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  والكسب النظرقضية 

  األشعري احلسن أبياإلمام  عند

  

  

  إعداد

   مصطفى بن حممد بن أمحد بنديسور

  باحث جبامعة اإلمام حممد بن آل سعود

  



    
 
 

  
 
 
 

٧٧١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

  مقدمة
  بسم ا الرمحن الرحيم

وشرح صدورهم ، الحمد هللا الذي منح أهل التحقیق في توحیده بصائر وأحالما

الغیب وكان وفتح أقفال قلوبهم لإلیمان به ب، ٕللتصدیق بتمجیده توفیقا منه والهاما

أحمده ، ومسح عنها بلطفه من الشك واالرتیاب في أمره أسقاما، لغیبها عالما

ومننه التي تواترت من أدوار رزقه ، على نعمه التي تظاهرت على خلقه عظاما

وأشهد أن ال إله إال اهللا هو إلهنا أحدا فردا صمدا قدوسا سالما قاهرا ، جساما

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ، ا قیاماقادرا عظیما علیما خبیرا قدیرا حی

وغفر به لمن آمن ، وأزهق ببعثته رسوال أنصابا وأزالما، محق به أوثانا وأصناما

وكفر عمن صدقه في دعوته إیجابا ، واقتدى بشریعته آصارا وآثاما، بنبوته

، صلى اهللا علیه وعلى آله وصحبه ما أساغ طاعم طعاما، لشفاعته ذنوبا وأجراما

  .والتذ مسهد مناما، ستعذب ظمآن شراباوا

  ،،أما بعد

 وأكمل المناصب ، وأرفع المآرب منقبة وكماال،فإن أنفع المطالب حاال وماال

 والمعالم ، هو المعارف الدینیة، وأفضل الرغائب أبهة وجماال،مرتبة وجالال

رة  والكرامة الكبرى في اآلخ، إذ یدور علیها الفوز بالسعادة العظمى؛الیقینیة

 ، وأقواها برهانا،أعالها شأنا  وعلم الكالم في عقائد اإلسالم من بینها،واألولى

ٕ والیه یستند اقتناصها ،فإنه مأخذها وأساسها، وأوضحها تبیانا ،وأوثقها بنیانا

 وممن صنف في هذا العلم،  بل هو كما وصف به رئیسها ورأسها،واقتباسها

ة اإلمام أبو الحسن زبر المهذبة المحرر وألف فیه من ال،الكتب المنقحة المعتبرة

وألدهم لمن ، األشعري رحمة اهللا علیه ورضوانه وقد كان من أشدهم بذلك اهتماما

، وأمدهم سنانا لمن عاند السنة، حاول اإللحاد في أسماء اهللا وصفاته خصاما

ألزم الحجة ، وأصعبهم مراما، وأمضاهم جنانا عند وقوع المحنة، وأحدهم حساما



    
 
 

  
 
 
 

٧٧٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

، ولم یغل في التشبیه، فلم یسرف في التعطیل، الف السنة والمحجة إلزامالمن خ

وألهمه اهللا نصرة السنة بحجج العقول حتى انتظم شمل ، وابتغى بین ذلك قواما

، وقسم الموجودات من المحدثات أعراضا وجواهر وأجساما، أهلها به انتظاما

ونفى عنه ما ال ، ت إعظاماوأثبتت هللا سبحانه ما أثبته لنفسه من األسماء والصفا

، و قدس عن سمات الحدث ذاته، ٕیلیق بجالله من شبه خلقه إجالال له واكراما

  .ونزه عن التشابه بالمحدثات صفاته

ومن القضایا المهمة التي تتعلق بعلم الكالم وال تنفك عنه بحال قضیة النظر 

فاستخرت اهللا اإلمام أبو الحسن األشعري والكسب التي لم أجد لها كالما عند 

ونظم متناثرها في ، تعالى أن أكشف الستار عنها وذلك ببذل الجهد في لم شعثها

اإلمام أبي الحسن األشعري رحمه اهللا األشاعرة الذین عنوا بنقل مذهب كتب 

   .تعالى ورضي عنه

  

  :سؤال البحث

األشعري في النظر والكسب؟ وهل كان اإلمام أبي الحسن ما هي مقالة 

شعري منسجما في كالمه عن النظر مع أصوله العقدیة خاصة القدر األاإلمام 

  أم ال؟

  :أهداف البحث

  :یهدف البحث إلى عدة أهداف منها

كشف الستار عن مقالة اإلمام أبي الحسن األشعري في قضیة النظر   - ١

 .والكسب



    
 
 

  
 
 
 

٧٧٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

 كالم اإلمام أبي الحسن األشعري في قضیة النظر بیان مدى انسجام  -٢

 .أصول مذهبهوالكسب مع قواعده و

لم شعث المادة العلمیة من بطون الكتب ونظمها في بحث یتمكن  - ٣

الباحث من خالله مطالعة ومعرفة مقالة اإلمام أبي الحسن في النظر 

 .والكسب

  

  :منهج البحث

 . سلكت في هذا البحث المنهج التحلیلي االستنباطي

باطي واالستن،  األقوال ومناقشتها المنهج التحلیلي وذلك أثناء عرض

  الستخالص أهم النتائج للبحث

  

  :خطة البحث

  ومبحثین وخاتمة وفهارس عامةوتمهید یتكون هذا البحث من مقدمة 

  أما المقدمة فقد بینت فیها تساؤالت البحث وأهدافه والمنهج المتبع فیه

  تعریف موجز لإلمام أبي الحسن األشعري: التمهید

  الحسن األشعريحقیقة النظر عند اإلمام أبي : المبحث األول

  حقیقة الكسب عند اإلمام أبي الحسن األشعري: المبحث الثاني

  أما الخاتمة فقد بینت فیها نتائج البحث وفهرس المراجع والمصادر

  

  



    
 
 

  
 
 
 

٧٧٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

  :التمهيد

  التعريف باإلمام أبي احلسن األشعري 

 بن سالم بن -  إسحاق- هو الشیخ أبو الحسن على بن إسماعیل بن أبي بشر

 اهللا بن موسى بن بالل بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري إسماعیل بن عبد

  . – صلى اهللا علیه وسلم–صاحب رسول اهللا 

 هـ على األرجح، وعاش في ٣٢٤ هـ و٢٦٠ ي بین سنت-  رحمه اهللا- عاش

 .)١(اسیةالبصرة وبغداد في العراق، بلد الخالفة العب

  :رحلته العلمیة

حافظ زكریا بن یحیى الساجي أحد دخل هذا اإلمام بغداد وأخذ الحدیث عن ال

 ومحمد بن ، وسهل بن سرح، وعن أبي خلیفة الجمحي،أئمة الحدیث والفقه

ً وعبد الرحمن بن خلف البصریین، وروى عنهم كثیرا في تفسیره ،یعقوب المقري

وأخذ علم الكالم عن شیخه زوج أمه أبي علي الجبائي شیخ ) المختزن(

  )٢(.المعتزلة

 االعتزال وبلغ فیه الغایة كان یورد األسئلة على أستاذه في ولما تبحر في كالم

ًالدرس وال یجد فیها جوابا شافیا فتحیر في ذلك ً.  

                                                 

،  )٣٤٦:ص/١١ج( بیروت، –دار الكتب العلمیة :   الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، نشر-١

الدمشقي، تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري، ابن عساكر 

القاضي عیاض، ترتیب ، هـ ١٤٠٤ بیروت، الطبعة الثالثة، –دار الكتاب العربي : نشر

بن تاویت، وآخرین، محمد : ة أعالم مذهب مالك، تحقیقالمدارك وتقریب المسالك لمعرف

ابن قاضى شهبة، طبقات الشافعیة، ، )٢٤:ص/٥ج(طبع وزارة األوقاف المغربیة الرباط، 

:  هـ، الطبعة١٤٠٧ -  بیروت - عالم الكتب : الحافظ عبد العلیم خان، نشر: تحقیق

  ).٨١:ص/١ج(األولى، 

  .١١/١٨٧البدایة والنهایة مكتبة المعارف بیروت ، ابن كثیر -  ٢



    
 
 

  
 
 
 

٧٧٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

وقع في صدري في بعض اللیالي شيء مما كنت فیه من : فحكي عنه أنه قال

 ، فقمت وصلیت ركعتین وسألت اهللا تعالى أن یهدیني الطریق المستقیم،العقائد

 فشكوت إلیه بعض ما ،هللا صلى اهللا علیه وسلم في المنامونمت فرأیت رسول ا

" علیك بسنتي  " :بي من األمر، فقال لي رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

وعارضت مسائل الكالم بما وجدت في القرآن واألخبار، فأثبته ونبذت !! فانتبهت

  )١( .ًما سواه ورائي ظهریا

  :شیوخه

 خلیفة الجمحي، وأب: لماء كثیرین منهم ع عن اإلمام أبو الحسن األشعريأخذ

 وسهل بن نوح، وطبقتهم، یروي عنهم ، علي الجبائي، وزكریا الساجيووأب

  .)٢(باإلسناد في تفسیره كثیرا

 :تالمیذه

أبو الحسن الباهلي وأبو الحسن الكرماني، وأبو زید :  منهم كثیرونأخذ عنه أئمة

دار بن الحسین الشیرازي، وأبو المروزي، وأبو عبد اهللا بن مجاهد البصري، وبن

محمد العراقي، وزاهر بن أحمد السرخسي، وأبو سهل الصعلوكي، وأبو نصر 

  .)٣(وغیرهم كثیرون، الكواز الشیرازي

                                                 

تب بیروت طبقات الشافعیة عالم الك، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة -  ١

أبو العالس شمس الدین أحمد بن محمد ، ١/١١٣الحافظ بن علي خان :  ت١هـ ط١٤٠٧

إحسان عباس : وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان دار الثقافة لبنان ت، بن خلكان 

٣/٢٨٥.  

تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان قایماز الذهبي -  ٢

األولى ، : م ، الطبعة ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ - بیروت /  لبنان- ار الكتاب العربي د واألعالم

  .٢٤/١٥٥ عمر عبد السالم تدمرى. د: تحقیق 

سیر أعالم النبالء مؤسسة ، محمد بن أحمد بن عثمان قایماز الذهبيشمس الدین  -  ٣

  .١٥/٨٧محمد نعیم العرقسوسي ، شعیب األرناؤوط: ت٩هـ ط١٤١٣الرسالة بیروت 



    
 
 

  
 
 
 

٧٧٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

  :ثناء العلماء علیه

ألشعري المتكلم ا: قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطیب 

غیرهم من المعتزلة والرافضة، صاحب الكتب والتصانیف في الرد على الملحدة و

  .والجهمیة، والخوارج وسائر أصناف المبتدعة

وكانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر اهللا تعالى األشعري : إلى أن قال

  )١(".فحجزهم في أقماع السمسم

 وله رسالة في ،كان أبو الحسن القابسي یثني علیه : "قال ابن فرحون في الدیباج

 وأثنى علیه أبو محمد بن أبي ،عن مذهبه فیه أثنى علیه وأنصفذكره لمن سأله 

  )٢(.زید وغیره من أئمة المسلمین

مما بیض به أبو الحسن األشعري وجوه أهل السنة و: وقال ابن العماد الحنبلي

النبویة وسود به رایات أهل االعتزال والجهمیة، فأبان به وجه الحق األبلج، 

 أثلج، مناظرته مع شیخه الجبائي التي بها قصم ولصدور أهل اإلیمان والعرفان

سأل أبو الحسن : "ظهر كل مبتدع مراء وهي أعني المناظرة كما قال ابن خلكان

ًاألشعري أستاذه أبا علي الجبائي عن ثالثة إخوة، كان أحدهم مؤمنا برا تقیا  ً ً

ًوالثاني كان كافرا فاسقا شقیا، والثالث كان صغیرا، فماتوا فكیف حال ً ً هم؟ فقال ً

أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغیر فمن : الجبائي

إن أراد الصغیر أن یذهب إلى درجات الزاهد هل : أهل السالمة، فقال األشعري

  یؤذن له؟

                                                 

األنساب ، أبو سعید أحمد بن محمد السمعاني، ١١/٣٤٦أبو یكر الخطیب تاریخ بغداد  - ١

  .١/١٦٧عبد اهللا عمر البارودي : ت، ١م ط١٩٩٨دار الفكر بیروت 

الدیباج المذهب في  ، إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري - ٢

الدكتور : تحقیق وتعلیق ، النشر، القاهرةدار التراث للطبع و معرفة أعیان علماء المذهب

  .٢/٩٤ محمد األحمدي أبو النور



    
 
 

  
 
 
 

٧٧٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات بطاعته : ألنه یقال له!!   ال : فقال الجبائي

ذلك التقصیر لیس : لطاعات، فقال األشعري فإن قالالكثیرة ولیس لك تلك ا

یقول البارئ جل : مني، فإنك ما أبقیتني وال أقدرتني على الطاعة، فقال الجبائي

ًكنت أعلم لو بقیت لعصیت وصرت مستحقا للعذاب األلیم فراعیت : وعال

فلو قال األخ األكبر یا إله العالمین كما علمت حاله : مصلحتك، فقال األشعري

  "!!َقد علمت حالي، فلم راعیت مصلحته دوني فانقطع الجبائيف

هذه المناظرة داللة على أن اهللا تعالى خص من شاء برحمته ول  ":إلى أن قال

  )١( . اه "واختص آخر بعذابه

  :ووفاته، مؤلفاته

، لقد ترك اإلمام أبو الحسن األشعري تراثا علمیا ضخما نهل منه من جاء بعده

 بین أهل العلم مشهورة معروفة، هوتصانیف من األئمة الحفاظ واعتمد علیه كثیر

  .وباإلجادة واإلصابة للتحقیق عند المحققین موصوفة

ذكر ابن حزم الظاهري ) تبیین كذب المفتري( الحافظ بن عساكر في كتابه قال

ترك ابن حزم من : ًأن ألبي الحسن األشعري خمسة وخمسین تصنیفا، ثم قال

  :من مقدار النصف، وبعد ذلك سردها فقالعدد مصنفاته أكثر 

  . كتاب اللمع:منها

  ) .كشف األسرار وهتك األسرار(ّوكتاب أظهر فیه عوار المعتزلة سماه بكتاب 

 لم یترك فیه آیة -  على ما یزعم - تفسیره المختزن، وهو خمسمائة مجلد :ومنها

ن المجمل ّتعلق بها بدعي إال أبطل تعلقه بها، وجعلها حجة ألهل الحق، وبی

  .وشرح المشكل ونقض فیه ما حرفه الجبائي والبلخي في تفسیریهما

                                                 

شذرات الذهب  ، َ                                                              عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفالح -  ١

 - هـ ١٤٠٦األولى، : الطبعة  بیروت–دار ابن كثیر، دمشق ، في أخبار من ذهب

  .٤/١٣٠ در األرناؤوطعبد القا ،  محمود األرناؤوط:م ت ١٩٨٦



    
 
 

  
 
 
 

٧٧٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

 الفصول في الرد على الملحدین والخارجین على الملة كالفالسفة :ومنها

  .)١(والطبائعیین والدهریین وأهل التشبیه

  

  :وفاته

 سنة عشرين : وقيل،تويف ببغداد سنة نيف وثالثني وثالث مائة

 تبصرة األدلة أنه تويف سنة و املعني النسفي يف وذكر أب،وثالث مائة

  .)٢(أربع وعشرين وثالث مائة رمحه اهللا تعاىل

  

                                                 

تبیین كذب المفتري فیما ، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر -  ١

الثالثة، : الطبعة،  بیروت–دار الكتاب العربي ، نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري

  .٣/٢٨٥ابن خلكان وفیات األعیان ، ٩٢ه ص١٤٠٤

طبقات الحنفیة ط میر محمد كتب خانة كراتشي ، شيعبد القادر بن أبي الوفاء القر - ٢

٢/٢٤٨.  



    
 
 

  
 
 
 

٧٧٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

  ولاملبحث األ

  األشعرياإلمام  عند كسب المفهوم

  

 من القضایا التي شغلت ٕ                                          إثبات وجود اهللا تبارك وتعالى واحداثه للعالمإن قضیة 

 لیست ضرورة -  م عنده-  أن معرفة اهللا تعالىبال النظار من المتكلمین، ذلك 

 والذلك قرر نظریة ال تدرك إال باالستدالل،ٕ          وانما هي وال فطرة في النفس البشریة، 

  .أن المعرفة ال تحصل إال بطریق النظر العقلي المفضي إلى العلم

 إنواإلمام أبو الحسن األشعري واحد من هؤالء النظار، الذین یقولون 

، كان )١(الكالم أهل بمقاالت الناس أعلم من وهوى النظر، عل موقوفة المعرفة

 فيله مذهب خاص في تقریر مسائل العقیدة، وفي الرد على المخالف، سأحاول 

 خالل ما حكاه عنه بعض المنتسبین ناإلجابة عن هذین السؤالین م المقالة هذه

إلى مذهبه، وذلك أنني لم أجد شیئا من نص كالمه في باب النظر وما یتصل 

  .به

                                                 

محمد بن عبد :  ابن تیمیة، بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الكالمیة، تحقیق-  ١

