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األثر النحوي يف األصول العقدية عند القاضي ابن أبي العز
الدمشقي يف كتابه شرح العقيدة الطحاوية

د .طالل وسام احمد
جامعة تكريت  -كلية التربية
سامراء
بسم اهلل الرمحن الرحيم
المقدمة
بسػػا او وأصػػاي واسػػاا عاػػق اهللػػر ااػػو او محمػػد سػػوؿ او صػػاق او عاهللػػو وسػػاا

وعاق الو وصحبو ومن اىتدى بهداه وبعد:

فاف معرفة لساف العرب كاف الفهللصل – ولا يزؿ – فػي فهػا النصػوص القرة هللػة وإاا مػا

اقتر ت البصهللرة مع تاك المعرفة حصل المبتغق و هللات الغايات وتحققت األىداؼ.

فقد استعمات بعض الفرؽ اإلسالمهللة أسالهللب العربهللة – ال سهللما ما يتعاػو بػاإلعراب –

استعماال لهللس لو مسوغ ومتكاف في الوصػوؿ إلػق أىػداؼ قػد يتبعهػا الهػوى وحػب الاهػو ىػ ا
من احهللة وقد يكوف ااتهللا الرأي غهللر الراجح لهللستدؿ بو في توثهللو الرأي من احهللة أارى.
وقد وصل األمر إلق ِ
طامتو في استعماؿ األثر النحوي في توجهللو منح العقائد اإلسالمهللة

إلق غهللر وج هتها مما اارج البعض عن الماة ى ا ما حدا بقامي عاػق تصػحهللح المػنح العقائػدي،

وسػع او عاػي فػي عاػا النحػو فاسػتعماتو مػن اػالؿ ااػ او ا النحويػة الراجحػة فػي
والك بما ّ
فهػػا المسػػالة العقديػػة والوصػػوؿ إلػػق المعػػا ي التػػي تتمالػػق مػػع السػهللاؽ القرة ػػي ومػػن ثػػا تسػاهلل

الضو عاق ة ا أىل العقائد ممن ااضوا فػي ىػ ا الغمػا وكػاف جهػدي منصػبا عاػق عػالا عامػل

كػػاف لػػو الفضػػل فػػي حفػ ة ا أىػػل السػػنة العقديػػة إا اسػػتعمل األثػػر النحػػوي فػػي توجهللػػو العقائػػد

اإلسالمهللة كما استعماها جل من ااضوا في عاا العقائد.
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والػػتمل البحػػى عاػػق مقدمػػة ومبحثػهللن وااتمػػة فكػػاف المبحػػى األوؿ الرؤيػػة والفوقهللػػة،

والمبحى الثا ي أفعػاؿ العبػاد ،ود سػت ىػ ين األصػاهللن المهمػهللن الاػ ين تػدو معاػا التالفػات
حولهما وبهللنت كل اصل استعماو القاضي في فها النصوص القرة هللة التاصة في العقائد واستدؿ

بها عاق تاكما األصاهللن وكهللف استعمل األثػر النحػوي اإلعرابػي فػي توجهللػو المنحػق العقائػدي ثػا
أجريت مواز ة بسهللطة مع بعض أدلة بعض عاما العقائد والتفسهللر في كل اصل.
ى ا وأدعو او العاي القدير أف أكػوف قػد فقػت فػي إعطػا صػو ة واضػحة لاقػا ئ فػي

فهػػا النصػػوص القرة هللػػة عػػن طريػػو االسػػتعماؿ الاغػػوي عنػػد محاولتػػو تػػدبر كػػل ػ

مػػن صػػوص

القراف الكريا ال سهللما التي تتعاو بعقهللدتو.

المبحث االول(( :الرؤية والفوقية))
ااتاػف العامػا فػي بهللػاف ىػ ا األصػل العقائػدي ،وكػاف محػػو ىػ ا التػالؼ متعاقػا بمػػا

يعرؼ بالتجسهللا واستدلوا بالنصوص القرة هللة وحاولوا الوصوؿ إلق اػرة متواز ػة ودقهللقػة فػي فهػا

النصوص القرة هللة المتعاقة به ا األصل ،وكالمعتاد كاف لألثر النحوي أىمهللة في الك .وفهللما يأتي
بهللاف له ا األثر عند القاضي ابن أبي العز وقد قسمتو عاق قسمهللن:

أوال :الرؤية
اكر القاضي ى ه المسألة ،و حا بها منحا منطقهللا ،فقاؿ ((وإ ما لا ره في الد هللا لعجز

أبصا ا ،ال المتناع الرؤية ،فه ه الشمس إاا ح ّدؽ الرائي البصر في لػعاعها ،ضػعف عػن ؤيتهػا
ال المتناع في اات المرئي بػل لعجػز الرائػي فػكاا كػاف فػي الػدا اواػرة اكمػل او قػوى اودمهللػهللن

حتق أطاقوا ؤيتو))(ٔ).
ب أَ ِِػػي أَْاُػ ْػر
واسػػتدؿ القاضػػي بػػبعض النصػػوص عاػػق ىػ ا االصػػل بقولػػو تعػػالق (قَػ َ
ػاؿ َ أ
ِ
اؿ لَن تَػرا ِي ولَ ِك ِن ا ْاُر إِلَق الْجب ِل فَِك ِف استَػ َق َّر م َكا َوُ فَسو َ ِ
ْجبَ ِل
إِلَْهلل َ
ؼ تَػ َرا ي فَػاَ َّما تَ َجاَّق َبُّوُ لا َ
ْ َ
ََ
َْ
ْ
ك قَ َ ْ َ َ
ص ِعقاً)(األعراؼ :من اويةٖٗٔ) .فقاؿ ((وأما دعواىا تأبهللد النفي بػ (لن)
وسق َ
َج َعاَوُ َد ّكاً َو َا َّر ُم َ
واف الك يدؿ عاق في الرؤية في اوارة ففاسد ،فك ها لو قهللّدت بالتأبهللد اليدؿ عاق دواـ النفي
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ف ػػي االا ػػرة فكهلل ػػف ااا أطاق ػػت ...وأل ه ػػا ل ػػو كا ػػت لاتأبهلل ػػد المطا ػػو لم ػػا ج ػػاز تحدي ػػد الفع ػػل
بعدىا))(ٕ).

اضرةٌ *إِلَق بأػها َ ِ
ٍِ ِ
ػاِ َرةٌ)
ََ
واكر صا قرة هللا ةار استدؿ بو وىو قولو تعالق ُ
(و ُجوهٌ يَػ ْوَمئ َ َ
(القهللامة)ٕٖ-ٕٕ:

فقاؿ ((فاف النار لو عدة اسػتعالمات بحسػب صػالتو وتع ّديػو بنفسػو فػكف عػ ّدي بنفسػو
ِ
س ِمػ ْػن ُوُِك ْا)(الحديػػد :مػػن اويػػةٖٔ) ،واف عػ ّدي
فمعنػاه التوقػػف واال تاػػا كقولػػو (ا ْاُُروَػػا َػ ْقتَػب ْ
ِ
السماو ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْ ِ
ض)(ألعراؼ :من
بػ(في) فمعناه التفكر واالعتبا كقولو (أ ََول ْ
َا يَػ ْناُُروا في َماَ ُكوت َّ َ َ
اوي ػػة٘ )ٔٛواف ع ػػدي بػ ػػ(إلق) فمعن ػػاه المعاين ػػة باإلبص ػػا كقول ػػو تع ػػالق (ا ْاُػ ُػروا إِلَ ػػق ثَ َمػ ػ ِرهِ إِاَا
أَثْ َمر)(األ عاـ :من اوية )ٜٜفكهللف إاا أضهللف إلق الوجو ال ي ىو محل البصر)) (ٖ).

وعاّو القاضي تعاهللقا لغويا في مفردة ( أى) فقاؿ ((وال لك أف أى تػا ة تكػوف بصػرية
أحػد

الحاا وغهللر الك ولكػن مػا يتاػوا الكػالـ مػن قرينػة تتاّػ
وتا ة قابهللة وتا ة تكوف من ؤيا ُ
معا هللو مػن البػاقي وإال لػو أااػق المػتكاا كالمػو مػن القرينػة المتاّصػة ألحػد معػا ي لكػاف مجمػال
ضحاً)) (ٗ).
ماغزا ال مبهللّناً مو ّ

صػا َ َو ُى َػو
صا ُ َو ُى َو يُ ْد ِ ُؾ ْاألَبْ َ
واستدؿ القاضي بن اار وىو قولو تعالق (ال تُ ْد ُِكوُ ْاألَبْ َ
هللف الْ َتبِ ُهللر) (األ عاـ )ٖٔٓ:فقاؿ ((المعنق أ وُ يُرى وال يُػد ؾ وال يُحػاط بػو ...فػاف اإلد اؾ
الاَّ ِط ُ
وجػد مػع اواػر
ىو اإلحاطة بالشي  ،وىو قد زائد عاػق الرؤيػة ...فالرؤيػة واإلد اؾ كػل منهمػا يُ َ

عاا وال يُحاط بو عاما)) (٘).
وبدو و ،فالرب تعالق يُرى وال يُ ْد َ ُؾ كما يُ ُ

وبعد أف استعرضنا ة ا القاضي في ى ا األصل كاف لاعاما ة ا أارى سنبهللن أىمها:

اك ػػر الزج ػػاج (ٖٔٔىػ ػػ) أف او تع ػػالق يُػػد ؾ أبص ػػا العب ػػاد والعب ػػاد ال يُد كو ػػو ،أي ال

يعرفوف كهللف حقهللقة البصر ،أي أف األبصا ال تُحهلل بو وأف ؤية او قد تحصل ففي قولػو تعػالق
جل لػأ و (.)ٙ
(ال تُ ْد ُِكوُ ْاألَبْ َ
صا ُ ) ال ينفي الرؤية بل ينفي اإلد اؾ وىو بمعنق اإلحاطة بحقهللقتو ّ
واستدؿ مكي (ٖٗٚىػ) بقولو تعالق (إِلَق بأػها َ ِ
اِ َرةٌ) فقاؿ ((وداوؿ (إلق) مع النار يػدؿ عاػق
ََ
أ ػو اػػر العػهللن ولػهللس مػن اال تاػػا ولػػو كػػاف مػن اال تاػػا لػػا تػػدال معػو (إلػػق)))( )ٚوعاػػو عاػػق
بعض او ا فقاؿ(( :فمن قاؿ أف اِرة بمعنق منتارة فقد ااطأ في المعنق وفي اإلعراب ووضع
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الكالـ في غهللر موضعو .. .واىب بعػض المعتزلػة إلػق أف ػاِرة مػن اػر العػهللن ولكػن قػالوا معنػاه
إلق ثواب بهػا ػاِرة وىػو إيضػاح اػروج عػن الاػاىر ولػو جػاز ىػ ا لجػاز اػرت إلػق زيػد بمعنػق
ارت إلق عطا زيد وى ا قض لكالـ العرب وفهللو ااتالط المعا ي و قضها))(.)ٛ
و فق القاضي عبد الجبا (٘ٔٗىػ) ؤية او واستدؿ بقولػو تعػالق (لػن ترا ػي) واكػر أف
صا ُ ) عاق تالزـ
(لن) تدؿ عاق في المستقبل أبدا )ٜ(،واستدؿ أيضا بقولو تعالق (ال تُ ْد ُِكوُ ْاألَبْ َ
معني اإلحاطة والبصر ،ف كر أف او تعالق استعمل أساوب النفي المطاو العاـ من غهللر تتصهلل

