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 التحهل المنهجي لعلماء الكالم حقيقته واسبابه
 

 معالم سالم يهنسأ.م.د. 
 عمـػ القخاف كالتخبية االسالمية/ قدع لمبشات جامعة السػصل / كمية التخبية 

   

 (ٕٕٔٓ/ٔ/ٗ، قبل لمشذخ في  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٚ)قجـ لمشذخ في 
 :ص البحثلخم

يعج السحىب االشعخي مغ اىع ثالثة اتجاىات عقائجية الىل الدشة كالجساعة في العالع االسالمي ،كىػ ذك مشيج كسصي معتجؿ 
،يػازف بيغ الشقل كالعقل في ادلتو ، كيختكد في اسدو عمى القخاف كالدشة ،تسيد عمساؤه االفحاذ بدعة االفق كالعمع كالسعخفة كالتجخد 

لجييع ادعاءات عمى السحىب كعمساؤه مسا ال يثبت اماـ الحقائق الشاصعة  التي  خرػميع مغ السحاىب السغايخة  كالسػضػعية ،لكغ 
سشبيشيا، فسيسا حاكؿ الخرـػ بخىشتيا كالتأكيج عمييا لجعميا حقائق مدمع بيا بتكخارىع ليا، مغ ىحه االدعاءات تغيخ مشيج االماـ 

خ عسخه كانتياجو محىب االثخية ، في بحثشا ىحا سشبخىغ انو لع يخخج عغ محىب اىل الدشة كالجساعة االشاعخة االشعخي عغ محـبو اخ
 مشح تخكو محىب االعتداؿ، كتشزيخه لسحـبو كتأسيدو لسجرسة االشعخية.

 

The Systematic Transformation of theologists, its Truth and causes 
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Abstract: 
The Ash'ari school of thought is considered one of the three most important ideological trends of 

the Sunnis and the community in the Islamic world, and it has a moderate approach that balances 

between transmission and reason in its evidence, and is based on foundations. From the Qur’an and 

Sunnah. Its prominent scholars are distinguished by their broad outlooks, knowledge, impartiality and 

objectivity, but their opponents have claims against the school and its scholars, and these allegations do 

not contradict the clear facts that we will prove. They claim that he returned to an archaeological belief 

and abandoned his Ash'ari approach, and we will prove in our research that he did not deviate from the 

doctrine of the Sunnis and the Ash'ari sect, since he left the Mu'tazila doctrine. And its establishment of 

the Ashary School. 
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 بدم هللا الرحمن الرحيم
 مقدمة

ف ، اما بعج فإالحسج هلل رب العالسيغ كالرالة كالدالـ عمى سيج السخسميغ دمحم كعمى الو كصحبو الكخاـ اجسعيغ 
ستجاللو كعمسو كاجتياده ، كلقج تسيدت فخؽ اسالمية ااالنداف مخيخ في انتقاء محـبو االعتقادي ، كفق ما يػصمو اليو 

الجاللة ، اما الشرػص القصعية الجاللة فال اختالؼ فييا، مسا  عمى اجتيادات فكخية حجثت داخل الشز الطشي بشاء  
ادى الى ضيػر بعجيغ ألصػؿ الجيغ ،االكؿ اصػؿ ديشي متفق عمييا بيغ السدمسيغ ، كاصل اخخ محىبي مختمف ؼيو 
عمى صعيج الجيغ متفق عميو عمى سبيل السحىب ، لحلظ كاف ىشاؾ انتقاؿ كتحػؿ مغ محىب الى اخخ كمغ ديغ الى 
اخخ مختمف، فالتحػؿ الجيشي ىػ تحػؿ كامل في االعتقاد مغ ديغ الى أخخ، كالتحػؿ الثاني ىػ مغ محىب الى اخخ 

اردنا في بحثشا ىحا اف نبيغ التحػؿ  داخل الجيغ الػاحج ، ككالىسا يحجثاف ألسباب عمسية اجتيادية في الغالب،
خرػميع الفكخييغ في محاكالتيع زعدعت السحىب كالفكخ الحؿيقي مغ التحػؿ السجعى الحي يجعيو السخالفيغ لعمساء 

التحػؿ  مفيػـ، كقج قدسشا البحث الى          السبحث االكؿ السعارض ليع اك السخالف ليع في مدائل معيشة 
السصمب الثاني : معشى العشػاف  ،السصمب االكؿ: معشى التحػؿ السشيجي، السشيجي لعمساء الكالـ حؿيقتو كاسبابو

السصمب الثالث : انػاع التحػؿ مغ حيث محجكديتو ، معشى: التحػؿ السشيجي لعمساء الكالـ حؿيقتو كاسبابو، ا  اصصالح
 ،السصمب الخامذ : اسباب التحػؿ الػىسي ،السصمب الخابع : نػع التحػؿ مغ حيث الحؿيقة كاالدعاء ،اك شسػليتو

ت كتب المغة كاالصصالح لمتأصيل، ككتب الديخ ، كاىع مرادرنا كاننساذج  مغ التحػؿ الػىسيالسصمب الدادس 
كالتخاجع كالسعتقج، كما تصمبو البحث مغ مخاجع كمرادر عمسية ،ككانت مشياجيتشا جسع كدراسة كتحميل السػضػع ،كال 

ميع نجعي االجادة كاالحداف كلكشو جيج السقل اردنا بو كجو هللا تعالى يػـ ال يشفع ماؿ كال بشػف اال مغ اتى هللا بقمب س
 ،كاخخ دعػانا اف الحسج هلل رب العالسيغ كالرالة كالدالـ عمى سيج السخسميغ دمحم كالو كصحبو الكخاـ اجسعيغ . 
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 لعلماء الكالم حقيقته واسبابه المبحث االول مفههم التحهل المنهجي
 المطلب االول: التحهل المنهجي في اللغة

 اوال: التحهل لغة  
اَلُة َثاَلَثَة َأْحَػاؿ َأْي ُغيِّخت  كُأِحيَمتِ " ، "ٔ" "تحّػؿ،كحّػؿ الذيُء بشفدو: أي "ىػ التغيخ كالتغييخ          َثاَلَثة الرَّ
َلْت َتْغييخات َؿ  "ٕ" ".َثاَلَثة َتْحِػيالت، َأْك ُحػِّ َؿ مغ َشْيء ِإَلى ِمغ "َتحػَّ  "ٖ"شيٍء"حاٍؿ ِإَلى حاٍؿ. َأك أحاَؿ الخُجُل: َتحػَّ

ؿَ " ؿ إليو  إلى   تحػَّ ؿ، كالسفعػؿ ُمتحػَّ ؿ، تحػُّال ، فيػ ُمتحػِّ َؿ عغ يتحػَّ َؿ: تغّيخ، انقمب  تحػَّ يُء: ُمصاكع حػَّ َؿ الذَّ تحػَّ
لت أخالُؽ الفتى فرار  ؿ ،عاقال  "تحػَّ لت ،العالسي التحػُّ ؿ“ ،البيتمعالُع  تحػَّ خُز إلى كحا كتحػَّ يُء  ،الذَّ ؿ الذَّ تحػَّ

 العخبّيةدراسة المغة اإلنجميدّية إلى المغة  إلى كحا: تبجَّؿ مغ حاؿ إلى حاؿ، أك تشّقل مغ مػضع إلى مػضع "تحّػؿ مغ
ؿ ؿ إلى بيت آخخ"  باع ُبخارالساُء إلى  تحػَّ ؿ بػجيتوبيتو كتحػَّ ؿ عغ األمخ: ك  إلى أمٍخ آخخ: غّيخىا كتحػَّ تحػَّ

 اذف التحػؿ ىػ التغيخ كالتبجؿ في الحاؿ. "ٗ""غيخه انرخؼ عشو إلى 
 ثانيا: المنهجي لغة  

اء كأنيج الصخيق، أي استباف كصار نيجا كاضحا بيشا.  كلقج أض الػاضح،الَشْيُج: الصخيق  نيج" السشيج مغ"
يدمظ ، أي نيجت الصخيق، إذا أبشتو كأكضحتوكاليجى تعجي أي تعيغ كتقػي. ك  لظ الصخيق كأنيجت سبل السدالظ

 ع َنْيَجاٌت، كُنُيٌج، كُنُيػجٌ الَبيُِّغ. َكُىَػ الشََّيج، محخَّكة  َأيزا . َكاْلجس "، ِبَفْتح َفُدُكػف الصَّخيُق الػاِضحُ  الشَّْيج" "٘""،مدمكو

                                           

: نذػاف بغ سعيج الحسيخي اليسشي "ت: يشطخ:" 1" -ىػ" ، دار الفكخ السعاصخ "بيخكت ٖٚ٘شسذ العمـػ كدكاء كالـ العخب مغ الكمـػ
 ٖ٘ٙٔ/ٔـ،  ٜٜٜٔ-ىػ  ٕٓٗٔ ٔطٖسػرية"-لبشاف"، دار الفكخ "دمذق 

بغ دمحم بغ دمحم ابغ عبج الكخيع الذيباني الجدري " يشطخ: الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ لسجج الجيغ أبػ الدعادات السبارؾ بغ دمحم ٕ"
 ٖٙٗ/ٔمحسػد الصشاحي -ـ تحقيق: شاه الداكى ٜٜٚٔ-ىػ ٜٜٖٔبيخكت، -ىػ": السكتبة العمسية ٙٓٙابغ األثيخ "ت:

بيجي "ت:ٖ"  ىػ"ٕ٘ٓٔ" يشطخ: تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس لسحّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، أبػ الؽيس، مختزى، الدَّ
 ٖٙٙ/ٕٛدار اليجاية ، 
 ٕٛٓٓ-ىػ  ٜٕٗٔ، بيخكت  ٔىػ" عالع الكتب ط ٕٗٗٔ" معجع المغة العخبية السعاصخة، د أحسج مختار عبج الحسيج عسخ "ت: ٗ"

،ٔ/٘ٛٙ  
الغفػر ىػ" تحقيق: أحسج عبج ٖٜٖ" يشطخ: الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية ألبي نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخي الفارابي "ت:٘"

 ٖٙٗ/ٔـ، ٜٚٛٔ -  ىػ ٚٓٗٔ، ٗبيخكت ط  –عصار ، دار العمع لمسالييغ 
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لسشياج: الصخيق ا  "ٙ"" َكِمْشَياجا  ِلُكّل َجَعْمَشا ِمشُكْع ِشْخَعة  ": قػلو تعالى، ِباْلَكْدِخ. َكِفي  "كالَسْشَيج"كُشُخٌؽ َنْيَجٌة: َكاضحٌة ،
 "ٚ" ".الػاضح

 لغة   علماء  ثالثا :
َعِمَع َيْعَمُع ِعْمسا ، نؿيس َجِيَل. كرجل عاّلمة، كعاّلـ، كعميع، فإف أنكخكا العميع فإّف هللا يحكي عغ " مذتقة مغ العمع    

، كما َعِمْسُت بخبخؾ، أي: ما شعخت بو. كأعمستو بكحا، أي: َأْشَعْخُتو كعّمستو  "ٛ""ِإنِّي َحِؽيٌع َعِميٌع " عميو الدالـ يػسف
أعمسو ِعْمسا : عخفتو. كعاَلْسُت الخجل  الذيءكعمست  "ٜ"  كقـػ ُعْمٌع كقج َعِمَع َعَمسا . تعميسا . وهللا العاِلُع الَعميُع العاّلـُ. 

 ."ٓٔ"فَعَمْسُتُو أْعُمُسُو بالزع: غمبتو بالِعمِع. 
 لغة  رابعا : الكالم 

كىػ الستعارؼ عميو مغ التعبيخ عغ االفكار بالشصق باألصػات كالحخكؼ السؤلفة لمكمسات الجالة عمى السعشى 
 "ٔٔ"السشصبع في ذىغ الستكمع .

 لغة   خامدا: حقيقته
حققت ضشو مثل  هللا األمخ حقا : أثبتو كأكجبو. كحق األمخ بشفدو حقا  كحقػقا   حقكىي ما خػذة مغ الحق "

كحققت األمخ كأحققتو: كشت عمى يقيغ مشو. كحققت الخبخ فأنا أحقو: كقفت عمى حؿيقتو. كيقػؿ الخجل ، حققتو
 "ٕٔ" "ألصحابو إذا بمغيع خبخ فمع يدتيقشػه: أنا أحق لكع ىحا الخبخ، أي أعمسو لكع كأعخؼ حؿيقتو،

 

                                           
 ٛٗ" سػرة السائجة اآلية ٙ"
 ٕٔ٘/ٙ" يشطخ تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس لسختزى الدبيجي،ٚ"
 ٘٘سػرة يػسف جدء مغ اآلية " 8"
ىػ" تحقيق: د ميجي السخدكمي، د ٓٚٔيجي البرخي "ت:يشطخ كتاب العيغ أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخك بغ تسيع الفخاى" 9"

يع الدامخائي، دار كمكتبة اليالؿ،   ٖ٘ٔ/ٕإبخـا
 ٜٜٓٔ/٘" يشطخ: الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية ألبي نرخ الجػىخي الفارابي ،ٓٔ"
ىػ" تحقيق: يػسف الذيخ ٙٙٙ"ت: مختار الرحاح لديغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الحشفي الخازي  " يشطخ:ٔٔ"

 ٕٕٚ/ٔـ،ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔ، ٘صيجا ط –الجار الشسػذجية، بيخكت -دمحم، السكتبة العرخية 
ىػ"تحقيق: دمحم باسل عيػف الدػد دار ٖٛ٘" يشطخ: أساس البالغة البي القاسع محسػد بغ عسخك بغ أحسج، الدمخذخي جار هللا "ت:ٕٔ"

 ٖٕٓ/ٔـ ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔ، ٔلبشاف ط  –الكتب العمسية، بيخكت 
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 لغة   سادسا : أسبابه
غيخه؛ كل شيء يتػسل بو إلى شيء غيخه، كقج تدبب إليو، كالجسع كالدبب: كل شيء يتػصل بو إلى  "

أسباب؛ ككل شيء يتػصل بو إلى الذيء، فيػ سبب. كجعمت فالنا لي سببا إلى فالف في حاجتي ككدجا أي كصمة 
  "ٗٔ" ": أكجَجىا، كاف سبب ا ليا.االسبابسبَّب " "ٖٔ"" كذريعة.

 الكالم حقيقته واسبابه  التحهل المنهجي لعلماء مدلهل: المطلب الثاني 
التحػؿ السشيجي ىػ في الحؿيقة عشػاف لبحثشا في اشكالية التغييخ الحي يمجأ اليو العمساء السيسا عمساء الكالـ 

فساىي حؿيقة ىحا ، كالعقيجة في مشيجيع االعتقادي كذلظ بعج اف تتخجح لجييع األدلة التي تجعع كتخجح السشيج الججيج 
كىل ىػ تحػؿ حؿيقي اـ كىسي ال صحة لو يمجأ اليو اتباع السشاىج ، التحػؿ كمامجى صحة تحػؿ العمساء اليو 

السخالفة لزخب مشيج مخالف ليع في الرسيع مغ خالؿ التذكيظ بالسشيج عغ شخيق اإلعالف عغ انتداب العمساء 
 ىع .  مغ السشيج السخالف لسشيجيع

قج ال تكػف صحيحة  محىبيةشدػب ىحا حؿيقي اـ كىسي اـ ىي ضاىخة تدتغل ألغخاض ىل التحػؿ الس
 الجراسة .ىحه  شػضحو فيكمالدبيل لسعخفة اف كاف التحػؿ حؿيقي اـ كىسي كماىي أسباب ىحا التحػؿ ىحا ما س

دي اك الفقيي معشى التحػؿ الحؿيقي اف يبجؿ العالع اك شالب العمع اك الباحث مشيجو الفكخي اك االعتقااف  
ف تتحػؿ آراؤه الفكخية اك تتبمػر لترػغ أكيطيخ ذلظ مغ خالؿ نقصة تحػؿ كاضحة في مديختو العمسية كالسشيجية ك

نسػذجا معيغ مغ الشتاج الفكخي لو بدسات خاصة مخالفة لسغ سبقو اك لسغ تتمسح عمى يجييع اك عخؼ عشو مػافقتو 
جث بإعالف شخري مغ قبمو يبيغ مخالفتو لسغ ذكخنا كبصخحو آلرائو كمعتقجاتو ليع اك انتساؤه إلييع كيبجأ غالبا ىحا الح

كيشتذخ كيتػاتخ عشو ذلظ التغييخ كالتحػؿ بل اف نتاجو الفكخي تطيخ ؼيو آثار ىحا التحػؿ كبالتالي قج يطيخ  الججيجة
 مشيجو .عمى يجيو مشيج فكخي ججيج يبتجئو ىػ، اك يػافق احجا مسغ انتيجو قبمو كيؤيج فكختو ك 

 من حيث الحدود والذمهل انهاع التحهل المطلب الثالث:
 
 

                                           
ىػ" دار ٔٔٚ"  يشطخ لداف العخب لسحسج بغ مكـخ بغ عمى، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر األنراري الخكيفعى اإلفخيقي "ت:ٖٔ"

 ٛ٘ٗ/ٔق، ٗٔٗٔ - ٖبيخكت ط –صادر 
 -ىػ  ٜٕٗٔ،  ٔعالع الكتب ط  ىػ" الشاشخ:ٕٗٗٔ"  يشطخ معجع المغة العخبية السعاصخة د أحسج مختار عبج الحسيج عسخ "ت:ٗٔ"

 ٕٕٓٔ/ٕـ،   ٕٛٓٓ
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 أوال التحهل الكلي 
فسغ ، يكػف بتحػؿ مشيجي متكامل كاف يتحػؿ مغ معتقج معيغ الى اخخ مغ ذلظ التحػؿ في الجيغ ك 

سغ ذلظ الرحابي بيا فمذيػرا بالتدامو  امعخكفا بي ةىج الدابقاالسدمسيغ مغ كاف عمى غيخ ديغ اإلسالـ عالسا بالسش
ِ ْبِغ َساَلـٍ "الجميل  ، عالسا   كاف مغ حجيث عبج هللا بغ سالـ حيغ أسمع ككاف حبخا   ":رضي هللا عشو كرد انو   َعْبِج َّللاَّ

لو،   "٘ٔ" الحى كشا نتػكف  زمانوكعخفت صفتو كاسسو كىيئتو ك  صمى هللا عميو كسمع  هللا قاؿ: لسا سسعت بخسػؿ
فمسا سسعت الخبخ بقجـك  صامتا عميو، حتى قجـ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، السجيشة.  فكشت بؿباء مدخا بحلظ 

سسعت تكبيخي: لػ كشت سسعت بسػسى بغ عسخاف ما زدت.  رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كبخت، فقالت عستي حيغ
قاؿ: فقالت لو: يا ابغ أخي  قاؿ: قمت ليا: أي عسة، وهللا ىػ أخػ مػسى بغ عسخاف كعمى ديشو، بعث بسا بعث بو.

