


 

 المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من   
يهده الله فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، 

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
  َا الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ يَا أَي ُّه[:201آل عمران]. 
  َُهم َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 [2النساء: ]يراً َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي تَ َتَساَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً رَِجاالً َكثِ 
   َْلُك  ْم َأْعَم  اَلُكْم َويَ ْ ِف  ْر َلُك  م ُْ َِ  ِديداً أ ُيْم  ِل  يَ  ا أَي َُّه  ا الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا ات َُّق  وا اللَّ  َه َوُقولُ  وا قَ   ْوالً 

ُِوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً   [.12،10األحزاب: ]  ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطْع اللََّه َوَر
 :أما بعد  
بالالالل وعبالالالر تالالالاريفهم وموالالالال   ،فالالالال تالالالال  لضالالاليث النشالالالد تعيالالالر أشالالالباناً عريضالالالث فالالال  للالالالوب المسالالاللمين  

سياسال  وااللتاالادي والحضالاري وال ،يتعدى ذلك إلالى والعهالم وماهاليهم العلمال  والعملال  ،علمائهم
 واالجتماع . 

وهالو يشالوع علالى  ،ويتبؤ منه مكان الرأس من البسالد ،وينال النشد العلم  من ذلك المحل األعلى  
والعالالالالدل وافناالالالالام ال ال لالالالالم  ،أسالالالالن دينيالالالالث عشديالالالالث منهبيالالالالث مالالالالدارها علالالالالى اتبالالالالا  الحالالالال  ال الهالالالالوى

والعلالالم  ،والتبالرد ال التعاال  ،والتالدليل والتعليالل الاالالحيا ال الرمال  بالالتفرن وال نالالون ،وافجحالام
 ال البهل....

 



 

 كما لال العالمث ابن الشيم ف  نونيته:    
 وهوان  بمذمث الردى    لشىي    من يلبسهمامن ثوبين  وتعر  

 ثوب التعا  بئس  العوبان  ثوب من البهل المرك  فوله
 تين  بها األعطام والكتفان  لث  بافناام أففر ح   وتحل  

وهالالو الالالذي وافالال  الغيالالرع علالالى العشيالالالدع  ،العشالالدي المنهبالال  فالال  عالالين النشالالد العلمالال  ثالالم يالالات  النشالالد  
ومسالالتمده الكتالالاب  ،وباععالاله الناالالا للالاله ورسالالوله صالاللى اللالاله عليالاله وسالاللم ولكتابالاله وللمالالؤمنين ،وافيمالالان

وما درج علياله سالل  األمالث وعلمالاء افسالالع فال  مالاثورهم وسالطورهم  ،العزيز والسنث النبويث الاحيحث
 لهم. ومنشول أحوا

أو تحالالالز ب  ،أو محالالت تشليالالد بغيالالر هالالدي ،أو اتبالالا  هالالوى ،فالالاذا جالالنا عالالن هالالذا المالالنه  بتعاالال   
 ،وتاني  مذمومين... الخ. ظل داعيته وتل  ف  نفسه وف  لوله وظل ل من يتبعاله فال  لولاله ومساللكه

 وإن ظن  جهالً أو تعالما أن يسير على نه  أهل السنث والبماعث بدعواه وادعائه. 
الالالالم مالالالالنه  أهالالالالل السالالالالنث  ،هالالالالذا كلالالالاله ولغيالالالالره تالالالالداع  البواعالالالال ألجالالالالل    وتحششالالالال  الحاجالالالالات إلالالالالى ترس 

 والبماعث ف  النشد العشدي خاوصاً فضال عن النشد العلم  من حي  العموع. 
وال أحسن ف  تطبي  هذا المنه  من استمداده من الوح  الشري  ف  الكتاب والسالنث واللاله عالز   

ُْ   َهَداَء بِاْلِقْس   ِ  َوالَ يَ   ا أَ وجالالالل يشالالالول فالالال  آيالالالث المائالالالدع:   ي َُّه   ا الَّ   ِذيَن آَمنُ   وْا ُكونُ   وْا قَ    وَّاِميَن لِلِ   ِه 
َنآُن قَ  ْوٍم َعلَ أ َأالَّ تَ ْع ِدُلوْا اْع ِدُلوْا ُ  َو َأق ْ َرُت لِلت َّْق َوَّ َوات َُّق وْا اللَّ َه ِإنَّ اللَّ هَ  َْ  َخِبي رب ِبَم ا َيْجرَِمنَُّكْم 

 [.8{]المائدع: تَ ْعَمُلونَ 
الل األنمالالوذج العملالال  نحتالالاج تتبالالر سرائالال  راسالالف  العلالالم مالالن محششالال  العلمالالاء فالال  تاصالاليل ومالالن خالال  

 ومن ثم ف  إعماله وتطبيشه. ،ذلك
و ِمم ا يال تال ع ل    ِبه ذ ا وهذا شيخ افسالع يرسم شان النشد ومنه  أهل السنث فيه إجمااًل بشوله: ))...  

اب ِث و الت اِبِعين  و م ْن بال ْعد ه ْم إِل ى يال ْوِع اْلب اِب أ ْن يال ْعل م  أ ن  الر ج ل  اْلع ِ ي يِن، ِمن  الا ح  م  ِف  اْلِعْلِم و الدِ 
، و نال ْوٌ  مِ  اِد م ْشر ونًا بِال  نِ  ن  اْله و ى اْلِشي ام ِث، أ ْهِل اْلبال ْيِ  و غ ْيرِِهْم، ل ْد ي ْحا ل  ِمْنه  نال ْوٌ  ِمن  ااِلْجِته 

، فال ي ْحا ل  بِ  .اْلف ِف ِ  ب ِغ  ات ِب اع ه  ِفيِه، و ِإْن ك ان  ِمْن أ ْولِي اِء الل ِه اْلم ت ِشين   س ب ِ  ذ ِلك  م ا ال  يال نالْ
ن ًث ِلط ائِف تال ْيِن: س ائِف ٌث تال ع  ِ م ه  فال ت رِيد  ت ْاوِي   ذ ِلك  اْلِفْعِل و ات ِ    ا ِإذ ا و ل ر  ي ِاير  ِفتالْ ب اع ه  ع ل ْيِه، و ِمْعل  ه ذ 
ن ِث،و س   ْونِِه ِمْن أ ْهِل اْلب  ي ِتِه و تال ْشو اه ، ب ْل ِف  ِبر ِِه و ك  ب ْل ِف  ِإيم انِِه  ائِف ٌث ت ذ م ه  فال ت ْبع ل  ذ ِلك  ل اِدًحا ِف  ِوال 

ْيِن الط ر فال ْيِن ف اِسٌد. يم اِن. و ِكال  ه ذ   ح ت ى ت ْفرِج ه  ع ِن اْفِ

 



 

ا. و م ْن س ل ك  س رِي   و اْلف و ارِج  و الر و اِفت  و     غ يالْر ه ْم ِمْن ذ ِوي اأْل ْهو اِء د خ ل  ع ل ْيِهم  الد اِخل  ِمْن ه ذ 
ه ، و أ ْعط ى اْلح    ح ش ه ، فال يال ع  ِ م  اْلح     ب ه  و و اال  اِل ع   م  م ْن ي ْست ِح   التال ْعِ يم ، و أ ح  ، و يال ْرح م  ااِلْعِتد 

، و يال ْعل م   ،  اْلف ْل   أ ن  الر ج ل  اْلو اِحد  ت ك ون  ل ه  ح س ن اٌت و س يِ ئ اٌت، فال ي ْحم د  و ي ذ ع ، و يال ع اب  و يال ع ال   
فًا لِْلف و ارِِج و اْلم ْعت زِل ِث  و ي ح    ِمْن و ْجه  و يال بالْغ ت  ِمْن و ْجه . ا ه و  م ْذه    أ ْهِل الس ن ِث و اْلب م اع ِث، ِخال  ه ذ 

ا ِف  م ْوِهِعهِ و م    .(1)((ْن و افال ش ه ْم. و ل ْد ب ِسط  ه ذ 
إذا تشرر هذا فانه من المعلوع عند علماء أهل السنث والبماعث تميز شيخ افسالع ابن تيميث ف    

 وتاصيالً وتفريعاً.. ،هذا الادد وهو المنه  النشدي العلم  علمياً وعشدياً 
فرأي  شيخ افسالع  ،وف  شواهده النشديث ،العلم  ألجل هذا فشد تامل  ف  تاريخ المسلمين  

ونو   الكالع فيهما بسطاً  ،وأسراهما عديداً  ،تناول علمين بارتين بالنشد العلم  العشدي كعيراً 
 وهما:  ،ع يماً 
 افماع أبو حامد الغزال .  -2
 والشيخ أبو عبد الله الففر الراتي.   -1

فاخترت مدارسث كالمه ونشده للشاليخ  ،منه على األول وكالمه ومنالشاته وردوده على العان  أكعر  
أبالال  حامالالد محمالالد بالالن محمالالد بالالن الغزالالال  ليكالالون عنوانالالاً لمالالنه  حالالري   بالبحالال  والالالدرس مالالن منالالاه  

والحيال  والتفل ال ... فبالاء  ،بعيالداً عالن ال لالم والتع سال  ،أهل السنث والبماعالث فال  نشالد المفالال 
 هذا البح  منت ماً بهذه المشدمث. 

 ي  موجز بافماع الغزال . ثم تعر  -
 ثم تمهيد مرحل  تاريف  عشدي: ف  دخول المذه  األشعري على الاوفيث. -
ثم جاءت المعالم العامث ف  نشد شيخ افسالع لإلماع أب  حامالد الغزالال  مبعوثالث مالن خالالل  -

 سبعث مباح :
 : مذه  الغزال  ف  االعتشاد ومنهبه فيه.المبحث األول  -2
 حل الت  مر  بها أبو حامد الغزال . : المراالمبحث الثاني  -1
 : الماادر الت  أثرت جلياً على أب  حامد الغزال .المبحث الثالث  -3
 : تعري  شيخ افسالع لبعت ما ف  كت  أب  حامد الغزال .المبحث الرابع  -4

                                                           

 (.4/343: )"لشيعث والشدريث( "منهاج السنث النبويث ف  نشت كالع ا2)

 



 

 : نشد كتاب "إحياء علوع الدين".المبحث الخامس  -3
 الدين".: نشد العلماء لكتاب "إحياء علوع المبحث السادس  -6
 : اعتذار شيخ افسالع ألب  حامد الغزال  وتحسين بعت أجوبته.المبحث السابع  -1

وسالائالً لمالوالي وإلهال  حسالن  ،ومالياً علالى رسالوله صاللى اللاله علياله وساللم ،حامداً رب  جل  وعال  
والناالالالالا لالالالاله سالالالالبحانه ولكتابالالالاله ولرسالالالالوله  ،وكالالالالريم العفالالالالو ،وع الالالاليم النالالالالوال ،وسالالالالالمث السالالالالبيل ،الشاالالالالد
 ين وعامتهم. والمسلم

 وهدايث من رب  وحده ال شريك له.  ،فما كان فيه من ح  وصواب فهو محت توفي  وتسديد 
 ومن ذلك.  ،وما كان غير ذلك فمن  ومن الشيطان وأعوذ بالله منه 
 ،فهذه سنث الله ف  عباده جزاًء وثوابالاً  ،وسيئاته لحسناته ،والمنا  يه  خطا المفطئ فصابته 

 هو حسب  ونعم الوكيل. ،ير أردت وال حول وال لوع إال باللهوالح  لادت والف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (1)موجز ترجمة الشيخ أبي حامد ال زالي

والشهرع  ،بالاي  الذائررحمه الله الشيخ أبو حامد الغزال  مر عدد لليل من العلماء ح     
 والعنايث بتراجمهم وعلومهم ومؤلفاتهم لديماً وحديعاً.  ،الواسعث

ولكن ال بد من افشارع إلى ش ء مما يعرم به  ،ذه الكلمات بالت  تؤدي حشه أو بعضهوما ه  
 أبو حامد عيناً وحاالً! وهذا هو المشاود من هذا افيبات والله ول  التوفي . 

  الالالال  فهو الشيخ البحر المان  المتولد ذكاًء أبو حامد محمد بن محمد الطوس  الغز ال
الملش  بحبث  ،وبتففيفها نسبث إلى لريث غزالث الالالال ،عث الغزلبتشديد الزاي نسبث إلى صن

 افسالع. 
 ( 430ولد بمدينث سوس سنث)وعمره خمن وخمسون  ،هال(303وتوف  بها سنث ) ،هال

 سنث. 
 ومنه  ،والتمه ،(418أشهرهم أبو المعال  البوين  إماع الحرمين )ت  ،درس على جماعث

  وهذا من دالئل أثر الشيوخ! ،ولد تاثر به كعيراً  ،أخذ المذه  األشعري
 الت   ،وه  المدرسث الن اميث ،تول  التدرين ف  أشهر مدارس عاره ومراكز العلم فيه

 . حي  كان  هذه المدارس محاهن نشر األشعريث ،أنشاها الوتير ن اع الملك
 ثم بغداد  ،ثم الشاع وبي  المشدس ،ارتحل من بلده إلى نيسابور والعراق ومكث والمدينث

 وتوف  بها.  ،فرجر بعدها إلى سوس ،ثم نيسابور ،هال(444نث )س
 المستمفأوأهمها " ،لوف  األصو  ،"الوجيزمنها " ،له التااني  المشهورع ف  الفشه"، 

 ،"الفضائُوف  الرد على الباسنيث " ،" وغيرهاالقتماد في االعتقادوف  عشيدع األشاعرع "
وسيات  الكالع عليه  ،"إحياء علوم الدين"وف  الزهد والسلوك أحفل كتبه مادع وأشهرها 

 إن شاء الله. 
                                                           

-24/311ومن أجودها: "سير أعالع النبالء" للذهب  ) ،تناول ترجمث الغزال  جمر من المترجمين ف  كتبهم( 2)
و"تبيين كذب  ،و"سبشات الشافعيث" للحافظ ابن كعير الالال مفطوط ،له ف  البزء المفطوط ،و"تاريخ افسالع" ،(346

و"سبشات الشافعيث"  ،(184-6/242و"سبشات الشافعيث" للسبك  ) ،(306-142المفتري" للحافظ ابن عساكر )
وأولها  ،و"مشارنث بين الغزال  وابن تيميث" ،(33-2/6و"إتحام السادع المتشين" ) ،(143-1/141) لإلسنوي

شد (. كما ع26و"لانون التاويل" له ف  ن ) ،( وما بعدها16الذي هو بلسان نفسه كتابه "المنشذ من الضالل" ن)
 ....الخمؤتمر عن افماع الغزال  وجهوده العلميث

 



 

 عشيدته ،حال ألب  حامد اهطراب نفس  كبير أثر ف  مراحله المتعالبث ف : فلسفته، 
 سنين.  20حتى اعتزل  ،وتاوفه وسلوكه

 وه : ،وهو األسوار األربعث الت  مر  عليها أبو حامد رحمه الله :مراحل تنقله 
 األشعريث.  -2
 فث.الفلسثم  -1
 والتاوم. -3
 حي  مات وصحيا البفاري على صدره! ،الرجو  إلى الحدي ثم   -4
 متاخرين منهم؛ كالففر وعليه التعويل عند ال ،أبو حامد الغزال  ركن ف  مذه  األشاعرع

 ،وبسببه حال تطور ف  مذه  األشاعرع ف  مواجهث االتباهات الفلسفيث ،(1)الراتي
 لبهميث.مشابل التففي  ف  مواجهث المعتزلث ا

   يعتبر أبو حامد الغزال  وأبو الشاسم الششيري هما من أدخال المذه  األشعري لمذه
 التاوم وذلك ف  الشرن الفامن الهبري!