ج (هـ، ١٣٩٢ مكة المكرمة، الطبعة األولى، -مطبعة الحكومة : الرحمن بن قاسم، نشر

  ).٣٥:ص/١



    
 
 

  
 
 
 

٧٨٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

 النظر فعال یفعله العبد ویقوم به ویثاب علیه ألنه من كسبه؛ یتعین ولما كان

ّ                                                                       علي بدایة إبراز نظریة الكسب عند اإلمام أبي الحسن األشعري لما لها من صلة 

  .بالموضوع

قال الشیخ أبو الحسن األشعري في أول كتابه الموسوم بمقاالت اإلسالمیین 

 في -  صلى اهللا علیه وسلم - اختلف الناس بعد نبیهم : " واختالف المصلین

 بعضهم من بعض، فصاروا فرقا وبرئأشیاء كثیرة ضلل بعضهم بعضا، 

  . )١("متباینین، وأحزابا متشتتین، إال أن اإلسالم یجمعهم ویشتمل علیهم 

 صلى اهللا علیه وسلم -ومما حدث من االختالف بین المسلمین بعد نبیهم 

 ٢بت الجبریة أصحاب الجهم بن صفوان اختالفهم في مسألة أفعال العباد، فذه- 

                                                 

: اختالف المصلیین، قدم له وكتب حواشیه أبو الحسن األشعري، مقاالت اإلسالمیین و-١

  ).٢١:ص/١ج(هـ، ١٤٣٠/م٢٠٠٩ بیروت، -األستاذ نعیم زرزور، المكتبة العصریة 

 وهو الذي نسبت إلیه الفرقة -  الجهم بن صفوان مولى بني راسب ویكنى بأبي محرز -٢

 الجهمیة، وكان من أهل بلخ، ظهرت بدعته بترمذ، وقتل بمرو على ید سلم بن أحوز

المازني في آخر ملك بني أمیة، وكان الجهم بن صفوان یدعو إلى تعطیل الرب عز وجل 

  .وخلق القرآن

  :انظر غیر مأمور ترجمته وأخباره في

عبد :  أبو سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني، األنساب، تقدیم وتعلیق-

 ١٤٠٨: ، دار الجنان، الطبعة األولىاهللا عمر البارودي، مركز الخدمات واألبحاث الثقافیة

  =        ).٢/١٣٣( لبنان – م بیروت ١٩٨٨ -ه 



    
 
 

  
 
 
 

٧٨١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

إلى أن التدبیر في أفعال العباد كلها هللا تعالى، وهي كلها اضطراریة، كحركات 

المرتعش؛ وكالریشة في مهب الریح؛ ولیس للعباد إال نسبة األفعال إلیهم عن 

  . طریق المجاز

وقة هللا إن جمیع أفعال العباد االختیاریة غیر مخل: وناقضتهم المعتزلة، فقالوا

واختلفوا . ٕ                                                                  تعالى، وانما یخلقها العباد جمیعها استقالال دون مشیئة اهللا وتقدیره لها

أن اهللا تعالى یقدر على أفعال العباد أم ال؟، أما أبو الحسن األشعري : فیما بینهم

فاختار لنفسه مذهبا خاصا یراه حقا، وهو ما یعرف بنظریة الكسب، فما هو 

  ما حقیقته؟الكسب عند أبي الحسن؟  و

حقیقة الكسب أن الشيء وقع من المكتسب له : " یقول أبو الحسن األشعري

أن یكون : معنى الكسب: "... ویوضح هذا الكالم قلیال فیقول. )١("بقوة محدثة 

                                                                                                                     

علي شیري، دار إحیاء :  أبو الفداء إسماعیل بن كثیر، البدایة والنهایة، تحقیق وتعلیق- =

  ).١٠/٢٩(،)٩/٣٨٢( م، ١٩٨٨/  هـ١٤٠٨التراث العربي، الطبعة األولى، 

دار : زكریا عمیرات، نشر: ة الحفاظ، دراسة وتحقیق محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تذكر-

  ).١/١٢٠(م، ١٩٩٨ -هـ١٤١٩: لبنان، الطبعة األولى- الكتب العلمیة، بیروت

حموده :  أبو الحسن األشعري، اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع، تصحیح وتقدیم-  ١

  ).٧٦:ص(م، ١٩٥٥غرابة، مطبعة مصر،



    
 
 

  
 
 
 

٧٨٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

الفعل بقدرة محدثة، فكل من وقع منه الفعل بقدرة قدیمة فهو فاعل خالق، ومن 

  . )١("ول أهل الحق وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب، وهذا ق

إما أن یحصل بقدرة محدثة؛ : فهناك معنیان لوقوع الفعل عند األشعري

ٕ                                 واما أن یحصل بقدرة قدیمة؛ فیكون . فیكون هنا كسبا؛ ومحصله هو المكتسب

  .ٕ                                          هنا خلقا وایجادا؛ وموجده هو الفاعل الخالق

وقد أكد ابن فورك على هذا المعنى وهو یوضح مذهب أبي الحسن في 

ما وقع : وكان یذهب في تحقیق معنى الكسب والعبارة عنه إلى أنه:  فقالالكسب

بقدرة محدثة، وكان ال یعدل عن هذه العبارة في كتبه، وال یختار غیرها من 

إن عین الكسب وقع على الحقیقة بقدرة محدثة، : العبارات عن ذلك، وكان یقول

یكون وقوعه من اهللا عز ووقع على الحقیقة بقدرة قدیمة، فیختلف معنى الوقوع، ف

  . )٢("وجل بقدرته القدیمة إحداثا، ووقوعه من المحدث بقدرته المحدثة اكتسابا 

                                                 

: سالمیین واختالف المصلیین، قدم له وكتب حواشیه أبو الحسن األشعري، مقاالت اإل-١

  ).٣٩٣:ص(هـ، ١٤٣٠/م٢٠٠٩ بیروت، -األستاذ نعیم زرزور، المكتبة العصریة 

 محمد بن الحسن بن فورك، مقاالت الشیخ أبي الحسن األشعري إمام أهل السنة، تحقیق -٢

طبعة األولى، أحمد عبد الرحیم السایح، مكتبة الثقافة الدینیة، ال: د/ أ : وضبط

  ).٩٣:ص(م، ٢٠٠٥/هـ١٤٢٥



    
 
 

  
 
 
 

٧٨٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

لم یجعل األشعري العبد فاعال للفعل بل جعله مكتسبا له، ونسب للعبد قدرة 

  محدثة، لكن ما هي صالحیة هذه القدرة؟ وما دورها في وقوع الفعل؟

فیجب إذا : فإن قال قائل: " لقدرة فیقولیوضح أبو الحسن األشعري حقیقة ا

ٕ                                                                     كانت إحدى الحركتین ضرورة أن تكون األخرى كذلك، واذا كانت إحداهما كسبا 

ال یجب ذلك الفتراقهما في معني الضرورة : أن تكون األخرى كذلك، قیل له

واالكتساب؛ ألن الضرورة ما حمل علیه الشيء وأكره وجبر علیه، ولو جهد في 

راد الخروج عنه واستفرغ في ذلك مجهوده لم یجد منه انفكاكا وال التخلص منه وأ

إلى الخروج عنه سبیال، فإذا كانت إحدى الحركتین بهذا الوصف الذي هو 

وصف الضرورة وهي حركة المرتعش من الفالج والمرتعد من الحمى كانت 

ٕ                                                                   اضطرارا، واذا كانت الحركة األخرى بخالف هذا الوصف لم تكن اضطرارا، ألن 

ٕ                                                                            اإلنسان في ذهابه ومجیئه واقباله وادباره بخالف المرتعش من الفالج والمرتعد من  ٕ

الحمى، یعلم اإلنسان التفرقة بین الحالین من نفسه وغیره علم اضطرار ال یجوز 

معه الشك، فقد وجب إذا كان العجز في إحدى الحالتین أن القدرة التي هي ضده 

كان في الحالین جمیعا لكان سبیل حادثة في الحال األخرى؛ ألن العجز لو 

اإلنسان فیهما سبیال واحدة، فلما لم یكن هذا هكذا وكانت القدرة في إحدى 

أن الشيء وقع من المكتسب : الحركتین وجب أن تكون كسبا ألن حقیقة الكسب



    
 
 

  
 
 
 

٧٨٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

له بقوة محدثة الفتراق الحالین في الحركتین، وألن إحداهما بمعنى الضرورة وجب 

وألن األخرى بمعنى الكسب وجب أن تكون كسبا، ودلیل أن تكون ضرورة، 

الخلق في حركة االضطرار وحركة االكتساب واحد، فلذلك وجب إذا كانت 

  .)١("إحداهما خلقا أن تكون األخرى خلقا

ّ                                                                    وهكذا نالحظ أن الشیخ قد فرق بین الحركة االختیاریة والحركة االضطراریة، 

