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«م-،صْدحم

١لثشتئل١

آبهوعلى وعبده، ثبته على واللام والملأه حمده، حى لله الحمد 
بمد،أة ووئده، وصنبه 

مذاهبمن يحمله ما جهة من البلاغيين مؤلمات عن الحدث كثز فقد 

تفرئاجمالجحئ هدا نجاء والجماعة، السنة أهل لمتهج مخالمة عملية 
المذنببين النلائن عن وكاشفا الثطة، عاز الزلفات لأشهر 

عنذهموجل ما ومينا البلاغة، في لمصضن ا لدى الفكري والتوجه لمي لا 
أسابمن ذلك وراء كان وما الثنم،، طريفة عن وتنكب انحراف من 

علمبين التام الائتلاف بيان إلى كله ذلان< إقر في حلص ثم وبراعث،، 
جنده.من أمين وجندي للثا)ى، حائم الأول، وأف الئلمة، والعقيدة البلاغة 

الوافرالبلاغثة؛ الدراسات )ندوة إلى - أصله ني - مقدم نخفإ بحث، هدا 
الرياضفي الإّ-لأمؤ معود ش محمد الإمام جامعت في المعقردة والمامول( 

\oTo)؟>/للدوة \كدئ  ٢١ني الحث نشن وقد ^^إ\-إص\ى .  ٢١
-١٦٣٦.)

و

تعاعت  1 شصث ح١  rأحتتع• 
٠
أ«دتتص

دس



خأنذهلأمح؛في؛قغ

ذاتبموصوعات الباحث ثلم أن وطيعته الحث مائه اتشغ وند 
فينبتت الأولى ثدووه وأف البلاغة، علم أصالة في كالمحاويث، صلة؛ 
البلاغة،ى في وفروعها اللكدث للاصوو ومحرصه الثنة، أمل م، 

اوساحاتفى آثاو من يتتبعه وما التصنيف، فى المعتمد تأثير وبيان 
منطا3، ما ■جمعث ينتايج البحث حثم نم احرى، ايز مفي • • العلمية. 
القارئإلى راغب فإني ولذا أءءلافه؛ من انتنز ما وئصزت أطرافه، 
الثناءمني وله يبلها، ما لقراءة تاليه النتائج نراءه تكو0 أن الكريم 

والثواب.الأجر اممب ومن المستثلاب، 

اللهعبد أبا المبرور العلامه ثيحنا الفاتحة هذه في وأثكر 
بنمحمد الإمام بجامعة العقيدة أستاد البراق ناصر ن الرحمن عبئ 

إلىأئله من البحمن، عليه فقرأت لي أذف حيث، الإسلامية؛ سعود 
مييأن رأى وند رأيه، وثاؤب علمه سديد من عليه وأفاصى آحره، 

البحثؤ؛

الاعتقاد*في الثلم، نذب صزء م، ارالثلاعه 
فإمارثهعرو؛ ولا لرأيه، صدرا وانثنحث، باقتراحه، منا فعلنث، 

الخيرمن وأناله تنصاْ، لنا ووممه منعاه، افه نكر علم، وطاغثه حكم، 
يتمناه.ما 

يشينأن المرء على *الواجسي، •' فقفؤ الينتي حاتم أبو قال، 
ندرإل وطانته، ومعه حنتإ على المعروف ؤيحند المنة، 

بدلهع عنده، النعنة يوفؤع فثالمعرفة ؤإلأ مالمنل، ؤإلأ فبالصعمج، 
عندذللث، له قال حإتا؛َفمن افة حزاق ت وقوله بالشكر، له الجزاء 



التقدمة

تحثيتبن علي وأنشدني . . اكاءرا،. في أبمخ فكأنه الندم 
تمائئرقعلمثئن1رآ،حني؛ إغلأى ٣؛ ّغر ع-لامه 

منيجنله وأن وناشره، وقاوله رانمه البحث بهذا يصر أن افن أسأل 
علىوسلم افن وصلى ننمة، ثز نلي محبحال إيه لديه؛ الزلمى أ،ساُت، 

محمد.نيتا 
وكثبكءّ 

النتفراثغزيز غبي بن القخمن عيد 
الاخزةجمادى تلح 

الهجوةمن وآلف مئة وأرتع وئلائيى أربمؤ لعام 
العامرةالؤياض 

عن( ٣٤١٣)>ممحه< في عو رواه ما حثان؛ ين حاتم أبي قول يصدق ممت،: )١( 
ئفاقإلنه صيغ )من افله رمرد قال قال: ه ثني بن أسامه 

الأرناؤوطتشعيب محئئه قال اكاء(، قي أناغ ،مد ا)الآحنئا، جراك لمامله: 
)هم*أ(.الترمذي• قي،جامع وعو تلت: منلم•، مريل على صحح ،إسناده 

)صأا"أ(.الملأءا ،روضة )٢( 





A\

السمةأهل علوم من البلاغه 

أسراربه إذ الموائد؛ عظيم القدر، علم البلاغة إف 
عنالث؛ام يميثل أته العلم• هل>ا مفاصل• أجز وبن ، ١٠٥١وثبرر؛•^العربية، 

عليهاجاء الش النئلم محاسن ؤيجلي القرآن، ني الإعجاز وجرة 
المعانيبحض انكثاث يغمز العلم اروJهذا العظيم، الكتاب هدا 

معانيفي الأحر على الاحتمالين أحل• يترجح ربه لها، النمس واءل٠تنان 
علمغابالي، وبن المعلوم؛ بثرف الحلم سرقت إن نيل• ونل" ، القرآزا 

الحيوان،سائر عن اف الإنئمير به الن-ى البيان، بضنعت عنايته البلأغةت 

العلمهذا ؤيعيى إء، ٣، تالرحمنت أثيايآه قه آلإمتنن. ؤ-ءارك 
عناعاسم، الممد معياز نهو القوو، من والثدىء الجتب• بين التفريق على 

ماالبلاغث ولولا الأديب، لاهات والشاحد النيغ، الكلام خصائص 
قصيدهم.في والشعراء كلابهم، في الثلفاء شائن كم، عري، 

اواتر«»الخئل ديباجة في )تلأمآآ-ه( الأير ابن الدين نحناة وذكز 
وأدلةللأحكام الفمه أصوو بمنزلة والنثر النئلم لتأليف البيان *علم أل 

اضروبناة - البلاغة علم أي: البيان. م ثبمه ه فهو الأحكام\ى، 
للفقه،أصلا كوئه حبثج من الفقه؛ أصول بعلم ينبهه العلم، ٠ادا على والسر 

ااوثلان؛را)ا/م(.)أ((. ٢١)ا/ااكميرواكوير« )١( 



لقئائذ>,تذئمحصس

علمتواعد ي أو شنره في يراعي ص أو الشاعز أن الث: وزخن 
لمقتصي>اتالنثر أو الشعر لضنن وبقدر المحتلمة، وجوهه من اليلاعه 

المائلجزسات أحكام أف كما وتأثيره، سموه يكوف البلاغة عالم ئواعل 
علىالأحكام هذه فبمدو الفمه، أصوو تواعد على مشه الفقه ني 

دليلاوتكون والمناد، ١لتناقفي من وسلامتها صحتها تكون الأصول نالك 

بدلكتعلهن الشرعية؛ الأحكام لتقرير المتصدي العالم فمه جودة على 
٠سر لا ا ابن من وحسنه المسبه هدا 

تعددتالبلاغة؛ علم تمرات قي المدكورة والغايات للمناصل وتبعا 
علماءأيدي على ئثأ إنه ت كثير فقال ث العلم هذا نشأة في الأنوال 

وأصحابالنماد، عند نشأ أنه إلى آحرون ودمت، ير، والتفالإعجاز 
بهتختص لا أئه واكحقيهمر ، الأدسة ت والوازن الشنرمم، الدراسات 

مشتزق.نثاج هو بل العلماء، ءاوائمإ من هياتفه 
اكتشتالعلم هدا إل ت يمال، أن ينبغي الدي فإن كان؛ ما وأيا 
منالمحو استسثل كما القصيح، المربي الكلام من واستسثل اكتشاها، 

المنئلاجم؛حازم ذللث، على نثة كما نعلمهم، من والخزوص نثرهم 
كائنسلاثق من ررتقاءلنت الخزسه الخلوم فهده ،، وءينْأه( )ت٤٨٦

هدهمن النعلر أهن؛ استخرجها نم الإحكام، غاية على فيها قائمه 
تاينخفي اعتاره يجب شيء وهدا وقوايتى، نواعد شكل على اللامح، 

الملأغة')ص٦(،واموحز (، للمراغي)ص٠١^٠ ۶١٧١علوم 'تاينخ بنظر•، ١١
.( ١ ١ )ص1 البلأمة، ؛ي وارالموحز 

الملأغيءالدرس أصول، ني واامراحعاتا )_؛"Y(، الٍالغاءا ٠منهاج ينظرت )٢( 



الئئةأمل علوم من البلاغئ 

هذه

مسويهأن وجماعة -( ٠٧٩)ت* الئاطبي إسحاق أبو ؤيرى 
النحوفي ئكلم ؤإف فإئه ه؛ ومزمالبلاغة علم مسسبئل هو ه(  ١٨٠)ت 
معانيهافى تصريانها وأنحاء العزب مقاصد على كتابه في ئئه فقد 

أنبيان على يقتصز ولم عللها، وبين التراكس-،، أمرار وكثما وألفاظها، 
فيهعرض بل ذللث،، ونحو منصوب، الممعود وأن مرفؤع، الفاعل 
العربيةفواعد وامتنلثل العزب، كلام في التعبير وأنماط اللثة، لأصول 
اشتمزففد متكاملة، دراسات في المثلرده قوانينها وعرض بعامة، 

كالتقديموالبنان؛ المعاني علمي اماب من ائل معلى ارالكتاب® 
والمصل،والوصل والتنكير، والتعريف والدكر، والحيف والتأحير، 
الاستفهام،ومعاني الحروف، ومعاني الكلام، وفصاحة والإسناد، 

وغيرهاري.العزوف، وجنس النداء، وحثوذ، 

يهلن،كما الإعراب حدود عند ثقف لا سيبويه عند النحو قمعاني 
النحوارمعاني بقوله! ذلك الينافي سعيد أبو أوصح وقد 

مواصعهافي الحروف وصع وبين وسكناته، اللفظ حنكان بين منقسمه 

٠الإءجاذاللأض٠رص•٢(•)١( 
•برحالها والتعريف البلاغة علوم اتاؤخ وأيثا (، ٥٤)م/'رالمواغهايت،• ينظر! )٢( 

بينالعربية و»البلأءة )ص«ماا(، اللاغي، البمث، في النعاة وأأثر )ص٣٤(، 
(،),_00الجرجاني• القاهر عبد اللغة واعالم )»_U(، والتجديد• التقاليد 

سيبويهجهود عن دراالت، وقم )صىءآُ(، البلاغة• تاؤيخ محي وءالمختصر 
البلاغي•البحث، في وأثرها سويه كتام، محي البلاغثه ءالأصول ت منها البلاغية، 

بالقاهرة.الأياب بمكتبه مطبؤع سحي، محماو أحمد للدكتور 



نيالمواُت، وئوحي والتأحير، بالقدبم الكلام تأليف ومحن لها، المقتضية 
الءثلأ(لا،.وتجب ذلك، 

ا1وثؤعنايته صميم في داحلأ باللاغت ،سويه اهتمام كاذ فقد ولذلك 
المحوأ0 ^ -( ٠٤٧١\دلجو'ب\)ز؛)تالقاهر •مد وكان الننب، 

الدلأللكتاJه أوائل في بمرح ذا هو ها أيصا؛ البلاغة يشمن العام بمعناه 
الذي١^ كلأنالث، ثضع أف إلا الطب لمز أف »اغاب بقوله: الأعجاز* 

التيمناهجه وتعرف وأصوله، قوانينه عالي وت٠مإا المحو، علم يمضيه 
بشيءثخذ فلا للث،، رسمئ، التي ايسوم وتحثظ عنها، رخ فلا لهجت 

-هئته:- والملأغة النغو - الهش كلأ أن القول: ونخنلأ ءنها»لأ،، 
يقيدانفهما فيها، الصؤخ اختلاف ودلألأُت، الجم1ة، صياغة في الفلن 
ودئعالمهم، لتيير اللائق؛ مكانها في ورصعها صحيحه، المفندة أخد 

الخثلآ.

تعاليممن المحو علم ركه لما مكملا البلاغة علم يكوف وبدلك 
ؤإيمالالعبير، في المصحاء مناهج ومعرفة العرئي، الالمان أصول 

ومراعاةبعدها، وما محيلها لما وملأءمتها المفردة، اختيار وكيفية المعاني، 

لحياةالئلغ، العندي الواس، الأّتعليم على يقوم علم فهو الإستاد، 
فيها،الصحيحة الأسالسج، وببقاء مفرداتها، بحياة اللعة حياة لأ0 اللعة؛ 

شيخهعن التوحيدي بنقله انفزذ النص وهدا (، ١٢١والم>اث،)ا/ »الإ.تاع )١( 
فيالغرآنثة راللاغة كتابه في عليه مونى أبي المخ تعليذ يئئظر: الميراثي- 

{.٧٦)ص الزمخثري^ نفير 

الإصعأبي لأبن القرآن' بدع امقدمة ؤينئلرت (، )ص١٨الإعجاز• ادلائل )٢( 
)ص؛ه_ْه(.





،،كلامهم من والنازل بالعالي الدقيقة ومعريته الامب، بلعات الاحاؤلة 
مقاصدهم^وثهم الحلص، للمصحاء ومشائهته 

العرب،كلام من الاستنباط دقائق من ارالكتاب® تصمنه ما الثافيت 
والعلاقاتالحربي، للكلام التركسي النaلام عن وال>دو.ث، المءس، وحنن 

لنانررحكيم I سسويؤ عن يقود تيمية ابن الإسلام سح وكان الجمل؛ بين 
لسانحمحمه وفيه مثله، العالم في ليس  I١٠ كتايه عن وقال ،، ®أ العزب 

وقال،، العنت٠١ حجه المحو، ؛؛امام الدمى؛ عنه ونال ،، العزبءل 
فيهيوصع ولم بالمحو، حرين والمتأ المتقدمين أعلم رركان حل>كا0أ ابن 
كتيز.فيه وكلامهم ،، كتاJه®١٦مثن 

البلاغة،عالم أصو3( دفثيه بين صم قل سيبويه كتابر أن ثبث ؤإذا 
هموالمتاكلمس المعتزلة ان من يدعى ما سقثل وغيره؛ الماحلي رام كما 

إلىمحتاحون أنهم بدعوى ؛ لأسها والواصحوي! البلاغة، مكثشفو 
صلحكما صحتها، على الحثج ؤإقامة مداهنهم، إلى انمءوة في البلاغة 

لجهودممادزة وفيه صحيح، غين وهو اJتآحرينُ■٧،، من واحد غين به 
كتاب،أف يه المقطؤع من أ0 الزعم؛ هذا يدحض ومما الثنة، أمل 

بأنهسيبويه وصفوا وقد إلينا، مل العربية في ممنما أول هو سيبويه 

رصي؛؛*(.سيبويه٠ كتاب أبنية ١١ينظرن )١( 
)صيرا٤(.سييويه،ا كتاب ورافهارس اللمب® مغني ١٠ينظر• )٢( 
؛(.ui_(\،/n)؛((. ٤٦٠; ١٢»بوعاكاوى«))٣( 
(.٤٦٣الأء؛ان«)*ا/«زثا>ت،)أ((. ٣٥١البلاء،)A/اام؛رأعلام )٥( 
لأحمدالأدبي• و«القد نيها«)»_U(، قة القلوأثر العربية راليلاغة يطر: )٧( 

(.١٠العربية•)ص١ البلاغة دراسة إلى وارالمدحل  diT^/y)أمن 



لسةا |مل علوم من عة تبلا ا

منكباو ءال«اء عن عالونه أحد كما ، المنة• مذم، على ننيا اكان 
حبيببن وموس م(، ١٧)ت•أحند بن كالخليو النثة؛ أهل 

أنمز ذلك وكان )تةهاه(أأآ، العلاء عنروبن وأبي -(، ٥١٨٢٠٠)^
ماإلا اللهم شأن، ذات عصابه يكونوا أن ونز شوكه، للاعتزال يكوف 
صاحبوكان ، هد(  ١٣١)ت المعتزلة أول ضكب بن واصل عن يدكر 

العلوم.من أي اسيس ني فضيله له تكن ولم مناظنات، 

 ٠٠ ٠

عنرص٨٦( واللغؤيين• النحويين ريمان في ندم بالرنيدي ذلك ردى ، ١١
•الرياشي المرج بن العثاس 

الأهواءأصحاب منهم العربيب أهل المر؟ أهز رإف الحربي• إبراهيم نال ، ٢١
بنوالخليز العلاء، بن عمرو أبر نئة: أصحاب كانوا فإنهم أربعه؛ إلا 

رتايئحني الخطيب ندم بعنه رواه والأصمعي'• حبب، بى ويوس أحمد، 
(.٤١٨/١)•بغداد• 

(.A/U)اياري• وافتح (، ٥٨٤)Y/الجءمان« تلمي ريان يظر: )٣( 





الملأغةأصانئ 

القولسظ الذي وهو - ه( ٤٧١)تالجرجايي القابر عد انثم لقد 
أزهارهاونح وأحكم ، نواعد، ورغ المابع، بملمي البلاغة علم في 
كنتهبما انثغ - وا>اسهامه1ا استغلاتها يمد أزراره ونقى أكمامها، من 

فيهوله ،، النحوار ني رايه ذلك يزِ القاهر عبد وكال انتفاع، أثما سيبويه 
بينوأحكامه المحو معاني توحي على النئلم ش نظرقه أنام لقد مولنات، 
كماكلام؛ كز في والنزيه الغضيله ترجع النوحي هذا )أر الكبم، 

 ِِ)٣(
؛رى

المرس<والماد الأدثاء من السامون كثه مما القاهر عبد أفاد كما 
ألإلى كثيرول وعيرهم، الشعر ودارسي الموازنات وأصّحام، 

ه.القاهر، همد أيام البلاغه عليه كائن ما هر الزاهر اللاغؤ عثر 

أهنهممن العلم، هدا ني أثر لهم كان رجاد القاهر عبد حلم، ثم 
البلاغهقئم من أود وهو العلوم®، ارمئتاح صاجِط )تاُأآُه( الثغاكي 

أنبعد سماها، كما محتات، أو وبديع، وبيان معان ثنون؛ ثلاثة إلى 

|اّراز1)\/٤(.ش الذلوي مود كا )١( 
Airy)\\إاكلأء« أعلام »مير )٢( 
(.٨٧ألإعجازا)صأل ادلائل طلر: )٣( 



وبيافمرة، معان نهي كلها، البلاغة على تمييز دون بن ينللى كائث 
يكنزالعلم انز جمثزد لم أتم حلدون: ابن ثال ثالثه، وبديع أحرى، 

ورب،انله، موثيب، ربدثه، كاكي النخص أف إلى غشينا شيئا 
أبواته«را،.

مباختمن فإنه )ءت،ا،مأس، القزؤيؤ الحملين، أبما: أدس، يبن 
وصغنم ٠رالتلخيصا، سئا0 الذي كتايه »ى الكاكى ٠ر•متاحا من البلاغة 

وترحمهالمتهدمين، كلام حلاصه فيه جمع له، كالثرح آحر كتانا 
منفيه وأكثر بالشواهد، وملأه وتهديمه، ترتيبه في وأحال ؛*الإيضاحا، 

يومحس اشلبتا بعد اللاغتين عامة حهوذ فإل ولهذا والتحلل؛ التعلل 
.وتعليما وثنحا إقراء هدين، كتابيه على يدور هذا الناس 

والمكاكؤ،الشاهر، عبت - الثلأئ الرجاو هزلا؟ أن رأت، 
بمنحييتمير منهم واحد وكل الملأغة، أعلام أشهر هم - وادمحفينه 

أشتائ،جمع الذي هو القاهر فعبد العلم؛ هذا تاؤخ فى أئره له خاص، 
ائه،وفيامسفواعده له مستقلا، ثنا وجعلها نصوصها، وامتنثلى البلاغة، 

صاغالذي هو والحين، الحدود، وحد الأبوابج، ميز من هو والكاكى 
النقص،وامتدرف اليوم، عليها ص التي الأحيرة صوريها ني الملأغه 
مله.الشيخان ثركه ْا بها وشواهد فتويا المالفين تحب بن وجلب 

وأؤلوارراحز ٠J_>-؛، العلوم، من كغيرها البلاغه فإى كان؛ ما وأيا 
ئتزامتؤالأؤلوار هده يتحلز وقد اكتهالها، حتى نشأتها من محتلمة 

)ص!البلاغة• علوم 'تارiخ ؤينئلرت )صا؛هْ(، خلدون• ابن امقدمة )١( 
)ص؛ا/أ(.اللككي• عد و^اJلأءة 



|صادثادلأغات

أسابولذلك ؛ عتز العلوم سس به جرت ما على تراجعات، أو 
واعتماديخلمهم، من وقله المحمقين، المن عالماء نزت منها: محتلمة، 
اكيم،معاهد في لها ؤإقراء ثرحا العلم، عليها يدار صحيفة مزلمات 

منولغيره البلاغة لعلم يحدث كله فذللئا أسباب؛ من ذلك غير إلى 
هلبي•شيء وهو العلوم، 

العلوم،من غيره يمحسن، ولم البلاغة، علم أصاب آحر شيئا لكي 
منالعلماء تهذ' وند مختلفة، أعمار في عليه وير الذي الئيم وهو 
.ثدونوهالم أشياء وئركوا وحييتا، قديما مصنمايهم في أشياء الضيم هدا 

الماصإقباو نحنق من )تمآ،؛ه( المانلأنئ يكرم ما ذلك،: نجن 
والئزف،المكانة من له ما مع أنماره، ونلة العلم، هذا على 
قليلالمكان، عفليم المحن، شريمؤ علم هذا أن ®واعلم • فءدفي يقود 

عضنةأح ولا ئخميه، عنيره له لمنت، الأصحاب، صعيم، الثللأب، 
منوأعجن، الجر، من وأهزل النخر، من أذى وهو فيه، لما تفطس 

١^١١.،

القاهرعيد أنم، من الإعجاز® ®دلائل فاتحة فى راه ما ذلكر: ومن 
وتقصيرالجاهلين، يجهل وذلك، الصنم؛ من لاقاه بما البلاغة لحلم 

لقئفد العلم من نوعا ذللث، على رى لن ®إنلث، يقود: حين، الممصرين؛ 
منالناس علمح، ولحل به، منث بما الخبمإ ثن وض لمه، ما الضيم من 

_،®^عليهم لحل ما معناه في العني 
البلاغة،علم لحقيقة وتصؤرهم الغاليلين، أولاائ٠ ئهز يحدد ثم 

»دلأشالإءجأز«)صا•(.):آ((. القرآن،)ص٤٨١«إءجاز )١( 



بالرأسللإشارة يرى مما أكثر معش له يرى لا متهم كمحرا أترى برد• 
وأمرواستخار، حبر هو إنما يقود' ، والعمب للحظ يجده ومجا والعين، 

•ومحا< 

حقيقةبمهم لم مجن علْل ش نزحا الكلام آجر في هذ-ا علمه محئزيد 
نزحض ذللت، بعل• يفيص ثم شكلية، أمور على ويئصتْ العلم، هل-ا 

،.ذلك١٢من الغايئ اذ الإنيلغ وكت رم وبيان اليان حقيقة 
لمالدين على عقب ايلاغة: عالم على القاهر عد الشيخ عتن؛ دمن 

وجعنوالفماحة، بالبيان كتابه ئعثر تعالى اه أف مع ، دلرْ مدروه 
مئةنلأيثا بمد أحرى مرة يحول ذللئا لأجل إعجازْ؛ وجوة ثن البلاغة 
الدئيافي ليس إنه • ؤي3 إن أنه الأمر؛ ءوحمله فيقود؛ صفحه، وستين 

بنالتورط■؛ ئبيح ومن الغلط■، نمش من - فيه للناس عزص قد علم 
ألاظننثر الثان؛ هذا في لهم عزص ما - الفاسدة الفلنون مع الدهايت، 

تتلونعقلاء قوم من غجنا وهل • الكذ'نا يقوله من على يخني 
ألةز:تيندا نر أيأ أن ء نآلجن آلإص آنس، بن ظ تعالى؛ اممب نود 

