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Abstract:

After the death of Prophet Mohammed,

Allah’s peace and blessing be him as well

ف��ان بعد ميض ع�صر الصف��اء النب��وي الكريم as many of his companions; and as a result ،-

وانقضاء عهد الصحابة الكرام ،ونتيجة التساع رقعة to the expansion of Islam, there were loads
االسالم ؛ كرثة التساؤالت الدينية وخاصة يف مسائل of questions and issues about doctrine. To
العقي��دة فقد برز كثري من اهل العل��م رحمهم اللهget to the safe shore, many scholars paid -

يف جميع ميادين املعرفة ؛ ليك يفيضوا عىل العباد a great deal of attention to all fields of
مام انعم الله عزوجل عليهم من املعارف املفيدةknowledge using the blessed legacy of many ،
generations.

وكان م��ن بعدهم اهت�مام الباحثني م��ن مصنفاتهم

واالرث الحض��اري الذي تركوه  ،فكان مجاال رحبا One those scholars is Ibn Jini whose

لدراس��ة هذا االرث املب��ارك الذي تناقل��ه العلامء productions made a wealth books. His

جي�لا بع��د جيل .فكان م��ن اهم تل��ك املصنفات book, Al-khasis, which deals with grammar
م��ا تركه ابن جني رحمه الل��ه -من مصنفات ارفدت and eloquence. This book contains many

املكتبة العربية االس�لامية به��ذا االرث الحضاري materials to discuss. Those materials are
related to doctrine.

الثمني؛ والتي كانت مطلعا للباحثني والقراء؛ فكوين

God is the Arbiter of Success.

باحثا اكادميي��ا تناولت احد مصنفاته اال وهو كتاب

الخصائ��ص؛ الذي تن��اول فيه م��ادة النحو والكالم
والبالغ��ة والذي اش��تهر في��ه  ،ووجدت في��ه مادة

عقدية اثار فيها مس��ائل تحت��اج اىل تحقيق وروية؛
لفهم النص املعروض وبيان مشكالته ؛ لكون عبارة
ابن جني عالية الجودة عند تناوله املسائل العقدية؛

مام دفعني عىل دراسته ،فأس��ال الله تعاىل التوفيق

والسداد وهو القادر عليه.
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المقدمة

يستدل عليه من وجهني :

االول :كونه��ا نالت رشف اللغ��ة العربية ؛التي هي

لغ��ة كالم الله تعاىل -الق��ران الكريم التي بها رشف

الحمد لله العيل الكبري املتعال  ،املتصف بصفات الله تعاىل-العرب .

الكامل ،الذي ش��ملت قدرت��ه كل مخلوق وجرت والث��اين :كونه��ا امر عقدي قلبي؛ الذي به يس��تقيم

مش��يئته يف خلق��ه بتصاري��ف األمور ،ال��ذي خلق حال االنسان ؛ فاذا استقام باطنه استقام ظاهره .فمن
امل��وت والحياة ليبلوه��م ايهم احس��ن عمال وهو دواعي ال�سرور واالطمئنان ان ه��داين الله تعاىل-

وأصل عىل أرشف اىل كتاب مشهور يف اللغة وهو كتاب (الخصائص)
يِّ
العزيز الغف��ور القاهر الق��ادر.
الخالئ��ق من بع��ده ومن قبله ،محم��د ﷺ أكرم من اليب الفتح الذي تبنى فيه مواقفه الكالمية فيه؛ الين

وطئ الحىص بنعله ،وعىل آله وأصحابه وسلَّم.

مل اع�ثر عىل كتاب له مس��تقل ملواقف��ه الكالمية ،

وبعد؛ فان من نعم الله تعاىل -عىل االمة االس�لامية وامن��ا تبناه يف هذا الكتاب فعن��د القراءة يف ابواب

ان هيأ لها بعد القرون االوىل املباركة رجاال مجدين هذا الكتاب ظهر يل مس��ائل مهم��ة كالمية عرضها
غري متكاسلني وال ممتعضني؛ همهم بيان املعارف وابدى رأيه فيها فقيدتها فمنها ما كان مسددا بالدليل
بش��تى اصنافها فهيأ لهم اسباب التوفيق بحفظ هذه العلم��ي ،ومنها ما يحتاج اىل تحقيق والوقوف عىل
العل��وم املباركة بش��تى ميادينها ؛ ول��وال هذا النقل النص وعرض اآلراء االخرى؛ ليك يستقيم التحليل

عنه��م كاب��را عن كابر ؛ ملا وص��ل الينا منها يشء  ،والتوفيق والنقد والرتجيح ملا هو اقرب للدليل سواء
فكان ألهل العلم الفضل بعد الله عزوجل املتقدمني كان النق�لي والعقيل املس��تند اىل الدليل العلمي.

منه��م واملتأخري��ن ،وان دل ع�لى يشء فإمنا يدل فقد برزت عندي اهمية البحث مبا ييل:

عىل حرصهم عىل هذا ال�تراث العظيم وبركة االمة  -1اهت�مام اهل العل��م اصحاب اللغ��ة العربية يف
املحمدية التي نالته��ا بركة الحبيب املصطفى ﷺ مسائل العقيدة.

بالدعاء واملحبة لهم من جنابه الرشيف الطاهر ﷺ  -2ان اب��ن جن��ي(ت392ه) ع��رض يف كتابه اراء

 .فان مس��ائل االعتقاد من اهم الواجبات عىل العبد عقدي��ة متقدمة؛ فهو س��بق فيها كث�يرا من كان عىل

؛ ألنها متعلق��ة بالذات العليةعزوجل  ،التي امر بها ش��اكلته من خالل مذهبه االعتقادي الذي سنعرضه
والتي بها يس��تقيم امر االنس��ان اذا صلحت ؛ ألنها من خالل س�يرته فل��م يكتفي بالع��رض فقط وامنا
ام��ور اعتقادية محطه��ا القلب  ،ف��اذا وجدت هذه بالتدقيق والتوضيح وااللتزام.

املس��ائل يف مصنفات العربية ف��ان فضلها ورشفها  -3تأث�ير ال��رأي االعتق��ادي باهل العل��م وخاصة
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عل�ماء اللغة العربية؛ كون علل املتكلمني املتقنني أسئلة الدراسة:

اقرب ألهل اللغة من غريه��م وهوما ثبته ابن جني - .ما هي شخصية ومذهب ابن جني الكالمي ومدى

مبالحظته بالخصائص.

تأثره به؟

يف معتقداتهم.

الله؟

 -4تس��لط بعض علامء العربية عىل رأي الفالس��فة  -اثار مسألة مهمة ايهام اوىل نقول كالم الله ام قال
•منهج الدراسة:

 -ما هي القاعدة التي اسس��ها ابن جني  ،يف مسالة

تعتمد هذه الدراسة املنهج االستقرايئ الدقيق آلرائه خل��ق االفعال اهي خلق الل��ه ام العبد؟ وماذا تعني
واراء اه��ل العلم والف��رق االخرى؛ ل�كي يتبني لنا نظرية الكسب له؟

الرأي الس��ديد من غريه من خ�لال عرض نص ابن ختام��اً  ..هذا بحثي املتواض��ع ،فان اصبت فذلك
جني وتحليله وبيانه من خالل هذه الدراسة.
•أهمية الدراسة:

فضل الل��ه تعاىل-عيل  ،وان اخط��أت فمن نفيس،
ومن الش��يطان الرجيم ،ونس��أل عزوج��ل أن يجنبنا

عزم��ت بعد التوكل عىل الل��ه تعاىل -ان اعمل بحثا الزلل والش��طط ،وأن يعفوا عنا وأن يس��امحنا ،وأن
اخ��دم بيه هذا الكتاب املهم؛ لكثري من الدارس�ين ميس��كنا باألصلني كتابه وس ّنة نبيه ﷺ ،وأن يجعلنا

واملتعلم�ين والقارئني له من طلب��ة العلم وغريهم؛ من العاملني .
لتوضيح مسائل االعتقاد ليك يتسنى لهم فهم النص
العق��دي الذي نص علي��ه ابن جني ف��كان العنوان

كااليت(مواق��ف كالمية عند اب��ن جني(ت392هـ)
يف كتابه الخصائص – دراس��ة نقدي��ة ) تناولت فيه
مبحثني االول السرية الشخصية والعلمية واملبحث

الث��اين :تناولت فيه مس��ائل كالمية من خالل نص

اب��ن جني ل��كل مس��ألة فكان��ت االوىل :كالم الله
تعاىل -ام قول الله تعاىل -وايهام انس��ب باالعتقاد.
والثانية نص ابن جني يف خلق االفعال .والتي بينت

فيها مس��ألة الحقيق��ة واملجاز؛ العت�ماد ابن جني
فيها مبس��ألة االعتقاد لهذه املسائل ،و الثالثة قوله:
بنظرية الكسب .
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كان��ت وفاته ببغداد  )2(.وقد اجمعت جميع الرتاجم

المبحث األول

والطبقات بان وفاته كان��ت يف يوم الجمعة لليلتني

الحياة الشخصية البن جني
وكتابه الخصائص

قىض فيها س��بعني عاما متعلام وعاملا يدرس فيها

قبل الب��دء يف بيان املس��ائل الكالمي��ة التي تطرق
اليها الش��يخ ابو الفتح ابن جني البد من بيان الحياة

الش��خصية لهذا العامل باختص��ار؛ كون ان كثري من

الباحث�ين من اللغوي�ين قد تناولوا هذه الش��خصية
الكبرية التي تعترب مرجعا لهم للتوثيق والتدقيق
•املطلب االول :السرية الشخصية وتتضمن:

بقيتا من صفر س��نة اثنتني وتسعني و ثالمثائة .التي

اىل توفاه الله تعاىل اىل مس��تقر رحمته سبحانه .يف

خالفة القادر بالله تعاىل

()3

•املطلب الثاين :حياته العلمية ومذهبه الكالمي:

تب�ين عند القراءة بان ابن جني كان من اعالم الكالم

و اللغ��ة واالدب ؛ فمن كانت هذه س��مته فال بد ان
تك��ون له حي��اة علمية مرشفة قضاها ب�ين مؤلفاته ،
وش��يوخه وتالمي��ذه فمن ه��ذا املنطلق س��نعرض

باختصار عن اهم شيوخه وتالميذه واهم مؤلفاته:

أوال :ش��يوخه :قد انع��م الله تعاىل -ع�لى ابن جني

اوال :اسمه ونسبه وكنيته :اتفقت جميع الرتاجم عىل بصحب��ة مباركة من اهل العل��م رحمهم الله – تتلمذ
ان اس��م ابن جني هو  :عث�مان بن جني املوصيل ،عىل ايديهم ونهل منهم هذا العلم وكان من اهمهم:

من أمئ��ة األدب والنحو ،وله ش��عر .ولد باملوصل  -1أب��و العب��اس :أحم��د ب��ن محم��د أب��و العباس
وتويف ببغداد ،عن نحو  70عاما .وكان أبوه مملوكا النحوي .من أهل املوصل ،وكانت له حلقة ببغداد،
روميا لسليامن بن فهد األزدي املوصيل .وكنيته ابو كان إما ًما يف النحو فقي ًه��ا فاضلاً عارفًا باملذهب،

الفتح .

()1

وعن��ه أخذ ابن جنى النحو باملوصل ،وله كتاب يف

ثانيا :نشأته :يذكر صاحب كتاب انباه الرواة عىل انباء تعليل وجوه القراءات السبعة.

()4

النحاة ؛ بان ابو الفتح رحمه الله – نش��أ واستوطن  -2الف��اريس :أبو عيل الحس��ن ب��ن أحمد بن عبد
دار الس�لام ،و درس به��ا العل��م إىل أن م��ات .و الغف��ار ب��ن محمد ب��ن س��ليامن بن أب��ان الفاريس

((( ينظر :نزهة االلباء يف طبقات االدباء ،لالنباري،246/1:

النحوي؛ ولد مبدينة فس��ا واش��تغل ببغداد ،ودخل

ومعج��م االدباء  ،للحم��وي 1585 /4 :ووفي��ات االعيان ((( ينظر :انباه الرواة  ،للقفطي21/2 :

 ،الب��ن خل��كان، 246/3 :وس�ير اعالم النب�لاء ،للذهبي ((( :ينظر :املصادر السابقة انفسها

 ،17/17واالعالم  ،للزركيل204/4 :

((( ينظر :العقد املذهب ،البن امللقن254:
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إليها س��نة س��بع وثالمثائة ،وكان إمام وقته يف علم اب��ن جن��ي النحوي ق��ال « :كنت ق��رأت ديوان أيب

النح��و  ،ومن تصانيفه كت��اب «التذكرة ،و املقصور الطيب املتنب��ي عليه ،فقرأت علي��ه قوله يف كافور
واملم��دود ،وكت��اب الحجة يف الق��راءات ،وكتاب القصيدة التي أولها:

اإلغف��ال فيام أغفل��ه الزجاج من املع��اين ،وكتاب أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 0وأعجب من ذا
املس��ائل البغدادي��ات  .ومصنفاته نافع��ة )1( .وهو الهجر والوصل أعجب
من اهم ش��يوخ ابن جني؛ الذين الزمهم وانه تصدر جني قال« :حدثني املتنب��ي وقت القراءة عليه قال
()5