. ٕ                                        ختیاریة وان لم یكن لها تأثیر في إیجادهافجعل القدرة الحادثة تتعلق بالحركة اال

  .وفي هذا رد على المجبرة الذین جعلوا كال من الحركتین سواء

  لكن ما قیمة الفرق الذي وضعه األشعري في التفربق بین الحركتین؟

إن المتأمل في كالم األشعري یجد أنه جعل القدرة هي ما یحصل به الفرق 

صلة بإرادته دون حركة المرتعش، وهنا قد بین الحركتین، فحركة المختار حا

  یطرح سؤال وهو أال یقع الفعل الضروري بقدرة هو أیضا؟ 

ٕ                                                                  ومهما یكن الجواب فتحدید صالحیة القدرة وابراز دورها في إیقاع الفعل 

وهذا ما یمكن أن نقف علیه من خالل كالم  . ّ                            یجلي معناها دون أدنى التباس

 للقدرة - رحمه اهللا -بت شیخنا أبو الحسن ولم یث:   " الشهرستاني حیث یقول

                                                 

حموده :   أبو الحسن األشعري، اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع، تصحیح وتقدیم-١

  ).٧٦ - ٧٥:ص(م، ١٩٥٥غرابة، مطبعة مصر، 



    
 
 

  
 
 
 

٧٨٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

ً                                                                  الحادثة صالحیة أصال ال لجهة الوجود وال لصفة من صفات الوجود فلم یلزمه 

  . )١("التعمیم والتخصیص 

فقدرة العبد عند األشعري ال تأثیر لها في حدوث مقدورها وال في صفة من 

 ال تأثیر للقدرة الحادثة : "صفاته، ویزید األمر بیانا في كتابه الملل والنحل فیقول

في اإلحداث؛ ألن جهة الحدوث قضیة واحدة ال تختلف بالنسبة إلى الجوهر 

والعرض، فلو أثرت في قضیة الحدوث ألثرت في حدوث كل محدث، حتى 

تصلح إلحداث األلوان والطعوم والروائح، وتصلح إلحداث الجواهر واألجسام، 

 بالقدرة الحادثة، غیر أن اهللا تعالى فیؤدي إلى تجویز وقوع السماء على األرض

أجرى سنته بأن یحقق عقیب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحاصل إذا 

إبداعا : أراده العبد وتجرد له، ویسمى هذا الفعل كسبا، فیكون خلقا من اهللا تعالى

  .)٢("حصوال تحت قدرته : ٕ                        واحداثا، وكسبا من العبد

                                                 

ألفرد جیوم، :  عبد الكریم الشهرستاني، نهایة اإلقدام في علم الكالم، حرره وصححه-١

  ).٧٢:ص(

أبي محمد محمد بن فرید، المكتبة : رستاني، الملل والنحل، تحقیق عبد الكریم الشه-٢

  ).١/١٠٩( مصر، –التوفیقیة 



    
 
 

  
 
 
 

٧٨٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

عبارة عن وجود الشيء بعد  " احد، وهووحاصل كالمه أن الحدوث و

، وال فرق في ذلك بین الجوهر والعرض، لذلك فلو أثرت القدرة في )١("عدمه

  .َ                                                       الحدوث للزم  أن تؤثر في حدوث كل محدث جوهرا كان أو عرضا

ولما كانت قدرة اهللا القدیمة شاملة لكل المقدورات ال تتخصص  ببعض دون 

قدورا في نفسه، وأفعال العباد خیرها وشرها البعض؛ بل تتعلق بكل ما یصلح م

حوادث صلحت مقدورة في نفسها فتتعلق بها القدرة القدیمة؛ فإذا وجدت كانت 

  .مخلوقة بخلق اهللا تعالى

والعبد لیس بخالق ألفعاله وال بموجد لها، وال تأثیر لقدرته الحادثة في حدوث 

ها مقارنا لها؛ فیكون الفعل مقدورها، بید أن اهللا تعالى أجرى العادة بخلق مقدور

  .خلقا من اهللا تعالى؛ وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا للقدرة

ومن هنا یمكن القول إن المقصود بكسب العبد للفعل عند األشعري مقارنة 

ٕ                                                                          الفعل لقدرة العبد وارادته من غیر أن یكون هناك منه تأثیر أو مدخل في وجوده 

   .سوى كونه محال له

                                                 

 بیروت، –دار الكتاب العربي : إبراهیم األبیاري، نشر: الجرجاني، التعریفات، تحقیق١- 

  ).١١٣:ص(هـ، ١٤٠٥الطبعة األولى، 



    
 
 

  
 
 
 

٧٨٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

شعري الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة علیه، والخلق وبهذا یجعل األ

وهذا الفرق یحتاج إلى مزید . واإلیجاد هو الفعل الخارج عن محل القدرة علیه

  .بیان

ّ                                                                       ولقد فرق األشعري أیضا بین كون العبد فاعال الفعل أو كاسبا له، فلماذا هذا 

والعمل والصنع؟ فهذه الفرق عند األشعري؟ ولماذا لم یعتبر الكسب مرادفا للفعل 

األلفاظ تبدو كلها بمعنى واحد، فعمل العبد؛ وصنعه؛ وكسبه؛ مقدور له بقدرته 

  .الحادثة، وهو قائم في محل القدرة

فأما : " یجیبنا األستاذ ابن فورك وهو بصدد بیان مذهب أبي الحسن فیقول

 إبانة مذهبه في معنى العمل والفعل، ومن یصح أن یوصف بذلك، فإنه كان

یذهب على أن الفاعل على الحقیقة هو اهللا عز وجل، ومعناه معنى المحدث، 

: ّ                                                                    وهو المخرج من العدم إلى الوجود، وكان یسوي في الحقیقة بین قول القائل

خلق، وفعل، وأحدث، وأبدع، وأنشأ، واخترع، وذرأ، وبرأ، وابتدع، وفطر، ویخص 

ا إذا أجریت على المحدث إنه: اهللا تعالى بهذه األوصاف على الحقیقة، ویقال



    
 
 

  
 
 
 

٧٨٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

فتوسع، والحقیقة من ذلك یرجع على معنى االكتساب، وكان یصف المحدث 

  .)١("على الحقیقة أنه مكتسب، ویحیل وصف اهللا تعالى بذلك 

فاألشعري هنا یخص اهللا تعالى بالفعل والخلق واإلبداع واإلحداث، فال أحد 

 الحقیقة إال اهللا، فإذا یوصف بهذه األوصاف إال اهللا تعالى، وال فاعل على

  .وصف العبد بأنه فاعل فذلك توسع؛ والحق أن یوصف بأنه مكتسب

إن كسب العبد فعل اهللا تعالى، ومفعوله، وخلقه، : " ویضیف األشعري قائال

ٕ                                                                     ومخلوقه، واحداثه، ومحدثه، وكسب العبد ومكتسبه، وان ذلك وصفان یرجعان  ٕ

َ                             ر المحدث، فما للمحدث من ذلك إلى عین واحدة یوصف بأحدهما القدیم، واآلخ

َ                                                                    ال یصلح للقدیم، وما للقدیم من ذلك ال یصلح للمحدث، وكان یجري ذلك مجرى 

خلقه للحركة، في أنه عین الحركة فیتصف اهللا تعالى منها بوصف الخلق، 

ویتصف المحدث منها بوصف التحرك، فتكون حركة للمحدث خلقا هللا تعالى، وال 

  . )٢("عالى وخلقا للمحدث یصلح أن تكون حركة هللا ت

                                                 

إمام أهل السنة، تحقیق  محمد بن الحسن بن فورك، مقاالت الشیخ أبي الحسن األشعري -١

مكتبة الثقافة الدینیة الطبعة األولى، /أحمد عبد الرحیم السایح: د/ أ : وضبط

  ).٩٣:ص(م، ٢٠٠٥/هـ١٤٢٥

  ).٩٣:ص( المصدر السابق، -٢



    
 
 

  
 
 
 

٧٨٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

والحاصل أن األشعري یجعل كسب العبد فعل اهللا تعالى ومفعوله، وخلقه 

ومخلوقه، وهذا بناه على أصل عنده هو امتناع حلول الحوادث بذات اهللا تعالى، 

ٕ                                                                       فصفة الخلق أو الفعل ال تقوم باهللا تعالى، وانما وجدت المخلوقات بقدرته، من 

