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التأصیالت اللغویة عند أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد ھدف البحث عرض 
بیان موافقة أبي علي الفارسي للمعتزلة في : خالل، وذلك من الغفار الفارسي وأثرھا

أغلب أصولھم كما في مسألة التوحید، والعدل ، والوعد  والوعید، بیان العالقة بین 
 على العقیدة واللغة عند أبي علي الفارسي، واعتمد البحث على المنھج االستقرائي

   مؤلفات أبي علي ، وذلك باستقراء) االستقرائي ، والتحلیلي ،  والنقدي(المنھج 
، وجاء البحث عبارة عن مقدمة شملت الفارسي ، وبیان التأصیالت اللغویة وأثرھا

مشكلة البحث، وأھدافھ، وأھمیتھ، والدراسات السابقة، ومنھج البحث، وھیكل البحث، 
التأویل، المطلب : المجاز، المطلب الثاني: ثم التمھید، وستة مطالب، المطلب األول

صرف في دالالت الصیغ الفعلیة تخریجا على أصولھ العقدیة، المطلب الت: الثالث 
التصرف في دالالت الحروف وتوجیھھا بناء على أصولھ العقدیة، المطلب : الرابع

تسخیر اإلعراب لتأیید : ادعاء كثرة الحذف في اللغة العربیة، المطلب السادس: الخامس
  .مذھبھ العقدي

  .واللغةالعقیدة للغویة، التوحید، العدل، الوعد والوعید، التأصیالت ا: الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT  
The Linguistic Rooting of Abu-Ali Al-Hassan ibn Ahmad 

ibn Abdul-Ghaffar Al-Farisi and its Impact 
Preparation 

Hessa Ghunaim Awwad Al-Juhani 
Doctoral Researcher, Major (Doctrine and Advocacy) 

Department of Sharia and Islamic Studies, College of Arts 
and Humanities, King Abdulaziz University, Saudi Arabia 

agalj١٤٣٤@gmail.com 

The current study aimed at presenting the linguistic 
rooting of Abu-Ali Al-Hassan ibn Ahmad ibn Abdul-
Ghaffar Al-Farisi  and its impact via identifying his 
acceptance of Al-Mu'tazila in most of their main ideas as 
in the issue of monotheism, justice, promise and warning. 
The research also aimed at identifying the relationship 
between language and doctrine in terms of what was 
identified by Abu-Ali Al-Farisi. The research made use of 
the inductive, analytical, and critical methodologies via 
analyzing the scientific product of Abu-Ali Al-Farisi, and 
introduced the linguistic rooting and its impact. The 
research consisted of an introduction which included the 
research problem, purposes, significance, review of 
literature, research methodology, research outline. The 
research included six main demands: the first one 
tackled the metaphor, the second addressed 
interpretation, the third portrayed the semantics and 
doctrine (sentence level), the fourth delineated the 
semantics and doctrine (letters level), the fifth outlined 
the claim of omission in the Arabic language,  and finally 
the sixth over-viewed his make use of grammar for 
supporting  doctrine from his viewpoints. 
Keywords: linguistic rooting, monotheism, justice, 
promise and promises, creed and language. 
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  Research Proposalخطة بحث 
  

   : Introduction المقدمة(١) 
إن الحمد هللا، نحم�ده ون�ستعینھ ون�ستغفره ون�ستھدیھ ، ونع�وذ ب�اهللا م�ن ش�رور          
أنفسنا ، ومن سیئات أعمالن�ا ، م�ن یھ�ده اهللا ف�ال م�ضل ل�ھ، وم�ن ی�ضلل ف�ال ھ�ادي ل�ھ،                  

ا عب��ده ورس��ولھ، بل��غ  وأش��ھد أن ال إل��ھ إال اهللا وح��ده ال ش��ریك ل��ھ ، وأش��ھد أن محم��د    
الرسالة ، وأدى األمانة ، ونصح األمة ، وجاھد في اهللا حق جھاده، صلى اهللا علیھ وآلھ 

  . وصحبھ وسلم
  :أما بعد

ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آَیاُتُھ ُقْرآًنا {: فإن اهللا عزوجل اختار اللغة العربیة لكتابھ كما في قولھ تعالى
، وم��ن ھن��ا ج��اء اھتم��ام ال��سلف باللغ��ة العربی��ة تعلم��ا ]٣:صلتف��[} َعَرِبی��ا لَِّق��ْوٍم َیْعَلُم��وَن

، ١٥٤أب��و عم��رو ب��ن الع��الء ت��ـ     : وتعلیم��ا ومن��اظرة ، فظھ��ر م��ن أئم��ة العربی��ة مث��ل      
  . ھـ ، وغیرھم٣٧٠، واألزھري تـ٢٧٦، وابن قتیبة ١٧٥والفراھیدي تـ 

 فانطلق وفي فترة من الزمن ظھر من یصبغ العربیة بما عنده من عقیدة مخالفة للسلف           
م��ن المعتزل��ة وم��ن بع��دھم  منھ��ا ف��ي دراس��ة العربی��ة حت��ى أص��بح م��ن أش��ھر أھ��ل اللغ��ة  

األشاعرة ومن تأثر بھم ، ومن أولئ�ك أب�و الح�سن الفارس�ي ؛ م�ن أئم�ة العربی�ة الم�تھم                  
 ، وقد قصده التالمیذ من األقط�ار ، فلزم�ھ أب�و الف�تح عثم�ان ب�ن جن�ي أربع�ین            باالعتزال

  . عنھ في كتبھ ، حتى خلفھ بعد وفاتھ سنة مؤیدا آلرائھ ناقال
ومن ھنا كانت الدراسة التي تتناول االنحرافات العقدیة عن�د أب�ي عل�ي الفارس�ي وأثرھ�ا              

 ب�أن  - عزوج�ل –من الدراس�ات ذات األھمی�ة  الت�ي وق�ع علیھ�ا االختی�ار بع�د توفی�ق اهللا              
عن�د أب�ي عل��ي   االنحراف�ات العقدی�ة   (ـ بحث�ي، وس�میتھ م�ستعینة ب�اهللا ب�     تك�ون موض�وعا ل  

  )     الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي وأثرھا
 بمنھ وكرمھ أن یجعل عملي خالصا لوجھھ، وأن یوفقني    – عزوجل   –       وأسأل اهللا   

  .  فیھ للحق أنھ ولي ذلك والقادر علیھ 
   
   Research Problem : مشكلة البحث ) ٢(

  : فیما یليتكمن مشكلة ھذه الدراسة 
فارسي إمام من أئمة أھل اللغة ومشاھیرھا ، ولھ كتب متعددة في اللغة في أن ال -١

، وتالمی��ذ اش��تھروا ف��ي عل��م اللغ��ة، فأص��بحوا خلف��ا ل��ھ ، ن��اقلین ألقوال��ھ ،          
مؤیدیھا  ، متبعین للمعتزلة في أصولھم ، ناشرین معتق�دھم ب�ین أھ�ل اللغ�ة ،       

 وأشھرھم ابن الجني 
ابن الجن�ي یتبن�ى معتق�دات  ، ث�م یح�اول      كما أنني وجدت أن الفارسي ، وتلمیذه     -٢

أولئ���ك أن یحمل���وا الن���صوص عل���ى تل���ك المعتق���دات ، معتم���د عل���ى العق���ل ،     
تأوی��ل ، أو ح��ذف ، أو إض��افة ، أو   : وی��ستخدم أس��الیب اللغ��ة المختلف��ة م��ن    

اختیار حركات إعرابیة توافق ما ذھب إلیھ ، كم�ا یحم�ل األلف�اظ العربی�ة عل�ى                 
غی�ر مراع�اة لل�سیاق ، والش�ك أن البح�ث ف�ي ذل�ك              ما یتالءم م�ع المعتق�د م�ن         

 .یمثل مشقة في البحث العلمي 
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  : Objectivesأھداف البحث ) ٣ (
بی��ان موافق��ة أب��ي عل��ي الفارس��ي للمعتزل��ة ف��ي أغل��ب أص��ولھم كم��ا ف��ي م��سألة    .١

 .التوحید، والعدل ، والوعد  والوعید 
 . بیان العالقة بین العقیدة واللغة عند أبي علي الفارسي   .٢

  ونتبین ذلك من خالل: 
 اس��تقراء مؤلف��ات أب��ي عل��ي الفارس��ي للوق��وف عل��ى آرائ��ھ    -١

 .حول أھم قضایا العقیدة ومسائلھا
  .تأثر أبي علي الفارسي باألسلوب األدبي في عرضھ للمسائل العقدیة -٢

  
   :  Important of Researchأھمیة البحث ) ٤(

تت�ضح م�ن خ�الل ذك�ر النق�اط      أھمیة البحث في ھذا الموضوع، وأسباب اختی�اره         
  :اآلتیة

 م��ن الموض��وعات الرئی��سة   تعل��ق الدراس��ة بموض��وع العقی��دة ، وال��ذي ُیع��د      -١
  .واألساسیة

 .أھمیة معرفة عقیدة اللغوي عند الرجوع لتفسیر الكتاب والسنة وآثار الصحابة  -٢
س��ي ف��ي تأوی��ل  الوق��وف عل��ى بع��ض ال��شبھات اللغوی��ة الت��ي اعتم��د علیھ��ا الفار     -٣

 .النصوص
لي الفارسي واحًدا من أفذاذ علماء العربیَّة في القرن الراب�ع الھج�ري، فق�د            أبو ع  -٤

  .احتلَّ مكانة مرموقة في عصره والعصور التالیة
 أن ھذا الموضوع رغم أھمیتھ لم تكتب فیھ رسالة علمیة  -٥

  
   Research Methodology :منھج البحث) ٧(

ی��ة عن��د أب��ي عل��ي الفارس��ي  لم��ا ك��ان البح��ث  یھ��دف إل��ى الح��دیث ع��ن التأص��یالت اللغو  
االس���تقرائي ، والتحلیل���ي ،  ( وأثرھ���ا ، ف���إني ق���د اعتم���دت ف���ي دراس���تي عل���ى الم���نھج  

، وذل��ك باس��تقراء   مؤلف��ات أب��ي عل��ي الفارس��ي ، وبی��ان التأص��یالت اللغوی��ة  ) والنق��دي
  :وأثرھا ، متبعة اإلجراءات التالیة

 جمعت المادة العلمیة من كتب أبي علي الفارسي
 :  التي اعتمدت علیھا ھي والكتب

   وھو المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن وإعراب�ھ ألب�ي إس�حاق             (اإلغفال
 ).الزجاج

  اإلیضاح العضدي. 
  التعلیقة على كتاب سیبویة. 
                 الحجة للقراء السبعة أئمة األمصار بالحجاز والع�راق وال�شام ال�ذین ذك�رھم أب�و

 .بكر بن مجاھد
 مشكلة كتاب الشعر أو األبیات ال. 
  المسائل الحلبیات. 
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  المسائل العسكریات في النحو العربي. 
  المسائل المشكلة. 
  المسائل الشیرازیات. 
عزوت اآلیات الواردة في البح�ث إل�ى موض�عھا م�ن الق�رآن  ب�ذكر اس�م ال�سورة            -١

 . ورقم اآلیة
خرج��ت األحادی��ث بعزوھ��ا إل��ى م��صادرھا ، ف��إن كان��ت ف��ي ال��صحیحین أو ف��ي        -٢

ت بالعزو إلیھما ، وإن كانت في غیرھما عزوت ل�ذلك م�ع ذك�ر       أحدھما اكتفی 
 .أقوال األئمة في الحدیث

 .عزوت األقوال لقائلیھا من مؤلفاتھم قدر المستطاع  -٣
ترجمت لألعالم المذكورین في الرس�الة ف�ي أول موض�ع ی�رد ذك�ره فی�ھ م�ا ع�دا                    -٤

 .المشھورین منھم
 بیانات�ھ كامل�ة عن�د ذك�ره     التزمت عند النقل من مصدر اإلشارة في الھ�امش إل�ى         -٥

 .ألول مرة ، فإن تكرر المرجع بعد ذلك اكتفیت بذكر اسم الكتاب والمؤلف
 : عمل فھارس للبحث كالتالي -٦

 .فھرس اآلیات -   أ
 .فھرس األحادیث -ب
  . فھرس األعالم المترجم لھم –ج 
  . فھرس الفرق -د
  . فھرس األماكن والبلدان -ه
  . فھرس الكلمات الغریبة -و
  .فھرس المصادر -ز
  . فھرس موضوعات البحث -ح

   :Research Structure:ھیكل البحث ) ٨(
  یشتمل البحث على مقدمة ، ومطالب 

وت��شتمل عل��ى م��شكلة البح��ث، وأھداف��ھ، وأھمیت��ة، والدراس��ات     : أم��ا المقدم��ة   -
 .السابقة، ومنھج البحث، وھیكل البحث 

  : والبحث یشتمل على مطالب كالتالي
    : وستة مطالبوتحتھ تمھید ،

  المجاز: المطلب األول 
  التأویل: المطلب الثاني

  التصرف في دالالت الصیغ الفعلیة تخریجا على أصولھ العقدیة : المطلب الثالث 
  التصرف في دالالت الحروف وتوجیھھا بناء على أصولھ العقدیة: المطلب الرابع

  ادعاء كثرة الحذف في اللغة العربیة: المطلب الخامس
  تسخیر اإلعراب لتأیید مذھبھ العقدي: طلب السادسالم
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  : اللغویة التي استند إلیھا أبو علي الفارسيتالتأصیال
  وتحتھ تمھید ، وستة مطالب  

  المجاز:     المطلب األول
  التأویل:      المطلب الثاني

  ھ العقدیة التصرف في دالالت الصیغ الفعلیة تخریجا على أصول:      المطلب الثالث 
  التصرف في دالالت الحروف وتوجیھھا بناء على أصولھ العقدیة:  المطلب الرابع    

  ادعاء كثرة الحذف في اللغة العربیة: المطلب الخامس     
  تسخیر اإلعراب لتأیید مذھبھ العقدي:      المطلب السادس
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  )١(التأصيالت اللغوية التي استند إليها أبو علي الفارسي

  : دالتمهي

مما الشك فیھ أن تعلم اللغة العربیة یجب لفھ�م كت�اب اهللا وس�نة رس�ولھ ص�لى اهللا علی�ھ                
رأی�ت م�ن   :()٢(وسلم؛ إذ بمعرفتھا یتضح المراد، ویفھم الخطاب، قال مكي بن أبي طال�ب  

 الراغب في تجوید ألفاظھ وفھم معانیھ، ومعرفة -أعظم ما یجب على طالب علوم القرآن
معرف�ة إعراب�ھ والوق�وف عل�ى ت�صرف          : ضل ما القارئ إلیھ محت�اج     قراءاتھ ولغاتھ، وأف  

حركاتھ وسواكنھ، یكون بذلك سالما من اللحن فیھ، مستعینا على إحكام اللفظ بھ، مطلعا  
 ب�ھ  - تبارك وتع�الى -على المعاني التي قد تختلف باختالف الحركات، متفھما لما أراد اهللا   

أكث�ر المع�اني، وینجل�ي اإلش�كال، وتظھ�ر        من عباده، إذ بمعرف�ة حق�ائق اإلع�راب تع�رف            
  )٣()الفوائد، ویفھم الخطاب ، وتصح معرفة حقیقة المراد

إنم�ا أخط�أ الن�اس ف�ي كثی�ر م�ن            :(فالجھل باللغة العربیة خطر على العقیدة، قال الزھ�ري        
فعلین��ا أن نجتھ��د ف��ي تعل��م م��ا  :(، وق��ال األزھ��ري)٤()تأوی��ل الق��رآن لجھلھ��م بلغ��ة الع��رب 

إل��ى معرف��ة ض��روب خط��اب الكت��اب، ث��م ال��سنن المبین��ة لجم��ل التنزی��ل،    یتوص��ل بتعلم��ھ 
الموض��حة للتأوی��ل، لتنتف��ي عن��ا ال��شبھة الداخل��ة عل��ى كثی��ر م��ن رؤس��اء أھ��ل الزی��غ           
واإللحاد، ثم على رؤوس ذوي األھواء والبدع الذین تأولوا بآرائھم المدخولة ف�أخطئوا،           

   ) ٥()دون معرفة ثاقبة، فضلوا وأضلوا بلكنتھم العجمیة - جل وعز-وتكلموا في كتاب اهللا
  كم��ا أن��ھ ال یج��وز الك��الم ف��ي ن��صوص الق��رآن وال��سنة بم��ا یخ��الف لغ��ة الع��رب، ق��ال         

وال یجوز الكالم في آی�ات ال�صفات وأحادی�ث اإلثب�ات لھ�ا ونف�ي المثلی�ة عنھ�ا             : (الدارمي
  .)٦()واإلیمان بھا إال بما یعرف من اللغة العربیة على سیاق الكالم ومالزمتھ

وال یخف��ى أن الفارس��ي عل��ى معرف��ة كبی��رة باللغ��ة، وم��ن یق��رأ مؤلفات��ھ یتب��ین ل��ھ س��عة     
اطالعھ، فمؤلفات�ھ ملیئ�ة بال�شواھد فھ�و یوردھ�ا ش�رحا لمعن�ى،  أو تأسی�سا لقاع�دة، أو                
تأكیدا لقاعدة نحویة أو قضیة بالغیة، أو تأییدا لق�راءة، ب�ل إن اللغ�ة إح�دى األدل�ة الت�ي                

 ذلل اللغة لالعت�زال،  -غفر اهللا لھ-بھا على المسائل العقدیة، ولكنھ    كان الفارسي یستدل    
فع��زز أص��ولھ العقدی��ة باالعتم��اد عل��ى ال��شاھد اللغ��وي، وال��شعر، وك��ذلك ب��أقوال أئم��ة        

، كم�ا س�خر النح�و ف�ي خدم�ة تل�ك األص�ول ، الس�یما ف�ي الن�صوص الت�ي یج�دھا                       )٧(اللغة
، إذ اللغة ت�سند فھ�م ال�سلف ال�ذي         متعارضة مع أحد أصولھ، مع أنھ محرف في ذلك كلھ         

ج���اء ب���ھ الم���صطفى ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم، ال فھ���م المعتزل���ة، ق���ال ال���دكتور ح���سین      
نجد المعتزلة قد حرصوا كل الحرص على الطریق�ة اللغوی�ة الت�ي تعتب�ر عن�دھم                 :(الذھبي

