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ُهيليُ لسُ ل ُُفيُالنَّحوُركُ الفُ ُنتائجُ 
 يُ ق دُ العُ ُويُ النَّحُ ُحليلُ فيُالتَُّةٌُاسُ رُ دُ 

 
 ٤نيب بن ١نفوظ بن كرامة الزُّبيدمد.                                                                                       

 رؼ اٞنشارؾأستاذ النٍَّحو كالصَّ                                                                            
 سيئوفجامعة  ،بيةة الّتَّ ة بكليَّ غة العربيَّ قسم اللُّ                                                                                     

ُ:ملخصال
ُي ّٔا ككشفياا  أًلمرىيًن اننىًٌن: أكٟناا أفَّ  ربطي التَّحليًل النٍَّحومّْ بالعقيدة ًمن األدُّ يػيعى  مور ال ي بجبي اعاتتنا

ليل النٍَّحومّْ اٞنرتبط ّنعتقىد اٞنؤلّْف، كىذا الرَّبط يكوف  كيتب اللُّغة بفركتاا ككيتب التَّفسًن كالفقو تزخر بالتحَّ
اخليِّا ٟنذه الكيتب، كًكال األمرىيًن حيتاجي إليااا خفيِّا يف كثًنو ًمن اٞنواضع. كنانيااا أفَّ ىذا العىاىلى يػيعىدُّ نقدنا د

الباحثي كاٞنتلقّْي  كًمن ىنا تنبع أمهية ىذا البحث الذم قاـ بدراسة التَّحليل النٍَّحومّْ العىقىًدمّْ يف كتاب بجاع 
، أعا كىو كتاب )نتائجي الًفكىر يف النَّحو( لًعىلى  مو ًمن أتالـ النَّحو يف بٌن النَّحو التَّنظًنمّْ كالنَّحو التطبيقيّْ

 األندلس ىو )السُّايليُّ(.
تصىر، كملحوقة ِنإنة  كقد توزَّتت مادة البحث تلى أربعة مباحث، مسبوقة ّنلىخَّص كمقدّْمة كمااد ٢ني
كنتائج كقائاة اٞنصادر  اٞنبحث األكؿ تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل العوامل كاٞنصطلحات 

ىا، كاٞنبحث الثَّاين تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل األفعاؿ، كاٞنبحث الثَّالث تناكؿ التَّحليلى كحدكد
 النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل األٚناُ، كاٞنبحث الرَّابع تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف اٜنركؼ.

راسة أفَّ كتاب )نتائج الًفكىر يف النَّحو( ًمن الكيتب ال ي ٗنعت بٌن النَّحو ىذه الدّْ  كلعلَّ ًمن أبرز نتائج
أفَّ التَّحليلى النٍَّحومَّ  التَّنظًنمّْ كالنَّحو التَّطبيقيّْ فىكثيرت فيو التَّحليالت النٍَّحويَّة ال ي ٟنا ارتباطه تىقىًدمّّ، كاا

كخاصَّة  فان العامَّة: اتتااديه اٞنعىن، كاعاحتكاـ إىل السّْياؽ يف  العىقىًدمَّ تند السُّايليّْ اتَّسم ّنالمحى تامَّة
األمور احملتالىة، كًمن اٝناصَّة: كضعي أصوؿو كضوابطى ْناع شتات ما تفرَّؽ ًمن مسائل الباب بصورة عافتة، 

يقيمى تلى ذلك قاتدةن كالتَّفرُّد يف بعض التَّحليالت، كاىتاامو ّنوافقة اللَّفظ بناُ كصوتنا للاعىن كاعاستعااؿ ل
السُّايليَّ جعل اللُّغةى كالتَّحليلى النٍَّحومَّ كسيلةن لنيصرًة مذىًبو العىقىًدمّْ، كذلك ًمن  أفَّ كمناا  يطَّرد تلياا الباب.

    خالؿ كضع ضوابط تفرَّد بكثًن مناا، كيفّْق يف كثًن مناا، فاطَّرد يف اٞنواضع كلّْاا، كمل ييوفٍَّق يف بعضاا، إذ 
تًاده ميبتىًكره.مل   يطَّرًد يف كلّْ اٞنواضع، كىو يف ذلك كلّْو ٠ني

مة ُ:الم قد 
إفَّ اٜنادى هلًل ٥ناديه كنستعينيو كنستغفريه، كنعوذي باهلًل ًمن شيركًر أنفًسنا، كًمن سيئاًت أتاالًنا، مىن يٍاًدًه اهللي 

ا تبديه فال ميًضلَّ لىو، كمىن ييٍضًلٍل فىال ىىاًدمى لىو، كأشادي أٍف عا  إلوى إعاَّ اهللي كحدىه عا شريكى لىو، كأشادي أفَّ ١ناَّدن
 كرسوليو.
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 ...ايليّْ لسُّ لً  يف النَّحو ركى الفً  نتائجي 
 

 الزُّبيدم ٤نيب بن ١نفوظد. 

 أمَّا بعد:
ا  إفَّ دراسةى التَّحليًل العىقىًدمّْ يف كيتب اللُّغة تامَّة كالنَّحو خاصَّة ميفيده ف للباحًثٌنى كاٞنتلقٌّْنى  إذ يػيعىدُّ نقدن

باحث تلى بيّْنة ًمن أمره تند قراُة ىذا الكتاب أك ذاؾ  فيأمىن ٣نَّا داخليِّا ٟنا ًمن اٛناة العىقًديَّة، كبو يكوف ال
ه، كيكتشف الرَّبطى اٝنفيَّ بٌن التَّحليل النٍَّحومّْ كمعتقىد اٞنؤلّْف  ألفَّ التَّحليلى النٍَّحومَّ يف كثًن ًمن  الف معتقدى ُيي

ا بالتَّحليل العىقىًدمّْ مزجنا ليس ّنقدكر كلّْ  كاحد أٍف ييدركىو، كتزداد أمهيَّة ىذا البحث أفَّ  اٞنسائل يكوف ٣نزكجن
الكتابى موضوع الدّْراسة بجاع بٌن ًشقَّي النَّحو التَّنظًنمّْ كالتطبيقيّْ  إذ ّٔاا يظار التَّحليلي بوضوح، كاا أفَّ 

  شواىده القرآنيَّة كثًنة. 
طَّط البحث  فتوزَّتت تلى أر  بعة مباحث، مسبوقة ّنلىخَّص كمقدّْمة كقد ٓنكّْات اٞنادةي الًعلايَّة يف ٢ني

تصىر، كملحوقة ِنإنة كنتائج كقائاة اٞنصادر  اٞنبحثي األكؿ تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف  كمااد ٢ني
، مسائل العوامل كاٞنصطلحات كحدكدىا، كاٞنبحثي الثَّاين تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل األفعاؿ

كاٞنبحثي الثَّالث تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل األٚناُ، كاٞنبحثي الرَّابع تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ 
 العىقىًدٌم يف مسائل اٜنركؼ.

مذىبيو قاـ الدكتور ١ناَّد إبراىيم البػىنَّا بدراسة السُّايليّْ كترانو يف كتاب بعنواف )أبو القاسم السُّايليُّ ك 
النٍَّحومُّ(، كىناؾ رسائل كأُناث متنوّْتة كيًتبٍت يف مسائل النَّحو حاؿ كوهنا مرتبطة بالعقيدة، غًن أفَّ إفرادى 

 السُّايليّْ ككتاًبو )نتائجي الفكر يف النَّحو( بدراسة يف التَّحليل النٍَّحومّْ العىقىًدمّْ مل تيسبىق ىذه الدّْراسةي ّنثلو.
فيَّ يف ىذه الدّْراسة، ١ناكعان تتبُّع اٞنواضع ال ي ربط فياا السُّايليُّ التَّحليلى النٍَّحومَّ سلكت اٞنناجى الوص

بالعقيدة، سواُ أكانت اٞنسألة العىقىًديَّة ًخالفيَّة أـ كانت متَّفقنا تلياا، إنباتنا أك تنزيانا، مقتًصرنا تلى كتاب 
دة الًعلايَّة للاباحث، ميتجنّْبنا اإلطالة إعاَّ يف مواضع معدكدة كاٞنااد )نتائجي الًفكىر يف النَّحو( يف ما يتعلَّق باٞنا

ألنَّو سيغين تن إتادة كثًن ًمن األمور يف اٞنباحث، ككاسألة اعاسم كاٞنساَّى عاتتبارات خاصَّة ّٔا  إذ أطاؿ 
. كالتزمتي تونيق اآليات القرآنيَّة يف السُّايليُّ فياا كفرَّتاا، كىي ٓنتاج إىل إيضاح  ًٝنفائاا تلى كثًن ًمن اٞنتلقٌّْن

منت البحث كليس يف اٟنامش  ٕنييزنا للنَّص القرآينّْ ًمن غًنه ًمن النُّصوص، كتركتي اآليات الواردة ًضان نصٍّ 
حريفٍّ ًمن غًن تونيق، كاا التزمت بذكر اٞنصدر يف اٟنامش كإٍف تكرَّر يف اٟنامش الذم قبلو  إذ يكثر ذلك يف  

عىبي كتاب )نتا ئجي الًفكىر( فينتج تنو تكرار يف تدَّة صفحات، فلو استعالت اعاختصار )اٞنرجع السَّابق( سىيىتػٍ
 القارئي يف تقليب الصَّفحات قبل اٜنصوؿ تلى اٟنامش الذم ذيًكر فيو اٞنصدر.

ُ:ادٌُهُ مُ 
نَّظرمّْ للنَّحو الكتابي موضوع البحث ىو )نتائجي الًفكىر يف النَّحو(، كىو كتابه بجاع بٌن اٛنانب ال

، فيو مسائل متنوتة  ليغويَّة ك٥ٍنويَّة كبالغيَّة كتفسًنيَّة كفقايَّة كتقىًديَّة، بعضياا ألَّفاا  كاٛنانب العاليّْ التَّطبيقيّْ
ىػ( يف كتابو )اٛنيال يف النَّحو(، ألمهيتاا 311السُّايليُّ، كبعضاا اآلخر جاُ مناقشة لكالـ الزَّجاجيّْ )

ا أك مناقشنا، ييشًن إىل صاحباا كنفاستاا أدر  ج ٠ناوتةن مناا ابني القيّْم يف كتابو )بدائع الفوائد( ناقالن أك مفيدن



 

501 

 (1) م. الرقن التسلسلي2020ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ...ايليّْ لسُّ لً  يف النَّحو ركى الفً  نتائجي 
 

 الزُّبيدم ٤نيب بن ١نفوظد. 

أحياننا قليلة، كيسكت تن ذلك كثًننا مع أنَّو نقل كثًننا ًمن كالـ السُّايليّْ نصِّا حرفيِّا، كىذا الصَّنيع عا ييعدُّ تيبنا 
كعا سرقة تلايَّة  ٣نَّا جعل احملقّْقىًٌن ييفيداًف ًمن )البدائع( لتقومي نصّْ )النتائج(  تند اٞنتقدّْمٌن كعا طعننا يف األمانة

 ، كستأيت اإلشارة إىل بعضاا يف ىذا البحث.(1)كإكاالو! ككذلك أدرج ابني ىشاـ بعضنا مناا يف مغين اللَّبيب
 

ىذا الكتاب  كىلذلك حيقَّ لو أٍف يعتزَّ ّٔا، تفرَّد السُّايليُّ بكثًن ًمن الًفكىر كالضَّوابط كاألصوؿ الواردة يف 
تمي كثًننا ًمن اٞنسائل كالفصوؿ كاألبواب بعبارات اعاتتزاز، أك بعبارات اعاتتذار تن اإلطالة، ًفان  فقد كاف ُيى

ا أينيف مل أيزاحىم تلياا كعا كجدهتا ألحدو  تقدَّمين  تبارات اعاتتزاز قوليو: ))فتأمَّل ما ذكرتيو ًمن ىذه النُّكت، فإهنَّ
، كًمن تبارات اعاتتذار تن (2)إلياا، كاهلل اٞنوفّْق ًلشيكر يقتضي الزَّيد ًمن فضلو، كىو حسبنا كنًعم الوكيل((

اإلطالة قوليو: ))كلكنَّاا لػاَّا كانت مسألة مل ييوجد ألحد فياا كالـ يوًصل إىل التَّحقيق أطلنا الكالـى  رغبةن يف 
 ، كىي كثًنة.(3)البياف كحرصنا تلى اإلفااـ((

 

رتَّب السُّايليُّ ىذه الًفكىر تبعنا لّتتيب كتاب )اٛنيال يف النَّحو( للزَّجَّاجيّْ كاا صرَّح بذلك السُّايليُّ يف 
ا، كىذا لوف ًمن التأليف شاع يف  مة، كقد ضاَّنو كثًننا ًمن مسائل )اٛنيال( بقصد مناقشتاا إيضاحنا كنقدن اٞنقدّْ

الي( يف )نتائجي الًفكىر( بًيػّْنىة للقارئ  إذ ييصدّْرىا السُّايليُّ بكالـ ييشًن إىل أفَّ القائلى تلك القركف، كمسائل )اٛن
 غًنيه، مثل: كقولو، أك التَّصريح باسم الزَّجَّاجيَّ أك كينيتو.

 

انباا كالنَّاظر يف مسائل ىذا الكتاب سًنل سيطرة الشَّريعة بعلوماا اٞنتنوّْتة تلى جزئياهتا، كعا سياا يف ج
ـي بو.  العىقىًدمّْ  فوقع اعاختياري تليو كاعاىتاا

 

، ًمن (4)أمَّا مؤلّْف كتاب )نتائجي الًفكىر يف النَّحو( فاو أبو القاسم تبدالرَّ٘نن بن تبداهلل بن أ٘ند السُّايليُّ 
ؼ بابن تلااُ األندلس، أخذ العلم تن ٗنع ًمن تلااُ األندلس، منام أبو اٜنسٌن سليااف بن ١ناَّد اٞنعرك 

ىػ(، كىو أشار شيوخو يف مالىقة، كلػاَّا تيويفّْ ابن الطراكة أخذ تن أيب ١ناَّد القاسم بن د٘ناف 528الطَّراكة )
ىػ(، 532ىػ( تلايذ ابن الطَّراكة، كيف قرطبة أخذ تن كثًنين منام أبو تبداهلل ١ناَّد بن ٤ناح الذَّىيبُّ )575)

ىػ(، كيف إشبيلية أخذ تن ابن العريبّْ أيب بكر ١ناَّد بن تبداهلل 535كأبو تبداهلل جعفر بن ١ناَّد بن مكي )
بو أبو تلي اٜنسن بن ١ناَّد 541ىػ(، كأيب القاسم تبدالرَّ٘نن بن ١ناَّد الرَّماؾ )543) ىػ(. كًمن طالَّ

بو تلي ىػ(، كأ610ىػ(، كأبو جعفر أ٘ند بن ١ناَّد البكرمّْ اٞنالىقيّْ )603األنصارٌم اٞنشاور بابن كسرل )
ىػ( 633ىػ( ، كأبو اٝنطَّاب تار بن اٜنسن اٞنشاور بابن دحية الكليبّْ )616تار بن تبدآّيد الرُّندٌم )

. ًمن أىمّْ مؤلَّفاتو نتائجي الًفكىر يف النَّحو، كالرَّكض األنف كاٞنًٍشرىع الرّْكل فياا اشتال  صاحب ترٗنة السُّايليّْ
 نة إحدل كٖنانٌن كٙنساائة للاجرة.  تليو حديث السًنة كاحتول. تيويفّْ س

ُالع ق د ي : ُالس هيلي  ُمذهب 
د اٞنعايًن  دّْ اٜنديث تن اٞنذىب العىقىًدمّْ ألمّْ تامل حيتاج إىل ًدقَّة كتثبُّت  كلذلك فىًان األنفع أٍف ٓني

 اٞنعتاىدة يف ذلك.
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 ...ايليّْ لسُّ لً  يف النَّحو ركى الفً  نتائجي 
 

 الزُّبيدم ٤نيب بن ١نفوظد. 

سيينّْ العقيدة(( كضع الدكتور ١ناَّد إبراىيم البػىنَّا تنواننا قاؿ فيو: ))السُّايليُّ 
، ُثيَّ ذكر أربعةى مظاىر ٟنذه (5)

      ال ي  -السُّنػّْيَّة، كىي: إنبات ًصفات اهلل األزليَّة كالرّْدُّ تلى اٞنعتزلة مع التنبيو إىل أنَّو أكَّؿ الصّْفات اٝنربيَّة 
م كضعو، ككٍصف اٞنتوقّْفٌن إعاَّ ما كافق الضَّابط الذ -عا سبيل إلنباهتا إعاَّ اٝنرب ًمن الكتاب كصحيح السُّنَّة 

باٞنشبّْاة كآّسّْاة. كرؤية اهلل تعاىل باألبصار يـو القيامة كالرَّدُّ تلى اٞنعتزلة. كالقىوؿي ًبًقدىـ القرآف كالرَّدُّ تلى 
وؿي بأفَّ اٞنعتزلة القائلٌن ِنلق القرآف مع التنبيو إىل أشعريتو يف القوؿ بأفَّ الكالـ ىو اٞنعىن القائم بالنَّفس. كالقى 

))إفَّ السُّايلي  :اهلل خلق أفعاؿ الًعباد، كالرَّدُّ تلى اٞنعتزلة الذين قالوا بأفَّ اإلنسافى ُيلقي ًفٍعلىو. كخىلىصى إىل القوؿ
مو ًمن ُنوث كالميَّة ُييكن أٍف يػيعىدَّ ًمن أتال ـ الػايتكلّْمى كاف ييفكّْر باللُّغة قبل كٌل شيُ، كإفَّ السُّايليَّ ّنا قدَّ

، كىناؾ (6)اٞنتكلّْاٌن اٞننافحٌن تن مذىب أىل السُّنَّة عا تن تقليد كاتّْباع، كلكن تن اجتااد كاستقالؿ((
 مظاىر أخرل مناا موافقتو ألىل السُّنَّة يف مسألة اعاسم كالػايساَّى، ٢ناًلفنا اٞنعتزلة كاألشاترة.

 

لذم ذكره الدكتور البػىنَّا فالسُّايليُّ سيينّّّْ حقِّا  فقد ردَّ فال كاف السُّايليُّ سنيِّا حقِّا؟ بالنَّظر إىل اٞنعيار ا
تلى اٞنعتزلة كدافع تن مذىب أىل السُّنَّة ! فىال ىذا يكفي للقوؿ بسينّْيًتو؟ أتين: ىل ردُّه تلى اٞنعتزلة يف 

عالة تلى سينػّْيًَّتو؟ أـ إفَّ البػىنَّا قىصىد اٞنسائل ال ي يتَّفق فياا اٞنذىبىاًف السُّينُّّْ كاألشعرمُّ تصليح أٍف تكوف معيارنا للدَّ 
 بالسُّنػّْيَّة اٞنذىبى األشعرمَّ؟ يف اٜنقيقة ىذا عا يكفي ّٓاوتة ًمن األسباب:

 

األكؿ: أفَّ اٞنذىبى األشعرمَّ ًمن أقرب اٞنذاىب إىل مذىب أىل السُّنَّة يف العقيدة بالنّْسبة للًفرؽ األخرل 
اا سيتفقىاًف (7)أقرب اٞنتكلّْاٌن إىل مذىب أىل السُّنَّة كاٜنديث(( فالقيرب نسيبّّ ))كىم باٛنالة   كىذا يعين أهنَّ

ُن تلى ذلك فإفَّ القوؿى  اًلفىاًف فياا اٞنذىبى اٞنعتزيلَّ، كاا سبق يف كالـ البػىنَّا  كبنا يف ٠ناوتة ًمن اٞنسائل ال ي ُيي
ا يتوقف تلى مسائل اٝنالؼ بينااا، ًبسينػّْيًَّتو عا يتوقَّف تلى مسائل اتّْفاؽ اٞنذىبىًٌن ا لسُّينّّْْ كاألشعرمّْ، كإَّنَّ

، كالعالقة بٌن اٝنٍلق كاٞنخلوؽ، كالسُّايليُّ خالف اٞنذىبى السُّينَّّْ  مثل: إنباًت الصّْفات اٝنربيَّة، كالكالـً النَّفسيّْ
 يف اٞنسائل السابقة كاا سيأيت ميفرَّقنا يف مباحث ىذه الدّْراسة.

 

اٞنذىبى األشعرمَّ تيوجد فيو مسائل ًمن اٞنذىبىًٌن السُّينّّْْ كاٞنعتزيلّْ  فقد كافق اٞنذىبى السُّينَّّْ يف  الثاين: أفَّ 
ُن تلى ذلك لن  مسائلى مناا ما سبق، ككافق اٞنعتزلة يف مسائلى أخرل، مناا القوؿ بأفَّ اٝنٍلق ىو اٞنخلوؽ  كبنا

ا اتَّفق فيو اٞنذىبىاًف األشعرمُّ كاٞنعتزيلُّ، كالسُّايليُّ كافق اٞنعتزلة يف ييدافع األشاترة تن اٞنذىب السُّينّّْْ يف م
 مسائل مناا اٞنسألة اٞنذكورة كاا سيأيت يف اٞنبحث الثَّاين ًمن ىذه الدّْراسة.

ييثبتوف الثالث: أفَّ لكلّْ مذىب تىقىًدمٍّ مسائلى خاصَّة ييعرىؼ ّٔا عا ييشاركيو فياا مذىبه آخىر، فأىل السُّنَّة 
الصحيحة، كاألشاترةي  الصّْفات اٝنربيَّة ال ي كردت تن طريق اٝنرب ًمن كتاب اهلل تعاىل كسنَّة رسولو 

ُن تلى ذلك ٤ند أفَّ الفاصلى يف نسبة  ، كاٞنعتزلة يقولوف ًِنىٍلًق القرآف  كبنا يػىٍقصيركف الكالـى تلى اٞنعىن النػٍَّفًسيّْ
ا ىو بقولو الصَّريح يف اٞنسائل اٝناصَّة كليست اٞنشّتكة، كالسُّايليُّ قاؿ بقوًؿ  أمّْ تامل إىل مذىبو مىا إَّنَّ

 األشاترة يف أفَّ الكالـى ىو اٞنعىن القائم يف النَّفس، كاا سيأيت يف اٞنبحث األكؿ ًمن ىذه الدّْراسة.
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اا فعل كثًنه ًمن متأخرم كليس ببعيد أٍف يكوف البػىنَّا قد قىصىدى ًبسينػّْيَّة السُّايليّْ اٞنذىبى األشعرمَّ ك
، فكذلك نصَّ تلى أنَّو (8)األشاترة  ألنَّو كاا نصَّ تلى أنَّو سلفيّّ تندما قاؿ: إفَّ العٌن كاليد ًصفتىاًف هلل

تًاده.(9)أشعرمّّ تندما قاؿ: إفَّ الكالـى ىو اٞنعىن القائم بالنَّفس  ، فػىلىٍم يىبق إعاَّ القوؿي بأفَّ السُّايليَّ أشعرمّّ ٠ني
ي لي ُأشعريٌُّم جته ٌد: ُالس ه 

ًنسبة السُّايليّْ إىل اٞنذىب األشعرمّْ بيًنيىٍت تلى األسباب الثالنة السَّابقة، كزيادة تلى ذلك كيجدت 
مالمحي اٞنذىب األشعرمّْ يف ٓنليالتو كترجيحاتو، مثلي: القىوًؿ بآّاز إذا تعذَّر صٍرؼي الصّْفات اٝنربيَّة تن 

ًمن التَّعطيل  ألنَّو صٍرؼ لًلَّفظ تن معناه القريب الظَّاىر ًمن غًن مقتضو ميعتىدٍّ بو، كمثل  ظاىرىا، كىو نىوع
اعاتتااد تلى اللُّغة يف تقرير مسائل العقيدة ًمن غًن نظرو إىل األدلة األخرل، كمثل اعاستدعاؿ باٞننطق كتقدُيو 

ليل النَّقليّْ.  تلى الدَّ
تًاده يستند إ  ىل اٞنظاىر اآلتية:كالقوؿي بأنَّو ٠ني

تًاده يف اللُّغة كالنَّحو، كٓنليالتيو يف كتاب )نتائجي الًفكىر يف النَّحو( شاىدةه تلى ذلك، كىذا  : أنَّو ٠ني أكعان
اعاجتااد اللُّغومُّ أنَّر يف اجتااده العىقىًدمّْ، بل نراه يف النَّحو يتحرَّجي ًمن ٢نالفة سيبويو يف أحد اٞنواضع، فقاؿ: 

الوحشةي ًمن ٢نالفة اإلماـ )أيب ًبشر( لىنىصىٍرتي قوؿى األخفش نصرنا مؤزرنا، كجىلوتي مذىبىو يف منصَّة ))كلوعا 
، يف حٌن ىاجم (10)التَّحقيق ميفىسَّرنا! كلكنَّ النَّفسى إىل نيصرة سيبويو أىٍميىلي، كاهلل اٞنوفقي للصَّواب، كإليو اٞنآب((

ُى العقيدة كمنام مىن يينسىبي إليو   اٞنذىبي األشعرمُّ، أتين أبا اٜنسن األشعرمَّ كاا سيأيت يف )نانينا(.تلاا
نانينا: ىجوميو تلى تلااُ العقيدة الػايٍثبتٌن للصّْفات كتسايتيام باٞنشبّْاة كالػايجسّْاة، كىكىٍصفيو ٟنم بالعيجاة 

ُن تلى فااو اللُّغومّْ، فقاؿ تن األشعرمّْ: ))أمَّا األشعرمُّ فذىب يف معىن  الوجو إىل ما ذىب فيو ًمن معىن بنا
ا صفات هلل تعاىل، مل تػيٍعلىٍم ًمن جاة العقوؿ كمن جاة الشرع، كىذه تيٍجاىةه أيضنا، فإنَّو نزؿ  العىٌن كاليد، كأهنَّ
 بلساف تريبٍّ ميًبٌن، فقد فىًااىتو العربي لػاَّا نزؿ بلساهنا، كليس يف لغتاا أفَّ الوجوى ًصفةه، كعا إشكاؿ تلى اٞنؤمن

! كذمُّو (11)منام كعا تلى الكافر يف معىن ىذه اآلم ال ي احتيج آخر الزَّماف إىل الكالـ فياا مع العيجااف((
  األشعرمَّ يػيعىدُّ ذمِّا للعلااُ الذين قالوا ّٔذا القوؿ يف ىذه اٞنسألة مىن سىبػىقىو كمىن جاُ بعده كىم أىل السُّنَّة، 

السُّايليَّ أشعرمّّ  ألنَّو مل يذـٌ األشعرمَّ إعاَّ ٞنَّا كافق أىلى السُّنَّة! ككاا ىو  كعا يناقض ما قرَّرناه سابقنا ًمن أفَّ 
معلـو أفَّ األشعرمَّ يف مرحلتو العلايَّة الثالثة ترؾ كثًننا ٣نَّا قالو سابقنا كرجع إىل مذىب أىل السُّنَّة، كالقوؿ يف 

و األشعرمُّ كتراجع تنو كييدافعوف تنو كينسبونو إليو، كالسُّايليُّ الصّْفات ًمن ذلك، كما زاؿ كثًنه يقرّْركف ما تػىرىكى 
 كاحد منام.

