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التفكير اللغوي عند المتكلمين بين الخلفيات المعرفية واألصول اإلعتقادية

نبيل ربيع طالب: الطالب الباحث
مخبر إسهامات المغاربة في إثراء الدراسات اإلسالمية

_1_جامعة باتنة_قسم اللغة والحضارة اإلسالمية 

كر اإلسالمي، وإذا عدنا إلى علماء تعد اللغة العربية  عامل أساسي في ترسيخ العقيدة والف
الكالم لوجدناهم مدرسة فكرية عقالنية وحركة ثقافية تبلورت في المجال التداولي اإلسالمي، 
حيث سمح لها جملة من المعطيات بتطوير أصول عقدية شكلت خلفية معرفية بنو عليها 

تصورات عقالنية متجانسة في قضايا العقل والوجود واللغة
جل أن دور العربية في فكر المتكلمين قد نالت الحظ األوفر ، هذا وإن  دل فإنما ولي أن أس

.يدل على دور اللغة العربية في  ترسيخ  وتدعيم الفكر اإلسالمي  فكرا وعقيدة

Résumé
La langue arabe et un facteur clé dans l'établissement de la doctrine et de la

pensée islamique, et si nous revenons à parler aux scientifiques de Ojdnahm
école de pensée mouvement rationnel et culturel cristallisé dans le domaine
délibérative islamique, où il lui a permis à une série de données pour
développer des actifs nodaux formés les connaissances de base des enfants des
perceptions de homogène rationnelle à l'esprit et les questions de présence et de
langue

:المقدمة
احلمد اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا، والصالة والسالم على أشرف 

.، وبعدلى آله وصحابته الطيبني الطاهريناألنبياء واملرسلني وع
رسيخ اإلنسان منذ صغره، نظرا ألمهيتها يف تباهتمامفقد حظيت اللغة 
ثري من املتكلمني  بالدرس اللغوي الكوالنشغال، العقيدة واألفكار اإلسالمية
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، من منطلق وجودها الفعلي املتمثل يف الكالم ة فهم الظاهرة اللغوية والبالغيةوحماول
وإجنازه وحتققه، مبا يسمح بتحديد أسس التفكري يف اللغة والبالغة  وحيقق درجة 

بني هذا توليفية أرفع من اإلدراك التصوري هلا، إضافة إىل بيان أوجه التعالق اجلديل
عتقادية واخللفيات املعرفية  ، وكيف تتحول هذه األسس التصور وبني األصول اال

على أصول لالستدالليف اآلن نفسه إىل مرتكزات للنظر يف الظاهرة اللغوية وأداة 
.املذهب وآليات لفهم اخلطاب الديين وتأويله

ليت بىن عليها توظيف ىل إبراز املرتكزات اشرعت يف حبثي  هذا إيف ضوء ذلكو 
:وفق  خمطط الدراسة  على النحو التايل. القضايا اللغوية يف املناظرات الكالمية

تحديد المفاهيم وتوضيح األفكار والمسائل الكالمية : المبحث األول
.الكبرى

اللغوي لدى عقيدة أهل السنة والجماعة في االستداللقوة : المبحث الثاني
.اإلفحام والرد

.توظيف المعاني اللغوية في رفع الشبه واإلشكاالت: الثالثالمبحث
.أسباب الخالف والنزاع عند المتكلمين: المبحث الرابع

.مث ختمت البحث بأهم النتائج املتوصل إليها
تحديد المفاهيم وتوضيح األفكار والمسائل الكالمية : المبحث األول

.الكبرى
ثها لتوضيح الكثري من املباحث واملسائل استخدم أهل الكالم اللغة ومباح

العقائدية يف الفكر اإلسالمي، ولكي نسلط الضوء على هذا التوظيف اللغوي البدا 
.من سرد مناذج اليت من خالهلا يتأكد لدينا هذا املعىن بكل وضوح ودقة متناهية

صاحب املذهب _ نورد تعريف علم الكالم، فقد مساه الغمام أبو حنيفةبداية
أما الفقه فهو كل الدراسات اليت تتعلق باإلسالم علميا .)1(بالفقه األكرب_ نفياحل