المب��دأ األعل��ى لتف��سیر الق��رآن، وھ��ذا المب��دأ اللغ��وي یظھ��ر أث��ره واض��حا ف��ي تف��سیرھم     
رات القرآنیة التي ال یلیق ظاھرھا عندھم بمقام األلوھیة ، أو العبارات التي تحتوي       للعبا

عل��ى الت��شبھ، أو العب��ارات الت��ي ت��صادم بع��ض أص��ولھم، فن��راھم یح��اولون أوال إبط��ال       
المعنى الذي یرونھ مشتبھا في اللفظ القرآني، ثم یثبت�ون لھ�ذا اللف�ظ معن�ى موج�ودا ف�ي             

یتف��ق م��ع م��ذھبھم، ویست��شھدون عل��ى م��ا ی��ذھبون إلی��ھ م��ن  اللغ��ة یزی��ل ھ��ذا االش��تباه و
  )٨()المعاني التي یحملون ألفاظ القرآن علیھا بأدلة من اللغة والشعر العربي القدیم
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وقد حاول الفارس�ي اس�تخدام اللغ�ة لتقری�ر معتق�ده، فاس�تخدم بع�ض التأص�یالت                  
ظھر تلك التأصیالت من التي ال یوافق علیھا لرد بعض العقائد التي تخالف ما یعتقده، وت

  : خالل المطالب التالیة

  املطلب األول

  ااز

  تعریف المجاز لغة واصطالحا 
  )٩(من الجواز، وھو العبور واالنتقال والتعدي: تعریف المجاز لغة 

تعریف المجاز اصطالحا ھو ما أفید ب�ھ معن�ى اص�طلح علی�ھ غی�ر م�ا اص�طلح علی�ھ ف�ي                         
  .)١٠(ب بھا؛ لعالقة بینھ وبین المعنى األولأصل تلك المواضعة التي وقع الخطا

ولق��د رأى الفارس��ي أن أكث��ر اللغ��ة مج��از، وأن المج��از یق��ع ف��ي األفع��ال المن��سوبة إل��ى     
المخلوقات، كما یقع ف�ي أفع�ال اهللا عزوج�ل، كم�ا یظھ�ر م�ن خ�الل األمثل�ة، وكم�ا ص�رح              

حقیق�ة، وذل�ك عام�ة    اعلم أن أكثر اللغة مع تأملھ مج�از ال  :(عنھ تلمیذه ابن الجني، فقال    
: أال ترى أن الفعل یفاد منھ معنى الجنسیة، فقول�ك   ... قام زید، وقعد عمرو   : األفعال نحو 

خرج�ت  : قام زید، بمنزلة قولنا: قولنا: قال لي أبو علي... قام زید، معناه كان منھ القیام 
ض�عت  فو... خرجت فإذا األسد تعریفھ ھن�ا تعری�ف الج�نس   : فإذا األسد، ومعناه أن قولھم 

وك�ذلك أفع�ال   ... لفظ الجماعة على الواحد مجاًزا لما فیھ من االتساع والتوكید والت�شبیھ          
 -أنھ عزَّ اسمھ-خلق اهللا السماء واألرض، وما كان مثلھ، أال ترى : القدیم سبحانھ؛ نحو 

ل��م یك��ن من��ھ ب��ذلك خل��ق أفعالن��ا، ول��و ك��ان حقیق��ة ال مج��اًزا لك��ان خالًق��ا للكف��ر والع��دوان  
أن تعل�م أن ھ�ذا      :(، وذك�ر ذل�ك عن�ھ اب�ن الق�یم، فق�ال            )١١()عز وعال -من أفعالنا   وغیرھما  

الرج��ل وش��یخھ أب��ا عل��ي م��ن كب��ار أھ��ل الب��دع واالعت��زال، المنك��رین لك��الم الّل��ھ تع��الى       
وتكلیمھ، فال یكلم أحدا البتة، وال یحاسب عباده یوم القیامة بنفسھ وكالمھ، وأن الق�رآن               

ض مخلوقات�ھ، ول�یس ل�ھ ص�فة تق�وم ب�ھ، ف�ال عل�م ل�ھ                   والكتب السماویة مخل�وق م�ن بع�       
عندھم وال ق�درة وال حی�اة وال إرادة وال س�مع وال ب�صر، وإن�ھ ال یق�در عل�ى خل�ق أفع�ال            
العباد، وأنھا واقعة منھم بغیر اختیاره ومشیئتھ، وأن�ھ ش�اء م�نھم خالفھ�ا وش�اءوا، ھ�م         

 ھو فیكون ما ال یشاء خالف ما شاء، فغلبت مشیئتھم، وكان ما شاءوه ھم دون ما شاء      
ویشاء ما ال یكون، وھو خالق عند ھذا الضال المضل، وعالم مجازا ال حقیقة، والمج�از      

، وك�ان تلمی�ذه اب�ن    )١٢()یصح نفیھ، فھو إذا عنده ال خالق وال عالم إال على وجھ المجاز     
 وطریق ذلك أن ھذه اللغة أكثرھا ج�ار عل�ى المج�از، وقلم�ا         :(جني مثلھ في ذلك، فقد قال     

م�ا  : ، كما أنھ عقد في الخصائص بابا س�ماه ب�اب          )١٣(..)یخرج الشيء منھا على الحقیقة    
یؤمنھ علم العربیة من االعتق�ادات الدینی�ة، وذك�ر فی�ھ جمل�ة م�ن اآلی�ات القرآنی�ة الدال�ة                     
على بعض الصفات اإللھی�ة، وأولھ�ا بالمج�از، بع�د أن س�خر م�ن أھ�ل ال�سنة، ووص�مھم                  

  .)١٤(لعربیةبالتشبیھ وقلة الفھم للغة ا
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    اق

ومما الشك فیھ أن األصل في الك�الم الحقیق�ة ال المج�از، وق�د تط�رق العلم�اء إل�ى الك�الم                       
: ، والذي یھمن�ا ھن�ا أن نق�ول   )١٥(عن المجاز ما بین مثبت ومعارض، والكالم فیھا طویل 

ھ  كالم اهللا عزوجل ورسولھ صلى اهللا علیأن یكون: الذي علیھ أھل السنة والجماعة ھو 
  :  وسلم على ظاھره وحقیقتھ، وال یصرف عن ظاھره إلى المجاز إال بشروط، أھمھا

 . المعنى المجازي مستعمل في اللغة لذلك اللفظ -١
 أن یكون ھناك دلیال یوجب صرف اللفظ عن الحقیقة  -٢
أن یك��ون ال��دلیل ال��صارف للف��ظ ع��ن الحقیق��ة إل��ى المج��از س��الما م��ن          -٣

 . المعارض 
فصرفھا عن ظاھرھا الالئ�ق بج�الل اهللا   :(...  تیمیة، فقالوقد ذكر تلك الشروط ابن    

سبحانھ وحقیقتھا المفھومة منھا إلى باطن یخالف الظاھر، ومجاز ینافي الحقیقة،           
  : البد فیھ من أربعة أشیاء

 أن ذل��ك اللف��ظ م��ستعمل ب��المعنى المج��ازي؛ ألن الكت��اب وال��سنة وك��الم     :أح��دھا
أن ی��راد ب��شيء من��ھ خ��الف ل��سان الع��رب، أو  ال��سلف ج��اء بالل��سان العرب��ي، وال یج��وز  

خالف األلسنة كلھا، فالبد أن یكون ذلك المعنى المجازي م�ا ی�راد ب�ھ اللف�ظ، وإال ف�یمكن             
  .كل مبطل أن یفسر أي لفظ بأي معنى سنح لھ، وإن لم یكن لھ أصل في اللغة

  أن یكون معھ دلیل یوجب صرف اللفظ عن حقیقتھ إلى مجازه، وإال ف�إذا  :الثاني
كان یستعمل في معنى بطریق الحقیقة، وفي معنى بطری�ق المج�از، ل�م یج�ز حمل�ھ عل�ى                    
المج��ازي بغی��ر دلی��ل یوج��ب ال��صرف بإجم��اع العق��الء، ث��م إن ادع��ى وج��وب ص��رفھ ع��ن  
الحقیق��ة، فالب��د ل��ھ م��ن دلی��ل ق��اطع عقل��ي أو س��معي یوج��ب ال��صرف، وإن ادع��ى ظھ��ور 

  .ى المجازصرفھ عن الحقیقة فالبد من دلیل مرجح للحمل عل
 أنھ الب�د م�ن أن ی�سلم ذل�ك ال�دلیل ال�صارف ع�ن مع�ارض، وإال ف�إذا ق�ام                     :الثالث

دلیل قرآني أو إیماني یبین أن الحقیقة مرادة امتن�ع تركھ�ا، ث�م إن ك�ان ھ�ذا ال�دلیل ن�صا                     
  .قاطعا لم یلتفت إلى نقیضھ، وإن كان ظاھرا فالبد من الترجیح

إذا تكل�م بك�الم وأراد ب�ھ خ�الف ظ�اھره       أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم    :الرابع
ف�ال یج�وز أن   ... وضد حقیقتھ، فالبد أن یبین لألمة أنھ لم یرد حقیقتھ، وأنھ أراد مج�ازه    

یتكلم ھو وھؤالء بكالم یریدون بھ خالف ظاھره إال وقد نصب دلیال یمنع من حملھ على 
 الن�اس س�واء ك�ان    وال یج�وز أن یح�یلھم إل�ى دلی�ل خف�ي ال ی�ستنبطھ إال أف�راد       ....ظ�اھره 

سمعیا أو عقلیا؛ ألنھ إذا تكلم بالكالم الذي یفھم منھ معنى وأعاده مرات كثیرة، وخاطب                
بھ الخلق كلھم وفیھم الذكي والبلید، والفقیھ وغیر الفقیھ، وقد أوجب علیھم أن یت�دبروا    

خطاب ذلك الخطاب ویعقلوه، ویتفكروا فیھ ویعتقدوا موجبھ، ثم أوجب أال یعتقدوا بھذا ال
شیئا من ظاھره؛ ألن ھناك دلیال خفیا یستنبطھ أفراد الناس یدل على أنھ لم یرد ظاھره،        
كان ھذا تدلیسا وتلبیسا، وكان نقیض البیان وضد الھدى، وھو باأللغاز واألحاجي أش�بھ    

  .  منھ بالھدى والبیان
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ذلك ال�دلیل  فكیف إذا كانت داللة ذلك الخطاب على ظاھره أقوى بدرجات كثیرة من داللة            
  . )١٦()!أم كیف إذا كان ذلك الخفي شبھة لیس لھا حقیقة؟! الخفي على أن الظاھر مراد؟

والمج��از أح��د الم��سالك الت��ي س��لكھا المعتزل��ة ل��صرف ن��صوص الكت��اب وال��سنة الس��یما     
ث��م :(...ص��فات اهللا تع��الى وأفعال��ھ ع��ن الحقیق��ة ال��ى المج��از، وف��ي ذل��ك یق��ول اب��ن تیمی��ة 

ذه األق�وال إل�ى م�ا یواف�ق رأیھ�م ب�أنواع الت�أویالت الت�ي یحت�اجون          یجتھدون في تأویل ھ   
فیھ��ا إل��ى إخ��راج اللغ��ات ع��ن طریقتھ��ا المعروف��ة، وإل��ى االس��تعانة بغرائ��ب المج��ازات        

  . )١٧()واالستعارات
وقد رد ابن تیمیة على من یدعي أن أكث�ر اللغ�ة مج�از م�ستبعدا أن یق�ول ذل�ك اب�ن جن�ي          

فھذا الكالم ال یقولھ من یتصور ما یقول، وابن جن�ي ل�ھ        (: لظھور فساد ھذا القول، فقال    
و " الخ��صائص"و" س��ر ال��صناعة"ف��ضیلة وذك��اء، وغ��وص عل��ى المع��اني الدقیق��ة ف��ي  

وغیر ذلك، فھذا الكالم إن كان لم یقلھ، فھو أشبھ بفضیلتھ، وإذا قالھ " وإعراب القرآن"
ا القول ال یقولھ القائل إال إذا فھذ... فالفاضل قد یقول ما ال یقولھ إال من ھو أجھل الناس

ف��سد ت��صوره، وك��ان إل��ى الحی��وان أق��رب، والظ��ن ب��ابن جن��ي أن��ھ ال یق��ول ھ��ذا، ث��م ھ��ذا    
إن أھل اللغات جمیعھم الذین یتكلمون : المعنى موجود في سائر اللغات، فھل یقول عاقل

ل�ى جمی�ع   بالجمل الفعلیة التي ال بد منھا في كل أمة إنم�ا وض�عوا تل�ك الجمل�ة الفعلی�ة ع                   
أنواع ذلك الفعل الموجود في العالم، وأن اس�تعمال ذل�ك ف�ي بع�ض األف�راد ع�دول ب�اللفظ          

:  ولكن ھذا مما یدل على فساد أصل القول بالمجاز إذا أفضى إلى أن یقال         عما وضع لھ؟  
   ) ١٨()في الوجود مثل ھذا الھذیان

: ق�ال اب�ن الق�یم   والشك أن القول ب�أن أكث�ر اللغ�ة مج�از أدى إل�ى تحری�ف الن�صوص كم�ا          
وق�د ق��ال بع�ض أئم��ة النح��اة أكث�ر اللغ��ة مج�از، ف��إذا ك��ان أكث�ر اللغ��ة مج�ازا س��ھل عل��ى       (

فقل ما شئت، وأول ما شئت، وأنزل ع�ن الحقیق�ة، وال ی�ضرك    : النفوس أنواع التأویالت  
  .)١٩()أي مجاز ركبتھ

  : عند الفارسي على ذلك مایليومن أمثلة 
    فقد ]١١٧:البقرة[}َفِإنََّما َیُقوُل َلُھ ُكْن َفَیُكوُن{:ىالمجازات التي ذكرھا في قولھ تعال ،

اإلخب�ار  : صرف القول إلى غیر الك�الم المعھ�ود، وجعل�ھ م�ن المج�از، والم�راد عن�ده                 
إل�ى غی�ر ظ�اھره، وحمل�ھ عل�ى الخب�ر، أو       } ُك�نْ { :بالحال، أو صرف األمر ف�ي قول�ھ      

، )٢٠(ل�ى ال�شيء المك�ون   یقول لھ، أي یقول من أجلھ، فال خطاب موجھ إ  :جعل معنى   
، وق�د  )٢١()وعل�ى م�ذھب أب�ي عل�ي الفارس�ي، ف�ي أن الق�ول مج�ازي          :(قال ابن عطیة  

وباب التمثیل واس�ع ف�ي   :(وافقھ الزمخشري على كون تلك اآلیة مجاز وتمثیل، فقال    
ِإنََّم�ا  {:ونظی�ره قول�ھ تع�الى   . كالم اهللا تعالى ورسولھ علیھ السالم، وف�ي ك�الم الع�رب           

َفَقاَل َلَھا َوِلْل�َأْرِض اْئِتَی�ا   {،]٤٠:النحل[}ٍء ِإَذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُھ ُكْن َفَیُكونُ      َقْوُلَنا ِلَشيْ 
، ومعل�وم أن�ھ ال ق�ول ث�م، وإنم�ا ھ�و       ]١١:ف�صلت [}َطْوًعا َأْو َكْرًھا َقاَلَتا َأَتْیَنا َط�اِئِعینَ   

ي أص�ل الك�الم،   ، وفي ذلك تأییدا ألصول المعتزلة ف�ي نف�     )٢٢()تمثیل وتصویر للمعنى  
فعندھم أنھ ال یوجد قول من اهللا أصال، وأن المع�دوم ش�يء ثاب�ت ف�ي الخ�ارج، وھ�م                  

ب�ل ذل�ك م�ن اهللا خب�ر ع�ن جمی�ع م�ا ین�شئھ         : وق�ال آخ�رون  :(المعنیون بقول الطب�ري  
 وال ق�ول ھنال�ك عن�د ق�ائلي ھ�ذه      -ویكونھ، وأنھ إذا قضاه وخلقھ وأن�شأه ك�ان ووج�د         

، وھذا خالف ق�ول ال�سلف ب�أن هللا          )٢٣()وحدوث المقضي المقالة، إال وجود المخلوق     
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عام في ما قضاه وقدره س�بحانھ، كم�ا أن أم�ره        } ُكْن َفَیُكونُ {:قوال حقیقیا، وأن قولھ   
عند إرادتھ لتكوینھ، مما یدل على أن المعدوم لیس بشيء         } ُكْن{تعالى للشيء بقولھ  

وأول��ى األق��وال :(ريثاب��ت ف��ي الخ��ارج، ب��ل ھ��و ثاب��ت ف��ي عل��م اهللا تع��الى، ق��ال الطب��  
ھو ع�ام ف�ي    : أن یقال ] ١١٧:البقرة[}َفِإنََّما َیُقوُل َلُھ ُكْن َفَیُكونُ    {:بالصواب في قولھ    

كل ما قضاه اهللا وبرأه؛ ألن ظاھر ذلك ظاھر عموم، وغیر جائزة إحال�ة الظ�اھر إل�ى         
الباطن من التأویل بغیر برھ�ان، وإذ ك�ان ذل�ك ك�ذلك، ف�أمر اهللا ج�ل وع�ز ل�شيء إذا                       

ف�ي ح�ال إرادت�ھ إی�اه مكوَّن�ا، ال یتق�دم وج�ود ال�ذي             } ُكْن{:أراد تكوینھ موجودا بقولھ   
أراد إیجاده وتكوینھ، إرادتھ إیاه، وال أمره بالكون والوج�ود، وال یت�أخر عن�ھ، فغی�ر            
جائز أن یكون الشيء م�أمورا ب�الوجود م�رادا ك�ذلك إال وھ�و موج�ود، وال أن یك�ون           

 .)٢٤()ود مراد كذلكموجودا إال وھو مأمور بالوج
      جعل اآلیات الواردة في نسبة األفعال إلى اهللا عزوجل مجازا ال حقیقة، كما في قول�ھ

وھ�م ال�ذین جمع�وا      :(... ق�ال ] ٢٢:المجادل�ة [}ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُل�وِبِھُم اْلِإیَم�انَ      {:تعالى
، وف���ي قول���ھ )٢٥()ذل���ك ف���ي الحقیق���ة، وأض���یف إل���ى اهللا ألن���ھ ك���ان بتقویت���ھ ولطف���ھ 

