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ا�سم الله »الرحمن«
يف القراآن الكرمي

َجْمع ودرا�سة

إعداد: 
د. محمود محروس محمود إبراهيم
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املقدمة

هذا البحث هو دراسة بيانية ملفردة قرآنية. 

أهدافها: 
اهلل  اسم  اقتران  دالالت  بَعض  على  الوقوف  إلى  الدراسة  تطمح 
)الرحمن( باسمه )الرحيم( في املواضع التي اقترن فيها االسمان الكرميان 
اهلل  اسم  اختيار  ِحَكم  من  محاولة جتلية شيء  وإلى  الكرمي،  القرآن  في 
“الرحمن” في املواضع التي ورد فيها منفرًدا؛ إسهاًما في دراسة البيان 

القرآني، وتأصياًل خللق الرحمة في اإلسالم. 

إشكاليتها: 
القرآني،  السياق  خالل  من  التاليني:  السؤالني  عن  اإلجابة  محاولة 
ما دالالت اقتران اسم اهلل )الرحمن( باسمه )الرحيم( في املواضع التي 
اقترن فيها االسمان الكرميان في القرآن الكرمي؟ وِلَم كان اختياُر اسمه 

)الرحمن( في املواضع التي ورد فيها منفرًدا؟

منهجها: 
انتهجت الدراسة منهًجا يقوم على استقراء املواضع التي ورد فيها اسم 
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اهلل )الرحمن( في القرآن استقراًء كاماًل، وتتبُّع وحتليل كالم العلماء))( 
يتناسب منها مع جتليات هذا االسم من  املواضع، واختيار ما  في هذه 
خالل السياق القرآني، السيما مع ضعف أغلب اآلثار التي اعتمد عليها 
كثير من املفسرين في تفسير هذا االسم الكرمي، كما أثبته العالمة أحمد 

شاكر في حتقيقه لتفسير ابن جرير الطبري.

ُخطتها:
قد تألفت الدراسة من مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة: جعلت املقدمة 
لبيان أهداف البحث ومنهجه وإطاره النظري، وكان املبحث األول للتأصيل 
اللغوي لكالم املفسرين عن هذا االسم الكرمي، وفي احلواشي كان التأصيل 
اقتران  لطائف  بعض  للحديث عن  الثاني  املبحث  وكان  )الرحيم(،  السمه 
فيها  اقترن  التي  الستة  املواضع  في  الرحيم  باسمه  الرحمن  اهلل  اسم 
على  للوقوف  الثالث  املبحث  وكان  الكرمي،  القرآن  في  الكرميان  االسمان 
االسم  فيه  ورد  موضع  كل  في  )الرحمن(  اهلل  اسم  اختيار  لطائف  بعض 
الكرمي منفرًدا، وأخيًرا كانت اخلامتة إلجمال أهم نتائج البحث وتوصياته، 

تالها مسرد مبا اعتمدْت عليه الدراسة من مصادر ومراجع. 

إشارات  أو  بيانية  لطائف  أو  لغوية  دقائق  هو  إمنا  الدراسة  هذه  في  نتتبعه  الذي  العلماء  كالم    )((
 S اهلل  تفسيرية، نراعي في اختيارها أالَّ تتعارض من الناحية الَعَقديَّة مع ما كان عليه رسوُل 
وصحبُُه الكرام  وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين، ونبرأ إلى اهلل  من كل ما يخالف معتقد 

سلفنا الصالح. 
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املبحث األول
الدراسة اللغوية

 ، نفِسِه  الباري  على  لداللته  َعلًَما  »الرحمن«  اهلل  اسم  كان  ا  لَمَّ
ا كان هذا االسم الكرمي  وَوْصًفا لداللته على اتصافه  بالرحمة ))(، ولَمَّ
كان  اإلمالئي-  الرسم  في  له متيٌُّز  كان  ولَّما  »َفْعالن«،  )وزن(  بناء  على 
الكالم عن بناء فعالن علًما، وعنه وصًفا، وعن الرسم اإلمالئي السم اهلل 

)الرحمن(، فانتظم بذلك هذا املبحُث ثالَث مسائَل: 

األولى: في نوع بناء »فعالن« وصًفا:
املفسرين  كالم  توضيح  في  يتكامالن  اجتاهان،  حتديده  في  للعلماء 

حول هذا االسم الكرمي: 
االجتاه األول:

به  إلى مفعوٍل  املتعدي  يرَحم«  »رِحم  الفعل  )رحمن( صفة مشبهة من 
واحد، “لكن بعد العدول به إلى » َفُعل« بضم العني )بغرض املدح())(، أو 
اهلل  أسماء  كل  على  تنسحب  مطردة  قاعدة  فهو  »الرحيم«،  على  ينطبق  »الرحمن«  عن  قيل  ما    )((
احلسنى  األسماء  من  غيرهما  أو  »الرحيم«،  أو  »الرحمن«،  ظّن  إليها  يفطن  لم  وَمْن  احلسنى، 
أعالًما فقط، أو صفات ليس إال. يُنَْظر في هذه القاعدة: ابن القيم: بدائع الفوائد: )/4)، وابن 

عثيمني: القواعد املثلى ص)). 
يقول السيوطي في نواهد األبكار )/46) »الفعل املتعدي قد يُجعل الزًما مبنزلة الغرائز، فيُنقل    )((
إلى َفُعل بضم العني، ثم تُْشتَقُّ منه الصفة املشبهة، وهذا مطرد في باب املدح والذّم«. والعدول 
بالكلمة عن بنائها إلى بناء آخر لغرض بالغي، كاملبالغة، أو التعظيم، أو التعجب، هو من سنن 
العرب في كالمها، ينظر في ذلك: ابن جرير الطبري: تفسيره )/6))، وابن جني: اخلصائص 

70/3)، )7)، وابن فارس: الصاحبي ص )5. 
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بعد تنزيل الفعل املتعدي منزلة الالزم...؛ ألّن الصفة املشبهة ال تصاغ من 
”))(، و“الصفة املشبهة تدل على ثبوت الصفة لصاحبها ثبوًتا زمنّيًا  متعدٍّ
ا، يشمل املاضي واحلاضر واملستقبل، وعلى دوام ذلك الثبوت أو ما  عاّمً
حادًثا  أمًرا  ليس  لصاحبها  الصفة  ثبوت  أنَّ  يقتضي  دواٌم  الدوام،  يشبه 
اآلن، وال طارًئا ينقضي بعد زمن يسير، وإمنا هو أمٌر دائم مالزٌم لصاحبه 
الدائم”))(. ومن  يكاد يكون مبنزلة  أو أطول مدة فيها، حتى  طول حياته 

معاني »َفْعالن« التي ميكن حمل اسم اهلل )الرحمن( عليها: 
للممتلئ . ) غضبان  “يقال:  الزجاجي:  يقول  والسعة:  االمتالء 

النهاية  ذو  )الرحمن(  وكذلك  عطًشا،  للممتلئ  وعطشان  غضًبا، 
في الرحمة، الذي وسعت رحمتُُه كلَّ شيء”)3(، ويقول ابن عطية 
عن »فعالن«: “ومعناها أنه انتهى إلى غاية الرحمة، كما يدل على 
االنتهاء »سكران« و»غضبان«”)4(، ويقول ابن القيم “مع ما في اسم 
الرحمن الذي هو على وزن فعالن من سعة هذا الوصف، وثبوت 
جميع معناه للموصوف به، أال ترى أنهم يقولون: غضبان للممتلئ 
غضًبا؟.... فبناء فعالن للسعة والشمول”)5(، ويقول الشيخ خالد: 
و»ريان«”)6(،  كـ»شبعان«،  االمتالء...  على  دل  فيما  “»َفْعالن«... 

ويقول أبو البقاء احلنفي: “»فعالن« مبالغة في كثرة الشيء”)7(. 
ما قيل في »الرحمن« من االشتقاق والنقل )العدول(، يقال في » الرحيم«. ينظر في ذلك: الشيخ    )((
الرأي  ِبَكْون رحمان ورحيم صفة مشبهة هو  القول  التصريح )/7. وهذا  خالد األزهري: شرح 
األشهر، يقول اآللوسي في روح املعاني )/)6 “الرحمن الرحيم املشهور أنهما صفتان مشبهتان، 
بنيتا إلفادة املبالغة، وأنهما من رحم مكسور العني، نُقل إلى رحم مضمومها بعد جعله الزما، وهذا 

مطرد في باب املدح والذم”. 
ينظر في معنى الصفة املشبهة: األستاذ عباس حسن، النحو الوافي83/3) - 84).    )((

الزجاجي: اشتاق أسماء اهلل احلسنى ص 40.    )3(
ابن عطية: احملرر الوجيز )/63.    )4(

ابن القيم: مدارج السالكني )/56، 57.    )5(
الشيخ خالد: شرح التصريح )/40، وينظر: السيوطي: الهمع 7/3)3.    )6(

أبو البقاء احلنفي: الكليات 468.    )7(
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االستمرار املتجدد: ويقصد به “األوصاف التي ال تفارق صاحبها، . )
ولكن آثارها ال تظهر إال في مناسبات خاصة بها، فمثلها يطرأ ويزول، 
العادات والسجايا، كالفرح  النوع كثير من  ثم يتجدد... ومن هذا 
مناسباتها....”))(،  في  تظهر  صفات  فهذه  والشبع...  والغضب 
وتكررت،  رحمته،  كثرت  الذي  هو  “فالرحمن  الراغب:  ويقول 
بعد  تعطف  منه  يكون  الذي  بأنه  ر  ُفسِّ ولذلك  كل شيء،  ووسعت 
تدل  فعالن  “إنَّ صيغة  عبده:  األستاذ محمد  ويقول  تعطف”))(، 
على وصف فيه معنى املبالغة... وهو في استعمال اللغة للصفات 

العارضة، كعطشان وغرثان وغضبان”)3(. 
اهلل 	  اسمي  بني  اجلمع  أسرار  بعض  يوضح  التأصيل  وهذا 

)الرحمن(، و)الرحيم(، ومنها أنَّ “صيغة فعالن تفيد احلدوث 
لذاته  اهلل   فجمع  الثبوت،  تفيد  فعيل  وصيغة  والتجدد، 
الوصفني؛ إذ لو اقتصر على )الرحمن( لظن ظانٌّ أنَّ هذه صفة 
طارئة قد تزول، كعطشان وريان، ولو اقتصر الوصفني؛ إذ لو 
اقتصر على )الرحمن( لظن ظانٌّ أنَّ هذه صفة طارئة قد تزول، 
صفة  هذه  أنَّ  لظن  رحيم،  على  اقتصر  ولو  وريان،  كعطشان 
ثابتة، ولكن ليس معناها استمرار الرحمة وجتددها، إذ قد متر 
على الكرمي أوقات ال يَْكُرُم فيها، وقد متر على الرحيم أوقات 

االستاذ عباس حسن: النحو الوافي 83/3)حاشية ).    )((
الراغب: تفسير الراغب )/50   )((

محمد رشيد رضا: تفسير املنار )/39. أما معنى بناء » فعيل » الذي جاء عليه اسم اهلل الرحيم مع    )3(
ِزمة، كـ »كبُر، وصُغر، وحُسن، ولُطف«،  اعتباره صفة مشبهة، فهو “من أبنية الغرائز والسجايا الالَّ
َفات َواأْلَْفَعال  َونَْحو َذِلك. َو ِلَهَذا َكان »حبيب« أبلغ من »َمْحبُوب«؛ أَلن احلبيب الَِّذي حصلت ِفيِه الصِّ
ر أنَّ َغيره اَل يُِحبُه، لعدم شعوره ِبِه، أَو ملَانع َمنعه من  الَِّتي يَُحبُّ ألَجلَها، َفُهَو حبيٌب ِفي نَفسه، َوإْن ُقدِّ
حبه، َوأما احملبوب َفُهَو الَِّذي تعلق ِبِه حب الُْمحب َفَصاَر محبوًبا ِبُحبِّ الَْغيْر لَُه، َوأما احلبيب َفُهَو 
حبيب ِبَذاِتِه َوِصَفاته، تََعلَّق ِبِه حبُّ الَْغيْر أَو لم يتََعلَّق، َوَهَكَذا احلميد واحملمود، فاحلميد ُهَو الَِّذي 
َفات َوأَْسَباب الَْحمد َما يَْقتَِضي أْن يكون َمْحُموًدا، َوإْن لم يحمده َغيره، َفُهَو حميٌد ِفي  لَُه من الصِّ

نَفسه، واحملمود َمْن تعلق ِبِه حمُد احلامدين” ابن القيم: جالء األفهام 6)3. 
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كذلك، واهلل  متصف بأوصاف الكمال، فجمع بينهما حتى 
يَْعلََم العبُد أنَّ صفته الثابتة هي الرحمة، وأنَّ رحمته مستمرة 
متجددة ال تنقطع، حتى ال يستبد به الوهم بأنَّ رحمته تعرض 
، فجمع اهلل كمال  ثم تنقطع، أو قد يأتي وقت ال يرحم فيه 

االتصاف بالرحمة لنفسه”))(. 
وقد يدل هذا التأصيُل أيًضا على أنَّ اسم اهلل )الرحمن( يجمع بني 
اجلمال واجلالل، خالًفا ملا قد يتبادر للذهن من كون )الرحمن( من 
ذكر  أسرار  من  ا  سّرً لنا  يفسر  رمبا  وهذا  فقط،  اجلمال))(  صفات 
اسم اهلل )الرحمن( في سياقات اجلالل والعظمة، مثل قوله تعالى: 

چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   )ڄ  

قوله  ونحو  ]مرمي[  ڌڎ(  ڌ        ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ     چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   )ڃ   تعالى: 
[، وهو أمر يشبه فيه اسُم اهلل )الرحمن( اسَمه  ڌ  ڌڎ( ]النب�أ
ذلك  يؤيد  رمبا  مًعا،  واجلمال  اجلالل  على  يدل  فكالهما  “اهلل”، 
ا كان في )الرحمن( جماٌل ظاهٌر و)3( في باطنه  قوُل البقاعي: “ولَمَّ
والصفات  احلسنى  األسماء  جلميع  جامًعا  لذلك  كان  جالل... 
العلى”)4(، وقول السيوطي: “و)الرحمن( أبلغ من )الرحيم(، فإنه أي: 
)الرحيم( ُمْشِعٌر باللطف والرفق، كما أنَّ )الرحمن( ُمْشِعٌر بالفخامة 