نالثنا: التَّفرُّد يف كضع ضابط للصّْفات اٝنربيَّة، كترجيحو ٞنذىب السُّنَّة يف العٌن كاليد كأفَّ اٞنراد ّٔاا الصّْفة  
ا صً  ا آّاز يف تساية العضو كاف مبنيِّا تلى اللُّغة، فالعٌني تنده ًصفة حقيقيَّة ))ألهنَّ فةه يف معىن اإلدراؾ، كإَّنَّ

ا ))صفة ٚنيّْيت (12)ّٔا، ككلُّ شيُ ييوىم الكفر كالتجسيم فال ييضاؼ إىل البارم حقيقة كعا ٠نازنا(( ، أم: إهنَّ
 نيسي أصليو كتركتو اٛنارحة ّٔا ٠نازنا، ُثيَّ استارَّ آّازي فياا حَّتَّ نيسيت اٜنقيقة، كريبَّ ٠ناز كثير كاستيعًال حَّتَّ 
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  إذ ))أكسىبى السُّايليُّ لفظى العىٌن كاليد دىعالة مل يقٍلاا (14)  فقاؿ بقوؿو ))مل ييعرؼ ألحدو قبلو(((13)حقيقتو((
، كلػاَّا مل يىطَّرًٍد ضابطيو يف اٞنراد بالصّْفات األخرل كالوجو كاألصابع كالسَّاؽ (15)أحده ًمن متقدّْمي اللُّغويٌن((

ـ ك  ! ا ًمن باب التَّاثيل عا اٜنقيقةاألذف كالياٌن كغًنىا ًمن اٛنوارح ناقض نفسىو كخَّرجاا تلى أهنَّ كالقىدى
ا يف أصل الوضع تبارة تن  ))ككذلك عا ييضاؼ إليو سبحانو شيُ ًمن آعات اإلدراؾ كاألذف ك٥نوىا  ألهنَّ

، أتين السَّاع ٠نازنا كعا حقيقة، إعاَّ أشياُ اٛنارحة عا تن الصّْفة ال ي ىي آلة ٟنا، فلم يينقىل لفظاا إىل الصّْفة
ثل((

ى
تجِّا بعدـ بياف الرَّسوؿ (16)كردت تلى جاة اٞن ، كتدـ ادّْتاُ الكفَّار التَّناقضى يف ذلك، كتدـ ، ١ني
 .(17)سؤاؿ الصَّحابة تنو

ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ  رابعنا: حكايتو لقوؿ بعضام يف قولو تعاىل:

ا بو، 118ٞنائدة: ]ا چىئ  كمل يقل: إنَّك أنت الغفور الرَّحيم، قالوا: ألنَّو : ))ايليُّ قاؿ السُّ [، مستشادن
   فاذا التفات ليغومّّ مل يتحرَّز منو تىقىًديِّا  إذ كيف ييعتقىد ذلك يف نيبّْ؟!(18)((مل ييرد أٍف يستغفرى ٟنم

ىو ما دؿَّ كلُّ كاحد )) لة، كاعاسم اٛنايل تندهخامسنا: تسايتيو لبعض أٚناُ اهلل اٜنسىن باألٚناُ اٛناي
مناا تلى معاف عا تلى معىنن مفرد، كقولك: تظيم ك٠نيد ككرمي، فإفَّ كلَّ كاحد من ىذه األٚناُ عا ينبئ تن 
ا ىو يف معىن الزّْيادة يف  معىنن مفرىد، فإفَّ العظيمى مىن اتَّصف بصفات كثًنة ًمن صفات اٞندح، كآّيد كذلك إَّنَّ

 .(19)((الشَّرؼ تلى غًنه
تًاده، كىناؾ معايًن أخرل تؤدّْم إىل نتائج ٔنتلف  لتلك اٞنعايًن كاألسباب كيًصفى السُّايليُّ بأنَّو أشعرمّّ ٠ني
تن نتيجة ىذه الدّْراسة، مثل معيار الرَّدّْ تلى اٞنعتزلة يف اٞنسائل ال ي خالفوا فياا أىل السُّنَّة كىو اٞنعيار الذم 

     نَّا كاا سبق، كمثل معيار العدد الذم يعتاد تددى اٞنسائل ال ي تواًفق اٞنذىب  فإذا رجَّح تامل اتتاده البػى 
ما مسائل للاذىب اٞنعتزيلّْ أكثر ًمن مسائل اٞنذاىب األخرل، نيًسب إىل اعاتتزاؿ، كىذا اٞنعيار ميتَّبىع يف 

 ٓنديد اٞنذىب النٍَّحومّْ أك الفقايّْ.
 

ال تقيدة األشاترة كِناصة ما يتعلَّق باألفعاؿ  إذ تلياا مدار اٞنسائل األخرل،  كلعلَّ ًمن اٞنام ىنا أفٍ  ْني
كنّتؾ التفاصيل للبحث  ليىسايل فػىٍامي اٞنسائل اٞنبحونة، كذلك كاآليت: مذىب األشاترة يف أفعاؿ اهلل اٞنتعديَّة 

لىقى( كالرزؽ من )رىزىؽى  (، كالالزمة ال ي عا يتعدَّل أنرىا إىل اٞنخلوؽ  ال ي يتعدَّل أنرىا إىل اٞنخلوؽ كاٝنٍلق من )خى
م عا ييثبتوف إعاَّ بعضنا مناا كينفوف أكثرىا، تبعنا ٞنذىبام يف الصّْفات فالكالـ يف  كآّيُ كالنزكؿ، مذىبام أهنَّ

ا ٢ن لوقة منفصلة األفعاؿ قريب ًمن الكالـ يف الصّْفات  إذ ًفٍعلي اهلل صفةه لو، كقالوا تن كثًنو ًمن األفعاؿ: إهنَّ
   تن اهلل غًن قائاة بو، مثل: الكالـ ًمن الفعل )كلَّم(   إذ لو قاـ بو فعل لكاف قد قاـ بو ترض، كالعرض 
عا يبقى زمانٌن كاا يقولوف  فاذا يوجب التَّجدُّد كاٜندكث  كىذا جعلام عا ييفرّْقوف بٌن الًفٍعل كاٞنفعوؿ كاٝنٍلق 

حديثام تن األنر اإلٟنٌي عا ييفرّْقوف بٌن اٝنٍلًق الذم ىو فعلي اهلل كًصفتيو كاٞنخلوؽ كاإلبجاد كاٞنوجود، كتند 
ا يقصدكف بو اٝنٍلق كاٞنخلوؽ إذ عا فرؽى  كاٞنخلوًؽ الذم ىو أنري ًصفة اٝنٍلق  فإذا كرد مصطلح األنر تندىم فإَّنَّ
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، كىذا جعلام يقولوف: إفَّ تندىم بينااا. كاألفعاؿ تندىم تبارة تن حركات الفاتلٌن كليست أفعاٟنىم حقيقة
      الفاتلى اٜنقيقيَّ لكل األفعاؿ ىو اهلل، فال فاتل غًن اهلل، كإٍف أسًند فعل إىل غًن اهلل فاو توسُّع ك٠ناز  

عا تأنًن للاخلوؽ يف الفعل كعا قدرة لو تلى الفعل بتفاصيل تندىم، كًفٍعلي اٞنخلوؽ كىٍسبه تلى خالؼ إذ 
ب، كفعل اٞنخلوؽ يقع مقارننا ًلفعل اهلل عا قبلو كعا بعده تلى خالؼ يسًن بينام، بينام يف اٞنقصود بالكس

كاهلل سبحانو كتعاىل يفعل الفعل تند كجود السَّبب كليس بالسَّبب، كليست األفعاؿ تابعة ٞنشيئة اهلل ألفَّ ذلك 
ـ تىرىض؟ فتارة ْندىم بجعلوف يستلـز اٜندكث كالتَّجدُّد، كتعدَّدت أقواٟنم يف ماىية الفعل كالصّْفة أحدث أ

الصّْفة ترضنا ألفَّ اعاسم مستلـز للصّْفة، كتارة ينفوف أٍف تكوف الصّْفة ترضنا  إذ العرض تندىم عا يبقى 
د األفعاؿ كالصّْفات كحدكناا.   زمانىًٌن، كلو بقي زمانىًٌن ألكجب ْندُّ

ُ

وي ُالع ق د ي : ُالتَّحليل ُالنَّح 
نٍَّحومّْ العىقىًدمّْ ٕنييزي ألفاظ اٛنالة ًمن خالؿ صيغتاا كموقعاا كٓنديد دعالتاا اٞنرتبطة اٞنقصودي بالتَّحليًل ال

، كأفَّ الدّْعالة العىقىًديَّة  ُـّ ليشال الصَّرؼى     بالعىقيًدة اإلسالميَّة. كمعىن ذلك أفَّ اٞنقصود بالنَّحو ىنا معناه العا
ا أك إنباتنا. كاا أفَّ ىذا  عا ييشّتىطي أٍف تكوفى ١نلَّ خالؼ، فاي تشالي  ما فيو خالؼه كما كاف ١نلَّ اتّْفاؽ تنزيان

اٞنصطلح اٞنركَّب أخرج التَّحليالًت النٍَّحويَّة ال ي مل يربٍطاا السُّايليُّ بالعقيدة، ككذلك أخرج اٞنسائل العقىًديَّة ال ي 
أنره تىقًدمّّ كمل يربط بينااا، فخرجت ٢نرج  مل تقّتف بالتَّحليًل النٍَّحومّْ، إعاَّ مسائل ١ندكدة كاف عاختياره

 الغالب.
ُ

ُوالمصطلحاتُوحدودها وي ُالع ق د ي ُفيُمسائلُالعوامل  :ُالتَّحليل ُالنَّح  ُاألول  ُ:المبحث 
سيتناكؿي ىذا اٞنبحثي التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل العوامل كاٞنصطلحاًت ال ي كردت يف كتاب 

ر يف النَّحو(، فًان العوامل اٞنعنويَّة القىٍصدي: كىو النػّْيَّة شرتنا، فكاا أفَّ لًلنػّْيَّة تأنًننا يف اٞنعاوؿ )نتائجي الًفكى 
     فكذلك للقصد تأنًنه يف اٞنقصود، كىالقصدي يعالي النَّصبى يف اٞنقصود، كأكضح ما يكوف يف اٞنصادر ال ي 

بحاف اهلل، فإفَّ سبحاف اسم ينبين تن العظاة كالتَّنزيو، فوقع ٥نو: س)) عا أفعاؿ ٟنا لًتكوف دعالتاا مطلقة،
القٍصدي إىل ذكره ٠نردنا ًمن التقييدات بالزَّماف أك باألحواؿ  كلذلك كجب نصبيو كاا بجبي نصبي كلَّ مقصود 

يث مل حيتج إىل إليو بالذّْكر، ٥نو )إيَّاؾ( ك٥نو )كيل زيد كىكحيو(، كمها أيضنا مصدرىاًف مل ييشتٌق منااا فعله، ح
اإلخبار تن فاتلااا، كعا احتيج إىل ٔنصيصااا بزمن، فحكايااا حيكم سبحاف اهلل كنصبيااا كنصبو  ألنَّو 

، كالسُّايليُّ متابع لشيخو ابن (21)، ككذلك ))اٞننادىل منصوب بالقٍصًد إليو كإىل ذًكره(((20)((مقصوده إليو
امل، ))ىذا كمل ييناقش اٞنتأخركف ىذا العامل، ككٌل ما قالوه: إنَّو مل ييعاد الطَّراكة الذم يػيعىدُّ أكؿ مىن قاؿ ّٔذا الع

، كىذا العامل ))يستحقُّ كقفة كنظرةى تقدير  ذلك أفَّ ما يقولو النُّحاةي ًمن أفَّ العاملى يف (22)يف توامل النَّصب((
ريه يف شيُ ًمن الكالـ، ك٣نَّا ييقوّْم مثل ىذه األٚناُ ميقدَّره قوؿه عا يقـو تلى أساس قومٍّ  إذ مل ييعاىد ظاو 

ـ فىًلغرض مثل اعاىتااـ أك التخصيص،  القوؿى ّٔذا العامل أنَّو كنيقي الصّْلة بالنَّظرة البالغيَّة ال ي تقوؿ: إفَّ ما قيدّْ
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، بل يكاد يكوف كيلّّ منااا تٌنى اآلخر(( يَّةى ، كأقول ًمن ذلك أفَّ النػّْ (23)كليس بٌن اعاىتااـ كالقٍصد فرؽه
 .مسألةه تىقىًديَّة ١نٌلاا القلب تؤنّْر يف العىال كاٞنعاوؿ، كىكذا القٍصد تامله معنومّّ يؤنّْر يف اٞنعاوؿ

 

: كىو ًمن اٞنسائل األساسيَّة يف التَّفريق بٌن الًفرؽ  فأىلي  كًمن اٞنصطلحات النٍَّحويَّة مصطلح الكالـً
عند ة اٞنشاور، الذم ينصُّ تلى أنَّو اللَّفظ اٞنركَّب اٞنفيد بالوضع  فييعرّْفوف الكالـى بتعريف النُّحا (24)السُّنَّة

الؽ يشال اللَّفظ كاٞنعىن، فييثبتوف ًصفة الكالـ هلل صفة ذاتيَّة فعليَّة فاو يتكلَّم ّنشيئتو كالمنا حقيقيِّا، طاإل
بو سبحانو، كاهلل يوصف كالقرآفي تندىم ىو كالـ اهلل غًن ٢نلوؽ، تكلَّم بو حقيقة ُنرؼ كصوت كاا يليقي 

ا توقيفيَّة. كاٞنشاور تن اٞنعتزلةي  م ينفوف ًصفةى الكالـ تن اهلل،  (25)بأنَّو متكلّْم كليس اٞنتكلّْم ًمن أٚنائو ألهنَّ أهنَّ
كالكالـ تندىم ًفعل ًمن أفعاؿ اهلل اٞنخلوقة، فاو صفة فعل كليس بصفة ذاتيَّة، أم: ليس ًمن صفاتو إذ ىم 

افية للصّْفات، كىو منفصله تنو غًن قائم بذاتو، كاهلل تزَّ كجلَّ ييوصىف بأنَّو متكلّْم ألنَّو فاًتل مثبتة لألٚناُ ن
للكالـ خالق لو  إذ اٞنتكلّْم تندىم ىو مىن فػىعىلى الكالـ كليس مىن قاـ بالكالـ  ألفَّ إنبات ًصفة الكالـ لو 

دؽ كالكذب كاٜنىسىن كالقبيح، كىذا يؤدّْم إىل أعاَّ تقع الثّْقةي تيوًجبي أٍف يكوفى ميتكلّْانا َنايع أنواع الكالـ الصّْ 
، كالقرآف (26)بشيُو ًمن الشَّرع كاإلسالـ، فجعلوا ًصفة الكالـ كًصفة الًعلم ًمن حيث مشوٟنا للاوجود كاٞنعدـك

لى  قىو يف ١نلٍّ عا يتأتَّى ًمن تندىم كالـي اهلل ألنَّو فاتلو عا قائلو كاا سبق، ٢نلوؽه ألنَّو منفصل تنو قائمه بغًنه، خى
القادرين إبجاد الكالـ فيو بالقيدرة العاديَّة كالشَّجرة، ّٔذا ُيكن اٛنـز بأنَّو من ًفٍعل القادر، كىذا ييؤدّْم إىل القوؿ 
    بأنَّو ليس بكالـً اهلل حقيقة ألنَّو ٢نلوؽه غًن قائم بذاتو، كىكذا كلُّ ًصفات الفاتل تيفيد كقوع الفعل منو 

، ككلُّ ألفاظ الكيتب السَّااكيَّة خلقاا اهلل يف اٟنواُ أك يف جسم ٚنعو الػاىلىك كأكحى بو إىل ك  عا تيفيد لو حاعان
رسوؿ، ك١ناكلة منام لدفع التناقض أنكر بعضيام أٍف يكوف الكالـ مكوَّننا من حركؼ ٔنرج ًمن ٢نرج ٢نصوص  

، ىذا ىو اٞنشاور تن اٞنعتزلة، كىناؾ كالـه (27)الشَّجرةألفَّ اهلل قد ييوًجد الكالـى يف جسم ليس لو ٢نرج ك
كأمَّا مذىبنا يف )) للقاضي تبداٛنبَّار ييثبتي فيو أفَّ القرآف كالـ اهلل ككحيو غًن أنَّو ٢نلوؽ، أنقلو بنصّْو، قاؿ:

دىث ... كإذف ىو الذم نساعو اليـو كن         تلوه، ذلك، فاو: أفَّ القرآفى كالـي اهلل ككحييو، كىو ٢نلوؽ ١ني
ننا ًمن جاة اهلل تعاىل فاو ميضاؼ إليو تلى اٜنقيقة، كاا ييضاؼ ما تنشد اليـو ًمن قصيدة  كإفٍ  مل يكن ١ندى

 .(28)((امرئ القيس تلى اٜنقيقة، كإٍف مل يكن ١نًدننا ٟنا ًمن جاتو اآلف
 

أنَّو عاـز للذَّات عا ينفك تناا، فليس ، ك فسيف اٞنعاين القائاة بالنَّ  اٜنقيقيَّ  الكالـى  حصركا (29)األشاترةي ك 
ا كىو مدلوؿ ا كعا صوتن س ليس حرفن فٍ : ))فالكالـ اٜنقُّ تندنا قائم بالنػَّ قاؿ اٛنويينُّ لفظنا ُنرؼ كعا صوت، 

عا يتكلَّم  هللي كا ،، ككىٍفق ذلك فاو صفة ذاتيَّة أزليَّة(30)قيـو كالكتابة كما تداىا من العالمات((العبارات كالرُّ 
نة،ئتوّنشي كالقرآفي تندىم تبارةه تن كالـ اهلل كمدلولو كحكاية تنو، كحركفو  ، أمَّا األلفاظ فاي ٢نلوقة ١نيٍدى

ا لو تن أٍف ٓنلَّ بو اٜنوادث، كىذا يؤدّْم إىل مشأّة قوؿ اٞنعتزلة ًمن  ليست ًمن كالـ اهلل حقيقة بل ٠ناز  تنزيان
، ككافقوا اٞنعتزلة تفصيالن يف أفَّ ألفاظ القرآف حادنة جاةو فوافقوا أىل السُّنَّة يف إنبات ًصفة الك الـ هلل إٗناعان
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كأمَّا الكالـي فاو اسم مفرىد ييعربَّ )) ٢نلوقة كحدكث العبد، ككافق السُّايليُّ األشاترة يف تعريف الكالـ، فقاؿ:
 اإلشارات. بو تن اٞنعىن القائم يف النػٍَّفس الذم تدؿُّ تليو العبارات، كما ييصطلىح تليو ًمن

اؿ تليو كالمنا، تلى مذىب العرب يف تسايتام الشَّيُ باسم الشَّيُ الذم اتَّصل  ُثيَّ قد ييساَّى اللَّفظي الدَّ
اتلم )) ، أم إفَّ اٞنتكلّْمى ىو مىن قاـ بو الكالـي، كليس ىو الذم فعل الكالـى، كقاؿ:(31)((بو أك كاف سببنا لو

، كلوعا اٞنخاطىب ما احتيج أفَّ الكالـى صفةه قائاة يف نفس اٞن تكلّْم ييعربّْ للاخاطب تنو بلفظ أك ٜنظ أك ِنطٍّ
، أمَّا القرآفي فًنل السُّايليُّ أنَّو كالـي اهلل، قدمي غًني ٢نلوؽ كعا حادث، (32)((إىل التَّعبًن تاَّا يف نفس اٞنتكلّْم

بّْ العاٞنٌن، اٞنتقدّْس تن اٜنرؼ إىل تبارات اٞنخلوقٌن كألفاظام، دكف كالـ ر )) كاٝنٍلق كاٜندكث يرجع
ناًف ٢نلوقىاًف  ألفَّ مذىبىام أفَّ الكالـى عا يقـو (33)((كالصَّوت الَّذم ينتظم منو اللَّفظ دى ، فالعبدي ككالميو ١ني

تاىل  ا يقـو بغًنه، كتقيدتيو يف أفَّ الكالـى نفسيّّ قادتو إىل الرَّبط بٌن اٞنواضع ال ي حيي فياا باٞنتكلّْم نفسو كإَّنَّ
كعا يكوف تفسًننا إعاَّ لفعل يف معىن )) التَّناقضي كىكىٍسري األصل الذم أقامو، قاؿ تن حرؼ التَّفسًن )أٍف(:

اجم اٝناس الكاشفة تن كالـ النَّفس  ألفَّ الكالـ القائم يف النَّفس كالغائب تن اٜنواس يف األفئدة،  الّتَّ
، كاإلشارة، كالعقد، كالنَّصب، كىي لساف اٜناؿ، كىي أصدؽ تكشفو للاخاطىبٌن ٙنسةي أشياُ: اللَّفظ، كاٝنطُّ 

ا الًفكىر!(34)((ًمن لساف اٞنقاؿ  ، إهنَّ
كًمن اٞنصطلحاًت مصطلح اعاشتقاًؽ: سيكوفي اٜنديث ىنا تن أٚناُ اهلل بٌن اعاشتقاؽ كاٛناود، 

ا مشتقَّة تدؿُّ تلى اعاسم كالصّْفة، كىو مبينّّ  (35)فاذىب أىل السُّنَّة ا غًني ٢نلوقة كأفَّ اهللى ىو الَّذم أهنَّ تلى أهنَّ
، ٚنَّى نفسىو ّٔا  ٜنديث: )قاؿ اهللي: أىنىا الرَّ٘نني خىلىقتي الرًَّحمى، كىشىقىٍقتي ٟنا اٚننا ًمن اٚني، فاىن كىصىلىاا كىصىٍلتيو

( ، كحديث: )أىٍسأىليكى ًبكيلّْ اٍسمو (36)(-أك قاؿ: بػىتىتُّوي  -كىمىٍن قىطىعىاىا قطىٍعتيو  ، ٚنىٍَّيتى بو نػىٍفسىكى ىيو لىكى
(37) ،

يقولوف َناودىا كتدـ اشتقاقاا فال معاين ٟنا كعا تيشتقُّ مناا صفات، كىذا مبينّّ تلى  (38)كاٛناايَّة كاٞنعتزلة
ايليُّ قوٟنم ِنٍلق أٚناُ اهلل تعاىل كأنَّو ٚنَّى نفسو ّٔا بعد خٍلق اٝنلق أك أفَّ اٞنخلوقٌنى ىم الذين ٚنَّوه ّٔا. كالسُّ 

ا كىو )اهلل(، كتلَّل ذلك بػ))أنَّو سىبىقى األشياُ ال ي زتاوا أنَّو مشتقّّ مناا،  يرل أفَّ أٚناُ اهلل مشتقَّةه إعاَّ اٚننا كاحدن
 عا نقوؿ: إفَّ اللَّفظ قدمي، كلكنَّو متقدّْـ تلى كلّْ لفظ كتبارة.

