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 قضايا نحوية وصرفية في كتب العقيدة
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 البحث ملخص

كتبب   جاءت يفث النحو والصرف اليت مباحشيئًا من  تتناولإّن هذه الدراسة 
تقصٍّ ملباحث النحو والصرف بشكل كبري، عند العقديني ظهر ي إذالعقيدة اإلسالمية، 

وقد تبني من خالل ذلك التقّصي ما للنحو والصبرف مبن أهةيبة يف لليبل كالمهب       
إىل  وتبيني مراده . ويتبني أيضًا أنه  كثريًا ما يردون األمبر يف املناععبات وافالفبات   

أهل اللغة والنحو ليفصلوا بينه  فيةا اختلفوا فيب؛  ليدبدوا عنبد النحباة واللغبويني      
تطرقت كتبب العقيبدة اإلسبالمية إىل مصبطلك الكلةبة،       حيثبغيته  اليت يطلبونها، 

وذكرت معناها يف لغة العرب، وما طرأ على هذا املصطلك من تطور داللبي يف علب    
بني مصطلحي الكلةة واحلرف، إذ إّن العرب  نلطووا خيكانالنحو، ث  بّينت أّن النحاة 

تطلق لفظ احلرف على ما يعّده النحويون كلةة، وقد اتضك أيضًا أّن لألفعبال أهةيبة   
يف ماهيتهبا، وأقسبامها،    يظهبر عنبده  مبن تفصبيل     وذلبك ابا  كبرية عند العقديني، 

 . وأصلها، ومعانيها يف مواضع كثرية، ويف مباحث متعددة
ضًا أّن القضية افربية عنده  أعّ  من اجلةلبة االييبة، وأّن ْذك بر اْ     وتبني أي

باالس  املفرد يعّد عنده  من البدع  لكون؛ ليس كالمًا، وأّن اللغة تثبت صفة الكبالم  
إىل ا  تعاىل، وتتناول الدراسة إعراب كلةة اإلخالص عند العقديني، ملا هلا من أهةية 

تناول أيضًا تغاير املصطلحات ببني النحباة والعقبديني، ومبا     يف العقيدة اإلسالمية، وت
 . مباحث صرفيةوتطرَّق إلي؛ العقديون من مباحث حنوية، 
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Syntax and Morphology Issues in Doctrine Scholars Books 

Dr. Abdulmohsen Al-Tabtabae 

Abstract 

This study explores syntax and morphology topics addressed 

by Islamic belief books. These books investigated the syntax and 

morphology topics significantly. This investigation showed the 

importance of syntax and morphology in analyzing their words and 

expressing their meanings. It is also appeared that they refer their 

disputes and differences to linguists and morphologists for 

settlement. Thus, grammarians and linguists can make their 

decisions. Books of Islamic belief dealt with the term of word, 

explained its meaning in the language of the Arabs and declared the 

semantic development in grammar. These books also explained that 

grammarians mixed the terms of word and letter. The Arabs name 

the term of letter on what grammarians consider word. Belief 

scholars pay more focus and importance on verbs. They settled this 

identity, departments, origin and meanings in many situations and 

topics.  

The study also showed that verb phrase is more general than 

the noun phrase. For them, speaking of Allah in the singular name 

is considered a sort of heresy as it is not a speech or words. 

Language affirm the capacity of words to Allah, Almighty. The 

study deals with declension of sincerity according belief scholars 

for its great importance in Islamic belief.  

 



 د. عبداحملسن أمحد الطبطبائي 

 87                                     م2017يناير  -هـ  1438ربيع اآلخر  - ثامن عشرالالعدد 

 (1)قضايا حنوية وصرفية يف كتب العقيدة

 مقدمة: 

الذين ، والصرف عند علةاء العقيدة النحوضوء على قضايا إّن هذه الدراسة تسلط ال
 -الكبري ، وعببارات احلبديث الشبري     القبرآن  كآيبات   -النصوص الدينيبة  استخلصوا من

ضبوابط النحباة، وبينبوا أن قواعبد      -تشتةل عليهبا  أو راا مل -مشلتهااإلعراب اليت  قواعَد
عراب؛ وتصبريف؛، وهبو الشباهد    اإلعراب والتصري  الصحيحة مستفادة من؛، ومأخوذة من إ

 على صحة غريها مما حيتج ل؛ بها.  
عن املصطلحات املتداخلة ما بني علةبي النحبو والعقيبدة، وكيب       وتكش  الدراسة

بدأت املصطلحات تتداخل بني النحاة والعقديني، فيكون للةصطلك الواحد دالالت متنوعة 
 .  تفه  يف سياقها، أو تتنوع املصطلحات والداللة واحدة

إىل املسائل العقدية اليت ينبين احلكب  فيهبا علبى أسباو لغبوع، ومعرفبة        كةا تتطرق
الراجك واملرجوح فيها من خالل البحث النحوع واللغوع، مما يسفر عن نتبائج واضبحة يف   

 تلك املسائل افالفية.  
وعلى إثر ما سبق، ميكن طرح تساؤالت معينة تنبين عليها هبذه الدراسبة، وهبيىل إىل    

دى أفاد العقديون من علةبي النحبو والصبرف يف كتببه ل وهبل أتبوا ابا مل يبأت بب؛          أع م
النحويون مبن معلومبات وقواعبدل وكيب  ق ّسب  العقبديون أببوابه  واسبتخدموا املسبائل          

ل وتببيني مبراده    مهب  يف لليبل كال  واملصطلحات النحوية فيهال وهل كان للنحو دوٌر بارٌع
 العقدينيل عند توسيع دائرة التأويل والتفسريالنحويني إىل ند وهل أّدى جماع اللغة واتساعها ع

وتهدف هذه الدراسة إىل إبراع مكانة النحو والصرف من العلوم الشرعية، وال سبيةا  
اجلوانب الوظيفية التطبيقية اليت اسبتخدمت يف كتبب العقيبدة، ممبا يبدعو املشبتغل ببالعلوم        

مبدركًا ألهةيتهبا، وذلبك يف اسبتنباح األحكبام       العقدية والكالمية إىل أن يكبون عاملبًا بهبا،   
 الشرعية املرتبطة بالعقيدة. 
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وتهدف أيضًا إىل تقبدي  إضبافة شبرعية، مبن خبالل العلبوم اللغويبة والتوجيهبات         
اإلعرابية، وكذلك إىل تنبي؛ الباحثني يف جمال العقيدة علبى ضبرورة الوقبوف علبى اجلوانبب      

يون واملتكلةون األوائل، حلل مشكالت االعتقاد بني النحوية والصرفية اليت استخدمها العقد
 االجتاهات العقدية املختلفة.  

كةا تهدف الدراسة إىل الرتكيز على أه  املسائل واملواضبع النحويبة والصبرفية البيت     
تناوهلببا العقببديون يف كتبببه ، وتبيببان مببدى التوافببق واالخببتالف بببني الطببرفني، يف وضببع  

 املصطلحات وتقسي  األلفاظ.  
ومن اجلدير بالذكر أن أشري إىل أه  الدراسات السابقة اليت تناولت هبذا املوضبوع يف   

 العصر احلديث، وهيىل  

أثر التوحيد والتنزي؛ يف توجي؛ إعراب القرآن الكري  عند السّنة واملعتزلبة، وهبي رسبالة     .1
ماجسببتري مببن إعببدادىل خالببد عبببدالقادر السببعيد، ب شببراف األسببتاذ الببدكتور إبببراهي  

 . (2)م1984 -هب1404مرائي، السا
وهي دراسة تقتصر على عرض مسائل التنزي؛ والتوجيب؛ ببني أهبل السبنة واملعتزلبة،      
حيث تناول صاحبها ظاهرة التوحيد والتنزيب؛ عنبد هبذين االجتباهني دون سبائر االجتاهبات       

من خالل اسبتقراء اييبات الواضبحة دون غريهبا      -على كالم؛ يف مقدمت؛ -العقدية، وذلك
 اييات اليت يلزمها نظر شديد.  من 

أثر العقيدة وعل  الكالم يف النحو العربي، وهي رسالة ماجسبتري مبن إعبدادىل مصبطفى      .2
أمحد عبدالعلي ، ب شراف األستاذ الدكتور أمحد كشك، واألستاذ الدكتور والدكتور حمةد 

 . (3)م1992 -هب1412السيد اجلليند، 

النحبو وعلب  الكبالم، واألثبر الكالمبي      وهي دراسبة تتنباول الصبلة التارخييبة ببني      
والعقدع يف الفكر النحوع النظرع، من حيث األصبول والتحليبل والعامبل واملصبطلحات     

 والتألي  النحوع.  
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أثر العقيدة األشعرية يف التوجي؛ النحوع واللغوع لنصوص القرآن والسّنة، وهي رسالة  .3
 .  (4)م2001 ور إياعيل عةايرة،ماجستري من إعدادىل شاهر فارو حسني ذياب، ب شراف الدكت

وهي دراسة عقدية، تناقش النصوص املتعلقة بصفة الكالم، والنصوص الدالبة علبى   
األفعال احلادثة املنسوبة إىل ا ، كاالستواء، واإلتيان واجمليء، والنصوص اليت أضبيفت إليهبا   

كبان، ونصبوص   املسةيات احلسية، كالوج؛ واليدين، والنصوص الدالة على نسبة اجلهبة وامل 
 القضاء والقدر.  

أثر النحو يف عقيدة التوحيد يف لغة التنزيل، وهي رسالة ماجستري من إعدادىل صايل عببد   .4
 .  (5)م2011 جامعة مؤتة،السالم افليفات، ب شرافىل األستاذ الدكتور عبد القادر مرعي، 

ا مبن لغبة   وتتناول هذه الدراسة دور النحو يف توضيك عقيدة التوحيد، والتدليل عليه
 التنزيل، من حيث بيان أثر احلركة اإلعرابية، أو الرتبة النحوية، يف إبراع املعنى وتأويل؛. 

األثر العقدع يف تعدد التوجي؛ اإلعرابي ييات القرآن الكبري  ععبًا ودراسبة، للبدكتور      .5
م، وأصبل هبذا الكتباب رسبالة     2008 -هبب 1429حمةد بن عبدا  ببن محبد السبي ،    

ف؛، بعنوانىل تعدد التوجي؛ اإلعرابي ييات القبرآن الكبري  يف ضبوء االجتباه     دكتوراه ملؤل
العقدع ععًا ودراسة، قس  النحو والصرف وفقب؛ اللغبة، كليبة اللغبة العربيبة، جامعبة       

 . (6)هب1426اإلمام حمةد بن سعود يف الرياض، 

لقبرآن  وتتناول هذه الدراسة التوجيهات النحويبة املختلفبة عنبد املفسبرين ومعرببي ا     
الكري  من خالل إبراع األثر العقدع، تبعبًا الخبتالف توجهباته  ومنطلقباته  املذهبيبة، يف      

 العقيدة.   سعي كل منه  لدع  هذه املنطلقات من خالل تأويل آيات القرآن الكري ، وال سيةا آيات

  ومقارنتها ولليلها، ةع املعلوماتجب أما من حيث املنهج، فقد قةت يف هذه الدراسة
واتبعت افطوات املعروفة يف عةل األحباث على طريقة ما يسةى اليوم لوصول إىل النتائج، ل

 خطوات البحث جارية على النحو ايتيىل  باملنهج الوصفي، وكانت 
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 ورصد املراجع.  ، وعع املعلومات وتسديلها، االستقراءالتتبع و .1

 .  وليةكتابتها كتابًة أو، ولرير املادة العلةية، ترتيب املعلومات .2

 والكش  عن النتائج.  ، ووضع العناوين، الكتابة النهائية .3

 قد خرج البحث على صورت؛ النهائية مؤلفًا منىل و

 . منهد؛وفيها أهةية البحث وأهداف؛ واملقدمةىل  .1

 وفي؛ املدخل ملوضوع البحث وأقسام؛. التةهيدىل  .2

 وفي؛ النقاح ايتيةىل صلب البحثىل  .3

 الكلةة والكالم يف كتب العقيدة.   -

 تغاير املصطلحات بني النحاة والعقديني.   -

 املباحث النحوية يف كتب العقيدة.   -

 املباحث الصرفية يف كتب العقيدة.   -

 وفيها النتائج النهائية للبحث. افامتةىل  .4

 :  متهيد

إىل التسبلك    مبن املبتكلةني واملنطقبيني    وكبثريٌ ، حيتاج الباحثون يف العقيدة اإلسالمية
ا النحو والصرف. فقد ظهر يف كتب العقيبدة تقبصٍّ ملباحبث النحبو     بعلوم العربية، وال سية

والصرف بشكل كبري، وقد تبني من خالل ذلك التقّصي ما للنحبو والصبرف مبن أهةيبة يف     
وتببيني مبراده . ويتببني أيضبًا أنهب  كبثريًا مبا يبردون األمبر يف املناععبات           ، لليل كالمه 

ليدبدوا عنبد النحباة    ، يبنه  فيةبا اختلفبوا فيب؛    ليفصلوا ب  وافالفات إىل أهل اللغة والنحو
واللغويني بغيته  اليت يطلبونها. وتراه  إذا اختلفوا يف أمر مرتبط باللغة، ف ّن كل فريق حيّك  

يف هبذه   العربيبةْ  سبأل أهبل   وتراه  يقولبون يف مواضبع كبثريةىل ينبغبي أن ي     . اللغة يف حدت؛
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(ىل "قال األثرمىل قلت ألببي عببد   به728تيةية ) ما جاء يف قول ابن ومن؛املسألة، أو مثل ذلك، 

قالىل كاجلعبة للنبل، قالىل ف ن كبان يسبةى    (7)(ٹ ٹ ڤ ڤ)ا  يف تفسري جماهدىل 
 . (8)العربية" سأل عن هذا أهل جعبة لنبل، فليس ما احتج ب؛ الذع قال هذا بشيء، ث  قالىل ينبغي أن ي 

في؛ األمر إىل جتهيل من لبيس لب؛   وكذلك جند كثريًا منه  يصوِّب وي خطِّئ، وقد يصل 
قبال حييبى العةرانبي    . عل  بالعربية، فةن ذلك ما ذكر من اختالفه  يف مصبطلك )الق َدريّيبة(  

إمنبا   (9)ةّيب ريَد(ىل "ذكرت يف الرسالة أن الذم الوارد عن النيب صلى ا  علي؛ وسبل  للق  به558)
عن ا . فأجاب هذا املخال  عبن   وينفونها، يلزم الذين يثبتون القدرة ألنفسه  على أفعاهل 

لقلة مثرت؛ وفائدت؛، وعةدت؛ في؛   يكرم لسان الكري  عن إعادت؛، ذلك جبواب مشوب باألذية
بأن القبدرع منسبوب إىل القبدرة، ولبو     ، أن قالىل هذا يدل على جهل املستدل بألسنة العربية

لقاف وسكون الدال، فلةبا  لقال النيب صلى ا  علي؛ وسل ىل )الُقْدرية( بض  ا، كان كةا عع 
إىل القبدر، وذلبك أليبق     ؛ َبَسعلى أن؛ َن، وإمنا قال )الق َدرية( بفتك القاف والدال، مل يقل ذلك

علبى هبذا    بقول من يقولىل كلُّ شيٍء بقضاٍء وقدٍر. واجلواب أن نقولىل هذا التدهيل منقلببٌ 
علبى  ، در عنهبا األفعبال  والصبا ، املخال ، ف ن؛ ال عل  عنده باملصادر الصادرة عن األفعبال 

، حسب اختالف النحاة بذلك، وأن؛ ال عل  عنده بتوارد الق بَدر والُقبْدرة علبى معنبى واحبد     
ممبا  ، وجواع النسبة إليهةا، لكين أبني الفائدة بذلك ملن ل؛ دربة وفه  يف العربيبة ، واختالفهةا

 . (10)" ...وضع؛ علةاء العربية
ؤية ا  عز وجل يوم القيامبة، حيبث ردَّ   ومن ذلك ما جاء من اختالفه  يف حديث ر

ابن تيةية على اجلهةي املريسي  ألن؛ أتى بشيء ال يوافق؛ علي؛ أهبل العربيبة، حيبث يقبولىل     
كان أعذر ل؛ من تفاسريه هبذه  ، "فأقر اجلاهل باحلديث، وصحح؛... ولو قد رد احلديث أصاًل

أن  ن أهبل العربيبة، فبادعى اجلاهبل     من أهل العل  وال مب  املقلوبة، اليت ال يوافق؛ عليها أحٌد
، (11)؛(ْتَيْؤيف ر  وَنضامُّك  ال ت ربَّ َنرْوَترسول ا  صلى ا  علي؛ وسل ىل )إّنك  َس قولي تفسرَي

ون يف القةبر أنب؛ قةبر، ال علبى أّن أبصبار      ّكش ب ون في؛، كةا ال َتّكش ةون أّن لك  ربًّا ال َتل ْعَت
 . (12). "املؤمنني تدرك؛ جهرًة يوم القيامة..
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وقد تكل  أهل العقيدة عن النحو يف القرآن الكري ، وذكروا أّن يف القرآن من قواعبد  
اإلعراب ما مل تشتةل علي؛ ضوابط النحاة، "ف ّن القرآن لغت؛ وحنبوه وتصبريف؛ ومعانيب؛ كلبها     

مأخوذة مبن إعرابب؛   ، منقولة بالتواتر... وقواعد اإلعراب والتصري  الصحيحة مستفادة من؛
يف؛، وهو الشاهد على صحة غريها مما حيتج ل؛ بها، فهو احلدة هلا والشباهد، وشبواهد   وتصر

، اإلعراب واملعاني من؛ أقوى وأصك من الشواهد من غريه، حتى إّن في؛ من قواعد اإلعبراب 
وأهبل علب  املعباني إىل    ، مبا مل تشبتةل عليب؛ ضبوابط النحباة     ، وقواعد عل  املعاني والبيبان 

 . (13)اين"

، وحيثبونه  علبى   ل َحنبوا إذا  تالميبذه   أنهب  يووبون  ، أهةية اللغة عنده  وكان من
(ىل "كان عريبع أببو يزيبد ببن     به571ويف ذلك روى ابن عساكر )اجللوو يف حلقات النحاة. 