وأف اإلد اؾ إاا قػػرف بالبصػػر زاؿ عنػػو االحتمػػاؿ أي احتمػػاؿ المقصػػود بالبصػػر غهللػػر الرؤيػػة سػػوا
كاف ى ا في النفي أو اإلثبات (ٓٔ).
ِ
صػػا ُ ) فقػػاؿ:
واسػػتدؿ الزمتشػػري (ٖ٘ٛى ػػ) بقولػػو تعػػالق (لَػ ْػن تَػ َرا ػػي) و (ال تُ ْد ُِكػػوُ ْاألَبْ َ

((فػػكف قاػػت مػػا معنػػق (لػػن) قاػػت تأكهللػػد النفػػي الػ ي تعطهللػػو (ال) والػػك أف (ال) تنفػػي المسػػتقبل
صػػا ُ ) فػػي
تقػػوؿ (ال أفعػػل غػػدا) فػػكاا أكػػدت فهللهػػا قاػػت لػػن افعػػل غػػدا ...فقولػو (ال تُ ْد ُِكػػوُ ْاألَبْ َ

لارؤي ػػة فهللم ػػا يس ػػتقبل و(ل ػػن ترا ػػي) تأكهلل ػػد وبهلل ػػاف ألف النف ػػي من ػػاؼ لص ػػفاتو))(ٔٔ) .وق ػػد لج ػػأ
اضػرةٌ *إِلَػق بأػهػا َ ِ
ٍِ ِ
ػاِ َرةٌ) فقػاؿ(( :والمعنػق
ََ
الزمتشري إلق التأويػل فػي قولػو تعػالق ُ
(و ُجػوهٌ يَػ ْوَمئػ َ َ
أ ها ال يتوقعوف النعمة والكرامة إال من بّها ،كما كا وا ال يتشوف وال يرجوف إال إيّاه)) (ٕٔ).
َن تَػ َرا ِي) فقػاؿ(( :إ ػو تعػالق جػائز الرؤيػة والػك
واستنب الرازي (ٗٓٙىػ) في قولو( :ل ْ
أل و لو كاف مستحهللل الرؤية لقاؿ ،ال أُ ي)) (ٖٔ).
وقاؿ الطبرسي (القرف السادس الهجري)(( :إف النار ال يفهللد الرؤية في الاغة ،فك ػو إاا
عاّو بالعهللن أفاد طاب الرؤية ،كما أ و إاا عاو بالقاب أفاد طاب المعرفة)) (ٗٔ).
َن تَػ َرا ِي) أي :في الد هللا،
و ّجح القرطبي (ٔ ٙٚىػ) عدـ ؤية او في الد هللا فقاؿ((( :ل ْ

وال يجوز الحمل عاق أ و أ اد :أ ي ةية عاهللمة أل اػر إلػق قػد تك أل ػو قػاؿ (إلهللػك) ،وقػاؿ (لَ ْػن
تَػ َرا ِي) ولو سأؿ ةية ألعطاه او ما سأؿ ،كما أعطاه سائر اويات)) (٘ٔ).
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و قػػل أبػػو حهللّػػاف (٘ٗ ٚى ػػ) بعػػض او ا فػػي قولػػو تعػػالق( :لَػ ْػن تَػ َرا ِػػي) قػػائالً(( :وقػػاؿ

الكرما ي وغهللره في الكالـ مح وؼ تقديره (لن ترا ي في الد هللا) وقهللل :لن ترا ي بسؤالك ،وقهللل:
لن ترا ي ولكن سترا ي حهللن أتجاّق لاجبل)) (.)ٔٙ
صػػا ُ ) فقػػاؿ(( :اويػػة فػػت اإلحاطػػة ولػػا
واسػػتدؿ الصػػابو ي بقولػػو تعػػالق( :ال تُ ْد ُِكػػوُ ْاألَبْ َ

تنف الرؤية فاا يقل تعالق ال تراه األبصا )) (.)ٔٚ

وإاا أ د ػػا أف ق ػػوؿ ف ػػي ىػ ػ ا األص ػػل .ف ػػأ ى إف س ػػتعرض النص ػػوص الت ػػي دا عاهلله ػػا

ػرجح مػا وافػو الػرأي النحػوي الػراجح ممػا ال يتعػا ض مػع المعنػق العػاـ
الكالـ ،ثا عاّو عاهللها و ّ
لاسهللاؽ .وفهللما يأتي أبرز ى ه النصوص:

ػاؿ
ػك قَ َ
وسق لِ ِمهلل َقاتِنَا َوَكاَّ َموُ َبُّػوُ قَ َ
ػاؿ َ أ
ب أَ ِِػي أَْاُ ْػر إِلَْهلل َ
(ول ََّما َجا َ ُم َ
األوؿ :قوؿ تعالقَ :
ِ
لَن تَػرا ِي ولَ ِك ِن ا ْاُر إِلَق الْجب ِل فَِك ِف استَػ َق َّر م َكا َوُ فَسو َ ِ
ْجبَ ِل َج َعاَوُ َد ّكاً
ؼ تَػ َرا ي فَػاَ َّما تَ َجاَّق َبُّوُ لا َ
ْ َ
ََ
َْ
ْ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
وسػػق إِأػي
هللن *قَػ َ
صػػعقاً فَػاَ َّمػػا أَفَػػا َؽ قَػ َ
ػت إِلَْهللػ َ
ػاؿ ُسػ ْػب َحا َ َ
ك تُػ ْبػ ُ
وسػػق َ
ػاؿ يَػػا ُم َ
َو َاػ َّػر ُم َ
ػك َوأََػػا أ ََّو ُؿ ال ُْمػ ْػؤمن َ
ك عاَق الن ِ ِ ِ ِ ِ
ػك وُكػن ِمػن َّ ِ
ين) (ألعػراؼ-ٖٔٗ:
اصطََف ْهللتُ َ َ
ْ
الشػاك ِر َ
َّاس ب ِر َساالتي َوب َكالمي فَ ُت ْ َما ةتَػ ْهللتُ َ َ ْ َ
ٗٗٔ)
ال ي ياهر من ى ا الن

– واو أعاا – أف او سبحا و وتعػالق يصػطفي مػن البشػر فػي الػد هللا

جل وعال وفهللما يأتي بهللاف الك:
واوارة عاق السوا بكالمو و ؤيتو و سالتو وأي لي يريده ىو ّ

(وَكاَّ َمػػوُ َبُّػػوُ) أي أف او سػػبحا و وتعػػالق قػػد أكمػػل قػػوى موسػػق عاهللػػو
قػػاؿ او تعػػالقَ :
السػػالـ حتػػق أطػػاؽ سػػماع كػػالـ او – واو اعاػػا – وقػػد اسػػتعمل او سػػبحا و وتعػػالق أسػػاوب
وسػق تَ ْكاِهللماً)(النسػا  :مػن اويػةٗ )ٔٙفػػ(تكاهللما)
(وَكاَّ َػا الاَّػوُ ُم َ
التوكهللد بالمصد في قولو تعالقَ :
توكهللد بالمصد مماال يحتمل الشك عند العربي أف الكالـ من قبل او سبحا و وتعالق قد حصل
البتة بدوف واسطة.
وقد و د في األثر أ و قد يحصل ى ا أيضا لغهللر موسق كما في قولػو  لجػابر بػن عبػد

او حهللى قاؿ( :إف او أحهللػا أبػاؾ وكامػو كفاحػاً ومػا كاّػا أحػد قػ إال مػن و ا حجػاب) (،)ٔٛ

وإاا عد ا إلق سهللاؽ الػن السػابو يوضػح متاطبػة الكػافرين و سػبحا و وتعػالق وىػا يصػطراوف
سػأُوا فِ َهللهػا َوال
في النا كما ألػا قولػو تعػالقَ ( :بػَّنَػا أَ ْا ِر ْجنَػا ِم ْنػ َهػا فَػِك ْف ُعػ ْد َا فَِك َّػا َِالِ ُمو َف*قَ َ
ػاؿ ا ْا َ
ٕٕٜ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٕٔٓ)

المجاد ()ٜٔ

تُ َكاأم ِ
وف) (المؤمنوف .)ٔٓٛ -ٔٓٚ:فالن
ُ

العدد (ٔ)

كا وف الثا ي

يدلل عاق وجود متاطبة مبالرة بهللن ىؤال الكفا

وبهللن او جل جاللو فها استطاعوا سماع كالـ او المتمثل بالزجر وعدـ تكاهللمو في فع الع اب

( ،)ٜٔأي ا ها سموه دوف واسطة ،و ةار يوضح أ ها استعماوا الواسطة في متاطبة بها
ك لِهللَػ ْق ِ
ػاؿ إِ َّ ُك ْػا َمػاكِثُو َف) (الزاػرؼ ،)ٚٚ:أي
ػك قَ َ
ض َعاَْهللػنَػا َبُّ َ
اد ْوا يَا َمالِ ُ
(وَ َ
كما في قولو تعالقَ :
ا ها طابوا من مالك اازف النا أ ها فأجابها مقهللموف في الع اب (ٕٓ).

ومػػا قهللػػل فػػي الكػػالـ يقػػاؿ فػػي الرؤيػػة ،فموسػػق طاػػب الناػػر ال غهللػػر كمػػا أولّػػو بعػػض

المفسرين وكما أينػا بػديل أف الفعػل ( اػر) تعػدى بحػرؼ الجػر (إلػق) ممػا تأكػد عنػد العربػي أف
معنػػاه اإلبصػػا  .إال إف او سػػبحا و وتعػػالق لػػا يصػ ِ
ػطف بصػػره لكػػي يػػراه لحكمػػة ىػػو يعامهػػا كمػػا
اصطفق سمعو كي يسمعو ،واستعمل او عز وجل أداة النفي (لن) الدالة عاػق تأكهللػد النفػي غهللػره

المقهللد بزمن إال مع القرينة التي تصرفها إلق زمن معهللن ،وأ ها لو كا ت مقهللدة لاتأبهللد لا يجز عند
َّػوهُ أَبَػداً بِ َمػا
(ولَ ْػن يَػتَ َمنػ ْ
العربي أف يحدد الفعل ال ي بعدىا ،وقد حدد القرةف الكريا (لن) بقولوَ :
ت أَيْػ ِػدي ِها والاَّػػوُ َعاِػ ِ ِ ِ
هللن) (البقػػرة )ٜ٘:ولػػو كا ػػت (لػػن) تفهللػػد معنػػق التأبهللػػد لمػػا أتػػق
َّم ْ
قَػػد َ
ٌ
هللا بالاَّػػالم َ
َْ
بكامة (أبد) فهي القرينة التي صرفت (لن) إلق التأبهللد.
وإاا جعنا إلق الن

األساس رى إف (لػن) أفػادت معنػق الحػاؿ أو االسػتقباؿ ألف او

سبحا و وتعالق ال يريد معنق التأبهللد لعدـ وجود القرينة الدالة عاهللو.
أمػػا مفػػردة (تػػرى) عنػػدما تسػػبو بنفػػي فػػال تػػدؿ عاػػق أف المنفػػي مسػػتحهللل الرؤيػػة ،ولػػو

أبدلت بمفردة (أأُ ي) وسبقها في لحصات االستحالة ،أال ترى أ و لو كاف بهللد جل حجر فقاؿ

لو إ ساف اولني ى ا وكاو ،فا و يقوؿ لو ال يُؤَك ُل ،وال يقوؿ لػو ال تأكػل ،ولػو كا ػت بهللػده تفاحػة

أو أي ل ػػي يُؤكػ ػل ،فك ػػو يق ػػوؿ لم ػػن أ اد أف يأاػ ػ ه :ال تأكاه ػػا أي ىػ ػ ا مم ػػا يُؤك ػػل ولكن ػػي ال

أعطهللكها (ٕٔ).

