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دراسة لبعض الظواهر الطبیعیة السماویة المقترنة باألسماء الحسنى في تناول هذا البحث ی

القرآن الكریم، حاول هذا البحث أن یظهر سبب اقتران بعض األسماء الحسنى ببعض الظواهر 
السماویة ویقدم صورة واضحة عنها لعدم اهتمام الباحثین بذلك مع أن لهم كتابات واسعة في مجال 

 البحث أن یقسم البحث إلى مقدمة ومبحثین وخاتمة على النحو اآلتي:التفسیر. واقتضت طبیعة 
 المقدمة.

، وقد اشتمل على ثالثة المبحث األول: اقتران األسماء الحسنى بظاهرتي اللیل والنهار
 مطالب:

 بظاهرة الليل والنهار. »السميع العليم«املطلب االول: اقتران امسي� 
 بظاهرة الليل والنهار. »العليم العزيز«املطلب الثاين: اقتران امسي 

 بظاهرة الليل والنهار. »السميع البصري«املطلب الثالث: اقتران امسي� 
، وقد اشتمل على المبحث الثاني: اقتران األسماء الحسنى بظواهر المطر والمیاه والسماء

 ثالثة مطالب:
 بظاهرة املطر. »الويل احلميد«املطلب االول: اقتران امسي� 

 بظاهرة املياه. »القادر« ثاين: اقتران اسماملطلب ال
 بظاهرة السماء. »الرؤوف الرحيم«املطلب الثالث: اقتران امسي� 

Abstract 
The present study has dealt with the natural phenomena that are 

associated with the noble names and supreme attributes in the Holy Quran. 
It has tried to expose reasons behind the association between this or that 
phenomenon with this name or that attribute to present a clear picture as 
researchers have never cared about such a subject although they have great 
literature in the domain of interpretation. The study is divided into an 
introduction, two  chapters, references and a conclusion as follows; 
Introduction: 

Chapter One: Association of noble name with night and day 
phenomena this chapter consists of three sections; 

Section One: Association (ALsamia ALalem) with night and day 
phenomena this chapter consists of three sections . 

Section Two: Association (ALaziz ALalem) with night and day 
phenomena this chapter consists of three sections . 

Section Three: Association (ALsamia ALbaser) with night and day 
phenomena this chapter consists of three sections . 

Chapter Two: association of noble names with  night rain, water, and 
sky. 

Section One: Association(ALwaly ALhamed)with rain phenomena. 
Section Two: Association(ALkader) with water phenomena. 
Section Three: Association(ALraoof ALrahem) with sky phenomena. 

Keyword : coupling , names , hosny
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وكبریائه، حمدًا یلیق بنعمه وآالئه، وسبحان اهللا زنة  بعظمتهالحمد هللا المتفرد 
أرضه وسمائه، والصالة والسالم على خیر رسله وأنبیائه، ورضي اهللا عن أصحابه 

 :وبعد ...وخیر أولیائه
اهللا سبحانه وتعالى، ومن العلم به سبحانه، العلم بأسمائه إن أجلَّ العلوم العلم ب

الحسنى، كیف وقد أمر اهللا سبحانه بدعائه بها، لما تحمله من المعاني الحسنة التي 

، ولقد اقترنت )١(G  F  E  D  C تدل على كماله، كما في قوله سبحانه:
فإذا نظرنا إلى قرآن الكریم، أسماء اهللا سبحانه بالظواهر الطبیعیة السماویة كثیرًا في ال

تلك اآلیات، نرى ان اآلیة تقترن باسم أو اسمین من االسماء الحسنى، وتلك االسماء 
(والتناسق ألوان  رحمه اهللا تعالى: )٢(لها عالقة قویة بمضامین اآلیات، یقول سید قطب

المتفقة  ودرجات... ومنها تلك النكت البالغیة التي تنبه لها الكثیرون؛ من التعقیبات

، القدرةبعد كالم یثبت  ،)٣(  ÀÄ  Ã  Â  Á  مع السیاق، كأن تجيء الفاصلة:

 . )٥(بعد كالم في وادي العلم المستور) )٤(®  ¬  «  ª   © والفاصلة:
فكل هذا الكالم وغیره دعانا إلى أن نهتم بدراسة نماذج من اآلیات التي تتضمن 

والنهار والمطر...الخ) مقترنًة باألسماء (كظواهر اللیل  ظواهر طبیعیة سماویة:

 .  ١٨٠: ) سورة األعراف، من اآلیة ١(
في أسیوط  »موشا« هو سید قطب بن إبراهیم: مفكر إسالمي مصري، ولد في قریة )٢(

المستقبل  :دیب، له مؤلفات عدة منهاأه، كاتب و ١٣٨٧ه، واستشهد شنقًا سنة ١٣٢٤سنة
عالم، لخیر الدین بن محمود بن ألومعالم في الطریق، ینظر: ا ،وفي ظالل القرآن ،لهذا الدین

، ١٥طهـ)، دار العلم للمالیین، ١٣٩٦(ت  ن فارس، الزركلي الدمشقيمحمد بن علي ب
 .١٤٨-٣/١٤٧ م: ٢٠٠٢

 .٢ )  سورة الحدید، من اآلیة:٣(
 .١١٩) سورة آل عمران، من اآلیة: ٤(
هـ)، دار الشروق، ١٣٨٥ ) التصور الفني في القرآن، لسید قطب إبراهیم حسین الشاذلي (ت٥(

 .٨٨-١/٨٧ :١٧ط
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اإللهیة، لنتعرف على مدى تعلق تلك الظاهرة بذلك االسم وفي هذا الصدد یقول الشیخ 
(یختم اهللا اآلیات بأسماء اهللا الحسنى لیدل  رحمه اهللا تعالى: )١(عبد الرحمن السعدي

لطیفة نافعة، علیك  على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك االسم الكریم، وهذه القاعدة
بتتبعها في جمیع اآلیات المختومة بها، تجدها في غایة المناسبة، وتدلك على أن 

كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها، وهذا باب عظیم في  والخلقالشرع واألمر 
 .)٢(معرفة اهللا ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم)

ي هذا البحث على جزء من هذا االقتران، للتعرف ومن أجل هذا أردت الوقوف ف
على مدى تعلق تلك الظاهرة بذلك االسم، فجاء بحثي لهذه الحقائق ودلوت بدلوي في 

 هذا المضمار، لعّلْي أِصُل إلى شيٍء یسیٍر مما قد حواه القرآن العظیم.
 وقد اشتمل البحث على مقدمة ومبحثین وخاتمة. 

اء الحسنى بظاهرة اللیل والنهار، وقد اشتمل على : اقتران االسمالمبحث االول
 بظاهرة اللیل والنهار. »السمیع العلیم«: اقتران اسمّي املطلب االولثالثة مطالب: 

: اقتران املطلب الثالث بظاهرة اللیل والنهار. »العزیز العلیم«: اقتران اسمّي املطلب الثاين
 بظاهرة اللیل والنهار.  »السمیع البصیر«اسمّي 

: اقتران االسماء الحسنى بظاهرة المطر والمیاه والسماء ، وقد المبحث الثاني
 بظاهرة المطر. »الولي الحمید«: اقتران اسمّي املطلب االولاشتمل على ثالثة مطالب: 

: اقتران اسمّي املطلب الثالث بظاهرة المیاه. »القادر« اسم: اقتران املطلب الثاين
في  توصلتماء، ثم جاءت الخاتمة وبینت فیها أهم ما بظاهرة الس »الرؤوف الرحیم«

 البحث من نتائج ثم المصادر والمراجع.
sybj€a@

، ه١٣٠٧من بن ناصر السعدي: مفسر من علماء الحنابلة، ولد بالقصیم  سنة ) هو عبد الرح١(

وتفسیر  ،تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان من مؤلفاته:، ه١٣٧٦ وتوفي فیها سنة

 . ٣/٣٤٠ والقواعد الحسان لتفسیر القرآن، ینظر: األعالم: ،أسماء اهللا الحسنى

ألبي عبد اهللا ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا بن ناصر  ) القواعد الحسان لتفسیر القرآن،٢(

 .١/٥٣م: ١٩٩٩-هـ١٤٢٠ ،١طهـ)، مكتبة الرشد، الریاض، ١٣٧٦(ت بن حمد آل سعدي
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، لما ذكر اهللا سبحانه )١(h  g  f  e  d  ci  l  k  jقال تعالى: 

وتعالى ملكیته المطلقة لجمیع ما في الكون، بّیَن أنه مالك جمیع المتحركات والسواكن 

في اللیل والنهار، وأنه المتصرف تصرفًا كامًال في كل شيء، وهو السمیع لكل ما 

ل یحدث، العلیم بكل ما یقع، المحیط علمه بكل ما دقَّ وعُظم، وبكل فعٍل ونیٍة، والشام

 .)٢(سمعه كلَّ مسموٍع من األقوال واألصوات والحركات

، بمعنى أن هللا تعالى ما استقر في اللیل h  g  f  e  d  c   فقال تعالى:

والنهار من الدواب والطیر في البر والبحر، فمنها ما یستقر في اللیل وینتشر بالنهار، 

ا، ومنها ما یستقر بالنهار كأغلب الحیوانات مثل األسد والثور والنسر والصقر وغیره

، )٤(، والسُُّكوُن هو (ثبوت الشيء بعد تحّرك))٣(وینتشر باللیل، كالبوم والخفاش وغیرها

وخصَّ السكون بالذكر دون الحركة، ألن السكون أغلب الحالتین على كل مخلوٍق من 

ل الحیوان والجماد أو ألن الساكن من المخلوقات أكثر عددًا من المتحرك أو ألن ك

متحرٍك یصیر إلى السكون من غیر عكٍس أو ألن السكون هو األصل والحركة حادثٌة 

 .١٣ اآلیة سورة األنعام،) ١(

، ١طدمشق،  ،د. وهبة بن مصطفى الزحیلي، دار الفكر، ینظر: التفسیر الوسیط للزحیلي) ٢(

 .١/٥٣٢ هـ:١٤٢٢

 هـ):٣٧٣ألبي اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي (ت ، نظر: بحر العلومی) ٣(

١/٤٣٧. 