به،ويؤمنون [، ٨٨]الاسداء: يلؤامل؟< بمني، شمم '؛اث واو بج؛لهء ^٧؛ لا 
الإعجازبرهان عن بأوجههم يمدون نم منجر، المراق بأف ديل-ينون 

عقلينا!ءر- ذاك دروا لو - جثوا ولقد سيله، غين وي~لمكون دء'ليإه، 

علىالأسم، من )رت،آ"آآُه( الكاكى به صرخ ما أيثا؛ ذليثه دمن 

المحئق.أفاده يالأصاع. بينهم التمائم هو العمين )١( 
٧(.- )ص! الإءجاز« ادلاثل يطلر: )٢( 
بأمآ(.)٣( 



الملأضنأصالث 

منشيئا سظ أن يعد - يمول وهريه؛ ويبول حملته، لدهاُتا البلاغي علم 
-الباهر والمقل الشنق من العلم لهذا ما مع - أيم -ت ثمارْ 

بماالخنف نزم من نني ولا لقي، ما القيم من لقي علنا ترى لا 
يرلمعحدودا له وبين شواهد؟! له ووبر تواعد؟! له مهد الذي أين مثي، 
وجمعوءوامحن؟إ أصولا له ووصغ عليها؟! يمج رموما له وعين إ إلها؟ 

غيواسنهص ينله؟! مجتئتو\وه لقيط وثمن وبراهين؟! حجمجا له 
حوئهيجرء نبا، أيادي تراه؛ علم وحيله؟! رجله الأيدي بن استخلاصها 

الئثاأأا،.حوته وجزء الدبور 

أفمن -( ٠٦٩٨)^،ظلإ النقب ابن ذكنْ مجا أبقتا: ذللث، ومن 
آثار0،غمت ند ٠^ بأنه يصمه ذا هو فها منسي، مهجور علم البلاغة 

معريةعن العزائم وصنمنا تحميله، عن الهمم وتقاعدتا أنمارْ، ويلتا 
بالهجرربي الإملامية العلوم بن علم فما أصوله؛ عن فضلا فروعه 

لمعانيه،والتلمح فيه، الطلن أداموا ولو البيان، علم يه رمي ما والئننان، 
تنمنودناتق الملوب،، لها تهثئ حمايا على العزيز الكتاب، من لامحللغوا 

•ادنللوب،اال وجو؛ عن لهم 

-ورورا كذبا - البلاغه ١^٠^، الحديث، النضر هذا م-ظابي وفي 
الشاةعربي العلم هذا كون ُْع اليونايي؛ والفاكر النمل ين مقثبنه بأنها 

فنلثواالنزبؤ؛ لعة وعلى الغرب، على اصث،كثروْ قوما أف إلا والخدور 
يونانيأنه فادعوا العلم، هذا تأسيس فضيلمه تاللث، بيعواهم الملمين 

)صأ"آ0(.العلوم( امفتاح )١( 
١،■همزه ؤ النقيب، ابن تفسير ال٠قاJمة )٢( 



أخدوموغيره، .( ٠٢٩٦المثز)^،كابن الأوائو الملمين وأن الأضل، 
القاهرعبد عذ - وغمهم حد على - الأحد ذللت، وئجئى أونعلو، عن 

سثلرْما على الأظم نظرية تأسيس في اعتمد إذ غيره؛ بن أكثر الجرجايي 
القرآن،آي على فيهما ما ثلثي ثم والئنر، ال1حثلادت كتاتنه في أرسثلو 

^عائثإالربي التراب دعلُا 
ذلك،على وتابعه ،، ل حين طه ! ،^^-، ١١بن ؛ذلك، هال، من وأود 

علىيقيموا ولم دعواهم، لتصحح جهودهم وكثفوا ، تلاميذه بن طائفه 
القاهروعبد أرمطو بين ربهل بن عندهم رأيناه ما وكل برهمايا، ادعوه ما 

ث٠حلظاهر.

علىقالمة وأنها ، رينها وبينوا كثيرون، الدعوتم، هذه رد وقد 

المنشورالكتام، مقيتة ني وهو (، )ص١٣العربي* البيان في *تمهيد ينظر• )١، 
فينلأنة إبراعيم الدكور الأؤث: هده عالي نثن نن وأود النثر، •مد بئنوان 
تلهأن وءج_إ (، )ص٩٤والثونان* ااننم٠ بين أرسطو •بلاغت كتائه مقيتة 
امتقبلممابه في لذفلي*ا •نخم، إنها البلاغي: عن ل؛قوت( ذلل؛، يعد عاذ حين 
(.)ص١٣٣ممر! في القافت 

وتارح٠تطور وءالبلاغة )صسأه(، واليونان* العري، بين أرصطو •بلاغة يتثلر: )٢( 
كالثسخالضلأ؛ بعض القوJ ض] انز وفد (، ١٧٨،  ١٧٢، )ص٧٦١ 

يتطور*-االبلاغة علوم نشأة في محاصن؛ في الجبالي إبراهيم الأزهري 
(•)ص٤٢

ونقده*بلاغته الجرجاني القاهر عيد و• (، ٨٢)صن عهدين* بين •البلاغة يثظر: )٣( 
العربية*البلاغة تدؤين في وأيزها والمعنى  Ja_lو*ذفية )صله'م(، 
)صبىه'م(،الحربية* البلاغة في وجهوده الجرجاني القاهر و*ءبد )صبىا"ا"ا(، 

اليانيء)صبى"ه(،الضير واحطوان، (، ١٧٣عليها*)ًبىالئنثنتما و»اللأغة 
ال٠نى(أم يجامعن العلمي اليعثج مجلة في )بحنر العربية* البلاغة ورأصالة 



الملأغغاْاوه 

تشاتهوجود وعلى صحيحة، غير لمقدنات نتاج وعلى وأوهام، ظنون 
اللنات،ماتر نى توجد التي والامتعارات التشبيهات صور بعض فى 

تشترفالتي الئثة والمعاني العامة الأغراض وني بعصا، يعصها ؤيئجه 
.جميثا خواؤنرهم عليها وتتوارد الأمم، فيها 

منبامحلل ثوي اليونان لبلاغة واحتذاء ئئل الءرنما بلاغه بأف فالقول 
صدتعم، من إلا به تئذ ولم والدليل، الصحة عن عار أصله، 

علىاو ّوض تئرنين الممن بمضابلهم، صذرة ومحاى المسلمين، 
منوكذا بأقوالهم، وتال، مذاهنهم، ملي ممن جلدتنا أبناء من  ٢٠١١٥^

عندهمالعربي فالنحو عربي؛ هو ما وكز بالعرب، الانبهار بدا؛ أصيبوا 
العربيهوالملأغه الثومال، مصدرة الإسلامي والمقت الئنتا0، مصدرة 
أساسها.من باطله دعوى فهي الثوثازا مصدرها 

الحربيةإلى أرمعلو محن، ترجم من أيد أن الرهمم• هدا بمبل، يمما 
ملهأو التاؤيخ هذا في ءلهنثا وقل )تخ\،أه(، حنين بى إسحاق هو 

أمجار• منهاالبلم؛ هذا أصول بن دهمح، البلاغي، في أصيله عربيه محب 
ثتنلةلأبن القرآن* مشكل وأتأؤيل -(، ١٠٢ )ت' عبيدة لأبي، القرآن® 

(UYVlo ، ضنب الئنر* واقواعد ،)ذلكغي فلين كما )ت؟ا،آه
مصنفي،أود إيه ت قيل اللي ه( ٢٩٦)تالمعتز لأبن ُالبا~ع* كتان العصر 

عربيهو أمالين، بن وغيرهم هؤلاء محبه في ما وكز لبلأغةل١،، اض 

(،٢٤٢، ٢٣٩)ص«م، البلناء، منهاج و»تهمس، (، ١٤٥الماص، العدد ) =
(.)ص٥٢٧الربض• واللاغة القد ني الأرمطي ورالأر 

ءلبان<لبئري البلاغة• وامعجم )_TV(، البلاغة• تاؤيح في •أحاديث، ينظرت )١( 



في»ةؤ»مميصفيألإهي

أوتند، كتثه تتر-جلم ولم أونثلو من أفادوا هؤلاء *إف مادت فهل صميم، 
قيليس ه(  ٤٧١)محتاالجرجاني القاهر عبد وكدا ا وساعتها،؟ لتوها ترجمئ، 

تهال،:فكيغت، الأعلام، من ^ ٤٤دكنْ من كثرة على لأرنثلو، ذكت كتاتثه 
محلاغةأن يتصور وهل والئنر،؟ا \ل%>ظاو< كتاني من علمومه استقى ءانه 

إعجازه؟!ودلأتل القرآن محلاغة بأسرار ئنهص أن ينكى وتوانيثه أرمظو 

فيننلرى أحد الماهر عبد أن زعم من ثوي الباطل؛ هذا ثن وأبمل 
أهللينوا الهنود إف هولا؛: علي الرد قي وموو الهنودرا،، عن النفلم 
كماوثصوير، ويجر، وحزمحل وط1ا ومحنجيم، حنامحنط أمه هم ؤإنما نيان، 
،.الجاحظر يقود 

الثوئان؛بأدمح—، يعترث لا كان من وأديانها العنُ-، ماد في أل على 
شعرمن شيء في المتملسفين أحد فاوصه أن بعد - يقود الأمحير ابن فهذا 

صاحبابه يتقيد لا ولئو طامحل، لها ليس فماغ ُإمحها -• وحظبهم يونان 
تفهملا ١^;^، أف نث؛. غين - ئئان أبو كما شيتالأم،، المربد الكلام 

الأنبأمهنه لا فلمي كلام اوهذا يقود؛ يونان؛ كلام 
أصامحنابما نعر ند المعاصرين من العالم ئيوخ أحد وكان 

١(.رمزه، المرية، اللاغة درامة إلى »اودحل يطر: )١( 
)؛/Y؛Y(.الج1حذل• اراتل يطر: )٢( 
٦(.- )\/ه  ٧٧١»اثل يطر: )٣( 
(.١٧٠ْ/، rw/i)ؤبفلر: »اوحراوسل«)ه/سم، )٤( 

وأفنانهار،فنونها رالبلاغة مولمج ءثاس حسن فشل الدكتور الجليد الشح هوت )ْ( 
أي: iJt^\/r٦y٣/٣في الأزذن في اثثئ واك وفد الشرسة، علما؛ وأحد 

الجنان.نح وس ه، البمث هدا إعداد ا'ذاأ في 



البلامت|مانئ 

ننام»اولأغةكتا;ا غكب الحاصر، ونما ش النيران بن الملأغة 
أصالإندم الزغم إطاد كتابه: في عالغ ما أء وكان ءاوها«، ١^ 
مود:إليه امتخ المرية، اللاغة 

علىيجرد من نجذ أف اللم-،: ل ؤيحار القلب، ل يممثلر مما ررإن 
أفنعلى وما مهامهم، إليها ؤتضوب ميويهم، ولفتها الملأغه هذه 

حاصةبصمة ولكنها ننتهدث، كله تراثنا أن رعم مسثهديا، كالملاغة 
عاليها،يتاكول الذين أولئاك أ،لر فعجت، __، ؤإف الرماة، هدف كانت، 

متثناهرمن فكم بناة، ولبموا جناة، أيهم ! ٥١ؤينلم بمائها، أنهم زامحن 
التهامهذ0 أف ولو ، ١٠^١^من إلا الحقيقة في هو ومجا دعاتها، من يأته 

بأصالتهاالتهام؛ هذه تممى أن الثهل من لكان فحنن، أعيانها من كانت، 
ونحنكذلك، والدعاة الأذعثاء من المهام هذه أن المؤلم ولكي وئوتها، 

أنها)حجت وتناميها؛ لثلرحها مشيوهه دعوا^؛، والجين الجين بين نمع 
لالعصّرملح ولا الأدبثه، الحياْ تواك٠ثؤ لا وص١وثا وهرمن،، شاحنا 

ونشأتهاولادتها في سهنها آحث ولريى ثريذ، هذا ب، ثعيس الذي 
واللغموالأم، الأب يونانيه أنها يزعمون كرْ وأصالتها، وأصلها 

بأنهاعليها يتقولون وثالثه والخم، الخال هنديئ أنها يدعون وتاوه والدم، 
ينلمحونلا بأنهم برجالها يتهمها تالث، وفريق والكم، الكيف فارسيه 
الوهمءأعلى لميئون بل المهم، 

الأفتناءمن الملاغة، علم على وم مما رصده أمكثيي ما ذللث، 
فيأو عنه، والعملة العلم، هذا هجر في إما يتلحص وهو والجماء؛ 

[١٧)ص؛ءل؛ءا• الشرى •الّلاغة 



جذثلألمح؛إم

آحنشيئا هناك ولكي الحقيقيين، أهله غير إلى ورصعه استتبامحله نسبة 
الدولةني المعتزلإ ظاو ثوي مند له ملازما وثلث العلم، هذا أصاب، 

لتحريقالعلم هدا استغلال وهو ألا هذا؛ الناس يوم حتى العثاسئة، 
ءظلث،أترآف آية من فكم .، رسوله وسنة تعالى، افي كتايط دلالات 

يقتضيهمما ذللث، أن بدعوى ا ظاهره عن صرفن نبوي حديثا بن وكم 
٣١١٧١^

هه ه



اثبلاغئالتأليف في الثمدي الانجراف 

حملتهمن طائفه أف البلاغة علم تاييخ ني التيمات من إل 
الإسلام،تاؤيخ قي حادثة كلامثة مذاهب إلى يشسون كانوا فيه والمؤلفين 

والماثريدي،والأمغرى، المعثزئ، فيهم فكاو الف_ا، المدم، عن ناكثه 
اجثهلوند وغيرهم، والمتمنبم،، والرافضي، والصوفي، والمرجثي، 

البلاغيكتسا في فدحز معممداتهم، لخدمة البلاغة ينخروا أف ش هؤلاء 
ظاهرهايخالم، التي والأحاديث، الأياُجؤ واجثلبوا تأؤيلاتهم، من كثير 

تخالم،معان على وحملوها يعدوه، لما أمثله وجعلوها مداهنهم، 
المعانيالثلاثةI الثلاغة علوم في ممهللحاتهم إلى نرجع ظاهنُا، 

حجههي التي والأحاديث، الأيايتج تأولوا وكلللئ، والنديع، والننان 
رالتأويلأُت،ظواهرها عن لمرموها ساموها لأقوالهم، ومتعلله عليهم، 
فخالفوا، التحرم، حقيقه وهذه المتنسمة، والجازاُت، البعيدة 

؛>،المويئن، عل5ا يحم ئه وذللئ، بإحسان، لهم والتابعين الصحابة طرفه 
علميتنقية تنهضوا أن العلم هدا في المتحممين والجماعت، المنة أهل 

معتمديوافى ما على فيها ؤثصنموا الكلامثة، الدامؤ آثار من البلاغة 
غايتهاإلى البلاغه ؤيعيد المخالفين، دعاوى ؤيدفع المالح، لم، ال

عنوالكثم، القرآن، إعجاز في البحث، وهي ألا الأولى؛ الكريمة 

,١٢)ا/والتل، العقل تعارض ادرء ينظر؛ 



آ.\ذ>ننبر لثة حصانص 

 Mيمحومةظثه بمد أن لكن.من -ي باسم أصئ شيء لا إو ؤ
أصحامحت،- أولئالث، صنيع لكل ولقد لكمية، ^LJ؛ ثتفيق أر ؛، JLtfliنحلة 

أئزىلأنه للخيار؛ الإسلام شخ إنكار في نبما - الكلاث الخذاهب 
لمبالخجاز على طه الميم ابن أظلق كما تأؤيلاتهم، في أصلحيهم 

ئللنةمن كثين \نضت3أ أن في سنا أمحصا صنيعهم وكان ال0لاءرتاأى، 
اللاغة.عالم درامة عن الثنة أهل من العالم 

كما- هو الذي )الملأعة( العلم هذا حال من العلجن، ينقضي ولا 
١^٦،اللسان مرائر على وأدلها والأدب، اللغة علوم أهم - نل 

الظمل٤،؛القرآن إعجاز ثهم إلى الخدخئ أنه عر العالماة أينع والدي 
الأو5،كتاب، به دك أ0 إلى أمْ آد حتى اّتغلأل أسزأ اّئغلأ كيت 

الناسفإن الإسلامي؛ العالم في المدعثة انمدام_ا لنشر وسيالة وصار 
الألة،علوم أهم أحد باعتماره العلم هذا أسفار مراجعة إلى محتاحون 

وتهم:هالثرشنرْ،، الزخنن لفهم وائل لكون أملانا زصآمحها الي 
علىويلأء الدين، على حربا الألة علوم صارُت، فإذا الشريعة، لحالوم 
مصسةافتالاائ، الملمين عقائد 

للأستاذالئن؛نا أهل بلاغة إردراسة »اكلحل م: ها الإشاد، دلاثذبن 
.حيرااش جراه الصامل علي بن محمد الدكتور 

بمقلد)٢( 

يطر)٣( 

يطر)٤( 
يطر)٥( 

(.٦٩٠)Y/اوراة« الصواعق امختصر 
(.)ص٥٨٢اJي١تيا ارالتمرير 

)صتماْ(■الجرحاتي>ا القاهر عد كتاني إل •-دخل 
(.)ص٨١١المتاصدا أس إر القاصد، ءإرساد 



التاليفي النقدي الانجراص 

والنظرالعلث، المحناعة أصول حيث من - يقينا لنقظع ؤإيا 
إليهجئ الذي الباطل هذا من بريء )الملأغة( العلم هذا أف - الصحيح 

تعالى.افلت شاء إذ إبaلاله، ني التفصيل من سيأتي ما على جرا، 
منكائوا مذامهم لثمن؛ البلاغة امتنيمرا الذين المؤلفين أف ولو 

منوغيره العلم هذا في الأكابر من ولكنهم النثلب، لهاف المننورين 
كما١لمنجع؛ ؤإليها المعود، عليها ومولناثهم واللنة، الشريعة علوم 
طاثمحهم•أبنا؛ فى< مقدمحن كاوا 

وغد^، ٠٤٤م(  ٤٧١)ت الجنجاjي الماهر عبد بن ن٠ 
أعيانو٠من الأشعريال١،، الحنن أبي طريقة على اعتكلنا كاف أنه يكروا 

*أودأنه دكنوا كما الأشعري*أ'آ،، مذهبه في ارمتتكرأ وأنه ،، الأثاعرهء 
أصولظثق من وأحنى والبيان، التعلم غي نفلريه للاثاعرة مهد من 

البلاغيهأيحائه *نئن وأنه ،، القرآزال لعأحاز باب في الأشعري المذهب 
.الأثعرئة((أْ، عقيدته لخدمة النئلم في نغلرتمه في 

المؤنمزكثير عند يعد القاهر همد أل هنات ينمل أن ينم ومما 
الكبين■أثينْ له يكوذ أن عزز فلا الأخيرص؛ ظنوها في لللاعة الحقيقذ 

عقيدته.على كاثوا ممن بعده، أثوا فيمن 

•نمالنغاةأ)ا/ا'«ا(.ؤيطر: (، ٢٥٢>ا/ ئية قاصي اكافب»لأبن اطقات )١( 
(.TlW)\/واكوير، التحرير »شير )٢( 
١(.)مزأ؛ اللاغي، الدرس أصول، في *مراجعات )٣( 
.)ص0ه( القران! ؤإعجاز للبلاضة الفمية الأمحول، في اطدهة )٤( 
فيالقاهر عبد *نفلرية ؤيئظر: (، ٢٨- الكشاف• في القرآني *التفلم )٥( 

البلاغازييخ وأمن )ا/؛(، و»الطراز« (، )ص٥٧الإيجاز• *نهاية يغفلر: )٦( 



الإيجاز،انهاية صاحت، -( ٠٥٦ )تاآ" الرازي الدين يخر • ومنهم ٠
أسمريوهو القاهر، عبد كتابي ييه لئعس الذي الإعجازُ، دراية في 

الأشعريالمدب نزيوا الذين الأشاعن؛ أئئة *من كان بل كبير، 
وتدعاليه، إلا عذهم الإمام شتؤ بمو يكائ ولا والأءماJ^١،، بالفلفة 
وفىالكبير،، يره نف ١٠وفى هذا، كتابه فى تأؤيلاته فى بالبلاغي استماذ 
•ممفا؟٠^٢، بن كير وفي التقديس*، ارأساس 

وكانالعلوم،، ارممئاح صاحب، )ءت،آآأآه( ئاكي الت متهم ر٠ 
افهصفاج، كتأؤيل اعتزالثايه؛ في البلاغة يشن وكان ،، نمنخا١٣ستزلثا 
ذللئ،.وغير ،، اليبادأ أفعال وحلق تعالى، 

مئتاح ١١صاجب لإه( ١ ٠ )تر الثيرازي الدين قثلمت، ت منهم و٠ 
الشيرازيلمب ولذا ؛ وأجودها المقتاح ثرؤح أجمع وهومن ، المقتاح، 

محْلص،إلى لديهم اللقب هذا يفرث لا اةنة، بالخائ عندالبلأمحن 

)ص"آا(.اللاغة• أسرار وامقدمة )هررآإ'آ(، ءت؛ق الزيز لمد لعرية' ا ~
)ثق(.)ا/؛( واكل• الخل تعارض أدرء )١( 
أضالأثة«>صأه(.بلاغة إل •انمدحل )٢١( 
مذبا•.والعدد ،التوحيد ت قال، وقيه ، ٣( ٠  ٨٠۶٥)العلوم• امفتاح ينظرت )٣( 
اليلأئ•وء.رجز اممخيص(، )شروح ( ٢٧٩الأفراح،)\امك ءعروس يطر: )٤( 

وسيأتيمرا■؟خ، من بهامشه ومحا ( )ص٥٥المكاكيء عند وءالبلاعت (، ٦٠٠٠٢٥)
قليل.عما لدلك، تفميذ 

سهبها .م تقادالأزهر جامحة في دكتوراه رمحالة الكاتبة، الأنة على معلبؤع )ْ( 
راج.اليد نزيه ^ ١٣٩٧

(.١٧٦٣A)اصوز(« ،كشف، يطر: )٦( 
>صا/«م(.انماث،• وقروصادت، (، ٣٠٠)٦! ءاليدراطالع• يطر: )٧( 



البلاغيالتأليف في السيئ الأذجرام 

الموفيةمن كان كما ،، صئح وثد أشعريا، الرجز هذا وكان 
نزجهديباجة في فال الملأسنة، بطريقة \لأيويون للإلهام، المدعين 

النلكحفرة من الإنذار، سل على إلي ألقي فد »إني و»الممتاحا: 
شبمةنعب حاد الأزنام، من كزئم لا الإلهازأ،، بلنان الغبار، 
أورئني•ما قاوت أن إلى .٠، .والبمهلة. النوم بين ما وعي النيجة، 
لشيبهوانحياره ١^^٣٢، داو إلى والإنابة المور، دار عن التجافث 

شلقربهم تقريرْ ذلك يبن ظاثر، جبي كتابه في لها وتأمحدْ الأشعرية 
٠نغب التصديق وأنه الإيمان، مسألة فى ؤلمدهثهم الصمات، 

»التالخمصاصاجب، )ت؟ّآم\ه( المزؤينى الغهلسب، ضهم: و٠ 
إلىالفن هذا في والتعلم الدراسة ندان علهما اثدين وأاالإيضاح»، 

ماوذلك، كتانه، عر طافكه الرجو أئنرثه ؤإثاف، هذا، ممرنا 
الأخطاءلنعالغة ،؛ *ألإيضاح ا ءاصلاح تآليم، على الباحثين احد خمن 

الكاب<.نى وغيرهما والبلاغية، العقدية 
*كتابجصاحب، )تبم؛بم( العلوي حمزة بى يغنى ت منهم و٠ 
نيلالذي الإغخاز*، حمانق وعلوم البلاعة لأسرار المتمنن الئلناز، 

إئهI ونالوا ، الماهر( عيد يعد البلاغة قي كين، ما أحنن أمن إنه ت عنه 

أضاحاساحأ)ا/ي\ه(.طلر:)١( 
اصطلاحيإطلاق هو تند مبدون للنفس يحصل علم على الإلهام ل٠للأق )٢( 

