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 الممخص:

الشرف األكؿ مغ القخف  فياالنتذار بالسغخب كاألنجلذ  في األشعخيةبجأت 
أحج أصحابو كىػ الحديغ بغ عبجهللا بغ  الباقبلني القاضيحيث أرسل  ،اليجخؼ الخامذ 

 ،فجاف لو أىل العمع مغ أئسة السغخب ،إلى القيخكاف كالسغخب لشذخ السحىب األزدؼحاتع 
السذخؽ  في األشعخيةثع إف ابغ تػمخت لقى أئسة  ،صقمية كاألنجلذ فيكانتذخ السحىب 

قبػؿ كثيخ مغ السدائل  فيمغ أمثاؿ الكياىخاسى كأخح مشيع التأكيل، ككاف لحلظ أثخه عميو 
ضسغ محلبو العقجػ  ،بل كفخضيا عمى أىل السغخب ،األشعخؼ الحدغ  أبيعمى محىب 

إلى نذخ إنو يجب ذكخ أف ابغ تػمخت لع يجُع  إال ،ركشا مغ أركانو األشعخيةكانت  الحؼ
  .العجيج مغ السدائل فيإذ خالفيا كانتقجىا  ؛بأكسميا األشعخيةالعقيجة 

مغ ىشا يأتي ىحا البحث ليمقي الزػء عمى التحػالت الفكخية التي شخأت 
 زمغ السػحجيغ. السحىب األشعخؼ في األنجلذ
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Abstract: 

Al-Ash’ariya doctrine started spreading in North Africa and Al-

Andalus in the first half of the 5
th

 century A.H, when Al-Baqillani a 

judge sent one of one his companions who was Al-Hussein Bin 

Abdullah Bin Hatem Al-Azdi to Al Qayrawan and the rest of North 

Africa to spread the doctrine. There, many of the imams and the 

knowledgeable people accepted the call. Therefore, the teaching of the 

Al-Ash’ariya spread to Saqliya and Al-Andalus. Then, Ibn Toumret 

met some of the Al-Ash’ariya’s imams in the West such as Al-

Kayahrasi where he embraced many of the interpretation of the 

doctrine which had the effect on him to accept many of the teachings 

past on the doctrine of Abi Al-Hassan Al-Ash’ari. Later, he imposes 

these teachings on the people of North Africa within his creed point of 

view which was Al-Ash’ariya constitute; a main paler of these 

teachings. However, it should be mentioned that Ibn Toumret did not 

call for all and absolute of Al-Ash’ariya doctrine as he disagreed with 

many of their beliefs. In conclusion, this study comes to show 

intellectual changes that took place at the time of Al-Muwahden in 

North Africa and Al-Andalus in regard of the Al-Ash’ariya doctrine. 
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 مقدمة: 

 صةالسغخب كاألنجلذ، تغيخت الخخي فيبػصػؿ السػحجيغ لدجة الحكع 
كأسفخ ذلظ عغ تحػالت فكخية ، اعسػم   اإلسبلميالغخب  فيالسحىبية كالعقجية 

ف كاف ، بعج ألمجكلة ارسسي   افقيي   امحلب   (1)الطاىخؼ ، حيث أصبح السحىب كاضحة
سبقتيا،  التيشيمة عرخ السخابصيغ كالعرػر  الخسسيىػ السحىب  السالكيالسحىب 

 فيىػ السحىب العقجػ لمسػحجيغ بعج أف كاف أتباعو  األشعخؼ كسا أصبح السحىب 
  عرخ السخابصيغ. فيحالة اندكاء 

مغ  التشاكؿ ىحا السػضػع بالجراسة أف أحج   دفعتشي التيكمغ جسمة األسباب 
 األشعخيةالجارسيغ لع يتشاكلو مغ قبل، فعمى الخغع مغ أف ىشاؾ دراسات متعجدة عغ 

، (2)األنجلذ لع تفخد ليا دراسة مدتقمة في األشعخيةف إال إ ،السذخؽ  فيك  ،السغخب في
عيج  فيارتبصت بالحخية الفكخية  التيذلظ أف حالة التحػؿ الفكخػ  أضف إلى

لتشاكؿ ىحا السػضػع ال سيسا كأف السحىبية  دفعتشي التيالسػحجيغ كانت أحج األسباب 
األنجلذ كمشيا نزج عمسى الكبلـ كأصػؿ الفقو  فيأسفخت عغ نتائج ميسة  األشعخية

عغ  ابعيج  ؼ رأت دكلة السػحجيغ أنو السعتقج الرحيح يفيسا لمجفاع عغ السعتقج الحكتػض
 شابتيسا قبل عرخىا. التيالذػائب 

: تشدب األشاعخة إلى اإلماـ أبي الحدغ األشعخؼ المذرق  في األشعريةنذأة 
كتشتيج أسمػب أىل الكبلـ في تقخيخ العقائج كالخد عمى  (3) (ػمٖٜ٘/قٕٖٗ)ت

 السخالفيغ
(4)

كيحكخ ابغ عداكخ كغيخه أف أبا الحدغ األشعخؼ اعتدؿ الشاس مجة  
ا، كتفخغ في بيتو لمبحث كالسصالعة، ثع خخج إلى الشاس في السدجج عذخ يػم   خسدة

الجامع، كأخبخىع أنو انخمع مسا كاف يعتقجه، كسا يشخمع مغ ثػبو، ثع خمع ثػبا كاف 
عميو كرمى بكتبو الججيجة لمشاس، كقيل إف سبب رجػعو ما رآه في محىب السعتدلة مغ 

(5) عجد ضاىخ في بعس جػانبو،
، إف الدبب يخجع إلى رؤيا رأػ فييا الشبي كقيل  

الحدغ:"كقع في صجرؼ في بعس الميالي شيء مسا كشت فيو مغ العقائج، أبػ قاؿ 
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فخأيت الشبي  ،فقست كصميت ركعتيغ، كسألت هللا أف ييجيشي الرخاط السدتكيع، كنست
 فذكػت إليو بعس ما بي مغ األمخ، فقاؿ ،:  عميظ بدشتي، قاؿ: فانتبيت

رضت مدائل الكبلـ بسا كججت مغ القخآف كاألخبار، فأثبتو كنبحت ما سػاه كرائي كعا
 (6)ضيخيا". 

األشاعخة في  بيغ ما كاف عميو متقجمػ اضاىخ   اف ثسة تبايش  ، إالججيخ بالحكخ
بعس السدائل، كبيغ ما استقخ عميو الخأؼ عشج الستأخخيغ مشيع في تمظ السدائل، كىػ 

ا ألبي الحدغ ما يؤدؼ بشا إلى القػؿ بأف األشاعخة الستأخخيغ لع يكػنػا متبعيغ تسام  
كيسكغ التسثيل ليحه السدائل ،األشعخؼ كإنسا خالفػه في مدائل مغ األىسية بسكاف

كؿ: القػؿ في الرفات الخبخية كرفة الػجو كاليجيغ كالعيشيغ، فقج كاف بسثاليغ: األ
(7)رأؼ اإلماـ أبي الحدغ األشعخؼ في ىحه الرفات مػافقا لخأؼ الكبلبية 

الحيغ يثبتػف  
(8)ىحه الرفات هلل عد كجل،

(9)كتبو، فيالحدغ عمى إثباتيا أبػ  كقج نز 
في حيغ  

  (10) إلى تأكيل تمظ الرفات. األشعخية ذىب متأخخك

 هللا حيث أثبت اإلماـ األشعخؼ صفة عمػ ،ءستػاالسثاؿ الثاني: صفة العمػ كاال
؟ قيل لو: نقػؿ: إف هللا عد ءستػا"إف قيل ما تقػلػف في االئو عمى عخشو فقاؿ: استػاك 

(11) . كسا قاؿ: )الخحسغ عمى العخش استػػ .ء يميق بواستػاكجل يدتػػ عمى عخشو 
 

. كأف هللا .كقاؿ:"جسمة ما عميو أىل الحجيث كالدشة اإلقخار باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو
(12) "،()الخحسغ عمى العخش استػػ  :سبحانو عمى عخشو، كسا قاؿ

بل إنو رد عمى مغ  
(13)"كقج قاؿ قائمػف مغ السعتدلة :ؿءه سبحانو بالقيخ، فقااستػاأّكؿ 

(14)كالجيسية 
 

(15)كالحخكرية
أنو استػلى  (16)إف معشى قػؿ هللا تعالى: )الخحسغ عمى العخش استػػ  

عمى  ي اكأف هللا تعالى في كل مكاف كجحجكا أف يكػف هللا عد كجل مدتػ  ،كممظ كقيخ
ء إلى القجرة، كلػ كاف ىحا كسا ذكخكه، ستػاعخشو كسا قاؿ أىل الحق كذىبػا في اال
(17)ألف هللا تعالى قادر عمى كل شيء"، ؛كاف ال فخؽ بيغ العخش كاألرض الدابعة

 

(18) فيحا كاف رأؼ اإلماـ األشعخؼ.
" الرفة  :فيقػؿ اإليجي ،األشاعخة متأخخكأما  
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ء في قػلو تعالى: )الخحسغ عمى العخش ستػاء لسا كصف تعالى باالستػااال :الثالثة
ء حيشئح استػ استػػ( اختمف األصحاب فيو، فقاؿ األكثخكف: ىػ االستيبلء كيعػد اال

مغ غيخ سيف كدـ  إلى صفة القجرة، قاؿ الذاعخ: قج استػػ عسخك عمى العخاؽ
 (19) .ميخاؽ

ء ىيشا القرج فيعػد إلى صفة اإلرادة نحػ ستػا. كقيل ىػ أؼ اال.أؼ استػلى
(20)قػلو تعالى } ثع استػػ إلى الدساء { أؼ قرج إلييا كىػ بعيج ".

  

السذخؽ، كىع الحؼ رسخػا السحىب  فيكقج زخخ السحىب األشعخؼ بأئسة كبار 
كقػكا دعائسو، كقعَّجكا لو القػاعج، ككضعػا لو السقجمات، كنذخكا آراءه، كدافعػا عشو 

(21)ػ،مٜٜٓ/قٖٓٛالحدغ الصبخؼ ت أبػ ضج خرػمو، كمشيع:
بكخ الباقبلني أبػ ك  

(22)،ـٕٔٓٔ/ىػٖٓٗت
(23)،ـ٘ٔٓٔ/ىػٙٓٗفػرؾ تودمحم بغ الحدغ بغ  

السعالي أبػ ك  
(24)إماـ الحخميغ عبجالسمظ بغ عبجهللا الجػيشي،

حامج دمحم بغ دمحم العدالي ت أبػ ك  
(25)ػ،مٔٔٔٔ/ق٘ٓ٘

الفتح دمحم بغ عبج الكخيع بغ أحسج الذيخستاني ت أبػ ك  
(26)،ـٖ٘ٔٔ/ىػٛٗ٘

ب عبجهللا دمحم بغ عسخ بغ الحديغ الخازؼ كيعخؼ بابغ خصيأبػ ك  
(27) .ـٜٕٓٔ/ىػٙٓٙالخؼ ت 

  

 فياألنجلذ  األشعخية: دخمت (28)األنجلذ قبل عرخ السػحجيغ في األشعخية
ككاف ليا انتذار كبيخ، ـ( ٖٓٓٔ-ـٕٜٛق/ٕٕٗ-ق ٖٙٔاألمػية )عرخ الخبلفة 

(29) .نيا كانت أحج مخاكد السحىبق دخػليا إلييا ىػ القيخكاف، إذ إككاف شخي
كقج  

الشرف األكؿ مغ القخف  فياالنتذار بالسغخب كاألنجلذ بصخيقة خصط ليا  فيبجأت 
كىػ الحديغ بغ عبجهللا  ،أحج أصحابو القاضي الباقبلنيحيث أرسل  اليجخؼ الخامذ 

فجاف لو  ،ـ( إلى القيخكاف كالسغخب لشذخ السحىبٖٔٓٔىػ/ٖٕٗ)ت األزدؼبغ حاتع ا
  (30) صقمية كاألنجلذ. فيكانتذخ السحىب  ،أىل العمع مغ أئسة السغخب
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عج عػدة بإذ  األشعخؼ؛نذخ السحىب  فيكاف لمخحمة إلى السذخؽ دكر ميع 
السذخؽ، كمشيع اإلماـ  فيكرجاليا  األشعخيةيتحجثػف عغ  العمساء إلى األنجلذ كانػا

عسخ أبػ (، كالسحجث ـٔٓٓٔ/ىػٕٜٖدمحم عبج هللا بغ إبخاليع األصيمي )تأبػ 
(، ـٕ٘ٓٔ/ىػٗٗٗعسخك الجاني السقخغ )ت أبػ  ك  ،)ػمٖٚٓٔ/ق429)ت  الصمسشكي

(31) (.ـٔٛٓٔ/ىػٗٚٗ)ت  الػليج الباجىأبػ  ك 
كحلظ كانت لسرشفات بعس السالكية  

زيج  أبيسيسا رسالة ابغ إلى األنجلذ ال  األشعخؼ انتقاؿ السحىب  فيأثخ كبيخ 
مقجمتيا عقيجتو، كىى كإف كانت تسثل  فيشخح  التي( ـٜٜٙ/ىػٖٙٛ)ت القيخكاني

التي قرج بيا السؤلف  األشعخيةفقج كانت متمبدة بآراء  ،العقائج الدشية في تمظ الفتخة
.الخد عمى محاىب االعتداؿ كاإلرجاء كالخػارج كالذيعة عمى شخيقة األشاعخة

 (32)
  

قج  األشعخؼ كرغع أف مؤسديا اإلماـ  ،فخقة مغ فخؽ الستكمسيغ األشعخيةكرغع أف 
 السدجج ليريخ أحج أئسة فيكأعمغ ذلظ عبلنية أماـ الشاس  ،رجع عغ كل أفكار السعتدلة

، كعخفت -عمى جشازتو " اليـػ مات ناصخ الدشة" حتمى إنو عشجما مات نػدؼ –الدشة 
(33) .ة أىل الدشةأكعقيج ،عقيجتو بعقيجة الدمف

كأف كتاب الفخؽ جعمػىا ضسغ الفخؽ  
العجيج  في األشعخؼ لع يػافقػا  األشعخية ؛ كذلظ ألف متأخخؼ تشاكؿ أفكارىااإلسبلمية عشج 

 ،الترجيق القمبي فيمغ القزايا كمشيا تقجيسيع مشيج العقل عمى الشقل، كحرخىع اإليساف 
(34)كعجـ األخح بأحاديث اآلحاد

كال مانع مغ االحتجاج بيا في مدائل  -في العقيجة  
التػحيج  كجعمػا ،كالستػاتخ مشيا يجب تأكيمو ،-القانػف العقميالدسعيات أك فيسا ال يعارض 

كعسجكا إلى تفػيس  ،أكثخ صفاتو ىػ إثبات ربػبية هللا عد كجل دكف ألػىيتو مع تأكيل
كالػجو كاليجيغ كالعيغ كالقجـ كاألصابع ككحلظ صفتي العمػ -معانى الرفات الخبخية 

كلع يقترخكا عمى تأكيل  ،يقتزيو التشديو إلى هللا تعالى عمى أف ذلظ كاجب -ء ستػاكاال
كجعمػا  ،حيث أكلػا أكثخ نرػص اإليساف ،بل تػسعػا في باب التأكيل ،آيات الرفات

بيغ السخجئة التي تقػؿ يكفي الشصق بالذيادتيغ دكف العسل لرحة اإليساف  فيقػليع 
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(35) اإليساف، كبيغ الجيسية التي تقػؿ يكفي الترجيق القمبي،
 اكفيمدػف   انجج فقيي  كمغ ثع  

كابغ حـد يصخح أفكار األشاعخة مع أفكار غيخىع مغ الفخؽ  اكمؤرخ   اكمفدخ   اكمحجث  
  (36) اإلسبلمية كالذيعة كالخػارج كالسعتدلة كالسخجئة.

(37)عرخ ممػؾ الصػائف فيككاف لؤلشعخية 
 فيبعس التػاجج كالستسثل  

ابغ حـد  فيكغيخه مسغ اكت ،سميساف بغ خمف بغ باجة الذييخ بأبي الػليج الباجى
 (38)بحكخه بقػلو: "كسسعت بعس مقجمييع يقػؿ".