المفردات في غریب القرآن، ألبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني (ت ) ٤(

، ١طبیروت،  ،دمشق ،تح: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامیة، هـ)٥٠٢

 .٤١٧هـ: ١٤١٢
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الحركة «، أو ألّن كّل ساكٍن في الوجود هو ُذو َحركٍة ما، فاألمران )١(علیه وطارئة

، وقال أهل المعاني: )٣(بأحدهما عن اآلخر  )٢(ُمَتالزمان فحصل االكتفاء» والسكون

: وله ما سكن وتحرك في اللیل والنهار، فحذف ذكر الحركة في اآلیة محذوٌف، والتقدیر

، وتخصیص اللیل بالذكر ألن الساكن في ذلك الوقت یزداد )٤(واكتفى بذكر السكون

  d  c خفاًء، فذكر النهار لتحقیق تمام اإلحاطة بالمعلومات، وتقدیم المجرور في قوله

ینظر: أنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزیل، لزین الدین أبي عبد اهللا محمد ) ١(

تح: د. عبد الرحمن بن إبراهیم  هـ)،٦٦٦ بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت

 :م١٩٩١-هـ١٤١٣، سنة ١طالریاض،  ،دار الكتب المملكة العربیة السعودیة، المطرودي

لبرهان في علوم القرآن، ألبي عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر ، وا١/١٢٠

تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي  هـ)،٧٩٤الزركشي (ت 

، وفتح الرحمن بكشف ما یلتبس في ٣/١١٩ م:١٩٥٧-هـ١٣٧٦، ١، طالحلبي وشركائه

بن زكریا األنصاري، زین الدین أبي یحیى السنیكي  القرآن، لزكریا بن محمد بن أحمد

-هـ١٤٠٣، ١طلبنان، ، تح: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكریم، بیروت هـ)،٩٢٦(ت

، والموسوعة القرآنیة خصائص السور، لجعفر شرف الدین، تح: عبد العزیز ١/١٦٠ م:١٩٨٣

 .٣/٦٩ هـ:١٤٢٠، ١طبیروت،  ،بن عثمان التویجزي، دار التقریب بین المذاهب اإلسالمیة

االكتفاء: هو أن یقتضي المقام ذكر شیئین بینهما تالزم وارتباط فیكتفى بأحدهما عن اآلخر  )٢(

لعبد الرحمن بن  والبالغة العربیة،، ٣/١١٨لنكتٍة بالغّیة. ینظر: البرهان في علوم القرآن: 

شق، الدار الشامیة، بیروت، هـ)، دار القلم، دم١٤٢٥حسن َحَبنََّكة المیداني الدمشقي (ت 

خصائص التعبیر القرآني وسماته البالغیة، لعبد العظیم ، و ٢/٤٨: م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١ط

 .٢/٧٢م: ١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١هـ)، مكتبة وهبة، ط١٤٢٩إبراهیم محمد المطعني (ت 

 .٢/٤٩ینظر: البالغة العربیة:  )٣(

علي بن أحمد بن محمد بن علي  ) ینظر: الوسیط في تفسیر القرآن المجید، ألبي الحسن ٤(

هـ)،تح: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ علي  ٤٦٨الواحدي، النیسابوري، الشافعي (ت 

محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صیرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد  

 .٢/٢٥٦م: ١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١الرحمن عویس، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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e ه ال لغیره، أي في كون للداللة على الحصر، وهو حصر الساكنات في كونها ل

 h  g  f، وأما من حیث تقدیم اللیل على النهار في قوله )١(ملكها التام له

إلقامة الدلیل على أن األصل هو سیادة الظالم على كوكب األرض لعدم وجود ذرات 

كافیة في الفضاء، ثم یأتي النهار تالیًا له، وهذا األمر أثبته القرآن الكریم   منذ خمسة 

قرنًا، قبل أن یقرره العلماء؛ فجاءت أكثر من خمسین آیة یتقدم فیها اللیل على عشر 

 .)٢(النهار

، فالسمیع هو اسم من l  k  jثم جاء بما یناسب مقدمة اآلیة بقوله 

أي » فاعل«بمعنى » فعیل«أسماء اهللا سبحانه تعالى، بصیغة المبالغة على وزن 

وأربعین مرة، منها اثنان وأربعون بصیغة الرفع،  سامع، وقد ورد في القرآن الكریم خمسةً 

!  "  #  $  %  &  وهو ثابت في الكتاب والسّنة، والدلیل من الكتاب قوله تعالى 

.   -  ,   +  *  )  (  '/  3  2  1     0)ومن السّنة: (حدیث  ،)٣

اهللا  عائشة رضي اهللا عنها؛ أنها قالت: الحمد هللا الذي وسع سمعه األصوات، فأنزل

، فالسمیع هو الذي )٤() :(  '  &  %  $  #  "  !تعالى على النبي 

یسمع جمیع األصوات باختالف اللغات على تفنن الحاجات، وسمعه تعالى نوعان: 

أحدهما: سمعه لجمیع األصوات الظاهرة والباطنة، الخفیة والجلیة، وٕاحاطته التامة بها، 

) ینظر: التحریر والتنویر، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت ١(

 .٧/١٥٥م: ١٩٨٤هـ)، الدار التونسیة للنشر، تونس، ١٣٩٣

) ینظر: التصویر القرآني للقیم الخلقیة والتشریعیة، لعلي علي صبح، المكتبة األزهریة للتراث: ٢(

١/١٤٧. 

 .١اآلیة سورة المجادلة،  )٣(

 . ×  Ö  Õ  Ôكتاب التوحید، باب قول اهللا تعالى ، ٩/١١٧: أخرجه البخاري )٤(
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، أما العلیم: )١(والداعین والعابدین فیصیبهم ویثیبهموالثاني: سمع اإلجابة منه للسائلین 

فهو اسم من أسماء اهللا تعالى جاء بصیغة المبالغة على وزن فعیل، وقد ورد في القرآن 

، وهو )٢(بالرفع» علیم«الكریم اثنین وخمسین ومائة مرة، منها أربعون ومائة مرة بلفظ 

 قوله تعالى:   ثابت في الكتاب والسّنة، والدلیل من الكتاب، مثل

Ì Ë ÊÍ Ñ Ð Ï    Î)والدلیل من السنة (قال رسول اهللا )٣ ، :

ما من عبد یقول في صباح كل یوم ومساء كل لیلة: بسم اهللا الذي ال یضر مع اسمه 

، )٤(شيء في األرض وال في السماء، وهو السمیع العلیم ثالث مرات، فیضره شيء)

، (فهو العلیم الذي )٥(بجهل وال یلحقه نسیانوهو یتضمن العلم الكامل الذي لم یسبق 

أحاط علمه بالعالم العلوي، والسفلي ال یخلو عن علمه مكان، وال زمان ویعلم الغیب، 

والشهادة، والظواهر، والبواطن، والجلي، والخفي، فیعلم إن العلم كله بجمیع وجوهه، 

دًا ویعلم جلیل األمور، وحقیرها، واعتباراته هللا تعالى فیعلم تعالى األمور المتأخرة أزًال وأب

وصغیرها، وكبیرها، ویعلم تعالى ظواهر األشیاء، وبواطنها غیبها، وشهادتها ما یعلم 

الخلق منها، وما ال یعلمون، ویعلم تعالى الواجبات أو المستحیالت، والجائزات، ویعلم 

الى جزئیات تعالى ما تحت األرض السفلى كما یعلم ما فوق السماوات العلى، ویعلم تع

) ینظر: تفسیر أسماء اهللا الحسنى، ألبي عبد اهللا، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا بن ناصر  ١(

هـ)، تح: عبید بن علي العبید، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة  ١٣٧٦بن حمد آل سعدي (ت 

 .١/٢٠٩هـ: ١٤٢١ورة، المن

ینظر: بحث مفهوم األسماء والصفات، لسعد بن عبد الرحمن ندا، مجلة الجامعة اإلسالمیة  )٢(

 .٥٩: بالمدینة المنورة، العدد السادس واالربعون

 .٢٩سورة البقرة، من اآلیة  )٣(

ذا أصبح أبواب الطهارة، باب ما جاء في الدعاء إ ،)٣٣٨٨، برقم (٥/٤٦٥: الترمذي اخرجه )٤(

 وٕاذا أمسى، وقال عنه الترمذي: (هذا حدیث حسن صحیح غریب).

ینظر: القواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائه الحسنى، لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین  )٥(

 .١/٧م: ٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٣هـ)، الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، ط١٤٢١(ت 
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األمور وخبایا الصدور، وخفایا ما وقع، ویقع في أرجاء العالم، وأنحاء المملكة، فهو 

الذي أحاط علمه جمیع األشیاء في كل األوقات، وال یعرض تعالى لعلمه خفاء، وال 

فإن سمعه مع علمه محیط » العلیم«مع اسم » السمیع«، أما مجيء اسم )١(نسیان)

سبحانه وتعالى مطلع على خلقه ال یغیب عنه من أمورهم  بالخلق نافذ فیهم، فهو

، فما أروع التناسق في التصویر القرآني في تقدم السمیع على العلیم، ألن )٢(شيء

السمع باللیل أدق وأقوى، وتحصیل العلم وتعلیمه للناس یتصل بالنهار أكثر من اللیل، 

 . )٣(تناسق وتالحم بین عناصر التصویر القرآني المعجز

یلیقان » السمیع العلیم«والذي یتبین من خالل سیاق اآلیة أن هذین االسمین 

بنمط اآلیة، فالسمع یناسب سكون اللیل وهدوءه وصمته، ویناسب نوم أغلب العباد 

مع » السمیع«واألنعام  والطیور، فیكون السمع باللیل أدق، فناسب أن یأتي باسم 

ل ما یجري في النهار، ویناسب كد اإلنسان ظاهرة اللیل، أما العلم فیناسب إحاطته بك

 ».العلیم«وحركته الدؤوبة  فضًال عن حركة أغلب الحیوانات، فناسب ان یأتي باسم 

 .١٩٦-١/١٩٥تفسیر أسماء اهللا الحسنى للسعدي:  )١(

 .٦٦-٦٥: السادس واالربعونبحث مفهوم األسماء والصفات، العدد  ینظر: )٢(

 .١/١٤٢ینظر: التصویر القرآني للقیم الخلقیة والتشریعیة:  )٣(
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@ZÔ„br€a@k‹�æa@
@Ô8a@Êa6”aD·Ó‹»€a@çÌç»€a@CäbË‰€aÎ@›Ó‹€a@ÒãÁbƒi@

@ > = < ; : 9     8 7?  B    Aقال تعالى: 

C)لما استدل اهللا )١ ، كمته وقدرته بداللة أحوال النبات والحیوان على باهر ح

وذلك من األحوال األرضیة استدل أیضا على ذلك باألحوال الفلكیة ألنها أعظم وقعًا 

، فاللیل والنهار من أعجب آیات اهللا سبحانه )٢(في النفوس من األحوال األرضیة

كیف ُیغشي ُیرینا كیف یجعل اللیل سكنًا؟ وكیف یجعله لباسًا؟ و  وتعالى، فاهللا 

العالم؟ فَتسُكن فیه الحركات، حتى إذا أخذت منها النفوس راحتها وتطلعت إلى 

معایشها، جاء فالق اإلصباح سبحانه وتعالى بالنهار یقدم جیشه بشیر الصباح، فیهزم 

، ولذلك أكد تعالى هذا المعنى )٣(تلك الظلمة، فتنتشر الخالئق وتتصرف في مصالحها

، وفالق )٤(ُق في اللغة: شّق الشيء وٕابانة بعضه عن بعض، فالَفلْ   8 7 بقوله

، وهو الغبش )٥(اإلصباح بمعنى َشق الصبح وأخرجه من الظلمة حتى یَبین من اللیل

في آخر اللیل، ومنقضاه الذي یلي الصبح، أو قد یراد بفالق اإلصباح عمود الفجر 

 .٩٦سورة األنعام، اآلیة  )١(

) ینظر: البحر المحیط في التفسیر، ألبي حیان، محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان  ٢(

هـ: ١٤٢٠هـ)، تح: صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بیروت، ٧٤٥ین األندلسي (ت أثیر الد

٤/٥٩٣ . 