والعظمة”)5(. 
د. فاضل صالح السامرائي: معاني األبنية، ص )8. وينظر في هذا املعنى ما نقله األستاذ محمد    )((
رشيد رضا عن اإلمام محمد عبده في تفسير املنار )/40، وقد سبق إلى هذا أبو البقاء احلنفي 

في الكليات ص468، وقد سبقه ابن جماعة في كشف املعاني ص 85. 
يقول الشيخ الشعراوي: “هلل  صفات جمال وصفات جالل، صفات اجلمال، كالرحمن، والرحيم،    )((
والباسط.... وصفات اجلالل، كالقهار واجلبار وغيرها، مما نخاف منه”. ينظر في ذلك: تفسير 

الشعراوي 9)/9686. 
البد من هذه الواو كي يستقيم املعنى، وإْن لم تكن في الكتاب املطبوع.    )3(

البقاعي: نظم الدرر ))/538.    )4(
السيوطي: معترك األقران )/96).    )5(
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االجتاه الثاني:

وذهب فريٌق آخُر من العلماء إلى أنَّ بناء »فعالن« هو من أبنية املبالغة، 
يقول ابن الشجري: “وعدلوا عن »فاعل« إلى »فعالن« في قولهم: الرحمن، 
فالرحمن أبلغ في الوصف بالرحمة من الرحيم، والرحيم أبلغ من الراحم، 
”))(، ويقول السهيلي:  فلشدة املبالغة في الرحمة اختصَّ بالرحمن القدمي 
“)الرحمن( من أبنية املبالغة كغضبان ونحوه، وإمنا دخله معنى املبالغة من 
حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية، فإنَّ التثنية في احلقيقة تضعيف”))(، 
املبالغة”)3(، ويقول اآللوسي، قاصًدا  أبنية  بناء من  اللسان: “فعالن  وفي 
الرحمن والرحيم: “األصح أنهما من أبنية املبالغة امللحقة باسم الفاعل، 
إنَّ  أقول:  “والذي  عبده:  محمد  اإلمام  ويقول   ،)4(” متعدٍّ فعٍل  من  وأُِخذا 

ال«”)5(.  صيغة فعالن تدل على وصف فيه معنى املبالغة كـ»َفعَّ
اسم اهلل )الرحمن( على وزن فعالن، و)رحمن( وصًفا ممنوٌع من الصرف 	 

له  لم يضعوا  العرب  أنَّ  االسم  األرجح)6(- ومن خصائص هذا  -على 
بابه،  في  غالٌب  هو  ملا  خالًفا  »َفْعالنة«،  على  وال  »َفْعلَى«،  على  مؤنًثا 
يقول البيضاوي: “واألظهر أنه غير مصروف، وإْن َحَظر اختصاُصُه 

ابن الشجري: أمالي ابن الشجري )/346    )((
“وبناء »فعيل«.... في املبالغة يدل على معاناة األمر وتكراره، حتى أصبح كأنه خلقة في صاحبه 
وطبيعة فيه” )السامرائي: معاني األبنية 03)(. وقد تتفاوت صيغ املبالغة اخلمس املشهورة في 
له  ملن صار  و»ِمْفعال«  كالصناعة،  له  ملن صار  ال«  و»َفعَّ الفعل،  منه  كثر  ملن  “فـ»َفعول«  املبالغة، 

كاآللة، و»فعيل« ملن صار له كالطبيعة و»َفِعل« ملن صار له كالعادة” )الهمع 76/3(. 
و»فعيل« تعمل عمل الفعل املضارع عند سيبويه، خالًفا للكوفيني وجلمهور البصريني. )ينظر في 
هذه املسالة: السيوطي الهمع )/75 وفي تفصيل الكالم فيها ينظر: الزجاجي: اشتاق أسماء اهلل 

احلسنى ص40. 
السهيلي: نتائج الفكر ص )4.    )((

ابن منظور: اللسان باب امليم فصل الراء مع احلاء ))/30)، وفيه أنَّ رحيم منها أيًضا فهو »فعيل    )3(
مبعنى فاعل« )))/30)(. 

اآللوسي: روح املعاني )/63.    )4(
محمد رشيد رضا: تفسير املنار )/39.    )5(

ينظر في اخلالف في هذه املسألة: السيوطي: نواهد األبكار )/53)، والهمع )/))).    )6(
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ب�هلل  أْن يكون له مؤنث على »فعلى«، أو »فعالنة«، إحلاًقا له مبا هو 
الغالب في بابه”))(، وبقول الرضي عن العرب: “ألنهم خصصوا هذا 
، فلم يطلقوه على غيره، ولم يضعوا منه مؤنًثا، ال من  اللفظ بالباري 
لفظه بالتاء، وال من غير لفظته، أعني »فعلى« - فيجب أْن يكون غير 
منصرف”))(، مع أنَّ “)رحمن( بغير ألف والم، ودون نداء، وال إضافة 

غيُر مستعمل”)3(. 
و)أل( الداخلة على )رحمن( باعتباره وصًفا تفيد االستغراق والعهد)4(.	 

الثانية: في بناء فعالن َعَلًما: 
َعلٌَم 	  أنه  إلى  »فعالن«  بناء  بعلمية  القائلني  العلماء  يذهب جمهور 

، جاء  )اهلل(  في غير  يستعمل  لم  الرحمة،  من  بالَغلََبة، مشتقٌّ 
تابع  النعوت، ويدل على علميته وروده غير  بناء ال يكون في  على 
السٍم قبله في القرآن الكرمي، ونسب أبو حيان هذا القول لألعلم 
الشنتمري)5(، وهو قول الزمخشري في الكشاف)6(، وابن مالك،)7( 

وأبي القاسم السهيلي )8(. 
واستعمال هذا البناء َعلًَما يبدو أنه كان من األمور النادرة عند العرب 	 

قبل اإلسالم؛ “قال ابن خالويه: لم جند في كالم العرب لـ»ندمان« نظيًرا 
البيضاوي: تفسير البيضاوي )/6).    )((

الرضي: شرح كافية ابن احلاجب )/)7)، طبعة جامعة اإلمام محمد بن سعود.    )((
ابن مالك: شرح الكافية الشافية )/98.    )3(

القرطبي: األسنى في شرح أسماء اهلل احلسنى ص 6)). وهو نفس معنى )أل( الداخلة على »رحيم«.    )4(
أبو حيان: البحر احمليط )/30.    )5(

الزمخشري: الكشاف )/7.    )6(
كما نسبه له ابُن هشام في املغني )/)60.    )7(

السهيلي: نتائج الفكر ص 60) - )6)، ويراه بعضهم معرًبا أعجمي األصل، ينظر في تفصيل    )8(
تفسير  القرطبي:  املعنى  هذا  في  وينظر  احلسنى ص)4.  اهلل  أسماء  اشتقاق  الزجاجي:  ذلك: 

القرطبي )/04). ويراه آخرون عربّيا إال أنه جامد غير مشتق، ينظر في تفصيل 
ذلك: القرطبي: تفسير القرطبي )/04)، والرازي: مفاتيح الغيب )/60. 
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ونادم وندمان، وسليم و سالم وسلمان،  يقال: ندمي  أربعة أحرف،  إال 
ورحيم وراحم ورحمان، وحميد وحامد وحمدان، وهذا نادر”))(. 

و)رحمن( َعلًَما ممنوٌع من الصرف -على األرجح- كحاله وصًفا، يقول 	 
و)غياْلن(،  و)َعْدنان(،  )َمْروان(،  نحو:  األعالم،  “وأّما  يعيش:  ابن 
فهي أسماءٌ ال تنصرف للتعريف وزيادة األلف والنون”))(. أما البناء 
وزًنا  أكان  سواءٌ  األرجح-  -على  الصرف  من  )الوزن( ممنوع  نفسه 
لوصف أم لعلم؛ ألنَّ األبنية )األوزان( تأخذ نفس أحكام موزوناتها)3(. 

للغلبة، وهي 	  التي  بالَغلَبَة، هي )أل(  َعلًَما  بناء »فعالن«  و)أل( في 
الذي  تفارق االسم  أنها الزمة، ال  إال  الزائدة،  )أل(  أنواع  نوع من 

دخلت عليه إال لنداء أو إضافة)4(. 

الثالثة: حول الرسم اإلمالئي السم اهلل )الرحمن(: 
)اهلل(  واسمه  )رحمن(  اهلل  اسم  فيها  اتفق  التي  األمور  من  أواًل: 
وغيرها)5(،  البسملة  في  االستعمال  لكثرة  تخفيًفا  األلف  َحْذُف 
وشرط صحة هذا احلذف في اسم اهلل )رحمن( “أال يتجرد من 
األلف والالم، فإْن ُجرد منهما كتب باأللف، نحو: رحمان الدنيا 
واآلخرة”)6(، “وال يجوز حذف الياء من الرحيم؛ ألنَّ حذف األلف 
التباس، بخالف  فيها  وال يحصل  بالكلمة،  يُِخلُّ  ال  الرحمن  من 

حذف الياء من الرحيم”)7(. 
السيوطي: املزهر )/94، وينظر فيه أيًضا )/)7.    )((

ابن يعيش شرح املفصل )/87)، وينظر في اخلالف في هذه املسألة: الرضي: شرح الكافية )/    )((
69) - 74) طبعة جامعة امللك محمد بن سعود. 

ينظر في هذه القاعدة: السيوطي: نواهد األبكار )/)5).    )3(
ينظر في هذا املعنى االستاذ عباس حسن: النحو الوافي )/435.    )4(

الرضي: شرح الشافية )/8)).    )5(
السيوطي: الهمع 0/3)5.    )6(

الرازي: مفاتيح الغيب )/04).    )7(
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احلروف  من  اإلمالئي  الرسم  ناحية  من  االسم  هذا  يتكون  ثانًيا: 
املقطعة في أوائل بعض السور، وتقع في ثالثة مقاطع، هي: الر، 
حم، ن، ونُسب هذا امللحظ إلى ابن عباس ))(، وسعيد بن جبير 
رضي اهلل عن جميع الصحب الكرام ))(، ومن اجلدير باملالحظة 
أنَّ ترتيب هذه املقاطع في اسم اهلل الرحمن موافق لترتيبها في 

كتابه القرآن، واجلدول التالي يوضح ذلك: 

نحمالراملقطع

رقم ال�سورة 
الوارد فيه� 

املقطع 
وفق ترتيب 
امل�سحف، 

وا�سمه�

10 - بون�س
11- هود

12- يو�سف
15 - احلجر

40- غ�فر
41 - ف�سلت

42 - ال�سورى
43 - الزخرف

45 - الدخ�ن
46 - اجل�ثية

47 - الأحق�ف

68 - القلم

مالحظ�ت 
حول املقطع

1 - جزء من اآية. 
2 - وارد يف �سدور 

�سور متق�ربة، 
ومتقدمة عن �سور 

املقطع الث�ين.

1 - اآية م�ستقلة. 
2 - وارد يف �سدور 

�سور متت�لية، 
وواقعة بعد �سور 

املقطع الأول، وقبل 
�سور املقطع الث�لث. 

2 - جزء من اآية. 
2 - وارد يف �سورة 
واحدة، بعد �سور 

املقطع الث�ين. 

البيضاوي: تفسيره 5)/34.    )((
الرازي: مفاتيح الغيب )/53).    )((
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املبحث الثاني
مواضع اقتران اسم اهلل

“الرحمن” باسمه “الرحيم”

1. قوله تعالى )ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ( ]الفاحتة[:
فيه خمس مسائل: 

األولى: في الفرق املعنوي بني االسمني الكرميني:

يرى الطبري أنَّ الرحمن أشد مبالغة من الرحيم؛ ألنه أشد عدواًل عن 
بناء فعله )َفِعل يفَعل(، فهو أقوى في إفادة املدح من الرحيم))(، ويرى الراغب 
الذي يكون منه تعطف  الرحمة وتكرارها، فهو  الرحمن يدل على كثرة  أنَّ 
بعد تعطف، وتفضل بعد تفضل، وال يطلق على غيره، كلفظ »اهلل«، فإنهما 
الرحمة، ويسمى  . والرحيم يدل على كثرة  الباري  اسمان اختص بهما 
به غيره))(، ويقول الغزالي: “الرحمن هو املنعم مبا ال يتصور صدور جنسه 
من العباد، والرحيم هو املنعم مبا يتصور صدور جنسه من العباد”)3(، ويرى 
الزمخشري أنَّ الرحمن أشد مبالغة من الرحيم؛ لزيادة املبنى في الرحمن 
لم  الرحمن  أنَّ  كما  االمتالء،  على  فعالن  بناء  ولداللة  الرحيم،  في  عنه 
يستعمل َعلًَما مع غير اهلل  )4(، ويقول ابن عطية: “الرحمن صفة مبالغة 

الطبري: تفسير الطبري )/4)).    )((
الراغب: تفسير الراغب )/50، )5.    )((

الغزالي: املقصد األسنى ص63، والرازي: مفاتيح الغيب )/)0).    )3(
الزمخشري: الكشاف )/7، وابن عاشور: التحرير )/0)) ونسبه األخير للجمهور.    )4(
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من الرحمة، ومعناها أنه انتهى إلى غاية الرحمة... وهي صفة تختص ب�هلل، 
وال تطلق على البشر، وهي أبلغ من فعيل، وفعيل أبلغ من فاعل؛ ألنَّ راحًما 
يقال ملن رحم ولو مرة واحدة، ورحيًما يقال ملن كثر منه ذلك”))(، ويرى ابن 
جماعة أنَّ الرحمن يدل على عظمة الرحمة، ولكن ال يدل على دوامها، بينما 
الرحيم يدل على دوام الرحمة))(، ويرى أبو حيان أنَّ جهة مبالغة “فعالن” 
من حيث االمتالء والغلبة، بينما جهة ُمَبالََغِة َفِعيٍل ِمْن َحيُْث التَّْكَرار َوالُْوُقوُع 
ى َفِعيل )3(، ويقول السيوطي:  ى َفْعاَلن، َويَتََعدَّ ْحَمِة، َوِلَذِلَك اَل يَتََعدَّ ِبَمَحالِّ الرَّ
“الرحمن أبلغ من الرحيم؛ فإنه )الرحيم( مشعر باللطف والرفق، كما أنَّ 
الرحمن مشعر بالفخامة والعظمة”)4(، ويقول اإلمام محمد عبده “الرحمن 
الدال على منتهى الكمال في اتصافه بها، واسم الرحيم الدال على أنها من 

الصفات النفسية املعنوية مع تََعلُِّقها باحلق تعلًقا تنجيزّيًا، كقوله تعالى )چ  
ڇ  ڇ         ڇ  ڇ( ]الن�س�ء:29[ و)جث  مث  ىث( ]الأحزاب:43[”)5(.

