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 ةجراسالممخز 
ؿ سػرة الحاقة، كفق مشيج إّف ىحا البحث يدلط الزػء على قزايا العقيجة مغ خبل  

كاألشاعخة، كيبيغ صحة محىب الدلف يا مع مشيج الستكلسيغ مغ السعتدلة قارنيالدلف ك 
فرل التسييجي، ث بتقديع ىحا البحث إلى مقجمة، ك كمشيجيع الحق الحي سلكػه، كقج قاـ الباح

 كثبلثة فرػؿ، كخاتسة.

بالدلف كالستكلسيغ مغ السعتدلة  تعخيفالرل التسييجي فقج اشتسل على أما الف  
كسبب  الحاقة، دػرةالتعخيف بعلى  لتسكاألشاعخة، كبياف مشيجيع في تقخيخ العقيجة، كاش

مجنية، كالسشاسبة بيشيا كبيغ ما قبليا كما بعجىا، ككحلظ  ـتيا، كعجد آياتيا، كىل ىي مكية أتدسي
 دػرة.الالتي تشاكلتيا  جيةػاضيع العقأبخز الس

فكاف بعشػاف اإللييات في سػرة الحاقة بيغ الدلف كالستكلسيغ، كقدستو  كؿأما الفرل األ  
لسيغ، كفي غ، في السبحث األكؿ تحجثت فيو عغ التػحيج كأقدامو عشج الدلف كالستكيبحثإلى م

مطاىخ تػحيج الخبػبية كتػحيج األلػىية كتػحيج األسساء كالرفات في سػرة  السبحث الثاني بيشت
 الحاقة، كأضيخت مػقف الدلف كالستكلسيغ مغ ىحه السطاىخ.

كالستكلسيغ في سػرة الحاقة، كبياف مػقف الدلف فكاف بعشػاف الشبػات  انيأما الفرل الث 
اـ األنبياء تعخيف األنبياء كالخسل كبياف أقػ  غ، في السبحث األكؿ تشاكلتيمشو، كقدستو الى مبحث
كعغ   في سػرة الحاقة، كفي السبحث الثاني تحجثت فيو عغ الشبي دمحم كعقابيع الػارد ذكخه

 .الكخيع كمعجدة القخآف قػمو

فكاف بعشػاف الغيبيات في سػرة الحاقة كبياف مػقف الدلف  ثالثاللفرل ا أما 
كالستكلسيغ، كتشاكلت فيو ثبلثة مباحث، السبحث األكؿ تحجثت فيو عغ تعخيف السبلئكة كأعساليع 

القيامة في  مغ خبلؿ سػرة الحاقة، كالسبحث الثاني تحجثت فيو عغ اليػـ اآلخخ، كأىػاؿ يػـ
تحجثت فيو عغ نعيع أىل الجشة كعحاب أىل الشار عشج الدلف  لثسػرة الحاقة، كالسبحث الثا

كالستكلسيغ مغ خبلؿ سػرة الحاقة، كفي نياية البحث كانت الخاتسة، كالتي تزسشت أىع ما 
تػصلت إليو الجراسة مغ نتائج كتػصيات، كأخيخا ختست بحثي بالفيارس العامة ككحلظ 

 بالسرادر كالسخاجع التي رجعت إلييا.
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Abstract 
This research sheds light on the issues of aqidah (the islamic belief system, also 

called “creed”) through Surah Al-Haqqa, according to the approach of the righteous 

predecessors (the Salaf as-Saalih), and comparing it with the approach of the 

speakers of Al-Mu’tazelah and Al-Ashaa’erah. It shows the validity of the doctrine 

of the Salaf and their methodology.  

The research has been divided into an introductory part followed by three other 

chapters. 

The introductory chapter contains a definition of the righteous predecessors and 

the speakers of Al-Mu’tazelah and Al-Ashaa’erah, and their approach to the 

Foundations of Aqeedah . 

It also includes the name of the surah and the reason for its designation, the 

number of its verses, whether it is Makeyya or Madaneyya, and the connection of the 

Surah to the Surah before/after it, as well as the most prominent ideological subjects 

addressed by the Surah. 

The second chapter entitled, "The Divinity in Surah Al-Haqqa according to the 

approach of “the Salaf as-Saalih”, and comparing it with the approach of the 

speakers of Al-Mu’tazelah and Al-Ashaa’erah, and it is divided into two parts. The 

first part deals with Tawheed ("doctrine of Oneness" or the concept of monotheism 

in Islam) and its sections according to “the Salaf as-Saalih” and the speakers of Al-

Mu’tazelah and Al-Ashaa’erah. The second part defines Tawheed Al-Olouheyyah 

(Oneness of Divinity), Tawheed ar-Ruboobiyyah (Belief in the Lordship of Allah) as 

well as “Tawheed Al-Asmaa’ and As-Sifaat“ (Oneness of the Divine Names and 

Attributes), and manifests its aspects in Surah Taha and the divergences of or opinion 

increased by schools of theology (the Salaf as-Saalih” and the speakers of Al-

Mu’tazelah and Al-Ashaa’erah) as regard to these aspects. 

The third chapter is entitled “Prophecies in Surah Al-Haqqa” according to the 

righteous predecessors (the Salaf as-Saalih) and the speakers of Al-Mu’tazelah and 

Al-Ashaa’erah, and it is divided into two topics. The first topic deals with the 

definition of the Prophets, Messengers, the peoples of these Prophets and the 

punishments of their peoples as mentioned in Surah Al-Haqqa, while the second 

topic deals with the Prophet Muhammad, the miracle of the Koran, and the qawm 

(people) of the Prophet Muhammad. 

As for the fourth chapter, it is entitled the unseen issues “Ghaibeyyat” in Surah 

Al-Haqqa an000000d the position of the righteous predecessors (the Salaf as-Saalih) 

and the speakers of Al-Mu’tazelah and Al-Ashaa’erah as regard to these issues. The 

chapter deals with three topics. The first topic treats of the definition of angels and 

their deeds through Surah al-Haqqa. The second topic deals with the last day, and the 

horrors of the Day of Resurrection through Surah al-Haqqa, while the third topic 

treats of the wellbeing of the people of Paradise and the torment of the people of 

Hell, and the position of the righteous predecessors (the Salaf as-Saalih) and the 

speakers of Al-Mu’tazelah and Al-Ashaa’erah as regard to these issues.  

The study ends with the conclusion, which contains the most important findings and 

recommendations, in addition to the general indices as well as the study sources and 

references. 

 



 

  ث

 

 
 
 
 
 
 

 قال تعالى:

ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي  ﴿
اْلَعاَلِمني َوََمَْياَي َوَِمَاِت لِِلِّ َربِّ 

١٦٢﴾ 
 ] 6ٕٔاألنعام: [   
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 ْاإِلىَجْاء     
 

 يدخني أن أىجي بحثي ىحا إلى:
  السعلع األكؿ، كقائج البذخية، أفزل الخلق، دمحم إلى. 
  ركح الحياة، كجشتي على األرض، إلى معشى الحب كالحشاف، يػا مػغ سػانجتشي ككػاف دعاؤىػا سػخ إلى

، كالتػي أمي الحبيبة الغاليـةتػفيقي، كزادًا لي في السديِخ شػاؿ حياتي، حتى أثسخ جيجىا كدعاؤىػا، 
ىػػػجيظ رسػػػالتي لتيػػػجيشي الخضػػػا أ  ا، كسػػػأبقى مقرػػػخًا فػػػي حقيػػػا،ميسػػػا فعلػػػت ألجليػػػا لػػػغ أكفييػػػا حقيػػػ

 كالجعاء.
  مغ كللو هللاإلى   بالييبة كالػقار، إلى مغ علسشي العصاء دكف انتطار، إلى مغ أحسل اسػسو بكػل

كأداـ  حفطػو هللا  والـجي العدزـدافتخار، إلى مغ حرج األشػاؾ عغ دربي ليسيػج لػي شخيػق العلػع 
كأف أوػػف فػي ميػداف حدػشاتو كمػغ الػلػج  ،خػخًا لػو يػـػ  القيامػةتعػالى أف أوػػف ذُ  هللا في عسػخه، أسػاؿ

 الرالح الحي يجعػ لو شػاؿ عسخه ...
  االخجاؿ الحيغ صجقػا مػا عاىػجكا هللا عليػو، إلػى ركح رحلػت عشػي كلػع تخحػل مشػي، كبقيػت ذكخاىػإلى 

حو رخيرػة فػي سػبيل هللا.. الحي بحؿ رك  شقيقي الذييج فاديالصيبة معلقة في ركحي كخاشخي،.. 
 كالحي شالسا حثشي على العلع كاالجتياد، فكاف لي الشػر السزيء ليحا الصخيق.

 القلػػػػب الصػػػاىخة الخقيقػػػة كالشفػػػػس البخينػػػة إلػػػى ريػػػاحيغ حيػػػاتي،  مػػػغ شػػػاركشي حزػػػغ األـ إلػػػى إلػػػى
 معيع أجسل األكقات، كأسعج اللحطات... ذتُ ، الحيغ عِ إخواني وأختي الغالية أم فادي

  رفيقػة دربػي  ػ السشاسػب لػي إلنيػاء ىػحا العسػل،التي كاف ليا دكرًا كبيخًا في تذجيعي كتػػفيخ الجػإلى
التػػي كقفػػت بجػػا نبػػي كتحسلػػت معػػي عقبػػات الجراسػػة كمذػػقاتيا، ، أم فــادي زوجتــيكشػػخيكة حيػػاتي، 

 أف يجعليا مغ الرالحات الرابخات السجاىجات السحتدبات... أرجػ هللا 
  تدـــشي   يّ ابشتػػػ ،دات، إلػػػيكع يػػػامغ لكػػػع نػػػػر العيػػػػف ؛ إلػػػى ريػػػاحيغ قلبػػػي بشػػػاتي العديػػػقػػػخة عيشػػػيإلػػػى

 ...وىجاية.
 .إلى أرحامي ججي كججاتي، كأعسامي كعساتي، كإخػالي كخاالتي، كجسيع أقاربي 
  بتلػا فربخكا كصابخكا كثبتػا...سخانا الحيغ اُ أإلى  األحباب..كل مغ سبقشي إلى هللا تعالى مغ إلى 
 أحبابي كأصجقائي جسيعًا، إلى شلبة العلع الذخعي في كل مكاف... لىإ ؛إلى أىل القخآف 

 أ ىجي ىحا البحث الستواضع....
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 شكٌخ وتقجيخٌ 

ذََّن َربُُّكۡم انصبلًقا مغ قػؿ هللا تعالى: 
َ
زِيَدنَُّكمِإَوۡذ تَأ

َ
 فبعج أف أتع هللاُ ، [ٚ]إبخاىيع:  لَئِن َشَكۡرُتۡم ََل

أتػجو إلى السػلى سبحانو كتعالى بالحسج الخالز كالذكخ ىحا البحث،  الخيخ كالفزل بإتساـِ تعالى علّي 
 فزل، كأسألو تعالى أف يجعلو عسبًل خالرًا لػجيو الكخيع.الجديل، على ما أنعع علي كامتغ بو مغ 

دمحم مرصفى تقجـ بالذكخ كالثشاء ألستاذي الجكتػر الفاضل: أألىل الفزل بفزليع فإني  اعتخافاً 
على تفزلِو مذكػًرا باإلشخاؼ على ىحه الخسالة، كالحي ما بخل علّي شيناً  ،صاحب اليسة العالية الججي

جمو لي مغ تػجيٍو كعػٍف كإرشاٍد ساىع في إضيار ىحا العسل بيحا قشاءة، كعلى ما البمغ علسو، كنرائحو 
فيو، كأداـ عليو الرحة كالعافية، كأمجَّ في عسخه،  السطيخ، فجداه هللا عشي خيخ الجداء، كبارؾ هللا 

 كنفع بو اإلسبلـ كالسدلسيغ.
 العديديغ:ستاذّي كالتقجيخ أِلُ  بالذكخ أتقجـ أف كيدعجني وسا  
 مشاقذًا داخليًا      دمحم حدغ بخيت  :الجكتػر األستاذ فزيلة "" 
  مشاقذًا خارجيًا "            نسخ دمحم أبػعػف فزيلة الجكتػر: ك " 

كتشقيحيا نحػ  سا بحاله مغ جيج في تحديغ جػىخىا كترػيبيالك  الخسالة، ىحه بسشاقذة لتفزليسا 
 .الجداء خيخ عشي هللا  فجداىسا األفزل،

أصػؿ الجيغ متسثلة  ولية الجامعة اإلسبلمية كأخز بالحكخ بالذكخ إلى أتقجـ أف يفػتشي كال
 ،خوبي فزل علّي مغ لسا ليعالجكتػر: أحسج جابخ العسري، كذلظ  كعلى رأسِيع بعسيجىا كمجرسييا،

 .إياه علسػني كما إليو أرشجكني كلسا
 العػف  يج لي قجـ مغ ول إلىك كأبي كزكجتي كأختي أمي خ إلىكالتقجي بالذكخ أتقجـ أف أندى كال

خي الغالي األستاذ: ع صيِ كعلى رأسيِ  ىحه الخسالة، ككاف نعع العػف لي، خخاجِ إشجعشي في أك  كالسداعجة،
نجاز ىحا البحث، كصجيقي األخ الفاضل: غداف ي إأحسج عجناف العرار، الحي كاف لو فزل كبيخ ف

 افحلال يػسف كشقيقي الحبيب خالي العديد: يػسف عخفات عاشػر،قػيجر، ككحلظ الذكخ مػصػؿ إلى 
 الساجدتيخ. للجراسة خبلؿ مخحلةبة لي الطخكؼ السشاسِ  اكفخ 

 الكخيع لػجيو خالًرا عسليع كيجعل الجداء خيخ عشي يجدييع أف  سائبًل السػلى
  العالسيغ رب  الحسج أف دعػانا كآخخ
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مقجمة:
كمغ سينات  ،كنعػذ با مغ شخكر أنفدشا ،كندتغفخه، الحسج  نحسجه كندتعيشو إفّ      
 ال إلو إال هللا كحجه ال كأشيج أفّ  ،كمغ يزلل فبل ىادي لو ،مغ ييجه هللا فبل مزل لو ،أعسالشا

الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا الِلََّ َحقَّ تُ َقاتِِو َوََل ََتُوتُنَّ  ﴿ ََيأَي َُّها :، قاؿ تعالىعبجه كرسػلو كأشيج أف دمحماً  ،خيظ لوش
﴿ ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم [، كقاؿ تعالى: ٕٓٔ :سػرة آؿ عسخاف] ِإَلَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن﴾

َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ  َ  ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ُهَما رَِجاًَل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا الِلََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِو َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ الِلَّ
﴿ ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا الِلََّ َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديًدا   [ ، كقاؿ تعالى:ٔ ]سػرة الشداء: َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا ﴾

األحداب:  ]سػرة ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع الِلََّ َوَرُسوَلُو فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما ﴾ *
ٚٓ- ٚٔ.] 

 :بعج أما 
، كأعطسيا، كأعبلىا مكانة، كإف حاجة العباد إلى علع  إفّ ف     علع العقيجة ىػ أشخؼ العلـػ

ؽ كل حاجة، كضخكرتيع إليو فػؽ كل ضخكرة؛ ألنو ال حياة للقلػب، كال نعيع، كال العقيجة فػ 
شسأنيشة إال بسعخفة ربيا كمعبػدىا بأسسائو كصفاتو كأفعالو، كما يجب لو كما يشده عشو، كيكػف 
مع ذلظ كلو أحب إلييا مسا سػاه، كيكػف سعييا فيسا يقخبيا إليو، كال حياة ليا في اإلسبلـ إال 

 ة أركاف ىحا الجيغ فتعخؼ الجشة كالشار كتعخؼ القجر كالغيب.بسعخف

كما صح مغ أحاديث  كتعالى كإف ىحا العلع لع نرل إليو إال مغ خبلؿ كتاب هللا سبحانو    
 كليحا كقع اختيار الباحثعغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فبل عقيجة صحيحة بجكف كتاب هللا كسشة رسػؿ هللا، 

سػرة الحاقة التي تقخر لشا العقيجة اإلسبلمية بجءًا بتػحيج هللا سبحانو بخبػبيتو كألػىيتو  جراسةل
ربلة كأتع التدليع، كالسبلئكة كاليػـ الكأسسائو كصفاتو، كاإليساف بالخسل السكخميغ علييع أفزل 

اإلسبلمية اآلخخ كما فيو مغ مذاىج كأحجاث، كقجرة هللا تعالى، إلى غيخ ذلظ مغ مدائل العقيجة 
 ه.الستعلقة بيحه األركاف كما يجب على السدلع اعتقادِ 

 جاء ىحا البحث تحت عشػاف: قج ك     

 قزايا العقيجة في سورة الحاقة بين الدمف والستكمسين

 "دراسة مقارنة"
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 : مذكمة البحث : أولا 
اإلسبلمية أثخت السشاىج االستجاللية في تشاكؿ القزايا العقجية على مػاقف الصػائف 

 السختلفة، كانعكذ ىحا األثخ على الفيع الرحيح الػاجب لسزاميغ ىحه العقائج عشج البعس.
كازدادت الخصػرة في ىحه السدألة عشجما كصل الخلل إلى مزاميغ العقائج الثابتة في 
وتاب هللا تعالى، كبجأت بعس الصػائف بالتعامل مع ىحه الثػابت العقجية مغ خبلؿ مشاىج 

مزصخبة، فطيخت التفديخات السشحخفة للقزايا اإليسانية، كيأتي ىحا البحث لسحاوسة  مغلػشة
التفديخات السغلػشة للقزايا العقجية في سػرة الحاقة عشج الستكلسيغ كفق مشيج أىل الدشة 

 كالجساعة.

 : أىجاف البحث :اا نيثا
 ييجؼ ىحا البحث إلى تحقيق أىجاؼ عجة، أىسيا :

 مشيج الدلف كالستكلسيغ في تقخيخ العقيجة.بياف أىع الفخكؽ بيغ  .ٔ
 تػضيح مػاضع االتفاؽ بيغ الدلف كالستكلسيغ في القزايا العقجية في سػرة الحاقة. .ٕ
 تفشيج مػاضع االختبلؼ بيغ الدلف كالستكلسيغ في القزايا العقجية في سػرة الحاقة. .ٖ

 : أىسية البحث :ثالثاا 
 تطيخ أىسية البحث في الشقاط التالية: 

ببياف السعتقج  كىػ القخآف الكخيعاع عغ السرجر األكؿ للتذخيع اإلسبلمي الجف .ٔ
 الرحيح، بعيًجا عغ لغط الستكلسيغ، كمشاىجيع الفاسجة. 

 تقخيخ العقائج الرحيحة في سػرة الحاقة كفق فيع أىل الدشة كالجساعة.  .ٕ
حلقة مترلة في سلدلة الجفاع عغ السعتقج الرحيح السػركث عغ  ضسغاعتباره  .ٖ

 الدلف الرالح في سػر القخآف الكخيع. 
التفخيق بيغ السشاىج االستجاللية الرحيحة عغ غيخىا مغ السشاىج الفاسجة في بياف  .ٗ

، كسػرة الحاقة على كجو الخرػص.    العقائج الرحيحة في القخآف على كجو العسـػ
السشيج الرحيح في تفديخ آيات العقيجة في سػرة الحاقة، كغيخىا مغ بياف مقػمات  .٘

 سػر القخآف الكخيع.
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 : حجود البحث : رابعاا 
كلحرخ مادة  ،متعلًقا باألصػؿ كالفخكع ضخساً لقج تخؾ علساء اإلسبلـ نتاًجا معخفًيا       

البحث، كعجـ التذتت فييا، سيكػف مػضع التخكيد على سػرة الحاقة مغ سػر القخآف، 
كاألشاعخة كعيشة مسثلة للستكلسيغ مغ  السعتدلةك كتخريز البحث عغ مػاقف الدلف مغ جية، 

التي خصيا الصخفاف لتحقيق اليجؼ السخجػ مغ  مرادرىع السعخفيةجية أخخى؛ مع الخجػع إلى 
 البحث.

 : مشيج البحث : اا خامد
ىشاؾ مشاىج مختلفة كمتعجدة في البحػث العلسية، كلكل مشيج خاصّية يتسيد بيا عغ    
 ففي ىحه البحث سيت  استخجام السشاىج التالية:غيخه، 

؛ لتكػف أساًسا العقجية في سػرة )الحاقة( تع فيو تتبع الشرػص الحي  السشيج الستقخائي: .ٔ
 .  ى السخالف مشياالخد علمػاقف الدلف كالستكلسيغ مشيا، ك الستشباط كمشصلًقا 

البحث بأنو األداة الستبعة لجراسة في  ىحا السشيجكتطيخ فاعلية  السشيج الوصفي التحميمي:  .ٕ
الشرػص العقجية في سػرة الحاقة لجى الدلف كالستكلسيغ، مغ خبلؿ تحليليا، كبياف 

     ػجية الرحيحة.خرائريا، كمجى صػابيتيا، كمغ ثع تػجيييا ال
بياف السػقف الرحيح مغ خبللو سشرل إلى ك  يعتبخ ركيدة البحث،ك  السشيج الستشباشي: .ٖ

؛ لكػنو يعتشي بالتحليل الجقيق للشرػص، مغ القزايا العقجية السعخكضة في سػرة الحاقة
الجكافع ليا، كبياف األكجو السحتسلة في السشيج القائع علييا تػجيو الشرػص، ك وسعخفة 

 يسيا، كبياف صحتيا، كمجى مػافقتيا للجليل الشقلي كالعقلي.  ف
خ بذكل ييتع بالعسق التاريخي الدمشي للطاىخة السجركسة، كىحا يطيك  السشيج التارزخي: .ٗ

لطيػر مرصلح الدلف كالستكلسيغ، تع التعخض للفتخة الدمشية كاضح في ىحا البحث، حيث 
كبياف العػامل البينية كالسجتسعية، كالسعخفية في ذلظ الدمغ السؤثخة في التػجيات الفكخية 

 للصخفيغ.  

 وكان عسل الباحث عمى الشحو التالي:

أرقاميا، كعشيت بالبحث في كتب  ذكختاآليات الكخيسة إلى سػرىا، ك  قست ِبَعدكِ  . أ
 فييا.عغ كجو الجاللة التفديخ 

قست بتخخيج األحاديث مغ مطانيا، كإف كاف الحجيث في الرحيحيغ، أك في أحجىسا  . ب
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حكع  تاوتفيت بحلظ، كال أذكخ الحكع إال إذا كاف في غيخىسا ما أمكششي ذلظ، كأعتسج
 علييا.السحجث األلباني 

 الشرػص كالسعلػمات إلى مرادرىا األصلية . تعدك  . ت
التي ارتأى الباحث أّنيا تحتاج إلى  الػاردة الكلسات الغخيبة، كالسرصلحات تشخح  . ث

  ، إف كججت.مغ كتب الغخيب كمعاجع اللغة شخح
 لؤلعبلـ السغسػريغ . تتخجس . ج
 عجـ التعخيف بالسخاجع إال في فيخس السرادر كالسخاجع، كاوتفيت في الحػاشي بحكخ . ح

كرقع الجدء كالرفحة الستعلقة بالسعلػمة  ،ثع لقب أك كشية السؤِلف اسع السخجع أكاًل،
 السػثقة.

 ذيلت البحث بفيارس عامة تتزسغ: . خ
 فيخس اآليات الكخيسة. -
 فيخس األحاديث الشبػية كاآلثار. -
 فيخس السرادر كالسخاجع. -
 فيخس األعبلـ. -

كأخيخًا أضع ىحا الجيج الستػاضع بيغ يجي أساتحتي األفاضل ليرّػبػا أخصاءه، كيقّػمػا      
لحكي الذأف مغ شلبة  ذا فائجةاعػجاجو، كيبخزكا مكامغ الحدغ كالقػة فيو؛ حتى يغجك مخجعًا 

 العلع الذخعي.

 : الجراسات الدابقة : اا دسسا
مغ خبلؿ الجراسات  السػضػع، ىحا في الدابقة الجراسات على كالبحث االشبلع بعج
لكغ ىشاؾ بعس  ،جػانب جسيع مغ السػضػع ىحا تشاكلت علسية متصابقة جج رسالةأ العلسية لع

  الجراسات الستعلقة بالسػضػع مغ جػانب مخرػصة، مثل:
 في الحاقة وتصبيقاتيا سورة من السدتشبصة التخبوزة السزامين) بعشػافماجدتيخ دراسة  .ٔ

حيث عخض الباحث ألىع السبادئ السدتشبصة مغ سػرة الحاقة، كىػ ، (ٔ)السعاصخ( الواقع
مبجأ اإليساف، كأشار إلى حقيقة الجداء على العسل، مع بياف أسباب دخػؿ الشار الػاردة في 
الدػرة، مع تشديو القخآف عغ الذعخ كالكيانة، كالتأويج على مبجأ الرجؽ كأىع السبادئ في 

 . تخبية الشرء
السحدشات المفظية في سورة الحاقة دراسة وصفية تحميمية ) بعشػاف ماجدتيخ كدراسة  .ٕ

                                                           
 السزاميغ التخبػية السدتشبصة مغ سػرة الحاقة، الذشبخي.    (ٔ)
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كفييا عخض الباحث لشبحة مخترخة عغ سػرة الحاقة، كركد في دراستو على ، (ٔ)(بالغية
 إبخاز السحدشات اللفطية في سػرة الحاقة بأنػاعيا.

كفييا عخض ،  (ٕ)()دللة التكخار الروتي فـــي سور الحاقة بعشػافبحثية )مجلة( كدراسة  .ٖ
الباحث تجدج التكخار الرػتي في سػرة الحاقة على كفق ثبلث لػحات صػتية مقجسة 

كاألخخى:  ،محاواة لصبيعة يػـ القيامة كتجدج في اللػحة (ءاألكلى لػحة: )القاؼ كالحا
كاللػحة الثالثة: لػحة)الشػف  فتجدجت ذكخ أحػاؿ أىل اليسيغ كأىل الذساؿ، لػحة )الياء(

 .تػحي بذجة كشنة التعحيب اإلليي فزبًل على التأنيب كالسحاسبة كالسيع(، 
وتي في سورة الحــاقَّة( كدراسة أخخى بعشػاف .ٗ كفيو تعخض الباحث   ، (ٖ))التَّذكيل الرَّ

للتذكيل الرػتي في سػرة الحاقة، حيث انصلق مغ كػف الدػرة مكية، كىحا ميدىا باإليقاع 
سشت تػضف قزايا ليا أثخ في ذىغ الستلقي، إذ تزالسسيد كقرخ اآليات، مسا يجعليا 

كالشبخ، كالتشغيع، كجخس  : الفاصلة، كحخكؼ السج،الكخيسة ضػاىخ مثل الدػرىحه 
 .كعخض الباحث للقيسة الشغسية التي ليا أثخىا الستسيد في ىحه الدػرة ،األصػات

كمسا تقجـ يتبيغ أف الجراسات الدابقة كالستعلقة بسػضػع الجراسة )قزايا العقيجة في سػرة  
ا الحاقة بيغ الدلف كالستكلسيغ دراسة  مقارنة( ميسة كلكشيا تختلف في مكشػناتيا كماىياتي

تتدع بالسػضػعية السشيجية في شخح قزايا كلكغ ىحه الجراسة مع مػضػع دراستشا؛ 
 البحث.

 
 : ىيكمية البحـث: سابعاا 
السقجمة الدابقة  وفرل تسييجي وثالثة فرول اقتزت شبيعة البحث أف يتكػف مغ        

 كالتالي:  وخاتسة

 .البحث الدابقة، كمشيج اختياره، كالجيػد البحث، كسبب أىسية كفيياالسقجمة: 

 

 

 

                                                           
 السحدشات اللفطية في سػرة الحاقة دراسة كصفية تحليلية ببلغية، عيدى أكؼ أنيذ.   (ٔ)
 .32-215 ص  ششذػؿ دكساف ،داللة التكخار الرػتي فػػػي سػر الحاقة  (ٕ)
ػتي في سػرة الحػػاقَّة  (ٖ)  . 89- 120 ص ، نغيسرالتَّذكيل الرَّ

http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%B4%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%22&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%B4%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%22&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B9%D9%85%D9%80%D9%91%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A9%20%D9%86%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B4%22&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B9%D9%85%D9%80%D9%91%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A9%20%D9%86%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B4%22&uiLanguage=ar


 

7 
 

 الفرل التسييجي

 ونبحة عن سورة الحاقة.التعخزف بالدمف والستكمسين ومشاىجي  في تقخزخ العقيجة، 

 كيذتسل على التالي:

 أولا: التعخزف بالدمف وبيان مشيجي  في تقخزخ العقيجة:

 التعخيف بالدلف. .ٔ
 مشيج الدلف في تقخيخ العقيجة. .ٕ

 ثانياا: التعخزف بالسعتدلة وبيان مشيجي  في تقخزخ العقيجة:

 التعخيف بالسعتدلة. .ٔ
 مشيج السعتدلة في تقخيخ العقيجة. .ٕ

 التعخزف باألشاعخة وبيان مشيجي  في تقخزخ العقيجة:ثالثاا: 

 التعخيف باألشاعخة. .ٔ
 مشيج األشاعخة في تقخيخ العقيجة. .ٕ

 رابعاا: التعخزف بدورة الحاقة، والسباحث العقجية التي اشتسمت عمييا:

 .لسحة عغ سػرة الحاقة .ٔ
 بياف أىع السزاميغ العقجية في سػرة الحاقة. .ٕ

 ولاأل  الفرل

 الحاقة، بين الدمف والستكمسين. سورة في اإللييات

 :مبحثاف كفيو 

 وأقدامو بين الدمف والستكمسين. التوحيج : األول السبحث    

 :مصلباف كفيو 

 .التػحيج كأقدامو عشج الدلفالسصمب األول :            

 .التػحيج كأقدامو عشج الستكلسيغالسصمب الثاني:             

 مظاىخ التوحيج في سورة الحاقة بين الدمف والستكمسين مشيا.  :الثاني السبحث
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 :ثبلثة مصالب كفيو 

 .مشيا الدلف كالستكلسيغ كمػقف تػحيج الخبػبية في سػرة الحاقة،  :األول السصمب       

 .تػحيج األلػىية في سػرة الحاقة، كمػقف الدلف كالستكلسيغ مشيا:  الثاني السصمب       

: تػحيج األسساء كالرفات في سػرة الحاقة، كمػقف الدلف كالستكلسيغ  الثالث السصمب       
 مشيا.

 نيالفرل الثا

 الشبوات في سورة الحاقة، وبيان موقف الدمف والستكمسين

 : مبحثاف كفيو

 الحاقة، وموقف الدمف والستكمسين مشي . سورة والخسل وأقوامي  في األنبياء األول: السبحث

 :مصالب ثبلثة كفيو

 كالخسل،  كمػقف الدلف كالستكلسيغ مشيع . األنبياء السصمب األول:

 أقػاـ االنبياء كالخسل، كمػقف الدلف كالستكلسيغ مشيع. :السصمب الثاني

 . عقاب هللا تعالى لسشكخي الخسالة، كمػقف الدلف كالستكلسيغ مشو :السصمب الثالث

 ومعجدة القخآن الكخز ، وقومو، وموقف الدمف والستكمسين. ،الثاني: الشبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص السبحث

 :مصالب ثبلثة كفيو

 صفات الشبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص في سػرة الحاقة، كمػقف الدلف كالستكلسيغ مشيا.  :السصمب األول

 معجدة القخآف الكخيع، كمػقف الدلف كالستكلسيغ مشيا. :السصمب الثاني 

 الستكلسيغ مشو. لخسالتو، كمػقف الدلف ك ـػ الشبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلصتكحيب ق :السصمب الثالث 

 

 ثالثالفرل ال

 الغيبيات في سورة الحاقة، وبيان موقف الدمف والستكمسين .
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  ث:ثبلثة مباح كفيو

 .: اإليسان بالسالئكة في سورة الحاقة، وبيان موقف الدمف والستكمسينالسبحث األول

 :مصلباف كفيو

 تعخيف السبلئكة، كبياف حقيقتيع عشج الدلف كالستكلسيغ . ل:السصمب األو 

أعساؿ السبلئكة في سػرة الحاقة، كبياف مػقف الدلف كالستكلسيغ  :السصمب الثاني 
 مشيا.

اإليسان باليوم اآلخخ، وأىوال يوم القيامة في سورة الحاقة، وبيان موقف  :السبحث الثاني
 الدمف والستكمسين.

 :صلبافم كفيو

 كمػقف الدلف اآلخخ في سػرة الحاقة، باليـػ السخاد باإليساف: ولالسصمب األ 
 كالستكلسيغ.

 أىػاؿ يـػ القيامة في سػرة الحاقة، كمػقف الدلف كالستكلسيغ مشيا. :السصمب الثاني

 .: أىل الجشة وأىل الشار في سورة الحاقة، وموقف الدمف والستكمسين مشيساالسبحث الثالث

 :مصلباف كفيو

 الجشة كنعيسيا في سػرة الحاقة، كمػقف الدلف كالستكلسيغ مشو. :السصمب األول       

 .الشار كجحيسيا في سػرة الحاقة، كمػقف الدلف كالستكلسيغ مشو: يالثانالسصمب         

 كتزسشت أىع الشتائج ك التػصيات. الخاتسة:

 كاشتسلت على فيارس اآليات، كاألحاديث، كاألعبلـ. الفيارس:
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 لفرل التسييجيا
التعخزف بالدمف والستكمسين ومشاىجي  في 

 تقخزخ العقيجة، ونبحة عن سورة الحاقة.
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 .وبيان أسدي  السشيجية في تقخزخ العقيجة ولا: التعخزف بالدمفأ
لكل فخقة كقػـ مشيج يشتيجػنو، كمغ اليقيغ أف الدلف تسيدكا عغ غيخىع مغ أصحاب 
السشاىج السغايخة بعقيجتيع كمشيجيع، فسشيجيع ىػ أفزل السشاىج كأصػبيا؛ ألّف أصػؿ االعتقاد 

شة، كسا أّف مشيجيع قا ئع على اإلقخار الغيبي بأركاف اإليساف فيو ثابتة كمدتسجة مغ الكتاب كالدُّ
 الدتة الثابتة، كسيػضح الباحث في ىحا الفرل تعخيف الدلف، كعقيجتيع، كبياف مشيجيع.

 :صصالحاا او  التعخزف بالدمف لغةا  .ٔ

 : الدمف لغةا  - أ
ـ كتجؿُّ على كالفاء( كالبلـ الديغتعػد لفطة الدلف إلى أصليا ) َلف  كتصلق كالدْبق، التقجُّ الدَّ

 .(ٔ)سػالف  كتجسعالساضية،  مَزػا، كتقجمػا، كمشيا: األمع الدابقة أي الحيغ على
: أيزاً  كالدلف سلف، فيػ تقجمو َفَخطٍ  كلجٍ  أك صالٍح، عسلٍ  مغ العبج قجمو شيء ول وسا أف

 .(ٕ) سالف كأحجىع كالفزل، الدغ في فػقظ ىع الحيغ قخابتظ كذكي  آبائظ مغ تقجمظ مغ
ـ كالدبق في  نفدو،"سلف" في القخآف للجاللة على السعشى  اسُتعِسلت كلسةكقج  كىػ التقجُّ
ِم اْْلَالَِية ﴿:تعالىقاؿ هللا ، الدمغ ما أي: " ،[ٕٗ]الحاقة: ﴾ ُكُلوا َواْشَربُوا َىِنيًئا ِبَا َأْسَلْفُتْم ِف اَْلَيَّ
 .(ٖ)"تع في دنياوع آلخختكعمقجّ 

َفاتَِّقي  :»لفاشسة   الشبي  قػؿ ذلظ كمغ على السعشى نفدو، داللة الدشة في كاستعسلت
َلُف َأَنا َلِظ   .(4) «َّللاََّ َكاْصِبِخي، َفِشْعَع الدَّ

 التعخيف اللغػي يطيخ أف الدلف يقرج بو: ُكلُّ ما تقّجـ كسبق مغ أعياف أك أعساؿ.كمغ 

 :اصصالحاا الدمف  - ب
 .(5) نيجيع العلسي كالعسلي على سار كمغ كالتابعػف  الرحابة ىع الدلف:
 أىل ىع فالدلف سشة، براحب فليذ خالفيا، كمغ الدشة صاحب فيػ الدشة، كافق فسغ

أبجًا كيخاد بو حيغ إشبلقو إخخاج مغ خالف  غيخىع، على الػصف يرجؽ كال الدشة كالجساعة،
في شخيقتيع كالستكلسيغ كالفبلسفة كأشباىيع، الحيغ خالفػا الرحابة في شخيقة فيع الدلف 

                                                           
 .ٜٜٕ/ ٕٔ، كتيحيب اللغة، اليخكي جٜ٘/ ٖانطخ: معجع مقاييذ اللغة، ابغ فارس ج (ٔ)
 .ٗٗٗ/ٔ، كالسعجع الػسيط، ابخاىيع مرصفى كآخخكف جٖٙٗ/ ٖٕتاج العخكس، الدبيجي جانطخ: ( ٕ)
 .ٚٛ٘/ ٖٕجامع البياف، الصبخي ج (ٖ)
 .ٕ٘ٛٙ، رقع الحجيث،ٗٙ/ ٛالبخاري، البخاري، ااِلْسِتْنَحاِف جصحيح ( ٗ)
 .ٚٛٔ/ ٔانطخ: العخش، الحىبي ج (٘)
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 واف إذا القيامة يػـ إلى الستأخخ حتى معتقجًا، الدلف ىع كالجساعة الدشة االعتقاد، فأىلمدائل 
 .(1) سلفي فإنو كأصحابو في العلع كالعسل،   الشبي شخيقة على

 : ينثبلث معاكمرصلح الدلفية يذتسل على 
: كىي فتخة زمشية سابقة تختز بسغ عاش في القخكف الدلفية الدمشيةالسعشى األكؿ: 

، (3)«َخْيُخ الشَّاِس َقْخِني ُثعَّ الَِّحيَغ َيُلػَنُيْع، ُثعَّ الَِّحيَغ َيُلػَنُيعْ »:، لقػلو (2)السفزلة الثبلث األكلى
 كانتيت بانتياء الفتخة التي حجدىا الحجيث.

السشيج الدلفي في أخح الشرػص كفيسيا أثسخ مػاقف كىػ سلفية مزسػف:  :السعشى الثاني
 .جة با كسلصانو كالقجر كنحػىاأىسا ما يتعلق بقزايا العقيعلسية كسلػكية 

 تبعيع كمغ الرحابة، علييا واف التي ة السشيجية: كىي الصخيقةيالدلفالسعشى الثاني: 
، كىي غيخ محجكدة بحج الدماف  كعسبلً  بالشرػص الذخعية، اعتقادًا كقػالً  التسدظ مغ بإحداف،
 .(4)الدابق كأتع مغ حيث السعشىكىي أشسل مغ الشػعيغ  كال السكاف

بسغ  تكػف الثاني فالدلفية بالسعشى األكؿ حقبة تاريخية، انتيت بسػت أصحابيا، كبالسعشى     
تكػف مشيجًا مدتسخًا، يجخل فيو كل  كبالسعى الثالث كفق مشيج الدلف، العقجية السزاميغبالتـد 

لى شخيقتيع يرجؽ عليو عمغ التـد بصخيقة األكائل السيتجيغ، فكل متأخخ عغ زمغ الدلف كىػ 
 قػؿ: سلفي.

 :العقيجة تقخزخ في الدمف مشيج .ٕ
ىي أركاف اإليساف الدتة، كالتي يعتسج اإليساف بيا على أصػؿ االعتقاد عشج الدلف 

آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُنِزَل ِإلَْيِو ِمن رَّبِِّو  ﴿في القخآف الكخيع في قػلو تعالى: ، التي كرد ذكخىاالغيبيات
ن رُُّسِلِو َوقَالُ  ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَب َّنَ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلّّ آَمَن ِِبلِلِّ َوَمآلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو ََل نُ َفرُِّق بَ نْيَ َأَحٍد مِّ ا وْا َسَِ

اعتقاد الفخقة الشاجية "[، كقج لخريا ابغ تيسية بقػلو : ٕ٘ٛ ]سػرة البقخة: ﴾ َوِإلَْيَك اْلَمِصري
 .(5) "ةالدت كأركانو اإليساف أصػؿ كالجساعة: الدشة أىل الداعة قياـ السشرػرة إلى

                                                           
، كشخح العقيجة الػاسصية، ٕٛ، كالػجيد في عقيجة الدلف، األثخي صٕٓ/ٔانطخ: لػامع األنػار البيية، الدفاريشي ج (ٔ)

 .ٗ٘ - ٖ٘/ٔابغ العثيسيغ ج
 .ٖٗٔ/ٚل، البغ تيسية جانطخ: درء تعارض العقل كالشق (ٕ)
 . ٕٕ٘ٙرقع الحجيث : ٔٚٔ/ ٖج ،صحيح البخاري، البخاري، الذيادات/ال يذيج على شيادة جػر إذا أشيج (ٖ)
مشاىج االستجالؿ على مدائل االعتقاد، ، ك ٙٔ-ٕٔصاالتجاه الدلفي بيغ األصالة كالسعاصخة، راجح الكخدي انطخ:  (ٗ)

 .ٜٔيشية، ابغ عثيسيغ ص، كشخح العقيجة الدفار ٖٙ-ٖ٘/ ٔحدغ ج
 .ٗ٘/ٔالعقيجة الػاسصية، ابغ تيسية ج (٘)
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كأصػؿ مدتسجة مغ الكتاب كسشة  قػاعجب غيخىع كعليو يبلحظ أّف مشيج الدلف يتسيد عغ
 :، كمغ أبخز ىحه القػاعج اآلتيرسػلو 

 :تقجي  الشقل عمى العقل - أ
لف أفَّ  مشو ُيفيع أف يشبغي كىحا ال إف الدلف يقجمػف األدلة الشقلية على األدلة العقلية  الدَّ

 الكػنية اآليات كفي كاألرض الدسػات خلق في بو التفكخ كضائف العقل العقل، ألّف مغ ُيشكخكف 
عشج ذكخ أما  حياة البذخ، رصػّ تُ  ما في األرض مغ مكتذفاتكاوتذاؼ  األرض كعسارة، الكثيخة

 العقل برخيح علع " ما يقػؿ ابغ تيسية:فيحا العقل يكػف عاجدًا ال يسلظ شينًا؛  األخبار كالعقائج
 قط، كقج صخيح معقػؿ يعارضو ال الرحيح السشقػؿ بل البتة؛ الذخع يعارضو أف يترػر ال

 الرخيحة الرحيحة الشرػص خالف ما فػججت فيو الشاس تشازع ما عامة في ذلظ تأملت
  .(1)" للذخع السػافق نقيزيا ثبػت بالعقل يعلع بل بصبلنيا؛ بالعقل يعلع فاسجة شبيات

 يقع إنسا ذاتيسا، في تعارض كال بيشيسا تعارض ال كمغ السعلػـ أّف الشرػص الذخعية
 السخاشب. كتأكيلفيع  حدب التعارض

 العقيجة مدتقاة من الوحيين: - ب
 محبلً  فليدت ، دمحم رسػلو سشة مغ صح كما ،هللا  وتاب على مػقػفة اإلسبلـ، فعقيجة
 .تػقيفية مرادرىا ألف لبلجتياد؛

 كاالستجالؿ التلقي مشيج في كالجساعة الدشة أىل الرالح؛ الدلف عقيجة أصػؿ مغك 
مغ شخيعة   نبيو سشة مغ صح كما  هللا ما جاء في كتاببكل كباششًا  ضاىخاً  اإليساف
 .(2)ليا كالتدليع ،كعقيجة

بصاعة  كقج أمخ هللا  فيػ حق كصجؽ ال ريب فيو، كل ما ثبت عغ الشبي  كمعلػـ أفّ 
َأن َيُكوَن ََلُُم اْْلِيَ َرُة ِمْن َأْمرِِىْم َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى الِلَُّ َوَرُسولُُو َأْمًرا  ﴿:تعالىفقاؿ  نبيو 

 :»أنو قاؿ كقج ثبت عغ الشبي ، [ٖٙ]األحداب:  ﴾ َوَمن يَ ْعِص الِلََّ َوَرُسوَلُو فَ َقْد َضلَّ َضاَلًَل مُِّبيًنا

ِ َكُسشَِّتي  لكغ  "تيسية:  ابغ يقػؿ، ك (3)«ِإنِّي َقْج َتَخْوُت ِفيُكْع َشْيَنْيِغ َلْغ َتِزلُّػا َبْعَجُىَسا: ِكَتاَب َّللاَّ
فإنسا ىػ  ،أك عجد فيو عغ معخفة الحق ،عامة مغ ضل في ىحا الباب يشبغي أف يعخؼ أفّ 

                                                           
 .ٖٛ/ ٔرض العقل كالشقل، ابغ تيسية جدرء تعا (ٔ)
 .ٕٗ، كالرفات اإلليية، بغ علي صٔ٘ٔ/ٔفي عقيجة الدلف، األثخي ج الػجيدانطخ:  (ٕ)
ِ ْبِغ نُ  (ٖ) قاؿ األلباني:  ،ٜٖٔرقع الحجيث  ٕٚٔ/ َٔسْيٍخ، جالسدتجرؾ على الرحيحيغ، الحاوع، العلع/ َفَأمَّا َحِجيُث َعْبِج َّللاَّ

 .ٙٙ٘/ٔصحيح، انطخ:  صحيح الجامع الرغيخ كزياداتو، األلباني ج
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فلسا  ،كتخؾ الشطخ كاالستجالؿ السػصل إلي معخفتو ، لتفخيصو في اتباع ما جاء بو الخسػؿ
 .(1)ضلػا" -  - أعخضػا عغ كتاب هللا

الحق، كقع في  غيخ ىحا الصخيقاتبع ك جاء بو الػحي كتابًا كسشًة،  عسا فسغ أعخض ،كبيحا
 كالسعرـػ مغ اوتفى بالػحي. ،في الفتغ التي يعلػ بعزيا بعزاً اليبلؾ، ك 

 :حجة في العقيجة بالقبول اةالستمق أخبار اآلحاد - ت
بل كاف ،  عغ رسػؿ هللا حجيث اآلحادك  الحجيث الستػاتخ لع يفخقػا بيغالدلف  إفّ 

 فيػ محىب االعتقاد كالعسل.، فستى صح الحجيث، باألحاديث جسيعياالعسل 
 فلػ العلع، بو كيحرلاْلُسَبلَِّغ  على الحجة بو تقػـ الحي ىػ الببلغ بأفّ  كقج قخر الدلف

 فإف العبج، على هللا  حجة بو تقػـ الحي التبليغ بو يقع لع العلع بو يحرل ال الػاحج خبخ واف
 عشو يبلغ أصحابو مغ الػاحج يخسل  هللا رسػؿ واف العلع، كقج بو يحرل بسا تقػـ إنسا الحجة
 .(2)بلغو، كقج أخحت األمة ذلظ بالقبػؿ مغ على الحجة فتقػـ

 أمخٍ  ولِ  في بو كيعسلػف  اآلحاد أخبار يتقبلػف  كالجساعة الدشة أىل كعليو يتزح أفّ 
 .(3) البجع أىل محىب ىػ االعتقاد مدائل في اآلحاد أخبار كأّف رد   الشبي عغ صحتو ثبت

 :ردُّ الستذابو لمسحَك  - ث
 الجاللة، كاضحات بيشات: أي الكتاب، أـ ىغ محكسات آيات القخآف في أفّ  تعالى يخبخ 

 الشاس مغ وثيخ على الجاللة في اشتباه فييا أخخ آيات كمشو الشاس، مغ أحج على فييا التباس ال
 فقج عشجه، متذابيو على محكسو كحكع مشو، الػاضح إلى عليو اشتبو ما رد فسغ بعزيع، أك

ُىَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آََيٌت َمَُّْكَماٌت ُىنَّ  ﴿ :تعالىانعكذ؛ كليحا قاؿ  عكذ كمغ اىتجى،
 االشتباه عشج إليو يخجع الحي أّف السحكع ىػ: أي ،[ٚ]آِؿ عسخاف:  ﴾ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِِبَاتٌ 

 .(4)السحكع لسػافقة داللتيا الحتساؿ
ْن ِعنِد رَبَِّنا ﴿:فيقػلػف  السؤمشػف  أماك  فيخلصػف  الذظ، أىل كأما كمتذابيو، محكسو ﴾ ُكلّّ مِّ

 »قاؿ:  أنو عغ الشبي  ؛ كقج جاء(5) علييع هللا تعالى فيلبذ السحكع كالستذابو، كيلبدػف  بيغ
 أبػاب على سبعة مغ القخآف ندؿ كواف الكتاب األكُؿ يشدؿ مغ باب كاحج على حخؼ كاحج، 

: زاجخ، كآمخ، كحبلؿ، كحخاـ، كمحَكع، كمتذابو، كأمثاؿ، فأِحلُّػا حبللو، كحخِّمػا أحخؼ سبعة
                                                           

 .ٗ٘/ٓٔض العقل كالشقل، ابغ تيسية جدرء تعار  (ٔ)
 .ٗٙ٘/ٔخسلة، ابغ القيع جانطخ: مخترخ الرػاعق الس (ٕ)
 .ٕٚٔ/ٔانطخ: فخؽ معاصخة تشتدب إلى اإلسبلـ، عػاجي ج (ٖ)
 .ٚ-ٙ/ٕانطخ: تفديخ القخءاف العطيع، ابغ كثيخ ج (ٗ)
 .ٜٓٔ/ٕانطخ: الحجة في بياف السحجة، األصبياني ج (٘)
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حَكسو، كآِمشػا ػا بسُ خكا بأمثالو، كاعسلُ حخامو، كافعلػا ما ُأِمختع بو، كانتيػا عسا ُنِييتع عشو، كاعتبِ 
 .(1)« بستذابيو، كقػلػا: آمشَّا بو كلّّ مغ عشج ربشا

 كىحا ما انتيجو الدلف في أقػاليع كأعساليع، فرانػا أنفديُع كغيخىع مغ البجع كاألىػاء.

 واألىواء:  عم  الكالم التححيخ من اتباع - ج
، كضيخ علع السدلسيغ عقػؿ بعسخجست كتب اليػناف دخلت الفلدفة في عشجما تُ   

الكبلـ الحي يجرس العقيجة اإلسبلمية مغ خبلؿ العقل فقط، فحّخفتَيا عغ جادة الرػاب كالحق، 
 كبيشػا ضبلالتيا كفدادىا على معتقجات السدلسيغ.  فحاربيا الدلف

اإلسبلمية في  الجكلة رقعة كامتجت الفتػحات اتدعت أف فشذأ علع الكبلـ كالفلدفة بعج
 العباسي العيج في قستو بلغ كلكشو بديط بذكل األمػي  العيج في كقع ذلظك  أكاخخ عيج الرحابة

 أضيخكا أناس اإلسبلـ في فجخل العخبية، اللغة إلى كالفارسية كاليشجية اليػنانية العلػـ تخجسة إباف
في صفػؼ  فلقيت صجى كبيخاً  الستخجسات، في خلط فحرل كالدنجقة الشفاؽ كأبصشػا اإلسبلـ

فلحلظ فإف ، (ٕ) الكثيخ مغ الشاس؛ ُحبًا في التخؼ العقلي؛ كاغتخارًا في الجخيل على أمة اإلسبلـ
 الحجاج مغ فييا شخيقة أىل الكبلـ مغ السعتدلة كالفبلسفة كغيخىع، تدّسى بعلع الكبلـ: إّما لسا

 .(ٖ)الكبلـ صفة نفي شخيقتيع أصل أفّ  كإّما ،وبلماً  يدّسى اّلحي كىػ كالججاؿ،
 لو خيخ الذخؾ، سػى  هللا تعالى عشو نيى ما بكل العبج يبتلى ألف" قاؿ اإلماـ الذافعي:

، (ٗ)"ذلظ يقػؿ مدلسا أف ضششت ما شيء، على الكبلـ أصحاب مغ اشلعت كلقج الكبلـ، مغ
الكبلـ إنو ال يفلح صاحب كبلـ أبجًا كال تكاد تخى أحجًا نطخ في "أحسج بغ حشبل:  كقاؿ اإلماـ

 . (٘)"إال كفي قلبو َدَغل  
 كمغ السشصق مغ كاضح كمقشع، كػنيع لع يكتفػا بالتححيخ مشيج أصحاب وانػا فالدلف

كالدشة،  الكتاب على السبشية كالعقلية الشقلية باألدلة البجع أصحاب كناقذػا ردكا كإنسا الكبلـ، علع
 .(ٙ) كبيشػا فداد كاضصخاب عقائجىع الباشلة

                                                           
، كقاؿ األلباني: ٖٗٗٔرقع الحجيث  ٖٚٔ/ ٕالسدتجرؾ على الرحيحيغ، الحاوع،  التفديخ/ َكِمْغ ُسػَرِة آِؿ ِعْسَخاَف، ج (ٔ)

 .ٙٛ/ ٕحدغ، انطخ: األلباني، الدلدلة الرحيحة، ج
 .ٜ٘/ٔانطخ: الػالء كالبخاء في اإلسبلـ، القحصاني ج (ٕ)
 .ٖٓٙ/ٔانطخ: تاريخ ابغ خلجكف، ابغ خلجكف ج( ٖ)
 .ٖٚٔ/ٔج  آداب الذافعي كمشاقبو، الخازي  (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔجامع بياف العلع كفزلو، ابغ عبج البخ ج (٘)
 .ٛ٘/ٔانطخ: مػقف ابغ تيسية مغ األشاعخة، السحسػد ج (ٙ)
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 :دللت الكتاب والدشةالجسع بين  - ح
ل: الشرػص فجسعُ   كيفدخ الشز، كيحكع التذابو، كيخفع السبَيَع، كيبيِّغ السجَسَل، يفرِّ

كآرائيع، كإّف إىساؿ ىحه القاعجة  البذخ أىػاء على ال  رسػلو كمخاد  هللا مخاد على الشز
  كالحجيث. القجيع في كالزبلالت البجع مغ وثيخ واف سببًا في

َأاَل  »قاؿ:  أكتي القخآف كمثلو معو، ففي الحجيث عغ الشبي  كمغ السقخر أّف الشبي 
 فسغ راـ أف يفيع نراً ، (1)« ِإنِّي ُأكِتيُت اْلِكَتاَب َكِمْثَلُو َمَعُو، َأاَل ِإنِّي ُأكِتيُت اْلُقْخآَف َكِمْثَلُو َمَعوُ 

 يفدخ والقخآف قخآنيًا أك نبػيًا، فبل بج لو مغ الجسع بيغ نرػص القخآف كالدشة، ألف "الحجيث
، كال يسكغ االستغشاء عغ أحجىسا دكف اآلخخ، كسا أجسع على ذلظ ثقات أىل (2)بعزا" بعزو
 العلع.

 البجعية: األلفاظ وتجشب العقيجة في الذخعية باأللفاظ والسعاني اللتدام - خ
عشج ، خاصة  سشة الشبيكفق القخآف ك الػاردة  كالسعاني سرصلحاتاللفا  ك األ اختيار إفّ 
 فقج باشلة، معافٍ  على تذتسل التي السحجثة األلفا  في نداف مغ الػقػعالعقيجة، يحفظ اإلتقخيخ 
: البقخة] ﴾ أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َوِلْلَكاِفرِينَ  َواَْسَُعوا اْنظُْرنَ  َوُقوُلوا رَاِعَنا تَ ُقوُلوا ََل  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها َيَ  ﴿:تعالى هللا قاؿ
ٔٓٗ]. 

كىػ األصل الحي انتيجو أئسة كعلساء الدلف فتخاىع يعسلػف على مخاعاة السعاني الرحيحة 
كاأللفا  الذخعية التي كردت في القخآف كالدشة، فسا أثبتو هللا تعالى أك رسػلو أثبتػه، كما نفاه هللا 

نفػه، كال يحتج علساء الدلف باأللفا  السبتجعة بل كيخدكف على مغ يحتج بيا تعالى أك رسػلو 
 .(3) كيشتيجيا كيبتجع فييا ألنو سيريخ حتسًا إلى تغييخ الحق إلى باشل

األلفا  فيتزح أّنو إذا كاف اللفظ القخآني أك الشبػي كاضحًا فبل يحىب بعجه إلى غيخه، إلف 
تكػف ألفا  مبيسة أك معاٍف مذتقة لتسخيخ أفكار فاسجة، فلحلظ أك  حقاً  أف تكػف  حتسلتالسبتجعة 
جاء بسرصلحات كألفا   كمغ ،يأتػف بلفظ محجث مبتجع في الشفي كاإلثباتال  فإف الدلف
 عليو ردكا كالدشة الكتاب خالفت ةباشلمدتحجثة 
دت محرػرة كسا أنيا لي بيحه القػاعج؛ ةً محرػر  تالدلف ليد القػاعج كاألصػؿ لسشيج فّ كاعلع أ

 اتبع الكتاب كالدشة بفيع الدلف كشخيقتيع فيػ على مشيج الشبي فكل مغ  في تاريخ معيغ،
 كأصحابو.

                                                           
ـِ ْبِغ َمْعِجي َكِخَب اْلِكْشِجيِّ  (ٔ) ني: قاؿ األلبا ،ٗٚٔٚٔ :، رقع الحجيثٓٔٗ/ ٕٛ، ج مدشج أحسج، أحسج، مدشج اْلِسْقَجا

 .ٙٔ٘/ٔصحيح، انطخ:  صحيح الجامع الرغيخ كزياداتو، األلباني ج
 .ٖٖ٘/ ٖٔامع ألحكاـ القخآف، القخشبي ج الج (ٕ)
 .ٖٓٗ/ ٘؛ مجسػع الفتاكى جٕٗ٘/ ٔج انطخ: درء تعارض العقل كالشقل، ابغ تيسية،  (ٖ)
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 وبيان مشيجي  في تقخزخ العقيجة ،ثانياا: التعخزف بالسعتدلة
تشػعت الفخؽ الكبلمية كتذعبت كتعجدت بل كتفخقت إلى فخؽ كثيخة؛ كيخجع ذلظ إلى 

تقخيخ العقيجة كمدائليا، كسػؼ يتكلع الباحث فيسا يلي عغ أكلى الفخؽ اعتسادىع على العقل في 
 عيا الحجيث عغ األشاعخة.بِ الكبلمية، كىي: السعتدلة ، ثع يتَ 

 ةالفلدفألنيا سايخت على العقل السجخد في فيع العقيجة اإلسبلمية  فلقج اعتسجت السعتدلة
 .كالجساعة مسا أدى إلى انحخافيا عغ عقيجة أىل الدشة اليػنانية،

 سعتدلة:لالتعخزف با .ٔ
ىي فخقة إسبلمية نذأت في آكاخخ العرخ األمػي كانتذخت في العرخ العباسي كاعتسجت 

لتأثخه ببعس الفلدفات الػثشية التي أدت الى انحخافيا عغ على العقل السجخد في فيع العقائج 
 .   (1)عقيجة أىل الدشة كالجساعة

 نذأة السعتدلة:  .ٕ
ضيخت في القخف الثاني اليجخي ما بيغ سشة  التي االسبلمية الفخؽ  أشيخ مغ فخقة السعتدلة

 ككانت السلظ، عبج بغ كىذاـ مخكاف، بغ السلظ عبج عيج في فطيختىػ، ٓٔٔق كسشة ٘ٓٔ
 القخآف، بخلق القػؿ أشيخىا مغ األخخى، اإلسبلمية الصػائف مغ غيخىع عغ بيا انفخدكا آراء ليع
 .(2) حشبل بغ أحسج اإلماـ رأسيع كعلى األئسة، مغ وبيخ عجد فيو امُتِحغ الحي

 لسا بحلظ ُسسُّػا كأصحابيسا، الغداؿ (4)عصاء بغ ككاصل (3)عبيج بغ عسخك "كمغ السعتدلة
 أكلنظ: كغيخه قتادة فيقػؿ معتدليغ، يجلدػف  ككانػا الثانية، السائة أكائل في الجساعة اعتدلػا

 بغ عسخك كتابعو السعتدلة، محىب أصػؿ كضع الحي ىػ عصاء بغ كاصل إف: كقيل السعتدلة،

                                                           
، ٜٖ-ٖٛ، كاعتقادات فخؽ السذخكيغ كالسدلسيغ الخازي  صٜٜ-ٖٜالفخؽ بيغ الفخؽ، البغجادي ص انطخ:  (ٔ)

 .ٗٙ/صٔ، الشجكة العالسية للذباب اإلسبلمي جفي األديافكالسػسػعة السيدخة 
 ،ٗٙٔٔ/ٖ، كفخؽ معاصخة تشتدب الى اإلسبلـ، عػاجي جٜٔٔ/ ٔجانطخ: اإليساف بيغ الدلف كالستكلسيغ، الغامجي  (ٕ)

 .ٗٙ/ٔكالسػسػعة السيدخة في األدياف، الشجكة العالسية للذباب اإلسبلمي ج
عسخك بغ عبيج: مػلى لبشي تسيع. كيكشى أبا عثساف. معتدلي صاحب رأي ليذ بذيء في الحجيث. ككاف كثيخ الحجيث  (ٖ)

 .ٕٔٓ/ٚق، انطخ: الصبقات الكبخى، ابغ سعج جٗٗٔعغ الحدغ كغيخه.، كتػفي سشة 
َعصاء اْلَبْرِخّي الغّداؿ اْلُسَتَكّلع، كىػ أبخز رءكس السعتدلة بل معلسيع األكؿ، كالخػارج لسا كفخت بالكبائخ قاؿ  كاصل بغ (ٗ)

كاصل: بل الفاسق ال مؤمغ كال كافخ بل ُىَػ مشدلة بيغ السشدلتيغ فصخده لحلظ اْلَحَدغ، فسغ َثعَّ قيل ليع السعتدلة لحلظ، َكلو 
ق، انطخ: ميداف االعتجاؿ،  ٖٔٔة، َككتاب التَّْػَبة، َككتاب َمَعاني اْلُقْخآف ، كتػفى في سشة مغ الترانيف: كتاب السخجن

 .ٛ٘٘/ ٛ، كتاريخ اإلسبلـ ككفيات السذاىيخ، الحىبي ج ٜٕٖ/ ٗالحىبي ج
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 وتابيغ، (ٕ)اليحيل أبػ ليع صشف الخشيج ىاركف  زمغ واف فلسا ،(1)البرخي  الحدغ تلسيح عبيج
 .(ٖ)الخسدة" األصػؿ على محىبيع كبشى محىبيع، كبيَّغ

 مجلذ الحدغ البرخي، كشكل مجلذ، بعج اعتداؿ كاصل بغ عصاءكأشلق لفظ السعتدلة، 
  .(ٗ)في مشدلة بيغ السشدلتيغ في الجنيا كمخلج في الشار في اآلخخة بأف مختكب الكبيخه  فيو، كادعى

كُيصلق علييع كثيخ مغ  كالتػحيج"، العجؿ كيحب السعتدلة أف ُيصلق علييع لفظ "أصحاب
 .(٘) ك"أىل العجؿ"، ك"التػحيج" كلفظ "العجلية"، لفظ "القجرية"، العلساء

األخخى، كىع  خكفِّ تُ  مشيا فخقة ول ،فخقة عذخيغالسعتدلة إلى اثشتيغ ك ىحا كقج افتخقت 
 ،كاالسكافية ،كالسعسخية ،كاالسػارية ،كالشطامية ،كاليحيلية ،كالعسخية ،الػاصليةوالتالي: "
 ،كالحسارية ،صيةبكالحا ،كالجاحطية ،كالتسامية ،كاليذامية ،كالسخادارية ،كالبذخية ،كالجعفخية
 .(ٙ)"كالبيذسية ،كالجبابية ،كالكعبية ،كالذحامية ،كالسػيدية ،قبة صالح صحابأك  ،كالخياشية

 العقيجة: تقخزخ في السعتدلة مشيج .ٖ
قج ك  يقخ بيا،حتى  االعتداؿأجسع محىب السعتدلة على أصػؿ خسدة، كال يدتحق أحجًا 

 نفي )ىحه األصػؿ بالتفريل، كىي: التػحيج: كيقرجكف بو (ٚ)شخح القاضي عبج الجبار
الرفات(، كالعجؿ: كعشجىع )نفي القجر(، كالػعج كالػعيج: كيقرجكف بو )اف مختكب الكبيخة مخلج 

في الجنيا مؤمشًا، كال كافخًا؛  ىفي الشار(، كالسشدلة بيغ السشدلتيغ: كىػ )أف مختكب الكبيخة ال يدس
بل ىػ في مشدلة بيغ السشدلتيغ(، كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ: كيقرجكف بو )الخخكج 

 ا:يكمغ أىس، فلحلظ انتيجػا قػاعج انحخفػا بيا عغ الذخع، (ٛ)عغ الحكاـ إذا ضلسػا( 

                                                           
الة الحدغ بغ يدار البرخي، أبػ سعيج: تابعي، كاف إماـ أىل البرخة، كحبخ األمة في زمشو، كاف يجخل على الػ ( ٔ)

 .ٕٕ٘/ ٕىػ، انطخ: األعبلـ، الدركلي جٓٔٔفيأمخىع كيشياىع، ال يخاؼ في الحق لػمة الئع، تػفي 
كلج في البرخة ، مغ أئسة السعتدلة، اليحيل العبلؼ يأبكيكشى بهللا بغ مكحػؿ العبجّي، دمحم بغ دمحم بغ اليحيل بغ عبج  (ٕ)

 .ٖٔٔ/ ٚىػ، انطخ: األعبلـ، الدركلي ج ٗٚٚ، تػفي سشة ()ميبلسمشيا كتاب، لو كتب كثيخة ،كاشتيخ بعلع الكبلـ
 .ٓٓٔ/  ٚج العقيجة الصحاكية، ابغ جبخيغشخح ( ٖ)
 .ٕ٘السشية كاألمل، عبجالجبار صانطخ: ( ٗ)
 .ٖٗ/ٔج، كالسلل كالشحل، الذيخستاني ٕ٘ص انطخ: السشية كاألمل، عبجالجبار (٘)
 .ٛٔ/  ٔالفخؽ بيغ الفخؽ، البغجادي ج (ٙ)
بادي ، أبػ الحديغ، يلقبػنو  "مؤرخ السعتدلة " قاض أسج أحسج بغ عبج الجبار اليسحاني األ القاضي عبج الجبار بغ (ٚ)

 .ٖٕٚ/ ٖق، ، انطخ: األعبلـ، الدركلي جٓٓٗسشة  كتػفيالقزاة"، كاف شيخ السعتدلة في عرخه، لو ترانيف كثيخة 
 . ٛٗٔ-ٕٛٔ/ ٔج انطخ: شخح األصػؿ الخسدة، عبجالجبار ((ٛ
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 تقجي  العقل عمى الشقل: - أ
 ككل أقخكه، العقل قبلو ما لو، فكل شاىجاً  الذخع كجعلػا إف العقل ىػ األصل عشج السعتدلة،

 ثقتيع ذلظ كسبب يػافقيا، حتى أكلػه الشرػص مغ معقػالتيع خالف ما فكل رفزػه، يقبلو لع ما
، (1) العقلية ندعتيع إلييا دفعتيع كاألعساؿ، العقائج في مخالفات إلى قادىع مسا بالعقل، السصلقة

على الكتاب كالدشة، كىحا يطيخ بذكل َبّيغ في قػؿ القاضي  كال غخابة في تقجيع السعتدلة العقل
عبج الجبار:" فاعلع أف الجاللة أربعة: حجة العقل، كالكتاب، كالدشة، كاإلجساع، كمعخفة هللا 

 .(ٕ)تعالى ال تشاؿ إال بحجة العقل"

 عشجى : تعظي  أمخ العقل وتقجيسو عمى الشقل ومن 
فإف كافق الشز العقل ُقبل كإال فبل، فإف كاف  ،تػافق العقلاآليات القخآنية التي ال ل تأكي -

 .نرًا قخآنيًا خالف عقػليع أكلػه كصخفػه عغ معشاه الحق
 انبػيً  حجيًثا إف كاف، فك في الرحيحيغأ متػاتخة،رد األحاديث السخالفة للعقل كلػ كانت  -

يعػا لحلظ سبيبًل كإف لع يدتص ،أكلػه اككججكا لو مخخجً لع يدتصيعػا الصعغ فيو ا صحيحً 
 .دكف اعتبار للقػاعج كاألصػؿ الذخعية في التعامل مع الشرػص كرّدكه،شعشػا فيو 

 تخ أك آحاد، في الرحيحيغ أك في غيخىسا.ارد األحاديث التي ال يسكغ تأكيليا، متػ  -
 عشجىع. عجـ قبػؿ خبخ اآلحاد ألنيا ضشية -
 ث.األحاديالرحابة كالتابعيغ كخرػصا ركاة  بعس الصعغ في -
 (.3) كالدحخإنكار السعجدات ككثيخ مغ الغيبيات كالسبلئكة كالجغ  -
كمغ دالئل تقجيسيع العقل على الشقل ما اعتسجكه في نفي صفات هللا تعالى بسا فييا صفة  -

 بجدع، إال تقػـ ال كاألعخاض أعخاض، ىي العلػ مثبًل، حيث زعسػا أّف الرفات إنسا
كىكحا نجج أف السعتدلة قج حػلػا الجيغ إلى  ،(4) الحػادث عغ مشده  وهللا حادثة، كاألجداـ

 كعلع الكبلـ. مجسػعة مغ القزايا العقلية كالبخاىيغ السشصقية، كذلظ لتأثخىع بالفلدفة

 قياس الغائب عمى الذاىج:  - ب
 التعصيل، إلى أفزى األصل في تذبيو ىي التي السخلػؽ، على القياس كىي بجعة مبشاىا

 لسا جيليات، الحقيقة في كىي عقليات، حدبػىا التي كأىػاءىع ضشػنيع ليا سلسػا أنيع مع
 فأبصلػا السخلػؽ، على الخالق كقياس بغيخ علع، هللا  على كالقػؿ الذشاعة، مغ تزسشت

                                                           
 .ٚ٘ٔ/ٔج، كحقيقة البجعة كأحكاميا، الغامجي ٘ٙ/ٔانطخ: االنترار في الخد على السعتدلة، العسخاني ج (ٔ)
 .ٛٛشخح األصػؿ الخسدة، عبج الجبار ص  (ٕ)
 .ٙٔانطخ: التيار العقلي لجى السعتدلة، العتيبي ص (ٖ)
 .ٜٕٔ/ ٔجانطخ: العخش كما ُرِكي فيو، العبدي  (ٗ)
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 هللا وبلـ صفة ىحه تكػف  أف إنكار إلى الحاؿ بيع كآؿ كأصػات، بحخكؼ الكبلـ وػف  حقيقة
 .(1)الدشة  أىل مشيج عغ كخخجػا الدلف، اعتقاد بيحا كخالفػا تعالى،
وسا أنو ُيعّج على رأس  ُيعج قياس الغائب على الذاىج أحج أىع مكػنات الفكخ االعتدالي،ك 

كليذ مغ الغلػ القػؿ إنو أوثخ السشاىج استخجامًا كأكسعيا شيخة  مشاىج االستجالؿ عشج السعتدلة،
الػصػؿ إلى حقيقة ىحا القياس كالػقػؼ على ك  ة،السيسا السعتدل ،كانتذارًا بيغ الستكلسيغ عسػماً 

القياس أحج دعائسيا  تلظ الخؤى التي كاف ىع،اءر آمعخفة الكثيخ عغ السعتدلة ك  أسدو يتيح
في الخد على  كآلة مغ آالتيا في الجفاع عغ األسذ التي كضعيا السعتدلة ألنفديع،، األساسية
أف ىحا األصل ىػ الحي دعاىع إلى  يطيخراء الستكلسيغ في آكمغ خبلؿ الشطخ ، (2)الخرػـ
  .التأكيل

 كلع: قيل فإف: "فيقػؿ الذاىج، على الغائب بقياس الجاللة ىحه القاضي عبج الجبار كيؤيج
: قلشا الشقز؟ صفات مغ صفة على حاصبلً  يكػف  أف كجب للسعاصي، مخيجاً  واف إذا قلتع

 صفات مغ صفة على حاصبلً  واف وحلظ، واف متى أحجنا فإف الذاىج، ذلظ على الجليل
، فرخح أف شخؽ (3)تعالى" هللا مغ مثلو فيجب للقبيح، مخيجاً  لكػنو ذلظ كجب كإنسا الشقز،

 األدلة ال يختلف فييا الغائب عغ الذاىج.
 األفعاؿ في التذبيو كمحس قصعاً  باشل العباد أفعاؿ على هللا  أفعاؿ فقياس كبالجسلة

 مذبية معصلة فيع األفعاؿ، في كالتذبيو الرفات في التعصيل بيغ القجرية السعتدلة جسعت كليحا
 إلى اإلحداف في قجرتو تتػقف كال بصاعتو، يشتفع كال العبج، بسعرية يتزخر ال سبحانو فإنو
 .(ٗ)العبج  مغ يرجر فعل على العبج

 تأوزل الشروص الذخعية عن معشاىا الظاىخ: - ت
 يخاه  الحي السحتسل واف إذا يحتسلو، معشى إلى الطاىخ معشاه عغ اللفظ صخؼىػ  " :التأكيل

حسج شالبو ىػ التأكيل الحي يُ حـ، فحسج كمشو ما يُ كالتأكيل مشو ما يُ ، (5)"كالدشة للكتاب مػافًقا
األسساء كالرفات كمعخفة معانييا على الػجو ك   رسػلوك كبلـ هللا تعالى البحث عغ تفديخ 

                                                           
 .ٜٚانطخ: حخاسة العقيجة، العقل ص  (ٔ)
 .ٜٔصالذاىج، الخصاؼ  على الغائب انطخ: قياس (ٕ)
 . ٖٙٗ-ٕٙٗ/ٔشخح األصػؿ الخسدة، عبج الجبار  (ٖ)
 .ٜٗ/ ٕجانطخ: مفتاح دار الدعادة، ابغ القيع  (ٗ)
 .ٓ٘/ ٔجالتعخيفات، الجخجاني  (٘)



 

21 
 

 -  - : " التأكيل في كتاب هللا(1)العد الحشفيابغ أبي يقػؿ  ،الحي تعخفو العخب مغ كبلميا
ىػ الحقيقة التي يؤكؿ إليو الكبلـ، فتأكيل الخبخ ىػ عيغ السخبخ بو، كتأكيل كسشة رسػلو 

 .(ٕ)الفعل السأمػر بو" ذاألمخ: نف
اللفظ عغ مجلػلو  صخؼ عػف يجّ الحيغ  تأكيل أىل التحخيف كالبجعفيػ  :السحمػـالتأكيل أما 
 .(ٖ)إلى معاف ىي نطيخ السعاني التي نفػىا عشو كصخفو ،مجلػلو بغيخ دليل يػجب ذلظإلى غيخ 

 تخكػا فسا اإلسبلـ، ىجـ يخيجكف  الحيغ مشو كثيخ  مغ جَ لَ كَ  وبيخ، شخّ  فالتأكيل السحمػـ باب
 حجكده. كضاعت معالسو لجرست الجيغ ليحا كرعايتو هللا  حساية كلػال أّكلػه، إال شيًنا

ضيػرىع،  كراء رمييا األتباع على كىػنػا كجييا، عغ فرخفػىا الػاجبات الزالػف  أّكؿ كلقج
  .فييا كالػلػغ ارتكابيا إلى ضلػا الحيغ يجخ تأكيبلً  السحخمات كأّكلػا

 ألنيع أضيخ؛ علييع الخد كىؤالء بالسخلػقات، الرفات يؤكلػف  فإنيع والسعتدلة الغبلة "كأما
 .(4)تامة"  مخالفةً  القخآف لرخيح مخالفػف 

َخاِلُق ُكلِّ  تعالى:﴿ هللا قػلو كمغ السدائل التي تأكلتيا السعتدلة على سبيل السثاؿ ال الحرخ
 فيتسدكػف  الخؤية لسدألة وحلظ يأتػف  القخآف، خلق على دليل ىحا: فيقػلػف  ،[ٙٔ:﴾]الخعجَشْيٍء 
كغيخىا مغ  ،هللا رؤية عجـ دليل ىحا: فيقػلػف  ،[ٖٓٔ:﴾]األنعاـاْلَْبَصاُر  ُتْدرُِكوُ  تعالى:﴿ ال بقػلو

 .(5) السدائل الكثيخ
كالسعتدلة عشجما كلجػا ىحا الباب أدى بيع في نياية السصاؼ إلى نفي كتأكيل صفات هللا 
تعالى، لكثخة شبياتيع التي صاغػىا بفلدفتيع العقلية التي ال تتفق مع الكتاب كالدشة كأقػاؿ 

 الرحابة الكخاـ كمغ تبعيع بإحداف.

