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 مقدمــة                              

 (المنهج العقائدى عند االشعرى)                

هلل المتصف بمحاسن األسمما  االصمتا ا اللمالل  جمي  ملمخ المتجالما  الم ل  ماد  لمي باليبابلم   ملمخ  الحمد

ك لمي يمل األيو االسمماا . الكائنا . األي  لي باأللاهل  كل المصنا ا  اأ ماد أن   المي ا  و احمد    ميل

 ا  مثلل لي يل األسما  االصتا  للس كمثجي  ي  اها السملخ البصلي.

 

اأ اد أن محممدا  بمدو ايسماليا الب ملي النم لي االسمياي المنلميا االصمم  االسمم   جمي  لمك اليسمال الل مل ا 

 ديال  االدي ا .ا تل بتاحلد ال ا  ااأليلالا االصتا  ا جي الي اأصحابي أالل الادال  اال

 

  أ ن أن أحمدا لتمالف يمل أن  ةلمد  أالئمك الي مال كانم  همل اللةلمد  الصمايل  صمتا  مما  البحلمي   مال سمكان 

الةال  لا  ال بال اليااسل المتلن  متان  الليا  الاثةي. الد  لي و بأصحاب تجك اللةلد  مسماي التمايل  اليلاح 

د  االممي منابلامماا تجممك المنممابخ التممل ناممد منامما األبممياي األتلمماي مممن سممجتنا ا نسممانلا ياممل نممم  ا   ممدنا الممي اللةلمم

 الصالح.

 

 

ا تصل  أبل الحسن األ ليل تمثمل تجمك اللةلمد  الصمايل  ياما أل أبمل الحسمن ممن ال تصملا  ا سمممل  التمل 

محصماي اللمدد ممن امتاز  بنتا  ال هنا ابلد الغاي اايي  المحتا ا ا يف بالزهد االلت . يكان لي اتبما  يلمي 

أدني ال يق الي ألصي المغيب. يكان  جلنا ابلد مياي ه ا الزمن احلا  ه ا التياث ال جل ان يو بلن ه ا ال لل 

 ايا  للجمائنا اا تيايا بتضجا  ااحتياما ل ااده  اه ا ها دايلل يل  يو ه ا البحث.

 

 مهما بالنسبة الي ألنه:فهذا البحث فقد كان 

 أتليف  جي ألاال  د  ييق يل مسائل اللةلد  اأتليف  جي أدلتا . اا : أتاح لل أن
 ثانلا: أن أاازن بلن اآليا .

 ثالثا: أن أتليف  جي  جما  أهل السن ا اتدمتا  احيسا   جي ه ا الدلن.

يابلا: أن أديس  ن كثب ااحدا من أه   تصلا   ج  الكم  السنل اها ا ما  أبمل الحسمن األ مليل تصاصما 

 نتبني م هبي اللةدل. -نحن المغايب اأننا 

 تامسا: أن أتاصل الي ال ااب  جي  د  أسئج  كان  تياادنل.

 االتط  التل تتبلتاا يل ه ا البحث تضمن  ثمث  يصال:
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 التصل األال:  تصل  ا ما  أبل الحسن األ ليل

 المبحث األال: بلئتي التكيل             

 المبحث الثانل: حلاتي            

 التصل الثانل: يكيو ا ةلدتي

 المبحث األال: األطااي التكيل  لألما  ابل الحسن األ ليل             

 المبحث الثانل:  ةلد  ا ما  ابل الحسن األ ليل             

 : المناج اللةدل  ند ا ما  أبل الحسن األ ليلالتصل الثالث

 لنةل أا من  ج  الكم  اا اب الن يالمبحث األال: مالتي من اللةل اا             

 المبحث الثانل: منا ي يل اثبا  ا اد و              

 المبحث الثالث: منا ي يل الصتا              

 المبحث اليابخ: منا ي يلما لتلجق با لمان باللا  اآلتي             

 ةديالمبحث التامس: منا ي يلما لتلجق با لمان بال             

 المبحث السادس: ا لمان  ند األ ليل             

 المبحث السابخ: يل ا مام              

 تاتم  تضمن  استنتا ا 

 

 الفصل األول:

 ث األولــــــــبحـــالم          

 البيئة الفكرية لالمام أبي الحسن األشعري                            

بل الحدلث  ن أل  تصمل  أا أل يكمي أن تتحمدث  من البئم  التمل انت م  لنما تجمك ان سمم  المناج تةتضل منا ل

 ال تصل  أا  لك التكي.

ا تصل  األ ليل أا يكيو  ا  كنتل   لجصيا  ال ل  ييتي ا م  بملن الملتزلم  االحنابجم ا لم ا ا مب  جلنما أن 

 نتحدث  ن ثمث نةط:

 الملتزل  -1

 حدلثالملتزل  يل صيا اا مخ الحنابج  اأهل ال -2

  صي األ ليل اا حداث التل طيأ   جي المستاى التكيل -3
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 ةــزلـــــــلمعتا -1

بلممد ايمما  اليسممال صممجي و  جلممي اسممج   اممي   ممد  يمميق تتتجممف يممل أيائامما ايممل أيكايهمما ا  أن أبيزهمما كانمم  

 الملتزل .

 طا بآيائمي التمل تتميد  االملتزل  ييل  يكيل  بدأ ن اطاا يل مطجخ الةين الثانل الا يل حلنما  اي  ااصل بن

باا  ن أسات تي التةاا  اأسس مديس  ا  تزال التل كان  تض  م ما   من المتكيلن الم لن كانم  يمالتا  يمل 

بدال  أميه  الديا   ن اللةلد  ا سممل  ضد الغزا التكميل الم ل تسميب اللاما ممن دلانما  ال ملاب التمل يتحاما 

التممل بنممي  جلامما الملتزلمم   ةلممدتا  كانمم  اممما يدادا  جممي بلممو المسممجمانا يممالممح   جممي األصممال التمسمم  

 الدلانا  أا تأثيا من بلضاا:

 وفيما يلي نورد تلك األصول:

التاحلمد: للنممان بمي أن و تلممالي ااحمد   ل ممايكي يلميو يلممما لسمتحق مممن الصمتا  نتلمما  األصلل األول:

 ااثباتا  جي الحد ال ل لستحةي اا لياي بي.

التاحلد  نده ا كما ليالي ا ما  أبما الحسمن األ مليل يلمما لجمل: مم أ ملم  الملتزلم   جمي أن التجتص متاا  

 و ااحد للس كمثجي  لي  اها السملخ البصلي

 اللس ب س  ا   بح ا   ث  ا  صاي  ا  لح  ا  د ... ا  لتحكي ا  لسكن  -

ا  ل مميل  جلممي زمممان... ا  تديكممي  ... المملس بممدل أبلمماو اأ ممزا  ا مماايح أ ضممل  ا  لحمملط بممي مكممان -

ا  لةمماس بالنمماس ا  ل ممبي التجممق با مي مممن الا مماو... اكممل ممما تطمي بالبممال اتصمماي بممالاه  يغلممي  –الحمااس 

م بي بي ل  لزل سابةا متةدما لجمحدثا  ما مادا لبمل المتجالما ...  مال  لمادي حمل   كاللجمما  الةماديلن األحلما  

ا  ل ماز  جلمي التنما  ا  لجحةمي الل مز  –يليو... ل  لتجق التجق  جي مثال سابق... اأني الةدل  احدو ا  لدل  

 (1االنةص (( م

الد  ا  أصجا  ه ا يدا  جي التصاي اللاادل هلل ال ل سيى اثيو الي بلمو الم مبا  االم سمم  يمل ا سمم  

  ن طيلق ا سيائلجلا .

 يلاليا تليها ا يها مستحق  جي ما لتلجمي ثاابما ا ةابما يمل اللدل: املناو أن اللبد لادي تالق  األصل الثاني:

اآلتي  او تلالي منزو  ن أن لضاف اللي  ي ا ج  ايلل ها كتي املصل   ني لا تجق ال ج  لكمان  المماا كمما 

 لا تجق اللدل كان  اد ا اأن الحكل    لتلل ا  الصمح االتليا ال مب ممن حلمث الحكمم  ي الم  مصمالح اللبماد

 (.2أما ا صجح االجطف يةد اتتجتاا يل ا ابي اسماا ه ا النمط  د  م
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اه ا األصل  ا  كنتل   لم كال ال ل طيحتي الزياد تل  يمل مسمأل  ال مي امصمليو المتجتص هم ا ا  مكال يمل 

هم ا  ال ي هل لنسب الي و أ  الي ابجلس؟ اكلف يضل و ببةما  ابجملس للضمل النماس الغميلا ؟ يةمد  الملتزلم 

 (.3األصل كحل اسممل!...م

اللتبي ه لن ا صجلن أه  األصال المةيي   ند الملتزل  اللس  األصال المتبةل  ا  نات م   من هم لن األصمجلنا 

 امن ث  نديك حيص النلتزل  تسمل  أنتسا  مم أهل اللدل االتاحلد ((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 123ص:  1مةا   ا سممللن ي  -1

 ن أ  األ ليل  -2

 يالتااي -3

الا د االا لمد: اهم ا األصمل مسمتمد ممن متاما  اللمدل  نمد الملتزلم ا ا لمك أن و لم  لتجمق  األصل الثالث:

  لئا ا  لحكم   ن التلل ا لال منزو  ن اللبث.

التجتص ه ا األصل يل تةيليه  أن المؤمن ا ا يلل الطا   االثاب  استحق الثااب االلاوا اا ا ايتكب كبلمي  

 اب  استحق التجاد يل النايا لكن  ةابي لكان أتف من  ةاب الكتاي اه  ال لن أ يكاا باهلل.ما  من يلي ت

المنزل  بلن المنزلتلن: التجتص مالتا  يل هم و المسمأل  يمل أن ميتكمب الكبلمي  ياسمق اأنمي  األصل الرابع:

التميان ا لممان باللمملا  يل منزل  بلن ا لمان االكتي اأصجا  ه ا مسمتمد ممن تصمايه  لملممان ا  ل مب  نمده 

احلمث  - ني مةتميف لجكبلمي  التمل   تةتمين ممخ ا لممان أبمدا -احلث أن ميتكب الكبلي  للس مؤمنا با ا ا  تباي

يان منزلتمي تكمان بملن منزلم  ا لممان االكتمي.  - ني نطق بال ااد  الةي بصدلاا -اني   لمكن  دو بكبليتي كاييا

 بلن الما ئ  ال ل لةالان بالمان ميتكب الكبلي  االتاايي ال لن لةضاو بكتي.امالتا  ه ا لمثل حم اسطا 
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األمي بالملياف االنامل  من المنكمي: اهما الناحلم  اللجملم  يمل المدلنا بدانمي لصمبح المدلن  األصل الخامس:

ال االتلملا أميا ن يلاا اما دا  ا لمان لال ايلل  ند الملتزل  ا ب الحتا   جمي هم ا المزااي المةمدس بملن الةم

 (1اا بةا   جليا اللس المي بالملياف االنال  ن المنكي ا  اسلج  لتحةلق تجك اللمل  ا زداا ل .م

االملتزلم  يمل بمدالتا  لم  لكانماا مبتلممدلن  من أهمل السمن  بمل كمماناا لحماالان ا سمتد ل  جمي  ةائمده  بااسممط  

 اللةل بلد تةيليه  بما  ا  يل الةيأن االسن .

بلل  ن أتا  التل كان  تمثل الصيا  بلن التكي ا سممل االتكي الدتلل ال ل للتمد  جي اللةل كأسماس يلي أن ط

لجمليي  ا  لؤمن بالاحل كان  تتيو  جلا  أن لنمازلاا تصمما  بمنتس سممحا ا يأسميياا يمل أتم ه  باللةملا 

 جلاما  ةلمدتا ا كمما ل ماؤا المي ا ي اا يل تأالل  ملخ النصاص الةيأنلم  التمل تتلمايو ااألصمال التمل بنماا 

 الصا   ملخ ا حادلث التل تتالف أيائا  ال  لةبجاا مناا ساى المتااثي ال ل تليو ك لك لجتأالل.

ايل المةابل  ل أهل الحدلث االسن  مبتلدلن  ن التاو يل مسائل اللةلد ا اانحصي كمما  يلاا يل أ مابتا  

كان مصديه  الاحلد يل  لك النةل دان اللةلا يما أثبتي النةمل ثابم  امما  جي األسئج  التل كان  تيد  جلا ا كما 

 نتاو يا  منتلا المثل منا ا 

 -بتصيف -الملتزل  ام كج  الحيل  (1م

ه ا ا ما  مالك لالتي الم ااي   ندما سئل  ن كلتل  استاا  و  ز ا لمم ا ستاا  ملجا ا االكلمف م امالا 

 (( بد  اا لمان بي اا ب االسؤال  ني 

كما كان هؤ   ل مان التاو يل  ج  الكم  امسائل اللةلد ا لمثل مالتا  هم ا م ما م  ممن ألماالا  سألتصمي 

  جي بلضاا.

 ا ما  مالك:   ت از  ااد  أهل البد  اا هاا 

لكمم   ا مما  ال مايلل: تنما يا يممل  ملي  ان أتطمأت  لةمال لكمم  أتطمأت ... ا  تنما ياا يمل  مملي  ان أتطمأت  لةمال

 كتيت .

 ا ما  أحمد بن حنبل:   لتجح صاحب الكم  أبدا ا  تكاد تيى أحدا ن ي يل الكم  ا  يل لجبي ديل.

 أبا لاسف: من طجب اللج  بالكم  تزدندق.

الكن يي  ألاالا  تجك يج  ل داا بدا من الدتال مخ أهل البمد  اا هماا  لمما تماياا  جمي اللةلمد  اممن ت مالااا 

 (1لمسجملنا يبدأاا ليدان  جلا  الاالا  الؤلتان يل  لك الكتب.ميل نتاس ا
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 المعتزلة في صراعهم مع الحنابلة(2م                                

 جم  الملتزلم  ن مملط  تؤلمف الكتمب اتنمما ي اتن مي أيائامما منم  الةمين الثممانل الا ميلا الم  تكممن تمجمك أل نتمما  

ا  تمزال اتبنماوا كمما احتمل الملتزلم  مناصمب كبلمي  يمل المدال يكمان  سلاسلا حتي  صي المأمان ال ل احتضمن

مممنا  الممازيا  االةضمما ا يأصممبحاا اصممحاب حممال اطممال يممل الدالمم  اللباسممل ا ياسممتغجاا همم ا ال مميف لصممالحا  

للن ياا مبادئا  ا ا    منا  يكمي  تجمق الةميأن اتكتلمي ممن لم  لةجاما. األحماا  جمي تسممل  الةميأن بمالمتجاق 

 ليان أن و احدو الةدل  اكل ما  داو يا  محدث امتجاق اأنكي المحمدثان أن لسمماو الةمدل  ااست منلاا نا  

 أن لسماو المتجاق.

أما الملتزل  ييأاا بحك  ا صال التل بناا  جلاا  ةلدتا  تاص  المي بالملياف االنال  ن المنكمي أن المطالبم  

ا اتحممل  ةلمد  التاحلمد -ا ا  لسخ الحكام  التل تدلن با سمم با و اللةلد  ييو محت ا ا  لصح اللدال  ني

 أن تتساهل يل تنتل  ه و اللةلد

 
 -بتصيف– 120ان ي اللةائد السجتل  ص  (1م

 اات  الناس  جلاا...

يحمجاا المأمان  جي حمل الناس  جي ا  تةاد بتجق الةيأن ا لجاا  ةلمد  يسممل  لجدالم ا يتلميو كمل متمالف 

احممد ناا  التل لب االتنكللا حتي ل  لبق مت  ا  الةال بتجق الةيأن ا  أن أضمح  محنم  ا مما  لةالا  ل تي أ

ال ل زاد  جي  لك أن حمل النماس  جمي  -بن حنبلا زمن الملتص  ال ل أت  سلاسل  اتليا االحنابج  زمن الااثق

 الةال بانكاي يؤل  و  ز ا ل.

 المستوى الفكري عصر األشعري واألحداث التي طرأت على -3

أدال الملتزلم  االصماه  بلد ايا  الملتص  االااثق تالي التمي  المتاكل اا جمن ييمخ المحنم   من الحنابجم ا كمما 

من المناصب الحكامل  التطلي  التل كاناا ل غجاناا كما أن ما طيأ من أحداث أايث الناس نةم   جمي ا  تمزال 

 الملتزل  بسبب ت دلا  اللةجل.االملتزل  تاص  اأنا  ل  لكاناا لتامان 

يبلد المتاكل يةد  الملتزل  نتا ها السلاسل كمما يةمد  سملطيتاا  جمي  امم  النماس ا  أناما اسمتطا   أن تللمد 

بلد الثة  لنتساا الم تزال يل الاسط اللجممل بااسمط  ي مال  اابم   تملمزاا بحمد  الم كا  الما  الةيلحم   جبم  

ا ال كل اأصبح المةيي  نده  أن الملتزل  لتصتان بدل  الن ي ااتسما  التكميا ا  اب الكثلي من ال باب المثةف

 اأن أيا ه  اما اصجاا اللي من نتائج أليب الي اللةل.

ابماللكس مممن  لمك لمم  ت امي يممل الحنابجم   تصممل  لالم  بلممد ا مما  أحمممد بمن حنبممل تسمتطلخ أن ت ممادل الملتزلمم  

يكممان مممن نتل مم   لممك  امماي الملتزلمم   جممي الحنابجمم  االمحممدثلن يممل باألسمماللب ال دلممد  التممل ن مميها الملتزلمم ا 
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م ممالس البحممث االمنمما ي ا ابممدأ النمماس ل ممليان أن المممدايللن  ممن السممن  اممثجلامما متتجتممان  ممن يكممب اللجمم  

السممائي ال اجممان مبممادى  التجسممت ا اأصممبحاا مممأتا لن ببميمم  الملتزلمم  اسممي   استحضممايه ا اتممدللةا  يممل 

مل  اتلمةا  يلااا اأصبح كثلي من ال باب المثةف لستتتان ب اهي ال يلل ا اللتةدان أن مسجك المسائل الكم

 السجف اما  هباا اللي من  ةائد   لةا   جي البحث اللجمل اا ساس اللةجل...

الد كان ه ا الاضخ تطليا  جي ميكز الدلن االسن  يل نتاس المسجملنا المد صماي همؤ   المتتجسمتان للبثمان 

تتسملي الةميأن ا ةائممد ا سمم ا تممتحك  يلاما أهممااؤه  ا ةمالا ا اا ممد يمل ا اسمماط اللجملم  ات مماو  نلمف نحمما ب

تةدلس اللةل اتحكلمي يل المسائل التل   تةا  ا   جي التلجلما  النبا  اا لمان بالغلب. الد   ز  من مةاامم  

حمسان االتةاا  البماي انا يجم  لكمن لمدلا  السممح ه ا التلاي اللنلف ايدو المحدثان المتصجبان االحنابج  المت

 الةال ال ل لةا  يل ا ي ه ا التلاي اللةجل اليدو  جي أ ةابي.

كما أن يةدان الملتزل  سجطتاا السلاسل  امصداللتاا  ند  ام  الناس كان مسما دا  نت ماي ان ماط يميق أتميى 

 االم سم .أت   بالنص اال اهي الي حد الت بلي كالكيامل  االم با  

ما لمكن لالي ممن تممل هم ا اللميو: أن التتمي  التمل  ا ماا األ مليل كانم  تلميف صميا ا حمادا بملن  ةلمدتلن 

 متناييتلن  ةلد  تنزو و الي حد التلطلل ا ةلد  تثب  هلل تلالي كل ما ها اا ب لي الي حد الت بي.

م  بحا   المي ممن لللمد لجلةجلملن ي مده  االمي كما  يي  صيا ا لالا احادا بلن النصصللن االلةجللن يكان  األ

الصممااب بممنتس أسمماللبا  امنمماه ا  ا  أدل  جممي  لممك ا مماد ثمممث ي ممال يممل نتممس التتممي  حمماالاا التاسممط بممن 

أبما منصمماي  –أبما  لتممي الطحماال يمل مصمي  -التميلةلن ا ممخ النماس  جمي  ةلمد  أهممل السمن  اال ما م  اهم :

 ااأل ليل ابا الحسن يل اللياق. –الماتيدل يل بمد ما ايا  الناي 

ا  أن الم هب ال ليل ها الم ل كتمب لمي الن ماط الااسمخ بحكم  ماللمي اأتبا مي الل مما  ا مد  ا تبمايا  أتميى 

 اما ها م هبي يل اللةلد  اأيا و؟يى           تلاد الي  تصلتي يمن ها ا ما  أبل الحسن ا  ل

 :المبحث الثاني

 األشعريلمحة عن حياة أبي الحسن 

 . اسمه وكنيته ولقبه -1

ها أبا الحسن  جي بن اسما لل بن أبل ب ي اسحاق بمن سمال ا بمن اسمما لل بمن  بمد و بمن ماسمي بمن بممل 

بممن أبممل بمميد ا بممن صمماحب يسممال و صممجي و  جلممي اسممج  ابممل ماسممي  بممد و بممن لمملس بممن حضمماي ا  ممليل 

 اللمانل البصيل.

احب يسال و صجي و  جلمي اسمج  أبمل ماسمي األ مليل. المد لةمب األ مليل الكني: األ ليل  ني من الد ص

 (1بلد مماتي بناصي الدلنا  ا  يل كتاب ابن  ساكي مم... انادل  جي  ناز  ناصي الدلن (( م

 موطنه ومولده -2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 8 

حلاتي ثم  ت مخ المصادي المتي م  لأل ليل  جي أن مالدو كان بالبصي ا اأني ن أ باا ا ل باا يتي  طالج  من 

 (2ياديها اسكن بغداد الي أن تايل باا الا ا لةالان  ني: بصيل سكن بغداد. م

 مصادي تي متي: •

 داي اللجا  لجطبا   االن ي االتازلخ تحةلق  بد و حباي 72ص: 1طبةا  ال ايلل  ا سنال  -1

 تحةلق يضا تحدد 257التايس   بن الندل  ص:  -2

 ي مؤسس  اليسال ي ن  85سلي ا م  النبم  لج هبل ص: -3

 307ص: 111التطط المةيلزل  ي -4

 346ص: 11تايل  بغداد ي -5

 446ص 11ايلا  ا  لان  بن تجكان ي -6

 الليبل              من ايا  داي اآلياق الحدلث ا تحةلق ل ن  احلا  التياث  303ص: 2  يا  ال هب ي -7

 187ص 11البدال  االناال   بن كثلي ي -8

 1979الي ا ما  ابل الحسن األ ليل ابن  ساكي ن ي داي الكتاب الليبل تبللن ك ب المتتيل يلما نسب  -9

 مطبل  داي الملايف اللثمانل  332ص: 6المنت    بن ال ازل ي -10
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 147تبللن ك ب النتتيل ص: -1

  35تبللن ك ب المتتيل ص: -2

 كمان بلمد تحالممي  من ا  تممزال.ا  تم كي المصمادي متممي يمادي األ ممليل البصمي  المي بغممداد ا  تصميلحاا أن  لممك 

 (1لي خ  بد اليحمن البدال أن  لك كان بلد ايا  ال بائل سن  ثمث  اثجتمائ  لجا ي .م

أما  ن سن  مالدو يةد اتتجت  المصمادي يمل تحدلمدها: لةمال الم هبل: مالمدو سمن  سمتلن اممائتلن اللمل بمل سمن  

 سبللن((

المتي مم  لأل مليل  هبم  المي أن  (3( بلنما اكثي المصادي م2ما هب ابن تجكان ا  أني الد سن سبللن امائتلن 

 لك كان سن  ستلن امائتلنا لةال ابن  ساكي بلدما  كي زمن ا دتي ياال   من أبمل بكمي المازانا المد ابمن أبمل 

 (4ا  أ ج  لةائل ه ا الةال يل تايل  مالدو متالتا.م –ب ي سن  ستلن امائتلن 

 ل تن  لك كان سن  س  استلن امائتلن.اهناك لال ثالث لالي المةيلز

 :وفاة أبيه وزواج أمه -3

 أباو ها اسما لل بن اسحاق اكان سنلا  ما لا حدلثلا أاصي  ند اياتي الي زكيلا لحلي السا ل يحمي و..

 ابلد ايا  أبلي تزا   أمي أبا  جل ال بائل.

  الطيف  ن تايل  هم لن الحمدلثلن الاماملن ه ا كل ما ت كي المصادي  ن أبلي ازااي امي أبا  جل ال بائل ياض

 يل حلا  األ ليل.

 :شيوخه وتالميذه واتباعه -4

 :شيوخه -أ           

ل  ألف  جي أل مصدي لحكل  ن يتي  ن أتي ا الي ابدال  ات و لجلج  ا لاتي يل الميحج  ا الي ا  مما تحكلمي 

الكن ما ا  ن التتي  التل تسبق زااي أممي يام ا   تم كي  اني ن أ  جي ا  تزال يابط  زااي أمي با ئي لم تزال

 يي الميا خ للجني أ د  لئاً ل  ألف  جلي. ثإلي البح  ني المصادي أل  ل  مما ال أنل
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 ن ي داي الةج  لجممللن 491ص: 1م اهب ا سممللن لجدكتاي محمد  بد اليحمن بدال ي -1

 146ص: 11ايلا  لم لان ي -2

 اكي ابن ال ازلكالبغدادل اابن  س -3

  146تبللن ك ب المتتيل ص: -4

ايل ه ا الصددا لةال ا ستا  محمد أبا زهمي : ديس يمل ن مأتي  جما  ا سمم  ا المي حتم  الةميأن اطائتم  ممن 

ا حادلممثا امةممدايا مممن ا حكمما  التةالمم  لتلمميف منامما أاامممي دلنممي اكممان مممن الممكممن أن لسممجك مسممجك التةامما  

 ج  ياال  اتتيلخ ا حكا  اتتيل اا  جمي أصمالاا ممن الكتماب أا السمن  أا الةلماس  االمحدثلن اكان  ج  هؤ  

التةاممل.. اكممان يممل نتسممتي نممزا  الممي الدياسمما  اللةجلمم  يممل  ممل المبممادى  ا سممممل  المم  ل ممد همم ا ا   نممد 

 (1الملتزل ..م

لن لبمل زااي ال بمائل بأممي الد  هب محممد السملد ال جلنمد المي أن نبماع األ مليل كمان  جمي لمد التةاما  االمحمدث

يبلدما  كي تبي ايا  أبلي ااصلتي بابني الي السا ل لال: يا ا كان المي ك لك لجنا لمكن أن نتالخ نباع األ ليل 

 (2 جي لد التةاا  االمحدثلن لبل زااي ال بائل بأمي.م

ا  ييماا اي كاناا أئم  يل زممانا ه ا  ن بدال  أت و اللج ا أما بلد ه و التتي  ياأل ليل تتجم   جي لد  ااب   كب

 باللج  االتضل امن بلن ال لاخ ال لن أت   نا  األ ليل هناك:

 (:3مأبو علي الجبائي -1

اها محمد بن  بد الاهاب بن سم  المتايي سن  ثمث اثجثمائ ا اكان  ملتا لجملتزلم  يمل  صميو يمل البصمي ا 

 .. اأبما  جمل ال بمائل كمان  ملتا لأل مليل أتم   نمي اكان صاحب تصنلف الج  ا  أني ل  لكن لالا يمل المنما ي

  ج  ال دل االن ي االكم  الي ملي منا يا  يل الثمث  ا تا  ايليها داناا الناس.
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اهم ا  25 نماان المةمال: أبما الحسمن األ مليل لمحممد أبما زهمي  الاالمخ يمل الصمتح   64م ج  الليبل اللدد -1

 . 26الكم  منةال من الصتح  

 7تحةلق محمد السلد ال جلند ص: –اهل الثغي ألبل الحسن األ ليل يسال   -2

 241ص: 11+  ديا  ال هب ي 86ص:  15سلي ا م  النبم  ي -3

 

 (:1مأبو اسحاق المروزي -2

اها ا ما  الكبلي أبا اسحاق ابياهل  بن أحمد المميازلا المتمايي ايبلملن اثجتمائم   مل  ال مايلل  ايةلمي بغمداد 

دهمميا اصممنف التصممانلف ا مميح ممم هب ال ممايلل  سمميلج ااكبممي تمم تمميا ا ممتغل ببغممدادصمماحب أبممل اللبمماس بممن 

 التصيا اانتا  اللي يئاس  الم هب.