  ولهذا دخل عليه ما دخل من  ،(2)وهو رحمه الله صر ح بانه مزج  البضاعث ف  الحدي
 الغلط عشدياً ومنهبياً وحديعياً وسلوكياً.

 ،وأدخله جنته بعفوه ،وتباوت عنه برحمته ،وستر عليه عيوبه ،وعامله بعفوه ،امدرحمه الله أبا ح  
 . آمين. ولنا ولعلمائنا ولبمير المسلمين وجمعه بها مر سلفه الاالحين ،وباالا عمله

 
                                     

 

 

                                                           

وألجل هذا كعيرًا ما يذكرهما الشيخ ابن تيميث ف  باب الافات خاوصًا والراتي معطوفًا على أب  حامد ف  ( 2)
 .مواهر عديدع من منالشاتهما كتبه؛ فتامله

(؛ فانه لع د بهذا لاعدع ف  أب  33/621وان ر: "مبمو  الفتاوى" ) ،(26ف  كتابه "لانون التاويل" ن )( 1)
 .حامد وأمعاله إذا ردوا الناون أو حرفوها

 



 

 

 

 :في دخول األْعرية علأ الموفية تمهيد     

هو  (هال330المتوفى سنث )لشيخ أبا الحسن عل  بن إسماعيل األشعري إن من المعلوع أن ا  
 سوائفهم.  وإليه تنتس  ،المؤسن الحشيش  لمذه  األشاعرع

المعتزلث بعدع أسوار حي  نشا ردحًا من الزمن ف  أحضان أبو الحسن خالل حياته  ولد مر    
 لهم نحواً من أربعين سنث.  ثم تلميذاً ومناظراً  ،ربيباً عند أب  عل  الب ب ائ  توج أمه

ف  المبالن والنوادي  ،وتهافتهممبينًا عورهم  ،ونشد مذهبهم ،حتى رجر بعدها عن االعتزال  
 .والتااني 

ب ف  الشول بنف  الافات افلهيث االختياريث    ،لكنه تلش   مذه  عبد الله بن سعيد بن ك ال 
اض ونحوه حتى عاد ف  آخر حياته عن هذا من أصول المعتزلث كدليل األعر وبشي  عنده بعضًا 

الشهير:  وأل  كتابه ،أتبا  السل  الاالا ،ورجر إلى جادع أهل السنث والبماعث حشاً  ،المذه 
ولكن رجوعه رحمه الله لم يكن بعد ذلك رجوعًا محضًا حي   ".اإلبانة عن أصول الديانة"

 ،ثم الكالبيث ،المعتزلث  ف  مذهب اهامن عمره الت  سو  نتيبث السنين الكعيرع شوائ  لليلث بشي 
عند ذكر عشيدته أنه على عشيدع افماع  "اإلِالميين مقاالت"و "افبانث"وإن كان لد صرح ف  

ولكن ما ينبغ  مالح ته أن أبا الحسن انشغل ف  سوره  ولائٌل بما لال به! ،أحمد بن حنبل
شعيد لمذهبه ف  نف  الافات االختياريث عن والت ،مناظرتهمالعان  وهو كالبيته بالرد على المعتزلث و 

حي  استمرت المناوءع بين المعتزلث واألشاعرع عدع  ،الذي ع رم بعد  بمذه  األشاعرع.وهو الله
  .لرون بعده

 نالحظ ف  تااني  أئمث األشاعرع ف  العشيدع ردودهم ومنالشاتهم للمعتزلث كعيراً جداً.  جر اءواو 

 



 

يعتبرون األشاعرع والحالث هذا سيما وكان ال ،الشديدع بين المذهبينلعداوع وه  الت  أثمرت ا  
والسنث ف  مشابل أهل االعتزال وعن حوتع الكتاب  ،أنفسهم المدافعين عن أهل السنث والبماعث
 والمتكلمين عنهم. (1)ولهذا يع د ون أنفسهم أهل السنث والبماعث

مر سب   ،األشعري ف  مواجهث المعتزلثوكان أن اتحدت الوجهث بين الكالبيث وأب  الحسن   
الت  تابر فيها هؤالء جماعات  ،ف  مسالث كالع الله والسيما ،الكالبيث الزمن  ف  هذه المواجهث

الة الكيالنية"وف  هذا يشول شيخ افسالع ف   ،وغيرهممن العلماء الحنابلث  ))وكان أيضاً  :"الِر
أتبا  أب  محمد عبد  ،من الكالبيث ونحوهم [حمدافماع أ]لد نبغ ف  أواخر عار أب  عبد الله 

 ،رد فيها على البهميث المعتزلث وغيرهم الذي صن   مانفات ،الله بن سعيد بن كالب الباري
 وهم من متكلمث الاِ فاتيث. 

لكونه أثب   ،لكن فيها نو  من البدعث ،وسريشته يميل فيها إلى مذه  أهل الحدي  والسنث  
ولكن له ف  الرد على البهميث الالالال  ،لله ولم يعب  لياع األمور االختياريث بذاتهلياع الافات بذات ا

وإفساده  ،نفاع الافات والعلو الالالالال من الدالئل والحب  وبسط الشول ما بي ن به فضله ف  هذا الباب
وصار ما ذكره معونث ونايرًا وتفلياًا من  ،من األدلث والفطاب لمذاه  نفاع الافات بانوا 

الذين  لمن جاء بعده من هذا الان حتى صار لدوع وإمامًا  ،هم لكعير من أول  األلبابشبه
الت  أوجب   ،وإن كانوا لد شركوهم ف  بعت أصولهم الفاسدع ،أثبتوا الافات ونالضوا نفاتها

 ومفالفته لسنث الرسول. ،فساد بعت ما لالوه من جهث المعشول
وأبو  ،ثم أبو الحسن األشعري ،و العباس الشالنس وأب ،وكان ممن اتبعه الحارث المحاسب   

 ،وأبو حاتم البست  ،وأبو سليمان الدمشش  ،وأبو العباس الضبع  ،الحسن بن مهدي الطبري
 المتلشبين بن ار أهل الحدي .  ،وغير هؤالء المعبتين للافات المنتسبين إلى السنث والحدي 

                                                           

مر ولهذا كان شيخ افسالع يعدهم  ،ولكن له ما يبرره ف  هذه الحالث فشط ،م لهم هذا االنتساب وتبنيهسل  ومر أنه ال ي  ( 2)
ف  كالمهم من ))وإن كان : 1/81البهميث  حي  لال ف  بيان تلبين ،أهل السنث ف  مشابل المعتزلث والبهميث والرافضث

فانهم ألرب سوائ  أهل الكالع إلى السنث والبماعث  ،األدلث الاحيحث وموافشث السنث ما ال يوجد ف  كالع عامث الطوائ 
ف   هم أهل السنث والبماعثبل  ،من أهل السنث والبماعث عند الن ر إلى معل المعتزلث والرافضث وغيرهموهم يعدون  ،والحدي 

ونشد شيخ افسالع أبا إسماعيل الهروي لما بالغ ف   .والرافضث ونحوهم((اهال البالد الت  يكون أهل البد  فيها هم المعتزلث
  .(6/33و 8/130ولر ر بانه األشعريث ألرب الطوائ  إلى أهل السنث كما ف  "الفتاوى" ) ،ذمهم

بل هم ف  الوالر ليسوا أهل السنث  ،السنث والبماعث ف  كل حال ولكن تسم   األشاعرع باهل السنث ال يعن  أنهم هم أهل
 فال ي سلم لهم هذا االنتساب وال ي تناتل لهم فيه! ،والبماعث حشاً وصدلاً 

 



 

وأن الرب  ،التمث كالحياع والافات االختياريثوسلك سريشه ابن كالب ف  الفرق بين الافات ال  
كعير من المتاخرين: من أصحاب مالك والشافع  وأحمد: كالتميمين   ،دون العان  يشوع به األول 

الفضل وعلى عشيدع  ،يم  وابن ابنه رتق الله التميم مأب  الحسن التميم  وابنه أب  الفضل الت
 لبيهش  فيما ذكره من منال  أحمد ف  االعتشاد. عشيدع أحمد اعتمد أبو بكر ا الت  ذكر أنها

والشاه  أبو يعلى  ،وكذلك سلك سريشث ابن كالب هذه أبو الحسن بن سالم وأتباعه السالميث  
وأب  الوليد  ،وه  سريشث أب المعال  البوين  ،وأب  الحسن الزاغون  ،وأتباعه: كابن عشيل

 كنهم افترلوا ف  الشرآن. ل ،والشاه  أب  بكر ابن العرب  وغيرهم ،الباج 
وافماع أحمد بن حنبل وغيره من أئمث السنث كانوا يحذرون عن هذا األصل الذي أحدثه ابن    

وهذا هو سب  تحذير افماع أحمد عن الحارث المحاسب   ،ويحذرون عن أصحابه ،كالب
 .(1)((اهالونحوه من الكالبيث

سرعث ف  البالد افسالميث والسيما المشرق ومر هذا انتشر المذه  األشعري بعد أب  الحسن ب  
ما ذكره  ،منها ،وكان لهذا االنتشار عدع أسباب أرادها الباري سبحانه وتعالى ،افسالم  منها

 حي  لال:  ،شيخ افسالع ابن تيميث ف  لاعدع ف  أن الشرآن كالع الله
  وظهور األثارع النبويث عندهم. ،كعرع الح  الذي يشولون   -2
وبعضها مما ابتد  ف   ،بعضها موروث عن الاابئث ،بمشايين عشليثلبسهم ذلك  -1

وظنهم أنه لم يمكن الت مسك   ،ما ف  ذلك من الشبهات عليهمواستيالء  ،افسالع
 باألثارع النبويث من أهل العشل والعلم إال على هذا الوجه. 

 عندهم.والموهحِ ث لسبيل الهدى  ،هع  األثارع النبويث الدافعث لهذه الشبهات  -3
 العبز والتفريط الوالر ف  المنتسبين إلى السنث والحدي :   -4
 تارع يروون ما ال يعلمون صحته. -
ويعرهون عن بيان داللث  ،وتارع يكونون كاأل ميين الذين ال يعلمون الكتاب إال أمان  -

 .(2)على حشائ  األمورالكتاب والسنث 

                                                           

 (.368-21/366( من الكيالنيث همن الفتاوى )2)

 .من المبمو  21/33ف  أول ( 1)

 



 

وتاييد  ،عت الوتراء والوالع لهالمتمعل ف  تبن  ب دعم لوع السلطان للمذه  األشعري  -3
وكما  ،كما سيات  ف  نموذج الوتير ن اع الملك  ،وتشريبهم والعنايث بهم ،دعاته وعلمائه

 .غيرهكذا و  ،(1)دع األشاعرعيحمل صالح الدين الالالال عفا الله عنه الالالال الناس على عش
 الشافعيث تبن  كعير من أتبا  المذاه  الفشهيث للمذه  والدعوع إليه والسيما عند  -6

 .(2)فهو فيهم واها جل  ومتاخري المالكيث 
الشافع  لمعتشد األشاعرع لهو من ألوى األسباب ف  إن هذا التبن  من أتبا  المذه  

 ،لشوع المذه  الشافع  وانتشاره الواسر وكعرع المنتسبين إليه ،ذيو  المذه  األشعري
  عند األحنام! ولل معل ذلك ف  المذه  الماتريدي

بواسطث:  ،خلث المذه  األشعري للتاوم ف  الشرن الفامن من الهبري تفايااً مدا  -1
الاوفيين األشعريين! هذه المداخلث الت   أبي القاِم القشيري وأبي حامد ال زالي

 كما أكسب  انتشاراً وذيوعاً ف  وسطهم!  أكسب  المذه  األشعري نفوذاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

وان ر الرسالث  فاء الرفت من بالد مار!مر محمدته ف  إخ ،1/343 "الفطط"كما نشله المشريزي ف  ( 2)
 .61-2/43الواهحث 

 .304-1/446 "مول  ابن تيميث من األشاعرع" ان ر لحيعيات هذه األسباب( 1)

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 :أبي حامد ال زاليمام لإلمعالم نقد ْيخ اإلِالم    
 ،لكنه مر هذا لين معاوماً  ،سهل  عليه كعير من العلوع ،ومتولد ذكاءً  ،أبو حامد إماع مشهور  

فما كان منها باجتهاده؛  ،وما من شرط العالم أن ال يفطئ ،ولد ذكر العلماء له أخطاًء عديدع
وعلم  ي حذر منه بمنه  عدل ومن المهم بيان ما ،والله يغفر له ،معذور فيه ،فهو ماجور عليه

 وأدب وناا للمفال  واألمث.
كالع الشيخ العالم النالد شيخ افسالع ابن   من (1)وأحسن ما يناس  هذه الحال تتبر ما تيسر  

تيميث الالالال وهو من هو ف  فهمه وعلمه وإناافه وعدله الالالالال ف  نشد حال الشيخ أب  حامد رحمهما 
 الله. 
وألن  ،الله الدال على المشاود دون تطويل يبمر كل مشالته عن الغزال  ولذا ساورد لوله رحمه  

 المشاع يكتف  بالنشل الواحد البامر إن شاء الله. 
 
 
 

                                                           

غيره ممن هو معله أو ألل أو أكعر عن الغزال  و  ن افماعوإفراد ما فيها ع ابن تيميث وإن نفل تالي  الشيخ ،هذا( 2)
وأنموذجًا ف   ،يكون نبراسًا لطالب العلملومنهبه.  ،وكيفيته ،ولو ف  نشد الشيخ لهم ،عمنه لعمل جليل كعير الفائد

منه  السل   مما يحش  تطبيشاً  ،وبسم  التحري والتوفي  ،نشد مفالف  أهل السنث على سنن العدل وافناام
هذا مواهير لطلبث العلم ف  وبهذه المناسبث أشير ب وإنزاله المكان الالئ  به. ،الاالا ف  نشد المفال  وإناافه

 مر شاِ  مواهير تفاص العشيدع والملل والمذاه  عندهم! ،األساريا العليا

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ومنهجه فيه:االعتقاد في  ال زالي مذ بالمبحث األول:   

ما يذكره شيخ ولهذا كعيرًا  ،من ريهكبار افماع أبو حامد الغزال  من أعمدع المذه  األشعري و   
 :(1)(48-2/41افسالع ف  عداد من ريهم؛ كما يشول ف  "االستشامث" )

ِبير ع من أهل))   ا اْلب اب و ذ ِلك  أ ن سوائ  ك  ع من اْلم ْعت زل ث فال م ِهم  ع ِ يم اْلشدر ِف  ه ذ   ...اْلك ال 
وأبى ]هو البوين [  وأبى المعالى]هو البالالن [ شعريث كالشاهى أ بى بكر و من اتبعهم من األ

ع ال ِذي يسمونه أص ول اوالراتي و من  ]هو الغزال [ ح اِمد تبعهم من اْلف ش ه اء يع مون أ مر اْلك ال 
حتى  ،ويوهنون من أمر الفشه الذي هو معرفث أحكاع األفعال ،لطعيث مس ائِلهفيبعلون  ،الد ين

 اهال. ((يبعلوه من باب ال نون ال العلوع
وعلى تاانيفهم مر  ،هم أشهر رجاالت المذه  األشعري وأساسينهالمذكورون وهؤالء األربعث 

 ومن ثم تطوره وتوسعه ف  أبواب االعتشاد المفتلفث. ،تشوع أصوله ولواعده أب  الحسن األشعري
 ،همن أعالع الافاتيث الكالميث مر ابن كالب وأتباعه أبا حامد الغزال  والشيخ كذلك يعد    

 (:2/314العشل والنشل" )رض درء تعافيشول ف  "
وبه  ،))... لل : هذا جواب جمهور الافاتيث الكالميث الالالال كابن كالب واألشعري وأصحابهما الالالال  

يبي  الشاه  أبو بكر وأبو المعال  والتميميون من أصحاب أحمد والشاه  أبو يعلى وابن 

                                                           

 : تنبيه( 2)
 العبد الفشير! توهيا بين معكوفتين ]  [ فهو من ما كان ف  أثناء النشول من    

 



 

وتي فه عليه ابن رشد  ،"ِفةتهافت الفالوبه أجاب الغزال  ف  " ،عشيل وابن الزاغون  وأمعالهم
  وبه أجاب الراتي ف  بعت المواهر...(( اهال. ،وبه أجاب اآلمدي ،الحفيد
 الافاتيث اسم لمبمو  المتكلمين ف  الافات الذين ولعوا ف   ": ممطلُ "المفاتية

 وإن كان لد يشمل عموع المعبتين للافات! ،انحرام فيها بالتاويل والتفويت مر افثبات
ولهذا جاء  ،ر الافاتيث ماطلا على أهل التاويل لبعت الافات من الكالميث وأتباعهموجمهو   
ثالث نسخ من مفطوسث "الدرء" هكذا: ))... جمهور الافاتيث الكالبيث((؛ فهم من سار  ف 

على سريشث عبد الله بن سعيد بن كالب ف  تاويل الافات االختياريث خاوصاً؛ كاب  الحسن 
 الشافعيث ومن تاثر بهم من الحنابلث ممن عددهم الشيخ. األشعري وأتباعه من

( على أن تاويالته مر غيره من األشاعرع 4بل نص  الشيخ ف  "الفتوى الحمويث الكبرى" ن)  
 ه  عين تاويالت بشر المريس  المعتزل . 