 ما على اعتسجه السعتدلة بشاءً  الحي كما ُذوخ ُيعجُّ أىع دعائع السشيج االعتدالي في االعتقاد،
 فلع  رسػلو كسشة تعالى هللا بكتاب عليو االستجالؿ أرادكا ثع بعقػليع، األصػؿ مغ أّصلػه
 .ذلظ إلى ُيػفقػا

                                                           
   : فقيو، كاف قاضي القزاة بجمذقي، ثع بالجيار السرخية، كامتحغ علي بغ علي بغ دمحم بغ أبي العد، الحشفي الجمذقيّ  (ٔ)

الشػر البلمع فيسا يعسل : التشبيو على مذكبلت اليجاية  ك بدبب اعتخاضو على قريجة البغ أيبظ الجمذقّي. لو كتب، مشيا 
 . ٖٗٔ-ٖٖٔ/ ٗق، انطخ: األعبلـ، الدركلي ج ٖٖٔٔبو في الجامع تػفي سشة 

 .ٖٛٔابغ أبي العد ص شخح الصحاكية، (ٕ)
 .ٚٙ/ٖج تيسية، ابغ انطخ: مجسػع الفتاكى  (ٖ)
 .٘/ٛجشخح الػاسصية، الغفيز  (ٗ)
 .ٕٔ/ٕٓجانطخ: شخح الصحاكية، الغفيز  (٘)
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 ة.وبيان مشيجي  في تقخزخ العقيج شاعخةاا: التعخزف باأللثثا
، كسشبيغ ىشا مغ ىع عسا كاف عليو الدلف مشح ضيػره مختلفاً  مشيجاً  اتخح األشاعخةلقج 

 األشاعخة ككيف نذأت فخقتيع، ثع سشحكخ أبخز معالع مشيجيع االعتقادي.

 ألشاعخة:با التعخزف .ٔ

، كقج اتخحت مغ البخاىيغ (1)ىي فخقة كبلمية اسبلمية تشتدب ألبي الحدغ األشعخي 
   .(2) العقلية الكبلمية كسيلة إلثبات العقائج، كالخد على الخرػـكالجالئل 

 نذأة األشاعخة:  .ٕ
 عرخه في السعتدلة إماـ يج على كتتلسح االعتداؿ، محىب على الكبلـ علع في األشعخي  بخع
 مشيع؛ فطيخت بخاءتو كأعلغ علييع، فخخج كجل عد هللا ىجاه  أف ، إلى(3)الجبائي( علي )أبػ

 اليجخي  الثالث القخف  السعتدلة في أكاخخ محىب األشعخي  الحدغ أبيبعج أف تخؾ  األشعخية
 يثبت واف الحي (4)القصاف( وبلب بغ سعيج بغ هللا )عبج شخيقة كىي الُكبلبية الصخيقة أكالً  كسلظ

ؿ كالبرخ؛ كالدسع كالقجرة واإلرادة العقلية: الرفات  كاليج والػجو الخبخية الرفات كيؤكِّ
 بقػليع، كقاؿ الدلف محىب إلى فخجع بالخيخ األشعخي  الحدغ ألبي هللا ختع ثع كاالستػاء
 بأنو كصّخح اإلبانة، وتابو مقجمة في ذلظ ذكخ ، كسا(5)حشبل بغ أحسج اإلماـ إلى كانتدب
 أحسج اإلماـ لكبلـ كمصابقتو الرفات على وبلمو في يطيخ كىحا العقيجة، في وثيخاً  مشو استدقى
 كالتأكيل الججؿ شخيقة بيغ كسصاً  شخيقاً  سالكاً  السعتدلة على بالخد الكبلـ، فقاـ صفة مثل كذلظ

 عباده على هللا أكجب التي الغيب أمػر مغ بالشز ثبت ما ول إلثبات كذلظ الدلف، كشخيقة
                                                           

األشعخي: علي بغ إسساعيل بغ أبي بذخ كاسسو إسحاؽ بغ سالع بغ إسساعيل بغ عبج هللا بغ مػسى بغ ببلؿ بغ أبي  (ٔ)
بخدة بغ أبي مػسى أبػ الحدغ األشعخي، مؤسذ محىب األشاعخة، كاف مغ األئسة الستكلسيغ السجتيجيغ، صاحب الكتب 

األعبلـ، ، ٕٓٙ/ٖٔق، انطخ: تاريخ بغجاد، البغجادي جٖٖٓكالترانيف في الخد على السلحجة كالستكلسيغ، مات سشة 
 .ٖٕٙ/ٗالدركلي ج

 .ٖٛ/ ٔانطخ: السػسػعة السيدخة في األدياف، الجيشي ج (ٕ)
الجبائي: أبػ علي دمحم بغ عبج الػىاب، السعخكؼ بالجبائي أحج أئسة السعتدلة؛ كاف إمامًا في علع الكبلـ، كاف رأسًا في  (ٖ)

في محىب االعتداؿ مقاالت مذيػرة، كعشو أخح الذيخ أبػ الحدغ األشعخي شيخ الدشة علع الكبلـ،  الفلدفة كالكبلـ، كلو
، تاريخ ٕٚٙ/ ٗق، انطخ: كفيات األعياف، ابغ خلكاف جٖٖٓكلو معو مشاضخة ركتيا العلساء،  مات بالبرخة، سشة 

 .ٖٔٔ/ٔٔ، سيخ أعبلـ الشببلء، الحىبي جٓٚ/ٚسبلـ، الحىبي جاإل
ٍج َعْبُج هللِا بُغ َسِعْيِج بغ ُكبلٍَّب الَقصَّاُف، الَبْرِخيُّ َرْأُس الُسَتَكلِِّسْيَغ ِبالَبْرَخِة ِفي َزَماىػ (ٗ) ِنِو،  َصاِحُب التََّراِنْيِف ِفي َأُبػ ُمَحسَّ

دِّ َعَلى الُسْعَتِدَلِة، َكُربََّسا َكاَفَقُيع، َكَكاَف ُيَلقَُّب: ُكبلَّبًا؛ أَلنَُّو َكافَ  َيُجخُّ الَخْرَع ِإَلى َنْفِدِو ِبَبَياِنو َكَببَلَغِتو، َكَكاَف َيُخدُّ َعَلى  الخَّ
َفاِت( ، َكِكَتاُب )َخْلِق اأَلْفَعاِؿ( ، َكِكتَ  شَِّة، كلو ِكَتاُب )الرِّ دِّ َعَلى الُسْعَتِدَلِة( ، الَجْيِسيَِّة، َأقَخُب الُسَتَكلِِّسْيَغ ِإَلى الدُّ اُب )الخَّ

 .ٙٚٔ-ٗٚٔ/ ٔٔبلـ الشببلء، الحىبي جانطخ: سيخ أع
 .ٚٛ-٘ٛ/٘ٔكسيخ أعبلـ الشببلء، الحىبي ج،  ٙ/ٔانطخ: رسالة إلى أىل الثغخ، األشعخي ج (٘)
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 الفلدفة كعلػـ الترػؼ ػؿدخ ،األشعخي  السحىب ، كمغ أسباب تصػر(1) بيا اإليساف إخبلص
 .(ٕ)الستكلسيغ بكبلـ مختلصة كصػفية فلدفية متاىات في الى الخػض ، مسا أدىالسحىب في

 كيتزح بأف األشعخي مّخ في ثبلث مخاحل مختلفة، فكاف في بجاية األمخ معتدليًا، ثع انتقل
الدشة، كسلظ شخيقتيع في العقيجة  أىل محىب إلى الكبلمي ثع انتيى بو السصاؼ، السحىب إلى

 العبل، كقاـ بشقس كمحاربة كبلـ أىل البجع كاألىػاء. كخاصة األسساء الحدشى كالرفات

 العقيجة: تقخزخ فياألشاعخة  مشيج .ٖ
كذلظ الختبلؼ أقػاليع كتعجد  العقيجة، مدائل في بعس األشاعخة أقػاؿ لقج تشاقزت

باجتياده كاعتساده  إما إلييا تػصل آراء كرسائُلو مؤلفاُتو حػت أعبلميع مغ َعَلعٍ  السشاىج، فكل
 مدتقل، مشيج ذاتُ  مجرستو التي يتبع الييا، فأصبح أك عرخه أعبلـ ألحج تقليجاً  العقل أكعلى 

يتغيخ فيو اآلراء كاألقػاؿ بحدب اتباع التقليج األعسى كرجػعيع الى العقل في تقخيخ أسذ 
 العقيجة. 

 ومن أبخز ما تسيد بو مشيجي :

 في مدائل العتقاد: تقجي  العقل عمى الشقل - أ
 ىػ العقل يجعلػف  تجج بعزيع وتبيع، مخاجعة بكبلـ غيخ كاضح، فعشج األشاعخة تسيد لقج 

 .(3) لو تبًعا كالشقل األساس،
غ ال العاجد عشجه األشاعخة، العقل واف كلسا  عشجىع تعالى هللا كأفعاؿ حو،قبّ يُ  كال شيًنا ُيحدِّ

 خبخ أي الشز، إلى التفػيس قبيل مغ الغيبيات بيحه اإليساف جعلػا غاية؛ كال ليا حكسة ال
 ال العقل أف :زعسػا التلقي كمرجر الَحَكع ىػ عشجىع العقل واف يدسػنو، كلسا وسا الرادؽ
 حرخكا ، فلسا(4)الدسعيات مدائل مغ مدألةٍ  ول في شخًشا العبارة ىحه كجعلػا باستحالتيا، يحكع
 كالشقل، العقل بيغ التعارض تػىع إلى ذلظ بيع أفزى شيٍء، ول في تحكيسو العقل مع مفيػـ

 في التشاقس أصػؿ الجيغ، فطيخ في العقل يج إشبلؽ مع مشيسا، لكل عسل دائخة كتخريز

                                                           
 .ٖٙ/ٔجرسالة إلى أىل الثغخ، األشعخي انطخ:  (ٔ)
 .ٙٙ/ٔانطخ: معيج الشعع،  الدبكي ج  (ٕ)
 .ٖٙ/ٔانطخ: كسصية أىل الدشة بيغ الفخؽ، عبج هللا ج (ٖ)
الدسعيات: ما كاف شخيق العلع بو الدسع الػارد في الكتاب أك الدشة كاآلثار مسا ليذ للعقل فيو مخاـ ، كمقابلو ما يثبت  (ٗ)

بالعقل كإف كافق الشقل، فسا كاف شخيق العلع بو العقل يدسى العقليات كالشطخيات، كعحاب القبخ كالبعث كالجداء، كالعخض 
 .ٖ/ ٕب كالعقاب، كالرخاط كالسيداف، انطخ: لػامع األنػار البيية، الدفاريشي جكالحداب، كقخاءة الكتاب، كالثػا
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 ىحه في كقػفو كبيغ جية، مغ العقائج أصػؿ بعس بإدراؾ كاستقبللو العقل تحكيع بيغ أصػليع
 .(1)أخخى  جية مغ باستحالتيا الحكع عجـ مجخد ىػ سلبيِّا مػقًفا االعتقادية القزايا
 كليحا الشرػص الذخعية ىي الصخيق الحق، التي ال خبلؼ فييا باختبلؼ أحػاؿ الشاس،إف 

 ردكا كلػ الدسع، تقجيع كىحا يػجب كالخسػؿ، هللا إلي بالخد التشازع عشج السؤمشيغ تعالي هللا أمخ
 قاؿ وسا كشكًا مخيبًا، كاضصخابًا، اختبلفاً  إال الخد ىحا يددىخ لع كآرائيع عقػليع مغ ذلظ غيخ إلي

َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإََل الِلِّ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الِّلَ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِل اَْلْمِر ِمنُكْم فَِإن تَ َناَزْعُتْم ِف  ﴿ تعالي:
ٌر َوأَ   .(2) [ٜ٘: الشداء] ﴾ ْحَسُن ََتِْويالَوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن ِِبلِلِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ

 : األخح بأحاديث اآلحاد في العقيجة تخك - ب
كاستجلػا على  جائد، غيخ تعالى هللا معخفة في الػاحج عشج األشاعخة بخبخ التسدظ فإحيث 
 كجػه: زعسيع مغ

 إنيا قلشا كإنسا كصفاتو، تعالى هللا معخفة في بيا التسدظ يجد فلع مطشػنة اآلحاد أخبار إفّ  -
 معرػميغ. ليدػا الخكاة  أف على أجسعشا ناأل كذلظ مطشػنة

ع إنا نعلع أف ركايتيع عشيع، ث هللا رضي الرحابة مشربا كأعبلىع قْجرا الخكاة  شبقات لأجّ  إف -
 .(3) كصفاتوفي ذات هللا تعالى لع تقبل ركايتيع فليحا  ،ال تفيج القصع كاليقيغ

العلع، كال يحتج بو في العقائج ابتجاًء، كال في مدائل إف خبخ اآلحاد عشج األشاعخة ال يػجب 
جـ، كإف ثبت مشيا شيء بصخيق يػجب العلع، فيي الدسعيات كال يجػز بسثليا إثبات صفة القِ 

 .(4) متأكلة على الفعل ال تفيج اليقيغ
 البخاري  في ثبت بأف خبخ الػاحج يفيج الطغ، مسا (5)كمسا يجؿ على بصبلف قػؿ الخازي 

 الدشة يعلسشا رجبلً  معشا ابعث: فقالػا  هللا رسػؿ على قجمػا اليسغ أىل أف ،يزاً أ كمدلع

                                                           
 .ٓ٘/ ٔج ، كمشيج األشاعخة في العقيجة، الحػاليٖٓٔ/ ٔانطخ: أساس التقجيذ، الخازي ج (ٔ)
 .ٚٗٔ/ٔانطخ: درء تعارض العقل كالشقل، ابغ تيسية ج (ٕ)
 .ٕٚٔ/ ٔانطخ: أساس التقجيذ، الخازي ج (ٖ)
 .ٜٗٙ/ٕ، كمػقف ابغ تيسية مغ األشاعخة، السحسػد جٖٖٛ/ٔخ: بياف تلبيذ الجيسية، ابغ تيسية جانط (ٗ)
الخازّي، اإلماـ السفدخ، ىػ أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغ التيسي البكخي، أبػ عبج هللا، فخخ الجيغ  (٘)

السحىب األشعخي في مخحلتو األخيخة حيث خلط الكبلـ  يتجارسػنيا، كىػ الحي عبخ عغ اس على كتبو في حياتوشأقبل ال
القخآف الكخيع، كلػامع البيشات في شخح أسساء هللا تعالى كالرفات،  بالفلدفة، كمغ أبخز مرشفاتو : مفاتيح الغيب في تفديخ

في ىخاة سشة أفزل السشاىج كتػفي  كفي أكاخخ عسخه أدرؾ عجد العقل، كنبو إلى ضخكرة اتباع مشيج الدلف، كأعلغ أنو
 .ٖٜٔ/  ٔ، ك الفتػى الحسػية، ابغ تيسية ج ٖٖٔ/  ٙىػ، انطخ: األعبلـ، الدركلي ج ٙٓٙ
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، كمغ السعلػـ بأّف هللا  (1)« َىَحا َأِميُغ َىِحِه اأْلُمَّةِ  » فقاؿ: عبيجة أبي بيج فأخح قاؿ، كاإلسبلـ،
 الشبي ككحلظ ارساؿأرسل الخسل كاف الخسػؿ كاحجًا، كأنو قج ثبتت الحجة بتبليغ الػاحج لجيغ هللا؛ 

  الرحابة لػحجىع كاحجا بعج كاحج الى ببلد مختلفة لتبليغ ديغ هللاعبيجة، كعلي ، مثل أبا 
 كعسبلً  األشعخي، كقج تلقتو األمة بالقبػؿ ترجيقاً  مػسى كأبي جبل، بغ كمعاذ شالب، أبي بغ
 بو.

 تأوزل بعس الشروص الذخعية: - ت
 كافقػا إذ بالتشاقس، مسلػءاً  مزصخباً  مػقفاً  تعالى هللا برفات لئليساف بالشدبة األشاعخة كقف
 فقج السعتدلة، محىب مع تع أيزاً  ىحا السدلظ كنفذ آخخ، جانب في كخالفػىع جانب في الدلف
 .آخخ في كخالفػىع جانب في كافقػىع

 فإذا الذخع، على مقجماً  التفديخ في أصبلً  العقل اتخاذ يقتزي عامة الستكلسيغ عشج فالتأكيل
 الخؤية، أدلة وتأكيل العقل، مقتزى يػافق ما إلى الشرػص تأكيل فيشبغي بيشيسا، تعارض ضيخ
 كيخصنػف  التأكيل، مغ الشػع ىحا يخفزػف  كالدلف ذلظ، إلى كما الرفات، كآيات العلػ، كأدلة
 الرحيح كالتأكيل الشرػص، تعصيل إلى يفزي ألنو عليو، الشكيخ في كيذتجكف  بو، القائل
 .(ٕ) الفاسج ىػ كغيخه الدشة، بو كجاءت الشرػص، عليو دلت ما يػافق الحي ىػ عشجىع السقبػؿ

 في تأكيل الشرػص عامة، كنرػص الرفات خاصة، كقامػا بتقديع األشاعخة فقج ذىب
 كإلى ذاتو، تعالى هللا كجػد إلى أي الحات إلى راجعة نفدية( )صفات: إلى اإلليية الرفات
: كىى السعاني( )صفات يدسػنيا أقداـ سبعة إلى وحلظ الرفات يقدسػف  وسا سلبية(، )صفات
 تعالى  يثبتػنيا الرفات كىحه كالبرخ، كالدسع، كالكبلـ، كاإلرادة، كالقجرة، كالعلع، الحياة،
أما غيخ ىحه الرفات فيع يتأكلػنيا كتأكليع صفة الخضا بإرادة الحات،  عغ تشفظ ال ذاتية صفات

 في الستشاقزات بيغ للكبلبية تبعا األشاعخة يجسع ، كقجبإرادة الثػابالعقاب، كصفة الخحسة 
 غيخ أنيا: يقاؿ كال ذاتو، عيغ تعالى هللا صفات إف: يقاؿ ال أنو يقخكف  فيع تعالى، هللا صفات
 ال ألنيا غيخه، ىي كليدت ذاتو ىي ليدت للذيء الرفة أف ىػ فييا حيخىع كالحي ذاتو،
 .(3)تشفظ

                                                           
، ٜٕٔٗالحجيث:، رقع ٔٛٛٔ/ ٗج صحيح مدلع، مدلع، كتاب فزائل الرحابة، باب فزائل أبي عبيجة بغ الجخاح  (ٔ)

، ٜٕٗٙ/  ٙفي إجازة خبخ الػاحج الرجكؽ ج باب ما جاء-وتاب التسشي -كالحي في البخاري أنو أرسلو إلى أىل نجخاف 
 .ٕٚٛٙالحجيث: رقع 

 .ٓٗٔانطخ: مجسل اعتقاد أئسة الدلف، التخكي ص (ٕ)
 .ٜٕٔٔ -ٕٛٔٔ/ ٖانطخ: فخؽ معاصخة تشتدب إلى اإلسبلـ، عػاجي ج (ٖ)
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انذقاؽ األشاعخة عغ االعتداؿ أنتجت مشيجًا مدايخًا للسعتدلة في تقخيخ لحلظ يطيخ أف 
العقيجة كمشيا: اعتسادىع على العقل كتقجيسو على الشقل، كإنكارىع للخبخ الػاحج في العقيجة، 
كتأكيل الشرػص الذخعية كصخفيا عغ ضاىخىا، فكانػا كسغ أراد رد بجعة فابتجع بجعة أخخى، 

السعتدلة كمشاضختيع ليع فتأثخكا بيع إلى حج كبيخ، مسا أدى إلى بعجىع إضافة إلى اختبلشيع ب
 كزمانياً  عغ مدلظ الدلف كمشيجيع كشخيقتيع في الخد على السخالفيغ، كالقخب مغ الدلف مكانياً 

 لع يشتذليع مغ بجع الكبلـ كاليػى، بل عاد قخبيع بالعجاء على مشيج الدلف. 

دلف ىي أفزل السشاىج، فيي أقخب الصخؽ السػصلة الى كمسا سبق يتبيغ أف عقيجة ال      
اعخة مغ ؛ ألنيا الصخيق التي ارتزاىا كأرادىا دكف غيخىا، كلكّغ مشاىج السعتدلة كاألشهللا 

مشيج الدلف، المتثاليع في دراسة العقيجة دراسة عقلّية أحجثػىا في ديغ السشاىج الجخيلة على 
 أغشانا بأدلتو العقلية عغ علع الكبلـ. ، علسًا بأف القخآف الكخيع قجهللا 
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 ا.اا: التعخزف بدورة الحاقة، والسباحث العقجية التي اشتسمت عمييرابع
الحاقة إحجى الدػر القخآنية العطيسة التي اشتسلت في شياتيا على مػاضيع عقجية ميسة       

 ، كتبخئتو مغ افتخاءات السذخكيغ. وأىػاؿ يـػ القيامة، كصجؽ الػحي، كصجؽ الشبي دمحم
 كقػع بدبب بحلظ؛ كُسسيت الحاقة، سػرة ىػ السراحف ليحه الدػرة في السعشػف  "كاالسع       
 .(ٔ)القخآف" سػر مغ غيخىا في تقع كلع أكليا، في الكلسة ىحه

في السرحف  الثابةك  آية، كخسدػف  آياتيا: إحجى كعجد الخالرة، السكية الدػر كىي مغ       
، (ٕ) ولسة كخسدػف  كست حخفًا، كثسانػف  كأربعة ألف ، كىي آية كخسدػف  اثشتافأف عجد آياتيا  

 كقبل تبارؾ سػرة بعج ندلت الشدكؿ، تختيب عجاد في كالدبعيغ الدابعة الدػرة ىحه عجت كقج
 ، كقج عجت في تختيب الدػر في السرحف التاسعة كالدتيغ.(ٖ)، السعارج سػرة

 سورة الحاقة ومواضيعيا:محاور  .ٔ
 الشبػة، كالبعث كالشذػركقرز أصػؿ الجيغ كالتػحيج،  تتسيد الدػر السكية بتخكيدىا على

  كغيخىا، كيسكغ إجساؿ السحاكر التي تشاكلتيا سػرة الحاقة على الشحػ اآلتي:

      بدبب بيا، كإىبلويع الدابقة كتكحيب األقػاـ ىػليا، كتعطيع القيامة شأف تفخيع - أ
 رسليع. كتكحيب بيا تكحيبيع

 القيامة. يػـ كاألشقياء الدعجاء حاؿ ببياف ذلظ اآلخخة، كأردفت عحاب كقائع كصفت - ب
 تبليغ في كأمانتو ، الخسػؿ صجؽ عليو، كبياف يتقػؿ مغ يقخ أف عغ تعالى هللا تشديو - ت

 الػحي.
 حق كخبخ كعطة تحكخة القخآف القخآف، كبياف أفّ  في الحي الػعيج بتحقيق السذخكيغ إنحار - ث

 .(4)فيو  مخية ال

 مشاسبة الدورة لسا قبميا وما بعجىا: .ٕ

 مشاسبة الدورة لسا قبميا:  - أ
 كتتعلق تعج سػرة الحاقة شخحًا لسا ذكخ في سػرة القلع مغ الحجيث عغ يػـ القيامة مجسبًل،

 :كجييغ مغ قبليا بسا الدػرة
 ﴾ ساقٍ يَ ْوَم ُيْكَشُف َعْن  :﴿تعالى قػلو في مجسبًل، القيامة يـػ ذكخ( ف) سػرة في كقع -

                                                           
 .ٔٔٔ/ٜٕالتحخيخ كالتشػيخ، ابغ عاشػر ج (ٔ)
 .ٕ٘/ٓٔج كالكذف كالبياف، الثعلبي ٙ/٘ٔ، كالتفديخ الػسيط، الصشصاكي جٕ٘ٓ/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٕ)
 .ٔٔٔ/ٜٕانطخ: التحخيخ كالتشػيخ، ابغ عاشػر ج (ٖ)
 . ٜٚ/ٜٕانطخ: التفديخ السشيخ، الدحيلي  (ٗ)
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 اْْلَاقَّةُ  :﴿العطيع، لقػلو تعالى كشأنو اليػـ ىحا نبأ تعالى أكضح الدػرة ىحه كفي[ ٕٗ]القلع:
 .(1) [ٖ-ٔ]الحاقة: ﴾ اْْلَاقَّة َما َأْدراكَ  َوما اْْلَاقَُّة، َما

بُ  َوَمنْ  َفَذْرِن ﴿ لقػلو تعالى: الدعجاء كاألشقياء، أحػاؿ مغ شينا ذكخ لسا أنو -  اْْلَِديثِ  ِِبَذا ُيَكذِّ
 ألىل تعالى هللا أعج كما القيامة حجيث [، ذكخٗٗ]القلع: ﴾يَ ْعَلُموَن  َل َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ 
 كفخعػف، كثسػد وعاد الخسل، وحبػا الحيغ أحػاؿ مغ شينا بيشيسا كأدرج الذقاء، كأىل الدعادة
 عالسة العخب ككانت ، هللا رسػؿ عاصخكا الحيغ الكفار علييع جخى  كما بحكخىع ليددجخ
 .(2) ذلظ علييع فقز كفخعػف، كثسػد عاد بيبلؾ

 مشاسبة الدورة لسا بعجىا: - ب
َوِإنَّ لَنَ ْعَلُم َأنَّ ِمنُكم  ﴿ قاؿ تعالى: لسا كأما مشاسبتيا لسا بعجىا كىي سػرة السعارج: أنو

ِبني  نػحاَ  الدائل واف كإف هللا، بشقع السكحبيغ بعس عغ صجر ما عغ أخبخ ،[ٜٗ الحاقة:] ﴾ مَُّكذِّ
 ، الخسػؿ أك  صجؽ فيعخفػا يرابػا حتى رسػليع علييع دعا أف السكحبيغ تكحيب فشاسب 
 كالشار، القيامة يػـ أكصاؼ بياف في لدػرة الحاقة بو، كسا أف سػرة السعارج كالتتسة جاءىع ما

 .(ٖ) اآلخخة في كالسجخميغ السؤمشيغ كأحػاؿ

 الحاقة: سورة في العقجية السزامين .ٖ
 :كىي العقيجة، أصػؿ عغ الكبلـ الحاقة سػرة تزسشت

 األلوىية: توحيج - أ
 ال أنو كيبيغ الخبػبية، تػحيج يتزسغ الحي إلى ىحا التػحيج، الكخيع يقخر كيجعػ القخآف إفّ  

 مغ وثيخٍ  فتحجثت الدػرة في ،(4) هللا تعالى إال يعبج ال أف مدتلـد ذلظ كأف ، هللا إال خالق
كبيشت إعخاض السذخكيغ عغ شاعة  انحخافو، مغ كالتححيخ التػحيج ىحا تقخيخ عغ اآليات

، [ٓٔ:]الحاقة ﴾فَ َعَصْوا َرُسوَل َرِبِِّْم فََأَخَذُىْم َأْخَذًة رَّابَِية ﴿تعالى: الخسل في عبادة هللا تعالى كقػلو
 [.ٖٖ: ]الحاقة ﴾ ِمُن ِِبلِلَِّ اْلَعِظيمِإنَُّو َكاَن َلَ يُ ؤْ  ﴿كقػلو تعالى:

 الخبوبية: توحيج - ب
 فسشيا كاألرض، الدسػات خلق في  هللا كحجانية على الجالة األدلة الدػرة ذكخت

 ﴿:تعالى قػلو في كمشيا كاالنبياء، كحفظ عباده السؤمشيغ، بالخسل السكحبيغ لؤلقػاـ هللا اىبلؾ
                                                           

  .ٔٔٔ/ٜٕػر  ج، كالتحخيخ كالتشػيخ، بغ عاشٓٛ/ٜٕانطخ: التفديخ السشيخ، الدحيلي ج (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٓٔالبحخ السحيط، أبػحياف  ج، ك ٚٗٔكٙٗٔ/  ٔانطخ: أسخار تختيب القخآف، الديػشي ج (ٕ)
، كالتفديخ ٕٔٚ-ٕٓٚ/ٓٔ، كالبحخ السحيط، أبػحياف  جٚٗٔكٙٗٔ/ ٔانطخ: أسخار تختيب القخآف، الديػشي ج (ٖ)

 .ٜٓٔ/ٜٕالسشيخ، الدحيلي ج
 .ٖٙ/ٔأبي العد ج انطخ: شخح العقيجة الصحاكية، ابغ (ٗ)
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ا طََغى اْلَماء ََحَْلَناُكْم ِف اْْلَارِيَة ﴿، كقػلو تعالى:[٘]الحاقة: ﴾ِِبلطَّاِغَيةفََأمَّا ََثُوُد فَُأْىِلُكوا   ﴾ ِإنَّ َلمَّ
 اآليات مغ ذلظ ، كغيخ[٘ٔ﴾ ]الحاقة:فَ يَ ْوَمِئٍذ َوقَ َعِت اْلَواِقَعة ﴿تعالى: ، كقػلو[ٔٔ]الحاقة:
 يخاه  ما وليا، السخلػقة باألشياء الدػرة اخخ في تعالى هللا الخبػبية، كأقدع تػحيج على الجالة
 في الخسػؿ قػؿ كليذ ، هللا قػؿ مغ العطيع القخآف أف على يخكنو ال كما الشاس
 . (1)الحقيقة

 والّرفات: اأَلسساء توحيج - ت
 )، ك(هللا)لفظ الجبللة فسغ أسسائو كصفاتو، هللا تعالى أسساء بعس الدػرة ذكخت
تعالى  هللا صفات ، كمغ[ٖٖ الحاقة:] ﴾ ََل يُ ْؤِمُن ِِبلِلَِّ اْلَعِظيمِإنَُّو َكاَن  :﴿تعالى لقػلو ،(العطيع

ِبني :﴿تعالى ، لقػلو(العلع)الدػرة في التي جاءت  فبل ،[ٜٗ الحاقة:] ﴾ َوِإنَّ لَنَ ْعَلُم َأنَّ ِمنُكم مَُّكذِّ
األعساؿ، كغيخ ذلظ  مغ شيء بكل عالع فا  شيء، أمػرىع تعالى مغ على هللا يخفى
 .األسساء كالرفات التي سيتع بيانيا في البحث بإذف هللا تعالى مغ

 :بالسالئكة اإليسان - ث
 :كمشيا السبلئكة، أعساؿ ككضائف مغ العجيج الدػرة في ُذوخ

 .[ٖٔ ]الحاقة: ﴾فَِإَذا نُِفَخ ِف الصُّوِر نَ ْفَخٌة َواِحَدة ﴿:تعالى لقػلو الرػر، الشفخ في -

ًة  :﴿تعالى لقػلو كالجباؿ، األرض حسل - َتا دَكَّ َلِت اَْلْرُض َواْْلَِباُل َفدُكَّ   [.ٗٔ]الحاقة: ﴾ َواِحَدةَوَحُِ

ّتَّ ِف *  ّتَّ اْلَِْحيَم َصلُّوه* ُخُذوُه فَ غُلُّوه :﴿تعالى لقػلو الشار ، كمشيا عحاب أىلهللا  اكامخ تشفيح -
ُعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوه  [.ٕٖ - ٖٓالحاقة:] ﴾ ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ

 الحاقة:] ﴾َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجائَِها َوََيِْمُل َعْرَش رَبَِّك فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ ََثَانَِية  :﴿تعالى لقػلو العخش، حسلة -
ٔٚ]. 

 بالكتب: اإليسان - ج

 للشاس لتبيغ رسلو؛ على  هللا أندليا التي الدساكية الكتب ذكخ مغ الدػرة تخلػ ال
مشدؿ، كأف الشبي ندؿ عليو  بكتاب جاء نبي فكل القيامة، يػـ علييع الحجة هللا إلقامة شخع
 .العالسيغ رب مغ الكخيع القخآف

 كال وليا، الذعخ لرشػؼ مبايغ ألنو شاعخ، بقػؿ ليذ فبيشت سػرة الحاقة أف القخآف
 إال الذياشيغ، بإلياـ ذلظ يكػف  أف يسكغ فبل كشتسيع، الذياشيغألف فيو سب  واىغ بقػؿ

                                                           
  .ٚٓٔ/ ٜٕانطخ: التفديخ السشيخ، الدحيلي ج (ٔ)
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 اإليساف قرجكا كلػ التجبخ، عغ أعخضػا فلحلظ اإليساف، يقرجكف  ال السعانجيغ السذخكيغ أف
 .( 1) قػليع وحب لعلسػا

 الخسل: ارسال إثبات - ح
تَ َقوََّل  َوَلوْ  :﴿تعالى األنبياء كالخسل كذلظ في قػلو حيث دلت سػرة الحاقة على صجؽ

َنا  ﴾ َحاِجزِينَ  َعْنوُ  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفَما اْلَوِتنَي* ِمْنوُ  َلَقَطْعَنا ّتَّ  ِِبْلَيِمنِي* ِمْنوُ  َْلََخْذنَ  اَْلقَاِويِل* بَ ْعضَ  َعَلي ْ
 كىحا يجؿ على أّف: .[ٚٗ-ٗٗ ]الحاقة

 كالرخاط السبيغ الحق على كأنيع إليو الشاس دعػا كفيسا قالػا فيسا صادقػف  اإليساف بأنيع -
 .(2) السدتقيع

هللا  على كبكخامتو الخسػؿ بالرجؽ كبالكـخ السحسجية، ككصف الشبػة كإثبات الػحي تقخيخ -
  .[ٓٗ]الحاقة:  ﴾ِإنَُّو َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرمي  ﴿، لقػلو تعالى:(3) تعالى

كثسػد  قـػ عاد كاألخخكي، كبيشت اآليات أف الجنيػي  للعحاب مػجبة الخسػؿ معرية أف بياف -
 .(4) بالعحاب هللا  فأىلكيع بالبعث يكحبػف  وانػا كغيخىع

 والحذخ: البعث إثبات - خ

 كبجاية األكلى الحياة لشياية الكػني االنقبلب كبياف كيفية القيامة كقػع بإثبات الدػرة بجأت -
 َأْدرَاكَ  اْْلَاقَّة *َوَما اْْلَاقَّة *َما ﴿، يقػؿ تعالى:(5) قصعاً  كالػقػع التحقق على الثانية، الجاؿ الحياة

حيث يقػؿ  (6) الجداء ثع للحداب  هللا على ، ثع ُذوخ العخض[ٖ-ٔ]الحاقة: ﴾ اْْلَاقَّة َما
 .[ٛٔ]الحاقة: ﴾ يَ ْوَمِئٍذ تُ ْعَرُضوَن َلَ ََتَْفى ِمنُكْم َخاِفَية ﴿تعالى:

. ىحا في كالدساء األرض عليو تكػف  ما كبياف القيامة، يػـ أىػاؿ تفريل -  اليـػ
كالذخاب،  األول كفي الصيب العير في أحػاليع ذكخ ثع أكاًل، الدعجاء سخكر تعالى هللا ذكخ -

 قػلو إلى [ٜٔ:الحاقة] ﴾ ِكَتابِيو اقْ َرُؤوا َىاُؤمُ  فَ يَ ُقولُ  بَِيِميِنوِ  ِكَتابَوُ  ُأوِتَ  َمنْ  فََأمَّا ﴿لقػلو تعالى:
مِ  ِف  َأْسَلْفُتمْ  ِبَا َىِنيًئا َواْشَربُوا ُكُلوا :﴿تعالى  .[ٕٗ:الحاقة] ﴾اْْلَالَِية  اَْلَيَّ

                                                           
 . ٚٓٔ/ ٜٕ، كالتفديخ السشيخ، الدحيلي جٕٜ٘/ ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٔ)
 .ٔ/٘ٗ، كالتفديخ السػضػعي للقخآف الكخيع، الدىخاني  جٕٛٛ/ٛانطخ: تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج (ٕ)
 .ٜٕٗ/٘، كأيدخ التفاسيخ، الجدائخي  جٕٜ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٖ)
، كأيدخ التفاسيخ، الجدائخي  ٕٛٓ/ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٓٚ٘/ ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٗ)
 .ٕٔٗ/٘ج
، كالتفديخ الػسيط، الصشصاكي  ٕٛٓ/ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٓٚ٘/ ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (٘)
 .ٗٚ/٘ٔج
 .ٜٚ/٘ٔج، كالتفديخ الػسيط، الصشصاكي ٗٛ٘/ ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٙ)
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 كالقيج، الغلّ  في جيشع نار في بيع جَ دَ يُ  حيشسا أحػاليع ذكخ ثع كحدنيع، األشقياء غع ذكخ هللا -
َوَأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُو ِبِشَمالِِو  ﴿، لقػلو تعالى:(1)الجحيع  في كالترلية الغدليغ، شعاـ كتشاكؿ

َتِِن َلَْ ُأوَت ِكَتابِيو ُعونَ  ِف  ّتَّ  ﴿ى قػلو تعالى:إل، [ٕ٘:الحاقة] ﴾ فَ يَ ُقوُل ََي لَي ْ  ِذرَاًعا ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ
 .[ٕٖ]الحاقة: ﴾فَاْسُلُكوه

 

 ومسا سبق يتبين بأن موضوعات سورة الحاقة تجور حول ثالثة محاور:  

 السحػر األكؿ: اإللييات، كبياف قجرة كعطسة هللا تعالى، كعقابو لسغ لع يؤمغ با العطيع.
 كمريخ أقػاميع الكافخيغ، كعطسة القخآف الكخيع. األنبياء كالخسل: الثاني السحػر
الغيبيات، كيذسل الحجيث عغ السبلئكة، كأىػاؿ يػـ القيامة، كحاؿ أىل الجشة : الثالث السحػر
 كالشار.

 
 

                                                           
، كالتفديخ السشيخ، الدحيلي  ٗٚ/٘ٔكي  ج، كالتفديخ الػسيط، الصشصإ٘ٔ/ٛانطخ: تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج (ٔ)
 .ٓٓٔ/ٜٕج
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 ولاأل  الفرل
الحاقة، بين الدمف اإللييات في سورة 

والستكمسين.
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 السبحث األول

 التوحيج وأقدامو بين الدمف والستكمسين.
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 األول السصمب

 توحيج وأقدامو عشج الدمف.ال
 نت مغ أجليا الخساالت، كُأنِدلْت إّف التػحيَج ىػ رأُس أمْخ اإلسبلـ، ىػ الغايُة التي كا      

الحي يقػـ عليو أمُخ الجنيا، لحلظ ال غخاَبَة أف َتجُج األمَة اإلسبلمية الكتب، كىَػ السقِرج األعطع 
 أفياِميع نحػه، كسشتحجث في ىحا بصػائفيا اعتشت بالتػحيج، كلكغ اختلفت مذارَبيع كتغاَيخْت 

 عغ التػحيج كأقدامو عشج الدلف كالُستكِلسيغ. سبحثال

 :عشج الدمف أولا: تعخزف التوحيج
 كالعسل كاعتقادىا، الثبلثة، التػحيج تعالى عشج الدلف يتزسغ اإلقخاَر بأنػاع با إّف اإليسافَ      

َكحجُه بجسيع  هللاَ  نْعَبجَ  أف التػحيج ، فحقيقةُ (ٔ) كصفاتو كأسسائو كألػىيتو بخبػبيتو اإليسافَ  بيا، كىي
 خلق.ال شخيظ لو مغ ال لو، إال الجْيغُ  يكػف  أنػاع العبادات الخالرة  تعالى، كال

  التوحيج لغةا: .ٔ
االنفخاد،  على َتُجؿ فيي( َكّحج) يخجع الى الفعل الثبلثي الكلسة ليحه اللُّغػي  األصل تبيَغ أفّ 

 .(ٕ) نطيخ لو كاحج ال أي

 التوحيج اصصالحاا:  .ٕ
 الكساؿ، صفات مغ لو إثباتو يجب ما   العبج يثبت أف ىػ الدلف:السخاد بالتػحيج عشج 

 كاإلقخار لو بالخبػبية، تعالى هللا ، كىػ معخفة(ٖ) مغ صفات الشقز نفيو يجب ما عشو كيشفي
، كبيحا فإّف التػحيج (ٗ) في صفاتو كأفعالو عغ ذات هللا تعالى األنجاد كالسثل كنفي بالػحجانية،

 كحجه في العلع كالقػؿ كالعسل. عشج الدلف يجكر حػؿ معاني محجدة متسثلة في عبادة هللا 

 التوحيج عشج الدمف:أقدام ثانياا: 
 التػحيج يذسل جانبيغ كىسا:    

                                                           
 ٘ٔٔ/ ٔانطخ: اإليساف حقيقتو، األثخي ج (ٔ)
 .ٖٖٗص  ، كمختار الرحاح، الخازي ٜٓ/ٙج انطخ: معجع مقاييذ اللغة، ابغ فارس ( ٕ)
 .ٖٚٔ/ٔج ، كمخترخ الرػاعق السخسلة، ابغ القيع ٘ص  انطخ: التجمخية، ابغ تيسية  (ٖ)
، كاأللفا  كالسرصلحات الستعلقة بتػحيج الخبػبية، العسخك ٖٛانطخ: شخح العقيجة الصحاكية، ابغ أبي العد الحشفي ص (ٗ)

 .ٕٓص 
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الجانب األكؿ: معخفة هللا تعالى؛ كاثبات كجػده، كيدسى التػحيج العلسي الخبخي، كيشجرج تحتو  -
 تػحيج الخبػبية كتػحيج األسساء كالرفات.

معخفة الجانب الثاني: كىػ القْرُج كالصلب كيدسى بالتػحيج اإلرادي، كسّساه العلساء تػحيج  -
 ، كىػ تػحيج األلػىية(ٔ) كاثبات كتػحيج إرادة  كشلب

الشػع : نػعاف الكتب بو كندلت الخسل، إليو دعْت  الحي بأف التػحيج يطيخ مسا سبقك  
  القرج كالصلب. في تػحيج   كاإلثبات، كالشػع الثاني: السعخفة في األكؿ: تػحيج  

 يقدع ول   كإنسا أربعة، أك قدسيغ أك أقداـ ثبلثة التػحيج يجعل مغ بيغ خبلؼ ىشاؾ كليذ
 كتػحيج الخبػبية تػحيج: أنػاع ثبلثة تعالى فيػ با تعلقو باعتبار التػحيج باعتباٍر معيغ، كأقداـ

، كىحا ىػ التقديع الحي سشعتسج (ٕ) وثيخاً  السذيػر ىػ كىحا كالرفات األسساء كتػحيج األلػىية
 على الشحػ التالي: عليو في مشاقذة الستكلسيغ، كيسكغ تعخيفيا

 :توحيج الخبوبية .ٔ
 :الخبوبية لغةا  - أ

 على كالسلظ الخبػبية لو ، فا تعالى(َرَببَ ) الثبلثي الفعل إلى الخبػبية ولسة اشتقاؽ ُيْخَجع
 .(ٖ)باإلضافة  إال غيخه في ُيقاؿُ  كال تعالى، هللا أسساء مغ اسع: كالخبُّ  الخلق، جسيع
  :توحيج الخبوبية اصصالحاا   - ب

 .(4) كخالقو" كمليكو شئ ول رب هللا الخبػبية: "أف عّخؼ ابغ تيسية  
  .(5)الفاشخ"  الخالق الخب كحجه أنو الستزسغ الخبػبية "تػحيج: القيع ابغ اإلماـ كيقػؿ 
 كال رازؽ، كال خالق ال أف الخبػبية تػحيج فقاؿ: " الخبػبية تػحيج (ٙ)كقج عخؼ الدفاريشي    

 .(ٚ)تعالى" هللا إال معجـ كال مػجج كال مسيت، محيي كال
                                                           

، كشخح العقيجة الصحاكية، ابغ ٚٔٗ/ ٖج ، كمجارج الدالكيغ، ابغ القيع ٜٕٕ-ٕٕٛ/ ٕانطخ: الرفجية، ابغ تيسية ج(  ٔ)
 .ٓٙٔ/ ٔقجية، مجسػعة مغ الباحثيغ ج،  كالسػسػعة العٜٕص أبي العد الحشفي 

 .ٚٛٓٔ/ ٔج ،  كشخح العقيجة الصحاكية، الحػالي ٖٛانطخ: شخح العقيجة الصحاكية، ابغ أبي العد الحشفي ص (ٕ)
 .ٜٜٖ/ٔ، كلداف العخب، ابغ مشطػر جٖٓٔ/ٔانطخ: الرحاح تاج اللغة، الجػىخي ج (ٖ)
 .ٜٚٔ/ ٔجاالستقامة، ابغ تيسية  (ٗ)
 .ٕٖٔ/ ٗج قيع البجائع الفػائج، ابغ  (٘)
دمحم بغ أحسج بغ سالع الدفاريشي، الذيخ االماـ كالحبخ كالعالع العامل، صاحب التآليف الكثيخة كالترانيف الذييخة،  (ٙ)

انطخ:  ،ـٗٚٚٔكيلقب شسذ الجيغ، عالع بالحجيث كاألصػؿ كاألدب، محقق، دّرس كأفتى في نابلذ ، كتػفي فييا عاـ 
 .ٗٔ/ٙ، كاألعبلـ، الدركلي جٖٔ/ٗرر، الحديشي جسلظ الج

 .ٕٛٔ/ٔج شيالدفاري ،لػامع األنػار البيية ((ٚ
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 السجبخ لو، شخيظ ال كمليكو، شيء ول ربُّ  كحجه  هللا بأف الجاـز االعتقاد ىػلحلظ 
  هللا بقزاء كاإليساف كمسيتيع، كمحيييع كرازقيع العباد خالق فيو، كأنو السترخؼ للعالع
  .بأفعالو تعالى هللا تػحيج: ىػ كخبلصتو ذاتو، في كبػحجانيتو كقجره

 كمخلػقاتو بآياتو: فقل ربظ؟، عخفت بع: لظ قيل فإذا ، هللا معخفة: ىػ الخبػبية فتػحيج
كالعسل،  القػؿ مغ كيخضاه، هللا  يحبو ما بياف الستزسغ ذاتو، عطسة على بيا يدتجؿ التي
  .(ٔ) الخبػبية تػحيج كيدسى الحات، إثبات أك الحات تػحيج ىػ الشػع كىحا

 بو كفار اعتخؼ ككحلظ السلل، كجسيع كالشرارى  الييػد بو اعتخؼ التػحيج مغ الشػع كىحا
كليذ السعخفة التفريلية الذسػلية الػاردة في  كلكّغ اعتخافيع كاف بجدٍء مغ معانيو، قخير

 .(ٕ)فيو  كإشخاويع بتػحيج األلػىية إلخبلليع يشفعيع ذلظ، الذخيعة، فلع
 يَ ْرزُُقُكمْ  َمنْ  ُقلْ  ﴿كسا في سػرة يػنذ مثبًل في قػلو تعالى:كالُسَتَتِبع لخصاب الخسل ألقػاميع 

َماءِ  ِمنَ  ُقونَ  َأَفال فَ ُقلْ  الِلَُّ  َفَسيَ ُقوُلونَ  ﴿قػلو: إلى ﴾ َواْْلَْرضِ  السَّ ال ، يتزح لو أنو [ٖٔيػنذ: ] ﴾ تَ ت َّ
تػحيج  التػحيج، كىػ:، حتى يلتـد بالشػع الثاني مغ أنػاع ػحجاً مُ  تػحيج الخبػبية ربح معتقجيُ 

 األلػىية.
 األمخيغ فإف األلػىية، تػحيج تحقيق ىإلالعبج  يقػد كاألصل أّف اإلقخار بتػحيج الخبػبية

 يتعلق القلب يتعلق ما أكؿ فإفاأللػىية،  لو يقخ أف لدمو بالخبػبية  أقخ فسغ متبلزماف،
 مغ الشػع بيحا وتابو في عباده  هللا يجعػ وسا اإلليية، تػحيج إلى يختقي ثع الخبػبية، بتػحيج
 . (ٖ) بو كيقخرىع بو، علييع كيحتجُّ  اآلخخ، الشػع إلى التػحيج

 :توحيج األلوىية .ٕ
 :األلوىية لغة - أ

 تعالى؛ هللا فاإللو التعبج، كىػ( َأُلوَ ) مادة مغ اإلليية، كمذتقة الحات صفة ىي فاأللػىية
 .(ٗ)معبػد  ألنو بحلظ كسسي

                                                           
 .ٕٔ-ٔٔ، كأصػؿ اإليساف، نخبة مغ العلساء ص ٚ/ٗانطخ: شخح الصحاكية، ابغ جبخيغ ج (ٔ)
 .ٙٔ/ ٔ، كاألجػبة السفيجة لسيسات العقيجة، الجكسخي جٓ٘/ ٔانطخ: الػجيد في عقيجة الدلف، األثخي ج (ٕ)
 .ٔٚٔ/ ٔ، كالسػسػعة العقجية، مجسػعة مغ الباحثيغ جٖٔٗ/ ٔانطخ: مجارج الدالكيغ، ابغ القيع ج (ٖ)
، كالرحاح تاج اللغة، ٗٔٔ/ٔخ ج، كمعجع اللغة العخبية، عسٕٚٔ/ٔانطخ: معجع مقاييذ اللغة، ابغ فارس ج ( ٗ)

 .ٖٕٕٕ/ ٙالجػىخي ج
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 :اصصالحاا توحيج األلوىية  - ب

؛ ىػ االعتقاد  سػاه  معبػد ككل غيخه، إلو كال الحق اإللو ىػ كتعالى سبحانو هللا بأف الجاـز
 كال واف، مغ وائشاً  أحج بو ُيذخؾَ  كأال السصلقة، كالصاعة كالخزػع بالعبادة تعالى كإفخاده باشل،
 .(ٔ) العبادة تػحيج تعالى، كُيدسى لغيخه العبادة مغ شيء َيْرِخْؼ 

األكؿ: إخبلص العبادة  َكْحَجه،  ،سبق يتبيغ إف تػحيج األلػىية ال يتحقق إال بأمخيغكمسا 
 . كالثاني: متابعة العبادة، كسا أمخ بو هللا تعالى كأمخ بو رسػلو

 :توحيج األسساء والرفات .ٖ
  لغة: والرفات األسساء - أ
 األسساء لغة: -

اللفظ السػضػع على الجػىخ أك كىػ  التي ُتْعَخْؼ بو، : عبلمتواهُ سَّ كسَ  وُ سَ الذيء كسَ  عَ اسْ إف 
 .(ٕ) العخض لتفرل بو بعزو مغ بعس

  :الرفات لغة -
األمارة البلزمة  :يىك  اً فَ ْص و كَ فُ ِص و أَ تُ فْ ككَص الذيء، ، كىي: تحلية فَ َص كَ  الرفة أصليا

  .(ٖ) للذيء

 : اصصالحاا  توحيج األسساء والرفات  - ب
هللا تعالى بسا كصف بو نفدو، كبسا كصفتو بو رسلو نفيًا كإثباتًا، فُيثَبت  فُ ػَص : أف يُ كىػ

 .(ٗ) ، كُيشفى عشو ما نفاه عغ نفدومغ أسساء كصفات  ما أثبتو لشفدو
على كجو يليق بكسالو كجبللو، كاإليساف  العبل كصفاتو الحدشى بأسسائو هللا إفخاد ىػك 

، كتشدييو عغ كلِّ ما ال تسثيل أك تكييفٍ  أك تعصيلٍ  أك تحخيفٍ دكف كإثباتيا  ،بسعانييا كأحكاميا
 .(٘) يليق بو

                                                           
 العقيجة الػاسصية، ابغ العثيسيغ ، كشخحٛٔٔ-ٙٔٔ/ٔ، كاإليساف، األثخي جٜ٘ٗ/ ٕانطخ: معارج القبػؿ، الحكسي ج (ٔ)
 .ٕٗ/ٔج
 .ٕٗٙ/ٛ، كالسحكع كالسحيط، ابغ سيجه جٔٓٗ/ٗٔانطخ: لداف العخب، ابغ مشطػر ج (ٕ)
إبخاىيع ، كالسعجع الػسيط، ٜ٘ٗ/ٕٗ، كتاج العخكس، الدبيجي ج٘ٔٔ/ٙانطخ: معجع مقاييذ اللغة، ابغ فارس ج (ٖ)

 .ٖٚٓٔ/ٕمرصفى كاخخكف ج
 .ٜ٘ٗ/ٕ، كمعارج القبػؿ، الحكسي جٚص  انطخ: التجمخية، ابغ تيسية  (ٗ)
، كتصييخ االعتقاد، الرشعاني ص  ٘ٛ/ٕج ، كمجارج الدالكيغ، ابغ القيع ٜ٘ٔ/٘انطخ: مجسػع الفتاكى، ابغ تيسية ج (٘)
 . ٙٔص  ، البجر ، كالقػؿ الدجيجٜ
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 إثبات كمغ خبلؿ التعخيفات االصصبلحية الدابقة، يتبيغ بأف تػحيج األسساء كالرفات ىػ:
وسا جاء في القخآف  كالرفات األسساء مغ رسػلو لو كأثبتو لشفدو  هللا أثبتو العبج  تعالى ما

 كالدشة، كنفي ما دكف ذلظ. 
 تعالى،  الكساؿ في صفات مسا سبق إف اثبات كل ما ُأخبخ عغ هللا يتزح فلحلظ 
 كاألسساء بتػحيج الخبػبية فيحا يدسى ،كغيخ ذلظ كالتسثيل والتذبيو الشقز عغ صفات كتشدييو

 دكف سػاه  لو شخيظ ال كحجه عبادة هللا االعتقادي، أما الخبخي  العلسي التػحيج كالرفات، كىػ
اإلرادي، كتبيغ أف التقاسيع الدابقة ألنػاع التػحيج،  الصلبي تػحيج األلػىية كيدسى التػحيج فيػ

 ، لحلظ فيي تقديسات اجتيادية مدتحجثة.لع ُتْحوْخ في زمغ الشبي دمحم 

 بين أقدام التوحيج: ثالثاا: العالقة
 متبلزمافال تكػف دكف عبادتو، كالعبادة ال تكػف دكف معخفة هللا، فيسا تعالى  معخفة هللاإّف 

 كلع مشيا بشػعٍ  يأتِ  فسغ اآلخخ، عغ يشفظ ال مشيا نػع فكل متبلزمة، الثبلثة التػحيج كأقداـ ،(ٔ)
 كال يرح ال كأيزاً  األلػىية، تػحيج دكف  الخبػبية تػحيج يشفع ُمػحجًا، فبل يكغ لع باآلخخ يْأتِ 
 دكف  يدتقيع ال كألػىيتو ربػبيتو في هللا تػحيج ككحلظ الخبػبية، تػحيج بجكف  األلػىية تػحيج يقػـ
 .(ٕ)كصفاتو  أسسائو في هللا تػحيج
إف تػحيج الخبػبية كتػحيج األسساء كالرفات مدتلدماف لتػحيج األلػىية، كتػحيج األلػىية ف

لو، كلع  ظال شخي، كالسعشى: أنو مغ عبج هللا كحجه بالعبادةمتزسغ ليسا، فا كحجه السدتحق 
يجعل لو شخيكًا فييا، فإنو يكػف ُمِقخًا بتػحيج الخبػبية كبتػحيج األسساء كالرفات، كال يكػف 

ىػ الخالق الخازؽ السحيي السسيت، كأف لو األسساء الحدشى كالرفات  ُمْشِكخًا أف هللا 
 .(ٖ)علىال

كثيخة  على آيات الخبػبية مقخكنة بآيات الجعػة إلى تػحيج األلػىية الجاّلة القخآف الكخيع كآيات
َذِلُكُم الِّلُ رَبُُّكْم َل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُىَو َعَلى   ﴿ :في ىحا الدياؽ كمشيا قػؿ هللا 

 الحي يذسل على عبادة هللا تعالى،األلػىية  تػحيج كسا أفّ ك ، ]ٕٓٔ األنعاـ: [ ﴾ ُكلِّ َشْيٍء وَِكيل
 متزسغ كالخبػبية األلػىية كرازقو، كتػحيج كخالقو رّبو هللا بأف إلقخاره الخبػبية، لتػحيج يتزسغ
لو األسساء الحدشى  يكػف  أف البج الخالق كالخب السعبػد اإللو فإف كالرفات، األسساء لتػحيج

                                                           
 .ٓٙٔ/ ٔ، كالجرر الدشية، السػسػعة العقجية  جٗٔص  انطخ: تححيخ أىل األيساف، الخصيب  (ٔ)
 .ٓٗص  ، معتقج أىل الدشة كالجساعة، التسيسي ٕٔ/ ٔانطخ: حاشية كتاب التػحيج، الشججي ج( ٕ)
 .ٕٙ، كالسفيج في ميسات التػحيج، صػفي ٗٔ/ ٔالعتقاد عغ أدراف اإللحاد، الرشعاني جانطخ: تصييخ ا (ٖ)
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، كبالتالي يسكغ الجـد (ٔ)كاأللػىية  لتػحيج الخبػبية استحقاقو الجاّلة على الكاملة لعبلا كالرفات
 بأف العبلقة بيغ أنػاع التػحيج الثبلثة ىي عبلقة َتزُسغ كتكامل.