ینظر: زیادة اإلیمان ونقصانه وحكم االستثناء فیه، لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، مكتبة  )٣(

 .١/٢٠٨م: ١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١دار القلم والكتاب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط

 . ٦٤٥المفردات في غریب القرآن: ینظر:  )٤(

) ینظر: التبیان في تفسیر غریب القرآن ألحمد بن محمد بن عماد الدین بن علي، أبي العباس،  ٥(

هـ)، تح: د. ضاحي عبد الباقي محمد، دار الغرب ٨١٥شهاب الدین، ابن الهائم (ت

 .١/١٥٩هـ: ١٤٢٣، ١اإلسالمي، بیروت، ط
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صباح، أو قد ُیراد به الخالق الذي ُشّق عن بیاض النهار، او قد ُیراد بالفالق ُمظهر اإل

 .)١(فكان المعنى خالق اإلصباح

، فالسكن ما سكنت إلیه واسترحت به، یراد أن الناس ; : 9وقال 

: إن یسكنون في اللیل سكون راحة ألن اهللا جعل اللیل لهم كذلك، قال ابن عباس 

فاحتاج إلى  ؛ ألن اإلنسان قد أتعب نفسه في النهار»أي اللیل«كل ذي روح یسكن فیه 

، فالبیان كل البیان في هذه اآلیة، فاللیل فیه )٢(زمان یستریح فیه ویسكن عن الحركة

واإلصباح یدّل على »، جعل«السكون والهدوء فلذلك جاءت معه الصیغة الفعلیة 

 .  )٣(»فالق«الحركة والحیاة فجاء بالصیغة االسمیة 

دار ألن ، والمعنى أنه جعل سیرهما بحساب ومق> = <وقال 

الشمس تقطع البروج كلها في ثالثمائة وخمسة وستین یومًا وربع یوم وتعود إلى مكانها 

والقمر یقطعها في بضعة وعشرین یوما، وبدورانهما یعرف الناس حساب األیام 

 .)٤(والشهور واألعوام، وقیل: یجریان بحساب وعدد لبلوغ نهایة آجالهما

ة هنا إلى ما ورد في هذه اآلیة من فنون البیان : (فتحلو اإلشار النظرة البالغيةأما 

الذي شأى فیه القرآن الكریم شأوًا واسعًا یكاد ال تدركه مدارك البلغاء وتقصر عن 

مض التنزیل، ألبي القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ) ینظر: الكشاف عن حقائق غوا١(

،  والتفسیر الكبیر، ٢/٤٩هـ: ١٤٠٧، ٣هـ)، دار الكتاب العربي، بیروت، ط٥٣٨جار اهللا (ت 

، ١٣/٧٨هـ: ١٤٢٠، ٣هـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط٦٠٦لفخر الدین الرازي (ت 

دین علي بن محمد بن إبراهیم بن  عمر الشیحي ولباب التأویل في معاني التنزیل، لعالء ال

هـ)، تح: محمد علي شاهین، دار  الكتب العلمیة، ٧٤١أبي الحسن، المعروف بالخازن (ت 

 .٢/١٣٩هـ: ١٤١٥، ١بیروت، ط

 .٢/١٣٩ینظر: لباب التأویل في معاني التنزیل:  )٢(

ن مهدي بن خلیل البدري ینظر: لمسات بیانیة، محاضرات لألستاذ الدكتور فاضل بن صالح ب )٣(

 .٦٤٣السامرائي: 

 .٤/٥٩٣البحر المحیط: ینظر:  )٤(
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تحقیقه لغة الضاد إال في كالم اهللا الذي أعجز كل معجز وتحّدى كل ناثر أو شاعر. 

 7في قوله  )٢(تمثیلیة)وفّن (االستعارة ال )١(فنحن نجد في هذه اآلیة فّن (المشاكلة)

8 :فقد أتى باسم الفاعل مشاكلًة  لقوله تعالى ،&  %  $)٣( ،

واستعمل فلق اإلصباح تشبیهًا له بفلق الحبة أو النوى على طریق االستعارة التمثیلیة 

 .)٤(فقد شبه انشقاق عمود الفجر وانصداع الفجر بفلق اإلصباح)

  وقوله 8 7وطیدة بین قوله تعالى : ترى أن هناك عالقة والنظرة العلمية

&  %  $ فظهور الضیاء بانفالق الصباح من الظالم هو في حد ذاته ،

عنصر أساسي في نمو النبات واألشجار وهو الضوء، فضوء الشمس یقوم بعملیة 

التمثیل الكلوروفیل الذي تنتج عنه المادة الخضراء الالزمة لتكوین المادة الغذائیة داخل 

المشاكلة: هي أن ُیذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعه في صحبته، ینظر: معجم مقالید العلوم في  )١(

هـ)، تح: أ.د ٩١١الحدود والرسوم، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي (ت 

، ١/١٠١م: ٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١تبة اآلداب، القاهرة، مصر، طمحمد إبراهیم عبادة، مك

هـ)، دار الكتب ١٢ودستور العلماء، للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري (ت. ق 

، والمعجم الوسیط، لمجمع اللغة ٣/١٨٩م: ٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١العلمیة، لبنان، بیروت، ط

حامد عبد القادر ومحمد النجار)، دار العربیة بالقاهرة، (إبراهیم مصطفى وأحمد الزیات و 

 .١/٤٩١الدعوة: 

االستعارة التمثیلیة: هي أن تؤخذ أمور متعددة من المشّبه وتجمع في الخاطر وكذا من المشّبه  )٢(

به ویجعل المجموعات، متشاركین في مجموع منتزع یشملهما، وتشمل التمثیل والمجاز، ینظر: 

اللغویة، ألیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي،  الكلیات معجم في المصطلحات والفروق

هـ)، تح: عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ١٠٩٤أبي البقاء الحنفي (ت 

 .١/١٠١بیروت: 

 .٩٥سورة االنعام، اآلیة  )٣(

هـ)، دار الرشید، ١٣٧٦الجدول في إعراب القرآن الكریم، لمحمود بن عبد الرحیم صافي (ت  )٤(

 .٧/٢٣٥هـ: ١٤١٨، ٤مؤسسة اإلیمان، بیروت، طدمشق، 
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نبات وفى ذلك داللة على أن الحي من النبات یستمد حیاته من األرض ومن عروق ال

 .)١(الضیاء وهما شیئان میتان

@  B    Aولما كان هذا أمرًا باهرًا ووصفًا قاهرًا، أشار إلیه بأداة البعد فقال 

C  أي الذي ال یغالب » العزیز«أي التقدیر العظیم الذي تقدم من الفلق وما بعده

أي الذي جعل ذلك بعلمه على منهاج » العلیم«قهرهما على ما سّیرهما فیه، فهو الذي 

، فالجمیع جار بتقدیر العزیز الذي ال یمانع وال یخالف )٢(ال یتغیر ومیزان قویم ال یزیغ

العلیم بكل شيء، فال یعزب عن علمه مثقال ذرة في األرض وال في السماء، وكثیرًا ما 

 .)٣(ل والنهار والشمس والقمر، یختم الكالم بالعزة والعلمإذا ذكر اهللا تعالى خلق اللی

، وقد ورد في القرآن الكریم »فعیل«والعزیز: اسم من أسماء اهللا تعالى على وزن 

، وهو )٤(بالرفع» عزیز«أو » العزیز«تسعًا  وثمانین مرة، منها اثنان وثمانون بلفظ 

، والدلیل )٥( Q T   S Rثابت في الكتاب والسنة، ودلیله من الكتاب قوله: 

كان یقول: (أعوذ بعزتك، الذي ال إله إال أنت الذي ال یموت،  من السنة أن النبي 

هو اْلَغاِلب  ، وأصل العزیز في الكالم الغلبة والشدة، واهللا )٦(والجن واإلنس یموتون)

القرآن وٕاعجازه العلمي، لمحمد إسماعیل إبراهیم، دار الفكر العربي، دار الثقافة العربیة ینظر:  )١(

 .١/١٣٦للطباعة: 

ینظر: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور، إلبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن  )٢(

 .٧/٢٠١ دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة: هـ)،٨٨٥أبي بكر البقاعي (ت

ینظر: تفسیر القرآن العظیم، ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم  )٣(

، ٢هـ)، تح: سامي بن محمد سالمة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط٧٧٤الدمشقي (ت 

 .٣٠٥م: ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

 .٦٦: ربعونألالسادس واعدد بحث مفهوم األسماء والصفات، ال ینظر: )٤(

 .١٢٩سورة البقرة، من اآلیة  )٥(

   y  x)، كتاب التوحید، باب قوله تعالى ٧٣٨٣برقم (٩/١١٧أخرجه: البخاري:  )٦(

z. 
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عالى: رحمه اهللا ت )٢(، قال الغزالي)١(كل شيء فهو العزیز الَّذي ذل لعزته كل َعِزیز

، وقال السعدي )٣((هو الذي یقل وجود مثله وتشتد الحاجة إلیه ویصعب الوصول إلیه)

رحمه اهللا تعالى: (العزیز الذي له العزة كلها عزة القوة، وعزة الغلبة وعزة االمتناع، 

فممتنع أن یناله أحد من المخلوقات وقهر جمیع الموجودات، ودانت له الخلیقة 

 .   )٤(وخضعت لعظمته)

والعلیم: اسم من أسماء اهللا تعالى، وقد تقدم ذكره، فهو (العلیم معناه ظاهر 

وكماله أن یحیط بكل شيء علمًا ظاهره وباطنه دقیقه وجلیله أوله وآخره عاقبته وفاتحته 

 .)٥(وهذا من حیث كثرة المعلومات وهي ال نهایة لها)

ح الخالئق، واسم یناسب ما ذكر من تسخیر هذه المخلوقات لصال» العزیز«فاسم 

یناسب ذلك التقدیر العجیب، ولوال هذه التقدیرات ما انبثقت الحیاة في األرض » العلیم«

تفسیر أسماء اهللا الحسنى، إلبراهیم بن السري بن سهل، أبي إسحاق الزجاج (ت ینظر:  )١(

 .٣٤-١/٣٣: فة العربیةهـ)، تح: أحمد یوسف الدقاق، دار الثقا٣١١

أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، الطوسي الشافعي، الغزالي، لم  الدینهو زین  )٢(

سنى ألالمقصد او حیاء علوم الدین، إ :یكن للطائفة الشافعیة في آخر عصره مثله، من تصانیفه

األعیان  ه. ینظر: وفیات٥٠٥ه، وتوفي سنة ٤٥٠في شرح أسماء اهللا الحسنى، ولد سنة 

وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن 

-٤/٤١٦هـ)، تح: إحسان عباس، دار صادر، بیروت: ٦٨١خلكان البرمكي االربلي (ت 

لشمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز ، ، وسیر أعالم النبالء٤١٨

هـ)، تح: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط، مؤسسة ٧٤٨الذهبي (ت 

 .١٤/٢٦٧م: ١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٣الرسالة، ط

المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهللا الحسنى، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي  )٣(

، ١هـ)، تح: بسام عبد الوهاب الجابي، مط الجفان والجابي، قبرص، ط٥٠٥الطوسي (ت 

 .١/٧٣م: ١٩٨٧–ه١٤٠٧

 .١/٢١٤تفسیر أسماء اهللا الحسنى للسعدي:  )٤(

 . ١/٨٧المقصد األسنى:  )٥(
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على هذا النحو، ولما انبثق النبت والشجر، من الحب والنوى، إنه كون مقدر بحساب 

 .)١(دقیق حساب العزیز العلیم

أنه العزیز الذي ال یمانع  وجاء اسم العزیز مقرونًا باسم العلیم واقترانهما معًا یفید