م به سبحانه، بل حاله قبل أن یخلق وبعد ما خلق غیر أن یكون منه فعل قا

  .سواء، فلیس هناك أي تجدد عنده لصفة الخلق

یوصف بالكسب إذا أضیف للعبد، : ففعل العبد فعل واحد یوصف بوصفین

ِ                                      وهكذا ففعل العبد مقدور واحد یدخل تحت . ویوصف بالخلق إذا أضیف هللا تعالى

عالى بصفته خالقا، وتحت قدرة العبد قدرتین مختلفتین، فیدخل تحت قدرة اهللا ت

  .فال یوصف أحد القادرین بما یوصف به الثاني. بصفته كاسبا

هو أن یخلق اهللا في العبد قدرة : فمعنى الكسب عند أبي الحسن األشعري

ً                                                                            مقارنة للفعل الذي أراد اهللا حصوله منه؛ وارادة له من غیر أن یكون لتلك القدرة  ٕ

  .تأثیر في فعله

لمحاولة في بیان مفهوم الكسب عند األشعري، نمضي للكشف وبعد هذه ا

  .عن مفهوم النظر عند هذا اإلمام

  

  



    
 
 

  
 
 
 

٧٩٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

  املبحث الثاني

  األشعري  اإلمام النظر عندمفهوم

لقد كانت معرفة اهللا تعالى عند أبي الحسن هي أعلى المطالب وأشرف 

ة لم المقاصد إذ بها یحصل المطلوب الذي هو إثبات العقائد، غیر أن المعرف

لو كانت ضرورة لم یجز أن " ٕ                                          تكن عنده ضرورة وانما هي اكتساب، ذلك ألنها 

تخطر بالبال خواطر الشكوك، وأن تدعو الدواعي إلى خالفها، ألن ما علمناه 

ضرورة فذلك حكمه، فلما رأینا خواطر الشكوك في معرفة اهللا تعالى قد تعترض 

  .)١("لیست بضرورة النفوس، وتدعو إلى خالفها الدواعي علمنا أنها 

وهكذا یبرهن األشعري على نظریة المعرفة بما یجده اإلنسان في نفسه من 

شكوك في معرفة باریه، فلو كانت المعرفة ضرورة الستحال أن یكتسب اإلنسان 

جهال أو شكا في هذا الباب، ذلك ألن الضرورة علم یلزم النفس لزوما؛ بحیث لو 

  .ك العلم بتشكیك أو نحوه لم یقدرحاول اإلنسان أن یدفع عن نفسه ذل

لو كانت المعرفة باهللا تعالى ضرورة :" ویضیف إلى هذا برهانا آخر فیقول

لكان الناس جمیعا مضطرین إلیها، ألن ضرورات المعرفة إذا لم تتعلق بأسباب 

ولو جاز لمدع أن یدعي ذلك لجاز . الحواس واألخبار فهي مشتركة بین العقالء

                                                 

  ).٢٥٧:ص( المصدر السابق، -١



    
 
 

  
 
 
 

٧٩١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

 – صلى اهللا علیه وسلم – مضطرون إلى العلم بالنبي لمدع أن یدعي أنهم

  . )١("وبصدقه 

وبعد هذه المقدمة في إثبات أن المعرفة بالصانع نظریة ولیست ضروریة؛ 

یمضي األشعري لبیان قضیة أخرى وهي أن المعرفة مأمور بها شرعا أمر 

لمعبوده، وجوب، فعبادة اهللا واجبة، وال یمكن أن تحصل من العبد إال بعد معرفته 

إن معرفة اهللا تعالى : " لذا كانت معرفة اهللا واجبة على العباد، یقول األشعري

مأمور بها، وضدها من النكرة والجهل به منهي عنه، وفاعل المعرفة به محمود 

  .مثاب علیها، وتاركها مذموم معاقب علیها

  %  !  "  #  $M   :أال ترى أن اهللا تعالى أمر الخلق جمیعا بتقواه فقال

1         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &28    7   6  5  4  3  9  :  

    >  =        <  ;L  M$  #  "  !%    *   )  (  '  &  L  M  a

o  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  bp        s  r  q  

          w  v       u  tL )ومن عذابه، ومحال أن إنما هو الخوف منه ، والتقوى )٢

یخافه من ال یعرفه، ویعلم أنه قادر على ما توعد به خلقه من الضرر والعذاب 

  MA   @         ?    >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5B  :األلیم، وقال تعالى

                                                 

  ).٢٥٨-٢٥٧:ص( المصدر السابق، -١

  .٣٢: مان، اآلیة سورة لق– ١: سورة الحج، اآلیة– ١:  سورة النساء، اآلیة-٢



    
 
 

  
 
 
 

٧٩٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

E  D  CL )وقد أمرهم به ومدحهم علیه وذمهم على تركه، ، )١

  /*   +  ,  -  .  )  (  '!  "  #  $  %  &M  :وكذلك قال

;  :  9  8  7    6  5   4  3  2  1  0<     >  =  L)وهذا ، )٢

  |    {  }   Mx      w  v  u                 t  s   r  q  pyz  :أمر بالعلم به نصا، وقال

    �    ~L  MÊ  É   È  Ç  Æ     Å  Ä  ÃË  Ï  Î  Í  Ì  

ÐL )٣(، My~  }   |  {  z  �£  ¢  ¡  ¥  ¤  ¦  ©      ¨   §  

¬  «   ª®³  ²  ±  °   ̄  ´½  ¼  »  º  ¹   ̧   ¶  µ  ¾  À  ¿  

Â  ÁÃÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Î  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  

Û  Ú   Ù  Ø  ×Ü  ä  ã   â  á  à  ß  Þ  Ý  L )وسائر ما في القرآن ، )٤

ٕ                               ه، واذا كان ذلك كذلك دلت أنها من األوامر الواردة بالعلم به تعالى وبصفات

اكتساب ألن األمر ال یتعلق بنوع الضرورة وال الذم على تركه وال المدح على 

  . )٥("فعله 

ولما أنكر أبو الحسن األشعري القول بضروریة المعرفة جعل أول واجب 

على المكلف هو النظر، ذلك أن المعرفة متوقف حصولها على النظر؛ ومن هنا 

صفة الوجوب قبلها ألن ما ال یتم الواجب إال به فهو واجب، یقول اكتسب النظر 

                                                 

  .١٤:  سورة هود، اآلیة-١

  .٢٠:  سورة محمد، اآلیة-٢

  .٢٥: سورة األنفال، اآلیة. ١٩٥:  سورة البقرة، اآلیة-٣

  .٢٣٣:  سورة البقرة، اآلیة-٤

 محمد بن الحسن بن فورك، مقاالت الشیخ أبي الحسن األشعري إمام أهل السنة، تحقیق -٥

مكتبة الثقافة الدینیة الطبعة األولى، /سایحأحمد عبد الرحیم ال: د/ أ : وضبط

  ).٢٥٩- ٢٥٨:ص(م، ٢٠٠٥/هـ١٤٢٥



    
 
 

  
 
 
 

٧٩٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

إن أول الواجبات من ذلك : – أي األشعري – وكان یقول: " األستاذ ابن فورك

ٕ                                                                     بالسمع، النظر واالستدالل المؤدیان إلى معرفة اهللا تبارك وتعالى، وان طریق 

ن جهة المعرفة بوجوب ذلك أیضا السمع، وأنه ال یجب على أحد شيء م

  . )١(..."العقول

ٕ                                                                   فأبو الحسن وان قرر أن المعرفة ال تحصل إال بتحدیق العقل في المعقوالت، 

إال أنه  یقرر أن مدرك وجوب النظر هو السمع ال العقل كما قالت المعتزلة، 

ق أبو الحسن األشعري بین حصول معرفة ّ       وقد فر:  " وفي هذا یقول الشهرستاني

 فقال المعارف كلها إنما تحصل بالعقل لكنها ،وبها بهاهللا تعالى بالعقل وبین وج

لة لنفي الوجوب التكلیفي بالعقل ال لنفي إٔ                          وانما دلیله في هذه المس،تجب بالسمع

  .)٢( " العقل حصول العقلي عن

فال یجب على العباد ً                                                 إذا، فوجوب االستدالل والتفكر طریقه الشرع ال العقل، 

ال یمكن القطع وجوب الثواب والعقاب، ألن فائدة الو، شيء من قبیل العقل

 من جهته،  فال یمكن القطع بالوجوب وبالتاليبالثواب والعقاب من جهة العقل،

  .ٕ                        وانما من جهة الشرع وحده

                                                 

  ).٣٠:ص( المصدر السابق، ١-

ألفرد جیوم، :  عبد الكریم الشهرستاني، نهایة اإلقدام في علم الكالم، حرره وصححه-٢

  ).٣٧١:ص(



    
 
 

  
 
 
 

