدي 

األصوات العربية إن قصرنا التطرق لجل  و عدم ة، كفة ميزان البحث من جواختالفإلى 

 الذي يتناسب  في دراستنا المنيج الوصفيمنتيجين، من األسماء الدراسة عمى أقل عدد

 البحث تصب إليياوالن الدراسة اعتمدت عمى آي القرآن كانت المصادر التي رجع  ،والدراسة

 ان في عموم القرآنه ابن تيمية ،البراإلسالمشرح العقيدة الواسطية لشيخ : في ىذا االتجاه منيا

 لمحمد بن أحمد الحمالوي، ، شذا العرف في فن الصرفلبدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي

التعبير القرآني لفاضل السامرائي، خصائص الحروف : منيا ومع عدد من الدراسات الحديثة

 لعبد القادر   العربية لحسن عباس، و المعجم الوظيفي لمقاييس األدوات النحوية و الصرفية

 .عبد الجميل

و نستأنس رغم تشابو المادة في المصنفات ، كنا نستمتع رغم الصعوبات يشيد اهلل أننا 

ولكن  الحمد هلل الذي سخر لنا من صَدقنا حين تفيم كممنا و أّىمنا لتحمل مسؤولية أفكارنا 

قدم صادق االمتنان وعظيم الشكر أ أن في البدء والمنتيى تخطيطا، نيجا، ترتيبا، فيحق لي

في انجاز ىذا العمل أستاذتي و أختي الدكتورة فوزية - بعد اهلل-  صاحبة الفضل  إلى

دندوقة، إشرافًا ال ينسيني رعايتيا الدقيقة  لتصحيح مسار خموتي العممية، وفقييا لخربشاتي 

. التي آذن ليا أن تكون بين دفتي التجميد 

 وأن يّمن عمينا في تدبر آي ،أسأل اهلل أن يفتح عمينا فتوح العارفين وأن يفقينا في الدينف

 .وأن يوفر لنا سبل البيان، وفتح ما استغمق من معان، القرآن



 
 
 

 

 الفصل األول    
 

 

 [االحتمال الصوتي]

 

  املبحث الأول: 

 تعريف الاحامتل الصويت

 

 املبحث الثاين: 

 الاحامتل الصويت يف أأبنية أأسامء هللا احلس ىن
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 تعريف االحتمال الصوتي : المبحث األول 
 حري بنا أن نقف عند قبل أن نخوض في بيان المقصود باالحتمال الصوتي،

 غوية للاداللة و ىما ما يسمى بالتعريف االحتمال ثم الصوت، إذ يحتمالن داللتان ؛ 
. صطالحيةو الداللة اال

  والًال  :
  االحتمال"الداللة المغوية لكممة :"

تدلُّ عمى النيوِض بالشيء والقيام  (حمل)في طيات المعاجم نجد أّن مادة   
فيو محمول و حميل، : بو، فيو مشتق من الفعل حمل يحممو حمال و حمالنا

االحتمال من دار : واحتممو و حممو عمى األمر يحممو، أغراه بو، و بالكسر و الضم
الحاء والميم والالم أصٌل  ": ( ىـ395ت) يقول ابن فارس (1)إلى دار، أي االنتقال

.  (2) "َحَممُت الشيَء َأحمُمو َحْمال : يقال . واحٌد يدلُّ عمى إقالل الشيء 

حَمَل الشيء َيحِممو َحْماًل وُحْمالنًا فيو َمحمول :"( ىـ711ت)ويقول ابن منظور 
 (3)"وَحميل

          : في التنزيل العزيز

        
4
 .َأي ِوْزراً  :

 

                                                             
 186:ص، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط(1)
: (حمل )عبد السالم محمد ىارون، مادة : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم المقاييس في المغة، تح (2)

106 .
. 1000:ص (حمل )، مادة 2:ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف ،ج (3)
 105:سورة طو، اآلية ( 4)
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 الداللة االصطالحّية لكممة االحتمال :
ُر طرفيو كافيًا بل يتردَُّد الذىُن في :" يقول الشريف الجرجاني ما ال يكوُن تصوُّ

 أي ال يمكُن لمذىن الترجيح بين أحد الطرفين، فيتردد بين ترجيح ؛(1)"النسبِة بينيما 
.  ىذا وذاك

اصطالح الفقياء، والمتكممين يجوز استعمالو بمعنى الوىم والجواز، فيكون "و في
 (2)...".احتمل أن يكون كذا: مثل.الزما، وبمعنى االقتضاء والتضمن، فيكون متعديا

فاالحتمال بين الداللة المغوية و االصطالحية؛ ىو ما تعددت وجوه معانيو، أو ما 
 .احتمل أكثر من معنى 

  ااييييييييييييييييييييييياًال : 
  الصوت"الداللة المغوية لكممة:" 

الصاد والواو والتاء أصٌل صحيح، وىو الّصوت؛ "في طيات المعاجم  نجد أن 
يقال ىذا صوُت َزيد، ورجل صيِّلت، ِإذا كان . وىو جنٌس لكلِّل ما َوَقَر في ُأذِن السَّاممِ 

 (3).شديَد الّصوت؛  وصااٌت إذا صاحَ 

صات يصوت و ِيصات صوتًا، وأصاِت، : وجاء في لسان العرب؛ الصوت من
صات يصوت صوتًا،فيو :ويقال .نادى، وذلك إذا صوت بإنسان فدعاه : وصوت بو 

كان العباس رجال صّيتًا أي شديد الصوت :وفي الحديث ...صاات ، معناه صااح ، 

                                                             
 .    11 : 1985 عمي بن محمد الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت،(1)
 102: ص2،1988:سورية،ط– دمشق . دار الفكر  سعد أبو جيب، القاموس الفقيي لغة و اصطالحا،( 2)
 319:ص: الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم المقاييس في المغة ( 3)
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ىو صّيت و صاات كميت وماات، وأصمو الواو ،وبناؤه فْيِعل، فقمب و :يقال ، ،عاليو
 ..(1)...أدغم

 ...شدة  الفالصوت ما حمل عمى معنى النداء والصياح و

  الصوت"الداللة االصطالحية لكممة": 
اعمم أن الصوت  عرض يخرج من النفس  مستطيل متصل : "يقول ابن جني 

.  (2)"حتى يعرض لو في الحمق والفم و الشفتين  مقاطم تثنيو عن امتداده و استطالتو

إن ىذا التعريف يوقفنا لمتمعن في نقاط شتى تجمي  لنا خصااص الصوت 
التي وقف عمييا ىذا التعريف، فقولو إن الصوت عرض يقصد بو  أنو ليس أساسا  
لحياة  الفرد  فبعدمو ال تتوقف حياتو  بخالف النفس الذي ىو جوىر الحياة، أما 

قولو بأنو مستطيل، فألنو يتشكل بأشكال الجياز النطقي  لمفرد فيشبو بمجرى 
الصوت داخل الناي  متخذا مجرى مستطيال وبأوتار العود  عندما تيتز بالصوت 
الحبال الصوتية، وأما عن قولو أنو متصل؛ ذلك ألن الوحدة الحقيقية لمكالم ىي 
الوحدة النفسية؛ حيث يتصل فييا الصوت والصوت يستطيم أن يتصل ما اتصل 
النفس اإلنساني، مشيرا إلى أماكن إحداث الصوت، إذ نجد أن بعض األصوات 

األثر '':حمقية والبعض اآلخر فمي واآلخر شفوي، يعّرفو عمماء المغة المحدثون بــ
و تسمى أماكن إحداث الصوت بالمخرج؛ الذي يعرف في المغة  ،(3)"'' الحسي لألذن

                                                             
،المجمد الثاني باب التاء ،فصل 1997، 6:ابن منظور ،لسان العرب،دار صادر ،بيروت ،ط(1)

  .5:ص الصاد،
 4،2005 أحمد بالقاسم، الدرس الصوتي في سر صناعة اإلعراب البن جني،األثر،العدد(2)

 85-71:،جامعة  ورقمة  ، الجزاار ،ص
المصطمح الصوتي عند ابن سينا، دراسات أدبية ، مركز البصرة  موالي عبد الحفيظ طالبي، (3)

لمبحوث و االستشارات و الخدمات التعميمية جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
 78:،العين ، ،ص2،2009،العدد
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ىو ": وفي االصطالح(1)"اسم مكان من خرج يخرج خروجا وىو نقيض الدخول: بأنو
ىي : أي(2)"خروج اليواء الذي ينقطم عنده الصوت المنطوق بو فيتميز بو عن غيره

المواضم التي تخرج منيا الحروف عند النطق بيا، وحتى يسيل فيميا يمكن 
. مخارج جوفية وحمقية ومخارج لسانية، وخارج شفوية: حصرىا في

  ال اًال  :
 االحتمال الصوتي :
 نالم يرد في كتب األواال وال من تبعيم مصطمح االحتمال الّصوتي، إال أن  

ما تحتممو ''قصد باالحتمال الصوتي ىوا ن بعد االطالع والبحث أن متوّصمنا
؛ ''األصوات من قيم داللية، أو ىو التماس الصمة بين األصوات المغوية ومعانييا

ألن المغة ال تقوم إال بعنصري الصوت والداللة، حيث يعد األول بنية أساسا في 
الدراسات الصوتية، و كون ىذه األخيرة تعد أىم الدراسات في المغة العربية، فان 

الخوض في أغوار البحث عن ما يحتممو الصوت من دالالت، وفي أبنية أسماء اهلل 
، حين اىتمت بو أذىان ''الصوت''الحسنى بالذات،  يكسبيا أىمية اكتسبيا ىو اآلخر

 ويشيد لو أنو كان ؛العمماء وعكفت عمى دراستو، أمثال ابن جني الذي  يشيد لنفسو
 تؤكد ،وكان لكتاب الخصااص خطوة عمالقة في ىذا المجال، عالما بارعا في المغة

 معالجا لشتى القضايا سواء ،أن صاحبيا صاحب فكر ثاقب ورأي راجح و سديد
 و تمثل ذلك في باب تصاقب األلفاظ ،أو غير لغوية بمنطق عقمي  أكانت لغوية 

لتصاقب المعاني متناوال فييا األصوات العربية وما يمكن أن يكون ليا من قيم 
سوقا لمحروف عمى سمت المعنى المقصود والغرض "داللية، ليقول قولتو الشييرة 

                                                             
  ابن منظور ، لسان العرب( 1)
 11: ص2007وف معانييا،مخارجيا،أصواتيا في لغتنا العربية، دار يافا العممية،عمان،رفيد خميل زايد، الح( 2)
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اآلن قد أنستك بمذىب القوم فيما ىذه حالو، ووقفتك عمى  " و ليختم قولو 1"المطموب
من مكنونو، و بقي عميك أنت التنبو ألمثمو، و إمعان الفحص  طريقو و أبديت لك

، (2)"فابو لو والطفو وال تجف عميو فيعرض عنك وال يبيأ بك  ،...عما ىذه حالو
نعام الفحص في ىذا الموضوع وكأني بو يوصي . بإمعان النظر وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

أبو الفتح عثمان ابن جني ، الخصااص ، تحقيق عمى محمد النجار، دار اليدى لمطباعة و النشر، بيروت      (1)
. 162، ص2،ج2000لبنان، ط

 168: المرجم نفسو، ص(2)
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 االحتمال الصوتي في  باية  سماء اهلل الحساى: المبحث ال ااي 
 سنتطّرق لمجموعة من أسماء اهلل الحسنى التي وردت في آي لمبحث في ىذا ا

 .القرآن، و التي حاولنا فييا اإللمام بجل أصوات العربية

  :جل في عاله" الرحيم- الرحمن"ي السمي صوتاالحتمال ال (1)
 اسمان كريمان يدالن عمى اتصافو تعالى بصفة الرحمة،  ((الرحيم- الرحمن))

، ففي القرآن الكريم ورد اسم الرحمان (1)وىي حقيقة هلل عز وجل عمى ما يميق بو
سبعة وخمسون مرة في مواضم مختمفة من آياتو المحكمات، منيا في 

   :  قولو تعالى                       

                     
(2). 

في مواضم مختمفة من  (114)أما اسم الرحيم فقد ورد ماة و أربعة عشر مرة 

     : قال تعالىآي القرآن،                    

                           

                                

                         (3 ). 

    و بإعجاز عددي وجدت أن اسم الرحيم قد ورد ضعف وروود اسم الرحمان، 
: أي بضرب جداء 

                                                             
 25:محمد بن خميل ىراس،شرح أسماء اهلل الحسنى، ص (1)
 110:االسراء، اآلية سورة (2)
 143: سورة البقرة، اآلية (3)

  

(57 × 2) = 114 
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؛ (1)عمى وجو المبالغة-تجمى ىذا في إعجاز لغوي، كونيما اشتقا من الرحمة 
الذي جاء " رحم"، ومن الجذر المغوي (2)"الرقة والمغفرة والتعطف: "التي تحمل معاني

          ، إذ يعرف الجير في المغة "الراء والميم"حامال لصفة الجير في صوتي 
و يقال َجَيَر بالقول إذا رفم بو صوتو، فيو َجِييٌر، و َأْجَيَر فيو ...العالنية:أنو 

    ىو صوت قوي ينتج : :"و في االصطالح. (3)ُمْجيٌر، إذا عرف بشدة الصوت
صوت عدا .(4)"عن سيالن النفس عند النطق بالحرف لقوة االعتماد عمى المخرج 

، ويعني ىذا األخير؛ جريان الصوت (5)" الذي ىو صوت حمقي ميموس رخوالحاء
 . .(6)"عند النطق بالحرف لضعف االعتماد عمى المخرج 

   (7)...؛و ماال غور لو في الصدر...الخفي من الصوت:أما اليمس في المغة
ىو صوت خفي ينتج عن جريان النفس عند النطق بالحرف : "وفي االصطالح

، وقد (9)"ال ييتز معو الحبالن الصوتيان"، فـ (8)"لضعف االعتماد عمى المخرج 
والحاء :"...الرقة والعاطفة فقال ابن جني:  ىذا األخير قيما داللية منيا احتمل صوت

 وتحتمل أيضا داللة اإلحاطة والّسعة واالنبساط، ىذا في بحثنا بين (10)"لرقتيا
ما يؤكد عمى ىذه الدالالت بين دفتي كتب شروح    لنجد . صفحات كتب المغة

: وتفاسير العمماء لمعاني أسماء اهلل الحسنى، ففي احتمال الصوت داللة السعة
                                                             

 30:،ص1،2005:، ط1:مصر، ج- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار ابن الييثم، القاىرة (1)
 1123:  ص ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط(2)
 710:ص ابن منظور، لسان العرب، (3)
 180:ص، عبد الحميد ميدي ، أمة القرآن (4)
 237:موسوعة الحروف العربية، ص، إميل بديم يعقوب(5)
 23:ص المرجم نفسو،(6)
  4699ابن منظور، لسان العرب،(7)
 180:ص عبد الحميد ميدي ،أمة القرآن،(8)
 90:ص-  أسرار الحروف - أحمد رزقة ،أصول المغة عربية (9)
 158:، صصأبو الفتح عثمان ابن جني ، الخصائ(10)
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نجدىما يدالن عمى أنو تعالى ذو رحمة واسعة عظيمة، وسعت كل شيء، وعمت كل 
  .، فشممت من في السماوات و من   في األرض(1)حي

 :    قال تعالى                       

                            

                   (2)  

  ىما اسمان رقيقان أحدىما أرق '': حتمالو داللة الرقة، قال ابن عباساوعن 
. 3''من اآلخر أي أكثر رحمة

 فيو صوت لحرف مجيور يحمل صفة التكرير يصدر من صوت الّراءأما 
من كرر : "، ويعرف التكرير في المغة بأنو (4)"طرف المسان لحافة الحنك األعمى

  (5)..."الشيء إذا أعاده مّرة بعد أخرى، ويقال كررت عميو الحديث إذا رددتو عميو

ىو ارتعاد طرف المسان عند النطق بالراء وىذه صفة '': و في االصطالح
ذكرت الجتنابيا ال العمل بيا إذ تعد لحنا و األصح ىو إلصاق ظير المسان وطرفو 

و يحمل صوت الراء قيما داللية، أوليا قيمة احتمميا  .(6)''بالفك العموي لصقا محكما 
الثبات ، و(7)...والتحرك والترجيم" احتمميا من صفتو وىي التكرار و ديمومة الحدث

                                                             
 156:تفسير الكريم الرحمان ص (1)
 156: سورة األعراف، اآلية (2)
 23:ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص (3)
 259: إميل بديم يعقوب ، موسوعة الحروف العربية ، ص: ينظر (4)
 3851:لسان العرب ص (5)
 179:عبد الحميد ميدي ،أمة القرآن ص:ينظر (6)
 84: حسن عباس، خصااص الحروف العربية و معانييا، ص:ينظر (7)
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لنجد ما  أكد ىذه الدالالت في شروح وتفاسير العمماء ، (1)..."واالستقرار والربط
لمعاني أسماء اهلل الحسنى، ففي احتمال الصوت داللة الثبات واالستقرار وداللة 

دال عمى الصفة : أن الرحمان– رحمو اهلل –التكرار وديمومة الحدث، قال ابن القيم 
، فيي صفة ال (2)دال عمى أنو يرحم خمقو برحمتو: والرحيم...القاامة بو سبحانو

تنقطم، ثابتة في ذاتو، ولو قطعت رحمتو سبحانو أو لم تدم في كل زمان ومكان 
. ليمك من في السماوات ومن في األرض

 فيعرف بأنو صوت لحرف مجيور متوسط مخرجو من بين صوت الميمأما 
، (4)...االنغالق واالنفتاح:، وقد جاء ىذا الصوت محتمال لقيم داللية منيا (3)"الشفتين
، إذ قد يمحظ أحدنا تناقضا في القول والداللة، إال أّنو وبإعجاز اليي (4)...واالنفتاح

اختص االنفتاح باسم الرحمان، فكما سبق وأن ذكرنا أن رحمتو تعم جميم خمقو مؤمنا 
الرحمن اسم عام في جميم أنواع : ،قال أبو عمي الفارسي... أو كافرا          كان

، فمم تقتصر رحمتو عمى المؤمن فقط، بل عمت (5)"الرحمة يختص بو اهلل سبحانو
، أما االنغالق فكان يخص اسم الرحيم، ...جميم الخمق، فرزق ووىب وأشفى وأعطى

  .إذ أن رحمتو تخص المؤمنين فقط (6)"رحيم اآلخرة "فالرحيم ىو 

                                                             
 85:المرجم نفسو، ص (7)
 10:،الجزاار،ص2006 زيد بن محمد بن ىادي المدخمي، العمل األسنى، مجالس اليدى،:ر ينظ(8)
  423:إيميل بديم يعقوب، موسوعة الحروف العربية ص(3)
  [78...72]:حسن عباس، خصااص الحروف العربية ص: ينظر (4)
 31:  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ص( 5)
 30:المرجم تفسو، ص( 6)
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  :قال تعالى                           

            (1) 

  :جل في عاله" القّدوس"ي السم وتاالحتمال الص (2)
التطيير، والقدوس من أسماء : ،والتقديس...الطير:  في المغة الُقدس بالضم

 .(3)المعظم المنزه عن كل نقص وعيب" وىو اسم كريم و معناه (2).اهلل تعالى

 وىو من الجذر المغوي قدس، الذي جاء في أغمب أصواتو مجيورا وىي 
حرف رخو ميموس، "، التي يعرف بأنو صوت لــصوت السينعدا " لدالاالقاف و"

 ، (4)"منو حروف الصفير و مخرجو من طرف المسان ومن فويق الثنايا العميا
صفات السالسة وصوتو المتماسك "  لما تحمل من(5)وسميت السين بالسين السمسة

النقي يوحي بالنعومة والمالسة واالمتداد والتحرك واالستقرار والتعالي والرقة 
وقد أكد ىتو الدالالت شروح وتفاسير العمماء لمعاني أسماء اهلل . (6)...والمين

أنو ىو المنزه عن كل : الحسنى، ففي احتمال الصوت داللة التعالي والتماسك والنقاء
   وصف يدركو الحس، أو يتصوره خيال، أو سبق إليو وىم، أو يختمج بو ضمير، 