وال یخالف، العلیم بكل شيء فال یعزب عنه مثقال ذرة في األرض وال في السماء وكثیرًا 

 .)٢(ما إذا ذكر اهللا اللیل والنهار والشمس والقمر یختم الكالم بالعزة والعلم

@Zs€br€a@k‹�æa@
@�Ô8a@Êa6”aDój€a@…Ó‡è€aãÄÓÄ@C@äbË‰€aÎ@›Ó‹€a@ÒãÁbƒi@

 s  r q    p o     n  m   l k j i hلى: قال تعا

v u t)قدرته )٤(، بعد أن ذكر اهللا سبحانه وتعالى في اآلیة السابقة)٣ ،

العظیمة في ُنصرة الحق على الباطل، وَنصرِه للمظلوم على الظالم، وتأییده للمؤمن 

تأكیدًا ، للیلعلى الكافر، یبین في هذه اآلیة، إیالج اللیل في النهار وٕایالج النهار في ا

لتلك القدرة اإللهیة المعجزة للبشر، ثم ربطت اآلیة بین وعد اهللا بالنصر لمنُ ظلم، وبین 

سنن اهللا الكونیة الكبرى، التي تشهد بقدرة اهللا على تحقیق وعده بالنصر، كما تشهد 

 .)٥(بدقة السنن الكونیة

هـ) دار الشروق، ١٣٨٥) ینظر: في ظالل القرآن، لسید قطب إبراهیم حسین الشاذلي (ت ١(

 .٢/١١٥٧هـ: ١٤١٢، ١٧بیروت، القاهرة، ط

ایض حسن الشیخ، مكتبة الرشد،  ) ینظر: مباحث العقیدة في سورة الزمر، لناصر بن علي ع٢(

 .٧٣-١/٧٢م: ١٩٩٥-هـ١٤١٥، ١الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط

 .٦١سورة الحج، من اآلیة  )٣(

̂  _ `  aوهي قوله تعالى  )٤( ] \ [ Z Y X W V  ،سورة الحج

 . ٦٠من اآلیة: 

 .٤/٢٤٣٩) ینظر: في ظالل القرآن: ٥(
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، فیه r q    p o     n  m   l k j i hقال تعالى: 

إلى ما تقدم من نصر اهللا سبحانه للمبغي علیه، والباء للسببیة، أي: ذلك بسبب إشارة 

أنه سبحانه وتعالى قادر، وكما أنه قادر على نصرة المظلوم، قادر أیضًا على إیالج 

، واإلیالج في اللغة: )١(اللیل في النهار والنهار في اللیل، وعبر عن الزیادة باإلیالج

، أو بسبب أنه خالق اللیل والنهار )٢(ي شيٍء آخراإلدخال، أي إدخال شيٍء ف

والمتصرف فیهما، فال یخفى علیه ما یجري فیهما على أیدي عباده من الخیر والشر 

، أو بسبب أن اهللا تعالى بسبب قدرته على تغلیب األمور بعضها )٣(والبغي واإلنصاف

، فكما )٤(متضادةعلى بعض، فجرت عادته على المداولة بین األشیاء المتعاندة أو ال

ذكر الحق والباطل، والظالم والمظلوم، ذكر أیضًا اللیل والنهار، وهي أشیاء متضادة، 

للداللة على قدرته وذلك باإلشارة إلى نظام الوجود، وأن هذا النظام قائم على التدافع 

فلو  بین الخیر والشر، والشر والخیر، تمامًا كما یدفع اللیل النهار، ویدفع النهار اللیل،

هـ)، دار ١٢٥٠لي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني (ت ) ینظر: فتح القدیر، لمحمد بن ع١(

 .٣/٥٥٠هـ: ١٤١٤، ١ابن كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت، ط

هـ)، تح: رمزي ٣٢١) ینظر: جمهرة اللغة. ألبي بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي (ت ٢(

مل اللغة البن فارس ، ومج١/٤٩٣م: ١٩٨٧، ١منیر بعلبكي، دار العلم للمالیین، بیروت، ط

هـ)، تح: زهیر عبد المحسن ٣٩٥أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبي الحسین (ت 

 .١/٩٣٧م: ١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢سلطان، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

، وتفسیر النسفي، ألبي البركات عبد اهللا  ٢٣/٢٤٥، والتفسیر الكبیر: ٣/١٦٧) ینظر: الكشاف: ٣(

هـ)، تح: یوسف علي بدیو، دار الكلم ٧١٠مود حافظ الدین النسفي (ت بن أحمد بن مح

 .٢/٤٥١م: ١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١الطیب، بیروت، ط

) ینظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للقاضي ناصر الدین أبي سعید عبد اهللا بن عمر بن ٤(

یاء التراث هـ)،تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إح٦٨٥محمد الشیرازي البیضاوي (ت 

 .٤/٧٧هـ: ١٤١٨، ١العربي، بیروت، ط
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أنه سكن النهار إلى دفع اللیل له، ولم یدفع اللیل كما دفعه، لما طلع نهار أبدًا، 

 .)١(وألختفى النهار إلى یوم القیامة، ولساد الدنیا ظالٌم دامٌس إلى األبد

وٕایالج اللیل والنهار ظاهرٌة طبیعیٌة تمرُّ بالبشر صباحًا ومساًء، صیفًا وشتاًء، 

د المغیب، والنهار یدخل في اللیل عند الشروق، واللیل یدخل فاللیل یدخل في النهار عن

في النهار وهو یطول في مدخل الشتاء، والنهار یدخل في اللیل وهو یمتد عند مطلع 

، وعند التأمل في مقادیرهما  نجدها على غایة المصلحة والحكمة وأن مقدار )٢(الصیف

المصلحة واختلفت الحكمة بذلك  اللیل والنهار لو زاد على ما قدر له أو نقص، لفاتت

لهما مقدارًا معینًا ویتفاوتان في الزیادة بینهما فما یزید في أحدهما من  بل جعل اهللا 

  .)٣(اآلخر یعود اآلخر فیسترده منه

تصرفه في اللیل والنهار وفق مشیئته، أخبر عن إحاطته بما  وبعد أن بین اهللا 

، فالسمیع اسم من أسماء اهللا s v u t یجري فیهما من أقواٍل وأفعاٍل فقال

تعالى، وقد تقدم ذكره، والبصیر: اسم من أسماء اهللا سبحانه وتعالى جاء بصیغة مبالغة 

أي مبصر، وقد ورد في القرآن الكریم اثنتین » مفعل«بمعنى » فعیل«على وزن 

لكتاب ، وهو ثابت في ا)٤(بالرفع» بصیر«وأربعین مرة، منها إحدى وثالثون مرة، بلفظ 

، ومن السنة قوله )٥(X W V U والسنة، والدلیل من الكتاب، قوله تعالى:

 إن اهللا قال: من عادى لي ولیا فقد آذنته بالحرب... فإذا أحببته: كنت سمعه) :

 .)٦(الذي یسمع به، وبصره الذي یبصر به...)

هـ)، دار الفكر ١٣٩٠) ینظر: التفسیر القرآني للقرآن، لعبد الكریم یونس الخطیب (ت بعد ١(

 .٩/١٠٨٨العربي، القاهرة: 

 .٤/٢٤٣٩) في ظالل القرآن: ٢(

 . ١/٣٢٧) ینظر: مباحث العقیدة في سورة الزمر: ٣(

 ٦٣والصفات، العدد السادس واالربعون: ) ینظر: بحث مفهوم األسماء ٤(

 .٩٦) سورة البقرة، من اآلیة:٥(

 )، كتاب الرقاق، باب التواضع.٦٥٠٢برقم ( ٨/١٠٥) اخرجه: البخاري: ٦(

                                                 



@

@@·Ìãÿ€a@Êeã‘€a@¿@ÚÓ»Ój�€a@ãÁaÏƒ€bi@Û‰è®a@ıb8˛a@Êa6”a 

 ٥٩ 

@·”ä@szj€aR 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

لقاته بین هذین االسمین، فكل منهما محیٌط بجمیع متع وكثیرًا ما یقرن اهللا 
الظاهرة، والباطنة، فالسمیع الذي أحاط سمعه بجمیع المسموعات، في العالم العلوي، 
والسفلي، یسمعها سرها وعلنها وكأنها لدیه صوت واحد، والبصیر الذي أحاط بصره 
بجمیع المبصرات في أقطار األرض والسماوات، ُیبصر ما تحت األرضین السبع، كما 

   .)١(ُیبصر ما فوق السماوات السبع
هو القادُر على تسییر الكون، وٕایالج اللیل والنهار، قادٌر على  ولّما كان اهللا 

نصر المظلومین، وهو مع تمام ُقدرته سمیٌع لقول المظلوم، بصیٌر بفعل الظالم، أو قد 
، فناسب مجيء )٢(یكون سمیعًا لدعاء ومناجاة المظلوم لیًال، بصیرًا بعمل الظالم نهاراً 

في ختام اآلیة، مع مجيء اللیل والنهار في أول اآلیة، الّن اللیل » صیرالسمیع الب«
آلته السمع، والنهار آلته السمع واألبصار، فالسمع باللیل أدق وأقوى فناسب مجيء 

 . )٣(»البصیر«واإلبصار بالنهار أدق وأقوى فناسب مجيء »، السمیع«
ه، فإنه یراقب ربه، وال فالعبد إذا استشعر أن ربه بصیٌر سمیٌع به، یراه ویسمع

یكون دائما إال في الموضع الذي ُیرضي ربه فال یفعل فعًال أو یقول قوًال، ُیغضب 
، الن اهللا سمیع لكل المسموعات، سمیع لكل ما یقال ال یشغله سمع عن سمع، )٤(ربه

یشاهد ویرى  ، بصیر بجمیع المبصرات فهو )٥(وٕان اختلفت األصوات بفنون اللغات
ن خفي ظاهرًا وباطنًا قریبًا أو بعیدًا فال تؤثر على رؤیته الحواجز كل شيء وإ 

 .)٦(واألستار

 .١٧٥-١/١٧٤) ینظر: تفسیر أسماء اهللا الحسنى للسعدي: ١(
 .٢/٤٦٦هـ): ١٤٠٤) تیسیر التفسیر، إلبراهیم القطان (ت ٢(
 .١٠٨٢انیة: ) ینظر: لمسات بی٣(
 .٦٣) ینظر: بحث مفهوم األسماء والصفات، العدد السادس واالربعون: ٤(
) ینظر: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، ألبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن  ٥(

هـ) تح: أحمد عبد اهللا القرشي رسالن،  ١٢٢٤عجیبة الحسني األنجري الفاسي الصوفي (ت 
 .٣/٥٤٩هـ: ١٤١٩اس زكي، القاهرة، الدكتور حسن عب

) ینظر: مختصر األسئلة واألجوبة األصولیة على العقیدة الواسطیة، ألبي محمد عبد العزیز بن ٦(
م: ١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١٢هـ)، ط١٤٢٢محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (ت 

١/٤٦. 
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 ٦٠ 

@·”ä@szj€aR 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

@ZÔ„br€a@szjæa@
ıb‡è€aÎ@ıbæaÎ@ã�æa@ãÁaÏƒi@Û‰è®a@ıb8¸a@Êa6”a@

@ZfiÎ˛a@k‹�æa@
@Ô8a@Êa6”aDáÓ‡®a@Ô€Ï€a@Cã�æa@ÒãÁbƒi@

¶ µ  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬¸  º  ¹قال تعالى: 