اليال البغدادل  ن األ مليل أنمي كمان ل جمس ألما  ال ملما  يمل حجةم  أبمل اسمحاق المميازل التةلمي ممن  مامخ 

 (2البصي .م

ااحد من ا ثبا  أن ال ل  أبا الحسمن األ مليل كمان لأتم  كما لنةل  بد اليحمن بدال  ن السبكل لالي:  كي يلي 

ممم هب ال ممايلل  ممن أبممل اسممحاق الممميازلا اأبمما اسممحاق الممميازل لأتمم   نممي  جمم  الكممم  لمم لك كممان ل جممس يممل 

 (3حجةتي(( م

 :(4م ابن سريج -3

يلل صمماحب اهمما ا ممما   ممل  ا سممم  يةلممي اللمميالللن أبمما اللبمماس أحمممد بممن  مممي سمميلج البغممدادلا الةاضممل ال مما

المصمنتا  المتمايي سمن  سم  اثجتمائمم  لجا مي .. لمال  نمي ال ممل  أبما اسمحاق كمان ابممن سميلج لتضمل  جمي  ملممخ 

 .اصحاب ال ايلل حتي  جي المزنل

 :أبو خليفة الجمحي - 4

اها أبا تجلت  بن التصل بن الحبحاب  ميا بن محمد بن  للب ال محل البصيل ا  ميا اها ا مما  المحمدث 

تبمايل  مل  الالم .. ا نمل بام ا ال مأن اهما مياهمق.. الةمي ا  مم  اكتمب  جمما  مماا اكمان صمادلا ا دلب ا 

مأمانا ادلبا يصلحا متاها يحل اللي من اآلياق حدث  ني أبا  اان  يل صمحلحي اأبما حمات  بمن حبمان اأبما بكمي 

 ا سما لجل اتجق كثل تايل سن  تمس اتجثمائ .

دلث يةد سمخ مني لدي ما تد او الحا ي اللمي احصمل منمي مما لسمخ ا  تمماد يمل لةال ابن  ساكي: اأما   ج  الح

ناح البصيل.. اأبمل تجلتم  ال محمل اأبمل لحلمل  ا ستد ل  جلي الد ياى يل التتسلي حدلثا كثليا  ن سال بن

 (( 1السا ل..

 

 250ص: 11+  ديا  ال هب ي 197ص: 14سلي ا م  النبم  ي -1
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 35لن ك ب المتتيل ص:تايل  بغداد ي: ص: + تبل -2

 1429م اهب ا سممللن ص: -3

 247ص: 2+   يا  ال هب ي 201ص: 14سلي ا م  النبم  ي:  -4

 

 (:2زكريا الساجي ) -5

اها ا ما  الثب  الحاي  محدث البصي  ا لتاا امتتلاا أبا لحلي زكيلا بن لحلمي  بمد الميحمن البصميل اكمان 

مةال  السجف يمل الصمتا  اا تممد  جلاما أبما الحسمن يمل  مد   من أئم  الحدلث.. ا ني أت  أبا الحسن األ ليل

 تآللف.

ان األ ليل أتم  يمل البصمي   جم  الكمم   جمي طيلةم  ا  تمزال ا جم  الحمدلث كمما أتم   لتبلن من ه ا استنتاج:

 التةي ال ايلل يلاا أما يل بغداد يةد ديس التةي ال ايلل مما لدل  جي أني كان ملتزللا  ايللا يل البصي .

 :تالميذه -ب
 ( يل كتابي ابلن يضجا  اسا كيه  ان  ا  و  جي تيتلبي.3 كيه  ابن  ساكي م

 اهؤ   ه  اصحابي ال لن ات اا  ني امن اديكي ممن لال بةالي:

 أبا  بد بن م اهد البصيل المتكج  صاحب أبل الحسن األ ليل اها من أهل البصي  سكن ببغداد. -1

 ل  أبل الحسن ال ليل.أبا الحسن الباهجل تجمل  ال  -2

 ( 353أبا الحسلن بنداي بن الحسلن ال ليازل الصايل تاد  ابل الحسن يحماما و م   -3

   (ا لنمما ي  جممي ممم هب ال ممايلل يممل التةممي ا جممي ممم هب  359أبمما محمممد الطبمميل الملممياف بممالليالل م   -4

 األ ليل يل الكم .

 ( 355أبا بكي الةتال ال ا ل: سمخ بتياسان اباللياق م   -5

 (4ال  ال ل  أبل الحسن اديس  جلي.مأبا سال الصلجاكل النلسابايل: يحل الي اللياق  -6

 

 

 

 

 

 

 86ص: 15+ سلي  م  النبم  ي 400تبللن ك ب المتتيل ص: -1

 250ص:  11+   يا  ال هب ي 197ص: 17سلي أ م  النبم  ي -2

 207-177التبللن من ص:  -3

 183التبللن ص: -4
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 (1يك أني ممن استتاد من أبل الحسن األ ليل.. تيي الي اللياق مأبا زلد الميازل  كي ابن يا -7

 ( 371أبا  بد و بن تتلف ال ليازل م   -8

 (. 371أبا بكي ال يحانل: م   -9

                                          أبما الحسمن  بممد اللزلمز بممن محممد بمن اسممحاق الطبميل كممان ممن ا لمان اصممحاب أبمل الحسممن امممن تتمميي_ 10

 (2بيم

أبا الحسن  جل بن محمد بن مادل الطبيل: صحب أبا الحسمن يحممي و بالبصمي  ممد  اأتم   نمي اتتميي  -11

 (.3بي اتتيي بي االتبس مني م

 (4(. م 379أبا  لتي السجمل البغدادل النةاش: كان أحد المتكجملن  جي م هب األ ليل امني تلج  م   -12

ف بال مايلل سممخ بماللياق اهما ممتكج   جمي مم هب أهمل السمن  لنتةمل مم هب أبا  بد و ا صباانل المليا -13

 (5(.م 381أبل أبل الحسن األ ليل م  

 ( 382أبا محمد الةي ل الزهيل المتكج  األ ليل م   -14

 ( 385أبا بكي البتايل الملياف با ادنل التلي م   -15

 ( 388أبا منصاي بن حم ا  النلسابايل م   -16

 ( 387سلن بن سملان البغدادل الم كي م  أبا الح -17

 ( 389أبا  بد اليحمن ال ياطل ال يحانل م   -18

 ( 389أبا  جل التةلي السيتسل يحمي و م   -19

 اتباعه: -ج

لةد يزق األ ليل من ا تبا   جما  أ م   يياا ب يف المنزل  ابالتةاىا اا تيف لا  باللج  منا  ا مما  أبما 

لبالمنل المالكلا اأبا بكي محمد بن الحسن بن يايك اال ل  أبما اسمحاق ابمياهل  بمن محممد بمن بكي بن الطلب ا

مايان ا ستياللنل اأبا اسحاق ال يازل اأبا حامد الغزالل اال اي ستانل اا ما  يتي الدلن اليازل ايلميه  

 ممن لطال  كيوا

 

 188التبيين ص: -1
 195التبيين ص: -2

 195التبيين ص: -3

 177+  196التبيين ص:  -4

  197التبيين ص: -5

انصياا م هبي انا ياا  جليا ا ادلاا يليا ااستدلاا لي يل مصنتا    تكاد تحصي يانت مي مم هب أبمل الحسمن 

األ ليل يل اللياق من نحا سن  ثمانلن اثجثمائ  اانتةل مني الي ال ا ا يجما مجك الناصمي صممح المدلن األلمابل 
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 ا الم هب لد ن أ  جلي منم  كانما يمل تدمم  السمجطان المجمك اللمادل نماي مصي كان ها الاضلي صدي الدلن  جي ه

الدلن محمماد بمن زنكمل الم ل حميص  جمي أن لحتم  أا دو من امم  تتضممن أيا  األ مليل كمما حميص  جمي أن 

تصبح  ةلد  األ ليل  ةلد  يسمل ... ااتتق مخ  لك تا ي أبل  بد و محمد بن تمامي  أحمد ي ما   المغميب 

 لياق اأت   ن أبل حامد الغزاللا يجما ي خ أت   ني المغايب  الم هب األ ليل.الي ال

 اهك ا أصبح لأل ليل أتبا  يل كل نااحل اللال  األسممل من ال يق الي ألصي المغيب.

كما انتسب الي م هبا  الم اهب التةال ا من  مايلل  ا  كمان هما  مايللا امالكلم  بااسمط  الةاضمل أبمل بكمي بمن 

 .البالمنلا كما تبني م هبي الحنابج  ا  كاناا للالان  جي ح  ي اادلتي لجيد  جي أهل البد الطلب 

 مؤلفاته: -6

لحكي أن األ ليل كان لالا يل المنا ي  اال دل يلي اني ل  لكن ك لك يل التصنلف لةمال أبما محممد الحسمن بمن 

الم  لكمن ممن أهمل التصمنلف اكمان ا ا محمد اللسكيل:مم اكان صاحب ن ي يل الم الس ا ا الدا   جي التصا  

 (1أت  الةج  لكتب يبما لنةطخ ايبما لأتل بكم  يلي ميضل...((م

االاالخ أن األ ليل تجف لنا مؤلتا  كثلي  أاصجاا بلضا  الي اكثي من مائتلن اثمثمائم  مصمنف ايمل  لمك مما 

 (2.ملدل  جي سل   جمي النبي  ال اهل بي  ن يزاي  يامي

 يل أاللتي كما لال ابن  ساكي. –يدا   تصنلتي  –ن  لك  جي أل يبما كا

امصنتا  األ ليل كثلي  سألحق ان  ما  و أسماملاا بام ا البحمث لكمل   أطلمل احسمبل أن أ كمي الماضما ا  

 التل تناالتاا.

 

 

 

 

 

 

 90التبللن ص:  -1

 132التبللن ص: -2

 ا   تصانلتي تايل لا ا الغيوا يةد ألمف لةد اضخ األ ليل نتسي مالخ تصد لكل اآليا  التل تتالف السن  ا

 األ ليل كتبا يدا  جي الملتزل  اه و اليداد أت   ات اهلن: 

 األال: نةاضا  جي بلو كباي الملتزل  كال بائل االبجتل اا سكايل االلمف
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 ااألسمما  الثانل: نةدا آليا  الملتزل  يل تجق ا يلال االصتا  ايل ا سمتطا   ايمل الةمدي  االتالمد ايؤلم  و

 اا حكا  ايل ال س ا ه ا الي  انب تتسليو ال ل ليد يلي  جي تأالم  ال بائل االبجتل لبلو اآللا .

كما ألف ال بائل يل اليد  جي التمست  الالا  بةد  اللمال  امما ايد يمل كتماب ايسمطاا أا ابميلجسا ثم  يد  جمي 

لنصمايى ممن أصمحاب المدلانا ا ثم  يد  جمي ال ملل  يمل الطبائلللن االمدهيللن االبياهمم  االم ماس االلاماد اا

 انكاي النص ااثبا  امام  أبل بكي.

كما كتب األ ليل كتبا بلن يلاا م مل  ةائد التمست  اا سممللن اأهل السن  بماضا ل  اضماي  المي كتمب يمل 

 ال يلل  كالةلاس اا  تااد اتبي الااحد.. جا  

التل اصج  اللاا أا  جي األلل هل التل  نلم  بمالطبخ االن مي االدياسم   جي أن الملياف من كتبي اأ ناا هل 

 تمس :

 األبان   ن أصال الدلان : حةةتاا الدكتاي  يالل  -1

 مةا   ا سممللن:  نل بتحةلةي محمد محلل الدلن  بد الحملد -2

 الجمخ يل اليد  جي أهل الزلخ االبد   -3

 يسال  يل استحسان التاو يل  ج  الكم  -4

 .ل السن  اال ما   المسما  بيسال  أهل الثلي حةةاا د. محمد السلد ال جلدأصال أه -5

 :عبادته وزهده -6
 ا  تغال باللج  ل  لكن مانلا لط من ا  تااد يل اللباد  االحيص  جي الطا ا .

أنمي  مل للجاا الملز  التل لمتاز باا اللجما  ا لدمانا ااأل ليل مما لياى  ني أني كمان كثلمي التلبمد حتمي للمل: 

( ايمل د لم  هم ا 1ليلبا من   يلن سن  لصجل الصمبح باضما  اللتمم  ا  لحكمي  من ا تامادو  ملئا المي أحمد م

 د ل   جي اتمصي هلل. كما ليال  ن منالبي

 

 

 

 141 تبللن ك ب المتتيل ص: -1

يل يحممي و يجم  ا ما  أحمد بن  جل التةلي الةال: تدم  أبا الحسن بالبصي  سنلن ا ا يتي ببغداد الي أن تا

 (1أ د أيا  مني ا  أيو طييا ال  أي  لتا أكثي حلا  مني يل أماي الدنلا ا  أن ط مني يل أماي اآلتي .م

 (2اليال ابن الندل  أني كان يلي د اب  امزح كبلي.م

كانم  الال  ني ابن تجكان: اكان لأكل من يج  ضلل  التاا  دو بمل بن أبل بميد  بمن أبمل ماسمي  جمي  ةبمي ا

 (3  ي ديهما هك ا لالي التطلب.م نتةتي يل كل لا  سبل 
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 :منزلته العلمية وأقوال العلماء فيه -7

ان تتجم  األ ليل  جي الملتزل ا اا تغالي بالكم  لدايخ  نيا اكسبي مجك  لال  يل المنا ي  االبحث اا ستد ل 

 اليلح  يل المنا ي  االملايض   لجتي لتاق الياني املاصيلي.

د استغل مااهبي تجك لما ي خ  من ا  تمزال يمل يدو  جمل  امنا يتمي لام  لةمال تجملم و أبما  بمد و بمن تتلمف ال

ال ليازل: دتج  البصمي ا اكنم  أطجمب أنما الحسمن األ مليل ياي مد  اللمي الم ا هما يمل بلمو م مالس الن ميا 

مام ا لمال أبما الحسمن األ مليل لااحمد يدتج  يا ا *  ما   من الملتزل  يكاناا لتكجمانا يا ا سمكتاا اأناماا كم

ااحد لج  ك ا اك ا اال ااب  ني ك ا اك ا الي أن ل لب الكلا يما لا  تي   يل اثيوا ي لج  ألجمب طييمل يلميا 

يةال: الش تن ي؟ يةج : ك  لسمانا لمك؟ اكم  أ نما لمك؟ اكم   لنما لمك؟ يضمحك المال لمل: ممن ألمن أنم ؟ لجم : ممن 

 (4 ليازا اكن  أصحبي بلد  لك.م

 الد كان األ ليل اماما يل  ج  الكم  اأحد مؤسسلي ل اد ب لك ألاال اللجما  يلي:

 جمي المجحمد  ايلميه  ممن ( أبا الحسمن ال مليل الممتكج  صماحب التصمانلف يمل الميد 5البغدادل يل تايلتي: م •

 الملتزل  االيايض  اال امل  االتاايي اسائي اصناف المبتد  

 ( اللمم  اما  المتكجملن أبا الحسن.. اكان   با يل6مال هبل يل سلي ا م  النبم  •

 

 

 

 

 141تبللن ك ب المتتيل ص:  -1

 203التايس  ص:  -2

 412ص: 1ايلا  ا  لان ي -3

 95-94تبللن ك ب المتتيل ص:  -4

 346ص: 11ي -5

 85ص: 15ص: ي -6

لي مني ث  أتم  لميد ال كا  لا  التا  الما بي  يل مليي  ا  تزال كيهي اتبيأ مني اصلد لجناس يتاب الي و تلا

  جي الملتزل  الاتك  ااايه  ((.

( اممما بملو بمي ا ماو أهمل السمن  النبالم  اسماد بمي يالما  أهمل 1ابن اللماد الحنبجل يل   ايا  ال هب: م •

ا  تزال اال امل  يا بان بي ا ي الحق ا بجج الصداي أهل ا لمان االلييمان اثجمج مناطيتمي ممخ  ملتي ال بمائل 

  اي كل مبتد  ميائل.التل باا لص  

 ( أيضل أحاالل أن أيا  كم  األ ليل.2البالمنل: م •

 ( كن  انا يل  نب ال ل  األ ليل كةطي   نب البحي3أبا الحسن الباهجل: م •
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(.. اتيي و  مز ا مل ممن نسمل أبمل ماسمي األ مليل يضمل و  نمي امامما لما  بنصمي  دلمن و 4ال هبل: م •

أن مما  ما  بمي الكتماب االسمن  امما كمان  ن سبلل و ازاد يل التبللن ألهل اللةلن ا اهد بجساني ابلاني من صد 

 جلي سجف ه و الم  مستةل   جي اللةال الصحلح  ااآليا .. ابن تلمل  يل م ما  التتاال.. األ مليل كمان ممن 

أبما الحسمن األ مليل  ( بمن تجمدان يمل مةدمتمي: .. ال مل 5أ ل المتكجملن المنتسبلن الي ا ما  أحمد يحمي و م

 (6اما  المكتجملن.م

 (:7م وفاته -7

اتتجت  المصادي المتي م  لأل ليل يل تحدلد سن  اياتميا ل ممل لنما ابمن  سماكي ألماالا  بةالمي: اكانم  اياتمي 

سن  أيبخ ا  يلن اثجثمائ  لجا ي  ببغداد اللل سن  نلف اثمثلن اثجتمائ  اللل سن  ثمثملن اا صمح أنمي مما  

 ا  يلن اثجتمائ  اك لك لال أبن يايك.سن  أيبخ 

ادين يل م ي   الزاالا يل تيب  الي  انباا مس د ابمالةيب مناما حمما  اهما  من لسماي المماي ممن السماق المي 

 د ج .

 

 307ص:  2ص: ي -1

 126تبللن ك ب المتتيل ص:  -2

 125تبللن ك ب المتتيل ص: -3

 104تبللن ك ب المتتيل ص: -4

 مخ اتيتلل  بد الميحمن بمن محممد بمن لاسم  بمسما د  ابنمي ن مي  277ص: 3م ما  التتاال  بن تلمل  ي -5

 المكتب التلجلمل السلادل

 464ص: 1981مةدم  ابن تجدان داي الةج  الطبل  اليابل   -6

 56تبللن ك ب المتتيل ص: -7

 

 

 

 

 الفصل الثاني: فكره وعقيدته

 المبحث األول: األطوار الفكرية في حياة االمام عبد الحسن األشعري

This file was downloaded from QuranicThought.com



 18 

 رحلة األولى: مرحلة االعتزال_ الم

 الطاي األال : األ تزال •

 تحال األ ليى •

 الميحج  الثانل : مابلد األ تزال •

 الطاي الثانل: الكم   جي طيلة  ابن كمب •

 الطاي الثالث: الي ا  التا  الي م هب السجف •

 كتابلي الجمخ اا بان  •

 _ المبحث الثانل:  ةلدتي يل طايو الثالث

 

 

 

 

 :المبحث األول

 األطوار الفكرية في حياة االمام عبد الحسن األشعري

   ك أن ا نسان لتأثي بالبلئ  المحلط  بيا ا  هل التل تتالي تكالني ث  تا لاي يكيلما ا ةمدلاا اأال ممن لتمأثي 

ي با  ا نسان ه  أبااو اأسيتي يم لكاد لنتك من ا تناق أل يكي أا يأل أا  ةلد  تتبناهما أسميتي االمي هم ا ل مل

 (1لال يسال و صجي و  جلي اسج : كل مالاد لالد  جي التطي ا يأبااو لااداني أا لنصياني أا لم ساني.م

ابلمد  لمك لتميي ا نسمان  من محلطمي الصمغلي لحممل يكمميا ا ةلمد  المي محملط أكبمي الم ل    مك انمي لحممل  ممد  

و ايكمي محلطمي يلمتحمس لتكميو يمل يتمي  تيسبا  يكيل  ا ةدل  مما لتجق نا ا من التصاد  االصميا  بملن يكمي

 أالل  ث  بلد  لك لحاال أن لاازن اللدل للمكني التلالش مخ م تملي الكبلي.
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 يكلف تأثي األ ليل بلئتي الصغيى؟ اكلف تطاي يكي األ ليل؟

 نةيي أا  أن األ ليل ملتز  ث  تحال اممن هنما لمكمن ان نمتكج   من طمايلن يكميللن يمل حلما  األ مليلا الام ا

 سلكان ماضا ا يل ه ا التصل ل مل النةاط التالل :

 .ميحج  ا  تزال ث  تحال األ ليل ابلد  لك أسباب ه ا التحال. ث  الميحج  الثانل  بلد ا  تزال األ ليل:

 المرحلة األولى: األشعري االعتزال_ 

 الطاي األال: األ ليل الملتزلل*                

 ان بلئتي الصغيى لد تاالي  جلاا نمطان من التتكلي: المتصتح لحلا  األ ليل ل د 

 النمط األال للنل باللجا  النةجل  االثانل باللجا  اللةجل 

النمط األال: لتمثل يل أبلي اسما لل بن أبل ب ي ال ل كان سنلا حدلثاا امما   يلب يليا أن أباو مما  اهما  -1

   زال صغلياا الا ا لمكن أن نةال ل  لكن ألبلي أل 

 

 208ص: 139أتي ي البتايل يل كتاب ال نائز باب ما للل يل أا د الم يكلن يل  الحدلث:  -1

تأثلي  جي يكيوا الكنا ن د ياال  تةال أن اسمما لل بمن أبمل ب مي أاصمي بابنمي  نمد اياتمي المي زكيلما بمن لحلمل 

حممدلث ايةممي مممن  جممما  السمما لا ابامم ا لمكممن أن نةممال ان األ ممليل لممد أتمم   جمما  ا سممم  األالممي مممن لمميأن ا

 محدثلنا ايةاا   ايلللن اتلبد  جي م اهبا ا يلكان ب لك لد ديس اللجا  النةجل  يل يتي  ن أتي األالي.

لتمثمل يمل زاي أممي أبمل  جمل ال بمائل الم ل كمان امامما ممن أئمم  ا  تمزال الم ل لةما   جمي  النمط الثمانل: -2

األ ليل التكميل لطي  جلاا الملتزل  ال ي  ال ل حال تا لي المبادى  اللةجل ا كما أن الساح  اللجمل  كان  تس

 من اللجا  النةجل  الي اللجا  اللةجل .

 الفترة التي قضاها في االعتزال:

تمميال المصممادي المتي ممم  لأل ممليل أنممي نع ممأ  جممي ا  تممزال ا ممل  جلامما أيبلمملن سممن  لممدايخ  جلممي النمماب  ممن 

 زاي أمي. أستا و أبل  جل ال بائل حتي  ن أني سلتجف

ا  المد سمن  سمتلن اممائتلن اتميي  جمي ا  تمزال  –الد حاال  المصادي ب لك أن تيبط بملن زااي أممي اا دتمي 

بل هناك من  هب الي أني كان لتلبمد  جمي المم هب الحنتمل ألن ال بمائل كمان حنتلما ا   مك أن  –سن  ثمث مائ  
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لجام  ا   ملتي ال بمائل الم ل كمان امامما يمل ا  تمزال ه ا الةال ميداد ا  ن مد أكثمي  ملتات  بمل كجام   مايلل  ا

 االلجا  اللةجل  بلنما اآلتيان كاناا أئم  يل التةي االحدلث االلجا  النةجل .

كممما أن همم ا المميل  مبممالن يلممي كممان ل ممن البمماحثان االمحةةممان امممما لمميدو ياالمم  ابممن  سمماكي المم ل لةممال يلامما 

لي اسمج  يمل مناممي بتميك ا  تمزال: كلمف أد  مم هبا تصماي  مسمائجي األ ليل  ندما أميو اليسال صجي و  ج

 (1ا يي  أدلتي من  ثمثلن سن م

 جي أل يم لمكن تحدلد التتي  التل لضاها يل ا  تزال ألننا   نليف متي ت  زااي أمي امتي تمايل أبماو احتمي 

 ي.  نةخ يل أتطا  نةال اني  ل  جي ا  تزال دهيا من الدهي للس بالةصل

 

 

 

 

 41تبللن ك ب المتتيل ص: -1

 شعري* تحول األ               

 تحكل المصادي  ن ثمث  أحداث يل تحال األ ليل:

 منا ياتي مخ ال بائل -1

 يؤلا يأها يل منامي -2

 ا تكاف األ ليل يل بلتي ث  ا مني التحال -3

 :مناظراته مع الجبائي -1

 ح ااألصجح  جي و اأسما  و هل هل تاللتل ؟تداي أ اي منا ياتي مخ ال بائل حال ا اب الصم

 وجوب الصالح واألصلح على هللا  -أ                             

 لال أباالحسن سائم استا و ال بائل:

 ألاا ال ل : ما تةال يل ثمث  مؤمن اكايي اصبل؟

 ن أهل الن ا .يةال ال بائل: المؤمن من أهل الدي ا  االكايي من أهل الاجكا  االصبل م
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 يةال أبا الحسن األ ليل: يان أياد الصبل أن ليلي الي أهل الدي ا  هل لمكن؟

 لال ال بائل:   ياني لةال لي: ان المؤمن انما نال ه و الدي   بالطا   اللس لك مثجاا.

 لال األ ليل: يان لال: التةصلي للس منلا يجا احللتنل كن   مج  الطا ا  كلمل المؤمن.

 بائل: تةال لي و: أ ج  انك لا كن  بةل  للصل  اللالب  ييا لم  مصمجحتك اأمتمك لبمل أن تنتامل المي لال ال

 سن التكجلف.

 لال األ ليل: يجا لال الكايي لا يب  جم  حالي كما  جم  حاللا يام يا ل  مصجحتل مثجي.

