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 ملخص البحث باللغت العربيت

 أثر االعتزاؿ في الجانب الكالمي عند ابف جني 
 أبو بكر عبد المنعـ إبراىيـ محمد الصبحى 

العقيػػػدة والفمسػػػفة  كميػػػة أصػػػوؿ الػػػديف والػػػدعوة اإلسػػػالمية بأسػػػيوط  جامعػػػة 
 األزىر  مصر

 bakr_sabehy@yahoo.com)البريد اإللكتروني(:
 ملخص:

تزالي بداخمو الكثير مف الشخصيات المغوية الذيف تأثروا في حوى المذىب االع
آرائيـ وتوجيياتيـ بو  ومف ىذه الشخصيات البارزة فى تاريخ الثقافة العربيػة 

أثر االعتزاؿ في الجانب الكالمي : )فجاء البحث تحت عنوافابف جنى المغوى  
مػػذىب كػػاف مػػف أشػػد دعػػاة الابػػف جنػػى  ( والػػذى انتيػػى إلػػى أفعنػػد ابػػف جنػػى

المعتزلى فى عصره حيث غمبت عميو النزعة االعتزالية  وتمثؿ جانًبا كبيػرًا فػى 
تكوينػػػو ومنيجػػػو العقػػػدى  ويرجػػػو  ذلػػػؾ إلػػػى روح العصػػػر الػػػذى عػػػاش فيػػػو 

اإللييػػة عمػػى  الصػػفاتوتممذتػػو عمػػى كبػػار مشػػايخ المعتزلػػة  فبنػػى كالمػػو فػػى 
ميػا عػف معانييػا ؛ فذىب إلى نفى صفات اهلل تعػالى وتعطيمذىب أىؿ االعتزؿ

بحجة التشبيو والتجسيـ  كما عرض ابف جنى أفعاؿ العباد وموقفو منيا عمػى 
ذىػػب ابػػف جنػػى إلػػى أف  أفعػػاؿ العبػػاد ليسػػت طبيعػػة المػػذىب االعتزالػػى حيػػث 

 مخموقة هلل  وأف العبد ىو الخالؽ ألفعالو بنفسو ونفيو خمؽ اهلل تعالى لمشر.

 لجانب  الكالمي  ابف جني  العباد .الكممات المفتاحية: أثر  االعتزاؿ  ا
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Abstract: 

The school of Muʿtazilah had many linguists whose 
opinions and views were influenced by the 
Muʿtazilah doctrine. Among those prominent figures 
was Ibn Jinnī the linguist. So, the research is titled, 
"Effect of Iʿtizāl on Theological Thought of Ibn 
Jinnī". The research concludes that Ibn Jinnī was one 
of the strongest advocates of the Muʿtazilah doctrine. 
He was mentally possessed with the Muʿtazilah 
tendency, which formed a major part of his 
personality and belief. This was attributed to the 
zeitgeist prevailing in his era along with being a 
disciple of the senior scholars of the Muʿtazilah 
doctrine. His opinions on the Divine Attributes were 
based on the Muʿtazilah doctrine. He denied the 

                                                           

1
  It is a rationalist school of Islamic theology 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rationalism
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Attributes of Allah Almighty and refused the 
interpretation thereof arguing that interpretation is a 
form of anthropomorphism. Besides, Ibn Jinnī 
touched upon the deeds of the servants of Allah and 
declared his opinion on the same according to the 
Muʿtazilah doctrine. He concluded that Allah is not 
the Creator of the servant's deeds. Rather, they are 
the creator of their own deeds. He also added that 
Almighty Allah did not create evil. 

Keywords: effect, Iʿtizāl, theological, thought, Ibn 
Jinnī, servants 
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 ملقذمت ا
الحمد هلل المػنعـ عمػى عبػاده  وأشػيد أف ال إلػو إال اهلل وحػده ال شػريؾ 
لو كـر اإلنسػاف وأنعػـ عميػو بنعمػة العقػؿ لتكػوف ممكػة إنسػانية عظيمػة وىبػة 
إليية كريمة  وأشػيد أف سػيدنا محمػًدا عبػد اهلل ورسػولو أرسػمو اهلل بػالبراىيف 

 تابعييـ إلى يـو الديف.الساطعة والحجج القاطعة  وعمى آلو وأصحابو و 
   

 وبعـد ،،،

فإف الفكر العقدى فى المدارس الكالمية المتنوعة أخػرج لنػا العديػد مػف 
الشخصيات التى تعبر عف آراء وفكر أصحابيا  فإف العقيدة ىى المبنة األولػى 
لكؿ مفكر أو باحث  والجدير بالذكر أف ىذه المدارس قد حوت بداخميا الكثيػر 

وتػأثرىـ فػي  الغية والنحوية واألصولية والفقيية والكالميػة مف الشخصيات الب
كمػا يقػوؿ الػدكتور/  (ٔ) المعتزلػة(آرائيـ وتوجيياتيـ بيا ومف ىػذه المػدارس )

                                                           

اسـ يطمؽ عمى تمؾ الفرقػة التػى نسبة إلى االعتزاؿ وىو: االجتناب  وىو المعتزلة:  (ٔ)
ظيرت فى اإلسالـ فى أوائؿ القرف الثانى عمى يد واصؿ بف عطػاء وسػمكت منيًجػا 
عقمًيا صرًفا فى بحػث العقائػد  والمؤرخػوف وأصػحاب الفػرؽ لػـ يػذكروا سػنة معينػة 

فييا ظيػور المعتزلة لكنيـ ذكروا مكاف ظيورىا وىو البصرة   فى القرف الثانى كاف
أمػا عػػف تسػػميتيا فقػػد تعػددت اتراء فػػى تفسػػيرىا لعػػؿ أشػيرىا أف رجػػاًل دخػػؿ عمػػى 
الحسف البصرى فقاؿ: يا إماـ الديف لقػد ظيػر فػى زماننػا جماعػة يكفػروف أصػحاب 

ـ مرجئػة األمػة  الكبائر وىـ وعيدية الخوارج  وجماعة يرجئوف أصػحاب الكبػائر وىػ
فكيؼ تحكـ لنا فى ذلؾ اعتقادا ؟ ففكر الحسف فى ذلؾ وقبػؿ أف يجيػب قػاؿ واصػؿ 
بف عطاء: أنا ال أقوؿ إف صاحب الكبيرة مؤمف مطمًقا  وال كافر مطمًقػا بػؿ ىػو فػى 
منزلة بيف المنزلتيف ال مؤمف وال كافر  ثـ قاـ واعتزؿ إلى أسطوانة مػف أسػطوانات 
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ال نكػػاد نظفػػر بسػػيرة واحػػد مػػف كبػػار أئمػػة النحػػو فػػي عيػػد : " تّمػػاـ حّسػػاف
ب االعتزاؿ مذى المأموف وبعده حتى نياية القرف الرابو تقريًبا إاّل وجدناه عمى

 أو تػػػػػػأّثر بالبيئػػػػػػة  فػػػػػػأولو بػػػػػػالّنظر العقمػػػػػػي فػػػػػػي النحػػػػػػو؛ بػػػػػػدءا بػػػػػػالفرّاء 
وابػػف جّنػػي فػػي نيايػػة القػػرف لثالػػث وانتيػػاء بػػأبي عمػػي الفارسػػي فػػي القػػرف ا

 .(ٔ) "الرابو
ومػػف ىػػػذه الشخصػػػيات البػػػارزة فػػػى تػػػاريخ الثقافػػػة العربيػػػة ابػػػف جنػػػى 

فػى نػواحى متعػددة مػف الفكػر   المغوى  الذى امتاز باتجاىاتػو وجيػوده الكبيػرة
فكاف ميتما بكؿ االتجاىات الفكريػة والعمميػة فػى عصػره  ومػف جوانػب عقميػة 
ابف جنى العممية الجانب الكالمى  فكاف مػف أشػد دعػاة المػذىب المعتزلػى فػى 
عصػػره حيػػث غمبػػت عميػػو النزعػػة االعتزاليػػة  وتمثػػؿ جانًبػػا كبيػػرًا فػػى تكوينػػو 

ى اعتزالػو جػالؿ الػديف السػيوطي فػي )الُمزِىػر( ومنيجو العقدى  وقػد أشػار إلػ
فقػػػاؿ: " ابػػػف جنػػػي فػػػي الخصػػػائص كػػػاف ىػػػو وشػػػيخو أبػػػو عمػػػي الفارسػػػي 

                                                           

بو عمى جماعة مػف أصػحاب الحسػف فقػاؿ الحسػف: اعتػزؿ  المسجد يقرر ما أجاب
عنا واصؿ فسمى ىػو بأصػحاب المعتزلػة. ينظػر: الممػؿ والنحػؿ لمشيرسػػتانى  تػ : 

ىػػػػػ ٖٛٛٔ  ط: مؤسسػػػػة الحمبػػػػى وشػػػػركاه ٛٗ  ٚٗ/ٔد/ عبػػػػد العزيػػػػز الوكيػػػػؿ: 
ـ  والفرؽ بيف الفرؽ لمبغػدادى  ت : محمػد محيػى الػديف عبػد الحميػد  صػػ ٜٙٛٔ
دار المعرفػة  بيػروت  لبنػاف  وتػػأثير المعتزلػة فػى الخػوارج والشػػيعة  د/    ط:ٛٔٔ

 . ـٕٓٓٓ  ط: دار األندلس بجدة  ط: األولى ٖٔعبد المطيؼ الحفظى  صػ 
  ٕ٘  صػػ د/ تّمػاـ حّسػاف  دراسة إبستيمولوجية لمفكر المغػوي عنػد العػرب األصوؿ (ٔ)

 ـ. ٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔط: عالـ الكتب بالقاىرة 
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 . (ٔ)"معتزلييف
وىػػػي عػػػادة أىػػػؿ  -معتزلًيػػػا كػػػاف مػػػف الطبيعػػػي  ابػػػف جنػػػي كػػػافولمػػػا 

أف يعمػد فػي تيليفػو إلػى نصػرة مذىبػو وخدمتػو  متسػمًحا فػي ذلػؾ  -االعتزاؿ 
ه في مؤلفاتو المغوية والنحوية قد اتخذ مف اتراء الكالميػة بسالح العقؿ بؿ نرا

أساًسا لقواعده المغوية  وأف يوجو كثيرًا مف الفرائػد المغويػة والبيانيػة والنحويػة 
الراجحػػي: " إف ابػػف جنػػى كػػاف  توجييػػات متعػػددة  كمػػا يقػػوؿ الػػدكتور/ عبػػده

(  كما يظير معتزلًيا ويظير اعتزالو في أكثر مف موضو في كتابو )الخصائص
)المحتسػب فػػي تبيػيف وجػػوه شػواذ القػػراءات  مػف كتبػو األخػػرى  وخاصػة كتابػػو

واإليضاح عنيا(... فالمذىب االعتزالي بمنيجو العقمى سوؼ يؤثر عمػى نظػرة 
 .(ٕ) ابف جنى إلى الظواىر المغوية "

يعػػود إلػػى شػػيرتو وذيػػوع  ال لمجانػػب الكالمػػى البػػف جّنػػي اختيػػاري فػػإفّ 
كذلؾ لوضوح صمة فكره المغوي بػالمنيج الكالمػي  بػؿ لعمّػو صيتو فحسب؛ بؿ 

كاف بو َوِلًعا إف لػـ يكػف ُمْعتَػدكا كمػا أشػػار فػي مقدمػو الخصػائص بأنػو يتحػرى 
في تأليفو منيج عممى الكالـ وأصوؿ الفقو بقولو: " وذلؾ أنا لـ نػر أحػًدا مػف 

عمػى مػذىب عمماء البمديف )أى البصرة والكوفة( تعرض لعمػؿ أصػوؿ النحػػو  

                                                           

ر في عمـو المغة وأنواعيا لعبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر  جػالؿ الػديف السػيوطي المزى (ٔ)
 –  الناشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة ٗٔ/ٔىػػػػ(  تػػػ : فػػػؤاد عمػػػي منصػػػور: ٜٔٔ)ت 

 . ـٜٜٛٔىػ ٛٔٗٔبيروت  ط: األولى 

  ط: دار النيضػة العربيػة ٕ٘الراجحػي  صػػ    د/ عبػدهفقو المغة فى الكتب العربيػة (ٕ)
 ر  بيروت. لمطباعة والنش
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 . (ٔ)أصوؿ الكالـ والفقو "
تبحػث فػي توظيػؼ ألصػوؿ وقد عمد ابػف جّنػي فػي بنػاء نظرّيػة لغوّيػة 

وقد الحظنا أبوابا في الخصائص عمى سبيؿ المثاؿ ذات صػمة لمغة عمـ الكالـ 
 باب فيما يؤمِّنو عمـ العربّية مف االعتقػادات الدينّيػة "بالمسائؿ الكالمّية مثؿ: 

أف ىػذا البػاب مػف أشػرؼ أبػواب ىػذا الكتػاب  وأف االنتفػاع بػو  " فقاؿ: " اعمـ
ليس إلى غاية وال وراءه مف نياية. وذلؾ أف أكثر مف ضؿ مف أىػؿ الشػريعة 
عػػف القصػػد فييػػا وحػػاد عػػف الطريقػػة المثمػػى إلييػػا فإنمػػا اسػػتيواه "واسػػتخؼ 
حممػػو" ضػػعفو فػػي ىػػذه المغػػة الكريمػػػة الشػػريفة  التػػي خوطػػب الكافػػة بيػػػا  

 .(ٕ) "عمييا الجنة والنار مف حواشييا وأحنائيا  وعرضت
وقد دفعنى ىذا إلى دراسة ىذه الشخصية البارزة والتعرؼ عمى منيجيا 

 العقدى فى البحث والتأليؼ. 
 اختياري لموضوع البحث: كافومف ىنا 
 ((أثر االعتزال في الجانب الكالمي عند ابن جنى))

                                                           

الناشػػر:   ٕ/ٔ: ىػػػ(ٕٜٖبػػى الفػػت  عثمػػاف بػػف جنػػي الموصػػمي )ت الخصػػائص أل (ٔ)
 . ط: الرابعة  الييئة المصرية العامة لمكتاب

 .ٕٛٗ/ٖالخصائص:  (ٕ)



 الثالثم اجلسء 9102عشر  العدد السادش  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى
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ٜٕٜٔ 
 

 
 خطت البحث

 مى: مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.ىذا وقد اشتممت خطة البحث ع
 ففييا الحديث عف أىمية الموضوع واختياري لو. المقدمةأما 

 أما المباحث فيي ما يمى: 
  المبحث األول:

 ابف جنى دراسة " حياة ".
  المبحث الثاني:

 اعتزالية ابف جنى وأسبابيا.
  المبحث الثالث:

 الصفات اإلليية عند ابف جنى.
  المبحث الرابع:

 اؿ العباد عند ابف جنى.أفع
  الخاتمة:أما 

 فإنيا تتضمف أىـ النتائج التى توصمت إلييا مف خالؿ البحث.
 استمد العوف والتوفيؽ –تعالى  –ومف اهلل 
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 املبحث األول
 ابن جىن دراست حياة

 نسبه:

عثماف بف جني الموصمي ُيكنَّى بأبي الفت   وُيمقَّب بػابف  الفت ىو أبو 
 . (ٔ)جّني

وبعدىا ياء. اسـ أبيو الذى كاف عبًدا  ي بكِسر الِجيـ وتشديِد النُّوفِ وجنِّ 

                                                           

كر أحمد بف عمي بف ثابت بف ينظر ترجمتو وأخباره في: تاريخ بغداد وذيولو ألبى ب (ٔ)
ىػػػ( دراسػػة وتحقيػػؽ: مصػػطفى عبػػد ٖٙٗابػػف ميػػدي الخطيػػب البغػػدادي )ت أحمػػد 

بيػػػػروت  ط: األولػػػػى  –  الناشػػػػر: دار الكتػػػػب العمميػػػػة ٖٓٔ/ٔٔالقػػػػادر عطػػػػا: 
ىػ  ونزىة األلبػاء فػي طبقػات األدبػاء لعبػد الػرحمف بػف محمػد بػف عبيػد اهلل ٚٔٗٔ

ىػ(  ت : إبراىيـ السػامرائي  ٚٚ٘األنصاري  أبو البركات  كماؿ الديف األنباري )ت 
ىػػػػػػ ٘ٓٗٔاألردف  ط: الثالثػػػػػة  –ر: مكتبػػػػػة المنػػػػػار  الزرقػػػػػاء   الناشػػػػػٕٗٗصػػػػػػ 

 شػػػػػػػػػػياب الػػػػػػػػػػديف أبػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػد اهلل يػػػػػػػػػػاقوت ومعجػػػػػػػػػػـ األدبػػػػػػػػػػاء ل ـ ٜ٘ٛٔ
: ىػػػػػػػػ(  تػػػػػػػ : إحسػػػػػػػاف عبػػػػػػػاسٕٙٙابػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل الرومػػػػػػػي الحمػػػػػػػوي )ت 

  ـٖٜٜٔىػػػ ٗٔٗٔط: األولػػى   الناشػػر: دار الغػػرب اإلسػػالمي  بيػػروت ٘ٛ٘ٔ/ٗ
نباه الرواة عمػى أنبػاه النحػاة جمػاؿ الػديف أبػو الحسػف عمػي بػف يوسػؼ القفطػي ل وا 

الناشػر: دار الفكػر العربػي   ٖٖ٘/ٕ: ىػ(  ت : محمد أبو الفضػؿ إبػراىيـٙٗٙ)ت 
  ـٕٜٛٔىػػػػ ٙٓٗٔبيػػػروت  ط: األولػػػى  –القػػػاىرة  ومؤسسػػػة الكتػػػب الثقافيػػػة  -
ابػف العباس شمس الديف أحمد بف محمد  وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ألبىو 
  ٕٙٗ/ٖ: ىػػػػ(  تػػػ : إحسػػػاف عبػػػاسٔٛٙاىيـ بػػػف أبػػػي بكػػػر ابػػػف خمكػػػاف )تإبػػػر 

 بيروت. –الناشر: دار صادر 
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  أمػا أمػُو فكانػت (ٔ)رومًيا ممموًكا لسميماف بف فيد بف أحمد األزدي الموصػمي
  فيػػو مػػف أصػػوؿ غيػػر عربيػػة ومػػف ثػػـ َينَتِسػػب إلػػى األزِد (ٕ)جارًيػػة رومًيػػة

   وليذا كاف يفخر بعممو ال بنسبو فيقوؿ:(ٖ)بالوالءِ 
 (ٗ)فعممي في الورى نسبي فإف أصب  بال نسب 

 حياته

ابػػػف جنػػػى  فتػػػذكر أغمػػػب  السػػػنة التػػػى ولػػػد فييػػػا المصػػػادرلػػػـ تحػػػدد 
كمػا أنيػا لػـ  (٘)بالموصػؿمػف اليجػرة قبؿ الثالثيف وثالثمائة المصادر أنو ولد 

 (ٙ)وأقػػرأسػػكف بغػػداد ودرس بيػػا العمػػـ تتحػػدث عػػف طفولتػػو  إال أنيػػا تػػذكر أنػػو 
وقرأتهه  ف جّني حياَتو لطمِب الِعمـ  واالسػتماِع إلػى الشػيوِخ  والعممػاءِ فكرََّس اب

                                                           

  واألنساب لعبد الكريـ بف محمد بف منصور ٖٓٔ/ٔٔينظر: تاريخ بغداد:  (ٔ)
ىػ(  ت : عبد الرحمف بف يحيى ٕٙ٘التميمي السمعاني المروزي  أبو سعد )ت 

شر: مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  حيدر   النأٖٙ/ٖالمعممي اليماني وغيره: 
 .ٕٛٗ/ٖـ  ووفيات األعياف: ٕٜٙٔىػ ٕٖٛٔآباد  ط: األولى 

الحضارة اإلسالمية في القرف الرابو اليجري تدـ متز  تعريػب: محمػد عبػد اليػادي  (ٕ)
 ـ. ٜٚٙٔىػ ٖٚٛٔ  ط: الرابعة  بيروت ٖٚٗأبو ريدة  صػ 

  ط: المكتبػػػة ٘/ٔمحمػػػد عمػػػى النجػػػار: الخصػػػائص  المقدمػػػة  تػػػ : د/ ينظػػػر:  (ٖ)
 العممية.

نبػػػػاه الػػػػرواة: ٘ٛ٘ٔ/ٗ  ومعجػػػػـ األدبػػػػاء: ٖٓٔ/ٔٔينظػػػػر: تػػػػاريخ بغػػػػداد:  (ٗ)   وا 
ٕ/ٖٖ٘. 

بغيػػػػة الوعػػػػاة:   و ٕٙٗ/ٖ  ووفيػػػات األعيػػػػاف: ٘ٛ٘ٔ/ٗمعجػػػػـ األدبػػػػاء: ينظػػػر:  ((٘
ٕ/ٖٕٔ. 

 .  ٖٓٔ/ٔٔينظر: تاريخ بغداد:  (ٙ)
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ٜٖٕٔ 
 

؛ حتى (ٔ)فكانت لو رحالت في طمب العمـ عليهم بالعراق، والموصل، والشام، 
صػػار مػػف أحػػذؽ أىػػؿ األدب وأعمميػػـ بػػالنحو والتصػػريؼ. وعممػػو بالتصػػريؼ 

بػو أبػو عمػي أقوى مف نحوه وسببو أنو كاف يقرئ النحو بجامو الموصػؿ فمػّر 
ػر فييػا  فقػاؿ لػو أبػو عمػي:  " الفارسي فسألو عػف مسػألة فػي التصػريؼ فقصَّ

" ولزمػو  فانتبػو ابػف جنػي لقصػد الشػيخ  فتػرؾ التػدريس  (ٕ) زببت وأنت حصـر
ولمػا مػات أبػو  حتى َمَير فيو  مدة أربعيف سنة واعتنى بالتصريؼ مف يومئذ 

 .(ٖ) عمي تصّدر ابف جنِّي مكانو ببغداد إلى أف مات
 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

                                                           

ألبػػي الفػػت  عثمػػاف بػػف جنػػي : « ص العربيػػةخصػػائ»: خصػػائص الػػنظـ فػػي ينظػػر (ٔ)
  الناشػػر: دار  ٖٔلحسػػف بػػف إسػػماعيؿ بػػف حسػػف بػػف عبػػد الػػرازؽ الجنػػاجُي صػػػ 

 ـ. ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔمصر   ط: األولى:  –الطباعة المحمدية القاىرة 
يضرب لمرجؿ الذي يتعاطى رتبة قبؿ يضرب لمصبيّ  الذي يتشايخ   و ىذا المثؿ  (ٕ)

ف َيقعد لمتدريس ولما يستكمؿ آَلَتو  ومعنى زّببَت؛ أي: جَعمت أف يصؿ إلييا  كمَ 
مف نفسؾ زبيًبا  والحصِرـ: أوؿ العنب  فإذا كاف أخضر سمِّي حصِرما  وال يسمى 

التمثيؿ والمحاضرة : لعبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ اليابس إال زبيًبا . ينظر: 
  الناشر:  ٘ٗمد الحمو صػ ىػ( ت : عبد الفتاح محٜٕٗأبو منصور الثعالبي )ت 

زىر األكـ في ـ   و  ٜٔٛٔ -ىػ  ٔٓٗٔالدار العربية لمكتاب   ط: الثانية  
لمحسف بف مسعود  بف محمد  أبو عمي  نور الديف اليوسي )ت  األمثاؿ والحكـ :

الناشر: الشركة    ٖٚٔ/ ٖ:ىػ(  ت : د. محمد حجي  د محمد األخضرٕٓٔٔ
 -ىػ  ٔٓٗٔالمغرب   ط: األولى   –البيضاء  دار الثقافة  الدار -الجديدة 
 .ـ  ٜٔٛٔ

 .ٕٙٗ/ٖووفيات األعياف:    ٜٛ٘ٔ/ٗينظر: معجـ األدباء:  (ٖ)
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جنى مف الشخصيات العممّية الفذة  ويشيد بذلؾ ما تركػو مػف  ابفكاف 
مؤلفات   فقد أثنى عميو كثير مف العمماء بعبارات تعطػي الصػورة الحقػة عمػى 
ما اختص بو ىذا البحر مػف وفػرة فػي عممػو وفضػمو  نػذكر مػنيـ عمػى سػبيؿ 

 المثاؿ ال الحصر: 
(: " لػو كتػب مصػنفة فػي ىػػٖٙٗالخطيػب البغػدادى )ت  عنػويقولو  ما

 .(ٔ)"عمـو النحو أبدع فييا وأحسف 
مػػػف أحػػػذؽ أىػػػؿ األدب  ىػػػػ(: "ٕٙٙ يػػػاقوت الحمػػػوى )تويقػػػوؿ عنػػػو 