»)اهللا نَّ بعد أْن بی ،)١  ِنعمه على عباده، وامتنانه علیهم بهذه النعم، وأنَّ هذه

، ذكَر أنَّ الغیث إحدى هذه النعم مقسمٌة وموزعٌة بین العباد بمقدار، حسب مشیئته 

، والغیث في اللغة المطر، وربما سمي ° ¯ ® ¬ النعم مؤكدًا ذلك بقوله

ع على الغیوث، والغیاث ما أغاثك العشب غیثًا، وهو ما ینبت من ماء السماء، وُیجم

اهللا به، وقد غاث الغیث األرض، أي أصابها، وغاث اهللا البالد یغیثها غیثًا، وغیثت 

، ومما تجب مالحظته أن اهللا تعالى إذا أراد الرحمة والحیاة )٢(األرض تغاث غیثاً 

تعمل كما في هذه اآلیة، وٕاذا أراد العذاب للخالئق اس» الغیث«للخالئق جاء بكلمة 

ثم قال: ، )٤(r q p   o    n m  l k، كقوله تعالى:  )٣(»مطر«كلمة 

 .٢٨) سورة الشورى، اآلیة ١(

ن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري (ت  ) ینظر: العین، ألبي عبد الرحم٢(

، ٤/٤٤٠هـ)، تح: د. مهدي المخزومي، د. إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهالل: ١٧٠

، وتهذیب اللغة، لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبي منصور  ١/٤٢٩وجمهرة اللغة: 

م: ٢٠٠١، ١ث العربي، بیروت، طهـ)، تح: محمد عوض مرعب، دار إحیاء الترا٣٧٠(ت 

، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ألبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري ٨/١٥٩

، ٤هـ)، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت، ط٣٩٣الفارابي (ت 

 .١/٢٨٩م: هـ١٤٠٧

 .٢٦٥، ولمسات بیانیة: ١٢٠-٦/١١٩) ینظر: الموسوعة القرآنیة: ٣(

 .٤٠) سورة الفرقان، من اآلیة ٤(
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´ ³ ² ±، أي بعد أن یئسوا من إنزال الغیث وعلموا أنه ال  ،)١(والقنوط: الیأس

، وال یقصد فیه سواه، لیكون ذلك أدعى لهم إلى الشكر، یقدر على إنزاله غیر اهللا 

البلیة أتم، الشكر ألن الفرح بحصول النعمة بعد وإِنزال الغیث بعد القنوط ادعى الى 

، وفي هذه اآلیة قّدم اهللا تعالى الصبر على )٢(فكان إقدام صاحبه على الشكر أكثر

الشكر؟ الن اآلیة فیها قنوٌط ثم إنزال الغیث، والقنوط یحتاج إلى صبٍر، الن المطر 

إلى الشكر، ألن إنزاله كان محبوسًا وهو أمٌر یحتاج إلى الصبر، وٕانزال الغیث یحتاج 

أي ینشر بركات الغیث ومنافعه وما یحصل به ، ¶ µ ، ولذلك قال)٣(رحمة

من الخصب، ویجوز أن یرید رحمته الواسعة في كل شيء كأنه قال ینزل الرحمة التي 

هي الغیث وینشر سائر أنواع الرحمة أي على السهل والجبل فینزل من السحاب 

 .)٤(ا یمأل األرضالمحمول بالریح من الماء م

في اآلیة مؤذنًة بمجيء الرجاء بعد  )٥(وقد جاءت النظرة البالغیة بصحة التفسیر

الیأس، والفرج بعد الشدة، والمسرة بعد الحزن، وما من مشهٍد ینِفُض هموم القلب وتعب 

 .)٦(النفس كمشهد األرض، تتفتح بالنبت بعد الغیث، وتنتشي بالخضرة بعد الموات

 .٣/١١٥٥) ینظر: الصحاح: ١(

 .١٧/٣١٠) ینظر: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور: ٢(

 .٨٨١) ینظر: لمسات بیانیة: ٣(

 .١٧/٣١٠) ینظر: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور: ٤(

الها، فإذا شرحت  ) صحة التفسیر: وهو فن من الفنون بأن یورد معاني فیحتاج إلى شرح أحو ٥(

تأتى في الشرح بتلك المعاني من غیر عدول عنها أو زیادة تزاد فیها، ینظر: الصناعتین، 

ألبي  هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري (ت 

هـ)، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، ٣٩٥

 .١/٣٤٥ هـ :١٤١٩

 .٢٥/٤٢) ینظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم: ٦(
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» إنزال الغیث«بمعنى أن هذه من أفعاله   » º  ¹ بقوله ثم ختم اآلیة

فهو الذي ینفع إذا والى، وتحمد أفعاله ونعمه، ال كالذي ال یضر وال ینفع من 

، فهو المتصرف لخلقه بما ینفعهم في دنیاهم وأخراهم، وهو المحمود العاقبة )١(أوثانكم

 .)٢(في جمیع ما یقّدره ویفعله

اء اهللا تعالى الحسنى، وهو على وزن فعیل على صیغة والولي: هو اسم من أسم

المبالغة بمعنى فاعل، وقد ورد هذا االسم الكریم في القرآن الكریم أربع عشرة مرة، منها 

، وهو ثابت في الكتاب والسنة، والدلیل من الكتاب، )٣(بالرفع» ولي«خمس مرات بلفظ 

(اللهم إني أعوذ بك   ، والدلیل من السنة قوله)٤($  # " ! قوله تعالى:

 . )٥(من العجز، والكسل،...أنت ولیها وموالها،...)

وهو صیغة مبالغة تدل » فعیل«والحمید: هو اسم من أسماء اهللا تعالى على وزن 

في القرآن الكریم سبع عشر » الحمید«على المبالغة في الحمد والكثرة فیه. وقد ورد اسم 

{ ~ ے ¡  الدلیل من الكتاب، قوله تعالى:، و )٦(وهو ثابت بالكتاب والسنة مرة،

) ینظر: المحرر الوجیز، ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة ١(

هـ)، تح: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، ٥٤٢األندلسي المحاربي (ت

 .٥/٣٦هـ: ١٤٢٢، ١بیروت، ط

 .١/٢٠٧ر القرآن العظیم: ) ینظر: تفسی٢(

، وصفات اهللا عز وجل ٦٩) ینظر: بحث مفهوم األسماء والصفات، العدد السابع والخمسون: ٣(

، ٣الواردة في الكتاب والسنة، لعلوي بن عبد القادر السَّقَّاف، الدرر السنیة، دار الهجرة، ط

 .١/٣٧٤م: ٢٠٠٦-هـ١٤٢٦

 .٢٥٧) سورة البقرة، من اآلیة ٤(

)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التعوذ ٢٧٢٢برقم ( ٤/٢٠٨٨مسلم:  ) اخرجه:٥(

 من شر ما عمل ومن شر ما لم یعمل.

، وصفات اهللا عز ٨٠-٧٨) ینظر: بحث مفهوم األسماء والصفات، العدد الثالث والخمسون: ٦(

 .١/١٣٩وجل الواردة في الكتاب والسنة: 
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@
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¢)قیل: یا رسول اهللا، أما السالم علیك فقد عرفناه، (، والدلیل من السنة )١ ...

قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صلیت : فكیف الصالة علیك؟ قال

 .)٢(على آل إبراهیم، إنك حمید مجید...)

جل وعال قبله، فیه داللٌة على » الولي«سم سبحانه  مع ا» الحمید«ومجيء اسم 

أنه سبحانه هو الذي  یتولى أمر عباده بصفٍة عامٍة بخلقهم، وٕابرائهم، وتصویرهم، 

وَرْزِقِهم، وتدبیر أمورهم وتصریفها جمیعًا، ویتولى كذلك أمَر عباده المؤمنین بصفٍة 

أي المحمود » الحمید«هو  خاصٍة بتوفیقهم دائمًا للخیر والهدى، وتؤكد لنا أن اهللا تعالى

حقًا في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، وفي أفعاله جمیعًا، فسبحانه من إله عظیم 

 .  )٣(تفرد بكل صفات الكمال على وجه اإلطالق

إن اختتام اآلیة بالولي الحمید ناسب ما جاء في سیاقها، فاسم الولي ناسب 

یتولى نعمة إنزال المطر، ویتولى   ظاهرة  إنزال المطر من بعد قنوط العباد، فاهللا

تقسیم النفع والرزق على العباد، واسم الحمید ناسب نشر المطر، ألنه تعالى المحمود 

بإنزاله المطر بعد القحط والجفاف، ونشره على الجبال والسهول والهضاب، فیحمده 

 العباد على تلك النعمة، واهللا تعالى أعلم.

 .٢٦٧) سورة البقرة، من اآلیة ١(

    ×  Ö   Õ   Ô )، كتاب تفسیر القرآن، باب قوله:٤٧٩٧برقم (٦/١٢٠) اخرجه: البخاري: ٢(

Ø... . 

 .٦٩) ینظر: بحث مفهوم األسماء والصفات، العدد السابع والخمسون: ٣(
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@
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@ZÔ„br€a@k‹�æa@
@·éa@Êa6”aDäÜb‘€aC@ÍbÓæa@ÒãÁbƒi@

، هذه )١(( ' & % $ # " !) .  -  , + *قال تعالى: 

اآلیة تبین واحدٌة من نعم اهللا تعالى على خلقه وما امتنَّ به علیهم، ومن أعظم هذه 

المنن الماء الذي هو حیاُة األبداِن ونماُء الحیواِن، والماء المنّزُل من السماء الذي ذكره 

ى وأخبر بأنه استودعه في األرض، وجعله بقدرته مختزنًا فیها لسقي اهللا سبحانه وتعال

الناس یجدونه عند الحاجة إلیه، وهو ماء األنهار والعیون وما یستخرج من اآلبار 

 .)٢(»المیاه الجوفیة«

وٕانزال القطر من السماء بقدر، أي: بحسب  ،% $ # " ! قال تعالى

نى (جعل الشيء بقیاس مخصوص أو وزن ، والقدر أو التقدیر یأتي بمع)٣(الحاجة

، فال َینِزُل كثیرًا فیفسد األرض )٤(محدود أو وجه معین یجري على سنة معلومة)

والعمران، ویسبب الكوارث والفیضانات، وال قلیًال فال یكفي الزروع والثمار، ُفیحدث 

، بقدر القحط والجفاف، بتقدیٍر یسلم الناس معه من المضرة، ویصلون به إلى المنفعة

 .١٨) سورة المؤمنون، اآلیة ١(

بن فرح األنصاري  ) ینظر: الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر٢(

هـ)، تح: أحمد البردوني وٕابراهیم أطفیش، دار الكتب ٦٧١الخزرجي شمس الدین القرطبي (ت 

 .١٢/١١٢م: ١٩٦٤-هـ١٣٨٤، ٢المصریة، القاهرة، ط

 . ٥/٤٧٠) ینظر: تفسیر القرآن العظیم: ٣(

هدي، وزارة ) صید األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،للقاضي: حسین بن محمد الم٤(

 . ١/١٥١م: ٢٠٠٩الثقافة، دار الكتاب، 
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حاجتهم إلیه من االنتفاع، حتى إن األراضي التي تحتاج الى ماٍء كثیٍر لزرعها وال 