 (1لال ال بائل: انك م نان. ييد األ ليل: بل الف حماي ال ل  يل اللةب  م

 

 

 398ص:  111ايلا  ا  لان ي -1

ه و المنا ي  تحدد لنا المساي ال ل سلسلي  جلي األ ليل يل أيائيا  لك أن اللةل ا نسانل لاصي  جمي ا حاطم  

بالحكم  يل أيلال وا اأن التلل ا لال   لتضخ لتةلل  اللةل الب يلا اماازلنيا امن ث  يمان هم ا المبمدأ اللما  

 ا من ملال  التكي األ ليلا ي هب الي:لحدد ملجما هام

 امكانل  تكجلف ما   لطاق ي لك  ائز  جي و. -1

 (.1 ااز تل لب األطتال الم يكلن لا  الةلام  ي لك من  دل و م -2

اهنا لتتجف متاا  اللمدل  نمد الملتزلم   نمي  نمد األ مليلا ا  كمان اللمدل  نمد الملتمزل مبمدأ يئلسملا يمل التلمل 

 .حك  الم لئ ا بلنما ها مبدأ تابخ لجم لئ  لدى األ ليلا لال اأصم ل

 أسماء هللا هل هي توفيقية: -ب

 لياى أن ي م دتل  جي ال بائل يةال لي: هل ل از أن لسمي و  الم.

 يةال ال بائل:   ألن اللةل م تةا من اللةال اها المانخ االمنخ يل حق و محال يامتنخ ا طمق.

يةج  لي: يلجي للاسك   لسمي و سبحاني حكلمما  ن هم ا ا سم  م متق ممن حكمم  الج ما  اهمل لال أبا الحسن: 

الحدلد  المانل  لجداب   ن التميايا يما ا كمان الجتم  م متةا ممن المنمخ  جمي و محمال لزممك أن تمنمخ اطممق اسم  

 حكل   جلي سبحاني اتلالي.
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 اني اتلالي  الم اأ ز  أن لسمي حكلما؟يةال لي ال بائل: يج  منل  أن  أن لسمي و سبح

يةمال لممي األ مليل: ألن طيلةممل يممل أتم  اسممما  و ا  ن ال مي ل دان الةلمماس الجغممالا يأطجةم  حكلممما امنلمم  

 (2 الم ألن ال ي  منلي الا أطجةي ألطجةتي م

 .م ال لجلةل يل تحدلدهامن ه ا لمكن أن نةال أن األ ليل اتت  مالتا من األسما  لتمثل يل أناا تاللتل  ا  

 

 

دياسم  يجسمتل  الملتزلم  ا  ما ي ا ال ملل  لجمدكتاي أحممد محمماد صمبحل ن مي  54ص:  11يل  ج  الكمم   -1

  1985و   1405اتازلخ داي الناض  الليبل  الطبل  التامس  

 11ي 56يل  ج  الكم  ص -2

 حكاية الرؤيا: -2

 مليل لم كي ياالم   من أحممد بمن الحسملن الممتكج  لمال: يمل مةدمم  األسمباب التمل  كمي ابمن  سماكي يمل تحمال األ

سمل  بلو أصحابنا لةال: ان ال ل  أبا الحسن يحمي و لما تبحي يمل كمم  ا  تمزال كمان لمايد ا سمئج   جمي 

استا لي يل الديس ا  ل د يلاا  اابا  ايل تحلي يل  لك يحكل  ني أني لال: الخ يل صديل يل بلو الجلمالل 

يلي من اللةائد يةم  اصجل  يكلتلن اسأل  و تلالي أن لادلنل الطيلق المستةل  انم  ييألم    ل  مما كن 

يمل المنمما  ي مكا  اللمي بلمو مما بمل مممن الممي يةمال يسمال و صمجي و  جلممي  يسمال و صمجي و  جلمي اسمج 

ي انب   ما سااو ايائل  ايلما اسج .  جلك بسنتل ا ايض  مسائل الكم  بما ا د  يل الةيأن ااألتبايا يأثبت

 (.1م

الممد ياى ابممن  سمماكي حكالمم  اليؤلمما بطمميق متتجتمم  ا مما  يلامما أنممي يأى يسممال و صممجي و  جلممي اسممج  ثمممث 

ميا  يل يمضان لأميو بنصي  الم اهب الميال   ني ااني الحق اأني يأو يل المي  الثالث  للج  الةدي لسألي: مما 

ي لد تيك الكم  المز  كتماب و اسمن  يسمالي ياسمتنكي  لمك منمي يسمال و صمجي و صنخ يلما أميو ييد  جلي أن

 جلي اسج  يةال: أنا أميتك بتيك الكم ؟ انما أميتك بنصي  الم اهب الميال   نل ياناا الحمقا يةجم : لما يسمال 

ا  أنمل أ جم  أن و لممدك وا كلف أد  م هبا تصاي  مسائجي ا يي  أدلتي من  ثمثلن سن  ليؤلا؟ يةمال لمل: لم

بمدد من  ندو لمما لمم   نمك حتمي أبلم  لمك ا اهاماا اكأنمي تلمد اتلمانل اللمك هنما يؤلما أا يؤلمال  بيلمل كانم  

 (.2يؤلا؟ انك   تيانل يل ه ا الملني بلدها ي د يلي يان و سلمدك بمدد من  ندو م
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محمد  بد الحملد الي أن ه و الياالما  همل ممن تجتلمق  البدا أن أحمد أملن ل  لةتنخ با ا كما  هب األستا   مل

ابن  ساكي اأتبا  األ ليل. كما ليى الكماثيل أن   لؤتم   جمي كتماب ابمن  سماكي سماى اكثمايو ممن  كمي يؤلما 

. كما تجك  دد من الباحثلن االمحةةلن يمل هم و المسمأل  تصاصما اأناما (3الصالحلن يل الماضا ا  اللجمل  م

 ليل الم ل لامام  أن لضمتاا  جمي المم هب األ مليل لداسم  دلنلم  اأنمي المم هب المميال  من أت  من اتبا  األ

 اليسال صجي و  جلي اسج ا ا  يؤلتي حق الكن   لمكن ان تستبلد ه ا أا نييضي  جي

 39تبللن ك ب المتتيل ص: -1

 41-40تبللن ك ب المتتيل ص: -2

 21:مةدم  كتاب التبللن بةج  الكاثيل ص -3

   ا ا تحبي أا  ك يل أمي لستتبي و التجمس الادال  من و الد تأتلي تجك الادال  يل المنا .أساس أن المسج

 جي أل لمكن أن نجتمس من لص  اليؤلا حسب يأل أحمد محماد صبحل أناما كانم  هدالم  ممن و اأن المم هب 

لحق اكل مما تالتمي ياما كتمي كمما األ ليل األاالي هل من تايلق و  ز ا ل كما تةدمي  جي أساس أني الدلن ا

 .(1أناا ت  خ  ج  الكم  االتاو يلي م

 اعتكافه في بيته واعالنه الخروج على االعتزال: -3

ليال ابن  ساكي ياال   ا  يلااا أن األ ليل تغلب  ن الناس يل بلتي تمس    ي لاما ابلمد  لمك تميي المي 

غلب   نك  يمل هم و الممد  ألنمل ن مي  يتكايمأ   نمدل األدلم  ال امخ يصلد المنبي الال: ملا ي الناس انل انما ت

ال  لتي ح  ندل حق  جي باطل ا  باطل  جي حق ياستادل  و تبمايك اتلمالي يامدانل المي ا تةماد مما أاد تمي 

يل كتبل ه و اانتجل  من  ملخ ما كن  ا تةدو كما انتجل  من ثابل ه ا اانتجخ من ثماب كمان  جلمي ايممي بمي 

ب الي الناس يمناما الجمخ اكتاب أ اي يلي  ااي الملتزلم  سمماو بكتماب ك مف األسمياي ا مك األسمياي اديخ الكت

 (2ايليهما م

كما لميال ابمن النمدل  أن األ مليل لمدتل المسم د ال مامخ بالبصمي  يمل لما  ال ملم  اييمل كيسملا انمادى بمأ جي 

 من بمن يممن كنم  ألمال بتجمق الةميأن اأنصاتي من  يينل يةد ييينل امن ل  لليينل يأنا أ ييي بنتسل أنما يم

و   لمميى باألبصمماي اأن أيلممال ال ممي أنمما أيلجامما اأنمما تائممب مةجممخ ملتةممد لجمميد  جممي الملتزلمم  متمميي لتضممائحا  

 (.3م املالبا 

ا ن كان ه ا أال ا مني  ن تيا مي  من ا  تمزال اكمان متما ي   جمي مما لبمدا ا  أنمي سمبةتي حلمي  ا مك كانما 

 ل نتس األ لي   لت جلان يل ياال  اليؤلا حلن كان لايد األسئج   جي  لتي ا  ل د  اابا  ايلا.للتممن ي

( أن هم و األسمباب يلمي مةنلم  ايلمي ماضما ل  ممما  لجام  لبحثمان  من أسمباب حةلةلمم  4المد ا مد البماحثان م

 لتحال األ ليل يالي ما ا تاصجاا؟ ه ا ما سنحاال أن نبلني يل النةط  التالل :
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 39تبللن ك ب المتتيل ص: -1

 257التايس   بن الندل  ص: -2

 + أحمد محماد صبحل يل  ج  الكم  +  مل محمد  بد الحملد ماسي 66أحمد املن يل  اي ا سم  ص: -3

 يل  ج  الكم  دياس  يجستل  أله  التيق الكممل  -4

 أسباب تحول األشعري: -4

أل ليل لم هب ال ايلل اا تمال م هب ال ايلل  جي بلو نةماط لةد  هب الباحثان االمحةةان الي أن انتما  ا

  تتتق ايأل الملتزل  يبما كان  لك سببا ماد لأل ليل دياس  م هب أهل السمن  دياسم  اا لم    تلصمب يلاما 

 (.1ا  انحلاز م

ب التةامل ا هب الي ه ا اليأل المدكتاي أحممد محمماد صمبحل ا  أنمي   بمد أن لتسمق المالمف الكمممل ممخ المم ه

ل لك ندي أن لكان بلن الملتزل  مالكل أا  ايلل ايبما استحال أن لكان بلنا  حنبجل ياأليجبلم  السماحة  احنماف 

أصممحاب المميأل االةلمماس. الةممال:  جممي أن التحممال الممم هبل انممما لي ممخ الممي  ممامجلن متنالضمملن لتصمماي ان يممل 

ي مم هب ا  تمزال أيبلملن سمن  أا  جمي األصمح المي  جمالنتس ا  لمكن لاما أن لتلال ا ملما: لةمد  مل األ مليل 

سن  األيبللن يضم  ن أن أباو كان من ي ال الحدلث. لةمد تتةمي  جمي لمد أبمل اسمحاق المميازلا اياى الحمدلث 

 ممن تجملمم  االممدو زكيلمما السمما لا الةممد كممان ا ت اهممان متنمماييان سمماا  بمملن ا  تممزال ا ممايلل  الممم هب أا بمملن 

لث يجةد    ال ايلل  ج  الكم  اكان للنل ب لك الملتزل ا الد هما ما  يمل بلمو كتبمي الم  الملتزل  اي ال الحد

لةبمل  مماادتا  اممن ثمم  يةمد كممان ممن المتلمم ي أن ل مل ملتزللمما... لةمد تي حمم  لدلمي أيا  ال ممايلل الكمملم   جممي 

 (.2ملتزل  متلالل  ا  تزال ا   ك أن مكان  ال ايلل الدلنل  تتاق مكان  أل  ل  من  لاخ ال

الممد  هممب الممي أبلممد مممن همم ا الممدكتاي ها مم  ملممياف الحسممنلا ا لممل مسممأل  تنممايي الممم هب الملتزلممل االممم هب 

ال ايلل ا د  اتتالاا تديلي للةال أني للس من المستبلد أن لكان األ ليل بدأ دياس  ا  تمزال ااتصمل ب ملاخ 

بمنماه ا  التمل سمجكاها يمل مةما  البحمث اا سمتد ل  ملتزل  حتي الميحجم  األتلمي  لم  لكمن لمؤمن بن يلماتا  ا 

اانما اتصل با  اتلمق يل دياس  أيائا  امناه ا  التل سجكاها يل مةا  البحث اا سمتد ل االمنما ي  للميو 

 (.3اليد  جلاا اا نتصاي لجمحدثلن ال لن كاناا هديا لنةم  الملتزل  اا اانا  م

ب أتي لتسي بي تحال األ ليل حلث لةال:   لمكمن ايتمال اللصمي يةمد كما بايد األستا  أحمد محماد صبحل سب

 كان  تساد اللصي حا   يكيل  مجح  الي الحجال الاسطي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25 

 

 45كبيى التيق التكيل  االسلاسل  يل ا سم  ص: -1

 42-41ص: 11يل  ج  الكم  ي -2

 122ال لل  بلن األ ا ي  االملتزل ا ص: -3

ن  امماي ثمثم  ملاصمميلن متتةمملن يمل نز مم  التاسممط بملن اللةممل االنةممل ااآليا  الملتدلم  المملس أدل  جممي  لمك ممم

متةمايبلن يممل أيائام  الكمملمم ا أبمما الحسمن األ ممليل يممل اللمياق اأبمما  لتمي الطحمماال يممل مصمي اأبمما منصمماي 

 (.1الماتيلدل يل بمد ما ايا  الناي م

 _ المرحلة الثانية: ما بعد التحول

 ممليل بكثممي  التصممانلف التممل ت مممل يدادا  جممي الملتزلمم  ااهممل البممد  لةممد تملممز  همم و الميحجمم  مممن حلمما  األ

 المتالتلن لجم هب السنلا االكتب التمس  التل بلن ألدلنا كجاا من مصنتا  ه ا الطاي.

 الثب  المصنتان لأل ليل طايلن يكيللن:

 األال الكم   جي طيلة  ابن كمب

 الثانل الي ا  التا  الي م هب أهل السن .

  لك:يلكان ب

 الطاي الثانل: ها الكم   جي طيلة  ابن كمب

 : الي ا  التا  الي م هب أهل السن الطاي الثالث

 * الطور الثاني: الكالم على طريقة ابن كالب

يل ه ا الطاي ألبل األ ليل  جي كتب أهل السن  ثم  كتمب بلمو المصمنتا  اثبم  يلاما كثلميا ممما نتتمي ال املم  

ا  متبلما ابمن كممب ااتبا مي كالةمنسمل االمحاسمبلا الم لن كماناا لبمل األ مليل ممن االملتزل  اأال بلو الصت

 متكجمل أهل السن .

اممن اثب  لأل ليل ه ا الطاي ن كي ال هبل ا  لةمال أن األ مليل لحمق بالكمبلم  اسمجك طميلةا  كمما  همب المي 

ك بلمو طيلمق أبمل محممد  بمد و ه ا المةيلزل بةالي بلد أن حكل تبمي ا منمي التمياي  جمي ا  تمزال... اسمج

 (2ابن سللد بن كمب الةطانل ابنل  جي لاا دو م
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 55ص: 11يل  ج  الكم  ي -1

 314ص: 111التطط ي -2

( 1الةال ابن تلملم : ... اكمان أبما الحسمن األ مليل لمما ي مخ  من ا  تمزال سمجك طيلمق أبمل محممد بمن كممب م

 امال الي أهل السن  االحدلث.

 ايق األ ليل  جلاا طيلق ابن كمب انسج  جلاا لاانلني:امن األ لا  التل ا

 اثبا  الصتا  المزم  التل تةا  ب اتي تلالي كاللج  االةدي  االسمخ االبصي. -1

لةال ابن تلمل : الكن لما حدث أبا محمد بن كمب انا ي الملتزل  بطيلة  للاسل  سج  لام  يلاما أصما  هم   -2

 لحيافا اامتنمما  للمما  الصممتا  ا تتلايلمم  ب اتمميا مممما لتلجممق بم مملئتيااضمملااهاا مممن امتنمما  تكجمممي تلممالي بمما

الديتي من األيلال االكم  ايلي  لك ألن  لك لستجز  أني لم  لتمل ممن الحماادثا امما لم  لتمل ممن الحماادث ياما 

جمي  لمك حادث اضطيو  لك الي أن لةال للس كم  و ا  م يد الملني اأن الحياف للس  من كم  و اتابلمي  

(... يةممال األ ممليل أن كممم  و ملنممي لممائ  بمم ا  و همما األمممي بكممل مممأماي أمممي و بممي 2أبمما الحسممن األ ممليل م

االتبي  ن كل متبي أتبي و  ني ان  بي  ني بالليبل  كمان ليأنما اان  بمي  نمي باللبيلم  كمان تمايا  اان  بمي 

 (.3 ني بالسيلانل  كان ان لم م

مالف األ ليل يل اتبا ي طيلق ابن كمب لةال: ... لكن تبيتي بمالكم  تبمي  متصمج  اتبيتمي  البيي ابن تلمل 

بالسن  تبي  م مج  يج لك اايق الملتزل  يل بلو أصالا  التل التزماا أل جاا تممف السمن  اا تةمد أنمي لمكنمي 

 (.4التبيل  ايلي  لك م ال مخ بلن تجك األصال ابلن ا نتصاي لجسن  يل مسأل  اليؤل  االكم  االصتا 

 اكنتل   لا ا الةال نايد لال ابن تلمل : -3

اهمم ا الةممال لاايممق لممال الملتزلمم  انحمماه  يممل اثبمما  تجممق الةمميأن الليبممل اكمم لك التممايا  اللبيلمم  التايلممي مممن 

 لةالممان ان المتجمماق كممم  و هممؤ   لةالممان أنممي لمملس كممم  و لكممن لسمممي كممم  وا امملن أحممدهما أن أالئممك 

 م ازا.

... أصل ابن كمب امن اايةي كأبل الحسن األ ليل أن اليب   لةا  بي ما لكمان بم ملئتي الديتمي اللبميان  -4

 (.5 ن ه ا باني   تحجي الحاادث م

 

 103ص: 3. ي556ص:  5م ما  التتاال  بن تلمل  ي:  -1

 376ص: 12م ما  التتاال ي -2

 165ص:  12م ما  التتاال ي -3

 204ص: 12  التتاال يم ما -4
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 410ص: 5م ما  التتاال ي -5

                                 

 * الطور الثالث: الرجوع التام الى مذهب السلف

لةد مكث األ ليل زمانا  جي طيلة  ابن كمبا ليد  جي الملتزل  ايلميه  اأكثمي مؤلتاتمي كانم  يمل  لمك الطماي 

تي بالي ا  الي م هب أهمل السمن  االسمجف يمل اثبما  كمل مما ثبم  بمالنص الي أن من و  جلي بالحق يناي بصلي

 من أماي الغلب.

 اممن أثب  لي ه ا الطاي ن كي:

الحمماي  المم هبل: ... الجمم  يألمم  ألبممل الحسممن أيبلمم  تااللممف يممل األصممال لمم كي يلامما لاا ممد ممم هب السممجف يممل 

 (.1ا  تؤال م الصتا  الال يلاا تمي كما  ا   ث  لال: اب لك ألال ابي أدلن

ابلنمم  لامم  أن األ ممليل كممان مممن أ ممل المتكجممملن المنتسممبلن الممي ا ممما  أحمممد بممن حنبممل : ... االمااام اباان تيميااة

 (.2كما  كي األ ليل  لك يل كتبي مانحاوا المنتصي لطيلةتي 

سممجملن اللمممم  ابممن الةممل  ال ازلمم : يممل كتابممي: ا تممما  ال لمماش ا سممممل  حلممث  مممخ مؤلتممي مممن كتائممب الم

ا لا ا  من أهمل السمن  اال ما م  بمد ا ممن الصمحاب  األ مم  حتمي أهمل الجغم  المف بام  ضمد الباطمل ممن أهمل 

 ( ي كي من بلنا  لال ا ما  أبل الحسن األ ليل3التلطلل االت ا  االتأالل م

ن هما مم هب لال الاالد ان م هب األ ليل  نمد كثلمي ممن المحةةملن االلجمما  المنصمتل :الشيخ نعمان األلوسي

 (.4ا ما  أحمد بن حنبل م

 الملياف من حلا  أبل الحسن األ ليل أني مي  بي ثمث أدااي: :العالمة محب الدين الخطيب

 األال: أني كان مخ الملتزل  يل البصي 

الثانل: لة تي لتساد م هبا  لكني دتل ملا  يل  دل طالمل بأسماللبا  االلسمتا  المد اسمتمي  جمي  لمك نحما ممن 

 لن سن ا ألف يلاا أكثي كتبي امن ه ا ال دل مخ  ي

  86ص: 15سلي ا م  النبم  ي -1

 227ص 3م ما  التتاال ي -2

تحةلق أبا حتص سلد بن ابياهل  بن صادق بمن  3ا سممل   بن الةل  ال ازل  ص:مةدم  ا تما  ال لاش  -3

  ميان ن ي داي الحدلث

 215 م  الللنلن ص: -4
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مم هب المنسمماب اللميا اهمما الم ل اضممطي  مل  ا سممم  اتجملم و ابممن الةمل  الممي الملتزلم  اممن همم و الكتمب ن ممأ ال

 ادحاضي االتنبلي  جي ما لتالف مني م هب السجف.

أما الداي الثالث ممن حلما  األ مليل: ياما الم ل تمت  و بمي حلاتمي بالحسمنيا بلمد انتةالمي ممن البصمي  المي بغمداد 

حنبملا ايمل هم و الحةبم  ألمف مةما   ا سمممللن( اا بانم ا ا   ااتصالي بأهمل الحمدلثا اأتبما  ا مما  أحممد بمن

ن ك ان ا بان  من أتي مصنتاتي ان ل  تكن أتيهاا كما نص  جلمي متي مماوا يتمل هم لن الكتمابلنا م هبمي الم ل 

أياد أن لجةل و  جليا اال ل كان  جلي يل البصي ا اهما الم ل ا متاي  نمي يبةمل م مابا اللمي اهما بميل  منمي 

 (1بيا تي من ا  تزال ال ل كان من ي الي يل صدي حلاتي مك

الدكتاي محمد أمان بن  جل ال امحل ... ا ج  الي ال ي ا  أبل الحسن األ ليل  ن ا  تغال بلجم  الكمم  المي 

 (2ا نتصاي الي م هب السجف االديا   ني م

ا ا  تةاد ها ما لنبغل أن للتةمد ا  لتميي ابن اللماد الحنبجل: بلد أن بسط  ةلدى األ ليل لال: اللميل ان ه 

 (3 ن  ل  مني ا  من يل لجبي يش انكد اأنا أ اد و  جي أنل أ تةدو  مللي اأسأل و الثبا   جلي م

 * كتابيه اللمع واالبانه
تبماي أن لةد  هب بلو الباحثلن الي أن طمايو لمثجمي كتابمي الجممخ أمما الطماي الثالمث يلمثجمي كتماب ا بانمي  جمي ا 

كتاب الجمخ ها من بلن الكتب التل الةاها  جي الناس لا  ا منمي التمياي  جمي ا  تمزال. بلنمما  همب ييلمق أتمي 

 الي أن كتابي ا بان  أسبق من كتابي الجمخ  جي ا تبايا  لمكن أن ن مجاا يلما لجل:

م ماها أليائام  اأيكمايه  ممن  أن الكتاب المسمي با بانمي نجمتمس يلمي تصمام  لالم   جمي الملتزلم  ا يضما -1

 لمك تكتلميو المماه  لةمالا  بتجمف الةمميأن اممن  لممك ألضما اتامماو لامم  بمأنا  اثبتماا تممالةلن لةمالا  بحيلمم  ا داي  

 ات بلاي لا  بالم اس.

ملايي الةبال  يح سج  الاصال الي  ج  األصال يل التاحلد لج ل  حاي  بن أحمد حكممل ن مي داي الكتمب اللجملم .  -1

 تح  الاامش 282ص:

الصتا  ا لال  يل الكتماب االسمن  النبالم  يمل ضما  ا ثبما  االتنزلمي لجمدكتاي محممد أممان بمن  جمل ال ماملل ن مي  -2

 157. ص:1408ال امل  ا سممل  بالمدلن  المناي  الطبل  

 305ص: 2  يا  ال هب ي -3

 مداا  اأ مد مما تكمان اللمداا   ةمب يطبلل  التحال الم هبل   تلميف  ماد  ا  تمدال اانمما انتةمال ممن تأللمد المي 
 التحال.
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ان كتاب ا باني لد تكج   ن الةيأن االيؤل  اا ياد  االماضما لن األالملن كانما ل مغمن التكمي ا سمممل يمل  -2
 صي األ ليل اهما من المسائل التل حاال  الملتزلم  أن تن ميهماا أمما كمممي  من ا ياد  يألناما تلمد المسمأل  

بني  جلاا األ ليل  ةلدتي يل مسأل  تجق األيلال اهل ثالث لضل   غج  التكي ا سمممل الم لك اليئلسل  التل 
كمان األ ممليل أال ممما أ جمن التحممال أ جممن تيا مي  ممن الةممال بتجمق الةمميأن انتممل يؤلم  و اأن ا نسممان لتجممق 

 ايلالي.
تلالممي اا سممتطا   االتلممدلل االتحممالي ان كتابممي الجمممخ  مما  تتصمملم آليائممي يممل ا بانمم ا يممتكج   ممن تجممق و ل -3

 اصتا  و من  ج  احلا  الدي  اياد  ا ني ا لمان... ال .
أما مالف هؤ   اللجما  من الياال  التل  كيها ابن  ساكي أن ا بانم  كمان ممن الكتمب التمل الةاهما  جمي النماسا 

لاماا لاازن اللايو بملن اآليا  الؤلمف يانا  أباا تصدلةاا الالاا أني للس من الملةال أن لغلب تمس    ي 
 أكثي من كتابلن لحمجان م هبا  دلدا متالتا لما كان  جلي.

ا جي أل يألما كمان ا بانم  أا الجممخ المحمق ااألسمبق يتبةمي ممن المصمادي التمل تلبمي  من أيا  ال مليل ام هبمي 
لم ل سمجكي يتمل ا بانم  نمياو لةمد   ةلمد  اللةدل ا  نيى تلايضا بلن أيائي يل كتابلي الجا  اتتميا يمل الممناج ا

ابلن األصال التل ات ها مناا ث  لبطل لال تصامي كما ن د يل األبان  اللدلد من النصاص الةيأنلم  االحدلثلم  
اتغجب النص  جي األدل  اللةجل  أما يل الجمخ ينيى يلي األدل  اللةجل  هل التمل تسميد أا  يمل المسمأل  ثم  األدلم  

 النةجل .
أن طبللم  ماضما ل الكتمابلن همما الجتملن ييضمتا  جمي األ مليل سمجاك الطميلةلن يا بانم  ماضما ي  يألمل ايمل

 البحث ا يو أصال الدلن يالنص أا  ث  اللةل.
أما كتاب  الجمخ يل اليد  جمي أهمل الزلمخ االبمد  يماضما ي كمما هما ااضمح الميد  جمي المبتد م  االمزائتلن  جمي 

  نتس الممناج انتمس السممح يجمما كماناا لةمدمان األدلم  اللةجلم  الؤالمان  جمي الحق يدا ييو  جلي أن لستتد
  مةتضاها األدل  النةجل  لد  األدل  اللةجل  يل

 ا ستد ل ابلن أناا تاايق األدل  النةجل  ياللةل الصيلح لاايق النص الصيلح.
 أا للما  األيلمال ا تتلايلم  ب اتمي... الم ا كما أننا   ن د يل كتابي الجمخ أني ماايق  بن كمب يل مسمأل  كمم  و

مما ل لجنل ألال أني من المحتمل أن لكان كتاب الجمخ من  مؤلتاتي يل الطماي الثالمثا البةمي ال مل  األكلمد هما 
ان ا بان  ه  من أتي مصنتاتي ان ل  لكن أتيهما. امما  ما  يلمي هما الم ل لتناسمب ممخ طبلم  ا تةمادو يمل الطماي 

 الثالث.