ويف موضع اخر ذكر ابن

مجلس��ه بعد وفات��ه ببغداد (377ه��ـ)؛ والذي يدل يل حنزابه وزير كافور أحرضت كتبي كلها وجامعة
عىل ان ابا عيل الفاريس هو احد ش��يوخه البارزين م��ن األدباء يطلبون يل من أي��ن أخذت هذا املعنى
م��ا ذكرته كتب الرتاج��م بان من تالمذت��ه ابو الفتح فلم يظفروا بذلك وكان أكرث من رأيت كتبا )6(».حتى
()2
بن جني.
ان ابن جني رث��اه عند موته وهذا دليل عىل مالزمته

 -3املتنب��ي :أحم��د ب��ن الحس�ين بن الحس��ن بن ل��ه والتأثر به يف االدب العريب )7(.وعىل ما يبدو ان
َ
عب��د الصمد الجعفي الكويف الكن��دي ،أبُو الطَّيِّب ابن جني رحمه الله -قد اش��تهر بتلمذته عىل هذين
املُتَ َنبِّ��ي :الش��اعر الحكي��م ،وأح��د مفاخر األدب العاملني ؛ وذلك لكرثة مالزمته لهم ولش��هرتهم يف
()3
الع��ر ّ
يب .فق��د كان م��ن ابرز ش��يوخه التي تلقى ميدان هذا العلم.
عنه��م االدب الع��ريب  ،فقد الزمه ف�ترة طويلة وقرأ

عليه ديوانه  ،وبعد ذلك تناول رشحه من خالل بيان

معانيه واعرابه واجاد فيه  ،وبني هذه املش��يخة اهل

الرتاجم( )4بقولهم عند ترجمة املتنبي بان أبو الفتح

ثاني��ا :تالميذه  :ال ش��ك ان عدد تالمي��ذ ابو الفتح

كرث؛ وال س��يام عندما ترأس مجلس شيخه ابا عيل
الف��اريس من بع��ده  ،فضال ع��ن قيام��ه بالتدريس

والتأليف طيلة حياته الت��ي قضاها بني طالبه والتي

((( ينظ��ر :وفي��ات االعيان  ،الب��ن خل��كان ،81-80/2 :كان من اشهرهم :
ومعجم االدباء  ،للحموي811/2:

((( ينظر :وفي��ات االعيان ،البن خلكان ،246/3 :وس�ير

اع�لام النب�لاء ،للذهب��ي ،379/16 :واالع�لام ،للزركيل :الوصول اىل طبقات الفحول ،حاجي خليفة330/2:

.204/4

((( رشح ديوان املتنبي ،للواحدي328/1:

((( ينظر :تاريخ بغداد ،للخطيب ،163/5 :وفيات االعيان ((( ،يتيمة الدهر  ،لالصمعي170/1:

((( ومطل��ع قصيدت��ه يف رث��اء املتنب��ي :غ��اض القريض
البن خلكان ،122-121/1:واالعالم ،للزركيل115/1:
((( ينظر :وفيات االعيان  ،البن خلكان ،122 /1:ومعجم وأودت نَرضة الأْ َ َدب  ...وصوحت بعد ري دوحة الْكتب) .
اآلداب يف معج��م االلق��اب ،للقوط��ي ،346/4 :وس��لم ينظر :الوايف بالوفيات  ،للصفدي213/6 :
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 -1االخفش :الش��يخ أبو العب��اس أحمد بن محمد ثالث��اً :ثقافته ورحالت��ه العلمية :ترك اب��ن جني ارثا
املوصيل النحوي األخفش وهو من الذين تتلمذوا حضاري��ا كبريا م��ن خالل مؤلفاته الت��ي تنمي عىل

عىل ابن جني بدليل قول صاحب سلم الوصول بان ثقافت��ه العالية وعلميته الرصينة  ،فقد ترك عددا كبري

جني من مؤلفاته؛ ليك تكون ش��اهدة ع�لى رصانة عقلة
االخف��ش كان من الفضالء وانه“ :قرأ عىل ابن ِّ
وأقام ببغداد .وص َّنف كتابًا يف تعليل القراءات .وهو وفهم��ه لعلم االلة( ،)4وعلوم اخرى باألدب العريب،
ثاين األخفشني”

()1

وعلم الكالم ،وش��واذ الق��راءات وخاصة يف كتاب

 -2الثامنين��ي :عمر بن ثابت أبو القاس��م الثامنيني الخصائص؛ ال��ذي بني موقفه الكالم��ي والبالغي
النح��وي الرضير  ،وهو م��ن الذين اخذوا العلم من اضاف��ة آلرائ��ه النحوية علام انه قد اج��از لكثري من

ابن جني بدليل م��ا اداله صاحب معجم االدباء يف طالبه االجازة العلمية ليك يروي عنه مروياته؛ بدليل
ترجم��ة الثامنين��ي بقوله ه��و « إمام فاض��ل وأديب ما ذكره صاح��ب معجم االدباء الذي يؤيد مصنفاته

كام��ل ،أخذ عن أيب الفتح اب��ن جني  00000علم التي تركه��ا لطالبه بقوله« :كتب ابن جني إجازة مبا
النح��و والترصيف ومات الثامنيني يف س��نة اثنتني صورته بس��م الله الرحمن الرحيم قد أجزت للشيخ

وأربعني وأربعامئ��ة يف خالفة القائم بأمر الله ،وهو أيب عب��د الله الحس�ين بن أحمد بن ن�صر أدام الله
منسوب إىل سوق مثانني ،بليد صغري بأرض جزيرة ع��زه أن يروي عن��ي مصنفايت وكتب��ي مام صححه
ابن عمر بأرض املوصل من ناحية قردى ،يقال إنها وضبط��ه علي��ه أبو أحمد عبد الس�لام بن الحس�ين
()2
أول مدينة بنيت بعد الطوفان».
البرصي أيد الله عزه عنده )5(».ثم بس��ط الكالم يف
 -3القزوين��ي :عيل بن عمر بن محمد أبو الحس��ن اغل��ب مصنفاته الت��ي اجاز فيها ،والتي نس��بها اليه
البغ��دادي املعروف بالقزويني ،وقد بني فضله اهل
وهي ثابتة اليها والت��ي كان منها(الخصائص) محل
الرتاج��م وانه تتلمذ وقرأ النحو عىل ابن جني بدليل
دراس��تنا ان شاء الله -قال الحموي رحمه الله -ليك
ق��ول القايض ش��هبة “ وق��رأ النحو ع�لى ابن جني
يثب��ت هذه املصنفات له وان له رحالت قضاها بني
وعلق عنهام تعليقتني تويف يف ش��عبان س��نة اثنتني
العراق والش��ام واملوصل؛ وهذه داللة عىل رصانة
()3
وأربعني وأربعامئة”.
((( تقس��م العل��وم اىل العلم(االيل واالس��تقاليل) االيل:
وهوم��ا ي��درس ألجل فهم غ�يره م��ن العلوم مث��ل النحو،

((( سلم الوصول  ،لحاجي خليفة244/1 :

واملنطق واالصول ،واالس��تقاليل :الذي يدرس ألجله مثل

((( طبقات الشافعية ،البن قايض شهبة230/1 :

((( معجم االدباء  ،للحموي478/3

((( معجم االدباء ،للحموي20/5:

الفقه والعقيدة وغريها.
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علمه وقدرته الواس��عة عىل الفهم وما له ش��هرة بني واجازاته العلمية تدل عىل سعة فهمه ورجاحة عقله.
الب�لاد ووقعه الخ��اص يف نفوس��هم « :منها كتايب رابع��ا :مذهب��ه الكالم��ي :ال يخف��ى ان اب��ن جني
املوس��وم (بالخصائص) وحجمه ألف ورقة وكتايب من رج��االت املعتزل��ة( )2املش��هورين بالتصنيف
التامم يف تفس�ير أش��عار هذيل مام أغفله أبو سعيد والتأس��يس الكالمي لهذه املدرس��ة بدليل ما حوته

الحس��ن بن الحسني الس��كري رحمه الله  ،وكتايب كت��ب الرتاج��م والطبق��ات ،وان اغل��ب مس��ائل
يف (رس الصناعة) ،وكتايب يف رشح (مستغلق أبيات االعتق��اد االعتزالي��ة يقول به��ا بدليل م��ا اصله يف
الحامس��ة واش��تقاق أس�ماء ش��عرائها) وكتايب يف كتاب��ه الخصائص ،بعد كالم��ه يف العوامل اللفظية
(رشح املقصور واملمدود عن يعقوب بن إس��حاق والعوام��ل املعنوية « :وإم��ا يف الحقيقة ومحصول
الس��كيت) وكتايب يف تفسري(ديوان املتنبي الكبري) الحديث فالعمل من النصب والرفع والجر والج ْزم،
وكتايب (اللمع يف العربية) وكتايب يف اسم (املفعول إمنا هو للمتكلم نفس��ه ال ليشء غريه فأكد املتكلم
املعت��ل العني) من الث�لايث عىل إعراب��ه يف معناه

وه��و املقتضب وما بدأت بعمله من كتاب تفس�ير
(املذك��ر واملؤنث) ...ثم يبني نص بان له رحالت

علمي��ة :درس يف تلك البلدان واعط��ى فيها اجازة
علمي��ة للرواية عنه :من جميع روايايت مام س��معته
م��ن ش��يوخي رحمهم الل��ه وقرأته عليه��م بالعراق

واملوصل والشام وغري هذه البالد التي أتيتها وأقمت

بها مباركا له فيه منفوعا به بإذن الله وكتب عثامن بن

جني بيده حامدا لله سبحانه يف آخر جامدى اآلخرة
سنة أربع ومثانني وثالمثائة.)1(”.

بنفسه لريفع االحتامل ،ثم زاد تأكيدا ً بقوله :ال ليشء

ومعنوي مل ّا ظهرت آثار فعل
لفظي
غريه وإمنا قالوا
ّ
ّ
املتكل��م مبضا ّمة اللفظ للفظ أو باش��تامل املعنى

عىل اللفظ»()3؛ ليك ينس��بوا خلق االفعال لإلنسان،
والق��ول باملتوالدات بان األلف��اظ يحدث بعضها

بعض��ا .وهذا ق��ول املعتزلة التي ه��و احد رجاالته

ال��ذي برز يف عل��م النحو ال��ذي من خالل��ه تبنى
((( هم أتباع واصل بن عطاء ،الذي اعتزل الحسن البرصي
إىل زاوي��ة املس��جد بس��بب مقولته :الفاس��ق ال مؤمن وال
كاف��ر ،بل هو يف منزلة بني املنزلتني ،فطرده فاعتزل وجلس

اف��اد البح��ث يف جانب ثقافته ب��ان هذه النصوص إليه عم��رو بن عبيد ،فقيل له�ما وألتباعهام معتزلون ،وهو

الواردة من اهل العلم تدل عىل ابن جني رحمه الله متّفق��ون عىل نف��ي الصفات الزائ��دة ،وإ ّن الق��رآن محدث

كانت له ثقافة واس��عة من خ�لال اطالعه ومالزمته ومخلوق ،وإنّه تعاىل ليس خالقاً ألفعال العباد ،وهم س��بع
عرشة فرقة .ينظ��ر :اعتقادات فرق املس��لمني واملرشكني،

لش��يوخه الذي كان له��م االثر الكبري الذي اكس��به
الخربة العلمي��ة ،ورحالته التي تنقل بها بني البلدان

((( معجم االدباء ،للحموي479-478/4 :

الرازي.45 :

((( الخصائ��ص ،البن جن��ي ،110/1 :وينظر :املفصل ،
للزمخرشي ،33:و الرد عىل النحاة  ،للقرطبي69 :
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مواقفه الكالمية وتعليله؛ ب��ان علل النحويني اقرب

المبحث الثاني

للمتكلمني وبهذا اش��تهرت آراءه الكالمية يف كتابه

الخصائص ؛ الذي يعت�بر املصدر الناطق عن آرائه
الكالمية وهذا ما سنبينه يف ثنايا البحث ان شاء الله.

❊

❊

❊

المسائل الكالمية التي تناولها
في كتابه الخصائص
ك�ما اوردن��ا س��لفا ان كت��اب الخصائ��ص هو من

اش��هر الكتب التي تبنى مواقفه الكالمية فيها؛ ومام

يجب االش��ارة اليه التي كان منها املسائل العقدية
الواردة يف هذا الكتاب ؛ والتي منها سيكون منطلق

البحث ان ش��اء الله  .وس��أعقد لها عدة مسائل ملا
تقتضيه وتستوفيه املادة العلمية حسب ترتيب كتاب

الخصائص.