أدػ إلى كقػع  الحؼكانتذخت أفكارىا باألنجلذ إلى الحج  ،األشعخيةلقج راجت 
خ عرخ الخبلفة كعر فيمعارؾ فكخية بيشيع كبيغ مغ خالفيع مغ األئسة الكبار 

 .(39)ممػؾ الصػائف

 الحؼكاف مغ جسمة األنجلدييغ الحيغ انذغمػا بالخد عمى األشاعخة ابغ حـد 
الشقس عمى السمحجيغ السحتجيغ عغ إبميذ المعيغ كسائخ  فيصشف كتابو "اليقيغ 

ا عمى بعس مغ ألحج مشيع باألنجلذ كالقيخكاف، كالحيغ ذىبػا إلى أف السذخكيغ" رد  
نو خمق آدـ د آلدـ لع يعخؼ أف هللا حق، كال إالدجػ  فيإبميذ مشح عرى هللا تعالى 

القخآف عمى  فيمغ تخاب كشيغ، كلع يدأؿ هللا أف يشطخه إلى يػـ البعث، كأف ما كرد 
 معخفة كال اعتقاد. ككاف عمى رأس ىؤالء لدانو إنسا كاف قػال ىازال مدتيدئا مشو ببل

 فيا صشف كتاب   الحؼكبيخ مغ كبخائيع مغ أىل القيخكاف يجعى عصاؼ بغ دكناس 
(40)نرخة ذلظ. 

الخد عمى  فيعجة فرػؿ  -الفرل -كقج ضسغ ابغ حـد كتابو  
 ،مبادغ األشاعخة كأصػليع بجانب ردكده الستشاثخة بالكتاب مثل مبحث ششع السخجئة

 (41).كمبحث اعتخاضات لمسخجئة ،كمبحث اإليساف كالصاعات كالسعاصي كالػعج كالػعيج

(42)عرخ السخابصيغ في األشعخيةكانت 
كساعج عمساء السغاربة عمى  ،فخدية 

بكخ دمحم بغ الحدغ السخادؼ الحزخمي أبػ  نذخىا بالسغخب كانتقاليا لؤلنجلذ كمشيع 
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""التجخيج في عمع الكبلـ( صاحب ـٜ٘ٓٔ/ىػٜٛٗالقيخكاني )ت 
 (43)

صشفو لؤلميخ  الحؼ 
(44)بكخ بغ عسخ المستػنى، أبيالسخابصى 

الحجاج يػسف بغ مػسى الزخيخ أبػ  كمشيع  
الدابق الحكخ كشيخ القاضي عياض مغ أىل  ( تمسيح السخادؼـٕٙٔٔ/ىػٕٓ٘)ت 

، فقج تخؾ مشطػمة في العقيجة شييخة، السحىب األشعخؼ ، كانت لو اإلمامة في سخقدصة
في أكثخ مغ ألف كستسائة بيت،  أرجػزةىي: )التشبيو كاإلرشاد في عمع االعتقاد(، كىي 

، بأسمػب يجسع بيغ الديػلة كاالخترار، مع البداشة في األشعخيةالعقيجة نطع فييا 
السزسػف، كقج رزقت القبػؿ، كتػلى كثيخ مغ العمساء تجريديا كشخحيا، كسا كانت تجرس 

خيذ السحىب كغيخىا. كبحلظ ساىست في تك كتػنذ كالسغخب األنجلذبالجػامع في كل مغ 
تكمع  اكالغخب اإلسبلمي. كتحتػؼ ىحه السشطػمة عمى تدعة كتدعيغ باب   بالسغخباألشعخؼ 

عمى كل مدمع كمدمسة، كعغ حجكث العالع،  اعيشي   افييا عمى كجػب الشطخ العقمي كجػب  
كقياس العقمي،  الكدب(، كالتأكيل) كخمق األفعاؿكعغ صفات هللا، كمدألة رؤية هللا، 

(45)،كاإلمامة، كالشبػات الغائب عمى الذاىج
عبج هللا دمحم بغ خمف اإللبيخؼ )ت أبػ ك  

( صاحب "األصػؿ إلى معخفة هللا كالخسػؿ" ك"الخد عمى أبي الػليج بغ ـٕٗٔٔ/ىػ537
 (46) ".ءستػارشج في مدألة اال

ألنيع  ؛في عيج السخابصيغ بعيجة كل البعج عغ السخاكد العمسية األشعخيةضمت 
كانػا شجيجؼ التحفع مسا يسكغ أف يدعدع الػحجة الجيشية كالسحىبية لمسجتسع. ككانت 
ندعة السحافطة عشج شائفة مغ العمساء السقخبيغ مغ أمخاء السخابصيغ كحخص شائفة 

.أخخػ عمى إرضائيع مغ أسباب ىحا الػضع
 (47) 

إذ إف  ؛إسقاط الجكلة السخابصية فيكاف ليحه الشدعة السحافطة أثخىا كقج 
الحيغ كضفػا قزايا العقيجة في ندع السذخكعية مغ السخابصيغ كاتيسػىع –السػحجيغ 

مخحمة مج عاـ ككاسح  فيبالسغخب كاألنجلذ  األشعخيةتبشػا نذخ  -بالتذبيو كالتجديع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
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صة الدياسية. كباإلضافة إلى ما لقيتو لتكامل األدكار ما بيغ سمصة العمساء كالدم
 (48) "مخشجة" ابغ تػمخت ككتاباتو في االعتقاد مغ قبػؿ.

مغ  األشعخيةكلقى أئسة  ،رحل ابغ تػمخت إلى السذخؽ  ،عيج السخابصيغ فيك 
(49) كأخح مشيع التأكيل، ،ـ(ٓٔٔٔىػ/ٗٓ٘أمثاؿ الكياىخاسى )ت 

 فيككاف لحلظ أثخه عميو  
(50) ،األشعخؼ الحدغ  أبيقبػؿ كثيخ مغ السدائل عمى محىب 

بل كفخضيا عمى أىل  
(51)السغخب،

ذلظ يقػؿ  فيركشا مغ أركانو. ك  األشعخيةكانت  الحؼضسغ محلبو العقجػ  
عبج هللا دمحم بغ تػمخت أحج رجاالت السغخب إلى العخاؽ كأخح عغ أبػ تػجو  :السقخيدؼ 

األشعخؼ، فمسا عاد إلى ببلد السغخب كقاـ في السرامجة يفقييع أبي حامج الغدالي محىب 
كيعمسيع كضع ليع عقيجة تمقفيا عشو عامتيع ثع مات فخمفو بعج مػتو عبج السػمغ بغ عمي 
الكيدي كتمقب بأميخ السؤمشيغ كغمب عمى مسالظ السغخب ىػ كأكالده مغ بعجه، مجة سشيغ 

يغ بببلد السغخب تدتبيح دماء مغ خالف كتدسػا بالسػحجيغ فمحلظ صارت دكلة السػحج
..  ؛عقيجة ابغ تػمخت  (52)إذ ىػ عشجىع اإلماـ السعرـػ

لقج اتجو ابغ تػمخت إلى تغييخ ترػر السغاربة في العقيجة كي تتحػؿ مغ 
ترػرات يذػبيا التجديع إلى ترػرات تقػـ عمى التػحيج السصمق السػجب لتشديو 

فقج كاف شغمو الذاغل أف يقخب العقيجة القائسة عمى  ،الخالق عغ كل شبو بالسخمػقات
أساس مغ التشديو كالتأكيل إلى أفياـ العامة كأف يجعميا قػاـ ترػرىع العقجؼ، كىػ ما 

ا مغ جيجه التخبػؼ، كألف فيو عجة رسائل أىسيا السخشجة، ا كبيخ  كاف يشفق فيو شصخ  
(53)ليكيع التػحيج في األذىاف مقاـ التذبيو كالتجديع،

ككاف قج بشى رابصة لمعبادة  
(54)اجتسعت إليو الصمبة كالكبائل يعمسيع السخشجة في التػحيج بالمداف البخبخؼ،

كقج شاع  
ا، كصارت عمى ا كشخح  ذكخىا بيغ الشاس عامتيع كعمسائيع، كجخت بيا األلدشة حفط  

(55) مخ األياـ الخبلصة لمترػر العقجؼ الحؼ تجخؼ بو األذىاف كيمقغ لمشاس.
كقج  
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سار ابغ تػمخت عمى نيج كتاب اإلرشاد في االستجالؿ عمى العقائج، كىحا َبيِّغ مغ 
 خبلؿ كتبو ككتاب السخشجة ككتاب أعد ما يصمب.

اإليساف  فيلقج كاف أىل السغخب كاألنجلذ عمى محىب أىل الدشة كالجساعة 
(56)بالستذابو كعجـ التعخض لو بالتأكيل

تحػيل أىل  فيحتى نجحت دعػة ابغ تػمخت  
إلى فيع يقػـ عمى تأكيل  ،السغخب مغ الفيع العقجػ السعتسج عمى ضػاىخ الشرػص

كمغ ثع ازدىخت  ،صفاتو كأفعالو كذاتو فيالشرػص بسا يحقق التشديو الكامل هلل 
سػافقة التقخيخ العقجػ البغ ثع األنجلذ مشح قياـ السػحجيغ ل السغخب في األشعخية
(57) ،شعخؼ األأغمبو لمسحىب  فيتػمخت 

 فيكرغع ذلظ فقج خالف ابغ تػمخت األشاعخة  
كالتكميف بسا ال يصاؽ،  ،بعس القزايا مثل مدألة الرفات كعبلقتيا بالحات اإلليية

  (58) كاإليساف، كحكع مختكب الكبيخة.

 ،بالسغخب كاألنجلذ األشعخيةنذخ  فيقاـ بو ابغ تػمخت  الحؼكرغع الجكر السيع 
مؤرخ الجكلة السػحجية الذييخ  فقج ذىب السخاكذي محلبو العقجؼ، فإف الخبلؼ كبيخ حػؿ

إثبات الرفات فإنو كافق  فيأكثخ السدائل إال  فيإلى أف ابغ تػمخت كاف أشعخػ العقيجة 
(59)نفييا كمدائل قميمة غيخىا،  فيالسعتدلة 

كذىب ابغ خمجكف إلى أنو كاف أشعخػ  
 (60) حرمو مغ السذخؽ كفخضو عمى أىل السغخب. ،السحىب

 األشعخؼ السحىبيغ  فيمحىب ابغ تػمخت العقجػ تسثل  فيإف التأثيخ الدشى 
 الطاىخؼ  األشعخؼ ، كمغ التأثيخ األشعخيةصاحب الشدعة  الغداليثع فكخ  كالطاىخؼ،

االختيار  فيا كقػلو بأف لقجرة اإلنداف دكر   ،عمى ابغ تػمخت إثبات الرفات هلل تعالى
(61)،الذامل إشار القجر اإلليي في

كذلظ عكذ ما ذىب إليو السدتذخؽ الفخد بيل بأف  
ا حخية ابغ تػمخت كاف يقػؿ بالقزاء كالقجر السصمق عمى محىب الجبخية مشكخ  

(62)اإلرادة،
بالغخب  األشعخؼ محاكلتو لشذخ السحىب  فيلقج ساعج ابغ تػمخت  
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 الحؼنذخ محىب األشاعخة ك  فيالسالكية قبمو  عامة )السغخب كاألنجلذ( دكر اإلسبلمي
مثل إبخاليع بغ  األشعخؼ اشبلع كثيخ مشيع مغ أىل السغخب عمى السحىب  فيتسثل 

كاف مغ مذايخ األشاعخة كنذخ  الحؼـ( ٜٜٙىػ/ٜٖ٘)ت القبلندي عبجهللا الدبيجؼ
(63) بعس آرائيع بالقيخكاف،

 الحؼـ( ٜٙٛىػ/ٖٙٛ)ت زيج القيخكاني أبيكعبجهللا بغ  
، كأبي األشعخؼ الحدغ  الجفاع عغ أبي فيكصشف رسالة  ،بالسذخؽ  األشعخيةدرس 

عمى يج تبلميح  األشعخيةدرس  الحؼـ( ٕٔٓٔىػ/ٖٓٗ)ت الحدغ عمى بغ دمحم القابدي
 األشعخؼ الحدغ  أبيبياف فزل  فيكصشف رسالة  ،األشعخؼ  الباقبلني القاضي
(64)كإمامتو،

استقخ بالقيخكاف بعج رجػعو مغ  الحؼ كأبي شاىخ البغجادؼ تمسيح الباقبلني 
 ،أحج التبلميح البارزيغ لمباقبلني ـ(ٖٛٓٔىػ /ٖٓٗ)ت السذخؽ، كأبي عسخاف القابدي

انتذار  فيدرس عمى يجيو الكثيخ مغ شمبة السغخب كاألنجلذ ككاف لحلظ أثخه  الحؼك 
(65)بيغ تبلميحه، األشعخيةكتب 

 السازرؼ عبجهللا دمحم بغ عمى بغ عسخ  أبيك  
يعتبخ مسثبل  الحؼبأفخيكية ك  األشعخيةـ( أكبخ أعبلـ السالكية ك ٔٗٔٔىػ/ٖٙ٘)ت

 األشعخيةفت خال التيلسخحمة ضيخت فييا بػادر الشزج لؤلشعخية إذ ناقر آراء الفخؽ 
 األشعخؼ الحدغ أبػ أغمب السدائل إلى ماذىب إليو  في، كذىب مشاقذة عقمية مشصكية

 (66)كمدألة رؤية هللا. ،مثل مدألة اإليساف

بغ تػمخت كخمفائو  تػفخت لمسيجؼ التيالججيخ بالحكخ أف الدمصة الدياسية 
فقج  ،األشعخية بيشيا آراؤه عامة كمغ السيجؼنذخ آراء  فيا مغ بعجه ساعجت كثيخ  

السخشجة كأخبخىع بأف  فيضسشو  الحؼفخض ابغ تػمخت عمي قبائل السرامجة تػحيجه 
حفطو  فيمغ ال يحفطو فيػ كافخ ال تجػز إمامتو كال تؤكل ذبيحتو فتدابقت الكبائل 

كأصجر عبجالسؤمغ بغ عمى مخسػما يمـد العامة  (67)كسار عشجىع كالقخآف العديد،
بل تعجػ ذلظ  (68)،كتفيسيا -األشعخيةذات الربغة  – السيجؼكغيخىع بحفع مخشجة 

  (69) األصػؿ. في األشعخؼ الحدغ  أبيكفخض عمى الشاس محىب 
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البغ تػمخت كمغ بعجه مغ حكاـ السػحجيغ دكر  كحلظ كاف لمجيج العمسي
فقج صشف ابغ تػمخت كتابو  ،بالسغخب كاألنجلذ األشعخؼ التسكيغ لمسحىب  فيكبيخ 

لع يخل مغ الشيج  الحؼك  -جسعو لو تمسيحه عبجالسؤمغ بغ عمى  –أعد ما يصمب 
 التيعخفت بالسخشجة عخض فييا عقيجتو ك  التيكسا صشف رسالتو الذييخة  ،األشعخؼ 

 فياجتسعت عميو  التيككاف يجرس كيمقغ الصمبة كالكبائل  ،األشعخيةيطيخ فييا الخكح 
أف جيػد  ، فقج اعتبخ السقخيدؼ كمغ ثع (70) رابصتو السخشجة كالتػحيج بالمداف البخبخػ،

كاعتشى  (71)السغخب، فيشاعخة سية كانت مغ كراء انتذار محىب األابغ تػمخت العم
ككانػا  ،الخالرة األشعخيةذات الربغة  السيجؼعبجالسؤمغ كخمفاؤه مغ بعجه بسخشجة 

، ككاف ك يعخضػف مدائل عقجية قخيبة مشيا، أمجالديع العمسية فيػنيا لمتداؤؿ يصخح
كقج  (72)مجالذ يعقجىا بغخض التجريذ. فيسدائل بشفدو عبجالسؤمغ يجرس ىحه ال