 كأىسيتو عالية، الجيغ في فسشدلتوفيػ شامل للشػعيغ مًعا،  ،كأما تػحيج األسساء كالرفات
 تعالى هللا بأسساء علع على يكػف  حتى األوسل الػجو على هللا يعبج أف أحًجا يسكغ كال عطيسة،
، [ٓٛٔ]األعخاؼ: ﴾ َولِِلِّ اَْلَْسَاء اْْلُْسََن فَاْدُعوُه ِِبَا ﴿: تعالى هللا قاؿ بريخة، على ليعبجه كصفاتو،

فالستأِمُل في سػِر القخآف الكخيع، يجُج أنيا تزسشت ، (ٕ)العبادة  كدعاء السدألة دعاء يذسل كىحا
خ عغ بَّ سػرة في القخآف شاىجًة للتػحيج داعيًة إليو؛ فإفَّ القخآف إمَّا خَ  أنػاع التػحيج الدابقة، فكلَّ 

، كإمَّا دعػة إلى عبادتو كحجه ال (العلسي الخبخي )كأسسائو كصفاتو كأفعالو، فيػ التػحيج   هللا
 ، كإمَّا أمخ  كنيي  كإلداـ  (اإلرادي الصلبي)بج مغ دكنو، فيػ التػحيج عْ شخيظ لو، كخلع كلِّ ما يُ 

ألىل  خ عغ كخامة هللا بَّ بصاعتو في نييو كأمخه، فيي حقػؽ التػحيج كمكسبلتو، كإمَّا خَ 
تػحيجه كشاعتو فيػ جداء تػحيجه، كإمَّا َخبَّخ عغ أىل الذخؾ كما فعل بيع في الجنيا مغ الشكاؿ 

 .(ٖ)كما يحل بيع في العقبى مغ العحاب فيػ جداء عسغ خخج عغ حكع التػحيج 
 ركعة ولِّ  في بل نقخأىا فخيزة، ولِّ  في نخددىا أنشا الثبلثة األقداـ ىحه أىسية كيجلِّل على

﴿ قخأنا كإذا الخبػبية، تػحيج فيحا [ٕ]الفاتحة: اْْلَْمُد لِلِّ َربِّ اْلَعاَلِمني ﴾ ﴿:قخأنا فإذا صبلتشا، مغ
َك ذلظ بعج قخأنا إذا ثع كالرفات، األسساء تػحيج فيحا [3الفاتحة:] ﴾الرَِّحيمالرََّْحِن  َك نَ ْعُبُد وِإَيَّ ﴿ ِإَيَّ

 تػحيج، آخخه إلى أكلو مغ فالقخآف العبادة، تػحيج أك األلػىية تػحيج فيحا [٘]الفاتحة: َنْسَتِعني ﴾
الخابع  القخف  في الثبلثة األنػاع التقديع ليحه ُذِوخَ  كقج الفيع، ىحا فيسػا اإلسبلـ كعلساء
 .(ٗ)ىجخي 
أّف العبلقة بيغ أنػاع التػحيج مغ ناحية نطخية ىي عبلقة تكامل، كأما يتزح مسا سبق ك 

مغ ناحية عسلية فبل يسكغ التفخيق بيشيا البّتة بأي كجو مغ الػجػه، كخاصة أف الخعيل األكؿ 
في زمغ الرحابة كالتابعيغ لع يكغ لجييع اىتساـ بالتقديسات الشطخية قجر اىتساميع بالتصبيقات 

 العسلية. 
 

                                                           
 .ٕٔ-ٛ، كاإليساف أركانو حقيقتو نػاقزو، ياسيغ ص ٜٛ/ٔانطخ: أصػؿ مدائل العقيجة، الخلف ج (ٔ)
 . ٕٗ، كمعتقج أىل الدشة كالجساعة، التسيسي ص٘/ٔانطخ: القػاعج السثلى في صفات هللا كأسسائو، ابغ عثيسيغ ج (ٕ)
، كمعارج القبػؿ، ٖٛ، كشخح العقيجة الصحاكية، ابغ أبي العد الحشفي صٚٔٗ/ ٖمجارج الدالكيغ، ابغ القيع ج (ٖ)

 .ٜٛ/ٔالحكسي ج
 .ٜٗٚ/ ٔي جانطخ: شخح العقيجة الصحاكية، الحػال (ٗ)
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 ب الثانيالسصم

 .التوحيج وأقدامو عشج الستكمسين 
سشتكلع في ىحا السصلب بعج الحجيث في السصلب الدابق عغ التػحيج كأقدامو عشج الدلف، 

 .التػحيج كأقدامو عشج الستكلسيغلحجيث عغ ل

 أولا: التوحيج وأقدامو عشج السعتدلة:
 لسحىبيع، ميساً  أساساً  جعلػىا خسدة، أصػؿ عقجّية فيسا بيشيع على لقج أجسعت السعتدلة

 عشو ُيشفى كما  ُيثبت ما حػؿ كيجكر الخسدة، األصػؿ مغ األكؿ األصل ىػ عشجىع فالتػحيج
 وبلمية دّلت على ذلظ تعخيفاتيع كمرصلحاتيع، كلقج خاض السعتدلة معارؾ الرفات، مغ

 الدػي.عجيجة إلثبات "التػحيج" بصخؽ فلدفية كبلمية ضلػا فييا عغ الرخاط  كمشاقذات

 تعخزف التوحيج اصصالحاا عشج السعتدلة: .ٔ
كاحج  ال يذاركو غيخه، فيسا يدتحق مغ الرفات نفيًا كاثباتًا على  كىػ العلع بأف هللا   

حتى يكغ -العلع كاإلقخار  -الحج الحي يدتحقو كاإلقخار بو، كال بج مغ اعتبار ىحيغ الذخشيغ
تعخيف التػحيج على العلع كاإلقخار، كأىسلػا التػحيج كبيحا فإف السعتدلة اقترخكا في ، (ٔ) مػحجاً 

 العسلي )تػحيج األلػىية(، كىحا مخالف لسشيج الدلف.
لقجيع  مغ قبيل الحاجة إلييا، كأف إثباتيا معو إثبات    الرفات  تػاثبأ كالسعتدلة

بحاتو عغ  استغشى  خادىع بيحا ىػ أف هللامُ ك أزلي، كىحا يؤدي إلى تعجد القجماء في زعسيع، 
  .(ٕ) بالتػحيجكىحا مغ أصػؿ مقالتيع في إنكار الرفات كتدسية إنكارىع للرفات  شيء، لّ وُ 

أف  تعالى ليذ لو فعل  :قػليع كحقيقة الحػادث، ُتِحّلو ال  هللا بأف يقػلػف  كالسعتدلة
السخلػقات التي ، كأف ءأك مجي، فأك إتيا، أك ندكؿ، كاستػاءيقـػ بو يتعلق بسذينتو كقجرتو، 

 فعل ىشاؾ كليذ الفعل، ىي السخلػقات عيغ بل، خلقيا لع يكغ مشو عشجما خلَقَيا فعل أصبلً 
 .(ٖ) ذلظ كنحػ الفعل، عيغ كالسفعػؿ الخلق، عيغ السخلػؽ  بل كمخلػؽ، كخلق كمفعػؿ،

مغ حيث الثبػت   الباري  صفات في يبحث التػحيج عشج السعتدلة تبيغ أفكمسا سبق 
 كالشفي.

                                                           
 .ٕٙ/ٔ، كالسجسػع في السحيط بالتكليف جٕٛٔانطخ: شخح األصػؿ الخسدة، عبج الجبار ص  (ٔ)
 .ٖٔ-ٜٕ/ٔ، كالسجسػع في السحيط بالتكليف جٜٙٔ-ٜ٘ٔانطخ: شخح األصػؿ الخسدة، عبج الجبار ص  (ٕ)
 .ٕٔ/ ٕانطخ: درء تعارض العقل كالشقل، ابغ تيسية ج (ٖ)
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 أقدام التوحيج عشج السعتدلة .ٕ
اختلفت السعتدلة عغ الدلف في تقديع التػحيج، ألف عشايتيع اقترخت في األسساء كالرفات 

جـ كاإلليية أف هللا تعالى كاحج ال ثاني لو في القِ فيػ أساس التػحيج عشجىع، فالتػحيج قائع على 
 .لو أك يشفى عشو مغ الرفات ثبتكال شخيظ لو فيسا يُ 
: الجبائي، كقاؿ أبػ علي عغ شيِخوِ  األقداـ الثبلثة للتػحيج القاضي عبج الجبارحيث نقل 

 إف القجيع يػصف بأنو كاحج على كجػه ثبلثة: 
  كال يشقدع.ال يتجدأ  الحي بسعشى أنوأف الػاحج  - أ
 .جـ ال ثاني لوبسعشى أنو مشفخد بالقِ كالػاحج  - ب
 .(1) البلئقة بو الرفات الشفديةببسعشى أنو مشفخد كالػاحج   - ت

 قياـ للِدـ تعالى، با قامت لػ كحػادث، أعخاضاً  كالكبلـ الرفات يعتبخكف  كالسعتدلة
 حادث؛ فيػ للحػادث محبلً  واف كما بجدع، إال تقػـ ال كاألعخاض بو، كالحػادث األعخاضِ 
 .(ٕ) بجدع ليذ تعالى تعالى، وهللا بحاتو الرفات قياـ أنكخكا كلحلظ

 سسع ببل سسيع   تعالى هللا أف الرفات ىي عصلػا الحيغ التعصيل كأىل السعتدلة، كعقيجة
مغ  كتعالى سبحانو هللا أسساء فخغػا إنيع حيث كىكحا، عّدة ببل كعديد   برخ ببل كبريخ  

 .(ٖ) صفة على تجؿ ال مْحَزة أعبلماً  كيجعلػنيا معانييا، كمغ الرفات،

ببل قجرة، ليػ مخالف للقخآف الكخيع كالدشة الشبػية كقػؿ السعتدلة عالع ببل علع، كقجيخ  
كاجساع الرحابة كالتابعيغ، كمخالف للعقػؿ الدليسة، فبل ُيْعقُل حي إال مغ تقػـ بو الحياة، كال 

عالع إال لسغ يقػـ بو العلع، كال ُيعقل فاعل  أك متحخؾ  إال لسغ تقػـ بو الحخكة كالفعل
 (ٗ). 

 أثبت  هللا الذخعية، كمعلػـ أف الشرػص مغ وثيخة أدلة الذبية ىحه بصبلف على كاألدلة
 فَاْعَلُمواهللا:﴿  يقػؿ كغيخ ذلظ مغ الرفات إليو ككسا فشدب العلع كالقػة كالخحسة لشفدو، الرفات

َا ةِ  ُذو الرَّزَّاقُ  ُىوَ  الِلََّ  ِإنَّ  ﴿: هللا كيقػؿ ،[ٗٔ:]ىػد ﴾ الِلَِّ  بِِعْلمِ  أُنِزلَ  َأٔمَّ  ،[ٛ٘:]الحاريات ﴾ اْلَمِتنيُ  اْلُقوَّ
 العلع، كغيخ القػة غيخ كبالتالي فإف الخحسة ،[ٛ٘:]الكيف ﴾ الرََّْحَةِ  ُذو اْلَغُفورُ  َورَبُّكَ تعالى:﴿  كقاؿ
 كاحج. إلو   ىػ كإنسا يقػلػف، وسا اآللية تعجد ىحا مغ يلـد كال

                                                           
 .ٔٔ/ٔ، كالسجسػع في السحيط بالتكليف جٕٔٗ/ٔلخسدة، عبج الجبار جانطخ: شخح األصػؿ ا (ٔ)
 .ٖٔٙ/ٖ، كمشياج الدشة الشبػية جٖ٘ٓ/ ٔانطخ: درء تعارض العقل كالشقل، ابغ تيسية ج (ٕ)
 .ٙ/ ٕانطخ: شخح القػاعج السثلى، الدلسي ج( ٖ)
 .ٛٗص ع كالحجيث، العبجه كعبجالحليع ، كالسعتدلة بيغ القجيٖٗٚ/ ٕانطخ: مشياج الدشة الشبػية، ابغ تيسية ج( ٗ)
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كالدشة في التػحيج  الكتاب نرػص خالفت السعتدلة بأف ما سبق يسكغ القػؿكبشاًء على 
الرفات فقط، كلكشيا لع َتّتبع نيج أىل الدشة في الشفي  القترارىا على تػحيج كأقدامو،

 كىي اآللية، تعجد تدتلـد الرفة إثبات أف كىي محجدة ، عقلية   شخيقة   الستخجاميعكاإلثبات، 
 وثيخة صفات كلو كيخى، يدسع كأنو كعيغ، يج لو بأف يػصف الجنيا في اإلنداف باشلة ألف

 إليًا مدتقبًل، تكػف  أف الرفات ىحه مغ صفة ول مغ يلـد أنو كاحج، كال يترػر أنو مع متعجدة
 كانحخاؼ. كضبلؿ خصأ فيحا

 :ثانياا: التوحيج وأقدامو عشج األشاعخة
أدلة حيج بصخؽ كبلمية، لكشيا بعيجة عغ إَف األشاعخة كسثل سلفيع مغ السعتدلة أثبتػا التػ 

الػحي، كالتػحيج عشجىع يجكر حػؿ الػحجانية في الحات، كقجرة اإللو على الخلق، كتأكيل كثيخ 
 . مغ الرفات أك تفػيزيا

 تعخزف التوحيج اصصالحاا عشج األشاعخة: .ٔ
كاحج ال شخيظ لو فخد ال ِنجَّ لو انفخد بالخلق  كقج عخفو األشاعخة بأنو: العلع بأف هللا 

، (ٔ) كاإلبجاع كاستشج باإليجاد كاالختخاع ال ِمْثل لو يداىسو كيداكيو كال ِضجَّ لو فيشازعو كيشاكيو
 .(ٕ)كىػ: نفي التثشية أك التعجد، كنفي التبعيس كالتخكيب كالجدئية 

 في ككاحج   لو، شبيو ال صفاتو، في ككاحج   لو، قديع ال ذاتو، في كاحج    كيخكف أف هللا
 .(ٖ) االختخاع على بالقجرة اإلليية معشى كيفدخكف  لو، شخيظ ال أفعالو،

 أكؿ عشجىع كىػ الثبلثة، بأقدامو معخكؼ كالجساعة الدشة أىل عشج ككسا ىػ معلػـ أف التػحيج
 التبعيس كنفي التعجد أك التثشية نفي ىػ عشجىع فالتػحيج األشاعخة أما السكلف، على كاجب

 السعشى ىحا كمغ" السشفرلة كالكسية السترلة، الكسية نفي" تعبيخىع حدب أي كالتجدئة كالتخكيب
 والػجو الرفات: بعس كتعدفػا في تأكيل االختخاع، على القادر أك الخالق: بأنو اإللو فدخكا
 .(ٗ) عشجىع كاألجداء التخكيب على تجؿ ألنيا كالعيغ؛ كاليج

 كػف سلف األمة كمغ تبعيع،  ما جاء بو األشاعخة يخالفمفيـػ التػحيج عشج لحلظ يتبيغ أف 
 دكف ألػىيتو. التػحيج ىػ إثبات ربػبية هللا  ػاجعلاألشاعخة 

                                                           
 .ٕٚ٘/ٖ، كالسصالب العالية، الخازي جٓٛٔ/ٔانطخ: إحياء علـػ الجيغ، الغدالي ج (ٔ)
 .ٜٙص  انطخ: كتاب اإلرشاد، الجػيشي  (ٕ)
 .ٜٙٗ/ٔج  ، كبياف تلبيذ الجيسية ٜٛ/ٖ، الفتاكي، ابغ تيسية جٕٗ/ٔانطخ: السلل كالشحل، الذيخستاني ج (ٖ)
 .ٖٛ- ٖٚص مشيج األشاعخة في العقيجة، الحػالي  انطخ: (ٗ)
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 أقدام التوحيج عشج األشاعخة: .ٕ
ككاحج  ذاتو ال نطيخ لو، في كاحج تعالى هللا إف أقداـ، كىي: ثبلثة عشجىع التػحيج إّف أقداـ
 في لو قديع كال ذاتو، غيخ قجيع فبل لو، شخيظ ال أفعالو في ككاحج لو، شبيوال في صفاتو 

 كبالتالي فإف التقديسات على الشحػ التالي: ،(ٔ)قادريغ بيغ كمقجكر قجيسيغ، كجػد كُمحاؿ أفعالو،
 لو. قديع ال ذاتو في كاحج  هللا  - أ
 لو. شبيو ال صفاتو في ككاحج  - ب
 لو. شخيظ ال أفعالو في ككاحج  - ت

 الثالث كالتقديع ،(ٕ) الثبلثة ػؿاألص بيحه كالػاحج التػحيج معشى األشاعخة كحيث فدخ  
 السلظ، في لو شخيظ ال سبحانو أنو كىػ هللا(، إال إلو معشى )ال كبو يفدخكف  التػحيج، معاني مغ
 فييا اعتخفػا حيث أصػليع، في اإلسبلـ مغ بو اعترسػا ما أجػد كىػ شيء، ول رب ىػ بل
فلحلظ  ،(ٖ)كالخلق  االختخاع على القجرة ىي عشجىع كمجبخه، كاأللػىية شيء ول خالق  هللا بأف
 ذاتو(، في )كاحج: التػحيج، فقػليع أقداـ في الدلف خالفػا كنحػىع األشاعخة مغ الكبلـ أىل فإف

 لباب أيزاً  تابع صفاتو( في )ككاحج الرفات، لباب تابع ىحا الحات، لقزية فيسيع حدب
 فيو، لؤللػىية ذكخ فبل ناقز التقديع كىحا الخبػبية، لباب تابع أفعالو( في )ككاحج الرفات،

 بيغ فخؽ  ال كأنو كاحج، الخبػبية كتػحيج األلػىية تػحيج إف: كقالػا مشيع الستأخخكف  جاء كليحا
 .(4) الثبلثة ػؿاألص بيحه كالػاحج التػحيج معشى األشاعخة األلػىية ففدخ كتػحيج الخبػبية تػحيج

  :(5) وقج اتخح مشيج األشاعخة في التوحيج الدسات التالية
 تقتزي التي الخبخية الرفات نفي فيو كيجخلػف  فقط، الخبػبية تػحيج عشجىع ىػ التػحيج - أ

 التػحيج. حقيقة- عشجىع- يخالف ىحا ألف تجديسًا، عشجىع

 التي الَترّػؼ مػضػعات خبلؿ مغ إال وتبيع في إليو ُيذيخكف  فبل األلػىية تػحيج أما - ب
 .االنحخافاتبعس الذخكيات ك  تجخليا

 األمخ عشج عسـػ االشاعخة على الشحػ التالي: استقخ الرفات كأما في تػحيج - ت

 

                                                           
، كمشيج األشاعخة في العقيجة، الحػالي ص ٕٗ/ ٔ، كالسلل كالشحل، الذيخستاني جٕ٘انطخ: اإلرشاد، الجػيشي ص( ٔ)

ٖٔ٘. 
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/ ٔ، كدرء تعارض العقل كالشقل، ابغ تيسية جٜ٘انطخ: االعتقاد كاليجاية، البييقي ص (ٕ)
 .ٜٙٚ/ ٖ، كالتدعيشية، ابغ تيسية جٓٓٔ/ ٔخ: السلل كالشحل، الذيخستاني جانط (ٖ)
 .ٖ/ٖج  أصػؿ العقيجة، الدلسي انطخ:( ٗ)
 .ٜ٘ٙ/ ٕانطخ: مػقف ابغ تيسية مغ األشاعخة، السحسػد ج (٘)
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ورفة  في بعس الرفات خبلؼ العقلية كتأكيل بقيتيا مع كجػد الدبع الرفات إثبات -
 .)البقاء(

 في متقارباف ككبلىسا التفػيس، أك التأكيل قػالف فييا: كأما عغ الرفات الخبخية -
تعالى، خػفًا  با السعاني البلئقة مغ ضاىخىا عليو يجؿ ما بشفي القصع الشتيجة: كىي

 مغ التذبيو كالتسثيل كنحػىسا.
 .الحػادث حلػؿ بسدألة تدسى ما كىي االختيارية، الفعلية الرفات نفي -
مسا سبق يتزح أّف أصل التػحيج عشج األشاعخة يختكد على تػحيج الخبػبية، كىحا قائع  

 يشز شخعي نز ىشاؾ ليذ إذ كالشقل، للعقل عقلية ُمخاِلفة مقجمات على اثبات التػحيج على
 .جاءكا بيا التي تقديساتيع على

 مسا يلي: يطيخ قما سبكبشاء على  
 الدلف مػافق لسا دلت عليو الشرػص الذخعية.إف تعخيف التػحيج كأقدامو عشج  -
العلسي الخبخي الحي يتزسغ تػحيج  التػحيج عشج الدلف ىػ نػعاف: الشػع األكؿ: التػحيج -

الخبػبية، كتػحيج األسساء كالرفات، كالشػع الثاني: التػحيج الصلبي اإلرادي، الحي يتزسغ تػحيج 
 األلػىية.
 مل كتبلـز بيغ أنػاع التػحيج.كاتقخر الدلف بػجػد عبلقة تزسغ ك  -
أف الدلف كالسعتدلة كاألشاعخة يجسعػف على ربػبية هللا على خلقو في رزقيع كتجبيخىع  -

 كحياتيع كمساتيع، كىػ ما لع يخالف فيو السذخكػف.
بدبب قائع على استخجاـ ألفا  مبتجعة  إف تعخيف التػحيج كأقدامو عشج الستكلسيغ، -

 حا مخالف لسا جاء بو الدلف.اعتسادىع على العقل، كى
أف الدلف يثبتػف أسساء هللا تعالى الحدشى كصفاتو العلى كسا كردت، مغ غيخ تحخيف  -

كال تعصيل كال تكييف، كال تسثيل أك مذابية للخلق، كىع كسط بيغ الحيغ عّصلػا الرفات كبيغ 
 .-حاشا –الحيغ شّبيػا الباري بخلقو 

يجكر فقط حػؿ األسساء كالرفات، فلحلظ قامػا بإثبات األسساء إف التػحيج عشج السعتدلة  -
  تعالى، كلكشيا مجخة عغ السعاني، كذلظ بدبب انكارىع لرفات هللا تعالى.

إف األشاعخة يثبتػف فقط سبع صفات، أما باقي الرفات فبل يثبتػنيا ألنيا تخالف العقل  -
 عشجىع.
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 األول السصمب

 و.توحيج الخبوبية في سورة الحاقة، وموقف الدمف والستكمسين مش
، حيث إف الستكلسيغ الستكلسيغك  ال شظ أف ىشاؾ فارقًا كبيخًا في السعتقجات بيغ الدلف

 الكخيع كتأكيل صفات هللا سبحانو. يحّكسػف العقل كثيخًا في تفديخ نرػص القخآف
لشرػص الذخعية، مخالف لما ىػ  لقخآف كالدشة، كمشولػافق شو ما ىػ مم ىع للتػحيجفديخ فت

 ة.األدلة الػاردة في القخآف كالدشب كقامػا بالخد علييا ىا،التي بّيغ الدلف فدادُ 
 لجسيع السجبخ كرازقيع كىػ فتػحيج الخبػبية ىػ اإلقخار بأف هللا ربّّ للعالسيغ الحي خلقيع،

 ملكو. في لو شخيظ ال مخلػقاتو ول في السترخؼ األمػر
الدلف مػقف كسأتشاكؿ تػحيج الخبػبية  مطاىخ كلقج احتػت سػرة الحاقة على العجيج مغ

 :كمغ ىحه السطاىخمشيا  كالستكلسيغ

 :والثواب من عشج هللا   عَ الشِ أولا: العتقاد بأن 
عشج هللا تعالى ال يتع تػحيج الخبػبية حتى ُيِقخ العبج بأف جسيع الشعع كالخزؽ كالثػاب ىػ مغ 

ِم اْْلَالَِية﴿  تعالى: على ذلظ في قػلوالحاقة سػرة كقج دلَّت  ،كحجه  ُكُلوا َواْشَربُوا َىِنيًئا ِبَا َأْسَلْفُتْم ِف اَْلَيَّ
 [.ٕٗ: ]الحاقة ﴾
 الدمف: (ٔ)موقف .ٔ

أسلفػا  بسا كإحدانًا كثػاباً  كإنعاماً  كامتشاناً  علييع، تفزبلً  الجداء أعصى أىل الجشة إف هللا 
االعتقاد بأف الشعع كالثػاب ىػ مغ عشج هللا تعالى ليػ فلحلظ فإف ، (ٕ) في الجنيا مغ عسل صالح

 مغ دالئل تػحيج الخبػبية كىحا ما عليو سلف األمة.

 :السعتدلةموقف   .ٕ
 في الرالحة األعساؿ مغ قجمتع بسا ىشينًا، خباً كشُ  أوبلً  ألىل الجشة، خحكايقػؿ هللا تعالى 

أف هللا تعالى ُيْشِعع أىل في كيبلحظ أّف السعتدلة كافقػا الدلف ، (ٖ) الجنيا أياـ مغ الساضية األياـ
 الجشة بالذخاب كالصعاـ، كذلظ ثػابًا ليع مغ عشج هللا تعالى على عسليع الرالح.

 
                                                           

تجاه مدألة  يخى الباحث أف استعساؿ مرصلح السػقف في البحث، لبياف رأي مشيج محىب الدلف كالسعتدلة كاألشاعخة ( ٔ)
 أك مػضػع عقجي..

 .ٕ٘ٔ/ٛ، تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج ٖٕ/ٔانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٕ)
 .ٖٓٙ/ٗج انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي  (ٖ)
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 :األشاعخةموقف  .ٖ
، (ٔ)، بأف هللا يخزؽ كيشعع على أىل الجشة بالصعاـ كالذخاب مػقف الدلفلقج كافق األشاعخة 
 كلكغّ  ،(ٕ) مشتدعاً  ، ألنو يسلظ ملكاً آدـ رازؽ تجػزاً  سػاه كابغكأنو ال رازؽ  فا تعالى رازؽ حقيقة

 الثػاب ذلظ استحقػا إنسا أنيع على يجؿ أسلفتع بسا: " قػلوأخصأ في ىحه السدألة في الخازي 
  فعبل الصاعات وانت لػ كأيزاً  للثػاب، ُمػِجب العسل أف يجؿ على كذلظ عسليع، بدبب
   ، (ٖ)"معلػـ كجػابو ُمحاؿ كذلظ اإلنداف، فعلو فعلٍ  على ال ثػاباً  اإلنداف أُعصى قج لكاف تعالى

ككافقػا السعتدلة في  يقّخكف بأف الشعع كالخزؽ مغ عشج هللا تعالى، أف األشاعخةيتبيغ بمسا سبق ك 
 كىحا يخالف أف العسل مػجب للثػاب،ب لدعسيع كذلظقػليع: يجب على هللا فعل األصلح، 

 لؤلسباب التالية: كذلظ الدلف حىبسل
دلت الشرػص  كقج على العبج كليذ كجػبًا،ألف الثػاب فزبًل ككخمًا مغ هللا   - أ

لقػؿ الشبي  كفزلو على العبج كليذ بعسلو،  الذخعية بأف االنداف يجخل الجشة بخحسة هللا 
قاؿ: كال أنا إال أف يتغسجني هللا يا رسػؿ هللا  و، قالػا: كال أنتبعسلُ أحجًا مشكع  يلغ يشج » دمحم 

 .(4)«بخحستو
  على هللا تعالى بأف يفعل شينًا. ال يجػز على اإلشبلؽ اف يػجب العبجُ   - ب

 : هللا يجب (5) الذفاعة ثانياا: العتقاد بأن
ليدت لجسيع الخلق  الذفاعة يػـ القيامة ال تكػف إال بإرادة هللا تعالى كمذينتو، فالذفاعة

ف ك ككيف شاء؛ بل ىي بإذف الخحسغ كال تكػف إال لعباده السدلسيغ، أما الكافخ  ،يذفع مغ شاء
في  ، كسا دلت سػرة الحاقةللذفاعة فإف هللا تعالى بّيغ في كتابو بأنيع ليدػا أىبلً  ،ف ػ كالسذخك

يم ﴿قػلو تعالى: [. كمسا يجؿ على نفي الذفاعة للكافخيغ قػلو ٖ٘]الحاقة: ﴾ فَ َلْيَس َلُو اْليَ ْوَم َىاُىَنا َحَِ
يمو ، َفَما لََنا ِمن َشاِفِعني ﴿تعالى: َفَما تَنَفُعُهْم  ﴿[، كقاؿ هللا تعالى:ٔٓٔ-ٓٓٔ]الذعخاء: ﴾ ََل َصِديٍق َحَِ

اِفِعني  .[ٛٗالسجثخ:] ﴾ َشَفاَعُة الشَّ
 

                                                           
 .ٖٖٙ/ٗ، لباب التأكيل، الخازف جٖٔ٘/ٖانطخ: مجارؾ التشديل، الشدفي ج (ٔ)
 .ٛٚٔ/ٔانطخ: الجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي ج (ٕ)
 .ٖٓٙ-ٜٕٙ/ ٖٓمفاتيح الغيب، الخازي ج (ٖ)
صحيح     ، ك  ٖٙٗٙ الحجيث ، رقعٜٛ/ٛصحيح البخاري، البخاري، باب القرج كالسجاكمة على العسل  ،متفق عليو (ٗ)

  .ٕٙٔٛالحجيث: ، رقع ٜٕٙٔ/ٗ ،باب لغ يجخل أحج الجشة بعسلو مدلع، ،مدلع
 االثيخ،الذفاعة: ىي سؤاؿ للتػسط، لفعل الخيخ كجلب مشفعة كتخؾ الزخر عغ الغيخ ألجل الغيخ، انطخ: ابغ ( ٘)

 .ٕ/ ٕٛ، كشخح كتاب التػحيج البغ خديسة، عبج الغفار جٓٔ/ٗج القاري، الغيتابي، عسجة ٚٚٛ/ٔج الشياية
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 :الدمفموقف  .1

 يـػ يذفع لول وأك صجيق وقخيبإف الذفاعة بقجرة هللا كحجه، كلحاؾ فإف الكافخ با ال يشفعو 
 بثػاب هللا ليشجػ مغ عحاب هللا أك يفػز القيامة

(ٔ)
 بتػحيج الخبػبية كاأللػىيةفلحلظ مغ لع يقخ ، 

 فيػ ليذ أىبًل للذفاعة يػـ القيامة. كاألسساء كالرفات

 :المعتزلةموقف   .2

مغ  (ٕ)السعتدلة مػقفيع كاضح كجلي مغ الذفاعة حيث يشكخكف الذفاعة ألىل الكبائخإّف 
العطسى، كأنيع خالجكف في الشار ككحلظ الذفاعة للكافخيغ، كلكشيع لع يشكخكا الذفاعة   أمة دمحم
ٌّ انًقصىد  ،(ٖ) ع ألجلوفذاال كُأِذَف لقػؿ لسغ رضي هللا  إال ال تشفع الذفاعة كأف ىحه فرثيٍ أ

يى   سىسج انحاقح آيحيٍ ذفسيش  ًِ ٌ   ىعُه يذفع   وقشية هى انكفاس، فهيس نهى َح ، ويشفع  ىعهيه ويحز

يىو انقيايح  ىيُه يفشوٌ ألَهى ىنه
(ٗ)

لحلظ فإف السعتدلة كافقػا الدلف بأّف الكافخيغ ليدػا أىبًل ، 
 للذفاعة يـػ القيامة. 

 :األشاعخةموقف   .ٖ
يتحامػف  ألنيعقلبو،  لو كيحتخؽ فع عشو كيحدف عليو، اليذ لو في اآلخخة قخيب يج إّف الكافخ

يٌم  َ تعالى:﴿ قػلول ،(٘) مشوكيفخكف  يًماََل َيْسَأُل َحَِ يٍم  ﴿:ككقػلو [ٓٔ]السعارج:  ﴾ َحَِ َما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن َحَِ
 .[ٛٔ]غافخ:  ﴾ َوََل َشِفيٍع يُطَاع

 شفاعةُ  أف السعتدلة كاألشاعخة يػافقػف معتقج الدلف في أف الكافخ ال تشفعوُ مسا سبق يتبيغ ك 
 القخيب أك الرجيق يـػ القيامة.

 ثالثاا: العتقاد بأن هللا يحفع عباده السؤمشين:
ىػ الحي ك  ،خيخ حافطًا كىػ أرحع الخاحسيغ ربػبية هللا تعالى على خلقو إنوفسغ مطاىخ 

ا َطَغى اْلَماء ََحَْلَناُكْم ِف اْْلَارِيَة ﴿، لقػلو تعالى:يحفظ األمع كالجساعات لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعيَ َها  ِإنَّ َلمَّ
 .[ٕٔ-ٔٔ]الحاقة:  ﴾ ُأُذٌن َواِعَية

                                                           
 .ٗٛٛ/ٔجي ج، كتيديخ الكخيع الخحسغ، الدعٜٓ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٔ)
الدلف على مغ أنكخىا، كصاحػا بو مغ كل جانب،  تشاكليا سػرة الحاقة(، كقجر ردّ مبلحطة/ إف ىحه السدألة )لع ت (ٕ)

 كنادكا عليو بالزبلؿ.
 .ٜٛ/ٖج الكذاؼ، الدمخذخي  (ٖ)
 .٘ٓٙ/ٗج السخجع الدابق  (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٖج ، كمجارؾ التشديل، الشدفي  ٕٖٙ/ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج (٘)
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 الدمف:موقف  .ٔ

 الجباؿ على تصغى أف للساء أِذف أف هللَا  الدػرة فبيشت السؤمشيغ عباده يحفظ إف هللا 
بيغ، فأنجى هللا  الكافخيغ مغ سػاىع مغ كأغخؽ  الدفيشة في معو كمغ  نػحاً  إلىبلؾ الُسكحِّ

كيطيخ مغ مطاىخ تػحيج الخبػبية االعتقاد بأف الشفع كالزخر بيج هللا تعالى، فلحلظ فإف ، (ٔ)
 ما دكف ذلظ.  حفظ عباده السؤمشيغ السػحجيغ مغ الصػفاف كأىلظ هللا  هللا 

 :السعتدلةموقف   .ٕ
كأف  السؤمشيغ، مغ يحِسلو كَمغ الدفيشة، في يحسلو ما بحسل  نػح إف هللا تعالى أمخ إلى

دفيشة، ألنيع الحسل آباءوع في    ف هللاأك  ،(ٕ) استرحابو مغ الكافخيغ عليو ُحِطخَ  َمغ يسشع
ف نجاتيع ألغ، ي، ككأنيع ىع السحسػلاكاف حسل آبائيع علييفمغ ندل السحسػليغ الشاجيغ، 

يحفظ  فبيحا التفديخ يػافقػف الدلف، في أف هللا ، (ٖ)كعبخة  تحكخةكأف ىحا  ،سبب كالدتيع
 عباده السؤمشيغ كييلظ الكافخيغ.

 ألشاعخة:موقف ا  .ٖ
 ألنيع عرػا الخسػؿ، ، فعحبيع هللا فلع يقجركا على حبدو ،على خدانولقج شغى الساء 

 تحفظ أف شأنيا كعبخة مغ لشجعل تلظ الفعلة مغ إغخاؽ قـػ نػح كإنجاء مغ آمغ معو مػعطة لكعك 
 .(ٗ) بو كالعسل التفكخ بتخؾ تزيعو كال بو، سسعت ما
يحفظ  يػافقػف الدلف، في اعتقادىع بأف هللا  كالسعتدلة يبلحظ مسا سبق أف األشاعخةك 

 عباده السؤمشيغ، كىحا االعتقاد مغ مطاىخ تػحيج الخبػبية في الدػرة.
ف السعتدلة كاألشاعخة كافقػا الدلف في جعل الخزؽ أيتبيغ بيانو  سا سبقممغ خبلؿ 

مغ مطاىخ ىي كحفظ عباده السؤمشيغ كإىبلؾ الكافخيغ بيج هللا تعالى، ك كاإلنعاـ، كالذفاعة، 
األشاعخة الدلف في قػليع بأف بعس تػحيج الخبػبية التي جاءت في سػرة الحاقة، كلقج خالف 

العسل مػجب للثػاب، كىحا القػؿ مخدكد ألف العبج يجخل الجشة بخحسة هللا كفزلو، كليذ 
 بعسلو.

                                                           
 .ٕٓٔ/ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج ٕٓٔ/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٔ)
 . ٖٜٚ/ٔانطخ: درة التشديل كغخة التأكيل، اإلسكافي ج (ٕ)
 . ٓٓٙ/ٗانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ج (ٖ)
، كجامع البياف، اإليجي ٖٕٙ/ٛٔج ، كالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبيٖٕٙ/ٖٓالغيب، الخازي جانطخ: مفاتيح  (ٗ)
 .ٕٖٙ/ٗج
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 السصمب الثاني

 األلوىية في سورة الحاقة وموقف الدمف والستكمسين مشو.توحيج 
كإنو اإللو  بالعبادة، تعالى هللا إفخادلقج مخ معشا سابقًا أّف تػحيج األلػىية عشج الدلف ىػ: 

لقج اختلف الستكلسػف كتشػعت تعالى، ك  لغيخه العبادة مغ شيء يرخؼ كأال غيخه، الحق ال إلو
بدبب اعتسادىع على العقل، فالسعتدلة كاألشاعخة يػافقػف  أراءىع في تػحيج األلػىية؛ كذلظ

الدلف في معطع السدائل الستعلقة بتػحيج األلػىية، فالتػحيج عشجىع ىػ تػحيج الخبػبية، أما 
 تػحيج األلػىية كمعخفتو فبل ذكخ ليع في كتبيع العقجية القجيسة كالحجيثة.

كسأتشاكؿ مػقف الدلف  األلػىيةيج تػح مطاىخكلقج احتػت سػرة الحاقة على العجيج مغ 
 الجالئل:كمغ ىحه ، كالستكلسيغ مشيا

 أولا: التحكيخ بالقخآن الكخز ، وبيان عاقبة من يكحب بالقخآن الكخز .
ف الكخيع ترجيقًا كقػاًل كعسبًل، كححر مغ آفا سبحانو كتعالى قج أمخ عباده بإتباع القخ 

َوِإنَُّو لََتْذِكَرٌة لِّْلُمتَِّقني َوِإنَّ  ﴿ذلظ، كمغ ىحه الجالئل قػلو تعالى:التكحيب بالقخآف الكخيع، كبياف عاقبة 
ِبني َوِإنَُّو َْلَْسَرٌة َعَلى  فتػضح اآليات الدابقة صجؽ  [،ٓ٘-ٛٗ ]الحاقة: ﴾ اْلَكاِفرِينلَنَ ْعَلُم َأنَّ ِمنُكم مَُّكذِّ

 ف الكخيع، في دعػة الشاس الى عبادة هللا كحجه. آكىي القخ  رسالة دمحم 

 موقف الدمف: .ٔ
 يتقػف  الحيغ كىع الستقيغ، الحق، يتحكخ كيتعظ بو الرادؽ إف القخآف الكخيع ىػ الخبخ

 كأف القخآف، بيحا يعلع مغ يكحب ف هللا أك  معاصيو، كاجتشاب فخائزو، بأداء  هللا عقاب
 .(ٔ)القيامة  يػـ الكافخيغ على كنجامة لحدخة بو التكحيب
فتػحيج األلػىية أصل دعػة الخسل جسيعًا، كأف مغ كحب في القخءاف الكخيع فيػ غيخ متبع  

 تػحيج األلػىية.بلخسالة كدعػة الخسل كبيحا فيػ خالف كأشخؾ 
 :موقف السعتدلة  .ٕ

 على إيعاد كىػ مكحبيغ مشكع أف لشعلع "كإنا :(ٔ)لقػؿ الدمخذخي  الدلفمػقف لسعتدلة اكافق 
 الزسيخ كإنو بالقخآف سيكفخكف  أناساً  مشيع أف: كالسعشى للسدلسيغ، الخصاب كقيل التكحيب،

                                                           
 .ٜٕٔ/ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج ٜٗ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج( ٔ)
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 القخآف كأف للتكحيب، أك بو، السرجقيغ ثػاب رأكا إذا لو السكحبيغ بو الكافخيغ على لحدخة للقخآف
كعليو  ،كبيحا السعشى لع يخالف السعتدلة الدلف في فيع اآليات الدابقة، (ٕ)اليقيغ" حق اليقيغ

 فإف الستقيغ بدبب إيسانيع با تعالى، امتثلػا بالترجيق كالعسل بالقخآف الكخيع.

 موقف األشاعخة:  .ٖ
 الخائفػف  كأف الستقيغ ىع ،الباشل ضج حقًا؛ ألنو  هللا فدساه قالػا إف القخآف حق كثابت،

 .(ٖ)سيكػف حدخة كنجامة علييع يـػ القيامة  بو، كأف السكحبيغ بو السشتفعػف  ،هللا  يخذػف  الحيغ
 العبادة تأويج كىػ الدلف، علساء كافقػا قػؿ أف السعتدلة كاألشاعخة يتبيغ كمسا سبق

 .كأف سبب تكحيبيع للقخآف ىػ حبيع للجنيا باالنتفاع مغ القخآف الكخيع،

 ثانياا: تدبيح هللا تعالى:
 تعالى، كىي مغ مطاىخ إلى هللا خالرة العبج بيا التدبيح مغ مطاىخ العبادة التي يتقّخب

 [.ٕ٘ الحاقة:] ﴾ اْلَعِظيمِِبْسِم رَبَِّك  ﴿ َفَسبِّحْ تػحيج األلػىّية، لقػلو تعالى:

 موقف الدمف: .ٔ
يذسل  العطيع، كتدسيتو هللا، كذكخ ،التدبيح بسا فيو مغ تشديو كتسجيجذىب الدلف الى أف 

فالتدبيح مغ مطاىخ تػحيج األلػىية أي العبػدية  ، (ٗ)  كحجه فيو مغ عبػدية كخذػع بسا
 تعالى الستفخد بالعبادة دكف سػاه، فاإللو الحق ىػ الحي يدتحق التدبيح كالحكخ.

 :موقف السعتدلة  .ٕ
: فدبح هللا بحكخ اسسو العطيع كىػ قػلو: سبحاف هللا، كاعبجه شكخا على قاؿ الدمخذخي "أي

يجؿ على أف السعتدلة تػافق مػقف الدلف بأف التدبيح مغ كىحا ، (٘) "ظ لو مغ إيحائو إليظىلَ ما أً 
 .مطاىخ عبادة هللا تعالى

                                                                                                                                                                     
ىػ محسػد بغ عسخ بغ دمحم بغ عسخ العبلمة أبػ القاسع الدمخذخي الخػارزمي ، الستكلع، السعتدلي، مغ أئسة العلع  (ٔ)

، يخ كتبو: الكذاؼ، ك أساس الببلغةبالجيغ كالتفديخ كاللغة كاآلداب، يلقب جار هللا، ألنو جاكر بسكة زمانًا، مغ أش
، كشبقات ٛٚٔ/ٚـ. انطخ: األعبلـ، الدركلي ج ٗٗٔٔتػفي سشة، كالفائق، ك كالسفرل كالسقامات، كمقجمة األدب

 .ٕٓٔالسفدخيغ، الديػشي ص
 . ٚٓٙ/ٗالكذاؼ، الدمخذخي ج( ٕ)
، كجامع البياف، اإليجي ٕٚٚ/ٛٔ، كالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي جٕٗٙ/ٕانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج (ٖ)
 .ٖٛٙ/ٗج
 ٗٛٛتيديخ الكخيع الخحسغ، الدعجي ص، ٕٚٗ/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج( ٗ)
 .ٚٓٙ/ٗالكذاؼ، الدمخذخي ج (٘)
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 موقف األشاعخة:  .ٖ

 هللا  حكختأف  كالثاني:قخر األشاعخة بأف التدبيح يأتي بسعشييغ، األكؿ: بسعشى الربلة، 
 .(ٔ) الدػءقػؿ مغ  عسا يقػؿ السبصلػف ، كتشدىو سبحاف ربي العطيع كتقػؿ: اسسائو الحدشى، بحكخ

يليق، في ذاتو  عسا ال يطيخ مسا سبق أف التدبيح عشج السعتدلة كاألشاعخة ىػ تشديو هللا 
 كأفعالو كأسسائو.

 من نواقس األلوىية: ثالثاا: عجم اإليسان با 
في سػرة الحاقة عقاب الكافخيغ يػـ القيامة، كذلظ ألنيع ال يؤمشػف با  حيث بيغ هللا 

 .[ٖٖالحاقة:] ﴾ اْلَعِظيمَكاَن َلَ يُ ْؤِمُن ِِبلِلَِّ   إََِّه  ﴿ نقىنه ذعانً: العطيع، كىحا مشاقس لتػحيج األلػىية،

 موقف الدمف: .ٔ
كألنو أعخض  الجنيا، في  با وفخه على لو جداءً  إف الكافخ استحق العقاب يػـ القيامة،

 .(ٕ) شينا بو يذخكػا كال يػحجكه أف العباد على  فإف كعبادتو؛ عغ شاعتو
كلحا فإف تػحيج األلػىية ىي: انفخاد هللا تعالى بالصاعة كالعبادة، كعجـ الذخؾ بو، فالذخؾ 

 با تعالى كعجـ اإليساف بو مغ نػاقس تػحيج االلػىية.

 موقف السعتدلة:  .ٕ
 بيػـ القيامة، يعحب الكافخ يـػ القيامة، ألنو ال يؤمغ با العطيع، كألنو لع يؤمغ إف هللا 
 .(ٖ) الكخيع كالقخآف بالخسػؿ كلع يرجؽ

 موقف األشاعخة: .ٖ
 هللا بػحجانية يرجؽ ألنو ال الذجيج؛ العحاب ىحا استحق لقج بّيغ هللا تعالى أف الكافخ

 كعطستو
 كعجـ سػاه، بو ، كجداًء لو على اصخاره على كفخه با العطيع في الجنيا، كإشخاوو(ٗ)

 .(٘)عحابو  عطسة إلى لئلشارة لعطيعا فخائزو كذكخ كأداء عبادتو، بحق القياـ

                                                           
 .ٕٛٗ/ٖ، كمجارؾ التشديل، الشدفي، جٖٙٙ/ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج( ٔ)
 .ٕٙٔ/ٛ، كتفديخ القخآف الكخيع، ابغ كثيخ جٜٓ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٕ)
 .٘ٓٙ/ٗانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ج (ٖ)
 .ٖٖٚ/ٗ، لباب التأكيل، الخازف جٕٖ٘ ٖمجارؾ التشديل، الشدفي ج انطخ: (ٗ)
 .ٓٙ/ٜٕ، كتفديخ السخاغي، السخاغي جٚ٘/٘ٔانطخ: ركح السعاني، األلػسي ج (٘)
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عجـ  أف تفديخ اآليات الدابقة في ، كافقػا الدلف فيكاألشاعخة فلحلظ يتزح بأف السعتدلة
تعالى، مغ نػاقس تػحيج األلػىية، كلكشيع مغ ناحية علسية فأنيع ال يقػلػف إال  اإليساف با

 بتػحيج األلػىية )تػحيج األفعاؿ(. بتػحيج الخبػبية، كاليقخكف 

 رابعاا: عجم شاعة الخسول من نواقس األلوىية:
، السدتيدئيغ في سػرة الحاقة مػقف الكافخيغ الحيغ عرػا رسػؿ هللا  حيث بيغ هللا 

بآياتو، كبيغ أنو مغ لع يلتـد بآيات هللا كلع يصع رسلو، فإنو ال يؤمغ با العطيع، كىحا مشاقس 
كقج بيشت  ،[ٓٔ: الحاقة] ﴾ فَ َعَصْوا َرُسوَل َرِبِِّْم فََأَخَذُىْم َأْخَذًة رَّابَِية ﴿: لقػلو تعالى األلػىية،لتػحيج 

ِإنَُّو لََقْوُل ﴿ كصجؽ رسالتو، كأبصلت قػؿ السدتيدئيغ لقػلو تعالى: الدػرة صجؽ الشبي دمحم 
ن رَّبِّ اْلَعاَلِمني* و َوَما ُىَو بَِقْوِل َشاِعٍر َقِلياًل َما تُ ْؤِمُنون * َرُسوٍل َكِرمي  ُرون تَنزِيٌل مِّ  ﴾ ََل بَِقْوِل َكاِىٍن َقِلياًل َما َتذَكَّ

 .[ٖٗ-ٓٗ:اْلَحاقَّةِ ]
 موقف الدمف: .ٔ

 ، فأخحىع ربيع أخحة شجيجة زائجةإلييع  هللا أرسلو الحي رسػؿ ربيع فعرى ىؤالء األقػاـ
في الحج كالسقجار بدبب شخكيع ككفخىع با 

 (ٔ)
كاالستيداء بو ىي مغ  فسعرية الخسػؿ ، 

نػاقس تػحيج االلػىية، ألف هللا أمخ بصاعة أنبيائو كرسلو، كبيغ جداء مغ يعري رسلو كىػ 
 العحاب األليع.

 موقف السعتدلة:  .ٕ
 العطيع، فعحبيع هللا  الخصأ ذات بالفعلة أك ربيع بالخاشنة، رسػؿ إف قػـ لػط عرػا

لحلظ كافق السعتدلة مػقف الدلف، ، (ٕ) القبح في قبائحيع زادت وسا الذجة، في زائجاً  شجيجاً  عحاباً 
 .عجـ اإليساف بسا جاء بو الخسػؿ ل العحاب الذجيج مغ عشج هللا استحقػا بأف قـػ لػط

 موقف األشاعخة:  .ٖ
 وانت عسا نياىع بسا جاء مغ البيشات، حيغ رسػؿ ربيع ككحبػا رسػليا أمة ول عرى

رابية زائجة في الذجة على  أخحةً   هللا أخحىعتتعاشاه مغ األفعاؿ القبيحة كالذخؾ با، ف
 .(ٖ) الجنياأشج مغ عقػبة  عقػبةً  اآلخخةفي   سيعاقبيع هللاك الكفار،  عقػبات سائخ

                                                           
 .ٕٛٛ/ٔ، كتيديخ الكخيع الخحسغ، الدعجي ج ٙٚ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج( ٔ)
 .ٓٓٙ/ٗالكذاؼ، الدمخذخي ج (ٕ)
 .ٛٗ/٘ٔ، ركح السعاني، األلػسي جٖٕٙ/ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج (ٖ)
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 كتكحيب بسعرية السقرػدإجساع الدلف كالسعتدلة كاألشاعخة، بأف ، يتبيغ مسا سبق
الخسػؿ، ىػ عجـ اإليساف بسا جاء بو الخسػؿ مغ عشج هللا تعالى، كىحا سيؤدي الى العحاب األليع 

 في الجنيا كاآلخخة.

 ما سبق يتزح ما يلي:عخض كمغ خبلؿ 

إلقخار بأنو ال أحج يدتحق شينًا مغ كا تػحيج األلػىية ىػ إفخاد هللا سبحانو كتعالى بالعبادة -
 العبادة سػاه.

كلكشيع لع يدسػه  إف السعتدلة كاألشاعخة كافقػا الدلف في دالئل تػحيج األلػىية في الدػرة، -
كاالستدبلـ لو بالصاعة كاإلنابة لو مغ  كىي اإليساف بآيات هللا  تػحيج األلػىية، كالجالئل

خبلؿ شاعة رسلو، كعجـ عريانيع، كالبخاءة عغ كل ما يرخؼ االنداف عغ شاعة هللا تعالى، 
ف جسيع العبادات ترخؼ لو سبحانو كتعالى، إكأف التدبيح كالحكخ مغ مطاىخ العبػدية، إذ 

 ف الكخيع، مغ نػاقس تػحيج األلػىية.آكبياف أف عجـ اإليساف با تعالى كرسػلو، كالتكحيب بالقخ 
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 السصمب الثالث

 توحيج األسساء والرفات في سورة الحاقة، وموقف الدمف والستكمسين مشيا.

 مشيا: والستكمسين الدمف وموقف الحاقة، سورة في الواردة األسساء: أولا 
الكخيع يحتػي على العجيج مغ أسساء هللا تعالى كصفاتو، كال يكتسل ايساف العبج حتى القخآف     

يعلع بأسساء هللا تعالى كصفاتو، كقج دلت سػرة الحاقة على بعس مغ اآليات الجالة على أسساء 
 الخب. كاسع العطيع، األعطع، كاسع هللا هللا الحدشى، كىي: اسع

على الشحػ في سػرة الحاقة  سساء  أثبات في ادلف كالستكلسيغ ال مػقف حيث إف
 التالي:

 :اس  هللا  .ٔ
؛ فا ىػ اإللو  تعالىكىػ أعطع اسع مغ أسساء هللا األلػىية، لىاالسع الجاؿ عكىػ 

 .(ٔ) السعبػد، الستفخد باستحقاؽ العبػدية، السترف بجسيع صفات الكساؿ كنعػت الجبلؿ
 ﴾ ِإنَُّو َكاَن ََل يُ ْؤِمُن ِِبلِلَِّ اْلَعِظيم :﴿انعظيى في قىنه ذعانًوقذ دند سىسج انحاقح عهً اسى هللا 

 . [33]انحاقح: 
 الدمف:موقف  - أ

لفظ الجبللة )هللا( ىػ: االسع األعطع للخب تبارؾ كتعالى، ألنو يػصف قخر الدلف بأف 
عجـ إلى  الكافخ ف الدبب الحي أكصل، كذكخ في تفديخ اآلية الدابقة، بأ(ٕ)بجسيع الرفات

 .(ٖ) جاء بو مغ الحق عسا ، مدتكبخاً رسلوبخبو ك  معانجاً  ألنو كاف ايسانو با العطيع؛

 السعتدلة:موقف   - ب
)هللا( بححؼ اليسدة فسختز بالسعبػد بالحق، لع يصلق ك ،)هللا( أصلو اإللوقالت السعتدلة: 

لو  شخيظ ال كاحج   هللا أف ، كقاؿ:(4) كمغ ىحا االسع اشتق: تألو، كألو، كاستألو ،على غيخه
 .(5) الغفلة شجيج غافل فيػ عشو كىػ االسع األعطع كمغ أعخض

                                                           
 .٘ٗانطخ: شخيق اليجختيغ، ابغ القيع ص (ٔ)
 .ٕٚص ، تفديخ القخآف الكخيع، ابغ القيع ٕٕٔ/ ٔانطخ: تفديخ القخءاف العطيع، ابغ كثيخ ج (ٕ)
تيديخ الكخيع الخحسغ،  ،ٕٙٔ/ ٛبغ كثيخ جف العطيع، اآ، تفديخ القخ  ٜٖٕ/ ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج( ٖ)

 .ٖٛٛ/ٔالدعجي ج
 .ٙ-٘/ ٔانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ج (ٗ)
 .ٔٓٔ/ ٗانطخ: السخجع الدابق ج (٘)
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كأنيع يتفقػف مع الدلف، بأف اسع هللا ىػ ،   اسعيثبتػف  يتزح مسا سبق أف السعتدلة
 أعطع أسساء هللا الحدشى، الجاؿ على ألػىيتو سبحانو كتعالى.

 األشاعخة:موقف   - ت
 لرفات الجامعة الحات على يجؿ ألنو كالتدعيغ؛ التدعة  هللا أسساء أعطع االسع إف ىحا
 غيخ سػاه  مػجػد ول فإف الحقيقي بالػجػد الستفخد الخبػبية بشعػت السشعػت وليا، اإلليية
اسع علع  تعالى لتلظ الحات السعيشة، كىػ  (ٔ)مشو،  الػجػد استفاد كإنسا بحاتو الػجػد مدتحق

 مادة ال قجيع، سبحانو كاسسو مشيا، يذتق مادة يدتلـد االشتقاؽ ألف ؛(ٕ) كأنو ليذ بسذتق البتة
 قاؿ مغ كلكغ باشل، فيػ السعشى ىحا باالشتقاؽ أريج إف أنو ريب كال االشتقاؽ، فيدتحيل لو

 أسسائو ودائخ اإلليية  تعالى، صفة على داؿ أنو أراد كإنسا السعشى، ىحا يخد لع باالشتقاؽ
 كقيل: مذتق مغ لو، الستحلل فسعشاه تحلل، إذا تألو مذتق، مغ بأنو قاؿ مغ اختلف الحدشى، ثع

 .(ٖ) غيخه إلى كلجأ اعتسج بسعشى يألو، ألو
 هللا االسع األعطع، كلقج اختلفيتزح أف السعتدلة كاألشاعخة يػافقػف الدلف في أف بحلظ ك 

 اسع هللا األعطع أف كالخاجح أك غيخ مذتق، مذتقًا،في القػؿ بأف لفظ الجبللة  كالدلفاألشاعخة 
 .مأخػذ مغ اسع اإللو كأنو مذتق مغ صفة األلػىية كىي العبادة

 : الخب اس  .ٕ
َوََيِْمُل َعْرَش  ﴿:تعالى قػلو كىي في الحاقة سػرة مغ مػاضع ثبلث في اسع الخب  كرد

ن رَّبِّ اْلَعاَلِمني ﴿:تعالى كقػلو [ٚٔ: الحاقة] ﴾ رَبَِّك فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ ََثَانَِية  ،[ٖٗ: الحاقة] ﴾ تَنزِيٌل مِّ
 .[ٕ٘: الحاقة] ﴾ اْلَعِظيمِ  رَبِّكَ  ِِبْسمِ  َفَسبِّحْ  ﴿:تعالى ػلوقك 

 موقف الدمف: - أ
 لقج ذكخ الصبخي معاني كثيخة السع الخب، غيخ أّنو أرجعيا الى ثبلثة معاني كىي:

 .(ٗ)السالظ الحي لو الخلق كاألمخ -ٖالسرلح ألمخ خلقو -ٕالديج الحي ال شبو لو  -ٔ

                                                           
 .ٔٙانطخ: السقرج األسشى، الغدالي ص (ٔ)
 .ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٔانطخ: فتح الغيب، الخازي ج (ٕ)
 .ٖٓ/ٔانطخ: لػامع األنػار البيية، الدفاريشي ج (ٖ)
 .ٕٗٔ/ ٔانطخ: جامع البياف، الصبخي ج( ٗ)
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 عليو، كالقادر كخالقو، شيء ول رب فيػ السخلػقات، لجسيع الجامع الخب ىػ: االسع فاسع
 كتحت قيخه، قبزتو، في لو عبج كاألرض الدساكات في مغ ككل ربػبيتو، عغ شيء يخخج ال

 .(ٔ)كاسع الخب يذتق مشو صفة الخبػبية  تعالى  الخبػبية، برفة فاجتسعػا
جسيع العالسيغ بخلقو إياىع، كإنعامو لىػ السخبي ك  اسع مغ اسساء هللا تعالى، خبفلحلظ فال

 علييع بالشعع العطيسة، التي لػ فقجكىا، لع يسكغ ليع البقاء.

 موقف السعتدلة: - ب
 أخخ إلى التخبية ابتجاء مغ الخلق بسرالح القائع الخب ىػ "لقج فدخ السعتدلة الخب كقالػا: 

 باإلضافة، التقيج على غيخه في كىػ كحجه، على هللا كأشلق الخب السالظ،: ، كىػ(ٕ)العسخ" 
 .(ٖ) [ٖٕ]يػسف: ﴾ ِإنَُّو َرّبِّ َأْحَسَن َمثْ َوايَ ﴿ :تعالى كلقػلو الشاقة، كرب الجار، رب: وقػليع

ككافقػا  الدلف، بأف الخب اسع مغ أسساء هللا تعالى، السعتدلة كافقػا قػؿ كبيحا يتزح أف
  الدلف في تفديخ ىحه اآليات؛ كذلظ إلقخارىع بالخبػبّية  تعالى.

 موقف األشاعخة:  - ت
مغ خبلؿ  ليخبح السخبي للعبج ف تخبيتو تعالىكإ ،لتخبية غيخه مخالفةً  ة هللا للعبجخبيت إف

دغ، كىػ بخبلؼ سائخ السخبيغ كبخبلؼ سائخ فيػ تعالى يخبي كيحالعطيسة،  إنعاميع بالشعع
كالسجبخ  السرلحبسعشى : ثانيالديج، كاليذتسل ثبلثة معاني: األكؿ: بسعشى  لخب، فا(ٗ) السحدشيغ

في بيانو  مشيج الدلف ، كبيحا السعشى يػافق(٘) بسعشى السالظ كالديج ثالث:ال، ك كالجابخ كالقائع
 لسعاني اسع الخب، كسا ذكخنا سابقًا.

كيتبيغ مسا سبق أف األشاعخة كالسعتدلة يثبتػف اسع الخب  تعالى، كيػافقػف مشيج الدلف 
 في تفديخ اسع الخب  تعالى.

 :لعظي ااس  هللا  .ٖ
ِإنَُّو َكاَن َلَ  ﴿:قػلو تعالى في كىيسػرة الحاقة  مغفي مػضعيغ  (العطيع) اسع هللا لقج جاء

 .[ٕ٘حاقة:]ال ﴾ َفَسبِّْح ِِبْسِم رَبَِّك اْلَعِظيم ﴿كقػلو تعالى:  ،[ٖٖ:الحاقة] ﴾ يُ ْؤِمُن ِِبلِلَِّ اْلَعِظيم

                                                           
 .ٛ٘/ ٔج انطخ: مجارج الدالكيغ، ابغ القيع( ٔ)
 .ٜٔٙ/ ٔدرة التشديل كغخة التأكيل، اإلسكافي ج (ٕ)
 .ٓٔ/ ٔج انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ( ٖ)
 .ٜٜٔ/ٔانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج (ٗ)
 .ٖٚٔ/ٔج انطخ: الجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي (٘)
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 موقف الدمف: - أ
لعدتو كاستكانة  لعطستو تحلبلً  قخر الدلف بأف السرلي يخكع في صبلتو  تعالى، خزػعاً 

"اسع مغ اسساء هللا تعالى على كزف )فعيل( : عطيعال، ك (ٔ) لجبخكتو مدبحًا بحكخ اسسو العطيع
بريغة السبالغة، كيجؿ على مشتيى العطسة  تعالى بحيث ال تعلػىا عطسة مخلػؽ، كأثبت هللا 

 .(ٕ)لشفدو بيحا االسع العطسة السصلقة في ذاتو كأسسائو كافعالو" 
 .كل شيءالسدتحق للعطسة السصلقة في  كىػ تعالى، هللا اسساء مغ اسع فلحلظ العطيع

 موقف السعتدلة:  - ب
 ما على شكخاً  كاعبجه هللا، سبحاف: قػلو كىػ العطيع اسسو بحكخ هللا قاؿ الدمخذخي:" فدبح

فبيحا التفديخ يػافق السعتدلة قػؿ الدلف؛ بأف اسع هللا العطيع مغ ، (ٖ)"إليظ إيحائو مغ لو أىلظ
 .يثبتػف األسساء مجخدة عغ الرفات أسساء هللا تعالى، كلكغ مشيج السعتدلة

 موقف األشاعخة:  - ت
 تعطيسو يديجنا كقجرة، فيحا علع مغ هللا تعالى مغ ثبػتياً  كصفاً  إذا علسشاقالت األشاعخة: 

 معشاه أعطع: كقػلشا علسشا، بو يحيط أف مغ كأعلى أعطع ىػ: فشقػؿ علسشا، إليو كصل مسا أوثخ
العطسة السصلقة  ندب الى نفدو العطسة، ألنو السدتحق ، كأف هللا (ٗ)مثلو  عطيع ال عطيع

السعتدلة كاألشاعخة يثبتػف اسع العطيع  تعالى، كيػافقػف بأف  فلحلظ يطيخ، (٘)في كل شيء 
 الدلف في تفديخ اسع هللا العطيع.

 كافق كقج تعالى الحدشى هللا بعس أسساء على احتػت الحاقة ، أف سػرةيتبيغ مسا سبقك 
تعالى، فاألشاعخة يثبتػف أسساء هللا تعالى،   األسساء معطع اثبات في الدلف الستكلسػف 

كيشفػف ما تتزسشو مغ الرفات باستثشاء الرفات الدبع، التي يثبتػنيا، كالسعتدلة يثبتػف أسساء 
هللا تعالى مجخدة مغ السعاني، كيشفػف الرفات االليية، كلحلظ كل مشيع خالف الدلف الحيغ 

مغ األسساء كالرفات مغ غيخ تحخيف، أك  ما أثبتو لشفدو، أك أثبتو رسػؿ هللا   يثبتػف هللا
 تأكيل، أك تعصيل، أك تسثيل.

