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 الــجالئــل الــقــخآنــيــة عمى تشديو هللا تعالى عؽ الجدسية دراسة عقجية
 عبج العديد رشيج األيؾب ، أحسج يؾسف الشرف.            

التخبيمممة األساسمممية الييئمممة العاممممة لمتعمممميع التصبيقمممي  كميمممة قدمممع الجراسمممات اإلسمممالمية،
 والتجريب، الكػيت. 

      h_newman123@yahoo.comالبخيج اإللكتخوني لمسؤلف الخئيذ:   
 السمخص:

ا ممغ  ييجف ىحا البحث إلى بيان أدلمة القمخ ن الكمخيع ََ ععمالى ي ُشْذمِبُو أامجن عممى أن  
والسمشي  السدمتخجم  مي البحمث: ىمػ مخمػقاعو، وأن و مشد ٌه عغ جسيع سسات الحمجوث. 

السممشي  ايسممتقخائي، والتحميمممي  وذلممظ باسممتخخاج أىممع اةشممات القخ نيممة الستعمقممة بيممحه 
ثممع عحميممر ودراسممة  الجراسممة، واسممتقخائيا مممغ مطانيمما، وجسممع السعمػمممات الستعمقممة بيمما 

ممما عممع اسممتقخاعه وجسعممو  كممر ذلممظ لمػاممػل إلممى الشتممائ  السخجممػة مممغ ىممحا البحممث إن 
، شممما  َ ععالى.وقمممج اقتزمممت شبيعمممة البحمممث أن شامممػن البحمممث ماػننممما ممممغ: مقجممممة

 ثع أىع نتائ  البحث، ثع قائسة السرادر والسخاجع. ومػضػع البحث، وخاعسة،
 ومغ أىع نتائ  البحث:

لمممجلير عممممى أن  َممممغ قمممال: إن  اإللمممَو جدمممٌع   يمممػ مشكمممٌخ ل لمممو، وذلمممظ ألن  إلمممَو دل  ا -
 العاَلع مػجػٌد ليذ بجدٍع، وي االٍّ  ي الجدع.

َوَجَب الجدم بأن  إلَو العاَلَع مشمد ٌه عمغ األعزما  واألبعماض والحمجِّ والشياشمة والسامان  -
 والجية.

، ولمميذ  ممي القممخ ن ممما يممجل عمممى وروده، أن  لفممَ  الجدممِع لفممٌ  يممػىع معشنممى بمماشالن  -
 َ َػَجَب ايمتشاع مشو.

أن  الشرممممػص الستذممممابيات قممممج أجسعممممت األمممممة عمممممى سممممبير اإلجسممممال عمممممى أن    -
 معشاىا السػضػع لو ليذ بسخاٍد مشيا.

 : الجيئر القخ نية، الجدسية، عشديو َ ععالى.الكمسات السفتاحية
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Abstract: 

This research aims to show evidence of the Holy Quran that God 

does not resemble any of his creatures, and that he is immune to all 

aspects of occurrence. 

The methodology used in the research is the inductive and 

analytical method, by extracting the most important Quranic verses 

related to this study, extracting them from its meanings, and 

collecting the information related to them, and then analyzing and 

studying what has been acquired and collected, all to reach the 

desired results of this research. The nature of the research required 

that the research be composed of: introduction, preface, research 

topic, conclusion, then the main results of the search, then the list of 

sources and references. 

The most important results of the research: 

- Evidence indicates that the one who said: God is an object is a 

denier of God, because the God of the world exists not body or 

body in the body. 

- It is necessary to assert that the God of the world is immune to the 

organs, the birth, the limit, the end, the place and the body. 

- The body meaning void, and not in the Koran indicates the return, 

it is necessary to refrain from it. 

- That similar texts have united the nation on the whole that the 

meaning of the subject is not intended to them. 

Keywords: Quranic Evidence, Corporality. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 السقجمة

ليذ لو اجٌّ محجود الفخد الرسج، الحي  ،الػااج األاجالحسج هلل 
ى، وي شحيط بو جػامع الساان، وي شذسر شَ فْ يَ معجوٌد فَ  حتػى، وي لو أجرٌ فيُ 

وولج،  ووالجٍ  ،وجدج ه عغ افات السخمػقات مغ روحٍ عشد  عميو عػاعخ الدمان، 
وأ زر الرالة وععالى سبحانو عغ وجػه التذبيو ولػازم الجدسية والجدج، 

والتابعيغ  ،الكخام وعمى  لو واحبو ،شخف األنامأ دمحم جناعمى سي وأعع الدالم
 اٍن عمى الجوام.ليع بإاد

وي  ليذ بجدعٍ  وعال الباري جر   فق السدمسػن عمى أن  ع   قج ا أما بعج:
ا مغ السخمػقات، وأنو مشد   وُ بِ ذْ ض، وأنو ي شُ خَ جػىخ وي عَ  عغ جسيع  هٌ أاجن

َ ععالى جدع، وأنو  عشيع إي  ئة قميمة اعتقجت أن   سسات الحجوث. ولع شذح  
بساان، وأنو شجػز عميو اينتقال والحخكة، وغيخ ذلظ مغ افات  غٌ متساِّ 

 األجدام.
غ التجديع  قال اإلمام عاج الجيغ الدباي: "ومِ  ىحا و ي بيان خصػرة

. (ٔ)التػايج والتشديو" :غ أ زر السعخوفأنكخ السشكخات: التجديع والتذبيو، ومِ 
 ي عذبيو ذاعو بحات  قال اإلمام أبػ القاسع القذيخي: "وقج وقع قػمٌ و 

السخمػقيغ،  ػافػه بالحجِّ والشياشة والكػن  ي الساان، وأقبح قػين مشيع َمغ 
، ػٍ ْز و  ي عُ ، وسسعَ  ي اجقةٍ  هُ خَ َر بَ  وافػه بالجػارح واةيت،  طشُّػا أن  

وقػٌم قاسػا ااسو عمى ااع عباده  قالػا: ما  إلى غيخ ذلظ. ،جٍ و  ي يَ وقجرعَ 
ا  سشوٌ شاػن مغ الخمق قب قبيح، وما شاػن مغ الخمق ادشنا  سشو ادغ،  يحن

                                                 

 (.ٖٕٕ/ٛشبقات الذا عية الكبخى )( انطخ:ٔ)
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والحقُّ مدتحقٌّ لمتشديو دون التذبيو، مدتحقٌّ   وىؤي  كميع أاحاب التذبيو
 .(ٔ)لمتػايج دون التحجيج، مدتحقٌّ لمتحرير دون التعصير والتسثير"

 أوقعت ىحه الفئة نخى أنيا باب التيأىؼ األس في ىحا السقام ُنَبيِّؽُ و 
 :ولؾازميسا في التجديؼ والتذبيو القميمة

بعػا ضػاىخ الشرػص الذخعية، والتدمػىا التدامنا اخفيًّا  أنيع اع   -ٔ
عمى ما يتعارف  وىاخَ جْ أَ  َ ا ي يميق بجالل ذاعو، ىػا َ ععالى عس  دِّ شَ دون أن يُ 

 ي األااديث أكاذيب وضعػىا وندبػىا  مغ افات األجدام، بر بعزيع زاد
 إلى الخسػل امى َ عميو وسمع.

التأثيخ الييػدي   يحا التأثيخ لع عدمع مشو ىحه الفئة مغ  -ٕ
الذيخستاني أن أكثخ األااديث التي  أبػ الفتح السدمسيغ. وليحا يخى اإلمام

نجج و  .(ٕ)عػىع التذبيو والتجديع مرجرىا الييػد،  إن التذبيو  ييع شباع
ا اإلمام  خخ الجيغ الخازي يحكخ بجاشة ضيػر  ية، وإن  أن أكثخ الييػد مذبِّ  أشزن

 . (ٖ)التذبيو  ي اإلسالم كان مغ الخوا س

ا السشي  ىػ ، وىحعخك الشطخ، وعجم  يع الشز  ي ضػ  العقر -ٖ
  ي التجديع والتذبيو. الحي ساعج عمى وقػع ىحه الفئة

 "الجالئل القخآنية عمىبعشػان:  الحي-االبحث الحي بيغ أيجيش إن  و 
السشازعة القائسة بيغ  ىحه بيان أثخ إنسا سببو -الجدسية" هللا تعالى عؽ تشديو

السػجػد إما أن  أىر التذبيو وأىر التشديو، وذلظ ألن أىر التذبيو شقػلػن:

                                                 

 (.ٖ٘ٗ/ٖلصائف اإلشارات )( انطخ:ٔ)
 (.ٗ٘ٔ/ٔ( انطخ:السمر والشحر )ٕ)
 (.ٖٙ خق السدمسيغ والسذخكيغ ص ) اعتقادات( انطخ:ٖ)
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وي دنا د، أما الحي ي شاػن متحيِّ دنا، وإما أن شاػن اايًّ  ي الستحيِّ شاػن متحيِّ 
ا عغ القدسيغ-داايًّ  ي الستحيِّ  ية السذبِّ    حاك محس العجم، - كان خارجن

ثبتػن هلل ععالى افة األجدام مغ الحخكة والداػن وايستػا  والجمػس يُ 
مشقدع، وكر  دالستحيِّ  ىر التػايج والتقجشذ فيقػلػن:والرعػد والشدول. وأما أ 

ا امتشع أن  دٍ  يػ محتاج،  كر متحيِّ  مشقدعٍ  ىػ محتاج،  سا ي شاػن محتاجن
د  يػ أولى باياتياج،  ػاجب الػجػد دنا، وأما الحالُّ  ي الستحيِّ شاػن متحيِّ 

 .(ٔ)ددنا أو اايًّ  ي الستحيِّ لحاعو شستشع أن شاػن متحيِّ 
 أىسية السؾضؾع:

تعمقيا باإلشسان ب ة بالغة األىسية، وعشبع أىسيتياىحه القزي إن  
غ ا  ي ذلظ مِ سَ مععالى جدٌع  لِ  ََ  َمغ قال: إن   العمسا والكفخ   قج كف خ بعس 

 يعُ سِ الد   ؾَ ىُ وَ  ء  يْ شَ  وِ مِ ثْ سِ كَ  َذ يْ لَ عذبيو َ ععالى بالسخمػق، وقج قال ععالى: 
 .(ٕ)[ٔٔ]الذػرى: يخُ ِر بَ الْ 

يػىع  لف ٌ  سةالحي أشمقتو السجدِّ  الجدع لف َ  ن  باإلضا ة إلى ذلظ،  إ
، وليذ  ي القخ ن واألااديث ما يجل عمى ورودهمعشن   بَ جَ ػَ ،  َ ى باشالن

سا والستكمسػن قالػا: لف  الجدع شفيج كثخة األجدا  بحدب ي سي   ايمتشاع مشو 
شاػن لف  الجدع شفيج أار ىحا  أنْ  بَ جَ ػَ الصػل والعخض والعسق،  َ 

 شعتقج أن   قال اجة اإلسالم أبػ اامج الغدالي: "ولػ جاز أنْ  .(ٖ)السعشى

                                                 

 (.ٕٙٗ/ٖغخائب القخ ن ورغائب الفخقان )، (ٖٗٔ/ٚ( انطخ: مفاعيح الغيب )ٔ)
(: "واعمع أن القخا ي وغيخه ٗٗٔ ي السشياج القػيع ص ) ( قال الذيخ ابغ اجخ الييتسيٕ)

ااػا عغ الذا عي ومالظ وأاسج وأبي اشيفة رضي َ عشيع القػل بافخ القائميغ بالجية 
 والتجديع، وىع اكيقػن بحلظ".

 (.ٖٛ( انطخ: كتاب التػايج ص )ٖ)
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شعتقج اإلليية لمذسذ والقسخ، أو لذيٍ   خخ مغ  اانَع العاَلع جدٌع  لجاز أنْ 
أقدام األجدام،  إْن عجاسَخ متجاسٌخ عمى عدسيتو ععالى جدسنا مغ غيخ إرادة 

ة  ي نفي معشى التأليف مغ الجػاىخ  كان ذلظ غمصنا  ي ايسع، مع اإلااب
 .(ٔ)الجدع"

:  يػ السشي  وأما عؽ السشيج الحي اعتسجناه في الجراسة
يحه ب اةشات القخ نية الستعمقة باستخخاج أىع والتحميمي  وذلظ ،ايستقخائي

الجراسة، واستقخائيا مغ مطانيا، وجسع السعمػمات الستعمقة بيا  ثع عحمير 
لمػاػل إلى الشتائ  السخجػة مغ ىحا ودراسة ما عع استقخاعه وجسعو  كر ذلظ 

 البحث إن شا  َ ععالى.
 في اجود عمسشا لع  وأما عؽ الجراسات الدابقة ليحا السؾضؾع:

درس بذاٍر مدتقرٍّ ىحا السػضػع، إي قج  ىحا كتاب سبق بحثشا نقف عمى
مظ غ عومِ  ،باخترار ع فيوخيغ َمغ عكم  سيغ والسفدِّ أنو ُوِجَج  ي كتب الستكمِّ 

 :الكتب

 ه(.ٕٖٖعأويالت أىر الدشة ل مام أبي مشرػر الساعخيجي ) -ٔ

 ه(.ٜٚ٘د ع شبية التذبيو ل مام عبج الخاسغ ابغ الجػزي ) -ٕ

 (.هٙٓٙ)  خخ الجيغ الخازي ل مام  عأسيذ التقجشذ -ٖ

التشديو  ي إبصال ُاَجِ  التذبيو ل مام بجر الجيغ بغ جساعة  -ٗ 
 ومخاجع. وغيخ ذلظ مغ كتبٍ ه(.ٖٖٚ)

  

                                                 

 (.ٓٙٔ( انطخ: قػاعج العقائج ص )ٔ)
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عمـى وذلـػ ، وخاتسـة، ، ومؾضؾع البحثوقج وقع ىحا البحث في مقجمة
 الشحؾ التالي:

 م بيانو جا ت لبيان سبب اختيار ىحا البحث، كسا عقج   أما السقجمة. 

 التمي القخ نيمة اةشمات ذكمخ أشميخ  قمج شمخعشا  مي وأما مؾضؾع البحـث 
اةشممات عمممى نفممي ع  بيممان ديلممة ىممحه ، ومممغ ثَممق بالسػضممػع ذاعمموعتعم مم

 وقممج وقممع ارممخ ىممحه اةشممات  ممي .عممغ َ ععممالى ولػازميمما الجدممسية
ا يغوعذخ  اثشيغ  وىي عمى الشحػ التالي:  ،مػضعن

  :السؾضع األول َُو هللاِ ــؼ  َوجْ ـثَ ــؾا فَ ـــَؾل  ــا تُ ـــسَ ــشَ ــَأيْ ــف. 

 :السؾضع الثاني َقِخيب  َوِإَذا َسَأَلَػ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّي. 

 :ـــث ـــَؽ السؾضـــع الثال ـــل  ِم ـــي ُعَم ُ ِف  ُ ـــْأِتَيُيُؼ  ـــُخوَن ِإال  َأْن َي ـــْل َيْشُغ َى
 .اْلَغَساِم

  :السؾضع الخابع ُهللُا اَل ِإَلَو ِإال  ُىَؾ اْلَحي  اْلَقي ؾم. 

 :السؾضع الخامذ َُبْل َيَجاُه َمْبُدؾَطَتاِن ُيْشِفُق َكْيَف َيَذاء. 

 :السؾضع الدادس ََتْعَمُؼ َما ِفي َنْفِدي َواَل َأْعَمُؼ َما ِفي َنْفِدػ. 

 :السؾضع الدابع َِسؾاِت َوِفي اأْلَْرض ُ ِفي الد   ُ  .َوُىَؾ 

 :السؾضع الثامؽ َُوُىَؾ اْلَقاِىُخ َفْؾَق ِعَباِدِه َوُىَؾ اْلَحِكيُؼ اْلَخِبيخ. 

  :السؾضع التاسع ِفِميؽَ َفَمس ا َأَفَل َقاَل اَل ُأِحب  اْل. 

  :السؾضع العاشخ َاَل ُتْجِرُكُو اأْلَْبَراُر َوُىَؾ ُيْجِرُك اأْلَْبَرار. 
  :السؾضع الحادي عذخ ُِثـؼ  اْســَتــَؾى َعــَمــى اْلــَعــْخش. 
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 عذخ: يـانــثــالسؾضع ال ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َىْل ُكْشُت ِإال  َبَذًخا َرُسؾاًل. 

  :السؾضــع الثالـــث عذـــخ َُباَدِتـــِو َىـــْل َتْعَمـــُؼ َلـــُو  َفاْعُبـــْجه َِ َواْصـــَظِبْخ ِل
 .  َسِسيًّا

 خ: ـذـع عـخابـالسؾضع ال ُُىــَؾ اْلَعـِمـي  اْلَكِبيخ َ  ُ  .َوَأن  

 :السؾضع الخامذ عذخ  َقـاَل ِفْخَعـْؾُن َوَمـا َرب  اْلَعـاَلِسيَؽ ا َقـاَل َرب
َسَؾاِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيشَ  ُيَسا ِإْن ُكْشُتْؼ ُمؾِقِشيَؽ ا َقاَل ِلَسْؽ َحْؾَلـُو َأاَل الد 

ِليَؽ ا َقـاَل ِإن  َرُسـؾَلُكُؼ ال ـِحي  َتْدَتِسُعؾَن ا َقاَل َرب ُكْؼ َوَرب  آَباِئُكُؼ اأْلَو 
ُأْرِســَل ِإَلــْيُكْؼ َلَسْجُشــؾن  ا َقــاَل َرب  اْلَسْذــِخِق َواْلَسْغــِخِب َوَمــا َبْيَشُيَســا ِإْن 

 .ُكْشُتْؼ َتْعِقُمؾنَ 
 :السؾضع الدادس عذخ ََلــَغــِشيٌّ َعــــِؽ اْلــَعــاَلـِسـيــؽ َ  ُ  .ِإن  

 :السؾضــع الدــابع عذــخ ــؼ  َجَعــَل ِمْشَيــا ــذ  َواِحــَجة  ُث َخَمَقُكــْؼ ِمــْؽ َنْف
ِفـــي ُبُظـــؾِن  َزْوَجَيـــا َوَأْنـــَدَل َلُكـــْؼ ِمـــَؽ اأْلَْنَعـــاِم َثَساِنَيـــَة َأْزَواج  َيْخُمُقُكـــؼْ 

ُ َرب ُكْؼ َلُو اْلُسْمُػ   ُ ُأم َياِتُكْؼ َخْمًقا ِمْؽ َبْعِج َخْمق  ِفي ُعُمَسات  َثََلث  َذِلُكُؼ 
 .اَل ِإَلَو ِإال  ُىَؾ َفَأن ى ُتْرَخُفؾنَ 

 ؽ عذخ:ـامـثـالسؾضع ال ُِسيُع اْلَبِريخ  .َلْيَذ َكِسْثِمِو َشْيء  َوُىَؾ الد 

 عذخ: السؾضع التاسع ُُل َواْلِخُخ َوالغ اِىُخ َواْلَباِطؽ  .ُىَؾ اأْلَو 

 ن:خوــذــــعــــع الـؾضـالس ُر  .ُىَؾ هللُا اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُسَرؾِّ

 والعذخون: يدالسؾضع الحا َْكَل  اَل ُتِظْعُو َواْسُجْج َواْقَتِخب. 