٧٩٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

 وكان  سن البلوغ،هاستكمالبوقت وجوب النظر على المكلف حدد األشعري و

إن : " ، بل یقول-  أي إمهال المكلف زمنا واسعا للنظر-ال یقول بمهلة النظر

وجوب النظر على البالغ العاقل یتوجه في أول حال بلوغه، من غیر أن یكون له 

فیه مهلة، أو تراخ، أو یعذر في تركه، إذا كان بحیث لو أراد واختار لم یتعذر 

  . )١("علیه ولم یمتنع 

سبب في عدم اإلمهال مع العلم أن العقول تتفاوت في القدرة وما أدري ما ال

، فهناك من تكفیه ساعة وهناك من یلزمه أكثر من ذلك، لعلى التفكر والتأم

  .وكل هؤالء مطالبون بتحصیل المعرفة عن طریق النظر

لقد جاء في القرآن الكریم في مواضع متعددة الحث على النظر والتفكر في 

 األنفس واآلفاق، فهل یقصد األشعري هذا النظر أم هو نظر اآلیات المبثوثة في

  مخصوص؟ وهل كل نظر یصلح أن یكون نظرا موصال إلى معرفة اهللا تعالى؟

هذا ما سنحاول الكشف عنه من خالل ما نقله األستاذ ابن فورك عن اإلمام 

فأما معنى النظر : ... وكان یقول: " أبي الحسن في هذا الباب حیث قال

                                                 

تحقیق  محمد بن الحسن بن فورك، مقاالت الشیخ أبي الحسن األشعري إمام أهل السنة، -١

مكتبة الثقافة الدینیة الطبعة األولى، /أحمد عبد الرحیم السایح: د/ أ : وضبط

  ).٣١:ص(م، ٢٠٠٥/هـ١٤٢٥



    
 
 

  
 
 
 

٧٩٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

ن بالقلب فهو الفكرة، والتأمل لحال المنظور فیه برد غیره إلیه لیعلم موافقته المقرو

  . )١("له في الحكم من مخالفته 

، والفكر هو حركة النفس في المعقوالت، ر النظر بأنه فكاألشعريیعرف 

النفس وتفكر فیما هو مشاهد لترد إلیه حكم ما لم تشاهد فتعلم بذلك فتتأمل 

  .خالفتهمماثلته لحكمه من م

فتتأمل النفس المعقول لتتوصل إلى المجهول، بحیث یتحرك الذهن في 

المعقوالت یظفر بالمعقوالت المحصلة عنده منتقال من معقول إلى آخر حتى 

  .المناسبة لذلك المطلوب

 شروط ورسوم من استوفاها على حده وحكمه بان له -  أي للنظر –ولذلك " 

الوجه الذي یرومه ویطلبه، إذا تعرى من وجه ما نظر فیه بصحة أو فساد على 

ه اللطف والتوفیق من اهللا عز اآلفات ومن الدواعي إلى خالفه، وعاضد

  .)٢("وجل

ّ                                              وانما الذي یفید العلم منه هو النظر الصحیح ،لیس كل نظر یفید العلمف ٕ

ي كما حكى عنه ذلك األستاذ ابن األشعراإلمام ّ                               المقرون بشرائطه، وعلى هذا نبه 

                                                 

  ).٢٩:ص( المصدر السابق، -١

  ).٢٩:ص( المصدر السابق، -٢



    
 
 

  
 
 
 

٧٩٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

 أي أبو الحسن –وكان یقول : " ي كتابه مقاالت الشیخ األشعري فقالفورك ف

إن النظر واالستدالل المؤدیان إلى معرفة اهللا تعالى نظر : " –األشعري 

مخصوص، وهو أن یكون على نحو ما أصفه لك من حال البالغ العاقل، وذلك 

 لما یكون أن ال یسبق إلى اعتقاد مذهب بتقلید، وأن ال یمیل إلى قول دون قول

وأن ال یكون فیه میل إلى بعضها، ألجل ما . فیه من راحة نفس ونقل في اآلخر

یكون فیه من ریاسة وعز من جهة الدنیا، أو ألجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل 

بلده ونشؤهم وعادتهم علیه، بل یقف عند نفسه في جمیع ذلك وقوف المتبحث 

 والمذاهب المتضادة متكافئة عنده المستبصر المسترشد، وتكون الدعاوى المختلفة

متساویة في الحق والباطل لیبتدئ فكرة وتأمال في كل واحد مما ینظر فیه، 

فیعرض على نفسه من أحكامه ما یعلمه من غیر نظر، ثم یعرض علیه ما یرید 

أن یعلمه ویتعرفه من أحكامه التي ال یعلمها ضرورة، فیسبر ویمتحن ویفحص 

ة عیارا وأصال وقانونا إلیها یرد وبها یعتبر ویتعرف بها ویجعل المعلوم به ضرور

حكم الصحیح والفاسد، بأن یستشهدها علیه، فما شهدت له منها حكم بصحته 

  . وما شهدت علیه بالفساد حكم بفساده

  



    
 
 

  
 
 
 

٧٩٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

فإنه إذا خلت أحواله؛ وعریت خواطره من هذه الصواد المائعة والعوائق 

لم بما ینظر فیه وقع له العلم حینئذ بمنظوره الدافعة الحائلة بین الناظر وبین الع

  .)١("ال محالة على الوجه الذي یطلبه

ویقرر األشعري هنا على أن النظر الذي تحصل به معرفة اهللا تعالى لیس 

كل نظر بل هو نظر مخصوص، یجب أن تتوافر فیه شروط، وأن یتم وفق 

  .ترتیب مخصوص حتى یكون نظرا صحیحا یفي بالمقصود

شروط التي وضعها األشعري خاصة بحال الناظر، حتى ال یتعرض وهذه ال

وقد أجملها الشیخ األشعري . نظره للفساد، فال یحصل له حینئذ العلم بمنظوره

  :فیما یلي

  . أن یكون بالغا عاقال- 

 أن ال یكون مقلدا لمذهب من المذاهب بدعوى أنه مذهب اآلباء أو أهل - 

  .البلد الذي نشأ فیه

  . إلى رأي دون آخر بحجة أنه یثق بقائله أن ال یمیل- 

  . أن ال یمیل إلى مقالة ابتغاء رئاسة أو جاه- 

                                                 

  ).٢٥٩:ص( المصدر السابق، -١



    
 
 

  
 
 
 

٧٩٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

 أن تكون الدعاوى المتضادة والمذاهب المختلفة متكافئة عنده متساویة في - 

  .الحق والباطل

فالمتأمل لهذه الشروط یالحظ أن األشعري یطلب من المكلف الذي یرید أن 

النفس من معرفة سابقة حاصلة عن تقلید، وأن یبتدئ النظر أن یكون خالي 

  .یتجرد عن الهوى، وأن یتحلى باإلخالص ویلتزم الموضوعیة والحیاد

كل هذا لیشرع في عملیة النظر والتفكر في كل دعوى على حدة بواسطة 

منتقال من ، المعلوماتاستعراضها ومالحظتها مع ما هو محصل عنده من 

 وهي المسماة ،ات المناسبة لذلك المطلوبمعلوم إلى آخر حتى یجد المعلوم

ثم ال بد أیضا أن یتحرك في تلك المبادئ لیرتبها ترتیبا خاصا یؤدي ، )١(بمبادیه

 فحقیقة النظر المتوسط بین المعلوم والمجهول هي مجموع ،إلى ذلك المطلوب

                                                 

لة وهي المقدمات التي تنتهي األد...المباديء هي التي یتوقف علیها مسائل العلم " -١

والحجج إلیها من الضروریات والمسلمات، ومثل الدور والتسلسل، وهي التي ال تحتاج إلى 

التعریفات، للجرجاني، : انظر" البرهان بخالف المسائل فإنها تتثبت بالبرهان القاطع 

هـ، ١٤٠٥ بیروت، الطبعة األولى، –دار الكتاب العربي : إبراهیم األبیاري، نشر: تحقیق

  ).٢٥٢: ص(



    
 
 

  
 
 
 

٧٩٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

 االنتقال أوال من المطالب إلى المبادئ ثم منها إلى: هاتین الحركتین اللتین هما

  .)١(المطالب

فإذا تم النظر على هذا الوصف واستوفى جمیع شرائطه أفاد علما، وهنا 

ینبغي أن نطرح سؤاال، وهو كیف یترتب العلم عن النظر عند األشعري؟ هل 

  بالتولد كما قالت المعتزلة أم أن للشیخ األشعري رأیا مخالفا؟

إن :  من قال  یحیل قول– أي األشعري –وكان : " یقول األستاذ ابن فورك

. النظر یولد العلم بالمنظور فیه، بل یحیل في الجملة أن یولد عرض عرضا

إن ما یحدث من العلم عن نظر مخصوص فلیس ألن النظر : وكان یقول أیضا

ولكن هو والعلم مخترعان للبارئ سبحانه، ولو فعل أحدهما دون . أوجب كونه

به لعادة جرت على وسبیل سائر ما یحدث أحدهما عقیب صاح. صاحبه جاز

  . )٢("ذلك، أو لمعنى آخر، ال على طریق اإلیجاب له أو كونه سببا موجبا له 

                                                 