بلغين أن أهل األهبواء تتةعبون يف املسبدد    ىل عريع على عسس بالل بن أبي بردة... فقال ل؛
فذهب ث  رجع إلي؛، فقالىل ما وجبدت فيب؛ إال أهبل    ىل ويتناععون، فاذهب فتعرف ذلك، قال

َحل قة َحل قبة. قبال أببو سبليةان     ىل العربية َحل قًة َحل قًة، فقالىل أال جلست إليه  حتى ال تقول
 .  (14)افطابيىل وإمنا هي احل ل قةىل َحل قة القوم، وَحل قة القرح، وحنوها"

كن احتدباجه  هبذا كبان يف    وكان العقديون حيتدون بالناطقني بالعربية السليةة، ول
أغلب األحيان مرتبطًا باستعةاهل  لأللفاظ يف معانيها، ال يف مصطلحاته  البيت حيبّدونها، ويف   
ذلك يقولونىل "وأيضا فالناطقون باللغة حيتج باستعةاهل  لأللفاظ يف معانيهبا، ال ابا يذكرونب؛    

و كذا، واليد كذا، والكبالم  من احلدود، ف ن أهل اللغة الناطقني ال يقول أحد منه ىل إن الرأ
كببذا، واللببون كببذا، بببل ينطقببون بهببذه األلفبباظ دالببة علببى معانيهببا، فتعببرف لغببته  مببن  

 .  (15)استعةاهل "

ويذكر ابن تيةية عن النحويني يف مسألة املصطلحات واحلدود شيئًا مبن اختالفباته ،   
سب  بضبعًة وعشبرين    وذلك بقول؛ىل "حتى إّن النحاة ملا َدَخل متأخروه  يف احلدود ذكبروا لال 

مل يصبك منهبا    ًاوكلها معرتض عليها على أصله ، بل إنه  ذكروا لالس  سببعني َحبدّ  ًا، َحّد
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، ًاوعشرين َحّد واألصوليون ذكروا للقياو بضعًة. كةا ذكر ذلك ابن األنبارع املتأخر، شيء
لنحباة  احلدود املبذكورة يف كتبب الفالسبفة واألطبباء وا     وعامُة. وكلها معرتض على أصله 

ببل  ، كبان قلبيالً  ، علبى أصبله ، وإن قيبل بسبالمة بعضبها      واألصوليني واملتكلةة معرتضٌة
 . (16)منتفيا... "

وكذلك ف ننا جند يف كتب العقيدة كثريًا من التوجيهات النحوية اا خيدم املسبألة البيت   
عع  يبونس  فيةا  -أحدهةا  ىل نصب من مكانني(17)َوالطَّْيَر()يبحثون فيها، ومن ذلك قوهل ىل "

أقببل   . وايخر علبى قبول النحبوينيىل "يبا عيبد      َرْيعلى قول؛ىل وسخَّرنا ل؛ الطَّ -عن أبي عةرو
، فنصب على إعةبال ضبةري فعبل   ، ، نصب ألن؛ ال حيسن النداء فيةا في؛ أل  والموالصلَت

 . (18)الصلت" كأن؛ قالىل وأعين

ويني يف أّن أكثبر اللغبة   وقد تطرق أهل العقيدة إىل جماع اللغة، أع ما يقول؛ بعض النح
جماع ال يعرب بهبا عبن احلقيقبة، ومبا يف ذلبك مبن إشبكال كببري يف توسبيع دائبرة التأويبل،            

(ىل "وقد قال بعض أئةبة النحباة   به751ويف هذا قال ابن قي  اجلوعية ). فيعرتضون على ذلك
فقبل مبا    أكثر اللغة جماع، ف ذا كان أكثر اللغة جماعًا سبهل علبى النفبوو أنبواع التبأويالت،     

 . (19)أع جماع ركبت؛"، وأنزل عن احلقيقة وال يضرك، وأوِّل ما شئت، شئت

واجلدير بالذكر أن كتب العقيدة ختطِّبئ أحيانبًا بعبض النحبويني، وتبذكر أن عللبه        
ويف ذلبك  . فاسدة، بل قد تذكر أنها كذب، وال يصك منها سوى املسةوع مبن كبالم العبرب   

أن ينبعث فرع من غري أصبل؛. ولبو كبان ذلبك، ملبا كبان       (ىل "وال توع به384قال ابن حزم )
األصل أصاًل للةتأصل ب؛، وال كان املتأصل متأصاًل من؛... ومثل هذا ما يستعةل؛ النحويبون  
يف علله ، ف نها كلها فاسدة، ال يرجع منها شيء إىل احلقيقة ألبتة. وإمنبا احلبق مبن ذلبك أن     

مبع أنب؛    -فهبو ، يف ضبطها ونقلها، وما عدا هبذا  هذا س ْةَع من أهل اللغة الذين يرجع إليه 
ألن قوهل ىل كان األصل كذا، فاستثقل فنقل إىل كبذا،    فهو أيضًا كذب -لك  فاسد متناقص

مل يكن قط، وال كانت العرب علي؛ مدة، ث  انتقلت إىل ما  شيء يعل  كل ذع حس أن؛ كذٌب
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ۈئ )ذع تعبب، إذ يقبول تعباىلىل    يع منها بعد ذلك. وقد قال افالق األول قواًل كفى كل 

ڱ ڱ ں )، ث  عاد بيانًا، فقال تعاىلىل (20)(ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 . (23)"(22)(وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )، ث  عاد بيانًا، فقال تعاىلىل (21)(ں ڻ
إّن احلركة ال بد هلا ْمْن َمتبى،  ىل ( للنحاة يف قوهل به793ومن ذلك ختطيء التفتاعاني )

كة من متى، فلو وقعت حركة يف املتى، لكبان للةتبى   إذ يقولىل "فذكر يف النحاة أن؛ ال بد للحر
وذكر يف الشفاء أن االنتقال في؛ دفعي  ألن االنتقال من َسنة إىل َسنة، ومبن  . متى، وهو باطل

َشهر إىل َشهر يكون دفعة، ث  قالىل ويشب؛ أن يكون حالًة كحبال اإلضبافة يف أن االنتقبال ال    
، ويكون الزمان العمًا لبذلك البتغري،   (كي )أو  (ك )يكون في؛، بل يكون االنتقال األول يف 

 . (24)"... فيعرض بسبب؛ في؛ التبدل

 . الكلمة يف كتب العقيدةاملبحث األول: 

تطرقت كتب العقيدة اإلسالمية إىل مصطلك الكلةة، وذكرت معناها يف لغة العبرب،  
اببن تيةيبةىل    وما طرأ على هذا املصطلك من تطور داللي يف عل  النحو، حيث يقول يف ذلك

"والكلةة يف لغة العرب هي اجلةلة املفيدة، سواء كانت علبة اييبة أو فعليبة، وهبي القبول      
التام، وكذلك الكالم عنده  هو اجلةلة التامة، قال سيبوي؛ىل واعل  أنه  حيكبون ببالقول مبا    

 . (25)كان كالمًا، وال حيكون ب؛ ما كان قواًل"

فيبد ال يكبون إال علبة تامبة  وشبب؛ ذلبك باحلبد        وذكر ابن تيةية أيضًا أّن الكبالم امل 
عن احملبدود، وال االسب  منفصباًل     واحملدود، واالس  واملسّةى، فال ميكن تصور احلد منفصاًل

وكبان  ، عن املسّةى، فقالىل "... وإذا كان كل من احملدود واملسةى متصورًا بدون االس  واحلد
امتنع أن تتصور احملدودات ، الس  على معناهيف داللة احلد وا تصور املسةى واحملدود مشرتكًا

وهلذا كان مبن  . وهذا هو املطلوب، كةا ميتنع تصور املسةيات ادرد االياء، ادرد احلدود
املتفق علي؛ بني عيع أهل األرض أّن الكالم املفيد ال يكون إال علة تامبة، كاْسبَةْيني أو فعبٍل    

 . (26)واْس ، هذا مما اعرتف ب؛ املنطقيون"
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قد ذكر أيضًا اختالف معنى الكلةة بني النحويني واللغويني، فيقولىل "وملا شباع عنبد   و
وحرف املعنبى، صباروا يظنبون    ، أو الفعل، املشتغلني بالنحو استعةال لفظ الكلةة يف االس 

أنب؛ يبراد بالكلةبة    ، أّن هذا هو كالم العرب، ث  ملا وجد بعضه  ما يع؛ من كبالم العبرب  
 يقولىل  اجلةلة التامة، صار

 (27)ْمَؤي بببببب ْدق بببببب الٌمهببببببا ك ببببببْب ٌةَةببببببل وْك
 

 
 . فيدعل ذلك من القليل

ومنه  من تعل ذلك جماعًا، وليس األمر كذلك، بل هذا اصطالح هؤالء النحاة، ف ن 
العرب مل يعرف عنه  أنه  استعةلوا لفظ الكلةة والكالم إال يف اجلةلة التامة، وهكبذا نقبل   

 .  (28)وإّن هذا قليل وكثري"، إّن هذا هو اجملاعىل ريه، فكي  يقالكسيبوي؛ وغ، عنه  أئةة النحو

مما وقع في؛ متأخرو النحبويني  ، ويف هذا الكالم إشارة واضحة إىل ما يراه أهل العقيدة
من خالل تداول هذا اللفظ عنده  اعناه االصطالحي، حتى ظنبوا أّن معنباه يف   ، من اللبس

 داع أو قليل.  ر َماالصطالح هو األصل، وأّن املعنى ايخ

إال للدةلبة  ، وقد أشار أهل العقيدة أيضًا أّن؛ ال يوجد يف كالم العبرب لفبظ الكلةبة   
إال ايبًا جلةلبة   ، اليت هي كالم مفيد، فقالواىل "ولفظ الكلةة ال يوجد يف لغبة العبرب  ، التامة

، اني َعل بى اللَِّسباني  ايية أو فعلية، كقول النيب صلى ا  علي؛ وسبل ىل )ك ْلَةَتباني َخْفيف َتب     تامة
... (29)س ْبَحاَن اللَّْ؛ ال َعْظي ي(، س ْبَحاَن اللَّْ؛ َوْبَحْةْدْه  َثْقيل َتاني ْفي ال ْةيَزاني، َحْبيَبَتاني إيل ى الرَّْحَةني

قالىل وقد يراد بالكالم الكلةة، وليس األمر كةبا  ، وبعض متأخرع النحاة ملا يع بعض هذا
م العرب لفظ الكلةة إال للدةلة التامة، اليت هي كالم، وال تطلبق  ععة؛، بل ال يوجد يف كال

إاّل على علة تامة، وهلذا ذكر سيبوي؛ أنهب  حيكبون ببالقول مبا     ، العرب لفظ كلةة وال كالم
 . (30)كان كالمًا، وال حيكون ب؛ ما كان قواًل"
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 . اخللط بني مصطلحي الكلمة واحلرف: املطلب األول

ّن العبرب تطلبق   أ وَبّينبوا اة بني مصطلحي الكلةة واحلرف، خلط النح ذكر العقديون
لفظ احلرف على ما يعّده النحويون كلةة، بل قد ال يصبدق ذلبك إال علبى االسب  َوْحبَده،      
ومن هنا يقولونىل "وأما تسةية االس  َوْحبَده كلةبة، والفعبل َوْحبَده كلةبة، واحلبرف َوْحبَده        

بعض النحاة، لبيس هبذا مبن لغبة العبرب      ، فهذا اصطالح حمض ل(بل)، و(هل)كلةة، مثل 
 ْنأصاًل، وإمنا تسةي العرب هذه املفردات حروفًا، ومن؛ قول النيب صلى ا  علي؛ وسل ىل )َمب 

، ٌفْرٌ  َحب ْلب أ  ْنلْكب ، َوٌفْرأمل َحب  قبول  ، أَما إني ال أ ناٍتَسَح ر ْشَع ٍفْرَح لُِّكْب ؛ ل آن، ف ْرالُق أ َرق 
َوْحبَده،   بباحلرف االسب     ، والذع علي؛ حمققو العلةاء أّن املراَد(31)(ٌفْريٌ  َحْم، َوٌفْرالٌم َحَو

؛ عبن  أصبحابَ  ، وهذا اس ، وهلذا مّلا سبأل افليبل   (ٌفْرٌ  َحأْلىل )والفعل حرف املعنى، لقول؛
 . (32)... "(َعه)وإمنا احلرف ، نطقت  باالس ىل )عا(، فقالىل ، فقالوا(عيد)النطق بالزاء من 

يف ذلك أّن النحاة قد اتفقوا على هذا املصطلك، وهو تسةية ما  وقد ذكر ابن تيةية

وا ما ، فقالىل "ولكن النحاة اصطلحوا على أن يسّة(كلةة)يعرف؛ العرب حرفًا اصطلك 

تسةي؛ العرب حرفًا، يسةون؛ كلةًة، مثلىل عيد وعةرو، ومثلىل قعد وذهب، وكلُّ حرٍف جاء 

ی ی )قال تعاىلىل (، ل َعلَّ)و (َهْل)و ( َّث )و (إْن)ملعنًى ليس باس  وال فعل، مثلىل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ی ی جئ حئ

ېئ ېئ ىئ ىئ )وقال تعاىلىل . ، فسةى هذه اجلةلة كلةة(33)(ٺ ٿ

ې ې ى ى ائ ائ )، وهو قولىل ال إلَ؛ إاّل اُ ، وقال تعاىلىل (34)(ىئ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )، وقال تعاىلىل (35)(ەئ

 . (37)"(36)(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
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 . تشابه التقسيم بني النحاة واملنطقيني: املطلب الثاني

تبني من خالل الدراسة أن املنطقيني يقّسةون األلفاظ إىل اس  وكلةة وحرف، لكبنه   
يناقضون تقسيةه  أحيانًا، وخيلطبون مبع النحباة يف املصبطلك، يقبول اببن تيةيبةىل "وقسبةوا         

املراد بالكلةة ما يريبده النحباة بلفبظ    ىل حرٍف ي سّةى أداًة، وقالوااأللفاظ إىلىل اسٍ ، وكلةٍة، و
الفعل، لكّنه  مع هذا يناقضون، وتعلون ما هبو اسبٌ  عنبد النحباة حرفبًا يف اصبطالحه ،       
فالضةائر  ضةائر الرفع والنصب واجلر، واملتصلة واملنفصلة، مثل قولبكىل رأيتب؛، ومبر ببي،     

ألياء املضةرة، واملنطقيون يقولونىل إنها يف لغبة اليونبان   ف ّن هذه أياء، ويسةيها النحاةىل ا
 . (38)من باب احلروف، ويسّةونها افوال ... "

( شيئًا من هذا التقسي ، وبّين أّن الفعل عند النحاة أعبّ  منب؛   به427وذكر ابن سينا )
؛، ودالٌّ عند املنطقيني، وذكر سبب ذلك يف رأي؛، فقالىل "كذلك من األلفاظ ما هو دالٌّ يف نفسب 

يف غريه، واألخري هو احلرف، وهو األداة، واألول جنس، يقسة؛ فصالن آخران، هةا التعلق 
بزمان معني من األعمنة الثالثة، والتدرد عن ذلك، واألخري هو االس ، واألول هبو الفعبل،   

لةبات  كلةة، والفعل عند النحاة أعّ  من؛ عند املنطقيني  ف نه  يسّةون الكىل ي؛ املنطقيونويسّة
املؤلفة مع الضةائر، كقولنا )أمشي( أيضًا فعاًل، ففصبول الفعبل ملكبات، وفصبول االسب       
واحلرف أعدامها، واألعدام تعرف بامللكات، وال ينعكس، فلذلك اقتصر الشيخ علبى إيبراد   
حد الفعل، إذ هو يتناول حديهةا بالقوة، فقال يف حدهىل هو الذع يبدل علبى معنبى موجبود     

 . (39)عمان معني من األعمنة الثالثة" لشيء غري معني يف

وقد استشكل على بعض العقديني ما جعل؛ املنطقيون كلةًة، وهو الفعبل اجملبرد عبن    
االس ، وقالوا إّن ذلك ال يوجد يف كالم العرب، الشتةال أكثر األفعال على ضبةائر، لكبن   

لضبةائر، ويف ذلبك   النحاة بينوا أن ذلك ليس صحيحًا  ألن كثريًا من األفعال قد ختلو مبن ا 
، قالواىل "وقد ظن بعضه  أن الفعل البسيط أعين اجملرد عن االس  الذع يسةي؛ املنطقيون كلةة

ويف ، وهو ظبن فاسبد يتحققب؛   ، ال يوجد يف لغة العرب الشتةال أكثر األفعال على الضةائر
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 ن مشبتةالً وإن كبا ، خاٍل عن الضبةري (، قام عيٌدىل )يف(، قامىل )ف ن قولنا، نسخة حيققها النحاة
 .  على ضةري يف عكس؛

، وتسةى قائةبة ، والكلةة يف لغة اليونانيني كانت تدل بانفرادها على وقوعها يف احلال
 االسب َ  لذلك تقرتن بها، وظهر من حد الفعل أّن، ث  تصرف إىل املاضي أو املستقبل بأدوات

، ن يبتعني حبسبب؛  وال يقتضي وقوع؛ يف عما، مفرد يدل بالوضع على معنى يستقل بنفس؛ لفٌظ
 . (40)يدل بالوضع على معنى يف غريه... "، واحلرف لفظ مفرد

 . األفعال بني النحاة والعقديني: املطلب الثالث

لألفعال أهةية كبرية عند العقبديني، وقبد فصبلوا يف ماهيتهبا، وأقسبامها، وأصبلها،       
املاضبي ينحبل    ومعانيها يف مواضع كثرية، ويف مباحث متعددة، ومن ذلك ذكره  أّن الفعبل 

عند النحويني عن مصدر وعمن، وينحل عند البالغيني عن مصدر وعمن ونسبة، ذكبر ذلبك   
حمةد األمني الشنقيطي من خالل تنبيه؛ بأن إدراك حقيقة الكيفية مسبتحيلة، مسبتداًل بقولب؛    

، حيث يقبولىل "والفعبل املاضبي    (41)(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )تعاىلىل 
، وعمن(... وقد حرر علةاء البالغبة يف مبحبث االسبتعارة    ينحل عند النحويني عن )مصدر

التبعيبة أنب؛ ينحبل عببن )مصبدر، وعمبن، ونسببة(، فاملصببدر كبب)أْمن( يف مفهومب؛ إعاعببًا،         
فب)حييطون( تكةن يف مفهومها )اإلحاطة(، فيتسلط النفبي علبى املصبدر الكبامن يف الفعبل،      

ىل ال إحاطبة للعلب  البشبرع ببرب     فيكون معب؛ كبالنكرة املبنيبة علبى الفبتك، فيصبري املعنبى       
 املسبندة للعلب  منفيبةٌ    السةوات واألرض، فينفي جنس أنواع اإلحاطة عن كيفيتها، فاإلحالُة

 . (42)عن رب العاملني... "

وقد علق أهل العقيدة على األفعال التامة واألفعال الناقصبة، وبينبوا الفبرق بينهةبا،     
ني كلةات وجودية، ويف ذلك قبال اببن سبيناىل    وذكروا أن األفعال الناقصة تسةى عند املنطقي

"واحلّد التام للفعل التام أن يقالىل الفعل لفٌظ مفرٌد يدلُّ بالوضع علبى معنبًى مسبتقلٍّ بنفسب؛،     
يعين؛ ذلك التعلق، فاألفعبال الناقصبة مبا    ، ويتعلق بشيء ال بعين؛ يف عمان من األعمنة الثالثة
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إىل جزء يدلُّ عليب؛، كقولنباىل كبان عيبٌد قائةبًا،       تنقص فيها الداللة على نفس املعنى، فيحتاج
 . (43)وهي اليت يسةيها املنطقيون كلةات وجودية"

 . القضية اخلربية أعّم من اجلملة االمسية: املطلب الرابع
ذكر أهل العقيدة أّن ما يسةى عنده  )القضية افربية( قد تكون مقدِّمة، وقد تكون 

ألنها قد تأتي   ، ولكنها أعّ  من املبتدأ وافرب عند النحاةنتيدة، ونبهوا أّن هذه القضية  خرٌب
أو علًة فعيلة، فقالوا يف ذلكىل "والقضية افربية إذا كانت جزَء القياوي ّيوها ، علًة ايية

يوها ، ّيوها نتيدًة، وإن كانت جمردة عن ذلك، مقدمًة، وإن كانت مستفادًة بالقياو
وليست هي املبتدأ ، تسةيتها نتيدًة ومقدمًة، وهي افربمع ، قضيًة، وتسةى أيضا قضيًة

وافرب يف اصطالح النحاة، بل أعّ  من؛  ف ن املبتدأ وافرب ال يكون إال علة ايية، والقضية 

ڃ ڃ چ چ چ )افربية قد تكون ايية وفعلية، كةا لو قيل يف قول؛ىل 

، ف ن هذه علة خربية، (45) (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)، وقول؛ىل (44)(چ
 . (46)ليست املبتدأ وافرب يف اصطالح النحاة... "و

 . ِذْكُر اهلِل باالسم املفرد من البدع: املطلب اخلامس

ذكر أهل العقيدة أّن االس  املفرد ال يكون كالمًا، وهلذا ف ّن من البدع ذكر ا  ببدون  
أحبد مبن أهبل     تألي  كالم، قال ابن تيةيةىل "فأما االس  املفرد، فال يكون كالمبًا مفيبدًا عنبد   

األرض، بل وال أهل السةاء، وإن كان َوْحَده  كان مع؛ غبريه مضبةرًا، أو كبان املقصبود بب؛      
تنبيهًا أو إشارًة، كةا يقصد باألصوات اليت مل توضع ملعنى، ال أن؛ يقصد ب؛ املعاني اليت تقصد 

ا  وحبده   بالكالم استطراد، وهلذا عد الناو من البدع ما يفعل؛ بعض النّساك من ذكر اسب  
بدون تألي  كالم... وقد تواتر عن النيب صلى ا  علي؛ وسل  أن؛ كبان يعّلب  أمتب؛ ذكبر ا      

 َلْو، وال َحب (47)ر َبأك  ، واُ إال اْ  ، وال إلَ؛ْ  ، واحلةد اْ  حاَنْبتعاىل باجلةل التامة، مثلىل س 
 . (49)... "(48)إال باْ  ة وَّوال ُق
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 . اب كلمة اإلخالص عند العقدينيإعر: املطلب السادس

نظرًا ألهةية كلةبة اإلخبالص، وهبيىل )ال إلبَ؛ إاّل اُ (، أخبذ العقبديون يفسبرونها        
تفسريًا حنويًا، ويردون معناها إىل ما ي فَه  يف اللسان العربي، بل ويهاعون من ال يفهب  هبذه   

وأجاب أبو عبد ا  حمةد (ىل "به792الكلةة كةا يفهةها العرب، ويف ذلك قال ابن أبي العز )
بن أبي الفضل املرسي يف رع الظةآن، فقالىل هذا كالم من ال يعرف لسان العرب، ف ّن )إل؛( 
يف موضع املبتدأ على قول سيبوي؛، وعند غريه اس  )ال(، وعلى التقديرين، فال ب دَّ مبن خبرب   

؛ ىل إذا مل يضبةر، يكبون نفيبًا    املبتدأ، وإاّل فةا قال؛ من االستغناء عن اإلضةار فاسٌد، وأما قوُل
للةاهية، فليس بشيٍء  ألّن نفي املاهية هو نفي الوجود، وال تتصور املاهية إاّل مبع الوجبود،   

ماهيبة عاريبة    فال فرق بني ال ماهية، وال وجود، وهذا مذهب أهل السنة، خالفًا للةعتزلة، فب نه  يثبتبون  
 . (50)َ؛(، وال يكون خربًا لب)ال(، وال للةبتدأ"عن الوجود، و)إاّل اُ ( مرفوع بداًل من )ال إل

