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ُد ّلَِلَه َربَ  الحَعاَلَمنَي احملاضرة الثالثة: معىن قوله تعاىل:  َمح َم  * الرمحن الرحيم. اْلح ماَلَك يَ وح
يَن )  (4الدَ 

 
لُُه ُسبح  ُوىَل قَ وح َاَفُظ َمنح َحَديَث َأِب هُ اْلح ( َرَوى أَبُو حُمَمهٍد َعبحُد الحَغَنَ  بحُن َسَعيٍد اْلح ُد ّلَِلَه َمح َري حَرَة َحانَُه َوتَ َعاىَل: )اْلح

ُد ّلَِلهَ  َمح ُ َعَليحَه َوَسلهَم قَاَل: )َإَذا قَاَل الحَعبحُد اْلح َريَ  َعَن النهَبَ  َصلهى اّلِله ُدح ُد َوَأِب َسَعيٍد اْلح َمح  قَاَل َصَدَق َعبحَدي اْلح
ُ َعَليحَه َوَسلهَم: )َإنه اّلِلهَ  َلٌم َعنح أََنَس بحَن َماَلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله َلرَيحَضى َعَن الحَعبحَد   ِل(. َوَرَوى ُمسح

َرَب الشهرح  َها َأوح َيشح َمَدُه َعَلي ح َلَة فَ َيحح َكح ُد َأنح َيَحُكَل اْلح َمح َسُن: َما َمنح نَعحَمٍة َإاله َواْلح َها(. َوقَاَل اْلَح َمَدُه َعَلي ح بََة فَ َيحح
ُ َعَليحَه َوسَ  َها. َوَرَوى ابحُن َماَجهح َعنح أََنَس بحَن َماَلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل هللا َصلهى اّلِله ُ  ّلَِلَه َأفحَضُل َمن ح لهَم: )َما أَن حَعَم اّلِله

ُُصوَل( َعنح أَ َعَلى َعبحٍد نَ  ُد ّلَِلَه َإاله َكاَن الهَذي َأعحطَاُه َأفحَضَل ِمها َأَخَذ(. َويف )نَ َواَدَر اْلح َمح َنَس بحَن عحَمًة فَ َقاَل اْلح
ن حَيا ُكلهَها ِبََذاَفريََها بَيَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم: )َلوح َأنه الدُّ َد رَُجٍل َمنح أُمهَِت ُثُه قَاَل َماَلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل هللا َصلهى اّلِله
: َمعحَناُه َعنحَدََن أَنههُ  ُد ّلَِلَه َأفحَضَل َمنح َذَلَك ). قَاَل أَبُو َعبحَد اّلِلَه َمح ُد ّلَِلَه َلَكاَنَت اْلح َمح ن حَيا، ُثُه  اْلح َقدح ُأعحَطَي الدُّ

ن حَيا فَانََيٌة  ُأعحَطي َعَلى أَثَرََها َهَذَه الحَكَلَمَة َحَّته َنَطَق َِبَا ن حَيا ُكلَ َها، َْلَنه الدُّ ، َفَكاَنتح َهَذَه الحَكَلَمُة َأفحَضَل َمَن الدُّ
ُ تَ َعاىَل:" َوالحباَقياُت الصهاَْلاُت »  «[ َخريحٌ َعنحَد رَبَ َك 2َوالحَكَلَمَة ََبَقَيٌة، َهَي َمَن الحَباَقَياَت الصهاَْلَاَت، قَاَل ]اّلِله

ثَ َر ِمها َأَخَذ. َفَصريهَ الحَكَلَمَة  76َأَمًًل" ]مرمي: َثواَبً َوَخريحٌ  [. َوَقيَل يف بَ عحَض الرَ َواََيَت: َلَكاَن َما َأعحَطى َأكح
 َإعحطَاًء َمَن العبد، والدنيا أخذا من هللا، فهذا 

__________ 
 (. هذا محل منهم للحديث على الفاحتة مع آمني يف آخرها. ] ..... [ 1)
 عن نوادر اْلصول. (. زَيدة2)
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َبرَي » ، وََكًَلُُهَا َمَن 1يف التهدح ن حَيا َمَن اّلِلَه «. َكَذاَك ََيحَري يف الحَكًَلَم َأنه َهَذَه الحَكَلَمَة َمَن الحَعبحَد، َوالدُّ
ن حَيا فََأغح  ن حَيا َمنحُه َوالحَكَلَمُة َمنحُه، َأعحطَاُه الدُّ َصحَل، الدُّ َناُه، َوَأعحطَاُه الحَكَلَمَة َفَشرهَفُه َِبَا يف اّلِلَه يف اْلح

ثَ ُهمح: )َأنه  ُ َعَليحَه َوَسلهَم َحده َخَرَة. َوَرَوى ابحُن َماَجهح َعَن ابحَن ُعَمَر َأنه َرُسوَل اّلِلَه َصلهى اّلِله  َعبحًدا َمنح اْلح
َبغَ  ُد َكَما يَ ن ح َمح َ َعَباَد اّلِلَه قَاَل ََي َربَ  َلَك اْلح َهَك َوَعَظيَم ُسلحطَاَنَك فَ َعَضَلتح ََبلحَمَلَكنيح ي َِلًََلَل َوجح

تُ َباَِنَا َفَصَعَدا َإىَل السهَماَء َوقَااَل ََي رَب هَنا َإنه َعبحَدَك َقدح قَاَل َمَقاَلًة اَل  َرََي َكيحَف َيكح َري َكيحَف فَ َلمح َيدح  َندح
ُ َعزه َوَجله َوهُ  تُ بُ َها قَاَل اّلِله َو َأعحَلُم ِبَا قَاَل َعبحُدُه َماَذا قَاَل َعبحَدي قَااَل ََي َربَ  َإنهُه َقدح قَاَل ََي َربَ  َنكح

تُ َباَها َكَما قَاَل َعبحدَ  ُ ََلَُما اكح َهَك َوَعَظيَم ُسلحطَاَنَك فَ َقاَل اّلِله َبَغي َِلًََلَل َوجح ُد َكَما يَ ن ح َمح ي َحَّته َلَك اْلح
َزي َديَد يَ لحَقاِن فََأجح تَ غحَلَق، َوالحُمَعضَ ًَلُت )بََتشح َتده َواسح َمحُر: اشح ُل اللَُّغَة: َأعحَضَل اْلح ُه َِبَا ). قَاَل َأهح

َديَد ا ُهلح ََمحَرُجُه، بََتشح لضهاَد الضهاَد(: الشهَداَئُد. َوَعضهَلَت الحَمرحَأُة َوالشهاُة: َإَذا َنَشَب َوَلُدَها فَ َلمح َيسح
ُ َأعحَلُم. َوُرَوَي َعنح  أَيحًضا، فَ عَ  َ َبَغريحَ ََبٍء. َواّلِله َ َأوح َعضهَلَت الحُملحَكنيح َلى َهَذا َيُكوُن: َأعحَضَلَت الحَمَلَكنيح

ُ َعَليحَه َوَسلهَم: )الطُُّهوُر َشطحُر  َعَريَ  قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله َشح َلٍم َعنح َأِب َماَلٍك اْلح يَ ُمسح اَن اْلحَ
َ السهَماءَ  ُد ّلَِلَه ََتحََلَن َأوح ََتحََلُ َما َبنيح َمح ُد ّلَِلَه ََتحََلُ الحَميَزاَن َوُسبحَحاَن اّلِلَه َواْلح َمح َرحَض( َوذََكَر َواْلح  َواْلح

ُد ّلَِلهَ  َمح ُل الحَعبحَد: اْلح َا َأفحَضُل، قَ وح تَ َلَف الحُعَلَماُء َأيُّ ََديَث. الثهانََيُة اخح ُل اَل َإَلَه   اْلح َربَ  الحَعاَلَمنَي، َأوح قَ وح
َنَه الت هوحَحي ُد ّلَِلَه َربَ  الحَعاَلَمنَي َأفحَضُل، َْلَنه يف َضمح َمح لُُه اْلح َد الهَذي ُهَو اَل َإاله اّلِلهُ؟ فَ َقاَلتح طَائََفٌة: قَ وح

َلَه تَ وحَحيٌد َومَححٌد، َويف ق َ  ُ، َفَفي قَ وح . َوقَاَلتح طَائََفٌة: اَل َإَلَه  َإَلَه َإاله اّلِله ُ تَ وحَحيٌد فَ َقطح َلَه اَل َإَلَه َإاله اّلِله وح
َلحُق، قَاَل َرُسوُل اّلِلهَ  َها يُ َقاَتُل اْلح َراَك، َوَعَلي ح َر َواْلحَشح َفُع الحُكفح َا َتدح ُ َأفحَضُل، َْلَِنه ُ َعَليحَه  َإاله اّلِله َصلهى اّلِله