أب   ف  تمانه أخذ المذه  األشعري عن شيخ المذه  ،وأبو حامد ف  األصل أشعري  
ونشله من مواجهث المهذب األشعري  ،لكن تاد عليه بادخاله الفلسفث فيه ،البوين  المعال 

 للمعتزلث إلى مواجهث الفالسفث ثم نشله بعد ذلك وأدخله إلى التاوم.
(: ))... وأبو حامد تارع يعب  الافات العشليث متابعث 3/144لال شيخ افسالع ف  "الدرء" )  

وهو آخر  ،وتارع يش  ،يردها إلى العلم موافشث للمتفلسفث وتارع ينفيها أو ،لألشعري وأصحابه
 وعلى ذلك مات(( اهال. ،ويشتغل بالحدي  ،ثم يعتام بالسنث ،أحواله

والافات العشليث عند األشاعرع ه  الافات الت  تعب  بطري  العشل؛ حي  أثبتها العشل   
 العلمو اإلرادةو البمرو السمع :وه  صفات ،كالافات السبر المشهورع عندهم  ،عندهم

 . القدرةو الكالمو الحياةو
 والافات الت  ال يعبتها العشل الاريا الالالال بزعمهم الالالال ينفونها؛ كاالستواء والنزول.  
 والمشاود من هذا النشل بيان أصل مذهبه الذي عليه نشا.   
 . ا أبو حامد الغزال الكالع عليها عند الكالع على المراحل الت  مر  بهفسيات   ،أما مراحله وأسواره 
وربما  ،أي: جهميث األشاعرع ،وشيخ افسالع رحمه الله يافه بانه من أئمث البهميث النفاع  

    .(1)وصفه بانه من فرو  البهميث الالالال من فرو  البهميث المحضث المعطلين لألسماء والافات
                                                           

 أصنام البهميث ف  كالع شيخ افسالع ثالثث: ( 2)
 وهم المرجئث المحضث. ،فوان وأتباعهالبهميث المحضث وهم البهم بن ص -1

 



 

تزلث عالبهميث النفاع والمومعلوع أن أئمث (: ))32-1/14ف  "العشل والنشل" ) شيخ افسالع لال  
وأمعالهم، من أبعد الناس عن العلم بمعان  الشرآن واألخبار وألوال السل ، وتبد أئمتهم من أبعد 
الناس عن االستدالل بالكتاب والسنث، وإنما عمدتهم ف  الشرعيات على ما ي نونه إجماعاً، مر  

أصول الدين على ما ي نونه  كعرع خطئهم فيما ي نونه إجماعاً، ولين باجما ، وعمدتهم ف 
عشليات، وه  جهليات، السيما معل الراتي وأمعاله، الذين يمنعون أن يستدل ف  هذه المسائل 

واعتبر ذلك بما تبده ف  كت  أئمث النفاع، معل أب  الحسين الباري وأمعاله،  ،بالكتاب والسنث
 ((...ومعل أب  حامد، والراتي، وأمعالهما

الغزال  والراتي وأمعالهما من فرو  البهميث هم من ألل الناس علماً إلى لوله: ))وكذلك   
حتى  ،وفيما بلغوه من الحدي  ،باألحادي  النبويث وألوال السل  ف  أصول الدين ومعان  الشرآن
 إن كعيراً منهم ال ي ن أن السل  تكلموا ف  هذه األبواب(( اهال.

 السفث ف  أصول المسلمين وخلطه هذا وأبو حامد الغزال  هو أول من أدخل منط  الف
نص  عليه شيخ افسالع ف  "نايحث أهل  ،ولهذا تكلم عليه علماء المسلمين ،بها

 (.4/132ف  "المبمو " ) ،افيمان ف  الرد على منط  اليونان"
والذي دخل على أب  حامد أيضًا مما تطرق بعد ذلك إلى عشيدته ومنهبه خلطه ألولث   

حتى  ،من الكتاب والسنث دودهم باألحادي  والمعان  الشرعيث المستمدعالفالسفث ومناهبهم وح
 (: 231-2/232كما ف  "الدرء" )  ،لال فيه شيخ افسالع مشبهاً له

وهو ف  يهود كاب  حامد  ،"داللث الحائرين" صاح  (1)))... حتى إن موسى بن ميمون  
 ويتاولها عليها...((. ،سفثيمزج األلوال النبويث باأللوال الفل ،الغزال  ف  المسلمين

صر ح ف    حي  ،وأبو حامد الغزال  ف  مبال البح  والمناظرع والبدل لين له منه  محدد  
 ( بذلك فشال: 68كتابه "تهاف  الفالسفث" ن )

                                                                                                                                                                                 

 نفاع الافات فشط. -جهميث المعتزلث -2

 .نفاع بعت الافات ،جهميث األشاعرع والمتكلمين -3
ولد  ،يهودي أسلم وحفظ الشرآن ثم رجر إلى يهوديته ،فيلسوم ،سبي  ،موسى بن ميمون ،أبو إسحاق( 2)

وهو   ،وحروفه بالعبريث ،وهو مطبو  ،يث ف  ثالثث أجزاءوكتابه "داللث الحارين" بالعرب ،هال(602وتوف  ) ،(314سنث)
وربما دخل  ،وهو فيلسوم اليهوديث .(1/44وان ر أيضاً: "الدرء" ) ،(330-1/314كتاب فلسفته. "األعالع" )
 معه من ذلك إلى افسالع.

 



 

وال انتهت  ،وسورًا مذه  الوالفث ،وأخرى مذه  الكراميث ،تارع مذه  المعتزلث))... فالزمهم   
 ن((.ذاباً عن مذه  مفاو 

))ولهذا تبد أبا حامد ف  مناظرته (: 2/263هذا لال شيخ افسالع ف  "العشل والنشل" )ف    
بل هو كما لال: نناظرهم الالالال يعن : مر كالع  ،للفالسفث إنما يبطل سرلهم وال يعب  سريشث معينث

وهذه الطريشث ه  وتارع بطريشث الوالفث.  ،وتارع بكالع الكراميث ،األشعري الالالال تارع بكالع المعتزلث
 الغال  عليه ف  منتهى كالمه((.

 ،وللتمعيل على صدق هذا المنه  ف  أب  حامد ف  مسالث كالع الله تبعًا لمذه  الفالسفث  
لال شيخ افسالع ف  رسالث البواب عمن يشول ف  صفات الله نس  وإهافات من "جامر 

 (: 264-2/263الرسائل" )
ا الش ْول ))   و و لر ِفيِه سوائ  من المنتسبين إِل ى اْلمل ل  ،ه و  ل ول المتفلسفثالع الله الالالالال الالالال ف  كو ه ذ 

معل أهل  ،ِمم ن خلط الفلسفث بالتاوم ،و من المنتسبين إِل ى اْلم سلمين ،من اْليال ه ود و الن ا ار ى
ع اْلم ْسئ ول ع نه  و أ ْمع اله  "المضنون بِِه علأ غير َأ له"و معل م ا و لر ألب  ح اِمد ِف  كتاب  ،اْلك ال 

 "مسائل النفخ والتسوية"و "مشكاة اأْلَنْ َوار"معل  ،و ن ْحو ذ ِلك من المانفات ،األول و الع اِن 
ْحي اء"و م ا ي ِشير إِل ْيِه أ ْحي انًا ِف   ،"جوا ر اْلُقْرآن"و "كيمياء السََّعاَدة"و م ا  ف ِان ه  كعيراً  ؛و غ يره "اْفِ

ع الفالسفثي شر ِف  ك   مه م ا ه و  م ْاخ وذ من ك ال  ع الا وِفي ث أ و عباراتهم ،ال  فال يال ش ر ِفيِه   ،ويفلطه ِبك ال 
الِفه  من الفلسفث  ،كعير من المتاوفث ع و ب ين م ا ي ف  ال ذين ال  يميزون ب ين ح ِشيش ث دين اْفِْسال 

ا ف ِان ه  يال ْفِض  إِل ى ل ول اْبن سبعين و اْبن  ؛اتال ب ع  لواتمهن  على ذ ِلك و  ِسيم ا ِإذا ب  ال   ،اْلف اِسد ع و غ يره 
ع "الفاون"ع ر ِب   ص اح   ا اْلك ال  و ح ِشيش ث م ْذه بهم يؤول إِل ى  ،وأمعالهما ِمم ن يال ش ول ِبمعل ه ذ 
والمفلوق ه و   ،بل اْلف اِل  ه و  اْلم ْفل وق ،مباين ل ه   و أ نه ل ْين  لْلع الم رب   ،التعطيل اْلم ْحت

 .((اْلف اِل 
 ( وما بعدها.4/182الفالسفث ف  األصول "الدرء" )أب  حامد الغزال   ثوان ر أيضاً موافش  
وخلطه لمذه  األشعري بكالع  ،فف  هذا بيان اهطراب منه  أب  حامد الغزال  ف  منهبه  

مما يؤول إلى غايث  ،وفيثمما يفض  إلى لواتع خطيرع عند فالسفث الا ،الفالسفث وعبارات الاوفيث
لطرائ  الاوفيث والفالسفث بالماثور عن النب  هذا الفلط  هوال حول وال لوع إال بالله. وسببالتعطيل 

 فنت  ذلك الفلط!! ،صلى الله عليه وسلم

 



 

 ،والباسنيث إلى الاوفيث الشوصيثوأيضًا فتا أبو حامد رحمه الله بابًا ع يمًا للفلسفث ولب  منه   
 " شاهد ذلك.اإلحياءوكتابه " ،ثواألشعري

 
 
 
 
 
 :بها أبو حامد ال زالي المراحل التي مرَّ المبحث الثاني:    
وتشريرات شيخ افسالع ف  مواهر من كتبه أفهم أن أبا حامد تنشل  ،من مبمل كالع مترجميه  

رهه "شفاء أم سفث حي  بلعها ولم يستطر مبها حي من مرحلث األشعريث الالالال التاويل الالالال إلى الفل
 ،وآخر أمره االعتااع بالحدي  والعكوم على "الاحيحين" ،ابن سينا"و ثم إلى التاوم والعزلث

لكنه لم يؤل  ف  هذه المرحلث األخيرع ما  ،حتى مات و"صحيا افماع البفاري" على صدره
أب  حامد  له ف  عمر د  لو م  هذا ويحسن التنبيه أنه:  ،يدل على رجوعه عما سط ره ولر ره لبل  

 ؛ ألبد  ف  حدي  الرسول أيما إبدا .الغزال 
 والحمد لله على هذا.  ،ثم سلفيث سنيث ،فاوفيث ،ففلسفيث ،وعليه فالمراحل أربر: أشعريث  
ب ْل ِمْعل  أ ِب  ح اِمد  ل م ا ح ا ر  ))...(: 31-1/34لال شيخ افسالع ف  "مبمو  الفتاوى" )  

ِع و ا ؛ و اْلِشي اس  الط ر ق  ِف  اْلك ال  ال ِذي ه و  اْلع م ل   ،أ ْو ِف  الت ا و ِم و اْلِعب اد عِ  ،ْلف ْلس ف ِث؛ ال ِذي ه و  الن   ر 
ث ِث.  ،و اْلو ْجد   ِء اأْل ْصن اِم الع ال   و ل ْم ي ْذك ْر غ يالْر  ه ؤ ال 

ُِ بِاأْلَْحَوالِ "و   "اْلُمْنِقِذ ِمْن الضَّاَللِ "ب ْل أ ب و ح اِمد  ل م ا ذ ك ر  ِف     أ ْحو ال ه  ِف  س ر ِق اْلِعْلِم  "اْلُمْفِم
ا اْلم ْعر وف ثِ  ،و ذ ك ر  أ ن  أ و ل  م ا ع ر ض  ل ه  م ا يال ْعت ِرض  س رِيش ه مْ  ،و أ ْحو اِل اْلع اِلمِ    ،و ه و  الس ْفس ط ث  ِبش ب ِهه 

ا الد اء  ل رِي  ،ِبح ْكِم اْلح الِ  ،ه و  ِفيِهم ا ع ل ى م ْذه ِ  الس ْفس ط ثِ  ،ًبا ِمْن ش ْهر ْينِ و ذ ك ر  أ ن ه  أ ْعض ل  ِبِه ه ذ 
ْنِطِ  و اْلم ش الِ   الله عند ذلك المرض... ح ت ى ش ف ى ،ال  ِبح ْكِم اْلم 

: )ثم لال:(     اْنح ا ر ْت س ر ق  الط الِِبين  ِعْنِدي ِف  أ ْرب ِر ِفر ق 
 ْم ي د ع ون  أ نال ه ْم أ ْهل  الر ْأِي و الن   ِر. : و ه  اْلُمَتَكلُِِمونَ   -2

 



 

م اِع  ،: و ه ْم ي د ع ون  أ نال ه ْم أ ْصح اب  التال ع ل مِ َواْلَباِطِنيَّةُ   -1 و اْلم ف اِ ا ون  بِااِلْلِتب اِس ِمْن اْفِ
 اْلم ْعا وِع. 