 :السؾضع الــثــانـي والعذخون ـَسُج ا َلـْؼ ُقـْل ُىــَؾ هللُا َأَحــج  ا هللُا الر 
 .َيـِمـْج َوَلـْؼ ُيـؾَلـْج ا َوَلـْؼ َيـُكـْؽ َلـُؾ ُكـُفـًؾا َأَحــج  
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 شت أىع نتائ  البحث. قج عزس   ا الخاتسةوأم 

آنيـة التـي ُتَشـّدُِه يذـسل جسيـع األدلـة القخ  بحثشـا ىـحا لـؼ وُنَشؾُِّه إلى أن  
ذلػ يرعب في مثـل ىـحا البحـث،  ألن  تعالى عؽ الجدسية ولؾازميا؛ الباري 

. فــي أصــؾل الــجيؽ ولكش شــا أتيشــا بأشــيخىا؛ والتــي تــؼ  تــجاوليا بــيؽ الستكمســيؽ
أىــؼ السؾاضــع التــي مــؽ خَلليــا  البحــث ســؾن ندــتعخض فــي ثشايــا أيًزــاو 

، مـع بيـان ت الجدـسية هؼ عمييا في إثبات ما أراده مـؽ إثبـاالسجدِّ  استجل  
 . ردود أىل الدشة عمييا أىؼ

 ََ  شمممما عميممممظَ والػقاشممممة. رب   واليجاشممممة، والجراشممممةَ  السعػنممممةَ  ععممممالى ندممممألُ  و
 عالميممم غ، وامممروالحسمممج هلل رب العمممالسيالسرممميخ.  شممما، وإليمممظَ بْ نَ أَ  مشممما، وإليمممظَ عػك  
 جنا دمحم، وعمى  لو واحبو أجسعيغ.ج األوليغ واةخخيغ، سيِّ عمى سيِّ  عوسم
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 ولؾازميا التحميمية ليات تشديو هللا عؽ الجدسيةالجراسة 

لة عمى عشديو يالتي اسُتْشِبَط مشيا وجػٌه  ي الج ععج دت اةشات القخ نية
مغ الحيِّد والساان والجية وقبػل األعخاض  :َ ععالى عغ الجدسية ولػازميا

 وما شابو.
تعالى عؽ  هللاَ  شّدِهُ السؾاضع التي تُ  أىؼ ىشا نتشاول سؾنو 
بالذخح  -في آيات الكتاب العديد بالسقجمة والسذار إلييا آنًفا-الجدسية

والتؾضيح، وبيان صمتيا بالسؾضؾع، ومؽ َثؼ  بيان ما دار حؾليا مؽ 
ا وبحث، مع بيان الحق إن كانت السدألة مس   نقاش، وأثيخ حؾليا مؽ ججل  

أشيخ وأعيخ أدلة كل قام عمييا الحجة البالغة، والبخىان الجامغ، مؾرديؽ 
فخيق، سالكيؽ بقجر اإلمكان مدمػ االخترار، آخحيؽ بجستؾر العجل 

تعالى  هللاَ  دى، سائميؽواإلنران، ناءيؽ عؽ مجاري اليؾى، ومؾارد الخ  
 الدجاد واليجى.

 السؾضع األول

 َن  هللَا َواِسع  َعِميؼ  إِ  هللاِ  وُ جْ وَ  ؼ  ثَ ؾا فَ ل  ؾَ ا تُ سَ شَ يْ أَ فَ  بُ خِ غْ سَ الْ وَ  قُ خِ ذْ سَ الْ  هِ و 
 [٘ٔٔالبقخة:]

ي التجدممميع وإثبمممات التشديمممو هلل ىمممحه اةشمممة ممممغ أقمممػى المممجيئر عممممى نفممم
َفَأْيَشَسا ُتَؾل ـؾا َفـَثؼ  أبػ ايان األنجلدي: "و ي قػلو:  قال اإلمام .عبارك وععالى

خي مخ  مي اسمتكبال مس ا ألنمو َلم وجية  إنو  ي ايِّدٍ  ردٌّ عمى َمغ شقػل: َوْجُو هللاِ 
لكمان  جسيع الجيات  دل  عمى أنو ليذ  ي جيٍة وي ايِّد، ولمػ كمان  مي ايِّمدٍ 

مم ممز مااننمم مممغ جسيممع األممماكغ، و إليممو أاممق  اسممتكبالو والتػجُّ   ا حيممث لممع ُشخرِّ
عمسشا أنو ي  ي جيٍة وي ايِّد، بر جسيع الجيات  ي ممكو وعحت ممكو،  أيُّ 
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ْيشمممما إليممممو  ي سمممميغ لممممو، مستثممممميغ كش مممم ،يمممما عمممممى وجممممو الخزممممػعجيممممٍة َعَػج  ا معطِّ
 .(ٔ)ألمخه"

 :(ٕ)مؽ وجييؽ يكؾن  عمى التفريل وبيان ذلػ

 أن   بُ خِ غْ سَ الْ وَ  قُ خِ ذْ سَ الْ  هِ وَ : بي شفي قػلو ععالى أنو الؾجو األول:
أمٌخ مستجٌّ  ي الػىع  ىاعيغ الجيتيغ مسمػكتان لو، وإنسا كان كحلظ  ألن الجيةَ 

ا وعسقنا، وكر ما كان كحلظ  يػ مشقدع، وكر مشقدعٍ   فٌ  يػ مؤل   شػين وعخضن
ه الجيلة عامة ج، وىحومػجِ  لو مغ خالقٍ  مخكب، وكر ما كان كحلظ  ال بج  

 أنو ععالى خالقُ  :بيحا تَ بَ ثَ ،  َ -الفػق والتحت :عشين- ي الجيات كميا 
عمى السخمػق ي محالة،  قج كان الباري ععالى  مٌ ج  قَ مُ  يا، والخالقُ الجيات كمِّ 

ع العالَ  قِ مْ يبقى بعج خَ  أنْ  بَ جَ ػَ ىنا عغ الجيات واألاياز،  َ ع مشد  العالَ  قِ مْ قبر خَ 
 يستحالة انقالب الحقائق والساليات.  كحلظ ي محالة

، ولػ كان هللاِ  وُ جْ وَ  ؼ  ثَ ؾا فَ ل  ؾَ ا تُ سَ شَ يْ أَ فَ أنو ععالى قال:  الؾجو الثاني:
ا بجانبٍ   جدساني ولو وجوٌ  ،َ ععالى جدسنا  ،غمعي   لكان وجيو مخترًّ

َفَأْيَشَسا ُتَؾل ؾا َفَثؼ  َوْجُو : وعال جر    سا كان شرجق قػلو شة،معي   وجيةٍ 
 ي و  ٌه عغ الجدسية.عمسشا أنو ععالى مشد    عمى ذلظ سبحانو  مسا نز  ،هللاِ 

: "قبمة َ،  أيشسا كشَت  ي قال اإلمام مجاىج بغ جبخ باةشة "الػجو"معشى 
 .(ٖ)شخٍق أو غخٍب  ال عػجيغ إي إلييا"

 :(ٗ)بالية مؽ وجييؽ سةواحتج السجدِّ 
                                                 

 (.ٛٚ٘/ٔخ )( انطخ: البحخ السحيط  ي التفدئ)
 (.ٖٙٚ/ٔ(، غخائب القخ ن ورغائب الفخقان)ٕٔ/ٗ( انطخ: مفاعيح الغيب )ٕ)
 (.ٚٓٔ/ٕ( انطخ: األسسا  والرفات )ٖ)
 (.ٕٔ/ٗ( انطخ: مفاعيح الغيب )ٗ)
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أن اةشة عجل عمى ثبػت الػجو هلل ععالى، والػجو ي  الؾجو األول:
 شحرر إي لسغ كان جدسنا. 

ا، والدعة مغ : أنو ععالى واف نفدو الؾجو الثاني باػنو واسعن
 افة األجدام.
كان  ي أار المغة  وإنْ  الػجوَ  أن   :(ٔ)األول الؾجو عؽ والجؾاب

 بَ حِّ كُ شا لػ اسمشاه ىاىشا عمى العزػ لَ عبارة عغ العزػ السخرػص، لكش  
الػجو لػ كان محاذشنا لمسذخق    ألن  هللاِ  وُ جْ وَ  ؼ  ثَ ؾا فَ ل  ؾَ ا تُ سَ شَ يْ أَ فَ قػلو ععالى: 

ا. يستحال  ي ذلظ الدمان أنْ   شاػن محاذشنا لمسغخب أشزن
 :ومؽ تمػ التأويَلت ،فيو مؽ التأويل ال بج   :فإذن

إضا ة وجو َ كإضا ة بيت َ وناقة َ، والسخاد  أن   الؾجو األول:
 وُ جْ وَ  ؼ  ثَ فَ :ععالى واإلشجاد عمى سبير التذخيف،  قػلو قِ مْ مشيا: اإلضا ة بالخَ 

والسقرػد مغ القبمة إنسا شاػن قبمة  ،ياع إليووجيو الحي وج   ع  ثَ أي:  َ   هللاِ 
واإلشجاد  قِ مْ ع السزاف إليو بالخَ مغ وجػه العالَ  لشربو ععالى إشاىا،  أي وجوٍ 

 شو  يػ قبمة. نربو وعي  
قال ععالى:   شاػن السخاد مغ الػجو: القرج والشية أنْ  الؾجو الثاني:

 َسَؾاِت َواأْلَْرَض ْيُت َوْجِيَي ِلم ِحي َفَظَخ الد   [. ٜٚ]األنعام: ِإنِّي َوج 

قػلو  :هونغيخُ مخضاة َ،  ع  ثَ شاػن السخاد مشو:  َ  أنْ  الؾجو الثالث:
شعشي: لخضػان َ، وقػلو:   [ٜ]اإلندان: هللاِ  وِ جْ ؾَ لِ  ؼْ كُ سُ عِ ظْ ا نُ سَ ن  إِ ععالى: 

 ُوُ يَ جْ  وَ ال  إِ  ػ  الِ ىَ  يء  شَ  ل  ك :شعشي: ما كان لخضا َ  [ٛٛ]القرز. 

                                                 

 (.ٕٔ/ٗ( انطخ: السرجر الدابق )ٔ)
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ا،  ال شظ  :(ٔ)الثاني الؾجو عؽ الجؾابو   أنو واف نفدو باػنو واسعن
ا فيفتقخ إلى الخالق، ئنا متبعّ أنو ي شساغ اسمو عمى ضاىخه، وإي لكان متجدّ  زن

عمى الدعة  ي القجرة والسمظ، أو عمى أنو واسع العصا   واسم مغ بر ي بج  
والخاسة، أو عمى أنو واسع اإلنعام ببيان السرمحة لمعبيج لكي شرمػا إلى 
رضػانو، ولعر ىحا الػجو بالكالم أليق، وي شجػز اسمو عمى الدعة  ي العمع، 

 وإي لكان ذكخ العميع بعجه عكخارنا.

 الثاني السؾضع

 َاِع ِإَذا َدَعانِ  يب  خِ ي قَ نِّ إِ ي فَ شِّ ي عَ ادِ بَ عِ  ػَ لَ أَ ا سَ ذَ إِ و   ُأِجيُب َدْعَؾَة الج 
 [ٙٛٔ]البقخة:

 : ييا "القخيب" ليذ السخاد مغ لف أنو  ووجو الجاللة مؽ الية:
، بر السخاد مشو: القخب بالعمع والحف . -عكسا اعتقج السجدِّ -الجية والساان

وُقْخُب َ ععالى مغ العبج: ىػ باإل زال " الخاغب األافياني: قال اإلمام
 مػسى عميو الدالم قال: سيجنا أن   . وليحا ُرِويَ (ٕ)ي بالساان" ،عميو والفيس

، َأَقِخيب  َأْنَت َفُأَناِجيَػ، َأْم َبِعيج  َفُأَناِديَػ؟ َقاَل: َيا ُمؾَسى، َأَنا َجِميُذ » َأْي َربِّ
السخاد بقخب العبج مغ أبػ الدعادات ابغ األثيخ: " . وقال اإلمام(ٖ)«َمْؽ َذَكَخِني

َ ععالى: القخب بالحكخ والعسر الرالح، ي قخب الحات والساان  ألن ذلظ 

                                                 

 (.ٕٕ/ٗ( انطخ: السرجر الدابق )ٔ)
 (.ٗٙٙ( انطخ: السفخدات غخيب القخ ن ص )ٕ)
(أخخجو ابغ أبي شيبة  ي مرشفو، ي كتاب الصيارة، باب: الخجر يحكخ َ وىػ عمى ٖ)

(، واإلمام أاسج  ي الدىج،  ي أخبار مػسى عميو ٕٕٗٔالخال  أو ىػ شجامع، بخقع: )
 (.ٖٗ٘الدالم، بخقع: )
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 .(ٔ)"مغ افات األجدام، وَ يتعالى عغ ذلظ ويتقج س
ب ليذ قخبنا بحدب الساان، ىحا القخ  بيان أن   إلى حتاج ىاىشانو 

 :(ٕ)ثَلثة ويجل عميو وجؾه  

لكان  أنو لػ كان  ي الساان مذارنا إليو بالحّذِ  األول:الؾجو 
شاػن  ي الرغخ والحقارة مثر الجػىخ الفخد. ولػ كان  مشقدسنا  إذ شستشع أنْ 
مغ أجدائيا  ق كر وااجٍ قيا إلى عحقُّ تو مفتقخة  ي عحقُّ مشقدسنا لكانت ماىي  

لكان مفتقخنا إلى غيخه،  وجد  الذي  غيخه،  مػ كان  ي ماانٍ  ،السفخوضة
 إلى الخالق، وذلظ  ي اقِّ  خٌ قِ ومفتَ  ثٌ جَ حْ ومُ  ،لحاعو والسفتقخ إلى غيخه مساغٌ 

 ال  ،شاػن  ي الساان ععالى شستشع أنْ  أن  َ تَ بَ ثَ ،  َ الخالق القجشع محالٌ 
 شاػن قخبو بالساان.

غيخ متشاٍه عغ  لكان إما  أنو لػ كان  ي الساان الثاني:الؾجو و 
جسيع الجيات، أو غيخ متشاٍه عغ جيٍة دون جية، أو كان متشالينا مغ كر 

غيخ  جٍ عْ بُ   خَض  ت عمى أن  البخاىيغ القاشعة دل     ألن  محالٌ  واألول: الجػانب.
ا ليحا الػجو، وألنو لػ كان أاج الجانبيغ  محالٌ  والثاني: .محالٌ  متشاهٍ  أشزن

متشالينا واةخخ غيخ متشاٍه لكانت اكيقة ىحا الجانب الستشاىي مخالفة  ي 
السالية لحكيقة ذلظ الجانب الحي ىػ غيخ متشاٍه،  يمدم مشو كػنو ععالى مخكبنا 

 باشرٌ  الثالث:و  سة ي شقػلػن بحلظ.مغ أجدا  مختمفة الصبائع، والسجدِّ 
 .ععالى  ي جيةٍ  الباري  القػل بأن   ايشئحٍ  ، فبصرايعفاقب

                                                 

 (.ٕٖ/ٗ( انطخ: الشياشة  ي غخيب الحجيث واألثخ )ٔ)
(، ٕٖٖديو  ي إبصال اج  التذبيو ص )(، التشٕٔٙ/٘( انطخ: مفاعيح الغيب )ٕ)

 (.٘ٛ/ٜشبقات الذا عية الكبخى )
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القخب  ىحه اةشة مغ أقػى الجيئر عمى أن   أن   الثالث:والؾجو 
ا كان سَ مليذ قخبنا بالجية، وذلظ ألنو ععالى لػ كان  ي الساان لَ  ياالسحكػر  ي

ا مغ  غيخىع، قخيبنا مغ الكر، بر كان شاػن قخيبنا مغ اسمة العخش وبعيجن
ا مغ عسخو  ،-الحي ىػ بالسذخق -ولكان إذا كان قخيبنا مغ زيجٍ  -كان بعيجن

عمسشا   ت اةشة عمى كػنو ععالى قخيبنا مغ الكرِّ ،  مسا دل  -الحي ىػ بالسغخب
شاػن  ا بصر أنْ س  مبحدب الجية، ولَ  القخب السحكػر  ي ىحه اةشة ليذ قخبنا أن  

أنو ععالى شدسع  :السخاد مغ ىحاالقخب أن   تَ بَ ثَ   القخب بالجية :السخاد مشو
وعمى ىحا الػجو قال  ،: العمع والحف ى عزخعيع، أو السخاد مشودعا ىع ويخ 

 بُ خَ قْ أَ  ؽُ حْ نَ وَ : سبحانو ، وقال[ٗ]الحجيج: ؼْ تُ شْ ا كُ مَ  ؽَ يْ أَ  ؼْ كُ عَ مَ  ؾَ ىُ وَ ععالى: 
 ال  إِ  ة  ثَ ََل ى ثَ ؾَ جْ نَ  ؽْ مِ  ؾنُ كُ يَ ا مَ : ععالى ، وقال[ٙٔ]ق: يجِ رِ ؾَ الْ  لِ بْ حَ  ؽْ مِ  وِ يْ لَ إِ 
 .[ٚالسجادلة: ]ؼْ يُ عُ ابِ رَ  ؾَ ىُ 

 الثالثالسؾضع 

 ِفي ُعَمل  ِمَؽ اْلَغَساِم َواْلَسََلِئَكُة ُ  ُ َىْل َيْشُغُخوَن ِإال  َأْن َيْأِتَيُيُؼ 
ِ ُتْخَجُع اأْلُُمؾرُ   ُ  . [ٕٓٔ]البقخة: َوُقِزَي اأْلَْمُخ َوِإَلى 

 :(ٔ)العمساء في ىحه الية فخيقانو 

بالجيئر  تَ بَ ا ثَ س  مأنو لَ  :-وىػ محىب الدمف الرالح-األول الفخيق
ا أنو ليذ   عمى َ ععالى محالٌ  والحىابَ  السجي َ  القاشعة أن   عمسشا قصعن

مخاده بعج ذلظ شي   مخاد َ ععالى مغ ىحه اةشة ىػ السجي  والحىاب، وأن  
لى الداػت عغ التأوير، وْ عي ش ا ذلظ السخاد لع نأمغ الخصأ،  األَ   خخ،  إنْ 

                                                 

(، عأسيذ التقجشذ ٖٓٚ/ٕ، األسسا  والرفات )(ٗٓٔ/ٕعأويالت أىر الدشة )( انطخ: ٔ)
 (.ٖ٘ٓ(، التشديو  ي إبصال اج  التذبيو ص )ٔٗٔص )
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َ ععالى، وىحا ىػ السخاد وعفػيس معشى اةشة عمى سبير التفرير إلى 
: أوجوٍ  "ندل القخ ن عمى أربعةِ  :سارضي َ عشي عبج َ بغ عباس بقػل

ة ععخ يا االل واخام ي شدع الشاس جيمو، وعفديخ شعمسو العمسا ، وعخبي
 .(ٔ)العخب، وعأوير ي شعمسو إي َ"

 ذكخواو  مغ التأوير عمى سبير التفرير، أنو ي بج   الفخيق الثاني:
 :(ٕ)مشيا ؛وجؾًىا

،  جعر ععالى السخاد مغ ىحه اةشة:  شات َ أن   الؾجو األول:
  ظُ مِ سَ ممجي  اةشات مجيئنا لو عمى التفخيع لذأن اةشات، كسا شقال: جا  ال

 غ جيتو.مِ  عطيعٌ  إذا جا  جيٌر 
، ومجار الكالم ععالى َِ  خُ مْ شاػن السخاد باإلعيان: أَ  أنْ  الؾجو الثاني:

 ،كان ذلظ محاين و   وأضا و إلى شي   ي ىحا الباب أنو ععالى إذا ذكخ  عالن 
 ؾنَ بُ ارِ حَ يُ  يؽَ حِ ال  : سبحانو  ي قػلو  و إلى التأوير، كسا الػاجب اخ 

 لِ أَ سْ اوَ : وقػلو جر  وعال مشيا: شحاربػن أوليا ه. والسخاد  [ٖٖالسائجة: ]هللاَ 
 مشيا: واسأل أىر القخية. والسخاد  [ٕٛ]يػسف: ةَ يَ خْ قَ الْ 

بسا  ععالى شأعييع َ السعشى: ىر يشطخون إي أنْ  أن   الؾجو الثالث:
 .غ العحاب والحداب،  ححف ما شأعي بو عيػيالن عمييعوعج مِ 

قام بعزيا بسعشى البا ، واخوف الجخ شُ  " ي"كػن تأنْ  الخابع: الؾجو
َُ  مقام البعس، وعقجيخه: ىر يشطخون إي أنْ  غ الغسام مِ  بطمرٍ  شأعييع 

                                                 

 (.ٕٙٚ/ٔانطخ: عفديخ القخ ن العديد ) (ٔ)
(، التشديو  ي ٜٙ(، ممجسة السجدسة ص )ٚٗٔص )( انطخ: الستػسط  ي ايعتقاد ٕ)

 (.ٜٖٔإبصال اج  التذبيو ص )
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 والسالئكة، والسخاد: العحاب الحي شأعييع  ي الغسام مع السالئكة.
السقرػد مغ اةشة: عرػيخ عطسة يػم الكيامة  أن   الؾجو الخامذ:

عيا، وذلظ ألن جسيع السحنبيغ إذا ازخوا لمقزا  والخرػمة، وشج  وىػليا 
وكان القاضي  ي عمظ الخرػمة أعطع الدالشيغ قيخنا وأكبخىع ىيبة،  يؤي  
السحنبػن ي وقت عمييع أشج مغ وقت ازػره لفرر عمظ الخرػمة، فياػن 

 عرػيخ غاشة الييبة ونياشة الفدع. :ععالى الغخض مغ ذكخ إعيان َ
 السؾضع الخابع

 ُهللُا اَل ِإَلَو ِإال  ُىَؾ اْلَحي  اْلَقي ؾم :البقخة[ٕ٘٘] 

بيممممحه اةشممممة عمممممى عشديممممو َ ععممممالى عممممغ  (ٔ)الستكمسمممميغبعممممس  اسممممتجل  
ــؾمُ  ييمما:  ععممالى قػلممووذلممظ  ممي  ،ةالجدممسي ،  يممػ سممبحانو القممائع بحاعممو، اْلَقي 

