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 المغة العربية أهل إضافات المتكممين عمى 
 نموذجا مسائل النحو والصرف

   1حسن الخطاف  

 الُممخَّص
كمف ىنا كانت المغة شرطا الزما لفيـ ، طريقا إلى فيمياالمغة العربية  جعؿك ، أنزؿ اهلل تعالى شريعتو عمى نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ

مف العمـك التي أثَّرت في  .كالحديث كمصطمحو، كالتفسير كعمكمو، كالفقو كأصكلو، العقيدة كالكالـكما تفرع عنيما مف عمـك ، ريف الكتاب كالسنةصدى المى 
ـي الكالـ،  الكشؼ عف ىذه الدراسة  الغرض مفالعربية كمنيا النحك كالصرؼ.فقد كاف لممتكمميف إضافات عمى أىؿ المغة في بعض أنكاع عمكـ المغة عم

بيف المغكييف مف جية كبيف المتكمميف مف جية أخرل،  ، مقارناإضافات أىؿ الكالـ عمى أىؿ المغة، كطبيعة البحث تقتضي أف أسمؾ المنيج المقارف
ة في قضية ابيف المعتزلة،  كأىؿ السنة  متكمميبيف المقارنة ككذا  كالمنيج المقارف يقتضي أٍف يككف مسبكقا بالمنيج عد الفمسفي لمغة، الستقراء كالبي كخاصَّ

كشؼ عف ىذه االستقرائي، كيتعذر االعتماد عمى االستقراء الكامؿ نظرا لككنو بحثا، لذا سآخذ نماذج مف إضافات المتكمميف في مسائؿ النحك كالصرؼ.ال
ة أفَّ البعض الزاؿ ينظر إليو عمى أنكاعو مف العمـك المبتدىعة.اإلضافات تعطي قيمة أكبر لعمـ الكالـ مما يدف  ع لالىتماـ بيذا العمـ، كخاصَّ

 المعتزلة، أىؿ السُّنةالصرؼ، رؤية اهلل، الٌنحك، ، المتكممكف الكممات المفتاحية:

THE CONTROVERSY OF AFFECTING AND INFLUENCE BETWEEN THE ORIGINS OF 

RELIGIONAND THE ARABIC LANGUAGE 

Abstract  

    God has revealed His law to His Prophet Muhammad, peace be upon him, and made the Arabic language 

a way to understand it. Hence, the language was a necessary condition for understanding the sources; the Quran and 

the Sunnah, and their branches of the sciences of belief and speech, doctrine and fundamentals, Interpretation and its 

sciences, Hadith and its terms.  However, the greatest of these sciences is the science of belief and speech, and the 

biggest controversy in the history of Islamic sciences took place between this science and the Arabic language, was 

affecting on it and influenced by it, and the research came to show this effect and a statement of the affection, which 

calls for attention to these two science: The science of the fundamentals of Religion and Linguistics.The research 

focused on the position of Ahl al-Sunnah and al-Mu’tazele and how they affect the language by their understanding 

and influenced by it.   The research has been divided into issues of influence and impact. 

Keywords: fundamentals of religion, legitimate truth, speech (al-Kalam), linguistic humility, God's vision. 
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 مقدمة:

كبعد فقد ، الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف

بمساف عربي مبيف ، كأنزؿ عميو القرآف الكريـ، صمى اهلل عميو كسمـ رسكال لمعالميفأرسؿ اهلل نبينا محمد 

ـٍ تىٍعًقميكفى { ]يكسؼ: ، ليدَّبركا آياتو كيفيمكا مراميو كمقاصده ًبيِّا لىعىمَّكي ٍلنىاهي قيٍرآننا عىرى [ كأنزلو 2قاؿ تعالى }ًإنَّا أىٍنزى

ٍمنىا ًمٍف رىسيكؿو ًإالَّ ًبًمسىاًف قىٍكًمًو ًلييبىيِّفى كىذا اإلنزاؿ بمغة القكـ سنة إليي، بمغة قكميـ ا أىٍرسى مى ؿ التبييف :"}كى ة ليحصي

{ ]إبراىيـ:  ـٍ  [ .4لىيي

ذا كانت، ضركرية لفيـ الشريعةمف ىنا كانت المغة العربية  عربية؛  -الشريعة-يقكؿ الشاطبي :" كا 

فيك مبتدئ ، الفيـ... فإذا فرضنا مبتدئا في فيـ العربيةفال يفيميا حؽ الفيـ إال مف فيـ المغة العربية حؽ 

فإف انتيى إلى ، فيك متكسط في فيـ الشريعة كالمتكسط لـ يبمغ درجة النياية أك متكسطا، في فيـ الشريعة

 .2درجة الغاية في العربية كاف كذلؾ في الشريعة "

ٍف كاف كاردا في فيـ الشريعة فإفَّ مما  فيو أفَّ عمـ الكالـ مف العمـك  ال خالؼكالـ الشاطبي كا 

بالمتكمميف إلى االىتماـ  ما دفعالمتفرعة عف فيـ الشريعة، كمف ىنا يصبح االىتماـ بالمغة أمرا ضركريا كىذا 

 كبذلؾ تكميف أىميتو. إليو البحث ما يسعىبيا، بؿ تفكقيـ في بعض المسائؿ أىؿ المغة أنفسيـ، كىذا 

القا مف عمكـ المغة كاممة، فذاؾ يحتاج إلى دراسة أكاديمية إبرازىا انط ال يمكفىذه األىمية 

، كىذا ىك السبب في االقتصار عمى النحك كالصرؼ كأنمكذج إلضافات عمماء الكالـ في ىذيف متخصصة

 الفنيىف.

                                                           
إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي، المكافقات، تحقيؽ: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، ط. دار ابف عفاف،  2

 . 53ص5ـ، ج1997ىػ/ 1417الطبعة: الطبعة األكلى 
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حمد النكيرم تحت عنكاف " عمـ الكالـ كالنظرية البالغية عمى دراسة متخصصة لمدكتكر مماٌطمعتي 

العمـك اإلنسانية كاالجتماعية بتكنس/ دار محمد عمي الحامي، صفاقس، ط.  العرب "كميةعند 

ىنا ارتأيتي أٍف ـ، كقد كانت الدراسة قٌيمة لكنيا كانت في تأثير عمماء الكالـ عمى البالغة. مف 2001األكلى:

 . 3إتماما لمفائدة بالنحك كالصرؼ الدراسة مرتبطةن ككف ت

إٍف مباحث رئيسة كتحت المباحث مطالب أربعة اسة إلى قسَّمت الدر  كأما مف حيث الخطة فقد

 كختمت ذلؾ بخاتمة كتكصيات باإلضافة إلى فيرس لممصادر. اقتضى األمر، 

 :انشغال المتكممين بمسائل فمسفية المبحث األول. 