َفةُ   -3 ِِ نْ َواْلَفاَل  ِطِ . و اْلبال ْره اِن. : و ه ْم ي د ع ون  أ نال ه ْم أ ْصح اب  اْلم 
ِع.  ،: و ي د ع ون  أ نال ه ْم خ و ان  اْلح ْضر عِ َوالمُّوِفيَّةُ   -4  و أ ْهل  اْلم ك اش ف ِث و اْلم ش اه د 
ِذِه اأْل ْصن ام  اأْل ْربال ع ث     ِء ه ْم الس ا ؛فال ش ْل  ِف  نال ْفِس : اْلح    ال  يال ْعد و ه  ِلك ون  س ب ل  س رِيِ  فال ه ؤ ال 
 . (1)ف ال  يال بالْش ى ِف  د ْرِك اْلح  ِ  م ْطم رٌ  ،ف ِاْن س د  اْلح    ع نالْه مْ  ،ْلح   ِ ا
ت ه : الذ ب  ع ْن الس ن ِث بِاْلب د لِ    ِع و ف اِئد  و أ ن  م ا ع ل ْيِه  ،ال  ت ْحِشي   اْلح ش اِئ ِ  ،ث م  ذ ك ر  أ ن  م ْشا ود  اْلك ال 

 و اْلح    ِمنالْه ا ال  ي ِف  بِاْلم ْشا وِد.  ،و أ ن  اْلف ْلس ف ث  بال ْعض ه ا ح  ٌّ و بال ْعض ه ا ك ْفرٌ  ،اْلب اِسِني ث  ب اِسلٌ 
أ   ،و ع م ل   و ع ِلم  أ نال ه ا ال  ت ْحا ل  إال  ِبِعْلم   ،ث م  ذ ك ر  أ ن ه  أ لالْب ل  ِبِهم ِتِه ع ل ى س رِيِ  الا وِفي ثِ    ف ابالت د 

و ك ت ِ  اْلح اِرِث  ،أِل ِب  س اِل   اْلم كِ   ِ  "ل وِت اْلش ل وبِ "ِمْعل   ،ِل ِعْلِمِهْم ِمْن م ط ال ع ِث ك ت ِبِهمْ بِت ْحِاي
ْاث ور ِع ع ْن اْلب نال ْيد ،المحاسب  ْبِل ِ  و أ ِب  ي زِيد   والمتفرلات اْلم  ح ت ى س ل ر  ع ل ى ك ْنِه م ش اِصِدِهْم  ،و الشِ 
   ...اْلِعْلِمي ثِ 

ِذِه اْلف ل و اِت أ م وٌر ال  ي ْمِكن  إْحا اؤ ه ا و اْسِتْشا اؤ ه ا   : اْنك ش    ِل  ِف  أ ثالن اِء ه  و اْلش ْدر   ،إل ى أ ْن ل ال 
تال ف ر  ِبهِ  ه ْم و أ ن  ِسير تال   ،خ اص ثً  أ نِ   ع ِلْم  ي ِشيًنا أ ن  الا وِفي ث  ه ْم الس اِلك ون  ِلط رِيِ  الل هِ  :ال ِذي أ ذْك ر ه  لِيال نالْ

ي رِ  قِ  ،رِيش تال ه ْم أ ْصو ب  الط ر قِ و س   ،أ ْحس ن  السِ  لال ه ْم أ تْك ى اأْل ْخال   ...و أ ْخال 
اد ع  أ ْن ال  إل ه  إال  الل ه  و أ ن  م ح م ًدا ر س و  ِمِه أ ن  أ س اس  الط رِي ِ لال ْل : ي ْستال ف اد  ِمْن ك ال       ،ل  الل هِ ِه   ش ه 

ا لال ر ْرته غ يالْر  م ر ع   ِع؛ ال ِذي ج ع ل ه  ه و  النِ ه اي ث   ،ك م  ا أ و ل  اْفِْسال    .و ه ذ 
ِسف ثِ  ،و بال يال ْن  اْلف ْرق  بال ْين  س رِيِ  اأْل ْنِبي اءِ    ل ِكْن ه و  ل ْم يال ْعِرْم س رِيش ث  أ ْهِل  ،و اْلم ت ك لِ ِمين و س رِيِ  اْلف ال 
االس   ا ل ْم ي ْذك ْره  ؛ ف ِله ذ  ع  ع ل ى  ،ن ِث و اْلح ِديِ  ِمْن اْلع ارِِفين  و ِه   الط رِيش ث  اْلم ح م ِدي ث  اْلم ْحض ث  الش اِهد 

ِميِر الط ر قِ    .((ج 
 هذا تشرير شيخ افسالع المنا  لحال أب  حامد ولتئذ .  
خيرًا إلى الحدي  والعكوم على "الاحيحين" لبل أن يؤوب أ وللعلم فشد ذكر هذا أبو حامد  

حتى لال شيخ افسالع ف  مواهر منها "بيان تلبين  ،حتى مات وصحيا البفاري على صدره
 (:203-3/201البهميث" )

                                                           

ره أنه ال يعرم تامل كي  أعرض عن سريشث السل : أهل الحدي : أهل السنث والبماعث صدلاً وعداًل ولعل عذ( 2)
 .بناء على ما يات  الالالال إن شاء الله الالالال من ماادره الت  أثرت فيه جلياً رحمه الله وعفا عنا وعنه سريشتهم

 



 

وهو مر هذا يكفر  ،من خيارهم الالالال أي الفالسفث والمتكلمين الالالال وأعلمهم وأدينهموأبو حامد  ))...  
وتارع يبعل ما كف رهم به من العلم المضنون به على غير  ،يضللهم تارعفضاًل عن أن  ،الفالسفث
 أهله. 

وتارع يبعلها عمدته وأصله الذي  ،ويبعل سريشهم لين فيها بيان للح  ،ويضلل المتكلمين تارع  
 ي ضلل من خالفه. 

على  ويفضلهم ،فيث األلوال المتنالضث؛ فتارع يبعلهم خاصث األمثو وكذلك تارع يشول ف  الا  
مر إباحته إعطاء الزكاع  ،أو يوج  عليه االكتساب ،وتارع يمنر إعطاءهم الزكاع ،الفشهاء

 للمتفشهث.
وكان كعير المطالعث لالال "صحيا  ،وإن كان ف  آخر عمره مال إلى سريشث أهل الحدي   

إخواننا والله تعالى يغفر لنا ولسائر  ،وهو أفضل أحواله ،وعليه مات ،وبذلك ختم عمله ،البفاري"
 ((....ربنا إنك رؤوم رحيم ،وال يبعل ف  للوبنا غالً للذين آمنوا ،الذين سبشونا بافيمان

فها هو رحمه الله بعد الحيرع واالهطراب ف  الكالع والفلسفث والتاوم الالالالال كما سب  ف  بيان   
 ين والدنيا واآلخرع.ي فتم له بما رأي . فنسال ربنا حسن الفاتمث وجميل العالبث ف  الد منهبه الالالالال

وأحيل إلى بال  المواهر ف  تاكيد هذا  ،وأختم بهذه العبارع المفتارع للشيخ ابن تيميث  
 (:3/164الله ف  "منهاج السنث" ) لال رحمه ،المشاود

ن ر فيما كان عنده  بعد أن ،وكذلك أبو حامد ف  آخر عمره استشر أمره على الول  والحيرع))  
وف   ،وسلك ما تبين له من سرق العبادع والرياهث والزهد ،هل الكالع والفلسفثالن  ار وأ من سري 

  اهال.(1)((آخر عمره اشتغل بالحدي ؛ بالبفاري ومسلم
حال افماع الغزال  أب   نشدش ء مهم جدًا ف  وهذا االهطراب  ،إن استحضار هذه المراحل  

 والله المستعان. ،بالحي  وبالعدل ال ،ومن ثم الحكم عليه بالح  ال بالباسل ،حامد
وهذا الشان ف  تبار الحال واألحوال الت  مر  عليها الشفص المنشود يب  اعتبارها وتحششها   

 ،فهذه ه  سريشث الراسفين ف  العلم ،لبل الحكم على أحد  من أهل العلم لديمًا وحديعاً 
 المحششين فيه كامعال شيخ افسالع ابن تيميث وابن الشيم وأمعالهما.

 
                                                           

و"الرد على المنطشيين" ن  ،(4/283 ،4/11و"مبمو  الفتاوى" ) ،(2/361وان ر: "درء التعارض" )( 2)
(248). 

 



 

 
 
 
 
 

 



 

 :رت جلًيا علأ أبي حامد ال زاليالممادر التي أثَّ المبحث الثالث:   
سب  أن أبا حامد الالالال عفا الله عنه الالالال خلط منط  الفالسفث وألاويلهم باآلثار النبويث والمعان    

 الشرعيث وحاول المزج بينها. 
-448"بغيث المرتاد" ) فشال ف  ،والشيخ ابن تيميث جمر تلك الماادر بعبارع جامعث سهلث  

 "الشامل"و "افرشاد"وأبو حامد مادته الكالميث من كالع شيفه ف  )) ف  جملث نفيسث:( 432
ونحوهما مضموما إلى ما تلشاه من الشاه  أب  بكر  [(1)يشاد أبا المعال  البوين ]

لفث مذه  الواو لكنه ف  أصول الفشه سلك ف  الغال  مذه  ابن البالالن   ،(2)البالالن 
وغيره  (3)وهم إلى ذلك ما أخذه من كالع أب  تيد الدبوس  ،وتاوي  المبتهدين ونحو ذلك

 .ف  الشياس ونحوه
دون الشاه  أب   ]أي أبو المعال  البوين  إماع الحرمين[ فطريشته سريشث شيفه ؛وأما ف  الكالع

  .بكر
لت  ه  أصوب من سريشث وسريشث الفشهاء ا ،وشيفه ف  أصول الفشه يميل إلى مذه  الشافع   

أبو حامد أمرهه  :ولهذا يشال ،(4)ومادع أب  حامد ف  الفلسفث من كالع ابن سينا .الوالفث
ائل إخوان المفا"ومن كالع أصحاب ،"الشفاء" ائل أبي حيان التوحيدي"و "ِر ونحو  ،"ِر

 .ذلك
  سال  فاكعر مادته من كالع الشيخ أب ؛وبه نبل ،وهو أجل علومه ،وأما ف  التاوم  

ف  الابر والشكر والرجاء والفوم والمحبث  (6)الذي يذكره ف  المنبيات ،(5)المك 
 ؛وافخالن

 وأعلى. لكن كان أبو سال  أشد   ،فان عامته ماخوذ من كالع أب  سال  المك  
                                                           

 هال(.418-424وين  األشعري الكبير )( إماع الحرمين أبو المعال  عبد الملك الب2)

 .هال(403بو بكر محمد بن الطي  البالالن  األشعري المشهور المتوفى سنث )أ( 1)
له: "تاسين الن ر" و"األسرار". ان ر:  ،هال(430-361( هو عبد الله بن عمر الدبوس  الحنف  األصول  )3)

 "األعالع".

 .سيئ ،خبي  ،وهو مدخل فلسفث اليونان إلى المسلمين ،فيلسومهو أبو عل  الحسين بن عبد الله بن سينا ال( 4)
 ،مشهور بالزهد ،صاح  كتاب "لوت الشلوب" ،هال(386هو محمد بن عل  بن عطيث المك  أبو سال  )ت( 3)

 .(20/2وف  كتابه الشوت ان ر: "المبمو " )
 والمنبيات. ،والمهلكات ،توالعادا ،( حي  لسم الغزال  كتابه "افحياء" إلى أربعث ألساع: العبادات6)

 



 

  "؛الرعاية"ف   (1)فاخذ غالبه من كالع الحارث المحاسب  ؛وما يذكره ف  ربر المهلكات  
 ف  ذع الحسد والعب  والففر والرياء والكبر ونحو ذلك.كالذي يذكره 

واستمد من   ،فمادته الكالميث أكعرها من كالع الشاه  أب  بكر ونحوه ؛وأما شيفه أبو المعال   
ر الكالع على أب  لاسم وكان لد فس   ،على مفتارات له]المعتزل [ كالع أب  هاشم الببائ  

 ولكن الشاه  هو عندهم أولى. ،عن أب  إسحاق افسفرائين   سكافاف
 .ولشد خرج عن سريشث الشاه  وذويه ف  مواهر إلى سريشث المعتزلث  
 وإنما ينشل كالمه مما يحكيه عنه الناس. ؛فلم يكن يستمد منه ؛وأما كالع أب  الحسن نفسه  
فان الشهرستان  أخذه عن  ؛والراتي مادته الكالميث من كالع أب  المعال  والشهرستان   

وسلك  ،وله مادع لويث من كالع أب  الحسين الباري ،األنااري النيسابوري عن أب  المعال 
 وه  ألرب إلى سريشث الفشهاء من سريشث الوالفث. ،سريشته ف  أصول الفشه كعيراً 

فكان فيه  ،وأما التاوم ،وف  الفلسفث مادته من كالع ابن سينا والشهرستان  أيضا ونحوهما  
 ف  الفشه. هعيفاً كما كان   هعيفاً 

ولهذا يوجد ف  كالع هذا وأب  حامد ونحوهما من الفلسفث ما ال يوجد ف  كالع أب  المعال    
 وذويه.

ويوجد ف  كالع هذا وأب  المعال  وأب  حامد من مذه  النفاع المعتزلث ما ال يوجد ف  كالع   
 أب  الحسن األشعري ولدماء أصحابه.

النف  الذي أخذه من المعتزلث ما ال يوجد ف  كالع أب  محمد  ويوجد ف  كالع أب  الحسن من  
 .بن كالب الذي أخذ أبو الحسن سريشها
ويوجد ف  كالع ابن كالب من النف  الذي لارب فيه المعتزلث ما ال يوجد ف  كالع أهل   

 .الحدي  والسنث والسل  واألئمث
فالسعيد من لزع  ؛ى آل هذا المآلصار ف  األتبا  ذراعا ثم باعا حت وإذا كان الغلط شبراً   

 .((السنث
 وهذا االستطراد سشته كاماًل لمناسبث المشاع.  
 ( المفطوط. 203-3/43وان ر "بيان تلبين البهميث" )  

                                                           

 ،هبره افماع أحمد لذلك ،كان كالبًيا ف  الافات  ،ومن ر فكرهم ،شيخ الاوفيث ،الحارث بن أسد المحاسب ( 2)
 .هال(143مات سنث )

 



 

(: ))وأبو حامد كان  مواده ف  العلوع افلهيث من المتكلمين والفالسفث 200ولال أثناءه ن )  
 والاوفيث الذين فهم كالمهم((.

من نشله لتاويل افماع أحمد ألحادي   "إحياء علوم الدينهذا أثناء نشده لما جاء ف  " لال  
و))أنا جلين  ،و))إن  ألجد نفن الرحمن من لبل اليمن...(( ،))الحبر األسود يمين الله...((
 من ذكرن ...((؛ فطالعها هناك. 

كعيرع بسب  كالع ابن سينا (: ))والغزال  ف  كالمه مادع فلسفيث  4/34) ولال ف  "المبمو "  
ائل إخوان المفاو" ،وغيره "الشفاءف  " وأما المادع المعتزليث  ،وكالع أب  حيان التوحيدي ،"ِر

 ف  كالمه؛ فشليلث أو معدودع...((اهال.
فشرر شيخ افسالع هاهنا هذه الماادر الت  أولع  أبا حامد الغزال  فيما ولر فيه من   

ه يتنشل ف  مراحله سالفث الذكر. وهذا التوهيا البل  من شيخ االهطراب والتحول الت  جعلت
 افسالع يدل على عم  فهمه وع يم سبره ألحوال هؤالء: الغزال  والراتي الففر وأمعالهما.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 :تعريف ْيخ اإلِالم لبعض ما في كتب أبي حامد ال زاليالمبحث الرابع:    
أنه ال يفلو كتاب من كت  شيخ افسالع المطولث إال وفيها ذكر ليكن معلومًا بادئ ذي بدء   

 وهذا استشر ل  بالتتبر من نشوله وكتبه رحمه الله. ،ونشل عن كتبه ،ألب  حامد
ومنالشث الشيخ لما  ،ومن المهم مطالعث تفاصيل نشول الشيخ من كت  أب  حامد المفتلفث  

وربما  ،ثم ينالشها تفايالً  ،ن كتاب أب  حامدينشله منها؛ فمن منهبه أنه ينشل جماًل سويلث م
 فا ل فيها الشول أبسط وأشمل. أحال إلى مواهر أخر

 ،أن كت  أب  حامد الغزال  من موارد الشيخ المهمثوهذا إن دل  على ش ء؛ فانما يدل على   
 خاوصاً ف  النشول عن الفالسفث والمتكلمين والاوفيث ونشدهم الباسنيث.