                                                           
 .ٖٓٙ/ٕطخ: شفاء العليل، ابغ القيع، جان( ٔ)
 .ٕٚ/ ٚٗمفيـػ األسساء كالرفات، نجا ج (ٕ)
 .ٚٓٙ/ٗالكذاؼ، الدمخذخي ج (ٖ)
 .ٕٓٔ/ٔ، كمجارؾ التشديل، الشدفي جٕٗٗ/ٜٕج انطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ( ٗ)
 . ٚ٘/٘ٔ، كركح السعاني، األلػسي ج ٙٗ٘/ٔج أبػ حياف ،انطخ: البحخ السحيط( ٘)
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 مشيا: الستكمسينوموقف الدمف و : الرفات الواردة في الدورة ثانياا 
 تعالى مغ غيخ تحخيف أك تأكيل أك تعصيل  جسيعيا محىب الدلف الرفاتلقج أثبت     

خالفػا الشرػص الرخيحة الػاضحة مغ الكتاب كالدشة في إثبات بخبلؼ الستكلسيغ الحيغ 
ع ألني ،الحات في حقيقة الرفات إثبات ػانف قج أف السعتدلة ، كتبيغ لشاتعالىوالرفات  تبارؾ 

 ، أما األشاعخةالتخكيب كالتجديع كتعجد القجماءبحجة أنيا تػجب الحات، كذلظ  يجعلػنيا عيغ
 الباقي.كنفػا فقط  أثبتػا مغ الرفات سبًعا

 الدلف مػقف كسأتشاكؿ الرفات تػحيج مطاىخ مغ العجيج على الحاقة سػرة احتػت كلقج     
  :الجالئل ىحه كمغ مشيا، كالستكلسيغ

 الحاتية الواردة في سورة الحاقة: الشوع األول: صفات هللا 

 صفة العلم: .1

ََل ََتَْفى ِمنُكْم  ﴿في قىنه ذعانً:انحاقح سىسج ي يىضعيٍ يٍ نُفسه صفح انعهى ف أثثد هللا 
ِبني  ﴿ويقول تعالى:، [ٛٔ: الحاقة] ﴾ َخاِفَية فيحه اآلية  ،[ٜٗ: الحاقة] ﴾َوِإنَّ لَنَ ْعَلُم َأنَّ ِمنُكم مَُّكذِّ

دلت على مختبة علع هللا الدابق، مغ خبلؿ علسو بسغ سيكحب بالقخآف الكخيع، كإف علع هللا 
بحكسة هللا كمذينتو، كأنو ال  االعتقادتعالى مغ مخاتب القزاء كالقجر، فلحلظ يجب على السدلع 

مػر كاألفعاؿ التي األ يقع شيء في الػجػد أكفي أفعاؿ العباد إاّل بعج علع هللا بو كتقجيخه، فكل
 نداف ىي بتقجيخ كعلع هللا عد كجل، ما شاء هللا كاف كما لع يذأ لع يكغ.يفعليا اإل

 الدمف:موقف  - أ
يعلع كل تعالى ، فيػ (ٔ)(العليع)  تعالىىي صفة مغ الرفات الحاتية، كىي مغ اسع هللاك 

 مغ شيء عليو يخفى الكتعالى، كإف هللا  مسا تفخد بعلسو سبحانو ىحا، ك ػتو كخلقوشيء في ملك
 في كال الدساكات في ذرة مثقاؿ عشو يعدب ، كال(ٕ) عبكلك محيط بجسيعكع، عالع ىػ بل أمػركع،
 حخكاتيع كجسيع كأعساليع أقػاليع كعلع يخلقيع، أف قبل خلقو جسيع علع قج تعالى كأنو األرض،
 .(ٖ)الشار أىل مغ مشيع ىػ كمغ الجشة أىل مغ مشيع ىػ كمغ كعبلنيتيع كإسخارىع كسكشاتيع
فالدلف أف صفة العلع مغ صفات هللا تعالى التي كردت في الدػرة،  ،مسا سبق يتبيغك 

 سا كاف كما يكػف كما سيكػف.يقخكف بأف علع هللا تعالى محيط ب

                                                           
 .ٕ٘٘صفات هللا عد كجل، الدقاؼ ص انطخ: ( ٔ)
 .ٖٕٔ/ ٛابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع جك  ،ٗٛ٘/ٖٕ: جامع البياف، الصبخي جانطخ (ٕ)
 .ٕٛ/ٔشبقات الحشابلة، ابغ أبي يعلى جك ، ٛٚانطخ: أعبلـ الدشة السشذػرة، الحكسي ص ( ٖ)
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 السعتدلة:موقف   - ب
 يفعل ال الحي كالحكيع يخجع، ال خافية عليو تخفى ال الحي العالع ألفقاؿ الدمخذخي: " 

، كالطاىخ في تفديخ (ٔ) " يخجعػا أف يجد لع يخجعػا أف جاز كإف كالسؤمشػف  يخجع، ال القبيح
اآلية الدابقة أف السعتدلة تػافق نيج الدلف، حيث أثبت  بأنو يعلع الخفايا، كلكغ مشيج 

َوُقِل اْْلَْمُد لِِلَِّ ﴿ صفة العلع  تعالى عشج تفديخ قػلو تعالى: نفيالسعتدلة يطيخ بػضػح في 
ا تَ ْعَمُلون [ ، فالدمخذخي خالف الدلف في ٖٜ]الشسل: ﴾ َسرُيِيُكْم آََيتِِو فَ تَ ْعرُِفونَ َها َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ

، كقاؿ القاضي عبجالجبار:" الحي (ٕ)عالع بعلع ال بعلع زائجًا على ذاتو تفديخىا كقاؿ: إف هللا 
ػ أنو ال يدتحق ىحه الرفة لحاتو، كالسػصػؼ يجؿ سبحانو كتعالى أف يكػف عالسًا فيع ال يداؿ ى

عالع بعلع،   تعالىف هللاأ، ك (ٖ)برفة مغ صفات الحات ال يرح خخكجو عشيا بحاؿ مغ األحػاؿ"
، كبالتالي يػافق الدمخذخي قػؿ أسبلفو مغ السعتدلة بقػلو إف هللا (ٗ)كعلسو ذاتو، أك عالع ببل علع

واف  ذاتو، أك عالع بعلع كعلسو ذاتو، لقػليع بأنو تعالى لػتعالى عالع بحاتو ال بعلع زائج على 
 عالسًا بعلع لكاف ال يخلػ مغ شينيغ: 

 أف يكػف معلػمًا، فإما أف يكػف قجيسًا، أك محجثًا.  -
ال يكػف معلػمًا، لع يجد اثباتو، ألف إثبات ما ال يعلع يفتح باب الجيات، كىحه  أك  -

 .(٘) األقداـ كليا باشلة، فلع يبق أف يكػف تعالى إال عالسًا لحاتو على ما نعتقجه

عالع بحاتو دكف علع، أك عالع  فيحا يجؿ أف السعتدلة يجعلػف الرفات عيغ الحات، فا 
يعلع بالكليات كعسػـ األشياء دكف تفاصيل  بعلع كعلسو ذاتو، كقاؿ بعزيع بأف هللا 

 .(ٙ) الجدئيات، كىحا يقتزي بأنو يعلع عجد الخلق، دكف اف يعلع بتفاصيل أعساليع
 يا، ألفات الدابقة كلع تتصخؽ الياآلي تفديخسعتدلة لع تحكخ صفة العلع في ال بيغ أففيت

 فاإلنداف بالعلع، مػصػفاً  هللا واف إذا كلدعسيع كتعالى، السعتدلة ال يثبتػف أي صفة  سبحانو
 ضجىا، إثبات يدتلـد نفييا أف شظ كال بالسخلػقيغ، التذبيو يؤدي الى كىحا بالعلع مػصػؼ

 .تعالى هللا بحق نقز كىحا الجيل، العلع فزج

                                                           
 .ٙ٘/ٔالكذاؼ، الدمخذخي ج  (ٔ)
 .ٜٖٓ/ٖالسخجع الدابق ج انطخ:  (ٕ)
 .ٓٙٔشخح األصػؿ الخسدة، عبج الجبار ص  (ٖ)
 .ٖٛٔانطخ: السخجع الدابق ص  (ٗ)
 .ٖٛٔانطخ: السخجع الدابق ص  (٘)
 .٘/ٖٓانطخ: شخح العقيجة الصحاكية، ابغ جبخيغ ج (ٙ)
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أنو سبحانو عالع بعلع زائج على ذاتو، فالرفات غيخ الحات ب الدلف،كالرحيح ما عليو 
كزائجة علييا مغ حيث مفيػميا، مع أنيا ال تشفظ عغ الحات، إذ ال نترػر كجػد ذات مجخدة 

 عغ الرفات.
السعتدلة، ألف علع هللا الدابق اتفق عليو الخسل مغ أكليع الى اخخىع،  على الدلف رد كقج   

ككتابتيا الدابقة تجؿ على علسو بيا  السعتدلةمة، كخالفيع في ذلظ كاتفق عليو جسيع سلف األ
 .(ٔ) قبل كػنيا

 القجيع بعلسو حجكثيا، قبل السحجثاتب يعلع كقج بيشت فيسا سبق مػقف الدلف بأف هللا
 يتزسغ كالخلقُ  لؤلشياء كالسحجثات، الق  ، ألف هللا خالسقجسة نفدو لػاـز مغ ىػ الحي األزلي
عليو خافيو،  ىهللا محيط بجسيع أعساؿ العباد ال تخف كإف ،(ٕ)خلقيا  لبق الدابق وِ علسل اتقجيخىُ 

َماء َواَْلْرِض ﴿ تعالى:كقج نرت اآليات القخآنية على ذلظ، كمشيا قػلو  َ يَ ْعَلُم َما ِف السَّ َأََلْ تَ ْعَلْم َأنَّ الِلَّ
 .[ٓٚ:]الحج ﴾ِإنَّ َذِلَك ِف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى الِلَِّ َيِسري

 األشاعخة:موقف   - ت
 عاقبتو كآخخه أكلو كجليلو دقيقو كباششو ضاىخه علساً  شيء بكل هللا تعالى يحيط أفالعلع: ىػ 

 ال بحيث فيو يسكغ ما أتع على كالكذف الػضػح حيث مغ ذاتو في العلع يكػف ك  ،كفاتحتو
 السعلػمات تكػف  بل السعلػمات مغ مدتفاداً  يكػف  ال ثع مشو أضيخ ككذف مذاىجة يترػر
قاؿ الخازي: "كال يلـد مغ كػف الحات مػصػفة بالتعلق بالعلع، أف تكػف الحات ، (ٖ) مشو مدتفادة
األشاعخة أف العلع صفة أزلية متعلقة بجسيع الػاجبات كالجائدات كالسدتحيبلت  قخر، ك (ٗ)عالسا"

 .(٘) على كجو اإلحاشة على ما ىي بو مغ غيخ سبق خفاء
العلع اإلليي ليذ أزليا بل متججدا يتػصل إليو، كفي السػضع اآلخخ يشفي الرفة  ػافجعل
عالع ببل علع، كىحا مخدكد ألف هللا تعالى عالع  عبقػلو العالع الحات، فاإللو عشجى عغ هللا 

 بأصل كالعلع التاـ سببيا كىػ شوع ألف العلع "صادرة، (ٙ) محجثاً كال  بعلع، قائع بحاتو، ليذ مخلػقاً 
 .(ٚ)" عشو يرجر ما بكل العلع مدتلـد بشفدو فعلسو السدبب بالفخع العلع يػجب كسببو األمخ

                                                           
 .ٜٕانطخ: شفاء العليل، ابغ القيع ص  (ٔ)
 .ٕٔٔ/ ٕانطخ: مجسػع الفتاكى، ابغ تيسية ج (ٕ)
 .ٙٛانطخ: السقرج األسشى، الغدالي ص  (ٖ)
 .ٖٕٗالسصالب العالية، الخازي ص  (ٗ)
 .ٜٚانطخ: تحفة السخيج، البيجػري ص  (٘)
 .٘ٗٔانطخ: اإلبانة، األشعخي ص (ٙ)
 .ٕٔٔ/ ٕمجسػع الفتاكى، ابغ تيسية ج( ٚ)
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 عالع كلى كقالػا: إف هللااآلية األ ، في تفديخالدلفكمغ جية أخخى، قج كافق األشاعخة نيج 
 .(ٔ)ا في الجنيا خفػنيحتى األعساؿ التي كشتع ت ،أعسالكع مغ شيء بكل

مشيج األشاعخة مزصخب، فسشيع مغ كافق الدلف، كأثبت صفة العلع كذلظ  كىشا يتبيغ أف
ألنيا مغ الرفات الدبع التي أثبتيا األشاعخة  تعالى، كمشيع مغ قاـ بشفي صفة العلع، ألنيع 

 .ال يتػقفػف مع الشز كإنسا يحكسػف عقػليع القاصخة فيسا أثبتو هللا لشفدو كما أثبتو لو نبيو 
ق أف السعتدلة خالفػا الدلف في اثبات صفة العلع  تعالى كيقػلػف: إف كيتبيغ مسا سب

علسو ىػ ذاتو، كذلظ ىخكبا مغ زعسيع بتعجد اآللية، كقػليع ىحا باشل ألنيع ال يؤمشػف بالقجر، 
كالرحيح ما عليو مغ إجساعٍ سلف األمة أف سبحانو كتعالى عالع بعلع زائج على ذاتو، فالعلع 

أف الرفات غيخ الحات بل ىي زائجة على ذات هللا تعالى، فا تعالى قج أحاط صفة  تعالى ك 
 بعجقبل ك  الذيء يعلع هللا ، كال تخفى عليو خافيًة في األرض كال في الدساء، كأفبكل شيء علساً 

 .بو الدابق علسوحدب  كجػده
السحيط بكل صغيخة كأف األشاعخة كافقػا الدلف في اثبات العلع األزلي القجيع  تعالى 

 ككبيخة، كلكشيع كضعػا الجليل العقلي في مقجمة اثباتيع للرفات.

 صفة العلو:  .2

ن رَّبِّ اْلَعاَلِمني ﴿في قػلو تعالى: الفػقيةصفة العلػ ك على صفة الحاقة سػرة دلت   ﴾ تَنزِيٌل مِّ
  [.ٖٗ]الحاقة: 

 موقف الدمف: - أ
بالعلػ كاالستػاء على  في دالئل كثيخة نفدو في كتابو كعلى لداف رسػلو قج كصف هللا كل

 كالدشة، بالكتاب كجل عد  ثابتة ذاتية صفة، فرفة العلػ" ىي (ٕ) على عباده العخش كالفػقية
 فػؽ   هللا أف يعتقجكف  كالجساعة الدشة كأىل ،(الستعاؿ)ك( األعلى)ك (العلي) أسسائو كمغ
 أعساليع يعلع مشيع، بائشاً  خلقو، على عالياً  سسائو، في ،(ٖ)عخشو على مدتػ مخلػقاتو، جسيع
 .(ٗ) "خافية عليو تخفى ال كسكشاتيع حخكاتيع كيخى  أقػاليع كيدسع

على أف هللا سبحانو فػؽ سساكاتو، على عخشو، بائغ مغ خلقو، كالعخش  دلفالكقج أجسع 
ليذ كسثلو شيء، ال في ذاتو، كال في صفاتو، كال  كما سػاه فقيخ إليو، كىػ غشي عغ كل شيء،

                                                           
، كلباب التأكيل، الخازف ٖٓ٘/ٖ، كمجارؾ التشديل، الشدفي جٕٛٙ/ٛٔانطخ: الجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي ج (ٔ)
 .ٖٗٙ/ٗ، كجامع البياف، اإليجي ج ٖٖ٘/ٗج
 .ٕٕٙ/ ٘انطخ: مجسػع الفتاكى، ابغ تيسية ج (ٕ)
 سيتع تعخيف العخش في الفرل الخابع بإذف هللا تعالى. (ٖ)
 .ٕٚ٘صفات هللا عد كجل، الدقاؼ ص  (ٗ)
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فيػ عليّّ في ذاتو، كفي أسسائو، كفي أفعالو، كال يػجج مغ ىػ أعلى مشو في أي ، (ٔ)في أفعالو 
 شيء على اإلشبلؽ.

 موقف السعتدلة: - ب
 :"الدمخذخي  كقاؿ ،(ٕ) كالقجرة ،السلظك  ،الذأف العطيعب ػالعلسعتدلة قامػا بتأكيل صفة الإف 
 .(ٖ)عباده: ترػيخ للقيخ كالعلػ بالغلبة كالقجرة، كقػلو: كإنا فػقيع قاىخكف "فػؽ 

مغ أسسائو : العلي،   ثابتة ببل تأكيل، فا   كقػؿ السعتدلة مخدكد ألف صفة العلػ 
، كأقػاؿ مغ عّصل ىحه  األعلى، فيحه األسساء تثبت العلػ الحاتي كالرفاتي كالسكاني 

 ال تثبت أماـ الشرػص الذخعية. الرفة أك أكليا
كيتزح بأف السعتدلة قامػا بتأكيل صفة العلػ كالفػقية الى القجرة كالغلبة كالقيخ كالسلظ، كلقج 
قاـ علساء الدلف بالترجي للسعتدلة كغيخىع مسغ سلظ مدلكيع في صفات هللا تعالى، كمشيع، 

، ككحلظ اإلماـ (ٗ)وشبي يع كفشجىا، شبيةً اإلماـ الحىبي في كتابو "العلػ"، كرد على شبياتيع كأقػال
 .(٘)  تعالىابغ قجامة في كتابو "إثبات صفة العلػ" الحي جسع فيو األدلة على صفة العلػ 

 موقف األشاعخة:  - ت
 كالجية السكاف في العلػ يفيج -أىل الدشة –ف لفظ العلي عشج السذبو لى أإذىب األشاعخة 

 مشدىاً  وػنو يفيج-األشاعخة -التػحيج أىل كعشج األعلى، العلػ ىػ الحي الحيد في الحرػؿ يفيجك 
 العلػ بسعشى األعلى " :(ٚ)قاؿ الشدفي، ك (ٙ) كالحاجات الشقائزمغ  ،باإلليية يليق ال ما ول عغ
 .(ٛ)"السكاف في العلػ بسعشى ال تجارقكاال القيخ ىػ الحي

                                                           
 .ٜٕة، ابغ معسخ ص ، كالتحفة السجنيٓ٘ٗ/ٗانطخ: الفتاكى الكبخى، ابغ تيسية ج (ٔ)
 .ٖٔٓ/ ٔج  انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي  (ٕ)
 .ٓٔ/ ٕالسرجر الدابق، ج  (ٖ)
 .ٙٛ٘-٘ٛ٘/ ٕٔٙانطخ: العلػ للعلي الغفار، الحىبي ج (ٗ)
 .ٙٛٔانطخ: إثبات صفة العلػ، ابغ قجامة ص (٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج  (ٙ)
خ، مغ أىل  )أصبياف( ندبتو إلى عبج هللا بغ أحسج بغ محسػد الشدفي، أبػ البخكات، حافظ الجيغ: فقيو حشفي، مفد (ٚ)
ـ، ٖٓٔٔالسشار، كالكافي ، كتػفي سشة ندف " بببلد الدشج، لو مرشفات جليلة، مشيا : مجارؾ التشديل، ك كشد الجقائق، ك"

 .ٚٙ/ٗج انطخ: األعبلـ، الدركلي
 .ٖٓٙ/ ٖتشديل، الشدفي ج مجارؾ ال (ٛ)
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 كالتذبيو العقلية السعخكفة مثل: التجديع، كحيث إف احتجاج السعتدلة كاألشاعخة بالحجج
أدى الى إنكار صفات العلػ كالفػقية كتأكيليا الى القجرة كالسلظ كالتحيد، كالتجدؤ، كالتخكيب، 

 .مشده عشيا الجية وهللا كالقيخ، كذلظ لدعسيع بأنيا تجؿ على 
كىحا قػؿ مخدكد ألف هللا تعالى كصف نفدو بالعلػ، كيجب على العبج اف يرف هللا تعالى 

 .وأك تذبيبسا كصف بو نفدو مغ غيخ تأكيل أك تعصيل أك تسثيل 
كأف السعتدلة كاألشاعخة ثابتة ببل تأكيل،   تعالىأف صفة العلػ  كخبلصة القػؿ، يتبيغ

 ات العليةرفال ثبتتثبت أماـ الشرػص التي ي ال كىحاقامػا بتأكيل ىحه الرفات أك تعصيليا، 
  . تعالى

 صفة األلوهية: .3

لفظ الجبللة "هللا" كىػ أعطع كىي صفة ثابتة  تعالى مغ اسسو كىي مغ صفات الحات، 
 َكانَ  ِإنَّوُ  ﴿:قػلو تعالى كلقج كرد لفظ الجبللة " هللا " في ىحه الدػرة في تعالى، اسع مغ أسساء هللا

 .[ٖٖ:الحاقة] ﴾ اْلَعِظيمِ  ِِبلِلَِّ  يُ ْؤِمنُ  ََل 
 مغ بو اترف لسا بالعبادة، إلفخادهكىػ السدتحق كاسع "هللا" داؿ على كػنو مألػًىا، معبػدا، 

، كقاؿ (ٔ) ، كذلظ مدتلـد لكساؿ ربػبيتو كرحستو الستزسشتيغ لكساؿ السلظ كالحسجاأللػىية صفات
كقج بيشت فيسا  ،(ٕ)"اإلليية صفة مغ كقيامو مطيخه، كالشيي كاألمخ كالذخع، فالجيغابغ القيع: " 

 ة.األلػىي صفة مغ ،(ٖ)الستكلسيغأقػاؿ الدلف ك سبق 

 

 

 

 

                                                           
 . ٙ٘/ٔانطخ: مجارج الدالكيغ، ابغ القيع ج  (ٔ)
 . ٛ٘/ ٔمجارج الدالكيغ، ابغ القيع ج  (ٕ)
 مغ ىحا البحث.  ٙ٘-٘٘انطخ: ص  (ٖ)
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 :الخبوبية صفة .ٗ
صفة ذاتية ثابتة  عد كجل، كذلظ مغ اسسو )الخب( الثابت بالكتاب كالدشة في ىي: "

، (ٔ)("العالسيغ(، ك)رب السذخقيغمػاضع عجيجة؛ تارة كحجه )الخب(، كتارة مزافا؛ مثل: )رب 
َوََيِْمُل َعْرَش رَبَِّك فَ ْوقَ ُهْم  ﴿:و تعالىقػلل ثبلث مػاضع في الدػرة ىحه في"  الخب"  لفظ كرد كلقج

ن رَّبِّ اْلَعاَلِمني﴿ :تعالى كقػلو[ ٚٔ: الحاقة] ﴾ يَ ْوَمِئٍذ ََثَانَِية :﴿ تعالى كقػلو ،[ٖٗ: الحاقة] ﴾ تَنزِيٌل مِّ
 .[ٕ٘: الحاقة] ﴾ اْلَعِظيمِ  رَبِّكَ  ِِبْسمِ  َفَسبِّحْ 

 كخالقو، شيء ول رب فيػ السخلػقات، لجسيع الجامع الجسع لو الخب اسع قاؿ ابغ القيع:"
 ككل اإلليية برفة افتخقػاك  الخبػبية، برفة فاجتسعػا ربػبيتو، عغ شيء يخخج ال عليو، كالقادر
 مغ كالفعل كالتجبيخ كاإليجاد كالخلق قيخه، كتحت قبزتو، في لو عبج كاألرض الدساكات في مغ
 .الخبػبية مغ صفة، (ٖ) أقػاؿ الدلف، كالستكلسيغ يشت فيسا سبقب كقج، (ٕ)"الخبػبية صفة

 ثانياا: صفات هللا الفعمية الواردة في سورة الحاقة:

 :ة األخذ باليدصف .1

َنا بَ ْعَض اَْلقَاِويل َْلَخْذَن ِمْنُو ِِبْلَيِمني  ﴿ودنيهها في سىسج انحاقح قىنه ذعانً: الحاقة ] ﴾َوَلْو تَ َقوََّل َعَلي ْ
 :ٗٗ-ٗ٘.] 
 الدمف:موقف  - أ

، (ٗ)" كالدشة بالكتاب كجل عد  ثابتة خبخية فعلية صفة عخؼ الدلف صفة األخح، كىي: "
 [.ٕٚٔ: األعخاؼ] ﴾وِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبِِن آَدَم ِمن ظُُهورِِىْم ُذرِّي َّتَ ُهْم  ﴿:تعالى قػلوكدليليا مغ الكتاب ل

وََكَذِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا  ﴿كقاؿ تعالى: [ٕ٘: لشازعاتا] ﴾ فََأَخَذُه الِلَُّ َنَكاَل اآلِخَرِة َواُْلوََل  ﴿:كقػلو تعالى
 .[ٕٓٔ: ىػد] ﴾ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديدَأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي ظَاِلَمٌة ِإنَّ 

اآلية ، ف(٘) كالقجرة بالقػة مشو ألخحنا :أي ﴾ ِِبْلَيِمنيِ  ِمْنوُ  ْلَخْذنَ ﴿ كالسقرػد في تفديخ قػلو:
، على الػجو  تعالى، كأف اثباتيا كسا كرد في الكتاب كالدشة خحصخيحة في إثبات صفة األ

 ىا.التػقف عشجف الخػض فييا كإنسا دك ، البلئق بو 

                                                           
 .ٔٚٔصفات هللا عد كجل، الدقاؼ ص  (ٔ)
 .ٛ٘/ ٔمجارج الدالكيغ، ابغ القيع ج  (ٕ)
 مغ ىحا البحث. ٚ٘-ٙ٘انطخ: ص  (ٖ)
قَّاؼ ص  (ٗ)  .ٕ٘صفات هللا عد كجل الػاردة في الكتاب كالدشة، الدَّ
 .ٕٜٗ/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (٘)
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 السعتدلة:موقف   - ب
 الدمخذخي الدمخذخي تفديخ كاضح لسػقف السعتدلة في اآلية الدابقة، كلكغ حكخ لع يحيث 

يتزح ، ك (ٔ) اإلعصاء كاإلخخاج ا:معشاى خحاأل إف قاـ بتأكيل ىحه الرفة في آيات أخخى، كقاؿ
، يخالفػف محىب الدلفكبحلظ باإلعصاء كاإلخخاج  األخحيؤكلػف صفة  مسا سبق أف السعتدلة

 كالحق ىػ إثبات صفات هللا تعالى كسا جاءت مغ غيخ تحخيف أك تأكيل أك تعزيل.
 األشاعخة:موقف   - ت

ة، كاإلىانة كسا يييغ القػ ، ك شوم دلب، كالالترخؼب اليسيغ:ب بيغ األشاعخة معشى االخح
 .(ٕ)الدلصاف بسغ يخيج أف يييشو 

، الرفات تأكيلمػقف الدلف، ككافقت السعتدلة في خالفت  مسا سبق يتبيغ أف األشاعخة
، كذلظ بدبب اعتسادىع على العقل الرفات الدبع الثابتة عشجىع باستثشاء كمشيا صفة األخح

 القاصخ في معخفة الغيبيات.
سبق يطيخ، بأّف سػرة الحاقة احتػت على العجيج مغ صفات هللا تعالى، ما  علىكبشاء 

لػ، كصفة األلػىية، كصفة الخبػبية، كصفة األخح، فسشيج السعتدلة كمشيا: صفة العلع، كصفة الع
ع الرفات باستثشاء كاضح في نفي جسيع الرفات  تعالى، أما األشاعخة فأنيع يشفػف جسي

لقج نفت السعتدلة صفة العلع عغ هللا تعالى، كأما صفة العلػ، فقج فدخىا الرفات الدبع، ف
خح قالػا األخح بسعشى القجرة كالقػة كاإلعصاء، كالسلظ، كأما صفة األعخة بالقجرة السعتدلة كاألشا

كىحا الحاؿ مع بقية صفات هللا تعالى، أما في باب األسساء فلقج كافق الستكلسػف الدلف في 
اثبات معطع األسساء  تعالى، فيشاؾ تػافق كبيخ بيغ الدلف كالستكلسيغ في اثبات ما كرد مغ 

 في سػرة الحاقة. أسساء حدشى  تعالى
سساء كالرفات مغ غيخ تحخيف، أك لف ىػ السشيج الحق، كىػ اثبات األكإف مشيج الد

 يل.أك تكييف أك تسث لتأكيل، أك تعصي
 

 

 

                                                           
 .ٙٚٔ/ٕجك ، ٕٕٙ/ٕج انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي  (ٔ)
 ، كلباب التأكيل، الخازف ٖ٘ٙ/ ٖٓ، كمفاتيح الغيب، الخازي ج ٛ٘ٔ/ ٕانطخ: األسساء كالرفات، البييقي ج (ٕ)
 .ٖٖٛ/ٗج
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  انيالث الفرل

الشبوات في سورة الحاقة، وبيان موقف 
 ن.الدمف والستكمسي
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 السبحث األول
األنبياء والخسل وأقوامي  في سورة الحاقة،  

 .وموقف الدمف والستكمسين مشي 
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 السصمب األول

 األنبياء والخسل،  وموقف الدمف والستكمسين مشي . 
تعالى، كأصل  مغ اإليساف با  أركافِ  ىػ الخكغ الخابع مغ كالخسل باألنبياء اإليسافُ 
آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُنِزَل ِإلَْيِو ِمن رَّبِِّو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلّّ آَمَن ِِبلِلَِّ َوَماَلِئَكِتِو وَُكُتِبِو ﴿ تعالى: لقػلو أصػِؿ الجيغ،

ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَرانَ  ن رُُّسِلِو َوقَاُلوا َسَِ  كعغ ،[ٕ٘ٛ ]البقخة: ﴾ َك رَب ََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصريُ َوُرُسِلِو ََل نُ َفرُِّق بَ نْيَ َأَحٍد مِّ
 ِباِ  ُتْؤِمغَ  َأفْ  اإِليَسافُ »، قاؿ:الشبي  سأؿ لسا  جبخيل حجيث في  عسخ السؤمشيغ أميخ

 كبخسالتيع؛ بيع؛ فعلى السدلِع الترجيقُ  (ٔ)"«ِباْلَبْعثِ  َكُتْؤِمغَ  َكُرُسِلوِ  َكِبِلَقاِئِو، َكُكُتِبِو، َكَمبَلِئَكِتِو،
 مشاُء هللِا على كحيو، كىع الحيغ اصصفاىع هللُا كاجتباىع لتبليغ رسالِتو،ألنيع أُ  بشبػتيع، كاإلقخارِ 

خاتِع األنبياء  محسجٍ  حتى آدـ مشح كاحجةٍ  كعقيجةٍ  كاحٍج، بجيغٍ  جاءكا كقج كإقامِة الحجة على خلقو،
 كالخسل علييع أفزُل الربلِة كالدبلـ.

 شبي والخسول لغة واصصالحاا: أولا: تعخزف ال

 تعخزف الشبي والخسول لغةا: .ٔ
 الشبي لغةا: - أ

كتخجع إلى  العلػ كاالرتفاع، حػؿ معشى كتجكر (َنُبػُ )تخجع أصػُؿ كلسِة الشبػِة إلى مادة 
 .(2) كالصخيق الخبخ ك)الشبأ(، كىي بسعشى مادة)الشبا(،

 الخسول لغةا:  - ب
رسالة، كتبيغ أفَّ الخسػَؿ في  ذك ألنو رسػاًل، الخسػؿُ  ، كسسيأصل كلسة الخِّْسِل: االنبعاث
 .(ٖ) اللغة معشاىا االنبعاُث أك التتابع

 تعخزف الشبي والخسول اصصالحاا: .ٕ
لقج اختلف العلساُء في تعخيف الشبي كالخسػؿ، كتبيغ مغ خبلؿ البحث بأفَّ الرػاَب ىػ 

ـُ ابُغ تيسية.  التعخيُف الحي رجحو اإلما
                                                           

 .ٓ٘ :، حجيث رقع ٜٔ/ٔج ، صحيح البخاري، البخاري، كتاب اإليساف، باب سؤاؿ الخسػؿ جبخيل  (ٔ)
مختار الرحاح، ك ، ٕٙٔ/ٔج ، كلداف العخب، ابغ مشطػر  ٖٙٛ-ٖ٘ٛ/٘انطخ: معجع مقاييذ اللغة، ابغ فارس ج (ٕ)

 .ٖٙ٘/ٔحياف ج ، كالبحخ السحيط في التفديخ، أباٜٗٔ/٘ٔ، كتيحيب اللغة، اليخكي جٖٖٓص الخازي 
 بغ عبادا، كالسحيط في اللغة، ٙٚ-ٕٚ/ٔٔج ، ك تاج العخكس، الدبيجيٕٗٛ/ٔٔجانطخ: لداف العخب، ابغ مشطػر  (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٔ، كالسفخدات في غخيب القخآف، األصفياني جٕٙ٘/ٕج
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 .(ٔ)الحي يشبنو هللُا، ثع يأمُخه بأف يبّلَغ رسالتو لسغ خالف أمخه ""ىػ  الخسول: - أ
بأمخه كنييو ليجعػ الشاس، كيعسَل بذخيعِة رسػٍؿ قبلو بيغ قـػ  ىػ الحي أكحى هللُا إليوالشبي:  - ب

 (.ٕ) مؤمشيغ

 الفخق بين الشبي والخسول: .ٖ
كذلظ بدبب  وثيٍخة، أقػاؿٍ  على الذخع في كالخسػؿِ  الشبيِ  تعخيفِ  في العلساءِ  اختلفْت أقػاؿُ 

 كالخسػؿ كىي كالتالي: الشبي بيغ الفخؽ  مدألةِ  اختبلفيع في

 موقف الدمف:  - أ
َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك  ﴿:تعالى جسيػَر الدلف بأنو يػجج فخؽ  بيغ الشبِي كالخسػِؿ، لقػلوأجسع 

ْيطَاُن ِف أُْمِنيَِّتوِ ِمن رَُّسوٍل َوََل َنِبٍّ ِإَلَّ ِإَذا َتَََنَّ أَْلَقى   ؛﴾ ِمن رَُّسوٍل َوََل َنِبٍّ  ﴿:كقػلو [،ٕ٘]الحج: ﴾ الشَّ
؛ بأّنو أحجىسا خّز  كقج الشػعيغ، يععّ  إرساالً  فحكخ  أمخه الحي السصلقُ  الخسػؿُ  ىػ ىحا فإفّ  رسػؿ 
 أىل إلى ُبعث رسػؿٍ  أكؿُ  أّنو الرحيح في ثبت كقج وشػح، هللَا؛ خالف مغ إلى رسالتو بتبليغ

 .(ٖ) مكّلساً  نبّياً  واف آدـ كقبليسا ، وإدريذ  أنبياء ؛ قبلو واف األرض، قج
مغ قبلو، كأوثخ  لتقخيخ شخعِ  ىػ السبعػثُ  ، كالشبيُ ججيجٍ  كحي إليو بذخعٍ مغ أُ  الخسػؿَ أف " ك 

رسػاًل، ، فالخسػُؿ أخُز مغ الشبي، فكل رسػٍؿ نبي، كليذ كُل نبي (ٗ)" أنبياء بشي إسخائيل كحلظ
ألف الخسػؿ يتسيد عغ الشبػة  ؛كلكّغ الخسالَة أعع مغ جية نفديا، فالشبػُة جدء  مغ الخسالة

 .(٘)بالخسالة التي ىي قجر زائج عغ الشبػة 
، فالخسػؿ ىػ الحي أكحى هللُا إليو كأّف األقخب للرػاب بأنو يػجج فخؽ بيغ الشبي كالخسػؿ

 كُأِمَخ أف يبلَغ غيَخه، كالشبي لع يػحي هللا إليو كتاب، بل جاء مبلغًا لخسالة الخسل. مغ الدساء

 موقف السعتدلة:  - ب
 اختلف السعتدلُة في ىحه السدألة على قػليغ:

يخى القاضي ك لجسيػر السعتدلة حيث قالػا بأّف الشبَي كالخسػَؿ متخادفاف،  القول األول: -
فكل نبي رسػؿ ككل رسػؿ نبي،  االصصبلِح بيغ الخسػؿ كالشبيأنو ال فخَؽ في ب عبج الجبار،

                                                           
 .٘ٔٚ/ ٕج الشبػات، ابغ تيسية  (ٔ)
 .ٖ٘ٚ/٘ج ، كايزاح القخآف بالقخآف، الذشقيصي ٕ٘٘ص  انطخ: الشبػات، ابغ تيسية  (ٕ)
 .٘ٔٚ/ ٕج انطخ: الشبػات، ابغ تيسية  (ٖ)
 .ٕ٘/ ٔج انطخ: شخح العقيجة الػاسصية، ىّخاس  (ٗ)
 .ٜٗ/ٔ، كلػامع األنػار البيية، الدفاريشي جٛ٘ٔ/ ٔانطخ: شخح العقيجة الصحاكية، أبي العد الحشفي ج (٘)
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َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل َوََل َنِبٍّ  ﴿، كاستجؿ بقػلو تعالى:(1)فيسا متفقاف في معشى كاحج
 .[ٕ٘الحج:]﴾

 الحي: أنو يػجج فخؽ بيغ الشبي كالخسػؿ، لقػؿ الدمخذخي:" الخسػُؿ ىػ القول الثاني: -
 .(2)وتاب" معو يكغ لع كإف كجل عد هللا عغ ُيشبئ كالشبي ىػ: الحي األنبياء، مغ وتاب   معو

 موقف األشاعخة: - ت
 لقج اختلف األشاعخُة في ذلظ على قػليغ:

 ُبعث مغ الخسػؿَ  بأنو يػجج فخؽ بيغ الشبي كالخسػؿ، كالفخؽ بيشيسا: أفَّ  القول األول: -
 لتقخيخ مغ أتاه الػحُي مغ هللا عد كجل، كُبعث ، كالشبيبكتاب ُبعثعلى االبتجاء أك  ججيجٍ  بذخعٍ 
، كأّف الخسػؿ ُبِعَث بخبٍخ كُأِمَخ بتبليغو، كأفَّ الشبَي ُبِعَث (3) وتاب بغيخ ُبعثقبلو أك  مغ شخعِ 

، رسػؿٍ  ولَ  أفَّ  "كالرحيح :(5)، كقاؿ القخشبي(4) بخبخ كلع ُيْؤمخ بتبليغو  نبي ولُ  كليذ نبي 
 .(6) "رسػالً 
 رسػؿ ككل رسػؿ، نبي فكل بيشيسا، فخؽ  فبل متخادفاف، كالخسػؿ الشبي أف القول الثاني: -
 تحّسل مغ مأخػذ كالخسػؿُ  نبي، كالخسػؿ رسػؿ فالشبي ،كاحج كالخسل األنبياء ، كأفّ (7) نبي

 كىػ الشبػة مغ كمأخػذ تعالى هللا عغ ُمخِبخ   ألّنو الخبخ كىػ الشبأ مغ مأخػذ كالشبي الخسالة،
 .(8) بيسا ُيخاشب واف قج  دمحماً  ألفّ  أشبو كىحا السختفع السػضع

 كافق مغ الدلف كالسعتدلة كاألشاعخة قج اختلفػا في ىحه السدألة، فسشيع يتبيغ أفَّ  سبق مسا
 بأف كقالػا الدلفِ  جسيػرَ  خالف مغ كمشيع الدلِف بأنو يػجُج فخؽ  بيغ الشبي كالخسػؿ، جسيػرَ 
 بيشيسا. فخؽَ  ال متخادفاف، كالخسػؿَ  الشبيَ 

                                                           
 .ٕٕٗ/ٖكالسجسػع في السحيط بالتكليف ج ،ٛٙ٘-ٚٙ٘ص دة، عبجالجبار انطخ: شخح األصػؿ الخس (ٔ)
 .ٕٕ/ٖج الكذاؼ، الدمخذخي  (ٕ)
 .٘ٙٔ/ٜج ، كركح السعاني، األلػسي ٗ٘ٔ/ ٔج انطخ: أصػؿ الجيغ، البغجادي (ٖ)
 . ٕٙٚ-ٕ٘ٚص انطخ: شعب اإليساف، البييقي  (ٗ)
القخشبي، مغ كبار السفدخيغ، كىػ مغ  الخدرجي األنجلدي، أبػ عبج هللادمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ بغ َفخ ح األنراري  (٘)

أىل قخشبة، رحل إلى الذخؽ كاستقخ بسشية ابغ خريب )في شسالي أسيػط، بسرخ( كمغ كتبو الجامع ألحكاـ القخآف، 
 .ٕٕٖ/٘ج ـ، انطخ: األعبلـ، الدركلي ٖٕٚٔكاألسشى في شخح أسساء هللا الحدشى، كتػفي سشة 

 . ٓٛ/ٕٔج امع ألحكاـ القخآف، القخشبي الج (ٙ)
 .   ٕٖٖ/ٖج ، كالسػاقف، اإليجي  ٖٚٔص  انطخ: غاية السخاـ في علع الكبلـ، اآلمجي  (ٚ)
 .ٔ٘ص  انطخ: أعبلـ الشبػة، الساكردي  (ٛ)
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 كمغ الدلف، جسيػرِ  قػؿَ  كإفّ  ليػ قػؿ  مخدكد ،ال فخؽ بيغ الخسػؿ كالشبّي،  كأّف مغ قاؿ
في كتاب هللا مغ جاء  الرحيح، كيجؿ على صحة قػليع، لسا كاألشاعخة، ىػ السعتدلة مغ كافقيع

َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل َوََل َنِبٍّ ِإَلَّ ِإَذا ََتَنَّ أَْلَقى ﴿ لقػلو تعالى: ملسو هيلع هللا ىلص، عصف الشبيِّ على الخسػؿ
ْيطَاُن ّتَّ َُيِْكُم الِلَُّ آََيتِِو َوالِلَُّ َعِليٌم حَ  ْيطَاُن ِف أُْمِنيَِّتِو فَ َينَسُخ الِلَُّ َما يُ ْلِقي الشَّ  صفَ ك [، ك ٕ٘]الحج: ﴾ ِكيمالشَّ

على الشبػة، كقػلو في حقِّ مػسى  زائج   أمخ   الخسالةَ  رسلو بالشبػة كالخسالة مسا يُجؿ على أفَّ  بعَس 
  :﴿ مخيع: ﴾ َواذُْكْر ِف اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّو َكاَن ُُمَْلًصا وََكاَن َرُسوَلً نَِّبيِّا[٘ٔ]. 

 ثانياا: حقيقة اإليسان باألنبياء والخسل:
 كحجه هللا عبادة إلى يجعػىع مشيع رسػالً  أمةٍ  ول في بعث تعالى هللا بأفَّ  الجازـُ  ىػ الترجيقُ 

 مغ دعػَتيع كأفّ  السبيغ، الحق على ُمرجقػف  صادقػف  جسيعيع كأف دكنو، مغ ُيعَبج بسا كالكفخِ 
 ما كنفي كصفاتو، كأسسائو كربػبيتو بإلييتو كجل عد هللا تػحيج على اتفقت قج آخخىع إلى أكليع
 .(ٔ)وسالو  يشافي أك ذلظ يزاد

القخآف  مغ وثيٍخة بأدلةٍ  كىحا ثابت   اإليساف، أركاف مغ ركًشا ُيْعَتبخُ  بالخسل اإليساف لحلظ فإفَّ 
 كالسؤمشػف، الخسػؿُ  بو آمغ ما جسلةِ  مغ بالخسلِ  اإليسافَ  أفّ  سبحانو أخبخ فقج كالدشة، الكخيع
آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُنِزَل  :﴿تعالى لقػلو ،اإليساف في بيشيع تفخيق غيخ مغ الخسل بجسيع يؤمشػف  كأنيع

ْعَنا َوَأطَْعَنا ِإلَْيِو ِمن رَّبِِّو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلّّ آَمَن ِِبلِلِّ َوَمآلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو ََل نُ َفرُِّق بَ نْيَ َأَحٍد  ن رُُّسِلِو َوقَاُلوْا َسَِ مِّ
 [.ٕ٘ٛ]البقخة:﴾  َك اْلَمِصريُغْفَراَنَك رَب ََّنا َوِإلَيْ 

 بيشيع فّخؽ  أك لع يؤمْغ باألنبياِء كالخسِل اعتقادًا كقػاًل كعسبًل، مغ بكفخِ  تعالى هللاُ  حكع كلقج
ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِِبلِلِّ َوُرُسِلِو َويُرِيُدوَن َأن يُ َفّرُِقوْا بَ نْيَ الِلِّ َوُرُسِلِو َويُقوُلوَن نُ ْؤِمُن ﴿ سبحانو: لقػلو اإليساف، في

 لِْلَكاِفرِيَن َعَذاًِب ُىُم اْلَكاِفُروَن َحقِّا َوَأْعَتْدنَ  َسِبياًل * ُأْولَِئكَ بِبَ ْعٍض َوَنْكُفُر بِبَ ْعٍض َويُرِيُدوَن َأن يَ تَِّخُذوْا بَ نْيَ َذِلَك 
 .[ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ]الشداء: ﴾ مُِّهيًنا

الشبػات، ألّف الشبػَة عشجىع مختبصة   تفاصيل بعس كقج خالفْت السعتدلُة الدلَف كاألشاعخَة في
مغ خبلؿ قػليع بأفَّ بعثَة األنبياء كاجبة  على هللا تعالى، كبحلظ العجُؿ،  كىػ الثاني في األصلِ 

: "إفَّ البعثَة متى َحُدشْت َكَجَبْت، رالدشة في ىحا القػؿ، لقػؿ القاضي عبج الجباافتخقػا عغ أىِل 
على معشى أنيا متى لع َتجْب َقُبَحْت ال محالة، كأنَّيا كالثػاب في ىحا الباب، فيػ أيزًا ال 

 .(ٕ) يشفرل حدشو عغ الػجػب"

                                                           
 . ٜٚٔص ، كمخترخ معارج القبػؿ، آؿ عقجة ٛٗص انطخ: أعبلـ الدشة السشذػرة، الحكسي  (ٔ)
 .ٗٙ٘الخسدة، عبجالجبار ص شخح األصػؿ  (ٕ)
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ألف فييا  ؛مقتزيات عجلو كيطيخ أّف السعتدلة تخى كجػَب بعثِة الخسِل على هللا؛ ألنيا مغ
مرلحة كلتقخيخ الػاجبات العقلية كالذخعية، فلػ لع يبعث رسػاًل ألخّل بسا ىػ كاجب عليو، وهللا 

 .(ٔ) يتشّده عغ ذلظ
 األصلح رعاية يجُب على هللا تعالى بعَثة الخسل، كال يجبُ  الكقػؿ السعتدلة باشل، ألنو 

 بل بالعقل؛ شيء   عليو يجبُ  ال العبج كأفَّ  السعريِة، كعقابَ  الصاعةِ  ثػابَ  عليو يجبُ  كال ليع،
 .(ٕ)بالذخع 

 كىحا محاؿ السعتدلَة مخدكد، ألنيع يػجبػف على هللا أمػرًا، أفَّ قػؿ سبق مسا كنبلحظ
إلييع  كأرسل فيػ خلقيع العالسيغ، غشي  عغ عليو، كأنو سبحانو يػجب فػقو مػجب الستحالة

 ليع. كىجايتو رسبًل، بفزلو

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
 .ٕٗٓص السعتق ، السعتدلة كأصػليع الخسدة، ٕٖٖ/ٖج انطخ: جامع البياف، اإليجي (ٔ)
 .ٜٛص  الغدالي انطخ: االقتراد، (ٕ)
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 السصمب الثاني

 أقوام األنبياء والخسل، وموقف الدمف والستكمسين مشي .
لى قػميع، كبيشت مػقف ىحه إف الكخيع دعػَة األنبياء كالخسل آلقج ذكخ هللُا تعالى في القخ 

األقػاـ مغ رسليع، كقج دلْت سػرُة الحاقة على خسدٍة مغ أقػاـ األنبياء كالخسل، كلع تتصخْؽ 
قـػ )عاد(، ك  )ثسػد(، كقػـ سيجنا ىػد حكىع: قـػ سيجنا صال ذكخ أسساء أنبيائيع،الدػرُة إلى 
.  (، كقـػ سيجنا لػط )السؤتفكات(، كقـػ سيجنا نػح، كقـػ سيجنا دمحمبشي اسخائيل)سيجنا مػسى 

 مػقفَ كسأتشاكؿ  بالتختيب حدب ذكخىع بالدػرة ىِحِه األقػاـ كسأقػـ في ىحا السصلب بعخض
 :باخترار مشيا كالستكلسيغالدلف 

 :أولا: قوم نبي هللا صالح 
أرسل هللُا نبيو صالح إلى قػـ ثسػد، كقج جعليع هللُا خلفاء على قػـ، كأعصاىع هللا القجرَة على 

اَْلْرِض َواذُْكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بَ ْعِد َعاٍد َوبَ وََّأُكْم ِف  ﴿نحِت الجباؿ كبشاء القرػر لقػلو تعالى:
 ]األعخاؼ ﴾ ُمْفِسِدينتَ تَِّخُذوَن ِمن ُسُهوَِلَا ُقُصورًا َوتَ ْنِحُتوَن اْْلَِباَل بُ ُيوًًت فَاذُْكُروْا آَلء الِلِّ َوََل تَ ْعثَ ْوا ِف اَْلْرِض 

كقج شلب قػمُو مغ نبييع صالح، إخخاَج ناقٍة مغ الرخخة، فبقجرة هللا ليع كلغيخىع، أنو  [.ٗٚ:
، (ٔ) مغ صخخٍة ملداء، ككانت تذخب ماَء الػادي كلَّو في يػـٍ كتدقييع اللبغ مكانوأخخَج ناقًة 
ُرُه َقْد َجاءْتُكم بَ يَِّنةٌ  ﴿ :كقاؿ تعالى ْن ِإَلٍو َغي ْ ن رَّبُِّكْم َوِإََل ََثُوَد َأَخاُىْم َصاِْلًا قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدوْا الِّلَ َما َلُكم مِّ  مِّ
وَىا ِبُسَوٍء فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاٌب أَلِيم َىِذِه َنقَُة الِلِّ  ، [ٖٚ:األعخاؼ ] ﴾ َلُكْم آيًَة َفَذُروَىا ََتُْكْل ِف َأْرِض الِلِّ َوََل ََتَسُّ

فجعاىع إلى عبادة هللا كحجه، كححرىع مغ عريانو، إال أنَّيع كحبػه كاتيسػه بالدحخ، فعّحبيع هللُا 
َبْت ََثُوُد َوَعاٌد ِِبْلَقارَِعة ﴿:على ذلظ، لقػلو تعالى بعحاٍب مغ عشجه، كقج دلت سػرُة الحاقةِ  فََأمَّا * َكذَّ

 .[٘-ٗ]الحاقة: ﴾ ََثُوُد فَُأْىِلُكوا ِِبلطَّاِغَية

 الدمف:موقف  .ٔ
 الذخؾ، مغ عليو ُىع عسا ليشياىع إلى قػـ ثسػد،  صالحَ  اتفق الدلُف على أف هللَا أرسل

 التي القارعةُ  كىي القيامة، يػـ مغ بو أخبخىع بسا ككّحبػا ككّحبػه دعَػتو فخّدكا بالتػحيج، كيأمخىع
 .(ٕ) بأىػاليا الخلقَ  تقخعُ 

 
                                                           

 .ٔٚٔ/ٔج الشبػات، ابغ تيسية ك ، ٕٕٗ/ٖج انطخ: زاد السديخ، ابغ الجػزي  (ٔ)
 .ٕٛٛ/ٔالكخيع الخحسغ، الدعجي ج، كتيديخ ٕٚٓ/ٖٕج انطخ: جامع البياف، الصبخي  (ٕ)
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 السعتدلة:موقف   .ٕ
، (ٔ)باليجاية كاإلرشادثسػد  إلى  صالحَ أرسَل  ذىب السعتدلُة إلى أّف هللَا تعالى أخبخ أنو

 العير، مغ كرخاءٍ  َسَعةٍ  في ككانػا الجباِؿ، مغ البيػتَ  فشحتػا ببلدىا، ثسػَد َعّسخت كُركي أف
 ككانػا ، صالحاً  إلييع تعالى هللاُ  فبعث األكثاف، كعبجكا األرض في كأفدجكا هللا على َفَعتػا
 مغ ضعفائيع، القليل إال يّتبعو فلع تعالى هللا إلى فجعاىع ندبًا، أكسصيع مغ كصالح عخبًا؛ قػماً 

، فلحلظ كافق السعتدلة مػقف الدلف، بأف هللا (ٕ)أنيع كحبػهكأنحرىع كجاء ليع بالبيشات إال  فحّحرىع
 إلى قػمو لجعػتيع إلى التػحيج.   تعالى أرسل صالح 

 األشاعخة:موقف   .ٖ
 ثع تشّعسيع، كُكُثخ ،ا أف هللا أشاَؿ ُعْسَخ قػـ ثسػدشخح مفدخُك األشاعخِة قرة قػـ صالح كبّيشػ 

هللا،  غيخ عبادة عغ كنياىع هللا بعبادة صالحًا فأمخىع إلييع هللاُ  فبعث األصشاـَ  كعبجكا عرػا هللا
 وسا الرخخةُ  تلظ فتسخّزت هللا كدعا ركعتيغ فرلى بو، آمشػا ذلظ فعل إف بالسعجدة فصالبػه
 ، كازدادكا كفخًا كاستكبارًا،الشاقةَ  فعقخكا كسصيا، مغ الشاقةُ  كخخجْت  انفخجْت  ثع الحاملُ  تتسخُس 
 .(ٖ) كقيل ُسسػا بالصاغية ندبة للفخقة التي َشَغْت ككفخت كعقخت الشاقة بالصاغية، يع هللاُ فُأىلكَ 

أف هللَا تعالى أرسَل نبيُو بكاألشاعخة،  بأنو ال خبلؼ بيغ الدلف كالسعتدلةيتزح مسا سبق 
بػا ، ليجعػىع إلى عبادة هللا تعالى، فجاء ليع بالبيشات كاألدلة إال أنيع كحّ ثسػدإلى قػـِ  صالح

 العالسيغ.رسػؿ رب 

 :ثانياا: قوم نبي هللا ىود 
َوِإََل َعاٍد  ﴿أرسل هللُا تعالى ىػدًا إلى قـػ عاد، كدعاىع إلى عبادِة هللِا كحجه، لقػلو تعالى:

ُرُه ِإْن أَنُتْم ِإَلَّ ُمْفتَ ُرون ْن ِإَلٍو َغي ْ ، كلكشيع استكبخكا [ٓ٘:ىػد ] ﴾ َأَخاُىْم ُىوًدا قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدوْا الِّلَ َما َلُكم مِّ
قَاَل اْلَمأُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قَ ْوِمِو ِإنَّ لَنَ َراَك ﴿ تعالى: قالكجحجكا دعػَة نبِي هللِا ىػد، كاتيسػه بالدفاىة 

فَاْسَتْكبَ ُروا ِف اَْلْرِض بَِغرْيِ فََأمَّا َعاٌد ﴿ ، كقاؿ تعالى:[ٙٙ:األعخاؼ ] ﴾ ِف َسَفاَىٍة ِوِإنَّ لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبني
ةً  ُهْم قُ وَّ ًة َأَوَلَْ يَ َرْوا َأنَّ الِلََّ الَِّذي َخَلَقُهْم ُىَو َأَشدُّ ِمن ْ َََْحُدوناْْلَقِّ َوقَاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قُ وَّ ََيتَِنا  ِِ  ﴾  وََكانُوا 

 في سػرة الحاقة في قػلو تعالى ، كسا جاء [، فكّحبػا بكل ما أخبخ بو سيجنا ىػد  ٘ٔ]فرلت:
َبْت ََثُوُد َوَعاٌد ِِبْلَقارَِعة ﴿:  .[ٗ:الحاقة] ﴾ َكذَّ

                                                           
 .ٗٚٚ/ٕج انطخ: درة التشديل كغخة التأكيل، اإلسكافي  (ٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٕج انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي  (ٕ)
 .ٖٖٖ/ ٗج ، كلباب التأكيل، الخازف ٖ٘ٓ/ٗٔج انطخ: مفاتيح الغيب، الخازي  (ٖ)
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 الدمف:موقف  .ٔ
كحجه  هللا عبادة إلى حزَخمػَت في اليسغ، ليجعػىع عاٍد كىع سكافُ  إلى  هللُا ىػداً  بعث
 الُسّعجل باليبلؾِ  هللاُ  فأىلكع البعث مغ بو أخبخ بسا ككّحبػا فكّحبػه

(ٔ).  

 السعتدلة:موقف   .ٕ
 عتػاً  كازدادكا فكّحبػه ،حدباً  كأفزليع أكسصيع مغ ككاف نبيًا، ىػداً  هللُا إلى قػـِ عادٍ  بعث
 القصخَ  عشيع هللاُ  فأمدظ ليو،إبسؤمشيغ فيسا تجعػا  لظ نحغ كما آليتشا، نتخؾ لقػليع ما كتجُبخًا،
يػافق ما جاء بو الدلف، بأف هللا أرسل ، لحلظ فإف مػقف السعتدلة (ٕ) َجَيجكا حتى سشيغَ  ثبلثَ 
إلى قػـ عاد بالبيشات، إال أف قػمو كحبػا كأعخضػا عسا جاء بو، فأىلكيع هللا بعحاب   ىػداً 

 مغ عشجه.

  األشاعخة:موقف   .ٖ
 أحلّ  كبّيغ هللُا ما وّحبػا بسا جاءْت بو رسُليع كمشيا التكحيُب بيػـِ القيامة، إف قػـَ ثسػد كعاد

 .(ٖ) التكحيب بدبب بيع

مػافقة السعتدلة كاألشاعخة لسػقف الدلف، في أّف هللَا تعالى أرسَل ىػدًا إلى  مسا سبق يتبيغك 
قـػ عاد ليجعػىع إلى عبادة هللا تعالى؛ كلكّشيع جحجكا كاستكبخكا بسا جاء بو مغ البيشات، فأندؿ 

 هللا تعالى عقابو علييع. 
 :ثالثاا: قوم سيجنا موسى 

قػلو إلى فخعػف كقػمو، ليخخجيع مغ الطلساِت إلى الشػِر، ل  مػسى هللاُ  أرسلَ  لقج
ى* اْذَىْب ِإََل ِفْرَعْوَن ِإنَُّو َطَغى﴿ تعالى:  ﴾ َوَأْىِدَيَك ِإََل رَبَِّك فَ َتْخَشى* فَ ُقْل َىل لََّك ِإََل َأن تَ زَكَّ

كاأللػىيَة كأفدَج في األرض،  ، لكّغ فخعػَف تكّبخ كَجَحج كادعى لشفدو الخبػبيةَ [ٜٔ-ٚٔ:لشازعات]ا
ََيتَِنا بَ يَِّناٍت قَاُلوا  ﴿ كاّتبعو قػُمو في الطلع كتكحيب نبي هللا مػسى لقػلو تعالى: ِِ ا َجاءُىم مُّوَسى  فَ َلمَّ

ْعَنا ِِبََذا ِف آَِبئَِنا اَْلوَِّلني الحاقة أّف [، كقج دلت سػرة ٖٙ]القرز: ﴾ َما َىَذا ِإَلَّ ِسْحٌر مُّْفتَ ًرى َوَما َسَِ
َلُو َواْلُمْؤتَِفَكاُت  ﴿فخعػَف كَمغ َمَعو كّحبػا بسا جاء بو رسػُؿ ربيع، لقػلو تعالى: َوَجاء ِفْرَعْوُن َوَمن قَ ب ْ

 [.ٜ :حاقة]ال ﴾ ِِبْْلَاِطَئة

                                                           
 .ٕٛٛ/ٔج ، كتيديخ الكخيع الخحسغ، الدعجي ٕٓٔ/ٖٕج انطخ: جامع البياف، الصبخي  (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕج درة التشديل كغخة التأكيل، اإلسكافي  ك ،ٛٔٔ/ٕج انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي  (ٕ)
 .ٖٖٖ/ٗج كلباب التأكيل، الخازف ، ٕٔٙ/ٖٓج انطخ: مفاتيح الغيب، الخازي  (ٖ)
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   الدمف:موقف  .ٔ
 زمانو في عشجه كمغ إلى فخعػف مرخ، كالدبلـ الربلة عليو مػسى كرسػَلو عبَجه هللاُ  أرسل

 السكحبيغ قبليع مغ األمع وسثل كعلّػاً  ضلساً  ككفخكا َجَحجكا كلكّشيع البيشات، اآليات مغ كأراىع
(ٔ)

.
 

 

 السعتدلة:موقف   .ٕ
كقػمو، حتى يبّلغيع  فخعػف  إلى كىاركف، مػسى أرسلَ  اتفق السعتدلُة إلى أّف هللا تعالى

، (ٕ) أتباعو، َعَرػا رسػَؿ ربيع مغ عشجه رسالة التػحيج كيقيع علييع الحجة، كلكّغ فخعػَف كمغ
الى فخعػف كقػمو،  فيطيخ مػافقة السعتدلة لسػقف الدلف، بأف هللا تعالى أرسل مػسى
 ليجعػىع الى عبادة هللا كحجه، كجاء ليع بالبيشات، إال إنيع جحجكا ككفخكا.

 موقف األشاعخة:   .ٖ
  مػسى كىػ ربيع عرػا رسػؿ كجشػده، أتباعو معو مغ اتفق األشاعخة أف فخعػف كمغ

(ٖ)
كيتزح مسا سبق بأّف ىشاؾ تػافقًا كاندجامًا في السػاقف بيغ الدلف، كالسعتدلة، كاألشاعخة ، 

، إلى فخعػف كقػمو ليجعػىع إلى التػحيج، كلكّشيع استكبخكا بأّف هللَا أرسل نبيو مػسى 
 كأعخضػا عغ الحق.

 :)السؤتفكات( رابعاا: قوم سيجنا لوط 
إلى قػـٍ انغسدػا في ارتكاِب الفػاحِر، كمشيا: فاحذُة اللػاط كىي إتياف  لقج أرسل هللُا لػشًا 

الحكخاف مغ العالسيغ في مجالديع أماـ اآلخخيغ مغ غيخ خجل، ككانػا يشيبػف كيدلبػف حقػَؽ 
الشاِس ضلسًا كجػرًا، فجاءىع نبُي هللِا لػط ، كدعاىع إلى عبادِة هللا كحجه، كاجتشاب كل ما نيى هللا 

إال أنيع أصخكا على عريانيع كتكحيب رسػؿ ربيع، كارتكاب الفػاحر، كالتيجيج بإخخاج لػط عشو، 
 :ُرون ﴿لقػلو تعالى ن قَ ْريَِتُكْم ِإن َُّهْم ُأَنٌس يَ َتَطهَّ ]  ﴾ َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِو ِإَلَّ َأن قَاُلوا َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط مِّ

َوَجاء ِفْرَعْوُن  ﴿ عشجه، كسا جاء في سػرة الحاقة، لقػلو تعالى :[، فعاقبيع هللا بعحاٍب مغ ٙ٘الشسل: 

َلُو َواْلُمْؤَتِفَكاُت ِِبْْلَاِطَئة  [.ٓٔ-ٜ :الحاقة ] ﴾ فَ َعَصْوا َرُسوَل َرِبِِّْم فََأَخَذُىْم َأْخَذًة رَّابَِية*  َوَمن قَ ب ْ

                                                           
 .ٕٛٛ/ٔج الكخيع الخحسغ، الدعجي  كتيديخ ،ٜٕٓٓ/ٛانطخ: تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج (ٔ)
 .ٓٓٙ/ٗج ، كالكذاؼ، الدمخذخي ٜٛٔ/ٖج انطخ: البياف كالتبييغ، الجاحظ  (ٕ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٛٔج ، كالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي ٖٕٙ/ٖٓج انطخ: مفاتيح الغيب، الخازي  (ٖ)
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 الدمف:موقف  .ٔ
كزرعيع  كمجيشتيع لػط، السؤتفكاِت: ىع قػـشخح الدلِف معشى اآليات الدابقة، كقالػا بأف 

 .(ٔ) كالسعانجة، فأصّخكا على كفخىع كتكحيب رسػليع بالفػاحر كالسعاصي كالطلع كأنيع جاءكا

 السعتدلة:موقف   .ٕ
فكاف جػاُبيع أف  كاإلنحار، اإلعحار علييع كأعاد اإلنكار على قػمو،  لػط فلقج كخر

 أك كاستسخكا بالخاشنة ، فأعخضػا عغ الحق،(ٕ) الرادقيغيأتييع بعحاٍب مغ هللا إف كشت مغ 
، فلحلظ كافق السعتدلة ما جاء بو الدلف بأف قػـ لػط عرػا (ٖ) العطيع الخصإ ذات باألفعاؿ

 بفعل القبيحة التي نيا هللا عشيا. كاستسخكارسػؿ ربيع، 
 األشاعخة:موقف   .ٖ

 : ىع(ك)السؤتفكات، لػط فخسػليع ىػ أىل السؤتفكات، إف كانْت معريُة الخسػِؿ عائجة  إلى 
، (ٗ) انقلبت أي بيع، ائتفكت أرَضيع لػط ألفَّ  قػـ كالسقرػد بيا الجنيا، علييع انقلبت مغ ول

كاألشاعخة، أجسعػا أف قػـَ لػٍط عرػا رسػليع لػط، كأصخكا  فلحلظ يتبيغ أف الدلف كالسعتدلة
 على ارتكاب الفػاحر، فعاقبيع هللا عقابًا شجيجًا.

 :خامداا: قوم سيجنا نوح 
قػمو، ليجعػىع إلى عبادة هللا كحجه ال شخيظ لو كيشياىع عغ  إلى  نػحاً  هللاُ  أرسل لقج     

عبادة ما سػاه، كىػ أكُؿ رسػٍؿ إلى أىل األرض، بعجما انتذخ الذخُؾ في األرض كُعبجت 
َ َأَخاُف َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإََل قَ ْوِمِو  ﴿قػلو تعالى:األصشاـ ل ُرُه ِإّنِ ْن ِإلٍَو َغي ْ فَ َقاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدوْا الِلََّ َما َلُكم مِّ

رغع ىحه السجة الصػيلة فلع يؤمغ بو إال القليل  وأن ، اآل[ٜ٘:ألعخاؼ]ا ﴾ َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيم
مغ قػمو، كقج دلت سػرة الحاقة بأّف هللا أىلظ الطالسيغ بالصػفاف، كأنجى نػحا كمغ معو، لقػلو 

ا َطَغى اْلَماء ََحَْلَناُكْم ِف  تعالى:﴿ ِإنَّا  [.ٔٔ:حاقةال] اْْلَارِيَِة ﴾َلمَّ

                                                           
 .ٜٕٓ/ٛكثيخ ج، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ ٚٙ٘/ٖٕج انطخ: جامع البياف، الصبخي  (ٔ)
 .ٜٖٙ/ٕج التشديل كغخة التأكيل، اإلسكافي انطخ: درة (ٕ)
 .ٓٓٙ/ٗانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ج (ٖ)
 .ٕٕٓ/ٛج الجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي ك ، ٖٕٙ/ٖٓج الخازي انطخ: مفاتيح الغيب،  (ٗ)



 

79 
 

 الدمف:موقف  .ٔ
هللا،  غيخ فعبجكا بسا جاء بو، تكحيبو كاالستيداء أصّخكا على حيشسا قػمو على ،  نػح   دعا
 مغ وليع فالشاس الدفيشة، في نػح مع واف مغ إال بالصػفاف األرض أىل كعع لو هللا فاستجاب
  .(ٔ) كذريتو نػح سبللة

 السعتدلة:موقف   .ٕ
 العادة بو انتقزت زيادةً  الساءٍ  زادَ  كمشيا السعتادة، السعخكفة الكثيخة باألدلة  لقج جاء نػح

 كالزخب بالذتع كانتيخكه مجشػف  كقالػا ، كلكّغ قػـ نػح كحبػه،(ٕ)السعتاد  األمخ عغ كخخج
 ، فشّجى هللُا السحسػليغ في الدفيشة، ككأف أبشاؤىع(ٖ)بالخجع، فجعا هللا علييع، فعاقبيع هللا  كالػعيج

سبق يطيخ بأف السعتدلة يثبتػف ، كمسا (ٗ) كالدتيع نجاة آباءىع، ىػ سبب السحسػليغ، ألف ىع
أصخكا على تكحيب رسػليع، فعاقبيع هللا تعالى، كنجى ما    مسا جاء بو الدلف، بأف قـػ نػح

 مغ السحسػليغ بالدفيشة.  عدكني

 األشاعخة: موقف   .ٖ
 كذلظ زجخا العحاب، مغ بيع حلّ  ما بيافُ  قرِة قػـِ نػٍح، ىػ مغ بيغ األشاعخة بأّف السقرػد

الدفيشة  في آباَءوع حسل بأفَّ  عليكع ككحلظ مغَّ هللا الخسػؿ، معرية في بيع االقتجاء عغ األمة ليحه
  .(٘)الغخؽ  مغ نجا مغ أصبلبيع، كجعلكع مغ ذرية في كأنتع

فلحلظ يتبيغ مػافقة األشاعخة لسػقف الدلف كالسعتدلة، بأف هللا عّحب قػـ نػح بالغخؽ، كأىلظ 
 يتبعػا ما جاء بيع الخسل مغ اآليات كالحكخ الحكيع.جسيع األقػاـ الحيغ لع 

كمسا سبق يتزح بأّف الدلف، كالسعتدلة، كاألشاعخة، قج أجسعػا في إثبات كضيفة الخسل، 
كىي دعػة أقػاميع للتػحيج، إلخخاجيع مغ الذخؾ با الى شخيق الحق، كقج أعصى هللا الخسل 

 التيع.الحجج كاألدلة، التي تجؿ على صجؽ نبػتيع كرس
فا تعالى حّحر األقػاـ التي كحبْت بخسليع، كقج ىّجدىع باليبلؾ في الجنيا كالعحاب الذجيج 

 في اآلخخة، إال أنيع استكبخكا كأصخكا على كفخىع، فعاقبيع هللا كأىلكيع، جداًء على عسليع.