الثانية: في لطائف اشتمال البسملة على االسمني الكرميني:

د أنَّ البسملة أمان ورحمة)6(، لذا لم تبدأ بها سورة براءة، ونقل  نُقل عن املَُبرِّ
: “)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( َقَسٌم من ربنا أنزله  القرطبي عن بعض العلماء أنَّ
عن رأس كل سورة، يقسم لعباده: إنَّ هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في هذه 
نُْت في هذه السورة من وعدي ولطفي  السورة حق، وإني أوفي لكم بجميع ما َضمَّ
وبري”)7(، ويقول البيضاوي: “إمنا خص البسملة بهذه األسماء ليعلم العارف: 

ابن عطية: احملرر الوجيز )/63.    )((
ابن جماعة: كشف املعاني 85، محمد عبده: املنار )/39، والقاسمي: محاسن التأويل )/6))،    )((

والعكبري: الكليات )/468. 
أبو حيان البحر احمليط )/)3.    )3(

السيوطي: معترك األقران )/96).    )4(
محمد رشيد رضا: املنار )/63.    )5(

ونسب لعلى بن أبي طالب، وابن عباس من الصحابة، كما نسب لسفيان بن عيينة من التابعني.    )6(
القرطبي: تفسير القرطبي 63/8. 
القرطبي: تفسير القرطبي )/)9.    )7(
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أنَّ املستحق ألْن يُستعان به في مجامع األمور هو املعبود احلقيقي املوِلي النعَم 
كلَّها، عاجلها وآجلها، جليلها وحقيرها”))(، ويقول ابن جماعة سائال ومجيًبا: 
]اهلل، والرحمن، والرحيم[؟ أما  “لم اختصت البسملة بهذه األسماء الثالثة 
األول: فألنه اسم املعبود املستحق للعبادة دون غيره، واملوِجُد لعباده، والثاني 
والثالث: تنبيٌه على املقتِضي لسؤال االستعانة به، وهو سعة رحمته لعباده”))(، 
ويقول ابن القيم “وأما الرحمة، فهي التعلُّق والسبب الذي بني اهلل وبني عباده، 
فالتأليه منهم له، والربوبية منه لهم، والرحمة سبٌب واصٌل بينه وبني عباده، بها 
أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها 
رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم، فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب 
الرحمة”)3(، ويقول اإلمام محمد عبده عن البسملة: “القرآن إمامنا وقدوتنا، 
فافتتاحه بهذه الكلمة إرشاٌد لنا بأْن نفتتح أعمالنا بها، فما معنى هذا؟ ليس 
معناه أْن نفتتح أعمالنا باسم من أسماء اهلل  بأْن نذكره على سبيل التبرك 
أو االستعانة به، بل أن نقول هذه العبارة )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( فإنها مطلوبة 
لذاتها”)4(، ويقول محمد رشيد رضا: “بدءُ كل سورة بالبسملة التي لم يوصف 
اسم الذات )اهلل( فيها بغير الرحمة الكاملة الشاملة هو إعالٌم منه  بأنه 

أنزله رحمة للعاملني، كما قال مخاطًبا ملن أنزله عليه )ک  ک  گ  گ  
گ( ]الأنبي�ء:107[”)5(. وافتتاح القرآن الكرمي بهذين االسمني الكرميني فيه 

من حسن االبتداء، وبراعة االستهالل )6( ما ال يخفى. 
الثالثة: في فوائد اقتران االسمني الكرميني:

وإنعاٌم  تفضل،  بعد  ٌل  تََفضُّ “إنه  بينهما:  اجلمع  فائدة  عن  املبرد  يقول 
البيضاوي: تفسير البيضاوي )/6).    )((

ابن جماعة: كشف املعاني 84.    )((
ابن القيم: مدارج السالكني )/58.    )3(

محمد رشيد رضا: املنار )/34.    )4(
محمد رشيد رضا: املنار )/63، 64.    )5(

ينظر في معنى كل من املصطلحني والفرق بينهما: البغدادي: خزانة األدب، مقدمة الكاتب )/9)،    )6(
30، وما بعد كل منهما على الترتيب. 
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“فكأنه  جماعة:  ابن  ويقول  الراغبني”))(،  ملطامع  وتقوية  إنعام،  بعد 
بني  اجلمع  “وأما  القيم:  ابن  ويقول  الدائُمها”))(،  الرحمِة  العظيُم  قيل: 
)الرحمن(، و)الرحيم(، ففيه معنى... أنَّ )الرحمن( دالٌّ على الصفة القائمة 
، و)الرحيم( دالٌّ على تعلقها باملرحوم، فكان األول للوصف، والثاني  به 
للفعل، فاألول دال على أنَّ الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه 
برحمته”)3(، ويقول البقاعي: “واملراد بهما هنا أنه  يستحق االتصاف 
أصول  يشمل  الرحيم(  “)الرحمن  عاشور:  ابن  ويقول  لذاته”)4(،  بهما 

التشريع الراجعة للمكلفني”)5(. 
الرابعة: في دالالت تقدمي لفظ اجلاللة )اهلل( على )الرحمن الرحيم(:

ثم ذكر عقيبه  والعلو،  والقدرة  القهر  إلى  الرازي “)اهلل( إشارة  يقول 
وأكمل من قهره”)6(،  أكثر  أنَّ رحمته  يدل على  الرحيم(، وذلك  )الرحمن 
ا كان اسم اجلاللة َعلًَما، وكان جامًعا جلميع معاني  ويقول البقاعي “ولَمَّ
ال  أنه  في  كالَعلَم  كان  إنه  حيث  من  )الرحمن(  أُوِلَيه  احلسنى،  األسماء 

يوصف به غيره، ومن حيث إنه أبلغ من الرحيم، فَأْولَى األبلَغ األبلَغ”)7(. 
اخلامسة: في أسباب تقدمي )الرحمن( على )الرحيم(:

ب�هلل،  اختصاصه  لوجهني  »الرحمن«  قدم  “إمنا  ُجَزي:  ابن  يقول 
عاشور:  ابن  ويقول  بصفات”)8(،  ليست  التي  األسماء  مجرى  وجريانه 

القرطبي تفسير القرطبي )/05).    )((
ابن جماعة: كشف املعاني ص85، وأبو البقاء احلنفي: الكليات )/468.    )((

ابن القيم: بدائع الفوائد )/4).    )3(
البقاعي: نظم الدرر )/6).    )4(

ابن عاشور: التحرير والتنوير )/34).    )5(
الرازي: مفاتيح الغيب )/53).    )6(

من  تالثني سورة  إعراب  ابن خالويه:  املعنى:  في هذا  وينظر   .(6 الدرر )/5)،  نظم  البقاعي:    )7(
القرآن الكرمي ص3)، الرازي: مفاتيح العتب )/53)، وابن كثير: تفسير ابن كثير )/6)). 

ابن جزي: التسهيل )/49، وينظر في هذا املعنى: ابن خالويه: إعراب ثالثني سورة ص3)، 4)، والقرطبي:    )8(
تفسير القرطبي )/06)، والشيخ زكريا االنصاري: فتح الرحمن )/9، واآللوسي: روح املعاني )/47. 
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“وتقدمي الرحمن على الرحيم؛ ألنَّ الصيغة الدالة على االتصاف الذاتي 
أولى بالتقدمي في التوصيف من الصفة الدالة على كثرة متعلقاتها”))(. 

2. قوله تعالى: )ڀ  ڀڀ( ]الفاحتة:3[:
فيه ثالث مسائل: 

األولى: في لطائف تكرار )الرحمن الرحيم(:
َر في الفاحتة الرحمن الرحيم مرتني، ولم  بَيََّن الرازي أنَّ احلقَّ  َكرَّ
ومالك  العاملني،  ورب  اهلل،  فيها؛  الواردة  األخرى  الثالثة  األسماء  يكرر 
يوم الدين، وذلك: “كأنه قيل: اذكر أني إلٌه وربٌّ مرًة واحدة، واذكر أني 
رحمن رحيم مرتني، لتعلم أنَّ العناية بالرحمة أكثر منها بسائر األمور، ثم 
ا بَيََّن الرحمة املضاعفة، فكأنه قال: ال تغتروا بذلك، فإني مالك يوم  لَمَّ
الدين”))(، ويقول أبو حيان: “وفي تكرار الرحمن الرحيم... تنبيٌه على 
عظم قدر هاتني الصفتني، وتأكيد أمرهما... والترتيب القرآني جاء في 
غاية الفصاحة؛ ألنه  وصف نفسه بصفة الربوبية وصفة الرحمة، ثم 
ذكر شيئني: أحدهما مِلكه يوم اجلزاء، والثاني العبادة، فناَسَب الربوبية 
امللك، والرحمَة العباَدةَ، فكان األول لألول والثاني للثاني”)3(، ويقول ابن 
َر إيذانا بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه مبتعلَّقاته”)4(،  القيم: “وَكرَّ
املنِعم  ]البسملة[  األولى  اآلية  األنصاري “ذَكَر في  زكريا  الشيخ  ويقول 
دون املنَعَم عليهم، فأعادها مع ذكرهم بقوله )پ  پ(”)5(، 
وقال محمد رشيد رضا: “وقد كررها مرًة ثانيًة، تنبيًها لنا على أمره إيانا 

بتوحيده وعبادته؛ رحمًة منه  بنا؛ ألنه ملصلحتنا ومنفعتنا”)6(. 
ابن عاشور: التحرير والتنوير )/0)).    )((

الرازي: مفاتيح الغيب )/08).    )((
أبو حيان: البحر احمليط )/35، 36.    )3(

ابن القيم: مدارج السالكني )/57.    )4(
الشيخ زكريا األنصاري: فتح الرحمن، ص9.    )5(

محمد رشيد رضا: املنار )/)3.    )6(
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)پ  پ  پ   بـ  )ڀ  ڀ(  اقتران  فوائد  في  الثانية: 
پ(:

يقول ابن جماعة: “فائدة إعادتها بعد احلمد التنبيه على الصفات املقتضية 
القيم “واقتران  ابن  ويقول  لعباده”))(،  حلمده وشكره، وهي سعة رحمته  

ژ   ژ   )ڈ   فـ  برحمته،  عرشه  على  استوائه  كاقتران  برحمته،  ربوبيته 
ڑڑ( ]طه[ مطابٌق لقوله )پ  پ( )ڀ  ڀ(؛ فإنَّ 
شمول الربوبية وسعتها، بحيث ال يخرج شيءٌ عنها أقصى شمول، ]كشمول[))( 
الرحمة وسعتها فوسع كل شيء برحمته وربوبيته”)3(، ويقول ابن عاشور “وإجراء 
هذين الوصفني العليني على اسم اجلاللة بعد وصفه بأنه رب العاملني، ملناسبة 
ظاهرة للبليغ؛ ألنه بعد أنَّ ُوِصَف مبا هو مقتَضى استحقاقه احلمد من كونه 
اجلثماني  الوجودين  في  كمالهم  إلى  ومبلغهم  مدبر شؤونهم  أي  العاملني،  رب 
والروحاني، ناسب أْن يُتِْبع ذلك بوصفه بالرحمن، أي الذي الرحمة له وصف 
ذاتي تصدر عنه آثاره بعموٍم واطراد، فلما كان رّبًا للعاملني، وكان ترقبهم إياها 
من املوصوف بها بالذات ناجًحا.... فكانت الربوبية نعمة، والنعمة قد حتصل 
تلك  أنَّ  على  تنبيًها  بالرحمن،  بوصفه  ذلك  فأتبع  واألذى،  الشدة  من  بضرب 
النعم اجلليلة وصلْت إلينا بطريق الرفق واليسر، ونفي احلرج حتى في أحكام 

التكاليف واملناهي والزواجر، فإنها مرفوقة”)4(. 
الثالثة: في دالالت اقتران )ڀ  ڀ( بـ )ٺ  ٺ    ٺ(:

يقول ابن الزبير الغرناطي: “إنه  خصص هذه األمة بخصائص االعتناء 
والتكرمي، وقال تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]اآل عمران:110[، وجعل 

ابن جماعة: كشف املعاني ص 84، والبقاعي: نظم الدرر )/8).    )((
البد من هذه الزيادة كي يستقيم املعنى.    )((

ابن القيم: مدارج السالكني )/58.    )3(
ابن عاشور: التحرير والتنوير )/0))، )))، وينظر في هذا املعنى: القرطبي )/93)، والقاسمي:    )4(

محاسن التأويل )/)6، 63، 7))، ومحمد رشيد رضا: املنار )/44. 



23

ٌف بشرف  نبينا S سيد ولد آدم، واملصطَفى من كافة اخللق، والتابُع ُمَشرَّ
تعالى  فقال  واالعتناء،  والتلطف  الرحمة  بخطاب  خاطبه   وقد  املتبوع، 
)چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ( ]التوبة:43[، فقدم العفو بني يدي ما صورته 

الُعتْب، لئال يتصدع قلبه S، فكذلك تلطف لعباده من أمة هذا النبي الكرمي، 
نهم من خوفهم، وإشفاقهم من عرض أعمالهم وحسابهم، فقال: )ٱ   وأمَّ
ٻ  ٻ  ٻٻ   پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀڀ  
ا كان  قد وصف هذا اليوم بأنه: )حئ  مئ   ٺ  ٺ    ٺٺ(، لَمَّ
ىئ( ]اإبراهيم:42[، )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ( ]احلج:2[، قدم هنا تعريفهم بأنه هو الرحمن الرحيم، وأنه ملك 
ذلك اليوم، فآنس هذه األمة، كما آنس نبيها، وذلك أَبَْيُن شيء”))(، ويقول ابن 
القيم: “في ذكر هذه األسماء )ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ٺ( بعد 
احلمد، وإيقاع احلمد على مضمونها ومقتضاها، ما يدل على أنه محموٌد 
في ربوبيته، محموٌد في رحمانيته، محموٌد في ملكه، وأنه إلٌه محموٌد، وربٌّ 
الكمال،  أقسام  جميع  بذلك  فله  محمود،  وملٌك  محمود،  ورحمٌن  محمود، 
اقتران  وكماٌل من  اآلَخر مبفرده،  وكماٌل من  االسم مبفرده،  كماٌل من هذا 

أحدهما اآلخر”))(. 