 ..(8)"ممدوح بالفضاال والمحاسن"، فيو (7)"أو يقضى بو تفكير

                                                             
 43:سورة األحزاب، اآلية (1)
  589-588:  ص ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط (2)
 28:ص:،  زيد بن محمد بن ىادي المدخمي، العمل األسنى( 3)
  269: إميل بديم يعقوب ، موسوعة الحروف العربية ، ص(4)
  128:أسرار الحروف ، ص-1-أحمد زرقة ،أصول المغة العربية (5)
  150:ينظر صالح سميم عبد القادر الفاخوري ،الداللة الصوتية في المغة العربية ، ص(6)
 46:أحمد القباني،المقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى ألبي حامد الغزالي، ص(7)
 71:ص أحمد مختار عمر، أسماء اهلل الحسنى دراسة في البنية و الداللة، (8)
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، ومن أبرز صفاتيا (1)"حرف رخو شديد مفّخم" فيعرف بأنو صوت القافأما 
عدم جريان النفس عند النطق بالحرف : القوة وفي االصطالح: الشدة وىي في المغة

 . (2)"ىو الذي يمنم الصوت من أن يجري فيو :" لكمال االعتماد عمى المخرج، أي

صوت قوي يخرج عن تقمقل مخرج نتيجة الضغط بالحرف : والقمقمة؛ التي تعرف بأنيا
عند خروجو ساكنا وجمعت حروفيا في قولنا جد قطب، وىي حروف شديدة 

" ، ويحتمل ىذا الصوت معاني (4)"تشبو النبرة عند الوقوف عمى نطقيا"،(3)ومجيورة
، حيث يقول (5)والصالبة والشدة والقوة والفعالية والشق ويدل عمى االنفصال...القساوة

ففي احتمال الصوت داللة "، (6)...والقاف لصالبتيا : "...يقول عنيا ابن جني
 ''الصالبة والقوة واالنفصال نجد ما قد أشارت لو كتب التفاسير وشروح العمماء؛ إذ
يتضمن تنزييو عن كل ماال يميق بو من النقص،متصال كان أو منفصال وىو 

متضمن أيضا لتعظيمو، فان من برء من صفات السوء والعيب البد أ يكون حاازا 
. (7)''لصفات الكمال والعظم

، وىو صوت (8)"حرف مجيور شديد" فيعرف بأنو صوت لــصوت الدالأما 
القساوة، وىو صالح لمتعبير عن مشاعر  أصم أعمى مغمق يدل عمى الصالبة و

لما طال من " أنيا : في كتابو الخصااصوقد قال عنيا ابن جني ،(9)"الشدة والفعمية

                                                             
 327:إميل بديم يعقوب ، موسوعة الحروف العربية، ص( 1)
 22: فيد خميل زايد ،الحروف ، معانييا ،مخارجيا ،أصواتيا في لغتنا العربية ،ص(2)
 178:عبد الحميد ميدي، أمة القرآن ،ص ( 3) 
 125:أسرار الحروف، ص-1-أحمد رزقة ،أصول المغة العربية  (4)
 144،145،146:حسن عباس ، خصااص الحروف العربية، ص: ينظر (5)
 158:، ص2:ابن جني، الخصااص، ج (6)
 29:ص محمد بن خميل ىراس، شرح أسماء اهلل الحسنى،  (1)
  255:موسوعة الحروف العربية ، ص، إيميل بديم يعقوب (8)
 [69-68-67]:حسن عباس، ص:  ينظر(3)
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 لتصدح عمى ىتو الدالالت شروح الكتب، فجاء في كتاب أسماء اهلل .1"األثر
أن القدوس ىو المنزه عن سمات النقص، والعيوب، وموجبات الحدوث، :"...الحسنى

أو من تقدس عن . أو من تقدست عن الحاجات ذاتو ،وتنزىت عن اآلفات صفاتو
. (2)مكان يحويو وعن زمان يبميو 

  :جل في عاله" العزيز"ي السم وتاالحتمال الص (3)
، وعّز يعز عزّا و عزًة، (3)القوي:جاء في تفسير الجاللين أن العزيز ىو 

صار عزيزا كتعزز، و قوي بعد ذلة، وأعزة وعزازة، وعز الشيء : بكسرىما، وعزازة 
 . (4)...قّل، فال يكاد يوجد فيو عزيز، والعزيز الممك، لغمبتو عمى أىل مممكتو 

وىو اسم هلل الذي لو العزة والقير و الغمبة، صاحب الجناب الرفيم الذي ال يرام، 
 .ومن سواه من مخموقاتو خاضم لو طوعا أو كرىا

    :  قال تعالى                    

                            (5) . 

قال النبي صمى اهلل عميو : وسيق ىذا االسم في األحاديث النبوية، قال أنس
" وقال أبو ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم"تقول جينم قط قط وعزتك " وسمم

                                                             
 158:  أبو الفتح عثمان بن جني، الخصااص،ص ( 1)
  37:حسنين محمد مخموف، أسماء اهلل الحسنى ، ص(2)
جالل الدين محمد بن احمد المحمي و جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،تفسير الجاللين،سورة (3)

 23-22الحشر
  540-541: ص ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط(4)   

 8:المنافقون اآلية سورة(5)
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يا رب اصرف : يبقى رجل بين الجنة والنار وىو آخر أىل النار دخوال الجنة، فيقول
 .(1)"وجيي عن النار، ال وعزتك ال أسألك غيرىا 

اجتماع العظمة في أسمى :إن الناظر في معنى ىذا االسم في المغة يجده   
:  صورىا و أجل معانييا، إال أننا نمحظ اختالفا في اشتقاق ىذا االسم، فمو قمنا

. ال مثيل لو و ال ند لو، وال نظير لو: معناهو أنو مشتق من عّز يعّز، *   

ن كان مشتقا من عّز يُعّز بضم العين، فمعناه*    الغالب الذي ال يغمب، والقاىر :وا 
. الذي ال يقير، والقادر الذي ال قدرة لمخموق مم قدرتو

. الشديد القوي: و إن أشتق من عز يَعّز، بفتح العين فمعناه*   

فمنو تنبم ...معدن العزة ومنبعيا، ومصّبيا"وبنظرة عقاادية صحيحة نخمص إلى أنو 
ليو ترد من معاني فقد جاء حامال " عزّ "فميما احتمل ىذا الجذر المغوي ،(2)العزة وا 

بأنو صوت " ، أما صوت ىذا األخير فيعرف"العين والزاي"لصفة الجير في صوتي 
 ،مخرجيا من طرف المسان وفويق (3)"حرف مجيور رخو من حروف الصفير"لــ

  لالىتزاز الذي يقم فييا، ويكاد يكون تكريرا (4)الثنايا العميا وسميت الزاي بالزىزاىة
ويدل ...شبييا  بالتكرير الواقم في الراء، وحدة صوتو التي توحي بالشدة والفعالية 

. (5)...عمى القوة

                                                             
 878: أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري ص( 1)
        [ 39-38 ]:ص أسماء اهلل الحسنى آثارىا و أسرارىا، دار المنار، القاىرة، محمد بكر إسماعيل،: نظري (2)
  267إميل بديم يعقوب، موسوعة الحروف العربية، ص (3)
  129:ص، أسرار الحروف -1-أصول المغة العربية ، أحمد رزقة (4)
  [142-141-140-139]: حسن عباس، خصااص الحروف العربية ، ص:ينظر (5)
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إن احتمالو ليذه القيم الداللية يماثل ما وجد في احتماالت دالالت معانيو التي ترجم 
تفسير اسم في إلى ثالثة معان، أوليا عّزة القوة، كما في تفسير الجاللين حيث اكتفي 

 .(1)"القوي"العزيز بــ

 وقد نحى العمماء إلى قول أن العّز في األصل ىو القوة والشدة والغمبة 
، لذا ...العزيز ىو الغالب الذي ال يغمب"والتعزيز ىو التقوية، و... والرفعة واالمتناع

تفرد بالعزة، فال ترقى األوىام إلى كمالو وجاللو، ليس لو مثال ونظير، وال يذل وال 
يضام، و ال ترقى إليو الخواطر واألفيام، ومن عرف أنو متفرد بالعزة وحده، اعتز بو 

 عز ألنو-  عزة االمتناع-، ىذا المنحى يعرب لنا عن المعنى الثاني(2)"وتذلل إليو
، أما المعنى الثالث فيو عزة القير والغمبة، (3)وجل غني بذاتو، فال يحتاج إلى أحد

حرف حمقي مجيور "وتتجمى كل الجالء في صوت العين، حيث يعرف بأّنو صوت لــ
اإلشراق والظيور : "فاحتمل قيما داللية منيا. (4)"رخو مخرجو من وسط الحمق

والسمو، ويدل عمى الشدة والصالبة والقطم والثقل والضخامة  والرقة والمطافة والخمو 
. (5)من العيب والعمق

قد زخرت كتب التفاسير والشروح بما يعزز ىتو الدالالت، حيث قال ابن  و
، فيو الذي ال مثيل (6)العزيز الذي ال يعجزه شيء، وىو قادر عمى كل شيء: "كثير

، الذي يتجو إليو ...لو و ال غنى عنو وال سبيل إليو، ىو العظيم الممنوع
                                                             

تفسير الجاللين ،   جالل الدين محمد بن احمد المحمي و جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،( 1)
 24-23الحشر

ينظر، حمزة النشرفي، عبد الحافيظ فرغمي،عبد الحميد مصطفى، سمسمة القصص القرآني المجمد  (2)
  126-125:ص، السادس عشر

 346:، فقو أسماء اهلل الحسنى، صرعبد الرزاق بن المحسن البد(3)
 285:موسوعة الحروف العربية ، ص، إميل بديم يعقوب (4)
 285....206:حسن عباس، خصااص الحروف العربية و معانييا، ص: ينظر (5)
 253:ص ،1:ج تفسير القرآن العظيم،، ابن كثير ( 6)



[ الفصل األول     ]  االحتمال الصوتي 

 

 24 

، وىو الذي يعز من ...، ويتذلل إليو بالدموع...، ويتقرب إليو بالخشوع...بالخضوع
، وما نذر ...، وىو الغالي الناذر، وعز الشيء نذر...يشاء، فال يذلو أحد من بعده 

 (1)..."غال و ما غال عال

  :جل في عاله" المتكبر"ي السم وتاالحتمال الص (4)
. نقيض صغر: في المغة من كبر ككرم، وُكْبرا، بالضم ، وَكبارة بالفتح 

معظم :عظم وجسم، والكبر:وكبر كصغر . رآه كبيرا، وعظم عنده: واستكبره وأكبره 
اهلل " ، والمتكبر ىو(2)...الشيء، والشرف و الرفعة في الشرف، و العظمة، والتجبر

 المنفرد بصفة العظمة و الكبرياء و العزة و الجبروت، المنزه عن كل نقص وعيب
أما في حق المخموق في صفة ذم، متى راميا فشل ...الكبرياء في حقو ثناء ومجدو

. (3)"وخسر، ومتى تكبر وتعاظم خاب ودل و ُدحر

الذي جاء في أغمب أصواتو مجيورا، في صوتي "كبر" وىو من الجذر المغوي
حرف مجيور مكرر " الباء والراء، حيث عرف صوت ىذا األخير بأّنو صوت لــ

 متوسط الشدة (4)"يصدر من طرف المسان لحافة الحنك األعمى عدة مرات ...
وكانت الراء لما فييا من التكرير، وسميت ربرابة لما "...والرخاوة قال عنيا ابن جني 

برز فييا من صفة الربربة وىي التحرك وتدل عمى التكرار وديمومة الحدث وعمى 
وفي احتمال الصوت داللة . (5)...الرقة والنضارة والثبات واالستقرار والتمفصل
أن المتكبر ،الذي تكبر بربوبيتو، فال :التمفصل، أكده ما جاء في تفسير القرطبي 

                                                             
  65: ، ص1،1989:تاج الدين نوفل، أسماء اهلل لحسنى، دار األمير، الجيزة ،ط:  ينظر  (1)
  492: ص ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط (2)
 50: زيد بن محمد بن ىادي المدخمي، العمل األسنى نظم وشرح أسماء اهلل الحسنى،ص:ينظر ( 3)
 259: إميل بديم يعقوب ، موسوعة الحروف العربية، ص (4)
 91-82: حسن عباس، خصااص الحروف العربية و معانييا، ص  ( 5)
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شيء مثمو، وقيل المتكبر عن كل سوء، وأصل الكبر والكبرياء، االمتناع وعدم 
"  (1).العالي، و قيل المتكبر عن ُعتاِة خمقو:االنقياد، وقيل معناه 

حرف مجيور شديد مخرجو من بين "بأنو صوت لــ"  فيعرفصوت الباءأما 
ومن صفاتو الشدة الناتجة عن انضغاط اليواء عند الشفتين، ثم اندفاعو  ،(2)"الشفتين

االتساع والضخامة : فجأة، واحتمل ىذا الصوت جممة من القيم الداللية منيا
والظيور بما يحاكي واقعة انبعاث صوتو، وتدل عمى االتساع واالمتالء ... واالرتفاع،

، وتدل كذالك عمى الغمظة، فقد قال (3)والعمو ماديا ومعنويا، وكذا عمى القطم والشدة
ففي احتمال الصوت داللة  . (4)... "وجعمت الباء لغمظيا: "...عنيا ابن جني

. االمتالء والعمو والضخامة واالرتفاع 

فسبحانو متعالي عن صفات خمقو ،كامل في ذاتو ... '':يقول محمد راتب النابمسي
، فسبحانو (6)، مترفم عن السوء والنقص(5)"،كامل في صفاتو ،كامل في أفعالو 

 . عظم، فشرف، وتفرد بالعظمة والكبرياء فترفم وتعالى

حرف شديد " بصفة اليمس، حيث يعرف بأنو صوت لــصوت الكاف لينفرد 
يحتمل قيما  ،(7)ميموس مخرجو بين أصل المسان و بين المياة في أقصى الحمق

                                                             
  137-136حمزة النشرفي عبد الحفيظ الفرغمي، عبد الحميد مصطفى، سمسمة القصص القرآني : ينظر (1)
  183:إميل بديم يعقوب ،موسوعة الحروف العربية ،ص (2)
 101-100-99:حسن عباس، خصااص الحروف العربية و معانييا، ص ( 3)
  163:أبو الفتح عثمان ابن جني ، الخصااص، ص(4)
  193:محمد راتب النابمسي ،موسوعة أسماء اهلل الحسنى ،ص(5)
 33:شرح أسماء اهلل الحسنى، ص محمد بن خميل ىراس،( 6)
 337:إميل بديم يعقوب، موسوعة الحروف العربية ، ص(7)



[ الفصل األول     ]  االحتمال الصوتي 

 

 26 

ذا لفظ عالي النبرة  ،  التمكن في الشيء''داللية تشتمل عمى والقوة والخشونة، وا 
 (1)'' ...وبشيء من التفخيم أوحى بالضخامة واالمتالء والتجميم

جاءت لمتفرد والتخصص، ال لمتعاطي - المتكبر– بتأمل عقاادي نمحظ أن التاء في 
     ال يدخل الجنة من كان في قمبو مثقال ذرة:"والتكمف، لذا جاء في الحديث الصحيح

، وقد أجمعت أقوال العمماء عمى ىتو المعاني في شرحيم السم (2)"من كبر
: (3)المتكبر

. المتفرد بالعظمة والكبرياء و الذي يرى الكل حقيرا*

.  الممك الذي ال يزول سمطانو، والعظيم الذي ال يجري في ممكو إال ما يريد*

.  الذي تكبر عن ظمم عباده، وتعالى عن صفات خمقو*

  :جل في عاله" الجّبار"ي السم وتاالحتمال الص (5)
الجبر خالف الكسر، والممك والعبد، وجبر العظم والفقير جبرا وجبورا وجبارة 

أكرىو كأجبره، : أحسن إليو أو أغناه بعد فقره وأجبره عمى األمر: واجتبر فتجبر
    والجبار اسم عظيم من أسماء اهلل الحسنى، ومعناه أنو تعالى . (4) وتجبر تكبر

ىو الذي قير كل شيء، وخضعت لو جميم مخموقاتو وأذعنت وعنت لو الوجوه، وىو 
ىذا االسم الجميل مرة واحدة  ، و قد ورد(5)أيضا الجبار فيجبر الكسير ويغني الفقير

  :في القرآن، وذلك في قولو تعالى               

                                                             
 151:صالح سميم عبد القادر الفاخري،الداللة الصوتية، صينظر،  ( 1)
  51-52محمد بكر إسماعيل، أسماء اهلل الحسنى آثارىا و أسرارىا ،  (2)
 73:ينظر، أحمد مختار عمر، أسماء اهلل الحسنى دراسة في البنية و الداللة ،ص ( 3)
  386: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط ، ص (4)
 49: زيد بن محمد بن ىادي المدخمي، العمل األسنى نظم وشرح أسماء اهلل الحسنى، ص( 5)
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     (1). 

المركب من ثالثة أصوات جاء في أغمبيا " جبر"فالجبار من الجذر المغوي 
مجيورة، وىي الجيم و الباء والراء، حيث عّرف األول بأنو صوت لحرف مجيور 

، فالجيم الجميمة مجموعة في أصوات الجمال إذا (2)"مزدوج من حروف القمقمة
اجتمعت، والجمجمة والحركة العظيمة الحادثة عن صوت حاد وىي من الحروف 

، وكذلك تدل (3).. األصول في الجمبة والجرجرة والجوف والبطن والجن واالختفاء
معانييا عمى الشدة والفعالية المادية وعمى العظم والفخامة والضخامة واالمتالء 
والغمظة ماديا ومعنويا، وتدل عمى القطم والقشر، وقد قال عنيا ابن جني بأنيا 
حرف شديد، حين تدل عمى التدافم والمقاومة والتماسك واالمتالء واالستمرار 

. (4) ...واالنفعاالت، وتدل عمى الرفاىة والرقة والذكاء 

  داللة الشدة والفاعمية المادية والعظم والفخامة صوت الجيمففي احتمال 
القاىر لكل شيء، الذي دان لو كل شيء، وخضم لو كل "والضخامة واالمتالء، فيو 

شيء، فالعالم العموي و السفمي بما فييما من المخموقات العظيمة، كميا قد خضعت 
في حركاتيا و سكناتيا، وما تأتي وما تذر لمميكيا و مدبرىا، فميس ليا من األمر 

بل األمر كمو هلل، والحكم الشرعي و القدري والجزااي  شيء، وال من الحكم شيء،
". 5كمو لو، ال حاكم إال ىو، وال درب غيره، وال إلو سواه

                                                             
  23:سورة الحشر،اآلية ( 1)
 223: إميل بديم يعقوب، موسوعة الحروف العربية، ص(2)
 126:أسرار الحروف العربية ، ص-1- أحمد رزقة ،أصول المغة العربية (3)
 110...106:ينظر حسن عباس ، خصااص الحروف العربية و معانييا ، ص(4)
 247:ص، عبد الرزاق بن المحسن البدر، فقو أسماء اهلل الحسنى( 5)
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حرف مجيور شديد مخرجو من بين " فيعرف بأنو صوت لـصوت الباءأما 
، ومن صفاتيا الشدة الناتجة عن انضغاط اليواء عند الشفتين، ثم اندفاعو (1)"الشفتين

فجأة، وجاء ىذا الصوت حامال لجمم من القيم الداللية كااللتصاق واالستعانة 
 وعمى االتساع والضخامة واالرتفاع، وعمى االنبثاق والظيور (2)والزيادة والبدل

والسيالن بما يحاكي واقعة انبعاث صوتو، وتدل عمى االتساع واالمتالء والعمو ماديا 
ومعنويا، وكذا عمى االنفراج والحفر والشق والقطم والشدة وعمى البعثرة والتبديد، بما 
يحاكي بعثرة النفس بعد خروج صوتو، و تدل كذالك عمى الغمظة، فقد قال عنيا ابن 

لتتراءى لنا معالم الشدة والغمظة في كونو . (3)... "و جعمت الباء لغمظيا:"...جني 
. (4)سبحانو، جبار قير الجبابرة، وغمبيم بجبروتو، وفي يده قبضتو

، أنو سبحانو مم عموه عمييم ...وفي احتمالو داللة االرتفاع والضخامة والعمو
، فسبحانو (5)قريب منيم، يسمم صوتيم، ويرى أفعاليم، ويعمم ما توسوس  بو نفوسيم

فسبحانو العالي المتعالي، قاام عمى خمقو بإطالعو واستيالاو وحفظو، مييمن حافظ 
، بل ...، عالم بسرىم وجيرىم...ىو عالم بحركاتيم وسكناتيم  ليم مشرف عنيم، 
فاإلشراف راجم إلى العمم، واالستيالء إلى كمال القدرة، والحفظ ... "وما يخطر بباليم

. ، وىنا يتجمى جبر العمو(6)"إلى العقل

                                                             
  183:ص، موسوعة الحروف العربية إميل بديم يعقوب،( 1)
  130:أسرار الحروف ، ص-1-أصول المغة العربية  أحمد رزقة،: ينظر( 2)
  163:أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصااص، ص (3 )
عرفان بن سميم العشا حسونة الدمشقي  ،القول األسمى في بيان صفات اهلل الحسنى لفضيمة : ينظر  (4)