 .)١(تحتمل دمنتها إنزال المطر علیها، یسوق إلیها الماء من بالد أخرى

وٕاّنا على الماء الذي أسكناه  ( ' &) .  -  , + * قال تعالى: 

إذهابه وتغویره، وهذا تهدیٌد  في األرض یعني الماء المختزن في األرض، بقدرتنا

،  فیغور في طبقات األرض البعیدة )٢(ووعیٌد،  ویهلك الناس بالعطش وتهلك مواشیهم

بكسٍر أو شٍق في الطبقات الصخریة التي استقر علیها فحفظته، أو بغیر هذا من 

األسباب، فالذي أمسكه بقدرته قادٌر على تبدیده وٕاضاعته، إنما هو فضل اهللا على 

 .)٣(س ونعمتهالنا

وفیها ألفاٌت إلى تلك النعمة العظیمة التي ال یكاد یلتفت إلیها الناس إال في 

أحواٍل نادرٍة، حیث ینقطع الماء عنهم، فهذه النعمة التي یجدها اإلنسان بین یدیه من 

غیر أن یبذل لها جهدًا، هي أثمن وأغلى شيء في هذه الحیاة، وأن اإلنسان لیقدم كل 

ذه الدنیا في مقابل شربٍة من الماء، تمسك علیه حیاته، إذا ُحرم الماء في ما یملك في ه

 .)٤(حال من األحوال

والعلم الحدیث یقرر أن المیاه الجوفیة الموجودة في باطن األرض، ُمستمدٌة من 

المیاه النازلِة من السحاب عن طریق المطر، وذلك بعد مئات السنین من نزول القرآن 

قي العلماء دهورًا طویلًة، یظنون أن المیاه التي في جوف األرض، ال الكریم، وبعد أن ب

، وتفسیر المراغي أحمد بن مصطفى المراغي (ت ٥/٤٧٠) ینظر: تفسیر القرآن العظیم: ١(

 -ه١٣٦٥، ١هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، ط١٣٧١

١٨/١٤: ١٩٤٦. 

 .١٢/١١٢) ینظر: الجامع ألحكام القرآن: ٢(

 .٤/٢٤٦١ظر: في ظالل القرآن: ) ین٣(

 .٩/١١٢٥) ینظر: التفسیر القرآني للقرآن: ٤(
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، واهللا سبحانه قد جعل هذه )١(عالقة لها بالمیاه النازلة على األرض عن طریق المطر

الدورة المائیة بین السماء واألرض متكررًة بانتظاٍم دائٍم، ولو شاء ربك ألوقفها ولكنه 

، ألنه  هو القادر على )٢(ال یترك عباده للهالكرٌب رحیٌم كتب على نفسه الرحمة و 

لم یفعل ذلك رحمًة بالعباد،  إنزال المطر وهو قادٌر أیضًا على إزالته وٕاذهابه، ولكن 

وشفقًة علیهم، فعلى العباد أن یستعظموا النعمة في الماء، ویقیدوها بالشكر الدائم، 

 . )٣(ویخافوا نفارها إذا لم تشكر

أسماء اهللا تعالى؛ ورد في القرآن الكریم أربع مرات بصیغة  والقادر: هو اسم من

، فهو القادر على ما یشاء ال یعجزه شيء وال یفوته )٤(بالرفع» قادرون«الجمع بلفظ 

، والقادر هو الذي إن شاء فعل وٕان شاء لم یفعل، ولیس من شرطه أن یشاء )٥(مطلوب

اآلن ألنه لو شاء أقامها فإن كان ال  ال محالة، فإن اهللا تعالى قادٌر على إقامة القیامة

یقیمها ألنه لم یشأها وال یشاؤها، ِلما جرى في سابق علمه من تقدیر أجلها ووقتها 

فلذلك ال ُیقدح في القدرة، والقادر المطلق هو الذي یخترع كل موجوٌد اختراعًا یتفرُد به 

 .)٦(ویستغني فیه عن معاونة غیره

ًا بین اسم القادر وظاهرة المیاه في هذه اآلیة ألن والواضح أن هناك ترابطًا وثیق

اهللا تعالى، بمقدوره أن یجعل الماء غائرًا في أعماق األرض فال ُیفاد منه العباد،  

وبمقدوره أن یهلك الناس عطشًا، ویهلك مواشیهم، وبمقدوره أن یخرب أراضیهم، فال 

ر، وبمقدوره  أن یصرف الماء تنبت زرعًا وال غرسُا، وبمقدوره ان یجعل السماء ال ُتمط

) ینظر: التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، لمحمد سید طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر  ١(

 .١/١٤٣، والقرآن وٕاعجازه العلمي: ١٠/٢٠م: ١٩٩٨، ١والتوزیع، الفجالة، القاهرة، ط

 .١/١٤٣زه العلمي: ) ینظر: القرآن وٕاعجا٢(

 .١٠/٢٠) ینظر: التفسیر الوسیط، لطنطاوي: ٣(

 .٥٨) ینظر: بحث مفهوم األسماء والصفات، العدد السادس واالربعون: ٤(

 . ١/٥٩) ینظر: تفسیر أسماء اهللا الحسنى، للزجاج: ٥(

 .١/١٣٤) ینظر: المقصد األسنى: ٦(
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إلى السباخ والبراري والبحار فال ُیفاد منها في شيء، وبمقدوره أن یجعل الماء ُأجاجًا ال 

 یُنتفع به في شرٍب وال سقٍي، وبمقدوره أن یجعل الماء ال ینزل في األرض، ولكنه 

في األرض لفائدة بلطفه ورحمته أنزل إلینا الماء من السحاب عذبًا فراتًا زالًال فأسكنه 

 .العباد والبهائم والمزروعات

@Zs€br€a@k‹�æa@
@�Ô8a@Êa6”aD·Óyã€a@“Î˙ã€a@Cıb‡è€bi@

6  5 4 3  2 1 0 /7  ; : 9      8 قوله تعالى:

<)إن هذه األجرام التي بثها اهللا في آفاق السماء بنظاٍم وٕاحكاٍم وجعلها )١ ،

المدار الذي وضعه اهللا فیه، إذ لو خرج  متماسكًة أشد التماسك ال یخرج شيء منها عن

 .)٢(شيٌء منها عن مداره ألصطدم بغیره، فتحدث الطامة الكبرى، وُیهَلُك العالم بما فیه

ٕامساك الشيء: هو التعّلق به و   4 3  2 1 0 / قال تعالى

یمسك أجرام الكواكب من شمٍس وقمٍر وكواكَب نیراٍت  بمعنى أّن اهللا  ،)٣(وحفظه

لجاذبیة، فیحفظها كي ال تقع على األرض فیهلك من فیها، إذ جعل لكل منها بنظام ا

مدارًا خاصًا بها ال تعدوه بحال، وال تزال كذلك ما بقیت الحیاة الدنیا. ولوال هذا النظام 

الخاص الصطدمت الكواكب العظیمة بعضها ببعض، وفسد العالم األرضي، ولم یعش 

 .٦٥) سورة الحج، من االیة:١(

هل الثغر بباب األبواب، ألبي الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق بن ) ینظر: رسالة إلى أ٢(

هـ)، ٣٢٤سالم بن إسماعیل بن عبد اهللا بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري (ت 

تح: عبد اهللا شاكر محمد الجنیدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، 

 .١/٨٨هـ: ١٤١٣المملكة العربیة السعودیة، 

، وبصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، ٧٦٨) ینظر: المفردات في غریب القرآن: ٣(

هـ)، تح: محمد علي النجار،  ٨١٧لمجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي (ت

-هـ١٤١٦المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة، لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، القاهرة، 

 .٢/١٠٢: م١٩٩٦
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أن  0 / ، ولیس معنى قوله تعالى)١(على ظهر البسیطة إنسان وال حیوان

السماء على وشك الوقوع على األرض، وأنها قابلة للسقوط، كما فهم الُجّهال، وٕانما 

معناها أن اهللا تعالى هو الذي یمسك السماء القویة المتینة المحكمة، ولواله سبحانه 

الكواكب في لوقعت على األرض، ولواله لزالت السماء واألرض، ولواله لدمرت النجوم و 

الفضاء، وال یوجد مخلوق في الوجود یقدر على اإلمساك بالنظام الكوني المتوازن، 

 . )٢(الذي ینظم السماء واألرض والكواكب في الفضاء

إلى أن هذه السماء المرفوعة المحفوظة بقدرة إشارة  6  5 وفي قوله تعالى

هللا لها بأن تسقط على األرض، اهللا، هي خاضعة إلرادة اهللا، وأنه من الممكن أن یأذن ا

  < ; : 9      8 سبقت رحمته عذابه، وغلب إحسانه عدله، فقال ولكنه 

، والرؤوف )٣(ورأفته بعباده لیطمئن الناس بأن السماء لن تقع علیهم، وذلك لرحمته 

، وهى أعلى رتبًة من  صیغٌة مبالغٌة من الرأفة، وهي صفٌة تقتضي صرف الضرِّ

فة هي المنزلة الثانیة، والرحیم  وصٌف من الرحمة، وهي صفٌة تقتضي الرحمة، فالرأ

ورحمته بعباده ال یعدلها  النفع لمحتاجه، فإذا اشتدت الرحمة كانت رأفٌة، ورأفة اهللا 

رأفًة أو رحمٌة، وقد تتعاقب الصفتان، والجمع بینهما یفید ما تختص به كل صفة منهما 

ف: اسم من أسماء اهللا تعالى، ثابت بالكتاب والسّنة، الرؤو ، ف)٤(ویؤكد ما تجتمعان علیه

 â á à ß Þ Ý Ü  Ûوالدلیل من الكتاب، قوله تعالى: 

 .١٧/١٣٧) ینظر: تفسیر المراغي: ١(

، ١) ینظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان، د. صالح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، دمشق، ط٢(

 .١/٣٧م: ٢٠٠٧-ه١٤٢٨

 .٩/١٠٩١) ینظر: التفسیر القرآني للقرآن: ٣(

وبحث مفهوم األسماء ، ١٧/٣٢٥، والتحریر والتنویر: ١/٨١) ینظر: البرهان في علوم القرآن: ٤(

 .٦٩والصفات، العدد السادس واألربعون: 
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ã)١( والدلیل من السّنة حدیث ابو هریرة ، ان هللا  تعالى تسعة وتسعین) :

، والرحیم: اسم من اسماء اهللا تعالى دال على أنه ذو الرحمة )٢(اسمًا.... الرؤوف)

والرحیم ذو الرحمة عظیمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل مخلوق، الواسعة ال

وهو من صیغ المبالغة، وهو ثابت في » فعیل«، وهو على وزن )٣(للمؤمنین یوم القیامة

والدلیل من السّنة  ،)٤(  Ã   Â Á الكتاب والسّنة، الدلیل من الكتاب قوله تعالى:

رحمة االلهیة قسمان: فهي أما ان تكون ، وال)٥(... إنك أنت الغفور الرحیم): (قوله 

 . )٦(واما ان تكون خاصٌة بالمؤمنین فقط»، للمؤمنین وللكافرین«عامٌة لكل أحد 

 . ٢٠) سورة النور، من االیة ١(

)، أبواب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبیح بالید، ٣٥٠٧برقم ( ٥/٥٣٠) اخرجه الترمذي :٢(

وقال عنه الترمذي: (هذا حدیث غریب حدثنا به غیر واحد عن صفوان بن صالح، وال نعرفه 

ن حدیث صفوان بن صالح: وهو ثقة عند أهل الحدیث وقد روي هذا الحدیث من غیر إال م

وال نعلم في كبیر شيء من الروایات ذكر األسماء إال في  وجه عن أبي هریرة عن النبي 

 هذا الحدیث). 