3. قوله تعالى: )ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب( ]البقرة:163[:
يقول الفخر الرازي: “َواْعلَْم أَنَُّه ُسبَْحانَُه ِإنََّما َخصَّ َهَذا الَْمْوِضَع ِبِذْكِر 
َبُهَما  َفَعقَّ َوالُْعلُوَّ  الَْقْهَر  يُِفيُد  والَْفْرَداِنيَِّة  لَِهيَِّة  اإْلِ ِذْكَر  أِلَنَّ  َفتَيِْن  الصِّ َهاتَيِْن 
ِة  َوِعزَّ لَِهيَِّة،  اإْلِ َهيَْبِة  َعْن  ِللُْقلُوِب  تَْرِويًحا  ْحَمِة  الرَّ ِفي  الُْمبَالََغِة  َهِذِه  ِبِذْكِر 
ِة َوِإْشَعاًرا ِبَأنَّ َرْحَمتَُه َسَبَقْت َغَضَبُه، َوأَنَُّه َما خلق اخللق إال للرحمة  الَْفْرَداِنيَّ
على  بهما  ُمنَبًِّها  الصفتني  هاتني  “َذَكَر  حيان:  أبو  ويقول  واإلحسان”)3(، 
ابن الزبير الغرناطي: مالك التأويل )/9)، 0)، وينظر في إيجاز ذلك املعنى: ابن جزي: التسهيل )/65.    )((

ابن القيم: مدارج السالكني )/58.    )((
الرازي: مفاتيح الغيب 4/)5)، والقاسمي: محاسن التأويل )/457.    )3(
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عاقاًل،  سوّيًا  بشًرا  إنشاًء  بالرحمة  ابتدأك  َمْن  ألنَّ  له؛  العبادة  استحقاق 
وتربيًة في دار الدنيا، موعوًدا الوعد الصدق بُحسن العاقبة في اآلخرة - 
جديٌر بعبادتك له، والوقوف عند أمره ونهيه، وأطمعك بهاتني الصفتني في 
سعة رحمته، وجاءت هذه اآلية عقيب آية مختومة باللعنة والعذاب ملن مات 
))(، إذ غالب القرآن أنه إذا ذكرْت آية عذاب، ذكرْت آية  غير موحد له 
رحمه، وإذا ذكرت آية رحمة ذكرت آية عذاب”))(، ويقول ابن عاشور “قوله 
“الرحمن الرحيم”... وهما وصفان للمدح، وفيهما تلميح لدليل األلوهية 
واالنفراد بها؛ ألنه منعم، وغيره ليس مبنعم. على أنَّ في ذكر صفة الرحمن 
عنهم  اهلل  حكى  كما  بالرحمن،  اهلل  وصف  أبوا  فإنهم  للمشركني،  إغاظة 

بقوله: )ڑ  ک  ک( ]الفرق�ن:60[”)3(. 
ھ   )ہ  ہ  ہ  ہ  ھ      سبأ:  ملكة  لكالم  حكاية  تعالى  قوله   -  4
ھ   ھ( ]النمل:30[: يقول ابن عاشور “افتتاح الكتاب بجملة البسملة 
ا بكتب النبي سليمان، أن يُتِْبع اسَم اجلاللة  يدل على أنَّ مرادفها كان خاّصً
بوصفي الرحمن الرحيم، فصار ذلك سنة الفتتاح األمور ذوات البال في 
اإلسالم، ادخره اهلل للمسلمني من بقايا سنة األنبياء بعد أْن تنوسي ذلك، 
فإنه لم يُعرف أنَّ بني إسرائيل افتتحوا كتبهم باسم اهلل الرحمن الرحيم”)4(. 

5. قوله تعالى: )ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ( ]ف�صلت:2-1[:
يقول الرازي: “َكْوُن ذلك التنزيل من الرحمن الرحيم يدلُّ على كون ذلك 
؛ ألن الفعل املقرون بالصفة ال بد وأْن يكون  التنزيل نعمة عظيمة من اهلل 
كمال  دالتان على  الصفة، فكونه  رحماَن رحيًما صفتان  لتلك  مناسًبا 
هي قوله تعالي: )ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ( ]البقرة[.    )((

أبو حيان: البحر احمليط )/76، 77.    )((
ابن عاشور: التحرير والتنوير )/75، 76.    )3(

ابن عاشور: التحرير والتنوير 9)/60).    )4(
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على  دااّلً  يكون  وأْن  البد  الصفتني  هاتني  إلى  املضاف  فالتنزيل  الرحمة، 
“الرحمن  الصفتني  “وإيثار  عاشور:  ابن  ويقول  النعمة”))(،  وجوه  أعظم 
التنزيل  هذا  أنَّ  إلى  لإلمياء  العلية  الصفات  من  غيرهما  على  الرحيم” 
رحمٌة من اهلل بعباده... واجلمع بني صفتي الرحمن الرحيم... إمياء إلى 

استحماق الذين أعرضوا عن هذا الكتاب بأنهم أعرضوا عن رحمة”))(. 

ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ   ں  ڻ  ڻ   )ڱ  ں   تعالى:  قوله   .6
ھ  ھ( ]احل�صر:22[:

يفيد  الرحيم ضميِر فصل  الرحمن  ابن عاشور: “وضمير هو  يقول 
، لعدم االعتداد برحمة غيره لقصورها...، ووجه  قصر الرحمة عليه 
تعقيب صفة عموم العلم بصفة الرحمة - أَنَّ عموم العلم يقتضي أْن ال 
يغيب عن علمه شيء من أحوال خلقه وحاجتهم إليه، فهو يرحم احملتاجني 
اسم  اتباع  كثر  وقد  اآلخرة...  عقاب  إلى  املعاندين  وميهل  رحمته،  إلى 

اجلاللة بصفتي الرحمن الرحيم في القرآن، كما في الفاحتة”)3(. 

الرازي: مفاتيح الغيب 7)/ 537، 538.    )((
ابن عاشور: التحرير والتنوير 4)/ 30).    )((
ابن عاشور: التحرير والتنوير 8)/ 0)).    )3(
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املبحث الثالث
مواضع انفراد اسم اهلل “الرحمن”

قوله تعالى: )ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  . )
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
إلى  إشارة  )بالرحمن(  “قوله  البقاعي:  يقول  ]الرعد:30[:  ڃ(  ڄ  
كثرة حلمه وطول أناته، وتصوير لقبيح حالهم في مقابلتهم اإلحسان 
عون أنهم أشكر الناس  باإلساءة، والنعمة بالكفر بأوضح صورة، وهم يَدَّ
ا تضمن كفرهم بالرحمن كفرهم  لإلحسان وأبعدهم عن الكفران، ولَمَّ
بالقرآن وَمْن أُنِْزَل عليه، وكان الكفر باملنعم في غاية القباحة، كان كأنه 
قيل: فماذا أفعل حينئٍذ أنا وَمن اتبعني؟ فقيل: ال نتمنى إجابتهم إلى 
يكفرون  “وهم  القاسمي:  ويقول  إميانهم”))(،  رجاء  إال  مقترحاتهم 
بالرحمن... أي يكفرون بالبليغ الرحمة، والذي وسعت رحمته كل شيء، 
والعدوُل إلى الُمظَهر الدال على الرحمة، إشارةٌ إلى أنَّ اإلرسال ناشئ 
]الأنبي�ء:107[،  گ(  گ   گ   ک   )ک   تعالى:  قال  كما  منها، 
وإلى أنهم لم يشكروا نعمة هذا الوحي، الذي هو مدار املنافع الدينية 
وقد  العليا  ونعوته  أسمائه احلسنى،  من  الرحمن  أنَّ  وإلى  والدنيوية، 
كانوا يتجافون هذا االسم الكرمي... وقالوا: ما ندري ما الرحمن”))(. 

البقاعي: نظم الدرر 0)/339.    )((
القاسمي: محاسن التأويل 84/6)، وابن عاشور: التحرير والتنوير 3)/)4)   )((



27

)ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  . ) قوله تعالى: 
]الإ�سراء:110[:  ڻ(  ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
األدلة،  من  قام  ما  بعد  العرب...  من  املعاندين  “كأنَّ  البقاعي:  يقول 
ا كان اجلاللة هو  قالوا: آمنا، َفَعلِّْمنَا كيف ندعو؟ وبأي اسم نهتف؟ ولَمَّ
االسم اجلامع جلميع معاني األسماء احلسنى... وكانت الرحمة دنيوية 
رْت في هذه السورة))(... وكان ذلك ظاهًرا في إرادة  وأخروية... قد ُكرِّ
تعالى:  بقوله  اجلواب  وقع   - أليق  به  )الرحمن(  اسم  فكان  عمومها، 
)ڑ  ک  ک(، في معنى استغراقه بالرحمة... فاهتفوا بهذا االسم 

االسم  بهذا  أو  لذاته،  الدعاَء  مسماه  واستحقاِق  اجلالل  على  الدال 
الدال على اجلمال، واستحقاقه الدعاء إلنعامه”))(، ثم بَيََّن رحمه اهلل: 
املوضع؟  هذا  في  )اهلل(  اسمه  معادلة  في  الرحمن  اهلل  اسم  جاء  ِلَم 
فقال: “ملَّا كان في )الرحمن( جماٌل ظاهٌر، ]و[)3(، في باطنه جالل... 
فكان لذلك جامًعا جلميع األسماء احلسنى والصفات العلى َسبٌب عن 

ذكر كل من االسمني: العلم اجلامع والوصف الواقع موقعه”)4(. 
ابن  قال  )الرحمن( في سورة مرمي:  اسم اهلل  ورود  كثرة  فائدة: في 
ا افتتَح  جماعة: “وأما تكرار لفظ الرحمن في هذه السورة... فإنه لَمَّ
أول السورة بقوله تعالى: )ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ( ]مرمي:2[ - 
نبه بتكرار لفظ الرحمن على عظم رحمته وعمومها، وأنَّ ذلك ليس 
ا بأنبيائه وخواصه”)5(، ويقول ابُن عاشور: “وقد تكرر في هذه  خاّصً
السورة صفة الرحمن ست عشرة مرة، وُذكر اسم الرحمة أربع مرات، 

كما في قوله تعالى: )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ( ]الإ�سراء:8[، و)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( ]الإ�سراء:24[، و)ۆ  ۆ     )((
]الإ�سراء:54[،  و)گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ(  ]الإ�سراء:28[،  پ  پ(  ٻ   و)ٻ   ]الإ�سراء:24[،  ۈ( 
)ىئ    ىئ  ی  ی( ]الإ�سراء:54[، و)ٱ    ٻ  ٻ  ٻ( ]الإ�سراء:87[، و)ڱ  ں  ں( ]الإ�سراء:100[. 

البقاعي: نظم الدرر ))/537، 538.    )((
البد منها ليستقيم املعنى، وليست في الكتاب احملقق.    )3(

البقاعي: نظم الدرر ))/538.    )4(
ابن جماعة: كشف املعاني 48).    )5(



28

فأنبأ بأنَّ من مقاصدها حتقيُق وصِف اهلِل  بصفة الرحمن، والرد 
 : روا بإنكار هذا الوصف، كما حكى اهلل  على املشركني الذين تَقعَّ

عنهم في سورة الفرقان))(”))(. 
يقول . 3 ]مرمي:18[:  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک(  )ژ  ژ        تعالى:  قوله 

رأتْه  ِلَمْن  تذكيًرا  الرحمانية؛  بعنوان  َذَكَرتُْه   “وإمنا  اآللوسي: 
 ، بالرحمة؛ ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه، أو مبالغًة للعياذة به 
واستجالًبا آلثار الرحمة اخلاصة، التي هي العصمة مما دهمها”)3(. 

ڀ  . 4 ڀ    ڀ   پ   پ   ٻٻ  پ  پ   ٻ  ٻ   )ٱ   تعالى:  قوله 
إلى  ]مرمي:26[: فيه إمياءٌ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( 
رحمته،  عمت  الذي  الرحمن:  من  نعمة  هو  إمنا  فيه،  هي  ما  أّن 

فأدخلها فيها على ضعف ُقواها، وخصها بهذه الكرامات)4(. 
قوله تعالى على لسان إبراهيم : )ک  ک  ک  گگ  گ  گ  . 5

ڳ  ڳ  ڳ( ]مرمي:44[: يقول ابن جماعة: “فيه تعظيم أمر الكفر، 
ُب إال على  الذي كان عليه أبوه؛ ألّن َمْن عظمت رحمته وعمت ال يَُعذِّ
الكفر،  أبوه من  ما عليه  فنبه على عظم  القبح،  بالغ في  أمٍر عظيم 
لفظ  “وكان  حيان:  أبو  ويقول  الرحمن”)5(،  من  توبته  قبول  ورجاء 
)الرحمن( هنا تنبيًها على سعة رحمته، وأنَّ َمْن هذا وصفه هو الذي 
ينبغي أْن يعبد وال يُْعَصى، وإعالًما بشقاوة الشيطان حيث عصى َمْن 

هذه صفته، وارتكب بذلك ما طرده من هذه الرحمة”)6(. 
قوله تعالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  . 6

في قوله تعالى:)ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ( ]الفرق�ن:60[.   )((
ابن عاشور: التحرير والتنوير 6)/59، 60.    )((

اآللوسي: روح املعاني 8/ 359.    )3(
ينظر في هذا املعنى: البقاعي: نظم الدرر ))/)9).    )4(

ابن جماعة: كشف املعاني ص48))، ابن عاشور: التحرير والتنوير 6)/7))، 8)).    )5(
أبو حيان: البحر احمليط 69/7).    )6(
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ْحمِن؛ لقوله أواًل:  ۀ( ]مرمي:45[: يقول اآللوسي: “إمنا قال ِمَن الرَّ
بل  االنتقام  وجه  على  ليس  أنه  على  اللة  وللدَّ َعِصّيًا،  ْحمِن  ِللرَّ كاَن 
ذلك أيًضا رحمة من اهلل  على عباده، وتنبيٌه على سبق الرحمة 

الغضَب، وأنَّ الرحمانية ال تنافي العذاب”))(. 
قوله تعالى: )ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  . 7