َل ابحُن َعَطيهَة قَاَل: َوَسلهَم: )أَُمرحُت أَ  َتاَر َهَذا الحَقوح ُ(. َواخح نح أُقَاَتَل النهاَس َحَّته يَ ُقوُلوا اَل َإَلَه َإاله اّلِله
ُ َعَليحَه َوَسلهَم: )َأفحَضُل َما قُ لحُت َأََن َوالنهَبيُّوَن َمنح ق َ  ُل النهَبَ  َصلهى اّلِله َاَكُم َبَذَلَك قَ وح َه  بحَلي اَل َإلَ َواْلح

َدُه اَل َشرَيَك له(. ُ َوحح  َإاله اّلِله
__________ 

 (. يف بعض نسخ اْلصل: )يف التذكري(.1)
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ُ بَ  َلُموَن َعَلى َأنه اّلِلهَ حَمحُموٌد َعَلى َسائََر نََعَمَه، َوَأنه ِمها أَن حَعَم اّلِله يَاَن، َفَدله الثهالََثُة َأْجحََع الحُمسح َه اْلحَ
لُُه:" َربَ  الحعاَلَمنَي". َوالحَعاَلُموَن ُْجحَلُة  َعَلى لَيُل َعَلى َذَلَك قَ وح يَاَن َفعحُلُه َوَخلحُقُه، َوالده َأنه اْلحَ

يَاُن، اَل َكَما قَاَل الحَقَدرَيهُة: َإنهُه َخلحٌق ََلُمح، َعَلى َما َيَحِت بَ يَ  ُلوقَاَت، َوَمنح ُْجحَلَتَها اْلحَ الرهاَبَعُة انُُه. الحَمخح
َنحَس َمَن الحَمحَ  َتغحَراَق اِلح ُم اَلسح ََلُف َوالًله ُد يف َكًَلَم الحَعَرَب َمعحَناُه الث هَناُء الحَكاَمُل، َواْلح َمح اَمَد، فَ ُهَو اْلح

ىَن َوالصَ َفاُت الحُعًَل،  ُسح َاُء اْلح َْسح َد ِبََْجحََعَه َإذح َلُه اْلح َمح َتَحقُّ اْلح َد َْجحَع  ُسبحَحانَُه َيسح َمح َع َلفحُظ اْلح َوَقدح ْجَُ



َل الشهاَعَر:   الحَقلهَة يف قَ وح
َواِل َوَأفحَضَل َأمححَُدي ُتُه ... ِبََفحَضَل َأق ح  َوأَب حَلُج حَمحُموَد الث هَناَء َخَصصح

يٌد وَ  ُت الرهُجَل َأمححَُدُه مَححًدا فَ ُهَو محََ ُد نََقيُض الذهمَ ، تَ ُقوُل: محََدح َمح َميُد أَب حَلُغ َمَن فَاْلح حَمحُموٌد، َوالتهحح
ُموَدَة. قَاَل الشهاَعُر: ُد َأَعمُّ َمَن الشكر، واحملمد: الذي كثرت خصال الحَمحح َمح َد. َواْلح َمح  اْلح

ََواَد الحُمَحمهدَ   َإىَل الحَماَجَد الحَقرحَم اِلح
 

ُ َعَليحَه َوسَ   « 1لهَم. َوقَاَل الشاعر: »َوَبَذَلَك ُْسَ َي َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله
َه لَُيَجلهُه ... َفُذو الحَعرحَش حَمحُموٌد َوَهَذا حُمَمهدُ   َفَشقه َلُه َمَن اْسَح

تُُه حَمحمُ  تُُه: َوَجدح َد. َوَأمححَدح َمح َمَدُة: َخًَلُف الحَمَذمهَة. َوَأمححََد الرهُجُل: َصاَر َأمحُرُه َإىَل اْلح وًدا، تَ ُقوُل:  َوالحَمحح
َناُه َأوح َمرحَعاهُ أَ  ُتُه حَمحُموًدا ُمَواَفًقا، َوَذَلَك َإَذا َرَضيَت ُسكح تُُه، َأيح َصاَدف ح َضَع َكَذا فََأمححَدح . تَ يحُت َموح

ثَ َر ِمها َفيَها. َومَحََدُة النهاَر َبَ  َياَء َويَ ُقوُل َفيَها َأكح َشح َثُر مَححَد اْلح رَيَك:  لته َورَُجٌل مُحََدٌة َمثحَل ُُهََزٍة يُكح حح
َد  َمح َاَمَسُة َذَهَب أَبُو َجعحَفٍر الطهََبَيُّ َوأَبُو الحَعبهاَس الحُمََب َُد َإىَل َأنه اْلح ُت الحَتَهاَِبَا. اْلح َر ِبَعحىًن َصوح َوالشُّكح

. َوَحَكاُه أَبُو َعبحَد الرهمححََن السَُّلَميُّ يف َكَتابَ  ََقاَئَق" َلُه َعنح َجعحَفٍر َواَحٍد َسَواًء، َولَيحَس ِبَرحَضيٍ  " اْلح
َتَناُن َعَلى تَ عحَليمَ  ، َإذح َكاَن َمنحُه ااَلمح ُر ّلَِلَه ُه َحَّته الصهاَدَق َوابحَن َعطَاٍء. قَاَل ابحُن َعطَاٍء: َمعحَناُه الشُّكح َنا َإَيه

َُما ِبَعحىًن َبَصحهَة  َتَدله الطهََبَيُّ َعَلى َأِنه ََنُه. َواسح ًرا. قَاَل ابحُن َعَطيهَة: َوُهَو يف  محََدح ُد ّلَِلَه ُشكح َمح َلَك: اْلح قَ وح
َد، َْلَنههُ  َمح َا َخَصصحَت َبَه اْلح ًرا، َإَّنه َلَك ُشكح ََقيَقَة َدلَيٌل َعَلى َخًَلَف َما َذَهَب َإلَيحَه، َْلَنه قَ وح َعَلى  اْلح

َر َأَعمُّ من اْلمد، ْلنه َبللسان وَبِلوارح  نَعحَمٍة َمَن النَ َعَم. َوقَاَل بَ عحُض الحُعَلَماَء:  َإنه الشُّكح
__________ 

 (. هو حسان بن اثبت رضى هللا عنه.1)
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َر  ُد َأَعمُّ، َْلَنه َفيَه َمعحىَن الشُّكح َمح َا َيُكوُن ََبللَ َساَن َخاصهًة. َوَقيَل: اْلح ُد َإَّنه َمح َوَمعحىَن َوالحَقلحَب، َواْلح
َد.  الحَمدح  َمح َضَع اْلح ُر َموح َر َواَل يُوَضُع الشُّكح َضَع الشُّكح َد يُوَضُع َموح َمح َر، َْلَنه اْلح َح، َوُهَو َأَعمُّ َمَن الشُّكح

ُد ّلَِلَه َكَلَمُة ُكلَ  َشاَكٍر، َوَإنه آَدَم َعَليحَه السهًَلُم قَالَ  َمح َعَطَس:  َحنَي  َوُرَوَي َعَن ابحَن َعبهاٍس أَنهُه قَاَل: اْلح
َم الظه  ُد ّلَِلَه الهَذي ََنهاَن َمَن الحَقوح َمح ُ لَُنوٍح َعَليحَه السهًَلُم:" فَ ُقَل اْلح . َوقَاَل اّلِله ُد ّلَِلَه َمح « 1اَلَمنَي" »اْلح

اَعيلَ  ُد ّلَِلَه الهَذي َوَهَب ِل َعَلى الحَكََبَ َإْسح َمح «. َوقَاَل 2َوَإسححاَق" » َوقَاَل َإب حَراَهيُم َعَليحَه السهًَلُم:" اْلح
َمَننَي" » ُد ّلَِلَه الهَذي َفضهَلنا َعلى َكَثرٍي َمنح َعباَدَه الحُمؤح َمح «. َوقَاَل  3يف َقصهَة َداُوَد َوُسَليحَماَن:" َوقاال اْلح

ُد ّلَِلَه الهَذي َلَح يَ تهَخذح  َمح ُ َعَليحَه َوَسلهَم:" َوُقَل اْلح ُد  4َوَلدًا" » لََنَبيَ َه َصلهى اّلِله َمح َنهَة:" اْلح ُل اِلح «. َوقَاَل َأهح



ََزَن" »  ُد ّلَِلَه َربَ  الحعاَلَمنَي" »5ّلَِلَه الهَذي َأذحَهَب َعنها اْلح َمح «. َفَهَي َكَلَمُة 6«." َوآَخُر َدعحواُهمح َأَن اْلح
َد ثَ َناٌء َعَلى الحَممح  َمح َر  ُكلَ  َشاَكٍر. قُ لحُت: الصهَحيُح َأنه اْلح َساَن، َوالشُّكح ُدوَح َبَصَفاتََه َمنح َغريحَ َسبحَق َإحح