وقال يف تقدير افربىل "وقد اعرتض صاحب املنتخب على النحويني يف تقدير افبرب يف  
)ال إل؛ إال هو(، فقالواىل تقديره )ال إلَ؛ يف الوجوْد إال ا (، فقالىل يكبون ذلبك نفيبًا لوجبود     

الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكالم  اإلل؛، ومعلوم أن نفي املاهية أقوى يف التوحيد
 . (51)على ظاهره واإلعراض عن هذا اإلضةار أوىل"

ث  ذكر بعد ذلك اهلدف من ذكر اإلعراب، وهبو إعالبة اللببس، وتصبويب أع وجب؛      
حنوع قد يؤدع إىل خلل يف العقيدة، فقالىل "وليس املراد هنا ذكبر اإلعبراب، ببل املبراد رفبع      

الوجبود   لنحاة يف ذلك، وبيان أن؛ من جهة املعتزلة، وهو فاسبد، فب ّن قبوهل ىل نفبي    اإلشكال الوارد على ا
 . (53)"(52)(ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)   ألّن العدم ليس بشيء، قال تعاىلليس تقييدًا

 . الكالم يف كتب العقيدة: املبحث الثاني

وضك العقديون معنى الكالم، وأكثروا من االحتداج بأقوال أهل العربية يف توضبيك  
، هذا املعنى، وأتبوا بالشبواهد واألمثلبة، ثب  فنبدوا األقبوال الضبعيفة، واألبيبات املغلوطبة         

 وتناولوا أقسام الكالم من نظرة عقدية، وميكن تفصيل ذلك من خالل املطالب ايتيةىل 
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 . إنكار العقديني أن يكون الكالم يف القلب: املطلب األول

 ىل  يقول في؛على بيت األخطل الذع  دُّواأنكر العقديون أن يكون الكالم يف القلب، ور
 إنَّ الك بببالَم ل ْفبببي الُفبببؤاْد َوإّنةبببا  

 

 (54)الُفبؤاْد َدْلبيال   علبى  ج ْعَل اللِّسان  
 
 

، مسبّةى الكبالم   َرُكْذَيب  ويف ذلك قال ابن القي ىل "... ف ع ْلَ  أّن األخطل مل يرد بهبذا أنْ 
ما فسبر بب؛ املفسبرون     -كان قال ذلك إن -وال أحد من الشعراء يقصد ذلك ألبتة، وإمنا أراد

للشعر، أع أصل الكالم من الفؤاد، هو املعنى، ف ذا قال اإلنسان بلسان؛ ما ليس يف قلب؛، فبال  
تثق ب؛، وهذا كاألقوال اليت ذكرها ا  عن املنافقني، وذكر أنه  يقولون بألسنته  ما لبيس يف  

 قلوبه ، وهلذا قال األخطل قبل ذلكىل 
 ك  ْمبببْن َخطيبببٍب خ ط َببببًةال ي عْدَبنَّببب

 
 الببببحّتببى َيكببوَن َمببَع الك ببالمي أْصي  

 

 
 ابةببببإنَّ الك بببالَم ل ْفبببي الُفبببؤاْد َوإّن

 
 (55)ج ْعَل اللِّسان  علبى الُفبؤاْد َدْلبيال"    

 
 

 . املفرد واملرّكب من الكالم عند العقديني: املطلب الثاني

التفتباعاني إىل هبذه األقسبام     أّن الكبالم ينقسب  أقسبامًا، وأشبار     العقديني بّيَن بعض
بقول؛ىل "والكالم ينقس  إىل املهةل واملوضوع، واملوضوع إىل املفرد واملركب، واملفرد إىل االس  
والفعل واحلرف، واملركب إىل التام الذع يصك السكوت علي؛، وإىل غري التام، واللفبظ أعب    

 . (56)من احلروف والكالم، وقد خيص"
أن القبول املركبب غبري التبام لبيس كالمبًا، وإن        -يِّن النحويبون كةا يَب -وَبّينوا أيضًا

تركب من لفظني أو أكثر، ويف ذلك قال ابن حزمىل "وقد يكون القول مركببًا مبن لفظبني، وال    
كقولكىل إن جئتين، أو كقولكىل إذا مات عيٌد، ف ن قلتىل إْن جئتين أكرمتك، كبان  ًا، يكون تاّم
 . (57)"ًانقطعْت حركت ؛، كان كالمًا تاّم، أوىل إذا مات عيٌد اًاكالمًا تاّم

 . عند العقديني اللغة تثبت صفة الكالم إىل اهلل تعاىل: املطلب الثالث

 يف أّن اللغْة   عز وجل اا يذكره أهل  الكالمي صفة  استدّل أهل العقيدة على أّن
وال يكونان  أيضًا، وهةا ال يكونان إال حبرف وصوت، كالٌم ، وأن النداَءكالٌم املسةوَع
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ويف ذلك قال أبو القاس  . ي ْسْةع وي نادع ا   ادرد املعنى، وقد ورد يف القرآن الكري  أّن
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )(ىل "قول؛ تعاىلىل به535األصبهاني )

. واملسةوع إمنا هو احلرف والصوت، ال املعنى  ألن العرب تقولىل يعت  الكالَم (58)(وئ
. دلَّ على أن؛ احلرف (ەئ ەئ)عت  املعنى. فلّةا قالىل وفهةت  املعنى، وال تقول ي

وألن االستدارة إمنا حصلت للةشركني بشرح استةاع كالم ا ، فلو كان ما   والصوت
وألن؛ قالىل   يعوه من النيب علي؛ الصالة والسالم ليس بكالم ا ، مل لصل االستدارة هل 

إليه   ألّن ما مل يصل  فال توع أن يكون كالمًا مل يصل (59)(ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)
ڦ )إليه  ال يتأتى هل  تبديل؛، فل  يبق إال أن يكون احلرف والصوت، وألن؛ قال تعاىلىل 

. والنداء عند عيع أهل اللغة ال (60)(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 . (61)يكون إال حبرف وصوت"

 . باملقطع واحلرف والصوت واحلركات واملدودعندهم تعلق الكالم : املطلب الرابع

اهت  أهل العقيدة يف تبيان معاني املقاطع واحلروف واألصوات واملدود، وهبذه كلبها   
من علوم اللغة، ويبدو أن ذكره  هبذه األشبياء متعلبق افهبوم الكبالم نفسب؛، ملبا فيب؛ مبن          

وألن اللغة هي اليت لك  يف هذا املوضبوع، فقبد اهتةبوا بتفاصبيل املقباطع        اختالف بينه 
بنوا األمر عن دراية وعل ، وقال يف ذلك التفتاعانيىل "قبد اشبتب؛ علبى    واحلروف بأنفسه ، ليت

مع اشبتهاره فيةبا ببني القبوم، فأوردنبا يف ذلبك ماصبرح بب؛         ، بعض املتأخرين معنى املقطع
وغريهب ، وهبو أن احلبرف الصبامت مبع املصبوت املقصبور        ، واإلمام، وابن سينا، الفارابي

تك أو الضةة أو الكسر، ومع املصوت املةبدود يسبةى   يسةى مقطعًا مقصورًا، مثل )ُلَبْب( بالف
مقطعًا ممدودًا، مثل )ال( و)ل ( و)لي(، وقد يقال املقطع املةدود ملقطع مقصبور مبع صبامت    
ساكن بعده، مثل )هل( و)قل( و)بع(، ملةاثلت؛ املقطع املةدود يف الوعن، ف ن قيبلىل ال حاجبة   

مقطعًا مقصورًا مع سباكن بعبده، سبواء كبان      إىل هذا التفصيل، ف ّن املقطع املةدود ليس إال
مصوتًا، مثل )ال(، أو صامتًا، مثل )هل(، وهلذا يقال إّن املقطع حرف مبع حركبة، أو حبرف    
متحرك مع ساكن بعده، واألول املقصور، والثباني املةبدود، قلنبا املقطبع املةبدود باالعتببار       
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مقصور هو فتحة اهلاء، وباالعتببار  الثاني صامتان، هةا اهلاء والالم يف )هل(، بينهةا مصوت 
على ما يراه أهبل العربيبة   ، ليس بينهةا مصوت مقصور، األول جمرد صامت ومصوت ممدود

املصوت املةدود ليس إال إشباعًا للةصبوت   ذوذلك ألن  بينهةا فتحٌة وألٌ  )ال( الٌم من أّن
أن احلركبات أبعباض    املقصور، فيكون املقصور مندرجًا يف املةدود جزء من؛، وهذا مبا يقبال  

حروف املد، فال يكون )ال( إال صامتًا مع مصوت ممدود، قال ويتأل  من احلبروف الكبالم،   
ويفسر باملنتظ  من احلروف املسةوعة املتةيبزة، وحيبرتع باملسبةوعة عبن املكتوببة واملتخيلبة،       

 . (62)وباملتةيزة عن أصوات الطيور"

 .  والعقديني تغاير املصطلحات بني النحاةاملبحث الثالث: 

بدأت املصطلحات تتداخل بني النحاة والعقديني، وهذا معروف بني العلوم املتنوعبة،  
بل أحيانًا يف العل  نفس؛ قد تتداخل بعض املصطلحات، فيكون للةصبطلك الواحبد دالالت   
متنوعة تفه  يف سياقها، أو تتنوع املصطلحات والداللة واحدة، وميكن ذكر أه  املصطلحات 

 ىل من خالل املطالب ايتيةاخلت بني النحو والعقيدة اليت تد

 .  املبتدأ واخلرب/ املوضوع واحملمولاملطلب األول: 

تبني من خالل الدراسة أن العقديني يسةون املصبطلحني الشبهريين عنبد النحبويني،     
وهةا )املبتدأ وافرب(، يسةونهةاىل )املوضوع واحملةول(، ويف ذلبك يقبول اببن حبزمىل "واتفبق      

ائل على أن َسةَّوا امُلخَبر عن؛ موضوعًا، وعلى أن َسبةَّوا ْذك بَرك ملبن تريبد أن ختبرب عنب؛       األو
وضعًا، واتفقوا على أن يوا افرب )حمةواًل(، وكون الصفة يف املوصوف )َحْةاًل(  فةا كبان  

قيل في؛ىل هذا )محل جوهرع(، وما كان غرييا قيلىل هذا )محل  -كةا قدمنا -ذاتيًا من الصفات
َرضي(، وكل هذا اصطالح على ألفاظ يسرية جتةع لتها معاني كثرية، ليقرب األفهام. ف ذا َع

قلتىل عيٌد منطلٌق، فب)عيٌد( موضوع، و)منطلٌق( حمةوٌل على عيد، أعىل هو وص  لب؛. وهبذا   
يسةي؛ النحويونىل )االبتداء وافرب( إذا جاء على هذه الرتبة. ف ذا يعت املوضوع واحملةول، 

 .  (63)يد امُلْخَبَر عن؛ واف َبَر عن؛، فاعل "ف منا تر
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 .  أقسام زمان الفعلاملطلب الثاني: 

يقس  النحويون الزمن يف األفعال ثالثة أقسامىل املاضي، واحلال، واملسبتقبل، ويقسبة؛   
العقديون ثالثة أقسام أيضًاىل املاضي، واملقبي ، وايتبي، وقبد اختلفبت بعبض املصبطلحات       

اب؛، لكنه  جعلوا عمن احلال أوهلا كلها، ويف ذلبك يقبول اببن حبزمىل     بينهةا لكن املعنى متش
"والزمان ينقس  ثالثة أقسامىل أحدها مقي ، وهو الذع يسةي؛ النحويون فعل احلال، ث  ماٍض، 
ث  آٍت، وهو الذع يسةي؛ النحويون الفعل املستقبل. وقد أكثبروا يف افبوض، يف أيهبا قببل،     

وهبو الزمبان    -ء وحقائقها. وهذا أمبر َببيِّن، وهبو أن احلبال    وإمنا ذلك للدهل بطبائع األشيا
 . (64)أوهلا كلها  ألن الفعل حركة أو سكون يقعان يف مدة" -املقي 

 .  النعوت والصفاتاملطلب الثالث: 

َبيَّنت كتب العقيدة أن مصطلك النعت عند النحويني يسةي؛ املتكلةبون الصبفة، وهبو    
النحويني يتحرعون من مصطلك الصفة، ويفضبلون   مصطلك دارج يف كتب النحو اين، لكن

)النعت(  ملا يف ذلك من أمن للبس، حيث إن لفظ )صفة( ل؛ معباٍن أخبرى عنبد النحبويني،     
اببن حبزمىل "يعبين الفالسبفة بهبذه اللفظبة الشبيء البذع يسبةي؛ النحويبون           يقول ويف ذلك 

قالواىل هو اس  مشبتق  )النعوت(، والذع يسةي؛ املتكلةون )الصفات(، وإذا ري؛ النحويون 
 . (65)من فعل، مثلىل صك يصك، فهو صحيك، وما أشب؛ ذلك"

 .  االسم وامَلصَدراملطلب الرابع: 

أنب؛ اسب      واذكربل ، علي؛ صطلك امل ْصَدر املعروف عند النحاةمأهل العقيدة  طْلقمل ي 
عبّ  مبن   حًا خاصَّبا لب؛، ببل هبو أ    للسالمت؛ من العلل، وبالطبع ف ن لفظ االس  ال يعد مصط

ذلك، فقالواىل "وذكروا يف قولك )الصِّحَّة( أنها اس  ال كلةة، وهبذا البذع يسبةي؛ النحويبون     
امل ْصدر، وهو على احلقيقة اس   للسالمة من العلل، إال أن؛ ينقس  قسبةنيىل فةنب؛ مبا يكبون     
ْفْعاًل لفاعل، وَحَركًة ملتحبرك، كالضَّبْرب مبن الضبارب، ومنب؛ مبا يكبون صبفة ملوصبوف،          

 . (66)حة للصحيك، ف نها حمةولة في؛، وصفة من صفات؛"كالّص
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 .  التوابع وحروف املعاني/ اللواحق والربطاملطلب اخلامس: 

ذكر أهل العقيدة أن بعض املصطلحات افاصة، من مثل )اللواحق(، ويقصدون بهبا  
( الصفة والتوكيد، وغري ذلك، فيقابلها عنبد النحبويني التواببع، أو بعضبها، وذكبروا أن )أل     

التعري  هي من الزوائد اللواحق، وذكروا أيضًا مصطلحًا آخر هو )الرَّْبط(، وهو مبا يقاببل   
ول اببن حبزمىل "وللخبرب تواببع، يتهبا      قب حروف املعاني يف املصطلك النحبوع، ويف ذلبك ي  

والتأكيبد مقبول قولبكىل العقبل     ، األوائل )لواحَق وربطًا(، فاللواحق أشياء عائبدة يف البيبان  
مقامهةبا يف  يقوم . واألل  والالم الداخالن على اللغة العربية للتعري ، أو ما احلسن لزيد..

سائر اللغات، هي من اللواحق أيضًا  ألن كل ذلك بيان الحق باملبني، فلذلك ييبت هبذه   
بزوائد لواحق. وأما البربط، فهبي البيت يسبةيها النحويبون حروفبًا يف املعنبى، وهبي ألفباظ          

ني االس  والصفة، وبني املخرب عن؛ وافبرب،  باالس  واالس ، و وضعت للةعاني املوصلة بني
كقولكىل عيد يف الدار، وعيد مل يق ... ومنفعة هذه احلروف يف البيان عظيةة، فينبغبي تثقيب    

 . (67)معانيها يف اللغة، إذ ال يت  البيان إال بها، وتنوب عن تطويل كثري"

 . اسم اجلنس/ الكلياتاملطلب السادس: 

نطقيون مصطلك )الُكلِّيات( على ما يسةي؛ النحويون اسب  جبنس، ويف هبذا    يطلق امل
يقول ابن تيةيةىل "وقيل يف حق املخلوقىل إّن ل؛ قوًة وعلةًا، مل يكن هذا العل  والقوة هبو هبذا   
العل  والقوة، وال هو مثل؛، بل هذا عل  وقوة خيتص ب؛ الربُّ، وهذا علب  وقبوة خيبتص بب؛     

سةَّى القوة والعل  عند اإلطالق، مل يستلزم ذلك أن يكون أحدهةا هبو  العبد، وإذا اتفقا يف م
عني ايخر، وال أن يكون مثل؛... وهذه األياء اليت يسةيها بعض الناو )مشبككة(، وهبو   
نوع من األياء املتواطئة التواطؤ العام، وهي من األياء العامة اليت تسبةيها النحباة اسب     

 . (68)الكليات... " جنس، ويسةي معانيها املنطقيون
وقال أيضًاىل "ولفظ الُكلِّي، يريدون ب؛ ما ال مينع تصوره من وقوع الشركة في؛، ثب  قبد   

يف افارج، كشريك البارع، وقبد يكبون معبدومًا، وإمنبا يقبدره البذهن ... وقبد         يكون ممتنعًا
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تقع، وهب   ومل ، لكن ال يقبل الشركة، وقد ميكن وقوع الشركة في؛، يكون موجودًا يف افارج
ال مينبع تصبوره مبن وقبوع     ًا، ميثلون هذا باس  اإلل؛ والشةس، وتعلبون مسبةَّى هبذا كلّيب    

ال جملبرد  ، فاحنصبر نوعب؛ يف شخصب؛   ، وإمنا امتنعت الشركة في؛ لسببب خبارجي  ، الشركة في؛
وإمنا يصك هذا إذا كان لفبظ اإللب؛ ولفبظ الشبةس اسب       . وهذا مشهور بينه ، تصور معناه

يقصد ب؛ الشةس املعينة، وال اإلل؛ املعني املعروف، ف ن الُكلِّي عنبده  مثبل   جنس، حبيث ال 
 . (69)اس  جنس يف اصطالح النحاة، وهو ما علق على الشيء وعلى كل ما أشبه؛... "

 . الشرطاملطلب السابع: 

اختل  معنى مصطلك )الشرح( بني النحويني والعقديني، قال ابن تيةيبةىل "... واملبراد   
ما يلزم من عدْمْ؛ عدم  احُلك  ي، سواء عرف ذلك بالشبرع أو بالعقبل، مثبل كبون      بالشرح هنا

الطهارة شرطًا يف الصالة واحلياة، شبرطًا يف العلب ، لبيس املبراد مبا يسبةي؛ النحباة شبرطًا،         
كاجلةلة الشرطية املعلقة بب)إْن( وأخواتها، ف ّن هذا يف املعنبى سببب لوجبود اجلبزاء، ولفبظ      

 .  (70)ذا وهذا باالشرتاك"الشرح يقال على ه

 . الظروفاملطلب الثامن: 

من النحاة  تبني من خالل الدراسة أن هناك اختالفًا يف مصطلك الظرف بني كلٍّ
وتتضةن معنى احلرف ، على املكان أو الزمان وأهل العقيدة، فالظروف عند النحاة تدّل

العقيدة أن الظروف  ن أهل يَّوَب)يف(، وقد تعين عند اللغويني األجسام اليت يوعى فيها غريها، 
عند النحاة أمشل من ذلك، فه  يسةون بها األلفاظ اليت يعرب العرب بها عن املعاني اليت 
هي أعّ  من ذلك، ويف ذلك قال ابن تيةيةىل "لفظ الظرف في؛ اشرتاك، غلط بسبب؛ أقوام، ف ّن 

ا استعةلت هذه األدوات الظرف يف اللغة قد يعنى ب؛ اجلس  الذع يوعى في؛ غريه، فيظن إذ
املخلوقات، تكون يف جوف؛، وأنها حمل ل؛، يكون يف جوفها، وهذا  يف حق ا  تعاىل أن؛ حملُّ

ة، بل النحاة يوا على ذلك يف حق ا  تعاىل ألبتَّ مما يعل  قطعًا أن هذه األدوات مل تدلَّ
بالظروف  حتى يدخل يف ، اليت هي أع  من ذلك، األلفاظ اليت يعرب بها العرب عن املعاني
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، (71)(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)وأنواع متعددة، وقد قال تعاىلىل ، ذلك ما ال حييط باملظروف

ۆئ )ىل ، وقال تعاىل(72)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)وقال تعاىلىل 

ەئ )ىل تعاىل ، وقال(73)يَسْجُدُون{ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 . (75)"(74)(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ل على املكان اللغوع، ليتناسب مع وص  ا  عز وذكر ابن تيةية أن ظرف املكان يد
وجل يف مكان؛ وعلوه، ويف ذلك يقولىل "... وأن؛ الظاهر فال شيء فوق؛، والبباطن فبال شبيء    

 بالسفول، ال حقيقة وال جماعًا، بل قالىل )لبيسَ  ّطدون؛، مل يقل أنت السافل، وال وص  ا  ق 
هناك... وبيان ما يف احلديث الصبحيك مبن    ، فأخرب أن؛ ال يكون شيء دون؛(76)يء(َش ك وَند 