ڻ     ں   ں    ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ  
ُهُم اللَُّه تََعالَى  ڻ  ڻ  ڻ( ]مرمي:58[: “َوالُْمَراُد ِبآيَاِت اللَِّه َما َخصَّ
لَِة عليهم”))(، وِذْكُر الرحمن هنا مناسب ملا أفاض  ِبِه ِمَن الُْكتُِب الُْمنَزَّ
عليهم من جالئل النعم، التي ذكرها في اآليات السابقة ]مرمي:)4-
58[، فإنها من فيض رحمانيته، وفيه بشارة مبا أعد لهم في اآلخرة 

من كرمي اجلزاء. 
قوله تعالى: )ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ىى  ائ   ائ  ەئ    ەئ( . 8

تَْشِريِفَها  لِزيَاَدة  ې(؛  ې       “بـ)ې   اجلنات  وصُف  ]مرمي:61[: 

َوتَْحِسيِنَها”)3(. واختيار اسم الرحمن هنا فيه إمياءٌ إلى أنَّ وعَدهم 
احملقق بجنات عدن، وقبوَل توبتهم بعد إضاعتهم الصالة، واتباعهم 

الشهوات، إمنا هو من فيض رحمانيته. 
ِلتَْفِظيِع . 9 )ڍ   ڍ  ڌ  ڌ( ]مرمي:69[: “َوذكر صفة الرحمن ُهنَا   

ْحَسان، اَل  ْكِر لَُه َواإْلِ ِهْم؛ أِلنَّ َشِديد الّرحمة باخللق َحِقيٌق ِبالشُّ ُعتُوِّ
ْغَيان”)4(؛ ففيه إمياءٌ إلى أنَّ ما بهم من قوة إمنا هو  ِبالُْكْفِر ِبِه َوالطُّ
وإرسال  الكتاب  “بإنزال  رحمهم  الذي  وهو  رحمانيته،  فيض  من 
الرسل وتعريف مضار الشهوات بالعقل والنقل”)5(، وهم مع ذلك 

اآللوسي: روح املعاني 5/8)4.    )((
الرازي: مفاتيح الغيب ))/)55.    )((

ابن عاشور: التحرير والتنوير 6)/36).    )3(
ابن عاشور: التحرير والتنوير 6)/48).    )4(

القاسمي: محاسن التأويل 7/ 08).    )5(
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آثروا الشهوات، وخالفوا رسله، فاستحقوا اجُلثوَّ في جهنم، ومع 
ما للرحمن من واسع الرحمة، إال أنه يعذب َمْن يستحق العذاب، 
وفي ذلك إشارة إلى أنَّ )الرحمن( دالٌّ على اجلمال واجلالل مًعا. 

 )ې  ې   ې     ى( ]مرمي:75[: “أي: فليدعه في ضاللته، وليمله . 0)
بصفة  لهم  التحلي  “إلى  إشارة  الرحمن  لفظ  وفي  غيه”))(،  في 
الديار،  في  والسعة  اآلثار،  في  بالبسط  العاجلة  في  اإلحسان... 
الكبار،  األوزار  من  يستلذ  فيما  وإنفاقها  األعمار،  في  والطول 
فيزيده العزيز اجلبار بذلك ضاللة”))(، فما هم فيه من إمهال في 
النعم مع انغماسهم في الغي والضالل إمنا هو من فيض رحمانيته، 
وهي ال تتعارض مع استدراج الغارق في الضاللة، فهي صفة جالل 
وجمال. ويقول اآللوسي “والتعرض لعنوان الرحمانية ِلَما أنَّ املَدَّ 

من أحكامها”)3(. 
قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  . ))

اآللوسي:  يقول  ]مرمي:78-77[:  ٺ(  ٺ     ٺ   ڀ   ڀ     ڀ   ڀ  
ما  إليتاء  الرحمة  ِبِعلِّيَّة  لإلشعار  الرحمانية؛  لعنوان  “والتعرض 
يدعيه”)4(، ويقول ابن عاشور: “واختير هنا من أسمائه الرحمن؛ ألنَّ 
استحضاَر مدلوِلِه أجدُر في وفائه مبا عهد به من النعمة املزعومة 
لهذا الكافر، وألنَّ في ذكر هذا االسم تورًكا )5(، على املشركني الذين 

قالوا: )ک  ک( ]الفرق�ن:60[”)6(. 
بيان احلق: باهر البرهان )/895. وينظر في أقوال املفسرين في هذه اآلية: القاسمي: محاسن    )((

التأويل 7/ 0))
البقاعي: نظم الدرر ))/39).    )((
اآللوسي: روح املعاني 8/)44.    )3(
اآللوسي: روح املغاني 446/8.    )4(

إفحاًما لهم، وإقامًة للُحجة عليهم، يقول ابن منظور في اللسان، باب الكاف، فصل الواو مع الراء    )5(
َك ُفاَلٌن َذنَْبُه َعلَى َغيِْرِه تَْوريًكا ِإذا  ُجُل َذنَْبُه َغيَْرهُ كَأنه يُلِْزُمه ِإياه، وَورَّ 0)/))5: “والتَّْوِريُك: تَْوِريُك الرَّ
َك الذنَب َعلَيِْه: َحَملَه”.  ٌك ِفي َهَذا األَمر، أَي لَيَْس لَُه ِفيِه َذنٌْب. وَورَّ أَضافه ِإليه وَقَرَفه ِبِه. وِإنه ملَُورَّ

ابن عاشور: التحرير والتنوير 6)/)6).    )6(



31

حيان: . )) أبو  يقول  ]مرمي:85[:  ڱ(  ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   )ڳ     
وذكر  وتشريًفا،  لهم  تعظيًما  الرحمن(؛  )إلى  بـ  )نحشر(  ي  “وُعدِّ
صفة الرحمانية التي خصهم بها كرامًة؛ إذا لفظ احلشر))(، فيه 
جمٌع من أماكن متفرقة وأقطار شاسعة على سبيل القهر، فجاءت 
لفظة الرحمن مؤذنًة بأنهم يحشرون إلى َمْن يرحمهم”))(، ويقول 
السيوطي: “وملَّا كان الرضوان والسالم والرؤية واخللود للمتقني، 
إليه  شوقهم  ألنَّ  الرحمن؛  بذكر  خّصهم  اجلنة  من  أكبر  وهو 

ورجاءهم فيه، فدلهم عليه لتسكن نفوسهم”)3(. 
قوله تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ( ]مرمي:87[(: . 3)

إمياء إلى أنَّ اإلذن في الشفاعة إمنا هو من فيض رحمانيته، وإشارة 
إلى شيء من عظمة وجالل الرحمن الذي كفر به مشركو مكة. 

ۇۇ  . 4) ڭ   ڭ   ڭ    ۓڭ   ۓ   ے   )ے    .(7  .(6  .(5
ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ    ۈ    ۈ   ۆ   ۆ  
ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ېې   ې     ې  
الزمخشري:  يقول  ]مرمي:93-88[:  ېئ(  ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ  
“وفي اختصاص الرحمن وتكريره مرات من الفائدة أنه هو الرحمن 
وحده، ال يستحق هذا االسم غيره، من قبل أنَّ أصول النعم وفروعها 
منه”)4(، ويقول ابن عاشور “وتكرير اسم الرحمن أربع مرات إمياءٌ 
ثبوت  املشركون  ينكر  ال  والذي  هلل،  الثابت  الرحمن  وصفه  أنَّ  على 
)الرحمن(  الولد؛ ألنَّ  ادعاء  ينافي   - لفظه  أنكروا  وإْن  هلل،  حقيقته 
ها، ومعنى ذلك، أنها شاملة لكل  وصٌف يدل على عموم الرحمة وتكثرُّ

أري لفظ احلشر في هذه اآلية فيه بشارة بكثرة عدد الفائزين.    )((
أبو حيان: البحر احمليط 98/7).    )((

السيوطي: معترك األقران )/ 547.    )3(
الزمخشري: الكشاف 45/3، وينظر في هذا املعنى: الرازي: مفاتيح الغيب ))/567، وأبو حيان:    )4(

البحر احمليط 303/7. 
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، وال  موجود، فذلك يقتضي أنَّ كل موجود مفتقر إلى رحمة اهلل 
م ذلك إال بتحقق العبودية فيه؛ ألنه لو كان بعض املوجودات ابًنا  يتقوَّ
اإللهية  بالنبوة مساوًيا في  يكون  ، الستغنى عن رحمته؛ ألنه  هلل 
املقتضية الغنى املطلق؛ وألّن اتخاذ االبن يتطلب به متخذه بر االبن به 
ورحمته له؛ وذلك ينافي كون اهلل مفيض كل رحمة. فِذكُر هذا الوصف 

عند قوله: )ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ( ]مرمي[، وقوله: )ۉ  ې  
ې    ېې( ]مرمي[، تسجيٌل لغباوتهم. وذكره عند قوله: )ى  ى  
ائ  ائ  ەئ  ەئوئ( ]مرمي[، إمياءٌ إلى دليل عدم لياقة اتخاذ االبن 
ب�هلل. وذكره عند قوله: )ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ( ]مرمي:93[، استدالٌل على 

احتياج جميع املوجودات إليه، وإقرارها له مبلكه إياها”))(. 
 )پ  پ   پ  پ( ]مرمي:96[: املعنى عند اجلمهور “أنُه تََعالَى . 8)

ٍد ِمنُْهْم،  ًة َويَْزَرُعَها لَُهْم ِفيَها ِمْن َغيِْر تََودُّ َسيُْحِدُث لَُهْم ِفي الُْقلُوِب َمَودَّ
ِمْن  الُْقلُوِب؛  اِت  َمَودَّ ِبَها  النَّاُس  يَْكتَِسُب  الَِّتي  ِلأْلَْسَباِب  ٍض  تََعرُّ اَل  َو 
َقَرابٍَة أَْو َصَداَقٍة أَِو اْصِطنَاِع َمْعُروٍف أَْو َغيِْر َذِلَك، َو إمَنا ُهَو اْخِتَراٌع 
َقَذَف ِفي  َكَما  الَْكَراَمِة  ِبَهِذِه  أِلَْوِليَاِئِه  َوابِْتَداءٌ تَْخِصيًصا  تََعالَى  ِمنُْه 
ِلَمَكانِهْم”))(،  َوِإْجاَلاًل  لَُهْم  ِإْعَظاًما  َوالَْهيَْبَة  ْعَب  الرُّ أَْعَداِئِهُم  ُقلُوِب 

“والتعرض لعنوان الرحمانية ِلَما أَنَّ املوعود من آثارها”)3(. 
قوله تعالى: )ڈ  ژ  ژ  ڑڑ( ]طه[(: يقول ابن القيم: “استوى . 9)

العرش محيط باخمللوقات قد وسعها،  على عرشه باسم الرحمن؛ ألنَّ 
والرحمة محيطة باخللق واسعٌة لهم... فاستوى على أوسع اخمللوقات 
)الرحمن(:  اهلل  اسم  قاصًدا  عاشور  ابن  ويقول  الصفات”)4(،  بأوسع 

ابن عاشور: التحرير والتنوير6)/73).    )((
الرازي: مفاتيح الغيب ))/67).    )((

اآللوسي: روح املعاني 458/8.    )3(
ابن القيم: مدارج السالكني )/57.    )4(
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ْحمن لتعليم النَّاِس ِبِه؛ أِلَنَّ الُْمْشِرِكنيَ أنكروا تَْسِمَيته  “َواْخِتيَر َوْصُف الرَّ
تََعالَى الرحمن... وفي ذكره هنا، وكثرة التذكير به في القرآن بعٌث على 

إفراده بالعبادة؛ شكًرا على إحسانه بالرحمة البالغة”))(. 
قوله تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  . 0)

ڃ  ڃ  چ  چ( ]طه:90[: يقول الرازي: “وإمنا قال: )ڃ  
ڃ  ڃ(، فخص هذا املوضع باسم الرحمن؛ ألنه كأنه ينبئهم 

بأنهم متى تابوا قبَل اهلُل توبتهم؛ ألنه هو الرحمن الرحيم”))(. 
ھ   . )) ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   )ڻ   تعالى:  قوله 

ْحَمِن، أي: “ارتخت  ھ  ے  ے    ۓ( ]طه:108[: َوَخَشَعِت اأْلَْصَواُت ِللرَّ
لفظ  اختيار  وفي  أهلها”)3(،  خلشوع  وتطامنت  وخفضت  وخفيت 
إلى شيء من مظاهر جالله، فاخللق مجتمعون ال  إشارة  )الرحمن( 
فرط  من  دواعيه،  توافر  مع  بينهم،  فيما  بالكالم  اجلهر  يستطيعون 
، وفيه تعريض مبشركي العرب، إذ قالوا كفًرا وعناًدا:  مهابتهم له 

وما الرحمن، وفيه إمياءٌ إلى أّن )الرحمن( صفة جالل وجمال مًعا. 
قوله تعالى: )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ( . ))

]طه:109[: فيه إمياءٌ إلى أن اإلذن بالشفاعة ذلك اليوم إمنا هو من 

فيض رحمانيته )4(. 
قوله تعالى: )ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ( . 3)

]الأنبي�ء:26[: اختيار اسم اهلل )الرحمن( هنا، هو “حكاية جلناية فريق 

بيان  إثر  ذلك،  تنزهه  عن  وبيان  املشركني إلظهار بطالنها  من 
ابن عاشور: التحرير والتنوير 6)/86).    )((

الرازي: مفاتيح الغيب ))/93.    )((
البقاعي: نظم الدرر ))/ 347.    )3(

ملزيد من التفصيل ينظر املوضع األخير من هذا املبحث.    )4(
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قالوا:  الشركاء على اإلطالق، وهم حي من خزاعة  تنزهه< عن 
 .)((” املالئكة بنات اهلل 

ڀ  . 4) پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ    
]الأنبي�ء:36[:  ٺ(  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
“روي أنها نزلت حني أنكروا لفظ الرحمن”))(، وقال ابن عاشور: 
“وعبَّر عن اهلل  باسم الرحمن تورًكا عليهم، إذ كانوا يأبون أن 

 .)3(” يكون الرحمن اسًما هلل 
ہ  . 5) ہ   ہ   ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   )ں   تعالى:  قوله 

ْحمِن: ِمْن بَْأِسِه  ھ  ھ  ھ( ]الأنبي�ء:42[: “َمْعنَى ِمَن الرَّ
َو َعَذاِبِه”)4(، وفي تعليل اختيار )الرحمن(، يقول الرازي: “إمنا خص 
هنا اسم “الرحمن” بالذكر تلقيًنا للجواب، حتى يقول العاقل، أنت 

الكالئ يا إلهنا لكل اخلالئق برحمتك، كما في قوله: )ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ   ڤڤ( ]النفط�ر[، إمنا خص اسم الكرمي بالذكر تلقيًنا 
وتندمٌي  إلى شدته، كغضب احلليم،  إنه إمياءٌ  للجواب”)5(، “وقيل: 

لهم حيث عذبهم َمْن غلبت رحمته. وداللٌة على شدة خبثهم”)6(. 
وئ( . 6) وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ىى   ې   ې   )ې   تعالى:  قوله 

]الأنبي�ء:112[: يقول ابن عاشور: “)الرحمن(... املراد به هنا االسم )الَعلَم( 

ال الوصف، تورًكا على املشركني؛ ألنهم أنكروا اسم الرحمن”)7(. 
اآللوسي: روح املعاني 33/9.    )((

أبو حيان: البحر احمليط 430/7، وابن عطية: احملرر الوجيز 4/)8.    )((
ابن عاشور: التحرير والتنوير 7)/66.    )3(

ابن عاشور: التحرير والتنوير 7)/74، وهذه العبارة إيجاز ملضمون ثالثة أوجه، ذكرها الرازي في    )4(
مفاتيح الغيب ))/ 46). 