ـ( عبجالسؤمغ بغ عمى عمى اىتسامو ٗٚٔٔىػ/ٓٚ٘مجح الذاعخ دمحم بغ حبػس )ت
السعالى الجػيشى إماـ  أبي، ك الغداليبفكخ قصبيغ مغ أقصاب األشاعخة كىسا 

ككاف كل مغ يػسف بغ عبجالسؤمغ كابشو السشرػر يصخحاف السدائل  (73)الحخميغ،
 (74) بغ تػمخت. خاءة شمبة السػحجيغ لسخشجة السيجؼالعقجية كيدتسعاف لق

نذخ عقيجة ابغ تػمخت ذات  فيكتججر اإلشارة إلى أف سياسة السػحجيغ 
كاحج كتكػنت  آف في األشعخيةأدت إلى اىتساـ العمساء بيا كبالعقيجة  األشعخيةالربغة 

العقجية ال  السيجؼمجرسة مغخبية أنجلدية ذات صبغة أشعخية اعتشى أعبلميا بسؤلفات 
مشيا كمغ ىؤالء عثساف بغ عبجهللا الكيدى السعخكؼ بالدبللجى  األشعخؼ سيسا الجانب 

ذلظ كتابو  فيترجػ لتعميع عقيجة ابغ تػمخت كألف  الحؼـ( ٛٙٔٔىػ/ ٗٙ٘)ت 
كاف لحجسيا الرغيخ كدقة عباراتيا، دكر فعاؿ في إقباؿ  التي ،)العقيجة البخىانية(

السغاربة عمييا بكل أصشافيع كفئاتيع كأعسارىع كتخرراتيع، فالتفػا حػليا كقامػا 
كلقب بسشقح أىل فاس مغ  (75)بحفطيا كتعمسيا كشخحيا كل حدب شاقتو كإمكانياتو،
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تبعا  األشعخؼ العقيجة إلى السحىب  في فيألنو حػليع مغ السحىب الدم ؛(76) التجديع
ككحلظ ال يسكغ  (77)اكتدح السغخب آنحاؾ نتيجة لجعػة ابغ تػمخت، الحؼلمتيار العاـ 

كاف عمى شخيقة الجػيشى  الحؼعمى عسخ بغ ممظ السخساكػ  أبيأف نغفل دكر 
(78)مغ األشاعخة، الباقبلنيك 

الحدغ عمي بغ دمحم بغ خميل أبػ ككاف  
ـ( مغ السجافعيغ عغ ابغ تػمخت كمرشفاتو، كقج كصفو ٔٚٔٔىػ/ٚٙ٘اإلشبيمي)ت

العالي مدتخسبل   يتكمع في السجمذ ا فاضبل  ابغ صاحب الربلة بأنو كاف عالس  
عمى حدغ أدب في السشاضخة، فإذا خخج مشو تحاكخ مع شمبة الحزخ  بالسحاكخة متسيبل  

بسا كعى مغ الخميفة مغ عمع السيجؼ كبيَّغ ليع ما نالو مغ العمع الشبػؼ، كذكخ أنو مغ 
ا مغ مجمدو العمسي قائبل:"لقيتو بحزخة مخاكر بيغ الحيغ درسػا عميو ككصف مذيج  

خاءة التػحيج كالعقيجة السباركة حخسيا هللا سشة ستيغ كخسدسائة، كسسعت عميو ق
السدساة بالصيارة ككتاب أعد ما يصمب بقخاءة الكاتب أبي عبج هللا بغ عسيخة، ككاف إذا 

 (79)كفتح أقفاليا عمى الصمبة"، ،قخأ السحكػر فربل مسا ذكختو مغ العقائج شخح غامزيا
ـ( ٖٙٔٔىػ/ٜ٘٘العباس أحسج بغ عبج الخحسغ بغ الرغيخ األنرارؼ )تأبػ كمشيع 

الحؼ نطسو عبج السػمغ بيغ شمبة السػحجيغ فتمقى مبادئيع كبخع في عقيجتيع كعمسيا 
 (80) لمشاس، فػاّله عبج السػمغ قزاء غخناشة، ثع قزاء إشبيمية.

 فيشخيقيا إلى االنجماج  األشعخية السيجؼتختب عمى ما سبق أف كججت آراء 
كجخػ دراستيا كاالستذياد بيا إلى جانب آراء أئسة  األشعخؼ التيار العاـ لمسحىب 

 في األشعخيةنذخ  فياألشاعخة كمغ ثع يسكغ الجـد بأف ابغ تػمخت كاف لو دكر ميع 
 األشعخيةربػع السغخب ثع األنجلذ إذ أقبل العمساء عمى مخشجتو ذات الربغة 

 ،فاس كالسغخب األقرى خاصة ،كل مغ أفخيكية فيكتشاكلػىا بالذخح كالتجريذ 
بل امتج االىتساـ بالسخشجة إلى  ،ككحا األنجلذ (81)كالسغخب األكسط خاصة تمسداف 

قبل عمى شخحيا كتجريديا أشاعخة السذخؽ كمشيع فخخ الجيغ بغ ؛ إذ أالسذخؽ 
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 الحؼـ( ٜٖ٘ٔىػ/ٔٙٚ)ت ميل بغ كيكمجػ العبلئيكخ ،ـ(ٖٕٕٔىػ/ٕٓٙعداكخ)ت
 العبلئيككصف  ،تعطيع السخشجة كاإلزراء بسغ انتقجىا كاعتقج فدادىا فيأشاؿ 

كأنو أصاب فيسا نده بو  ،صاحب السخشجة بأنو عمى السشياج القػيع كالعقج السدتكيع
(82)العمى العطيع،

دافع عغ ابغ تػمخت  الحؼـ( ٜٖٙٔىػ/ٔٚٚ)ت كتاج الجيغ الدبكي 
نو كاف ككصف ابغ تػمخت بأ ،اا شجيج  كانتقج مغ رفس ىحه السخشجة نقج   ،كعغ مخشجتو

 (83) ا صحيح العقيجة.أشعخي  

األنجلذ كبخزت شائفة مغ األنجلدييغ اتخحكا مغ  في األشعخيةلقج تأصمت تعاليع 
القخف الدادس  فيككاف مشيع  ،عيج دكلة السػحجيغ فيليع دافعػا عشو  امحلب   األشعخية
 أبيعمى يج  األشعخيةدرس  الحؼـ( ٛٗٔٔىػ/ٖٗ٘)ت العخبيبكخ بغ أبػ  القاضي اليجخؼ 
كترجػ لتجريذ الفقو  ، كحسل معو أميات كتب األشاعخة إلى األنجلذ،الغداليحامج 
العػاصع مغ مثل كتاب ) األشعخؼ خ فييا الشيج ،كصشف كتبا ضياألشعخيةكالعقيجة  السالكي

 (84)السغخب كاألنجلذ، في األشعخؼ نذخ السحىب  فيالقػاصع(، كبحلظ كاف لو دكر 
 ،أتقغ الكبلـ عمى أصػؿ األشاعخة الحؼ( ـٜٛٔٔ/ىػٜ٘٘ابغ رشج الحفيج)ت القاضيك 

كمغ ثع رأيشاه  (85) الجكلة السػحجية فيالتسكيغ لؤلشعخىة بحكع كضعو  فيككاف لو دكر 
ال ء كحجيث الشدكؿ خبلؼ ستػاتأكيل آية اال فييعتبخ أف االختبلؼ بيغ األشاعخة كالحشابمة 

 (86)فيو الطاىخ كالباشغ.  الحؼبل ىػ خبلؼ نطخ حدب كركد الذخع  ،يفزى إلى الكفخ

 القاضي اليجخؼ القخف الدابع  فيعرخ السػحجيغ  فيكبخز مغ أشاعخة األنجلذ 
انتقج ابغ رشج  الحؼـ( ٕٔٗٔىػ/ٜٖٙعامخ يحيى عبجالخحسغ بغ أحسج بغ ربيع )ت أبػ 

ككحا رفس االستشاد إلى آراء  ،كرفس قبػؿ عمـػ األكائل عمى إشبلقيا ،كرد عميو
قخشبة  فيذلظ لتبلميحه  اعمع الكبلـ كمحىب األشاعخة شارح   فيا ككاف متقجم   ،الفبلسفة

(87)كإشبيمية كغخناشة كمالقة،
 األشعخؼ كعبجهللا بغ يحيى بغ عبجالخحسغ بغ ربيع  

كلى قزاء مػاضع مغ األنجلذ مشيا شخير كرنجه كمالقة ثع  الحؼـ( ٕٚٙٔىػ/ٙٙٙ)ت
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غ كعبجالعطيع ب (88)الستفق مع الجكلة، األشعخؼ كذلظ لشيجو  ،كلى قزاء الجساعة بغخناشة
كيجافع  األشعخيةـ( كاف يؤثخ محىب ٕٚٙٔىػ/ٙٙٙ)ت عبجهللا بغ يػسف البمػػ السالقي

بغ اودمحم بغ خمف  (89)،اىتع بتجريذ كتبو لتبلميحه الحؼ الغداليكعغ أئستو ال سيسا  ،عشو
مشيا الػصػؿ إلى  األشعخؼ مػسى األنرارػ األكسى صشف عجة كتب عمى الشيج 

الػليج بغ رشج  أبيكالخد عمى  ،كرسالة البياف عغ حكيقة اإليساف ،معخفة هللا كنبػة الخسػؿ
بعس  في الغداليكخالف  ،الجدء األكؿ مغ مقجماتو فيء الػاقعة لو ستػامدألة اال في

كعبجهللا بغ  (90)( الغداليالخد عمى  فيالشكت كاألمالى كتاب أسساه ) فيل فجسعيا السدائ
كاىتع بكتبو ال سيسا كتاب  ،األشعخية الغدالياتبع شخيقة  الحؼسميساف بغ حػط هللا 

 (91) .كاف يجرسو لتبلميحه الحؼ فيالسدتر

 ،عبجهللا التجركمى شبيب الشاصخ كالسدتشرخأبػ كمغ الستأثخيغ باألشاعخة 
 فيكاخترخ كتاب السدتر ،كاألشاعخة الغداليكاىتع بفكخ  ،درس عمى يج ابغ رشج

 .األشعخؼ فكخه  فيتابعػه  الغدالي كقج ضيخت جساعة مغ محبي (92)لمغدالى،

تػجيو السغاربة كاألنجلدييغ نحػ  فيمسا سبق يتزح أف السػحجيغ نجحػا 
ا كانت امتجاد   التيكالقزاء عمى شتى االختبلفات  ،األشعخؼ العقيجة عمى محىب 

كأصبحت جامعة القخكييغ قمعة حريشة لمسحىب  ،عمع الكبلـ فيلمسشاقذات األكلى 
بعج  ،مشح العيج السػحجؼ األشعخؼ إذ صار عمساؤىا دعاة لمسحىب  ؛العقجػ بالسغخب

كصارت  (93)االعتقاد عمى عيج السخابصيغ،  فيػا يجافعػف عغ محىب الدمف أف كان
 فيالقخنيغ الدادس كالدابع اليجخييغ  فيكتب األشاعخة تجرس لمصمبة ببل حخج 

كل أفخيكيا حتى عرخ ابغ  فيا مشتذخ   األشعخؼ كضل السحىب  (94) السغخب كاألنجلذ،
بل كصل تأصل السحىب  (95)(،السيبلدؼ/الدادس عذخ اليجخؼ الػزاف )القخف العاشخ 

 التيالسغخب كاألنجلذ بعج عرخ السػحجيغ إلى الجرجة  فيبيغ السالكية  األشعخؼ 
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 الحجاج يػسف بغ عمى الفيخؼ المبمي أبيدفعت أحجىع كىػ أحسج بغ 
  (96) كتابو الفرل. فيـ( إلى الخد عمى ابغ حـد النتقاده األشاعخة ٜٕٔٔىػ/ٜٔٙ)ت

نذخ  فيكأحج كسائميع  –تأصيل عمع الكبلـ  فيشجاح السػحجيغ لقج كاف ل
بالسغخب  األشعخيةنذخ  فيأثخ كبيخ  ،كسا تع ليع ذلظ بذأف عمع أصػؿ الفقو - األشعخية
 فيككاف األنجلديػف يخحمػف لصمبيسا  ،اكصار العمساف مددىخيغ كمختبصيغ مع   ،كاألنجلذ

ابغ حخزىع  إسساعيلا بيحيغ العمسيغ عمى بغ غ اشتيخك السغخب كمغ العمساء السالكية الحي
 كاف يجرس العمسيغ لتبلميحه، الحؼـ( ك ٖٙٔٔىػ/ٜ٘٘)ت 

كعمى بغ دمحم السعخكؼ  (97)
كعثساف  ،ـ( مقخر عمع األصػؿ كعمع الكبلـ بسجيشة فاسٔٚٔٔىػ/ٚٙ٘ت)بابغ اإلشبيمى 

إليو مخجع الفاسييغ  الحؼـ( ك ٛٙٔٔىػ/ٗٙ٘)ت  بغ عبجهللا الكيدى السعخكؼ بالدبللجىا
التػحيج سساه " العقيجة  في، كلو كتاب أنقحىع مغ التجديع الحؼكبلـ، ك عمع ال في

 الحؼك  ،ـ(ٖٚٔٔىػ/ٜٙ٘)ت  كأحسج بغ عبجالخحسغ األنرارؼ الخدرجي (98)البخىانية"،
، كقجمو صػؿ كبعمع الكبلـ فألحقو بسجمدولقى حطػة عشج عبجالسؤمغ بغ عمى لعمسو باأل

كلسا تػلى الخبلفة يػسف  ،ثع كاله قزاء غخناشة ثع إشبيمية ،األحكاـ بحزخة مخاكرإلى 
ليا إال ال يعيغ  التيبغ عبجالسؤمغ ألدمو خصة الخدانة العالية ككانت مغ الخصط الجميمة ا

لرسج الفاسى السعخكؼ بابغ نسػػ الحجاج يػسف بغ عبجاأبػ ، ك عمية أىل العمع كأكابخىع
 بغ عمى بغ عمع الكبلـ حرمو عغ شيخو دمحم فيا إمام   ( كافـٕٚٔٔ/ ٗٔٙ)ت

صشف مجسػعة مغ الكتب لخجمة  الحؼ فيكابغ عخبى الرػ  (99)،عبجالكخيع الفشجالكػ 
شارات إلى شخح اإلليو مغ تأصيل عمع الكبلـ كمشيا )الجكلة السػحجية فيسا كانت تربػ إ

ككتاب ججكؿ ، اص، ككتاب تحكخة الخػاص كعقيجة أىل االختراألسساء كالرفات
 في، كرسالة ، ككتاب حقائق األسساء الحدشىة مغ جسمة األسساء الحدشىإللييالحزخات ا

، أىل الكبلـكرسالة عقائج  ،الةمعخفة معشى الشبػة كالخس في، كرسالة تفزيل القزاء كالقجر
 (100)، ككتاب الَقَجـ. الة عقيجة العػاـ مغ أىل اإلسبلـ، ككتاب الفخؽ الدت الباشمةكرس
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، كمغ أبخز فاس فيعمع الكبلـ كانت نذأتيا كمسا سبق يتزح أف مجرسة 
 ،ككاف ليحه السجرسة تأثيخىا الكبيخ عمى األنجلذ ،كتمسيحه ابغ نسػػ  ،رجاليا الفشجالكػ 

، ال سيسا ابغ كانت مغ كراء ازدىار عمع الكبلـ كأف جيػد حكاـ الجكلة السػحجية
 (101) ،ع الكبلـعم فيكصف مغ قبل كتاب التخاجع بأنو أكحج عرخه  الحؼتػمخت 

، كالعمع شجة" يحتػػ عمى معخفة هللا تعالىالتػحيج كتابا سساه " السخ  فيكصشف 
كما يجب عمى السدمع مغ األمخ  ،كاإليساف بسا يجب هلل تعالى ،بالقزاء كالقجر

ككاف عمى محىب  ،السرامجةكانتذخ ىحا التػحيج بيغ  ،بالسعخكؼ كالشيى عغ السشكخ
كآخخ  ،العقيجة مشيا كتاب سسى بالقػاعج فيكسا صشف كتبا أخخػ  ،األشعخؼ اإلماـ 