                                                           
 . ٕٛٛص ، تيديخ الكخيع الخحسغ، الدعجيٕٓٔ/ٛانطخ: تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج (ٔ)
 .ٜٙ/ٔج انطخ: تثبيت دالئل الشبػة، عبجالجبار  (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٗج انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي  (ٖ)
 .ٓٓٙ/ٗج انطخ: السخجع الدابق (ٗ)
 ، كجامع البياف، اإليجي ٖٕٙ/ٛٔ، كالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي جٕٗٙ-ٖٕٙ/ٖٓج انطخ: مفاتيح الغيب، الخازي  (٘)
 .ٕٖٙ/ٗج
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 السصمب الثالث

 عقاب هللا تعالى لسشكخي الخسالة، وموقف الدمف والستكمسين مشو.
 إّف عقػبات هللا تعالى لسشكخي الخسالة كثيخة  كمتشػعة ، كقج دلْت الشرػص الذخعية بسا أحلّ 

يبلؾ كالعقاب، كالصػفاِف كالصاعػِف كالراعقِة كالخيِح هللا على مكحبي الخسل مغ صػر ال
 عجـالرخصِخ كالحاصبة كاألمصاِر بالحجارِة كالخجفِة كاإلغخاؽ كغيخىا، كذلظ بدبب ُشغيانيع، ك 

في  كقج دلْت سػرُة الحاقة على عقػبة هللا لؤلقػاـ السكحبة لخسليعاتباع مشيِج األنبياء كالخسل، 
 ، كلكّغ هللَا نّجي صالحيع كسا حرل مع نػح  تعالى العقػبَة السشاسبَة ليع، فعاقبيع هللاُ الجنيا

كسيتع عخض ذلظ، ، شتيو، كغيخىع مغ األنبياء كالخسلكاب كالشاجيغ معو مغ الصػفاف، كلػط 
 كبياف مػقف الدلف كالستكلسيغ على الشحػ التالي:

 )ثسود( بالصاغية: أولا: عقاب قوم صالح 
مغ خبلؿ تكحيبيع كاستكبارىع على دعػة   لقج خالف قػـُ ثسػد أمخ رسػليع صالح

ححَّرىع هللُا التػحيج، كجيخىع بالذخؾ با، كإصخارىع على قتل سيجنا صالح كعقخ الشاقة، كلقج 
َوََي قَ ْوِم  ﴿نقىنه ذعانً:العحاب ، إال أنيع خالفػا أمخ هللا، كسّلط هللا علييع تعالى بعجـ عقخ الشاقة

وَىا ِبُسوٍء فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َقرِ  ، [64: هىد] ﴾ يبَىِذِه َنَقُة الِلِّ َلُكْم آيًَة َفَذُروَىا ََتُْكْل ِف َأْرِض الِلِّ َوََل ََتَسُّ

َبْت ََثُوُد َوَعاٌد ِِبْلَقارَِعة﴿  فثيُد سىسج انحاقح تأٌ هللا ذعانً أههكهى تانطاغيح، نقىنه ذعانً: فََأمَّا *  َكذَّ
 .[5-4:انحاقح] ﴾ ََثُوُد فَُأْىِلُكوا ِِبلطَّاِغَية

 موقف الدمف: .ٔ
 قلػبيع مشيا انرجعت التي الفطيعة، العطيسة بالريحة حيث بّيغ هللا تعالى عقاب قػـ ثسػد

ككفخىع  كذلظ بدبب شغيانيع كجثثيع، مداوشيع إال يخى  ال مػتى فأصبحػا أركاُحيع ليا كزىقْت 
 . (ٔ)هللا  بآيات

 موقف السعتدلة:  .ٕ
 لفكاختُ  الذجة، في للحج السجاكزة الػاقعة بالصاغية كىي تكحيبيع بدببقػـ ثسػد هللا  عاقب

 .(ٖ)، فأىلظ هللا جسيُع القػـ فلع يبقى أحجًا مشيع (ٕ) فييا كقيل الخجفة كالريحة كالراعقة

                                                           
 . ٕٛٓ/ٛج ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ   ٔٚ٘/ٖٕج انطخ: جامع البياف، الصبخي  (ٔ)
 . ٜٜ٘/ٗج انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي  (ٕ)
 . ٙٙٔ/ٔج انطخ: البياف كالتبييغ، الجاحظ  (ٖ)
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)ثسػد(  كمسا سبق يطيخ، بأف مػقف الدلف كالسعتدلة يقخر بأف هللا أىلظ قػـ صالح
 بالريحة، بدبب شغيانيع ككفخىع با تعالى. 

 موقف األشاعخة: .ٖ
 أقػااًل مشيا: اتفق األشاعخة أّف في تفديخ الصاغية

 للريحات. كالذجة القػة في كالراعقة السجاكزةكالخجفة  الريحة إّنيا . أ
 ع على هللا تعالى إذ كحبػا رسلو.أّف الصاغية ىي الصغياف، أي أُىِلكػا بصغياني . ب
 ىلكػاأُ  أي فعقخكىا، الشاقة بعقخ فتآمخكا ثسػد، جسلة مغ شغت التي الفخقة أي الصاغية  . ت
َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموْا الصَّْيَحُة فََأْصَبُحوْا ِف ِدََيرِِىْم  ﴿قػلو تعالى:  في جاء كسا، (1) الصاغية فخقتيع بذؤـ

 .[ٛٚ]األعخاؼ: ﴾ فََأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوْا ِف َدارِِىْم َجاَثِني ﴿، كقػلو تعالى:[ٚٙ]ىػد: َجاَثِني ﴾

سيجنا صالح قػـ  بأفّ  كاألشاعخة، كالسعتدلة الدلف بيغ خبلؼ ال أّنوبيتزح  سبق مسا
 فعاقبيع هللُا بالريحة كالراعقة كالخجفة أشج العحاب. بخسػليع )ثسػد( كّحبػا

 بالخزح الرخصخ: ثانياا: عقاب قوم ىود)عاد( 
تَ َنا بِبَ يَِّنٍة َوَما  ﴿بدبب إصخار قػـ عاٍد بعجـ االستساع لشبييع ىػد، لقػلو تعالى: قَاُلوْا ََي ُىوُد َما ِجئ ْ

فاستحقػا عقاب هللا تعالى بالخيح  ،[ٖ٘]ىػد: ﴾ َْمُْن بَِتارِِكي آَِلَِتَنا َعن قَ ْوِلَك َوَما َْمُْن َلَك ِِبُْؤِمِنني
  َصْرَصٍر َعاتَِية َوَأمَّا َعاٌد فَُأْىِلُكوا ِبرِيحٍ  ﴿الرخصخ القاتل، كسا جاء في سػرة الحاقة، لقػلو تعالى:

ٍم ُحُسوًما فَ تَ َرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكأَن َُّهْم َأْعَجاُز ٓمَْ  َرَىا َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوََثَانَِيَة َأَيَّ -ٙ]الحاقة: ﴾ ٍل َخاِويَةَسخَّ
الَِِّت ََلْ  ِإرََم َذاِت اْلِعَماد  دَأَلَْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك ِبَعا ﴿[، كإّف عقابيع مغ جشذ عسليع لقػلو تعالى: ٚ

 .[ٛ-ٙفجخ:ال ] ﴾ ُُيَْلْق ِمثْ ُلَها ِف اْلِباَلد

 موقف الدمف: .ٔ
العرػؼ  شجة صخصٍخ متتابعة، التي تجاكزْت في بخيحِ  هللا أىلكيع عاداً  أجسع الدلف أف

 نخلٍ  أصػؿُ  وأنيع اليبػب، فُأىلكػا في خدانيا على مقجارىا السعخكؼ في اليبػب كالبخكد، فعتت
 .(ٕ) بقية مغ ليع فلع تخَ  خػت، قج

 
                                                           

 ي، السخاغي ، كتفديخ السخاغٕٛ٘/ٛٔج ، كالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي  ٕٔٙ/ٖٓج انطخ: مفاتيح الغيب، الخازي  (ٔ)
 .ٕ٘/ٜٕج
 .ٜٕٓ-ٕٛٓ/ ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج ٘ٚ٘ك ٕٚ٘/ٖٕج انطخ: جامع البياف، الصبخي  (ٕ)
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 موقف السعتدلة:  .ٕ
 تحخؽ  فيي الرخ، مغ الباردة الرػت الذجيجة ذىبت السعتدلة بأف الرخصخ ىي: الخياح

 ببشاء، أك لياذ استتار مغ بحيلة، ردىا على فعجَد قػـ عاد الخداف، على فيي عتت بخدىا، لذجة
، (ٔ) استنراالً  كتدتأصليع كتيلكيع، مكامشيع مغ تشدعيع وانت فإنيا حفخة، في اختفاء أك بجبل،

بالخيح الرخصخ، فلع يبقى ىػد)عاد( قػـ  مػقف الدلف بأف هللا أىلظ فلحلظ فقج كافقت السعتدلة
 مشيع أحج.

 موقف األشاعخة:  .ٖ
إلى لقج بيشت اآليات الدابقة، أف هللا بقجرتو أرسل علييع رياحًا شجيجة البخكدة، كفيو إشارة 

، ككصف حاؿ ، كمحدػماً معلػماً  مقجار زماف ىبلويع بيّغ أفّ  ك كىبلؾ قػـ ىػد )عاد(، نفي
 هللا كقاؿ فييا، شيء ال األجػاؼِ  خاليةُ  نخلٍ  أصػؿُ  وأّنيع ميابيا، في أي صخعى القػـ فييا

 التي بالشخيل ُشّبيػا أنيع كيحتسل ،[ٕٓ]القسخ: ﴾ َكأَن َُّهْم َأْعَجاُز َٓمٍْل مُّنَقِعر  ﴿:آخخ مػضع في تعالى
 قصعتيع قج الخيح أفّ  أي الجحكع، دكف  األصػؿ بو السخاد يكػف  أف كيحتسل أصليا، مغ ُقلعت
 كصفاً  يكػف  أف فيحتسل بالخػاء، الشخل كصف كأما الشخل، وأصػؿ ضخاماً  قصعاً  صاركا حتى
 أُىلكػا أف بعج فُذّبيػا الجػؼ، الخاكية والشخل فترخعيع أجػافيع تجخل وانت الخيح فإف للقػـ،
 صاعقة، كىػ ذلظ تعالى هللا فدسى بالخجف كثسػداً  بالخيح عاداً  ، فأىلظ هللا(ٕ)البالية بالشخيل
 .(ٖ) اإلنداف مشو ُيرعْق كُيعحْب  الحي الذجيج الخعج صػتُ 

بأّف السعتدلة كاألشاعخة يػافقػف الدلف؛ بأف قػـ عاد كحبػا بخسالة نبييع  ،يتزح كمسا سبق
 ثسػد، فأىلكيع هللا جداء على عسليع. 

 فخعون وقومو( بالغخق:)ثالثاا: عقاب 
لقج نرح كدعا مػسى فخعػف بحكسٍة كلصف، إال أنو استكبخ كتّجبخ، كاستزعف بشي 

إلى فخعػف كقػمو، فتعاقبت علييع السجاعات إسخائيل في األرض، ثع جاء الشحر كالتيجيج 
كالقحط، كندؿ علييع الجخاُد كالقسُل كالزفادُع، فأول حْخَثيع كعّحبيع هللا بيا، حتى أغخقيع هللا 

، كلقج زاؿ ملظ فخعػف كمغ (ٗ)بالصػفاف فُأغخقػا في اليع كىػ ُمليع عقػبًة كزجخًا ليع على ضلسيع
َوقَاُلوْا َمْهَما ََتْتَِنا بِِو ِمن آيٍَة  ﴿نقىنه ذعانً: ابوأسب ىّيأ هللا لو  أمخاً معو مغ السدتكبخيغ، كإذا أراد هللا

                                                           
 . ٜٜ٘/ٗج انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي  (ٔ)
 . ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٗج ، كجامع البياف، اإليجي  ٕٕٙ/ٖٓج انطخ: مفاتيح الغيب، الخازي  (ٕ)
 . ٜٜص  انطخ: أعبلـ الشبػة، الساكردي  (ٖ)
 . ٗٚص  انطخ: نحغ كالحزارة الغخبية، السػدكدي  (ٗ)



 

83 
 

َم آََيٍت مَُّفصَّاَلٍت *  لَِّتْسَحَرَن ِِبَا َفَما َْمُْن َلَك ِِبُْؤِمِنني َل َوالضََّفادَِع َوالدَّ فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَاَن َواْْلََراَد َواْلُقمَّ
وقذ ركشخ سىسج انحاقح عزاب هللا ذعانً   [،ٖٖٔ -ٕٖٔ]األعخاؼ: ﴾ فَاْسَتْكبَ ُروْا وََكانُوْا قَ ْوًما ُّمُّْرِِمني

  [.ٓٔ ]الحاقة: ﴾ فَ َعَصْوا َرُسوَل َرِبِِّْم فََأَخَذُىْم َأْخَذًة رَّابَِية ﴿نفشعىٌ وقىيه، نقىنه ذعانً: 

 الدمف: موقف  .ٔ
الذجيج، كسثل  كحبػا بخسػؿ ربيع، فاستحقػا العحاب العطيعأجسع الدلف بأّف قػـ مػسى 

 . (ٔ)عاقبة ثسػد كعاد 

 موقف السعتدلة: .ٕ
 فكحبػا ذلظ، على الجالة اآليات كبّيغ كقػمو، فخعػف  على كاإلسبلـ اإليساف عخض هللا إف
فعحبيع ، (ٕ) العرياف على إصخارىع بدبب علييع، تذج عقػبة كعاقبيع بحنػبيع، هللا فأخحىع بيا

كأرسل هللا علييع الصاعػف كالجخاد كالقسل  هللا بأشج أنػاع العقاب، كمشيا الغخؽ كالصػفاف
، لحلظ فإف السعتدلة كافقت الدلف، بأف فخعػف كقػمو استحقػا العحاب الذجيج مغ (ٖ)كالزفادع 

 .هللا تعالى بدبب اصخارىع على عرياف رسػليع مػسى 

 موقف األشاعخة:  .ٖ
آؿ  كقيل إّف عقػبة الكفار في الذجة على عقػبات سائخ زائجةً  أخحةً فخعػف كقػمو  أخحإّف هللا 

مغ عقػبة الجنيا، فتلظ العقػبة  بعحاب اآلخخة، كعقػبة اآلخخة أشجُ  فخعػف في الجنيا كانت مترلةً 
ن ُدوِن الِلَِّ  ﴿:لقػلو تعالى ،(ٗ)تشسػ كتخبػ  يا كانْت وأنّ  ََُِدوا ََلُم مِّ ِمَّا َخِطيَئاِِتِْم ُأْغرُِقوا فَُأْدِخُلوا َنرًا فَ َلْم 

 .[ٕ٘]نػح:  ﴾ أَنَصارًا

اآليات الدابقة فإنيع يػافقػف الدلف  بيافالسعتدلة كاألشاعخة، في  مػقفكمغ خبلؿ عخض 
 .بأّف هللا عاقب )فخعػف كقػمو(؛ كذلظ ألّنيع أنكخكا رسالة نبييع مػسى 

 

                                                           
 .ٕٓٔ/ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٙٚ٘/ٖٕج انطخ: جامع البياف، الصبخي  (ٔ)
 . ٖٔٙ/ٔج انطخ: درة التشديل كغخة التأكيل، اإلسكافي  (ٕ)
 .ٚٗٔ/ٕج انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي  (ٖ)
 .  ٖٖٗ/ٗج لباب التأكيل، الخازف ك ، ٖٕٙ/ٖٓج ي انطخ: مفاتيح الغيب، الخاز  (ٗ)
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 باإلمصار بالحجارة والحاصبة: رابعاا: عقاب قوم لوط 
إّف استسخار قػـ لػٍط بتكحيب رسػليع كإصخارىع على ارتكاب فاحذة اللػاط، حّل هللا علييع 

َبْت قَ ْوُم ُلوٍط ِِبلنُُّذر  ﴿لقػلو تعالى:بعحاٍب مغ عشجه  َناُىم *  َكذَّ ِإنَّ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َحاِصًبا ِإَلَّ آَل ُلوٍط ّمََّّي ْ
كقج دلْت سػرة الحاقة على عقاب هللا تعالى لقـػ لػط، لقػلو  [،ٖٗ-ٖٖ ]القسخ: ﴾ ِبَسَحر
َلُو َواْلُمْؤتَِفَكاُت ِِبْْلَاِطَئة ﴿:تعالى ]الحاقة:  ﴾ فَ َعَصْوا َرُسوَل َرِبِِّْم فََأَخَذُىْم َأْخَذًة رَّابَِية*  َوَجاء ِفْرَعْوُن َوَمن قَ ب ْ
ٜ-ٔٓ.] 

 موقف الدمف: .ٔ
 واملًة مغ فاقتلعيا قخى قػـ لػط، أف ُييلظ  جبخيل أكحى إلى اتفق الدلف بأّف هللا

 الحجارة كالحاصبة السدػمة أْتبعيع ثع األرض، إلى قلبيع ثع الدساء؛ إلى بيا ىػى  ثع األرض،
نامية ، أي زائدة على المقدار  زائدة  شديدة   رسولهم أخذة   بتكذيب ربهم ، فأخذهمللعحاب السعجة

 .(ٔ)الذي يحصل به هالكهم 

 موقف السعتدلة:  .ٕ
 القبح، فعجَّل هللا في قبائحيع فدادت لػٍط عرػا رسػؿ ربيع، قـػ ذىبت السعتدلة على أفّ 

 .(ٕ)األليع  العحاب مغ ليع كأعجَّ  بالحجارة، كالقحؼ الخدي  مغ ليع

استحقػا العحاب الذجيج مغ هللا  لػط كمسا سبق تبيغ مػافقة السعتدلة لسػقف الدلف بأف قػـ
 .بدبب تكحيبيع بسا جاء بو رسػليع لػط 

 موقف األشاعخة:   .ٖ
كذلظ ألنيع عرػا رسػؿ ربيع )لػط(، بارتكاب  انقلبْت بيع أرُضيع؛ بأف لػط، أىلظ هللا قػـ

 .(ٖ) السعاصي، كالكفخ با

بأنو ال خبلؼ بيغ تفديخ السعتدلة، كاألشاعخة، لتفديخ الدلف، في أف  ،يتزحكمسا سبق 
 هللا عاقب قـػ لػط؛ ألنيع أنكخكا رسالة نبييع، كأصخكا على ارتكاب السعاصي كالفػاحر.

                                                           
، كتيديخ الكخيع الخحسغ،  ٕٓٔ/ٛج ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ  ٙٚ٘/ٖٕج انطخ: جامع البياف، الصبخي  (ٔ)

 . ٕٛٛ/ٔج الدعجي 
 .  ٓٓٙ/ٗج كالكذاؼ، الدمخذخي  ، ٖٔٔ/ٕج انطخ: رسائل الجاحظ، الجاحظ  (ٕ)
 ، كجامع البياف، اإليجي  ٕٕٙ/ٛٔج ، كالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي  ٕ٘ٔ/ٖٔج انطخ: مفاتيح الغيب، الخازي  (ٖ)
 . ٕٖٙ/ٗج
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 بالصوفان: خامداا: عقاب قوم نوح 
برشع  على الذخؾ كعبادة األصشاـ، أمخ هللُا تعالى سيجنا نػحًا  لّسا أصّخ قػـ نػٍح 

َوَيْصَنُع  ﴿الدفيشة، كذلظ لحسل علييا مغ كٍل زكجيغ اثشيغ، ليكػف التػالج بيشيسا، لقػلو تعالى:
ن قَ ْوِمِو َسِخُروْا ِمْنُو قَاَل ِإن َتْسَخُروْا ِمنَّا فَِإنَّ َنْسَخُر ِمنكُ  َفَسْوَف *  ْم َكَما َتْسَخُروناْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِو َمأٌل مِّ

[، كإّف كل جدٍء مغ األرض ٜٖ-ٖٛ ]ىػد: ﴾ تَ ْعَلُموَن َمن َيَْتِيِو َعَذاٌب ُُيْزِيِو َوَيَِلُّ َعَلْيِو َعَذاٌب مُِّقيم
 ﴿لقػلو تعالى: صار غخقًا يفػر مشو الساء، فبقجرة هللا أىلظ الجسيع كنجا مغ ركب على الدفيشة، 

بُوا الرُُّسَل َأْغَرقْ َناُىْم َوَجَعْلَناُىْم ِللنَّاِس آيًَة َوَأْعَتْدَن لِلظَّاِلِمنَي َعَذا ا َكذَّ كقج ، [ٖٚ]الفخقاف: ﴾ ًِب أَلِيًماَوقَ ْوَم نُوٍح لَّمَّ
ا طََغى اْلَماء ََحَْلَناُكْم ِف اْْلَارِيَة  ﴿دلت سػرة الحاقة على عقاب هللا تعالى لقـػ نػح، لقػلو تعالى  ِإنَّ َلمَّ

 .[ٕٔ-ٔٔ]الحاقة: ﴾ لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعيَ َها ُأُذٌن َواِعَية* 

 موقف الدمف: .ٔ
بدبب تكحيب كاستيداء قـػ نػح بخسػليع، حّل هللا علييع بعحاب لقج بّيغ هللا تعالى إّنو 

 .(ٔ) الخفيعة مػاضعو على كعبل األرض كجو على الساء شغى حيغ اليع في كأغخقيع، الصػفاف

 موقف السعتدلة:   .ٕ
 عذخ )خسدة الجنيا في جبلٍ  أعلى فارتفع الصػفاف على بالصػفاف، أّف هللا عّحب قػـ نػحٍ 

 كاِعَية حافطة أُلُذف   كعبخة السؤمشيغ، كىحا تحكيخ كعطة الكافخيغ، كنجاة إغخاؽذراعًا( كأدى الى 
، كذلظ بأف ، لحلظ يتزح بأف السعتدلة تػافق الدلف في أف هللا عحب قـػ نػح (ٕ) تدسع لسا

 شغى الساء كعبل عغ األرض، حتى أىلظ هللا قػمو السدتيدئيغ السكحبيغ بو.

 موقف األشاعخة:  .ٖ
 األرض فػقو، فرارت كارتفع شيء ول عبل حتى حجه تجاكز على قـػ نػح أي الساء فصغى

 .(ٖ) كعطة لسغ بعجىع عبخة الكافخيغ، كإغخاؽ السؤمشيغ إنجاء كجعل هللا ،كاحجاً  بحخاً 
سػقف الدلف في أف هللا تعالى أرسل الصػفاف على ل ،السعتدلة كاألشاعخة ةػافقم يطيخكبيحا 

 الكافخيغ، كنجى هللا عباده السؤمشيغ.قػـ نػح، فأغخؽ هللا 

 

                                                           
 . ٕٛٛ/ٔج ، كتيديخ الكخيع الخحسغ، الدعجي  ٜٗ٘/ٖٕج انطخ: جامع البياف، الصبخي  (ٔ)
 . ٓٓٙ/ٗج انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي  (ٕ)
 . ٕٖٙ/ٗ، كجامع البياف، اإليجي جٖٕٙ/ٖٓازي جانطخ: مفاتيح الغيب، الخ  (ٖ)
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 باآليات رسلو بأنو ال خبلؼ بيغ الدلف كالستكلسيغ، بأّف هللا تعالى أّيج ،تبيغ كمسا سبق
 الحجة كحجه، كإقامة هللا عبادة إلى ليجعػ للخسالة هللا فاصصفاىع صجقيع، على الجالة البّيشات
كدنياىع، فبحؿ  ديشيع في ليع كالربلح الخيخ فيو مغ لسا كإرشادىع الشاس الخلق، كتػجيو على

استكبخكا كجحجكا عغ  لكشيع تعالى، با اإليساف إلى أقػاميع لجعػة الكبيخ الجيج جسيع األنبياء
كيشحركىع  يبِذخكىع تعالى، ككانػا هللا إلى الجبابخة أقػاميع دعػة مغ ييأسػا الحق، كرغع ذلظ لع

 شغيانيع أقػاميع نتيجة تعالى هللا فأىلظ مشيع، إنيع سِخخكاإال  يتبعػىع،  لع إف هللا بعحاب
الخسل،  تكحيب في سبيليع سلظ با، كإنكارىع بخسالة الخسل، ليجعليع عبخًة لغيخىع مسغ ككفخىع
 هللا عحاب مغ يشجػا أف معيع آمشػا الحيغ كالسؤمشيغ أنبياءه بشرخة تعالى هللا إرادة كشاءت
 تعالى.
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 ثانيالسبحث ال
القخآن الكخز ، وقومو،  توالشبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ومعجد 

 .وموقف الدمف والستكمسين
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 السصمب األول

 صفات الشبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص في سورة الحاقة، وموقف الدمف والستكمسين.
َوِإنََّك لََعلى ُخُلٍق  كجل:﴿ عد قاؿ كأفزليا، األخبلؽ بسكاـر  دمحم لدّيجنا تعالى هللا شيج

 بعثتو، فكاف الشبي  كقبل كالدتو مشح األخبلؽ بسكاـر  اترف كقج [،ٗالقلع: ]سػرة ﴾ َعِظيم
 كقج الشسيسة، أك الغيبة أك الشفاؽ أك الكحب عشو يعخؼ فلع أفزل القػـ ندبًا مغ جية أبيو كأمو، 

الجاىلية،  في مشتذخةً  وانت التي األخبلقية غيخ كالترخفات األمػر سفاسف عغ بعيجاً  واف
فعشجما بجأ عليو الربلة كالدبلـ بالجيخ في الجعػة، القى ألػاف العحاب، ىػ كمغ آمغ معو، 
فأصابو ما أصاب مغ قبلو مغ األنبياء الدابقيغ مغ التكحيب كاالستيداء، كمغ خبلؿ تتبع آيات 

كأف هللا بخأه مغ أقػاؿ السكحبيغ، كنفى عغ  ـ،بالكخ  سػرة الحاقة تبيغ أف هللا  كصف رسػلو 
 قػلو الذعخ كالكيانة كسا يدعسػف.

التي تشقس ما جاء بو  بعس صفات الشبي دمحم  على الحاقة سػرة احتػت كلقج
 السدتيدئيغ.

 :  أولا: إثبات صفة الكخم في حق الشبي
ِإنَُّو َلَقْوُل َرُسوٍل   ﴿:صفة الكـخ في قػلو تعالى أثبت هللا تعالى في سػرة الحاقة للشبي دمحم 

 .[ٓٗ: الحاقة] ﴾ َكِرمي

 موقف الدمف:  .ٔ
 كىػ وخيع، رسػؿ كتشديلو، كإنو لقػؿ ككحيو وبلـ هللا تعالى أجسع الدلف بأف القخآف الكخيع

 .(ٔ)األمانة  كأداء الخسالة لتبليغ اصصفاه الحي  دمحم

 السعتدلة: موقف  .ٕ
ليتكلع بو كيبلغو  وخيع، إلى رسػؿ  هللا عشج مغ القخآف الكخيع ندؿ ىحا بأف قالت السعتدلة:

، لحلظ يتبيغ مػافقة السعتدلة مػقف الدلف، بأف القخآف الكخيع لقػؿ رسػٍؿ (ٕ) الخسالة كجو على
 . وخيع كىػ دمحم

 

                                                           
 . ٕٖٕ/ٛج كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ،ٕٕٗ/ٖٕج انطخ: جامع البياف، الصبخي  (ٔ)
 . ٙٓٙ/ٗج  انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي  (ٕ)
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 األشاعخة:موقف   .ٖ
 شاعخ، بقػؿ ليذ أنو بعجه ألنو ذكخ ؛ دمحم ىػ السخاد بالخسػؿ الكخيع قخر األشاعخة بأفّ 

ككصف هللا تعالى قػؿ ، (ٔ) بالذعخ كالكيانة دمحمًا  وانػا يرفػف  ألف السذخكيغ واىغ؛ كال
، ألنو بلغ كبلـ هللا  .(ٕ)نفدو  تلقاء مغ كليذ مخسلو، عغ الخسػؿ بالكـخ

برفة   فحلظ يتزح بأف السعتدلة كاألشاعخة كافقػا الدلف، بأف هللا كصف رسػلو دمحم
  .  الكـخ

 : ثانياا: نفي الرفات الدمبية عن الشبي دمحم

 هللا عشو الذعخ: نفى .ٔ
عسا زعسو السذخكيغ مغ اتيامات باشلة، كمشيا بأف قػلو  دمحم  الشبيّ  تعالى عغ هللاُ  نفى

 .[ٔٗ: الحاقة] ﴾ َوَما ُىَو بَِقْوِل َشاِعٍر قَِليالً َما تُ ْؤِمُنون ﴿:تعالىقػلو ل ليذ مغ الذعخ

 موقف الدمف: - أ
 ما هللا عغ غلّ بَ مُ  كعرسو مشو؛ ألنو الذعخ مغ خ الشبي دمحم أتفق الدلف بأف هللا شيّ 

  .(ٖ) ككبلمو كحيوِ  مغ عليو استأمشوُ 

 موقف السعتدلة: - ب
 أف يعلع ألنو وافخ، جاحج فيػ الذعخ، قػؿ  الشبي إلى ندب قخر السعتدلة بأف مغ

يقػلو الشبي  القخآف ىحا ، كإف(ٗ) مقاشعو تذاول في كال آياتو، أكزاف في ال بذعخ ليذ القخآف
 وسا يجعػنو السذخكيغ شاعخ بقػؿ ىػ كما هللا عشج مغ الخسالة كجو على بو كيتكلع دمحم 

  ليذ بذعخ.  كىشا يتزح مػافقة السعتدلة لسػقف الدلف، بأف كبلـ الشبي دمحم، (٘)
 : موقف األشاعخة - ت

أجسع األشاعخة بأف القػؿ بأف ىحا القخآف مغ رجل شاعخ، ليػ قػؿ كاذب، ألف ىحا 
الػصف مبايغ كمفارؽ لجسيع أنػاع الذعخ، كلػ أنكع قرجتع اإليساف كتجبختع آيات هللا لعلستع 

                                                           
 ، كالجامع في احكاـ القخآف، القخشبي ٖٖٚ/ٗج ، كلباب التأكيل، الخازف  ٖٖٙ/ ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج (ٔ)
 . ٕٗٚ/ٛٔج
 . ٖٖ٘/ٖج ، كمجارؾ التشديل، الشدفي ٖٚٔ/ٔج لػامع األنػار البيية، الدفاريشيانطخ:  (ٕ)
 . ٕٖٕ/ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٕٕٗ/ ٖٕج  انطخ: جامع البياف، الصبخي  (ٖ)
 .ٜٕٗٔ/ٔكافي جانطخ: درة التشديل كغخة التأكيل، اإلس (ٗ)
 . ٙٓٙ/ ٗج  انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي  (٘)
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 .(ٕ) تدعسػف  وسا نفدو عشج الذعخ، فيػ ليذ مغ قػؿ يحدغ ال دمحمًا  ، ألف(ٔ) وحب قػلكع
ىػ مغ عشج   تبييغ، إجساع الدلف كالسعتدلة كاألشاعخة بأف قػؿ الخسػؿ دمحمكمسا سبق 

 هللا، كأف هللا بخأه مغ قػؿ الذعخ كسا يدعع السذخكيغ. 

 الكيانة: عشو هللانفى  .ٕ
كل االفتخاءات التي زعسيا السذخكػف، كمشيا: ادعاؤىع بأف قػؿ  هللا عغ الشبي دمحم  نفى
َوََل بَِقْوِل  *  َوَما ُىَو بَِقْوِل َشاِعٍر قَِلياًل َما تُ ْؤِمُنون ﴿:تعالىقػلو ىػ قػؿ الذعخ كالكيانة ل الخسػؿ 

ُرون  .[ٕٗ-ٔٗ: الحاقة] ﴾ َكاِىٍن َقِليالً َما َتذَكَّ

 موقف الدمف:  - أ
 أعجاؤه، بو رماه عسا هللاُ  ، كنّدىو(ٖ) مشيا كعرسو قػؿ الكيشة، مغ لقج شيَّخ هللا نبيو دمحم 

 يكػف  أف يليق با تعالى، كال إيسانيع عجـ ذلظ على حسليع الحي ألف ؛ساحخ أك شاعخ أنو مغ
 . (ٗ) أكصافو كجبللة بو، تكلع مغ عطسة على بل ىػ تشديل مغ رب العالسيغ، داؿ قػؿ بذخ،

 موقف السعتدلة:  - ب
 كحقّ  أيزًا، للذعخ مخالف كىػ سجع كفيو مشطع، نثخ كغيخ الكيشة قخر السعتدلة بأف كبلـ

قاؿ ، ك (٘)كخيع مخالف للفظ الُكّياففلحلظ القخآف ال للسعشى، تابعاً  يكػف  أف الببلغة في اللفظ
 هللا عشج مغ الخسالة كجو على بو كيتكلع يقػلو أي: وخيع رسػؿ لقػؿ القخآف ىحا إف" الدمخذخي:

 .(ٙ)"تجعػف  وسا واىغ كال شاعخ بقػؿ ىػ كما
 الكيانة.  فلحلظ يتزح مػافقة السعتدلة لسػقف الدلف، بأف هللا سلب عغ الشبي دمحم 

 موقف األشاعخة:  - ت
 بإلياـ ذلظ يكػف  أف يسكغ واىغ كسا يدعع السذخكػف، كال قػؿ إف ىحا القخآف ليذ مغ

 أسخار فيع عغ عجدتع لسا السذخكػف  أييا الذياشيغ، كلكشكع لعغ الشبي دمحم  ألف الذياشيغ،

                                                           
 .ٖٖٛ/ٗج ، كلباب التأكيل، الخازف ٖٗٙ/ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج (ٔ)
 .ٔٙ/ ٜٕج  كتفديخ السخاغي، السخاغي ، ٖٚٙ/ٗانطخ: جامع البياف، اإليجي ج (ٕ)
 .ٕٕٗ/ ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج  (ٖ)
 .ٗٛٛص  انطخ: تيديخ الكخيع الخحسغ، الدعجي  (ٗ)
 .ٜٕٗٔ/ٔج انطخ: درة التشديل كغخة التأكيل، اإلسكافي  (٘)
 .ٙٓٙ/ ٗج  الكذاؼ، الدمخذخي  (ٙ)
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 هللا يقليا لع كاحجة ولسة هللا على دمحم قاؿ لػ: ، كإف هللا يقػؿ(ٔ) الكياف وبلـ مغ إنو: قلتع نطسو،
 يبلغػف  ما غيخ في وحبيع كاستحالة الخسل صجؽ كجػب فيحا يجؿ على قتلة، شخ هللا لقتلو تعالى
 كاتزحت كقػؿ الذعخ، كقػؿ الدحخ الحنػب مغ معرػمػف  أنيع ثبت كقج تعالى، هللا عغ

 .(ٕ) ذلظ على األدلة

 رسػؿ ىػ قػؿ إجساع الدلف كالسعتدلة كاألشاعخة على أّف القخآف الكخيعتبيغ مسا سبق 
بقػؿ كاىغ،  كال شاعخ، بقػؿ ليذ كأّف قػؿ الشبي  ،وخيع ندؿ مغ عشج هللا بػاسصة جبخيل 

 كالعقل.وسا يدعع السذخكػف، ألّف ما جاء بو الدحخة كالكيشة يخالف الفصخة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٔٙ/ ٜٕ، كتفديخ السخاغي، السخاغي ج ٖٗٙ/ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج (ٔ)
 .ٓٗٔص  انطخ: تبديط العقائج اإلسبلمية، أيػب  (ٕ)
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 السصمب الثاني

 معجدة القخآن الكخز ، وموقف الدمف والستكمسين مشيا. 
 كالجالئل؛ التي تجؿ على صجؽ دعػاىع، كالبخاىيغ بالسعجدات رسلو تعالى هللا أرسل لقج
 األرض على معجدة أفزل أف نؤمغ أف كيجب السدتقيع، الصخيق لىإ دىعاكارش الشاس ليجاية
البلغاء مغ  أعجد الكخيع، التي القخآف معجدة كىي القيامة يػـ الى الخالجة  دمحم معجدة ىي
 بسثل يأتػا أف على العخبية، بل عجدكا الحخكؼ مغ مخكب أنو مع بسثلو، يأتػا أف قخير وفار
كالزياع، فيػ خاتع  التحخيف مغ بحفطو هللا تكفل الحي الػحيج الكتاب فيػ مشو، آية أقرخ

لى إالكتب الدساكية، كمشاسبًا لجسيع الخلق في كل عرخ كمرخ، كمشدجسًا مع احتياجاتيع 
 قياـ الداعة.

 أولا: تعخزف السعجدة عشج الدمف والستكمسين:

 السعجدة لغةا:  .ٔ
 ، كالعجػزالذيء عغ عاجد: أي َعِجد كرجل األمخ؛ عغ َعَجدَ إف لفظ السجدة بسعشى ال

 كأعجاز الدبلـ، علييع األنبياء معجدات مغ كاحجة األمػر، كالسعجدة مغ وثيخ في لعجدىا سسيت
لغة يجكر حػؿ معشى انتفاء القجرة، كضعف  السعجدة معشى أفّ  تبيغ، فلحلظ (ٔ) أكاخخىا األمػر
 األمخ. تشفيح

 السعجدة اصصالحاا: .ٕ
 الدمف:عشج  - أ

سالع مغ السعارضة، يجخيو هللا تعالى أمخ خارؽ للعادة، مقخكف بالتحجي، السعجدة ىي: 
(ٕ) على يج نبيو، شاىًجا على صجقو

. 
 الخسل.ك  األنبياء صجؽ على اليقيشّية الجالة الجالئل ىي تبيغ أف السعجداتفلحلظ 

 

                                                           
، كالسفخدات، ٕٕٓ-ٜٕٔ/ ٔج  اللغة، اليخكي  ، كتيحيبٖٓٚ-ٜٖٙ/ ٘ج نطخ: لداف العخب، ابغ مشطػرا (ٔ)

 . ٚٗ٘ص األصفياني 
ص  القصافك ، كمباحث في علـػ القخآف، ٖٚ/ٔج ، كمشاىل العخفاف، الدرقانيٓٚٔ/ٔانطخ: الشبػات، ابغ تيسية ج (ٕ)

ٕٙ٘. 
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 السعتدلة:عشج  - ب
 حػادث علييا كتديخ الشاس يبلحطيا التي كالقػانيغ للعادة الخارؽ  "الحادث :السعجدة ىي

 . (ٕ)  الجالة على صجؽ نبػة دمحمالقخآف ىي  معجدةك ، (ٔ)لؤلنبياء" تأييجاً  هللا يجخيو الكػف،
كلقج كافق السعتدلة الدلف في قػليع بأف السعجدة خارقة للعادة يجخييا هللا على يج األنبياء، 
 كلكّشيع خالفػا الدلف في قػليع بأف خػارؽ العادات ال تطيخ إال على يج األنبياء كالخسل، لقػؿ

 ألفّ  الػجو؛ ىحا لغيخ تشخخؽ  كال الخسل، إرساؿ عشج إال ُتخخؽ  ال العادة إفّ  :الجبار عبج القاضي
 لغيخ العادات ُيخخؽ  أف يجػز ألنو مخدكد كىحا ،(ٖ) العبث بسشدلة يكػف  الػجو ىحا لغيخ خخقيا
 كالُكياف كىي)شيصاف(.  الدحخة كمغ بل ،كىي )الكخامة( الرالحيغ مغ الشبي

 اعخة: شاألعشج  - ت
 .(٘)السعارضة" عغ سالع بالتحجي مقخكف  للعادة خارؽ  ىي "أمخالسعجدة  :(ٗ)قاؿ الديػشي

أفعاؿ هللا تعالى الخارقة للعادة السصابقة لجعػى األنبياء، كتحّجييع لؤلمع  ني: "ىيقاؿ الباقبلك 
مػافقة األشاعخة للدلف في تعخيف السعجدة، بأف السعجدة كىحا يجؿ على  ، (ٙ)باإلتياف بسثل ذلظ"

 خارقة للعادة، كمصابقة لجعػة األنبياء مقخكنو بالتحجي ليجؿ على صجقيع. 

كلكّغ األشاعخة خالفػا الدلف في ىحا الجانب، لدعسيع بأنو ال دليل على صجؽ الشبي إال 
دعاء إبالسعجدة، كيقخركف أف أفعاؿ الدحخة كالكياف مغ جشذ السعجدة، لكشيا ال تكػف مقخكنة ب

، ككاف أّف مغ الشاس مغ اّدعى الشبػة" رد ابغ تيسية على األشاعخة كقاؿ:كقج  ،(ٚ)الشبػة كالتحجي
، بل ُعخؼ أّف  واذبًا، كضيخت على يجه بعس ىحه الخػارؽ، فلع ُيسشع مشيا، كلع يعارضو أحج 

 .(ٛ) ة"األنبياء، كُعخؼ كحبو بصخؽ متعجدىحا الحي أتى بو ليذ مغ آيات 
                                                           

 .ٖ/ ٔتثبيت دالئل الشبػة، عبجالجبار ج (ٔ)
 .ٕٕٙ/ ٔج السغشي، عبجالجبارانطخ:  (ٕ)
 .ٜٛٔ/٘ٔجالسخجع الدابق انطخ:  (ٖ)
عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ، كالديػشي ندبة إلى أسيػط مجيشة في صعيج مرخ، عالع مػسػعي في  (ٗ)

، كلسا بلغ األربعيغ، اعتدؿ في مشدلو، كعكف على  الحجيث كالتفديخ كاللغة كالتاريخ كاألدب كالفقو كغيخىا مغ العلـػ
تختيب القخآف ك الحبائظ في أخبار السبلئظ كغيخىا،   مؤلف، مشيا: أسخار ٓٓٙالترشيف، ُذوخ لو مغ السؤلفات نحػ 

 .ٕٖٓ-ٖٔٓ/ ٖخ: األعبلـ، الدركلي جق، انطٜٔٔكتػفي بالقاىخة سشة 
 . ٖ/ٗاإلتقاف، الديػشي ج ((٘
 .ٛ٘اإلنراؼ، الباقبلني ص  (ٙ)
 . ٖٖٔص  ، كاإلرشاد، الجػيشي  ٛ٘ص  ،  كاإلنراؼ ٜٗص  انطخ: البياف، الباقبلني (ٚ)
 .ٖٖٕ/ ٔج الشبػات، ابغ تيسية  (ٛ)
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 هللا يطيخه للعادة خارؽ  أمخ: ىي السعجدة أف على الدابقة التعخيفات اتفاؽيتزح مسا سبق ك 
بالتحجي، كأف السعتدلة كاألشاعخة خالفػا  مخسل، مصابقة لجعػة األنبياء، كمقخكنةنبي  يج على

 عغ التعخيف االصصبلحي للسعجدة. الدلف في بعس الجدئيات، كىي خارجة

 ثانياا: القخآن الكخز  عشج الدمف والستكمسين:

 القخآن الكخز  لغةا:  .ٔ
(ٔ)الجامع لسا فيو مغ الدػر كيعشي، قخآناً  بأّف لفظ القخآف في اللغة مذتق مغ قخأتُ  تبيغ

. 

 القخآن الكخز  اصصالحاا: .ٕ

 :الدمفعشج  - أ
بلفطو كمعشاه، عغ شخيق الػحي، السعجد  كأندلو على دمحم  ىػ كبلـ هللا تعالى تكلع بو،

 .(2) بلفطو، الستعبج بتبلكتو، السكتػب في السراحف ابتجاء بدػرة الفاتحة، كالسختػـ بدػرة الشاس

مغ   حيث أجخى هللا تعالى على يجيو ،مغ أبخز معجدات الشبي دمحم  الكخيع القخآفف 
خػارؽ كعادات كثيخة، مثل: إخباره عغ بعس ما يغيب عغ حدو، كحشيغ الجحع إليو، كبكاء 
الشاقة عشجه، كاإلسخاء كالسعخاج؛ كلكغ لع يخ السذخكػف صخًحا شامًخا يتحجاىع بو سػى القخآف 

 .(ٖ)الكخيع 
 السعتدلة:عشج  - ب

قاؿ القاضي عبجالجبار: "كأما محىبشا في ذلظ، فيػ أف القخآف كبلـ هللا تعالى ككحيو، كىػ 
: "اعلع أنو ، كقاؿ عبجالجبار(4) مخلػؽ محجث، أندلو هللا على نبيو ليكػف علسًا كدااًل على نبػتو"

 .(5)"أنو إذا كاف متكلسًا يعشي أنو فاعبًل للكبلـ ... 

                                                           
، كالسفخدات في غخيب القخآف، ٔ/ٔج ، كمجاز القخآف، معسخ  ٘ٙ/ٔانطخ: الرحاح تاج اللغة، الجػىخي ج (ٔ)

 .ٜٙٙ/ٔاألصفياني ج
 .ٔٔص  ، كنفحات مغ علـػ القخآف، معبج ٕٔص انطخ: السجخل لجراسة القخآف الكخيع، أبػ ُشيبة (ٕ)
 .ٔٔص  زىخة  ػى القخآف، أبانطخ: السعجدة الكبخ  (ٖ)
 .ٕٛ٘ص   ، عبج الجبارشخح األصػؿ الخسدة (ٗ)
 .ٕٖٚالسجسػع السجيصط بالتكليف، عبجالجبار ص   (٘)
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بأف التعخيف االصصبلحي للقخآف الكخيع عشج السعتدلة مخالف لعقيجة يتزح مسا سبق ك 
الدلف، لدعسيع بأف القخآف الكخيع مخلػؽ، كمغ السعلػـ أف القخآف الكخيع ىػ مغ كبلـ هللا 

 سبحانو كتعالى.

 األشاعخة:عشج  - ت
 ازلي قجيع بالحات، تكلع بو بكبلـ ىػ كبلـ هللا تعالى القائع بأف القخآف الكخيعاألشاعخة  يخى 
 .(1) أصػات كال بحخكؼ ليذ الحي تجؿ عليو العبارات، كىػ نفداني،

 دمحم إلى جبخيل كبلغو هللا عغ جبخيل تلقاه مخلػؽ  غيخ هللا وبلـ القخآف : "(2)قاؿ ابغ حجخ
 صػت كال بحخؼ ليذ هللا وبلـ األشاعخة ، " كقالت(ٖ) أمتو" إلى  كبلغو كالدبلـ الربلة عليو
 كالعجسية والعخبية العبارة عشو اختلفت كإف بالشفذ قائع معشى كحقيقتو الشفدي الكبلـ كأثبت

 .(ٗ)عشو" السعبخ ذلظ ىػ الشفدي كالكبلـ عشو، السعبخ اختبلؼ على يجؿ ال كاختبلفيا
فيتزح بأف األشاعخة يثبتػف صفة الكبلـ  تعالى، كلكشيع أخصأكا في تأكيل تلظ الرفة 
لقػليع بأف كبلـ هللا نفدي قائع بحاتو كىػ ليذ بحخؼ كال صػت، كالحق ىػ ما عليو سلف 
األمة، فيع يثبتػف  تعالى صفة الكبلـ كرفة ثابتة قائسة بالحات، ككرفة فعلية باعتبارىا 

، ينة هللا كإرادتو، فإف هللا يتكلع متى شاء ككيف يذاء، كأف هللا تعالى كلع مػسى تتعلق بسذ
 كسيكلع عباده يـػ القيامة، كإف ىحا الكبلـ حخكفو مدسػعة.

 صفات القخآن الكخز  في سورة الحاقة: .ٖ

َل من ربِّ العالسين: - أ  ن دِّ
 مغ عشج رب العالسيغ، ُندِّؿَ بأنو  الحاقة سػرة في الكخيع القخآف كتعالى سبحانو هللا كصف

ن رَّبِّ اْلَعاَلِمني ﴿:تعالى لقػلو  .[ٖٗ: الحاقة] ﴾ تَنزِيٌل مِّ

 
                                                           

 .ٗٓٔص ، كاإلرشاد، الجػيشي  ٛٛ/ ٔج انطخ: غاية السخاـ، اآلمجي (ٔ)
مغ أئسة العلع كالتاريخ، أصلو مغ  أحسج بغ علي بغ دمحم الكشاني العدقبلني، أبػ الفزل، شياب الجيغ، ابغ َحَجخ،( ٕ)

عدقبلف، كلع باألدب كالذعخ، كالقزاء، ثع أقبل على الحجيث، ككاف فريح اللداف، راكية للذعخ، عارفا بأياـ الستقجميغ 
ـ لبياف ما في القخآف مغ اإلحكا لداف السيداف( ك) الجرر الكامشة( ك) كأخبار الستأخخيغ، أما ترانيفو فكثيخة، مشيا )

 .ٛٚٔ/ٔـ، انطخ: األعبلـ، الدركلي ج ٜٗٗٔ، كتػفي سشة كاـاألح
 .ٖٙٗ/ ٖٔج فتح الباري، ابغ حجخ (ٖ)
 .ٓٙٗ/ ٖٔج السخجع الدابق (ٗ)
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 موقف الدمف: -
عغ هللا تعالى، كإف ما جاء بو  قخر الدلف بأف ىحا القخآف الكخيع، َتَبّلَغو الخسػؿ الكخيع 

 تكلع مغ عطسة على داؿ وبلـ ىػ بل البذخ قػؿ يكػف  أف يليق ال ،تشديل مغ رب العالسيغ
 .(1)بو
 موقف السعتدلة: -

، الحي ندؿ بيا كاآليات القرز ىحه مغ ندؿ ماىػ  التشديل، ىحا ذىب الدمخذخي بأف
كلكغ الخبلؼ الحي ، (2) للقخآف صفة كأف ما ندؿ بو مغ رب العالسيغ فيػ،  دمحم  على جبخيل
 تعض انًعرزنح في هزا انجاَة عهً قىنيٍ؛ وهًا:كقع بو 

وأٌ  يخهىق، انقشآٌ أٌ تزعًهى األول: رهة تعض انًعرزنح كانُّظاو ويٍ اقرذي ته،انقىل 

دالنح فيه وال تثشهاٌ ونيس ذُزيم وأَه نيس تحجح، ذأنيفه
 (ٖ.)

 

 مغ اليخكب بحجة تعالى،  الكبلـ صفة يثبتػف  ال ألنيع كذلظ باشل، ىحا كإف قػليع
 بو يقػـ ال عشو؛ بائغ مخلػؽ  هللا وبلـ إّف السعتدلة يقػلػف " :ابغ تيسية يقػؿ، كالتذبيو التجديع
 ال عشو مشفرل مخلػؽ  ىػ ذلظ كغيخ كندكلو كإتيانو كمجينو كفخحو كغزبو رضاه ككحلظ ،وبلـ

 .(ٗ) "عشجىع بو يقػـ بذيء الخب يترف

 مغ قػؿ كىحا يجؿ على بصبلف العالسيغ، بِ عشِج ر  مغ القخآف الكخيع ندؿ كأجسع الدلف بأف
 .(٘) كغيخىع السعتدلة قػؿ ىػ وسا مخلػؽ، وبلـ إنو يقػؿ

 كىػ كاحج معشى إال لو ليذ الحقيقة كجو على الكبلـ أفّ  إلى السعتدلة القػؿ الثاني: كيحىب
إفيامو، لقػؿ القاضي عبج  يخاد عسا للتعبيخ ترجر التي معشى على الجالة السشتطسة الحخكؼ
 حخفيغ مغ يتألف لسا إخخاجاً  ذلظ في ألفّ  السقّصعة، كاألصػات السشطػمة الحخكؼ"ىػ الجبار:

غيخ"  ال الحخكؼ ىي السقصعة األصػات فإفّ  التكخار، مغ ضخب أيزاً  كفيو وبلمًا، يكػف  أفْ 
 تلظ أف كاألصػات، "كمعلػـ الحخكؼ ىحه إال عشجىع ليذ هللا وبلـ ، كزعسيع باشل ألف(ٙ)

                                                           
 .ٗٛٛ/ٔ، كتيديخ الكخيع الخحسغ، الدعجي جٕٜ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٔ)
 .ٛٙٗ/ٗانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ج (ٕ)
 .ٕٚٛ/ٖج انطخ: رسائل الجاحظ، الجاحظ  (ٖ)
 .ٔٔٗ/٘ج الفتاكى، ابغ تيسية  (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٔج لػامع األنػار البيية، الدفاريشي انطخ:  (٘)
 .ٖٚٔص  السحيط بالتكليف، عبجالجبار (ٙ)
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 السدسػع هللا وبلـ ىي كتلظ العبج مغ يدسع لسا مساثلة ليدت هللا خلقيا التي كاألصػات الحخكؼ
 لرػت مساثبلً  ذلظ كليذ بسذينتو هللا ىػ تكلع الحي يقػلػف  الدشة أىل أف وسا عشجىع؛ مشو

 .(ٔ)العبج"

 موقف األشاعخة: -
دمحم  قػؿ كىػ بو، ندؿ ألنو جبخيل قػؿ كىػ تشديلو، ألنو العالسيغ رب وبلـ قاؿ الخازي: "فيػ

 جبخيل أفّ  ، كقالػا(2)بو"  الخلق أنحر ألنو  صػت ببل القجيع الشفدي تعالى هللا وبلـ سسع 
 .(3)وع كال ويف ببل كجل عد ذاتو تخى  وسا كىحا حخؼ، كال

فاتفق األشاعخة مع الدلف بأف القخآف ُمْشَدؿ  مغ عشج هللا، كلكغ الخبلؼ في إثبات صفة 
كىػ في  إف كبلـ هللا تعالى ىػ القػؿ القائع بالشفذ، كأدركو جبخيل : الكبلـ حيث يقػلػف 

مقامو فػؽ سبع سساكات، ثع ندؿ بو إلى األرض، فأفيع الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ما فيسو مغ غيخ نقل لحات 
 .(ٗ) الكبلـ

 كال معاني كال بشفدو قائساً  بو متربلً  وبلماً   يجعلػف ال  قاؿ ابغ تيسية: "األشاعخة
 .(٘)"حخكفاً 

إجساع سلف األمة على أّف كبلـ هللا ندؿ مغ عشج هللا حقيقة باللفظ ، يتزح كمسا سبق
 كلكشو هللا، وبلـ إف القخآف: يقػلػف  ، كالسعتدلة كالسعشى عغ شخيق الػحي، إلى الشبي دمحم 

يتكلع، كاألشاعخة يثبتػف  ال هللا أف يعتقجكف  ألنيع الحقيقة؛ على هللا وبلـ ىػ فليذ مخلػؽ،
لى الخسػؿ إوبلمًا نفديًا لحات هللا، كلكغ بجكف صػت كال حخؼ، لدعسيع بأف جبخيل أبلغ الكبلـ 

 .كسا فيسو مغ هللا، كقج بيشت فيسا سبق بصبلف ىحا القػؿ السدعػـ 

 لتحكخة لمستقين: إنو - ب
 ﴿تحكخة للستقيغ، لقػلو تعالى:كصف هللا سبحانو كتعالى القخآف الكخيع في سػرة الحاقة بأنو 

 .[ٛٗ]الحاقة:  ﴾ َوِإنَُّو لََتْذِكَرٌة لِّْلُمتَِّقني

 
                                                           

 .ٜٜ/ٕٔالفتاكى، ابغ تيسية ج (ٔ)
 . ٖٗٙ/ٖٓمفاتيح الغيب، الخازي ج (ٕ)
 . ٖٕٛ/ٓٔجركح السعاني، األلػسي انطخ:  (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔانطخ: اإلرشاد، الجػيشي ج (ٗ)
 . ٖٙٚ/ٕٔج الفتاكى، ابغ تيسية  (٘)
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 موقف الدمف: -
العقائج الجيشية، كاألخبلؽ السخضية،  بو الستقيغ حكختيذىب الدلف بأّف القخآف الكخيع 

 .(1)معاصيو  كاجتشاب فخائزو، تعالى بأداء هللا عقاب يتقػف  ، حتىكاألحكاـ الذخعية

 موقف السعتدلة: -
 َتْذِكَرةٌ  ىِذهِ  ِإنَّ  ﴿:قػلو تعالى ، كلكغ بيغ في تفديخحيث أف الدمخذخي لع يفدخ اآلية الدابقة

َذَ  شاءَ  َفَمنْ   فسغ كمػعطة للستقيغ لتحكخة اآليات ىحه إف، [ٜٔالسدمل:  سػرة] ﴾ َسِبيالً  رَبِّوِ  ِإَل اَتَّ
، فلحلظ يتزح مػافقة السعتدلة لسػقف (2)كالخذية بالتقػى  هللا إلى سبيبلً  كاتخحىا بيا اتعظ شاء

 الدلف بأف القخآف الكخيع مػعطة للستقيغ.

 موقف األشاعخة: -
 .(3)كيشتفعػف بو  بسا في القخآف الكخيع، يتحكخكف كيتعطػف  قّخر األشاعخة بأف الستقيغ

تحكخة  القخآف الكخيع بأف ،كاألشاعخة كالسعتدلةالدلف  بيغ خبلؼ ال أنوب ،يتزح سبق مسا
 كعطة للستقيغ.

 اليقين: لحق إّن القخآن - ت
 ﴿كصف هللا سبحانو كتعالى القخآف الكخيع في سػرة الحاقة بالحق اليقيغ، حيث يقػؿ تعالى:

 .[ٔ٘]الحاقة:  ﴾ َوِإنَُّو َْلَقُّ اْلَيِقني

 الدمف:موقف  -
فإف ، فلحلظ (4) ريب كال شظ كال فيو مخية ال الحي الحق الرادؽ إف القخآف الكخيع ىػ الخبخ

 كىػ اليقيغ العلع مخاتب أعلى فإف" :(5)القخآف الكخيع ىػ القػؿ الثابت كالرادؽ، قاؿ الدعجي
 .(6)يدكؿ"  كال يتدلدؿ ال الحي الثابت، العلع

                                                           
 . ٗٛٛص  ، كتيديخ الكخيع الخحسغ، الدعجي ٜ٘٘/ٖٕج انطخ: جامع البياف، الصبخي  (ٔ)
 . ٚٓٙ/ٗج الكذاؼ، الدمخذخي انطخ:  (ٕ)
 . ٖٗ٘/ٖج في ، كمجارؾ التشديل، الشد ٖٛٓ/ٗٔج انطخ: مفاتيح الغيب، الخازي  (ٖ)
 . ٜٕٔ/ٛج انطخ: تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ  (ٗ)
ْعجي التسيسي: مفدخ، محجث، فقيو، اصػلي، متكلع كاعظ، مغ علساء الحشابلة، (٘) عبج الخحسغ بغ ناصخ بغ عبج هللا الدَّ

 . ٜٖٙ/ٖٔج ، الجمذق، معجع السؤلفيغ  ٖٓٗ/ٖج ـ. انطخ: الدركلي، األعبلـ ٜٙ٘ٔمغ أىل نجج، تػفي عاـ 
 . ٗٛٛ/ٔج تيديخ الكخيع الخحسغ، الدعجي  (ٙ)
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 موقف السعتدلة: -
(1) اليقيغ" كمحس اليقيغ، كعيغ ،...اليقيغ حق اليقيغ القخآف قالت السعتدلة: "أف

كىحا ، 
 على أف القخآف الكخيع ىػ العلع الحق الثابت كىحا يػافق لسػقف الدلف.التكخار يؤكج 

 موقف األشاعخة: -
 ذلظ ليكػف  مغ اليقيغ، ال بصبلف فيو، الثابت الحق ليػ العطيع ذىب األشاعخة بأف القخآف

 القيامة على الكافخيغ يػـ حدخة
(2). 

الدابقة فإنيع يػافقػف كمغ خبلؿ عخض مػقف السعتدلة كاألشاعخة، في تفديخ اآليات 
الدلف بأف القخآف الكخيع ندؿ مغ رب العالسيغ، كىػ الخبخ الرادؽ الحق يتحكخ كيتعظ بو 

 .الستقيغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 . ٕٗٙ/ٗج الكذاؼ، الدمخذخي  (ٔ)
 ، كمجارؾ التشديل، الشدفي ٕٚٚ/ٛٔ، كالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي جٖٙٙ/ٖٓج انطخ: مفاتيح الغيب، الخازي  (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٗج ، كجامع البياف، اإليجي ٖٔٗ/ٖج
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  السصمب الثالث

 الستكمسين مشو. لخسالتو، وموقف الدمف و تكحيب قوم الشبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
فحكخ هللا استيداء  مغ قبلو، رسػليع وًحب كل قػـٍ  وسا رسالتو،  لقج َكحََّب قػـ الشبي دمحم

﴿ الدابقيغ بأنبيائيع تدلية لشبيو، عسا آذاه بو السذخكػف مغ االستيداء كالتكحيب، لقػلو تعالى: 
َلُهْم قَ ْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوََثُود * َوقَ ْوُم ِإبْ َراِىيَم َوقَ ْوُم ُلو  َبْت قَ ب ْ بُوَك فَ َقْد َكذَّ َب َوِإن يَُكذِّ ط * َوَأْصَحاُب َمْدَيَن وَُكذِّ

ن قَ ْريٍَة َأْىَلْكَناَىا َوِىَي  ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُموَسى فََأْمَلْيُت ِلْلَكاِفرِيَن ّتَّ َأَخْذتُ ُهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكري * َفَكأَيِّن مِّ
األنبياء، كمقابلة  كبدبب تكحيبيع لخسالة[؛ ٘ٗ-ٕٗ الحج: ]سػرة ُعُروِشَها َوبِْئٍر مَُّعطََّلٍة َوَقْصٍر مَِّشيد ﴾

 أتبعيع ثع كثسػد، كعاد نػح قػـ مغ هللا األكليغ دعػة أنبياء هللا بالدخخية كاالستيداء مشيع، أىلظ
 عاقبة كأنحرىع كححرىع مغمثل مذخكي مكة،  الذشيع بيحا الفعل اآلخخيغ، فيجد هللا كل مغ جاء

 كاختبلفيع للقخآف، كتكحيبيع تعشتيع بدببكذلظ أثخه التي أحلت باألقػاـ الدابقة؛  كسػء الجـخ
 كتارة سحخًا، يجعلػنو كتارة شعخًا، يجعلػنو فتارة عشو، كضبلليع فيو، كحيختيع بو، يرفػف  فيسا

 .(ٔ) مفتخى  يجعلػنو كتارة أحبلـ، أضغاث يجعلػنو
، إال إنو استسخ في الجيخ بالقخآف الكخيع كرغع كل ىحا االفتخاء كإيحاء السذخكيغ للشبي دمحم 

كبالجعػة إلى هللا تعالى، كصبخ على أذى قػمو كتحسل، حتى َأِذَف هللا لو بالقتاؿ حتى ال تكػف 
ي ﴿فتشة لقػلو تعالى: َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  ﴾ ُن لِِلِّ فَِإِن انتَ َهوْا َفاَل ُعْدَواَن ِإَلَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَوقَاتُِلوُىْم َحَّتَّ ََل َتُكوَن ِفت ْ

مغ خبلؿ آيات الحاقة،   شبيعة اإليحاء الحي تعخض لو الشبي دمحم عخض[، كسيتع ٖٜٔ]البقخة:
 كمػقف الدلف كالستكلسيغ مشو، على الشحػ التالي:

 : أولا: تكحيب قوم الشبي لخسالة دمحم 
تعالى في سػرة الحاقة بأنو يعلع السكحبيغ بالقخآف الكخيع، كيعلع ما يدعسػنو مغ َبيَّّغ هللا 

ِبني ﴿إنكار كاستيداء بآيات هللا، لقػلو تعالى:  [.ٜٗ :الحاقة] ﴾ َوِإنَّ لَنَ ْعَلُم َأنَّ ِمنُكم مَُّكذِّ

 الدمف:موقف  .ٔ
 رغع ىحا البياف الحيغ يكحبػف رسالتو ،قخر الدلف بأّف هللا يعلع السذخكيغ مغ قػـ دمحم 

 .(ٕ)البليغة  بالعقػبة للسكحبيغ، ككعيج تيجيج فيو الحي جاء بو القخآف الكخيع، كىحا كالػضػح،

                                                           
 .ٕٖٖ/٘ج انطخ: تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ  (ٔ)
، كتيديخ الكخيع الخحسغ، ٕٛٔ/ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٜ٘٘/ٖٕج انطخ: جامع البياف، الصبخي  (ٕ)

 . ٗٛٛ/ٔالدعجي ج
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 السعتدلة:موقف  .ٕ
  دمحم نبػة صحة على حي يجؿُ ال الكخيع بالقخآف سيكفخكف  ناساً أُ   مغ قـػ دمحمع هللا أف يعل

 الدلف في علع هللا تعالى بالسكحبيغ بالقخآف الكخيع.مػقف مػافقة السعتدلة  يتبيغ فلحلظ، (ٔ)

 األشاعخة:موقف  .ٖ
 مغ كأما للجنيا كاتباع الذيػات، حبيع ، ىػ بدببإف تكحيب السذخكيغ لخسالة الشبي دمحم 

 .(ٕ) كيشتفع بو القخآف بيحا يتحكخ فيػ الجنيا حب اتقى

كالسعتدلة كاألشاعخة، يقخر بأف هللا تعالى يعلع بالسكحبيغ مسا سبق تبيغ أف مػقف الدلف ك  
 بالقخآف الكخيع.

 :رسالة الشبي دمحم  لسكحبي هللا ثانياا: عقاب
 أف مغ يكحب بيحا القخآف الكخيع؛ فإنو سيكػُف عليِو حدخةً أثبت هللا تعالى في سػرة الحاقة 

 [.55: انحاقح]﴾ َعَلى اْلَكاِفرِين َوِإنَُّو َْلَْسَرةٌ  ﴿كاآلخخة، لقػلو تعالى: الجنيا في
 الدمف:موقف  .ٔ

 ييتجكا تحدخكا بو يػـ القيامة؛ ألنيع لع بو، كعجىع ما كرأكا بالقخآف، وحبػا لسا إف الكافخيغ
 .(ٖ)العحاب  أشج على كحرلػا الثػاب، ففاتيع ألمخه، يشقادكا كلع بو،

 السعتدلة:موقف  .ٕ
 بو، السرجقيغ ثػاب رأكا إذا لو كالسكحبيغ الكافخيغ على لحدخة الدمخذخي: إّف القخآف يخى 

 الدلف، بأف الكافخيغ كحبػا سػقفل يتزح مػافقة مػقف السعتدلةلحلظ ، (ٗ)كعقاب السكحبيغ بو 
 .كنجامة حدخة ليع كإف ىحا التكحيب سيكػف  الكخيع، بالقخآف

 

 
                                                           

 .ٚٓٙ/ٗج لكذاؼ، الدمخذخي ا: انطخ (ٔ)
 ، كتفديخ السخاغي، السخاغي ٕٚٚ/ٛٔج كالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي ،ٖٖٙ/ ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج (ٕ)
 .ٗٙ/ٜٕج
كتيديخ الكخيع الخحسغ، الدعجي ، ٕٛٔ/ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٜ٘٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٖ)
 .ٗٛٛ/ٔج
 .ٓٔٙ/ٗج  الكذاؼ، الدمخذخي انطخ:  (ٗ)
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 األشاعخة:موقف  .ٖ
 اإليساف تخؾ كنجامة علييع، على سيكػف حدخةالقخآف، فإنو  بيحا َوحَّبّ  مغ أفً قخر األشاعخة 

 تحجييع عشج لعجـ قجرة معارضتو الجنيا في كإما بو، السرجقيغ ثػاب رأكا إذا القيامة يػـ بو، إما
 .(ٔ) مثلو بدػرة يأتػا للقخآف بأف
كاألشاعخة، يقخكف بأف السذخكيغ يكحبػف بخسالة الشبي  أف الدلف كالسعتدلة سبق مسا يتزح

 آلخخة.اكأّف عجـ إقخارىع بالقخآف الكخيع كاف ليع حدخة كنجامة في الجنيا ك ، دمحم 

 الدػرة، كلكغ كردت بعس في ترخيحاً  لع يحكخ اسسو دمحم  الخسػؿ أفكمسا سبق يتبيغ 
صفاتو كمشيا بأنو رسػؿ كخيع، ندؿ عليو القخآف الكخيع مغ عشج رب العالسيغ، باللفظ كالسعشى 

الخالجة الى يـػ القيامة التي تثبت صجؽ دعػتو، كبخأه  ، كىي معجدة الشبي بػاسصة جبخيل 
هللا مغ االتيامات كاألواذيب، كاصفًا قػلو بأنو ليذ بقػؿ الذعخ كالكيشة، كبيغ هللا أنو يعلع 

  السكحبيغ بخسالتو، كإف تكحيبيع سيكػف ليع حدخة كنجامة يػـ القيامة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 .  ٖٗ٘/ٖج ، كمجارؾ التشديل، الشدفيٖٖٛ/ٗج ، كلباب التأكيل، الخازف ٖٖٙ/ ٖٓجانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي  (ٔ)
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 السصمب األول

 تعخزف السالئكة، وبيان حقيقتي  عشج الدمف والستكمسين. 
 يؤمغ العبج حتى إيساف يرح الخكغ الثاني مغ أركاف االيساف، كال اإليساف بالسبلئكة ُيعج

كاإليساف بأنيع الكخاـ البخرة الصاىخيغ  كالدشة الشبػية، ف الكخيعآالقخ  في بػجػدىع كسا جاء عشيع
صفًة كفعبًل، كىع عباد هللا يفعلػف ما يؤمخكف، كىي إحجى القزايا العقجية التي جاءت في سػرة 

 الحاقة.