ا السدممتغشي عممغ كممر ممما سممػاه، السفتقممخ إليممو كممر ممما  عممجاه،  مممػ كممان َ جدممسن
مما بغيممخه شاممػن  لبصممر أنْ  مما بحاعممو، واممار قائسن ف أي: بمماألجدا  الممحي يتممأل   قائسن

 ععالى َ عغ ذلظ عمػًّا كبيخنا.مشيا الجدع، 

ما بشفدمو،  : مبالغة  ي كػنوالخازي: "والقيػمُ   خخ الجيغ قال اإلمام قائسن
ا بشفدمومقػِّ   عمغ اسمتغشائو عمغ كمر مما سمػاه، وكػنمو عبمارة منا لغيخه،  كػنو قائسن
ا لكممانمقػِّ  مما لغيممخه عبممارة عممغ ااتيمماج كممر ممما سممػاه إليممو،  مممػ كممان جدممسن ىممػ  من

 حيشئمٍح ي  ،-وىمػ جمدعه-، ولكان غيخه غشيًّما عشمو-وىػ جدعه-مفتقخنا إلى غيخه
مما مما. وأشزن مممغ األايمماز  لكممان مفتقممخنا  ارممػلو  ممي شممي ٍ  بَ َجمملممػ وَ  شاممػن قيػمن

ا إلى ذلظ الحيِّد،  مع شاغ قيػمنا عمى اإلشالق  .(ٕ)"محتاجن

                                                 

 (.٘ٙ( وىػ اإلمام  خخ الجيغ الخازي كسا  ي كتابو: عأسيذ التقجشذ ص )ٔ)
 (.٘ٙ( انطخ: عأسيذ التقجشذ ص )ٕ)
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 الخامذالسؾضع 

 َمْغُمؾَلة  ُغم ْت َأْيِجيِيْؼ َوُلِعُشؾا ِبَسا َقاُلؾا َبْل َيَجاُه ِ  ُ َوَقاَلِت اْلَيُيؾُد َيُج 
 [ٗٙالسائجة: ]َمْبُدؾَطَتاِن ُيْشِفُق َكْيَف َيَذاءُ 

عو ععالى  أن   :"يج َ مغمػلة" ا  ي قػليع:ػْ شَ عَ  الييػد أن   خَ كِ ذُ  قػ 
"التجديع".  :نقرت اتى غمبػا ممكيع، وضاىخ محىب الييػد  ي ىحه السقالة

نفي التذبيو عغ َ ععالى، وأنو  انِ تَ ؾطَ دُ بْ مَ  اهُ جَ يَ  لْ بَ قػلو ععالى:  ي و 
  ي جيةٍ  وي ُشَكي ُف، وي يتحي دُ  ب ُو،، وي لو جاراة، وي ُشذَ ليذ بجدعٍ 

 .(ٔ)ععالى عس ا شقػل السبصمػن و الحػادث، كالجػاىخ، وي عحمُّ 

  تارةن  ووردت مػاضع  ي القخ ن الكخيع  ي إضا ة اليج هلل ععالى،
 قَ ؾْ فَ  هللاِ  جُ يَ مغ غيخ بيان العجد، قال ععالى:  "اليج"السحكػر ىػ 

مشيا ىحه اةشة، ومشيا   هلل ععالى "غاليجيْ " إضا ة وعارةن ، [ٓٔ]الفتح: ؼْ ييِ جِ يْ أَ 
 وعارةن  ،[٘ٚ]ص: ي  جَ يَ بِ  تُ قْ مَ ا خَ سَ لِ  جَ جُ دْ تَ  نْ أَ  ػَ عَ شَ ا مَ مَ قػلو ععالى إلبميذ:

ا يشَ جِ يْ أَ  ْت مَ سِ ا عَ س  مِ  ؼْ يُ ا لَ شَ قْ مَ ا خَ ن  وا أَ خَ يَ  ؼْ لَ وَ أَ ، قال ععالى: "األيجي"بمف 
 .(ٕ)[ٔٚ]شذ: اامً عَ نْ أَ 

هلل ععالى، اختمفت األمة  ي معشى إضا ة اليج إذا عخفشا ىحا نقؾل:
ػا عميو كر أاج، وااتجُّ  كسا  ي اقِّ  جدسانيٌّ  سة: إنيا عزػٌ  قالت السجدِّ 
َأَلُيْؼ َأْرُجل  َيْسُذؾَن ِبَيا َأْم َلُيْؼ َأْيج  َيْبِظُذؾَن ِبَيا َأْم َلُيْؼ َأْعُيؽ  بقػلو ععالى: 
َأْم َلُيْؼ آَذان  َيْدَسُعؾَن ِبَيا ُقِل اْدُعؾا ُشَخَكاَءُكْؼ ُثؼ  ِكيُجوِن َفََل  ُيْبِرُخوَن ِبَيا

                                                 

(، عشبيو األ يام  ي ار مذار اجيثو عميو الدالم ٕ٘ٔ/ٕ( انطخ: السحخر الػجيد )ٔ)
 (.ٗٙص )

 (.ٗٙٔانطخ: مجالذ ابغ الجػزي  ي الستذابو مغ اةشات القخ نية ص ) (ٕ)
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أنو ععالى قجح  ي  :عشجىؼ ووجو االستجالل[.ٜ٘ٔ]األعخاف: ُتْشِغُخونِ 
إليية األاشام ألجر أنيا ليذ ليا شي  مغ ىحه األعزا ،  مػ لع عحرر 

ا، ولَ   ىحه األعزا  ععالى هلل  بَ جَ وَ   ا بصر ذلظس  ملدم القجح  ي كػنو إلين
او إثبات ىحه األعزا  لو. ليحا العزػ،  حسمو  مػضػعٌ  "اليج"اسع  :قالػاأشزن

 .(ٔ) خخ عخٌك لمغة، وإنو ي شجػز عمى شي ٍ 

، ععالى ليذ بجدعٍ  عمى أن الباري  والكالم  ي إبصال ىحا القػل مبشيٌّ 
الجدع ي يشفظ عغ الحخكة والداػن، وىسا محَجثان، وما ي  أن   والجليل عميو:

 يػ متشاٍه  ي السقجار، وكر  جدعٍ  كر   ، وألن  يشفظ عغ السحَجث  يػ محَجثٌ 
مغ  فٌ  يػ مؤل   جدعٍ  كر   ، وألن  ما كان متشالينا  ي السقجار  يػ محَجثٌ 

األجدا ، وكر ما كان كحلظ كان قابالن لمتخكيب واينحالل، وكر ما كان كحلظ 
بيحه الػجػه  تَ بَ ثَ ،  َ فو، وكر ما كان كحلظ  يػ محَجثٌ بو ويؤلِّ ا تقخ إلى ما يخكِّ 

عكػن يجه عزػنا جدسانيًّا أنو شستشع كػنو ععالى جدسنا، فيستشع أنْ 
(ٕ). 

 : (ٖ)ؽؾليوذىب الجسيؾر إلى أن في لفظ اليج ق

شخيقة  عفػيس معخ تيا واكيقتيا هلل ععالى، وىي األول:القؾل 
 .الدمف

 أحجىا:: خسدة في المغة عمى وجؾه   خُ كَ حْ تُ  "جَ اليَ " أن   :القؾل الثاني
 أشاخه عمييا. جٌ عشجي يَ  الشعسة، عقػل: لفالنٍ  وثانييا: .وىػ معمػمٌ  ،الجاراة
خوه  قج  د    [٘ٗ]ص: ارِ َر بْ اأْلَ ي وَ جِ يْ ي اأْلَ ولِ أُ القػة، قال ععالى: وثالثيا:

                                                 

 (.ٕٖٙ/ٖ( انطخ: غخائب القخ ن ورغائب الفخقان )ٔ)
 (.ٗٔٙ/ٕ( انطخ: غخائب القخ ن ورغائب الفخقان)ٕ)
لباب التأوير  ي معاني (، ٕ٘ٔ/ٕ، السحخر الػجيد )(ٜٖ٘/ٕٔ)( انطخ: مفاعيح الغيبٖ)

 (.ٓٙ/ٕ) التشدير
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سمب  :لظ بيحا، والسعشى جَ وااى سيبػيو أنيع قالػا: ي يَ  بحوي القػى والعقػل.
و، كِ مْ أي:  ي مِ    النٍ  جِ ، شقال: ىحه الزيعة  ي يَ ظُ مْ سِ مال ورابعيا: كسال القجرة.
 أي: شسمظ ذلظ.  [ٖٕٚ]البقخة: احِ كَ الشِّ  ةُ جَ قْ عُ  هِ جِ يَ ي بِ حِ ال  قال ععالى: 
]ص: ي  جَ يَ بِ  تُ قْ مَ ا خَ سَ لِ شجة العشاشة وايختراص، قال ععالى:  وخامديا:

 دم عميو الدالم بيحا التذخيف،  إنو ععالى  سيجنا والسخاد: عخريز  [٘ٚ
إذا ضسغ لو   بالػ ا  ىػ الخالق لجسيع السخمػقات. ويقال: يجي لظ رىغٌ 

 شيئنا.
شستشع أن عكػن بسعشى  ععالى َ  ي اقِّ  اليجُ  إذا عخفشا ىحا نقؾل:

لَ  الجاراة، وأما سائخ السعاني  كميا ااامة.  عبج َ بغ عباس وقج َأو 
َساَء َبَشْيَشاَىا ِبَأْيج  َوِإن ا "األيجي"  ي قػلو ععالى:  سارضي َ عشي َوالد 

ا كان (ٔ)[ بالقػةٚٗ]الحاريات: َلُسؾِسُعؾنَ  ُخ .  اليج مفخدن ا ُشَفد  أو مثش ى أو جسعن
ُخ السثش ى بالقجرعيغ، وي الجسع بالقجرات كسا قير، ا، وي ُشَفد   بالقػة والقجرة مفخدن

، ومعشاه: ي (ٕ)«قَتاِلِيؼْ ج  بِ حَ ألَِ  انِ جَ  يَ الَ » قج ورد  ي اجيث شأجػج ومأجػج: 
 .(ٖ)قػة ألاٍج بقتاليع ومقاومتيع

خعع اليج  ي اقِّ  إنْ  فإن قيل:  َِ  قجرةَ  ألن    َ بالقجرة  يحا مذارٌ   د 
 وإنْ  ، وبإثبات األيجي أخخى.ليجيغ عارةن بإثبات ا القخ ن ناشقٌ  ونزُّ  ،وااجةٌ 

                                                 

، ونقر ىحا التأوير عغ جساعٍة (ٖٛٗ/ٕٕخه )أورده اإلمام ابغ جخيخ الصبخي  ي عفدي( ٔ)
مغ أئسة التابعيغ  مشيع: مجاىج بغ جبخ وقتادة بغ دعامة وعبج الخاسغ بغ زيج راسيع 

 َ ععالى.
( أخخجو مدمع  ي احيحو،  ي كتاب الفتغ وأشخاط الداعة، باب ذكخ الججال وافتو ٕ)

 (.ٖٜٕٚ)وما معو، بخقع: 
 .(ٜٖ٘/ٕٔ)( انطخ: مفاعيح الغيبٖ)
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  َ غيخ محجودة عُ عَ غ، ونِ بإثبات اليجيْ  القخ ن ناشقٌ   شزُّ   خعسػىا بالشعسة د  
 [.ٛٔ]الشحر: اؾىَ رُ حْ  تُ اَل  هللاِ  ةَ سَ عْ وا نِ ج  عُ تَ  نْ إِ وَ كسا قال ععالى: 

اختخنا عفديخ اليج بالقجرة كان الجػاب عغ  إنْ  شان  أ:(ٔ)ؾابجالو 
كشاشة عغ البخر،   َ مغمػلة جُ يَ  :القػم جعمػا قػليع اإلشاال السحكػر أن  

أي: ليذ األمخ عمى  انِ تَ ؾطَ دُ بْ مَ  اهُ جَ يَ  لْ بَ  أجيبػا عمى و ق كالميع،  قير:
أعصى  َمغ عمى سبير الكسال،  إن   غ البخر، بر ىػ جػادٌ وافتسػه بو مِ ما 

 بيجه أعصى عمى أكسر الػجػه.
كان الجػاب عغ اإلشاال   اختخنا عفديخ اليج بالشعسة وأما إنْ 

 السحكػر مغ وجييغ: 
مغ  وااجٍ  بحدب الجشذ، ثع يجخر عحت كرِّ  أنو ندبةٌ  األول:
نعسة  :يغ ونعسة الجنيا، أونعسة الجِّ  :ير: نعستاه ق ي نياشة ليا  الجشديغ أنػاعٌ 

نعسة الذجة ونعسة  :نعسة الشفع ونعسة الج ع، أو :الطاىخ ونعسة الباشغ، أو
 الخخا . 

 السبالغة  ي واف الشعسة، أي عخى أن   :السخاد بالشدبة أن   الثاني:
 :معشاه "ظَ شْ جَ عْ "سَ  :" معشاه: إقامة عمى شاعتظ بعج إقامة، وكحلظظَ يْ ب  "لَ  :قػليع

 كحلظ   غغ وي مداعجعيْ شاعتيْ  :مداعجة بعج مداعجة، وليذ السخاد مشو
غ أنيا مِ  يَ عِ ليدت كسا ادُّ  ،متتابعة متطاىخةٌ  الشعسةَ  أن   :اةشة، السعشى  ييا

 مستشعة. مقبػضةٌ 
  

                                                 

 (.ٓٙ/ٕ)في معاني التشدير، لباب التأويم(ٜٖ٘/ٕٔ)( انطخ: مفاعيح الغيبٔ)
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 الدادسالسؾضع 

 َيا ِعيَدى اْبَؽ َمْخَيَؼ َأَأْنَت ُقْمَت ُ  ُ َي َوِإْذ َقاَل  ِلمش اِس ات ِخُحوِني َوُأمِّ
ِ َقاَل ُسْبَحاَنَػ َما َيُكؾُن ِلي َأْن َأُقؾَل َما َلْيَذ ِلي ِبَحقّ  ِإْن   ُ ِإَلَيْيِؽ ِمْؽ ُدوِن 
ُكْشُت ُقْمُتُو َفَقْج َعِمْسَتُو َتْعَمُؼ َما ِفي َنْفِدي َواَل َأْعَمُؼ َما ِفي َنْفِدَػ ِإن َػ َأْنَت 

ُم الْ   . [ٙٔٔالسائجة: ]ُغُيؾِب َعَل 

ممم مممات السجدِّ   وذلمممظ ىمممػ الذمممخز ُذ فْ وقمممالػا: المممش   ،سة بيمممحه اةشمممةعسد 
 :األول:(ٔ)مـؽ وجيـيؽ يكـؾن  عمـييؼ والجـؾاب ععالى جدسنا. شقتزي كػن َ

 والثـاني: .بسعشى واامجٍ   ووذاعُ  الذي ِ  ُذ فْ نَ  :عغ الحات، شقال عبارةٌ  َذ فْ الش   أن  
ععمع معمػمي وي أعمع معمػمظ، ولكشو ذكخ ىحا الكمالم عممى شخيمق  :السخاد أن  

 ََ   سعشمممى قمممػل َممممغ قمممال: إن   وىمممػ ممممغ  رممميح الكمممالم. ،السصابقمممة والسذممماكمة
، ٌذ فْ مػجػٍد نَ  ٌذ  أي: إنو مػجػٌد ثابٌت غيخ مشتٍف، وي معجوم، وكرُّ فْ ععالى نَ 
 . ذٍ فْ معجوٍم ليذ بشَ  وكرُّ 

ـــي قػلمممو ععمممالى:  ومثمممر ىمممحا: ـــا ِف ـــُؼ َم ـــي َنْفِدـــي َواَل َأْعَم ـــا ِف ـــُؼ َم َتْعَم
وكمحلظ  ه، وي عمع لي بسا عدتخه عشي وعغيبمو.و وأسخُّ   أي: ععمع ما أكشُّ َنْفِدػَ 

ي ِفـ وُ تُ خْ كَ ذَ  وِ ِد فْ ي نَ ي فِ نِ خَ كَ ذَ  نْ إِ فَ »قػل الشبي امى َ عميو وسمع:  ي معشى 
 .(ٖ)وي شصمع عميو أاج،  أي: ايث ي شعمع بو (ٕ)«يِد فْ نَ 

مممممما ومثممممممر ىمممممممحا َكَتـــــــَب َرب ُكـــــــْؼ َعَمـــــــى َنْفِدـــــــِو : ععممممممالى قػلمممممممو: أشزن
ْحَســةَ   ععممالى [،  قممج دل ممت عمممى أنممو ي شستشممع عدممسية ذات َٗ٘]األنعممام: الخ 

                                                 

 (.ٙٔ، د ع شبية التذبيو ص )(ٙٙٗ/ٕٔ)( انطخ: مفاعيح الغيبٔ)
ُرُكُع َّللا ُ ( أخخجو البخاري  ي احيحو،  ي كتاب التػايج، بابقػل َّللا  ععالى: ٕ) َوُيَححِّ

 (.٘ٓٗٚ، بخقع: )َنْفَدوُ 
 (.ٖ٘/ٕ( انطخ: األسسا  والرفات )ٖ)
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الجدمع والمجم  ما   بالش ْفِذ، والش ْفُذ ىاىشا بسعشى: الحات والحكيقة، وأمما بسعشمى
ٌس عشممو   ا لكممان مخكبنمما، والسخكممبُ مقممج   وىممػ ععممالى مساممغ، ألنممو لممػ كممان جدممسن

ا"أاممج" ، واألاممُج ي شاممػن مخكبنمما، وممما ي شاممػن مخكبنمما ي شاممػن جدممسن
مما .(ٔ) وأشزن

، وذلممظ متساثمممٌة  ممي عسممام الساليممة،  مممػ كممان جدممسنا لحرممر لممو ِمْثممرٌ  األجدممامُ 
َفـََل : ععمالى وقػلمو، [ٔٔ]الذمػرى: َلْيَذ َكِسْثِمـِو َشـْيء  :ععالى باشٌر  لقػلو

 مممي اةشمممة: جِّ [. والسقرمممػد بالشِّمممٕٕ]البقمممخة: ُتْؼ َتْعَمُســـؾنَ َتْجَعُمـــؾا ِه َأنـــَجاًدا َوَأنـــ
االبمممماري ِسْثممممُر،  مممممػ كممممان ال  لكممممان ِمممممثالن لكممممرِّ وااممممٍج مممممغ األجدممممام  ألن    جدممممسن

ا عمممى ىممحا يمما متساثمممٌة، وايشئممٍح شاممػن الشِّمماألجدمماَم كم   التقممجيخ، وذلمممظ جُّ مػجممػدن
ة ىحا الشز  .(ٕ)عمى مزاد 

 السؾضع الدابع

 َِسؾاِت َوِفي اأْلَْرض ُ ِفي الد   ُ ُكْؼ َوَجْيَخُكؼْ  َوُىَؾ   َيْعَمُؼ ِسخ 
 [ٖ]األنعام:

مممم َأْم َأِمْشــــُتْؼ َمــــْؽ ِفــــي قػلممممو ععممممالى:سة بيممممحه اةشممممة وبزعسممممت السجدِّ
ــساءِ  ممجُ  قممالػا: .الدممسا [ أنممو سممبحانو مدممتقخٌّ  ممي ٚٔ]السمممظ: الد  ه وقممف ويؤكِّ

ُكؼْ ، وايبتمجا  بقػلمو:ؾاتِ سَ الد  بعس القخا  عممى    َوِفـي اأْلَْرِض َيْعَمـُؼ ِسـخ 
 ي وقمممف   اإلجسممماعُ  أي: شعممممع سمممخائخكع السػجمممػدة  مممي األرض. ولمممػ ُسممممَِّع أنْ 

ا  مممي األرض، وي يممممدم ممممغ عمممخك العممممع بأامممج  ااامممٌر عممممى أنمممو لممميذ مػجمممػدن
 الطاىخيغ عخك العسر بالطاىخ اةخخ مغ غيخ دلير. 