، أنب؛ مبن   (77)(ٌءْيَشب  ك وَنب د  فليَس، الباطن  ، وأنَتٌءْيَش ك فوق  فليَس، الظاهر  قول؛ىل )وأنَت
املكبان، لداللبة لفظهبا     ظبروفَ ىل املعلوم أن )فوق(، و)دون( من األياء اليت تسةيها النحاة

حبسب املضاف إلي؛، فكون الشيء فوق ال  على املكان اللغوع، فأما لفظ الفوق فظاهر، وهو
ينايف أن يكون لت غريه، وانتفاء أن يكون فوق؛ شيء ال مينع أن يكبون لتب؛ شبيء، فقولب؛ىل     

(، فنفى أن يكون فوق ا  شيء، وذلك يقتضي أن؛ سبحان؛ ٌءْيَش ك فوق  فليَس الظاهر  )وأنَت
 . (78)وتعاىل أكةل شيء ظهورًا، والظهور يتضةن العلو... "

 . حنوية يف كتب العقيدة املبحث الرابع: قضايا

حنوية معينة، ف َدَرسوها، وأتوا بأقوال النحاة فيها، ابا يؤيبد    قضاياتطرَّق العقديون إىل 
 ىل  من خالل املطالب ايتية القضايامسائله  العقدية، وميكن ذكر أه  ما تطرقوا إلي؛ من هذه 

 . نازعالعامل اأَلْوَلى يف التاملطلب األول: 

يف قول؛ ، وذلك من ذلك ما ذكره ابن تيةية يف تبيان معنى )الكاف( من )كالذين(
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )تعاىلىل 

، إذ يتناعع عليها عامالن ناصبان أو (79)(ٱ ٻ ٻ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
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ال ناصب ورافع، ومهةا كان التوجي؛ النحوع، فقد َبيَّن أن؛ ال يقتضي اختالفًا ال يف إعراب و
يف معنى، فقالىل "وحقيقة األمر على هذا القول أن الكاف تناععها عامالن ناصبان، أو ناصب 

 -ورافع من جنس قوهل ىل أكرمت وأكرمين عيٌد، والنحويون هل  فيةا إذا مل خيتل  العامل
أن العامل  -وهو قول سيبوي؛ وأصحاب؛ -قوالنىل أحدهةا -كقولكىل أكرمت وأعطيت عيدًا

دهةا، وأن ايخر حذف معةول؛  ألن؛ ال يرى اجتةاع عاملني على معةول يف االس  هو أح
أن الفعلني عةال يف هذا االس ، وهو يرى  -قول الفراء وغريه من الكوفيني -واحد، والثاني

ٿ ٿ ٹ )أن العاملني يعةالن يف املعةول الواحد، وعلى هذا اختالفه  يف حنو قول؛ىل 

يكون التقديرىل َوَعَد اُ  املنافقني الناَر كوعْد الذين  وأمثال؛، فعلى قول األولني (80)(ٹ ٹ
ث  حذف . أو كعذاْب الذين من قبلك ، كالذيَن من قبلك ، من قبلك ، وهل  عذاٌب مقيٌ 

اثنان من هذه املعةوالت لداللة ايخر عليهةا، وه  يستحسنون حذف األولني، وعلى 
ينها هي املتعلقة بقول؛ )َوَعد(، وبقول؛ الكاف املذكورة بعىل ميكن أن يقال، القول الثاني

)ل َعن(، وبقول؛ )وهل  عذاٌب م قيٌ (  ألن الكاف ال يظهر فيها إعراب، وهذا على القول بأن 
العةل واحد يف  فوجه؛ أّن، عةل الثالثة النصب ظاهر، وإذا قيل إّن الثالث يعةل الرفع

من الناو من تعل التشبي؛ يف اللفظ، إذ التعلق تعلٌق معنوع ال لفظي، وإذا عرفت أن 
العةل، ومنه  من تعل التشبي؛ يف العذاب، فالقوالن متالعمان، إذ املشابهة يف املوْجب 
تقتضي املشابهة يف املوَجب، وبالعكس، فال خالف معنوع بني القولني، وكذلك ما ذكرناه 

ومآخذ ال من اختالف النحويني يف وجوب احلذف وعدم؛، إمنا هو اختالف يف تعليالت 
ال يف إعراب وال يف معنى، ف ذن األحسن أن تتعلق الكاف ادةوع ما تقدم ، تقتضي اختالفًا

 . (81)فيكون التشبي؛ فيهةا لفظيًّا"، من العةل واجلزاء

 . جميء التمييز معرفةاملطلب الثاني: 

ومن هؤالء الفراء، ويف ذلك يقول يف ، يرى بعض النحاة جبواع جميء التةييز معرفة
"العرب توقع َسْفَ؛ ىل (82)(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)ىل عراب قول؛ تعاىلإ

، وهي من املعرفة (83)(ۋ ۋ)وهي معرفة، وكذلك قول؛ىل ، على )نفس؛(
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ىل "وعندع أن معنى ، ويف ذلك يقولالزجاجومن النحاة من ال تيز ذلك، ك. (84)"كالنكرة
أو خلة ختلص من ، جنس التةييز ال حيتةل التعري   ألن التةييز إمنا هو واحد يدل على

. وقال (85)خالل، ف ذا عرف؛ صار مقصودًا قصده، وهذا مل يقل؛ أحد ممن تقدم من النحويني"
. فيكون على ذلك (86)، إال أن )يف( ح ْذف ت"(َسُفَ؛ يف نفْس؛)، اعنى (نفَس؛ َ؛ْفَس)أيضًاىل "إّن 

 (نفَس؛)ىل "الفراءومنه  أيضًا العكربع، حيث يقول فيةا ذكر منصوب على نزع افافض. 
ىل "وقال الفراءىل هو يقول ردًا على الفراء بعد ذلك، ث  (87)  ألن معناه َجهيَل"(َسْفَ؛)مفعول 

 . (88)متييز، وهو ضعي ، لكون؛ معرفة"
ڎ ڎ )َبيََّن ابن تيةية أن أصك األقوال يف إعراب )نفَس؛( من قول؛ تعاىلىل وقد 

علون؛ متييزًا، على البرغ  مبن   هو قول الكوفيني الذين ت (89)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
؛، نفَس َ؛ْفإال من َس عن ملة إبراهيَ  ب كون؛ معرفة، ويف ذلك قالىل "فقد بني سبحان؛ أن؛ ال يرغ 

هبذا أصبك القبولني يف ذلبك، وهبو مبذهب       . نفسًا، أع كانت نفس ؛  سفيهًة جاهلًة َ؛ْفَسىل أع
 . (90)معرفًة، كةا يكون نكرة" الكوفيني من النحاة، تّوعون أن يكون املنصوب على التةييز

 . استعمال كاد مع النفي: املطلب الثالث

َبيََّن ابن تيةية أقوال النحاة يف اسبتعةال )كباد( مبع النفبي، ومبا يرتتبب علبى هبذه         
األقوال من تفسري ييات عديدة يف القرآن الكري ، وذكر الوج؛ املشبهور يف ذلبك، وهبو أّن    

بت، إال يف النفي احملض، وذكر أيضًا جواع اإلتيان بهبا للنفبي   املثبت بها منفي، واملنفي بها مث
تارة، ولإلثبات تارًة، ودعا إىل التفريق بني النفي املطلق والنفي املقيد يف ذلك، حيبث يقبولىل   

، فاملنفي بها مثبت، واملثبت بها منفي، وهذا هبو املشبهور، وعليب؛    (91)(چ چ چ  )
ا تارة، وهذا تارة، ف ذا صرحت ب ثبات الفعبل، فقبد   عامة االستعةال، وقد يقالىل يراد بها هذ

جئ حئ مئ )، و(92)(ڻ ۀ ۀ)وجببد، فبب ذا مل يببؤت إال بببالنفي احملببض، كقولبب؛ىل     

، فهذا نفي مطلق، وال قرينة مع؛ تدل على اإلثبات، فيفرق بني مطلقها ومقيدها، (93)(ىئ
 . (94)وقال بكل قول طائفة"، وهذه األقوال الثالثة للنحاة
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، وفيب؛  (95)(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)ك قول؛ تعباىلىل  ث  فّسر بعد ذل
ي بني الوج؛ األظهر من أقوال النحاة، إذ يقولىل "ومعلوم أنه  ال بد أن يفقهوا بعض األقبوال،  
وإال فال يعيش اإلنسان بدون ذلك، فعل  أن املراد أنهب  يفقهبون بعبد أن كبادوا مل يفقهبوه،      

 .  (96)رها"وهذا أظهر أقوال النحاة وأشه. وكذلك يف الرواية

وذكر ابن القي  بعض أقوال النحاة أيضًا يف ذلك، وذلك من خالل تبيان معنبى قولب؛   

، حيث يقولىل "واختل  يف معنى ذلك، فقال كثري مبن  (97)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)تعاىلىل 
النحاةىل هو نفي ملقاربة رؤيتها، وهو أبلغ من نفي؛ الرؤية، وإن؛ قبد ينفبي وقبوع الشبيء، وال     

مبن أفعبال املقارببة، هلبا      (كادىل )ن؛ قالىل مل يقارب رؤيتها بوج؛، قال هؤالءتنفى مقاربت؛، فكأ
، فهو إثبات مقاربة الفعل، ف ذا (عل ف َي كاَد)حك  سائر األفعال يف النفي واإلثبات، ف ذا قيلىل 

 . (98)، فهو نفي ملقاربة الفعل"(ل َعف َي ْدك مل َي)قيلىل 

ئفة أخبرىىل ببل هبذا دالٌّ علبى أنب؛ إمنبا       ث  ذكر قول الفريق ايخر، فقالىل "وقالت طا
ليس لغريها من األفعال، ف نها إذا أثبتبت نفبت،    )كاَد( هلا شأٌن يراها بعد جهد شديد... ألّن
، فةعنباهىل وصبلت  إليبك بعبد اجلهبد      (ما ْكبدت  أ ْصبل  إليبك   )وإذا نفت أثبتت، ف ذا قلتىل 

، فهي نفي لقيام؛، كةا قبال تعباىل   (كاَد عيٌد َيقوم )والشدة، فهذا إثبات للوصول. وإذا قلتىل 

ڱ ڱ ں ں ڻ )، ومن؛ قول؛ تعباىلىل  (99)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

 . (101)"(100)(ڻ

 . إعمال املصدر يف الفاعل واملفعول: املطلب الرابع

ذكر أهل العقيدة مسألة إعةال املصدر عةَل الفعبل، وتطرقبوا إىل عةلب؛ منكَّبرًا وإىل     
املضباف إليب؛، فريفبع الفاعبل إذا أضبي  إىل املفعبول،       عةل؛ مضافًا، حيبث يعةبل يف غبري    

ىل وينصب املفعول إذا أضي  إىل الفاعل، وبينوا أقوال النحاة يف ذلك، وذكروا قول من يقبول 
ول ابن تيةيةىل "وعيبادة املصبدر يعةبل    قإّن إعةال؛ منكَّرًا أحسن من إعةال؛ مضافًا، ويف ذلك ي
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 املضاف إلي؛، وهلذا إن أضي  إىل الفاعل، نصبب  عةل الفعل، لكن إذا أضيَ ، َعْةَل يف غري
املفعول، وإن أضي  إىل املفعول، رفع الفاعل، فتقبولىل أعدببين َدقُّ القصباري الثبوَب، وهبذا      

ومبن النحباة مبن يقبولىل إعةالب؛ منكَّبرًا       . وج؛ الكالم، وتقولىل أعدبين دقُّ الثوْب القصبار  
؛ باأليباء، والصبواب أن إضبافت؛ إىل    أحسن من أعةال؛ مضافًا  ألن؛ باإلضبافة قبوع شببه   

 عةالب؛ فيهةبا، فقبول القائبلىل أعدببين دقُّ     إأحدهةا، وإعةال؛ يف ايخر، أحسن من تنكريه و
القصبار ، فب ن التبنكري أيضبًا مبن خصبائص        الثبوبْ  قُّمبن قولب؛ىل دَ   الثوَب، أحسن  القصاري

لكبن ملبا تعبذرت     األياء، واإلضافة أخ   ألن؛ اس ، واألصل في؛ أن يضاف وال يعةبل، 
إضببافت؛ إىل الفاعببل واملفعببول عيعببًا، أضببي  إىل أحببدهةا، وأعةببل يف ايخببر، وهكببذا يف 

 . (102)ن أمكن إضافتها إليها كلها، كاملضاف إىل الظاهر فهو أحسن... "إاملعطوفات 
وذكر ابن تيةية أيضًا أن املصدر يعّبر ب؛ عن املفعول كثريًا يف لغة العرب، فقالىل "ولفظ 

م مثل لفظ الرمحة، واألمر، والقدرة، وحنو ذلك من ألفاظ الصفات، اليت يسةونها يف الكال
اصطالح النحاة مصادر، ومن لغة العرب أن لفظ املصدر يعرب ب؛ عن املفعول كثريًا، كةا 

أع خملوقة، فاألمر  (103)(ى ائ ائ)يقولونىل دره  َضْرب األمريي، ومن؛ قول؛ تعاىلىل 
ڑ ک ک ک )، (104)(گ گ)، كقول؛ىل ى املصدريراد ب؛ نفس مسّة

ۓ ڭ ڭ )، ويراد ب؛ املأمور ب؛، كقول؛ تعاىلىل (106)(ىئ ىئ ی ی ی)، (105) (ک

، فاألول هو من كالم ا  وصفات؛، (108)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ) (107)(ڭ ڭ 
والثاني مفعول  ذلك وموجب؛ ومقتضاه، وكذلك لفظ الرمحة، يراد بها صفُة اْ  اليت يدل 

، (109) (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)كقول؛ تعاىلىل  عليها اي؛ الرمحن الرحي ،
 . (110)ويراد بها ما يرح  ب؛ عباده... "

 .  العطف على الضمري اجملرور من غري إعادة اجلاراملطلب اخلامس: 

هذه مسألة معروفة عند النحويني، وقد تطرق إليها أهل العقيدة لتبيان معاني بعض 
ٿ ٿ ٿ  )فسري قول؛ تعاىلىل آيات القرآن الكري ، فةن ذلك ما ذكره ابن تيةية يف ت

، حيث يقولىل "تفسريها أع تساءلون (112)(ٹ)قراءة جر  على (111)(ٹ ٹ ٹ
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تساءلون ب؛ وباألرحامي، كةا يقالىل سألتك باْ  وبالرح ي، ومن عع  من النحاة أن؛ ال توع 
عادة اجلاّر، ف منا قال؛ ملا رأى غالب الكالم ب عادة اجلار،  إال ب، العط  على الضةري اجملرور

 . (113)ال فقد س ْةع من الكالم العربي نثريه ونظْة؛ العط   بدون ذلك... "وإ

 . فتح همزة أنَّ وكسرها: املطلب السادس

كان هدف الباحثني يف العقيدة من دراسة هةزة )أّن( من حيث فتحهبا وكسبرها هبو    
ليتحقبق    ةزة، فبينوا وج؛ فتك اهلال علًة، تفسري العبارات اليت جعلوا القول فيها ايًا مفردًا

قال ابن تيةيةىل "ف ذا قالىل النبيذ  امُلسْكر  حبراٌم، فقبال امُلديببىل َنعب .     . املصدر املؤوَّل من ذلك
فلفظ )َنع ( يف تقدير قول؛ىل هو حرام، وإذا قالىل ما الدليل علي؛ل فقالىل البدليل  عليب؛ لبري      

  عليب؛ وسبل ىل )ُكبلُّ م سبْكٍر     ُكلِّ م سْكر، أوىل أّن كلَّ م سبْكٍر حبراٌم، أو قبول البنيب صبلى ا     
، وحنو ذلك من العبارات اليت جعل الدليل فيها ايًا مفردًا، وهو جزء واحبد، مل  (114)َحراٌم(

 تعل؛ قضية مؤلفة من ايني مبتدأ وخرب، ف ّن قول؛ىل لري  كّل م سْكر، اس  مضاف. 

ا يف حيزهبا يف تقبدير   وقول؛ )أّن كلَّ م سكٍر حراٌم( بالفتك مفرد أيضبًا، فب ّن )أنَّ( ومب   
املصدر املفرد، و)إنَّ( املكسورة وما يف حيزها علة تامبة، وهلبذا قبال النحباة قاطببةىل إّن )إنَّ(      
تكسر إذا كانت يف موضع اجلةلة، واجلةلة خرب وقضية، وتفتك يف موضع املفبرد، البذع هبو    

 . (115)لة التامة"جزء القضية، وهلذا يكسرونها بعد القول  ألنه  إمنا حيكون بالقول اجلة

 . شرط التعريف يف أمساء اإلشارة: املطلب السابع

ذكر العقديون كالمًا طوياًل يف كون أياء اإلشارة من املعارف، فحبددوا خاصبية أن   
تكون معرفة، وهي اإلشارة مع العبارة ليتحقق التعري  بها، وإال فال تكون أيباء اإلشبارة   

ى ذلبك مبرتبط بالعببارة، وأنهبا ال تبؤدع التعريب        داّلة على التعري ، فيكون تعريفها علب 
إال ب شارة املبتكل  إليب؛، ومعرفبة السبامع إىل أع     ، الواضك وحدها، وَبيَّن وا أنها ال تعني املراد

شيء يشري املتكل ، ويف ذلك َذك ر ابن تيةيبةىل "... أن اإلشبارة مبع العببارة هبي ملبن ذكبر يف        
ية، أو اجلةل الطلبية، وسواء يف ذلبك اإلشبارة بلفبظ    العبارة، سواء كان ذلك يف اجلةل افرب
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وألفاظ الدعاء والنداء، وذلبك أن املبتكل  إذا قبالىل ف َعبَل     ، )هذا(، أو حنوه من ألفاظ اإلشارة
هذا الرَّج ل ، أوىل هذا الرَّج ل  َيْنط ْلق ، أوىل أ ك ريْم هذا الرَّج َل، وحنبو ذلبك، فب ن العببارة، وهبي      

شري إلي؛ املتكل ، وهلذا يى النحاة هذه أياء اإلشارة، وهذه األلفاظ لفظ )هذا( يطابق ما ي
(، ذاك)و(، هبذا )إال ب شارة املبتكل  إىل املبراد بهبا، وهلبذا مبن يبع       ، بنفسها ال تعني املراد

، ومل يعرف إىل أع شيء أشار املتكل ، مل يفه  املبراد ببذلك، فالداللبة    (أولئك)و(، هؤالء)و
ع اللفظ وباإلشارة، إذ هذه األلفباظ ليسبت موضبوعة لشبيء بعينب؛،      على العني، هي ادةو

وإمنا هبي موضبوع جلبنس مبا يشبار إليب؛، وأمبا تعبيني املشبار إليب؛، فيكبون باإلشبارة مبع              
 . (116)اللفظ"

 . حكاية احلال: املطلب الثامن

تطّرق العقديون إىل حكاية احلال يف الزمن املاضي، وبّينوا ما يقول؛ أهل النحو من 

ع جميء الكالم على عمن حاضر إذا كان في؛ ما يبني املراد من حكاية احلال يف املاضي، جوا

ويف هذا قال ابن تيةيةىل "والعرب تقولىل مضى حتى ال يرجون؛، وشربت اإلبل حتى تيء 

وهذا  (118)(ې ې ې ې) (117)البعري، فيقول برأس؛ كذا، ومن؛ قراءة من قرأ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)، وقد قال تعاىلىل ماٍض

وهذا قد  (119)(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ألن؛ حكى حاهل  املاضي، وهلذا تقول النحاةىل هذا   مضى قبل نزول القرآن، والفعل مضارع

، ف ن قيل املعروف يف مثل هذا أن يقالىل (120) (ڳ ڳ ڳ)حكاية حال، كقول؛ 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ )كانوا يفعلون؛، كةا قال تعاىلىل 

، قيل لكن إذا كان يف الكالم ما يبني املراد مل حيتج إىل ذلك، ال سيةا إذا ذ ْكر (121)(ەئ

 . (122)ماٍض وحاضٌر، َوَعةَّه  افطاب، فهنا يتعني حذف كان... "
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 .  االختالف يف التقديم والتأخرياملطلب التاسع: 

، أرجع ابن تيةية عبدم جبواع التقبدي  والتبأخري يف بعبض املسبائل إىل قبول النحباة        
وأرجع؛ أيضًا إىل الفه  السلي  للنص، فقد أنكر تقدم جواب )لوال( عليها يف بعض اييات، 
فقالىل "وأما ما يدعى من التقدي  والتبأخري يف غبري ذلبك، كةبا يبدعي مبن التقبدي  يف قولب؛         

، وإن هذا قد تقدم في؛ جبواب )لبوال(   (123)(ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)
 . (124)اة، وال دليل على دعواه، وال يقدح يف العل  باملراد"عليها، فهذا أواًل ال تيزه النح

ک گ گ )وكذلك أنكر على طائفة قوهل  بالتقدي  والتأخري يف قول؛ تعباىلىل  

، وبيَّن أن الفه  السلي  مينع ذلبك، فقبالىل "قبالوا    (125)(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ةبوا مبن قولب؛ )تبولَّ     تقديره فألق؛ إليه ، فانظر ماذا يرجعون، ث  تول عنه ، فكبأنه  ملبا فه  