املسألة االوىل :كالم الله تعاىل -ام قول الله تعاىل-
وايهام انسب باالعتقاد:

بني ابن جني رحمه الله -يف بداية كتابه الخصائص
عىل مس��ألة مهم��ه اال وهي كالم الل��ه تعاىل -التي
تص��ادم فيها كثري م��ن الناس وخاص��ة يف املوطن
االعتق��ادي وهل يك��ون االط�لاق كالم الله ام قول

الله تع��اىل -علام اين مل اجد اح��د من املتكلمني

رحمهم الله – قد تطرق لهكذا مسألة حسب علمي

وق��رايت يف ثناي��ا املصنفات  ،ولكن��ي وجدت ابن
جن��ي قد تناول هذه املس��ألة يف كتاب الخصائص
يف ب��اب الق��ول عىل الفص��ل بني ال��كالم والقول
فأحبب��ت ان اب��دأ بها مس��ألة لتكون مح��ط اهتامم
الدارس�ين والباحث�ين ان ش��اء الله -فبع��د ان بني
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اش��تقاق لفظ��ة (ال��كالم) وهي(:كل��م) فه��ي متى عىل (اإلعتق��ادات) واآلراء وذلك نحو قولك فالن
قلبت دلت عىل القوة والش��دة « واملس��تعمل منها يقول بقول أيب حنيفة ويذهب إىل قول مالك ونحو
أص��ول خمس��ة وه��ي ك ل م ،ك م ل  ،ل ك م  ،م ذلك أي يعتقد ما كانا يريانه ويقوالن به ال أنه يحيك

ت��أت يف لفظه�ما عينه من غري تغيري ليشء م��ن حروفه».
ِ
ك ل ،م ل ك وأهمل��ت من��ه ل م ك فل��م
َبت )1( ».فلهذا اس��تخرج االصل مس��تدال بقوله :وبذلك خ��رج مبحصلة مفادها بان ف��رق بان نقول
ث ٍ
()5

و «األص��ل األ ّول ك ل م» من��ه ال َكلْم للجرح وذلك قول الل��ه او كالم الل��ه تعاىل -بان نق��ول كالم الله
َ
ﵟدٓابَّ ٗة اوىل م��ن قولنا قول الله؛ وهو « إجامع الناس عىل
للش�� ّدة التي فيه وقالوا يف قول اللّه س��بحانه
ّ َ َۡ
ۡرض تُكَلّ ُِم ُه� ۡ
ﵝالن ۡمل الآي��ة ﵒﵘﵜ قولني أحدهام أن يقولوا القرآن كالم اللّ��ه وال يقال القرآن قول اللّه
�مﵞ َّ
�ن ٱلأ ِ
مِ�
جر ال ميكن تحريفه
من الكَالم واآلخر من ال ِكالم أي تجرحهم وتأكلهم وذلك أ ّن هذا موضع ضيق متح َّ
وقال��وا ال�� ُكالَم ما غل��ظ من األرض وذلك لش�� ّدته وال يس��وغ تبديل ش��ئ من حروفه فع�بر لذلك عنه

وقوته )2( ».ثم بعد ذلك اس��تخرج الفرق بني الكلم بال��كالم الذي ال يكون إال أصواتاً تا ّمة مفيدة وعدل
ّ
والق��ول ؛ ل�كي يثبت ان كالم( )3الل��ه تعاىل -اوىل به عن القول الذي قد يكون أصواتاً غري مفيدة وآراء
من قول( )4الله تعاىل -وان بينهام عموم وخصوص،
واراد بذلك ليك يحد من باب االعتقادات بان لفظ
ق��ول ت��دل عىل االعتقاد ب��رأي ما مل يق��ل بألفاظه
بدليل ق��ول ابن جني « :ف��كل كالم قول وليس كل

ق��ول كالماً هذا أصله ثم يُتّس��ع في��ه فيوضع القول
((( الخصائص ،البن جني.13/1 :

((( الخصائص ،البن جني.13/1 :
((( فكل لفظ مس��تقلٍ بنفسه ٍ
مفيد ملعناه وهو الذي يسميه
ج َم��ل نح��و زيد أخ��وك وقام محم��د  .ينظر:
النحوي��ون ال ُ

معتقدة».

()6

اما التحقيق يف هذه املسألة فقد جاءت آيات قرانية

كرمي��ة تدل ع�لى كال اللفظني الكرمي�ين قول الله

وكالم الل��ه تع��اىل -وق��د وردت يف الق��رآن الكريم
َ ۡ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َ ٰٓ َ
 منه��ا قوله تع��اىل  :ﵟوِإذ ق��ال رب��ك ل ِلملئِكةِ
أۡ َ
ّ
َ َٗ
ٞ
ِيفةۖﵞ َ
إِنِي َجاعِ��ل ف ٱل ِ
ﵝالب َق� َ�رة ِ الآية ﵐﵓﵜ وقوله
ۡرض خل
َ َ َ َ ٰ َ َ َ َ ُّ َ
ك ُه َو عَلَ�� َّي َه ّ ٞ
يﵞ َ
ﵝم ۡر َيم
تعاىل ﵟق��ال كذل ِك قال رب
نِ
َ ُ ْ َ َ ٰ َ َ َ ُّ َّ ُ
ك إِن ُهۥ ه َو
الآي��ة ﵙﵜ وقوله تعاىل ﵟ قالوا كذل ِِك قال رب ِ ۖ
َّ
�م ٱلۡ َعل ُ
ٱلۡحَكِي� ُ
ﵝالذارِ َيات الآي��ة ﵐﵓﵜ فبعد التحقيق
ِيم ٣٠ﵞ

الخصائص ،البن جني ،17/1 :وينظر :الفية ابن مالك .9:بهذه املسألة وجد ان( قال ربك) يف مواضع القران

ِ
((( أن��ه كل لفظ مذل به اللس��ان تا ّم��اً كان أو ناقصاً فالتا ّم الكريم:

ه��و املفيد أعن��ي الجملة وم��ا كان يف معناها من نحو ص ٍه
وإي ٍه والناقص ما كان بض ّد ذلك نحو زيد ومحمد وإن وكان

أخ��وك إذا كانت الزماني��ة ال الحدثية .ينظ��ر :الخصائص  ((( ،الخصائص ،البن جني.18/1:

البن جني.17/1 :

((( املصدر السابق نفسه

«مواقف كالمية مع ابن جني (ت392هـ) في كتابه الخصائص (دراسة نقدية)»

870

أ .م .د .محمد سلامن داود

َ
 -1منه��ا ان جاءت (قال رب��ك) و(قال ربكم) تدل َ َ ٰ َ هَّ
ُ ْ َ َ هَّ
ٱلل ِﵞ َّ
ﵝالت ۡو َبة الآية ﵖﵜ وقوله ﵟأن ُي َب ّدِلوا كل ٰ َم ٱللِۚﵞ
كلم
َ َّ
َ َ َّ َ ٓ َ ُ َ ٰ َ
َ
عىل االستقاللية ؛ اي استقاللية القصة املذكورة يف
وس ل ِ ِميقٰت ِ َنا َوكل َم ُهۥ َر ُّب ُهۥﵞ
ﵝالف ۡتح الآية ﵕﵑﵜ ﵟولما جاء م ى

َ
القران الكريم س��واء كانت قصة سيدنا ادم أو سيدنا ﵝالأ ۡع َراف الآية ﵓﵔﵑﵜ فان تحقيقها :
()1
ابراهيم او السيدة مريم عليها السالم.
 -1أن الل��ه تع��اىل متكلم ،بكالم وه��و وصف قائم

 -2عندم��ا يذكر(قال) يراد به��ا التخصيص ؛ لعظم بذات��ه لي��س بصوت وال ح��رف بل ال يش��به كالمه
دالل��ة القصة املذكورة يف القرآن الكريم فمثال (واذ كالم غريه كام ال يش��به وجوده وجود غريه ،والكالم

ق��ال رب��ك للمالئكة ان جاع��ل يف االرض خليفة) بالحقيقة كالم النفس وإمنا األصوات قطعت حروفا
ج��اءت لتخصي��ص س��يدنا ادم علي��ه الس�لام يف للدالالت(.)6
الخالفة .

()2

 -3ام��ا (قال) فإنها ت��أيت مبعنى الوح��ي التي هي
نوع من انواع كالم الل��ه عزوجل وهو اقل منزلة من

التكليم من وراء حجاب.

()3

 -2من خالل الس��ياق الق��رآين الكري��م – البد من
التفريق من يكلمه الله تعاىل – بواسطة ومن يكلمه

م��ن وراء حجاب :والكالم كالم م��ن قاله مبتدئا به
ال كالم من قاله مبلغا ومؤديا ،وموىس عليه الس�لام

 -4وح��رف (اذ) فانه حرف توقي��ت يفيد املايض،
ۡ سمع كالم الله من الله بال واسطة ،واملؤمنون يسمعه
واذا ج��اء (اذ) مع املس��تقبل  .لقوله تع��اىلَ :
ﵟوِإذ
بعضهم من بعض ،فسامع موىس عليه السالم مطلق
َۡ ُُ َ
َ َ
()4
ماضيا.
معناه
كان
يمكر بِكﵞ ﵝالأنفال الآية ﵐﵓﵜ
بال واسطة ،وس�ماع الناس مقيد بواسطة )7( .بدليل
 -5فانه عزوجل خاطبهم بـ(قال) ألجل تعليم عباده
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ّ َ ُ هَّ ُ َّ
ٱلل إِلا
�ر أن يكل ِمه
�
ش
ِب
ل
ان
ك
�ا
�
م
۞و
ﵟ
تعاىل
قول��ه
ٍ
()5
َ
َ ًۡ َ
مرشوعية املشاورة لهم.
ٗ
ٓ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
وحيا أو مِن ورا ِٕي حِجاب أو يرسِ��ل رسولا فيوحِيَ
ٍ
أم��ا اللفظة التي ت��رد يف القرآن الكري��م (كالم الله)
ۡ
َ َ َ ٓ ُ َّ
َ
َ
ُ
ٞ
ُّ
َ
ٌّ
َ َ ۡ َ َ َ  َ ٰ َ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّ ٞبِإِذنِهِۦ ما يشاء ۚ إِنهۥ علِي حكِيم ٥١ﵞ ﵝالشورى الآية ﵑﵕﵜ .
والتي منه��ا ﵟوقد كان ف ِريق مِنهم يس��معون كلم
َ َ ۡ ُ َ َّ َ ۡ َ َ  -3ان (كالم الل��ه) صف��ة ذاتية ؛ لقيام��ه به واتصافه
هَّ
ََ
جره حت ٰى يسمع
ٱللِﵞ
ﵝالبق� َ�رة ِ الآية ﵕﵗﵜ وقوله تعاىل ﵟفأ ِ
َ ۡ َ َ ٞ
ب��ه عزوجل ودليل ذل��ك قوله تع��اىل :ﵟوِإن أحد
((( ينظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور395/1 :
ٱس� َ
�ت َ
ِين ۡ
ّم َِن ٱل ۡ ُم ۡشرك َ
ار َك فَأَج ۡرهُ َح َّت ٰى ي َ ۡس� َ
ج َ
�م َع َك َلٰمَ
ِ
ِ
((( ينظر :حدائق الروح والريحان ،للهروي289/1:

((( ينظ��ر :الفص��ل يف املل��ل والنحل  ،الب��ن حزم ((( ،9/3:ينظر :قواعد االعتقاد ،للغزايل182 :
ولوامع االنوار البهية ،لالسفرائيني142/1:

((( ينظ��ر :اإلبان��ة يف اص��ول الديانة ،لألش��عري،101 :

القدير ،للشوكاين74/1:

 ،18ومتهي��د االوائ��ل ،للباق�لاين  ،132 :ولوائح االنوار

((( الكش��ف والبي��ان  ،للثعالب��ي ،174/1 :وينظر :الفتح ومقاالت االسالمني ،لألش��عري ،587 :واللمع لالشعري:
((( وينظر :الفتح القدير ،للشوكاين74/1:

السنية ،للسفاريني232/1:

«مواقف كالمية مع ابن جني (ت392هـ) في كتابه الخصائص (دراسة نقدية)»
أ .م .د .محمد سلامن داود

871

هَّ
ٱلل ِﵞ َّ
ﵝالت ۡو َبة الآية ﵖﵜ  .وصفة فعلية لله عزوجل؛ لتعلقه أما املعتزل��ة( :)2قد ادل��وا بدلوهم بهذه املس��ألة ؛
مبشيئته وقدرته ،فالله عزوجل يتكلم متى شاء ،ومبا وذلك الن ابن جني احد رجاالتها الذين تابعهم يف

جا َء ُموسىَ لِ ِميقَاتِ َنا َوكَلَّ َم ُه َربُّ ُه( ؛ اص��ول اعتقادهم فهم يرون كالم الله عزوجل عبارة
ش��اء بدليلَ ) :ولَماَّ َ
فدل عن حروف وكلامت مقطعة  ،وهو ليس جنس��ا  ،او
صل بعد مجيء موىس عليه السالمَّ ،
ح ُ
فالتكلم َ
عىل أنه متعلق مبش��يئة الله عزوجل علام ان الفرق نوعا ذا حقيقة عقلية كسائل املعاين  ،بل هو مجرد
بني كالم الله عزوجل املس��موع من املرشكني عند اصطالح وال يكون اال باللس��ان فمن قدر عليه فهو
االجارة  ،غ�ير “ هو كالم الله تع��اىل القديم القائم

بذاته فأي فضل ملوىس عليه الس�لامفي اختصاصه
بكونه كليامً لله عىل املرشكني وهم يسمعون؟ وال

يتصور عن هذا جواب إال أن نقول :مسموع موىس
عليه السالمصفة قدمية قامئة بالله تعاىل ،ومسموع

امل�شرك أصوات دال��ة عىل تلك الصف��ة .وتبني به

عىل القطع االشرتاك إما يف اسم الكالم وهو تسمية
الدالالت باس��م املدلوالت ،فإن ال��كالم هو كالم

النف��س تحقيقاً ،ولكن األلف��اظ لداللتها عليه أيضاً

املتكل��م  ،ومن مل يقدر عليه فه��و االعجم االبكم
 ،وبه��ذا يعللون ما دام ال��كالم حركة ؛ فهو عرض ؛

ومب��ا ان االعراض مخلوقة ؛ ف��اذا الكالم مخلوق ؛
فبه��ذا التعليل قالوا بخلق الق��ران الكريم ؛ بان الله
عزوج��ل متكلم ،ولكن ال بكالم قديم  ،وامنا بكالم

محدث ؛ يحدثه وقت الحاجة اىل الكالم  )3(.وهذ ا
نص ما حكاه املعتزلة بان « القران  :كالم الله تعاىل

– ووحيه مخلوق محدث انزله الله تعاىل -عىل نبيه
؛ ليكون علام داال عىل نبوته ».