ج�از أن ین�سب اإلن�ساء إل�ى اهللا وإن         :(ق�ال ] ٦٧:التوب�ة [}َن�ُسوا اللَّ�َھ َفَن�ِسَیُھمْ     {:عالىت
ن�سب اإلن��ساء إلی�ھ لم�ا ل��م یلط�ف لھ��ذا     ... ك�انوا ھ�م الف��اعلین ل�ھ والم�ذمومین علی��ھ    
َفَم�ْن ُی�ِرِد اللَّ�ُھ َأْن    {:، وف�ي قول�ھ تع�الى   )٢٦()المنسي كما لطف للمؤمن الذي ق�د ھ�دي       

والمعنى أن الفعل م�سندا إل�ى اس�م         :(قال] ١٢٥:األنعام[}ْح َصْدَرُه ِلْلِإْسَلامِ  َیْھِدَیُھ َیْشرَ 
للمنشرح صدره، وإنما نسبھ إل�ى ض�میر اس�م اهللا ألن�ھ       : اهللا في اللفظ ، وفي المعنى     

؛ لیثبت أن الفاعلین لھا على الحقیقة ھم العباد، وال تن�سب            )٢٧()بقوتھ كان وتوفیقھ    
 على الحقیقة، وفي ھذا تأییدا ألصل العدل عن�د المعتزل�ة،      الھدایة أو الضالل إلى اهللا    

أن أفع�ال العب�اد غی�ر مخلوق�ة ف�یھم، وأنھ�م ھ�م المح�دثون           : (قال القاضي عب�دالجبار   
، كما فیھ إخراج اللفظ عن ظاھره منحرفا بذلك عن م�ذھب ال�سلف إذ ی�رون        )٢٨()لھا

قیق�ة ال المج�از ف�اهللا     أن اهللا خالق أفع�ال العب�اد خیرھ�ا وش�رھا ون�سبة ذل�ك عل�ى الح                 
خ��الق الفاع��ل وفعل��ھ، وال یوج��ب ذل��ك أن یك��ون س��بحانھ ھ��و الفاع��ل ألعم��الھم، كم��ا 
ی��رى ال��سلف أن العب��د فاع��ل لفعل��ھ عل��ى الحقیق��ة، وأن اهللا تع��الى أعط��اه الم��شیئة       
والقدرة على فعل فعلھ، وقد بین سبحانھ الحق فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكف�ر،                

اعل كونھ صدر منھ ووقع بقدرت�ھ وم�شیئتھ، وی�ضاف إل�ى اهللا     فالفعل یضاف إلى الف  
كون��ھ خ��الق ك��ل ش��يء س��بحانھ، م��ع العل��م أن الفع��ل غی��ر المفع��ول، والخل��ق غی��ر        

والتحقی��ق م��ا علی��ھ أئم��ة ال��سنة وجمھ��ور األئم��ة؛ م��ن  : (المخل��وق، ق��ال اب��ن تیمی��ة
ا م��ن الف��رق ب��ین الفع��ل والمفع��ول، والخل��ق والمخل��وق، فأفع��ال العب��اد ھ��ي كغیرھ��      

المحدثات مخلوقة، مفعول�ة هللا، كم�ا أن نف�س العب�د وس�ائر ص�فاتھ مخلوق�ة مفعول�ة               
هللا، ولیس ذلك نفس خلقھ وفعلھ، بل ھي مخلوقة ومفعولة، وھ�ذه األفع�ال ھ�ي فع�ل        
العب���د الق���ائم ب���ھ لی���ست قائم���ة ب���اهللا، وال یت���صف بھ���ا، فإن���ھ ال یت���صف بمخلوقات���ھ 

م�ا یت�صف ب�سائر م�ا یق�وم بذات�ھ، والعب�د              ومفعوالتھ، وإنما یت�صف بخلق�ھ وفعل�ھ، ك        
فاع��ل لھ��ذه األفع��ال، وھ��و المت��صف بھ��ا، ول��ھ علیھ��ا ق��درة، وھ��و فاعلھ��ا باختی��اره    

 )٢٩()ومشیئتھ، وذلك كلھ مخلوق هللا، فھي فعل العبد، ومفعولة للرب
  . وغیر ذلك من األمثلة التي تتضح بصورة أكبر من خالل ما یأتي من أبواب
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ب اطا  

  لاو

  تعریف التأویل لغة واصطالحا 
رج���ع : آل ی���ؤول، أي:( التأوی���ل ف���ي اللغ���ة م���ن آل ی���ؤول، ق���ال األزھ���ري:التأوی���ل لغ���ة

آلت الشيء جمعت�ھ وأص�لحتھ، فك�ان التأوی�ل جم�ع مع�ان م�شكلة بلف�ظ واض�ح ال            ...وعاد
  . )٣٠()إشكال فیھ

المرج�ع  : والث�اني البی�ان والتف�سیر،   : وعلى ھذا یكون التأوی�ل لغ�ة ی�أتي بمعنی�ین، األول     
وأم�ا معن�ى التأوی�ل ف�ي ك�الم الع�رب فإن�ھ التف�سیر                :(والمصیر والعاقبة، كما قال الطبري    

  .   )٣١()والمرجع والمصیر
  :  التأویل اصطالحا

تف�سیر الك�الم وبی�ان الم�راد ب�ھ، وإم�ا       : التأوی�ل ف�ي اص�طالح ال�سلف، عل�ى أح�د معنی�ین       
: التأوی��ل ف��ي لف��ظ ال��سلف فل��ھ معنی��ان   وأم��ا :(بمعن��ى الحقیق��ة والم��آل، ق��ال اب��ن تیمی��ة   

تف��سیر الك��الم وبی��ان معن��اه، س��واء واف��ق ظ��اھره أو خالف��ھ، فیك��ون التأوی��ل        : أح��دھما
ھ�و نف�س    : والمعن�ى الث�اني ف�ي لف�ظ ال�سلف         ... والتفسیر عند ھؤالء متقارب�ا أو مترادف�ا       

 ك�ان خب�را   المراد بالكالم، فإن الكالم إن كان طلبا كان تأویلھ نفس الفع�ل المطل�وب، وإن       
  . )٣٢()كان تأویلھ نفس الشيء المخبر بھ

مم��ا یب��ین أن معن��ى التأوی��ل عن��د ال��سلف یتواف��ق م��ع م��ا ج��اء ع��ن أھ��ل اللغ��ة ف��ي معن��ى  
  . التأویل

لقد ظھر لفظ التأویل عن�د المتكلم�ین بمعن�ى مختل�ف           : أما التأویل في اصطالح المتكلمین    
المعن�ي الم�دلول علی�ھ المفھ�وم      صرف اللفظ عن عن معناه في اللغة وعند السلف، وھو  

  .)٣٣(منھ إلى معنى یخالف ذلك
وبھذا المعنى لم یعرف في اللغة وال عند السلف، ولكن استعملھ المتكلمون في الم�سائل                
العقدیة السیما في مسائل صفات اهللا وأفعالھ؛ لنفیھا وتحریفھا عن المراد بھا بحسب ما 

 الن�صوص، فحم�ل األلف�اظ عل�ى م�ا      أصلوه من أص�ول عقدی�ة، وك�ذلك فع�ل الفارس�ي ف�ي             
یتالءم مع أص�ولھ العقدی�ة، م�ن غی�ر مراع�اة لل�سیاق، كم�ا نب�ین ذل�ك م�ن خ�الل األمثل�ة                

  : التالیة
،ب�دون  )٣٤( حمل لفظ الید الدال على صفة هللا تعالى على النعمة أو القدرة والقوة         -١

- أي الزجاج  -وقولھ:(مراعاة للسیاق، ورد على من ینكر أن الیدین بمعنى النعمة، فقال          
بل نعمت�اه   : فیكون المعنى ] ٦٤:المائدة[}َبْل َیَداُه َمْبُسوَطَتانِ  {:ھذا القول خطأ ینقضھ   : " 

، فتخطئتھ لقائ�ل ھ�ذا الق�ول م�ن جھ�ة أن الی�د       "مبسوطتان، ونعم اهللا أكثر من أن تحصى    
 في اللغة لم تطلق على النعمة ولم تستعمل ال یسوغ لھ؛ ألن في اللغة مشھور، ولعم�ري            

، )٣٥(..)أنھ لم ینكر ذلك على ھذا الوجھ، ولكن زعم أن تثنیة الید تنقض ذل�ك وال تطابق�ھ       
َوال����سََّماَواُت َمْطِویَّ����اٌت  {:وفع����ل مث����ل ذل����ك ف����ي ص����فة الیم����ین، فف����ي قول����ھ تع����الى        

 . )٣٦(بین أنھا القوة] ٦٧:الزمر[}ِبَیِمیِنِھ
ب السیاق، فقد یراد بھا  وال شك أن الید في اللغة تطلق،  ویفھم منھا معان مختلفة بحس

القدرة أو النعمة، والسیاق ھو الذي یحدد المعنى المراد؛ لكن ال تستعمل الید للح�ي بھ�ذا       
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المعنى إال في حق من لھ ید حقیقة، وال یعرف في اللغة أن الید تضاف إلى من ل�یس ل�ھ                   
دین، أو فیستحیل في كالم العرب أن یقال لمن لیس بذي ی:(ید على الحقیقة، قال الدارمي

بید فالن أم�ري  : إن كفره وعملھ بما كسبت یداه، وقد یجوز أن یقال      : لم یكن قط ذا یدین    
 واألمر، وما أشبھھ، وإن ل�م تك�ن ھ�ذه األش�یاء موض�وعة      ومالي، وبیده الطالق والعتاق 

في كفھ، بعد أن یكون المضاف إلى یده من ذوي األیدي، فإن ل�م یك�ن الم�ضاف إل�ى ی�ده                      
  )٣٧()بیده شيء من األشیاء: ستحیل أن یقالمن ذوي األیدي ی

حمل لفظ الوجھ الدال على صفة هللا تعالى على معنى الذات، مدعیا أن ذلك لغة؛                 -٢
، والق��ول ب��أن الم�راد بالوج��ھ ال�ذات ال ص��فة ل��ھ   )٣٨(لینف�ي ص��فة الوج�ھ ع��ن اهللا عزوج�ل   

یعب�ر ب�ھ   والوج�ھ  :(سبحانھ، وھذا من تأویالت المعتزلة، كما فسر ذلك الزمخشري بقولھ        
ھو نفي صفات اهللا عزوج�ل، وال�صحیح خالف�ھ،          : ؛ وموجب ذلك التحریف   )٣٩()عن الذات 

م�ستقبل ك�ل ش�يء، وأول م�ا یوج�ھ من�ھ، ووج�ھ ك�ل ش�يء          : فالوجھ ف�ي لغ�ة الع�رب ھ�و       
بحسبھ وحسب ما یضاف إلیھ، وإذا كان ھذا ھو المستقر في اللغة وجب أن یحمل الوجھ 

الوج�ھ هللا تع�الى كم�ا ف�ي إثب�ات ب�اقي ال�صفات، ق�ال         في حق اهللا تعالى عل�ى إثب�ات ص�فة          
وأن الوج��ھ من��ھ غی��ر الی��دین، والی��دین من��ھ غی��ر الوج��ھ عل��ى رغ��م الزنادق��ة   : (ال��درامي

، ثم أنھ لو لم یكن هللا عز وجل وجھ عل�ى الحقیق�ة لم�ا ج�اء اس�تعمال ھ�ذا           )٤٠()والجھمیة
 . اللفظ في معنى الذات

َأْنَزَل����ُھ {:زاة، فف����ي قول����ھ تع����الىحم����ل معن����ى العل����م عل����ى المعل����وم أو المج����ا  -٣
أي أنزل���ھ وفی���ھ معلوم���ھ، وأنزل���ھ وفی���ھ علم���ھ، والعل���م    :(ق���ال] ١٦٦:الن���ساء[}ِبِعْلِم���ِھ
 )ولما كان عالم�ا لنف�سھ وج�ب أن یك�ون عالم�ا لجمی�ع المعلوم�ات                  : (، وقال )٤١()المعلوم

، وف�ي   )٤٣()ھأي یج�ازي علی�    :(ق�ال ] ٢٩:آل عم�ران  [}َیْعَلْم�ُھ اللَّ�ھُ   {:، وفي قولھ تع�الى    )٤٢(
ألن عل�م اهللا ق�دیم ف�ي    :(ق�ال ] ١٢٤:األنع�ام [}اللَّ�ُھ َأْعَل�ُم َحْی�ُث َیْجَع�ُل ِرَس�اَلَتھُ       {:قولھ تع�الى  

جمیع األماكن على صفة واحدة، فإذا لم یستقم أن یحمل أفعل على زی�ادة عل�م ف�ي مك�ان                   
أال :(ال، وقولھ ھذا فصلھ تلمیذه ابن جني فق�        )٤٤()علمت أن انتصابھ انتصاب المفعول بھ     

 . )٤٥() عالًما لنفسھ بال علم-عز وعال-تراه 
وھذا نفسھ ما یقول بھ المعتزلة بأن اهللا ع�الم لذات�ھ أو ع�الم لنف�سھ ب�ال عل�م، وأن العل�م         

 . ، ویریدون بذلك نفي صفة العلم عن اهللا تعالى)٤٦(ھو المعلوم
بت�ھ ل�ھ رس�ولھ    وھذا انحراف عما یراه السلف، فال�سلف یثبت�ون م�ا أثبت�ھ اهللا لنف�سھ وأث           

ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم أن��ھ عل��یم بعل��م ھ��و ص��فة ل��ھ س��بحانھ، وأن علم��ھ مح��یط بجمی��ع     
أن��ھ م��ن :(األش��یاء م��ن الكلی��ات والجزئی��ات، والعل��م ل��یس ھ��و المعل��وم، ق��ال اب��ن تیمی��ة    

والموصوف ل�یس ھ�و ال�صفة، وال�ذات         ... المعلوم أن القائم بنفسھ لیس ھو القائم بغیره       
قال إن العالم ھو العل�م والعل�م ھ�و الع�الم، ف�ضاللھ ب�ین، وك�ذلك             لیست ھي النعوت، فمن     

إن العل�م ھ�و المعل�وم، والمعل�وم ھ�و العل�م،       : معلوم أن العلم لیس ھو المعلوم، فم�ن ق�ال        
 )٤٧()فضاللھ بین أیضا

عل�ى  ] ١٤٣:األع�راف [}َربِّ َأِرِن�ي َأْنُظ�ْر ِإَلْی�كَ      {:حمل لفظ الرؤیة في قولھ تع�الى       -٤
ین أن الم�راد ب�ذلك ھ�و س�ؤال موس�ى علی�ھ ال�سالم أم�ًرا عظیًم�ا م�ن                      غیر الحقیقة، ب�ل ب�     

اآلیات العظیمة، وھذا عنده لیس بمنكر، وإن كان اهللا قد أتى موسى علیھ السالم اآلی�ات                 
، كم�ا أن��ھ ذك�ر ف�ي معن��ى الرؤی�ة بأنھ��ا ت�أتي بمعن�ى الرؤی��ة ب�العین، وبمعن��ى        )٤٨(الب�اھرة 



 - ٤٨٥٦ -

" س��ترون ربك��م: "ارس��ي ف��سرھا  ف��ي ح��دیث العل��م، وال��سیاق م��ن یح��دد ذل��ك، إال أن الف 
، وھ��ذا باط��ل؛ ألن رأى علمی��ة وب��صریة، والتفری��ق بینھم��ا م��ن خ��الل س��یاق      )٤٩(ب��العلم

الكالم، كما أن رأى العلمیة تن�صب مفع�ولین بخ�الف رأى الب�صریة فإنھ�ا تن�صب مفع�وال             
 واح��دا كم��ا ف��ي الح��دیث، وأم��ا تعل��یالت الفارس��ي بكونھ��ا ظ��اھرا ن��صبت مفع��وال واح��دا؛    

والحقیقة أنھا نصبت مفعولین، لكن حذف أحدھما لطول الكالم، فھ�و تعلی�ل متكل�ف یری�د                 
؛ ومذھب��ھ ھ��و نف��ي رؤی��ة الم��ؤمنین ل��ربھم عزوج��ل ی��وم  )٥٠(ب��ھ ترس��یخ مذھب��ھ ل��یس إال

حمل�ھ عل�ى الظ�اھر لیثب�ت        ] ١٤٣:األع�راف [}َل�ْن َتَراِن�ي   {:القیامة؛ ولذا فسر قول�ھ تع�الى      
یبین أنھ یأخذ من االستعمال ما یوافق أصولھ االعتزالیة،  مما )٥١(نفي رؤیة اهللا عزوجل  

 .إذ أن نفي رؤیة اهللا عزوجل مما أجمعت المعتزلة 
ِإَل����ى َربَِّھ����ا . ُوُج����وٌه َیْوَمِئ����ٍذ َناِض����َرٌة {:حم����ل معن����ى النظ����ر ف����ي قول����ھ تع����الى  -٥

الحدق�ة  منتظرة ثواب اهللا، أو تقلیب    : على أحد المعاني التالیة   ] ٢٣،  ٢٢:القیامة[}َناِظَرٌة
؛ لینف�ي رؤی�ة اهللا عزوج�ل بن�اء عل�ى         )٥٢(طلبا للرؤیة ، أو التفكر، أو نیل الثواب وعدمھ        

الشك بأن النظر في اللغة لھ ع�دة اس�تعماالت ح�سب تعدیت�ھ،              : أصلھ االعتزالي، فیقال لھ   
فإن عدي بنفسھ فمعناه الترقب واالنتظار، وإن عدي بفي فمعناه التفكر، وإن عدي ب�إلى         

اینة باألبصار ال سیما إن أضیف إلی�ھ الوج�ھ، وعل�ى ھ�ذا ال ی�صح الق�ول ب�أن          فمعناه المع 
إال ] ٢٣، ٢٢:القیام��ة[}ِإَل��ى َربَِّھ��ا َن��اِظَرةٌ  . ُوُج��وٌه َیْوَمِئ��ٍذ َناِض��َرةٌ  {:الم��راد بقول��ھ تع��الى  
ِإَل����ى َربَِّھ����ا  {: إن معن����ى قول����ھ : وم����ن ق����ال :(، ق����ال األزھ����ري )٥٣(المعاین����ة باألب����صار 