ـسة: السمخاد: وىمػ َ  مي عمجبيخ الدمسػات واألرض   وقال غيـخ السجدِّ

                                                 

 (.ٖٜ، الخسالة التدعيشية  ي األاػل الجيشية ص )(ٙ/ٖٔ)( انطخ: مفاعيح الغيبٔ)
 (.ٔٚ( انطخ: عأسيذ التقجشذ ص )ٕ)
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كسمما شقممال:  ممالٌن  ممي أمممخ كممحا  أي:  ممي عممجبيخه وإاممالاو. وعمممى ىممحا شاممػن 
 َِسؾات خبخنا بعج خبخ، ويػقف عمى اسع َ، ثع يبتمجأ بسما بعمج ذلمظ،  ِفي الد 

وياممممػن السعشممممى: أنممممو شعمممممع  ممممي الدممممسػات واألرض سممممخائخ السالئكممممة واإلنممممذ 
مج بيما،  ،والجغ، أو السخاد: وىػ السعبػد  ييسا، أو السعخوف باإلليية أو الستػاِّ
 .(ٔ)أو ىػ الحي شقال لو: َ  ييسا ي شخيظ لو  ي ىحا ايسع

ــــَسؾاِت بقػلممممو ععممممالى:  (ٕ)العمسمممما  بعممممُس  واسمممتجل   ِإن  ِفــــي َخْمــــِق الد 
ـــــاِب  ـــــي اأْلَْلَب ـــــات  أِلُوِل ـــــاِر لَي ـــــِل َوالش َي ـــــِتََلِن اْلَمْي ] ل عسمممممخان: َواأْلَْرِض َواْخ

الفاعمممر ي شذمممبو  عممممو، ويمممجل  خمممالق األجدمممام ي شذمممبييا  ألن   عممممى أن  [ٜٓٔ
شذبييا مغ جسيع الػجػه أو  غ أنْ لػ أشبييا لع شخر مِ  أنو:عمى أنو ي شذبييا

أشبييا ممغ  أشبييا مغ جسيع الػجػه  يػ محَجٌث مثميا، وإنْ   إنْ   مغ بعزيا
السذممبييغ  عَ ْكمماُ  ألن    ثنا مممغ ذلممظ الػجمموشاممػن محممجَ  بعممس الػجممػه  ػاجممٌب أنْ 

 .يتدماويا  مي اامع الحمجوث ممغ ذلمظ الػجمو أنْ  بَ جَ ػَ  َ  ،ايَ بِ تُ مغ ايث اشْ  وااجٌ 
 كمحلظ  مسدمايا ي شذمبييا أن   :ويجل وقػف الدسػات واألرض ممغ غيمخ عسمجٍ 

 .مثميا غ جدعٍ مِ  يستحالة وقػ يا مغ غيخ عسجٍ 

لممع  مشيسمما بعممج أنْ  لػجممػد كممر وااممجٍ   ثانمحممجَ   يسمما الميممر والشيممار أممما
وي عممممى الديمممادة  ،إشجادىممما األجدمممام ي عقمممجر عممممى أن   ومعممممػمٌ  ،اشامممغ مػجمممػدن 

يسممتحالة وجممػد   غثيْ ا مممغ ايممث كانمما محممجَ ثن وقممج اقتزمميا محممجِ  ،والشقرممان  ييمما
  لألجدمممام وي مذمممبوٍ  ،ثيسا لممميذ بجدمممعمحمممجِ  أن   بَ َجمممػَ  َ  ،ث لممموي محمممجِ  امممادثٍ 
 أن   :والثمممماني .األجدممممام ي عقممممجر عمممممى إاممممجاث مثميمممما أن   :أاممممجىسا :لممممػجييغ

 ممػ كمان  اعميما  ،عميو ما شجخي عميو مغ اامع الحمجوثالسذبو لمجدع شجخي 
                                                 

 مرادر اليامر الدابق. ( انطخ:ٔ)
 (.  ٖٖٗ/ٕ( وىػ اإلمام أبػ باخ الجراص  ي كتابو: أااام القخ ن )ٕ)
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إلممى ممما ي  ،ثممع كممحلظ شحتمماج الثمماني إلممى الثالممث ،ثياتمماج إلممى محممجِ   ااادثنمم
 ي شذبو األجدام. قجشعٍ  مغ إثبات اانعٍ   ال بج   ،وذلظ محالٌ  ،نياشة لو

 لثامؽالسؾضع ا

 َيخُ بِ خَ الْ  يؼُ كِ حَ الْ  ؾَ ىُ وَ  هِ ادِ بَ عِ  قَ ؾْ فَ  خُ اىِ قَ الْ  ؾَ ىُ و[ :ٛٔاألنعام] 

 العمممػ والفػقيممة هلل ععممالى  ممي نرممػص الكتمماب والدممشة ت إضمما ةجمما 
كان اسر بعزيا عمى الفػقية بحدب  ، وىحه الشرػص وإنْ  ي مػاشغ كثيخة

مم ،والعمممػ بحدممب الخعبممة ،الساانممة اسممر الممبعس اةخممخ  ا ي بممأس بممو، إي أن  مس 
مم هلل ععممالى  والفػقيممةَ  العمممػ   تُ ُبممثْ شَ السقممام والدممياق   َ  ا شأبمماهعمممى ذلممظ السعشممى مس 

ف عشجه، وي نتجاوزه إلمى التفاامير ونتػق   ،وي عسثير بيحا السعشى، بجون كيفٍ 
مممم ،مممممغ الكتمممماب والدممممشة التممممي لممممع يممممخد بيمممما شممممي ٌ  ا ورا  ونعتممممخف بممممالعجد عس 

ـسة باليـة الدـابقة وقج استجل  .(ٔ)ذلظ تعـالى مؾجـؾد  فـي  عمـى أن  هللاَ  السجدِّ
، ويجل   ذلػ بأن   الدشةِ  أىلُ  وأجابَ  الجية التي ىي فؾق العاَلؼ. عميـو  مخدود 

 : (ٕ)أربعة وجؾه  

لمقدممسة والتجدئمة، وكممر ممما  قابممرٌ  أممخٌ  والخممال َ  البعمجَ  أن   :األولالؾجــو 
 ،ا قبمموه مػجػدن جُ وياػن مػجِ  ،جإلى السػجِ  ومفتقخٌ  ،لحاعو كان كحلظ  يػ مساغٌ 

فياممػن ذات َ ععممالى قممج كانممت مػجممػدة قبممر وجممػد الخممال  والجيممة والحيممث 
عبقممى ذات َ  أنْ  بَ َجممد والجيممة والخممال  وَ ىممحا: فبعممج الحيِّمم تَ َبمموإذا ثَ  د.والحيِّمم

وإذا  وذلمظ محمال.  وإي  قج وقع التغييخ  مي ذات َ ععمالى ،ععالى كسا كانت

                                                 

 (.ٕٛٛ( انطخ: التشديو  ي إبصال اج  التذبيو ص )ٔ)
(، غخائب ٖٗ/ٕ، أباار األ كار  ي أاػل الجيغ )(ٜ٘ٗ/ٕٔ)( انطخ: مفاعيح الغيبٕ)

 (.ٚ٘/ٖالقخ ن )
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 ىنا عغ األاياز والجيات  ي جسيع األوقات. القػل باػنو مشد   بَ جَ وَ   ىحا تَ بَ ثَ 
   الممحي ىممحا تَ َبمم، وإذا ثَ ةٌ خَ ُكمم عَ العممالَ  أن   تَ َبممأنممو ثَ ىممػ  :الثــانيوالؾجــو 

، وإذا  ممي بمممٍج  خممخ  خممخيغ شاممػن عحممت أقممجام قممػمٍ  شاممػن  ممػق رعوس أىممر بمممجٍ 
بأعيمانيع، أو شقمال: إنمو ععممالى  شقمال: إنمو ععممالى  مػق أقمػامٍ  ىمحا،  إمما أنْ  تَ َبمثَ 

 ا ةخخيغ   ألن كػنو  ػقنا لبعزيع يػجب كػنو عحتن باشرٌ  :واألول  ػق الكر،
الفممظ، فيرميخ ااامر  ةِ خَ ُاميػجب كػنو ععمالى محيصنما بِ  والثاني:. وذلظ باشرٌ 
بجسيمممع األ مممالك، وذلمممظ ي شقػلمممو  محممميطٌ  ىمممػ  ممممظٌ  عَ العمممالَ  إلممموَ  أن   :األممممخ إلمممى

 مدمع.

 ،بمفمم ٍ  مدممبػقٌ  : ممي ىممحه اةشممة الفػقيممةِ  لفمم َ  ىممػ أن   :الثالــثوالؾجــو 
 "القماىخ"، والقماىخُ  :بمفم   ألنيما مدمبػقةٌ   خخ. أمما أنيما مدمبػقةٌ  بمف ٍ  وممحػقٌ 
  ألنيمما ممحػقمممةٌ   بمفممم ٍ  ة. وأممما أنيممما ممحػقممةٌ شَ كْ سُ مباسممال القمممجرة وعسممام الممم مذممعخٌ 
اسممر عمممظ  بَ َجممػَ بالسسمػكيممة والسقجوريممة،  َ  وىممحا المفم  مذممعخٌ  ،هِ ادِ َبــعِ بقػلمو:
 ي عمى  ػقية الجية.  عمى  ػقية القجرة :الفػقية

ا عممى َممغ يت   أنو ععالى :الخابعوالؾجو  خمح غيمخ َ ذكخ ىمحه اةشمة ردًّ
وليًّا، والتقجيخ: كأنو قال: إنو ععمالى  مػق كمر عبماده، ومتمى كمان األممخ كمحلظ 

لممػ و  الفػقيمة بالقممجرة والقمػة. ممالسخاد ممغ الفػقيممة: وليًّما.  هلالج لج امتشمع اعخماذ غيممخ َ
ذلظ ي شفيج ىحا السقرػد  ألنمو ي يممدم  كان السخاد مشيا: الفػقية بالجية   إن  

شاػن التعػير عميمو  مي كمر األممػر   ػق أنْ  مغ مجخد كػنو اااالن  ي جيةِ 
ا، وأنْ  ذلمظ عممى  زمنا. أما إذا اسمشماشاػن الخجػع إليو  ي كر السصالب ي مفيجن

مــؽ  فغيــخ بسجســؾع مــا ذكخنــا . ػقيممة القممجرة ادممغ عخعيممب ىممحه الشتيجممة عميممو
، ال مــا ذكــخه أىــل التجدــيؼ والجساعــة الســخاد مــا ذكــخه أىــل الدــشة أن   :وجــؾه

 .والتذبيو
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 لتاسعالسؾضع ا

َجؽ  َعَمْيِو الم ْيُل َرَأى َكْؾَكًبا َقاَل َىَحا َربِّي َفَمس ا َأَفَل َقـاَل اَل ُأِحـب   َفَمس ا
 .[ٙٚاألنعام: ]اْلِفِميؽَ 

أنمو ععمالى لميذ  :الحكـؼ األول:(ٔ)عمـى حكسـْيؽ اثشـْيؽ ت ىحه اليةدل  
ا.  إذ لػ كان جدسنا لكان غائبنا عش  بجدعٍ  ا   كمان   مالن أبمجن  الحكـؼ الثـاني: ا أبمجن

وإي لكمممان  ،(ٕ)اميمممةالكخ   ثمممة كسممما عقػلممموأنمممو ععمممالى لممميذ محمممالًّ لمرمممفات السحجَ 
 .شحرر معشى األ ػل، وذلظ محالٌ  خنا، وايشئحٍ متغيِّ 

َأَفَســـــْؽ َيْخُمــــُق َكَســـــْؽ اَل َيْخُمــــُق َأَفـــــََل قػلمممممو ععممممالى: ذلــــػ: ونغيــــخُ 
التذممبيو بمميغ َ جممر  وعممال [  يمحه اةشممة دل ممت عمممى نفمي ٚٔ]الشحممر: َتــَحك ُخونَ 
، وما ىػ مغ خرائز الحجثان وسمسات الِقَجم هلل مدتحقةٌ  و. وافةوبيغ َخْمقِ 

وي عذمممبو ذات القمممجشع بمممحوات  سمممبحانو عمممغ جسيمممع ذلمممظ، يتقمممج س الحمممقُّ  قِ ْممممالخَ 
 :ضممماللةٍ  رِّ ُكممم السخممممػقيغ، وي امممفاعو برمممفاعيع، وي ااسمممو بحاسيمممع، وأامممرُ 

غ مشممممو، ويدممممتشكف ِممممم خ أُ َبممممتَ يَ  أاممممجٍ  كممممر   أن   :و دمممماده غ قممممبح ذلممممظ، وِمممممالتذممممبيوُ 
 .(ٖ)انتحالو

  

                                                 

 (.ٛٓٔ/ٖالفخقان )، غخائب القخ ن ورغائب (٘ٗ/ٖٔ)( انطخ: مفاعيح الغيبٔ)
( وىع أاحاب دمحم بغ كخام،  خقيع متعجدة، وأقػاليع  ي التذبيو مختمفة، عاش مؤسذ ٕ)

ه(. ٕ٘٘محىبيع  ي أواخخ القخن الثاني اتى مشترف القخن الثالث اليجخي، عػ ي سشة )
 (.ٖٜ/٘(، وأباار األ كار )ٛٓٔ/ٔانطخ: السمر والشحر )

 .(ٜٕٓ/ٕ( انطخ: لصائف اإلشارات )ٖ)
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 السؾضع العاشخ

 ُاَل ُتْجِرُكُو اأْلَْبَراُر َوُىَؾ ُيْجِرُك اأْلَْبَراَر َوُىَؾ الم ِظيُف اْلَخِبيخ 
 [ٖٓٔ]األنعام: 

 باةشممممممممات والممممممممجيئر، ي بالسحدػسممممممممات فُ خَ ْعممممممممعبممممممممارك وععممممممممالى شُ  َُ 
والسذماىجات، وكمر شميٍ  سمبير معخ تمو اةشمات والمجيئر،  يمػ غيمخ محماٍط بممو 

، [ٓٔٔشمو: ]ًسـامْ عِ  وِ ِبـ ؾنَ يُظـحِ  يُ اَل وَ وي ُيْجَرك،  يػ عمى ما واف نفدمو: 
  ألن اإلدراك واإلااشممة إنسمما شقعممان بالسحدػسممات، ي ارُ َرــبْ اأْلَ  وُ ُكــرِ جْ  تُ اَل و

 .(ٔ)بسا شعخف باةشات والجيئر
، لكشمو جدمٌع كبيمخ كان جدمسنا شقال: إنو وإنْ  ِلَع ي شجػز أنْ  قيل: فإن

 ليحا السعشى ي شحيط بو اإلدراك والعمع؟ و 
الَخْممممِق  عممممػمَ  ن  شقمممال: إ ان األممممخ كمممحلظ  لرمممح  أنْ لمممػ كممم :والجـــؾاب

ىممحه  ىع ي عحمميط بالدممسػات وي بالجبممال وي بالبحممار وي بالسفمماوز،  ممإن  وأبرممارَ 
ي عحيط بأشخا يا، والعمػم ي عرر إلى عسمام  ، واألبرارأجداٌم كبيخة األشيا َ 

َلمَسا كان  ي عخريز ذات َ بيحا الػامف   أجدائيا، ولػ كان األمخ كحلظ
 . (ٕ) ائجة

قمممػل  بمممو نحمممػ مممما اامممى َ ععمممالىوعممممى ذلمممظ جممما ت ديئمممر الخسمممر 
 الَ َقـ ى اؾَسـا مُ ا َيـَسـكُ ب  رَ  ؽْ َسـفَ : ايغ سألو  خعمػن  عميو الدالم مػسى سيجنا

 إبمخاليع سميجنا [، وقمالٜٗشمو: ]ىجَ َىـ ؼ  ُثـ وُ َقـمْ خَ  يء  َشـ ل  ى ُكـَظـعْ ي أَ حِ ل ـا اشَ ب  رَ 
ــ يَ بِّــرَ : عميممو الدممالم ــتُ سِ يُ ي وَ ِيــحْ ي يُ حِ ال   هللاَ  ن  إِ َفــ[، وقممال: ٕٛ٘البقممخة: ]ي

                                                 

 (.ٕ٘ٚ(، التشديو  ي إبصال اج  التذبيو ص )ٜٙٔ/ٗ( انطخ: عأويالت أىر الدشة )ٔ)
 (.ٚٙ( انطخ: عأسيذ التقجشذ ص )ٕ)
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تمو ممغ تو وواجاني  ديلة عمى ألػىي   [ٕٛ٘البقخة: ]قِ خِ ذْ سَ الْ  ؽَ مِ  ذِ سْ الذ  ي بِ تِ أْ يَ 
عممممى  قَ ْممممالخَ  ععمممالى َُ  وعممممى ذلمممظ دل   جيمممة اةشمممات والمممجيئر، ي ممممغ غيمممخه.

وا جُ َتـيْ تَ لِ  ؾمَ جُ الش   ؼُ كُ لَ  لَ عَ ي جَ حِ ال   ؾَ ىُ وَ : سبحانو بقػلو توعخ ة واجاني تو وربػبي  م
 هُ رَ ج  قَ ا وَ ؾرً نُ  خَ سَ قَ الْ وَ  اءً يَ ِض  َذ سْ الذ   لَ عَ ي جَ حِ ال   ؾَ ىُ [، وقال: ٜٚاألنعام: ]ايَ بِ 
ـال ؽَ ِمـ لَ دَ ْنـي أَ حِ ال ـ ؾَ ُىـوَ [، وقمال: ٘يمػنذ: ]لَ ازِ شَ مَ   وِ ا ِبـَشـجْ خَ خْ أَ فَ  اءً َمـ اءِ سَ د 
يمع عممى مما بمو شعخ مػن إلمى  خمخ مما ذكمخ، دل   [،ٜٜاألنعمام: ]ء  يْ شَ  لِّ كُ  اتَ بَ نَ 

اإلااشمة  ي ممغ جيمة مما عقمع بمو ،والمجيئرت تو مغ جية اةشاتو وواجاني  ألػىي  
 .(ٔ)واإلدراك

 عذخ الحاديالسؾضع 

 ُسَ  ِإن  َرب ُكؼ ُ ال ِحي َخَمَق الد  َؾاِت َواأْلَْرَض ِفي ِست ِة َأي ام  ُثـؼ  اْسـَتَؾى ُ 
ــْسَذ  ــا َوالذ  ــُو َحِثيًث ــاَر َيْظُمُب ــَل الش َي ــي الم ْي ــْخِش ُيْغِذ ــى اْلَع ــؾَم َعَم ــَخ َوالش ُج َواْلَقَس
ُ َرب  اْلَعاَلِسيؽَ   ُ َخات  ِبَأْمخِِه َأاَل َلُو اْلَخْمُق َواأْلَْمُخ َتَباَرَك   . [ٗ٘: األعخاف]ُمَدخ 

كمر مما كمان  برمخيح العقمر أن   تَ َبمثَ قمج أنمو  ووجو الجاللة مـؽ اليـة:
ا بالحيِّ   أ، وىمػ باشمرٌ شاػن  ي الرغخ كالجد  الحي ي يتجمد   د   إما أنْ مخترًّ

  إنممو مساممغٌ  مخكممبٍ  شاممػن أكبممخ فياممػن مشقدممسنا مخكبنمما، وكممرُّ  بايعفمماق، وإممما أنْ 
 يممحه اةشممة شاممػن اإللممو  ممي ماممان،  ،  بيممحا الممجلير الطمماىخ شستشممع أنْ ومحممَجثٌ 
ممممممَمممممممغ الستذممممممابيات، و ععتبمممممخ ِممممممم ممممممِممممممم اظ بيمممممغ عسد  ممممممغ السجدِّ ا ان سة كممممممان متسدِّ

 .(ٕ)بالستذابيات

                                                 

 (.ٕ٘ٚ(، التشديو  ي إبصال اج  التذبيو ص )ٜٙٔ/ٗ( انطخ: عأويالت أىر الدشة )ٔ)
ورغائب غخائب القخ ن ، (ٖٗٔ/ٚ(، مفاعيح الغيب )ٜٙ( انطخ: عأسيذ التقجشذ ص )ٕ)

 (.ٕٙٗ/ٖالفخقان )
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ـــى اْلَعـــْخشِ : باةشمممة و مممي قػلمممو ععمممالى ـــؼ  اْســـَتَؾى َعَم نفمممٌي إلييمممام  ُث
مممسة   مممإنيع عػى سمممػا أن ممم ََ السجدِّ ألنيمممع إذا  ،ععمممالى بمممالَخْمق حلظ لمخاامممة،  ذمممب يػا 

  إنسمما شدممتػون لمخااممة،  قممالػا عسمػىمما ثممع اسممتػوا عمممى شممي ٍ   خغممػا مممغ أعسممالٍ 
ى نفممى التعممب عممغ نفدممو  ممي خممممق العممخش اكيقممةن، وَ ععممالبايسممتػا  عمممى 

ـَسَؾاِت ،  قمال جمر  وعمال:  ي مػضمع  خمخ ػات واألرضالدس َوَلَقـْج َخَمْقَشـا الد 
ـَشا ِمـْؽ ُلُغـؾب     أي: ممغ [ٖٛ]ق: َواأْلَْرَض َوَما َبْيَشُيَسا ِفي ِست ِة َأي ام  َوَما َمد 

ه لمممميذ لمخااممممة اتممممى يممممخاد بممممو اسممممتػا َ   ممممجل  عمممممى أن   .إعيمممماٍ  وععممممٍب ونرممممب
ممم ا عػى سمممت ايسمممتقخار، كسممما  مممي الذممماىج بممميغ الَخْممممِق وبممميغ ععاليمممو وبخا عمممو عس 