[، فاذا نصّّ يف تدـ اٞنساَّى، 65]مرمي:  چڀ  ڀ   ڀ    ڀچكيشاد بصحَّة ذلك قولو تزَّ كجلَّ: 
ـ ًمن الكلاة نفساا، كمهزهتا مهزة قطع صارت (39)كتنبيو تلى تدـ اٞنادة اٞنأخوذ مناا اعاسم((   فاأللف كالالَّ

، كالقائلوف باعاشتقاؽ يف (40)كصالن ًلكثرة اعاستعااؿ. كالسُّايليُّ مسبوؽ باٝنليل كالزَّجاج كشيًخو ابن العريبٌ 
فوا يف ٓنديد ما اشتيقَّ منو، كتعارضت أقواٟنيم كتعارضياا ييضًعف القىوؿ باعاشتقاؽ تند ىذا اعاسم اختل

 .(41)السُّايليّْ 
كقد تعقَّب ابني القيّْم السُّايليَّ فقاؿ: ))زتم السُّايليُّ كشيخيو أبوبكر بن العريبّْ أفَّ اسمى اهلل غًن مشتقٍّ  

اٚنيو تعاىل قدمي، كالقدميي عا مادة لو فيستحيل اعاشتقاؽ، كعا ريب أنَّو ألفَّ اعاشتقاؽ يستلـز مادةن ييشتقُّ مناا، ك 
 إٍف أريد باعاشتقاؽ ىذا اٞنعىن كأنَّو مستاىده ًمن أصل آخر فاو باطل.
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ا أرادكا أنَّو داؿّّ تلى صفة لو  كلكنَّ الذين قالوا باعاشتقاؽ مل ييريدكا ىذا اٞنعىن، كعا أملَّ بقلؤّم، كإَّنَّ
 .(42)تعاىل((

 

كاضح أفَّ اٝنالؼ السَّابق ينبغي أٍف ييردَّ إىل معىن اعاشتقاؽ، فاٞنسألة ًمن اٞنسائل ال ي ييرجىع فيو إىل 
القصد  فإف كاف اٞنقصود بو أٍخذ فرع ًمن أصل فالقوؿ باعاشتقاؽ يف أٚناُ اهلل تعاىل ليس بسديد كىذا أقرب 

الفرع معىن األصل كزيادة كتالقيااا يف اللَّفظ كاٞنعىن فالقوؿ  إىل اعاشتقاؽ الصَّريفّْ، كإٍف كاف اٞنقصود بو تضاُّنى 
اىل تليو تعبًنيىم يف تعريف  باعاشتقاؽ يف أٚناُ اهلل سديد. كلعلَّ ىذا األخًن ىو مقصد أىل اللُّغة كالعقيدة كحيي

 .(43)اعاشتقاؽ بأنَّو أخذه لفظ ، أك اقتطاع فرع، أك نزع لفظ ، كغًنىا
 

يساَّى اعاسم كًمن اٞنصطلحات
: كىذه ًمن مسائل اٝنالؼ اٞنشّتكة بٌن تلااُ الشَّريعة كتلااُ النَّحو كاٞن

د  دّْ كتلااُ الكالـ، كىذه اٞنسألة ًمن اٞنسائل ال ي تقـو تلى القٍصد عا تلى اللَّفظ  كلذلك عا نستطيع أٍف ٥ني
مذىبام أفَّ )اعاسم غًن  (44)الزيديَّةمذىبى أحد ًمن العلااُ حَّتَّ نعلمى مقصده  فاٛناايَّة كاٞنعتزلة كاٝنوارج ك 

يساَّى(، كيعنوف ّٔا أفَّ أٚناُ اهلل ليست ىي اهلل بل غًنه، كغًنه ٢نلوؽ فأٚناؤه ٢نلوقة كليست أزليَّة، كىذا 
اٞن

مذىبيام أفَّ  (45)مرتبط بعقيدهتم يف خٍلق القرآف  إذ أٚناؤه موجودة يف القرآف الكرمي. كاألشاترة كاٞناتريديَّة
اد اعاسم كالػايساَّى. كأىل السُّنَّة )اعاسم ىو الػايساَّى( أك )اعاسمي تٌني الػايساَّى(، كيعنوف ّٔاا آنّْ

(46) 
مذىبيام أفَّ )اعاسم لًلاساَّى( لنصّْ القرآف تليو
أك)اعاسم ًمن اٞنساَّى(، كتوقفوا يف اٞنقوعات األخرل حَّتَّ  (47)

اىلة ٓنتال ييعرؼ مراد القائل ّٔا  فاقولة )اعاسم غًن الػاي  ساَّى( يينظر فياا إىل كلاةي )غًن( إذ جىعلت اٛنالة ٠ني
معنيىًٌن  أحدمها باطل كىو ميراد اٛناايَّة كاٞنعتزلة كاا سبق، كاآلخىر صحيح كىو اٞنعىن اللُّغومُّ الذم ييفرّْؽ بٌن 

يساَّى فاو الذم اعاسم كالػايساَّى بو  فاعاسم ىو اللَّفظ الذم يدؿُّ تلى الػايساَّى كيكوف تىلىان 
ا لو، أمَّا اٞن

كيضع اعاسم لو. ككذلك مقولة )اعاسم ىو الػايساَّى( كمثلاا )اعاسمي تٌني الػايساَّى(، كمها مقولتىاًف لألشاترة 
يساَّى نفسو كيدؿُّ تليو معىنن فاذا صحيح، أمَّا إٍف كانت تعين 

كاٞناتريديَّة  فإٍف كانت تعين أفَّ اعاسم ييراد بو اٞن
اًف لفظنا فباطل، كىذا ىو الذم نفاه السُّايليُّ تن العرب كالنُّحاة كِناصَّة سيبويو، أفَّ  اعاسم كالػايساَّى متَّحدى

  إذ الػايساَّى شخص يف العياف (48)كشنَّع تلى مىن ينسب إليام القوؿ بذلك، كتعجَّب منو كيف عا يستحي
إفَّ كلَّ ما يدخل تلى اعاسم ًمن خفض كنصب كرفع، أك األذىاف، كاعاسم ىو اللَّفظ الدَّاؿُّ تليو  كلذلك ف

ُه ًمنو ! كىكذا (49)ككل ما يعّتيو ًمن حذؼ أك زيادة، كلُّ ذلك عا ييصيبي الشَّخصى اٞنساَّى بذلك اعاسم شي
مىن نطق كلاة نار كحركفاا عا يصيبو ٟنبياا كحرُّىا! كقد خىلىص الشيخ خالد األزىرمُّ إىل ))أفَّ اٝنالؼى لفظيّّ، 

ذلك أفَّ اعاسم إذا أريد بو اللَّفظ فغًني الػايساَّى، كإٍف أريد بو ذات الشَّيُ فاو تينو، لكنَّو مل يشتار ّٔذا ك 
ا (50)اٞنعىن(( ا مااَّة فيقوؿ: ))كإٍف كاف أبو حامد قد زتم أهنَّ ، كىو ّٔذا متاًبع للغزايلّْ، كأمَّا السُّايليُّ فًنل أهنَّ

       ، كىذا (51). كليس األمر تندم كاا ذكر، بل نيلياا كثًن ًلاىن نظر كاستبصر((طويلة الذَّيل، قليلة النَّيل
الف ما بدأنا بو اٞنسألة ًمن أفَّ اٝنالؼ قصدمّّ بل يؤيده.  عا ُيي



 

551 

 (1) م. الرقن التسلسلي2020ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ...ايليّْ لسُّ لً  يف النَّحو ركى الفً  نتائجي 
 

 الزُّبيدم ٤نيب بن ١نفوظد. 

الفيو  كقد أطاؿ السُّايليُّ يف ذًكر أسباب اٝنالؼ فياا، كاا أطاؿ يف ترضاا كمناقشتاا كالرَّد تلى ٢ني
اؿُّ تلى )) فاعاسم :صوص اٞنختلفة، كخىلىص إىل التَّفريق بٌن اٞنصطلحات الثَّالنةكاستدعاعاهتم بالنُّ  ىو اللَّفظ الدَّ

، كاٞنساَّى ىو ))تبارة تن الشَّخص اٞنوجود يف العياف (52)((الػايساَّى ، كىو تعريف ٥ٍنومّّ ليس ّننطقيٍّ
، (54)عاسمى تبارة تن الشَّيُ اٞنساَّى بو((، كالتَّساية ىي ))تبارة تن فعل اٞنساَّى ككضًعو ا(53)كاألذىاف((

ُن تلى ذلك رجَّح أفَّ اعاسمى غًني الػايساَّى، كأنَّو مذىبي النَّحويٌنى، غًن أنَّو فصَّل ترجيحو تند حديثو تن  كبنا
ذا تلقيتىو إ: ))اسم اهلل تبعنا ًلقائلو )مصدره(، رابطنا ىذه اٞنسألة ّنسألة اٝنالؼ يف كالـ اهلل كخٍلق القرآف قائالن 

ًمن كالمو فال تػىقيٍل: ىيو ىيو، كعا تػىقيٍل: ىيو غًنيه  ألنَّو حينئذ ًمن كالمو القدمي، كإذا تلقيتىو ًمن كالـ غًنه فاو 
عا ١نالة غًن الػايساَّى. إذف اعاسمي كلاةه، فحكاياا حكمي الكالـ الذم ىي منو، كالقائل إفَّ اعاسمى ىو 

اًلفه  ، كيلـز (55)((ٞنذاىب أىل السُّنَّة  ألفَّ أصلام يف الكالـ أٍف عا ييقاؿ: ىيو ىيو الػايساَّى تلى اإلطالؽ ٢ني
نة، كىذه تقيدةه مىن زلَّت تناا  القائلى بأفَّ اعاسم ىو اٞنساَّى القوؿي بأفَّ أٚناُ اهلل تعاىل ))٢نلوقة أك صفاتو ١ندى

قدميو أيريق دميو((
ا ٢نلوقة كىو الذم ٚنَّى نفسو ّٔذه األٚناُ   إذ كيف تكوف أٚناؤه اٜنسىن كصفاتو العلي(56)

الف  ا ًلاىن ُيي ككصفاا ّٔذه الصّْفات يف القرآف الكرمي ))الذم ىو ًصفة ذاتو  ألفَّ القرآف قدمي عا ١نالة، كتعسن
، ! ، كتىلزميو كثًنه ًمن اإللزامات األخرل كتأنُّر الشَّخص بالرَّفع كالنَّصب كاٝنفض(57)فيو ًمن ًفرؽ الضَّاللة((

  .كحرؽ النَّار ًلاىن نطق باٚناا كحركفاا كاا سبق، فاذا ٓنليله يقرّْر تقيدة أىل السُّنَّة
 

خالفٌن ّنثل ما كرد من األمر
ي
 :بتسبيح اعاسم يف مثل قولو تعاىل كيف معرض ردّْه تلى استدعاعات اٞن

  اٞنطلوب تسبيح اهلل  [، بٌنَّ مًل أيقًحمى اعاسمي يف بعض اآليات مع أفَّ 1]األتلى:  چں  ڻ  ڻ  ڻ چ
اؿّْ تليو، كتلَّل ذلك بأفَّ ذًكر اعاسم ىنا جاُ تنبيانا تلى أفَّ الذّْكرى بجبي أٍف يكوفى بالقلب  عا تسبيح اللَّفظ الدَّ

، كمل يقل:  كاللّْساف معنا عا بالقلب حسب  كلذلك تندما امتثل النَّيبُّ  ألمًر ربّْو بالتَّسبيح قاؿ: سبحاف ريبّْ
تاُ يا اسم اهلل ار٘نين، كعا يف التَّكبًن: اسم اهلل أكرب، كعا تن السُّجود: (58)اسم ريبّْ سبحاف  ! كمل يقولوا يف الدُّ

! فاٞنرادي تسبيحي الػايساَّى كىو اهلل، ))فدؿَّ ذلك كلُّو تلى  ، كعا تن اٝنىوؼ: ًخفتي اسمى ريبّْ سجدتي عاسم ريبّْ
ـى كاعاستعطاؼى كالسُّجودى  يساَّى أفَّ اعاسّتحا

جلَّ جاللو  –كاٝنوؼى عا تعلُّق لو باعاسم الذم ىو تبارة تن اٞن
ُه ًمن ذلك(( – ا امتنع شي . كاعاسمي (59)كأفَّ اٞنساَّى ىو اٞنقصودي بذلك كلّْو، كلو كاف اعاسمي ىو الػايساَّى لػاى

نيا ُنذافًنىا، كاٜنادي هلل  ذيًكر ٜنًًكاًة اٛناع بٌن القلب كاللّْساف تند ذكره، ))كىذه نكتةه ًلاتدبّْرىا خًنه  ًمن الدُّ
 . كٟنذه اٞنسألة ارتباط ّنسألة اإلُياف  ))إذ اإلُياف ىو اإلقرار باللّْساف كاٛنىناف معنا، (60)تلى ما فػىاَّم كتلَّم((

ا قيل : م ييسبّْحونو باٚنو، كإَّنَّ ربى تنام أهنَّ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    چ أعا ترل أفَّ غًن  اآلدميٌن مل ُيي

، فاذه فائدة ذًكر اعاسم مقركننا بالتَّسبيح كالذّْكر دكف سائر چىئچ  كيف اٞنالئكة:، چۆئ

 ، كعا بجوز ىاىنا ذًكر اعاسم البتَّة، ككذلك: چڍ  ڍچ ،چٻ  ٻ چ العبادات، فقد قيل لو:
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، (62). ككوف اإلُياف إقرارنا باللّْساف مع تصديق القلب ىو أحد قويلى األشعرمّْ (61)((چژ  ڑ  ژچ
وؿ الثَّاين اعاقتصار تلى تصديق القلب، ككالمها أخرج العال ًمن مفاـو اإلُياف كىذا ييساَّى اإلرجاُ، كالقى 

كميعتػىقىد أىل السُّنَّة
أفَّ اإلُياف قوؿه باللّْساف كاتتقاده باٛنناف كتاله باٛنوارح كاألركاف، يزيدي بالطَّاتة كينقص  (63)

 بالعصياف. 
ڭ  ۇ  چ )سٌبح( إىل )اسم( بالباُ مع كونو عازمنا يف قولو تعاىل:  ككذلك ما كرد ًمن تعدّْم الفعل

[، فاذا دليله تلى تضاٌن الفعل )سبّْح( معىن )صلّْ(، أم: 52، كاٜناقة: 96ك 74]الواقعة:  چۇ  ۆ
يجرَّد كمل ييرد التَّضاٌنى فال معىنن لو (64)صلّْ ميفتًتحنا صالتك ًبذكر اسم ربّْك

 جود الباُ.، كإذا أراد التَّسبيح اٞن
]يوسف:  چڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇچ  ككذلك احتجاجام بقولو تعاىل:

ُى ؟ أليس ىذا بإقرار أفَّ اعاسم ىو الػايساَّى؟40 يساَّى كىي األصناـ، فكيف ذىكىرى األٚنا
 [، فاٞنعبود ىو اٞن

 
ي
م ما تىبىدكا إعاَّ اٞن ساَّيات، كلكنَّام تبدكىا ًمن أجل غلَّط السُّايليُّ استدعاٟنىم ُثيَّ قاؿ: ))كاٛنواب: أهنَّ

م  ت كالعيزَّل، كتلك أٚناُ كاذبة غًن كاقعة تلى حقيقة، فكأهنَّ األٚناُ اٞنفخَّاة اٟنائلة ال ي اخّتتوىا ٟنم، كالالَّ
مل يعبدكا إعاَّ األٚناُ ال ي اخّتتوىا. كىذا ًمن آّاز البديع الغريب، ككذلك قامت اٜنجَّةي تليام، كلو كانت 

 .(65)اُ ىا ىنا ىي اٞنساَّيات لىقىلَّت فائدةي الكالـ، كٝنىىال تن اإلتجاًز كالبالغًة ىذا النّْظاـ((األٚن
 :(66)أمَّا الشَّواىد الشّْعريَّة ال ي استشاد ّٔا القائلوف بأفَّ اعاسم ىو الػايساَّى ًمن مثل قوؿ لبيد

  كىامالن فقد اتتذركمىن يبك حىوعان     إىل اٜنىوؿ ُثيَّ اسمي السَّالـً تىلىيكياا  
فقد جعل النُّحاةي )ُثيَّ السَّالـ تليكاا( موضع الشَّاىد ًمن باب حذؼ اٞنضاؼ كإقامة اٞنضاؼ إليو 
مقامو، كاٞنعىن تندىم: ُثيَّ اسم معىن السَّالـ  فيكوف معىن باسم اهلل: باسم معىن اهلل، أك باسم معناه اهلل، تلى 

ا أراد أٍف حييّْيااا بلفظ . كمل ييوافقام السُّ (67)حذؼ اٞنضاؼ ا ردَّ تليام ًمن جاتىًٌن  األكىل أفَّ لبيدن ايليُّ كإَّنَّ
      السَّالـ الذم ىو اسم ًمن أٚناُ اهلل اٜنسىن  فأضاؼ التحيَّة إىل اسم اهلل إضافةى تشريف ))كأنَّو يقوؿ: 

ا (68)م السَّالـ((لو كجدتي سالمنا أشرؼى ًمن ىذا ٜنىييتكم بو، كلكينّْ عا أجده ألنَّو اس . كاٛناة الثانية أفَّ لبيدن
أراد أٍف يقعى اللَّفظي بالتسليم كالوداع بعد حوؿ ًمن قولو إيَّاه  كلذلك قاؿ: )ُثيَّ اسمي السَّالـً تليكاا(، كلو أراد 

م نطق بو يف البيت كقوتىو يف حاًؿ قولو إيَّاه لقاؿ: )ُثيَّ السَّالـي تليكاا(، كلو قالو ))لكاف ميٍسًلانا يف كقتو الذ
ا ىو ًٜنينو، أعا ترل أنَّو عا ييقاؿ: بعد اٛناعة اللامَّ  ُه، فال يتقيَّد بالزَّماف اٞنستقبل كإَّنَّ ... كذلك أفَّ السَّالـى دتا
ا تقوؿ: اللامَّ اغفر يل بعد اٞنوت، فيكوف )بعد( ظرفنا للاغفرة،  ا، كعا بعد اٞنوت اللامَّ اغفر يل، إَّنَّ ارحم زيدن

 تاُ كاقعه ًٜنينو.كالدُّ 
: بعد اٛناعة أدتو بكذا، أك أيسلّْم   فإٍف أردت أٍف ْنعلى الوقتى ظرفنا للدُّتاُ صرَّحتى بلفظ الفعل، فقيلتى
ا تيقيَّد ّٔا األحداثي الواقعة فياا خربنا أك أمرنا أك هنينا، كأمَّا غًنىا ًمن اٞنعاين كالعقود، أتين:  ألفَّ الظركؼ إَّنَّ

ا ىي كاقعة ٜنٌن النُّطق ّٔا تىٍقد الطَّال ؽ كتىٍقد الياٌن، ككالدُّتاُ كالتَّاينّْ كاعاستفااـ كغًن ذلك ًمن اٞنعاين فإَّنَّ
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  ، فتأمل كيف مزج التَّحليلى النٍَّحومَّ بالعقيدة بأسلوب تيوًقني أنَّو (69)... فال تعلُّق للظركؼ إعاَّ باألحداث((
 ما أراد إعاَّ النَّحو.  

مصطلح النَّعت: ييرادفو مصطلح الصّْفة، فال اٞنعىن اللُّغومُّ ٟناا كاحد ؟ كىل بجوز  كًمن اٞنصطلحات
    كأمَّا ًصفاتي البارم سبحانو : ))إطالؽ اٞنصطلحىًٌن تلى ما ُيتصُّ باهلل سبحانو كتعاىل ؟ يقوؿ السُّايليُّ 

 الكتاب كالسُّنَّة. كقد كجدنا لفظ الصّْفة يف فال نرل أٍف نساّْيىاا نعوتنا  ٓنرُّجنا ًمن إطالؽ ىذا اللَّفظ  لعدمو يف
[ يف كلّْ 1]اإلخالص:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ الصَّحيح، فقد قاؿ تليو السَّالـ للرَّجل الذم كاف يقرأ

ا ًصفة الرَّ٘نن( النَّعتي يف ))كتن أقساـ ما يينعت بو يقوؿ:  .(71)(((70)ركعة: مًل تفعل ؟ فقاؿ: أحبُّاا ألهنَّ
ا عا تدؿُّ احملدىنٌن يكوف با لصّْفة اٞنعنويَّة ٥نو: تاقل كتامل، كبصفة يف معىن النَّفي كقولك: كاحد كظاىر، ألهنَّ

ا تدؿُّ تلى نفي شيُ تنو. كيكوف بصفة فعليَّة، إعاَّ أفَّ  الفعل  (72)تلى معىنن زائد موجود يف نفس اٞننعوت، كإَّنَّ
نام ىو حركة الفاتل، كاٜنركة معىنن يف الذَّات، ِنالؼ أفعاؿ يف احملدىنٌن راجع إىل الصّْفة اٞنعنويَّة  ألفَّ الفعل م

ا ىي يف غًنه عا يف نفسو -سبحانو  -البارم  ا ليست ُنركة فاتل، كإَّنَّ ، كاستثناُ أفعاؿ البارم مبينّّ (73)((فإهنَّ
من تقيدهتم يف  تلى تقيدة تنزيو البارم ًمن اٜنركة كاعانتقاؿ كآّيُ كالنزكؿ كغًنىا ًمن الصّْفات، كانطالقنا

ا تدؿُّ تلى التَّجسيم كاٜندكث  ا عا تقـو بذات البارم  عاتتقادىم أهنَّ نفي األفعاؿ اعاختياريَّة إٗناتنا كأهنَّ
 كاٜنركة.