وأعمميػػـ بػػالنحو والتصػػريؼ  وصػػّنؼ فػػي ذلػػؾ كتبػػا أبػػّر بيػػا عمػػى المتقػػدميف 
نػو فػي التصػريؼ  مػف عمومػو أكمػؿ م شػيءوأعجز المتأخريف  ولـ يكػف فػي 

 .(ٕ)ولـ يتكمـ أحد في التصريؼ أدّؽ كالما منو "
 .(ٖ)"ػ(: " كاف إماًما في عمـ العربيةىٔٛٙ خمكاف )ت ابفويقوؿ عنو 

ىػػػػػ(: " صػػػػاحب التصػػػػانيؼ الفائقػػػػة ٗٚٚابػػػػف كثيػػػػر)ت ويقػػػوؿ عنػػػػو 
 .(ٗ)المتداولة في النحو والمغة "

وحد  البارع المقػدـ  ىػ(: " اإلماـ األ ٚٔٛ)ت  الفيروزآبادىويقوؿ عنو 

                                                           

 .ٖٓٔ/ٔٔتاريخ بغداد:  ((ٔ
 .٘ٛ٘ٔ/ٗمعجـ األدباء:  ((ٕ
 .ٕٙٗ/ٖوفيات األعياف:  ((ٖ
بػػى الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي البصػػري ثػػـ البدايػػة والنيايػػة أل ((ٗ

 ـ.ٜٙٛٔىػ ٚٓٗٔ  الناشر: دار الفكر ٖٖٔ/ٔٔ: ىػ(ٗٚٚالدمشقي )ت 
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 .(ٔ)ذو التصانيؼ المشيورة الجميمة  واالختراعات العجيبة "
 شيوخه: 

  فتتممػذ عمػى أيػدييـ  العمػـ عمػى أفاضػؿ عممػاء عصػره جنىتمقى ابف 
 وكونوا ثقافتو الواسعة  ومف أىـ شيوخو: 

أبو عمػي الحسػف بػف أحمػد بػف عبػد الغفػار الفارسػي: أحػد األئمػة فػي  -ٔ
خػػذ ابػػف جنػػى العربيػػة عنػػو  والزمػػو أربعػػيف سػػنة سػػفرًا أ عمػػـ العربيػػة 

 .(ٕ)توفي سنة سبو وسبعيف وثالثمائة وحضرًا
كػاف أحمد بف محمد بف عبد اهلل بف زياد بف عباد  أبو سػيؿ القطػاف   -ٕ

صػػدوًقا  أديًبػػا شػػاعرًا  وكػػاف يميػػؿ إلػػى التشػػيو  ومػػات سػػنة خمسػػيف 
قولػو: " وقػرأت عمػى   وأشار ابػف جنػى إلػى قراءتػو عميػو ب(ٖ)وثالثمائة

 .(ٗ)أبي سيؿ أحمد بف محمد القطاف "
                                                           

البمغػػة فػػي تػػراجـ أئمػػة النحػػو والمغػػة لمجػػد الػػديف أبػػو طػػاىر محمػػد بػػف يعقػػوب  ((ٔ
  الناشػػر: دار سػػعد الػػديف لمطباعػػة والنشػػر ٜٗٔىػػػ(  صػػػ ٚٔٛالفيروزآبػػادى )ت 

 ـ.ٕٓٓٓىػ ٕٔٗٔوالتوزيو  ط: األولى 
ىـ ألبػى المحاسػف المفضػؿ وييف مػف البصػرييف والكػوفييف وغيػر تاريخ العمماء النحػ ((ٕ

ىػ(  ت : الدكتور عبد الفتاح محمد ٕٗٗابف مسعر التنوخي المعري )ت بف محمد 
  الناشر: ىجػر لمطباعػة والنشػر والتوزيػو واإلعػالف  القػاىرة  ٕٚ  ٕٙ  صػ الحمو

  ٕ٘ٗػ ـ  ونزىػػػة األلبػػػاء فػػػي طبقػػػات األدبػػػاء  صػػػٕٜٜٔىػػػػ ٕٔٗٔط: الثانيػػػة 
 .ٜٗٔوالبمغة في تراجـ أئمة النحو والمغة  صػ 

 .ٜٕٖٕ/٘معجـ األدباء:   و ٜٕٗ/٘تاريخ بغداد:  ((ٖ
  ٕٚٔ/ٕىػ(: ٕٜٖسر صناعة اإلعراب ألبى الفت  عثماف بف جني الموصمي )ت  ((ٗ

 ـ.ٕٓٓٓىػ ٕٔٗٔلبناف  ط: األولي  -الناشر: دار الكتب العممية بيروت 
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٖٔ٘ 
 

  عمى بف الحسيف بف محمد بف أحمد بف الييثـ أبػو الفػرج األصػبيانى -ٖ
صاحب كتاب " األغاني "  أصبيانى األصؿ  بغدادي المنشأ  وكاف مف 
أعياف أدبائيا وأفراد مصػنفييا  روى عنػو ابػف جنػى  تػوفي سػنة سػت 

 .(ٔ) وخمسيف وثالثمائة ببغداد
 تالمذته:  

جنى تالمذة كثيروف  حممػوا لػواء العمػـ مػف بعػده  فنيمػوا  البفلقد كاف 
 مف ينابيو عممو  واقتفوا نيجو العممي  في المغة واألدب نذكر منيـ: 

وكػػاف  عبػػد السػػالـ بػػف الحسػػيف بػػف محمػػد أبػػو أحمػػد البصػػرّى المغػػوىّ  -ٔ
أخذ عنو ابف جنػى  اءات صدوًقا عالًما  أديًبا  قارًئا لمقرآف  عارًفا بالقر 

 .(ٕ) توفى فى سنة خمس وأربعمائة

ويقػػاؿ:  –عمػػي بػػف عبيػػد اهلل بػػف عبػػد الغفػػار أبػػو الحسػػف السمسػػمي  -ٕ
كاف جيد المعرفة بفنوف العربية والمغػة  المغوي النحوي  -السمسماني 

قػػػرأ عمػػػى الفارسػػػي والسػػػيرافي وابػػػف جنػػػى  مػػػات سػػػنة خمػػػس عشػػػرة 
 .(ٖ)وأربعمائة

                                                           

  والخصػائص ٖٚٓ/ٖ  ووفيػات األعيػاف: ٕٔ٘/ٕنبػاه النحػاة: إنباه الػرواة عمػى أ ((ٔ
 .٘ٔ/ٔالمقدمة: 

بغيػة   و ٕ٘ٗ  نزىة األلبػاء فػي طبقػات األدبػاء  صػػ ٛ٘/ٔٔتاريخ بغداد وذيولو:  ((ٕ
 .ٕٖٔ/ٕالوعاة: 

بغيػة   و ٕٙٗ  ونزىة األلباء في طبقات األدبػاء  صػػ ٛ٘/ٔٔتاريخ بغداد وذيولو:  ((ٖ
 .ٕٖٔ/ٕالوعاة: 
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٖٔٙ 
 

فإنػػو كػػاف نحويػػًا فاضػػاًل  وكػػاف  بػػف ثابػػت الثمػػانيني  أبػػو القاسػػـ عمػػر -ٖ
ضريرًا  أخذ عف أبي الفت  عثماف بف جنػي  وشػرح الممػو البػف جنػي  
وشرح المموكي في التصريؼ البف جني  مات في سنة اثنتيف وأربعيف 

 .(ٔ)وأربعمائة
 ُمؤلَّفاته:

فػات  والعطػاء وضػَو ابػف ِجّنػي العديػَد مػف المؤلَ  بػالعمـبعد حياة حافمػة 
 ومف أىميا ما يمى:

 الخصائص فى المغة. -ٔ

 ِسّر الصناعة.  -ٕ

 كتاُب تعاُقب العربّية.  -ٖ

 المحتسب في إعراب الشواذ. -ٗ

 مختار تذكرة أبي عمي الفارسي. -٘

 شرُح ديواف الُمتنبِّي الصغير. -ٙ

 المُّمُو في العربّية. -ٚ

 الُمنِصؼ. -ٛ
                                                           

 .ٜٕٔٓ/٘  ومعجـ األدباء: ٕٙ٘ىة األلباء في طبقات األدباء  صػ نز  ((ٔ
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٖٔٚ 
 

 الوقؼ واالبتداء. -ٜ

 .(ٔ)شرح الفصي   وغير ذلؾ -ٓٔ

 وفاته:

فػػى يػػـو الجمعػػة لميمتػػيف بقيتػػا مػػف صػػفر سػػنة  ببغػػدادنػػي تػػوفي ابػػف ج
 .(ٕ)اثنتيف وتسعيف وثالثمائة

                                                           

نبػػػاه الػػػرواة:   ٖٔٙ/ٖ  واألنسػػػاب: ٖٓٔ/ٔٔينظػػػر: تػػػاريخ بغػػػداد:  (ٔ)   ٖٖٙ/ٕوا 
 .ٕٖٔ/ٕبغية الوعاة: و 

نزىػػة األلبػػاء فػػي طبقػػات و   ٖٔٙ/ٖ  واألنسػػاب: ٖٓٔ/ٔٔينظػػر: تػػاريخ بغػػداد:  (ٕ)
نبػػاه الػػرواة عمػػى أنبػػاه النحػػاة:   و ٘ٛ٘ٔ/ٗمعجػػـ األدبػػاء:   و ٕٙٗصػػػ األدبػػاء   ا 

 .ٕٙٗ/ٖ  ووفيات األعياف: ٖٖٙ/ٕ
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٖٔٛ 
 

 املبحث الثانى
 اعتساليت ابن جىن وأسبابها

تعػػد العقيػػدة ىػػى الركيػػزة األولػػى التػػى تبنػػى عمييػػا المػػذاىب المختمفػػة  
وتسمؾ فى مناىجيا مػا يتفػؽ مػو عقائػدىا وأىوائيػا  وقػد عمػد ابػف جنػى فػى 

قيدة بتوجيو بعض اتراء المغوية والقراءات القرآنية عمػى مػذىب أىػؿ تقرير الع
 االعتزاؿ. 

 -ويتمثؿ منيجو االعتزالى فى أىـ المعالـ اتتية:
تػػػأثَّر ابػػػف جنػػػي بمبػػػادئ االعتػػػزاؿ فػػػي صػػػناعتو النحويػػػة والمغويػػػة   -ٔ

فيستعير مصطمحات مف المعتزلة ويوظِّفيا في دراساتو  ومػف ذلػؾ أنَّػو 
: " الُحكػػـ يقػػؼ بػػيف الحكمػػيف " يكثػػر فيػػو مػػف تكريػػر وضػػو بابػػًا فػػي

  والمنزلػػة بػػيف المنػػزلتيف ىػػو أحػػد (ٔ)عبػػارة: " المنزلػػة بػػيف المنػػزلتيف "
أصػػػوؿ المعتزلػػػة  وىػػػو منزلػػػة الفاسػػػؽ بػػػيف المػػػؤمف والكػػػافر  وىػػػذه 
القضػػيَّة ىػػي سػػبب اعتػػزاؿ واصػػؿ بػػف عطػػاء عػػف مجمػػس أبػػي الحسػػف 

ّـَ نشوء فرقة المعت وكػذلؾ أدرجػو أحمػد بػف يحيػى  (ٕ)زلةالبصري ومف ث

                                                           

 ٖٔٙ: ٖٛ٘/ٕينظر: الخصائص:  (ٔ)

أحمػد  تػ : د/ عبػد الكػريـ ينظر: شرح األصػوؿ الخمسػة لمقاضػى عبػد الجبػار بػف  (ٕ)
المعتزلػة وأصػوليـ الخمسػة وموقػؼ   ط: مكتبػة وىبػة بالقػاىرة  و ٜٚٙصػػعثماف  

  ط: مكتبػة الرشػد الريػاض  ٕٙ٘عواد ابف عبد اهلل المعتػؽ  صػػ أىؿ السنة منيا ل
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ ٙٔٗٔط: الثانية 
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٖٜٔ 
 

 مػػف النحػػاة (ٔ)المرتضػػى فػػى )طبقػػات المعتزلػػة( ضػػمف القػػائميف بالعػػدؿ

   وممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى ىػػػػػذا مػػػػػا ذكػػػػػره فػػػػػى كتابػػػػػو " الُمحَتسػػػػػب ": (ٕ)
 َمهن   بِهِ  أُِصيبُ  َعَذابِي : (ٖ)" ومف ذلؾ قراءة الحسف وعمرو األسػواري

راءة أشػػد إفصػػاًحا بالعػػدؿ مػػف   قػػاؿ أبػػو الفػػت : " ىػػذه القػػ(ٗ) أَسههاءُ 
َمػػْف َأَشػػاُء  القػػراءة الفاشػػية التػػي ىػػي: 

ألف العػػذاب فػػي القػػراءة  (٘)
الشاذة مذكور عمة االستحقاؽ لػو  وىػو اإلسػاءة  والقػراءة الفاشػية ال 

                                                           

المػػراد بػػو: أف أفعالػػو تعػػالى كميػػا حسػػنة  وأنػػو ال يفعػػؿ القبػػي   وال يخػػؿ بمػػا ىػػو  (ٔ)
 . واجب عميو

المعتزلػة   و ٖٔٓاألصوؿ الخمسة لمقاضى عبد الجبػار بػف أحمػد  صػػ  ينظر: شرح
 .ٔ٘ٔلعواد بف عبد اهلل المعتؽ  صػ وأصوليـ الخمسة 

طبقػػات المعتزلػػة ألحمػػد بػػف يحيػػى بػػف المرتضػػى  تػػ : سوسػػّنو ديفمػػد فمػػزر  صػػػ  (ٕ)
 ـ.ٜٔٙٔىػ ٖٓٛٔ  ط: النشرات اإلسالمية  ط: األولى ٖٔٔ

ىو عمػرو بػف فايػد أبػو عمػي األسػواري البصػري مػف القػراء القصػاص  كػاف يػذىب  (ٖ)
ميػزاف ينظػر: الحػديث. ومػات بعػد المػائتيف بيسػير.   إلى القػدر واالعتػزاؿ  وال يقػيـ

االعتداؿ في نقد الرجاؿ لشمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بػف عثمػاف ابػف 
  الناشػػر: دار ٖٕٛ/ٖىػػػ(  تػػ : عمػػي محمػػد البجػػاوي: َٛٗٚقاْيمػػاز الػػذىبي )ت 

 لسػاف  و ـٖٜٙٔىػػ ٕٖٛٔلبنػاف  ط: األولػى  –المعرفة لمطباعة والنشػر  بيػروت 
الميزاف ألبى الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف محمػد بػف أحمػد بػف حجػر العسػقالني )ت 

  الناشػػػر: مؤسسػػػة ٖٖٚ/ٗالينػػػد:  -ىػػػػ(  تػػػ : دائػػػرة المعػػػرؼ النظاميػػػة ٕ٘ٛ
 ـ.ٜٔٚٔىػ ٜٖٓٔلبناف  ط: الثانية  –األعممي لممطبوعات  بيروت 

َلوْيػو  صػػ قراءة شػاذة. ينظػر: مختصػر فػي شػواذ القػرآف مػف كتػاب البػديو البػف خا (ٗ)
 ط: مكتبة المتنبى  القاىرة. ٔ٘

 (.ٙ٘ٔمف اتية )  األعراؼسورة:  (٘)
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٗٓ 
 

ُيتناوؿ مف ظاىرىا عمة إصابة العػذاب لػو  وأف ذلػؾ لشػيء يرجػو إلػى 
ف كنا قد أحطنا عمًما بأف ا هلل تعالى ال يظمـ عباده  وأنو ال اإلنساف  وا 

يعذب أحًدا منيـ إال بما جناه واجترامو عمى نفسو  إال أنا لـ نعمـ ذلػؾ 
َمػْف َأَشػاُء  مف ىذه اتية؛ بؿ مف أماكف غيرىا. وظاىر قولو تعػالى: 

  بالشيف معجمة ربما أوىـ مف يضعؼ نظره مف المخالفيف أنو يعذب
يسئ  نعوذ باهلل مف اعتقػاد مػا ىػذه مف يشاء مف عباده  أساء أو لـ 

 .(ٔ) سبيمو  وىو حسبنا وولينا "
ؽ َقػوؿ أىػؿ الّسػػنة؛ َوَىػَذا عمػى وْفػ« مػف َأَشػاء » ويقػوؿ السػمعاني: " 

َأف ُيِصيب بعذابو مف َيَشاء مف عباده أْذنب َأو لػـ ُيػذنب   -َتَعاَلى  -َفِإف اهلل 
َسػػاَءة  وصػػحؼ بعػػض اْلَقَدِريَّػػة  َفَقػػرََأ: " َعػػَذابي أُ  ِصػػيب ِبػػِو مػػف َأَسػػاَء " مػػف اإلِْ

 .(ٕ) َوَلْيَس ِبَشْيء
مػػف اإلسػػاءة أي مػػف عمػػؿ غيػػر « مػػف أسػػاء»ويقػػوؿ ابػػف عطيػػة: " 

صال   ولممعتزلة بيذه القراءة تعمؽ مف وجييف: أحدىما إنفاذ الوعيد  واتخر 
وىػػذاف التعمقػػاف فييمػػا احتمػػاؿ  خمػػؽ المػػرء أفعالػػو وأف أسػػاء ال فعػػؿ فيػػو هلل

                                                           

الفػت  عثمػاف بػف  : ألبػىالمحتسب في تبييف وجوه شػواذ القػراءات واإليضػاح عنيػا (ٔ)
المجمػس األعمػى  -  الناشر: وزارة األوقػاؼ ٕٔٙ/ٔىػ(: ٕٜٖجني الموصمي )ت 
 ـ.ٜٜٜٔىػ ٕٓٗٔلمشئوف اإلسالمية 

سير القرآف ألبى المظفر  منصور بف محمد بػف عبػد الجبػار ابػف أحمػد المػروزى تف (ٕ)
ىػ(  ت : ياسر بف إبراىيـ  وغنػيـ ٜٛٗالسمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي )ت 

السػػعودية  ط:  –  الناشػػر: دار الػػوطف  الريػػاض ٕٕٔ/ٕبػػف عبػػاس بػػف غنػػيـ: 
 ـ. ٜٜٚٔىػ ٛٔٗٔاألولى 
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٗٔ 
 

ينفصؿ عنو كمػا ينفصػؿ عػف سػائر الظػواىر إال أف القػراء أطنبػوا فػي الػتحفظ 
مف ىػذه القػراءة  وقػاؿ أبػو عمػرو الػداني: ال تصػ  ىػذه القػراءة عػف الحسػف 

 .(ٔ) وطاوس  وعمرو بف فائد رجؿ سوء "
حيػػث ُيفضػػؿ ابػػف جنِّػػي  مػػف وجيػػة نظػػره القػػراءة الشػػاذَّة ل يػػة  عمػػى 

لقػػػراءة الشػػػاذَّة ُتظِيػػػُر العدالػػػة اإللييػػػة أكثػػػر مػػػف القػػػراءة المشػػػيور ؛ ألفَّ ا
 المشيورة والعدؿ ىو مف أصوؿ المعتزلة.

ُو معانيو وما فيػو مػف  -  -يقوؿ اإلماـ الطبري: " كتاب اهلل  ال توجَّ
البياف  إلى الشواذ مف الكالـ والمعاني  ولو في الفصي  مف المنطػؽ والظػاىر 

 .(ٕ)وٌد "مف المعاني المفيـو  وجٌو صحي  موج
وكذلؾ وصؼ اهلل تعالى بالقديـ منيا ما جاء في مقدمة )الخصػائص(: 

  وكذلؾ قولػو: " وجػوب طاعػة القػديـ سػبحانو (ٖ)الحمد هلل الواحد العدؿ القديـ
  وفػػي موضػػو آخػػر يقػػوؿ: " وكػػذلؾ أفعػػاؿ (ٗ)" لمػػا يعقبػػو مػػف إنعامػػو وغفرانػػو

                                                           

عبد الحػؽ بػف غالػب بػف عبػد الكتاب العزيز ألبى محمد المحرر الوجيز في تفسير  (ٔ)
ىػ(  ت : عبد السالـ عبد ٕٗ٘ابف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )ت الرحمف 

بيػػػػروت  ط: األولػػػػى  –  الناشػػػػر: دار الكتػػػػب العمميػػػػة ٔٙٗ/ٕالشػػػػافي محمػػػػد: 
 ىػ.ٕٕٗٔ

ف غالػب اتممػي  جامو البياف في تأويؿ القرآف لمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بػ (ٕ)
  الناشػػػر: ٓٓٔ/ٚىػػػػ(  تػػػ : أحمػػػد محمػػػد شػػػاكر: ٖٓٔأبػػػو جعفػػػر الطبػػػري )ت 

 ـ.ٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔمؤسسة الرسالة  ط: األولى 

 .ٔ/ٔالخصائص:  (ٖ)

 .ٓ٘/ٔالمرجو السابؽ:  (ٗ)
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٕٔٗ 
 

   وغير ذلؾ.(ٔ)القديـ سبحانو "
ـ " مػف أخػص معتقػدات المعتزلػة  قػاؿ صػاحب )الممػؿ وتأكيد أف " القػد

والنحؿ(: " والذي يعـ طائفة المعتزلة مف االعتقاد والقوؿ بػأف اهلل تعػالى قػديـ 
 .(ٕ) " و"القدـ" أخص وصؼ ذاتو ونفوا الصفات القديمة أصاًل 

االعتماد عمى العقؿ فى تفسير المفردات الشرعية المغويػة بقولػو: " إف  -ٕ
ويعمؿ ابف جنػي ذلػؾ بقولػو: " ( ٖ)أممو مجاز ال حقيقة "أكثر المغة مو ت

الشػػػػتراؾ العمػػػػـو المغويػػػػة واشػػػػتباكيا وترامييػػػػا إلػػػػى الغايػػػػة الجامعػػػػة 
 . (ٗ)"لمعانييا

وىذا يػوحي بمذىبػو االعتزالػي  واحتكامػو إلػى العقػؿ بمػا يمػـز التأويػؿ  
ا لوجيػة يقوؿ د/ صال  فاضؿ السامرائي: " والمعتزلة في بحوثيـ حاولوا تأييد

نظرىـ أف يفسروا القرآف والحديث بموجب ىذا المذىب كما حػاولوا أف يصػرفوا 
 .(٘)"قيقة إلى المجاز بوحي ىذا المذىبكثيرا مف التعبيرات مف الح

فالمػػػذىب المعتزلػػػي ذلػػػؾ فيقػػػوؿ: " الراجحػػػي  ويؤيػػػد الػػػدكتور/ عبػػػده

                                                           

 .ٔ٘ٗ/ٕالمرجو السابؽ:  (ٔ)

 .ٖٗ/ٔالممؿ والنحؿ لمشيرستاني:  (ٕ)

 .ٜٗٗ/ٕالخصائص:  (ٖ)

 .ٕٗٗ/ٔالخصائص:  (ٗ)

  ٜٕٓالدراسات المغوية والنحوية عند الزمخشري  د/ فاضؿ صال  السامرائي  صػػ  (٘)
 .ـٜٔٚٔىػ ٜٖٓٔط: مطبعة اإلرشاد  بغداد 
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٖٔٗ 
 

 .(ٔ)"ة يؤّثر في نظرة ابف جّني إلى الظواىر المغويّ  سوؼبمنيجو العقمي 

وتتفؽ الدراسات المعاصرة عمى نحو أو آخر عمى أف لعمػـ الكػالـ ومػف 
ثػػـ لممتكممػػيف المسػػمميف األثػػر األساسػػى فػػى نشػػوء مبحػػث المجػػاز  والسػػيما 
المعتزلػػة الػػذيف تعمقػػوا بعمميػػة التأويػػؿ تيػػات القػػرآف الكػػريـ تعمًقػػا ممحوًظػػا ... 