الرازي: مفاتيح الغيب ))/46)، وأبو حيان: البحر احمليط 430/7 وابن عطية: احملرر الوجيز    )5(
 .8(/4

القاسمي: محاسن التأويل 96/7)، والبيضاوي تفسير البيضاوي 4/)5.    )6(
ابن عاشور: التحرير والتنوير 7)/67).    )7(
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قوله تعالى: )ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ   گ   گ     گ( . 7)
]الفرق�ن:26[: اختيار )الرحمن( لإلمياء إلى أنه “العامُّ الرحمة في 

ه بتعذيب أهِل  الداريْن، ومن عموم رحمته... أْن يَُسرَّ قلوَب أهل ُودِّ
عداوته، الذين عادوهم فيه، لتضييعهم احلق باتباع الباطل، ولوال 

اتصافه بالرحمة لم يدخل أحد اجلنة”))(. 
 )ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  . 8)

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ( ]الفرق�ن[: باإلضافة ملا سبق بيانه عند 
قوله تعالى: )ڈ  ژ  ژ  ڑ( يقول الزمخشري: “وقيل: 
الرحمن اسٌم من أسماء اهلل مذكور في الكتب املتقدمة، ولم يكونوا 
يعرفونه، فقيل: فسل بهذا االسم من يخبرك من أهل الكتاب حتى 
يعرف من ينكره، ومن ثمة كانوا يقولون: ما نعرف الرحمن إال الذي 

باليمامة، يعنون مسيلمة، وكان يقال له: رحمان اليمامة”))(. 
30. قوله تعالى: )ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  . 9)

گ  گ  گ( ]الفرق�ن:60[: يقول الرازي: “أما قوله: )ڈ  ڈ    
القول. ويحتمل  ژ  ژ  ڑ(  فهو خبٌر عن قوم قالوا هذا 
جحدوه،  لكنهم  عرفوه  وإْن  أنهم  ويحتمل   ، اهلل  جهلوا  أنهم 
ويحتمل أنهم وإْن اعترفوا به لكنهم جهلوا أنَّ هذا االسم من أسماء 
، وكثيٌر من املفسرين على هذا القول األخير)3(... واألقرب  اهلل 
أنَّ املراد إنكارهم هلل ال لالسم؛ ألنَّ هذه اللفظة عربية، وهم كانوا 

يعلمون أنها تفيد املبالغة في اإلنعام...” )4(. 
قوله تعالى: )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  . )3

البقاعي: نظم الدرر 3)/ 373.    )((
الزمخشري: الكشاف 89/3)، وينظر في هذا املعنى: اآللوسي: روح املعاني 0)/ 38.    )((

منهم: البيضاوي في تفسيره 6/4))، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل )/85.    )3(
الرازي: مفاتيح الغيب 4)/479.    )4(



36

ا جعلْت  “لَمَّ ابن عطية:  يقول  ]الفرق�ن:63[:  ۈ  ۈ  ٴۇ( 
قريش سؤالها عن اهلل  وعن اسمه الذي هو الرحمن سؤااًل عن 
ُف به، وتوجب  مجهول، نزلت هذه اآلية مصرحًة بصفاته التي تُعرِّ

اإلقرار بربوبيته”))(. 
ڄ( . )3 ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   )ڤ   تعالى:  قوله 

]ال�سعراء:5[: يقول ابن الزبير الغرناطي: “هذه اآلية مبنية على تأنيس 

النبي S، وإعالمه أنَّ توقف قومه عن اإلميان إمنا هو بقدرته  
عليهم ولو شاء ألراهم آية تبهرهم، كشق اجلبل فوق بني إسرائيل، 

وإلى هذه اإلشارة بقوله )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
املكذبني، فلما  تعنيف  إلى  الكالم  ثم رجع  ]ال�سعراء:4[،  ٹ  ٹ( 
بأنَّ  وإعالمه   ،S بنبينا  والتلطف  التأنيس  على  اآلية  بناء  كان 
، ليستجيب َمْن قدر له  تأخير العذاب عنهم إمنا هو إيفاء منه 
اإلميان منهم، فأشار إلى هذا، وناسبه اسمه الرحمن، فقال تعالى: 

)ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ(”))(. 

ۆ  . 33 ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    )ے   تعالى:  قوله 
الرازي: “)ڭ  ڭ   الفخر  يقول  ]ي�س:11[:  ۆ  ۈ  ۈ( 
ۇ( فيه لطيفة، وهي أَّن الرحمة تورث االتكال والرجاء، فقال: مع 
أنه رحمان ورحيم، فالعاقل ال ينبغي أْن يترك اخلشية؛ فإنَّ كل َمْن كانت 
نعمته بسبب رحمته أكثر فاخلوف منه أمت، مخافة أن يقطع عنه النعم 
ابن عاشور: “والتعبير بوصف الرحمن دون اسم  املتواترة”)3(، ويقول 

ابن عطية: احملرر الوجيز 7/4))، وأبو حيان: البحر احمليط 4/8)).    )((
الغرناطي: مالك التأويل )/345، 346، وينظر قريًبا من هذا املعنى: اخلطيب اإلسكافي: درة    )((
 ،3(9/( التمييز  ذوي  بصائر  الفيروزآبادي:   ،(77/( البرهان  والكرماني:   ،963  ،(69 التنزيل 

وابن عاشور: التحرير والتنوير 9)/98. 
الرازي: مفاتيح الغيب 6)/7)).    )3(
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اجلاللة لوجهني: أحدهما: أنَّ املشركني كانوا ينكرون اسم الرحمن، كما 
قال تعالى: )ڑ  ک  ک( ]الفرق�ن:60[، والثاني: اإلشارة إلى أّن رحمته 

ال تقتضي عدم خشيته، فاملؤمن يخشى اهلل مع علمه برحمته”))(. 
ڦ  . 34 ڦ   ڦ   ڦ    ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   )ٹ   تعالى:  قوله 

ڄ  ڄ  ڄ( ]ي�س:15[: يقول الرازي: “)الرحمن( إشارة إلى الرد 
ا كان رحمان الدنيا، واإلرساُل رحمٌة، فكيف ال  عليهم، ألن اهلل لَمَّ

ينزل رحمته وهو رحمن؟”))(. 
ۉ  . 35 ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   )ۆ   تعالى:  قوله 

ې  ې  ې  ې    ى( ]ي�س:23[: يبني الرازي أنه اختيار 
)الرحمن( هنا؛ ألن السياق الذي وردت فيه اآلية سياق رحمة؛ إذ قد 
فاخَللٌْق  ]ي�س:23[،  )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ(  تعالى:  بقوله  ُسبقت 
أنَّ  إلى  إمياء  وفيه  النعم”)3(،  سائِر  شرط  هي  “نعمٌة  )الَفْطُر( 

الرحمن هو املنعم بالعافية، والكاشف للضر، ال آلهتهم. 
)ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  . 36 قوله تعالى: 

ۈئ( ]ي�س:52[: على قول َمْن قال: إنَّ قوله تعالى: )ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ(، حكايٌة لكالم املالئكة يكون الغرض من اختيار لفظ الرحمن 
هو التبكيت والتوبيخ ملنكري البعث)4(. وعلى قول َمْن قال من املفسرين: 
إنه حكايٌة لكالم منكري البعث، يكون الغرض التحسير لهم، يقول ابن 
إكمااًل  الرحمن  بصفة  اجلاللة  اسم  عن  التعبير  في  “وأتوا  عاشور: 
للتحسر على تكذيبهم بالبعث، بذكر ما كان مقارًنا للبعث في تكذيبهم، 

وهو إنكار هذا االسم، كما قال تعالى: )ڑ  ک  ک(”)5(. 
ابن عاشور: التحرير والتنوير))/354.    )((

الرازي: مفاتيح الغيب 6)/)6).    )((
الرازي: مفاتيح الغيب 6)/67).    )3(

ينظر في هذا املعنى: الشيخ زكريا األنصاري: فتح الرحمن 474.    )4(
ابن عاشور: التحرير والتنوير 3)/38، 39.    )5(
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قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  . 37
ڻ  ڻ( ]الزخرف:17[: يقول البقاعي: “عدل عن الوصف بالربوبية؛ 
على  الدال  الوصف  إلى  التربية،  مطلق  في  املشاركة  َعى  يُدَّ قد  ألنه 
لُُه مبجرده كاٍف في الزجر عن سوء قولهم، فقال:  عموم الرحمة، فتأمُّ

)ڱ( أي الذي ال نعمة على شيء من اخللق إال وهي منه”))(. 

قوله تعالى: )ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆۆ  . 38
الرحمن  اسم  إلى  “اإلضافة  ]الزخرف:19[:  ۈ  ۈ  ٴۇ( 

تفيد تشريفهم، قال تعالى: )ٹ  ٹ  ڤ( ]الأنبي�ء:26[”))(. 
قوله تعالى: )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې   ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ  . 39

وئ    وئ( ]الزخرف:20[: اختيار اسم )الرحمن( هنا في قول املشركني 
في  بالقدر  الباطل  الحتجاجهم  تعضيٌد  ې(  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ     (
تسويغ عبادتهم األصنام، يقول ابن الزبير الغرناطي: “اختصاصهم 
به،  االحتجاج  رأوا  ملا  وتقويٌة  لتعلقهم  َعُضٌد  )الرحمن(  أسمائه  من 
وكأنهم قالوا: إذا كان متصًفا بالرحمة، وال استبداد ألحٍد من اخللق 
مشيئته  بحسب  عنهم  يصُدُر  ما  يجري  وإمنا  أفعالهم،  من  بشيء 
وإرادته، وقد جرى منا ما نحن عليه من عبادة أصنامنا وما اتخذناه من 
معبوداتنا، وليس لنا استبداد مبا يصدر عنا، فهو مراٌد له ومبشيئته، 
وهو رحمٌة ألنه الرحمن، ال يكون منه إال ما هو رحمة، وإمنا الفعل 
له ال لنا، فلو شاء أال نعبدها ما عبدناها، فلما تعلقوا مبا يبدو منه 
أنه لديهم ِعلْما، أخبر  نبيَّه S أنه ال علم عندهم، وال قالوا ذلك 
عن معتقد تركن إليه قلوبهم، إمنا هو تخرص قولي ال علم وراءه، ومن 
وحي الشياطني ألنهم أولياؤهم... إذ الكالم في القدر وأحكامه، وإنَّ 

البقاعي: نظم الدرر 7)/)40.    )((
ابن عاشور: التحرير والتنوير.    )((
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اإلرادة تخالف الرضا، وإنَّ اآلمر قد يأمر مبا ال يريده، وإنه  قد 
يريد إيقاع ما ال يرضاه”))(. 

قوله تعالى: )ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  . 40
اختيار  ]الزخرف:33[:  حب(  جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ  
توبيٌخ وتقريع ملشركي مكة؛ إلنكارهم هذا  )الرحمن( هنا  اسم اهلل 

االسم، )ڑ  ک  ک())(. 
ڦ( . )4 ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   )ٹ   تعالى  قوله 

]الزخرف:36[: إضافة الذكر الذي هو القرآن)3( إلى اسمه  )الرحمن( 

هي إضافة تشريف، ومزيد من الثناء على القرآن الكرمي)4(، وفيها 
إمياءٌ إلى أنَّ “نزوله رحمة للعاملني”)5(. 

ى  . )4 ې   ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   )ۋ   تعالى:  قوله 
)الرحمن( هنا  ى  ائ( ]الزخرف:45[: من حكم اختيار اسم اهلل 
اشتملت  اآلية، مبا  يدل عليه سياق  كما  وتقريع مشركي مكة،  توبيخ 
عليه من همزة االستفهام االستنكاري التوبيخي، ومن الظرف “دون”، 

 . الدال على حقارة كل معبود غير اهلل 
]الزخرف:81[: . 43 گ(  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   )ژ   تعالى:  قوله 

اختيار اسم اهلل )الرحمن( هنا هو استمرار لتبكيت مشركي مكة 
وتقريعهم، ختم به السورة، كما بدأ به واستمر عليه؛ فقد “تقدم 
من  ولًدا  هلل  ادعائهم  في  منهم  والتعجب  تبكيتهم  السورة  أول 
املالئكة وهددهم بقوله تعالى: )ۈ  ۈ  ٴۇ(، وذكر 

ابن الزبير الغرناطي: مالك التأويل )/439.    )((
ينظر في هذا املعني: ابن عاشور: التحرير والتنوير 5)/04)، 05).    )((

ْحَمِن مصدٌر أضيف إلى فاعله. اآللوسي: روح املعاني 3)/80.  وقيل: ِذْكِر الرَّ   )3(
ينظر في هذا املعني: ابن عاشور: التحرير والتنوير 5)/09).    )4(

اآللوسي: روح املعاني 3)/80.    )5(
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بقوله:  فيها  لهم  وجهَّ ې(،  ۉ   ۉ   ۅ   )ۅ   قوله:  في  ُشَبههم 
على  لهم  يكون  أْن  ونفى  وئ(  وئ     ەئ   ەئ   ائائ   ى   ى   ې   )ې  

ذلك دليل سمعي بقوله منكًرا موبًخا )ۇئ  ۆئ   ۆئ(، وَمرَّ في 
توهية أمِرهم في ذلك وغيره مبا اَلَحَم بعُضُه بعًضا”))(. 