َن تَػ َرا ِػي) فػي السػهللاؽ :أ ػي تجػوز ؤيتػي
وعاق ى ا يكوف المعنق عند استعماؿ كامة (ل ْ

ولكن لن ترا ي أ ت ،أما حادثة الجبل فما ىي إال وسهللاة إيضاح وعقوبة في فس الوقت لموسق
ضح لو أ و سأؿ ما لا يؤتو او سبحا و وتعالق سوا أكاف طمع في ؤيتو بعد أف
عاهللو السالـ ،فو ّ

استطعا كالمػو ،أو أ ػو اسػتجاب لرغبػة قومػو فػي ىػ ا المطاػب (ٕٕ) ،بعػد أف أابػره او أ ػو لػن
ٖٕٜ

األثر النحوي في األصوؿ العقدية عند القاضي ابن أبي العز الدمشقي في كتابو ...
د .طالؿ وساـ احمد

يصطفهللو بالنار كما اصطفاه بالسمع ،فحاّت عاهللو العقوبة وصعو ،فجا التنزيو عػن كػل ماحصػل
عمتي الرسالة والكالـ.
تعقبها التوبة والشكر عاق
ّ

ػف الْ َتبِهلل ػ ُػر)
ص ػػا َ َو ُى ػ َػو الاَّ ِطهلل ػ ُ
ص ػػا ُ َو ُى ػ َػو يُػ ػ ْد ِ ُؾ ْاألَبْ َ
الث ػػا ي :قول ػػو تع ػػالق( :ال تُ ْد ُِك ػػوُ ْاألَبْ َ

(األ عاـ)ٖٔٓ:

ال ي يبدو من ى ا الن

– واو أعاا – أ و إاا كاف اإلد اؾ بالبصر يعني الرؤية فهو معبّر عنو

بأسػػاوب النفػػي ولػهللس بػػالنهي إا أ ػػو ال يحتمػػل القطػػع بػ لك أي أ ػػو ال يَػػرى او إال َمػػن قػػواه او

وأعا و عاق الك سوا في الد هللا أو اوارة كما قانا ة فاً.

وال ي أمهللل إلهللو ويؤكده السهللاؽ أف او سبحا و يتحدث عن عامتو وقد تو ويدعو أىل

البصهللرة إلق اإليماف بو ومعرفتو واكر األلهللا التي تحتاج إلق بصهللرة اكثر مما تحتػاج إلػق البصػر
ِ
َّػوى) (األ عػاـ :مػن اويػة٘ )ٜوقػاؿ( :فَػالِ ُو ِْ
اح)(األ عاـ :مػن
صػبَ ِ
ْح أ
اإل ْ
فقاؿ(:إِ َّف الاَّوَ فَال ُو ال َ
ب َوالنػ َ
اوية )ٜٙوقاؿ( :وىو الَّ ِ ي جعل لَ ُكا النُّج ِ
ِ
(و ُى َػو
ََ َ ُ ُ َ
وـ لتَػ ْهتَ ُدوا ب َها)(األ عاـ :مػن اويػة )ٜٚوقػاؿَ :
َ َُ
السػػما ِ
ِ
ش ػأَ ُكا ِمػػن َػ ْفػ ٍ ِ ٍ
َّ ِ
ِ
الَّػ ي أَْ َ ْ ْ
(و ُىػ َػو ال ػ ي أَْ ػ َػز َؿ مػ َػن َّ َ
ػس َواح ػ َدة)(األ عػػاـ :مػػن اويػػة )ٜٛوقػػاؿَ :
ِ
السماو ِ
ات َو ْاألَ ْ ِ
ض)(األ عاـ :من اوية ٔٓٔ) ى ه كاها
َما ً)(األ عاـ :من اوية )ٜٜوقاؿ( :بَد ُ
يع َّ َ َ
صوص تسبو الن

الشاىد وىي مترابطة فهللما بهللنها ،إال ترى إف ى ه اويات البهللنات تحتاج إلق

البصهللرة والتدبر ال إلق البصر والرؤية ،ثا قاؿ بعد الن الشاىد مما يؤكد ى ا المعنق (البصهللرة)
وىو قولو تعالق( :قَ ْد جا ُكا ب ِ ِ
ص َر فَاِنَػ ْف ِس ِو َوَم ْن َع ِم َي فَػ َعاَْهللػ َها)(األ عاـ :مػن
صائ ُر م ْن َبأ ُك ْا فَ َم ْن أَبْ َ
ََ ََْ
ِ
ػب أَفْئِػ َدتَػ ُه ْا
صػ أر ُ
(وَكػ َ لِ َ
كَُ
ؼ ْاويات)(األ عػػاـ :مػػن اويػػة٘ٓٔ) وقػػاؿَ :
(وُػ َقاأػ ُ
اويػػةٗٓٔ) وقػػاؿَ :
صا َ ُى ْا)(األ عاـ :من اويةٓٔٔ).
َوأَبْ َ
أال تػػرى أف ى ػ ه اويػػات تػػدعوا إلػػق البص ػهللر وأ هػػا مػػن اويػػات البػػاىرة التػػي تحػػا لهػػا

العقػػوؿ وال تسػػتطهللع إد اؾ كنههػػا إال مػػن لطػػف او بػػو وأعا ػػو عاػػق إد اكهػػا والمالح ػ أيضػػا إف

موجو إلق الكافرين ال ين عجزوا عن إد اؾ ى ه اويػات المعجػزات ولػا يوجهػوا عقػولها
الكالـ ّ
(وَم ْن َع ِم َي فَػ َعاَْهللػ َها) فأعماىا او عن إد اؾ ى ه الحقائو
إلهللها وعموا ّ
وصموا فوصفها او بقولوَ :
التي تحتػاج إلػق اإلد اؾ بالبصػهللرة ال بالبصػر والرؤيػة وكػ لك يحتمػل ىػ ا المعنػق كػل مػا و د فػي
القرةف من ألفاظ العمق والصا والتتا إاا أضهللفت إلق لف الجاللة.
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المجاد ()ٜٔ

العدد (ٔ)

كا وف الثا ي

اضرةٌ *إِلَق بأػها َ ِ
ٍِ ِ
اِ َرةٌ) ال ي يبدو من ى ا الن
ََ
الثالى :قولو تعالقُ :
(و ُجوهٌ يَػ ْوَمئ َ َ
واو أعاا – أف المراد بالنار ىنػا الرؤيػة وكمػا قانػا سػابقاً إف او سػبحا و وتعػالق يق ّػوي اودمهللػهللن
فهللستطهللعوف ؤيتو جل وعال فالنار إاا تعدى بػ (إلق) كاف المراد بو المعاينة بالبصر ال غهللر ويؤيد

–

الك قولو ( إ كا ستروف بّكا عهللا اً كما تروف ى ا القمر) (ٖٕ).

و سػتطهللع القػػوؿ فػػي ىػ ا الشػػو مػػن األصػػل إف او يجػػب أف يًػػرى أل ػػو موجػػود وعػػدـ

الرؤيػة تنفػي الوجػود ،ومػػا حجبػت الرؤيػة إال لقصػو فػػي الرائػي ال فػي المرئػي وىػ ا مػا أقػر لػػرعاً
وعقالً وأثبتناه لغة.

ثا هللاً :الفوقهللة
اكػػر القاضػػي ى ػ ا األصػػل بأسػػاوب المنطػػو فقػػاؿ(( :ولػػو لػػا يتّصػػف سػػبحا و بفوقهللػػة

الػ ات ،مػػع أ ػو قػػائا بنفسػو ،غهللػػر متػال لاعػػالا لكػاف متّصػػفا بضػ ّد الػػك ألف القابػل لاشػػي ال

يتاو منو أو من ضده ،وضد الفوقهللة :السفوؿ ،وىو م موـ عاق اإلطالؽ)) (ٕٗ).

واكر القاضي النصػوص المتنوعػة المحكمػة عاػق عاػو او ااقػو وكو ػو فػوؽ العبػاد مػع

األدلة (ٕ٘) وسن كر منها ما يتعاو باألسالهللب النحوية التي تػدؿ عاػق إثبػات ىػ ا األصػل وفهللمػا
يأتي بهللاف ى ه النصوص.
قػػاؿ القاضػػي(( :أحػػدىا التصػػريح بالفوقهللػػة مقرو ػاً بػػأداة (مػػن) المعهللنػػة لافوقهللػػة بال ػ ات
كقولو تعالق (يَ َتافُو َف َبَّػ ُه ْا ِم ْػن فَػ ْوقِ ِه ْا)(النحػل :مػن اويػةٓ٘) .الثػا ي اكرىػا مجػردة عػن األداة
ِ
اىر فَػو َؽ ِعب ِ
ادهِ)(األ عاـ :من اوية.)ٕٙ( )ٔٛ
(و ُى َو الْ َق ُ ْ َ
كقولوَ :
وقاؿ أيضاً(( :وعاّوه تعالق مطاو من كل الوجوه ،فكف قالوا بل عاو المكا ة ال المكػاف

فالمكا ة :تأ هللى المكاف والمنزلة :تأ هللػى المنػزؿ فافػ المكا ػة والمنزلػة يسػتعمل فػي المكا ػات

الن فسا هللة والروحا هللة كما يستعمل لف المكاف والمنزؿ في األمكنة الجسػما هللة ...فػكاا عػرؼ أف
المكا ة والمنزلة تأ هللى المكاف والمنزؿ ،والمؤ ى فرع عاق الم كر في الاف والمعنق وتابع لو،
فعاو المثل ال ي يكوف في ال ىن يتبع عاو الحقهللقهللة)) (.)ٕٚ
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أما أقواؿ العاما فػي ىػ ا األصػل فػ كر القاضػي عبػد الجبػا معنػق الفوقهللػة فقػاؿ(( :و

(فوؽ) إ ما تسػتعمل فػي الاغػة بمعنػق المكػاف إاا عػال عاػق مكػاف غهللػرة ...ومتػق قهللػل القػوؿ فػي
بعض األوصاؼ فالمراد بو المبالغة في تاك الصفة)) (.)ٕٛ

واستدؿ الزمتشري بقولو تعالق( :ي َتافُو َف بػَّها ِمن فَػػوقِ ِها) فقػاؿِ :
(((م ْػن فَػ ْػوقِ ِه ْا) إف
َ
َُْ ْ ْ ْ
عاقتو بػ (يتافوف) فمعناه يتافو و أف يرسل عاهللها ع ابا من فوقها ،وإف عاقتو (بربها) حاالً منو

فعمناه يتافوف بها عالهللاً لها قاىراً)) (.)ٕٜ

وقػاؿ الطبرسػػي(( :وإ مػػا قػػاؿ (مػػن فػػوقها) لػػوجههللن أحػػدىما إف المػػراد يتػػافوف عقػػاب

بها ،وأكثر ما يأتي العقاب المهاك إ ما يأتي من فوؽ ،واوار إف او سػبحا و وتعػالق لمػا كػاف

موصوفا بأ و عاؿ متعاؿ بمعنق أ و قاد عاق الكماؿ حسن أف يقاؿ من فوقها لهللدؿ عاق أ و في

أعاق مراتب القاد ين)) (ٖٓ)

ووصف أبو حهللاف الفوقهللة المكا هللة باالستحالة بالنسبة و جل جاللو (ٖٔ).
ووصفها القرطبي بقولة(( :فوقهللة االستعال بالقهر والغابة عاهللها أي ىا تحت تستهللره،
ال فوقهللة مكاف)) (ٕٖ).
وبعػػد ى ػ ا السػػرد ألقػػواؿ العامػػا فػػي ى ػ ا األصػػل قػػوؿ وبػػاو التوفهللػػو :إف او تعػػالق

محهلل بمتاوقاتو جمعهللاً وعاق عاػوه المكػا ي الػ ي ىػو فػوؽ السػموات واأل ض وىػ ه اإلحاطػة
تقتضي العاو المنزلي المتمثل بالقهر والغابة.