()4

((( هم أتباع واصل بن عطاء ،الذي اعتزل الحسن البرصي

تسمى كالما ً كام تسمى علامً؛ إذ يقال سمعت علم  -رحمه الله – إىل زاوية املس��جد بسبب مقولته :الفاسق ال

فالن وإمنا نسمع كالمه الدال عىل علمه”.

()1

مؤمن وال كافر ،بل هو يف منزلة بني املنزلتني ،فطرده فاعتزل

وليك نحرص عىل فهم املس��ألة بعد هذا التحقيق وجلس إليه عمرو بن عبيد ،فقيل لهام وألتباعهام معتزلون،
وهو متّفقون عىل نفي الصفات الزائدة ،وإ ّن القرآن محدث

يف هذه املس��ألة ؛ الب��د من ذكر مذه��ب املعتزلة

ومخلوق ،وإنّه تعاىل ليس خالقاً ألفعال العباد ،وهم س��بع

واصح��اب اهل الح��ق من اهل الس��نة والجامعة ؛ عرشة فرقة .ينظ��ر :اعتقادات فرق املس��لمني واملرشكني،

لتكتمل الفكرة ان شاء الله .

الرازي45 :

((( ينظ��ر :الربه��ان ،للجوين��ي ،61 :واالرش��اد،
للجوين��ي ،100:ورشح االص��ول الخمس��ة ،للقايض عبد
الجبار ،527 :واصول الدين ،للدوري ،162 :والربوسوي

((( االقتصاد يف االعتقاد ،للغزايل ،74:وينظر :ماذا تعرف واراءه الكالمية ،لعبد الجبار146 :

عن الله  ،للقلموين32:

((( رشح االصول الخمس��ة ،للقايض عب��د الجبار،527:
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أم��ا ه��ل الس��نة والجامع��ة املتمثلة باألش��اعرة

()1

والثاين :الوجه الثاين أن من يورد صيغة أمرا ونهي أو

رحمه��م الله :فقد قس��موا كالم الل��ه عزوجل اىل نداء أو إخبارا واس��تخبارا وغري ذلك يجد يف نفسه
قسمني النفيس والحيس ومفاد استداللهم بوجهني :وي��دور يف خل��ده وال يختلف باخت�لاف العبارات

كالم الله وكونه نفسيا ال حسيا وتحقيقه بوجهني:

بحس��ب األوضاع واالصطالحات ويقصد املتكلم

األول« :أن املتكل��م من ق��ام به الكالم ال من أوجد حصولها يف نفس الس��امع ليجري عىل موجبها هو
الكالم ولو يف محل آخ��ر للقطع بأن موجد الحركة الذي نس��ميه كالم النف��س )2(».اذن فالكالم النفيس
يف جس��م آخر ال يس��مى متحركا وأن الله ال يسمى للب��اري ه��و القدي��م وهو كالم��ه ليس م��ن جنس

بخل��ق األصوات مصوتا وإنا إذا س��معنا قائال يقول األص��وات والحروف بل “ صف��ة أزلية قامئة بذات

إنا قائم يسميه متكلام وإن مل نعلم أنه املوجد لهذا الل��ه تعاىل منافية للس��كوت واآلفة كام يف الخرس
ال��كالم بل وإن علمن��ا أن موجده ه��و الله كام هو والطفولي��ة ه��و بها آمر ن��اه مخرب وغ�ير ذلك يدل
رأي أهل الحق وحينئذ فالكالم القائم بذات الباري عليه��ا بالعب��ارة أو الكتابة أو اإلش��ارة فإذا عرب عنها
ال يج��وز أن يك��ون هو الحيس أعن��ي املنتظم من بالعربية فق��رآن وباليونانية فإنجيل وبالعربانية فتوراة
الحروف املسموعة ألنه حادث رضورة أن له ابتداء وبالرسياني��ة فزب��ور فاالختالف يف العب��ارات دون
()3
وانته��اء وأن الح��رف الثاين من كل كلمة مس��بوق املسمى”.

باألول ومرشوط بانقضائه وأنه ميتنع اجتامع أجزائه فبعد التحقيق بهذه املس��ألة عند اهل العلم رحمهم
الله -وبني النص الذي حكاه ابن جني و بعد التعليل
يف الوجود.
وينظ��ر املعتم��د  ،اليب ع�لي البرصي ،9/1:والكش��اف ،

للزمخرشي :ا591/

يف مسالة ايهام اوىل(قول الله ،وكالم الله) ومن ثم

عرض مذهب اهل الحق ،ومذهب املعتزلة ،ممكن

((( مدرس��ة كالمية مثلة اهل السنة والجامعة ودافعت عن ان نكشف غطاء هذه املسالة ان شاء الله

الدين من شبهات واعرتاضات املخالفني ومؤسس مذهبها  -1عىل ما قرره اهل الحق رحمهم الله -قولنا (كالم

عيل بن إسامعيل بن إسحاق ،أبو الحسن ،من نسل الصحايب
الجليل أيب موىس األش��عري .:كان م��ن األمئة املتكلمني

الل��ه ) اعم من قولنا (قال الله) ؛ الن القول جزء من

املجتهدين .ولد يف البرصة .وتلقى مذهب املعتزلة وتقدم ((( رشح املقاصد ،للتفتازاين101-100/2 :

فيهم ث��م رجع وجاهر بخالفهم .وتويف ببغداد .قيل :بلغت ((( رشح املقاص��د ،للتفت��ازاين ،99/2 :وينظ��ر :متهي��د

مصنفات��ه ثالمثئة كتاب ،منها» إمامة الص ّديق « و» الرد عىل االوائ��ل ،للباقالين ،46:واالنتصاريف ال��رد عىل املعتزلة،
املجس��مة « و» مقاالت اإلس�لاميني -و» اإلبانة عن أصول للعمراين ،125/1:واالقتص��اد يف االعتقاد  ،للغزايل،74:

الديانة –تويف سنة 324ه ينظر :االعالم  ،للزركيل 263/4:وقواعد القواعد  ،للغزايل59:
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ج َّن ِة ،ق َ
َال آ َد ُم:
ْ��ت آ َد ُم ال َِّذي أَ ْ
خ َر ْج َ
ال��كالم  .والخاص يدخل تح��ت العام .وعىل هذا أَن َ
ت ُذ ِّريَّتَ َك ِم َن ال َ

اصطَف َ
َاك اللَّ ُه ِبر َِساالَتِ ِهَ ،وكَالَ ِم ِه ث ُ َّم
فان قولن��ا( كالم الله)؛ ليك يدخ��ل الكالم النفيس أَن َ
ْت ُموسىَ ال َِّذي ْ
()1
ح َّج
اي :املعنى القائم بالنفس ،والحيس.
تَلُو ُم ِن��ي َعلىَ أَ ْم ٍر قَ ْد قُ ِّد َر َع�َل�يَ َّ قَ ْب َل أَ ْن أُ ْ
خل ََق ،فَ َ

 -2عند القراءة الفاحصة وجدت ان ( قال) املضافة آ َد ُم ُموسىَ )( )3والتكليم من وراء حجاب «أعىل من

اىل ال��رب عزوج��ل عن��د تحقيقها س��لفا؛ ان تفيد س��ائر الوحي بن��ص القرآن ؛ ألن الله تعاىل س��مى
االس��تقاللية والخص��وص عىل م��ا عرضن��اه  .اما ذلك تفضيال كام تلونا وكل ما ذكرنا وأن كان يسمى

(كالم الل��ه) فاغلبها تدل ع�لى العموم؛ فهناك كالم تكلي�ما فالتكلي��م املطل��ق أع�لى يف الفضيلة من
قال��ه الله عزوجل من قبل ،وكالم س��يقوله عزوجل التكليم املوصل»(.)4

يف املستقبل ،فهو يخاطب من شاء ،متى شاء .من وتحري��ر ما افادناه وبالله عصمة التوفيق  :فان آيات

خالل السياق القراين الكريم.

()2

الق��رآن الكريم -بعضها اعىل رتبة من بعض ؛ فآيات

 -3قولن��ا( كالم الله) هو اع�لى رتبة من(قال الله) ؛ التوحي��د اع�لى رتبة من آيات االح��كام ؛ الن آيات

فعندما فضل املرس��لني عليه السالم فضلهم بداللة التوحي��د تص��ف ذات الباري عزوج��ل وتنزهه عن
ۡ َ ُّ ُ َ َّ ۡ
ٱلر ُس��ل فضل َنا النقص  .وكذلك مسألة (قول الله ) ام (كالم الله) ؛
لفظ الكالم بقوله عزوجل ﵟ۞ ت ِلك
ّ ۡ ُ َّ َ َّ َ هَّ ُ َ
َ
َۡ َ ُ ۡ ََ َۡ
ٱللۖ َو َرف َع َب ۡعض ُه ۡم والذي استظهر يل من قول ابن جني رحمه الله -يف
ض مِنهم من كلم
بعضهم عل ٰى بع ٖ ۘ
ََ َ
جٰتﵞ َ
كتابه (الخصائص ) بقوله “ :بان كل كالم قول وليس
ﵝالب َق َرة ِ الآية ﵓﵕﵒﵜ.
در ٖ ۚ
 -4منزل��ة ال��كالم مأخوذة من (الكل��م) وهي لفظة كل ق��ول كالماً “ ( .)5واملالح��ظ من قوله ان بينهام
ترشيف من الرب س��بحانه لسيدنا موسىعليه السالم عم��وم وخص��وص  ،والخاص يدخ��ل تحت العام
وه��و اول كليم يكلم��ه الله عزوج��ل عىل االرض فنقول :ب��ان (كالم الله) اعىل رتبة من ان نقول (قال
من خالل الرس��ل الذين ذكرهم يف الق��رآن الكريم الل��ه)  ،وان (القول) جزء من (الكالم ) والكل اوىل

– وبدالل��ة ش��هادة س��يدنا ادم عليه الس�لام له يف واعىل رتبة من الج��زء .وكالم الله عزوجل مكتوب
محاججت��ه بدليل فعن أَبيِ ُه َريْ َر َة عليه الس�لام :أَ َّن يف املصاح��ف ولكن��ه” ليس ح��اال يف مصحف ،

حتَ َّج آ َد ُمَ ،و ُموسىَ  ،فَق َ
ِ��ي ﷺ ق َ
َال ُموسىَ  :وال قامئا بقلب ولكن الكتابة حادثة  ،واملفهوم من
َال( :ا ْ
ال َّنب َّ
��اب قَ ْولِ ِهَ { :وكَلَّ َم
((( ينظ��ر رشح اب��ن عقي��ل ،15/1 ،ورشح التوضي��ح ((( ،صحي��ح البخاري :كتاب التوحيد  ،بَ ُ
اللَّ ُه ُموسىَ ت َ ْكلِيماً } [النساء ،]164 :رقم148/9 ،7515
للوقاد ،18/1:ومذاهب االسالمني،لبدوي150:
((( ينظر :ملع��ة االعتقاد ،للمقديس ،12:وينظر :ارش��اد ((( الفصل يف امللل والنحل  ،البن حزم9/3:
العباد ،للرباك51:

((( الخصائص  ،البن جني18/1:
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الكتابة قديم”.

()1

معناه��ا « :الحقيقة هي ال��كالم املوضوع موضعه؛

املس��ألة الثانية :تحقي��ق كالم ابن جني يف الحقيقة الذي ليس باستعارة وال متثيل وال تقديم وال تأخري
واملجاز(خلق االفعال ،ونظرية الكسب )

كق��ول القائل :الحمد لله عىل نعمه وإحس��انه».