فيؿ ، أصؿ المغة ككاضعيا عففي المغة ىك انشغاؿ المتكمميف بالحديث  مما يبيِّف أثر عمـ الكالـ

ـٌ أفَّ  الناس تكاضعكا كاصطمحكا عمييا ؟ىي   .مكضكعة مف ًقبىؿ اهلل تعالى ؟ أ

ٍف لـ يكف مف مسائؿ النحك كالصرؼ إال أفَّ ىذا ييعدُّ  البحث في المسائؿ الفمسفية مف ىذا القبيؿ كا 

َـّ إدراجو منيجيا في ىذه الدراسة، كمف ىنا كقع االىتماـ أساسا نظريا  بو مف قبؿ لمعمكـ العربية، مف ىنا ت

نقال عف أىؿ النَّظر أنيا  فابف جنِّي كشيخو أبك عمي الفارسيالمتكمميف كأٌثر ذلؾ االىتماـ عمى المغكييف، 

يقكؿ ابف جني :"باب القكؿ عمى أصؿ المغة أإلياـ ىي أـ اصطالح؟ ىذا مكضع محكج إلى فضؿ ، تكاضع

إال أف أبا ، ع كاصطالح ال كحي كتكقيؼتأمؿ غير أف أكثر أىؿ النظر عمى أف أصؿ المغة إنما ىك تكاض

ـى اأٍلىٍسمىاءى كيمَّيىا{ كىذا ال يتناكؿ  مَّـى آىدى عمي رحمو اهلل قاؿ لي يكمنا: ىي مف عند اهلل كاحتج بقكلو سبحانو: }كىعى

                                                           

حك كالدراسة جاءت بعنكاف" أثر العقيدة كعمـ الكالـ في كبعد أٍف أنييت البحث أشار أحد المحكميف إلى كجكد دراسة مستفيضة حكؿ أثر الكالـ في الن 3
. كقد 2012دار البصائر، القاىرة، ط. األكلى  2011النحك العربي لمدكتكر مصطفى أحمد عبد الحميـ، كىي دراسة ميمة كمرجع، تـ طباعتيا سنة 

 ىنا.  وما ذكرتكجدت فييا بعض 
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 مكضع الخالؼ. كذلؾ أنو قد يجكز أٍف يككف تأكيمو: أقدرى آدـى عمى أٍف كاضعى عمييا كىذا المعنى مف عند اهلل

 .4فإذا كاف ذلؾ محتمالن غير مستنكر سقط االستدالؿ بو، سبحانو ال محالة

فالقاضي عبد الجبار يرل مف  5عتزلييف أنيما كانا مي بسبب كميؿي ابف جني كشيخو إلى ىذا الرأم 

كىذا المنيج مخالؼ لما عميو أىؿ ، 6عمييا سبؽه  تكاضعه ىناؾ شركط المغة حتى تككف فييا فائدة أف يككف 

 .7خالفا لممعتزلة"، السنة يقكؿ فخر الديف الرازم عف أصؿ المغة:" ال يمكف القطع بأنيا حصمت باالصطالح

إضافة مف فكاف الخكض ، كمف المعمكـ أفَّ الخكض في ىذه المسألة ليس مف مباحث المتكمميف

 إضافات المتكمميف.

 الكالم الخبر و  تعريفالمبحث الثاني: 

 الخبرتعريف المطمب األول: 

عف تعريؼ الخبر كالٌتكسع أيضا فالحديث ، قاصرا عمى الحديث عف أصؿ المغةالكالـ  أثري لـ يكف 

فالقاضي عبد الجبار المعتزلي يعرؼ الخبر بقكلو ىك" الكالـ الذم  ،في شركطو جاء مف تأثير المتكمميف

 .8يصح فيو الصدؽ كالكذب"

تعريؼ لكفَّ ، أٍف ييقاؿ لقائمو إنو صادؽ أك كاذبيصح  كبيذا يككف الخبر مقابال لإلنشاء الذم ال

يقكؿ ابف فارس:" أما أىؿ المغة فال ، ليس جاريا عمى أصكؿ المغكييف بأنو مايحتمؿ الٌصدؽ كالكذب الخبر

                                                           
 .  1/41:أبك الفتح عثماف بف جني، الخصائص، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط. الرابعة 4
لمزىر في عمـك نقؿ السيكطي الكالـ السابؽ كقاؿ:" ككاف ىك كشيخو أبك عمي الفارسي ميٍعتىًزًليٍَّيف" عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي، ا 5

 . 1/14ـ:1998ىػ 1418بيركت، الطبعة: األكلى،  –كر، ط. دار الكتب العممية المغة كأنكاعيا، تح: فؤاد عمي منص
مراجعة د. إبراىيـ مدككر، إشراؼ طو حسيف، طبع كزارة الثقافة كاإلرشاد القاضي عبد الجبار، المغني، التنبكءات كالشرعيات، تح: د. محمكد قاسـ،  6

 . 15/323:القكمي، مصر. 
 . 1/37ىػ. : 1420 -بيركت، الطبعة: الثالثة  –، تفسير الرازم، دار إحياء التراث العربي ملديف الرازم خطيب الر محمد بف عمر الممقب بفخر ا 7
 .15/319في أبكاب التكحيد كالعدؿ، التنبكءات كالمعجزات  المغني، القاضي عبد الجبار، المغني 8
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ًبٍره" كالخبر ىك العمـ، تقكؿ: "أخبرتيو، ف في الخبر أكثرى مف أٌنو إعالـه يقكلك  كأىؿ النظر يقكلكف: الخبر ما ، أخي

 .9تصديؽ قائمو أك تكذيبو"جاز 

ذا كاف المغكيكف يكتفكف بككف الخبر ، ىـ المتكممكف، الذيف كرد ذكرىـ عند ابف جنيىؿ الٌنظر أك   كا 

يككف التكَّسع في الخبر مف جية كضع ضكابط لو ليككف صحيحا مفيدا ىك مف ، إعالما مف غير شرط آخر

ب عف أجا، بر بأنو ما يحتمؿ الصدؽ أك الكذبكليذا السبب عندما عرَّؼ القاضي الخ، شغؿ المتكمميف

 .يحتمؿ إال الصدؽ؟ كىك ال، يؼ ينطبؽ ىذا التعريؼ عمى القرآف الكريـإشكاؿ قد ييعترض عميو كىك ك