َساَن » ىَل َمَن اْلحَحح ُكوَر ِبَا َأوح ُد َأَعمُّ َمَن 7ثَ َناٌء َعَلى الحَمشح َمح َدَ  قَاَل ُعَلَماُؤََن: اْلح «. َوَعَلى َهَذا اْلح
َد يَ َقُع َعَلى الث هَناَء َوَعَلى الته  َمح َر، َْلَنه اْلح َا َيُكوُن  الشُّكح ََزاُء ََمحُصوٌص َإَّنه َر، َواِلح َميَد َوَعَلى الشُّكح حح

َر. َويُذحَكرُ  يََة َْلَنهُه يَزَيُد َعَلى الشُّكح ُد َأَعمه يف اْلح َمح ُد ِبَعحىَن  ُمَكافََأًة َلَمنح َأوحاَلَك َمعحُروفًا، َفَصاَر اْلح َمح اْلح
«. َوقَاَل َعَليحَه 8ه قول تَ َعاىَل:" َمقاماً حَمحُمودًا" » الرَ َضا، يقال: بلوته فحمدته، أي رضيته. ومن

َلهَ  َليَل( َأيح َأرحَضاُه َلُكمح. َويُذحَكُر َعنح َجعحَفٍر الصهاَدَق يف قَ وح حح َل اْلحَ ُد  السهًَلُم: )َأمححَُد َإلَيحُكمح َغسح َمح " اْلح
َسُه ف َ  َدُه َبَصَفاتََه َكَما َوَصَف نَ فح ": َمنح محََ َاُء َمَن ّلَِلَه َقدح محد، الن اْلمد جاء َوَميٌم َوَداٌل، فَاْلح

َدانَيهَة َوالدهيحُ  ُوَميهَة، َفَمنح َعَرَفُه ََبلحَوحح َدانَيهَة، َوالحَميُم َمَن الحُملحَك، َوالدهاُل َمَن الدهيح وَميهَة َوالحُملحَك الحَوحح
ُد  َمح " قَاَل: ُهَو  فَ َقدح َعَرَفُه، َوَهَذا ُهَو َحَقيَقُة اْلح ُد ّلَِلَه َمح . َوقَاَل َشَقيُق بحُن َإب حَراَهيَم يف تَ فحَسرَي" اْلح ّلَِلَه

ًئا تَ عحَرُف َمنح َأعحطَاَك. َوالثهاِن َأنح تَ رحَضى ِبَا  ُ َشي ح َأعحطَاَك.  َعَلى َثًَلثََة َأوحُجٍه: َأوهَُلَا َإَذا َأعحطَاَك اّلِله
 ُه يف َجَسَدَك َأاله تعصيه، فهذه شرائط اْلمد. َوالثهاَلُث َما َداَمتح قُ وهتُ 

__________ 
 سورة املؤمنون.  28(. آية 1)
 سورة إبراهيم. 39(. آية 2)
 سورة النمل. 15(. آية 3)
 سورة االسراء. 111(. آية 4)
 سورة فاطر.  34(. آية 5)
 سورة يونس.  10(. آية 6)
من الناس قسمان: الشاكر واملثىن  (. عقب ذلك ابن عطية يف تفسريه قوله: فاْلامد 7)

 َبلصفات. وبه يتضح كًلم املؤلف.
 سورة االسراء. 79(. آية 8)
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َدَه، َوَلَح َيَحَذنح يف ذَ  تَ َتَح َكَتابَُه ِبَمح َسَه، َواف ح َد َعَلى نَ فح َمح ُ ُسبحَحانَُه ََبْلح ََه، َبلح  السهاَدَسُة أَثحىَن اّلِله َلَك َلَغريح
َن نح َذَلَك يف َكَتاَبَه َوَعَلى َلَساَن نََبيَ َه َعَليحَه السهًَلُم فَ َقاَل:" َفًل تُ زَكُّوا أَن حُفَسُكمح ُهَو َأعحَلُم ِبََ َِنَاُهمح عَ 

َداُد. َوَسَيأحِت 1اتهقى " » َاَب( َرَواُه الحَمقح ثُ َوا يف ُوُجوَه الحَمدهاَحنَي الُّتُّ «. َوقَاَل َعَليحَه السهًَلُم: )احح
ُل َفيَه يف" النَ َساَء" » ُد  2الحَقوح َمح ُد ّلَِلَه َربَ  الحعاَلَمنَي" َأيح َسَبَق اْلح َمح ُ تَ َعاىَل. َفَمعحىَن" اْلح « َإنح َشاَء اّلِله



ََزَل َلَح َيُكنح َبعَ  لهٍة، َومَححَدي َمنَ  لَنَ فحَسي َأنح ََيحَمَدِن َأَحٌد َمَن الحَعاَلَمنَي، َومَححَدي نَ فحَسي لَنَ فحَسي يف اْلح
ُلوَق الهَذي َلَح يُ عحَط الحَكَماَل َأنح ََيحمَ  َبُح َمَن الحَمخح تَ قح َلحَق َمُشوٌب ََبلحَعَلَل. قَاَل ُعَلَماُؤََن: فَ ُيسح َسُه اْلح َد نَ فح

َها الحَمَضاره. َوَقيَل: َلمها َعَلَم ُسبحَحانَُه  َفَع َعن ح َلَب ََلَا الحَمَناَفَع َوَيدح َتجح َد لََيسح َز َعَباَدَه َعنح مَححَدَه، محََ َعجح
َز َعنح مَححَدَه. َأاَل تَ رَ  َق َعَباَدَه ُهَو حَمَلُّ الحَعجح َراُغ َطوح َتفح ََزَل، فَاسح َسَه يف اْلح َسَه لَنَ فح َسُه بَنَ فح ى َسيَ َد نَ فح

َصي ثَ َناًء َعَليحكَ  َلَه: )اَل ُأحح َز َبَقوح  (. َوأَنحَشُدوا:الحُمرحَسَلنَي َكيحَف َأظحَهَر الحَعجح
َق الهَذي نُ ثحَن  َنا َعَليحَك َبَصاَلٍح ... فَأَنحَت َكَما نُ ثحَن َوفَ وح  َإَذا ََنحُن أَث حنَ ي ح

َرَة نََعَمَه على عباده وعجزهم عن الحَقَياَم َبَواَجَب مَححَدَه  ََزَل َلَما َعَلَم َمنح َكث ح َسُه يف اْلح َد نَ فح َوَقيَل: محََ
َسهُ  ُهمح، لََتُكوَن النعمة أهنأ لديهم، حيث أسقط عنهم َبَه ثََقَل الحَمنهَة. السهاَبَعُة َوَأْجحََع  َفَحَمَد نَ فح َعن ح

َياَن بحَن ُعي َ  ". َوُرَوَي َعنح ُسفح ُد ّلَِلَه َمح َعُة َوُْجحُهوُر النهاَس َعَلى رَفحَع الدهاَل َمَن" اْلح بََة الحُقرهاُء السهب ح َنَة َوُرؤح ي ح
" ََبلرهفحَع ُمب ح بحَن الحعَ  ُد ّلَِلَه َمح َماَر َفَعَل. َويُ َقاُل:" اْلح " بََنَصَب الدهاَل، َوَهَذا َعَلى َإضح ُد ّلَِلَه َمح َتَدأٌ  جهاَج:" اْلح

ََواُب َأنه َسيبَ َويحَه قَاَل: َإَذا قَالَ  ُد   َوَخََبٌ، َوَسَبيُل اْلحَََبَ َأنح يَُفيَد، َفَما الحَفاَئَدُة يف َهَذا؟ فَاِلح َمح الرهُجُل اْلح
ُت اّلِلهَ مَححًدا، َإاله َأنه الهَذي يَ رحَفُع  َلَك: محََدح َد ُُيحََبُ َأنه  ّلَِلَه ََبلرهفحَع َفَفيَه َمَن الحَمعحىَن َمثحُل َما يف قَ وح َمح اْلح

َد ُُيحََبُ  َمح ، َوالهَذي يَ نحَصُب اْلح َلحَق ّلَِلَه يَع اْلح َد َمنحُه َوَمنح ْجََ َمح . َوقَاَل َغريحُ اْلح َدُه ّلَِلَه َد َمنحُه َوحح َمح  َأنه اْلح
َو اّلِلَه َوَمغحَفَرتََه َوتَ عحَظيًما َلُه َوََتحَجيًدا، فَ ُهَو خَ  َا يُ َتَكلهُم َِبََذا تَ َعرًُّضا َلَعفح ًَلُف َمعحىَن اْلحَََبُ َسيبَ َويحَه. َإَّنه

ََديَث:  ُتُه َأفحَضَل َما ُأعحَطَي َوَفيَه َمعحىَن السَُّؤاَل. َويف اْلح أََلَِت َأعحطَي ح َري َعنح َمسح )َمنح ُشَغَل َبذَكح
َها لَيُ َعلَ َم َذَلَك َعَباَدُه، فَالحَمعح  َسَه َوثَ َناَءُه َعَلي ح َحُه َعزه َوَجله لَنَ فح ىَن َعَلى َهَذا: السهائََلنَي(. َوَقيَل: َإنه َمدح