وقد يحهلل او بعض متاوقاتو بشي من ؤيتو وعامو وسمو وكالمة لرط إف يشػا او

ويعطي المتاوؽ طاقة تتحمل ى ه الصفات المتعاقة بالتالو ،كما حدث لاجبل عندما تجاق لو
ِ
(وال
لي من التالو فقاؿ تعالق (فَػاَ َّما تَ َجاَّق َبُّوُ لا َ
ْجبَ ِل) وكما عاا بعض عباده كمػا قػاؿ تعػالق َ
شػ ْػي ٍ ِمػ ْػن ِعا ِْمػ ِػو إَِّال بِ َمػػا َلػػا َ) (البقػػرة :مػػن اويػػةٕ٘٘) وكمػػا كاػػا موسػػق فقػػاؿ تعػػالق
يُ ِحهللطُػػو َف بِ َ
وسػػق تَ ْكاِهللماً)(النسػػا  :مػػن اويػػةٗ ،)ٔٙوكمػػا أسػػمع جبريػػل كػػالـ او المنػػزؿ عاػػق
(وَكاَّػ َػا الاَّػػوُ ُم َ
َ
أ بهللائو .وى ا يفسر لنا ما حدث لموسق عاهللو السالـ من الكالـ ،ولسهللد ا محمد  مػن الرؤيػة،
وألىل الجنة من الرؤية والكالـ.
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وبعد فاف الرؤية دلهللل عقاي عاق وجود او تعالق فكل موجػود البػد لػو مػن ؤيػة (ٖٖ)

وصفات متعاقة.
ال كر:

و رجع إلق تدبّر النصهللن المتتاف فهللهما و بهللن األثر النحوي في ترسهللخ المعا ي األ فػة

أمػ ػػا الػ ػػن األوؿ فقػ ػػوؿ تعػ ػػالق( :يَ َتػ ػػافُو َف َبَّػ ُهػ ػ ْػا ِمػ ػ ْػن فَ ػ ػ ْػوقِ ِه ْا َويَػ ْف َعاُػ ػػو َف َمػ ػػا يُػ ػ ْػؤَم ُرو َف)
(النحػػل )٘ٓ:يػػدؿ السػهللاؽ أف الكػػالـ اػػاص بالمالئكػػة (ٖٗ) ومكػػاف المالئكػػة السػػموات واو
سػػبحا و وتعػػالق فػػوؽ مكػػاف المالئكػػة التػػي فػػي السػػموات وىػ ا يػػدؿ عاػػق أف كامػػة (فػػوؽ) تػػدؿ

عاق الفوقهللة المكا هللة ،وى ا ال يمنع فوقهللة العاو والمنزلة والقهر ،والمالئكة يعرفوف الك بداىة،

واستعماؿ فوؽ في الاغة ِاىر ال يحتاج إلػق تأويػل وىػو كمػا قػاؿ أىػل الاغػة الفػوؽ المكػا ي إاا

عال عاق مكاف غهللره فمكاف او جل وعال يعاو عاق مكا ة المالئكة وعاق كل متاػوؽ مػن بػاب
أولق ،وى ا ما يتوافو مع الن
أمػػا الػػن

(األ عاـ.)ٔٛ:

واو أعاا.

ِ
ػادهِ وىػػو ال ِ
ِ ِ
هللا الْ َتبِهللػ ُػر)
(و ُىػ َػو الْ َقػػاى ُر فَ ػ ْػو َؽ عبَػ َ ُ َ َ
اواػػر وىػػو قولػػو تعػػالقَ :
ْحك ػ ُ

فهللدؿ السهللاؽ عاق العاو المنزلي ال ي يتضمن القهر والغابة والقػد ة ال العاػو المكػا ي

حهللى اضعت لو الرقاب والت لو الجبابرة فقهرىا (ٖ٘) ولو تتبعنا النصػوص التػي قباػة وبعػده،
ِ
ِ
السػماو ِ
ات
فنرى الك جاهللاً واضحاً وىو يتاطب ال ين في قاوبها مرض فقولو (قُ ْل ل َم ْن َمػا فػي َّ َ َ
ِ َّ ِ
َو ْاألَ ْ ِ
الر ْح َم ػةَ لَهللَ ْج َم َع ػنَّ ُك ْا إِلَػػق يَػ ْػوِـ ال ِْقهللَ َامػ ِػة)(األ عػػاـ :مػػن اويػػةٕٔ)
ػب َعاَػػق َػ ْف ِسػ ِػو َّ
ض قُػ ْػل لاػػو َكتَػ َ
ِ
َّهػا ِ )(األ عػاـ :مػن اويػةٖٔ) وقػاؿ( :قُ ْػل أَغَْهللػ َػر الاَّ ِػو أَتَّ ِتػ ُ َولِهللّػاً
(ولَوُ َما َس َك َن فػي الاَّْهلل ِػل َوالنػ َ
وقاؿَ :
فَ ِ
اط ِر َّ ِ
ض َو ُىو يُط ِْعا َوال يُط َْعا)(األ عاـ :من اويةٗٔ) وقاؿِ َ :
س ْس َ
ك الاَّػوُ
ُ
الس َم َاوات َو ْاألَ ْ ِ َ ُ
(وإ ْف يَ ْم َ
ض ٍّر فَال َك ِ
ِ
ال َ ِ
ك بِ َت ْهلل ٍر فَػ ُه َو َعاَق ُك أل َل ْػي ٍ قَ ِػد ٌير) (األ عػاـ )ٔٚ:ثػا قػاؿ
س ْس َ
بِ ُ
ف لَوُ إ َّال ُى َو َوإ ْف يَ ْم َ
بعد الن المتتا (قُل أ ُّ ٍ
اد ًة قُ ِل الاَّوُ)(األ عاـ :من اوية.)ٜٔ
َي َل ْي أَ ْكبَػ ُر َل َه َ
ْ
واالصػػة ال ػ ي ياهػػر فػػي ى ػ ا فػػي الشػػو مػػن األصػػل ويتناسػػب مػػع الس ػهللاؽ أف او

سبحا و وتعالق مكا و ومكا تو عالهللة ،فمكا و فوؽ السموات السبع وفوؽ العرش ،ومكا تو بالقهر

والغابة والقد ة التي ال يحهلل بها أحداً من ااقو ،فهو من مكا و يحهلل بتاقة إحاطة تامة ويُد ؾ
ٕٜٚ
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ااقة إد اكا محكماً من حهللى ال يُد كو و .فالعقػل ال يػأبق ىػ ا الكػالـ وال الشػرع ،وتؤيػده الاغػة

كما وضحنا.

المبحث الثاني (( :أفعال العباد))
اكر القاضػي ىػ ا األصػل بقولػو(( :فػا ها متفقػوف عاػق أف و عاػق عبػده المطهللػع عمػة

اصػػو بهػػا دوف الكػػافر وأ ػػو أعا ػػو عاػػق الطاعػػة إعا ػة لػػا يعػػن بهػػا الكػػافر كمػػا قػػاؿ تعػػالق:
دينهللػػة ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ َّ
ػك
صػهللَا َف أُولَئِ َ
سػو َؽ َوال ِْع ْ
ب إِلَْهلل ُك ُا ْاأل َ
(ولَك َّن الاوَ َحبَّ َ
يما َف َوَزيػَّنَوُ في قُػاُوب ُك ْا َوَك َّرَه إلَْهلل ُك ُا الْ ُك ْف َر َوالْ ُف ُ
الر ِ
ال ػ ُدو َف)(الحجرات :مػػن اويػػة )ٚفالقد يػػة يقولػػوف :ى ػ ا التحبهللػػب والتػػزيهللن عػػاـ فػػي كػػل
ُىػ ُػا َّ
التاو وىو بمعنق البهللاف وإِها دالئل الحو ،واوية تقتضي أف ى ا ااص بػالمؤمن ولهػ ا قػاؿ:
الر ِ
ال ُدو َف) والكفا لهللسوا الدين)) (.)ٖٙ
ك ُى ُا َّ
(أُولَئِ َ
ػت ول ِ
(وَمػا َ َم ْهلل َ
َك َّػن الاَّػوَ
ػت إِ ْا َ َم ْهلل َ َ
وقاؿ أيضا(( :فأما ما اسػتدلت بػو الجبريػة قولػو تعػالق َ
َ َمق)(األ فاؿ :من اوية )ٔٚفهو دلهللل عاهللها أل و تعالق أثبت لرسولو  مهللاً ،بقولو (إا مهللت)

فعاا أف المثبت غهللر منفي والك أف الرمي لػو ابتػدا وا تهػا فابتػداؤه الحػ ؼ وا تهػاؤه اإلصػابة

وكػػل منهمػػا يسػػمق مهللػاً فػػالمعنق حهللنئػ – واو تعػػالق أعاػػا – ومػػا أصػػبت إا حػ فت ولكػن او
أصاب ،وإال فطرد قولها :وما صاّهللت إا صػاّهللت ولكػن او صػاّق م ومػا صػمت إا صػمت م ومػا

ز هللت إا ز هللت م وما سرقت إا سرقت م وفساد ى ا ِاىر)) (.)ٖٚ
وقاؿ أيضا(( :قولو تعالق( :الاَّوُ َاالِ ُو ُك أل َل ْي ٍ )(الرعد :من اوية-ٔٙوالزمر ٕ )ٙأي:
(والاَّػػوُ
او اػالو كػل لػػي متاػوؽ فػػداات أفعػاؿ العبػػاد فػي عمػوـ (كػػل) ...وكػ ا قولػػو تعػالقَ :

َااَ َق ُك ْا َوَما تَػ ْع َماُو َف) (الصافات )ٜٙ:وال قوؿ ألف (ما) مصد ية أي ااقكا وعماكا إا سهللاؽ
اوية يأباه ألف إبراىهللا عاهللو السالـ إ ما أ كر عاهللها عبادة المنحوت ال النحت واوية تػدؿ عاػق

المنحوت متاوؽ و تعالق وىو ما صا منحوتاً إال بفعاها فهللكوف ما ىو من ةثا فعاها متاوقاً
و تعػػالق ولػػو لػػا يكػػن النحػػت متاوق ػاً و تعػػالق لػػا يكػػن المنحػػوت متاوق ػاً لػػو ،بػػل التشػػب