  111-110: ،ص2005الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الفكر ،بيروت ،
  111-110: المرجم نفسو، ص: ينظر (5)
 50:أحمد القباني ،المقصد األسنى  في شرح أسماء اهلل الحسنى، ص(6)



[ الفصل األول     ]  االحتمال الصوتي 

 

 29 

 التي سبق تعريفيا بأنيا صوت لحرف مجيور يحمل صفة صوت الراءأما 
متوسط الشدة والرخاوة فقد  ،(1)"التكرير يصدر من طرف المسان لحافة الحنك األعمى

و كانت الراء لما فييا من التكرير ولقد احتمل صوت الراء : "...قال عنيا ابن جني
قيما داللية، أوليا قيمة احتمميا من صفتو وىي التكرار وديمومة الحدث والتحرك 

عمى الثبات واالستقرار والربط وضم األشياء وعمى الرقة والنضارة ، ووالترجيم
 .(2)والرخاوة والفزع والخوف

لنجد ما  أكد عمى ىتو الدالالت شروح وتفاسير العمماء لمعاني أسماء اهلل 
يجبر "  ففي احتمال الصوت داللة الرقة والنضارة، نجده سبحانو، عّز شأنو؛الحسنى

الضعيف بالعز والقوة ويجبر الكسير بالسالمة، ويجبر المنكسرة قموبيم بإزالة كسرىا، 
حالل الفرج  والطمأنينة فييا وما يحصل فييا من الثواب والعاقبة الحميدة ،إذا  وا 

أما احتمالو داللة التكرار وديمومة الحدث، فألنو . (3)صبروا عمى ذلك من أجمو
، ...، وعميو تيون األمور...، و يشرح الصدور...ىو الذي يجبر الكسور"تعالى 

، وىو ...، ويمحق الغرور... و يزلزل القصور ،...وىو الذي يقصم الظيور
. ، ال تأخذه سنة وال نوم وال  يمسو ال نصب وال فتور(4)..."المتعالي الذي

  :جل في عاله" الغفور"ي السم وتاالحتمال الص (6)
غفرا ومغفرة حسنة ''وغفر، - رغف- اسم عظيم مشتق من الجذر الغوي

غطى عميو، واستغفره األمر : بالكسر، مغفرة وغفورا وغفرانا بضميما، وغفيرا وغفيرة

                                                             
 259: إميل بديم يعقوب ، موسوعة الحروف العربية ، ص: ينظر(1)
 85-  84: حسن عباس، خصااص الحروف العربية و معانييا، ص:ينظر (2)

عرفان بن سميم العشا حسونة الدمشقي  ،القول األسمى في بيان صفات اهلل الحسنى لفضيمة : ينظر (3)
  111-110: الشيخ محمد بن صالح العثيمين  ، ص

  67:ص،  تاج الدين نوفل، أسماء اهلل الحسنى(4)
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واسم '' فاهلل سبحانو . (1)'' أصمحو بما ينبغي لو أن يصمح بو: بغفرتو، بالضم وغفيرتو
الفضل عظيم المغفرة لمتاابين إليو، ولم يصروا عمى ما فعموا وىم يعممون، فيو أىل 

قال أبو سممان الخطابي . (2)'' التي ييبيا لمن يشاء من بريتو التقوى وأىل المغفرة
الستار لذنوب "،أما الغّفار فيو (3)'' ىو الذي تكثر المغفرة منو'': في شرح اسم الغفور

". (4)عباده والمسدل عمييم ثوب عطفو ورأفتو 

الغفور؛ كما سبق واستيممنا بو قولنا أنو اسم عظيم، مشتق؛ من الجذر الغوي 
" الغين والراء"الذي جاء في أغمب أصواتو حامال لصفة الجير في صوتي " غفر"

عدا صوت الفاء، ىذا األخير سبق الحديث عنو في اسم العفو، حين قمنا إنو جاء 
، ما يحاكي كونو سبحانو ... لما  يوحي بالقوة والشدة والفعالية  برقة ولطافة   حامال

جل اهلل يظير الجميل ويستر القبيح في الدنيا ويتجاوز عن المؤاخذة بو في اآلخرة، 
ىو شديد العقاب، قوي متين، نجده في الوقت نفسو  لمن أراد أن يغفرلو، فمن جية 

. منبم لمرحمة والرأفة والمحبة األزلية األبدية

، يحمل داللة االستتار (5)'' صوت حمقي مجيور رخو''وأما صوت الغين فو
 وما ظاىرة الغور والغموض إال ظاىرة استمدىا من صوتو الذي ال (6)والغيبة والخفاء

نما يتعداه لإلمحاء والعدم  ويتجمى صوت الغين  .(7)ال يقتصر عمى الغموض، وا 
أو غرغرة الموت  واضحة في غرغرة الماء في الحمق الغناء في سماع الغميان و

                                                             
  476: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط ، ص (1)
 46:زيد بن محمد بن ىادي المدخمي، العمل األسنى نظم وشرح أسماء اهلل الحسنى، ص(2)
 132:الدعاء بيا، ص- فضميا– أسماء اهلل الحسنى معناىا ،  عبد الحميد كشك( 3)
 99:المرجم نفسو،ص( 4)
 305:ميل بديم يعقوب ، موسوعة الحروف العربية ، ص(5)
 150:صالح سميم عبد القادر الفاخري ، الداللة الصوتية ، ص( 6)
 126:ينظر حسن عباس ، خصااص الحروف العربية و معانييا ، ص (7)
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 ، وكذا تدل معانييا عمى االضطراب والبعثرة والتخميط بما يماثل (1)...واالنعدام
االىتزاز في أصواتيا، وبعثرة النفس عند خروجيا، وعمى الظالم والسواد بما يتوافق 

 .(2)...مم معاني الخفاء والستر والغياب و عمى مشاعر الغضب

ففي احتمال الصوت معانى االستتار والغيبة والخفاء والغور يعرب وبصوت عال 
عمى أن لو قيمة داللية توافق  ما جاء في شروح العمماء لشرح معنى اسمو أّنو  

 ... غافر لذنوب  العباد وساتر ليا : ، أي(3) "الذي يستر الذنوب" سبحانو ىو

فيو صوت يوحي بالتكرار وديمومة الحدث، يحاكي تكرار مغفرة اهلل : صوت الراءأما 
الغفار ىو الذي يستر : لتكرار معصية العباد، كما جاء في قول بعض العمماء

 (4)...الذنوب مرة بعد مرة، فكمما جدد العبد معصية ،جدد اهلل لو توبة فمغفرة 

  :جل في عاله" لعظيما"ي السم وتاالحتمال الص (7)
عظم، كصغر، عظما وعظامو، فيو . خالف الصغر:الِعظم، بكسر: العظيم

واستعظمو رآه عظيما، . فخمو، وكّبره: عظيم وعظاما، وعظمو تعظيما وأعظمو
.  (5)تكبر كتعظم : وعظم الرجل ...كأعظمو

والعظيم اسم اهلل تبارك وتعالى فيو عظيم في ذاتو  وأسمااو وصفاتو وفي 

   :لىكافة أحكامو وجزااو، قال تعا                  

                                

                                                             
 125:أسرار الحروف ،ص-1- أحمد رزقة ،أصول المغة  العربية (1)
 129....126:حسن عباس، خصااص الحروف العربية و معانييا، ص،  ينظر(2)
 162:حمزة النشرفي، عبد الحفيظ فرغمي، عبد الحميد مصطفى ، سمسمة القصص القرآني،ص:  ينظر (3)

  163-162:المرجم نفسو،ص:  ينظر (4 )  
  1150: ص، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط (5)     
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                            (1).  

      الذي جاءت أصواتو حاممة لصفة الجير، " عظم"وىو من الجذر المغوي 
 فقد سبق ذكره في اسم العفو، إذ أننا صوت العينوىي العين والظاء والميم، أما 

وجدناه يحتمل جماع من القيم الداللية، ففي احتمالو  داللة السمو والضخامة والشدة 
والصالبة، فسبحانو عظم عمى أن يوصف وتسامى بقوة وشدة توحي عمى العظمة 

وال يحيط بممكو ، ...، وال يحده مكان وال زمان...والكمال، فيو الذي ال يدركو العيان
 (2)... "، وال ينفذ إليو إنس وال جان...سمطان 

حرف مطبق مخرجو من طرف المسان، " فيعرف بأنو صوت لـصوت الظاءأما 
، 4"التصاق المسان بالفك العموي"  وصفة اإلطباق ىي(3)"وأطراف الثنايا العميا

ىذا الحرف ىو تفخيم لصوت الّذال إذ يوحي بالنضارة واألناقة والظيور  وصوت 
بشيء من الشدة وعمى الرقة والقساوة والخشونة توافقا مم صدى صوتو المفخم وعمى 

. (5)...االمتالء والتوتر والعذوبة

ففي احتمالو عمى ما يوحي بالنضارة واإلشراق والظيور واالمتالء، نجده 
سبحانو جل جاللو شمل كل صفات الكمال والتعظيم والحسن واإلجالل فال تدركو 

                                                             

 255: سورة البقرة ، اآلية  (1)   
  115ينظر، تاج الدين نوفل ، أسماء اهلل الحسنى، ص (2)      
  283: إيميل بديم يعقوب ،موسوعة الحروف العربية، ص(3)
 182: عبد الحميد ميدي، أمة القرآن،ص(4)
 [125-124-123]: ينظر حسن عباس ،خصااص الحروف العربية ، ص(5)
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الذي عظم قدره و جل عن حدود العقول، حتى ال تتصور اإلحاطة "األبصار، فيو 
 (1)."كنيو وحقيقتو 

أما صوت الميم والتي سبق اإلعراب عنيا في اسم الرحمان الرحيم، وفي 
ىو جامم ...احتمالو لمعاني لمجمم والضم فسبحانو كامل في ذاتو و صفاتو وأفعالو

عظيم لو كل وصف و معنى "فاهلل سبحانو ... لكل صفات العظمة والتكبر والفخامة
يوجب التعظيم، فال يقدر مخموق أن يثني عميو كما ينبغي لو وال يحصي ثناء عميو، 

. (2)"عمى نفسو وفوق ما يثني عميو عباده بل ىو كما أثنى 

  :جل في عاله" الشهيد"ي السم وتاالحتمال الص (8)
كعمم وكرم، وقد سكن ىاؤه،  : الشيادة خبر قاطم، وقد شيد: في المغة

ىو األمين في الشيادة،  : كسمعو شيودا، حضره، فيو شاىد والشاىد: وشيده

القتيل في سبيل اهلل، ألن مالاكة الرحمة :  والذي ال يغيب عن عممو شيء، والشييد
. (3)'تشيده، أو ألن اهلل تعالى ومالاكتو  شيود لو بالجنة

أن اهلل ىو الشييد : فالشاىد والشييد؛ اسمان كريمان من أسماء اهلل الحسنى، معناىما
المطمم عمى كل شيء من شؤون عباده، وقد شيد لعباده المؤمنين بالفالح إلتيانيم 

   :، قال عز وجل4بأسبابو                      

                                  

                                                             
  226:  حمزة النشرفي، عبد الحفيظ فرغمي ، عبد الحميد مصطفى ،سمسمة القصص القرآني ، ص(1) 
عبد اهلل بن  : سعيد بن عمي وىف القحطاني ،شرح أسماء اهلل الحسنى في ضوء الكتاب و السنة ، ت  (2)      

  1989    عبد الرحمان الجرين 
  312:مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط ص (3)
 39:زيد بن محمد بن ىادي المدخمي، العمل األسنى نظم وشرح أسماء اهلل الحسنى ، ص (4)
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1 .

الذي  جاء في أغمب أصواتو حامال لصفة ''شيد'' وىما من الجذر المغوي
حرف من الحروف الشجرية رخو ''، ويعرف بأنو صوت لـصوت الشيناليمس، وىي 

، فيي متفشية (2)"ميموس مخرجو من وسط المسان ، بينو وبين وسط الحنك األعمى
، و بعثرة النفس تماثل (3)بين المسان والحنك.... في مخرجيا النتشار اليواء المزفور

األحداث التي تتم فييا البعثرة واالنتشار والتخميط وتدل عمى توافو األمور واألشياء 
وعمى الجفاف والتقبض وعمى التشتت واالضطراب و التجمم العشوااي والخشونة 

والشين : ، يقول عنيا ابن جني.(4)...وعمى المشاعر إذ يوحي كذلك بالرقة والمطافة
لتقوية ألمره المراد ؛، واالتساع والمبالغةرفييا من التفشي، والشدة في األم ابم
  (5)...بو

ففي احتماليا داللة االتساع والمبالغة، تحاكي كون الشييد ىو مبالغة في 
وبنفحة إيمانية عندما ترنم الشفاه ... الشاىد فيو واسم العمم ال تأخذه سنة وال نوم 

بيذا االسم تجعل األفادة في حضور داام ال تعترييم غفمة، وال تعكر صفوتيم شبية، 

                                                             
  11-1:سورة المؤمنون، اآلية  ( 1)
 273:موسوعة الحروف العربية ، ص، إميل بديم يعقوب ( 2)
 126:أسرار الحروف ، ص-1– أحمد رزقة ،أصول المغة العربية ( 3)
 115:حسن عباس ، خصااص الحروف العربية و معانييا ، ص ( 4)
 163:أبو الفتح عثمان ابن جني ، الخصااص، ص (5)
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فيو الحاضر بذاتو "وال تكدر جموتيم شيوة، شعور يخيم عمى الجوارح فتخضم لو، 
أزال  و أبدا ، فال يغيب عن الوجود وال يغفل عنو وال يعجزه حفظ ما فيو، وىو العميم 

. (1)"بظواىر األمور و بواطنيا ،عمى أتم وجو وأكممو

ىي حرف ميموس رخو مخرجو من '' وصوت الياء الذي يعرف بأنو صوت لـ
، تتجمى داللتيا حسب لفظيا، فإذا لفظ صوتيا (3)فالياء اليامسة. (2)"أقصى الحمق 

والكسر والتخريب  مشبعا مشددا أوحت باالىتزاز و االضطراب والسحق و القطم
ذا لفظ باىتزازات رخوة أوحى بمشاعر  مماثال لصوتيا الشديد المتوتر العالي النبرة، وا 
ذا لفظ مخففا مرققا أوحى بأرق العواطف وأممكيا  الحزن واألسى واليأس والضياع، وا 

ذا لفظ تيكما مخنخنا أوحى باالضطراب، وتخمص داللة الياء في الرقة : لمنفس، وا 
، ففي احتمال (4)والشدة واالضطراب والغمظة والقوة والفعالية وكذا الميونة واليشاشة 

استقامة "صوتو  بما يوحي بالرقة  والميونة، نستشعر تأثير ىذا االسم العظيم في 
 و أنو معو حيث كان وأنو رقيب و مطمم   أحوال المؤمن، فإنو إذا عمم  أن اهلل يراه

عميو، ال شك انو يتأدب مم اهلل عز وجل غاية األدب ويستحق منو تعالى أن ال 
 في طاعة و ال يقدم عمى معصية، ريراه،  حيث نياه أو يفقده حيث أمره، فال يقص

.  (5)"ويصل في ذلك إلى مقام اإلحسان؛ و ىو أن يعبد اهلل كأنو يراه

 في سعي إلرضاء اهلل، كثير الخوف، كثير الوجل، وفقمب المؤمن دااما ه   
وقد توحي الياء بالقطم، محاكية في ذلك الخبر القاطم الذي شيد بو عمى أكمل وأتم 

                                                             
  [207-206-205]:ص محمد بكر  إسماعيل ، أسماء اهلل الحسنى آثارىا و أسرارىا، (1)
 487:موسوعة الحرف العربية ، ص، إميل بديم يعقوب (2)
 124:أسرار الحروف، ص-1-أحمد رزقة ،أصول المغة العربية  (3)
 202-189:ص  حسن عباس، خصااص الحروف و معانييا،:ينظر ( 4)
 90:ص، شرح أسماء اهلل الحسنى بن خميل ىراس، (5)
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الذي : الشاىد المقر بما رأى وما سمم، وعميو يكون اهلل الشييد"وجو، فيطمق عمى 
.  (1)''...يسمم ويرى ويثبت لعباده ما عممو منيم ليجزييم بو

، وىو صوت (2)" فتعرف بأنيا صوت لحرف مجيور شديد: ما صوت الدال
أصم أعمى مغمق، يحمل قيما داللية، منيا ما يدل عمى الصالبة والقساوة، وىو 

عن مشاعر الشدة والفعمية والدحرجة والتحرك السريم والظالم و لوان  صالح لمتعبير
السواد وعمى البطء والثقل، وكذا لمعنيي التحطم والدعس،  وأحيانا لمعاني الميونة 

و لما طال من األثر ... الدال لممماطمة :"...وقد قال عنيا ابن جني. (3)...والنعومة
  ففي احتمال الصوت  لما  طال من األثر، ما يؤكد ذالك في طيات كتب التي (4)"

ىو الحاضر بذاتو أزال  و أبدا ، فال يغيب عن الوجود وال يغفل : "تشرح اسم الشييد
 (5)..."عنو وال يعجزه حفظ ما فيو

  :جل في عاله" الودود"ي السم وتاالحتمال الص (9)
الحب : و الود ،أيضا .وِددتو ، أوده فييما  ووَددتو و...الحب :الود، والوداد 

 (6)...ويثمث كالوديد ، الكثير الحب ، كالودود و األود

إن المتصفح لمختمف المعاجم والقواميس يجد أن الود ىو مصدر ود، وىو المودة، 
الحب مأخوذ من حبب األسنان،  وحبب ...الود ىو الحب، ولماذا يسمى الحب حبا؟

فالذي أحب اهلل عز وجل من خصااصو ... األسنان صفاؤىا وبياضيا ونقاؤىا

                                                             
  [207-206-205]:محمد بكر  إسماعيل ، أسماء اهلل الحسنى آثارىا و أسرارىا،ص (1)
  255:إيميل بديم يعقوب ،موسوعة الحروف العربية ، ص (2)
  [69-68-67]:حسن عباس، خصااص الحروف العربية و معانييا ، ص، ينظر (3)
 158:  أبو الفتح عثمان ابن جني ، الخصااص ،ص( 4)
  [207-206-205]:محمد بكر  إسماعيل ، أسماء اهلل الحسنى آثارىا و أسرارىا،ص (5)
  349:مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط، ص  (6)
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أنو : ، وقال العمماء في معنى اسم اهلل الودود(1)..."الصفاء والنقاء والطير واإلخالص
اسم كريم من أسماء اهلل تعالى ومعناه أن اهلل يود أولياءه، ويحبيم أشد الحب، ألنيم 
أىل طاعتو، وقد وعدىم بالحياة الطيبة في الدنيا واآلخرة، وبالنعيم المقيم في جنات 

  : األولى ؛، وقد ورد ىذا االسم مرتين في القرآن الكريم(2)النعيم لوده ليم، فيو الودود

  قال تعالى                       
3     

   : قوله تعالىالثانية في و         (4)  أي الذي يحب :و معناه

أنبياءه ورسمو وأتباعيم، و يحبونو، فيو أحب إلييم من كل شيء، قد امتألت قموبيم 
ىو اسم مشتق من الجذر المغوي ود والذي جاءت أصواتو مجيورة وىي ف. (5)محبة لو
         حيث عرف صوت الواو، وقد سبق الحديث عنيا فيما سيق " الدال والواو"وىي 

حرف مجيور مخرجو من أول المسان ووسط "من األسماء الحسنى، بأنو صوت لـ
       ، وىي لينة جوفية تنتج من تدافم اليواء في الفم إذ يوحي بالبعد (6)"الحنك األعمى

 . (7)...إلى األمام، وجاءت معانييا لمداللة عمى الفعالية واالمتداد

ففي احتمالو لما يوحي بالفعالية والمتداد، الذي يحاكي حب اهلل الممتد الذي 
وسم كل شيء، بل و كان نظاما يحكم الكون، فمننظر إلى األرض والسماء، حين 

،  فيو كالنسيم "!!رب"فال غضُب، وكان نظام مــجرتنــــــــــــــــا، ولو غاب فيــــــا    تآلفتــــــــا 
    محبتو "الذي مأل الوجود، فسحرىا فيي تحُب، وأحيا أرضـــــا  ىي جذُب، فكانت 