. قَاَل الطه  ُد ّلَِلَه َمح " ُقوُلوا اْلح ُد ّلَِلَه َمح  ََبَيُّ:" اْلح
__________ 

 سورة النجم.  32(. آية 1)
 246ص  5(. راجع ج  2)
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َنَه َأَمَر َعَباَدُه َأنح يُ ث حُنوا َعَليحَه، َفَكأَنهُه قَاَل: قولوا اْلمد هلل َسَه، َويف َضمح ، وعلى ثَ َناٌء أَثحىَن َبَه َعَلى نَ فح
َك. وَ  َف الحَعَرَب َما َيُدلُّ ظَاَهُر الحَكًَلَم َعَليحَه، َكَما قَاَل الشهاَعُر:هذا َيئ ُقوُلوا َإَيه  َهَذا َمنح َحذح

 « اَل َيَسريُ 1َوَأعحَلُم أَنهَن َسَأُكوُن َرمحًسا ... َإَذا َساَر الن هَواَعُج »
 فَ َقاَل السهائَُلوَن َلَمنح َحَفرحُُتح ... فَ َقاَل الحَقائَُلوَن ََلُمح َوزَيرُ 

ُفوُر َلُه َوزَيٌر، َفُحَذَف َلَداَلَلَة ظَاَهَر الحَكًَلَم َعَليحَه، َوَهَذا َكَثرٌي. َوُرَوَي َعَن ابحنَ  َأِب  الحَمعحىَن: الحَمحح
ُظ،  َوهَل، َولَيَ َتَجاَنَس اللهفح َباَع الثهاِن اْلح َم َعَلى َإت ح " َبَضمَ  الدهاَل َوالًله ُد ّلَِلَه َمح َلَة:" اْلح َوطََلُب التهَجاُنَس َعب ح



َيَم. قَالَ  ََبَل، َبَضمَ  الدهاَل َواِلح َظ َكَثرٌي يف َكًَلَمَهمح، ََنحَو: َأُجوُءَك، َوُهَو ُمنحَحُدٌر َمَن اِلح  : يف اللهفح
ُ أُمَُّك َهاَبلُ   اضحَرَب السهاَقنيح

 
لَ  َزَة. َويف َقَراَءٍة َْلَهح َمح َل َضمَ  اَلح َباًعا َللحَميَم، َوَعَلى َبَضمَ  النُّوَن َْلَجح  َمكهَة" ُمُرَدَفنَي" َبَضمَ  الرهاَء َإت ح

َم، َوأُنحَشَد َللن ُّعح  َباًعا َلًله َزَة َإت ح َمح مَ َك، َفَكَسُروا اَلح َماَن بحَن َذَلَك" ُمُقتَ َلنَي" َبَضمَ  الحَقاَف. َوقَاُلوا: َْلَ
 َبَشرٍي:

َوَ  طَالَ  َرحَض َمطحُلوُب »َوَيَل امَ َها يف َهَواَء اِلح  « 2َبًة ... َواَل َكَهَذا الهَذي يف اْلح
َرَة فَ نَ َقَلَها لَ  َزَة بَ عحَد الحَكسح َمح تُ ثحَقَل َضمُّ اَلح ُوىَل َواسح ُم اْلح َصحُل: َويحٌل َْلُمَ َها، َفُحَذَفَت الًله َبَع  اْلح َم ُثُه أَت ح ًله

َسَن بحَن أَ  َم الحَميَم. َوُرَوَي َعَن اْلَح َباَع  الًله َر الدهالَ  َعَلى ات ح " َبَكسح ُد ّلَِلَه َمح :" اْلح َسَن َوزَيحَد بحَن َعَليٍ  ِب اْلَح
لُُه تَ َعاىَل: َربَ  الحعاَلَمنَي ) َوهَل الثهاِنَ. الثهاَمَنُة قَ وح ًئا فَ ُهَو رَبُُّه، 2اْلح ( َأيح َماَلُكُهمح، وَُكلَ  َمنح َمَلَك َشي ح

: الحَماَلُك.  َضاَفَة،  فَالرهبُّ ََه َإاله ََبْلحَ َاَء اّلِلَه تَ َعاىَل، َواَل يُ َقاُل يف َغريح ٌم َمنح َأْسح َويف الصَ َحاَح: َوالرهبُّ اسح
َاَرُث بحُن َحلَ َزَة:  َاَهَليهَة َللحَمَلَك، قَاَل اْلح  َوَقدح قَاُلوُه يف اِلح

 والبًلء بًلء« 3َوُهَو الرهبُّ َوالشهَهيُد َعَلى يو ... م اْليارين »
__________ 

 (. النواعج من اْلبل: السراع. ] ..... [ 1)
ص  2(. وصف عقاَب تتبع ذئبا لتصيده. وهذا البيت نسبه سيبويه يف كتابه مرة للنعمان )ج 2)

(. ونسبه البغدادي يف خزانة اْلدب يف الشاهد 353ص  1( وأخرى المرئ القيس )ج 272
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 ال كالذي يف هواء اِلو ... 
 

 وعلى هذا ال شاهد فيه.
 (. اْلياران: موضع غزا أهله املنذر بن ماء السماء.3)
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لُُه تَ َعاىَل:" اذحُكرحِن َعنحَد رَبَ َك" » : السهيَ ُد، َوَمنحُه قَ وح ََمُة رَب هتَ َها1َوالرهبُّ ََديَث: )َأنح تََلَد اْلح ( «. َويف اْلح
َاَبُر َوالحقَ  َلُح َوالحُمَدبَ ُر َواِلح : الحُمصح ََرَويُّ  َأيح َسيَ َدََتَا، َوَقدح بَ ي هنهاُه يف َكَتاَب )التهذحَكَرَة(. َوالرهبُّ ائَُم. قَاَل اَلح

، َوَمنح  َاَمَه: َقدح رَبهُه يَ ُربُُّه فَ ُهَو َربٌّ َلُه َورَابٌّ نَيُّوَن وغريه: يقال ملن قام إبصًلح شي َوَإَتح ُه ُْسَ َي الرهَبه
َلُحَها.  َا َعَليحَه( َأيح تَ ُقوُم َِبَا َوُتصح ََديَث: )َهلح َلَك َمنح نَعحَمٍة تَ ُرِبُّ :  َلَقَياَمَهمح ََبلحُكُتَب. َويف اْلح َوالرهبُّ



ُل الشهاَعَر:   الحَمعحُبوُد، َوَمنحُه قَ وح
 َقدح ُذله َمنح ََبَلتح َعَليحَه الث هَعاَلبُ َأَربٌّ يَ ُبوُل الث ُّعحُلَباَن َبَرأحَسَه ... لَ 

َثرَي » ُه َورَب هَبُه َورَب هَتُه، َحَكاُه النهحهاُس. َويف الصَ َحاَح: َوَربه ُفًَلٌن َوَلَدُه يَ ُربُُّه 2َويُ َقاُل َعَلى التهكح «: َرَبه
ُه. َوالحَمرحبُ  َم ُهَو  َرَبا َورَب هَبُه َوتَ َرب هَبُه ِبَعحىًن َأيح َرَبه . التهاَسَعُة قَاَل بَ عحُض الحُعَلَماَء: َإنه َهَذا ااَلسح وُب: الحُمَرَّبه

َرَة َدعحَوَة الدهاَعنَي َبَه، َوَتََمهلح َذَلَك يف الحُقرحآَن، َكَما يف آَخَر" آَل َعمح  َعحَظُم، َلَكث ح ُم اّلِلَه اْلح َراَن" اسح
َ الرهبَ  « َوَغريحَ 4« َوُسورََة" َإب حَراَهيَم" »3» َعُر به هذا الوصف من الصًلة َبنيح َُهَا، َوَلَما ُيشح

َتَقا ُتَلَف يف اشح َقَه، َوالحَمرحبُوَب، َمَع َما يَ َتَضمهُنُه َمَن الحَعطحَف َوالرهمححََة َوااَلفحَتَقاَر يف ُكلَ  َحاٍل. َواخح
ُ ُسبح  َتقٌّ َمَن الُّتهحبََيَة، فَاّلِله لُُه تَ َعاىَل:" َوَرَبئَُبُكُم  َفَقيَل: َإنهُه ُمشح َحانَُه َوتَ َعاىَل ُمَدبَ ٌر َْلَلحَقَه َوُمَرب ََيَهمح، َوَمنحُه قَ وح

ِت يف ُحُجورَُكمح" » «. َفَسمهى بَنحَت الزهوحَجَة رَبَيَبًة َلَُّتحبََيَة الزهوحَج ََلَا. فَ َعَلى أَنهُه ُمَدبَ ٌر َْلَلحَقَه  5الًله
ُكوُن َصَفَة َفعحٍل، َوَعَلى َأنه الرهبه ِبَعحىَن الحَماَلَك َوالسهيَ َد َيُكوُن َصَفَة َذاٍت. الحَعاَشَرُة َمََّت َوُمَرب ََيَهمح يَ 