()3

عقد ابن جني بابا كامال يف كتابه الخصائص س�ماه فهذا الكالم حقيقي مييض لس��نته ال يعرتض عليه،
الحقيق��ة واملجاز ،وعرض فيه جملة من املس��ائل وال توج��د قرينة مبقابل الل��ه عزوجل.اما املجاز:
العقدية املهم��ة ؛ فبعد القراءة يف كتابه الخصائص “ ف��كل كلمة أري��د بها غري ما وقع��ت له يف وضع

عمدت ان اتناول املس��ائل مجزئة ومتسلسلة؛ ليك واضعه��ا ملالحظة ب�ين الث��اين واألول )4(”.ولهذا

تكتمل الفكرة التي طرحها ابن جني من خالل باب ال��كالم تحقيق ال بد من بيانه واس��تظهار املس��ألة
املجاز التي تناولها من بعده البالغيون بإسهاب  :فان املخلوقات كلها تفتقر إىل أس�ماء يس��تدل بها

أوال :تحقي��ق كالم ابن جن��ي يف الحقيقة واملجاز :عليه��ا ليعرف كل منها باس��مه من أجل التفاهم بني
قب��ل الب��دأ بنص م��ا حكاه اب��ن جن��ي يف الحقيقة الن��اس وهذا يق��ع رضورة ال ب ّد منها وه��ذا ما اثبته
()2
واملج��از ال بد من بي��ان معناهام باختصار؛ ومن علامء املنطق عندما بينوا اقس��ام الداللة ،التي منها
ثم نبني غاية ابن جني يف مس��الة الحقيقة واملجاز العقلية ،والوضعية ،والطبيعية ،من حيث االجامل،

الذي عد لها بابا كامال؛ ليثبت مس��الة خلق االفعال وان الدالل��ة اللفظية الوضعية؛ ه��ي التي نعتمدها؛
اىل العب��اد ويفن��د قضي��ة الكس��ب .ف��ان الحقيقة ألنها اسهل ومنضبطة ،واعم فائدة؛ مبعنى ان اللفظ

((( مذاهب االسالميني  ،لبدوي150/1 :

يدل عىل املحس��وس واملعقول وميك��ن التفاهم

((( قس��م البالغيّون عل��وم البالغة ثالثة أقس��ام هي (علم مع كل ش��خص يعلم وضعه « .فاالس��م املوضوع
املع��اين) :وأبرز موضوعاته :اإلس��ناد الحقيقي واإلس��ناد

املجازي ،وأحوال املس��ند واملس��ند إليه .الخرب واإلنشاء

بإزاء املس��مى ه��و حقيقة ل��ه ،فإذا نق��ل إىل غريه

 ،الفصل والوصل واإليجاز واإلطناب واملس��اواة (-2،علم ص��ار مجازا .ومثال ذلك أنا إذا قلنا «ش��مس» أردنا
البي��ان)  :وأب��رز أبوابه :التش��بيه وأنواعه وقيمت��ه الجاملية ،به هذا الكوكب العظيم الكثري الضوء ،وهذا االس��م

والحقيقة واملجاز ،واالستعارة وأنواعها .والكناية وأقسامها ل��ه حقيقة ألنّه وضع بإزائ��ه .وكذلك إذا قلنا «بحر»
وأنواعها ،.والصورة الشعرية (-3،علم البديع) :وأبرز أبوابه :أردنا ب��ه هذا امل��اء العظيم املجتم��ع الذي طعمه
املحس��نات املعنوية :الطّباق ،املقابلة ،املبالغة ،التورية،
ّ
االلتفات ،اللف وال ّنرش ،مراعاة النظري ،التجريد ،اإلرصاد،

ملح ،وهذا االس��م له حقيقة ألنّه وضع بإزائه  .فإذا

املحس��نات اللفظي��ة :الجن��اس ((( ،ارسار البالغ��ة ،للجرجاين  ،248 :وينظر:علم البيان ،
التضم�ين ،االقتب��اس.
ّ
الس��جع .ينظر :عل��وم البالغة ،د .احم��د محمد ،ود محي عتيق138:
ّ
الدين ديب51:

((( املصادر السابق انفسها
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نقلن��ا «الش��مس» إىل الوج��ه املليح اس��تعارة كان بحر  .فاملعاين الثالثة موجودة فيه  .أما االتساع فالنه

ذلك له مجازا ال حقيق��ة ،وكذلك إذا نقلنا «البحر» زاد يف أس�ماء الفرس التي هي فرس وطرف وجواد
إىل الرج��ل الجواد اس��تعارة كان ذل��ك له مجازا ال ونحوها .وأما التش��بيه فألن جريه يجرى يف الكرثة

حقيقة( ،)1بهذا فهمنا تحقيق مسالة الحقيقة واملجاز مجرى مائه وأما التوكيد فألنه شبه العرض بالجوهر
ف��ان الحقيقة ال تنتقل اىل املجاز اال بوجود (عالقة وهو أثبت يف النفوس منه والشُ به يف العرض منتفية

او قرين��ة) ه��ذا ما اثبته واجمع علي��ه اهل العلم من عن��ه أال ترى أن من الناس من دفع األعراض وليس

االصولي�ين( )2والبالغيني( ، )3اال ان ابن جني وضع أح��د دف��ع الجواه��ر )6(».وبدى واضح��ا ان قاعدة

ُ
ويعدل إليه عن
رشوط��ا للمجاز؛ للداللة عىل التش��بيه بني الحقيقة اب��ن جني بان الكالم يكون مج��ازا
واملجاز عندما عقد بابا يف كتابه الخصائص اسامه الحقيق��ة ملعانٍ ثالث��ة ،وهي :االت ّس��اع ،والتّوكيد،

(الف��رق ب�ين الحقيقة واملج��از) التي م��ن خاللها والتّشبيه ،فإن عدمت هذه األوصاف كانت الحقيقة

اق��ر؛ ب��ان املج��از يع��دل اىل الحقيق��ة اذا توفرت البتّة )7(.بهذا الرشح املوجز ارى ان الفكرة نضجت
فيه االقس��ام الثالث( االتس��اع – التوكيد – التشبيه) ل��دى القارئ ان ش��اء الل��ه-؛ علام ان ه��ذا الرشح

ف��اذ مل توجد ه��ذه االقس��ام بالكالم ف��ان الحقيقة فصلنا به بايجاز من غري تطويال وال اسهاب ،وذلك

حكمه )4(.والستكامل املعلومة رضب لنا مثال ابن الن مسائل العقيدة (خلق االفعال ،وقضية الكسب)
جن��ي لتقريب الصورة لهذه االقس��ام وتت��م الفائدة التي تناولها ابن جني وادخلها من ضمن املجازات
فق��ال :فمن ذلك قول النب��يﷺ يف الفرس( : )5هو ؛ فارتأي��ت ان اوضح الحقيقة واملجاز قبل الرشوع

((( ينظر :علم البيان  ،عتيق139-138 :

اىل هذه املسائل .والتحقيق بها من خالل نص ابن

الشهرة إال بقرينة .ينظر :االحكام 46/1:

فيها عىل ما سنوضحه ان شاء الله

((( ومنه��م االم��ام االمدي قال :املج��از ال يفيد عند عدم جني يف كتاب الخصائص .وكانت مواقفه الكالمية
((( ومنهم الس��كايك :بدلي��ل قوله :املج��از :فهو الكلمة
املس��تعملة يف غري ما هي موضوعة له بالتّحقيق استعامال

ثانيا :تحقيق قول ابن جني يف مسألة ( خلق االفعال،

ح ًرا» صحي��ح البخاري ،كتاب الهب��ة وفضلها ،باب من
يف الغري ؛بال ّنس��بة إىل نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن اردة لَبَ ْ
معناها يف ذلك ال ّنوع  .ينظر :املفتاح  ،للسكايك359:

اس��تعارمن الن��اس الفرس،رفم،165/2637،3وصحي��ح
مس��لم ،كت��اب الفضائ��ل ،ب��اب يف ش��جاعة النبي ﷺ،

((( ينظر :الخصائص ،البن جني442/2:
ت أَن ًَسا ،يَق ُ
((( َع ْن قَتَا َدةَ ،ق َ
ُول :كَا َن فَ َز ٌع بِالْ َم ِدي َن ِة ،رق��م.1803/4 ، 2307
َالَ :س ِم ْع ُ
ح َة يُق ُ
وب ((( ،الخصائص ،البن جني441/2:
ف ْ
َاستَ َعا َر ال َّنب ُِّي ﷺ فَ َر ًس��ا ِم ْن أَبيِ طَلْ َ
َال لَ ُه امل َ ْن ُد ُ
��ب ،فَلَماَّ َر َج�� َع ق َ
َالَ « :ما َرأَيْ َنا ِم�� ْن شيَ ْ ٍءَ ،وإِ ْن َو َج ْدنَا ُه ((( ينظر :الخصائص ،البن جني442/2 :
فَ َركِ َ
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ورأيه بنظرية الكس��ب) :قال ابن جني عند عقده بابا تحت الوهم ،هذا محال عند كل ذي لب».

()2

يف املج��از وعند تأمل��ه يف هذا الب��اب ابدى رأيه ف��ان ابن جني قد ادخل جمي��ع اللغة يف املجاز ؛
ب��ان اللغة مجاز ال حقيق��ة وكذلك يف كافة االفعال ألنه��ا تنطبق عىل قاعدته املش��هورة كل لفظ دخل

بدلي��ل قول��ه « :اعلم أن أكرث اللغ��ة مع تأمله مجاز تحت(االتس��اع  ،والتأكيد ،والتش��بيه) فه��و مجارا
ال حقيقة ،وذلك عامة األفعال ،نحو :قام زيد وقعد حتام هذه القاعدة قاسها عىل املخلوق املحدث،

عمر وانطلق برش وجاء الصيف وانهزم الش��تاء ،أال ومن ثم قاس��ها عىل ح��ال الرب س��بحانه عزوجل
ت��رى أن الفعل يفاد منه معنى الجنس��ية( ،)1فقولك :بدلي��ل قوله بع��د ان ع��رض املس��ألة فادخل نصا

قام زيد ،أي :الجنس من الفعل ،ومعلوم أنه مل يكن كالمي��ا يحت��اج اىل تأمل وتحقيق ؛ ل�كي ال يلتبس
من��ه جميع القي��ام ،وكيف يكون ذل��ك وهو جنس ،االم��ر عىل العامة وقلييل الصنعة ،بان افعال القديم
والجن��س يطبق جمي��ع املايض وجمي��ع الحارض م��ن الخلق ،واالمر ،واالفعال هي مجازية ال حقيقة
وجميع اآليت الكائنات من كل من وجد منه القيام ،له��ا .فق��ال “وكذلك أفع��ال القديم س��بحانه نحو:

فمعلوم أنه ال يجتمع إلنس��ان واحد يف وقت واحد خلق الس�ماوات واألرض ،وم��ا كان مثله ،أال ترى
أنه عز اس��مه مل يكن بذلك خل��ق أفعالنا ،ولو كان
وال يف مائة ألف س��نة مضاعفة القي��ام كله الداخل
خالقا حقيقية ال محالة لكان خالق الكفر والعدوان
((( الجن��س :هواللف��ظ الجام��ع لنوعني م��ن املخلوقات

فصاعدا ،وليس يدل عىل شخص واحد بعينه كزيد وعمرو ،وغريهام من أفعالنا”.
وال عىل جامعة مختلفني بأش��خاصهم فقط كقوله :الناس ،قول��ه يف نظرية الكس��ب :عقد ابن جن��ي يف كتابه
()3

أو كقوله األبل ،أو كقولك القبلة ،لكن عىل جامعة تختلف الخصائ��ص باب��ا اس�ماه(ورود الوفاق م��ع وجود

بأش��خاصهم وأنواعه��م كقولك « الح��ي « الذي يدل عىل الخ�لاف) التي من خالله س��اق (نظرية الكس��ب)
الخيل والناس واملالئك��ة والحي كل حي .والجنس الذي

يتكل��م عليه لي��س يقع عىل بع��ض ما يقتضيه ح��ده ،لكن

التي عارض بها اهل العلم من اهل السنة والجامعة

ع�لى كل ما يقع عليه لحد ،والجن��س ال يفارق ما تقع عليه من االش��اعرة القائلني بها؛ التي س��نبينها من خالل
التسمية به اال بفساد املسمى واستحالته .وذلك مثل قولك عرضه��ا يف موضعها وبي��ان مرادهم فيه��ا .فهو قد
« الجوهر « فان هذه اللفظة يسمى بها كل قائم بنفسه حامال خطأه��م يف هذه النظرية واس��تخف به��ا؛ كونها ال

لغريه ،فال ميكن أن يوجد يشء قائم بنفس��ه حامل لغريه ال توصل اىل مجهول تصوري تصديقي فهم يحكمون
يس��مى جوه��را ،وال ميكن أن يوجد جوه��ر ال يكون قامئا

بنفس��ه حامال لغريه .ولو أنك توهمت هذا اليشء غري قائم

عقوله��م بعي��دا عن التفك��ر باآليات واالس��تدالت

بنفسه ،لبطل أن يسمى جوهرا .ينظر :التقريب لحد املنطق ((( ،الخصائص ،البن جني447/2:
البن حزم ،20:ومعيار املنطق،للغزايل106-101:

((( الخصائص ،البن جني65 :
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الرصيح��ة؛ وكونهم يقدمون العق��ل عىل النقل فال أم��ا االفع��ال االختياري��ة :وه��ي الواقعة بحس��ب
تنضب��ط عندهم املس��ألة ويقيس��ون الش��اهد عىل قصودن��ا ودواعينا مثل حركتنا مين��ة ويرسة ،ويقوم،

الغائب يف قياس��اتهم الباطلة فله��ذا خطأ ابن جني ويقع��د ،والكفر والع��دوان ،وغريها م��ن افعالنا.

()3

ه��ذه النظري��ة بدليل قول��ه» وه��و أن كل فاعل غري وهذه االفعال االختيارية هي مورد النزاع.