                                                             
  571:موسوعة  أسماء اهلل الحسنى ، ص، محمد راتب النابمسي(1)
 41:  زيد بن محمد بن ىادي المدخمي، العمل األسنى نظم وشرح أسماء اهلل الحسنى،ص( 2)
 90: سورة ىود،اآلية (3)
 14:سورة البروج، اآلية (4)
 222 :عبد الرزاق بن المحسن البدر، فقو أسماء اهلل الحسنى، ص (5)
  105:حسن عباس ، خصااص الحروف العربية ، ص (6)
  [98-97]:المرجم نفسو، صر،  ينظ( 7) 
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في قموب أوليااو ليس ليا مثيل وال نظير في أسبابيا و غاياتيا، و ال في قدرىا 
المستحق لمثناء والحمد "، فيو (1)"وآثارىا، وال في لذتيا وسرورىا، وفي بقاايا و دواميا

حرف "، حيث يعرف صوت الدال بأنو صوت لـ"(2)...لكثرة آالاو ورحمتو الواسعة 
أّنيا ، وقد سبق الحديث عنيا فيما سيق من األسماء الحسنى، حيث (3)"مجيور شديد

، لنجد ما كتب التفاسير ...معاني الميونة والنعومة ملت وتحلما طال من األثر،
والشروح تزخر بما يوافق ىتو الداللة، ففي احتمالو دالالت الميونة والنعومة، قال 

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمو اهلل في تقرير عظيم لو في بيان معنى ىذا االسم 
 إلى خمقو بنعوتو الجميمة، و آالاو الواسعة، و ألطافو الخفية،"وداللتو أنو تعالى تودد 
.  (4)"ونعمو  الخفية والجميمة

بإعجاز لغوي، وجدنا بتأممنا في بنية اسم الودود، التي تشكمت لنا معادلة حب معجز 
"  ود"إليي، من رسم مكرر ل

 يتجمى ذلك في إعجاز عددي، حيث لم يذكر اسم الودود إال مرتان في القرآن الكريم،
نجد ما يفسر ذلك في كتاب فقو األسماء الحسنى أن الودود ل في سورة ىود و البروج،

الذي أحب أولياءه و أصفياءه، و جعل في قموبيم المحّبة، فمما أحبوه أحبيم حبا "ىو 
ىو ليس الود الذي عرفو العباد، : 2، ود(2ود =ود ×ود).5"آخر جزاء ليم عمى حبيم

 . فيو منبم  الحب....وأدركوا كنيو؛ ىو أسمى وأرقى

                                                             
 223: ينظر، عبد الرزاق بن المحسن البدر، فقو أسماء اهلل الحسنى، ص ( 1)
  364:حمزة النشرفي ، عبد الحفيظ فرغمي ، عبد الحميد مصطفى ،سمسمة القصص القرآني ، ص (2)
  255:إيميل بديم يعقوب ،موسوعة الحروف العربية ، ص (3)
 222: ينظر، عبد الرزاق بن المحسن البدر، فقو أسماء اهلل الحسنى ، ص (4)

 222: صالمرجم نفسو،: ينظر (5)
 

  (2ود = ود × ود) =ودود
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  صرفي ألبنية أسماء اهلل الحسنى االحتمال ال :األولالمبحث 
من أسماء اهلل  حيث  سنبتدئ في ىذا المبحث بدراسة االحتمال الصرفي لنموذجين

نكشف في األول عمى ما تحتممو األوزان من قيم داللية  و الثاني نمتمس الصمة بين 
ن مجال البحث في صيغ أسماء اهلل الحسنى وتحديدىا أل. تعدد الداللة  في الوزن الواحد

 .يتطمب وقتًا طوياًل وجيدًا كبيرًا ال تسمح بو طبيعة ىذا البحث 
 االحتمال الصرفي تعريف 

قبل أن نخوض في بيان المقصود باالحتمال الصرفي، فقد  سبق و أن وقفنا عند تعريف 
إذ يحتمل  نقف عند تعريف الصرف أوال، االحتمال في الفصل األول، لذا يجدر بنا أن

. داللتين؛ داللة لغوية و داللة اصطالحية
  أوالًال :

  الصرف"الداللة المغوية لكممة :"
جاء في معجم مقاييس المغة أّن الصاد و الراء و الفاء  معظم بابو يدل عمى رجع 

في  ، و الّصرف...الشيء، من ذلك صرفت القوم صرفا فانصرفوا، إذا رَجعتيم فرجعوا 
  1..."التوبة من رتبة المذنبين : القرآن

ىو رد الشيء عن وجيو، صرفو يصرفو صرفًا فانصرف، والصرف أن : في لسان العرب
، ومنو تصريف األمور وتصريف ...تصرف إنسانا عن وجٍو يريده إلى مصرف غير ذلك

،  "الرياح ؛ أي تصريفيا من وجية إلى أخرى
يادُة والفضل وليس : وقال ثعمب ُف بو والَعْدل الميل، وقيل الّصرُف الزِّ الّصرُف ما ُيَتَصرَّ

ُف وَيْصَطِرُف لعيالو َأي : يقال. التََّقمُّلُب والِحيمةُ : الّصرفُ .ىذا بشيء فالن َيْصِرف وَيَتَصرَّ
الّصرُف التوبُة والعدل الِفْديُة، : التََّطوُّلُع والَعْدُل الَفْرُض، وقيل: الّصرفُ : وقيل. َيكتسب ليم

                                                             
 342 :عبد السالم محمد ىارون، دار الفكر،ص: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس المغة، ت (1)
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ليذا : الفضل، يقال: الّصرُف القيمُة الّصرفُ : الّصرُف الَوْزُن والَعْدُل الَكْيُل، وقيل: وقيل
 1 .صْرٌف عمى ىذا َأي فضلُ 

. 2"مطمق التغيير من حال إلى حال"   إْذ تخمص داللة الفعل صرف 
 الصرف"الداللة االصطالحّية لكممة:" 

ىو أن تصّرف : أما داللة الصرف االصطالحية فقد قال عنيا عبد القاىر الجرجاني 
و جاء في شذا العرف في فنِّ "3الكممة المفردة، فتتولد منيا ألفاظ مختمفة، و معاٍن متفاوتة

ىو تحويل "أن الّصرف من حيث الداللة االصطالحية يحتمل معنى عممي و : الّصرف
      األصل الواحد إلى أمثمة مختمفة، لمعان مقصودة ال تحصل إاّل بيا، كاسمي الفاعل

و ىو عمم بأصول يعرف بيا : والمفعول، و اسم التفضيل، و التثنية و الجمع، و آخر عممي
 4.أحوال أبنية الكممة

لفظ يؤتى بو "  حيث تصاغ األبنية العربية في قوالب ما يسمى بالميزان الصرفي، و ىو
لمعرفة أحوال بناء الكممة من حيث حروفيا األصمية وزوائدىا، وحركاتيا و سكناتيا، 

الوزن، و المثال، و البناء، : و يسمى أيضا".َساِمع      فاعل"و " َسِمَع      َفِعلَ :"نحو
 5."والصيغة، و الزنة،  و البنية، و الِوزان، و البناء الصرفّي، و الموزون بو، و الصورة

      صفات الكممات، و بّين إن كانت الكممة مجّردة ، أو مزيدة،"وتكمن فائدتو في تحديد 
حركات بني الكممة، و سكناتيا، و األصول منيا، و : أو كانت تامة، أو ناقصة فيو يبّين لنا

الزوائد، و تقديم حروفيا و تأخيرىا، وما ذكر من تمك الحروف، و ما حذف، و يبّين صّحتيا 
 6."و إعالليا

                                                             
 2436-2435-2434: ،صمادة صرف: ابن منظور، لسان العرب  ( 1)
 39: أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي، شذا العرف في فن الصرف، دار الكيان، ص (2)
 26:، ص1987، 1:عمي توفيق الحمد، دار األمل ، عمان ، ط:عبد القاىر الجرجاني، كتاب المفتاح في الصرف، ت ( 3)
 49:، ص12،1957 أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي، شذا العرف في فن الّصرف،دار الكيان، ط (4)
 404:، ص1،1993:لبنان، ط–  راجي األسمو، المعجم المفّصل في عمم الصرف، دار الكتب العممية، بيروت  (5)

 9:، ص2010، 1محسن محمد معالي، الموسوعة الصرفية، مؤسسة حورس الدولية، ط (6)
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  انياًال  :
 االحتمال الصرفي: 
فضاء الصيغ، و أبنيتيا و إن أّي تحّول في " لقد نشأت الداللة الصرفية من  

تدّل الصيغ الصرفية داخل "  ،حيث 1"الصيغة، يؤدي حتما إلى تغير في محتوى الداللة
التركيب المغوي من جية دالالتيا عمى داللة معينة، وعند تنسيقيا في التركيب المغوي فأنيا 

إن الصيغ الصرفية تدّل ؛ تعطينا داللة جديدة غير داللتيا التي وضعت ليا، أي بعبارة أخرى
عمى معاٍن، وتنتظم ىذه الصيغة داخل نظم الكالم أي السياق ىو الذي يعطي معنى جديدًا 

 .ىذا الذي دفع بالصرفيين  لالىتمام بالصيغة وأنواعيا اىتمامًا كبيرا (2)ليا،
ىو ما تحتممو األوزان من معاٍن، أو ما تحتممو األلفاظ  : نقصد باالحتمال الصرفي

من أوزان بحسب القرائن الموجودة في الكالم، ففي المغة ألفاظ ترد عمى أوزان مخصوصة 
، ىذا عمى حد قول الدكتور حسن غازي 3"إال أن ىذه األوزان تحتمل معاني متعددة 

ننا لنحسبو المتفّرد بتعريف ىذا المصطمح ألننا لم نجد في طيات الكتب من  السعدي، وا 
عّرفو وال بين أسطر المقاالت من أورده ، إال أننا ال نصدر حكما قطعيا فمعّل فرصة 

ن ىذا االحتمال مستمد من رؤية  البحث و إعادة البحث ستعيد النظر في ىذا القول، وا 
الصيغ الصرفية التي  تختمف من حيث خصوبتيا و طاقاتيا التوليدية ، إذ تجعل لمغة 

. حظا وافرًا 
 
 
 

 

                                                             
 206:، ص2006، 1:عبد القادر عبد الجميل، المعجم الوظيفي لمقاييس األدوات النحوية و الصرفية، دار صفاء، ط (1)

 .15:، ص  أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي، شذا العرف في فن الصرف(2)
)3(   .www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges االحتمال الصوتي حسن غازي ة  
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  رابعاًال 
  االحتمال الصرفي  في أبنية أسماء اهلل الحسنى

  جل في عاله" الرحمن"االحتمال الصرفي السم  (1)
ورد اسم الرحمن عمى وزن فعالن، ىذه الصيغة احتممت جممة من القيم الداللية منيا ما جاء 

الحدوث و الطروء، االمتالء، الخمو، حرارة الباطن، التقمب، االضطراب، : لمداللة عمى
  1.الحركة، الحدوث، التجدد،  و الّسعة، الزعزعة، المبالغة، زيادة الحركة

 ﴾    ﴿:قال تعالى

حيث يكون في المغة لقوة  "(فعالن)كونو جاء عمى صيغة  ((رحمن))ما يميز ىذا االسم 
؛ أنو يحتمل ما يفيد 2". اتصاف المتصف بو وظيوره عميو و لذاك وسعت رحمتو كل شيء

الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص : قال أبو عمي الفارسي. الحدوث و التجدد"
إذ أن  (4)"رحيم اآلخرة "، خالف صيغة فعيل فيي تفيد الثبوت فالرحيم ىو (3)"بو اهلل سبحانو

. رحمتو تخص المؤمنين فقط

  :قال تعالى                              

        (5). 

قد تمرُّل عمى الكريم أوقات ال يكرم فييا و قد تمرُّل عمى الرحيم أوقات " وىذا ال يعني أنو 
و اهلل سبحانو متصف بأوصاف الكمال فجمع بينيما حتى يعمم العبد أن صفتو الثابتة . كذلك

بأن رحمتو تعرض ثم م ىي الرحمة و أن رحمتو مستمّرة ال تنقطع حتى ال يستبّد بو الوه

                                                             
 569: و المعجم المفّصل،ض80،81،82،83:معاني األبنية العربية ص: ينظر (1)
 82:كمال الدين عبد الحميد السيد المالح و حسن  محمد حممي عبد اليادي، دندنة في رحاب أسماء اهلل الحسنى،ص(2)
 31: ،ص2005، 1:، ط2:ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،دار ابن الييثم، القاىرة، ج ( 3)
 30:المرجع تفسو، ص( 4)
 43:سورة األحزاب، اآلية (5)
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فجمع اهلل كمال االتصاف بالرحمة – سبحانو - تنقطع أو قد يأتي وقت و ال يرحم فيو 
 1".لنفسو
المائة رحمة التي خمقيا هلل جعل منيا في الدنيا رحمة واحدة بيا رزق عباده كافرىم و "و

مؤمنيم و عاصييم و مطيعيم و بيا يعطف جميع الحيوانات عمى أوالده و بيا يرحم الناس 
بعضيم بعضًا و يتعاطفون كما قال اهلل إن المؤمنين بعضيم أولياء بعض و الظالمين 

بعضيم أولياء بعض و المنافقين بعضيم أولياء بعض،كان ىذا ثمرة الرحمة فان كان في يوم 
القيامة ضم ىذه الرحمة إلى التسعة و التسعين رحمة المّدخرة عنده فرحم بيا عباده عمى 

التدّرج و الترتيب الّرباني ليظير بيذا التدّرج مراتب الشفعاء و عناية اهلل بيم و تمّيزىم عمى 
 2".غيرىم

فسر داللة صيغة فعالن عمى التجدد و الحدوث ، عساني أفقييا في كونو تعالى يجدد 
الرحمة التي يحدثيا لعباده ، بقدر تقّرب العبد لو، ىذا الذي تجّمى في شرح الحديث التاسع 

: 3عشر الذي جاء نّصو
ُكْنُت َخْمَف النبي صمى اهلل  :َعْن َأِبي َعبَّاٍس َعْبِد اهلِل بِن َعبَّاٍس رضي اهلل عنيما َقالَ '' 

اْحَفِظ اهلَل َيحَفظك، اْحَفِظ اهلَل َتِجدُه : َيا ُغاَلُم ِإّني ُأَعمُِّمَك َكِمَماٍت ): عميو وسمم َيوَمًا َفَقالَ 
َذَا اْسَتَعنَت َفاْسَتِعن ِباهلِل، َواْعَمم َأنَّ اأُلّمة لو اْجَتَمَعت َعَمى  ُتَجاَىَك، ِإَذَا َسَأْلَت َفاْسَأِل اهلَل، َواِ 

وَك ِبشيٍء  ن ِاْجَتَمعوا َعَمى َأْن َيُضرُّل أن َينَفُعوَك ِبشيٍء َلْم َيْنَفُعوَك ِإال ِبشيٍء َقد َكَتَبُو اهلُل َلك، واِ 
ُحفُ  رواه الترمذي  ](َلْم َيضروك إال بشيٍء َقد َكَتَبُو اهلُل َعَمْيَك، ُرفَعت اأَلْقالُم، َوَجّفِت الصُّل

ْف ): غير الترمذي- وفي رواية - حديث حسن صحيح : وقال ِاحفِظ اهلَل َتٍجْدُه َأَماَمَك، َتَعرَّ

                                                             
 81: فاضل صالح السامّرائي، معاني أبنية العربية، ص( 1)
 كمال الدين عبد الحميد السيد المالح و حسن  محمد حممي غبد اليادي، دندنة في رحاب أسماء اهلل الحسنى، ( 2)

 86-85:ص
-، المممكة العربية السعودية2003، 3:ط محمد بن صالح العثيمين، شرح األربعين النووية، دار الثريا لمنشر، (3)

 224: صعنيزة،
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إلى اهلِل في الرَّخاِء َيعِرْفَك في الّشدِة، َواْعَمم أن َما َأخطأَك َلْم َيُكن ِلُيصيبَك، َوَما َأَصاَبَك َلْم 
ْبِر، َوَأنَّ الَفَرَج َمَع الَكرِب، َوَأنَّ   ( َمَع الُعسِر ُيسراً    َيُكن ِلُيخِطئَك، َواْعَمْم أنَّ النَّْصَر َمَع الصَّ

ىذه كممة عظيمة جميمة واحفظ تعني احفظ حدوده " ِاْحَفِظ اهلَل َيحَفظكَ :... "ففي قولو
كذلك بأن تتعمم من دينو ما تقوم بو عبادتك  وشريعتو بفعل أوامره واجتناب نواىيو و
واحفظ اهلل يحفظك في دينك وأىمك ومالك ونفسك  ومعامالتك وتدعو بو إلى اهلل عّز وجل،

في دينك  ألن اهلل سبحانو وتعالى يجزي المحسنين بإحسانو وأىم ىذه األشياء ىو أن يحفظك
 . ىويسممك من الزيغ والضالل ألن اإلنسان كمما اىتدى زاده اهلل عّز وجل ىد

         1:قال تعالى

يعني تجد اهلل عّز وجل أمامك يدلك عمى كل خير " اْحَفِظ اهلَل َتِجدُه تَجاَىكْ "وقولو 
ويقربك إليو وييديك إليو ويذود عنك كل شر وال سيما إذا حفظت اهلل باالستعانة بو فإن 

اإلنسان إذا استعان باهلل عّز وجل وتوكل عميو كان اهلل حسبو وال يحتاج إلى أحد بعد اهلل 
         تعالى قال 

 

أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين فإذا كان اهلل حسب اإلنسان فإنو لن ينالو سوء 
 .3''اْحَفِظ اهلَل َتِجْدُه تَجاَىكَ : "وليذا قال

أّنو اسم دال ''  جاء في فقو األسماء الحسنى4"السعة و االمتالء" وفي احتمالو داللة 
     عمى كمال الرحمة التي ىي صفة اهلل وسعتيا، فجميع ما في العالم العموي و السفمي 

من حصول المنافع و المحابِّ و المسارِّ و الخيرات منآثار رحمتو، كما أن ما صرف عنيم 
 وما جاء في 5.''من المكاره و النقم و المخاوف و االخطار و المضار من آثار رحمتو

                                                             
 18:  سورة محمد، اآلية (1)
 65: سورة األنفال، اآلية (2)
-، المممكة العربية السعودية2003، 3: محمد بن صالح العثيمين، شرح األربعين النووية، دار الثريا لمنشر،ط(3)

  224:عنيزة،ص
 11:ص  ابن تيمية، شرح العقيدة الواسطية،( 4)
 84:عبد الرزاق عبد المحسن بدر، فقو األسماء الحسنى،ص( 5)
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لمسعة الشمول، وليذا يقرن استواءه عمى  (فعالن)بناء '': معاني األبنية العربية قول ابن القّيم
      :كقولو تعالىالعرش بيذا االسم كثيرا ، 

1
. 

  جل في عاله" الحميد"االحتمال الصرفي السم  (2)
 .حمدتو عمى فعمو، ومنو المحمدة؛ خالف المذّمة: نقيض الذم؛ ويقال: الحمد في المغة

من صفات اهلل تعالى وتقدس : والحميد. الحمد هلل رب العالمين:التنزيل العزيزجاء في و
. 2بمعنى المحمود عمى كل حال، وىو من اأَلسماء الحسنى فعيل بمعنى محمود

          :قال تعالى 

         3. 