سة، وشب يػه بالَخْمق، وعبي   بحكخ ايستػا  عمى العخش بعج ذكخ  بالتالي غالسجدِّ
مكمممممو بعمممممج خممممممق أي: عمممممع  مِ  التسمممممام  :مشمممممو السمممممخادَ  األرض أن  و ػات خممممممق الدمممممس

، التسمام :ات واألرض وما بيشيسا بخمق العخش، ويحكخ ايستػا  ويخاد بموػ الدس
 .(ٔ) ي لغة العخب كسا ىػ معمػمٌ 

كمممان العمممخش عممممى  و، وأعممماله، بعمممج أنْ العمممخش، ور َعممم قَ َمممموقيمممر: ثمممع خَ 
َساِء َوِىَي ُدَخان  السا   كقػلو:  ثع  :[، وليذٔٔ] رمت: ُثؼ  اْسَتَؾى ِإَلى الد 

ممشَ عَ  ثممع يشتقممر مممغ  ،إلممى اممال  إذ لممػ كممان كممحلظ لكممان شرمميخ ايممث مممغ اممالٍ  رَ ق 
ا فيسا شخمق، فيامػن  مي الػقمت المحي شرميخ إلمى العمخش امائخن  قٍ مْ إلى خَ  قٍ مْ خَ 

وممما  ممي الدممسا ،   ممي األرض إلممى الثممخى، و ممي الػقممت الممحي شحممجث خمممق ممما
ػل غ ذا إلمممى ذا، وذلمممظ عشممماقٌس  اسمممج، و مممي ذلمممظ بصمممالن معشمممى القممممتمممشقالن ِمممم

ا غيمخ مدممتٍػ عميمو اتممى شفمخ  مممغ خَ   قِ ْمممبايسمتػا  عمممى العمخش، بممر شامػن أبممجن
ا، وذلظ متشاقٌس  اسج، جر  َ عغ ىحا التػىع  .(ٕ)جسيع ما شاػن أبجن

                                                 

 .(ٖٚٙ/ٜ)( انطخ: عأويالت أىر الدشة ٔ)
 (.ٗ٘ٗ/ٗ( انطخ: السرجر الدابق)ٕ)
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  أي: إلمى ُثؼ  اْسـَتَؾى َعَمـى اْلَعـْخشِ شاػن قػلمو:  وقال بعزيع: أنْ 
غ عممممى" ِمممم "عمممى ذلمممظ: أن  دليمممر ااتسالمممو و  و.و وإعساِممممو ور ِعممِقممممْ العممخش  مممي خَ 

ِإَذا اْكَتـاُلؾا   كقػلو ععالى: مػضع بعسٍ  اخوف الخفس، وقج يػضع بعٌس 
ــاسِ  ــؾا [  بسعشممى: عممغ الشمماس، وقػلممو ععممالى: ٕالسصففمميغ: ]َعَمــى الش  ِإْذ ُوِقُف
ِإن  ُثـؼ  [  بسعشمى: عشمج ربيمع، ممع مما قمال سمبحانو: ٖٓاألنعمام: ]َعَمى َربِِّيـؼْ 
َوَعَمـــــــى هللِا َقْرـــــــُج [، وقػلمممممممو جمممممممر  وعمممممممال: ٜٔالكياممممممممة: ]َبَياَنـــــــوُ َعَمْيَشـــــــا 
ِبيلِ   . (ٔ)[  بسعشى: إليوٜالشحر: ]الد 

اسممتػيُت عمممى ضيممخ الجابممة، "ومعشممى ايسممتػا : ايعممتالُ ، كسمما شقممػل: 
عمممممى رأسممممي،  الذممممسُذ  واسممممتػْت "عمػعممممو،  :  بسعشممممى"واسممممتػيت عمممممى الدممممصح

أسممي.  ممػق ر  جَ ِجممػُ عممال  ممي الجممػ،  َ  :بسعشممى  "عمممى قسممة رأسممي واسممتػى الصيممخُ 
ي قاعج، وي قائع، وي مساس، وي مبايغ عغ  ،والقجشُع سبحانو عاٍل عمى عخشو

َُ العخش  ألن السساسة والسبايشة والكيام والقعػد مِ  عد   غ أوااف األجدام، و
 مال شجمػز عميمو مما  ،ػنا أامجُفمأاٌج اسٌج، لع يمج، ولع يػلج، ولمع شامغ لمو كُ  وجر  

 . (ٕ)شجػز عمى األجدام

وقج ااى األسمتاذ اإلممام أبمػ بامخ بمغ  مػرك ىمحه الصخيقمة عمغ بعمس 
وي يخيممج بممحلظ عمممػًّا "، ثممع قممال: "قممال: "اسممتػى بسعشممى: عممال ، ايممثأىممر الدممشة

بالسدمما ة والتحيُّممد، والكممػن  ممي ماممان متساشنمما فيممو، ولكممغ يخيممج معشممى قممػل َ 
ـــِفـــ ؽْ َمــ ؼْ تُ ْشـــمِ أَ أَ : وجمممر   عممد     أي: مممغ  ػقيممما  عممممى [ٙٔ]السممممظ: اءِ سَ ي الد 

ا شحػيو شبمق أو شحميط بمو قصمخ، ووامف معشى نفي الحج عشو، وأنو ليذ مس  

                                                 

 (.ٗ٘ٗ/ٗ( انطخ: السرجر الدابق)ٔ)
 (.ٖٗ( انطخ: مجمٌذ  ي نفي التذبيو ص )ٕ)
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 .(ٔ)َ سبحانو وععالى بحلظ بصخيقة الخبخ،  ال نتعج ى ما ورد بو الخبخ"
 عذخ الثانيالسؾضع 

 َوَقاُلؾا َلْؽ ُنْؤِمَؽ َلَػ َحت ى َتْفُجَخ َلَشا ِمَؽ اأْلَْرِض َيْشُبؾًعـا ا َأْو َتُكـؾَن
ـَساَء  َخ اأْلَْنَياَر ِخََلَلَيا َتْفِجيـًخا ا َأْو ُتْدـِقَ  الد  َلَػ َجش ة  ِمْؽ َنِخيل  َوِعَشب  َفُتَفجِّ

 ِ ّ َواْلَسََلِئَكـِة َقِبـيًَل ا َأْو َيُكـؾَن َلـَػ َبْيـت   َكَسا َزَعْسـَت َعَمْيَشـا ِكَدـًفا َأْو َتـْأِتَي ِبـا
َل َعَمْيَشــا ِكَتاًبــا  ــَساِء َوَلــْؽ ُنــْؤِمَؽ ِلُخِتيِّــَػ َحت ــى ُتَشــدِّ ِمــْؽ ُزْخــُخن  َأْو َتْخَقــى ِفــي الد 

ْن ُيْؤِمُشـؾا َنْقَخُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َىْل ُكْشُت ِإال  َبَذًخا َرُسؾاًل ا َوَما َمَشَع الش اَس أَ 
ُ َبَذًخا َرُسؾاًل   ُ  [.ٜٗ-ٜٓ]اإلسخا : ِإْذ َجاَءُىُؼ اْلُيَجى ِإال  َأْن َقاُلؾا َأَبَعَث 

 المجيئر عممى أن   غ أدلِّ ِمم -(ٕ)كسا ذكخ بعس الستكمسميغ-ىحه اةشات
 ا ي يشبغمي.لمتشديمو عس م "انَ حَ بْ ُسـ":كمسمة محاٌل  ألن   السجيَ  والحىاَب عمى َ

ا عقمجم إليمو مس م بَ ِدمعشديٌو هلل عغ شيٍ  ي يميق بو، أو نُ  ُسْبَحاَن َربِّيوقػلو:
، وليذ فيسا عقجم ذكمخه شمي  ي يميمق بما  إي قمػليع:"أو عمأعي  ي اةشات ذكخه

عشديٌو لميعغ اإلعيمان والسجمي ،  ُسْبَحاَن َربِّيقػلو:  با "،  جل  ىحا عمى أن  
 ثع األاممر أن  ويممحىب. شجممي ُ  ََ   ممي أن   السذممبِّية عمممى  دمماد قممػلِ  وذلممظ يممجل
ت، جَ َبممم غ: إمممما لحاجمممةٍ تممميْ  مممي الذممماىج إنسممما شامممػن لخم   والمممدوالَ  واينتقمممالَ  اإلعيمممانَ 

مممممغ مامممماٍن إلممممى ماممممان  مممممغ امممماٍل إلممممى اممممال، والممممدوالِ  فيحتمممماج إلممممى اينتقممممالِ 
ليشفممي عممغ   لدممةمٍة وواذممٍة عأخممحه،  يشتقممر مممغ مامماٍن إلممى ماممانٍ  ليقزممييا. أو

 َُ يتعالى عغ الساان  كمان وي  نفدو ذلظ، وىحان الػجيان  ي ذي الساان، و
م  ا  يتعمالى عمغ أنْ  ماان،  يػ عمى ما كان. و ااجمة، أو عأخمحه سمةمة. عسد 

غ ماماٍن و ِممغ اماٍل إلمى امال، أفبصر الػاف باإلعيان والسجمي  واينتقمال ِمم
                                                 

 (.ٖٚٓ/ٕانطخ: األسسا  والرفات )(ٔ)
 (.ٜٓٗ/ٕٔ)، مفاعيح الغيب (ٗٓٔ/ٕعأويالت أىر الدشة )( انطخ: ٕ)
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 إلى ماان. 
ـــالؾا:  شامممػن السمممخاد: عشديمممو َ ععمممالى عمممغ أنْ  ِلمممَع ي شجمممػز أنْ  فـــإن ق

ع عميمم سممػا  القممػمَ  أن   :فــالجؾابو الستحاسممػن  ممي اقتممخاح األشمميا ؟ يممتحا  لممع يتحا 
نبيًّا اادقنا  كشتَ  عمى َ ععالى، وإنسا قالػا لمخسػل امى َ عميو وسمع: إنْ 

سمػا عممى الخسمػل، ومما   اشمب مغ َ أنْ  شذمخِّ ظ بيمحه السعجمدات،  مالقػم عحا 
سمممػا عممممى َ ععمممالى،  مممال يميمممق اسمممر قػلمممو:  عممممى ىمممحا  ُســـْبَحاَن َربِّـــيعحا 

 .(ٔ)اسمو عمى قػليع:"أو عأعي با " بَ جَ ػَ السعشى،  َ 

وىمحه األااديمث  "مما جما   مي القمخ نقال اإلمام مامي بمغ أبمي شالمب: 
ل  والسجي  وشبو ذلظ مزا نا إلى َ جر  ذكخه،  ال شجمب أنْ  مغ الشدول يتمأو 

شقممة إنسما فيو انتقماٌل وي اخكمٌة عممى َ  إذ ي شجمػز عميمو ذلمظ  إذ الحخكمة وال
وكر ما جا  مغ ىحا   إنسا ىػ افة مغ افات  ىسا مغ افات السخمػقيغ،

ىا عمى ما أعمت، وي ععتقمج وي عتمػى ع  مي خِ جْ ،  أَ َ، ي كسا ىي مغ السخمػقيغ
مم مممغ  . وقممج قممال جساعممةٌ ا شمميجعو  ممي الَخْمممق  إذ لمميذ كسثمممو شممي ٌ ذلممظ أمممخنا مس 

بممالسجي  واإلعيممان والتشديممر: إنيمما أ عمماٌل  -جممر  ذكممخه-العمسمما   ممي واممف َ 
م بميغ يجشمو، وي عُ ثُ ُشحجِ  َكيِّمف وي ُعَذمبِّو، يا َ متى شا ، سس اىا بمحلظ،  مال عتقمج 

ا مس م التذمبيو، وي ععتمخض  مي شمي ٍ  -جمر  ذكمخه-وعقػل كسا قال، وعشفي عشو 
 .(ٕ)أعى  ي كتابو مغ ذلظ، وما ُرِوَي عغ نبيِّو مشو امى َ عميو وسمع"

  

                                                 

 (.ٜٓٗ/ٕٔ( انطخ: مفاعيح الغيب )ٔ)
 (.ٚٚٙٚ/ٕٔ) ( انطخ: اليجاشة إلى بمػ  الشياشةٕ)
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 عذخ الثالثالسؾضع 

 َس َباَدِتِو َىْل َواْصَظِبْخ  َؾاِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَشُيَسا َفاْعُبْجهُ َرب  الد  َِ ِل
 .[٘ٙ]مخيع: َتْعَمُؼ َلُو َسِسيًّا

ا، ولػ كان  َسِسيًّاخون  ي معشى قػلو ععالى:قال السفدِّ   أي: شبيين
ا لألجدام  ي الجدسية، إنسا   جدسنا متحيِّدنا الباري ععالى لكان مذابين

ايختالف شحرر فيسا ورا  الجدسية، وذلظ إما بالعطع أو بالرفات 
ذكخوا أن  و  والكيفيات، وذلظ ي شقجح  ي ارػل السذابية  ي الحات.

بو: الشفي، فياػن السعشى: ي شاػن هلل ععالى  ايستفيام  ي ىحه اةشة يخاد
ا، ولَ سسيًّا  أي: مثيالن وشبي  مس ا جا  لف : "سسيًّا" بريغة الشكخة  ي سياقِ ين

 : دل  عمى نفي الجدع وغيخ الجدع،دل  عمى العسػم  أي  شفيج الشفي استفيامٍ 
 مػ كان َ ععالى جدسنا لكان كر جدٍع سسيًّا لو، وقج دل ت اةشة عمى 

 .(ٔ)ويِ فْ نَ 

 عُ مَ عْ ىر عَ " : ي بيان معشاىا سارضي َ عشي قال عبج َ بغ عباس
ا الن ثْ مِ  لمخبِّ  سعيج بغ  مشيع: خيغ مغ السفدِّ  جسيػرٌ  وبو قال .(ٕ)"أو شبيين

 .(ٖ)وقتادة بغ دعامة بغ جبخ جاىجمجبيخ و 
  

                                                 

 (.ٖٚ٘/٘)(، مفاعيح الغيب ٙٙ( انطخ: عأسيذ التقجشذ ص )ٔ)
(: أخخجو ابغ جخيخ ٖٔ٘/٘( قال الديػشي  ي الجر السشثػر  ي التفديخ بالسأثػر )ٕ)

 وابغ السشحر وابغ أبي ااعع.
 (.ٔٗٔ/ٖ( انطخ: زاد السديخ  ي عمع التفديخ )ٖ)
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 عذخ الخابعالسؾضع 

ُىـــَػ ِبـــَذِلــ َ  ُ اْلَباِطــُل َؾ ـِو ُىـــْؽ ُدوِنـــؾَن ِمـــْجُعـــا يَ ـق  َوَأن  َمـــَؾ اْلَحـــَأن  
َ ىُ   ُ  .[ٕٙالح : ]ي  اْلَكِبيخُ ـمـِ َؾ اْلعَ ـَوَأن  

ـــقػلمممو سمممبحانو:  ـــعَ الْ  ؾَ ُى   أي:  مممي امممفاعو. وقػلمممو جمممر  وعمممال: ي  ِم
 ْيخُ بِ كَ ال ْشامػن جدمسنا  مي ماماٍن  ألنمو شامػن    أي:  ي ذاعو، وذلمظ يشما ي أن

ا مقمممجرنا بسقمممجاٍر، فممميساغ  مممخض مممما ىمممػ أكبمممخ مشمممو فيامممػن امممغيخنا  ايشئمممٍح جدمممجن
 .(ٔ)بالشدبة إلى السفخوض، لكشو كبيٌخ مصمقنا أكبخ مغ كر ما يترػ ر

َ ُىــَؾ اْلَحــق  َوَأن  َمــا قػلممو ععممالى: ىــحه اليــة: ونغيــخُ   ُ َذِلــَػ ِبــَأن  
َ ُىـَؾ اْلَعِمـي  اْلَكِبيـخُ َيْجُعؾَن   ُ  ،  قمج ذكمخ[ٖٓ]لقسمان: ِمـْؽ ُدوِنـِو اْلَباِطـُل َوَأن  

 َوُىــَؾ اْلَعِمــي  اْلَكِبيــخُ وعممال أنممو كامممٌر ي نقممز فيممو.  قػلممو:  جممر    ييمما الحممقُّ 
 ععمالى إشارة إلى أنو  ػق الكامميغ  ي ذاعو وافاعو، وىحا يبصمر القمػل باػنمو

 شحاممع بأنممو مذممارٌ  العقممرَ  يِّممٍد  ممإن  يِّممٍد  ألن كممر َمممغ كممان  ممي اَ و ممي اَ  ،جدممسنا
لمممََسا كممان السذممار إليممو   اإلشممارة لممػ لمع عقممع إليممو ألن    إليمو، وىممػ مقصممع اإلشممارة

عقممف  اإلشممارة عشممجه، و ممي كممر مػقممعٍ  وإذا وقعممت اإلشممارة إليممو  قممج عشاىممتىممػ، 
، فيقمػل: لمػ كمان بميغ شفخض البعج أكثخ ممغ ذلمظ اإلشارة بقجر العقر عمى أنْ 

لكمان ىمحا السذمار إليمو أعممى،   مأخح اإلشارة والسذار إليو أكثخ ممغ ىمحا البعمج
ا لكمان لمو  ما، ولمػ كمان جدمسن ما، وىمػ عمميٌّ مصمقن فيريخ عميًّا باإلضما ة ي مصمقن

فياػن كبيخنا بالشدمبة إلمى غيمخه  ،شفخض أكبخ مشو مقجار، وكر مقجاٍر شساغ أنْ 
 .(ٕ)مصمقنا ي مصمقنا، وىػ كبيخٌ 

                                                 

 (.ٖٔٔ/ٕ٘( انطخ: مفاعيح الغيب )ٔ)
 .(ٕٗٓ/ٕ٘( انطخ: السرجر الدابق)ٕ)
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 عذخ الخامذالسؾضع 

ــاَلِسيَؽ ا ــاَل ِفْخَعــْؾُن َوَمــا َرب  اْلَع ــسَ  َق ــاَل َرب  الد  ــا َق َؾاِت َواأْلَْرِض َوَم
َبْيَشُيَســا ِإْن ُكْشــُتْؼ ُمــؾِقِشيَؽ ا َقــاَل ِلَســْؽ َحْؾَلــُو َأاَل َتْدــَتِسُعؾَن ا َقــاَل َرب ُكــْؼ َوَرب  

ــيَؽ ا  ِل ــاِئُكُؼ اأْلَو  ــاَل َرب  آَب ــؾن  ا َق ــْيُكْؼ َلَسْجُش ــَل ِإَل ــِحي ُأْرِس ــؾَلُكُؼ ال  ــاَل ِإن  َرُس َق
 [.ٕٛ-ٖٕ]الذعخا : اْلَسْذِخِق َواْلَسْغِخِب َوَما َبْيَشُيَسا ِإْن ُكْشُتْؼ َتْعِقُمؾنَ 

الســؾلى جــل   ؾضــع مــؽ القــخآن مــؽ أقــؾى الــجالئل عمــى أن  سوىــحا ال
ا س  م خعمػن َلم أن   ووجـو الجاللـة مـؽ اليـات:شأنو ليذ بستحيِّد  وال في جية . 