.العملي)2(أي ذات الطابع الوضعي 
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السمعية أشد العلوم باألدلةأكثرهاأو ألنه البتنائه على األدلة القاطعة املؤيد 
.)3(حيف القلب وتغلغال فيه، فسمي بالكالم املشتق من الكلم، وهو اجلر تأثريا

يف الفكر اإلسالمي ن أصيلويف شرح معىن الوحدانية كمفهوم عقائدي 
لغويا قبل شرحه من حيث ) الوحدانية(يوضح العالمة الباجوري نسبة هذا اللفظ 

بفتح الواو نسبة إىل الواحد، ) أي الوحدانية(وهي : العقائدي فيقولاالصطالح
كما يف رقباين نسبة للرقبة، وشعراين نسبة فياؤها للنسب واأللف والنون للمبالغة،  

.)4(للشعر
ملفهوم التأصيل اللغوي للكلمات قبل شرحها من حيث استخدامفهذا 

.االصطالح
نزع لفظ من ( الذي هو من املصطلحات الصرفية اليت تعيناالشتقاقومفهوم 

أصغر اشتقاق
.)5()وكبري وأكرب

مبحث كالمي أال وهو عالقة الصفات بالذات اإلهلية ؛ حيث أدقاستعمل يف 

هذه الصفات وز 
، ألن من مل يقم به وصف ال ...وعامل، ذات ثُبت هلا السمع والبصر والكالم

ملن اتصف بالقيام؛ وال قاعد اال من اتصف إاليقال قائم يشتق له منه اسم، فال ال
.)6(بالقعود وهكذا

م املدرسة األشعرية هذا املعىن من زيادة وأكد العالمة التفتازاين وغريه من أعال
املشتق للشيء من إثباتميتنع : الصفات على الذات؛ بالقاعدة الصرفية اليت تقول

.منهاالشتقاقغري قيام مأخذ 
صر، بإال ذاتا ثبت هلا السمع وال, صريأي أن أهل اللغة ال يفهمون من مسيع وب

.)7(االشتقاقخذ اإلطالق املشتق وصفا لشيء يقتضي ثبوت مأ
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بلغة أخرى ،أو واالختياروإذا  توقفنا عند قضية أفعال العباد أو مفهوم اجلرب 
لوجدنا . بتعبري آخر الصلة بني القدرة اإلهلية العامة املطلقة، والقدرة اإلنسانية

العلماء قد وضعوا الكالم معىن الفعل  يف هذه القضية؛ لكونه احلاصل باملصدر، 
ليس له االختياريةهم يشرحون كالم األشاعرة من اإلنسان يف أفعاله حيث قالوا و 

القائلة بأن االعتزاليةإال الكسب، وأما الفعل فهو خملوق هللا تعاىل، خبالف  املدرسة 
مل نرد بالفعل املعىن املصدري الذي ( اإلنسان خالق ألفعاله بقدرة أودعها اهللا فيه 

ملصدر الذي هو متعلق اإلجياد واإليقاع أي ما هو اإلجياد واإليقاع، بل احلاصل با
.)8()يشاهد من حركات والسكنات واألفعال

علماء العقيدة للمعاين استخدامولكي نعطي الصورة بشكل أوسع وأوضح يف 
اللغوية نأيت بنماذج أخرى حىت يتوضح هذا املبحث بشكل جيد من أن العلماء 

.ئل اللغويةيوضحون املعاين العقائدية والفكرية باملسا
ففي أفعاله تعاىل  واليت يعرب عنها بصفات األفعال من الكون واخللق والرزق 
واإلحياء واإلنعام ،وغريها من أفعاله تبارك وتعاىل، يؤكدون أن أفعال اهللا تعاىل ال 
تتصف باألغراض اليت قد تكون سببا باعثا وحامال على الفعل، ألن هذا األمر 

وما { :يت قد حتتاج إىل ذلك، وقد يقال أن قوله تعاىلتتصف به املخلوقات ال
بأن الالم هنا للتعليل مما يوقع يف إشكال )9(}واإلنس إال ليعبدونخلقت الجن