قاؿ: فخخجت إلى رسػؿ هللا  قالت: فحاؾ إذا. أىػ الحي كشا نخبخ أنو يبعث مع نفذ الداعة؟ قاؿ: قمت ليا نعع.
صمى هللا عميو كسمع فأسمست ثع رجعت إلى أىل بيتي فأمختيع فأسمسػا، ككتست إسالمي مغ الييػد كقمت: يا رسػؿ 

كيف أنا أحب أف تجخمشي في بعس بيػتظ فتغيبشي عشيع، ثع تدأليع عشى ؼيخبخكؾ كإني  هللا إف الييػد قػـ بيت
قاؿ: فأضيخت إسالمي كإسالـ أىل بيتي،  بإسالمي، فإنيع إف يعمسػا بحلظ بيتػني كعابػني. فييع، قبل أف يعمسػا

"16"" .كأسمست عستي خالجة بشت الحارث
 

فسغ قرة اسالمو رضي هللا عشو نعخؼ انو كاف ييػديا لكشو تحػؿ الى ديغ اإلسالـ لسا قجـ رسػؿ هللا صمى هللا      
قرتو انو شمب مغ رسػؿ هللا ل بخاتع األنبياء كالسخسميغ كاستكساال   عميو كسمع الى السجيشة فغيخ ديشو الى االيساف

سا جاء نبي ل :"َقاؿَ  تو بيشيع دكف اف يعمسػا بإسالمو فكاف ذلظصمى هللا عميو كسمع اف يداؿ الييػد عغ عمسو كمكان
هللا صمى هللا عميو كسمع جاء عبج هللا بغ سالـ فقاؿ: أشيج أنظ نبي هللا حقا، كأنظ جئت بحق كلقج عمست ييػد أني 

 عميو كسمع: " يا .فجخمػا عميو فقاؿ ليع رسػؿ هللا صمى هللا سيجىع كابغ سيجىع، كأعمسيع كابغ أعمسيع فادعيع فدميع
 معذخ الييػد، كيمكع اتقػا هللا، فػ هللا الحي ال إلو إال ىػ إنكع لتعمسػف أني رسػؿ هللا حقا، كأني جئت بحق أسمسػا

فانكخكا الحق كانكخكا مغ ذكخىع بو جحػدا كشػيانا كحدجا حتى ناقزػا قػليع في احج ."17"." فقالػا: ما نعمسو، ثالثا
                                           

 ٛٓٛ/٘ىػ(، ٖٓٛٔ - ٖٚٚٔبيخكت، ) –معجع متغ المغة،أحسج رضا، دار مكتبة الحياة  "  تػقعو، تعخض لو حتى يمقاه،يشطخ:٘ٔ"
 تحق "ىػٖٕٔ"الديخة الشبػية، عبج السمظ بغ ىذاـ بغ أيػب الحسيخي السعافخي، البغ ىذاـ أبػ دمحم، جساؿ الجيغ "ت:ٙٔ"

 ٚٔ٘/ٔـ(،ٜ٘٘ٔ -ىػ ٖ٘ٚٔ،)ٕط مرصفى الدقا كاخخكف: شخكة مكتبة كمصبعة مرصفى البابي الحمبي كأكالده بسرخ  
 لبشاف، –،بيخكت ٔق( دار إحياء التخاث العخبي طٕٙ٘البجاية كالشياية أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي الجمذقي )ت:" 17"

  ٕٓٔ/ٙـ، ٜٛٛٔ -، ىػ ٛٓٗٔ



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 

 

- 744 - 

 

َسْعِج "كبعج ىحه القرة ال يحكخ العمساء ارتجاد حرل في سيخة الخجل بل حدغ اسالمو كعغ  اكبخ عمسائيع كسادتيع.
، َقاَؿ: " َما َسِسْعُت الشَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمََّع، َيُقػُؿ: أِلََحٍج َيْسِذي َعَمى رضي هللا عشيسا  ْبِغ َأِبي َكقَّاٍص، َعْغ َأِبيوِ 

ـٍ "اأَلْرِض ِإنَُّو ِمْغ أَ  ِ ْبِغ َساَل                                                                                       "18" ْىِل الَجشَِّة، ِإالَّ ِلَعْبِج َّللاَّ
كحكى ابغ سعج أنو شيج َفْتَح  خالؼكُدِفَغ بالبؿيع مغ غيخ  ،بالسجيشةق( ٖٗ)تفقػا عمى أنو تػفي في سشة ك "

 . "19""أبػ القاسع بغ عداكخ: شيج مع عسَخ الجابية كفتح بيت السقِجسكقاؿ ج نياكن
كمتكامل حجث لمخجل مع دخػلو في اإلسالـ كاستسخ عميو حتى كفاتو  ككاقعياذف ىشا تحػؿ مشيجي حؿيقي 

حسيع أصحابو كاقخانو كمغ جاء بعجه مغ العمساء كالسؤرخيغ كاىل الديخ كالتخاجع ر  مغمخالف  الػاقع كلع يعخؼ لحلظ
الى اف يخث   هللا تعالى بخحستو الػاسعة. فيحا تحػؿ كمي في السشيج كاالعتقاد كاف كاف الجيغ كمو يقػـ مشح ادـ 

اماالذخائع الدساكية فسختمفة فقج تجرجت حدب السقجرة البذخية كاستػعبت السخاحل  ،هللا األرض كمغ عمييا اإلسالـ
اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َكَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي " قاؿ تعالى تع األنبياءالفكخية لمسجتسعات عبخ االزماف كانتيت بخا

ـَ ِديش ا  ْساَل كانت عقيجُة ".فسا أصابيا مغ تحخيف اثخ في اصل االعتقاد فأصبحت ال تػحيج فييا   "ٕٓ""َكَرِضيُت َلُكُع اإْلِ
َكَلَقْج "قاؿ تعالى:   الخالز، كاإليساف الرحيح السشدلة مغ هللا عمى مػسىالييػد قبل أف يحخفػىا عقيجَة التػحيج 

ى َكُنػٌر َيْحُكُع ِبَيا "كقاؿ تعالى: . "ٕٔ""َبَعْثَشا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسػال  َأِف اْعُبُجكْا هللَا َكاْجَتِشُبػْا الصَّاُغػتَ  ِإنَّا َأنَدْلَشا التَّْػَراَة ِفيَيا ُىج 
بَّاِنيُّػَف َكاأَلْحَبارُ  الشَِّبيُّػفَ  كلكشيع حخَّفػىا،  الحؿيؿية الرحيحةعقيجتيع ىحه ىي  "ٕٕ" "الَِّحيَغ َأْسَمُسػْا ِلمَِّحيَغ َىاُدكْا َكالخَّ

لػىا، كابتجعػا فييا ما لع يشدلو هللا حتى صاركا ؼيسا بعج أما بجاية . بيغ عمى الذخؾ كالعجاء هلل كرسمو كإلى اآلف  كبجَّ
، كىػ حي بيغ ضيخانييع؛ حيث تعشتػا، كعانجكا، كآذكا عغ العقيجة الرحيحة فكانت في عيج مػسى انحخافيع 

ية العديخ كندبػا هلل ماال يميق بو مغ الرفات كشالبػه بسا جاؿ في خػاشخىع مغ شمبات " ""23مػسى  كادعػا الـػ
                                           

لجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كسششو كأيامو = صحيح البخاري: دمحم بغ إسساعيل أبػ " اٛٔ"
 باب مشاقب عبجهللا بغ سالـ ٕٖٔٛرقع الحجيثٖٚ/٘ق( ٕٕٗٔ،) ٔق(: دار شػؽ الشجاة طٕٙ٘عبجهللا البخاري الجعفي)ت :

« سبط ابغ الجػزي »" يشطخ: مخآة الدماف في تػاريخ األعياف، شسذ الجيغ أبػ السطفخ يػسف بغ ِقْدُأكغمي بغ عبج هللا السعخكؼ بػ ٜٔ"
  ٙٗ/ٚـ(، ٖٕٔٓ -ىػ  ٖٗٗٔ، ٔسػريا) ط –ىػ" (دار الخسالة العالسية، دمذق  ٗ٘ٙ)ت: 

 ٖ" سػرة السائجة اآلية ٕٓ"
 ٖٙ" سػرة الشحل اآلية ٕٔ"
 ٗٗسائجة اآلية " سػرة الٕٕ"
"  مػسػعة السمل كاألدياف، مجسػعة مغ الباحثيغ بإشخاؼ الذيخ َعمػي بغ عبج القادر الدقاؼ ،الشاشخ: مػقع الجرر الدشية عمى ٖٕ"

 ٔٗٔ/dorar.netٔاإلنتخنت  



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 

 

- 747 - 

 

مدتحيمة في الجنيا كخؤيتو جيارا كسا ىػ معخكؼ فاستحرمػا بعسمو غزبو كابتعجكا كنبحكا كراء ضيػرىع  عغ ماجاىع 
الكمي الحي قاـ بو الرحابي الجميل ىػ رجػع  ىحا السثاؿ يبخىغ لشا اف التحػؿ "24"بو مػسى مغ ديغ حق كتػحيج.  

غيخ صحيح  الى جادة الرػاب في ديانة حخفت كتحػلت في أصميا عغ التػحيج الى الذخؾ فيػ تحػؿ كمي مغ ديغ
 ديغ اخخ صحيح غيخ محخؼ.كمحخؼ الى 
  الجزئي ثانيا: التحهل

صاحبو يمتقي مع غيخه مغ االفخاد  اذ اف ، اك الجيغ الػاحج ، كىػ تحػؿ في داخل السعتقج الػاحج الكمي
اال اف  كىػ متفق معيع في ذلظ ، قبميع اغمب مدائل السعتقج مجسع عمييا مغكالجساعات في السعتقج برػرة عامة ك 

كىػ ما يعخؼ بتعجد محاىب كفخؽ الجيغ ،  غالبا   الثانػيةفي بعس السدائل مخالفة مشيع يجج قشاعات أخخى لو  بعزا  
ت الفخؾية كالطاىخة معخكفة كمذخرة عشج اغمب السعتقجات فيشاؾ في الييػدية عمى سبيل السثاؿ ال الػاحج في الجراسا

كميا مغ أسساء  "30كغيخىع  "ٜٕ"كاالصالحيػف   "ٕٛ"كالحديجيع  "ٕٚ"كالرجيقيػف  "ٕٙ"كالفخيديػف   "ٕ٘"الحرخ الدامخيػف 
غالبا ، كمامغ مشيج فكخي اك ركحي اك فخؽ الييػد تختمف في بعس السدائل ؼيسا بيشيا كتمتقي في األساسيات 

                                           
 ىػاء كالشحل"  لالستدادة عغ ىحا السػضػع يشطخ كتاب السمل كالشحل البي الفت الذيخستاني ككتاب الفرل في السمل كاألٕٗ"

 السؤلف: أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج بغ حـد األنجلدي
" في األصل ىع شعب دكلة إسخائيل التي تكػنت في الذساؿ مغ دكلة ييػذا، كذلظ بعج سميساف عميو الدالـ. كقج استسخ كجػد ٕ٘"

  ٙٚ/ٔالدامخييغ إلى عرخنا الحاضخ، يشطخ مػسػعة السمل كاالدياف ،
)السشعدلػف( كالفخيديػف فخقة ديشية كحدب سياسي ضيخ نتيجة اليبػط التجريجي لسكانة الكيشػت الييػدي، يشطخ : مػسػعة أي  " ٕٙ"

 ٔٚ/ٔالسمل كاالدياف،
"  الرجكقيػف  فخقة ديشية كحدب سياسي تعػد أصػلو إلى قخكف عجة سابقة عمى ضيػر السديح عميو الدالـ. كىع أعزاء الؿيادة ٕٚ"

  ٕٚ/ٔسختبصة بالييكل كشعائخه كالسجافعػف عغ الحمػلية الييػدية الػثشية. يشطخ : مػسػعة السمل كاالدياف ،الكيشػتية ال
"  فخقة مغ فخؽ الييػد متأخخة الشذأة، كتعدى إلى رجل يدسى )إسخائيل بغ اليعازر( السمقب بػ )بعل شع شػب( في أككخانيا، ) ٕٛ"

العبخية )حديج(، كالتي تعشي السشقى كالشاذر نفدو لمجيغ. يشطخ مػسػعة السمل ( ـ. ك )حديجيع( مذتقة مغ الكمسة  ٓٙٚٔت:
 ٛٚ/ٔكاالدياف ، مجسػعة مؤلفيغ،

"  اإلصالحيػف ىع فخقة مغ الفخؽ السعاصخة التي تحاكؿ التسمز مغ تذجيجات الييػد كتدمط الحاخامات كإذالليع لبشي جشديع، ٜٕ"
( ـ في بخليغ، ٙٚٚٔالتمسػد كتذجيجات الحاخاميغ: مػسى مشجلدػف الستػفى سشة ) ككاف مغ أكائل مغ دعا إلى التحخر مغ قيػد

 ٜٚ/ٔيشطخ مػسػعة السمل كاالدياف ، 
،) ٗ" يشطخ: دراسات في األدياف الييػدية كالشرخانية، سعػد بغ عبج العديد الخمف، مكتبة أضػاء الدمف، الخياض ، طٖٓ"

 ٛٗٔ-ٕٗٔـ(، صٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔ
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اعتقادي االكخزع الجتيادات عقمية في فيسو مغ معتشؿيو كاختمفت العقػؿ كاالفياـ في تفديخ بعس جدئياتو مسا أدى 
لطيػر الفخؽ ؼيو ،كىحا ما نصمق عميو التحػؿ الجدئي أي بجدء مغ السشيج عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ فخقة 

اعتقادي محىبي ىػ السشدلة بيغ السشدلتيغ مع اتفاقيا باألصػؿ االعتقادية التي اجسع عمييا  السعتدلة انفخدت بأصل
السدمسػف كىي االيساف اجساؿ بػجػد هللا تعالى كاترافو بكل صفات الكساؿ كالعطسة كثانييا نبػة الخسػؿ صمى هللا 

   "31" .ـػ االخخ جسيعياعميو كسمع ككل ما جاء بو كاالصل الثالث االيساف بالسعاد كبأحكاـ الي
التحػؿ الحي نجرسو فيػ تحػؿ مشيجي في السدائل الجدئية التي بجاءىا بعس السجتيجيغ كانتجت فخقا فكانت ك 

فالسعتدلة بسجتيجىع األكؿ الحي ىػ كاصل بغ عصاء ،فعال تحػال مشيجيا كاف كاف جدئيا داخل ؾبة السعتقج األصمي 
سو هللا تعالى كسا سشخى في الشرػص التالية يبقى تحت ؾبة اإلسالـ اال اف كالحي خخج مغ حمقة الحدغ البرخي رح

اجتياده جعمو يخخج مغ دائخة اىل الدشة كالجساعة بيحه السدالة كاف اتفق مع السدمسيغ باألصػؿ برػرة عامة 
 ُمؤمغ َكاَل َكاِفخ َكجعل َكزعع َأف اْلَفاِسق مغ َىِحه االمة اَل  ؽ خخج َكاصل بغ عصا َعغ َقػؿ َجِسيع اْلفخ "  األساسية،

َخالف بَيا َأْقَػاؿ اْلفخؽ  التياْلكْفخ كااليساف َفَمسَّا سسع اْلحدغ البرخى مغ َكاصل بجعتو َىِحه  مشدلتياْلفدق مشدَلة َبيغ 
َفَقاَؿ الشَّاس  اب َعْسخك اْبغ عبيج بغ بَ  َمْدِجج اْلَبْرَخة كانزع اليو سػاري قبمو شخده َعغ َمْجِمدو فاعتدؿ ِعْشج َساِرَية مغ 

اْلسشدَلة َبيغ  فيانيسا قج اعتدال َقػؿ االمة كسسى أتباعيسا مغ َيْػمِئٍح معتدلة ثعَّ إنَُّيَسا أضيخا بجعتيسا  َيْػمِئٍح فييسا
مغ ىحا السثاؿ يتبيغ لشا معشى التحػؿ الجدئي في السعتقج الحي اخخج لشا باجتياد عقمي في مدالة ."32" "السشدلتيغ 

فخقة إسالمية كاف كانت باألصػؿ األساسية الثالثة متفقة مع جسيع الفخؽ اإلسالمية األخخى اال انيا ليا اجتياد  معيشة
ىػ كافخ كسا قالت الفخؽ اإلسالمية األخخى  خاص في مدالة الفاسق في كػنو بسشدلة بيغ السشدلتيغ ال ىػ مػمغ كال

سشدلتيغ اعتبخ ىحا تحػال جدئيا في مدالة معيشة كليذ تحػؿ كمي الدابقة ليع بل ىع باجتيادىع بكػنو بسشدلة بيغ ال
األصمي لإلسالـ كاف اختمف في ىحه السدالة  لعقائجيخخج صاحبو كمؤيجكه مغ الجيغ كمو بل بقي تحت ؾبة االنتساء ا

بل اف اغمب الجدئية ،كىحا ىػ السعشى السقرػد بالتحػؿ الجدئي كالحي نتج عشو فخقة إسالمية كاممة ىي السعتدلة .
الفخؽ اإلسالمية متفقة في األصػؿ الثالثة تػحيج هللا كصجؽ الخسػؿ كسالتو صمى هللا عميو كسمع كالسعاد ،كتختمف 
في مدائل محىبية جدئية ححاىا الى ذلظ اجتيادىا في فيع الشز الى االعتقاد بسدالة معيشة بسا يخالف غيخىا مغ 

ي كاإليساف بالقجر خيخه كشخه مغ أصػؿ الجيغ السحىبية التي يتسيد بيا السدمسيغ كىػ ما يصمق عميو األصل السحىب
                                           

 ٖٕاإلسالمية كمحاىبيا لمجكتػر قحصاف الجكري ،ص " يشطخ: العقيجةٖٔ"
" يشطخ: الفخؽ بيغ الفخؽ كبياف الفخقة الشاجية لعبج القاىخ بغ شاىخ بغ دمحم بغ عبج هللا البغجادي التسيسي األسفخاييشي، أبػ مشرػر ٕٖ"

 ٜٛ، صٜٚٚٔ، ٕبيخكت، ط –ىػ": دار اآلفاؽ الججيجة ٜٕٗ"ت:
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اىل الدشة كالجساعة كاالمامة اصل محىبي عشج االمامية االثشي عذخية كالسشدلة بيغ السشدلتيغ اصل محىبي عشج 
كسدمسيغ متفقيغ اذف ىحه االصػؿ السحىبية كاف كانت تسيد الفخؽ الكالمية اال انيا ال تفخؽ بيشيع ."33"السعتدلة 

باألصل الجيشي االساسي الحي يجسعيع، اف االجتياد العقائجي ادى الى ضيػر الفخؽ الكالمية ىحه بتشطيخ مؤسدييا 
كمغ بعجىع مجتيجي ىحه الفخؽ الحي اشمقػا العشاف لمفيع االنداني في االجتياد بيحه السدائل الفخعية غالبا التي ال 

 و غالبا فيسا معيششا لع يكغ مشرػصا عميو في االصل .تخخج السدمع مغ ديغ بل تزيف الي
 المطلب الرابع: التحهل من حيث الحقيقة واالدعاء 

 نػعيغ الىلتحػؿ ا كيقدع الى قدسيغ
 تحػؿ حؿيقي  .ٔ

 تحػؿ كىسي  .ٕ
 .االول تقهم عليه االدلة كما سياتي واالخر ينهار امام ادلة العلم والهاقع 

  اوال  : التحهل الحقيقي

الحي تطيخ اثاره الػاقعية مغ خالؿ تسيد فخقة مغ الفخؽ عغ األصل الحي انبثقت  ىػ التحػؿ الحؿيقي       
لو  خَ فيع شالب االماـ ابي الحدغ االشعخي الحي بمػر السحىب كنطَ  ،مشو كلشا في االشاعخة أكضح األمثمة عمى ذلظ

مي بإشار عمسي كمعخفي متكامل فالقتو االمة بالقبػؿ كاالجتياد العق ،جسع بيغ األصل الخبخي الشقمي مثيموُ قل  تشطيخا  
كاالستحداف فكيف حجث ىحا التحػؿ الحي أثخ في سيخة الخجل كماىي اسدو كمختكداتو العمسية التي انبثق عشيا كمغ 

الذيخ أبا الحدغ  فا " ما نروذكخ ابغ عداكخ  .خخج مشيا كاستفاد مغ عمػمياأي السجارس الكالمية استفاد اك 
هللا لسا تبحخ في كالـ االعتداؿ كبمغ غاية كاف يػرد األسئمة عمى أستاذه في الجرس كال يجج فييا جػابا شاؼيا  رحسو