سممأل سمميجنا مػسممى عميممو الدممالم  قممال: وممما رب العممالسيغ؟ شمممب مشممو الساليممة 
والجشذ والجػىخ،  ممػ كمان ععمالى جدمسنا مػامػ نا باألشماال والسقماديخ  لكمان 

ولكمان جمػاب  الرمػرة والذمار والقمجر، الجػاب عغ ىحا الدؤال لميذ إي بمحكخ
ػات واألرض، رباممع ورب  بممائكع : رب الدممسسمميجنا مػسممى عميممو الدممالم بقػلممو

، وىمممحا شقتزمممي عخصئمممة سممميجنا  األولممميغ، رب السذمممخق والسغمممخب  خصمممأن وبممماشالن
مػسممى عميممو الدممالم فيسمما ذكممخ مممغ الجممػاب، وعرممػيب  خعممػن  ممي قػلممو: إن 

الباري  مس ا كان كر ذلظ باشالن  عمسشا أن  ولَ  رسػلكع الحي أرسر إلياع لسجشػن،
 شامممػن  مممي مامممان، ومشمممد ٌه عمممغ أنْ  شامممػن جدمممسنا، وأنْ  جمممر  وعمممال مشمممد ٌه عمممغ أنْ 

 .(ٔ)عميو السجي  والحىاب، وغيخىسا مغ لػازم الجدسية شرح  
ممما اامماه َ ععممالى عممغ سمميجنا إبممخاليع ذلــػ فــي القــخآن:  ونجــج نغيــخَ 
بحرػل التغيُّخ  مي أامػال الكػاكمب عممى امجوثيا،  استجل  عميو الدالم، ايث 

ـــَسَؾاِت ثمممع قمممال عشمممج عسمممام ايسمممتجيل: ـــَخ الد  ـــِحي َفَظ ـــَي ِلم  ـــُت َوْجِي ْي ـــي َوج  ِإنِّ
ــخبِّ  اقعــة تــجل  وىــحه الؾ  [.ٜٚ]األنعممام: َواأْلَْرَض  ــو ال ــى تشدي ــو،  عم جــل  جَلل

                                                 

 (.ٖٚ٘/٘)(، مفاعيح الغيب ٕ٘ٛ/ٚ( انطخ: عأويالت أىر الدشة )ٔ)
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 :(ٔ)د والجية مؽ وجؾه  ثَلثةوتقجيدو عؽ التحي  

 بَ َجمماألجدمماَم متساثمممٌة، وكممر ممما اممح  عمممى أاممج السثممميغ وَ  أن  األول: 
شرممح  عمممى السثمممر اةخممخ،  ممممػ كممان السمممػلى عممد  وجمممر  جدممسنا أو جمممػىخنا   أنْ 
شرممح  عمممى غيممخه كممر ممما  شرممح  عميممو كممر ممما اممح  عمممى غيممخه، وأنْ  أنْ  بَ َجمموَ 

اممح  عميممو، وذلممظ شقتزممي جممػاز التغيُّممخ عميممو،  مسمما ااممع سمميجنا إبممخاليع عميممو 
أنمو لمػ كمان  تَ َبمالدالم بمأن  الستغيِّمخ ممغ اماٍل إلمى اماٍل ي شرممح ل لييمة، وثَ 

.  جدسنا لرح  عميو التغيُّخ  لدم القصع بأنو ععالى ليذ بستحيٍِّد أاالن
بخاليع عميو الدالم لع يحكخ ممغ امفات البماري جمر  سيجنا إ أن  الثاني:

ممما لمعمممالَ  ع. وَ ععمممالى مجامممو عممممى ىمممحا الكمممالم وعط سمممو  شمممأنو إي كػنمممو خالقن
 ؽْ َمــــ ات  َجــــرَ دَ  عُ َفــــخْ نَ  وِ ِمــــؾْ ى قَ َمــــعَ  يؼَ اهِ خَ ْبــــا إِ اَىــــشَ يْ ا آتَ َشــــتُ ج  حُ  ػَ ْمــــتِ وَ  قممممال:

ا[، ولػ كان إلو العاٖٛ]األنعام: اءُ ذَ نَ  مػاػ نا بسقمجاٍر مخرمػص،  َلع جدسن
مَسا كسممممر العمممممع بممممو ععممممالى إي بعممممج العمممممع باػنممممو جدممممسنا   َلمممموشمممماٍر مخرممممػص

مَسا كان مدتحقًّا لمسجح والتعطميع بسجمخد معخ مة كػنمو متحيِّدنا، ولػ كان كحلظ  لَ 
ععالى خالقنا لمعاَلع،  مسا كان ىحا القجر مغ السعخ ة كافينا  ي كسمال معخ مة َ 

 .ذلظ عمى أنو ععالى ليذ بستحيِّد ععالى  دل  

ا لمو  مي  َ جمر  وعمال لػ كمان الثالث: جدمسنا  لكمان كمر جدمٍع مذماركن
عسممام الساليممة،  ممالقػل باػنممو ععممالى جدممسنا شقتزممي إثبممات الذممخيظ لممو، وذلممظ 

 [.ٜٚ]األنعام: َوَما َأَنا ِمَؽ اْلُسْذِخِكيؽَ : سبحانو وععالى يشا ي قػلو
  

                                                 

 (.ٖٙ( انطخ: عأسيذ التقجشذ ص )ٔ)
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 عذخ الدادسالسؾضع 

 ََلَغِشيٌّ َعِؽ اْلَعاَلِسيؽ َ  ُ  َوَمْؽ َجاَىَج َفِإن َسا ُيَجاِىُج ِلَشْفِدِو ِإن  
 .[ٙ]العشكبػت: 

إلمى كمر  إشمارةٌ  يٌّ ِشـغَ لَ : ععمالى قػلموأن   :(ٔ)ووجو الجاللة مـؽ اليـة
ممما إلمممى الجمممػىخ  مممي خَ امممفٍة سممممبية،  إنمممو إذا كمممان غشيًّممما ي شامممػن عَ  ممما محتاجن ضن

ممممد  ممممي الممممجوام، وي شمممميئنا مممممغ السساشممممات القممممػام،  مممما إلممممى الحيِّ وي جدممممسنا محتاجن
ععمالى لميذ  مي مامان، ولميذ  ََ  جل ت اةشمة عممى أن  السحتاجة إلى السػجج.  م

 َُ غشمممميٌّ عشممممو،  عمممممى العممممخش عمممممى الخرممممػص،  ممممإن العممممخش مممممغ العمممماَلع، و
لساممان والسدممتغشي عممغ الساممان ي شساممغ دخػلممو  ممي ماممان  ألن الممجاخر  ممي ا

شذممار إليممو بأنممو ىاىشمما أو ىشمماك عمممى سممبير ايسممتقالل، وممما شذممار إليممو بأنممو 
ز العقمممر  ىاىشممما أو ىشممماك شدمممتحير أنْ  ي يػجمممج ي ىاىشممما وي ىشممماك، وإي لجمممػ 

قػلمو جمر   ىحه الية في القخآن: ونغيخُ  وإنو محماٌل.  إدراك جدٍع ي  ي ماان
ـــــسَ شمممممأنو:  ـــــي الد  ـــــُو َمـــــا ِف ـــــي  َؾاِت َوَمـــــا َل َ َلُيـــــَؾ اْلَغِش  ُ ـــــي اأْلَْرِض َوِإن   ِف
 .[ٗٙ]الح : اْلَحِسيجُ 

 دابع عذخالالسؾضع 

 َخَمَقُكْؼ ِمْؽ َنْفذ  َواِحَجة  ُثؼ  َجَعَل ِمْشَيا َزْوَجَيا َوَأْنَدَل َلُكْؼ ِمَؽ اأْلَْنَعاِم
ًقا ِمْؽ َبْعِج َخْمق  ِفي ُعُمَسات  َثََلث  َثَساِنَيَة َأْزَواج  َيْخُمُقُكْؼ ِفي ُبُظؾِن ُأم َياِتُكْؼ َخمْ 

ُ َرب ُكْؼ َلُو اْلُسْمُػ اَل ِإَلَو ِإال  ُىَؾ َفَأن ى ُتْرَخُفؾنَ   ُ  .[ٙ]الدمخ: َذِلُكُؼ 

ىحه اةشة دل ت عمى عشديو الباري  أن  عمى (ٕ)نز  بعس عمسا  الكالم

                                                 

 (.ٜٕ/ٕ٘( انطخ: مفاعيح الغيب)ٔ)
 .(ٕٗٗ/ٕٙكتابو: مفاعيح الغيب)( وىػ اإلمام الخازي  ي ٕ)
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مشد ىنا عغ الجدسية والساانية، عد  وجر  عغ األجدا  واألعزا ، وعمى كػنو 
ه ذاعو السخرػاة لع يحكخ إي عبادَ  فَ خِّ عَ شُ  وذلظ أنو ععالى عشجما أراد أنْ 

كػنو  اعالن ليحه األشيا ، ولػ كان جدسنا مخكبنا مغ األعزا   لكان ععخيفو 
بتمظ األجدا  واألعزا  ععخيفنا لمذي  بأجدا  اكيقتو، وأما ععخيفو بأاػالو 

ثاره  حلظ ععخيٌف لو بأمػٍر خارجٍة عغ ذاعو. والتعخيف األول أكسر وأ عالو و 
مغ الثاني، ولػ كان ذلظ القدع مساشنا  لكان ايكتفا  بيحا القدع الثاني 

ا، وذلظ غيخ جائد،  عمسشا أن   ايكتفا  بيحا القدع إنسا َاُدَغ   عقريخنا ونقرن
متعالينا عغ  عمى كػن َ مستشع الػجػد، وذلظ يجلُّ  ،القدَع األول محالٌ  ألن  

 الجدسية واألعزا  واألجدا .
 لثامؽ عذخالسؾضع ا

 َِسيُع اْلَبِريخُ  ء  يْ شَ  وِ مِ ثْ سِ كَ  َذ يْ ل  [ٔٔ]الذػرى: َوُىَؾ الد 

اات   عمسا  التػايج قجشسنا واجيثنا
نفي كػنو ععالى  بيحه اةشة عمى(ٔ)

جدسنا مخكبنا مغ األعزا  واألجدا ، واااالن  ي الساان والجية، وقالػا: لػ 
،  يمدم ارػل األمثال  ي عسام السالية كان جدسنا لكان ِمْثالن لدائخ األجدام

. ويساغ ْيَذ َكِسْثِمِو َشْيء  لَ واألشباه لو، وذلظ باشٌر  برخيح قػلو ععالى: 
شاػن السخاد: ليذ كسثمو   خخ  فيقال: إما أنْ  وجوٍ  إيخاد ىحه الحجة عمى

  شاػن السخاد: ليذ كسثمو  ي الرفات شي ٌ   ي ماليات الحات، أو أنْ  شي ٌ 
َ ععالى  والثاني باشٌر  ألن العباد يػافػن باػنيع عالسيغ قادريغ، كسا أن  
لى َ ععا يػاف بحلظ، وكحلظ يػافػن باػنيع معمػميغ محكػريغ، مع أن  

                                                 

(، عأسيذ التقجشذ ٖ٘ٗ/ٖ، لصائف اإلشارات )(ٜٓٔ/ٜ) ( انطخ: عأويالت أىر الدشةٔ)
(، غخائب القخ نػرغائب الفخقان ٖٔ/ٕأباار األ كار  ي أاػل الجيغ )، (ٗٙص )

 (.ٜٕٓ/ٕ، مشاىر العخ ان  ي عمػم القخ ن )(ٓٚ/ٙ)
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السخاد بالسساثمة: السداواة  ي اكيقة الحات، فياػن  أن   تَ بَ ثَ يػاف بحلظ،  َ 
شيئنا مغ الحوات ي شداوي َ ععالى  ي الحاعية،  مػ كان َ  أن   :السعشى

ععالى جدسنا  لكان كػنو جدسنا ذاعنا ي افة،  إذا كان سائخ األجدام مداوية 
 حيشئٍح:   -دة شػيمة عخيزة عسيقة ي كػنيا متحيِّ  أي:-لو  ي الجدسية 

يشفي ذلظ   عكػن سائخ األجدام مساثمة لحات َ ععالى  ي كػنو ذاعنا، والشزُّ 
 ي شاػن جدسنا. أنْ  بَ جَ ػَ  َ 

إشااٌل   إنو شقال: َلْيَذ َكِسْثِمِو َشْيء  و ي ضاىخ قػلو ععالى:
ِسْثِر هلل إثبات اليػجب ْثِر عغ َ ععالى، وضاىخىا : نفي السِ السقرػد مشيا

ِسْثِر هلل ِمو ي عشو، وذلظ يػجب إثبات الِسْثِر عغ ِمثْ ،  إنو شقتزي نفي الععالى
 ععالى. 

عقػل: مثمظ ي يبخر  أي:  العخبَ  ن  بأ:(ٔ)العمساء عشو بعض وأجاب
أنت ي عبخر،  شفػا البخر عغ مثمو، وىع يخيجون نفيو عشو، ويقػل الخجر: 

سثمي  أي: ي شقال لي، والسخاد مشو: السبالغة،  إنو إذا ىحا الكالم ي شقال ل
ا لو،  ألنْ  ا بدبب كػنو مذابين شاػن  كان ذلظ الحاع مشتفينا عس غ كان مذابين

 .ر السبالغة  عمى سبيليذ كيػ شي ٌ مشتفينا عشو كان ذلظ أولى. أو 

 [ نفيُ ٔٔ]الذػرى: َلْيَذ َكِسْثِمِو َشْيء  قػلو ععالى: مغ  وُيْفَيعُ 
شقال: ليذ  السداواة مغ جسيع الػجػه، بجلير احة ايستثشا ،  إنو شحدغ أنْ 

إي  ي الجمػس، وإي  ي السقجار، وإي  ي المػن، واحة  كسثمو شي ٌ 
ا لحرر َمغ  ايستثشا  عقتزي دخػل جسيع ىحه األمػر عحتو،  مػ كان جالدن

 .(ٕ)شساثمو  ي الجمػس   حيشئٍح يبصر معشى اةشة
                                                 

 (.ٕٛ٘/ٕٚ( انطخ: مفاعيح الغيب)ٔ)
 (.ٕٛ٘/ٕٚ( انطخ: السرجر الدابق)ٕ)
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 لتاسع عذخالسؾضع ا

  ُل َواْلِخُخ َوالغ اِىُخ َواْلَباِطُؽ َوُىَؾ ِبُكلِّ َشْيء  َعِميؼ  ُىَؾ اأْلَو 
 [ٖ]الحجيج: 

 مي الػجمػد عممى  عكػن ذات َ ععالى متقجممة وىحه اةشة عقتزي أنْ 
ا قبمممر الحيِّمممد والجيمممة،  ععمممالى ، وذلمممظ شقتزمممي أنمممواكمممر مممما سمممػاى كمممان مػجمممػدن

ا بعج  شا  الحيِّد والجية السمػلى  فَ َامباإلضما ة إلمى ذلمظ: وَ  .وسياػن مػجػدن
نفدو باػنو ضاىخنا وباششنا، ولػ كان جدسنا لكان ضاىخه غيخ باششو،  وجر   عد  

 مممع شامممغ الذممي  الػاامممج مػامممػ نا بأنممو ضممماىٌخ وبأنمممو بمماشٌغ  ألن عممممى عقمممجيخ 
ا شامػن الطماىخ مشمو سمصحو، والبماشغ مشمو عسقمو،  ممع شامغ الذمي   كػنو جدسن

مما الػااممج ضمماىخنا وباششنمما. مم  وأشزن شمما عبممارك وععممالى ضمماىٌخ رب   قممالػا: إن   خون السفدِّ
بحدممب الممجيئر، بمماشٌغ بحدممب أنممو ي يجركممو الحممذ، وي شرممر إليممو الخيممال. 

ا َلمممممَسا أماممممغ واممممفو بأنممممو ي يجركممممو الحممممذ، وي شرممممر إليممممو  ولممممػ كممممان جدممممسن
 .(ٔ)الخيال

 العذخون السؾضع 

ُر َلُو اأْلَْسَساُء اْلُحْدَشى  [ٕٗ]الحذخ:ُىَؾ هللُا اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُسَرؾِّ

رُ  الخالقَ  أن  ووجو االستجالل بالية:   ،  ممػ  ي لغة العمخب ىمػ: السقمجِّ
ما كان السػلى  عد  وجر  جدسنا لكان متشالينا، ولػ كان متشالينا لكمان مخرػان
ممما  وَ  مس ا وامممف المممخب، وَلمممبسقمممجاٍر معمممي غ شامممػن ىمممػ  أنْ  بَ َجمممنفدمممو باػنمممو خالقن

رُ  يخىما السخرػامة،  مإذا كمان ىمػ مقمجرنا  مي ذاعمو لجسيمع السقمجرات بسقاد السقجِّ
ارنا لشفدو  وذلظ محاٌل.   لدم كػنو مقجبسقجاٍر مخرػص لػ كان جدسنا  وأشزن

                                                 

 (.ٔٚ( انطخ: عأسيذ التقجشذ ص )ٔ)
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وكر ما كان كمحلظ  يمػ لكان متشالينا، وكرُّ متشاٍه  إنو شحيط بو اجٌّ أو اجود، 
رٍ مذما ر ا لكممان لمو اممػرة، ثممع إنممو  ، وكممرُّ مذمما   ممو اممػرة،  مممػ كممان ربشما جدممسن
رنا لشفدممو  وذلممظ محمماٌل.  فَ َاممععممالى وَ  رنا،  يمممدم كػنممو مرممػِّ نفدممو باػنممو مرممػِّ
 .(ٔ)شاػن مشد ىنا عغ الرػرة والجدسية اتى ي يمدم ىحا السححور  يمدم أنْ 

 والعذخون  لحاديالسؾضع ا

 َْكَل  اَل ُتِظْعُو َواْسُجْج َواْقَتِخب:العمق[ٜٔ] 

مٌة ألىمر الدمشة عممى أىمر التجدميع   ىمي :اةشمة ضماىخعمى عأويمر  ُاج 
ــِخبْ  إنممو لممع ُشْفَيممْع مممغ قػلممو:  القممخب مممغ ايممث الساممان، وقممخب الممحات،  َواْقَت

ِإَذا » :قخب السشدلة والقمجر، وكمحلظ مما قالمو الشبمي اممى َ عميمو وسممع ولكغ:
ْبـُت ِمْشـُو  َب ِمشِّـي ِذَراًعـا َتَقخ  ْبـُت ِإَلْيـِو ِذَراًعـا، َوِإَذا َتَقـخ  َب الَعْبُج ِإَلـي  ِشـْبًخا َتَقخ  َتَقخ 

ـــاِني  ـــةً َباًعـــا، َوِإَذا َأَت ـــُو َىْخَوَل شفيمممع مشمممو قمممخب  ، ونحمممػ ذلمممظ، ي(ٕ)«َمْذـــًيا َأَتْيُت
ولكمغ قمخب السشدلمة والقمجر باإلجابمة، وكمحلظ جسيمع مما ذكمخ  مي القمخ ن  ،الحات

 .(ٖ)الكخيع مغ القخب: قخب السشدلة والقجر

 فَ ِا  ي جية  ػق  َلمَسا وُ قال الفكيو أبػ إسحاق الذيخازي: " مػ كان 
َأَنــا » اممجيث:التخمممحي  ممي جامعممو وقممج روى . (ٗ)بممالقخب مشممو إذا سممجج" العبممج

                                                 

 (.ٙٙ( انطخ: السرجر الدابق ص )ٔ)
( أخخجو البخاري  ي احيحو،  ي كتاب التػايج، بابحكخ الشبي امى َ عميو وسمع ٕ)

(، وأخخجو مدمع  ي احيحو،  ي كتاب الحكخ والجعا  ٖٙ٘ٚوروايتو عغ ربو، بخقع: )
 (.ٕ٘ٚٙيستغفار، باب الحث عمى ذكخ َ ععالى، بخقع: )والتػبة وا

(، عشبيو األ يام ص ٔٚ(، عأسيذ التقجشذ ص )ٔٛ٘/ٓٔ(انطخ: عأويالت أىر الدشة)ٖ)
(ٕٔٓ.) 

 (.ٖٕٛ(انطخ: اإلشارة إلى محىب أىر الحق ص )ٗ)
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ثع قمال: "ىمحا امجيٌث ، «ةً لَ وَ خْ ىَ  وُ تُ يْ تَ ي أَ ِذ سْ ي يَ انِ تَ أَ  نْ إِ ي..، وَ ي بِ جِ بْ عَ  ؽِّ ِعْشَج عَ 
ْبـــُت ِمْشـــُو » امممجيث:و مممي عفدممميخ .(ٔ)ادمممٌغ امممحيح ـــى ِشـــْبًخا َتَقخ  َب ِمشِّ َمـــْؽ َتَقـــخ 

ممممَخ بعممممُس  :قيممممر ؛«ِذَراًعــــا ىممممحا  العمسمممما  شعشممممى: بممممالسغفخة والخاسممممة، وىاممممحا َ د 
 ب إلمي  العبمج بصماعتي وبسما أممخُت قالػا: إنسا معشماه: شقمػل: إذا عقمخ  و الحجيث، 

 .(ٕ)هالشػوي وغيخُ  خهوكحا  د   .عدارع إليو مغفخعي وراستي
 والعذخون  لثانيالسؾضع ا

 َُسُج ا َلْؼ َيـِمـْج َوَلـْؼ ُيـؾَلـْج ا َوَلـْؼ َيـُكـْؽ  ج  ـحَ أَ  هللاُ  ؾَ ـىُ  لْ ـق ا هللُا الر 
 . [سػرة اإلخالص]َلـُؾ ُكـُفـًؾا َأَحــج  

 داللةً  تجل   مؽ ىحه الدؾرة ثَلثة مؾاضع (ٖ)ؽالستكمسي بعُض  استشب 
ُقــْل قػلمو ععمالى:: األولفـ :عـؽ هللا جـل  جَللـو عمـى نفـي الجدـسية واضحةً 
َسجُ قػلو ععالى: ، والثاني:هللُا َأَحـج  ُىـَؾ  َوَلـْؼ قػلو ععالى:، والثالث:هللُا الر 

 .َيُكْؽ َلُو ُكُفًؾا َأَحج  

السذمخكيغ سممألػا رسمػل َ امممى َ  أن  وسـبب نــدول ىـحه الدــؾرة: 
عميممممممممو وسمممممممممع،  قممممممممالػا: اندممممممممب لشمممممممما ربممممممممظ؟  ممممممممأندل َ عممممممممد  وجممممممممر  سممممممممػرة 

جمممما ت الشبممممي  امممممى َ عميممممو  الييممممػدَ  "أن   أخممممخى:و ممممي رواشممممٍة .(ٗ)اإلخممممالص
 ظِاْف لشا رب بغ أخصب  قالػا: شا دمحم، يُّ يَ األشخف واُ  مشيع كعب بغ  وسمع

                                                 

 ( أخخجو التخمحي  ي سششو،  ي أبػاب الدىج، باب ما جا   ي ادغ الطغ با ، بخقع:ٔ)
(ٕٖٛٛ.) 

