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  ؟األسماء الحس ىاللة دِ   على كم نوع    س:

ٍْ   ج:  :هي دله ثالثٌ أندا

ًٌ هابَ ات مه داللتَّلا دله الذ   -  .ق

 .انًٌ منَّلا توم  َات المشتق  وداللتَّلا دله ال،ِّ  -

 .ال منَّلا التزامً ق  ته تي ما اْش َات ال  وداللتَّلا دله ال،ِّ  -
 

 
 

 

ا ف سْنه، وَ كم   ،ْنِّف  المغ رلم  تَّلا وأمثلتَّلا من بيا  األسْماء الحه ن  ر أدل 

نٌ  سْْنه؛ فقتأ  ؛القره  والسْْ  دله  )ال:  بعَّلا بسْْااٍل يبت ي فيه بيا  أنداْ َداللٌ األسْْماء الحه

 ٍْ    (. اللٌ األسماء الحسنهدَ  كم ند

اللة(:    ُ وتهَوم  أيًوا.، وتهَتَ الالد  ر  سبكو)الدِّ

ٍْ )ثم  أجاُ دنه:    (.هي دله ثالثٌ أندا

سْْْْنه دله ْما ْتدوَ ك ـبصلـفا   مشــــهورة  يف العلوم   ل  دلْيهر تنديع دالْلٌ األسْْْْْماء الحه

 يَّة؛ وهي:الع:ل

هابقٌ. -  المه

ن.والت و -  م 

 وااللتزام. -
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ال   الث الثٌْْ  بعْْدهو  - كرهْْا    تيوهْْذه األنداْ  اللــةهي    -  َ كرتهَّلْْا  الــدِّ ة   أنواع  اللَّفظِيــَّ

 يَّة:ضعالو

ل م ها:   * َضع له.الل َِ دله المعنه ال  داللٌ  ؛ وهي  الُمطاب:ة اللةدِ فاألوَّ  ذي وه

ن ِداللةوالثَّاين:   * َضع له.؛ وهي داللٌ الل َِ دله معنًه يتوالتََّضم  نه مير ما وه  م 

َضع له.ا  م  ؛ وهي داللٌ الل َِ دله معنًه خارٍج دااللتزام ِداللةوالثَّالث:   *  وه

نَ  وأشار إله هذه األنداْ الث الثٌ ل م المه  ى«؛ فقال:رَ دْ األخوري  يف  الس 

َِ دَ  َْْْ الْْلْْ  ٌه  َْْ هْ   اَلل َْْ ق َوافَْْ ا  َْْ م ه  لَْْ  دَْْ

 

  َْْ َْْ ي َّل َْْ دن ْْه َْْ ْدد َداَلل ْْْ   ٌَ ا  َْْ ال ه ْْه هْ م َْْ ق َْْ  اب

َزمْ  
لَْْْ ا  َومَْْْ ا  نًْْْ مْْْ  َْْ َتوْْْْ َه 

ْز َْْْ  َوجْْْه

 

  ْْْ َّل َْْ َزمْ   دَ ف ْْه ت ْْْ ال ٍل  ْْْ ق َْْ ع َْْ ب إَْ   َزام  
َْْ ت ْْْ  ال

 ى معان  ُوِضع لها؛ يكون أحد هذه المعاين:علفاللَّفظ َيدل    

ْْ )الل َِ(؛ فْيد  ○ ا لْْْْْْ ْهابقًْ ًٌ ْتارًة مه امْ  ًٌ ْت دنَ ل  دلْيه الل َِ دالْل ٌَ ؛ وْهذه يهسْْْْم    َّْلا )َدالْل

نهبَ   دله المعنه تماًما. هابقٌ(؛ فكأ   الل َِ مه  المه

اللٌ د ○  ل  المعنه    لهوتارًة يدل  دله جزء المعنه؛ فال يكد  الل َِ مدضْدًدا للد 

دنَ ك ن(.  اَّللِّه، لكن ه يدل  دله جزٍء منه، ويهسم   )داللٌ الت َوم 

ع ْله ْفإنْ ه يكد  داالذ  وإ ا ْكا  الل َِ دل  دله معنًه هخر ْخارج المعنه الْ    ○ ضَْْْْ ذي وه

دنَ دليه بااللتزام  (.االلتزام)داللٌ    اَّل، ويهسم 

اـله الحْدْيد واإلسْْْْمْنلمـث كنه، المعمدر ْب دِّ للسْْْْ  عَْ   : كلْمٌ )البْيل( للمدضْْْْع المه