قول اإلمام القطب أحمد بن عمي :"جاء في كتاب دندنة في رحاب أسماء اهلل الحسنى
اعمم أن الحميد ىو المحمود و المحمود ىو المثنى عميو بما ثنى عمى نفسو و ذلك : البوني

  والحمد حقيقة البقاء و سرُّل اّلدار الديمومة الوجود ...معنى الجالل و الجمال و الكمال،
وىي الجّنة في اآلخرة، وذلك أّنو ىو حمد ذاتو لذاتو و أمر عرشو أن يحمده بحمده فحمده 

بما نقل إليو من رحمتو و أمر كرسيو أن يحمده فحمده بحصر المعارف و التصريف بالقدرة، 
و أمر السموات أن تحمده فحمدتو بعدد ما فييا من الرحمة، و أمر الجّنة أن تحمده بعدد ما 
    فييا من ثواب و حور عين، و أمر النار أن تحمده فحمدتو بعدد ما فييا من عقارب وحّيات

 4" وكل ذلك بألسنة قّدرىا ومحامد يّسرىا

                                                             
 5: سورة طو، اآلية( 1)
 989: ،ص(حمد) لسان العرب ابن منظور،( 2)
 6: سورة التغابن، اآلية ( 3)
 271 كمال الدين عبد الحميد السيد المالح و حسن  محمد حممي عبد اليادي، دندنة في رحاب أسماء اهلل الحسنى، ( 4)
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           :قال تعالى

            

        
1  

     عمى وزن فعيل، فيذا الوزن يحتمل معاني متعددة منيا  ((حميد))جاءت لفظة 
وفي رأي البصريين، . نتج: اسم مكان من صدر األمر عنو'':ما يحتمل معنى  المصدر وىو

      أّما الكوفيين، فالمصدر عندىم صيغة عمى وزن. يقال لمموضع الذي تصدر عنو االبل
ىذا من حيث داللتو .بمعنى مفعول، ألّنة مصدور عن الفعل، و ليس مصدرًا لو (مفعل )

. المغوية
أما في االصطالح  فيو المفظ الدال عمى معنى مجرد غير مرتبط بزمن، والمتضمن 

     قتاال، : أصميا  )( قاتل ، قتاال: )أو تقديرًا، نحو ( عمم، عمماً ): أحرف فعمو لفظًا، نحو
أصميا وثق،  )(  وثق، ثقة: ) ، أو معّوضًا مما حذف بغيره، نحو(و الياء موجودة تقديرًا 

مصدر '' وىي في المغة،: ، و منيا ما يحتمل معنى المبالغة2''(حذفت الواو وعّوض منيا تاء
،  ومنيا ما 4'' كثرة وقوع الحدث والمبالغة فيو''تدل عمىحيث 3.''غالى فيو:في األمر بالغ 

   يحتمل  معنى الصفة المشّبية، التي تدل عمى وصف الفاعل بالحدث عمى سبيل المزوم 
أما إذا أريد داللة الحدوث و التجدد وليس الثبوت قرنت . و الثبات فيي ال تحتاج إلى زمن 
 .5"بزمن ومعو تتحول إلى اسم الفاعل

                                                             
 276:سورة البقرة، اآلية (1)
 
 372: راجي األسمة، المعجم المفصل في عمم الصرف، ص( 2)
 355:المرجع نفسو، ص  (3)
 210:عبد القادر عبد الجميل، المعجم الوظيفي لمقاييس األدوات النحوية والصرفية ، ص (4)
 209: المرجع نفسو، ص( 5)
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، يعّرف ىذا األخير 1...ومنيا يحتمل معنى الفاعل و منيا ما يحتمل معنى المفعول 
  .2"دّل عمى الحدث و الحدوث و ذات المفعول" بأّنو ما

المحمود  تحتمل دالالت منيا ما ىو داللة عمى الحدث و ىو ''  ففي قولنا ىو
فييا معنى   ((حميد))سبحانو و تعالى، و لفظ  ((اهلل))، و عمى مفعولو و ىو ((الحمد))

. الوصف لمن وقع عميو الفعل
فاحتمال وزن فعيل معنى المفعول وّلدىا داللة جديدة و ىي المبالغة في الشمولية، ويعود 

فاهلل سبحانو  (مفعول)أبمغ من  (َفِعيالً )ىذا لغرض داللي، أريد بو المبالغة في الوصف ألّن 
 3''.و تعالى حميد ال يزال يحمد حمدا كثيراً 

 
 
 

                                                             
)1 ) www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges الصرفي،داللة االحتمال ، ازي غحسن    

 52:  فاضل صالح السامّرائي، معاني األبنية في العربية، ص(2)
  79-78: و داللة البنية الصرفية،ص64:  ينظر، معاني األبنية العربية ،ص( 3)
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 في أبنية أسماء اهلل الحسنى االحتمال النحوي :لثانيالمبحث ا  

ك لبياف المقصكد باالحتماؿ النحكم، ككما عيد خط كتابتنا أف نقؼ عند تعريؼ النحك، إذ 
. يحتمؿ داللتاف ؛ داللة لغكية ك أخرل اصطبلحية

  أوالًال: 
نيـ أىجاء في لساف العرب ما ثبت عف أىؿ اليكناف، ،":النحو"الداللة المغوية لكممة 

ـى األىلفاظ كالًعنايةى بالبحٍث عنو نىٍحكان، كيقكلكف كاف فبلف مف   النحكييف ك الٌنحكيسمكف ًعٍم
ٍكتي نىٍحكان  كه كيىٍنحاه نىٍحكان كاٍنتىحاه، أىم نىحى القىصدي كالطًَّريؽي، يككف ظرفان كيككف اسمان، نىحاه يىٍنحي

ٍدت قىٍصدان، ثـ خيص بو اٍنًتحاء ىذا القىبيؿ مف العمـ  1.كقكلؾ قىصى
ىك انتحاء سمت كبلـ العرب في تصرفو مف  النحك":النحو"ة لكممة صطالحيالداللة اال
كالتثنية، كالجمع، كالتحقير كالتكسير كاإلضافة كالنسب، كالتركيب، كغير ذلؾ، : إعراب كغيره

ف ،ليمحؽ مف ليس مف أىؿ المغة العربية بأىميا في الفصاحة ف لـ يكف منيـ، كا   فينطؽ بيا كا 
كىك في األصؿ مصدر شائع، أم نحكت نحكا، كقكلؾ . شذ بعضيـ عنيا رد بو إلييا

د أساليب محدفي ت قىدؼك يكمف  .2''قصدت قصدا، ثـ خص بو انتحاء ىذا القبيؿ مف العمـ
تككيف الجمؿ كمكاضع الكممات ككظيفتيا فييا كما يحدد الخصائص التي تكتسبيا الكممة مف 

ذلؾ المكضع أك الحركة أك مكانيا في الجممة، سكاء أكانت خصائص نحكية كاالبتداء 
  3.''كالبناء كاإلعرابكالفاعمية كالمفعكلية أـ أحكاما نحكية كالتقديـ كالتأخير 

 
 
 
 

                                                             
 4371:ابف منظكر، لساف العرب (1)
 34: ، ص1:ابف جني، الخصائص، ج  (2)
(3)http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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  ثانياًال 
 االحتمال النحوي: 

ىك ما يحتممو التركيب مف عبلقات نحكية أك ىك التماس الصمة بيف  المفردات 
 . كالعبلقات النحكية التي ترتبط بيا

اإلسناد بيف  )بعبلقات نحكية متعددة تتصؿ بأبكاب نحكية كثيرة كعبلقة "فالتراكيب ترتبط 
 1..." العامؿ كمعمكلو حيث الفعؿ ك المفعكؿ المطمؽ ) ، ك  (المبتدأ كالخبر 

تتجمى لنا  كألف لكؿ كممة في التركيب البٌد أف تككف ليا كظيفة نحكية مف خبلؿ مكقعيا، 
ىذه األخيرة  في الجممة، كفقا  العبلقات النحكية التي ندركيا بيف الكممات، كنظاـ ترتيبرؤية 

 المعنى النحكم، كمف جية أخرل إلىلقكانيف المغة كشرائط التركيب كأثر ذلؾ في الكصكؿ 
نجد أف  المعنى العاـ لمجممة  ال يحصؿ إال بنتيجة التفاعؿ بيف الكظائؼ النحكية كالمفردات 

المختارة لشغميا في بناء الجممة الكاحدة، كتآزر القرائف المفظية كالمعنكية كدالالت السياؽ 
. 2المختمفة ،كطريقة التركيب المغكم

 : قوله تعالىك لقد كانت لمقرآف خصكصيات في نظـ آم سكره، التي تبرىف 

            
3
 

، بؿ إف سياقاتيا التركيبة   ألف إعجازه ال يقتصر عمى ما تحتمؿ المفظة مف معافو
 .في اآليات القرآنية يكسبيا معافو جديدة 





                                                             
(1)http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37425 
الداللة النحكية بيف القدامى كالمحدثيف، مجمة كاسط لمعمكـ ينظر، زينب مدٌبح جبارة النعيمي،    (2)

 www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20059 12:اإلنسانية، العدد
  4-3:سكرة النجـ، اآلية ( 3)
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  ثالثاًال:
 االحتمال النحوي في أبنية أسماء اهلل الحسنى  

في األمر بو تألؼ الكبلـ مف مجمكعة مف الكممات ك الجمؿ أمره مسٌمـ بو، ك المسٌمـ 
النطؽ بو دفعة كاحدة أمره مستحيؿ البٌتة؛ ك ليذا كاف ك البٌد عند النطؽ بالكبلـ مف أف كٌمو 

. تقديـ كتأخيرو لبعضو
ففي آم القرآف ك ما ييمنا في بحثنا ىذا ما تحتمؿ تراكيب آم القرآف مف عبلقات 

 فبل يختمؼ اثناف عمى أف نحكية كالتماس الصمة بيف أسماء اهلل كما تحتممو ىذه العبلقات،
قيمة الكممة تزداد معنى ك مضمكنان مف خبلؿ التركيب حيث أنيا ،  تحتمؿ في عبلقتيا 

التركيبة دالالت جديدة ك عميقة في المعنى ك في المضمكف، ك التأمؿ في كتاب اهلل يمزمنا 
  مف كطمؽ،  الكماؿ الـ''لنفقو ك لك جزءا مف دالئؿ مف ىذه األسماء بأف نقؼ عند كؿ اسـ

كماؿ كؿ اسـ ,  مقترنا في بعض اآليات بغيره فيزيده كماال عمى كمالو جاءىذه األسماء ما 
: اقترنت أسماء اهلل الحسنى في مكاضع عديدة منيا، ؼ1'' االقترافككمالو مف حيث , بمفرده 

، ك ((الخبير البصير))، ك((الغني الحميد))ك  ((الغفكر الرحيـ))ك  ((السميع البصير))
 ...  ك  ((الرؤكؼ الرحيـ))

    : ك كما ال يعتقد جاىؿ بأف ىذا االقتراف كاف ىباء، فجؿ في عبله قاؿ

            2  الحكـ '' ألٌف لو مف

العظيمة ك الفكائد الجميمة ك المنافع الكبيرة ما يدؿ عمى كماؿ الرٌب سبحانو ك تعالى مع 

                                                             

   http://vb.tafsir.net/tafsir20640/#ixzz2UDbOhZhK :ينظر (1)
 5-4-3-2:سكرة النجـ، اآلية  (2)

http://vb.tafsir.net/tafsir20640/#ixzz2UDbOhZhK
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      نجد قكلو تعالى ؼ.1''حسف الثناء ك كماؿ التمجيد

    
2 

 كؿ منيا حامبل لمكماؿ الذم يقتضيو '' ليككف ((العزيز ك الحكيـ))نمحظ اقتراف اسـ
ك ىك العٌزة  في العزيز، ك الحكـ ك الحكمة في الحكيـ، ك الجمع بينيما داؿ عمى كماؿ 

آخر؛ ك ىك أف عٌزتو تعالى مقركنة بالحكمة فعٌزتو ال تقتضي ظمما كال جكرا ك سكء فعؿ كما 
لعزيز منيـ قد تأخذه العٌزة باإلثـ فيظمـ ك يجكر ك يسئ اقد يككف مف أىعٌزاًء المخمكقيف؛  فاف 

التٌصرؼ، ك كذلؾ حكمو تعالى ك حكمتو مقركناف بالعز الكامؿ، بخبلؼ حكـ المخمكؽ 
كالحكمة المتضمنة , فذكر العزة المتضمنة لكماؿ القدرة كالتصرؼ '' 3فإنيما يعترييما الذؿ
كليذا كثيرا ما يقرف تعالى بيف ىذيف االسميف فى آيات التشريع كالجزاء , لكماؿ الحمد كالعمـ 

  .4 ليدؿ عباده عمى أف مصدر ذلؾ كمو عف حكمة بالغة كعزة قاىرة
: يـ في مكاضع عدة مف آم القرآف منيا قكلو تعالىؿعباؿكاقترف اسـ العزيز 

           

    5، ك قاؿ جؿ في عبله في سكرة يس:    

      6 

                                                             

 41: صاألسماء الحسنى، فقو  ، عبد الرزاؽ بف عبد المحسف بدر،ينظر (1)
 36:سكرة الجاثية، اآلية  (2)
 41:صاألسماء الحسنى، فقو  ، عبد الرزاؽ بف عبد المحسف بدر،ينظر (3)
                                                                      محمكد عبد الرازؽ الرضكانى ،أسماء اهلل الحسنى الثابتة فى الكتاب كالسنة :ينظر (4)

http://www.almeske.net/vb/t22329.html              
  96:سكرة األنعاـ، اآلية (5)
  :سكرة يس، اآلية (6)

http://www.almeske.net/vb/t22329.html
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ذكره سبحانو لؤلجراـ العمكٌية ك ما تضمنتو مف فمؽ اإلصباح '' سيقت في سياؽ أنياما نمحظ 
ك جعؿ الميؿ سكنا ك إجراء الشمس ك القمر بحساب ال يعدكانو، ك تزييف السماء الدنيا 

كأنو ختـ شمؿ الجميع، فيذا التقدير المتقف المحكـ ، ك ختمو بو اآلم بالنجـك ك حراستيا
,  مكجكد إنما ىك بعممو كمشيئتو مء، كذلؾ لنعمـ أف كؿ ش1صادر عف عزة اهلل ك عممو

 . ، جؿ في عبله2كليس أمرا تمقائيا عفكيا دكف عزة كحكمة
     في  قكلو تعالى  ((السميع العميـ))ك قرف اسـ 

         3 

ألننا نعمـ '' السميع العميـ''  مف شر الشيطاف مختكما بػػػاألكلىفختـ االستعاذة في 
 : تعالىأما في  قكلو ك، كجكده كال نراه ك نزغو ىك كسكاس ك خطرات يمقييا في القمب

               

        
فختـ االستعاذة مف شر ، 4

 5.األبصاربألنيـ يركف ك ألف أفعاليـ معاينة ترل '' السميع البصير''  بػػػػاإلنس
كىناؾ العديد مف األسماء التي تفتح لنا بابا كاسعا لمتدبر ك التأمؿ، نسأؿ اهلل أف 

 .تتيحيا لنا فرصة بحث أخرل
مباحث عمـ المعاني ، الذم يبحث في بناء '' عد مف أىـ ك ألف التقديـ ك التأخير م

الجمؿ، كصياغة العبارات، كيتأمؿ التراكيب، لكي يبرز ما يكمف كراءىا مف أسرار كمزايا، 

                                                             

  42:صاألسماء الحسنى، فقو  ، عبد الرزاؽ بف عبد المحسف بدر،ينظر (1)
محمكد عبد الرازؽ الرضكانى ،أسماء اهلل الحسنى الثابتة فى الكتاب كالسنة   (2)

http://www.almeske.net/vb/t22329.htm l                                                   
 36: صمت، اآليةؼسكرة  (3)
  55:سكرة غافر، اآلية (4)
 43: صاألسماء الحسنى، فقو  ، عبد الرزاؽ بف عبد المحسف بدر، ينظر (5)
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كمف المسمـ بو أف معنى الجممة ليس ىك مجمكع معاني المفردات التي تتألؼ منيا ، بؿ ىك 
 سنقؼ عند ما  .1''حصيمة تركيب ىذه المفردات في نمط معيف ، حسب قكاعد لغكية محددة

 .يحتممو التقديـ ك التأخير
إف تقديـ أسماء اهلل الحسنى بعضيا عمى بعض في آم القرآف يحتمؿ أسبابا عديدة 

احتماؿ الكثرة في تقٌدـ أسماء اهلل تعالى بعضيا عمى بعض، منيا . يقتضييا المقاـ كالسياؽ
بحسب الفضؿ كالشرؼ، الكثرة كالقمة، حسب القدـ كاألكلية في الكجكد كقد يككف التقديـ ك

بحسب الرتبة، الحث عمى أمر؛ كالحض عمى القياـ بو؛ حذران مف التياكف بو، كلبياف القدرة، 
  ...االختصاص،التحذير كالتنفير ،لرعاية الفاصمة القرآنية، االىتماـ

 :احتمال التبّرك في تقديم أسماء اهلل الحسنى (1)

 :ففي احتماؿ التبرؾ في تقديـ أسماء اهلل الحسنى نجد آيات كثيرة تشير ليذا منيا 

            :قال تعالى

       



          : تعالىهلوقو 

           

             3

                                                             

كدالالتو، سامي عطا حسف، جامعة آؿ ...التقديـ كالتأخير في النظـ القرآني الكريـ ببلغتو ينظر، (1)
 http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/289947.htmlالمفرؽ، – البيت 

 18:سكرة آؿ عمراف، اآلية (2)
 41:سكرة االنفاؿ، اآلية (3)



[ الفصل الثاني     ]  االحتمال النحوي 

 

 55 



ضافة ىذا الماؿ ا ((اهلل))ق ف إلى أف قكؿركذىب أكثر المفس فتتاح كبلـ عمى سبيؿ التبرؾ، كا 
إلى اهلل لشرفو، كليس المراد منو أف سيمان مف الغنيمة هلل منفردان، فإف الدنيا كاآلخرة كميا هلل 

 1 .سبحانو

 : بعضها عمى بعض في تقديم أسماء اهلل الحسنىعظيماحتمال الت  (2)

            :قال تعالى

       
2  ففي ىذا

التركيب تقديـ لفظ الجبللة عمى لفظ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ؛ تعظيمان لو سبحانو، مع 
في قكلو عٌز لمس الشيء نفسو ، فأف طاعتو صمى اهلل عميو كسمـ مف طاعتو سبحانو كتعالى

           :مف قائؿ

 
3 ، فاهلل سبحانو قٌدـ اسمو جٌؿ في عبله عمى اسـ نبٌيو صمكات اهلل عميو

 . تعظيمان ك إجبلال

 : بعضها عمى بعض في تقديم أسماء اهلل الحسنىشريفاحتمال الت (3)

        :قال تعالىك لك عدنا لآلية التي سبؽ 

          

                                                             
(1)

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=155720 
 69:سكرة النساء، اآلية  (2)
 56:سكرة األحزاب، اآلية ( 3)
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1
 ، السعداء مف الخمؽ " فقٌدـ اهلل عمى الرسكؿ تعظيمان كما سيؽ الذكر ثـ قٌدـ

كما . بحسب تفاضميـ، فبدأ باألفضميف ك ىـ النبيكف ثـ ذكر مف بعدىـ بحسب تفاضميـ
 تدٌرج مف القمة إلى الكثرة فبدأ بالنبييف ك ىـ أقؿ الخمؽ، ثـ الصٌديقيف ك ىـ أكثر، ثـ الشيداء

إلى األفضؿ ثـ الٌصالحيف، فكؿ صنؼ أكثر مف قبمو فيك تدٌرج مف القٌمة إلى الكثرة كمف 
 إذ كٌمما ترقى الناس في الفضؿ قؿ ، أفضؿ الخمؽ ىـ أقؿ الخمؽأفالفاضؿ، كال شؾ 

  .صنفيـ
  : تعالى اهللو يقول

                

             2               

السمع في اكتساب المسمكعات '' تقٌدـ اسـ السميع عمى البصير ألىمية ىذه اآلية في 
بالنسبة لمبصر في اكتساب المبصرات، فأنت تسمع في الميؿ ك النيار، كما أف مف يكلد 

أصٌما يفقد قدرة أخرل ك ىي قدرة الكبلـ بخبلؼ فاقد البصر، كمعنى ىذا أف نافدة السمع في 
اكتساب المعرفة ك المعمكمات أكسع بكثير مف نافذة البصر، ك تكمف أىمٌية السمع في أنو 

 . 3''الكسيمة الكحيدة لمتفاىـ المغكم بيف البشر قبؿ معرفة الكتابة
فمك قمنا إف العيف ترل أكثر مما تسمع؛ فيذا يعني كثرة المعكمات البصرية التي ترد لمجسـ 

: مقارنة بالمعمكمات السمعية، أال أف الدكتكر صادؽ اليبللي لو رأم يقكؿ فيو

أما عف كثرة المعمكمات البصرية التي ترد الجسـ بالنسبة لممعمكمات السمعية القميمة 
نسبيان التي تصؿ إليو فبل بد مف أف نعرؼ أف كثرة المعمكمات ال تعني دائمان أنيا تكلد إدراكان 

                                                             
 69:سكرة النساء، اآلية  (1)
 55:سكرة غافر، اآلية (2)
  126:ينظر أحمد مختار عمر، أسماء اهلل الحسنى دراسة في البنية ك الداللة، ص (3)
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كمفاىيـ أكثر كأعمؽ في دماغ اإلنساف مما تكلده المعمكمات السمعية عمى قمتيا، فالذاكرة 
السمعية أرسخ مف الذاكرة البصرية، كالرمكز الصكتية تعطي مدلكالت كمفاىيـ أكثر مف 
الرمكز الضكئية، فمف المعمـك مثبلن أف نطؽ الكممة الكاحدة بميجات كنغمات متباينة تنقؿ 

لمسامع مفاىيـ مختمفة، كلك كتبنا الكممة نفسيا بمختمؼ الصكر الخطية لنقمت دائمان لقارئيا 
مفيكمان كاحدان ال غير، كمف المعمـك جيدان أف األفبلـ الصامتػة ال تكصؿ مف المعمكمات إال 

 .1جزءان يسيران مما يمكف أف تنقمو األفػبلـ الناطقػة

   :  سبحانو كصؼ خمؽ اإلنساف بأف قٌدـ السمع عمى البصر، فقاؿنجدهثـ ، 

        
2. 