عنه ( جميئ؛ إلي؛ ذاهبًا عنه ، احتاجوا إىل أن يتكلفوا ذلك، وهذا ال حاجة إلي؛، وإمنا أمره اا 
ليعل  ما يصنع ب؛ أن يعطيب؛ الكتباب، ثب  ينعبزل عنب؛        جرت ب؛ عادة املرْسل كتاَب؛ إىل غريه

، ولبو أراد ذلبك،   قببل إلبيّ  أىل أع، حتى ينظر ماذا يقابل؛ ب؛، وليس مراده بقول؛ )تولَّ عبنه ( 
أنب؛ ال ببد أن يرجبع إليب؛، فلبيس يف      ، لقالىل فألق؛ إليه  وأقبل، وقد عل  من كون؛ رسواًل ل؛

 . (126)ذلك كبري فائدة... "

 . االستثناء املنقطع: املطلب العاشر

ی )ذكر ابن أبي العز احلنفي أّن االستثناء الواقع يف سورة هود من قول؛ تعاىلىل 

ينايف أبدية  ال (127)(ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب
اجلنة، وذكر توجيهات حنوية يف ذلك، رجك بعضها، وضّع  بعضها ايخر، فقالىل "... فأما 
أبدية اجلنة، وأنها ال تفنى وال تبيد، فهذا مما يعل  بالضرورة، أّن الرسول صلى ا  علي؛ 

يئ جب حب خب مب  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ)وسل  أخرب ب؛، قال تعاىلىل 

. (خب مب ىب يب)، أع غري مقطوع، وال ينايف ذلك قول؛ (128)(ىب يب جت حت خت مت 
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، وهذا يكون ملن (إال مدة مكثه  يف النار)معناه ىل واختل  السل  يف هذا االستثناء، فقيل
دخل منه  إىل النار، ث  أخرج منها، ال لكله ... وقيلىل )إال( اعنى )الواو(، وهذا على 

وسيبوي؛ تعل )إال( اعنى )لكن(، فيكون االستثناء . و ضعي وه، قول بعض النحاة
ورجح؛ ابن جرير، وقالىل إّن ا  تعاىل ال خل  لوعده، وقد وصل االستثناء بقول؛ىل . منقطعًا

 . (129)"(حت خت مت)

 . اختالف املعاني بني حروف العطفاملطلب احلادي عشر: 

تل  عن العط  بب)ث  َّ(، حيث ذكر أهل العقيدة كالم النحاة يف أن العط  بالواو خم 
العط  بالواو يقتضي مطلق اجلةع، أما العط  بب)ث  َّ( فيقتضي الرتتيب، وفّسروا على ذلك 
بعض أحاديث العقيدة، ملا يرتتب عليب؛ مبن أمبور مهةبة يف جمبال العقيبدة، ويف ذلبك قبال         

مبا شباء ا     إنك  تشركون، تقولبونىل ىل (ىل "قول؛به1233سليةان بن عبدا  بن عبدالوهاب )
هذا نص يف أن هذا اللفظ من الشرك... ونهى النيب صلى ا  علي؛ وسبل  عبن   . (130)وشئت

ذلك، وأرشد إىل استعةال اللفظ البعيد من الشرك، وهو قول ما شاء ا  ثب  شبئت... فب ن    
قلتىل قد ذكر النحاة أن )ث  َّ( تقتضي اشرتاك املعطوف واملعطبوف عليب؛ يف احلكب  كبالواو،     

جاع ذلك بب)ث  َّ(، ومنع من؛ الواو، وغاية ما يقبالىل إّن )ث ب َّ( تقتضبي الرتتيبب، وبالف      فل  
الواو، ف نها تقتضي مطلق اجلةع، وهذا ال يغري صورة االشرتاك قبل النهبي عبن ذلبك، إمنبا     
هو إذا أتى بصورة التشريك عيعًا، وهذا ال حيصل إال بالواو، والف )ث  َّ(، ف نها ال تقتضبي  

 . (131)ع، إمنا تقتضي الرتتيب، ف ذا أتى بها، عالت صورة التشريك واجلةع يف اللفظ... "اجلة

 . )ال( اليت قبل القسماملطلب الثاني عشر: 
ذكر يف مباحث العقيدة مسألة )ال( اليت تبأتي قببل القسب  يف القبرآن الكبري ، وببيََّن       

واللغة فيهبا، ذكبر يف شبرح كتباب     العقديون الوج؛ يف جميئها استنادًا إىل ما ذكره أهل النحو 

ىل "هذا ق َسبٌ  مبن ا  عبز    (132) چی  ی  ی  ی  چالتوحيد من تفسري قول؛ تعاىلىل 
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وجل ي قْس  اا شاء من خلق؛، وهو دليل على عظةة املقسب  بب؛ وتشبريف؛. وتقبديرهىل أقسب       

 ، فعلى هذا تكبون )ال( صبلًة لتأكيبد   (133)چٻ  ٻ ٱ چاواقع الندوم، ويكون جواب؛ىل 
النفي، فتقدير الكالمىل ليس األمر كةا ععةت  يف القرآن أنب؛ سبحٌر أو كهانبة، ببل هبو قبرآٌن       

. قال ابن جريرىل قال بعض أهل العربيةىل معنى قول؛ىل )فال أقس ( فليس األمر كةبا  (134)كري 
 . (135)تقولون، ث  استؤن  القس  بعد، فقيلىل )أقس ("

 . املصدر املؤكد للفعلالثالث عشر: املطلب 

( يف مسألة حقيقة كالم ا  تعاىل أّن العرب إذا ذكرت املصبدر  به402ذكر الباقالني )
وأكدت ب؛ الفعل وجب أن يكون حقيقة، واسبتدّل بقبول أهبل العربيبة يف ذلبك، إذ يقبولىل       

وجبب أن يكبون   "والبارع سبحان؛ حي ال يستحيل عندنا وعندك  أن يكون قبائاًل متكلةبًا، ف  
وصف؛ لنفس؛ بالقول حمةواًل على احلقيقة دون اجملاع... اتفاق أهل العربية على أن العبرب إذا  
ذكرت املصدر وأكدت ب؛ الفعل وجب أن يكون حقيقة كقوهل  كلةت؛ تكليةا وضربت؛ ضبربا  
 وأن؛ لذلك مل تز أن يؤكدوا شيئا مبن اجملباع البذع سبألت  عنب؛ فيقولبواىل قبال احلبائط قبوال         

وختربني العينان إخبارا  ألن ذلك يوجب أن تكون هذه األوصاف حقائق فيةا أجريت علي؛، 

 . (137)"(136)(ڃ چ چ)ولذلك صار قول؛ىل 

 . املصدر املؤولاملطلب الرابع عشر: 

        ذكر يف كتب العقيدة موضوع املصبدر املبؤول، وأشبري إىل أن دخبول )أْن( اففيفبة علبى
در، ويدل على املستقبل، ف ن كان الفعل ماضيًا، كان داالًّ الفعل املضارع يكون انزلة املص

على املاضي، واستخدموا هذا الرأع النحبوع يف البرد علبى افصبوم، وفسبروا يف ذلبك       
بعض آيات القرآن، قال يف ذلك الباقالنيىل " مسألةىل ف ن قالوا فةا أنكرمت أن يكبون قولب؛ىل   

ف؛  ألن أهل العربيبة قبالواىل   داللة على حدث الكالم واستئنا (138)(ائ ائ ەئ ەئ وئ )
)أ ْن( اففيفة إذا دخلت مع الفعل كانت مع؛ انزلة املصدر، ف ن كان الفعبل ماضبيًا، كبان    



 د. عبداحملسن أمحد الطبطبائي 

 117                                     م2017يناير  -هـ  1438ربيع اآلخر  - ثامن عشرالالعدد 

معنى املصدر ماضيًا، كقولكىل َسرَّني أْن ُقْةَت، معناهىل َسبرَّني قيام بك، وإن دخلبت علبى     
معنباهىل يعدببين    فعل مضارع، كان املصدر لالستقبال، كقولكىل يعدبين أْن تقبوَم، فيكبون  

قيام ك يف املستقبل، وحيسن في؛ ذكر )غدًا(، وحيسن يف املصدر ملا مضى ذكر )أمبس(، وال  

ائ  )توع أن يكون الفعل الواقع بعد )أْن( اففيفة للحال، فوجب أن يكبون قولب؛ تعباىل    

 . (139)داللة على استقبال القول وحدوث؛" (ائ ەئ ەئ وئ 

 كر أن؛ ميكن للفعبل الواقبع بعبد )أْن( أن يكبون فعبل      ث  عاد مفصِّاًل يف هذا املوضوع، وذ
احلال، ورد على بعض النحويني الذين ينكرون هذا البرأع، وطبالبه  بالبدليل يف نقبا      
طويل، حيث يقولىل "فأما ادعاؤك  أّن الفعل الواقع بعد )أْن( اففيفة ال يصبلك أن يكبون   

لناه عن؛، وعن احلدة علي؛  ألنب؛  فعل احلال فباطل غري مسلَّ ، ومن قال هذا من النحاة سأ
ليس احكّي عن العرب حكاية  اللغة، وإمنا هو رأع قوم مبن النحبويني، فيقبال ملبن قبال      
ذلك منه ىل ْلَ  قلَت هذا، وما دليلك علي؛ل ف ن قالىل ألن احلال إمنا يكبون باالسب ، حنبو    

حلبال إمنبا يكبون    قول؛ىل جاءني عيٌد ضاحكًا وماشيًا وراكببًا، وضبربت  عةبرًا مشبدودًا، فا    
بأياء الفاعلني واملفعولني، ف ذا وقع الفعل موقع االس ، مل تز أن يدخل علي؛ شيء مبن  
عوامل األفعال  ألن عامبل الفعبل ال يبدخل علبى االسب ، و)أْن( اففيفبة مبن عوامبل         
األفعال، فيقال ل؛ ما أنكرت من أن ال تب ما قلتب؛ ألجبل أن الفعبل املضبارع قبد وقبع       

يف خرب االبتداء، كقولبكىل عيبٌد يقبوم ، فهبو      ؛  يف مواضع، منها أن؛ وقع موقعموقع االس
يف الصفة، كقولكىل مررت برجبٍل يقبوم ،    ؛انزلة قولكىل عيٌد قائٌ ، ومنها أن؛ قد وقع موقع

 . (140)فهو انزلة قولكىل مررت برجل قائ "
      عليب؛ )أْن( أو   ذكر الباقالني أيضًا أن الفعل املضارع هو انزلبة االسب  حتبى لبو دخلبت

عوامل األفعال األخرى، ويف ذلك يقولىل "ومنها أّن الم االبتداء يدخل عليب؛ كةبا يبدخل    
على االس ، كقولكىل إّن عيدًا ل َيقوم ، فهو انزلة قولكىل إّن عيدًا ل قبائٌ ، ومنب؛ قولب؛ تعباىل     

، أعىل إّن؛  ل حاْكٌ  َبْيَنه ْ ، فقد وقع الفعبل املضبارع موقبع    (141)(ڱ ڱ ڱ ں)
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االس  يف هذه املواضع، ومل مينع ذلك من أن يدخل علي؛ عوامل األفعبال، أال تبرى أنبك    
تقولىل عيٌد لْن يقوَم، فنصبت؛ بب)لن(، ومل مينع وقوعب؛ موقبع االسب  مبن أن يبدخل عليب؛       
عامل الفعل فينصب؛ على األصبل البذع تبب يف حكب  إعبراب األفعبال، وهبذا مبطبل         

يدل على بطالن ذلك وفساده أّن افليبل ببن أمحبد وغبريه      العتةاده  إبطااًل ظاهرًا. ومما
من جلة أهل العربية قالواىل إّن الفعل الذع يف أول؛ الزوائبد األربعبة مضبارع لالسب  مبن      
الوجوه اليت ذكرناها، وقالواىل إن؛ مضارع وإن وقع بعبد )أْن( اففيفبة، وقبال افليبلىل إّن     

يكون لالستقبال، فبهذا الوجب؛ أيضبًا    الفعل املضارع يصلك أن يكون للحال، ويصلك أن
ضاَرَع قولكىل )رجٌل(، الذع يصلك أن تريد ب؛ عيدًا، ويصلك أن تريد ب؛ عةبرًا، ومل يقبل   
إّن دخول )أْن( اففيفة علي؛ خيرجب؛ عبن هبذه املضبارعة، وإمنبا قبال إّن السبني وسبوف         

 .  (142)خيرجان؛ عن احلال إىل االستقبال"

 . يف كتب العقيدةصرفية  املبحث اخلامس: قضايا

كان للبحث الصريف نصيب كبري يف مسائل العقيدة اإلسالمية، وذلك ألن كبثريًا مبن   
دالالت األلفاظ اليت جرت على لسان العرب قد بدأت تعطي مفاهي  عقدية مهةة، فبال ببد   
من تسديلها، والبحث فيها، ليكتةل عل  العقيدة اكتةااًل صحيحًا، وكذلك ف ن هناك بعبض  

 ميكبن ذكبر  ملا لةل من أهةية بالغبة يف العقيبدة، و    لتاج إىل دراسة واعيةوالقضايا  املسائل
 ىل  من خالل املطالب ايتية اليت وقفوا عليها والقضايابعض هذه األلفاظ 

 .  لفظ اجلاللةاملطلب األول: القول يف 

هةبا  اختل  أهل العل  يف لفظ اجلاللة )ا (، أهو مشتق أم جامد، وما يؤدع كبلٌّ من 
 إىل نتيدة منفردة يف مسائل العقيدة، واختالفه  يف ذلك مشهور، وعلي؛ قال ابن القي ىل  

وكبببذا اخبببتالُفه   أم ْشبببتقًّا ي بببَرى  
 

 
أْم جامببببدًا قببببوالني مشببببهوارني   

 

واألْصببل  مبباذا فيببْ؛ خل ببٌ  ثابببتٌ    
 

 
عنببببد النحبببباْة وذاك  ذو األلببببواني 
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 هببببذا ولفببببُظ اْ  أظهببببر  ل ف ظ ببببٍة
 

 (143)اللِّسببان  بهببا َمببَدى األ ْعمبباني َنط ببَق  

  
 

فةن قال إن؛ مشتق، جعل أصل؛ صفًة، وهي اإلهلية، ث  انقلب َعل ةبًا، ومبن قبال إنب؛     

(ىل "... بهب 1188جامد، أق رَّ ْبْقَدْمْ؛، والقدي  ال مادة ل؛ فيشتق منها، ويف ذلك قال السبفاريين ) 

مشعرا بصفات الكةال لالشبتهار. قبال   وعلى تقدير كون؛ يف األصل صفًة، فقد انقلب َعل ةًا 

اإلمام احملقق ابن القي  يف كتاب؛ )بدائع الفوائد(ىل عع  السهيلي وشيخ؛ اببن العرببي أن اسب     

قدي ، ال مادة لب؛   -سبحان؛  -ا  غري مشتق  ألن االشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واي؛ 

 .  (144)فيستحيل االشتقاق"

القولني من اختالف يف املعنبى، ممبا يبؤدع إىل اخبتالف      ث  َبيََّن بعد ذلك ما يف هذين

َعق دع، وذلك إذا أريد باالشتقاق تولد الفرع من أصل؛، وذكر مصطلحات النحباة يف ذلبك،   

حيث يقولىل "وال ريبب أنب؛ إن أريبد باالشبتقاق هبذا املعنبى فهبو باطبل، ولكبن مبن قبال            

وهبي   -تعباىل   -اد أن؛ دال على صبفة لب؛   باالشتقاق مل يرد هذا املعنى، وال أمل بقلب؛، وإمنا أر

اإلهلية، كسائر أيائ؛ احلسنى من العلي  والقدير، ف نها مشتقة من مصادرها بال ريب، وهبي  

قدمية، والقدي  ال مادة لب؛، فةبا كبان جبوابك  عبن هبذه األيباء، فهبو جبواب مبن قبال            

ال أنها مالقيبة ملصبادرها يف   باالشتقاق يف ا ، ث  اجلواب عن اجلةيع أنا ال نعين باالشتقاق إ

اللفظ واملعنى، ال أنها متولدة منها تولد الفرع من أصل؛، وتسةية النحاة املصدر واملشتق منب؛  

أصاًل وفرعًا ليس معناه أن أحدهةا متولد من ايخر، وإمنا هو باعتببار أن أحبدهةا متضبةن    

شبتقاق تبالعم يسبةى    لآلخر وعيادة، فاالشتقاق هنا ليس هبو اشبتقاق مببادو، وإمنبا هبو ا     

املتضةن )بالكسر( مشتقا، واملتضةن )بالفتك( مشتقًّا من؛، وال حمبذور يف اشبتقاق أيباء ا     

 . (145)بهذا املعنى. انتهى"
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 . (اإلله)لفظ القول يف : املطلب الثاني

تتةًة ملا سبق من أصل لفظ اجلاللة كان أكثر افالف يف لفظ )إلب؛( ينصبب يف أصبل    
أصل االشتقاق حيدد معناه، ويف ذلك قال السفاريينىل "ث  اختل  مبن قبال    اشتقاق؛، حيث إّن

بأن؛ مشتق يف مأخذ االشتقاق، فقيلىل إن؛ من َتألََّ؛ إذا تذلل، فةعناه املتذلَّل لب؛، والثالثبي منب؛    
 . (146)"أ ل َ؛ َيأ ل ؛، بفتك احلشو يف املاضي واملضارع واملصدر، اعنى اعتةد وجلأ إىل غريه

والتفعل يف تأل؛ للداللة على حصول شيء فشيء، كةبا يف تفهب  وتعلب     ىل "وقال أيضًا
ونظائره، ووجه؛ أن معنى أل؛ إىل الشيء استند إلي؛، وهو يقتضبي البذل واالفتقبار  ألنب؛ ال     
يعتةد على غريه إال بعد ذل؛ لدي؛ وافتقاره إلي؛، فكان معنى تألَّ؛ تذلل وافتقر واحتاج، وقيبل  

عل  وهلا، ومعناه لري، لكن قلبت الواو هةزة فصار إهلبًا، كةبا أببدلوا    من ول؛ يول؛ من باب 
ويساَدة، فقالواىل إيساَدة، وحنوه، فلةا دخلت علي؛ أداة التعري  صار اإلل؛، ث  حبذفت اهلةبزة   
لكثرة دوران؛ على األلسنة، فصار )ا (، فزيدت األل  بني البالم واهلباء لتكبون كبالعوض     

 . (147)"عن اهلةزة، فصارىل )إل؛(

 . (األحد)لفظ القول يف : املطلب الثالث

تكل  أهل العقيدة يف أصل لفظ )األحد( الذع يراد ب؛ الصفة املعروفة   عبز وجبل،   
ورجعوا يف ذلك إىل أهل النحو واللغة واملعاني، وقالوا إّن أصبل؛ )َوَحبد(، ثب  قلببت البواو      

لبك قبال أببو إسبحاق الزجباج      هةزة، وبعد ذلك بينوا الفرق ببني الواحبد واألحبد، ويف ذ   
(ىل "األحد قال أهل العربية أصل؛ َوَحد، ث  قلبت الواو هةزة، وهذا يف الكبالم عزيبز   به311)

جدًا أن تقلب الواو املفتوحة هةزة، ومل نعرف ل؛ نظريًا إال أحرفًا يسرية، منهبا أنباة وأحبرف    
 ٌ ، وحاكٌ  َوَحك ٌ ، وقال النابغةىل نظريتها، ويقال هذا واحٌد َوَوَحٌد، كةا قدمناه من سامٌل َوَسل 

 (148)علببببببببببى م ْسببببببببببَتأْنٍس َوَحببببببببببدْ 
 

 
وقال بعض أصحاب املعانيىل الفرق ببني الواحبد واألحبد، أن الواحبد يفيبد وحبدة       
الذات فقط، واألحبد يفيبده بالبذات واملعباني. وعلبى هبذا جباء يف التنزيبل )ُقبْل ه بَو اُ            

 . (150)؛ وصفات؛ تعاىل ا  علوًّا كبريا"أراد املنفرد بوحدانيت؛ يف ذات (149)أ َحٌد(
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(ىل "وأمبا األحبدىل فقبال أهبل العربيبةىل      بهب 535وقال يف ذلك أبو القاس  األصبهاني )
أصل؛ َوَحد، والفرق بني الواحد واألحدىل أّن الواحبد هبو املنفبرد بالبذات، ال يضبام؛ آخبر،       

لك يف موضببع واألحببد هببو املنفببرد ببباملعنى ال يشببارك؛ فيبب؛ أحببد، قيببلىل إّن األحببد يصبب   
، والواحد يف موضع اإلثبات، يقالىل مل يبأتين مبن القبوم أحبد، وجباءني مبنه        (151)اجلحود

 . (152)واحد، وال يقالىل جاءني منه  أحد"