 مبحث الثاني: عقيدته في طوره الثالثال_ 
  كي األ ليل  ةلدتي م مج  يل مةدم  كتابي ا بان  نايدها كما نص  جلاا:

 ا مج  لالنا:

 أنا نةي باهلل اممئكتي اكتبي ايسجي ابما  ا اا بي من  ند و. •

 اما يااو الثةا   ن يسال و صجي و  جلي اسج ا   نيد من  لك  لئا. •

  ز ا ل الي ااحد   الي ا  ها ييد صمدا ل  لتت  صاحب  ا  الدا. اأن و •

 اأن محمدا  بدو ايساليا أيسجي بالادى ادلن الحق •

 اأن ال ن  حق االناي حق •

 اأن السا   أتل    يلب يلاا •

 اأن و لبلث من يل الةباي  •

 اأن و مستا  جي  ي ي كما لال: مم اليحمن  جي الليش استاى (( •

 لدلن بم كلف كما لال: مم تجة  بلدل (( اكما لال: مم بل لداو مبساطتان ((. اأن لي •

 اأن لي  لنلن بم كلف كما لال: مم ت يل بأ لننا (( •

 اأن من ز   أن أسما  و يليو كان ضا  •

 اأن هلل  جما كما لال: مم اأنزلي بلجمي ((ا اكما لال: مم اما تحمل من أنثي   تضخ ا  بلجمي ((. •

 ثب  هلل السمخ االبصي ا  ننتل  لك منا نتتي الملتزل  اال امل  االتاايي.ان •

 انثب  أن هلل لا  كما لال: مم أا ل  لياا أن و تجةا  ها أ د منا  لا  ((. •

 انةال ان كم  و يلي متجاق. •

 نةال لي كن يلكان ((. اأني ل  لتجق  لئا ا  الد لال لي ممكن(( كما لال: مم انما لالنا ل ل  ا ا أيدناو أن •
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 اأني   لكان يل األيو  لي  من تلي ا ي ا  ما  ا  وا اأن األ لا  تكان بم لئ  و  ز ا ل. •

اأن أحدا   لستطلخ أن لتلل  لئا لبل أن لتلجميا ا  لسمتغنل  من و ا  لةمدي  جمي التمياي  من  جم  و  مز  •
 ا ل.

 اأن   تالق ا  و •

 متجال  هلل مةدي  لال: مم تجةك  اما تلمجان (( اأن أ مالي اللبد •

اأن اللباد   لةمديان أن لتجةماا  ملئا اهم  لتجةمان كمما لمال: مم اهمل ممن تمالق يلمي و ((ا اكمما لمال: مم    •
لتجةان  لئا اه  لتجةان ((ا اكما لال: مم أيمن لتجق كمن   لتجق ((ا اكمما لمال: مم أ  تجةماا ممن يلمي  مل  

 ةان (( اه ا يل كتاب و كثلي. أ  ه  التال

اان و ايمق المممؤمنلن لطا تمي الطممف بامم  ان مي المملا  اأصممجحا  اهمداه ا اأضممل الكمماييلن الم  لاممده  المم   •
لجطف با  باآللا  كما ز   اهمل الزلمن االطغلمانا الما لطمف بام  اأصمجحا  لكماناا صمالحلنا الما همداه  لكماناا 

 ماتدلن.

ييلن الجطممف بامم  حتممي لكانمماا مممؤمنلن الكنممي أياد ان لكانمماا كمماييلن كممما  جمم  اأن و لممادي أن لصممجح الكمما •
 ات لا  اطبخ  جي لجابا .

اأن التلممي اال ممي بةضمما  و الممديوا اأنمما نممؤمن بةضمما  و الممديو تلمميو ا مميوا حجمماو اممميوا انلجمم  ان ممما  •
 أتطأنا ل  لكن للصلبناا اأن ما أصابنا ل  لكن للتطئنا.

مجكممان  نتسمما  ضمميا ا  نتلمما ا  بمماهلل كممما لممال  ممز ا ممل: مم انج ممي  أمينمما الممي و انثبمم  اأن اللبمماد   ل •
 الحا   االتةي يل كل ال  اللي ((.

 انةال: ان كم  و يلي متجاق اان من لال بتجق و ياا كايي. •

ؤمنمان كمما  ما   الياالما  ألبصاي كما ليى الةممي للجم  البمديا لمياو الماندلن بأنا هلل تلالي ليى يل اآلتي  با •
 ن يسال و صجي و  جلي اسج ا انةال ان الكاييلن مح ابان  ني ا ا يأو المؤمنان يل ال نم  كمما لمال  مز 
ا ل: مم كم انا   ن يبا  لامئ  لمح ابان ((ا اأن ماسي  جلي السمم  سمأل و  مز ا مل اليؤلم  يمل المدنباا 

 دكاا يأ ج  ب لك ماسي أني لياو يل الدنلا.اأن و سبحاني ت جي لج بل ي لجي 

كمما دانم  بم لك التماايي  -اندلن بأن   نكتي أحدا من أهل الةبج  ب نب ليتكبي. كالزنا االسيل  ا يب التمماي •
مسمتحم لاما  –از م  أنا  كاييان. انةال ان  مل يلي كبلي  من ه و الكبائي مثل الزنا االسميل  امما أ مبااا 

 ا كان كاييا.يي ملتةد لتحيلما

 انةال ا  ا سم  أاسخ من ا لمانا اللس كل اسم  المانا •

انممدلن هلل  ممز ا ممل بأنممي لةجممب الةجمماب بمملن أصممبللن مممن أصممابخ و  ممز ا مملا اأنممي  ممز ا ممل لضممخ  •
 السمااا   جي اصبخ ااأليضلن  جي اصبخ كما  ا   الياال   ن يسال و صجي و  جلي اسج .

حمد ممن اهمل التاحلمد االمتمسمكلن با لممان  نم  ا  نمايا ا  ممن  ماد لمي يسمال و اندلن بأن   ننزل أ •
 صجي و  جلي اسج  بال ن ا اني ا ال ن  لجم نبلنا انتاف  جلا  أن لكاناا بالناي مل بلن.

لةا انةال ان و  ز ا ل لتيي لاما من النايا بلد أن امتح اا ب تا   يسال و صجي و  جلمي اسمج  تصمد •
 لما  ا   بي الياالا   ن يسال و صجي و  جلي اسج .

انؤمن بل اب الةبي ابمالحاو اأن الملمزان حمقا االصمياط حمقا االبلمث بلمد المما  حمقا اأن و  مز ا مل  •
 لالف اللباد يل المالف الحاسب المؤمنلن.

 اأن ا لمان لال ا ملا لزلد النةص. •

 صجي و  جلي اسج  التل يااهما الثةما   مدل  من  مدل حتمي تنتامل انسج  بالياالا  الصحلح   ن يسال و •
 صجي و  جلي اسج .الي يسال و 

اندلن بحب السجف ال لن اتتايه  و لصحب  نبلي  جلي السم  انثنل  جملا  بمما أثنمي و بمي  جملا  انتما ه   •
 ا مللن.

اسمج  م أبما بكمي الصمدلق ( يضماان و  جلميا اان و  انةال: ان ا ما  التاضل بلد يسال و صجي و  جلي •
أ ز بي الدلن اأ ايو  جي الميتدلنا الدمي المسمجمان با مامم  كمما كمما لدممي يسمال و صمجي و  جلمي اسمج  
لجصم ا اسماو با ملا  مم تجلتم  يسمال و صمجي و  جلمي اسمج  (( ثم   ممي بمن التطماب يضمل و  نميا ثم  

 تان يضل و  نيا اأن ال لن لاتجاو لاتجاو  جمما ا مدااناا ثم   جمل بمن أبمل طالمب يضمل و  نميا   ثمان بن
 ياؤ   األئم  بلد يسال و صجي و  جلي اسج  اتميتا  تمي  النبا .
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 ان اد بال ن  لجل ي  ال لن  اد لا  يسال و صجي و  جلي اسج  باا. •

و  جلي اسج ا انكف  ما   ي بلنا ا اندلن هلل بمأن األئمم  األيبلم  تجتما   انتالي سائي أصحاب النبل صجي •
 يا دان مادلان يضم ا   لاازلا  يل التضل يليه .

مم همل : انصدق ب ملخ الياالا  التل لثبتاا أهل النةل من النزال الي السما  الدنلا اأن الميب  مز ا مل لةمال •
 ةجاو ااثبتاو تميا لما لال أهل الزلخ االتضجلل.من سائل... هل من مستغتي؟(( اسائي ما ن

 انلال يلما اتتجتنا يلي  جي كتاب يبناا اسن  نبلناا اا ما  المسجملن اما كان يل ملناو. •

 ا  نبتد  يل دلن و ما ل  لأ ن لناا ا  نةال  جي و ما  نلج . •

ك االمجممك صمتا صممتا ((ا اان و  مز ا ممل انةمال: ان و  مز ا ممل ل مل  لمما  الةلامم  كممما لمال: مم ا مما  يبم •
لةيب من  بادو كلف  ل  كما لال: مم انحن أليباللي من حبل الايلد ((ا اكما لال: مم ث  دنا يتمدليا يكمان لماب 

 لاسلن أا أدني ((.

امن دلنن أن نصجل ال مل  اا  لاد اسائي الصجاا  اال ما ما  تجمف كمل بمي ايلميو كمما يال  من  بمد و  •
 كان لصجل تجف الح اي. بن  مي

 يل الحضي االستي تميا لةال من انكي  لك.اأن المسح  جي التتلن سن   •

بأمممامتا ا اتضممجلل مممن يأى التممياي ا ا  اممي مممنا  تمميك  انمميى الممد ا  ألئممم  المسممجملن بالصمممح اا لممياي •
 ا ستةام .

 اندلن بانكاي التاي بالسلف اتيك الةتال يل التتن . •

 كما  ا   بي الياال   ن يسال و صجي و  جلي اسج .انةي بتاي الد ال  •

 انؤمن بل اب الةبيا انكلي امنكي امسا لتاما المديانلن بةبايه . •

 انصدق بحدلث الملياي. •

 انصح كثليا من اليؤلا يل المنا  انةؤ أن ل لك تتسليا. •

 انيى الصدل   ن ماتي المسجملن االد ا  لا  انؤمن بأن و لنتلا  ب لك. •

 انصدق بأن يل الدنلا سحي  اسحيا اأن السحي كائن ما اد يل الدنلا. •

 اندلن بالصم   جي من ما  من اهل الةبج  بيه  ايا يه  اتاايثا . •

 انةي أن ال ن  االناي متجالتان. •

 اأن من ما  التل يبأ جي ما  التل. •

 اأن األيزاق من لبل و  ز ا ل ليزلاا  بادو حم  احياما. •

ان لاسمماس لمنسممان السممجكي التتبطمميا تميمما لةممال الملتزلمم  اال املمم  كممما لممال و  ممز ا ممل: اأن ال مملط •
مم المم لن لممأكجان اليبمما   لةامممان ا  كممما لةمما  المم ل لتتبطممي ال مملطان مممن المممس ((. اكممما لممال: مم مممن  ممي 

 الاسااس التناسا ال ل لاساس يل صداي الناس من ال ن  االناس ((.
 ن ل از ان لتصا  و  ز ا ل بآلا  ل ايها  جلا .انةال ان الصالحل •
الالنمما يممل أطتممال الم مميكلن ان و لممؤ ج لامم  يممل اآلتممي  نممايا ثمم  لةممال لامم : التحماهمماا كممما  مما   بمم لك  •

 الياال .
اندلن هلل  ز ا ل بأني للج  ما اللباد  امجان االي ما ها صائيانا اما كان اما لكان اما  لكان أا لا كمان  •

 كان لكان.كلف 
 ابطا   األئم  ابصحب  المسجملن. •
 .انيى مةايل  كل دا ل  الي بد   ام انب  أهل الااى •

 الفصل الثالث: منهج العقدي عند االمام أبي الحسن األشعري

 المبحث األال: مالتي من مسأل  ا اد الن ي أا م اللةل االنةل (

 المبحث الثانل: منا ي يل اثبا  ا اد و

 لث: يل األسما  االصتا المبحث الثا
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 *مقدمات             

 * الصفات الذاتية            

 العقلية -                  

 النقلية -                  

 * صفة الكالم            

 * الصفات الفعلية            

 العقلية -                  

 النقلية -                  

 كلمة عن األشاعرة في الصفات -                  

 المبحث الرابع: فيما يتعلق باليوم اآلخر

 المبحث الخامس: فيما يتعلق بالقضاء والقدر

 المبحث السادس: في االيمان

 المبحث السابع: االمامة

 الفصل الثالث: المنهج العقدي عند االمام أبي الحسن األشعري

ل  جم  ممن اللجمما ا بمل هما أهم  هم و األيكممان يماللج  ممناج اكثمي منممي لمثمل الممناج أحمد األيكمان األساسممل  لةلما  أ
تطبلةاا ايل  ج  الكم  استند  م اهب اللجما  المي الممناج ا  المم هب لملس ا  تطبلةما لجممناجا المدا ايتألم  أن 

 ألد  الم هب اللةدل لألما  أبل الحسن األ ليل مصحابا بمنا ي يل اثباتي.
المناهج يل ا ستد ل  جمي مسمائل اللةلمد  ا  همل يلبلما  ل مب ا لممان باماا يم هب  الةد اتتجت  السبل اتلدد 

أناس الي تةدل  ال انب اللةجل  جي ال انب السملل انتص بال كي هنا الملتزل ا ا ا ا تبمياا اللةمل هما األسماس 
اا كمل النصماص التمل ال ل ل ب أن لكان منطجةا  ثبا  مسائل اللةلد ا ا لجاو أساسا لتا  النص يأالاا ا طجم

التل بناا  جلاا  ةلدتا ا يالصق با  ب لك اس  الملطجم ا المد كماناا لج مؤان إلمي تأالمل  ملمخ تتتجف ااألصال 
الصتا  التل تاه  الت بلي تنزلاا هلل تلالي  ن م ابا  المتجاللن كما  لجاا اللبد تالةا أليلالي تحةلةما لمبمدئا  

 الثانئ اها اللدل.
  السم  األساسل  ألهمل السمن  االسمجف الصمالح أنام  لاايةمان الةميان بكمل مما  ما  بمي الكتماب ايل المةابل طج

االسن   مج  اتتصلم مخ التسجل  الكامل اا نةلاد التا ا لكا ما اصف و تلالي بمي نتسمي المةدسم  أا اصمتي بمي 
 نبلي صجي و  جلي اسج  يل األحادلث الصحلح  الثابت   ني.

ا  يممل الصممتا : أنامم  لثبتممان  ملممخ الصممتا  المماايد  يممل كتمماب و تلممالي اسممن  نبلممي مممن يلممي الممد كممان مممناح
تحيلف ا  تلطلل ا  تكللف ا  تمثلل اإميايها كما ايد  يل الكتاب االسن  لمثل منا ا  ه ا يد ا مما  مالمك 

 االسؤال  ني بد  .  من سألي  ن ا ستاا  يةال: ا ستاا  ملجا  االكلف م اال ااإللمان بي اا با
أما الملز  الثانل  يمل الصمتا  يامل تنزلامي تلمالي  من م مابا  المتجالما  يمل  ملمخ صمتاتي يكمما أن لمي  اتما   

 ت بي  اا  المتجاللن يك لك صتاتيا ث  اللأس الطخ الطمخ يل ادياك كلتل  صتا  و تلالي.
الي  من م مابا  المتجماللن يمأدتجاا بم لك اللةمل يمل م مال الةد كان الدايخ لجملتزل  الي التأالل ها تنزلي و تلم

 المليي  مما ديلا  الي التأالل اتلطلل كل اآللا  الماهم  لجت بلي.
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أهل السن  يةد  هباا الي أن اللةل من الممكن أن لتاصل بي إلي ا اد و الكن للس من الممكن التاصل بمي أما 
   يل  لك السمخ دان اللةل.الي ادياك  ا  و اصتاتي بل كان ملتمده

من الملياف ان األ ليل تيبي  جي ألمدل الملتزلم  اكمان أحمد ألطمابا  اي مال اللةمل المما تحمال  من ا  تمزال 
ي خ الي م هب السجف الصالح اأهل السن . نتجمس  لك يل مةالتي يل ا بان ا لالناال ل لةمال بمي ادلانتنما التمل 

 ندلن باا التمسك بكتاب و...((
 يال ملني ه ا اني اسةط اللةل من م ال المليي  الكجل ؟

 سؤال ل لجنا نبحث  ن مالتي من اللةل االنةل:

 المبحث األول: موقفه من مسألة وجود النظر أو ) العقل والنقل (
لةال األ ليل يل مةدم  كتابي ا بانم : أمما بلمد يملن المزائغلن  من الحمق ممن الملتزلم  اأهمل الةمدي... مالم  بام  

الةيأن  جي أيائا  تأالم ل  لنمزل و بمي سمجطاناا  أهااؤه  الي تةجلد يؤسائا ا امن مضي من اسميا ا يتأالاا
 (...((1ا  أاضح بي بيهاناا ا  نةجاو  ن يسال يب اللالملنا ا   ن السجف المتةدملن م

نمي يةمال: لالنما الم ل نةمال بميا ايل المةابل  كي  ةلدتمي بأناما همل  ةلمد  أهمل الحمق االسمن  يمل بماب  لمك  ناا
ادلانتنا التل ندلن بااا التمسك بكتاب يبنا  ز ا ل اسن  نبلنا  جلي السمم ا امما يال  من الصمحاب  االتمابللن 
اأئم  الحدلث انحن ب لك ملتصمانا ابما كان لةال بي أبا  بمد و أحممد بمن محممد بمن حنبمل نضمي و ا اميا 

 (.2لائجانا الما تالف لالي متالتان م -اييخ دي تيا اأ زل مثابتيا
من هنا لتبلن أن األ ليل  ا   حلا  أيا  ا ما  احمد بن حنبمل ا  للتبمي مناا مي هما مناا مي اأنمي للتممد  جمي 

 الكتاب االسن  الصحلح  ساا  كان  متااتي  أا أحادا األاال الصحاب  اا ما  السجف أصا  لبنا  اللةلد .
 
 

 13  ص:1990و / 14102دلان  لأل ليل ن ي داي الكتاب الليبل  طبل  ا باني  ن أصال ال -1

 17نتس المصدي ص: -2

كما بلن يل ماضخ أتي أني تابخ ألهل الحدلث اأهل السن  حلث لال بلد  كي مةالتا : ابكل ما  كينما نةمال االلمي 

 (.1ن هبا اما تايلةنا ا  باهلل اها حسبنا انل  الاكلل ابي نستللن م

 ا أني التصي  جي تأللد  ةلد  أهل السمن  م مجم  اتميك الن مي االكمم ؟ لةمد  امي  ألما  أهمل البمد  يال ملني ه

اانت ي  يل  صي األ ليل ا لل يسالتي اهديي اليد  جلا  بحك  ما ييو و سبحاني اتلمالي  جلنما ممن الميد 

اتا  يكان  جلمي أن لجحمن بمثمل ( اهك ا تصدى األ ليل لجيد  جي الملتزل ا اك ف انحياي2 جي متالتل الحق م

ح تا  اأن لتبخ طيلةتا  يمل ا سمتد ل للةطمخ  مبااتا ا كمما تصمدى لجميد  جمي التمسمت  االةيامطم  االباطنلم  

 اأضيابا  اكثلي من هؤ   ل  لكن لتحمي إ  األللس  المنطةل  االدللل اللةجل.

ال لجمي تاضملا لجنصماص الثابتمي ابمي  يمل  لمك  كل ه ا كان دايلا لأل ليل أن لستتد  اللةل يل م ال المليي 

 بسبب تتي ي  جي الملتزل .

الم ل سماي  جلمي كمان ممن أهم  األسمباب التمل  –اسمتتدا  اللةمل  –ايي  تأللدو للةلد  أهل السن  يلن ه ا المنحي 

لكمم  ديل  الحنابج  المي ملاداتميا ايمل سمبلل تبيلمي مالتمي هم اا ألمف يسمال . استحسمن يلاما التماو يمل  جم  ا

يمل تأللمد مما ايد بمي ممن حةمائق تماطي    لةمال بمي إ  مةجمد ابلن يلاما أن ا لتصماي  جمي النةمل االصما  اللةمل 
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 اهل لةال األ ليل: إن طائت  من الناس  لجاا ال ال يأسمالا  اثةل  جملا  الن مي االبحمث  من المدلن اممالاا 

انسباو إلي الضمل از مماا أن الكمم  يمل الحيكم  إلي التتتلف االتةجلد اطلناا  جي من يتش  ن أصال الدلن 

 (.3االسكان اصتا  البايل بد   اضمل  م

ث  تصدى لا  بلد  لك باألدل  النةجل  الدال   جي صمح  الن مي اا سمتد ل ياسمتدل بةالمي تلمالي حكالم   من سملدنا 

يجملن يجمما يأى الةممي بازيما لمال هم ا ابياهل  يجما  ن  جلي الجلل يأى كاكبا لال ه ا يبل يجما أيل لمال   أحمب اآل

 (. 76-77يبل يجما أيل لال لئن ل  لادنل يبل ألكانن من الةا  الضاللن م*(. م األنلا  

 

مةا   اإلسممللن ااتتمف المصجلن لأل ليل تحةلق محمد محلل الدلن  بد الحملد ن مي المكتبم  اللصملي   -1

 1ي 350  ص:1990و / 1411ط:

 96ص: تبللن ك ب المتتيل -2

 89الجمخ ايلي يسال  استحسان التاو يل  ج  الكم   -3

 77-76ساي  األنلا  اآلل :  -*

كما استدل  جي صح  الن ي اا ابي من يدو تلالي  جي الم يكلن ال لن ألمياا بمالحجق األال يمألزما  أن لةمياا 

همل يممل ا لمل لحللاما الم ل بالتجق الثانل. لال تلالي: مم اضيب لنما ممثم انسمي تجةمي. لمال ممن لحلمل الل ما  ا

 (79-78أن أها أال مي  اها بكل تجق  جل (( م*(.ملس 

لةمال األ مليل: اهم ا هما المدللل  جمي صمح  الح مماي االن مي ألن و تلمالي حكم  يمل ال ملي  بحكم  مثجمي ا لممل 

 (.1سبلل الن ي ام ياو م يى ن ليو (( م

نبمل و إن اميتنمل المد   ممما اسماد ا ميو بنتلمي ااستدل األ ليل من السن  بما يال من أن ي م لال: لما 

يةال النبل صجي و  جلي اسج : هل لك من إبل؟ يةال: نل ا لال: يما ألااناما؟ لمال: حمميا يةمال يسمال و صمجي 

و  جلي اسج : هل يلاا من أا يق. لال: نل  إن يلاا أا يقا لال يأني  لمك؟ لمال: للمل  يلما نز ميا يةمال النبمل 

 و  جلي اسج : اللل الدك نز ي  يق.صجي 

نبلمي ممن يد ال مل  إلمي  مكجي ان لميو اهما أصمل لنما يمل سمائي مما نحكم  بمي ممن لال األ ليل: يا ا ما  ج  و 

 (.2ال بلي االن لي م

ا من ه ا لتبن لنا أن األ ليل ليى أن   الةيأن ا  السن  منلا من استتدا  اللةل يل يام  أمماي اللةلمد  اتأللمده

بل ليى إن  لك ضيايل لتأللد اللةلد  اللس بد   كما لمال الم لن أتم اا ب مااهي النصماصا المضمل األ مليل 
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يممل تأللممد يألممي همم ا بةالممي: حكمم  مسممائل ال ممي  التممل طيلةامما السمممخ أن تكممان ممميداد  إلممي أصممال ال ممي  التممل 

إلممي بابممي ا  تتجممط اللةجلمما   طيلةامما السمممخ. احكمم  مسممائل اللةجلمما  االمحساسمما  أن لمميد كممل  مملي  مممن  لممك

 (.3بالسمللا  ا  السمللا  باللةجلا م

إ ن يجكل من السمخ االلةمل م المي ا  ل مب ان لتتجطما الكمن مما المةمد   نمد األ مليل همل السممخ أ  اللةمل  نمد 

 التلايو؟

المةمد   نمدو  جمي  لةد  لل األ ليل يسالتي تأللد  ةائد أهل السن  باللةل ال ا كان األصل  ندو ها السممخ اهما

 اللةل لتبن لنا ه ا من تمل أيائي الكممل  التل سنليضاا يلما لجل:

 

 9الجمخ يل اليد  جي أهل الزلخ االبد  ص -1

 92المخ ايلي يسال  استحسان التاو يل  ج  الكم  ص: -2

 95الجمخ ايلي يسال  استحسان التاو يل  ج  الكممص: -3

 المبحث الثاني: منهجه في اثبات وجود هللا

إن متاما  اإللممان  نمد األ مليل هما التصممدلق الةجبملا اهما ا تةماد الملتةمد صممدق ممن لمؤمن بمي لم لك كممان أال 

( ممن حلممث ا ماب ا مادو ااحدانلتمي اسممائي صمتاتي ممن نحمما 1الاا بما   نمد األ مليل همما ملييم  و تلمالي م

 (2للتي تلالي لجلال ؟ ما ملخ ا حكا  المتلةج  بي  ز ا ل اك لك صاناللج  االةدي  اا ياد  

 اا ا تتبلنا كتب األ ليل التل ألدلنا ن د أني اتبخ ثمث طيق يل اثبا  الصانخ.