 والكالع عليه ف  البح  الشادع إن شاء الله. ،زال  وأمعلها "إحياء علوع الدين"وأهم كت  الغ  
ووه ر الشيخ ابن تيميث لاعدع ال بد من اعتبارها ف  كت  الغزال  مستاحبين لحاله حتى ما   

 (:66-4/63الالالالالال )(1)مبمو  الفتاوى" الالالالال ف  "نشت المنط "فشال ف  " ،ختم له به
اِمد  اْلغ ز اِل    و ت ِبد  أ ب ا))   ِع و اأْل ص وِل و غ ْيِر ذ ِلك   -ح   ،م ر  أ ن  ل ه  ِمْن اْلِعْلِم بِاْلِفْشِه و الت ا و ِم و اْلك ال 

ِمي ِث أ ْكعال ر  ِمْن أ ول ِئك   ،م ر  الز ْهِد و اْلِعب اد ِع و ح ْسِن اْلش ْادِ  ْسال  ِف  ِكت اِب  ي ْذك ر   -و تال ب ح رِِه ِف  اْلع ل وِع اْفِ
ف ِاذ ا س ل ْب  ذ ِلك  اْلِكت اب  و اْعتال ش ْدت ِفيِه  ،"اْلَمْضُنوُن ِبِه َعَلأ َغْيِر َأْ ِلهِ " و ن ْحوِِه ِكت اب ه : "اأْلَْربَِعينَ "

ْد غ يِ ر ْت ِعب ار اتال ه ْم ل   ،و ج ْدته لال ْول  الا ابِئ ِث اْلم تال ف ْلِسف ِث ِبع ْيِنهِ  ،أ ْسر ار  اْلح ش اِئِ  و غ اي ث  اْلم ط اِل ِ 
  .و تال ْرتِيب اتال ه مْ 

ِت اْلِعب ادِ    ِت أ ْهِل اْلِمل لِ  ،و م ْن ل ْم يال ْعل ْم ح ش اِئ   م ش اال  يال ْعت ِشد  أ ن  ذ اك  ه و  السِ ر  ال ِذي ك ان   ،و م ش اال 
و أ ن ه  ه و  ال ِذي ي ط ِلر  ع ل ْيِه اْلم ك اِشف ون  ال ِذين  أ ْدر ك وا  ،بال ْين  الن ِب ِ  ص ل ى الل ه  ع ل ْيِه و س ل م  و أ ِب  ب ْكر  

 .  اْلح ش اِئ   بِن وِر إل ِه   

                                                           

 .(36-33وف  سبعث "النشت" المستشلث )( 2)

 



 

ل ِه  ِ    ِعيرًا م ا ي ِحيل  ِف  ك ت ِبِه ع ل ى ذ ِلك  الن وِر اْفِ  ك 
ِث أ ن ه  ي وج د  لِلا وِفي   و ع ل ى م ا يال ْعت ِشد   ،ف ِان  أ ب ا ح اِمد 

    ِبِه الش رْ  . و اْلِعب اِد ِبرِي اه ِتِهْم و ِدي ان ِتِهْم ِمْن إْدر اِك اْلح ش اِئِ  و ك ْشِفه ا ل ه ْم ح ت ى ي زِن وا ِبذ ِلك  م ا و ر د  
ائِِه و ِصْدِق س ل ِبِه م ا ِف  س رِيِ  اْلم ت ك لِ ِمين     والمتفلسفث ِمْن  و س ب    ذ ِلك  أ ن ه  ك ان  ل ْد ع ِلم  ِبذ ك 

انًا م ْبم اًل  ،ااِلْهِطر ابِ  ا أ ْخبال ر  بِِه ع ْن نال ْفِسِه   -و آت اه  الل ه  إيم  و ص ار  يال ت ش و م  إل ى تال ْفِايِل  ،-ك م 
ِع اْلم ش اِيِخ و الا وِفي ِث  ،اْلب ْمل ثِ  ِع و أ ْول ى بِالت حْ  ،م ا ه و  أ لالْر ب  إل ى اْلح   ِ فال ي ِبد  ِف  ك ال  ِشيِ  ِمْن ك ال 

ِسف ِث و اْلم ت ك لِ ِمين ه   ،اْلف ال  ل ْغه  ِمْن اْلِمير اِث النال ب ِويِ  ال ِذي ِعْند  خ اص ِث  ،و اأْل ْمر  ك م ا و ج د  ل ِكْن ل ْم يال بالْ
ح ت ى ن ال وا ِمْن  ،اْلِعْلِم و اْلِعب اد عِ  و م ا و ص ل  إل ْيِه الس اِبش ون  اأْل و ل ون  ِمنْ  ،ِمْن اْلع ل وِع و اأْل ْحو الِ  اأْل م ثِ 

 . ِت اْلِعب اِدي ِث م ا ل ْم يال نال ْله  أ ول ِئك   اْلم ك اش ف اِت اْلِعْلِمي ِث و اْلم ع ام ال 
ه  س رِيٌ   ح ْي   ل ْم ي ك نْ  ،ثف ا ار  يال ْعت ِشد  أ ن  تال ْفِايل  تِْلك  اْلب ْمل ِث ي ْحا ل  ِبم ب ر ِد تِْلك  الط رِيشِ    ِعْند 

ا اِد الط رِيش ِث اْلف اص ِث الس نِ ي ِث النال ب وِي ِث ع ْنه  ِبم ا ك ان  ِعْند ه  ِمْن ِلل ِث اْلِعْلِم ِبه ا و   ؛غ يالْر ه  ِمْن الش بال ه اِت اِلْنِسد 
 ا بال يالْن ه  و بال ْين  تِْلك  الط رِيش ِث. ح ت ى ح ال وا ِبه   ،ال ِت  تال ش ل د ه ا ع ْن اْلم تال ف ْلِسف ِث و اْلم ت ك لِ ِمين

ِعير  الذ عِ  ِله ِذِه اْلح     و ا ل ِذي ح ِب    ،و ِإن م ا ذ اك  لِِعْلِمِه ال ِذي س ل ك ه   ،و اِئِل و ِلط رِيش ِث اْلِعْلمِ و ِله ذ ا ك ان  ك 
ِمي ثٌ و ِإن م ا ه و  ع ش ائِ  ،ْلمِ و ل ْين  ه و  ِبعِ  ،ِث اْلم ت ابال ع ِث لِلر ِس ال ثِ ِبِه ع ْن ح ِشيش   ك م ا ل ال  ؛  د  فال ْلس ِفي ٌث و ك ال 

 : ِع ه و  اْلب ْهل  ))الس ل    :  ،((اْلِعْلم  بِاْلك ال  ِع تال ز ْند ق  ))و ك م ا ل ال  أ ب و ي وس     .((م ْن س ل    اْلِعْلم  بِاْلك ال 
ِذِه اْلك ت ِ  ع ْنه  و ِله ذ ا ص ار  س ائِف ٌث ِمم ْن يال ر ى ف ِضي   ح ت ى ك ان  اْلف ِشيه   ،ل ت ه  و ِدي انال ت ه  ي ْدفال ع ون  و ج ود  ه 

ِع  اي ِث" ِمْن ت ْاِنيِفهِ  -ْنه  ِفيم ا ع ل ش ه  ع   -أ ب و م ح م د  ْبن  ع ْبِد الس ال  اي ث  اْلِهد   ،يال ْنِكر  أ ْن ي ك ون  "ِبد 
: إن م ا ه و  تال ش و ٌل   .ع ل ْيهِ و يال ش ول 

ِذِه اْلك ت       و اْلم ْرد ود  ِمنالْه ا  ،م ْشب ول ه ا أ ْهع ام  م ْرد وِده ا]أي: كت  أب  حامد المذمومث[ م ر  أ ن  ه 
يِن.  ،أ م وٌر م ْبم ل ثٌ   و ل ْين  ِفيه ا ع ش اِئد  و ال  أ ص ول  الدِ 

ب ون  ثال ب وت ه  ع ْنه  " فال ش  اْلَمْضُنوُن ِبِه َعَلأ َغْيِر َأْ ِلهِ و أ م ا "   اِء ي ك ذِ  و أ م ا  ،ْد ك ان  س ائِف ٌث أ ْخر ى ِمْن اْلع ل م 
الِهِ  ر ِع ِبِه و ِبح  م ه   ؛أ ْهل  اْلِفبالْ ا ك ل ه  ك ال  ِمهِ  ؛فال يال ْعل م ون  أ ن  ه ذ  ِث بال ْعِضِه بال ْعًضا ،لِِعْلِمِهْم ِبم و ادِ  ك ال   ،و م ش ابال ه 

أِل ن  ِعْند ه ْم ِمْن  ؛عالبال ت ون  ع ل ى لال ْول  ث اِب   ال  يال   ،م ْضط رِبِين   –ك م ا ل د ْم    -أ ْمع ال ه  و ل ِكْن ك ان  ه و  و  
اِء و الط ل ِ  م ا يال ت ش و ف ون  بِِه إل ى س رِيش ِث خ اص ِث اْلف ْل ِ  ِذِه  ،الذ ك  ْر ل ه ْم س ل وك  س رِيِ  خ اص ِث ه  و ل ْم يال ش د 

يم ان   يم اِن  ،اأْل م ِث ال ِذين  و رِث وا ع ْن الر س وِل ص ل ى الل ه  ع ل ْيِه و س ل م  اْلِعْلم  و اْفِ و ه ْم أ ْهل  ح ش اِئِ  اْفِ
ْمن اه   اِب الل ِه و اْلِعْلِم و اْلف ْهِم ِلح ِديِ  ر س وِل الل ِه ص ل ى الل ه  ع ل ْيِه و أ ْهل  اْلف ْهِم ِلِكت   ،و اْلش ْرآِن ك م ا ل د 

اِل اْلم ن اِسب ِث ِلذ ِلك   ،و س ل م   ا اْلِعْلِم بِاأْل ْحو اِل و اأْل ْعم   ك م ا ج اء ْت بِِه الر ِس ال ث .،و أ تالب اِ  ه ذ 

 



 

حِ ع ْمر و بْ  أ ب وو ِله ذ ا ك ان  الش ْيخ     عال ر  اْلش ْول  ِفيِه : أ ب و ح اِمد   -ِفيم ا ر أ ْيته ِبف طِ ِه  -يال ش ول   ن  الا ال  ك 
ِذِه اْلك ت     ،و ِمْنه   الِف ث  لِْلح  ِ   :يال ْعِن  –ف ا م ا ه  فال ي ْسك    ع ْنه   ،و أ م ا الر ج ل   ،ف ال  يال ْلتال ف    إل يالْه ا ،-اْلم ف 

 الل ِه.و يال ف و ض  أ ْمر ه  إل ى 
و تال ْوب ِث اْلم ْذِنِ  ت ْاِت  ع ل ى ك لِ   ،أِل ن  ع ْفو  الل ِه ع ْن الن اِس  و اْلم ْفِطئِ  ؛و م ْشا ود ه  أ ن ه  ال  ي ْذك ر  ِبس وءِ   

ا و أ ْمع الِهِ  ،ذ ْن    س ن اِت ِمْنه  و ِمْن غ ْيرِِه و ت ْكِفير ه  و أِل ن  م ْغِفر ع  الل ِه بِاْلح   ،و ذ ِلك  ِمْن أ لالْر ِب اأْل ْشي اِء إل ى ه ذ 
ْنس ان  ع ل ى اْنِتف اِء ذ ِلك  ِف  ح     م ع ي ن   ،الذ ن وِب بِاْلم ا اِئِ  ت ْاِت  ع ل ى م ح شِ ِ  الذ ن وبِ  ف ال  يال ْشد ع  اْفِ

عالر ِع اْفِْحس اِن و اْلِعْلِم الا   ،إال  بِب ِاير عِ   ِحيِا و اْلع م ِل الا اِلِا و اْلش ْاِد اْلح س ِن. ال  ِسي م ا م ر  ك 
ِمي ِث.  ،و ه و  ي ِميل  إل ى اْلف ْلس ف ثِ    ْسال   ل ِكن ه  أ ْظه ر ه ا ِف  ل ال ِ  الت ا و ِم و اْلِعب ار اِت اْفِ
ا فال ش ْد ر د  ع ل ْيِه ع ل م اء  اْلم ْسِلِمين     ابِ  ،و ِله ذ  :  ،ِه أ ب و ب ْكر  ْبن  اْلع ر ِب  ِ ح ت ى أ خ ص  أ ْصح  ف ِان ه  ل ال 

ِسف ثِ   ". ف م ا ل د ر   ،ث م  أ ر اد  أ ْن ي ْفر ج  ِمنالْه مْ  ،"ش ْيف ن ا أ ب و ح اِمد  د خ ل  ِف  ب ْطِن اْلف ال 
اِهِ  اْلب اِسِني ِث م ا ي وجِ     .((ك  ِف  ك ت ِبهِ ت ْاِدي   ذ لِ   و ل ْد ح ِك   ع ْنه  ِمْن اْلش ْوِل ِبم ذ 
وألنه ينبئ عن منه  الشيخ ابن تيميث مر أمعال  ،وما هذا التطويل إال لشاد الذي أشرت إليه  

 أب  حامد! رحمهم الله. 
 بشيث الكت  مادراً لها باسم كتاب أب  حامد كاآلت :شيخ افسالع لاحيل إلى نشد وس 
( أنه موهو  على لواعد 20/181ف  "العشل والنشل" ) ":كتات "مشكاة األنوار  -2

 ،(2/263و"جامر الرسائل" ) ،(103ولبلها ن ) ،( فيه20/110وف  ) ،المتفلسفث
 (.23/138و"المبمو " ) ،(8/12 ،1/384و"منهاج السنث" )

وما  ،توس ر ف  تحليله ومنالشث بعت ما فيه ف  "بغيث المرتاد" ":جوا ر القرآنكتاب "  -1
 ،( وغيرها344-323و 116ر معاًل ف  ن )وان  ،ف  من نو  كالع الشرامطث

 (.264-2/263و"جامر الرسائل" ) ،(6/113و"العشل والنشل" )
"ف  العشل والنشل"  ":التفرقة بين اإليمان والزندقةو" ،"علم الكالم إلجام العوام عن"  -3

التاويل مما ألفه آخر عمره. وان ر  واألول ف  ذع ِ  ،(6/113وفيه ) ،(20/110)
 (.4/11 ،21/331"المبمو " )

المنط  الفلسف  اليونان  ف  "مبمو  ف   ":محك النظر" و"معيار العالمكتاب  "  -4
(. وكذا كتاب 24و 23المنطشيين" ن) و"الرد على ،(283-4/284الفتاوى" )

وان رها ف  "الرد على المنطشيين"  ،(283-4/284"الشسطاس المستشيم" ف  )

 



 

ه من األنبياء الالالال أي: المنط  الالالال وإنما وذكر فيه أنه تعلم ،(23ون ) ،(244-243)
 وهو تعلمه من أرسطو.  ،تعلمه من ابن سينا

ف  أصول الفشه: وفيه أدخل أبو حامد المنط  اليونان  األرسط   "المستمفأكتاب "  -3
حتى  ،بعد ذلك وتبعه من تابعه ،وهو أول من أدخله ف  أصول الفشه ،ف  مشدمته

وهو العلم الذي  ،علمًا فال ثشث له بش ء من علومهتعم فيه أن من لم يحط بالمنط  
وان ر الماادر الت   ،وال ينتفر به الغب (( ،لال فيه الشيخ: ))ال يحتاج إليه الذك 

 لبله. 
وأنه بي ن فيها كفرهم الالالال أي  ،(1)"تهافت الفالِفة" و"مقاصد الفالِفةوكتاب  "  -6

وإنكار المعاد. وان رها  ،بالبزئيات وإنكار العلم ،ف  مسائل لدع العالم الفالسفثالالالال
و"العشل والنشل"  ،(4/130و"المبمو " ) ،(243: "الرد على المنطشيين" ن )ف 
(6/113-130.) 