ُ تَ َعاىَل  ُتصه اّلِله " اخح ُم َعَلى" َربَ  ََلُف َوالًله َُّتًَكا ُأدحَخَلَت اْلح َنا َمنحُه َصاَر ُمشح َد، َوَإنح َحَذف ح َا َللحَعهح َبَه، َْلَِنه
ُ َربُّ  َ َعَباَدَه، فَ يُ َقاُل: اّلِله َ اّلِلَه َوَبنيح َرحََبَب، يلك َبنيح ُ ُسبحَحانَُه َربُّ اْلح  الحَعَباَد، َوزَيحٌد َربُّ الدهاَر، فَاّلِله

لُّ َربٍ  َسَواُه َغريحُ َخاَلٍق َواَل رَاَزٍق، وَُكلُّ َِمحُلوٍك َفُمَملهٌك املالك واململوك، وهو خالق ذلك ورزقه، وَكُ 
، ومنتزع ذلك من يده، وإَّنا   بَ عحَد َأنح َلَح َيُكنح

__________ 
 سورة يوسف.  42(. آية 1)
 (. يف النحاس: )على التكبري(. 2)
 . 313ص  4(. راجع ج  3)
 . 368ص  9(. راجع ج  4)
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يلك شيئا دون شي، َوَصَفُة اّلِلَه تَ َعاىَل َُمَاَلَفٌة ََلََذَه الحَمَعاِن، فَ َهَذا الفرق بني صفة اْلالق 
َتًَلفًا َكَثريً  ُل التهأحَويَل يف" الحعاَلَمنَي" اخح تَ َلَف َأهح لُُه تَ َعاىَل )الحعاَلَمنَي( اخح ا،  واملخلوقني. اْلادية عشرة قَ وح

َظَه مَ فَ َقالَ  ، َوُهَو ُكلُّ َموحُجوٍد َسَوى اّلِلَه تَ َعاىَل، َواَل َواَحَد َلُه َمنح َلفح ثحَل   قَ َتاَدُة: الحَعاَلُموَن َْجحُع َعاَلٍَ
راَن َمنَ  ُل ُكلَ  َزَماٍن َعاََلٌ، قَاَلُه اْلسني بن الفضل، لقول تَ َعاىَل:" َأََتحُتوَن الذُّكح ٍم. َوَقيَل: َأهح ٍط َوقَ وح  رَهح

 « َأيح َمَن النهاَس. َوقَاَل الحَعجهاُج:1الحعاَلَمنَي" »
 «2َفَخنحَدٌف َهاَمُة َهَذا الحَعأَلََ »



 
ََطَفى:   َوقَاَل َجرَيُر بحُن اْلح

 تَ َنصهُفُه الحََبَيهُة َوُهَو َساٍم ... َوُيَضَحي الحَعاَلُموَن َلُه َعَيااًل 
لُُه تَ َعاىَل:" لََيُكوَن َللحعاَلَمنَي َنَذيرًا" »َوقَاَل ابحُن َعبهاٍس: الحَعاَلُموَن اِلحَ  نحُس، َدلَيُلُه قَ وح « َوَلَح 3نُّ َواْلحَ

نحُس َيُكنح َنَذيًرا َللحبَ َهائََم. َوقَاَل الحَفرهاُء َوأَبُو ُعبَ يحَدَة: الحَعاََلُ َعَبارٌَة َعمهنح يَ عحَقُل، َوُهمح َأرحبَ عَ  ُة أَُمٍم: اْلحَ
نُّ َوالحمَ  َا ُهَو َْجحُع َمنح يَ عحَقُل  َواِلَح َع َإَّنه َمح ًَلَئَكُة َوالشهَياَطنُي. َواَل يُ َقاُل َللحبَ َهائََم: َعاََلٌ، َْلَنه َهَذا اِلح

َعحَشى:  َخاصهًة. قَاَل اْلح
عحُت ِبَثحَلَهمح يف الحَعاَلَميَنا  َما َإنح ْسََ

 
َلَم: ُهُم الحُمرحَتزَُقوَن،  َرو بحَن الحَعًَلَء: ُهُم الرُّوَحانَيُّوَن. َوُهَو َمعحىَن َوقَاَل زَيحُد بحُن َأسح ُل َأِب َعمح َوََنحَوُه قَ وح

ُب بحُن ُمنَ بَ ٍه: َإنه ّلَِلَه َعزه  َرحَض. َوقَاَل َوهح َه اْلح َل ابحَن َعبهاٍس أَيحًضا: ُكلُّ َذي ُروٍح َدبه َعَلى َوجح  َوَجله  قَ وح
ن حَيا  ََثَانََيَة َعَشَر أَلحَف َعاَلٍَ  ، الدُّ َريُّ: َإنه ّلَِلَه َأرحبََعنَي أَلحَف َعاَلٍَ ُدح َها. َوقَاَل أَبُو َسَعيٍد اْلح ن حَيا َعاََلٌ َمن ح ، الدُّ

، َأرحبَ ُعوَن أَلحفَ   الحََبَ ،   َعاَلٍَ يف َمنح َشرحَقَها َإىَل َغرحَِبَا َعاََلٌ َواَحٌد. َوقَاَل ُمَقاَتٌل: الحَعاَلُموَن ََثَانُوَن أَلحَف َعاَلٍَ
نُّ َعاََلٌ، وَ  َر. َوَرَوى الرهبَيُع ابن أََنٍس َعنح َأِب الحَعالََيَة قَاَل: اِلَح نحُس َعاََلٌ،  َوَأرحبَ ُعوَن أَلحَف َعاَلٍَ يف الحَبحح اْلحَ

، َخلَ  َرحَض َأرحَبُع َزَواََي يف ُكلَ  زَاَويٍَة أَلحٌف َوََخحُسَماَئَة َعاَلٍَ  َقُهمح لعبادته.َوَسَوى َذَلَك َلَلح
__________ 

 .165(. سورة الشعراء آية 1)
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 واْلسكان.
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َواَل، َْلَنهُه َشاَمٌل  َق ح َوهُل َأَصحُّ َهَذَه اْلح ُل اْلح لُُه تَ َعاىَل:"  قُ لحُت: َوالحَقوح َلُكلَ  ََمحُلوٍق َوَموحُجوٍد، َدلَيُلُه قَ وح
نَ ُهَما » َرحَض َوما بَ ي ح ُن َوما َربُّ الحعاَلَمنَي. قاَل َربُّ السهماواَت َواْلح « " ُثُه ُهَو َمأحُخوٌذ َمَن 1قاَل َفرحَعوح

ن حَيا الحَعلحَم َوالحَعًَلَمَة، َْلَنهُه َيُدلُّ َعَلى ُموَجَدَه. َكَذا قَا ُ يف الدُّ َل الزهجهاُج قَاَل: الحَعاََلُ ُكلُّ َما َخَلَقُه اّلِله
َء، فَالحَعاََلُ َدالٌّ َعلَ  ََليُل: الحَعلحُم َوالحَعًَلَمُة َوالحَمعحَلُم: َما َدله َعَلى الشهيح َخَرَة. َوقَاَل اْلح ى َأنه َلُه َخاَلًقا َواْلح

، فَ َقاَل َلُه: َأَتهَها َكَما قَاَل َوُمَدبَ ًرا، َوَهَذا َواَضٌح. َوقَ  ُد ّلَِلَه َمح ُنَ يحَد: اْلح َ َيَدَي اِلح دح ذَُكَر َأنه رَُجًًل قَاَل َبنيح
َقَ ؟ قَاَل: ُقلح ََي أَ  ُ، ُقلح: َربَ  الحَعاَلَمنَي، فَ َقاَل الرهُجُل: َوَمَن الحَعاَلَمنَي َحَّته ُتذحَكَر َمَع اْلح َخي؟ فََإنه اّلِله

" الحمُ  َقى َلُه أثر. الثانية عشرة ََيُوُز الرهفحُع َوالنهصحُب يف" َربَ  َدَث َإَذا ُقَرَن َمَع الحَقَدمَي اَل يَ ب ح حح
 فَالنهَصُب َعَلى الحَمدحَح، َوالرهفحُع َعَلى الحَقطحَع، َأيح ُهَو َربُّ العاملني.