 ( 21مم ايل أنتسك  أيم تبصيان (( م ال ايلا  األل :: طريق النظر في األنفس امتثاال لآلية الكريمة -1

سمجك أبما الحسمن يحممي و طيلةما يمل ل يح ال اي ستانل ممناج األ مليل يمل اثبم  ا ماد و بةالمي: مم يبمما 

اثبا  حداث ا نسان اتكاني من نطت  ام ماي اتةجبمي يمل أطمااي التجةم  ااكمااي التطمي  السمنا ن مك يمل أنمي مما 

(. ا  لةممال األ ممليل: 3يلممي  اتممي ا  بممدل صممتاتي ا  األبمماان ا  الطبللمم  يلتلمملن احتلا ممي الممي صممانخ لممدل  م

صنلي امدبيا دبميو ان ا نسمان الم ل هما يمل يالم  الكممال االتمما  كمان نطتم  ثم   مم الدللل  جي أن لجتجق صانلا

( المد اسمتمد دللجمي هم ا 4 جةي ث  مضغي ث  لحما ا  ما ادما الد  جمنا ان ل  لنةل نتسمي ممن حمال المي حمال(( م

تجةنا النطت   جةم   من لالي تلالي: مم الةد تجةنا ا نسان من سمل  من طلنا ث   لجناو نطت  يل لياي مكلنا ث 

لحممماا ثمم  أن ممأناو تجةمما أتممي يتبممايك و أحسممن يتجةنمما اللجةمم  مضممغ  يتجةنمما المضممغ    اممما يكسممانا الل مما  

 14-12التالةلن (( المؤمنان 
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طيلق الحداث: ليى ابن تلمل  أن األ ليل استدل بالحاادث  جي حداث ما لام  بمي ممن بنما   جمي امتنما   -2

 (.5مجي حداثاا ها الدللل  جي ثبا  الصانخل تجك ال ااهي التل  كي أني دل  حاادث   أال لاا ث   ل

 

 

 18يجست   ج  الكم  مدتل ادياس  ص: -1

 95كتاب  ج  التاحلد  ند تجص المتكجملن ص: -2

 12ناال  ا لدا  يل  ج  الكم  ص: -3

 6الجمخ يل اليد  جي أهل الزلن االبد  ص: -4

 144المنتسبلن اللي ص: لب  اللةلد  بلن أبل الحسن األ ليل ا -5

لةال األ ليل: ... انباا   جمي حمدثا  بمما يملا  ممن اتمتمف الصماي االالئما  ايلمي  لمك ممن اتمتمف الجغما  

(ا اسميد 1اك ف لا   ن طيلة  مليي  التا ل لا  بما يلا  ايل يليه  بما لةتضل ا ماد المدل  جمي إيادتمي م

ضل الد ل   جمي حمدث ا نسمان اا ماد المحمدث لمي ممن لبمل أن اآللا  السالت  ث  لال: مم اه ا من أاضح ما لةت

 (.2اللج  لد احاط بان كل متغلي   لكان لدلما. م

الممد سممجك همم و الطيلةمم  اللجممما ا  ثبمما  ا مماد و ا  ا نبلمما  االيسممل لممد أ مميى و  جممي طيلممق المل ممز :  -3

ن هنماك ميسمم لم لك اليسمال اا ماد تمالق ألدلا  مل زا  تثب  صدلا  يلما اتبياا بي اأال  لي  تثبتي ها أ

 ااحد.

: -يحممي و  –تجةا  من لبل أن ل  لكاناا  لئاا الد استند ال ليل الي ه ا الدللل ألضا ن د  لك يل لالمي  -4

ا جماا اي دك  و أن ما دل  جي صد النبس مص( من المل زا  بلد تنبلاي لسائي المكجتلن  جي حدثا  اا ماد 

 (.3ا ب صح  اتبايو ادل  جي أن ما أتي بي من الكتاب االسن  من  ند و  ز ا ل مالمحدث لا  لد أ

 المبحث الثالث: في األسماء والصفات

نتناال ه ا المبحث من  انب الطيلق الم ل سمجكي يمل اثبما  األسمما  االصمتا  احةلةم  ا سم   نمد األ مليل ثم  

لجصتا  ابلد  لك نتصمل يمل الصمتا  التمل اثبتاما األ مليل اللمل  بلن ا س  االصت  ث  تةسلما   جما  الكم  

 هلل سبحاني اتلالي.

 * مةدما 
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: لتبن من تمل يد األ ليل  جي استا و ال بائل يل منا يتمي ملمي أن األسمما   نمد طيلق اثبا  األسما  -1

بتمي لنتسمي ممن األسمما ا انميى األ مليل لكميي نتمس الكمم  يمل كتابمي األ ليل تاللتل  اأني   لثب  هلل ا  ما اث

الجمخ حلث لمال: مم األسمما  للسم  أللنما ا  ل ماز لنما أن نسممل و تلمالي باسم  لم  لسم  بمي نتسمي ا  سمماو بمي 

 (.4يسالي ا  أ مخ المسجمان  جلي ا   جي ملناو (( م

 53يسال  أهل ال لي ص: 2 -1

 54ص: يسال  أهل الثغي -3

 10الجمخ يل اليد  جي أهل الزلخ االبد  ص: -4

 ايل ه ا الباب ن د األ ليل تابلا لم هب أهل السن  ا  لثبتان هلل  ز ا ل كل اس  سمي بي نتسي.

لةد اتتجف الناس يل مسأل  هل اإلس  ها ها أا يليو أا   لةمال هما هما ا  لةمال : حةلة  اإلس  االمسمي-2

يى ابن تلمل  أن ه ا النزا  ا تاي بلمد األئمم  بلمد ا مما  أحممد ايلميوا يم هب ال املم  ها يليو؟ أا ها لي؟ ال

الي أن اإلس  يلي المسمي اأسما  و يليو اما كان يلميو ياما متجماق اهمؤ   هم  الجم لن  مام  السمجف ألنام  

ال كثلمي ممن المنتسمبلن كاناا لةالان أن اسما  و متجال  اهناك لال ثان لتلمد أن اإلسم   ملن المسممي اهما لم

 (.1الي السن  كالملكائل اأبل محمد البغال م

( ان مد ابمن يمايك يمل كتابمي 2أما األ ليل ينياو يل كتاب ا باني لةال: من ز   أن أسما  و يليو كان ضا  م

ص الم يد ليال يألا أتي لأل مليل يمل هم ا البماب حلمث لةمال: الملمياف ممن م هبمي يمل ملنمي ا سم  االم ل نم

 جلي يل كثلي من كتبي مناا النةو  جي ال بائل االبجتل ان ا س  لملس هما المسممي  جمي تممف مما  همب اللمي 

المتةدمان من أصحاب الصمتا  يممن  لمك مما لمال يمل كتماب نةمص أصمال ال بمائل ان أسمما  و همل صمتاتي ا  

 (.3لةال لصتاتي هل ها ا  يليو م

لتصمل يمل اسمما  و اانمي لةسمماا ثمثم : تماي  لكمان ا سم  هما المسممي الد يال ابن تلمل   ن األ مليل انمي 

 (.4كاس  الما اد اتاي  لكان يلي المسمي كاس  التالق اتاي    لكان ها ا  يليو كاس  اللجل  االةدلي م

 .ه ا كل ما الت   جلي يل الماضا  يلي أنل ل  أ د يل كتبي ساى مةالتي يل ا بان 

لةمد نتم  ال املم  أسمما  و تلمالي اصمتاتي ملما بلنمما  هبم  الملتزلم  المي : ا صج  األسما  بالصت -4

 اثبا  األسما  االصتا  هلل  ز ا ل ابحثاا يل  مل  األسما  بالصتا .
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 188-186ص  6مستتاد من م ما  التتاال  بن تلمل  ي -1

 18ا بان   ن أصال الدلان  ص: -2

 38األ ليل  بن يايك ص: م يد مةا   ا ما  أبل الحسن -3

 188ص: 6م ما  يتاال ابن تلمل  ي -4

ا   ك أن األ ليل كان من مثبتل الصتا  ا  األسما   ندو هل الصتا  كما  ا   جي لسان ابمن يمايك ياثباتمي 

 لألسما  ها اثبا  لجصتا  يل نتس الال .

حممي و تلمالي لجصمتا  تاللتلما مما ايد بمي طيق اثبا  الصتا : لما كان  اسما  و هل صتاتي كان اثباتي ي -4

 الةيأن االسن  اا ما  المسجملن ثابتا لثبتي اما نتاو ال ي  لنتلي.

 تةس  اللجما  لجصتاتمن حلث ثباتاا:تنةس  الصتا  من حلث ثباتاا الي نا لن: -5

لل االممدللل اللةجممل اهي التممي ل ممتيك يممل اثباتامما الممدللل ال ممي ل السممم:الصممتا  ال ممي ل  اللةجلمم النمما  ا ال

 االتطي  السجلم  اهي أكثي صتا  اليب تلالي بل ايجب الصتا  الثباتل  ل تيك يلاا الدللمن السملل االلةجل.

الصتا  التبيل  اتسمي النةجل  االسملل  اهي التل  سبلل يل اثباتاا ا  بطيلمق السممخ االتبمي النا  الثانل:

  االسممم  اى   سممبلل لجلةممل  جممي انتمميادو الممي اثباتامما لمما  األتبمماي  ممن و ا ممن اليسممال األممملن  جلممي الصممم

المنةالم   من و ا من يسمالي  جلممي الصمم  االسمم  اهمي تبيلم  محضمم  بلمد ان اللةمل السمجل    للمايو يلامما 

 كما ها ملياف.التبي الصحلح 

ا التةسمل  ا ا كمان لميى أن صمتا  اه ا التةسل  متلايف  جلي بلن  جما  األ ليل  البدا أن ا  ليى لتتق اهم 

و تلالل  جي نا لن مناا ما للج  من طيلق األيلال اد ئجاا  جلاا اهل كالحلا  االلج  االةمدي  اا ياد  امناما 

ممما لثبمم  لممي  نتتمما  صممتا  الممنةص ا لممك كالسمممخ االبصممي االكممم  كممما كممان للتةممد أن هنمماك صممتا  تلتةممد تبمميا 

 االم ل  االنزال اا تلان ما(. كاللدلن االا ي اا ستاا 

 لتبلن لنا تأللدو لا ا التةسل  من تمل  يو ألدلتي يل اثبا  الصتا  البل  ك لك 

 صفات فعلية -صفات ذاتية      *     ب -أ

أممما الصممتا  ال اتلمم  ياممل التممل   تنتممك  ممن المم ا  بممل هممل ممزممم  لامما أز  اأبممدا ا  تتلجممق بامما م مملئتي تلممالي 

ل التل ل  تزل ا  لزال و متصتا باا كصت  الحلا  االلج  االةمدي  االسممخ االبصمي االكمم  اا ياد  الديتي اه

 ....ال .االا ي االلدلن االللنلن االلجا االلنل 

أمما الصممتا  التلجلمم  ياممل التممل تتلجممق بامما م مملئ  و الديتمي كممل المم  اأن اتحممدث بم مملئتي الديتممي أحمماد تجممك 

ل اان كان ها ل  لزل مصايا باا بملني ان نا اما لمدل  اأييادهما حادثم  كمالنزال المل السمما  الصتا  من األيلا

 الدنلا اا تلان ا الم ل  االضحك االيضا االغضب ايليها.
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 من محايلن  –منا ي يل األسما  االصتا  –ا ن يجلكن تناالاا لا ا الماضا  

 ل   األال :الصتا  ال اتل  * الثانل : الصتا  التلج   

 داتل كل محاي  انبان

 طيلق اللةل االنةل *ال انب الثانل : ما لثبتي من طيلق النةلال انب األال : ما لثبتي من 

 *الصفات الذاتية                                       

بمي ال مي   لثب  األ ليل هلل تلالل الصتا  ال اتل  :التل ايد باا ال ي  م مجي يالصتا   نمدو تاللتلمي مما ايد

ممن بلممدو همل: اللجمم  لثبتمي اممما نتماو  نممي لنتلمي االصممتا  التمل لتاسممخ يمل اثباتامما االتمل ايثامما  نمي األ مما ي  

 االحلا  االسمخ االبصي االكم  االةدي  ااإلياد  الستدل  جلاا بأدل  نةجل  ا ةجل .

نةسمم  اتبا ممي مممن بلممدو الممي ثمم  هنمماك صممتا  أتمميى كاللممدلن االا ممي االللنمملن االيضمما االغضممب همم و الصممتا  ا

 مؤاللن امتاضلن بملانلاا الي و سبحاني اتلالي.

I  الصتا  ال اتل  اللةجل : 

 سنتناال ه ا المبحث من طيلةتلن

 األال: ا دل  النةجل  التل لايدها    *     الثانل: األدل  اللةجل 

المد اسمتدل األ مليل لام و الصمت   صمت  اللجم : اهمل صمت  أزللم  لائمم  بم ا  و تلمالي :أدلتي النةجل  -1

ا ملا مم امما تحممل ممن انثمي ا  تضمخ  ( الالمي  مز 166بةالي تلالي: مم أنزلي بلجمي (( م من ساي  النسما  / 

(  14( الالمي تلمالي: مم يمان لم  لسمت لباا لكم  يما جماا انمما انمزل بلجم  و ((. م هماد  11إ  بلجمي (( م يماطي / 

 (. 255لكيلم : مم ا  لحلطان ب لي  من  جمي إ  بما  ا  و (( م البةي  / ك لك ما  ا  يل اآلل  ا

صت  الحلا : ليى األ مليل أن و حمل بحلما  الم  لمايد األ مليل أل دللمل ممن الكتماب االسمن  اللمل السمبب أن 

بمي كانم  تميد  جمي ه و الصت  ل  لكن الملتزل  لتتجتان ملمي يلاما يتبةمي أدلمتا  همل أدلتميا كم لك كمما لجنما أن كت

 الملتزل ا ااآللا  الدال   جي أن و حل كثلي  ن كي من بلناا لالي تلالي: مم و   إلي إ  ها الحل الةلا  ((.

صمت  الةممدي : لممناج ال ممليل مممناج السممجف الصممالح الثبمم  همم و الصممت  لجبممايل  ممز ا ممل السممتدل  جلامما بةالممي 

(ا الالممي  ممز ا ممل: مم  ا الةمما   15ا أ ممد مممنا  لمما  (( م يصممج تلممالي: مم ألمم  لممياا أن و المم ل تجةامم  همم

 (. 47( الالي  ز ا ل: مم االسما  بنلناها بألد (( م ال ايلا  /  58المتلن (( م ال ايلا  / 

 اه و الصتا  الثمث لثبتاا الملتزل  هلل تلالي ا  لتتجتان مخ األ ليل يل اثباتاا.

ل اتل  المزم  ل اتي تلالي الثبتاا األ ليل باأللا : مم الكمن و لتلمل مما صت  اإلياد : اهل صت  من الصتا  ا

( ( مم يلمال لمما ليلمد ( 40مم إنما لالنا ل لي  إ ا أيدناو أن نةال لي كن يلكان (( م النحل  253ليلد (( البةي : 

( اهمم و مممن الصممتا  التممل  30( مم اممما ت مماؤان إ  أن ل مما  و (( م اإلنسممان: 16( ا م البممياي: 107م همماد: 

تاسخ يلاا األ ليل ا  أناما تلتبمي أساسما اأصمم يمل بنائمي  مد  لضمالا مثمل تجمق و أيلمال اللبماد ااحدانلم  و 

 اتل لب اطتال الم يكلن... ال .
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صممت  السمممخ: اهممل صممت   اتلمم  هلل تلممالي اتتلجممق ب ملممخ المسممما ا  السممتدل  جلامما بةالممي تلممالي: مم سممملخ 

 ( 1( مم لد سمخ و لال التل ت ادلك يل زا اا (( م الم ادل : 75ا 61الحج  بصلي (( م

صممت  البصممي: اهممل صممت   اتلمم  هلل تلممالي السممتدل  جلامما بممنتس اآللمما  التممل أايدهمما يممل صممت  السمممخ اكمم لك 

 با  ما .

ممن المسمائل التمل  صت  الكم : كان  ه و الصت  من اه  الةضالا التل  مغج  التكمي ا سمممل ا جم  الكمم  اهمل

حماال األ ممليل ان لبلنامما الاضممحاا الةممد  لاما حممم لجتصممل يممل النممزا  يلاما ان مميا ألهملتامما أيمميد  لامما يصممم 

 تاصا باا.

 الد اثبتاا األ ليل بأدل  من الكتاب االسن  اا  ما .

 ( 25يمن الكتاب لالي تلالي: مم امن ألاتي ان تةا  السما  ااأليو باميو (( م اليا :

 ( الال و كممي 98أمي و ها كممي: مم انما لالنا ل لي  أ ا ايدناو ان نةال لي كن يلكان (( م البةي :ا

 امن السن  لالي صجي و  جلي اسج : مم ما منك  من أحد إ  سلكجمي يبي للس بلني ابلني تي مان ((.

ان  ه و المسأل  من المسائل التل اثبتاما األمما  كما استدل  جي الكم  با ما  الصحاب  االلجما  من بلده  كما ك

 أحمد بن حنبل ال ل للدو األ ليل اماما لي كما  ا   جي لساني يل ا بان   ن أصال الدلان .

الةد أالي األ ليل ه و الصتا  السبخ اهمل  لصاى ياستدل  جلاا بأدل  نةجل  ا ةجل  ن د  لك يل كتابلي الجمخ 

 د أدل  اللةجل .اا بان  ايلما لجل ناي

ل األ ليل الجمخ اا بان  لميى أن ادلتمي اللةجلم  يمل اثبما  مما لمدمناو ممن المتصتح لكتاب أدلتي اللةجل : -2

الصمتا  تتمثمل يمل اضمملي صمتتلن متةمابجتلن إ ا  لم  لاصممف األ مليل بام و الصمت  اصممف بضمدها يمل ا لم  لكممن 

 لك إ ا ل  لكن لاديا كان ماصمايا بضمد الةمدي  ممن ماصايا باللج  كان ماصايا بضد اللج  من ال ال أا ال ك ك

الل ز اإ ا  ل  لكن ماصايا بالحلا  كان ماصايا بصمد الحلما  ممن المما  الةمال ابمن تلملم  أن هم و ممن الطميق 

التل اتبلتاا األئم  امن اتبلي من ن اي السن  يل ه ا البابا يكان ب لك  ااي يلجي سمبحاني يمل تجةمي دلملم  جمي 

ي  لك التلل بما ل تمل  جلي من احكا  ان ما  ااتةمان دلملم  جمي  جممي الديتمي ألن  لمك لسمتحلل أن حلاتي ا اا

لصدي من متصمف بأضمداد تجمك الصمتا  ممن مما  ا  مز ا امل لةمال األ مليل: يمان لمال لائمل: لم  لجمت  أن و 

 ماز أن تحمدث الصمنائخ الحكملم   تلالي  ال : للل لي  ن األيلال المحكم    تتسق يل الحكم  ا  من  ال ... الا

  من  ال  ل  ندي هل  ملخ ما لحمدث ممن حكم  الحلماان اتمدابليه  لحمدث ممنا  اهم  يلمي  مالملن يجمما اسمتحال 

 (.1 لك دل  جي ان الصنائخ الحكمل    تحدث ا  من  ال  م
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 10الجمخ يل اليد  جي أهل الزلخ االبد  ص: (1م

ا من لادي حل ألني لا  از حداثاا مممن لملس بةمادي ا  حمل لم  نمدي للمل سمائي  ك لك   ل از ان تحدث الصنائخ

 (1ما ل اي من الناس منا  اه    ز  ماتي يجما استحال  لك دل  الصنائخ  جي أن و تلالي حل لادي م

  الم لن ا ن اثب  األ مليل أن و لمادي حمل  جمل  يدا  جمي الزنادلم  االملطجم  ثم  بمدأ لمنةو الميد  جمي ال املم

 لالاا أن و لادي ا ال  احل انتاا أن تكان هلل لدي  احلا  ا ج .

ااستدل األ ليل لا و الصتا  بأني   لتصاي  ال  بغلي  جم  المادي بغلمي لمدي  ألن نتمل هم و الصمتا  لجمز  منمي 

تكمان م متة  اا نتل تجكاألسما   لك ان تجك األسما  م تة  من صتا  اأني   تتجا أسما  و  مز ا مل ممن ان 

  ياد  ملني أا  جي طيلق التجةلبا يم ل از أن لسمي و  ز ا ل  جي طيلق الجةلب باس  للس يلي.

 

 

اياد  ملناو اللس م تةا من صت  يا ا لجنا و  ز ا ل  ال  لادي يجلس  لك تجةلبا كةالنا زلد ا ممي ا جمل هم و 

 (.2إ ما  المسجملن م

 األ ليل لثب  هلل سبحاني ه و الصتا  من  اتلن: يلجي ه ا لمكن ان نةال أن 

 األالي: من  ا  ا تةاق ه و األسما  من الصتا .

 الثانل : من  ا  ايادتاا لملني ه و الصتا .

الكان ب لك الدللل  جي أن و  ال  دللل  جي اللج  ا    لتصاي ا اد  ال  منا بم  جم  يملنمي اللمال  ممن أن لمي 

 لساني الةال الدللل  جي أن هلل لدي  احلا  كالدللل  جي أن هلل تلالي  جما. جما كما  ا   جي 

المكممن الةممال ان دللممل األ ممليل يممل همم ا البمماب لةمما   جممي للمماس الغائممب  جممي ال مماهدا اهمما مممن األللسمم  التممل 

 ا تمدها  جما   جما  الكم  يل اثباتا  للةائده  الثب  ال ايستانل أن

  

 88الدلان  ص: كتاب ا بان   ن أصال -1

 92ا بان   ن أصال الدلان  ص: -2

 (.1هناك  اامخ أيبل  لةلاس الغائب  جي ال اهد: اللج  اال يط االدللل االحد م
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يجما كان اللال  منا  الما ملجم بالل  يا ب يل الغائب أن لكان اللال  ملجم بماللج  أا بلبماي  األ مليل: مم ملنمي 

 (.2لج  لزلد  جما ل  للجمي  الما (( ماللال   ندل أن لي  جما امن ل  ل

 ك لك لما كان اللج  م ياطا بالحلا   اهدا يك لك يائبا يجما كان و  الما كان حلا.

 الستدل األ ليل  جي أن هلل لدي  اإياد  مستلمم ك لك ه ا النا  من الةلاس.

األحكمما  االتجممق لممدل  جممي الةممدي  اللجممي لسممتلمجي  ملمما بالممدللل ا  كممان الحممداث ا -للمماس الغائممب  جممي ال مماهد

 ااإلياد  يل ال اهد يا ب طيد ه ا الدللل يائبا.

كما اسمتدل  جمي ان هلل لمدي  اإياد  ا جمما بكمان اللمال  منما هما  ا اللجم  االةمادي  ا الةمدي  االحةلةم    تتتجمف 

  اهدا ايائبا يأا ب ب لك طيد  لك  جي الغائب.

طجلننا  جلي األ ليل بةالمي: الحمل ا ا كمان يلمي ميلمد ل ملي  أصمما ا مب أن أما دللل اتصايي تلالي با ياد  يل

 (.3لكان ماصايا بضد من أضداد ا يادا  من اآليا  كالساا االكياه  اا با  ااآليا  م

ي لل ب لك ثبا  صت  الحلا  دللم  جي ثبا  صت  ا ياد  كما استدل بثبا  صت  اللج  االةدي   جي ثبما  هم و 

 ما  ان لكمان المل  كمان   محالم  اا ا لم  لميدو لم  لكمنا اا ل لالي: مم ألما أالي بصت  ا لتداي من ا ا الصت  ي

 (.4من ليلدو ان لكان يم لكان الكان ما  ليلد؟ (( م

مم ا ا كان يل سجطان و ما  ليلدا اها للجمي ا  لجحةي الضلف  من بجماع مما ليلمدوا يمما انكميت  ان لكمان يمل 

 ا  للجمي ا  لجحةي النةصان يلن ل  ل ز ه ا ل  ل ز ما لجتماو((.سجطان م

 

 

 182ال ايستانل يل ناال  ا لدا  ص: -1

 12الجمخ يل اليد  جي أهل الزلخ االبد  ص: -2

 18الجمخ يل اليد  جي أهل الزلخ االبد  ص: -3

 99ا بان   ن أصال الدلان  ص: -4

لا  االةمدي  اا ياد . يمل سمبلل إثبما  ا ياد   ن الملتزلم  اللل األ ليل استدل بثبا  ه و الصتا  الثمث: الح

 لثبتاناا النتان ا ياد  ي لل ما اتتةاا ملي يل اثباتي أساسا لمستد ل  جي ما اتتجتاا يلي.
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أما دللل اتصايي بالسمخ االبصي يثبا  الحلم  لمي ا  لتلم ي اا لسمتحلل ا ماد حمل لتصمف بآيم  تمنلمي ممن ادياك 

ئل اتال من ا تصاف بما لديك المسمما  الميئملا لةمال األ مليلا الحملا ا ا لم  لكمن ماصمايا المسما  االمي

بآي  تمنلي من ادياك المسما ا  االمبصيا  ا ا ا د ياا سملخ بصلي. يجمما كمان و تلمالي حلما   ل ماز  جلمي 

 صح اني سملخ بصلي.اآليا  من اصم  االلمي ايلي  لكا ا ا كان  اآليا  تدل  جي حداث من  از   جلي 

 ثبا  الحلا  لي اأني   ل از  جلي اآليا .أما استد لي  جي الكم  ياا 

االممح   جي األدل  التل لسالاا األ ليل يل ه ا الباب كجاا تتضمن للاس األالل ال ل لةا   جي أن كل كممال 

الق أالل با تصاف بي  نمي هما ا ادل يلي مستجز  لجلد  ا  لجنةص با ي من الا او اتصف المتجاق بي يالت

ال ل اهب المتجاق  لك الكمال ا ني لا ل  لتصف ب لك الكمال مخ امكمان أن لتصمف بمي لكمان ممن الممكنما  ممن 

 (.1ها اكمل مني اها محالا اكل نةص لنزو  ني المتجاق يالتالق أالل بالتنزو  ني م

لةيىن الكيل  اها ال ل أت  بي األنبلا  يب ا سمتد ل اابن تلمل  ليى أن ه ا النا  من الةلاس ها الما اد يل ا

 جي و سبحاني اتلالي ال  لستتدماا للاس التمثل ياهلل   مثل لي ا  للاس ال مال ال ل تستال ايميادو بمل مما 

ثب  لغليو من كمال   نةص يلي يثباتي لي بطيلق األالمل امما تنمزو  نمي يلميو ممن النةمائ  يتنزهمي  نمي بطيلمق 

 الل.األ

 * الصفات الذاتية الخبرية

االصتا  ال اتل  التبيل  لثبتاا األ ليل الد نةل  ني الحاي  ابن كثلي أني كان لنتلاا ث  ي خ  من الةمال بنتلاما 

 (.2م

 

 39ص: 12م ما  التاتال  بن تلمل  ي -1

 :ص 11البدال  االناال  ي -2

بان  اأالاا يل كتاب الجمخ ا جي هم ا لكمان األ مليل أما األستا  محمد أبا زهي  يليى أني لد اثبتاا يل كتابي ا 

لد أثبتاا يل األال ث  ي خ  ن الةال باثباتاا ا  أني ليى أن ا بان  أسبق يل التأللف مخ الجمخ لةال:... ياا يمل 

ا بانم  كمان لمنمخ تأالمل اللمد بالةمدي  االا مي بالم ا  الجمز  األتم  ب مااهي النصماص الكمن يمل الجممخ لةميي  لمك 

 (.1لتأالل اها يل الحةلة  للس بتأالل الكني أت  بم از م ااي االم از الم ااي   لبلد تاالم ما
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اما ا ما  ابن تلمل  يليى أن ا ما  األ ليل لد اثبتاا ا  لنسب اللي أل لال ثان يل  أناا لةال يحمي و: أمما 

التبيل  ايل اليد  جي من لتأالاا كممن لةمال  األ ليل نتسي اأئم  أصحابي يج  لتتجف لالا  يل اثبا  الصتا 

استاى بملني استالي اه ا م كاي يل كتبي كجاا كالما ز الكبلي االمةا   الصغلي  االكبلي اا بانم  ايلمي  لمك 

اهك ا نةل سائي الناس  ني حتي المتماتيان كماليازل ااألممدل لنةجمان  نمي اثبما  الصمتا  التبيلم  ا  لحكمان 

ن: يمن لال: إن األ ليل كان لنتلاا اأن لي يل تأالجاا لاللن يةد ايتيى  جليا الكمن هم ا يلمل  ني يل  لك لالل

 (.2يل م هبي أ لا  من أصال الملتزل  مطائت  من متأتيل أصحابي كأبل الملالل انحاو يان هؤ   أدتجاا 

 ه ا ما الت   جلي من أيا  اللجما  يل مالف األ ليل من الصتا  التبيل   ام .