 .  لفظ الذاتاملطلب الرابع: القول يف 

اختل  أهل العقيدة واللغة يف لفظ )ذات(، فبعضه  يصحك النطق بهذا اللفظ علبى  
لفظ مولد، وهبو   (ذات)ر ذلك، ويف هذا قال ابن تيةيةىل "ولفظ الرب عز وجل، وبعضه  ينك

تأنيببث )ذو(، ومعنببى ذات، أعىل ذات علبب ، وذات قببدرة، وذات حيبباة، فتقببدير ذات بببال  
 -تقدير املضاف املستلزم لإلضافة بدون اإلضافة، وهلذا أنكر طائفة من أهل العربيبة ، صفات

الواىل هذا مؤنث، والربُّ ال ترع علي؛ اسب   النطق بهذا اللفظ، وق -كابن برهان، واجلواليقي
 . (153)مؤنث، ولكن الذين أطلقوه عنوا ب؛ نفسًا ذات عل ، أو حقيقة ذات عل "

أما استعةال لفظ )الذات( اعنى عني الشيء ونفس؛، فقد أنكره أهل العقيبدة، وَبّينبوا   
اببن قبّي  اجلوعيبة    أن ذلك ليس من لغة العرب، وال أتى القرآن بهذا املعنى، ويف ذلك يقول 

(ىل "وأما استعةاهل  ذات الشيء اعنى عين؛ ونفس؛، فال يكاد يظفر ب؛، وكبذلك قولب؛   به751)

ليس املراد ب؛ عليةًا ادرد الصدور، فب ّن هبذا لبيس فيب؛ كببري       (154)(پ پ پ ڀ )
 أمر، وهو انزلة أن يقالىل عليٌ  بالرؤوو والظهور واأليدع واألرجل، وإمنا املراد بب؛ىل علبي ٌ  

اا ت ْضْةر ه الصدور من خري وشر، أع باألسرار اليت يف الصدور، وصاحبة الصدور، فأضافها 
 .  (155)إليها بلفظ يعّ  عيع ما يف الصدور من خري وشر"

وكذلك ف ن أهل العقيدة تكلةوا يف مسألة دخول )أل( على لفظ )الذات(، وبينوا أن 
ولدة، ومل ي ْدز ذلك كثرٌي منه ، ويف هبذا يقبول   عاعة من أهل اللغة َعدُّوا ذلك من العربية امل

ابن القي ىل "وملا ولدوا هذا االستعةال، أدخلوا عليها األل  والالم، وهو مبن العربيبة املولبدة    
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أيضًا، فقالوا )الذات(، والعرب ال تستعةلها إال مضافة، وقد تناعع فيها أهل العربية، فكبثري  
هو خالف لغة العرب وبعضبه  تعلب؛ قيباو     منه  يغلط أصحاب هذا االستعةال، ويقول

اللغة وإن مل ينطقوا ب؛، والصواب أن؛ من العربيبة املولبدة، كةبا قبالواىل )الكبل( و)الببعض(       
و)الكافة(، والعرب ال تستعةلها إال مضبافة، وقريبب مبن هبذا لفبظ )املاهيبة( و)الكةيبة(        

 . (156)و)الكيفية( و)اينية("

 . بني الوصف والصفة: املطلب اخلامس

( بصورة واسعة ما اختل  في؛ أهل العقيدة يف لفظي الوصب   به403ذكر الباقالني )
والصفة، ورد هذا افالف إىل ما يقول؛ أهل العربية يف ذلبك، فقبالىل "وقبد اسبتدلوا علبى أن      
الصفة هي نفس الَوْص  الذع هو القول بأن أهل العربية قالوا إّن الَوْصب  والصِّبف ة اعنبى    

انزلة الَوْج؛ واجْلهة، والَوْعن والزَِّنة، والَوْعد والْعَدة، فوجب أن تكون الصِّبف ة  واحد، وإنهةا 
. ث  ذكر مبا ذكبروه مبن تفصبيل صبريف ابا نقلبوه مبن         (157)هي القول ألجل هذا اإلطالق"

النحاة، وذلك ردًّا على الفريق الذع ال يرى بأن يكون الوص  والصفة اعنى واحد، فقبالىل  
كرمت أن يكون معنى إطبالق أهبل العربيبة أن الوصب  والصبفة واحبد أنهةبا        "يقال هل  ما أن

مصدران ال غري ذلك  ألن الَوْعن والَوْعد والَوْص  مصادر، تقولىل َوَعدت  َوْعبدًا، وَوَعنبت    
َوْعنًا، وَوصف ت  َوْصفًا، فهو كقولكىل َوَعبدت  ْعبَدًة، ووعنبت  عيَنبًة، ووصبفت  ْصبف ًة، وكبان        

ة، ووعنت ويعنة، ووصفت ويصفة، كقولبكىل قعبدت ْقعبدة، وجلسبت     األصلىل وعدت ويعد
ْجلسة، ومشيت ْمشية، فتكسر أول؛ إذا أردت ب؛ هيئبة مبن اجللبوو والقعبود، ولبيس ذلبك       
انزلة قولك جلست َجلسة، وقعدت ق عدة وركبت َركبة بفتك أول؛  ألن؛ إذا فبتك أولب؛ كبان    

ان املراد ب؛ هيئة ذلك الفعبل، وإمنبا حبذفت    املراد ب؛ مرة واحدة من الفعل، وإذا كسر أول؛ ك
الواو من قولك وصفت صفة، ووعدت عدة، من املصدر  ألنها حذفت مبن الفعبل  وذلبك    
أنه  قالواىل وعد َيْعبد، ووصب  َيْصب ، ووعن َيبزين، واألصبل َيْوْعبد َوَيبْوعين، َوَيْوْصب ،         
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  إذا غبريوا الفعبل   فحذفت الواو لوقوعها بني ياء وكسرة يف قولبكىل َيْوْصب ، ومبن شبأنه    
ضربًا من التغيري أن حيةلوا املصدر علي؛، فلذلك قالواىل ْصبف ة ويْعبدة وعنبة، واألصبل ويْعبدة      
وويْعنة وويْصفة على ما بيناه، فهذا مبراد أهبل النحبو بقبوهل ىل إّن الَوْصب  والصِّبف ة واحبد.        

و الصبفة، أّن َوْصب    وتوع أيضا أن نقول إّن أهل العربية إمنا أرادوا بقوهل ىل إّن الوص  هب 
 . (158)عيٍد لعةٍرو بأن؛ عامٌل، هو ْصفة عيد الواْص  لعةرو"

 .  بني االسم واملسمَّى والتسمية: املطلب السادس

ببل إّن  هناك خالف كبري ببني أهبل العقيبدة يف معباني االسب  واملسبّةى والتسبةية،        
واللغبويني والنحبويني،   افالف الواقع يف هذه املعاني قبد تعبّدى إىل املنطقبيني واألصبوليني     

إحبدى   -توافقًا يف الداللة، أو تناقضبًا وتبداخالً   -ويبدو أّن "قضية االس  واملسّةى والتسةية
القضايا الفكرية الكربى اليت طال فيها النزاع، واحتدم فيها اجلبدل، وتضباربت فيهبا ايراء،    

السبّنة، هبي املهباد النظبرع     وكانت مسألة خلق القرآن اليت قال بها املعتزلة، وتربَّأ منها أهبل  
 . (159)الفكرع هلذه القضّية يف الفكر اإلسالمي، وال سيةا بني األشاعرة واملعتزلة"

قبد  البباقالني، و وقد َنظَّر العقديون يف هذه القضية وتصدَّوا هلا، ومن هؤالء املنظرين 
ل الفصل إىل بني قول )أهل احلق( وبني قول )أهل األهواء(، وأرجع القو -حبد كالم؛ -ف رَّق

فقبالىل  ورأى أّن االسب  هبو عبني  املسبةَّى،     أهل العربيبة، وذكبر أنهب  )الع ةبَدة( يف ذلبك،      
"واختل  الناو يف االس ، هل هو امُلَسةَّى نفس؛، أو صفة توجد بب؛، أو قبول غبري املسبّةى،     
 والذع يذهب إلي؛ أهل احلق أن االس  هبو امُلَسبةَّى نفسب؛، أو صبفة متعلقبة بب؛، وأنب؛ غبري        

التسةية. وععةت املعتزلة مع سبائر مبن وافقهبا مبن أهبل األهبواء والببدع أن االسب  غبري          
 -أن أهل اللغة، املسةى، وأن؛ قول املسةى وتسةيت؛ ملا ياه. والذع يدل على صحة ما قلناه

إّن االسب  هبو املسبةى نفسب؛. وببذلك كبان       ىل وقالوا، قد صرحوا بذلك -الذين ه  العةدة
 . (160)ه من أهل اللغة"يقول أبو عبيدة وغري
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ث  أخذ الباقالني يذكر األدلة على ذلك القبول، وذلبك باالحتدباج بأبيبات الشبعر      
 واييات القرآنية، حيث يقولىل "وأنشد أبو عبيدة يف ذلك قول لبيدىل  

 إىل احل ْولي ث ب َّ اْسب   السَّبالمي َعل ْيُكةبا    
 

 (161)َوَمْن َيْببْك َحبْواًل كباْماًل فقبد اْعَتبَذرْ      

 

 
وإمنا أراد باس  السالمي السالَم نفس؛، فكي  يكون االس  هو التسةية اليت هي ىل الواق

قول املسةي، وه  قد جعلوا نفس املسةى، وإن كان شخصًا أو عرضًا هو االس ل وليس 
ىل ث  اس  اْ  عليكةا... (ث  اس  السالم عليكةاىل )إمنا أراد بقول؛، إنَّ لبيدًاىل لقول من قال

ڃ ڃ چ چ چ )قول ا  تعاىلىل ، أن االس  قد يكون هو امُلَسةَّى ومما يدل على

فأخرب أنه  يعبدون  (162)(چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
ذلك على  أياء، وه  إمنا عبدوا األشخاص دون الكالم والقول الذع هو التسةية. فدّل

 ڇ)ى... ويدل على ذلك أيضًا قول ا  سبحان؛ىل هو نفس املسّة، أن االس  الذع ذكره

علي؛، كذلك قول؛  ر اُ ذك مما مل ي ىل ، أع(163)(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 . (165)سبك ربَّك األعلى"ىل ، أع(164)(ں ڻ ڻ ڻ )

مصببطلك مببن هببذه  (، فقببد وضببَع تعريفببًا واضببحًا لكببّلبهبب793أمببا التفتبباعاني )
، املصطلحات الثالثة، ث  َعلََّق على ُكلٍّ منها، وَببيَّن مبا يقابلبها مبن مصبطلحات النحبويني      

أنواع الكلةبة، وقبد يقيبد     حيث يقولىل "االس  هو اللفظ املفرد املوضوع للةعنى على ما يع ُّ
باالستقالل والتدرد عن الزمبان، فيقاببل الفعبل واحلبرف علبى مبا هبو مصبطلك النحباة،          

ى هو املعنى الذع وضع االس  ب عائ؛، والتسةية هو وضع االس  للةعنى، وقبد يبراد   واملسةَّ
 . (166) باي؛، كةا يقالىل س ةَِّي عيدًا، ومل ي َس َّ َعْةرًا... "بها ذكر الشيء 

ن االس  هو املسبةى نفسب؛، وَببيََّن أّن االسب  واملسبةَّى      ىل إث  ذكر اإلشكال يف قوهل 
والتسةية غري متفقة يف معانيها، حيث قالىل "فال خفاء يف تغباير األمبور الثالثبة، وإمنبا اففباء      
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من أن االس  نفس املسةى، وفيةا ذكره الشيخ األشعرع مبن  فيةا ذهب إلي؛ بعض أصحابنا 
ىل أع، البدال علبى الوجبود    (ا )مثبل  ، ما هو نفس املسةى، أن أياء ا  تعاىل ثالثة أقسام

إنب؛ هبو   ىل مما يدل على فعل، وما ال يقال، وما هو غريه، كافالق والراعق، وحنو ذلك، الذات
وأمبا التسبةية، فغبري االسب      . يدل على الصفات القدميبة وال غريه، كالعامل والقادر، وُكّل ما 

واملسةى، وتوضيح؛ أنه  يريدون بالتسةية اللفظ، وباالس  مدلول؛، كةا يريبدون بالوصب    
 . (167)قول الواص ، وبالصفة مدلول؛... "

ث  َبيَّن بعد ذلك معنى عبادة األياء، وذلبك بقولب؛ىل "ومعنبى عببادة األيباء أنهب        
، كةبن يبى نفسب؛ بالسبلطان    ، اليت ليس فيها من اإلهليبة إال جمبرد االسب    يعبدون األصنام 

 . (168)ن؛ فرح من السلطنة باالس ... "إفيقال ، وليست عنده آالت السلطنة وأسبابها

(، فقبد ف صَّبَل يف ذلبك تفصبياًل دقيقبًا، حيبث ذكبر األيباء         بهب 456أما ابن حزم )
األيبباء علببى املسببةَّيات، إذ يقببولىل  واملسببةَّيات وعالقتهببا بالصببفات واألعببالم، ووقببوع

"واألنواع وأصناف األنواع اليت كأنها أنواع، كقولناىل رجل وامرأة وذكر وأنثى. وأمبا األيباء   
املختصة، فهي اليت تقع على ذات املسةَّى وحده، أو علبى كبل شبخص مبن أشبخاص مبا،       

خاص مبا لتةييبز   وهي أن تكون املسةيات منها وضعت هلا أياء ختبتص باملسبةَّى، أو بأشب   
بعضها من بعض، ف ّما تتفق فيها وإّما ختتل ، وقبد تببدل وال تسبتقر اسبتقرارًا العمبًا، إمنبا       
يكون باختيار املسةِّي، ولو شاء مل ي َس ِّ بذلك، ومل يقصد بب؛ اإلبانبة عبن صبفات جمتةعبة يف      

أصباًل، وهبي   املسةَّى دون غريه، كةا قصد يف األول، وال اشتقت للةسةَّى بها من صفة فيب؛  
يسةيها النحويون )األياء األعالم(، وذلك حنو قولكىل عيٌد وعةٌرو، أو عيٌد وعيٌد، أو أسبٌد  
يف اس  رجل، أو كافور يف اي؛ أيضًا، وما أشب؛ ذلك. فهبذه أقسبام املسبةيات كلبها لبت      

 . (169)األياء، ووقوع األياء كلها على املسةَّيات وال مزيد"

 -اء ا  تعاىل أياء أعالم غري مشتّقة، ولكن صفات أفعالب؛ ث  ذكر بعد ذلك أّن أي
ال فيب؛، وببذلك يقبولىل "وأيباء ا      ، هي املشتقة، وهي أعراض حادثة يف خلقب؛  -عز وجل
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. وأمبا صبفات الفعبل لب؛     تعاىل اليت ورد النص بها أياء أعالم غري مشتقة من شيء أصبالً 
ا أشب؛ ذلك، وتلك األفعال أعبراض حادثبة يف   تعاىل فةشتقة من أفعال؛، كاحمليي واملةيت، وم

 . (170)خلق؛، ال في؛، تعاىل ا  عن ذلك"

(، فقد ذكر أّن االس  غري املسةَّى قطعًا عنبد النحباة   به794أما بدر الدين الزركشي )
واملتكلةني، وال خالف يف ذلك عنده، إمنا افالف يف معنى االس  قبل التلقيبب، أع االسب    

اة ال يطلقون االس  على غري اللفظ، واملتكلةون ال مينعون ذلك، وَبيََّن أّن املعنوع  ألن النح
اللفظ والذات اليت أطلق اللفظ عليهبا متغبايران، فقبالىل "والبذات واللفبظ متغبايران قطعبًا،        
والنحاة إمنا يطلقون االس  على اللفظ  ألنه  إمنا يتكلةبون يف األلفباظ، وهبو غبري املسبةَّى      

ني، والدالُّ هو االس  عند الفريقني، وليس هو املسةَّى قطعًا، وافبالف إمنبا   قطعًا عند الفريق
هو يف معنى اللفظ قبل التلقيب، فعلى قواعد املتكلةني يطلقون االسب  عليب؛، وخيتلفبون يف    
أن؛ الثالث أو ال، فافالف عنده  حينئبذ يف االسب  املعنبوع هبل هبو املسبةَّى أو الل ال يف       

النحاة، فال يطلقون االس  على غري اللفظ  ألن صناعته  إمنبا تنظبر يف    وأما. االس  اللفظي
وال مينع هذا اإلطالق  ألن؛ إطبالق اسب  املبدلول علبى     ، األلفاظ، واملتكل  ال يناعع يف ذلك

الدالِّ، ويريد شيئًا آخر دعاه عل  الكالم إىل لقيق؛ يف مسألة األياء والصبفات، وإطالقهبا   
 . (171)ةا تقرر يف عل  الكالم"ك، على البارع تعاىل

ث  ذكر أمثلة على ذلك، وَبيََّن مراد ُكلٍّ من النحاة واملتكلةني، وعاد يف ذلك توضيحًا 
يف حملِّ افالف، فقالىل "ولنربع ذلك يف قالب مثبال، فتقبول إذا قلبتىل عببد  اْ  أنب   الناقبْة،       

ون معناه، وهو ما يفه  من؛ مدح فالنحاة يريدون باللقب لفظ )أن  الناقة(، واملتكلةون يريد
ما أشعر ْبَضَعٍة أو ريف َعبٍة، ال ينافيب؛، ألّن    -ويعنون ب؛ اللفظ -إّن اللقبىل أو ذم، وقول النحاة

اللفظ يشعر بداللت؛ على املعنى، واملعنى يف احلقيقبة هبو املقتضبي للضبعة أو الرفعبة، وذات      
لِّ افبالف يف هبذه املسبألة، وبب؛ يظهبر أّن      عبد ا  هي امللقَّب عند الفريقني، فهذا تنقيك  حمب 

االس  املسبةَّى أو غبريه، خباصٌّ بأيباء األعبالم املشبتقة، ال يف كبل اسب ،          افالَف يف أّن
 .  (172)واملقصود ب؛ إمنا هو املسألة املتعلقة بأصول الدين"
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 . بني األمساء والصفات: املطلب السابع

أياء ا  احلسنى، فأياء ا  صبفات تبدل   ي بّين أهل العقيدة كالمًا مهةًا يف مسألة 
على معاني عند أهل العربية، وهي صفات؛ عز وجل القائةة ب؛ عند أهبل العقيبدة، ويف ذلبك    
يقول ابن تيةيةىل "ومن أيائ؛ القدير، والقدرة تستلزم من قدرت؛ على املخلوقات مبا ال يبدل   

لتب؛ علبى علةب؛ واختصاصب؛     علي؛ العل  وخلق؛ للةخلوقات يدل على قدرتب؛ أبلبغ مبن دال   
بالقدرة أظهر من اختصاص؛ بالعل  حتى إن طائفة من النظار كأبي احلسن األشبعرع وغبريه   
يقول أخص وصف؛ القدرة على االخرتاع فال يوص  بذلك غريه، واجله  ببن صبفوان قبلب؛    
يقولىل ليس يف الوجود قادر غريه، وال لغريه قدرة، واألشبعرع وإن أثببت للةخلبوق قبدرة     

ن يثبت قدرة ال تؤثر يف املقبدور، ومل يقبل أحبد مبن العقبالءىل إّن أخبص وصبف؛ احليباة         لك
والعل ، وال إّن غريه ليس حبي وال عامل، فكان جعبل القبدير ايبًا، وغبريه صبفة، إن كبان       
الفرق حقًّا أوىل من العكس، فكي  إذا كان الفرق باطاًلل فب ن أيباءه تعباىل البيت يعرفهبا      

هي صفات يف اصطالح أهل العربيبة، تبدل علبى معباني  هبي صبفات؛       الناو هي أياء، و
القائةة ب؛، فاحلي يدل على احلياة، والعلي  يدل على العل ، والقدير يدل على القبدرة، هبذا   
مذهب سل  األمة وعاهري األم ، ومن الناو فرقة شاذة تبزع  أن هبذه األيباء ال تبدل     

ناو فيةا يسةى بب؛ سببحان؛، ويسبةى بب؛ غبريه،      على معاني، كأياء األعالم، وقد تناعع ال
كاحلي، والعلي ، والقدير، فاجلةهور على أنب؛ حقيقبة فيهةبا، وقالبت طائفبة كبأبي العبباو        

 . (173)الناشيىل إنها حقيقة يف الرب عز وجل، جماع يف املخلوق"
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 اخلامتة

 -الذع تناولبت فيب؛ النحبو عنبد العقبديني      -بعد االنتهاء من بسط مادة هذا البحث
 النتائج اليت توصلت إليها فيةا يليىل احلقائق وميكنين عرض 

وتببيني مبراده . فهب  كبثريًا مبا       العقديني الدور البارع للنحو والصرف يف لليل كالم -1
ليفصبلوا بيبنه  فيةبا      يردون األمر يف املناععات وافالفبات إىل أهبل اللغبة والنحبو    

 ه  اليت يطلبونها. اختلفوا في؛  ليددوا عند النحاة واللغويني بغيت

دور النحاة يف كثري من املسائل النحوية والصرفية، حيبث يببدأ العقبدع    العقديني  أخذ -2
يصوِّب وي خطِّئ يف جمال اللغة، وقبد يصبل فيب؛ األمبر إىل جتهيبل مبن لبيس لب؛ علب           

 . بالعربية

 ّن أكثبر اللغبة جمباع،   ىل إالنحبويني  يف قبول  توسيع دائرة التأويبل والتفسبري واالحتةبال    -3
بينوا أن؛ إذا كبان أكثبر اللغبة جمباعًا، فب ّن أنبواع       حيث ، واعرتاض العقديني على ذلك

 التأويالت ستسهل على النفوو.  

