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س :على كم نوع ِداللة األسماء الحس ى؟
ج :هي دله ثالثٌ أندا ٍْ:
 داللتَّلا دله الذات همها َبق ًٌ.الَ،ات المشتقٌ منَّلا تومنًا.
 وداللتَّلا دله ِّالَ،ات التي ما ْاش هتقل منَّلا التزا ًما.
 -وداللتَّلا دله ِّ

الحسْنه ،و َكر أدلتَّلا وأمثلتَّلا من
لما فرغ المْ،نِّف 
من بيا األسْماء ه
َ
القره والس ْنٌ؛ أتبعَّلا بسْ ٍ
الحسْْنه؛ فقال( :دله
ْاال يبت ي فيه بيا أنداْ داللٌ األسْْماء ه
كم ند ٍْ َداللٌ األسماء الحسنه ).
أيوا.
و(الدِّ اللة) :بكسر الدال ،و هتَ َتُ و هت َوم ً
ثم أجاُ دنه( :هي دله ثالثٌ أندا ٍْ).
الحسْْْْنه دله مْا تْدل دليْه بـصلفـا مشــــهورة يف العلوم
و َ كر تنديع داللٌْ األسْْ ْمْاء ه
الع:ل َّية؛ وهي:
المهابقٌ.
 ه والتومن. -وااللتزام.
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وهْْذه األنداْ الثالثٌْْ التي كرهْْا  -و َ كر هتَّلْْا بعْْده  -هي أنواع الــدِّ اللــة ال َّلفظِ َّي ـة
الوضع َّية:
ِ
المطاب:ة؛ وهي داللٌ اللَِ دله المعنه الذي هو َضع له.
*
َّ
فاألول م ها :داللة ُ
* وال َّثاينِ :داللة الت ََّضمن؛ وهي داللٌ اللَِ دله معنًه يتومنه مير ما هو َضع له.
* وال َّثالثِ :داللة االلتزام؛ وهي داللٌ اللَِ دله معنًه خارجٍ دما هو َضع له.
المنَ ْد َرى»؛ فقال:
وأشار إله هذه األنداْ الثالثٌ األخوري يف السلم ه
د َال َل ْ هٌ الْْل ْ َْ ْ َ
ِ َد ْ َل ْه َم ْا َو َاف ْ َق ْ ْه
َ
َو هجْْ ْز َْْ َه َت َوْْْْ ْمْْ ًنْْا َو َمْْا َلْْ َز ْم

دنْْ ََّلْْا َد َال َلْْ ٌَ ْالْْ همْْ َهْْ َابْْ َقْْ ْه
َيْْدْ هدْْ َ
َف ْ َّْل ْ َد ْال ْتَ ْ َزام إَ ْ بَ ْ َع ْ ْق ْ ٍل ْال ْ هت ْ َز ْم