نو ألـد أصحابو كسا إ (102)،كالثالث كتابو الذييخ " أعد ما يصمب" ،عخؼ باألمانة
كقج لقى كتاب السخشجة  (103)ا،بجراسة عمع الكبلـ كمغ ثع أخح ىحا العمع يشتذخ تجريجي  

حفز عسخ  أبياىتساما مغ قبل السغاربة حتى أف جساعة مشيع شمبػا مغ يحيى بغ 
كتاب سساه " األنػار السبيشة السؤيجة لسعانى عقج  فيبغ الييتى أف يذخحو فذخحو ا

 عقيجة السخشجة"
كسا قاـ ابغ رشج الحفيج بذخح السخشجة أيزا لسا كججه مغ اىتساـ  (104)

 (105)بل كالحكاـ أنفديع.  ،بياالشاس 

 فيكمسا سبق يتزخ أف عػامل عجيجة ساعجت ابغ تػمخت كالسػحجيغ 
 بالسغخب كاألنجلذ مشيا: األشعخيةتأصيل 

كىحا الجكر العمسى عزجتو  ،: الجكر العمسى البغ تػمخت كحكاـ السػحجيغ مغ بعجهأكال  
 ابغ تػمخت كمغ تبله مغ حكاـ السػحجيغ. في الدمصة الدياسية مسثمة

ضسغ  األشعخية: كجازة السخشجة كببلغتيا، كسبلمتيا مغ كل مخالفة ضاىخة لآلراء اثاني  
ليا الحيػع كاالنتذار، كجمب ليا العشاية الستدايجة بالجرس كالذخح سػاء في عيج 

يغ السػحجيغ أك بعجىع. ككاف السيجؼ نفدو يػلييا عشاية متدايجة بالتبم
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اجتسعت األئسة »كىػ ما عبخ عشو الذيخ الدشػسي أحج شخاحيا بقػلو: ،كالتجريذ
عمى صحة ىحه العقيجة كال غيخ، كأنيا مخشجة رشيجة، كلع يتخؾ السيجؼ أحدغ 

(106) «.مشيا كسيمة، نفعشا هللا كإياؾ بعقج عقيجتيا الجسيمة
 

كيسكغ أف نفدخ  ،مغ خبلؿ مخشجة ابغ تػمخت األشعخؼ : تخكيج الرػفية لمفكخ اثالث  
األكؿ: االنتذار الػاسع لمترػؼ بعج  :ىحا الخكاج لمسخشجة بيغ الرػفية بأمخيغ

بفعل تأثيخ  األشعخيةالقخف الدادس، كفذػه بيغ العمساء كالعامة، كاقتخانو مع 
، ككاف لكتابو اإلحياء ركاج كبيخ األشعخيةالغدالي الحؼ جسع بيغ الترػؼ ك 

 .األشعخيةالسغخب كاألنجلذ، فأقبل السترػفة عمى السخشجة ضسغ إقباليع عمى ب
كالثاني: أف السترػفة فيسا يبجك لع يكغ مػقفيع مغ ابغ تػمخت مترفا باالحتخاز 

 .الحؼ نججه عشج غيخه

، ىي الفخقة الشاجية الػاردة في األشعخيةاعتقاد السغاربة كاألنجلدييغ بأف العقيجة  :ارابع  
افتخقت بشػ إسخائيل عمى ثشتيغ كسبعيغ فخقة، كستفتخؽ أمتي عمى ثبلث "حجيث 

كذلظ العتبارات عجيجة  (ٚٓٔ)كسبعيغ، فخقة ناجية، كثشتيغ كسبعيغ في الشار"،
تتسيد بالػسصية كالذسػلية، ك مخاعاة لحلظ األثخ الػارد  األشعخيةمشيا:أف العقيجة 

 (ٛٓٔ) مى الحق".في حق السغخب " ال يداؿ أىل السغخب ضاىخيغ ع
تتسيد بذسػليتيا ككسصيتيا كتػفيقيتيا، كىي نفديا عقيجة  األشعخيةأف العقيجة  :اخامد  

أؼ أف الفكخ األشعخؼ في الغخب اإلسبلمي عسػما، كفي  ""أىل الدشة كالجساعة
الحدغ أبػ ىػ شبق األصل لراحب السحىب كىػ  ،خرػصا األنجلذ

األشعخؼ.. األمخ الحؼ يفيج مغ جية أخخػ أف أشعخية السغاربة كاألنجلدييغ لع 
 في السذخؽ. األشعخيةتتأثخ باالتجاىات 

(ٜٔٓ)
 

كمشحت ،اكتسمت زمغ السػحجيغ التيالػحجة الدياسية بيغ السغخب كاألنجلذ  :اسادس  
 السشصقة كحجة محىبية كعقائجية كسمػكية.
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مداكجة السغاربة كاألنجلدييغ مغ أرباب عمع الكبلـ في تشطيخاتيع بيغ سياسة  :اسابع  
زمغ  -األشعخيةالجانب الدياسي في العقيجة  فيكىػ ما رأيشاه الجكلة كعمع الكبلـ، 

عسمية  كلعلأخحت شابع التدامح في شخط القخشية في اإلمامة،  التيك  -السػحجيغ
لعباسية ألكؿ مخة في تاريخ الغخب انفراؿ الخبلفة السػحجية عغ الخبلفة ا

ال سيسا حيشسا تػلى  خا،ا كخصي  ا بارز  اإلسبلمي، كتكػيغ خبلفة مدتقمة حجثا سياسي  
انعجـ فييع شخط القخشية، أك تحػـ حػلو عطيع الذكػؾ، ككاف مغ  الحكع أمخاء  

مجعاة إلحخاج جسع  األشعخيةنتائج ىحا كمو أف أصبح مػضػع اإلمامة في العقائج 
 .ا لتداىميع في ىحا الذخط كالتقميل مغ أىسيتوبيخ مغ السفكخيغ كدافع  ك

كاف لئلماـ مالظ مػقف كبلمي عقجؼ ديشي، خالف بو أقػاؿ السحاىب السشحخفة،  :اثامش  
كلحلظ آزر السالكية السحىب  .ككاف مغ األسذ التي بشى عمييا األشاعخة محىبيع

العقجؼ إلى جانب فقو مالظ كترػؼ األشعخؼ كانتسػا إليو، فكاف ىػ محىبيع 
 (ٓٔٔ)الجشيج.

جسع السغاربة كاألنجلديييغ  فيكتججر اإلشارة إلى أنو رغع جيػد السػحجيغ 
بل حخصػا عمى تػضيح  ،فإنيع لع يقبمػا كل أقػاؿ األشاعخة ،عمى عقيجة األشاعخة

 فيعيجىع مغ اعتخض عمى األشاعخة  فياألخصاء لتجشبيا كمغ ثع ضيخ األنجلدييغ 
لع يخض تفديخ األشاعخة لمػجو بأنو صفة هلل كقاؿ  الحؼ السالكي الدييميمدائل مثل 

قػلو تعالى "يخيجكف كجيو" أػ  فيالقخآف كالدشة أما أحجىسا  في"الػجو لو معشييغ 
قػلو تعالى " كل شىء ىالظ إال كجيو" قاؿ  فيكالثانى  ،الخضا كالقبػؿ كاإلقباؿ

 (ٔٔٔ)ب كالبرائخ مغ أكصاؼ جبللو كمججه ". السعشى بو ما ضيخ إلى القمػ 

 الحؼ األشعخؼ كإف كاف أحج السجافعيغ عغ الفكخ  الحؼكىحا ابغ رشج الحفيج 
صجرت عغ  التيتبشتو الجكلة السػحجية لكشو لع يخض عغ بعس التأكيبلت الفاسجة 

 ،حخكب كفخقة فيكأكقعت الشاس  ،كاعتبخ أنيا مدقت الذخع ،بعس فخؽ األشاعخة
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سبحانو بالصخؽ  نيا تكفخ مغ ليذ يعخؼ كجػد البارؼ أخحه عمى ىحه الفخقة أ كمسا
كىع الكافخكف كالزالػف كتبيع ككصفيع بقػلو " فيكضعػىا لسعخفتو  التي

نخاه يجعػ تبلميحه كأصحابو إلى عجـ  السالكي فيكىحا ابغ سبعيغ الرػ  (ٕٔٔ)بالحكيقة"،
 (ٖٔٔ) إال بعيغ االزدراء ألنو بجعة. األشعخؼ السحىب  فيالشطخ 

ألنيع  ؛ءستػاخصأ قػؿ األشاعخة في اال الحؼ فيككحا كاف حاؿ ابغ عخبى الرػ 
مػضع آخخ نخاه يشيى عغ تأكيل الرفات بقػلو " اعمع أف  فيك  (ٗٔٔ)صخفػه عغ ضاىخه، 

مغ األدب عجـ تأكيل آيات الرفات ككجػب اإليساف بيا مع عجـ الكيف كسا جاءت، فإنا 
فشحسج عميو أـ ليذ ىػ مخاد هللا فيخده  ،ال نجرػ إذا أكلشا عمى ذلظ التأكيل أىػ مخاد هللا

يكغ عشجنا فيو عمع مغ هللا تعالى، فإذا قيل لشا كل ما لع  فيفميحا التدمشا التدميع  ،عميشا
القخآف الكخيع كاألحاديث  فيكيف يعجب ربشا أك كيف يفخح أك كيف يغزب كسا كرد 

كإنا مؤمشػف بسا جاء مغ عشج رسػؿ  ،إنا مؤمشػف بسا جاء مغ عشج هللا عمى مخاد هللا :قمشا
كىحه كانت  ،ذلظ كمو إلى هللا كرسػلو فيكنكل عمع الكيف  ،هللا عمى مخاد رسػؿ هللا

 (٘ٔٔ) شخيقة الدمف فبل تأكيل كال تجديع كال تذبيو كإنسا " ليذ كسثمو شىء".

عرسة األنبياء رد بو عمى الفخؽ  في اكصشف ابغ دحية الكمبى كتاب  
 افجاء كتابو رد  مغ السخجئة  (ٚٔٔ)كالكخامية  ،كخاصة بعس األشاعخة (ٙٔٔ)اإلسبلمية،

كشا نتسشى أف نعثخ عميو  التيكلبلسف ىػ مغ كتبو السفقػدة  ،يع كمبادئيعأقػالعمى 
 .افبل شظ انو كاف سيفيجنا كثيخ  
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 :الخاتمة

األشاعخة في  غ ما كاف عميو متقجمػبي اضاىخ   اأكجت الجراسة أف ثسة تبايش  
بعس السدائل، كبيغ ما استقخ عميو الخأؼ عشج الستأخخيغ مشيع في تمظ السدائل، كىػ 

ا ألبي الحدغ ما يؤدؼ بشا إلى القػؿ بأف األشاعخة الستأخخيغ لع يكػنػا متبعيغ تسام  
 األشعخؼ كإنسا خالفػه في مدائل مغ األىسية بسكاف.

السذخؽ، ىع الحؼ  فيئسة كبار أثبت البحث أف السحىب األشعخؼ قج زخخ بأ
 كنذخكا آراءه، ككضعػا لو السقجمات، كقعَّجكا لو القػاعج، رسخػا السحىب كقػكا دعائسو،

 كدافعػا عشو ضج خرػمو.

ككاف ليا  ،عرخ الخبلفة فيدخمت األنجلذ  األشعخيةكسا بيغ البحث أف 
 كانت أحج مخاكد السحىب.نيا إذ إ ؛ككاف شخيق دخػليا إلييا ىػ القيخكاف ،انتذار كبيخ

 ؛األشعخؼ نذخ السحىب  فيكأضيخت الجراسة أنو كاف لمخحمة إلى السذخؽ دكر ميع 
 السذخؽ. فيكرجاليا  األشعخيةعغ  بعج عػدة العمساء إلى األنجلذ كانا يتحجثػف إذ 

أدػ إلى  الحؼانتذخت أفكارىا باألنجلذ إلى الحج  األشعخيةكبيشت الجراسة أف 
عرخ الخبلفة كعرخ  فيكقػع معارؾ فكخية بيشيع كبيغ مغ خالفيع مغ األئسة الكبار 

كلعل لجػء بعس األشاعخة إلى التأكيل كالتحخيف آليات القخآف  ،ممػؾ الصػائف
 ىحه السشاضخات. فيكنرػص الدشة عغ مػضعيا الرحيح كاف الدبب 

كساعج عمساء  ،يغ فخديةعرخ السخابص في األشعخيةكسا أكضحت الجراسة أف 
بكخ دمحم بغ الحدغ السخادؼ أبػ السغاربة عمى نذخىا بالسغخب كانتقاليا لؤلنجلذ كمشيع 

 الحؼ، "( صاحب "التجخيج في عمع الكبلــٜ٘ٓٔ/ىػٜٛٗالحزخمي القيخكاني )ت 
في عيج  األشعخيةبكخ بغ عسخ المستػنى.كسا ضمت  أبيصشفو لؤلميخ السخابصى 

ألنيع كانػا شجيجؼ التحفع مسا يسكغ  ؛كل البعج عغ السخاكد العمسية السخابصيغ بعيجة
 أف يدعدع الػحجة الجيشية كالسحىبية لمسجتسع.
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كأبخزت الجراسة حكيقة أف ابغ تػمخت اتجو إلى تغييخ ترػر السغاربة في 
العقيجة كي تتحػؿ مغ ترػرات يذػبيا التجديع إلى ترػرات تقػـ عمى التػحيج 

فقج كاف شغمو الذاغل أف  ،لتشديو الخالق عغ كل شبو بالسخمػقات السصمق السػجب
يقخب العقيجة القائسة عمى أساس مغ التشديو كالتأكيل إلى أفياـ العامة كأف يجعميا قػاـ 

ا مغ جيجه التخبػؼ، كألف فيو عجة ا كبيخ  ترػرىع العقجؼ، كىػ ما كاف يشفق فيو شصخ  
 في األذىاف مقاـ التذبيو كالتجديع.رسائل أىسيا السخشجة، ليكيع التػحيج 

نذخ  فيقاـ بو ابغ تػمخت  الحؼكأكجت الجراسة أنو رغع الجكر السيع 
 فإف الخبلؼ كبيخ حػؿ محلبو العقجػ. ،بالسغخب كاألنجلذ األشعخية

تػفخت لمسيجػ بغ تػمخت  التيالدمصة الدياسية  أنكأكضحت الجراسة 
 ،األشعخيةعامة كمغ بيشيا آراءه  السيجؼنذخ آراء  فيكخمفائو مغ بعجه ساعجت كثيخا 

السخشجة كأخبخىع  فيضسشو  الحؼفقج فخض ابغ تػمخت عمي قبائل السرامجة تػحيجه 
 فيبأف مغ ال يحفطو فيػ كافخ ال تجػز إمامتو كال تؤكل ذبيحتو فتدابقت الكبائل 

 حفطو كسار عشجىع كالقخآف العديد.