فتحيخ في ذلظ فحكى عشو أنو قاؿ كقع في صجري في بعس الميالي شيء مسا كشت ؼيو مغ العقائج فقست كصميت 
أيت رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع في السشاـ فذكػت ركعتيغ كسألت هللا تعالى أف ييجيشي الصخيق السدتؿيع كنست فخ 

فانتبيت كعارضت مدائل الكالـ بسا  ،إليو بعس ما بي مغ األمخ فقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع عميظ بدشتي
 قيل ْحَسةَأِبي اْلحدغ اأْلَْشَعِخّي رَ  مسا نقل عغك "  "34" "كججت في القخآف كاألخبار فأثبتو كنبحت ما سػاه كرائي ضيخيا

اأْلَْشَعِخّي شيخَشا كإمامَشا َكمغ َعَمْيِو معػلشا ك ْبِقي لمسعتدلة نكتا لع يشقزيا ِإنَّو َكاَف معتدليا َكإنَُّو لسا َرَجَع َعغ َذِلظ أُ  "َعشوُ 
                                           

 ٖٕٙ،ٖٕ٘،ٖٕٗحاىبيا ،قحصاف الجكري ،ص" يشطخ: العقيجة اإلسالمية كمٖٖ"
"  تبييغ كحب السفتخي ؼيسا ندب إلى اإلماـ أبي الحدغ األشعخي، ثقة الجيغ، أبػ القاسع عمي بغ الحدغ بغ ـبة هللا السعخكؼ بابغ ٖٗ"

  ٖٛ،صٗٓٗٔ، ٖبيخكت ط –ىػ" ،دار الكتاب العخبي ٔٚ٘عداكخ "ت:
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ـَ عمى َمَحاِىب اْلُسْعَتدَلة َأْرَبِعيَغ سشة َكَكاَف َلُيع ِإَمام ا ثعَّ َغاَب َعغ الشَّاس ِفي َبيتو ا َؼبعج َذِلظ خخج  َقا َخْسَدة عذخ َيْػم 
ة أِلَنِّي نطخت فتكا فأت ِعْشِجي اأْلَِدلَّة ِإَلى اْلَجاِمع َفَرعَج اْلِسْشَبخ َكَقاَؿ معاشخ الشَّاس ِإنِّي ِإنََّسا تغيبت َعْشُكع ِفي َىِحِه اْلسجَّ

 تَبارؾ َكَتَعاَلى فيجاني ِإَلى اْعِتَقاد َما أكدعتو ِفي َكلع يَتَخجَّح ِعْشِجي حق عمى َباِشل َكاَل َباِشل عمى حق فاستيجيت َّللاَّ 
كتبي َىِحِه كانخمعت مغ َجِسيع َما كشت أعتقجه َكَسا انخمعت مغ ثػبي َىَحا كانخمع مغ ثػب َكاَف َعَمْيِو َكرمى ِبِو َكدفع 

َسسَّاُه ِبِكَتاب كذف اأْلَْسَخار كىتظ األستار اْلكتب ِإَلى الشَّاس َفِسْشَيا كتاب المسع َككتاب أضيخ ِؼيِو عػار اْلُسْعَتدَلة 
 َفَمسَّا َقَخَأ ِتْمَظ اْلكتب أىل الَحِجيث َكاْلِفْقو مغ أىل الّدشة َكاْلَجَساَعة أخُحكا ِبَسا ِفيَيا كانتحمػه كاعتقجكا تقجمو ،َكَغيخىَسا

 " االشعخي عسا حجث معو نقل ابغ عداكخ ما يأتي كفي ركايتو ىػ الذيخ "35" "ندب َمْحَىبيع ِإَلْيوِ  كاتخحكه ِإَمام ا َحتَّى
سسعت غيخ كاحج مغ أئستشا يحكي كيف كاف بجء رجػع اإلماـ السبخأ مغ الديغ كالتزميل أبي الحدغ عمي بغ 
إسساعيل أنو قاؿ بيشا أنا نائع في العذخ األكؿ مغ شيخ رمزاف رأيت السرصفى صمى هللا عميو كسمع فقاؿ يا عمي 

السخكية عشي فإنيا الحق فمسا استيقطت دخل عمي أمخ عطيع كلع أزؿ مفكخا ميسػما لخؤياي كلسا أنا انرخ السحاىب 
عميو مغ إيزاح األدلة في خالؼ ذلظ حتى كاف العذخ األكسط فخأيت الشبي صمى هللا عميو كسمع في السشاـ فقاؿ لي 

ت لمسحاىب السخكية عشظ كجػىا يحتسميا فقمت يارسػؿ هللا كما عدى أف أفعل كقج خخج" "ٖٙ"ما فعمت ؼيسا أمختظ
الكالـ كاتبعت األدلة الرحيحة التي يجػز إشالقيا عمى الباري عد كجل فقاؿ لي انرخ السحاىب السخكية عشي فإنيا 
الحق فاستيقطت كأنا شجيج األسف كالحدف فأجسعت عمى تخؾ الكالـ كاتبعت الحجيث كتالكة القخآف فمسا كانت ليمة 

عادتشا بالبرخة أف يجتسع القخاء كأىل العمع كالفزل ؼيختسػف القخآف في تمظ الميمة مكثت فييع عمى  سبع كعذخيغ كفي
ما جخت عادتشا فأخحني مغ الشعاس ما لع أتسالظ معو أف قست فمسا كصمت إلى البيت نست كبي مغ األسف عمى ما 

فقاؿ لي ما صشعت ؼيسا أمختظ بو فقمت قج فاتشي مغ ختع تمظ الميمة أمخ عطيع فخأيت الشبي صمى هللا عميو كسمع 
تخكت الكالـ كلدمت كتاب هللا كسشتظ فقاؿ لي انا أمختظ بتخؾ الكالـ إنسا أمختظ بشرخة السحاىب السخكية عشي فإنيا 
الحق فقمت يارسػؿ هللا كيف أدع محـبا ترػرت مدائمو كعخفت أدلتو مشح ثالثيغ سشة لخؤية فقاؿ لي لػال أني أعمع أف 

تعالى يسجؾ بسجد مغ عشجه لسا قست عشظ حتى أبيغ لظ كجػىيا ككأنظ تعج إتياني إليظ ىحا رؤيا أك رؤياي جبخيل  هللا
كانت رؤيا إنظ ال تخاني في ىحا السعشي بعجىا فجج ؼيو فإف هللا سيسجؾ بسجد مغ عشجه قاؿ فاستيقطت كقمت ما بعج 

الذفاعة كالشطخ كغيخ ذلظ فكاف يأتيشي شيء وهللا ما الحق إال الزالؿ كأخحت في نرخة األحاديث في الخؤية ك 

                                           
  ٓٗ"  السرجر نفدو،صٖ٘"
 ٓٗالسفتخي ؼيسا ندب إلى اإلماـ أبي الحدغ األشعخي، البغ عداكخ، ص"  تبييغ كحب ٖٙ"
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سسعتو مغ خرع قط كال رأيتو في كتاب فعمست أف ذلظ مغ مجد هللا تعالى الحي بذخني بو رسػؿ هللا صمى هللا عميو 
  "ٖٚ" .كسمع"

شالب  مغ ىحه الخكاية ندتشتج اف االماـ االشعخية كاف عمى محىب السعتدلة كبمغ ؼيو مبمغا عطيسا يخجػه كل
عمع اال اف الحق االبمج لسا انجمى امامو كتبرخ بالحق لع يتػانى عغ العػدة عسا كاف عميو الى الحق الحي تبيغ لو 

كاشسئغ لو قمبو كلع يكابخ اك يعانج فكاف اف مغ هللا تعالى عميو بقبػؿ االمة بعمسائيا كعػاميا لسا جاء بو مغ نرخة  
لعمع العقيجة كاالستجالؿ بيسا بل كدعسيسا باألدلة كاالستشتاجات العقمية التي  الكتاب كالدشة كالعػدة الييسا كسرجر

كالتـد جانب الحق كبجا يشافح عغ الكتاب كالدشة بكل الػسائل السذخكعة مغ ادلة العقل  ،اكتدبيا مغ محىب السعتدلة
 تقج االصيل الحي جاء بو اإلسالـ.كالشقل كيجحس أي خخكج عغ اساسيات السع

 

التحػؿ في محىب االماـ ابي الحدغ االشعخي كاف تحػال حؿيقا ألسباب كثيخة مشيا انو نتج عشو محىب  اف ىحا
اخخ اصيل ىػ محىب االشاعخة كىػ محىب عخيق كمعتبخ القتو االمة بالقبػؿ كسار عميو اغمب عمسائيا جشبا الى 

ع لمشز ىيبتو كقجسيتو التامة كلع نجج مغ جشب مع محىب الساتخيجية كالمحاف سارا عمى مشيج نقمي كعقمي متػازف حف
اتباعيا مغ خخج عغ القاعجة التي اختصاىا بالسخجعية التامة لمكتاب كالدشة في تقخيخ العقائج االيسانية كلع يخخج احج 

مة لخؤية هللا يػـ الؿيا كنفييا مشيع عغ األصػؿ االعتقادية الشرية كسا فعمت السعتدلة مثال في نفييا لمرفات اإلليية
كاف بخر ذلظ بجافع التشديو اال اف الخخكج عغ الشز سجل نقصة ،  مسا اشتيخ كعخؼ عشيا بيغ السدمسيغ كعمسائيع

تحػؿ في مشيجيا العقائجي فحكست العقل بالشز بجؿ خجمتو بيشسا انتيج االماـ االشعخي كالساتخيجي كمغ كافقيسا 
عقيجة دكف تحخيف اك تغييخ كتدخيخ العمـػ في تقخيخ ال مشيجا اخخ في االنصالؽ مغ الشرػص الشقمية كأساس ثابت

العقمية في بخىشتيا كاثباتيا مسا كاف لو األثخ الكبيخ في انتذارىا كسيادتيا في أكساط اغمب السحاىب الفؿيو األخخى 
أىل الدشَّة كالجساعة، في العقائج يٌج كاحجة كميع عمى رأي  -كَّللَّ الحسج-الحشؽّية كالذافعّية كالسالكية كفزالء الحشابمة "

، ال يحيج عشيا إالَّ َرَعاع مغ الحشؽية كالذافعية،  يجيشػف َّللاَّ تعالى بصخيق شيخ الدّشة أبي الحدغ األشعخي رحسو َّللاَّ
ة. ، كَرعاع مغ الحشابمة لحقػا بأىل التجديع، كبخَّأ َّللاَّ السالكية فمع نَخ مالكيِّا إالَّ أشعخي ا عقيجاالعتداؿلحقػا بأىل 

متكامل بخجاالتو  فسحىب اذف "38" "كبالجسمة عقيجة األشعخّي ىي التي تمقَّاىا عمساء السحاىب بالقبػؿ، كرضػىا عقيجة

                                           
 ٔٗ"  تبييغ كحب السفتخي ،البغ عداكخ،صٖٚ"
 ٔلبشاف، ط –ىػ"، مؤسدة الكتب الثقاؼية، بيخكت  ٔٚٚ"معيج الشعع كمبيج الشقع، تاج الجيغ عبج الػىاب بغ تقي الجيغ الدبكي "ت:ٖٛ"

 ٕٙـ،ص ٜٙٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ
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بشاصخ الدشة  رحسو هللا  نتج عغ التحػؿ الحؿيقي الحي حجث لإلماـ االشعخي كىػ مغ نػدي يـػ كفاتو كمؤلفاتيع
يبيغ كيبخىغ لشا اف التحػؿ الحي تحػلو االماـ ابي الحدغ االشعخي .الدبب االخخ الحي  "39"كالجيغ كاماـ السدمسيغ

كتاب تبيغ  ففي  السرادر الجالة عمى كتبو كمرشفاتو ػ مؤلفاتو العجيجة التي بمغت حدب اكؿكاف تحػال حؿيؿيا ى
. كقج "ٔٗ" . كقج تابعو ابغ حـد بقػلو اف لو خسدا كخسديغ مرشفا"ٓٗ"مرشفا  ٜٓكحب السفتخي البغ عداكخ يحكخ بو 

،ىحه السؤلفات كانت أسذ لسجرسة عقجية عطيسة "ٖٗ"كابغ كثيخ في البجاية كالشياية  "ٕٗ"ذكخىا ابغ العساد في الذحرات 
امتجت في انحاء العالع اإلسالمي كتصػرت كنست كضست بيغ جػانبيا اكثخ اكابخ كعمساء االمة كمفكخييا كالخازي 

كىحا سبب اخخ يجعع  "ٗٗ"لي كابغ فػرؾ كأبػ نعيع االصبياني كغيخىع كثيخ.كالباقالني كالجػيشي كالذيخستاني كالغدا
ادلتشا باف االماـ ابي الحدغ االشعخي رحسو هللا تعالى تحػؿ تحػال مشيجيا حؿيؿيا الى محىب مدتقل عغ السعتدلة 

ع يعخؼ بيشيع مغ كسسي ىحا السحىب باسسو كتبعو ىح الجسع الغفيخ مغ عمساء االمة بالخضا كالقبػؿ كاالتباع كل
دراساتيع  فيقػاعجه األساسية  التدمػاادعى غيخ ما قالو االشعخي بل دعع اغمبيع ما جاء بو االشعخي كشخحػه ك 

 العقجية داعسيغ عمع الكالـ الحي اختط شخيقو في الجفاع عغ اإلسالـ بالشقل كالعقل.
 التحهل الههمي ثانيا  : 

التزميل عمى العامة مغ اف فالف قج تخؾ ىحا السحىب بعج اف تبيغ لو انو كىػ ما يشدب مغ تغييخ السحىب بقرج    
ليذ السحىب الرحيح الحي تقـػ عميو االدلة، كقج يقـػ السجعي بمػي اعشاؽ الشرػص كتذػيو الحقائق الرحيحة 

التي  الستػاتخة إلثبات ادعائو، كالحؿيقة اقػى كأنرع مغ اف تغصى اك تحجب عغ شالب الحق، كمغ االدعاءات
 :شاعت عغ التحػؿ الػىسي السشيجي لعمساء الكالـ ىي

  االشعري  تحهل االمام االشعري الى غير مذهبه المعروف بالمذهب  

                                           
 ٕٕٔكحب السفتخي ،البغ عداكخ ،ص "يشطخ تبييغٜٖ"
 .ٜٕٔ" يشطخ: السرجر نفدو ، صٓٗ"
 .ٜٖ٘/ٖىػ"،، ٕٔٗٔ، "ٕيشطخ: شبقات الذافعية الكبخى لمدبكي، د. محسػد دمحم الصشاحي، الشاشخ، دار ىجخ، ط "ٔٗ"
ـ"، ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ، "ٔ" يشطخ: شحرات الحىب في اخبار مغ ذىب، البغ العساد الحشبمي، دار ابغ كثيخ، بيخكت، دمذق، طٕٗ"

ٗ/ٖٔٓ . 
 .ٚٛٔ/ٕٔـ"، ٜٙٛٔ-ىػٚٓٗٔ" يشطخ: البجاية كالشياية البغ كثيخ، ط دار الفكخ"ٖٗ"
 ٜٗٔ-ٖٜٔ، ص٘، طٖٚٗٔ-ٕٙٔٓ"  يشطخ: العقيجة اإلسالمية كمحاىبيا، قحصاف الجكري، كتاب ناشخكف، ٗٗ"



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 

 

- 744 - 

 

اف االماـ االشعخي رحسو هللا تعالى تتمسح اكؿ حياتو عمى مشيج كالجه  كالحؿيقة "٘ٗ"ؼيسا عخؼ بالصػر الثالث"     
فيػ باألصل في  "ٙٗ" كصى عشج كفاتو الى زكخيا بغ يحيى الداجي رحسو هللا"الحي كصف بانو "سشيا جساعيا حجيثيا ا

كاف عمى ، فقج عمى مديخة كالجه  اف افتخضشا اف العذخ سشػات االكلى مغ عسخه شػر متكامل شػر حياتو االكؿ
ة، كفي الصػر الثاني مغ حياتو تحػؿ الى محىب الدمف الرالح مغ اثبات الرفات االليية كالخؤية هلل يػـ الؿيام

محىب السعتدلة عمى اعتبار التأثخ الحي حجث لو كػف زكج امو الجبائي احج ابخز عمساء مشيج السعتدلة ككانت سسة 
العرخ آنحاؾ ىي التأثخ كاالنبيار باألساليب العقمية البخاقة لمسعتدلة كبجأ ىح الصػر في العاشخة مغ عسخه ، كلكغ 

ػر ثالث كانت بانتطار االماـ االشعخي كذلظ عشج بمػغو االربعيغ مغ عسخه ىي مخحمة الخجػع الى مشيج مخحمة كش
الدمف الرالح مخة اخخى لكغ مدكدا بالصخؽ العقمية التي تعمسيا مغ استاذه الجبائي ليشقس بيا عمى فكخ االعتداؿ 

كمغ ىشا "ٚٗ"قمية في تقخيخ العقيجة االسالمية، كخخكج ىحا الفكخ عغ الشرػص االليية كانصالقو مغ السشصمقات الع
سيبقى االماـ االشعخي كسا ثبت عشو عمى مشيج الدمف الرالح حتى نياية حياتو ،تقػؿ الجكتػرة فػؾية "الصػر الثالث 
كىػ ذلظ الصػر الحي يبجأ بتحػلو عغ محىب االعتداؿ الى عقائج الدمف ، كيشتيي بػفاتو كؼيو كخس ابػ الحدغ نفدو 

جفاع عغ العقيجة مشصمقا مغ مػقف يساثل مػقف الدمف في عجـ الخػض في الغيبيات ،كقبػليا عمى ماىي عميو  لم
اي اثبات كل ما كرد في العقيجة مع االستعانة بالعقل كتػكيج ىحا االثبات، مبيشا  ما كاف عميو السعتدلة مغ كضع 

 "ٛٗ"انػا قج شمعػا بيا عمى الشاس مقجميغ العقل عمى الشقل "يتعارض مع الفيع الحؿيقي لمعقيجة ، داحزا  اراءىع التي ك
كمغ كالـ الجكتػرة فػؾية كدراستيا الستعسقة لكتاب االبانة كاشػار الحياة العقائجية لإلماـ االشعخي ندتشتج ما يأتي : 

ساعة السحجثيغ كىحا اف االماـ ابي الحدغ االشعخي مخ باالشػار الثالثة  فكاف اكؿ حياتو عمى مشياج اىل الدشة كالج
ق،كالصػر الثاني ٖٚٓكاضح مغ مشيج كالجه رحسو هللا كنذاتو بيغ عمساء اىل الحجيث يشيل مغ معارفيع كالداجي ت

كاف عمى مشيج االعتداؿ كالصػر الثالث ىػ رجػعو الى مشيج اىل الدشة كالجساعة كالحجيث، كىحا كاضح في ترانيفو 

                                           

يع احسج السػصمي، دار الكتاب العخبي  " يشطخ: شعبة العقيجة بيغ ابي الحدغ االشعخي كالسشتدبيغ اليو في العقيجة٘ٗ" أبي بكخ خميل ابخـا
 ٙٗـ،صٜٜٓٔ-قٓٔٗٔ،ٔ،بيخكت ،ط

 ٖ٘" يشطخ: تبيغ كحب السفتخى البغ عداكخ،صٙٗ"
ق،تقجيع كتحقيق كتعميق د. فػؾية حديغ محسػد، دار ٕٖٗ" يشطخ: اإلبانة عغ اصػؿ الجيانة ، لإلماـ ابي الحدغ االشعخي ت:ٚٗ"