مف الصدؽ كالكذب عمى  بأٌف التعريؼ ال يقصد بو أف يتعاقب كؿه ، يجيب القاضي عف ىذا السؤاؿ

نما يكفي أٍف يقبؿ الخبر أحد االحتماليف ، ذات الخبر  .10كا 

، فقد اىتـ المتكممكف اىتماما كبيرا بالخبر، ىذا مف حيث التعريؼ أما مف حيث االىتماـ بالخبر

ككنمكذج عمى ، حيث قامكا بصياغة نظرية كاممة متصمة بالخبر، كيتجمى ذلؾ عند المعتزلة بشكؿ خاص

، 11[ يخصص مساحات مف كتبو لمحديث عنو415عبد الجبار]ت:نجد القاضي ، اىتماـ المعتزلة بالخبر

الخبر  كالحديث عف، 12عمى تثبيت ككف القرآف معجزاعندىـ فيك الدليؿ ، كيرجع ىذا االىتماـ  إلى منزلتو

  .المغكيكف فيما رأيتي  بيذه الطريقة لـ يتعرض لو

 تعريف الكالمالمطمب الثاني: 

                                                           
 . 133، ص. -ىػ1418أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، الصاحبي في فقو المغة، الناشر: محمد عمي بيضكف، ط. الطبعة األكلى  9

، ىك جنس الخبر، ال كؿ خبر بعينو، «ما يصح فيو الصدؽ كالكذب» ، كقد يجاب عف ىذا أيضا بأف المقصكد مف قكليـ عف الخبر15/320المغني: 10
لبناف، ط. األكلى  –الممؾ الجكيني، إماـ الحرميف، البرىاف في أصكؿ الفقو، تح: صالح بف محمد بف عكيضة، دار الكتب العممية بيركت  عبد انظر:

 . 1/367:ـ. 1997:
 47-16/9، 410 -15/315:انظر: القاضي عبد الجبار، المغني 11
 15/317القاضي عبد الجبار، المغني: 12
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حصؿ فيو نظاـ مخصكص مف  " مامف الفـ فيك  ما يخرجأمَّا تعريؼ الكالـ مف جية 

ىذه الحركؼ المعقكلة حصؿ في حرفيف أك حركؼ فما اختص بذلؾ كجب ككنو كالما كما 

 .13فارقو لـ يجب ككنو كالما"

 يقكؿ ابف مالؾ في ألفيتو، كىذا التعريؼ في األصؿ مخالؼ ًلمىا عميو جميكر النحاة

 اٍلكىًمـٍ  حرؼه  ثيَـّ  كفعؿه  كاٍسـه                                      ʽاستقـʼكػ مفيده  لفظه  كالمنا

ـٌ  كالقكؿي  كىًممىةه  كاًحديهي  ـٌ  قد كىالـه  بيا ككىٍممىةه                                    عى  ييؤى

 فائدة المفيد المفظ عف عبارة: النحاة عند عميو المصطمح يشرح ابف عقيؿ ىذيف البيتيف بقكلو:" الكالـ

 عمرك ؾ كالمستعمؿ ʽديزʼ ؾ الميمؿ كيشمؿ كالكمـ كالكممة الكالـ يشمؿ جنس فالمفظ، عمييا السككت يحسف

 كممات ثالث مف تركب ما كىك، الكمـ كبعض الكممة أخرج عمييا السككت يحسف كفائدة الميمؿ أخرج كمفيد

 فعؿ مف أك، قائـ زيد نحك: اسميف مف إال الكالـ يتركب كال، زيد قاـ إف نحك عميو السككت يحسف كلـ فأكثر

 استقـ كالتقدير:، مستتر كفاعؿ، أمر فعؿ مف مركب كالـ فإنو" استقـ" المصنؼ ككقكؿ" زيد قاـ" كػ، كاسـ

 فائدة المفيد المفظ ىك :الكالـ قاؿ فكأنو عمييا السككت يحسف فائدة: "يقكؿ أف عف بالمثاؿ فاستغنى أنت

 .14"استقـ كفائدة

النحاة في تعريؼ الكالـ ليست مكجكدة عند القاضي عبد  اييمنا ىنا أفَّ الشركط التي كضعيكالذم 

كىذا بٌيف مف ، كمف الشركط األساسية عند أىؿ النحك أٍف يككف الكالـ مفيدا حتى ينسٌمى كالما، الجبار

 التعريؼ السابؽ.

                                                           
 . 6اإلبيارم، إشراؼ طو حسيف، المطبعة السابقة، ص:تح: إبراىيـ لقرآف، القاضي عبد الجبار، خمؽ ا 13

لناشر : عبد اهلل بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني المشيكر بابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، تح: محمد محيي الديف عبد الحميد، ا 14
في:، دار ، كانظر: عباس حسف، النحك الكا1/13ـ،  1980القاىرة، دار مصر لمطباعة، سعيد جكدة السحار كشركاه، الطبعة : العشركف  -دار التراث 

 . 244/ 1المعارؼ، الطبعة: الطبعة الخامسة عشرة، 



  العربٌة اللغة أهل على المتكلمٌن إضافات
نموذجا والصرف النحو مسائل  

 

 
 

861 

كالما إذا كاف مكٌكنا مف  يسمىال ككذا ، كالما ال يسمىكىك المقمكب عف زيد  ʽديزʼفالمييمؿ مثؿ  

 . 15كاسـ" فعؿ أك قائـ كزيد أسميف مف " ائتالفوالكالـ  فالحركؼ ليست كالما إذ أقؿ، الحركؼ

بؿ يرل أفَّ عدـ الفائدة ليس راجعا إلى ككنو ليس كالما بؿ ، لـ يقتنع القاضي عبد الجبار بكؿ ىذا

 .16ىك راجع إلى عدـ التكاضع عميو

كيعترض القاضي اعتراضات كثيرة عمى مف يخالؼ ىذه التسمية مف ذلؾ مثال قكلو" كال يجكز أٍف 

 .17ييحٌد الكالـ بأنو الحركؼ الخارجة مف مخرج مخصكص" 

 دمقى كالسبب كراء اعتراض القاضي عمى ذلؾ ىك سبب عى ، كالمقصكد بالمخرج المخصكص ىك الفـ

فعؿ الكالـ في جسـو ليس بذم مخرجو لصحَّ كلكاف كالما في كتعالى عندىـ " لك  فاهلل سبحانو، مذىبي

 . 18الحقيقة"

كال يصح عنده أيضا أف ييعرَّؼ الكالـ بأنو " ما يحدث عف االصطكاؾ في مخارج مخصكصة ًلما 