القديم س��بحانه فإمنا الفعل منه يشء أُعريه وأُعطيه اما املعتزلة فمذهبهم بهذه املسالة:
وأُق��در عليه فهو وإن كان فاعال فإن��ه مل َّا كان ُمعانا فانهم يذهب��ون اىل ان االفعال االختيارية منبثقة من

ُم ْق َدرا صار كأ َّن فعله لغريه أال ترى إىل قوله سبحانه االنس��ان  ،وان الله تعاىل – اق��دره عىل ذلك وهي
ََ ََۡ َ ۡ ََۡ َ َ
َ
ك َّن هَّ َ
ﵝالأ َنفال الآية غ�ير مخلوقة للباري عزوج��ل -وان العبد هو خالق
ٱلل َر ىَ ٰ
مﵞ
ﵟوما رميت إِذ رمي
ت َول ٰ ِ
ﵗﵑﵜ  ...ثم بعد ذلك رمى س��همه عليهم باالستخفاف الفعال��ه وتقرير نص قولهم فقد ذكره صاحب كتاب
بنظريته��م وتخطيئه��ا بقول��ه :نعم وقد ق��ال بعض امللل والنحل بعد ان بني القواعد التي ارتكز عليها
الن��اس  :إن الفعل لله وإن العبد مكتس��به وإن كان املعتزل��ة ثم ب�ين قاعدتهم يف خل��ق االفعال بان «
ه��ذا خط��أ عندنا فإنه ق��ول لقوم  )1(”.ه��ذا ما ادىل العب��د هو الفاعل للخري وال�شر ،واإلميان والكفر،

بدل��وه ابن جن��ي يف مس��ألة(خلق االفع��ال ،ورأيه والطاع��ة واملعصي��ة ،وه��و املجازي ع�لى فعله.
بنظرية الكس��ب) وليك نستكمل املسالة؛ ال بد من والرب تعاىل أق��دره عىل ذلك كل��ه .وأفعال العباد
بيان اقوال اهل العلم رحمهم الله – يف هذه املسالة
ليك يس��تينب لنا قول ابن جني يف املسالة صحيحة

من سقيمه.

فاألفعال تقس��م اىل قسمني( :االفعال االضطرارية،
واالختياري��ة) فاألفع��ال االضطراري��ة :بانها التي ال

مق��دور لإلنس��ان عىل ضب��ط ترصفها؛ مث��ل حركة

النبض وحركة الواقع من شاهق واملوت واملرتعش
والنفس )2(.فهذه ليس محال للنزاع.

((( الخصائص ،البن جني213/2:

محصورة يف الحركات ،والس��كنات ،واالعتامدات
والنظر ،والعلم .قال :ويس��تحيل أن يخاطب العبد
بافع��ل وه��و ال ميكن��ه أن يفع��ل ،وال ه��و يحس
م��ن نفس��ه االقتدار والفع��ل .ومن أنك��ره فقد أنكر
الرضورة .ونص قولهم يف موضع اخر« :اتفق كل
()4

اهل العدل عىل ان افعال العباد من ترصفهم وقيامهم
للتفتازاين ،125/2 :ورفع الشبهة  ،للمقديس42/1:

((( ينظر :الكشاف ،للزمخرشي ، 521/2 ،54/2:ومتهيد
االوائل ،للباق�لاين ،346:واملنتقى م��ن منهاج االعتدال،

للذهبي ،133/1:ورشح العقيدة الطحاوية ،البن ايب العز:

((( ينظ��ر :الكش��اف ،للزمخ�شري ،333/1 ، 521/2 ،54/2:ورفع الشبهة  ،للمقديس42/1:

واملنتق��ى من منه��اج االعتدال،للذهب��ي ،133/1:ورشح ((( املل��ل والنح��ل  ،للشهرس��تاين ،47/1:واملحي��ط
العقيدة الطحاوية ،البن ايب العز ،333/1:ورشح املقاصد ،بالتكليف  ،للقايض عبدالجبار111/1:
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 ،وقعوده��م حادثة م��ن جهته��م ؛ وان الله اقدرهم إال عىل وج��ه املجاز فمن هذا الن��ص املقدم من

ع�لى ذل��ك  ،وال فاعل لها  ،وال محدث س��واهم  ،ابن جني يف كتابه الخصائص وجدناه تابع املعتزلة

وان من قال ان الله س��بحانه خالقها ومحدثها ؛ فقد يف مذهبه��م القائ��ل« :بان لو كان الل��ه هو الخالق
عظ��م خطؤه واحالوا حدوث فع��ل من فاعلني».

()1

لفعله��م؛ لوجب ان ال يس��تحقوا الذم عىل قبيحة ،

وه��ذا قول واص��ل بن عطاء وتبع��ه اغلب رجاالت واملدح عىل حس��نه ؛ الن اس��تحقاق الذم واملدح

املعتزل��ة يف ذل��ك )2(.علام ان اب��ن جني قد تبعهم عىل فعل الغري ال يصح وبهذا مل يستحقوا ثوابا وال
بهذه املسألة بان خلق الله تعاىل – مجازا ال حقيقة عقابا  ،وال مدحا وال ذما».

()4

؛ وقد ادخ��ل تحقيقه يف هذه املس��ألة عند قاعدته فخالص��ة معتقدهم يف خلق االفعال االختيارية بان
التي اس��س قاعدتها يف املجاز التي ذكرناها سابقا العب��د هو خالق ألفعاله  ،وان الل��ه عزوجل اقدره ،

ب��ان اللفظ يعدل ع��ن الحقيق��ة اذا توفرت املعاين وهو حر يف ترصفاته وارادته .وان قدرة الله عزوجل

الثالث(االتس��اع والتأكيد والتشبيه) فقد عرض اآلية ال تتعلق بأفعال العباد.
ٱلل َخٰل ُِق ُك ّل يَ ۡ ُ ۡ َ ُ
القرآني��ة الكرمية ﵟ هَّ ُ
شءٖ َوه َو ٱلوٰحِد •اما مذهب الجربية يف هذه املسالة:
ِ
ۡ
ٱل َق َّه ٰ ُر ١٦ﵞ َّ
ﵝالر ۡعد الآية ﵖﵑﵜ عللها بانها من معاين التأكيد وهم اتباع الجهم بن صف��وان( )6وهم يعتقدون؛ بان
()5

؛ وكل م��ا دخل تح��ت هذه املعاين فه��و مجاز ال العبد مسلوب االستطاعة كلها  ،وانه مجرب ومضطر
حقيق��ة فق��ال افعال الل��ه عزوج��ل مجازية ال عىل اىل االع�مال  ،وان��ه ال فع��ل  ،وال عمل الحد غري

الحقيق��ة بدلي��ل قول��ه “ :ومن التوكي��د يف املجاز ((( املغن��ي يف اب��واب التوحي��د والع��دل ،للق��ايض عبد

هَّ ُ َ ٰ ُ ُ ّ يَ
�ل
قوله تع��اىل :ﵟٱلل خل ِق ك� ِ
وهو س��بحانه يشء ،وهو ما يس��تثنيه العقل ببديهته ومتهيد االوائل،للباقالين346:
ۡ
شءٖﵞ ُّ
ﵝالز َم��ر الآية ﵒﵖﵜ

وال يحوج إىل التش��اغل باستثنائه ،فإن اليشء كائنا

م��ا كان ال يخلق نفس��ه )3( ”.فه��و إذا عنده ال خالق

الجبار ،193/8 :وينظر :نهاية االقدام ،للشهرستاين،109 :

((( واب��ن جني والبغداديون من املعتزلة ؛من الذين ضيقوا
قدرة الله عزوجل عن مقدورات العباد وقال :فهو مل يخلق

أفعالن��ا ،ولو كان خالقا حقيقي��ة ال محالة لكان خالق الكفر

((( املغن��ي يف اب��واب التوحي��د والع��دل ،للق��ايض عبد والع��دوان وغريهام م��ن أفعالنا :الخصائ��ص ،البن جني:
الجبار ،3/8 :وينظر :يف علم الكالم،د صبحي196/1:

 ،456/2وينظر :مقاالت االسالمني،لالشعري550:

((( امث��ال ايب الهذيل الع�لاف  ،والنظ��ام والخياط  ،وابا ((( جه��م ب��ن صف��وان ،أب��و مح��رز الس��مرقندي  ،رأس

ج ْه�� ُم ينك��ر صف��ات ال��رب ع��ز وجل
عيل  ،وابن جني وغريهم من رجاالت املعتزلة ينظر :امللل الجهمي��ةَ ..وكَا َن الْ َ
الصف ِ
َات كُلَّ َها َويَق ُ
خلْقِ الْ ُق ْرآنِ هلك
ُول ِب َ
والنحل  ،للشهرس��تاين44 /1 :وما بعده��ا ،والخصائص ،وينزهه ِب َز ْع ِم ِه َع��نِ ِّ
البن جني 447/2

((( الخصائص ،البن جني456/2:

يف زم��ان صغ��ار التابعني 130ه��ـ ينظر :تاريخ االس�لام،
للذهبي ،389/3:وميزان االعتدال ،للذهبي426/1:
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الله عزوجل ؛ وامنا تنس��ب االفعال اىل املخلوقني سبحانه خالق لكسبه فهو سنى عديل منزه عن الجرب

بصيغ��ة املج��از ،وهم غري فاعلني وال مس��تطيعني والق��در  )3(».ويؤص��ل االم��ام الغزايل رحم��ه الله
هَّ ُ َ
ٱلل خٰل ُِق
لها ،وان الحركات اجسام ايضا وانه ال فاعل اال الله املس��الة بعد ان ذك��ر قوله عزوج��ل ﵟ
ُ ّ
�و ٱلۡ َوٰحِ� ُ
شءٖ َو ُه� َ
�د ٱلۡ َق َّهٰ� ُ
َّ ۡ
�ل يَ ۡ
ﵝالرع��د الآية ﵖﵑﵜ
�ر ١٦ﵞ
عزوجل .وهي عىل حس��ب ما يض��اف اليشء إىل ك� ِ
()1
بقوله( :العل��م بأن كل حادث يف الع��امل فهو فعله
محله دون ما يضاف إىل محصله .
وخلق��ه واخرتاع��ه ال خال��ق له س��واه وال محدث
أما مذهب االشاعرة من اهل السنة والجامعة:
اهت��م اهل العل��م رحمه��م الله -يف هذه املس��الة ل��ه إال إياه خل��ق الخلق وصنعهم وأوج��د قدرتهم
اهتامما كبريا ،ومحص��وا اقوال اهل القبلة جميعهم وحركته��م فجميع أفعال عب��اده مخلوقة له ومتعلقة

بكاف��ة معتقداتهم  ،فكان محص��ول قولهم ونتاجه :بقدرت��ه تصديقا ل��ه عزوج��ل  ....وع��رض النص
أن فع��ل العبد فعل ل��ه حقيقة ،ولكن��ه مخلوق لله القران الكريم – ليسرتس��ل ببيان هذه النظرية وبيان
ََ ْ َ َ ُ َ
ﵟوأ ِس ُّروا ق ۡولك ۡم أ ِو
عوار مخالفيهم قال عزوج��ل
َ َ ۡ َُ
عزوج��ل ،ومفعول لله عزوجل ،ليس هو نفس فعل ۡ َ ُ ْ ٓ َّ ُ َ ُ ۢ َ
ُّ
ُ
ات ٱلصدورِ  ١٣أل يعلم
ٱجه��روا بِهِۖۦ إِنهۥ عل ِيم بِذ ِ
الله عزوجل .ففرق ب�ين الفعل واملفعول ،والخلق َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َّ
ُ
َۡ
ُۡ
ُ
طي��ف ٱلخبِير ١٤ﵞ ﵝالملك من الآية ﵓﵑ
من خلق وهو ٱلل ِ
واملخل��وق .وأفع��ال العباد خلق الله وكس��ب من
ال��ى الآي��ة ﵔﵑﵜ وهو ب��ان أمر العباد بالتح��رز يف أقوالهم
العباد  -أثب��ت للعباد فعال وكس��با ،وأضاف الخلق
وأفعاله��م وإرساره��م وإضامره��م لعلم��ه مبوارد
لل��ه عزوجل.وس��ميت بنظري��ة الكس��ب ؛ الت��ي
أفعالهم واستدل عىل العلم بالخلق وكيف ال يكون
جاءت امتدادا وتوس��طا ل��رأي املعتزلة  ،ومن رأي
خالق��ا لفعل العبد وقدرته تام��ة ال قصور فيها وهي
الجهمية ،فان أفعال العباد كلها مخلوقة لله عزوجل
متعلقة بحركة أبدان العباد والحركات متامثلة وتعلق
وهي كس��ب للعب��اد .وع�لى ذلك يرتت��ب الثواب
القدرة به��ا لذاتها فام الذي يقرص تعلقها عن بعض
والعقاب  )2(.وقد بني فضل هذه النظرية صاحب الفرق
الح��ركات دون البعض مع متاثله��ا أو كيف يكون
بني الفرق؛ بعد ان شنع عىل مذهب الجربية والقدرية
الحيوان مس��تبدا باالخرتاع ويص��در من العنكبوت
بدليل قوله« :ومن قال أن العبد مكتسب لعمله والله
والنحل وس��ائر الحيوانات م��ن لطائف الصناعات
((( ينظر :مقاالت االسالميني،لالشعري ،589:والفرق بني م��ا يتحري فيه عق��ول ذوي األلب��اب فكيف انفردت
الفرق،للبغ��دادي ،199-198:ورشح العقي��دة الطحاوية ،ه��ي باخرتاعها دون رب األرب��اب وهي غري عاملة

البن ايب العز.639/2 :

((( ينظ��ر :اللمع ،لالش��عري ،40-36/1:ومتهيد االوائل،

للباقالين.348 :

بتفصيل م��ا يصدر منها من االكتس��اب  ...ثم يبني
((( الفرق بني الفرق،للبغدادي328 :
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االم��ام الغزايل رحمه الله -ب��ان النتيجة راجعة كلها بقوة مخرتعة فليس بخالق لفعله».