•( ٣٧٠)٠م/ واكويرأ االتحرير ني عاشور اين العلامة ناله لالموذة, 
واكوير(رالتحرير ييظر: الشاح()ا/م(، •مفتاح )٣( 
(.١١٧•)أ/ا/ْه، ؤيطرابمتا: )ا/يأه(، يطر: )٤( 
•- ٠١ ٤٣*عام بالرياض زلتي يار ؛ي الكناب، ثلع وقد الرصالة، هذء كاني، عو: )٥( 
رمحا.رشيد لمحمد )ص٣١( الملأغة( •أصرار 4قاومة )٦( 



اولأغثة*لا،،المسام في إفاصه أكثرها ومن البلاغو، في أونع *من 
كإنكاوكتايه؛ في عقيدئه يقن)؛ ظفق وقد معتزلي، ثنيي شيعي والعلوي 

كماالاجن؛، في نزى لا اممث أل وادعاء الإلهية، الصمات وجغد الفدو، 
^٢،,بن ذللث، غير إلى ه، المحاة بعض من ناد 

الشرحننصاحن، -( ٠٧٩٢)تالتمتازائ الدين نني منهم: و٠ 
علوممعرفه إليه *انتهت الذي »التالخيص«، على و»الختضر(ا *الئثلولء 

نظلفيه؛ له كن ولم الأمصار، اتر ببل الخئرق، في والمعقوو البلاغة 
*ماثريديذلك، مع وهو ،، حجرلابى يصمه كما العالوما، هذه معرفة في 

وهو، الماتريدي المدهنا دصنُت، التي الجماعة ومن ،، صلن،ال
تأؤيلاث،وله ، ا وث فيلالرازي أن كما الماتريدية، ملنوث 

هوكما ، التصديق هو الإيمال أن وفرو ،، لتعالى اطه صفامحت، في 
أصحابه.مدهنا 

بالسيدالمشهور ^ ٨١*lo)الجنجاني الشريف، الئيد مشهم: ر٠ 

)_U؛(.اJلأءةا تاييخ *المختمرني ١( 
لكاتب،)صه'آ( *الهلزاز' تحقيق مقدمة نر: مظائه إلى منزوا ممصلأ ذلك، ينظر ٢( 

الة.ال،هازه

)٢(

الرمالةهازه 

١٢الكامة«)ه/•*الدرر )٣( 

*منهجؤيتنلر: )ا/"ابمأ(، توحيدالأسماءرالصمادتجا٠ من رمونقهم *الماتريدية )٤( 
(.١١)ا/والبماءة« المة أهل 

»فلهرالإّلأم«)أ/هه(.)٥( 
(.٢٩٤)ا/والصفاُت،اا الأسماء توحيد من وموثئهم *الماتريدية )٦( 
(.^n-rاJعانى^ ورمخممر (، ٦٦٢، ٦٢٠٧، )ص٣٩٤أاوءلئل« يطر: )٧( 
الميق)صم\تماا(.يطر:)٨( 



البلاغئالتالف في العقدي الانجراذ 

وُرشرحالمهلولاا، ١١عالي المشهورة الحاشية صاحب وهو ، السد 
حاتني وله صرماص، ماترث طك وكان المثتاح»رآ،، 

فهمعمانيهم، وتلاك٠ الأوائل، البلاغة علماء كباو من ءلائمه فهؤلاء 
إلىصدفي لل5، مرجحم، إلى معتزلي، إلك، إلك، أشعري بيى ما 

هذافي كتبوا ممن بعدهم، نجم فيمن بينا تأثيرا لهم أل ثث ولا 'نيمح،، 
فيالبلاغة، علم دارسي في تأتين لهم يكوف أن بد ولا وغيرهم، العلم 

عاصروهم،١■^.>، بلامح، ثركت أئى علك، وتأؤيلاتهم، م'عمانيهم 
فيرغته المدام،،؛ نالك على كاثوا ممن بعدهم حاووا وآحرين 

هوالقصد إف ثم والاشتهار، التأثير في أولئلث يوف ولكونهم الاختمار، 
والاضابط.اسن لا اسذ، 

مدىعن تكشم، جملا الث، أولئكلام من أنمل أف وأجب 
البلاغةينخرون كيم، للث، ويبين التأليمح، حاد لعقاتدهم استحضارهم 

وغيره.والصفامت، الأسماء بائح فى اللمح مذهب، رد من يريدون، لنا 

علنىعن؛^١^، حديثه حملة في الشكاكئ فاله ما ت ذللث، نجن 
لالأصول علم بعد - التفسير باب، في ■eL^ الأ وثصه: واليان، العاني 

تعاطيعلى أعوق ولا كلامه، من تعالى اممه لمراد الر؛ على منهما أقرأ 

)ص؟ها(.للمراض ٠ البلاغة علوم ينظر• )١( 
ولديتحققا، ^ ١٣٩٧)م الأزفر في دنحوراه رسالة في الثرح عدا أجد )٢( 

■مشهورة فمعلبوعة المثلولء احاثسة وأما متها، نخة 
.( ٢٩٧)؛/والخمات٠ الأسماء توحيد من وموقفهم •رالماتريدية )٣( 
)ص\<ّاا■(.اوطول« ،احاشية يطر: )٤( 



للئأشإؤ؛/ا

أكشثولا وأمحراوه، دكته لطائف دوك في أنمع ولا مشثسهاته، تأؤيل 
-•، ا١^^١^ يقود كما - يالمثشهات يريد ، ٢١إعجازه٠١^وجه عن للمناع 

المعتزلةعند فدلألتها المعتزلة، عقائد يخابف مما وغينها الصفات آيات 

عندهمظاهرها الصفات فايات ؛، ٠٤٥٧غير نهي محتملة، — منهم هو و- 
أنفوجب يجوز؛ لا وذللث، يالمحلوق، الخالق تشبيه أي• التنبيه؛ هو 

آياتذلك،: ومئا؛ الحقيقة، غير على فتوري مراد، غير ظاهرها يكول 
تعالى:نوله حمد حيث كاكي؛ الصنعه ما وهذا ،، المدرل
أفد الهول سبحانه: وقوله ،، المجازلعلى [ ٢٢]المجرت رتلئ،ه 

٠]نثويمتأنه داء ؛ز  ٩٧٥ ولمتوأ ؤإعب غيتء  ١٧١٠٠• لىع[ ٦٤دة: —أئ١١
على[ ١٠لال1ئح: وه و أس ود تعالى: وقوله النشاكلةلْ،، 

َولآشى ِؤ، نا هلث: وقوله تتاص، الشق والامتعارة النشاكله 
بحانه:حموقوله ، الشاكلة على [ ١١٦ندة؛  ١١١]مسكره ؤر ما لنثث 
جمعا• هك ه ولوق٥[، ه؛ ]ظآستؤكاه ١^^؛، عد ، ٢٥٢^

)أب°معلى [ ٦٧]الزمر: بمسمحثه تنلؤبمت آكثؤ قم همنتتُ 
الملءرا،،.هدا بن انمشايهاتر رروأكثن قاد: ثم والإيهام^؛، 

تعالىالباري وعثلز الكريمة، الآيارت، هذه ظاهر الكاكي نقى لقد 

يظر١( 
يطر٢( 

يطر( ١٠
ئظر٥( 

يظر٧( 

يطر٩( 

)صا'؟ه(.العلوم، ارمفتاح 
(,ya)؛/الإيضاح، وءبغية (، ٩٤)صى؛المفتاح، قمح ءالمصاح 

يطر)٤( )صآمّا(. العلوم، ®عفتاح 
يطر)٦( افض)صأ'آْ(. 

يطر)٨( )صأ"اه(. الأبق 
)صري٦المفتاح، و®مفتاح (، ٥٢)صر؛تم١'السابق 

.)صأ'ه( السابق 
(.)ص٨٩٤اف؛ق 

)^٣٠<•ابق ان



غثالملأ المالمف في العقدي الاتجزاذ 

واليدين،المجيء، صمه ت وهي الآيارئ،، هدْ عيها دلت، التي صفاته من 
تخريجهافي يتخثظ وئلفق واصن؛ على والاستواء والنمس، 

موجن،كلمه وذللث، حقائقها؛ لنمي - ئزى كما _ المحتلمة البلاغة ينون على 
التحريم،،التعطيل إلى صب كما التعطيإ؛، وهو الله، صمامحت، في ندمه 

الصالح،السلم، مدم، يصن يهلهر وبهيا الايات، في عاليه جرى بما 
والتحريم_ظرا،،التمعلل \تتي من سراءته طريقتهم، على سار ونن 

كالمزواَلعلوم«، ءمفتاح كتان في أحرى اءتزاِلثاث، أيصا وليكام 
.، ^٥١١٤على والتحريم والإيجايت، دالكتينةأ"'آ،، العمل وحبومحل ،، محالمدرل 

أشادحين ررالطلراز« في .( ٠٧٤)ُتجهالعلوي قاله ما أمحصا: ذللت، ومن 
ننكئ أف إلا م من العالم لهذا :كن لم »ولو قال: البلاغة؛ بعلم 
-محاله لا — ينثم فإمحه دقائقه، وأحرز معاينه على وامثولي حقائقه، مزق 

أعهلممن هدا لكال = برذائله والتقمح التشبيه، ورْل اقتحام من 
ثريغ،من حار ما مع الثعاس_ا، وأمثى المراس،، وأعلى المنام،، 
والمنال®المدر ونفح الخصال، 

فالمعتزلهوالجماعة، المنة أهل عقيدْ محالتشبيه: يريد فالعلوي 

محألعليه أربى أمحه إلا الئحبط، من كاكي للوع ما مثلن للرازي وع وقد )١( 
منالتشبيه أهل؛ محها يظى الي الآبا'ي٠ أكثر أذ راعلم مره: نال حيث، ناقص، 

نيونال (، الإمحجازا)ص٧٥٢انهاية الاستعارة. من ت أي الجنس•؛ هذا 
الإيهام.من أي: الجنس•؛ هدا من المتشاهأت اوأكثن )صا؟أ(; 

)صآا،م•المابمح، ينظر: )٣( )صس(. العلوم® امفتاح ينظر: )٢( 
)صلا،"ا(ؤ^ ٧١يقلو: )٤( 
الرسالة.هدْ كاتب، بتحقيق: ( ٢٦٤)ا/ »الئلزاز« )٥( 





الملأضثالتالمف في اممفدي الائجراذ 

تنفهمفزأى والثثة؛ الكتامت، قي وودت التي الظواهر في العالماء الك م
الظواهرؤإحراء التأؤيل عن الانكماف إلى لف الأيمه وذهب تأؤيلها، 

رأتاستضيه والدي تعالى، إلى معانيها وتفويض مواردها، على 
الابتداع،ورق الاقاغ فالأولى: الأمة، نلف اياغ عقلا: به اممه وندين 

كاففلو متتنه، حجه الأمة إحماغ أف ذلالث،: في القاؤخ الئمعي واليلين 
فوقبه اهتمامهم يكرل أن حينئذ ثلث، فلا حتما الظواهر هذْ تأؤيز 

علىوالتابعين الصحابة عصت انصرم ؤإذا الشريعة، بفرؤع اهتمامهم 
،.١١الثتخاهوالز-بم ذلأث، كان ادأؤيل عن الإقران 

الاستعارةقبيل من أولا الصفاتر آيات جعل نمنه العلوي أف على 
فيرثعوا هزلا؛ أن وادعى فثاهرها، على أجراها فيمن ونلعن التخييلية، 

يمنأررى كما إ المسبهه ونماهم بيه، الاعتقاد ين التهوسى أودية 
المنزهة!لأ،،ونماهم المجاز، على فخثجها ركيكة، تأوJلأدت، ثأولها 
أنهايقتضى التخييلثة الاستعارة من الصفات< نموص وجعل ثلث،: 

المخانلس،من يراد ظاهرها يخالم، تأؤيل لها وليمن لغناهرها، حفيفه لا 
فيله حفيفه لا ما والمحاظن، السامع يتغثل أن المراد: بل نهمه، 

الصفات<آياتر في هذا بقوله المولمه نللث، وتد الأمر، من وفي الخايج 
الفلادص،من التخييل أهل طاف، - التنبيه أآيارت، نئاف لتي ا- 

الذلاب«رالشدة )١( 

طبعة( A/V)اينا: ؤيفلر الرسالة، هدم لكو_، بتحقيق: )ا/هها( »ال>از« )٢( 
ؤ.المقثثلف

ادرءنمامحم: ؤثطر (، ٩٨لأي )ص سا لأبن الأصحوية" رالرّالة بمئلر: )٣( 
)ا/ح(.والنئلا العقل تعارض 







فيطؤ»مميمحفيآلإؤايلمحثااقإ؛ة 

أ0ندكن الذي ^ ٧٧٣)^،اشكؤ الدين نهاة مهم واحد؛ من 
ليدعيعدهل١، ثنق لم ما الياييه القواعد يتنمئ يزاد *لا الزتننري 
و\ذمحئ\يعرى أف بعد حلدون ابى وقال ، عنها* بدد الاعتزاليؤ، 

علىبالحجاج فاني العماني، في الاعتزال أهل بن مؤلمه أل •إلا • ٠• 
اولأءةال"آ،،ثلنق من - القرآن آي في له ثنرص حيث، - الفاسدة مذاهبهم 

١^وأيه اللعوية، الصناعي علوم جهة من *الكشاف* على أش وجين 
عندالبيع أهل عقائد *يؤيد أنه يكر التماسير، جمح على المقتل بهل*ا 

أهلمن كثير يتحاماْ هذا ولأجل اليلاغة، بوجوه القرآن من اقتباسها 
.٢٤البلاغة((^من بضاعتي وفور مع الئنة 

حماءإلى وأشاروا جماعه، اعتزالبايي في الزمخشري وعم1إ وفد 
الذيالنشر ابن مهم لذلك،، الاحتيال في وطقلمه مقاصده، 

عاليهالاطلاع يكاد الننل، يسب من *أذى *الكشاف* في الاعتزال أن يكن 
مناامتخنجتا يقود! وكان ^، ٨٢)محت،؛ والبلقيى ، كشما!* يكوف أن 

اعتزالا؛اإماةيش*اا"،.*الكشاف* 
عله.صعب لم ما ت يريد ولعك انمارة، كدا )١( 
(.٤٢٤)ا/ أفتا: ؤيظر.ته اسصأ، •شروح صن ( ٣١»ءروسالأزاح،)آ/ )٢( 
•مقال.ةاينحاواوونا)ص•؛؛(.)٣( 
وءالطم)صم\ا■(، ورجاله* •التفسير ؤيطر: (، )ص٣٥٥حالدون٠ ابن •مقدمة )٤( 

القرآن*ير نففي الزمخشري منهج و• )_AY(، الكشاف* ني القرآني 
و»التراث(، العربية*)ص٣٦١ابيلاضة في الديني الناكر وءتأثير (، ٣٠)ص• 

للمعتزلة*)_U؛r(.واللاغي النقدي 
(.٢٥٠)Y/ الكشاف( )بحاشية الاعتزال* من الكشاف، مئنه فيما •الأنصاف، )٥( 
(.٢١٣/٤>•الإتقان* )٦( 



اومسسالبلاغة 

فيآ مائال دون! نث فد النجار »أ0 إلى -؛؛؛؛_ LJ؛بعص ؤيثين 
المنان،نمي في اؤيلاتهم كل عاليه اعتندت إذ الاعتزاو؛ مدرسة 
أاوكشافأ،يي ظاهر وهذا يلئت . ذلاث،اا إلى وما القرآن، وحلق 

به،أشاد فقد التخيل؛ ُممثللح أيثا المصنف عناية فيه نئلهر كما 
منألثلت ولا أزى ولا أذى الثان علم في بابا ئزى *ولا محه: وفال 
منالمشسهات تأؤيل تعاجلي على وأعوف أنمع ولا البايت،! هذا 

وكلامماؤية، الالكتت، انر ومالقرآن، في تعالى اش، كلام 
الأما«ص.

اللذينالباسن هما - والتخيير؛ المجار _ الوبان الأّ ijlJu،كان ولقد 
تعئئاظاهرها عن الايامت، وصنف_، عقيدته، لإسات، الزمخشرى منهما وغ 
حيثذللثج، في أحزت مجا ولشد ننثلان، غير من وتأؤيلأ هان، بن غير من 

فنلإخافة جعل كما الحقيقة، عالي لا المجاز على اممه صفات، حمل 
3ولهم:أو البلاغق* في،أساس فضنخ النجار، قبيل من اممه إلى الغلق 
النون،(و)الغياءل الأديم( \ددأ\و و)حالق مجار، الغلق( افن )حالق 

برعمهافه منزها ومشيثته، اطب قدرة عن العباد أفعال لثنرخ ،، حقيقهار 
عنديننفث، الذي المدر، مي معش وهذا والشن، المحمية تخلى أف عى 

نذغلولا لهم، مخلوقه الناي أفعال أ0 يزعمون حين، بالعدل، المعتزلة 
بمشيثتهواقعه ولا تعالى، طي مخلوقه أفعالهم فلينث، فيها، اختيارهم لنير 

مهما.يقود؛ أن الصواب )١( 
»اثشاف«)؛/ا<'إ(.)"آ(التأويل«)صارا"ا(. »نلاهمة)٢( 
اكالهذا على له الزور ابن مذ ؤيطلر: انلأئ، »أّاس يطر: )٤( 

(.١٥)ص؛اليونان• أساليب، على القرآن امالبب، اترجح كتابه في 



،•ولينتهم١ العباد مشتتة بمخض بل بحاثه، 
الكونني أنبتوا حيث منه؛ يروا مما نر في المعتزله رم وند 

العبادأفعال أ0 والجماعة: الثتة أمحل عليه والدي افه، مع حالفتن 
ومثيئتهمبمدنتهم واقعه حفيفه، لهم أفعال وهي تعالى، فه مخلوقه 

لهممثيئه ولا وأفعالهم، وثدنتهم مثيئتهم وحالي خالمهم وافه حفيفه، 
ربآثث ياء أ0 إلا ئثاءوث ^^١ ت تعالى قال كما سبحانه، مثيثته يحد إلا 

[.٢٩]ص: 

فقدالصفات، تأؤيل في التخسل بمن الزمخشري  tjامتناوكما 
المعادوأحوال العتب نصوص من ءلادفة تأؤيل في أيصا به امتعال 

مودؤوز تعالى• كقوله والئار؛ الجثة من الصادر والكلام والمعجزامحت،، 
■جهنمءومواثا نادت فف- •٣[، ]j،؛ منيه ثن يل، ثيمد أتلآت نلب يءثم 

القلبفى المحثى تصوير به يفصد الذي التخييل باب من وجوابها 
إطلأىعليه إنكاري تقدم ^• ٠٠نائلا؛ المثير ابن نعمته وقد ، ونثبيته" 
قادتأف إلى ، ١١.• عليه. أن- هاهنا والنكيت موضع، ما غير ؛ى الخيل 

وأيتعالى، افه جلال حق في الموهنة الألفافل باجتثايت، مخامحلتون ،رايثا 
أخنفيما افن اس1ئ كيئن، وك ألا التخيل؟! َض إ؛بام من أند إيهام 

صإم يغميهم؛ثل جماثم لإدا ج بل، ت توله في رباألل بخر أنه 
اجتتابه«ص.وجوب في نثث فلا [؟! ٦٦نطه: نزه و منيم 

عقيدته،تمرير فى اللعويين من البلاغة بفنون استنجد وممن 

)\الأي.الإّلأمين« و».مالأت< )صه'"ا(، الخمة« الأصول اشرح يطر: )١( 
(.١٠. )iM ،الأنصاف، )٣( )إ/ه(. ،الكثاف« )٢( 



المنثهدلخدنطت غة الملأ 

باتاغمد نإو -(؛ ٠٣٩٢)^،المعتزلي النحوي جني ابى الموصى: رتأؤل 
الاعتقاداتمن العربية، علم يؤمنه فيما اباب فيه: تال االخصادهسا في 

الإلهثة؛الصمات بعض على الدالة الايات من جمله فيه وساق الدينثة*، 
إلىحقائقها عن وصزيها والعيننن، والؤجه، واليدين، اليمض، كمنه 

السنةأهز وهم الصفات، هدم وثست، بمن ئهكم أل بعد المجاز، 
ومذهب، العربثة في المهم صتماء وبأنهم ورماهم؛التنبيه، والجماعة، 

بقوله:ترجمه ؛اتا، حصانصه* ١٠في عمل جدا، مقرتل المجاز في جني ابن 
اللعةأك؛ر ُأل فيه: وصرخ بالحقيقة'، لجق كثر، إذا المجار أل في أباب 

الألفاظتحاليل في بارئه قه فالوله ، حقيقه!* لا مجار - تأمله ع م- 
الإلفي ظه الميم ابى العلامه أطال وفد الطريق، هذا على وتخريجها 

بمذهسهصلة الرأي لهذا أل سلث، ولا ؛ الصواعق' ١١كتابه فى عليه 
الإمخئري.عن الحديث، عند بيانه تقدم كما المدري، عتزالي الا 

الاعتزال:أهل مذهبا على المجاز على جني ابى تأوله ومما 
الآياثاوكذللث، العتاد، لأفعال تعالى افه حلق عموم على الداله الآيائ، 

بنمسهبملم إنه * يقولوف المعتزله فال سبحائه؛ بذاته علمه قيام على الدالة 
نحو:سبحانه؛ المديم أفعاث( رروكذللث، جني• ابن قال ،، به؛ نائم بعلم لا 

لم- انه عز - أنه ثرى ألا مثله؛ كان وما والأزص، اثماء افه حلق 
لذكمرحالما لكان مجارا، لا حقيقة كاف ولو أفعالنا، حلى يذللث، منه يكن 

Ul_(iiU/Y)•الخماتصأ يظر: )١(  (Y) .(yio/r.)