 (.ٚٗ/ٓٔ( انطخ: عحفة األاػذي بذخح جامع التخمحي )ٕ)
 (.ٕٖٙ/ٕٖ(، مفاعيح الغيب)ٔٙ( انطخ: عأسيذ التقجشذ ص )ٖ)
( أخخج ذلظ التخمحي  ي سششو، أبػاب عفديخ القخ ن عغ رسػل َ امى َ عميو ٗ)

 (.ٖٖٗٙوسمع، باب: ومغ سػرة اإلخالص، بخقع: )
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ـَسُج ا َلـْؼ َيِمـجْ :الحي بعثظ،  مأندل َ ُ الر   ُ ُ َأَحـج  ا   ُ َفَيْخمخُج مشمو ُقْل ُىَؾ 
 .(ٔ)" َفُيْخَخُج مغ شيَوَلْؼ ُيؾَلجْ الػلج،

األامج ىمػ  أن  ؛ ُقــْل ُىــَؾ هللُا َأَحــج  : وجو الجاللـة مـؽ قؾلـو تعـالىو 
ٌع بحدممب الغممخض واإلشممارة إلممى ِدممقَ شْ  يممػ مُ  الكامممر  ممي الػاجانيممة، وكممر جدممعٍ 

ا امتشممع أن شامػن جدممسنا أو متحيِّمم  ألن السخكممبَ  دنا،جمدأيغ،  مسمما كممان ععمالى أاممجن
ا وَ  ي شاػن جدسنا،  أنْ  بَ جَ مفتقٌخ إلى أجدائو، والسحتاُج محَجث، وإذا كان أاجن

ا لمممع شامممغ  مممي السامممان،  َ  ععمممالى لممميذ  ََ  أن   :بالتمممالي تَ َبمممثَ وإذا لمممع شامممغ جدمممسن
امتشممع عميمممو السجمممي    دنا،  مسممما لممع شامممغ جدممسنا وي متحيِّممموي  مممي ماممانٍ  ،بجدممعٍ 

 .(ٕ)والحىاب

وىممحه الجيلممة نفدمميا نجممجىا  ممي الحممجيث القجسممي الممحي شقممػل َ فيممو: 
ـا َتْكِحيُبـُو » َكح َبِشي اْبُؽ آَدَم َوَلْؼ َيُكـْؽ َلـُو َذِلـَػ، َوَشـَتَسِشي َوَلـْؼ َيُكـْؽ َلـُو َذِلـَػ، َأم 

اَي َأْن َيُقـؾَل: ات َخـَح ِإي اَي َأْن َيُقؾَل: ِإنِّي َلْؽ ُأِعيَجُه َكَسـا َبَجْأُتـُو، َوَأم ـا َشـْتُسُو ِإي ـ
َسُج ال ِحي َلـْؼ َأِلـْج َوَلـْؼ ُأوَلـْج، َوَلـْؼ َيُكـْؽ ِلـي ُكُفـًؤا َأَحـج   ُ َوَلًجا، َوَأَنا الر   قمج .(ٖ)«ُ 

عمممممى القممممجرة عمممممى  سقممممام األول بالقممممجرة عمممممى ايبتممممجا ااممممت  َ ععممممالى  ممممي ال
اإلعممممادة، و ممممي السقممممام الثمممماني ااممممت  باألاجشممممة عمممممى نفممممي الجدممممسية والػالجشممممة 

 .(ٗ)والسػلػدشة

                                                 

 (. ٖٜٗ٘ٔ(، بخقع: )ٖٗٚٗ/ٓٔ( أخخج ىحه الخواشة: ابغ أبي ااعع  ي عفديخه )ٔ)
(، ممجسة ٖٚ٘/٘(، )ٕٖ٘/ٕ(، مفاعيح الغيب )ٖٔٓ/ٖ( انطخ: عفديخ ابغ  ػرك )ٕ)

 (.ٖ٘السجدسة ص )
َوَقاُلؾا ات َخَح هللُا َوَلًجا ( أخخجو البخاري  ي احيحو،  ي كتاب عفديخ القخ ن، باب: ٖ)

 (.ٕٛٗٗ، بخقع: )ُسْبَحاَنوُ 
 (. ٕٖٚ/ٕ( انطخ:مفاعيح الغيب )ٗ)
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 (ٔ)باخ البييقي بجأ  ي كتابمو األسمسا  والرمفات ولحلظ نجج اإلمام أبا
باب جساع أبػاب ذكخ األسسا  التمي عتبمع نفمي التذمبيو عمغ َ ععمالى " بقػلو:
الحميسممي قػلممو  مممي أبممي عبمممج َ  اإلمممام عمممغ رَ َقممنَ ، وَ "األحـــج":مشيمما لفمم  "،جممجه

عفديخىا: "وىػ الحي ي شبيو لمو وي نطيمخ، كسما أن الػاامج ىمػ المحي ي شمخيظ 
ا واممف نفدممو س  مَلمم  نفدممو بيممحا ايسممع وجممر   وليممحا سممس ى َ عممد   .لممو وي عجيممج"

 ؼْ َلـوَ  جْ ِمـيَ  ؼْ َلـوعال:  قػلو جر   ػنا أاج،  كأن  فُ بأنو لع يمج ولع يػلج ولع شاغ لو كُ 
، ع عشمو شمي ٌ ، والسعشمى: لمع يتفمخ  ج  َحـأَ مغ عفديخ قػلمو:[ٖاإلخالص: ]جْ ؾلَ يُ 

 ع عشيسما الػلمج عمغ أبيمو وأممو، ويتفمخ   ع الػلمجُ كسا يتفخ   ع ىػ عغ شي ٍ ولع يتفخ  
مما مممغ دونممو ي شجممػز أنْ  شاممػن  أي:  ممإذا كممان كممحلظ  سمما يممجعػه السذممخكػن إلين

ممما  إذ كانمممت أممممارات الحمممجوث ممممغ التجمممدُّ  ع والتشممماىي قائسمممة فيمممو يزممممة لمممو، إلين
وي مذارك لو  ي  ،إشاه أ وي يتشاىى،  يػ إذنا غيخ مذبوٍ والباري ععالى ي يتجد  

 افتو.
ــَسجُ قؾلــو تعــالى: وأمــا إليممو  ىممػ الدمميج السرممسػد : الرممسج ،هللُا الر 

بمالحيِّد   ي الحػائ ، وذلظ يجل عمى أنو ليذ بجدٍع، وعمى أنمو غيمخ مخمتّزٍ 
ميُِّج المحي  سماعبمج َ بمغ عبماس رضمي َ عشي قمال والجية. قمال: "الرمسُج: الد 

قج كسر  ي سؤدده، والذخيف الحي قج كسر  ي شخ و، والعطميع المحي قمج كسمر 
لغشي المحي قمج كسمر  مي غشماه،  ي عطستو، والحميع الحي قج كسر  ي امسو، وا

والجبار الحي قمج كسمر  مي جبخوعمو، والعمالع المحي قمج كسمر  مي عمسمو، والحاميع 
الحي قج كسر  ي ااستو، وىػ الحي قج كسمر  مي أنمػاع الذمخف والدمؤدد، وىمػ 
َ سمممممبحانو ىمممممحه امممممفتو ي عشبغمممممي إي لممممممو، لممممميذ لمممممو ُكُفمممممٌػ، ولممممميذ كسثمممممممو 

                                                 

 (.ٜٓ/ٔ( انطخ: األسسا  والرفات )ٔ)
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ي  ممي معشممى الرممسج: "الممحي لممع يممدل وي وقممال اإلمممام الحدممغ البرممخ .(ٔ)"شممي ٌ 
يممدال، وي شجممػز عميممو الممدوال، كممان وي ماممان، وي أيممغ وي أوان، وي عممخش وي 

 .(ٕ)كخسي، وي جشي وي إندي، وىػ اةن كسا كان"

ممس مممغ قممػمٌ  اسممتجل   وقممج ََ  ة بيممحه اةشممة عمممىالسجدِّ ، ععممالى جدممعٌ  أن  
عممى أنمو  يشا ي جدسنا،  سقجممة ىمحا اةشمة دالمةٌ  اأاجن  َ كػنَ  ن  أل وىحا باشٌر 
بيممممحا  "الرممممسج" ىممممحا السعشممممى، وألن   "الرممممسج"شاممممػن السممممخاد مممممغ  ي شساممممغ أنْ 
 شجممب أنْ  فــإذن:.-ععممالى َ عممغ ذلممظ- األجدممام الستزمماغصة التفدمميخ اممفةُ 

شحسمممر ذلمممظ عممممى مجمممازه، وذلمممظ ألن الجدمممع المممحي شامممػن كمممحلظ شامممػن عمممجشع 
اينفعال والتأثخ عغ الغيخ، وذلظ إشارة إلى كػنو سبحانو واجبنما لحاعمو، مستشمع 
التغيممخ  ممي وجممػده وبقائممو وجسيممع اممفاعو،  يممحا ممما يتعمممق بالبحممث المغممػي  ممي 

 .(ٖ)ىحه اةشة

خون  قج ُنِقَر عمشيع وجمػهٌ  -  بعزميا يميمق بالػجمو األول (ٗ)وأما السفدِّ
مممما إليممممو  ممممي د ممممع الحاجممممات، وىممممػ إشممممارٌة إلممممى  ا مخجػعن وىممممػ كػنممممو ععممممالى سمممميِّجن

وىػ كػنو ععالى واجب الػجػد -، وبعزيا بالػجو الثاني -الرفات اإلضافية
-و ي افاعو، مستشع التغيخ  ييسا، وىػ إشارة إلى الرفات الدمبية ، ي ذاعو

ممممخون  مممما لمممممػجييْ  "الرممممسج"، وعممممارةن ُشَفدِّ وىممممػ محتسممممٌر  ألنممممو  غ،بسمممما شاممممػن جامعن
عممى جسيمع الدممػب، وبحدمب ديلتمو  بحدب ديلتو عمى الػجػب الحاعي يمجلُّ 

 عمى كػنو مبجأ لمكر يجل عمى جسيع الشعػت اإلليية.

                                                 

 (. ٖٜ٘٘ٔ(، بخقع: )ٖٗٚٗ/ٓٔ( أخخج ىحه الخواشة: ابغ أبي ااعع  ي عفديخه )ٔ)
 (.ٔٙ( انطخ:عأسيذ التقجشذ ص )ٕ)
 (.ٔٙ( انطخ:السخجع الدابق ص )ٖ)
 (.ٕٖٙ/ٕٖ( انطخ:مفاعيح الغيب)ٗ)



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

651 

 :(ٔ)مى نفي الجدسية؛ فسؽ وجؾه  ثَلثةوأما بيان داللة ىحه الية ع
  يػ مخكٌب، وكرُّ مخكٍب  يػ محتاٌج إلى كرِّ  جدعٍ  كر   أن  األول: 

ه،  كرُّ مخكٍب  يػ محتاٌج إلى مغ أجدائو، وكرُّ وااٍج مغ أجدائو غيخُ  وااجٍ 
ا  غيخه، والسحتاُج إلى الغيخ ي شاػن كرُّ  ا إليو،  مع شاغ اسجن األغيار محتاجن

 مصمقنا.
 أنو لػ كان مخكبنا مغ الجػارح واألعزا   ياتاج  يالثاني: 

اإلبرار إلى العيغ، و ي الفعر إلى اليج، و ي السذي إلى الخِّْجر، وذلظ 
ا مصمقنا.  يشا ي كػنو اسجن

متساثمٌة، واألشيا  الستساثمة شجب  -كسا نعمع-األجداَم  أن  الثالث: 
  -وىػ جدعٌ -اشتخاكيا  ي المػازم،  مػ ااتاج بعس األجدام إلى َ ععالى 

 بَ جَ وَ   مس ا كان ذلظ محاين   وىػ محاٌل، ولَ -دعٍ لدم مشو ااتياج الجدع إلى ج
مغ األجدام لػ كان جدسنا، وإذا كان كحلظ لع شاغ  أي  شحتاج إليو شي ٍ 
ا عمى اإلشالق.  اسجن

ا يجلُّ عمى أنو َوَلْؼ َيُكْؽ َلُو ُكُفًؾا َأَحج  وأما قػلو ععالى:  ،  يحا أشزن
،  مػ كان َ ععالى جػىخنا لكان متساثمةٌ  الجػاىخَ  ليذ بجدٍع وي جػىخ  ألن  

وااٍج مغ الجػاىخ كفؤنا لو. ولػ كان َ ععالى  ِمْثالن لجسيع الجػاىخ،  كان كرُّ 
جدسنا شاػن كحلظ، وايشئٍح شعػد اإللدام السحكػر
(ٕ) . 

مؽ أعيخ الجالئل عمى أنو تعالى  الكخيسة ىحه الدؾرة أن   تَ بَ ثَ فَ 
 .ان  وحيِّد، وال حاصل في مكوال بجؾىخ   ،ليذ بجدؼ  

  
                                                 

 (.ٔٙانطخ:عأسيذ التقجشذ ص )( ٔ)
(، مجالذ ابغ الجػزي  ي الستذابو مغ اةشات ٕٙ( انطخ:عأسيذ التقجشذ ص )ٕ)

 (.ٗٙٔالقخ نية ص )
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 الخاتسة

أســـفخت عـــؽ نتـــائج نجسميـــا فـــي الشقـــا  البحـــث مرـــاحبة ىـــحا  إن  
 التية:

كان   -وىػ السحىب الرحيح- ليذ بجدعٍ  عِ العالَ  إلوَ  أن   عَ عَ َمغ زَ -ٔ
ىػ  دات محَجثة، وليا بأسخىا خالقٌ معشاه أنو شقػل: جسيع األجدام والستحيِّ 

ج يشفي ىحه الحات،  كان الخالف بيغ السػاِّ  عُ ، والسجدِّ دٍ ليذ بستحيِّ  مػجػدٌ 
يثبت ىحه الحات،  جَ السػاِّ  ألن   ،بر  ي نفذ الحات  ع ليذ  ي الرفةوالسجدِّ 
 وليذ  ي الرفة. ،ىحا الخالف وقع  ي الحات أن   تَ بَ ثَ ع يشفييا،  َ والسجدِّ 

التشديو، ضيخ لجيشا وجو السشازعة القائسة بيغ أىر التذبيو وأىر -ٕ
شاػن  دنا، وإما أنْ شاػن متحيِّ  السػجػد إما أنْ  أىر التذبيو شقػلػن: وذلظ ألن  

 كان -ددنا وي اايًّ  ي الستحيِّ د، أما الحي ي شاػن متحيِّ اايًّ  ي الستحيِّ 
ا عغ القدسيغ  حاك محس العجم، وأما أىر التػايج والتقجشذ  -خارجن
ىػ  دٍ متحيِّ  ،  كرُّ  يػ محتاجٌ  مشقدعٍ  ، وكرُّ د  يػ مشقدعٌ فيقػلػن: أما الستحيِّ 

ا امتشع أنْ محتاجٌ  د دنا، وأما الحالُّ  ي الستحيِّ شاػن متحيِّ  ،  سا ي شاػن محتاجن
أو اايًّ  ،دناشاػن متحيِّ   يػ أولى باياتياج،  ػاجب الػجػد لحاعو شستشع أنْ 

 د. ي الستحيِّ 
ٌه عغ الجدسية واألرض مشد   ع والدسا العالَ  إلوَ  الجدم بأن   بَ جَ وَ -ٖ

 بأنو جدعٌ  القػلَ  ،  إن  واألعزا  واألبعاض والحج والشياشة والساان والجية
 :، والعجلُ عذبيٌو محٌس   ومختزٌّ بالساان ،مغ األعزا  ومخكبٌ  وجػىخٌ 
ىنا عغ الجدسية والجػىخية شاػن مشد   بذخط أنْ   متحققٍ  مػجػدٍ  إلوٍ  إثباتُ 

 والساان.واألعزا  واألجدا  
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، ولمميذ  ممي القممخ ن ممما يممجل يممػىع معشنمم لفمم ٌ  الجدممعِ  مفمم َ أن  -ٗ ى بمماشالن
سا والستكمسمػن قمالػا: لفم  الجدمع شفيمج ي سي   ايمتشاع مشو، بَ جَ ػَ عمى وروده،  َ 

شاممػن لفمم  الجدممع  أنْ  بَ َجممػَ كثممخة األجممدا  بحدممب الصممػل والعممخض والعسممق،  َ 
 شفيج أار ىحا السعشى.

َ ععممالى عممغ مذممابية سممائخ الممحوات خممالف ممما شجممب عشديممو ذات -٘
ائخ الرممفات خممالف ممما شقػلممو ية، وعشديممو اممفاعو عممغ مذممابية سممشقػلممو السذممبِّ 

ونعشمي: الغمخض والمجاعي -أ عالو عغ مذابية سمائخ األ عمالة، وعشديو سالسجدِّ 
 خالف ما عقػلو السعتدلة،  يمػ سمبحانو وععمالى جبمارُ  -واستحقاق السجح والحم

ره، والعقمممػل ي ره، واأل كمممار ي عقمممجِّ الػامممف،  األوىمممام ي عرمممػِّ  الشعمممت، عديمممدُ 
 ،الممممحات ه، اممممسجيُّ مممممو، واألزمشممممة ي عجركممممو، والجيممممات ي عحػيممممو وي عحممممجُّ عسثِّ 

 الرفات. سخمجيُّ 
: أسمممممػب عمممممى أسممماليب المغممممة العخبيمممة قمممج ورد قمممخ ن الكممممخيعال أن   -ٙ

مممغ كمسممات  كمسممةٍ  كممر   الكشاشممة، وذلممظ ألن  الحكيقممة، وأسمممػب السجمماز، وأسمممػب 
مشيا، وىحه الكمسات  غ، وكحلظ كر مخكبٍ ى معي  المغة العخبية قج وضعت لسعشن 

دمتعسر فيمو، بمر لمو، وقمج ي عُ  ْت عَ ِضمدتعسر  ي السعشى الحي وُ والسخكبات قج عُ 
لمو بإامجى السشاسمبات، وذلمظ  ْت عَ ِضمدتعسر  ي معشى يشاسب السعشى الحي وُ عُ 

وىمممػ الحيمممػان السفتمممخس -لمممو  عَ ِضمممدمممتعسر  مممي السعشمممي المممحي وُ قمممج شُ   جكاألسممم
سمبتو لمحيمػان السفتمخس  مي لسشا  دتعسر  مي الخجمر الذمجاع، وقج شُ -السعخوف
ممممغ  شختممممف فيمممو أامممجٌ  ولسذمممابيتو لمممو  ييممما. وىمممحا مممما ي يشبغمممي أنْ  الذمممجاعة 

َي  مي اامصالح  :لمو عَ ِضمالمحي وُ  عسر المفم   مي السعشمىالعقال .  مإذا اسمتُ  ُسمسِّ
إلامممممجى لمممممو  عَ ِضمممممعسر  مممممي غيمممممخ مممممما وُ عمسممممما  البالغمممممة بالحكيقمممممة، وإذا اسمممممتُ 

َي مجازنا أو كشاشةن  -ىحا ايستعسال مع قخيشة عجل عمى-السشاسبات   .ُسسِّ
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األاممر  ممي الكممالم اسمممو عمممى اكيقتممو،  ممإْن قمماَم دليممٌر مشفرممٌر  -ٚ
غ اممخ و إلممى مجممازه،  ممإْن عمممى أنممو يتعممح ر اسمممو عمممى اكيقتممو،  حيشئممٍح يتعممي  

ارمممت ىشمماك مجممازات لممع يتعممي غ اممخ و إلممى مجمماٍز معممي ٍغ إي إذا كممان الممجلير 
يػجب ذلظ التعييغ. وي شساشظ أْن عرخف ضماىخ الكمالم عمغ ىمحا السعشمى إي 
إذا أقسمممَت الجيلمممة عممممى أن  اسمممر ىمممحه األلفممماع عممممى ضػاىخىممما مستشمممع،  حيشئمممٍح 

ع عبمي غ بالمجلير أن  السعشمى الفالنمي شرمحُّ جعممو شجب اسميا عمى السجازات، ثم
مجازنا عغ عمظ الحكيقة، ثمع عبمي غ بالمجلير أن  ىمحا السجماز أولمى ممغ غيمخه، وإذا 
َثَبَتْت ىحه السقجمات وعخعيبيا عمى ىحا الػجو،  يحا ىػ الصخيق الرحيح الحي 