 

مصطلحي بدؿ شيُ ًمن شيُ: اقتصر السُّايليُّ تلى ىذا اٞنصطلح، كمل يذكر مصطلح  كًمن اٞنصطلحاتً 
أنواعى البدؿ  بدؿ بعض ًمن كيلٍّ، كبدؿ اعاشتااؿ الذم ٚنَّاه أيضا )بدؿ اٛنااور )كيلّّ ًمن كيلٍّ( تند ذكره 

، لكٍن عا بجوز يف أٚناُ اهلل تعاىل يقع )كلّّ ًمن كلٍّ(   كالعلَّة يف تدـ ذًكره إيَّاه أفَّ بدؿ(74) مصدر ًمن اسم(
، كاألنسب ىو إذ يستلـز التَّبعُّض  يَّة تلى اهلل تعاىللّْ متناع إطالؽ مصطلح الكي أٍف نيساّْيو ّٔذه التَّساية  عا

كاا كرد تند الزَّجَّاجيّْ كابن مالك كأيب حيَّاف   أك موافق ًمن موافق أك مطابق مصطلح شيُ ًمن شيُ
 . (75)كالفاكايّْ كالشَّاطيبّْ كغًنىم

ُ

ُالثَّاني: وي ُالع ق د ي ُفيُمسائلُالمبحث  ُاألفعالُُالتَّحليل ُالنَّح 
التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل األفعاؿ ال ي كردت يف كتاب )نتائجي الًفكىر يف سيتناكؿي ىذا اٞنبحثي 

دعالةي األفعاؿ تلى الزَّمن: األصل أٍف يدؿَّ كلُّ فعل تلى الزَّمن الذم كيضع لو، فاٞناضي  النَّحو(، فًان مسائلو
ُه  الف ىذا األصل فاو ١ناوؿ تلى حكاية ًلاىا مضى كاٜناؿ للحاؿ كاعاستقباؿ للاستقبل، فإٍف كرد شي ُيي
]األنعاـ:  چڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ   اٜناؿ إذا كقع، كتصويره للفعل إذا جاُ كقتو، فاثالن قولو تعاىل:

الوقوؼي ميستقبىله عا ١نالة، كلكٍن جاُ بلفظ اٞناضي حكاية ٜناؿ يـو اٜنساب فيو، عا ميرتَّب تلى ))[، فػ30
سلاٌن  ، كىذا(76)((كقوؼ قد نبت

ي
العيدكؿ ييفيد ٓنقُّق الوقوع، كقرينةي صرًفو تن اٞناضي ما استقرَّ يف تقيدة اٞن

 .ًمن أفَّ يـو اٜنساب مستقبليّّ يف اآلخرة
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ـي كٍصف اهلل ببعض األفعاؿ العامَّة الشَّائعة: مثل: صىنىعى كىفػىعىل كتىًال،  كًمن اٞنسائل : ايليُّ قاؿ السُّ تد
، كًمن ُثىَّ  ألفَّ تىًاٍلتى تبارة تن)) حركات اٛنوارح الظَّاىرة مع دؤب  كلذلك جاُ تلى كزف فىًعلى كىتىًعبى كىنىًصبى

ربى ّٔا تن اهلل  إعاَّ أٍف يىرًد ّٔا ٚنعه فييحاىل تلى آّاز احملض، كيػيٍلتىاىسي لو  –تزَّ كجلَّ  –مل ْندىا ُيي
 صدر ... ألنَّو مل تثبت حقيقتيو تند اٞنخاطىب ]فاو[عا تيؤكَّد ّنً )) كىذه األفعاؿ العامَّة الشائعة .(77)((التأكيل

إىل  (80)، كعا تتعدَّل(79)((أحوج إىل ذًكر اٞنفعوؿ اٞنطلق الذم تقع بو الفائدة منو إىل توكيد فػىعىٍلت (78)
ا أٍف مفعوؿه مطلىق، إمَّا ًمن لفظاا فيكوف تامِّا، ٥نو: فػىعىٍلت فعالن حسننا... كإمَّ )) اٞنفعوؿ بو، كاٞننصوبي بعدىا

، كالفعل يدؿُّ تلى الفاتل (81)((يكوف خاصِّا، ٥نو: فػىعىٍلت ضربنا، فضربنا أيضنا مفعوؿ مطلق ًمن غًن لفظ فػىعىلى 
))بعاومو كخصوصو، ٥نو: فعل زيده، تىال زيده. كأمَّا اٝنصوص فنحو: ضرب زيده تارنا. كعا تقوؿ: فعل زيده 

ٗنيع ىذه )) كالفرؽ بيناا كبٌن األفعاؿ اٝناصَّة أفَّ  .(82)و((تارنا، إعاَّ أٍف يكوف الفاتل ىو البارم سبحان
ربى ّٔا تن خالق اٛنواىر كاألجساـ كفاتلاا يف  األفعاؿ العامَّة عا تتعدَّل إىل اٛنواىر كاألجساـ إعاَّ أٍف ُيي

ا ا يتعدَّل إىل اٛنواىر بعضي األفعاؿ اٝناصَّة، ٥نو: ضربتي زيدن األفعاؿ العامَّة تصليح  ، كاا أفَّ (83)((اٜنقيقة، كإَّنَّ
أٍف تقع موقع أٌم فعل ًمن األفعاؿ العامَّة كاٝناصَّة  فقولك: ضربتي ضربنا يعين: تىالتي ضربنا، فكلُّ ضٍرب ًفٍعله 

، كتأنَّر بو ابني (85)كالسُّايليُّ مسبوؽ ّٔذا القوؿ  فقد قاؿ بو تبد القاىر اٛنرجاينٌ  .(84)كليس كلُّ ًفٍعل ضربنا
، كمل يكن قبل ذلك معركفنا إعاَّ إذا تيقنَّا ًمن (87)، كاا تبنَّاه ابن ىشاـ ًمن بىعد(86)ر للسُّايليّْ اٜناجب اٞنعاص

 .(88)نسبتو للرُّماينّْ 
ا انطلق ًمن تقيدة أشعريَّة يف مسألتىًٌن  األكىل أفَّ الفاتل اٜنقيقيَّ  مل يكن التَّحليل السابق ٥نويِّا ًصرفنا، كإَّنَّ

 ىو، كأفَّ األفعاؿ تبارة تن حركات الفاتلٌن كليست بأفعاٟنم حقيقة كسيأيت بياهنا، ىو اهلل كعا فاتل إعاَّ 
ييفرّْقوف بينااا فاٝنٍلق غًن اٞنخلوؽ كاإلبجاد غًن اٞنوجود  (89)كالثَّانية العالقة بٌن اٝنٍلق كاٞنخلوؽ  فأىل السُّنَّة

فىًفعلي اهلًل )) تنو تعاىل، كاٞنخلوؽي أنري ًصفة اٝنٍلق كالفعل غًن اٞنفعوؿ، فصفة اٝنٍلقي قائاة باهلل كاٞنخلوؽ منفصل
  فيكوف ما بعد تلك األفعاؿ مفعوعان بو كاا صرَّح البخارمُّ بذلك تند (90)((ًصفةي اهلًل، كاٞنفعوؿي غًنيه ًمن اٝنلق

 فرؽ بٌن قولك: فال)) عا ييفرّْقوف بينااا فاٝنٍلق ىو اٞنخلوؽ (91)إتراب السَّاوات. كاألشاترة ككثًن من اٞنعتزلة
ٍلقنا، كبٌن قولك: خلقى اهللي الساواًت، إعاَّ ما يف األكؿ ًمن اإلطالؽ كيف الثَّاين من التَّخصيص لىقى اهللي خى  (92)((خى

ب السُّايليُّ تن كيفيَّة إتراب كلاة )الساوات( مفعوعان مطلقنا كإٍف مل تكن مصدرنا، (93)كبياف النَّوع    ، كمل بجي
كىذه اٞنسألة غورىا بعيد فال ييٍدرىؾي القٍصدي ًمن  .جب كابن ىشاـ تن ذلك بإجابتىًٌن ٢نتلفتىٌنً إذ أجاب ابن اٜنا

خلفاا إعاَّ ّنطالعة كتب العقيدة، فاي مرتبطة بالقىوؿ يف الصّْفات اعاختياريَّة هلل كخلق أفعاؿ العباد  فأىل 
كالكالـ، ًمن غًن ٕنثيل كعا تكييف كعا تعطيل كعا ٓنريف، السُّنَّة ييثبتوف هلل صفاتو ذاتيَّة اختياريَّة كصفة اٝنٍلق 

ا لو تن اٜندكث كتن حلوؿ اٜنوادث بو  إذ ًمن اٞنتَّفق تليو أفَّ اٞنخلوقات  كاألشاترة ينفوهنا تن اهلل تنزيان
ًمن ٗنيعاا حادنة كليست أزليَّة، كحٌن خلىقاا اهلل يكوف قد اتَّصف بصفة اٝنلق اٜنادنة ال ي مل تكن موجودة 

قبل، كىذا يعين أفَّ اٜنوادث حلَّت بو بتعبًن األشاترة كمىن كافقام، كبتعبًن أىل السُّنَّة يكوف قد اتَّصف بصفة 
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ا اختياريَّة، كىكذا الكالـ كغًنه ، فاألشاترة كمىن كافقام تند (94)اٝنٍلق الذاتيَّة اعاختياريَّة، كأنريىا دليله تلى أهنَّ
ييفرّْقوف بٌن اٝنٍلًق الذم ىو فعلي اهلل كًصفتيو، كاٞنخلوًؽ الذم ىو أنري ًصفة اٝنٍلق  حديثام تن األنر اإلٟنٌي عا 

ا يقصدكف بو اٝنٍلق كاٞنخلوؽ إذ عا فرؽى تندىم بينااا.   فإذا كرد مصطلح األنر تندىم فإَّنَّ
( باٟنازة: كذلك يف قولو تعاىل: ې  ې  ې  چ كًمن مسائل ىذا اٞنبحث النقلي كالتعدية يف الفعل )نىاؿى

[، قاؿ أبوبكر بن العريٌب تن ىذا الفعل يف 37]اٜنج:  چى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ
ٍشًكلىة فإفَّ النَّيلى عا يتعلَّق بالبارم سبحانو، كلكٍن تربَّ بو تعبًننا ٠نازيِّا تن القىبوؿ  )) ىذا السّْياؽ:

ي
ًمن األلفاظ اٞن

ٍف نالو موافق قىًبلىو، أك ٢نالف كىرًىىو، كعا ًتربةى باألفعاؿ بدنيَّة كانت فإفَّ كلَّ ما ناؿ اإلنساف مواًفقه أك ٢ناًلف  فإ
ا يصل إليو التَّقول  أك ماليَّة باإلضافة إىل اهلل تعاىل ... كلذلك قاؿ: لن يىًصلى إىل اهلل ٜنومياا كعا دماؤىا، كإَّنَّ

كأمَّا : ))ـ شيخو كزاد تليو حيناا قاؿتأنَّر بكال ايليَّ السُّ  . كلعلَّ (95)((منكم، فيقبلو كيرفعو إليو كيساعو
( اٞنتعديَّة، كىي ّننزلة )تطا يعطو( عا تنبئ إعاَّ تن كصوؿ إىل اٞنفعوؿ دكف تأنًن فيو  ( فانقوؿ ًمن )نىاؿى )أىنػىٍلتي

   ، كلو كاف فعالن مؤنػّْرنا يف مفعولو چې  ې  ې  ىچكعا كقوع ظاىر بو، أعا ترل إىل قولو سبحانو: 
ا ىو منبئ ىو الوصوؿ فقطمل بجز ىذا، إ ، فالنَّقلي يف األفعاؿ تنده غًني قياسيٍّ فال يطَّرد يف األفعاؿ  (96)((َّنَّ

: أفَّ النقل يكوف يف  ، كضابط ىذا الباب تند السُّايليّْ كلّْاا موافقةن لسيبويو، فبالنقل يصًن الفاتلي مفعوعان
زمة بشرط أٍف حيصلى مناا يف الفاتل )اٞنفعو  ؿ( صفة ما، كذلك بأٍف يكتسبى ىذا اٞنفعوؿ صفةن مل األفعاؿ الالَّ

يكن تلياا ))فىشىٍرطيو يستلـز تلى ىذا أٍف يكوفى الفعلي صفةن تقبل اإلبجاد كاعاكتساب  اإلبجاد من فاتل الفعل 
)) . فإٍف كاف ))متعديِّا فانو ما حيصل للفاتل (97)اٞنعدَّل، كاعاكتساب ًمن مفعوؿ ىذا الفعل الذم كاف فاتالن

، كيىقصد (98)كعا يكوف اتتااده يف الثَّاين تلى اٞنفعوؿ فيجوز نػىٍقليو(( -غًن خارجة تنو  –نو صفةه يف نفسو م
  فالفعل )يناؿ( عا تأنًن لو يف (99)بعدـ اتتااده يف الثاين تلى اٞنفعوؿ ))أٍف عا يىظارى أنري الفعل يف اٞنفعوؿ((

ا ىو متضاّْن معىن الفعل )يىًصلي( ًمن الوصوؿالفاتل )اهلل( الذم صار بالنَّقل مفعوعان بو، كإ كقد نقل ابني  .َّنَّ
، كاٞنشاىىد أفَّ الفعل )يناؿ( ضياّْن معىن فعل آخر، ىذا الفعل تعدَّدت األقواؿ يف (100)القيّْم كالـى السُّايليٌ 

لعلَّ األفعاؿ ال ي تنصُّ تعيينو، ًمن ذلك )يًصل(، ك)يرتفع(، ك)يصعد(، ك)يتقبَّل( كغًنىا، ككلُّاا تؤكّْد القىبوؿ، ك 
تلى الرَّفع كالٌصعود عا تتوافق مع معتقد مىن ينفي ًصفة العلو، ِنالؼ مىن ييثبتاا فإفَّ كلَّ األفعاؿ تتوافق مع 
معتقده سواُ أكانت ٓنال معىن الوصوؿ كالقىبوؿ أـ ٓنال معىن الرَّفع كالٌصعود  كلذلك قاؿ ابن تيايَّة: 

، چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ چ اؿ اهلل، كاا قاؿ:))فتقول القلوب ىي ال ي تن
ا عا تناؿ اهلل(( ماُ فإهنَّ . كٓنليل ىؤعاُ ٗنيعنا تىقىًدمّّ امتطى (101)فأمَّا األمور اٞننفصلة تنَّا ًمن اللُّحـو كالدّْ

 التَّحليلى النٍَّحومَّ.  
عاين اٞنركَّبة، أم: إضافة الصّْفة دعالة )تىًلم( ك)تىرىؼ(: الفعلي )تىًلم( كيضع لتاييز اٞن كًمن اٞنسائل ٓنديدي 

 –إذا نػىبىتى ىذا فال ييضاؼ إىل اهلل : ))ايليُّ قاؿ السُّ إىل احمللّْ، أمَّا الفعل )ترىؼ( فاو لتاييز اٞنعاين اٞنفرىدة، 
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( كعا )يىعرؼ(  ألفَّ تلاىو متعلّْقه باألشياُ كلّْاا، م –سبحانو كتعاىل  ركٌباا إعاَّ الًعلم، كعا ييقاؿ فيو )تىرىؼى
يٍحدىنٌنى فإفَّ معرفتام بشيُ آخر

كتلى ذلك ٘نىىل اآليات ال ي  .(102)((كمفرىدىا تعلُّقنا كاحدنا، ِنالؼ ًتلم اٞن
رجاا إىل ))ًقيل فياا إفَّ )تىًلم( قد تكوف ّنعىن )تىرىؼ(   ألفَّ تعدّْم )تىًلمى( إىل مفعوؿ كاحد يف اللَّفظ عا ُيي

(، كلكٍن تلى جاة اعا  .، كىذا أمره تىقىًدمّّ (103)((ختصار كآّازمعىن )تىرىؼى
عى اهللي ًلاىن  عى( معىن الفعل )استجاب( يف قوؿ اٞنصلي: ٚنًى كًمن مسائل ىذا اٞنبحث تضاٌن الفعل )ٚنًى
عى(( ١نذكؼ  ألفَّ السَّاع متعلّْق باألقواؿ  دىه((، فافعوؿ ))ٚنًى عى اهللي ًلاىن ٘نًى ه، قاؿ: ))كأمَّا قوٟنم: ))ٚنًى دى ٘نًى
ا تؤذف ّنعىن زائد كىو اعاستجابة اٞنقارنة للسَّاع، فاجتاع  ـ تلى بأّا، إعاَّ أهنَّ كاألصوات دكف ما تداىا، فالالَّ

 ، كىذه تقيدة.(104)يف الكلاة اإلبجاز كالدَّعالة تلى اٞنعىن الزَّائد كىو اعاستجابة ًلاىن ٘نده((
ُالثَّالث:ُ وي ُالع ق د ي ُالمبحث  ُاألسماءُفيُمسائلالتَّحليل ُالنَّح 

سيتناكؿي ىذا اٞنبحثي التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل األٚناُ ال ي كردت يف كتاب )نتائجي الًفكىر يف 
يطلىق: كاا يف قولو تعاىل:

ڃ  چ النَّحو(، فًان مسائلو التَّفريقي بٌن اٞنصدر الذم تؤكَّد بو األفعاؿ كاٞنفعوؿ اٞن

تلى اٞنعتزلة ّٔذه اآلية يف إنبات ًصفة  (105)[، احتجَّ أىل السُّنَّة164 ]النّْساُ: چچ  چ   چ
الكالـ هلل تعاىل، ككجو اعاستدعاؿ أفَّ الفعل )كلَّم( أيكّْد باٞنفعوؿ اٞنطلىق )تكليانا( كالقاتدة ال ي أٗنع النُّحاة 

تعاىل كلَّم موسى تليو السَّالـ كالمنا تقوؿ: عا يصح آّازي مع التَّوكيد  فدلَّت اآليةي تلى أفَّ اهللى  (106)تلياا
  عا يكوف اٞنصدر مفعوعان مطلىقنا حَّتَّ يكوف منعوتنا ))حقيقيِّا. لكٍن ىل اٞنصدر )تكليانا( مفعوؿ ميطلىق ؟ إذ 

دنا  ا للفعل ألفَّ الفعل يدؿُّ تليو دعالة مطلقة كعا يدؿُّ تليو ١ندَّ ا يكوف توكيدن        أك يف حيكم اٞننعوت، كإَّنَّ
د بعدد أك نػىٍعتو أصبح اٞنصدري (107)((كعا منعوتنا ، كمعىن ىذا: أفَّ الفعلى يدؿُّ تلى مصدره مطلقنا، فإذا حيدّْ

ا  ، فالسُّايليُّ ييفرّْؽ بٌن (108)((ألفَّ التَّوكيد عا يكوف يف معناه زيادة تن اٞنؤكَّد)) مفعوعان مطلقنا كليس توكيدن
الفعل، كاٞنصدر احملدكد أك اٞننعوت الذم خصَّو ّنصطلح )اٞنفعوؿ اٞنطلق(، اٞنصدر اٞنؤكّْد كىو الذم يدؿُّ تليو 

ىذا حسىنه لوعا أفَّ سيبويو قد أجاز : ))كقد ذاكىرى السُّايليُّ شيخىو ابن الطَّراكة يف ىذه اٞنسألة، فقاؿ لو شيخيو
: تكليانا ما، فال  يف مثل ىذا أٍف يكوف مفعوعان مطلىقنا، كإٍف مل يكن منعوتنا يف اللَّفظ فييحتال تلى ىذا أٍف ييريدى

كأيَّد  .(109)((يكوف يف اآلية حجَّة قاطعة، كاًٜنجىاجي تليام كثًنةه عا حيتاج معاا إىل اعاحتجاج باحملتاىالت
السُّايليُّ شيخىو بناُ تلى مذىبو يف أفَّ األفعاؿ العامَّة عا تؤكَّد باٞنصادر مثل: فػىعىٍلت، كىصىنػىٍعت  ألفَّ ىذه 

ا تصليح أٍف تقع موقع أٌم فعل ًمن األفعاؿ األف ا تتعلَّق باألحداث، كىي تامَّة ألهنَّ عاؿ عا تتعلَّق باٛنواىر كإَّنَّ
كًمن ُثىَّ مل ))العامَّة كاٝناصَّة  فقولك: ضربتي ضربنا يعين: تىًاٍلتي ضربنا، فكلُّ ضٍرب ًفٍعله كليس كلُّ ًفٍعل ضربنا، 

ربى ّٔا تن اهلل  إعاَّ أٍف يىرًدى ّٔا ٚنعه فييحاىل تلى آّاز احملض، كييلتاىس لو   -كجلَّ  تزَّ  –ْندىا ُيي
، كٞنَّا كرد بو (111)((ككأفَّ ٗنيع أفعاؿ اليقظة يشتال تلياا فػىعىٍلت)). كالكالـي ًمن أفعاؿ اليقظة (110)((التأكيل

ٞنذىبو يف ًصفة الكالـ، كقد سبق السَّااع كاا يف اآلية مل يبق إعاَّ ٘نليو تلى آّاز كاا صرَّح، كىذا إكااؿ 
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شيُ ًمن اٜنديث تناا يف مسألة كصف اهلل ببعض األفعاؿ العامَّة، فتأمل ىذا اٝنيط الذم ربط بو اٞنفرَّؽ  
ليًصل إىل نفي ًصفة الكالـ اٜنقيقيّْ تن اهلل تعاىل، كلو كاف تن طريق ٢نالفة تطبيق سيينّْ سليمو ًلقاتدة ليغويَّة 

 .تلى دليل قرآينٍّ 
ٿ  ٿ  ٿ  چ  كًمن اٞنسائل كجوب تقدمي الضَّاًن الواقع موقع اٞنفعوؿ بو )إيَّاؾ(: كاا يف قولو تعاىل:

ـ تلى فعلو : ))ايليُّ قاؿ السُّ [  كموجب التَّقدمي ٥نىٍومّّ تىقىًدمّّ 5]الفآنة:  چٿ ا يتقدَّ كاٞنفعوؿ إَّنَّ
ا إىل تعيينو، كحرصنا تلى تبيينو، كصرفنا للوىم تن ا لذَّىاب إىل غًنه  كلذلك مل بجز أٍف يتأخرى تن الفعل قصدن

  إذ الكالـي يف معرض اإلخالص كٓنقيق الوحدانيَّة كنفي چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ يف قولو تعاىل: 
، فاإلخالص كٓنقيق الوحدانيَّة كإفراد اهلل بالعبادة كاعاستعانة يف (112)((توارض األكىاـ تن اٝنلوص التَّاـ

 .ياا أحد غًنه، ىذه كلُّاا تقيدة أكجبت تقدمي اٞنفعوؿ بو )إيَّاؾ(األمور ال ي عا يقدري تل

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ ﮲    چ ككذلك تقدمي اسم اهلل األحسن آّركر )هلل( يف قولو تعاىل:

 [، قاؿ: ))إفَّ تقدمي اٛنار كآّركر األكؿ لفائدتىًٌن:97]آؿ تاراف:  چ﮳  ﮴
يسبَّب.إحدامها: أنَّو اسم للاوجب ٟنذا الغرض

ـ السَّبب تلى اٞن ـ تقدُّ  ، فييقدَّ
 

كجب اعاىتااـ بتقدُيو  تعظيانا  –سبحانو  –كالفائدة األخرل: أفَّ اعاسم آّركر ًمن حيث كاف اٚننا هلل 
ٜنرمة ىذا الواجب الذم أكجبو، كٔنويفنا ًمن تضييعو  إذ ليس ما أكجبو اهلل سبحانو ّنثابة ما ييوجبو 

 .(113)غًنه((
 

ىذا اٞنبحث تطف الصّْفات اٞنتعدّْدة: األصل يف باب العطف جواز تطف الصّْفات بعضاا  كًمن مسائل
، فإذا كانت الصّْفات متغايرة فاٛنواز تلى إطالقو  ))فيشبو (115)، ك٘نلوا تلى ذلك تعدُّد اٝنرب(114)تلى بعض

ف شيُ تلى نفسو ففي اٛنواز ، كإٍف مل تكن متغايرة بأٍف تيط(116)حينئذو تغاير اللَّفظىًٌن بتغاير اٞنعنيىًٌن((
تفصيل  فإٍف أفادت الصّْفة الثَّانية معىن زائد تاَّا يف األكىل فالعطف جائزه ألنَّو ًمن باب تعداد الصّْفات 
اٞنتغايرة، كترؾ العطف جائزه  ألفَّ يف الصّْفات ضاًننا يعود إىل اٞنوصوؼ كعا سياا إٍف كاف مشتقِّا. كإٍف مل تيًفد 

ا تاَّا يف األكىل فالعطف جائز لكنَّو خالؼ األصل  ))كتلَّةي ذلك أفَّ حركؼى العطف ّننزلة  الثَّانية معىن زائدن
، كتلة نانية ىي أفَّ حركؼ العطف كعا سياا الواك (117)تكرار العامل، كتكراري العامل يلزـي معو تكرار اٞنعاوؿ((

ا ْناع بٌن الشَّيئىًٌن عا بٌن الشَّيُ الواحد((  .(118)))إَّنَّ
تطبيقنا للتفصيل السَّابق تلى ما كرد يف القرآف الكرمي ًمن أٚناُ هلل تعاىل ال ي كقعت صفات أك أخبارنا ك 

 متعدّْدة  ُييكن تقسيااا نالنة أقساـ كاآليت:
القسمي األكؿ: ما بجوز اٛناع بيناا يف ميساَّى كاحد كىو اٞنوصوؼ  إذ الصّْفة كاٞنوصوؼ كالشيُ الواحد يف 

﮵   چ  العطف أكىل ألنَّو األصل، مثل قولو:اٞنعىن، فّتؾ  ﮴   ﮳     ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ﮲    
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 چ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﮼﮶  ﮷  ﮸  ﮹       ﮺  ﮻

ا أٚناُ لو 23]اٜنشر:  كاٞنساَّى ّٔا كاحد، فلم ْنر ٠نرل  -سبحانو  -[، كسبب كركدىا بغًن تطف ))ألهنَّ
، كأكضح ًمن (119)دفة، مثل: األسد كالليث، كغًن ذلك((تعداد الصّْفات اٞنتغايرة، كلكن ٠نرل األٚناُ اٞنّتا

ا صفات أزليَّة أبديَّة كافقت الذَّات يف الًقدـ كليست مغايرة((  .(120)ذلك تقديِّا أٍف ييقاؿ: ))ألهنَّ
 

ا متقابلة متضادَّة،  القسم الثَّاين: ما عا بجوز اٛناع بيناا ًمن كجو كاحد يف مساَّى كاحد كىو اٞنوصوؼ  ألهنَّ
 چىئ  ىئ  ی  ی  ىئۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ طف أكىل ألنَّو يقتضي اٞنغايرة، مثل قولو:فالع

ا ألفاظ متضادَّة اٞنعاين يف أصل موضوتاا، فكاف أمَّا سببي كركدىا معطوفة بالواك [، 3]اٜنديد:  ))فألهنَّ
اجتااع األضداد ًمن توىُّم احملاؿ، ك  (121)تن -قبل التَّفكُّر كالنَّظر  -دخوؿ )الواك( صرفنا ًلوىم اٞنخاطىب 

ا يكوف ًمن كجاىًٌن ٢نتلفىًٌن، فكاف العطف ىانا  احملاؿ  ألفَّ الشَّيُ عا يكوف ظاىرنا باطننا ًمن كجو كاحد، كإَّنَّ
ـ ٣نَّا عا يستحيل اجتااتو ًمن الصّْفات يف ١نلٍّ  أحسن ًمن تركو، ٟنذه اٜنكاة الظَّاىرة، ِنالؼ ما تقدَّ

))ىذه الصّْفات  قابل القابض الباسط كاٝنافض الرَّافع كغًنىا، كبجب التنبيو تلى أفَّ ، كمثلاا يف التَّ (122)كاحد((
الكرُية ًمن األٚناُ اٞنتقابالت ال ي عا ينبغي أٍف ييثىن تلى اهلل ّٔا إعاَّ كلُّ كاحد مناا مع اآلخر  ألفَّ الكااؿ 

 .(123)اٞنطلق ًمن اجتااع الوصفىًٌن((
 

بيناا يف مساَّى كاحد، كىو اٞنوصوؼ، كأفادت الثَّانية زيادة معىن تاَّا يف  القسم الثَّالث: ما بجوز اٛناع
ٿ  چ األكىل، كتربَّ تنو بعضام بشرط اختالؼ الصّْفات أك تباتدىا، فالعطف بالواك أكىل، مثل قولو تعاىل: 