 
َن الرهَحيَم )  ( 3الرهمحح

لُُه تَ َعاىَل: َن الرهَحيَم ) الثالثة عشرة قَ وح َسُه تَ َعاىَل بَ عحَد" َربَ  الحعاَلَمنَي"، َِبَنهُه" 3الرهمحح ( َوَصَف نَ فح
َن الره  َن الرهَحيَم"، َْلَنهُه َلمها َكاَن يف اتَ َصاَفَه َب" َربَ  الحعاَلَمنَي" تَ رحَهيٌب قَ َرنَُه َب" الرهمحح َحيَم"، الرهمحح

َبَة َمنحُه، َوالرهغحَبَة َإلَيحَه، فَ َيُكوُن َأعحَوَن َعَلى طَاَعَتَه َلَما َتَضمهَن َمَن الُّتهحغَ  َ الرههح َمَع يف َصَفاتََه َبنيح يَب، لََيجح
َلَيُم » « ". 2َوَأمحَنَع، َكَما قَاَل:" نَ بَ ئح َعباَدي َأِن َ َأََن الحَغُفوُر الرهَحيُم. َوَأنه َعذاِب ُهَو الحَعذاُب اْلح

َل" »َوقَاَل:" غافَ  َب َشَديَد الحَعقاَب َذي الطهوح َلٍم َعنح َأِب  3َر الذهنحَب َوقاَبَل الت هوح «. َويف َصَحيَح ُمسح
َمُن َما َعنحَد اّلِلَه َمَن  ُ َعَليحَه َوَسلهَم قَاَل: )َلوح يَ عحَلُم الحُمؤح الحُعُقوبََة َما َطَمَع ُهَري حَرَة َأنه َرُسوَل اّلِلَه َصلهى اّلِله

َم َما يف َهَذيحَن نهَتَه َأَحٌد َوَلوح يَ عحَلُم الحَكاَفُر َما َعنحَد اّلِلَه َمَن الرهمححََة َما قَ َنَط َمنح َجنهَتَه َأَحٌد(. َوَقدح تَ قَ َبَ  ده
َ َمَن الحَمَعاِن، فًل معىن ْلعادته.  ااَلْسحَنيح

 
 [4(: آية 1]سورة الفاحتة ) 

يَن ) َم الدَ   (4ماَلَك يَ وح
يَن )الرا َم الدَ  لُُه تَ َعاىَل: ماَلَك يَ وح َقَع بََنصحَب َماَلَك، َوَفيَه َأرحَبُع  4بعة عشرة قَ وح ( قَ َرَأ حُمَمهُد بحُن السهَمي ح

 « 4لَُغاٍت: َماَلُك َوَمَلُك َوَملحُك َُمَفهَفٌة َمنح َمَلَك َوَمَليُك. قَاَل الشهاَعُر: »
ٍم لََنا ُغرٍ  َطَواٍل ... َعصَ  َنا امللك فيها أن نديناَوَأَيه  ي ح

__________ 
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 « 1َوقَاَل آَخُر: » 
نَ َنا عَ  َا ... َقَسَم اْلحًََلَئَق بَ ي ح َنعح ِبَا َقَسَم الحَمَليُك فََإَّنه ُمَهافَاق ح  ًله

َرَة يف" َمَلَك" ف َ  َباُع الحَكسح َها. َوُرَوَي َعنح ََنَفٍع َإشح نحَساُن َعَلي ح َرأُ" اْلحًََلَئُق: الطهَباَئُع الهَِت ُجَبَل اْلحَ يَ قح
َرََكاَت، َوَهَي لَُغٌة َللحَعَرَب ذََكَرَها املهدوي وغريه. اْلامسة عشر  َبُع اْلح ة َمَلَكي" َعَلى لَُغَة َمنح ُيشح

َا أَب حَلُغ: َمَلٌك َأوح َماَلٌك؟ َوالحَقَراَءََتَن َمرحَوي هَتاَن َعَن النهَبَ  َصلهى اّلِلهُ  تَ َلَف الحُعَلَماُء َأيُّ  َعَليحَه َوَسلهَم َوَأِب اخح



" ماَلَك" َإذح  ٍر َوُعَمَر. ذََكَرُُهَا الُّتَ حَمَذيُّ، َفَقيَل:" َمَلَك" َأَعمُّ َوأَب حَلُغ َمنح ُكلُّ َمَلٍك َماَلٌك، َولَيحَس   َبكح
َبرَي ُكلُّ َماَلٍك َمَلًكا، َوَْلَنه أمر الحَمَلَك ََنَفٌذ َعَلى الحَماَلَك يف ُملحَكَه، َحَّته اَل يَ َتَصرهَف َإاله َعنح َتدح 

ََهمح، فَالحَماَلُك الحَمَلَك، قَاَل أَبُو ُعبَ يحَدَة َوالحُمََبَ ُد. َوَقيَل:" ماَلَك" أَب حَلُغ، َْلَنهُه َيُكو  ُن َماَلًكا َللنهاَس َوَغريح
َراُء قَ َواَننَي الشهرحَع، ُثُه َعنحَدُه َزََيَدُة التهَملَُّك. َوقَاَل  : َحَكى أَب حَلُغ َتَصرُّفًا َوَأعحَظُم، َإذح َإلَيحَه َإجح أَبُو َعَليٍ 

َر بحُن السهرهاَج َعنح بَ عحَض َمَن اختار القراءة  َسُه َِبَنهُه أَبُو َبكح ب" ملك" َأنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َقدح َوَصَف نَ فح
َراٌر. قَاَل أَبُو  َا َتكح مالك كل شي بقوله:" َربَ  الحعاَلَمنَي" َفًَل فَاَئَدَة يف َقَراَءَة َمنح قَ َرَأ" ماَلَك" َْلَِنه

َياءٌ  : َواَل ُحجهَة يف َهَذا، َْلَنه يف الت هنحزَيَل َأشح َاصُّ َعَليٍ  َم الحَعامُّ ُثُه ذَُكَر اْلح  َعَلى َهَذَه الصُّورََة، تَ َقده
َاَلُق يَ ُعمُّ. َوذََكَر الحُمَصوَ ُر َلَما َفيَه َمَن الت ه  اَلُق الحباَرُئ الحُمَصوَ ُر" فَاْلح ُ اْلح َلَه:" ُهَو اّلِله نحَبيَه َعَلى َكَقوح

َمَة، وََكَما قَا كح َعَة َوُوُجوَد اْلَح َمُنوَن الصهن ح َلَه:" الهَذيَن يُ ؤح َخَرَة ُهمح يُوَقُنوَن" بَ عحَد قَ وح َل تَ َعاىَل:" َوََبْلح
ََها، َوَلَكنح ذََكَرَها َلَعَظَمَها، َوالت هنحَبيَه َعَلى ُوُجوَب اعحَتقَ  َخَرَة َوَغريح اَدَها، ََبلحَغيحَب". َوالحَغيحُب يَ ُعمُّ اْلح

َاحَ  َن" الهَذي ُهَو َعامٌّ َوالرهدَ  َعَلى الحَكَفَرَة اِلح َن الرهَحيَم" َفذََكَر" الرهمحح َديَن ََلَا، وََكَما قَاَل:" الرهمحح
َمَننَي رََحيماً". َوقَاَل أَبُ  َلَه:" وَكاَن ََبلحُمؤح َمَننَي َبَه يف قَ وح َصيَص الحُمؤح :  َوذََكَر" الرهَحيَم" بَ عحَدُه، لََتخح و َحاُتٍَ

ُلوَقنَي َمنح َماَلَك، َوالحَفرحُق  َإنه َماَلًكا أَب حَلُغ   " َمَلَك"، َو" َمَلَك" أَب حَلَغ يف َمدحَح الحَمخح َاَلَق َمنح يف َمدحَح اْلح
ُ تَ َعاىَل َماَلًكا َكاَن مَ  ُلوَقنَي َقدح َيُكوُن َغريحَ َمَلٍك َوَإَذا َكاَن اّلِله نَ ُهَما َأنه الحَماَلَك َمَن الحَمخح َلًكا، بَ ي ح

َتاَر هَ  َر بحُن الحَعَرِبَ  َوذََكَر ثًلثة َواخح َل الحَقاَضي أَبُو َبكح  َذا الحَقوح
__________ 
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َب، َكمَ  َرحَض َوالث هوح َاصَ  َوالحَعامَ ، فَ تَ ُقوُل: َماَلُك الدهاَر َواْلح َوهُل: أَنهَك ُتَضيُفُه َإىَل اْلح :  ا تَ ُقولُ َأوحُجٍه، اْلح
لَ  ََتَُما َماَلُك الحُمُلوَك. الثهاِن: أَنهُه يُطحَلُق َعَلى َماَلَك الحَقَليَل َوالحَكَثرَي، َوَإَذا َتََمهلحَت َهَذيحَن الحَقوح َ َوَجدح نيح
َا َكاَن َواَحًدا. َوالثهاَلُث: أَنهَك تَ ُقوُل: َماَلُك الحُملحَك، َواَل تَ ُقوُل: َمَلُك الحُملحَك. قَاَل ابحُن اْلحَ  صهاَر: َإَّنه

َر الحَميَم َوُهَو اَل يَ َتَضمهُن" الحُملحَك" َبضَ  اَلَلُة َعَلى الحَملحَك َبَكسح " ماَلَك" الده مَ  َذَلَك َْلَنه الحُمَراَد َمنح
ىَل ََبلحُمَباَلَغَة. َويَ َتَضمهنُ  يًعا فَ ُهَو َأوح َمحَريحَن ْجََ أَيحًضا الحَكَماَل، َوَلَذَلَك  الحَميَم َو" َملحُك" يَ َتَضمهُن اْلح