نذخ عقيجة ابغ تػمخت ذات  فيسػحجيغ كسا بيشت الجراسة أف سياسة ال
آف كاحج كتكػنت  في األشعخيةأدت إلى اىتساـ العمساء بيا كبالعقيجة  األشعخيةالربغة 

العقجية ال  السيجؼمجرسة مغخبية أنجلدية ذات صبغة أشعخية اعتشى أعبلميا بسؤلفات 
 مشيا. األشعخؼ سيسا الجانب 

 فيكججت شخيقيا إلى االنجماج  األشعخية السيجؼكسا أكجت الجراسة أف آراء 
كجخػ دراستيا كاالستذياد بيا إلى جانب آراء أئسة  األشعخؼ التيار العاـ لمسحىب 

األنجلذ كبدت شائفة مغ األنجلدييغ اتخحكا  في األشعخيةاألشاعخة. كسا تأصمت تعاليع 
 عيج دكلة السػحجيغ. فيليع دافعػا عشو  امحلب   األشعخيةمغ 
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تػجيو السغاربة كاألنجلدييغ نحػ  فيجراسة عغ أف السػحجيغ نجحػا كأسفخت ال
ا كانت امتجاد   التيكالقزاء عمى شتى االختبلفات  ،األشعخؼ العقيجة عمى محىب 

كأصبحت جامعة القخكييغ قمعة حريشة لمسحىب  ،عمع الكبلـ فيلمسشاقذات األكلى 
بعج  ،مشح العيج السػحجؼ األشعخؼ إذ صار عمساؤىا دعاة لمسحىب  ؛العقجػ بالسغخب

 االعتقاد عمى عيج السخابصيغ. فيأف كانػا يجافعػف عغ محىب الدمف 

يغ عمى عقيجة جسع السغاربة كاألنجلدي فيفخغع جيػد السػحجيغ  ،اكأخيخ  
بل حخصػا عمى تػضيح األخصاء  ،فإنيع لع يقبمػا كل أقػاؿ األشاعخة ،األشاعخة

مدائل  فيعيجىع مغ اعتخض عمى األشاعخة  فيلتجشبيا كمغ ثع ضيخ األنجلدييغ 
 كابغ رشج الحفيج كغيخىسا. السالكي الدييميمثل 
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 الههامش
في  بغجادفي  السحىب، نذأ كفقيي مشيج فكخؼ ، كقيل محىب فقيي( السحىب الزاىخؼ ىػ ٔ)

ثع تدعسيع كأضيخ شأنيع ابغ حـد  داكد بغ عمي الطاىخؼ الثالث اليجخؼ عمى يج  القخف مشترف 
كيعج ىحا السحىب ىػ السحىب الدشي الخامذ  .ججد السحىب كأحياه بعج مػات الحؼ الطاىخؼ 

القخآف كالدشة مغ معشاه  فيكالقػؿ بالطاىخ ىػ عجـ صخؼ معشى الشز  .بعج األربعة السذيػرة
يدتشبصو العقل بحكع مشصػؽ المغة، إلى غيخه مغ التأكيل ما داـ ليذ ىشاؾ  الحؼالػاضح بحاتو 

 .الطاىخؼ نز آخخ أك إجساع يرخفو عغ معشاه 

عيج  فياألنجلذ  في األشعخية( بخرػص الجراسات الدابقة: لع أقف عمى دراسة مفخدة عغ ٕ)
 السذخؽ كالسغخب فقط، كمشيا: فيبعامة  األشعخيةالسػحجيغ، كإف كانت ىشاؾ دراسات عغ 

يػسف أحشانة: تصػر السحىب األشعخؼ في الغخب اإلسبلمي، مشذػرات كزارة األكقاؼ السغخبية، 
  .ـٖٕٓٓ

: ٔ، مشذػرات كزارة األكقاؼ السغخبية، طاألشعخيةعثساف الدبلجي كمحىبيتو :جساؿ عبلؿ البختي
 .ـٕ٘ٓٓ

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ،ٔالسغخب، دار قخشبة، ط في األشعخية، التياميإبخاليع 
 ـٕٜٛٔكتصػرىا،دار الكتاب المبشانى، بيخكت، األشعخيةنذأة :جبلؿ دمحم مػسى

 بالسغخب أصالة كامتجاد األشعخيةعبجهللا معرخ:العقيجة 

عبج القادر عصا، دار الكتب العمسية،  فيمرصتحقيق تاريخ بغجاد،  :البغجادؼ( الخصيب ٖ)
 .ٖٚٗ/ٔٔ،بيخكت

محاىب اإلسبلمييغ، دار العمع لمسبلييغ، بيخكت،  :بجكؼ عبجالخحسغ  :انطخ األشعخؼ ( عغ ٗ)
 .ٛٙ٘-ٚٛٗـ، صٜٜٚٔ

السكتبة األزىخية  ،ػ، تقجيع كتعميق دمحم زاىج الكػثخؼ ( ابغ عداكخ: تبييغ كحب السفتخ ٘)
 .ٔٗ،ٓٗـ،صٜٜٜٔق/ٕٓٗٔ،ٔلمتخاث،القاىخة، ط

 . ٜٖ-ٖٛتبييغ كحب السفتخػ، ص  :ابغ عداكخ( ٙ)
 كتشدب لعبجهللا بغ ،كقج ضيخت في القخف الثالث اليجخؼ  ،( ىي إحجػ فخؽ أىل الدشة كالجساعةٚ)

تبع أصحابيا مشيج السعتدلة كالجيسية كغيخىع، كقج ا سعيج بغ كبلب، الحؼ تبشى مػاجية أفكار
الجسع بيغ الحجو العقمية كالحجة الشقمية الشرية في مػاجية مشيج السعتدلة كالتي تعتسج عمى 

. مكتبة األشعخية: ىجػ بشت ناصخ الذبللي. آراء الكبلبية العقجية كأثخىا في انطخالعقل. لمسديج 
 . ٕٓٓٓالخشج لمشذخ كالتػزيع. سشة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_(%D8%B2%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
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: السقخيدؼ :انطخ؛ك ٙٗٗ/ٕحقيق إحداف عباس، دار صادر،بيخكت،( ابغ خمكاف:كفيات األعياف، تٛ)
، ٕذكخ الخصط كاآلثار، مكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة، ط فيالسػاعع كاالعتبار 

 ِ.ٖٛٓ/ٖـ،ٜٚٛٔ

ـ، ٜٚٛٔ، ٕاإلبانة عغ أصػؿ الجيانة،تحقيق فػقية حديغ محسػد،دار الكتاب،القاىخة،ط :انطخ( ٜ)
عسادة البحث العمسي بالجامعة  ،عبج هللا شاكخ دمحم الجشيجؼرسالتو ألىل الثغخ،تحقيق  ؛ٛ٘ص

؛ مقجمة ابغ خمجكف،تحقيق عبجالػاحج عمى ٖٚ-ٕٚ، ص ىػ1413 اإلسبلمية، السجيشة السشػرة،
 .ٜ٘ٚ/ٖ،الييئة السرخية العامة لمكتاب،القاىخة، فيكا

دار الجيل،  ،عبج الخحسغ عسيخةتحقيق  السػاقف قى عمع الكبلـ، :اإليجى( ٓٔ)
 .٘ٗٔ/ٖـ، ٜٜٚٔ،ٔ،طبيخكت

 مغ سػرة شو. ٘،كاآلية رقع ٘ٓٔ/ٔاإلبانة، :انطخ( ٔٔ)
كاآلية  ،ٜٕٓ/ٔـ،ٜٕٜٔستانبػؿ،ييغ، ترحيح ربتخ، مصبعة الجكلة، إمقاالت اإلسبلم :انطخ( ٕٔ)

 مغ سػرة شو. ٘رقع 
ا في بحث العقائج ا عقمي  مشيج  ، كسمكت اليجخؼ فخقة ضيخت في أكائل القخف الثاني  (ٖٔ)

بغ عصاء الغداؿ الحؼ اعتدؿ عغ مجمذ الحدغ 3)، كىع أصحاب كاصل)اإلسبلمية
 .٘ٙ،ٗٙالسمل كالشحل، ص :الذيخستانى :انطخالبرخؼ.

: الفرل،انطخ( الجيسية أتباع جيع بغ صفػاف الدسخقشجػ. ٗٔ)  .ٖٗٛ/ٔ: ابغ حـد

 أبيكىع السحكسة األكلى الحيغ خخجػا عمى أميخ السؤمشيغ عمى بغ  ،(ىع فخقة مغ فخؽ الخػارج٘ٔ)
مخ التحكيع، كبعج رجػعو مغ صفيغ إلى الكػفو ندلػا بقخية حخكراء، كقج شالب حيغ جخػ أ

: الشدائي،الدشغ الكبخػ، كتاب الخرائز، انطخناضخىع ابغ عباس كاىتجػ مشيع نفخ كثيخ. 
كرية، كاحتجاجو فيسا أنكخكه عمى أميخ السؤمشيغ عمي باب ذكخ مشاضخة عبجهللا بغ عباس الحخ 

؛ ٜٛ٘ٓٔ، تحت رقع ٕٚ٘/ٓٔ(؛ الصبخاني،ٕٕ٘ٛ، حجيث رقع )ٜٚٗ/ٚبغ أبي شالب، ا
(، كالبييقي ٜٖٔ/ٔنعيع في الحمية )أبػ ؛ ٖٕٓٚ، تحت رقع ٜٗٗ/ٕالحاكع في السدتجرؾ،

 .٘ٚ:الفخؽ بيغ الفخؽ،صالبغجادؼ(؛ ٜٚٔ/ٛ)

 .٘ :( شوٙٔ)

 فيمرصالسػشأ مغ األسانيج، تحقيق  في؛ ابغ عبج البخ: التسييج لسا ٛٓٔ/ٔاإلبانة، :انطخ( ٚٔ)
، السغخب -كزارة عسـػ األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية  ،بغ أحسج العمػؼ , دمحم عبج الكبيخ البكخؼ ا

 .ٜٕٔ/ٚ،ىػ 1387
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عياض:تختيب السجارؾ كتقخيب السدالظ لسعخفة أعبلـ محىب مالظ، تحقيق دمحم  القاضي( ٛٔ)
 .ٕٗ/٘بشذخيفة، شبعة كزارة األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية،السغخب،

 .ٗٔٗ/ٗٔىػ،ٗٔٗٔ،ٖ، طدار صادر، بيخكت( ابغ مشطػر:لداف العخب، ٜٔ)

 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٖعمع الكبلـ،  فيالسػاقف  :( اإليجىٕٓ)
اإلسشػؼ عغ أبي عبجهللا األسجؼ أنو قاؿ في كتاب  أبي الحدغ األشعخؼ ذكخ ( كاف مغ تبلمحةٕٔ)

حافطا لمفقو كالكبلـ  -الصبخؼ  -الحدغ بغ ميجؼ أبػ مشاقب الذافعي: " كاف شيخشا كأستاذنا 
كالتفاسيخ كالسعاني كأياـ العخب، فريحا مبارزا في الشطخ ما شػىج في أيامو مثمو، مرشفا 

شبقات  :: اإلسشػؼ انطخ.العمع، صحب أبا الحدغ األشعخؼ في البرخة مجةلمكتب في أنػاع 
 .ٜٖٛ/ٕـ، ٕٕٓٓ، ٔ، طدار الكتب العمسية ،كساؿ يػسف الحػتالذافعية، تحقيق 

بكخ األصػلي، األديب الشحػؼ الػاعع، درس بالعخاؽ مجة، ثع تػجو إلى الخؼ، فدعت بو أبػ ( ٕٕ)
ر، فػرد عمييع، كبشػا لو مجرسة كدارا، كضيخت أبػ ىل نيدفخاسمو أ  -الكخامية  :يعشي-السبتجعة 

بخكتو عمى الستفقية، كبمغت مرشفاتو قخيبا مغ مائة مرشف، كدعي إلى مجيشة غدنة، كجخت لو 
ر، فدع في الصخيق، فسات أبػ بيا مشاضخات، ككاف شجيج الخد عمى ابغ كخاـ، ثع عاد إلى نيد

بالحيخة يدار، كيدتجاب الجعاء عشجه انترخ لصخيقة ر، كمذيجه أبػ بقخب بدت، كنقل إلى نيد
فإنو مغ نطخائو، كقج أخح عمع الشطخ عغ  ،أبي الحدغ األشعخؼ، كقج يخالفو في مزائق

أصحابو " كيعجه الباحثػف السؤسذ الثاني لمسحىب األشعخؼ، فيػ الحؼ قعج لو القػاعج، ككضع 
لسديج مغ خؼ، كفاقيع عمسا كمعخفة. لو السقجمات الكبلمية، كقج تتمسح عمى تبلمحة األشع

 :بجكؼ عبجالخحسغ ؛ٕٙٔ،ٕ٘ٔ/ٚٔسيخ أعبلـ الشببلء،:الحىبي انطخ الباقبلنيالتفاصيل عغ 
 .ٖٖٙ-ٜٙ٘محاىب اإلسبلمييغ، ص

ككاف مغ كبار  ( درس السحىب األشعخؼ عمى أبي الحدغ الباىمي تمسيح أبي الحدغ األشعخؼ،ٖٕ)
 .األشعخيةأئسة 

ىػ كتتمسح عمى يجؼ كالجه، ككاف أحج أعبلـ الذافعية كاألشاعخة، كيعج مغ ٜٔٗ( كلج سشة ٕٗ)
الكبلـ السججديغ داخل السحىب، كقج انتقج عمى األشاعخة مدائل كردىا عمييع، كتبحخ في عمع 

الفتح الصبخؼ أبػ ا، كسا حكاه عشو غيخ كاحج مشيع نو رجع عشو أخيخ  حتى بمغ الغاية فيو، إال إ
اشيجكا عمي أني قج رجعت عغ كل  :الفكيو، قاؿ:دخمت عمى أبي السعالي في مخضو، فقاؿ

ر"، لسديج مغ التفاصيل أبػ مقالة تخالف الدشة، كأني أمػت عمى ما يسػت عميو عجائد نيد
سيخ أعبلـ الشببلء، تحقيق شعيب األرناقػط ودمحم نعيع العخقدػسى، الجدء : الحىبي: انطخ

 ٗٚٗ/ٛٔـ، ٜٜٛٔىػػ/ٜٔٗٔة الخسالة الثامغ عذخ، مؤسد
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، أحج أعبلـ عرخه األشعخؼ  الذافعي الرػفيرؼ أبػ حامج دمحم الغّدالي الصػسي الشيدأبػ ( ٕ٘)
 ـ1111- 1058/ ىػ 505 - ىػ 450، القخف الخامذ اليجخؼ كأحج أشيخ عمساء السدمسيغ في 

في آخخ  لمذافعيةالفقِو إذ لع يكغ  شافعيّ الصخيقِة،  صػفيّ ، ككاف اكفيمدػف  كأصػلي ا  افقيي  كاف 
السجرسة في العقيجة، كقج ُعخؼ كأحج مؤسدي  األشاعخةعرخه مثَمو.، ككاف عمى محىب 

 الباقبلني، )ككانػا الحدغ األشعخؼ أبي ، كأحج أصػليا الثبلثة بعج عمع الكبلـفي  األشعخية

، كلو "حّجة اإلسبلـ" كالغّدالي(. ُلّقب الغدالي بألقاب كثيخة في حياتو، أشيخىا لقب كالجػيشي
كحج، كمفتي األّمة، كبخكة األناـ، كإماـ ألقاب مثل: زيغ الجيغ، كمحّجة الجيغ، كالعالع األ اأيز  

دار صادر،  معجع البمجاف، :ياقػت الحسػػ:انطخأئسة الجيغ، كشخؼ األئسة 
عػف السعبػد شخح :دمحم شسذ الحق العطيع آبادؼ ،ٜٕٔ-ٕٙٔ/ٗ ،ـٜٜٚٔىػػ/ٜٜٖٔبيخكت
الجانب اإلليي مغ التفكيخ :دمحم البيي .،ٕ٘ٙ/ٔٔأبي داكد، دار الكتب العمسية،بيخكت، سشغ 

كاف خاتسة أمخه إقبالو :؛كقاؿ اإلماـ الحىبيٕٖٕـ، صٕٜٛٔاإلسبلمي،مكتبة كلبة،القاىخة،
المحيغ ىسا  -البخارؼ كمدمع  -كمجالدة أىمو، كمصالعة الرحيحيغ   فيعمى حجيث السرص

سيخ أعبلـ الشببلء،  :الحىبي:انطخحجة اإلسبلـ كلػ عاش لدبق الكل في ذلظ الفغ " 
ٜٔ/ٖٕٖ-ٖٕٗ. 