 تعخزف السالئكة لغةا واصصالحاا:أولا: 

   السالئكة لغةا: .ٔ
سسيت السبلئكة ك ، "(ٔ) : جسع ملظ، كأصلو مألظ؛ مغ األلػكة، كىي الخسالةىي السبلئكة

 .(ٕ) "مبلئكة بالخسالة؛ ألنيا رسل هللا بيشو كبيغ أنبيائو كمغ أرسلت إليو مغ عباده
 كالخسالة.يتبيغ أف لفظ السبلئكة بسعشى السخسل  كبيحا 

 السالئكة اصصالحاا: .ٕ
 عشج الدمف: - أ

 لقج تعجدت تعخيفات السبلئكة كالتي مشيا:
 كالدبلـ الربلة علييع رسلو كبيغ تعالى بيشو كالدفخة السكخمػف  هللا عباد إف السبلئكة ىع -

بأنػثة، كيفعلػف ما  كال بحكػرة ف ال يػصفػ  الشػر، مغ تعالى هللا خلقيع كُخلقًا، َخلقاً  الكخاـ
 .(3) يؤمخكف 

عّخؼ ابغ العثيسيغ السبلئكة:" بأنيع عالع غيبي، خلقيع هللا تعالى مغ نػر، كجعل ليع  -
 .(4) كضائف كأعساؿ مختلفة"

فلحلظ يتزح بأف تعخيف السبلئكة مخلػقة مغ نػر، شأنيا الصاعة كالعبادة  تعالى، كال  
 يػصفػف بحكػرة أك أنػثة.

                                                           
بيجي ج ٖٜٖ/ ٓٔ، لداف العخب، ابغ مشطػر جٕٓٔانطخ: مجسل اللغة، ابغ فارس ص  (ٔ)  .ٛٗ/ٕٚ، تاج العخكس، الدَّ
 .ٚٗٗ/ ٔجامع البياف، الصبخي ج  (ٕ)
ابغ ك ، كشخح العقيجة الصحاكية، ٚٗٗ/ٔاألنػار البيية، الدفاريشي ج ع لػامك ، ٙ٘ٙ/ ٕانطخ: معارج القبػؿ، الحكسي ج (ٖ)

 .ٖٕٚأبي العد الحشفي ص
 .ٕٔٔ/ ٔتفديخ القخآف الكخيع، ابغ العثيسيغ ج (ٗ)
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 عشج السعتدلة: - ب
مدكشيا الدسػات، كىع عباد مفزلػف على سائخ العباد، مكخمػف على  جال تتػالىي أجداـ 

 .(1) سائخ الخلق ال على بعزيع، يفعلػف ما يأمخكف كما يشيػف عشو
، كزعسػا مفزلػف على سائخ العبادمسا سبق يطيخ خصأ السعتدلة في قػليع بأف السبلئكة 
لػف ما يأمخكف، كصالحي البذخ، ذلظ بقػليع بأف السبلئكة ال يعرػف هللا فيسا أمخىع، كيفع

يعرػف هللا تعالى، كقػليع ىحا مخالف لسا جاء بو الدلف، ألف السبلئكة ليذ عشجىع نػازع 
للذخ أك العرياف، كأما صالحػ البذخ فعشجىع ىحه الشػازع، غيخ أنيع يغالبػنيا، كيقيخكنيا في 

ابػف، كالتائب مغ الحنب ال ذنب ألف بشي آدـ يخصنػف كيتػبػف، كخيخ الخصائيغ التػ ك ، شاعة هللا
 .(ٕ)لو، فالحق بأف األنبياء كصالحي البذخ أفزل مغ السبلئكة 

 أجشاس فّ أل، مغ ماء هللا مغ ريح خلقيع السبلئكة مخلػقة قج أخصأ السعتدلة في قػليع، بأفك 
، كاستجؿ الدمخذخي على ذلظ مغ (ٖ) الساء جشذ ىػ الحي الجشذ ىحا مغ مخلػقة وليا الحيػاف

، فلحلظ يتبيغ بأف [ٖٓ]األنبياء: ﴾َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفاَل يُ ْؤِمُنون تفديخ قػلو تعالى:﴿
 مخدكد كذلظ لؤلسباب التالية:جىع مخلػقيغ مغ ماء، كإف استجالليع السبلئكة عش

قاؿ لحجيث عائذة رضي هللا عشيا، قالت: إف استجالليع يخالف الشرػص الذخعية،  -
ـُ ِمسَّا » : رسػؿ هللا ُخِلَقِت اْلَسبَلِئَكُة ِمْغ ُنػٍر، َكُخِلَق اْلَجافُّ ِمْغ َماِرٍج ِمْغ َناٍر، َكُخِلَق آَد
  ، كىحا يجؿ على أف السبلئكة ُخلقت مغ نػر.(4) «ُكِصَف َلُكعْ 

 حيغ الشصفة، ماء مادتيا تتػالج، التي فالحيػانات "إف استجالليع يخالف شبيعة التػالج،  -
 السائية، الخشػبات مغ إال تتػلج ال األرض مغ تتػلج التي كالحيػانات ،األنثى الحكخ يلقح

 مختلفة الخلقة كلكغ كاحجة فالسادة ،أبجاً  ماء غيخ مغ يتػلج شيء مشيا يػجج بلف والحذخات
الدمخذخي يتزح بأف الساء ىػ الشصفة، فلحلظ إف استجالؿ ، فلحلظ (5) " وثيخة كجػه مغ

 باآلية استجالؿ خاشئ.
 بل ماء، مغ خلقػا أنيع يثبت لعكقج نقج القخشبي قػؿ الدمخذخي في خلق السبلئكة كقاؿ:" 

 .(ٙ) "نػر مغ خلقػايع أن الرحيح في
                                                           

 .ٕٖٙ/ٕ، كمقاالت اإلسبلمييغ، األشعخي جٕٔٔ/ ٖانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ج  (ٔ)
 .ٜٖٕعقيجة الصحاكية، ابغ أبي العد الحشفي صشخح الك ، ٖٙٙ/ ٗانطخ: مجػع الفتاكى، ابغ تيسية ج  (ٕ)
 .ٕٚٗ/ ٖانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ج  (ٖ)
 .ٜٜٕٙ رقع: ، حجيثٜٕٕٗ/ ٗصحيح مدلع، مدلع،  كتاب الدىج كالخقائق، باب في أحاديث متفخقة ج (ٗ)
 .ٔٚ٘/ ٔتيديخ الكخيع الخحسغ، الدعجي ج  (٘)
 .ٜٕٔ/ٕٔالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي ج (ٙ)
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 عشج األشاعخة: - ت
 كىع الدساكات غالبًا، كمدكشيا مختلفة، بأشكاؿ التذكل على قجرة أعصيت لصيفة، أجداـ ىي
 .(1)كيفعلػف ما يؤمخكف  للصاعات، ميدخكف  بأنػثة، كال بحكػرة يػصفػف  ال الشػر، مغ مخلػقػف 

كيتزح بأف األشاعخة يػافقػف مشيج الدلف في تعخيف السبلئكة الكخاـ، بأنيع أجداـ لصيفة 
خلقػا مغ نػر، كيفعلػف ما يؤمخكف، كأف السعتدلة يخالفػف الدلف في تعخيف السبلئكة في قػليع 

 مغ ماء.بأنيع خلقػا 

 :حقيقة اإليسان بالسالئكة: ثانياا 

 اإليسان بالسالئكة عشج الدمف. .ٔ
الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص في التي ذكخىا بالسبلئكة،  بأركاف اإليساف، كمشيا اإليساف أىل الدشة يؤمشػف إّف 

ِ َكَمبَلِئَكِتِو، »جػابو لجبخيل حيث قاؿ:  ُسِلِو َكُتْؤِمَغ َكُكُتِبِو، َكِبِلَقاِئِو، َكرُ اإِليَساُف َأْف ُتْؤِمَغ ِباَّللَّ
 .(2)"«ِباْلَبْعثِ 

 يتزسن أمور مشيا:، واإليسان بالسالئكة
 اإليساف بػجػدىع، كبسشازليع. - أ

 االعتخاؼ ثع أكاًل، بػجػدىع كالترجيق بيع إلى االعتخاؼ يحتاج فإنو بالسبلئكة فإّف اإليساف
 ِِبلِلِّ  آَمنَ  ُكلّّ  َواْلُمْؤِمُنونَ  رَّبِّوِ  ِمن ِإلَْيوِ  أُنِزلَ  ِِبَا الرَُّسولُ  آَمنَ  :﴿تعالى لقػلو، (3)كأقجارىع كأحػاليع بسشازليع
 [.ٕ٘ٛ:البقخة] ﴾ َوُرُسِلوِ  وَُكُتِبوِ  َوَمآلِئَكِتوِ 

 اإليساف اإلجسالي بسا جاء في حقيع في الكتاب كالدشة.  - ب

كحقيقة  ،السخلػقات بأصشاؼ مػكلة كأنيا السبلئكة، أصشاؼ على كالدشة الكتاب دؿ كقج
نؤمغ بأنيع عالع غيبي ال يذاىجكف، كقج يذاىجكف، إنسا األصل أنيع عالع  ىحا اإليساف: أف

 كقج فتػر، كال ملل بجكف  كنياراً  ليبلً  لو كالتعبج وتدبيحو، أمخ هللا تعالى بو، يقػمػف بساغيبي 
كىع  ذلظ مغ األعساؿ، خاصة، كحسلة العخش، ككتبة األعساؿ كغيخ أعساؿ لبعزيع يكػف 

 ََل يَ ْعُصوَن الِلََّ َما َأَمَرُىْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرون:﴿ لقػلو تعالى ،(4) خاضعػف  عد كجل أتع الخزػع
 [.ٙ]التحخيع:  ﴾

                                                           
 .ٕٚٔ، كحاشية البيجػري، البيجػري صٖٙٓ/ٙانطخ: فتح الباري، ابغ حجخ ج (ٔ)
 .ٓ٘ :حجيث رقعٜٔ/ٔصحيح البخاري، كتاب اإليساف، باب سؤاؿ جبخيل للشبي ملسو هيلع هللا ىلص ج (ٕ)
 .ٖٔٙ/ٔانطخ: السشياج في شعب اإليساف، الحليسي ج (ٖ)
 .ٜٓ/  ٔج  ، شخح ثبلثة األصػؿٗٙ/ٔانطخ: شخح العقيجة الػاسصية، ابغ العثيسيغ ج (ٗ)
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 اسسو نعلع لع كميكائيل كاسخافيل كغيخىع، كمغ اإليساف بسغ سسى هللا مشيع، كجبخيل   - ت
 ال مبلئكة  بأف كنؤمغ وتابو، في مشيع هللا سسى بسغ نؤمغ فيجب أف، إجسااًل  بيع نؤمغ

 .(1)خلقيع  الحي إال كعجدىع أسسائيع يعخؼ أحجًا مغ
بالسبلئكة، فسغ يكفخ بيع فبل يعج مؤمشًا، ألنو كافخ  إنو يجب اإليساف تبيغ سبق مساك 

على التسثيل بأشكاؿ  ليع القجرة هللا، مخلػقات مغ بخكغ مغ أركاف اإليساف كاالعتقاد بأنيع خلق
 بو. أمخىع بسا كالقياـ لعبادتو كاصصفاىع هللا اختارىع قج عطيسة قػى  كليع مختلفة،

 :عشج السعتدلة اإليسان بالسالئكة .ٕ
إّف السعتدلة يثبتػف اإليساف بالسبلئكة، كلكشيع يخالفػف الدلف في بعس قزايا السبلئكة، 

 على السلػؾ عشج السقخبيغ مشدلة عليو لكخامتيع مشدلػف  مكخمػف،" يعفمثل: قػؿ الدمخذخي: 
 .(ٕ) "خلقو جسيع على كفزليع لذخفيع كالبياف التسثيل شخيق

فقج خالف السعتدلة مػقف الدلف في القػؿ الدابق، لقػلو بأف السبلئكة أفزل الخلق، كمغ 
 السعلـػ بأف األنبياء كالخسل كصالحي البذخ ىع أفزل الخلق عشج هللا تعالى.

 اإليسان بالسالئكة عشج األشاعخة: .ٖ
يعبجكف هللا  كأنيع قصعاً  الغزب كدكرات الذيػات ضلسات عغ مقجسة جػاىخ السبلئكة فإ

 .(ٖ) كالتقجيذ التيليلتعالى، بذتى أنػاع العبادات مغ التدبيح ك 

 مرجرىا االخخة أمػر مغ السغيبات جعل في الدلف يػافقػف كمسا سبق يتبيغ أف األشاعخة 
، كاف السعتدلة كيسثليع الدمخذخي، كافق الدلف في معطع قزايا الغيبيات مغ السبلئكة كأف الشقل

كقػليع بأف  اإليساف بالسبلئكة، كأنيع خالفػا الدلف في قػليع أف السبلئكة ىع أشخؼ جشذ،
أما  السبلئكة، مشدلة مغ أرفع مشدلة اإلليية بعج ليذ ألنو السبلئكة خلقػا مغ الساء أك اليػاء،

 .لدلف قالػا بأف مختبة الشبػة كصالحي البذخ أفزل جشذ كمقامتيع أعلى مغ السبلئكةا

                                                           
 .ٖٜٖ/ٔانطخ: تعطيع قجر الربلة، الَسْخَكِزي ج (ٔ)
 .ٛٓٔ/ ٖالكذاؼ، الدمخذخي ج (ٕ)
 .ٛٓٔانطخ: معالع أصػؿ الجيغ، الخازي ص  (ٖ)
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 السصمب الثاني

 أعسال السالئكة في سورة الحاقة، وبيان موقف الدمف والستكمسين مشيا.
سػاء كانت عبادة محزة، أك مغ األعساؿ  السبلئكة،أعساؿ  بحكخ ليئم الكخيع القخآفإف 

التي أخريا هللا تعالى على أيجييع، فيجب اإليساف التفريلي بسا أككل هللا للسبلئكة مغ أعساؿ 
سػرة الحاقة بعس أعساؿ ككضائف السبلئكة، كمشيا الػحي، كالشفخ  بيشتكمياـ معيشة، كقج 

عساؿ التي سيتع عخضيا، كبياف بالرػر، كحسل العخش، ككتابة األعساؿ، كغيخ ذلظ مغ األ
 مػقف الدلف كالستكلسيغ مشيا: 

 أولا: السوكل بالوحي:
تَنزِيٌل  ﴿لقػلو تعالى: الػحي بسياـ متشػعة، كالتي مشيا إنداؿ  جبخيللقج أككل هللا تعالى 

ن رَّبِّ اْلَعاَلِمني  كاألركاح. القلػب حياة بو الحي، [ٖٗ: حاقةال] ﴾ مِّ

 موقف الدمف: -ٔ
 رب القخآف الكخيع مغ عشج بالػحى، ألنو أندؿ السػكل ىػ جبخيل قخر الدلف بأف 

 قج الحي كأقػاىع السبلئكة أفزل ىػك  ،(ٔ)كاألركاح  القلػب حياة بوالحي   دمحم العالسيغ على
 .(ٕ) يشقز أك فيو يديج ال أف مغأُ 

  مخاتب، مشيا: على على الشبي دمحم  الػحي كندكؿ
 .الربح فلق مثل جاءت إال رؤيا يخى  ال ككاف ، كحيو مبجأ ككانت الرادقة، الخؤيا - أ
  .يخاه  أف غيخ مغ كقلبو ركعو في السلظ يلقيو واف ما - ب
 .أحياناً  الرحابة يخاه  كافك  ،فيخاشبو رجبلً برػرة  السلظتسثل  - ت
  .ى الشبي عل أشجه ككاف الجخس، صلرلة مثل يأتيو واف أنو - ث
 .(ٖ) يػحيو أف هللا شاء ما إليو فيػحي علييا، خلق التي صػرتو في السلظ يخى  أنو  - ج

 

                                                           
 .ٕ٘ٔ/ٕالليفاف، ابغ القيع جكإغاثة ، ٛ٘ٔ/ٙانطخ: تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج( ٔ)
 .ٜٚ٘/ٔلكخيع الخحسغ، الدعجي جانطخ: تيديخ ا( ٕ)
 .ٕٗٛ-ٕٕٛ/ٔ، كخاتع الشبييغ، أبي زىخة جٜٚ-ٚٚ/ٔانطخ: زاد السعاد، ابغ القيع ج (ٖ)
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 موقف السعتدلة: -ٕ
 مغ بو ندؿ الحي ،كالخسل هللا بيغذىبت السعتدلة إال أف الػحي جبخيل ىػ الػاسصة 

 .( ٔ) دمحم  على ،كاآليات القرز
 أف عشجىع يرح كال جبخائيل فدسعو اليػاء في وبلماً  خلقزعع بعس السعتدلة "أف هللا ك 
 .(ٕ) "الحقيقة في بو يقػـ وبلـ هللا مغ يػجج

، لقػؿ ألف كبلمو تعالى قجيع غيخ مخلػؽ  كمغ السعلػـ بأف مػقف السعتدلة باشل،
 كال محجث كال مخلػؽ  غيخ كجػدي، ذاتي قجيع بكبلـ متكلع تعالى بأنو الجـد الدفاريشي: "يجب

 .(ٖ) الخلق" وبلـ يذبو ال حادث،
ىػ الػاسصة بيغ هللا كالخسل في إنداؿ الػحي،  فلحلظ كافق السعتدلة الدلف بأف جبخيل 

سسع الكبلـ في اليػاء كقاـ بإببلغو  كلكغ بعس السعتدلة خالفت الدلف في قػليع إف جبخيل 
، كمغ السعلػـ بأف القخآف الكخيع ىػ كبلـ هللا تعالى، الحي أندلو هللا بػاسصة جبخيل  للشبي دمحم

 .في الحقيقة 

 موقف األشاعخة:  -ٖ
 بإنداؿ الخسل كبيغ تعالى بيشو التػسط أعساليع مغ تعالى لو مكخمػف  عباد السبلئكة إف
 إلى جبخيل بػاسصة العالسيغ ربِ  مغ تشديل بأنو فالقخآ كصف لسا أنو، ك (ٗ) الػحي كإلقاء الكتب
 . (٘)[ ٛٗ: حاقةال] ﴾ َوِإنَُّو لََتْذِكَرٌة لِّْلُمتَِّقني ﴿:تعالى فقاؿ غ،للستقي عطةأف القخآف  بيغ  الشبي

في ىحا الجانب في تأكيل صفة الكبلـ السشّدؿ مغ عشج  كاألشاعخة الدلف بيغ الخبلؼ كلكغّ 
ليذ  كاإلشارات، كىػالقائع بالشفذ الحي تجؿ عليو العبارات  القجيع الكبلـهللا تعالى، لقػليع بأنو 

 قاؿ ابغ تيسية إف األشاعخة: يقػلػف إف نرفك ، (ٙ) بحخكؼ كال أصػات كال ألحاف كال نغسات
 اللػح في أك اليػاء في هللا خلقو بل عشجىع؛ هللا وبلـ ليذ اآلخخ كالشرف هللا وبلـ مغ القخآف

 كال معاني كال بشفدو قائساً  بو متربلً  وبلماً   يجعلػف  الك  ، دمحم أك جبخيل أحجثو أك السحفػ 

                                                           
 .ٖٖٗ/ٖج ، كالكذاؼ، الدمخذخي ٕانطخ: تثبيت دالئل الشبػة، عبجالجبار ص ( ٔ)
 .ٗٛٔ/ٙعبج الجبارج انطخ: تشديو القخآف عغ السصاعغ، (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٔالدفاريشي، لػامع األنػار البيية ج (ٖ)
 .ٕٗٚ/ٔانطخ: إرشاد العقل الدليع، أبػ الدعػد ج( ٗ)
 .ٖٛٛ/ٗانطخ: لباب التأكيل، الخازف  ج( ٘)
 .٘ٓٔص  ، اإلرشاد، الجػيشيٗٓٔانطخ: اإلنراؼ، الباقبلني ص  (ٙ)
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، كىحا يجؿ على التػافق بيغ السعتدلة كاألشاعخة بأف نرف القخآف ليذ مغ كبلـ هللا (ٔ) حخكفاً 
 في اليػاء. كسسعو جبخيل 

األشاعخة يثبتػف  كبلمًا كأنو متكلع على الحقيقة، كيخكف أنو معشى قائع بالحات فلحلظ فإف  
لع يدؿ متكلسًا  سشيج الدلف الحي ىػ الحق أف هللا ل كىحا مخالفكليذ بحخٍؼ كال صػت 

، مكتػب كسا   تعالى ، "فا(ٕ) جاء في القخآف الكخيع كجسيع الكتب الدساكيةبكبلـ مدسػع، مفيـػ
 مغ كيدسعو كصػت، حخؼ حقيقي، بكبلـ شاء ككيف شاء بسا كإرادتو بسذينتو تكلساً م يدؿ لع

 .(ٖ) كعطستو" بجبللو يليق ما على حقيقة قػؿ  ككبلمو خلقو، مغ يذاء

ىػ  فتبيغ أف مػقف السعتدلة كاألشاعخة مزصخب، فأحيانًا يػافقػف الدلف في أّف جبخيل 
 فآالقخ  يدسع لع  جبخيل بأف السػكل بالػحي مغ هللا تعالى إلى رسلو، كيختلفػف معيع بدعسيع

 بأف الذخعية الشرػص دلت كقج الدلف، لسشيج مخالفالتعارض كاالفتخاء  كىحا ،تعالى هللا مغ
 . دمحم نبيشا لىإ بو كندؿ تعالى، هللا مغ الكخيع فآالقخ  سسع جبخيل

 :الظالسة األقوام إىالكثانياا: 
 َوَجاء﴿ )السؤتفكات(، لقػلو تعالى: لػط لقػـ  لجبخي إىبلؾ لقج دلت سػرة الحاقة على

َلوُ  َوَمن ِفْرَعْونُ   [.ٓٔ-ٜ: الحاقة] ﴾ رَّابَِية َأْخَذةً  فََأَخَذُىمْ  َرِبِِّمْ  َرُسولَ  فَ َعَصْوا*  ِِبْْلَاِطَئة َواْلُمْؤتَِفَكاتُ  قَ ب ْ

 موقف الدمف: -ٔ
، فزخب كجػىيع خفقة بصخؼ قػـ لػط خخج علي ىػ الحي جبخيل  الدلف بأفأجسع 
فصسدت أعيشيع،  عشو، عاجد غيخ بو، يؤمخ ما تشفيح على ي قػ  فيػ ،علييع قلبيا ثعجشاحو، 

َوَلَقْد رَاَوُدوُه َعن َضْيِفِو َفَطَمْسَنا  ﴿تعالى: ، كقج قاؿ(ٗ)أثخ حتى غارت بالكلية، كلع يبق ليا محل كال
كف على تكّحيب  عشجما كاف األقػاـ  ظفلحل ،[ٖٚ]القسخ:  ﴾َأْعيُ نَ ُهْم َفُذوُقوا َعَذاّب َونُُذر ، ليعرسُيرخُّ

 .(٘) واف هللا يشدؿ في كثيخ مغ األحياف بيع عحابو، ككاف الحي يقػـ بالتعحيب أحيانًا السبلئكة
 
 

                                                           
 .ٖٙٚ/ٕٔانطخ: الفتاكى، ابغ تيسية ج (ٔ)
 .ٖٓٔانطخ: االقتراد في االعتقاد، السقجسي ص  (ٕ)
 .ٕٗتدييل العقيجة اإلسبلمية، الجبخيغ ص ( ٖ)
 .ٕٛٔ/ٕ، إغاثة الليفاف، ابغ القيع جٜٔٗ/ٔ، البجاية كالشياية، ابغ كثيخ جٙٚ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج( ٗ)
 .ٔٚ/ٔانطخ: عالع السبلئكة األبخار، األشقخ ج (٘)
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 السعتدلة:موقف  -ٕ
 إلى كرفعيا جشاحو، على كحسليا لػط، قـػ قخى  كأىلظ اقتلع  جبخيلذىبت السعتدلة بأف 

فلحلظ فقج كافق السعتدلة مػقف ، (ٔ) جاثسيغ فأصبحػا بثسػد صيحة كصاح قلبيا، ثع الدساء
 .الحي أىلظ قخى قػـ لػط  الدلف، بأف هللا يأمخ السبلئكة بالعحاب، كعلى رأسيع جبخيل 

 موقف األشاعخة:  -ٖ
 بخيذة أىلظ جبخيل، فوليا الجنيا ىبلؾإل واؼٍ  مغ السبلئكة كاحج ملظذىب األشاعخة بأف  
 ، كقاؿ القخشبي:"(ٕ) كاحجة بريحة صالح كقػـ ثسػد ببلد كأىلظ لػط قػـ مجائغ جشاحو مغ

 .(ٖ)"بالعحاب السػكل السلظ كىػ جبخيل
في  مػافقة السعتدلة كاألشاعخة مػقف الدلف في أف هللا أككل لجبخيل  فلحلظ يتزح

 إىبلؾ قـػ لػط كقـػ ثسػد كصالح.

 ثالثاا: الشفخ بالرور، وحسل األرض والجبال:
ػر ىػ إسخافيل إف  ، كقج دلت سػرة قخف عطيع يشفخ فيو ىػ الرػرك  ،السػكل بالرُّ

 كمغ، [ٖٔ: الحاقة] ﴾ َذا نُِفَخ ِف الصُّوِر نَ ْفَخٌة َواِحَدةفَإِ  ﴿:الحاقة على الشفخ بالرػر، لقػلو تعالى
َلتِ :﴿ تعالى قػلو الحاقة، سػرة في كالجباؿ لؤلرض السبلئكة حسل دالئل َتا َواْْلَِبالُ  اَْلْرضُ  َوَحُِ  َفدُكَّ

ةً   .أعلع وهللا( الثانية) اآلخخة الشفخة فسعشاىا ،[ٗٔ: الحاقة] ﴾َواِحَدة  دَكَّ

 الدمف:موقف  -ٔ

 .(٘)األكلى  الشفخة كىي ،(ٗ)رالرػ  في يشفخ أف سخافيلإ يأمخإف هللا سبحانو كتعالى 
السياـ  تجبخ كإف السبلئكة، (ٙ) األرض كتريُخ غباراً  لى أف يػـ القيامة تتبجؿُ إذىب الدلف و

 كقػلو ،[٘ ]الشازعات: ﴾ فَاْلُمَدبَِّراِت َأْمًرا ﴿:تعالى قػلول ،األرض إلى الدساء مغبأمخ ربيا  األمخك 
بَ ُعَها الرَّاِدَفة*  يَ ْوَم تَ ْرُجُف الرَّاِجَفة ﴿:تعالى  الشفختاف ىسا :عباس ابغ قاؿ [ٚ - ٙ]الشازعات: ﴾ تَ ت ْ
 قػلو، ك [ٖٔالحاقة:] ﴾ فَِإَذا نُِفَخ ِف الصُّوِر نَ ْفَخٌة َواِحَدة ﴿: تعالى قػلوو :األكلى أما، كالثانية األكلى

                                                           
 .ٗٔٗ/ٗج الكذاؼ، الدمخذخي انطخ: ( ٔ)
 .ٓٙٗ/٘ٔانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٛٔالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي ج (ٖ)
 .ٛٔٔانطخ: الرػر كعجد الشفخات عشج الدلف في الفرل القادـ ص  (ٗ)
 .ٕٓٓ/٘تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج ،ٓٛ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (٘)
 .ٕٕٛ/ٛج ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخٓٛ٘/ٖٕجامع البياف، الصبخي ج انطخ: (ٙ)
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 الخادفة كىي: كالثانية ،[ٗٔ: السدمل] ﴾ تَ ْرُجُف اَْلْرُض َواْْلَِباُل وََكاَنِت اْْلَِباُل َكِثيًبا مَِّهيالً يَ ْوَم  ﴿:تعالى
ًة َواِحَدة ﴿:تعالى قػلول ،التي دلت علييا سػرة الحاقة َتا دَكَّ َلِت اَْلْرُض َواْْلَِباُل َفدُكَّ : الحاقة] ﴾ َوَحُِ

ٔٗ] (ٔ). 

 موقف السعتدلة:  -ٕ
 كإف ،(ٖ) "بالحذخ يشادى كجبخيل، (ٕ)في الرػر يشفخ إسخافيل السعتدلة الدلف في أف"كافقت 
 تشجؽ حتى ببعس بعزيا فزخب الجباؿ،ك  األرض فجكتحسلت األرض كالجباؿ،  السبلئكة
 (.ٗ) عرفيا قػة مغ بلغت بخيحٍ ، أك ُحِسلت األرض كالجباؿ مشبثاً  كىباءً  مييبلً  وثيباً  كتخجعُ 

 يـػ الرػر في يشفخ السلظ إسخافيل الدلف في أفمػقف فلحلظ يتزح بأف السعتدلة كافقت 
 القيامة، كأف السبلئكة حسلت األرض كالجباؿ بقجرة هللا تعالى.

 موقف األشاعخة:   -ٖ
، فلع العالع خخاب عشجىا التي يحرل ،(٘)األكلى الشفخةسخافيل إيشفخ  قاؿ مفدخُك األشاعخة:

 بَ َفَزخ  ،كالجباؿ بقجرة هللا تعالى حسل األرض السبلئكة مغ ، كإف ملظ(ٙ)ماتيبقى أحجًا إال 
 .(ٚ) مشبثاً  كىباءً  مييبلً  وثيباً  كتريخ تشجؽ حتى ببعس، بعزيا

سخافيل ىػ صاحب إأف السعتدلة كاألشاعخة يػافقػف الدلف في أف السلظ  تبيغي مسا سبق
 كالجباؿ بقجرة هللا عد كجل.الشفخ في الرػر، كأف السبلئكة تحسل األرض 

 

                                                           
 .ٖٖٔ/ٛج ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخٕٖٕ/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٔ)
 .ٕٙٔانطخ: الرػر كعجد الشفخات عشج السعتدلة في الفرل القادـ ص (ٕ)
 .ٖٜٖ/ٗالكذاؼ، الدمخذخي ج (ٖ)
 .ٔٓٙ/ٗالكذاؼ، الدمخذخي جانطخ:  (ٗ)
 .ٕٙٔالرػر كعجد الشفخات عشج األشاعخة افي الفرل القادـ صانطخ:  ((٘
، كتفديخ السخاغي، السخاغي  ٕٗٙ/ٛٔ، كالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي جٕ٘ٙ/ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج( ٙ)
 .ٗ٘/ٜٕج
 .ٕ٘ٙ/ٛٔج ألحكاـ القخآف، القخشبي، كالجامع ٕ٘ٙ/ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج( ٚ)
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 العخش: رابعاا: حسمة
َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجائَِها َوََيِْمُل َعْرَش رَبَِّك ﴿ دلت سػرة الحاقة على أف للعخش حسلة، لقػلو تعالى:  

 [.ٚٔ: الحاقة] ﴾ فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ ََثَانَِية
 موقف الدمف: -ٔ

 إال عجتيع يعلع ال السبلئكة مغ صفػؼ ثسانيةقخر الدلف بأف العخش محسػؿ، يحسلو اآلف 
 عد كجل، ألف هللا سبحانو كتعالى  لكشو ليذ حامبلً الرفػؼ  كراء مغ الرفػؼ ىي، ك هللا

 .(ٔ) إليو إليو، كال مفتقخاً  ليذ محتاجاً 
، كىػ سخيخ ذك قػائع تحسلو السبلئكة، (ٕ)دكنو  بسا السحيط عشج الدلف ىػ: الدخيخ العخشف
فلحلظ تبيغ بأف مػقف الدلف يقخر بأف ، (ٖ) كالقبة على العالع، كىػ سقف السخلػقاتكىػ 

 العخش أعلى السخلػقات، كتحسلو السبلئكة اآلف. 
 السعتدلة: موقف -ٕ

 للتذبيو أك الرتفاعو، بو سسي األجداـ؛ بجسيع السحيط الجدع": بأنو العخشعخؼ السعتدلة 
 جدع كال صػرة كال مشو، كقجره قزائو أحكاـ لشدكؿ الحكع، عشج عليو تسكشو في السلظ بدخيخ
 آخخيغ، كىع بأربعة هللا أيجىع القيامة يـػ واف فإذا أربعة، اليػـ ىع العخش حسلة، كإف (ٗ)"ثسة

 .(٘) تعالى خذػع
لكشيع خالفػا بأف العخش أعلى السخلػقات، ك  السعتدلة مػقف الدلف،يتزح مسا سبق بسػافقة 

الدلف في قػليع بأف السبلئكة تحسليع أربعة مغ السبلئكة اآلف كيػـ القيامة أربعة آخخيغ، 
، كسا دلت الشرػص السبلئكة اآلفثسانية مغ تحسلو كالخاجح ما عليو الدلف بأف العخش 

 الذخعية على ذلظ.
 وقج أخصأ السعتدلة في ىحا السدألة الدابقة في قولين:   

، كىحا محاؿ على هللا تعالى، كذلظ لؤلسباب (6) هللا ال يدتغشي عغ العخشيدعسػف أف  - أ
 التالية:

                                                           
، كشخح العقيجة الػاسصية، ابغ ٖٔٔ/ٚ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٕٕٛ/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج( ٔ)

 .ٖٓٛ/ٔالعثيسيغ ج
 .ٜٕٗ/ٕٓجامع البياف، الصبخي ج (ٕ)
 .ٖٙٙ/ٕابي العدج ، شخح العقيجة الصحاكية، ابغٕٔ/ٔج انطخ: البجاية كالشياية، ابغ كثيخ( ٖ)
 .ٜٖٚ/ٗفيس القجيخ، السشاكي ج  (ٗ)
 .ٕٓٙ/ٗانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ج( ٘)
 .ٜٚٗ/ٔدرة التشديل، اإلسكافي ج (ٙ)
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أف العخش مخلػؽ مغ مخلػقات هللا، وهللا تعالى غشي عغ العخش كعغ جسيع مخلػقاتو،  -
 فالخلق بحاجة الى هللا تعالى.

َمَواتِ  ُِيِْسكُ  الِلََّ  ، لقػلو تعالى:﴿ ِإفَّ كاألرض كالدساكات للعخش، السسدظ تعالىإف هللا  -  السَّ
 .[ٔٗ: فاشخ] ﴾ تَ ُزوَل َأنْ  َواَْلْرضَ 

يدعسػف بأف العخش في الدساء مكاف لعبادة السبلئكة كالبيت الحخاـ في األرض، كأف هللا  - ب
، كىحا القػؿ باشل، (1)ش، في كل حاؿ، أك في بعس األحػاؿاختار مغ السبلئكة لحسل العخ 

 لؤلسباب التالية:
يشز على أف العخش مكاف لعبادة السبلئكة، كالجليل على خبلفو بأف لعجـ كجػد دليل  -

 .(ٕ)السبلئكة تعبج هللا تعالى في البيت السعسػر
لقػلو  إف السبلئكة يـػ القيامة يحجقػف مغ حػؿ العخش يدبحػف هللا تعالى كيعطسػنو، -

 .[٘ٚ: الدمخ] ﴾َرِبِِّْم  ِبَْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  اْلَعْرشِ  َحْولِ  ِمنْ  َحافِّنيَ  اْلَماَلِئَكةَ  َوتَ َرىتعالى:﴿ 

 موقف األشاعخة:  -ٖ
 آخخيغ بأربعة هللا أيجىع القيامة يػـ واف فإذا أربعة اليـػ ذىب األشاعخة إلى أف السبلئكة

 فػؽ  كالعخش الدابعة األرض تخػـ في أرجليع ثسانية صفػؼ، ، أكأمبلؾ ثسانية فيكػنػف 
 الجػامع جامع ىػ جدساني مخلػؽ  العخشكقاؿ الخازي: " ،(ٖ) مدبحػف  مصخقػف  كىع رؤكسيع

 كىػ العالع جسيع صػر ضلو في انتقر ولو للػجػد حاملة سفيشة كىػ السحيط العلػي  العالع في
 .(٘) ، كأف العخش ىػ سقف السخلػقات كجسيع الخلق تحتو(ٗ)"عشو يعبخ ال مخلػؽ 

أف العخش أعلى السخلػقات على ب ،كمسا سبق يتبيغ إجساع الدلف كالسعتدلة كاألشاعخة
 تعالى على قػتو كقجرتو اإلشبلؽ، كأف السبلئكة حػؿ العخش يدبحػف كيعطسػف كيشدىػف هللا

كيػـ القيامة  قػليع بأف العخش تحسلو أربعة مغ السبلئكة اآلفكلكشيع خالفػا الدلف في ، كعطستو
 تحسلو أربعة اخخيغ.

                                                           
 .ٖ٘ٙانطخ: تشديو القخآف عغ السصاعغ، عبج الجبار ص( ٔ)
سبلئكة ثع يخخجػف مشو كال البيت السعسػر: ىػ بيت في الدساء لعبادة السبلئكة، يجخلو كل يـػ سبعػف ألف ملظ مغ ال( ٕ)

 .ٜٖٛ/ٚ، كتفديخ القخآف العطيع جٗ٘ٗ/ٕٕيعػدكف، انطخ: جامع البياف، الصبخي ج
، كمجارؾ التشديل، الشدفي ٕٙٙ/ٛٔألحكاـ القخآف، القخشبي ج ، كالجامعٕٙٙ/ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج(  ٖ)
 .ٖٓ٘/ٖج
 .ٕٙٙ/ٖٓمفاتيح الغيب، الخازي ج (ٗ)
 .ٗٔٔ/ٕجامع البياف، اإليجي جانطخ: ( ٘)
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 خامداا: كتابة األعسال.
إف هللا كلف السبلئكة بكتابة كحفظ أعساؿ بشي ادـ، في صحف حقيقية يقخؤىا اإلنداف يـػ 
القيامة، شسأنة للسؤمشيغ كحجة على الكافخيغ، فبل يدتصيع أحج أف يشكخ سينة كاحجة ألنيا 

وِتَ ِكَتابَُو بَِيِميِنِو فَ يَ ُقوُل َىاُؤُم يَ ْوَمِئٍذ تُ ْعَرُضوَن ََل ََتَْفى ِمنُكْم َخاِفَية فََأمَّا َمْن أُ ﴿ قػلو تعالى:مدجل عليو ل
َتِِن ََلْ ُأوَت ِكَتابِيو﴿ [ كقػلو تعالى:ٜٔ-ٛٔ]الحاقة: ﴾ اقْ َرُؤوا ِكَتابِيو  َوَأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُو ِبِشَماِلِو فَ يَ ُقوُل ََي لَي ْ

 .(ٔ) [ٕ٘]الحاقة: ﴾

 موقف الدمف: -ٔ
 عسبلً  كال وبيخاً  كال صغيخاً  ذنباً ال يتخكػف  ككتابتيابحفظ أعساؿ العباد إف السبلئكة السػكلة 

بتدليسيا  كحفطػىا في الكتب، كإف ىحه األعساؿ ستقػـ السبلئكة ىا،ػ أحر إال صغخ، كإف
 .(ٕ)ألصحابيسا للحداب يـػ القيامة 

 موقف السعتدلة: -ٕ
خط أعساؿ  بكل كيكتبػا األلدشة يعلسػا جسيع السبلئكة مغ الحفطة ذىب السعتدلة أف 

 فييا: قلت فائجتيا؟ فسا السبلئكة، وتبة عغ بعلسو غشىكقاؿ الدمخذخي:" هللا تعالى  ،(ٖ)اإلنداف 
 بيع مػكلػف  خلقو أشخؼ ىع الحيغ كالسبلئكة علييع رقيب هللا أف علسػا إذا ألنيع للعباد، لصف

 القيامة، مػاقف في األشياد سرؤك  على تعخض صحائف في كيكتبػنيا أعساليع علييع يحفطػف 
 ذلظ أعسالكع، كلػال عليكع يكتبػف  ، فالكاتبػف (ٗ) "الدػء عغ كأبعج القبيح عغ ليع أزجخ ذلظ واف
 .(٘) الكتبة الحفطة الكخاـ السبلئكة بو كيجازى  عليو، يحاسب ما بزبط ككل لسا

فلحلظ يتبيغ أف السعتدلة يػافقػف الدلف في أف السبلئكة مػكلة في كتابة كحفظ أعساؿ  
العباد، كلكشيع خالفػا الدلف في قػليع بأف السبلئكة أشخؼ الخلق، كمغ السعلػـ أف األنبياء 

 .(ٙ)كصالحي البذخ أفزل السخلػقات 

                                                           
 .ٕٕٔفي السبحث القادـ مغ ىحا الفرل ص مبلحطة: سيتشاكؿ الباحث قزية عخض األعساؿ كالحداب( ٔ)
كعالع السبلئكة األبخار، األشقخ ، ٜٗٔ/٘كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج، ٖٕ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج( ٕ)
 .ٙٗ/ٔج
 .ٕٖ/ٔالجاحظ جانطخ: رسائل الجاحظ،  (ٖ)
 .ٕٖ/ٕالكذاؼ، الدمخذخي ج (ٗ)
 .ٙٔٚ/ٗانطخ: السخجع الدابق ج (٘)
 .ٙٓٔصالسبلئكة أفزل مغ البذخ، البحث  انطخ: الخد على قػؿ السعتدلة بأف (ٙ)
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 موقف الشاعخة: -ٖ
﴿ :تعالى قػلو، لحفطة علييع كيكػف  وتاب، ليع الكفار يكػف ك  السدلسيغ أفذىب األشاعخة 

 .(ٔ) [ٛٔ: ؽ] ﴾ َعِتيدٌ  َرِقيبٌ  َلَدْيوِ  ِإَلَّ  قَ ْولٍ  ِمنْ  يَ ْلِفظُ  َما
 ألعساؿ جامع وتاب يػف إيسانيع في الرادقيغ السؤمشيغ أعساؿ وتاب قاؿ الديػشي: "إف

 .(ٕ)"العخش تحت الدابعة الدساء في مكاف ىػ: كقيل ،الثقليغ كمؤمشي السبلئكة مغ الخيخ
الدلف في تفديخ اية الحاقة، في أف  ػقفمػافقة السعتدلة كاألشاعخة لس يطيخ ك مسا سبق

 السبلئكة مػكلػف بكتابة كحفظ أعساؿ العباد، في صحائف تعخض يػـ القيامة أماـ الخلق.

 سادساا: مالئكة العحاب: 
 با عياذاً  جيشع خدنة كمشيعبالغلطة كالذجة،  ئكة لتعحيب أىل الشار ككصفيعلقج أككل هللا مبل

ُعوَن ِذرَاًعا  * ّتَّ اْْلَِحيَم َصلُّوه * ُخُذوُه فَ ُغلُّوه ﴿، لقػلو تعالى:الدبانية كىع ،عمشي ّتَّ ِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ
 .[ٕٖ-ٖٓ:لحاقةا] ﴾فَاْسُلُكوه 

 موقف الدمف: -ٔ
 ثع ،ععشقي في األغبلؿ تزعف السحذخ، مغ شفاً عُ  أىل الشار تأخح أف الدبانية هللا يأمخ 
 ألف سبعػف  ابتجره ﴾ُخُذوُه فَ غُلُّوه ﴿ :كجل عد الخب قاؿ كإذا، إياىا عفترليي جيشع إلى عتػردى
: أي ﴾،ّتَّ اْلَِْحيَم َصلُّوه  ﴿و، ثع يأمخ هللا تعالى السبلئكة كيقػؿ:عشق في الغل يجعل أييع ملظ،
ُعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوه ّتَّ ِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها ﴿:ثع يقػؿ تعالى  ،فييا اغسخكه  قجر مشيا حلقة كلف فإ ،﴾ َسب ْ
 الجخاد يشطع وسا فييا يشطسػف  ثع فيو، مغ تخخج ثع استو في تجخلف بيا  هفاسلكػ  ،الجنيا حجيج
 يقـػ ال حتى مشخخيو، مغ يخخج حتى دبخه في يدلظ: اؿ ابغ عباسكق، يذػى  حيغ العػد في
 .(ٖ) رجليو على
 ﴿ :تعالى ػلوقدلت آيات قخآنية على أف رؤساء مبلئكة العحاب الدبانية ىع تدعة عذخ لك  

َها َواْلَِْجارَةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَىا َنراً  َوَأْىِليُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها َيَ   الِلََّ  يَ ْعُصونَ  َل ِشَدادٌ  ِغالظٌ  َمالِئَكةٌ  َعَلي ْ

 َلوَّاَحةٌ  َتَذرُ  َوَل تُ ْبِقي َل َسَقرُ  َما َأْدرَاكَ  َوَما ﴿:تعالى ػلوقك ، [ٙ:التحخيع] ﴾ يُ ْؤَمُرونَ  َما َويَ ْفَعُلونَ  َأَمَرُىمْ  َما
َها ِلْلَبَشرِ  تَ ُهمْ  َجَعْلَنا َوَما َمالِئَكةً  ِإَلَّ  النَّارِ  َأْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعَلي ْ َنةً  ِإَل ِعدَّ  لَِيْستَ ْيِقنَ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  ِفت ْ

 .[ٖٔ-ٕٚ:السجثخ] ﴾ ِإِيَانً  آَمُنوا الَِّذينَ  َويَ ْزَدادَ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ 
                                                           

 .ٕٛٗ/ٜٔانطخ: الجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي ج( ٔ)
 .ٜٚٚص  تفديخ الجبلليغ، الديػشي (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٜٛ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٖ)
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 موقف السعتدلة: -ٕ
 تأخحىع الأفعاليع،  في شجاد غبل  كأعػانيع عذخ التدعة الدبانيةالعحاب ىع:  مبلئكة إف 
، كيفعلػف بو هللا أمخ ما يعرػف  الك  ،أعجائو مغ كاالنتقاـ ،لو كالغزب ،هللا أكامخ تشفيح في رأفة

 .(ٔ) ما يؤمخكف 
فلحلظ يطيخ مػافقة السعتدلة لسػقف الدلف في أف مبلئكة العحاب يشفحكف أكامخ هللا تعالى كمشيا 

 تعحيب الكافخ يـػ القيامة.

 موقف األشاعخة: -ٖ
 ثع كيجخلػه الشار، ،باألغبلؿ ذجكهفي مغ عشقو، شتدعػف الكافخي السبلئكةف األشاعخة: أ ذىب 

، كإف (ٕ)فيو  مغ تخخج حتى دبخه في ا، كقيل تجخليجخبي ثع فييا عشقو تجخل سلدلة في هدلكػ ي
بسا ككليع  َكَيْفَعُلػفَ  َأَمَخُىعْ  ما َّللاََّ  َيْعُرػفَ  ال بأرجليع كبأيجييع، يعسلػف  أقػياء، مبلئكةً  الشار على

 .( ٖ)هللا بو، كمشيا كضع األغبلؿ في عشق أىل الشار، كإدخاليع في الجحيع 

 مبلئكة ىع الدبانية الدلف في أف مػقفالسعتدلة كاألشاعخة يػافقػف  أفب يتزح لحلظ 
يػـ القيامة، كأنيع يفعلػف ما  السيغكيترفػف بالغلطة كالذجة، كأف هللا يأمخىع بعحاب الط ،العحاب
 يؤمخكف.

كمسا سبق يتبيغ أف الدلف كالسعتدلة كاألشاعخة قخركا بأف اإليساف بالسبلئكة مغ األمػر  
 الغيبية التي يجب اإليساف بيا، كلكغ االختبلؼ كالسقارنة بيغ الدلف كالستكلسيغ كالتالي:

 أوجو التفاق بين الدمف والستكمسين: - أ
 .معطع مزاميغ اإليساف بالسبلئكة دلف فيكافق األشاعخة ال -
، أما السعتدلة فقج كافقػا الدلف التعخيف االصصبلحي للسبلئكةكافق األشاعخة الدلف في  -

 بأف السبلئكة ىع عباد مكخمػف عشج هللا، كأنيع ال يعرػف هللا، كيفعلػف ما يأمخكف.
 سػرة الحاقة كىي: كافق السعتدلة كاألشاعخة الدلف في أعساؿ السبلئكة السػجػدة في -
 إف جبخيل عليو الدبلـ ىػ الػاسصة بيغ هللا تعالى كرسلو في إنداؿ الػحي. -
 أككل هللا جبخيل عليو الدبلـ بإىبلؾ األقػاـ الطالسة. -
 إف اسخافيل عليو الدبلـ ىػ صاحب الشفخ في الرػر. -

                                                           
 .ٛٙ٘/ٗانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ج (ٔ)
 .ٖٖٙ/ٗ، كلباب التأكيل، الخازف جٕٕٚ/ٛٔانطخ: الجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي ج (ٕ)
، الدسخقشجي (ٖ)  .ٜ٘/ٜٕ، كتفديخ السخاغي، السخاغي جٓٚٗ/ٖج انطخ: بحخ العلـػ
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 السبلئكة تعحب أىل الشار يـػ القيامة -
 العباد.السبلئكة مػكلة في حفظ أعساؿ  -
 
 أوجو الختالف عشج السعتدلة:  - ب

الغيبية كمشيا  األمػر مغ الكثيخ في بدبب اعتسادىع على العقل فإنيع خالفػا الدلف
    :السبلئكة، كسا جاء ذكخه كبيانو خبلؿ البحث كىػ

 .ريح مغ خلقت السبلئكةأف  -
 ادعػا بأف السبلئكة أفزل مغ األنبياء.   -
 كاختلفت أقػاليع في كيفية ندكؿ الػحي.ادعػا أف كبلـ هللا مخلػؽ  -
 ادعػا بأف العخش مكاف لعبادة السبلئكة، كأف هللا بحاجة الى العخش.   -

 :األشاعخةأوجو الختالف عشج   - ت
 :كىي ميسة، مدألةخالفػا الدلف في  إف األشاعخة

 ف مغ هللا تعالى.آالقخ   جبخيل تلقي ويفية  -
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اإليسان اليوم اآلخخ، وأىوال يوم القيامة في سورة 
 .الحاقة، وبيان موقف الدمف والستكمسين
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  السصمب األول

 السخاد باإليسان باليوم اآلخخ في سورة الحاقة، وموقف الدمف والستكمسين.
إف اإليساف باليػـ اآلخخ ركغ مغ أركاف ىجا الجيغ العطيع، كجدء أساسي مغ العقيجة، ال يتع  

االعتقاد إال بو، فيػ ركغ مغ أركاف اإليساف التي ذكخىا جبخيل للشبي حيشسا سألو عغ اإليساف 
 .(1)«َكَشخِّهِ آْلِخِخ، َكُتْؤِمَغ ِباْلَقَجِر َخْيِخِه َأْف ُتْؤِمَغ ِباِ، َكَمبَلِئَكِتِو، َكُكُتِبِو، َكُرُسِلِو، َكاْلَيْػـِ ا»فقاؿ: 
َوَمن َيْكُفْر ِِبلِلِّ َوَمالَِئَكِتِو  ﴿، فقاؿ تعالى:كضبللو مغ لع يؤمغ باليػـ اآلخخ خكقج حكع هللا بكف 

 .[ٖٙٔ]الشداء: ﴾ وَُكُتِبِو َوُرُسِلِو َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ َقْد َضلَّ َضاَلًَل بَِعيًدا
 حيث ،بسدألة اليػـ اآلخخ أيسا اىتساـ ، بسا في ذلظ سػرة الحاقةكخيعلاىتع القخآف اكقج  

كال تكاد تخلػ صفحة مغ كتاب هللا تعالى إال  أخخى، تارة تارة كمفربلً  مجسبلً  عخضيا عخضاً 
 كفييا اشارة عغ اليـػ اآلخخ، كما فيو مغ مخاحل كمػاقف كأىػاؿ.

 : واصصالحاا  : اليوم اآلخخ لغةأولا 
 اليوم اآلِخخ لغةا: .ٔ

خ الحي يأتي كاآلخِ  ،كالستأخخ ضج الستقجـ ،خ ىػ: الباقييطيخ أف السعشى اللغػي لكلسة اآلخِ 
  .(2) خ البعيج ضج القخيب، كىي في مجسليا تجؿ على البعج كالتأخخ كنياية الذيءبعج األكؿ، كاآلخِ 

 :خ اصصالحاا اإليسان باليوم اآلخِ  .ٕ
 . (3) القيامة الحي يبعث هللا فيو الخبلئق للحداب كالجداءاليـػ اآلخخ: ىػ يـػ  - أ
باليػـ اآلخخ ىػ: اإليساف بكل ما أخبخ بو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مسا يكػف بعج  أما السخاد باإليساف - ب

 .(4)السػت 
علييع الربلة  -كبريغة أخخى ىػ: االعتقاُد الجاـز برحة إخباِر هللا تعالى كإخباِر رسلو

 خ مغ أىػاؿٍ كما يقع في اليػـِ اآلخِ  ،ُق ذلظ مغ أماراتٍ بفشاِء ىحه الجنيا، كما يدبِ  -كالدبلـ
كما فييا مغ الشعيع كالعحاب، كما  ،، كحلظ الترجيُق باألخباِر الػاردة عغ اآلخخةِ كاختبلِؼ أحػاؿٍ 

                                                           
، رقع ٜٔ/ٔيساف، كاإلسبلـ، كاإلحداف، جصحيح البخاري، البخاري، كتاب اإليساف، باب سؤاؿ جبخيل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عغ اإل (ٔ)

 .ٓ٘الحجيث: 
، كلداف العخب، ابغ مشطػر ٜٕ/ ٔج، كالشياية في غخيب الحجيث، ابغ األثيخ ٙٚ٘/ ٕجانطخ: تاج اللغة، الفارابي  (ٕ)
 .ٜٖ/ ٓٔج، كتاج العخكس، الدبيجي ٕٖٗ ، الفيخكزآبادى صكالقامػس السحيط، ٗٔ/ ٗج
 .ٛ٘ ص  سالة في أسذ العقيجة، ابغ عػدةانطخ: ر  (ٖ)
 .ٜ٘ العقيجة الػاسصية، ابغ تيسية ص (ٗ)
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ـِ، كبعث الخبلئقِ يجخي فييا مغ األمػر العِ  أعسالِيع يع على كمجازاتِ  ،يعكمحاسبتِ  ،ىعكحذخِ  ،طا
  .(ٔ) االختياريِة التي قامػا بيا في الحياِة الجنيا

 تدسيتو باليوم اآلخخ: : سبب  اا نيثا
ألنو ال يػـ  :ىحه التدسية فقاؿ بعزيع: قيل لو ذلظ إشبلؽاختلف العلساء في سبب  
كأىل حيث يدتقُخ أىل الجشة في مشازليع، ، سسي باليـػ اآلخخ لتأخخه عغ الجنيا :كقيل ،(ٕ)بعجه

 .(ٖ)الشار في مشازليع
كيسكششا أف نقػؿ: كل قػؿ مغ ىحه األقػاؿ مشاسب: فاليػـ اآلخخ ىػ الستأخخ عغ الجنيا،  

 بعجه. كىػ التالي، كىػ األخيخ الحي ال يػـَ 

 الستكمسين من اليوم اآلخخ:الدمف و  اا: موقفثالث
 الدمف: موقف -ٔ

اإليساف بأف هللا جعل يػمًا للجداء كالحداب،  اليػـ اآلخخ عشج الدلف كسا ُذوخ سابقًا ىػ 
 .(4) كىػ اليػـ الحي ُيبعث فيو الشاس لعخض األعساؿ على هللا

 :السعتدلةموقف  -ٕ
 فيعكالحداب  ،كنذخ الرحف ،السيداف :يقخكف باليػـ اآلخخ ككقػع أىػاؿ يـػ القيامة مغ 
لكشيع يشكخكف معطع الذفاعات،  كىي الغيبيات كغيخىع مغ السدلسيغ، :بالدسعيات شػف يؤم

قاؿ الدمخذخي: "كيخاد بو الػقت الحي ال حّج لو كىػ األبج الجائع الحي ال  ،كُيَأّكلػف السيداف
يشقصع، لتأخخه عغ األكقات السشقزية، كأنو يخاد بو الػقت السحجكد مغ الشذػر إلى أف يجخل أىل 

 .(٘)" سحجكدة الحي ال حّج للػقت بعجهالجشة الجشة كأىل الشار الشار؛ ألنو آخخ األكقات ال

                                                           
اسيغ ، كاإليساف أركانو حقيقتو، يٜٗٔ ص ، كاإليساف حقيقتو، خػارمو، األثخي ٚ٘ٔانطخ: أركاف اإليساف، الذحػد ص  (ٔ)

 .ٓٚص
 .ٔٛٔ/ ٘ج، كدليل الفالحيغ، ابغ عبلف ٕٔٚ/ٔانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٕ)
 .ٛ٘، كرسالة في أسذ العقيجة، ابغ عػدة ص ٕ٘قيجة اإلسبلمية، ابغ العثيسيغ صانطخ: نبحة في الع (ٖ)
، كالقيامة الكبخى،  ٛٛ٘/ٕج، كشخح العقيجة الصحاكية، ابغ أبي العد ٜٚ/ٔانطخ: العقيجة الػاسصية، ابغ تيسية ج (ٗ)

 .ٜٔاألشقخ ص 
 .ٙ٘-٘٘/ٔالكذاؼ، الدمخذخي ج (٘)
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 :األشاعخةموقف  -ٖ
في تعخيف قياـ الداعة كأنو ىػ اليػـ اآلخخ، ككل ما يتعلق  الدلفَ  األشاعخة ػافقي 

 كىي الغيبيات التي كردت في القخآف الكخيع كالدشة الرحيحة، ؛عسْ بأحكاميا التي ثبتت بالدَّ 
 يشتقز يػماً  العلع كىحا مترفة الجنيا أف أي أخخى، الجنيا ألياـ بأف الترجيق " كمعشاه:
 .(1)صشعو"
كأكلو مغ كقت الحذخ إلى ما ال يتشاىى على الرحيح، كُسسي باليـػ اآلخخ ألنو آخخ أياـ  

الجنيا، كسسي بيػـ القيامة لقياـ الشاس فيو مغ قبػرىع كقياميع بيغ يجي خالقيع كقياـ الحجة 
 .(2)علييع 
السعتدلة كاألشاعخة يػافقػف الدلف باإليساف باليػـ اآلخخ، إال أف أف كمسا سبق يتبيغ  

 السعتدلة يخالفػف في بعس السدائل كإنكار الذفاعات، كتأكيل السيداف.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٖٖٙ/ٔالسشياج في شعب اإليساف، الَحِليسي ج (ٔ)
 .ٖٜٔانطخ: تحفة السخيج، البيجػري ص  (ٕ)
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 السصمب الثاني

 أىوال يوم القيامة في سورة الحاقة، وموقف الدمف والستكمسين مشيا. 
كقج كصفيا هللا في القخآف  مغ األسذ السيسة التي يقػـ علييا الجيغ، يػـ القيامةيساف باإل 

مخاحل  كسأذكخ في ىحا السصلب أىػاليا، ككثخة أمِخىا، وثيخة، كذلظ لعطسة الكخيع بأكصاؼ
التي جاءت في سػرة الحاقة، كبياف مػقف الدلف كالستكلسيغ مغ ىحه  أىػاؿ ذلظ اليػـك 

  السخاحل.

 :أولا: الشفخ في الرور
 ﴿ فَِإَذا نُِفَخ ِف الصُّوِر نَ ْفَخٌة َواِحَدة ﴾يقػؿ تعالى: تبجأ أىػاؿ يػـ القيامة بالشفخ في الرػر

[، حيث يأمخ هللا عد كجل إسخافيل بالشفخ في الرػر، كذلظ حيشسا تشبت األجداد ٖٔالحاقة:]
 . (ٔ) كتكتسل، فتشصلق األركاح لتجخل في األجداد فيقـػ الشاس لخب العالسيغ

 الرور: مفيوم .ٔ
 الدمف:عشج  - أ

 . (2) إسخافيل ىػ التعييغ على فيو يشفخ الحي أف كرد كقج فيو، ُيشَفخ قخف  الرػر ىػ
"كالرػاب مغ القػؿ في ذلظ عشجنا، ما تطاىخت بو األخبار عغ رسػؿ  :قاؿ الصبخي 

كأنو  ، أنو قاؿ: "إف إسخافيَل قج التقع الرػر كحشى جبيتو، يشتطخ متى يؤمخ فيشفخ"،هللا 
 .(ٖ) "قاؿ: "الرػر قخف يشفخ فيو

 لسعتدلة:عشج ا - ب
ىسا: أنو بسعشى الرػر كىحه القخاءة تجؿ غ، أحجَ يفي الرػر: قػلالسعتدلة "أف  قاؿ
سشج ما يتػلػنو إلى أ يع إلى هللا كقخب ة السبلئكةكخام ف مغأ ك، (4) "كالثاني: أنو القخف  ،عليو

إسخافيل كالحي يقـػ بحلظ حذخ، ، كالشفخمشيا الك  ،ذاتو تعالى
ف السعتدلة تػافق لحلظ فإف، (5) 

  صاحب الشفخ في الرػر. ىػ الدلف بأف الرػر ىػ قخف يشفخ فيو، كأف اسخافيل

                                                           
 .ٖٛٛتيديخ الكخيع الخحسغ، الدعجي ص: انطخ: (ٔ)
 .ٗٗٔ/ٚانطخ: فتح الخحسغ في تفديخ القخآف، َأُبػ الُيْسغ الُعَلْيسي ج (ٕ)
 .ٔٙٗ/ٔٔجامع البياف، الصبخي ج (ٖ)
 .ٚٛ/ ٖالكذاؼ، الدمخذخي  ( ٗ)
 .ٚٛ/ٖانطخ: السخجع الدابق ج (٘)
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 األشاعخة:عشج  - ت
في الرػر قػالف: ، ك التقع الرػر كالحاشخ ىػ هللا تعالى ظ  لَ مَ  الشافخَ ذىب األشاعخة بأف 

كالشفخ نفخ  صػرةٍ  كالثاني: أنو جسعُ  ،بو الشاس إلى السحذخ جعىىسا: أنو قخف يشفخ فيو يُ أحجُ 
 .(1) الخكح فيو

الدلف يدتجلػف بتعخيفيع للشفخ بالبػؽ بالكتاب كالدشة، كالسعتدلة  أف مسا سبق يتزح لشا
في تعخيفيع لو قخيبػف مغ تعخيف الدلف، كاألشاعخة يػافقػف الدلف في عقيجة الشفخ في 

 الرػر.

 في الرور: الشفخِ  مخاتِ  عجد   .ٕ
 موقف الدمف: - أ

 أـ كالبعث، كالرعق الفدع: مخات ثبلث ىي ىل الشفخ، مخات عجد في الدلف اختلف
 قػليغ: على كالعلساء كالبعث، الفدع فقط مختاف

 القول  األول: ثالث  نفخاٍت. -
 الرعق نفخة يعقبيا ثع الفدع، نفخة ذلظ كأكؿ القيامة، يػـ أىػاؿ عغ مخبخاً  تعالى قػؿي
 لخب القياـ نفخة بعجىا ثع هللا، شاء مغ إال األرض في كمغ الدسػات في مغ قُ رعَ يُ  حيغ

 فخالَ يُ  ال هللا أمخ ألف كاحجة بأنيا ىاىشا أوجىا كقج الشفخة ىحه كىي كالشذػر، كالبعث العالسيغ
 .(2) كتأويج خاركْ تَ  إلى يحتاج كال ع،سانَ يُ  كال

أما  ،البعثِ  ، كنفخةَ الرعقِ  فخةَ كن ،الفدعِ  نفخةَ  نفخات: كيشفخ إسخافيل في الرػر ثبلثَ 
َويَ ْوَم يُنَفُخ ِف الصُّوِر فَ َفزَِع َمن ِف السََّماَواِت َوَمن ِف  ﴿تعالى: ولػ قالشفخة األكلى )نفخة الفدع(، في 

كقج دؿ على الشفختيغ األخخييغ قػلو  [،ٚٛ]الشسل:  ﴾ َداِخرِيناَْلْرِض ِإَلَّ َمن َشاء الِلَُّ وَُكلّّ أَتَ ْوُه 
َماَواِت َوَمن ِف اَْلْرِض ِإَلَّ َمن َشاء الِلَُّ ّتَّ نُِفَخ ِفيِو ُأْخَرى فَ  :﴿تعالى ِإَذا ُىم َونُِفَخ ِف الصُّوِر َفَصِعَق َمن ِف السَّ

 :نفخات ثبلثُ  الرػر في الشفخَ  أف كاعلعقاؿ الدفاريشي: "ك ، (ٖ) [ٛٙالدمخ: ] ﴾ يَنظُُرونِقَياٌم 
 الثانية( )الشفخةُ ، كنطامو كيفدج العالع، ىحا بيا يتغيخ التي كىي الفدع، نفخةُ )الشفخُة األكلى( 

 .(ٗ) "نفخة البعث كالشذػر )الشفخة الثالثة(:ك نفخة الرعق، كفييا ىبلؾ كل شيء،

                                                           
 .ٜٛ/  ٕٕجانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي  (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٛج : تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخانطخ (ٕ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٗانطخ: الفتاكى، ابغ تيسية ج (ٖ)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٕلػامع األنػار البيية، الدفاريشي ج (ٗ)
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 القول الثاني: أنيسا نفختان. -
على األرض، كالثانية لشذخ  نفختاف: إحجاىسا لفشاء مغ كاف حياً  كمغ الدلف مغ قاؿ بأنيسا

 نفخ مخات؛ ثبلث يكػف  الشفخ ىل هللا رحسيع العلساء اختلف قاؿ ابغ العثيسيغ: "كقج، (1)ول ميت
 أكالً  يشفخ كاحج؛ كالرعق الفدع نفخ كأف فقط، مختاف ىػ أك البعث، كنفخ الرعق، كنفخ الفدع،
 ىػ األخيخ كىحا العالسيغ، لخب قبػرىع مغ فيقػمػف  ثانياً  كيشفخ يرعقػف، ثع الشاس فيفدع
 .(ٕ) قخيب " ىحا في كاألمخ للرػاب، األقخب

الشفخة األكلى: ىي  الرحيحة، كاألحاديث الكخيع القخآف في جاء وسا اثشتاف، أنيسا كالرػاب
 البعث. نفخة كالثانية: كالسػت، الرعق نفخة كىي الفدع نفخة

 موقف السعتدلة:  - أ
، (ٖ)"بالحذخ يشادى كجبخيلفي الرػر،  يشفخ إسخافيل كافق السعتدلة مػقف الدلف في أف"

أما  العالع، فداد عشجىا لشفخة األكلىاف ،كقتيا في تثشى ال نياأل كاحجة كذكخ نفخة نفختاف، ىساك 
 .(ٗ) كالحداب كالشذػر ،الرعق :نفختاف يساف، العخضالشفخة الثانية عشج 

 كبحلظ قج كافق السعتدلة الدلَف في أف إسخافيل يشفخ في الرػر يػـ القيامة.