َلَه تَ َعاىَل:" َإنه اّلِلهَ اصحَطفاُه » َتَحقه الحُملحَك َعَلى َمنح ُدونَُه، َأاَل تَ َرى َإىَل قَ وح « َعَليحُكمح َوزاَدُه 1اسح
َماَمُة يف قُ َريح  َم"، َوََلََذا قَاَل َعَليحَه السهًَلُم: )اْلحَ سح َطًة يف الحَعلحَم َواِلَح ٍش( َوقُ َريحٌش َأفحَضُل قَ َباَئَل َبسح

َتَياَر َوَذَلَك َأمحٌر َضُرورَ  َرُف. َويَ َتَضمهُن ااَلقحَتَداَر َوااَلخح يٌّ يف الحَعَرَب، َوالحَعَرُب َأفحَضُل َمَن الحَعَجَم َوَأشح
ُمُه َوَأمحُرُه، قَ َهَرُه  ُُه َوازحَدرَتحُه َرَعي هُتُه، الحَمَلَك، َإنح َلَح َيُكنح قَاَدرًا َُمحَتارًا ََنَفًذا ُحكح َعُدوُُّه َوَغَلَبُه َغريح



َل ُسَليحَماَن َعَليحَه السه  َي َوالحَوعحَد َوالحَوَعيَد، َأاَل تَ َرى َإىَل قَ وح َمحَر َوالن ههح ًَلُم:" َما ِلَ  َويَ َتَضمهُن الحَبطحَش َواْلح
ُهَد َأمح كاَن َمَن الحغائََبنَي. َْلُعَ  ُدح بَ نهُه َعذاَبً َشَديدًا" »اَل َأَرى اَلح ُُموَر الحَعَجيَبَة  2ذَ  « َإىَل َغريحَ َذَلَك َمَن اْلح

َتجه بَ عحُضُهمح َعَلى َأنه َماَلًكا أَب حلَ  ُغ َْلَنه َفيَه َوالحَمَعاِن الشهرَيَفَة الهَِت اَل ُتوَجُد يف الحَماَلَك. قُ لحُت: َوَقَد احح
ُر َحَسَناٍت َزََيَدًة َعمهنح قَ َرَأ َمَلَك. قُ لحُت: َهَذا َنَظَر َإىَل الصَ يَغَة اَل َإىَل َزََيَدَة َحرحٍف، َفَلَقارَئََه  َعشح

 َأعحَلُم. الحَمعحىَن، َوَقدح ثَ بَ َتَت الحَقَراَءُة ِبََلٍك، َوَفيَه َمَن الحَمعحىَن َما لَيحَس يف َماَلٍك، َعَلى َما بَ ي هنها َواّلِلهُ 
ُ تَ َعاىَل، َرَوى الحُبَخاَريُّ السهاَدَسَة عشرة اَل  َعى َبَه َإاله اّلِله َم َواَل يُدح  ََيُوُز َأنح يَ َتَسمهى َأَحٌد َِبََذا ااَلسح

َرحَض ي َ  ُ اْلح ُ َعَليحَه َوَسلهَم: )يَ قحَبُض اّلِله َلٌم َعنح َأِب ُهَري حَرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله َم الحَقَيامَ َوُمسح َة وح
َرحَض( َوَعنحُه أَيحًضا َعَن النهَبَ  َصله  ُ َعَليحَه َوَيطحَوي السهَماَء بََيَميَنَه ُثُه يَ ُقوُل َأََن الحَمَلُك أَيحَن ُمُلوُك اْلح ى اّلِله

َلٌم اَل  َمحًَلَك زَاَد ُمسح ٍم َعنحَد اّلِلَه رَُجٌل َتَسمهى َمَلَك اْلح َنَع اسح ُ َعزه َوَسلهَم قَاَل: )َإنه َأخح  َماَلَك َإاله اّلِله
َياُن »  «:" مثل: شاهان شاه. وقال3َوَجله( قَاَل ُسفح
__________ 
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َبا ٍرو الشهي ح َبٍل: َسأَلحُت َأََب َعمح َنَع، فَ َقاَل: َأوحَضَع. َوَعنحُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلَه َأمححَُد بحُن َحن ح ِنه َعنح َأخح
بَ ثُُه رَُجٌل ]َكاَن[ ُيَسمهى مَ  َم الحَقَياَمَة َوَأخح ُ َعَليحَه َوَسلهَم: )َأغحَيُظ رَُجٍل َعَلى اّلِلَه يَ وح َلَك َصلهى اّلِله

ُ ُسبحَحانَ  َمحًَلَك اَل َمَلَك َإاله اّلِله يَن" َو" ماَلَك الحُملحَك"  اْلح َم الدَ  صهاَر: وََكَذَلَك" َمَلَك يَ وح ُه(. قَاَل ابحُن اْلَح
َمحًَلَك َسَواءٌ  َرمَي َمَلَك اْلح ُلوَقنَي َكَتحح يَع الحَمخح َبَغي َأنح ُُيحتَ َلَف يف َأنه َهَذا حُمَرهٌم َعَلى ْجََ ، َوَأمها اَل يَ ن ح

ُهوَمَهَما، قَاَل  الوصف ِبالك وملك وهي: السابعة عش رة فَ َيُجوُز َأنح يُوَصَف َِبََما َمَن اتهَصَف ِبَفح
ُ الحَعَظيُم:" َإنه اّلِلهَ َقدح بَ َعَث َلُكمح طاُلوَت َمَلكاً" » ُ َعَليحَه َوَسلهَم: )ََنٌس َمنح 1اّلِله «. َوقَاَل َصلهى اّلِله

ََسرهَة َأوح َمثحَل   2يَ رحَكُبوَن ثَ َبَج(  أُمهَِت ُعَرُضوا َعَليه ُغَزاًة يف َسَبيَل اّلِلهَ  َر ُمُلوًكا َعَلى اْلح )َهَذا الحَبحح
يَن َلَح  ُم الدَ  يَن" َويَ وح َم الدَ  الحُمُلوَك َعَلى اْلسرة(. الثامنة عشرة َإنح قَاَل قَاَئٌل: َكيحَف قَاَل" ماَلَك يَ وح

َسُه ِبََلٍك َما َلَح  ُم فَاَعٍل َمنح َمَلَك يُوَجدح بَ عحُد، َفَكيحَف َوَصَف نَ فح ُه َقيَل َلُه: اعحَلمح َأنه َماَلًكا اسح  يُوَجدح
تَ قحَبلَ  ُم الحَفاَعَل يف َكًَلَم الحَعَرَب َقدح ُيَضاُف َإىَل َما بَ عحَدُه َوُهَو ِبَعحىَن الحَفعحَل الحُمسح َوَيُكوُن   َيحَلُك، َواسح

َلَك: َهَذا َضاَرُب زَيحٍد َغًدا، َأيح َسَيضحَرُب زَيحًدا.  َذَلَك َعنحَدُهمح َكًَلًما َسَديًدا َمعحُقواًل  َصَحيًحا، َكَقوح
َبَل، َأَفًَل تَ رَ  َبَل، ََتحَويُلُه َسَيُحجُّ يف الحَعاَم الحُمقح ى َأنه الحَفعحَل  وََكَذَلَك: َهَذا َحاجُّ بَ يحَت اّلِلَه يف الحَعاَم الحُمقح



َم  َقدح يُ نحَسُب َإلَيحَه َوُهَو َلَح ي َ  لُُه َعزه َوَجله:" ماَلَك يَ وح َباُل، َفَكَذَلَك قَ وح َتقح َا ُأرَيَد َبَه ااَلسح َعلحُه بَ عحُد، َوَإَّنه فح
ٌه اثَ  يَن َإَذا َحَضَر. َوَوجح َم الدَ  يَن َأوح يف يَ وح َم الدَ  َلُك يَ وح َباَل، َأيح َسَيمح َتقح يَن" َعَلى ََتحَويَل ااَلسح ٍن: َأنح الدَ 

َداثَ َيُكوَن ََتح  يَن َوَإحح َم الدَ  يَن، َأوح َعَلى يَ وح َم الدَ  رََة، َأيح َإنهُه قَاَدٌر يف يَ وح َه، َويُل الحَماَلَك رَاَجًعا َإىَل الحُقدح
َشح  ُ َعزه َوَجله َماَلُك اْلح َء َوالحَقاَدُر َعَليحَه، َواّلِله َء ُهَو الحُمَتَصرَ ُف يف الشهيح اَء ُكلَ َها يَ َْلَنه الحَماَلَك َللشهيح

َوهُل َأَمسُّ ََبلحَعَربَيهَة َوأَن حَفُذ يف  ُه اْلح َطرَيَقَها، قال  َوُمَصر َفُ َها َعَلى َإرَاَدتََه، اَل َيحَتَنُع عليه منها شي. َوالحَوجح
 أبو القاسم الزجاجي.