 ٖٗـ،صٜٚٚٔدشة لٔاالنرار، القاىخة،ط
 ٖ٘" يشطخ: السرجر نفدو  ،صٛٗ"
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بتت الجراسات اف كتاب االبانة الحي يعج اعالف لعقيجتو الدمؽية ، قج الفو رحسو التي بمغت التدعيغ مرشفا ، كلقج اث
هللا تعالى حاؿ خخكجو مغ محىب السعتدلة ،فيػ بياف كاعالف لسحـبو الحي عاد اليو بعج اف تكافأت لجيو االدلة 

لسدعػـ انو قج تحػؿ مغ محىب ، كىػ ما بقي عميو حتى نياية حياتو. اما التحػؿ ا"ٜٗ"فاستيجى هللا تعالى فيجاه اليو
السعتدلة الى محىب اخخ كالمي ليذ محىب اىل الدشة كالجساعة محىب عبجهللا بغ  سعيج الكاَلبي ،كمغ ثع في اخخ 
حياتو عاد الى مشيج اىل الدشة كالجساعة كالحجيث، فال يقػى اماـ ادلة الػاقع التي اىسيا اف الحيغ اتبعػه مغ ابشاء 

اركا عمى خصاه دكف معارض اك مشكخ بل تػاتخ محـبو كانتسى اليو اجالء العمساء كانتذخ في السجرسة االشعخية س
فمسا قخأ تمظ الكتب أىل الحجيث كالفقو مغ أىل الدشة كالجساعة أخحكا االمرار انو فعال محىب اىل الدشة كالجساعة" 

الحي التدمو حاؿ خخكجو مغ محىب السعتدلة في كىػ السحىب  "ٓ٘"" إماما  كاتخحكهتقجمو  كاعتقجكابسا فييا كانتحمػه 
االربعيغ مغ عسخه كحتى مساتو ،كلػ انو انتيج مشيجا اخخ لكاف عمى االقل اشار لحلظ في اخخ مرشفاتو، لكغ 
الحؿيقة الشاصعة تقف لشا شاخرة بسؤلفاتو انو بسجخد خخكجو مغ محىب السعتدلة عاد الى السشيج الدمفي في 

عقيجة عشجه كعشجىع مغ الشرػص مغ كتاب كخيع كسشة مصيخة ، لكغ الجفاع عغ ىحه العقيجة االعتقاد، فتقخيخ ال
كاثباتيا لمغيخ يكػف بتدخيخ العقل ليا كاعسالو ؼيسا يبخىشيا لمسخالفيغ، كىحا ايزا مشيج قخاني ، فشحغ نجج في القخاف 

جفاع عغ عقيجتو في آيات كثيخات ،ككتاب الكخيع مغ االدلة العقمية التي تثبت صحة الجيغ كالحجاج العقمي في ال
االبانة عغ اصػؿ الجيانة كالحي بخىشت لشا الجكتػرة فػؾية حديغ في تحؿيقو انو اكؿ ما الفو بعج خخكجو مغ محىب 
السعتدلة بخىاف ساشع عمى ذلظ االلتداـ الدمفي الحي انتيجو في تقخيخ العقيجة،" نخجح اف يكػف االشعخي قج صشف 

عمى اعتبار انو قج اكجد في المسع عخض كثيخ مغ السدائل التي افاض فييا بأسمػب اكثخ تفريال في  االبانة اكال
االبانة ،كعمى اعتبار اف االبانة كىػ الكتاب الحي حجد ؼيو مػقفو مغ االعتداؿ بإعالنو االنتساء الى االماـ بغ حشبل. 

كالجيسية كالحخكرية كالخافعة كالسخجئة، فعخفػنا قػلكع الحي بو  إف قاؿ لشا قائل: قج أنكختع قػؿ السعتدلة كالقجرية"  "ٔ٘""
قػلشا الحي نقػؿ بو، كديانتشا التي نجيغ بيا، التسدظ بكتاب هللا ربشا عد  قيل لو: قػلػف، كديانتكع التي بيا تجيشػف ت

الحجيث، كنحغ بحلظ كجل، كبدشة نبيشا دمحم صمى هللا عميو كسمع، كما ركى عغ الدادة الرحابة كالتابعيغ كأئسة 
قائمػف،   كجيو كرفع درجتو كأجدؿ مثػبتونزخ هللا عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل معترسػف، كبسا كاف يقػؿ بو أبػ

                                           

 ٜٖ" يشطخ: تبييغ كحب السفتخي ؼيسا ندب لإلماـ االشعخي ،البغ عداكخ ،صٜٗ"
 ٜٖ" يشطخ: تبييغ كحب السفتخي ؼيسا ندب لإلماـ االشعخي ،البغ عداكخ ، صٓ٘"
 ٛٚكتعميق د. فػؾية حديغ محسػد، ،صق،تقجيع كتحقيق ٕٖٗ" اإلبانة عغ اصػؿ الجيانة ، لإلماـ ابي الحدغ االشعخي ت:ٔ٘"
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أباف هللا بو الحق، كدفع بو الزالؿ، كأكضح  كلسا خالف قػلو مخالفػف؛ ألنو اإلماـ الفاضل، كالخئيذ الكامل، الحي
سبتجعيغ، كزيع الدائغيغ، كشظ الذاكيغ، فخحسة هللا عميو مغ إماـ مقجـ، كجميل معطع، بو السشياج، كقسع بو بجع ال

الدائغيغ، كشظ  غالسبتجعيغ، كزي أباف هللا بو الحق، كدفع بو الزالؿ، كأكضح بو السشياج، كقسع بو بجع ككبيخ مفيع.
 بو مغ عشج هللا، كما ركاه الثقات عغ رسػؿ هللاكجسمة قػلشا: أنا نقخ باَّلل كمالئكتو ككتبو كرسمو، كبسا جاءكا ،  الذاكيغ

ديغ هللا حجثا كلع يأت ؼيو ببجعة بل أخح  فيلع يحجث  رحسو هللا  الحدغ األشعخي  اأب"اف    "ٕ٘"صمى هللا عميو كسمع "
كأف ما قالػا كجاء بو ، أصػؿ الجيغ فشرخىا بديادة شخح كتبييغ  فيأقاكيل الرحابة كالتابعيغ كمغ بعجىع مغ األئسة 

 فيفكاف ، اآلراء  فيالعقػؿ بخالؼ ما زعع أىل األىػاء مغ أف بعزو ال يدتؿيع  فياألصػؿ صحيح  فيالذخع 
مغ  الثػري حشيفة كسؽياف  كأبيبيانو كثبػتو ما لع يجؿ عميو أىل الدشة كالجساعة كنرخة أقاكيل مغ مزى مغ األئسة 

مغ أىل الحخميغ كمغ نحا نحػىسا مغ أىل الحجاز  كالذافعيكمالظ ـ الذا كغيخه مغ أىل كاألكزاعيأىل الكػفة 
كغيخىا مغ سائخ البالد ككأحسج بغ حشبل كغيخه مغ أىل الحجيث كالميث بغ سعج كغيخه كأبى عبج هللا دمحم بغ إسساعيل 

   "ٖ٘"" يا مجار الذخععمي التيأىل اآلثار كحفاظ الدشغ  إمامي الشيدابػري كأبى الحديغ مدمع بغ الحجاج  البخاري 
تػافخ االدلة يطيخ لشا اف التحػؿ السدعػـ لإلماـ االشعخي عغ محـبو السعخكؼ بالسحىب االشعخي، ىػ تحػؿ  مغ  

 كىسي ال يقػى عمى مقارعة ادلة الشافيغ لو كالتي سشجسميا ؼيسا يأتي:
االماـ االشعخي كؼيو بياف صخيح ادلة الجكتػرة فػؾية حديغ عمى اف كتاب االبانة ىػ اكؿ مالفو بخىاف ك    .ٔ

السػافق لسا عميو الدمف الرالح كمغ جاء بعجىع مسغ سار عمى ىجاىع كاإلماـ احسج بغ حشبل رحسو  لسحـبو
هللا تعالى كاليرح ىشا بحلظ القػؿ الحي يقػؿ بانو قج الف االبانة اخخ حياتو، متخاجعا عغ ارثو الفكخي 

 تقخيخه.كالعمسي الحي افشى عسخه في بخىشتو ك 

اجساع كتػاتخ عمساء االمة السعتبخيغ عمى انو لع يشذى محـبا مدتقال عغ محىب الدمف متفقيغ في االصػؿ"  .ٕ
كتبيشػا فزل أبي الحدغ كأعخفػا أنرافو كاسسعػا كصفو ألحسج بالفزل كاعتخافو لتعمسػا أنيسا كانا في 

                                           

مغ ٕٔ-ٕٓق،تقجيع كتحقيق كتعميق د. فػؾية حديغ محسػد، ،صٕٖٗ" اإلبانة عغ اصػؿ الجيانة ، لإلماـ ابي الحدغ االشعخي ت:ٕ٘"
 ندخة االبانة االصمية كىي ممحقة بالكتاب تحقيق بتخؾيع ججيج

ىػ(،تحقيق: د. محسػد دمحم الصشاحي د. عبج ٔٚٚتقي الجيغ الدبكي "ت: "   شبقات الذافعية الكبخى، تاج الجيغ عبج الػىاب بغ ٖ٘"
 ٜٖٚ/ٖىػ،ٖٔٗٔ، ٕالفتاح دمحم الحمػ: ىجخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،ط
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تدؿ الحشابمة ببغجاد في قجيع الجىخ عمى  االعتقاد متفقيغ كفي أصػؿ الجيغ كمحىب الدشة غيخ مفتخقيغ كلع
"ٗ٘""مسخ األكقات تعتزج باألشعخية عمى أصحاب البجع ألنيع الستكمسػف مغ أىل اإلثبات

 

لقج تمقت االمة مشيجو بالقبػؿ كاالستحداف كتبعو عمساء االمة كسار عمى مشيجو عمساء افحاذ كالباقالني   .ٖ
يجي كغيخىع كثيخ ججا لغ ندتصيع حرخىع في ىحا السػضع كالجػيشي كالذيخستاني كالغدالي كاالمجي كاال

لكثختيع كلع يخد لشا مغ اي كاحج مشيع اف االماـ االشعخي قج تحػؿ الى محىب اخخ بعج رجػعو عغ محىب 
 االعتداؿ ككيف يسكغ لسدالة مثل ىحه اف تخفى عمى شالبو كمعاصخيو مغ عمساء كشالب عمع .

الحدغ االشعخي كاف عمى "مشيج عبج هللا بغ سعيج بغ كاَلب  كابي  كاف ادعى البعس اف االماـ ابي   .ٗ
 "٘٘"العباس القالندي كالحارث السحاسبي كىؤالء مغ اتباع الدمف الرالح كعمى شخيقة اىل الدشة كالجساعة" 

فيحا ال يديج معشى  عغ كػنو في  مخحمة تحػلو عغ مشيج السعتدلة التـد مشيج الدمف كعمى شخيقة اىل الدشة 
 كالجساعة في العقيجة بل يؤكج ىحا االتجاه تساما.

كل مغ ارخ لحياة االماـ ابي الحدغ االشعخي رحسو هللا تعالى  تػاتخ عشيع كاجسعػا عمى تحػلو مغ مشيج  .٘
السعتدلة الى مشيج اىل الدشة كالجساعة مباشخة  دكف السخكر بصػر كسصي مفتخض مػىػـ ، بل كاصبح مغ 

اد كالدبكي في شبقات السدتحيل نقس ىحا االجساع مغ ذلظ "ما قالو الخصيب البغجادي في تاريخ بغج
الذافعية كشحرات الحىب البغ العساد كالكامل البغ االثيخ كتبييغ كحب السفتخي البغ عداكخ كالسجارؾ 
لمقاضي عياض كشبقات الذافعية البغ قاضي شيبة كشبقات الذافعية لالسشػي كالجيباج السحىب البغ 

لحدغ االشعخي بعج تػبتو مغ االعتداؿ رجع الى فخحػف كمخآة الجشاف لميافعي كغيخىا مصبقة اف االماـ ابي ا
 ."ٙ٘"محىب الدمف كالدشة" 

                                           

 ٖٙٔ" تبييغ كحب السفتخي ؼيسا ندب لإلماـ االشعخي ،البغ عداكخ،صٗ٘"
كمغ عاصخىع مغ ذكي الذأف األكبخ، عبج الخحسغ بغ دمحم بغ دمحم،  "  تاريخ ابغ خمجكف ديػاف السبتجأ كالخبخ في تاريخ العخب كالبخبخ٘٘"

،كيشطخ ٖٓٙـ،ص ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ، ٕىػ( دار الفكخ، بيخكت ،طٛٓٛابغ خمجكف أبػ زيج، كلي الجيغ الحزخمي اإلشبيمي "ت: 
 ٖٓٔ/ٔشبقات الذافعية الكبخى لمدبكي ،

لدشة ٕسع كاعجاد حسجاف الدشاف ،فػزي العشجخي ،دار الزياء، الكػيت، ط" اىل الدشة االشاعخة شيادة عمساء االمة كادلتيع ، جٙ٘"
 ٘ٗـ،صٕٓٔٓ-قٖٔٗٔ
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مرشفات االماـ ابي الحدغ االشعخي تػكج سمفيتو كال تخخج عشيا، كاف كانت تجافع عغ العقيجة االسالمية  .ٙ
ي تشصمق بالكتاب كالدشة ايزا اال انيا تتبع استعساؿ السشيج العقمي إلثبات كالجفاع عغ العقيجة االسالمية في

مغ ثػابت الشرػص لتبخىشيا بػسائل عقمية متسيدة بحلظ كسجرسة سمؽية سشية عقمية ال تجشح الى ابتجاع 
الثػابت العقجية كال استحراؿ العقائج مغ ادلة العقػؿ بل تؤكج اف العقيجة االسالمية ثابتة السشيج اليية 

إلثبات ىحه الحقائق العمسية العقجية التي جاءت السرجر ال يحيج عشيا اال زائغ ، كلكشيا تدخخ العقل كادلتو 
 في الكتاب كالدشة لسغ ال يؤمغ بالكتاب كالدشة اك ىػ متذكظ فييسا باألدلة العقمية. 

االماـ ابي الحدغ االشعخي عغ مشيج اىل الدشة كالجساعة بعج تخكو لسحىب السعتدلة ليعػد اليو اخخ لع يخخج  .ٚ
 تعالى كفي كل كتبو التي بيغ ايجيشا ال يقػؿ بسا يخالف مشيج اىل عسخه كسا ادعى البعس، فيػ رحسو هللا

كتػاتخ ذلظ عشيع كاشتيخ "ٚ٘"السعتدلة انكارىع لخؤية هللا تعالى يػـ الؿيامة  الدشة كالجساعة ، فسثال نقل عغ
االليية لكغ االماـ االشعخي رحسو هللا لع يعخؼ عشو اال التدامو بسشيج الدمف الرالح في اثبات الرفات 

التي  "ٛ٘"كرؤية السؤمشيغ مغ اىل الجشاف هلل تعالى يػـ الؿيامة كغيخىا مغ ثػابت العقيجة االسالمية الرحيحة
جاء بيا الشقل فكاف دكر االماـ االشعخي ليذ استشباشيا بالعقل كسا فعمت السعتدلة بل اثباتيا بػسائل السعتدلة 

كنبح كل ما خالفيا كاثبات خصأ كل ما خالف الثػابت الشقمية العقمية بعج اف اقخىا الشقل الرحيح الستػاتخ 
 العقجية كىحا ىػ العمع الحي تبمػر ؼيسا بعج ليكػف عمع الكالـ .

 "ٓٙ"ق"ٖٙٓك"ابغ سخيج ت "ٜ٘"ق" ٖ٘ٓت  الجسحيلقج كاف أساتحة االماـ االشعخي مغ اىل الحجيث كالفقو " .ٛ
عخؼ عشيع انكارىع لتمسيحىع كمعاصخىع انتياجو ، كلع ي"ٕٙ"ق" ٖٓٗك "السخكزي ت"ٔٙ"ق" ٖٛٓك"الداجي ت

                                           

" يشطخ: شخح االصػؿ الخسدة لقاضي القزاة عبج الجبار بغ احسج، تعميق االماـ احسج بغ الحديغ بغ ابي ىاشع ،حققو كقجـ لو د. ٚ٘"
بة ، القاىخة ط  ٕٖٕـ،صٜٜٙٔ-قٙٔٗٔ،ٖعبج الكخيع عثساف ، الشاشخ مكتبة ـك

ق،تقجيع كتحقيق كتعميق د. فػؾية حديغ محسػد، ٕٖٗ"يشطخ: اإلبانة عغ اصػؿ الجيانة ، لإلماـ ابي الحدغ االشعخي ت:ٛ٘"
 في ندخة الكتاب االصمية كما بعجىا مغ صفحات ٕٕ،ص

ت، أبػ خميفة الفزل بغ " أبػ خميفة الفزل بغ الحباب الجسحي ىػ اإلماـ، العالمة، السحجث، األديب، األخباري، شيخ الػقٜ٘"
الحباب. كاسع الحباب: عسخك بغ دمحم بغ شعيب الجسحي، البرخي، األعسى. كلج في سشة ست كمائتيغ، كعشي بيحا الذأف كىػ 
مخاىق، فدسع في سشة عذخيغ كمائتيغ كلقي األعالـ، ككتب عمسا جسا .يشطخ: سيخ أعالـ الشبالء ، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ 

  ٚ/ٗٔـ، ٜ٘ٛٔىػ /  ٘ٓٗٔ،  ٖىػ( الشاشخ : مؤسدة الخسالة،طٛٗٚغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي "ت : أحسج ب
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لسشيجو الججيج ألنو لع يخخج بو بعج تخكو االعتداؿ عغ محىب الدمف الرالح كال حاد عشو انسا دعسو باألدلة 
 العقمية. 

مغ كل ذلظ ندتشتج اف االماـ االشعخي رحسو هللا تعالى تحػؿ بعج االعتداؿ الى محىب الدمف كلع يكغ      
اخخ غيخ ىحا التحػؿ اخخ عسخه فكيف يتحػؿ الى مشيج الدمف نياية حياتو كىػ لع يخخج عشو مشح  لو تحػؿ

 تخؾ مشيج االعتداؿ فالتحػؿ السدعػـ تحػؿ كىسي ليذ حؿيقي باألدلة التي اكردناىا. 
 