 .19بيَّناه مف صحة كجكد الكالـ مف جية اهلل عمى غير ىذا الكجو"

كىذا ليس  ،"ك"كالـ اهلل تعالى فعؿ مف أفعاؿ اهلل، الميتكمـ عند المعتزلة ىك فاعؿ الكالـ كمكًجده

كليذا يمكف أٍف يخمؽ اهلل الكالـ في مخمكقاتو مف الشجرة ، بالضركرة أٍف يككف لو مخرج مف األسناف كغيرىا

 .20كيككف اهلل متكٌمما باعتباره فاعال لمكالـ، كغيرىا

                                                           
د عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ابف يكسؼ، أبك محمد، جماؿ الديف، ابف ىشاـ شرح قطر الندل كبؿ الصدل، تح: محمد محيى الديف عب 15

 .  44ق. ص. 1383الحميد، الناشر: القاىرة، الطبعة: الحادية عشرة، 
 . 530ك مستعمال" ص. أفرؽ بيف أف يكـك ميمال  ، كيقكؿ في شرح األصكؿ الخمسة:" كال10عبد الجبار، خمؽ القرآف، ص.  القاضي 16
 . 14القاضي عبد الجبار، خمؽ القرآف، ص: 17
 . 13القاضي عبد الجبار، خمؽ القرآف، ص: 18

 . 13القاضي عبد الجبار، خمؽ القرآف، ص: 19
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ضافة المتكمميف ، حاةكالذم يعنينا ىنا أٌف الٌنقاش في ىذه المسائؿ ليس مف شغؿ الني  بؿ مف شغؿ كا 

  .بدكافع عقدية

ر المذىب العقدم االعتزالي كاف كاضحا بٌينا في مفيكـ الكالـ اإلنساني كمدل انطباقو عمى يكتأث

ٍزءا مف ، كالـ اهلل تعالى مف جية أفَّ الكالـ حيثما كًجد فيك كاحد ال يتعدَّد كقد خصَّص القاضي عبد الجبار جي

أكثر مف مائتي صفحة خصَّصو لمحديث عف مفيـك فكتابو " خمؽ القرآف" يحكم ، غرضمكسكعتو ليذا ال

 ك البالغة عند الحديث عف مفيـك الكالـ كتقسيماتو.نجد ليذا مثيال في كتب العربية أ كال، الكالـ

ذا ثبت ككن، كما ذاؾ إال ليثبت القاضي عبد الجبار شيئا أساسيا كىك أفَّ كالـ اهلل تعالى مخمكؽ و كا 

 في نظره عمى كؿ مف قاؿ ًبًقدـ كالـ اهلل تعالى.كبيذا يردُّ ، ك بالتالي ليس قديمامخمكقا في

نثبت أٍف ما ذكرناه سابقا كحسبنا ، ال يٌتسع لو البحثالكقكؼ عمى كؿ ما كتبو القاضي عبد الجبار 

مو أٍف يقارف بيف كالـ كمف أراد الٌتكسع ف، حديثو عف مفيكـ الكالـ شيء تجاكز بو حديث أىؿ المسافأفَّ 

 .القاضي ككتب النحك

فالكالـ عند النحاة ييطمؽ عمى الكالـ الذم ، نختـ الكالـ ىنا بمسألة خالؼ فييا المعتزلة النحاةى 

ف لـ يظير عمى المساف، يصدر مف المساف كىذه ىي الفائدة عند ابف ، ككذا عمى الكالـ النَّفسي الدَّاخمي كا 

 يىقيكليكفى } فقكلو تعالى عنيـ ، [11الفتح:  ]{ ًبأىٍلًسنىًتًيـٍ  يىقيكليكفى } فارس مف قكلو تعالى حكاية عف المنافقيف 

كيستدؿ ، فحديث النفس ييسٌمى قكال، ىذا القكؿ اآلخر ىك حديثو النفس، بياف أٌف ىناؾ قكؿ آخر { ًبأىٍلًسنىًتًيـٍ 

يىقيكليكفى : }تعالى  عمى ذلؾ بقكلو ا المَّوي  ييعىذِّبينىا لىٍكالى  أىٍنفيًسًيـٍ  ًفي كى  .21 [8المجادلة: ]{  نىقيكؿي  ًبمى

                                                                                                                                                                                           
:" قالت المعتزلة إف كالـ اهلل تعالى صفة فعؿ  20 أف اهلل عز كجؿ كمـ مكسى بكالـ أحدثو في الشجرة"  عمي بف أحمد ابف  مخمكؽ، كقالكايقكؿ ابف حـز

، الًفصؿ في الممؿ كاليكاء كالنِّحؿ، تح: محمد إبراىيـ نصير كعبد الرحمف عميرة، كالذم جاء في خمسة أجزاء مف طباعة دار الجيؿ في بيركت.  حـز
 . 3/17ـ. 1996لسنة 

، الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كالميا، ط. محمد عمي بيضكف، الطبعة: الطبعة القزكيني الرازم زكرياأحمد بف فارس بف  21
 . 201ـ. ص1997 األكلى:
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يركف في قكلو  كال، ره صاحبوظيً ال ييسٌمى كالما مالـ يي الٌنفسي الكالـ يرل القاضي عبد الجبار أفَّ 

ا لىٍيسى ًفي  ـٍ مى {تعالى }يىقيكليكفى ًبأىٍفكىاًىًي ـٍ ييفيىـ مف اآلية أنَّيـ  ألٌف كؿ ما، يناقض قكليـ [167آؿ عمراف:] قيميكًبًي

 .22يبطنكف يظيركف خالؼ ما

فة هلل تعالىكالسبب في اعتراض المعتزلة أٌنيـ ينكركف إسناد صفة الكالـ  إثبات ألفَّ ، 23بمعنى الصِّ

 .24الصفات هلل تعالى يؤدم إلى ما يسمكنو بتعدد القدماء

 كريم وفي المغة استقراء المتكممين لمعاني األلفاظ في القرآن ال :الثالثالمبحث 

سعى كؿه مف المعتزلة كأىؿ السُّنة في استقراء األلفاظ المكجكدة في القرآف الكريـ كفي لغة العربية 

أىؿ الٌسٌنة كمف ىذا االستقراء ما قاـ بو ، عمى نحكو منقطع الٌنظير كذلؾ قصد الكصكؿ إلى المعاني العىقىديِّة

 كىذا ما نعتقده.، مف غير تكييؼ ةفي قكليـ برؤية اهلل تعالى يـك القيام

 االستقراء عند أهل السُّنة إلثبات رؤية اهلل يوم القيامة:المطمب األول: 