كَر اسم )البيل( كا  َداالذ دله معنه المدضع ال  - ا هذاننكزما - كنه. ؛ فإ ا  ه  ذي يهَعد  للس 

ًٌ لذل  المدْضع ال   ْ  ل  كفإ ا  يل: )فال    هن إله بيته( فَّلد مدْضد   ؛ نًاذي يت تذه ْسَ

ٌٍ  فداللة كلمة )البيت( على هذا المع ى هابق  (.)داللٌ مه
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ا داللته على بعض البيت و نٍ  -  درا كالج -أمَّ م  (؛ أل   البيل  فإن َّلا تكد  )داللٌ توَْْ

درا    كنًه اليدم يكد  له جه ت َتذ سه  .المه

لْكاْنل دالْلٌ كلْمٌ )البْيل( دله  البـيت    وإلا ُلكِر ظـِق   (؛ ْبادتْبار أ    )دالْلٌ التزامٍ   الظِّْ

   خارج  دن البيل.  الظِّل  

رو ؛ الاطدي ٌ تَ وهذه األوضاْ االصهالال  .له  لم وتقريًباًظا للعَأ دليَّلا المتأخِّ

ٌٍ لمْثل ْهذا؛ ْفإن َّلم يعرفد  دالْلٌ ْما يتكل مد  دله    وله ميرَ وْكاْنل العرُ األ محْتاْج

بَ المعْاين الم ا ،  َّلْاتعلِّقٌْ  َْل مْدارك النْ  عه َْْ ا ضْْ العلدم   ،فلمْ  ْب  ٌ وامتزجْل دلدم العربيْ 

د يف دلدم العقل  ؛العقلَيْ ٌ ْجَ  يْ ات ْما يتعل   بمْعاين الكالم العوه
ِّ
ْبل أهنشْْْْئ َدلم  اسْْْْْمه  ؛  ربي

؛ م دقلَدله  أن  الدضع(؛ القيقته    م)َدل
 هد داللٌ األلَاظ دله المعاين.  تعل قهوم،  ي

ٍُ من َ كره ما ْهذا يف العلدم وانتشْْْْر، وَ كوَفشْْْْ  ٌٍ مَن الَعلمره يف أبدا  ْ للْحاْجٌ    ؛تَرِّ

 ا .ف الَملكات وَمَلبٌ العهجمٌ دله الن علو  ؛إليه يف َمزيد اإليوا 

ــ ى ت:ع على هذه األنواع  م ه: ما َلكو ره المصــ ِّف هاه ا ِمن أنَّ داللة األســماء الُحس

 الثَّالثة:

ات( دله وجه  دل   فَّلي ت ○ هابقٌدله )الذ  سْْْنه  ؛ فأسْْْماء اهلل  المه   : مثل -  الحه

اليم ًٌ. -  اهلل، والكريم، والر   تدل  دله  ات اهلل مهابق

ًٌ دله )ال،ِّ  ○ نًا؛ أل   كَات(  وتقع دال   تَوم 
ٍّ
ٌ  إلَّل  ل  اسٍم إلَّلي ٌ  أو أكثر، وإله  فيه صَ ي 

وٍد يف  ن  مه«؛ إ   ال:ظ ل  أشار ابن َدد 

هه  َماؤه اَت الْ   َأسْْْ ََ نَه َدَله ال،ِّْْ سْْْ  حه

 

ْل   ْل   َدلْْْ  َذلْْْ  اةَ   فَْْْ ََْْْ الْْْنْْْ  هه   َأْوجْْْه

  
ِّ
ٌَدله    وداللٌ االسم اإللَّلي نٍ   ال،ِّ  .هي داللٌ تَوم 
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َات اإللَّلاء الوتقع األسْْْْم ○ ًٌ دله ال،ِّْْْْ سْْْْنه دال  نَّلا  تي ٌ األخرى التي لم  حه م  توَْْْْ

 )داللٌ التزام(.