()3

اىل وحداني��ة الله عزوجل وهي االصل املرتكز يف واما ابن جن��ي فقد رصح مبعتقده يف خلق االفعال

ذل��ك  ...بأن انفراد الله س��بحانه باخ�تراع حركات فان أفعال القديم س��بحانه نحو :خلق الس�ماوات
العب��اد ال يخرجها ع��ن كونها مق��دورة للعباد عىل واألرض ،وما كان مثله ،أال ترى أنه عز اسمه مل يكن
سبيل االكتساب بل الله تعاىل خلق القدرة واملقدور بذلك خلق أفعالنا ،ولو كان خالقا حقيقية ال محالة

جميع��ا وخلق االختيار واملختار جميعا فأما القدرة لكان خال��ق الكفر والعدوان وغريه�ما من أفعالنا؛
فوصف للعبد وخلق للرب س��بحانه وليس بكسب فه��م يجعل��ون العدل ال��ذي هو من اه��م االصول
له وأم��ا الحركة فخلق للرب تع��اىل ووصف للعبد عندهم وهو مبدأهم االس��ايس ؛ النهم يربطون بينه
وكس��ب له فإنه��ا خلقت مقدورة بق��درة هي وصفه وبني االفعال االنسانية ؛ فال بد لإلنسان ان يكون حر

وكانت للحركة نس��بة إىل صفة أخرى تس��مى قدرة ألفعاله والحر ال بد ان يك��ون خالقا ألفعاله ؛ حتى
بإعتبارها تلك النسبة كسبا.)1().

يس��تقيم التكليف ويكون الث��واب والعقاب عدال؛

وتحري��ر الق��ول وخالصت��ه  :ب��ان العبد مكتس��ب فلهذا قال ابن جني بان الخلق لله عزوجل – مجازا
لعمله والله س��بحانه خالق لكس��به ؛ عىل ما استبان وللعب��د حقيقة ؛ لكونه هو خال��ق الفعاله ؛ الن الله

من الن��ص الق��راين الكري��م – واقوال اه��ل العلم عزوج��ل منزه عن افعال الكف��ر والعدوان والضالل
ف�لا تنتج من��ه وال يكون خالقا لها  ،واذا نس��بت له
رحمهم الله.
ام��ا تحرير قول ابن جني واملعتزلة فانه اس��تبان من فهي نس��بة مجاز ال حقيق��ة )4(.فان معتقد ابن جني
خ�لال اختالفه��م عىل اس��م الخالق ع�لى فرقتني بهذا القول غري مسدد من وجوه عديدة  ،ولنقد هذه
اولهام »:فزعمت فرقة منهم أن معنى القول يف الله القول ونظريته يف املجاز ما ييل:
أنه خالق أنه فعل األشياء مقدرة وأن اإلنسان إذا فعل  -1ان نظريت��ه يف الحقيق��ة واملج��از ب��ان الحقيقة

أفعاالً مقدرة فهو خالق( )2وثانيهام :وزعمت الفرقة تتعدى اىل املجاز يف(االتساع ،والتأكيد ،والتشبية)
الثاني��ة منهم أن معنى القول يف الله  -س��بحانه  -أنه قاعدة تفيد يف مجاالت الحادث بجواهره واعراضه
خال��ق أنه فع��ل ال بآلة وال بق��وة مخرتعة فمن فعل واجناس��ه ونوعه  ،وهي التي انفرد بها ابن جني عن
ال بآل��ة وال بقوة مخرتعة فهو خالق لفعله ومن فعل غ�يره ،وهي ال تقاس عىل املحدث الذي اتقن كل

((( قواعد القواعد،للغزايل.196-193 :

شئ فهو قياس باطل بل ان افعال الله تعاىل حقيقية

((( وهذا قول الجبايئ وأصحابه .ينظر :مقاالت االسالميني ((( ،مقاالت االسالميني ،لالشعري.156/1 :

لالشعري.156/1:

((( ينظر :الخصائص ،البن جني.447/2 :
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وال تش��به افع��ال املخلوقني تنزه الل��ه عزوجل عن  -4فان اآلية التي استش��هد بها ابن جني هي عليهم
يَ
َ ۡ
َۡ
شءَ ٞو ُه َو َّ
ٱلس ِم ُ
يع ال له��م ؛ فان م��ن اصولهم التوحي��د واآلية ختمت
ذل��ك فهو تعاىل ﵟلي َس ك ِمثلِهِۦ ۡ ۖ
ٱل ۡ َب ِص ُ
ُّ
بالوحدانية وان الباري عزوجل متفرد بالخلق واالمر
ﵝالش َورى الآية ﵑﵑﵜ .
ير ١١ﵞ

 -2كالم اب��ن جن��ي (يف الخلق بالنس��بة للخالق)؛ وااليج��اد ،ودلت عىل ذم م��ن تكون هذه صفته يف
بانها مج��ازات ال حقيق��ة لها م��ردود؛ ونلزمه بالرد قابل االيام فان العباد خالقون ال كسابهم وان العباد

م��ن جنس ما اىت ب��ه فان اهل العلم م��ن البالغيني يخلق��ون مثل خل��ق الله م��ن االع��راض التي هي
واالصوليني املعتربين؛ املجمعون عىل ان تعريف الحركات والس��كون يف العلوم واالرادات واالقوال

املج��از ،ورشوطه املجمع عليها ه��ي التي يؤخذ واالص��وات وقد قال الله عزوج��ل يف ذم اصحاب
به��ا وهي املعتم��دة فاملجاز :فكل كلم��ة أريد بها هذا الق��ول والتي اثبت لنفس��ه عزوجل صفة العلم
ُ ْ للِهَّ
َۡ
غري م��ا وقعت له يف وضع واضعه��ا ملالحظة بني بأح��وال مثل ه��ؤالء قال عزوج��ل ﵟ أم َج َعلوا ِ
َ َ َ ٰ َ َ َۡ ۡ
ُ َ ٓ َ َُ ْ َ َ ۡ
َ
ُ
�ه ٱلخل ُق َعل ۡي ِه ۡ ۚم ق ِل
الث��اين واألول .ورشوط��ه التي تنقله م��ن الحقيقة ش َرك��ا َء خلقوا كخلقِهِۦ فتشب�
هَّ ُ َ ٰ ُ ُ ّ يَ ۡ َ ُ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َّ
َّ ۡ
ﵝالرعد
�د ٱلقه ٰ ُر ١٦ﵞ
اىل املجاز هو(القرين��ة ،ووجود العالقة بني االول ٱلل خل ِ��ق ك ِل شءٖ وهو ٱلوحِ�
والث��اين)()1اي اللفظ الحقيقي واللفظ املجازي مع

الآي��ة ﵖﵑﵜ

فان��ه عل��م بأحوالهم قب��ل ان يخلقوا؛ فأي

مراعاة الوضع املوضوع له ؛ واالمة تأخذ باألجامع توحيد يعنون(.)3
 -5ودع��وا ابن جني وغريه غري مس��دد؛ فهل يجوز
ال بالرأي املنفرد.

 -3وال ادل ع�لى قوله��م الباط��ل قول��ه عزوج��ل ان يعقل أن يعلم الله عزوجل عباده ش��يئا ال يعلمه،
َ َ ُّ ْ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ْ ٓ َّ ُ َ ُ ۢ َ
ات وال يقدره��م ع�لى يشء إال وه��و عليه ق��ادر؛ فإذا
ﵟوأ ِسروا قولك��م أوِ ٱجهروا بِهِۖۦ إِنهۥ عل ِيم بِذ ِ
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ
ُّ
ير قدره��م عىل الكف��ر فهو قادر أن يخل��ق الكفر لهم
يف ٱلۡخَب ُ
ٱلص ُدورِ  ١٣ألا يعلم من خلق وهو ٱلل ِط
ِ
ﵝالم ۡل��ك م��ن الآية ﵓﵑ الى الآي��ة ﵔﵑﵜ وهي تدل عىل العلم وإذا ق��در عىل خلق الكفر لهم فل��م أبيتم أن يخلق
١٤ﵞ ُ
كفرهم فاسدا متناقضا باطال  )4(.وهو ربك عزوجل
بالخل��ق وكيف ال يكون خالقا لفع��ل العبد وقدرته
ۡ
َ َّ ّ ٞ
ُ ۡ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ۡ
ُ
ُ
ريد ١٦ﵞ ﵝالبروج
تامة ال قصور فيه��ا وهي متعلقة بحركة أبدان العباد ﵟذو ٱلع��ر ِش ٱلم ِ
جيد  ١٥فعال ل ِما ي ِ
من الآية ﵕﵑ الى الآية ﵖﵑﵜ.
()2
والحركات متامثلة وتعلق القدرة بها لذاتها.
 -6وم��ن العج��ب ان يخف��ى عىل اب��ن جني وهو
((( ينظ��ر :ارسار البالغ��ة ،للجرج��اين  ،248 :ومفت��اح
العلوم ،للسكايك ، 359:واالحكام لالمدي ،46/1:وعلم
البيان ،عتيق138:

((( ينظر :قواعد القواعد،للغزايل194:

ع��ارف بعلوم االله وح��اذق بها ان تخف��ى عليه ان
((( ينظر :الفرق بني الفرق  ،للبغدادي348:
((( ينظر:االبانة،لالشعري181:
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«األفعال االختيارية التي للعباد بل لسائر األحياء مع

الخاتمة

االتفاق عىل أنها أفعالهم ال أفعاله إذ القائم والقاعد

واآلكل والش��ارب وغري ذلك هو اإلنسان مثال وإن

كان الفعل مخلوقا لله تعاىل فإن الفعل إمنا يس��تند نسأل الله حس��نها يف كل يشء الحمد لله والصالة
حقيق��ة إىل من قام ب��ه ال إىل من أوجده أال يرى أن والس�لام عىل رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه

األبيض مثال هو الجسم وإن كان البياض بخلق الله ومن وااله.

وإيجاده وال عجب يف خفاء هذا املعنى  )1(».عىل وبعد؛ فقد استعرضنا فيام سبق والهدف من هذا كله
اهل الصنعة امثال ابن جني سامحه الله.

أن يك ّون لدى طالب العلم والدارس�ين ملثل هكذا

 -7ان العب��اد بالجملة ليس لديه��م مميزات الخلق مصنف��ات مهمة دراي��ة كاملة فيام تنتج��ه افكارهم
وال حت��ى اس��بابها ؛ النه��ا كلها بامر الل��ه عزوجل العقدية الت��ي تخللت يف مصنفاتهم خاصة اذا كان

فال يخ��رج حادث من األعي��ان واألفعال عن قدرته النص يحتاج اىل تبسيط وتوضيح وفك عبارة  ،وإن
تحصن
وخلق��ه كام ال يخرج عن علمه ومش��يئته ،هذا دين كانت متعبة عن غريها من الدراسات إال أنها
ّ
جميع املرسلني عليه السالم .

الذهن من الفويض الفكرية وتس��اعد يف خلق فكر

()2

❊

❊

متّزن ال يعرف الش��طط أو التكلف يف الفهم .وعند

❊

الق��راءة املتواضعة لهذه الدراس��ة ،تبينت يل نتائج

احببت ان اذكرها ؛ ليك تكتمل الفائدة ان شاء الله.

 -1ان ب��ن جن��ي (ت392ه��ـ) ه��و اح��د العلامء
الرائدي��ن يف اللغ��ة العربي��ة ؛الذي ت��رك تراثا مهام

يف هذا الجانب مام أث��رت مؤلفاته املكتبة العربية
االسالمية.

 -2تأث�ير ال��راي االعتق��ادي باهل العل��م وخاصة
عل�ماء اللغة  ،فكان من اهمه��م بهذا التأثري هو ابن
جني الذي تاثر مبذه��ب االعتزال  ،ويعترب من اهم
((( رشح املقاصد ،للتفتازاين125/2:

رجالته��ا؛ ألنه عندهم فاحصا مدقق��ا موثوقا بعلمه

((( ينظر :مخترص الصواعق املرس��لة البن القيم ،اخترصه وفطنته لدى الكثري من اهل العلم والعامة.
 -3اثب��ت البحث ما ذهب اليه ابن جني يف مس��الة
املوصيل347:
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ضب��ط (كالم الله) ام (ق��ول الله) ف�برز تحقيقنا ما وبينا كالمه حسب موضعه

 -6عرض مس��ألة الكس��ب عند اهل العلم  ،واثبت
يأيت:
أ -ان بينها عم��وم وخصوص فكل كالم قول وليس خطأه��ا ؛ بان الفعل منه يشء أُع�يره وأُعطيه وأُقدر

كل قول كالم فإدخال الخاص تحت العام اوىل.

عليه؛ وان فعل الله عزوجل وفعل العبد كليها مجازا

ب -عن��د اس��تعراض اآلي��ات القرآني��ة واق��وال ال حقيقة.

اه��ل العل��م تب�ين ان (ق��ال رب��ك  ،ق��ال ربك��م -7 ،اثبت البحث أن فعل العبد فعل له حقيقة ،ولكنه
قال الل��ه) تفيد التخصيص واالس��تقالل يف اغلب مخلوق لله عزوجل ،ومفعول لله عزوجل ،ليس هو

املواض��ع وهذا م��ا اثبته البح��ث يف موضعه لهذه نفس فعل الله عزوجل .ففرق بني الفعل واملفعول،

املسالة.

والخلق واملخلوق .وأفعال العباد خلق الله وكسب

ج -إجامع الناس عىل أن يقولوا القرآن كالم اللّه وال من العباد.
يقال الق��رآن قول اللّه وذلك أ ّن ه��ذا موضع ضيق ،واخ�يرا  ...اس��أل الله تع��اىل -ان يتقب��ل مني هذا
فاثبت الكالم الذي ال يك��ون إال أصواتاً تا ّمة مفيدة العم��ل  ،فان اصب��ت فالله تعاىل -اش��كره عىل ما
وع��دل به ع��ن القول ال��ذي قد يك��ون أصواتاً غري وفقن��ي الي��ه .وان اخط��أت فمني ومن الش��يطان ،
مفيدة وآراء معتقدة

والله عزوجلورس��وله ﷺ براء منه س��بحانك اللهم

والقوة.