 اسباب التحهل الههمي المطلب الخامس : 
كىشا نخيج اف نذيخ الى اف ىحا التحػؿ الػىسي سببو رغبة السشاىزيغ لعمع الكالـ مغ بعس اىل      

الحجيث ابعاد الشاس عغ عمع الكالـ كايخادىع لشجـ اىل الكالـ بصخيقة غيخ مشرفة خمصت بيغ عمع الكالـ 
سالمية كالسعتدلة اخخ عيجىا السحمػـ الحي قجس العقل كانصمق مشو لتقخيخ العقيجة كسا فعمت بعس الفخؽ اال

خاصة  ،كعمع الكالـ السحسػد الحي انصمق مغ الكتاب كالدشة كسشيج عقمي في الجفاع عغ العقيجة االسالمية 
كالحي ىحب عمع السشصق كسخخه لخجمة ثػابت العقيجة االسالمية الشقمية، فكاف كالجشجي السشافح عشيا ضج 

سجرستاف االشعخية كالساتخيجية عبخ العرػر االسالمية ،ىشا سشحكخ خرػميا كمشاكئييا، كىحا ما قامت بو ال
اؿ االشتغ حخمتال تػجج آيات كخيسة كال أحاديث شخيفة الفخؽ بيغ عمع الكالـ السحمػـ كالسحسػد بإيجاز، اذ 

س جافع عغ العقيجة اإلسالمية باألدلة العقمية كالسشصؿية. بل إّف الؿياكس بعمع الكالـ بسعشاه االصصالحي

                                                                                                                                                  

"بغ سخيج أبػ العباس أحسج بغ عسخ البغجادي اإلماـ، شيخ اإلسالـ، فؿيو العخاقييغ ، أبػ العباس، أحسج بغ عسخ بغ سخيج ٓٙ"
كأربعيغ كمائتيغ، كسسع في الحجاثة، كلحق أصحاب سؽياف بغ البغجادي، القاضي الذافعي، صاحب السرشفات.كلج: سشة بزع 

  ٕٔٓ/ٗٔعييشة، كككيع ،يشطخ: السرجر نفدو ،
" الداجي زكخيا بغ يحيى بغ عبج الخحسغ اإلماـ، الثبت، الحافع، محجث البرخة كشيخيا كمفتييا، أبػ يحيى كخيا بغ يحيى بغ عبج ٔٙ"

بغ الجيمع بغ باسل بغ ضبة الزبي، البرخي، الذافعي.يشطخ: السرجر  الخحسغ بغ بحخ بغ عجي بغ عبج الخحسغ بغ أبيس
 ٜٛٔ، ٜٚٔ/ٗٔنفدو،

يع بغ أحسج السخكزي، صاحب أبي ٕٙ" يع بغ أحسج اإلماـ الكبيخ، شيخ الذافعية، كفؿيو بغجاد، أبػ إسحاؽ إبخـا " بػ إسحاؽ السخكزي إبخـا
الترانيف، كتخخج بو أئسة كأبي زيج السخكزي، كالقاضي أبي حامج  العباس بغ سخيج، كأكبخ تالمحتو. اشتغل ببغجاد دىخا، كصشف

 ٜٕٗ/٘ٔأحسج بغ بذخ السخكركذي   مفتي البرخة،  شخح السحىب كلخرو، كانتيت إليو رئاسة السحىب. يشطخ:  السرجر نفدو،
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ثػابت شخعيا  ال يخالف ال  اإلسالـ كمعتقجاتو ماداـ ديغ إلثبات يػصمشا الى اف اي عمع يسكغ االستفادة مشو
االسالمية يجػز اف لع يكغ مشجكبا العسل بو ، كاما الحـ السػجو لعمع الكالـ فكاف يشرب عمى اعتبار عمع 

ليية كالثاني كاف الحـ مػجيا إلىساؿ الشقل الكالـ اك شخؽ عمع الكالـ ىي اداة تحريل العمػـ الغيبية اال
كتقجيذ العقل عمى حداب الشقل، فالحـ اذف انسا كاف مػجيا لسغ يذتغل بعمع الكالـ السخالف لمكتاب كالدشة 

اذا سسعت الذافعي كابغ حشبل كغيخىسا يحمػف عمع الكالـ كمغ يأخح  كاالجساع الخارج عغ ثػابتيع االصيمة "
 ."ٖٙ""تكمسيغ فإنسا ارادكا السعتدلة بحميعالعمع عمى شخيقة الس

مغ كل ذلظ نتأكج اف التحػالت السدعػمة ال ترسج اماـ الػاقع كاالدلة كالبخاىيغ مغ خالؿ التحقيق في كتب 
الثقات مغ عمساء التخاجع كالديخ كالسشاىج بل الػاقع الحي يثبت عجـ صحتيا كيبخىغ انيا ادعاءات خرـػ ال 

 يؤخح بيا .
 نماذج  من التحهل الههميدادس المطلب ال

  اخر اعمارهماالول تحهل بعض علماء االشاعرة عن مذهبهم 
كالحي كسا ذكخنا سابقا يشدب لالئسة مغ عمساء اىل الدشة كالجساعة االشاعخة ىػ تحػؿ مجسػعة مغ عمساء    

االشاعخة اخخ إعسارىع عغ محىب االشاعخة الى محىب الدمف كسا يجعػف ، كمغ ىؤالء االماـ الجػيشي كالذيخستاني 
دة الى مرادرىع التي عػلػا عمييا في ادعائيع ىحا، ثع كالخازي، كالغدالي، كالتحقيق في ىحه السدالة يجفعشا اكال لمعػ 

 مشاقذة اثار ىحا التحػؿ اف كاف حؿيؿيا اك اثبات انو تحػؿ كىسي مفتخض مغ معارضيغ اك خرػـ ليؤالء االئسة . 
 "هـ 478 - 419"أبه المعالي الجهيني الملقب بـ"إمام الحرمين" اوال: االمام 

كاحج اكابخ كاىع عمساء السحىب االشعخي رحسو هللا تعالى رحسة كاسعة ،  ي مججد القخف الخامذ اليجخ كىػ     
كتب االماـ الجػيشي الى الشقل مغ احج اكبخ الباحثيغ في سيخة كفكخ االماـ  الحخميغ ابي السعالي فزال  عغ  سشعسج

أكال، كتأكيجه بجراسة  أصػؿ الجيغ اف الجافع لجراسةالجػيشي رحسو هللا تعالى كىػ الجكتػر دمحم الدحيمي حيث يقػؿ "
الفمدفات الستشػعة، ىػ الحخص عمى اإلسالـ كالجعػة إليو، كرد شبيات األعجاء عشو، كتفشيج حجج الصاعشيغ بو مغ 

كغيخىا مغ  بالباششية الحيغ انزػكا تحت لػاء السدمسيغ، كتدتخكا كالسمحجيغ كالسذخكيغ خارج الجعػة اإلسالمية،الكفار 
كعمع  أصػؿ الجيغ الفخؽ الزالة، لمجس عمى اإلسالـ، كالتذكيظ ؼيو، كإثارة الذبو بيغ السدمسيغ...، فرار دراسة

ما كتجريدو كالتأليف ؼيو الدبيل القػيع أماـ السدمسيغ، فانكب العمساء عمى دراستو كتجريدو كالترشيف ؼيو، كىػ  الكالـ
                                           

 .ٕٗٔىػ،دار الكتاب العخبي، القاىخة، صٖٚٔٔ" الذافعي، لإلماـ دمحم أبػ زىخة، شبعة سشة ٖٙ"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
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، كصار في كتبو كتجريدو عمى شخيقة األشاعخة كانخخط إماـ الحخميغ في مجرسة  سمكو إماـ الحخميغ الجػيشي
عمى دراستو كتجريدو كنرختو كالجعػة إليو، األشعخية في عمع الكالـ، كصار مغ أنرار محىب األشعخي، الحي عسل 

 ." 64""حتى صار إماـ الحخميغ شيخ األشعخية، كإماـ الستكمسيغ في عرخه
"كاف اماـ الحخميغ مػسػعة عمسية اخح مغ جسيع العمػـ كصشف في اكثخ السعارؼ كلكشو كاف مبجعا كمحمقا      

كالـ كاصػؿ الجيغ ، كعمع الفقو كالخالؼ ، كعمع في التأليف كالتجريذ في ثالث عمػـ اساسية ، كىب عمع ال
اصػؿ الفقو، كشارؾ في عمع الججؿ كالسشاضخة كفي الفقو العاـ كالحقػؽ الجستػرية حتى قاؿ عمساء التاريخ كالتخاجع 

كنجج ايزا تقييع لكتبو كنتاجو الفكخي مغ خالؿ الشرػص التالية "نالت ." 65"انو صشف في عمػـ الذخيعة كميا "
الماـ الجػيشي شيخة فائقة عمى السدتػى العمسي فجكنيا التالميح كندخيا الكتاب كاىتع بيا عمساء عرخه كتب ا

كذاعت في االفاؽ كتمقاىا الفقياء كعمساء االصػؿ كعمساء الكالـ بالتقجيخ كالتسحيز كالجراسة كالتقييع كالذخح 
تػى الذعبي في نيدابػر كبغجاد كالحجاز كالبالد كاالخترار كانتذخت كتب اماـ الحخميغ كآراؤه كاقػالو عمى السد

كيسكششا اف  ." 66"التي رحل الييا اك مخ بيا ثع شاعت في ارجاء الجكلة االسالمية كتشاقمػىا جيال عغ جيل"
بسا يأتي  ندتعخض عشاكيغ الكتب التي الفيا الجػيشي رحسو هللا تعالى خاصة في عمع الكالـ كالعقيجة كاصػؿ الجيغ

قػاعج عقائج اىل الدشة االدلة في  قػاعج االدلة في اصػؿ االعتقاد، الذامل في اصػؿ الجيغ، لسع الى"االرشاد 
الغميل في  االماـ عبج الحق اصقمي كاجػبتيا، كتاب اسساء هللا الحدشى، شفاء كالجساعة، العقيجة الشطامية، مدائل

التمخيز في الجيغ، مخترخ االرشاد لمباقالني، ، رسالة في اصػؿ بياف ما كقع في التػرات كاالنجيل مغ التبجيل
 ." 67" الكخامات."عمو ىػ الكتاب الدابق بعشػاف آخخ، االصػؿ، كل

 

بو         كفي مدالة التجريذ كالتعميع "فقج كاف االماـ الجػيشي كاعطا كخصيبا كمعمسا  كاستاذا  كاماما  ككانت مػـا
اؤه كفصشتو ذات تأثيخ كبيخ في شالبو كرزؽ الحطػة العالية مغ التالميح الحاتية كشخريتو العمسية كمكانتو الكبيخة كذك

بو كجمدػا بيغ يجيو كالتفػا  الحيغ نيمػا مغ معيشو كاغتخفػا مغ بحخه كاكتدبػا مغ فزمو كعمسو كتأثخكا بذخريتو كمػـا

                                           

 ٖٜـ،صٕٜٜٔ-قٕٔٗٔ،ٕاالماـ الجػيشي اماـ الحخميغ ،دمحم الدحيمي، دار القمع ،ط  "ٗٙ"
 ٛٚالسرجر نفدو ، ص " ٘ٙ"
 ٜٚ-ٛٚاالماـ الجػيشي اماـ الحخميغ ،دمحم الدحيمي ، ص " ٙٙ"
 ٜٚالسرجر نفدو ، ص " ٚٙ"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9


0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 

 

- 744 - 

 

عجة تالميح مغ الفزالء  كلوكمغ اىع مغ ذكخ مغ تالميحه كعجدىع كمذاىيخىع " ." 68"في مجمدو ككاضبػا الصمب عشو"
كاف لو نحػ مغ  "." 69"ي""كالغدالي كأبي القاسع األنراري كأبي الحدغ عمي الصبخي، كىػ السعخكؼ بالكيا اليخاس

كقت عذاء اآلخخ،  اي االماـ الجػيشي ػفىكعغ عجد تالميحه كتأثخىع بو قاؿ الفاسي " ت " 70""أربعسئة تمسيح، رحسو هللا
مغ ليمة األربعاء الخامذ كالعذخيغ مغ شيخ ربيع األكؿ، سشة ثساف كسبعيغ كأربعسائة، كغمقت األسػاؽ يػـ مػتو، 

 " كحزخ " 71""ككدخ تالمحتو محابخىع كأقالميع، كأقامػا عمى ذلظ عاما كامال. ككانػا يػمئح أكثخ مغ أربعسائة تمسيح
ت إليو رياسة األصحاب، كفػض إليو أمػر األكقاؼ، كبقي عمى ذلظ قخيبا  مغ ثالثيغ دركسو األكابخ مغ األئسة كانتي

اذف ىح  " 72"" سشة غيخ مداحع كال مجافع، مدمع لو السحخاب كالسشبخ كالخصابة كالتجريذ كمجمذ التحكيخ يػـ الجسعة
 حالو مع العمع كالػعع كشالبو كعجدىع كىحه مؤلفاتو كعمػمو التي اشتيخ بيا.

اما الحالة العامة لو مع االسالـ كاىمو كاتجاىاتيع الفكخية كالعقجية في ذلظ العرخ فدششقل استشتاجات          
االستاذ دمحم الدحيمي فيػ يقػؿ "كاف االشاعخة يحسمػف لػاء الجفاع عغ االسالـ كعقائجه السدمسيغ في ذلظ العرخ 

ب كالػسائل بيغ تصخؼ السعتدلة كبيغ اىل الطاىخ ككثيخ كيسثمػف محىب اىل الدشة كالجساعة ، كتػسصػا في االسمػ 
مغ العمساء الحيغ اثخكا الدالمة في الرخاع الفكخي ، كالتدمػا جادة الشرػص كاالدلة الشقمية كرفزػا الخػض في 

نحخافات الججاؿ كالسشاضخة بيشسا حسل االشاعخة كاجب الجعػة كترجكا لذصط السعتدلة ككقفػا بػجو الفمدفات الػافجة كاال

                                           

 ٔٛاالماـ الجػيشي اماـ الحخميغ ،دمحم الدحيمي، ص " ٛٙ"
أبػ الفجاء عساد الجيغ إسساعيل بغ عمي بغ محسػد بغ دمحم ابغ عسخ بغ شاىشذاه بغ أيػب، السمظ  " السخترخ في أخبار البذخ:ٜٙ"

 ٜٙٔ/ٕ،ٔىػ( السصبعة الحديشية السرخية، طٕٖٚالسؤيج، صاحب حساة "ت: 
ػ ىاجخ دمحم الدعيج ىػ(أبٛٗٚ"  العبخ في خبخ مغ غبخ ، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي "ت: ٓٚ"

 ٜٖٖ/ٕبيخكت، –بغ بديػني زغمػؿ دار الكتب العمسية 
ىػ(: دار الكتب العمسية، بيخكت ،  ٕٖٛ"  العقج الثسيغ في تاريخ البمج األميغ، تقي الجيغ دمحم بغ أحسج الحدشي الفاسي السكي "ت: ٔٚ"

 ٕٚٔ/٘ـ، ٜٜٛٔ، ٔط
يع بغ أبي بكخ ابغ خمكاف البخمكي اإلربمي "   كؼيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف ،أبػ العٕٚ" باس شسذ الجيغ أحسج بغ دمحم بغ إبخـا

 ٛٙٔ/ٖـ،ٜٔٚٔ، ٔبيخكت،  ط  –ىػ(، دار صادر ٔٛٙ"ت: 
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الستعسجة كالذبو السشتذخة كانخخط اماـ الحخميغ في مجرسة االشاعخة كسار في كتبو كتجريدو عمى شخيقة االشعخية في 
 . " 73"عمع الكالـ"

اما عغ قرة تحػلو عغ محىب االشاعخة اخخ عسخه كالتي استجؿ الستػىسػف بيا عمى ىحا الدعع كردت في كتب      
كذكخ ابغ الـ كسيخ اعالـ الشبالء ، كاجاب عشيا االماـ الدبكي في شبقات الذافعية الكبخى" االماـ الحىبي تاريخ االس

الدسعاني أبػ سعج في الحيل أنو قخأ بخط أبي جعفخ دمحم بغ أبي عمي بغ دمحم اليسحاني الحافع سسعت أبا السعالي 
بإسالميع فييا كعمػميع الطاىخة كركبت الجػيشي يقػؿ لقج قخأت خسديغ ألفا في خسديغ ألفا ثع خميت أىل اإلسالـ 

البحخ الخزع كغرت في الحي نيى أىل اإلسالـ عشيا كل ذلظ في شمب الحق ككشت أىخب في سالف الجىخ مغ 
التقميج كاآلف قج رجعت عغ الكل إلى كمسة الحق عميكع بجيغ العجائد فإف لع يجركشي الحق بمصف بخه فأمػت عمى ديغ 

ي عشج الخحيل عمى ندىة أىل الحق ككمسة اإلخالص ال إلو إال هللا فالػيل البغ الجػيشي يخيج العجائد كتختع عاؾبة أمخ 
كالجػاب  قمت ضاىخ ىحه الحكاية عشج مغ ال تحقيق عشجه البذاعة كأنو خمى اإلسالـ كأىمو،قاؿ الدبكي "   " 74"" نفدو

كليذ ىحا معشاىا بل مخاده أنو أندؿ ؿ :" الشز مػجػد بعجه مباشخة مغ خالؿ الدبكي نفدو اذ يكسل ؼيقػ  اعمى ىح
السحاىب كميا في مشدلة الشطخ كاالعتبار غيخ متعرب لػاحج مشيا بحيث ال يكػف عشجه ميل يقػده إلى محىب معيغ 
مغ غيخ بخىاف ثع تػضح لو الحق كأنو اإلسالـ فكاف عمى ىحه السمة عغ اجتياد كبريخة ال عغ تقميج كال يخفى أف 

ال يتييأ إال لسثل ىحا اإلماـ كليذ يدسع بو لكل أحج فإف غائمتو تخذى إال عمى مغ بخز في العمـػ ىحا مقاـ عطيع 
 كبمغ في صحة الحىغ مبمغ ىحا الخجل العطيع فأرشج إلى أف الحي يشبغي عجـ الخػض في ىحا كاستعساؿ ديغ العجائد

ريخة ال يأمغ مكخ هللا بل يعتقج أف الحق إف لع ثع أشار إلى أنو مع بمػغو ىحا السبمغ كأخحه الحق عغ االجتياد كالب
فانطخ ىحه خ، يجركو بمصفو كيختع لو بكمسة اإلخالص فالػيل لو كال يشفعو إذ ذاؾ عمػمو كإف كانت مثل مجد البح

الحكاية ما أحدشيا كأدليا عمى عطسة ىحا اإلماـ كتدميسو لخبو تعالى كتفػيزو األمخ إليو كعجـ اتكالو عمى عمػمو ثع 

                                           

   ٗٔٔ" االماـ الجػيشي اماـ الحخميغ ،دمحم الدحيمي، صٖٚ"
أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي "ت: "  تاريخ اإلسالـ َكَكؼيات السذاىيخ َكاألعالـ، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ ٗٚ"

 ٕٗٗ/ٓٔـ، ٖٕٓٓ، ٔىػ(تحقيق: الجكتػر بذار عّػاد معخكؼ، دار الغخب اإلسالمي، طٛٗٚ



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 

 

- 744 - 

 

تػضيح الدبكي ىشا رحسو هللا يشدف تساما "  75""  "عجب بعجىا مغ جاىل يفيع مشيا غيخ السخاد ثع يخبط خبط عذػاءت
 االدعاء الػىسي بتحػؿ االماـ الجػيشي عغ محىب االشاعخة كبخاءتو مشو ألسباب:

ذلظ في معخض حجيثو  انو لع يرخح بحلظ ابجا كال حتى السح اليو فيػ لػ كاف قج تحػؿ عغ السحىب لحكخ اولها 
 .النيا كانت ستكػف امانة عميو اضيارىا ال سيسا كىػ احج االئسة السعتبخيغ في عرخه كمرخه

بياف الدبكي اف مقرجه كاف عجـ الخكػف الى الصاقة العقمية البذخية فقط لمػصػؿ الى الحق بل الخػؼ مغ  ثانيا 
 مكخ هللا.

اف في السقػلة بياف إلخالص الخجل كعجـ غخكره بسا تػصل اليو مغ العمػـ العقمية التي استحرميا بفخط  وثالثا 
 ذكائو كدراستو الستعسقة دكف تعرب لسحىب معيغ.