نقؼ ىنا عند القاضي ك ، 25رؤية اهلل يكـ القيامة مف غير تكييؼبذىب أىؿ السنة إلى القكؿ 

ًئذو نىاًضرىةه )الباقالني ميمثِّال لعقيد كهه يىٍكمى بِّيىا نىاًظرىةه )22ة أىؿ الٌسنة مينطمقا مف قكلو تعالى }كيجي ({ 23( ًإلىى رى

كلـ ، ف بالكجورً لنظر في كالـ العرب إذا قي  "فا، لكممة الٌنظر مف االستقراءفالباقالني يرل انطالقا ، ]القيامة[

                                                           
 . 18القاضي عبد الجبار، خمؽ القرآف، ص: 22
 83-82، 48، 18القاضي عبد الجبار، خمؽ القرآف، ص:  23

جب أٍف يككف مثال هلل تعالى؛ ألف القدـ صفة مف صفات النفس، كاالشتراؾ في صفة مف صفات  يقكؿ القاضي:" لك كاف كالـ اهلل تعالى قديما، لك 24
 . 549ص.  شرح األصكؿ الخمسة، " النفس يكجب التماثؿ، كال مثؿ هلل تعالى

القاىرة، الطبعة:  –نصار انظر مثال: عمي بف إسماعيؿ األشعرم، اإلبانة عف أصكؿ الديانة، تحقيؽ: د. فكقية حسيف محمكد، الناشر: دار األ 25
ىػ، ص. 1404الممؿ كالنحؿ، تح: محمد سيد كيالني، دار المعرفة، بيركت:، محمد بف عبد الكريـ الشيرستاني، 55-35ص.  ق.،. 1397األكلى، 

 . مػ1994ىػ1415عكضيف كالسيد عكضيف، القاىرة: ـتح: إبراىي، 160أبك منصكر محمد بف محمد الماتريدم، تأكيالت أىؿ السنة، ص:، 100
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فالمراد بو ، كلـ ييعد إلى مفعكليف، كعدم بحرؼ الجر، كال عشيرة، يضؼ الكجو الذم قرف بذكره إلى قبيمة

 .26النظر بالبصر ال غير ذلؾ" 

ىذه الضكابط التي كضعيا القاضي الباقالني لمنظر ماجاءت إال بعد استقراء لكالـ العرب كلمقرآف 

يأتي ألربعة كقد ذكر القاضي أٌف االستقراء دؿَّ عمى أفَّ النَّظر ، كىذا شيء لـ نجده عند المغكييف، الكريـ

، 27كمنيا اإلدراؾ باألبصار "، كمنيا الرحمة كالتعطؼ، كمنيا الفكر كاالعتبار، معافو "  نظر االنتظار

ـٍ { ]الحديد: كضبطي  كنىا نىٍقتىًبٍس ًمٍف نيكًركي و بأربعة معافو راجع لالستقراء فبمعنى االنتظار قكؿ اهلل تعالى }اٍنظيري

كبمعنى الرأفة  يستعمؿ بالالـ ييقاؿ نظر األمر ، في( ييقاؿ نظرت في األمركبمعنى التفكير ييستىعمؿ بػ )، [13

 .28كبمعنى الرؤية كييعدل بإلى، لفالف

 شركط:كىي ثالثة ، حكاؿ كالشركط المرتبطة مع الٌنظربؿ لأل، ستقراء لـ يكف لمعاني النظر فقطفاال

 .أف يككف الٌنظر مقترنا بالكجو1

 إلى..أٍف ييعٌدل بحرؼ الجر 2

 ال يأخذ مفعكليف.  .أفٍ 3

ذا اختؿَّ شيء مف ذلؾ لـ يىعيد النَّظر مفيدا لمنظر بالعيف كفى ًإالَّ ، كا  ا يىٍنظيري مف ذلؾ مثال قكلو تعالى }مى

ـٍ  ـٍ كىىي ذيىي ةن كىاًحدىةن تىٍأخي ٍيحى {صى ميكفى كال ، دكف نظر األبصار لـ ينطو بالكجو نظر" الكاف [ فمما49]يس:  يىًخصِّ

 .29(لىبػ)إاه عدَّ 

                                                           
 303ص.  الدالئؿ،تمييد األكائؿ كتمخيص  26
 . 311تمييد األكائؿ كتمخيص الدالئؿ، ص. الباقالني،  27
 . 305عضد الديف عبد الرحمف اإليجي، المكاقؼ، عالـ الكتاب، بيركت، ص، 311تمييد األكائؿ كتمخيص الدالئؿ، ص. الباقالني،  :انظر 28
 . 311األكائؿ كتمخيص الدالئؿ، ص. الباقالني،  29
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كاف الباعث عميو ىك الدفاع عف  اكاإلجابة عف االعتراضات عميي، استقراء ىذه المعاني كضبطيا

أك عضد الديف اإليجي ... لطاؿ ، القاضي الباقالني ما ذكرهكلك نقمتي كؿ ، عقيدة أىؿ السنة في ىذه اآلية

كأكسع كأسبؽ مف تحٌدث عف ، عندما نرجع إلى كيتب العربية ال نجد ىذا التكسع كال ىذا االستقراء .المقاـ بنا

ٍيو ابف المرزباف ىػ في كتابو 347المتكفى سنة ، ىذا مف المتقدميف ىك عبد اهلل بف جعفر بف محمد بف ديريٍستىكى

مع أننا لـ عف المتكمميف سابقا  كرناهما ذكسأنقؿ ما قالو كامال لتتـ المقارنة بيف ، تصحيح الفصيح كشرحو

كأنظٍرتو إذا ، يقكؿ ابف المرزباف:" كأما قكلو: نظٍرت الرجؿى إذا انتظرتو، كبيف ما ننقمو ىنا كامال، نتكسع فيو

ستعمؿ في فيي ، تصرؼ عمى كجكه لالتساع في الكالـإال أنو يي ، فإف أصمو مف النظر بالعيف أيضان ، أخٍرتو

كييعدَّل مرة ، كيخالؼ بيف أبنيتو، عمى التشبيو كاالستعارة، كفي غير ذلؾ أيضان ، ب مرةكفي القم، العيف مرة

فمما كاف االنتظار كالتكقع في معنى أردتيو كطمبتيو ، ليفرؽ بذلؾ بيف اختالؼ معانيو، كمرة بحرؼ الجر، بنفسو

كفٌرؽ بذلؾ بينو كبيف قكلؾ: ، وفقيؿ: نظرت، بغير حرؼ جر، كبغيتيو استعمؿ فعمو عمى أمثمتيا كعيدِّم تعديتيا