( رجع عغ السحاىب الكبلمية إلى ديغ الفصخة كليذ أدؿ عمى ذلظ مغ قػلو:"عميكع بجيغ ٕٙ)
تحقيق: أحسج فخيج  جاـ عمى عمع الكبلـ،نياية ال :الذيخستانى.د "العجائد فإنو مغ أسشى الجػائ

 .ٗىػ، صٕ٘ٗٔ، ٔ،دار الكتب العمسية، بيخكت، طالسديجؼ
( كاف مع تبحخه في األصػؿ يقػؿ: " مغ التـد ديغ العجائد فيػ الفائد"، كقاؿ ابغ الربلح ٕٚ)

يا ليتشي لع أشتغل بعمع  أخبخني القصب الصػعاني مختيغ أنو سسع فخخ الجيغ الخازؼ يقػؿ:"
الكبلـ كبكى، كركػ عشو أنو قاؿ: " لقج اختبخت الصخؽ الكبلمية كالسشاىج الفمدفية فمع أججىا 

لداف السيداف،مصبعة  :ابغ حجخ.تخكؼ غميبل كال تذفي عميبل، كرأيت أصح الصخؽ شخيقة القخآف
 .ٕٚٗ/ٗق، ٖٖٓٔغ اليػشج، حيجر آباد الجك فيمجمذ دائخة السعارؼ الشطامية الكائشة 

أخحىع بالعجكؿ عغ التأكيل، حيث  فيا بالسخابصيغ ( لقب أشمقو ابغ تػمخت عمى أتباعو تعخيز  ٕٛ)
ف السعتدلة كانػا يدسػف أنفديع بأىل العجؿ كالتػحيج، كقج تأثخ ابغ تػمخت بالسعتدلة كدعا إ

أحسج مختار  :انطخ”.السػحجيغ“الشاس إلى التػحيج الخالز، كليحا ُأشمق عمى أنراره اسع 
 ٚٓٔتاريخ السغخب كاألنجلذ، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، د.ت، ص فيالعبادػ، دراسات 

: الفرل ٜٕ) السمل كاألىػاء كالشحل،تحقيق أحسج شسذ،دار الكتب  في( ابغ حـد
 .ٕٗٔ/ٖالعمسية،بيخكت،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/450_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/505_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/505_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1058
https://ar.wikipedia.org/wiki/1058
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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
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
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%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://shamela.ws/browse.php/book-1000#page-1745
http://shamela.ws/browse.php/book-1000#page-1745
http://shamela.ws/browse.php/book-1000#page-1745
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ـ، ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ، ٔالسغخب، مشذػرات قخشبة، الجدائخ، ط في األشعخية، التيامي( إبخاليع ٖٓ)
 .ٓٔ،ٔٔص

 .ٚ٘٘/ٚٔسيخ أعبلـ الشببلء،:( الحىبئٖ)

السكتبة العتيقة بتػنذ،مكتبة الخانجي -معالع اإليساف، تحقيق كتعميق: دمحم ماضػر:الجباغ( ٕٖ)
السصبعة الحديشية،  شبقات الذافعية الكبخػ،::التاج الدبكيانطخ؛ ك ٓٗٔ/ ٖبسرخ،)د.ت(، 

 .ٕٖٚ-ٖٛٙ/ ٖ، د.ت()، ٔالقاىخة، ط

: انطخبالتفريل  األشعخؼ ؛ كلمتعخؼ عمى محىب ٕ٘/٘عياض:تختيب السجارؾ، القاضي( ٖٖ)
 ؛ٛٙ٘-ٖٗ٘ـ، ص ٜٜٚٔ، محاىب اإلسبلمييغ، دار العمع لمسبلييغ، بيخكت، بجكؼ عبجالخحسغ 

 فيا لتخكو الكثيخ مغ آرائو الكبلمية، كرجػعو إلى مشيج الدمف تأكيج   األشعخؼ كمسا قالو اإلماـ 
اإلثبات كعجـ التأكيل" كقػلشا الحؼ نقػؿ بو، كديانتشا التي نجيغ بيا التسدظ بكتاب ربشا عد كجل 
كبيشة نبيشا عميو الدبلـ، كما ركؼ عغ الرحابة كالتابعيغ كأئسة الحجيث كنحغ بحلظ معترسػف، 

نزخ هللا كجيو، كرفع درجتو، كأجدؿ  -عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل  أبػكبسا كاف يقػؿ بو 
ألنو اإلماـ الفاضل كالخئيذ الكامل الحؼ أباف هللا  ؛قائمػف، كلسا خالف قػلو مخالفػف  -مثػبتو 

بو الحق، كرفع بو ضبلؿ الذاكيغ، فخحسة هللا عميو مغ إماـ مقجـ كجميل معطع ككبيخ مفخع ". 
 .ٛغ أصػؿ الجيانة، صاإلبانة ع :انطخ

ثبلثة أقداـ: السذيػر  إلى( حجيث اآلحاد ىػ كل حجيث ال تتػافخ فيو شخط التػاتخ كيشقدع ٖٗ)
 كالعديد كالغخيب. 

االعتقاد،  فياالقتراد  ،الغدالي:انطخ( لسديج مغ التفاصيل عغ األفكار العقجية لؤلشاعخة ٖ٘)
؛ فيرل بجيخ،عمع الكبلـ ٖٕٔ -ٜٕمرخ، ص ،العبل، مصتبة الجشجؼأبػ  فيتحقيق دمحم مرص

 .ٜٕٗ-ٕٓٚـ،صٕٜٛٔكمجارسو، مكتبة الحخية الحجيثة، القاىخة، 
فيرل بجيخ عػؼ، عمع الكبلـ كمجارسو،  ؛كما بعجىا ٖٗٔ/ٖالفرل،  :انطخ( ٖٙ)

 .كما بعجىا ٛكتابو اإلبانة عغ أصػؿ الجيانة، ص:انطخ األشعخؼ . كعغ عقيجة ٕٚٙ،ٕٛٙص
تفككت فيو األنجلذ إلى دكيبلت عجيجة متشاحخة عقب سقػط الخبلفة األمػية  الحؼ( ىػ العرخ ٖٚ)

قخشبة ف كبشى عباد  فيـ، كمغ ىحه الجكيبلت كاإلمارات بشى جيػر ٖٓٓٔق/ٕٕٗالعاـ  في
الشػف  السخية،كبشى ذؼ فيشخؽ األنجلذ،كبشى صسادح  فيإشبيمية، كالرقالبة كالعامخييغ  في
ممػؾ الصػائف،  :دكزػ  :انطخعغ ىحا العرخ بالتفريل .غخناشة يف شميصمة، كبشى زيخؼ  في

 الحمبى، القاىخة. أبيتخجسة كامل الكيبلنى، مصبعة عيدى الب

: الفرل،ٖٛ)   .ٚ٘ٔ،ٖٗٔ/ٖ( ابغ حـد
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: الفرل،ٜٖ)  .ٕ٘ٔ،ٗٗٔ/ٖ( ابغ حـد
 .ٗٗٔ،ٖٗٔ/ٖ( نفذ السرجر،ٓٗ)
 .٘ٙٔ-ٖٗٔ/ٖ،ٕ٘ٗ-ٜٕٓ/ٕ: الفرل،انطخ( ٔٗ)
كألف السخابصيغ كانػا َيتَِّخُحكف خيام ا عمى  ؛سع إلى كمسة الخباطالسخابصيغ بيحا اال تخجع تدسية( ٕٗ)

الثغػر يحسػف فييا ثغػر السدمسيغ، كُيجاىجكف في سبيل هللا؛ فقج َتَدسَّى الذيخ عبج هللا بغ 
في ياسيغ كَمْغ معو مسغ كانػا ُيخابصػف في خياـ عمى نيخ الدشغاؿ بجساعة السخابصيغ، كُعخفػا 

كسا ُتْصِمق عمييع بعس السرادر السمثَِّسيَغ، فُيقاؿ: أميخ السمثسيغ، كدكلة  .التاريخ بيحا االسع
 .ٜٕٔ/ٚالسمثسيغ. ابغ خمكاف: كفيات األعياف، 

التذػؼ إلى رجاؿ الترػؼ، تحقيق أحسج التػفيق، الييئة السرخية  :( ابغ الديات التادليٖٗ)
اإلعبلـ ::إبخاليع الدسبلليانطخ؛ك ٙٓٔ-٘ٓٔ،ص ٜٜٚٔ، ٕالعامة لقرػر الثقافة،القاىخة،ط

أبػ  ؛ٕٔ/ٗ،ٜٜٛٔـ،ٖٜٜٔبسغ حل مخاكر كأغسات مغ األعبلـ، السصبعة السمكية، الخباط، 
،دار الصميعة لمصباعة رضػاف الديج،تحقيق دب اإلمارةاإلشارة إلى أبكخ دمحم بغ الحدغ السخادؼ:

 ـ،مقجمة التحقيق. ٜٔٛٔكالشذخ،
 .ٙـ،صٕٕٔٓىػ/ٖٖٗٔعقيجة السخادؼ الحزخمى، دار األماف لمشذخ كالتػزيع، :( جساؿ البختيٗٗ)

، ٔالغشية، تحقيق ماىخ زىيخ جخار،دار الغخب اإلسبلمي،بيخكت،ط:( القاضي عياض٘ٗ)
التشبيو كاإلرشاد في عمع  : أبي الحجاج يػسف الزخيخ:انطخك  ؛ٕٕٙـ، صٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔ

نػر الجيشذعيبي، مشذػرات كزارة األكقاؼ كالذؤكف -دمحم العسخاني-تحقيق سسيخ قػبيع االعتقاد،
 ؛ٕٛـ، صٕٗٔٓىػ/1435، ٔالسسمكة السغخبية، دار أبي رقخاؽ لمصباعة كالشذخ، ط-اإلسبلمية

 .ٙٓٔى: التذػؼ إلى رجاؿ الترػؼ، صالتادل ؛ٜٛٚ/ٖابغ بذكػاؿ: الرمة، 

 ،بالػفيات، نذخ باعتشاء ديجريشغ، دار فخاند شتايشخ بكيدبادف، اسصشبػؿ في( الرفجػ:الػاٙٗ)
 .ٖٛ/ٖـ،ٜٔٛٔ

(عبج السجيج الشجار، تجخبة اإلصبلح في حخكة السيجؼ بغ تػمخت، السعيج العالسي لمفكخ ٚٗ)
 .ٕ٘، صٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔ، ٕفيخجيشيا، ط-اإلسبلمي

بغ تػمخت حياتو كآرؤه كثػرتو الفكخية كاالجتساعية كأثخه بالسغخب،  السيجؼ(عبجالسجيج الشجار، ٛٗ)
 .ٚٗٗـ،صٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ، ٔ، بيخكت، طاإلسبلميدار الغخب 

ـ، ٜٚٛٔ، ٔ، صبح األعذى، تحقيق يػسف عمى الصػيل، دار الفكخ، دمذق، ط( القمقذشجؼٜٗ)
ابغ خمجكف، العبخ كديػاف السبتجأ كالخبخ، تحقيق خميل شحادة، دار الفكخ،  :انطخك  ؛ٕٖٔ/٘

العرخ الػسيط،  فيدمحم زنبيخ، السغخب  ؛ٙٙٗ/ٔٔـ،  ٜٛٛٔىػ /  ٛٓٗٔ، ٕبيخكت، ط
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. كالكياىخاسى ىػ ٜٔٔـ، صٜٜٜٔ، ٔمشذػرات كمية اآلداب كالعمـػ اإلندانية، الخباط، ط
ابغ كثيخ، البجاية  :انطخ .الصبخػ أحج فقياء الذافعية الكبارالحدغ أبػ عمى بغ دمحم بغ عمى 

 . ٜٙٙ،ٓٚٙ/ٕٔكالشياية، دار الغج العخبي، القاىػخة، 
، العخبيتمخيز أخبار السغخب، تحقيق دمحم سعيج العخياف، ودمحم  في، السعجب السخاكذي( ٓ٘)

، تاريخ اإلسبلـ الحىبي :انطخك  ؛ٕٙٔـ، صٜٜٗٔىػػ/ٖٛٙٔ،ٔمصبعة االستقامة، القاىػخة، ط
 .ٖٔٔ/ٖٖـ، ٜٜٙٔ، ٔ، القاىػخة، طالعخبيككفيات السذاىػيخ كاألعبلـ، دار الغج 

، االستقرا ألخبار دكؿ السغخب األقرى، التاصخؼ  :انطخك  ؛ٙٙٗ/ٔٔ( ابغ خمجكف، العبخ، ٔ٘)
؛أحسج ٓٛ/ٕـ، ٜٜٚٔ، دار الكتاب، الجار البيزاء، التاصخؼ ، ودمحم التاصخؼ تحقيق جعفخ 

 .ٜٛ،ٜٚ/ٕـ،ٕٜٙٔ، ٖيخ اإلسبلـ، مكتبة الشيزة السرخية، طأميغ:ش
 .ٖٛ٘/ٕ: السػاعع كاالعتبار بحكخ الخصط كاآلثار،انطخ( ٕ٘)

 .ٜٖ٘،ٖٔ٘ـ،صٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ،ٔبغ تػمخت، ط السيجؼ( عبجالسجيج الشجار، ٖ٘)

زرع: ركض القخشاس، دار السشرػر لمصباعة  أبي:ابغ انطخ.؛ك ٖٖٓ/ٙ( ابغ خمجكف: العبخ،ٗ٘)
كالسخشجة ىي رسالة صغيخة الحجع ال تتجاكز الرفحتيغ،  .ٚٚٔ، صٕٜٚٔالخباط،  كالػراقة،

فييا عخض مػجد لسدائل العقيجة خاؿ مغ البخاىيغ، كلعميا أكثخ مؤلفات السيجؼ انتذارا في 
بغ  السيجؼعبجالسجيج الشجار، : انطخألنيا تعتبخ خبلصة لفكخه العقجؼ.  ؛السغخب كالسذخؽ 

 ٓ٘ٔتػمخت،ص

 .ٚٗٗبغ تػمخت،ص السيجؼ( عبجالسجيج الشجار، ٘٘)

ـ، ٜٗٙٔ( عبجهللا عبلـ، الجعػة السػحجية الجعػة السػحجية بالسغخب، دار السعخفة، القاىخة، ٙ٘)
عثساف أميغ، نرػص فمدفية ميجاه إلى الجكتػر إبخاليع مجكػر، الييئة  :انطخ؛ ك ٖٗٔص

 .ٖٓٔـ، صٜٙٚٔالسرخية العامة لمكتاب، القاىخة، 
العخكػ،  :انطخك  ؛ٜٖٔبغ تػمخت، ص السيجؼحخكة  في( عبجالسجيج الشجار، تجخبة اإلصبلح ٚ٘)

بػادر لمسحىب . ضيخت ٗٙٔ، صالعخبي، أكليخػ، الفكخ ٙٗٔ،ٚٗٔ/ٕمجسل تاريخ السغخب، 
ا خبلؿ عمى يج فقياء السالكية، كبجأ يششذخ تجريجي   اليجخؼ السغخب مشح القخف الخابع  في األشعخؼ 

 .القخف الدادس، كازدىخ عمى يج ابغ تػمخت كالسػحجيغ فيالقخف الخامذ ثع نزج 
عيج السػحجيغ، رسالة دكتػراة،  في( صبلح الديج عبجه، التخبية اإلسبلمية بالسغخب األقرى ٛ٘)

 .ٕٛٔـ، صٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔكمية التخبية ببشيا، جامعة الدقازيق، 
؛ السشػنى، حزارة السػحجيغ، دار تػبقاؿ، الجار البيزاء، )د.ت(، ٕٙٔ: السعجب، صانطخ( ٜ٘)

 .ٔٗص
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 .ٙٙٗ/ٔٔالعبخ،  :انطخ( ٓٙ)
، فكخة التاريخ، إسساعيلمحسػد  ؛ٕٗٙبغ تػمخت، ص عبجالسجيج الشجار، السيجؼ :انطخ( ٔٙ)

صبلح الديج، التخبية اإلسبلمية بالسغخب،  ؛ٕٖٔـ، صٜٛٛٔ، ٔمكتبة مجبػلى، القاىخة، ط
كقجماء أصحابو " إنو بحاتو  األشعخؼ كمغ األمثمة عمى إثبات األشاعخة لمرفات قػؿ  ؛ٖٙٔص

بانة عغ أصػؿ ، اإلاألشعخؼ الحدغ أبػ  انطخهللا( فػؽ العخش، كمع ذلظ ليذ بجدع"  أؼ)
السغخب،  في األشعخية، التياميإبخاليع  ؛ٖ٘-ٖٔالجيانة، إدارة الصباعة السشيخية، القاىخة، ص

 .ٛـ، صٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ، ٔمشذػرات قخشبة، الجدائخ، ط
، اإلسبلمي، دار الغخب بجكؼ ، تخجسة عبجالخحسغ الذساؿ األفخيقي في:الفخؽ اإلسبلمية انطخ( ٕٙ)