نظ�رت إل�ى ال�شيء    : بمعنى منتظرة فق�د أخط�أ؛ ألن الع�رب ال تق�ول         ] ٢٣:القیامة[}َناِظَرٌة
  : نظرت فالنا، أي انتظرتھ، ومنھ قول الحطیئة: بمعنى انتظرتھ، إنما تقول

   )٥٤(                   وقد نظرتكم إناء صادرة         طال بھا حوزي وتنساسي
ت في األمر احتمل أن یكون تفك�را  نظرت إلیھ لم یكن إال بالعین، وإذا قلت نظر      : فإذا قلت 

  . )٥٥()وتدبرا بالقلب
َل���������ا ُتْدِرُك���������ُھ  {:حم���������ل معن���������ى اإلدراك المنف���������ي ف���������ي قول���������ھ تع���������الى   -٦

وھ��ذا .  عل��ى الرؤی��ة؛ لینف��ي ص��فة الرؤی��ة ع��ن اهللا عزوج��ل )٥٦(]١٠٣:األنع��ام[}اْلَأْب��َصاُر
لغة إحاط�ة  القول باطل؛ ألن اإلدراك في اللغة لھ معنى زائد على مجرد الرؤیة؛ فاإلدراك           

الشيء بكمال�ھ، أم�ا الرؤی�ة فھ�ي الم�شاھدة ب�النظر ال اإلحاط�ة؛ وعلی�ھ ف�المنفي ع�ن اهللا                   
  )٥٧(عزوجل اإلدراك ال الرؤیة

وحمل لقاء اهللا تعالى على لقاء جزاءه؛ لینفي الرؤیة عن اهللا تع�الى، فف�ي قول�ھ        -٧
َواْعَلُم��وا َأنَُّك���ْم  {، وقول��ھ تع���الى ]٤٦:البق���رة[}الَّ��ِذیَن َیُظنُّ���وَن َأنَُّھ��ْم ُمَل���اُقو َربِِّھ��مْ   {:تع��الى 
: ، ق�ال ]٤٤:األح�زاب [}َتِحیَّ�ُتُھْم َی�ْوَم َیْلَقْوَن�ُھ َس�َلامٌ     {:، وقول�ھ تع�الى    ]٢٢٣:البق�رة [}ُمَلاُقوُه

  )٥٨()أي مالقون جزاءه إن ثوابا أو عقابا(
] ٢٢:ادل�ة المج[}ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِھُم اْلِإیَمانَ    {:حمل معنى كتب في قولھ تعالى      -٨

أولئ�ك ال�ذین جم�ع اهللا ف�ي قل�وبھم اإلیم�ان            : معناه جمع، كأن التق�دیر    :(بمعنى جمع، فقال  
ُن�����ْؤِمُن ِب�����َبْعٍض َوَنْكُف�����ُر   { :أي اس�����توعبوه واس�����تكملوه فل�����م یكون�����وا مم�����ن یق�����ول     

، وھم الذین جمعوا ذلك في الحقیقة، وأض�یف إل�ى اهللا؛ ألن�ھ ك�ان                 ]١٥٠:النساء[}ِبَبْعٍض
ألّن اهللا تعالى وس�م قل�وب ال�ذاكرین ب�سمات تب�ّین لم�ن               :(، وقال أیضا  )٥٩()بتقویتھ ولطفھ 

} ُأولِئ���َك َكَت���َب ِف���ي ُقُل���وِبِھُم اْلِإیم���انَ {:ش���اھدھا م���ن المالئك���ة أّنھ���م مؤمن���ون، كم���ا ق���ال  
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: ، وق�ال أی�ضا  )٦٠()، أي عالمتھ، فإذا لم یسمھم بھذه السمة، فق�د أغفلھ�م      ]٢٢:المجادلة[
ان، كتب في قلوبھم عالمتھ، فحذف المضاف، ومعن�ى كتاب�ة      معنى كتب في قلوبھم اإلیم    (

أنھا سمة لمن یشاھدھم من المالئكة أنھم مؤمنون، كما أن قولھ في : اإلیمان في قلوبھم 
عالمة یعلم من شاھدھا من المالئك�ة أن�ھ         ] ٩٣: التوبة[}َوَطَبَع اللَُّھ َعَلى ُقُلوِبِھمْ   {: الكّفار

] ٢٨: الكھ�ف [} َوَلا ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُھ َعْن ِذْكِرَنا       {:مطبوع على قلبھ، وعلى ھذا قولھ     
، فھ��ذا األق��وال م��ن  )٦١()جعلھ��ا غف��ال م��ن العالم��ة الت��ي تك��ون ف��ي قل��وب ال��ذاكرین     : أي

: الفارسي؛ لینفي خلق اهللا ألفعال العباد بناء عل�ى أص�لھ االعتزال�ي؛ كم�ا ق�ال اب�ن عطی�ة             
جع�ل ف�ي قل�وبھم عالم�ات     : معتزلة، إلى أن المعنىذھب أبو على الفارسي وغیره من ال     (

، فالمعتزل�ة  )٦٢()تعرف المالئكة بھا أنھم مؤمنون، وذلك ألنھم ی�رون العب�د یخل�ق إیمان�ھ       
، وھذا یتعلق بمسألة )٦٣(بأن العبد یخلق إیمانھ: ینكرون خلق اهللا ألفعال العباد، ویقولون

ن بنعم��ة ھ��دایتھم لإلیم��ان دون الق��در، وق��د اتف��ق أھ��ل ال��سنة عل��ى أن اهللا خ��ص الم��ؤمنی
  )٦٤(جعل وخلق اإلیمان في قلوب المؤمنین: الكافرین، فیكون معنى كتب

َوَمْن {:في اآلیات بحسب اعتقاده االعتزالي، ففي قولھ تعالى" جعل"حمل معنى    -٩
لحكم، وال على معنى التسمیة أو ا] ١٢٥:األنعام[}ُیِرْد َأْن ُیِضلَُّھ َیْجَعْل َصْدَرُه َضیًِّقا َحَرًجا

؛ لیوافق اعتقاده االعتزالي في م�سألة  )٦٥(یكون من الجعل الذي یراد بھ الخلق أو اإللقاء     
یجع��ل، یج��وز أن تك��ون  : وقول��ھ:(خل��ق أفع��ال العب��اد وال��صالح واألص��لح، ق��ال ال��سمین    

التصییریة، وأن تكون الخلقیة، وأن تكون بمعنى سمى، وھ�ذا الثال�ث یف�ر إلی�ھ المعتزل�ة               
، وقال أب�و    )٦٦()ه من معتزلة النحاة؛ ألن اهللا ال یصیر وال یخلق أحدا كذا           كالفارسي وغیر 

: والعت��زال أب��ي عل��ي الفارس��ي ذھ��ب إل��ى أن یجع��ل ھن��ا بمعن��ى ی��سمي، ق��ال     :(...حی��ان
أي س�موھم،   : ، ق�ال  ]١٩:الزخرف[}َوَجَعُلوا اْلَمَلاِئَكَة الَِّذیَن ُھْم ِعَباُد الرَّْحَمِن ِإَناًثا      {:كقولھ

فرارا م�ن ن�سبة خل�ق    ... ھذا یجعل البصرة مصر  : كم لھم بالضیق كما تقول    أو بمعنى یح  
ذلك إلى اهللا تعالى، أو تصییره على مذھبھ االعتزالي، ونح�و من�ھ ف�ي خ�روج اللف�ظ ع�ن           

الم�شیئة، واإلرادة،   : م�ن الت�سویة ب�ین     : ، وق�د ب�ین ال�سلف أن من�شأ ال�ضالل           )٦٧()ظاھره
لیست المعاصي محبوبة هللا، فھ�ي إذا       : عتزلةالمحبة، والرضى، ومن ھنا قالت الم     : وبین

 )٦٨(خارجة عن مشیئة اهللا وخلقھ
َوُنِف�َخ ِف�ي    {:حمل معنى النفخ في الصور على معن�ى اإلحی�اء، فف�ي قول�ھ تع�الى                  -١٠

َفِإَذا الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َمْن َشاَء اللَُّھ ُثمَّ ُنِفَخ ِفیِھ ُأْخَرى 
، وب��أن ال��صور جم��ع ص��ورة ی��نفخ فیھ��ا روحھ��ا فتحی��ا،  ] ٦٨:الزم��ر[}ُھ��ْم ِقَی��اٌم َیْنُظ��ُروَن

فك��ذلك یك��ون ... م��ا ج��اء ف��ي التنزی��ل م��ن ال��نفخ ف��ي ال��شيء فعل��ى معن��ى اإلحی��اء     :(ق��ال
، وق���ال )أي أعی���دت ال���صور وأحیی���ت الب���شر ] ٦٨:الزم���ر[}َوُنِف���َخ ِف���ي ال���صُّورِ {:قول���ھ
َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمْن { االختیار غیر ھذا في التأویل في قولھ:وقال لنا قائل:(أیضا

: ق�ال ] ٦٨:الزم�ر [}ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اْلَأْرِض ِإلَّ�ا َم�ْن َش�اَء اللَّ�ُھ ُث�مَّ ُنِف�َخ ِفی�ِھ ُأْخ�َرى                  
إنھ كان : ي قیلدلیل على أنھ ینفخ في الصور الذ] ٦٨:الزمر[}ُثمَّ ُنِفَخ ِفیِھ ُأْخَرى{:فقولھ

ما ینك�ر أن    : - أي الفارسي  -كالقرن نفختین، وأن الناس یحیون بعد النفخة الثانیة؟ فقلت        
أحی�ي الن�اس، ف�صعقوا لم�ا ش�اھدوا      ] ٦٨:الزم�ر [}َوُنِفَخ ِفي ال�صُّوِر َف�َصِعقَ   {:یكون قولھ 

من أھ�وال ی�وم القیام�ة ورأوا م�ن اآلی�ات الب�اھرة، وال�صعق ال�ذي ھ�و الغ�شي ك�الموت،                    
ثم أحیوا  أي كشف عنھم م�ا ك�ان أظلھ�م          : كقولھ] ٦٨:الزمر[}ُثمَّ ُنِفَخ ِفیِھ ُأْخَرى   {:ولھفق
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من مشاھدتھم القیامة، فصار ذلك كإحیاء ثان، وأنت قد تقول لمن تزیل عنھ أمرا عظیما 
أي ك�شف ع�نھم   ] ٦٨:الزم�ر [}ُثمَّ ُنِفَخ ِفیِھ ُأْخ�َرى {قد أحییتھ، فعلى ھذا یكون : إذا غشیھ 
 غی��ر ممتن��ع عن��دي، وم��ا روي م��ن  - واهللا أعل��م- فق��اموا لم��ا ی��رادون ل��ھ، وھ��ذا ال��صعقة

، وال�صحیح  )٦٩()خالفھ لو جاء مجیئا یقطع العذر لما جاز العدول عن�ھ وھ�و غی�ر ممتن�ع             
الق��رن ال��ذي ی��نفخ فی��ھ ف��ي ق��ول جماع��ة المف��سرین، وب��ذلك ت��واترت         : أن ال��صُّوِر ھ��و 

، )٧٠(أوالھ�ا نفخ�ة الف�زع   : ع�الى ث�الث نفخ�ات     األحادیث، وأنھ ینفخ في ال�صور ب�أمر اهللا ت         
، لو ك�ان الم�راد بال�صور ال�نفخ ف�ي ال�ُصَور       )٧٢(، والثالثة البعث)٧١(والثانیة نفخة الصعق  

ثم نفخ فی�ھ أخ�رى؛ ألن األج�ساد ت�نفخ فیھ�ا األرواح      : التي ھي األبدان لما صح أن یقال       
  .)٧٣(عند البعث مرة واحدة

   اق

 علی��ھ الفارس��ي ھ��و تحری��ف للن��صوص، وإن س��ماه    ھ��ذا التأص��یل ال��ذي اعتم��د  
وأما أھل التحریف والتأویل : (، وھو دیدن المعتزلة، كما قال ابن تیمیة المتكلمون تأویال 

فھم الذین یقولون إن األنبیاء لم یقصدوا بھذه األقوال إال ما ھ�و الح�ق ف�ي نف�س األم�ر،         
ون في تأویل ھذه األقوال إلى    وإن الحق في نفس األمر ھو ما علمناه بعقولنا، ثم یجتھد          

ما یوافق رأیھم بأنواع التأویالت الت�ي یحت�اجون فیھ�ا إل�ى إخ�راج اللغ�ات ع�ن طریقتھ�ا                      
  . )٧٤()المعروفة، وإلى االستعانة بغرائب المجازات واالستعارات

والعجی��ب أن��ھ ل��م یك��ن ألولئ��ك ق��انون ی��ضبطون ب��ھ ت��أویالتھم، فم��ا رأوه م��ن          
ل�م یك�ن لھ�م ق�انون     :(لتؤید تلك األصول، قال ابن تیمی�ة    نصوص مخالفة ألصولھم أولوه     

 الن�صوص ل�م یوج�د أح�د م�نھم یمكن�ھ التفری�ق ب�ین الن�صوص             فيقویم وصراط مستقیم    
التي تحتاج إلى تأویل، والتي ال تحت�اج إلی�ھ، إال بم�ا یرج�ع إل�ى نف�س المت�أول الم�ستمع            

حقیقة األمر أن  و:(ن القیم ، وقال اب  )٧٥()للخطاب، ال بما یرجع إلى نفس المتكلم بالخطاب       
: كل طائفة تتأول ما یخ�الف نحلتھ�ا وم�ذھبھا، فالعی�ار عل�ى م�ا یت�أول وم�ا ال یت�أول ھ�و                         

المذھب الذي ذھبت إلیھ، والقواعد التي أص�لتھا  فم�ا وافقھ�ا أق�روه ول�م یت�أولوه ، وم�ا             
د الف�رق  ، فھذا ف�ي الحقیق�ة ھ�و عی�ار التأوی�ل عن�      ...خالفھا فإن أمكنھم دفعھ وإال تأولوه   

فأصل خ�راب ال�دین وال�دنیا    :(، وھذا التحریف فتح باب للشر، كما قال ابن القیم       )٧٦()كلھا
إنما ھو من التأوی�ل ال�ذي ل�م ی�رده اهللا ورس�ولھ بكالم�ھ، وال دل علی�ھ أن�ھ م�راده، وھ�ل              
اختلفت األمم على أنبیائھم إال بالتأویل؟ وھل وقعت في األم�ة فتن�ة كبی�رة أو ص�غیرة إال                

ولو ... ل؟ فمن بابھ دخل إلیھا، وھل أریقت دماء المسلمین في الفتن إال بالتأویل؟بالتأوی
ذھبنا نستوعب ما جناه التأویل على الدنیا وال�دین، وم�ا ن�ال األم�م ق�دیما وح�دیثا ب�سببھ                 

  )٧٧()من الفساد الستدعى ذلك عدة أسفار، واهللا المستعان
   : )٧٨(نھا بفھم المعتزلة لھ لوازم باطلة، ومالتأویلثم إن 

القول بأن القرآن لیس كت�اب ھدای�ة وبی�ان، ب�ل ض�الل عل�ى زعمھ�م؛ فالن�اس ال                     -١
یدركون معاني تلك النصوص حتى أتى المتكلمون، فبینوا لھم أوجھ التأویل           

اهللا س�بحانھ أن�زل كالم�ھ       "التي تبطل داللة اللفظ الظاھر،  وم�ن المعل�وم أن            
حف بھ قرائن تدل على المعن�ى  بیانا وھدى، فإذا أراد بھ خالف ظاھره ولم ت  

، والعی�اذ ب�اهللا   )٧٩("الذي یتبادر غیره إلى فھم كل أحد لم یكن بیانا وال ھ�دى       
 . من اعتقاد ذلك في كتاب اهللا عزوجل
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: القول بأن كالم الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ل�یس فی�ھ ھ�دى وبی�ان، والح�ق                       -٢
ن یك�ون رس�ول اهللا ق�د    كیف یتوھم من هللا ولرسولھ ودینھ في قلبھ وق�ار أ          "

أم�سك ع�ن بی�ان ھ�ذا األم�ر العظ�یم، ول�م ی�تكلم فی�ھ بال�صواب، ب�ل تكل�م بم��ا             
ظاھره خالف الصواب، ب�ل ال ی�تم اإلیم�ان إال باعتق�اد أن بی�ان ذل�ك ق�د وق�ع           
من الرسول على أتم الوجوه وأوضحھ غایة اإلیضاح، ول�م ی�دع بع�ده لقائ�ل                

 .)٨٠("مقاال وال لمتأول تأویال
الصحابة وأھل القرون الفاضلة إم�ا جھل�وا تل�ك الت�أویالت أو كتموھ�ا؛               أن یكون    -٣

إذ أن�ھ ل�م ی�رد ع�ن أح�د م�نھم تل�ك التحریف�ات الت�ي أوردھ�ا المعتزل�ة، وم�ن             
المعلوم أن الجھل أو الكتمان منتف ع�ن خی�ر األم�ة وأئمتھ�ا وأف�ضل ق�رون                  

  .أھل اإلسالم
 آی�ات وأحادی�ث ال�صفات    أن المؤول ال یمكنھ الرد على منكري البعث، وذل�ك ألن   -٤

التي حرفھا أولئك بما یسمیھ تأویال أكثر وأظھ�ر م�ن آی�ات البع�ث، ق�ال اب�ن               
فكل صاحب باط�ل ق�د جع�ل م�ا تأول�ھ المت�أولون ع�ذرا ل�ھ فیم�ا تأول�ھ                      :(القیم

ما الذي حرم علي التأویل وأباحھ لك�م؟ فتأول�ت الطائف�ة المنك�رة              : ھو، وقال 
 من جنس تأوی�ل منك�ري ال�صفات، ب�ل      للمعاد نصوص المعاد، وكان تأویلھم    

كیف نح�ن   : أقوى منھ لوجوه عدیدة یعرفھا من وازن بین التأویلین، وقالوا         
ون�صوص ال�وحي    : نعاقب على تأویلن�ا وت�ؤجرون أن�تم عل�ى ت�أویلكم؟ ق�الوا             

بالصفات أظھر وأكثر م�ن ن�صوصھ بالمع�اد، ودالل�ة الن�صوص علیھ�ا أب�ین                  
ا وال ی��سوغ لن��ا تأوی��ل ن��صوص   فكی��ف ی��سوغ تأویلھ��ا بم��ا یخ��الف ظاھرھ��   