غري مقبول، فوضع علماء العقيدة أن الالم يف اللغة العربية هلا أكثر من معىن وهي 
آلية هي للعاقبة ال تقتصر على مفهوم التعليل ويقول املتكلمون أن الالم يف ا

.)10(له سبحانه وتعاىلواالنقياد
وخنتم هذه األمثلة اليت من خالهلا يتضح معىن هذا املبحث مبثال خيتص بشرح 

مؤلفة األجساممعىن اجلسم عند املتكلمني، حيث أثبت علماء املدرسة االشعرية أن
من اجلواهر ن وأن أقل ما يرتكب عليه اجلسم من جزأين فصاعدا وهذا خالف ما 
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من أن اجلسم هو الطويل العريض االعتزاليةذهب إليه كثري من أنصار املدرسة 
.)11(العميق

بأنه يقال ألحد اجلسمني إذا: هذا املعىن بقوهلمشاعرةاألفيوضح  احملققون من 
ء واحد أنه أجسم من اآلخر ، فلوال أن جمرد الرتكيب كاف يف اجلسم ز زيد عليه ج

ويقال جسم الشيء أي عظم فهو ... ملا صار مبجرد زيادة اجلزء أزيد يف اجلسمية
.)12(جسيم وجسام بالضم، واملعاين اللغوية تكون مرعية يف األلفاظ املنقولة

وظفوها لشرح وتوضيح علماء الكالم للغة ، حيث استعمالفهذه أمثلة تؤطد
مجيع علماء اللغة يف توصيل املفاهيم العقائدية، أستخدماملعاين الكالمية، حيث 

واللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي الذي  شرح الدين من خالل هذه اللغة، فأهل 
على قدر كبري من املعرفة اللغوية بكل وعلماء األمة على اإلطالق كانواالكالم

يف فهم القرآن الكرمي واألحاديث النبوية أساسن اللغة العربية هي معانيها، أل
الشريفة ، والذي ليس له الدراية اللغوية ال يوثق بعلمه وال يستطيع أن يشرح عقيدته 

.بشكل جيد ، فاللغة هي الطريق اليت من خالهلا يوضح العلماء أرائهم وأفكارهم
عقيدة أهل السنة والجماعة في اللغوي لدى االستداللقوة :  المبحث الثاني
.اإلفحام والرد

هلا من أدوات تستخدم كمعني لنصرة هذا احلق، وأهل بدإن العقيدة احلقة ال
من القرآن والسنة النبوية استقوهاالسنة وظفوا علوم شىت لنصرة اآلراء الكالمية اليت 

البحث آدابة وعلم الشريفة، مثل علم التفسري وعلم التاريخ وعلم املنطق والفلسف
.

وعلم العربية الذي هو حمل حبثنا يف هذا املبحث دخل يف جماالت كثرية وذلك 
اللغة كوسيلة استخداملسعة اللغة وعلومها، ففي املبحث السابق تكلمنا عن 

، ويف هذا املبحث نؤكد  على أن علماء العقيدة لتوضيح اآلراء واألفكار الكالمية
والناطقة الرمسية درسة األشعرية اليت هي املعربةوظفوا املعاين اللغوية لنصرة مذهب امل
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اليت االستداللعلى لسان مذهب أهل السنة واجلماعة ، وذلك لكثرة  األدلة وقوة 
.متتلكها

لنزاع ذات الصفة اهلامة بني أهل حدى مسائل اإهي فمثال يف مسألة الرؤية اليت 
يف تصور ذات اهللا االختالفالسنة واجلماعة واملعتزلة، وهذه املسألة ترجع إىل 

.)13(بني الشخص الرائي واملوضوع املرئيتعاىل، وتصور ما جيب أن يكون من نسبة
يستدل املتكلمون بأدلة على ثبوت الرؤية منها قوله تعاىل حكاية عن سيدنا 

أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى قال رب{ سى عليه السالممو 
.)14(}مكانه فسوف ترانياستقرالجبل فإن 

من خالهلا أهل السنة واجلماعة على ثبوت الرؤية هللا أستدلوهذه اآلية الكرمية 
ليت أن اهللا تعاىل نفى الرؤية ا: تعاىل يف اآلخرة ملن يشاء من عباده وذلك بقوهلم