ڃ    ڃ     ڄٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

كردىا معطوفىًٌن  چڦ  ڦ  چك چڤ   ڦچ [، فاعاٚنىاًف 3ػ1]غافر:  چچ    چ   چڃ        ڃ
يف غًنه عا يف  -سبحانو  -بالواك  ك))حسين العطف بٌن اعاٚنىًٌن األكلًٌن لكوهناا ًمن صفات األفعاؿ، كفعلو 

يريد  -سبحانو  - نفسو، فدخل حرؼي العطف للاغايرة الصَّحيحة بٌن اٞنعنيىًٌن، كلتنزُّٟناا منزلة اٛنالتىًٌن  ألنَّو

كرد  چڦ  ڄچ ، كاعاسم الثالث (124)تنبيو العباد تلى أنَّو يفعل ىذا كيفعل ىذا  لًنجوه كيؤمّْلوه((
غًن معطوؼ بالواك تلى الثَّاين ))ألفَّ الشّْدَّة راجعة إىل معىن القوَّة كالقدرة، كىو معىن خارج تن ًصفات 

ـ ًمن قولو: كرد غًن  چڄ  ڄچ  ، كاعاسم الرَّابع(125)((چڤ  ڤچ الفعل، فصار ّننزلة ما تقدَّ
فصحَّ ٗنيع ما أصَّلناه،  –سبحانو  -معطوؼ تلى الثَّالث بالواك أيضنا ))ألفَّ لفظ )ذم( تبارة تن ذاتو 

 چڤ   ڦ  ڦ  ڦچ. كختمى السُّايليُّ اآلية باستنباط جدير بالذّْكر، كىو أفَّ (126)كاٜناد هلل((

ًصفة كاحدة ًمن صفات الغضب ))كاننتاًف تغلب كاحدة،  چڦ  ڄچ  صفتاف ًمن صفات الرَّ٘نة، ك
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، (128) ، كىذا تصديق للحديث القدسيّْ بركايتىيو: )إفَّ رىٍ٘نى ًي سىبػىقىٍت غىضىيًب((127)كمها سابقتىاًف ٟنا يف الذّْكر((
 ، كىذه تقيدة كتوحيد.(129) ك)أفَّ رىٍ٘نى ًي غىلىبىٍت غىضىيب(

ا يف الثَّالث أكضح، كذلك يف كالتَّحليالت السَّابقة ٥نويَّ  ة ظارت فياا العقيدة بصورة كاضحة، غًن أهنَّ
، كىي مسألة متكرّْرة يف ىذا البحث.  مسألة قياـ األفعاؿ باهلل تعاىل ال ي ينفياا األشاترة كمنام السُّايليُّ

عربوف : اتفق اچٱ    ٻ  ٻ  ٻچ  يف البسالة إتراب اسم اهلل )الرَّ٘نن( كًمن مسائل ىذا اٞنبحث
ي
ٞن

م اختلفوا يف تعيينو، فانام مىن جعلو كصفنا كريدَّ بكونو تىلىانا كالعلم ييوصىف  تلى أنَّو تابع ًمن التوابع، غًن أهنَّ
كعا ييوصىف بو. كًمنام مىن جعلو بدعان أك تطفى بياف
ا الوصف(130) : ، كقد ردَّمها السُّايليُّ فقاؿ ميرجّْحن

تطف البياف  ألفَّ اعاسم األكؿ عا يفتقر إىل تبيٌن  ألنَّو أترؼي األٚناُ  كالبدؿي تندم فيو ٣نتنعه، ككذلك ))
  (131)((كلّْاا كأبٍػيػىنياا ... كلكنَّو كإٍف كاف بجرم ٠نرل األتالـ فإنَّو ميشتقّّ ًمن الرَّ٘نة، فاو كصف يراد بو الثَّناُ

اًف كالوصفي مشتقّّ  نٍَّحومُّ مبينّّ تلى مذىبو العىقىًدمّْ يف ، كىذا التَّحليلي ال(132)إذ البدؿي كتطف البياف جامدى
 .اشتقاؽ أٚناُ اهلل اٜنيسىن كاا سبق، كتلى إنبات ًصفة الرَّ٘نة هلل تعاىل كاا يليق بو سبحانو

تاُ يف قولو تعاىل: ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ كًمن مسائلو فائدة البدؿ يف الدُّ

ة )صراطى( بدعان ًمن )الصّْراط( بدؿ كلٍّ [، أترب النُّحا7ػ  6]الفآنة:  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ
اتي ٢ناًطب ًلاىن عا حيتاج إىل البياف، (133)ًمن كلٍّ  تاُ، كالدَّ ، كقد سأؿ السُّايليُّ: ))ما فائدة البدؿ يف الدُّ

، ُثيَّ أجاب َنواب مفصَّل، فقاؿ: ))كاٛنواب تن السُّؤاؿ األكؿ، (134)كالبدؿ يقصد بو بياف اعاسم األكؿ؟((
ائدة البدؿ يف الدُّتاُ؟ أفَّ اآلية كردت يف معرض التَّعليم للعباد يف الدُّتاُ، كحقُّ الدَّاتي أٍف يستشعر كىو: ما ف

، كاٞنخُّ عا يكوف إعاَّ (135)تند دتائو ما بجبي تليو اتتقاده ٣نَّا عا يتمُّ اإلُياف إعاَّ بو، إذ ))الدُّتاُ مخُّ العبادة((
ت دـ كٜنم، فإذا كجب إحضار معتقدات اإلُياف تند الدُّتاُ، كجب أٍف يف تظم، كالعظمي عا يكوف إعاَّ ٓن

ا بالثَّناُ، فىًان ُثىَّ جاُ لفظي الطَّلب للاداية كلفظ الرَّغبة مشوبنا باٝنًن تصرحينا ًمن الدَّاتي  يكوف الطَّلب ٣نزكجن
يعتقىد إىل ربّْو، فإذا قاؿ: اىدنا ال

اتي بذلك اٞن صراط اٞنستقيم، كاٞنخالفوف للحقّْ ّنعتقده، كتوسالن ًمن الدَّ
م تلى الصّْراط اٞنستقيم أيضنا، كالدَّاتي بجب تليو اتتقاد خالفام كإظاار اٜنقّْ الذم يف نفسو،  يزتاوف أهنَّ
تاُ أفَّ الصّْراط اٞنستقيم ىو صراط  فلذلك أىبدىؿ كبٌنَّ لًييارّْف اللّْساف تلى ما اتتقده اٛنىناف، فأخرب مع الدُّ

. ففائدة البدؿي النٍَّحومّْ (136)عم اهلل تليام ًمن النَّبيٌن كالصّْدّْيقٌن، عا مىن خالفام ًمن الكافرين((الذين أن
 شرتيَّة تىقىًديَّة.

ا معنويِّا بػ)النَّفس كالعٌن(: فرَّؽ السُّايليُّ بٌن اللَّفظىًٌن  كًمن اٞنسائل  توكيد أٚناُ اهلل اٜنسىن كصفاتو توكيدن
ٞنقصود بالنَّفس حقيقةي الشَّيُ ًمن دكف معىن زائد، كأمَّا اٞنقصود بالعىٌن فاو حقيقةي الشَّيُ ًمن حيث اٞنعىن  فا

ُن تلى ىذا التفريق بىىن اٜنيكمى النٍَّحومَّ فصحَّ تنده التوكيد  ا بالعياف أك ما يقـو مقامو  كبنا مع زيادة كونو ميدركن
ا بقيت تلى أصل معناىا  ، كمل يصح (137)((صىلىحت للتَّعبًن تن البارم سبحانو كتعاىلفى ))بلفظة )النَّفس(  ألهنَّ
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ا خرجت تن أصل معناىا فػ مل تىرد يف الشريعة تبارة تن نفس البارم سبحانو  ))التَّوكيد بػلفظة )العىٌن(  ألهنَّ
الطويلى  ، كنقل ابني القيّْم كالـى السُّايليّْ (138)((غًن ميدركىة بالعياف يف حقّْنا اليـو -سبحانو -ألفَّ نفسو 

 .(139)بنصّْو
ات ليست  ، كقد بٌنَّ السُّايليُّ (140)ٌن ّنعىن الذَّاتفس كالعى كأختم ىذه اٞنسألة ّنا اشتار أفَّ النَّ  أفَّ الذَّ

ا يف  القوؿي  - اٌنى كعاسياا اٞنتكلّْ  -النَّاس  ّنعىن النػٍَّفس، فقاؿ: ))كأمَّا )الذَّات(، فقد استاول أكثرى  فياا، إهنَّ
كف ّٔا تن كجوده كحقيقتو، كحيتجُّوف يف معىن النػَّفٍ  س كاٜنقيقة، كيقولوف: )ذات البارئ ىي نفسو(، كيعربّْ

 الـ يف قصة إبراىيم: )نالث كذبات، كلُّاا يف ذات اهلل(، كقوؿ خبيب:إطالؽ ذلك بقولو تليو السَّ 
 تلى أكصاؿ شلو ٣نيزَّع ؾٍ ارً بى يػي      كإٍف يشأٍ  كذلك يف ذاًت اإللوً 

غة كالشريعة كاا زتاوا، كلو كاف كذلك ٛناز أٍف ييقاؿ: )تبدتي فظة إذا استقريتاا يف اللُّ للَّ كليست ىذه ا
ٍت ذاتيو(، لى عى ، أك )فػى چٹ  ٹ  ٹچ سبحانو(، ك)احذر ذاتو(، كاا قاؿ تعاىل: مالبار  ذاتى 

 منفس البار  كذلك غًني مساوع، كعا يقوؿ إعاَّ ُنرؼ )يف( اٛنارة، كحرؼ يف للوتاُ، كىو معىن مستحيل تلى
ا ىو تلى  : )جاىدت يف اهلل( ك)أحببتك يف اهلل( ١ناؿ أف يكوف ىذا اللفظ حقيقة...كإَّنَّ سبحانو إذا قلتى

ا  اهلل( ك)يف ذاتً  ىذا فقولو: )يف ذاتً  تى بى حذؼ اٞنضاؼ، أم: يف مرضاة اهلل كطاتتو... كإذا نػى  اإللو(، إَّنَّ
يانة أك الشريعة ال ي ىي ذاتي   يانة.للدّْ  فه صٍ كى  هلل، فذاته ا ييريد يف الدّْ

كإذا كاف األمر كذلك  موضوتاا نعت ٞنؤنث، أعا ترل أفَّ فياا )تاُ( التأنيث؟ ،ككذلك ىي يف أصلاا
، كبعض األشاترة ينفوف (141)((عا تن نفسو –تزَّ كجلَّ  –فقد صارت تبارة تاَّا تشرؼ باإلضافة إىل اهلل 

 –سبحانو  –فًصفاتو )) كأنبت لفظة )ذات( ًصفة هلل فقاؿ: إطالؽ )ذات( تلى اهلل تعاىل. كلكنَّو تاد 
ا تينبئ تن  تنقسم أربعة أقساـ: نفسيَّة، كقولك: موجود كإلو كذات كشيُ، كمعنويَّة، كقولك: تامل كقادر  ألهنَّ

ا عا ٤ند لو دفعنا إعاَّ أٍف ييقاؿ: ىذه اللَّفظة (142)((معىن زائد تلى ذاتو سيبحانو تكثر يف كالـ ، كىذا تناقضه رّنَّ
 .أىل الًعلم كإٍف فضَّلوا تركاا

ا بالنَّصب يف باب اعاشتغاؿ: فضَّل النُّحاة النَّصب  كًمن مسائل ىذا اٞنبحث نصبي كلاة )كٌل( تشبيان
تلى الرَّفع تند اشتغاؿ الفعل تن مفعولو بضاًنه، كقد حصركا ذلك يف األمر كالنَّاي كاعاستفااـ كاٛنحد 

كليس مقصورنا تلى ىذه اٞنواضع، بل كلُّ موضع يكوفي القىٍصدي فيو إىل : ))ايليُّ ذلك فقاؿكاٛنزاُ، كتاَّم السُّ 
، كضرب لذلك مثاعان كحلَّلو ٓنليالن ٥نويِّا (143)((الفعل، كالفائدة يف ذكره أقول كاف النَّصب فيو ىو الوجو

ُي تلى نصبو، كدؿَّ چ   حت  خت      مت  ىت  يت     چ   أعا ترل إىل قولو سبحاف:: ))تىقىًديِّا، فقاؿ كيف أٗنع القرَّا
ذلك تلى قيبًح الرَّفع فيو  ألفَّ مقصد اآلية اٞندح بالفعل كاعاقتدار تلى خٍلق األشياُ كتقديرىا، مع أنَّو لو قاؿ: 

تعلَّق بأٍف )إنَّا كيلَّ شىٍيُو( لىذىىىبى الوىمي إىل الصّْفة عا إىل اٝنرب يف قولو: )خلقناه(، فكاف يكوف فيو للقدريَّة م
رو ييقدّْره، ككلُّ شيُو مل ُيلٍقو فاو ِنالؼ ذلك  ألفَّ فعل اإلنساف  يقولوا: )نعم( كيلُّ شيُو خلقو فاو ًبقىدى
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( يقبح أٍف : ))ككاصل ٓنليلىو فقاؿ .(144)((تندىم غًن ٢نلوؽ للرَّب، تعاىل تن قوٟنم ككجوه آخر، كىو أفَّ )كالِّ
يف األصل توكيد، كالتَّوكيد عا يليو العوامل كحيسين رفعيو باعابتداُ  إذ اعابتداُ ليس يليو العوامل اللَّفظيَّة  ألنَّو 

كتقَّب البػىنَّا تلى قولو: )إفَّ األصل يف )كٌل( ىو التَّوكيد(، فقاؿ: ))كعا أدرم تالـ  .(145)((بعامل لفظيٍّ 
ا يف القرآف الكرمي إعاَّ يف س تَّ تٍشرة مرَّة، تلى حٌن استيعًالت غًن اتتاد  يف ىذا القىوؿ، فاي مل تىرًد توكيدن

توكيد يف إحدل كأربعٌن كنالٖنائة آية، ىذا كمل يذكر اعاستعااؿ الثَّالث، كىو الَّذم تكوف فيو نعتنا ًلاىا 
. كمل يكن السُّايليُّ أكؿى مىن قاؿ إفَّ األصل يف كلاة )كيٌل( أٍف تكوف للتوكيد، ك٣نَّن سبقو بذلك (146)قبلو((

ا يف كتاب اهلل تعاىل. كلعلَّ األكىل أٍف ييقاؿ: (147)ا لحإحاطةمكيّّ ألهنَّ  ، كمل يقصدكا باألصل كثرة ٠نيئاا توكيدن
إفَّ كلاة )كيٌل( كسائر األٚناُ تلياا العوامل ًمن غًن قيبح، سواُ أكانت يف أكؿ الكالـ أـ كانت يف 

 .(148)آخره
ُالرَّابع:ُ وي ُالع ق د يُ المبحث  ُمسائلُالحروفُفيُالتَّحليل ُالنَّح 

سيتناكؿي ىذا اٞنبحثي التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل اٜنركؼ ال ي كردت يف كتاب )نتائجي الًفكىر يف 
اتفقوا تلى حذفو إمَّا كجوبنا كإمَّا جوازنا، كًتلَّة  :ق الباُ يف البسالةمتعلَّ النَّحو(، فًان مسائلو التعليلي ًٜنذؼ 

))أنَّو كىي تىقىًديَّة:  ،األكىل :فقد التاس نالث ًتلل شرتيَّة ايليُّ م ىي التخفيف، أمَّا السُّ اٜنذؼ تند أكثرى
ـ فيو ًسول ذًكر اهلل تعاىل، فلو ذيًكر الفعلي  عاَّ موطنه ينبغي أ كاف   –عا سياا كىو عا يستغين تن فاتلو  –ييقدَّ

، لّْ شيُو ىن، كاا تقوؿ: )اهللي أكرب( كمعناه: ًمن كي فظ للاعذلك ميناقضنا للاقصود، فكاف يف حذفو ميشاكلة اللَّ 
يكوفى يف قلبو ذًكره إعاَّ هلل  أعاَّ ساف ميطابقنا لًاقصود اٛنناف، كىو فظي يف اللّْ عا تقولو لًيكوفى اللَّ  كلكنٍ 

ضاار الفعل كىي: أفَّ البسالة مأمور ّٔا تند اعابتداُ، كتوضيحو ))أفَّ إ ،الثانية فقايَّة ًعلَّة. كال(149)كحده((
: ، كىيالثالثة تىقًديَّةالًعلَّة . ك (150)كحذفو أكثر ما يكوف يف األمر، مثل: إياؾ كالطريق، الطريق، ك٥نو ذلك((

ًلكلّْ فعل مناسبو للعال اٞنراد القياـ بو ًمن أكل  تامِّا يصليحأفَّ اٜنذؼى أبلغي ًمن الذّْكر  ألنَّو بجعل اٞنوضع 
، فكاف اٜنذؼ أتمَّ ًمن الذّْكر كأبلغ،  فليس فعله أكىل)) ،كذبح كغًنه مع اعاستغناُ تنو ّٔا ًمن فعلو
شاىدة((

ي
 ال ي ىي أتلى مراتب اإلحساف كاإلخالص يف العبادة. ،(151)باٞن

دعالة )عا( ك)لن( تلى النَّفي: كالمها للنَّفي، كقد فرَّؽ السُّايليُّ بٌن األداتًٌن ًمن نالث  كًمن اٞنسائل معرفةي 
ميعتقىد أىل السُّنَّة، كالردّْ تلى اٞنعتزلة يف مسألة رؤية اهلل يف اآلخرة: اٛناة األكىل صوتيَّة، أفَّ )عا(  جاات لًنيصرة

ةن أطوؿ ًمن )لن(  فحرؼ )عا( عاـ بعدىا ألف، ُيتدُّ ّٔا الصَّوت ما يقطعو تضييق النػَّفىس، فإذنا )) ُيتدُّ نفيياا ميدَّ
، كتربَّ تن العالقة بٌن اللَّفظ كاٞنعىن بتعبًن ٚنَّاه (152)((( بعكس ذلكامتدادي لفًظاا بامتداد معناىا، ك)لن

اللَّفظ جسد كاٞنعىن ركح  فاو تبع لو يف صحتو كاتتاللو، كالزّْيادة فيو كالٌنقصاف منو، كاا ))بالفلسفيّْ، فقاؿ: 
ركاح يف صفاهتا ، أم: إفَّ األجساد يف صفاهتا احملسوسة مطابقة لأل(153)((أفَّ اٛنسد مع الرُّكح كذلك

. كاٛناة الثَّانية دعاليَّة سياقيَّة، فالنَّظم القرآينُّ كافق اٛناة األكىل، ففي موضع العاـو اٞنستفاد ًمن (154)اٞنعقولة
ۋ  ۋ    ٴۇۇ  ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ أداة الشرط كفعلو جاُت )عا( ًمن قولو تعاىل:
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ألزمنة، كيف اٞنوضع اآلخر ًلعدـ العاـو جاُت [  عاتّْساع معىن النَّفي كمشولو ٗنيع ا7]اٛناعة:  چۅ

[  فقرَّب 95]البقرة:  چڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  )لن( ًمن قولو تعاىل:
ـ ًمن قصور معىن النَّفي يف )لن( كدعالتاا تلى القيرب يف ))معىن النَّفي كقصره تلى اٜناؿ   كًمن أجل ما تقدَّ

[، 143]األتراؼ: چۈ  ٴۇ  ۋچ لى نفي الرؤية يف قولو تزَّ كجلَّ:أكثر الكالـ، مل يكن للاعتزلة حجَّةه ت
كمل يقل: )عا ترآين(، فلو كاف النَّفي بػ)عا( لكاف ٟنم بعضي التعلُّق، كمل يكن حجَّة َنواز ٔنصيص العاـو بنصٍّ 

كننا كالرُّؤية . كاٛناة الثَّالثة استعااليَّة، كىي أفَّ العربى تنفي بػ)لن( (155)((آخر ًمن الكتاب كالسُّنَّة ما كاف ٣ني
ا فيو ا تنفي ما قريب كعا ُيتدُّ معىن النَّفي فياا  (156)اٞنذكورة، كتنفي بػ)عا( ما كاف مشكوكن ، كًمن خواصاا ))أهنَّ

                         كلذلك ٞنا أراد نفي اإلدراؾ جاُ التَّعبًن بػ)عا( يف قولو تعاىل:(157)((كامتداد معىن النَّفي يف حرؼ )عا(

كتعقَّب ١ناَّد  .[103]األنعاـ:  چڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ
كىو فرؽ غًن كاضح  فااتاًف آيتاًف نزلتىا يف حقّْ الياود، كيف مقاـ يكاد يكوف )) البػىنَّا ىذا التَّفريقى فقاؿ:

ا، كمع ذلك استيعًالت يف إحداىا عا كيف األخرل لن ... فال كاف اٞنخاطىب باألكىل تلى حاؿ الشَّكّْ  كاحدن
ا لديو ىذا التَّاينّْ ؟ كلكنَّا نذكر كالمىو لدارسي اإلتجاز ، يف (158)((يف ٕننّْيو، ككاف اٞنخاطىب بالثَّانية راجحن

د ادّْتاُ مىن ييفضّْل )لن( تلى )عا( يف قوة النَّفي  بتأصيل )) حٌن أيَّد ىذا التفريقى ١ناَّد السَّيف ككصىفىو بأنَّو ميبدّْ
 . (159)((نصوص الكتاب كالسُّنَّة، كتتبع ألحواؿ اٜنرفىًٌن يف كالـ العرباستقرائيٍّ ل

كمسألة رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة ييثبتاا أىل السُّنة، ككافقتام بعض الًفرؽ منام األشاترة كعا سياا 
، فخالفام مع اٞنع(160)اٞنتأخركف منام م ، فاذه موافقة ألىل السُّنَّة لفظنا كموافقة للاعتزلة معىنن تزلة لفظيّّ  ألهنَّ

ا توجب إنبات اٞنكاف كاٜندكد، كإنبات اٞنكاف يوجب  ينفوف اًٛناة بسبب نفيام ًصفة العيلوّْ هلل عاتتقادىم أهنَّ
إنبات اٛنسايَّة  كلذلك فام ييؤلوهنا بعلو اٞنكانة كالشَّرؼ عا تلوّْ الذَّات كاٞنكاف  فالعلوُّ نوتىاًف: ١نسوس 

األجساـ كاألجراـ، كاٞنعقوؿ منو صفة ذم اٛنالؿ كاإلكراـ، كىذا اٞنعىن   (161)ًصفةفاحملسوس منو )) كمعقوؿ
الرُّؤية بنىوع من اٞنعرفة تكوف ِنٍلق مزيدو ًمن  (163)، كفسَّر بعضيام(162)((كثًنه موجود يف الصّْفات كغًنىا

نيا كاآلخرة، اإلدراؾ ٟنم يزيدي من اعانكشاؼ، كىذا يٍقريب من مذىب اٞنعتزلة الذين يينكركف رؤية ا هلل يف الدُّ
ك)لن( موضوتة للتأبيد، فقد نفى أٍف يكوف مرئيِّا البتة، كىذا يدؿُّ )) كيستدلّْوف بأفَّ النَّفي يف اآلية جاُ بػ)لن(،

، كرؤية اهلل تندىم باٞنعرفة كالقلب  أمَّا رؤيتو بالبصر فاي غًن ٣نكنة ))ألفَّ (164)((تلى استحالة الرؤية تليو
  بو إعاَّ ما كاف يف جاة دكف جاة، كتعاىل اهلل تن ذلك ألفَّ ذلك تالمة اٜندكث، فيجبي أٍف  البصر عا ييرل

ا ييرل بالقلوب كاٞنعرفة ، فتأمل التقارب بٌن متأخرم األشاترة كاٞنعتزلة يف ىذه (165)((عا ييرل باألبصار، كإَّنَّ
 اٞنسألة.