ايل الحةلة    ن د يل كتابي الجمخ أل إ اي  إلي أني أال ه و الصتا  كما لمال األسمتا  محممد أبما زهمي  ا  يمل 

 ا بان  أا يسال  أهل الثغي اه و الكتب هل الما اد  اهل التل امكننل ا طم   جلاا.

حسمي بةالمي: حكم  كمم  و  مز المكننل الةال أن مالف األ ليل بصدد ه و الصتا  أا اآللا  الدال   جلاا لد 

ا ل أن لكان  جي  اهي  احةلةتي ا  لتيي ال ل   ن  ماهي  المي الم ماز ا  لح م ... الملس ل ماز ان للمدل 

 (.3بما  اهيو اللما   ن اللما  بغلي ح   م

سمج  امما هك ا لحدد األ ليل مالتي مما أتبي و بي  ز ا ل  ن نتسي ابما أتبي  ني يسالي صمجي و  جلمي ا

 أ مخ  جلي صحابتي اسنةصي الكم  يل ه ا الباب  ن الا ي

 

  ناان المةال: أبا الحسن األ ليل بةج  ال ل  محمد أبا زهي .  لك لاللن. 29ص: 66م ج  الليبل اللدد -1

 203ص: 12م ما  يتاال ابن تلمل  ي -2

 85ا بان   ن أصال الدلان  ص -3

 اتي يل كتبي بنا  من التتصلل.االلدلن االلنلن  ناا هل التل ن دها مثب

لةد أثبم   جمما  أهمل السمن  االحمدلث هم و الصمت  هلل تلمالي تصمدلةا لمما  ما  يمل كتابمي ممن اآلل  صت  الا ي:

الدال   جلاا مثل لالي تلال: مم البةي ا ي يبك  ا ال ممل اا كميا  (( ينتماا  من ا امي تلمالي الاممك كمما  ما  

ا امي ((ا كمما نتماا  نمي ت مبلي ا امي تلمالي اتمثلجمي لةمال ابمن تزلمم : م إن   : مم كمل  ملي  هالمك إ يل اآلل

 (.1ا ي يبنا الةدل  ل  لزل بالبالل ال ل   لزال يني  ني الامك االتنا  ( م
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الةمد اايممق األ ممليل السممجف الصمالح يممل اثبمما  همم و الصمت  كصممت   اتلمم  هلل تلممالي  جمي ممما لجلممق ب ملممي تلممالي 

مممن  مجمم  ممما للتةممدو همما أن هلل ا امما كممما لممال  ممز ا ممل: مم البةممي ا ممي يبممك  ا ال مممل  ا  متممي يةممد بمملن أن

 ( 27اا كيا  (( م اليحمن / 

 ( 881كما استدل األ ليل يل اثباتي لا و الصت  بةالي تلالي: مم كل  ل  هالك إ  ا اي (( ساي  م الةصص 

 ااآلل  صيلح  الد ل   جي اثبا  الا ي هلل تلالي. ا  لتاسخ يل الكم  يل ه و المسأل  ا ا ا تبيها محساب 

: لثبم  األ مليل هم و الصمت  هلل تلمالي مصمدلا بم لك بمما  ما  يمل الكتماب الكميل  ا  لةمال تلمالي: صمت  الللنملن

( كممما لممال  37ابةالممي  ممز ا ممل: مم ااصممنخ التجممك بأ لننمما ااحلنمما (( م همماد /  14مم ت مميل بأ لننمما (( الةمممي:

 (. 39بي لحك  يبك يانك با لننا (( الال: مم التصنخ  جي  لنل (( مطيتلالي: مم ياص

( الالممي تلممالي  134كممما اسممتدل  جممي الللنمملن بالبصممي يممل لالممي تلممالي: مم اكممان و سمممللا بصممليا (( م النسمما  

 (.46لماسي اهايان: مم إنل ملكما اسمخ اأيى (( مطي

    جي اثبا  الللن هلل ن د  لك يل كتبا .اه و اآللا  هل نتساا التل لستدل باا أهل السن

أما اآللا  األيبخ األالي يصيلح  الد ل   جي الا ي أمما اآللما  التميى يةمد أيادهما اهمل السمن  يمل اثبما  اللملن 

 ألن اليسال صجي و  جلي اسج  ياى  ني ابن تزلم   ن

 

 

 1354لطباعة المزية كتاب التوحيد واثبت صفات الرب عز وجل البن خزيمة طبع بادارة ا -1

محمد بن  بد و بمن لزلمد المةميل بسمندو المي أبمل لمانس أنمي لمال: سممل  أبما هيلمي  لةميأ هم و اآللم  مم إن و 

لأميك  أن تؤداا األمانا  إلي اهجاا (( ليأ إلي لالي: م سمللا بصليا ( يلضخ اباامي  جي أ ني االتل تجلاما  جمي 

 صجي و  جلي اسج  لةيأها الضخ إصبللي. لني الةال هك ا سمل  يسال و 

صت  اللدلن: ل  لتتجف مناج األ ليل يل ه و الصت   ن ممناج السمجف ياما لثبتاما هلل تلمالي  جمي مما لجلمق بمي 

  ز ا ل الستدل األ ليل  جي ه و الصت  من  د  أا ي:

 اللغة –االجماع  –السنة  –من القرآن 

 ايدها كالتالل:أما الةيأن يلستدل  جلاا بلد  ألا  ن

( مم بمل  75( مم مما منلمك أن تسم د لمما تجةم  بلمدل (( م ص10لةال و تلالي: مم لد و ياق ألمدلا  (( مالتمتح

 ( 45( مم  ت نا مني باللملن (( م الحال  64لداو مبساطتان (( م المائد  
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سمتتد  منمي  يلتمي ((. الالمي  جلمي أما من السمن  يةالمي صمجي و  جلمي اسمج : مم إن و مسمح  امي أد  بلمدو يا

الصم  االسم : إن و تجق أد  بلدوا اتجق  ن   دن بلدو اكتب التمايا  بلمدوا ايميس  م ي  طمابل بلمدو ((. 

 ا ا   ن النبل أني لال: مم كجتا لدلي لملن ((

لمك يمل كتابلمي ا بانم  أ ملماا  جمي أن و لمدلن كمما لمال و  مز ا مل ن مد  أما ا  ما  يةمد بملن أن أهمل السمن  

 امةا   اإلسممللن.

أما من طيلق الجغ  يسنبلني إن  ا  و  ندما نتكج   ن يدو  جي منكميل هم و الصمت  الم لن أالماا اآللما  الدالم  

  جلاا.

بلد أن اثب  األ ليل صت  اللدلن هلل تلالي بدأ ليد  جي المبتد   ال لن أالاا هم و الصمت  المالاا لدلمي يمل لالمي 

لالي: مم لما تجة  بلدل (( المياد باا النلم  يبلن لا  يحمي و ان الجغ    تسلتا  ه ا التأالل ا    ل از يمل ت

لسممان اللمميب أن لةممال الةائممل:  مجمم  كمم ا بلممدل اللنممل بممي النلممم  يأبطممل بمم لك أن لكممان ملنممي لالممي  ممز ا ممل 

 م بلدل ( النلم .

الملنمي ال ماهي المي ملنمي محتممل يال ميط يمل التأالمل ان لكمان يالتأالل كما هما ملمياف هما صميف الجتم   من 

 الملني محتمم لجت  يل الجغ  االلد   تحتمل النلم .

 ابلد ه ا بدأ لنال ا  الطالبا  بالدللل  جي تأالجا   لك أها ا  ما  اا الجغ ؟  

 ه ا لد دحضي من لبل هل ها الةلاس؟

الم ل للتممدان يمل تمأابجا  الصمتا    لسملف هم ا التأالمل ا   –ةجل الةلاس الل –يبلن لا  أني حتي ه ا األصل 

لمكني  لك ن د  لك يل سؤالي ا ستنكايلا امن ألن ا مدت  يمل الةلماس أن لمال و ممبلمدل((   لكمان ملنماو إ  

النماطق  جمي نلمتل؟ امن ألن لمكن أن للج  باللةل أن لتسي ك ا اك ا مخ أن يألنا و  ز ا ل الد لال يل كتابي 

(ا يمم لمكمن أن نتسمي الةميأن إ  1( م4لسان نبلي الصادق: مم اما أيسجنا من يسال إ  بجسان لامي (( مابمياهل 

بالي ا  إلي الجسان الليبل االجغ  الليبل  اهل متالت  لما  هب اللي أهل البد  بصدد ه و الصت  ث  تصدى بلد 

تمممدلن يممل  لممك  جممي اآللمم  الكيلممم  مم االسممما  بنلناهمما بألممد ((  لممك لتأالممل بلضمما  لأللممدل بممالةا  االةممدي  مل

 (. 47م ال ايلا 

 يبلن لا  ان ه ا التأالل ياسد من أا ي   ل كيها األ ليل الةال: أتيها أن مم األلد (( لسل  مخ لجلد.

 دل (( بةديتل.كما يد  جلا  بنتلا  لجةدي  يل ا كاناا   لثبتزن هلل لدي  يم ل از لا  أن لؤالاا مم بل

كما استدل  جي يساد تأالجا  بأني لا كمان و  مز ا مل  نمل بةالمي تلمالي مم لمما تجةم  بلمدل (( الةمدي  لم  لكمن 

 آلد   جلي السم   جي إبجلس يل  لك مزل .

ااأل ليل حلن أثب  هلل اللدلن اثبتاما  جي ا ي لجلق بي تلالي يل  باي  أحب أن انةجاا: اللس لتجما لالمي  مز 

لممديتلن أا لكممان ملنمماو اثبمما  لممدلن  ممايحتلن ا  ا ممل مم لممما تجةمم  بلممدل (( أن لكممان ملنممي  لممك اثبمما  لممدلن 

 لديتلن   لاصتان إ  كما اصف و  ز ا ل...

اإ ا يسمد  األلسمما  الثمثم  صممح الةسمم  اليابمخ اهمما ان ملنممي لالمي مم بلممدل (( اثبمما  لمدلن للسممتا  ممايحتلن ا  

 (2ا  لاصتان إ  بأناما لدان للستا كاللدلن تاي تان  ن سائي الا او الثمث  التل سجت  م لديتلن ا  نلمتلن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80ا بان   ن أصال الدلان  ص: -1

 82ا بان   ن أصال الدلان  ص: -2

 * الصفات الفعلية

ب نم كي صمت  اللجما : من الصتا  التمل يصمل األ مليل الةمال يلاما داتمل هم ا البماالصتا  التلجل  التبيل  -أ

اا ستاا  االتالل  اصت  ا تلان االم لي  االنزال ث  صتتل اليضا االغضبا ال ا سألصي الحمدلث  ناما يمل 

 ه ا الباب.

: صت  ا ستاا  من الصتا  التلجل  التبيل  الثابتم  هلل تلماليا اهمل ممن صت  ا ستاا  االلجا االتالل  -1

  تلالي  جي تجةيا ااستاائي  جي  ي ي.أ    الصتا  التل تبلن اتثب   جا و

أممما صممت  اللجمما االتاللمم  ياممل صممت   اتلمم  هلل تلمماليا ثابتمم  لممي بالكتمماب االسممن ا اا ممما  ا نبلمما  االميسممجلنا 

ااتبما ا  باحسمان ممن أهمل السممن  اال ما م ا يماهلل مسمتا  جممي  ي مي يماق سمبخ سممماا ا للجم  مما لبمدان اممما 

 لكيا  االتابللنلتتانا الد أ مخ الصحاب  ا
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من ابن تلمل  امالتي من اه  التيق االدلانا  يل  صميو ا مداد المدكتاي محممد حيبمل ن مي  160-159ص: -1

 1987-1407 ال  الكتب الطبل  األالي 

لا  باحسانا  جي اثبا  صت  اللجا ال  لنةل  نا  اتتمف يل ه ا الباب حتي ااائل الةين الثمانل إ   امي ال لمد 

ديه ا اها  ل  ال ا  بن صتاان بةالي أن و يل كل مكان ب اتي انتي أن لكان و تلالي  اللا  جمي تجةمي  بن

 مستالا  جي  ي ي.

الد تصدى السمجف يضمل و  منا  لجميد  جمي هم و البد م ا ا منلاا بةائجاما حتمي انت مي  ألماالا  التمل  ملاما 

ال لمماش ا سممممل   جممي يممزا الملطجمم  اال املمم  ((. يممل همم ا  اللمممم  ابممن الةممل  ال ازلمم  يممل كتابممي مم ا تممما 

الكتاب بلن ابن الةل  أن أهل السن  أ ملاا  جي أن و مسمتا  جمي  ي مي يماق السمماا ا اسمتاا  لجلمق ب ملمي 

 ا  متيا اأني بائن من تجةي. امن  مج   جما  أهل السن  ال لن  كيه  ا ما  أبل الحسن األ ليل.

الصتا  التل أا ها ال ليل  نال  بالغ  حلث تصص لاا كتبا انتيد  يل بلاناماا كمما تصمص  اه و الصت  من

 لاا بابا يل ا بان . كما تكج   ناا يل كتابي يسال  الي أهل الثغي أما الجمخ يج  ن د لي لا  يلاا.

ي تلالي ياق سمماااتي يل مليو  كيو ا ما ا  السجف: اأن –ايلما لجل نايد ملتةد األ ليل: لةال يحمي و 

(.  16دان أيضمميا الممد دل  جممي  لممك لالممي تلممالي: مم أأمنممت  مممن يممل السممما  أن لتسممف بكمم  األيو (( م المجممك

( المملس  5( الممال: مم المميحمن  جممي اللمميش اسممتاى (( مطممي 10الممال: مم اللممي لصمملد الكممم  الطلممب (( م يمماطي

   ز ا ل ل  لزل مستالا.استاا و  جي الليش استلم  كما لال اهل الةدي  ن و
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 الد استدل األ ليل يل ا بان  بآلا  أتيى ن كيها يلما لجل:

( المال حكالم   من يي مان: لما هاممان ابمن لمل صميحا للجمل أبجمن  5لالي تلالي مم بل ييلي و اللمي (( م السم دو 

( يكم ب يي مان نبمل و  37-36ا سباب اسمباب السممااا  يماطجخ المي إلمي ماسمي اإنمل أل نمي كا بما (( م يمايي 

ماسي  جلي السم  يمل لالمي: إن و يماق السممااا  المال  مز ا مل: مم أأمنمت  ممن يمل السمما  أن لتسمف بكم  

يجمما كمان اللميش يماق السممااا  لمال: أأمنمت  ممن يمل السمما  . يالسماا  يالاا الليشا 16األيو (( م المجك 

ما  م ياا سما  يالليش أ جي السمااا . كمما ن مد األ مليل   ني مستا  جي الليش ال ل ياق السمااا  اكل

لسمتدل بممدللل يطميل ا ا المسممجملن  مللما لييلممان ألممدلا  ا ا د ماا نحمما السممااا ا يجمما  أن و  مز ا ممل  جممي 

 الليش ل  لييلاا لدلا  نحا الليش كما   لحطاناا ا ا د اا الي األيو.

  من يلي تكللف بدأ لمح  ألاال المبتد   ال لن لمالاا ان و بكمل مكمان ابلد أن اثب  األ ليل هلل صت  ا ستاا

أا أن ا ستاا  ملناو ا ستلم  االمججك االةاي. ينتي أن لكان بكمل مكمان  ن هم ا لجمز  منمي أنمي تلمالل يمل بطمن 

باطمل ا  لما  ميل  ايل الح اش اا تجل  ا لكا باطل متالف لجدلن كمما أن تأالمل اسمتاى باسمتالي امجمك الامي

كان ه ا كما  كياو كان   ييق بلن الليش اا يو ياهلل مستال  جي كل  مل . ابلمد هم ا بمدأ لسمتليو ا دلم  

النةجل  من الةيأن الكيل ا اسن  نبلنا صجي و  جلي اسج ا  جي اثبا   جا و ااستااؤو  جي  ي يا اتت  ه ا 

نبل مص( بأم  سادا  يةال: لا يسال و انمل أيلمد أن ا تةاما المبحث بتبي  ن يسال ومص(: أن ي م أتي ال

يل كتاي  يال ل از  تةاا؟ يةال النبل صجي و  جلي اسج ا ألن و؟ لال : يل السما . لالم : يممن أنما؟ لالم : 

ا ل  جمي  (( اه ا لدل  جي أن و  ز (1أن  يسال و. يةال النبل صجي و  جلي اسج : ا تةاا ياناا مؤمن  م

  ي ي ياق السما .

النممزال االم لممي  ااألتلممان: اهممل مممن الصممتا  التممل ا مممخ السممجف  جممي اثباتامما هلل تلمماليا الممد نةممل  -2

 األ ليل  نا   لك:

ااأل ليل كما بلن يل ا بان  أني تابخ ألهل السن ا لد أثب  هلل تلالي ه و الصت ا املتمد ا ساسل يل ه ا الباب 

 تان  ن حماد بن سجم ا ثنا  ميا بن دلناي  ن نايخ بمن  بلمي  من أبلمي أن النبمل صمجي ها الحدلث ال ل يال 

و  جلي اسج  لال: لنزل و  ز ا ل كل للج  الي السما  الدنلا يلةال: هل ممن سمائل يأ طلميا همل ممن مسمتغتي 

 تبمايك اتلمالي يلةمال: ممن  ا يأيتي لي؟ حتي لطجخ الت ي. الالي صجي و  جلي اسج  ا ا بةل ثجث الجلل لنزل و

 (.2ال ل لد انل ياست لب لي من لسألانل يأ طلي؟ من لستغتينل يايتي لي (( م
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 537يل   383ص: 1اتي ي: مسج  يل كتاب المسا د امااضخ الصم  باب تحيل  الكم  يل الصم  ي -1

ايل كتاب ا لمان باب يل اليلب   930يل   570ص: 1م  يأبا دااد يل كتاب الصمحا باب ت مل  اللاطس يل الص -1

 .3282يل   587ص: 3المؤمن  ي

 اتي ي: البتايل -2

 من يتح البايل 1145يل   29ص: 3يل كتاب التا د باب الصم  االد ا  أتي الجلل ي -

 2321يل   128ص 11يل كتاب الد اا  باب د ا  نصف الجلل ي -

 4794يل   464ص: 13 تلالي: ليلدان أن لبدلاا كم  و ييل كتاب التاحلد باب لال و -

 758يل :  221ص: 1مسج  يل كتاب صم  المساييلن باب التييلب يل الد ا  اال كي يل أتي الجلل: ي -2

 أبا دااد -3

 1315يل  76ص: 2يل كتاب الصم  باب أل الجلل أيضل ي -

 4733يل   101:ص 5يل كتاب السن  باب يل اليد  جي ال امل  ي -

 أحمد -4

 264ص:2يل السند  -

 127ابن تزلم  يل كتاب التاحلد ص: -5

 

 أما من الةيأن يةد استدل األ ليل بآلا  بلنا  نايدها:

( مم هممل لن مميان ا  لممأتلا  و يمل  جممل مممن الغممما  (( م البةممي   22مم ا ما  يبممك االمجممك صممتا صمتا (( م الت ممي

 ( 9-8ب لاسلن أا أدني (( م الن   ( مم ث  دني يتدلي يكان لا210
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اليى ابن تلمل  أناأل ليل  لل النزال اا تلان االم لي  حدثا لحمدث منتصمم  نمي يم اك هما اتلانمي ااسمتااؤو 

(. اليلمب 1 جي الليش يةال: استاا و يلل لتلجي يل الليش لصبي بي مستالا  جلي ممن يلمي يلمل لةما  بماليب م

 مليل يمل يسمال  أهمل الثغمي حلمث لةمال: اأ ملماا  جمي أنمي ل لمي  لما  الةلامم  من ه ا الكم  ما ن مدو  نمد األ

االمجك صتا صتا للميو ا مم  احسماباا. الملس م لئمي حيكمي ا  زاا  اانمما لكمان الم لمي  حيكم  ازاا  ا ا 

حيكم  أ  كان ال ائل  سما أا  اهيا يا ا ثب  اني تلالي للس ب س  ا   اهي ل  ل ب ان لكان م لئم  نةجم  أا 

تيى انا    ليلدان بةالا   ا   يلد الحمي اناا انتةج  اللي احيك  من مكمان كانم  يلمي ا  لم  تكمن  سمما ا  

 اهيا اانما م لئاا اللي ا ادها بي ااني  ز ا ل لنزل المي السمما  المدنلا كمما يال  من النبمل صمجي و  جلمي 

 (2هي ماسج  اللس نزالي تلالي نةج   ني للس ب س  ا   ا

 

 

 

 250ص: 12م ما  التتااى  بن تلمل  ي -1

 52يسال  أهل الثغي ص: -2

لةد اثب  األ ليل ه و الصت  هلل تلالي يل كتبمي الثمثم  م الجممخ اا بانم  ايسمال  أهمل : صت  اليضا االغضب -3

كمممي يلممي  الثغمي ( ا  لةمال يممل ا بانم : ا ا كمان يضممب و يلمي متجماق اكمم لك يضماو اسمتطيا يجمم    لجمت  ان

متجمماقا امممن ز مم  أن يضممب و متجمماق لزمممي أن يضممب الجااسممتطي  جممي الكمماييلن لتنمميا اأن يضمماو  ممن 

 (3الممئك  االنبللن لتنيا حتي   لكان ياضلا  ن أاللائي ا  ساتطا  جي أ دائي اه ا التياي  ن السم .م

( ا  أننما ا ا 4ائتلن الستط  جي الكماييلن مكما نةل  ن السجف أنا  ا ملاا  جي أن و  ز ا ل ليضي  ن الط

ن ينما يمل كممممي  من يضمماو تلمالي اسمتطي ن ممد لتمالف ممما أ ممخ  جلمي السممجفا ا  االاما يةممال:   يضماو  ممنا  

ايادتي لنللما  ااني لحب التاابلن الستط  جي الكاييلن الغضب  جلا  اأن يضبي ايادتي لل ابا  ااني   لةما  

 (5لغضبي  ل  م

: اهل كالتجق االيزق االتتضل بمالنل ا المد اثبتاما األ مليل  مجم  يماهلل هما التمالق ا  التلجل  اللةجل الصت -ب

الد ممي ملنما هم ا يمل بماب اثبما  ا ماد الصمانخ ايألنما أدلتمي اللةجلم  االنةجلم  كمما سمنيى يمل يصمل  حمق أدلتمي 

 النةجل   جي  لك يم م ال ل كيها هنا.

كممي  ن تةدلي أ مال اللباد اا ستطا   الال أن و لمادي أن لتلمل  بتجةمي ممن أما اليزق يةد  كيو يل مليو 

بسط اليزاق ما لا يلجمي بمي لبغمااا اأن لتلمل بام  مما لما يلجمي بالكتماي لكتميااا كمما لمال:   الما بسمط و الميزق 

 (. 107للبادو لبغاا يل األيو   م هاد 

ل يلامما احمملن للمميو لامما لمم كيها ميتبطمم  بمسممائل تةممدلي أيلممال أممما التتضممل بممالنل  يممان األ ممليل   لتصممل الةمما

 اللباد... كسابةتاا ياهلل ها المتتضل  جلنا بالنل .
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 * مناج األ ا ي  يل الصتا 

ا  ا ي  ييل  من التيق الكممل  التل انتسب  الي ا ما  األ ليل السمان كم لك الصمتاتل   ثبماتا  صمتا  و 

المم هب األ مليل كمان محاالم  لجتاسمط بملن اللةمل االنةمل ال مي  الم ل أثماي نةمم   ز ا مل. اممن الملمياف أن 

التيلةلنا اللةجل ال ل لمثجي الملتزل  االنةجل الم ل لمثجمي الحنابجم . اباتتتما  الملتزلم  ممن السماح  التكيلم  بلمد 

ل االنةمل االحنابجم   ااي األ ليل ايضحي الاه  ياصبح النمزا  بملن األ ما ي  الم لن تز مماا التاسمط بملن اللةم

ال لن أت اا بالنةل اكان نتل   طبللل  لا ا الصيا  ان تاسخ األ ا ي  يل أت ه  باللةل كيد يلل لجحممم  التمل 

  ناا  جلا  الحنابج .

 ابا ا لسماا الصتا  الي أيبل  ألسا :

 

 
 
 52-51ا بان  ص: -3
 74يسال  اهل الثغي ص: -4

 75-74يسال  أهل الثغي ص: -5

: المممياد باما صممت  ثباتلم  لمدل الاصممف باما  جممي الم ا  دان ملنمي زائممد  جلاما االصممت  ل الصمتا  النتسم -1

النتسل  صت  ااحد  اهل ا اد كامل  اتمل بملنمي انمي ما ماد ل اتمي   للجم  ممؤثي  يلمي اممن تصمائص الا ماد 

 ال اتل ان   لةبل اللد .

اهم و الصمتا  كثلمي  ا  ان هنماك تممس : كل صت  مدلالاا  د  أمي   لجلق باهلل سبحاني الصتا  السجبل  -2

 صتا  هل أماا  الصتا  السجبل  كجاا:

 ملناو سجب تصاي الكمل  يل  اتي اصتاتي سبحاني الاحدانل : -أ

 ملناها  د  ا اد أال لي الةد : -ب

 املناو امتنا  لحاق اللد  ب اتي البةا : -ي

محل لةا  بي كان و تلمالي يبمل ا ماد أل  مل  : أل أني تلالي يلي متتةي الي ما د لا دو ا  الةلا  بال ا  -د

 البل ا اد الزمان االمكان.