تعجب الدبكي مغ جاىل سيتػىع غيخ مخاد االماـ بسا قاؿ ليزخب محىب اتفقت االمة عمى انو أحج أكبخ ورابعا  
 ة ألىل الدشة كالجساعة كىع االشاعخة الحيغ كاف مشيع االماـ الجػيشي.ثالثة اتجاىات عقجي

ذكخ ابغ الدسعاني أيزا أنو سسع أبا العالء أحسج بغ دمحم بغ كالحؿيقة اف الدبكي يشدف الخكاية ايزا ؼيقػؿ"  خامدا 
ني األديب بشيدابػر الفزل الحافع بأصبياف ذكخ عغ دمحم بغ شاىخ السقجسي الحافع قاؿ سسعت أبا الحدغ القيخكا

ككاف مسغ يختمف إلى درس إماـ الحخميغ أنو قاؿ سسعت أبا السعالي يقػؿ ال تذتغمػا بالكالـ فمػ عخفت أف الكالـ 
أنا يذبو أف تكػف ىحه الحكاية مكحكبة كابغ شاىخ عشجه تحامل عمى  . يقػؿ الدبكييبمغ بي ما بمغ ما اشتغمت بو

ر إليو رجل مجيػؿ ثع ىحا اإلماـ العطيع الحي مألت تالمحتو األرض ال يشقل ىحه كالقيخكاني السذا، إماـ الحخميغ 
 ." 76""الحكاية عشو غيخ رجل مجيػؿ كال تعخؼ مغ غيخ شخيق

السذكمة التي تشاكليا االماـ الدبكي في شبقات الذافعية الكبخى بيشت الحؿيقة التي ال تخفى عمى اي محقق  سادسا  
ات عسغ ال يػثق بيع عمى اقل تقجيخ عغ عالع كبيخ مغ عمساء الدشة ىػ االماـ الدبكي فقج نقل الحىبي مغ الخكاي

 حتى تعتبخ كيؤخح بيا.    كاي اثبات لخكاية البج اف ال يكػف فييا ىكحا خمل كبيخ مغ جية الشقج كالتحقيق

                                           

ىػ(تحقيق: د. محسػد دمحم الصشاحي د. عبج الفتاح ٔٚٚ" شبقات الذافعية الكبخى، تاج الجيغ عبج الػىاب بغ تقي الجيغ الدبكي "ت: ٘ٚ"
    ٘ٛٔ/٘ق ،ٖٔٗٔ، ٕة كالشذخ كالتػزيع ،طدمحم الحمػ ىجخ لمصباع

    ٙٛٔ/٘" شبقات الذافعية الكبخى، تاج الجيغ  الدبكي ،ٙٚ"
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كاالماـ ابغ كثيخ في  " 77" تعالىاما السدالة االخخى فإنشا لع نجج ىحه الخكايات اال عشج االماـ الحىبي رحسو هللا سابعا
كاالغمب اف االماـ ابغ كثيخ نقميا عغ االماـ الحىبي رحسيع هللا تعالى اجسعيغ .فتفشيج ركاية   " 78"شبقات الذافعييغ

الحىبي مغ قبل االماـ الدبكي تفشيج لخكايتيا عغ ابغ كثيخ ال سيسا انيا جاءت في كتاب ابغ كثيخ نرا كسا ذكخىا 
 كتابيو مسا يؤكج اف مرجرىسا كاحج . الحىبي في 

فمشقخأ ايزا ما قالو الدبكي كاف كاف قػال يخد فقػؿ الحىبي ايزا اذف في االدعاء يسكغ رده لكغ عمى اعتبار  ثامنا
ىحا لعجيب كأغمب ضشي أنيا كحبة  الخجميغ ثقة سششقل اقػاليع كنػازف بيشيا لشعخؼ الحق مغ خالليا " يقػؿ الدبكي" إف

مغ ال يدتحي كما الحي بمغ بو رضي هللا تعالى عشو عمع الكالـ أليذ قج أعد هللا بو الحق كأضيخ بو الدشة  افتعميا
كأمات بو البجعة ثع نقػؿ ليحا الحي ال يفيع إف كاف عمع الكالـ بمغ بو الحق فال يشجـ عمى االشتغاؿ بو كإف بمغ بو 

ق فكحلظ ال يشجـ كإف عخؼ أنو عمى باشل فسعخفتو بأنو عمى الباشل فإف لع يعخؼ أنو عمى الباشل كضغ أنو عمى الح
 ." 79"" باشل مػجبة لخجػعو عشو فميذ ثع ما يشتقج

كلقج عسج الدبكي رحسو هللا تعالى الى تفشيج ىحه الخكايات التي اكردىا الحىبي كبيغ خمميا الحي لع يخفى عميو ما      
ذكخ ما كقع مغ التخبيط في كالـ شيخشا الحىبي  في ذلظ سساه" كاف مغ امخ الحىبي كالجػيشي فأكرد عشػانا كامال

كيخد في " 80""كالتحامل عمى ىحا اإلماـ العطيع في أمخ ىحا اإلماـ الحي ىػ مغ أساشيغ ىحه السمة السحسجية نزخىا هللا
كالسدمسيغ خيخ كل مدالة تشاكليا الحىبي عغ االماـ الجػيشي بادلتو كبحثو فجداه هللا تعالى عغ الجػيشي كعمسو 

حكى الفؿيو أبػ عبج هللا الجداء. كمسا ييسشا مغ ىحه السدائل مدالة رجػعو الستػىع عغ محىب االشاعخة اخخ عسخه "
الحدغ بغ العباس الخستسي قاؿ: حكى لشا أبػ الفتح الصبخي الفؿيو قاؿ: دخمت عمى أبي السعالي في مخضو، فقاؿ: 

كاجاب . " 81""تخالف الدشة، كأني أمػت عمى ما يسػت عميو عجائد نيدابػراشيجكا عمي أني قج رجعت عغ كل مقالة 

                                           

 ٕٗٗ/ٓٔ"  تاريخ اإلسالـ َكَكؼيات السذاىيخ َكاألعالـ، لمحىبي،ٚٚ"
 ىػ(ٗٚٚ"  يشطخ شبقات الذافعييغ ،أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي البرخي ثع الجمذقي "ت: ٛٚ"

 ٛٙٗـ ،ص ٖٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔتحقيق: د أحسج عسخ ىاشع، د دمحم زيشيع دمحم عدب مكتبة الثقافة الجيشية، 
     ٚٛٔ/٘" شبقات الذافعية الكبخى، تاج الجيغ  الدبكي ،ٜٚ"
     ٚٛٔ/٘" شبقات الذافعية الكبخى، تاج الجيغ  الدبكي  ، ٓٛ"
القاىخة،  -ىػ( دار الحجيثٛٗٚ بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي "ت: "  سيخ أعالـ الشبالء، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحمٔٛ"

 ٜٔ/ٗٔـ،ٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔالصبعة: 
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الحكاية ليذ فييا شيء مدتشكخ إال ما يػىع  كىحهعغ ىحه الخكاية الدبكي رحسو هللا تعالى فأكفى االجابة حيث قاؿ " 
ف مذيػراف في إثبات ثع أقػؿ لألشاعخة قػال، أنو كاف عمى خالؼ الدمف كنقل في العبارة زيادة عمى عبارة اإلماـ

كالقػؿ باإلمخار مع اعتقاد التشديو ىػ السعدك إلى الدمف ، الرفات ىل تسخ عمى ضاىخىا مع اعتقاد التشديو أك تؤكؿ
كىػ اختيار اإلماـ في الخسالة الشطامية كفي مػاضع مغ كالمو فخجػعو معشاه الخجػع عغ التأكيل إلى التفػيس كال 

 "   82"مع التشديو " فإنيا مدألة اجتيادية أعشي مدألة التأكيل أك التفػيس إنكار في ىحا كال في مقابمة

كالحؿيقة كسا ذكخنا سابقا اف االشاعخة يسثمػف محىب الدمف الحي اتخح مغ التأكيل كالتفػيس مدمكيغ لفيع       
ية الجـياء اإلمخار عمى إنسا السريبة الكبخى كالجالشرػص السػىسة بالتذبيو إذا اف السذكمة كسا بيشيا الدبكي "  ـا

الطاىخ كاالعتقاد أنو السخاد كأنو ال يدتحيل عمى الباري فحلظ قػؿ السجدسة عباد الػثغ الحيغ في قمػبيع زيغ يحسميع 
  "   ٖٛ""الديغ عمى اتباع الستذابو ابتغاء الفتشة

سيختو كاغفالو لسكانتو العمسية فسغ ىحا ندتشتج اف االماـ الجػيشي عمى الطمع الحي كقع مغ االماـ الحىبي لو في 
العطيسة قج ندب لو انو خارج عغ محىب الدمف كانو عاد اليو اخخ حياتو كىػ ادعاء ال يدمع لو لزعفو ككثخة االدلة 
عمى عجمو، فاإلماـ الجػيشي لع يخخج عغ محىب الدمف ليعػد اليو كاف عاد لسدمظ اخخ يدمكو الدمف في التفػيس 

يخ عميو في اعتساد التأكيل كىسا كال السدمكاف ىسا مدمكا االشاعخة ،مع التأكيج اف التأكيل مع التشديو عسا كاف يد
ايزا مغ مدالظ الدمف، كسا تبيغ مغ تفديخ الصبخي لبعس آيات الرفات التي ال يسكغ اجخاءىا عمى ضاىخىا 

ثسائة شالب الحيغ يجرسػف عشجه قج خذيو التذبيو كالتجديع كالعياذ باَّلل ، كلػ كاف ما قاؿ الحىبي صحيحا لكاف الثال
تػاتخ عشيع ما كاف مغ امخ خخكجو مغ السحىب االشعخي كلكانت ثػرة عمسية اقتزت مغ التاريخ اف يحكخىا في 
متػاتخات كتبو لكغ ذلظ لع يحرل كشاف عالع كبيخ ذي عمع كنذاط كعطي كخصابي كاإلماـ الجػيشي لكانت سارت 

لخجل دلت عمى محـبو كلع يعخؼ احج مغ شالبو شالب بعجـ نذخىا اك دراستيا عمى بأنباءه الخكباف كحلظ مؤلفات ا
اعتبار عػدة صاحبيا عسا قاؿ  فييا كرجح اكؿ حياتو كاخخىا ،ليحا كلكل االدلة الدابقة يتبيغ لشا اف تحػؿ االماـ 

 الجػيشي تحػؿ كىسي كليذ حؿيقي .
 
 

                                           

         ٜٔٔ/ ٘"  شبقات الذافعية الكبخى، تاج الجيغ  الدبكي ،ٕٛ"
         ٕٜٔ/ ٘"  السرجر نفدو ،ٖٛ"
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 هـ  505 -هـ  450" أبه حامد دمحم الغزّاليثانيا: االمام 
كىػ احج اكبخ عمساء الكالـ كالسشطخ لمفمدفة االسالمية كناقج الفمدفات الغخيبة عغ الفكخ كالسعتقج االسالمي       

التي ندبيا بعس الفالسفة السدمسيغ لإلسالـ كىي ليدت مغ االسالـ مثل الفارابي كابغ سيشا كابغ رشج، كسشحكخ االف 
تبو" كلع ازؿ في عشفػاف شبابي مشح راىقت البمػغ قبل بمػغ العذخيغ ، الى االف ، كقج بعس ما قالو عغ نفدو في ك

اناؼ الدغ عمى الخسديغ: اقتحع لجة ىحا البحخ العسيق كاخػض غسختو خػض الجدػر ، ال خػض الجباف الححكر 
ميد بيغ محٍق ، اتػغل في كل مطمسة ، كاتفحز عغ عقيجة كل فخقة ، كاستكذف اسخار محىب كل شائفة ، أل

كمبصٍل ، كمتدشغ كمبتجع ، ال اغادر باششيا اال كاحب أف أشمع عمى بصانتو، كال ضاىخيا اال كاريج اف اعمع حاصل 
ضيارتو ، كال فمدؽيا اال كاقرج عمى كشو فمدفتو ، كال متكمسا اال كاجتيج في االشالع عمى غاية كالمو كمجادلتو ، كال 

ى سخ صفػتو ، كال متعبجا اال كاتخصج ما يخجع اليو حاصل عبادتو ، كال زنجيقا صػؼيا اال كاحخص عمى العثػر عم
معصال اال كاتحدذ كراءه لمتشبو ألسباب جخأتو، في تعصيمو كزنجقتو، كقج كاف التعصر الى درؾ حقائق االمػر : دابي 

اختياري كحيمتي ، حتى ، كديجني، مغ اكؿ امخي ، كريعاف عسخي غخيدة ، كفصخة مغ هللا كضعتا في جبمتي ال ب
 ."ٗٛ"انحمت عشى رابصة التقميج ، كانكدخت عمى العقائج السػركثة ، عمى قخب عيج سغ الربا " 

متو، كعقمتو، كشالعت كتب ثع يعػد ليتكمع لشا عغ مػقفو مغ عمع الكالـ "            ثع إني ابتجأت بعمع الكالـ، فحرَّ
فرادفتو عمسا  كاؼيا  بسقرػده، غيخ كاؼ بسقرػدي، كإنسا مقرػده  السحققيغ مشيع، كصشفت ؼيو ما أردت أف أصشف

فقج ألقى هللا تعالى، إلى عباده عمى لداف رسػلو عقيجة ىي  حفع عقيجة أىل الدشة، كحخاستيا عغ تذػير أىل البجعة
ساكس السبتجعة الحق. عمى ما ؼيو صالح ديشيع كدنياىع، كسا نصق بسعخفتو القخآف كاألخبار. ثع ألقى الذيصاف في ك 

فأنذأ هللا تعالى، شائفة الستكمسيغ، كحخؾ ، أمػرا  مخالفة لمدشة، فميجػا بيا ككادكا يذػشػف عقيجة الحق عمى أىميا
دكاعييع لشرخة الدشة بكالـ مختب، يكذف عغ تمبيدات أىل البجع السحجثة، عمى خالؼ الدشة السأثػرة، فسشو نذأ عمع 

مشيع بسا نجبيع هللا تعالى إليو، فأحدشػا الحب عغ الدشة، كالشزاؿ عغ العقيجة الستمقاة فمقج قاـ شائفة  الكالـ كأىمو،
بالقبػؿ مغ الشبػة، كالتغييخ في كجو ما أحجث مغ البجعة، كلكشيع اعتسجكا في ذلظ عمى مقجمات تدمسػىا مغ 

كاف أكثخ ك  القخآف كاألخبار خرػميع، كاضصخىع إلى تدميسيا، إما التقميج، أك إجساع األمة، أك مجخد القبػؿ مغ
خػضيع في استخخاج تشاقزات الخرػـ، كمؤاخحتيع بمػاـز مدمساتيع، كىحا قميل الشفع في حق مغ ال يدمع سػى 

                                           

ىػ( الجكتػر عبج الحميع محسػد، دار الكتب الحجيثة، مرخ، ٘ٓ٘" السشقح مغ الزالؿ حجة االسالـ ابي حامج الغدالي الصػسي "ت: ٗٛ"
   ٓٔٔ-ٜٓٔص 
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نعع لسا نذأت صشعة .كشت أشكػه شاؼيا    الزخكريات شيئا  أصال ، فمع يكغ الكالـ في حقي كاؼيا ، كال لجائي الحي
ت السجة، تذػؽ الستكمسػف إلى محاكلة الحب عغ الدشة بالبحث عغ حقائق األمػر الكالـ، ككثخ الخػض ؼيو، كشال

كخاضػا في البحث عغ الجػاىخ كاألعخاض كأحكاميا. كلكغ لع يكغ ذلظ مقرػد عمسيع، لع يبمغ كالميع ؼيو الغاية 
ػف قج حرل ذلظ لغيخي، كال أبعُج أف يك القرػى، فمع يحرل مشو ما يسحػ بالكمية ضمسات الحيخة في اختالفات الخمق

بل لدت أشظ في حرػؿ ذلظ لصائفة، كلكغ حرػال  مذػبا  بالتقميج في بعس األمػر التي ليدت مغ األكليات، 
كالغخض اآلف: حكاية حالي، ال اإلنكار عمى مغ استذفى بو، فإف أدكية الذفاء تختمف باختالؼ الجاء، ككع مغ دكاء 

ا الشز يبيغ لشا انو " قج نذأ في عرخ تعجدت ؼيو الشحل كالسجارس فيح ."٘ٛ"يشتفع بو مخيس كيدتزخ بو آخخ
العقمية، كترارعت ؼيو االتجاىات الفكخية كالجيشية، داخل الداحة االسالمية، ككجج نفدو اماـ بحخ لجي مغ اختالؼ 

ال شجة السػج، كال السحاىب كالتيارات، متالشع االمػاج، عسيق القاع، فمع يقف مػقف الستفخج، كلع يخعو سعة البحخ، ك 
عسق القاع كال كثخة مغ غخؽ مغ قبل ، مسغ لع يحدغ الغػص كالدباحة ، بل خاض ىحا البحخ الخزع خػض 

. كلقج اتقغ تمظ العمػـ كخاصة انو كاف مغ اىل القخف الخامذ "ٙٛ"الساىخ الجدػر ، ال خػض الجباف الححكر" 
قخضاكي حفطو هللا " كالح يتبيغ لجاس الغدالي ، كدارس ق، يقػؿ الذيخ ال٘ٓ٘ق ك تػفي ٓ٘ٗاليجخي حيث انو كلج

عرخه اف الخجل ادى ميسة متسيدة في تاريخ الفكخ االسالمي ، فاف االمة االسالمية كانت مرابة بسا يذبو اليديسة 
عغ العقمية كالشفدية اماـ الشحل السحجثة ، كلع يكغ ذلظ لقػة ىحه االفكار الغازية ، بل لزعف اسمحة السجافعيغ 

العقيجة، كقج اثسخت ىحه اليديسة العقمية كالشفدية شكا في الجيغ ، كضعفا في اليقيغ ، كانحالال في االخالؽ ، 
كاضصخابا في الدياسة ، كفدادا في االجتساع اشاعو اتباع الفمدفة كدعاة الباششية كبيشيسا حمف ضاىخ كاتراؿ خفي 

يميع السحكسات بل القصعيات في الجيغ ، كمالكا كتبيع باإلشارات ، كتعاكف مذبػه ، فالفالسفة ميجكا لمباششية بتأك 
كالباششية كانػا يبحثػف عغ انرارىع في شالب الفمدفة كبقايا الػثشييغ  "إخػاف الرفا "كالخمػز كخرػصا في رسائل

س لجى عمية كفعال انبيخ الكثيخ مغ االذكياء بالفمدفة االغخيؿية االصػؿ فكانت الفمدفة ىي السعبػد السقج" ٚٛ""

                                           

   ٕ٘ٔ-ٛٔٔ" السشقح مغ الزالؿ حجة االسالـ ابي حامج الغدالي  الصػسي ،ص ٘ٛ"
   ٕٙـ  صٜٜٗٔ-ق ٗٔٗٔ، ٗاكي ،مؤسدة الخسالة بيخكت ، ط" االماـ الغدالي بيغ مادحيو كناقجيو ،لمجكتػر يػسف القخضٙٛ"
   ٕٓ" االماـ الغدالي بيغ مادحيو كناقجيو ،لمجكتػر يػسف القخضاكي ، صٚٛ"
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السثقفيغ الحيغ يجعػف ألنفديع التحخر مغ ربقة العربية كالتقميج الفكخي ككاف ىحا ىػ الدالح الحي غدي بو الفكخ 
 ."ٛٛ"االسالمي في عقخ داره مدتيجفا العقمية كالذخرية االسالمية في اصػؿ تكػيشيا

يجخي ىػ حجة االسالـ كالسدمسيغ ابي كىشا ضيخ السججد الحي ال يختمف احج عمى انو مججد القخف الخامذ ال  
حامج الغدالي ليكػف العالع الفح الحي اعجه هللا تعالى ليكػف مرارعا لمفالسفة بشفذ لغتيع الفمدؽية كمفشجا لكل ما ال 

 يست لسعتقجات اىل الدشة كالجساعة برمة اصيمة متػاتخة ثابتة عقال كنقال.
حجة اإلسالـ كمحجة الجيغ التي يتػصل بيا إلى دار لغدالي فقاؿ "كلقج تحجث الدبكي عغ دكر االماـ ا          