اصطلك الكلةة، وما طرأ على هذه الكلةة من تطور داللبي يف علب    العقديني  اهتةام -4
  العبرب مل يعبرف عبنه  أنهب     حتى يصححوا املفهوم الشائع آنذاك، وتبيان أّنالنحو، 

 استعةلوا لفظ الكلةة والكالم إال يف اجلةلة التامة.  

املنطقبيني  العقبديني و  غري أّن، بني العقديني واملنطقينيتشاب؛ تقسي  األلفاظ بني النحاة و -5
 يناقضون تقسيةه  أحيانًا، وخيلطون مع النحاة يف املصطلك.  

الفعبل اجملبرد عبن    عل؛ املنطقيون كلةبًة، وهبو   تةا فيعلى العقديني  االستشكال الواقع -6
 وختطئة النحويني للعقديني يف ذلك.  االس ، وقالوا إّن ذلك ال يوجد يف كالم العرب، 
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وهبو إعالبة   ذكر العقديني أهداف استخدامه  اإلعبراب يف مسبائل العقيبدة صبراحًة،      -7
اللبس، وتصويب أع وج؛ حنوع قد يؤدع إىل خلل يف العقيدة، ورفع اإلشكال البوارد  

 لك.  على النحاة يف ذ

يف تبيان معاني املقاطع واحلروف واألصوات واملدود، وهذه كلها مبن  اهتةام العقديني  -8
ملبا فيب؛ مبن      علوم اللغة، ويبدو أن ذكره  هذه األشياء متعلبق افهبوم الكبالم نفسب؛    

اختالف بينه ، وألن اللغة هي البيت لكب  يف هبذا املوضبوع، فقبد اهتةبوا بتفاصبيل        
 ليتبنوا األمر عن دراية وعل .   املقاطع واحلروف بأنفسه ،
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

، وببدورع أشبكر جامعبة الكويبت     [AA10/ 15]( مت متويل هذا العةل من قبل جامعة الكويت، مشروع حبث رق  1)

 على دع  البحث ومتويل؛. 

والتنزيب؛ يف توجيب؛ إعبراب القبرآن الكبري  عنبد السبّنة واملعتزلبة )رسبالة           ( السعيد، خالد عببدالقادرىل أثبر التوحيبد   2)

ماجستري(، إشرافىل األستاذ الدكتور إبراهي  السامرائي، ومساعدةىل األستاذ الدكتور راجبك الكبردع، قسب  اللغبة     

 ( صفحة.  140هب، عدد الصفحات )1404العربية وآدابها، كلية ايداب، اجلامعة األردنية، 

لعلي ، مصطفى أمحدىل أثر العقيدة وعل  الكالم يف النحو العربي )رسالة ماجستري(، إشبرافىل األسبتاذ البدكتور    ( عبدا3)

هبب، عبدد الصبفحات    1412أمحد كشك، واألستاذ الدكتور حمةد السيد اجلليند، كلية دار العلوم، جامعة القباهرة،  

 ( صفحة.  517)

ة يف التوجي؛ النحبوع واللغبوع لنصبوص القبرآن والسبّنة )رسبالة       ( ذياب، شاهر فارو حسنيىل أثر العقيدة األشعري4)

م، عبدد  2001ماجستري(ىل إشرافىل األستاذ الدكتور إياعيل عةايرة، كلية الدراسبات العليبا، اجلامعبة األردنيبة،     

 ( صفحة.  192الصفحات )

ماجسبتري(، إشبرافىل األسبتاذ     ( افليفات، صايل عبد السالم، أثر النحو يف عقيبدة التوحيبد يف لغبة التنزيبل )رسبالة     5)

 ( صفحة.  123) م، عدد الصفحات2011الدكتور عبد القادر مرعي، جامعة مؤتة، 

( السي ، حمةد بن عبدا  بن محدىل األثر العقدع يف تعدد التوجيب؛ اإلعراببي ييبات القبرآن الكبري  ععبًا ودراسبة،        6)

، دار التدمريبة،  1عةار، ويوسب  ببن حمةبد السبعيد، ح    تقدي ىل عبدا  بن حمةد الغنيةان، وعبدالرمحن بن حمةد ال

 م. 2008 -هب1429الرياض، 

 . 5( فصلتىل 7)

( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن تيةية احلراني أبو العباوىل اقتضباء الصبراح املسبتقي  خمالفبة أصبحاب اجلحبي ،       8)

 . 139ص 1، ج هب1369، مطبعة السنة احملةدية، القاهرة، 2لقيقىل حمةد حامد الفقي، ح
( ذم الق َدريّية ورد يف أحاديث عديدة، منها ما رواه أبو داود والبيهقي والربيع بن حبيب، عن ابن عَةَر رضي ا  عنب؛،  9)

عن النيب صلى ا  عليب؛ وسبل  قبالىل "ال ق َدريَّبُة َمدبوو  هبذه ال أمَّبْة، إن َمريضبوا فبال َتعبود وه ْ ، َوإْن َمباتوا فبال             
. أبو داود، سليةان بن األشعث أبو داود السدستاني األعدعىل سنن أبي داود، لقيقىل حمةد حميبي البدين   َتْشَهدوه ْ "
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(، وىل البيهقي، أمحد ببن احلسبني ببن علبي     4691رق  ) 222ص 4عبد احلةيد، دار الفكر، بريوت، الح، الت، ج
طبا، مكتببة دار البباع، مكبة املكرمبة،      بن موسى أبو بكر البيهقيىل سنن البيهقي الكربى، لقيقىل حمةد عبد القبادر ع 

(، واألعدعىل الربيبع ببن حبيبب ببن عةبر البصبرع األعدعىل       20658رقب  )  203ص 10م، ج1994 -هب1414
، دار احلكةبة،  1اجلامع الصحيك مسند اإلمام الربيع بن حبيب، لقيبقىل حمةبد إدريبس، وعاشبور ببن يوسب ، ح      

(. وكذلك ما رواه الرتمذع عن اببن  799رق  ) 302ص 1جهب، 1415سلطنة عةان،  بريوت، ومكتبة االستقامة، 
عباو رضي ا  عن؛ قالىل قال النيب صلى ا  علي؛ وسل ىل "صْنف اني من ُأمَّيت ليس هُلَةا يف ال  ْسبل امي َنصبيٌب ال ة ْرجَئبُة    

ذع، لقيبقىل أمحبد   َوال ق َدريَُّة". الرتمذع، حمةد بن عيسى أبو عيسى الرتمذع السلةيىل اجلامع الصبحيك سبنن الرتمب   
 (. 2149رق  ) 454ص 4حمةد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، الح، الت، ج 

( العةراني، حييى بن أبي افري بن سامل العةراني الشافعيىل االنتصار يف الرد على املعتزلة القدريبة األشبرار، لقيبقىل    10)
 . 156ص 1م، ج1999الرياض،  ، دار أضواء السل ،1سعود بن عبد العزيز افل ، ح

، 3( البخارع، حمةد بن إياعيل أبو عبدا  البخارع اجلعفيىل اجلامع الصحيك، لقيقىل د. مصطفى ديبب البغبا، ح  11)
(، وىل مسل ، مسل  بن احلداج أبو احلسني 529رق  ) 203ص 1م، ج1987 –هب 1407دار ابن كثري، بريوت، 

ىل حمةد فؤاد عببد البباقي دار إحيباء البرتاث العرببي، ببريوت، الح،       القشريع النيسابورعىل صحيك مسل ، لقيق
(، وىل ابن ماجة، حمةد بن يزيد أبو عبدا  القزويينىل سنن ابن ماجة، لقيقىل حمةبد  633رق  ) 439ص 1الت، ج

 233ص 4(، وىل سبنن أببي داود، ج  177رقب  )  63ص 1فؤاد عبد الباقي، دار الفكبر، ببريوت، الح، الت، ج  
(. وىل النسائي، أمحد بن شعيب أببو  2551رق  ) 678ص 4، وىل اجلامع الصحيك سنن الرتمذع، ج(4729رق  )

، دار 1عبد الرمحن النسائيىل السنن الكربى، لقيقىل د. عبد الغفار سليةان البنبدارع، وسبيد كسبروع حسبن، ح    
ببانىل  (، وىل اببن حببان، حمةبد ببن ح    7761رقب  )  419ص 4م، ج1991 -هبب 1411الكتب العلةية، بريوت، 

 16م، ج1993 -هبب 1414، مؤسسبة الرسبالة، ببريوت،    2صحيك اببن حببان، لقيبقىل شبعيب األرنبؤوح، ح     
 (. 1567رق  ) 359ص 1(، وىل سنن البيهقي، ج7443رق  ) 475ص

( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن تيةية احلراني أبو العباوىل بيبان تلببيس اجلهةيبة يف تأسبيس ببدعه  الكالميبة،       12)
 . 350ص 1هب، ج1392، مطبعة احلكومة، مكة املكرمة، 1ةد بن عبد الرمحن بن قاس ، حلقيقىل حم

 . 350ص 1( املصدر السابق، ج13)

( ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة ا  بن عساكر الدمشقي، تبيني كذب املفرتع فيةا نسب إىل اإلمام أبي احلسبن  14)
 . 90ص 1ب، جه1404، دار الكتاب العربي، بريوت، 3األشعرع، ح

 حالق".   وقال بعدهاىل "أخربني أبو عةرو أنا ثعلب عن عةرو بن أبي عةرو الشيباني عن أبي؛ قال ال أقول حلقة إال يف عع
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( ابن عيسى، أمحد بن إبراهي  بن عيسىىل توضيك املقاصد وتصحيك القواعبد يف شبرح قصبيدة اإلمبام اببن القبي ،       15)
 . 271ص 1هب، ج1406سالمي، بريوت، ، املكتب اإل3لقيقىل عهري الشاويش، ح

( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن تيةية احلراني أبو العباوىل الرد على املنطقيني، دار املعرفة، ببريوت، الح، الت،  16)
 .  8ص 1ج

  .چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  من قول؛ تعاىلىل. 79( األنبياءىل 17)

، دار سبوعلر للطباعبة والنشبر،    2أو التوحيبد احلقيقبي، ح   ( النورسي، بديع الزمان سعيد النورسيىل حقيقة التوحيد18)
 . 143ص 2م، ج1988

( ابن قي  اجلوعية، أبو عبد ا  مشس الدين حمةد بن أبي بكر بن أيبوب ببن سبعد الزرعبي الدمشبقيىل الصبواعق       19)
 –هبب 1418 ، دار العاصبةة، الريباض،  3املرسلة على اجلهةية واملعطلة، لقيقىل د. علي بن حمةد الدخيل ا ، ح

 . 451 -540ص 2م، ج1998

 . 111( البقرةىل 20)

 . 150( األنعامىل 21)

 . 23( األنبياءىل 22)

 . 157 -156ص 1التقريب حلد املنطق، ج (23)

 . 265ص 1( شرح املقاصد، ج24)

سبيد   ( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن عبد السالم ابن تيةيةىل اجلواب الصحيك ملن بدل دين املسيك، لقيقىل علي25)
 . 266 -265ص 3صبك املدني، مطبعة املدني، مصر، الح، الت، ج

 .  34ص 1( الرد على املنطقيني ج26)

( ابن عقيل، بهاء الدين عبد ا  بن عقيل العقيلي املصرع اهلةدانيىل شرح ابن عقيل على ألفية اببن مالبك، لقيبقىل    27)
 . 13ص 1م، ج1998-هب1419 ، مكتب دار الرتاث، القاهرة،2حمةد حميي الدين عبداحلةيد، ح

 . 268ص 3( اجلواب الصحيك ج28)

(، وىل سنن اببن  2694رق  ) 2072ص 4(، وىل صحيك مسل ، ج6043رق  ) 2352ص  5( صحيك البخارع، ج29)
(، وىل سبنن  3467رقب  )  512ص 5(، وىل اجلامع الصحيك سنن الرتمذع، ج3806رق  ) 1251ص 2ماجة، ج

 (. 831رق  ) 112ص 3يك ابن حبان، ج(، وىلصح10666رق  ) 207ص 6النسائي، ج

 . 129 -128ص 1( الرد على املنطقيني ج30)
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(، ولفظ؛ عن عبدا  بن مشعود أّن النيب علي؛ الصالة والسالم قالىل "َمْن 2910رق  ) 175ص 5( سنن الرتمذع، ج31)
ا، ال أُقبول ىل أمل َحبْرٌف، َول كبْن أ لبٌ  َحبْرٌف، ول باٌم       قَرأ  حْرًفا من كَتاْب الّلْ؛، فل ؛  بْ؛ حَسَنٌة، وال َحَسَنُة بَعْشري أ ْمَثاهل ب 

 َحْرٌف، َوميٌ  َحْرٌف".  

 ( املصدر السابق.  32)

 . 5( الكه ىل 33)

 . 24( إبراهي ىل 34)

 . 10( فاطرىل 35)

 . 64( آل عةرانىل 36)

 . 266 -265ص 3( اجلواب الصحيك ج37)

 .  34ص 1( الرد على املنطقيني ج38)

، دار 3سيناىل اإلشارات والتنبيهات مع شرح نصري الدين الطوسي، لقيقىل سبليةان دنيبا، ح   ( ابن سينا، أبو علي بن39)
 . 146ص 1املعارف، مصر، الت، ج

 . 147 -146ص 1( املصدر السابق، ج40)

 . 110( ط؛ىل 41)

 ، البدار السبلفية، الكويبت،   4( الشنقيطي، حمةد األمني الشنقيطيىل منهج ودراسات ييات األيباء والصبفات، ح  42)
 . 43ص 1م، ج1984 -هب1404

 . 147 -146ص 1( اإلشارات والتنبيهات، ج43)

 . 11( الفتكىل 44)

 . 27( الفتكىل 45)

 . 170ص 1( الرد على املنطقيني، ج46)

( من ذلك حديث ي َرة  بن ج ْندٍب رضي ا  عن؛ أّن رسول الّلْ؛ صلى ا  علي؛ وسل  قالىل "أَحببُّ ال كل بامي إىل الّلبْ؛    47)
 3س ْبحاَن الّلْ؛، وال َحْةد  للَّْ؛، وال إل َ؛ إال ا ، واللَّب؛  أك َببر ، ال يض برُّك  ببأ يِّهينَّ ببَدأ َت... " صبحيك مسبل ، ج        أْرَبٌع 

 (. 2137رق  ) 1685ص
َعل بى إيْببَراْهيَ     ( من ذلك حديث أ بي أ يُّوَب رضي ا  عن؛ىل "أ نَّ َرس وَل اللَّْ؛ صلى ا  علي؛ وسل  لْيل ة  ُأْسبريَع ْببْ؛ َمبرَّ   48)

لي؛ وسل ، ف ق باَل  َخْليلي الرَّْحَةني، ف ق اَل إيْبَراْهي   ْلْدْبرييَلىل َمْن َمَعك  َيا ْجْبرييل ل ق اَل ْجْبرييل ىل َهَذا م َحةٌَّد صلى ا  ع
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َبَتَها ط يَِّبٌة، َوأ ْرض َها َواْسَعٌة، ف ق اَل َرس بول  اللَّبْ؛ صبلى    إيْبَراْهي  ىل َيا م َحةَّد ، م ْر ُأمََّتك  أ ْن ي ك ْثر وا ْغَراَو ال َدنَّْة  ف  ينَّ ت ْر
 103ص 3ا  علي؛ وسل  إليْبَراْهيَ ىل َوَما ْغَراو  ال َدنَّْةل ق اَلىل ال َحْوَل َوال ُقوَّة  إيال ْباللَّْ؛". صبحيك اببن حببان، ج   

 (.  821رق  )
 . 35ص 1( املصدر السابق، ج49)
 . 112ص 1هب، ج1391، املكتب اإلسالمي، بريوت، 4العز احلنفيىل شرح العقيدة الطحاوية، ح ( احلنفي، ابن أبي50)

 . 111ص 1( املصدر السابق، ج51)
 . 9( مري ىل 52)

 . 112ص 1( شرح العقيدة الطحاوية، ج53)

ديبوان  ( مل أعثر على البيت يف ديوان؛، انظرىل األخطل، غياث بن غوث بن طارقة بن عةرو بن سبيحان أببو مالبكىل    54)
 م. 1994، دار الكتب العلةية، بريوت، 2األخطل، شرح؛ وقدم ل؛ىل مهدع حمةد ناصر الدين، ح

 . 271ص 1( توضيك املقاصد، ج55)
، دار املعبارف  1( التفتاعاني، سعد الدين مسعود بن عةر بن عبد ا  التفتاعانيىل شرح املقاصبد يف علب  الكبالم، ح   56)

 . 220ص 1، جم1981 -هب1401النعةانية، باكستان، 

( ابن حزم، أبو حمةد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسيىل التقريبب حلبد املنطبق، لقيبقىل د.إحسبان عبباو،       57)
 . 80ص 1م، ج1987، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 2ح

 . 6( التوبةىل 58)

 . 15( الفتكىل 59)

 . 30( القصصىل 60)

حمةد بن الفضل التيةي األصبهانيىل احلدة يف بيان احملدة وشرح عقيبدة أهبل    ( األصبهاني، أبو القاس  إياعيل بن61)
 1م، ج1999 -هبب 1419، دار الرايبة، الريباض،   2السنة، لقيقىل حمةد بن ربيع ببن هبادع عةبري املبدخلي، ح    

 . 431ص

 . 220ص 1( شرح املقاصد، ج62)

 . 24 -23ص 1( التقريب حلد املنطق، ج63)

 . 61ص 1( املصدر السابق، ج64)

 . 79ص 1( املصدر السابق، ج65)
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 . 79ص 1( املصدر السابق، ج66)

 . 80ص 1( املصدر السابق، ج67)

( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  ببن تيةيبةىل كتباب الصبفدية، لقيبقىل حمةبد رشباد سبامل، دار الفضبيلة، الريباض،           68)
 . 6ص 2م، ج2000 -هب1421

 . 327 -326ص 1( الرد على املنطقيني ج69)

 . 295ص 1صدر السابق، ج( امل70)

 . 30( األنعامىل 71)

 . 12( السددةىل 72)

 . 206( األعرافىل 73)

 . 38( فصلتىل 74)
 . 121 -120ص 1( بيان تلبيس اجلهةية، ج75)
 ( سيأتي خترت؛ يف اهلامش الالحق.  76)

(، وىل سبنن أببي   3831رقب  )  1259ص 2(، وىل سنن ابن ماجبة، ج 2713رق  ) 2084ص  4( صحيك مسل ، ج77)
 4(، وىل سببنن النسببائي، ج3400رقبب  ) 472ص 5(، وىل سببنن الرتمببذع، ج5051رقبب  ) 312ص 4د، جداو
 (.  966رق  ) 246ص 3(، وىل صحيك ابن حبان، ج7668رق  ) 395ص

 . 222 -221ص 2( املصدر السابق، ج78)

 . 69، 68( التوبةىل 79)

 . 17( قىل 80)
 .  22ص 1( اقتضاء الصراح املستقي ، ج81)
 . 130( البقرةىل 82)
 . 58( القصصىل 83)

( الفراء، أبو عكريا حييى بن عياد الفراءىل معاني القرآن، لقيقىل أمحد يوس  جناتي وحمةد علي الندبار، دار السبرور،   84)
 . 79ص 1الح، الت، ج

( الزجاج، أبو إسحاق إبراهي  بن حمةد بن السرع بن سهل البغدادعىل معاني القرآن وإعراب؛، لقيقىل د. عببداجلليل  85)
 . 210ص 1م، ج1994، دار احلديث، القاهرة، 1ليب، حعبده ش
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 ( املصدر السابق.  86)

القبرآن، لقيبقىل علبي    ( العكربع، حمب الدين أبو البقاء عبد ا  بن احلسني بن عبد ا  العكربعىل التبيان يف إعراب 87)
  .99ص 1حمةد البداوع، مكتبة عيسى البابي احلليب وشركاه، الح، الت، ج

 سابق.  املصدر ال (88)

 ( سبق ختريج ايية.  89)

 . 76ص 3( اجلواب الصحيك، ج90)

 . 71( البقرةىل 91)

 . 40( النورىل 92)

 . 78( النساءىل 93)

، 1( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن عبد السالم ابن تيةيةىل منهاج السنة النبوية، لقيبقىل د. حمةبد رشباد سبامل، ح    94)
 . 142 -141ص 5هب، ج1406مؤسسة قرطبة، 