، وأسماء اهللا وصفاته وموقف أهل السنة  ١/٢٠٠) ینظر: تفسیر أسماء اهللا الحسنى للسعدي :٣(

 -هـ١٤٢٤، ١هـ) دار الشریعة، ط١٤٢١لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین (ت منها، 

، والجموع البهیة للعقیدة السلفیة، ألبي المنذر محمود بن محمد بن مصطفى ١/١٣م: ٢٠٠٣

 .١/٢٠٣م: ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١بن عبد اللطیف المنیاوي، مكتبة ابن عباس، مصر، ط

 .٢٨) سورة الطور، من اآلیة ٤(

)، كتاب الدعوات، باب الدعاء في الصالة، واخرجه ٦٣٢٦برقم ( ٨/٧٢البخاري:  ) اخرجه:٥(

)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب استحباب ٢٧٠٥برقم ( ٤/٢٠٧٨مسلم: 

 خفض الصوت بالذكر.

) ینظر: رسالة في أسس العقیدة، لمحمد بن عودة السعوي، وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف ٦(

 .١/٤٣هـ: ١٤٢٥، ١عوة واإلرشاد، المملكة العربیة السعودیة، طوالد
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، والخاصة كقوله )١( < ; : 9      8أما العامة، فدلیلها قوله تعالى: 

 .)٢(å ä ãتعالى: 

، (شدید الرأفة )٣(فالرأفة تأتي من شدة الرحمة فهو بمعنى الرحیم مع المبالغة فیه

بعباده فمن رأفته ورحمته بهم أن یتم علیهم نعمته التي ابتدأهم بها، ومن رأفته توفیقهم 

القیام بحقوقه وحقوق عباده، ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد، وزجرهم عن الغي، 

ن ، بمعنى إنه المتساهل مع عباده ألنه لم یحملهم من العبادات ما ال یطیقو )٤(والفساد)

بل حملهم أقل مما یطیقونه بدرجات كثیرة ومع ذلك غلظ فرائضه في حال شدة القوة، 

وخففها في حال الضعف ونقصان القوة وأخذ المقیم بما لم یأخذ به المسافر، والصحیح 

 .)٥(بما لم یأخذ به المریض، وهذا كله رأفة ورحمة

سیاق اآلیة، فالسیاق    إذن االختتام باسمي الرؤوف الرحیم كان مناسبًا لما جاء في

لو لم یرأف بنا ما سخر لنا كل ما في األرض   یتحدث عن الرأفة والرحمة، فاهللا 

، وأما إمساكه السماء لئال من إمكانیات ومعادن وثروات فهي كلها من مظاهر رأفته 

تقع على األرض فهي كلها من مظاهر رحمته بنا، تلك الرحمة المتجلیة التي تظهر 

كل جانب من جوانب حیاتنا في حملنا في بطون األمهات، في إرضاعنا، في جلیة في 

غذائنا، في نومنا، في یقظتنا، في تحصیل أرزاقنا، في عفوه عن زالتنا، وفي عدم 

 .)٦(تعجیله العقوبة لنا

 .٦٥) سورة الحج، من اآلیة ١(
 .٤٣) سورة األحزاب، من اآلیة ٢(
 .١/١٤٠) ینظر: المقصد االسنى: ٣(
 .١/١٩٨) تفسیر أسماء اهللا الحسنى للسعدي: ٤(
ى الخراساني، أبي بكر ) ینظر: األسماء والصفات للبیهقي، ألحمد بن الحسین بن علي بن موس٥(

هـ)، تح: عبد اهللا بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، المملكة العربیة ٤٥٨البیهقي (ت 
 .١/١٥٣م: ١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١السعودیة، ط

) ینظر: أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر، لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبي بكر ٦(
-هـ١٤٢٤، ٥كم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، طالجزائري، مكتبة العلوم والح

 .١٠٨٣، ولمسات بیانیة: ٣/٤٩٤م: ٢٠٠٣
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ZÚ∏b©a@
 كتابة هذا البحث، لي بإنهاءِ  علیه، وتوفیقهِ  والثناءِ  اهللا  حمدِ عَد وب وفي الختامِ 

والتي هي على  الیه من نتائجَ  ما توصلتُ  والبحث، أذكرُ  والعناءِ  من الجهدِ  وبعد زمنٍ 
 تي:النحو األ
) ظواهر سماویة جاءت مقترنًة باألسماء ٤أظهرت الدراسة أن هناك ( .١

 الحسنى.    
) من االسماء الحسنى جاءت مقترنًة بالظواهر ٩( أظهرت الدراسة أن هناك .٢

 السماویة.
الحسنى معاٍن واسعة ال ُتحد، وحیَن ُتضاُف الى أسماٍء اخرى   ألسماء اهللا  .٣

 ُتعطي معاٍن ومدلوالت أخرى.
یحمل كثیرًا من المعاني  السماویة سماء اهللا بالظواهر الطبیعیةأان اقتران  .٤

 منا تدبرها. راد اهللا أوالدالالت التي 
 آلیاتتدبر تناسب اآلیة او ا، تعالى اهللا سماءأن مما یساعد على فهم أ .٥

 وربطها بها.
طار الوحدة التناسقیة بین آیات القرآن إفي  تعالىسماء اهللا أضرورة فهم  .٦

  یتجزأ في معانیه. ال لٌ الكریم،  فالقرآن كُ 
دعاء وزعم الملحدین والمشككین من الطبیعیین وغیرهم الذین یزعمون اكذب  .٧

 بأن الطبیعة هي التي خلقت نفسها. 
  .أسمائه سبحانه وتعالى معرفة طریق ذلك عن و  اهللا تعالى،ب ةفعر الماد یزدا .٨
لقد جاء كل اسم من األسماء الحسنى، مترابطًا مع الظاهرة الطبیعیة داًال  .٩

 علیها.
 بینت الدراسة اإلعجاز العلمي والبالغي ألغلب الظواهر الطبیعیة.  .١٠
أظهرت الدراسة بأن لكل ظاهرة من الظواهر سمة خاصة تمیزها من  .١١

 األخرى.   الظواهر الطبیعیة
، وٕان أخطأت فمني  وبعد فهذا جهد المقل، فإن اصبت فذلك فضل من اهللا عليَّ

 ومن الشیطان وأستغفر اهللا العظیم.
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äÜbóæa@
     .ن الكریـمآالقر 

لمحمد بن صالح بن محمد  أسماء اهللا وصفاته وموقف أهل السنه منها، .١

 م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤سنة  ،١ط هـ) دار الشریعة،١٤٢١العثیمین (ت

أبي  ألحمد بن الحسین بن علي بن موسىى الخراساني، األسماء والصفات ، .٢

مكتبة السوادي،  تح: عبد اهللا بن محمد الحاشدي، هـ)،٤٥٨بكر البیهقي (ت

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٣، سنة ١ط المملكة العربیة السعودیة، ،جدة

األعالم، لخیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي  .٣

 م.٢٠٠٢سنة  ،١٥ط دار العلم للمالیین، هـ)،١٣٩٦(ت  الدمشقي

لزین الدین أبي عبد  أنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزیل، .٤

تح: د.  هـ)،٦٦٦ اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت

 ،المملكة العربیة السعودیة ،دار الكتب بن إبراهیم المطرودى ،اعبد الرحمن 

 م.١٩٩١-هـ١٤١٣ ،١طلریاض، ا

أبي سعید عبد اهللا بن ناصر الدین للقاضي  نوار التنزیل وأسرار التأویل،أ .٥

محمد عبد الرحمن  تح: هـ)،٦٨٥عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي (ت 

 هـ.١٤١٨، ١ط بیروت، ،المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي

بن عبد القادر بن جابر  لجابر بن موسى أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر، .٦

مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة  أبي بكر الجزائري،

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ،٥ط السعودیة،

 بحر العلوم، ألبي اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي  .٧

 هـ).٣٧٣(ت 

ن یوسف ألبي حیان محمد بن یوسف بن علي ب البحر المحیط في التفسیر، .٨

دار  تح: صدقي محمد جمیل، هـ)،٧٤٥ بن حیان أثیر الدین األندلسي (ت

 .هـ١٤٢٠ بیروت، ،الفكر
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ألبي العباس أحمد بن محمد بن  البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، .٩

تح: ، هـ)١٢٢٤بن عجیبة الحسني األنجري الفاسي الصوفي (ت االمهدي 

 هـ.١٤١٩القاهرة،  ،سن عباس زكيالدكتور حو  أحمد عبد اهللا القرشي رسالن

البرهان في علوم القرآن، ألبي عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر  .١٠

محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب  تح: هـ)،٧٩٤الزركشي (ت 

 م.١٩٥٧-هـ١٣٧٦، ١طعیسى البابى الحلبي وشركائه،  ،العربیة

طاهر  يلمجد الدین أب العزیز ،بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب  .١١

 محمد علي النجار، تح: هـ)،٨١٧ بن یعقوب الفیروزآبادى (تامحمد 

 القاهرة، لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، ،ون اإلسالمیةؤ المجلس األعلى للش

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٦

 البالغة العربیة، لعبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكة المیداني الدمشقي  .١٢

-هـ١٤١٦ ،١طلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت، دار الق هـ)،١٤٢٥ (ت

 م.١٩٩٦

ألحمد بن محمد بن عماد الدین بن علي، ، التبیان في تفسیر غریب القرآن .١٣

تح: د. ضاحي عبد  هـ)،٨١٥ أبي العباس، شهاب الدین، ابن الهائم (ت

  هـ.١٤٢٣، ١ط بیروت، ،دار الغرب اإلسالمي الباقي محمد،

لطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التحریر والتنویر، لمحمد ا .١٤

  .م١٩٨٤ تونس، ،الدار التونسیة للنشر،  هـ)١٣٩٣ التونسي (ت

 هـ)،١٣٨٥ (ت يذللسید قطب إبراهیم حسین الشا التصور الفني في القرآن، .١٥

 .، د.ت١٧ط دار الشروق،

 ، لعلي علي صبح، المكتبة األزهریة التصویر القرآني للقیم الخلقیة والتشریعیة .١٦

 .، د.تللتراث

تفسیر أسماء اهللا الحسنى، إلبراهیم بن السري بن سهل، أبي إسحاق الزجاج  .١٧

 .، د.تدار الثقافة العربیة تح: أحمد یوسف الدقاق، هـ)،٣١١ (ت



@

@@·Ìãÿ€a@Êeã‘€a@¿@ÚÓ»Ój�€a@ãÁaÏƒ€bi@Û‰è®a@ıb8˛a@Êa6”a 

 ٧٤ 

@·”ä@szj€aR 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

ألبي عبد اهللا، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا  تفسیر أسماء اهللا الحسنى، .١٨