  )٨١()المعاد؟

  اطب اث

دا وأ  ر ا ت اد  رفا  

مما الشك فیھ أن اللفظ�ة الواح�دة یتع�دد معناھ�ا، ویع�رف ذل�ك م�ن ال�سیاق، ف�ال                     
وغی�ر ج�ائز ألح�د نق�ل     : (تصرف الكلمة عن معناھا األصلي من غیر حجة، ق�ال الطب�ري           

ة التي ھي األغلب في استعمال العرب على معنى إلى غیره إال بحجة یج�ب الت�سلیم    الكلم
والكلم��ة إذا :(، كم��ا ال ت��صرف الكلم��ة ألح��د وجوھھ��ا إال بحج��ة، ق��ال الطب��ري      )٨٢()لھ��ا

احتملت وجوھا لم یك�ن ألح�د ص�رف معناھ�ا إل�ى بع�ض وجوھھ�ا دون بع�ض، إال بحج�ة                       
العتزال على الفارسي جعلھ ینحرف عن ھ�ذا  ، إال أن تأثیر أصول ا    )٨٣()یجب التسلیم لھا  

المنھج ، ففي ھذه المسألة یتبین أن الفارسي یتصرف في دالالت الصیغ الفعلیة بح�سب          
  :  مذھبھ العقدي، مثل

تصرفھ في صیغتي أفعل وفعل، الم�سندتین إل�ى اهللا، ال�دالتین عل�ى خلق�ھ ألفع�ال                   -١
معن�ى س�ماه أو وج�ده أو      العباد، فقد أحدث لھا دالالت أخرى، وجعلھا ت�دل عل�ى            

َكَت���َب ِف���ي ُقُل���وِبِھُم  {:معن���ى:(ص���ادفھ أو حك���م علی���ھ أو ش���ھد ل���ھ ب���ذلك، فق���ال    
كت��ب ف��ي قل��وبھم عالمت��ھ، فح��ذف الم��ضاف، ومعن��ى    ]: ٢٢:المجادل��ة[}اْلِإیَم��اَن

أنھا سمة لمن ی�شاھدھم م�ن المالئك�ة أنھ�م مؤمن�ون؛      : كتابة اإلیمان في قلوبھم   
عالم��ة یعل��م م��ن  ] ٨٧:التوب��ة[}ِب��َع َعَل��ى ُقُل��وِبِھمْ َوُط{:كم��ا أن قول��ھ ف��ي الكف��ار  
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َوَل�ا ُتِط�ْع   {:وعل�ى ھ�ذا قول�ھ تع�الى    . یشاھدھا من المالئكة أنھ مطبوع عل�ى قلب�ھ       
جعلن��اه غف��ال م��ن العالم��ة الت��ي : ، أي]٢٨:الكھ��ف[}َم��ْن َأْغَفْلَن��ا َقْلَب��ُھ َع��ْن ِذْكِرَن��ا

الجني وس�ار عل�ى نھج�ھ،    ؛ وكذلك فعل تلمیذه ابن      )٨٤()تكون في قلوب الذاكرین   
ھنا من أن یك�ون م�ن ب�اب أفعل�ت ال�شيء أي ص�ادفتھ       } أغفلنا{ولن یخلو  :(فقال

أن معن�ى أغفلن�ا قلب�ھ منعن�ا وص�ددنا           : أو یكون ما قالھ الخ�صم     ... ووافقتھ كذلك 
 .)٨٥()نعوذ باهللا من ذلك

یبین أن اهللا منزه ع�ن فع�ل القب�یح، ف�ال یخل�ق الكف�ر وال�ضالل            :  وھو بقولھ ھذا  
في قلب العباد، وال ھناك ختم على القل�ب أو طب�ع حقیق�ي، ب�ل ھ�و س�مة وعالم�ة یع�رف             
بھا الضال والكافر، وفي ذلك نف�ي لخل�ق اهللا عزوج�ل ألفع�ال العب�اد؛ تأیی�دا ألص�ل الع�دل                      

اتف�ق أھ�ل الع�دل عل�ى أن أفع�ال العب�اد م�ن        :(كما وضحھ عبدالجبار بقول�ھ عند المعتزلة،   
ادثة من جھتھم، وال فاعل لھا وال محدث سواھم، وأن من تصرفھم وقیامھم وقعودھم ح  

 .) ٨٦()إن اهللا سبحانھ خالقھا فقد عظم خطؤه: قال
القدری�ة تح�ّرف ھ�ذا      :(ق�ال اب�ن الق�یم      ع�ن معانیھ�ا،      للن�صوص وفي ذلك تحری�ف     

معنى أغفلن�ا قلب�ھ، س�میناه غ�افال، أو وج�دناه        : النص وأمثالھ بالتسمیة والعلم، فیقولون    
فالمعاني التي ذكرھا الفارسي لم ت�رد       ،  )٨٧()لمناه كذلك، وھذا من تحریفھم    ع: غافال، أي 

في اللغة، فال یع�رف ف�ي اللغ�ة أفعل�ت بمعن�ى فعل�ت، فل�یس أض�ل اهللا فالن�ا بمعن�ى س�ماه                  
ونح�ن ال   :( ضاال، أو وجده ضاال، وال ھدیت الرجل بمعنى وجدتھ مھتدیا، قال ابن قتیب�ة             

: تق�ول : فعل�ت : إذا أردت ھ�ذا المعن�ى  وإنم�ا یق�ال   . ن�سبتھ : نعرف في اللغة أفعل�ت الرج�ل      
ش����جعت الرج����ل وجنبنت����ھ وس����رقتھ وخطأت����ھ، وكفرت����ھ وض����للتھ وف����سقتھ وفجرت����ھ     

إن : ھ�ل ق�ال أح�د م�ن األول�ین واآلخ�رین، م�ن أھ�ل اللغ�ة                 :( وقال اب�ن الق�یم     ،)٨٨()ولحنتھ
الع��رب وض��عت أض��لھ اهللا وھ��داه، وخ��تم عل��ى س��معھ وقلب��ھ، وأزاغ قلب��ھ وص��رفھ ع��ن     

عت��ھ، ونح��و ذل��ك لمعن��ى وج��ده ك��ذلك، ولم��ا أراد س��بحانھ اإلبان��ة ع��ن ھ��ذا المعن��ى          طا
وق��ال ف��ي ح��ق م��ن خ��الف . وأض��لك: ، ول��م یق��ل]٧:ال��ضحى[}َوَوَج��َدَك َض��الا َفَھ��َدى{:ق��ال

ووج��ده : ، ول�م یق�ل   ]٢٣:الجاثی��ة[}َوَأَض�لَُّھ اللَّ��ُھ َعَل�ى ِعْل�مٍ   {:الرس�ول وكف�ر بم�ا ج��اء ب�ھ    
 )٨٩()ضاال

{ :إلى أن صیغة فاعل تكون من جھة واحدة كم�ا ف�ي قول�ھ تع�الى     ذھب الفارسي    -٢
یكون على لفظ فاعل ، وإن      :(، فقال ]١٤٢:النساء[}ُیَخاِدُعوَن اللََّھ َوُھَو َخاِدُعُھمْ   

،  وإن جعلھ الثنین فھ�و عل�ى م�ا یخط�ر بالب�ال ال      )٩٠()لم یكن الفعل إال من واحد  
وج�ھ آخ�ر،   ] ٩:البق�رة [} َوالَّ�ِذیَن آَمُن�وا    ُیَخ�اِدُعوَن اللَّ�ھَ   {:ومن قرأ :(الحقیقة، فقال 

أن ین��زل م��ا یخط��ر ببال��ھ وم��ا یھج��س ف��ي نف��سھ م��ن الخ��دع منزل��ة آخ��ر   : وھ��و
یجازیھ ذلك ویقاومھ إیاه ، فعلى ھذا یكون الفعل كأنھ بین اثنین فیل�زم أن یق�ول    

أن�ا أفع�ل ك�ذا وك�ذا أیھ�ا      : فاعل ، وھذا في كالمھم غیر ضیق ، وعلى ھذا قولھم     
 ، كل ذلك لینفي ما تدل علیھ اآلیة من المفاعل�ة الت�ي تقت�ضي وق�وع       )٩١()الرجل

المخادعة من اهللا على سبیل المقابلة، ومن المعل�وم أن ھ�ذه ال�صیغة وإن كان�ت              
ت��أتي لھ��ذا المعن��ى إال أن أص��ل ال��صیغة وظاھرھ��ا ف��ي اآلی��ة أنھ��ا للمفاعل��ة ب��ین   

ف��ي مقابل��ة م��ن یخادع��ھ   اثن��ین، إال أن مخادع��ة اهللا ال تك��ون من��ھ ابت��داء، ب��ل     
إن ذلك  : قد قال بعض المنسوبین إلى العلم بلغات العرب         :(سبحانھ، قال الطبري  
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، وھ��و بمعن��ى  "ُیَفاع��ل"ب��صورة " ُیَخ��اِدع"ح��رف ج��اء بھ��ذه ال��صورة ، أعن��ي   
قاتل�ك اهللا،  : ، في حروٍف أمثالھ�ا ش�اذة م�ن منط�ق الع�رب، نظی�ر ق�ولھم             "َیْفَعل"

" التفاع�ل " في ذلك عندي كالذي قال، بل ذلك م�ن           ولیس القول . بمعنى قتلك اهللا  
في كل " یفاعل وُمفاعل"الذي ال یكون إال من اثنین، كسائر ما یعرف من معنى       

 )٩٢()كالم العرب

  طب اراا

دا وأ  ء وروف وت اد  رفا  

یاق لم��ا م��ن المعل��وم أن الح��روف تحم��ل أھمی��ة كب��رى وخط��ورة ف��ي تحدی��د ال��س 
 ھن��ا اھ��تم العلم��اء ف��ي بی��ان مع��اني الح��روف، وتحدی��د    وم��نتحم��ل م��ن مع��ان متع��ددة،  

استعمالھا حسب ما ترد من سیاق، وقد لجأ أھ�ل الك�الم إل�ى ص�رف الح�رف ع�ن معناھ�ا           
األصلي إلى معنى بعید غیر ظاھر؛ لتأیید أصولھم العقدی�ة، وك�ذلك فع�ل الفارس�ي، وم�ن                  

َربََّن�ا ِإنَّ�َك آَتْی�َت ِفْرَع�ْوَن َوَمَل�َأُه ِزیَن�ًة َوَأْمَواًل�ا ِف�ي                {:تعالىحمل حرف الالم في قولھ      : ذلك
َفاْلَتَقَط�ُھ آُل   {:ك�الالم ف�ي قول�ھ تع�الى       ] ٨٨:ی�ونس [}اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َربََّنا ِلُیِضلُّوا َع�ْن َس�ِبیِلكَ       

 العاقب��ة وال��صیرورة،  ، بم��ا ی��دل عل��ى ]٨:الق��صص[}ِفْرَع��ْوَن ِلَیُك��وَن َلُھ��ْم َع��ُدوا َوَحَزن��اً  
ول��م یعط�وا األم��وال لی��ضلوا ویكف�روا، ولك��ن لّم�ا اخت��اروا ذل��ك ف�صار إلی��ھ عاقب��ة     :(فق�ال 

: الق�صص [}َفاْلَتَقَطُھ آُل ِفْرَعْوَن ِلَیُكوَن َلُھ�ْم َع�ُدوا َوَحَزن�اً   {:أمرھم كان بمنزلة قولھ تعالى 
ال�الم ف�ي   :(، وق�ال أی�ضا  )٩٣()یره، لّما أدى التقاطھم إّیاه إلى ذلك، وإن كان االلتقاط لغ     ]٨

... ربنا إنك أتیت فرعون ومإله زینة فضلوا: یضلوا إنما ھو لما یؤول لھ األمر، فالمعنى
َفاْلَتَقَط�ُھ آُل ِفْرَع�ْوَن     {:رّبنا إّنك آتیت فرعون ومأله زینة فضّلوا، كم�ا أن معن�ى           : فالمعنى

} ِلُی�ِضلُّوا { :ك�ان ك�ذلك، ف�الفتح ف�ي قول�ھ         ف: ، أي ]٨: الق�صص [}ِلَیُكوَن َلُھْم َع�ُدوا َوَحَزن�اً     
؛ وھ�ذا   )٩٤()أحسن لھذا المعنى؛ ألنھم ھم ض�ّلوا وطغ�وا لم�ا أوت�وه م�ن الزین�ة واألم�وال                  

لینفي خلق اهللا عزوجل ألفعال العب�اد، وأن الكف�ر وال�ضالل وس�ائر المعاص�ي لی�ست م�ن                 
 ق�درة ل�ھ عل�ى العم�ل        كان كذلك، لقبح من اهللا تكلیفھم؛ ألن تكلیف من ال          خلق اهللا، إذ لو   

أن ھ�ذه ال�الم   : وأجی�ب ع�ن ذل�ك   . )٩٥( بناء على األص�ول االعتزالی�ة    قبیح ال یلیق بالحكیم   
لیست الم العاقبة؛ ألن الم العاقبة ال تكون إال عن عجز أو جھل، واهللا سبحانھ منزه عن         

وھ��ي حكم��ة مق��صودة  ؛ وھ��ي الم الحكم��ة والتعلی��ل ذل��ك، ب��ل إن ال��الم ھن��ا عل��ى بابھ��ا،   
یرھا، لما تؤدي إلیھ من أمور محبوبة هللا سبحانھ، وفواتھا  یستلزم فوات ما ھو أحّب لغ

س��بحانھ  ف��اهللا عزوج��ل كم��ا أن فعل��ھ لحكم��ة محم��ودة، فك��ذلك یفع��ل   إلی��ھ م��ن ح��صولھا،
بم��شیئتھ وقدرت��ھ، مم��ا یب��ین أن الھدای��ة وال��ضالل خل��ق اهللا وبم��شیئتھ وقدرت��ھ س��بحانھ  

وف�ي  عاقب�ة الكف�ر والمع�صیة باألدل�ة والحج�ج الواض�حة،       لحكمة محمودة، وقد بین اللَّھ  
َفاْلَتَقَط�ُھ آُل ِفْرَع�ْوَن   {:الالم في ھذا كلھ الم العاقبة، كقول�ھ   : فإن قیل :(ذلك یقول ابن القیم   

ف��إن م��ا بع��د ال��الم ف��ي ھ��ذا ل��یس ھ��و الغای��ة  ... ]٨: الق��صص[}ِلَیُك��وَن َلُھ��ْم َع��ُدوا َوَحَزن��ًا
لفعل منتھیا إلیھ، وكان عاقبة الفع�ل، دخل�ت علی�ھ الم التعلی�ل،     المطلوبة، ولكن لما كان ا   

إن الم العاقبة إنما تك�ون ف�ي ح�ّق م�ن ھ�و جاھ�ل أو ھ�و             ... وھي في الحقیقة الم العاقبة    
وأما من ھو بكّل شيء عل�یم، وعل�ى ك�ل ش�يء ق�دیر، فی�ستحیل ف�ي                   ... عاجز عن دفعھا  

عال��ھ وأحكام��ھ الم الحكم��ة والغای��ة   حّق��ھ دخ��ول ھ��ذه ال��الم، وإنم��ا ال��الم ال��واردة ف��ي أف     
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، فھ�و   ]٨:الق�صص [}َفاْلَتَقَطُھ آُل ِفْرَعْوَن ِلَیُكوَن َلُھْم َعُدوا َو َحَزناً       {:أما قولھ ... المطلوبة
تعلی��ل لق��ضاء الّل��ھ س��بحانھ بالتقاط��ھ وتق��دیره ل��ھ، ف��إّن التق��اطھم ل��ھ إنم��ا ك��ان بق��ضائھ     

لھ�م ع�دوا وحزن�ا، وذك�ر فعلھ�م دون      وقدره، فھو س�بحانھ ق�ّدر ذل�ك وق�ضى ب�ھ، لیك�ون               
 .  )٩٦(...)قضائھ؛ ألنھ أبلغ في كونھ حزنا لھم وحسرة علیھم

  

  اطب اس

را ا  ذفرة ا ءاد  

من المعلوم أن الح�ذف والتق�دیر م�ن م�سالك المتكلم�ین الم�ساعد عل�ى تأوی�ل الن�صوص                     
وب�اب  :(من الصفات، ق�ال اب�ن الق�یم   المتعارضة مع أصولھم العقدیة، السیما تعطیل كثیر       

اإلض�مار ال ض�ابط ل�ھ، فك�ل م�ن أراد إبط�ال ك�الم م�تكلم ادع�ى فی�ھ إض�مارا یخرج�ھ ع��ن             
فإن��ھ م��دخل لك��ل ملح��د ومبت��دع ومبط��ل لحج��ج اهللا م��ن كتاب��ھ، وم��ن رأى م��ا     ... ظ��اھره

أضمره المتأولون من الرافضة والجھمیة والقدریة والمعتزلة مم�ا حرف�وا ب�ھ الكل�م ع�ن                 
عل�م أن لھ�م أوف�ر ن�صیب م�ن        . اضعھ وأزالوا بھ عن ما  قصد لھ من البی�ان والدالل�ة            مو

، وقال أیضا عن ذل�ك  )٩٧()مشابھة أھل الكتاب الذین ذمھم اهللا بالتحریف واللي والكتمان     
دعوة مجردة م�ستندة إل�ي قاع�دة م�ن قواع�د التعطی�ل، وھ�ي إنك�ار أفع�ال ال�رب              :(الحذف

لبتة، بل ھو فاعل ب�ال فع�ل، وأم�ا م�ن أثب�ت أن ال�رب فاع�ل              تعالى، وأنھ ال یقوم بھ فعل ا      
  )٩٨()حقیقة، وأنھ یستحیل أن یكون فاعال بال فعل

ولما ك�ان الفارس�ي یؤی�د م�ا ی�راه المعتزل�ة م�ن أص�ول الس�یما ف�ي أص�لي التوحی�د                       
  : والعدل، فقد جعل مضافا محذوفا في

             تق�دیر   ، عل�ى    )٩٩(ر اهللا أفعال اهللا كتجلیھ ومجیئھ، مبینا أن المراد تجل�ي ومج�يء أم� 
إن ما ذھ�ب إلی�ھ م�ن تخطئ�ة     :(مضاف محذوف، ورد على من ینكر ذلك المعنى فقال        