جاء كالشاس إلى رد فخية الفالسفة أحػج مغ "  "ٜٛ"" جامع أشتات العمـػ كالسبخز في السشقػؿ مشيا كالسفيػــ الدال
بجالد مقالو كيحسى الطمساء لسرابيح الدساء كأفقخ مغ الججباء إلى قصخات الساء فمع يدؿ يشاضل عغ الجيغ الحشيفي 

حػزه الجيغ كال يمصخ بجـ السعتجيغ حج نرالو حتى أصبح الجيغ كثيق العخى كانكذفت غياىب الذبيات كما كانت إال 
ىحا مع كرع شػى عميو ضسيخه كخمػة لع يتخح فييا غيخ الصاعة سسيخه كتجخيج تخاه بو كقج تػحج في بحخ  حجيثا مفتخى 

لحاكػف لكالمو حدبيغ فسغ ناقل لبعس السسادح كحاؾ لجسيع ما أكرده مسا عيب ب احد كقج ت"  "ٜٓ""التػحيج كباىى
 عمى حجة اإلسالـ الغدالي كذلظ صشيع مغ يتعرب عمى حجة اإلسالـ كىػ شيخشا الحىبي فإنو ذكخ بعس السسادح

عيب عميو استػفاه نقال معجخؼ المفع محكيا بالسعشى غيخ مصابق في األكثخ كلسا انتيى إلى ما ذكخه عبج الغافخ مسا 
 كمغ ناقل لكل السسادح ساكت عغ ذكخ ما عيب بو كىػ الحافع أبػ القاسع بغ عداكخ  ثع زاد ككشح كبدط كرشح

ثع إف الغدالي قجـ نيدابػر كالـز إماـ الحخميغ كجج كاجتيج حتى بخع في السحىب كالخالؼ كالججؿ كاألصميغ "  "ٜٔ""
ذلظ كصشف في كل فغ مغ ىحه العمػـ كتبا أحدغ تأليفيا كأجاد كضعيا  كالسشصق كقخأ الحكسة كالفمدفة كأحكع كل

كتخصيفو كحا نقل الشقمة كأنا لع أر لو مرشفا في أصػؿ الجيغ بعج شجة الفحز إال أف يكػف قػاعج العقائج كعقائج 
الغػر غػاصا  ككاف رضي هللا عشو شجيج الحكاء سجيج الشطخ عجيب الفصخة مفخط اإلدراؾ قػي الحافطة بعيج ،صغخى 

"فقج كاف العالع االسالمي في القخف الخامذ كقج تػاضعت عمى " ٕٜ"."عمى السعاني الجؾيقة جبل عمع مشاضخا محجاجا

                                           

   ٕٔ" يشطخ السرجر نفدو ،صٛٛ"
   ٜٔٔ/ٙ"   شبقات الذافعية الكبخى ، لإلماـ الدبكي ، ٜٛ"
   ٖٜٔ/ٙ"   شبقات الذافعية الكبخى ، لإلماـ الدبكي ، ٜٓ"
  ٕٗٓ، ٖٕٓ/ٙ"   السرجر نفدو ، ٜٔ"
  ٜٙٔ/ٙ"  يشطخ: السرجر نفدو ،ٕٜ"
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اضعافو الفمدفة كالباششية كاحجثتا تبمبال  فكخيا ، يجخ الى االلحاد في العقيجة ، كالتجىػر في االخالؽ ، كاالضصخاب 
خرية قػية ججيجة تخد اليو االيساف بالعقيجة، كاالعتساد عمى مرادر الجيغ في حاجة ممحة الى ش–في الدياسة 

االصمية ، كاالستقامة في االخالؽ ، كيشتج االنتاج الججيج الحي تكدج معو سػؽ الباششية ، كتخكج ريحيا ، كتعخض 
اف تكػف جامعة بيغ  االسالـ عخضا  عقميا  جسيال  تجحس معو حجج الفالسفة كالباششية ككاف ال بج ليحه الذخرية

العمػـ العقمية كالشقمية ، ليا في كل مشيسا قجـ راسخة ، كباع شػيل ، كنطخ نافح، كتكػف عقمية كبيخة تشاىس فالسفة 
اليػناف ، كقادة الفكخ في العالع ، تجخي معيع في رىاف كاحج ، كتدتصيع اف تجكف كثيخا  مغ العمػـ تجكيشا ججيجا ، 

لى ذلظ كمو مغ السػاىب العمسية كالكفاية العقمية االيساف القػي الخاسخ الحي اكتدبو ىحا الخجل كتقػؿ كمستيا ، كتجسع ا
بجراستو كتأمالتو كاخالصو كجياده في سبيل الػصػؿ الى السعخفة كاليقيغ ، كيدتصيع بكل ذلظ اف يشفخ في السجتسع 

ىحه الذخرية الفحة ، –في اشج حاجة كادؽ ساعة االسالمي ركحا  ججيجة كحياة ججيجة ،لقج رزؽ العالع االسالمي كىػ 
كىشا مغ خالؿ ىحا التقييع لو مغ العالمة الشجكي  "ٖٜ"في مشترف القخف الخامذ اليجخي ، ىي شخرية الغدالي "

 يتبيغ لشا دكر االماـ الغدالي ككضيفتو العطيسة التي اكخمو هللا تعالى بيا في الجفاع عغ الجيغ .
في العقيجة كعمع الكالـ كالفمدفة كالسشصق  لغداليكتب االماـ ابأىع  كىحه قائسة "ٜٗ"لى السئات اما مؤلفاتو فقج كصمت ا

   كىي جدء مؤلفاتو العجيجة كالستشػعة االختراصات. 
السقرج األسشى شخح أسساء هللا .إلجاـ العػاـ عغ عمع الكالـ.بػية السخيج في مدائل التػحيج.االقتراد في االعتقاد"     

فزائح .ؼيرل التفخقة بيغ اإلسالـ كالدنجقة.القانػف الكمي في التأكيل.السعارؼ العقمية كلباب الحكسة اإلليية.الحدشى
معيار العمع في فغ .تيافت الفالسفة.مقاصج الفالسفة.قػاصع الباششية.حّجة الحق، في الخد عمى الباششية.الباششية
 "ٜ٘"" .ميداف العسل.محظ الشطخ في السشصق.السشصق

ىػ، كتفّقو  ٗٗ٘ي، تػفي سشة خ أبػ الشرخ أحسج بغ عبج هللا بغ عبج الخحسغ الخسقاما تالميحه فكثيخكف مشيع "      
أبػ مشرػر دمحم بغ إسساعيل بغ الحديغ العصاري، الػاعع في شػس كالسمّقب بػ "جشجة"، ك  .في شػس عمى الغدالي

ثع تفّقو عمى  بغ عمي بغ دمحم بغ بخىاف، ككاف حشبميا ، أبػ الفتح أحسج ،ىػ، كتفّقو في شػس عمى الغدالي ٙٛٗتػفي 

                                           

 ٕٕٓبيخكت،ص-، دمذقٖ"  رجاؿ الفكخ كالجعػة في االسالـ لمعالمة ابػ الحدغ عمي الحدشي الشجكي ، دار ابغ كثيخ، ط ٖٜ"
شبعة اكلى ثع شبعتو  ٜٓٙٔىػ /  ٖٓٛٔ"  خرز ليا الجكتػر عبج الخحسغ بجكي كتابا كامال بعشػاف مؤلفات الغدالي كُنذخ سشة ٜٗ"

 شارع فيج ، دكلة الكػيت  ٕٜٚٔلدشة  ٕككالة السصبػعات ط
 ٕٕ٘/ٙ"   شبقات الذافعية الكبخى ، لإلماـ الدبكي ،ٜ٘"
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أبػ سعيج دمحم  ق ٛٔ٘الغدالي، ككاـ يجّرس في السجرسة الشطامية عمػـ شتى، كدّرس إحياء عمػـ الجيغ لمصالب، تػفي 
أبػ حامج  ،جيأبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ تػمخت السرسػدي، السمّقب بػ "السي ، ىػ ٗ٘٘بغ أسعج التػقاني، تػفي 

كغيخىع كثيخ، كىػ صاحب عقمية فحة    "ٜٙ""دمحم بغ عبج السمظ الجػزقاني األسفخاييشي، تفّقو عمى الغدالي في بغجاد
إماـ الفقياء عمى اإلشالؽ  كركح رؾيقة صاؼية كىسة عالية ميدتو كجعمتو مججد االمة في القخف الخامذ اليجخي "

كعيغ كقتو كأكانو كمغ شاع ذكخه في البالد كاشتيخ فزمو بيغ العباد كاتفقت كرباني األمة باالتفاؽ كمجتيج زمانو 
الصػائف عمى تبجيمو كتعطيسو كتػقيخه كتكخيسو كخافو السخالفػف كانقيخ بحججو كأدلتو السشاضخكف كضيخت بتشؿيحاتو 

يخ الذسذ في البيجة فزائح السبتجعة كالسخالفيغ كقاـ بشرخ الدشة كإضيار الجيغ كسارت مرشفاتو في الجنيا مد
 "ٜٚ"."كالجساؿ كشيج لو السخالف كالسػافق بالتقجـ كالكساؿ

كلقج فشج االماـ الدبكي ما انتقج بو الذيخ الحىبي االماـ الغدالي مدالة مدالة كالتي يخجح االماـ الدبكي انيا         
أضغ أنو اختمق عمى عبج الغافخ الحي نقل عشو الحىبي  فقاؿ الدبكي "  "ٜٛ"مشدػبة اك مػضػعة عمى لداف عبج الغافخ

كعمى كل حاؿ فاف مغ ىحه سيختو كمشيجو في تمقي  "ٜٜ""كدس في كتابو فاَّلل أعمع بحلظ عمى أنو ليذ ؼيو كبيخ أمخ
ػاص االمة ال يتػقع العمع كمغ لجيو ىح الفيع الػاسع كالشبػغ الكبيخ كالحي عخؼ بو كانتذخ كتػاتخ خبخه عشج عػاـ كخ

مشو اف يخفى مغ حالو مغ ادعاه الستػىسػف مغ رجػعو عغ السحىب اك نجمو عمى العمع الحي دافع بو عغ االسالـ 
شػاؿ مديخة حياتو، بل لكاف شالبو جسيعيع خخجػا مغ السحىب كاحخقػا مؤلفاتو ؼيو كالتي كسا ذكخنا تعجدت كتشػعت 

مع الكالـ . اف االماـ الغدالي قج الف كتابو الجاـ العػاـ عغ عمع الكالـ قج قجـ في مختمف العمـػ كمشيا الكثيخ في ع
لو بخصبة الخسالة كالـ يجحس أي شظ في انو تخاجع عغ معتقجه حيث كتب " اما بعج فقج سألتشي ارشجؾ هللا عغ 

 كصفاتو ما يتعالى كيتقجس االخبار السػىسة بالتذبيو عشج الخعاع كالجياؿ مغ الحذػية الزالؿ حيث اعتقجكا في هللا
خاه مسا اخحكه مغ عشخ مغ الرػرة كاليج كالقجـ كالشدكؿ كاالنتقاؿ كالجمػس عمى العخش كاالستقخار ، كمايجخي مج

                                           

 ٕٕ٘/ٙ"   السرجر نفدو ،ٜٙ"
بيخكت لبشاف ،  –العخبي  " اتحاؼ الدادة الستقيغ بذخح احياء عمـػ الجيغ لإلماـ حجة االسالـ ابي حامج الغدالي ،مؤسدة التاريخٜٚ"

  ٗٗـ،صٜٜٗٔ-قٗٔٗٔ
 "  أبػ الحدغ عبج الغافخ بغ إسساعيل الخصيب الفارسي خصيب نيدابػر    ٜٛ"
    ٕ٘ٔ/ٙ"  السرجر نفدو ، ٜٜ"
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كفي  "ٓٓٔ"كصػرىا ، كانيع زاعسػا اف معتقجىع ؼيو معتقج الدمف كاردت اف اشخح لظ اعتقاد الدمف"ضػاىخ االخبار 
خبار يقػؿ " حؿيقة محىب الدمف كىػ الحق عشجنا اف كل مغ بمغو مغ ىحه االحاديث شخح اعتقاد الدمف في ىحه اال

مغ عػاـ الخمق يجب عميو سبعة امػر : التقجيذ ثع الترجيق ثع االعتخاؼ بالعجد ، ثع الدكػت ، ثع االمداؾ ثع 
ا في التعامل مع الشرػص كبسجخد االستخساؿ بقخاءة كفيع االمػر التي اكجبي "ٔٓٔ"الكف ثع التدميع الىل السعخفة "

السػىسة بالتذبيو نجج انو بكل تأكيج لع يخخج مغ محىب االشاعخة كال حتى انتقجه كانو أَصل لسحىب االشاعخة كمدمكيع 
في التعامل مع تمظ الشرػص في تشديو هللا تعالى عغ الجية كالسكاف كالحخكؼ كاالصػات ككل سسات الحػادث ، بل 

قدامو بالشدبة لسغ يتشاكلو مغ عػاـ اك عمساء اك العارفيغ ؼيقػؿ "اما الترخؼ الثاني التأكيل انو يبيغ معشى التأكيل كا
كىػ بياف معشاه بعج ازالة  ضاىخه ، كىحا اما يقع مغ العامي نفدو اكمغ العارؼ مع العامي ، اك مغ العارؼ مع نفدو 

خ ل االشتغاؿ بشفدو كىػ حخاـ يذبو خػض البحكبيشو كبيغ ربو فيحه ثالثة مػاضع . االكؿ: تأكيل العامي عمى سبي
كبعجىا يحكخ السػضع الثاني ؼيقػؿ " اف يكػف ذلظ مغ العالع مع العامي كىػ  "ٕٓٔ"السغخؽ مسغ ال يحدغ الدباحة

ايزا مسشػع كالثالث تأكيل العارؼ مع نفدو في سخ قمبو كبيشو كبيغ ربو كىػ عمى ثالثة اكجو ، فاف الحي انقجح في 
خاد مغ لفع االستػاء كالفػؽ مثال اما انغ يكػف مقصػعا بو اك مذكػكا ؼيو اك مطشػنا ضشا غالبا ، فاف كاف سخه اف الس

قصعيا فميعتقجه  كاف كاف مذكػكا فميتجشبو  كال يحكسغ عمى مخاد هللا كرسػلو صمى هللا عميو كسمع مغ كالمو باحتساؿ 
قف كاف كاف مطشػنا  فاعمع اف لمطغ متعمقيغ : احجىسا اف يعارضو مثمو مغ غيخ تخجيح بل الػاجب عمى الذاؾ التػ 

السعشى الحي انقجح عشجه ىل ىػ جائد في حق هللا تعالى اـ ىػ محاؿ كالثاني اف يعمع قصعا جػازه كلكغ تخدد في انو 
اف فػؽ الػزيخ ىػ مخاده اـ ال ؟ كيحكخ مثاليغ االكؿ عغ تأكيل لفع الفػؽ بالعمػ السعشػي الحي ىػ السخاد بقػلشا الدمص

ُفػَف َربَُّيْع ِمْغ َيَخا ،فإنا ال نذظ في ثبػت معشاىا هلل تعالى لكشا ربسا نتخد في اف لفع الفػؽ في قػلو تعالى : " 
ىل اريج بيا العمػ السعشػي اـ اريج بيا معشى اخخ يميق بجالؿ هللا تعالى دكف العمػ بالسكاف الحي ىػ محاؿ  "ٖٓٔ""َفْػِقِيعْ 

دع كال ىػ صفة في جدع ،كمثاؿ الثاني : تأكيل لفع االستػاء عمى العخش ، بانو اراد بو الشدبة عمى ما ليذ بج
الخاصة التي لمعخش كندبتو اف هللا تعالى يترخؼ في جسيع العالع كيجبخ االمخ مغ الدساء الى االرض بػاسصة 

                                           

     ٔٗ"  الجاـ العػاـ عغ عمع الكالـ لإلماـ حجة االسالـ ابي حامج الغدالي، صٓٓٔ"
    ٕٗ"  السرجر نفدو، صٔٓٔ"
    ٜٗ"  السرجر نفدو ، صٕٓٔ"
 ٓ٘"  سػرة الشحل اآلية ٖٓٔ"
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لشقاش كالكاتب صػرة ككمسة عمى العخش فانو ال يحجث في العالع صػرة مالع يحجثو في العخش ، كسا ال يحجث ا
 . "ٗٓٔ"بياض مالع يحجثو في الجماغ ،"

كالحي ندتشتجو مغ كتاب االلجاـ كخاصة كضيفة التأكيل ال يجؿ ابجا عمى انو تخؾ مشيجو االشعخي اك رجع عغ      
سابقا مشيجا  اقػالو شػاؿ عسخه كمؤلفاتو العجيجة ؼيو ، كانسا رجح مشيج التفػيس عغ التأكيل ، كىسا كسا ذكخنا

االشاعخة في التعامل مع الشرػص السػىسة بالتذبيو ،  كمغ يصالع كتاب الجاـ العػاـ عغ عمع الكالـ لإلماـ الغدالي 
رحسو هللا تعالى يعمع انو " لع يتخؾ محىب االشاعخة كال رجع عشو كانسا رجح مدمظ التفػيس عمى مدمظ التأكيل ، 

ا انو ال يفيع مشو تزميل لمقائميغ التاؤيل حاشاه كىػ الحي يعمع اف كال كىػ تخجيح مشو ليذ عمى اشالقو ، كس
ىػ مدمظ التفػيس الحي ىػ مدمظ  –عشج عجـ الحاجة -السدمكيغ صحيح ، كاف كاف االرجح عشجه كاالفزل  

دمف جسيػر الدمف ، بل ىػ االرجح كاالفزل عشج جسيع االشاعخة ، كىػ ما نخاه كنقػؿ بو ، فالػقػؼ حيث كقف ال
الرالح بعج تشديو هللا تعالى عسا تػىسو ىحه الطػاىخ ىػ االكلى باالتباع ، فيحا كسا ذكخنا عشج عجـ الحاجة ، اما اذا 
خاض الشاس في الستذابيات فال بج حيشئح مغ البياف ، كمغ اساليب البياف التأكيل ، كاالماـ الغدالي رحسو هللا لع يأت 

  "٘ٓٔ"في كتبو االخخى " في كتاب االلجاـ بذيء مخالف لسا 
 كنجج اف االماـ الغدالي         

اكال لع يغادر السحىب االشعخي، كلع يشجـ عمى االشتغاؿ بو كالتأليف ؼيو ، بل اف الجالئل الدابقة تػكج انو التدمو حتى 
 ذلظ.اخخ حياتو كانو لع يخخج مغ محىب اىل الدشة كالجساعة األشاعخة ككتبو كمرشفاتو العجيجة تثبت 

ثانيا اف تحقيق اإلماـ الدبكي كما استشتجو مغ بعس الشقج الحي اكرده الذيخ عبج الغافخ انو قج يكػف قج كضع مغ  
غيخ الذيخ عبج الغافخ كانو ال يقجح باإلماـ الغدالي كػنو عمع مغ اعالـ االمة كمججد القخف الخامذ اليجخي كىػ 

 حجة االسالـ بديختو العصخة السباركة،
تالميح االماـ الغدالي لع يعخؼ اف احج مشيع نقل عشو ذلظ الشجـ اك الخجػع عغ السحىب كاال لكاف تػاتخ ذلظ  ثالثا 

 كاشتيخ .