طلبها سيدنا موسى عليه السالم، ومل يقل له  كيف تطلب مين  ما ال جيوز  يف 
حقي ، علما أن سيدنا موسى عليه السالم نيب من أويل العزم يدرك حق اإلدراك ما 

أستساغجيوز يف حقه تعاىل وما ال جيوز ، فلو كان يعلم أن الرؤية  مستحيلة ملا 
بية يعلمون أن املتكلم ال ينفي شيئا إال حيث لنفسه أن يطلبها، وأهل اللغة العر 

.)15(جيوز ثبوته
ويالحظ من الكالم السابق كيفية توظيف معىن النفي يف العربية يف تثبيت دليل أهل 

.السنة على جواز الرؤية يف اآلخرة
) لن(باآلية على أن  نفي الرؤية باالستدالل

اللتها على تأبيد النفي، مبعىن أن الرؤية ال جتوز ال يف احلال وال يف واليت تفيد بد
.)16(املستقبل ، هذا الكالم منقول عن العالمة الزخمشري

اليت نقلت عن العالمة ) لن(ويرد أهل السنة على الكالم  املعتزلة  وداللة  
إليه أحد من الزخمشري، بأن هذا الكالم خمالف لكالم العرب، ومل يسبق الزخمشري 

عليه أهل أتفقعلماء اللغة، ولن عند العرب تفيد النفي من غري التأبيد وهو ما 
.)17(اللغة
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ويالحظ من هذا املثال أن اللغة العربية وظفت لنصرة مذهب املتكلم سواء كان 
قوة غريها من املدارس الكالمية، كما يستنتج كذلكمن املدرسة األشعرية أم

إفحام رف أهل السنة واجلماعة يف الرد و وقوة األدلة املقدمة من طياللغو االستدالل
.اخلصوم

ويف مسألة اإلضالل واهلداية، وهل هللا تعاىل أن يضل من يشاء ويهدي من 
ال يسأل عما يفعل؟ أو أن ذلك ال ميكن وإال كان مما ال يتفق مع ألنهيشاء، 

ل السنة واملعتزلة ترجع إىل موضوع  عدالته التامة؟ وهذه املسألة خمتلف فيها بني أه
.)18(العمل بني اهللا واإلنسان

ينصر املتكلمني املمثلني للمدرسة األشعرية معىن اهلداية اليت هي مبعىن خلق 
اهلداية واإلضالل ألنه تعاىل هو اخللق وحده ، بأدلة منها ما ذكره العالمة التفتازاين 

قد تضاف اهلداية إىل النيب صلى اهللا عليه و : يف إثبات لكالم أهل السنة حيث قال
وسلم جمازا بطريق التسبب كما سند إىل القرآن، وقد تسند الضاللة إىل الشيطان 

، ومثل هداه اهللا االهتداءأن اهلداية عندنا خلق ...جمازا، كما سندت إىل األصنام
.)19(االهتداءفلم يهتد جمازا عن الداللة والدعوة إىل 

عيدا عن مبحث خلق األفعال وأن اهللا هو اخللق وكل شيء وليس وال نذهب ب
، يستدل القاضي الباقالين بكالم العرب ولغتهم االكتساباإلنسان من فعله إال 

على أن اهللا خلق األفعال اإلنسان خالفا للمعتزلة القائلني بأن اإلنسان خالق 
ة افعل يف كالم العرب يرد إن لفظ: (، فيقولفيهاهللابقدرة خلقهااالختياريةألفعاله

من كل وجه، وذلك كما يف األخرياملذكورين وسيلة من ألحد
فاثبت حسن }خير مستقرا وأحسن مقيالأصحاب الجنة يومئذ{ قوله تعاىل

.املقبل ألهل اجلنة مع حسن املستقر ، وسلب ذلك عن اهل النار 
، وذلك يف قوله تعاىلحسن مقبلليس هلم حسن مستقر والالن أهل النار