تجل�ى أم�ر اهللا، وإن   ] ١٤٣:األع�راف [}َفَلمَّ�ا َتَجلَّ�ى َربُّ�ُھ ِلْلَجَب�لِ    {إن معن�ى    : "من ق�ال  
، فاسد، وفشو ھذا في اللغ�ة وكثرت�ھ واش�تھاره فیھ�ا أظھ�ر      "ذلك ال یعرفھ أھل اللغة  

، وھ�ذا من�ھ لینك�ر ص�فة     )١٠٠()وضح من أن یخفى على المبتدئین بالنظر في اللغ�ة      وأ
، وال�ذي علی�ھ أھ�ل ال�سنة أن          )١٠١(التجلي بناء على أصل المعتزلة في نف�ي ال�صفات         

 .)١٠٢(التجلي والمجيء صفة فعلیة هللا تعالى كما یلیق بجاللھ وعظیم سلطانھ
   ویحتمل وجھًا آخر، وھو أن :(فقالرؤیة اهللا فقد بین أن المراد رؤیة علم اهللا، وفي

: ترون علم ربكم، أي تعلمونھ كما ترون لیل�ة الب�در، أي           : ترون ربكم : یكون المعنى 
ثم حذف المضاف وأقیم المضاف إلی�ھ مقام�ھ، فیك�ون           ... علم ربكم كرؤیة لیلة البدر    

 المعنى أنھ قد شبھ العل�م بالق�دیم س�بحانھ ف�ي اآلخ�رة بم�ا یح�س ح�سًا بین�ًا؛ الرتف�اع            
، وھ�ذا من�ھ لینك�ر ص�فة الرؤی�ة           )١٠٣()الشبھ العارضة في دار البلوى والمحنة ھن�اك       

 .بناء على أصل المعتزلة في نفي رؤیة المؤمنین لربھم یوم القیامة
أن ھ��ذا الح��دیث ال یحتم��ل التأوی��ل؛ لم��ا فی��ھ م��ن العب��ارات        : وال��ذي علی��ھ أھ��ل ال��سنة   

ا هللا برؤیتنا لل�شمس والقم�ر، كم�ا         الصریحة الدالة على رؤیة اهللا عزوجل كتشبیھ رؤیتن       
أننا ال ننكر أن الرؤیة ت�أتي بمعن�ى الرؤی�ة بالب�صر أو الرؤی�ة بمعن�ى العل�م، ویب�ین ذل�ك                     
سیاق ال�الم وم�ا فی�ھ م�ن ق�رائن تب�ین الم�راد، وعلی�ھ  ف�إن تف�سیر الرؤی�ة ھن�ا ب�العلم ال                       
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 أی�ضا ف�ي اآلخ�رة    یتحقق ألن العلم ثابت للمؤمنین ف�ي ال�دنیا كم�ا أن�ھ ثاب�ت لھ�م وللكف�ار          
! فإنھم سیعلمون ویعرفون اهللا تعالى بال شك، فما فائدة تخصیص الم�ؤمنین بالرؤی�ة إذا              

، كما ان رأى بمعنى علم تنصب مفعولین، وال یجوز االقتصار على مفع�ول واح�د إال أن            
تك��ون بمعن��ى الم��شاھدة، ورأى ف��ي الح��دیث ن��صبت مفع��وًال واح��ًدا ف��ال تك��ون إال الرؤی��ة  

  )١٠٤(البصریة
لصرف األدلة ع�ن ظاھرھ�ا، فنف�ى     وھذا یبین أن الفارسي وجد في حذف المضاف منفذا          

  . بعضا من صفات اهللا تعالى، ونفى خلق اهللا ألفعال العباد
وفشو ھذا ف�ي اللغ�ة وكثرت�ھ    :(فیقولومن أجل ھذا یرى أن الحذف یرد بكثرة في اللغة،           

وق�د ذك�ر   .. ن ب�النظر ف�ي اللغ�ة   واشتھاره فیھا أظھر وأوضح من أن یخفى على المبت�دئی      
  )١٠٥()النحویون وأھل اللغة من ھذا ما أغنوا بھ عن إكثارنا وإثباتنا لھ في ھذا الكتاب

وك��ذلك ح��ذف الم��ضاف ق��د كث��ر حت��ى إن ف��ي  :( وس��ار عل��ى أث��ره تلمی��ذه اب��ن جن��ي فق��ال 
 منھ أكثر من مائ�ة موض�ع ب�ل ثالثمائ�ة موض�ع وف�ي ال�شعر               - وھو أفصح الكالم   -القرآن

، بل وصلت بھ المغاالة أنھ یدعي أن حذف الم�ضاف ف�ي ك�ل آی�ة         )١٠٦()ما ال أحصیھ  منھ  
وقلت آیة تخلو م�ن ح�ذف الم�ضاف، نع�م، وربم�ا ك�ان ف�ي اآلی�ة           : (من آیات القرآن فقال   

  .)١٠٧()الواحد من ذلك عدة مواضع
  

جواب��ھ م��ن :(وق��د رد اب��ن الق��یم الق��ول ب��أن أكث��ر آی��ات الق��رن فیھ��ا ح��ذف م��ضاف بقول��ھ  
أن أكث��ر المواض��ع الت��ي ادع��ى فیھ��ا الح��ذف ف��ي الق��رآن ال یل��زم فیھ��ا  : ح��دھماوجھ��ین، أ

ف��ادعى أھ��ل المج��از أن ذل��ك كل��ھ م��ن مج��از      ... الح��ذف، وال دلی��ل عل��ى ص��حة دع��واه    
إن ھذا الحذف الذي یزعمھ ھؤالء ل�یس بح�ذف ف�ي الحقیق�ة، ف�إن ق�وة الك�الم                ... الحذف

أن : یوض��حھ... خ��ال بالف��صاحة تعطی��ھ ول��و ص��رح الم��تكلم ب��ذكره ك��ان عی��ا وتط��ویال م    
التقدیر إنما یتعین حیث ال یصح الكالم بدون�ھ، فأم�ا إذا اس�تقام الك�الم ب�دون التق�دیر م�ن              

  )١٠٨()غیر استكراه وال إخالل بالفصاحة كل التقدیر غیر مفید وال یحتاج إلیھ
ل وإنكارنا لما یدعیھ من كثرة الحذف ال یعني أنھ ال ح�ذف ف�ي الق�رآن وال�سنة مطلق�ا، ب�        

ورد الحذف في القرآن والسنة، وقد قرر أھل اللغة أن الحذف العلوم جائز، كما قال اب�ن             
  : مالك

  )١٠٩(وحذف ما یعلم جائز كما       نقول زیٌد بعد من عندكما
 إال أن الح��ذف ال��وارد ف��ي  ن��صوص الكت��اب وال��سنة، وف��ي اللغ��ة ی��درك بمج��رد النظ��ر      

عن�د أم�ن الل�بس، ووج�ود قرین�ة ت�دل عل�ى            لوضوحھ، فال وجھ الى تكلفھ، وال یك�ون إال          
ومن عادة العرب الحسنة في خطابھا أنھم یحذفون من الكالم :(المحذوف، قال ابن تیمیة

ح�ذف الم�ضاف وإقام�ة    :(، وق�ال اب�ن الق�یم   )١١٠()ما یك�ون الم�ذكور دل�یال علی�ھ اخت�صارا          
ھم وتعطلت المضاف إلیھ مقامھ ال یسوغ ادعاؤه مطلقا، وإال اللتبس الخطاب وفسد التفا  

األدلة؛ إذ ما من لفظ أمر أو نھ�ي أو خب�ر مت�ضمن م�أمورا ب�ھ ومنھی�ا عن�ھ ومخب�را إال                       
  )١١١()ویمكن على ھذا أن یقدر لھ لفظ مضاف یخرجھ عن تعلق األمر والنھي والخبریة

  تسخیر اإلعراب لتأیید مذھبھ العقدي : المطلب السادس
ح، وق��د ق��ال الطب��ري مبین��ا س��بب  م��ن المعل��وم أھمی��ة اإلع��راب ف��ي فھ��م المعتق��د ال��صحی 

 وإن كان قصُدنا في ھذا الكتاب الكشَف ع�ن تأوی�ل آي الق�رآن،             :(اھتمامھ بإعراب اآلیات  
لم�ا ف�ي اخ�تالف وج�وه إع�راب ذل�ك م�ن اخ�تالف وج�وه تأویل�ھ، فاض�طرتنا الحاج�ة إل��ى             
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كشف وجوه إعرابھ، لتنكشف لطالب تأویلھ وجوه تأویلھ على قدر اختالف المختلفة في       
معرف��ة إعراب��ھ،  : وأف��ضل م��ا الق��ارئ إلی��ھ محت��اج  :(، وق��ال مك��ي )١١٢()أویل��ھ وقراءت��ھت

مطلع�ا عل�ى المع�اني الت�ي ق�د          ... والوقوف على ت�صرف حركات�ھ وس�واكنھ، یك�ون ب�ذلك           
تختلف باختالف الحركات، متفھما لما أراد اهللا بھ من عباده، إذ بمعرفة حقائق اإلعراب              

ل، وتظھ�ر الفوائ�د، ویفھ�م الخط�اب، وت�صح معرف�ة             تعرف أكثر المعاني، وینجلي اإلشكا    
، ولتأثیر اإلعراب في تأیید ما یراه المعرب من عقیدة، كان الفارس�ي     )١١٣()حقیقة المراد 

  : یصرف داللة اآلیة إعرابیا لنصرة عقیدتھ، ولو كان على وجھ متكلف، ومن أمثلة ذلك
آل [}َد اللَّ���ِھ اْلِإْس���َلامُ ِإنَّ ال���دِّیَن ِعْن��� {:توجی���ھ الف���تح ف���ي الھم���زة ف���ي قول���ھ تع���الى       -

آل [}َأنَّ��ُھ َل��ا ِإَل��َھ ِإلَّ��ا اللَّ��ھُ  {:، عل��ى أنھ��ا ب��دل م��ن األول��ى ف��ي قول��ھ   )١١٤(]١٩:عم��ران
إم��ا ب��دل ال��شيء م��ن ال��شيء؛ ألن ال��دین یت��ضمن الع��دل  : ، وھ��ذا الب��دل]١٨:عم��ران

 والتوحید، أو یكون بدل اشتمال؛ ألن اإلس�الم ی�شتمل عل�ى التوحی�د والع�دل، أو ب�دل                  
الك����ل؛ ألن ال����دین ال����ذي ھ����و اإلس����الم ق����سط وع����دل، وھ����ذه األق����وال ألب����ي عل����ي  

، فقد حصر الدین الذي ھو اإلسالم )١١٦(، وتبعھ الزمخشري في بعضھا)١١٥(الفارسي
انتھت تخریجات أبي علي وھو :(في التوحید والعدل بمفھوم المعتزلة، قال أبو حیان

التوحید والعدل، وعلى البدل من معتزلي؛ فلذلك یشتمل كالمھ على لفظ المعتزلة من 
ل�یس بجی�د؛   :(وتوجیھ اآلیة على الب�دل رده أب�و حی�ان فق�ال        . )١١٧()أنھ ال إلھ إال ھو      

، وھ�ذا عن�ده ب�سبب    )١١٨()ألنھ یؤدي إلى تركیب بعید أن یأتي مثل�ھ ف�ي ك�الم الع�رب              
َقاِئًم�ا  {بالح�ال ، و }َواْلَمَلاِئَك�ُة َوُأوُل�و اْلِعْل�مِ     {الفصل بین المبدل منھ والبدل ب�المعطوفین      

البدل والمبدل عنھ حقیقة واح�دة اتج�ھ الق�صد    "كما أن القول بالبدل یجعل     ،  }ِباْلِقْسِط
وإنم�ا ی�ذكر األول لنح�و م�ن التوطئ�ة، ولمجموعھ�ا ف�ضل               "،  )١١٩("إلى الثاني منھما  

، ول��ذا إع�راب اآلی�ة بأن��ھ عل�ى العط�ف بح��رف مح�ذوف، فتك��ون      )١٢٠("تأكی�د وتبی�ین  
أن�ھ ف�ي العط�ف إثب�ات جمی�ع م�ا          : جملتین معا، ومما یؤید ذلك    الشھادة واقعة على ال   

تضمنت ھذه اآلیة وھذه الشھادة الداللة      "تضمنتھ اآلیة إثبات استقالل ال تبعیة، فقد        
عل��ى وحدانیت��ھ المنافی��ة لل��شرك، وعدل��ھ المن��افي للظل��م، وعزت��ھ المنافی��ة للعج��ز،       

حی�د والع�دل والق�درة والعل�م        ففیھ�ا ال�شھادة ل�ھ بالتو      . وحكتھ المنافیة للجھل والعی�ب    
والحكمة؛ ولھذا كانت أعظم شھادة، وال یقوم بھذه الشھادة على وجھھ�ا م�ن جمی�ع                

، وُتق�رر  )١٢١("إال أھ�ل ال�سنة، وس�ائر طوائ�ف أھ�ل الب�دع ال یقوم�ون بھ�ا          . الطوائف
اآلی��ة الث��اني أن اهللا عزوج��ل ش��رع لعب��اده طریق��ا واح��ًدا إلثب��ات تل��ك الحق��ائق وھ��و    

 ال سواه، بینما البدل، وما قال بھ الفارسي ال یكون كذلك، بل یجعلھما طریق اإلسالم
حقیقة واحدة، ثم إن الكسائي نفسھ والذي قرأ بھذه القراءة قد وجھھا على العطف،  

، وق�د ب�ین   )١٢٢()أنصبھما جمیعًا، بمعنى شھد اهللا أنھ كذا، وأن ال�دین عن�د اهللا     :(فقال
المعتزلة على ما یدعونھ م�ن التوحی�د والع�دل    ابن تیمیة أن ھذه اآلیة مما یحتج بھا  

والمعتزلة ق�د تح�تج بھ�ا عل�ى م�ا یدعون�ھ م�ن التوحی�د                 :(بمفھومھم االعتزالي، فقال  
، ف�ال حج�ة فیھ�ا لھ�م،     ...والعدل والحكمة، وال حجة فیھا لھم، لكن فیھا حجة عل�یھم          

ال�صفات  فإنھ أخبر أنھ ال إلھ إال ھو، ولیس في ذلك نفي الصفات، وھم یسمون نفي    
 .)١٢٣()توحیدا، بل اإللھ ھو المستحق للعبادة، والعبادة ال تكون إال مع محبة المعبود
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أن��ھ ] ١٢٤:األنع��ام[}اللَّ��ُھ َأْعَل��ُم َحْی��ُث َیْجَع��ُل ِرَس��اَلَتھُ {:إع��راب حی��ث ف��ي قول��ھ تع��الى  -
یجع��ل {یعل��م، وجمل��ة : مفع��وال ب��ھ عل��ى ال��سعة لفع��ل م��ضمر دل علی��ھ أعل��م، تق��دیره

ف�القول  :(حل نصب صفة لحیث، وال یجوز إبقاءھا على الظرفیة، فقال    في م } رسالتھ
. ھ�ذه الم�ذكورة أو غیرھ�ا   " أعل�م "أّنھ ال یخلو م�ن أن یك�ون         " حیث"في العامل في    

ف�ال یج�وز أن     . فی�ھ ف�ال یخل�و م�ن أن یك�ون ظرف�ا، أو غی�ر ظ�رف                 " أعلم"وإن عمل   
ا الموضع أو ھ�ذا الوق�ت،       أعلم في ھذ  : ؛ ألّن المعنى یصیر   ... یكون العامل فیھ أعلم   

زی�د أعل�م ف�ي مك�ان ك�ذا      : وال یوصف اهللا بأّنھ أعلم في مواضع أو أوقات، كما تقول     
ھ�ذه  " أعلم"منھ في مكان كذا، أو زمان كذا، فإذا كان كذلك لم یجز أن یكون العامل    

 }َحْی�ثُ {، وإذا لم یجز أن یكون إّیاه كان فعال یدّل علیھ أعلم، وإذا لم یج�ز أن یك�ون         
، )١٢٤()ظرفا لما ذكرناه، كان اسما، وكان انتصابھ انتصاب المفعول بھ على االتساع          

، ف��ال یخل��و ]١٢٤:األنع��ام[}اللَّ��ُھ َأْعَل��ُم َحْی��ُث َیْجَع��ُل ِرَس��اَلَتھُ {:أم��ا قول��ھ تع��الى:(وق��ال
فی��ھ م��ن أن یك��ون انت��صابھ انت��صاب الظ��روف، أو انت��صاب المفع��ولین، وال  } َحْی��ُث{

ابھ انتصاب الظروف؛ ألن علم القدیم سبحانھ في جمیع األماكن یجوز أن یكون انتص
على صفة واحدة، فإذا لم یستقم أن یحمل أفعل على زیادة علم في مكان، علم�ت أن                

 . )١٢٥()انتصابھ انتصاب المفعول بھ، والفعل، الناصب مضمر
ى على الظرفیة مع تضمین أعلم معنى یتع�دى ب�ھ إل�   } حیث{وھناك من العلماء من یبقي  

على الظرفیة المجازیة } َحْیُث{إقرار: والذي یظھر لي : (الظرف المجازي، قال أبو حیان    
اهللا أنف�ذ علم�ا حی�ث       : معنى ما یتعدى إل�ى الظ�رف فیك�ون التق�دیر          } أعلم{على أن یضمن  

  ). ھو نافذ العلم في الموضع الذي یجعل فیھ رسالتھ: یجعل رساالتھ، أي
 الت�ي تن�شد م�ن ج�راء ص�رف اآلی�ة ع�ن ظاھرھ�ا لم�ا          متفقان في الغایة"وكال اإلعرابین   

وھذا المعنى المرام تنزیھ اهللا عنھ ھو نسبة ... تفضي إلیھ من معنى غیر الئق بعلم اهللا 
وم��ع ... التفاض��ل إل��ى عل��م اهللا وتخصی��صھ ب��بعض المخص��صات المكانی��ة أو الزمانی��ة      

غیره ما ی�شعر ب�أن عل�م    االتفاق على نفي ھذا المعنى، إال أنھ یلحظ في تعلیل الفارسي و   
وھذا رأي بع�ض أھ�ل الك�الم    . وال یتجدد مطلقا ال قبل الحدث وال بعدهاهللا واحد، ال یتعدد  