__________ 
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ن ح َوَوجح  ََه؟ َقيَل َلُه: َْلَنه يف الدُّ يَن َوَغريح َم الدَ  يَن َوُهَو َماَلُك يَ وح َم الدَ  َيا ٌه اَثَلٌث: فَ يُ َقاُل َلَ َخصهَص يَ وح
َم اَل يُ َنازَُعُه َأَحٌد يف ُملحَكهَ   ،َكانُوا ُمَنازََعنَي يف الحُملحَك، مثل فرعون وَّنرود َوَغريحََُهَا، َويف َذَلَك الحيَ وح

َم" »  َلحَق:" ّلَِلَه الحواَحَد 1وَُكلُُّهمح َخَضُعوا َلُه، َكَما قَاَل تَ َعاىَل:" َلَمَن الحُملحُك الحيَ وح يُع اْلح « فََأَجاَب ْجََ
َم اَل َيُكوُن َماَلٌك َواَل قَاٍض َواَل ُُمَازٍ  يَن، َأيح يف َذَلَك الحيَ وح َم الدَ   الحَقههاَر" َفَلَذَلَك قَاَل: ماَلَك يَ وح
ُ ُسبحَحانَُه َِبَنهُه َمَلٌك َكاَن َذَلَك َمنح  َُه، ُسبحَحانَُه ال إله إال هو. التاسعة عشرة َإنح ُوَصَف اّلِله َغريح
ُم: َعبَ  رَيَن الحيَ وح ارٌَة  َصَفاَت َذاتََه، َوَإنح ُوَصَف َِبَنهُه َماَلٌك َكاَن َذَلَك َمنح َصَفاَت َفعحَلَه. الحُموَفَيُة الحَعشح

َتَدَأ الحَقَياَمَة َإىَل َوقحَت َعنح  َ ُمب ح ُتَعرَي َفيَما َبنيح َس، فَاسح َر َإىَل َوقحَت ُغُروَب الشهمح َوقحَت طُُلوَع الحَفجح
ُ تَ َعاىَل:" الحيَ وح  ُم َعَلى السهاَعَة َمنحُه، قَاَل اّلِله َل الدهارَيحَن َفيَهَما. َوَقدح يُطحَلُق الحيَ وح َراَر َأهح َتقح مَ اسح لحُت َم َأكح

مٌ 2َلُكمح َديَنُكمح" » َم، يُ َقاُل: يَ وح َة ََبلحيَ وح ُوا َعَن الشَ ده َا َعَبه ُلُه أَي حَواٌم فَُأدحَغَم، َوُرِبه ٌم، َوَأصح ٍم َأَيه   « َوَْجحُع يَ وح
ُلٌة لَيحًَلُء. قَاَل الرهاَجُز: »  «3أَي حَوُم، َكَما يُ َقاُل: لَي ح

َيحَجاَء يف الحيَ وح   « 4َم الحَيَمي »نَعحَم َأُخو اَلح
 

َم الحَميَم ُثُه قَُلَبَت الحَواُو ََيًء َحيحُث َصاَرتح َطَرفًا، َكَما قَالُ  وا: َأدحٍل َوُهَو َمقحُلوٌب َمنحُه، َأخهَر الحَواَو َوَقده
َساَب ِبََ  َعحَماَل َواْلَح ََزاُء َعَلى اْلح يَن: اِلح ُروَن الدَ  َاَديَُة َوالحَعشح ا، َكَذَلَك قَاَل ابحُن َعبهاٍس يف َْجحَع َدلحٍو. اْلح

ُ َعَليحَه َوَسلهَم، َويَ  ُُهمح، َوُرَوَي َعَن النهَبَ  َصلهى اّلِله ُعوٍد َوابحُن ُجَريحٍج َوقَ َتاَدُة َوَغريح لُُه َوابحُن َمسح ُدلُّ َعَليحَه قَ وح
َقه" » ُ َدينَ ُهُم اْلح َمَئٍذ يُ َوفَ يَهُم اّلِله َم ُُتحزى ُكلُّ نَ فحٍس ِبا « َأيح 5تَ َعاىَل:" يَ وح َحَساَِبُمح. َوقَاَل:" الحيَ وح

" ]غافر  ُتمح تَ عحَمُلوَن" » 17َكَسَبتح َن َما ُكن ح َم ُُتحَزوح « أي 7« َوقَاَل:" أََإَنه َلَمَديُنوَن" »6[ َو" الحيَ وح
 ُمزيون حماسبون. وقال لبيد: 



__________ 
 . 16(. سورة غافر آية 1)
 . 3(. سورة املائدة آية 2)
 (. هو أبو االخزر اْلماِن كما يف اللسان مادة" يوم". 3)
 (. قوله:" وهو" أي اليمي. 4)
 . 25(. سورة النور آية 5)
 .28(. سورة اِلاثية آية 6)
 . 53(. سورة الصافات آية 7)
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َا ... يَُداُن الحَفََّت يوما كما هو دائن ًما َما َزَرعحَت َوَإَّنه  َحَصاُدَك يَ وح
 

 آَخُر: 
ُهمح َمثحَل ما يقرضوَن َناُهمح ... َوَدَنه ََن َرَمي ح  َإَذا َما َرَموح

 آَخُر: 
 « َأنه ُملحَكَك زَاَئٌل ... َواعحَلمح ِبََنه َكَما َتَديُن ُتَدانُ 1َواعحَلمح يََقيًنا »

( َوَديًنا )َبكَ  ُل اللَُّغَة: َدن حَتُه َبَفعحَلَه َدي حًنا )َبَفتحَح الدهالَ  ُن يف َصَفَة َوَحَكى َأهح رََها( َجَزي حَتُه، َوَمنحُه الدهَيه سح
َسُه( َأيح َحاَسَب. َوَقيَل: الحَقَضاُء.  ََديَث: )الحَكيَ ُس َمنح َداَن نَ فح الرهبَ  تَ َعاىَل َأَي الحُمَجاَزي، َويف اْلح

ُل َطَرَفُة:   ُرَوَي َعَن ابحَن َعبهاٍس أَيحًضا، َوَمنحُه قَ وح
ُرَك َما َكانَ  َها »2تح مَحُوَلَة »َلَعمح  « َحرحًَب َلَديَنَك َمنح ُمَضرح 3« َمعحَبٍد ... َعَلى ُجدَ 

َرو بحَن ُكلحُثوٍم:  ُل َعمح يُن أَيحًضا: الطهاَعُة، َوَمنحُه قَ وح  َوَمَعاِن َهَذَه الثهًَلثََة ُمتَ َقارَبٌَة. َوالدَ 
َنا الحَملحَك َفي ٍم لََنا ُغرٍ  َطَواٍل ... َعَصي ح  َها َأنح َنَديَنا َوَأَيه

ُروَن قَاَل ثَ عحَلٌب: َداَن الرهُجُل َإَذا َأطَاَع، َوَدا  َُّتٌَك َوَهَي: الثهانََيُة َوالحَعشح َن َإَذا فَ َعَلى َهَذا ُهَو َلفحٌظ ُمشح
َداَد. َويُطحلَ  َضح ، َوَداَن َإَذا قَ َهَر، فَ ُهَو َمَن اْلح ، َوَداَن َإَذا َذله يُن َعَلى الحَعاَدَة َعَصى، َوَداَن َإَذا َعزه ُق الدَ 

 َوالشهأحَن، َكَما قَاَل:
َلَها  َُويحَرَث قَ ب ح  َكَديَنَك َمنح ُأمَ  اْلح

 



 َوقَاَل الحُمثَ قَ ُب ]َيذحُكُر ََنقَ َتُه[: 
 « ... َأَهَذا َديُنُه أََبًدا ودين 4تَ ُقوُل َإَذا َدرَأحُت ََلَا َوَضيَن »

يُن: َسريَُة الحَمَلَك. قَالَ    زَُهريحٌ:َوالدَ 
نَ َنا َفَدُك » ٍرو َوَحاَلتح بَ ي ح  « 1لََئنح َحَللحَت َبَوٍ  يف َبَن َأَسٍد ... يف َديَن َعمح
. َوأَنحَشَد: َياِن َ يُن: الدهاُء، َعَن اللَ حح ٍرو. َوالدَ  َضَع طَاَعَة َعمح  َأرَاَد يف َموح

 ََي دين قلبك من سلمى وقد دينا
 

__________ 
مادة )دين(:" قال خويلد بن نوفل الكًلِب للحارث بن أِب مشر الغساِن وكان  (. يف اللسان1)

 قد اغتصبه ابنته: َي حار أيقن أن ملكك زائل .... " إل 
 (. اْلمولة: اْلبل الِت َيمل عليها. ] ..... [2)
ل  (. اِلد )َبلضم(: البئر اِليدة املوضع من الكًل. واْلطاب لعمرو بن هند وقد أغار على إب3)

 معبد أخي طرفة.
(. درأت وضني البعري: إذا بسطته على اْلرض ُث أبركته عليه لتشده به. والوضني: بطان 4)

 منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعري. 
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