 موقف األشاعخة: - ب
 بعج قاؿ لع: قيل فإف " :الشفخ نفختاف كليدت ثبلثًا، قاؿ الخازي  مخات أّف عجد األشاعخة يخى 

 اسسا اليػـ جعل: قلشا الثانية؟ الشفخة عشج يكػف  إنسا كالعخضعلى هللا،  تعخضػف  يػمنح ذلظ
 .(٘)"كالحداب كالػقػؼ كالشذػر، كالرعقة الشفختاف، فيو تقع الحي الػاسع للحيغ
 الفدع نفخة كأف ثبلث، ال نفختاف أنيسا الرػر في الشفخ في الرحيح كأف" قاؿ القخشبي:ك 
 .(ٙ)"مشو ماتػا فدعا فدعػا أي ليسا، زماف ال األمخيغ ألف الرعق نفخة إلى راجعة تكػف  إنسا

 .(ٚ) ىػ الرػاب كسا ُذوخ سابقًا، كىػ الحي رجحو ابغ ِحْجٍخ العدقبلني كىحا القػؿ

                                                           
 .ٕٙٗ/ٔٔانطخ، جامع البياف، الصبخي ج (ٔ)
 .ٚٙٗ/ٔشخح العقيجة الدفاريشية، العثيسيغ ج (ٕ)
 .ٖٜٖ/ٗج انطخ: الكذاؼ، الدمخذخي  (ٖ)
 .ٔٓٙ/ٗانطخ: السخجع الدابق ج (ٗ)
 (.ٕ٘ٙ/ٖٓمفاتيح الغيب، الخازي ج (٘)
 .ٕٓٗ/ٖٔالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي ج (ٙ)
 .ٜٖٙ/ٔٔانطخ: فتح الباري، ابغ حجخ ج (ٚ)
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أنيسا ب ،يتزح مسا سبق اتفاؽ أوثخ الدلف مع الستكلسيغ في عجد مخات الشفخ في الرػر
 .ر(الشذػ البعث)الرعق ك  :نفختاف

 .الدساء وانذقاقيا الجبال واضصخاب   : تفتيت  ثانياا 
َلتِ :تعالى ػلوقدلت سػرة الحاقة على تفتيت الجباؿ كانذقاؽ الدساء كذلظ في  اْْلَْرُض  ﴿ َوَحُِ

ًة َواِحَدًة  َتا دَكَّ َماُء َفِهَي يَ ْوَمِئٍذ  *فَ يَ ْوَمِئٍذ َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة  *َواْْلَِباُل َفدُكَّ - ٗٔالحاقة: ] ﴾َواِىَيٌة َواْنَشقَِّت السَّ
ٔٙ]. 
 موقف الدمف: .ٔ

األرض، كتربح الجباؿ  يعتقج الدلف بػقػع أحجاث يػـ القيامة، حيث تتبجؿ األرض غيخ
 .(ٔ)شينًا كاحجًا، كتتفتح الدساء 

 موقف السعتدلة: .ٕ
بت الجسلتاف إثخ رفعيسا بعزيا ببعس ضخبة كاحجة خِ قاؿ الدمخذخي مغ السعتدلة: "أي فُز     

ال  صفرفاً  فرارتا قاعاً  كاحجةً  كقيل فبدصتا بدصةً  ،مشبثاً  كىباءً  ،مييبلً  كثيباً  كتخجعَ  شجؽَّ حتى تَ 
كمشو  ،اءوّ كناقة دَ  ،ؾّ دَ كبعيخ أَ  ،شخَّ فَ اـ إذا تَ شَ الدَ  مغ قػليع انجؾَّ  ،كال أمتاً  تخى فييا عػجاً 

 لحلظ يطيخ مػافقة السعتدلة لسػقف الدلف، في كقػع أحجاث يـػ القيامة. ،(ٕ)اف"وّ الجَ 

 موقف األشاعخة: .ٖ
مغ األشاعخة: "رفعت األرض كالجباؿ، إما بالدلدلة التي تكػف في القيامة، كإما قاؿ الخازي 

ظ مغ السبلئكة أك بقجرة هللا مغ لَ بخيح بلغت مغ قػة عرفيا أنيا تحسل األرض كالجباؿ، أك بسَ 
ىحا مذيج عطيع آخخ مغ مذاىج يـػ القيامة حيث يتع حسل الجباؿ بقجرة  ،(3)" غيخ سبب فجكتا

 .(4) كتتحػؿ الى قصع متكدخة ؾُّ جَ ثع تُ  ،تحسليا الخيح فتخفعيا مغ أماوشيا :كقيل ،هللا
مغ خبلؿ ما سبق يتزح لشا اتفاؽ الدلف كالستكلسيغ حػؿ ىحا السذيج مغ مذاىج يـػ 

 القيامة مغ تفتت الجباؿ كانذقاؽ الدساء، كىي مغ الغيب الحي يثبت بالشقل كسا كرد.

                                                           
 .ٕٔٔ/ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٓٛ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٔ)
 .ٔٓٙ/ ٗجالكذاؼ، الدمخذخي  (ٕ)
 .ٕ٘ٙ/ ٗجمفاتيح الغيب، الخازي  (ٖ)
 .ٜٕٓ/ ٛج انطخ: معالع التشديل، البغػي  (ٗ)
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 لمحداب:: العخض عمى هللا عد وجل ثالثاا 
جل عليع خبيخ ال تخفى عليو خافية، كىػ سبحانو مصلع على أعساؿ العباد، ك  إف هللا عدّ 

 ﴾ َخاِفَيةٌ تُ ْعَرُضوَن ََل ََتَْفى ِمْنُكْم  َيْػَمِنحٍ  ﴿:تعالى ولػ قل ،كيحرييا علييع، ثع يقيع الحجة علييع
ََي  ﴿لقػلو تعالى:، كقج دلت سػرة الحاقة على ذلظ، كيحاسبيع بيا يػـ القيامة، [ٛٔالحاقة: ]

َتِِن ََلْ ُأوَت ِكَتابَِيْو * َوََلْ َأْدِر َما ِحَسابَِيوْ   [.ٕٙ-ٕ٘]الحاقة: ﴾لَي ْ

 :موقف الدمف .ٔ
 فيو كإساءة، كُيقزي إحداف مغ بأعساليع، فيو الشاَس  كُيخاد بالحداب عشج الدلف: مجازاُة هللاِ 

 .(ٔ)كالكفخ بو اإليساف كأىلِ  كمعريتو، شاعتو أىلِ  بيغ
بيغ يجي هللا ليحاسبػا على ما  العبادُ  ثبتػف أف الحداب ىػ أف يقفَ كبالتالي فإف الدلف يُ 

قجمػا في الجنيا، كاستجلػا على ذلظ كعادتيع بالقخآف كالدشة، فقج دؿ القخآف الكخيع في آيات كثيخة 
 تعالى:﴿ ، كقػلو[ٛٗالكيف: ]سػرة ﴾َوُعِرُضوا َعَلى رَبَِّك َصفِّا :﴿ كذلظ لقػلو تعالى، على الحداب

ُهمْ  فَ َورَبِّكَ  ا*  َأْْجَِعنيَ  لََنْسأَلَن َّ  ِكَتابَوُ  ُأوِتَ  َمنْ  فََأمَّا ، كقػلو تعالى:﴿[ٖٜ-ٕٜ: ]الحجخ ﴾ يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا َعمَّ
 .[ٛ-ٚ: ]االنذقاؽ ﴾ َيِسريًا ِحَساِبً  َُيَاَسبُ  َفَسْوفَ *  بَِيِميِنوِ 

 َعِغ الشَِّبيِّ  َعْغ َعاِئَذَة ف، ىػ العخض الحداب أف كدلت الدشة الشبػية الرحيحة على
بَ »َقاَؿ:  َفَسْوَف َُيَاَسُب ِحَساًِب :﴿ َقاَلْت: ُقْلُت: َأَلْيَذ َيُقػُؿ َّللاَُّ َتَعاَلى« َمْن ن وِقَر الِحَداَب ع حِّ

 ، فيتبيغ مغ الحجيث أف الحداب ىػ العخض.(ٕ)«َذِلِك الَعْخض  »[ َقاَؿ: ٛ]االنذقاؽ: ﴾ َيِسريًا

 أمػركع، مغ شيء عليو يخفى الحي ال كالشجػى  الدخ عالع على قاؿ ابغ كثيخ: "تعخضػف 
 .(ٖ)" كالزسائخ كالدخائخ بالطػاىخ عاِلع   ىػ بل

 السعتدلة:موقف  .ٕ
الزخكري في قلبو أنو  ؼ القاضي عبج الجبار الحداب فيقػؿ: "أنو يكػف بخلق العلععخّ يُ 

 .(ٗ)"خيدتحق مغ الثػاب كحا كمغ العقػبة كحا فيدقط األقل باألوث

                                                           
 .ٕٙ، كالقيامة الكبخى، األشقخ ص ٕٜ٘/ٛانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٔ)
، كصحيح مدلع، ٖٙ٘ٙ، رقع الحجيث: ٔٔٔ/ٛصحيح البخاري، البخاري، باب الخقاؽ، مغ نػقر الحداب عحب، ج (ٕ)

 .ٕٙٚٛرقع الحجيث:  ٕٕٗٓ/ٗمدلع، باب الجشة كصفة نعيسيا كأىليا، إثبات الحداب، ج
 .ٖٕٔ/ٛجتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ  (ٖ)
 .ٖٙٚشخح األصػؿ الخسدة، عبج الجبار ص  (ٗ)
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السػازيغ للقدط، فكأنو قيل: أمخكع هللا  عِ ْض كَ كَ  ،الحداب يػـُ  يقػؿ الدمخذخي: "إّف الداعةَ 
أعسالكع، ف يدِ كالعسل بالذخائع قبل أف يفاجنكع اليػـ الحي يحاسبكع فيو كَ  ،كالتدػية ،بالعجؿ
 .(ٔ) "فَ فّ لسغ شَ  فُ لسغ أكفى كيصفِ  يكيػف

 مػافقة السعتدلة لسػقف الدلف بػقػع الحداب يـػ القيامة.كىشا يطيخ 

 األشاعخة:موقف  .ٖ
قبل ، تػقيف هللا الشاس حق ثابت بالكتاب كالدشة، كىػ ىػ الحداببأف األشاعخة  يخى 

 .(2) يتحكخهك  وُ فيخى كلُّ إنداف عسل يع، أقػالك أعساليع تفاصيل  جسيع على، االنرخاؼ مغ السحذخ
فييا سيناتيع التي كتب أعساليع ىػ: عخض العباد بيغ يجي هللا تعالى، ليذاىجكا  حدابالك 

 .(ٖ)ليجدييع هللا بالثػاب أك العقاب  ،كحدشاتيع
ػف الحداب يػـ القيامة، كأف العباد تُ ثبِ يُ كالسعتدلة كاألشاعخة أف الدلف تبيغ  مسا سبق
 .ة الجنياانداف بسا قجـ في الحيإ ب كلُّ ليحاسَ  ؛راجعػف إلى هللا

 :األعسال كتب عخض: رابعاا 
و، كقج سساىع هللا عد و كأفعالِ أعسالِ  لة كلَّ السػكّ  دجل فييا السبلئكةُ تُ  إف لكل إنداف صحيفة  

 ﴾ يَ ْعَلُموَن َما تَ ْفَعُلونَ  *ِكَراًما َكاتِِبنَي   *َوِإنَّ َعَلْيُكْم َْلَاِفِظنَي ﴿ كجل بالحافطيغ الكخاـ الكاتبيغ قاؿ تعالى:
، كقج دلت سػرة الحاقة على عخض صحائف األعساؿ لجسيع البذخ، لقػلو [ٕٔ -ٓٔ]االنفصار:
 َمنْ  َوَأمَّا﴿ [، كقػلو تعالى:ٜٔ]الحاقة: ﴾ ِكتابَِيوْ  اقْ َرُؤا ىاُؤمُ  فَ يَ ُقولُ  بَِيِميِنوِ  ِكتابَوُ  ُأوِتَ  َمنْ  فََأمَّا﴿ تعالى:

َتِِن  َيَ  فَ يَ ُقولُ  ِبِشماِلوِ  ِكتابَوُ  ُأوِتَ   [.ٕ٘]الحاقة: ﴾ِكتابَِيْو  ُأوتَ  َلَْ  لَي ْ
إلى يػـ القيامة، ثع يتع نذخىا  ف ىحه الكتب التي تخصج أعساؿ الشاس تبقى محفػضةً أك 

ِإْنَساٍن  وَُكلَّ  ﴿:كيدتلع كل كاحج مغ الشاس كتابو، ليشطخ ماذا قجمت يجاه ككدبت نفدو قاؿ تعالى
 ﴾اقْ َرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا  *أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِف ُعُنِقِو َوُٓمْرُِج َلُو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاًِب يَ ْلَقاُه َمْنُشورًا 

 .[ٗٔ-ٖٔاإلسخاء: ]

 

                                                           
 .ٕٚٔ/ٗالكذاؼ، الدمخذخي ج (ٔ)
 .ٕٕٕكتبديط العقائج اإلسبلمية، أيػب ص  ،ٜٛٔخ: تحفة السخيج، البيجػري ص انط (ٕ)
 .ٕٖٔانطخ: الذخح الججيج، العجكي ص  ((ٖ
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 موقف الدمف: .ٔ
القلب  جُ قْ نذخ الرحف كأخحىا باليسيغ كالذساؿ مسا يجب اإليساف بو، كعَ  قخر الدلف بأف

 وتابو أكتي مغ سعادة عغ تعالى ، كقج أخبخ هللا(1) لثبػتو بالكتاب كالدشة كاإلجساع ،بأنو حق

 يشجمػف  فحيشنح فإنيع يأخحكف كتبيع بذسائليع، ، كإف األشقياء(2) بحلظ كفخحو بيسيشو، القيامة يػـ

 .(3)الشجـ غاية
علييع الشجـ كالحدخة كذلظ بدبب  يطيخيػـ القيامة، ف ُتعخض أعساؿ الكافخيغ لحلظ عشجما

َوِإنَّ لَنَ ْعَلُم َأنَّ ﴿شاعة هللا تعالى، كاستيدائيع بالقخآف الكخيع، كسا في قػلو تعالى: في تقريخىع 

ِبني فلع يشفعيع الشجـ كالحدخة بعج فػات [، ٓ٘-ٜٗ ]الحاقة: ﴾اْلَكاِفرِينَوِإنَُّو َْلَْسَرٌة َعَلى  *ِمنُكم مَُّكذِّ
 األكاف.

 موقف السعتدلة: .ٕ
لع يجج الباحث فيسا اّشلع عليو مغ كتب السعتدلة في تفديخ اآليات الدابقة مغ سػرة الحاقة 

أّف مغ أكتي كتابو ب ما ذىب إليو الدمخذخي في معخض الحجيث عغ عخض كتب األعساؿ إال 
 .(4) لتقخؤكه ابيوت بيسيشو يقػؿ ىاؤـ

 فلحلظ كافق السعتدلة مػقف الدلف بأف أعساؿ اإلنداف تعخض عليو يـػ القيامة.

 موقف األشاعخة:  .ٖ
 في نطخ ، كأف الكافخ لسا(5)الشاجيغ كالفائديغ مغ أنو علع بيسيشو وتابو أعصي السؤمغ لسا
 .(6)مشيا  خجل أفعالو قبائح كتحكخ وتابو

كاألشاعخة لسػقف الدلف، بأف الفائد كاليالظ يعخض عليو كتابو يـػ كيتبيغ مػافقة السعتدلة 
 القيامة.

                                                           
 .ٓٗٛ/ ٕج، كمعارج القبػؿ، الحكسي ٓٛٔ/ ٕجانطخ: لػامع األنػار البيية، الدفاريشي  (ٔ)
 .ٖٕٔ/ ٛانطخ: تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ  (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ ٛج، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ  ٚٛ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٖ)
 .ٕٓٙ/ٗانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ج (ٗ)
 .ٕٛٙ/ ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج (٘)
 .ٖٓٙ/ ٖٓانطخ: السخجع الدابق ج (ٙ)
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 سبق يتزح اآلتي: كمغ خبلؿ عخض ما

أف الدلَف كالسعتدلَة كاألشاعخَة أقخكا باإليساف باليػـ اآلخخ، كأثبتػا كقػع مذاىَج  - أ
كأىػاِؿ يػـ القيامة، كىي الشفخ في الرػر، كتفتيت الجباؿ، كانذقاؽ الدساء، 

 .  كالعخض كالحداب على هللا 
أف السعتدلة خالفت الدلف كاألشاعخة بسدألة كزف األعساؿ يػـ القيامة فيحا مبشي   - ب

 على اعتسادىع على العقل بذكل مصلق.
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 الثالثالسبحث 
أىل الجشة وأىل الشار في سورة الحاقة، وموقف  

 ا.الدمف والستكمسين مشيس
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 السصمب األول

 في سورة الحاقة، وموقف الدمف والستكمسين مشيا.الجشة ونعيسيا 
أمخ هللا عد كجل العباد بصاعتو، بعج أف أقاـ علييع الحجة بإرساؿ الخسل إلنحارىع 
كإخبارىع، ثع كعج هللا تعالى عباده الصائعيغ بالثػاب الجديل، كىػ دخػليع في جشة الشعيع، كالجشة 

يغ، جداء ليع على شاعتيع لخبيع، كفييا أصشاؼ ىي تلظ الجار التي جعليا هللا لعباده الرالح
اِلِحيَغ َما اَل َعْيغ  َرَأْت، َكاَل »مغ الشعيع، قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:  وثيخة ججاً  َقاَؿ َّللاَُّ: أَْعَجْدُت ِلِعَباِدي الرَّ

بَل َتْعَلُع َنْفذ  َما ُأْخِفَي َلُيْع ِمْغ ُقخَِّة فَ  :ُأُذف  َسِسَعْت، َكاَل َخَصَخ َعَلى َقْلِب َبَذٍخ، َفاْقَخُءكا ِإْف ِشْنُتعْ 
 . (ٔ)«أَْعُيغٍ 

  أولا: تعخزف الجشة لغةا واصصالحاا:
 :الجشة لغةا  .ٔ

بو مغ سبلح،  تَ خْ تَ تَ ما اسْ  كىػ شة بالزع:كالجُ  ،دتخ: المغ )ِجّغ( كىي الجشةأصل لفظ 
 .(ٕ)كالشخلذات الذجخ  كالبدتاف ة: الحجيقةشَّ اف بالفتح: القلب، كالجَ شَ ، كالجَ بسعشى الُدتخة

 فيطيخ أف الجشة في السعشى اللغػي بسعشى الدتخ؛ ألف الذجخ بػرقو يدِتُخ ما فيو.

 الجشة اصصالحاا:  .ٕ
 كأىل ألكليائو هللا أعجه الحي اآلخخة، في بو السػعػد كالثػاب العطيع، الجداء الجشة ىي

 .(ٖ) يدكؿ كال وامل، ال يشقصع نعيع كىي شاعتو،
 .(ٗ)ىي دار الثػاب لسغ أشاع هللا، كمػضعيا في الدساء الدابعة عشج سجرة السشتيى" ك "

 .يتبيغ أف الجشة ىي دار الثػب األوبخ، أي دار الشعيع الجائع في الّجار اآلخخةلحلظ 

 ثانياا: نعي  الجشة: 
لقػلو عج كال ُتحرى، كىي نعع ليدت كشعع الجنيا، نعع الجشة كثيخة كمتشػعة، ال تُ  إفّ 
ن قُ رَِّة َأْعنُيٍ َجَزاء ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلون ﴾﴿ تعالى: كىحه الشعع  [،ٚٔ]الدججة: َفاَل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس مَّا ُأْخِفَي ََلُم مِّ

                                                           
، ٕٖٗٗرقع الحجيث: ٗٔٔ/ٗخاري، باب بجء الخلق، ما جاء في صفة الجشة كأنيا مخلػقة جصحيح البخاري، الب( ٔ)

 .ٕٕٗٛ :رقع الحجيث ٕٗٚٔ/ٗكمدلع، صحيح مدلع، باب الجشة كصفة نعيسيا أىليا ج
 .ٓٓٔ/ٖٔج، لداف العخب، ابغ مشطػر ٜٕٗٓ/٘جانطخ: الرحاح تاج اللغة، الجػىخي ( ٕ)
 .ٚٔٔ، كالجشة كالشار، األشقخ صٖٔٓكالعقائج اإلسبلمية، سيج سابق ص ،ٔٙٔانطخ: اإليساف، ابغ تيسية ص  (ٖ)
 .ٖٕٛأصػؿ اإليساف، نخبة مغ العلساء ص (ٗ)
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إلقباؿ على على اكرد ذكخىا في القخآف الكخيع كالدشة الشبػّية الذخيفة لتكػف حافدًا كُمذّجعًا للعباد 
يتع الحاقة بعس نعيع الجشة، كس ت سػرةُ صفَ عاصي كاآلثاـ، كلقج كَ الصاعات، كالُبعج عغ الس

 كالستكلسيغ مشيا: الدلفِ  مػقفِ  عخُض 

 السعيذة فييا مخضية: .ٔ
 كرضاً  الجشة دار الشعيع كاليشاء كالرفاء، كقج كرد في سػرة الحاقة أف أىليا في سعادةٍ 

قج دلت مػاضُع أخخى مغ القخآف [، ك ٕٔالحاقة: ] ﴾ فَ ُهَو ِف ِعيَشٍة رَّاِضَية ﴿، لقػلو تعالى:يغتامَّ 
[ ٚ-ٙالقارعة: ] ﴾ فَ ُهَو ِف ِعيَشٍة رَّاِضَية* فََأمَّا َمن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنو  ﴿تعالى: ولػ قالكخيع على ذلظ ل

ِعَمة  ﴿كقػلو تعالى:  .[ٜ-ٛ]الغاشية ﴾ِلَسْعِيَها رَاِضَية *ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَّ

 موقف الدمف: - أ
العيذة في الجشة عيذة  ، ألفالدلف بأف هللا أعج الجشة ألىل شاعتو يتشعسػف بيايؤمغ 

حيث ال يػجج ما  ،ية، ألف ذلظ مجح للعيذةخِض فػصفت العيذة بالخضا كىي مُ ، ملينة بالخضا
 .(1) يامتاعَ  ُز شقِ رىا كال ما يُ كجّ يُ 

ؿُ : » َّللاَِّ  َرُسػؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ، ُىَخْيَخةَ  َأِبي َعغْ ك   ُصػَرةِ  َعَلى ُصػَرُتُيعْ  الَجشَّةَ  َتِلجُ  ُزْمَخةٍ  َأكَّ
ُشػَف، َكالَ  َيْسَتِخُصػَف، َكالَ  ِفيَيا، َيْبُرُقػفَ  الَ  الَبْجِر، َلْيَلةَ  الَقَسخِ   َأْمَذاُشُيعْ  الحََّىُب، ِفيَيا آِنَيُتُيعْ  َيَتَغػَّ
ِة، الحََّىبِ  ِمغَ   ُمخُّ  ُيَخى  َزْكَجَتاِف، ِمْشُيعْ  َكاِحجٍ  َكِلُكلِّ  الِسْدُظ، َكَرْشُحُيعُ  األَُلػَُّة، َكَمَجاِمُخُىعُ  َكالِفزَّ

، َقْلب   ُقُلػُبُيعْ  َتَباُغَس، َكالَ  َبْيَشُيعْ  اْخِتبَلؼَ  الَ  الُحْدِغ، ِمغَ  اللَّْحعِ  َكَراءِ  ِمغْ  ُسػِقِيَسا  ُيَدبُِّحػفَ  َكاِحج 
 الشعيع دار لتكػف  تعالى هللا خلقيا التي الجشة كجػد على الحجيث ىحا جؿف، (ٕ) «َكَعِذيِّا ُبْكَخةً  َّللاََّ 

بأنيع في عيذة ملينة بالخضا  كصفيع ثع ع،يِ كجػىِ  كحدغِ  الجشة، أىل جساؿ، كعلى ألكليائو
 كالدعادة.

 
 
 
 

                                                           
 .ٙٛ٘/ٖٕ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج ٙٛ٘/ ٖٕجانطخ: جامع البياف، الصبخي ( ٔ)
، رقع ٛٔٔ/ٗاب بجء الخلق، ما جاء في صفة الجشة كأنيا مخلػقة، جمتفق عليو: صحيح البخاري، البخاري، ب (ٕ)

، كصحيح مدلع، مدلع، باب الجشة كصفة نعيسيا كأىليا، أكؿ زمخة تجخل الجشة على صػرة القسخ،  ٕٖ٘ٗالحجيث: 
 .ٖٕٗٛرقع الحجيث:  ٜٕٚٔ/ٗج
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 موقف السعتدلة: - ب
 ، كبالتالي فإف السعتدلة(1)ملينة بالخضا كالدخكرأف أىل الجشة في عيذٍة إلى  السعتدلة تذىب 

 .شعيع الجشة كعجـ نقرانوب أف أىل الجشة في عيذٍة راضية، كيقخكف ب تػافق الدلف،
 موقف األشاعخة: - ت

ذىب ، لحلظ (2) وعجلكمغ  تعالى هللاقخر األشاعخة بأف الثػاب كالشعيع ىػ مغ فزل  

، كلكّغ (3)ىا ػ ، أك في عيذٍة مخضية قج رضأف أىل الجشة في عيذة ذات رضاً إلى األشاعخة 

 .(5) جعل الخضا للعير مجاًزا" خالف قػؿ األشاعخة كقاؿ:" (4)اإليجي
قػلو: بأف  تأكيلو لرفة الخضا في اإليجي خالف إجساع األشاعخة كأخصأ في بأفّ طيخ كي

، كقج جاء بو الشز القخآني بسا فتوخاللس لقػؿ باشل، كذلظا الخضا ألىل الجشة رضا مجاز، كىحا
 في عيذة ملينة بالخضا.دلت آيات كثيخة على أف أىل الجشة 

مريخ السؤمغ يـػ القيامة  بأف -إاّل اإليجي – حلظ أجسع الدلف كالسعتدلة كاألشاعخةكب
 عادة، ِلَسا أعصاىع هللا مغ الشعيع السقيع في الجشة.في عيذة ملينة بالخضا كالد كأنيع ،الجشة

 الجشة عالية: .ٕ
[، كقج ٕٕ]الحاقة:  ﴾ ِف َجنٍَّة َعالَِية ﴿لقج كصفت سػرة الحاقة بأف الجشة مختفعة، لقػلو تعالى:

 ﴾ ِف َجنٍَّة َعالَِيةٍ  *ِلَسْعِيَها رَاِضَيٌة * ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َنِعَمٌة ﴿ دلت آيات كثيخة على ذلظ مشيا، قػلو تعالى:
 [.ٓٔ-ٛ]اْلَغاِشَيِة:

 موقف الدمف: - أ
في  كعالية   فيي رفيعة   كالجػدةِ  القيسةِ  السكاف كالسكانة، عاليةُ  رفيعةُ  قخر الدلف بأف الجشةَ 

 .(ٙ)ىا، كفي بداتيشيا قرػرِ 
                                                           

 .ٕٚٔ/ٗلكذاؼ، الدمخذخي جا انطخ:( ٔ)
 .ٖٙٔ/ٓٔ، كمفاتيح الغيب، الخازي جٖٔٛانطخ: اإلرشاد، الجػيشي ص  (ٕ)
 .ٗٚٙ/ٖ، كمجارؾ التشديل، الشدفي جٕٔٚ/ٛٔ، كالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي جٜٕٙ/ ٖٓجالخازي  مفاتيح الغيب، (ٖ)
السعقػالت عارفا  ىػ عبج الخحسغ بغ أحسج بغ عبج الغفار بغ أحسج اإليجي السصخزي قاضي القزاة، كاف إماما في (ٗ)

باألصليغ كالسعاني كالبياف كالشحػ مذاركًا في الفقو، مغ مؤلفاتو :جامع البياف في تفديخ القخآف، كالسػاقف، كَمات مدجػنًا 
 .ٕٖٚ/ٔ، كالبجر الصالع، الذػكاني جٙٗ/ٓٔـ، انطخ: شبقات الذافعية الكبخى، الدبكي جٙ٘ٚفي سشة 

 . ٖٗٙ/ ٗجيجي جامع البياف، اإل (٘)
 .ٕٗٔ/ ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٙٛ٘/ ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٙ)
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 موقف السعتدلة:  - ب
: "عاِلَيٍة مختفعة السكاف في الدساء، أك رفيعة الجرجات، أك بأنياالجشة  ت السعتدلةكصف

 .(1)رفيعة السباني كالقرػر"
 كمسا سبق يتبيغ مػافقة السعتدلة لسػقف الدلف بأف الجشة عالية كمختفعة.

 موقف األشاعخة:  - ت
ة كالذخؼ، كرفيعة ، كعالية في الجرجتالدساكاإف الجشة عالية في السكاف، ألف الجشة فػؽ 

 .(2)رالسباني كالقرػ 
 مسا سبق مػافقة السعتدلة كاألشاعخة عقيجة الدلف في أف الجشة عالية كمختفعة. تزحي

 أشجار الجشة قصوفيا قخزبة من أىميا: .ٖ
ليع ما يذتيػف مغ الخزؽ الكخيع، كليع مغ جسيع الثسار أف مغ كساؿ الشعيع ألىل الجشة 

ىا كشيبيا، كقج جاء في سػرة الحاقة أف ثسار الجشة قخيبة سيلة الػصػؿ لآلوليغ، لقػلو لحيحُ 
َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظالَُلَا َوُذلَِّلْت  ﴿[، كقاؿ تعالى في مػضع آخخ:ٖٕ]الحاقة:  ﴾ ُقطُوفُ َها َدانَِية﴿ تعالى:

ْنَداِف: ﴾ُقُطوفُ َها َتْذلِيال   [.ٗٔ]اإْلِ

 موقف الدمف: - أ
كيف شاء قائسًا كقاعجًا  ايقصف كيتشاكؿ أىل الجشة ثسار الجشة مغ مكاف قخيب، يتشاكلي

 .(ٖ)كنائسًا ال يحػؿ بيشو كبيغ ذلظ شيء 

 موقف السعتدلة:  - ب
لحلظ فقج كافقت ، (4) الجشة داِنَية  يشاليا القاعج كالشائع متى يذاءقاؿ الدمخذخي: إف ثسار 

 السعتدلة مػقف الدلف في أف ثسار الجشة قخيبة التشاكؿ، يتشاكليا أىل الجشة كيفسا يذاءكف.
 
 
 

                                                           
 .ٖٓٙ/ ٗالكذاؼ، الدمخذخي ج (ٔ)
 .ٖٗٙ/ ٗج، كجامع البياف، اإليجي ٗٚٙ/ٖكمجارؾ التشديل، الشدفي ج، ٜٕٙ/ ٖٓج انطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ( ٕ)
 .ٕٗٔ/ٛكتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج، ٙٛ٘/ ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج( ٖ)
 .ٖٓٙ/ ٗانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ج( ٗ)
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 موقف األشاعخة:  - ت
ذىب األشاعخة الى أف ثسار الجشة قخيبة التشاكؿ يأخحىا الخجل كسا يذاء، كيتشاكليا قائسا 

 .(1)واف أك جالدًا أك مزصجعًا 
الجشة أشجار الدلف في أف قصػؼ مػقف غ أف السعتدلة كاألشاعخة يػافقػف تبييكبحلظ 

 .قخيبة، يأوليا الخجل كسا يخيج

أف أىل الجشة يػافقػف الدلف في  السعتدلة كاألشاعخةسبق يتزح بأف كمغ خبلؿ عخض ما 
 ة كىي:الجشة التي جاءت في سػرة الحاقفي نعيع، ككحلظ اجسعػا بشعع 

أىل الجشة في عيذة ملينة بالخضا، كقج خالف ذلظ اإليجي مغ األشاعخة، كقاؿ بأف  - أ
 الخضا مجاز.

 أف الجشة مختفعة السكاف كالسكانة. - ب
 بة التشاكؿ ألىليا.أف أشجار الجشة قصػفيا قخي - ت
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٖٗٙ/ ٗجكجامع البياف، اإليجي ، ٖٖٙ/ٗجكلباب التأكيل، الخازف ، ٜٕٙ/ ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج( ٔ)
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 السصمب الثاني

 الشار وجحيسيا في سورة الحاقة، وموقف الدمف والستكمسين مشيا. 
الشار ىي تلظ الجار السػحذة التي جعليا هللا عقابًا لكل مغ تسخد على شخعو كعراه، فيي 

 في بالشار كأنحرىع العباد هللا تعالى ححر كلقج سجغ كعحاب لكل مغ حارب ديغ هللا عد كجل،
في قػلو  مشيا، آيات متعجدة في كِشجِتو العحاب مغ جدًءا الحاقة سػرة أكضحت كقج وثيخة، آيات
جاءت  التي الدػر مغ غيخىا كفي ،[ٕٖ-ٖٔ:الحاقة﴾ ] َصلُّوهُ  اْْلَِحيمَ  ّتَّ *فَ غُلُّوهُ  ُخُذوهُ  ﴿تعالى:
ََيتَِنا ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَوالَِّذيَن  ﴿ قػلو تعالى: في وسا كتححر، تشحر ِِ بُوْا   ﴾ َكَفروْا وََكذَّ

 .[ٜٖ]سػرة البقخة:

 اا:واصصالح: تعخزف الشار لغة أولا 
 :الشار لغةا  .ٔ

 .(ٔ)صلق على الُشػر كالليب كالحخارة السحخقة لفظ الشار في اللغة، ي

 اا:اصصالحالشار   .ٕ
الحي أعجه هللا للكافخيغ بو، السكحبيغ لخسلو، كىي الخدي كالعحاب األعطع  كالسقخ ي الدجغى

رَب ََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فَ َقْد  ﴿، لقػلو تعالى:(ٕ)يفتخ كال يشقصع الحي  ال خدخاف كال عحاب أوبخ مشو
 [.ٕٜٔؿ عسخاف:آ]﴾ َأْخَزيْ َتُو َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنَصارٍ 

 إلى عحاب كدار وفخ، لسغ كخلػد عحاب دار الشار خلق هللا بأف كنؤمغ: "(ٖ)باديذ ابغقاؿ 
 .(ٗ) "العحاب فاستحقػا حدشاتيع على سيناتيع رجحت لسغ أجل

أعجىا هللا لكل مغ حاّد هللا كرسػلو، كىي العحاب  ىي الجار التي الشاركبالتالي فإف 
 .كالخدخاف العطيع الحي ال مثيل لو على اإلشبلؽ

 
                                                           

 .ٕٜٙ/ ٕانطخ: السعجع الػسيط، مرصفى كاخخيغ ج (ٔ)
 ٔٔ، كالجشة كالشار، األشقخ ص ٜٕٔ/ٕج لدفاريشيانطخ: لػامع األنػار البيية، ا( ٕ)
عبج الحسيج بغ دمحم السرصفى بغ مكي ابغ باديذ: مغ كبار رجاؿ اإلصبلح كالتججيج في اإلسبلـ، كالدعيع الخكحي  (ٖ)

، األعبلــ. انطخ: ٜٓٗٔيشة في عاـ لحخب التحخيخ الجدائخية، كرئيذ جسعية العلساء السدلسيغ الجدائخييغ، كتػفي بقدشص
 .ٜٕٛ/ٖالدركلي ج

 .ٕ٘ٔالعقائج اإلسبلمية، ابغ باديذ ص ( ٗ)
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 ، بين الدمف والستكمسين.ثانياا: بيان حال أىل الشار في سورة الحاقة
دلت سػرة الحاقة على حدخة أىل الشار، ألنيع لع يشفعيع الدلصاف كالساؿ في ىحا اليػـ، 

عحاب [، فبل يشفع السخء مغ ٜٕ-ٕٛالحاقة:] ﴾ َما َأْغََن َعِنِّ َمالَِيْو *َىَلَك َعِنِّ ُسْلطَانَِيوْ ﴿ لقػلو تعالى:
يَ ْوَم ََل يَنَفُع َماٌل َوََل بَ ُنوَن  :﴿مغ الذخؾ، لقػلو تعالى ؤهللا إال اإليساف با كاإلخبلص لو، كالتبخ 

َ بَِقْلٍب   [.ٜٛ-ٛٛسػرة الذعخاء:] ﴾َسِليٍم *ِإَلَّ َمْن أََتى الِلَّ

 موقف الدمف: .ٔ
ي الجنيا مغ أف صاحب الشار لع يجفع عشو مالو كجاىو الحي كاف يسلكو فقخر الدلف ب

  .(ٔ)مبخرعحاب هللا شينًا، فبل حجة لو كال معيغ كال 

 موقف السعتدلة:  .ٕ
لع يشفعيع الساؿ كالسلظ كتدلصيع على الشاس، فف أىل الشار أذليع هللا، بأ ت السعتدلةذىب

 . (ٕ)بيا في الجنيا  ف كبصلت حجتيع التي كانػا يحتجػ 
 الشار لع يشفعيع شيء يـػ القيامة.كبحلظ كافق السعتدلة قػؿ الدلف في أف أىل 

 موقف األشاعخة:  .ٖ
تي كتابو بذسالو يقػؿ: لع يجفع عشي ما جسعتو في الجنيا مغ ك األشاعخة: بأف مغ أ يخى 

 .(ٖ)كضلت عشي حجتي كُملكي كتدُلصي على الشاس كبقيُت فقيخًا ذليبًل  عحاب هللا شينًا،

بأف أىل الشار سيشجمػف يـػ القيامة جساع الدلف كالسعتدلة كاألشاعخة، إ طيخي مسا سبق
كيتحدخكف عسا كانػا يسلكػه في الجنيا، كذلظ لعجـ انتفاعيع مغ الساؿ كالدلصاف، كالحجة التي 

 .بيا في الجنيا ف وانػا يحتجػ 

 

 

                                                           
 ٕ٘ٔ/ ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٛٛ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٔ)
 .ٗٓٙ/ ٗانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ج (ٕ)
، ٖٖٙ/ٗالتأكيل، الخازف ج ، كلبابٕٖ٘/ ٖ، كمجارؾ التشديل، الشدفي جٕٕٔ/ٛمعالع التشديل، البغػي ج انطخ:( ٖ)
 .ٕٙ/ ٜإرشاد العقل الدليع، أبػ الدعػد جك 
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 ، بين الدمف والستكمسين.ثالثاا: عخض عحاب أىل الشار في سورة الحاقة

 .وأعشاقي  أىل الشار جيربط األغالل في أي .ٔ
بعزيع ببعس، لقػلو  كأعشاقيع يجي أىل الشارأكرد في سػرة الحاقة على ما يجؿ على ربط 

ِإنَّ َجَعْلَنا ِف َأْعَناِقِهْم َأْغاَلًَل  ﴿:في مػضع آخخ [، كقاؿ تعالىٖٓ]الحاقة: ﴾ ُخُذوُه فَ غُلُّوه ﴿تعالى:
 .[ٛ]يذ: ﴾ َفِهَي ِإََل اْْلَْذقَاِن فَ ُهْم ُمْقَمُحونَ 

 الدمف:موقف  - أ
 العشق فيالغل  يكػف ك  ،(ٔ) ؽ أىل الشاراعشأ يأمخ هللا مبلئكة العحاب أف تزع األغبلؿ في 

 .(ٕ) أذقانيع إلى فتجسع إليو اليج، فتكػف أيجييع مزسػمة

 موقف السعتدلة:  - ب
، شخفيو تحت الحقغاألذقاف، التي يجسع فييا  إلى كاصلة (ٖ)ؿغبلألبّيغ السعتدلة بأف ا

 .(ٗ) عشق السغلػؿصػؽ الغل في كي
فيطيخ مسا سبق، بأف السعتدلة تػافق الدلف في أف السبلئكة تجسع أيجي أىل الشار الى 

 عشقيع. 

 موقف األشاعخة: - ت
 .(٘) و باألغبلؿنو إلى عشقو، كيذجك يأف خدنة جيشع، يجسعػف يجإلى ذىب األشاعخة 

بأف هللا تعالى يأمخ  ، أنو ال خبلؼ بيغ الدلف كالسعتدلة كاألشاعخة،يتزح  لحلظ مسا سبق
 مبلئكتو بػضع األغبلؿ ألىل الشار.

 

 
                                                           

 .ٕٙٔ/ ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٛٛ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٔ)
 .ٓٗٗ، تفديخ القخآف الكخيع، ابغ القيع صٗ٘ٙ/ ٙانطخ: تفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ ج (ٕ)
كمغ خبلؿ البحث، كججت مبلحطة/ لع يتعخض السعتدلة في تفديخ ىحه اآلية مغ سػرة الحاقة مغ خبلؿ كتبيع،  (ٖ)

 الغل عشج تفديخ آية سػرة يذ. مػقفيع مغ
 .٘/ ٗانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ج (ٗ)
القخآف، القخشبي ، كالجامع ألحكاـ ٖٔٙ/ٖٓ، كمفاتيح الغيب، كالخازي جٕٕٔ/ٛمعالع التشديل، البغػي ج انطخ:( ٘)
 .ٖٖٙ/ٗج ، كلباب التأكيل، الخازف ٕٖ٘/ ٖ، كمجارؾ التشديل، الشدفي جٕٕٚ/ٛٔج
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 الجحي :دخال أىل الشار في إ .ٕ
كقج  ،(ٔ) كقػدىا" شبت إذا بعيشيا "ألف الجحيع ىي الشارسساء الشار، أالجحيع ىي اسع مغ 

 ﴾فَ ُغلُّوُه*ّتَّ اْْلَِحيَم َصلُّوُه  ُخُذوهُ  ﴿في سػرة الحاقة دخػؿ أىل الشار الجحيع، لقػلو تعالى: جاء
 ﴾ َجَهنََّم َيْصَلْونَ َها فَِبْئَس اْلِمَهاد ﴿[ كقج دلت آيات كثيخة على ذلظ مشيا قػلو تعالى:ٕٖ-ٖٔ]الحاقة:
 .[ٙٛ]مخيع: ﴾ َوَنُسوُق اْلُمْجرِِمنَي ِإََل َجَهنََّم ِوْرًدا ﴿[ كقػلو تعالى:ٙ٘]ص:

 موقف الدمف: - أ
 ، فإف(ٕ)لتغسخُىع فييا  الشاركتبيع بذسائليع إلى  اتخحكاػرد مغ تيأمخ هللا مبلئكتو بأف 

 .(ٖ) القيامة يػـ كمريخه مأكى الكافخ، ىي الجحيع،
ألنيع لع يؤمشػا با العطيع، كلع  ؛كجاء في سػرة الحاقة، بأف سبب إدخاؿ الكافخيغ جيشع

 يتِبعػا ما جاء بِو ُرسليع، بل كحبػىع كازدادكا ُكفخًا كفدادًا في األرض.
 موقف السعتدلة: - ب

يتعطع على  ألنو كاف سلصاناً  كتلقيو بيا، الشار العطسى، الكافخ يأمخ هللا مبلئكتو أف تجخل
 كلحلظ فإف مػقف السعتدلة ُمػافق لسػقف الدلف في أف الكفار سيرلػف الجحيع.  ،(ٗ)الشاس 

 موقف األشاعخة:  - ت
 العطسى، ألنو كاف سلصاناً  إلى الجحيع، كىي الشار قػمػا بإدخاؿ الكافخأمَخ هللا مبلئكتو أف ي

 .(٘) ، كال سلصانو، كال مالو في ىحا اليػـحياتو ويشفع عفل ،يتعطع على الشاس
 يتبيغ إجساع الدلف كالسعتدلة كاألشاعخة بأف الكافخ جداءه جيشع.لحلظ 

 ة من حجيج.معقابي  بدمد .ٖ
ّتَّ ِف  ﴿، لقػلو تعالى:تشاكلت سػرة الحاقة عحاب أىل الشار يػـ القيامة بدلدلة مغ حجيج

ُعوَن ِذراعاً فَاْسُلُكوُه   .[ٕٖ]الحاقة: ﴾ِسْلِسَلٍة َذْرُعها َسب ْ

 
                                                           

 .ٕٙ٘/ٕجامع البياف، الصبخي ج (ٔ)
 .ٕٙٔ/ ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٛٛ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٕ)
 .ٗ٘القيع ص ، كحادي األركاح، ابغ ٕٕٔ/ٕٗانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٖ)
 ٗٓٙ/ٗج ، كالدمخذخي، الكذاؼٜٙٓ/ ٔانطخ: درة التشديل، اإلسكافي ج( ٗ)
، كمجارؾ التشديل، الشدفي ٕٕٚ/ٛٔج ، كالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبئٖٙ/ ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج( ٘)
 .ٖٗٙ/ٗ، كجامع البياف، اإليجي جٕٖ٘/ ٖج
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 موقف الدمف: - أ
نيا تجخل أك  -هللا أعلع بقجر شػليا -مغ حجيج  ةلمبلئكتو أف تعحب أىل الشار بدلد أمخ هللا

 .(ٔ)تجخل في فيو، كتخخج مغ دبخه، حتى ال يقـػ على رجليو  أكفي ُدُبخه، ثع تخخج مغ مشخخيو، 

 موقف السعتدلة:  - ب
 كتزيق عليوجدجه  كتلتف على حيصويقػؿ تعالى ال تدلكػه إال في ىحه الدلدلة حتى ت

لحلظ فإف السعتدلة كافقت الدلف بأف أىل الشار يتعحبػف بدلدلة ، (ٕ) حتى ال يقجر على الحخكة
 مغ حجيج.

 موقف األشاعخة: - ت
حتى تلتف عليو أجداؤه حتى ال يقجر على  لػى على جدجه سلدلة  أمَخ هللُا مبلئكتو أف تُ 

الدلدلة تجخل مغ دبخه كتخخج مغ حلقو، أك تجخل  كأف كقجميو،الحخكة، ثع يجسع بيغ ناصيتو 
 .(ٖ)مغ فيو كتخخج مغ دبخه 

بيغ مػقف الدلف كمػقف السعتدلة كاألشاعخة بأف اىل الشار  ؼفلحلظ تبيغ، أنو ال خبل
كذلظ جداًء على كفخىع با تعالى، كاستيدائِيع بسا جاء بو رسليع مغ يتعحبػف بدلدة مغ حجيج، 

 البيشات.

 .الشارشعام أىل  .ٗ
فَ َلْيَس لَُو  ﴿، كذلظ في قػلو تعالى:شعاـ أىل الشار يػـ القيامة الغدليغبيشت سػرة الحاقة بأف 

يٌم* َوَل َطَعاٌم ِإَل ِمْن ِغْسِلنٍي* ََل َيَُْكُلُو ِإَل اْْلَاِطُئونَ  [، كقاؿ تعالى في ٖٚ-ٖ٘: ]الحاقة ﴾ اْليَ ْوَم َىاُىَنا َحَِ
بُوَن * آَلِكُلوَن  ﴿:ىػ الدقػـ، لقػلو تعالىمػضع آخخ بأف شعاـ أىل الشار  ّتَّ ِإنَُّكْم أَي َُّها الضَّالُّوَن اْلُمَكذِّ

[، كقاؿ في مػضع آخخ، بأف شعاميع الزخيع، لقػلو ٕ٘-ٔ٘]الػاقعة: ﴾ ِمْن َشَجٍر ِمْن زَقُّومٍ 
 .[ٙ]الغاشية:  ﴾ لَْيَس ََلُْم طَعاٌم ِإَلَّ ِمْن َضرِيعٍ ﴿ تعالى:

                                                           
 .ٕٙٔ/ ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٜٛ٘/ٖٕانطخ: جامع البياف، الصبخي ج (ٔ)
 .٘ٓٙ/ ٗجانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ( ٕ)
، كلباب التأكيل، الخازف ٕٕٚ/ٛٔ، الجامع ألحكاـ القخآف، القخشبي جٖٔٙ/ٖٓمفاتيح الغيب، الخازي ج انطخ:( ٖ)
 .ٖٙٙ/ ٗكجامع البياف، اإليجي ج ،ٖٖٙ/ٗج
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 موقف الدمف: - أ
أك ىػ ما يخخج  أف الغدليغ ىي شجخة في جيشع كىػ شخ شعاـ أىل الشار،إلى ذىب الدلف 

 .(ٔ)مغ لحػميع 

 موقف السعتدلة: - ب
أف شعاـ أىل الشار ىػ ما يديل مغ أبجانيع مغ إلى في تفديخ اآلية الدابقة،  سعتدلةذىب ال

 ، كفي ىحا القػؿ يػافقػف مػقف الدلف.(ٕ) الرجيج كالجـ

 خة:موقف األشاع - ت
الة كآثار الجماء كالساء الشاتجة مغ جخكحيع كقيحيع، أك دَ ب هللا أىل الشار بصعاـ مغ غُ عحّ 

 .(ٖ)ريأول مشو أىل الشا أف الغدليغ شجخ  

أف الغدليغ ىػ شعاـ أىل الشار، في سػقف الدلف لمػافقة السعتدلة كاألشاعخة،  كبيحا تطيخ
مغ جيشع أك ىػ الجـ كالقيح الحي يخخج مغ آثار وهللا أعلع ما السقرػد بالغدليغ، ىل ىػ شجخة 

 العحاب.

، كاألشاعخة، في (ٗ) ، بأنو ال خبلؼ بيغ مػقف الدلف، كمػقف السعتدلةتبيغ مسا سبقك 
 بالخضا ملينة كىع في عيذة اإليساف بالجشة كالشار، كأف أىل الجشة في جشة عالية كمختفعة،

كسيلة التشاكؿ، أما أىل الشار فإنيع يتعحبػف بذتى كالدخكر، كأف أشجار الجشة قصػفيا قخيبة 
أنػاع العحاب، كمشيا: أف السبلئكة تغليع كتدحبيع الى الشار، كتخبصيع بدلدة مغ حجيج، كأف 

 شعاميع الغدليغ.
 

                                                           
 .ٕٚٔ/ ٛ، كتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ جٜٔ٘/ٖٕنطخ: جامع البياف، الصبخي جا (ٔ)
 .ٙٓٙ/ ٗجانطخ: الكذاؼ، الدمخذخي ( ٕ)
/ ٖ، كمجارؾ التشديل، الشدفي جٖٕٚ/ٛٔج ، كالجامع ألحكاـ القخآف، القخشبيٕٖٙ/ٖٓانطخ: مفاتيح الغيب، الخازي ج( ٖ)

 .ٖٖٚ/ٗ، كلباب التأكيل، الخازف جٖٖ٘
مبلحطة/ مغ خبلؿ البحث كججت أف شيخ السعتدلة أبػ اليحيل خالف الدلف في مدألة لع تتشاكليا سػرة الحاقة،  (ٗ)

 كحيث إنو شّح عغ السعتدلة كذلظ ألنكاره بأف الجشة كالشار مخلػقتاف اآلف، لدعسو بأف هللا يخلقيا يـػ القيامة.
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 شتائج والتوصياتال
الحسج  الحي بشعستو تتع الرالحات، كبعج الفخاغ مغ إعجاد الخسالة العلسية خلز الباحث 
إلى مجسػعة مغ الشتائج كالتػصيات، التي تػصل بيا مغ خبلؿ دراسة اآلراء العقجية في سػرة 

 عشج الدلف كالستكلسيغ. الحاقة

 أولا: الشتائج
، ككحلظ أثبتت الدػرة أف تػحيج الخبػبية الثبلثة التػحيج أنػاع على الحاقة سػرة اشتسلت -ٔ

 مدتلـد لتػحيج األلػىية.
التػحيج الحي ركد عليو األنبياء ىػ تػحيج األلػىية، حيث إف أوثخ األمع أقخت بتػحيج  -ٕ

 الخبػبية؛ كإنسا ضبلليا كاف في باب األلػىية.
إف السعتدلة كاألشاعخة لع يخالفػا الدلف في تػحيج الخبػبية كأنيع يقّخكف ىحا الشػع مغ  -ٖ

 التػحيج بسطاىخه كقيػميتو على خلقو كأنو صاحب الشعع الخالق الخازؽ.
 الباري، صفات في كخاصة كالرفات، األسساء في الدلف مشيج كاألشاعخة السعتدلة خالف -ٗ

، كمشيع مغ يثبتيا كيحكخ ليا معاني دكف  نيا أعبلـ محزةفسشيع مغ يثبتيا بأ أما األسساء 
 معاني. 

استخجـ األشاعخة شخيقة الفبلسفة كعلع الكبلـ في إثبات الخالق بسقجمات عقلية فلدفية  -٘
 تخالف شخيقة الدلف في االستجالؿ على الػحجانية ككجػده سبحانو.

حيج، كالػعيج، كالسشدلة بيغ إف أصػؿ اإليساف عشج السعتدلة خسدة أصػؿ: كىي العجؿ، كالتػ  -ٙ
ف ىحه األصػؿ جسيعيا باشلة كمخالفة أالسشدلتيغ، كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، ك 

 لسشيج كأصػؿ الدلف. 
إف األشاعخة خالفت الدلف في العجيج مغ مدائل االعتقاد، أىسيا: اثبات صفات السعاني  -ٚ

الدبعة دكف غيخىا مغ الرفات اإلليية، كجعلػا تػحيج الخبػبية كاأللػىية بسعشى كاحج، لحلظ 
تػحيج الحات كتػحيج أسقصػا تػحيج األلػىية مغ أقداـ التػحيج، كاقترخ التػحيج عشجىع على 

 تػحيج األفعاؿ.الرفات ك 
نعاـ كالخزؽ كالذفاعة كىي اإلعلى العجيج مغ مطاىخ تػحيج الخبػبية،  الحاقةاشتسلت سػرُة  -ٛ

 كحفظ السؤمشيغ كاىبلؾ الكافخيغ، كإف السعتدلة كاألشاعخة يقخكف بحلظ.
االيساف با، كالتدبيح  كىي ،األلػىية تػحيج مطاىخ مغ العجيج على الحاقة سػرةُ  اشتسلت -ٜ

 لو مغ نػاقس تػحيج األلػىية.كالتحكيخ بالقخآف الكخيع، كبياف أف عجـ شاعة هللا كرس
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، كمغ خبلؿ تتبع اشتسلت على العجيج مغ مطاىخ تػحيج األسساء كالرفات الحاقةإف سػرة  -ٓٔ
أقػاؿ السفدخيغ في أسساء هللا، فقج ضيخ تػافقًا كبيخًا بيغ الدلف كالسعتدلة كاألشاعخة، أما 

السعتدلة كاألشاعخة، فإنيع يشفػف الرفات كيأكلػىا على حدب أىػائيع كعقػليع  الرفات فإف
 القاصخة.

إف اإليساف باألنبياء ىػ ركغ مغ أركاف اإليساف، كلع يتفق الدلف مع السعتدلة كاألشاعخة  -ٔٔ
 .الفخؽ بيغ الشبي كالخسػؿ، كبعس الجدئيات التي تتعلق بالشبػةفي 

حاقة قج عرػا رسػؿ ربيع، كاستكبخكا الـ األنبياء كالخسل السحكػرة في سػرة اقػ أإف   -ٕٔ
 كاعخضػا عغ الحق، فعاقبيع هللا عقابًا شجيجًا.

كصجؽ رسالتو، كأبصلت قػؿ السدتيدئيغ،  إف سػرة الحاقة بيشت صجؽ الشبي دمحم   -ٖٔ
 عغ قػلو قػؿ الذعخ كالكيشة. كنفت 

السعجدة الخالجة  ػالدلف في أف القخآف الكخيع ى ػقفمػقف السعتدلة كاألشاعخة م كافق -ٗٔ
 . للشبي دمحم

أخصأ السعتدلة في قػليع بأف القخآف مخلػؽ، كقامػا بشفي صفة الكبلـ عغ هللا تعالى  -٘ٔ
بحجة اليخكب مغ التجديع كالتذبيو، كأما األشاعخة فأخصأكا في تأكيل الرفة مغ خبلؿ 

 حاتو، كىحا الكبلـ ليذ بحخؼ كال برػت. اثباتيع  تعالى كبلمًا نفديًا قائسًا ب
إف الدلف يثبتػف  تعالى كبلمًا كرفة ذاتية ككرفة فعلية باعتبار تعلقيا باإلرادة  -ٙٔ

 كالسذينة، فإف هللا تعالى يتكلع إذا شاء كمتى يذاء.
 كاجب. بيةإف اإليساف بكل ما أخبخ هللا عشو مغ األمػر الغي -ٚٔ
كضائف معيشة، كأنيع يفعلػف الدلف في أف للسبلئكة أعساؿ ك إف السعتدلة كاألشاعخة كافقػا  -ٛٔ

 .تعالى هللا مغ فآالقخ   جبخيل تلقي ويفية خالفػا الدلف فيك  مخكف،وسا يؤ 
 كالعخض كالحداب، ،رػرالشفخ بالكشػف بيػـ القيامة كبأىػالو إف السعتدلة كاألشاعخة يؤم -ٜٔ

 .الحاقةكيثبتػنو كسا كرد في الكتاب كالدشة، كىػ مسا كرد في سػرة 
بػقػع الحداب يػـ القيامة، كيجازي هللا عتدلة كاألشاعخة كافقػا مػقف الدلف إف الس -ٕٓ

 .السؤمشيغ كالكافخيغ
 بشعيع الجشة كعحاب الشار. إف الستكلسيغ مغ السعتدلة كاألشاعخة يؤمشػف  -ٕٔ
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 ثانياا: التوصيات
ضخكرة تعلع كتعليع قزايا ك ، تعالى  الشية بإخبلص العلع شلبة مغ كإخػاني نفدي أكصي -ٔ

 فة األشخ األواديسية كالػعطية.العقيجة الرحيحة في كا
 جاءت التي مشيا العقجية السزاميغ كاستشباط كالبحث بالجراسة الكخيع القخآف بدػر االىتساـ -ٕ

 ، كالخد مغ خبلليا على الستكلسيغ.الشاس نفػس فيخ العقيجة الرحيحة لتخسي
كالذيعة كالخػارج ؛ الحاقةدراسة آراء الفخؽ األخخى في القزايا العقجية الػاردة في سػرة   -ٖ

 كمقارنتيا بسحىب الدلف.
الخابع مغ كتب الذيعة كاألشاعخة،  بجسع أقػاؿ علساء السعتدلة في القخف أكصي أىل العلع  -ٗ

 كذلظ لشجرة تػفخ كتب السعتدلة.
 

فسا كاف فييا مغ ، خالرًا لػجيو الكخيع جيج الستػاضعكأخيخًا أسأؿ هللا أف يجعل ىحا ال
صػاب فسغ هللا كحجه، كما كاف فييا مغ خصأ فسغ نفدي كالذيصاف، وهللا كرسػلو مشو بخيناف، 

كالحسج  كصل الليع على نبيشا دمحم كعلى آلو كصحبو كمغ سار على دربو إلى يػـ الجيغ، 
 الحي بشعستو تتع الرالحات.
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 السرادر والسخاجع
 القخآف الكخيع -

علي بغ إسساعيل األشعخي، تحقيق: فػقية حديغ محسػد، اإلبانة عغ أصػؿ الجيانة،  -ٔ
 ق.ٜٖٚٔاألنرار، ، القاىخة، دار ٔط

عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي، تحقيق: دمحم أبػ الفزل اإلتقاف في علػـ القخآف،  -ٕ
 ق.ٜٖٗٔإبخاىيع،)د.ط(، مرخ، اليينة السرخية العامة للكتاب، 

مػفق الجيغ ابغ قجامة السقجسي، تحقيق: أحسج بغ عصية الغامجي، إثبات صفة العلػ،  -ٖ
 ىػ.ٜٓٗٔالعلػـ كالحكع، ، السجيشة السشػرة، مكتبة ٔط

، الكػيت، مكتبة ٔ، عبج الخحسغ بغ دمحم الجكسخي، طاألجػبة السفيجة لسيسات العقيجة -ٗ
 ق.  ٕٓٗٔدار األرقع، 

 أبػ حامج الغدالي،)د.ط(، بيخكت، دار السعخفة،)د.ت(.إحياء علـػ الجيغ،  -٘
 بج الغشي عبجأبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم الخازي، تحقيق: عآداب الذافعي كمشاقبو،  -ٙ

 ىػ. ٕٗٗٔ،  بيخكت، دار الكتب العلسية، ٔالخالق، ط
إرشاد العقل الدليع إلى مدايا الكتاب الكخيع، العسادي دمحم بغ دمحم بغ مرصفى أبػ  -ٚ

 الدعػد،)د.ط(، بيخكت، دار إحياء التخاث العخبي.)د.ت(.
السعالي الجػيشي، إماـ الحخميغ أبػ ، اإلرشاد إلى قػاشع األدلة في أصػؿ االعتقاد -ٛ

تحقيق: دمحم يػسف مػسى كعلي عبجالسشعع عبجالحسيج، )د.ط(، مرخ، مكتبة 
 ق.ٜٖٙٔالخانجي،

 ىػ.  ٖٔٗٔ، )د.ـ(،)د.ف(،ٗبغ نايف الذحػد، ط علي ،َأركاُف اإليسافِ  -ٜ
، بيخكت، مؤسدة الكتب ٔفخخ الجيغ الخازي، ط أساس التقجيذ في علع الكبلـ، -ٓٔ

 ىػ.٘ٔٗٔالثقافية، 
 ق.ٕٗٗٔ، القاىخة، دار الدبلـ، ٙسعيج حّػى، ط في التفديخ،األساس  -ٔٔ
، السجيشة ٔأحسج بغ عبج الحليع ابغ تيسية، تحقيق: دمحم رشاد سالع، طاالستقامة،  -ٕٔ

 ق.ٖٓٗٔالسشػرة، جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد، 
، البييقي، تحقيق: عبج هللا بغ دمحم الحاشجي أحسج بغ الحديغ األسساء كالرفات، -ٖٔ

 ق. ٖٔٗٔالسسلكة العخبية الدعػدية، مكتبة الدػادي،  -، ججة ٔط
 مرخ، ،ٔط ،(ـٜٚٗٔ/قٖٙٙٔ) ، العجكي  أحسج دمحم التػحيج، لجػىخة الججيج الذخح -ٗٔ

 ، )د.ت(.الحلبي مصبعة
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، السسلكة العخبية ٔنخبة مغ العلساء، ط أصػؿ اإليساف في ضػء الكتاب كالدشة، -٘ٔ
 ىػ.ٕٔٗٔالدعػدية، كزارة الذؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالجعػة كاإلرشاد، 

عبج القاىخ بغ شاىخ البغجادي،)د.ط(، استشبػؿ، دار الفشػف،  ،أصػؿ الجيغ -ٙٔ
 ق.ٖٙٗٔ

رمزاف ٕ٘تاريخ االشبلع  ، عبج الخحيع بغ صسايل العلياني الدلسي،أصػؿ العقيجة -ٚٔ
 . )د.ت(.http://www.islamweb.net مػقع الذبكة اإلسبلمية، ،ٕٚٔٓ

، سعػد بغ عبج العديد أصػؿ مدائل العقيجة عشج الدلف كعشج السبتجعة -ٛٔ
 ق.ٕٓٗٔالخلف،)د.ط(، )د.ـ(، )د.ف(، 

دمحم األميغ الذشقيصي،)د.ط(، بيخكت، دار  ف،أضػاء البياف في إيزاح القخآف بالقخآ -ٜٔ
 ق.٘ٔٗٔالفكخ للصباعة كالشذخ كالتػزيع، 

أحسج بغ  االعتقاد كاليجاية إلى سبيل الخشاد على محىب الدلف كأصحاب الحجيث، -ٕٓ
، بيخكت، دار اآلفاؽ الججيجة، ٔالحديغ البييقي، تحقيق: أحسج عراـ الكاتب، ط

 ق.ٔٓٗٔ
 باديذ بغ دمحم الحسيج عبج ،الشبػية كاألحاديث القخآنية اآليات مغ اإلسبلمية العقائج -ٕٔ

 مخازقو الجدائخية الذخكة مكتبة الجدائخ ،ٕط رمزاف، الرالح دمحم: ركاية الرشياجي،
 (.ط. د) كشخكاؤىسا، داكد

، حافظ بغ أحسج الحكسي، أعبلـ الدشة السشذػرة العتقاد الصائفة الشاجية السشرػرة -ٕٕ
، السسلكة العخبية الدعػدية، كزارة الذؤكف اإلسبلمية ٕتحقيق: حاـز القاضي، ط
 ىػ. ٕٕٗٔكاألكقاؼ كالجعػة كاإلرشاد، 

 ىػ. ٜٓٗٔ، بيخكت، دار كمكتبة اليبلؿ، ٔ، علي بغ دمحم الساكردي، طأعبلـ الشبػة -ٖٕ
 العلع دار: الشاشخ ،٘ٔط ، الدركلي الجمذقي الدركلي الجيغ خيخ األعبلـ، -ٕٗ

 .ـ ٕٕٓٓللسبلييغ
دمحم بغ أبي بكخ ابغ القيع، تحقيق: دمحم حامج  إغاثة الليفاف مغ مرايج الذيصاف، -ٕ٘

 الفقي،)د.ط(، الخياض، مكتبة السعارؼ،)د.ت(. 
يحيى بغ أبي الخيخ الذافعي،  االنترار في الخد على السعتدلة القجرية األشخار، -ٕٙ

 ىػ. ٜٔٗٔ، الخياض، أضػاء الدلف، ٔخلف، طتحقيق: سعػد بغ عبج العديد ال
تحقيق:  ،القاضي أبػ بكخ الباقبلني ،اإلنراؼ فيسا يجب اعتقاده كال يجػز الجيل بو -ٕٚ

 ق.ٕٔٗٔالقاىخة، السكتبة األزىخية للتخاث،  ،ٕ، طدمحم زاىج الكػثخي 

http://www.islamweb.net/
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، السجيشة السشػرة، ٘جابخ بغ مػسى الجدائخي، ط أيدخ التفاسيخ لكبلـ العلي الكبيخ، -ٕٛ
 ق.ٕٗٗٔمكتبة العلػـ كالحكع، 

 ،ٔط ،(ـٜٜٔٔ – ق ٕٔٗٔ)ياسيغ نعيع، دمحم نػاقزو، حقيقتو اركانو، االيساف -ٜٕ
 .الدشة مكتبة

دار  ،)د.ـ(،ٕدمحم بغ إبخاىيع بغ أحسج الحسج، ط اإليساف بالقزاء كالقجر، -ٖٓ
 (.طالػشغ،)د.

، الدعػدية، ٔأحسج بغ عصية بغ علي الغامجي، ط الستكلسيغ،اإليساف بيغ الدلف ك  -ٖٔ
 ق.ٕٖٗٔمكتبة العلػـ كالحكع، 

خػارمو، نػاقزو عشج أىل الدشة كالجساعة، عبج هللا بغ عبج الحسيج  اإليساف حقيقتو، -ٕٖ
 ىػ. ٕٗٗٔ، الخياض، مجار الػشغ للشذخ، ٔاألثخي، ط

، نرخ بغ دمحم الدسخقشجي بغ أحسج بغ  -ٖٖ إبخاىيع.)د.ط(، )د.ـ(، )د.ف(، بحخ العلـػ
 )د.ت(.