: اسم )العليم(:   فمثال 

ل  بالمهابقٌ دله ) ات اهلل(. ✓  هد يده

 الَعلم(.)صٌَ  ن دله ويدل  بالت وم   ✓

 يذا.يكد  ال  (الَعلم) ْالحياة(؛ فإ   المدصد، ب)صٌَ  ويدل  بااللتزام دله  ✓

لال  وهذا   ات مهابَ   كه الم،ْنِّف مَن أ   أْسماء اهلل ذي ْسَ ًٌ، ودله  تدل  دله الذ  ق

َْْاٍت فيَّلا ت ٌٍ دنَّلا التزاًماوْْْ صْ َْْاٍت أخرى خارج نًا، ودله صْ ٌٍ مَن أهل    دل   =  م  جماد

. نٌ   الس 

حيم:   ٌ  ميِّم يف  بدا ع الَدا د«، وَتبن إليه ابن القهما  والصــَّ قين المعه جماد ن؛  حقِّ

 ميف  القدادد ال    منَّلم: ابن دثيمين
ِّ
هابقٌ    ثله«؛ وهد أ   داللٌ االسْْْْم اإللَّلي بالمه

َ ات وال،ِّ  ٌ.تكد  دله الذ 

 يدل  مهابَ فك
ٍّ
ًٌ دله  ات اهلل وَصَل  اْسٍم إلَّلي ا الم،نِّف،  تهق ه -  وأم  فجعلدا   - وميره

ات.نحَ، داللٌ المهابقٌ م اللٌ دله الذ   رًة يف الدِّ

ًٌ دله  ُ  يف أسْماء األدالم ال   الده ي،ْ   ذيل  ا اوهذ تي ليسْل أوصْاًفا؛ أن َّلا تدل  مهابق

ات فقط.  الذ 

ا أسْماء اهلل   فإن َّلا تدل  دله  اته،  :  ▐تي هي أدالم  وأوصْا،  له  ال   أم 

 وتدل  دله َصَته.

ن:   ا داللة التَّضم  ََ وأمَّ ات ان ََ فإن َّلا تدل  دله الذ  ٌَ أيًوا ان  راًدا.راًدا، وتدل  دله ال،ِّ
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نًا مفتكد  داللٌ االسم األالسن تو اللٌ دله  ات اهلل، ودله َصَته  شتمَ م  ًٌ دله الدِّ ل

 أيًوا.

   ::ةلُمطاب( بي ها وبين داللة ارلكنَّ الف

ٌَ مًعا مجتمَ أنَّ داللة الُمطاب:ة  ■  ات وال،ِّ ًٌ.: تدل  دله الذ   ع

ن ■  ا داللة التَّضم  ات دله اَلدةٍ : فتأمَّ ٌَ دله اَلدةٍ دل  دله الذ  ل   ؛ فك، وتدل  دله ال،ِّ

 منَّلما جزء المعنه.

ا داللة االلتزام:   ٌٍ دن  تدل  دله صَْاٍت أخرى خارج -ف  ر الم،ْنِّككما   -  فَّليوأمَّ

ٌَ ال    .ل  دليَّلا االسمتي دال،ِّ
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   ؟ما مثال لل   س:

 (:اليمالر  المن  الر  : )مثال  ل : اسمه    ج:

ًٌ مهابَ  - وهد اهلل   -  هدله  ات المسم    يدل   -  .ق

 .انًتوم   -(  المٌالر  )  وهي -  منَّلا   ِّ المشتَ   ٌَودله ال،ِّ  -

 .االتزامً  -(  رةدْ والقه   ،الحياةْ )ك -  منَّلا     شتَ تي لم ته َات ال  ودله ميرها من ال،ِّ  -

 .وهكذا سا ر أسما ه

  ، وهد ْظالم    (اكمًْ اَل )و  ،وهد ْجاْهل    (االكيمًْ )ه  سْْْْم  فْقد يه   ؛و ْل  بتال، المتلدى

َْْ )و  ،وهد  لْيل    (ادزيزً )و ْْالْحً )و  ،وهد لئيم    (اكريمًْ )و  ،ضْْْْيع  وهد وَ   (اًَْ يرشْْ وهد   (اصْْ

  ُ    (اسعيدً )و،  طال
؛
ٌَ   ،ادً َس أَ )و،  وهد شقي ٌَ واَلنظل  .وليس كذل  (، وَدْلقم

َه وفدى ما يَ   ،سهَهد كما وصف ن  ؛فسبحا  اهلل وبحمده  .هه به خلقه ،

 

 
 

 

ا  ل ًٌ  سْنه، وأن َّلا تدل  مهابَ ر يف داللٌ األسْماء الحكما     ،ْنِّف  المر ك م  ق

  ٌٍ ٌَ، وتدل  التزاًما دله صَْ نًا دله ال،ِّْ ات، وتدل  توْم  ٌَأخرى مدله الذ    ؛ ير هذه ال،ِّْ

 (.؟ما مثال  ل )ر مثاٍل لَّلا؛ فقال:  بعه بسااٍل يهلن فيه َ كأت

اليم(،  اسثم  أجاُ دنه ب المن(، واسم )الرِّ  :عق داللتهما ثالثة أنواع  وجم )الر 

لها:  ًٌ.أوَّ هابق  داللتَّلما دله  ات اهلل مه
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المٌ)داللتَّلما دله صٌَ وثانيها:  نًا.  (الر   توم 