تشػابيات فػى القػرآف ليدؼ عقيدى خػالص الغػرض منػو عػدـ حمػؿ اتيػات الم
 .(ٕ)الكريـ عؿ ظاىر معناىا المؤدى إلى التشبيو والتجسيـ

التأثر بالمتكمميف مف المعتزلة  ويذكر أنيـ أصحابو وأشياخو منيػا مػا  -ٖ
  (ٖ)جاء في )المبيج(: " وقاؿ لي مرة بعض أصػحابنا مػف المتكممػيف "
ه فػي وجاء في )الخصائص باب في قوة المفظ لقوة المعنػى(: " مػا قمنػا

ْت َوَعَمْيَيػا َمػا اْكَتَسػَبتْ َلَيػا َمػا َكَسػبَ  عز اسمو:  -قولو 
  ال فػرؽ (ٗ)

بينيما. وذاكرت بيذا الموضػو بعػض أشػياخنا مػف المتكممػيف فسػّر بػو 
 .(٘)وحسف في نفسو "

وىذا تصري  منو بػأف شػيوخو مػف المتكممػيف ولػـ يكػف المتكممػوف فػى 

                                                           

  الناشػػر: دار ٕ٘لعبػػده عمػػي إبػػراىيـ الراجحػػي  صػػػ  فقػػو المغػػة فػػي كتػػب العربّيػػة (ٔ)
 ـ.ٕٜٚٔىػ ٕٜٖٔبيروت  –النيضة العربية 

د المعتزلػة  إعػداد: عمػى حػاتـ الحسػف  رسػالة دكتػوراه فػى ينظر البحث الداللى عن (ٕ)
 ـ.ٜٜٜٔىػ ٜٔٗٔالمغة العربية وآدابيا  كمية التربية بالجامعة المستنصرية 

  ٛٗالمبيج فى تفسير أسػماء ديػواف الحماسػة ألبػى الفػت  عثمػاف بػف جنػى  صػػ  (ٖ)
 ـ.ٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔط: دار األفاؽ العربية القاىرة  ط: األولى 

 (.ٕٙٛمف اتية )  البقرةة: سور  (ٗ)
 .ٜٕٙ/ٖالخصائص:  (٘)
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٗٗ 
 

 .(ٔ)عصره إال المعتزلة
ب التػػى جعمػػت ابػػف جنػػى يقبػػؿ عمػػى االعتػػزاؿ ويتػػرؾ ولكػػف مػػا األسػػبا
 مذىب أىؿ السنة ؟ 

ىناؾ أسباب كثيرة تفسر إقباؿ ابف جنى عمى االعتزاؿ واعتناقو ليا مف 
 أىميا:

ف ابػػف جنػػى عػػاش فػػي عصػػر كػػاف االعتػػزاؿ والتشػػيو ىمػػا السػػمتاف أ -ٔ
الغالبتاف في المغوييف  ومف الطبيعى أف يتأثر ابػف جنػى بيػذه الموجػة 

وكاف الرجػؿ )ابػف جنػى( وشػيخو العصر يقوؿ ابف قيـ الجوزية: " مف 
في زمف قوة شوكة المعتزلة  وكانت الدولة دولة رفض واعتػزاؿ  وكػاف 
السػػمطاف عضػػد الدولػػة ابػػف بويػػو  ولػػو صػػنؼ أبػػو عمػػي )اإليضػػاح(  
وكاف الوزير إسماعيؿ بػف عبػاد معتزلًيػا  وقاضػي القضػاة عبػد الجبػار 

 .(ٕ)بف أحمد معتزلًيا "
أف ابػػف جنػػى جنػػّى ثمػػرة االعتػػزاؿ عمػػى يػػد شػػيخو أبػػى عمػػى الفارسػػى  -ٕ

                                                           

مناىج المغوييف فى تقرير العقيدة إلى نياية القرف الرابو اليجرى  د/ محمد الشيخ  (ٔ)
  ط: مكتبػػػػة دار المنيػػػػاج لمنشػػػػر والتوزيػػػػو بالريػػػػاض ٛٔٙعميػػػػو محمػػػػد  صػػػػػ 

 ىػ.ٕٚٗٔ
بػي بكػر بػف أيػوب مختصر الصواعؽ المرسمة عمى الجيمية والمعطمػة لمحمػد بػف أ (ٕ)

ره: محمد بف محمد بف ىػ(  اختصٔ٘ٚبف سعد شمس الديف ابف قيـ الجوزية )ت 
ىػ(  ت : سيد ٗٚٚابف رضواف البعمي شمس الديف  ابف الموصمي )ت عبد الكريـ 

مصػػػػر ط: األولػػػػى  –  الناشػػػر: دار الحػػػػديث  القػػػاىرة ٖٔٗ  ٖٓٗإبػػػراىيـ  صػػػػػ 
 . ٖٓٗ/ٕأنباه النحاة:  ـ  وينظر: إنباه الرواة عمىٕٔٓٓىػ ٕٕٗٔ
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٗ٘ 
 

وايػػػة عنػػػو كمػػػا قػػػاؿ المعتزلػػػى فكػػػاف شػػػديد التػػػأثر بشػػػيخو  كثيػػػر الر 
أبػػا عمػػى الفارسػػّى وتبعػػو فػػى أسػػفاره  وخػػال بػػو فػػى القفطػػي: " صػػحب 

مقامو  واستممى منو  وأخذ عنو  وصّنؼ فى زمانػو  ووقػؼ أبػو عمػّى 
 .(ٔ)ادىا " عمى تصانيفو واستج

وقػػد نػػص ابػػف القػػيـ  (ٕ)ويصػػرح أحياًنػػا بمواضػػو اعتزاليػػة بأخػػذىا عنػػو
باعتزالو وشيخو  بعدد مف األدلَّػة تؤيػد حقيقػة اعتزالػو فيقػوؿ:" إف ىػذا الرجػؿ 
)ابف جنى( وشيخو أبا عمي )الفارسى( مف كبار أىؿ البدع واالعتزاؿ المنكريف 

ا ألبتػة  وال يحاسػب عبػاده يػـو القيامػة لكالـ اهلل تعالى وتكميمو  فال يكمـ أحػدً 
بنفسػػو وكالمػػو  وأف القػػرآف والكتػػب السػػماوية مخمػػوؽ مػػف بعػػض مخموقاتػػو  
ولػػيس لػػو صػػفة تقػػـو لػػو  فػػال عمػػـ لػػو عنػػدىـ وال قػػدرة وال حيػػاة وال إرادة وال 
سمو وال بصر  وأنو ال يقدر عمى خمػؽ أفعػاؿ العبػاد  وأنيػا واقعػة مػنيـ بغيػر 

  وأنو شاء منيـ خالفيا  وشاءوا ىـ خالؼ مػا شػاء  فغمبػت اختياره ومشيئتو
مشيئتيـ  وكاف ما شاءوه ىـ دوف ما شػاء ىػو  فيكػوف مػا ال يشػاء  ويشػاء 
مػػا ال يكػػوف  وىػػو خػػالؽ عنػػد ىػػذا الضػػاؿ المضػػؿ وعػػالـ مجػػازًا ال حقيقػػة  
والمجاز يص  نفيو  فيػو إذف عنػده ال خػالؽ وال عػالـ إال عمػى وجػو المجػاز. 

ليػػو  فمػػا الظػػف فمػػف ىػػذ ا خطػػؤه وضػػاللو فػػي أصػػؿ دينػػو ومعتقػػده فػػي ربػػو وا 
بخطئػو وضػاللو فػػي ألفػاظ القػرآف ولغػػة العػرب  فحقيػؽ بمػػف ىػذا مبمػ  عممػػو 
ونياية فيمو أف يدعي أف أكثر المغة مجػاز ويػأتي بػذلؾ اليػذياف  ولكػف سػنة 

 .(ٖ)اهلل جارية أف يفض  مف استيزأ بحزبو وجنده " 
                                                           

 .ٖٖٙ/ٕإنباه الرواة عمى أنباه النحاة:  (ٔ)

 .ٕٚ٘/ٖ  ٕٕ٘/ٖينظر: الخصائص:  (ٕ)

 .ٖٔٗ  ٖٓٗمختصر الصواعؽ المرسمة  صػ  (ٖ)
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٗٙ 
 

 املبحث الثالث
 فاث اإلهليت عنذ ابن جىنالص

منيجػو فػى الصػفات اإللييػة عمػى أسػاس األصػؿ األوؿ  جنػى ابػفبنى 
وىػػو التوحيػػد  والتوحيػػد شػػعار المسػػمميف  المعتزلػػةعنػػد مػػف األصػػوؿ الخمسػػة 
 المعتزلةلو معنى خاص  فما ىو التوحيد عند  المعتزلةكافة  ولكنو صار عند 

 ؟ 
فػػى أصػػؿ المغػػة عبػػارة عمػػا بػػو : " التوحيػػد (ٔ)يقػػوؿ القاضػػى عبػػدالجبار

ف ىػػو العمػػـ بػػأف اهلل واحػػدًا ... وفػػى اصػػطالح المتكممػػي الواحػػديصػػير الشػػئ 
ثباتػًا عمػى الحػد تعالى واحد  ال يشاركو غيره فيمػا يسػتحؽ مػف الصػفات نفيػًا وا 

 . (ٕ)الذى يستحؽ واإلقرار بو "
فػػى ىػػذا األصػػؿ:" أف اهلل واحػػد لػػيس كمثمػػو شػػئ وىػػو  المعتزلػػةويقػػرر 

سػػميو البصػػير  ولػػيس بجسػػـ  وال شػػب   وال جثػػة  وال صػػورة  وال لحػػـ  وال ال

                                                           

القاضػػى عبػػد الجبػػار: ىػػو أبػػو الحسػػف عبػػد الجبػػار بػػف أحمػػد بػػف خميػػؿ اليمزانػػى  (ٔ)
مػػف تصػػانيفو: دالئػػؿ النبػػوة  االسػػتراباذى المعتزلػػى  مػػف كبػػار فقيػػاء الشػػافعية  

وشرح األصػوؿ الخمسػة  والمغنػى  وغيرىػا  وىػو مػف الطبقػة الثانيػة عشػر  تػوفى 
 ىػ. ٘ٔٗسنة 

  ط: مؤسسػػة ٕ٘ٗ  ٕٗٗ/ٚٔينظػر: سػػير أعػالـ النػػبالء لشػػمس الػديف الػػذىبى: 
  ٕٕٓ/ٖىػػػ  وشػػذرات الػػذىب البػػف العمػػاد الحنبمػػى: ٓٔٗٔالرسػػالة  ط: السػػابعة 

 فاؽ الجديدة  بيروت.  ط: دار اتٖٕٓ
شرح األصوؿ الخمسة لمقاضى عبد الجبار اليمذانى  ت : عبد الكػريـ عثمػاف  صػػ  (ٕ)

 ـ. ٜ٘ٙٔ  ط: مكتبة وىبة  ط: األولى ٕٛٔ
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٗٚ 
 

دـ  وال شخص  وال جوىر  وال عرض  وال بذى لوف  وال طعػـ  وال رائحػة  وال 
محسػػػة  وال بػػػذى حػػػرارة  وال بػػػرودة  وال رطوبػػػة  وال يبوسػػػة  وال طػػػوؿ  وال 

كف  وال يتػبعض  عرض  وال عمؽ  وال اجتماع  وال افتراؽ  وال يتحرؾ  وال يس
وليس بذى أبعاض وأجزاء  وجوارح وأعضاء  وليس بذى جيات  وال يحيط بو 
مكاف  وال يجرى عميو زماف  وال تجوز عميو المماسػة  وال العزلػة  وال الحمػوؿ 
فػػي األمػػاكف  وال يوصػػؼ بشػػىء مػػف صػػفات الخمػػؽ الدالػػة عمػػى حػػدوثيـ  وال 

ب فػػػي الجيػػػات  ولػػػيس يوصػػػؼ بأنػػػو متنػػػاه  وال يوصػػػؼ بمسػػػاحة  وال ذىػػػا
بمحػػدود  وال والػػد وال مولػػود  وال تحػػيط بػػو األقػػدار  وال تحيطػػو األسػػتار  وال 
تدركػػو الحػػواس  وال يقػػاس بالنػػاس  وال يشػػبو الخمػػؽ بوجػػو مػػف الوجػػوه  وال 
تجرى عميو اتفات  وال تحؿ بو العاىات  وكؿ ما خطر بالباؿ  وتصور بػالوىـ 

قا متقدما لممحدثات  موجودا قبػؿ المخموقػات  فغير مشبو لو  لـ يزؿ أواًل ساب
ولـ يزؿ عالما قادرا حيا  وال يزاؿ كذلؾ ال تراه العيوف  وال تدركو األبصػار  وال 
تحيط بو األوىػاـ  وال يسػمو باألسػماع  شػئ ال كاألشػياء  عػالـ قػادر حػى  ال 

 والسػواه  كالعمماء القادريف األحياء  وانو القديـ وحده  ال قديـ غيػره  وال الػو 
 .(ٔ) شريؾ لو في ممكو ... فيذه جممة قوليـ في التوحيد "
عػػف التجسػػيـ  -  -فمػػف مقتضػػيات التوحيػػد عنػػد المعتزلػػة تنزييػػو 

                                                           

مي بػف إسػماعيؿ بػف إسػحاؽ مقاالت اإلسالمييف واختالؼ المصميف ألبى الحسف ع (ٔ)
ة بػػف أبػػي موسػػى ابػػف إسػػماعيؿ بػػف عبػػد اهلل بػػف موسػػى بػػف أبػػي بػػردبػػف سػػالـ 

الناشػػػػر: المكتبػػػػة   ٖٔٔ  ٖٓٔ/ٔ: ىػػػػػ(  تػػػػ : نعػػػػيـ زرزورٕٖٗاألشػػػػعري )ت 
ـ  وينظػػر: المحػػيط بػػالتكميؼ لمقاضػػى عبػػد ٕ٘ٓٓىػػػ ٕٙٗٔالعصػػرية  ط: األولػػى 

   ط: الشركة المصرية لمطباعة بالقاىرة. ٖ٘الجبار  ت : عمر السيد عزمى  صػ 
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٗٛ 
 

إلى نفى صفات اهلل تعالى وتعطيميػا  المعتزلةوالتشبيو. ومف ىذا األصؿ ذىب 
يـ عػػف معانييػػا  كمػػا يقػػوؿ الشيرسػػتانى: " فالمعتزلػػة غمػػوا فػػى التوحيػػد بػػزعم

 .(ٔ)حتى وصموا إلى التعطيؿ بنفى الصفات "
فػذىب عمى ىذا األصػؿ المعتزلػى  الصفاتبنى ابف جنى كالمو فى وقد 

إلػػى نفػػى صػػفات اهلل تعػػالى وتعطيميػػا عػػف معانييػػا بحجػػة التشػػبيو والتجسػػيـ 
 وتفصيؿ ذلؾ فيما يمى: 

 جعل الصفات عين الذات وليست زائدة على الذات: -9

فاتو تعػػالى الذاتيػػة  كػػالعمـ والقػػدرة واإلرادة أف صػػيػػذىب ابػػف جنػػى إلػػى 
ذاتو وليست ىػي صػفات زائػدة عمييػا  ولػيس وجودىػا  عيفوالحياة  ىي كميا 
 .(ٕ)"و سبحانو عمًما؛ ألنو عالـ بنفسوفيقوؿ: " ولسنا نثبت لإال وجود الذات  

َوَفْوَؽ ُكؿِّ  ويستدؿ عمى نفى صفة العمـ فيقوؿ: " فأما قولو سبحانو: 
ِعْمػػـٍ َعِمػػيـٌ ِذي 

  فحقيقػػة ال مجػػاز. وذلػػؾ أنػػو سػػبحانو لػػيس عالًمػػا بعمػػـ؛ (ٖ)
يقؿ: وفػوؽ كػؿ عػالـ  لـفيو إًذا العميـ الذي فوؽ ذوي العمـو أجمعيف. ولذلؾ 

 .(ٗ) "عميـ؛ ألنو عزَّ اسمو عالـ وال عالـ فوقو 
ىذا رأي المعتزلة ويسمى التوحيد عندىـ  ومضمونو نفػي الصػفات ... 

نما ىو عالـ بذاتو وأنو )س بحانو( ال يقـو بو عمـ وال قدرة وال حياة وال سمو وا 
 قادر بذاتو حي بذاتو ال بعمـ وال قدرة وحياة.

                                                           

 .ٛٔ/ٔالممؿ والنحؿ لمشيرستانى:  (ٔ)

 .ٔ٘ٗ/ٕلخصائص: ا (ٕ)

 (.ٙٚ  مف اتية )يوسؼسورة:  (ٖ)
 .ٜ٘ٗ/ٕالخصائص:  (ٗ)
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٜٔٗ 
 

يقػػوؿ القاضػػى عبػػد الجبػػار فػػى وجػػو االسػػتدالؿ بيػػذه اتيػػة: " أف اهلل 
تعػالى لػػو كػػاف ذا عمػػـ  لوجػػب أف يكػػوف فوقػو مػػف ىػػو أعمػػـ منػػو؛ ألف العمػػيـ 

بالغة العالـ؛ وذلػؾ محػاؿ عمػى اهلل  فيجػب أف يكػوف عالًمػا إنما يستعمؿ في م
 .(ٔ) لذاتو قادرًا لذاتو البعمـ وقدرة زائداتيف "

يريد ابف جنى أف اهلل سبحانو ال يشممو ذو العمـ  فيػو غيػر داخػؿ فػي 
أنو عالـ بذاتو  وليس لػو صػفة  المعتزلةمدلوؿ اتية. وبنى كالمو عمى أصؿ 

العربػػي ال يعػػرؼ العػػالـ إاّل لػػذي العمػػـ  كمػػا ال يعػػرؼ  العمػػـ. وفاتػػو أف المسػػاف
 .(ٕ) "القائـ إال لذي القياـ  وكاف خيرًا لو أف ينأى عف ىذه المسائؿ الكالمية 

ويقوؿ ابف جنى في صفة الحياة والقدرة: " قوليـ في القسػـ: لعمػر اهلل 
 سػبحانو محػؿإنما ىو: وحياة اهلل  أي والحياة التي آتانييػا اهلل  ال أف القػديـ 

ف كاف في الحقيقة لمقادر؛  لمحياة كسائر الحيوانات. ونسب العمؿ إلى القدرة وا 
ألف بالقدرة ما يتـ لو العمػؿ كمػا يقػاؿ: قطعػو السػيؼ وخرقػو الػرم . فيضػاؼ 

 .(ٖ)الفعؿ إلييما؛ ألنو إنما كاف بيما 
ابف جنػػى يتبػػو فػػي نفػػي الصػػفات عػػف اهلل سػػبحانو مػػذىب المعتزلػػة  فػػ
أى: أف  .(ٔ)الذى قاؿ: " إنو تعػالى عػالـ بعمػـ ىػو ىػو "( ٗ)ذيؿ العالؼكأبى الي

                                                           

 .ٖٕٔشرح األصوؿ الخمسة  صػ  (ٔ)
 .ٜ٘ٗ/ٕينظر: حاشية الخصائص:  (ٕ)

 . ٖٛٔشرح األصوؿ الخمسة  صػ  (ٖ)

أبو اليػذيؿ العػالؼ: ىػو محمػد بػف اليػذيؿ البصػرى  شػيخ المعتزلػة  أخػذ االعتػزاؿ  (ٗ)
لطويػػؿ  تمميػػذ واصػػؿ بػػف عطػػاء  وأبػػو اليػػذيؿ مػػف الطبقػػة عػػف عثمػػاف ابػػف خالػػد ا

 ىػ. ٖٕ٘ىػ  وقيؿ: سنة ٕٕٚالسادسة مف طبقات المعتزلة  توفى سنة 
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔ٘ٓ 
 

بقػػدرة وقدرتػػو ذاتػػو  حػػى بحيػػاة  قػػادرالبػػارى تعػػالى عػػالـ بعمػػـ وعممػػو ذاتػػو  
 .(ٕ)وحياتو ذاتو

فإنػو كػاف ينفػى العمػـ والقػدرة  (ٖ)وقد تبػو العػالؼ فػى ىػذا الػرأى النظػاـ
" إف اهلل لػػـ يػػزؿ عالمػػًا حيػػًا الػػذات ويقػػوؿ:  وصػػفاتوالحيػػاة والسػػمو والبصػػر 

قػػادرًا سػػميعًا بصػػيرًا قػػديمًا بنفسػػو ال بعمػػـ وقػػدرة وحيػػاة وسػػمو وبصػػر وقػػدـ  
 .(ٗ)صفات الذات "وكذلؾ قولو فى سائر 

  حيػػث قػػاؿ: " إنػػو (٘)أبػػو عمػػى الجبػػائى الػػرأىوقػػد تبػػو النظػػاـ فػػى ىػػذا 
يػػًا موجػػودًا تعػػالى يسػػتحؽ ىػػذه الصػػفات األربػػو التػػى ىػػى كونػػو قػػادرًا عالمػػًا ح

                                                           

 . ٕٗ٘  وطبقات المعتزلة  صػ ٕٗ٘/ٓٔينظر: سير أعالـ النبالء: 
 . ٖٛٔشرح األصوؿ الخمسة  صػ  (ٔ)

 . ٓ٘  ٜٗ/ٔالممؿ والنحؿ لمشيرستانى:  (ٕ)

إبراىيـ بف سيار النظػاـ  مػولى آؿ الحػارث مػف عبػاد الضػبعى البصػرى النظاـ: ىو  (ٖ)
المتكمـ شيخ المعتزلة  وصاحب التصانيؼ  وىو شيخ الجػاحظ  ولػو كتػاب الطفػرة  
والجواىر واألعراض  وحركات أىؿ الجنة  وغيرىا  وىو مف الطبقة السادسة  توفى 

 ىػ  وقيؿ: بضو وعشريف ومائتيف. ٖٕٔسنة 

 .ٕٗٙ  وطبقات المعتزلة  صػ ٕٗ٘  ٔٗ٘/ٓٔـ النبالء: ينظر: سير أعال
 . ٖ٘ٙ/ٕمقاالت اإلسالمييف:  (ٗ)

الجبػػائى: ىػػو أبػػو عمػػى محمػػد بػػف عبػػد الوىػػاب بػػف سػػالـ بػػف خالػػد بػػف عمػػراف  (٘)
البصػػػرى  شػػػيخ المعتزلػػػة  وصػػػاحب تصػػػانيؼ: األصػػػوؿ  والنيػػػى عػػػف المنكػػػر  

 ىػ. ٖٖٓالثامنة  توفى سنة  واألسماء  والصفات  وغيرىا  وىو عمى رأس الطبقة

 . ٕٚٛ  وطبقات المعتزلة  صػ ٖٛٔ/ٗٔينظر: سير أعالـ النبالء: 
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔ٘ٔ 
 

أي: ال يقتضي كونػو عالمػًا بصػفة ىػي عمػـ أو  لذاتو  ومعنى قولو: (ٔ)لذاتو "
 .(ٕ)حاؿ توجب كونو عالمًا "

ومف خالؿ ىذه األقواؿ والتفسيرات لمعنى الصفات الذاتية عند المعتزلة 
سػوى الػذات  وأف مقصػودىـ نفػي إثباتيػا؛  ليسػت ذىنيػةأنيا مجػرد اعتبػارات 

ونيػػا عػػيف الػػذات فػػاهلل عػػالـ بذاتػػو بػػدوف عمػػـ أو عػػالـ بعمػػـ وذلػػؾ أنيػػـ يجعم
 وعممو ذاتو.