رغـ أف الجياز السمعي كالجياز البصرم لدل اإلنساف تنشأ   '':سعكد  السبيعي .يقكؿ د

بدايتيما في ذات الكقت كذلؾ في األسبكع الثالث بعد حضانة الخبليا األكلى لمجنيف في 
كتبدأ ميقمتا العيف في . بطاف الرحـ، إال أف جياز السمع يصبح فاعبلن كظيفيٌّا أثناء فترة الحمؿ

التحرؾ فقط مع بداية األسبكع الثاني عشر بينما تفتقد حركات العيف إلى اإلدراؾ، في حيف 
أف األذف قادرة عمى ممارسة كظيفتيا السمعية طكؿ أثناء المرحمة الحممية رغـ امتبلئيا 

كىذا الصمـ الجزئي يقـك في كاقع األمر بحماية الجنيف . بالسكائؿ التي تجعميا صماء جزئيٌّا
مف التعرض لئلزعاج مف األصكات الخارجية غير أف ىذه الحماية ال تشمؿ األصكات 

كيكضح لنا ىذا أف جياز السمع يبدأ في القياـ  .(Moore, 1983) العالية بجكار بطف األـ

                                                             

: صادؽ اليبللي، نقبلن عف مكقع. د.اإلعجاز العممي لمقرآف الكريـ في السمع كالبصر كالفؤاد، أ ( 1)

http://www.nooran.org/O/9/9-1.htm 

 
 2: سكرة اإلنساف، اآلية (2)
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حاسة . بكظيفتو قبؿ الجياز البصرم، في مراحؿ مبكرة فضبلن عف جزئية ىذه الكظيفة
 تفاعؿ اجتماعي، ىي أكؿ ما يستخدمو الرضيع لمتكاصؿ مع العالـ كرالسمع، مف منظ

كليذا فإف ىذه الحقيقة ال بد أف تعمي مف شأف حاسة . الخارجي خبلؿ المرحمة الجنينية
  1.''السمع كتمنحيا مزايا كاضحة عمى ما عداىا مف حكاس

 مف البصر، ففاقد البصر يستطيع أف يفيـ ك يعي أىـألف السمع بالنسبة إلى المتمقي     ك 
مقاصد الرسالة، ك األعمى يمكف تبميغو بيا كيتيسر استيعابو ليا كالبصير، غير أف فاقد 

. السمع ال يمكف تبميغو بسيكلة
مدل السمع أقٌؿ مف مدل الرؤية، أف ك يحتمؿ تقديـ السمع عمى البصر غير ذلؾ ك ىك 

. فقٌدـ المدل القصير عمى األطكؿ
         :دما قاؿففنجده تعالى يطٌمف مكسى ك أخاه ع

    2 

        : فّرد عليه عّز وجل



 يكحي بالقرب إذ أف الذم يسمعؾ يككف في العادة قريبا منؾ؛ ألنو الٌسمع فاهلل سبحانو قٌدـ
. 4"الؼ الذم يراؾ فإٌنو قد يككف بعيدا ك إف كاف اهلل ال يندُّ عف سمعو شيءخب
 
 

                                                             

 سعكد  السبيعي،  تبلؤـ السمع كالبصر في تعٌمـ المغات،  (1)
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/70-Issue-XII/620-

Compatibility-of-hearing-and-vision-in-learning-languages 

 44: سكرة طو، اآلية (2)
 45: سكرة طو، اآلية (3)
 55: ، ص2006، 4:األردف، ط- فاضؿ صالح الٌسامٌرائي، التعبير القرآني، دارعمار، عماف:ينظر (4)
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:  بعضها عمى بعض في تقديم أسماء اهلل الحسنىمراعاة الرتبةاحتمال  (4)

: ففي قوله تعالى
                

     
1
تبارك و تعالى: ك قاؿ:

             
2  

خبر يتضٌمف التخكيؼ كالتيديد، فبدأ بالسمع لتعٌمقو بما يقرب كاألصكات "     ك ذلؾ أنو 
إٌنو : كىمس الكممات، فإف مف سمع حٌسؾ كخفي صكتؾ أقرب إليؾ في العادة ممف يقاؿ لؾ
يعمـ ك إف كاف عممو تعالى يتضمف ما ظير ك ما بطف، ك لكف السميع أكقع في باب 

    : الذم تعالى، فيك 3"التخكيؼ مف ذكر العميـ فيك أكلى بالتقديـ

    
 

   : قوله تعالى     ك نجد تقديـ المغفرة عمى الٌرحمة في آيات أخرل منيا 

              

         
5  

نما تأخرت  في آية سبأ؛ "  فالمغفرة سبلمة ك الرحمة غنيمة، كالسبلمة مطمكبة قبؿ الغنيمة؛ كا 
ما بالطبع ألنيا منتظمة بذكر ، الرحمة  متقدمة عمى المغفرة ألف  إما بالفضؿ كالكماؿ كا 

                                                             

 131: سكرة البقرة، اآلية  (1)
 62:سكرة األنفاؿ، اآلية (2)
 56:فاضؿ صالح السامرائي: ينظر (3)
 6:سكرة طو، اآلية (4)
 1: سكرة البقرة، اآلية (5)
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     :، كىي في قكلوأصناؼ الخمؽ مف المكمفيف كغيرىـ مف الحيكاف

              


 .2"، فالرحمة شممتيـ جميعان، ك المغفرة تخص بعضا، ك العمـك قبؿ الخصكص بالرتبة1

            : ك منيا قكلو

             

       
3 

، محتاجة لرحمتو، التي ىي سر استمرار الحياة، فبيا  ...ألف جميع الخبلئؽ انسيا ك جٌنيا
 .4"أٌما المغفرة فتخص المكمفيف، فالرحمة أعـ. تحيا ك تعيش، ك برحمتو تتراحـ

:  في تقديم أسماء اهلل الحسنى القدم و األوليةاحتمال (6)

            :و نجد ذلك في قوله تعالى

 



 6..."فقد كرد اسـ العزيز قبؿ الحكيـ، ألنو  عٌز كجؿ عٌز؛ ك بعٌزتو فحكـ، فعدؿ        
 :قوله تعالى ك في آم أخرل كردة القكة عمى العٌزة، في 

                                                             

2: سكرة سبأ، اآلية ( 1(  
أبي الفضؿ الدمياطي، دار : بدر اليف محمد بف عبد اهلل الزركشي، البرىاف في عمكـ القرآف، ت (2)

 249:، ص3،2006:الحديث،ج
 99: سكرة النساء، اآلية (3)
 57: فاضؿ السامرائي، التعبير القرآني،ص:ينظر (4)
 1:سكرة الحشر، اآلية (5)
 54:فاضؿ السامرائي، التعبير القرآني، ص: ينظر (6)
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 .2فسبحانو ألٌنو قكم عٌز أم غمب

                                                             

 38: سكرة الحج، اآلية (1)
 54:فاضؿ السامرائي، التعبير القرآني، ص: ينظر(2)
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في أبنية أسماء ااالحتمال المعجمي  

، والذي  و الداللي إلى االحتمال المعجمي و النحويمن االحتمال الصوتي و الصرفي

فيو سنقف عند بيان المقصود باالحتمال المعجمي ، و سنعّرج على ما يحتمل تعريف 

. المعجم ، إذ يحتمل داللتين؛ داللة لغوية و أخرى داللة اصطالحية

 أوالًال :

  المعجم"الداللة المغوية لكممة:" 

 :ما دّون في  تبيا ومعجماتيا أنّ ” معجم” نجد في اللغة العربية اشتقاق مادة 

أحدىا يدلُّ على س وٍت وصمت، واآلَخر على صالبٍة : العين والجيم والميم ثالثة أصول

تحتمل في اللغة على ما يدل على " عجم "ف لمة . (1)وشدة، واآلخر على َعضٍّ وَمَذاقة 

األعَجُم الذي ال ُيْفِصُح وال ُيَبيُِّن  الَمو، ورجل : اإلبيام و الغموض، فجاء في لسان العرب

َأْعَجميٌّ وَأْعَجُم إذا  ان في لسانو ُعْجمة؛ إال أنو يضاف ليذا المعنى ما يدل أيضا على 

ٌم فإن َتْعجيَمو تنقيُطو ِلَ ْي : بفتح العين فإذا قلنا” عجم“اإليضاح والبيان في مادة   تاٌب ُمَعجَّ

حروف المعجم حروف أ ب ت ث، سميت بذلك : تْستِبيَن ُعْجَمُتو وَتِضَح ، قال ابن اأَلثير

َمو واحتملت على ما يدل . 2َنَقَطو: من التَّْعجيم، وىو إزالة الُعْجمة بالنقط؛ وَأْعَجم ال تاَب وَعجَّ

:  رجٌل ُصْلُب الَمْعَجِم،  َمْقَعٍد، أي :على الصالبة والشدة، حيث جاء في القاموس المحيط

                                                             
 239:، باب العين، ص4:أبو الحسن أحمد بن فارس بن ز ريا، معجم مقاييس اللغة، ج (1)
، باب العين،  ، بيروت، لبنان ، عبد اهلل علي ال بير و آخرون، دار المعارف: ابن منظور، لسان العرب،ت: ينظر (2)

 2625-2826-2828:ص
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النَّْخَلُة َتْنُبُت من : والَعْجَمةُ  ُقوٍَّة وِسَمٍن وَبِقيٍَّة على السَّْير، : عزيُز النَّْفِس، وناقٌة ذاُت َمْعَجَمةٍ 

ْلَبةُ  ْخَرُة الصُّ ُو، : و على ما يدل على َعضٍّ وَمَذاق، فَعَجَمو َعْجمًا وُعُجوماً  النَّواِة، والصَّ َعضَّ

. في داللتيا اللغوية" المعجم"  لمة ىذا فيما احتملتو 1 .أو الَ و لَلْ ِل أو ِلْلِخْبَرةِ 

  المعجم"الداللة االصطالحية لكممة :"

 تاب يضم أ بر عدد من مفردات اللغة "جاء في  تاب مقدمة الصحاح أن المعجم ىو 

مقرونة بشرحيا وتفسير معانييا، على أن ت ون المواد مرّتبة ترتيبًا خاصُا، إّما على حروف 

اليجاء أو الموضوع، و المعجم ال امل ىو الذي يضم  ل  لمة في اللغة مصحوبة بشرح 

. معناىا و اشتقاقيا وطريقة نطقيا وشواىد تَُبيِّن مواضع استعماليا

وال يطلق المعجم على غير ىذا، فإذا جمعنا  ل ألفاظ اللغة في  تاب و لم ُنصِحْبيا فانو ال 

يسمى معجمًا، و ذلك ال يسمى معجمًا إذا وضعنا فيو  لمات معدودة مشروحة، بل ال بّد أن 

ىذا ما احتملو داللتيو؛ اللغوية و االصطالحية، التي " 2ي ون المعجم  ما عّرفناه و وصفناه

؟ ...تمّيد للتعريف بما المقصود باالحتمال المعجمي

 

 

 

 
                                                             

 1146: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط،ص(1)
 38:، ص3،1984:لبنان، ط- أحمد عبد الغفور عّطار، مقّدمة الصِّحاح، دار العلم للماليين، بيروت (2)
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  انياًال : 

 االحتمال المعجمي:  

لّما طما معجم اللغة العربية ب لماتو وألفاظو، احتملت ىذه األخيرة معان مختلفة في الواحد 

منيا وىذا ما نعني باالحتمال المعجمي، وىو ما تحتملو األلفاظ من معاني، أو ىو التماس 

.  الصلة بين  تعدد المعاني في اللفظ الواحد
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ال ا  : 

االحتمال المعجمي في أبنية أسماء ا الحسنى 

  جل في عاله" ا"االحتمال المعجمي السم  (1)

 ألفان و ستة مئة و سبعة وتسعون مرة في مواضع مختلفة من آي القرآن "ا" ورد اسم 

اهلل عز وجل، و ل ما اتخذ من دونو معبودًا إَلٌو عند : اإلَلوُ :لسان العربال ريم، جآء في 

اأَلصنام، سموا بذلك العتقادىم َأن العبادة َتُحقُّ ليا، وَأسماُؤىم : واآلِلَيةُ .متخذه، والجمع آِلَيةٌ 

 وفي حديث     :َتْتَبُع اعتقاداتيم ال ما عليو الشيء في نفسو، وىو َبيُِّن اإلَليِة واألُْليانيَّةِ 

دِّيقين، وَرْىباِنيَِّة اأَلْبرار لم : ُوَىْيب ابن الَوْرد ، وُمَيْيِمِنيَّة الصِّ إذا وقع العبد في ُأْليانيَّة الرَّبِّ

ىو : وقال ابن اأَلثير    .َيِجْد َأحدًا يْأخذ بقلبو َأي لم يجد َأحدًا ولم ُيِحبَّ إالَّ اهلل سبحانو

مْأخوذ من إَلٍو، وتقديرىا ُفْعالِنيَّة، بالضم، تقول إَلٌو َبيُِّن اإلَلييَّة واألُْلياِنيَّة، وَأصلو من َأِلَو َيْأَلُو 

: عن اشتقاق اسم اهلل تعالى في اللغة فقال وروى المنذري عن َأبي الييثم َأنو سَألو .إذا َتَحيَّر

 ان حقو إالٌه، ُأدخلت اأَللف والالم تعريفًا، فقيل َأإلالُه، ثم حذفت العرب اليمزة استثقااًل ليا، 

لوا  سرتيا في الالم التي ىي الم التعريف، وذىبت اليمزة َأصاًل فقالوا  فلما تر وا اليمزة َحوَّ

 ال ت ون إالَّ سا نة، ثم التقى المان متحر تان فَأدغموا       َأِلالٌه، فحرَّ وا الم التعريف التي

اأُلولى في الثانية، فقالوا اهلل ،و اهلل َأصلو إالٌه، أَلنو مَأُلوه َأي معبود، فلما ُأدخلت عليو 

اأَللف والالم حذفت اليمزة تخفيفًا ل ثرتو في ال الم، ولو  انتا عوضًا منيا لما اجتمعتا مع 

المعوَّض منو في قوليم اإلالُه، وقطعت اليمزة في النداء للزوميا تفخيمًا ليذا االسم وقيل  إنو 
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وَأِلَو َأَليًا َأي تحير، وَأصلو َوِلَو .مْأخوذ من َأِلَو َيْأَلو إذا تحير، أَلن العقول تَْأَلُو في عظمتو

ىو مْأخوذ من َأِلَو : وقد َأِلْيُت على فالن َأي اشتّد جزعي عليو، مثل َوِلْيُت، وقيل.َيْوَلُو َوَلياً 

التََّنسُّك : َيْأَلُو إلى  ذا َأي لجَأ إليو أَلنو سبحانو الَمْفَزُع الذي ُيْلجُأ إليو في  ل َأمر؛والتََّألُّوُ 

 1".والتََّعبُّد

:  وصفوة القول  أنو من

أي أجاره و آمنو :إذا فزع إليو من أمر نزل ، فآلو :ألو الرجل إلى الرجل - 

و الولو، المحبة الشديدة : ولو يولو - 

ألو يألو إذا تحير ،ألن القلوب تتحير عند التف ر في عظمة اهلل و تعجز في بلوغ    نيو  - 

. التعبد ، فمعناه المعبود : ألو و يألو ،من عبد و يعبد و التألو -

. اله يلوه إذا احتجب و ارتفع- 

إن العلماء اختلفوا في  ون لفظة اهلل ؛ أىي موضوعة أم  مشتقة ، فمنيم من يرى 

وحتى الذين يرون اشتقاقيا؛ فيم و في اتفاقيم .أنيا موضوعة ومنيم من يرى غير ذلك 

       اختلفوا ألنيا تحتمل جمعًا من الدالالت  مما يضفي علييا معاٍن  متعددة، وعند ورودىا 

في التر يب اللغوي القرآني  فأنيا تعطينا داللة جديدة فتنتظم ىذه اللفظة داخل نظم ال الم 

. أي السياق ىو األخير يسيم في تحميليا معنى جديدًا ليا

                                                             
 116-115-114:  ينظر،ابن منظور، لسان العرب،ص(1)
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أَلنو سبحانو الَمْفَزُع ''  َأِلَو يْأَلُو إلى  ذا َأي لجَأ إليو '' فاحتمال لفظة اهلل لما أخذ من

   :  تعالىهلوقالذي ُيْلجُأ إليو في  ل َأمر؛ و آي القرآن حددت ىذا المعنى في 

           1 .

 .أي أجاره و آمنو:إذا فزع إليو من أمر نزل ، فآلو : ألو الرجل إلى الرجل 

و الولو، المحبة الشديدة، و اشتقاقيا من الولو ألن قلوب : ولو يولو"و احتمالو لما أخذ من 

. العباد تولو نحوه 

           :قولو تعالى نجد 

    
(2).  

            :و قال

            

              
(3)  

وَأصلو  عظمتو َأِلَو يْأَلُو إذا تحير، أَلن العقول تَْأَلُو في" أّما في احتمالو لما أخذ من 

   : َوِلَو َيْوَلُو َوَليًا،  فتعجز من بلوغ    نيو، قال تعالى في سياق ىذا

                                                             
 53 سورة النحل ،اآلية (1)
 31:سورة آل عمران، اآلية  (2)
 54: سورة المائدة، اآلية (3)
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(1) 

التعبد ، : من ألو و يألو ،من عبد و يعبد و التألو "و في احتمالو على ما أخذ   

           :قولو تعالىفمعناه المعبود  

     (2)  

  : قولو  تعالىو في احتمالو على ما أخذ من اله يلوه إذا احتجب و ارتفع، 

             
(3) 

  جل في عاله" السالم"االحتمال المعجمي السم  (2)

: (الّصّحاح )وىو من جذر سلم، جاء في   القرأن ورد لفظ السالم في آيات 

شجٌر من الِعضاِه، الواحدة : والَسَلُم أيضاً .االستسالم: والَسَلمُ .الَسَلفُ : الَسَلُم، بالتحريك

لَّمُ .واحدُة السَّالُم وىي الحجارة: والَسِلَمُة أيضاً .َسَلَمةٌ  واحد الَسالليِم التي ُيْرَتقى علييا، : والسُّ

. السَّالمُ : والِسْلُم بال سر.ورّبما سّمي الَغْرُز بذلك

. يذىب بمعناىا إلى اإلسالم" اْدُخلوا في الِسْلِم  افَّةً : "وقرأ أبو عمرو

. أنا ِسْلٌم لمن سالمني: تقول. الُمساِلمُ : والِسْلمُ .الصلُح، يفتح وي سر، ويذ ِّر ويؤنث: والسْلمُ 
                                                             

 191:صورة آل عمران، اآلية (1)
 11: سورة الزمر، اآلية (2)
 114:سورة البقرة، اآلية  (3)
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 .و الَسالم  االسُم من التسليم. والَسالُم االستسالمُ . والّسالُم السالَمة

و الَسالم . الواحدة َسالَمةٌ . شَجرٌ : الَسالم و الِسالم أيضاً . الَسالم اسٌم من أسماء اهلل تعالى

. شجر: و الَسالمان أيضاً . البراءة من الُعيوبِ 

الَسالم وَأْسَلَم : والَتْسليمُ .َبْذُل الرضا بالح م: والَتْسليمُ .وَسلَّْمُت إليو الشيء فَتَسلََّمُو، أي أَخَذه

. وَأْسَلَم أمَره إلى اهلل، أي َسلَّمَ .الرجُل في الطعام، أي أسَلَف فيو

: والَتساُلمُ .وَأْسَلَمُو، أي خذلو.وَأْسَلَم من اإلسالم.وَأْسَلَم، أي دخل في الَسْلِم، وىو االستسالم

. لمسو إمَّا بالُقبلة أو باليد: واْسَتَلَم الحجر.المصالحة: والُمساَلَمةُ .التصالح

 1.وَسَلْمُت الِجْلَد َأْسِلُمُو بال سر، إذا َدَبْغَتُو بالَسَلمِ .واْسَتْسَلَم، أي انقاد

  : تعالىهلوق نجد . معطي السالم في الدنيا و اآلخرةأّنو ((السالم))اسم ل احتمفا

             

     (2) 

ل مالو في ذاتو  فيو سليم من النقائص و اآلفات، : أّنو صاحب السالمةاحتمالو فيو 
   وصفاتو، وأفعالو، و يحتمل أّنو المسلم على أوليائو يوم القيامة قال تعالى

       3  .