والحجر ال غهللر)) ()ٖٛ
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(والاَّػوُ َااَ َق ُك ْػا َوَمػا تَػ ْع َماُػو َف)
وااتاف العاما في ى ا األصػل فقػاؿ الطبػري(( :وقولػوَ :

فهللػػو وجهػػاف أحػػدىما :أف يكػػوف قولػػو (مػػا) بمعنػػق المصػػد فهللكػػوف معنػػق الكػػالـ :واو ااقكػػا

وعماكا واوار :أف يكوف بمعنق (ال ي) فهللكػوف معنػق الكػالـ عنػد الػك :واو ااقكػا والػ ي
تعماو و :أي ال ي تعماوف منو األصناـ وىو التشب والنحاس واأللهللا التي كػا وا ينحتػوف منهػا
أصنامها)) (.)ٖٜ
وقػػاؿ الزجػػاج(( :وال يحػػدث لػػي إال بمشػهللئتو وعػػن عامػػو ،إمػػا أف يكػػوف عامػػو حادثػاً
فشػػا ه حادث ػاً أو عامػػو غهللػػر حػػادث فشػػا ه غهللػػر حػػادث وال يجػػوز لمػػا أمكػػن مػػن التصػػرؼ أف
يحدث الممتنع موجوداً ،وال يكوف ما عامو أ و يوجد ممتنعػاً ...وىػا جػا وف عاػق مػا عاػا مػنها
ا ها يتتا وف الطاعة ويتتػا وف المعصػهللة فػال سػبهللل أف يتتػا وا اػالؼ مػا عاػا أ هػا يتتا و ػو))

(ٓٗ).

وقاؿ القاضي عبد الجبا (( :وااو يقتضي أ و ق ّد  ،ودبّر ،وال يوجب في الاغة أ و فعل
الك وأحدث .. .ومتق حمل الكالـ عاق ى ا الوجو كاف حقهللقتو ا و تعالق واف لا يحدث أفعػاؿ
العباد فقد ق ّد ىا ودبّرىا وبّهللن أحوالها ،فه ا وجو)) (ٔٗ).
ػل َلػ ْي ٍ َااَ ْقنَػاهُ بَِقػ َد ٍ ) (القمػر(( :)ٜٗ:كػاف
وقاؿ مكي القهللسي في قولو تعػالق( :إِ َّػا ُك َّ
االاتهللػػا عاػػق أصػػوؿ البصػػريهللن فػػع (كػػل) ...واالاتهللػػا عنػػد الكػػوفهللهللن النصػػب فهللػػو وقػػد اجمػػع
القػرا عاػق النصػب فػي (كػل) عاػق االاتهللػا فهللػػو عنػد الكػوفهللهللن لهللػدؿ الػك عاػق عمػوـ األلػهللا

المتاوقات أ ها و ...وإ ما دؿ النصب في (كل) عاق العموـ ألف التقدير :إ ا ااقنا كػل لػي

ااقناه بقد فتاقناه تأكهللد وتفسػهللر لتاقنػا المضػمر الناصػب لػػ(كل) وإاا ح فتػو وأِهػرت أوؿ

عاـ يعا جمهللع المتاوقات وال يجوز أف يكػوف
صا التقدير إ ا ااقنا كل لي بقد  ،فه ا لف
ّ
(ااقناه) صفة لػ (لي ) ألف الصفة والصاة ال يعمالف فهللما قبل الموصوؼ)) (ٕٗ).

(((والاَّػػوُ َااَ َق ُكػ ْػا َوَمػػا تَػ ْع َماُػػو َف) يعنػػي ااقكػػا وااػػو مػػا تعماو ػػو مػػن
وقػػاؿ الزمتشػػريَ :

األصػػناـ  ...فػػكف قاػػت :فمػػا أ كػػرت إف تكػػوف (مػػا) مصػػد ية ال موصػػولة ويكػػوف المعنػػق واو
ااقكا وعماكا ...ولي ةار وىو أف قولو (وما تعماوف) ترجمة عن قولو (ما تنحتوف) و (مػا)
في (ما تنحتوف) موصولة ال مقاؿ فهللها فال يعدؿ بها عن ااتها إال متعسف)) (ٖٗ).
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(والاَّػوُ َااَ َق ُك ْػا َوَمػا تَػ ْع َماُػو َف) فقػاؿ:
واكر الرازي ة ا بعػض النحػويهللن فػي قولػو تعػالقَ :

(( اتفقوا عاق أف لفاة (ما) مػع مػا بعػده فػي تقػدير المصػد فقولػو (ومػا تعماػوف) معنػاه وعماكػا
وعاق ى ا التقدير صا معنق اوية واو ااقكا وااو عماكا قانػا ىػ ا ممنػوع وبهللا ػو أف سػهللبويو

فجػوزه سػهللبويو وزعػا إف
واألافش ااتافا في أ و ىل يجوز أف يقاؿ أعجبني ما قمت أي قهللامػك ّ

ى ا ال يجوز في الفعل المتعدي والك يدؿ عاق إف (ما) مػع مػا بعػدىا فػي تقػدير المفعػوؿ عنػد

االافػػش وإاا سػػامنا إف الػػك قػػد يكػػوف بمعنػػق المصػػد لكنػػو أيضػػا قػػد يكػػوف بمعنػػق المفعػػوؿ
ويدؿ عاهللو وجوه األوؿ :قولو( :أَتَػ ْعبُ ُدو َف َمػا تَػ ْن ِحتُو َف)(الصػافات :مػن اويػة٘ )ٜوالمػراد بقولػو مػا
(تنحتوف) المنحوت ال النحت أل ها ما عبدوا النحت وإ ما عبدوا المنحػوت ،فوجػب إف يكػوف
المراد بقولو (ما تعماوف) المعموؿ ال العمل حتق يكػوف كػل واحػد مػن ىػ ين الافاػهللن عاػق وفػو

اوار .الثا ي :إف العرب تسمي محل العمل عمالً ...فكاف حماو ىاىنا عاق المفعوؿ أولػق الف
المقصود في ى ه اوية تزيهللف م ىبها في عبادة األصناـ ال بهللاف أ ها يوجدوف أفعاؿ أ فسػها))

(ٗٗ).

وقاؿ الطبرسي(( :ومن قاؿ إ و في قولو (وااو كل لي ) داللة عاق ااو أفعاؿ العباد

فجوابو :إف المفهوـ منو ا و أ اد المتاوقات كما يفها المكاوالت مػن قولػو( :أكاػت كػل لػي )
والمتاوقات كاها فهللها من التقدير العجهللب يضاؼ ااقها إلهللػو سػبحا و عاػق ا ػو سػبحا و قػد ّػزه
فسو عن إفك العباد وك بها فاو كاف ااقا لو لما تتره عنو)) (٘ٗ).

وقاؿ القرطبي(( :وقهللل إف (ما) استفهاـ ومعناه التحقهللر لعماها وقهللل :ىي في والمعنق

ومػػا تعماػػوف الػػك لكػػن او االقػػو واألحسػػن أف تكػػوف (مػػا) مػػع الفعػػل مصػػد اً والتقػػدير :واو
ااقكػػا وعماكػػا وىػ ا مػ ىب أىػػل السػػنة :إف األفعػػاؿ ااػػو و عػػزؿ وجػػل واكتسػػاب لاعبػػاد))

(.)ٗٙ
(((والاَّوُ َااَ َق ُك ْا َوَما تَػ ْع َماُو َف) ،الااىر أف (ما) موصولة بمعنق (ال ي)
وقاؿ أبو حهللافَ :

معطوفة عاق الضمهللر في (ااقكا) أي أ شا اواتكا واوات ما تعماػوف مػن األصػناـ والعمػل ىنػا
ىو التصوير والتشكهللل)) ()ٗٚ
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وجو ى ا األصل من الناحهللة الاغوية فنقوؿ وباو التوفهللو :إف ى ا األصل
وإاا أ د ا أف ّ
لو عدة محاو :
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األوؿ :ااو او التهللر والشر:
سوؼ ستعرض في ى ا المحو صوصا كثهللرة حماػت بػهللن طهللاتهػا حقهللقػة ىػ ا المحػو
من األصل منها:

ٔ -قولو تعالقِ :
(م ْن َل أر َما َااَ َو) (الفاو.)ٕ:

يق ػػوؿ النح ػػاة :إف (م ػػا) ىن ػػا موص ػػولة أي أ ه ػػا اس ػػا موص ػػوؿ بمعن ػػق الػ ػ ي والضػ ػمهللر

مح ػ وؼ مػػن الصػػاة .فهللكػػوف المعنػػق مػػن لػػر ال ػ ي ااػػو أي أف او ااػػو األل ػهللا كاهػػا اهللرىػػا

ولػػرىا والمعنػػق ال يتغهللػػر إاا كا ػػت (مػػا) مصػػد ية بمعنػػق مػػن لػػر ااقػػو إال أف الض ػمهللر ىنػػا غهللػػر
مح وؼ من الكالـ (.)ٗٛ
و ال ي أمهللل إلهللو ويؤكده السهللاؽ القرة ي سوا أكا ت (مػا) مصػد ية أـ موصػولة فػاو

االو الموجودات كاها فالتهللر والشر موجوداف فالبد لهما من موجد إا يستحهللل عاق العقػل إف
يوجد الشي بال موجد.

(و َااَ َو ُك َّل َل ْي ٍ )(األ عاـ :من اويةٔٓٔ).
ٕ -قولو تعالقَ :

يػػرى النحػػاة :أف (كػػل) تفهللػػد اإلحاطػػة والعمػػوـ ( )ٜٗولهػ ا أمهللػػل ويؤكػػده السػهللاؽ فػػكف

(كػػل) المضػػافة ىنػػا تػػدؿ عاػػق معنػػق الشػػمولهللة وإ هػػا متػػق مػػا أضػهللفت إلػػق كػػرة وعػػي معناىػػا ال

لفاها (ٓ٘ ) فهللكػوف المعنػق حهللنئػ إف او عػز وجػل ااػو األلػهللا كاهػا عاػق العمػوـ وأحػاط بهػا
وا و موجد األلهللا من المعبودات وغهللرىا (ٔ٘).