 .ٕٕٚـ، صٜٔٛٔ، ٕط
 . ٖٖٗ،ٖٗٗبغ تػمخت، ص السيجؼ( الشجار، ٖٙ)

 ؛ٕٕٔ،ٖٕٔىػ، صٖٚٗٔ( ابغ عداكخ، تبييغ كحب السفتخػ، مصبعة التػفيق، دمذق، ٗٙ)
بغ  السيجؼالشجار،  ؛ٜٗ/ٔـ، ٜٓٙٔىػ/ٖٓٛٔ، ٕ:عبجهللا كشػف، الشبػغ السغخبى، طانطخك 

 .ٖٗٗ،ٖ٘ٗتػمخت، ص
 .ٖٙٗ،ٖٚٗ( الشجار، سابق، ص٘ٙ)
 .٘ٔٔ،ٚٗٔ،ٜٗٔد.ت(، ص)، المجشة الثقافية بالسشدتيخ، تػنذ، السازرؼ الشيفخ،  الذاذلي( ٙٙ)
 .ٕٕٙ،ٕٕٚزرع، ركض القخشاس، ص أبي( ابغ ٚٙ)
 .ٜٖٔ،ٓٗٔـ، صٕٜٛٔبخكفشداؿ، باريذ،  فيبغ تػمخت، نذخ لي السيجؼ( البيجؽ، أخبار ٛٙ)
 ىػ/ٖٓٗٔالقاىخة، ( الشػيخػ، نياية األرب،تحقيق حديغ نرار،السجمذ األعمى لمثقافة،ٜٙ)

 .ٖٛٔ/ٕٗـ، ٖٜٛٔ
 ؛ٕٕٙزرع، ركض القخشاس، ص أبيابغ  ؛ٛٗ٘/ ٛٔ، سيخ أعبلـ الشببلء، الحىبي: انطخ( ٓٚ)

 .ٜٓٔعثساف أميغ، نرػص فمدفية، ص
 .ٕٖ٘/ٕذكخ الخصط كاآلثار، دار صادر، بيخكت،  فيالسػاعع كاالعتبار  :انطخ( ٔٚ)
 . ٖٗٗ( الشجار، سابق، صٕٚ)
القصاف، نطع الجساف، تحقيق محسػد عمى مكى، مشذػرات كمية اآلداب كالعمـػ اإلندانية ( ابغ ٖٚ)

 .ٖ٘ٔجامعة دمحم الخامذ، الخباط، )د.ت(، ص

 .ٕٛٚ،ٜٕٚ، السعجب، صالسخاكذي( ٗٚ)
، مشذػرات كزارة األكقاؼ كالذؤكف األشعخية( جساؿ عبلؿ البختي، عثساف الدبللجي كمحىبيتو ٘ٚ)

 .ٗٛٔ، ص:ٕ٘ٓٓ، ٔاإلسبلمية، ط:
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تصػر السحىب األشعخؼ في الغخب اإلسبلمي، مشذػرات كزارة األكقاؼ كالذؤكف :( يػسف احشاناٙٚ)
 .ٕٔٔ، ص:ٖٕٓٓاإلسبلمية، 

 .٘ٗٗبغ تػمخت، ص السيجؼ:الشجار، انطخك  ؛ٕٔٔ/ٔ( عبجهللا كشػف، الشبػغ السغخبى، ٚٚ)
، ٔالػتأليف كالتخجسة كالشذخ، بيخكت، ط( الغبخيشى، عشػاف الجراية، تحقيق عادؿ نػييس، لجشة ٛٚ)

 .ٜٛٔـ، صٜٜٙٔ
السغ باإلمامة،تحقيق عبج اليادؼ التازؼ، دار  :( عبج السمظ بغ دمحم بغ صاحب الربلةٜٚ)

 .ٕٕٛ، صٜ٘ٙٔاألنجلذ،بيخكت، 
أخبار غخناشة، تحقيق دمحم عبجهللا عشاف، مكتبة الخانجى،  في( ابغ الخصيب:اإلحاشة ٓٛ)

 .ٚٙ/ٔالقاىػخة،

 .ٚ٘ٗ-ٓ٘ٗبغ تػمخت، ص السيجؼ( الشجار، ٔٛ)
 .ٓٚ/٘د.ت(، )، ٔ، شبقات الذافعية، السصبعة الحديشية، القاىخة، طالدبكي( نقبل عغ ٕٛ)
 .ٓٚ/٘شبقات الذافعية،  :انطخ( ٖٛ)
 .ٖٛٗ،ٜٖٗبغ تػمخت، ص السيجؼ( الشجار، ٗٛ)
 .ٕٔٔالفمدفة اإلسبلمية، دار الثقافة العخبية، القاىخة، ص في الذافعي، التيار السذائي( حدغ ٘ٛ)
 .ٖ٘-ٖٖد.ت(، ص)، ٕفرل السقاؿ، تحقيق دمحم عسارة، دار السعارؼ، القاىخة، ط :انطخ( ٙٛ)
بخكفشداؿ، مصبػعات معيج العمـػ العميا السغخبية،  في، ترحيح لي( ابغ الدبيخ، صمة الرمةٚٛ)

 .ٖٛكػنى لفكخ ابغ رشج، نجكة عغ ابغ رشج، ص:األفق الانطخك  ؛ٜ٘ٔ،ٜٙٔ/ٚـ، ٖٜٚٔ
 .ٚٔٗ،ٛٔٗ/ٖ( ابغ الخصيب، اإلحاشة، ٛٛ)
 .ٖٙ، صٚ( ابغ الدبيخ، سابق، الجدء األخيخ مغ جٜٛ)
 .٘ٙٔ،ٙٙٔ/ٖ( ابغ الخصيب، اإلحاشة، ٜٓ)
 .ٙٔٗ/ٖ( ابغ الخصيب، اإلحاشة، ٜٔ)
شبقات األشباء، تحقيق تدار رشا، دار الثقافة، بيخكت،  فيأصيبعة، عيػف األنباء  أبي( ابغ ٕٜ)

 .ٖٚ٘ـ، صٜٜٚٔ
، ٜٜٙٔجامعة القخكييغ، نجكة تكخيسيو لعسيجىا عبجالػىاب التازػ، السغخب،  :انطخ( ٖٜ)

 .ٖ٘،ٕٚٔص

 .ٜٖٚ-ٜٖ٘( الغبخيشى، عشػاف الجراية، صٜٗ)
العامة لمكتاب، القاىخة، كصف أفخيكيا، تخجسة عبجالخحسغ حسيجه، الييئة السرخية  :انطخ( ٜ٘)

 .ٕٗٚـ، صٕ٘ٓٓ
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، مقاؿ سسيخ قجكرػ، الخدكد عمى ابغ حـد ( ٜٙ) باألنجلذ كالسغخب مغ خبلؿ مؤلفات ابغ حـد
 . ٕٖٙ،ٕٖٚ، صٖٔـ، عجدٖٕٓٓىػ/مارس ٕٗٗٔبسجمة األحسجية، دبى، محـخ 

الحجيثة، الجار البيزاء، ( إبخاليع حخكات، مجخل إلى تاريخ العمـػ بالسغخب السدمع، دار الخشاد ٜٚ)
 .ٜٔ-ٜٛ/ٖـ، ٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔ، ٔط

ذكخ مغ حل مغ األعبلـ مجيشة فاس، دار السشرػر  فيجحكة االقتباس  :( ابغ القاضيٜٛ)
الجكلة السػحجية بالسغخب،  :: عبج هللا عبلـانطخك  ؛ٜٕٓـ، صٖٜٚٔلمصباعة، الخباط، 

 ٖ٘ٓص

الخد عمى الفبلسفة في عمع األصػؿ، تحقيق:  الحجاج يػسف السكبلتي: لباب العقػؿ فيأبػ ( ٜٜ)
، الحيل السخاكذي؛ٖٕٔ، ص ٜٚٚٔ، ٔفػقية حديغ محسػد، دار األنرار، القاىخة، ط

ـ، الدفخ الثامغ ٜٗٛٔكالتكسمة، تحقيق دمحم بغ شخيفو، مصبػعات أكاديسية السسمكة السغخبية، 
، تحقيق عمى دمحم ، شبقات الحفاظالديػشي ؛ٖٕٛ،ٕٕٔ-ٜٕٓ، ٖٖٕ-ٖٕٔالقدع األكؿ ص 

؛ السشػنى، حزارة السػحجيغ، ٗٓ٘ـ، صٖٜٚٔىػػ/ٖٜٖٔ،ٔعسخ، مكتبة كىػبو، القاىػخة، ط
 .ٔٗ،ٕٗص

عثساف يحيى، مؤلفات ابغ عخبى تاريخيا كترشيفيا، تخجسة أحسج دمحم الصيب، الييئة  :انطخ( ٓٓٔ)
، ٕٛ٘،ٕٚ٘،ٕٚٗ،ٕٙٗ، ٕٓٗ، ٜٗٔ، ٚٛٔـ، صٕٔٓٓالسرخية العامة لمكتاب، القاىخة، 

ٕٙٙ،ٕٚٚ ،ٕٜٖ ،ٖ٘ٔ،ٖ٘ٛ ،ٖٙ٘ ،ٖٜٚ،ٗٔٛ ،ٗٚ٘،٘ٔٓ.  
 .ٕٕٓزرع، ركض القخشاس، ص أبي( ابغ ٔٓٔ)
( عشاف، عرخ السخابصيغ كبجاية الجكلة السػحجية، مؤسدة الخانجى، القاىػخة ٕٓٔ)

عثساف أميغ، نرػص فمدفدة ميجاه إلى الجكتػر إبخاليع  :انطخك  ؛٘ٚٔـ، صٜٓٙٔىػػ/ٖٓٛٔ
 .ٗٔٔ،٘ٔٔنفذ السخجع، ص :انطخكعغ نز السخشجة  .ٜٓٔمجكػر، ص

عرخ السػحجيغ، الييئة السرخية العامة لمكتاب، فخع  في األنجلديسعج، الذعخ  فػزؼ ( ٖٓٔ)
 .ٜٚ،ٓٛـ، صٜٜٚٔ، ٔاإلسكشجرية، ط

 .ٕٔٔ( عثساف أميغ، نرػص فمدفدة ميجاه إلى الجكتػر إبخاليع مجكػر، صٗٓٔ)
، ٔكالفكخ العبخػ الػسيط السصبعة كالػراقة الػششية، مخاكر، ط( أحسج شحبلف، ابغ رشج ٘ٓٔ)

 .ٖٚٔـ، صٜٜٜٔ

حياتو كآراؤه كثػرتو الفكخية كاالجتساعية كأثخه  -السيجؼ بغ تػمخت  :عبج السجيج الشجار( :52)
 كما بعجىا. ٗٗٗ، ص ٖٜٛٔبالسغخب، دار الغخب اإلسبلمي، الصبعة األكلى،
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في سششيسا. كذكخ أىل الحجيث أف أسانيج ىحا الحجيث تتخاكح بيغ ( أخخجو الجارمي كابغ ماجة ٚٓٔ)
 .الرحة كالحدغ كالزعف

"ىحا حجيث مذيػر"، كذكخه  :نعيع في حمية األكلياء كعمق عميو بقػلوأبػ ( ركاه بيحه الريغة ٛٓٔ)
  .الديػشي في الجر السشثػر

 .ٜ٘ٗكتصػرىا، ص:  األشعخيةنذأة :( جبلؿ دمحم مػسىٜٓٔ)

مكتبة الداعي،  -، تحقيق دمحم عثساف الخذت، الخياض :الفخؽ بيغ الفخؽ البغجادؼ( ٓٔٔ)
القذيخػ:الخسالة القذيخية في عمع الترػؼ،دار  :انطخ؛ ك ٕٖ٘،ص ـٜٛٛٔىػػ/ٜٓٗٔ

؛دمحم بغ أحسج الفاسى: الجكر الثسيغ كالسػرد السعيغ، دار الفكخ، ٖٓٗالسعارؼ، القاىخة،ص: 
 .ٖٚ،ٕٛ/ٕ: شبقات الذافعية،الدبكيالجيغ  ، تقىٗٔ/ٔـ، ٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔ، ٔط

، ٔ، ججة، طالعخبيكمحلبو الشحػػ، دار البياف  الدييميالقاسع أبػ البشا،  ( دمحم إبخاليعٔٔٔ)
 .ٜٛ،ٜٜـ، صٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔ

 .ٖٙ،ٗٙفرل السقاؿ،  :انطخ( ٕٔٔ)
كدارالكشجػ، بيخكت، كتاب ُبػُج العارؼ تحقيق كتقجيع جػرج كتػرة، دار األنجلذ،  ابغ سبعيغ،( ٖٔٔ)

  .ٕٗٔ – ٕٕٔص  ـ،ٜٛٚٔ، ٔط
ابغ عخبى، عشقاء مغخب في ختع األكلياء كشسذ السغخب، تحقيق عاصع إبخاليع الكيالى، ( ٗٔٔ)

 .ٕٛدار الكتب العمسية، بيخكت، ص 
 .ٕٚٗ/ٔـ، ٜٔ٘ٔ، مصبعة دار التأليف، القاىخة، الذاذليالحدغ أبػ ( نقبل عغ عمى سالع، ٘ٔٔ)
 مقجمة السصخب البغ دحية، ص.ز. :انطخ( ٙٔٔ)
ر، بػ اسجدتاف، سجشو شاىخ بغ عبجهللا بشيد فيكلج  الحؼندبة إلى دمحم بغ كخاـ الدجدتانى ( ٚٔٔ)

ابغ كثيخ، البجاية كالشياية،  انطخـ ٛٙٛىػ/ٕ٘٘كخخج مشيا إلى القجس فسات بيا سشة 
ٔٔ/ٕٚ،ٕٛ. 
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 المرادر والمراجع
 المرادر العربية: - أواًل 

 ،ٕط دار الكتاب،القاىخة، تحقيق فػقية حديغ محسػد، اإلبانة عغ أصػؿ الجيانة، :األشعخؼ  -
 ـ.ٜٚٛٔ

 القاىخة. ،إدارة الصباعة السشيخية ،اإلبانة عغ أصػؿ الجيانة ،األشعخؼ  -
عسادة البحث العمسي بالجامعة  ،عبج هللا شاكخ دمحم الجشيجؼ: رسالة ألىل الثغخ،تحقيق األشعخؼ  -

 ىػ.1413 السجيشة السشػرة،اإلسبلمية، 
 ـ.ٜٕٜٔ،استانبػؿ ،ترحيح ربتخ، مصبعة الجكلة ،مقاالت اإلسبلمييغ :األشعخؼ  -
 ـ.ٕٕٓٓ ،ٔط ،دار الكتب العمسية ،كساؿ يػسف الحػتتحقيق  ،: شبقات الذافعيةاإلسشػؼ  -
 ،بيخكت ،دار الثقافة ،تحقيق تدار رشا ،شبقات األشباء فيعيػف األنباء  ،أصيبعة أبيابغ  -

 ـ.ٜٜٚٔ
 ـ.ٜٜٚٔ،ٔط ،بيخكت ،دار الجيل ،تحقيق عبج الخحسغ عسيخة عمع الكبلـ، في: السػاقف اإليجى -
 ،مكتبة الداعي -الخياض  ،، تحقيق دمحم عثساف الخذت:الفخؽ بيغ الفخؽ البغجادؼ -

 ـ.ٜٛٛٔىػػ/ٜٓٗٔ
 ـ.ٕٜٛٔ ،باريذ ،بخكفشداؿ فيبغ تػمخت، نذخ لي السيجؼأخبار  ،البيجؽ -
حيجر آباد  ،اليػشج فيمصبعة مجمذ دائخة السعارؼ الشطامية الكائشة  ،السيداف لداف :ابغ حجخ -

 ق.ٖٖٓٔالجكغ 
: الفرل  -  بيخكت. دار الكتب العمسية، تحقيق أحسج شسذ، السمل كاألىػاء كالشحل، فيابغ حـد
 ،الييئة السرخية العامة لمكتاب ،تخجسة عبجالخحسغ حسيجه ،الحدغ الػزاف: كصف أفخيكيا -