 الزم لذات�ھ، وال یتج�دد ل�ھ     أنھ یعلم المستقبالت بعلم ق�دیم     : "، القائلین )١٢٦("من المعتزلة 
عن����د وج����ود المعلوم����ات نع����ت وال ص����فة، وإنم����ا یتج����دد مج����رد التعل����ق ب����ین العل����م    

  . )١٢٧("معلوموال
 أن اهللا عزوجل یعلم باألشیاء قبل حدوثھا، ویعلمھا بعل�م آخ�ر ح�ین         :والذي علیھ السلف  

 عل��ى أن اهللا تع��الى یعل��م -أي م��ن المتكلم��ین-وھ��ذا بن��اء من��ھ :(وجودھ��ا، ق��ال اب��ن الق��یم
والذي علیھ محققوا النظار خ�الف ھ�ذا الق�ول، وأن العل�وم             ... المعلومات كلھا بعلم واحد   

  .  )١٢٨() متغایرة بتكثر المعلومات وتغایرھا، فلكل معلوم علم یخصھمتكاثرة
اس�م مبن�ي عل�ى ال�ضم        } حی�ث {على بابھا م�ن التف�ضیل، و      } أعلم{واألظھر إًذا ھو إبقاء     

أي اهللا : (في محل نصب بنزع الخافض، أي اهللا أعلم بحیث یضع رسالتھ، ق�ال القرطب�ي       
، )١٢٩()ض�ع رس�التھ، ث�م ح�ذف ح�رف الج�ر        أعلم أھل الرسالة وكان األصل اهللا أعلم بموا       

وھذا ما یدل علیھ سیاق اآلیة فھي للرد على كفار قریش في طلبھم الرسالة، فجاء الرد           
ھذا اس�تئناف إنك�ار عل�یھم،    :(بأن اهللا أعلم منكم بمن یستحق الرسالة، كما قال أبو حیان 

الجھ��ة الت��ي وأن��ھ تع��الى ال ی��صطفي للرس��الة إال م��ن عل��م أن��ھ ی��صلح لھ��ا ، وھ��و أعل��م ب  
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، وھذا المعنى لیس ظ�اھرا ف�ي تعل�یالت    )١٣٠()یضعھا فیھا، وقد وضعھا فیمن اختاره لھا    
لم��ا ی��شعره م��ن تخ��صیص عل��م اهللا "الفارس��ي، ول��ذا وج��ب ص��رفھا عن��ده ع��ن الظرفی��ة؛ 

بمكان دون آخر، أو لما یشعره من نسبة التفاضل في علم اهللا مما یفضي إلى ك�ون عل�م      
فقد سخر الفارسي إعرابھ لیؤید بھ ما ی�راه م�ن اعتق�اد ف�ي           . )١٣١("اهللا لیس علما واحدا   
ل��ك والش��ك أنھ��ا م��سألة كبی��رة تتعل��ق ب��صفات اهللا تع��الى، وتعل��ق ت  . ص��فات اهللا عزوج��ل

  .الصفات بالمخلوقات بعد وجودھا
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  :ھوامش الدراسة

                                 
مناھج اللغویین في تقریر العقیدة إلى نھایة و محمد، محمد الشیخ علی.   استفدت من كتاب د)١(

األثر ؛ وكتاب ٦٦:، ص)ه١٤٢٧، ١مكتبة دار المنھاج للنشر والتوزیع، ط(،القرن الرابع الھجري
، تألیف الدكتور محمد بن عبد العقدي في تعدد التوجیھ اإلعرابي آلیات القران الكریم جمعا ودراسة

  ) . ه١٤٢٩ ،١دار التدمریة ، ط(اهللا السیف،
أبو محمد بن حموش بن محمد بن مختار القیسي، انتقل إلى األندلس وسكن :   مكي بن أبي طالب)٢(

إعراب مشكل القرآن، والتبصرة : من مؤلفاتھقرطبة، من أھل التبحر في علوم القرآن والعربیة، 
، معجم األدباء  الحموي،؛٢٥٤: ، صنزھة األلباءاألنباري، : انظر. ه٤٣٧، تـفي القراءات السبع

)٦/٢٧١٢.(  
، ٢ بیروت، ط- مؤسسة الرسالة(حاتم صالح الضامن، . د: ، تحقیقمشكل إعراب القرآن )٣(

١/٦٣(،)١٤٠٥ .(  
معرفة اشتقاق أسماء نطق بھا القرآن وجاءت بھا السنن واألخبار وتأویل السجستاني، :   انظر)٤(

   . ٣٧:، ص)ھـ١٤٢٩(جمیل عبد اهللا عویضة،. د: ، تحقیقألفاظ مستعملة
  ) ١/٦(، تھذیب اللغة) ٥(
نقض اإلمام أبي سعید عثمان بن سعید على المریسي الجھمي العنید فیما افترى على اهللا عز  )٦(

، ١مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، ط(رشید بن حسن األلمعي، : ، تحقیقوجل من التوحید
، ١ط ، دار ابن عفان( ، انمشھور آل سلم: ، تحقیق الموافقات:وانظر). ١/٢٩٠(، )ھـ١٤١٨
    . )٤/٢٢٥(، )ھـ١٤١٧

  كان یعزز الشواھد ألھلھا كثیرا، إال أنھ لم یذكر اسم ابن قتیبة في كتابھ مع نقلھ عنھ، قال عبد )٧(
وربما أورد ما یقول ابن :(١٩٢:، صأبو علي الفارسي حیاتھ، ومكانتھالفتاح شلبي في كتابھ 

: ، صالشعرمحمود محمد الطناحي في مقدمتھ لكتاب . ل د، وقا)قتیبة من غیر أن یشیر إلیھ
فقد أغار علیھ أكثر من شاھد، وسلخ شرحھ : ولقد كان موقف أبي علي منھ عجبا من العجب:(٨٤

في أكثر من موضع، وتطابق سیاقھما تطابقا تاما، ولم یصرح أبو علي باسمھ مرة واحدة، ولست 
ال معاصرة بین الرجلین مانعة من اإلنصاف، فبینھما أجد تفسیرا ظاھرا لھذا اإلغفال والصمت، ف

مائة عام وعام، وال خالف في المذھب النحوي، فلم یكن البن قتیبة شأن كبیر في النحو، فلم یبق 
إال عصبیة المذھب والمعتقد، وھي آكلة القلب، وفاریة الكبد، وعاقدة اللسان، والسعید من عصمھ 

  . اهللا
ھو ألھل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة، فإنھ خطیب : ھل السنة، ویقال من أ-كما علمت-فابن قتیبة

وقد عرف ابن قتیبة بھجومھ على المعتزلة والتشنیع ... السنة، كما أن الجاحظ خطیب المعتزلة
  . ولم یسلم من ھذا الطعن شیخھ الجاحظ... علیھم، واإلزراء برجالھم

التي البد أن یطوى علیھا صدره، وكذلك فعل فال عجب أن یعرض عن ذكره أبو علي، لھذه الحسیكة 
 في كتابھ غرر الفرائد ودرر القالئد، -الشریف المرتضى مع ابن قتیبة، فھو ال یكاد یصرح باسمھ

  .  إال في معرض النقد والتخطئة-المعروف بأمالي المرتضى
یعوالن على كتاب واحد قد یكون اتفاق كالم أبي علي مع كالم ابن قتیبة راجعا إلى أن االثنین : وال تقل

في المعاني، قد یكون كتاب األخفش، أو كتاب ابن السكیت، ال تقل ھذا؛ ألن أبا علي عودنا أن 
  ).    یصرح باألخفش وابن السكیت، واهللا أعلم

  ) ١/٢٦٧(، مكتبة وھبة، القاھرة، لتفسیر والمفسرونا )٨(
  ١٤٩:، ص الصاحبي في فقھ اللغةابن فارس،:   انظر)٩(
دار النھضة (أحمد الحوفي، :  تحقیقالفلك الدائر على المثل السائر،ابن أبي الحدید، :  انظر )١٠(

  ). ٤/٨٠(، )مصر، القاھرة
  ). ٢/٢١٢(،  الخصائص)١١(
  ) . ١/٤٤٩(، مختصر الصواعق المرسلة )١٢(



 - ٤٨٦٨ -

                                                                                      
  ) . ٢/٤٥٦(، الصواعق المرسلةابن القیم، : وانظر). ٢/٤٥٢(، الخصائص )١٣(
  ) . ٢/٤٥١(، الخصائص  )١٤(
مجمع الملك فھد (مجموعة من المحققین، : تحقیقبیان تلبیس الجھمیة، ابن تیمیة، :  انظر)١٥(

الرسالة المدنیة في تحقیق المجاز ؛ )٥/٤٥٤(، )ه١٤٢٦، ١لطباعة المصحف الشریف، ط
؛ )٦ مصر، ط-مطبعة المدني، القاھرة(محمد عبد الرزاق حمزة، : ، تحقیقوالحقیقة في صفات اهللا

، )ه١٤٠٤، ٢ دمشق، ط-مؤسسة علوم القرآن(محمد السید، .د: ئق التفسیر، تحقیقدقا
محمد عبد :  تحقیق؛ ابن القیم، إعالم الموقعین،)١١٦: ٧/٨٨(؛ مجموع الفتاوى، )٢/١٨٩(

  ). ٣/١٨٦(، )ھـ ١٤١١، ١ بیروت، ط-السالم إبراھیم، دار الكتب العلمیة
بیان تلبیس : وانظر. ٧، صلحقیقة في صفات اهللالرسالة المدنیة في تحقیق المجاز وا  )١٦(

: ، تحقیقاجتماع الجیوش اإلسالمیة؛ ابن القیم، )٦/٣٦٠ (مجموع الفتاوى،؛ )١/٢٦٢(، الجھمیة
  ) ٢/١٤٥(، )١٤٠٨، ١ الریاض، ط- مطابع الفرزدق التجاریة(عواد المعتق، 

  ) .  ١/١٢(، درء التعارض  )١٧(
   .)٤٨٧، ٢٠/٤٨٦( ،مجموع الفتاوى )١٨(
  ) . ٢/٤٥١( ، الصواعق المرسلة  )١٩(
  ). ٤٣٥، ٤٧، ١/٤٦( ، الحجة:   انظر)٢٠(
  ) . ١/٤٤٦(، المحرر الوجیز  )٢١(
  ).٤/٣١،٧٨٤(، )٣/١٧(، )٢/٦٠٦: (وانظر) ٢/١٧٦(، الكشاف  )٢٢(
  ).  ٢/٦٦(، درء التعارضابن تیمیة، : وانظر). ٥٤٩: ٢/٥٤٥(، جامع البیان  )٢٣(
؛ )١/٢٤٠(، الدارمي، الرد على المریسي: وانظر). ٥٤٩: ٢/٥٤٥(، انجامع البی  الطبري، )٢٤(

عمادة البحث العلمي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، (، التفسیر البسیطالنیسابوري، 
  ). ٨/٢٧٠(، )٤/٢٩١(، )٢٨٩، ٢/٨٧(، درء التعارض؛ ابن تیمیة، )١٣/٩٥(، )ه١٤٣٠، ١ط

  ) . ٢٤٣، ٢/٢٤٢(، الحجة )٢٥(
  ) . ٢/٣٤(، لمصدر السابقا )٢٦(
  ) .    ٥٤٣، ٢/٥٤٢(، المصدر السابق )٢٧(
  ٣٢٣، ص شرح األصول الخمسة )٢٨(
  ). ٣٩٦ ، ٣٧٦، ٣٧٤، ٢٣٨:  صشفاء العلیل،: وانظر). ١٢٠، ٢/١١٩(، مجموع الفتاوى )٢٩(
  ).  ١٥/٣٢٩(، تھذیب اللغةاألزھري في )٣٠(
  ).٥/٢٢٠(، جامع البیان الطبري، )٣١(
، )ه١،١٤١٨ بیروت، ط-دار الكتب العلمیة(محمد السود، : ، تحقیقمحاسن التأویل القاسمي، )٣٢(

  ). ١/١٤(؛ درء التعارض، )٤٥٤، ٥/٤٥٢(، بیان تلبیس الجھمیةابن تیمیة، : وانظر). ٢/٢٦٤(
  ). ١/٢٠٦(، درء التعارض؛ )٥/٤٥٢(، بیان تلبیس الجھمیةابن تیمیة، :  انظر)٣٣(

یر إلى أن العالقة بین التأویل والمجاز عالقة قویة، فالمجاز أحد طرق أرى أنھ من المناسب ھنا أن أش
ویشبھ أن یكون :(التأویل، بل یرى بعض العلماء أن التأویل كلھ راجع إلى المجاز كما قال الغزالي

وأھم ما یفرق بھ بین التأویل والمجاز عند من ). كل تأویل صرفا للفظ عن الحقیقة إلى المجاز
المجاز طریقا من طرق التأویل، أي أن المؤول قد یقوم بصرف اللفظ من الحقیقة أن : یرى الفرق

إلى المجاز، وقد ال یحتاج إلى ذلك، كما أن المجاز من وظائف المتكلم، أما التأویل فمن وظائف 
الغصن، موقف المتكلمین من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة عرضا ونقدا، : انظر. المخاطب

  . ٥٠٠: ص
، ٣٦٤، ٣٦٣، ١٣٠: ٤/١٢٨(، الحجة؛ ١٩٢، ١٨٧: ١٨٠: ٢/١٧٧(، اإلغفال: انظر  )٣٤(

؛ )٢/١٣٣(، التكملة؛ ٣٢: ٢٦، ١٤، ١٣: ، صالحلبیات؛ )٤١٢: ٤٠١، ٣٨٤، ٣٧٦، ٣٧٠
  ).١٣٤: ١/١٣٢(، الشعر

   .٣١، ٣٠: ، صالحلبیاتوانظر ). ١٨٨، ٢/١٧٩(، اإلغفال )٣٥(
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  .٢٩: ص ، الحلبیات؛ )٢/١٨٨(اإلغفال، :  انظر)٣٦(
موسى : ، تحقیقمشكل الحدیث وبیانھابن فورك، : وانظر). ١/٢٣٦(، الرد على المریسي  )٣٧(

بیان تلبیس الجھمیة، ؛ ابن تیمیة، ٤٣٣:، ص)م١٩٨٥، ٢ بیروت ، ط-عالم الكتب(محمد علي، 
  ).٦/٣٦٦(، مجموع الفتاوى؛ )٣/٣٣٨(

  ) .٣/٣٨٧(،  الحجة: انظر)٣٨(
 -مكتبة الخانجي(محمد فؤاد، : ، تحقیقمجاز القرآن أبو عبیدة، :وانظر). ٣/٤٣٧(، الكشاف )٣٩(

مقاالت ؛ األشعري، ٤٦١، ٣١٢:، صتنزیھ القرآن؛ عبد الجبار، )٢/١١٢(، )ه١٣٨١القاھرة، 
؛ )١،١٥٢(، )ه١٤٢٦، ١المكتبة العصریة، ط(نعیم، : ، تحقیقاإلسالمیین واختالف المصلین

 ، ١دار إحیاء الكتب العربیة، ط(محمد أبو الفضل، : قیق، تحغرر الفوائد ودرر القالئدالمرتضى، 
  . ٥٩٢:، ص)ه١٣٧٣

، تھذیب اللغة؛ األزھري، )٤/٦٦(، العینالفراھیدي، : وانظر). ٢/٧٠٩(، الرد على المریسي )٤٠(
  ) .٣/٣٣٣(، بیان تلبیس الجھمیة ؛ ابن تیمیة،٩١٧: ، صمجمل اللغة؛ ابن فارس، )٦/١٨٦(

   . ٢٦٤:، صمختار التذكرة: وانظر) ٢/٦(، الحجة )٤١(
   . ٢٦٤:، صمختار التذكرة )٤٢(
بما تعملون {:وكذلك في قولھ تعالى). ٤/١٤٢(، الحجة: وانظر). ٢/٢٩٩(،الحجة )٤٣(

، ٢/٣٢٩(، الحجة: انظر. یفسرھا بجزاء المحسن بإحسانھ والمسيء یإساءتھ] ٨:التغابن[}خبیر
٤/١٦٣(، )٣٨٣.(  

  ).   ١/١٨٠(، الشعر؛ )١/١٢٠: (وانظر). ٢/٤٢٨(، الحجة  )٤٤(
  ).  ١/٣٤٨ (المحتسب،   )٤٥(
  ).٢/٣٠١(، غرر الفوائد المرتضى، ؛١٨٣:، صشرح األصول الخمسةعبد الجبار، :  انظر)٤٦(
؛ ابن )١٤/١٩٧(، )٥/١٨٥(، ، مجموع الفتاوىابن تیمیة: وانظر). ١/٢٨٥(، درء التعارض )٤٧(

  ). ٢/١٣٨(المحرر الوجیز، عطیة، 
  ) .٢٨١، ٢/٢٨٠( ، غفالاإل:  انظر)٤٨(
، )٤٤٩، ٣/١٦٠(، الحجة؛ )١/٢٧٩(، البصریات؛ ١٣٠، ١٠٥: ، صاإلیضاح:   انظر)٤٩(

، ٦٣، ٦٢، ٤٧:، صالحلبیات؛ ٣٧٥:، صلبغدادیات ؛ ا)٤٥٠، ٣٨٥، ٢٨٨، ٢٢٦، ٤/٤٢١(
  .٢٤٧:، صمختار التذكرة؛ )٢/٣٤٠(،  الشعر؛٨٨، ٧٧: ٧٠

، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك؛ ابن ھشام، )١/٦٢٢(، البحر المحیطأبو حیان، :  انظر)٥٠(
؛ ابن )٢/٧٢(، )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع(یوسف الشیخ محمد البقاعي، : تحقیق

دار (مازن المبارك، محمد علي حمد اهللا، . د: ، تحقیقمغني اللبیب عن كتب األعاریبھشام، 
أضواء ؛ الشنقیطي، )١٣/٤٢٦(،  الباريفتح؛ ابن حجر، ٥٤٤:، ص)١٩٨٥، ٦ دمشق، ط-الفكر
  ). ٣/٢٩٩(، البیان

  ).٢/٦٣(، الحجة:  انظر)٥١(
مختار ؛ ٦٨: ٦٦:، صالحلبیات؛ )١/٢٧٩(، البصریات؛ )٤٢٢: ٤/٤١٩(،الحجة:  انظر)٥٢(

  .٢٩٨، ٢٩٧:، صالتذكرة
 فوقیة. د: ، تحقیقاإلبانة عن أصول الدیانة؛ األشعري، )٢/٣١٨(، نقض الدارمي:   انظر)٥٣(