ومػػذىبيـ فػػى صػػفات اهلل تعػػالى فيػػـ ال  المعتزلػػةفقػػد تبػػيف لنػػا مػػنيج 
نما يثبتوف أعالًما جامدة خالية مف المعانى   .(ٖ)يثبتوف شيئا مف الصفات وا 

مػف كمػا يقػوؿ الشيرسػتانى: " قالػت الصػفاتية  وأىؿ السنة بخالؼ ىذا
األشعرية والسمؼ: إف البارى تعالى عالـ بعمـ  قادر بقدرة  حى بحيػاة  سػػميو 
بسػػمو  بصػػير ببصػػر  مريػػد بػػإرادة  مػػتكمـ بكػػالـ  بػػاؽ ببقػػاء  وىػػذه الصػػفات 
زائػػدة عمػػى ذاتػػو سػػبحانو وىػػى صػػفات موجػػودة أزليػػة  ومعػػاف قائمػػة بذاتػػو 

 .(ٗ)ات "وحقيقة اإلليية ىى أف تكوف ذات أزلية موصوفة بتمؾ الصف
أمػػا إرجػػاع بعػػض المعتزلػػة صػػفات اهلل تعػػالى إلػػى كونػػو تعػػالى عالًمػػا 

                                                           

  .ٕٛٔشرح األصوؿ الخمسة  صػ  (ٔ)
  . ٕٚٔ/ٔالممؿ والنحؿ:  (ٕ)
  ط: مكتبػػػة ابػػػف ٔٓٔ/ٔالصػػفدية البػػػف تيميػػػة  تحقيػػػؽ: د/ محمػػػد رشػػػاد سػػػالـ:  (ٖ)

لقصػػيدة النونيػػة  د/ محمػػد خميػػؿ ىػػػ  وشػػرح اٙٓٗٔتيميػػة  القػػاىرة  ط: الثانيػػة 
 ىػ.ٙٓٗٔ  ط: دار الكتب العممية  بيروت  ط: األولى ٗٗ/ٕىراس: 

مكتبػة   ط: ٔٛٔ نياية اإلقداـ فى عمـ الكالـ لمشيرستانى  ت : الفريد جيػـو  صػػ (ٗ)
 .زىراف
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٕٔ٘ 
 

وقادرًا لذاتو فيذا تعطيؿ صري  إذ ال يجوز شرًعا وال عقاًل تفسير صفة بصػفة 
أخػػرى فمػػف فسػػر العمػػـ بالقػػدرة والسػػمو والبصػػر بػػالكالـ والحيػػاة والسػػمو فقػػد 

سػر فػى كتابػو وال ى لػـ يفاهلل تعػال ألفخالؼ صحي  المنقوؿ وكابر المعقػوؿ؛ 
صػػفة بػػأخرى بػػؿ ذكػػر جميػػو مػػا يسػػتحقو مػػف  -  -عمػػى لسػػاف رسػػولو 

األسماء والصفات عمى الوجو الالئؽ بجاللو وعظمتو  ومما يدؿ عمػى بطػالف 
مػػػذىبيـ ىػػػذا عقػػػاًل أف الصػػػفات كممػػػا كثػػػرت وتنوعػػػت دؿ ذلػػػؾ عمػػػى كمػػػاؿ 

فتيف كمػػا فعػػؿ الموصػوؼ فمػػو جػاز إرجػػاع صػفات اهلل تعػػالى إلػى صػػفة أو صػ
 بػؿىؤالء المبتدعة لكانت صفات اهلل تعالى محصورة ال تدؿ عمى كمالو تعالى 

  .(ٔ)لكاف ىذا العمؿ نفًيا ليا
ولذلؾ أصب  التوحيػد عنػدىـ مصػطمًحا يعنػوف بػو نفػي جميػو الصػفات 

بالتجسػيـ والتشػبيو حتػى أف مػف قػاؿ  رمػوهاإلليية  وكؿ مف أثبت شيًئا منيػا 
وأمػا التوحيػد الػذي )إف لو عمًمػا( فيػو عنػدىـ مشػبو مجسػـ  )إف اهلل يرى( أو

بعث اهلل بو الرسؿ وأنزؿ بو الكتب فميس متضمًنا شيًئا مف ىذه االصػطالحات 
بؿ أمر اهلل عباده أف يعبدوه وحده ال يشركوا بػو شػيًئا فػال يكػوف لغيػره نصػيب 

و ىػػذا فػػي العمػػؿ  وفػػي القػػوؿ: ىػػ -فيمػػا يخػػتص بػػو مػػف العبػػادة وتوابعيػػا 
 التوحيػػدوال بػػد مػػف  -  -اإليمػػاف بمػػا وصػػؼ بػػو نفسػػو ووصػػفو رسػػولو 

بالقوؿ والكالـ وىو أف يصػفوا اهلل بمػا وصػفتو رسػمو وىػذا وحػده ال يكفػي فػي 
السعادة  والنجاة في اتخرة  بؿ البد مف أف يعبد اهلل وحده  ويتخذه إلًيػا دوف 

                                                           

منيج السمؼ والمتكمميف فى موافقة العقؿ لمنقؿ وأثػر المنيجيػة فػى العقيػدة  جػابر  (ٔ)
ىػػػػ ٜٔٗٔ  ط: مكتبػػػة أضػػػواء السػػػمؼ  ط: األولػػػى ٚٓٗ/ٔس عمػػػى أميػػػر: إدريػػػ

 .ـٜٜٛٔ
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٖٔ٘ 
 

 .(ٔ) سواه وىو معنى قوؿ )ال إلو إال اهلل( "
 خلق القرآن:القول ب -0

نفػػى المعتزلػػة الصػػفات اإللييػػة كمػػا بينػػا فػػي أصػػؿ مػػف أصػػوليـ وىػػو 
التوحيػػد  ولكػػنيـ خرجػػوا عمػػى ىػػذا األصػػؿ عنػػدما تطرقػػوا إلػػى صػػفة الكػػالـ 
اإلليي  فمػـ يقولػوا بأنػو مػتكمـ وكالمػو ذاتػو خشػية أف يتسػاوى كػالـ اهلل عػز 

يػذا فػإنيـ يػروف وجؿ مو ذاتو فيكوف ىناؾ قديماف مما يؤدي إلػى الشػرؾ  ول
مخمػػػوؽ محػػػدث وغيػػػر قػػػديـ  فُيحدثػػػو وقػػػت  -أي أف القػػػرآف  -أف كػػػالـ اهلل 

الحاجة إلى الكالـ  مفسريف تكمػيـ اهلل موسػى بػأف اهلل خمػؽ الكػالـ فػي شػجرة 
عبػػد الجبػػار: " إنػػو تعػػالى ذكػػره يقػػوؿ القاضػػى  (ٕ)-  -فسػػمعو موسػػى 

وأنو متكمـ بكالـ محػدث  وأف متكمـ  وأنو ليس بمتكمـ لنفسو  وال بكالـ قديـ  
ف لػـ يكػف محػدثًا  (ٖ)طريؽ إثباتو متكمًمػا ىػو إثبػات كالمػو حادثًػا مػف جيتػو وا 
 .(ٗ)مف جية اهلل تعالى فيو مضاؼ إليو عمى الحقيقة "

ويقػوؿ أيًضػا: " مػف أثبػت أف اهلل متكمًمػػا لذاتػو  فقػد أخرجػو عػف كونػػو 
ي ذاتػو ولكنػو أحدثػو فػى محػؿ وال فػ الكالـفأف اهلل لـ يحدث  (٘)متكمُما أصاُل "

                                                           

  ٖٜمنيج عمماء الحديث والسنة في أصوؿ الديف  د/ مصطفى محمػد حممػي  صػػ (ٔ)
 ىػ.ٕٙٗٔبيروت  ط: األولى  –الناشر: دار الكتب العممية 

 .ٕٔٔ  صػ المرجو السابؽ ((ٕ
 .٘/ٚلقرآف: المغنى في أبواب التوحيد والعدؿ: خمؽ ا ((ٖ
 .ٕٛ٘شرح األصوؿ الخمسة  صػ  ((ٗ
 .ٕ٘٘شرح األصوؿ الخمسة  صػ  ((٘
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔ٘ٗ 
 

وقػػد اشػػترط المعتزلػػة أف يكػػوف المحػػؿ جمػػاًدا حتػػى ال  (ٔ)يصػػ  وجػػوده إال فيػػو
يكػوف ىػػو المػتكمـ دوف اهلل  العتقػػادىـ بػأف حقيقػػة المػتكمـ مػػف أحػدث الكػػالـ 

 .(ٕ)وخمقو ال مف قاـ الكالـ بو
ذىػػب ابػػف جنػػى إلػػى أفَّ اهلل كمػػـ موسػػى  عمػػى ىػػذا األصػػؿ المعتزلػػىو 

ما فػي  خمؽحقيقة  لكف حقيقة ذلؾ عنده أنو  كالُما في غيره  إما في شجرة وا 
مػػا فػػي غيػػر ذلػػؾ  مػػف غيػػر أف يقػػـو بػػذات اهلل  وع مػػى ىػػذا المبػػدأ ىػػواء  وا 

  -ابف جنى اتية مف سورة النساء فيقوؿ:" وأمػا قػوؿ اهلل المعتزلي ُيفسِّر 
-:   ـَ المَُّو ُموَسى َتْكِميًما َوَكمَّ

يس مف باب المجاز " فػي الكػالـ "  بػؿ   فم(ٖ)
ىػػو حقيقػػة  قػػاؿ أبػػو الحسػػف: خمػػؽ اهلل لموسػػى كالًمػػا فػػي الشػػجرة  فكمَّػػـ بػػو 
ذا أحثَّو كاف متكمًما بو. فأمَّا أف يحدثو في شجرة أو فـ أو غيرىمػا   موسى  وا 

 ىػذهفيو شيء آخر  لكػف الكػالـ واقػو  أال تػرى أف المػتكمـ منػا إنمػا يسػتحؽ 
ف كػاف ال يكػوف الصفة بكون و متكمًما ال غير ال؛ ألنو أحدثو فػي آلػة نطقػو  وا 

متكمًمػػا حتػػى يحػػرؾ بػػو آالت نطقػػو. فػػإف قمػػت: أرأيػػت لػػو أف أحػػدنا عمػػؿ آلػػة 
تة وحركيػا واحتػذى بأصػواتيا أصػوات الحػروؼ المقطعػة المسػموعة فػي  مصوِّ

تكػوف  كالمنا  أكنت تسميو متكمًما ؟ وتسمي تمػؾ األصػوات كالًمػا؟ فجوابػو أال
ت ليػػا متكمًمػػا  وذلػػؾ أنػػو لػػيس فػػي قػػوة  تمػػؾ األصػػوات كالًمػػا  وال ذلػػؾ المصػػوِّ
البشر أف يوردوه باتالت التػي يصػنعونيا عمػى سػمت الحػروؼ المنطػوؽ بيػا 

                                                           

 .ٕٙ/ٚالمغنى في أبواب التوحيد والعدؿ: خمؽ القرآف:  ((ٔ
ىػامش  د/ مصػطفى محمػد حممػي منيج عمماء الحديث والسنة في أصػوؿ الػديف   ((ٕ

 .ٕٕٔصػ 
 (.ٗٙٔ  مف اتية )النساءسورة:  (ٖ)
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔ٘٘ 
 

نمػػا يػػأتوف بأصػػوات فييػػا الشػػبو  وصػورتيا "فػػي الػػنفس"؛ لعجػػزىـ عػػف ذلػػؾ. وا 
ال أف يكػوف النػاطؽ اليسير مػف حروفنػا؛ فػال يسػتحؽ لػذلؾ أف تكػوف كالًمػا  و 

بيػا متكمًمػا  كمػػا أف الػذي يصػػور الحيػواف تجسػيًما أو ترقيًمػػا ال يسػمَّى خالًقػػا 
نما يقاؿ مصور وحاٍؾ ومشبِّو. وأما القديـ سبحانو فإنو قادر عمػى  لمحيواف  وا 
إحػػداث الكػػالـ عمػػى صػػورتو الحقيقيػػة وأصػػواتو الحيوانيػػة فػػي الشػػجرة واليػػواء 

 . (ٔ)"ذا فرؽ وما أحب سبحانو وشاء. في
المعتزلػة الػذيف ينكػروف الكػالـ النفسػي  أصػؿوكالـ ابف جنى ىذا عمػى 

ـَ المَّػػُو   :كمػػا يقػػوؿ القاضػػى عبػػد الجبػػار: " وقولػػو سػػبحانوهلل سػػػبحانو   َوَكمَّػػ
يدؿ عمى حدوث كالمو؛ ألف كّمـ يقتضى أنو أحدث كالًما كمػـ  ُموَسى َتْكِميًما 

يقتضػى أف مػا  َتْكِميًمػا   ف وقولػو تعػالى:بو غيره  كقػوؿ القائػؿ حػرؾ وسػك
 .(ٕ)كمـ بو غيره حادث؛ ألف المصادر ال تكوف إال حادثة "

وبناًء عمى ىذا المفيـو مف التوحيد ذىب ابف جنى  كما ذىب المعتزلة 
فػإف  وأىػؿ السػنة بخػالؼ ذلػؾ إلى نفى الصفات القديمة والقوؿ بخمؽ القػرآف 

متكممػػًا بكػػالـ مسػػموع  مفيػػـو   يػػزؿلػػـ  -  -مػػذىب أىػػؿ الحػػؽ أف اهلل 
ـَ المَّػػُو ُموَسػػى َتْكِميًمػػا  وقػػد قػػاؿ اهلل تعػػالى:  (ٖ)مكتػػوب " والتكمػػيـ ىػػو  َوَكمَّػػ

                                                           

 .ٚ٘ٗ  ٙ٘ٗ/ٕالخصائص:  (ٔ)
 .ٜٓ/ٚالمغنى في أبواب التوحيد والعدؿ: خمؽ القرآف:  ((ٕ
عبػػد الغنػػي بػػف عبػػد الواحػػد بػػف عمػػي بػػف سػػرور ل االقتصػػاد فػػي االعتقػػاد لممقدسػػي ((ٖ

ىػػ(  تػ : ٓٓٙالمقدسي الجماعيمي الدمشقي الحنبمي  أبو محمد  تقػي الػديف )ت 
العمػػـو والحكػػـ  الناشػػر: مكتبػػة   ٖٓٔ  صػػػ أحمػػد بػػف عطيػػة بػػف عمػػي الغامػػدي

 ـ.ٖٜٜٔىػ ٗٔٗٔالمدينة المنورة  المممكة العربية السعودية  ط: األولى 
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔ٘ٙ 
 

المشافية بالكالـ  وال يجوز أف يكوف كالـ المتكمـ حااُل في غيره  مخموًقػا فػي 
وسػى  فػأخبر اهلل تعػالى أنػو كمػـ م (ٔ)شيء سواه  كما ال يجوز ذلؾ فػي العمػـ

وأتى بالمصدر توكيدًا ليدؿ أنو كممو بغير رسوؿ وال ترجماف؛ ألف اإلنسػاف إذا 
قػػاؿ: ضػػربت زيػػدًا جػػاز أف يكػػوف ضػػربو بنفسػػو  وجػػاز أف يكػػوف ضػػربو غيػػره 

 .(ٕ)لو بنفسو ضربوبأمره لو  فإذا قاؿ: ضربت زيدًا ضربًا  كاف ذلؾ خبرًا عف 
مًمػػا بكػػالـ الشػػجرة  ابػػف جنػػى  فإنػػو جعػػؿ اهلل متك والعجػػب مػػف تنػػاقض
اتالت وصوتيا متكمًما بكالميا  فما الفرؽ  أنطؽعمى حيف نفى أف يكوف مف 

بيف الموضعيف؟ خاصػة وأف اإلنسػاف تمكػف مػف إنطػاؽ اتالت بػنفس أصػوات 
األحياء في عصػرنا ىػذا؟ والصػواب أف الحكػـ فػي الموضػعيف واحػد وىػو عػدـ 

فػي العربيػة نسػبة الفعػؿ إلػى مػػف  اعتبػار ذلػؾ كمػو كالًمػا حقيقًيػا؛ ألف الجػػارى
ظير منو  ال لموجده  فمو افترضنا الكالـ فػي الشػجرة كمػا زعمػوا لكانػت أحػؽ 
بنسبة الكالـ إلييػا عمػى سػبيؿ الحقيقػة  فػال يكػوف كالُميػا كالًمػا لغيرىػا؛ ألف 
الصفة إذا قامت بمحؿ عاد حكميا إليو ال إلػى غيػره  واشػتؽ لػو منيػا اسػـ ال 

                                                           

ؽ بػف سػالـ بػف ألبى الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسحا اإلبانة عف أصوؿ الديانة ((ٔ
ابػػف عبػػد اهلل بػػف موسػػى بػػف أبػػي بػػردة بػػف أبػػي موسػػى األشػػعري )ت إسػػماعيؿ 

  القػاىرة –الناشر: دار األنصػار   ٕٚ  صػ ىػ(  ت : د/ فوقية حسيف محمودٕٖٗ
 ىػ.ٜٖٚٔط: األولى 

بى الحسيف يحيى بف أبػي الخيػر االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار أل ((ٕ
ىػػػ(  تػػػ : سػػػعود بػػف عبػػػد العزيػػػز ٛ٘٘بػػف سػػػالـ العمرانػػي اليمنػػػي الشػػػافعي )ت 

ط:   ة السعوديةالناشر: أضواء السمؼ  الرياض  المممكة العربي  ٓٗ٘/ٕ: الخمؼ
 .ـٜٜٜٔىػ ٜٔٗٔاألولى 
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔ٘ٚ 
 

واألبػػػيض ىػػػو الموصػػػوؼ ‘ سػػػود ىػػػو الموصػػػوؼ بالسػػػواد يشػػػتؽ لغيػػػره  فاأل
بالبيػػاض  وكػػذلؾ العػػالـ  والقػػادر  فوجػػب أف يكػػوف المػػتكمـ لغػػة مػػف قػػاـ بػػو 
 الكػػالـ ال مػػف أوجػػده  ىػػذا كمػػو لغػػة  أمػػا سػػياًقا فػػإف إعػػادة المصػػدر بقولػػو:

 َتْكِميًما  ترفو القوؿ بالمجاز مف أصمو وتيدمو(ٔ). 
 نفى الصفات الخبرية: -3

ب ابف جني إلػى أف مػا ورد فػي كتػاب اهلل تعػالى مػف الصػفات التػي ذى
البػػد مػػف تأويميػػا عمػػى  المخموقػػاتتشػػترؾ فػػي مسػػماىا مػػو مسػػميات أعضػػاء 

معنى غير ما تدؿ عميو مسميات تمؾ األعضاء لتنزيػو اهلل تعػالى عػف العضػو 
وحمميػا عمػى المجػاز أو التشػبيو أو االسػتعارة وطعػف الذي يستمـز الجسػمية  

يمف أثبتيا )أىؿ السنة والجماعة( فوصميـ بالجيؿ وعيرىـ بالتشبيو فقاؿ: " ف
إف أكثر مف ضؿ مف أىؿ الشريعة عف القصد فييا وحاد عف الطريقػة المثمػى 
إلييا فإنما استيواه "واستخؼ حممو" ضػعفو فػي ىػذه المغػة الكريمػة الشػريفة  

وأحنائيػا   واشػيياحالتي خوطب الكافة بيا  وعرضت عمييا الجنػة والنػار مػف 
وأصؿ اعتقاد التشػبيو هلل تعػالى بخمقػو منيػا  وجػاز عمػييـ بيػا وعنيػا. وذلػؾ 

: -سبحانو  وعال عما يقوؿ الجاىموف عمػوا كبيػرًا  –أنيـ لما سمعوا قوؿ اهلل 
  َيا َحْسَرتَا َعَمى َما َفرَّْطُت ِفػي َجْنػِب المَّػو

َفَأْيَنَمػا  وقولػو: "عػز اسػمو: ( ٕ) 
ّـَ َوْجُو المَِّو ُتَولُّ  وا َفَث

ِلَما َخَمْقػُت ِبَيػَديَّ  وقولو:  (ٖ)
ِممَّػا  وقولػو تعػالى:  (ٔ)

                                                           

مناىج المغوييف في تقرير العقيدة إلى نياية القرف الرابو اليجرى  د/ محمد الشيخ  (ٔ)
 ىػ.ٕٚٗٔ  ط: دار المناىج بالرياض  ط: األولى ٚٔٙ عميو محمد  صػ

 (.ٙ٘  مف اتية )الزمرسورة:  (ٕ)
 (.٘ٔٔسورة: البقرة  مف اتية ) (ٖ)
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔ٘ٛ 
 

َعِمَمػػْت َأْيػػِديَنا 
َوَيْبَقػػى َوْجػػُو َربِّػػَؾ  وقولػػو:  (ٕ)

َوِلُتْصػػَنَو َعَمػػى  وقولػػو: (ٖ)
َعْيِني 

َوالسَّػماَواُت َمْطِويَّػاٌت ِبَيِميِنػِو  وقولو:  (ٗ)
لػؾ مػف اتيػات ونحػو ذ (٘)

ـَ َعَمػى ُصػوَرِتوِ » الجاريػة ىذا المجرى وقولو في الحػديث:    (ٙ)« َخَمػَؽ المَّػُو آَد
َيْوـَ ُيْكَشُؼ َعػْف َسػاٍؽ  حتى ذىب بعض ىؤالء الجياؿ في قولو تعالى: 

(ٚ) 
ولػـ يشػكوا  -النظر  وفساد المعتبػر  ضعفةونعوذ باهلل مف  -أنيا ساؽ ربيـ 

ذا كانت أعضاء كاف ىو ال محالة جسًما معضػًى؛ عمػى أف ىذه أعضاء لو  و  ا 
مػػا يشػػاىدوف مػػف خمقػػو  عػػز وجيػػو  وعػػال قػػدره  وانحطػػت سػػوامى " األقػػدار 
واألفكػػار دونػػو. ولػػو كػػاف ليػػـ أنػػس بيػػذه المغػػة الشػػريفة أو تصػػرؼ فييػػا  أو 
مزاولػػة ليػػا لحمػػتيـ السػػعادة بيػػا  مػػا أصػػارتيـ الشػػقوة إليػػو  بالبعػػد عنيػػا. 

لرجؿ  -  -ىذا ونحوه ما يجب مثمو. ولذلؾ ما قاؿ رسوؿ اهلل وسنقوؿ في 
-  -  فسمي المحف ضالاًل وقػاؿ (ٛ)« أرشدوا أخاكـ فإنو قد ضؿ» لحف: 

                                                           

 (.٘ٚمف اتية ) سورة: ص  (ٔ)
 (.ٔٚسورة: يس  مف اتية ) (ٕ)
 (.ٕٚ  مف اتية )الرحمفسورة:  (ٖ)
 (.ٜٖ  مف اتية )طوسورة:  (ٗ)
 (.ٚٙسورة: الزمر  مف اتية ) (٘)
البخػػاري الجعفػػي  تػػ :  صػػحي  البخػػاري لمحمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػو عبػػداهللينظػػر:  (ٙ)

اب: بػدء السػالـ  حػديث رقػـ:   بػابف ناصػر الناصػر  كتػاب: االسػتئذافمحمد زىير 
 .ىػٕٕٗٔالناشر: دار طوؽ النجاة  ط: األولى   ٓ٘/ٛ: ٕٕٚٙ

 (.ٕٗسورة: القمـ  مف اتية ) (ٚ)
بػػى عبػػد اهلل الحػػاكـ محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف ينظػػر: المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف أل (ٛ)

ف محمد بف حمدويو ابف ُنعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابوري المعروؼ بػاب
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٜٔ٘ 
 

ممػا يعقػب  -  -  وذلؾ لمػا "عممػو (ٔ)« رحـ اهلل امرأ أصم  مف لسانو: » 
رىػا وطريؽ ذلؾ أف ىذه المغػة أكث الجيؿ لذلؾ مف ضد السداد  وزي  االعتقاد.