ٖ -قولو( :إِ َّا ُك َّل َل ْي ٍ َااَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍ ) (القمر.)ٜٗ:
ااتاف النحاة في ااتهللا قػرا ة (كػل) وتوجهللههػا والػ ي ااتػا ه قػرا ة النصػب األقػوى

واألل ػػهر (ٕ٘ ) فه ػػي تتمال ػػق م ػػع السػ ػهللاؽ الػ ػ ي يفهلل ػػد العم ػػوـ وأدات ػػو (ك ػػل) المنص ػػوبة بفع ػػل
مح وؼ يفسره الم كو أي إ ػا ااقنػا كػل لػي فاهػ ا اتصػات الهػا بالفعػل المػ كو (ااقنػاه)

(ٖ٘ ) لاداللة عاق أف ى ا المعنق ىو المراد أي إف او ااو كل لي بقد .
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(والاَّوُ َااَ َق ُك ْا َوَما تَػ ْع َماُو َف) (الصافات.)ٜٙ:
ٗ -قولو تعالقَ :

وبعد أف اكر ا ااتالؼ النحاة في إعراب (ما) وما تبعها مػن ااػتالؼ المعػا ي فػأ ّجح

أي من قاؿ إف (ما) موصولة لتناسقها مع السهللاؽ فهللكوف المعنق واو ااقكا وال ي تعماوف من

األص ػػناـ المص ػػنوعة م ػػن الحج ػػا ة والتش ػػب وغهللرى ػػا ف ػػالكالـ عا ػػق الػ ػ وات ال عا ػػق األل ػػكاؿ
فاأللكاؿ ىا ال ين صػنعوىا بأيػديها وىػ ا يتمالػق مػع السػهللاؽ أيضػا ألف إبػراىهللا عاهللػو السػالـ

إ مػػا أ كػػر عاػهللها عبػػادة المنحػػوت ال النحػػت وىػػو مػػا صػػا منحوتػاً إال بفعاهػػا حهللػػى قػػاؿ لهػػا:
(أَتَػ ْعبُ ُدو َف َما تَػ ْن ِحتُو َف) أي أتعبدوف ال ي تنحتوف فهي بالفعل مفسرة إلق الجماة التي بعدىا وىو
(والاَّوُ َااَ َق ُك ْا َوَما تَػ ْع َماُو َف) و (مػا) فػي الجماتػهللن موصػولة .وىػ ا مػا وضػحو الزمتشػري –
قولو َ
حمو او – واستبعد أف تكوف (ما) مصد ية وك لك تبعو القاضي الدمشقي (ٗ٘).
الثا ي :المشهللئة والهدى والضالؿ:
ال بد أف رجع في ى ا المحو إلق المعنق الاغوي في ى ه األلفاظ حهللػى اسػتعمل او

جػػل وعػػز (الهػػدى) و (المشػهللئة) و (الضػػالؿ) بحسػػب و ودىػػا فػػي السػهللاؽ القرة ػػي اسػػتعماالت
الرلاد والداللة والمعرفة (٘٘).
عدة وحسب معا هللها الاغوية ،فالمعنق المعجمي لػ (الهدى) ىو َّ

والمعنػػق المعجم ػػي ل ػ ػ (ل ػػا ) ى ػػو اإل ادة ( .)٘ٙوالمعنػػق المعجم ػػي ل ػ ػ (الض ػػالؿ) ى ػػو الض ػهللاع
والهالؾ (.)٘ٚ
وفهللما يأتي أىا النصوص القرة هللة التي في ى ا المحو من األصل:
ِ
هللن) (التكوير.)ٕٜ:
شا َ الاَّوُ َ ُّ
شا ُو َف إَِّال أَ ْف يَ َ
(وَما تَ َ
ب ال َْعالَم َ
ٔ -قولو تعالقَ :
استعمل ى ا الن أساوباً من أسالهللب العربهللة وىو أساوب الحصػر المتكػوف مػن (مػا)
النافهللة و (إال) االستثنائهللة فهللكوف المعنق السهللاقي تهللجة له ا األساوب الاغوي إف اإل ساف يشػا

أي ا و يريد إال أف إ ادتو محصو ة بػك ادة او سػبحا و وال يتػرج عػن إ ادة مػواله وإاا اػرج كمػا

يدعي بعضها ففي ى ا إثبػات صػفة قػ

لاتػالو فكهللػف يتػرج المتاػوؽ عػن تصػرؼ أو قػد ة

التالو م وىو فساد يعهللنو عقالً ولرعاً ولغةً.
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ومػػن ىنػػا يتضػػح الفػػرؽ ب ػهللن مش ػهللئة العبػػد ومش ػهللئة التػػالو فػػلف مش ػهللئة العبػػد كمػػا قانػػا

محدودة سوا باألعماؿ الد هللوية أـ العقدية فهي ال تترج عن مشهللئة او األزلهللػة حهللػى سػبو فػي
عامو وا ادتو كل ما كاف وما يكوف وما ىو كائن.

ْح ػ ُّػو ِم ػ ْػن َبأ ُك ػ ْػا فَ َمػ ػ ْن َل ػػا َ فَػ ْاهللُػ ػ ْػؤِم ْن َوَم ػ ْػن َل ػػا َ فَػ ْاهللَ ْك ُفر)(الكهػ ػػف:من
ٕ -قول ػػو
تعالق(:وقُ ػ ِػل ال َ
َ
اوية.)ٕٜ
فه ه اوية تثبت مشهللئة العبد وإ ادتو في ااتهللػا طريػو األيمػاف أو الكفػر وإ ادتػو ىػ ه

محػدودة حهللػػى ال تتػرج عػػن مشػهللئة او وعامػو األزلػػي أ ػو سػهللتتا الطريػػو الػ ي ااتػػا ه بك ادتػػو
ى ه.

ٖ -قولو تعالق( :فَػعَّ ٌ
اؿ لِ َما يُ ِري ُد) (البروج.)ٔٙ:

ىػ ػ ا ال ػػن يثب ػػت أف مشػ ػهللئة او مطاق ػػة ال يُحػ ػهلل به ػػا غهلل ػػره ج ػػل جالل ػػو ويؤك ػػد ىػ ػ ا
االستعماؿ الاغوي فكف (ما) موصولة عامة أي أ و سبحا و يفعل كل ما يريد فعاو سوا فػي ا ادتػو

(فعػاؿ) أي أف إ ادتػو جػل
المتعاقة بفعاو أـ بفعػل عبػاده ( )٘ٛوكػ لك اسػتعماؿ صػهللغة المبالغػة ّ
وعال متناىهللة وىي ترجع إلق معنق الصفة الراستة الدالة عاق اإلكثا في الفعل (.)ٜ٘

(والاَّوُ َعاَق ُك أل َل ْي ٍ قَ ِد ٌير)(البقرة :من اويةٗ.)ٕٛ
ٗ -قولو تعالقَ :
ىػ ا الػػن يثبػػت أف او تعػػالق قػػاد ومحػهلل بكػػل موجػػود مػػن اػػالؿ اسػػتعماؿ الػػن

لاف (كل) الداؿ عاق اإلحاطة والعموـ (ٓ )ٙوك لك استعماؿ صهللغة المبالغة (فعهللل) وىي في
ى ا الن

(قدير) لاسبب الاغوي السابو فسو.
أما استعماؿ لف (الهدى) و (الضالؿ) في النصوص القرة هللة فهما متالزماف متناقضاف

من حهللى المعنق حهللى يتصل معناىما الاغوي بمعناىما االصطالحي والنصوص عاق الػك كثهللػرة
َّج َديْ ِن)(الباػػد )ٔٓ:وقػػاؿ تعالق(إِ ػَّػا َىػ َديْػنَاهُ َّ ِ
هللل إِ َّمػػا َلػػاكِراً َوإِ َّمػػا
(و َىػ َديْػنَاهُ الن ْ
منهػػا قولػػو تعػػالق َ
السػب َ
َك ُفو اً)(اإل سػػاف)ٖ:ويتضػػح مػػن ى ػ ين النص ػهللن إف او ىػػدى النػػاس إلػػق طريػػو التهللػػر والشػػر أي
عػػرفها بػػالطريقهللن ثػػا عاػػا بعامػػو االزلػػي إف اإل سػػاف سػهللتتا أحػػد الطػػريقهللن بمشػهللئتو وإ ادتػػو ثُػ َّػا
كره إلهللو طريو الكفر
وفّو او وثبّت وحبّب طريو األيماف لإل ساف المؤمن المتتا التهللر بك ادتو و ّ

والعصهللاف ،والرالد من ااتا با ادتو ومشهللئتو طريو اإليماف .ويبهللن الك ى ه النصوص والباىها
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ِ
ِ
ِ
ِ
منها قولو تعالق َ ِ َّ
سػو َؽ
ب إِلَْهلل ُك ُا ْاأل َ
(ولَك َّن الاوَ َحبَّ َ
يمػا َف َوَزيػَّنَػوُ فػي قُػاُػوب ُك ْا َوَك َّػرَه إلَػ ْهلل ُك ُا الْ ُك ْف َػر َوالْ ُف ُ
ِ
ِ
الر ِ
ال ُدو َف*فَ ْ ِ ِ ِ
هللا)(الحجرات  )ٛ-ٚوقولو
ك ُى ُا َّ
صهللَا َف أُولَئِ َ
َوال ِْع ْ
هللا َحك ٌ
ضالً م َن الاَّو َو ْع َمةً َوالاَّوُ َعا ٌ
ِ ِ
َّ ِ
ْحهللَاةِ ُّ
الد ْػهللَا َوفِي ْاو ِا َرة)(إبراىهللا:من اوية)ٕٚ
تعالق(:يُػثَبأ ُ
ةمنُوا بِالْ َق ْو ِؿ الثَّابِت في ال َ
ين َ
ت الاَّوُ ال َ
وقولو تعالق(:ول ِ
شا )(القصػ  :مػن اويػة.)٘ٙوإاا مػا ااتػا اإل سػاف طريػو
َك َّن الاَّوَ يَػ ْه ِدي َم ْن يَ َ
َ
الشر بمحض إ ادتو أضاو او واتا عاق سمعو وقابو وطبع عاهللو وجعل عاق بصره غشاوة ويبهللن
ت َمػ ِن اتَّ َتػ َ إِل ََهػوُ َى َػواهُ َوأ َ
ى ا المعنق ى ه النصوص والباىها فمنها قولو تعالق( :أَفَػ َرأَيْ َ
َضػاَّوُ الاَّػوُ
ِ
ِِ ِ ِ
ػاوةً فَ َمػ ْػن يَػ ْه ِديػ ِػو ِمػ ْػن بَػ ْعػ ِػد الاَّػ ِػو أَفَػػال
ص ػ ِرهِ ِغ َ
ػل َعاَػػق بَ َ
شػ َ
َعاَػػق ع ْاػ ٍػا َو َاػػتَ َا َعاَػػق َسػ ْػمعو َوقَػ ْابػػو َو َج َعػ َ
ِ
سنُػهللَ أ
سػ ُػرهُ
ػل َو ْ
اس ػتَػ ْغنَق* َوَك ػ َّ َ
ب بِال ُ
تَ ػ َ َّك ُرو َف) (الجاثػ ػهللة،)ٕٖ:وقػػاؿ تعػػالق َ
ْح ْسػػنَق* فَ َ
(وأ ََّمػػا َمػ ْػن بَتػ َ
ِ
اد ُى ُا الاَّ ػػوُ َم َرضػ ػاً)(البقرة :م ػػن
ض فَػ ػ َػز َ
لا ُْع ْس ػ َػرى) (الاهلل ػػل،)ٔٓ-ٛ:وق ػػاؿ تع ػػالق (فِ ػػي قُػاُ ػػوبِ ِه ْا َم ػ َػر ٌ
َا ػ َ تْػها صػ ِ
ػاع َقةُ
(وأ ََّمػػا ثَ ُمػ ُ
ػود فَػ َه ػ َديْػنَ ُ
اى ْا فَ ْ
اسػػتَ َحبُّوا ال َْع َمػػق َعاَػػق ال ُْه ػ َدى فَأ َ ُ ْ َ
اويػػةٓٔ)،وقول ػو تعػػالق َ
اب الْه ِ
وف بِ َما َكا ُوا يَ ْك ِسبُو َف) (فصات،)ٔٚ:وإاا ما ااتر ا من ى ه النصػوص األثػر الاغػوي
ال َْع َ ِ ُ
المتعاو به ا المحو فنقوؿ وباو التوفهللو:

ِ
ٔ -قولو تعالق َ ِ َّ
يما َف ٓٓٓ)(الحجرات :من اوية.)ٚ
ب إِلَْهلل ُك ُا ْاأل َ
(ولَك َّن الاوَ َحبَّ َ
(فعػػل) التػػي و دت فػػي الػػن
اكػػر أىػػل الاغػػة أف ص ػهللغة ّ

بافاػػي (حبّػػب) و(كػ ّػره) تػػأتي

لمعاف منها التكثهللر والتعدية والصهللرو ة و سبة الشي إلق اصل الفعل والتوجو إلق الشػي وقبػوؿ
الشي (ٔ.)ٙ
وال ي أ اه ويتمالػق مػع سػهللاؽ الػن

أف ىػ ه األلفػاظ (حبّػب ،زيّػن ،ك ّػره) قػد ارجػت

إلػػق معنػػق التكثهللػػر فػػي الفعػػل أي أف او سػػبحا و وتعػػالق ح ػهللن عاػػا أ كػػا الػػدوف فػػي ااتهللػػا كا

طريو اإليماف ومحبتكا إلهللو زادكا محبػة وجعاػو أكثػر حسػنا فػي قاػوبكا (ٕ ،)ٙوحػهللن عاػا او

كرىػػو فػػي قاػػوبكا أي زادكػػا كرى ػاً لػػو وكثػػرة فػػي
أ كػػا كػػرىتا طريػػو الكفػػر والفسػػوؽ والعص ػهللاف ّ

الكراىهللػػة ،والػ ي ااتػػا طريػػو الكفػػر والفسػػوؽ والعصػهللاف والػػربو قابػػو حتػػق أصػػبح قابػػو مريضػاً
اد ُى ُا الاَّوُ َم َرضاً).
ض فَػ َز َ
فزاده او فسوقاً وكفراً وضالالً وعصهللا اً قاؿ تعالق( :فِي قُػاُوبِ ِه ْا َم َر ٌ
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ثا قاؿ تعالق في اتاـ ى ا الن

ِ
ِ
(فَ ْ ِ ِ ِ
هللا) أي أف ىػ ا
هللا َحك ٌ
ضالً م َن الاَّو َو ْع َمةً َوالاَّوُ َعا ٌ

التػزيهللن فػي اإليمػػاف والتكريػو فػي الكفػػر الػ ي بمعنػق الضػػالؿ ىػو مػن ااتصػػاص او البتػة بػػدلهللل
قولو ِ
(م َن الاَّ ِو) والتقديا ىنا لالاتصػاص كمػا قػاؿ أىػل العربهللػة أل ػو سػبو فػي عامػو ااتهللػا العبػد
إلق الطريو ال ي اعتقده وعمل وفو اعتقاده .وتجات حكمة او جل جاللو في تقدير األمو .

استَ َحبُّوا ال َْع َمق َعاَق ال ُْه َدى ٓٓٓ).
ٕ -قولو تعالق ( َوأ ََّما ثَ ُم ُ
ود فَػ َه َديْػنَ ُ
اى ْا فَ ْ

اكػػر أىػػل الاغػػة أف ص ػهللغة (اسػػتفعل) يكثػػر اسػػتعمالها فػػي الطاػػب والص ػهللرو ة واعتقػػاد

صفة الشي واالاتصا والقوة(ٖ.)ٙ

وال ي أ اه من ى ه المعػا ي فػي ىػ ا الػن

ػتحب) يػدؿ عاػق
ويتمالػق مػع السػهللاؽ أف لفػ (اس ّ

اعتقػػاد صػػفة الشػػي أي أف او تعػػالق ب ػهللّن طريػػو التهللػػر واإليمػػاف وااتػػا وا طريػػو العمػػق والشػػر

والكفر (ٗ )ٙاعتقادا منها بحسنو وصوابو وإصرا اً مػنها واسػتكبا اً ،فمػا كػاف او إال لهللضػاها

وال يهديها طريقاً إال طريو جهنا وسا ت مصهللراً.

واالصػة ىػ ا األصػػل إف او سػبحا و وتعػػالق بػهللّن طريػػو التهللػر الشػػر وعاػا بمشػهللئتو أف

النػػاس س ػهللتتا وف بػػا ادتها وبمش ػهللئتها أحػػد الطػػريقهللن فوفّػػو او وىػػدى المتتػػا لطريػػو التهللػػر،

وأضػػل واػػتا وطبػػع عاػػق قاػػوب ال ػ ين ااتػػا وا طريػػو الشػػر .وى ػ ا التوفهللػػو والطبػػع اػػاص بػػاو
سبحا و البتو ،واف ((اد اكاتنا متاوقة،محدثة وااو او اكبر من ااو الناس ،والحصر مجهػوؿ،

والوجػػود اوسػػع طاقػػا مػػن الػػك واو مػػن و ائهػػا محػهلل )) (٘ ،)ٙوال يقػػاؿ إف او أجبػػرىا عاػػق

ااتهللػػا الطري ػو أل ػػو سػػوؼ تتعطػػل األوامػػر والنػػواىي القرة هللػػة كمػػا وسػػوؼ تتعطػػل معػػا ي أسػػمائو
الحسنق وصفاتو العاهللا ،وى ا ثابت في الشرع ويقره العقل وبهللّناه لغة ولو قانا جدال إف او اجبر

ااقو عاق االاتهللا فال يعنػي أف او قػد ِاػا عبػاده أل ػو ىػو مػالكها واػالقها وموجػودىا وحػو

المالك بمماوكو أف يتصرؼ بو كما يشا فال يأب العقل الك.
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الخاتمة
سػػتطهللع القػػوؿ إف القاضػػي ابػػن أبػػي العػػز تعػػرض لػػثالث مسػػائل عقديػػة اسػػتعمل فهللهػػا

الجا ب النحوي في توجهللو منحاه العقائدي المتمثل بعقهللدة أىل السنة والجماعة.

أما المسألة األولق :المتعاقة برؤية او سبحا و وتعالق فقػد فػق ؤيػة المػولق فػي الػد هللا
ػاؿ لَػ ْػن تَػ َرا ِػػي) ووجهػػو إلػػق المعنػػق
ولػػا ينفهػػا فػػي اواػػرة.واسػػتدؿ القاضػػي بػػالن القرة ػػي (قَػ َ
المطاوب باستعمالو األثر النحوي في أف (لن) ال تفهللد النفي المؤبد ،وحتق لػو قهللػدت بالتأبهللػد ال
تدؿ عاق دواـ النفي ،وأ ها لو كا ت لاتأبهللد المطاو لما جاز تحديد الفعل بعدىا.
وقػػد وضػػحنا أف الرؤيػػة قػػد تحػػدث فػػي الػػد هللا واواػػرة ،واسػػتدلانا عاػػق الػػك بالػػدلهللل

ضػد اه بغهللػره مػن األدلػة الاغويػة المؤيػدة لنصػوص أاػرى
الاغوي فسو ال ي استعماو القاضػي وع ّ

ػب فػػي المسػػألة فسػػها ،و بطنػػا مػػا حصػػل فػػي ؤيػػة او مػػع مػػا حصػػل فػػي كػػالـ او وعامػػو،
تصػ ّ

واستنتجنا ما مفاده إف الموجودات البد أف تُرى بوسهللاة الرؤية العاديَة أو المتطو ة ،وقد ال يد ؾ

الموجود لضعف وسهللاتو المركزية واف الموجود قد يعاا وال يحاط بو عاماً لضػعف الوسػهللاة أيضػاً
الوسهللاة أيضا ،وقد وضحنا ى ه المعا ي بالنسبة لرؤية او سبحا و وعامو وكالمو وأعطهللناه األدلػة

عاق الك وتوصانا إلق أ و قد يههللأ من العباد من يستطهللع أف يرى بػو أو يكامػو كمػا ىهللّػو سػوؿ
او  لرؤية بػو ،وىهللّػو موسػق عاهللػو السػالـ لكػالـ بػو ،وىػ ا مػا أ اد بػو القاضػي بقولػو :إف او
يقوي قوي اودمهللهللن في الصفات التي تتصل باو تعالق من الرؤية وغهللرىا.

أما المسألة الثا هللة:فتتعاو بالفوقهللة ،فكاف القاضي موفقاً في استعماؿ األثر النحوي في
قولو تعالق( :يَ َتافُو َف َبػَّ ُه ْا ِم ْػن فَػ ْػوقِ ِه ْا) وىػو تصػريح بالفوقهللػة مقرو ػا بػأداة (مػن) المعهللنػة لافوقهللػة

بالػ ات ،أي أف او سػبحا و وتعػالق فػػوؽ السػماوات السػبع ااتػا يراقػػب أعمػاؿ عبػاده وال تتفػػق
عنو اافهللة ولهللس له ا األمر عالقة بالتجسهللا ال ي تفاسف بو بعضها كما فصانا في البحى.
أما المسالة الثالثة :وىي ااو أفعاؿ العباد ،فاا يكػن القاضػي أقػل توفهللقػاً مػن المسػألة

التي قباها فقد استعمل األثر النحوي استعماالً حسناً في الوصوؿ إلق منحػاه العقائػدي فػي قولػو
(والاَّػوُ َااَ َق ُك ْػا َوَمػا تَػ ْع َماُػو َف) فنفػي أف تكػوف (مػا) ىنػا مصػد ية الف سػهللاؽ الػن ال يق ّػره،
تعالقَ :
فس ػهللكوف المعنػػق حهللنئ ػ واو ااقكػػا وعماكػػا ،و حػػن اتفقنػػا مػػع القاضػػي واغاػػب العامػػا فػػي
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اسػػتعماؿ األثػػر الاغػػوي فػػي ى ػ ا األصػػل فػػي أف (مػػا) موصػػولة فحهللنئ ػ تتمالػػق مػػع س ػهللاؽ الػػن

فاستعمانا أدلة أارى في بهللاف ى ا األصل فتبهللن أف العبد يشا ويتتا وال يترج عن مشػهللئة او

وال عامػػو بااتهللػػا ه ،فػػاف لػػا العبػػد طريػػو التهللػػر وفقػػو او وأعا ػػو عاػػق الػػك وادااػػو الجنػػة وإف
ااتػا العبػػد طريػػو الشػػر طبػع او عاػػق قابػػو واػػتا عاػػق جوا حػو وادااػػو جهػػنا والعهللػػاا بػػاو واف
أفعاؿ العباد ااو او واكتساب العبد كما وضحو البحى.

وأاهللرا أدعوا او العاي القدير أف أكوف قد وفقت فػي بهللػاف جهػد ىػ ا العػالا المفضػاؿ

عاي وإف زلاػت فمػن
في استعمالو األثر النحوي في األصوؿ العقدية .فاف وفقت فمن فضل او ّ
فسي واستغفر او أوال وةاراً.