                                           

    ٓ٘"  الجاـ العػاـ عغ عمع الكالـ لإلماـ حجة االسالـ ابي حامج الغدالي، صٗٓٔ"
 .ٚٚ" اىل الدشة االشاعخة شيادة عمساء االمة كادلتيع، جسع كاعجاد حسجاف الدشاف، فػزي العشجخي، ص٘ٓٔ"
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رابعا لع نجج كسا بيشا في كتاب "الجاـ العػاـ عغ عمع الكالـ " ما يجؿ عمى تخاجع االماـ الغدالي عغ محىب كسا  
التفػيس في الشرػص السػىسة بالتذبيو كحل إلثباتيا مع التشديو  ذكخنا سابقا بل رجح احج مدمكي االشاعخة كىػ

 لمحات االليية عغ مذابية السخمػقات .
خامدا كاف دكر الغدالي تاريخي ميع في الفكخ كالسشيج العقمي االسالمي خامدا مقػلتو السذيػرة عغ عمع الكالـ 

خ حياتو كاف يسيل لمترػؼ كعير عالع الشقاء كججتو كافٍي بسقرػده غيخ كافي بسقرػد ليذ ذما بل اف الخجل اخ
بعيج اف أي تأثيخات سمبية عمى ىحا الجػ الخكحاني الحي اختاره لشفدو اخخ حياتو اال انو لع يتخؾ اصػؿ مبادئو 
كاتجاىو الفكخي رغع كل الزغػشات التي مخ بيا رحسو هللا تعالى سادسا لكل عالع معارضيغ مغ االتجاىات الفكخية 

كال يعشي ذلظ انيع عمى حق بل ىي سشة كػنية اف ال يخضى الشاس عغ بعزيع كيختمفػف في الخاي كالفكخ السخالفة 
 كالسشيج السيع اف ال يصعغ احجىع باألخخ كيحتـخ كيانو كفكخه كمشيجو ماداـ ليذ خارجا عغ ثػابت االسالـ .

اىميا مغ مدائل قجـ العالع كغيخىا مغ كفخيات سابعا مػقف االماـ الغدالي مغ الفالسفة كالفالسفة كدحزو لسا يجعيو 
ال تست لمعقيجة االسالمية برمة ، يجؿ عمى اصالة عمع الخجل كاتباعو لسشيج الدمف مغ اىل الدشة كالجساعة 
االشاعخة دكف انحخاؼ عغ االصػؿ كالثػابت العقجية الشقمية بل اتخاذىا مؿياس لمحق فسا خالف الكتاب كالدشة ليذ 

 .برحيح قصعا  
ثامشا لع نجج في مؤلفاتو العجيجة اي نرػص مشو اك مغ شالبو تذيخ اك تحكخ انتقالو مغ السحىب االشعخي الى غيخه 
، بل اف الستعارؼ عميو مغ سيختو انو التـد السحىب كالف ؼيو كَدَرَسو كّدرسو شيمة حياتو حتى مػتو ،مع زىج بالجنيا 

كاف رجع عغ معتقجه لكاف كرعو ذىب بو الى  اف يجسع شالبو كيبيغ كانحياز لترؽية القمب كتيحيب الدمػؾ ، كلػ 
ليع اسباب رجػعو كاستجالالتو عمى ما تػصل اليو في السعتقجات التي امغ بيا شيمة حياتو ، كلشرحيع كحثيع عمى 

 تخكيا كسا فعل ىػ ، لكغ أي مغ ذلظ لع يحجث قط في سيختو السباركة رحسو هللا تعالى.
 

 الخاتمة
نتجت مغ اختالؼ  مثال ، فقج كاممة كالسعتدلةاسالمية نتج عشو فخؽ  الكالـ  لتحػؿ السشيجي لبعس عمساءاأف   

مع انو كاف في حمقة االماـ الحدغ البرخي رحسو  ، كاصل بغ عصاء في مدالة السشدلة بيغ السشدلتيغ لسختكب الكبيخة
 العمسية  الػاقع كايجتو البخاىيغ لو تحػؿ حؿيقي شيج ىحاكعمى محىب اىل الدشة كالجساعة اكؿ عيجه ، ك  هللا تعالى،

غ عاالشعخي  ابي الحدغ ، لكغ تحػالت اخخى كتحػؿ االماـ السشياج الكالمية السعتسجةمغ سيخ كدراسات في الفخؽ ك 
الدشة كالحي ندب لو بانو محىب اىل  محـبو الحي انذاه مػافقا لمكتاب كالدشة كداعسا ليسا باألدلة العقمية كالشقمية
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، كلع يحكخ ذلظ عشو فاتو  بعجه الفتالتي السعتبخة اشارات في كتب التخاجع  نجج لع يثبت ابجا ،فال كالجساعة االشاعخة
 مؤلف لو في ىحا الخرػصثبػت ندبة كلع يرح  االشعخي، عذخات الصالب الحيغ تمقػا عشو كعغ اتباعو السشيج

، كبحلظ يكػف التحػؿ كىسي ال يرسج اماـ الحؿيقة كال سيسا اف مغ يشدبو لإلماـ  يبخىغ عػدتو عغ محـبو االشعخي 
العقمي في االصل ، كليذ مغ السعقػؿ اتخاذ ادعاءات الخرػـ كحقائق الشقمي االشعخي ىع مغ السخالفيغ لسحـبو 

االماـ ابي الحدغ االشعخي مدمع بيا خاصة انيا تتيالظ اماـ التخاث الفكخي لمسجرسة االشعخية العخيقة التي اسديا 
، كالتي ىي ركغ اساسي مغ ثالثة اركاف تذكل محىب اىل الدشة كالجساعة باإلضافة الى السجرسة رحسو هللا تعالى

الساتخيجية كمجرسة اىل االثخ ، فسع انو في االصل اف اجتياد االماـ االشعخي العقمي نتج مغ العسق الفكخي لسجرسة 
ي تمسيحا  لمجبائي احج اكبخ عمساء السعتدلة بدمانو يدتقي مغ عمػمو العقمية، فيحا ىحا التحػؿ السعتدلة اياـ كاف االشعخ 

لإلماـ ابي الحدغ االشعخي عغ السشيج العقمي الخالز لمسعتدلة الى مشيج نقمي عقمي في آف كاحج، يعتبخ تحػؿ 
 االدعاءات يتغيخ عشو حتى كفاتو  ، لكغ حؿيؿيا  ال يشكخه احج، كالحي الـز االماـ االشعخي كعخؼ بو كندب لو كلع

الى سشتصخؽ  لع تكغ حؿيؿية ايزا ، السجرسة االشعخيةاخخيغ ميسيغ في  كالـ شالت عمساء في التحػالت السػىػمة 
اثشيغ مشيع ىشا في بحثشا ىحا، ىسا االماـ الجػيشي كاالماـ الغدالي  رحسيسا هللا تعالى  كنكسميع بالذيخستاني كالخازي 

 .راسات الحقة بأذف هللا تعالىفي د
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 المرادر والمراجع
  بعد القران الكريم

حديغ  ة،تقجيع كتحقيق كتعميق د. فػؾي"قٕٖٗت:"عغ اصػؿ الجيانة ، لإلماـ ابي الحدغ االشعخي  ةاإلبان   .ٔ
ندخة االبانة االصمية كىي ممحقة بالكتاب السحقق  معـ،ٜٚٚٔلدشة ٔمحسػد، دار االنرار، القاىخة،ط

 بتخؾيع ججيج
اتحاؼ الدادة الستقيغ بذخح احياء عمـػ الجيغ لإلماـ حجة االسالـ ابي حامج الغدالي ،مؤسدة التاريخ العخبي   .ٕ

    ـ ٜٜٗٔ-قٗٔٗٔ  بيخكت لبشاف ،–
: دمحم باسل قػتح"قٖٛ٘ت: "سخك بغ أحسج، الدمخذخي جار هللاالقاسع محسػد بغ ع ة البيأساس البالغ .3

 ـ ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔ ،ٔط  لبشاف –دار الكتب العمسية، بيخكت  عيػف الدػد
 ـ،ٕٜٜٔ-قٕٔٗٔ،ٕاالماـ الجػيشي اماـ الحخميغ ،دمحم الدحيمي، دار القمع ،ط .ٗ

-ق ٗٔٗٔ، ٗاالماـ الغدالي بيغ مادحيو كناقجيو ،لمجكتػر يػسف القخضاكي ،مؤسدة الخسالة بيخكت ، ط  .٘
 ـ ٜٜٗٔ

اىل الدشة االشاعخة شيادة عمساء االمة كادلتيع ، جسع كاعجاد حسجاف الدشاف ،فػزي العشجخي ،دار الزياء،  .ٙ
 ـٕٓٔٓ-قٖٔٗٔلدشة ٕالكػيت، ط

 ،  "ـٜٙٛٔ-ىػٚٓٗٔ"البجاية كالشياية البغ كثيخ، ط دار الفكخ   .ٚ
الحديشي، أبػ الؽيس، مختزى، الدَّبيجي سحّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ ل تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس .ٛ

يع األبياري كعبج الحؽيع الذمبي: شخكة مكتبة كمصبعة مرصفى قىػ"تحٕ٘ٓٔ"ت: : مرصفى الدقا كإبخـا
 البابي الحمبي كأكالده بسرخ
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عبج ، ديػاف السبتجأ كالخبخ في تاريخ العخب كالبخبخ كمغ عاصخىع مغ ذكي الذأف األكبختاريخ ابغ خمجكف    .ٜ
 دار الفكخ، بيخكت "ىػٛٓٛ: ت"غ بغ دمحم بغ دمحم، ابغ خمجكف أبػ زيج، كلي الجيغ الحزخمي اإلشبيمي الخحس

  ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ، ٕ،ط

شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز  ،تاريخ اإلسالـ َكَكؼيات السذاىيخ َكاألعالـ .10
 .ـ ٖٕٓٓ، ٔ، طدار الغخب اإلسالمي ،الجكتػر بذار عّػاد معخكؼ تحق"ىػٛٗٚ: ت"الحىبي 

ثقة الجيغ، أبػ القاسع عمي بغ الحدغ بغ  ،تبييغ كحب السفتخي ؼيسا ندب إلى اإلماـ أبي الحدغ األشعخي   .ٔٔ
 ، ٗٓٗٔ، ٖط بيخكت –دار الكتاب العخبي ، ىػ"ٔٚ٘ـبة هللا السعخكؼ بابغ عداكخ "ت:

 ـ ٖٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔدمحم زيشيع دمحم عدب مكتبة الثقافة الجيشية،  تحقيق: د أحسج عسخ ىاشع، د
الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كسششو كأيامو = صحيح  .ٕٔ

=صحيح  قٕٕٗٔ: األكلى، الشجاة الصبعةالبخاري: دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخاري الجعفي: دار شػؽ 
 ،  اليجايةدار البخاري ،

أضػاء الدمف، الخياض،  الخمف، مكتبةبغ عبج العديد  كالشرخانية، سعػددراسات في األدياف الييػدية  .ٖٔ
 ،ـٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔ: الخابعة، الدعػدية، الصبعةالسسمكة العخبية 

-، دمذقٖرجاؿ الفكخ كالجعػة في االسالـ لمعالمة ابػ الحدغ عمي الحدشي الشجكي ، دار ابغ كثيخ، ط    .ٗٔ
 خكت،بي

 "ىػٛٗٚ:  ت"شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي ،  سيخ أعالـ الشبالء  .٘ٔ
   ـ ٜ٘ٛٔىػ /  ٘ٓٗٔ،  ٖ،طالشاشخ : مؤسدة الخسالة

: ت"أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي الجمذقي  "مغ البجاية كالشياية البغ كثيخ"لديخة الشبػية ا .ٙٔ
 ، ـ ٜٙٚٔ -ىػ  ٜٖ٘ٔ،لبشاف –دار السعخفة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع بيخكت  "ىػٗٚٚ
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عبج السمظ بغ ىذاـ بغ أيػب الحسيخي السعافخي، أبػ دمحم، جساؿ الجيغ  ،ديخة الشبػية البغ ىذاـال .ٚٔ
  ـ ٜ٘٘ٔ -ىػ ٖ٘ٚٔ، الصبعة :الثانية ىػ"ٖٕٔ"ت:

 ر الكتاب العخبي، القاىخة ىػ،داٖٚٔٔالذافعي، لإلماـ دمحم أبػ زىخة، شبعة سشة    .ٛٔ

-ىػٙٓٗٔ"، ٔشحرات الحىب في اخبار مغ ذىب، البغ العساد الحشبمي، دار ابغ كثيخ، بيخكت، دمذق، ط .ٜٔ
 "ـٜٙٛٔ

االصػؿ الخسدة لقاضي القزاة عبج الجبار بغ احسج، تعميق االماـ احسج بغ الحديغ بغ ابي ىاشع  حشخ    .ٕٓ
بة ، القاىخة طالكخيع عثساف ، الشاش ج،حققو كقجـ لو د. عب  ـٜٜٙٔ-قٙٔٗٔ،ٖخ مكتبة ـك

يع احسج السػصمي،  لاليو في العقيجة أبي بكخ خمي غشعبة العقيجة بيغ ابي الحدغ االشعخي كالسشتدبي  .ٕٔ ابخـا
 ـ.ٜٜٓٔ-قٓٔٗٔ،ٔدار الكتاب العخبي ،بيخكت ،ط

: نذػاف بغ سعيج  .ٕٕ دار الفكخ  ، ىػ"ٖٚ٘اليسشي "ت: الحسيخي شسذ العمػـ كدكاء كالـ العخب مغ الكمـػ
 ،  ـ ٜٜٜٔ-ىػ  ٕٓٗٔ ٔطٖ"سػرية-"، دار الفكخ "دمذق لبشاف-السعاصخ "بيخكت 

تحقيق:  ىػ"ٖٜٖنرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخي الفارابي "ت:ي بأل الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية .ٖٕ
 ـ ٜٚٛٔ -  ىػ ٚٓٗٔ، ٗط  بيخكت –دار العمع لمسالييغ ،  أحسج عبج الغفػر عصار

السحقق: د. محسػد ،"ىػٔٚٚ: ت"تاج الجيغ عبج الػىاب بغ تقي الجيغ الدبكي  ،ذافعية الكبخى شبقات ال   .ٕٗ
 ، ىػٖٔٗٔ، ٕ،ط دمحم الصشاحي د. عبج الفتاح دمحم الحمػ: ىجخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع

 "ىػٗٚٚت: "شبقات الذافعييغ ،أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي الجمذقي  .ٕ٘
: ت"شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي ،  مغ غبخلعبخ في خبخ ا  .26

 ٜٖٖ/ٕ،بيخكت –أبػ ىاجخ دمحم الدعيج بغ بديػني زغمػؿ دار الكتب العمسية "ىػٛٗٚ
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: دار "ىػ ٕٖٛ: ت"السكي  الفاسيتقي الجيغ دمحم بغ أحسج الحدشي  ،تاريخ البمج األميغ فيالعقج الثسيغ   .27
  ،ـ ٜٜٛٔ، ٔ، ط العمسية، بيخكتالكتب 

 ،  ٘ط، ٖٚٗٔ-ٕٙٔٓاإلسالمية كمحاىبيا، قحصاف الجكري، كتاب ناشخكف،  ةالعقيج .ٕٛ
عبج القاىخ بغ شاىخ بغ دمحم بغ عبج هللا البغجادي التسيسي ل بيغ الفخؽ كبياف الفخقة الشاجيةالفخؽ    .ٜٕ

 ،  ٜٚٚٔ، ٕكت، طبيخ  –ىػ": دار اآلفاؽ الججيجة ٜٕٗاألسفخاييشي، أبػ مشرػر "ت:
السحقق: د  ىػ"ٓٚٔكتاب العيغ أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخك بغ تسيع الفخاىيجي البرخي "ت: .ٖٓ

يع الدامخائي  ،  دار كمكتبة اليالؿ ،ميجي السخدكمي، د إبخـا
 اإلفخيقيسحسج بغ مكـخ بغ عمى، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر األنراري الخكيفعى للداف العخب  .ٖٔ

يع عبادةٛ٘ٗ/ٔ،ق ٗٔٗٔ - ٖط بيخكت –ىػ" دار صادر ٔٔٚ"ت: مكتبة اآلداب ، السحقق: أ. د دمحم إبخـا
 ،  ـ ٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ، ٔط القاىخة / مرخ -

ىػ" السكتبة ٙٙٙديغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الحشفي الخازي "ت:ل مختار الرحاح .ٕٖ
  ـ،ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔ، ٘صيجا ط –ػذجية، بيخكت الجار الشس-العرخية 

عسخ بغ شاىشذاه بغ أيػب، السمظ  اء عساد الجيغ إسساعيل بغ عمي بغفي أخبار البذخ: أبػ الفج السخترخ .33
 ٜٙٔ/ٕ،ٔط ،السصبعة الحديشية السرخية "ىػٕٖٚ ت:"السؤيج، صاحب حساة 

سبط »شسذ الجيغ أبػ السطفخ يػسف بغ ِقْدُأكغمي بغ عبج هللا السعخكؼ بػ  ،الدماف في تػاريخ األعياف ة مخآ  .ٖٗ
 ٖٕٔٓ -ىػ  ٖٗٗٔالصبعة: األكلى،  سػريا –ىػ" دار الخسالة العالسية، دمذق  ٗ٘ٙ - ٔٛ٘« "ابغ الجػزي 

 ،  ـ
 ، ٔ الكتب طىػ" الشاشخ: عالع ٕٗٗٔمعجع المغة العخبية السعاصخة د أحسج مختار عبج الحسيج عسخ "ت:   .ٖ٘

 .ـ ٕٛٓٓ -ىػ  ٜٕٗٔ
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 ٛٓٛ/٘(،ىػ ٖٓٛٔ - ٖٚٚٔ، )بيخكت –دار مكتبة الحياة ، أحسج رضا،معجع متغ المغة .ٖٙ
 ىػ"ٜٔٔعبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جالؿ الجيغ الديػشي "ت:لمعجع مقاليج العمـػ في الحجكد كالخسـػ  .ٖٚ
مؤسدة الكتب الثقاؼية، ، ىػ" ٔٚٚتاج الجيغ عبج الػىاب بغ تقي الجيغ الدبكي "ت: ،معيج الشعع كمبيج الشقع  .ٖٛ

  ـ ٜٙٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ ٔ، طلبشاف –بيخكت 

دار الكتب الحجيثة،  ،الحميع محسػد جد. عب"ىػ٘ٓ٘: السشقح مغ الزالؿ حجة االسالـ ابي حامج الغدالي .ٜٖ
    مرخ

: مػقع الشاشخ، مجسػعة مغ الباحثيغ بإشخاؼ الذيخ َعمػي بغ عبج القادر الدقاؼ ،مػسػعة السمل كاألدياف .ٓٗ
 السؤلف: أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج بغ حـد األنجلدئٗٔ/dorar.netٔالجرر الدشية عمى اإلنتخنت  

كُنذخ سشة مؤلفات الغدالي خرز ليا الجكتػر عبج الخحسغ بجكي كتابا كامال بعشػاف مؤلفات الغدالي  .ٔٗ
 دكلة الكػيت، ٕٜٚٔلدشة  ٕتو ككالة السصبػعات طشبعة اكلى ثع شبع ٜٓٙٔىػ /  ٖٓٛٔ

سجج الجيغ أبػ الدعادات السبارؾ بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم ابغ عبج الكخيع لالشياية في غخيب الحجيث كاألثخ  .ٕٗ
تحقيق: شاه الداكى  ـٜٜٚٔ-ىػ ٜٜٖٔ، بيخكت-ىػ": السكتبة العمسية ٙٓٙالذيباني الجدري ابغ األثيخ "ت:

  الصشاحي محسػد-

يع بغ أبي بكخ ابغ خمكاف ، كؼيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف .43 أبػ العباس شسذ الجيغ أحسج بغ دمحم بغ إبخـا
 ـٜٔٚٔ، ٔ ط ، بيخكت –دار صادر ، "ىػٔٛٙ: ت"البخمكي اإلربمي 

 

 

  