لىًكًف اٍنظيٍر ًإلىى ، كبيا يتعدل، فإنو ال يككف إال معو إلى، في نظر العيف، نظرتي إليو كما قاؿ اهلل لمكسى: }كى

بىًؿ فىًإًف اٍستىقىرَّ مىكىانىوي فىسىٍكؼى تىرىاًني{ ]األعراؼ:  ًئذو نىاًضرىةه )143اٍلجى كهه يىٍكمى بِّيىا نىاًظرىةه ( ًإلى 22[ ككقكلو: }كيجي ى رى

 .30({ ]القيامة[ "23)

} ًإلىى  ىػ فقاؿ:" قمت: كمف قاؿ: إف معنى قكلو370كأما األزىرم صاحب تيذيب المغة المتكفى سنة 

بِّيىا نىاًظرىةه { بمعنى منتظرة إنما تقكؿ: ، فقد أخطأ؛ ألف العرب ال تقكؿ: نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرتو، رى

ذا قمت: نظرت في األمر احتمؿ أف ، انتظرتو ...فإذا قمت: نظرت إليو لـ يكف إال بالعيفنظرت فالنا أم  كا 

 .31كتدبرا بالقمب"، يككف تفكرا

                                                           
ٍيو ابف المرزباف، تصحيح الفصيح كشرحو، تح: د. محمد بدكم المختكف، الناشر: المجمس األعمى ل 30 ٍستىكى مشئكف عبد اهلل بف جعفر بف محمد بف ديري

 .  145ـ ص. 1998-ىػ 1419اإلسالمية، القاىرة، عاـ النشر: 
 . 266/ 14األزىرم، تيذيب المغة،  31
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كلـ يقكما باستقراءو كما قاـ ، أٌنيما ذكرا بعض المكاضع التي ذكرىا المتكممكفنقمناه سابقا نمحظ مما 

 .المتكممكف

 إلنكار رؤية اهلل يوم القيامة: االستقراء عند المعتزلةالمطمب الثاني: 

ممة مف الشركط كالمقابمة كالضكء كقيرب  أنكر المعتزلة رؤية اهلل يكـ القيامة؛ ألف الرؤية تحتاج إلى جي

 اإلدراؾربط عف طريؽ كقد سعى المعتزلة إلثبات ذلؾ في ، 32كذلؾ يؤدم إلى تجسيـ اهلل تعالى، المسافة

 .بالبصر لنفي الرؤية

الجبار الربط بيف اإلدراؾ كالبصر دليال عمى نفي الرؤية استدالال بقكلو تعالى} الى جعؿ القاضي عبد 

ًبيري ) ارى كىىيكى المًَّطيؼي اٍلخى اري كىىيكى ييٍدًرؾي اأٍلىٍبصى  ( { ]األنعاـ[103تيٍدًركيوي اأٍلىٍبصى

كثبت ، إال الرؤيةرف بالبصر ال يحتمؿ ككجو :" الداللة في اآلية ىك ما قد ثبت مف أف اإلدراؾ إذا قي 

ـى قمتـ إف اإلدراؾ إذا اقترف بالبصر لـ يحتمؿ إال الرؤية  أنو تعالى نفى عف نفسو إدراؾ البصر... فإف قيؿ كًل

يقاؿ أدرؾ الغالـ أم بمغ ، ذكر كيراد بو البمكغفقد يي ، حتمؿ معاني كثيرةألف [ اإلدراؾ إذا أطمؽ يي  ...]قيؿ؟ 

فال يحتمؿ إال ، فأما إذا قيد بالبصر، يقاؿ أدرؾ الثمر إذا أينع، كاإليناعكقد يذكر كيراد بو النضج ، الحمـ

الرؤية ... يبيف ذلؾ أنو ال فرؽ بيف قكليـ أدركت ببصرم ىذا الشخص كبيف قكليـ رأيت ببصرم ىذا 

 .33الشخص ... حتى لك قاؿ أدركت ببصرم كما رأيت أك رأيت كما أدركت لعيدَّ متناقضا"

كالقاضي عبد الجبار يعترض عمى ، ة يحممكف نفي اإلدراؾ عمى معنى اإلحاطةكمعمكـ أف أىؿ السن

ـى أنكرتـ أفَّ المراد" التدركو األبصار" أم ال تحيط بو األبصار  يقكؿ:" ، حمؿ اإلدراؾ عمى معنى اإلحاطة كًل

                                                           
32
 . 119 -1/819عبد الجبار، المغنً فً أبواب التوحٌد والعدل : انظر: القاضً 
 . 233ص: مػ.  1996ىػ/1416، ت. عبد الكريـ عثماف، مكتبة كىبة، القاىرة:القاضي عبد الجبار اليمذاني، شرح األصكؿ الخمسة 33
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السكر أحاط نيـ يقكلكف أقة المغة كال في مجازىا أال ترل قمنا اإلحاطة ليس بمعنى اإلدراؾ ال في حقي

 .34كال يقكلكف أدركيا " ، بالمدينة

في كتب المغة بيذه الطريقة التي تدؿ  ال نجدهىذا االستقراء لمعاني اإلدراؾ كالقتراف اإلدراؾ بالبصر 

لكف الربط بيف ك ، اإلدراؾ انيمعبعض ىؿ المغة ىك أفالذم يذكره ، فردات مع سياقاتياعمى تتبع لبعض الم

كىذا ، نجده عند المغكييف مف نتيجة مفادىا أف الربط بينيما يؤدم إلى نفي الرؤية الص مخاإلدراؾ كالبصر لن

 .35 مزيدا مف المعانيفي المغة إلعطائيا  يدؿ عمى أثر الكالـ

 : االهتمام بالصيِّغ الصرفية تنزيها هلل تعالىالرابعالمبحث 

 "كان"المطمب األول: صيغة 

كبياف ذلؾ أفَّ كاف فعؿ ناقص ىك مف األفعاؿ الماضية التي تدؿ عمى  ʽاألزليةʼمعنى ب ʽكافʼكممة 

كذلؾ كقكلؾ "كاف زيده مريضا" ككاف الصبي صغيرا...كلكف ىذا ييشكؿ عند ، الزمف الماضي كتفيد الٌتغير بعده

ًكيمنا { ]النساء:  ًميمنا حى صفات اهلل تعالى الذاتية [ كمعمكـ أٌف العمـ كالحكمة مف 24قكلو تعالى }ًإفَّ المَّوى كىافى عى