حياف، تحقيق: صجقي دمحم  أبػدمحم بغ يػسف  ،البحخ السحيط في التفديخ -ٖٗ
 ق.ٕٓٗٔجسيل،)د.ط(، بيخكت، دار الفكخ،

، إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ، تحقيق: عبج هللا بغ عبج السحدغ البجاية كالشياية -ٖ٘
  ىػ.ٕٗٗٔكالتػزيع كاإلعبلف، ،)د.ـ(،  دار ىجخ للصباعة كالشذخ ٔالتخكي، ط

 هللا عبج بغ دمحم بغ علي بغ دمحم  الدابع، القخف  بعج مغ بسحاسغ الصالع البجر -ٖٙ
 (.ط.د)السعخفة، دار: بيخكت اليسشي،

أحسج بغ عبج الحليع بغ تيسية،  بياف تلبيذ الجيسية في تأسيذ بجعيع الكبلمية، -ٖٚ
، السسلكة العخبية الدعػدية، مجسع السلظ ٔتحقيق: رشيج حدغ دمحم علي كآخخكف، ط

 ىػ. ٕٙٗٔفيج لصباعة السرحف الذخيف،
الدحخ الشارنجات، كالكيانة ك البياف عغ الفخؽ بيغ السعجدات كالكخامات كالحيل  -ٖٛ

،)د.ط(، بيخكت، السكتبة الباقبلني، تحقيق: األب اليدػعي القاضي أبػ بكخ
 ـ.ٜ٘ٛٔالذخقية،

 ىػ. ٖٕٗٔبيخكت، دار كمكتبة اليبلؿ،  ،ٔالبياف كالتبييغ، عسخك بغ بحخ الجاحظ، ط -ٜٖ
تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس، محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الدَّبيجي، تحقيق:  -ٓٗ

 مجسػعة مغ السحققيغ،)د.ط(، )د.ـ(، دار اليجاية،)د.ت(. 
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 بغ أحسج بغ دمحم هللا عبج أبػ الجيغ شسذ  كاألعبلـ، السذاىيخ ككفيات اإلسبلـ تاريخ -ٔٗ
 (.ط.د) التػفيقية، السكتبة: الشاشخ:  الحىبي َقاْيساز بغ عثساف

تاريخ ابغ خلجكف، ديػاف السبتجأ كالخبخ في تاريخ العخب كالبخبخ، عبج الخحسغ بغ دمحم  -ٕٗ
 ق.ٛٓٗٔ، بيخكت،  دار الفكخ ٕطبغ دمحم ابغ خلجكف، تحقيق: خليل شحادة، 

الججيجة،  الشجكة بيخكت، دار، ٘أيػب، ط تبديط العقائج اإلسبلمية، حدغ دمحم -ٖٗ
 ق.ٖٓٗٔ

القاضي عبج الجبار بغ أحسج،)د.ط(، القاىخة، دار  دالئل الشبػة، تثبيت -ٗٗ
 السرصفى،)د.ت(. 

الخصيب، تححيخ أىل األيساف عغ الحكع بغيخ ما أندؿ الخحسغ، إسساعيل بغ إبخاىيع  -٘ٗ
 ىػ.ٚٓٗٔ، السجيشة السشػرة، الجامعة اإلسبلمية، ٖط
تحخيخ السعشى الدجيج كتشػيخ العقل الججيج مغ تفديخ الكتاب »التحخيخ كالتشػيخ  -ٙٗ

 ـ.ٜٗٛٔتػنذ، الجار التػندية للشذخ، ، )د.ط(، عاشػر ابغ، دمحم الصاىخ «السجيج
سي، تحقيق: عبج الدبلـ بغ التحفة السجنية في العقيجة الدلفية، حسج بغ ناصخ التسي -ٚٗ

 بخجذ بغ ناصخ،)د.ط(،)د.ـ(،)د.ف(،)د.ت(.
إبخاىيع بغ دمحم البيجػري، تحقيق: عبج هللا دمحم ، تحفة السخيج شخح جػىخة التػحيج -ٛٗ

 ق.ٕٗٗٔ، بيخكت، دار الكتب العلسية،ٕالخليلي، ط
، ٙتيسية، تحقيق: دمحم بغ عػدة الدعػي، ط ابغالتجمخية، أحسج بغ عبج الحليع  -ٜٗ

 ق.ٕٔٗٔالخياض، مكتبة العبيكاف، 
التدعيشية، أحسج بغ عبج الحليع بغ تيسية، تحقيق: الجكتػر دمحم بغ إبخاىيع العجبلف،  -ٓ٘

 ىػ. ٕٓٗٔ، الخياض، مكتبة السعارؼ للشذخ كالتػزيع ، ٔط
تصييخ االعتقاد عغ أدراف اإللحاد كيليو شخح الرجكر في تحخيع رفع القبػر، دمحم بغ  -ٔ٘

اني، دمحم بغ علي بغ دمحم الذػكاني، تحقيق: عبج السحدغ بغ حسج إسساعيل الرشع
 ق.ٕٗٗٔ، الخياض، مصبعة سفيخ، ٔالعباد البجر، ط

، ٔالتعخيفات، علي بغ دمحم الجخجاني، تحقيق: جساعة مغ العلساء بإشخاؼ الشاشخ، ط -ٕ٘
 ىػ،ٖٓٗٔبيخكت، دار الكتب العلسية، 

لَسْخَكِزي، تحقيق: عبج الخحسغ عبج تعطيع قجر الربلة، دمحم بغ نرخ بغ الحجاج ا -ٖ٘
 ق. ٙٓٗٔ، السجيشة السشػرة، مكتبة الجار،ٔالجبار الفخيػائي، ط
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تفديخ القخآف العطيع، إسساعيل بغ عسخ القخشي البرخي الجمذقي، تحقيق: سامي  -ٗ٘
 ىػ.ٕٓٗٔ،)د.ـ(، دار شيبة للشذخ كالتػزيع، ٕبغ دمحم سبلمة، ط

، مرخ، شخكة مكتبة كمصبعة ٔاغي، طتفديخ السخاغي، أحسج بغ مرصفى السخ  -٘٘
 ق.ٖ٘ٙٔمرصفى البابي الحلبي كأكالده، 

التفديخ السػضػعي للقخآف الكخيع كنساذج مشو، أحسج بغ عبج هللا الدىخاني،)د.ط(،  -ٙ٘
 ق.  ٖٔٗٔالسجيشة السشػرة، الجامعة اإلسبلمية، 

للصباعة ، مرخ، دار نيزة ٔالتفديخ الػسيط للقخآف الكخيع، دمحم سيج ششصاكي، ط -ٚ٘
 ـ.ٜٜٚٔكالشذخ كالتػزيع، 

القادسية في االداب مجلة  ،عسػّػػػار نعسة نغيسر التذكيل الرػتي في سػرة الحاقة، -ٛ٘
  .ٕٓٔ-ٜٛ ص ،ٕٗٔٓ، ٖ-ٗ، عٗٔـ العخاؽ، -ةجامعة القادسي ،كالعلـػ التخبػية

تحقيق: أحسج عبج الخحيع ، القاضي عبج الجبار بغ أحسج، تشديو القخآف عغ السصاعغ -ٜ٘
 ، )د.ط(، بيخكت، دار الشيزة الحجيثة،)د.ت(.الدايح ك تػفيق على كىبة

، بيخكت، دار ٔتيحيب اللغة، دمحم بغ أحسج اليخكي، تحقيق: دمحم عػض مخعب، ط -ٓٙ
 ـ.ٕٔٓٓإحياء التخاث العخبي، 

 ،)د.م(، دارٖتوضيح مقاصج العقيجة الواسصية، عبج الخحسن بن ناصخ البخاك، ط -6ٔ
 ه.ٕٖٗٔالتجمخزة، 

التيار العقلي لجى السعتدلة كأثخه في حياة السدلسيغ السعاصخة، سيل بغ رفاع بغ  -ٕٙ
 ق. ٕٚٗٔ، القاىخة،)د.ف(، ٔسييل العتيبي، ط

، ٔعبج الخحسغ بغ ناصخ الدعجي، ط ،تيديخ الكخيع الخحسغ في تفديخ كبلـ السشاف -ٖٙ
 ق.ٕٓٗٔمرخ، مؤسدة الخسالة، 

 ق.ٛٓٗٔ،)د.ـ(، )د.ف(، ٖلقحصاني، طحاشية كتاب التػحيج، عبج الخحسغ بغ دمحم ا -ٗٙ
الحجة في بياف السحجة كشخح عقيجة أىل الدشة، إسساعيل بغ دمحم األصبياني،  -٘ٙ

 ىػ.ٜٔٗٔ،  الخياض، دار الخاية، ٕتحقيق: دمحم بغ ربيع بغ ىادي عسيخ السجخلي، ط
 ق.ٖٕٗٔ،)د.ـ(، مكتبة العبيكاف، ٔحخاسة العقيجة، ناصخ العقل، ط -ٙٙ
ميا، سعيج بغ ناصخ الغامجي،)د.ط(، الخياض، مكتبة حقيقة البجعة كأحكا -ٚٙ

 الخشج،)د.ت(. 
الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسششو كأيامو = صحيح  -ٛٙ

البخاري، دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخاري، تحقيق: دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ، 
 ق.ٕٕٗٔ، )د.ـ(، دار شػؽ الشجاة، ٔط
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جامع بياف العلع كفزلو، أبػ عسخ يػسف بغ عبج البخ، تحقيق: أبي األشباؿ  -ٜٙ
 ق. ٗٔٗٔ، السسلكة العخبية الدعػدية، دار ابغ الجػزي، ٔالدىيخي،ط

، ٔجامع البياف في تفديخ القخآف، دمحم بغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبج هللا اإليجي، ط -ٓٚ
 ق.ٕٗٗٔبيخكت، دار الكتب العلسية،

، دمحم بغ أحسج القخشبي، تحقيق: أحسج البخدكني كإبخاىيع ألحكاـ القخآفالجامع  -ٔٚ
 ق.ٖٗٛٔ، القاىخة، دار الكتب السرخية، ٕأشفير، ط

األردف، دار الشفائذ للشذخ  ،ٚاألشقخ، ط عسخ بغ سليساف بغ عبج هللا ،الجشة كالشار -ٕٚ
 ق.ٛٔٗٔكالتػزيع،

،  ٔتحقيق: أحسج دمحم شاوخ، ط جامع البياف في تأكيل القخآف، دمحم بغ جخيخ الصبخي، -ٖٚ
 ق.ٕٓٗٔمرخ، مؤسدة الخسالة، 

جبلؿ الجيغ دمحم بغ أحسج كجبلؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي،)د.ط(،  -ٗٚ
 القاىخة، دار الحجيث،)د.ت(.

تيسية، تحقيق: دمحم رشاد سالع،  ابغدرء تعارض العقل كالشقل، أحسج بغ عبج الحليع  -٘ٚ
 ق.ٔٔٗٔ، السسلكة العخبية الدعػدية، جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلمية، ٕط
درة التشديل كغخة التأكيل، دمحم بغ عبج هللا األصبياني، تحقيق: دمحم مرصفى آيجيغ،  -ٙٚ

 ق.  ٕٕٗٔ، )د.ـ(، جامعة أـ القخى،ٔط
، بيخكت، دار ٗ علي بغ دمحم الذافعي، طدليل الفالحيغ لصخؽ رياض الرالحيغ، دمحم -ٚٚ

 ىػ. ٕ٘ٗٔة للصباعة كالشذخ كالتػزيع، السعخف
سية مجلة القاد ،عبج اللصيف ششذػؿ دكساف سػرة الحاقة، داللة التكخار الرػتي في -ٛٚ

، ص ٖٕٔٓ، ٗ-ٖ، عٕٔالعخاؽ، ـ -، جامعة القادسيةفي االداب كالعلـػ التخبػية
ٕٔ٘-ٖٕٛ. 

الخلق إلى ديغ الحق، محسػد دمحم خصاب الّدبكي، تحقيق:  الجيغ الخالز أك إرشاد -ٜٚ
 ىػ.  ٜٖٚٔ، )د.ـ(، السكتبة السحسػدية الدبكية، ٗأميغ محسػد خصاب، ط

 رسالة إلى أىل الثغخ بباب األبػاب، علي بغ إسساعيل األشعخي، تحقيق: عبج هللا -ٓٛ
جامعة اإلسبلمية، شاوخ دمحم الجشيجي،)د.ط(، السجيشة السشػرة، عسادة البحث العلسي بال

 ىػ. ٖٔٗٔ
، السسلكة العخبية الدعػدية، كزارة ٔرسالة في أسذ العقيجة، دمحم بغ عػدة الدعػي، ط -ٔٛ

 ق. ٕ٘ٗٔالذنػف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالجعػة كاإلرشاد، 
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رسائل الجاحظ، عسخك بغ بحخ الجاحظ، تحقيق: عبج الدبلـ دمحم ىاركف،)د.ط(،  -ٕٛ
 . قٖٗٛٔالقاىخة، مكتبة الخانجي، 

، الكػيت، مكتبة الفبلح ٗالخسل كالخساالت، عسخ بغ سليساف بغ عبج هللا األشقخ، ط -ٖٛ
 .قٓٔٗٔللشذخ كالتػزيع، 

ركح السعاني في تفديخ القخآف العطيع كالدبع السثاني، شياب الجيغ محسػد بغ عبج  -ٗٛ
، بيخكت، دار الكتب ٔ، تحقيق: علي عبج الباري عصية، طلػسياألالحديشي هللا 

 ق.٘ٔٗٔالعلسية،
زاد السديخ في علع التفديخ، عبج الخحسغ بغ علي بغ دمحم الجػزي، تحقيق: عبج  -٘ٛ

 ق. ٕٕٗٔ، بيخكت، دار الكتاب العخبي، ٔالخزاؽ السيجي، ط
، بيخكت، مؤسدة ٕٚزاد السعاد في ىجي خيخ العباد، دمحم بغ أبي بكخ ابغ القيع، ط -ٙٛ

 ىػ.٘ٔٗٔالخسالة، الكػيت، مكتبة السشار اإلسبلمية، 
سلدلة األحاديث الرحيحة كشيء مغ فقييا كفػائجىا، دمحم ناصخ الجيغ األلباني،  -ٚٛ

الصبعة: األكلى، الخياض، الشاشخ: مكتبة السعارؼ للشذخ كالتػزيع، )لسكتبة السعارؼ(، 
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔعاـ الشذخ: 

 َقاْيساز بغ عثساف بغ أحسج بغ دمحم هللا عبج أبػ الجيغ شسذ الشببلء، أعبلـ سيخ -ٛٛ
: الشاشخ ،ٖط األرناؤكط، شعيب الذيخ بإشخاؼ السحققيغ مغ مجسػعة: تحقيق الحىبي،
 .ـ ٜ٘ٛٔ/  ىػ ٘ٓٗٔ الخسالة، مؤسدة

شخح األصػؿ الخسدة، القاضي عبج الجبار بغ أحسج، تحقيق: عبجالكخيع  -ٜٛ
  عثساف،)د.ط(،  القاىخة، مكتبة كىبة،)د.ت(.

 -تحقيق: شعيب األرنؤكط  ،دمحم بغ عبلء الجيغ علّي بغ دمحم الحشفي ،شخح الصحاكية -ٜٓ
 ق.ٚٔٗٔبيخكت، مؤسدة الخسالة، ،ٓٔ،طعبج هللا بغ السحدغ التخكي

مػقع ٕٚٔٓرمزاف ٘تاريخ االشبلع  دمحم الغفيز، شخح الصحاكية، يػسف بغ -ٜٔ
 )د.ت(. ، islamweb.nethttp://www.الذبكة اإلسبلمية،

الجرة السزية في عقج أىل الفخقة السخضية، دمحم بغ صالح  -شخح العقيجة الدفاريشية  -ٕٜ
 ق.ٕٙٗٔ، الخياض، دار الػشغ للشذخ، ٔبغ دمحم العثيسيغ، ط

، ٕشخح العقيجة الصحاكية، عبج الخحسغ بغ ناصخ بغ بخاؾ بغ إبخاىيع البخاؾ، ط -ٖٜ
 ق.ٜٕٗٔالخياض، دار التجمخية، 
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 شػاؿٕٓتاريخ االشبلع  بج هللا بغ عبج الخحسغ بغ جبخيغ،شخح العقيجة الصحاكية، ع -ٜٗ
  . http://www.islamweb.netمػقع الذبكة اإلسبلمية،ٕٚٔٓ

، ٔ، تحقيق: أحسج شاوخ، طدمحم بغ عبلء الجيغ األذرعي، شخح العقيجة الصحاكية -ٜ٘
كاإلرشاد، السسلكة العخبية الدعػدية، كزارة الذؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالجعػة 

 ىػ. ٛٔٗٔ
دمحم بغ خليل حدغ ىّخاس، تخخيج:  شخح العقيجة الػاسصية كيليو ملحق الػاسصية،  -ٜٙ

 ق.٘ٔٗٔ،)د.ـ(، دار اليجخة للشذخ كالتػزيع، ٖعلػي بغ عبج القادر الدقاؼ، ط
، ٘دمحم بغ صالح العثيسيغ، تحقيق: سعج فػاز الرسيل، ط شخح العقيجة الػاسصية، -ٜٚ

 ق.ٜٔٗٔالسسلكة العخبية الدعػدية، دار ابغ الجػزي، 
دمحم بغ صالح بغ دمحم العثيسيغ، تحقيق: سعج فػاز الرسيل،  شخح العقيجة الػاسصية، -ٜٛ

 ق.ٜٔٗٔ، الخياض، دار ابغ الجػزي، ٘ط
رمزاف ٕٛ، تاريخ االشبلع ج الخحيع بغ صسايل الدلسي، عب شخح القػاعج السثلى، -ٜٜ

 ، )د.ت(.http://www.islamweb.net مػقع الذبكة اإلسبلمية،ٕٚٔٓ
مػقع  ٕٚٔٓرمزاف ٕ٘، تاريخ االشبلع يػسف بغ دمحم الغفيز، شخح الػاسصية، -ٓٓٔ

 ، )د.ت(.http://www.islamweb.net ،الذبكة اإلسبلمية
 ق.ٕٗٗٔ، دار الثخيا للشذخ، ٗدمحم بغ صالح العثيسيغ، ط شخح ثبلثة األصػؿ، -ٔٓٔ
رمزاف ٖٕ، تاريخ االشبلع دمحم حدغ عبج الغفار شخح كتاب التػحيج البغ خديسة، -ٕٓٔ

 . )د.ت(. http://www.islamweb.netمػقع الذبكة اإلسبلمية، ٕٚٔٓ
، تحقيق: الجكتػر عبج العلي عبج الحسيج شعب اإليساف، أحسج بغ الحديغ البييقي -ٖٓٔ

 ىػ. ٖٕٗٔ، الخياض، مكتبة الخشج، بػمباي، الجار الدلفية، ٔحامج، ط
، دمحم بغ أبي بكخ ابغ لشفاء العليل في مدائل القزاء كالقجر كالحكسة كالتعلي -ٗٓٔ

 ق. ٜٖٛٔالقيع، )د.ط(، بيخكت، دار السعخفة، 
 ،(ـ.د) ،( ط.د) األلباني، الجيغ ناصخ دمحم كزياداتو، الرغيخ الجامع صحيح -٘ٓٔ

 (.ت.د) اإلسبلمي، السكتب: الشاشخ
تحقيق: أحسج  إسساعيل بغ حساد الفارابي،، الرحاح تاج اللغة كصحاح العخبية -ٙٓٔ

 ق.ٚٓٗٔ، بيخكت، دار العلع للسبلييغ،ٗعبج الغفػر عصار، ط
دمحم أماف بغ  الرفات اإلليية في الكتاب كالدشة الشبػية في ضػء اإلثبات كالتشديو، -ٚٓٔ

 ق.ٛٓٗٔ، السجيشة السشػرة، السجلذ العلسي بالجامعة اإلسبلمية، ٔعلي، ط

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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قَّاؼ، ع صفات هللا عد كجل الػاردة في الكتاب كالدشة، -ٛٓٔ لػي بغ عبج القادر الدَّ
 ىػ.ٕٙٗٔدار اليجخة،  -،)د.ـ(، الجرر الدشية ٖط
، مرخ، ٕأحسج بغ عبج الحليع ابغ تيسية، تحقيق : دمحم رشاد سالع، طالرفجية،  -ٜٓٔ

 ىػ.ٙٓٗٔمكتبة ابغ تيسية، 
 ،القيع ابغدمحم بغ أبي بكخ  الرػاعق السخسلة في الخد على الجيسية كالسعصلة، -ٓٔٔ

 ق.ٛٓٗٔ، الخياض، دار العاصسة، ٔتحقيق: علي بغ دمحم الجخيل هللا، ط
نبحة في العقيجة اإلسبلمية، دمحم بغ صالح ، الريج الثسيغ في رسائل ابغ عثيسيغ -ٔٔٔ

 ػ.قٕٔٗٔ ،دار الثقة للشذخ كالتػزيع ،مكة السكخمة ،ٔطيغ، العثيس
دمحم بغ دمحم ابغ أبي يعلى، تحقيق: دمحم حامج الفقي،)د.ط(،  شبقات الحشابلة، -ٕٔٔ

 بيخكت، دار السعخفة،)د.ت(.
 محسػد. د: تحقيق الجيغ، تقي بغ الػىاب عبج الجيغ تاج الكبخى، الذافعية شبقات -ٖٔٔ

. كالتػزيع كالشذخ للصباعة ىجخ: مرخ ،ٕط. الحلػ دمحم الفتاح عبج. كد الصشاحي دمحم
 (.  ىػٖٔٗٔ)
 دمحم علي: تحقيق الديػشي، بكخ أبي بغ الخحسغ عبج العذخيغ، السفدخيغ شبقات -ٗٔٔ

 .قٜٖٙٔ  كىبة، مكتبة القاىخة، ٔط عسخ،
،القاىخة، دار ٕدمحم بغ أبي بكخ ابغ القيع، ط شخيق اليجختيغ كباب الدعادتيغ، -٘ٔٔ

 ق.ٜٖٗٔالدلفية، 
، الكػيت، مكتبة الفبلح، ٖعسخ بغ سليساف األشقخ، ط عالع السبلئكة األبخار، -ٙٔٔ

 ىػ. ٖٓٗٔ
دمحم بغ عثساف العبدي، تحقيق: دمحم بغ خليفة بغ علي  العخش كما ُرِكي فيو، -ٚٔٔ

 ق. ٛٔٗٔ، الخياض، مكتبة الخشج، ٔالتسيسي، ط
، ٕ، شسذ الجيغ الحىبي، تحقيق: دمحم بغ خليفة بغ علي التسيسي، طالعخش -ٛٔٔ

 ق.ٕٗٗٔحث العلسي بالجامعة اإلسبلمية، الدعػدية، عسادة الب
 سيج سابق، )د.ط(، بيخكت، دار الكتاب العخبي،)د.ت(. العقائج اإلسبلمية، -ٜٔٔ
عقيجة التػحيج كبياف ما يزادىا مغ الذخؾ األوبخ كاألصغخ كالتعصيل كالبجع ك  -ٕٓٔ

 صالح الفػزاف،)د.ط(،)د.ـ(،)د.ف(،)د.ت(. غيخ ذلظ،
حليع بغ تيسية، تحقيق: دمحم بغ عبج العديد أحسج بغ عبج ال العقيجة الػاسصية، -ٕٔٔ

 ىػ . ٕٔٗٔمانع،)د.ط(،  الخياض، الخئاسة العامة إلدارات البحػث كاإلفتاء، 
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، شسذ الجيغ الحىبي، العلػ للعلي الغفار في إيزاح صحيح األخبار كسقيسيا -ٕٕٔ
، الخياض، مكتبة أضػاء الدلف، ٔتحقيق: أبػ دمحم أشخؼ بغ عبج السقرػد، ط

 ىػ.ٙٔٗٔ
، محسػد بغ أحسج العيشى،)د.ط(، بيخكت، دار عسجة القاري شخح صحيح البخاري  -ٖٕٔ

 إحياء التخاث العخبي، )د.ت(.
العيغ كاألثخ في عقائج أىل األثخ، عبج الباقي الجمذقي، تحقيق: عراـ ركاس  -ٕٗٔ

 ق. ٚٓٗٔ،)د.ـ(، دار السأمػف للتخاث، ٔقلعجي، ط
 بغ سالع الثعلبي، تحقيق: دمحم علي بغ أبي علي بغ غاية السخاـ في علع الكبلـ، -ٕ٘ٔ

 عبج اللصيف،)د.ط(، القاىخة، السجلذ األعلى للذنػف اإلسبلمية،)د.ت(.محسػد حدغ
، بيخكت، دار الكتب العلسية، ٔتيسية، ط ابغ، أحسج بغ عبج الحليع الفتاكى الكبخى  -ٕٙٔ

 ق. ٛٓٗٔ
أحسج بغ علي بغ حجخ العدقبلني، ترحيح:  فتح الباري شخح صحيح البخاري، -ٕٚٔ

 ق.ٜٖٚٔمحب الجيغ الخصيب، )د.ط(، بيخكت، دار السعخفة، 
مجيخ الجيغ بغ دمحم العليسي، تحقيق: نػر الجيغ  فتح الخحسغ في تفديخ القخآف، -ٕٛٔ

 ق.ٖٓٗٔ، )د.ـ(، دار الشػادر،ٔشالب، ط
عبج القاىخ بغ شاىخ بغ دمحم بغ عبج هللا  الفخؽ بيغ الفخؽ كبياف الفخقة الشاجية، -ٜٕٔ

 ـ.ٜٚٚٔ، بيخكت، دار اآلفاؽ الججيجة،ٕالبغجادي التسيسي،ط
غالب بغ علي  ،فخؽ معاصخة تشتدب إلى اإلسبلـ كبياف مػقف اإلسبلـ مشيا -ٖٓٔ

 ق.ٕٕٗٔ، ججة، السكتبة العرخية الحىبية للصباعة كالشذخ كالتدػيق، ٗعػاجي، ط
، مرخ، السكتبة ٔ، زيغ الجيغ دمحم السشاكي، طالرغيخفيس القجيخ شخح الجامع  -ٖٔٔ

 ق. ٖٙ٘ٔالتجارية الكبخى، 
مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب، تحقيق: مكتب تحقيق  القامػس السحيط، -ٕٖٔ

، بيخكت، مؤسدة الخسالة للصباعة كالشذخ ٛالتخاث في مؤسدة الخسالة، ط
  ىػ.ٕٙٗٔكالتػزيع،

، دمحم بغ صالح بغ دمحم العثيسيغ، سائو الحدشىالقػاعج السثلى في صفات هللا كأس -ٖٖٔ
 ق.ٕٔٗٔ، السجيشة السشػرة، الجامعة اإلسبلمية، ٖط
عبج الخزاؽ بغ عبج السحدغ  القػؿ الدجيج في الخد على مغ أنكخ تقديع التػحيج، -ٖٗٔ

 ىػ.ٕٕٗٔ، القاىخة، دار ابغ القيع، السسلكة العخبية الدعػدية، دار ابغ عفاف،ٖالبجر، ط
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، السسلكة العخبية ٕدمحم بغ صالح العثيسيغ، ط يج على كتاب التػحيج،القػؿ السف -ٖ٘ٔ
 ىػ.ٕٗٗٔالدعػدية، دار ابغ الجػزي، 

 حدغ االعتدالي، العقل تكػيغ في الذاىج كدكره على الغائب قياس -ٖٙٔ
 ق.ٚٔٗٔالخصاؼ،)د.ط(، بيخكت، السعيج العالسي للفكخ اإلسبلمي، 

، األردف، دار الشفائذ ٙهللا األشقخ، طعسخ بغ سليساف بغ عبج  ،القيامة الكبخى  -ٖٚٔ
 .ىػ٘ٔٗٔللشذخ كالتػزيع. 

عزج الجيغ عبج الخحسغ بغ أحسج اإليجي، تحقيق: عبج الخحسغ  وتاب السػاقف، -ٖٛٔ
 ـ.ٜٜٚٔ، بيخكت، دار الجيل،ٔعسيخة، ط

، ٖمحسػد بغ عسخك بغ أحسج الدمخذخي ،ط ،الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل -ٜٖٔ
 .ىػٚٓٗٔالعخبي، بيخكت، دار الكتاب 

أحسج بغ دمحم الثعلبي، تحقيق: اإلماـ أبي دمحم بغ  الكذف كالبياف عغ تفديخ القخآف، -ٓٗٔ
 ق. ٕٕٗٔ، بيخكت، دار إحياء التخاث العخبي، ٔعاشػر، ط

لباب التأكيل في معاني التشديل، عبلء الجيغ علي بغ دمحم الخازف، تحقيق: دمحم علي  -ٔٗٔ
 ق.٘ٔٗٔسية،، بيخكت، دار الكتب العلٔشاىيغ، ط

 ىػ.ٗٔٗٔ، بيخكت، دار صادر، ٖط ،مشطػر ابغ، لداف العخب -ٕٗٔ
لػامع األنػار البيية كسػاشع األسخار األثخية لذخح الجرة السزية في عقج الفخقة  -ٖٗٔ

، دمذق، مؤسدة الخافقيغ كمكتبتيا، ٕدمحم بغ أحسج بغ سالع الدفاريشي، ط السخضية،
 ق.ٕٓٗٔ

، )د.ـ(، مكتبة السعارؼ ٖمشاع بغ خليل القصاف، ط مباحث في علػـ القخآف، -ٗٗٔ
 ق. ٕٔٗٔللشذخ كالتػزيع، 

السحدشات اللفطية في سػرة الحاقة،)دراسة كصفية تحليلية ببلغية(، عيدى أكؼ  -٘ٗٔ
 ـ.ٕٚٓٓأنيذ، )د.ط(، أنجكنيديا، كلية العلـػ اإلندانية كالثقافة،

سدگيغ،)د.ط(، القاىخة،  معسخ بغ السثشى البرخي، تحقيق: دمحم فػاد مجاز القخآف، -ٙٗٔ
 ق. ٖٔٛٔمكتبة الخانجي،

القاضي عبج الجبار بغ أحسج،)د.ط(، بيخكت،  السجسع في السحيط بالتكليف، -ٚٗٔ
 السصبعة الكاثػليكية،)د.ت(.

 



 

159 
 

، ٕعبج هللا بغ عبج السحدغ بغ عبج الخحسغ التخكي، ط مجسل اعتقاد أئسة الدلف، -ٛٗٔ
السسلكة العخبية الدعػدية، كزارة الذؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالجعػة كاإلرشاد، 

 ق.ٚٔٗٔ
تيسية، تحقيق: عبج الخحسغ بغ دمحم بغ  ابغأحسج بغ عبج الحليع  مجسػع الفتاكى، -ٜٗٔ

 ق.ٙٔٗٔة السرحف الذخيف، قاسع،)د.ط(، السجيشة الشبػية، مجسع السلظ فيج لصباع
سيجه، تحقيق: عبج الحسيج  ابغعلي بغ إسساعيل  السحكع كالسحيط األعطع، -ٓ٘ٔ

 ق.ٕٔٗٔ، بيخكت، دار الكتب العلسية، ٔىشجاكي، ط
، بيخكت، ٘الخازي، تحقيق: يػسف الذيخ دمحم، ط ، دمحم بغ أبي بكخمختار الرحاح -ٔ٘ٔ

 ق.ٕٓٗٔالجار الشسػذجية،  -السكتبة العرخية 
، الخياض، مكتبة ٘ىذاـ بغ عبج القادر آؿ عقجة، ط معارج القبػؿ،مخترخ  -ٕ٘ٔ

 ق.ٛٔٗٔالكػثخ، 
القيع،  ابغدمحم بغ أبي بكخ  مجارج الدالكيغ بيغ مشازؿ إياؾ نعبج كإياؾ ندتعيغ، -ٖ٘ٔ

 ىػ. ٙٔٗٔ، بيخكت، دار الكتاب العخبي، ٖتحقيق: دمحم السعترع با البغجادي، ط
، القاىخة، مكتبو الدشة، ٕ بغ دمحم أبػ ُشيبة، طدمحم السجخل لجراسة القخآف الكخيع، -ٗ٘ٔ

 ىػ.  ٖٕٗٔ
، عبج هللا بغ أحسج الشدفي، تحقيق: يػسف علي مجارؾ التشديل كحقائق التأكيل -٘٘ٔ

 ق. ٜٔٗٔ، بيخكت، دار الكلع الصيب، ٔبجيػي، ط
دمحم بغ عبج هللا الحاوع، تحقيق: مرصفى عبج القادر  السدتجرؾ على الرحيحيغ، -ٙ٘ٔ

 ق.ٔٔٗٔ، بيخكت، دار الكتب العلسية،ٔعصا، ط
، أحسج بغ دمحم بغ حشبل، تحقيق: شعيب األرنؤكط مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل -ٚ٘ٔ

 ىػ. ٕٔٗٔ، بيخكت، مؤسدة الخسالة،ٔكآخخكف، ط
 السعخكؼ  ملسو هيلع هللا ىلصالسدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا -ٛ٘ٔ

، مدلع بغ الحجاج الشيدابػري، تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي،)د.ط(، برحيح مدلع
 بيخكت، دار إحياء التخاث العخبي،)د.ت(.

، فخخ الجيغ الخازي، تحقيق: أحسج حجازي الدقا، السصالب العالية مغ العلع اإلليي -ٜ٘ٔ
 ىػ.ٚٓٗٔ، بيخكت، دار الكتاب العخبي، ٔط
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السزاميغ التخبػية السدتشبصة مغ سػرة الحاقة كتصبيقاتيا في الػاقع السعاصخ،  -ٓٙٔ
)رسالة ماجدتيخ(، عبج الخحسغ بغ عابج بغ حدغ الذشبخي،)د.ط(، )د.ـ(، 

 ق.ٖ٘ٗٔ)د.ف(،
حافظ بغ أحسج بغ علي  معارج القبػؿ بذخح سلع الػصػؿ إلى علع األصػؿ، -ٔٙٔ

 ق.ٓٔٗٔ، الجماـ، دار ابغ القيع،ٔالحكسي، تحقيق: عسخ بغ محسػد أبػ عسخ، ط
، دمحم بغ عسخ الخازي، تحقيق: شو عبج الخؤكؼ سعج،)د.ط(، معالع أصػؿ الجيغ -ٕٙٔ

 لبشاف، دار الكتاب العخبي،)د.ت(.
، الحديغ بغ مدعػد بغ دمحم تفديخ البغػي  -معالع التشديل في تفديخ القخآف  -ٖٙٔ

إحياء التخاث العخبي، ، بيخكت، دار ٔالبغػي، تحقيق: عبج الخزاؽ السيجي، ط
 ق.ٕٓٗٔ

مفاتيح الغيب أك التفديخ الكبيخ، دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغ التيسي  -ٗٙٔ
 ق.ٕٓٗٔ، بيخكت، دار إحياء التخاث العخبي، ٖالخازي، ط

، ٕعػاد بغ عبجهللا السعتق، ط السعتدلة كأصػليع الخسدة كمػقف أىل الدشة مشيا، -٘ٙٔ
 ق.ٙٔٗٔالخياض، مكتبة الخشيج،

دمحم بغ خليفة بغ علي  أىل الدشة كالجساعة في تػحيج األسساء كالرفات، معتقج -ٙٙٔ
 ق.ٜٔٗٔ، الخياض، أضػاء الدلف،ٔالتسيسي، ط

،)د.ط(، بيخكت، دار الفكخ زىخة أبػ دمحم بغ أحسج السعجدة الكبخى القخآف، -ٚٙٔ
 العخبي،)د.ت(.

 بيخكت، الجمذقي، الغشي عبج بغ راغب دمحم بغ رضا بغ عسخ السؤلفيغ، معجع -ٛٙٔ
 (.ط.د) العخبي، التخاث إحياء دار السثشى مكتبة: الشاشخ

عبج هللا عاشػر، )د.ط(،  بغ سعج اإلسبلمية، الفخؽ  عشج معجع أفعاؿ العباد -ٜٙٔ
 )د.ـ(،)د.ت(. 

، )د.ـ(، عالع ٔأحسج مختار عبج الحسيج عسخ، ط معجع اللغة العخبية السعاصخة، -ٓٚٔ
 ق.ٜٕٗٔالكتب، 

تحقيق: مجسع اللغة العخبية،)د.ط(،)د.ـ(،  العلساء،السعجع الػسيط، مجسػعة مغ  -ٔٚٔ
 دار الجعػة،)د.ت(. 

أحسج بغ فارس، تحقيق: عبج الدبلـ دمحم ىاركف، )د.ط(،  معجع مقاييذ اللغة، -ٕٚٔ
 ق.ٜٜٖٔدمذق، دار الفكخ، 
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، بيخكت، مؤسدة ٔ، تاج الجيغ عبج الػىاب بغ تقي الجيغ، طمعيج الشعع كمبيج الشقع -ٖٚٔ
 ىػ. ٚٓٗٔالكتب الثقافية، 

، مرخ، ٔالقاضي عبجالجبار بغ أحسج، ط السغشي في أبػاب التػحيج كالعجؿ، -ٗٚٔ
 ق. ٖٓٛٔالذخكة العخبية، 

القيع،)د.ط(،  ابغدمحم بغ أبي بكخ  مفتاح دار الدعادة كمشذػر كالية العلع كاإلرادة، -٘ٚٔ
 بيخكت، دار الكتب العلسية،)د.ت(. 

اني، تحقيق: صفػاف عجناف الحديغ بغ دمحم األصفي السفخدات في غخيب القخآف، -ٙٚٔ
 ق.ٕٔٗٔ، دمذق، الجار الذامية ، بيخكت، دار القلع، ٔالجاكدي، ط

سعج بغ عبج الخحسغ نجا،)د.ط(، السجيشة السشػرة، مجلة  مفيػـ األسساء كالرفات، -ٚٚٔ
 الجامعة اإلسبلمية بالسجيشة السشػرة،)د.ت(. 

أبػ حامج الغدالي، تحقيق:  السقرج األسشى في شخح معاني أسساء هللا الحدشى، -ٛٚٔ
 ق.ٚٓٗٔ، قبخص، الجفاف كالجابي، ٔبداـ عبج الػىاب الجابي، ط

دمحم بغ عبج الكخيع الذيخستاني،)د.ط(، سػريا، مؤسدة  السلل كالشحل، -ٜٚٔ
 الحلبي،)د.ت(.

ترحيح: بذيخ دمحم  مشار القاري شخح مخترخ صحيح البخاري، حسدة دمحم قاسع، -ٓٛٔ
 ق.ٓٔٗٔ ار البياف، الصائف، مكتبة السؤيج،عيػف،)د.ط(،  دمذق، مكتبة د

،) ماجدتيخ(، مشاىج اإلستجالؿ على مدائل اإلعتقاد عشج أىل الدشة كالجساعة -ٔٛٔ
 ـ.ٕٓٔٓعثساف علي حدغ، الخياض، مكتبة الخشج ، 

ْرقاني،ط مشاىل العخفاف في علػـ القخآف، -ٕٛٔ ، )د.ـ(، مصبعة ٖدمحم عبج العطيع الدُّ
 د.ت(.عيدى البابي الحلبي كشخكاه،)

تيسية،  ابغأحسج بغ عبج الحليع  مشياج الدشة الشبػية في نقس كبلـ الذيعة القجرية، -ٖٛٔ
، الدعػدية، جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلمية، ٔتحقيق: دمحم رشاد سالع، ط

 ق.ٙٓٗٔ
، تحقيق: حلسي دمحم فػدة، ، الحديغ بغ الحدغ الَحِليسيالسشياج في شعب اإليساف -ٗٛٔ
 ق.  ٜٜٖٔ، دمذق، دار الفكخ، ٔط

 
سفخ بغ عبج الخحسغ الحػالي، )د.ط(، الدعػدية، ، مشيج األشاعخة في العقيجة -٘ٛٔ

 ق.ٗٓٗٔالجامعة اإلسبلمية بالسجيشة السشػرة،
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مشيج الذيخ عبج الخزاؽ عفيفي كجيػده في تقخيخ العقيجة كالخد على  -ٙٛٔ
)ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، أحسج بغ علي الداملي عديخي، جامعة اإلماـ دمحم السخالفيغ

 ىػ. ٖٔٗٔبغ سعػد اإلسبلمية، السسلكة العخبية الدعػدية، 
، القاضي عبج الجبار بغ أحسج، تحقيق: سامي الشذار كعراـ الجيغ السشية كاألمل -ٚٛٔ

 ـ. ٕٜٚٔدمحم،)د.ط(، اإلسكشجرية، دار السصبػعات الجامعية،
، مجسػعة مغ الباحثيغ بإشخاؼ الذيخ َعلػي بغ عبج القادر ة العقجيةالسػسػع -ٛٛٔ

  dorar.netالدقاؼ، مػقع الجرر الدشية على اإلنتخنت،  
الشجكة العالسية للذباب  السػسػعة السيدخة في األدياف كالسحاىب كاألحداب السعاصخة، -ٜٛٔ

  ق.ٕٓٗٔ، دار الشجكة العالسية للصباعة كالشذخ كالتػزيع، ٗاإلسبلمي، ط
مانع بغ حساد  ،السػسػعة السيدخة في األدياف كالسحاىب كاألحداب السعاصخة -ٜٓٔ

 ق.ٕٓٗٔ، مرخ، دار الشجكة العالسية للصباعة كالشذخ كالتػزيع، ٗالجيشي، ط
عبج الخحسغ بغ صالح السحسػد،)د.ط(، الخياض،  ،مػقف ابغ تيسية مغ األشاعخة -ٜٔٔ

 ق.٘ٔٗٔمكتبة الخشج، 
تيسية، تحقيق: عبج العديد بغ صالح الصػياف،  ابغ، أحسج بغ عبج الحليع الشبػات -ٕٜٔ
 ىػ.ٕٓٗٔ، الخياض، أضػاء الدلف،ٔط
، السبارؾ بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم ابغ عبج الكخيع الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ -ٖٜٔ

محسػد دمحم الصشاحي،)د.ط(، بيخكت،  -الجدري، تحقيق: شاىخ أحسج الداكى الذيباني 
 ق.ٜٜٖٔالسكتبة العلسية،

(، عبج هللا بغ عبج الحسيج الػجيد في عقيجة الدلف الرالح )أىل الدشة كالجساعة -ٜٗٔ
، السسلكة العخبية ٔاألثخي، مخاجعة كتقجيع: صالح بغ عبج العديد آؿ الذيخ، ط

 ق.ٕٕٗٔكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالجعػة كاإلرشاد،الدعػدية، كزارة الذؤ 
، ٔ)رسالة دكتػراة(، دمحم با كخيع دمحم با عبج هللا ، ط كسصية أىل الدشة بيغ الفخؽ، -ٜ٘ٔ

 ىػ.٘ٔٗٔ)د.ـ(، دار الخاية للشذخ كالتػزيع، 
 إبخاىيع بغ دمحم بغ أحسج الجيغ شسذ العباس أبػ ،الدماف أبشاء كأنباء األعياف كفيات -ٜٙٔ
 دار ،بيخكت ،(ط.د. )عباس إحداف: تحقيق اإلربلي، البخمكي بكخ أبي بغ

 ،)د.ت(.صادر
، دمحم بغ سعيج القحصاني بغ الػالء كالبخاء في اإلسبلـ مغ مفاىيع عقيجة الدلف -197

  ، الخياض، دار شيبة،)د.ت(.ٔسالع، ط
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 الفيارس العامة

 أولا: فيخس اآليات القخآنية/
 مختباا حدب الدور، وحدب تدمدل اآليات فييا:

 الرفحة رق  اآلية اآلية الكخزسة رق 

 الفاتحة
 39 2 ﴾ اْْلَْمُد لِلِّ َربِّ اْلَعاَلِمني﴿  .1
 39 3 ﴾ الرََّْحِن الرَِّحيم﴿  .2
َك َنْسَتِعني﴿  .3 َك نَ ْعُبُد وِإَيَّ  39 5 ﴾ ِإَيَّ

 البقخة
ََيتَِنا ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ﴿  .4 ِِ بُوْا   138 39 ﴾ .....َوالَِّذيَن َكَفروْا وََكذَّ
 16 104 ﴾......ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنظُْرنَ ﴿  .5
يُن لِِلِّ ﴿  .6 َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  100 193 ﴾ ......َوقَاتُِلوُىْم َحَّتَّ َلَ َتُكوَن ِفت ْ
 107و72و69و12 285 ﴾.........آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُنِزَل ِإلَْيِو ِمن رَّبِِّو َواْلُمْؤِمُنونَ ﴿  .7

 آل عسخان
 14 7 ﴾ ....ُىَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آََيٌت َمَُّْكَماٌت ﴿  .8
َ َحقَّ تُ َقاتِِو َوََل ََتُوُتنَّ ِإَلَّ  َيَ ﴿  .9  2 102 ﴾...أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا الِلَّ
 138 192 ﴾ ......رَب ََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُو ﴿  .10

 الشداء
 2 1 ﴾ ....ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفسٍ ﴿  .11
 24 59 ﴾ .......ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الِّلَ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل ﴿  .12
 121 136 ﴾............َوَمن َيْكُفْر ِِبلِلِّ َوَمالَِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلو ﴿  .13

 72 151و150 ﴾............ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِِبلِلِّ َوُرُسِلِو َويُرِيُدوَن ﴿  .14

 األنعام
 38 102 ........﴾ َذِلُكُم الِّلُ رَبُُّكْم َل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ  ﴿ .15

 21 103 ﴾ َل ُتْدرُِكُو اْلَْبَصارُ  ﴿ .16

 ث 162 ﴾ ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي َوََمَْياَي َوَِمَاِت لِِلِّ َربِّ اْلَعاَلِمني ﴿ .17

 األعخاف
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 78 59 ﴾ .......َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإََل قَ ْوِمِو فَ َقاَل ََي قَ ْومِ َلَقْد ﴿  .18
 75 66 ﴾ .......قَاَل اْلَمألُ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قَ ْوِمِو ِإنَّ لَنَ َراَك ﴿  .19
 74 73 ﴾......َوِإََل ََثُوَد َأَخاُىْم َصاِْلًا قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدوْا الِّلَ ﴿  .20

 74 74 ﴾............َواذُْكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بَ ْعِد َعادٍ ﴿  .21

 81 78 ﴾ فََأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوْا ِف َدارِِىْم َجاَثِني﴿  .22
 82 133و132 ﴾ .......َوقَاُلوْا َمْهَما َتَْتَِنا بِِو ِمن آيٍَة لَِّتْسَحَرَن ِِبَا ﴿  .23
 65 172 ﴾........وِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبِِن آَدَم ِمن ُظُهورِِىْم ُذرِّي َّتَ ُهمْ ﴿  .24

 39 180 ﴾..........َولِِلِّ اَْلَْسَاء اْْلُْسََن فَاْدُعوُه ِِبَا ﴿  .25

 يونذ
َماِء َواْْلَْرضِ  ﴿ .26  36 31 ﴾................ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السَّ

 ىود
َا أُنِزَل بِِعْلِم الِلَِّ ﴿  .27  41 14 ﴾ .......فَاْعَلُموا َأٔمَّ
ن قَ ْوِموِ ﴿  .28  85 39و38 ﴾ .......َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِو َمألٌ مِّ
 75 50 ﴾ .......َوِإََل َعاٍد َأَخاُىْم ُىوًدا قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدوْا الِّلَ ﴿  .29
تَ َنا بِبَ يَِّنٍة َوَما َْمُْن بِتَارِِكي﴿  .30  81 53 ﴾.......قَاُلوْا ََي ُىوُد َما ِجئ ْ

 83 64 ﴾........َوََي قَ ْوِم َىِذِه َنَقُة الِلِّ َلُكْم آيًَة َفَذُروَىا َتَُْكلْ ﴿  .31

 81 67 ﴾ َجاَثِنيَوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموْا الصَّْيَحُة فََأْصَبُحوْا ِف ِدََيرِِىْم ﴿  .32
 65 102 ﴾ .......وََكَذِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي ظَاِلَمٌة ﴿  .33

 يوسف
 57 23 ﴾...........................ِإنَُّو َرّبِّ َأْحَسَن َمثْ َوايَ  ﴿ .34

 الخعج
 21 16 ﴾...........................هللا َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ  ﴿ .35

 إبخاىي 
 ح 7 ﴾...........................لَِئن َشَكْرُُتْ َْلزِيَدنَُّكمْ  ﴿ .36

 الحجخ
ا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  ﴿ .37 ُهْم َأْْجَِعنَي * َعمَّ  128 93و92 ﴾فَ َورَبَِّك لََنْسأَلَن َّ

 اإلسخاء
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 130 14و13 ﴾ .َوُٓمْرُِج َلُو يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ وَُكلَّ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِف ُعُنِقِو ﴿  .38

 الكيف
ا﴿  .39  128 48 ﴾.....َوُعِرُضوا َعَلى رَبَِّك َصفِّ

 41 58 ﴾.....َورَبَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرََّْحَةِ ﴿  .40

 مخز 
 72 51 ﴾ نَِّبيِّاَواذُْكْر ِف اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّو َكاَن ُُمَْلًصا وََكاَن َرُسوَلً ﴿  .41

 141 86 ﴾َجَهنََّم ِوْرًدا  َوَنُسوُق اْلُمْجرِِمنَي ِإََل ﴿  .42

 األنبياء
 106 30 ﴾ َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفالَ يُ ْؤِمُنون﴿  .43

 الحج
 72و71و70 52 ﴾........ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل َوَلَ َنِبٍّ ِإَلَّ ﴿  .44

َلُهْم قَ ْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوََثُود﴿  .45 َبْت قَ ب ْ بُوَك فَ َقْد َكذَّ  100 45-42 ﴾...َوِإن ُيَكذِّ

 الفخقان
بُوا الرُُّسَل َأْغَرقْ َناُىْم َوَجَعْلَناُىْم لِلنَّاسِ  ﴿ .46 ا َكذَّ  85 37 ﴾ .َوقَ ْوَم نُوٍح لَّمَّ

 الذعخاء
َ بَِقْلٍب َسِليمٍ يَ ْوَم ﴿  .47  139 89و88 ﴾ ََل يَنَفُع َماٌل َوََل بَ ُنوَن *ِإَلَّ َمْن أََتى الِلَّ

يم﴿  .48  47 101و100 ﴾ َفَما لََنا ِمن َشاِفِعني * وَلَ َصِديٍق َحَِ

 الشسل
 77 56 ﴾ ...َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِو ِإَلَّ َأن قَاُلوا َأْخرُِجوا آَل ُلوطٍ ﴿  .49
َماَواِت َوَمن﴿  .50  125 87 ﴾ ....َويَ ْوَم يُنَفُخ ِف الصُّوِر فَ َفزَِع َمن ِف السَّ
 60 93 ﴾ .......َوُقِل اْْلَْمُد لِِلَِّ َسرُيِيُكْم آََيتِوِ ﴿  .51

 الدججة
ن قُ رَِّة َأْعنُيٍ ﴿  .52   133  17 ﴾........... َفالَ تَ ْعَلُم نَ ْفٌس مَّا ُأْخِفَي ََلُم مِّ

 األحداب
ُ َوَرُسولُوُ ﴿  .53  13 36 ﴾..... َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلَ ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى الِلَّ
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َ َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديًدا * ﴿  .54   2  71و70 ﴾...ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا الِلَّ

 فاشخ
َمَواِت ﴿  .55 َ ُِيِْسُك السَّ  114 41 ﴾......... َواَْلْرَض َأْن تَ ُزوَلِإنَّ الِلَّ

 يذ
 140 8 ﴾...ِإنَّ َجَعْلَنا ِف َأْعَناِقِهْم َأْغاَلًَل َفِهَي ِإََل اْْلَْذقَاِن فَ ُهْم ﴿  .56

 ص
 141 56 ﴾َجَهنََّم َيْصَلْونَ َها فَِبْئَس اْلِمَهاد ﴿  .57

 الدمخ
َماَواِت َوَمن ِف ﴿  .58  125 68 ﴾ ...َونُِفَخ ِف الصُّوِر َفَصِعَق َمن ِف السَّ

 115 75 ......﴾ َوتَ َرى اْلَماَلِئَكَة َحافِّنَي ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُِّحونَ ﴿  .59

 غافخ
يٍم َوَلَ َشِفيٍع ُيطَاع﴿  .60  48 18 ﴾ َما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن َحَِ

 فرمت
 75 15 ﴾.........فََأمَّا َعاٌد فَاْسَتْكبَ ُروا ِف اَْلْرِض بَِغرْيِ اْْلَقِّ ﴿  .61

 ق
 117 18 ﴾َما يَ ْلِفُظ ِمْن قَ ْوٍل ِإَلَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيٌد ﴿  .62

 الحارزات
ِة اْلَمِتنُي ﴿  .63 َ ُىَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ  42 58 ﴾ِإنَّ الِلَّ

 القسخ
 82 20 ﴾َكأَن َُّهْم َأْعَجاُز َٓمٍْل مُّنَقِعر ﴿  .64

َبْت قَ ْوُم ُلوٍط ِِبلنُُّذر * ِإنَّ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهمْ ﴿  .65  84 34و33 ...﴾ َكذَّ

 111 37 ﴾ .....َوَلَقْد رَاَوُدوُه َعن َضْيِفِو َفَطَمْسَنا َأْعيُ نَ ُهْم َفُذوُقوا ﴿  .66

 الواقعة
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بُوَن * آَلِكُلوَن ِمنْ ّتَّ ِإنَُّكْم ﴿  .67  142 52و51 ﴾.....أَي َُّها الضَّالُّوَن اْلُمَكذِّ

 التحخز 
َ َما َأَمَرُىْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرون﴿  .68  108 6 ﴾ َلَ يَ ْعُصوَن الِلَّ

 القم 
 88 4 ﴾َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيم ﴿  .69

 28 42 ...﴾يَ ْوَم ُيْكَشُف َعْن ساقٍ ﴿  .70

ُب ِِبَذا اْْلَِديِث َسَنْسَتْدرُِجُهمْ ﴿  .71  28 44 ﴾.........َفَذْرِن َوَمْن ُيَكذِّ

 الحاقة
 30و28 3 -1 ﴾ اْْلَاقَُّة * َما اْْلَاقَُّة * َوما َأْدراَك َما اْْلَاقَّة﴿  .72

َبْت ََثُوُد َوَعاٌد ِِبْلَقارَِعة﴿  .73  75 4 ﴾ َكذَّ

َبْت ََثُوُد ﴿  .74  80و74 5و4 ﴾ َوَعاٌد ِِبْلَقارَِعة * فََأمَّا ََثُوُد فَُأْىِلُكوا ِِبلطَّاِغَيةَكذَّ

 20 5 ﴾ فََأمَّا ََثُوُد فَُأْىِلُكوا ِِبلطَّاِغَية﴿  .75

َرَىا ﴿  .76  81 7و6 ﴾......َوَأمَّا َعاٌد فَُأْىِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِية *  َسخَّ

َلُو َواْلُمْؤتَِفَكاُت ِِبْْلَاِطَئةَوَجاء ِفْرَعْوُن ﴿  .77  76 9 ﴾ َوَمن قَ ب ْ

َلُو َواْلُمْؤتَِفَكاُت ِِبْْلَاِطَئة * فَ َعَصوْ ﴿  .78  ا.َوَجاء ِفْرَعْوُن َوَمن قَ ب ْ
﴾ 

 111و84و77 10و9

 83و53و29 10 ﴾ فَ َعَصْوا َرُسوَل َرِبِِّْم فََأَخَذُىْم َأْخَذًة رَّابَِية﴿  .79

ا طََغى اْلَماء ََحَْلَناُكْم ِف اْْلَارِيَةِإنَّ ﴿  .80  78و29 11 ﴾َلمَّ

ا طََغى اْلَماء ََحَْلَناُكْم ِف اْْلَارِيَة * لَِنْجَعَلَها َلُكْم ﴿  .81  49 12و11 ﴾...ِإنَّ َلمَّ

 124و112و29 13 ﴾ فَِإَذا نُِفَخ ِف الصُّوِر نَ ْفَخٌة َواِحَدة﴿  .82

َلِت ﴿  .83 ًة َواِحَدةَوَحُِ َتا دَكَّ  113و112و29 14 ﴾ اَْلْرُض َواْْلَِباُل َفدُكَّ

ًة َواِحَدًة * فَ يَ ْوَمِئٍذ ﴿  .84 َتا دَكَّ َلِت اْْلَْرُض َواْْلَِباُل َفدُكَّ  127 16-14 ﴾....َوَحُِ

 29 15 ﴾ فَ يَ ْوَمِئٍذ َوقَ َعِت اْلَواِقَعة﴿  .85

 114و65و56و29 17 ﴾.....َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجائَِها َوََيِْمُل َعْرَش رَبَِّك فَ ْوقَ ُهْم ﴿  .86

 128و31 18 ﴾يَ ْوَمِئٍذ تُ ْعَرُضوَن ََل ََتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة ﴿  .87
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 116 19و18 ﴾..فََأمَّا َمْن ُأوِتَ  * يَ ْوَمِئٍذ تُ ْعَرُضوَن َلَ ََتَْفى ِمنُكْم َخاِفَية﴿  .88

َرُؤا ِكتابَِيوْ ﴿  .89  130و31 19 ﴾ فََأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكتابَُو بَِيِميِنِو فَ يَ ُقوُل ىاُؤُم اق ْ

 134 21 ﴾ فَ ُهَو ِف ِعيَشٍة رَّاِضَية﴿  .90

 135 22 ﴾ِف َجنٍَّة َعالَِية ﴿  .91

 136 23 ﴾ُقُطوفُ َها َدانَِية ﴿  .92

ِم اْْلَالَِية ُكُلوا َواْشَربُوا َىِنيًئا﴿  .93  46و31و11 24 ﴾ ِبَا َأْسَلْفُتْم ِف اَْلَيَّ

َتِِن ََلْ ُأوَت ِكَتابِيو﴿  .94  َوَأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُو ِبِشَماِلِو فَ يَ ُقوُل ََي لَي ْ
﴾ 

 116و31 25

 139 29و28 ﴾َما َأْغََن َعِنِّ َمالَِيْو *َىَلَك َعِنِّ ُسْلطَانَِيْو ﴿  .95

 140و117 30 ﴾ ُخُذوُه فَ غُلُّوه﴿  .96

 117 31و  30 ﴾ُخُذوُه فَ غُلُّوه * ّتَّ اْلَِْحيَم َصلُّوه ﴿  .97

 117و29 32-30 ﴾......ُخُذوُه فَ غُلُّوه* ّتَّ اْلَِْحيَم َصلُّوه* ّتَّ ِف ِسْلِسَلٍة ﴿  .98

ُعوَن ِذرَاًعا ﴿  .99  117و31 32 ﴾ فَاْسُلُكوهّتَّ ِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ

 55و52و29 33 ﴾ ِإنَُّو َكاَن َلَ يُ ْؤِمُن ِِبلِلَِّ اْلَعِظيم﴿  .100

يم﴿  .101  47 35 ﴾ فَ َلْيَس َلُو اْليَ ْوَم َىاُىَنا َحَِ

يٌم* َوَل طََعامٌ ﴿  .102  142 37-35 ﴾......... فَ َلْيَس َلُو اْليَ ْوَم َىاُىَنا َحَِ

 88و30 40 ﴾ِإنَُّو َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرمي ﴿  .103

 53 43-40 ﴾..َوَما ُىَو ِبَقْوِل َشاِعٍر قَِليالً  *ِإنَُّو َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرمي﴿  .104

 82 41 ﴾ َوَما ُىَو بَِقْوِل َشاِعٍر قَِلياًل َما تُ ْؤِمُنون﴿  .105

 90 42-41 ﴾...َوَما ُىَو بَِقْوِل َشاِعٍر قَِلياًل َما تُ ْؤِمُنون * َوَلَ بَِقْوِل ﴿  .106

ن رَّبِّ اْلَعاَلِمني﴿  .107  95و65و62و56 43 ﴾ تَنزِيٌل مِّ

 102و90 48 ﴾ َوِإنَُّو لََتْذِكَرٌة لِّْلُمتَِّقني﴿  .108

ِبني *َوِإنَُّو لََتْذِكَرٌة لِّْلُمتَِّقني﴿  .109  50 50-48 ﴾ ... *َوِإنَّ لَنَ ْعَلُم َأنَّ ِمنُكم مَُّكذِّ

ِبني ﴿  .110  100و59و29و28 49  ﴾َوِإنَّ لَنَ ْعَلُم َأنَّ ِمنُكم مَُّكذِّ

ِبني* َوِإنَُّو ْلََْسَرٌة ﴿  .111  130و50 50-49 .......﴾َوِإنَّ لَنَ ْعَلُم َأنَّ ِمنُكم مَُّكذِّ
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 101 50 ﴾َوِإنَُّو ْلََْسَرٌة َعَلى اْلَكاِفرِين ﴿  .112

 98 51 ﴾َوِإنَُّو َْلَقُّ اْلَيِقني ﴿  .113

 65و57و56و51 52 ﴾َفَسبِّْح ِِبْسِم رَبَِّك اْلَعِظيم ﴿  .114

 السعارج
يًما ﴿  .115 يٌم َحَِ  48 10 ﴾َلَ َيْسَأُل َحَِ

 نوح
ن ﴿  .116 ََُِدوا ََلُم مِّ  83 25 ﴾....ِمَّا َخِطيَئاِِتِْم ُأْغرُِقوا فَُأْدِخُلوا َنرًا فَ َلْم 

 السدمل
 113 14 ﴾يَ ْوَم تَ ْرُجُف اَْلْرُض َواْْلَِباُل وََكاَنِت اْْلَِباُل َكِثيًبا مَِّهيالً ﴿  .117

 98 19 ﴾ِإنَّ ىِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن شاَء اَتَََّذ ِإَل رَبِِّو َسِبيالً ﴿  .118

 السجثخ
اَحٌة لِْلَبَشِر *َل تُ ْبِقي َوَل َتَذُر  *َوَما َأْدرَاَك َما َسَقرُ ﴿  .119  118 31-27 ﴾*..َلوَّ

اِفِعني ﴿  .120  47 48 ﴾َفَما تَنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ

 اإلندان
 136 14 ﴾َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظالَُلَا َوُذلَِّلْت ُقُطوفُ َها َتْذلِيال ﴿  .121

 الشازعات
 112 5 ﴾فَاْلُمَدبَِّراِت َأْمًرا ﴿  .122

بَ ُعَها الرَّاِدَفة﴿  .123  112 7و6 ﴾ يَ ْوَم تَ ْرُجُف الرَّاِجَفة * تَ ت ْ

ىاْذَىْب ِإََل ِفْرَعْوَن ِإنَُّو طََغى* فَ ُقْل ﴿  .124  79 19-17 ﴾..َىل لََّك ِإََل َأن تَ زَكَّ

ُ َنَكاَل اآلِخَرِة َواُْلوََل ﴿  .125  65 25 ﴾فََأَخَذُه الِلَّ

 النفصار
 129 12-10 ﴾... َوِإنَّ َعَلْيُكْم َْلَاِفِظنَي * ِكَراًما َكاتِِبنَي * يَ ْعَلُموَن َما ﴿  .126

 النذقاق
 128 8و7 ﴾...فََأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُو بَِيِميِنِو * َفَسْوَف َُيَاَسُب ِحَساًِب ﴿  .127
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 128 8 ﴾ َفَسْوَف َُيَاَسُب ِحَساًِب َيِسريًا﴿  .128

 الغاشية
 142 6 ﴾ لَْيَس ََلُْم طَعاٌم ِإَلَّ ِمْن َضرِيعٍ ﴿  .129

ِعَمة *ِلَسْعِيَها ﴿  .130  134 9و8 ﴾ رَاِضَيةُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَّ

 135 10-8 ﴾ ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َنِعَمٌة * ِلَسْعِيَها رَاِضَيٌة * ِف َجنٍَّة َعالَِيةٍ ﴿  .131

 الفجخ
 81 8-6 ﴾... َأََلْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك بَِعاد  ِإَرَم َذاِت اْلِعَماد الَِِّت ََلْ ﴿  .132

 القارعة
 134 7-6 ﴾ ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنو * فَ ُهَو ِف ِعيَشٍة رَّاِضَيةفََأمَّا َمن ﴿  .133
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 /ثانياا: فيخس األحاديث الّشبوزة 
 مختباا حدب التختيب األبججي: 

 الصفحة (األثخ)متن الحجيث أو    م 
 ٘ٔ ............«َأَل ِإنِّي أ وِتيت  اْلِكَتاَب َوِمْثَمو  َمَعو   » .ٔ
ِمِو، َواْلَيْوِم اآْلِخخ » .ٕ س  ت ِبِو، َور   ٕٔٔ ............«َأْن ت ْؤِمَن ِباِ، َوَماَلِئَكِتِو، َوك 
شَِّتي » .ٖ ْ  َشْيَئْيِن َلْن َتِزمُّوا َبْعَجى َسا: ِكَتاَب َّللاَِّ َوس  ي َقْج َتَخْكت  ِفيك   ٖٔ «ِإنِّ
ل  ز ْمَخٍة َتِمج  الَجشََّة  » .ٗ وَرِة الَقَسِخ َلْيَمَة الَبْجرَأوَّ ْ  َعَمى ص  وَرت ي   ٖٗٔ ............«ص 
ِموِ  » .٘ س  ت ِبِو، َوِبِمَقاِئِو، َور  ِ َوَماَلِئَكِتِو، َوك   ٚٓٔوٜٙ .........«اإِليَسان  َأْن ت ْؤِمَن ِباَّللَّ
ِمَق اْلَجانُّ ِمْن َماِرٍج  » .ٙ ِمَقِت اْلَساَلِئَكة  ِمْن ن وٍر، َوخ   ٙٓٔ «......ِمْن َنارخ 
ٚ. «   ْ ْ ، ث  َّ الَِّحيَن َيم وَني   ٕٔ ......... «َخْيخ  الشَّاِس َقْخِني ث  َّ الَِّحيَن َيم وَني 
َمف  َأَنا َلكِ  » .ٛ َ َواْصِبِخي، َفِشْعَ  الدَّ  ٔٔ «َفاتَِّقي َّللاَّ
اِلِحيَن َما  » .ٜ  ٖٖٔ ..«...َل َعْيٌن َرَأْت، َوَل أ ذ نٌ َقاَل َّللاَّ : َأْعَجْدت  ِلِعَباِدي الرَّ

 ٗٔ ..............«كان الكتاب األول  يشدل من باب واحج عمى حخف واحج » .ٓٔ
 ٕٛٔ ........«َمْن ن وِقَر الِحَداَب ع حِّب » .ٔٔ

 ٚٗ « ....لن يشجي أحجاا مشك  بعسم و » ٕٔ
 ٕ٘  «َىَحا َأِمين  َىِحِه اأْل مَّةِ »  .ٖٔ
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 /الستخج  لي  ثالثاا: فيخس األعالم
مختباا حدب التختيب األبججي:

 الرفحةرق   اس  العم 

 ٕٕ األشعخي 

 ٛٔ أبػ اليحيل

 ٖ٘ٔ اإليجي

 ٛٔ الحدغ البرخي 

 ٕٕ الجبائي

 ٜٛ الدعجي

 ٖ٘ الدفاريشي

 ٖٜ الديػشي

 ٕٗ الخازي 

 ٓ٘ الدمخذخي 

 ٔٚ القخشبي 

 ٖٙ الشدفي 

 ٖٛٔ ابغ باديذ 

 ٜ٘ ابغ حجخ

 ٕٕ ابغ كبلب 

 ٛٔ القاضي عبج الجبار

 ٚٔ عسخك بغ عبيج

 ٕٔ دمحم بغ أبي العد الحشفي

 ٚٔ كاصل بغ عصاء
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