رمختممش الموصلي نضر بى محمد الشيح وحيا وبنرين حمسه منها لكز )٣( 
(.A'،5/Y)الصواعق، 

)صِاإ*ا(.الاعترال، أكل يطر: )٤( 





القسيلغدغة البلاغغ ذؤظي1ت 

فىتواعد وصنوا وربما الحقيقة، دلالاتها من تفرغويا حتى المحتلمة 
منوكاذ -( ٠٦* )تاُ الأثير ابى الدين مجد نعل كما بمدهم، لمى ذللث، 

عنوصرئه ،، نبين(ر يدني رديثا حدث؛ ذكر لما فإيه الأثاعرة؛ 
والأيدياليد إصافة ثن والحدث القرآن في جاء ما ُوكل تال• ظاهره، 

علىهو فإئما تعالى، الثي إلى الجواؤح أسماء ين ذلك وغير واليمين 
والتجسممءلأ،.التنبيه عن متره واقن والأسعار؛؛ المجاز سبيل 

تالنإئه -( ٠٧٦)ُت،االعلائي الحاتظ بينت الهذا سللث، وممن 
تينهاليس نإثمن النفثوم؛ ذعوة )واثق ه؛ معاذ حديث، ثرح ي ف- 

علىالصفات أحاديث، من كثين ادتدج حجابلأ٣، افث ينجى 
ينفلالتخييلية الاستعارة هنْ على وبالخمل ، • • • التخييلية الاستعارة 

التجسم«لن.مهاوى بن التخلص 
فيصريح وهو وغيرهم؛ الملأمحن من الممات نماة كلأ؛ ذهنا 

تقريرإلى ورواجلونه\ مْليه وجعلوها نخلهم، لخدمة البلاغه سحروا أيهم 
أوعليهم، يرد والئنة الكتام، من ص كبإ يوجهون فتراهم عمانيهم؛ 

البلاغة.طريق عن يريدون ما إلى مذامهم، يخالم، 

٠ه ٠ 

ضافب بمد الشطين )إو ولئظه: ه، عنن ابن عن ( ١٨٢٧)طإ أحرجه )١( 
يبص(•يدي؛ يثلثا قق' الدحض ببض ص ثدي يذ مثابر 

•٣(.١ >ْ/ والأنرا الحديث م.ب في •الهاية )٢( 
(.٢٩)لم وم(، ١٤٢٥)الخاوي رراْ )٣( 
(.٤٤٠»ذحالارى«)*آا/)٤( 





١يحشنيوالصمات الأسماء في المجاز ادعاء 

كما- النفاة اضدها التي البلاغي الأجناس أكثز أف اJلأخظ إن 
العملي،المجاز من المحتلمة؛ بأنوامه المجار هو _ كلامهم في رأيناه 

لئظعليه يثلنى ما و، )الاستعارة(، التثسهئ والمجاز المزمل، والمجاز 
إليهيمهلزى ما وكيلك التشانهءرأ،، أو الأثتراك نيل عار المجاز 
وكذا، ٢٣والنشاكلةلكال؛وةآ،، ث؛ أخد في تجازا كاف بأذ ادغاز، 

كالكنا:ةل؛،،حاكة حمقه يكن لم مد: أو المخان، رائحه فيه كاف ما 
قالوافإذا النصوص، حقائق إثبايت، من فرارا إلا المجاز طريق سلفوا رما 
أنهفالمعنى: مجار®، ®إنه النبوي: الءالي٠ثs أو القرآنثة، الأنة عن 

قفولهآحن؛ معنى له ولكي المتبادر، ظاهره على وليس له، حقيقة لا 
بايت،من والأتاعن، المعتزله جعله [ ٢٢]المجر: ديلء،ه ؤوم،اء تعالى: 
فىهو وهكذا ؛ ربم، أمر وحاء المعنى: : وقالوابالحيف، المجاز 

(.٣٠المعاني•)ص! امخصر )١( 
)صا"ما(.والألثانل• انماني ص رالديع يطلر: )٢( 
>صا/ه(.»أمرارالمان« يطر: )٣( 
المغازء.أنواع من امماية غد على المان علماء »ائن يقود: الذلوي أن عر )٤( 

المحئقتحليل ؤينظر: التنكر، المحسن عبد بتحقيق: ( ٠٣٠ )١/ رالطراز، 
-ءض 

الكبيراوأالتمر )A؟An(، الخثار عبد للقاضي القرآن! رمتثابه بمئلر: )٥( 



فيءو»محيصفيألإؤاي

تأؤيلوذلك ،، المعممدأ وذلك المكن، هذا نحملون ممن البلاغيين كب 
يومسبحاثه يجيء أيه وهو تعالى، الله أرائه الذي المعنى عن الأيه يخرج 
وغثلمته.بجلاله ثلى حقيقيا مجسا هماده، بين للنمل القيامؤ 

الأفعالنيام بمفى من يمارنه لما نمودج المجازي التأؤيز وهذا 
تعالى،أسمائه في ؤيلجد صماته، ؤينكر وعلا، -؟؛1^ بالرب الأحتيارية 

ْ[،طه; ل ه  ٥٣١٢اييممح، عئ ؤأرث*إأ تعالى• نوله في يقولو0 فتراهم 
،^٠١١ت تعالى ونوله *١[، ت ]الفتح أر؛اميم مئ أثه سبحانه! وقوله 
ؤرمم؛اتعالى؛ ونوله [، ٧٥]ص! هئك،ه نلثت< لما يجد أن متنش تا ىتيس 

مكه•' ونوله ؛!، ٢٧تالرح-ننت ثأ'لأأإمح-ه آم؛، ذي ^٥٠ محي 
يقولون![؛ ١٤\\ذ)واؤو امحتاه ومحن، تعالى• ونوبه [، ٣٩]طه؛ ع؛ؤآه 
وتصويرتمثيل أو الاستيلاء، عن مجاز فالاستواء! مجارايتج؛ 'اريها 

الوجود،عن والوجه• المدرة، عن مجار والميت تعالى، افه لعثلمة 
اشئللةوسيلة هو ترى. كما . المخان فكان التجر«رآ،، غن والمحن: 

بالوحي،الثابتة الصفامت، هذه حقائق فنموا والتحريم،؛ التبديل هذا إلى 
مثئههومجهولا''ته، ئثهامحتخ وهى عشلثة، أدلة من رعموه بما 

وسييهالمجار وادحاJوا ،، )آ؟لفللئنمئه ا؛ن يقود كما يالمعقولأمحت٠، 
الهلونهيفكانوا مواضعها؛ عن وتحريفها ظواهرها، عن التموصن لصرف 

لرازى)ام/هلإا(.ل =
واالإيضاح٠)صآ'ه(، وءالمفناح• )صاهّا(، البلاغة• 'أمرار ينظر! )١( 

الإسلأ.سن«)صماأ(.»ءقالأ>تهؤضهير: »ثرحاوقاصاو«)أ/'اا(، )٢( 
)صا،ا(.الأدترنح« 'الشدة ؛نظر: )٣( 



اثغنقىوالصمات الأسماء في اتمجاز اذغاء 

نيالجهمثئ صغ كما رده، يتطنون ولا ميمهم، يخالث ئص كز على 
النوقونموص الإيمان نحرص ني والمرجنه الممات، نموص 
الرجا؛ونموص أيما، الإيمان نموص في الخواؤج صغ وكما الوعيد، 
والمدؤثههي، الصحابة فضائل نموص في الرانصه ثعز وكما والوعد، 

العتاد.أفعال وحلق الفدو نموصى في 

عليهم،حجه هو ما والئنة الكتانم، أدلة من ط\و0ؤ كل قخإئث 
التيالتأؤيلأُت، بأنواع رأيهم *ما إلى ظواهرها عن وصريوها 
الاستعانةؤإلى المعروفة، ؤلريمتها عن اللعامحت، إحراج إلى فيها يحتاجون 

والأستعارارت،ارالمجازات، رغراس_ا 

بنالجز اكاييلأت: في المجار ض شوه رأث نن دأكنئ 
كتاناصنم، وفد الأثاعرة، رؤوس من وكان ^ ٦٦)ت•الئلأم عبد 

أكثرفيه وأورد المجاز*، أنواع بعض في الإيجاز، إلى ®الإشارة ت نماه 
التيالمحتلمة، المجاز وحوم على وحملها وأحاديثها، الممات، آيات، 

فياوحدي وهو وغيرها، العلأنايت، بحست، نوعا حمسص إلى أوصلها 
والتص-ا،يالعمم، تعالى اطن يتصم، أن يجور لا بأنه وصئح ذللث،، 

بهاوصمه يكون بل الحقيقة، على ذلاائح، ونحو والصحلثه، والملح 
الباريوصم، #فإدا وعينها الصمات، هدْ أورد أف بعد - قال نجارا، 

ؤإنمانمص، لأئه يحقيمته؛ موصونا يكول أن يجز لم ذللث،، من ء بثي 
هدافي إغراقا الئلأم عبد بص العز أعنيى ولمد بمجازه<<لآ،، يتصم، 

والقل«)ا/أا(.العقل تحارض ادرء )١( 
.)\/\-TUالمكلمن• أ.وشه ؤيظر: )ص1«>(، الإيجازا إلى •الإثارة )٢( 



ءوأمحش٢محفي٢لأه

مجازا،اللغة ألفاظ أكي بمو أن كاذ حتى المجاز، اعتار ني اعتام، 
تقدمت،كما الباب،، هذا في ؤافراطه يوئعه ني جني ابن بذللث، فيسبه 

إليه.الإشارة 

ظاهنهاأف النصوص! تال؛كلم تأؤيل إلى هزلأء دعا الذي وكان 
أصولهمسانص - الحقيقة على تعالى ممب الصماُتؤ إنات وهر - عندهم 
وهيالعالمين؛ برب، المثاتر نيام امتناع - بزعمهم! - تقتضي الش العمليه 
أفأيثا وادعوا للتمل، منانصه هي كما للعمل، منانقه فاسدْ، أصول 
للخالقفإن بلازم؛ ليس وهذا ؛ بحلمه اممه تشبيه يوهم الصفايت، \ؤ\)ذأ 

بحانهصماته تنمه ولا ئخصه، صداُتإ وللمخلوق ئخمه، صمايت، 
ثؤنح.،كئفوء ءؤقس تعالى! قال دواتهم؛ ذاته شه لا كما صفاتهم، 

[.١١]ص: أمّنه ألثيخ نثن 

٠ه ٠ 

٦١٠)Y/ الطالبين، مقاصد اشؤح يتظر! 



المجازيالتحاردا لصد السة علماء جهود 

اسنلأوإلى تكر، ^ ظ الإسلام وعفاء الثغة، أتحث ني لقد 
وأنكروامذاهبهم، حدمؤ في له وتوظيفهم للنجار، المتحرقة الفرق 

تنقد)تآُم\أه( كتة بن محمد أبو فهدا به؛ استدلالهم ومضوا عليهم، 
المجاز®؛في المول، ®؛انم، ت نماه القرآن® مشكل ®تأؤيل كتائه؛ في بابا 

التأؤيل،في الماس من كثين علظ جهته فمن المجاز: »وأثا فيه؛ يقود 
النحر؛هلا،.وا->تلذت الهلتق، بهم وسعتغ 

للجهمثة:حطابه في ( ٠٠٢٨٠)لت،الدارمي معيد بى عتماو وفانا 
الجازات!هذه العزمحت، لعان، من - تعالى اض بحمد - ■مزمنا فد *ونحى 

حقائقاف عن بها ئنمون الجهال(، على وأعلوثله يلمه اثحدتموها المي 
التجازاتذلأى.بعلل الصفات،؛ 

أعنى؛- العذليم الأصل هذا ررمن الهلزءلولإ)ر،*لإهه(: ومال(
أكثريأؤيل في والضلألأرؤ، الأهواء أهل أكثز صت - القرآن في المجاز 

الآيار،«ص.

فشلوا،المجاز، في قوم رئوسع -(: ٠٧٩٤)نؤالزوكشي ونال، 

اتحاربلهاُقم،رآأا١(• )ب• القرآن• ثكل رتأيئل )١( 
(.٥١)م لازركثى المحيط٠ »اوحر )٣( 



بعضناد وقد -ت ناد ثم السائق، كلامه نم - الطرظوشي نال 
هي- القرآن من كثيرة آيات فحملوا هذا؛ وكثوا فد المدييه إف ت علمائنا 
المجازاتااعلى - حقاتق 

فيذكلم من غالن، أ0 ه( )ت٥٩٧رجب ابى الحافهل ويكر 
إلىبذللث، ؤ\ 'موأنهم البيع، أهل ثن ونجوهم المعتزله هم المجاز 
المعتزلإرالجثار عبد القاصي وهذا ت نالت، ؛  ١٠مواضعه عن الكلم تحريم، 

التنزيلآيات من المعتزلة عقيدة ءلاهره حالم، ما بأف يصرح ه( ٤ ١ )تء 
مىتنفرون العلماء من طاتفه صار كله لهدا ؛ المجاز على حمله نثجسثج 

ارذؤينهأصحى لأنه ؛ رحس، ابن يقود كما ويئكنونه، المجاز، مجمثللح 
ومدلولأتهما«روالمنة الكتامحت، حقائق جحد يريد لمد 

منوكان - -( ٠٧٢)ئ ظه تيمنه ابن الإسلام شيح رأى لما وص 
حفاوةرأى لما - الإسلام تفؤخ في الئلمة العقيد؛ عن المناصلين أكبر 

وفيوالصمالته، الأسماء باب فى به، وثدرمهم بالمجاز، المبتيعة الفرق 
نيلمن الإبمان في الأعمال يحول أو ١^١ حيث، الإيمان؛ بام، 

عنحارحه الخبال أفعال أل زعموا حيث، المدر باب وذي، ، المجاز 
الندرةعموم على الدالة النص-وصز وحمالوا وحلقه، ومشيئته في ا ندرأ 

منوهدمه المجاز، إطال إلى تيءدفؤ نعى ء المجاز على والغلق والمشيثؤ 

ثثتمم.>.،ي,<.
(.٣٩٠)ا■؛/وانمول،ا التوحيد أبواب، ني •اسي يقلو: )٣( 
الخابما)؛/هي؛(.»الذ؛لطىكاذج)٤( 
١(. ١٧٤)م/ الأثاءرة« س تيمية ابن ٠^ يطلر: )٥( 



المجازيالتحريف لضد السة علماء جهود 

العاوصة،ونوة الحجة، وثلهور الامحللاع، سعة من اممن آتاه يما أصله، 
مصتللحالمجاز أ0 ويكز والحديث، والقران اللعة ني المجاز وحوي وأنكن 

أئمةولا بإحسان، لهم التايعون ولا به، ذكلموا لم الصحابة وأن بيع، 
والخلل،والتافعي، حنمه، وأبي والأوزاعي، والثودي، كماللث،، العلم؛ 

ءاصطلاغالمجار: ان جرم ثم وغيرهم، النلأء، بن عنرو وأبي وسيبويه، 
السمملمينالا،.من ونحوهم المعتزلة حهة من لكن أنه والغالمث،: حادث،، 

)ُت،اهبهر(؛ة؟زفل المم ابى تلميده والرفض الإنكار هدا على وتانعه 
®الصواعقكتايه: في لكنره باتا عمد ثم طاعونا، المجاز وسمى 

لغزضالجهمثه؛ هم المصعللح هذا احتنع الذي بأن ديثلع المنننةاا، 
والصماات،لى.الأسماء حقاتق تععليل 

والإنكار،النفي في مننكهما نلكوا رحال الثيمحن بعد وجاء 
متقله.ممئنات ذلك، في وصنقوا 

بجنالعفليم والباين المحر، المرق، ثن النيح، ينقضي لا يإنه 
ويلين، ٢٣^٢١٧١كنوز من كنزا ويعدْ بالمجاز، يشيد مذنج،؛ مدفبين، 

نثلزؤيراْ لغتهال؛،، في النزُت، مفاحر وأحد المرسة، في الفصاحة 
الالغهؤتنزة ئئللما، الجاز ينكر يقابله: وندنج، ،، القرآن في الغنن 

)U/٨٨(.الفتاوى• وامجمؤع (، )ص٤٨•الإيمان• )١( 
المختصر؛إلى رجغنا ؤإنما (، ٦٩٠)t/ المرملة• الصواعق •مختمر ينظر: )٢، 

الأصل.إلى رجتنا ذلك، عدا وقتما الكتامح، من المفقود الجز؛ فى القود هذا لأذ 
؛بئلر)٣( 

ينظر)٤( 

ينظرلْ، 

)_؛،؟Y(.الإعجاز• ®دلائل 
أ(.00)\إرشيق لأبن و»اسوة« (، iYl)0/•الحيوان• 
(.Y0،j/Y)القرآن• علوم نى •البرهان، 



الأمةعلى شدوا الزنادفئ؛ هم وصنه الذي أن ؤيرى عنه، والقرآو 
وتكزهال١،.عقيدئها 

 Pئيوننزليهما اه، رحمهما الصم وابن تييثه ابن حلألة مع و
4ulبحند و١^٠ نلمة عقيدة على معهما نلتقي كوننا ومع موسنا، 
إلاهو وما والقرآن، اللثة في المجاز ئئي غلى نوافئهما لا نإسا وقصله؛ 

^^١فإثه للجاز إنكارهما ومع الاصطلاح، في مثاحه ولا اصطلاح، 
مصعللحس_، التاؤيل جنانه نكى ولم عليه، الإحالة كلامهما في ترد ما 

المجازوادعاء الفاسده، الأصول ت ذلك، نصدر ؤإثما والمجاز، الحقيقة 
تأؤيلفي المجاز مصتللح على التأؤل آهئ متصن ولم شجاز، لمز فيما 

 Uومنالمنة، في المشترفة الألفافل من أفاذوا بد مدامهم، خابم، ؛
.أح؛اثا التعبير دلالة اساع 

إسايتؤفي لجمهور ١ أدلة يبمظ أف الأن الماحثؤ عرض من وليي 
آحرمكا0 له ^، JLiلممجاز؛ المافين حجج يعرصز أن ولا المجاز، 

وحملواالمجار، أثبتوا الأين أق أبيى أن نجدر أنه غير - افه ثاء ن إ- 
عماالباري ثئريه - أ برعمهم - أرادوا عليه، وغيرها الصفامحت، نصوصز 

والدينالشبيه، يثلرم عندهم هو الذي الصفايت، إمحيامحثؤ من محه، يييهم، لا 
حيثاوالتحرم،، التعهلسل أهل على الهلريهم، سد أرادوا المجار أنكروا 
بينالخلأفث، احتدم ولقد أغراصهم، إلى لموصوو سلما الجاز احدوا 

فيمذكورا وحدناه ولذلك، مداه؛ واسع ومائه(، المجاز، )مستة الفريمن 
التفسير،كثب وفي، والبلاغة، واللثة، الفقه، أصول وكتب، العماني، كثب 

)صإ\/(.الإلأب« الخيدة يلي الفاسد التاؤيل «-بمايت يطر: )١( 



المجازيالتحريف لضد السنة علماء حهود 

إمحقاظأف المنة أهل بن كثير اعتمد وند وغيرها، الحديث، وسروح 
ذوئزكما الداء، هذا على المجهز والدواء الأوحد، الح)؛ هو المجاز 

إذاوأنهم اعتقادانهم، في البناء اس هو المجاز إثباث، أن مخالموهم 
صنم،ؤلدا عقائدهم؛ وصحثا حصومهم، على انتصروا فمد أثبتوه، 
ئنكريه.على والرد المجاز، إنالت، فى مصتهامت، منهم جماعه 

الكافي،الجواب، هو ليس المجاز إنكار أف •' للباحث، يظهر والذي 
هوليس المجاز إئثاث، أف كما المتدعة، على الرئ في الثاجغ الدزاة ولا 

المخالمةالفاسدة مداهيهم لمول المسوغ ولا المخالفين، لعقائد المصغ^ 
أيمدمن، تأييد في ثنيه ولا المجاز إنات في أثر فلا لف، اللإجماع 

الْلايمش•

نض،عله كاف بما أذكز أ0 أحي هدا، في القود أئئل أف ومل 
بابفى، عفيدلهأ في - بإحسان لهم والتاببين الصحابة بن - الأمة 

ينومخالفيهم الئئة أهل بتن المعثرف هو الذي والصفايتخ، الأمحماء 
فيالصالح السلم، معممد عليه كاف ما أنص وكدلااثخ واقمهم، ومن الجهمثة 

منومناؤتيهم السثة أهل بين الخلاف موصع هي التي الإيمان، ألؤ م
بمتهم•انتحل دمن المرجئة، 

٠ه ٠ 





ايثلفسيدة 

نثلزْما إلى عدت إذا فإيالث ت والصمات الأمماء مالة م عقيدتهم أثا 
تخمحونوحديهم الدين، وأصوو العقائد كئب في الأنيمرن الأئمه 

نينسه به افن وصت بما الإيماف هوت لف المذهب أف على الإجماع 
الصماتنصوص أ-موا وأنهم نشه، في رسوله. به ووصمه كتايه، 

والقاعدةتفويض، ولا بتأؤيل لها يتمصوا ولم النلاهزة، معانيها على 
باضاللاتي ءلاهرها على يجزى الممات، نصوص أف الثلم،: عند العامه 
عنه؛محيص لا الذي العص هو وهذا ذكره، سلم، كما كبمؤ، بلا تعالى 
تأودأقه متهم أحد عن ينمن ولم - أجمعين - ه الصحابة مذهنا وهو 
المعروف،المفهوم مقتصاها بخلاف أحاديثها أو الصفات ايات من شيئا 

ذلكتقرير بن - عنهم جاء ل تعالى، اممي إلى ذللث، معاني، علم فوض أو 
،ؤلين٠١١كلام يخالم، ما - تعالم، النه صمايتح من أمه وبيان وتجيئه، 

أنهصحايئ ص ينمل ولم ،، ه اطن إلا يحصيه لا مما والنمومن، 
كثزةعلى الإلهية، والصمات الأسماء أحبار من شيء عن منثشكلأ نأل 

ضمما ذلاائ، وغير والتج، والصيام الصلاة عن لص. ا ينألون كانوا ما 
،،والنارروالجنة القيامة أحوال عن سألوه وكما ونهئ، أمر فيه 

(,٣٩٤)٦; تبب ابن الإسلام لشخ اكاوك،« •مجموع بمثلر: )١( 
(.roi/Y)\سه •اسل ؛م: )٢( 



تلكمعاني يفهمون كائوا أنهم علم ذلك، من شيء عنهم بمفن لم نلما 
عليهاثدل التي الحقيقيق ٌعامحتها ومحق على يظاهرها؛ ؤيسلمون النصوصن، 

يردفلم وعظمته، سحائه اممي بجلأو يليؤ ما على المربي، اللسان محي 
يلثن جعلوها ولا تأولوها، أنهم ولا معاسها، ثوصوا أنهم عنهم 

كما,هي، أسبق إليه لكانوا ساتعا تأؤيلها كاف ولو والاستعارة، المجاز 
الإسلامشح وتال، ،• تعارأ اش رحمه )تخه؛ه( القراء يعلى أبو يقود 

عنفليس المنان، آياي؛، من القرآن في ما جمتع *إل ت هءدفؤ تيمنه ابن 
عنالمنقولة التماسين ءلالنث، وند تأؤيلها، في اختلاث المحابة 

اللتثاء ما عالي ذلك من ووثمت الحديث،، من رووه وما الصحابة، 
إلىأجد فلم ثنبير، مئة من أكثر والمعار الكي-ار الكتسر من تعالى 

أوالهنات آيات من سيئا تآو3( أنه الصحابة من أحد عن هذه اعتي حم
تقريرمن عنهم ل المعروف،، المفهوم مقتصايا بخلاف الصمات، أحاديث، 

ماالمتآولين كلام يخابم، ما الله صفاتؤ من ذللئ، أل وبيان وتشيته ذللثج 
•كير شيء عنهم وذاكرين آيرين يدكروثه فيما وكدللث، افه، إلا يخصه لا 

^؛jfتعالى؛ نوله مقل في إلا تنارعوا أجدهم لم أنمح، هذا' لتمام 
Ji^j ، بهالمراد أف ت وطائفة عثاس ابن عن فروي [، ٤٢ت ]الفلم تاباه عن

سعيدأبي وعن الاحرْ، في الشدة عن يكشم، الله أف ت ]أي[ الشار0؛ 
فيسعيد أبو رواه الذي للمحييث، الصمات،؛ في عدوها أنهم وطائفة 

.*الصحيحتن* 

المنان،؛من هذه أف على بدل لا القرآن طاهر أف ري، ولا 

(,٧١)ا/ الصفات( لأخار التأؤيلأت، اإJءلال، ينظرن 



المعلقعقيدة مجمل 

ولماقو، إلى يضمها لم الإثبات ني ئكره ثاؤ<ه عن دكثما ؤ؛وم ت نال فإثه 
إلاالصمات من أنه تئلهن لا Jالإصانة التعرف عدم نتع مانه، عن مزت 

عنالأنة ضر°ت التأؤيؤ: إنما يتأؤيل، ليز هدا ومثلا آحن، بدليل 
المعروف٠ومعناها ومفهومها مدلولها 

ومنالنمصلة القرون أهز الاعتقاد في المسلك هدا نلك ولمي 
أهلأو والجماعة، النثة أهل أو النثة، بأهل عرفوا ممن بعدهم؛ 
والأثر.الخل.ث 

في®الكلام )ته'؟هه(: ه القمي القاسم أبو الئنة قوام نال 
الصحيحةانيي بالأّروي أو اه، كتام، في منها حاء ما هق افب صفات 

Iأجمعين — عليهم الله رحمه — لف الفمذهب ؛ الله رسول عن 
ههاءرأ؛.الكيفية ومي ظاهرها، على ؤإجراوها إنائها، 

المدم،هو اوهاJا )تا'أ؛اه(ث ظه عثيميى ابى الشيح ونال 
لوجهين؛لذلك ؛ ٣٣١القويم دالْلريئ الصحيح، 

وحوتمن ته؛ والالكتان عليه دق لما تام تهلبيى أمه الأول! 
ئبنهمن ذللث، يعلم كما وصماته؛ اممه أسماء من فيهما جاء بما الأحذ 

ؤإنصاف.بعلم 

فيماأو الئلم،، قاله فيما يكوذ أن إما الحي إف يقال؛ أن الثاني■ 
الصحابةمن السلم، يكويا أن منه يلرم لأنه باألت• والثاني غيرهم؛ قاله 

يتكلمواولم ظاهرا، أو تصريحا بالبامحلل ئكلموا بإحسان لهم والتايعين 

(.٣٩٤)٨ اكاوى« ءمجموع )١( 
اشتخ•يان ش >اس، )٢( 



وهذااعتماده؛ يجب الذي بالحي ظ-اهرا ولا تصريحا لا واجده مره 
كثموه؛لكن به عالمض ؤإما بالحق، جاهلين إما يكويوا أن ثلزم ب

يكوفأن فتعص الملزوم، بطلان على يدل اللازم وبمللأف ؛اطل(، وكلاهما 
غيرهم«أا،.دون لمر القاله فيما الحؤ، 