يقول . 44 ]ق:33[:  يث(  ىث    مث   جث   يت   ىت   )مت   تعالى:  قوله 
الرحمة  وصف  أنَّ  مع  يت(  )ىت   هاهنا  تعالى  “قال  الرازي: 
غالًبا يقابل اخلشية - إشارًة إلى مدح املتِقي، حيث لم متنعه الرحمة 
من اخلوف بسبب العظمة... وإشارًة إلى ذم الكافر، حيث لم حتمله 
األلوهية املنبُئ عنها لفظُة )اهلل(”))(، ونقل البقاعي عن القشيري 
ملمًحا آخر للتعبير باستخدام اسم اهلل )الرحمن(: “والتعبير بذلك 
هو  كما  الرجاء،  يعني  باألنس،  مقرونة  خشية  أنها  على  لإلشارة 
املشروع.... ولذلك لم يقل: )اجلبار( أو )القهار(”)3(، “وفيه تعريٌض 

باملشركني الذين أنكروا اسمه )الرحمن( )ڑ  ک  ک(”)4(. 
الرازي . 45 يقول  ]الرحمن[:  چچ(  ڃ   )ڃڃ   تعالى:  قوله 

لوجه  شارًحا  قبلها،  القمر  لسورة  السورة  هذه  مناسبة  مبيًنا 
افتتاحها بهذا االسم اجلليل في ملحوظتني: األولى أنه  “افتتح 
هذه السورة بذكر معجزة تدل على الرحمة والرحموت، وهو القرآن 

ڱ   ڱ   )ڳ   املتقدمة  السورة  في  ذكر  أنه   ثانًيا:  الكرمي، 
ۋ   ۋ   )ٴۇ   السورة  هذه  في  وذكر  مرة،  غير  ]القمر[  ڱ( 
ۅ( مرًة بعد مرة، ملا بينا أّن تلك السورة سورة إظهار الهيبة، 

البقاعي: نظم الدرر 7)/487.    )((
الرازي: مفاتيح الغيب 8)/46)، 47)، وينظر: أبو حيان: البحر احمليط 540/9.    )((

إبراهيم  اإلشارات 454/3، حتقيق:  لطائف  القشيري:  وينظر:  الدرر 8)/433،  نظم  البقاعي:    )3(
البسيوني، الهيئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة. 

ابن عاشور: التحرير والتنوير 6)/0)3.    )4(
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وهذه السورة سورة إظهار الرحمة، ثم إنَّ أول هذه السورة مناسٌب 
آلخر ما قبلها، حيث قال في آخر تلك السورة: )ڄ  ڄ  ڄ( 
هنا:  ها  وقال  والعظمة،  الهيبة  إلى  إشارة  واالقتدار  ]القمر:55[، 

الرحمن، أي: عزيٌز شديٌد منتقٌم مقتدٌر بالنسبة إلى الكفار والفجار، 
رحمُن منعٌم غافٌر لألبرار”))(.. ويقول البقاعي: “وملا ختم  سورة 
القمر بعظيم امللك وبليغ القدرة، وكان امللك القادر ال يكمل ملكه إال 
بالرحمة، وكانت الرحمة ال تتم إال بعمومها، قصر هذه السورة على 
َرَها باالسم الدال على  تعداد نعمه على خلقه في الدارين... وَصدَّ
عموم الرحمة؛ براعًة لالستهالك وموازنًة ملا حصل بامللك واالقتدار 
من غاية التبرك والظهور والهيبة”))(، ويقول ابن عاشور: “من بديع 
الوحيدة  السورة  )الرحمن(، وهي  باسمه  الباهر  افتتاحها  أسلوبها 

املفتتحة باسٍم من أسماء اهلل لم يتقدمه غيره”)3(. 
قوله تعالى: )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  . 46

مكان  الزمخشري: “وضع  يقول  ]امللك:3[:  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( 
الضمير قوله )ڦ  ڄ()4(، تعظيًما خللقهن ]السماوات[ وتنبيًها 
على سبب سالمتهن من التفاوت، وهو أنه خلق الرحمن، وأنه بباهر 
قدرته هو الذي يخلق ذلك اخللق املتناسب”)5(، ويقول ابن عاشور: 
“والتعبير بوصف الرحمن دون اسم اجلاللة إمياءٌ إلى أنَّ هذا النظام 
الرازي: مفاتيح الغيب 9)/335، وينظر: أبو حيان: البحر احمليط 0)/54، وذكر فيه وجًها أجمل    )((
للربط بني )ڄ  ڄ( في آخر القمر، و)ک( هنا، قال: “وملا ذكر قوله )ڄ  ڄ  ڄ( 

ڃ   )ڃڃ   فقال  بذلك،  املتصف  من  قيل:  فكأنه  التنكير،  بصورة  الصفتني  هاتني  فأبرز 
چچ( فذكر ما نشأ عن صفة الرحمة، وهو تعليم القرآن”. 

البقاعي: نظم الدرر 9)/)4).    )((
ابن عاشور: التحرير والتنوير 7)/9)).    )3(

لو كان الكالم خارج القرآن لقيل: ما تري فيهن.    )4(
الزمخشري: الكشاف 576/4، وينظر: الرازي مفاتيح الغيب 30/)3، أبو حيان: البحر احمليط    )5(

 .(((/(0
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بالناس، لتجري أمورهم على حالة تالئم نظام  اَقتَضته رحمته  مما 
عيشهم، ألنه لو كان فيما خلق اهلل تفاوت، لكان التفاوت سبًبا الختالل 
ذلك  في  وأيًضا  ومشاق...  ألهوال  بذلك  الناس  فيتعرض  النظام 
الوصف تورك على املشركني، عندما أنكروا اسمه  الرحمن”))(. 

قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  . 47
ۀ  ۀ  ہ  ہ( ]امللك:19[: من حكم اختيار )اسم اهلل الرحمن( في 
ا انطوْت على ذكر حالني للطائر من َصفَّ جناحيه  هذه اآلية أنها “لَمَّ
وقبضهما، وهما حالتان يستريح إليهما الطائر، فتارة يَُصفُّ جناحيه 
كأنه ال حركة به، وتارة يقبضهما إلى جنبيه حتى يلزقهما بهما، ثم 
يبسطهما ويقبضهما مواالة بسرعة، كما يفعل السابح، فناسب هذا 
اإلنعام منه  ورود اسمه )الرحمن(”))(، “وفي هذا إمياءٌ إلى أنَّ 
الذي أمسك الطير عن الُهوي املفضي إلى الهالك، هو الذي أهلك 
األمم الذين من قبل هؤالء، فلو لم يشركوا به، ولو التزموا بطاعته 

 .)3(” ألجناهم من الهالك، كما أجنى الطير من الُهِويِّ
قوله تعالى: )ہ  ھ  ھ   ھ      ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  . 48

ۇ     ۇ  ۆۆ( ]امللك[: ومن لطائف اختيار اسم الرحمن في هذه اآلية 
هذا  علو صاحب  إلى  باإلشارة  وتقريعهم  الكافرين  تهديد  الكرمية، 
ا كانت املراتب  االسم عن كل شيء، وظهوره على كل شيء، فإنه “لَمَّ
)ۓ(   باحلرف  مشيًرا  قال   جًدا،  متكثرًة  جنابه،  عن  متضائلة 
والظرف )ۓ( إلى ذلك، منبًها على ظهوره  فوق كل شيء، ولم 
يقدر أحد وال يقدر أْن ينازعه في ذلك، وال في أنه مستغرٌق لكل ما 

ابن عاشور: التحرير والتنوير 9)/8).    )((
مالك التأويل )/305، 306، وينظر في نفس املعني الرازي: مفاتيح الغيب 393/30.    )((

البرهان  باهر  بيان احلق:  املعنى:  والتنوير 9)/39، وينظر قريبا من هذا  التحرير  ابن عاشور:    )3(
 .(584/3
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دونه من املراتب. قال: )ۓ  ۓ  ڭ( إْن أرسل عليكم عذابه، وأظهر 
ولم يضمر بعًثا على استحضار ما له من شمول الرحمة، وتلويًجا إلى 
ُكلُّه”))(،  ُه الغضُب  التهديد بأنه لو قطعها عن أحد ممن أوجده، َعمَّ
فلوال رحمته  بالعاصي فضاًل عن الطائع ما جنا من الهالك أحد، 
وهم مع ذلك يقولون كبًرا وعناًدا: )ک  ک(، “فمن جملة عنادهم 
وصُف  ُذِكَر  عليه  هم  ا  َعمَّ يرعووا  لم  فلما  الرحمن،  اسم  إنكارهم 

الرحمن في هذه السورة أربع مرات”))(. 
قوله تعالى: )ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  . 49

أن  ومنها  واضحة،  هنا  اجلليل  االسم  هذا  مناسبة  ]امللك:29[:  چ( 
الذين “آمنوا بالرحمن فهم مظنٌة أْن تتعلق بهم هذه الصفة، فيرحمهم 
اهلل في الدنيا واآلخرة، فيعلم املشركون علم اليقني أيَّ الفريقني في 
ضالل، حني يرون أثر الرحمة على املسلمني وانتفاءها عن املشركني 
في الدنيا وخاصًة في اآلخرة”)3(، وفي اختيار هذا االسم دعوة للذين 
قالوا: )ک  ک( ليؤمنوا به، فالرحمن برحمته وحده هو القادر على 

أْن يعمهم بنعمه في الدنيا، وأْن ينجيهم من عذابه في اآلخرة”)4(. 
ڄ( . 50 ڄ   ڄ    ڄ   ڦ  ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   )ڤ   تعالى:  قوله 

الرحمن بالذكر في هذه اآلية دون غيره  ]النب�أ:37[: ُخصَّ اسم اهلل 

من  يفيضه  ما  أنَّ  إلى  إمياًء  معناه  في  ألّن  احلسنى،  أسمائه  من 
تعريًضا  بهم، وفيه  املتقني في اجلنة هو عطاء رحمان  خير على 
باملشركني، إذ أنكروا اسم الرحمن)5(، وفيه تعليًما لهؤالء اجلاحدين 

البقاعي: نظم الدرر 0)/55).    )((
ابن عاشور: التحرير والتنوير 9)/40.    )((
ابن عاشور: التحرير والتنوير9)/ 54.    )3(

ينظر في هذا املعنى: البقاعي: نظم الدرر 0)/59).    )4(
ابن عاشور: التحرير والتنوير 49/30.    )5(
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وما  واألرض  السماوات  رب  هو  به  كفرمت  الذي  الرحمن  بأّن 
بينهما، وأنكم أنتم وَمْن هم )ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ( 

]التوبة:69[، ال متلكون خطابا. 

ڄ   ڄ  . )5 ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   )ڤ   تعالى:  قوله   -  5(
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ     چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ  
إلى  “إمياءٌ  )الرحمن(  اهلل  اسم  اختيار  في   ] ]النب�أ ڌڎ(  ڌ  
إذٌن  آثار رحمته، ألنه  أثٌر من  الكالم  - في  يتكلم  ملن  إذن اهلل  أنَّ 
فيما يحصل به نفٌع ألهل احملشر من شفاعٍة أو استغفاٍر”))(، وفيه 
إشعاٌر بأنَّ )الرحمن( دالٌّ على اجلالل، كما أنه دالٌّ على اجلمال، 

)ڎ   للحساب،  الناس  وبني عرضه  رحمانيته  بني  تعارض  فال 
ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

گ( ]الزلزلة:8-7[. 

ابن عاشور: التحرير والتنوير 53/30.    )((
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اخلامتة

وبعد، فقد توصل الباحث لنتائج منها: 
)الرحمن( . ) اهلل  اسم  عليه  الذي  الصرفي  البناء  معاني  توضيح 

وصًفا، وَعلًَما، واستنتاج أنَّ )الرحمن( قد يكون صفة جالل كما 
أنه صفة جمال. 

: أحرف اسم اهلل )الرحمن( من ناحية الرسم اإلمالئي، . ) إثبات أنَّ
ينتظمها ثالث مقاطع، “هذه املقاطع ترتيبها في اسم اهلل )الر( 

)حم( )ن( هو نفس ترتيبها في كتاب اهلل القرآن. 
إظهار الكثير من الفروق بني االسمني الكرميني. . 3
بيان الكثير من فوائد اقتران االسمني الكرميني. . 4
بيان بعض لطائف تقدمي )الرحمن( على )الرحيم(. . 5
توضيح بعض بدائع تكرار االسمني الكرميني تارًة أخري في اآلية . 6

الثالثة من سورة الفاحتة. 
إظهار بعض دالالت اقتران االسمني الكرميني بـ)پ  پ  پ  . 7

پ(. 
توضيح بعض فوائد اقتران االسمني الكرميني بـ)ٺ  ٺ  ٺ(.. 8
من . 9 كل موضع  في  )الرحمن(  اسم اهلل  تفسيرات الختيار  تقدمي 
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املواضع التي ورد فيها منفرًدا في القرآن الكرمي. 
وأخيًرا يتقدم الباحث ببعض التوصيات للمجتمعات املسلمة، أفراًدا، 

ومؤسساٍت؛ لعلها تسهم في انتشار ُخلٌق الرحمِة فيها: 
املزيد واملزيد من العناية بالقرآن الكرمي؛ حفًظا، وحتفيًظا، وترتياًل، . )

واستخراًجا  لإلعجاز،  وإثباًتا  لتشريعات،  واستنباًطا  وتفسيًرا، 
للِعَبر والعظات، فإنه كتاب رحمة، )ٻ  ٻ  ٻ  پ(، وإّن 
وكلما  الرحمة،  إلى  املؤدي  العلم  لهو  ِمْشكاته  من  املستنبط  العلم 
ازداد العبد منه علًما ازداد رحمًة، لذلك كان أبو بكر الصديق  

أرحم هذه األمة))(. 
عرض جميع النظريات التربوية التي مصدرها العالم الغربي على . )

الشريعة اإلسالمية، فما قبلته منها أخذناه، وما رفضته لفظناه، 
وما أرشدْت إلى تعديله هذبناه، فإّن أصول التربية في هذه الشريعة 
باالسمني اجلليلني  )الرب(  اسمه   اقتران  الغراء مستمدة من 
والعقاب  الثواب  على  تقوم  فهي  الرحيم(،  )الرحمن  مجتمعني 
املستمدين من اسمه )الرب( وعلى الرحمة املضاعفة املستمدة من 
)الرحمن الرحيم(، على ّأنَّ )الرحمن( من رحمانيته عقاب املسيء، 

كما أنَّ منها إثابة احملسن. 
العمل على حتقيق التوحيد، فهو مفتاح الرحمة، بدليل اقترانه بها في . 3

]البقرة:163[،  حب(  جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   یجئ   ی   )ی   تعالى  قوله 
)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ   تعالى  قوله  وفي 

ھ  ھ( ]احل�سر:22[. 