وةار دعوا ا أف الحمد و ب العالمهللن

الهوامش
ٔ-

لرح العقهللدة الطحاوية ٔ.ٕٕٓ/

ٕ-

المصد فسو ٔ.ٕٔٗ/

ٖ-

المصد فسو ٔ.ٕٜٓ/

ٗ-

المصد فسو ٔ.ٕ٘ٓ-ٕٜٗ/

٘-

المصد فسو ٔ.ٕٔ٘/

-ٙ

ينار معا ي القرةف وإعرابو ٕ.ٕٚٛ/

-ٚ

مشكل إعراب القرةف ٕ.ٜٚٚ-ٚٚٛ/

-ٛ

المصد فسو ٔ.ٕٜٚ/

-ٜ

ينار متشابو القرةف ٔ.ٕٜٙ/

ٓٔ -ينار :المصد فسو ٔ.ٕٔٗ/
ٔٔ -الكشاؼ ٕ.ٔ٘ٗ/
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ٕٔ -المصد فسو ٗ.ٕٙٙ/
ٖٔ -التفسهللر الكبهللر ٘.ٖ٘٘/
ٗٔ -مجمع البهللاف ٓٔ.ٖٜٜ/

٘ٔ -الجامع إلحكاـ القرةف ٗ.ٙٗٓ/
 -ٔٙالبحر المحهلل ٗ.ٖٕٛ/
 -ٔٚصفوة التفاسهللر ٔ.ٕٗٔ/
 -ٔٛواه ابن ماجة والترم ي.
 -ٜٔينار :صفوة التفاسهللر ٕ.ٖٕٛ/
ٕٓ -ينار :المصد فسو ٖ.ٔٙٙ-ٔٙ٘/
ٕٔ -ينار :التفسهللر الكبهللر ٘.ٖ٘٘/
ٕٕ -ينار :معا ي القرةف وإعرابو ٕ ،ٖٖٔ/ومجمع البهللاف ٖ.ٔٗٔ/
ٖٕ -واه البتا ي.
ٕٗ -لرح العقهللدة الطحاوية ٕ.ٖٛٓ/
ٕ٘ -ينار :لرح العقهللدة الطحاوية ٕ ٖٛٔ/وما بعدىا.
 -ٕٙلرح العقهللدة الطحاوية ٕ.ٖٛٔ/
 -ٕٚالمصد فسو ٕ.ٖٜٛ-ٖٛٛ/
 -ٕٛمتشابو القرةف ٔ.ٕٖٛ-ٕٖٚ/
 -ٕٜالكشاؼ ٕ ،ٙٗٓ/وينار البحر المحهلل ٘ ،ٜٜٗ/و وح المعا ي ٗٔ.ٔٛ٘/
ٖٓ -مجمع البهللاف .ٖٙٗ/ٙ
ٖٔ -ينار :البحر المحهلل ٘.ٜٜٗ/
ٕٖ -الجامع إلحكاـ القرةف ٗ ،ٖ٘ٓ/وينار :التفسهللر الكبهللر .ٕٔٛ/ٚ
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ٖٖ -ينار :البحر المحهلل ٗ.ٖٕٛ/
ٖٗ -ينار :الجامع ألحكاـ القرةف  ،٘ٔ/ٙوصفوة التفاسهللر ٔ.ٖٕٛ/
ٖ٘ -ينار :صفوة التفاسهللر ٕ.ٕٜٔ/
 -ٖٙلرح العقهللدة الطحاوية ٕ.ٖٙٙ/
 -ٖٚالمصد فسو ٕ.ٕٙٗ/
 -ٖٛالمصد فسو ٕ.ٙٗٗ-ٖٙٗ/
 -ٖٜجامع البهللاف ٖٕ ٚ٘/و وح المعا ي ٖٕ.ٕٔٗ/
ٓٗ -معا ي القرةف وإعرابو ٕ.ٖ٘ٚ-ٖ٘ٙ/
ٔٗ -متشابو القرةف ٔ.ٕٕ٘-ٕ٘ٔ/
ٕٗ -مش ػػكل إعػ ػراب الق ػػرةف ٕ ،ٕٚٓ-ٚٓٔ/وينا ػػر التفسػ ػهللر الكبهلل ػػر ٓٔ،ٖٕٗ-ٖٕٖ/
والجامع إلحكاـ القرةف ..ٗ٘ٚ/ٜ
ٖٗ -الكشاؼ ٗ.ٕ٘-٘ٔ/
ٗٗ -التفسهللر الكبهللر .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٜ
٘ٗ -مجمع البهللاف ٗ.ٖٖٗ/
 -ٗٙالجامع إلحكاـ القرةف .ٗٙٛ/ٛ
 -ٗٚالبحر المحهلل  ،ٖٙٚ/ٚوينار :وح المعا ي ٖٕ.ٕٔٗ/
 -ٗٛينار :مشكل إعراب القرةف ٕ.ٛ٘٘/
 -ٜٗينار :لرح المفصل ٖ.ٗٓ/
ٓ٘ -ينار:المنهاج .ٕٛٙ
ٔ٘ -ينار :البحر المحهلل ٘.ٖٜٚ/
ٕ٘ -جامع البهللاف .ٔٔٔ/ٕٚ
ٖٓٔ
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ٖ٘ -ينار :الجامع إلحكاـ القرةف  ،ٗ٘ٚ/ٜوالتفسهللر الكبهللر ٓٔ.ٖٕٖ/
ٗ٘ -يناػ ػػر :الكشػ ػػاؼ ٗ ،ٕ٘-٘ٔ/ولػ ػػرح العقهللػ ػػدة الطحاويػ ػػة ٕ ،ٙٗٗ-ٖٙٗ/وصػ ػػفوة
التفاسهللر ٖ.ٖٜ /

٘٘ -ينار :متتا الصحاح مادة (ىدى).
 -٘ٙينار :المصد فسو مادة (ش ي أ).
 -٘ٚينار :المصد فسو مادة (ضال).
 -٘ٛينار :لرح العقهللدة الطحاوية ٔ.ٔٔٓ/
 -ٜ٘ينار :جامع الد وس العربهللة ٔ.ٜٖٔ/
ٓ -ٙالمصد فسو ٔ.ٔٔٚ/
ٔ -ٙينار :ل ا العرؼ في فن الصرؼ ٖٗ ،ٗٗ-وجامع الد وس العربهللة ٔ.ٕٜٔ-ٕٔٛ/
ٕ -ٙينار :صفوة التفاسهللر ٖ.ٕٖٗ/
ٖ -ٙينار :ل ا العرؼ في فن الصرؼ  ،ٗٛ-ٗٚوجامع الد وس العربهللة ٔ.ٕٕٓ/
ٗ -ٙينار :صفوة التفاسهللر ٖ.ٜٔٔ/
٘ -ٙمقدمة ابن اادوف ٕٗ.ٕٛ٘-ٛ

ٖٔٔ

األثر النحوي في األصوؿ العقدية عند القاضي ابن أبي العز الدمشقي في كتابو ...
د .طالؿ وساـ احمد

المصادر والمراجع
ٔ -البحػ ػػر المح ػ ػهلل  ،أبػػػو حهللػ ػػاف األ دلسػ ػػي (٘ٗ ٚى ػ ػػ)،طٕ ،دا إحهللػ ػػا الت ػ ػراث العربػ ػػي،
ٓ.ٜٜٔ
ٕ -التفسػ ػهللر الكبهلل ػػر ،الفت ػػر ال ػػرازي (ٗٓ ٙىػ ػػ)،دا إحهلل ػػا التػ ػراث العرب ػػي ،طٗ ،بهلل ػػروت،
ٕٔٓٓ.
ٖ -جامع البهللاف في تفسهللر القرةف ،الطبري (ٖٓٔ ىػ) ،دا الفكر ،بهللروت.ٜٔٛٛ ،
ٗ -جامع الد وس العربهللة ،الشهللخ مصطفق غاليهللني ،دا العصرية ،طٕٕ ،بهللروت.ٜٜٔٛ ،
٘ -الجامع ألحكاـ القرةف ،القرطبي (ٔ ٙٚىػ) ،تحقهللو وتعاهللو إبراىهللا محمد الجمل ،دا
القاا لاتراث.

 -ٙوح المعػػا ي فػػي تفس ػهللر القػػرةف العا ػهللا والسػػبع المثػػا ي ،االلوسػػي ،دا أحهللػػا الت ػراث
العربي ،بهللروت.

 -ٚل ػ ا العػػرؼ فػػي فػػن الصػػرؼ ،الش ػهللخ احمػػد حمػػالوي ،مكتبػػة مصػػطفق البػػابي الحابػػي
ولركاؤه.ٜٔٙ٘ ،
 -ٛلرح العقهللدة الطحاوية ،القاضػي عاػي بػن أبػي الدمشػقي (ٕ ٜٚىػػ) ،حققػو وعاػو عاهللػو
وارج أحاديثو د .عبد او بن عبد المحسن التركي ولعهللب اال أؤوط ،مؤسسة الرسالة.
ّ

 -ٜلرح المفصل ،ابن يعهللش (ٖٗ ٙىػ) ،عالا الكتب ،بهللروت.

ٓٔ -صفوة التفاسهللر ،محمد عاي الصابو ي ،مؤسسة مناىل العرفاف ،طٔ ،بهللروت.ٜٔٛٙ ،
ٔٔ -الكشاؼ ،الزمتشري (ٖ٘ٛىػ) ،دا الكتاب العربي ،بهللروت.
ٕٔ -متشابو القرةف ،القاضي عبد الجبا الهم ا ي (٘ٔٗىػ) ،تحقهللو د.عد اف محمد ز زو ،
دا التراث ،القاىرة.
ٖٔ -مجمع البهللاف في تفسهللر القرةف ،الفضل بن الحسن الطبرسي (القرف السادس الهجري)،
تصحهللح وتعاهللو بالا الرسولي المحالتي ،دا إحهللا التراث العربي ،بهللروتٖٖٜٔ ،ىػ.
ٕٖٔ
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ٗٔ -متتا الصحاح ،محمد بن أبي الرازي ( ٙٙٙىػ) ،دا الكتب العربي ،بهللروت.
٘ٔ -مش ػػكل إعػ ػراب الق ػػرةف ،مك ػػي القهللس ػػي ( ٖٗٚىػ ػػ) ،د اس ػػة وتحقهلل ػػو د .ح ػػاتا ص ػػالح
الضامن ،منشو ات وزا ة الثقافة واإلعالـ العراقهللة.ٜٔٚ٘ ،

الز ّجاج (ٖٔٔىػ) ،لرح وتحقهللػو د .عبػد الجاهللػل عبػدة الشػباي،
 -ٔٙمعا ي القرةف وإعرابوّ ،
عالا الكتب ،طٔ ،بهللروت.ٜٔٛٛ ،

 -ٔٚمقدمة ابن اادوف ،ابن اادوف ،دا الكتاب الابنا ي ،بهللروت ٓ.ٜٔٙ
 -ٔٛالمنهاج في القواعد واإلعراب ،محمد اال طاكي ،مكتبة دا الشرؽ ،طٗ ،بهللروت.

( وإنكم لن تروا ربكم حتى متوتوا )
ِ ِ
َّج ِ
وج
اؿ َو ُا ُر ِ
ابن ماجو  ٕٖٚ -ىػ  -من حديى أبي أمامة الباىاي ،كتاب الفتن ،بَاب ف ْتػنَة الد َ
ِ
وج ،بهللت األفكا الدولهللة ،عماف ،األ دف.
وج َوَمأ ُ
هللسق ابْ ِن َم ْريَ َا َو ُا ُرو ِج يَأ ُ
ْج َ
ْج َ
ع َ

ٖٖٔ