 ،وأن هناك من شك ك فيه ،تكلم فيه فيما مضى ،"به علأ غير أ لهالمضنون وكتاب "  -1
 رد علىوان ر: "ال ،(1/331 ،64-4/63والاواب انه من كالمه ف  "المبمو " )

 ،(4/348) ،(6/113) ،(213-3/211و"العشل والنشل" ) ،(243المنطشيين" )
 (.2/161و"منهاج السنث" )

-2/263  "جامر الرسائل" )" فكيمياء السعادةو"" مسائل النفُ السويةوكتاب  "  -8
 (.6/114و"العشل والنشل" ) ،(264

/ورلث 3تاسين" )و"نشت ال ،(1/281)" ف  "جامر الرسائل" ْرح األِماء الحسنأ"  -4
 ويسمى بالالالالال "المشاد األسنى". ،من نسفث جامعث الملك سعود ،(41

 (.2/3)ف  "العشل والنشل"  "قانون التأويلو" -20
 (.6/113)" ف  "العشل والنشل" المنقذ من الضاللوكتاب " -22
ف  بيان تلبين البهميث نسفث ال اهريث همن  "االقتماد في االعتقادوكتاب " -21

 (.124ورلث ) "الكواك  الدراري"
                                                           

هذا  نشت كتاب أب  حامدالشيخ من خالل كتاب ابن رشد الحفيد "تهاف  التهاف " ف   وهذا الكتاب نالشه( 2)
-288و 212-264و 238-8/236 ،416-426و 402-3/341منها: ) ،ف  مواهر من "العشل والنشل"

 .وغيرها( ،283-280و 240-20/233 ،184-4/182 ،244-20/242 ،134-113و 248

 



 

"لاعدع ف  الرد على الغزال  ف  التوكل" لشيخ  ان ر ،"منهاج العابدينوكتاب " -23
 افسالع ابن تيميث.

 ،ونشد شيخ افسالع ابن تيميث لها ،من كت  أب  حامد الغزال  ف  العشيدع والسلوكهذه جملث   
 ،ل  الاالاوما فيها من الح  وهده بعدل وحكمث وغيرع على عشيدع الس ،وتعريفه بها
 ومنهبهم.

 



 

 :(1)"المبحث الخامس: نقد كتات "إحياء علوم الدين   
الت  تناولها وهو أكعر كت  أب  حامد  ،وأعرفها به ،هذا الكتاب أكبر كت  أب  حامد وأشهرها  

خاوصاً  ،بل ومادر من أهم ماادره ف  ألوال الفرق ،شيخ افسالع ف  مواهر من مانفاته
 الاوفيث. 

وأحياناً يشتار على لوله: لال أبو حامد ف  كتاب  ،ابن تيميث أحياناً يارح بكامل اسمهوالشيخ   
 (.3/341". وان ر "العشل والنشل" )اإلحياء"
( بانه أجل كت  الغزال . كما وصفه كذلك ف  "العشل والنشل" 2/80ووصفه ف  "االستشامث" )  
(1/243 .) 
وان ر: "بيان  ،وربما أيده ووالفه فيما لرره ،ويتعشبهوهو ف  "االستشامث" كعيرًا ما ينشل عنه   

وما معناه ف  "العشل والنشل"  ،(201-3/43التلبين" ف  نسفث جامعث الملك سعود )
 (؛ حي  أحال إلى "بيان التلبين" بشوله: ))ولد بسط ف  غير هذا المؤل ((. 3/244-230)

 "لوت الشلوب"؛ لال ف  ولما سئل شيخ افسالع عن كتاب  "إحياء علوع الدين" و
-1/114وف  "الفتاوى الماريث الكبرى" ) ،(331-20/332" )"مبمو  الفتاوى

  :( مبيباً على ذلك130
ْحَياءِ "وِكت اب   "ُقوِت اْلُقُلوتِ "أ م ا ِكت اب  ))   اِل اْلش ل وِب: ِمْعل   "اإْلِ تال ب ٌر ل ه  ِفيم ا ي ْذك ر ه  ِمْن أ ْعم 

. الا ْبِر و الش ْكِر   و اْلح  ِ  و التال و ك ِل و التال ْوِحيِد و ن ْحِو ذ ِلك 
ِع أ ْهِل ع ل وِع اْلش ل وِب ِمْن الا وِفي ِث و غ ْيرِِهْم ِمْن أ     ِب  ح اِمد  و أ ب و س اِل   أ ْعل م  بِاْلح ِديِ ، و اأْل ث ِر و ك ال 

م ه  أ س د  و أ ْجو د  ت ْحِشيًشا  ،اْلغ ز اِل  ِ  " أ ح اِدي   ه ِعيف ًث ل وِت اْلش ل وبِ م ر  أ ن  ِف  " ،و أ بالع د  ع ْن اْلِبْدع ثِ و ك ال 
ِعير ًع م ْرد ود ًع.   و م ْوه وع ًث و أ ْشي اء  ك 

ْحَياءِ "و أ م ا م ا ِف     ِع ِف  اْلم ْهِلك اتِ  "اإْلِ ِع ع ل ى اْلِكْبِر و اْلع ْبِ  و الر ِ  ؛ِمْن اْلك ال  ي اِء ِمْعل  اْلك ال 
اِرِث اْلم ح اس ِب ِ  ِف   ؛و اْلح س ِد و ن ْحِو ذ ِلك   ِع اْلح   ،و ِمْنه  م ا ه و  م ْشب ولٌ  "الر ِع اي ثِ "فال غ الِب ه  م نالْش وٌل ِمْن ك ال 
 و ِمْنه  م ا ه و  م تال ن ات ٌ  ِفيِه.  ،و ِمْنه  م ا ه و  م ْرد ودٌ 

                                                           

 .والمهلكات ،والمنبيات ،والعادات ،سب  الكالع أن كتاب "إحياء علوع الدين" لسمه مؤلفه إلى أربعث ألساع: العبادات( 2)

 



 

ْحَياءُ و"   ِعير عٌ اإْلِ ِسف ِث  ؛ل ِكْن ِفيِه م و اد  م ْذم وم ثٌ  ،" ِفيِه فال و اِئد  ك  ِع اْلف ال  ٌع ِمْن ك ال  ف ِان ه  ِفيِه م و اد  ف اِسد 
ْنزِل ِث م ْن أ خ ذ  ع د وًّا لِْلم ْسِلِمين    ،ذ ك ر  م ع اِرم  الا وِفي ثِ  ف ِاذ ا ،تال تال ع ل    بِالتال ْوِحيِد و النال بال و ِع و اْلم ع ادِ  ك ان  ِبم 

. أ لْ   ب س ه  ثِي اب  اْلم ْسِلِمين 
يِن ع ل ى    ا ِف  ك ت ِبهِ و ل ْد أ ْنك ر  أ ِئم ث  الدِ  ِشف اء  اْبِن "يال ْعِن   ،الشِ ف اء "ه ه  "أمر و ل ال وا:  ،أ ِب  ح اِمد  ه ذ 

 ِف  اْلف ْلس ف ِث.  "ِسين ا
ِعي ،أ ح اِدي   و آث اٌر ه ِعيف ثٌ  و ِفيهِ     ر ٌع. ب ْل م ْوه وع ٌث ك 
اِتِهْم.     و ِفيِه أ ْشي اء  ِمْن أ غ الِيِط الا وِفي ِث و تال ر ه 
اِل اْلش ل وِب اْلم و ا   ِع اْلم ش اِيِخ الا وِفي ِث اْلع ارِِفين  اْلم ْست ِشيِمين  ِف  أ ْعم  ِفِ  و ِفيِه م ر  ذ ِلك  ِمْن ك ال 

ْن اْلِعب اد اِت و اأْل د ِب م ا ه و  م و اِفٌ  لِْلِكت اِب و الس ن ِث م ا ه و  أ ْكعال ر  لِْلِكت اِب و الس ن ِث، و ِمْن غ ْيِر ذ ِلك  مِ 
ا اْختال ل    ِفيِه اْجِته اد  الن اِس و تال ن ات ع وا ِفيهِ  .ِمم ا ي رِد  ِمْنه    ((اهال.ف ِله ذ 

 ،غالبه جيد "اإلحياء( لال: ))... وكالمه ف  "4/33ولال شيخ افسالع ف  "المبمو " )  
ومادع من  ،ومادع من ترهات الاوفيث ،ومادع كالميث ،لكن فيه مواد فاسدع: مادع منطشيث

 األحادي  الموهوعث(( اهال.
أو لغيره من كتبه كما لال  ،يميث إلى من ذم ه ألجله خاوصاً وف  هذا الادد أشار الشيخ ابن ت  

 (:140-6/134ف  "العشل والنشل" )
يذمونه بما وافشهم يفال  الفالسفث تارع ويوافشهم أخرى؛ فعلماء المسلمين  ... ألن أبا حامد))  

فيه من األلوال المفالفث للح  الذي بع  الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم لموافشث لاحيا 
 المنشول وصريا المعشول.

ار وأب  ن ،(1)كما ولر من افنكار عليه أشياء ف  كالع رفيشه أب  الحسن المرغينان    
وأب   ،(1)وأب  عبد الله الماتري ،(4)ب  بكر بن العرب أو  ،(3)وأب  بكر الطرسوش  ،(2)الششيري

                                                           

و"األعالع"  ،(10/131هال(. "النبالء" )343-330هو أبو الحسن عل  بن أب  بكر الفرغان  المرغينان  الحنف  )( 2)
(4/166). 
 .(10/414هال( "النبالء" )324عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هواتن الششيري الاوف  األشعري )ت( 1)
ومن علماء أهل السنث  ،هال(310-432) من أئمث المالكيث ،خل  الشرش  الطرسوش محمد بن الوليد بن محمد بن ( 3)

  له "الحوادث والبد ". ،والبماعث

 ،من علماء األشاعرع ،تلميذ أب  حامد ،هال(343-468هو الشاه  محمد بن عبد الله بن العرب  األندلس  افشبيل  )( 4)

 ==                                               .مر الترمذي"وصاح  التااني  الت  منها "عارهث األحوذي شرح جا

 



 

ويوس   ،(4)وأب  البيان الدمشش  ،(3)وابن عشيل ،(2)ومحمود الفوارتم  ،عبد الله الذك 
وأب  محمد  ،(6)وأب  الفرج بن البوتي ،(5)وابن حمدون الشرسب  الشاه  ،الدمشش 
 وغير واحد من علماء المسلمين وشيوخهم.  ،(8)الاالح وأب  عمرو بن ،(7)المشدس 

والمتفلسفث الذين يوافشون ما ذكره من ألوالهم يذمونه لما اعتام به من دين افسالع ووافشه من   
الكتاب والسنث؛ كما يفعل ابن رشد الحفيد هذا وابن الطفيل صاح  رسالث "ح  بن يش ان" 

 أمعالهم. وابن سبعين وابن هود و 
كما يفعل ذلك صاح  "خلر النعلين" وابن   ،وهؤالء وأمعالهم يع مون ما واف  فيه الفالسفث  

 .اهال.((عرب  صاح  "الفاون" وأمعالهم...
والتفايل  الدلي  والعمي  المبن  على فهم كالع  ،فتامل الالالالال رعاك الله الالالالال هذا النشد المنهب   

وفهم سريشته ومنهبه وحمل كالمه على المحمل الالئ  به بال  ، المنشود: الشيخ أب  حامد الغزال
وال تزيِ د وال مباملث فشيخ افسالع أجمل مميزات كتاب افحياء ثم فا ل فيما  ،غلو وال تفريط

 ا نتشد فيه مؤصالً له بما ي سمى بالمالح ات المنهبيث افجماليث.
 

                                                                                                                                                                                 

صاح  الرد على  ،فشيه مالك  ،محدث ،هال(336-433هو محمد بن عل  بن عمر التميم  الماتري الاشل  )( 2)==
 وسيات  له مزيد بيان إن شاء الله. ،"افحياء" المسمى "الكش  وافنباء ف  الرد على افحياء"

 ،هال(338-416) ،المعتزل  ،صاح  تفسير "الكشام" ،محمود بن عمر الزمفشري الفوارتم  ،جار الله ،شاسمأبو ال( 1)
 .ومن علماء اللغث والبالغث

خال  الحنابلث ف  الافات  ،صاح  الفنون ،هال(323-432هو أبو الوفاء عل  بن عشيل البغدادي الحنبل  )( 3)
 .مره.لكنه تاب منه ف  آخر ع ،إلى مذه  الكالبيث

وشافع   ،وهو سلف  العشيدع ،شيخ الطائفث البيانيث ،هو نبا بن محمد بن محفوظ ابن الحوران  الاوف ( 4)
 .هال(322توف  سنث ) ،المذه 

و"النبالء"  ،(122لاه  المالكيث بها. "الافديث" ) ،هو أبو عبد الله بن محمد بن حمدين الشرسب ( 3)
(24/31). 
 .نشم عليه التعطيل ،مشهور ،حنبل  ،هال(341-308الفرج عبد الرحمن بن البوتي )هو العالم المشهور أبو ( 6)
صاح  "عمدع  ،هال(600-342) ،هو الحافظ عبد الغن  بن عبد الواحد المشدس  البماعيل  الحنبل ( 1)

 .الحدي "
 ،الماطلاصاح  المشدمث الشهيرع ف  علم  ،الشهرتوري ،الشافع  ،هو ععمان بن عبد الرحمن بن الاالح( 8)
 .هال(311-643)

 



 

 
 
 :وم الدينالمبحث السادس: نقد العلماء لكتات "إحياء عل  
وذلك أن العلماء تعرهوا لنشد كتاب "افحياء" حي  كان  له الشيمث المعتبرع لدى محب    

 وممن عد د شيخ افسالع:  ،السيما الاوفيث واألشعريث ،الشيخ أب  حامد الغزال 
أبو بكر محمد بن الوليد الطرسوش  فيمن ولر منه افنكار على أب  حامد ف  كتاب  -1

ومما  ،(446-24/444حي  نشل عنه الذهب  ف  ترجمته له ) ،"افحياء" خاوصاً 
 ث علوع الدين...((.وهو لعمر الله أشبه بامات)) ،افحياء""ف  كتاب لال: 
عن الطرسوش ؛ أنه كت   ،عن الفشوع  ،أنبانا ابن عال نلبله: ))الالالال رحمه الله الالالال ولال 

 ،"اإلحياءيشث أمر مؤل  "هذه الرسالث جوابًا عن سائل ساله من األندلن عن حش
فوجدته  ،متهرأي  أبا حامد وكل   فكت  إلى عبد الله بن م فر: سالع عليك؛ فان 

ثم خال  سريشث  ،وكان ذلك مع م تمانه ،وممارسث العلوع ،امرءًا وافر الفهم والعشل
 ،العلوع وأهلها]أي: تركها[ فهبر  ،مثم تاو   ،ودخل ف  غمار العمال ،العلماء

ثم سابها وجعل يطعن  ،علوع الفواسر وأرباب الشلوب ووساوس الشيطانودخل ف  
وجعل ينتح  عن الفشهاء  ،على الفشهاء بمذاه  الفالسفث ورموت الحالج

 ولشد كاد أن ينسلخ من الدين... ،والمكلمين
وكان غير  ،ومرامز الاوفيث ،؛ عمد فتكلم ف  علوع األحوال"اإلحياءفلما عمل كتابه "

وال  ،فال ف  علماء المسلمين لر   ،فسشط على أعِ  رأسه ،ال خبير بمعرفتهاو  ،أنين بها
 ف  أحوال الزاهدين استشر.

فال اعلم كتابًا على  ،ثم شحن كتابه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وجه بسيط األرض أكعر كذباً على الرسول منه. 

 .  "رسائل إخوان الافا"كه بمذاه  الفالسفث ورموت الحالج ومعانثم شب  
فما ألرب  ،وإن كان ال يعتشده ،؛ لم يبعد تكفيرهكان الرجل يعتشد ما سطرهفلئن  

 تضليله. 