ينظر في هذا املعنى: ابن القيم: إغاثة اللهفان )/73).    )((
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فهرس املصادر واملراجع

اآللوسي، شهاب الدين محمود بن عبداهلل احلسيني )املتوفى: 70))هـ(: . )
علي  حتقيق:  املثاني،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  املعاني  روح 
عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة األولى، 5)4)هـ. 

الدين، . ) نور  احلسن،  أبو  عيسى،  بن  محمد  بن  على  األشموني، 
)املتوفى: 900هـ(: شرح األشموني على ألفية ابن مالك، دار الكتب 

العلمية بيروت- لبنان، الطبعة األولى 9)4)هـ- 998)م. 
أبو البقاء احلنفي: أيوب بن موسى احلسيني القرميي الكفوي، أبو . 3

البقاء احلنفي )املتوفى: 094)هـ(: الكليات معجم في املصطلحات 
والفروق اللغوية، حتقيق: عدنان درويش - محمد املصري، مؤسسة 

الرسالة - بيروت. 
بكر . 4 أبي  بن  علي  بن  الرباط  بن حسن  عمر  بن  إبراهيم  البقاعي، 

البقاعي )املتوفى: 885هـ(: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، 
دار الكتاب اإلسالمي - القاهرة. 

محمد . 5 بن  عمر  بن  عبداهلل  سعيد  أبو  الدين  ناصر  البيضاوي: 
وأسرار  التنزيل  أنوار  685هـ(  )املتوفى:  البيضاوي  الشيرازي 
التراث  إحياء  دار  املرعشلي،  التأويل، حتقيق: محمد عبدالرحمن 

العربي - بيروت، الطبعة األولى، 8)4)هـ. 
بيان احلق، محمود بن أبي احلسن )علي( بن احلسني النيسابوري . 6

الغزنوي، أبو القاسم، الشهير ب )بيان احلق( )املتوفى: بعد 553ه(: 
باهر البرهان في معاني مشكالت القرآن، حتقيق سعاد بنت صالح 
ابن سعيد بابقي، جامعة أم القرى - مكة املكرمة، 9)4)هـ - 998)م. 
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غالب . 7 بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  الطبري،  جرير  ابن 
اآلملي، أبو جعفر الطبري )املتوفى: 0)3هـ(: جامع البيان في تأويل 
الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  شاكر،  محمد  أحمد  حتقيق:  القرآن، 

األولى، 0)4)هـ - 000)م. 
ابن ُجزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبداهلل، ابن . 8

التنزيل،  التسهيل لعلوم  الكلبي الغرناطي )املتوفى: )74هـ(:  جزي 
 - األرقم  أبي  بن  األرقم  دار  شركة  اخلالدي،  عبداهلل  د.  حتقيق: 

بيروت، الطبعة األولى - 6)4)هـ. 
ابن جماعة، أبو عبداهلل، محمد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن جماعة . 9

كشف  733هـ(:  )املتوفى:  الدين  بدر  الشافعي،  احلموي  الكناني 
املعاني في املتشابه من املثاني، حتقيق: الدكتور عبداجلواد خلف، 

دار الوفاء املنصورة، الطبعة األولى، 0)4)هـ. 
)39هـ(: . 0) )املتوفى:  املوصلي  جني  بن  عثمان  الفتح  أبو  جني،  ابن 

اخلصائص، الهيئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة. 
أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين . ))

التفسير، حتقيق:  البحر احمليط في  األندلسي )املتوفى: 745هـ(: 
صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، 0)4)هـ. 

)املتوفى: . )) عبداهلل  أبو  خالويه،  بن  أحمد  بن  احلسني  خالويه،  ابن 
370هـ(: كتاب إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي، مطبعة دار 

الكتب املصرية )360)هـ -)94)م(. 
محمد . 3) بن  بكر  أبي  بن  عبداهلل  بن  خالد  األزهري،  خالد  الشيخ 

اجلرجاوّي األزهري، زين الدين املصري، )املتوفى: 905هـ(: شرح 
التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح في النحو، 
دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان، الطبعة األولى ))4)هـ- 000)م.
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األصبهاني . 4) عبداهلل  بن  محمد  عبداهلل  أبو  اإلسكافي،  اخلطيب 
املعروف باخلطيب اإلسكافي )املتوفى: 0)4هـ(: درة التنزيل وغرة 
التأويل، دراسة وحتقيق وتعليق: د. محمد مصطفى آيدين، جامعة 

أم القرى، الطبعة األولى، ))4)هـ - )00)م. 
الراغب األصفهاني، أبو القاسم احلسني بن محمد )املتوفى: )50هـ(.. 5)

• الفاحتة 	 وتفسير  املقدمة   :( جزء  األصفهاني،  الراغب  تفسير 
كلية  بسيوني،  عبدالعزيز  محمد  د.  ودراسة:  حتقيق  والبقرة، 

اآلداب - جامعة طنطا، الطبعة األولى: 0)4)هـ - 999)م.
• املفردات في غريب القرآن، حتقيق: صفوان عدنان الداودي، دار 	

القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة األولى - ))4)هـ.
)املتوفى: . 6) الدين  جنم  احلسن،  بن  محمد  اإلستراباذي،  الرضي 

686هـ(.
• محمد 	 بن  حسن  د.  حتقيق  احلاجب،  ابن  لكافية  الرضي  شرح 

إبراهيم احلفظي، طبعة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 
• شرح شافية ابن احلاجب، حتقيق األساتذة: محمد نور احلسن، 	

ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبداحلميد، دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان

الرازي، أبو عبداهلل محمد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي . 7)
مفاتيح  606هـ(:  )املتوفى:  الري  خطيب  الرازي  الدين  بفخر  امللقب 

الغيب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة - 0)4)هـ. 
زكريا . 8) بن  أحمد  بن  محمد  بن  زكريا  األنصاري،  زكريا  الشيخ 

فتح  6)9هـ(:  )املتوفى:  السنبكي  يحيى  أبو  الدين  زين  األنصاري، 
الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، حتقيق: محمد علي الصابوني، 

دار القرآن الكرمي، بيروت - لبنان، الطبعة األولى، 403)هـ. 
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ابن الزبير الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، . 9)
بذوي اإلحلاد  القاطع  التأويل  )املتوفى: 708هـ(: مالك  أبو جعفر 
والتعطيل في توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل، وضع حواشيه: 

عبدالغني محمد على الفاسي، دار الكتب العلمية، بيروت. 
الزجاجي، عبدالرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، . 0)

أبو القاسم )املتوفى: 337هـ(: اشتقاق أسماء اهلل احلسنى، حتقيق: 
د. عبداحلسني املبارك، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 406)هـ- 

986)م. 
الزمخشري، د. أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد، الزمخشري . ))

جار اهلل )املتوفى: 538ه(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار 
الكتاب العربي - بيروت، ط3 - 407)هـ. 

السامرائي، فاضل صالح السامرائي )الدكتور(: معاني األبنية في . ))
العربية، دار عمار، األردن، الطبعة، 8)4)هـ - 007)م. 

السهيلي . 3) أحمد  بن  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  القاسم  أبو  السهيلي، 
األولى:  الطبعة  بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  )58هـ(:،  )املتوفى: 

))4)-)99)م. 
السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )املتوفى: . 4)

))9هـ(: 
• معترك األقران في إعجاز القرآن، دار الكتب العلمية - بيروت - 	

لبنان، ط)، 408)هـ - 988)م. 
• دار 	 منصور،  على  فؤاد  وأنواعها حتقيق:  اللغة  علوم  في  املزهر 

الكتب العلمية - بيروت، الطبعة األولى، 8)4)هـ. 
• تفسير 	 السيوطي على  األفكار = حاشية  األبكار وشوارد  نواهد 

البيضاوي، جامعة أم القرى، 4)4)هـ - 005)م. 
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• همع الهوامع في شرح جمع اجلوامع، حتقيق: عبداحلميد هنداوي، 	
املكتبة التوفيقية - مصر. 

بن . 5) على  بن  اهلل  هبة  السعادات  أبو  الدين  ضياء  الشجري،  ابن 
الدكتور  حتقيق:  الشجري،  ابن  أمالي  )54هـ(:  )املتوفى:  حمزة، 
محمود محمد الطناحي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة األولى، 

3)4)هـ- )99)م. 
تفسير . 6) 8)4)هـ(:  )املتوفى:  الشعراوي  متولي  محمد  الشعراوي، 

الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، 977)م. 
ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور . 7)

التونسية  الدار  والتنوير،  التحرير  393)هـ(:  )املتوفى:  التونسي 
للنشر - تونس، 984)هـ.

عباس حسن )املتوفى: 398)هـ(: النحو الوافي، دار املعارف، ط5). . 8)
)املتوفي . 9) عثيمني  ابن  محمد  بن  صالح  بن  محمد  عثيمني،  ابن 

احلسنى،  وأسمائه  اهلل  في صفات  املثلى  القواعد  ))4)هجرية(: 
حتقيق: أشرف بن عبداملقصود بن عبدالرحيم، مصر، 0)4)هـ. 

ابن عطية، أبو محمد عبداحلق بن غالب بن عبدالرحمن بن متام . 30
ابن عطية األندلسي احملاربي )املتوفى: )54هـ(: احملرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز، حتقيق: عبدالسالم عبدالشافي محمد، دار 

الكتب العلمية - بيروت، الطبعة األولى - ))4)هـ. 
)املتوفى: . )3 الطوسي  الغزالي  محمد  بن  محمد  حامد  أبو  الغزالي، 

احلسنى،  اهلل  أسماء  معاني  شرح  في  األسنى  املقصد  505هـ(: 
قبرص،   - واجلابي  اجلفان  اجلابي،  عبدالوهاب  بسام  حتقيق: 

الطبعة األولى، 407)هـ - 987)م. 
ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني . )3



52

)املتوفى: 395هـ(: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن 
العرب في كالمها، الطبعة األولى 8)4)هـ-997)م. 

الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى . 33
)املتوفى: 7)8هـ(: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، 
 - اإلسالمية  للشئون  األعلى  النجار، اجمللس  علي  حتقيق: محمد 

جلنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة. 
احلالق . 34 قاسم  بن  سعيد  محمد  بن  الدين  جمال  محمد  القاسمي، 

القاسمي )املتوفى: )33)هـ(: محاسن التأويل، حتقيق: محمد باسل 
عيون السود، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة األولى - 8)4)هـ. 

القرطبي، أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري . 35
اخلزرجي شمس الدين القرطبي )املتوفى: )67هـ( 

• تفسير القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: أحمد البردوني 	
وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

384)هـ - 964)م. 
• حتقيق: 	 العلى،  وصفاته  احلسنى  اهلل  أسماء  شرح  في  األسنى 

الطبعة  مصر،   - املنصورة   - فياض  مكتبة  الطحان،  الشحات 
األولى، 7)4)هـ -006) م. 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم . 36
اجلوزية )املتوفى: )75هـ(: 

• إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، حتقيق: محمد حامد الفقي، 	
مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية

• جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام، حتقيق: 	
شعيب األرناؤوط وعبدالقادر األرناؤوط، دار العروبة - الكويت، 

الطبعة الثانية، 407)هـ - 987)م. 
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• بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. 	
• حتقيق: 	 نستعني،  وإياك  نعبد  إياك  منازل  بني  السالكني  مدارج 

بيروت،   - العربي  الكتاب  دار  البغدادي،  ب�هلل  املعتصم  محمد 
الطبعة الثالثة، 6)4)هـ - 996)م. 

الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري . 37 أبو  ابن كثير، 
ثم الدمشقي )املتوفى: 774هـ(، تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(، 
حتقيق: محمد حسني شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات 

محمد علي بيضون - بيروت، الطبعة األولى - 9)4)هـ. 
الدين . 38 برهان  القاسم  أبو  نصر،  بن  حمزة  بن  محمود  الكرماني، 

الكرماني )املتوفى: نحو 505هـ(: البرهان في توجيه متشابه القرآن 
ملا فيه من احلجة والبيان، حتقيق: عبدالقادر أحمد عطا، مراجعة 

وتعليق: أحمد عبدالتواب عوض، دار الفضيلة. 
ابن مالك، محمد بن عبداهلل، ابن مالك الطائي اجلياني، أبو عبداهلل، . 39

جمال الدين )املتوفى: )67هـ(: شرح الكافية الشافية، حتقيق: د. 
عبداملنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى - مكة املكرمة، الطبعة 

األولى 
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين . 40

تفسير  354)هـ(:  )املتوفى:  احلسيني  القلموني  خليفة  علي  مال  ابن 
القرآن احلكيم )تفسير املنار، الهيئة املصرية العامة للكتاب، 990)م. 

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن . )4
لسان  ))7هـ(:  )املتوفى:  اإلفريقي  الرويفعي  األنصاري  منظور 

العرب، دار صادر - بيروت، ط3 - 4)4)هـ. 
أبوهالل العسكري، احلسن بن عبداهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى . )4

بن مهران العسكري )املتوفى: نحو 395هـ(: الفروق اللغوية، حققه 
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وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، 
القاهرة - مصر. 

ابن هشام، عبداهلل بن يوسف بن أحمد بن عبداهلل ابن يوسف، أبو . 43
محمد، جمال الدين، ابن هشام )املتوفى: )76هـ(، مغني اللبيب عن 
كتب األعاريب، حتقيق: د. مازن املبارك/ محمد علي حمد اهلل، دار 

الفكر - دمشق، الطبعة السادسة، 985)م. 
ابن يعيش، يعيش بن على بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، . 44

أبو البقاء، موفق الدين األسدي املوصلي، )املتوفى: 643هـ(: شرح 
املفصل للزمخشري، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة األولى))4)هـ - )00)م. 