ـ: فىًان معانياا التَّعل      يلي كٚنيّْيت بو  لدخوٟنا تلى ما ىو تلَّة كًحكاة كًمن مسائلو معرفة معاين الالَّ
ا قبلاا ٣نَّا ىو غاية مرادة للفاتل ًمن تلك اٜنكاة ًلاى
  كلذلك ٚنَّاىا بعضام الًعلَّة الغائيَّة، كٚنَّاىا (166)
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ا قبلاا ٣نَّا ليس غاية مرادة للفاتل، ككذلك ٚنَّ  وىا عاـ الكوفيوف عاـ العاقبة  لدخوٟنا تلى ما ىو تاقبة ًلاى
الصًنكرة لصًنكرة ما قبلاا ًلاىا بعدىا، كتدخل تلى الفعل اٞنضارع غًن اٞنسبوؽ بكوف منفيٍّ فتيساَّى عاـ كي يف 

ڇ        ڇ  ڇ  ڍ    ڇڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ  مثل قولو تعاىل:

ـ إذا دخلت تلى ما [، كيف قولو 8]القصص:  چڍ  ڌ (، ىذه الالَّ يتعلَّق : )أيٍتًتقى لًيىايوتى
ينفوف تناا التَّعليلى  إذ التَّعليلي يف أفعاؿ اهلل كأحكامو ١ناؿه  (167)بأفعاؿ اهلل تعاىل كأحكامو فإفَّ األشاترة

تندىم  كلذلك يصرفوف دعالتاا إىل العاقبة كالصًنكرة أك التَّعليل آّازمّْ ٠نردة تن التَّعليل اٜنقيقيّْ  تنزيانا هلل 
، كإيضاحنا ٟنذه اٞنسألة فإفَّ (168)ل األمري ّٔم أٍف نفوا كجود عاـ كي يف القرآف أصالن تن اٞننافع كاألغراض، ككص

ا يفعلاا تند األسباب،  نفي كجود اٜنكاة يف أفعاؿ اهلل نتج تن قوٟنم: إفَّ اهلل عا يفعل األشياُ باألسباب كإَّنَّ
نفيام لًلحكاة يف أفعاؿ اهلل كاف ىركبنا ًمن  كنفيام لألسباب نتج تن قوٟنم: عا فاتل إعاَّ اهلل، ففي احملصَّلة أفَّ 

م يوافقوف األشاترة يف اٞنواضع ال ي تدؿُّ تلى أفَّ اهلل خلق الشَّرَّ كاٞنعصية  إنبات فاتل غًن اهلل. أمَّا اٞنعتزلة فإهنَّ
لىقىام، مثل قولو تعاىل: م ييوجبوف تلى اهلل رتاية األصلح ًلاىن خى ڻ  ڻ      ں چ أك أرادىا أك قدرىا  ألهنَّ

: ))كيلُّ ىذا إخباره ّنا صار إليو تاقبة األمر  178]آؿ تاراف:  چڻ  ڻ [، قاؿ أبو تلي الفارسيّْ
ا خلقام للطَّاتة(( م مل يلتقطوه ليكوف ٟنم تدكِّا، كعا أملي ٟنم ليزدادكا إٖننا، إَّنَّ ميقرّْرا  ايليُّ قاؿ السُّ . (169)ألهنَّ

فاي يف اٜنقيقة عاـ كي، : ))اؿ اهلل كأحكامو ًمن كجاة نظرو أشعريَّةتقيدة إنبات اٜنكاة كالتَّعليل يف أفع
خرب تنو كإرادتو، كلكنَّاا تعلَّقت بإرادة فاتل الفعل تلى اٜنقيقة، كىو اهلل سبحانو 

ي
كلكنَّاا مل تتعلَّق بقصد اٞن

فاي متعلّْقة بالقدر كقضاُ كتعاىل، أم: فػىعىلى اهللي ذلك ليكوف كذا ككذا، كىقىدَّر أٍف ييعتق الرَّجلي لًياوت، 
مل يعتق : ))كالتقط ابني القيّْم قىوؿى السُّايليّْ فاختصره كصاغو ّنا عا يتعارض مع معتقده، فقاؿ .(170)((الفعل

ا اٞنعىن: قدَّر اهللي أٍف ييعتقى لًياوت، فاي متعلّْقة باٞنقدكر كفعل  ـ بالفعل، كإَّنَّ ًلقىصد اٞنوت، كمل تتعلَّق الالَّ
، كالسُّايليُّ كعادتو ُيزج العقيدة بالتَّحليل النٍَّحومّْ، فكالمو يف النَّصّْ السَّابق تقريره لعقيدة األشاترة (171)((اهلل

ر  يف أفَّ اإلنسافى فاتل ٠نازمّّ كقع فعلو ٞنَّا كقع فعل اهلل، كالفاتل اٜنقيقيُّ ىو اهلل  كلذلك يرل أفَّ الفاتل ييضاى
ذؼ  ألنَّو ))مضاىره يف ن ، أم: إفَّ الفعلى قد بيين (172)فس اٞنتكلّْم، كلفظ الفعل ميتضاّْن لو داؿّّ تليو((كعا حيي

للدَّعالة تلى الفاتل، كىذا ناتج تن تقيدة اٛنرب يف القضاُ كالقدر، فام كإٍف كافقوا أىل السُّنَّة إٗناعان يف أفَّ 
ة غًن مؤنّْرة يف الفعل، تكوف مقارنة ٝنٍلق اهلل اهلل ُيلق أفعاؿ العباد، فقد خالفوىم تفصيالن فقالوا: إفَّ للعبد قيدر 

لذلك الفعل كمزامنة لو، كأطلقوا تلى ىذه القيدرة مصطلح )الكٍسب(، فقوٟنم: عا فاتل إعاَّ اهلل أٛنأىم إىل 
، القوؿ بالكسب  ألفَّ العبدى لو كاف خالقنا حقيقيِّا ًلًفعلو لىلـز إنبات أشياُ ١نذكرة، مناا: كجود خالق غًن اهلل

، كمناا أفَّ اهلل يكلّْف خلقو  كمناا كجود أفعاؿ عا ْنرم تلى مشيئة اهلل كعا اختياره، كمناا أفَّ اهلل ُيلق الشَّرَّ
  (173)ما عا ييطيقوف، كغًن ذلك ًمن اإللزامات  فقربوا ًمن قوؿ اٛنرب كاعاتتزاؿ، كٚنَّاه بعضام باٛنرب اٞنتوسط

ؿ: ))إفَّ األفعاؿ تبارة تن حركات الفاتلٌن، كليست يف اٜنقيقة كقد تربَّ الزَّجاجيُّ تن ذلك بوضوح فقا
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أفَّ العبدى ُيلق فعلو بقدرتو كإرادتو، كليس هلل شيُ يف أفعاؿ  (175). كتند اٞنعتزلة(174)أفعاعان للفاتلٌن((
العبد كييوجده، تقيدهتم أفَّ اهلل ُيلقي فعلى  (176)اٞنخلوقٌن إعاَّ أنَّو أتطاىم القيدرة تلى خٍلقاا. كأىل السُّنَّة

كللعبد قدرةه حقيقيَّة تلى مباشرة فعلو استحقَّ تلياا الثَّواب كالعقاب، كىي قدرة تابعة لقدرة اهلل كمشيئتو  
كتأنًنيىا كتأنًن األسباب يف ميسىبَّبىاهًتا من حيث كوهنا ٢نلوقات هلل، كمن حيث تدـ استقالليَّة األسباب 

 .باٞنسببات
تَّفريقي بٌن )ما( ك)مىن( اٞنوصولتىًٌن: فقد فرَّؽ السُّايليُّ بينااا ًمن تدَّة كجوه، ال كًمن مسائل ىذا اٞنبحث

ا قاؿ: ))كنفى أٍف تقع )ما( موقع )مىن( ال ي ىي للعامل )العاقل(،  فإفَّ )ما( اسم مباىم يف غاية اإلّٔاـ حَّتَّ إهنَّ
      : إفَّ اهلل تامًله ّنا كاف كّنا مل يكن، تقع تلى كيلّْ شيُو، كتقع تلى ما ليس بشيُو، أعا ترل أنَّك تقوؿ

ا عا  ، كاٞنعدـك ليس بشيُ ... كعا بجوز أٍف تيوجد إعاَّ كاقعة تلى جنس تتنوَّع منو أنواع  ألهنَّ كما مل يكن معدـك
ا لك  كلذ)) ككعادتو يستعٌني بالتَّحليًل الصَّويتّْ لًييشاكل بٌن نطق اللَّفظ كدعالتو . (177)((ٔنلو ًمن اإلّٔاـ أبدن

كاف يف لفظاا ألف آخرة، ًلاىا يف األلف ًمن اٜندّْ كاعاتّْساع يف ىواُ الفم، مشاكلة عاتّْساع معناىا يف 
األجناس، فإذا أكقعوىا تلى نىوع بعينو، كخصُّوا ما يعقل كقصركىا تليو، أبدلوا األلف نوننا ساكنة  فذىب 

كقد  .(178)((، فقالوا: مىن تندؾ، ٔنصيصنا ّنىا يعقلامتداد الصوت، كصار قصرنا لًلَّفظ موازننا ًلقىصر اٞنعىن
ا كقعت تلى مىن يعقل ًمن اٞنخلوقٌن أك كقعت تلى مىن يعلم كىو  كردت )ما( يف القرآف الكرمي يف ظاىرىا أهنَّ

ٍئ   ألفَّ الشَّريعةى قد جاُت باستعااؿ )تىًلمى( كصفنا هلل كمل ْنىً (179)((تأدبنا كتأسينا بالشَّريعة: ))اهلل تعاىل
باستعااؿ )تىقل(، كيف تلك اٞنواضع ًمن القرآف الكرمي كجَّو السُّايليُّ )ما( تلى أصلاا ًمن اإلّٔاـ ككقوتاا تلى 

ا مصدريَّة.  الفنا النُّحاة يف أفَّ اٞنراد ّٔا معىن )مىن( للعاقل أك العامل، أك أهنَّ ٍـّ، ٢ني  جنس تا
[، جعل )ما( 5]الشَّاس:  چٺ  ٺ  ٿچ  ولو تعاىل:ًمن ىذه اٞنواضع ال ي تعود فياا )ما( إىل اهلل ق

ألفَّ القىسمى تعظيمه للايقسىم بو، كاستحقاقو للتَّعظيم ًمن حيث بػىىنى كأظار ىذا اٝنلقى )) تلى بأّا ًمن اإلّٔاـ 
، كائننا العظيم الذم ىو السَّااُ، كمن حيث سوَّاىا بقيدرتو كزيَّناا ُنكاتو، فاستحقَّ التَّعظيمى كنبتت لو القدرة

ما كاف ىذا اٞنعظَّم، فلو قاؿ: )كمىن بناىا( مل يكن يف اللَّفظ دليل تلى استحقاقو للقىسىم بو، من حيث اقتدر 
الة تلى تظاتو اٞننبئة تن  تلى بنياهنا، كلكاف اٞنعىن مقصورنا تلى ذاتو كنفسو دكف اإلُياُ إىل أفعالو الدَّ

، كىرىدَّ تلى مىن قاؿ بأفَّ )ما( مصدريَّة، كالتقدير: (180)((قتوحكاتاا، اٞنفصحة عاستحقاقو التعظيم ًمن خلي
فال لصناتة النَّحو كيفػّْقيوا، كعا ًلفام التأكيل رزقوا، كأكثركا اٜنزَّ كأخطأكا : ))كالسَّااُ كبنياهنا، كقاؿ تنام

 .(181)((اٞنفصل كما طبقوا
كجَّو )ما( فياا  [،5ك3]الكافركف:  چڀ  ڀ  ٺ  ڀ  ڀچ كًمن تلك اٞنواضع قولو تعاىل:

ا كاقعة )) بتوجياىًٌن ًمن جاة اٞنعىن كنالثو ًمن جاة اللَّفظ  أمَّا األكؿ ًمن جاة اٞنعىن فجعل ما تلى بأّا  ألهنَّ
تلى اإلطالؽ  ألفَّ امتناتام تن تبادة اهلل تعاىل ليس لذاتو، بل كانوا  –تليو الصالة كالسَّالـ  -تلى معبوده 
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م يعبدكف       ، أم: إنَّكم چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ اهلل، كلكنَّام كانوا جاىلٌنى بو، فقولو:يظنُّوف أهنَّ
م  ))كالثَّاين ًمن جاة اٞنعىن  .(182)((عا تعبدكف معبودم، كمعبوديه ىو كاف يعرفو دكهنم كىم جاىلوفى بو ىو أهنَّ

ا لو، كأنفة ًمن اتّْباتو، فام عا يعبدكف مع كانوا يشتاوف ٢نالفة رسوؿ اهلل  بوده  عا كراىية لذات حسدن
، كشاوهتم ٞنخالفتو يف العبادة، كائننا ما كاف معبوده كإٍف مل يكن معبوده اٞنعبود، كلكن كراىية عاتّْباع ١ناَّد 

إعاَّ اٜنقَّ سبحانو كتعاىل. فعلى ىذا عا يصحُّ يف النَّظم البديع كاٞنعىن النَّبيو الرَّفيع إعاَّ )ما(  إلّٔاماا كمطابقتاا 
 قولو:))كالذم ًمن جاة اللَّفظ ىو اٞنزاكجة بٌن اللَّفظىًٌن  فػ. (183)((الذم تضاَّنتو اآلية. كباهلل التَّوفيق الغرض

ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  چ ، كمعبودىم عا يعقل، ُثَّ ازدكج مع ىذا الكالـ قولو:چٻ  پ  پ  پچ 

فظ، كالذم قدَّمناه أقول يف ، فاستول اللَّفظاف كإٍف اختلف اٞنعنيىاًف ... ىذا حىسىنه ًمن جاة اللَّ چٺ
ًمن  (184)اٞنعىن، كأنفى للشَّكّْ كأجلى للعاى، كاهلل اٞنوفّْق لسبيل اٟندل، كاٞنشكور تلى ما كىب

فتأمل ىذا التَّحليل النٍَّحومَّ البالغيَّ النَّظايَّ لصرؼ أٍف تكوف )ما( ّنعىن )مىن( تقيدةن. كقد  .(185)((نعاى
 .(186)موقع األخرل يف مواضع معركفة جوَّز النُّحاة أٍف تقع إحدامها

 

)ما(  كًمن مسائل ىذا اٞنبحث التفريقي بٌن )ما( اٞنصدريَّة ك)ما( اٞنوصولة: لًلتَّفريق بٌن )ما( اٞنصدريَّة كى
تىكىم إليو، كذلك بالنَّظر إىل ما بعدىا،  اٞنوصولة يف بعض النُّصوص كضع السُّايليُّ أصالن ييرجع إليو كضابطنا حيي

انت موصولة بالفعل الذم لفظو )تىال أك صنع أك فعل(، كذلك الفعل مضاؼ إىل فاتل غًن البارم إذا ك))فػ
سبحانو كتعاىل فال يصح كقوتاا إعاَّ تلى مصدر  إلٗناع العقالُ من األناـ يف اٛناىليَّة كاإلسالـ تلى أفَّ 

، ك  ا كعا حجرنا أفعاؿ اآلدميٌن عا تتعلَّق باٛنواىر كاألجساـ، عا تقوؿ: تالتي جبالن ، كعا حديدن عا: صنعتي ٗنالن
 كًمن اٞنواضع ال ي اشتار اٝنالؼ يف ٓنديد نوع )ما( فياا ما جاُ يف قولو تعاىل: .(187)((كعا ترابنا كعا شجرنا

[، فعلى اٞنصدريَّة يكوف اٞنعىن: كاهلل خلقكم كأتاالكم، كىو 96]الصافات:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇچ
د ىذا التقدير ))ألفَّ اآلية كردت يف بياف استحقاؽ اٝنالق للعبادة عانفراده قوؿ أىل السُّنَّة، كالسّْياؽ يؤي

. كاٞنعىن تلى اٞنوصولة: كاهللي خلقكم كأصنامىكم (188)باٝنلق، كإقامة اٜنجَّة تلى مىن يعبد ما عا ُيلق شيئنا((
، كالسّْياؽ يؤيد ىذا (189)((بحانوإنكارنا منام بأٍف تكوف أتاالينا ٢نلوقةن هلل س)) ال ي تعالوهنا، كىو قوؿ اٞنعتزلة

ـ: أفَّ )ما( كغًنىا ًمن اٞنوصوعات إذا . ))التَّقدير أيضنا فقد سبق ذًكر األصناـ ال ي ينحتوهنا كتلخيص ما تقدَّ
، مل بجز أٍف تكوف الصّْلة ًفعالن ميشتقِّا ًمن ذلك اٞنصدر  ألفَّ الصّْلة كالصّْفة تيوضّْح اٞنوصوؿ  تىنىيتى ّٔا اٞنصدرى

ُي عا ييبٌنّْ نفسىو، إذ عا معىن يف الفعل أكثر ًمن الدَّعالة تلى اٞنصدر، إعاَّ أٍف ٔنتلف أنواتو، كتي  بيّْنو، كالشَّي
يّْزةن بٌن نىوع كنىوع ، فتأمل ٓنليلىو كاستنباطى ضابط ًمن ًفكىره للتَّفريق بٌن اٞنصدريَّة (190)((فتكوف الصّْلةي ٣ني

اّْد ًلايعتػىقىد أىل السُّنَّة)) كاٞنوصولة تفريقنا ليغويِّا بديعنا ، كاستدؿَّ (191)((ككأنَّو عا يعنيو غًنه، كىو يف الواقع ُيي
بالسّْياؽ الذم يؤيّْد تقيدتىو كردَّ اعاستدعاؿ بالسّْياؽ الذم يؤيّْد تقيدة اٞنعتزلة، كموضع الشَّاىد حيتالااا، كمىن 

وّْزكف اإلترابىٌنً  ًف تلى أفَّ اهلل ُيلق أفعاؿ العباد، ككذلك  تتبَّع أتاريب أىل السُّنَّة كجدىم بجي اا يدعاَّ كيركف أهنَّ
  .السّْياؽ يشاد ٟناا



 

510 

 (1) م. الرقن التسلسلي2020ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ...ايليّْ لسُّ لً  يف النَّحو ركى الفً  نتائجي 
 

 الزُّبيدم ٤نيب بن ١نفوظد. 

ڭ  ڭ  چ  كًمن مسائلو معرفةي السّْرّْ يف ذًٍكر الواك تند اٜنديث تن أىل اٛننَّة يف قولو تعاىل:

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ۈڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ

ژ  ژ  چ ىا يف اٜنديث تن أىل النَّار يف قولو تعاىل: [، كتدـ ذًٍكر 73]الزمر:  چى ې

  (192)، لتوجيو كجود ىذه الواك يف )كىفيًتحىٍت( تنوَّتت أقواؿ العلااُ[71]الزمر: چڑ   ڑ  ک
ا كاك الثَّاانية للدَّعالة تلى تدد  ا زائدة كنيسب ىذا إىل الفرَّاُ كالكوفيٌن، كمنام مىن قاؿ: إهنَّ منام مىن قاؿ: بأهنَّ

ا للحاؿ، كالتقدير: كقد فيًتحت، أم: أبواب اٛننَّة كانت مفتَّحة قبل ٠نيُ أب واب اٛننَّة، كمنام مىن قاؿ: إهنَّ
 أىلاا  ليسعدكا بنعيااا قبل دخوٟنا فيجدكا ًمن رحياا كنعيااا قبل دخوٟنا، كألفَّ اعانتظار يينايف كااؿ اإلكراـ 

 الواك للعطف تلى ٗنلة ١نذكفة، كأيَّد [، كمنام مىن قاؿ: إفَّ 50]ص:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ
كلذلك حذؼ ًمن اٛنوابات يف القرآف لدعالة الواك تلياا  ًلًعٍلم اٞنخاطىب أفَّ : ))ىذا القوؿ، فقاؿ ايليُّ السُّ 

، كقولو چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ الواك تاطفة، كعا ييعطىف ّٔا إعاَّ تلى شيُ، كقولو تعاىل:

ذؼ يف اٛنواب، كتطف بالواك تلى . كىو كثًنچۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچتعاىل:   ٣نَّا حيي
ا اكتفى بإنبات كجود  .(193)((احملذكؼ كتعيٌن ىذا احملذكؼ يقـو تلى أمرو تىقىًدمٍّ مل ييبيّْنو السُّايليُّ كإَّنَّ

، كاحملذكؼ ىو (194)اٜنذؼ كأفَّ اٞنخاطىب تلى ًتلم باحملذكؼ، كأفَّ ىذا احملذكؼ ىو جواب )لىاَّا( ك)إذا(
يغلىق. كجعل العثياٌن العطف بالواك دليالن تلى كجود مسافة بٌن ٠نيُ حصوؿ الشَّ 

فاتة لفتح باب اٛننَّة  اٞن
 .(195)أىل اٛننَّة كبأّا، يف حٌن يدؿُّ حذفو تلى تدـ مسافة بٌن ٠نيُ أىل النَّار كبأّا

 

، كقد جاُت )أك( يف بعض (196)دعالة )أك(: اٞنعنيىاًف األصليىاًف ٟنا مها الشَّكُّ كاإلّٔاـ كًمن اٞنسائل معرفةي 
ۆ  چ اآليات ال ي ظاىرىا نسبة الشَّكّْ كاإلّٔاـ إىل اهلل سبحانو كتعاىل العليم اٝنبًن، يف مثل قولو تعاىل:

[. كىًلصرؼ ىذا الظَّاىر كتنزيو اهلل تنو تعدَّدت توجيااتي 147]الصَّافات: چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ
( العطف، كمنام مىن جعلاا ّنعىن )بل( ال ي تيفيد اعانتقاؿى   فانام مىن جعلاا ّنعىن )كاك(197)أىل الًعلم

ينزَّه تنااا اهلل تعاىل، كمنام مىن جعلاا لحإّٔاـ العائد إىل اٞنخاطىب 
كليست ال ي تيفيد اإلبطاؿى كاعاستدراؾى اٞن

ا للشَّكّْ اٞنخلوؽ عا إىل اٞنخاًطب اٝنالق، أك إلباحة األمرىيًن مع ًصدؽ كل كاحد منااا، كمنام مىن جعلا
ا الدَّعالة النٍَّحويَّة بالدَّعالة العىقىًديَّة ايليُّ قاؿ السُّ اٞنؤدّْم إىل التَّخيًن،  أك: كيًضعىت للدَّعالة تلى أحد : ))مازجن

الشيئىًٌن اٞنذكورىيًن معاا  كلذلك كقعت يف اٝنرب اٞنشكوؾ فيو، من حيث كاف الشَّكُّ تػىرىدُّدنا بٌن أمرىيًن من غًن 
، فقد تكوف يف اٝنرب كعا شىكَّ فيو إذا أىّٔات تلى ترجيح أل ا كيًضعىت للشَّكّْ حدمها تلى اآلخر، عا أهنَّ

م من الكثرة ُنيث ييقاؿ فيام: ىم مائة  اٞنخاطىب كمل تقصد أٍف تبٌنّْ لو، كقولو سبحانو: أك يزيدكف. أم إهنَّ
 ألف أك يزيدكف.
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خرب يف كل فأك تلى بأّا، داؿ تلى أحد الشيئىًٌن  إمَّا م
ي
ائة ألف ّنجرَّدىا، كإمَّا مائة ألف مع زيادة، كاٞن

[. كقد استقرَّ ابني 74]البقرة: چڱ  ں    ں  ڻ  ڻچ كىكذا فعل مع آية: .(198)((ىذا عا يشكُّ 
 تلى ىذا القوؿ كلعلَّو أخذه ًمن السُّايليّْ. (199)ىشاـ

ُ:الخاتمةُوالنتائج
الطريق كالتوائاا، كانت ًبصحبة السُّايليّْ، قضيناىا يف كتابو ًمن الصّْعاب ككتورة  ٔنلورحلةه ماتعة عا 

 )نتائجي الًفكىر يف النَّحو(، جديرة بتسجيل أحداناا كتونيق مشاىداهتا ال ي مناا: 
  كتاب )نتائج الًفكىر يف النَّحو( ًمن الكتب ال ي ٗنعت بٌن النَّحو التَّنظًنمّْ كالنَّحو التَّطبيقيّْ  فكثرت فيو

 يالت النٍَّحويَّة ال ي ٟنا ارتباط تىقىًدمّّ.التَّحل
  جعلى السُّايليُّ اللُّغةى كالتَّحليلى النٍَّحومَّ كسيلة لنيصرة مذىًبو العىقىًدمّْ، كذلك ًمن خالؿ كضع ضوابط تفرَّد

 كلّْ اٞنواضع، بكثًن مناا، كيفّْق يف كثًن مناا، فاطَّرد يف اٞنواضع كلّْاا، كمل ييوفَّق يف بعضاا، إذ مل يطَّرًد يف
تًاده ميبتىًكره.  كىو يف ذلك كلّْو ٠ني

  ،ُّالتَّحليلي النٍَّحومُّ العىقىًدمُّ تند السُّايليّْ اتَّسم ّنالمح تامَّة، مناا: اتتااده اٞنعىن، كالتَّذكُّؽ البالغي
 ألمور احملتاىلىة.كاعانتااُ اٞنذىيبُّ العىقىًدمُّ، كاللُّجُو إىل التَّأكيل، كاعاحتكاـ إىل السّْياؽ يف ا

  اتَّسم التَّحليلي النٍَّحومُّ العىقىًدمُّ تند السُّايليّْ ّنالمح خاصَّة، مناا: كضع أصوؿ كضوابط ْناع شتات 
ما تفرَّؽ ًمن مسائل الباب بصورة عافتة، كالتَّفرُّد يف بعض التَّحليالت، كالشَّجاتةي يف ٢نالفة اٞنشاور ًمن 

اُ، كاعاىتااـ بنظم القرآف كإتجازه، كىذه خاصَّة كليست بعامَّة، إذا تلانا األقواؿ كاٞنشاورين من العلا
أفَّ الكتاب كتاب ٥نو كليس بتفسًن كبالغة، كاىتااميو ّنوافقة اللَّفظ بناُ كصوتنا للاعىن كاعاستعااؿ 

 كمذىبنا. ليقيمى تلى ذلك قاتدةن يطَّرد تلياا الباب، أك يربط اٞنتشابو ِنيطاا، أك ييرجّْح ّٔا قوعان 
  يزه يف موضع آخر، كانع كصف مل يىٍسلىم السُّايليُّ ًمن الوقوع يف التَّناقض فقد ُينع شيئنا يف موضع كبجي