                                                             
أحمد عبد الغفورعّطار، دار العلم للماليين ، : إسماعيل بن حماد الجوىري،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، ت(1)

  1952:ص1990، 4:، ط5:بيروت لبنان،ج

 16:سورة المائدة، اآلية  (2)
  44: سورة األحزاب، اآلية  ( 3)
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ويحتمل أنو ىو الذي يسلم من عذابو من ال يستحقو ، أو سلم الخلق من ظلمو، وىو 

          :قولو تعالىما جاء في 

              

     
 (1) 

          :وقال

    
2


            3 :وقال عّز من قائل

جل في عاله " المؤمن"االحتمال المعجمي السم . (3)

. أمن،  فرح، أمنا و أمانا.ضد الخوف: األمن و اآلمان(أمن)المؤمن من جذر 

: ضد الخيانة ، و أمين و أّمان  رمان : المستجير ليأمن على نفسو ، و األمانة : األِمنُ و

صدّقو : و آمن بو إيمانا ، دينك و خلقك: مأمون بو ثقة ، و ما أحسن أمنك ويحرك 

  4.القوي : الثقة و إظيار الخضوع ، و قبول الشريعة ،و األمين : واإليمان 

                                                             
 54:سورة األنعام ، اآلية  (1)
 32:  سورة النحل، اآلية  (2)
 14:  سورة مريم، اآلية (3)
  1186:ص: القاموس المحيط(4)
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         :قولو تعالىوقد ورد في القرآن ال ريم في 

          

  
1 

َد نفَسو بقولو: و جاء في لسان العرب لُي م : الُمؤِمُن ِمن َأسماِء اهلل تعالى الذي َوحَّ واِ 

الُمؤِمُن في صفة اهلل الذي آَمَن الخلَق : َشيد اهلل َأنو ال ِإلو ِإالَّ ىو،وقيل: ِإلٌو واحٌد، وبقولو

أي َأنَّ اهلل   :الُمؤِمُن الذي آَمَن َأْولياَء عذاَبو، الُمؤِمُن عند العرب الُمصدِّقُ : من ُظْلِمو، وقيل

ما جاءنا : تعالى ُيصّدق عباَده المسلمين يوَم القيامة إذا ُسئَل اأُلَمُم عن تبليغ ُرُسِليم، فيقولون

عن ذلك فُيصدِّقوَن   ِمْن رسوٍل وال نذير، وي ذِّبون َأنبياَءىم، وُيْؤَتى بُأمَّة محمد فُيْسَألون 

الماِضيَن فيصدُِّقيم اهلل، ويصدِّقيم النبيُّ محمد، صلى اهلل عليو وسلم، الُمؤِمُن الذي َيْصُدق 

عباَده، ما َوَعَدىم، و لُّ ىذه الصفات هلل عز وجل أَلنو َصدَّق بقولو ما دعا إليو عباَده من 

توحيد، و َأنو آَمَن الخلَق من ُظْلِمو وما َوَعَدنا من الَبْعِث والجنَِّة لمن آَمَن بو، والناِر لمن 

في َأسماء اهلل تعالى الُمؤِمُن ،ىو : قال ابن اأَلثير.  فَر بو، فإنو مصدٌَّق وْعَده ال شريك لو

َأو ُيْؤِمُنيم في القيامة عذاَبو فيو من  الذي َيْصُدُق عباَده وْعَده فيو من اإليماِن التصديِق،

. الثَِّقةُ : اأَلماِن ضّد الخوف، الُمؤِمُن اهلُل تعالى ُيْؤِمُن عباَده من عذاِبو،واإليمانُ 

: ىذا االسم احتمل معاٍن  وردت في أقوال العلماء صفوتيا أّنو

                                                             
 32 سورة الحشر، اآلية  (1)
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المصدق نفسو و  تبو و رسلو، فيما بلغوه عنو، إما بالقول و إما بخلق المعجزات  - "

. 1"،مأخوذ من اإليمان و ىو التصديق 

 3."وىو الذي يعزى إليو األمن واألمان"2"المصدق و عده لخلقو و المؤمن ليم من عذابو- "

 . من أمن خلقو من أن يظلميم- 

           :قال تعالى  
4 

 .أمن بقولو أنو حق- 

.  صّدق عباده المؤمنين في إيمانيم- 

  5ىو الذي وحد نفسو سبحانو - 

﴾ َشِيَد الّمُو َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْمِم َقآِئَماًال ِباْلِقْسِط اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو 17﴿ :فقال

    6"﴾18اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ﴿

المصدق، فالمؤمن المصدق و يحتمل : فاإليمان في اللغة أصلو التصديق، فالمؤمن

: ذلك رجوعا إلى أمرين 

أنو يصدق عباده و عده و يفي بما ضمنو ليم من رزق الدنيا و حسن ثواب على : أحدىما 

. أعماليم الحسنو في اآلخرة
                                                             

  38:حسنين محمد مخلوف  ، أسماء اهلل الحسنى ،  ص (1)
  14:ص:  حسن البنا ،العقائد (2)
  48: أحمد القباني ،المقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى ألبي حامد الغزالي، ص ( 3)
 98:سورة األعراف ، اآلية  (4)
  [286-285]:الجامع ألسماء اهلل الحسنى، ص، حامد أحمد الطاىر: ينظر ( 5)
  18: سورة آل عمران، اآلية ( 6)
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أنو يصدق ظنون عباده المؤمنين وال يخيب آماليم  قول النبي صلى اهلل عليو وسلم :اآلخر

 .فيما يح يو عن ربو عز وجل ،أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء  
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 في أبنية أسماء اهللاالحتمال الداللي:المبحث الثاني  
حري بنا أن نقف عند تعريف  قبل أن نخوض في بيان المقصود باالحتمال الداللي،

. الداللة، إذ تحتمل داللتين؛ داللة لغوية و أخرى اصطالحية
  أأالًال :

  الداللة"الداللة المغأية لكممة :"
أحدىما إبانة الشيء بأمارٍة تتعّمميا، : الدال والالم أصالن: جاء في معجم مقاييس المغة
ل قوليم.واآلَخر اضطراٌب في الشيء األمارة في : والدليل.دَلْمُت فالنًا عمى الطريق: فاألوَّ

 (1)َتَدْلَدل الّشيء،إذا اْضَطَربَ : و األصل اآلخر قوليم.وىو بيِّن الدَّاللة و الدِّاللة. الشيء
  الداللة"الداللة االصطالحية لكممة :"

الدَّاللة بالفتح ىي عمى ما اصطمح عميو أىل الميزان و األصول و العربية و المناظرة أن "
، و الشيء األول يسمى دااًل ...يكون الشيء بحالة يمزم من العمم بو العمم بشيء آخر

 ىذا ما احتممو داللتييا؛ المغوية و االصطالحية، التي تمّيد (2)."والشيء الثاني يسمى مدلوال
؟ ...لمتعريف بما المقصود باالحتمال الداللي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 259:،ص(دل)أبو الحسن أحمد بن  فارس بن زكريا، معجم مقاييس المغة، مادة  (1)
 787:، ص1896 محمد عمي بن عمي التيانوي، كشاف اصطالحات الفنون،اقدام،(2)
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 نياًال ثا :
 االحتمال الداللي: 

في   ىو ما يحتممو األلفاظ من دالالت، أو ىو التماس الصمة بين  تعدد الدالالت
المفظ الواحد، فمأللفاظ المغوية   ىي مجموعة من المدلوالت التي ىي بحاجة إلى أن يتتبعيا 
عمماء المغة، و يّبنوا سبب تنوع ىذه الداللة، فيذه األخيرة ىّيأت ليم مجااًل خصبًة تناولوا فيو 

أنواع الداللة بحسب توجياتيم العممية أو المعرفية المختمفة، وقد كان لمتراث العربي نصيب "
. وافٌر من ىذا عند المغويين و البالغيين و المناطقة و األصوليين

و سنخّص حديثنا بحض األصوليين منو، تماشيًا و موضوع بحثنا الذي خص أبنية أسماء 
. اهلل الحسنى ، الذي ُأثقمت بو دّفات  التفاسير و المعاجم ؛ و ِدفاف  المجمدات و الكتب 

ركنا أساسا من أركان عمم األصول، بل يمكن القول أن عمم "  و ألنَّ الداللة تمثل
األصول عمى اتساعو و تشّعبو و شمولو إّنما ىو بحث في الداللة عمى مستوى الكممات، 

. (1)"وعمى مستوى التركيب المغوية و سياقاتيا المختمفة
   رابباًال: 
 االحتمال الداللي في أبنية أسماء اهلل الحسنى 

في ىذا المبحث بعون من اهلل سنتطرق  إلى أنواع الدالالت، وفيم داللة األسماء  عمى 
  :(2)"قصيدة النونية  في ابن القّيم الجوزية معانييا، مطابقة وتضمنا والتزاما، قال اإلمام 

 
 

                                                             
 24:،ص2007، 1: ىادي نير، عمم الداللة التطبيقي في التراث العربي،دار األمل، األردن، ط(1)

 

ث كـــــــــميا مبمأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ببيان أداللــــــــــــــــــــــة األسماء أنأاع ثال 
أكذا التزاما أاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح البرىان دلت مطـــــــــــــــــــابقة كذاك تضمنا 
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أن داللة المفظ عمى :" و جاء في كتاب المستصفى من عمم األصول لإلمام الغزالي
 (1).المطابقة، و التضمين، و االلتزام : المعنى تنحصر في ثالثة أوجو و ىي

 :داللة المطابقة (1)
        داللة المفظ عمى تمام:" ورد تعريف داللة المطابقة في كتب و شروح العمماء أّنيا   

يطمق عمى الشيء لتميزه عن شيء آخر، "  فاالسم(2)'' ما وضع لو من حيث أّنو وضع لو
وكل اسم أو لفظ ينطبق في داللتو عمى شيء اتفق العقالء عميو اصطالحا في كل لغة 

ولسان، فاأللفاظ المنطوقة أو المكتوبة ليا مدلوالت معينة يعييا القمب ويدرك معناىا، ولغة 
الخطاب عمى اختالف األلسن في بني آدم مكونة من ألفاظ أو كممات، أو جمل أو أسماء 

داللو المفظ عمى جميع مدلولو، وعمى ىذا؛ :  أي أن المطابقة ىي3"ليا في الواقع مدلوالت
  (4)".فكل اسم دال عمى المسمى بو، و ىو اهلل تعالى، و عمى الصفة المشتق منيا ىذا االسم

         : و ليذا نجد قولو تعالى

       
 (5) .  

من أسماء اهلل الحسنى و ىو يدل عمى أن اهلل يسمى بيذا االسم  ((اهلل))فاسم الجاللة 
يدل عمى اهلل عّز وجل،  (السميع)"ويتصف بصفة األلوىية والعبودية داللة مطابقة، و اسم 

. (6)"بالمطابقة (السمع)وعمى صفة 

                                                             
حمزة بن زىير حافظ،السعودية، : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من عمم األصول،ت (1)

 92:المدينة المنورة، ص
 79: شيخ االسالم ابن تيمية، شرح العقيدة الوسطية، دار ابن الجوزي، القاىرة، ص (2)
(3)http://www.khutabaa.com/index.cfm?method=home.con&ContentID=2999 

 79: شيخ االسالم ابن تيمية، شرح العقيدة الوسطية، دار ابن الجوزي، القاىرة، ص (4)
 179:  سورة األعراف، اآلية(5)
 82:عبد اهلل بن صالح بن عبد العزيز الغصن، أسماء اهلل الحسنى، ص(6)
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فمو وقفنا وقفة تأمل في اسم الخالق لقمنا أن الخالق ىو اهلل، أي أن  الذىن يفيم من 
داللة االسم أنو ينطبق عمى ذات اهلل تعالى المتصفة بصفة الخمق وال ينصرف إلى ذات 

، ولن ينصرف الذىن عند النطق باسم الخالق إلى صفة أخري غير صفة الخمق؛ . أخرى
من صفات الرزق أو القوة أو العزة أو الحكمة أو غير ذلك من الصفات، ألن صفة الخمق 

تدل عمى شيء غير الذي تدل عميو صفة الرزق وصفة القوة يفيم منيا شيء غير الذي يفيم 
 1"العزة أوالحكمة

داللة االسم عمى الذات : ما نمحظ في ىذا النوع من الداللة؛ ىو احتمال داللتين 
 : (2)وداللة االسم عمى الصفة، و خالصة القول يجمميا قول  اإلمام ابن القّيم في نونيتو

 :داللة التضمين (2)
داللة المفظ عمى : ، أي"(3)وىي داللة المفظ عمى جزء ما وضع لو في ضمن كل المعنى

بعض مدلولو، فداللة االسم عمى الذات وحدىا أو عمى الصفة وحدىا من داللة 
  :(5)قول  اإلمام ابن القّيم في نونيتوي.(4)التضمين

، حيث تنفرد باحتمال داللة -المطابقة- ما نمحظ في ىذه الداللة خالف الداللة السابقة

. المفظ؛ إما عمى الذات أو عمى الّصفة، فان اجتمعتا تعد داللة مطابقة
                                                             

(1)http://www.khutabaa.com/index.cfm?method=home.con&ContentID=2999 
 أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أّيوب ابن القّيم الجوزية، الكافية الشافية  في االنتصار لمفرقة (2)

 744: ىـ،ص1،2002:، ط1:الّناجية، محمد عبد الرحمن العريفي و آخرون، دار عمم الفوائد، م
 81:عبد اهلل بن صالح بن عبد العزيز الغصن، أسماء اهلل الحسنى ،ص (3)
 79: شيخ االسالم ابن تيمية، شرح العقيدة الوسطية، ص(4)
 أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أّيوب ابن القّيم الجوزية، الكافية الشافية  في االنتصار لمفرقة (5)

 744: ىـ،ص1،2002:، ط1:الّناجية، محمد عبد الرحمن العريفي و آخرون، دار عمم الفوائد، م

االســــم يفيــم منــــــــــــو مفيأمــــــــــــــــــــــان أمـــّـا مطابقة الــــــــــــــــــــــــــداللة فيي أن 
يشتــــق منو االســـــــــــــــــــم بالميــــــــــــــزان ـــذي ــــــــــــــــذات اإللو أذلك الأصف الــ

يتضمن فــــــــــــــــافيمو فــــــــيم بيـــــــــــــــــــــــــان  لــــــــــــكن داللـــــتو عمى إحداىـــــــما 
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يدل داللة التضمن عمى ذات اهلل وحدىا فقط، و يدل داللة  ((الرحيم))اسم اهلل : "مثال
 (1)".(الرحمة)ضمنية أخرى عمى الصفة  التي اشتق منيا االسم و ىي

: و تنقسم داللة األسماء الحسنى من جية التضّمن إلى أربعة أقسام
 :االسم البمم المتضّمن جميع مباني األسماء الحسنى:  ( أ)
يحتمل  ((اهلل  )) فاسمو تعالى(2)،"و تأتي األسماء الحسنى جميعيا صفات لو ((اهلل  ))و ىو

. جميع معاني األسماء الحسنى األخرى
              :قال تعالى

     .(3) 

  :ما يتضّمن صفة ذات اهلل عز أجل ( ب)
المتضمن بصره النافذ في جميع  ((البصير  ))اسمو تعالى" وىذا ما نجده في 

ما كان منيا داال عمى صفة الّذاتية، و الصفة :" ، أي(4)المبصرات، سواء دقيقيا و جميميا
الذاتية ىي الصفة التي لم يزل الّرُب متصفا بيا، فيي ال تنفك عن الذات، وال تعمَُّق ليا 

فيي بيذا االعتبار ذاتية، ومن حيث داللتيا عمى معنى "، ىذا ألنيا ال تتجدد(5)'بالمشيئة
ه، في عال  جل اهلل(6)"ثبوتي ووجودي ؛ كالعمم و السمع و البصر و العزة و الحكمة و غيرىا

 .((الحياة))وىل الّدال عمى ثبوت صفة  ((الحي)): (7)فمن أسمائو سبحانوه، عال

                                                             
 82: ينظر، عبد اهلل بن صالح بن عبد العزيز الغصن، أسماء اهلل الحسنى،ص(1)
 82:ينظر، عبد اهلل بن صالح بن عبد العزيز الغصن، أسماء اهلل الحسنى،ص(2)
 24: سورة الحشر، اآلية(3)
 83:ينظر، عبد اهلل بن صالح بن عبد العزيز الغصن، أسماء اهلل الحسنى، ص(4)
 38:عبد الرزاق بن المحسن البدر، فقو األسماء، ص(5)
محمد أمان بن عمي الجامّي، الصفات اإلليية في الكتاب و السنة النبوية في ضوء اإلثبات و التنزيو،  (6)

 198:، ص2005، 1:دار النياج، القاىرة ، ط
 37:عبد الرزاق بن المحسن البدر، فقو األسماء، ص(7)
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          :قال تبالى 
وىو الدال  ((العميم  ))و .(1)

          ((العمم  ))عمى ثبوت صفة 

  

 وكذا((السمع  ))و ىو الدال عمى ثبوت صفة  ((السميع  ))و ، (( 

    :قال تبالى ،((البصر )) و ىو الدال عمى ثبوت صفة ( (البصير 

              

      



     :قال تعالى ((القوة  ))ىو الدال عمى ثبوت صفة  ((القوي  )) 

      
و ىو الدال عمى ثبوت صفة   ((العزيز  )) و 4

       :قال تبالى، ((العزة  ))
5


 :ما كان داال عمى صفة فبمية ( ج)
الصفة الفعمية ىي التي تتعمق بالمشيئة، فان شاء "  جاء في كتاب فقو األسماء أن 

ما يتضمن صفة فعل اهلل كالخالق، و الرازق، و البارئ،  : "،أي(6)فعميا و إن شاء لم يفعميا
. (7)"و غير ذلكر، و المصو

                                                             
 255سورة اليقرة، اآلية (1)
 3: سورة األنبياء، اآلية (2)
 55:سورة غافر، اآلية (3)
 19:  سورة الشورى، اآلية(4)
    6:سورة السجدة، اآلية  (5)
 37: عبد الرزاق بن المحسن البدر، فقو األسماء ،ص(6)
  83:عبد اهلل بن صالح بن عبد العزيز الغصن، أسماء اهلل الحسنى، ص(7)



[ الفصل الثاني     ]  االحتمال الداللي 

 

 81 

 : قال تبالى، ((الرزق))وىل الّدال عمى ثبوت صفة  ((الرزاق)): (1)فمن أسمائو سبحانو

       
2  .      