 .(ٕ) جاٍر عمى المجاز  وقمما يخرج الشيء منيا عمى الحقيقة "
وبعػػد عػػرض ابػػف جنػػى جممػػة اتيػػات التػػى جػػاء فييػػا وصػػؼ القػػرآف 
باألحكاـ والتشابو عموًما وتيكـ عمى أىؿ السنة والجماعة ووصميـ بالتشبيو 
والتجسػػيـ وقمػػة الفيػػـ لمغػػة العربيػػة بػػيف أف الطريػػؽ المػػانو مػػف الوقػػوع فػػي 

عف بظاىر ىذه اتيات يعدؿ فيو شبيو والتجسيـ ىو المجاز بتأويميا بمعنى الت
" الحقيقػػة: مػػا أقػػر فػػي االسػػتعماؿ عمػػى أصػػؿ إلػػى المجػػاز فيقػػوؿ:  الحقيقػػة

نمػا يقػو المجػاز ويعػدؿ إليػو  وضعو في المغة  والمجاز: مػا كػاف بضػد ذلػؾ. وا 
. فػإف عػدـ ىػذه عف الحقيقػة لمعػاٍف ثالثػة  وىػي: االتسػاع والتوكيػد والتشػبيو

 .(ٖ) "األوصاؼ كانت الحقيقة ألبتة 
 الصفات ما يمى: لنصوصومف تأويالت ابف جنى 

 صفة الجنب: -9
                                                           

تفِسػػػير سػػػورِة حػػػـ بػػػاب:  ىػػػػ(  تػػػ : مصػػػطفى عبػػػد القػػػادر عطػػػا ٘ٓٗالبيػػػو )ت 
ط:   بيػروت –الناشر: دار الكتػب العمميػة   ٚٚٗ/ٕ: ٖٖٗٙ  حديث رقـ: السجدة
 ـ.ٜٜٓٔىػ ٔٔٗٔاألولى 

مسػػند الشػػياب ألبػػى عبػػد اهلل محمػػد بػػف سػػالمة بػػف جعفػػر بػػف عمػػي بػػف ينظػػر:  (ٔ)
تػػ : حمػػدي بػػف عبػػد المجيػػد السػػمفي  ىػػػ(  ٗ٘ٗحكمػػوف القضػػاعي المصػػري )ت 

الناشػػػر:   ٖٖٛ/ٔ: ٓٛ٘حػػػديث رقػػػـ:  بػػػاب: رحػػػـ اهلل امػػػرءا أصػػػم  مػػػف لسػػػانو 
 ـ.ٜٙٛٔىػ ٚٓٗٔط: الثانية   بيروت –مؤسسة الرسالة 

 .ٕٓ٘ - ٕٛٗ/ٖالخصائص:  (ٕ)

 .ٗٗٗ/ٕالمرجو السابؽ:  (ٖ)
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٙٓ 
 

حمؿ ابف جني صػفة الجنػب الػذي ىػو العضػو عمػى المجػاز وأف المػراد 
َيػا َحْسػَرتَا َعَمػى َمػا َفرَّْطػُت  : تعػالىبو امتثاؿ أمر اهلل ونييػو فيقػوؿ: " قولػو 

أي: فيما بينػي وبػيف اهلل إذا أضػفت تفريطػي إلػى أمػره لػي  (ٔ) وِفي َجْنِب المَّ 
 .(ٕ) "ونييو إياي 

 .(ٖ) : " الجنب ىينا بمعنى الطاعة "الجبارويقوؿ القاضى عبد 
وذىػػب اتمػػدى أف: " المػػراد بػػو أمػػر اهلل ونييػػو فيكػػوف تقػػدير ذلػػؾ يػػا 

 .(ٗ) "حسرتا عمى ما فرطت في امتثاؿ أوامر اهلل ونواىيو 
 لوجه:صفة ا -0

هلل الذي ىو العضو عمى المجاز وأف المراد  الوجوحمؿ ابف جني صفة 
ّـَ َوْجػػُو َفَأْيَنَمػػا تُ  : -سػػبحانو –"بػػو التوجػػو إلػػى اهلل كمػػا فػػى قولػػو:  َولُّػػوا َفػػَث

المَّوِ 
    إنما ىو االتجاه " إلى اهلل "  أال ترى إلى بيت الكتاب:(٘)

 (ٙ)َرّب اْلِعَباِد ِإَلْيِو اْلَوْجُو َواْلَعَمُؿ   أسَتغِفُر اهلل َذنبًا َلسُت ُمحِصَيوُ 
                                                           

 (.ٙ٘  مف اتية )الزمرسورة:  (ٔ)
 .ٕٓ٘/ٖالخصائص:  (ٕ)

 .ٕٕٛاألصوؿ الخمسة  صػ شرح  ((ٖ
غاية المراـ في عمـ الكالـ ألبى الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف  (ٗ)

  ٔٗٔىػػػ(  تػػ : حسػف محمػػود عبػػد المطيػػؼ  صػػػ ٖٔٙسػالـ الثعمبػػي اتمػػدي )ت 
 القاىرة. –الناشر: المجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية 

 (.٘ٔٔسورة: البقرة  مف اتية ) (٘)
يت مف البسيط  وىو بػال نسػبة فػي مقػاييس المغػة ألحمػد بػف فػارس بػف زكريػاء الب (ٙ)

 ٜٛ/ٙىػ(  ت : عبد السالـ محمد ىاروف: ٜٖ٘القزويني الرازي  أبو الحسيف )ت 
محمػػد بػػف مكػػـر ـ  ولسػػاف العػػرب لٜٜٚٔىػػػ ٜٜٖٔ)و ح د(  الناشػػر: دار الفكػػر 
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٙٔ 
 

ف شػػئت  االفتعػاؿ  كوحػده  وقيػػد األوابػد "فػػي أحػد القػػوليف" ونحوىمػا. وا 
قمت: خرج مخرج االستعارة. وذلػؾ أف وجػو الشػيء أبػدا ىػو أكرمػو وأوضػحو  

 -سػبحانو  –فيو المراد منو  والمقصود إليو. فجرى استعماؿ ىذا فػي القػديـ 
ممػا يكػػوف لػػو  -تعػػالى  –ى العػػرؼ فيػػو والعػادة فػػي أمثالػػو. أي لػو كػػاف مجػر 

وجو لكاف كؿ موضػو توجػو إليػو فيػو وجيػا لػو؛ إال أنػؾ إذا جعمػت الوجػو فػي 
القػػوؿ األوؿ مصػػدرا كػػاف فػػي المعنػػى مضػػافا إلػػى المفعػػوؿ دوف الفاعػػؿ؛ ألف 

اَل   - : -المتوجو إليو مفعوؿ " في المعنى فيكوف " إًذف مػف بػاب قولػو 
ْنَساُف ِمْف ُدَعاِء اْلَخْيػِر  ـُ اإلِْ َيْسَأ

َلَقػْد َظَمَمػَؾ ِبُسػَؤاِؿ َنْعَجِتػَؾ  و (ٔ)
ونحػو  (ٕ)

 .(ٖ)"أضيؼ فػيو المصدر إلى المفعوؿ بوذلؾ مما 
ّـَ َوْجُو المَّ   .(ٗ)"ِو أى جيتو التي أمر بيا ورضيياويقوؿ الزمخشري: " َفَث

: " معنػػػاه  عػػػالى بعممػػػو وقبولػػػو لمػػػف توجػػػو  تاهلل ثػػػـويقػػػوؿ ابػػػف حػػػـز
 .(٘)"إليو

                                                           

  بيػػػػروت  ط: ط: دار صػػػػادر)غ ؼ ر(   ٖٙ/٘: بػػػف منظػػػػور األفريقػػػػى المصػػػػرى
 األولى.

 (.ٜٗ  مف اتية )فصمتسورة:  (ٔ)
 (.ٕٗسورة: ص  مف اتية ) (ٕ)
 .ٕٔ٘  ٕٓ٘/ٖالخصائص:  (ٖ)

الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ غػػوامض التنزيػػؿ ألبػػى القاسػػـ محمػػود بػػف عمػػرو بػػف أحمػػد   (ٗ)
بيػروت   –  الناشر: دار الكتاب العربػي ٓٛٔ/ٔىػ(: ٖٛ٘الزمخشري جار اهلل )ت 

 .ىػٚٓٗٔط: الثالثة 

 .ٕٚٔ/ٕالفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ:  (٘)
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٕٔٙ 
 

إف المػراد: قبمػة "  فقػاال: وىمػا مػف السػمؼ والشافعيوقد تأوليا مجاىد 
  .(ٔ)"اهلل 
 صفة اليد: -3

َوَما َعِمَمْتػُو  حمؿ ابف جنى صفة اليد عمى القػوة فقاؿ: " قولو تعالى: 
ـْ  َأْيِديِي

عمػاؿ باليػد جػرى أف يكوف أكثػر األ العرؼإف شئت قمت: لما كاف  (ٕ)
ف شئت قمت: األيدي ىنػا جمػو اليػد التػي ىػي القػوة فكأنػو قػاؿ:  ىذا مجراه. وا 

 -سػػبحانو  –ممػػا عممتػػو قوانػػا أي القػػوى التػػي أعطيناىػػا األشػػياء ال أف لػػو 
 .(ٖ) "جسما تحمو القوة أو الضعؼ 
 .(ٗ) : " اليد بمعنى القوة "الجبارويقوؿ القاضى عبد 

 صفة العين: -4

 ى صفة العيف عمى الحفػظ والرعايػة فقػاؿ: " وقولػو تعػالى: حمؿ ابف جن
  َوِلُتْصَنَو َعَمى َعْيِني

أي: تكوف مكنوًفا برأفتي بؾ وكالءتػي لػؾ كمػا أف  (٘)
إلػػى صػػالح أمػػوره وانتظػػاـ أحوالػػو  أدنػػىمػػف يشػػاىده النػػاظر لػػو  والكافػػؿ بػػو  

                                                           

ى الُخْسػػَرْوِجردي األسػػماء والصػػفات ألحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف موسػػينظػػر:  (ٔ)
ىػػػ(  تػػ : عبػػد اهلل بػػف محمػػد الحاشػػدي: ٛ٘ٗأبػػو بكػػر البييقػػي )ت الخراسػػاني  

  ط: المممكػة العربيػة السػعودية -  الناشر: مكتبة السػوادي  جػدة ٚٓٔ  ٙٓٔ/ٕ
 ـ.ٖٜٜٔىػ ٖٔٗٔاألولى 

 (.ٖ٘  مف اتية )يسسورة:  (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٖالخصائص:  (ٖ)

 .ٕٕٛشرح األصوؿ الخمسة  صػ  ((ٗ
 (.ٜٖ  مف اتية )طوسورة:  (٘)
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٖٔٙ 
 

 .(ٔ) "ممف يبعد عمف يدبره ويمي أمره
بػػػػو لتقػػػػو الصػػػػنعة عمػػػػى  المػػػػرادار: " أف ويقػػػػوؿ القاضػػػػى عبػػػػد الجبػػػػ

 .(ٕ)"عممى
ويقػوؿ اإلمػػاـ البييقػى: " ومػػف أصػػحابنا مػف حمػػؿ العػيف المػػذكورة فػػي 

معناه: بمرأى منػي  َوِلُتْصَنَو َعَمى َعْيِني  الكتاب عمى الرؤية  وقاؿ: قولو: 
" (ٖ). 

 ِنػي َوِلُتْصػَنَو َعَمػى َعيْ   - : - ويقوؿ اإلماـ األشعرى: " قوؿ اهلل
 .(ٗ) أي بعممي "

َفِإنََّؾ ِبَأْعُيِنَنػا  وقاؿ ابف عػباس في قولو: 
فػي كالءتنػا » يقػوؿ:  (٘) 

 .أى في رعايتنا وحفظنا.(ٙ) « "وحفظنا 
 صفة اليمين: -5

َوالسَّػػماَواُت  حمػػؿ ابػػف جنػػى صػػفة اليمػػيف عمػػى القػػوة فقػػاؿ: " قولػػو: 

                                                           

 .ٕٕ٘/ٖالخصائص:  (ٔ)
 .ٕٕٚشرح األصوؿ الخمسة  صػ  ((ٕ
  .ٙٔٔ/ٕاألسماء والصفات لمبييقي:  (ٖ)

 ٖٙٔ/ٔمقاالت اإلسالمييف:  (ٗ)

 (.ٛٗسورة: الطور  مف اتية ) (٘)
يمػي العنيػد فيمػا افتػرى نقض اإلماـ أبي سعيد عثماف بف سعيد عمى المريسػي الج (ٙ)

بػػى سػػعيد عثمػػاف بػػف سػػعيد بػػف خالػػد بػػف سػػعيد مػػف التوحيػػد أل -  -عمػػى اهلل 
  ٕٚٛ/ٕىػػػػ(  تػػػ : رشػػػيد بػػػف حسػػػف األلمعػػػي: ٕٓٛالػػػدارمي السجسػػػتاني )ت 
 ـ.ٜٜٛٔىػ ٛٔٗٔوالتوزيو  ط: األولى الناشر: مكتبة الرشد لمنشر 
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٙٗ 
 

َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنِو 
يمػيف ىنػا الجارحػة  فيكػوف عمػى " مػا إف شئت جعمت ال (ٔ) 

ذىبنا " إليو مف المجاز والتشبيو  أي حصمت السموات تحت قدرتو حصوؿ ما 
تحيط اليد بو في يميف القابض عميو  وذكػرت اليمػيف ىنػا دوف الشػماؿ ألنيػا 

ف شػئت جعمػت اليمػيف والقػوةأقوى اليديف وىو مف مواضػو ذكػر االشػتماؿ  . وا 
 ىنا القوة؛ كقولو:
 (ٕ)َتَمقَّاىا َعرَاَبُة بالَيِميف ما رَاَيٌة ُرِفَعْت ِلَمْجٍد إذا 
 .(ٖ) "وقدرتو أي: بقوتو 

 .(ٗ) : " اليميف بمعنى القوة "الجبارويقوؿ القاضى عبد 
 .(٘) ": " المراد اإلخبار عف الممؾ والقدرة البييقياإلماـ  ويقوؿ

 صفة الُصورة:  -6

وىػػػي الشػػػكؿ  والييئػػػة الشػػػكؿ  جمعيػػػا: ُصػػػور  - بالضػػػـ -الُصػػػورة 
 والحقيقة.

                                                           

 (.ٚٙسورة: الزمر  مف اتية ) (ٔ)
بف ضرار الذبيانى  ت : صالح الػديف اليػادى  البيت مف الوافر  في ديواف الشماخ  (ٕ)

)ع  ٖٜ٘/ٔولسػػػاف العػػػرب:  ـ ٜٛٙٔ  الناشػػػر: دار المعػػػارؼ بمصػػػر ٖٖٙ صػػػػ
لمحمػد بػف محمػد مػف جػواىر القػاموس  )ي ـ ف(  وتاج العػروس ٔٙٗ/ٖٔرب(  

ىػػ(  ٕ٘ٓٔبف عبد الػرازؽ الحسػيني  أبػو الفػيض الممقػب بمرتضػى  الزبيػدي )ت 
ط: دار  )ي ـ ف(ٖٖٓ/ٖٙ  )ع ر ب( ٕٖ٘/ٖ: تػػػػػ : مجموعػػػػػة مػػػػػف المحققػػػػػيف

  اليداية.
 .ٕٕ٘/ٖالخصائص:  (ٖ)

 .ٜٕٕشرح األصوؿ الخمسة  صػ  ((ٗ
 .ٓٙٔ/ٕاألسماء والصفات لمبييقي:  (٘)
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٙ٘ 
 

وكػؿ موجػود مػف الموجػػودات لػو صػورة فػي الخػػارج  كمػا أف لػو صػػورة 
ف لػـ تػرد  -ذىنية والصورة اإلليػية وردت في أحاديث كثيرة ال يمكف دفعيػا  وا 

 .(ٔ)إال أنيا وردت في السنة واشتيرت -في الكتاب 
ـَ َعَمػػػػى المَّػػػػُو آدَ  َخَمػػػػؽَ » ويقػػػػوؿ ابػػػػف جنػػػػى:" وقولػػػػو فػػػػي الحػػػػديث: 

اسػـ اهلل تعػالى وأف تكػوف  عمػىيحتمؿ الياء فيو أف تكوف راجعػة  (ٕ)«ُصوَرِتوِ 
راجعػػة عمػػى آدـ. فػػإذا كانػػت عائػػدة عمػػى اسػػـ اهلل تعػػالى كػػاف معنػػاه: عمػػى 
الصػػورة التػػي أنشػػأىا اهلل وقػػدرىا. فيكػػوف المصػػور حينئػػذ مضػػافا إلػػى الفاعػػؿ 

صػورة ومثػاال؛ كمػا  -ز اسموع-ىو المصدر ليا ال أف لو  -سبحانو  –ألنو 
أف قوليـ: لعمر اهلل إنما معناه: والحيػاة التػي كانػت بػاهلل والتػي آتانييػا اهلل ال 

ف  -عػػز وجيػػو  -حيػػاة تحمػػو وال أنػػو  -تعػػالى  –أف لػػو  محػػؿ ل عػػراض. وا 
جعمتيػػا عائػػدة عمػػى آدـ كػػاف معنػػاه: عمػػى صػػورة آدـ أي عمػػى صػػورة أمثالػػو 

ىػػذا حينئػػذ كقولػػؾ فػػي السػػيد والػػرئيس: قػػد  مخمػػوؽ ومػػدبر  فيكػػػوف ىػػوممػػف 
خدمتػػػو  خدمتػػػو أي الخدمػػػة التػػػي تحػػػؽ ألمثالػػػو  وفػػػي العبػػػد والمبتػػػذؿ: قػػػد 
اسػػػػتخدمتو اسػػػػتخدامو  أي اسػػػػتخداـ أمثالػػػػو ممػػػػف ىػػػػو مػػػػأمور بػػػػالخفوؼ  

ِفػػي َأيِّ ُصػػوَرٍة َمػػا َشػػاَء َركََّبػػَؾ   - : -والتصػػرؼ فيكػػوف إًذا كقولػػو 
(ٖ) 

 .(ٗ) "ذه سبيمو وكذلؾ نظائر ىذا: ى
                                                           

  ٕ٘ٗمد رشيد رضا في العقيدة لتامر محمػد محمػود متػولي  صػػ منيج الشيخ مح (ٔ)
 ـ.ٕٗٓٓىػ ٕ٘ٗٔالناشر: دار ماجد عسيري  ط: األولى 

 سبؽ تخريجو. (ٕ)
 (.ٕٗسورة: االنفطار  مف اتية ) (ٖ)
 .ٕٗ٘  ٖٕ٘/ٖالخصائص:  (ٗ)
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٙٙ 
 

 " : آدـ عمى صورتو أف اهلل خمؽ  -  -معنى قولو ويقوؿ ابف حـز
والعمـ واالقتدار واجتماع صفات الكمػاؿ  الحياةإنما ىو عمى صفة الرحمف مف 

فيو وأسجد لو مالئكتو كما اسجدىـ لنفسو وجعؿ لو األمر والنيي عمى ذريتػو 
 .(ٔ)كما كاف هلل كؿ ذلؾ " 

 صفة الساق: -7

بف جنى صػفة السػاؽ الػذي ىػو العضػو عمػى المجػاز وأف المػراد حمؿ ا
بو شدة األمر فقاؿ:" فأما قوؿ مف طغى بو جيمو  وغمبت عميو شقوتو  حتػى 

َيػػْوـَ ُيْكَشػػُؼ َعػػْف َسػػاٍؽ  قػػاؿ فػػي قػػوؿ اهلل تعػػالى: 
إنػػو أراد بػػو عضػػو  (ٕ)

نيػا ذات شػعر  نيػا جػوىر كيػذه الجػواىر الشػاغمة ل،مػاكف  وا  وكػذا  القديـ  وا 
وكذا مما تتايعوا " في شناعتو " وركسػوا فػي " غوايتػو " فػأمر نحمػد اهلل عمػى 
نما الساؽ ىنا يراد بيا شدة األمػر؛ كقػوليـ: قػد  أف نزىنا عف اإللماـ بحراه. وا 

بيػا الشػدة  أريػدتقامت الحرب عمى ساؽ. ولسنا ندفو مف ذلؾ أف الساؽ إذا 
قدـ  وأنو إنما قيؿ ذلؾ ألف الساؽ فإنما ىي مشبية بالساؽ ىذه التي تعمؽ ال

ىي الحاممة لمجممة  المنيضة ليا. فذكرت ىنا لذلؾ تشبييا وتشنيعا. فأما أف 
" أو  اعتقػػادهجارحػػة: سػاؽ أو غيرىػػا فنعػوذ بػػاهلل مػف  -تعػالى-تكػوف لمقػػديـ 

 .(ٖ) "االجتياز " بطواره 
لى ويقػػوؿ القاضػػى عبػػد الجبػػار: " المػػراد بػػو الشػػدة يبػػيف ذلػػؾ أنػػو تعػػا

 يصػػؼ ىػػوؿ يػػـو القيامػػة وشػػدتو جرًيػػا عمػػى عػػادة العػػرب فيػػو بمنزلػػة قػػوليـ
                                                           

 .ٜٕٔ/ٕالفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ:  (ٔ)

 (.ٕٗسورة: القمـ  مف اتية ) (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٖالخصائص:  (ٖ)
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٙٚ 
 

 .(ٔ) " قامت الحرب عمى ساؽ
: " المراد بو الكشؼ عف ما في القيامة مف األىػواؿ ومػا ويقوؿ اتمدى

أعد لمكفػار مػف السالسػؿ واألغػالؿ وليػذا يقػاؿ قامػت الحػرب عمػى سػاؽ عنػد 
 .(ٕ)واليا " التحاميا وتصادـ أبطاليا واشتداد اى

يػػػػوؿ يػػػػـو وقػػػػاؿ ابػػػػف عبػػػػاس: " ىػػػػو األمػػػػر الشػػػػديد المفظػػػػو مػػػػف ال
 .(ٖ)القيامة"

                                                           

 .ٜٕٕشرح األصوؿ الخمسة  صػ  ((ٔ
 .ٔٗٔغاية المراـ في عمـ الكالـ  صػ  ((ٕ
 .ٗٛٔ/ٕاألسماء والصفات لمبييقي:  ((ٖ
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٙٛ 
 

 تعقيب
إف ابػػػف جنػػػى تجنػػػى وتيكػػػـ عمػػػى أىػػػؿ السػػػنة والجماعػػػة ووصػػػميـ 

 في فيـ نصوص آيات الصفات. والجيؿبالتشبيو والتجسيـ وقمة الفيـ 
عميػو  ومتقػدمي األشػاعرة أثبتػوا المفػظ ومػا دؿ السػمؼوفى الحقيقة أف 

مػف المعػاني مػو فيميػػـ لممعنػى المػراد مػف حيػػث الوضػو المغػوي  ومػف حيػػث 
معرفة مراد المتكمـ فيعمموف معنى السمو والبصر  والوجو واليديف ونحوىا مف 
الصػػفات؛ ولكػػنيـ يجيمػػوف كيفيػػة ذلػػؾ وحقيقتػػو التػػي ىػػو عمييػػا مػػو تنزييػػو 

األشػاعرة فػذىبوا  سبحانو عف ظاىرىا الذي ال يميػؽ بجػالؿ ذاتػو  أمػا متػأخرو
إلػػى أف لكػػالـ اهلل تعػػالى معنػػى يمكػػف فيمػػو  وأنػػو البػػد مػػف تػػػأويؿ النصػػوص 

 .(ٔ)بحمميا عمى معنى يميؽ بجالؿ اهلل وكمالو 
الطريؽ في فيػـ نصػوص الصػفات فقػاؿ:" واعمػـ أف  اتمديوقد وض  

ف وقػػو االغتػػرار بيػػا بحيػػث يقػػاؿ بمػػدلوالتيا ظػػاىر مػػف جيػػة  ىػػذه الظػػواىر وا 
المغػػوي والعػػرؼ االصػػطالحي فػػذلؾ ال محالػػة انخػػراط فػػي سػػمؾ نظػػاـ  الوضػػو

التجسيـ ودخوؿ في طرؼ دائرة التشبيو و ما في ذلؾ مػف الضػالؿ وفػي طيػو 
َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُو اْلَبِصيرُ  : مف المحاؿ بؿ الواجب أف يقاؿ

(ٕ) 
وأثبتنػػاه بيػػا مػػف  والتالمػػدلفػػإف قيػػؿ بػػأف مػػا دلػػت عميػػو ىػػذه الظػػواىر مػػف 

الصػػفات ليسػػت عمػػى نحػػو صػػفاتنا وال عمػػى مػػا نتخيػػؿ مػػف احػػواؿ ذواتنػػا بػػؿ 

                                                           

منيج االستدالؿ عمى مسائؿ االعتقاد عنػد أىػؿ السػنة والجماعػة لعثمػاف بػف عمػى  (ٔ)
 .ىػ بتصرؼ بسيط٘ٔٗٔ  ط: مكتبة الرشد بالرياض ٖٛ٘  ٕٛ٘/ٕحسف: 

 (.ٔٔسورة: الشورى  مف اتية ) (ٕ)
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ٜٜٔٙ 
 

وال  التشػبيومخالفة لصفاتنا كما اف ذاتو مخالفة لذواتنا وىذا مما ال يقػود إلػى 
ف كػػاف فػػي نفسػػو جػػائزا لكػػف القػػوؿ بإثباتػػو مػػف  يسػػوؽ إلػػى التجسػػيـ  فيػػذا وا 

ف أمكف حمميا عمػى مثػؿ جممة الصفات يستدعى دليال قطعيا  وىذه الظواىر وا 
ىػػذه المػػدلوالت فقػػد أمكػػف حمميػػا عمػػى غيرىػػا أيًضػػا ومػػو تعػػارض االحتمػػاالت 
وتعػػدد المػػدلوالت فػػال قطػػو ومػػا ال قطػػو عميػػو مػػف الصػػفات ال يصػػ  إثباتػػو 

 .(ٔ)لمذات
إلى حقيقة ومجاز قد ذىػب إليػو كػؿ مػف المعتزلػة  األلفاظثـ أف تقسيـ 
  حيث كاف مػف أىػـ وسػائؿ التأويػؿ عنػد متػأخري األشػاعرة ومتأخرو األشاعرة

تقسيـ األلفاظ إلى حقيقة ومجاز ومف ىؤالء الفخر الػرازي إذ يػرى: أف الػدالئؿ 
المفظية ال تكوف قطعية؛ ألنيا موقوفة عمى عدة أمور منيا أف المفظ قػد يقػاؿ 

 .(ٕ)عمى سبيؿ المجاز
الصفات اإلليية؛ كمفظ وقد طبؽ الرازي ىذا األصؿ المنيجي في مسألة 

اليػػد فػػي كتػػاب اهلل تعػػالى فيقػػوؿ: " إف لفػػظ اليػػد يعنػػى فػػي الحقيقػػة الجارحػػة 
فػي أمػر غيرىػا  إذ يسػتعمؿ  المجػازالمخصوصة  إال أنو يستعمؿ عمػى سػبيؿ 

 .(ٖ)تارة بمعنى القدرة  وتارة أخرى يراد بو النعمة " 
" أف التأويػؿ عبػارة وثيقة يقوؿ الغزالػى:  عالقةوعالقة المجاز بالتأويؿ 

عػف احتمػاؿ يعضػده دليػؿ يصػير بػو أغمػب عمػى الظػف مػف المعنػى الػذي يػػدؿ 
عميو الظاىر  ويشبو أف يكوف كؿ تأويؿ صرفا لمفظ عف الحقيقػة إلػى المجػاز 

                                                           

 .ٖٛٔغاية المراـ في عمـ الكالـ  صػ  (ٔ)
 .ٖٕ٘  ٖٕٗأساس التقديس  صػ  ((ٕ
 . ٕٙٔ  صػ المرجو السابؽ ((ٖ
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 "(ٔ) . 
ويرى الجرجانى أف المجاز وسيمة لمسالـ مف الشبيات قػائاًل: " ولػو لػـ 