؛ )٢/٦٣٩(، االنتصار ؛ العمراني، ٣٥:، ص)١٣٩٧، ١ القاھرة، ط-دار األنصار(حسین محمود، 
دار (، حادي األرواح إلى بالد األفراح؛ ابن القیم، )١٩/١٠٩(، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، 

  ).١/١٩٤(؛ ابن القیم، الصواعق المرسلة، ٢٠٤:، ص)بیروت-الكتب العلمیة
دار الكتب (مفید محمد قمیحة،.د: ، دراسة وترتیببروایة وشرح ابن السكیتدیوان الحطیئة   )٥٤(

سوق قلیل لین، : اإلبطاء، والحوز: واإلناء. ١١٨:، ص)ه١٤١٣، ١ لبنان، ط- العلمیة، بیروت
؛ ابن )٧/١٩٩(، العینالفراھیدي، : انظر. الماء الذي یورد: السوق الشدید، والورد: والتنساس
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مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر (محمد عبد المعید خان،. د: قیق، تحغریب الحدیثسالم، 

  ).٢/٣٠٩(، )ھـ١٣٨٤، ١ الدكن، ط-آباد
  ).١٤/٢٦٦(، تھذیب اللغة  )٥٥(
  ) . ٤/٣٨٥(الحجة، :   انظر)٥٦(
؛ الملطي، )١٢/١٢٥(، تھذیب اللغة؛ األزھري، )١٧: ١٣/ ١٢(، جامع البیانالطبري، :   انظر)٥٧(

-المكتبة األزھریة للتراث(محمد زاھد الكوثري،: ، تحقیق على أھل األھواء والبدعالتنبیھ والرد
؛ العمراني، )٢/٣٣٠(، ، المحرر الوجیز؛ ابن عطیة)٣/٢(، الفصل؛ ابن حزم، ٦٠:، ص)مصر

؛ )٤٢٧: ٤٢٤، ٤/٣٢٤(، )٣/٧٨٤(، بیان تلبیس الجھمیة؛ ابن تیمیة، )٢/٦٤٨(، االنتصار
منھاج ؛ )١٧/١١١(، )١١/٤٨١(، )٦/٢٨٩(، )٣/٣٦(، )٣٧٤، ١/٢٣٧(، مجموع الفتاوى

  ). ٤/٦٠٥(، )٣/٢٤(، البحر المحیط؛ أبو حیان، )٢/٣١٧:٣٢١(، السنة النبویة
  ) .  ١/٤٣٠(، الحجة )٥٨(
  ).    ٤/٤٣١: (وانظر). ٢٤٣، ٢/٢٤٢ (المصدر السابق، )٥٩(
  ) . ١/٣٣٠ (المصدر السابق، )٦٠(
  ) . ٤/٤٣١(، الحجة )٦١(
  ) .    ٥/٢٨٢( الوجیز، المحرر )٦٢(
، ١مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ط(محمد عثمان، :  تحقیقالوجوه والنظائر،العسكري، :  انظر)٦٣(

غرر ؛ المرتضى، ٤١٩، ٢٣٧، ١١٧: صتنزیھ القرآن،؛ عبدالجبار، ٤٠٧:، ص)ه١٤٢٨
  )   ٤/٤٩٧(، الكشاف؛ الزمخشري، )٢/٢٧(، الفوائد

، )٧/٤٥٩(، درء التعارض؛ ابن تیمیة، ٢٥٦:، صل مشكل القرآنتأویابن قتیبة، : انظر) ٦٤(
  ) . ٣/١١٨ (منھاج السنة،؛ ابن تیمیة، )٩/٢٤(

  ) . ٣٣٤: ١/٣٣٢: (وانظر). ٢/٥٤٤(، الحجة )٦٥(
، )دار القلم، دمشق(أحمد الخراط، . د: ، تحقیقالدر المصون في علوم الكتاب المكنون )٦٦(

)٥/١٤٠.(  
  ) .       ٤/٦٣٩( ، البحر المحیط )٦٧(
شرح ؛ ابن أبي العز، )١٨/١٧٣(، )١٧/٦٢(، )٨/١٥٩(،  مجموع الفتاوىابن تیمیة،:  انظر)٦٨(

  ) . ٣٢٤، ١/٨٠(، العقیدة الطحاویة
  ) .  ٣/٥٤٣(، الحجة: وانظر) . ٤٧٥: ٢/٤٧١(، اإلغفال )٦٩(
 ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اْلَأْرِض َوَیْوَم ُیْنَفُخ ِفي الصُّوِر َفَفِزَع َمْن{:ھي المذكورة في قولھ تعالى )٧٠(

     ].  ٨٧:النمل[}ِإلَّا َمْن َشاَء اللَُّھ
ھي نفخة الموت، وھذه ھي التي فیھا الھالك لجمیع الموجودین إال من شاء اهللا، وھي المذكورة  )٧١(

َأْرِض ِإلَّا َمْن َشاَء اللَُّھ َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اْل{: في قولھ تعالى
  . ]٦٨:الزمر[}

ُثمَّ ُنِفَخ ِفیِھ {:  تعالى، وھي المذكورة في قولھھي نفخة البعث والنشور والقیام لرب العالمین) ٧٢(
  . ] ٦٨:الزمر[}ُأْخَرى َفِإَذا ُھْم ِقَیاٌم َیْنُظُروَن

، عبدالجلیل عبده قرآن وإعرابھمعاني ال؛ الزجاج، )١١/٤٦٣(،جامع البیانالطبري، :   انظر)٧٣(
؛ )١٢/١٦٠(، تھذیب اللغة؛ األزھري، )٤/٢٩٠(، )ه١٤٠٨، ١بیروت، ط- عالم الكتب(شلبي، 

  ).  ٩/٢٢١(، البحر المحیط؛ أبو حیان، )٤/٤٥٧(، المحرر الوجیزابن عطیة، 
  ).١/١٢(، درء التعارض )٧٤(
  ) . ٥/٢٤٠( ، درء التعارض )٧٥(
  ) . ١/٣٥١: (وانظر) . ٢٣٢: ١/٢٣٠ (الصواعق المرسلة ،  )٧٦(
  ) .٣٨١: ٣٤٧، ١/٣٠٧(، الصواعق المرسلة: وانظر). ١٩٥: ٤/١٩٢(، اعالم الموقعین  )٧٧(
، درء التعارض؛ )٥/٤٥٦(، )٢/١١٨(، )١/٢٤٠(،  بیان تلبیس الجھمیةابن تیمیة،:   انظر)٧٨(
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؛ الصواعق )٤/١٩٣ (،إعالم الموقعین؛ ابن القیم، )٥/٣٣(، )٤/٦٧(؛ مجموع الفتاوى، )١/٢٢(

   ). ٣٨١: ٣٤٨، ٣١٩: ١/١٦٠(المرسلة، 
  ). ١/٢٠١(،  الصواعق المرسلة  ابن القیم،)٧٩(
  ).١/١٦٠(  المصدر السابق، )٨٠(
     ).  ٢/٤٥٣: (وانظر). ١/١٦٠ (المصدر السابق،  )٨١(
  ). ١/٣٢١ (جامع البیان،الطبري،   )٨٢(
   ) .١/٣١٥(الطبري، جامع البیان،   )٨٣(
، ١/٢٤٥(،  الحجة؛٨٩، ٨٨:، صاإلیضاح؛ )٢/٣٦١(، اإلغفال: وانظر). ٤/٤٣١(، جةالح  )٨٤(

، الحلبیات؛ )٢٧٦، ٤/٢٧٥(، )٣٦٩، ٣٦٨، ٢٠٢، ٣/١٩٢(، )٥٤٤: ٢/٥٤٢(، )٣٣٠
  .١٤٩، صالشیرازیات؛ ٢٤٠، ٢١، ٢٠:ص

؛ )٢/٢٨(، )١/١٤٠(، المحتسبابن جني، : وانظر). ٤٥٧، ٢/٤٥٦(، الخصائص  )٨٥(
  ). ٢/٧١٨(، شافالكالزمخشري، 

  ). ٨/٣( ، المغني  )٨٦(
  ). ١٧٥/ ١(، شفاء العلیل  )٨٧(
، ) لبنان-دار الكتب العلمیة، بیروت(إبراھیم شمس الدین، : ، تحقیقتأویل مشكل القرآن )٨٨(

، )ھـ١٤٢٠-٣، ط بیروت- دار إحیاء التراث العربي(، مفاتیح الغیبالرازي، : وانظر. ٨٠:ص
  .٢١٤:، ص اإلبانةاألشعري،؛ )١٦/١٦٩(

   .٢٢٥: ٢٢٣:، صشفاء العلیل  ابن القیم، )٨٩(
  ) . ١/٣٤٠(، الحجة  )٩٠(
   ٤٠: ، صمختار التذكرة: وانظر) ٣٤٢: ١/٣٤٠ (المصدر السابق،  )٩١(
  ).  ١/٢٧٤(، جامع البیان الطبري، )٩٢(
  ). ١/٢٧٥(، الحجة  )٩٣(
  ). ٢/٥٣٦(المصدر السابق،   )٩٤(
  .  ١٧٨: صتنزیھ القرآن،؛ عبد الجبار، )١/٣٧٧ (، معاني القرآناألخفش،:   انظر)٩٥(
، االنتصار؛ العمراني، )١٥/١٧٩ (جامع البیان،الطبري، : وانظر). ١/٤٨٥(،  شفاء العلیل)٩٦(

  ).١٧٥، ١/١٧٤(علي العمران، دار عالم الفوائد، : ، تحقیقبدائع الفوائد؛ ابن القیم، )٢/٤٧٦(
  ). ٣/٨٧١(، بدائع الفوائد: وانظر). ٧١٢ ،٢/٧١١(، الصواعق المرسلة  ابن القیم، )٩٧(
  ). ١/٤٦٤(، مختصر الصواعق المرسلة  )٩٨(
  ).٢٧٧، ٢/٢٧٦(، اإلغفال:   انظر)٩٩(
  ).  ٢٧٧: ٢/٢٧٦(، المصدر السابق )١٠٠(
، ١مكتبة الخانجي، القاھرة، ط(ھدى محمود قراعة، . د:تحقیق معاني القرآن، األخفش،:  انظر)١٠١(

، ٢/١٥٥(،  الكشاف؛ الزمخشري،)١/١٥٢(، تنزیھ القرآنجبار، ؛ عبدال)١/٣٣٦(، )ھـ١٤١١
١٥٧(  

   )١١/١٢٧ (تھذیب اللغة،؛ األزھري، )٧ ١٣/٩ (جامع البیان،الطبري، :  انظر)١٠٢(
  . ٦٥، ٦٤:، صالحلبیات :  انظر)١٠٣(
؛ )٢/٤٠١(، بیان تلبیس الجھمیة؛ ابن القیم، )١/٣٦١(،  الرد على المریسيالدارمي،:  انظر)١٠٤(

دار الفكر للطباعة (، یوسف الشیخ محمد البقاعي، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكشام، ابن ھ
  ).٢/٧٢(، )والنشر والتوزیع

  .  ٦٥: ، صالحلبیات؛ )٢/١٣٦(، الحجة: وانظر). ٢٧٧، ٢/٢٧٦(، اإلغفال )١٠٥(

  ).  ١٤٢، ٢/٧١: (وانظر). ٢/٢١٤(، الخصائص )١٠٦(
  .  ٣٠٩: صغرر الفوائد،؛ المرتضى، )١/١٨٨(، بالمحتس: وانظر). ١/٢١٧(، الخصائص )١٠٧(
  ) .  ٣/٨٧٢(، بدائع الفوائد: وانظر). ٤٦٣: ١/٤٦١(، مختصر الصواعق المرسلة )١٠٨(
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  . ١٨:دار التعاون، ص األلفیة،  ابن مالك،)١٠٩(
  ) . ٢٠/٤٦٦(، مجموع الفتاوى )١١٠(
، )ه١٤٠٢، ١ب العلمیة، طدار الكت(، سر الفصاحةالحلبي، : وانظر). ٣/٨٧١(، بدائع الفوائد )١١١(

  . ٢١٠، ١٣٢: ص
    ).١/١٨٤(جامع البیان،  )١١٢(
  ). ١/٦٣( مشكل إعراب القرآن، )١١٣(
   . )٤١٦: ٣٩٥(، ، األثر العقديمحمد السیف:  انظر) ١١٤(
  ) . ٢/٢٦١(، الحجة) ١١٥(
  ).   ١/٣٤٥(، الكشاف) ١١٦(
  ). ٨٤، ٣/٨٣(، الدر المصون: وانظر). ٣/٦٨(، البحر المحیط) ١١٧(
  ) .٣/٦٨(، البحر المحیط )١١٨(
     )١/٤١٢(،  األثر العقديالسیف،محمد ) ١١٩(
 -دار الكتب العلمیة، بیروت(إمیل بدیع یعقوب، . د: تحقیقشرح المفصل،ابن یعیش، : انظر) ١٢٠(

  ). ٢/٢٦٣(، )ه١٤٢٢، ١لبنان، ط
     ) .٣/٤٢٩(،  مدارج السالكین ابن القیم،) ١٢١(
، ١ مكة، ط- جامعة أم القرى(محمد علي الصابوني،: تحقیق، معاني القرآنالنحاس، :  انظر)١٢٢(

  ). ١/٣٧٠(، )ه١٤٠٩
  ). ١٤/١٨١(،  مجموع الفتاوى)١٢٣(
  ).٤/٢٧٤(، البرھانالزركشي، : وانظر). ١/١٢١(، الحجة  )١٢٤(
  ). ٢/٤٢٧(، الحجة  )١٢٥(
  . ٦٣٩: ، صاألثر العقدي  محمد السیف، )١٢٦(
، ١ الریاض، ط–دار العطاء(محمد رشاد سالم، . د: ، تحقیق جامع الرسائل  ابن تیمیة،)١٢٧(

  ). ١/١٧٧(، )ه١٤٢٢
علي البجاوي، : ، تحقیقالتبیان في إعراب القرآنالعكبري، : وانظر). ٢/٤٨٦( بدائع الفوائد، )١٢٨(

درء ؛ ابن تیمیة، )٧/٨٠(،الجامع ألحكام القرآن؛ القرطبي، )١/٥٣٧(عیسى الحلبي وشركاه، 
  ).      ٤/٦٨٣( ،البحر المحیط؛ أبو حیان، )١٠/١٧ (،)٩/٤٢١(، )٢/٢٠٨(، التعارض

  ).٧/٨٠( الجامع ألحكام القرآن، )١٢٩(
  ) .٤/٦٣٧( البحر المحیط،   أبو حیان،)١٣٠(
  ٦٣٥:صاألثر العقدي،  محمد السیف، )١٣١(


	إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 
	أما بعد:
	فإن الله عزوجل اختار اللغة العربية لكتابه كما في قوله تعالى: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [فصلت:3]، ومن هنا جاء اهتمام السلف باللغة العربية تعلما وتعليما ومناظرة ، فظهر من أئمة العربية مثل: أبو عمرو بن العلاء تـ 154، والفراهيدي تـ 175، وابن قتيبة 276، والأزهري تـ370 هـ ، وغيرهم.
	وفي فترة من الزمن ظهر من يصبغ العربية بما عنده من عقيدة مخالفة للسلف فانطلق منها في دراسة العربية حتى أصبح من أشهر أهل اللغة من المعتزلة ومن بعدهم الأشاعرة ومن تأثر بهم ، ومن أولئك أبو الحسن الفارسي ؛ من أئمة العربية المتهم بالاعتزال ، وقد قصده التلاميذ من الأقطار ، فلزمه أبو الفتح عثمان بن جني أربعين سنة مؤيدا لآرائه ناقلا عنه في كتبه ، حتى خلفه بعد وفاته .
	ومن هنا كانت الدراسة التي تتناول الانحرافات العقدية عند أبي علي الفارسي وأثرها من الدراسات ذات الأهمية  التي وقع عليها الاختيار بعد توفيق الله – عزوجل- بأن تكون موضوعا لبحثي، وسميته مستعينة بالله بـ (الانحرافات العقدية عند أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي وأثرها)     
	       وأسأل الله – عزوجل – بمنه وكرمه أن يجعل عملي خالصا لوجهه، وأن يوفقني فيه للحق أنه ولي ذلك والقادر عليه .  
	 
	(2) مشكلة البحث  : Research Problem 
	تكمن مشكلة هذه الدراسة فيما يلي: 
	1- في أن الفارسي إمام من أئمة أهل اللغة ومشاهيرها ، وله كتب متعددة في اللغة ، وتلاميذ اشتهروا في علم اللغة، فأصبحوا خلفا له ، ناقلين لأقواله ، مؤيديها  ، متبعين للمعتزلة في أصولهم ، ناشرين معتقدهم بين أهل اللغة ، وأشهرهم ابن الجني 
	2- كما أنني وجدت أن الفارسي ، وتلميذه ابن الجني يتبنى معتقدات  ، ثم يحاول أولئك أن يحملوا النصوص على تلك المعتقدات ، معتمد على العقل ، ويستخدم أساليب اللغة المختلفة من: تأويل ، أو حذف ، أو إضافة ، أو اختيار حركات إعرابية توافق ما ذهب إليه ، كما يحمل الألفاظ العربية على ما يتلاءم مع المعتقد من غير مراعاة للسياق ، ولاشك أن البحث في ذلك يمثل مشقة في البحث العلمي .
	 (3) أهداف البحث Objectives :
	1. بيان موافقة أبي علي الفارسي للمعتزلة في أغلب أصولهم كما في مسألة التوحيد، والعدل ، والوعد  والوعيد .
	2. بيان العلاقة بين العقيدة واللغة عند أبي علي الفارسي  . 
	 ونتبين ذلك من خلال :
	1- استقراء مؤلفات أبي علي الفارسي للوقوف على آرائه حول أهم قضايا العقيدة ومسائلها.
	2-تأثر أبي علي الفارسي بالأسلوب الأدبي في عرضه للمسائل العقدية .
	أهمية البحث في هذا الموضوع، وأسباب اختياره تتضح من خلال ذكر النقاط الآتية:
	1- تعلق الدراسة بموضوع العقيدة ، والذي يُعد من الموضوعات الرئيسة والأساسية.
	(7) منهج البحث: Research Methodology 
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