 .((التوبة  ))وىو الدال عمى ثبوت صفة  ((التّواب  ))و
  :قال تبالى

             
3 

  ((المغفرة  ))و ىو الدال عمى ثبوت صفة  ((الغفور  ))و 
             : قال تبالى

            
4  

 .((الرحمة  ))و ىو الدال عمى ثبوت صفة  ((الرحيم  ))
             : قال تبالى

   (5) 

أن كل ما وصف بو و ال يجوز أن : الفرق بين الصفات الذاتية و الفعمية: مالحظة
يوصف بيا ضّده فيو صفات الذات، كالقدرة و العمم و العزة و العظمة، و كل ما يجوز أن 

 (6).يوصف بو و بضده؛ فيو من صفات الفعل كالرأفة، و الرحمة، و السخط، والغضب
 :(1)"ما يتضمن تنّزىو تبالى أ تقّدسو" ( د)

                                                             
 38:عبد الرزاق بن المحسن البدر، فقو األسماء، ص(1)
 57: سورة الذاريات، اآلية (2)
 36:سورة البقرة، اآلية (3)
 106:سورة يونس، اآلية  (4)
 21 سورة الحشر، اآلية(5)
محمد أمان بن عمي الجامّي، الصفات اإلليية في الكتاب و السنة النبوية في ضوء اإلثبات و التنزيو، (6)

 200: ص



[ الفصل الثاني     ]  االحتمال الداللي 

 

 82 

التنزيو والتقديس و تبرئة الرب سبحانو و تعالى عن "  وشمل كل األسماء الدالة عمى
 ((مالسال ) و(القّدوس ))النقائص و العيوب وعّما ال يميق بجاللو و كمالو و عظمتو، كأسماء

؛ فإنيا ترجع إلى تنزيو و تقديس و تبرئة الربِّ عمَّا ال يميق بو، و إلى ((السّبوح  ))و 
السالمة من النقص و العيوب، أو أن يكون لو ندٌّ من خمقو أو نظيٌر أو مثيٌل، فيو المنزه 

د و النِّد  سبحانو عن كل ما ينافي صفات الكمال و الجالل و العظمة، و ىو المنّزه عن الضِّ
  (2)"و الكفء و المثال، تعالى اهلل عن ذلك عمّوا كبيراً 

             :قال تبالى

        
3 

  :داللة المزأم (3)

ىي داللة الشيء عمى سببو، كداللة األثر : ، أي (4)وىي داللة المفظ عمى خارج معناه
عمى المسير،  فداللة السقف عمى األعمدة داللة لزوم، ألن العاقل يعمم أن السقف ال يوجد 

إال بعد وجود الحائط أو األعمدة، فالذىن ال يتصور السقف إال مرفوعا، ىذه سنن عقمية بين 
. البشر وال تطبق عمى رب البشر

                                                                                                                                                                                              
 83: عبد اهلل بن صالح بن عبد العزيز الغصن، أسماء اهلل الحسنى، ص (1)
 38:عبد الرزاق بن المحسن البدر، فقو األسماء، ص(2)
 22: سورة الحشر، اآلية(3)
 81:عبد اهلل بن صالح بن عبد العزيز الغصن، أسماء اهلل الحسنى، ص(4)
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            :قال تبالى

           

     
(1 )  

 

 

            :أقال تبالى

              

   
2  

أما داللة الشيء عمى نتيجتو فتسمي داللة االلتزام، كدالل الغيوم عمى اقتراب المطر، 
عن فعل  وكداللة الفعل عمى رد الفعل، فمكل فعل رد فعل بااللتزام، وكل رد فعل ناشئ 

 .3 بالمزوم

من الزمو    إن داللة المزوم تتجمّى في داللتو عمى شيء يفيم ال من لفظ االسم لكن 
عن طريق داللة  أنيا تدل داللة المزوم عمى صفة أخرى، غير الصفة التي عممت: ،أي(4)

                                                             
 2:سورة الرعد، األية (1)
 9: سورة لقمان، اآلية (2)
(3)  http://www.khutabaa.com/index.cfm?method=home.con&ContentID=2999 
 79: شيخ اإلسالم ابن تيمية، شرح العقيدة الوسطية، ص(4)
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عمى صفة  ىو اسم يدل عمى ذات اهلل ويدل: ((الخالق  ))اسم :   ىذا(2) ومثال(1)"التضمن
. الخمق

ألن المفظ  إذن؛ فباعتبار داللتيو عمى األمرين يسمى داللة مطابقة،كما سبق و أشرنا؛
. الخالق؛ فإّنك تفيم خالقًا و خمقاً : دّل عمى جميع مدلولو، وال شك أّنك  إذا قمت

و باعتبار داللتو عمى الخالق وحده أو عمى الخمق وحده يسمى داللة تضّمن؛ كما سبق ذكر 
. ىذا في حديثنا عمى داللة التضمن، ألّنو دّل عمى بعض معناه

و باعتباره  داللتو عمى العمم و القدرة يسمى داللة التزام، إذ ال يمكن خمق إال بعمم وقدرة؛ 
. فداللتو عمى العمم و القدرة داللة التزام

، حيث -المطابقة و التضمين-  ما نمحظ في ىذه الداللة خالف الدالالت السابقة
، بداللة صفة  (إما عمى الذات أو عمى الّصفة )أنيا  تحتمل داللة خارجة عن داللة المفظ 

. أخرى لزوماً 
 إّن األسماء الحسنى  تحتمل دالالت ثالث، فاالسم دال عمى الذات و الصفة التي

اشتق منيا بالمطابقة، ودال عمى أحدىما بالتضمن، ودال عمى صفة أخرى الزمة لو 
 . (3)"بااللتزام
  جّل في عاله'' الممك''اسم االحتمال الداللي في:  

 .يدل عمى ذات اهلل وعمى صفة الممك بداللة المطابقة (الممك  )  اسم اهلل 

،               4:قال تبالى 

                                                             
 83:عبد اهلل بن صالح بن عبد العزيز الغصن، أسماء اهلل الحسنى، ص: ينظر (1)
 79: ينظر، شيخ اإلسالم ابن تيمية، شرح العقيدة الوسطية، ص (2)
 أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أّيوب ابن القّيم الجوزية، الكافية الشافية  في االنتصار لمفرقة (3)

 744: ىـ،ص1،2002:، ط1:الّناجية، محمد عبد الرحمن العريفي و آخرون، دار عمم الفوائد، م
 23:سورة المؤمنون، اآلية  (4)
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. وعمى ذات اهلل وحدىا بالتضمن، وعمى صفة الممك وحدىا بالتضمن

، والعمو ، واألحدية ، والسيادة ، والصمدية ، والعمم ، والمشيئة زوم عمى الحياةو يدل بالل
. ، والقدرة ، والسمع والبصر ، والقوة ، والعدل ، والحكمة ، والعظمة

  : قال تعالى

                

             
1  

ومن أىم القضايا المتعمقة بداللة المزوم إثبات عمو الممك ، وفوقيتو ، واستوائو عمى 
عرشو ؛ فإذا كان كل ممك فى الدنيا يمزمو إلثبات ممكو أن يستوى عمى عرشو ، فالممك 

 : الخالق أولى بالكمال من المخموق ، ال سيما أنو أثبت ذلك لنفسو فقال 

 "              

     (2) 

  جّل في عاله ''  البزيز''اسم االحتمال الداللي في:  
بالمطابقة ، وعمى أحدىما  (العزة  )يدل عمى ذات اهلل وعمى صفة  (العزيز  )اسم اهلل 

كوصف ذات ؛ ألنيا صفة قائمة بو يستحيل وصفو  (العزة  )فاهلل عز وجل لو . بالتضمن 
 (اإلعزاز)وأما ،          3 :قال تعالى ، بضدىا

     :قال تبالى، فوصف فعل ، فاهلل عز وجل يمنح العزة لمن شاء من خمقو

                                                             
  .26: سورة آل عمران،  اآلية (1)
  .6-4: سورة طو، اآلية (2)
 180: سورة الصافات (3)
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           1. 

يدل بالمزوم عمى الحياة ، والقيومية ، والعمم ، والقدرة ، واألحدية  (العزيز  )واسم اهلل  
، والسيادة ، والحكمة ، والصمدية ، والكبرياء ، والعظمة ، والقدسية ، وغير ذلك من صفات 

.   الكمال
القصيدة النونية "و سنختم فصل االحتمال الداللي بمثال يمخص ما تم التطرق لو من 

: ، حول دالالت أسماء اهلل الحسنى(2)"لإلمام ابن القّيم الجوزية 

ىذه الدالالت الثالث في فيم أي لفظ من األلفاظ سواء كانت ألفاظ تكمن أىمّية 
األلفاظ الشرعية فإنيا تارة تدل : ومن ىذه األلفاظ.شرعية أو ألفاظ لغوية، أو أيًا من األلفاظ

عمى معنى، وتارة تدل عمى جزء من معنى، وتارة تدل عمى أمر خارج المعنى، لكنو ال 

                                                             
  .26: سورة آل عمران،  اآلية (1)
عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أّيوب ابن القّيم الجوزية، الكافية الشافية  في االنتصار لمفرقة الّناجية، (2)

 744: ص
 

ذا أردت لــــــــــــــــــــذا مث  ــــــال ذلك لفظة الرحــــــــــمن ـــــفمثـــــــــــــــاال بينا ـــــــــأا 
ـــــيذا المفـــــــــــــــظ مدلـــــأالن ــــفيما لــــــــــــــــــيا ــمة مدلألــــــــــذات اإللو أرح

ــــــــيي تضمن ذا أاضح التبيـــــــــــــــــان أع فـ ـــا ببض لذا المأضـــــــإحداىم

ن ــــــــــــــــــــــبنى لــــــــــــــــزأم البمم لمرحمكن أصف الحي الزم ذلك المـــ ــــــلـ

ـــــــــان ـم بيــن الحـــــــــــــــــــق ذأ تبيــــــــــفمـــــــــــــــــذا داللتو عميو بااللــــــــــــتزا 
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يكممو، ومن ذلك أسماء اهلل تعالى، فإن أسماء اهلل عز وجل ينطبق عمييا ىذه الدالالت 
 1الثالث

 

                                                             
(1)http://moltkamoltka.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 
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من رحمتي أسماء اهلل الحسنى أن تستقطع و لرحالي مع آذن اهلل لخموتي بعدما  
فوجب   ،عمم الفيض حممت قطرًا من من نور قرآني و أن تحط، فقيت لونًا العممية 
 :في نقاط ىي خموتي ورحمتي العمميةبرز النتائج التي وقفت عمييا خالل أر استظيا
  .كان ليا انتظاميما في تراكيب معينة و القرآنية أسماء اهلل الحسنى في سياقاتيا إن

 و الموروث المعجمي والقيمة لسياق والمقاموقد كان للتأويل، ا مجال نصيب وافٌر في
 حيث احتممت دالالت لغوية كثيرة  معوىافاعلالصوتية و الصرفية دور في ت

 .ومتعددة
  . إن الحرف الواحد ال يحمل داللة واحدة فريدة، بل تتعداه إلى دالالت متعددة، مما

 .يسمح لو بأن يساق عمى سمت المعنى المقصود و الغرض المراد
  .  إن األلفاظ و صيغيا تحتمل دالالت متعددة، مما يكسبيا طبيعة تسمح ليا بأن

 .تحتمل تعدد الّسياقات و التراكيب
  .التضمين دالالت إن فيم الداللة و التعرف عمى أنواعيا ىو في بالغ األىّمية وتعد 

دالالت تكمن أىمّية   وفيم أسماء اهلل تعالىل من أىم الدالالت  و المطابقة و المزوم
 . شرعيةافي فيم أي لفظ من األلفاظ سواء كانت ألفاظالتضمين والمطابقة و المزوم 

  . إن ورود أسماء اهلل الحسنى في آي القرآن بتراكيب مختمفة يحمل دالالت تحددىا
 .طبيعة السياق 

  . بل ،  المغوية و الثقافية لمفكر اإلسالميالقرآن الكريم منبعا أساسيا لممعرفةيعد
ومرجعا أساسًا إلثبات الحقائق ودعميا، و صفوة القول في بحثنا ىذا الموسوم 

باالحتماالت المغوية ألبنية أسماء اهلل الحسنى لم نجد من الباحثين سوى حسن غازي 
و الذي تطّرق لتعريف االحتمال الصرفي، فكانت لنا فرصة القول بأن أسماء اهلل 

 تحتممو أي ما :الحسنى من منظور البناء المغوي  تفاعمت فييا احتماالت صوتية
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 األصوات من قيم داللية، أو ىو التماس الصمة بين األصوات المغوية ومعانييا
أو ما تحتممو األلفاظ من  معاٍن،  ىو ما تحتممو األوزان منو  :واحتماالت صرفية

في المغة ألفاظ ترد عمى أوزان ؛ ألن أوزان بحسب القرائن الموجودة في الكالم
 ما ىي: ، واحتماالت نحويةمخصوصة إال أن ىذه األوزان تحتمل معاني متعددة

يحتممو التركيب من عالقات نحوية أو ىو التماس الصمة بين  المفردات والعالقات 
وىو ما تحتممو األلفاظ من معاني، : و احتماالت معجمية. النحوية التي ترتبط بيا

 ىو ما :، و أخرى دالليةأو ىو التماس الصمة بين  تعدد المعاني في المفظ الواحد
في المفظ  يحتممو األلفاظ من دالالت، أو ىو التماس الصمة بين  تعدد الدالالت

ال يمكننا تحديد المعنى إال  حيث ويةالمغت حتماالوىذا ما يّسمى باال.الواحد
 .بتكامميا

و الحمد هلل أن تم ىذا العمل الذي خص أسماء اهلل التسعة و التسعون و بقدرة 
صفحة بين " تسعة و تسعين" المولى نظمت ىذه الكممات و الجمل في أسطر لــــ

 .ىاتين الدفتين

 



 

 

[املصادرواملراجع]  
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 القرآن الكريم، رواية ورش . 
: المصادر  ( أ)

حاح، دار العمم لمماليين، بيروترأحمد عبد الغفور عّطا (1 ، 3:ط.لبنان- ، مقّدمة الصِّ

1984 .                 
أبي الفضل : بدر الين محمد بن عبد اهلل الزركشي، البرهان في عموم القرآن، ت (2

 .2006، 3:الدمياطي، دار الحديث،ج
 . ابن تيمية، شرح العقيدة الوسطية، دار ابن الجوزي، القاهرةاإلسالمشيخ  (3
جالل الدين محمد بن احمد المحمي و جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  (4

 .السيوطي،تفسير الجاللين 
أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أّيوب ابن القّيم الجوزية، الكافية الشافية  في  (5

، 1:االنتصار لمفرقة الّناجية، محمد عبد الرحمن العريفي و آخرون، دار عمم الفوائد، م

 .2002، 1:ط
أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،دار ابن حزم، .  (6

 .1،2010:القاهرة،ط
عمي توفيق الحمد، دار األمل ، :عبد القاهر الجرجاني، كتاب المفتاح في الصرف، ت (7

 .1987، 1:عمان ، ط
 .1985عمي بن محمد الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، (8
أبو الفتح عثمان ابن جني ، الخصائص ، تحقيق عمى محمد النجار، دار الهدى  (9

 .2،ج2000 لبنان، ط-تلمطباعة و النشر، بيرو
 .1،2005، ط1:مصر، ج- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار ابن الهيثم، القاهرة (10
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محمد بن صالح العثيمين، شرح األربعين النووية، دار الثريا لمنشر، المممكة العربية  (11

 . 2004، 3:عنيزة، ط- السعودية

 :المعاجم . (ب)      
أحمد عبد : إسماعيل بن حماد الجوهري،الصحاح تاج المغة و صحاح العربية، ت (1

 . 1952:ص1990، 4:، ط5:الغفورعّطار، دار العمم لمماليين ، بيروت لبنان،ج
عبد السالم : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم المقاييس في المغة ، تح (2

 .محمد هارون
لبنان، – راجي األسمه، المعجم المفّصل في عمم الصرف، دار الكتب العممية، بيروت  (3

 .1993، 1:ط
، 2:سورية، ط– دمشق . دار الفكر سعد أبو جيب، القاموس الفقهي لغة و اصطالحا، (4

1988.  
عبد القادر عبد الجميل، المعجم الوظيفي لمقاييس األدوات النحوية و الصرفية، دار  (5

 .2006، 1:صفاء، ط
بيروت، ، عبد اهلل عمي الكبير و آخرون، دار المعارف: ابن منظور، لسان العرب،ت  (6

 .لبنان 

: المراجع . (ج)
ابتهال كاصد ياسر الزيدي، عمم األصوات في كتب معاني القرآن، دار أسامة         (1

 .2005عمان،-لمنشر و التوزيع،األردن
أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي، شذا العرف في فن الّصرف،دار الكيان، ط  (2

12،1957. 
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 .1،1993،دار الحصاد، ط-أسرار الحروف–أحمد رزقة ،أصول المغة العربية  (3
أحمد القباني، المقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى ألبي حامد الغزالي، دار  (4

 .لبنان– الكتب العممية ،بيروت 
أحمد مختار عمر، أسماء اهلل الحسنى دراسة في البنية و الداللة، عالم الكتب،   (5

 .1997، 1:القاهرة، ط
 الجيل، بيروت، إميل بديع يعقوب، موسوعة الحروف في المغة العربية،  دار (6

 .2،1995:ط
 . 1،1989:تاج الدين نوفل، أسماء اهلل لحسنى ، دار األمير ، الجيزة ،ط (7
حمزة بن زهير : ت أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من عمم األصول، (8

 .حافظ،السعودية، المدينة المنورة
  .1979الجزائر،– حسن البنا ، العقائد، دار الشهاب، باتنة  (9

حمزة النشرفي، عبد الحافيظ فرغمي،عبد الحميد مصطفى، سمسمة القصص القرآني  (10

  .المجمد السادس عشر
 .عبد الحميد مهدي،أمة القرآن،شركة الشهاب لمنشر و التوزيع ،الجزائر (11
مصر، - بن خميل هراس،شرح أسماء اهلل الحسنى، دار الشريعة، القاهرة (12

 .1،2004:ط
حسن عباس، خصائص الحروف العربية و معانيها، منشورات إتحاد الكتاب العرب،  (13

 . 1998دمشق،
 .2006زيد بن محمد بن هادي المدخمي، العمل األسنى، مجالس الهدى،الجزائر،  (14
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عبد الرزاق بن المحسن البدر، فقه أسماء اهلل الحسنى،دار التوحيد لمنشر،المدينة  (15

 2008، 1:المنورة، الرياض، ط
عرفان بن سميم العشا حسونة الدمشقي  ،القول األسمى في بيان صفات اهلل الحسنى  (16

 .2005لفضيمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  ، دار الفكر ،بيروت ،
 ، 8عمى عبد الواحد وافي، فقه المغة، دار النهضة، القاهرة ، ط  (17
 .2006، 4:األردن، ط- فاضل صالح الّسامّرائي، التعبير القرآني، دارعمار، عمان (18
كمال الدين عبد الحميد السيد المالح و حسن  محمد حممي عبد الهادي، دندنة في  (19

 .رحاب أسماء اهلل الحسنى
 .2010، 1محسن محمد معالي، الموسوعة الصرفية، مؤسسة حورس الدولية، ط (20
 .محمد بكر إسماعيل،أسماء اهلل الحسنى آثارها و أسرارها  ، دار المنار ، القاهرة (21
محمد أمان بن عمي الجامّي، الصفات اإللهية في الكتاب و السنة النبوية في ضوء  (22

 .2005، 1:اإلثبات و التنزيه، دار النهاج، القاهرة ، ط
 .1896محمد عمي بن عمي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون،اقدام، (23
، 1:هادي نهر، عمم الداللة التطبيقي في التراث العربي،دار األمل، األردن، ط (24

2007. 

 :المجالت.(د)
أحمد بالقاسم، الدرس الصوتي في سر صناعة اإلعراب البن  (1

 ،جامعة  ورقمة  ، الجزائر2005، 4جني،األثر،العدد
الداللة النحوية بين القدامى والمحدثين، مجمة  زينب مدّبح جبارة النعيمي،  (2

  12:ط لمعموم االنسانية، العددسوا



[االحتماالت اللغوية ألبنية أسماء هللا الحسنى في سياقاتها التركيبية ]   المراجع وقائمة المصادر 
 

 
96 

المصطمح الصوتي عند ابن سينا، دراسات أدبية ،  موالي عبد الحفيظ طالبي، (3

مركز البصرة لمبحوث و االستشارات و الخدمات التعميمية جامعة اإلمارات 

.  ،العين2009، 2:العربية المتحدة ،العدد

: المواقع. (ه)
1) http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
2) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37425 

3) www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20059 

4) http://www.eajaz.org  

5) http://www.nooran.org/O/9/9-1.htm 
6) http://articles.islamweb.net  
7) http://pulpit.alwatanvoice.com  
8) http://www.almeske.net   
9) http://vb.tafsir.net  

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37425
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20059
http://www.eajaz.org/
http://www.nooran.org/O/9/9-1.htm
http://articles.islamweb.net/
http://pulpit.alwatanvoice.com/
http://www.almeske.net/
http://vb.tafsir.net/


 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 فهرس املوضوعات 
 

 

 [فهرس املوضوعات]



[االحتماالت اللغوية ألبنية أسماء هللا الحسنى في سياقاتها التركيبية ]  فهرس املوضوعات 

 

 
92 

 

 

 

 الصفحة  
  ت –أ                                                                            :مقدمة

   
   38– 10 ... ألبنية أسماء اهلل الحسنىاالحتمال الصوتي: : الفصل األول
  14 – 10 تعريف االحتمال الصوتي:  المبحث االول
 38–  15 ...بنية أسماء اهلل الحسنىألاالحتمال الصوتي : المبحث الثاني

 
 61–  40 ألبنية أسماءاهلل الحسنى(النحوي،الصرفي)االحتمال: الفصل الثاني
 48–  40 االحتمال الصرفي ألبنية أسماء اهلل الحسنى: المبحث األول
 61–  49 االحتمال النحوي ألبنية أسماء اهلل الحسنى: المبحث الثاني

 
    87–  63 ألبنيةأسماءاهلل الحسنى(الداللي،المعجمي)االحتمال: الفصل الثالث
 74– 63 االحتمال المعجمي ألبنية أسماء اهلل الحسنى: المبحث األول
 87–  75 االحتمال الداللي ألبنية أسماء اهلل الحسنى: المبحث الثاني

   
 90–  89الخاتمة  

 96–  92قائمة المصادر والمراجع  

 99–  98فهرس الموضوعات  

 