٠ه ه 

,)صحّّآ( المثلى® أرالقواعد 



م

الإيمانمسائل فى المجاز ادعاء 

التمديىهو الإيماف المرجئه جنن فمد ت الإيمان اله موأما 
فيءالٍه ينلني وما الإيمان، مسمى من الأعمال وأحزحوا نحنثا، 
إطلاقعذهم نهو إيماف، أنه الأعمال( من والثئة الكتايت، نصوص 
لأن،؛ ر عليه دليل ولأنها ومئتماه، الإيمان ثمنْ الأعمال( لأن مجازى؛ 

الأعمالعلى الإيمان اسم فإطلاق التصديق، هي عندهم الإيمان حقيقه 
كانذلك، في بالمجاز والموت( المسئس(، على الئسس( امم إطلأن( من 

فيالأءماد يدجل لم نن كز بن والكئامثة؛ و١لجهمثة، النزجئة، عندة 
زنبمونبجع )الإنان قول أف ١^١ ذللئ، أخل ومن الإبمان؛ اسم 

إناطتوص ا،لأ، إلا إل لا قمحنحا: دب، - زبون بجع ن: أ- 
تول.وأف مجار، الإيمان(لىت من شب والحياة الطريق، عن( الأذى 

الأحر،واليوم درنلب، يكسه، وملائكته، 4فث، لاين رأن الإيمان؛ عن( 
حمقار؛،.وسئْ(لم: حثرو بالمدر وئوبى 

الأسشاءيجور لا نولهم: مثل من أغلاظ؛ هذا عن نجم وند 

(.A'ih)الأدلة، واتمرة __(، لأينيذ »الإرشادا طلر: )١( 
•هم هريرة أيي حدث من ( ٥٨)لم مرواه )٢( 
•>ه عمر حديث من ١(  ١٢٨)لم مرواه )٣، 
)U/٧٨(.اكاوى، رمجمهمع طلر: )٤( 



ءءمحي٢محفي٢لإظj لثبمثإج؛/ا 

الجمصفلا يئمص؛ ولا يزيد لا الايماف إف ■' وقولهم الإيمان، قي 
فلاكله تذهب أو كله، تحصنإ أ0 إما واحدت شيء هو بل والتجزئ؛ 

شيءلأ،.منه نحصل 

المرجتةحهلآ بيان قي القول فهبمؤ تنميه ابن الإسلام شح يظ وقد 
فيه،ضلالهم أصل وسن ^^٠؛، وحثلر الإيمان(، )؛ائت،  ١٠٦^١^هذا في 

الدالةالصريحة الصحيحة نصوصه تأؤيل في المجاز بدعوى سثنهم ورد 
بد®ولا هال،; مما وكان الحقيقة؛ على الإيمان في الأعماو دحوو على 

منورسوله الني مراد على يدئ ما يعرف—، أل من والحديث القرآن مير تقفي 
يعينمما بها حوطنتا التي الُربيؤ فمعرفه كلامه؛ يمهم وكيم، الألمافل، 

الألفاظدلالة معرفه وكدللث، باكلامه، ورسوله. اللي مراد ثمفة أف على 
صاروافإنهم الشن،؛ بهيا كان البالع أهل صلال عامه فإف المعاني؛ على 

الأمريكون ولا عليه، دال أنه يدعون ما على ورسوله اللي كلام يحملون 
المرجئهأحثلآ كما مجارا؛ وهده حقيقه، الدلالة هذه ؤيجعلون كدلالث،، 

التصديق،مجثد في حقيقة )الإيمان( لمهل جعلوا )الإيمان(؛ اسم في 
.مجاراللأعمال وتناوله 

إلىحاجه فلا ومجاز، حقيقة إلى التقسيلم يصح لم إ0 فيقال،; 
الحقيقةلأن لكم؛ لا عليكم هو بل ينمحكم؛ لا فهذا صح، ؤإف هذا، 

وقدبقرينة؛ يدل إنما والمجار قرينة، بلا بإطلاقه يدق الذي اللمعل هي 
فيهئخألت، - والئئة الكثاُت، في - أنللق حيث، )الإيمان( لفثل أف يثن 

أنعلى يدل وهدا التمسي؛ عند منه خروجها يدعى وإوم.ا الأعمال؛ 

(.٤٧٥/١٢بق)U١يطر: 







وم

اتمجازفى إنصاف وفصا 

اشُشاء إن ثنصمحن وسن الأن أنف ^ني تقدم، ما يثن 
مثنالمجاز، مسني مع والأحرى المجاز، منكري *ع إحداهما تعار؛ 
الصائ؛المف عله كان يا المحاكة عقاتدمم لاثيات اسثلو• 

لوبأم المجار إ0 ت نأفوث، المجاز؛ منكري مع الأولى؛ الوسه 
ؤإنماأنمهم، عند من منوم لم والعلماء ١^٧، كلام ر رابع عريي 

إراثيوا فكما وامثنبموْ اكتثايا، المرب كلام ني اكثنئوْ 
فكذلكؤإنثاء، جمر ؤإلى وحرف، رفيو اسم إر يشم العرب كلام أف 

هذاأسنوا والذين ومجاز، حقيقة إر ينقسم الربي الكلام أن وجدوا 
منالمختلفة اللوم أتمة من لكثرتهم؛ يحصزن لا اللماء من التقسلم 

بئيحص مد بل الك، علما؛ عن فضلا والأصولتن، والفقها؛ الثسرين 
لثةغي المجاز وقؤع على اللماء إحماع -( ٠٧٤)تره الخلوي حننه 

اللعويينمن المصنفين كتابات في المجاز ذكن جاء وقد ،، الخزب١ 
ندم»ديلم نهو التصنيف، بدء ثني أي: الهجري؛ الثاني المزن في الأوايو 
باسمه( ١٨)ت•ميتويه فدكزء الصرح، باسمه لا لكن اللثوي، التأليفي، 

)ا/*اح(.»المرازا(يطر: 



،،٢٧٢٠)ت؛الثانعغ الإمام نئاْ وكذا والأو1اعلا،، الكلام، نني 
٣إلا المجاز وما ، ٢٤٧٢١٥)^،والأخفش ، ٢٣٧٢٠٧)^،والهما٤ 

أهلااوتوسعاُت، اسعث اللعث أف على البلاغثون نص وند الحقيقي، في 
حميععلى يمع امحمم ®التوسع فإن ذللث، وعلى ٢، والشنر٠ل النظاني 

كلهاا١٦/المجابثي الأنواع 
اصطلاح،٠ازا لأف بالمجاز؛ ينموْ لم أنهم الماJماء يقر ولا 

فىله تأثير لا الممثللح ظهور وتأحر متأحنْ، ئولد إنما وال٠متلازحات 
هذهوجود كال ولو وغيرها، والمنون العلوم من الحقائق نمي 

أكثرفي المدح للزم المنميان، بوجود التليم في سرءلا المصثللحاسم، 
للصورلا للمعاني، الاعتبار أف ^، Jbفعلهن الإسلامثو؛ والمنون العلوم 

خاصاليس ومجاز حقيقة إلى الكلام تقسيلم أف ث نقهن والذي 
ثلدغيرإى، الفتردايي دشيق لكين المصنفين؛ بعص يزى كما بالعرسؤ؛ 

إليهيحتاج التعبير في وتنؤع اللعان، طبيعئ تقتضيه نئلري أمر هو 

إلخ.( ٢١١، ١٧٦، ١٦٠االكتابأ)ا/"اه، يظر: )١( 
(.٥٢االرسالةا)صاْ_ يطر: )٢( 
(.l٣٦٣/٢سانىامآن|)بطر:)*١( 
(.٨٣ا.عانىامآلا)ا/أح_ يطر: )٤( 
»الذلاوائرا)ا/يخ(.)ء( 
»ائراز«)ا/ي\،ا(.)٦( 
رالقرآنءالأنة ني وءالمجاز )ص؛أ(، لاكايجي الإمراب، نواعد رثرح يطر: )٧( 

)ا/'آأ(.
)\ا\'س.الشعرومدْ« صناعة ش الانم<اوة يطر: )٨( 



المجازفي إنصاف وففثا 

أافاظهافي محصورة سمى أن ينكى لا لغة ايه لأف التتازرا،؛ أصحاب 
الحياةتتظلثها حديدة منان على للدلالة انتمالها من ند فلا الوصعثة، 

•وثثلووها 

ثنأكثر العربيؤ مجازات ولكن مجار، وفيها حمقه، فيها لثة لكث 
رروالأساع،، العندسااال اساع المجاز في ئتسع لم ااالنجلم فإف غيرها؛ 

و4،،رثحائل أن من ااعرد_، كلام في أكثر 

المنكرينأقد من فقبمؤ وهو — ه ئمتيمية ابن الإسلام وقيح 
عنكب بن مواصع في يتحدث - والقرآن اللغة في المجاز لوقؤع 
للتأؤيلأتؤيصع بالتأؤل، ؤيمود الظاهري، وجهه عن الكلام صزف 

حالاتهناك أف بزلك ينكر لا وكأثه مراعاثها، ينبغي شروءلا المجانية 
عندوالمعروف به، الكلام وتأؤيل المجاز، إلى اللجوء من فيها بد لا 

عنالعدول وهو واحد، معش في يلتمان والمجاز التأويرأ أل الحلاء1 
عنعبازة >رالتأويد: أف ذكزوا فقد وانمارات؛ الألفافل فلواهر اعيار 

يدلالذي المعمى من الظن على أغلمب، به يصير دليث، يعصيه احتمال 
إلىالحقيقة عن للمقل صزئا تأؤيل كل يكول أن ؤيشبة الفلاهن، عليه 

اضغاز«ل؛/

الخنجم«_ n_, ،(Y)»_؛،؛للقراني الأسثناء* أحكام في رالأّتضاء يطر: )١( 
بمصرراللغة مجتع ورمجلة (، )ص٤١العريية• اللاغة في ورالمجاز (، )ا/٩٧

(١٤٥/٧.)

االصّاحبى*)صيا(.)٢( 
»الأصولفيالحو«)أ/ههأ(.)٣( 
»المتصض«)ا/ص(.)٤( 



منة،ثمه اممت وصم، *إذا ثءل>بج.' يقود تيميؤ، ابن هماوه ومحاق 
اتمقالدين - المؤمنون بها وصنه أو س، وموله بها وصنه أو 

اشبجلأو اللائق هرها عنمحرقها - ودرامحهم هدافهم علك، الملمون 
ومجازالظاهن، يخالث باطن إلى منها، المنهوب وحقيميها بمحال 

هذهيندد ومصي ، أشياءا أربعة من فيه بد لا ع الحقيقه ينافي 
قليلعما ومأوردها - ظاهره عن الكلام طو'ن يبيح التي، الشروط 
بعضفي مه ند لا أم المجاز وجود أف على يدل ما وهو - لأهميتها 

عقلا،يكوف لا مما المجاز وجود إنكار فإل كله لهذا الخالات؛ 
برهانابن وعند العرب، كلام بإبطال إلا المجاز إبطال  c^iمب؛إا ولا 

يجدولهذا ؛ للضرورة جاحد المجاز مئكر أل ه( ٥١٨)تاليئدادي 
معهمالخلال، قمار ،، العندت،ل أسالمتا من أسلوبا يسمونه منكريه 

علىيمضى لا ذلك، فإف المجاز، وجود نمى يدننا لو إئنا ثم 
لأمور!وذلك والجماعة؛ نة الأهد الممحابمحن المثدعة ْع المشكلة 

أملويتخعند ممون لا ؤو الخالق ّمادتؤ يوولون الدين أف ؛ الأوو 
فيقولونالمنان، حقائق لخغد طريق كز يسلكون بل وحده، المجاز 

بمتلأولأ ، LOpثنيي لأ لفظثه أدئه والثنة ١^ من الأدلة إف تازة: 

تلبيس'بيان ؤينظر• (، ٣٦٠الفتاوتم،()آ/ مجمؤع رصمن المدنية١ •الرمالة 
الجءمية«)ا/مآأآ(.

يطر)٢( 
يطر)٣( 
يطر)٤( 

١(.• ٠ )ا/ الأصو)اااإلى 'الوصول، 
(.٣٦. )ص٥٣ اوجأز« جواز 'مع 

(.٤٦/٢)الاظر« 'روضة 



المجازفى إنصاف وففثا 

المائدرا،،ني به ثغح لا والظن الظن، شد أن وغاثها: شن، منها 
ؤإذاالنفلثه، القواؤلع تعاوصها مليه ظواهر هذه احركات تاؤه ؤيقولون 

الصحيحة:النبوية الأحاديث، عند ؤيقولون ،، العملتي١٢القاؤع قدم تعارصا 
وندذلك، غير إلى العقاند، بها يثبت، فلا العلم؛ تفيد لا آحاد أحبار 

قادحتى اللعوي، أصله في معنى من عليه يدل، محا بغير اللفظ يننرون 
[:٢٢]\ذذوو: صماه ًدا وأيلك ربك جج تعالى: نوله في بعمهم 

-الني. مرأى هو الملائكة أعظم هو - ممحا ولعيإ ١^^،، هو ُالرب 
أيبحمن وهذا ربشه*أ'آ،، ؤد-أاء قوله: من المراد هو فكان جاء؛ 

الجهمثة!تأوأولأر>ت، 

ذفاْعاليه_م أنكن إذا - لهم يتأيى المعهلله المؤوله أف الثاني: 
معانيهأو معنسه على اللفظ دلاله إف : ؤيقولواالجاز يلعوا أن - المجاز 

ذلكيدعوا أن ولهم اللففلي، المشترك قبيل من مكول الحقيقة؛ قبيل من 
وصعثهحقيقه محدْ يقولون: نم المدرة، أو النعمة بمعنى الند مجي؛ ني 

فيهاادعزا التي الصمات من ذلك غير إلى الجارحة، في كاستعمالها 
ليزمعهم الخلاف أف والحق: لمنليا، النزاع يقبح وحتبجل؛ الجازايت،؛ 

حلافعلى وخنلها النموص، لتأؤيلهم بل بالمجاز، قولهم لمجزد 

ؤيتفلز(، ٥٧٤- )ق؛ج؛/يأه للوازي الفقه، أصول ني ءالمحمول ينظر؛ )١( 
(.٧٩٤-  ٦٣٣)٢;اورناةأ "اكواعق في: اكزته س عن الجواب، 

شيخحواب، ؤيتظر (، ٣٧٧)زأج؛/للرازي الأصول، ني ،المحمول ينظر؛ )٢( 
٤('،/ )ا والتل، العقل تعارض 'درء في: الفننة هف عن تيجئه ابن الإسلام 

(.١٥٣٤- \ y'U/i، ١٢٠٦_ ٧٩٦/٣)، 4L-_JI،الصواعق ويغظر'ايما: 
(ه١٧٥/٣١)لرازي الكبير، »التفير )٣( 



اسموبأي موجتة، دلالة أو صحيحة، نرينة ودول ، بتعجرف، ظاهرها 
أصله.من باطنإ غمدههم ذلك، نموا 

نيالمجاز يتنملون الصفاتر مبتدعة كئ ليس أنه •' الثالث، 
الله،إلى النصوصي معاني يقوضون الدين المموصة هتاف بل تحريفهم، 

يردلم الله أل زاعمين اللمظ، علميه يدل ما بظاهر يومجتون فلا 
تقالوا الظواهر، هذْ iحالم، معان عن اليحث، تكأمنا ولم الظواهر؛ تلك 

نهمغير من ظاهرها، على النصوص ؤإجراء اف، الإمعلينا غوجن، 
.الرسو3، أن يستلزم هذا قولهم لأف المؤولة؛ من ثر وهؤلاء لمعناها، 

المسى.البلاغ ثق لم وأنه ١لقرآن، معاني ينلم لا 
الدين،في الابتداع أرمة يعالج لا المجاز إنكار أق ت والمحاصل 

اتجدررؤإذا والتحريف، التبديل أهل حجه يدحض ولا العماني، ولا 
هؤلاءدئب ؤإنما المجاز، دب، الدئب فليي للإلممحاد وميله المجاز 

?>،وباب اللثوي، التوئع ثلزق من ؤلرين إلا المجار وما النل٠حدينأل١،، 
إلىقمار منحرنه؛ عقيدة مجه في هو وليس التعبير، في الافتنان أبوامحا 

صاحمت،كالثحاري الئئة؛ أهل من كنار أنمه به فاد وقد إنآكارها، 
البدعأهل وتدئ ومرهم، ن، جرم وابن ،، ٣٧وابن ارافمح*لآا، 

إبطالهي لينمش الاستدلال، من أحرى وج^,ه عليهم يمجدْ بالمجاز 
تفي يهالج ما وهذا فحنثإ؛ بالمجاز القول 

)ص0ما(.القرآن« ز والمجاز •الحققة )١( 
(ّ)ص٨٦١العبادا أفعال 'حلق ينظر• ، ٢١

١(.)ص*ا• ال؛رآن« ذكل 'اؤيل يطر: )٣( 
(.٣٠٠/٢٣،١٦٠/٢٢»جاحاJان«)lّظر:)٤( 



المجازفي اتصاف وقسا 

لتحريقسلا اثحدوه ممن المجاز مثبتة ْع وهي I الثانيه الوتفه 
بمرحالتي واللعوية الثرعتة الحقائق على حملها من والغراب النصوص، 

إنت نأتود والمدعت، التعطيل إلى بالمجاز وثزصالوا ته، والالقرآذ بها 
الندواذولا بالعربية، التلاعنف يبح لا اللمعة في المجاز بوجود التسليلم 

دلألاثهاثن الشرعية الأدلة تفريغ بمؤغ ولا الشريف، ترابها على 
تراكيبوني ١^٧، لغة في والمتآنز المجاز، بدعوى ومضامينها 

كل؛على فيثنير وصارمة؛ دقيقة نواعد ذايتؤ أنها يجد العربية، الجملة 
عنالمافل الثتن يالدلمل إلا دعواه يمضي أن كلام أي قمح، للمنجاز مدع 

علىالنصوص حمل؛ ساغ ولو والحقيقه، الغناهن هو الذي الأصل، 
السروؤلإلى التمايت، دون ومن والتشهي، الاستحسان لمجرد المجازامت، 

بأحباريوثق لم بل ، اللمعة ألفاظ أكثر من متقادم لا ا لتعدرت المعثثزة، 
.بعصابعضهم الناص بكلام ولا الشريعة، 

عنصرئن، إذا الألفاثل ااإ0 )ته«هه(: الغزائ حامد أبو نال، 
غيررمن الئنع، صاحسر عن بنقل فيه اعتمام بغير ظواهرها منقصي 
بالألفاخل،ال1ئ< ثئللاذ ذللث، اققصى العقل، دليل من إليه ثدعو صرورة 
إلىمنه يسبق ما فإذ رسوله وكلام تعالى اض كلام منفعه به ونمنل 
الخواثلمر،فيه تتعاوصن، بل له، صهل لا والماطس به، بوس لا المهم 

العفليمةالشاتعة البيع من أينا وهدا قش؛ وجوه على تنزيله وينكي 
العريس(،إلى مائه القوس لأن الإغراب،؛ أصحابها ثصد ؤإنما النزر، 

(.٣٦٠)ا/»افمحض« يطر: 



بمأؤلالشريعة جميع هدم إلى ؟^ ٢١يوصد الطريق وبهيا له؛ ومثليه 
رأيهما٠أ١،•على وتنزيلها ئلواهرها، 

سلمأن ينكى لا المجاز إلى الحقيقة من بنمله ثص أي تآؤيد إف 
أصدوهذا الصحيحة؛ القرية أو المثر، الدليل إلى يالأتاد إلا يه 

بالدليلالمجاز ادعى من كد نطالب فنحن العلماء؛ جمح عند عليه مممق 
الدينحتى ذلك؛ حلاف إلى وحقيقته ءلاهرْ عن الكلام صنف لزوم على 

الدليلمن يدعون لكنهم الأصل، بهيا مثون المجاز على الصفات تأولوا 
دصاهم.يصحح ولا لهم، يمنلإ لا ما 

روطم من تيمثه ابن الإّالآم ميخ ذقنه محا إيراد هنا ؤينابب 
يكوىلا ذلك، أن يكز حيث، مجازه، إلى وحقيمته ظاهره عن الكلام لصرن، 

يأم'فيما كلامه من تلخيصها يمكى أموو، تحمق بمد إلا 
المجازى.بالمعتى العربية اللغة قي مستعمل اللقهل ذللث، أن . ١ 

ومننخازْ، إلى حقيقته عن اللفظ صزن يوجب دليل، يقوم أن - ٢ 
يكوفكأن حقيقته؛ على اللففل إجراء من يمح ماح يوجد أن ت ذللث، 

إليهاصينث، الدى المعنى أو _ الحقيقة إليه أصيثث، الن.ى الحل 
ئيازئ.إلى عها منتقد لها، مؤ لا - الحقيقه 

فانمعارض، عن المارق الدليل ذلائإ س1للم أن من بد لا أنه — ٣ 
إرادةعلى يدق إيماني أو قرآني معارصت، الصارف الدليل عارض 
إلىمحئث، لم ئابما نصا المعارمحل كان فإن لإتحا، امحثغ الحقيقة 

(.٦٢)ا/الدين« علوم «إحءاء 



نمحازا فى إنصاف وفص^ 

وجبما لا ^١ ٠٧٠المارق للدليل المعارض كان ؤإن ثقيضه، 

الترجتح-
^Jjjإذا الرسول. أن م بما كله هدا أف ه: أصاف ثم 

لمأنه للأمة تتن أن تئ فلا حقيقته، وصد ظاهره، حلاف به وأراد بكلام 
فيسئما لا ينسه، لم أو عيثه سواء نجازه، أراد وأنه حقيمثه، يرد 

،.والعللم١١الاعمماد فيه مهم ١;؛^ الذي الشي الخظاف 

٠ه ٠ 

تلبيسوربيان (، ٣٦٠)٦/ رمجمؤع المدنية•)صمن لرمالت ١٠يغظرت 
الصواعق،رمختمر في كما ققفأ، القيم ابى عنه وملها (، ٢٦٢)ا/الجهم؛ةاا

)'آ/آاا،(.





الممائدنمموص فى المجاز يغوى ابطال 

علىحاءت أنها تعالى اممب لصفات الموؤلين جمهور ادعى لفد 
مذهبأن ود'£تو\ كلامهم، من أسلمنا كما الحقيقة، على لا المجاز 
-أرشا،ممن لا وأحاديثها الصفات آيات أف ونقا ذللث،، حلاث اللف 

الكلاموتراكين، غاللغه مسها؛ اللغة جهة بن المجاز على حملها دلا 
منالموو ني أولى القود وهذا أبثا، أحرى جهات وين ذلك، ثأتى 

المخاش،؛نمس فى وأوقع التأثير، في وأبمد المجاز، بنمي الاحتجاج 
عنالحث، يخرث أنه كما الأكثر، عند منلم غين المجاز إنكار فإف 

حتىثما، أو إثبايا ففعل، المجاز لوم، أمفي الخلايا ؤيجقل' مسارأ، 
كله.الخلاف منسؤ هو المجار أ0 ظان ئلى ربما 

لنصرواوالمملثه العلمثه الشريعة نصوص يؤولون الذين إف ت فلغ 
إطلاقا،الجاز في لهم ننثن لا الفائدة، وأقوالهم ^، ٠٧١مذامهم 

نضثةأكنن ذلك، على ولدكز إليه؛ ذهبوا فيما به لهم تمنلث، مولا 
تأولوهاالذين فإف تعالى، اللب صفات دهي المجار، فيها امتثلوا 
ثلأمور وذلك اليته؛ فيه لهم مسثد لا بالجان مثدرعين 

تمملم U الحقيقة، ينز تخزى أن الكلام في الأصل أف أزلها: 
متعهدونالناس فإن مجازه؛ إلى وظاهره حقيمته عن صزقه توجب، قرينة 



لق<ثااكافي'ةو»محشأمحفيآلإظاي

ثنبمح لم ما .، رسوله وكلام تعالى، افي كلام ش الظاير باعتقاد 
تجورلا أنه *على ت العالماء أجمع نقد ؛الإجماع؛ وهذا ماح؛ ذللث، 

خذالحشفهءرا،؛ عر تله تعدر بعد إلا المجاز، إر الكلام صزث 
الحقيؤي؛المعنى إرادة ين مائعة نرينؤ بن نه بد لا مجار أنه يدعى كلام 
-البلاغي؛س رأى م كما - الجاز ممهوم ر داخلا ركنا جعلت، سواء 

القرشمحن دالقرذ ،، الأصوقزل نود هو كما لصحته؛ قرظا جعلت أم 
•ننثى 

عرالكلام خم من المانعة القرية اشتراط عر الاتفاق ومع 
الكلامتصر؛!، من دليذ هي التي القرينة، هده في • فالئأف الجاز، 

القرينة،تلك ووسئا الدليل، هدا صح ومتى مجازه، إر حقيقته عن 
ئمابعد المجاز لفظ واريكول مقتضاها، ووجتا عليها، بني ما صح 

اشدإنه بمال: وليلك، ؛المطابمة؛ المجازي المر عر ذالا السني 
حرئواوالذين ٢، ترينهال عليه ومسي، التكللم، وصعه ثان، بوضع فيه 

حججعلى اعتمادهم من أتوا إنما ظاهرها عن ؛ضنذها المصوص 
علىالمصوص حمل من يمنع أدله محلنوها باطلة، وقرائن فاسدة، 
اممامر.