 .فكيؼ نفيـ اآلية ؟، القديمة

                                                           
 233القاضي عبد الجبار اليمذاني، شرح األصكؿ الخمسة، ص:  34
: المحؽ مف  35 : إتباع الشيء بعضو عمى بعض في كؿ شيء، يطعنو طعنا دراكا متداركان، أم: التبعة، كالدِّراؾيقكؿ الخميؿ بف احمد الفراىيدم:" كالدَّرىؾي

ًميعان " الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، العيف، تح: عبد  إثر كاحد، ككذلؾ في جرم الفرس، كلحاقو الكحش قاؿ تباعان كاحدان  تَّى ًإذىا ادَّارىكيكا ًفييا جى اهلل تعالى: حى
. كيقكؿ ابف فارس عند مادة )درؾ(:" الداؿ كالراء كالكاؼ أصؿ كاحد، كىك لحكؽ الشيء بالشيء 5/328درؾ : الشباب، مادةاهلل دركيش، الناشر: مكتبة 
لشيء أدركو إدراكا. كيقاؿ: فرس درؾ الطريدة، إذا كانت ال تفكتو طريدة. كيقاؿ: أدرؾ الغالـ كالجارية، إذا بمغا. كتدارؾ ككصكلو إليو. يقاؿ أدركت ا

: لحؽ آخرىـ أكليـ" مقاييس المغة: أحمد بف فارس بف  القزكيني الرازم، مقاييس المغة، تح: عبد السالـ محمد ىاركف، الناشر: دار الفكر،  زكرياالقـك
 .  كانظر أيضا: 269/ 2،  ـ1979

بيركت، الطبعة: األكلى،  –عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي، المحكـ كالمحيط األعظـ، المحقؽ: عبد الحميد ىنداكم، الناشر: دار الكتب العممية  -
 .  6/749ة درؾ: مادـ،  2000 -ىػ  1421

 -  ىػ 1407بيركت، الطبعة: الرابعة  –غفكر عطار، الناشر: دار العمـ لممالييف إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي، الصحاح، تح: أحمد عبد ال  -
 . 4/1582ـ. مادة )درؾ(،  1987

لة محمد بف يعقكب الفيركزآبادل، القامكس المحيط، تح: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي، مؤسسة الرسا -
 . 938ـ. مادة )درؾ(، ص: 2005 -ىػ  1426لبناف، الطبعة: الثامنة،  –، بيركت لمطباعة كالنشر كالتكزيع
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كليس فيو ، عبارة عف كجكد الشيء في زماف ماض عمى سبيؿ اإلبياـ« كاف»يقكؿ الزمخشرم:" 

 .36دليؿ عمى عدـ سابؽ كال عمى انقطاع طارئ"

كيكفي إلثبات ذلؾ أف ، كالخالصة في ىذا أفَّ عمـ الكالـ أثَّر في عمكـ العربية نحكا كلغة كبالغة

مف قبؿ المعتزلة بفعؿ تأثير الكالـ في ، لـ يكف كميا نشأ لذلؾ( إف)مثؿ نبيف أف معظـ عمكـ البالغة 

 .    37المغة

َيغ الصرفية واالحتراس من استخداماتها المغوية بشكل دائم معرفة الثاني:المطمب   :الصِّ

مف تركيب كًصيىغ يكقع المرء في مشاكؿ عقدية قد ننسب هلل تعالى  كماقيوعدـ معرفة لساف العرب 

اًلحان  قكلو تعالى:"في  صيغة فعَّاؿكيمكف أٍف نأخذ ، أك نفيـ معنى غير مراد، يميؽ بو ماال مف عىًمؿى صى

بُّؾي ًبظىالَّـو لٍِّمعىًبيًد "  مىا رى مىٍف أىسىاءى فىعىمىٍييىا كى ذلؾ مف اآليات التي كرد فييا نفي  كغير [46فصمت : ]فىًمنىٍفًسًو كى

بصيغة « ظاٌلـ » ؛ ففي ىذه اآلية كما أشبييا كردت لفظة « فعَّاؿ »  الظمـ عف اهلل سبحانو كتعالى بصيغة

ال ، ار لإلبؿحى بن مثاؿ ذلؾ قكلؾ : زيد ليس، كمعمكـ أف نفي المبالغة ال يستمـز نفي الفعؿ مف أصمو، المبالغة

ر بعض اإلبؿ، نحرينفي إال مبالغتو في ال كمعمكـ أف المراد بنفي المبالغة في اآليات ، فال ينافي أنو ربما نىحى

كتعالى؛ أجيب عف ذلؾ بناءن عمى فيـ المغة العربية؛ كىك أف المراد  ىك نفي الظمـ مف أصمو عف اهلل سبحانو

                                                           
ىػ،  1407 -بيركت، ط. الثالثة  –محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، دار الكتاب العربي  36
1/400 . 

عنكاف " عمـ الكالـ كالنظرية البالغية عند العرب"، نشر كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ىناؾ دراسة ميٌمة قاـ بيا الدكتكر محمد النكيرم تحت  37
في نشأة عمـ البالغة، انظر فييا عمى سبيؿ  ، كقد قامت ىذه الدراسة إلثبات أثر الكالـ2001بتكنس/ دار محمد عمي الحامي، صفاقس، ط. األكلى:

 ، كانظر إلى األمثمة التطبيقية المنتشرة في الكتاب. 91-88، -11-10المثاؿ:
كأثره في  كىناؾ دراسات أخرل ذات قيمة اىتمت بيذا الجانب كدراسة الدكتكر عبد الفتاح الشيف في كتابو" بالغة القرآف في آثار القاضي عبد الجبار

  .391-218البالغية" دار الفكر العربي. حيث ال تجد مبحثا مف مباحث المغة إال كلمقاضي تطبيؽ عممي فيو، انظر عمى سبيؿ المثاؿ :الدراسات 
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النسبة أم : ال  ادان بياقد جاءت في المغة العربية مر « فٌعاؿ » الظمـ إليو سبحانو ؛ ألف صيغة  نفي نسبة

 . 38فيككف مف باب بىزَّازو كعىطَّارو كخياط ...، يينسىب إليو ظيمـ

 الخاتمة
كالشريعة في ، ما نقمناه عف الشاطبي مف أىمية المغة في فيـ الشريعة .بيِّنت الدِّراسة تطبيقا عمميا1

 أىؿ السنة كالمعتزلة لالىتماـ بالمغة نحكا كصرفا كبالغة.  ما دفعكىذا ، األساس تقكـ عمى العقيدة

ت إضافة كمف ىنا كان، كالمغكيكف .كما قاـ بو أىؿ السُّنة كالمعتزلة شيء تجاكز ماقاـ بو النَّحاة2
  المتكمميف عمى أىؿ المغة. 