بػو  حتػػى تحّصػؿ ضػػروبو  وتضػػبط  يجػب البحػػث عػف حقيقػػة المجػاز والعنايػػة
أقسػػامو  إال لمسػػالمة مػػف مثػػؿ ىػػذه المقالػػة  والخػػالص مّمػػا نحػػا نحػػو ىػػذه 
الّشبية  لكػاف مػف حػّؽ العاقػؿ أف يتػوّفر عميػو  ويصػرؼ العنايػة إليػو  فكيػؼ 
وبطالب الّديف حاجة ماّسة إليو مف جيات يطوؿ عّدىا  ولمشيطاف مػف جانػب 

منيػػا  فيسػػرؽ ديػػنيـ مػػف حيػػث ال يشػػعروف   الجيػػؿ بػػو مػػداخؿ خفّيػػة يػػأتييـ
 .(ٕ)"ييتدوفويمقييـ في الضاللة مف حيث ظّنوا أنيـ 

أو التأويػػػؿ قػػػد ذىػػػب إليػػػو كػػػؿ مػػػف  بالمجػػػازوفػػػى الحقيقػػػة أف القػػػوؿ 
المعتزلػػة ومتػػأخرو األشػػاعرة لتنزيػػو اهلل تعػػالى عػػف المشػػابية والتجسػػيـ مػػو 

ة ذىبوا تحػت مظمػة التنزيػو اختالؼ الغرض المقصود مف ذلؾ التنزيو فالمعتزل
إلى تعطيؿ نصوص الصفات بتأويؿ النصوص وعدـ التقيػد بظواىرىػا خالصػتو 
اإليمػػاف بذاتػػو تعػػالى مجػػردة عػػف جميػػو الصػػفات فيسػػموف ذلػػؾ توحيػػدًا  وأمػػا 

عمػى محامػؿ تميػؽ  بحمميػااألشاعرة في تػأويالتيـ فكػاف الغػرض منػو التنزيػو 
ولػػـ يرفضػػػوا مػػػا ذىػػػب إليػػػو السػػػمؼ بػػذلؾ الجػػػالؿ األقػػػدس والكمػػػاؿ األنفػػػس 

                                                           

ىػػ(  تػ : محمػد ٘ٓ٘ألبى حامد محمد بف محمد الغزالي الطوسػي )ت  المستصفى ((ٔ
مميػػػة  ط: األولػػػى   الناشػػػر: دار الكتػػػب العٜٙٔعبػػػد السػػػالـ عبػػػد الشػػػافي  صػػػػ 

 ـ.ٖٜٜٔىػ ٖٔٗٔ
أسػػرار البالغػػة فػػى عمػػـ البيػػاف ألبػػى بكػػر عبػػد القػػاىر بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد  ((ٕ

ىػػػ(  تػػ : عبػػد الحميػػد ىنػػداوي  صػػػ ٔٚٗالفارسػػي األصػػؿ  الجرجػػاني الػػدار )ت 
 ـ.ٕٔٓٓىػ ٕٕٗٔ  الناشر: دار الكتب العممية  بيروت  ط: األولى ٕ٘ٚ
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ومتقػػدمي األشػػاعرة كمػػا وضػػ  اتمػػدي ذلػػؾ  كمػػا أف طريقػػة التأويػػؿ ليسػػت 
خاصة باألشاعرة  فقد ورد عف كثير مف السمؼ والحنابمة وأىؿ الحديث تأويؿ 

 كثير مف النصوص الموىمة لمتجسيـ والتشبيو.
ف السػمؼ األوؿ وقاؿ اإلماـ الغزالي في " إلجاـ العواـ ": " لمػا كػاف زمػا

زماف سػكوف القمػب  بػالغوا فػي الكػؼ عػف التأويػؿ خيفػة مػف تحريػؾ الػدواعي 
وتشويش القموب  فمف خالفيـ فػي ذلػؾ الزمػاف فيػو الػذي حػرؾ الفتنػة وألقػى 
الشكوؾ في القموب  مو االستغناء عنو  فباء باإلثـ. أمػا اتف فقػد فشػا ذلػؾ  

األوىػاـ الباطػػمة عػف القمػػوب فالعذر في إظيار شيء مػف ذلػؾ  رجػاء إلماطػة 
 .(ٔ)أظير  والمـو عف قائمو أقؿ " 

                                                           

ـ الكػػالـ ألبػػى حامػػد محمػػد بػػف محمػػد الغزالػػي تػػ : د/ مسػػيد إلجػػاـ العػػواـ عػػف عمػػ ((ٔ
 ط: دار الكتب العممية  بيروت. ٗ٘العالؼ  صػ
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 املبحث الرابع
 أفعال العباد

مف المسائؿ التى تطرح نفسػيا عمػى العقػؿ فػي  العباد أفعاؿ تعد مسألة
ليا جميو المذاىب والفرؽ وتعػددت اتراء حوليػا   عرضتكؿ عصر لذلؾ فقد 

جنػى ليػذه المسػألة وموقفػػو  السػنة  وقػػد عػرض ابػف المعتزلػة وأىػؿ وخاصػة
ذىب ابػف جنػى إلػى أف أفعػاؿ العبػاد منيا عمى طبيعة المذىب االعتزالى حيث 

ليست بمخموقة هلل  وأف العبد ىو الخػالؽ ألفعالػو بنفسػو؛ ولػو كػاف اهلل خالًقػا 
ليا لـز مف ذلؾ خمقو لمكفر والعدواف وغيرىما مػف أفعػاؿ العبػاد وىػو ال يجػوز 

َخَمػػَؽ المَّػػُو السَّػػَماَواِت " أفعػػاؿ القػػديـ سػػبحانو؛ نحػػو: فػػى حقػػو تعػػالى فيقػػوؿ:
َواأْلَْرَض 

لػـ يكػف منػو بػذلؾ  -عػزَّ اسػمو  -  وما كاف مثمو  أال تػرى أنػو (ٔ)
خمؽ أفعالنا  ولو كاف حقيقة ال مجازًا لكاف خالًقا لمكفر والعػدواف وغيرىمػا مػف 

 .(ٕ) عز وعال " -أفعالنا 
  وىػػو بػػيف المعػػالـ واضػػُحيا  و معتزلػػةال تحميػػؿ ابػػف جنػػى ىػػذا وفػػؽ
أف القػػديـ تعػػالى إذا وصػػؼ  الػػذى يقتضػػىيتصػػؿ باألصػػؿ الثػػاني؛ وىػػو العػػدؿ 

بأنو عدؿ فالمراد بو: " أنو ال يفعؿ القبػي   وال يخػؿ بمػا ىػو واجػب عميػو وأف 
 .(ٖ) "أفعالو كميا حسنة 

يريده  ال يفعؿ القبي   وال  -تعالى  –أنو فمقتضى العدؿ عند المعتزلة 

                                                           

 (.ٗٗ  مف اتية )العنكبوتسورة:  (ٔ)
 ٔ٘ٗ/ٕالخصائص:  ((ٕ
 .ٖٔٓشرح األصوؿ الخمسة  صػ  ((ٖ
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وأف أفعالػػو كميػػا البػػد أف تكػػوف حسػػنة  وأف أفعػػاؿ العبػػاد مػػف تصػػرفيـ وأنيػػـ 
كما يقػوؿ القاضػى عبػد الجبػار: " أفعػاؿ اهلل فػى دار التكميػؼ ال  الخالقوف ليا

 .(ٔ)تكوف إال حسنة وخيرًا " 
غيػػر مخموقػػة فػػييـ  وأنيػػـ المحػػدثوف  العبػػادويقػػوؿ أيًضػػا: " أف أفعػػاؿ 

 .(ٕ)ليا "
موضو آخر: " اتفؽ كؿ أىؿ العدؿ عمى أف أفعاؿ العباد مف  ويقوؿ في

تصرفيـ وقياميـ وقعودىـ حادثة مف جيػتيـ  وأف اهلل عػز وجػؿ أقػدرىـ عمػى 
ذلػػؾ  وال فاعػػؿ ليػػا  وال محػػدث سػػواىـ  وأف مػػف قػػاؿ أف اهلل سػػبحانو خالقيػػا 

 .(ٖ) " ومحدثيا  فقد عظـ خطؤه
" لػػػو كػػػاف تعػػػالى ىػػػو ويبػػػرىف القاضػػػي عبػػػدالجبار عمػػػى ذلػػػؾ بقولػػػو: 

عمػى قبيحػو  والمػدح عمػى حسػنو؛  الػذـالخالؽ لفعميـ؛ لوجب أف ال يستحقوا 
 .(ٗ) "ألف استحقاؽ الذـ والمدح عمى فعؿ الغير ال يص  

ويبػػػرىف ابػػػف جنػػػى عمػػػى صػػػحة مذىبػػػو اإلعتزالػػػى وأف مػػػا ذىػػػب إليػػػو 
 المخالؼ مف أىؿ السنة خطأ عنده فى عدة مواضو فيقوؿ:

القػػػديـ سػػػبحانو  فإنمػػػا الفعػػػؿ منػػػو شػػػيء أعيػػػره  أف كػػػؿ فاعػػػؿ غيػػػر -ٔ
ف كػاف فػاعاًل فإنػو لمػا كػاف معاًنػا مقػدرًا  وأعطيو  وأقػدر عميػو  فيػو وا 

                                                           

 بدوف طباعة. ٕٔٔ/ٔالمختصر فى أصوؿ الديف لمقاضى عبد الجبار:  ((ٔ
 .ٖٕٖالخمسة  صػ  شرح األصوؿ ((ٕ
المغنى فى أبواب التوحيد والعدؿ لمقاضى أبى الحسف عبد الجبار األسدآبادى  تػ :  ((ٖ

 ـ.ٖٜٙٔ  ط: القاىرة ٘/ٛد/ توفيؽ الطويؿ  وسعيد زايد: 
 .ٖٜٔ/ٛالمغنى فى أبواب التوحيد والعدؿ:  ((ٗ
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ٜٔٚٗ 
 

َوَمػا َرَمْيػَت ِإْذ  : -سبحانو  –صار كأف فعمو لغيره  أال ترى إلى قولو 
َرَمْيَت َوَلِكفَّ المََّو َرَمػى 

نعػـ  وقػد قػاؿ بعػض النػاس: إف الفعػؿ هلل  ( ٔ)
ف كاف ىذا خطأ عندناو  ف العبد مكتسبو  وا   .(ٕ) ا 

َواَل ُتِطْو َمْف َأْغَفْمَنػا َقْمَبػُو َعػْف ِذْكِرَنػا َواتََّبػَو  : -عز اسمو  -قوؿ اهلل  -ٕ
َىَواُه َوَكاَف َأْمُرُه ُفُرًطا 

ولف يخمػو " أغفمنػا " ىنػا مػف أف يكػوف مػف ( ٖ)
الػو الخصػـ: أف باب أفعمت الشيء أي صادفتو ووافقتو  أو يكوف ما ق

معنى أغفمنا قمبو: منعنا وصددنا  نعوذ باهلل مػف ذلػؾ. فمػو كػاف األمػر 
عمػػى مػػا ذىبػػوا إليػػو منػػو لوجػػب أف يكػػوف العطػػؼ عميػػو بالفػػاء دوف 
الواو  وأف يقاؿ: وال تطو مف أغفمنا قمبو عف ذكرنا فػاتبو ىػواه. وذلػؾ 

ف األوؿ  أنو كاف يكوف عمى ىذا األوؿ عمة لمثػاني  والثػاني مسػببا عػ
ومطاوعا لو؛ كقولؾ: أعطيتو فأخذ وسألتو فبذؿ  لما كاف األخذ مسػببا 
عػػف العطيػػة  والبػػذؿ مسػػببا عػػف السػػؤاؿ. وىػػذا مػػف مواضػػو الفػػاء ال 
الواو؛ أال " ترى أنؾ " إنمػا تقػوؿ: جذبتػو فانجػذب  وال تقػوؿ: وانجػذب 

رتو إذا جعمت الثاني مسبًبا عف األوؿ. وتقوؿ: كسرتو فانكسر  واستخب
بػالواو ودليػؿ  َواتََّبَو َىػَواُه  فأخبر  كمو بالفاء. فمجيء قولو تعالى: 

 .(ٗ)" عمى أف الثاني ليس مسببا عف األوؿ عمى ما يعتقده المخالؼ 
حيث ذىب ابف جنى فى توجيو اتيػات القرآنيػة توجيًيػا لغوًيػا مػف أجػؿ 

                                                           

 (.ٚٔسورة: األنفاؿ  مف اتية ) (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕالخصائص:  ((ٕ
 (.ٕٛلكيؼ  مف اتية )سورة: ا (ٖ)

 .ٓٗٔ/ٔ  وينظر: المحتسب: ٕٚ٘  ٕٙ٘/ٖالخصائص:  ((ٗ
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٚ٘ 
 

عتزلػػة يقػػوؿ نصػػرة معتقػػده فػػى قضػػية حريػػة اإلرادة اإلنسػػانية كمػػا ذىػػب الم
الزمخشرى: " َوما َرَمْيَت أنت يا محمد ِإْذ َرَمْيَت َولِكفَّ المََّو َرمى يعنى أّف الرمية 
التي رميتيا لـ ترميا أنت عمى الحقيقة  ألنؾ لو رميتيػا لمػا بمػ  أثرىػا إال مػا 

لعظػيـ  يبمغو أثر رمى البشػر  ولكنيػا كانػت رميػة اهلل حيػث أثػرت ذلػؾ األثػر ا
ألّف صػورتيا وجػدت منػو  ونفاىػا عنػو ألّف  -  -ة لرسػوؿ اهلل فأثبت الرمي

  فكأف اهلل ىو فاعؿ الرمية عمػى -  -أثرىا الذي ال تطيقو البشر فعؿ اهلل 
 .(ٔ)" أصال  –عميو الصالة والسالـ  -الحقيقة  وكأنيا لـ توجد مف الرسوؿ 

افاًل عػف الػذكر ويقوؿ الزمخشرى: " َمْف َأْغَفْمنػا َقْمَبػُو مػف جعمنػا قمبػو غػ
بالخذالف  أو وجدناه غافال عنو  كقولؾ: أجبنتو وأفحمتػو وأبخمتػو  إذا وجدتػو 
كػػذلؾ. أو مػػف أغفػػؿ إبمػػو إذا تركيػػا بغيػػر سػػمة  أى: لػػـ نسػػمو بالػػذكر ولػػـ 

 .(ٕ)" نجعميـ مف الذيف كتبنا في قموبيـ اإليماف 
ويػػذىب ابػػف جنػػى إلػػى أف نظريػػة الكسػػب لػػدى أىػػؿ السػػنة خطػػأ عمػػى 

ىب أىػػؿ االعتػػزاؿ ويػػذكر القاضػػى عبػػد الجبػػار رأى المعتزلػػة فػػى الكسػػب مػػذ
نسػػمى القػػديـ مكتسػػًبا   أفبقولػػو: " إف الكسػػب لػػو كػػاف معقػػواًل لكػػاف يجػػب 

 .(ٖ)"والمعمـو خالفو 
أف ىػػذا االلػػزاـ مػػف مشػػايخ المعتزلػػة لػػو  الجبػػارثػػـ يػػرى القاضػػى عبػػد 

القػػادر لذاتػػو أف يكػػوف  وجيػػاف: أحػػدىما: أف اهلل تعػػالى قػػادر لذاتػػو ومػػف حػػؽ
قادرًا عمى جميو أجناس المقدورات  وعمى جميػو الوجػود التػى يصػ  أف يقػدر 

                                                           

 .ٕٚٓ/ٕالكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ:  ((ٔ
 .ٛٔٚ/ٕ: المرجو السابؽ ((ٕ
 .ٜٖٙشرح األصوؿ الخمسة  صػ  ((ٖ
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٚٙ 
 

عمييػػا  ومػػف الوجػػوه التػػى يقػػدر عمييػػا الكسػػب  فيجػػب أف يكػػوف تعػػالى قػػادرًا 
عميو  فإذا قدر عميو وفعمػو وجػب أف يسػمى مكتسػًبا  والوجػو الثػانى: ىػو أف 

هلل تعػالى عمػى سػائر صػفاتيا  ومػف وجػوه ىذه التصرفات عند القـو متعمقة با
 .(ٔ)"األفعاؿ الكسب  فيجب تعمقو بو مف ىذا الوجو وفى ذلؾ ما نريده

القوؿ بأف: الكسب غير معقوؿ  ولو ثبت  إلىوينتيى القاضى مف ذلؾ 
معقواًل لكاف ال يص  جية فػى اسػتحقاؽ المػدح والػذـ والثػواب والعقػاب أيًضػا؛ 

يجػب عنػد وجػود القػدرة عميػو  حتػى ال  –بالكسػب أى القائميف  –ألنو عندىـ 
يجوز انفكاؾ أحدنا عنو بوجو مػف الوجػوه  مػا ىػذا سػبيمو ال يجػوز أف يكػوف 

 . (ٕ)"جية ينصرؼ إلييا المدح والذـ ويستحؽ عميو الثواب والعقاب 
 تعقيب

أفعػاؿ العبػاد عمػى رأي المعتزلػة. مخالًفػا لمػا  قضػيةذىب ابف جنى في 
  -نة فيما يمى:ذىب إليو أىؿ الس

خمقيا اهلل عػز إف جميو أىؿ السنة يذىبوف إلى أف جميو أفعاؿ العباد  -ٔ
وىى كسبيـ عمى الحقيقة كمػا يقػوؿ اإلمػاـ أبػو  وجؿ في الفاعميف ليا

حنيفة: " جميو أفعاؿ العباد مف الحركة والسكوف كسبيـ عمى الحقيقة 
 .(ٖ)"كميا بمشيئتو وعممو وقضائو وقدرهواهلل تعالى خالقيا وىي 

: " جميو أفعاؿ العباد مخموقة هلل تعالى وال يخرج األشعرىيقوؿ اإلماـ و 
                                                           

 .ٖٓٚ  ٜٖٙشرح األصوؿ الخمسة  صػ  ((ٔ
 .ٖٔٚ  ٖٓٚ  صػ المرجو السابؽ ((ٕ
ىػػ(  صػػ ٓ٘ٔي حنيفػة النعمػاف بػف ثابػت بػف زوطػي بػف مػاه )ت الفقػو األكبػر ألبػ ((ٖ

 ـ.ٜٜٜٔىػ ٜٔٗٔاإلمارات العربية ط: األولى  -  الناشر: مكتبة الفرقاف ٖٖ
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٚٚ 
 

رادتو "  .(ٔ)شيء في ممكو عف عممو وا 
: " وذىػػب أىػػؿ السػػنة كميػػـ ... إلػػى أف جميػػو و  يقػػوؿ اإلمػػاـ ابػػف حػػـز

 .(ٕ) في الفاعميف ليا " -  -اهلل  خمقياأفعاؿ العباد مخموقة 
إف أىؿ السنة ال يػروف شػيًئا فػي خمػؽ الكفػر والعػدواف عمػى الحقيقػة   -ٕ

وأنو ال يخرج شيء عػف خمقػو وقدرتػو كمػا ذكػر ابػف القػيـ فػى عرضػو 
لكػالـ ابػػف جنػى لػػذلؾ وتعقيبػو عميػػو فيقػوؿ: أال تػػرى أنػو لػػـ يكػف منػػو 
بذلؾ خمؽ أفعالنػا  ولػو كػاف خالًقػا حقيقػة ال محالػة لكػاف خالًقػا لمكفػر 

واف وغيرىما مف أفعالنػا. كػالـ باطػؿ عمػى أصػؿ أصػحابو القدريػة والعد
وعمػى أصػؿ أىػؿ السػنة  بػؿ عمػػى أصػوؿ جميػو الطوائػؼ  فػإف جميػػو 
أىػؿ اإلسػالـ متفقػػوف عمػى أف اهلل الخػالؽ حقيقػػة ال مجػازًا  بػؿ وعبػػاد 
األصناـ وجميو الممؿ. وأما إخوانو القدرية فإنيـ قػالوا إنػو غيػر خػالؽ 

االختيارية  فإنو ال يقوؿ أحد منيـ إنو خالؽ السماوات  ألفعاؿ الحيواف
واألرض وما بينيما مجازًا لكونو غيػر خػالؽ ألفعػاؿ الحيػواف  فإنيػا لػـ 

                                                           

ف إسػماعيؿ بػف إسػحاؽ بػف رسالة إلى أىؿ الثغر بباب األبواب ألبى الحسف عمي ب ((ٔ
ى األشػعري ابف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف موسػى بػف أبػي بػردة بػف أبػي موسػسالـ 
  الناشػر: عمػادة البحػث ٛ٘ىػ(  ت : عبد اهلل شاكر محمد الجنيدي  صػ ٕٖٗ)ت 

 ىػ.ٖٔٗٔالعممي بالجامعة اإلسالمية  المدينة المنورة  المممكة العربية السعودية 
الفصػػؿ فػػي الممػػؿ واألىػػواء والنحػػؿ: أبػػو محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز  ((ٕ

 –  الناشػػػر: مكتبػػػة الخػػػانجي ٕٖ/ٖىػػػػ(: ٙ٘ٗ األندلسػػػي القرطبػػػي الظػػػاىري )ت
 القاىرة.
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٔٚٛ 
 

مَّػػُو السَّػػَماَواِت َواأْلَْرَض َخَمػػَؽ ال تػػدخؿ تحػػت قولػػو: 
  بػػؿ لػػـ تػػدخؿ (ٔ)

المَّػػُو َخػػاِلُؽ ُكػػؿِّ َشػػْيءٍ  عنػػدىـ تحػػت قولػػو: 
ف دخمػػت تحػػ( ٕ) ىػػذا ت وا 

َوُأوِتَيْت ِمػْف ُكػؿِّ  بالعقؿ نحو قولو: المفظ فيو عندىـ عاـ مخصوص 
َشْيٍء 

(ٖ)    ٍُر ُكؿَّ َشْيء ُتَدمِّ
فإف ادعػوا المجػاز فيػـ يدعونػو فػي ( ٗ)

َخَمػػػَؽ المَّػػػُو  مثػػػؿ ىػػػذا لكونػػػو عالًمػػػا مخصوًصػػػا  وأمػػػا نحػػػو قولػػػو: 
السََّماَواِت َواأْلَْرَض 

مجاز قبػؿ ابػف جنػي بنػاء  فمـ يقؿ أحد قط إنو (٘)
عمػػى مػػا أصػػمو مػػف األصػػؿ الفاسػػد: أف الفعػػؿ موضػػوع لجميػػو أفػػراد 

 .(ٙ)"المصدر  فإذا استعمؿ في بعضيا كاف مجازًا 
فػػال يجػػوز تحريػػؼ كػػالـ اهلل انتصػػارا لقاعػػدة نحويػػة ىػػدـ مائػػة أمثاليػػا 

 .(ٚ)"أسيؿ مف تحريؼ معنى اتية 
                                                           

 (.ٗٗ  مف اتية )العنكبوتسورة:  (ٔ)
 (.ٙٔسورة: الرعد  مف اتية ) (ٕ)
 (.ٖٕمف اتية ) النمؿ سورة:  (ٖ)
 (.ٕ٘سورة: األحقاؼ  مف اتية ) (ٗ)
 (.ٗٗ  مف اتية )العنكبوتسورة:  (٘)

لمعطمة: لمحمد بف أبػي بكػر بػف أيػوب مختصر الصواعؽ المرسمة عمى الجيمية وا ((ٙ
ره: محمد بػف محمػد بػف ىػ( اختصٔ٘ٚبف سعد شمس الديف ابف قيـ الجوزية )ت 

ىػ(  ت : سيد ٗٚٚابف رضواف البعمي شمس الديف  ابف الموصمي )ت عبد الكريـ 
مصػػػر  ط: األولػػػى  –  الناشػػػر: دار الحػػػديث  القػػػاىرة ٖٚٗ  ٖٙٗإبػػػراىيـ  صػػػػ 

 ـ.ٕٔٓٓىػ ٕٕٗٔ
دائو الفوائد لمحمد بف أبي بكر بف أيوب بف سعد شػمس الػديف ابػف قػيـ الجوزيػة ب ((ٚ

   الناشر: دار الكتاب العربي  بيروت  لبناف.٘ٗ/ٔىػ(: ٔ٘ٚ)ت 
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 أثر اعتزال فى الجانب الكالمى

 عند ابن جنى

ٜٜٔٚ 
 

إليػو مػف أدلػة عمػى صػحة إف تخطئة ابف جنى ألىؿ السنة فيما ذىػب  -ٖ
مذىبو غيػر صػحي  كمػا قػاؿ اإلمػاـ األسػفراييني: " َوَلػو لػـ يكػف لْمَعبػد 
اْخِتَيػػػار َكػػػاَف اْلخطػػػاب َمَعػػػو محػػػاال َوالثَّػػػَواب َواْلِعَقػػػاب َعنػػػُو سػػػاقطيف 
كالجمػػادات فقػػد رد اهلل َتَعػػاَلى عمػػى الجبريػػة والقدريػػة ِفػػي آَيػػة َواِحػػَدة 

ْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكفَّ المََّو َرَمى َوَما َرمَ  َحْيُث َقاَؿ: 
َوَمْعَناهُ َوَما رميت ( ٔ)

مف َحْيػُث اْلخمػؽ ِإْذ رميػت مػف َحْيػُث اْلكْسػب َوَلِكػف اهلل رمػى مػف َحْيػُث 
اْلخمػػؽ َواْلَكْسػػب خمقػػو خمقػػا لَنفِسػػِو كسػػبا َفُيػػَو َمْخمُػػوؽ هلل َتَعػػاَلى مػػف 

 .(ٕ)"َوْجَيْيف 
إذ وقو كسبًا لو وأضافو إلى نفسو  -  - لمنبي ذلؾحيث أضاؼ اهلل 

 لكونو مخموقًا لو  وانفرد بإيصاؿ التراب إلييـ وىذا حجة عمييـ.
ى برىػػاف ابػػف جنػػى فػػى خمػػؽ ويقػػوؿ ابػػف قػػيـ الجوزيػػة فػػى تعقيبػػو عمػػ

ْف ِذْكِرَنػا َواتََّبػَو َواَل ُتِطػْو َمػْف َأْغَفْمَنػا َقْمَبػُو َعػ " ومف ذلؾ قولو تعالى:  األفعاؿ:
بطػػاؿ لقوليمػػا فإنػػو سػػبحانو ( ٖ)َواهُ َىػػ وفػػي اتيػػة رد ظػػاىر عمػػى الطػػائفتيف وا 

أغفؿ قمػب العبػد عػف ذكػره فغفػؿ ىػو فاإلغفػاؿ فعػؿ اهلل والغفمػة فعػؿ العبػد ثػـ 
أخبػػر عػػف اّتباعػػو ىػػواه وذلػػؾ فعػػؿ العبػػد حقيقػػة والقدريػػة تحػػرؼ ىػػذا الػػنص 

يناه غػافاًل أو وجػدناه وأمثالو بالتسمية والعمـ فيقولػوف معنػى أغفمنػا قمبػو سػم
                                                           

 (.ٚٔسورة: األنفاؿ  مف اتية ) (ٔ)
كيف لطػػاىر بػػف محمػػد التبصػػير فػػي الػػديف وتمييػػز الفرقػػة الناجيػػة عػػف الفػػرؽ اليػػال ((ٕ

ت  الناشػػر: عػػالـ ىػػػ(  تػػ : كمػػاؿ يوسػػؼ الحػػو ٔٚٗلمظفػػر )ت أبػػو ااألسػػفراييني  
 ـ.ٖٜٛٔىػ ٖٓٗٔ  ط: األولى ٛٓٔ  ٚٓٔصػ لبناف   -الكتب 

 (.ٕٛسورة: الكيؼ  مف اتية ) (ٖ)
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غػػافاًل  أي: عممنػػاه كػػذلؾ وىػػذا مػػف تحػػريفيـ بػػؿ أغفمتػػو مثػػؿ أقمتػػو وأقعدتػػو 
وأغنيتو وأفقرتو أي جعمتو كذلؾ وأما أفعمتو أو أوجدتو كذلؾ كأحمدتو وأجنبتو 

وأعجزتو  فال يقو فػي أفعػاؿ اهلل البتػة إنمػا يقػو فػي أفعػاؿ العػاجز أف  وأبخمتو
وعػػاجزًا فيكػػوف معنػػاه صػػادفتو كػػذلؾ وىػػؿ يخطػػر بقمػػب يجعػػؿ جباًنػػا وبخػػياًل 

أقدرني أو أوزعني وأليمني  أي: سمني وأعممني كذلؾ وىؿ ىذا  الميـالداعي 
إال كػػذب عميػػو وعمػػػى المػػدعو سػػػبحانو والعقػػالء يعممػػػوف عمًمػػا ضػػػرورًيا أف 
الداعي إنما سأؿ اهلل أف يخمؽ لػو ذلػؾ ويشػاءه لػو ويقػدره عميػو حتػى القػدري 

ت عنو بدعتو وما تقمده عف أشياخو وأسالفو وبقػي وفطرتػو لػـ يخطػر إذا غاب
بقمبػػو سػػوى ذلػػؾ وأيًضػػا فػػال يمكػػف أف يكػػوف العبػػد ىػػو المغفػػؿ لنفسػػو عػػف 
الشيء فإف إغفالو لنفسو عنػو مشػروط بشػعوره بػو وذلػؾ مضػاد لغفمتػو عنػو 
 بخالؼ إغفاؿ الرب تعالى لو فإنو ال يضاد عممو بما يغفؿ عنو العبد وبخػالؼ
غفمة العبد فإنيا ال تكوف إال مو عدـ شػعوره بػالمغفوؿ عنػو وىػذا ظػاىر جػًدا 

 .(ٔ)فثبت إف اإلغفاؿ فعؿ اهلل بعبده والغفمة فعؿ العبد 
ويقػػػوؿ الطػػػاىر ابػػػف عاشػػػور فػػػي تفسػػػيره التحريػػػر والتنػػػوير: "أصػػػؿ 

تػذكر الشػيء  وأريػد بيػا ىنػا غفمػة  عػفاإلغفاؿ: إيجاد الغفمػة  وىػي الػذىوؿ 
مف جعؿ اإلغفاؿ مف اهلل تعالى كناية  المستفادةىي الغفمة المستمرة خاصة  و 

عف كونو فػي ِخمقػة تمػؾ القمػوب  ومػا بػالطبو ال يتخمػؼ .. فالغفمػة خمقػة فػي 

                                                           

شفاء العميؿ في مسػائؿ القضػاء والقػدر والحكمػة والتعميػؿ لمحمػد بػف أبػي بكػر بػف  ((ٔ
  الناشػر: دار ٗٙػ(  صػػ ىػٔ٘ٚأيوب بف سعد شمس الديف ابف قػيـ الجوزيػة )ت 

 ـ ٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔالمعرفة  بيروت  لبناف  ط: 
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 .(ٔ)قموبيـ  واتباع اليوى كسب مف قدرتيـ
 األشػاعرة  لمقػائميف بالكسػب مػف أىػؿ السػنة وىػـ تخطئػة ابػف جنػى -ٗ

 مػف المقصػود فػي بيػنيـ دقيػؽ ؼخػال عمػى والسػمؼ  والماتريديػة 
 جمػيعيـ والجماعػة السػنة أىػؿ فيو. فػأف اإلنساف إرادة ومدى الكسب

 اهلل إلػى وتنسػب وكسػبًا  فعػالً  إلػييـ تنسػب العبػاد أفعػاؿ أف يعتقػدوف
 إلػى الفعػؿ نسػبة فػي الدقيقػة الفػروؽ بعض مو إيجاداً  و قدراً  و خمقاً 
 فيو. تأثيره ومدى العبد

 إياه اهلل أودعيا بقدرةٍ  لمعبد كسبأف الفعؿ خمؽ اهلل و أثبتوا  :فاألشاعرة
يقوؿ األشعرى: " ومعنى أف الخالؽ خالؽ أف الفعؿ وقو منو بقدرة قديمة فإنو 
ال يفعػػؿ بقػػدرة قديمػػة إال خػػالؽ  ومعنػػى الكسػػب أف يكػػوف الفعػػؿ بقػػدرة محدثػػة 
 فكؿ مػف وقػو منػو الفعػؿ بقػدرة قديمػة فيػو فاعػؿ خػالؽ ومػف وقػو منػو بقػدرة

والحؽ عندى أف معنى االكتسػاب محدثة فيو مكتسب وىذا قوؿ أىؿ الحؽ... 
 .(ٕ)ىو أف يقو الشيء بقدرة محدثة فيكوف كسبًا لمف وقو بقدرتو "

ىػػػذه النظريػػػة كمػػػا صػػػورىا أبػػػو الحسػػػف  الجرجػػػانىويشػػػرح الشػػػريؼ 
حداثًا  ومنسوًبا لمع بد  األشعرى فيقوؿ: " فيكوف فعؿ العبد مخموًقا هلل إبداًعا وا 

رادتو مف غيػر أف يكػوف منػو تػأثير  أو مػدخؿ فػي  بمعنى أنو مقارف لقدرتو وا 

                                                           

تحريػر المعنػػى السػديد وتنػوير العقػؿ الجديػػد مػف تفسػير الكتػػاب »لتحريػر والتنػوير ا ((ٔ
لمحمػػد الطػػاىر بػػف محمػػد بػػف محمػػد الطػػاىر بػػف عاشػػور التونسػػي )ت « المجيػػد
 ىػ.ٜٗٛٔس تون –الناشر: الدار التونسية لمنشر   ٖٙٓ/٘ٔىػ(: ٖٜٖٔ

 .ٖٜٖ/ٕ: مقاالت اإلسالمييف ((ٕ
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 (ٔ)وجوده سوى كونو محاًل لو وىذا مذىب الشيخ أبى الحسف األشعرى "
 فػي تػأثير أي العبػد لقػدرةويؤخػذ عمػى الكسػب األشػعرى أنػو لػـ يجعػؿ 

ألشػعرى فػى حقيقتػو إال الجبػر بعينػو ولكػف ا الكسػب  فال يعػدو أف يكػوف فعمو
ينفى ذلؾ عف األشاعرة فيقوؿ: " إنا ال نقوؿ بالجبر المحػض  بػؿ نثبػت لمعبػد 

 .(ٕ) " قدرة حادثة والجبري المحض الذي ال يثبت لمعبد قدرة
كما ينفى السفارينى ذلؾ فيقوؿ: " إف أولو يػدؿ عمػى أف الكسػب واقػو  

 .(ٖ)بالقدرة الحادثة  والوقوع فرع التأثير " 
 ليػذا وجعمػوا إيػاه  اهلل أودعيػا بقػدرة لمعبػد الكسب بتواأث والماتريدية: 
 بػو  تعػالى اهلل يتفرد الخمؽ ألف اإليجاد  في لياا أثرً  وال الفعؿ  في أثر القدرة

 تعػالى اهلل قػدرة الفعػؿ أصػؿ في فالمؤثر لمفعؿ  االختيار و القصد أثرىا إنما و
ريػدي:" ىػي هلل بػأف يقوؿ اإلمػاـ المات العبد قدرة معصية أو طاعة وصفو وفي

خمقيػا عمػػى مػا ىػػي عميػو وأوجػػدىا بعػد أف لػػـ تكػف ولمخمػػؽ عمػى مػػا كسػػبوىا 

                                                           

  ط: ٖٕٚشػػرح المواقػػؼ لمسػػيد الشػػريؼ الجرجػػانى  تػػ : د/ أحمػػد الميػػدى  صػػػ  ((ٔ
 القاىرة.

مجموعة الرسائؿ والمسائؿ لتقي الديف أبو العباس أحمد بف عبد الحمػيـ بػف تيميػة  ((ٕ
ناشػػر:   الٕٗٔ/٘ىػػػ(  عمػػؽ عميػػو: السػػيد محمػػد رشػػيد رضػػا: ٕٛٚالحرانػػي )ت 

 لجنة التراث العربي.
لوامو األنوار البيية وسواطو األسرار األثريػة لشػرح الػدرة المضػية فػي عقػد الفرقػة  ((ٖ

المرضػػية = = لشػػمس الػػديف  أبػػو العػػوف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف سػػالـ السػػفاريني 
دمشػؽ   –  الناشر: مؤسسػة الخػافقيف ومكتبتيػا ٜٖٔ/ٔىػ(: ٛٛٔٔالحنبمي )ت 
 ـ.ٕٜٛٔىػ ٕٓٗٔط: الثانية 
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و" أف حقيقة ذلؾ الفعؿ الػذي ىػو لمعبػاد مػف طريػؽ الكسػب وهلل  (ٔ)وفعموىا " 
 (ٕ)مف طريؽ الخمؽ
 االتصػاؼو  اهلل  بقػدرة الفعػؿ أصػؿ " :فيقػوؿ البياضػي ذلػؾ ويوضػ 

 .(ٖ)الماتريدية " جميور مذىب وىو بدالع بقدرة أو معصية طاعة بكونو
 إيػاه  اهلل أودعيا بقدرة - أيضاً  - لمعبد الكسب أثبتوا فقد السمؼ: أما

 اختياره. وقػد خالقو خالؽ واهلل مريد  مختار فيو اختيار  و مشيئة لمعبد وأف
 مػو ويثبتػوف قػاؿ: حيػث العبػاد أفعػاؿ فػي السػمؼ منيج - / - القيـ فصالبف

 عمى متفقوف وىـ مجازًا. ال حقيقة وفعمو  واختياره  إرادتو  و العبد  قدرة ذلؾ
 وىػي حقيقػة  ليػـ أفعػاؿ واعتقػاداتيـ فحركػاتيـ … المفعػوؿ غيػر الفعػؿ أف

 .(ٗ) لو مخموقة سبحانو  هلل مفعولة
وفى الحقيقة أف ابف جنى يذىب إلى تقرير معتقده اإلعتزالي في العػدؿ 

ي  عػف اهلل تعػػالى  ومعاقبػة اهلل تعػػالى اإلليػي الػذى يقػػـو عمػى نفػى فعػػؿ القبػ
لعبػاده عػف األفعػاؿ غيػر المسػؤوليف عنيػا؛ ألف اإلنسػاف مسػؤوؿ عػف أفعالػػو 
فيػػو حػػر اإلرادة فػػى اختيػػار اإليمػػاف والكفػػر وىػػو الخػػالؽ ألفعالػػو: " ألنيػػـ قػػد 

                                                           

ىػ(  ت : د/ ٖٖٖالتوحيد  محمد بف محمد بف محمود  أبو منصور الماتريدي )ت  ((ٔ
 اإلسكندرية. –  الناشر: دار الجامعات المصرية ٕٕٙفت  اهلل خميؼ  صػ 

 .ٕٕٛالتوحيد لمماتريدي  صػ  ((ٕ
 عبػد يوسػؼ  تػ : البياضػي أحمػد الػديف اإلمػاـ لكمػاؿ عبػارات مػف المػراـ إشػارات ((ٖ

القػاىرة  – الحمبػي البػابي   ط: مصػطفىٕٙ٘الشػافعي  صػػ المشػيدي زؽالػرا
  .ـٜٜٗٔىػ ٖٛٙٔ

 .ٕ٘ينظر: شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء والقدر والحكمة والتعميؿ  صػ  ((ٗ
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قاسوا أفعاؿ اهلل عمى أفعاؿ خمقو فى الحسف والقبي  وىذا خطأ؛ فمػيس كػؿ مػا 
العبػػد يكػوف ظمًمػػا مػػف اهلل  وال مػػا كػاف قبيًحػػا مػػف العبػػد يكػػوف  كػاف ظمًمػػا مػػف

قبيًحػا مػف اهلل  ولػػو كػاف األمػر كمػػا ذىبػوا لمػػـز أف يقػب  منػو أمػػور قػد فعميػػا 
 .(ٔ) " عمى مذىب المعتزلة

والحؽ: " أف المعتزلة قد نظروا إلى ىذه الفكرة مف ناحية التنزيو فقالوا 
ذلػؾ قاسػوا القبػائ  والظمػـ بمػا نعيػده مػف بتنزيو اهلل عف كؿ قبي   ومف أجؿ 

حياتنا ومعامالتنا  بينما نظػر األشػاعرة إلػى ىػذه الفكػرة مػف ناحيػة تعظػيـ اهلل 
وعػػدـ االقػػرار بػػأف يكػػوف فػػى ممكػػو مػػا ال يريػػد؛ ألف ذلػػؾ انتقػػاص مػػف ارادتػػو 

 .(ٕ)"وقدرتو 

                                                           

  ط: ٜٜٕقضية الخير والشػر فػى الفكػر اإلسػالمي  د/ محمػد السػيد الجمينػد  صػػ  ((ٔ
 ـ.ٜٔٛٔمطبعة الحمبى  ط: الثانية 

 ىامش. ٖٔٗرح األصوؿ الخمسة  د/ عبد الكريـ عثماف  صػ ش ((ٕ
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 اخلامتت
ًا وظػػاىرًا بنعمتػػو تػػتـ الصػػالحات  ولػػو الحمػػد أواًل وآخػػر  الػػذيالحمػػد هلل 

وباطنًا  وأشكره عمى أف مّف عمّي بإتماـ ىػذا البحػث  وصػمى اهلل وسػمـ وبػارؾ 
 عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف. وبعد: 

عمػى مػا وفقنػي إليػو مػف الكتابػة فػي ىػذا البحػث  -تعالى  –أحمد اهلل 
 حتى خرج بيذه الصورة  وفى ختاـ ىذه الدراسة أقـو باستخالص أىػـ النتػائج

 التي انتييت إلييا مف خالؿ ىذا البحث والتي تتمثؿ فيما يمى:
أف ابػػف جنػػى معتزلػػي المػػذىب  والمعتزلػػة وظفػػوا المغػػة وأسػػاليبيا فػػي  -ٔ

 الدفاع عف مذىبيـ وعقيدتيـ التي يؤمنوف بيا.
أف ابف جنّي جنى ثمرة االعتزاؿ في عصػر كػاف االعتػزاؿ والتشػيو ىمػا  -ٕ

عمػػى يػػد شػػيخو أبػػى عمػػى الفارسػػي السػػمتاف الغالبتػػاف فػػي المغػػوييف و 
 المعتزلي فكاف شديد التأثر بشيخو  كثير الرواية عنو.

تمكػػف ابػػف جنػػى بسػػب اىتمامػػو البػػال  بالمغػػة مػػف توظيػػؼ النصػػوص  -ٖ
لغوًياألصػػػوؿ المعتزلػػػة وعقائػػػدىـ فيسػػػتعير مصػػػطمحات مػػػف المعتزلػػػة 

 ويوظِّفيا في صناعتو النحوية والمغوية.
جيػػة العقػػؿ إلػػى أف عمػػـو المغػػة تػػؤمف ذىػػب ابػػف جنػػى اعتمػػاًدا عمػػى ح -ٗ

المعتقد السميـ المسػتنبط مػف النصػوص حتػى أنػو عقػد باًبػا فػي كتابػو 
ـ العربيػػػة مػػػف االعتقػػػادات الخصػػػائص سػػػماه: " بػػػاب مػػػا يؤمنػػػو عمػػػ

 ".الدينية
أف ابػػف جنػػى يػػذىب إلػػى تقريػػر معتقػػده اإلعتزالػػي فػػي األصػػؿ األوؿ  -٘

الصػػفات واإليمػػاف بػػأف  )التوحيػػد( والػػذى يقصػػد بػػو أمػػورًا منيػػا نفػػى
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 القرآف مخموؽ.
تضػػػارب ابػػػف جنػػػى والمعتزلػػػة فػػػي صػػػفات المعػػػاني هلل تعػػػالى ؛ألنيػػػـ لػػػـ  -ٙ

يستطيعوا القوؿ بأف كميا عيف ذاتو  فخرجوا عمى ىذا األصػؿ عنػدما تطرقػوا 
إلػػى صػػفة الكػػالـ اإلليػػي  فمػػـ يقولػػوا بأنػػو مػػتكمـ وكالمػػو ذاتػػو خشػػية أف 

تػػو فيكػػوف ىنػػاؾ قػػديماف ممػػا يػػؤدي إلػػى مػػو ذا -  -يتسػػاوى كػػالـ اهلل 
 الشرؾ  فمـ يستطيعوا إدراؾ العالقة بيف صفات اهلل وذاتو.

أف تأويػػؿ ابػػف جنػػى لمصػػفات الخبريػػة تأويػػؿ عقمػػي لغػػوي يسػػتند إلػػى  -ٚ
أدوات العقؿ الػذي ينصػر أصػوؿ االعتػزاؿ  والمغػة التػي حظيػت بجانػب 

ة الممارسػػة كبيػػر مػػف اىتمػػاميـ  وأخضػػعوىا لمػػنيجيـ العقمػػي  والخبػػر 
 لمتأويؿ.

أف ابف جنى يذىب إلى تقرير معتقده اإلعتزالي في العدؿ اإلليي الػذى  -ٛ
يقـو عمى أمور منيا نفى فعؿ القبي  عف اهلل تعالى  وأف اإلنساف ىو 

 الخالؽ ألفعالو.
وختامًا ىذا ما توصمت إليو فإف كنت قد وفقت فذلؾ مػف اهلل؛ ألنػو ىػو 

ف كانت األخرى فمف نفسى ومػف الشػيطاف فالكمػاؿ هلل وحػده   أىؿ التوفيؽ  وا 
وأدعو اهلل تعالػى أف يغفر الػذلؿ ويوفقنػا جميعػًا إلػى صػال  العمػؿ ويتقبػؿ منػا 

 بفضمو وكرمو.
 وصل هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

د/                                                                                      
 أبو بكر عبد المنعم إبراهيم محمد الصبحى

 األستاذ المساعد بقسـ العقيدة والفمسفة                                
 في كمية أصوؿ الديف والدعوة اإلسالمية بأسيوط
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 فهرش املصادر واملراجع
  .)القرآف الكريـ )جؿ مف أنزلو 
عيؿ بػف إسػحاؽ ألبى الحسػف عمػي بػف إسػما اإلبانة عف أصوؿ الديانة -ٔ

بف سالـ ابػف إسػماعيؿ بػف عبػد اهلل بػف موسػى بػف أبػي بػردة بػف أبػي 
الناشػر:   ىػػ(  تػ : د/ فوقيػة حسػيف محمػودٕٖٗموسى األشعري )ت 

 ىػ.ٜٖٚٔط: األولى   القاىرة –دار األنصار 
أسرار البالغة فى عمـ البياف ألبى بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بػف  -ٕ

ىػ(  ت : عبد الحميد  ٔٚٗلجرجاني الدار )ت محمد الفارسي األصؿ  ا
ىػػػػ ٕٕٗٔ  بيػػػروت  ط: األولػػػى العمميػػةىنػػداوي  الناشػػػر: دار الكتػػػب 

 ـ.ٕٔٓٓ
بف الحسيف بف عمي بف موسى الُخْسَرْوِجردي  حمداألسماء والصفات أل -ٖ

ىػػػ(  تػػ : عبػػد اهلل بػػف محمػػد ٛ٘ٗالخراسػػاني  أبػػو بكػػر البييقػػي )ت 
المممكػة العربيػة السػعودية   -دي  جػدة الحاشدي الناشر: مكتبة السوا

 ـ.ٖٜٜٔىػ ٖٔٗٔط: األولى 
 تػ : البياضػي  أحمػد الػديف اإلمػاـ لكمػاؿ عبػارات مػف المػراـ إشػارات -ٗ

 – الحمبػي البػابي مصطفى ط:  الشافعي المشيدي الرازؽ عبد يوسؼ
  ـ.ٜٜٗٔ ػىٖٛٙٔالقاىرة 

ّمػػاـ ت Lد إبسػػتيمولوجية لمفكػػر المغػػوي عنػػد العػػرب  دراسػػة األصػػوؿ -٘
 ـ. ٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔط: عالـ الكتب بالقاىرة   حّساف

عبد الغني بف عبد الواحد بف عمػي بػف االقتصاد في االعتقاد لممقدسي ل -ٙ
سرور المقدسي الجماعيمي الدمشقي الحنبمػي  أبػو محمػد  تقػي الػديف 
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الناشػر: مكتبػة   ىػ(  ت : أحمد بػف عطيػة بػف عمػي الغامػديٓٓٙ)ت 
السػعودية  ط: األولػى  العربيػةلمنػورة  المممكػة العمـو والحكـ  المدينة ا

 ـ.ٖٜٜٔىػ ٗٔٗٔ
ألبػى حامػد محمػد بػف محمػد الغزالػي  تػ :  الكالـ عمـإلجاـ العواـ عف  -ٚ

 العممية  بيروت. الكتبد/ مسيد العالؼ  ط: دار 
جماؿ الديف أبو الحسف عمػي بػف يوسػؼ إنباه الرواة عمى أنباه النحاة ل -ٛ

الناشػػر: دار   أبػػو الفضػػؿ إبػػراىيـ ىػػػ(  تػػ : محمػػدٙٗٙالقفطػػي )ت 
بيروت  ط: األولى  –القاىرة  ومؤسسة الكتب الثقافية  -الفكر العربي 

 ـ.ٕٜٛٔىػ ٙٓٗٔ
 بػى الحسػيف يحيػى االنتصار فػي الػرد عمػى المعتزلػة القدريػة األشػرار أل -ٜ

ىػػػ( تػػ : ٛ٘٘اليمنػػي الشػافعي )ت  العمرانػيابػف أبػػي الخيػر بػػف سػػالـ 
الناشػػػر: أضػػػواء السػػػمؼ  الريػػػاض    لخمػػػؼسػػػعود ابػػػف عبػػػد العزيػػػز ا
 ـ.ٜٜٜٔىػ ٜٔٗٔط: األولى   المممكة العربية السعودية