أثبت اخللق هللا تبارك وتعاىل ألنه هو املتفرد به دون } فتبارك اهللا أحسن الخالقين{
، بل اخلل ال يريد أن للخل حالوة بوجهالعسل أحلى من : غريه، كما يقول القائل
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ث وخنتم هذا املبح. )20(يريد إثبات احلالوة للعسل وسلبها عن اخلل أهال ورأسا
.مبفهوم اإلميان عند أهل السنة واجلماعة ، الذي هو التصديق القليب فقط

وإما النطق والعمل فما مها إال جمرد شرط إلجراء األحكام الدنيوية على العبد 
وهذا الكالم خمالف ملا ذهب إليه املعتزلة واخلوارج من القول بأن اإلميان هو جمموع 

.)21(نان والعمل باألركانسان والتصديق باجللاإلقرار بال
املتكلمون األشاعرة على أن اإلميان هو التصديق القليب فقط مبا جاء يف وأستدل

معىن اإلميان يف اللغة هو التصديق فيستعمل شرعا يف تصديق نأاللغة العربية من 
خاص، حيث قال السيد الشريف اجلرجاين يف معرض الرد على ما ذهب إىل القول 

ن الشرع إمنا خياطب العرب وذلك أل: ( ن جمرد التصديق، بقولهميان عبنقل معىن اإل
بلغتهم ليفهموا ما هو املقصود باخلطاب فلو كان  لفظ اإلميان يف الشرع مغايرا عن 

نقله وتفسريه بالتوقيف ، كما تبني نقل الصالة والزكاة لإلحالةوضع اللغة لتبني 
.)22(ان هو بذلك أوىلنظائره بل كاشتهار، وال اشتهر وامتثاهلما

وكذلك أستدل األشاعرة على عدم دخول العمل يف مفهوم اإلميان الذي هو 
.)23(}الذين آمنوا وعملوا الصالحاتإن{:التصديق عندهم بقوله تعاىل

إن عطف األعمال على اإلميان يقتضي املغايرة ألن العطف :(فقال العلماء
يقتضي املغايرة وعدم دخول املعطوف يف املعطوف فيه، وهذا هو عند النحويني

مفهوم العطف على ظاهره فيجب العمل به كسائر الظواهر ، فال يرد على هذا 
.)24(الكالم بأنه ملا ال جيوز أن يكون عطف اهتماما بشأنه

فمن خالل هذه األمثلة  وغريها املنشور يف كتب  أهل الكالم، جند أن 
أرائهم وأفكارهم الكالمية وهذا غري تثبيتلباملعاين اللغوية استعانواتكلمني امل

حمصور باملدرسة األشعرية املمثلة ألهل السنة واجلماعة بل كل مدرسة فكرية 
علوم اللغة العربية لتقوية ما ذهبت إليه من أراء وأفكار، مما يعطينا استخدمت

.وأفكارهمالدليل القوي على اثر اللغة العربية وأمه
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.توظيف المعاني اللغوية في رفع الشبه واإلشكاالت: المبحث الثالث
إن اللغة العربية وعلومها كانت األساس يف دفع الكثري من الشبه واإلشكاالت 

يث اليت دارت يف فهم الكثري من النصوص القرآنية أو األحاديث النبوية الشريفة، ح
إليه من معاين التشبيه أو وظف علماء العقيدة اللغة يف رفع الشبه وما جتر

ما يدل إن أخذ حرفيا على ظاهره ،على أن اهللا تعاىل عن ذلك اجلسم له عينان 
د مثل هذا يف احلديث شيء من ذلك، وجنويدان وساقان وقدم، دون بيان كيفية 

وكان من ذلك إن وجد يف املسلمني من ذهب إىل التشبيه يف ذات ،الشريف أيضا
.اهللا تعاىل

وفكرة التشبيه معناها الذهاب إىل أن بني اهللا تعاىل واإلنسان وجوه شبه يف 
. )25(الذات، أو يف الصفات، أو يف كليهما معا

بنماذج حىت تكون على بصرية يف استئناسمن بدث الولكي نوضح هذا املبح
.فهم أثر اللغة يف رفع ودفع كل املفاهيم الدخيلة عن الدين اإلسالمي