فإ      ؛التزاًما  (والَعلم  ،الحياةْْْْ )ك  تَّلما دله صَاٍت أخرى لم تهشَت   منَّلادالل:  وثالثها

المٌ   المٌ يكد     الحياةَ   إثباَت   التزاًمايقتوْْي  إثبات صٌَْْ الر  ف بالر  درة؛ فَمن يهدصَْْ والقه

 َّلا يكد  أيًوا  ديًرا.يذا، وَمن يهدَصف بَ ال

وأنَّ داللة األسماء  دول  دنه، ه معكه الم،نِّف وميره لذي سدرفَل أ   هذا ال   وسب  أ 

 الُحس ى:

ٌَ مًعا.تكد  مهابَ  ○ ات وال،ِّ اللٌ دله الذ  ًٌ بالد   ق

ات دله اَلدةٍ  ○ اللٌ دله الذ  نًا بالد  ٌَ دله اَلدةٍ وتكد  توم   .، وال،ِّ

اللٌ دله صَاٍت أهخرى. ○  وتكد  التزاًما بالد 

حيم(فالمثال الَّ  حمن والرَّ  :ذي لكره يف اسم )الرَّ

ًٌ دله  ه - المٌ)  ودله َصٌَ  ( ات اهلل)ما يدال   مهابق  .(الر 

نًا دله   - ال   توم  المٌ)منَردًة، ودله صٌَ    ( ات اهلل)ويده  منَردًة.  (الر 

المٌ   -  بالر 
ٌٍ تعلِّق درة( التزاًما.)و  (الحياة)ْ كويدال   دله صَاٍت أخرى مه  القه

ن  َّلا باكما  ال الم،ْْنِّف؛ فإ   داللت  وهكذا سْْا ر أسْْماء اهلل  هابقٌ والت وْْم  لمه

 وااللتزام: دله ما سب  بيانه.

ا دو  وجدد  (؛ أل   اسْْْْم المتلدى ْ د يكد   بتال، المتلدى)ْ ال:   ًْْ ا َمْحوْْ دلمًْ

ٌَ ال   ِّْْ ف بَ ال،ْ َْْ صْ ْْم  فقد يه )َّلا؛  تي وه ه )وهد جاهل    (االكيمً )ه  سْ ْْم  وهد   (اكمً اَل )(، ويهسْ

 ره الم،نِّف.ك(، إله هخر ما  ظالم  

 ار( بين المخلو( والخالق:ن الفوهذا مِ 
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   .: أدالم  وأوصا،  فصسماء اهلل  ■ 

ا أسـماء المخلو(  ■  ًٌ وأمَّ   ؛ أي تدل  دله  ات صْاالبَّلا وإ : فقد تكد  أدالًما َمحوْ

ه ب  سن.والاله دله خال،  ل  االسم الحَ   ٍم السنٍ اسلم تدل  دله صَته؛ فيهسم 

نعانَ  ي ارة لألمير ال،   ومَن األبيات الس 
ِّ
 ال:  أن ه    ي

ه بَ  م  ْْ )َتسَْْْْ ينَ ْْْْْْ دِّ هه َوْهَد َظاَل   (نهدَر اْل  مْه

 

ينَ )  ْْ بَ   َوَ اك  ْسفه كَ   َوْهَد َلهه   (َشْمَس الدِّ
 (1 ) 

اإْلَ )َوَ ا    َر،ه  اَلمَ شَْْْْ ْْْ دهه   (سْْ ْدده َْْ هه   ي  َ ْدمْْه

 

مْ وَ   اَلَّله نَْ ْد  مْ   َجْدَرهَ   مَنْ    َْ ل َّله فه   كه   َدسْْْْْ
(2) 

ه  فقد يهسْْ   ًٌ ال تكد  م  بأسْْماءٍ اإلنسْْا   م  َق ا اهلل  ،  فيه  تحقِّ الكمال   هفل  ▐وأم 

سْْنه،   سَْْتكَن  يف أسْْما ه الحه وفدى ما    ،سْْهَهد كما وصْْف ن  ؛فسْْبحا  اهلل وبحمده)المه

 .(هلقه ه به َخ ،َيَ 

 

 
  

 

 .ف  َخْس  هد لهْ وَ ن ديدانه: ويف بعض نهس  (1)

لم    (2)  .أي ظه