صػػػور التميمػػػي السػػػػمعاني محمػػػد بػػػف من بػػػفاألنسػػػاب لعبػػػد الكػػػريـ  -ٓٔ
ىػ(  ت : عبد الػرحمف بػف يحيػى المعممػي ٕٙ٘أبو سعد )ت المروزي  

آبػػاد  اليمػاني وغيػره  الناشػر: مجمػس دائػرة المعػارؼ العثمانيػة  حيػدر 
 ـ.ٕٜٙٔىػ ٕٖٛٔط: األولى 

البحث الداللى عند المعتزلة  إعداد: عمى حاتـ الحسف  رسالة دكتػوراه  -ٔٔ
ىػػ ٜٔٗٔفى المغة العربية وآدابيا كمية التربية بالجامعػة المستنصػرية 

 ـ.ٜٜٜٔ
الفػػػداء إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػر بػػػف كثيػػػر القرشػػػي  بػػػىالبدايػػػة والنيايػػػة أل -ٕٔ
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ىػػػػ ٚٓٗٔلناشػػػر: دار الفكػػػر ىػػػػ(  اٗٚٚالبصػػػري ثػػػـ الدمشػػػقي )ت 
 ـ.ٜٙٛٔ

بف أبي بكػر بػف أيػوب بػف سػعد شػمس الػديف ابػف  محمدبدائو الفوائد ل -ٖٔ
 ىػ(  الناشر: دار الكتاب العربي  بيروت  لبناف.ٔ٘ٚقيـ الجوزية )ت 

البمغػة فػػي تػراجـ أئمػػة النحػو والمغػػة لمجػد الػػديف أبػو طػػاىر محمػد بػػف  -ٗٔ
ار سػػعد الػػديف لمطباعػػة ىػػػ(  الناشػػر: دٚٔٛيعقػػوب الفيروزآبػػادى )ت 

 ـ.ٕٓٓٓىػ ٕٔٗٔوالنشر والتوزيو  ط: األولى 
تأثير المعتزلة فى الخوارج والشػيعة  د/ عبػد المطيػؼ الحفظػى  ط: دار  -٘ٔ

  ـ.  ٕٓٓٓاألندلس بجدة  ط األولى 
مػػف جػػواىر القػػاموس لمحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرازؽ  تػػاج العػػروس -ٙٔ

ىػػ(  تػ : ٕ٘ٓٔ)ت:    الزبيديبمرتضىالحسيني  أبو الفيض الممقب 
  ط: دار اليداية. :مجموعة مف المحققيف

مػػػػف البصػػػػرييف والكػػػػوفييف وغيػػػػرىـ ألبػػػػى  النحػػػػوييفتػػػػاريخ العممػػػػاء  -ٚٔ
ىػػ(  ٕٗٗتنػوخي المعػري )ت المحاسف المفضؿ بف محمد بف مسػعر ال

الناشػػػر: ىجػػػر لمطباعػػػة والنشػػػر   عبػػػد الفتػػػاح محمػػػد الحمػػػوتػػػ : د/ 
 ـ.ٕٜٜٔىػ ٕٔٗٔالثانية  ط:  والتوزيو واإلعالف  القاىرة

تػػاريخ بغػػداد وذيولػػو ألبػػى بكػػر أحمػػد بػػف عمػػي بػػف ثابػػت بػػف أحمػػد بػػف  -ٛٔ
ىػ(  دراسػة وتحقيػؽ: مصػطفى عبػد ٖٙٗميدي الخطيب البغدادي )ت 

بيػػػػروت  ط: األولػػػػى  –القػػػػادر عطػػػػا  الناشػػػػر: دار الكتػػػػب العمميػػػػة 
 ىػ. ٚٔٗٔ

لكيف لطػاىر التبصير في الػديف وتمييػز الفرقػة الناجيػة عػف الفػرؽ اليػا -ٜٔ
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ىػػػ(  تػػ : كمػػاؿ يوسػػؼ ٔٚٗبػػف محمػػد األسػػفراييني  أبػػو المظفػػر )ت 
 ـ.ٖٜٛٔىػ ٖٓٗٔ األولىلبناف  ط:  -الحوت  الناشر: عالـ الكتب 

المعنػػى السػػديد وتنػػوير العقػػؿ الجديػػد مػػف  تحريػػر»لتحريػػر والتنػػوير ا -ٕٓ
لمحمد الطاىر بف محمػد بػف محمػد الطػاىر بػف « تفسير الكتاب المجيد

 –الناشػػر: الػػدار التونسػػية لمنشػػػر   ىػػػ(ٖٜٖٔتونسػػي )ت عاشػػور ال
 ىػ.ٜٗٛٔتونس 

المظفر  منصور بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد  بىتفسير القرآف أل -ٕٔ
ىػػػ(  تػػ : ٜٛٗثػػـ الشػػافعي )ت المػػروزى السػػمعاني التميمػػي الحنفػػي 

ابػػف إبػػراىيـ  وغنػػيـ بػػف عبػػاس بػػف غنػػيـ  الناشػػر: دار الػػوطف  ياسػػر 
 ـ. ٜٜٚٔىػ ٛٔٗٔدية  ط: األولى السعو  –الرياض 

التوحيػػد  محمػػد بػػف محمػػد بػػػف محمػػود  أبػػو منصػػور الماتريػػػدي )ت  -ٕٕ
 –: دار الجامعػات المصػرية الناشػرىػ(  تػ : د/ فػت  اهلل خميػؼ  ٖٖٖ

 اإلسكندرية.
جامو البياف في تأويػؿ القػرآف لمحمػد بػف جريػر بػف يزيػد بػف كثيػر بػف  -ٖٕ

(  ت : أحمد محمد شاكر  ىػٖٓٔ)ت  الطبريغالب اتممي  أبو جعفر 
 ـ.ٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔالناشر: مؤسسة الرسالة ط: األولى 

متػز  تعريػب: محمػد الحضارة اإلسالمية في القرف الرابػو اليجػري تدـ  -ٕٗ
 ـ. ٜٚٙٔىػ ٖٚٛٔعبد اليادي أبوريدة  ط: الرابعة  بيروت 

  ىػػػػ(ٕٜٖبػػػى الفػػػت  عثمػػػاف بػػػف جنػػػي الموصػػػمي )ت الخصػػػائص أل -ٕ٘
 .ط: الرابعة  لمكتاب العامةية الناشر: الييئة المصر 

  تػ : ىػػ(ٕٜٖألبػى الفػت  عثمػاف بػف جنػي الموصػمي )ت  الخصائص -ٕٙ
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 العممية. المكتبةد/ محمد عمى النجار  ط: 
ألبي الفت  عثماف بف جنػي : « خصائص العربية»خصائص النظـ في  -ٕٚ

   ٖٔلحسػػف بػػف إسػػماعيؿ بػػف حسػػف بػػف عبػػد الػػرازؽ الجنػػاجُي صػػػ 
 ٚٓٗٔمصػر   ط: األولػى:  –المحمديػة القػاىرة الناشر: دار الطباعة 

ألبػي الفػت  « خصػائص العربيػة»خصائص النظـ فػي  ـ. ٜٚٛٔ -ىػ 
عثمػػاف بػػف جنػػي : لحسػػف بػػف إسػػماعيؿ بػػف حسػػف بػػف عبػػد الػػرازؽ 

مصػر    –  الناشػر: دار الطباعػة المحمديػة القػاىرة  ٖٔالجناجُي صػ 
 ـ. ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔط: األولى: 

والنحويػػػػػة عنػػػػػد الزمخشػػػػػري  د/ فاضػػػػػؿ صػػػػػال   المغويػػػػػةالدراسػػػػػات  -ٕٛ
 .ـٜٔٚٔىػ ٜٖٓٔالسامرائي  ط: مطبعة اإلرشاد بغداد 

الػذبيانى  تػ : صػالح الػديف اليػادى  الناشػر:  ضراربف ديواف الشماخ  -ٜٕ
 ـ.ٜٛٙٔدار المعارؼ بمصر 

 رسػػالة إلػػى أىػػؿ الثغػػر ببػػاب األبػػواب ألبػػى الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ  -ٖٓ
ف عبد اهلل بف موسى بف أبي بػردة يؿ بابف إسحاؽ بف سالـ بف إسماع
ىػػػ(  تػػ : عبػػد اهلل شػػاكر محمػػد ٕٖٗابػػف أبػػي موسػػى األشػػعري )ت 

الجنيدي  الناشػر: عمػادة البحػث العممػي بالجامعػة اإلسػالمية  المدينػة 
 ىػ.ٖٔٗٔالمنورة  المممكة العربية السعودية 

ألبػػػى الفػػػت  عثمػػػاف بػػػف جنػػػي الموصػػػمي )ت  اإلعػػػرابسػػػر صػػػناعة  -ٖٔ
الناشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة  بيػػػروت  لبنػػػاف  ط: األولػػػي ىػػػػ(  ٕٜٖ

 ـ.ٕٓٓٓىػ ٕٔٗٔ
لشػػمس الػػديف الػػذىبى  ط: مؤسسػػة الرسػػالة  ط:  النػػبالءسػػير أعػػالـ  -ٕٖ
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 ىػ.ٓٔٗٔالسابعة 
 العماد الحنبمى  ط: دار اتفاؽ الجديدة  بيروت. البفشذرات الذىب  -ٖٖ
الكػريـ لمقاضى عبد الجبار اليمػذانى  تػ : عبػد  الخمسةشرح األصوؿ  -ٖٗ

 ـ. ٜ٘ٙٔعثماف  ط: مكتبة وىبة  ط: األولى 
  د/ محمد خميػؿ ىػراس  ط: دار الكتػب العمميػة  النونيةشػرح القصيدة  -ٖ٘

 ىػ. ٙٓٗٔبيروت  ط: األولى 
الجرجػػانى  تػػ : د/ أحمػػد الميػػدى  ط:  الشػػريؼشػػرح الموقػػؼ لمسػػيد  -ٖٙ

 القاىرة.
حمػػد بػػف شػػفاء العميػػؿ فػػي مسػػائؿ القضػػاء والقػػدر والحكمػػة والتعميػػؿ لم -ٖٚ

أبػػػي بكػػػر ابػػػف أيػػػوب بػػػف سػػػعد شػػػمس الػػػديف ابػػػف قػػػيـ الجوزيػػػة )ت 
 ـ.ٜٛٚٔىػ ٜٖٛٔىػ(  الناشر: دار المعرفة  بيروت  لبناف ٔ٘ٚ

صحي  البخاري لمحمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري الجعفػي  تػ :  -ٖٛ
: دار طػػوؽ النجػػاة  ط: األولػػى الناشػػرمحمػد زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػر  

 .ىػٕٕٗٔ
بف تيمية  ت : د/ محمػد رشػاد سػالـ  ط مكتبػة ابػف تيميػة  الصفدية ال -ٜٖ

 ىػ.ٙٓٗٔالقاىرة  ط: الثانية 
طبقػػات المعتزلػػة ألحمػػد بػػف يحيػػى بػػف المرتضػػى  تػػ : سوسػػّنو ديفمػػد  -ٓٗ

 ـ.ٜٔٙٔىػ ٖٓٛٔفمزر  ط: النشرات اإلسالمية  ط: األولى 
 غاية المراـ في عمـ الكالـ ألبى الحسف سيد الػديف عمػي بػف أبػي عمػي  -ٔٗ

 ىػػ(  تػ : حسػف محمػود ٖٔٙمحمد بف سػالـ الثعمبػي اتمػدي )ت  ابف
 القاىرة. –عبد المطيؼ  الناشر: المجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية 
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الفرؽ بيف الفرؽ لمبغػدادى  ت : محمػد محيػى الػديف عبػد الحميػد  ط:  -ٕٗ
 دار المعرفة  بيروت  لبناف.

 مػد بػف سػعيد الفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ  أبو محمد عمػي بػف أح -ٖٗ
ىػػػ(  الناشػػر: مكتبػػة ٙ٘ٗابػػف حػػـز األندلسػػي القرطبػػي الظػػاىري )ت 

 القاىرة. –الخانجي 
الفقػػو األكبػػر ألبػػي حنيفػػة النعمػػاف بػػف ثابػػت بػػف زوطػػي بػػف مػػاه )ت  -ٗٗ

اإلمػػػارات العربيػػػة  ط: األولػػػى  -ىػػػػ(  الناشػػػر: مكتبػػػة الفرقػػػاف ٓ٘ٔ
 ـ. ٜٜٜٔىػ ٜٔٗٔ

ي إبػراىيـ الراجحػي  الناشػػر: دار لعبػده عمػ العربّيػة كتػبفقػو المغػة فػي  -٘ٗ
 ـ.ٕٜٚٔىػ ٕٜٖٔبيروت  –النيضة العربية 

فػى الفكػر اإلسػالمى  د/ محمػد السػيد الجمينػد  ط:  والشػرقضية الخير  -ٙٗ
 ـ.ٜٔٛٔمطبعة الحمبى  ط: الثانية 

الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ ألبى القاسـ محمود بف عمرو بف  -ٚٗ
 –الناشر: دار الكتاب العربػي ىػ(  ٖٛ٘أحمد  الزمخشري جار اهلل )ت 

 .ىػٚٓٗٔبيروت  ط: الثالثة 
ط: دار   مكػػـر بػػف منظػػور اإلفريقػػي المصػػري بػػفمحمػػد لسػػاف العػػرب ل -ٛٗ

 صادر  بيروت  ط: األولى.
لساف الميزاف ألبى الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بػف أحمػد بػف حجػر  -ٜٗ

الينػػػػد   -المعػػػػارؼ النظاميػػػػة  دائػػػػرةىػػػػػ(  تػػػػ : ٕ٘ٛالعسػػػػقالني )ت 
لبنػػاف  ط: الثانيػػة  –شػػر: مؤسسػػة األعممػػي لممطبوعػػات  بيػػروت النا

 ـ.ٜٔٚٔىػ ٜٖٓٔ
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لوامو األنوار البيية وسواطو األسػرار األثريػة لشػرح الػدرة المضػية فػي  -ٓ٘
  أبػػو العػػوف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف الػػديفعقػػد الفرقػػة المرضػػية لشػػمس 
ىػػػ(  الناشػػر: مؤسسػػة الخػػافقيف ٛٛٔٔسػػالـ السػػفاريني الحنبمػػي )ت 

 ـ.ٕٜٛٔىػ ٕٓٗٔدمشؽ  ط: الثانية  –ا ومكتبتي
المبيج فى تفسير أسماء ديواف الحماسة ألبى الفت  عثماف بػف جنػى   -ٔ٘

 ـ.ٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔ  القاىرة  ط: األولى العربيةط: دار األفاؽ 
أبػػو العبػػاس أحمػػد بػػف عبػػد  مجموعػػة الرسػػائؿ والمسػػائؿ لتقػػي الػػديف -ٕ٘

السيد محمد رشػيد ىػ(  عمؽ عميو: ٕٛٚابف تيمية الحراني )ت الحميـ 
 رضا  الناشر: لجنة التراث العربي.

وجػوه شػواذ القػراءات واإليضػاح عنيػا ألبػى الفػت   تبيػيفالمحتسب في  -ٖ٘
 -ىػػػ(  الناشػػر: وزارة األوقػػاؼ ٕٜٖعثمػػاف ابػػف جنػػي الموصػػمي )ت: 
 ـ.ٜٜٜٔىػ ٕٓٗٔالمجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية 

حمػػد عبػػد الحػػؽ بػػف زيػػز ألبػػى مالمحػػرر الػػوجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب الع -ٗ٘
ابػػف عبػػد الػػرحمف بػػف تمػػاـ بػػف عطيػػة األندلسػػي المحػػاربي )ت غالػػب 
ىػػػ(  تػػ : عبػػد السػػالـ عبػػد الشػػافي محمػػد  الناشػػر: دار الكتػػب ٕٗ٘

 ىػ.ٕٕٗٔبيروت  ط: األولى  –العممية 
عبػػد الجبػػار  تػػ : عمػػر السػػيد عزمػػى  ط:  لمقاضػػىالمحػػيط بػػالتكميؼ  -٘٘

  الشركة المصرية لمطباعة بالقاىرة.
بكر مختصر الصواعؽ المرسمة عمى الجيمية والمعطمة لمحمد بف أبي  -ٙ٘

ىػػػػ(  ٔ٘ٚابػػػف أيػػػوب بػػػف سػػػعد شػػػمس الػػػديف ابػػػف قػػػيـ الجوزيػػػة )ت 
ريـ بػػف رضػػواف البعمػػي شػػمس اختصػػره: محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الكػػ
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ىػػػ(  تػػ : سػػيد إبػػراىيـ  الناشػػر: دار ٗٚٚابػػف الموصػػمي )ت الػػديف  
 ـ. ٕٔٓٓىػ ٕٕٗٔألولى مصر  ط: ا –الحديث  القاىرة 

 المختصر فى أصوؿ الديف لمقاضى عبد الجبار  بدوف طباعة. -ٚ٘
مػػف كتػػاب البػػديو البػػف خاَلوْيػػو  ط: مكتبػػة  القػػرآفمختصػػر فػػي شػػواذ  -ٛ٘

 المتنبى  القاىرة.
المغة وأنواعيا لعبد الرحمف بف أبي بكػر  جػالؿ الػديف  عمـوالمزىر في  -ٜ٘

لناشػػر: دار الكتػػب ىػػػ(  تػػ : فػػؤاد عمػػي منصػػور أٜٔالسػػيوطي )ت 
 . ـٜٜٛٔىػ ٛٔٗٔبيروت  ط: األولى  –العممية 

بى عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبػد اهلل بػف المستدرؾ عمى الصحيحيف أل -ٓٙ
بي الطيمػاني النيسػػابوري الضػػ الحكػـمحمػد ابػػف حمدويػو بػػف ُنعػيـ بػػف 

  ىػػػ(  تػػ : مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا٘ٓٗبػػابف البيػػو )ت المعػػروؼ 
 ـ.ٜٜٓٔىػ ٔٔٗٔط: األولى   بيروت –العممية الناشر: دار الكتب 

ىػػ(  ٘ٓ٘المستصفى ألبى حامد محمد بف محمد الغزالي الطوسػي )ت  -ٔٙ
الشػافي  الناشػر: دار الكتػب العمميػة  ط:  عبػدت : محمػد عبػد السػالـ 

 ـ.ٖٜٜٔىػ ٖٔٗٔاألولى 
مسند الشياب ألبى عبد اهلل محمػد بػف سػالمة بػف جعفػر بػف عمػي بػف  -ٕٙ

ىػ(  تػ : حمػدي بػف عبػد المجيػد ٗ٘ٗمصري )ت حكموف القضاعي ال
ىػػػػ ٚٓٗٔط: الثانيػػػة   بيػػػروت –السػػػمفي  الناشػػػر: مؤسسػػػة الرسػػػالة 

 ـ.ٜٙٛٔ
الػػديف أبػػو عبػد اهلل يػػاقوت بػف عبػػد اهلل الرومػػي  شػيابمعجػـ األدبػػاء ل -ٖٙ

الناشػػػػػر: دار الغػػػػػرب  ىػػػػػػ(  تػػػػػ : إحسػػػػػاف عباسٕٙٙالحمػػػػػوي )ت 
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 .ـٖٜٜٔىػ ٗٔٗٔط: األولى   اإلسالمي  بيروت
والعػػدؿ لمقاضػػى أبػػى الحسػػف عبػػد الجبػػار  التوحيػػدالمغنػػى فػػى أبػػواب  -ٗٙ

 ـ.ٖٜٙٔاألسدآبادى  ت : د/ توفيؽ الطويؿ  وسعيد زايد  ط: القاىرة 

 مقاالت اإلسالمييف واختالؼ المصميف ألبى الحسف عمػي بػف إسػماعيؿ  -٘ٙ
ف عبد اهلل بف موسى بف أبي بػردة ابف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ ب

الناشػػر:   ىػػػ(  تػػ : نعػػيـ زرزورٕٖٗسػػى األشػػعري )ت ابػػف أبػػي مو 
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ ٕٙٗٔط: األولى   المكتبة العصرية

فػػػارس بػػػف زكريػػػاء القزوينػػػي الػػػرازي  أبػػػو  بػػػفمقػػػاييس المغػػػة ألحمػػػد  -ٙٙ
ىػػػ(  تػػ : عبػػد السػػالـ محمػػد ىػػاروف  الناشػػر: دار ٜٖ٘الحسػػيف )ت 

 ـ.ٜٜٚٔىػ ٜٜٖٔالفكر 

بػػد العزيػػز الوكيػػؿ  ط: مؤسسػػػة لمشيرسػػػتانى  تػػ : د/ ع والنحػػؿالممػػؿ  -ٚٙ
 ـ.ٜٙٛٔىػ ٖٛٛٔالحمبى وشػركاه 

مناىج المغوييف فى تقرير العقيدة إلػى نيايػة القػرف الرابػو اليجػرى  د/  -ٛٙ
محمػػد الشػػيخ عميػػو محمػػد  ط: مكتبػػة دار المنيػػاج لمنشػػر والتوزيػػػو 

 ىػ.ٕٚٗٔبالرياض 

عنػػػد أىػػػؿ السػػػنة والجماعػػػة  مػػػنيج االسػػػتدالؿ عمػػػى مسػػػائؿ االعتقػػػاد -ٜٙ
 ىػ.٘ٔٗٔبالرياض  الرشدابف عمى حسف  ط: مكتبة ثماف لع

فػػى موافقػػة العقػػؿ لمنقػػؿ وأثػػر المنيجيػػة فػػى  والمتكممػػيفمػػنيج السػػمؼ  -ٓٚ
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ٜٜٔٚ 
 

العقيدة  جابر إدريس عمى أمير  ط: مكتبة أضواء السػمؼ  ط: األولػى 
 ـ ٜٜٛٔىػ ٜٔٗٔ

منيج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة لتامر محمد محمػود متػولي   -ٔٚ
 ـ.ٕٗٓٓىػ ٕ٘ٗٔ األولىر ماجد عسيري  ط: الناشر: دا

مػػنيج عممػػاء الحػػديث والسػػنة فػػي أصػػوؿ الػػديف: د/ مصػػطفى محمػػد  -ٕٚ
 ىػ.ٕٙٗٔبيروت  ط: األولى  –حممي  الناشر: دار الكتب العممية 

لػػديف أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف نقػػد الرجػػاؿ لشػػمس ا فػػيميػػزاف االعتػػداؿ  -ٖٚ
تػػ : عمػػي محمػػد  ىػػػ( ٛٗٚابػػف عثمػػاف بػػف َقاْيمػػاز الػػذىبي )ت أحمػػد 

لبنػػاف  ط:  –البجػػاوي  الناشػػر: دار المعرفػػة لمطباعػػة والنشػػر  بيػػروت 
 ـ.ٖٜٙٔىػ ٕٖٛٔاألولى 

نزىػة األلبػاء فػي طبقػػات األدبػاء لعبػد الػرحمف بػػف محمػد بػف عبيػػد اهلل  -ٗٚ
ىػ(  ت : إبراىيـ ٚٚ٘األنصاري  أبو البركات  كماؿ الديف األنباري )ت 

األردف  ط: الثالثػػػػة  –ار  الزرقػػػػاء السػػػػامرائي  الناشػػػػر: مكتبػػػػة المنػػػػ
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ ٘ٓٗٔ

نقض اإلماـ أبي سعيد عثماف بف سعيد عمى المريسػي الجيمػي العنيػد  -٘ٚ
بى سعيد عثماف بػف سػعيد مف التوحيد أل -  -فيما افترى عمى اهلل 

ىػػ(  تػ : رشػيد بػف ٕٓٛابػف سػعيد الػدارمي السجسػتاني )ت بف خالد 
والتوزيػػػو  ط: األولػػػى  لمنشػػػرشػػػد حسػػػف األلمعػػػي  الناشػػػر: مكتبػػػة الر 

 ـ.ٜٜٛٔىػ ٛٔٗٔ
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ٜٜٔٛ 
 

الكالـ لمشيرستانى  ت : الفريػد جيػـو  ط:  الكالـنياية اإلقداـ فى عمـ  -ٙٚ
    . مكتبة زىراف

الخمسة وموقؼ أىؿ السنة منيػا لعػواد بػف عبػد اهلل  وأصوليـالمعتزلة  -ٚٚ
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ ٙٔٗٔالمعتؽ  ط: مكتبة الرشد الرياض  ط: الثانية 

الزماف ألبى العباس شمس الديف أحمػد بػف  أبناءياف وأنباء وفيات األع -ٛٚ
ىػػ(  تػ : إحسػاف ٔٛٙمحمد ابػف إبػراىيـ بػف أبػي بكػر ابػف خمكػاف )ت

 بيروت. –صادر الناشر: دار   عباس

 