 



 

وأما ما ذكرت من إحراق الكتاب؛ فلعمري إذا انتشر بين من ال معرفث له بسمومه 
 خي  عليهم أن يعتشدوا إذًا صحث ما فيه؛ فكان تحريشه ف  معنى ما حر لته ،الشاتلث

 لاح  المااح  الت  تفال  الماح  الععمان (( اهال.االاحابث من 
والذي ينطل  الالال  ،وافماع الطرسوش  إنما ذكر هذا وعن  ؛ لما فيه من السم المدهون بالعسل  

 ،كما هو حال األعم األغل  ممن عك  عليه ،بال شك الالالال على من ال معرفث عنده بتلك الطرائ 
هال( ف  دولث المرابطين 303بالفعل فشد أحرق افحياء سنث ) .(1)لعتهفتركه أوج  عليهم من مطا

 ( لدى األمير عل  بن يوس  بن تاشفين. 308بسعايث الشيخ محمد بن عل  بن حمديه )
ممن عد دهم الشيخ ابن تيميث أبو  "اإلحياءومن العلماء الذين اشتهر عنهم تعش  " -2

شرح مسلم المسمى بالالالالال  صاح  ،هال(336عبد الله محمد الماتري الاشل  )
ومشربه لين بعيداً عن أب  حامد الغزال   ،وهو ف  الفرو  من أئمث المالكيث ،"المعلم"

 رحمهما الله. 
 "الكشف واإلنباء عن كتات اإلحياءأل  أبو عبد الله نشده وسماه "        

)ولد رأي   ( عن الببل  ف  "تاريفه" أنه لال: )24/330فشد نشل الذهب  ف  "السير" )  
وفيه: ولشد أعب  عن لوع من  ،للماتري "الكشف واإلنباء عن كتات اإلحياءكتاب "

وإذ كان فيه أثٌر ما أو  ،المالكيث يرون مالكاً افماع يهرب من التحديد ويبان  أن يرسم رسماً 
ثم يستحسنون من رجل فتاوى  ،لياس ما؛ تورعًا وتحف ًا من الفتوى فيما يحمل الناس عليه

لف  فيها  ،وفيه كعير من اآلثار عن النب  صلى الله عليه وسلم ،ها على ما ال حشيشث لهبنا
وأورد من ترنمات األولياء  ،وكذا ما أورده عن السل  ال يمكن ثبوته كله ،العاب  بغير العاب 

 لكن مزج فيه النافر بالضار...((. ،ونفعات األصفياء ما يبل مولعه
لمن  (341-340اع بذكرها؛ فحبذا مطالعتها ف  "السير" )وذكر جماًل أخر يطول المش  

 شاء!
( لواًل ف  333-131كما نشل عن الشاه  أب  عبد الله بن حمدين الشرسب  بعده ) -3

 .مما س  أكعره ،والتنبيه على أهم أغالسه ،ذمِ ه وتفطِ ئته

                                                           

 ،(281-21/286هال( ف  "المعيار المعرب" جماًل من تلك الرسالث. وان ره فيها )424ونشل الونشريش  )( 2)
 .( من المبلد ذاته283-284وذكر لبله اختالم بعت علماء المغرب واألندلن ف  "افحياء" وإحراله )

 



 

دين أشار الذهب  ف  "السير" أيضًا إلى نشد لاه  البماعث أبو عبد الله بن حملد و 
 .(333-24/331الشرسب  )

نشدًا ألب  بكر العرب  ف  كتابه "شرح  (24/131ونشل الذهب  ف  "السير" أيضًا ) -4
 األسماء الحسنى" ف  مسالث الشدرع... وأثنى على نشده.

 (: 24/341فشال ) ،"اإلحياءكما ذكر رد  ابن البوتي على " -5
ولم يعلم  ،ومأله باألحادي  الباسلث ،"اإلحياءلال أبو الفرج بن البوتي: صن  أبو حامد "  

ولال: إن المراد بالكوك  والشمر  ،عن لانون الفشه وخرج ،وتكلم على الكش  ،بطالنها
ولم ي رد هذه المعروفات!! وهذا  ،والشمن اللوات  رآهن إبراهيم أنوار ه  حب  الله عز وجل

 من جنن كالع الباسنيث.
سماه   ،وبي ن خطاه ف  مبلدات ،"اإلحياءكتاب "  ولد رد  ابن البوتي على أب  حامد ف   

  وهذا الكتاب لم ي هر لنا! " اهال. هو بفتا الهمزع.األحياءكتاب "
 عب ل الله ب هور هذا الكتاب. فالله أكبر   
( 243-3/214وف  هذا الادد يوجد ف  "مبموعث الرسائل والمسائل النبديث" ) -6

يخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ افسالع الشيخ عبد اللطي  ابن الشرسالث للعالمث 
هال( ه  الرسالث التاسعث عشرع إلى من بلغه 2143-2113محمد بن عبد الوهاب )

جمر فيها ألوال شيخ  ،يشرؤه على العامث من بعت من يشتغل بكتاب "افحياء"
افسالع والذهب  وابن العرب  وسبط ابن البوتي وابن الاالح وأحمد البيل  وابن 

والماتري... وابن تومرت تلميذ أب  حامد  لشرسب  والطرسوش  وابن عساكرحمدين ا
 ولوال افسالث؛ ألجمل  كالع هؤالء مما لم يتكرر. ،فان رها وحواشيها

" الم ني عن حمل األِفاروإن أنسى ال أنسى ما عمله الحافظ العرال  ف  كتابه " -7
 ،وكذا ما فعله الزبيدي ،هوالحمد لله أنه سبر بحاشيت ،ف  تفريبه ألحادي  افحياء

 وأجزل لهم المعوبث. ،ورحم الله البمير
وفيما سب  الكنايث لإلشارع  ،كعيرع  هذا وكت  العلماء ف  نشد "افحياء" أو العناء عليه ومدحه  

 إلى المشاود.
 وبعد؛ فان التنبيه على الفطا ونشده لين عيباً ف  المفطئ وال حط اً لشدره.    

 ء  ن بالً أْن تال ع د  م عايِب هك ف ى الالم ر            ا ال ذي تال ْره ى س باياه  ك ل ها م ْن ذ          

 



 

 بل وألب  حامد ،المسلمينولوال الناا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الله ولعباده 
ألنبياء ال اإوال معاوع من الفطا أحد  ،تعرض لهذا أولئك العلماء الربانيون ما ،نفسه رحمه الله

 ف  التبليغ. 
 وغيره على ثالثث وكت  والمشاود؛ فما ف  كت  أب  حامد الغزال  رحمه الله : تنبيه

 أحوال: 
 وهو كعير والحمد لله. ،فيشبل بال نزا  ،ما كان حشًّا وصدلًا: األول  -2
وأحسن أحواله فيه  ،وهو غير لليل،فهو مرفوض مردود عليه ،ما كان خطًا وباسالً  :الثاني  -1

 وإن جان  الاواب. ،ماجور على اجتهاده أنه
ويب  السكوت  ،فيبشى على احتماله ،هو محتمل لذا أو ذاكالتفايل فيما  :الثالث  -3

ا بالشرائن والسياق خال ما ظهر ألهل العلم ترجيا أحدهم ،وإحسان ال ن بشائله ،عنه
 فيرجر إلى األوليين. ،ومعرفث الحال

كالففر   ،يخ افسالع ابن تيميث مر غير افماع الغزال وهذا المنه  له ن ائر عديدع عند ش  
وكذا له نماذج عديدع   ،وعبد الشادر البيالن ... وغيرهم ،الراتي وابن عرب  الطائ  الاوف 

هال( 482كما ف  مول  افماع ابن الشيم من شيخ افسالع أب  إسماعيل الهروي األنااري )
الذي شرح فيه كتاب "مناتل السائرين" وأوها  وال سيما ف  كتاب "مدارج السالكين"  وغيرهم

مشدماً  ،على حسن ال ن من الشيخ أب  إسماعيل األنااري الهرويمعتمدًا  كالمه وبي ن
حتى عبز عن ذلك ف  بعت المواهر  ،وحاماًل كالمه على أحسن محامله ،الح  عليه

 .اليسيرع
صًا ف  مسائل االعتشاد من وال ي ن ظان أن تتبر نشد العلماء للعالم وبيان خطئه خاو   

بل ما فعلوه  ،العلماء بل هذا هو ما يرتضيه أولئك ،افساءع ف  العلماء أو تحشيرهم...إلخ
 لكن عند التبرد لله وفبانث الح  يبشى المشاد محموداً شرعياً. ،بمن لبلهم

  ال لتحشي  أهواء ومشاصد نفسيث أو حزبيث أو خاصث!  
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 :ين بعض أجوبتهع: اعتذار ْيخ اإلِالم ألبي حامد وتحسِِ المبحث الساب   
وها هنا  ،فطا؛ فان لهما أسباباً الاواب و الله  ،لما كان أبو حامد الغزال  كغيره من العلماء  

 أشار شيخ افسالع إلى بعت األسباب الت  أدت باب  حامد إلى الفطا والزلل. 
 (: 1/244العشل والنشل" )ذكر األحادي  الموهوعث والواهيث ما لاله ف  " -1
الذين  ،))... أبو حامد لين له من الفبرع باآلثار النبويث والسلفيث ما ألهل المعرفث بذلك  

ولهذا يذكر ف  كتبه من األحادي  واآلثار الموهوعث  ،يميزون بين صحيحه وسشيمه
 والمكذوبث ما لو علم أنها موهوعث لم يذكرها(( اهال.

وهو ف   ،الحدي أنه مزج  البضاعث من  "قانون التأويلرح ف  "مد نفسه صامر أن أبا ح  
ومن سالر كتاب الحافظ العرال  "المغن  عن حمل  آخر عمره عك  على الحدي .

  على هذا الذي لر ره شيخ افسالع ابن تيميث.األسفار" ول  
 ،يتولد ذكاءً  ويشول بعت العلماء: لو م د  له ف  عمره؛ ألظهر الله منه عبائ ؛ ألن الرجل  

 وح اِ ل  له أسباب الفهم والمعرفث واالستعداد لها.
العشل درء تعارض لال الشيخ ف  " ،كالع أب  حامد فيه ح  وباسل ف  البملث -2

 :(31-6/36والنشل" )
كابن   ،))... وإنما يبعل الفناء ف  هذا التوحيد هو غايث العارفين صوفيث هؤالء المالحدع  

وأمعال لهذا يستانسون بما يبدونه من كالع أب   ،بن يش ان" الطفيل صاح  رسالث "ح 
كما ف  كعير   ،حامد موافشاً لشولهم؛ إذ كان ف  كعير من كالمه ما يواف  الباسل من لول هؤالء

 من كالمه ردٌّ لكعير من باسلهم(( اهال.

 



 

( 23/138اهطراب سريشث أب  حامد الغزال . لال شيخ افسالع ف  "المبمو " ) -3
 عن ما ف  كتبه من الباسل: ه ف  رجوع

وه  مما أع م المسلمون  ،وأمعاله "مشكاة األنوار))... وممن سلك ذلك صاح  "  
 ،ثم أراد أن يفرج ،ولالوا: دخل ف  بطون الفالسفث ،"الشفاءولالوا: أمرهه " ،إنكاره عليه
ن يشولون: وآخرو  ،ويشول: إنها مكذوبث عليه ،ومن الناس من يطعن ف  هذه الكت  ،فما لدر

وتضليلهم ف   ،وهذا ألرب األلوال؛ لد لد صر ح بكفر الفالسفث ف  مسائل ،بل رجر عنها
 وصرح بان سريشتهم ال توصل إلى المطلوب(( اهال. ،مسائل أكعر منها

فتامل هاهنا أن الشيخ ابن تيميث يشرِ ب أن يكون الشيخ أبو حامد الغزال  لد رجر عن ألوال   
 ر حاله.الفالسفث كما هو ظاه

هذه مبمل أسباب االنحرافات ف  كت  الشيخ أب  حامد الغزال  الت  دارت عليها   
وهو من الشوع السبر والعدل وافناام ما يشر  به أهل  ،اعتذارات شيخ افسالع ابن تيميث

َنآُن قَ ْوٍم َعَلأ َأالَّ تَ ْعِدُلوْا اْعدِ افناام كما لال تعالى:   َْ َرُت َواَل َيْجرَِمنَُّكْم  لُوْا ُ َو َأق ْ
 [.8]المائدع: {لِلت َّْقَوَّ َوات َُّقوْا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبيرب ِبَما تَ ْعَمُلونَ 

 المسدد فان له من الشول البيد  ،ولئن كان أكعر ما سب  من معال  الغزال  وععراته
ن لك ،حتى كان هذا هو آخر ما استشر عليه أمره ،ما يشرب من ذلك وفشثواألحكاع الم

 به ف  أكعر حياته وتاانيفه.  األول أشهر عنه النشغاله
 هذه نماذج منه.  ،فمما نشله عنه شيخ افسالع ابن تيميث من ثمين لوله وجميل عبارته كعير  
 (: 248ذمه للمناه  الفلسفيث وكالمهم لال الشيخ ف  "الرد على المنطشيين" )ف   (أ)
إما بعبارتهم أو  ،فيها كعير من كالمهم الباسلوإن كان  ،))والمشاود هنا أن كت  أب  حامد  

ويبين أن سريشتهم متضمنث من البهل والكفر  ،بعبارع أخرى؛ فهو ف  آخر أمره يبالغ ف  ذمهم
ومات وهو مشتغل بالبفاري  ،ما يوج  ذمها وفسادها أع م من سريشث المتكلمين

 اهال.(1)ومسلم((
 (: 8/132" )ولال ف  رده توحيد الفالسفث ف  "العشل والنشل (ت)

                                                           

 .(4/11و"المبمو " ) ،(3/164و"منهاج السنث" ) ،(2/261وان ر: "الدرء" )( 2)

 



 

 ،بل وابن رشد وأمعاله من الفالسفث ،))ولهذا بي ن أبو حامد الغزال  وغيره من المسلمين  
وأنه ال  ،وبطالن ما نفوه من هذه المعان  الت  سموها تركيباً  ،فساد ما ذكروه ف  هذا التوحيد

لذي إال ما توهموه من مدلول لفظ واج  الوجود بالمعنى ا ،أصالً  حبث لهم على ذلك
فكان ف  حبتهم على ألفاظ مبملث إذا بال يِ ن   ،ال بالمعنى الذي لاع عليه الدليل ،تاوره

 .(1)ظهر فساد كالمهم((
 (: 23/138فشال ف  "المبمو " ) ،ف  تكفير الباسنيث والشرامطث والمتفلسفث منهم (ج)

وصرح بان  ،وتضليلهم ف  مسائل أكعر منها ،... فانه لد صر ح بكفر الفالسفث ف  مسائل))  
 (: 114ولال ف  "بغيث المرتاد" ن )  سريشتهم ال توصل إلى المطلوب...(( اهال.