 املناو  د  مماثجتي  ل  ملي لاا. متالتتي لجحاادث: -و

 اهل كل صت  لائم  ب اتي تلالي تستجز  حكما مللنا اهل سبل :  صتا  الملانل: -3

ماي اا حاط  باا  جي ما هل  جلي يل الاالمخ أا اهل صت  أزلل  لائم  ب اتي تلالي لتأتي باا ك ف األ اللج : -أ

  جي ما ستكان  جلي يل المستةبل.

اهل صت  أزلل  لائم  ب اتي تلالي من  اناا تتصلص الممكنا  بمبلو مما ل ماز  جلاما ممن ا ماد  ا ياد : -ب

 ا د  اتكلف لةطخ الن ي  ن أل مؤثي تاي ل

 تي باا ال اد كل ممكن اا دامي اتكللتي.: اهل صت  أزلل  لائم  ب اتي تلالي لتأالةدي  -ي
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: اهل صت   اتل  تتلجق بالمسما ا  اا بالما ادا  يتديك ادياكا تاما    جي طيلق التتلمل االتماه  السمخ -د

 ا   جي طيلق تأثلي حاس  ااصال هاا .

التتلمل االتماه   اهل صت   اتل  تتلجق بالمبصميا  أا الما مادا  يتمديك ادياكما تامما    جمي طيلمق البصي: -و

 ا   جي طيلق تأثلي حاس  ااصال  لا .

 اهممل صممت  أزللمم  لائمم  ب اتممي تلممالي همما بامما أممي انمماو امتبممي  بممي  نامما ن مي ممما ااحمماو الممي يسممجيالكمم :  -ا

 كالةيأن االتايا  اا ن لل.

 اهل صت   اتل  لتأتي باا ثبا  الصتا  السابة  الحلا : -ز

صتا  الملانل أل هل األحكا  التل تتيتمب  جمي صمتا  الملمانل يامل كانمي  ائجاهل نت الصتا  الملنال : -4

  ل  مو لدليا ميلداا متكجما سمللا بصليا حلا.

 أما الصتا  من حلث ثباتاا يةد لسماها الي لسملن كما مي ملنا صتا  تبيل  اصتا   ةجل .

  يةد اتتجتاا يلاا  ل م هبلن: يممنا  ممن  همب أما اللةجل  يم لنةل  نا  تمف يةد اثبتاها. أما الصتا  التبيل

 الي تتالو ملانلاا الي و سبحاني اتلالي

 امنا  من أالاا اأتي اا  ن  اهيها كما يلج  الملتزل  من  مج  ألاالا :

لتصمل االم لي  اما م ل  أمي و الضمائي ا –ا تلان اما اتلان ألا  و أا أمي و  –ا ستاا  ملناو ا ستلم  

احكمي اللدلا ااما م ل  لامي و اامما م مل   م اب و اامما م مل   اماي ملييم  و تلمالي. أمما النمزال يةمد 

اني لحتمل أن لكان نزال اليحم  أا نزال الممئك . ايضاو اياد  الثااب اا نلما .  –كابن يايك  –يأى بلضا  

االنلممم  اممن الةمائجلن بمالةا  ابممن تمامي  امم هبا  همم ا  ايضمبي: اياد  اللةماب اا نتةما  اأالمماا اللمدلن بمالةا 

مميداد المد سمبق لأل مليل أن يد  جممي الم لن  هبماا المي تأالممل هم و اآللما  يماهلل مسممتال يمل الحةلةم  ممن يلممي 

 ا  يل الياالا  اا تباي االةيأنتكللف الي لدلن ا لنلن اا ي... كما  

 المبحث الرابع: فيما يتعلق باليوم اآلخر

تاا  ا لمان  ند األ ليل ها التصدلق بما  ا  بي النبمل صمجي و  جلمي اسمج  اا لممان بماللا  ا تمي هما ان م

أحد أيكمان السمن  لملممان التمل  ما  باما الحمدلث النبمال يدا  جمي سمؤال  بيلمل  جلمي السمم  لجيسمال صمجي و 

تبمي ايسمجي االلما  اآلتمي اتمؤمن بالةمدي تلميو  جلي اسج   ن ا لمان بةالي: ا لمان أن تؤمن باهلل اممئكتمي اك

 (( ا يو

اتمص  ا لمان باللا  اآلتي ا لمان االتصدلق لكل ما أتبي بي و  مز ا مل يمل كتابمي اأتبمي بمي يسمالي صمجي 

و  جلممي اسممج  مممما لكممان بلممد الممما  مممن يتنمم  الةبممي ا  ابممي انللمممي االبلممث االح ممي االحسمماب االملممزان 

 (.1اال تا   اال ن  االناي اما أ د و تلالي ألهجاا  مللا م االحاو االصياط
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 مب  يح لمل  ا  تةاد الاادل الي سبلل الي اد بمايق الدلن  بد و بن أحممد بمن لدامم  المةدسمل 59ص: -1

 .1975-1405مؤسس  اليسال  مكتب  الي اد بةج  محمد صالح اللتلمللن الطبل  الثالل  

جةما ا لممان بماللا  اآلتمي أتبمايا  من يسممال و صمجي و  جلمي اسمج  متجةماو ممن السممخ يةممط دان ا ن كانم  متل

اللةل ا    سمبلل لمي يمل اثباتاما أا نتلاما اهم ا السمبب هما الم ل د مي بلمو اللجمما  المي اطممق اسم  السممللا  

اهم  لنتاناما يمأنكياا مما ايد  بمي   جلااا الةد نتي الملتزل  أكثي ه و اللةائد ا   ا    ن طيلق اتبماي اآلحماد

اأبطجاو بلنما أليها اهل السن  اال ما   كمما ألمي األ مليل بكمل األتبماي الصمحلح  الماايد  يلاما ا  لةمال يحممي 

وا انسممج  بالياالمم  الصممحلح   ممن يسممال و صممجي و  جلممي اسممج  التممل يااهمما الثةمما :  ممدل  ممن  ممدل حتممي 

اتصمدق  ملمخ الياالما  التمل لثبتاما أهمل  جلي اسمج . كمما لمال يمل ماضمخ أتمي:  تنتال الي يسال و صجي و

(ما بلن يل ماضخ أتي ان م هب اهل الحدلث االسن  أنا  لةيان باهلل اممئكتي اكتبي ايسجيا اما  ما  1النةلم

 من  ند وا اما يااو التتا   ن يسال و صجي و  جلي اسج    ليدان من  لك  لئا... 

 (.2  لال بلد حكال  لال أهل السن  أني ل هب الي كل ما  هباا اللي من لال مث

 ايل ما لجل ن كي  مج  لالي يل ه ا الباب:

 لةال األ ليل يل ا بان :

نةي ان ال نم  حمق االنماي حمق. هما أن السما   أتلم    يلمب يلاما. اأن و لبلمث ممن يمل الةبماي. انمدلن بمان و 

  با بصاي كما لميى الةممي للجم  البمديا لمياو المؤمنمان كمما  ما   الياالما   من يسمال و تلالي ليى يل اآلتي

صجي و  جلي اسج . انةال أن الكاييلن مح ابان  ني ا ا يىي المؤمنمان يمل ال نم  كمما لمال  مز ا مل: مم كمم 

بلممد أن  -ا مممن النمماي( انةممال ان و  ممز ا ممل لتمميي لاممم 15انامم   ممن يبامم  لامئمم  لمح ابممان (( م المططتمملن
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ب تا   يسال و صجي و  جلي اسمج . انمؤمن بلم اب الةبمي ابمالحاو اأن الملمزان حمق. االبلمث  –امتح اا 

. االصياط حق. اأن و  ز ا ل لالف اللباد يل المالف الحاسب الممؤمنلن. انةمال ان و  مز بلد الما  حق

(. انةمي بتماي المد ال كمما  ما   22االمجك صتا صتا (( م الت يا ل ل ل  لا  الةلام  كما لال : مم ا ا  يبك 

الياال   ن يسال و صجي و  جلي اسج . انؤمن بل اب الةبي انكلي امنكمي امسما لتاما الممديانلن بةبمايه . 

 انةي بأن ال ن  االناي متجالتان

 

 22ا بان   ن أصال الدلان  -1

 245مةا   ا سممللن -2

 أننا نياو يل ا بان  لد يصل الةا  يل أيبل  أبااب  ه و  مج   ةلدتي ا 

 رؤية هللا يوم القيامة -عذاب القبر      د -الحوض        ج -أ الشفاعة          ب

: لنةمل لنما األ مليل اتمتمف النماس يمل هم و المسمأل   جمي شفاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -أ

لبطجان النكيان  تا تي صجي و  جلي اسج  لميتكبل الكبمائي الثبتاناما ثمث  ألاال: األال: لال الملتزل  أنا  

لجل ي  المب يلن بال ن  االثانل: لال بلضا  ان ال تا   من النبل صجي و  جلمي اسمج  لجممؤمنلن أن لميداداا 

و صمجي  يل منازلا  من باب التتضل االثالث: اها م هب اهل السن  اا ستةام  ال لن لةالمان ب متا   يسمال

 (.1و  جلي اسج  ألهل الكبائي م

ا   ك ان األ ليل لتبني لال اهل السن  االحدلث ال لن لثبتمان  متا   يسمال و صمجي و  جلمي اسمج  ا  ان 

م هبي ها م هبا  كما بلن يل كتابي المةا   الد يد  جي متالتلا  من ا ماو. أمما المم هب الثمانل يةمد يد  جلمي 

( او   لتجممف ا ممدو يجمما كانمم   30 ا ممده  مم للممايلا  أ ممايه  الزلممده  مممن يضممجي (( م يمماطيكمم لك بممأن و

. أممما الممم هب األال يةممد يد  جلممي أن و لممد ب ممي هممؤ   ال ممتا   لاممؤ   لكممان ملناهمما يممل أنممل لتجممف و ا ممدو

مثةممال  ي  لمما كانمم  ال ممتا    الل ممي  بال نمم  اا ممده  بامما ااسممتحةاا  جممي و ااسممتا باه   جلممي او   ل جمم 

لاؤ   لكان  يل أن   ل ج  و  ز ا ل أحدا. بلنمما ال متا   يمل يأل األ مليل يملمن اسمتحق  ةابما أن لاضمخ 

 ني  ةابي أا يلمن ل  للدو  لئا ان لتتضل بي  جلي يأما ا ا كان الا د بالتتضل سابةا يم ا ي لي ل اد لا ا مما 

  جلي اسج  ألهمل الكبمائي امما يال  من النبمل صمجي و  جلمي اسمج  أن المم نبلن يال أن  تا   النبل صجي و

 (.2لتي ان من الناي م

 الحاو: الد اتتجف الناس يل الحاو  جي مةالتلن: -ب
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  هب أهل السن  الي ان النبل صجي و  جلي اسج  حاضا لسةل من المؤمنلن ا  لسةل من الكاييلن -1

( ممنا  الملتزلم . المد اثبم  ا  مليل الحماو ااسمتدل  جلمي ممن السممن  3او اديلماو مبلنمما أنكمي لما  الحم -2

 اا  ما  بةالي: لد يال  ن النبل مص(

 

 

 :ص 2مةا   ا سممللن ي -3

ممن ا مماو كثلمي  ايال  ممن أصمحابي بممم تماف. المميال يممل هم ا البمماب حمدلثلن لسممندهما  من  ممن النبممل مص( 

 لثبتان الحاو

انكمي  الملتزلم   م اب الةبمي بلنمما اثبتمي أهمل السمن  ا  ايد  بمي ا تبماي  من يسمال يب : المد   اب الةبي -ي

 اللالملن ااأل ليل لد اثبتي من ثمث  أا ي:

 األال: من الكتاب ااستدل بثمث ألا  نايدها كالتالل:

ب (( ميماطي(. لةال تلالي مم الناي لليضان  جلاما يمداا ا  ملا الم  تةما  السما   ادتجماا أل يي مان أ مد اللم ا

الالي  ز ا ل: مم ا  تحسبن ال لن لتجاا يل سبلل و أمااتا بمل احلما   نمد يبام  ليزلمان لتيحمان بمما أتماه  

( 169و ممممن يضمممجي الست ممميان بالممم لن لممم  لجحةممماا باممم  ممممن تجتاممم   جممملا  ا  هممم  لحزنمممان (( مأل  مممميان

 (.101مم سنل با  ميتلن ث  ليدان الي   اب   ل  (( م التاب 

أما من السن  يما يال  ن اليسال أني كان لحثنا  جي أن نتلا  بماهلل ممن  م اب الةبمي اأنمي كمان لتلما  ممن  م اب 

 (1الةبي. أما من ا  ما  يج  لنةل اللنا اتتمف اصحابي صجي و  جلي اسج  ايضل و  نا  يل  لك م

ا األ ليل اأا دها اهتماما بالغا  لجي لتصمص لاما من بلن ا  كا   التل اهت  با يؤل  و لا  الةلام : -د

بابلن يل ا بان  مسأل  يؤل  و لا  الةلام ا اهل من بلن أال المسائل التل تيي  جي ملتةدو يلاا اثي تيا مي 

  جي ا  تزال مما لنبي  اناا كان من ا  كا   المتناز  حالاا يل  صيو.

ام  اأالاا اآللا  التل تتلد  لك ا  اناا منالض  لمصل األال لدلا ا أ  اهما الد أنكي الملتزل  يؤل  و لا  الةل

التاحلمممد يةمممد كممماناا لةالمممان: ان و   لحممملط بمممي مكمممانا ا  ت ممماز  جلمممي المماسممم  ا  اللزلممم  ا  الحجمممال يمممل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 57 

الت مبلي االح مال  المي (. بلنما  هب أهل 2ا ماكن... ا  تديكي الحااس... ا  تياو الللان ا  تديكي ا بصاي م

 (.3أن و ليى مكلتا محدادا كسائي الميئلا  م

 .لةد لد  األ ليل ل ااز يؤل  و باأللصاي أدل  سملل  ا ةجل 

 

 144-143ا بان   ن أصال الدلان   -1

 235ص: 1مةا   ا سممللن ي -2

 149تبللن ك ب المتتيل ص: -3

ااآللمما  التممل تثبتامما اكممان ملتمممدو ا ساسممل لالممي تلممالي:  أممما األدلمم  السممملل  يةممد احممتج ب مجمم  مممن األحادلممث

(ا ثم  حصمي الملمانل المحتمجم  لجن مي يةمال: لمد لحتممل أن 23مم ا او لامئ  نا ي  الي يباما نما ي  (( مالةلامم  

لكان ملني الن ي: ن ي ا  تباي أا ن ي ا نت اي أا ن ي الةجب أا ن ي التلطمف أا بملنمي اليؤلم ا انتمل األلسما  

األيبلم  األالممي مممن الجغمم  االملةممال اي ممح أن ملنممي الن ممي يمل اآللمم    لمكممن ان لكممان ا  يؤلمم . الممد نتممي  ممن 

التصاص أن لكان  نل بي ن ي ا نت اي ألني من لال الملتزل  اك لك نتل أن لكان مياد اآللم  نلم  يباما ثاابمي 

م   تديكمي ا بصماي (( ياضمطي األ مليل حلمال منت ي . الد كمان الملتزلم  لنتمان اليؤلم  ملتممدلن  جمي اآللم : م

ه و اآلل  أن لتصص يلةال بلد   ااز اليؤل  يل المدنلا مم يمل اآلتمي  كم لك اضمطي المي تأالمل لالمي تلمالي يدا 

 جي ماسي: لن تيانلا أن الل ز من اليائمل اللسم  ا سمتحال  ممن لبمل الميئمل اا  لةمال سمبحاني: لسم  ميئلما 

  مملن(( لتلد م يد النتل دان ا ستحال  الا كان  اليؤل  مسمتحلج  لمما سمألاا نبمل. كمما اان اياد النتل بصلغ

بةالي تلمالي: مم انام   من يبام   –أن اليؤل  لجمؤمنلن يل اآلتي   –استند األ ليل الي ألا  أتيى لتأكلد يألي 

منلن مبصميان. كمما اسمتدل بمما (. يا ا كان الكتاي مح ابلن يمبد أن المؤ 15لامئ  لمح ابان (( م المصطتان 

 همب اللممي اصممحاب التتسملي امثممال ابممن كثلمي اابممن حزلممم  المي أن ملنممي لالممي تلمالي: مم لجمم لن احسممناا الحسممني 

( أن الزلاد  هل الن ي الي و تلالي. كما استدل من السن  بةالمي مص(: تميان يبكم  كمما  36م لانس  ازلاد  ((

يل يأليا ا  لةال يل يسال  أهل الثغيا اأ ملماا  جمي أن الممؤمنلن لميان و  تيان الةمي للج  البدي   تضايان

 ز ا ل لا  الةلام  با لن ا اها   جي ما اتبي بي تلالي يمل لالمي: ا ماو لامئم  ناضمي  الىيباما نما ي ا المد 

بكمم  لمما  بمملن ملنممي  لممك النبممل مص( اييممخ كممل ا ممكال يلممي بةالممي لجمممؤمنلن: تمميان يبكمم   لانمما الالممي: تمميان ي

الةلام . الحدلث أما ادلتي اللةجلم  يايجباما تثبم   مااز اليؤلم  ا مد  اسمتحالتاا  ن  لمك   لتلمد حداثمي أا تغللمي 

حةلةتي أا ت بلاي أا أن تةتضل اليؤل  ال سمل  ا  مةابج  لجميئل ا  اتصال ال لا  مني اللمي اناما  مائز  دان 

   بم كلف.د ل   جي ال سمل  أا الت بلي ا  اناا يؤل

 المبحث الخامس: منهجه فيما يتعلق بالقضاء والقدر

من أه  الةضالا التل طالما  غج  التكي األسمممل االلجمما ا االتمل مما زالم  محمل بحمث لتناالاما النماس. اللامم  

 بالحدلث لضل  تجق ايلال اللباد. –منا  االلجما  
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 –ممخ األسمف لم  تصمل اللنما  -الكتمب بحثااا حلث ألف يلاما الد اهت  باا األ ليل اهتماما بالغاا اأدلي بدلاو يل

اه و المسال   ا  صج  اثلة  بمسأل  الةضا  االةدي التل أييد لاا األ ليل بابا يل متابلي الجمخ اا بان . البمل 

ال يا  يل الحدلث  نااا ا ن مالف األ مليل مناماا أحمب أن ألمال أن بد م  الةمديا ا مد  يمل  صمي مبكميا 

  الصحاب  يضاان و  جلا  ال لن  دداا النكلي  جي أصمحاباا حملن بجغمتا  مةمالتا  اتبميأاا ممنا . المد من  ألا

ا تاي  ه و المسأل   ن ملبد ال انلا ال ل للد اال مبتد  لاا اتابلي  جلاما يملمن الدم مةل الم ل تاسمخ يمل 

و حملن 106ي اتل لبمي المي أن مما  سمن  لن يها حتي امي التجلت  ه ا  بن  بد المجمك بسم نالحدلث  نااا ابدأ 

استتحل اميو بالد ا   اايا الي بد تي. ا  أن تجك البد   لم  تمم  بمما  صماحبااا  مأناا  مان كمل البمد  اممن 

هنا تكمن تطاي  البمد  ات مدلد النبمل مص( يمل تحيلماما. لم  تمم  بد م  الةمال بالةمديا يةمد احتضمناا الملتزلم  

أيلال اللباد الي لديه ا مااية  اليأل ملبد ايلمن حتي ا متاي تجةلمبا  بالةديلم .  ال لن لنكيان الةديا ااسنداا

لةال زهدل  اي و يل كتابي الملتزل : ان الةديل  ييل  سبة  الملتزل  اكان من يؤسائا  األاائمل ملبمد ال نمل 

ام  لم لك اسمماا. المد  ميف ايلمن الدم ةل الما  اي الملتزل  أت اا  ن الةديل  لالاا يل نتمل الةمدي يلجمق ب

 اللجما  الةدي با لمان بلج  و الةدل  اا لمان بم لئ  و الناي   الديتي ال امج .

لةال الدكتاي محمد نلل  لاسلن يل   ا لمان   ا ةلد  الةدي مبلن  يل حةلةتاا  جي ا لممان بصمتا  و اللجملا 

( المال: مم اهما 3لال تلالي مم اهما بكمل  مل   جمل  (( مالحدلمد اأسمائي الحسني امناا اللج  االةدي  اا ياد :

(... 2(. لةمال ابمن الةمل  ال ازلم : م1( م16مم يلال لمما ليلمد (( مالبمياي ( الال:2 جي كل  ل  لدلي (( مالحدلد

يو. ثم  الما كان الكم  يل ه ا الباب نتلا ااثباتا مالايما  جمي التبمي  من أسمما  و اصمتاتي اأيلالمي اتجةمي اأمم

  كي مياتب الةضا  االةدي التل من استكمل ملييتاا اا لمان  باا يةد أمن بالةدي لال اناا أيبخ مياتب:

اليتبم  ااألالمي:  جم  الميب سمبحاني باأل ملا  لبمل كاناما الميتبم  الثانلم : كتابتمي لاما لبمل كاناما الميتبم  الثالثم : 

 م تئتي لاا الميتب  اليابل : تجق لاا
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 (.1987كتاب ا لمان أيكاني: حةلةتي. ناالضي لجدكتاي محمد نلل  لاسلن ن ي مكتب  التياث ا سممل م -1

  55ص: 9االةدي االتلجلل. المةدم  من كتابي  تا  اللجلل يل مسائل الةضا  -2

بالةممدي  جممي  ا   ممك أن ابممن الةممل  ال ازلمم  تممابخ ل مملتي ابممن تلملمم  يممل همم ا البمماب ا  لةممال يحمممي و: ا لمممان

دي تلنا كل دي   تتضممن  ملئلن: الدي م  األالمي: ا لممان بمأن و تلمالي  جم  مما التجمق  مامجان بلجممي الةمدل  

الم ل هما ماصمماف بمي أز ا ا جممي  ملمخ أحمماالا  يمل الطا ما  االملاصممل اا يزاق ااآل مالا ثمم  كتمب و يممل 

ياممل ا لمممان بم مملئ  و النايمم   الديتممي ال ممامج  اهمما  الجمماح المحتمما  مةممادلي التجممق... ااممما الدي مم  الثانلمم .

ا لمان بان ما  ا  و كان ال  ل  ل أ ل  لكنا ااني مما يمل السممااا  امما يمل األيو ممن حيكم  ا  سمكان ا  

بم لئ  و سبحانيا   لكان يل مجكي ما   ليلدا اأني سبحاني  جي كل  ل  لدلي من الماد ادا  االملمداما  

(. يا لمممان 1ا مممن متجمماق يممل األيو ا  يممل السممما  ا  و تالةممي سممبحاني   تممالق يلمميو ا  يب سممااو ميممم

بالةدي ل تمل  جي أي  مياتب: األال: ا لمان بلج  و الةدل  أني  ج  أ مال اللباد يبل أن للجماهاا الثانل  كتابم  

الديتمي ال مامج ا اليابلم : ال ماد و لكمل المتجالما ا اأنمي  النايم   لك يل الجاح المحتما ا الثالثم : م ملئتي و 

 التالق اكل ما سااو متجاق

 * ما هو تعريف األشعري للقدر؟        

في الحقيقة مما تبقى من أقواله في القدر ال يصرح األشعري بأي شيء في هذا الباب اال أننا يمكن ان نستشف من 

 يفا له:تعر –التي سأروها فيما يلي  –أقواله 

يقول األشعري: وهذا يدل على بطالن قول القرية الذين يقولون ان هللا عز وجل  ال يعللا الليء  تلى يكلونهللا ألن هللا 

(. ويقلول فلي مو لخ  بلر بعلد 2عز وج  اذا كتب ذلك وامر بأن يكتب فال يكتب شيئا ال يعلا ج  عن ذلك وتقدس )

ا )) قللالوا ربنللا  لبللا علينللا شللقوتنا وكنللا قومللا  للالين (( ان سلر  قللول هللا عللز وجلل  م بللرا عللن اهلل  النللار وان ل

سلبق فمملا . ونفذت فيه ارا ته وتقدما فيه مشيئته ( وك  ذلك بامر قد سبق في علا هللا عز وج  106) المؤمنون 

يمكن أن نستشف تعريفا للقدر عند األشعري أنله هلو االيملان بتقلدم عللا هللا سلبحانه بملا يكلون فلي اكسلاب ال للق 

يرها من الم لوقات وكتابته ل ا ومشيئته ل ا. وب ذا التعريف تتبين لنا العالقة بين القلدر ومسلألة افعلال العبلا  و 

 ف ذه االبيرة جزء من تلك المسألة الشائكةهللا واألشعري من مثبتي القدر اال انني هنا سافص  الحديث عن
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بلللق هللا أفعللال العبللا  واكسللاب ا ام الخوانللب األبللر  مللن المسللألة كال للد  وال للالل وجللوا  تكليللف مللا اليطللا  

وقبل  هلذا أ لب أن اقلر ا راء التلي اشلت رت  –بلق أعمال العبا   –فساذكرها موجزة من بالل عرض للمسألة 

(:  عما ان التدبير في أفعال ال لق كل ا 1) الخ مية الخبرية -1 ول المسألة وهي عبارة عن رأيين متناق ين: 

هلل تعالى وهي كل ا ا طرارية وا افت ا لل لق مخا هللا يقول ابن القيا الخو ية: مبا لات اائفلة ابلر  فنفلا فعل  

كحركة االشخار عند هبوب الريلاح وكحركلات  –وال ابتيار  -العبد وقدرته وابتياره و عما أن  ركته االبتيارية 

 على الطاعة والمعصية مخبورهللا وانه  ير ميسر لما بلق لههللا ب  هو عليه مق ور ومخبور. األمواجهللا وانه

المعتزلة التي قابلا هؤالء الخبرية فزعموا ان جميخ األفعلال االبتياريلة ال تعللق ل لا ب للق هللا تعلالى يقلول ابلن  -

ومن شاء أ لل اهللا وملن شلاء ب سل ا القيا الخو ية:... الذين يقولون ال قدرهللا وان األمر أنف فمن شاء هد  نفسه 

  ظ ا وأهمل ا ومن شاء وفق ا لل ير وكمل اهللا ك  ذلك مر و  الى مشيئة العبد ومقتطخ من مشيئة العزيز الحميدهللا

أمللا األشللعري فانلله  ينمللا يتنللاول هللذه المسللالة بالحللديث عن للا فانلله بمللا أور ه مللن ا لللة لتقريللر مذهبلله يللر  علللى 

 االنسان فعله:المعتزلة الذين يقولون ب لق 

فقد ذهب الى أن جميخ أفعال العبا  م لوقه ومقدره هلل سبحانه وتعالى مستدال كملا اسلتدل األشلعري بقولله تعلالى: 

(هللا  17( وقولله تعلالى )) أفملن ي للق كملن ال ي للق (( ) النحلل  20)) وال ي لقلون شليئا وهلا م لوقلون (( ) النحل 

هو ال لالقون (( فالعبلا  ال يقلدرون أن ي لقلوا شليئا وهلا ي لقلون.  وقوله عز من قائ : أم بلقوا من  ير شيء أم

واذا كان المعتزلة قد نظروا الى هذه المسألة من  اويلة العلدل االل لي فقلالوا ان تملام العلدل ان تكلون افعلال العبلا  

 اجمخ ابتيارية وعلى هذا يدور التكليف فان موقف األشعري يستند الى ق ية أساسية ير  أن المسلمين قد
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علي ا وهي ما شاء هللا كان وما ال يشاء ال يكون وهذه ال ية جعاته ينظر الى مشلكلة الخبلر واالبتيلار ملن  اويلة 

: )) وملا تشلانون اال ان المشيئة االل ية ال من  اوية التكليف والخزاء. وقد استدل األشعري على ذلك بقوله تعالى

( فاببر انا النشاء شيئا اال وقد شاء هللاهللا فعله هذا تكون مشيئة العبا  تابعة لمشليئة هللا.  30يشاء هللا (( ) االنسان

واألشللعري  للين يللذهب هللذا المللذهب ال يقللول أن افعللال االنسللان كل للا ا للطرارية وال ابتيللار كمللا قالللا الخ ميللة 

ين األفعال األ طرارية والفعال االبتياريةهللا األولى تقخ من العبا  وقد عخلزوا علن ر هلا والمرجئيةهللا ب  انه يفر  ب

والثانية يقدر علي ا العبا   ير أن ا مسبوقة بارا ة هللا  دوث ا وابتيارهاهللا وب ذه المقدرة الحا ثة يكتسب االنسلان 

الفعل  وتخلر  أي للا يشلف  نفسله بفعل  سلواه افعالههللا فالفع  المكتسب هو المقدور بالقدرة الحا ثلة فلاذا أرا  العبلد 

بلق هللا له في هذه اللحظة قدرة على الفعب مكتسلبة ملن العبلد لقدرتله التلي بلق لا هللا لله وقلا الفعل هللا فالحركلات 

اال طرارية واالبتيارية وقعتا من ج ة هللا بلقا وهما يفترقان في بلاب ال لرورة والكسلب ولكن ملا يسلتويان فلي 

 باب ال لق.