وقالت اليهود يد اهللا { :إىل اهللا تعاىل جتد قوله تعاىل)اليد( يف إضافة .أ
د وقوله تعاىل  خطابا إلبليس حني أىب السجو . )26(}بل يداه مبسوطتان...مغلولة
إن الذين يبايعونك { وقوله .)27(}بيديما منعك أن تسجد لما خلقت{ آلدم 

)28(}إنما يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم

، وتارة كناية عن آية املائدة، بل يداه مبسوطتانا يفكناية عن وصف اهللا بالكرم كم
النعمة والنصرة كما يف آية الفتح، يد اهللا فوق أيديهم، أي نعمة اهللا على الذين 
بايعوا الرسول أكرب من نعمهم هم على الرسول مببايعته، أو نصرة اهللا إياهم أقوى 
اآلية اليت فيها ذكر أن اهللا 

.)29(خلق آدم بيديه
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{ وقوله )30(}كل شيء هالك إال وجهه{:ىلمثال يف الوجه جند قوله تعا.ب
)32(}يبقى وجه ربكو 

يها فقد أول املتكلمون اآليات اليت جاء ف. )32(}إنما نطعمكم لوجه اهللا{ وقوله
لعربية، من أن الذات هو بعض مستندين إىل اللغة ا،ذكر الوجه كلها بالذات نفسها

والوجه يعرب عن اجلملة : ( ما يراد لغة بالوجه، وإىل هذا ذهب الزخمشري حيث قال
.)33()والذات، ومساكني مكة يقولون أين وجه عريب كرمي ينقذين من اهلوان

جند )35(}ستوىاالرحمن على العرش {يف قوله تعاىلاالستواءوكذلك يف معىن .ج
يف هذه اآلية مستندين ملعانيها يف اللغة االستواءيف تفسري معىن أقوال املتكلمني

:مستشهدين بقول الشاعراالستيالءمبعىن االستواءالعربية، فمن فسر 
)35(قد استوى بشّر  على العراق               من غيِر سيٍف وألدم مهراق

ي دخان فقال ثم استوى إلى السماء وه{ القصد كقوله تعاىلباالستواءأو يراد 
وقد توقف بعض )36(}قالتا أتينا طائعينلها ولألرض إئتيا طوعا أو كرها

.االستواءاملتكلمني يف تفسري معىن 

.أسباب الخالف والنزاع عند المتكلمين: المبحث الرابع
وجهات النظر يف واختالفكثريًا ما حيدث اخلالف ويتعدد بسبب األفكار 

عام والعقائدية بشكل خاص، ومبجرد حتديد دائرة اخلالف املسائل العلمية بشكل 
عليه اخلالف، وهلذا جند علماء الفكر نبىنايتضح املعىن، ويتضح املنشأ الذي 

اإلسالمي من أهل الكالم يؤكدون على بيان املوطن واألصل الذي كان سببا 
ا، مما للخالف، ومن تلك املواطن اليت يرجع إليها اخلالف مفهوم اللغة ومعانيه

صفة ( اليت تؤكد هذا املبحثأمثلةيظهر أثر اللغة يف الفكر اإلسالمي، فمن 
) التكوين

حيث قالوا بان التكوين الذي هو مفهوم ) م944_ه333(منصور املاتوريدي
اإلحياء واإلماتة إىل غري ذلك، من الصفات صفات األفعال، من التخليق والرتزيق و 
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وليست هي تابعة لصفة القدرة واإلرادة، كما ) أي صفات املعاين(الثبوتية هللا تعاىل 
.)39(قال بذلك مجهور املتكلمني املمثلني للمدرسة األشعرية

تعاىل وصف ذاته العلية يف كالمه األزيل ألنه اخلالق فلو مل يكن الصفة رأي أن اهللا
خالقا لزم الكذب يف كالمه تعاىل أو القول بأنه خالق فيما يستقبل من الزمان على 

اعتبار
ليست إال القدرة مع اإلرادة وما ورد من علماء املدرسة االشعرية، بان صفة التكوين 