لكعرع ن ره ف  كالمهم  [وهو الغزال  ،"جوا ر القرآنيعن : "]" الجوا ر))وصاح  "  
وإن كان لد يكفرهم بكعير مما يوافشهم  ،مزج ف  كالمه كعيرًا من كالمهم ،واستمداده منهم
بل وكذلك  ،وف  أواخر كالمه لطر بان كالمهم ال يفيد علمًا وال يشيناً  ،أخرعليه ف  مواهر 
ومات  ،" البفاري ومسلمصحيحيوآخر ما اشتغل به الن ر ف  " ،المتكلمين لطر ف  كالع

 اهال. (2)وهو مشتغل بذلك((
-282و 3/263الكالع ف  "العشل والنشل" ) ذكر الغزال  االتفاق بين السل  على ذع ِ  (د)

 : (21/331ف  "المبمو " )و  ،(283
" إلجام العوام عن علم الكالموصن  " ،))... وأبو حامد إنما ذع التاويل ف  آخر عمره   

 محاف ث على هذا األصل...(( اهال.
وألجله   ،إال لتاكيده هذا الكالع ولد يالحظ تكرار لبعت المعان  ف  كالع الشيخ. وما سي   

 .ك ر ِر
 لال رحمه الله:  ،للشيخ ابن تيميثالنيِ رات ذه الكلمات ولعل من المناس  أن أختم به 

                                                           

( واستدرك 8/238وفيه ) ،(231 ،244 ،242-20/233وان ر ف  معل هذا وأشباهه: "العشل والنشل" )( 2)
ولوال  .(3/12ان ره ف  ) ،ف  ذع كت  الفالسفث (481-4/482و ،438 ،403-404 ،3/401و) ،عليه

 فليحتل!لكن من أحيل على مل ء  ،افسالث لسش  نماذج أخرى من هذه النشول

 .(4/283وان ر: "المبمو /نشت المنط " )( 1)

 



 

وسلوكه سري  الزهد  ،ومعرفته بالكالع والفلسفث ،مر فرط ذكائه وتالهه ،))وهذا أبو حامد الغزال   
ويحيل ف  آخر أمره على سريشث  ،ينته  ف  هذه المسائل إلى الول  والحيرع ،والرياهث والتاوم

 (.4/11جر إلى سريشث أهل الحدي (( اهال. من "المبمو " )وإن كان بعد ذلك ر  ،الكش 
إلى الكبير وهذا ف  الحشيشث يوج  لنا االعتبار والع ث فكي  آل حال هذا الذك  المتاله العالم   

 وغنى الشل  به ،دواع سؤال الله الهدايث والعبات عليهاأيضًا لنا ويوج   ،الحيرع واالهطراب
والضال المضل من أهله الله  ،الهادي المهدي من هداه الله فان ،عمن سواه سبحانه عز وجل

اَلِم   وال حول وال لوع إال باللهخاوصًا على علم منه  ِْ َفَمن يُرِِد اللَُّه َأن يَ ْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلإِل
السََّماِء َكَذِلَك َيْجَعُل اللَُّه الِرِْجَس َعَلأ َوَمن يُرِْد َأن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدرَُه َضيِِقاً َحَرجاً َكأَنََّما َيمَّعَُّد ِفي 

َلُهْم َداُر السَّاَلِم  أَوَ َذا ِصَراُط رَبَِِك ُمْسَتِقيمًا َقْد َفمَّْلَنا اآليَاِت ِلَقْوٍم َيذَّكَُّروَن  أ الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنونَ 
اللهم اختم لنا بفير واجعل خير أعمالنا  [11-13ألنعاع: ا]{ِعنَد رَبِِِهْم َوُ َو َولِي ُُّهْم ِبَما َكانُوْا يَ ْعَمُلونَ 

وعاملنا بعفوك ورهاك وسترك ووالدينا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وتوفنا وأن  راض  عنا 
 آمين. ومشايفنا وسائر علماء المسلمين وعامتهم يا ذا البالل وافكراع. 

 فهرس الممادر
 الالالالالالالالالالال  الشرآن الكريم.

 ه.2406دار البيل ط   ،الال  افباهيث عشديث ومذهبًا=  د. جابر سعيمثالالالالالالالالال
 ه.2403البامعث افسالميث ط  ،الالالالالالالالالالال افبانث عن أصول الديانث= ألب  الحسن األشعري

 ه.2348الشركث الوسنيث الالالال البزائر ط ،الالالالالالالالالالال آراء الفوارج الكالميث= د. عمار سالب 
مؤسسث الكت   ،تحشي  أسعد تميم ،ى لواسر األدلث ف  أصول االعتشاد= أبو المعال  البوين الالالالالالالالالالال افرشاد إل
 ه.                    2403العشافيث ط

تحشي  محمد لط   ،الالالالالالالالالالال األسرار المرفوعث ف  األحادي  الموهوعث "الموهوعات الكبرى"= المال عل  لارئ
 ه2406المكت  افسالم  ط ،الاباغ

 ه2400دار الكت  العلميث ط ،الالالالالالال افصابث ف  تمييز الاحابث= ابن حبر العسشالن الالالال
 ه2400دار الكت  العلميث ط ،الالالالالالالالالالال أصول الدين= عبد الشاهر البغدادي

دار الكتاب العرب   ،تعلي  محمد المعتام بالله ،الالالالالالالالالالال اعتشادات فرق المسلمين والمشركين= ففر الدين الراتي
 ه2401 ط

 ه2400دار العلم للماليين ط  ،الالالالالالالالالال األعالع= خير الدين الزركل 
 ه2408الالالالالالالالالالال أهل السنث والبماعث معالم االنطالق الكبرى= محمد عبد الهادي الماري. ط دار سيبث 

 



 

 ه.2406دار إحياء العلوع ط  ،تلفيص حسن الغزال  ،الالالالالالالالالالال افيمان = لشيخ افسالع ابن تيميث
 ه.2401دار الفالا ط ،الالالالالالالالالالال افيمان أركانه حشيشته نوالضه= محمد نعيم آل ياسين

 ه.2401الدار السلفيث ط ،تحشي  ودراسث حمد الحرب  ،الالالالالالالالالالال افيمان= ألب  عمر العدن 
 ه.2403المكت  افسالم  ط ،تفري  األلبان  ،افيمان= ألب  عبيد الشاسم بن سالع الالالالالالالالالالال
 ه.2403المكت  افسالم  "  ،تفري  األلبان  ،افيمان= البن أب  شيبث الالالالالالالالالالال
 ه.2406مؤسسث الرسالث ط ،تحشي  ودراسث عل  ناصر فشيه  ،افيمان= لمحمد بن منده الالالالالالالالالالال
 دار الكت  العلميث.  ،مراجعث مبموعث من العلماء ،البدايث والنهايث= الحافظ ابن كعير الالالالالالالالالالال

 ه. 2401دار األمث العرب  ط ،الالالالالالالالالالال البد  والنه  عنها= البن وهاح الشرسب 
رسالث علميث لدمها جاسم مهلهل آل  ،البرهان ف  عالمات مهدي آخر الزمان = للمتش  الهنديالالالالالالالالالالال 

 مطبوعث باآللث الكاتبث عاع             ،ياسين
 ه.2403سبعث جامعث افماع  ،زكينتاريخ التراث العرب = فؤاد سالالالالالالالالالالال 
 ع.2481 ،دار الفكر العرب  ،تاريخ المذاه  افسالميث= محمد أبو تهرع الالالالالالالالالالال
مكتبث الدار بالمدينث  ،تحشي  عبد الرحمن الفريوائ  ،تع يم لدر الاالع= لمحمد بن نار المروتي الالالالالالالالالالال

 ه. 2406
المكت   ،تحشي  ودراسث سعيد الشزم  ،اري= الحافظ ابن حبرتغلي  التعلي  على صحيا البف الالالالالالالالالالال

 ه.2403افسالم  
المكتبث العلميث بالمدينث  ،تحشي  عبد الوهاب عبد اللطي  ،تشري  التشري = الحافظ ابن حبر الالالالالالالالالالال

 ه.2343
 ه.2344عاع  سبر الحكومث المغربيث ،تحشي  عبد الله بن الادي  ،التمهيد= البن عبد البر الالالالالالالالالالال
مؤسسث الكت   ،تحشي  عماد الدين حيدر ،تمهيد األوائل وتلفيص الرسائل= ألب  بكر البالالن  الالالالالالالالالالال

 ه. 2401العشافيث 
مكتبث  ،تعلي  محمد تاهد الكوثري ،التنبيه والرد على أهل األهواء والبد = ألب  الحسن الملط  الالالالالالالالالالال

 ه.2368نشر العشافث افسالميث 
 تاوير دارصادر. ،تهذي  التهذي = البن حبر الالالالالالالالالالال

 نشر جامعث افماع سبر المدن . ،تفري  محمد شاكر ،تهذي  اآلثار= للطبريالالالالالالالالالالال
 نشر دار البامعات الماريث. ،تحشي  فتا الله خلي  ،التوحيد= ألب  مناور الماتريدي الالالالالالالالالالال
 ه.2408مكتبث الرشد  ،ي  ودراسث عبد العزيز الشهوانتحش ،التوحيد= البن خزيمث الالالالالالالالالالال
 ه.2341المكت  افسالم   ،تفسير العزيز الحميد= سليمان بن عبد الله بن محمد الالالالالالالالالالال

 



 

 ه.2403مطبوعث اآللث الكاتبث عاع  ،الفوارج دراسث لنشد منهبم= ناصر السعوي رسالث علميث الالالالالالالالالالال
مؤسسث الملك فيال  ،  تاريخ المسلمين الفوارج والشيعث= أحمد بن جل دراسث عن الفرق ف الالالالالالالالالالال

 ه.2408الفيريث عاع 
 ه.2406الدار السلفيث  ،تحي  بدر البدر ،ذع التاويل= البن لدامث  المشدس  الالالالالالالالالالال
 ه.2403المكت  افسالم   ،تفري  األلبان  ،السنث= البن أب  عاصم الالالالالالالالالالال
 ه.2406دار ابن الشيم  ،دراسث وتحشي  محمد سعيد الشحطان  ،عبد الله بن أحمد السنث= الالالالالالالالالالال
 المكتبث العاريث. ،تحشي  محمد مح  الدن  عبد الحميد ،السنن= ألب  داود سليمان بن أشع  الالالالالالالالالالال
 دار الكت  العلميث. ،سنن الترمذي= تحشي  أحمد محمد شاكر الالالالالالالالالالال
 سبعث عيسى الباب  وأركانه. ،جه= ترتي  محمد فؤاد عبد البال سنن ابن ما الالالالالالالالالالال
 ه.2364مطبعث السنث المحمديث عاع  ،تحشي  محمد حامد الفش  ،الشريعث= ألب  بكر اآلجري الالالالالالالالالالال

 .دار سيبث ،تحشي  أحمد الحمدان ،الالالالالالالالالالال شرح أصول اعتشاد أهل السنث والبماعث= ألب  الشاسم الاللكائ 
 ه.2408مكتبث وهبث  ،تحشي  عبد الكريم ععمان ،شرح األصول الفمسث= للشاه  عبد الببار الالالالالالالالالالال
 ه.2408دار ابن الشيم  ،تحشي  محمد سعيد الشحطان  ،شرح السنث= ألب  محمد البربهاري الالالالالالالالالالال
 .ه2403المكت  افسالم   ،تحشي  األرنؤوط والشاويش ،شرح السنث= للبغوي الالالالالالالالالالال
 ه.2404المكت  افسالم   ،تفري  األلبان  ،شرح العشيدع الطحاويث= ابن أب  العز الحنف  الالالالالالالالالالال
 ه.2404دار الكت  العلميث  ،شرح الفشه األكبر= المال عل  لارئ الالالالالالالالالالال
 ه.2381المكت  افسالم   ،شرح لايدع ابن الشيم= إبراهيم بن عيسى الالالالالالالالالالال
 ه.2344دار العلم للماليين  ،اح= للبوهريالاح الالالالالالالالالالال
 ه.2401دار التراث المدينث  ،صحيا البفاري= ترتي  وفهرسه ماطف  دي  البغا الالالالالالالالالالال
 ه.2401المكت  افسالم   ،صحيا سنن ابن ماجه= األلبان  الالالالالالالالالالال
 ع.2411راث العرب  دار إحياء الت ،صحيا مسلم= ترتي  وفهرسه محمد فؤاد عبد البال  الالالالالالالالالالال
 .20دار الكتاب العرب  ط ،هحى افسالع= أحمد أمين الالالالالالالالالالال
 ه.2408المكت  افسالم   ،هعي  سنن ابن ماجه= األلبان  الالالالالالالالالالال
 ه.2348دار بيروت  ،الطبشات الكبرى= البن سعد الالالالالالالالالالال
 ه2404الدار السلفيث  ،تحشي  بدر البدر ،عشيدع السل  أصحاب الحدي = ألب  إسماعيل الاابون  الالالالالالالالالالال
 ه.2402المطابر األهليث  ،عشيدع المسلمين والرد على الملحدين= الشيخ صالا البليه  الالالالالالالالالالال
 ه.2403المكتبث العلميث  ،تحشي  مح  الدين الفطي  ،العواصم من الشواصم= ألب  بكر بن العرب  الالالالالالالالالالال

 



 

 ،رسالث علميث لدمها راشد الطيار ،عشائد أهل األثر= عبد البال  البعل  الحنبل  العين ف  األثر ف  الالالالالالالالالالال
 مطبوعث على اآللث.

 دار الفكر. ،فتا المبيد شرح كتاب التوحيد= عبد الرحمن بن حسن الالالالالالالالالالال
 ه.2403درا الكت  العلميث  ،الفرق بين الفرق= البغدادي الالالالالالالالالالال
 ،تحشي  عبد الرحمن المعلم  اليمان  ،ث ف  األحادي  الموهوعه= الشوكان الفوائد المبموع الالالالالالالالالالال

 ه.2401المكت  افسالم  
 ه.2408المكت  افسالم   ،فهارس صحيا وهعي  سنن ابن ماجه= صنر الشاويش الالالالالالالالالالال
 ه.2336المكتبث التباريث الكبرى  ،فيت الشدير= للمناوي الالالالالالالالالالال
 ه.2401مؤسسث الرسالث  ،محيط= للفيروتآباديالشاموس ال الالالالالالالالالالال
 ع.2416دار األماار  ،لواعد المنه  السلف = ماطفى حلم  الالالالالالالالالالال
 ه.2380سبعث آل ثان  ول  ف  مطابر األصفهان  ،لوامر األنوار البهيث= السفارين  الالالالالالالالالالال
 ه.2406مؤسسث المعارم  ،مبمر الزوائد ومنبر الفوائد= للهيعم  الالالالالالالالالالال
 ه وما صور عنها.2382سبعث الملك سعود  ،مبمو  الفتاوى= شيخ افسالع ابن تيميث الالالالالالالالالالال
 ه.2402دار الكتاب العرب   ،مفتار الاحاح= للففر الراتي الالالالالالالالالالال
 ه.2403دار ابن كعير ،حششه عبد الشادر األرنؤوط ،مفتار شع  افيمان= للشزوين  الالالالالالالالالالال

 دار إيالم بالكوي . ،ه2411 1ط ،لث افيمان= عل  الشبلالالالالالالالالال مسا
 دار الكت  العلميث. ،معارج الشبول بشرح سلم الوصول= حافظ حكم  الالالالالالالالالالال
 ه.2408دار األرلم بريطانيا  ،المعتزلث بين الشديم والحدي = سارق عبد الحكيم الالالالالالالالالالال
 ه.2406مكتبث المعارم  ،د الطحانتحشي  محمو  ،المعبم األوسط= للطبران  الالالالالالالالالالال
 ه.2404ه. ودار صادر2316دار بيروت  ،معبم البلدان= يالوت الحموي الالالالالالالالالالال
 ع.2481المكتبث افسالميث باستنبول ،المعبم المفهرس= وهعه محمد فؤاد عبد البال  الالالالالالالالالالال
 ه.2316المكتبث العربيث  ،معبم المؤلفين= عمر رها كحاله الالالالالالالالالالال
 سبعث عمر الباب  وشركاه. ،الماباح المنير= الفيوم  الالالالالالالالالالال
 مكتبث السالع العالميث. ،الملل والنحل بهامش الفال= الشهرستان  الالالالالالالالالالال
مكتبث النهضث  ،تحشي  مح  الدين عبد الحميد ،مشاالت افسالميين= ألب  الحسن األشعري الالالالالالالالالالال

 ه.2384
 ه.2344دار الفكر  ،  افيمان= للحكيم المنهاج شع الالالالالالالالالالال
 ه.2401الدار السلفيث  ،منه  األشاعرع ف  العشيدع= سفر الحوال  الالالالالالالالالالال

 



 

مكتبث  ،نونيث الشحطان = ألب  عبد الله محمد عبد األندلس  تعلي  محمد بن أحمد السعيد الالالالالالالالالالال
 ه. 2404السوراي 

 