فال َّلفظ َيدل على معان ُو ِضع لها؛ يكون أحد هذه المعاين:
○ تْار ًة همهْاب ًقْا لْْْْْْ ْ (اللَِ)؛ فيْدل دليْه اللَِ داللْ ًٌ تْامْ ًٌ؛ وهْذه هيسْْْْمد َنَّلْا ( َداللْ ٌَ
المهابقٌ)؛ فكأ اللَِ همنهبَ دله المعنه تما ًما.
ه
○ وتار ًة يدل دله جزء المعنه؛ فال يكد اللَِ مدضْد ًدا للداللٌ دله ل المعنه
ك ِّله ،لكنه يدل دله ٍ
جزء منه ،و هيسمد َنَّلا (داللٌ الت َومن).
○ وإ ا كْا اللَِ دل دله معنًه هخر خْارج المعنه الْذي هو َضْْ ْع لْه فْإنْه يكد ذ
داال
دليه بااللتزام ،و هيسمد َنَّلا (داللٌ االلتزام).
الم َعْدِّ للسْْ ْكنه ،المعمدر بْالحْديْد واإلسْْْْمنْل
مثـالـه :كلمٌْ (البيْل) للمدضْْْْع ه
 كزماننا هذا -؛ فإ ا ه كَر اسم (البيل) كا َد ذاال دله معنه المدضع الذي هي َعد للسكنه.فإ ا يل( :فال هن إله بيته) فَّلد مدضْدْ ل ًٌ لذل المدضْع الذي يتتذه َسْكنًا؛
ٍ
هابقٌ).
فداللة كلمة (البيت) على هذا المع ى (داللٌ هم
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توْْم ٍن)؛ أل البيل
و َّأما داللته على بعض البيت  -كالجدرا  -فإنَّلا تكد (داللٌ َ
المت َتذ هسكنًه اليدم يكد له هجدرا .
ه
وإلا ُلكِر ظِـق البيـت كْانْل داللٌْ كلمٌْ (البيْل) دله ال ِّظْل (داللٌْ التزا ٍم)؛ بْادتبْار أ
ال ِّظل خارج دن البيل.
ِّ
المتأخرو ؛ الَ ًظا للعلم وتقري ًبا له.
وهذه األوضاْ االصهالاليٌ َتداطأ دليَّلا
مير محتْاج ٌٍْ لمثْل هْذا؛ فْإنَّلم يعرفد داللٌْ مْا يتكلمد دله
وكْانْل العرُ األوله َ
المعْاين المتع ِّلقٌْ بََّلْا ،فلمْا َضْْ ْ هعَْل مْدارك النْا  ،وامتزجْل دلدم العربيٌْ بْالعلدم
العقلَيٌْ؛ هو َ
ربي؛ بْل هأنشْْْْئ َدلم اسْْ ْمْه
الع
الكالم
ْاين
ع
بم
يتعل
ْا
م
ات
ْ
ي
العقل
دلدم
يف
د
ْ
ج
ِّ
َ
(دلم الدضع)؛ القيقته أنه َدلم دقل ؛ي ،ومتعلقه هد داللٌ األلَاظ دله المعاين.
أبداُ متَر ٌٍْ مَن َ
ٍ
العلم؛ للحْاجٌْ
و َفشْْ ْا هْذا يف العلدم وانتشْْْْر ،و َ كره من َ كره يف
ِّ

الملكات و َم َلبٌ ال هعجمٌ دله النا .
إليه يف َمزيد اإليوا ؛ لوعف َ
الحســ ى ت:ع على هذه األنواع
وم ه :ما َلكره المصــ ِّف هاه ا ِمن َّ
أن داللة األســماء ُ
ال َّثالثة:
الحسْْْنه  -مثل:
المهابقٌ؛ فأسْْْماء اهلل  ه
○ فَّلي تدل دله (الذات) دله وجه ه
اهلل ،والكريم ،والراليم  -تدل دله ات اهلل مهابقًٌ.
ٍ
إلَّلي فيه صٌَ إلَّليٌ أو أكثر ،وإله
(الَ،ات) َ
○ وتقع دال ًٌ دله ِّ
تومنًا؛ أل كل اسم ٍّ
ل أشار ابن َدد ٍ
ود يف نظمه»؛ إ ال:
دلْْ ْل َفْْ َذلْْ ْل َأوجْْه الْْْنْْ ََْ ْ َ
اؤه ا ْلحس ْنَه َد َله الَ ََ ْ ،
اة
ات
َ
ِّ
ْ ه ه
َأ ْس ْ َم ه ه ه ْ
توم ٍن.
وداللٌ االسم
ال ٌَ،هي داللٌ َ
اإللَّلي دله ِّ
ِّ
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توْْْمنَّلا
الَْْْ،ات اإللَّليٌ األخرى التي لم ت َ
○ وتقع األسْْْْماء ال هحسْْْْنه دال ًٌ دله ِّ
(داللٌ التزام).
فمثال :اسم (العليم):
✓ هد يده ل بالمهابقٌ دله ( ات اهلل).
✓ ويدل بالتومن دله صٌَ ( َ
العلم).
✓ ويدل بااللتزام دله صٌَ (الحياة)؛ فإ المدصد ،بْ ( َ
العلم) يكد ال ذيا.
وهذا الذي َسْلكه المْ،نِّف مَن أ أسْماء اهلل  تدل دله الذات مها َبقًٌ ،ودله
ٍ
ٍ
َْات فيَّلا توْ ْمنًا ،ودله صْْ ٍ
صْْ ٍ
جمادٌ مَن أهل
خارجٌ دنَّلا التزا ًما = دل
َْات أخرى
السنٌ.
والصــحيم :ما هن إليه ابن الق ِّيم يف بدا ع الَدا د» ،و َتبعه جمادٌ من المح ِّققين؛
َّ
بالمهابقٌ
منَّلم :ابن دثيمين  يف القدادد المثله»؛ وهد أ داللٌ االسْْْْم
اإللَّلي ه
ِّ
وال.ٌَ،
تكد دله الذات ِّ
َ
ٍ
وميره  -فجعلدا
إلَّلي يدل مها َبق ًٌ دله ات اهلل وصَته ،وأما الم،نِّف  -ه
فكل اسْم ٍّ
داللٌ المهابقٌ م َ
نح،ر ًة يف الدِّ اللٌ دله الذات.
وهذا الذي الده ي ُْ،يف أسْماء األدالم التي ليسْل أوصْا ًفا؛ أنَّلا تدل مهابق ًٌ دله
الذات فقط.
أما أسْماء اهلل  التي هي أدالم وأوصْا ،له ▐ :فإنَّلا تدل دله اته،
وتدل دله َصَته.
أيوا َ
َ
انَرا ًدا.
الً ٌَ،
وأما داللة التَّضمن :فإنَّلا تدل دله الذات انَرا ًدا ،وتدل دله ِّ
َّ
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فتكد داللٌ االسم األالسن تومنًا م َ
شتمل ًٌ دله الدِّ اللٌ دله ات اهلل ،ودله َصَته
أيوا.
ً
لمطاب:ة:
َّ
لكن الفر) بي ها وبين داللة ا ُ