رج شيئنا ًمن أصلو أصَّلو كعا ييوجد مسوّْغ  اهلل بػ)ذات( يف موضع، كإطالقو تليو يف مواضع أخرل، كقد ُيي
ٌن كاليد، كلُّ ذلك سبَّبى قىلقنا مناجيِّا يف ٓنليالتو إلخراجو منو، كإخراج الوجو ًمن باب الصّْفات كالعى 

يعتقىد. 
 النٍَّحويَّة بسبب اٞن

  مل يلتـز ذٍ األمور الصَّعبة  إ عىٌنَّ ًمنٓنرُّره النٍَّحومُّ مىاَّدى لتحرُّره العىقىًدمّْ  ٣نَّا جعل تصنيفىو ٞنذىب تىقىًدمٍّ مي
 .ّنبادئ مذىب تىقىًدمٍّ كاحد يف اٞنسائل كلّْاا
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ُالهوامش:
 .200يينظر: أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، حملاَّد البػىنَّا: ( 1)
ر:  (2)  .125نتائجي الًفكى
ر:  (3)  .48نتائجي الًفكى
طػػػرب ًمػػػن أشػػػعار( 4)

ي
، كاقتصػػػرت يف ترٗنتػػػو تلػػػى ىػػػذا اٞنصػػػدر  ألفَّ مؤلّْفػػػو تلايػػػذه 230أىػػػل اٞنغػػػرب، عابػػػن دحيػػػة الكلػػػيبّْ:  يينظػػػر: اٞن

ا يأخذ تنو. ، كألفَّ مىن ترجم للسُّايليّْ إَّنَّ  للسُّايليّْ
 .93أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ:  (5)
 .104أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ:  (6)
 .٠6/55ناوع الفتاكل، عابن تيايَّة:  (7)
 .  95يينظر: أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحوٌم:  (8)
 .104يينظر: أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحوٌم:  (9)
ر:  (10)  .185نتائجي الًفكى
(11)  :  .1/261الركضي األنف، للسُّايليّْ
ر:  (12)  .228نتائجي الًفكى
ر: نتائجي ( 13)  .230الًفكى
 .410أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، للبػىنَّا:  (14)
 .99أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، للبػىنَّا:  (15)
ر:  (16)  .228نتائجي الًفكى
ر:  (17)  .230ػ  229يينظر: نتائج الًفكى
 .162 ر:كى الفً  نتائجي  (18)
ػػالفً  ( نتػػائجي 19) ـى األربعػػة ىػػي أقسػػاـ الصّْػػفات، كتنػػدما ٓنػػدَّث تػػن الًقسػػم اٝنػػامس ٚنَّػػاه األٚنػػاُ اٛنايلػػة، . ذكػػر أ161 ر:كى فَّ األقسػػا

 كٕنثيلو لألقساـ األربعة كاف بأٚناُ كليس بصفات  لعلَّو أراد الصّْفات اٞنشتقَّة ًمن تلك األٚناُ.
 .57ر: كى الفً  ( نتائجي 20)
ر:  (21)  .62نتائجي الًفكى
 .322ايليُّ كمذىبيو يف النَّحو، حملاَّد البػىنَّا: أبو القاسم السُّ  (22)
 .321أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، حملاَّد البػىنَّا:  (23)
: 29، كخلق أفعاؿ العباد، للبخارمّْ: 107العقيدة، أل٘ند بن حنبل: ( يينظر: 24)  .236، كشرح اٜندكد النٍَّحويَّة، للفاكايّْ
 64، 53، 7/3، كاٞنغين يف أبواب التَّوحيد كالعػدؿ )خلػق القػرآف(، للقاضػي تبػد اٛنبَّػار: 2/456ص، عابن ًجينٌّْ: يينظر: اٝنصائ (25)
 .2/88، كالكشَّاؼ، للز٢َّنشرمّْ: 65ػ 
 .166، كى 73يينظر: األصوؿ اٝناسة تند اٞنعتزلة كموقف السَّلفيٌن مناا، لصاحل زين العابدين الشَّييٌب:  (26)
 .42لبحث الدَّعايلُّ تند اٞنعتزلة، لعلي حامت اٜنسن: ا( يينظر: 27)
 .530شرحي األصوؿ اٝناسة:   (28)
   ، 3/129حإبجػػػػػي: لاٞنواقػػػػػف، ك ، 1/109: لغػػػػزايلّْ لين، إحيػػػػػاُ تلػػػػـو الػػػػػدّْ ك ، 210، 126، 110: لبػػػػاقالينّْ ل( يينظػػػػر: اإلنصػػػػػاؼ، 29)

 .  26اىر ذياب: كأنر العقيدة األشعريَّة يف التَّوجيو النٍَّحوٌم كاللُّغوٌم، لش
 .1/149: لجويينّْ ليف أصوؿ الفقو،  الربىافي  (30)
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 .49 ر:كى الفً  ( نتائجي 31)
ر: ( 32)  .179. كيينظر: 170نتائجي الًفكى
ر: ( 33)  .33نتائجي الًفكى
ر: ( 34)  .98نتائجي الًفكى
 كما بعدىا. 1/164يينظر: بدائع الفوائد، عابن القيّْم: ( 35)
غيػب أخرجو اٞننذرمُّ يف الّتغ( 36) غيػب كالّتىيػب، كتػاب الػربّْ كالصّْػلة كغًنىػا، بػاب الّتَّ يب كالّتىيب، كصػحَّحو األلبػاينُّ يف صػحيح الّتَّ

 (.  2528يف ًصلة الرًَّحم )
 (.199(. كصحَّحو األلباينُّ يف السّْلسلة الصَّحيحة )3712أخرجو أ٘ند يف مسنده: )( 37)
 .2/606القدريَّة األشرار، للعاراينّْ:  يينظر: اعانتصار يف الرَّدّْ تلى اٞنعتزلة( 38)
ر: ( 39)  .41نتائجي الًفكى
 .1/15، كسفر السَّعادة، للسَّخاكمّْ: 25يينظر: تفسًن أٚناُ اهلل اٜنسىن، للزَّجَّاج: ( 40)
 .41 ر:كى الفً  نتائجي يينظر: ( 41)
 .1/22بدائعي الفوائد: ( 42)
 .  1/22يينظر: بدائع الفوائد: ( 43)
: يينظػػػػر: مقػػػػاعا( 44) كمػػػػا بعػػػػدىا، كشػػػػرح األصػػػػوؿ  24/ 3، كاٝنصػػػػائص، عابػػػػن جػػػػينٍّّْ: 172ت اإلسػػػػالميٌن، أليب اٜنسػػػػن األشػػػػعرمّْ

: 24، كاٞنقصد األسىن، للغزايلّْ: 542اٝناسة، للقاضي تبداٛنبَّار:  ر، للسُّايليّْ  .33، كنتائجي الًفكى
: ، ك شرح التَّصريح تلى التَّوضيح، 133يينظر: اٞنواقف، لحإبجي: ( 45)  .1/7لألزىرمّْ
 كما بعدىا. 1/22يينظر: بدائع الفوائد، عابن القيّْم: ( 46)

 [.180]األتراؼ:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  يف مثل قولو تعاىل:( 47)
ر: ( 48)  .31يينظر: نتائجي الًفكى
ر: ( 49)  .31،50يينظر: نتائجي الًفكى
(50 ) :  .8ػ  1/7شرحي التَّصريح تلى التَّوضيح، لألزىرمّْ
ر:  نتائجي ( 51)  .29الًفكى
 .51. كيينظر: 33 ر:كى الفً  ( نتائجي 52)
ر: ( 53)  .30نتائجي الًفكى
ر: ( 54)  .32ػ  31نتائجي الًفكى
 .33 ر:كى الفً  ( نتائجي 55)
ر: ( 56)  .32نتائجي الًفكى
ر: ( 57)  .32نتائجي الًفكى
ر: ( 58)  .34يينظر: نتائجي الًفكى
ر: ( 59)  .34نتائجي الًفكى
ر: ( 60)  .35نتائجي الًفكى
(61 ) : ، للسُّايليّْ  .68أمايل السُّايليّْ
(62 ) :  .72، كاإلشارة إىل اإلبجاز، للعزّْ بن تبدالسَّالـ: 1/21يينظر: مقاعات اإلسالميٌن، أليب اٜنسن األشعرمّْ
ـ: ( 63)  .28، كى 19، ، كى 10يينظر: كتاب اإلُياف، للقاسم بن سالَّ
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 .36 ر:كى الفً  نتائجي يينظر: ( 64)
ر (65)  .35: نتائجي الًفكى
 .51البيت يف ديوانو: ( 66)
 .3/543/ ج1يينظر: شرح اٞنفصَّل، عابن يعيش: مج( 67)
 .36 ر:كى الفً  ( نتائجي 68)
 .40ػ  39 ر:كى الفً  ( نتائجي 69)
 (.6940أمتو إىل توحيد اهلل تبارؾ كتعاىل، ) أخرجو البخارمُّ، كتاب التَّوحيد، باب ما جاُ يف دتاُ النَّيبّْ ( 70)
 .161ػ  160 ر:كى فً ال ( نتائجي 71)
ا(، كلعلَّ الصَّواب ما أنبتُّو  إذ بو تستقيم الصّْياغة.(72)  يف النَّصّْ اٞنطبوع )أهنَّ
 .187. كيينظر: 159 ر:كى الفً  ( نتائجي 73)
 .240ػ  239 ر:كى الفً  ( نتائجي 74)
، كشػػػػرح اٜنػػػػدكد النٍَّحويَّػػػػة: 4/1964ب: رى ارتشػػػػاؼ الضَّػػػػك ، 3/1277شػػػػرح الكافيػػػػة الشَّػػػػافية: ، ك 23اٛناػػػػل يف النَّحػػػػو: ( يينظػػػر: 75)

 .113، لنجيب الزُّبيدٌم: كالتَّوجيو النٍَّحومُّ يف ضُو اٝنالؼ العىقىًدمٌ  ،5/193 ، كاٞنقاصد الشَّافية:381
 .93 ر:كى الفً  ( نتائجي 76)
 .276 ر:كى الفً  ( نتائجي 77)
 زيادة يقتضياا السّْياؽ لتستقيم العبارة.( 78)
ر: ( 79)  .277نتائجي الًفكى
 .67ك 64يينظر: اٞنتعدم كالالـز يف أفعاؿ اهلل بٌن اٞنفاـو العىقىًدٌم كاٞنفاـو النٍَّحوٌم، لسليااف الٌدبيخٌي:( 80)
ر: ( 81)  .277نتائجي الًفكى
ر: ( 82)  .297نتائجي الًفكى
ر: ( 83)  .278نتائجي الًفكى
ػػا عا تيوصىػػف األفعػػاؿ الػػ ي عا ًصػػفة ٟنػػا زائػػدة تلػػى حػػدكناا ككجودىػػا أك ًصػػفة جنسػػاا فاٞن (84) عتزلػػةي ينفػػوف كقوتاػػا يف أفعػػاؿ اهلل  ألهنَّ

ايليُّ كمػا قػرَّره باٜنيسًن كعا بالقيبح فال تعّتياا األحكاـ  كأفعاؿ اهلل عا بدَّ ًمن كصفاا باٜنيسن أك القيبح. فال ييوجد ارتباط بٌن ما قالو السُّػ
، كاألصوؿ اٝناسػة تنػد اٞنعتزلػة كموقػف السَّػلفيٌن 6/13دؿ، للقاضي تبداٛنبَّار: اٞنعتزلة ؟ اهلل أتلم. يينظر: اٞنغين يف أبواب التَّوحيد كالع

 .68ػ  62مناا، لصاحل الشَّييٌب : 
 كما بعدىا. 366يينظر: أسرار البالغة: ( 85)
 .2/702يينظر: أمايل ابن اٜناجب: ( 86)
 .625يينظر: مغين اللَّبيب: ( 87)
 .7/140: يينظر: األشباه كالنَّظائر، للسَّيوطيّْ ( 88)
(89 ) :  .8/19، ك٠ناوع الفتاكل، عابن تيايَّة: 113يينظر: خلق أفعاؿ العباد، للبخارمّْ
 .114خٍلقي أفعاؿ العباد: ( 90)
(91 ) :  . كىذه اٞنسألة تابعة ٞنسألة خلق أفعاؿ العباد.2/51يينظر: مقاعات اإلسالميٌن، أليب اٜنسن األشعرمّْ
 .2/702أمايل ابن اٜناجب: ( 92)
 .2/613يينظر: األنر العىقىًدمُّ، حملاَّد السَّيف: ( 93)
(94 ) :  .2/614، كاألنر العىقىًدمُّ، حملاَّد السَّيف: 114يينظر: خلق أفعاؿ العباد، للبخارمّْ
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 .3/298أحكاـ القرآف: ( 95)
 .254 ر:كى الفً  ( نتائجي 96)
 .345أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، حملاَّد البػىنَّا: ( 97)
 .253 ر:كى الفً  ( نتائجي 98)
 .345أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، حملاَّد البػىنَّا: ( 99)
 .2/290يينظر: بدائع الفوائد: ( 100)
 .٠14/161ناوع الفتاكل: ( 101)
 .261 ر:كى الفً  ( نتائجي 102)
 .261 ر:كى الفً  نتائجي  (103)
ر: ( 104)  .272نتائجي الًفكى
 .12/529، ك٠ناوع الفتاكل، عابن تيايَّة: 107اية أيب بكر اٝنالؿ، أل٘ند بن حنبل: يينظر: العقيدة رك ( 105)
 .1/507يينظر: إتراب القرآف:  نقل النَّحَّاسي ىذا اإلٗناع. (106)
 .275 ر:كى الفً  ( نتائجي 107)
 .283 ر:كى الفً  ( نتائجي 108)
 .275 ر:كى الفً  ( نتائجي 109)
 .276 ر:كى الفً  ( نتائجي 110)
 .278 ر:كى الفً  ( نتائجي 111)
 .157 ر:كى الفً  ( نتائجي 112)
ر: ( 113)  .241نتائجي الًفكى
، كالفصػػػوؿ اٞنفيػػػدة يف الػػػواك 4/1928، كارتشػػػاؼ الضَّػػػرىب، أليب حيَّػػػاف: 1/235يينظػػػر: شػػػرح كافيػػػة ابػػػن اٜناجػػػب، للرَّضػػػي: ( 114)

 : ( . كقػػػد نػػػصَّ ابػػػن أيب الرَّبيػػػع تلػػػى أفَّ الصػػػفات ييعطػػػف بعضػػػاا تلػػػى بعػػػ141اٞنزيػػػدة، للعالئػػػيّْ      ض ُنػػػركؼ العطػػػف ٗنيعاػػػا إعاَّ )حػػػَّتَّ
ل الزَّجاجٌي:   .1/318فإفَّ العطف ّٔا ىنا بعيد مع قلتو. يينظر: البسيط يف شرح ٗني

يقػرَّب، عابػن تصػفور: ( 115)
كقد تارض القوؿى بتعدُّد اٝنرب اٞنستقل ًمن غًن تطػف بعػضي اٞنغاربػة كػابن الطَّػراكة كابػن تصػفور. يينظػر: اٞن

 .2/130شَّافية، للشَّاطيبّْ: ، كاٞنقاصد ال1/86
ر: ( 116)  .186نتائجي الًفكى
ر: ( 117)  .186نتائجي الًفكى
ر:  (118)  .187نتائجي الًفكى
ر: ( 119)  .  187نتائجي الًفكى
(120 ) : زيدة، للعالئيّْ

ي
 .140الفصوؿ اٞنفيدة يف الواك اٞن

 يف النَّصّْ اٞنطبوع )كتن(، كلعلَّ الصَّواب حذؼ الواك. (121)
ر: نتائجي الفً ( 122)  .187كى
 .190شرح أٚناُ اهلل اٜنسىن يف ضُو الكتاب كالسُّنَّة، لسعيد بن تلي بن كىف القحطاينّْ: ( 123)
ر: ( 124)  .188ػ  187نتائجي الًفكى
ر: ( 125)  .  188نتائجي الًفكى
ر: ( 126)  .  188نتائجي الًفكى
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(127 ) :  .140الفصوؿ اٞنفيدة يف الواك اٞنزيدة، للعالئيّْ

 (.  6986)، چى    ائ  ائ  ەئچ چڤ  ڤ   ڦ  ڦ چ بابكتاب التَّوحيد،   أخرجو البخارمُّ،( 128)

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :البخػػػارمُّ، كتػػػاب بػػػدُ اٝنلػػػق، بػػػاب مػػػا جػػػاُ يف قػػػوؿ اهلل تعػػػاىلأخرجػػػو ( 129)

 (.3022، )چڄ
 .1/12: شرح التَّصريح تلى التَّوضيح، لألزىرمّْ يينظر: ( 130)
 .42 ر:كى الفً  ( نتائجي 131)
:  يينظر: (132)  .1/410اللُّباب، للعكربمّْ
:  يينظر: (133)  .1/11، كالتّْبياف يف إتراب القرآف، للعكربمّْ: 37مشكل إتراب القرآف، ٞنكي القيسيّْ
ر: ( 134)  .  233نتائجي الًفكى
، كتػػػاب الػػػ( 135) مػػػذمّْ ػػػو الًعبػػػادىةي(، ككلتػػػا الػػػرّْكايتىٌن يف سػػػنن الّتّْ ُي ىي     ، دَّتوات تػػػن رسػػػوؿ اهلل للحػػػديث ركايػػػة أخػػػرل، ىػػػي: )الػػػدُّتا

 (. كقد حكم األلباينُّ بالضَّعف تلى ركاية )الدُّتاُ مخُّ الًعبادىة(.3372( ك)3371باب ما جاُ يف فضل الدُّتاُ، )
ر: ( 136)  .235نتائجي الًفكى
(137 ) : ر، للسُّايليّْ  .231نتائجي الًفكى
(138 ) : ر، للسُّايليّْ  .227نتائجي الًفكى
 .245، ك237/ 2ائد:بدائع الفو ( يينظر: 139)
 .3/164: يوطيّْ ( يينظر: مهع اٟنوامع، للسَّ 140)
 .231ر: كى الفً  ( نتائجي 141)
ر: ( 142)  كغًنىا. 188. كيينظر: 161نتائجي الًفكى
 .336 ر:كى الفً  ( نتائجي 143)
 .336 ر:كى الفً  ( نتائجي 144)
 .338 – 337 ر:كى الفً  ( نتائجي 145)
 .358مُّ: أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحو  (146)
 .1/361يينظر: الكشف تن كجوه القراُات السَّبع كتللاا كحججاا:  (147)
 .260يينظر: تلم إتراب القرآف تأصيل كبياف، ليوسف العيساكم:  (148)
 .43ر: كى الفً  ( نتائجي 149)
 .43ر: كى الفً  ( نتائجي 150)
 .44ر: كى الفً  ( نتائجي 151)
 .101 ر:كى الفً  ( نتائجي 152)
 .77ر: كى الفً  ( نتائجي 153)
 .83ر: كى الفً  نتائجي يينظر: ( 154)
 .102 ر:كى الفً  ( نتائجي 155)
 .103 ر:كى الفً  نتائجي يينظر: ( 156)
 .100 ر:كى الفً  ( نتائجي 157)
 .362أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ: ( 158)
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 .3/1172األنري العىقىًدمُّ: ( 159)
(160 ) :  .4/450، كتفسًن القرآف العظيم، عابن كثًن: 202/ 30كى  14/190يينظر: التَّفسًن الكبًن، للرَّازمّْ
(161 ).  يف النَّصّْ اٞنطبوع )ًصلة(  كلعلَّ الصَّحيح )ًصفة( لدعالة السّْياؽ القىبليّْ كالبىعدمّْ
ر: ( 162)  .47نتائجي الًفكى
 .3/199يينظر: اٞنواقف:  منام اإلبجي، (163)
 .264شرحي األصوؿ اٝناسة، للقاضي تبداٛنبَّار: ( 164)
 .74صوؿ اٝناسة، للقاضي تبداٛنبَّار: األ( 165)
(166 ) : مات، للزَّجَّاجيّْ : 138يينظر: الالَّ  .3/93، كالربىاف، للزَّركشيّْ
(167 ) :  .123/ 16يينظر: التفسًن الكبًن، للرَّازمّْ
 .499يينظر: اعاستغناُ يف أحكاـ اعاستثناُ، للقرايفّْ: ( 168)
 .2/240التعليقة تلى كتاب سيبويو: ( 169)
 .108 ر:كى الفً  ئجي ( نتا170)
 .1/107 :بدائعي الفوائد( 171)
ر:  (172)  .127نتائجي الًفكى
 .2/573، كالتَّداخل العىقىًدمُّ، ليوسف الغفيص: 207يينظر: اإلنصاؼ، للباقالينّْ: ( 173)
 .53اإليضاحي يف تلل النَّحو:  (174)
          ، 323سػػػػػػػػػة، للقاضػػػػػػػػي تبػػػػػػػػػداٛنبَّار: ، كشػػػػػػػػػرح األصػػػػػػػػوؿ اٝنا78ػػػػػػػػػ 77يينظػػػػػػػػر: األصػػػػػػػػوؿ اٝناسػػػػػػػػػة، للقاضػػػػػػػػي تبػػػػػػػػػداٛنبَّار: ( 175)

 :  .63كمقاعات اإلسالميٌن )باب ًذكر اٞنعتزلة(، أليب القاسم البلخيّْ
(176 ) :  .487، ك8/386، ك٠ناوع الفتاكل، عابن تيايَّة: 47يينظر: خلق أفعاؿ العباد، للبخارمّْ
 .139 ر:كى الفً  ( نتائجي 177)
 .140 ر:كى الفً  ( نتائجي 178)
   .141 ر:كى الفً  ( نتائجي 179)
 .141 ر:كى الفً  ( نتائجي 180)
 .141 ر:كى الفً  ( نتائجي 181)
 .142 ر:كى الفً  ( نتائجي 182)
 .142 ر:كى الفً  ( نتائجي 183)
 يف النَّصّْ اٞنطبوع )ىب(، كلعلَّ الصَّواب ما أنبتُّو. (184)
 .142 ر:كى الفً  ( نتائجي 185)
(186 ) :  .352ػ  1/351يينظر: مهع اٟنوامع، للٌسيوطيّْ
 .147 ر:كى الفً  ( نتائجي 187)
 .148 ر:كى الفً  ( نتائجي 188)
 .148 ر:كى الفً  ( نتائجي 189)
 .150ػ  149 ر:كى الفً  ( نتائجي 190)
 .102 :أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، حملاَّد البػىنَّا( 191)
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(192 ) : : ، كالتّْبيػػاف، للعكػػرب 2/277، ككشػػف اٞنشػػكالت، للبػػاقويلّْ: 586يينظػػر: مشػػكل إتػػراب القػػرآف، ٞنكػػي القيسػػيّْ ، 2/688مّْ
 .36ػ  6/35، كالدُّرُّ اٞنصوف، للسَّاٌن اٜنليبّْ: 7/200، كزاد اٞنسًن، عابن اٛنوزمّْ: 15/285كجامع البياف، للقرطيبّْ: 

 .206 ر:كى الفً  ( نتائجي 193)
 .375يينظر: أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ: ( 194)
 .1/697عليق تلى صحيح مسلم: التَّ يينظر: ( 195)
(196 ) : : 13يينظر: حركؼ اٞنعاين، للزَّجَّاجيّْ  .79ػ  73، كمغين اللَّبيب، عابن ىشاـ: 211، كرصف اٞنباين، للاالىقيّْ
    ، كالصَّػػػػػاحيٌب، 23/124، كجػػػػػامع البيػػػػػاف، للطَّػػػػػربمّْ: 3/305، كاٞنقتضػػػػػب، للاػػػػػربّْد: 1/250يينظػػػػػر: معػػػػػاين القػػػػػرآف، للفػػػػػرَّاُ: ( 197)

 .89عابن فارس: 
 .198 ر:كى فً ال ( نتائجي 198)
 .79يينظر: مغين اللَّبيب: ( 199)
 

ُالمصادرُوالمراجع:
ُالقرآنُالكريم.