 عميو ععػير أىر التحقيق.
الشرػص الستذابيات قج أجسعت األمة عمى سمبير اإلجسمال  أن   -ٛ

عمممى أن  معشاىمما السػضممػع لممو لمميذ بسممخاٍد مشيمما. وأممما إذا أعيشمما إلممى التفااممير 
وإلى جدئيات ىحه الشرػص  قج شجخي  ييا الخالف. ثع اختمفت األمة  حىب 
معطع الدمف  مي معطمع ىمحه الشرمػص إلمى التػقمف عشمج ىمحا الحمج، وىمػ أن 

ى السػضػع لمو ليمحه الشرمػص غيمخ ممخاد، بمجون أْن يتجماوزوا ىمحا الحمج السعش
مما مممشيع، ومخا ممة أْن  إلممى ععيمميغ السعشممى السجممازي، أو الكشممائي ليمما، وذلممظ عػرُّعن
ممممخوا كممممالم َ ععممممالى وكممممالم رسممممػلو عمممممى خممممالف مخادىسمممما. وىممممحا ُشَدممممس ى  شفدِّ

 بالتأوير اإلجسالي.
 الشرمممممػص الستذمممممابوذىمممممب معطمممممع الخممممممف إلمممممى جمممممػاز عأويمممممر  -ٜ

، وذلظ بسعػنة القخائغ والدياق الحكيقي ليا عشاسب السعشى واخ يا إلى معانٍ 
بالسعشى السؤول بمو، بمر شامػن بجون قصع ٍ  والدباق واأللفاع السقخونة بيا، لكغْ 

 أنْ  األول:: خسدمممة وذلمممظ بذممخوطٍ  لرممخف عمممى سمممبير اياتسممال والخجحممان ا
ــاني:ا هلل ععممالى. ثابتنمم عميممو الممشزُّ  رَ ِسممشاممػن السعشممى الممحي اُ  ي شاممػن  أنْ  الث
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مما ألسمماليب المغممة العخبيممة.  فَ خِ اسممر الممشز عمممى السعشممى الممحي ُامم إليممو مخالفن
ي  أنْ  الخابـع:بر شامػن مشاسمبنا لمو.   ي شاػن مخالفنا لدياق الشز أنْ  الثالث:

إليو الشز مذمعخنا بمالشقز بالشدمبة إلمى َ ععمالى.  فَ خِ شاػن السعشى الحي ُا 
 شاػن مذعخنا بالعطسة. أنْ  الخامذ:

ممما، وإذا بصممممت  إن   -ٓٔ إجمممخاَ  اامممع الذممماىج عممممى الغائمممب  اسمممٌج قصعن
ىممحه القاعممجة  قممج بصممر أاممر كممالم السذممبِّية  ممي الممحات، وكممالم السذممبِّية  مممي 

مس ا كممان كممر مػجممػٍد  ممي َلمم :األ عممال، أممما السذممبِّية  ممي الممحات  يممػ أنيممع شقػلممػن 
ممما بحيِّممدٍ  الذمماىج شجمممب أنْ  شامممػن   ممي الغائمممب أنْ  بَ َجممم  وَ شاممػن جدمممسنا ومخترًّ

األمَخ الفالني  إن   :كحلظ، وأما السذبِّية  ي األ عال  يع السعتدلة الحيغ شقػلػن 
ا مغ َ جر  وعال. أنْ  بَ جَ ػَ قبيٌح ِمش ا،  َ   شاػن قبيحن
المحوات أقامػا البخىان القاشع عمى عساثمر األجدمام  مي  العمسا أن  -ٔٔ

أنمممو لمممػ كمممان إلمممو العممماَلع جدمممسنا  لكانمممت ذاعمممو  خَ َيمممضَ   ىمممحا تَ َبممموالحكيقمممة، وإذا ثَ 
 ألن  ذاعمو  أما العقل:ىحا باشٌر بالعقر والشقر  مداوية لحوات األجدام، إي أن  

شرمح عميمو مما شرمح عممى  أنْ  بَ جَ وَ   إذا كانت مداوية لحوات سائخ األجدام
سممائخ األجدممام،  يمممدم كػنممو محممَجثنا مخمػقنمما قممابالن لمعممجم والفشمما ، قممابالن لمتفممخُّق 

 يمحا عسمام الكمالم  .ء  يْ َشـ وِ ِمـثْ سِ كَ  َذ يْ َلـقػلمو ععمالى: م  وأما الشقـل:والتسدُّق. 
 . ي عقخيخ ىحا الجلير

السممحكػرة  مممي  الدممممف والخمممف عمممى عدمممسية اةشممات فممق أكثممخاع   -ٕٔ
السعشممممى المغممممػي  بةشممممات الرممممفات، ي بةشممممات األعزمممما ، مممممع أن   ىممممحا البحممممث

: أعزا  وأجدا  ىي أعيمانٌ   الحكيقي الستبادر لألذىان لمػجو والعيغ واليج مثالن
ما عممى أن   مغ معانٍ  بشفديا، ي افاتٌ  قائسةٌ  ىمحه األلفماع  قائسٍة بغيخىما  عشبيين

ِسَمت  مي الرمفات، غيمخ نسما ىمي مجمازاٌت اسمُتعْ غيُخ محسػلٍة عممى اقائقيما، وإ
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كمُّع  مممي الدمممف لمممع ُشعيِّشممػا عممممظ الرمممفات لِعَطممع الخصمممخ  مممي ععييشيمما  إذ المممت أن  
، بر قالػا: ما أراد َ ععالى بيمحه اةشمات أمٌخ اعبٌ  افات َ ععالى بالطغ

، مع القصع بأن    لمجدسية غيُخ مخاد. معانييا الحكيكية السدتمدمة اقٌّ
أن  َمغ عػغ ر  ي التشديو وقع  ي التعصير ونفي الرمفات، وَممغ -ٖٔ

ممر  ممي اإلثبممات وقممع  ممي التذممبيو وإثبممات الجدممسية والساممان،  يسمما شخ ممان  عػغ 
اإلقمممخار الخمممالي  :معػجممان، والرمممخاط السدمممتكيع المممحي يخيمممجه َ عبمممارك وععمممالى

 عغ التذبيو والتعصير.
يئر عمممى نفممي التجدمميع وإثبممات التشديممو هلل: قػلممو: مممغ أقممػى الممج-ٗٔ

 َِفَأْيَشَسا ُتَؾل ؾا َفَثؼ  َوْجُو هللا ألنو َلممس ا خي مخ البماري ععمالى  مي اسمتكبال جسيمع ،
مممٍد لكمممان  الجيمممات  دل  عممممى أنمممو لممميذ  مممي جيمممٍة وي ايِّمممد، ولمممػ كمممان  مممي ايِّ

ممو إليممو أاممق  مممغ جسيممع األممماكغ،  ممز مااننمما  اسممتكبالو والتػجُّ  حيممث لممع ُشخرِّ
عمسشا أنو ي  ي جيٍة وي ايِّد، بر جسيع الجيات  ي ممكو وعحت ممكو،  أيُّ 
سيغ لو، مستثميغ ألمخه. ْيشا إليو  ييا عمى وجو الخزػع، كش ا معطِّ  جيٍة َعَػج 

هللُا اَل ِإَلَو ِإال  ُىَؾ اْلَحي  بقػلو ععالى:  استجل  بعس الستكمسيغ -٘ٔ 
ــؾمُ اْلقَ  عمممى عشديممو البمماري ععممالى عممغ الجدممسية،  يممػ سممبحانو القممائع بحاعممو،  ي 

السدممتغشي عممغ كممر ممما سممػاه، السفتقممخ إليممو كممر ممما عممجاه،  مممػ كممان َ جدممسنا 
مما بغيممخه  أي: بمماألجدا  الممحي يتممأل ف  مما بحاعممو، واممار قائسن لبصممر أْن شاممػن قائسن

 مشيا الجدع، ععالى َ عغ ذلظ عمػًّا كبيخنا.
َلـْيَذ َكِسْثِمـِو بقػلمو ععمالى:  اات   عمسا  التػايج قمجشسنا وامجيثنا -ٙٔ

ِسيُع اْلَبِريخُ  عمى نفي كػنو ععالى جدسنا مخكبنا مغ األعزا  َشْيء  َوُىَؾ الد 
ا لكمان ِممْثالن لدمائخ األجدمام  مي عسمام الساليمة،  واألجدا ، وقالػا: لػ كمان جدمسن

 .وذلظ باشرٌ   يمدم ارػل األمثال واألشباه لو،
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اْسَتْشَبَط بعُس عمساِ  الكالِم مغ سػرة اإلخالص ثالثَة مػاضع  -ٚٔ
عمممجلُّ ديلمممةن واضمممحةن عممممى نفمممي الجدمممسية عمممغ َ جمممر  جاللمممو:  ممماألول: قػلمممو 

ـــج  ععممالى:  ـــَؾ هللُا َأَح ـــْل ُى ــَسجُ ، والثمماني: قػلممو ععممالى:ُق ، والثالممث: هللُا الر 
 .َلُو ُكُفًؾا َأَحج   َوَلْؼ َيُكؽْ قػلو ععالى:

  



 

 الــدالئــل الــقــرآنــيــة على تنزيه اهلل تعاىل عن اجلشمية دراسة عقدية

656 

 قائسة السرادر والسخاجع

 القخ ن الكخيع.-

أباممار األ كممار  مممي أاممػل المممجيغ لدمميف الممجيغ اةممممجي، عحقيممق: أاسمممج دمحم -
-هٕٗٗٔالسيمممجي، دار الكتمممب والػثمممائق القػميمممة، القممماىخة، الصبعمممة الثانيمممة، 

 م.ٕٗٓٓ

القسحممماوي، دار أاامممام القمممخ ن ألبمممػ بامممخ الجرممماص، عحقيمممق: دمحم امممادق  -
 ىم.٘ٓٗٔإايا  التخاث العخبي، بيخوت، 

عحقيمق: عبمج َ بمغ دمحم الحاشمجي،  األسسا  والرمفات ألبمي بامخ البييقمي، -
 م.ٖٜٜٔ-ىمٖٔٗٔماتبة الدػادي، ججة، الصبعة األولى، 

اإلشمممممارة إلمممممى ممممممحىب أىمممممر الحمممممق ألبمممممي إسمممممحاق الذممممميخازي، عحقيمممممق: دمحم  -
 م.ٜٜٜٔ-هٜٔٗٔبيخوت، الصبعة األولى،  الدبيجي، دار الكتاب العخبي،

اعتقمممادات  مممخق السدممممسيغ والسذمممخكيغ لفخمممخ المممجيغ المممخازي، ماتبمممة الشيزمممة  -
 م.ٖٜٛٔالسرخية، 

عحقيمممق: امممجقي دمحم  البحمممخ السحممميط  مممي التفدممميخ ألبمممي ايمممان األنجلدمممي، -
 ىم.ٕٓٗٔجسير، دار الفكخ، بيخوت، 

، وأاسممممج عأسمممميذ التقممممجشذ لفخممممخ الممممجيغ الممممخازي، عحقيممممق: أنممممذ الذممممخ اوي  -
 م.ٕٔٔٓالخصيب، دار نػر الرباح، دمذق، الصبعة األولى، 

عممأويالت أىممر الدممشة ألبممي مشرممػر الساعخيممجي،عحقيق: مجممجي باسمممػم، دار  -
 م.ٕ٘ٓٓ-ىمٕٙٗٔالكتب العمسية، بيخوت، الصبعة األولى، 

لتخمممحي ألبممي العممال السبمماركفػري، دار الكتممب عحفممة األاممػذي بذممخح جممامع ا -
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 العمسية، بيخوت.

دوير، جامعة  عحقيق: عالل عبج القادر بغ عفديخ ابغ  ػرك األابياني، -
 م.ٜٕٓٓ-هٖٓٗٔأم القخى، ماة الساخمة، الصبعة األولى، 

عشبيممو األ يممام  ممي اممر مذممار اجيثممو عميممو الدممالم لعبممج الجميممر بممغ مػسممى  -
، الصبعمة األولمى، دمحم  تحمي الشمادي، دار الكمسمة، السشرمػرةالقرخي، عحقيق: 

 م.ٕٔٔٓ-هٕٖٗٔ

  التذمبيو لبمجر المجيغ بمغ جساعمة، عحقيمق: دمحم أمميغ جَ التشديو  ي إبصال اُ  -
 م.ٕٓٔٓ-هٖٔٗٔعمي، دار البرائخ، القاىخة، الصبعة األولى، 

 

، عحقيمممممق: ادممممميغ بمممممغ عفدممممميخ القمممممخ ن العديمممممد يبمممممغ أبمممممي زمشممممميغ اإللبيمممممخي  -
الفممماروق الحجيثممة، القممماىخة، الصبعمممة ، ماتبممة دمحم بمممغ مرممصفى الكشمممدوعااشممة،
 م.ٕٕٓٓ-ىمٖٕٗٔاألولى، 

عفدمميخ القممخ ن العطمميع يبممغ أبممي امماعع التسيسممي، عحقيممق: أسممعج دمحم الصيممب،  -
 ىم.ٜٔٗٔماتبة ندار مرصفى الباز، ماة الساخمة، الصبعة الثالثة، 

عحقيمممق:  مممتح َ خميمممف، الشاشمممخ: دار  التػايمممج ألبمممي مشرمممػر الساعخيمممجي، -
 ، الصبعة األولى.الجامعات السرخية، اإلساشجرية

جامع البيان  ي عأوير القخ ن يبغ جخيخ الصبخي،عحقيق: أاسج دمحم شماكخ،  -
 م.ٕٓٓٓ-ىمٕٓٗٔمؤسدة الخسالة، الصبعة األولى، 

ممممغ أممممػر رسمممػل َ اممممى َ عميمممو الجمممامع السدمممشج الرمممحيح السخترمممخ  -
وسمع وسششو وأشامو لسحسج بغ إسساعير البخاري، عحقيق: دمحم زىيخ بغ نااخ 
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 ىم.ٕٕٗٔالشااخ، دار شػق الشجاة، الصبعة األولى، 

لجمممالل المممجيغ الدممميػشي، دار الفكمممخ،  المممجر السشثمممػر  مممي التفدممميخ بالسمممأثػر -
 بيخوت.

الجممػزي، عحقيممق: دمحم زاىممج الكممػثخي،  د ممع شممبية التذممبيو لعبممج الممخاسغ ابممغ -
 م.ٜٜٛٔ-هٛٔٗٔالساتبة األزىخية لمتخاث، القاىخة، 

الخسالة التدعيشية  ي األاػل الجيشية لرمفي المجيغ األرممػي، عحقيمق: عبمج  -
-هٖٓٗٔدار البرممائخ، القمماىخة، الصبعممة األولممى،  السميبمماري، أاسممج الشرمميخ
 م.ٜٕٓٓ

عحقيق: عبمج المخزاق  ابغ الجػزي، الخاسغ عبجزاد السديخ  ي عمع التفديخ ل -
 ىم.ٕٕٗٔالسيجي، دار الكتاب العخبي، بيخوت، الصبعة األولى، 

الدىممج ألاسممج بممغ دمحم بممغ اشبممر الذمميباني، وضممع اػاشمميو: دمحم عبممج الدممالم  -
 م.ٜٜٜٔ-ىمٕٓٗٔشاىيغ، دار الكتب العمسية، بيخوت، الصبعة األولى، 

يممق: أاسممج دمحم شمماكخ، ماتبممة مرممصفى سممشغ دمحم بممغ عيدممى التخمممحي، عحق -
 م.ٜ٘ٚٔ-ىمٜٖ٘ٔالبابي الحمبي،القاىخة، الصبعة الثانية، 

شبقممممممممات الذمممممممما عية الكبممممممممخى لتمممممممماج الممممممممجيغ الدممممممممباي،عحقيق: محسممممممممػد دمحم  -
 ىم.ٖٔٗٔالصشااي،وعبج الفتاح دمحم الحمػ،دار ىجخ، الصبعة الثانية، 

بممممممغ دمحم القسممممممي  غخائممممممب القممممممخ ن ورغائممممممب الفخقممممممان لشطممممممام الممممممجيغ الحدممممممغ -
الشيدمممممابػري،عحقيق: زكخيممممما عسيمممممخات، دار الكتمممممب العمسيمممممة، بيمممممخوت، الصبعمممممة 

 ىم.ٙٔٗٔاألولى، 

قػاعممج العقائممج ألبممي اامممج الغدالي،عحقيممق: مػسممى دمحم عمممي، عممالع الكتممب،  -
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 م.ٜ٘ٛٔ-ىم٘ٓٗٔبيخوت، الصبعة الثانية، 

التأويممممر  ممممي معممماني التشديممممر لعممممال  المممجيغ عمممممي بممممغ دمحم، السعممممخوف  لبممماب -
 ىم.٘ٔٗٔبالخازن، دار الكتب العمسية، بيخوت، الصبعة األولى، 

لصائف اإلشارات لعبج الكخيع بغ ىػازن القذيخي،عحقيق: إبمخاليع البدميػني،  -
 الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، الصبعة الثالثة.

غ خمالف الدمشة ممغ ذوي البمجع واإللحماد ايعتقاد والخد عمى مَ الستػسط  ي  -
ألبممممي باممممخ ابممممغ العخبممممي السعمممما خي، عحقيممممق: عبممممج َ التممممػراعي، دار الحممممجيث 

 م.ٕ٘ٔٓ-هٖٙٗٔالكتانية، السسمكة السغخبية، الصبعة األولى، 

 لعبج الخاسغ ابغ الجػزي، عحقيق: مجالذ  ي الستذابو مغ اةشات القخ نية -
 م. ٖٕٔٓماجاش، دار الكتب العمسية، بيخوت، الصبعة األولى، باسع 

مجممذ  مي نفمي التذمبيو يبمغ عدماكخ الجمذمقي، عحقيمق: مرمصفى عممجنان  -
 م.ٖٕٔٓ-هٖٗٗٔالحسجاني، دار الفتح، األردن، الصبعة األولى، 

السحممخر الممػجيد  ممي عفدمميخ الكتمماب العديممد يبممغ عصيممة األنجلدممي، عحقيممق:  -
لذمما ي دمحم، دار الكتممب العمسيممة، بيممخوت، الصبعممة األولمممى، عبممج الدممالم عبممج ا

 ىم. ٕٕٗٔ

السدشج الرحيح السخترخ بشقر العجل عغ العجل إلى رسمػل َ اممى َ  -
عحقيمممق: دمحم  مممؤاد عبمممج  القذممميخي الشيدمممابػري، عميمممو وسممممع لسدممممع بمممغ الحجممماج

 الباقي، دار إايا  التخاث العخبي، بيخوت.

بممي شمميبة العبدممي، عحقيممق: كسممال يػسممف الحممػت، بممغ أامرممشف أبممي باممخ  -
 ه.ٜٓٗٔماتبة الخشج، الخياض، الصبعة األولى، 
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مفمممماعيح الغيممممب لفخممممخ الممممجيغ الممممخازي، دار إايمممما  التممممخاث العخبممممي، بيممممخوت،  -
 ىم.ٕٓٗٔالصبعة الثالثة، 

السفممخدات  ممي غخيممب القممخ ن لمخاغممب األاممفياني، عحقيممق: اممفػان عممجنان  -
 ىم.ٕٔٗٔدمذق، الصبعة األولى، الجاودي، دار القمع، 

ممجسة السجدمسة لعمال  المجيغ البخماري، عحقيمق: سمعيج  مػدة، دار المحخائخ،  -
 م.ٕ٘ٔٓ-هٖٙٗٔبيخوت، الصبعة األولى، 

 عحقيممق: عبمممج العديممد دمحم الػكيمممر، السمممر والشحممر ألبمممي الفممتح الذيخسمممتاني، -
 م.ٜٛٙٔ ماتبة الحمبي، القاىخة،

لقمممخ ن لسحسمممج عبمممج العطممميع الدرقممماني، مصبعممممة مشاىمممر العخ مممان  مممي عممممػم ا -
 عيدى البابي الحمبي، الصبعة الثالثة.

السشيمماج القممػيع يبممغ اجممخ الييتسممي، دار الكتممب العمسيممة، الصبعممة األولممى،  -
 م.ٕٓٓٓ-ىمٕٓٗٔ

الشياشمممة  مممي غخيمممب الحمممجيث واألثمممخ يبمممغ األثيمممخ الجمممدري، عحقيمممق: شممماىخ  -
-ىمممممٜٜٖٔالساتبمممة العمسيمممة، بيمممخوت، أاسمممج المممداوي، محسمممػد دمحم الصشمممااي، 

 م.ٜٜٚٔ

اليجاشة إلى بمػ  الشياشة  مي عممع معماني القمخ ن وعفدميخه وأاااممو وجسمر ممغ -
الصبعمة األولمى،  بمغ أبمي شالمب الكيدمي، جامعمة الذمارقة،ا شػن عمػمو لساي 

 م.ٕٛٓٓ-ىمٜٕٗٔ
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