(،)؛/٢١٣حزم لابن أالمحالىأ ؤيطر: (، ٩٤)•م/لارازى الكبير• •الضير )١( 
،١٤٧تيمية)؛،/لابن الفتاوى• رامجمؤع (، ٥٩٥الكي•)r؟/وافتاوى 

(.)ص١٥١القرآنء أساليب والترجيح (، ٣٦٠آ./
علىالإيايي وءحاشية (، ١٧٢را/اكشحء حقائق كشف إلى ءالشح، يطر: )٢( 

(.)ص٧٢١اليياتيهء الرسالة 

١(.١ )ا/ عاشور لأبن والتصحح*ا التوصيح ارحاشية )٣( 



السائدنصوص في المجاز يغوى إبطال 

عنبالألفاظ والعدول والتأؤيل المجاز باب يتح وقد هذا؛ 
فزقوقالت عظيم، ثر باب بدلك فانثح للقرائن، اعتباو يوف ظواهرها، 

الحق؛عن الحلق من كثين وصنإ تقود، أن لها اممت ثاء ما لأجله الدعة 
حولولا الباطلة، المجازات وهاتيلث الفاصدة، التآؤيلأت تلك جراء من 
باه!إلا ئزة ولا 

بمجردالمجاز إلى العدول جار ررولو -(! ٠٨٤زن' الوزير ابن يقود 
ولموأمثالهم، الباجؤي؟ مذهب لصح الحقيقة، جواز مع الاسحان 

صاغأولو )ت"آ1؛ه(ت التز عبد ابن ونال ، النتهء بخبر سحاثه ض يوش 
العبادات^من شيء ثث ما نيع بثمو< المجاز ادعاء 

الأحبارمن بكثير الكريم. رسوله ونته تعالى اممب كتاب حف3 لقد 
صبحائهله وأل وأفعاله، وصفاته ذاته عن وعلا، جل اطه عن لخبر الكب 
ينزلوأنه الغرش، على استوي وأنه وندمنن، ؤيدين وعيش ووجها ذايا 
يثاء؛ما يمعن؛ وأيه عباده، بين للقصل القيامة يوم يجيء وأنه ليلة، كن 
الكمال،نعوت صبحاثه فاله والثنة؛ الكتاب من الأدلة فى ثابت هو كما 

فيهاليس الدلالة، ظاهره أحبار وهكب الكريمه، الأُتحار عليها ذلئ، التي 
سبحانهللزب ثابتة صفات، على دلت، وقد ظواهرها؛ عن نمريها قرائن 

وأفوتجسيم، تمثيت الصفات إثبات، أن المعئللة وادعاء به، يليى ما على 
عفبإآؤإيق متهافئ، ادعاة -ت والتجسيم التمثيل امتناع المانعه القرينه 

أوئعكيم، الكتاب هذا لي ؤيغفلر (، )ص١٥١المرآزا؛أسالسب، اانرحيح )١( 
١(٠ )إ/ ارالأنمماف« أيقنا: ؤيطر حجة، دور المجاز ني إفراثله الزمخشري 

»الكئاذ،«.بهامش 
؛(.YA/U)>االميد« )٢( 



fP==:s أفيو،محيصفيألإؤمح^^
ئئطا^^=======^^^=^^و= 

لهوأستها لنمسه، أستها التي صفاته الباوي سلتا في يكون سريه فأي 
اتعالى؟ الغلق أعلم وهو .، رسوله 

تعالىاش صمات أر على منعقد المنة أهل إجماع أن الثاني• 
يجورولا الحقيئة، على اجراوها يجب والمنة الكتار٢ا في الواردة 

إليه.الإشاره سمت كما واحد، همن الإحماع ^ا حكى وقد تأؤيلها، 

الإقرارعلى نيمغون الثئة *أهلا اتت همد ابن فال 
علىوحملها بها، والإيمان والثنة، القرآن في ئه.ا الواردة بالممات 

يحدونولا ذللث،، من شيئا ثكتموj لا أيهم إلا المجاز، على لا الحقيقة 
والخوابج،ؤلها والمعتزله والجهمثه البيع أهلن وأما محصورة، صمه فيه 

أممن أف ؤيزعمون الحقيقة، عر منها شيئا يخمث ولا ينكرها، نكلهم 
القائلونفاله فيما والحق للمعثود، ناثون أثبتها من عند وهم مشبه، بها 

الجماعة،أئمة وهم ه^، رموله ومنة الله كتاب به يعلى  ١٠؛
والحمد

في»اوكلأم )ته'؟هه(: ه اي القاسم أبو الثنة قوام وقاد 
الصحيحةانيد بالأّروي أو افه، كتايت، في منها حاء ما هك الني صفات 

إنبايها—I عليهم الله رحمه — اللف فمدثب اللي.ؤ•' رسول عن 
صهاءارى.الكيفية ومي ٠لاهتيها، على وإحراؤُا 

كلأ،على بديع تعليق ( ١٣٢٦)أالعلو» محايه ني وص )أ/0؛ا(، 1اكمهيلا )١( 
نلثتفر.اتت، همد ابن 

المحجة٠ييان فى ءرالحجه، )٢( 



السائدنمموص فى المجاز ذغوى إبطال 

،ومن٥ر١ ( VAAvi)^الحقاطي I أيمسا الإجماع حكم، وممني 
علىحنلمها ومنع الحقيقة على الصمات جمل وجوُب في وكلامهم 

التصريحظه )ته؟به( وجس،ابى الحاث حكى ونل كثير، المجاز 
والئخادي؛نُلآ،•الحنابلة العلماء من *حلق عن يذللقر 

افنوصمر شيء اكئ )رتاخها،و(ت عيسه بن نهيا0 قول ؛ ذللث، ومن 
إلىصند4 يجور لا ءلاهرْ، على هو ت أى يره؛ نفقفراءئه نمنه، به 

اكآويل*لم•بن بجع المجاز 
كتايهفى الرابعة( المنة علماء )من الممات أحند أبى ونول 
.نبثه بها وصنه أو ثمنه، بها افن وصم، صفة افنأ االئئةا<ر؛،ت 

ذلكعلى الذهبي الحافهل ؤيملمى مجازا، صفه لا حميقة، صمه فهي 
ولقيإأ؛تأؤيلها؛ لتحتم مجارا، صفائه كانت، لو نعم؛ ت ارنلئ، ت بقوله 
ولمن.نرث،كذا، الحياة ومعنى كذا، مع الومعنى ، كذا النضر معنى 

تأؤيل،بلا إمرارها لم، المذم، كان فلما الأفهام، إلى السائق بغير 
الذهبئوقال ،، حق وأنها المجاز، على محمولة غين أنها علم 

تكووأن لنثلز المجاز، إلى لإل الصفات كائت، *ولو معلمات أينا 
صفات

)آ-/ههما(.الفتاوى* »مجموع يطر: ١( 
(.٢٤)Y/الخابلة، طمان، على •الذيل ٢( 
(.١٣٦٣/٢اسإ|)س •العلو ٣( 
)مآ/هي(.الحفاظ• ا-دمة فى كا ٤( 
)ا/أأإ(.المحجة٠ بيان فى ٠رالنجة، أيئا؛ ؤيتظر المايق، ٥( 
(,٧٤)\إ التأؤيلأت، »إبمل1ل ؤيظر: (،' ٤١٣٠ )Y/ الظم« للمالي ءالملو ٦( 



متكاثرةوالمنة الكتات قي الصمات أحبار مجيء أف الثالث; 
إرادةؤنئفي حقائقها، منها المراد بأن والمئلإ العلم يوجب ومتهلادقة 
وأداءالمص، إشباع قي أسهنت الأدله، وثملما ، ٢١المجار 
الدينتفئ الأصل بهيا أئث وند اكلألة، إنتاج في المحى الوظيفة 
مناقصتهماهع -(، ٥٩١)ت١ الميومحلي الدين وجلاد -( ٠٧٦)زهالثبكي 

الأشاص. fsمن فإنهما الصفات؛ أحبار في الأصل لهدا 

الواحدةالأية أف الأدلة بتكثير المقصوث أف »اعذي: المحي: قال 
فدئزت فإذا الاحتمال، إليها و؛تثلنئ -اؤهها، لمكن قد والأتن 

،والتأؤيل الاحتمال ومي ظاهرها، بإرادة يقثخ حد إلى سرقي 
علىمها دليل كن االأل المحئ: كلام على معلما يوطي الونال 

الكثرة،هده ئزئ، فلما إليه، الاحتمال وتثلثق اؤيله، لمكن قد امراؤْ 
والتأؤيلالاحتمال ومي ظاهرها، إراده الظن على علب حد إلى ترك 

عنهاءص

المجاز:على تكول أل الصفات نصوصي عى يدرأ ومما الرابع: 
وسياقالنظم جهة ومن مسها، اللثة جهة من المجاز دعوى لا أنها 

فيوالعلماء مجانيا، كوف أن يأبى عليه حرجن، الذي فثئلمها الكلام؛ 
الدراساتوفى الحديث،، ثرؤح وفي التفسير، في المختلفة؛ مصنثاتهم 

مضيياق الفي لفغلثة قرائن على ينصوف ما كثيرا والأدبية، اللعوية 

)؛/بمأا(.المحجة،ا يان ني ءالؤجة، يتْلر: )١( 
(.٠٩٧)آ/المكي، »فتاوى )٢( 
لأفتا'وى«)أ/ا،آا(.•الحاوي )٣( 



العمانينصوص في المجاز لغوى إبطال 

يجنغلم الذي العلم بن وهي نهمه، صوايظ وهي حقيقيا، الكلام بكون 
الناسوأذلي وأنواعها'، أجنانها حيثا ثض أعنى: واجد، صمد فى 

البلاغة.أين ئم ؛ذك 

المماتآيامت، ني العالماء كلام بن وجدناْ ما الأنت ينبجتا والذي 
علىالنموص هذه خنل ين تنثع التي القرانن ين همنوْ وما وأحاديثها، 

شروست ويد والجماعة، النسة أهل مذهن، ينصر ما وذلك المجاز؛ 
نمنالمقام؛ يحثمله مما ي؛ماؤج، منها أكثفي الياب، هذا ني ^؛؛^٤ شواهد 
ذك:

موشآثم سحاتهت نوله في كما بالمصذر، الفعل أكيد ت٠ 
أكدإذا المعز أن على اللغويون أجمع ففد [، ١٦٤]النناءت 

فمجيء،، المجازأ احتمال ؤينفى الحقيقة، يؤكد ذللث، فإ0 بالمصدر، 
توالثانيه الفعل، ونؤع تأكيد الأولى• قاليتان؛ له لأية ا هذه في المصدر 

تعالى،ض الكلام صفة إثبات الأيه فأفادت< فاعله؛ إلى الفعل سة تأكيد 
كماكلام ّرفهو مسموعة؛ وأصوات، بحروف، حقيقة، يتكلم بحاثه وأيه 

أذلنن مذم، ١^ بهذا مثلن ذللث،«لى؛ في شلأ، لا اaكلأم، بمفز 
في. نوله في الئئة، في أيصا التأكيد هذا جاء وقد المنة، هالْ 

سلماشحتكلمنالأم، اس )زكك موسى ذم حين الشفاعة حدينؤ 

ا/هأآ(،)٠ اللنة« واتهدبمب، )ا/ب«ه(، ليحاس اكرآد،« "إعرابذ بنئلر: )١( 
(،٢٥٠)ا/ القرآن، لأحكام واالجا«ع (، ٤٤)"Y/يعيش لابن المنمل، ورثرح 

)صا،«ه(.اوايةأ الرّالأ على الإنبايي شيت 
وإءرابمأمحاج)؟/ما(.القرآن ا.عاني )٢( 
ه.خدمة ص ( ٣٢٩)وسالم ه، أنس ص ( ٦٩٧٥)افخاري رواْ )٣( 



فيءةو,ئيأضفيألإؤاد

\->وىص.ترينه وهذْ القرآو، الثنه 

كماسشقة، 1^ التكزائ التجأن: من  ٣٧١القراثن من و* 
زيإلإهة أعُ شذ آن آؤدثت إدآ لأكء مق\ قه الى؛ تعقوله في 

وذللث،محذه، ^١)؛، المزول بالمصدر بتكراره الفول تأكت [، ٤٠تالنخلت 
/المجار إرادة من ماج 

بدراسةالماس أزر هم والج٠اعة  ٥١أهد أن ي ذلك لإن إذا 
الممحم،ني المكتوب، أف وJ١٠تةالون مثون لأنهم ؤإعجازه؛ القرآن بلاغة 

وليس، المعتزلة تقوله كما مخلوعا، وليس حقيقه، افي كلام مه هو 
تقولهكما عنه، عبارة وليس ، الكلاسه تقوله كما اه، كلام عن حكايه 

المعنىإنه اظ5ث كلام يي يقولون - الأشاعرة أي: - هزلأء فإن الأناعره، 
هؤمحمد على ثرد الدي ؤإنما يئزد، لم هدا يإن بحاثه، سمه القائم 

علىمحمد.، لمظ من أو ه، -بمرئي لمظ من وهو عنه، العارم هو 
باسمالدال تسمية من مجازا؛ اض كلام عندهم القرآ0 ؤيسمى لهم، نولين 

اودلولآْ،.

)م٧٥(.للتووي مسلماا صحح *شرح ينظر: )١، 
(.١١)ص\القؤآن• ثكل *-اؤيل يطر: )٢( 
،(.5YA),_الجار عد لكاصي I ة الغمالأصول *شرح يطر: )■٣( 
)؛/ا،«مأا(؛المره الصواعق *مخمر يطر: )٤( 
ورإعجاز(، ٩٥، ٩٤، )٠٨اءمماده٠ يجب، مما *الإنصاف، م: ملمهم بنظر )٥( 

ؤيظر)صلأ«ا(، الأدلة• قواطع و*الإرشادإلى )ص؛هآأ(، لياتلأني الهمان• 
و*شرح٦\إ^^d أ/ه؟أ، ، ٢٠)ه/الفتاوى• *مجموع عالمهم: الرة ني 

المرية•رئب، كلام في الملقية، و*العقياوة (، ١٩٧)ا/الطحاؤية• المقيدة 
)ص0{<ه.



السائدنصوص في المجاز ذغوى ابميال 

وهو*المعتزلة؛ قول ُع الهايؤ في يلثقي هذا الأثاعرة ونون 
عصيصرخ ولهذا ْ-خلوقلا،؛ ثن صدر لأنه مخلوق؛ اض كلام أن 

ينكرونلا أنهم - الأشاعرة أئمة من وهو - الإيجي الدين 
الكلامقة فلوعر مخالوiار٢،، القرآن كون في أي: المتزلة؛ قول 

وهيرالنثلم(، المتهورة نفلريته الجرجاني القاهر عبد بثي هذه التمسي 
درؤيشأستاذنا يقود كما الأثعرية، عقيدثه أرصث التي النغلرية 

يكوفألا يلرم فإنه - القرآن في الأثاعرة نول، من - ثملم ؤلما 
الجانبهو هذا لأنه وتراكسه؛ أسالمه في البلاغة جهة من معجرا القرآل 

هذامن معجرا القرآف يكوف فلا مخلوق، الأشاعرة عند والأمظ اللفغلي، 
ئدروهذا الخلي، حينا من إلا الني، إلى ننثته جهة بن أي؛ الجانبا؛ 

الراجعةمعانيه جهة ين إعجاره ؤإنما البلعاء، كلام اثر موبين بينه مشثرق 
تكوراأن فيلزم تعالى، اش بذات القائم الواحد التمسي المعنى إلى 

لها،وجه لا بلاعته جهة من القرآن إعجاز بيان في المبذوله الجهود 
إلىوعزاه عناض، القاصي يمعناه صرخ ند اللازم وهذا يموه، ولا 
مماأنه إلى الخنن أبو ءوذهب ت القاصي نال الأشعري، الكسن أبي 

نودأف ويكر ، ٣(  ١٠، ٢٠)_A عثيمين لأبن يسُ سورة ير 'نف• بنقير )١( 
المعتزلألأن الأثاعرة؛ نول من الحقيقة إلى أنزب - ظابره في - المعتزلة 
عبارةهو ت يقولون والأشاعرة اش، كلام المصحف دفثي بيد ما إن يقولون' 

ثبين!ضلال في •نهم وكل؛ ، ٥١كلام عن 
)ص؛ا،أ(.»الموانف« يطر: )٢( 
النظريةبالقاهمفياكلم«)صآآا(.)٣( 



لمولكي عليه،  ٥١ؤتمدرهم الشر، مقدور تحت مظه هولخنأ أن ينكى 
منجماعه به ونال عنه، وعجزهم افئ نمنعهم يكون، ولا هدا يكن 

هوراوهدا ذلك: على معلقا شرحه في القاري علي نال أصحايه١٠^١،. 
الأJمؤاالأكابر عند مرحوح أنه مر وقد )[كثت!؛، القول 

الماظانمض عن النمير تتؤغ المجازت من المانمة القرائن من ل* 
تعالى،ه البعض صفة في كما المجاز، احتمال يرلإ مما فهذا مختلفو؛ 

ذتامدا أبمص اشَإذا )إن قوله في اللفظ، ززذت؛هذ\ ئإة 
تعالى؛فال المقت،؛ يلمفل احرى مره وجاءت؛ ،، رالحديث، جتريل...( 

"آ[ل]الصت: لا ما يمواؤأ أن آس بمد مقتا ؤءق؟ر 
كماوالمءم،ء، التعيير ورد دمث0 تعالى، لله المجيء صفه ني وكما 

ومره[، ٢٢]المجر؛ صماه صما والمللئ، رتق، ؤوم<اء بحاثه؛ قوله في 
تىم ؤ أقم هشأ ق إلا ثْلثون ^٠!)، س: قوله في كما بالإتيان، 

حقيقي؛ومجيء حقيقي، إتياف فهدا [، ٢١٠]النقرة؛ ولنؤطه آلثماو 
بعيره،لا يه نائم فهو اه إلى أنجد فحل وكث اظي، إلى انجد المعز ®لأل 
كئوصفاته: اض أسماء في والقاعدة العربية، اللثة فى القاعدة هى هده 

هث،افه هو يأزي قاليي ؛ هداوعلى لعيره، لا له فهو لتمسه افئ اننده ما 
وهذاافه، أمر حاء إنه ؛ قالواحيث، التمهليل، أهز حرثه كما وليس 

بحلقالفول رمالاتر ؤيئظر؛ (، ٣٧٣المصطفى()ا/حقوق بتعروم< رالئما، )١( 
>صا/ه(.القرآن( 

•٨(.٧/٢الشفا()رثرح )٢( 
ههريرة أمح، ص ( ٦٦٣٧١ملم رداه )٣( 
>ثحذىالجلألوامام()؛/؛؛0(.يطر: )٤( 



السابلنصوص فى المجاز يغوى ابطال 

اقوكلام محري أل عقيدتنا من شص دلتل؛ بلا ظاصْ عن للكلام إحراج 
يوميجيء تعالى الثت إف ونقول* فيه، يحرف وألا ءلاهرْ، على ورسوبه 

به،لما ؛ Jlpلا الذي هو هدا المجيء؟ هذا كيت ولكن بنمه؛ هو القيامؤ 
.، Apj،jهذا مثل عن والسؤال ، يجيء ك؛م>ا ندري فلا 

متصرثهمتتوعأ الصمة *جيء المجاز■ بن المانعة القرائن من ر٠ 
بإرادةالقاطع الضروري العاللم يوجب مما فهدا الاستعمال؛ موارد في 

فقدتعالى؛ طه الندين صمة في جاء ما ت ذلك فمن الحقيقي؛ المعز 
وجاءتوالجمع، والتثتنة، الإفراد، بصيغة كثيرء، أحبار فيها وردت 

والمضوالعلي، الإمساك من حفيقثة؛ يد أنها على يدل بما مقترنة 
عدنجنة وعرس ، بي"بْ لتوراْ ١ وكثب والأصاح، والحثيات والبسط، 

بحانهIوقال [، ٦٤لاّئدة: متثؤيمتاؤره دا» تعالى! نال بنده؛ 

ماىتيس وث سبحانه! وفال [، ٦٧]ايرمر! يو؛-ءمحءه تنلهنت 
إلىالمعز أصاى كيس فانعلن [، ٧٥]ص! يلقاه •ءلثت< لما يجئ ق ٠^^ 

المغلثنل أنه فير ؛م، مذا فإن باليا؛، *اليدأ إلى المغل وعدى المامل، 
لأفالمدرة؛ بمحنى تؤولا أن يجور ولا حقيقثتان، يدان وأنهما بيديه، 
يجورلا كما الواحد؛ عن يالائتين يئثز أ0 يجور ولا واحده، صمه القدرة 

دعوىبذلك ن؛ثللت، نمنى؛ لا تعالى اطي ينم لأف النغمه؛ بهما يراد أن 
أواكخم1ثة، الاستعارة من بأنها القود بئلز كما الأيات، ءن*ْ فى المجاز 

آمالكلامهم نمنا الذين البلاغيون، يقود كما الثويية، 

(.رص٩٩١عيمين لابن عمء جزء ®نمير )١( 
الجهميةعلى والرد الأفظ في وءالامحلأف )»_AY(، الدارس، ءرد بمم: )٢( 



ه،الشئع صمة في ورد ما متصرثهت متنوعأ الصفة مجيء ومن 
احتنعوقد المبالثة، وصيغة والمفارع، الماضي، بصيغة جاءت حيث 
الريثع، تيها 1، عثدلأى آب، مل، أثة تخ ؤث تعالى: نوله ش ذلك 

صريحنص ٠^١ ١[، لالنيادلأ: بميئ^ مع أقن إن عثأثيحا يتح نأس ائو 
وأنهحقيقة، ش المع إثبات، في الوجوه، من بوجه التأويLرا يحتمن لا 

٠سسه سهع 

فيكما الصمه، أو الفتل إليه أضيف منن الشيم ذلالث،ث من و* 
ثمح،ئك آد  ٠٥ه آؤ آتوئ ئآتثث آت، إلا :ثلثون ؤء تعالى: قوله 
الآبيإر الملاثكة، إلى الإتياذ أقام، فقد [، ١٥٨]الأنمام: دلآ4 ;١^٠ 

الربإلى الضاف، الإتيان حمل فتمتع اطه، آيات، بعض يإلى سبحايه، 
يكر،ئد كله ذلك لأن الرب،؛ أيان، بمص أو الملأئكان، إتيان على 

نخازا،لا حفيقة، ، ^٠١٢٢في الإتيان ؛L^، ،^ني نفا الآ:ه فصازت، 
امتعاره.ولا 

المعنىإرادة على داله قرينه فإنها باليد؛ الإشارة ذللقؤت من و٠ 
تالأية هده ئزأ النبي. أف هريرة؛ أبي، حديث ني جاء كما الحقيقي، 

مهاه^^٠١ وله: نى إلآنبجاه إق ألاثكي، ودوا آن لأظ' أثن وإل 
قال، عينه على يليها والتي، ايبه، على إبهامه نوصغ [، ٥٨لاثناءت 

الصواعقوامختمر (، ٣٦٥الفتاويرا)أ/وامجؤع (، لثشتهة')ص٢٥ا =
/r(٩٨٤المردا.)