محمود عمر : لسید الشریف علي بن محمد الجرجاني، شرح المواقف، ضبطه وصححه ا١-

م، ١٩٩٨/هـ١٤١٩ بیروت، الطبعة األولى، - دار الكتب العلمیة: الدمیاطي، نشر

  .مع تصرف یسیر) ٢١٠-١/٢٠٨(

 محمد بن الحسن بن فورك، مقاالت الشیخ أبي الحسن األشعري إمام أهل السنة، تحقیق -٢

مكتبة الثقافة الدینیة الطبعة األولى، / أحمد عبد الرحیم السایح:د/ أ : وضبط

 ).٣١:ص(م، ٢٠٠٥/هـ١٤٢٥



    
 
 

  
 
 
 

٨٠٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

لبعض الحوادث مؤثرا غیر اهللا تعالى، فقالوا كل فعل   جعل المعتزلةلقد 

إلى  مباشرة، وكل فعل افتقر في صدوره: صدر عن العبد بال واسطة یسمى

حد المباشر بأنه ما وجد من غیر : " تولیدا، یقول أبو هاشم: واسطة یسمى

 )١("مقدمة، وحد المتولد بأنه كل فعل تقدمه أو حدث معه سبب لواله لم یوجد 

ً                                                                        فالنظر هنا وجد من الناظر بال واسطة؛ إذا فهو فعل مباشر له، وبواسطته تولد 

ٕ                                                        منه العلم؛  إذا فهو فعل للناظر لیس مباشرا وانما متولدا ً .  

العلم رأي، ویمنع أن یولد النظر علما، ذلك أن لكن األشعري یخالف هذا ال

 من غیر سبب هللا تعالى، والحوادث كلها مخترعة ب النظر حادثیعقالحاصل 

 فمن الجائز أن یخلق اهللا النظر دون العلم، أو أن یخلق ،موجب وال علة مولدة

                                                 

  :ینظر -١

توفیق الطویل :  القاضي عبد الجبار بن أحمد، المغني في أبواب التوحید والعدل،  تحقیق-

  ).١٣٩- ٩/١٣٨(وسعید زاید، 

مكتبة لبنان : شر سمیح دغیم، موسوعة مصطلحات األشعري والقاضي عبد الجبار، ن-

  ). ٦٣٠:ص. (م٢٠٠٢ بیروت، الطبعة األولى،- ناشرون

عبد الكریم عثمان، نشر . د:  القاضي عبد الجبار بن أحمد، شرح األصول الخمسة، تحقیق-

  ).٣٩٠:ص. (م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧: القاهرة، الطبعة الرابعة-مكتبة وهبة

أبي محمد الحسن بن أحمد :  القاضي عبد الجبار، المجموع في المحیط بالتكلیف، من جمع-

 یان بترس، نشر: ّ                بن متویه، تحقیق
               ْ
. م١٩٩٩لبنان، طبعة أولى، - دار المشرق بیروت: ِِ

)١/٣٦٦.(  



    
 
 

  
 
 
 

٨٠١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

الحوادث المتعاقبة إال  النظر والعلم وسائر وال عالقة بینالعلم دون النظر، 

  .جراء العادة بخلق بعضها عقیب بعضبإ

أن النظر یفید العلم بطریق العادة في مذهب أبي الحسن األشعري وأصل 

استناد جمیع الممكنات إلى قدرة ، وهو التي یمكن خرقها مبني على أصل عنده

وبالتالي فالعلم یحصل في قلب الناظر عقیب النظر بفعل اهللا ، اهللا سبحانه

الحوادث عنده، فكل حادث ال یحدث ضرورة وال تعالى؛ كما تحصل سائر 

ٕ                                                                     وجوبا وانما هو یجري مجرى العادة، بمعنى یوجد ویتكرر وقوعه على طریقة  ً

  .واحدة

ان إذ ال تأثیر من النظر بوجه من الوجوه، ترقفعالقة العلم بالنظر مجرد اال

العلم فتالزم العلم والنظر راجع إلى حكم طرد العادة، ألن الناس ألفوا أن یحصل 

وال لعرض في عرض،  وال لشيء في شيء، ، وال فعل للنظر في العلم،بعد النظر

  .فالحكم للعادة ال أكثر

 هو قدرة اهللا فقط، وال أثر لشيء من ذلك، – عنده –فالمؤثر في الحوادث 

 إلى أن أخص وصف – رحمه اهللا تعالى–صار أبو الحسن األشعري "  ولهذا



    
 
 

  
 
 
 

٨٠٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

ع، فال یشاركه فیه غیره، ومن أثبت فیه شركة فقد لإلله هو القدرة على االخترا

  .)١("إلهین  أثبت

فمن أجل أن یحافظ على جناب التوحید محا األسباب أن تكون أسبابا، 

ً                                                                       واعتبر األثر الذي یتركه السبب في مسببه، جائزا ال ضروریا وأطلق علیه اسم  ً

الى، ولكن هي إن العبد ال یفعل أفعاله بل هي فعل اهللا تع: العادة، كما قال

: كسب للعبد، وال تأثیر لقدرة العبد في إیجاد المقدور، یقول أبو الحسن األشعري

 على حقیقته إال اهللا تعالى، وال قادر علیه أن یكون – أي الفعل –ال فاعل له " 

  .)٢(..."ما هو علیه من حقیقته أن یخترعه إال اهللا تعالى

قدورها مقارنا لها فیكون الفعل فكل ما هنالك أن اهللا أجرى العادة بخلق م

ٕ                                                                              خلقا من اهللا إیجادا واحداثا، وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته، وفي هذا یقول 

إن أفعال العباد االختیاریة واقعة بقدرة اهللا تعالى وحدها، لیس : " شارح المواقف

ختیارا، لقدرتهم تأثیر فیها بل اهللا سبحانه أجرى عادته بأن یوجد في العبد قدرة وا

فإذا لم یكن هناك مانع أوجد فیه فعله المقدور مقارنا لهما، فیكون فعل العبد 

                                                 

ألفرد جیوم، :  عبد الكریم الشهرستاني، نهایة اإلقدام في علم الكالم، حرره وصححه-١

  ).٩١:ص(

حموده :  تصحیح وتقدیم أبو الحسن األشعري، اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع،-٢

  ).٧٢:ص(م، ١٩٥٥غرابة، مطبعة مصر،    



    
 
 

  
 
 
 

٨٠٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

ٕ                                                                                   مخلوقا هللا إبداعا واحداثا ومكسوبا للعبد، والمراد بكسبه إیاه مقارنته لقدرته وارادته  ٕ

من غیر أن یكون هناك منه تأثیر أو مدخل في وجوده سوى كونه محال 

  .)١(..."له

 ألن كل ذلك ال یلیق إال –فاعلیة وال اختراع   تأثیر وال وهو ال–هذا المعتقد 

القول بإفادة بالكسب، وباهللا؛ كان هو الحامل ألبي الحسن األشعري على القول 

ال أثر للنظر ال أثر لقدرة العبد في الفعل، وٕ                                  النظر للعلم عن طریق العادة، وانه 

  . ٕ             اال ثبت الشركوفي العلم 

ي كان منسجما في أقواله ولم یكن متناقضا،  الشیخ األشعرومن هنا یبدو أن

ّ                                                                        فما حكمه من أصول في مقالته بالكسب وعالقته بقدرة العبد الحادثة؛ حكمه في  ّ

  . باب النظر وعالقته بالعلم

  

                                                 

محمود عمر :  السید الشریف علي بن محمد الجرجاني، شرح المواقف، ضبطه وصححه-١

/ ٨ج ( م، ١٩٩٨/هـ١٤١٩ بیروت، الطبعة األولى، -دار الكتب العلمیة: الدمیاطي، نشر

  ).١٦٣:ص



    
 
 

  
 
 
 

٨٠٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

  اخلامتة

  وتشتمل على النتائج وفهرس المراجع والمصادر

  :النتائج

الفعل  فكل من وقع منه ،أن یكون الفعل بقدرة محدثة:  معناهالكسب -١

بقدرة قدیمة فهو فاعل خالق، ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب، 