 ـ.ٕ٘ٓٓ ،القاىخة
 بيخكت. ،دار الكتب العمسية ،عبج القادر عصا فيمرصتحقيق :تاريخ بغجاد، البغجادؼالخصيب  -
 الييئة السرخية العامة لمكتاب، ،فيابغ خمجكف: مقجمة ابغ خمجكف،تحقيق عبجالػاحج عمى كا -

 القاىخة.
 ،ٕط ،كتبيخ  ،دار الفكخ ،العبخ كديػاف السبتجأ كالخبخ، تحقيق خميل شحادة ،ابغ خمجكف  -

 ـ. ٜٛٛٔىػ /  ٛٓٗٔ
 بيخكت.،ابغ خمكاف:كفيات األعياف، تحقيق إحداف عباس، دار صادر -
 القاىػخة. ،مكتبة الخانجى ،تحقيق دمحم عبجهللا عشاف ،أخبار غخناشة فيابغ الخصيب:اإلحاشة  -
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 ـ.ٜٚٛٔ ،ٔط ،دمذق ،دار الفكخ ،تحقيق يػسف عمى الصػيل ،صبح األعذى ،القمقذشجػ -
، مشذػرات كمية اآلداب كالعمـػ اإلندانية تحقيق محسػد عمى مكي ،نطع الجساف ،ابغ القصاف -

 )د.ت(. ،جامعة دمحم الخامذ، الخباط
 القاىخة. ،دار السعارؼ :الخسالة القذيخية في عمع الترػؼ،القذيخؼ  -
 ،دار السشرػر لمصباعة ،ذكخ مغ حل مغ األعبلـ مجيشة فاس في: جحكة االقتباس ابغ القاضي -

 ـ.ٖٜٚٔ ،الخباط
 ـ.ٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔ، ٔالفاسى: الجكر الثسيغ كالسػرد السعيغ، دار الفكخ، ط -
 دار الغج العخبي، القاىػخة. ،البجاية كالشياية ،ابغ كثيخ -
 .د.ت() ،ٔط ،القاىخة ،السصبعة الحديشية ،شبقات الذافعية الكبخػ :الدبكي -
 ،الجار السرخية لمتأليف كالتخجسة ،تحقيق عبجالخحسغ بجكؼ  ،رسائل ابغ سبعيغ ابغ سبعيغ: -

 )د.ت(.
، ٔ، بيخكت، طج كتػرة، دار األنجلذ، كدارالكشجؼكتاب ُبػُج العارؼ تحقيق كتقجيع جػر  ،سبعيغ  -

 ـ.ٜٛٚٔ
 ـ.ٖٜٚٔىػػ/ٖٜٖٔ،ٔط ،تحقيق عمى دمحم عسخ، مكتبة كىػبو، القاىػخة ،شبقات الحفاظ ،الديػشي -
دار الكتب العمسية، ،تحقيق: أحسج فخيج السديجؼ نياية ال جاـ عمى عمع الكبلـ، :الذيخستاني -

 ىػ.ٕ٘ٗٔ، ٔبيخكت، ط
 ،اسصشبػؿ ،دار فخاند شتايشخ بكيدبادف ،بالػفيات، نذخ باعتشاء ديجريشغ فيالرفجػ:الػا -

 ـ.ٜٔٛٔ
السكتبة العتيقة بتػنذ،مكتبة الخانجي -تحقيق كتعميق: دمحم ماضػر ،معالع اإليساف :الجباغ -

 بسرخ،)د.ت(.
الجدء الثامغ  ،تحقيق شعيب األرناقػط ودمحم نعيع العخقدػسى ،سيخ أعبلـ الشببلء: الحىبي -

 ـ.ٜٜٛٔىػػ/ٜٔٗٔمؤسدة الخسالة  ،عذخ
 ـ.ٜٜٙٔ، ٔط ،القاىػخة ،العخبيدار الغج  ،تاريخ اإلسبلـ ككفيات السذاىػيخ كاألعبلـ ،الحىبي -
 د.ت(.)،ٕط ،القاىخة ،دار السعارؼ ،تحقيق دمحم عسارة ،ابغ رشج: فرل السقاؿ -
 ،مصبػعات معيج العمـػ العميا السغخبية ،بخكفشداؿ فيترحيح لي ،ابغ الدبيخ، صمة الرمة -

 ـ.ٖٜٚٔ
ية العامة ابغ الديات التادلي:التذػؼ إلى رجاؿ الترػؼ، تحقيق أحسج التػفيق، الييئة السرخ  -

 .ٜٜٚٔ، ٕلقرػر الثقافة،القاىخة، ط
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 .ٕٜٚٔزرع: ركض القخشاس، دار السشرػر لمصباعة كالػراقة،الخباط،  أبيابغ  -
تحقيق عبج اليادؼ التازؼ، دار ،السغ باإلمامة :عبج السمظ بغ دمحم بغ صاحب الربلة -

 .ٜ٘ٙٔ ،بيخكت،األنجلذ
دمحم عبج  بغ أحسج العمػؼ، فيمرصالسػشأ مغ األسانيج، تحقيق  فيابغ عبج البخ: التسييج لسا  -

 ىػ. 1387 ،السغخب -كزارة عسـػ األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية  ،الكبيخ البكخؼ 
دار  ،تحقيق عاصع إبخاليع الكيالى ،عشقاء مغخب في ختع األكلياء كشسذ السغخب ،ابغ عخبي -

 بيخكت. ،الكتب العمسية
تقجيع كتعميق دمحم زاىج الكػثخػ،السكتبة األزىخية لمتخاث،القاىخة، ،السفتخػ ابغ عداكخ:تبييغ كحب  -

 ـ.ٜٜٜٔق/ٕٓٗٔ،ٔط
 ىػ.ٖٚٗٔ ،دمذق ،مصبعة التػفيق ،ابغ عداكخ، تبييغ كحب السفتخػ  -
تختيب السجارؾ كتقخيب السدالظ لسعخفة أعبلـ محىب مالظ، تحقيق دمحم  عياض: القاضي -

 كالذؤكف اإلسبلمية،السغخب.بشذخيفة، شبعة كزارة األكقاؼ 
، ٔط ،بيخكت دار الغخب اإلسبلمي، الغشية، تحقيق ماىخ زىيخ جخار، عياض:القاضي  -

 ـ.ٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔ
 ،ٔط ،بيخكت ،لجشة الػتأليف كالتخجسة كالشذخ ،تحقيق عادؿ نػييس ،عشػاف الجراية ،الغبخيشى -

 ـ.ٜٜٙٔ
 مرخ. ،مصبعة الجشجػ ،العبلػ أب فيتحقيق دمحم مرص ،االعتقاد فياالقتراد  ،الغدالي -
، ٕمكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة، ط ،ذكخ الخصط كاآلثار في: السػاعع كاالعتبار السقخيدؼ  -

 ـ.ٜٚٛٔ
 بيخكت. ،دار صادر ،ذكخ الخصط كاآلثار في: السػاعع كاالعتبار السقخيدؼ  -
 ـ.ٜٔٛٔلمصباعة كالشذخ،دار الصميعة  ،رضػاف الديجتحقيق  ،اإلشارة إلى أدب اإلمارةالسخادؼ: -
مصبعة  ،العخبيتحقيق دمحم سعيج العخياف، ودمحم  ،تمخيز أخبار السغخب فيالسعجب  ،السخاكذي -

 ـ.ٜٜٗٔىػػ/ٖٛٙٔ،ٔاالستقامة، القاىػخة، ط
 ،مصبػعات أكاديسية السسمكة السغخبية ،تحقيق دمحم بغ شخيفو ،الحيل كالتكسمة ،السخاكذي -

 ـ.ٜٗٛٔ
 بيخكت. ،عػف السعبػد شخح سشغ أبي داكد، دار الكتب العمسية:آبادؼدمحم شسذ الحق العطيع  -
 ىػ.ٗٔٗٔ،ٖط ،بيخكت ،دار صادر ،ابغ مشطػر:لداف العخب -
 ـ.ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ ،القاىخة ،السجمذ األعمى لمثقافة ،تحقيق حديغ نرار،نياية األرب ،الشػيخػ  -
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 ،التاصخؼ ودمحم  ،التاصخؼ تحقيق جعفخ  ،ألخبار دكؿ السغخب األقرى ءاالستقرا ،التاصخؼ  -
 ـ.ٜٜٚٔ ،الجار البيزاء ،دار الكتاب

 .ٜٕٔ-ٕٙٔ/ٗ ،ـٜٜٚٔىػػ/ٜٜٖٔمعجع البمجاف، دار صادر، بيخكت ياقػت الحسػػ: -
نػر -دمحم العسخاني-تحقيق سسيخ قػبيع،يػسف الزخيخ:التشبيو كاإلرشاد في عمع االعتقاد -

السسمكة السغخبية، دار أبي رقخاؽ -الجيشذعيبي، مشذػرات كزارة األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية
 ـ.ٕٗٔٓىػ/1435، ٔلمصباعة كالشذخ، ط

 :المراجع العربيةثانًيا
 ـ.ٕٜٙٔ ،ٖط ،أحسج أميغ:شيخ اإلسبلـ، مكتبة الشيزة السرخية -
 ،ٔط ،مخاكر ،ابغ رشج كالفكخ العبخػ الػسيط السصبعة كالػراقة الػششية ،أحسج شحبلف -

 ـ.ٜٜٜٔ
الخباط،  ،السصبعة السمكية ،اإلعبلـ بسغ حل مخاكر كأغسات مغ األعبلـ:إبخاليع الدسبللي -

 ـ.ٖٜٜٔ
 .ـٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ ،ٔط ،الجدائخ ،مشذػرات قخشبة ،السغخب في األشعخية ،التياميإبخاليع  -
 ،الجار البيزاء ،مجخل إلى تاريخ العمـػ بالسغخب السدمع، دار الخشاد الحجيثة ،إبخاليع حخكات -

 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔ ،ٔط
 ،الييئة السرخية العامة لمكتاب ،تخجسة تساـ حداف ،التاريخ فيكمكانتو  الفكخ العخبي ،أكليخػ  -

 ـ.ٜٜٚٔ ،ٕط ،القاىخة
 ،ٔط ،الخياض ،دار ابغ حـد ،السجرسة الطاىخية بالسغخب كاألنجلذ ،تػفيق الغمبدكرؼ  -

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ
شساؿ أفخيكيا حتى قياـ دكلة  فيلمسالكية  األثخ الدياسي كالحزارؼ  ،العـدأبػ الديج دمحم  -

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔ ،مكو ،دارالفيزمة ،السخابصيغ
 د.ت(.) ،تػنذ ،المجشة الثقافية بالسشدتيخ ،السازرؼ  ،الشيفخ الذاذلي -
 ـ.ٕٜٛٔكتصػرىا،دار الكتاب المبشانى، بيخكت، األشعخيةنذأة :جبلؿ دمحم مػسى -
، مشذػرات كزارة األكقاؼ كالذؤكف األشعخيةجساؿ عبلؿ البختي، عثساف الدبللجي كمحىبيتو  -

 .ٕ٘ٓٓ، ٔاإلسبلمية، ط:
 ـ.ٕٕٔٓىػ/ٖٖٗٔ، دار األماف لمشذخ كالتػزيع، عقيجة السخادؼ الحزخمي:اؿ البختيجس -
 القاىخة. ،دار الثقافة العخبية ،الفمدفة اإلسبلمية فيئى التيار السذا ،حدغ الذافعي -
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 ـ.ٜٜٚٔ ،بيخكت ،دار العمع لمسبلييغ ،: محاىب اإلسبلمييغعبجالخحسغ بجكؼ  -
 ـ.ٜٗٙٔ ،القاىخة ،دار السعخفة ،الجعػة السػحجية الجعػة السػحجية بالسغخب ،عبجهللا عبلـ -
 ـ.ٜٓٙٔىػ/ٖٓٛٔ ،ٕط ،الشبػغ السغخبى ،عبجهللا كشػف  -
عبج السجيج الشجار، تجخبة اإلصبلح في حخكة السيجؼ بغ تػمخت، السعيج العالسي لمفكخ  -

 .ٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔ، ٕفيخجيشيا، ط-اإلسبلمي
 ،بغ تػمخت حياتو كآرؤه كثػرتو الفكخية كاالجتساعية كأثخه بالسغخب السيجؼ ،عبجالسجيج الشجار -

 ـ.ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ ،ٔط ،بيخكت ،اإلسبلميدار الغخب 
 ،نرػص فمدفية ميجاه إلى الجكتػر إبخاليع مجكػر، الييئة السرخية العامة لمكتاب ،يغعثساف أم -

 ـ.ٜٙٚٔ ،القاىخة
الييئة السرخية  ،تخجسة أحسج دمحم الصيب ،مؤلفات ابغ عخبى تاريخيا كترشيفيا ،عثساف يحيى -

 ـ.ٕٔٓٓ ،القاىخة ،العامة لمكتاب
 ـ.ٜٔ٘ٔ ،القاىخة ،مصبعة دار التأليف ،الذاذليالحدغ أبػ  ،عمى سالع -
 ـ.ٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔ ،ٔط ،اإلسبلميالغخب، دار الغخب  فيالسػحجكف  ،عد الجيغ مػسى -
 ـ.ٕٜٛٔ ،القاىخة ،مكتبة الحخية الحجيثة ،عمع الكبلـ كمجارسو،فيرل بجيخ -
، دار الغخب بجكؼ تخجسة عبجالخحسغ  ،الذساؿ األفخيقى فيالفخيج بيل: الفخؽ اإلسبلمية  -

 ـ.ٜٔٛٔ، ٕ، طاإلسبلمي
فخع  ،الييئة السرخية العامة لمكتاب ،عرخ السػحجيغ في األنجلديالذعخ  ،سعج فػزؼ  -

 ـ.ٜٜٚٔ ،ٔط ،اإلسكشجرية
، ٔ، ججة، طالعخبيكمحلبو الشحػػ، دار البياف  الدييميالقاسع أبػ  ،دمحم إبخاليع البشا -

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔ
 ـ.ٕٜٛٔكلبة،القاىخة،الجانب اإلليي مغ التفكيخ اإلسبلمي،مكتبة :دمحم البيي -
 ،ٔط ،الخباط ،مشذػرات كمية اآلداب كالعمـػ اإلندانية ،العرخ الػسيط فيالسغخب  ،دمحم زنبيخ -

 ـ.ٜٜٜٔ
 )د.ت(. ،الجار البيزاء ،دار تػبقاؿ ،حزارة السػحجيغ ،دمحم السشػنى -
 ـ.ٕٓٓٓتخاجع إسبلمية مذخقية كأنجلدية، مكتبة الخانجى،القاىخة، ،دمحم عبجهللا عشاف -
مؤسدة الخانجى، القاىػخة  ،دمحم عبجهللا عشاف: عرخ السخابصيغ كبجاية الجكلة السػحجية -

 ـٜٓٙٔىػػ/ٖٓٛٔ
 ـ.ٜٛٛٔ ،ٔط ،القاىخة ،مكتبة مجبػلي ،فكخة التاريخ ،إسساعيلمحسػد  -



 6262 سبتمبر( األولوالخمدهن )الجزء الدابع  لعددا                                  مجمة بحهث الذرق األوسط

 

- 552 - 

تصػر السحىب األشعخؼ في الغخب اإلسبلمي، مشذػرات كزارة األكقاؼ كالذؤكف :يػسف احشانا -
 .ٖٕٓٓاإلسبلمية، 

 الرسائل العممية: -اثالثً 
كمية  ،رسالة دكتػراة  ،عيج السػحجيغ فيالتخبية اإلسبلمية بالسغخب األقرى  ،صبلح الديج عبجه -

 ـ.ٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔ ،جامعة الدقازيق ،التخبية ببشيا

 : الدوريات العممية والمقاالت:رابًعا
مقاؿ بسجمة  ،ابغ حـد باألنجلذ كالسغخب مغ خبلؿ مؤلفاتالخدكد عمى ابغ حـد  ،سسيخ قجكرؼ  -

 .ٖٔعجد ،ـٖٕٓٓىػ/مارس ٕٗٗٔمحـخ  ،دبي ،األحسجية
 
 
 