أاكواءقاسمه)ا/ماا(.يظر:)١( 
اااكواءقاوره)ا/بمخا(.يطر:)٢( 
شنْلعلى نوى دلثائْ (، ٤٧٢٨)^( ٩٦)٥;ااافن،افي داود أبو رواه )٣( 

(.T(/TAo)أاكحأ يي الحاث ,اله سالم، 



اليقائدنصوص في المجاز لغوى ابطاو 

نمناطي أن ءيعنى! ث الحدث رواة أحد المنرئ يزيد بى اطب عبد 
الدينت أي ا؛ الجهمuن٠ر على رد اوهدا ت عقبه داود أبو ونال وتجرا*، 

•والصر المع صفى ض ستون لا 

ال؛أساالأميأحد المحنر إساع المجازت احتمال برقع مما و٠ 
عندكنا ذالت ها، اممه عجل بن جربر حدث في كما له، النوصحة 
^ءلأ )إم قال: ؛٥^ ض: - للأ الم ار ظلن اكذ.، 

٥١أف على الحديث٠ فدث رؤيتي(أآ،، في ثصاموبي لا المنن، ندا ئرون كنا 
؛الرؤيؤ،للريئة تشيه فهو الدئيا، فى المنن .زى كما الأجرة، في يرى 

التثسهوأفاد شيء، كمئله لس بحاثه اطه لأن بالمرئ؛ المرئ نثييه لا 
ذلك:ففي ، ٢٣١١٣المجاز ومي وتأكيدها، الرؤية، تحقيى الحدث في 

اطنإن ويقولون: الرؤية، ينمون الذين والجهمثؤ المعتزلة على الرد 
يهولون:الذين الأشاعرة على ورد الأجرة، في ولا الدنيا في لا يرى، لا 
يمول؛،.لا كلام وهدا جهة، إلى لا ولكن تزى إنه 

ئوكدالتي المضلة، أو النتصئة اللفغلية القرائن بن ذللث، غير إلى 
،.المجازلعلى الكلام حمل بن وثمغ الحقيقة، 

أجدىوعلا جل المارى صفات إلمامتإ فير الْلريق هذا وّلوق 

(,٩٤٨)"ا/المرملة® الصواعق ءامجصر ؤيثظر؛ السابق، 

(.٦٣٣)لم وم(، ٥٢٩)الخاري رواْ 
يطر

بطر

يننلر

(.)ص١٢١المووان صالح ليثخ الواصْليةا الشدة اشرح 
)مآا/0مآإ(.ابري1 ر٠ذح الطحاويةأ الشدة اشرح 

)ص0ص.الشدة«  oLNاللاغي *التوجه 



فيشمحيأقالتيثفيآلآته\يللئبم؛ن،إجتر( 

منفيه لما المخايف؛ يقس في وأرم المجاز، إنكاو من - للتا ما ك- 
قوانينهاومراعاة العربية، الك فواعد إلى والأحكام الخلأم، نقلم اعتباو 

كانواممن السنة، أهل عالماء من جماعه الطريى هدا ناك وند المثلردة، 
علىاعثندوا الذين المخالفين على ردودهم فى وذللث، بالمجاز، مثون 

كتانهفي )ذلأّ ي ابن هزلا؛: ومن عمانيهم، إنات في المجاز 
اليهمثةعر والرذ اطفظ في و»الأختلأف ١^،، ننكل »اويل 

أنهموزعموا النثلر، في آحزون اوJعمق ذلك: في فال ومما والمثتههء 
الصمات؛فأبثللوا الخالق، عن التشبيه بثمي التوحيد، تصحيح يريدون 

تفنالوا ذلك؛ وأثما؛ والنمو، والجلال، والمدرة، الجلمم، مثل 
العاللموهو يمدرة، ت نقود ولا الفائر وهو بأحأم، نقود! ولا هونخيإ 

أسألائ،! يقولواأن على الناس إجماع سمعوا لم كأنهم بعلم؛ ت نقود ولا 
المدرة،ذو هو والقدير بقدرة، ؤيعافب بحلم، ينمو ! يقولواوأن عقوق، 

العلم.ذو هو والعليم الجلال، ذو هو والجليز العثو، ذو هو والعافي 

القائل•نول في تقولون ما لهم• قيل مجار، هذا أف رعموا فإل 
فإفحقيقه؟ أم هو أمجار عنك؛ افن وحلم عنلث،، وعما لك،، افه عمر 
عنيحلم ولا أحد، عن ينمو ولا لأحد، بعفن لا فاطن مجار؛ ! قالوا
وحبفقد حقيقه؛ هو ! قالواوإ0 هذْا يركبوا ولن الحقيقة، على أحد، 

وعمامعمزة، افن عمر نقود! لأيا الصدر؛ في وجنر ما المصدر في 
والأحرحميمه، واحد يكوف أن المحال فمن حالما، وحLللم عقوا، 
مجارا،

(.٢٣- )»_YY والذهة« الجهمة عر والرد الأفظ فى *الأخلاق 



الساندنصوص فى المجاز لغوى إبْلال 

علىررالرد في -( ٠٢٨٠)^،الداومي نعيد بن عتماف ومنهم 
أربابالمخالفين حائد فإئه المرسي،؛ ُئر على ورالود الجيمية،، 

الأسالست،من وغيره المجاز من به استدلوا ما ومقتي الكلامثة، المذامت، 
عزيتاقد اونحن I للجيمثة خطايه حملة في وقال تأؤيلأيهم، في البيانية 

ايغديموهاالتي المجازات هذه النزيت، لعان، من - تعالى الذ حمد ي- 
؛جنلالمنامحت،، حقاتق اممي عن بها ينمون الجهال، على وأعلوثلة دلنة 

وأفادذلك، في فأجاد المجازات،لا،، 

-أيصا بالمجاز الاستدلال مض فى أيI - اتنللث، هذا سللث، وفد 
®بيانمقدمها وفي كسه، من كثير في -( ftVYAo)تيميه ابى الإسلام شيح 

كتابهفي ^ )ت١٥٧الجونية قيم ابن وتلميذه الجهمية،، تلبيس 
التسليمقرض على الثيخص من ذللا، وكأف المرسلة*، ®الصواعق 
هذافي حمينا الأعلام هؤلاء من أقدثا ولقد المجاز، بممثللح 

الجزاء.أحس غنا اممت جزاهم المبخثؤ، 

المعاصرين،المالهاء من ءلائفه أيئا السانالث، هذا سللئ، كما 
التزاكناصر بن الرحمن عبد المحس العلامه ثيحنا ت مولا؛ مقدم وفي 

المطرعةكتبه في كثير محرر كلام ذلك في وله بحياته، افن متعنا 
عنموال حواب، له أسوق وهأيدا فتاؤيه، وفي الصوتية، وشروحه 

تكونانومتى مجارا، تكونان ومتى المرئي، الاستعمال في اليدين 
حممه,

الدارمى،»مص 



^/إذط؛و5محئمحتفيألإئاي

تال

نماهتأتي لا القدوة بمعنى اليد أف الفتاوى قي الإسلام شخ يكز سث 
®صححقي سنعادز بن الثواس حديث ْع هدا يتعارض ألا العزب، لعة قي 

بمادابمتن ى- م محس إر ُءيوحم ت ومأجوخ يأيوغ حروج في لم" م
أفوغيرهما والنووي الأنير ابى يكز وقد ،، إمثابا«للأحد ئذان لا 

تثناة؟كونها ح الميزة بمعنى الند قجاءيت، بقتابهم؛ لأحد طاق؛ لا المش! 
ئصه؛هدا يما شحنا أجاب ف٠ 

العلامهوتلميده تيمية ابن الإسلام شيح يكر يعم ه، ®الحمد 
تعالى:ئوله في اليدنن صمه ننزل نن على زيهما في المم ابن 
اليدننأن ذكزا بالقدرة، [ ٧٥]ص: ه أثلئئ ث أن ه تج 

فيوزد وقد الميزة، بمعنى العربية اللعة في تأتي لا التثنية بلئفل 
نعللعفي كما الميزة، عن بالنيين التعبين مواصع؛ في كلامهما 

الئونيه:القصيدة 

ندانذاك شخ للقيود نا 1لآزكان النث؛ات ظإ 
محدزة.أي: 

فيالإسلام شيح أوزده الذي الح-ديشا في حاء ما ذللث،: ومن 
متنئا،وهوى مطاعا، نحا رأبت، )إدا ^\(: A>/yA)المتاوى« 

له،للث، ندان لا أمرا ورأيت برأبؤ، رأي ذي كل يإهمجاب ثؤمْ، يدنيا 
الحدث.العوام(، أمز ويع مسلث،، هعئثك، 

(.٢٩٣٧)الم« م»محح )١( 



العقائدنصوص فى المجاز يغوى إبطال 

(،٤٤*الفتاوى®)ا/في ذكنْ المالذ لأنث الذي الحديث وكدك 
أطللا ذلك ان يالقدرة؛ اليدين نثر من على ودهما ْع يئكز ند وهذا 

العرئة.لهفىال1عق

استعمالأت!١^^ الثعة في لها ثثث1ة ١^ لمظ أف والجواب؛ 
بمعنىالتي هي وهده الألفك، وJأرم مضانؤ، غر تسثعمل فتارة 

•عله لي قدرة لا ت أي الأمر؛ بهيا لي يدان لا مولت المدرة، 
اسمهأو به قامت من محمير إلى ممانه سمتعمز وتارة 

النش،إءراب، فيها ؤيجري محني، سدي أو سديه، أو سدي، كقوللث،ت 
•بهما يراد أن يتمن بل المدرة، بمعثى تكون لا الاستعمال هذا في وهي 

المصقأتهما ومن والعتلاء، والأحد الفعن؛ يهما يكول اللتان الندان 
والتنهل.

اؤيزالنماة على الشيش إنكار بيى تعارص لا أف بثلهن وبهذا 
استعمالهماوبين العربية، اللعن في يرد لم ذللث، لأن المدرة؛ بمعنى اليدين 

المدرة.بمعنى اليال.ين( ت )أي 

العربية؛اللثة م ^، iJLUآحران امتعمالأن وهناك 
؛اننْيكن لم ؤإن للفعل، الفاعل عن يهما ينبر أف ت أحدهما 

قثتيثا جؤك تعالى! فوله ومنه يداك، نعلت، ما هذا ت كموللث، بيديه؛ 
[.١٠]الغغ: ؟١^ 

كقولهالجمع؛ صمير إلى اصيم، إذا مجموعا اليدين لمهل ؤيأتي 
تتعالى قوله ومنه [، ١٨٢عمران: ]آل  ٠٤ثدمثر يما ^٥^٠ تعالى: 

[.٧١]ص: هج عييت، ^١ لهم ^١ أيا تجيأ ^ ١۶



أمام؛بمعنى فيكون )بين(، بعن مضائا اليدين لفظ استعمال الثاني؛ 
فيالاستعمال هذا ؤتجرى يديه، بيى ومشى يديه، بيى جلس • كقوبم، 
]مريم؛^^١^ ؤما أدينا ثم، ما ؛*١١^؛؛ كقوله العائل؛ يغير العاقل 

ؤثّملينويه• ، ٢١٢تسأت يدنيه بت، بممز ش ألجن ولهن ينويه• ؛؛، ٦٤
كثيرة.ذلك وjذلاير [، ٠٧]الأءراف: يمح، بقى 

الامتعمالأت؛من وجؤ؛ أربمه فهي* 

والراح.والثالث، الأول دم،• تجاز،  ١٠٠٠ثلاثه 
الثاني.ومحوت حقيقه، وواحدة 

إلىوعدي الفاعل، \ر الفنإ؛ انيد إذا اليدين، في، المجاو ويمتح 
يجدأن؛، ،تتلث وما تعالى؛ فوله ومنه سدؤ،، عملت، كهوللث،I بالباء؛ اليدين 

[.٧٥]ص؛ ِسدك،ه ثلمت، لما 

فهويداف، قعلتؤ ما هذا كةولالثإI اليدين إلى المعز اسند إذا وأما 
محليكن لم ؤإن ثئللئا، الفعل عن باليدين غي لأنه النجار؛ ييل من 

سدنه.

نمالثم ئثنا أط ئيأ j*؛^،؛ قوله بين، المر3، بعلهر وبهن'ا 
'هاقتإلما يجن أن متق< وما تعالى؛ وقوله [، ٧١]يس؛ أدتاه ععيت، 

الأنعام؛اليل.ين،حنق على الأولى الأيه يدل فلا [، ٧٥]ص؛ هنق،ه 
عاليالخصوئ هذه له فتثلتخ بيديه؛ أدم افي حلهم، على الثانيه الأيه وئدل؛، 
الغلق.ساتر 

اللمجلجهق ث>، أحثلآ فمد ؤبذ،ه لأية نغليرا أيه جعد فض، 
فردذتمح، >،؛ ٠٠١١جهة وث>، 



نصوصفى المجاز ذغوى إبطال 

اليدينإلى وءثاْ همه، إلى الفعل افن أصاف جزي 1ا م ٠ 
١^^محمير إلى وأصاثهما التثنة، يلقفل اليدين ودكن الما؛، 

الجنع،يلئظ اليدين إلى البنز^ ّجحال أصاف ؤبمر<يم آبؤ م و• 
التعفليم.على الدان الجنع بلقظ مسه وذكر 

ثجبكما والمعاني، الألفافل من المحتلمات بين التفريق فيجب 
أءازما١وافت المتماتلأُت،، يين التريه 

محئر0،بديعه ثوى دهي البراك، الرحمن صد شيختا كلام انتهى 
.يعالومه اممن ومعنا حيرا، افن فجزاه 

ءإت.٠ ٠ 

.)"Y/ الراكاا الرحمن مد الشخ فتاوتم، ُُجموع 





اتبخثنتائج 

فيالبلاغية الأسفاو لأشهر النقدية التحاليلثة الدراسة هده وثني 
لفالومنهج الثنة أهل أصول على وعنصها الكلامثة، العقدية حواسها 

انتهىاش المهمة التاج من جمله هنا امد أو يي يجنن الاعتقاد؛ في 
اشحوتهذا على الخاتنة، ووقته في البمصث، إليها 

بلوالمتكلمين، الميتدعة أيدي على تكن لم اللاغة بلم نشأْ أف — ١ 
والجماعة،المنة أهل من وكان سيبويه، كتالتا في أصوله و-جدمحت، 

•الثة أهل كبار عن علومه محمييويه أحد وقد 

اليونان،من منثئى فلمز صمتم، عربي وأنه الملأغة، علم أصاله - ٢ 
عيرهم-ثن دلا العرس، من ولا الهنود، من ولا 

الاعتمادأبوايب، في إليه؛ جرت باطل كل؛ من( البلاغة ينون براءه - ٣ 
•وغيرها 

لأمماءا توحيد في هي البلاغة كئب في العقدية المخالمات أك؛ر أل — ٤ 
بينالخصومه فيها وقعت التي التوحيد أبواب أكنت وهو والصمات، 

القبلة-أهل من ومخالغيهم الثنة أهل 
لاعتقادهمالئنة؛ أهز هم البياني الإعجاز بدراسة الاسر؛ أحؤ؛ أف - ٥ 

.مجازالا حقيقه اض كلام القرآف أف 



ممحيا^صنفي٢محثهيلكظااه/إ 

لنضزة- وغيره كالمجاز - البلاغة بفنون حادوا من على الرد أف - ٦ 
سياقمن احرى بوجوه بل الغثون، هده بإنكار يكون لا مداهنهم؛ 

المتصلةواللمهنثة المعنوية القرائن ومن ولحاقه، وسباقه الكلام 
ذلك.وغير والمفصله، 

فيوالجماعة الثئة أهل مدق على بلاغي مؤلم، إلى الحاجة شده - ٧ 
وتحليلاته.وشواهده تواعده 

محيالأول البلاغة ك قي الفينة المخالفات على العليق صرورة - ٨ 
هناك*لسثة ١ أهل وبان ، نسرها 

حاكنةالحق، عن مسنة الدراسة هذه تكوذ أن احثهدت لقد 
التعرصالتحث من وندمي همكب يكوف أن الثي ومعاد بالمنهل، 
نهواحلمهم لمن ؤإدنائه العلم، ننر نكب الفضاه ولهم كبما بالإزراء، 

عن iiMالثم ابن قاد كما الأتن ولكن ثهيهم؟! فيه بدلوا يقد ^١، 
إليناأحب ادص ولكي حبيبنا، الإسلام ®شيح الفووؤأ•' إسماعيل أبي 
لديهمن ثحلمهم وأن بالحننى، غنا ءالم.اءنا يجزي أن افن أل ن، منه، 

القلم،به وكبا الميم، به رلث، ما الجمع عن ينمو وأن الأمني، المقام 
النصير.؛ Jujالمول يعم وهو سكور، عمور سبحانه إيه 

م% v م

(.٣٩٤المالكينء)م/».دارج 



المصائر

محمدت تحقيق ^١•،، ١١يعلى لأبي الصمات؛ لأحنار الغأؤيلأت، إبهئاو - ١ 
..٠١٤١٠الأولى، الفة الكويت،، الدمى، دار الجدي، 

حمرش'راب أحمد ئ. ت تحقيق الزبيدي، بكر لأيي سؤيه؛ كتاب، أبنية — ٢ 
٠دمشق العريية، اللغة مجتع طح 

الفضلأبو محمد تحقيق: البوؤلي، الدين لجلال، القرآن؛ علوم ني الإتقان، - ٣ 
.٠١٤٠٨بيرونت،، العصرية، المكين إبراهيم، 

الهجري؛اكام، الخرز حديد إلمح، العربم واللاغة النقد في ١^-^ الأم - ٤ 
اه.٤١٩الرباثل، الإسلامية، والعالوم الآداب، كلثة متثوراته أحيلة، لماس 

القاهرة.مصر، نهضة دار حين، القادر ميد د. البلاغي؛ الحث، ني النحاة أثر ه_ 
ارياض،العلوم، دار الأسعد، الكريم عبد د. البلاغة؛ في أحاديث، - ٦ 

٠٠١

مصر.الث.عب،، دار الغزالي، حامد لأيي الدين؛ علوم إحياء - ٧
داري، بن محمد لأبي والشبهة؛ الجهمية صلى والرد اللفثل ش الأخلاق، . ٨ 

ه.؛اه.الأولى، الطيعة ييرومحت،، العالمية، الكتب، 
ابراممبن( لمحمد العلوم؛ أنولع في المقاصد، أسى إلى القاصد، إرشاد ■ ٩ 

القاهرة.العربي، الفكر دار وزميله، عمر محمد تحقيق: الأكفاتى، ابن 
الجومح،،المعالي، لأبي الاصقاد؛ أمحول في الأدلة قواطع إلى الإرشاد، . ١ ٠ 

الأولى،العلبعة ييروت، الثقافية، الكتب، مومحة تميم، أصعد تحقيق: 

•الأصل ني هكذا نهو تاريخ دون الراجع من جاء ما !١( 



٣

ممر،للكتاب، العامة المصرية الهبة الزمخشرى، اه لجار البلاغة؛ أساس -
٣١٩٨٥.

دارشاكر، محمد محمود ت نرأه الجرجاني، الماهر لمبد البلاغة؛ مرار أ -
;.٥١٤١٢الأولى، الهلعة ة، حو المدني، 

ساناُت،(.)دون العماري حن محمد علي د• اليان؛ مراي أ -
دارالحاسدي، الد عبد تحقيق; البيهقي، بكر لأبي والمنان؛ لأسماء ا -

..٠١٤١٢'الأولى، الهلعة جدة، الوادي، 
البحث،مجلة ني منثور )بحح، انم«ااري، علي د' اليربية؛ البلاغة صالة أ -

اه(لأ٤٣١، ١٤•١٠ئ، الادص العدد الهمى، أم بجامعة العل٠تي 
الفتلي،الحننن عبد دّ تحقق: ١^^، بن بكر لأبي النحو؛ في لأصول، ا -

١٠١٤١١^الثالثة، العلعة يروين،، الرسالة، مرمة 

.٠١٤٠٥القاهرة، ءكتةو٠ثة، موسى، أبو محمّد د. البلاغي؛ الإعجاز -
دارصقر، أحمد المّيد تحقيق; الباقلأني، بكر لأبي القرآن؛ عجاز إ ~

الخامة.العلعة مصر، المعارف، 

عالمزاهد، غازي زهير ئ- تحقيق; الثحاس، جعفر لأبي القرآن؛ إعراب —  ١٩
٠٠١٤٠٥الثانية، العلعة يرون،، الكتب،، 

داروزميله، أمين أحمد صححه; التوحيدي، حثان لأبي ة؛ والموانالأمتاع -  ٢٠
يروئن،.الحياء، مكتبة 

الكشاف(؛)بهامش الاعتزال من الكشاف، تمننه فيما الانتصاف، - ٢ ١ 
المتتر•بن الدين لناصر 

الباقلأني،بكر لأبي به؛ الجهل يجوز دلا اعتقاد، يجن، ا نبالأنصاف، —  ٢٢
،;.١٣٦٩الإسلامية، الثقافة نثر مكنت، الكوئري، زاهد محمد تقديم; 

منلجنة تحقيق; الزركثي، الدين لجير الفقه؛ أصول في المحيهل البحر -  ٢٣
الأولى،الهلعة الرياض، الخاتي، دار الكتي، دار الأزهرا علماء 

مصر،المحادة، معلبعة المحوي، حثان لأبي ير؛ النففي المحيعل البحر -  ٢٤
ه.١٣٢٩



والمراجعالمصائر 

النوكاني،علي بن لمحمد الماح؛ القرن بعد نن بمحاسن البدر -  ٢٥
ى ١٣ ٤٨ممر، المعادة، مطعان 

مكتةشرف، محمد حفني تحقيق؛ المصري، الإصح أبي لاين القرآن؛ بدع -  ٢٦
ه.١٣٧١مالأولى، الطعة مصر، نهقة 

الفيصلية،المكتة الطعي، العظيم عبا د. والألفاظ؛ العاني من البدع -  ٢٧
.٠١٤١٠الثالتة، اسط مكن، 

الأداب،مكتبة المعبدي، المتعال لبد الفتاح؛ لتلخيص الإيضاح، بغية —  ٢٨
.٠١٤٢٠محصر، 

•تحقيق اليومحلي، الدين لجلال والنحاة؛ اللغويين طبقات ش الوعاة، بغية .  ٢٩
بيروت.الخصرية، المكتبة إبرامم، الفضل أبو محمد 

الأنجالو،مكتبة سلامة، إبراعيم د. واليونان؛ المريب، بين أرسطو بلاغّة ء  ٣٠
.٠١٣٦٩الأولى، اممحة مصر، 

الطيعةدبي، القلم، دار قصاب، وليد د. والبدع(؛ )البيان المربية ايلاغة ء  ٣١
.٠١٤٢٥الأولى، 

حفاحىالنعم عبد محمل. د. والتجئ^؛ التقاليد بين المربية البلأية _  ٣٢
١٠١٤١٢الأولى، الطعة بيروت، الجيل، دار شرف، الخزيز .عبد ود 

.٠١٣٤٩مصر، النولي، لأمين نيها؛ القلقة وأر المربية اللاغة - ٣٣
ومية،مكتبة موسى، أبو محمد ئ. الزمخشري؛ ير نففي القرآنية البلاغة ء  ٣٤

٠٠١٤٠٨الثانية، الطيعة القاعرة، 

دارعباس، حسن فضل د. والتبعية؛ الأصالة بين عليها الممتزى البلاغة ء  ٣٥
.٠١٤١٠الأولى، الطحة بيروت، النور، 

مصر.الثانية، الطبعة المعارف، دار صيف، شومحي د. وتاريح؛ تطور البلاغة —  ٣٦
المليعةيغداد، بغداد، نهضة مكتبة مطلوب، احمد د. المكاكى؛ عند البلاغة .  ٣٧

\^.rMالأولى، 
تيمية،ابن الإسلام لشيخ الكلامثة؛ يدعهم تأسيس في الجهمية، تلبيس بيان ٠  ٣٨

الطبعةالمعودية، الإملامثة، الشؤون وزارة الباجيين، من مجموعة ت تحقيق 
^١٤٢٦الأولى، 



المكتب^١^،، ٧١مهدى د. المرسة؛ الملاغة ني الدبتي البكر تأئير -  ٣٩
■•٠١٣٩٧الأيل، اتجة محردت، الإسلام، 

يرون.العربي، الكتاب دار تصوير البغدادي، للخطب بغداد؛ ارخ ت -
مطبعةالمراعي، مهطمى لأحمد برجالها؛ والتعريف البلاصة علوم اريخ ت -

،ر. ١٣٦٩الأول، العليعة ممر، الحلبي، البابي ممعلنى 
أحدالمني ت وسره قرحه ئتنتة، بن محمد لأيي القرآن؛ مشكل أييل ت ~

>.١٣٩٣الثانية، اسة القاعرة، التراث، دار صئر، 

ملامة،كلود تحقيق: الننمئ، المعين لأبي الدين؛ أصول، ل الأدلة بصرأ ت -
.٢١٩٩٣الأول، ائيعة دمشق، القرني، المعهد 

يرون.الملمية، الكب دار تصوير الذ■هى، للحانفل الحفاظ؛ ذكرة ت -

الدوحة،الثقانة، دار قصاب، وليد د. ،؛ lJ__LJوالبلاغي القدي لتراث ا -

داراليماني، الونير لابن اليونان؛ أساليب على القرآن، أساليب رجيح ت -
..٠١٤٠٤الأول، المليحة ؛يروي-،، الملمية، المحي، 

الثانية،العليعة ممر، وهبة، مكتبة موصى، أبو محمد د. البياني؛ لتصؤير ا -

للتشر،ية التونالدار عاشور، بن العناهر لحمل. والتنؤير؛ التحرير ير فن -
٠١٩٨٤.