 بن علي العبید، تح: عبید هـ)،١٣٧٦ بن ناصر بن حمد آل سعدي (تا

 هـ.١٤٢١الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، 

دار  هـ)،١٣٩٠لعبد الكریم یونس الخطیب (ت بعد  التفسیر القرآني للقرآن، .١٩

 .، د.تالقاهرة ،الفكر العربي

ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي  تفسیر القرآن العظیم، .٢٠

دار طیبة  بن محمد سالمة، تح: سامي هـ)،٧٧٤ البصري ثم الدمشقي (ت

 م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠ ،٢ط للنشر والتوزیع،

البي عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي  ،التفسیر الكبیر .٢١

دار إحیاء  هـ)،٦٠٦ الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (ت

 .هـ١٤٢٠، ٣ط بیروت، ،التراث العربي 

شركة مكتبة  هـ)،١٣٧١ (ت راغيتفسیر المراغي أحمد بن مصطفى الم .٢٢

 م.١٩٤٦-هـ١٣٦٥ ،١ط ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر،

ألبي البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود حافظ الدین  تفسیر النسفي، .٢٣

 ،١ط دار الكلم الطیب، بیروت، تح: یوسف علي بدیو، هـ)،٧١٠ النسفي (ت

 م.١٩٩٨-هـ١٤١٩

 ،١ط دمشق، ،دار الفكر ن مصطفى الزحیلي،د. وهبة ب  التفسیر الوسیط، .٢٤

 هـ.١٤٢٢

مصر  ،دار نهضة لمحمد سید طنطاوي، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، .٢٥

 .م١٩٩٨، ١ط القاهرة، ،للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة

 هـ)،٣٧٠تهذیب اللغة، لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبي منصور (ت .٢٦

 م.  ٢٠٠١ ،١ط بیروت،، التراث العربي دار إحیاء تح: محمد عوض مرعب،
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ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  ،الجامع الحكام القرآن .٢٧

أحمد البردوني  تح: هـ)،٦٧١ األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (ت

       .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤ ،٢ط القاهرة، ،دار الكتب المصریة وٕابراهیم أطفیش،

لمحمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن  ،»ترمذيسنن ال«الجامع الصحیح  .٢٨

تح: إبراهیم عطوة عوض  هـ)،٢٧٩ الضحاك الترمذي أبي عیسى (ت

 ،٢ط مصر، ،المدرس، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥

 لمحمود بن عبد الرحیم صافي  الجدول في إعراب القرآن الكریم، .٢٩

، ٤ط مؤسسة اإلیمان، بیروت، ،دار الرشید، دمشق هـ)،١٣٧٦ (ت

  .هـ١٤١٨

 تح: هـ)،٣٢١ ألبي بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي (ت ،جمهرة اللغة .٣٠

 م.١٩٨٧ ،١ط بیروت، ،دار العلم للمالیین رمزي منیر بعلبكي،

ألبي المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن  الجموع البهیة للعقیدة السلفیة، .٣١

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ ،١ط ن عباس، مصر،عبد اللطیف المنیاوي، مكتبة اب

لعبد العظیم إبراهیم محمد ، خصائص التعبیر القرآني وسماته البالغیة .٣٢

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٣ ،١ط مكتبة وهبة، هـ)،١٤٢٩ (ت المطعني

للقاضي عبد النبي  ،»جامع العلوم في اصطالحات الفنون«دستور العلماء  .٣٣

 ،لبنان ،ب العلمیةدار الكت هـ)،١٢بن عبد الرسول األحمد نكري (ت.ق 

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١ ،١ط بیروت،

ألبي الحسن علي بن إسماعیل بن  رسالة إلى أهل الثغر بباب األبواب، .٣٤

إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد اهللا بن موسى بن أبي بردة بن أبي 

عمادة  عبد اهللا شاكر محمد الجنیدي، تح: هـ)،٣٢٤ موسى األشعري (ت

سالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة البحث العلمي بالجامعة اإل

 هـ.١٤١٣ السعودیة،
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ون اإلسالمیة ؤ وزارة الش لمحمد بن عودة السعوي، رسالة في أسس العقیدة، .٣٥

 .  هـ١٤٢٥ ،١ط المملكة العربیة السعودیة، ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد

لمحسن لعبد الرزاق بن عبد ا زیادة اإلیمان ونقصانه وحكم االستثناء فیه، .٣٦

، ١ط مكتبة دار القلم والكتاب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، البدر،

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٦

 محمد بن أحمد بن عثمان بن سیر اعالم النبالء، لشمس الدین أبي عبد اهللا .٣٧

تح: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ  هـ)،٧٤٨ماز الذهبي (ت قای

 م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٣طشعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 

ألبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، .٣٨

 ،دار العلم للمالیین أحمد عبد الغفور عطار، تح: هـ)،٣٩٣ الفارابي (ت

 م.١٩٨٧- هـ١٤٠٧، ٤طبیروت، 

  عبداهللا البخاري الجعفي يلمحمد بن إسماعیل أب صحیح البخاري، -٣٩ .٣٩

 ،١ط دار طوق النجاة، بن ناصر الناصر، محمد زهیر تح: ،)هـ٢٥٦ (ت

    .هـ١٤٢٢

 الحسن القشیري النیسابوري  يمسلم بن الحجاج أبل صحیح مسلم، .٤٠

 بیروت. ،دار إحیاء التراث العربي محمد فؤاد عبد الباقي، تح: هـ)،٢٦١ (ت

لعلوي بن عبد القادر  صفات اهللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، .٤١

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٦ ،٣ط دار الهجرة، ،لسنیةالدرر ا السَّقَّاف،

ألبي هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید بن یحیى بن  الصناعتین، .٤٢

تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  هـ)،٣٩٥ مهران العسكري (ت

 هـ.١٤١٩ بیروت، ،المكتبة العصریة إبراهیم،

حسین بن  ضي:للقا صید األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال، .٤٣

وزارة الثقافة، بدار  عضو المحكمة العلیا للجمهوریة الیمنیة، ،محمد المهدي

 م .٢٠٠٩الكتاب، 
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ألبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي  العین، .٤٤

دار  د. إبراهیم السامرائي،و  تح: د. مهدي المخزومي هـ)،١٧٠البصري (ت 

 .، د.تومكتبة الهالل

 لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني  دیر،فتح الق .٤٥

 ،١ط دمشق، بیروت، ،دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب هـ)،١٢٥٠ (ت

 هـ.١٤١٤

دار  ،هـ)١٣٨٥(ت  ذليلسید قطب إبراهیم حسین الشا في ظالل القرآن، .٤٦

 .هـ١٤١٢، ١٧طالقاهرة،  ،بیروت ،الشروق

دار  ،دار الفكر العربي یل إبراهیم،لمحمد إسماع القرآن وٕاعجازه العلمي، .٤٧

 الثقافة العربیة للطباعة.

 ،القرآن ونقض مطاعن الرهبان، د. صالح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم .٤٨

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١طدمشق، 

ألبي عبد اهللا، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد  القواعد الحسان لتفسیر القرآن، .٤٩

 مكتبة الرشد، الریاض، ـ)،ه١٣٧٦ (ت اهللا بن ناصر بن حمد آل سعدي

 م. ١٩٩٩-هـ١٤٢٠ ،١ط

لمحمد بن صالح بن محمد  القواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائه الحسنى، .٥٠

 ،٣ط الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، هـ)،١٤٢١(ت  العثیمین

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١

ألبي القاسم محمود بن عمرو بن  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، .٥١

 ،٣طبیروت،  ،هـ)، دار الكتاب العربي٥٣٨ (ت ي جار اهللاأحمدالزمخشر 

 هـ.١٤٠٧

ألیوب بن موسى الحسیني  معجم في المصطلحات والفروق اللغویة،، الكلیات .٥٢

 ،تح: عدنان درویش هـ)،١٠٩٤ القریمي الكفوي، أبي البقاء الحنفي (ت

 . بیروت ،مؤسسة الرسالة محمد المصري،
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لعالء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن  لباب التأویل في معاني التنزیل، .٥٣

تح: تصحیح  هـ)،٧٤١عمر الشیحي أبي الحسن، المعروف بالخازن (ت

 هـ.١٤١٥، ١ط بیروت، ،محمد علي شاهین، دار الكتب العلمیة

 لفاضل بن صالح بن مهدي بن خلیل البدري السامرائي. لمسات بیانیة، .٥٤

یض حسن الشیخ، مكتبة لناصر بن علي عا مباحث العقیدة في سورة الزمر، .٥٥

 م.١٩٩٥-هـ١٤١٥، ١ط الرشد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،

البن فارس أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبي ، مجمل اللغة .٥٦

 ،مؤسسة الرسالة تح: زهیر عبد المحسن سلطان، هـ)،٣٩٥ الحسین (ت

 . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢ط بیروت،

كتاب العزیز، ألبي محمد عبد الحق بن غالب المحرر الوجیز في تفسیر ال .٥٧

تح: ، هـ)٥٤٢ بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة األندلسي المحاربي (ت

 هـ.١٤٢٢، ١ط بیروت، ،عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة

ألبي محمد عبد  مختصر األسئلة واألجوبة األصولیة على العقیدة الواسطیة، .٥٨

 هـ)،١٤٢٢بد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (ت العزیز بن محمد بن ع

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١٢ط

لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل  معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم، .٥٩

 مكتبة اآلداب، تح: أ. د محمد إبراهیم عبادة، هـ)،٩١١ الدین السیوطي (ت

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٤ ،١ط مصر،، القاهرة

أحمد الزیات و إبراهیم مصطفى  العربیة بالقاهرة، لمجمع اللغة المعجم الوسیط، .٦٠

 ت..، ددار الدعوة محمد النجار،و حامد عبد القادر و 

ألبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  المفردات في غریب القرآن، .٦١

ودي، دار القلم، الدار و تح: صفوان عدنان دا هـ)،٥٠٢األصفهانى (ت 

 .هـ١٤١٢، ١طبیروت،  ،دمشق ،الشامیة
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مجلة بحث منشور بلسعد بن عبد الرحمن ندا،  مفهوم األسماء والصفات، .٦٢

 ، د.ت.الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة 

ألبي حامد محمد بن  األسنى في شرح معاني أسماء اهللا الحسنى، المقصد .٦٣

الجفان  بسام عبد الوهاب الجابي، تح: هـ)،٥٠٥محمد الغزالي الطوسي (ت 

 .ه١٤٠٧، ١ط قبرص، ،والجابي

:عبد العزیز بن  تح لجعفر شرف الدین، الموسوعة القرآنیة خصائص السور، .٦٤

 ،١طبیروت،  ،دار التقریب بین المذاهب اإلسالمیة عثمان التویجزي،

 .هـ١٤٢٠

إلبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن  نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور، .٦٥

 ، د.ت.سالمي، القاهرةدار الكتاب اإل هـ)،٨٨٥علي بن أبي بكر البقاعي (ت

ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن  الوسیط في تفسیر القرآن المجید، .٦٦

الشیخ عادل أحمد  تح: هـ)،٤٦٨ النیسابوري، الشافعي (ت علي الواحدي

الدكتور و  الدكتور أحمد محمد صیرةو الشیخ علي محمد معوض و  عبد الموجود

دار الكتب العلمیة،  عویس، الدكتور عبد الرحمنو  أحمد عبد الغني الجمل

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١ط لبنان، ،بیروت

ألبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد  وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، .٦٧

 تح:، هـ)٦٨١ (ت خلكان البرمكي اإلربلي بن بن إبراهیم بن أبي بكرا

 ، د.ت.بیروت ،دار صادر  إحسان عباس،

 

 