ُ:ُالمطبوعات:أوًلُ
 ـ.1985ىػ ػ 1405، 1ػ أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، حملاَّد إبراىيم البنَّا، دار البياف العريب، جدة، ط

، 1يبّْ آليات القراف الكرمي ٗنعنا كدراسة، حملاَّد بن تبد اهلل السَّيف، دار التَّدمريَّة، الرّْياض، طػ األنري العىقىًدمُّ يف تعدُّد التَّوجيو اإلترا
 . ى1429

 ـ.2001ردنيَّة، ػ أنري العقيدة األشعريَّة يف التَّوجيو النٍَّحومّْ كاللُّغومّْ لنصوص القرآف كالسُّنَّة )ماجستًن(، لشاىر فارس ذياب، اٛنامعة األ
        ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد تبدالقادر تطا، دار الكتب العلايَّة، لبناف، 543ـي القرآف، أليب بكر ١ناَّد بن تبداهلل بن العريٌب )ػ أحكا

 ـ.2003ىػ ػ 1424، 3ط
ين، حملاَّد بن أ٘ند الغزايلّْ ) ُي تلـو الدّْ  ىػ(، دار اٞنعرفة، بًنكت، دط، دت.505ػ إحيا

واب، ىػ(، ٓنقيق: رجب تثااف ١ناَّد كمراجعة الدكتور رمضاف تبدالتَّ 745أليب حيَّاف األندلسيّْ )الضَّرىب من لساف العرىب،  ػ ارتشاؼي 
 ـ.1998ىػ ػ 1418، 1مكتبة اٝنا٤ني، القاىرة، ط

ين القرايفّْ ) ُي يف أحكاـ اعاستثناُ، لشااب الدّْ       ق(، ٓنقيق: ١ناَّد تبدالقادر تطا، دار الكتب العلايَّة، بًنكت،684ػ اعاستغنا
 ىػ.1406، 1ط

 ىػ.1412، 1ىػ(، ٓنقيق: ١ناود شاكر، مطبعة اٞنديٌن، القاىرة، ط474ػ أسراري البالغة، لعبد القاىر اٛنرجاينٌ )
، مشقيّْ ىػ(، ٓنقيق الشيخ ترفاف بن سليم الدّْ 761 )ػ األسىن يف شرح أٚناُ اهلل اٜنيسىن كصفاتو، أليب تبداهلل ١ناَّد بن أ٘ند القرطيبّْ 

 ـ.2006ىػ ػ 1427، 4ة، القاىرة، طضريَّ اٞنكتبة اٜن
ين بن تبدالسَّالـ ) ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد بن اٜنسن إٚناتيل، دار الكتب العلايَّة، 660ػ اإلشارةي إىل اإلبجاز يف بعض أنواع آّاز، لعزّْ الدّْ

 ىػ.1416، 1بًنكت، ط
ين السَّيوطيّْ )  . ى1403 ،1، طبًنكت ،ةالعلايَّ  الكتب دار ،( ى911ػ األشباهي كالنَّظائر يف النَّحو، ٛنالؿ الدّْ

     ، مطبوتات جامعة الكويت، توفىػ(، ٓنقيق: فيصل بدير 415ػ األصوؿ اٝناسة، للقاضي تبداٛنبَّار بن أ٘ند األسد أبادم )
 ـ.1998، 1ط

كليَّة الشَّريعة كالدّْراسات اإلسالميَّة،   ػ األصوؿي اٝناسة تند اٞنعتزلة كموقف السَّلفيٌن مناا، لصاحل زين العابدين الشَّييب )ماجستًن(،
 ـ.1977ىػ ػ 1397جامعة اٞنلك تبدالعزيز، مكَّة، 



 

511 

 (1) م. الرقن التسلسلي2020ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ...ايليّْ لسُّ لً  يف النَّحو ركى الفً  نتائجي 
 

 الزُّبيدم ٤نيب بن ١نفوظد. 

 

    ، 3ط لبناف، (، ٓنقيق: زىًن غازم زاىد، تامل الكتب، بًنكت،338القرآف، أليب جعفر أ٘ند بن ١ناَّد النَّحَّاس ) ػ إترابي 
 ـ.1988ىػ ػ 1409

 . ى1409(، ٓنقيق: فخر صاحل قدارة، دار اٛنيل، بًنكت، دط،  ى646) ػ أمايل ابن اٜناجب، أليب تارك تثااف بن اٜناجب
ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد بن إبراىيم البػىنَّا، 581ػ أمايل السُّايليُّ يف النَّحو كاللُّغة كاٜنديث كالفقو، أليب القاسم تبدالر٘نن بن تبداهلل السُّايليّْ )

 ـ.1970مطبعة السَّعادة، القاىرة، دط، 
ىػ(، ٓنقيق: سعود بن تبدالعزيز اٝنلف، أضواُ 558يف الرَّدُّ تلى اٞنعتزلة القدريَّة األشرار، ليحٍن بن أيب اٝنًن العاراينّْ )ػ اعانتصار 

 ـ.1999، 1السَّلف، الرّْياض، ط
ر، تامل الكتب، لبناف، ين أ٘ند حيد، ٓنقيق: تااد الدّْ ( ى403) فياا بجب اتتقاده كعا بجوز اٛنال بو، أليب بكر الباقالينّْ  اإلنصاؼي ػ 
 . ى1407، 1ط

 ـ.1999ىػ ػ 1419ػ البحثي الدَّعايلُّ تند اٞنعتزلة، لعلي حامت اٜنسن )دكتوراه(، رئاسة اٛنامعة اٞنستنصريَّة، تاادة كليَّة الّتبيَّة، 
 . ى1413، 1لعلايَّة، بًنكت، ط(، ٓنقيق: تادؿ تبد اٞنوجود كآخرين، دار الكتب ا ى745ػ البحري احمليط، أليب حيَّاف األندلسيّْ )

(، ٓنقيق: ىشاـ تبدالعزيز تطا كآخرين، مكتبة  ى751الفوائد، أليب تبداهلل ١ناَّد بن أيب بكر أيوب الزرتيّْ اٞنشاور بابن القيّْم ) ػ بدائعي 
 ـ.1996ػ   ى1،1416نزار مصطفى الباز، مكَّة، ط 

 دار يب،الدّْ  ١ناود العظيم تبد: ٓنقيق ،( ى478) اٞنعايل أيب اٛنويينّْ  يوسف بن اهلل تبد بن اٞنلك عبدل الفقو، أصوؿ يف الربىافي ػ 
 . ى1418 ،4، طمصر ،اٞننصورة ،الوفاُ

    لبناف، ،بًنكت ،اٞنعرفة دار إبراىيم، الفضل أبو د١ناَّ :  ٓنقيق ،( ى794) ركشيّْ الزَّ  اهلل تبد بن ّٔادر بن داَّ حمل القرآف، تلـو يف الربىافي ػ 
 . ى1391 ،1ط
ىػ(، ٓنقيق: تيَّاد بن تيد الثُّبي ٌي، دار الغرب 688البسيطي يف شرح ٗنل الزَّجاجٌي، عابن أيب الرَّبيع تبيداهلل بن أ٘ند اإلشبيلٌي )ػ 

 ـ.1986ىػ ػ 1407، 1اإلسالمٌي، بًنكت، ط
اث، الق ى276ػ تأكيلي مشكل القرآف، عابن قتيبة )  . ى1393، 2اىرة، ط(، ٓنقيق: السيّْد أ٘ند صقر، مكتبة دار الّتُّ

(، ٓنقيق: سعد كرمي الفقي، دار اليقٌن، اٞننصورة، مصر،  ى616يف إتراب القرآف: أليب البقاُ تبداهلل بن اٜنسٌن العكربمّْ ) ػ التّْبيافي 
 ـ.2001ىػ ػ 1422، 1ط

ين موارده كمظاىره كآناره، ليوسف بن ١ناَّد الغفيص )دكتوراه(، جامعة  ػ التداخلي العىقىدمُّ يف مقاعات الطَّوائف اٞنخالفة يف أصوؿ الدّْ
ين،   ىػ .1422اإلماـ ١ناَّد بن سعود اإلسالميَّة، كلية أصوؿ الدّْ

 ـ. 2006ىػ ػ 1427، 1، مكتبة الرُّشد، الرّْياض، طىػ(1421اَّد بن صاحل العثياٌن )ػ التَّعليقي تلى صحيح مسلم، حمل
 ىػ.1413، 6ىػ(، دار اٜنديث، القاىرة، ط774بن كثًن ) ػ تفسًني القرآف العظيم، أليب الفداُ إٚناتيل

يساَّى  ،الكبًن التفسًني ػ 
لبناف، ، بًنكت ،ةالعلايَّ  الكتب دار ،( ى606) ازمّْ الرَّ  ايايّْ التَّ  تار بن د١ناَّ  ينالدّْ  فخرل الغيب، مفاتيحاٞن

 . ى1421 ،1ط
         ٓنقيق: تبداهلل تبداحملسن الّتكٌي، دار ىجر، القاىرة، ، ( ى310) ربمّْ جعفر الطَّ  يبألالقرآف، آم تأكيل  تن البياف جامعي ػ 
 ـ.2001ىػ ػ 1422، 1ط
، ٓنقيق: تبداهلل ىػ(671) ، أليب تبداهلل ١ناَّد بن أ٘ند القرطيبّْ كاٞنبٌنّْ ٞنا تضاَّنو من السُّنَّة كآم الفرقاف ألحكاـ القرآف اٛنامعي ػ 

 .ـ2006ىػ ػ 1427 ،1مؤسسة الرّْسالة، لبناف، ط، تبداحملسن الّتُّكيٌ 
     ىػ(، ٓنقيق: تلي توفيق اٜناد، مؤسسة الرّْسالة، بًنكت، 340ػ اٛنيالي يف النَّحو، أليب القاسم تبدالرَّ٘نن بن إسحاؽ الزَّجَّاجيّْ )

 ـ.1985ىػ ػ 1405، 1ط
 . ى1406، 2كت، ط(، ٓنقيق: تلي توفيق اٜناد، مؤسسة الرسالة، بًن  ى340ػ حركؼي اٞنعاين، أليب القاسم الزَّجَّاجيّْ )
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ار، تامل الكتب، بًنكت، دط، دت. 392ػ اٝنصائص، أليب الفتح تثااف بن ًجينّْ )  ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد تلي النَّجَّ
 ٘ننتبدالرَّ : ٓنقيق ،( ى256) اٛنعفيّْ  البخارمّْ  إٚناتيل بن إبراىيم بن داَّ حمل ،كالرَّدُّ تلى اٛناايَّة كأصحاب التَّعطيل العباد أفعاؿ خلقي ػ 

 . ى1398 ، د ط،ياضالرّْ  ،اٞنعارؼ دار تاًنة،
 ة، بًنكت،ض كآخركف، دار الكتب العلايَّ (، ٓنقيق: تلي ١ناَّد معوٌ  ى756) اٌن اٜنليبّْ اٞنصوف يف تلـو الكتاب اٞنكنوف، للسَّ  ػ الدُّرُّ 
 . ى1414، 1ط لبناف،

 ـ.2004ىػ ػ 1425، 1بًنكت، ط ػ ديواف لبيد بن ربيعة العامرٌم، اتتىن بو: ٘ندك طاَّاش، دار اٞنعرفة،
 . ى1423، 3اط، دار القلم، دمشق، طأ٘ند اٝنرَّ  :، ٓنقيق( ى702) قيّْ ٘ند اٞنالى ألاٞنباين يف شرح حركؼ اٞنعاين،  رصفي ػ 
كيل، دار الكتب ٓنقيق: تبد الرَّ٘نن الو  ،( ى581يف شرح غريب السًّْن، أليب القاسم تبدالر٘نن بن تبداهلل السُّايليّْ ) نفاأل كضي لرَّ ػ ا

 ـ.1967د ط،  اإلسالميَّة،
 . ى1404 ،3، طبًنكت ،اإلسالميّْ  اٞنكتب ،( ى597) اٛنوزمّْ  بن تلي بن ٘ننالرَّ  عبدل التفسًن، تلم يف اٞنسًن زادي ػ 

ين السَّخاكمّْ ) لبناف،  دار صادر، بًنكت،  ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد أ٘ند الدَّايل،643ػ ًسفري السَّعادة كسفًني اإلفادة، أليب اٜنسن تلم الدّْ
 ىػ.1415، 2ط

ين األلباينّْ حيحة كى األحاديث الصَّ  ػ سلسلةي       ، 2ط ىػ(، مكتبة اٞنعارؼ،1420) شيُ من فقااا كفوائدىا، حملاَّد ناصر الدّْ
 ـ.1995ىػ ػ 1415

مذمّْ ) ين األل279ػ سنني الّتمذٌم، حملاَّد بن تيسى الّتّْ بايٌن، ٓنقيق: مشاور بن حسن آؿ ىػ(، حكم تلى أحاديثو: ١ناَّد ناصر الدّْ
 ، دت.1سلااف، مكتبة اٞنعارؼ، الرّْياض، ط

 ىػ(.1440ػ شرحي أٚناُ اهلل اٜنسىن يف ضُو الكتاب كالسُّنَّة، لسعيد بن تلي بن كىف القحطاين )
    تبة كىبة، القاىرة، ، ٓنقيق: تبدالكرمي تثااف، مكىػ(415للقاضي تبداٛنبَّار بن أ٘ند األسد أبادم )ػ شرحي األصوؿ اٝناسة، 

 ىػ.1416، 3ط
           (، ٓنقيق: ١ناَّد باسل تيوف السود، دار الكتب العلايَّة، بًنكت،  ى905) التَّصريح تلى التَّوضيح، ٝنالد األزىرمّْ  ػ شرحي 

 . ى1421، 1ط
ين ١ناَّد بن تبداهلل بن مالك ) ػ شرحي  اث ىريدم، مركز إحياُ الّتُّ (، ٓنقيق: تبداٞننعم أ٘ند  ى672الكافية الشَّافية، ٛنااؿ الدّْ

ْـّ القرل، مكَّة، ط اإلسالميّْ   . ى1434، 3ّنعاد البحوث العلايَّة جامعة أ
 . ى1414، 2اٞنتويل رمضاف، مكتبة كىبة، القاىرة، ط :، ٓنقيق( ى972) لفاكايّْ لحو، كتاب اٜندكد يف النَّ   شرحي ػ 
 ، دط، دت.ة، القاىرةاٞنكتبة التوفيقيَّ  ،ديّْ ق أ٘ند السَّ ، ٓنقي( ى643) ين ابن يعيشوفق الدّْ ٞنل، اٞنفصَّ  شرحي  ػ

  (، ٓنقيق: أ٘ند حسن بسج، 395ػ الصَّاحيبُّ يف فقو اللُّغة العربيَّة كمسائلاا كسىنن العرب يف كالماا، أليب اٜنسٌن أ٘ند بن فارس )
 ـ. 1997ىػ ػ 1418، 1دار الكتب العلايَّة، بًنكت، ط

يساَّى البخارمّْ  ػ صحيحي 
(، ٓنقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثًن، الياامة،  ى256) حيح، حملاَّد بن إٚناتيل البخارمّْ اٛنامع الصَّ  اٞن

 . ى1407، 3بًنكت، ط
ىيب للانذرم ) غيب كالّتَّ ين األلباينّْ 656ػ صحيحي الّتَّ       ، 1، مكتبة اٞنعارؼ، الرّْياض، طىػ(1420)ىػ(، حملاَّد ناصر الدّْ

 ـ.2000ىػ ػ 1421
ؿ، أليب تبداهلل أ٘ند بن حنبل الشَّيباينّْ ) ػ ين السًنكاف، دار قتيبة، دمشق، 241العقيدةي ركاية أيب اٝنالَّ ىػ(، ٓنقيق: تبدالعزيز تٌز الدّْ

 ىػ.1408، 1ط
، الرياض، ط  ـ.2007ىػ ػ 1428، 1ػ تلمي إتراب القرآف تأصيل كبياف، ليوسف بن خلف العيساكٌم، دار الٌصايعيّْ
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ين خليل العالئيّْ ) ػ الفيصوؿي        ىػ(، ٓنقيق: حسن موسى الشاتر، دار البشًن، تاَّاف، 761اٞنفيدة يف الواك اٞنزيدة، لصالح الدّْ
 ـ.1990ىػ ػ1410، 1ط

ـ ) ين األلباينّْ، اٞن224ػ كتابي اإلُياف كمعاٞنو كسيننو كاستكاالو كدرجاتو، أليب تبيد القاسم بن سالَّ كتب ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد ناصر الدّْ
، بًنكت، ط  ـ.1983ىػ ػ 1403، 2اإلسالميّْ

 ، دت.1(، ٓنقيق: تبد السَّالـ ١ناَّد ىاركف، دار اٛنيل، بًنكت، ط ى180سيبويو، أليب البشر تارك بن تثااف بن قنرب ) ػ كتابي 
 اؽزَّ الرَّ  تبد: ٓنقيق (، ى538) رمّْ ٢نشالزَّ  تار بن ١ناود القاسم يبأل التأكيل، كجوه يف األقاكيل كتيوف التنزيل حقائق تن اؼي الكشَّ ػ 

 ، د ط، د ت.بًنكت ،العريب الّتاث إحياُ دار اٞنادم،
ين رمضاف، مطبوتات 437ػ الكشفي تن كجوه القراُات السَّبع كًتللاا كحججاا، ٞنكٌي بن أيب طالب القيسٌي ) ىػ(، ٓنقيق: ١نيي الدّْ

 ـ.1974ىػ ػ ٠1394ناع اللُّغة العربيَّة بدمشق، دط، 
(،  ى543ػ كشفي اٞنشكالت كإيضاح اٞنعضالت يف إتراب القرآف كتلل القراُات، لعلي بن اٜنسٌن الباقويلّْ جامع العلـو النٍَّحومّْ )

، دار تاَّار، تاَّاف، ط  ـ.2006، 2ٓنقيق: تبد القادر تبد الرَّ٘نن السَّعدمّْ
، أليب القاسم الزَّجَّاجيّْ ) ماتي  . ى1405، 2اٞنبارؾ، دار الفكر، دمشق، ط (، ٓنقيق: مازف ى337ػ الالَّ

كاٛنُز الثَّاين ٓنقيق: تبد اإللو  غازم طلياات، :ٓنقيقاٛنُز األكؿ  ،( ى616) البقاُ العكربمّْ  يبأل يف تلل البناُ كاإلتراب، بابي اللُّ ػ 
 . ى1422، 1ر، دمشق، طكٍ دار الفً نبااف، 

ـز يف أفعاؿ اهلل تعاىل بٌن اٞن فاـو العىقىًدٌم كاٞنفاـو النٍَّحوٌم، لسليااف بن ١ناَّد الٌدبيخٌي، ٠نلَّة الدّْراسات اإلسالميَّة، ػ اٞنتعدم كالالَّ
 ـ.2013ىػ ػ 1434، 1، العدد 25الرّْياض، آّلَّد 

فاد لطباتة  (، ٗنع كترتيب: تبد الرَّ٘نن بن قاسم، ٠ناع اٞنلك ى728) ة اٜنراينّْ أل٘ند بن تبداٜنليم بن تيايَّ ػ ٠ناوعي الفتاكل، 
 .  ى1415اٞنصحف الشريف، اٞندينة اٞننورة، د ط، 

 ـ.1995ىػ ػ 1416، 1ىػ(، ٓنقيق: أ٘ند شاكر، دار اٜنديث، القاىرة، ط241ػ اٞنسندي، أل٘ند بن حنبل )
             ،3ط ،ىػ(، ٓنقيق: ياسٌن السَّوَّاس، دار الياامة، لبناف437) بن أيب طالب القيسيّْ  يّْ إتراب القرآف، ٞنكّْ  شكلي ػ مي 

 ـ.2002ىػ ػ 1423
ىػ(، ٓنقيق: إبراىيم األبيارم كآخرين، 633ػ اٞنطربي يف أشعار أىل اٞنغرب، أليب اٝنطَّاب تار بن اٜنسن اٞنشاور بابن دحية الكليٌب )

 الطبعة األمًنيَّة.
 ـ.1980، 2لكتب، بًنكت، ط(، ٓنقيق: أ٘ند ٤نايت ك١ناَّد النَّجار، تامل ا ى207ػ معاين القرآف، ليحٍن بن زياد الفرَّاُ )

 ، رمةكاٞن ةمكَّ  ،القرل أـ جامعة ،ابوينّْ الصَّ  تلي د١ناَّ : ٓنقيق (، ى338) اسحَّ النَّ أليب جعفر أ٘ند بن ١ناَّد  الكرمي، القرآف معاينػ 
 . ى1409 ،1ط

 . ى1414، 1، جدَّة، ط(، ٓنقيق: تبد اٛنليل شليب، دار الوليد ى311ػ معاين القرآف كإترابو، أليب إسحاؽ الزَّجَّاج )
ىػ(، ٓنقيق: مصطفى السَّقَّا، الدَّار اٞنصريَّة للتَّأليف 415ػ اٞنغين يف أبواب التَّوحيد كالعدؿ، للقاضي تبداٛنبَّار بن أ٘ند األسد أبادم )

 ىػ.1385كالّتَّٗنة، القاىرة، دط، 
ر، بًنكت، كٍ د تلي ٘ند اهلل، دار الفً مازف اٞنبارؾ ك١ناَّ  :قيق، ٓن( ى761) ين ابن ىشاـااؿ الدّْ ٛنبيب تن كتب األتاريب، مغين اللَّ ػ 
 . ى1419، 1ط

، كآخرين ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد البنَّا كتبدآّيد قطامش790) الشَّافية يف شرح اٝنيالصة الكافية، إلبراىيم بن موسى الشَّاطيبّْ  ػ اٞنقاصدي 
ْـّ القرل، ط   ـ.2007ىػ ػ 1428، 1جامعة أ

ىػ(، نيًشر ضان فضل اعاتتزاؿ كطبقات اٞنعتزلة، ٓنقيق: فواد السَّيّْد، الدَّار التُّونسيَّة، 319سالميٌن، أليب القاسم البلخيّْ )ػ مقاعاتي اإل
 ىػ.1406، 2تونس، ط
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 الّتاث إحياُ دار ريّت، ىلاوت: ٓنقيق ،( ى324) األشعرمّْ  إٚناتيل بن اٜنسن تلي يبأل ٌن،اٞنصلّْ  كاختالؼ اإلسالميٌن مقاعاتي ػ 
 ، د ت.3، طبًنكت ،العريبّْ 

 (، ٓنقيق: ١ناَّد تبد اٝنالق تضياة، تامل الكتب، بًنكت، دط، دت.  ى286) داس ١ناَّد بن يزيد اٞنربّْ ، أليب العبَّ ػ اٞنقتضبي 
، لعلي بن مؤمن اإلشبيليّْ ) يقرَّبي

           ،1بغداد، طىػ(، ٓنقيق: أ٘ند تبدالستَّار كتبداهلل اٛنبورٌم، مطابع العاين، 669ػ اٞن
 ـ.1971ىػ ػ 1391

 ،كاٛنايب اٛنفاف اٛنايب، الوىاب تبد اـبسَّ : ٓنقيق ،( ى505) الغزايلّْ  أليب حامد اٜنسىن، اهلل أٚناُ معاين شرح يف األسىن اٞنقصدي ػ 
 . ى1407 ،1، طقربص

 . ى1417 ،1بًنكت، ط ،اٛنيل دار ًنة،تا ٘ننالرَّ  تبد: ٓنقيق ،( ى750) اإلبجي أ٘ند بن ٘ننالرَّ  تبد ينالدّْ  عضدل ،اٞنواقفي ػ 
ىػ(، ٓنقيق: تادؿ تبداٞنوجود كتلي معوَّض، دار الكتب 581ػ نتائجي الًفكىر يف النَّحو، أليب القاسم تبدالرَّ٘نن بن تبداهلل السُّايليّْ )

 ـ.1992ىػ ػ 1412، 1العلايَّة، لبناف، ط
ين السَّ  ػ مهعي   .ت.ط، د. تبة التوفيقيَّة، القاىرة، د(، ٓنقيق: تبد اٜنايد ىنداكٌم، اٞنك ى911) يوطيّْ اٟنوامع يف شرح ٗنع اٛنوامع، ٛنالؿ الدّْ
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The Results of Thought in the Grammar of Suhaili 

 

A Study in nodal syntactic analysis 

 

Dr: Najeeb bin Mahfouz bin Karameh Al-Zubaidi               

 
Abstract 
       Linking syntactic analysis with belief is one of the matters that must be taken care of 

and explored for two things: The first is that the language books with its branches and the 

books of exegesis and jurisprudence are rich in syntactic analysis related to the author’s 

belief, and this link is hidden in many places. The second is that this work is considered an 

internal criticism of these books, and both of these matters are needed by the researcher 

and the recipient. From here stems the importance of this research, which studied the nodal 

syntactic analysis in a book that combines theoretical and applied grammar, which is the 

book (The Results of Thought in Grammar) for a science of grammar in Andalusia (Al-

Suhaili   (  

       The research was divided into four sections, preceded by an abstract, an introduction 

and a brief introduction, and appended to a conclusion, results and a list of sources. The 

first topic dealt with the complex grammatical analysis in matters of factors and 

terminology and their limits, the second study dealt with the complex grammatical analysis 

in matters of verbs, and the third study dealt with the complex grammatical analysis in 

matters of nouns. and the fourth study dealt with the complex grammatical analysis in 

matters of letters. 

       Perhaps one of the most prominent results of this study is that the book “The Results 

of Thought in Grammar” is one of the books that combined theoretical and applied 

grammar, in which the syntactic analyzes that have a nodal connection are proliferated, and 

the syntactic and nodal syntactic analysis is general in the sense of complexity. From the 

general: his dependence on the meaning, and appealing to the context in potential matters, 

and from the private: establishing principles and controls that unite the diaspora of what 

was separated from the door's issues in a remarkable way, uniqueness in some analyzes, 

and his interest in agreeing the word constructively and sounding the meaning and using it 

to base on that a rule upon which the door is dismissed. Among them is that Al-Suhaili 

made language and grammatical analysis a means to support his doctrine of belief, by 

setting controls that were unique to many of them, and he was successful in many of them, 

and he was expelled in all places, and he was not successful in some of them, as he did not 

persecute him in other places. 
 

    

 