 .الحقوهذا قول أهل 

لم یجعل اإلمام أبو الحسن األشعري العبد فاعال للفعل بل جعله مكتسبا  -٢

 .له، ونسب للعبد قدرة محدثة

بین الحركة االختیاریة والحركة اإلمام أبو الحسن األشعري ّ     فرق  -٣

ٕ                                                      ، فجعل القدرة الحادثة تتعلق بالحركة االختیاریة وان لم  للعبداالضطراریة

وفي هذا رد على المجبرة الذین جعلوا كال . یكن لها تأثیر في إیجادها

 .من الحركتین سواء

األشعري ال تأثیر لها في حدوث مقدورها وال اإلمام أبي قدرة العبد عند  -٤

 .في صفة من صفاته

ها، وال تأثیر لقدرته الحادثة في العبد لیس بخالق ألفعاله وال بموجد ل -٥

حدوث مقدورها، بید أن اهللا تعالى أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها؛ 

 .فیكون الفعل خلقا من اهللا تعالى؛ وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا للقدرة

 ة العبد لقدرة الفعلمقارن العبد للفعل عند األشعري  بكسبقصودالمإن  -٦

ن هناك منه تأثیر أو مدخل في وجوده سوى ٕ                      وارادته من غیر أن یكو

 .كونه محال له



    
 
 

  
 
 
 

٨٠٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

لو كانت المعرفة باهللا تعالى ضرورة لكان الناس جمیعا مضطرین إلیها،  -٧

ألن ضرورات المعرفة إذا لم تتعلق بأسباب الحواس واألخبار فهي 

ولو جاز لمدع أن یدعي ذلك لجاز لمدع أن . مشتركة بین العقالء

 – صلى اهللا علیه وسلم –لعلم بالنبي یدعي أنهم مضطرون إلى ا

 .وبصدقه

أبو الحسن األشعري القول بضروریة المعرفة اإلمام أبي الحسن ر اأنك -٨

 ذلك أن المعرفة متوقف  أول واجب على المكلف هو النظر،:ه یقولجعل

 ألن ما ال ؛ ؛ ومن هنا اكتسب النظر صفة الوجوب قبلهایهحصولها عل

 .یتم الواجب إال به فهو واجب

 .حدد األشعري وقت وجوب النظر على المكلف باستكماله سن البلوغ -٩

إن النظر واالستدالل المؤدیان إلى معرفة اهللا تعالى نظر مخصوص،  - ١٠

وهو أن یكون البالغ العاقل، أن ال یسبق إلى اعتقاد مذهب بتقلید، وأن 

. ال یمیل إلى قول دون قول لما یكون فیه من راحة نفس ونقل في اآلخر

ال یكون فیه میل إلى بعضها، ألجل ما یكون فیه من ریاسة وعز وأن 

من جهة الدنیا، أو ألجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشؤهم 

وعادتهم علیه، بل یقف عند نفسه في جمیع ذلك وقوف المتبحث 

 .المستبصر المسترشد

ّ                                                     األشعري منسجما في أقواله ولم یكن متناقضا، فما حكمه مام كان اإل - ١١

ّ                                                           أصول في مقالته بالكسب وعالقته بقدرة العبد الحادثة؛ حكمه في من 

 .باب النظر وعالقته بالعلم

  



    
 
 

  
 
 
 

٨٠٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

  فهرس املراجع واملصادر

  القرآن الكریم

علي :  أبو الفداء إسماعیل بن كثیر، البدایة والنهایة، تحقیق وتعلیق -١

   م١٩٨٨/  هـ١٤٠٨شیري، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة األولى، 

الدیباج  ، یم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمريإبراه -٢

دار التراث للطبع والنشر،  المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب

   الدكتور محمد األحمدي أبو النور: تحقیق وتعلیق ، القاهرة

: ابن تیمیة، بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الكالمیة، تحقیق -٣

 مكة المكرمة، - مطبعة الحكومة :  بن قاسم، نشرمحمد بن عبد الرحمن

  هـ١٣٩٢الطبعة األولى، 

ابن عساكر الدمشقي، تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى اإلمام أبي  -٤

 بیروت، الطبعة الثالثة، –دار الكتاب العربي : الحسن األشعري، نشر

  هـ ١٤٠٤

ن، الحافظ عبد العلیم خا: ابن قاضى شهبة، طبقات الشافعیة، تحقیق -٥

  األولى:  هـ، الطبعة١٤٠٧ -  بیروت -عالم الكتب : نشر

أبو الحسن األشعري، اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع، تصحیح  -٦

  م١٩٥٥حموده غرابة، مطبعة مصر،: وتقدیم

أبو الحسن األشعري، مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلیین، قدم له  -٧

 بیروت، -عصریة األستاذ نعیم زرزور، المكتبة ال: وكتب حواشیه

  هـ١٤٣٠/م٢٠٠٩



    
 
 

  
 
 
 

٨٠٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

م ١٩٩٨األنساب دار الفكر بیروت ، أبو سعید أحمد بن محمد السمعاني -٨

  عبد اهللا عمر البارودي : ت، ١ط

دار الكتاب : إبراهیم األبیاري، نشر: الجرجاني، التعریفات، تحقیق -٩

  هـ١٤٠٥ بیروت، الطبعة األولى، –العربي 

   بیروت–ار الكتب العلمیة د: الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، نشر - ١٠

سمیح دغیم، موسوعة مصطلحات األشعري والقاضي عبد الجبار،  - ١١

  م ٢٠٠٢ بیروت، الطبعة األولى،- مكتبة لبنان ناشرون: نشر

السید الشریف علي بن محمد الجرجاني، شرح المواقف، ضبطه  - ١٢

 بیروت، - دار الكتب العلمیة: محمود عمر الدمیاطي، نشر: وصححه

  م١٩٩٨/هـ١٤١٩، الطبعة األولى

وفیات األعیان وأنباء أبناء ، شمس الدین أحمد بن محمد بن خلكان  - ١٣

  إحسان عباس : الزمان دار الثقافة لبنان ت

تاریخ اإلسالم ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان قایماز الذهبي - ١٤

 - بیروت /  لبنان- دار الكتاب العربي  ووفیات المشاهیر واألعالم

عمر عبد السالم . د: األولى ، تحقیق : طبعة م ، ال١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

   تدمرى

سیر أعالم ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان قایماز الذهبي - ١٥

، شعیب األرناؤوط: ت٩هـ ط١٤١٣النبالء مؤسسة الرسالة بیروت 

  محمد نعیم العرقسوسي

 َ                                                              عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفالح - ١٦

  بیروت–دار ابن كثیر، دمشق ، ذهب في أخبار من ذهبشذرات ال، 



    
 
 

  
 
 
 

٨٠٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

عبد  ،  محمود األرناؤوط:م ت ١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦األولى، : الطبعة

   القادر األرناؤوط

طبقات الحنفیة ط میر محمد كتب ، عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي - ١٧

  .٢/٢٤٨خانة كراتشي 

د محمد بن أبي محم: عبد الكریم الشهرستاني، الملل والنحل، تحقیق - ١٨

   مصر–فرید، المكتبة التوفیقیة 

عبد الكریم الشهرستاني، نهایة اإلقدام في علم الكالم، حرره  - ١٩

  ألفرد جیوم: وصححه

القاضي عبد الجبار بن أحمد، المغني في أبواب التوحید والعدل،   - ٢٠

  توفیق الطویل وسعید زاید: تحقیق

. د: قالقاضي عبد الجبار بن أحمد، شرح األصول الخمسة، تحقی - ٢١

 القاهرة، الطبعة - عبد الكریم عثمان، نشر مكتبة وهبة

  . م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧:الرابعة

أبي : القاضي عبد الجبار، المجموع في المحیط بالتكلیف، من جمع - ٢٢

 یان بترس، نشر: ّ                                   محمد الحسن بن أحمد بن متویه، تحقیق
               ْ
دار المشرق : ِِ

  . م١٩٩٩لبنان، طبعة أولى، - بیروت

لمدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعالم لقاضي عیاض، ترتیب اا - ٢٣

محمد بن تاویت، وآخرین، طبع وزارة األوقاف : مذهب مالك، تحقیق

  المغربیة الرباط 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تذكرة الحفاظ، دراسة   -  ٢٤ - ٢٤

لبنان، - دار الكتب العلمیة، بیروت: زكریا عمیرات، نشر: وتحقیق

  م١٩٩٨ -هـ١٤١٩: الطبعة األولى



    
 
 

  
 
 
 

٨٠٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 

 ا وا   اأ ي اا 

محمد بن الحسن بن فورك، مقاالت الشیخ أبي الحسن األشعري إمام   - ٢٥

أحمد عبد الرحیم السایح، مكتبة : د/ أ : أهل السنة، تحقیق وضبط

    م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥الثقافة الدینیة، الطبعة األولى، 