وسلم .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.

د -ان لفظ��ة الكالم اعىل رتبة م��ن القول ؛ ال نه اتم وبحمدك نش��هد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب
الفائ��دة وتأيت معناها بجميع مصادرها عىل الش��دة إلي��ك .وصىل الله عىل س��يدنا محمد وآله وصحبه

 -4افاد البحث ان عل��ل املتكلمني املتقنني اقرب
اىل عل��ل النحوي�ين ؛ النهم يحيل��ون عىل الحس

ويحتجون فيه بثقل الحال او خفتها عىل النفس.

 -5انفرد ابن جني يف وضع قاعدة للحقيقة واملجاز
هي (االتس��اع ،والتأكيد والتش��بيه) التي من خاللها
اثبت ما يأيت:

أ -ان اللغ��ة العربي��ة اغلبه��ا مج��ازا واغلب مواطن

القران الكريم مجازا ال حقيقة.

ب -ان افع��ال الله عزوجل مجازية ال عىل الحقيقة

❊

❊

❊
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المصادر والمراجع
 -القرآن الكريم.

ال��زركيل (ت ،)1396 :دار العلم للماليني،ط،15
 2002م.

 -8إنب��اه ال��رواة عىل أنباه النحاة ،ج�مال الدين أبو
الحس��ن عيل ب��ن يوس��ف القفط��ي (ت 646هـ)

 -1اإلبانة عن أصول الديانة ،عيل بن إس�ماعيل بن تحقيق :محمد إبراهيم ،دار الفكر العريب -القاهرة،

أيب برش األش��عري أبو الحس��ن ،تحقي��ق :د .فوقية ومؤسسة الكتب الثقافية – بريوت ،ط 1406 ،1هـ
حسني محمود ،القاهرة ،دار االنصار،ط1،1397هـ 1982 -م.

 -2اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو الحسن عيل بن  -9االنتصار ،ايب الحس�ين عب��د الرحيم بن محمد

أيب ع�لي اآلمدي(ت 631هـ)تحقي��ق :عبد الرزاق عثامن الخياط ،تحقي��ق :يتربج ،دار مكتبة ببيليون،
عفيفي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق-

ط2004 ،1م.

 -3إرشاد األريب إىل معرفة األديب  ،شهاب الدين  -10الربه��ان ،عبد امللك بن عبد الله بن يوس��ف
أبو عبد الل��ه ياقوت بن عبد الل��ه الرومي الحموي الجوين��ي أبو املع��ايل(ت 478ه��ـ تحقيق د .عبد
(ت 626هـ) تحقيق :إحس��ان عب��اس ،دار الغرب العظي��م محمود الديب  ،مرص ،القاه��رة دارالوفاء،
اإلسالمي ،بريوت ،ط 1414 ، 1هـ  1993 -م.

1418هـ

 -4اإلرش��اد إىل قواطع األدل��ة يف أصول االعتقاد -11 ،تاري��خ بغداد ،أبو بكر أحمد بن عيل الخطيب
ام��ام الحرم�ين الجوين��ي(  ,) 478تحقيق :محمد البغ��دادي (ت463 :هـ) تحقيق :د بش��ار معروف

م��وىس وعيل عب��د املنعم ,مكتب��ة الخانجي مرص  ،دار الغ��رب اإلس�لامي ب�يروت ،ط1422 1هـ -
1369هـ.

 2002م.

 -5أرسار البالغ��ة ،أب��و بك��ر عب��د القاه��ر بن عبد  -12التقري��ب لحد املنطق واملدخل إليه ،عيل بن
الرحمن بن محمد الجرجاين(ت 471هـ) تحقيق :أحمد بن سعيد بن حزم األندليس ،تحقيق :إحسان
عبد الحميد هنداوي  ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،عباس ،دار مكتبة الحياة – بريوت ،ط1900 ،1م

ط 1422 ،1هـ  2001 -م

 -13متهيد األوائل يف تلخيص الدالئل  ،محمد بن

 -6اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني ،محمد بن الطيب ب��ن محمد ،القايض أبو بك��ر الباقالين (ت
عمر بن الحسني الرازي أبو عبد الله (ت 606هـ)403 ،هـ) تحقيق :عامد الدين احمد ،الكتب الثقافية
تحقيق عيل سامي النشار ،الكتب العلمية1402،هـ – لبنان ،ط1407 ،1هـ

 -7األع�لام ،خ�ير الدي��ن ب��ن محمود ب��ن محمد  -14الجامع املس��ند الصحيح املخترص من أمور
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رس��ول الل��ه ﷺ :صحي��ح البخ��اري ،محم��د بن أحمد بن محمد بن عيل الواحدي ،النيسابوري(ت:

إسامعيل أبو عبدالله (256ه) ،تحقيق :محمد زهري 468هـ) ،موقع الوراق.

الن��ارص ،دار طوق النجاة  ،ترقيم محمد فؤاد ،ط -22 ،1العقد املذهب يف طبقات حملة املذهب :ابن

1422هـ.

امللق��ن عمر بن عيل بن أحمد الش��افعي (ت 804

 -15الخصائ��ص ،أيب الفت��ح عث�مان ب��ن جن��ي هـ) ،تحقيق :أمين األزهري ،وسيد مهني :دار الكتب
(ت293ه��ـ) تحقيق :محم��د عيل النج��ار ،عامل العلمية ،بريوت  ،ط 1417 ، 1هـ  1997 -م

الكتب -لبنان.

 -23عل��وم البالغ��ة «البديع والبي��ان واملعاين  ،د

 -16س��لم الوصول إىل طبقات الفحول ،مصطفى محم��د قاس��م ،د محي��ي الدي��ن ديب ،املؤسس��ة
ب��ن عبد الله حاجي خليف��ة (ت1067هـ)تحقيق :الحديثة للكتاب ،طرابلس – لبنان ،ط 2003 ،1م

محم��ود األرن��اؤوط ،مكتب��ة ارس��يكا ،اس��تانبول  -24فت��ح القدير :محمد بن عيل بن محمد بن عبد

 2010م

الل��ه الش��وكاين(ت 1250هـ) :دار اب��ن كثري ،دار

 -17س�ير أعالم النبالء ،ش��مس الدين أبو عبد الله الكلم الطيب ،دمشق ،بريوت ،ط 1414 ،1هـ

محم��د بن أحمد بن عثامن ب��ن قَايمْ از الذهبي (ت  -25الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية  ،عبد القاهر

748هـ) ،تحقيق :مجموعة من املحققني ،مؤسسة ب��ن طاهر ب��ن محمد البغدادي االس��فراييني(،ت
الرسالة ،ط 1405 ، 3هـ  1985 /م

429هـ) اآلفاق الجديدة  ،بريوت،ط1977 ،2م

 -18رشح األص��ول الخمس��ة ،القايض عبد الجبار  -26الفص��ل يف املل��ل واأله��واء والنح��ل :أب��و
بن احمد ،تحقيق :د عبد الكريم عثامن :مكتبة وهبة محم��د عيل بن أحمد بن س��عيد بن حزم األندليس

14شارعا ،القاهرة ،ط1416 ،3هـ1996 -م.

القرطبي(ت 456هـ) :مكتبة الخانجي – القاهرة

 -19رشح العقي��دة الطحاوية ،ص��در الدين محمد  -27ف��وات الوفي��ات :محمد بن ش��اكر بن أحمد
لي اب��ن أيب الع��ز الحنفي(،ت بن عبد الرحمن بن ش��اكر بن هارون بن ش��اكر(ت
ب��ن ع�لاء الدين ع� ّ

792هـ) ،تحقيق :جامعة من العلامء ،دار الس�لام 764ه��ـ) ،تحقي��ق :إحس��ان عب��اس :دار صادر -

للطباعة ،ط1426 ،1هـ 2005 -م

بريوت

 -20رشح املقاص��د يف علم الكالم ،س��عد الدين  -28قواع��د العقائ��د ،أبو حامد محم��د بن محمد
مس��عود بن عمر عبد الله التفتازاين(،ت 791هـ) ،الغ��زايل الط��ويس (ت 505ه��ـ) تحقي��ق :موىس

تحقيق ،دار املعارف النعامنية ،باكستان1401 ،هـ محمد عيل  ،عامل الكت��ب – لبنان،ط1405 ،2هـ
 -21رشح دي��وان املتنب��ي ،أب��و الحس��ن عيل بن 1985 -م
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 -92الكش��اف ع��ن حقائ��ق غوام��ض التنزيل ،أبو أبو الحس��ن القش�يري النيس��ابوري (ت261:هـ)
القاس��م محمود ب��ن عمرو بن أحم��د ،الزمخرشي تحقي��ق :محم��د عب��د الباق��ي ،دار إحي��اء الرتاث
(ت 538ه��ـ) ،دار الكت��اب العريب – بريوت،ط ،3العريب ،لبنان– بريوت.

 1407هـ

 -36املعتم��د يف أص��ول الفق��ه ،محم��د بن عيل

 -30اللم��ع يف العربية ،أبو الفت��ح عثامن بن جني ب��ن الطيب البرصي أبو الحس�ين ،تحقي��ق  :خليل
املوص�لي(ت 392هـ) ،تحقيق :فائ��ز فارس ،دار امليس ،الكتب العلمية – بريوت ،ط1403 ،1
الكتب الثقافية – الكويت.

 -37معيار العلم يف ف��ن املنطق ،أبو حامد محمد

 -13لوامع األنوار البهية وس��واطع األرسار األثرية ،ب��ن محمد الغزايل الط��ويس (ت 505هـ) تحقيق:

محمد بن أحمد السفاريني ( ت 1188هـ) ،مؤسسة سليامن دنيا ،دار املعارف ،مرص 1961 ،م
الخافقني ،دمشق،ط 21402هـ  1982 -م

 -38املغني يف ابواب التوحيد والعدل ،ابو الحسن

 -32مجمع اآلداب يف معجم األلقاب ،كامل الدين عبد الجب��ار بن احمد االس��د آب��ادي (ت415هـ)
أب��و الفضل عبد ال��رزاق ابن الفوطي الش��يباين(ت تحقيق :د خ�ضر نبها ،دار الكت��ب العلمية ،لبنان-

 723ه��ـ) تحقيق :محم��د الكاظ��م  ،وزارة الثقافة بريوت
واإلرشاد اإلسالمي ،إيران ط 1416 ،1هـ.

 -39مفتاح العلوم  ،يوس��ف بن مح ّمد الس��كايك،

 -33املحي��ط بالتكليف ،ابوالحس��ن عب��د الجبار (ت  626ه��ـ) دار الكت��ب العلميّ��ة ،ط ، 1لبنان –

بن احم��د االس��د آب��ادي (ت415ه��ـ) ،مخطوط بريوت .

القسم التاس��ع والعرشون ،لوحة ( ،)60دار الكتب  -40مق��االت اإلس�لاميني واخت�لاف املصل�ين،
املرصي��ة ،مرص العربية -القاهرة عن خالل رس��الة األشعري :أبو الحس��ن عيل بن إسامعيل ،تحقيق:

علمية.

نعي��م زرزور ،املكتبة العرصي��ة ،ط1426 ،1هـ –

 -34مخت�صر الصواع��ق املرس��لة ع�لى الجهمية 2005م.

واملعطل��ة الب��ن قي��م الجوزي��ة (ت 751ه��ـ) -41 ،امللل والنحل :أبو الفتح محمد بن عبد الكريم
اخت�صره :محمد بن محمد بن عب��د الكريم البعيل ب��ن أىب بك��ر أحم��د الشهرس��تاين (ت 548ه��ـ):
ابن املوصيل (ت 774هـ) ،تحقيق :سيد إبراهيم :مؤسسة الحلبي.

دار الحديث ،القاهرة،مرص،ط1422، 1هـ

 -42مي��زان االعت��دال يف نق��د الرج��ال ،الذهب��ي

 -35املس��ند الصحيح املخت�صر بنقل العدل عن ش��مس الدي��ن أبو عب��د الله ب��ن أحم��د ،تحقيق:
الع��دل إىل رس��ول الل��ه ﷺ ،مس��لم ب��ن الحجاج عيل البج��اوي ،دار املعرفة ،ب�يروت ،لبنان ،ط،1
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1382هـ –1963م.

 -43نزه��ة األلباء يف طبق��ات األدباء ،عبد الرحمن
ب��ن محمد أبو الربكات األنب��اري 577هـ ،تحقيق:
إبراهيم الس��امرايئ املنار ،األردن ،ط1405 ،3هـ

1985 -م.

 -44وفي��ات األعيان وأنباء أبناء الزمان :أبو العباس

ش��مس الدين أحمد بن محم��د بن ابن خلكان(ت
681هـ) ،تحقيق :إحسان عباس :دار صادر بريوت

 -45يتيم��ة الده��ر يف محاس��ن أه��ل الع�صر،

أب��و منص��ور عبد امللك ب��ن محمد بن إس�ماعيل
الثعالبي ( ت429هـ) تحقيق د .مفيد محمد قمحية
 ،دار الكت��ب العلمية ،ب�يروت – لبنان1403 ،هـ -

1983م.

❊

❊

❊
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