،أن
.)40(املاتوريديةرأياملعىن على حقيقته كما هو 

ومن قال بأن هذه الصفة ليست إال القدرة زائدة الغرادة أخذ الكالم على احلقيقة، 

.)41(الكالمية
أن أول شيء على املكلف هو املقدمة األوىل من :(ويقول القاضي الباقالين

.)42()الدليل املوصل ملعرفة اهللا تعاىل
وبعد سرد هذه األقوال من علماء الكالم، نستأنس بقول اإلمام  فخر الدين 

إن اخلالف يف هذه املسألة يرجع إىل الفهم اللفظي (الرازي صاحب مفاتيح الغيب 
أن أول الواجبات من وذلك ألن من قال إن أول الواجبات هو املعرفة، إمنا عين

إن أول الواجبات هو النظر، أو املقدمة عتقادية واملعرفية، ومن قالاملقاصد اال
األوىل منه، أو القصد إىل النظر، إمنا عين أو قصد إمنا ذكر أول الواجبات من حيث 

.)43(عتقاديةيتوقف عليه الواجب من املقاصد االأنه 
العلماء يف جواز إطالق الشيئية اختالف، نرى ويف مبحث األمساء والصفات

، علم العربية يف تأييد رأيهاستخداميث من ذهب إىل اجلواز على الذات اإلهلية، ح
كل { :، وقوله تعاىل)44(}قل أي شيء أكبر شهادة قل اهللا{:بقوله تعاىلوأستدل
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متصل، فهو االستثناءيف العربية أن بناءًا على األصل)45(}شيء هالك إال وجهه
لى أن أمساءه ليس كاألشياء، ومن منع هذا اإلطالق أستند عتعاىل شيء لكن

.سم من دون ورود الشرعاجواز إلطالق تعاىل توقيفية ال جمال وال
فمن خالل هذه األمثلة وغريها يتضح أن مرجع الكثري من اخلالفات يف املسائل 

اللغة يف ترجيح  أستخدمالكالمية  يعود إىل معاين لغوية ال حقيقية، وإن كل فكر 
جند أن مرجع هذا اخلالف يعود إىل مفاهيم االختالفكالمه، وعند حترير حمل 

.من فهمهاستقاهلغوية ومعاين ترجع إىل فهم كل فريق ما 

:خاتمة ونتائج
على ضوء ما تقدم من  الكشف عن خمتلف أشكال اإلدراك واملعاقلة اليت مارسها 

يف أهل الكالم يف فهم الظاهرة اللغوية والبالغية، من منطلق وجودها الفعلي املتمثل 
الكالم وإجنازه وحتققهن مبا يسمح بتحديد أسس التفكري يف اللغة والبالغة، ميكن 

تسجيل النتائج التالية
أن اللغة العربية هي الدعامة األساسية يف نشر الفكر اإلسالمي وعقيدته، _ 1

وذلك لتوظيفها يف توضيح األفكار واملعاين الكالمية وتقريب األصول العقدية 
.للمسلم

) االشاعرة(اللغة يف نصرة املذهب السلفي مدااستخ_2
.وسيلة لنصرة فكرهماختذوها

مكانة اللغة العربية يف حل الكثري من اإلشكاالت والشبه اليت وقع فيها أغلب _ 3
.اإلسالميني يف فهم اجلوانب الشرعية

.لغويةوالدالالت اللفرق واملدارس بسبب تعدد املعاينتشعب ا_ 4

:هوامش
الفقه األصغر هو علم الشرائع واألصول أو علم األحكام  املتعلقة بالتطبيق العملي للدين _ 1

.اإلسالمي، بينما الفقه االكرب هو علم الكالم أو علم أصول الدين 
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2 _.
، الشركة العثمانية للطباعة، سنة 1النسفية، ط التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح_ 3

.15:ه، ص1326
، 1الباجوري، إبراهيم بن حممد ،حتفة املريد حاشية على جوهره التوحيد، طبعة القاهرة، مصر، ج_ 4

.54ص
.22اجلرجاين ، علي بن حممد، التعريفات، دار الشؤون الثقافية، بغداد ، العراق، ص_5
مد، حاشية الباجوري على منت السنوسية،  شركة وطبعة مصطفى البايب الباجوري، إبراهيم بن حم_6