٧

٨

الثانية،الطيعة الرياض، الثريا، دار إ عجين بن لمحمد عم؛ جزء ير نف—  ٤٩
>؛١٤٢٣

الأول،اللثعة الرياض، الثريا، دار عشمن، بن لحمد ص؛ سورة ير نف-  ٥٠

الأول،العليعة ممر، البهية، المطعة الرازي، الدين لفخر الكبير؛ ير النف—  ٥١
>؛١٣٥٧

- ١٩٩٨نوني، ّحنون، دار عاشور، ابن القياصل لحمد ورجاله؛ التفسير —  ٥٢
٠١٩٩٩.



والمراجعالمصادر 

الطبعةمصر، وهبة، مكتبة موسى، أبو محمد د> البلغاء؛ منهاج تقربب '  ٥٣
.٠١٤٢٥الأولى، 

الغرآنإدارة التفتازانى، الدين عد لاكشح؛ حقائق كشف إلى اكلهميح، -  ٥٤
٠١٤٠كراتثي، الأسلاب، والعلوم  ٠.

الكتابمقدمة في مطبؤغ وهو حين، طه د• العربي؛ الميال في تمهيد -  ٥٥
*لهد. ت تحقيق جنمر، بن لئدامه حْلأ وب، المنالنثر، نقل. ت بعنوان النشور 
الثانية،العلٍعة والنشر، والترجمة الثأليمإ لجنة مهلبعة وزميله، حين 

٠١١٠٥٦.

طعنالبر، عبد ين حمر لأبي والأمحانيد؛ المعاني من الموطأ ش لما التمهيد، -  ٥٦
.٠١١٠٨١^عام من بدءا الغرب،، 

وجماعي،هارون اللام عبد ت تحقيق الأزهري، منصور لأم، اللغة؛ تهذيب -  ٥٧
.٠١١٠٨٤انمامة، المصريان الوئ 

الماحالقرنين في البلاغية المولفامته في العقيدة لأيات، البلاغي التوجيه -  ٥٨
محولبن محمد الإمام جامحة نثر العليوي، ا يومنالهجريين؛ والثامن 

.٠١٤٢٩المودية، الإسلامية، 

تمحقيق:الطبري، جرير بن لمحمد القرآن؛ آي تأويل عن المجان، جامع -  ٥٩
الأولى،الطبعة القاهرة، والمقر، لفلياعة نخر المركي، اض مد . د

٠١٤٢٢.

ممر،النكتتج، دار معلبعة القرطئ، اش عبد لأبي القرآن؛ لأحكام الجاع - '٦ 
.٠١١٠٧٢الثانية، الطيعة 

دارلوح، احمل محمد د. الإسلامية؛ المقيدة على الفاسد التأؤيل جناية —  ٦١
.٠١٤١٨الأولى، انملعة الخر، غئان، ابن 

٠٠٠١٣١٥مصر، بولاق، مطبعة البيانية؛ الرمالة على الإنيابي حاشية —  ٦٢
بنالطاهر محمد التنقيح؛ كتاب لمشكلأت والتصحيح، التوضيح حاشية .  ٦٣

^١٣٤١٠الأولى، الهلبعة تونس، النهضة، معلبعة عاشور، 
الطيعةبيروتا، المكر، دار السيوطي، الدين لجلال يالفتاوي؛ الحاوي .  ٦٤

الأخرة،خ*إاه.



التسمي،السنة لقوام السنة؛ أهل ءق؛دة شؤح ئي المحجة، بيان ني الحجة، -  ٦٥
الأولى،اليعة الرياض، الراية، دار المدحالي، عمير محمد ت تحقيق 

اا؛ا،و.

،;.١٣٩٤الأولى، الطعة حن، سد لخلي القرآن؛ في والمجان المشقة -  ٦٦
التزكزثة؛الشقيهلية الخالمثة الرحالة في المرنة، الكا،الة الئثة، الحماسة .  ٦٧

الموسوعات،ميعة الشنقيهلي، التركزي التلامحيد بن محمود بن لحمد 
،;.١٣١٩صر، 

الكتب،عالم البجار، عالي محمد ت تحقيق جتي' بن المئح لأبي الخصائص؛ -  ٦٨
الثالثة،الطبعة بيروت، 

بيروت.صادر، دار المقريزي، الدبن لتقي المقريزية؛ الخيل -  ٦٩
المحولث،مجمع النيومي، رحما محمل. د. البياني؛ ير النفحعلوات .  ٧٠

ه.١٣٩١مصر، الإسلأمة، 

مجأحملأبو ت أحاديثه حرج البخاري، إمماعيل بن لحمد المباد؛ أفعال، حلق —  ٧١
مصر.الإملاعى، التراث مكتبة وزميله، الملقى 

رثادمحم-د ؤ ح ت تحقيق تيمية، ابن الإسلام لمخ والنقل؛ المقل تمارض؛ درء —  ٧٢
مصر.تيمية، ابن مكتبة مالم، 

محمدت تحقيق الخقلأنى، حجر لأبن، الثامنة؛ المثة أعيان في، الكامنة، الدرر -  ٧٣
.٣١٩٦٦القاهرة، الحاويثة، الكتب، دار الحق، حاد صيد 

يصدمحمود ت عليه وعلهم، ثرأْ الجرجام،، القاهر لبل الإعجاز؛ دلائل، -  ٧٤
القاهرة.الخانجى، مكتبة شاكر، 

بيروت.المعرفة، دار رجب،، ابن للحاففل الحنابلة؛ ?لبقات على الدبل -  ٧٥

حامدمحمد ت تحقيق ؛ اكياو المرئي بئر على سعيل.، بن عثمان الدارمر رد -  ٧٦
باكستان،لاهور، ،، الأشرفمطعة المقب،، 

القاهرة.الخانجى، مكتبة هارون، الملام ء~و تحقيقرت ١ الجاحند رماتل .١  ٧٧
محمل.تحقيو،ت الثنتي، حاتم لأم، ؛ الفضلاء ونزهة ، المقلأء روضة -  ٧٨

بيروت.العلمية، ااكت_، دار ونمقه، الحميد عبد الدين محم، 



والمراجعالمصادر 

داردنيا، سليمان د. تحقيق؛ سينا، لاين المعاد؛ أمر نى الأصاميان الرصالة ء  ٧٩
،;.١٣٦٨القاهرة، المربي، الفكر 

ممر،الترايث،، دار شاكر، محمد أحمطو تحقيق؛ الثانعي، للإمام الرسالة؛ - "٨ 
ه.١٣٩٩الثانة، الب 

اري،الخوانبائر لمحمد والسادايت،؛ الملماء أحوال( ني الجنات!، ررصات -  ٨١
W'_.إيران، 

المزينعبد د. تحقيق؛ ئدامة، بن الدين لموئق المناظر؛ وجئة الناظر، روصة —  ٨٢
.٠١٤٠٨الرائعة، الخليعة الرياض، الإمام، جامعة معناع عيد، ال

دمشق،١^١^!،، دار وزميله، الدعاس عبيد عرت تعليق؛ داود؛ أبي سنن —  ٨٣
.٠١٣٩٤الأولى، الخلعة 

وج٠اءة،الأوناووط معيب تحقيق؛ الذمي،، للحافغل النبلاء؛ أعلام سير -  ٨٤
١٠١٤٠٦الرابعة، الخليعة بيروت، الرسالة، مرمة 

عثمان،الكريم عيد تحقيق؛ الجبار، عجي■ القاصي الخمسة؛ الأصول، سمح —  ٨٥
٠٠١٣٨٤الأولى، الخليحة مصر، ومة، مكنية 

تحقيق؛القاري، ^؛، للملأ الاصعلفا؛ صاح—، شمائل في الثما، سمح -  ٨٦
مصر.المدني، معلبعة ، .خالون، محمل حنين 

التركياص عيد د. تحقيق؛ الحنفئ، المز أبي لابن اليحاوية؛ القياJة ممح -  ٨٧
٠٠١٤١٦الثامنة، الخلبعة بيروت، الرسالة، مومة الأرناووط، وثعيج، 

الريانحى،المعارف،، مكنية القرنان، صالح د. الواسطية؛ المقيدة ممح ■  ٨٨
.٠١٤١٣السادسة، الخلثعة 

يردن-الكتب، عالم تصوير نمم،، بن الدين، لمومح، اسل(؛ شرح -  ٨٩
مصر.الئيان، دار النووي، الا-ين لمحيي لم؛ مصحيح ئِح -  ٩٠
الدينفخر د. تحقيق(؛ الكامجي، الدين( لمحيي، الاعرابط؛ نواعد سمح -  ٩١

؟٣١٩٩٦الثالثة، الخليعة دمشق، والشر، للدراسات طلأس نياوة، 

مaلبحةالتفتازاني، الدين، عد لالدين،؛ أصول، علم في، الطالبين(، مقاصد تمح —  ٩٢
١٠١٣٠٥تركيا، معارف،، 



قء»محيصفيألأؤاد

محمدعلي تحقيق* عياخى، للقاصي المصطفى؛ حقوق بتعريف الشفا، —  ٩٣
مصر.الحلي، ايابي بس ثة الجاري، 

اليائيعيس مهلبعة صقر، أحمد اليد ت حقيق فارس، بن لأحمل الصاحيي؛ —  ٩٤
القامرة.الحلي، 

دمشق،اليمامة، دار البغا، دب مصطفى د. ت ترقيم البخاري؛ صحيح —  ٩٥
أاإا،و.الخامة، اسة 

الأصلامئة،المكتبة الباقي، عبد نوال محمد ت ترقيم لم؛ مصحيح —  ٩٦
إمتاتيول.

عليتحقيق؛ الجونثة، ثم لاين والمعطلة؛ الجهمية على المرملة، الصواعق —  ٩٧
الأولى،الشرة الرياض، العاصمة، دار اش، الدخيل 

خان،العليم عبئ د. صححه؛ صهبة، قاصي بن بكر لأبي الغانعية؛ طبقات —  ٩٨
اه. ٤٠٧الأولى، العلبعة بيروت، الكتب، عالم 

الفضلأبو محمد تحقيق؛ الزتندي، بكر لأبي واللغؤيين؛ انمميين طبقات -  ٩٩
الثانية.العليعة مصر، المعارف، دار إيرامم، 

حمزةبن ليحيى الإعجاز؛ حقاتق وعلوم البلاغة لأصرار الختفتنن الطراز، — ١ ٠ ٠ 
^١،.١٣٣٢مصر، المقثئف، مطيعة الخلوي، 

مجرنونةدكتوراه رسالة المنكر، المحسن عبد ت بتحقيق أحرى■ حة س— 
سنةالإسلامية، سعرد بن محمد الإمام حامعة مكتبة في الألة، على 

ه.١٤٢٠

دارالغفار، عبد أحمد يد الد. العربية؛ باللمة وصالثها التآؤيل طاعرة - ١ ٠ ١ 
دالتونيع•للنثر الرشيد 

البدراويد. ونحوئ؛ العربية في المسن الجرجاي الخام عبد اللغة -عالإ ١  ٠٢
.٣١٩٧٨الرابحة، الهلبحة مصر، ،، المعارندار زنران، 

المعلبوعات،وكالة مطلوب،، أحمد د. ومده؛ الجرجاني؛لأءئا< القام -عبد  ١٠٣
•"اا،*لاه الأولى، الفة الكرت، 

ذلل؛،.فيدق، الأخرى اردلم، ؤإذا الإطلاق، عند المعتمدة المخئ عي عاو0 



والمراجعالمصادر 

تدوي،احمد أحمد د. العربية؛ البلاغب ني وحهوش الجرجاني القاعر -عبد  ١٠٤
للتآليغؤالمصرية الدار والنشر، والأنباء للتألبم، المامة المرية المؤسسة 
مصر.الثانية، الفة والترجمة، 

)محمنالسكي، الدين لمهاء المتاح؛ تلخيص تمج ني الأفربح، -عروص ١  ٠٥
-.٠١٣١٧مصر، بولاق، مطيعت التلخيص(، نروح 

الهلعةالسعوي، محمد ت تحقيق تيمية، ابن الإصلأم لشخ التدمرية؛ العميلة ٠ ١  ٠٦
•- ٠١٤٠٥الأولى، 

الإمامدار الجديع، يومف بن اه• لعيد البرية؛ رب كلام ني الملقية، ال،،نيد؛ _ ١  ٠٧
الثانة،الطيعة الرياض، المميعى، دار مالك، 

تحقيق:الغنبمي، العالي لأبي الأملامية؛ الأركان في الفنامية، المقيية - ١  ٠٨
ه.١٣٩٨القاعرة، الأزعرية، الكليات مكتبة الثما، حجازي احمد 

الوطن،دار البراك، اش عيد تحقيق: الذعبي، لاJحاغظ العفليم؛ للنلي العلو - ١  ٠٩
،;.١٤٢٠الأول، الفة 

النبويد. تحقيق: القيروال، رشيق لابن وثقي،؛ الشعر صناعة في الممدة ء ١ ١ ٠ 
-.٠١٤٢٠الأول، الطعة القاعرة، الخانجي، مكتبة الشعلأن، 

يردن-المرفت، دار تصوير المكي، الدين لممي الشكي؛ فتاوى - ١ ١ ١ 
الملغية،الكتبة حجر، ابن للحاففل البخاري؛ صحيح سسمج الباري، .نع ١١٢

.J٠١٤٠٧الثالثة، الطبعة مصر، 

مدارالمثيمين، محمد للشيخ المرام؛ بلؤخ بثمح والإكرام الجلال، ذي نع -  ١١٣
.٠١٤٢٥الأول، العلبعة الرياض، الوطن، 

الجبار،عبد والقاصي البمخي، القاسم لأبي المعتزلة؛ وطبقات الاعتزالء -فضل  ١١٤
تونس،للنشر، ية التونالدار سيد، ثراح تحقيق: الجشمي، والحاكم 

٣١٩٧٤.

القامحرة.، دارالحديث، عصيمة، الخالق عيد لحمد ؛ سييوي4 كتاب فهارص — ١ ١ ٥ 

،ل*ثيمير< ١ محمل• للشيخ الحسنى؛ وأسمائه افه صفات في المثار، القواع،- _  ١١٦
٠٠١٤٠٦الرياض، الكوثر، مكتبة 



١٧

١٨

ت|ج^|_____^__^^_ئ^^فيججئمحئج
العامةالمصرية الهيثة هارون، السلام عبد ٠ وشؤح تحقيق لييؤيه، الكتاب؛ — ١ 

.٢١٩٧٧الثانية، الطمة لعاب، 
؛<_lJثي منشور بعث، الحنيني، ناصر د. القرآن؛ ؛•نلق الفول مالأت —١ 

الأول.الئثة الأول، العدد التأصيل، 
الأساني،الملقي للثس والصفات؛ الأسماء توحيد بن وموقفهم الماتريدية - ١ 

^.١٤١٣الأول، الفة اساتف، الصديق، مكبة 
التراث،دار زرزور، عدنان د. ت تحقيق الجثار، عيان للمامحي القرآن؛ متشابه —١ 

الماهرة.

تحميق;الأثير، بن الدين لقياء والشاعر؛ الكانس، أدب في السائر، المثل -١ 
الثانية.الهلحة مصر، نهضة دار وزمبله، الحول أحمد 

الننلعتي،العفليم عبد ئ. ومانعيه؛ مجونيه بين والقرآن اللمنة م المجاد - ١ 
الماهرة.حنان، م0لبعة 

دارالمليمان، نهد جمع' عثيمين؛ بل، محمد الشيح للمائل فتاوى مجمهمع -١ 
هب١٤١٣الأول، الشعة الراض، الوطن، 

محخهلوط.البراك؛ ناصر بن الرحمن عبد الشح فتاوى مجمهمع - ١ 
قاممبن الرحمن عبد جمع• تيمية، ابن الإسلام لشيخ ا الفتاوى مجمؤع — ١ 

المودية.العربية المالكة حكومة ثلح محمد، وابنه 
معليمةالجبالي، أحمد للشيخ وتطورها؛ البلاغة علوم نشأة في محاصرة -١ 

مصر،الإرشاد، 

حاثرطه د. ت تحميق الرازي، الدين لنحر الفقه؛ أصول علم في المحصول، -١ 
الأول،العلبحة الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة طح الملواني، 

ه.١٣٩٩

مصر.التراث، دار شاكر، أحمل. ت تحقيق حزم، بن محمد لأثي "المحل؛  ١٢٨
احتصره:الميم(؛ )لأبن والمنشة الجهمثة عل المرسلة، الصواعق -مختصر  ١٢٩

لفح،الأضواء الخلوي، الحسن د. ت تحقيق الموصلي، نصر بن محمد 
0آأاه.الأول، الطيعة الرياض، 

١٠



والمراجعالمصادر 

الحلي،البابي مصطفى مطبعة التفتازانى، الدين لسعد المعاني؛ مختصر ٠  ١٣٠
مصر.

بيروت،الشروق، دار حسين، القادر عبد د• ايلاغة؛ تاريخ ني المختصر —  ١٣١
الأولى،اتجة 

مكتبةالنقي، حامد محمد تحقيق؛ الجونية، مم لابن سالكين؛ المداؤج -  ١٣٢
مصر.المحمدية، الستة 

دارالمامل، عار بن محمد د. الثنة؛ اهل بلاغة دراط إلى المدخل -  ١٣٣
الأولى،اممعة الرياض، إسليا، 

النهقةدار حلميل، أحمد يد الد. المربية؛ البلاغة دراط إلى الدخل —  ١٣٤
•٢٠١٩٦٨يرون، الرين؛، 

وهبة،مكتبة موصى، أبو محمد د. الجرجاني؛ القاهر هبد كتاني إلى مدخل —  ١٣٥
اه. ٤١٨الأولى، العلعة مصر، 

وهبة،مكتبة موسى، أبو محمد ئ. البلاغي؛ الدرس أصول، فى مراجعات —  ١٣٦
.٠١٤٢٦الأولى، الطعة القاهرة، 

بولاق،الأُيرة، الطبعة الغزالي، حامد لأبي الأصول،؛ علم من المصفى -  ١٣٧
.٠١٣١٧ممر، 

،٢١٩٣٨ومكتبتها، المعارف، طيحة حين، لطه ممر؛ فى الثقانة .مستقبل  ١٣٨
ممرا

النكلأوى،فريد تحقيق؛ الجنجاني، لالشرJفا الفتاح؛ شؤح المباح، -  ١٣٩
لمدكتورا، الة رم، ٠١٣٩٧القاهرة، المربية، اللغة كلية الأزهر، جامعة 
تطح.

دارمحداوي، الحميد عبد د. ت تحميق اكفتازاس، الدين لمّعي المطول؛ ٠  ١٤٠
؛٠١٤٢٢الأولى، اسة ؛؛روت،، العلمية، الكتب، 

شلي،الجلل مد د• تحقينرت الرجاج، إسحاءا لأيي يإعرايه؛ القرآن -ُعاني  ١٤١
١٠١٤٠٨الأولى، العليعة ييرويت،، الكتب،، عالم 

يرونه.الكشب،، عالم ، ١^١٠نكرا لأبي القرآن، .معاني  ١٤٢



٤٥

٤٧

٤٨

يئمحنفص

دارالبشير، دار مارس، فائز د. تحقيق: الأوتعل، للاخفش القرآن؛ معاني -  ١٤٣
الأل.
اه. ٤٠٣الرياض، العلوم، دار ظياثة، بدوى د• العربية؛ اللاغة -معجم 

مازند• إ تحقيق الأنماري، هثام لابن الأعاؤيب؛ كتب من اللبيب، عءي ٌ~ 
.٢١٩٧٢اكالثت، الملمان بيروت، الفكر، دار وزميله، المارك 

تحقيق:الجثار، يبد للقاضي )جا١ُ(؛ والعدل التوحيد ابواي، ني لنعتي ا- 
ه.١٣٨٠الأولى، الهلعان مصر، الكتب،، دار محفة الحولي، أمين 

داربنداوي، الحميد عبد د. تحقيق: الكاكي، يونمت، لأبي العلوم؛ -مفتاح 
اه.٤٢٠الأولى، الملمة بيروت، العلمية، الكتب، 

صححه:الأشعري، الحسن لأبي النصلين؛ واحتلأف، الإسلاميين -مقالأيت، 
اكاكة.الهلعة بيروت، الحربي، اكراُث، إحياء دار ييتر، هلموت 

اه. ٤٠٦السائمة، العلعة بيروت، القلم، دار حلدون؛ ابن -مقدمة 
بنالدين لجمال والبدع؛ والمعاني اليان علم *ي الثقيب، ابن ير نف-مقدمة 

العلبعةالقاهرة، الخانجى، مكتبان على، معيد زكريا د• تحقيق: القيبج، 
الأولى،

دارنيد، أبو لأحمد القرآن؛ ؤإعجاز الفكرية الأصول في قدمة م- 
.٣١٩٨٩الأول، الهلعة الرباط، الأمان، 
اله>مّى؛الرابع الممّن نهابة إلمح، المقيدة تقربر في اييغؤبم، -متاهج 

العلّعانالرياضن، المنهاج، دار مكتبان محمد، عليو الشيح محمله . د
هلأ١٤٢٧الأول، 

الشنقيهلي،الأمين لحمد والإعجاز؛ للتعثد النترل في الجاز، جواز ئع م- 
القاهرة.تيميان، ابن مكنية 

مكتبةثور، اللعليف، عبد لخالد الأماعرة؛ ومنهج والجماعة الئنة أهل نهج م- 
اه.٤١٦الأول، العلحة المدينة، الأثرية، الغرباء 

بيروت.الكتب،، عالم الإيجي، الدين لخضد الكلام؛ علم ل لواقف، ا- 
لف،،الأضواء دار تمؤير: عاشور، بن العلا٠ر لحمد البلاغة؛ وجز م- 

اه. ٤٢٦الأول، الفُة الرياض، 

٥٢

٥٣

٥٥

٥٦
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٠٠٠١٤٠١دمشق، الفكر، دار المارك، مازن د. دارحاللأغة؛ في الموجز  ٠١ ٥٧
الرشد،مكتبة المحمود، الرحمن عبد ئ، الأثاعرة؛ من تيمية ابن مؤنق —  ١٥٨

الأولى،الطبعة الرياض، 
مليما0د• والنئة؛ الكتاب، Jنصوصرا الأمتيلأل، من المتكالهين مؤنق، ٠  ١٥٩

..٥١٤١٦الأولى، الطبعة الرياض، العاصمة، دار العفن، 
مصر،نهضة مكتبة انمدي، درؤبش د- النقم؛ في القامر عبد نظرية -  ١٦*

•٣١٩٦.
القاهرة،والنشر، والترجمة التأليف، لجنة مطبعة أمين، لأحمد الأدبي؛ ال؛قل، —  ١٦١

بكريتحقير(ت الرازي، الدين لفخر الأعجاز؛ درّابة ني الإيجاز، نهابة -  ١٦٢
.٢١٩٨٠الأولى، الطبعة سروت<، للملأيين، العلم دار أمين، شيخ 

محمودت تعحقيق الأثير، ين الدين لمجد والأثر؛ الحديث، غريب، في النهاية —  ١٦١*
الإّلأمة.الكتبة اثناجن، 

الحميدعبد د> ت تحقيق البغدادي، برهان لابن الأصول،؛ إلى ، الوصول، —  ١٦٤
-٠١٤٠٣الأولى، اس الرياض، المعارفه، مكبة زنيد، أبو 