َ
مجتمعًٌ.
وال ٌَ،م ًعا
■ َّ
المطاب:ة :تدل دله الذات ِّ
أن داللة ُ
دة ،وتدل دله ال ٌَ،دله َال ٍ
■ أما داللة التَّضمن :فتدل دله الذات دله َال ٍ
دة؛ فكل
ِّ
َّ

منَّلما جزء المعنه.
وأما داللة االلتزام :فَّلي  -كما كر المْ،نِّف  -تدل دله ص ٍ
َْات أخرى خارج ٌٍ دن
َّ
ال ٌَ،التي دل دليَّلا االسم.
ِّ
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س :ما مثال لل ؟
ج :مثال ل  :اسمه

( :الرالمن الراليم):

 يدل دله ات المسمه  -وهد اهلل  - مها َبق ًٌ.ال ٌَ،المش َت ِّ منَّلا  -وهي (الرالمٌ)  -تومنًا.
 ودله ِّالَ،ات التي لم هتش َت منَّلا  -كْ (الحياة ،وال هقدْ رة)  -التزا ًما.
 ودله ميرها من ِّوهكذا سا ر أسما ه.
و لْ بتال ،المتلدى؛ فقْد هيسْْْْمه (الكي ًمْا) وهد جْاهْل ،و( َالك ًمْا) وهد ظْالم،
دزيزا) وهد ليْل ،و( َشْْ ْري ًَْا) وهد َوضْْْْيع ،و(كري ًمْا) وهد لئيم ،و(صْْْْال ًحْا) وهد
و( ً
والنظل ٌَ ،و َد ْلقم ٌَ) وليس كذل .
شقي ،و( َأ َسدً اَ ،
طالُ ،و(سعيدً ا) وهد ؛
فسبحا اهلل وبحمده؛ هد كما وصف نَسه ،وفدى ما َي ،هَه به خل هقه.