 . 93الكه ىل  (95)

 . 142 -141ص 5( منهاج السنة النبوية، ج96)

 . 40( النورىل 97)

( ابن قي  اجلوعية، أبو عبد ا  مشس الدين حمةد بن أببي بكبر ببن أيبوب ببن سبعد الزرعبي الدمشبقيىل اجتةباع          98)
 . 18ص 1م، ج1984 -هب1404، دار الكتب العلةية، بريوت، 1حاجليو  اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهةية، 

 . 19( اجلنىل 99)
 . 51( القل ىل 100)

 . 18ص 1( اجتةاع اجليو  اإلسالمية، ج101)

 . 202ص 7( منهاج السنة النبوية، ج102)
 . 11( لقةانىل 103)
 . 93( ط؛ىل 104)
 . 63( النورىل 105)

 . 5( الطالقىل 106)

 . 38( األحزابىل 107)
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 . 1( النحلىل 108)
 . 7( غافرىل 109)
عبد السالم ابن تيةيةىل درء تعارض العقل والنقل، لقيبقىل عببد اللطيب  عببد      ( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن110)

 . 261ص 7م، ج1997 -هب1417الرمحن، دار الكتب العلةية، بريوت، 
 . 1( النساءىل 111)
( قرأ عهور السبعة ما عدا محزة وأبا جعفر ويعقوب )واألرحاَم( بالنصب، عطفًا على اس  )ا ( يف و)اتقبوا ا  (،  112)

رأ محزة وإبراهي  النخعي وقتادة واملطوعي وغريه  )واألرحامي( باجلر، عطفًا على اهلاء يف )ب؛(، أو أن؛ جمرور وق
بباء مقّدرة، أو بالق َس . وعع  البصريون ومنه  املربد وابن عطية أن؛ حلن، وقال ابن خالوي؛ىل ليس عنبدنا حلنبًا    

عليب؛ الصبالة والسبالم. وقبرأ عببدا  ببن مسبعود واألعةبشىل         ألن محزة ال يقرأ إال بأثر يعزي؛ إىل رسول ا  
، دار سبعد  1)وباألرحامي( بتكرير حرف اجلر. انظرىل افطيب، عبداللطي  حمةد افطيبىل معدب  القبراءات، ح  

 . 6 -5ص 2م، ج2002الدين، دمشق، 
 . 408ص 1( اقتضاء الصراح املستقي ، ج113)

(، وىل سنن اببن  1733رق  ) 1586ص 3صحيك مسل ، ج (، وىل4078رق  ) 1579ص 4( صحيك البخارع، ج114)
 4(، وىل سبنن الرتمبذع، ج  3685رق  ) 328ص 3(، وىل سنن أبي داود، ج3387رق  ) 1123ص 2ماجة، ج

 (. 5092رق  ) 212ص 3(، وىل سنن النسائي، ج1864رق  ) 291ص
 . 175ص 1( الرد على املنطقيني، ج115)

 . 464ص 2( بيان تلبيس اجلهةية، ج116)

ءة اجلةهور )حتى يقوَل( بالنصب، على الغاية أو التعليل، وقبرأ نبافع وغبريه )حتبى يقبول (. انظبرىل معدب         ( قرا117)
 . 295ص 1القراءات، ج

 . 214( البقرةىل 118)
 . 58( مري ىل 119)

 . 18( الكه ىل 120)
 . 90( األنبياءىل 121)
االسبتغاثة املعبروف ببالرد علبى     ( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن تيةية احلراني أببو العبباوىل تلخبيص كتباب     122)

 2هب، ج1417، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة املنورة، 1البكرع، لقيقىل أبو عبدالرمحن حمةد بن علي عدال، ح
 . 540 -539ص
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 . 24( يوس  123)
 . 716ص 2( الصواعق املرسلة، ج124)
 ،28( النةل 125)
 . 716ص 2( الصواعق املرسلة، ج126)
 . 108( هودىل 127)
 السابقة.   ( ايية128)
 . 481ص 1( شرح العقيدة الطحاوية، ج129)
( احلاك ، حمةد بن عبدا  أبو عبدا  احلاك  النيسابورعىل املستدرك على الصحيحني، لقيقىل مصطفى عبد القبادر  130)

(. ونص؛ىل "عن عببد ا   7815رق  ) 331ص 4م، ج1990 -هب1411، دار الكتب العلةية، بريوت، 1عطا، ح
يلة بنت صيفي امرأة من جهينة، قالتىل إّن َحْبرًا جباء إىل النَّْببي صبّلى اُ  عليبْ؛ َوَسبلََّ ، ف ق باَلىل       بن يسار، عن قت

ىل ُقوُلبواىل مبا   إّنُك  ت ْشرْكو َن َتُقولوَن ما َشاَء اُ  َوْشْئَت، َوَتقولونىل َوالك ْعبْة، ف قاَل َرس ول  اْ  صّلى اُ  عليْ؛ َوَسلََّ 
 ْشْئَت، َوُقوُلواىل َوَربِّ الك ْعَبْة".   شاَء اُ  ث  َّ

( ابن عبدالوهاب، سليةان بن عبد ا  بن حمةد بن عبد الوهابىل تيسري العزيز احلةيبد يف شبرح كتباب التوحيبد،     131)
 . 536 -535ص 1مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، الح، الت، ج

 . 75( الواقعةىل 132)

 . 77( الواقعةىل 133)
 . 115ص 5ه ُأقْس ، ودخلت )ال( توكيدًا". معاني القرآن وإعراب؛، ج( قال الزجاجىل "معنا134)

 . 384ص 1( تيسري العزيز احلةيد، ج135)
 . 164( النساءىل 136)

( الباقالني، حمةد بن الطيب الباقالنيىل متهيد األوائل يف تلخيص الدالئل، لقيقىل عةاد الدين أمحبد حيبدر، لبنبانىل    137)
 . 274ص 1م، ج1987 -هب1407، 1مؤسسة الكتب الثقافية، ح

 . 40( النحلىل 138)

 . 277ص 1( متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، ج139)
 . 278ص 1( املصدر السابق، ج140)

 . 124( النحلىل 141)
 . 279ص 1( متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، ج142)
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 . 108ص 2( توضيك املقاصد، ج143)

ىل لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثريبة لشبرح   ( السفاريين، الشيخ حمةد بن أمحد السفاريين األثرع احلنبلي144)
 .  30ص 1الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، الح، الت، ج

 .  14ص 1وانظرىل تيسري العزيز احلةيد يف شرح كتاب التوحيد، ج

 . 30ص 1( لوامع األنوار البهية، ج145)
 ( املصدر السابق.  146)

 ( املصدر السابق.  147)
 بيت يف معلقة النابغة، والبيت كاماًل هوىل   ( هذا جزء من عدز148)

 بذع اجل ليل على مستأْنٍس َوَحْد        كأنَّ َرحْلي وقد عاَل الّنهار  ْبنا  

انظرىل الذبياني، النابغة الذبيانيىل شرح ديوان النابغة الذبياني، تقدي  ومراجعبةىل سبي  البدين الكاتبب، وأمحبد      
قةيحبة، مفيبد قةيحبةىل شبرح املعلقبات      . وىل22م، ص1989ة، ببريوت،  عصام الكاتب، منشورات دار مكتبة احليا

   .398م، ص1987، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 1العشر، ح
 . 1( اإلخالصىل 149)
( الزجاج، أبو إسحاق إبراهي  بن حمةد بن السرع بن سهل البغدادعىل تفسبري أيباء ا  احلسبنى، لقيبقىل أمحبد      150)

 . 58ص 1ة، الح، الت، جيوس  الدقاق، دار الثقافة العربي
 ( اجلحود هنا النفي.  151)
 . 175ص 1( احلدة يف بيان احملدة، ج152)
 . 157ص 10( درء تعارض العقل والنقل، ج153)
 . 13( امللكىل 154)
 . 1384ص 4( الصواعق املرسلة، ج155)
 . 1384ص 4( املصدر السابق، ج156)
 . 252ص 1( متهيد األوائل، ج157)
 . 253ص 1( املصدر السابق، ج158)
( السراقيب، وليد حمةدىل التداخل الداللي ببني االسب  واملسبّةى والتسبةية يف البرتاث العرببي، جملبة جامعبة قطبر          159)

 . 77م، ص2005 -هب1426لآلداب، العدد السابع والعشرون، 
 . 260 -258ص 1( املصدر السابق، ج160)
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 ملا حضرت؛ الوفاة، وأوهلاىل  ( هذا بيت من قصيدة قصرية قاهلا لبيد بن ربيعة العامرع خياطب ابنتي؛ 161)

 َوَهْل أنا إال ْمْن َربيَعة  أْو م َضْر          َتَةّنى ابَنتاَع أْن يعيَش أبوه ةا 

 .79العامرع، لبيد بن ربيعة العامرعىل ديوان لبيد بن ربيعة العامرع، دار صادر، بريوت، الح، الت، ص

 . 14( يوس ىل 162)

 . 121( األنعامىل 163)

 . 1( األعلىىل 164)

 . 260 -258ص 1( متهيد األوائل، ج165)

 . 169 -168ص 2( شرح املقاصد يف عل  الكالم، ج166)

 . 169 -168ص 2( املصدر السابق، ج167)

 . 169 -168ص 2( املصدر السابق، ج168)

 . 40( التقريب حلد املنطق، ص169)

 ( املصدر السابق.  170)

ال ا ، لقيقىل علي حميي البدين علبي القبرة راغبي،     ( الزركشي، بدر الدين حمةد عبد ا  الزركشيىل معنى ال إل؛ إ171)
 . 139 -138ص 1م، ج1985 -هب1405، دار االعتصام، القاهرة، 3ح

 . 139 -138ص 1( معنى ال إل؛ إال ا ، ج172)

 . 294ص 3( اجلواب الصحيك، ج173)
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 املصادر واملراجع

ن األخطل، شرح؛ وقدم ل؛ىل مهدع األخطل، غياث بن غوث بن طارقة بن عةرو بن سيحان أبو مالكىل ديوا -1
 م. 1994بريوت، دار الكتب العلةية، ، 2ححمةد ناصر الدين، 

اجلامع الصحيك مسند اإلمام الربيع بن حبيب، لقيقىل ىل األعدعالبصرع الربيع بن حبيب بن عةر األعدعىل  -2
 هب. 1415ن، اسلطنة عة ، مكتبة االستقامة، دار احلكةة، بريوت، و1، وعاشور بن يوس ، ححمةد إدريس

األصبهاني، أبو القاس  إياعيل بن حمةد بن الفضل التيةي األصبهانيىل احلدة يف بيان احملدة وشرح عقيدة  -3
 م. 1999 -به1419، ، دار الراية، الرياض2أهل السنة، لقيقىل حمةد بن ربيع بن هادع عةري املدخلي، ح

تلخيص الدالئل، لقيقىل عةاد الدين أمحد حيدر، الباقالني، حمةد بن الطيب الباقالنيىل متهيد األوائل يف  -4
 م. 1987 -هب1407، 1حبريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، 

البخارع، حمةد بن إياعيل أبو عبدا  البخارع اجلعفيىل اجلامع الصحيك، لقيقىل د. مصطفى ديب البغا،  -5
 . م1987 – به1407، دار ابن كثري، بريوت، 3ح

سنن البيهقي الكربى، لقيقىل حمةد عبد القادر ىل علي بن موسى أبو بكر البيهقي أمحد بن احلسني بنالبيهقي،  -6
 م. 1994 -هب1414، مكة املكرمة، مكتبة دار الباع، عطا

، دار املعارف 1التفتاعاني، سعد الدين مسعود بن عةر بن عبد ا  التفتاعانيىل شرح املقاصد يف عل  الكالم، ح -7
 م. 1981 -به1401، النعةانية، باكستان

 ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن تيةية احلراني أبو العباوىل  -8

، مطبعة السنة احملةدية، 2اقتضاء الصراح املستقي  خمالفة أصحاب اجلحي ، لقيقىل حمةد حامد الفقي، ح -
 . به1369، القاهرة

، مطبعة 1ح بيان تلبيس اجلهةية يف تأسيس بدعه  الكالمية، لقيقىل حمةد بن عبد الرمحن بن قاس ، -
 . به1392، احلكومة، مكة املكرمة

، 1تلخيص كتاب االستغاثة املعروف بالرد على البكرع، لقيقىل أبو عبدالرمحن حمةد بن علي عدال، ح -
 . به1417، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة املنورة

 الح، الت. ، مصراجلواب الصحيك ملن بدل دين املسيك، لقيقىل علي سيد صبك املدني، مطبعة املدني،  -
 -به1417، دار الكتب العلةية، بريوت، درء تعارض العقل والنقل، لقيقىل عبد اللطي  عبد الرمحن -

 م. 1997
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 الح، الت. ، الرد على املنطقيني، دار املعرفة، بريوت -

 م. 2000 -به1421، كتاب الصفدية، لقيقىل حمةد رشاد سامل، دار الفضيلة، الرياض -
 . به1406، مؤسسة قرطبة، 1، لقيقىل د. حمةد رشاد سامل، حمنهاج السنة النبوية -

أبو داود، سليةان بن األشعث أبو داود السدستاني األعدعىل سنن أبي داود، لقيقىل حمةد حميي الدين عبد  -9
 . احلةيد، دار الفكر، بريوت، الح، الت

صحيحني، لقيقىل مصطفى عبد القادر احلاك ، حمةد بن عبدا  أبو عبدا  احلاك  النيسابورعىل املستدرك على ال -10
 . م1990 -به1411، دار الكتب العلةية، بريوت، 1عطا، ح

ت، بريو، مؤسسة الرسالة، 2، حصحيك ابن حبان، لقيقىل شعيب األرنؤوحىل حمةد بن حبانابن حبان،  -11
 م. 1993 -هب1414

نطق، لقيقىل د. إحسان عباو، ابن حزم، أبو حمةد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسيىل التقريب حلد امل -12
 م. 1987، ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت2ح

 . به1391، ، املكتب اإلسالمي، بريوت4احلنفي، ابن أبي العز احلنفيىل شرح العقيدة الطحاوية، ح -13

 م. 2002، ، دار سعد الدين، دمشق1افطيب، عبداللطي  حمةد افطيبىل معد  القراءات، ح -14

صايل عبد السالم، أثر النحو يف عقيدة التوحيد يف لغة التنزيل )رسالة ماجستري(، إشرافىل األستاذ افليفات،  -15
 ( صفحة. 123م، عدد الصفحات )2011الدكتور عبد القادر مرعي، جامعة مؤتة، 

صام تقدي  ومراجعةىل سي  الدين الكاتب، وأمحد ع، ىل شرح ديوان النابغة الذبيانيالذبياني النابغةالذبياني،  -16
 م. 1989، الكاتب، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت

ذياب، شاهر فارو حسنيىل أثر العقيدة األشعرية يف التوجي؛ النحوع واللغوع لنصوص القرآن والسّنة )رسالة  -17
م، عدد 2001الدكتور إياعيل عةايرة، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، األستاذ إشرافىل ، ماجستري(

 ( صفحة. 192ت )الصفحا

 الزجاج، أبو إسحاق إبراهي  بن حمةد بن السرع بن سهل البغدادعىل  -18
 تفسري أياء ا  احلسنى، لقيقىل أمحد يوس  الدقاق، دار الثقافة العربية، الح، الت.  -
 م. 1994، ، دار احلديث، القاهرة1معاني القرآن وإعراب؛، لقيقىل د. عبداجلليل عبده شليب، ح -

الدين حمةد عبد ا  الزركشيىل معنى ال إل؛ إال ا ، لقيقىل علي حميي الدين علي القرة راغي،  الزركشي، بدر -19
 م. 1985 -به1405، دار االعتصام، القاهرة، 3ح
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السراقيب، وليد حمةدىل التداخل الداللي بني االس  واملسّةى والتسةية يف الرتاث العربي، جملة جامعة قطر  -20
 . م2005 -به1426شرون، لآلداب، العدد السابع والع

السعيد، خالد عبدالقادرىل أثر التوحيد والتنزي؛ يف توجي؛ إعراب القرآن الكري  عند السّنة واملعتزلة )رسالة  -21
راجك الكردع، قس  اللغة األستاذ الدكتور إبراهي  السامرائي، ومساعدةىل  األستاذ الدكتورماجستري(، إشرافىل 

 ( صفحة. 140، عدد الصفحات )به1404امعة األردنية، العربية وآدابها، كلية ايداب، اجل

السفاريين، الشيخ حمةد بن أمحد السفاريين األثرع احلنبليىل لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح  -22
 الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، الح، الت. 

وجي؛ اإلعرابي ييات القرآن الكري  ععًا ودراسة، السي ، حمةد بن عبدا  بن محدىل األثر العقدع يف تعدد الت -23
، دار التدمرية، 1تقدي ىل عبدا  بن حمةد الغنيةان، وعبدالرمحن بن حمةد العةار، ويوس  بن حمةد السعيد، ح

 . م2008 -به1429الرياض، 

، 3ان دنيا، حابن سينا، أبو علي بن سيناىل اإلشارات والتنبيهات مع شرح نصري الدين الطوسي، لقيقىل سلية -24
 الت. ، دار املعارف، مصر

، ، الدار السلفية، الكويت4الشنقيطي، حمةد األمني الشنقيطيىل منهج ودراسات ييات األياء والصفات، ح -25
 م. 1984 -به1404

 الح، الت. ، العامرع، لبيد بن ربيعة العامرعىل ديوان لبيد بن ربيعة العامرع، دار صادر، بريوت -26

ىل األستاذ دىل أثر العقيدة وعل  الكالم يف النحو العربي )رسالة ماجستري(، إشرافعبدالعلي ، مصطفى أمح -27
، عدد هب1412الدكتور حمةد السيد اجلليند، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، األستاذ الدكتور أمحد كشك، و

 ( صفحة. 517الصفحات )

ري العزيز احلةيد يف شرح كتاب التوحيد، ابن عبدالوهاب، سليةان بن عبد ا  بن حمةد بن عبد الوهابىل تيس -28
 الح، الت. ، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة ا  بن عساكر الدمشقي، تبيني كذب املفرتع فيةا نسب إىل اإلمام أبي  -29
 . به1404، ، دار الكتاب العربي، بريوت3احلسن األشعرع، ح

، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكىل  بن عقيل العقيلي املصرع اهلةدانيبهاء الدين عبد ا ، ابن عقيل -30
 . م1998-به1419مكتب دار الرتاث، القاهرة، ، 2حلقيقىل حمةد حميي الدين عبداحلةيد، 

العكربع، حمب الدين أبو البقاء عبد ا  بن احلسني بن عبد ا  العكربعىل التبيان يف إعراب القرآن، لقيقىل علي  -31
 ، الح، الت. ةد البداوع، مكتبة عيسى البابي احلليب وشركاهحم
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العةراني، حييى بن أبي افري بن سامل العةراني الشافعيىل االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار، لقيقىل  -32
 م. 1999، دار أضواء السل ، الرياض، 1سعود بن عبد العزيز افل ، ح

عيسىىل توضيك املقاصد وتصحيك القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القي ، ابن عيسى، أمحد بن إبراهي  بن  -33
 . به1406، ، املكتب اإلسالمي، بريوت3لقيقىل عهري الشاويش، ح

الفراء، أبو عكريا حييى بن عياد الفراءىل معاني القرآن، لقيقىل أمحد يوس  جناتي وحمةد علي الندار، دار  -34
 ، الح، الت. السرور

 م. 1987، ، دار ومكتبة اهلالل، بريوت1حةىل شرح املعلقات العشر، حقةيحة، مفيد قةي -35

 ابن قي  اجلوعية، أبو عبد ا  مشس الدين حمةد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيىل  -36

 -به1404، ، دار الكتب العلةية، بريوت1اجتةاع اجليو  اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهةية، ح -
 م. 1984

، دار العاصةة، 3رسلة على اجلهةية واملعطلة، لقيقىل د. علي بن حمةد الدخيل ا ، حالصواعق امل -
 م. 1998 –به1418، الرياض

، دار الفكر، ، لقيقىل حمةد فؤاد عبد الباقيةسنن ابن ماجىل حمةد بن يزيد أبو عبدا  القزويينابن ماجة،  -37
 ت، الح، الت. بريو

، لقيقىل حمةد فؤاد عبد الباقي دار ىل صحيك مسل شريع النيسابورعمسل  بن احلداج أبو احلسني الق، مسل  -38
 ، الح، الت. بريوت، إحياء الرتاث العربي

السنن الكربى، لقيقىل د. عبد الغفار سليةان البندارع، ىل أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائيالنسائي،  -39
 . م1991 -هب1411، بريوت، دار الكتب العلةية، 1، حسيد كسروع حسنو

، دار سوعلر للطباعة والنشر، 2النورسي، بديع الزمان سعيد النورسيىل حقيقة التوحيد أو التوحيد احلقيقي، ح -40
 م. 1988