.33م، ص1955احلليب وأوالده، القاهرة، مصرن 
.89التفتازاين، شرح النسفية، ص_7
.58الباجوري، حتفة املريد، ص _8
.56اآلية: سورة الذاريات_9

.27الباجوري، حاشية الباجوري على السنوسية، ص_10
. 112الرمحن عضد الدين، املواقف يف علم الكالم، علم الكتب، بريوت لبنان، ص اإلجيي، عبد_ 11

.335، ص1986وحممد رمضان عبد اهللا، الباقالين وآراؤه الكالمية، مطبعة االمة، بغداد ،
.715وحاشية عصام الدين شرح النسفية، ص .49التفتازاين، شرح النسقية، ص _12
.89، ص1982، دار املعارف، القاهرة،4لسفة، ط حممد يوسف موسى ، القرآن والف_13
.143اآلية :سورةاألعراف_14
حممد يوسف موسى، وعلي : اجلويين،عبد امللك بن عبد اهللا، اإلرشاد إىل قواطع األدلة، حتقيق_ 15

. 143م،ص1950_ه1369عبد املنعم عبد احلميد، مكتبة اخلاجني، مطبعة السعادة ، مصر،
حممد حمي . 367م،ص 1964الفريد كيو، لندن،: والشهرستاين، حممد بن حم

، مطبعة السعادة، مصر، 3الدين، عبد احلميد،النظام الفريد، بتحقيق جوهرة التوحيد،ط
.167م، ص1955_ه1375

.117، ص8ه، ج1325،مصر، 1اجلرجاين، علي بن حممد، شرح املواقف،ط_16
ز17صن 2الباجوري، حتفة املريد، ج_17
.138حممد يوسف موسى، القرآن والفلسفة،، ص_18
.129التفتازاين، شرح النسفية،ص _19
: الباقالين، أبو بكر بن حممد بن الطيب، اإلنصاف فيما جيب إتقاده وال جيوز اجلهل به، حتقيق_20

.165، مؤسسة اخلاجني، ص 2الشيخ حممد زاهد الكوثري، ط
.41، ص1الباجوري، حتفة املريد، ج_21
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، إبراهيم  مصطفى ،وامحد الزيات، وحممد علي 254-253ن ص8اجلرجاين، شرح املواقف،ج_22
لبنان،  -النجار، وبإشراف عبد السالم هارون ،املعجم الوسيط،،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت

.27،ص3ج
.107اآلية:سورة الكهف_23
. 156التفتازاين، شرح النسفية،ص_24
.68رآن والفلسفة،صحممد يوسف موسى، الق_25
.64اآلية:سورة املائدة_26
.75اآلية: سورة ص_27
.10اآلية: سورة الفتح_28
.644ص5،و ج17ص8الرازي، فخر الدين،تفسري مفاتيح الغيب،ج_29
.88اآلية:سورة العنكبوت_30
.22اآلية:سورة الرمحن_31
.29اآلية :سورةاإلنسان_32
.51،ص4الزخمشري، جار اهللا، الكشاف ، ج_33
.5اآلية:سورة طه_34
.297اإلجيي، املواقف،ص_35
.11اآلية:سورة فصلت_36
ز299اإلجيي، املواقف،ص_37
.97التفتازاين، شرح النسفية،ص_38
كمال الدين بن حممد ابن أيب الشريف، املسامرة شرح السايرة،مطبعة السعادة، -39

.86_85ه،ص1347مصر،
.41صحمي الدين عبد احلميد، النظام الفريد،_40
دار الكتاب العريب،،1طحمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين،حممد بن عمر الرازي،_41

.65م،ص1984_ه1402
.19اآلية:سورة األنعام_42
.88اآلية:سورة القصص_43

:قائمة المراجع
د حممد يوسف موسى، وعلي عب: اإلرشاد إىل قواطع األدلة، حتقيقامللك بن عبد اهللا،اجلويين، عبد _1

.م1950_ه1369مصر، سنة ،املنعم عبد احلميد، مكتبة اخلاجني، مطبعة السعادة
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