ألشعري في ما ذهب اليه من أن افعال العبا  مقدرة هلل تبارك وتعالى ال ي رج شيء من ا عن قدرته ومشيئتههللا ان ا

 موافق للسلف.

 المبحث السادس: االيمان

االيمان عند األشلعري هلو التصلديق بلاهلل فقلههللا ول لذا يلر  الفاسلق ملن اهل  القبللة ملؤمن بايمانلههللا فاسلق بفسلقه 

ول أنله ال ملؤمن وال كلافر كملا ذهبلا اليله المعتزللةهللا النله: للو كلان الفاسلق ال مؤمنلا وال وكبيرتههللا وال يخو  أن نقل

كافراهللا لا يكن منله كفلر وال ايملانهللا ولكلان ال مو لدا وال ملحلدا وال وليلا وال علدوا. فلملا اسلتحال فلاذا كلان الفاسلق 

 (.1لذي ال يفارقه )مؤمنا قب  فسقههللا بتو يدههللا فحدوث الزنا بعد التو يد ال يبط  اسا االيمان ا

 وير  عبد القاهر البفدا ي أن األشاعرة ابتلفوا في االيمان على ثالثة مذاهب:

فقللال أبللو الحسللن األشللعري: ان االيمللان هللو التصللديق هلل ورسللوله عليلله السللالم فللي اببللارها وال يكللون هللذا  -أ

 التصديق صحيحا اال بمعرفته والكفر عنده هو التكذيب.

اللى أن االيملان هلو االقلرار بلاهلل علز وجل  وبكتبله وبرسلله اذا كلان ذللك علن معرفلة  عبد هللا بلن سلعيد: ذهلب -ب

 وتصديق بالقلب. فان بال االقرار عن المعرفة بصحته لا يكن ايمانا.

وقال الباقون من أصحاب الحديث: انا االيمان جميخ الطاعات فر  ا ونفل ا وهو على ثالثلة أقسلام: قسلا منله  -ج

ر ويت لر به من ال للو  فلي النلار ان ملات عليله وهلو معرفتله بلاهلل تعلالى وبكتبله ورسلله ي رج صا به من الكف

عنله وملخ اجلا ة رنيتله وبالقدر بيره وشره من هللا مخ اثبات الصلفات األ ليلة هلل تعلالى ونفلي التشلبيه والتعطيل  

 الفسق عنواعتقا  سائر ما تواترت االببار الشرعية به. وقسا منه يوجب العدالة و وال اسا 
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صا به ويت لر من  بول النار وهو أ اء الفرائض واجتنا الكبائر. وقسا منله وجلب كلون صلا به ملن السلابقين 

 (.1الذين  بلوا الخنة بال  ساب وهو أ اء الفرائض والنواف  مخ اجتناب الذنوب كل ا )

ان هو المعرفة و دها وقالا النخاريلة: االيملان ثالثلة أشلياء: معرفلة واقلرار وب لوعهللا و عما الخ مية أن االيم

وروي عن أبي  نيفة انه قال: االيمان هو المعرفة واالقرارهللا وقالا القدرية وال وارج برجلوع االيملان اللى جميلخ 

لى في الذرء األول  لين قلال الفرائض مخ ترك الكبائرهللا و عما الكرامية أن االيمان اقرار فر  وهو قول ال الئق ب

( و عموا أن ذلك القول با  في ك  من قاله مخ سكوته  171هللا تعالى ل ا: )) السا بركا قالوا بلى (( ) األعراف

(. وير  االمام ابن تيمية أن األشعري نصر قول ج ا في االيملان 2وبرسه الى القيامةهللا ال يبط  عنه اال بالر ة...)

اه  السنة من انه يستتنى في االيمان فيقلول: أنلا ملؤمن ان شلاء هللا. وأنلن أن االلملام  مخ أنه نصر المش ور عن

 –جمللة عقيدتله  -هو التصديق باهلل فقه فقد جاء في مقدمة االبانة قولله:أبي الحسن قد رجخ عن قوله أن االيمان 

لين باجملال اللفلة قاابلة عللى ان أن االيمان قول وعم . اال أن اكثر اتباعه بقلوا عللى االيملان هلو التصلديق مسلتد

قلول ملن ينا عله فلي أن  -1االيمان هو التصديق. وقد ر  علي ا أه  الحديث واه  السنة قول ا ذاك بعلدة أجوبلة: 

أو يق : ليس هو مطللق التصلديقهللا بل  هلو  -2االيمان في اللفة مرا ف للتصديق ويقول هو بمعنى االقرار و يره. 

ب ا. وليس هذا نقال للفظ وال تفيرا لههللا فان هللا لا يأمرنا بايمان مطللقهللا بل  بايملان  تصديق مقيد بقيو  اتص  اللفظ

أن يقال: وان كان هو التصديقهللا فالتصديق التام القائا مستلزم لما وجب من أعمال القلب  -3باص وصفه وبينه.. 

 والخوارحهللا ان هذه اللوا م تدب  في مسمى اللفظ تارة وت رج عن  بره.

 يقول: ان اللفظ با  معناه في اللفة ولكن الشارع  ا  فيه  كما.قول من  -4

 قول من يقول: ان الشارع استعمله في معناه المخا ي ف و  قيقة شرعية مخا  لفوي.. -5

 (3قول من يقول: انه منقول ) -6

 

 

 فللا  أصللول الللدين االمللام أبللي منصللور عبللد القللاهر بللن نللاهر التميمللي البفللدا ي منشللورات  ار ا 249ص:  -1

 الخديدة بيروت.
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 1401ة الثالثة االيمان البن تيمية نشر المكتب االسالمي: الطبع -3

 ؟هل في االيمان زيادة ونقصان

ال نخد األشعري تعرض للخواب عن هلذه المسلألة فلي اللملخ.  يلر أن موقفله ملن االيملان يمنلخ الزيلا ة والنقصلان 

هللا لكننا في كتابة االبانة نخده يقول: االيمان قول وعم هللا يزيد وينقر. كما نخلد لله نصلا فاما أن نصد  أوال نصد 

هاما في رسالة أه  الثفر  يث يقول: وأجمعوا على أن االيمان يزيد بالطاعلة ويلنقر بالمعصليةهللا ولليس نقصلانه 

رتبة العلا و يا ة البيانهللا كما عندنا شكا فيما أمرنا بالتصديق بههللا وال ج   به ألن ذلك كفرهللا وانما هو نقصان في م

 (1ي تلف و ن ااعتنا وااعة النبي صلى هللا عليه وسلا وان كنا مؤيدين للواجب علينا )

 المبحث السابع: في االمامة

لقد ابتلف الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلا فلي االماملة وهلو اول بلالف يلراه األشلعري وقلخ فلي األملةهللا 

وصلنف يقلول  –صلنف ملن النلاس يقلول باماملة عللي بعلد رسلول هللا صللى هللا عليله وسللا  -فابتلفوا ثالث فلر :

وقائلين بامامة أبي بكر ر ي اله عنه. أما أسلباب ال لالف بيلن ا فيلر  البفلدا ي  –بامامة العباس ر ي هللا عنه 

اماملة عللي ر لي هللا أن الراف ة القائلين بامامة علي ر ي هللا عنه ان النبلي صللى هللا عليله وسللاهللا نلر عللى 

عنه نصا مقطوعا بصحته. أما الرواندية القائلون بامامة العباس ر ي هللا عنه فمعتمدها في ذللك أن النبلي صللى 

هللا عليه وسلا نر على امامته ونصبه اماما. أما السلف الصلال  فينقل  األشلعري علن ا أن ميقوللون باماملة أبلي 

 ا هذا وقد بصر له بابا في كتابيه اللمخ واالبانة بين في ا أ لته على بكر الصديق واألشعري بدون شك يؤيد رأي

امامة أبي بكر الصديق كما   ض ك   خج الم الفين. اما أ لتله النقليلة ف لو قولله تعلالى )) وعلد هللا اللذين  منلوا 

ا اللذي ارت لى منكا وعملوا الصالحات ليست لفن ا في األرض كما است لف الذين من قلبل ا وليمكنلن ا ل لا  يلن 

(. كمللا نطللق القللر ن بمللدح  55ل للا وليبللدلن ا مللن بعللد بللوف ا أمنللا يعبللدونني ال يشللركون بللي شلليئا (( ) النللور

الم للاجرين واالنصللار فللي موا للخ كثيللرة وأثنللى علللى أهلل  بيعللة الر للوانهللا وهللؤالء أجمعللوا الللى امامللة أبللي بكللر 

ه وسلا. كما استدل بقولله تعلالى: سليقول الم لفلون رسول هللا صلى هللا عليالصديق ر ي هللا عنه وسموه بليفة 

( )) قلل  للم لفللين مللن  15اذا انطلقللتا الللى مفللانا لتأبللذوها ذرونللا نتللبعكا يريللدون أن يبللدلوا كللالم هللا (( ) الفللت  

االعراب ستدعون الى قوم أولي بأس شديد تقاتلون ا أو يسللمون فلان تطيعلوا يلؤتكا هللا أجلرا  سلناهللا وان تتوللوا 

 توليتا من قب  يعذبكا عذابا أليما (( والداعي ل ا الى ذلك  ير النبي صلى هللا كما 
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( فملنع ا  83عليه وسلا الذي قال هللا عز وج  له: )) ق  لن ت رجوا معي أبدا ولن تقاتلون معي عدوا (( ) التوبلة

عي  يللر رسللول هللا وقللد قللال النللاس: فللارس وقللالوا أهلل  مللن ال للروج مللخ نبيلله عليلله السللالم فوجللب بللذلك أن الللدا

اليمامةهللا فقد قاتل ا أبو بكر الصديق )ض( و عي الى قتال اهللا وان كانوا الروم فقد قاتل ا الصلديق وان كلانوا أهل  

فارس فقد قوتلوا في أيام أبي بكر وقاتل ا عملر ملن بعلده وفلره ملن ا. فلاذا وجبلا اماملة عملر فقلد وجبلا اماملة 

واذا وجبلا اماملة أبلي بكلر النه العاقد له االمامة فقد  ل القر ن على امامة عمرو بن ال طاب وأبي بكلرهللا  الصديق

الصديق بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلا وجب أنه أف   المسللمين. وبعلد أن سلا  أ لتله عللى اماملة الصلديق 

ر لي هللا عن ملا ان ملا بايعلاه ر لي هللا عنله )) بدأ ير  على الراف ة والرواندية بأنه قد ثبا عن علي والعبلاس 

فأجمعللا علللى امامتلله بعللد رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللا وال يخللو  ر  هللذا االجمللاع بللأن ناهرهمللا كللان بللالف 

باان ما ألن هذا يلزم منه اسقاا  خيلة االجملاع ونحلن ملأمورون بالتعبلد فلي االجملاع بالظلاهر. كملا ر  األشلعري 

بي )ص( نر على امامة الصديق أن أبا بكر قال لعمر )) أبسه يدك أبايعك (( يوم السقيفة فلو على القائلين أن الن

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلا نر عللى امامتله للا يخلز أن يقلول )) أبسله يلدك البايعلك ((. واذا ثبلا اماملة 

ن )ض( بعد عمر بعقلد ملن عقلد لله الصديق ثبا امامة الفارو  ألنه نر عليه وعقد له االمامةهللا تثبا امامة عثما

االمامة من اصحاب الشور  الذين نر علي ا عمر فابتاروه ور وا بامامته. كذلك تثبا امامة على بعد عثمانهللا 

بعقد من عقد له من الصحابة من أه  الح  والعقدهللا والنه لا يدع أ د من اه  الشور   يره في وقته. كملا اسلتدل 

عللن سللعيد بلن جم للان قلال  للدثني سللفينة قلال: قللال رسلول هللا صلللى هللا عليلله  شلري  بللن النعملانهللابحلديث يرويلله 

وسلا: )) ال الفة في أمتي ثالثون سنة ثا ملك بعد ذلك (( ثا قال للي سلفينة: أمسلك بالفلة أبلي بكلر وبالفلة عملر 

ملة األئملة وبالفة عثمان ثا قال ) أمسلك بالفلة عللى بلن أبلي االلب قلال فوجلدت ا ثالثلين سلنةهللا فلدل ذللك عللى اما

األربعة. أما شروا االمام فقد أجمخ أه  السنة كما يريه البفدا ي على ان ا العلا والعدالة والسياسةهللا وأوجبوا ملن 

العلا له مقدار ما يصير به من اه  االجت ا  في اال كام الشرعيةهللا وأوجبوا ملن عدالتله ان يكلون مملن يخلو   كلا 

ينه مصلحا لماله و الههللا  ير مرتكب لكبيرة وال مصر على صفيرةهللا وال الحاكا ش ا تههللا وذلك بان يكون عدال في  

 (.1تاركا للمروءة في ج  أسبابه وليس من شراه العصمة من الذنوب كل ا )

ولا ي تلف األشعري عما ذهب اليه البفدا ي فليمكن أن نستشف من كالمه عن أبي بكر أنه اشترا في االمام العلا 

االمة في قوله:... وكان أف   الخماعة في جميلخ ال صلال التلي يسلتحق ب لا االماملة  والزهد وقوة الرأي وسياسة

 (.2من العلا والزهد وقوة الرأي وسياسة االمة )

 

 

 

 

 

 301الفر  بين الفر  ص: -1

  146االبانة عن أصول الديانة  -2
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 :ةــمــاتـخ

علا  لاراهللا وف ل  المعتزللة وكشلف علورات اهللا كان هذا هو االمام الخلي  ابو الحسن األشعري الذي  افخ عن السلنة  فا

وقد تمكن من ذلك بسبب  راسته عن ا وابذه معين ا لفترة  ير يسيرة مكنته ملن معرفلة أ للت ا و خخ لا وبلراهين ا 

 ومعرفة مواان ال عف والقوة.

ن  زيملة فلي ولا يكن األشعري و ده الذي  لاول اللدفاع علن السلنة واللر  عللى المعتزللة فاللذين توللوا ذللك كثيلر كلاب

كتابه التو يلد وصلفات اللرب وعثملان بلن سلعيد اللدرامي والنسلفي... الل . والشليء اللذي ميلزه علن هلؤالء وهلو سلر 

عظمته وجالله هو أنه ات ذ اريقا وسطا بين المعتزلة والمحدثين فلا يذهب الى تمخيد العق  وااليمان بأن له سللطة ال 

صفات وما وراء الطبعياتهللا وأن له الكلمة األبيرة النافذة في ك  مو لوع تحدهللا وان له الحكا على ما يتص  بالذات وال

كما ذهب المعتزلةهللا كما أنه للا يلذهب كملا ذهلب كثيلر ملن اهل  عصلره اال أن اللدفاع علن العقيلدة االسلالمية واالنتصلار 

يلرت بحكللا تطللور لللدين يسللتلزمان انكلار العقلل  وقوتله الللى  للد ملا وا  رائللههللا وأن السلكوت عللن هللذه المبا لث التللي أث

العصرهللا والتزاوج الفكري بين االما والديانات ال ر  والمسللمين أوللى وأف ل هللا بل  بلالعكس ملن ذاللك فقلد عنلى ب لذا 

المبا للثهللا الن للا كانللا ت للرب العقيللدة االسللالمية مللن الللداب  وت للعف الثقللة بالللدينهللا ونللاق  المعتزلللة والمتفلسللفين 

امتثلاال ألملر الرسلول صللى هللا عليله وسللا: )) كلملوا النلاس عللى قلدر والمسيحيين والي لو  بلنفس أسلاليب ا ولفلت ا 

 عقول اهللا أتريدون ان يكذب هللا ورسوله؟ ((.

 :ومن ج األشعري في بناء العقيدة يقوم على النقاا التالية

تلة ال ذ بك  ما جاء به الكتاب وبك  ما جاءت به السنة ال فلر  فلي ذللك بلين السلنة متلواترة و جلا  ملا  املا ثاب -1

 صحيحة.

ال ذ بظواهر النصوص في ا يات الموهمة للتشلبيه ملخ تنزيله هللا تعلالى علن الشلبيه والنظيلر ف لو يعتقلد أن هلل  -2

 وج ا ال كوجه العبيد ويدا ال تشبه يد الم لوقات.

اثبلات جميللخ الصلفات التللي اثبت للا هللا تعلالى لنفسلله ملخ اليقللين بأن للا ليسلا كصللفات الم لوقلات وان اتفقللا فللي  -3

 تسمية ا يانا.ال

 .أن االنسان ال ي لق شيئا ولكنه يقدر على الكسب أي يملك ابتيارا وارا ة وعلى هذا الكسب يدور التكليف -4

ك  ما وعد هللا به نافذ ومن جملة وعده تاميله الفاسلقين والعاصلين بلالعفو والمففلرة يلوم القياملة فيرونله رنيلة  -5

 صحيحة ال ي ارون في ا.

لي ا الكثير من  رائه في الصالح واالصلالح فلي كل  المسلائ  التلي تتعللق بالق لاء والقلدر المشيئة االل ية بنى ع -6

 كما يور ها في تدليله على و دانية هللا...

 المسلللك الللذي سلللكه فللي االسللتدالل علللى العقائللد مسلللك النقلل  أوال والعقلل  ثانيللا ف للو يثبللا مللا جللاء فللي القللر ن -7

ن اوصلاف هللا تعللالى ورسلله واليلوم االبللر والحسلاب والعقلاب والثللواب والحلديث وملا اجمللخ عليله الصلحابة الكللرام مل

ويتخه بعد ذلك الى األ لة العقلية والبراهين المنطقية يستدل ب ا عللى صلد  ملا جلاء فلي القلر ن والسلنة عقلال بعلد ان 
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ه أن العق  يمكن ويت   هذا من مذهبأوجب التصديق ب ا كما هي نقال ف و ال يت ذ من العق  أساسا للحكا على النر 

 أن يوصلنا الى البرهنة على وجو  هللا ولكنه ال يوصلنا الى التعرف على ذاته وصفاته.

 فلا يحكا العق  على تأوي  النصوص أو اجرائ ا على ناهرها ب  ات ذ العق  با ما لظواهر النصوص يؤيدها..

 تا بعون هللا و وله ... سبحانك الل ا وبحمدك

 أستففرك وأتوب اليك

 لمصادر والمراجعا

 المصا ر: -أ

 القر ن الكريا -1

 السنة النبويةهللا كتب ا  ا يث الستة -2

 م1990االبانة عن أصول الديانة  ار الكتاب ا الثانية  -3

مقاالت االسالميين وابتالف المصليين تحقيق محملد محلي اللدين عبلد الحميلد نشلر المكتبلة العصلرية للطباعلة  -4

 م1990والنشر ا 

 خ في الر  على أه  الزيغ والبدع وفيه رسالة استحسان ال وض في علا الكالماللم -5

أصول أه  السنة والخماعلة المسلماة برسلالة أهل  الثفلر تحقيلق اللدكتور محملد السليد الخلينلد نشلر كليلات  ار  -6

 العلوم جامعة األ هر

كر الدمشلقي نشلر الكتلاب العربللي تبيلين كلذب المفتلر  فيمللا نسلب اللى االملام أبللي الحسلن األشلعري البلن عسللا -7

1979 

وفيات األعيان وأنبياء الزمان ألبي العبلاس شلمس اللدين أ ملد بلن محملد أبلي بكلر بلن بلكلان تحقيلق اللدكتور  -8

 ا سان عباس المخلد الثالث  ار الثقافة بيروت

تحقيلق عبلد هللا  1يلخ جابقات الشافعية األسنوي جمال الدين عبلد اللر ياهللا  ار العللوم للطباعلة والنشلر والتو  -9

 الحبور

 الف رسا البن النديا أبي الدرج محمد بن محمد بن أبي يعقوب أسحا  المعروف بالورا  تحقيق ر ا -10

 سير أعالم النبالء لالمام شمس الدين محمد بن أ مد بن عثمان الذهبي نشر مؤسسة الرسالة -11

الفالح عبد الحي ابن العملا  الحنبللي منشلورات األفلا  شدرات الذهب في أببار من ذهب للمؤرخ األ يب أبي  -12

 الحديثةهللا بيروتهللا تحقيق لخنة علماء ا ياء التراث العربي في  ار ا فا  الخديدة

 ه1357ابخ سنة  6المنظا في تاري  الملوك واألما البن الخو ي مطبعة  ار المعارف العثمانية ج -13

ف السيد نعمان بير الدين الش ير بابن ا لوسي البفلدا ي  ار السليار جالء العينين في محاكمة األ مدين تألي -14

 للنشر والتو يخ

مخر  مقاالت األمام أبي الحسلن األشلعري ملن املالء الشلي  أبلي بكلر محملد بلن الحسلن بلن فلوركهللا نشلر  ار  -15

 الشرو   انيال جيماريه

 ن اية األقدام في علا الكالم للش رستاني -16

 1للش رستاني جالمل  والنح   -17

 أصول الدين لألمام أبي المنصور عبد القاهر بن ااهر التميمي البفدا ي منشورات  ار ا فا  الخديدة بيروت -18
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 كتاب التو يد وصفات الرب البن بزيمة نشر  ار الثقافة -19

 المراجخ: -ب

 نانينشأة األشعرية وتطورها تأليف جالل محمد عبد الحميد موسى  ار الكتاب اللب -1

 المعتزلة واألشاعرةهللا نشر  ار القلا 1مذاهب االسالميين تأليف الدكتور محمد عبد الر من بدوي ج -2

 1981مقدمة بن بلدونهللا  ار القلاهللا بيروت ا الرابعة  -3

فللي علللا الكللالم  راسللة فلسللفية  راء الفللر  االسللالمية فللي أصللول الللدين ج ا المعتزلللة ج اا األشللاعرة تللأليف  -4

 1985 مد محمو  صبحي. نشر وتو يخ  ار الن  ة العربية ا ال امسة الدكتور أ

 ن ر االسالم تأليف أ مد أمين نشر الكتاب العربي -5

 كبر  الفر  الفكرية والسياسية في االسالم تأليف  سن الشي  الفات  الشي  قريب هللا نشر  ار الخي  بيروت -6

 الحسني نشر  ار القلا معروفالشيعة بين األشاعرة والمعتزلة تأليف هاشا  -7

مخموع الفتاو  البن تيمية جمخ وترتيب عبد الر من بن محمد بن قاسلا بمسلاعدة ابنلههللا نشلر المكتلب العلملي  -8

 السعو ي

اجتماع الخيوش االسالمية تأليف ابن القيا الخو يةهللا تحقيق أبو  فر سيد بن ابراهيا بلن صلا   بلن عملران  -9

 نشر  ار الحديث

القبول شرح سلا الوصول الى علا ا صول في التو يلد للشلي   لافظ بلن أ ملد  كملي تعليلق العالملة معارج  -10

 مخد الدين ال طيب نشر  ار الكتب العلمية

الصفات االل ية فلي الكتلاب والسلنة النبويلة فلي  لوء االثبلات والتشلريخ اللدكتور محملد أملان الخلاميهللا نشلر  -11

 1408ة االخامعة االسالمية بالمدينة المنور

 1987كتاب علا التو يد عند بلر المتكلمين الدكتور عبد الحميد علي عز العرب  ار المعارج ا االولى  -12

شعبة العقيدة بين أبي الحسن األشعري والمنتسبين اليه في العقيلدة ألبلي بكلر  ليل  ابلراهيا أ ملد  ار الكتلاب  -13

 العربي

بن القيا الخو يةهللا ابتصره الشي  محمد بلن المزصللي نشلر  ار م تصر الصواعق المراسلة على الخ مية أل -14

 ه1405مهللا 1984الندوة الخديدةهللا بيروت 

ابن تيمية وموقفة من اها الفر  والديانات في عصره اعدا  الكتور محمد  ربي نشر عالا الكتب ابخ األولى  -15

 ه1407

قدسلي مؤسسلة الرسلالة مكتلب أ ملد بلن قداملة المشرح لمعة االعتقا  الما ي الى سلبي  الرشلا  لعبلد هللا بلن  -16

 ه1405الرشا  بقلا محمد صال  العثمين ا الثالثة 

 1987كتاب االيمان أركانههللا  قيقتههللا نواق ه الدكتور محمد ياسين نشر مكتبة التراث االسالمي  -17

 ه1401كتاب االيمان البن تيمية نشر المكتب االسالمي ا الثالثة  -18

 ه1407في مسائ  الق اء والقدر البن القيا الخو يةهللا نشر  ار الكتب العلمية ا األولى  شق ء العلي  -19

 1985تاري  الفر  االسالمية ونشأة علا الكالم لعلي مصطفى القرا ي الثانية  -20

 الفر  الكالمية االسالمية للدكتور علي عبد الفتاح -21

الدروس السنيةهللا ج األول لمؤلفلة أ ملد بلن  خلر  ل بوالامي ا  العقائد السلفية بأ لت ا النقلية والعقلية شرح -22

 1970األولى بيروت 

 المعتزلة ومشك  الحرية -23
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