ما كر يف داللٌ األسْماء الحسْنه ،وأنَّلا تدل مها َبق ًٌ
لما كر المْ،نِّف 
ٍ
الٌَْ،؛
ال ،ٌَْ،وتدل التزا ًما دله صٌَْ أخرى مير هذه ِّ
دله الذات ،وتدل توْمنًا دله ِّ
بساال يهلن فيه َكر ٍ
ٍ
مثال لَّلا؛ فقال( :ما مثال ل ؟).
أتبعه
(الراليم) ،وجعق داللتهما ثالثة أنواع:
ثم أجاُ دنه باسم (الرالمن) ،واسم ِّ
َّأولها :داللتَّلما دله ات اهلل همهابقًٌ.
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وثانيها :داللتَّلما دله صٌَ (الرالمٌ) تومنًا.
صَات أخرى لم هتش َت منَّلا كْْ ْ (الحياةَ ،
ٍ
والعلم) التزا ًما؛ فإ
وثالثها :داللتَّلما دله
َ
دصْْف بالرالمٌ يكد
إثبات صٌَْْ الرالمٌ يقتوْْي التزا ًما
َ
فمن هي َ
إثبات الحياة وال هقدرة؛ َ
ديرا.
دصف بََّلا يكد ً
ال ذيا ،و َمن هي َ
أيوا ً
وأن داللة األسماء
وسب أ
َ
وميره معدول دنهَّ ،
درفل أ هذا الذي سلكه الم،نِّف ه
الحس ى:
ُ
وال ٌَ،م ًعا.
○ تكد مها َبق ًٌ بالداللٌ دله الذات ِّ
دة ،وال ٌَ،دله َال ٍ
○ وتكد تومنًا بالداللٌ دله الذات دله َال ٍ
دة.
ِّ
ٍ
صَات هأخرى.
○ وتكد التزا ًما بالداللٌ دله
والرحيم):
(الرحمن َّ
فالمثال ا َّلذي لكره يف اسم َّ
 هما يدال مهابق ًٌ دله ( ات اهلل) ودله َصٌَ (الرالمٌ). ويده ال تومنًا دله ( ات اهلل) منَردةً ،ودله صٌَ (الرالمٌ) منَردةً.صَات أخرى متع ِّل ٍ
ٍ
قٌ بالرالمٌ كْ (الحياة) و(ال هقدرة) التزا ًما.
 ويدال دلهه
لمهابقٌ والتوْْمن
وهكذا سْْا ر أسْْماء اهلل  كما ال المْ ،نِّف؛ فإ داللتَّلا با ه
وااللتزام :دله ما سب بيانه.
ْال( :بتال ،المتلدى)؛ أل اسْْْْم المتلدى ْد يكد دل ًمْا َم ْح ًوْْ ْا دو وجدد

كما) وهد
ال ٌَْ ْ،التي هو َصْ ْف بََّلا؛ (فقد هيسْْْمه (
ِّ
الكيما) وهد جاهل) ،و هيسْْْمه (( َال ً
ً
ظالم) ،إله هخر ما كره الم،نِّف.
وهذا ِمن الفار) بين المخلو) والخالق:
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■ فصسماء اهلل :أدالم وأوصا.،
وأما أسـماء المخلو) :فقد تكد أدال ًما َمحوْ ًٌ؛ أي تدل دله ات صْاالبَّلا وإ
■ َّ
ٍ
الحسن.
لم تدل دله صَته؛ ف هيسمه باس ٍم
السن والاله دله خال ،ل االسم َ
ومَن األبيات السيارة لألمير ال،نعانَ ِّي أنه ال:
َت َسْْ ْمه بَْْْْْْ ْ (ن َ
( )1
هدر الْدِّ َ
س الدِّ َ
َو َ اك بَ ْ ( َش ْم َ
ين) َو ْه َد َظ َال همْ هه
ف
ين) َو ْه َد َل هه َك ْس ه
َْ ،
()2
اإل ْسْْ ْ َال َم) َي ْدْ هدد هه َ ْد هم ْ هه
َو َ ا ( َشْْ ْ َر ه
ف
َو َ ْدْ نَْ ا َل هَّل ْم مَ ْن َج ْد َر َه كهل هَّل ْم َد ْسْْ ْ ه
فقد يس ْمه اإلنسْْا بأسْ ٍ
ْماء ال تكد متح ِّق َق ًٌ فيه ،وأما اهلل ▐ فله الكمال
ه
َ
الحسْْنه( ،فسْْبحا اهلل وبحمده؛ هد كما وصْْف نَسْْه ،وفدى ما
المس ْتَكن يف أسْْما ه ه
ه
َيَ،ه به َخل هقه).

( )1ويف بعض نهسن ديدانهَ :و ْهد له َخ ْسف.
( )2أي هظلم.