النحاة كالمغكيكف ىك  ما كتبوىـ عمؿ قاـ بو المتكممكف في اإلضافة عمى .إذا أردنا أٍف نضبط أ3
معنى الٌنظر كلكنيـ لـ  بٌينكا -مثال–فالمغكيكف ، قضية االستقراء كالتٌتبع لأللفاظ المختمؼ فييا مع سياقاتيا

المغكيكف  معنى اإلدراؾ كلـ  كبيَّفى ، كما ربطو المتكممكف مف أىؿ السنةكبتعديتو بحرؼ الجر ، يربطكه بالكجو
  .لمكالـ في المغة إضافةو أبرز  ه...كىذالمعتزلة  متكممكيربطكه بالبصر كما ربطو 

 ييفسِّر-قبموالذم  مع-كىذا ، ىذا االستقراء كالربط يحتاج إلى حصيمة لغكية لينطمؽ منيا المتكمـ .4.
كبذلؾ يكتمؿ مفيكـ الجدؿ ، لنا اىتماـ المتكمميف بالمغة كيجعؿ مف المغة ميؤثرة في الكالـ كما أنَّيا متأثرة بو

 يدؿ عمى تجاذبو بيف طرفيف.الذم 

إذا  .االىتماـ بالمغة كقدرة المتكمميف عمى االستدالؿ بيا جعؿ بعض القضايا العىقىدية بعيدة الحؿٌ 5
كىذا ما الحظناه في االختالؼ بيف أىؿ السنة كالمعتزلة في قضية ، بقي المتكمـ مستندا إلى المغة فقط

لمكصكؿ إلى الميعتىقد ات القرآنية كسياقتيا كالحديث النبكم كألفاظو كمف ىنا تأتي أىمية المجكء إلى اآلي، الرؤية
 الصحيح.

كقد ، منفصال عف العقيدة متماشيا مع المغة كمنطمقا منيا مف الصعكبة أٍف نجد المغكمقد يككف .6
 ي مدل ضبطكمف ىنا تككف الصعكبة بالغة ف، ييف بالفكر االعتزاليرأينا كيؼ تأثر بعض األكائؿ مف المغك 

                                                           

ار عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني، المباب في عمـك الكتاب، تح: عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، الناشر: د38
 .  6/91ـ، 1998/ لبناف، الطبعة: األكلى،  بيركت -لعممية الكتب ا

 كىناؾ أجكبة أخرل اف ىذه المبالغة ليست جارية عمى بابيا. 
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أـ ًصرفا فيؿ ننقؿ عنو باعتباره لغكيا ، كبالتالي عندما ننقؿ عنو، بعمـ الكالـ تأثر أك عدـ تأثر المغكم
 ميتكمما؟لغكيا باعتباره 

ىذا االلتباس بيف ككنو لغكيا ًصرفا كبيف ككنو لغكيا متكمما يزكؿ في القضايا التي ليست مف شغؿ 
 فالمغكم الذم يتحدث عنيا يتحدث مف منطمؽ عىقىدم كالمي؛، كذلؾ مثؿ الحديث عف أصؿ المغة، المغكييف

 .ليس مف شيغؿ المغكييفبيذه الطريقة ألفَّ الحديث عنيا  ال مف منطمؽ لغكم؛

، المغة في تأثير الكالـ عمى كاضحة-بمفيكميـ–تنزيو اهلل تعالى عند المعتزلة .برزت قضية 7
، فمخالفتيـ لمغكييف جاءت خكفا أٍف تينسب هلل صفة الكالـ الكالـ(ك ، الخبركالسيما في مسألة تعريؼ كؿو مف )

 إلى منافاة كحدانية اهلل تعالى. يؤدم-بزعميـ–كىذا 

 الديف كالكالـىذه الجدلية بيف أصكؿ الديف كالمغة ال يعني أفَّ التَّفاعؿ محصكر في عمـ أصكؿ .8
، ذىبيـمجعمكا مف المغة ًمطكاعة نيصرةن لالذيف ، كالسيما عمى يد المعتزلة، بؿ ىك أكثر العمـك تفاعال مع المغة

 كاألساس الفكرم ليذا ىك ما، بذلؾ عمى المغة مستنديف، السنة أكفي قضية تأكيؿ النصكص مف القرآف 
 ييسٌمى بالتنازع بيف المعقكؿ كالمنقكؿ.

صكص عميو حمؿ النكـ الذم ينبغي أٍف تي كىي بمثابة الميحٍ ، األصكؿ االعتزالية الخمسة ككالمعقكؿ ى
 عندىـ الحصيمة المغكيةىذا الحمؿ ىك كالذم يساعد عمى ، ألنيا بمثابة المتشابية

لزمخشرم كابف الكثير مف أئمة المغة ىـ مف شيكخ المعتزلة كالرِّماني كا كلعؿ ىذا ىك السبب في أفَّ 
 .كاألخفش األكسط جني

الذم كعبد القاىر الجرجاني  عظاـفقد نبغ مف األشاعرة رجاؿه ، كىذا ليس مقصكرا عمى المعتزلة 
يعتبر مؤسس أك أحد ك ، كالنحك كاألدب الشعرالبالغة ك كلو كتب كثيرة في  أصكؿ األشعرمتكمما عمى كاف مي 

 أىـ مؤسسي عمـ البالغة .

، كتطبيقاتيا، بيِّف البحث اختالؼ متكممي أىؿ السنة مع المعتزلة في مدل كجكد الحقيقة الشرعية.9
ففي حيف يرل المعتزلة كجكد الحقيقة الشرعية بمعنى إيجاد معاني شرعية لبعض المصطمحات العقدية مثؿ 

ٍف كاف ليا أصؿ في المغة فيك ، المعاني لـ تكف مكجكدة في المغة أصال اإليماف كاإلسالـ كالفسؽ...كىذه كا 
، حقيقة شرعية إال كترجع أصكليا لمغةمف ما نما يرل جميكر أىؿ الٌسنة أنَّو نكع مف التكافؽ غير المقصكد بي

 لكف الشارع أعطاىا صفاتو كشركطا خاصة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
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دراسة مستفيضة مف خالؿ  م عند المتكمميفكمما أكصي بو في الختاـ ضركرة دراسة االستقراء المغك 
 بيف أىؿ المغة.ك أكجو االتفاؽ كالخالؼ بينيـ ييبيَّف فييا ، رسالة جامعية
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