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  مقدمة

، العظیم قدره واستعالؤه، الممتنع تغیره وفناؤه، الحمد هللا الواجب وجوده وبقاؤه

عن شوائب المتعالیة ، الدالة على وحدانیته أرضه وسماؤه، العمیم نعماؤه وآالؤه

وال یجري في الدارین من األفعال إال ما یریده ، التشبیه والتعطیل صفاته وأسماؤه

، وجمیل كرمه، أحمده على جزیل نعمه، العظمة إزاره والكبریاء رداؤه، ویشاؤه

أرسله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له

على الدین كله ولو كره المشركون فاللهم صل وسلم بالهدى ودین الحق لیظهره 

  .وغفل عن ذكرك الغافلون، وبارك علیه وعلى آله وصحبه كلما ذكرك الذاكرون

  ،،أما بعد

الباحث عن ذات واجب ، فإن أشرف العلوم إنما هو العلم الملقب بعلم الكالم

رف الوجود وصفاته وأفعاله ومتعلقاته؛ إذ شرف كل علم إنما هو تابع لش

وال محالة أن شرف موضوع هذا ، موضوعه الباحث عن أحواله العارضة لذاته

، ویتقاصر عن حلول ذراه كل موجود مصنوع، العلم یزید على شرف كل موضوع

، وهو بذاته مستغن عن الحقائق والذوات، ومنشأ الحادثات، إذ هو مبدأ الكائنات

كیف والعلم به أصل الشرائع ، مبرأ في وجوده عن االحتیاج إلى العلل والمعلوالت

ومن ،  ومستند صالح نظام المخلوقات،ومرجع النوامیس الدینیات، والدیانات

، ث ومخلوقَ   حدُ                                                       المعلوم أن مذهب أهل الحق من أهل الملل كلها أن العالم م

ومن أبدع ، وكان اهللا تعالى ولم یكن شيء معه، أحدثه الباري تعالى وأبدعه

الل على وحدانیة اهللا هذا الصنع العجیب المتكرر كل االستدالل أن اختیر لالستد

ى مظاهر التغیر َ                                                         یوم مرتین ، والذي یستوي في إدراكه كل ممیز ، والذي هو أجل

 وهو مما یدخل في التكیف به جمیع ،فهو دلیل الحدوث ،في هذا العالم

فهي تظلم وتسود أجسامها بظالم ، جمادات حتى ال،الموجودات في هذا العالم

 وتشرق وتضيء بضیاء النهار ، وكان االستدالل بتعاقب الضیاء والظلمة ،لاللی
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 ألن قدرة ؛ً                                                           على الناس أقوى وأوضح من االستدالل بتكوین أحدهما لو كان دائما

خالق الضدین وجاعل أحدهما ینسخ اآلخر كل یوم أظهر منها لو لم یخلق إال 

 ؛نعام بأفضلهما وأنفعهما من اإلً                                وألن النعمة بتعاقبهما دوما أشد؛أقواهما وأنفعهما

ً                              ألنه لو كان دائما لكان مسؤوما  ولحصلت منه طائفة من المنافع ، وفقدت ،ً

  .ً                                                        فالتنقل في النعم مرغوب فیه ولو كان تنقال إلى ما هو دون،منافع ضده

تعرضت األمة لتیارات فكریة متباینة من داخلها وخارجها وجهت لإلسالم ولقد 

ال یرضون في اإلجابة عنها دلیل ، الخالق سبحانه وتعالىحول وأهله تساؤالت 

فسلك كثیر من األئمة األعالم طریق العقل في اإلجابة ، النقل؛ ألنهم منكرون له

أبو كان اإلمام وقد ،  مصطحبین في صنیعهم هذا دلیل النقل،عن هذه التساؤالت

 م وعلمهم حیاتهواوهب نالذیاألئمة هؤالء  من – رحمه اهللا تعالى –الباقالني بكر 

 ،للدفاع عن عقیدة السلف، والرد على المخالفین والملحدین من الجهمیة

 الترجمة العلمیة لما جال ه في كتبهّ         تعد آراءوالذي .  والخوارج وغیرهم،والمعتزلة

 في األمورهذه ولعل من أبرز  ، في خاطره، ولما اعتمل في ذهنه من أمور

هذا الدلیل الذي ساقه ، وث األجسامدلیل حاالستدالل على وجود اهللا تعالى د

كان تابعا فیها لنبي ، وصاغه اإلمام الباقالني بطریقة عقلیه له فیها وجهة نبویة

  .اهللا إبراهیم علیه السالم

لذا آثرت في هذا البحث بیان هذا الدلیل وكیفیة استدالل اإلمام الباقالني به على 

، به وما هي وجهته الشرعیة في ذلكوكیف استدل ، وجود الخالق سبحانه وتعالى

  . وأثر هذا الدلیل في تقریر الصفات عند اإلمام الباقالني

  :تساؤالت البحث

  :یثیر البحث عدة تساؤالت منها

ما مفهوم دلیل الحدوث؟ وهل لهذا الدلیل أصل في الكتاب والسنة؟ أم أنه دلیل 

  ن عدمها؟ٕ                                                   كالمي ؟ واذا كان دلیال كالمیا فما مدى موافقته للوحي م
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  :أهداف البحث

یهدف البحث إلى الوصول لإلجابة عن كل سؤال من هذه التساؤالت فیهدف 

  :إلى

بیان مفهوم دلیل الحدوث وبیان استدالل اإلمام أبي بكر الباقالني به على وجود 

 اهللا تعالى

 كیفیة استدالل اإلمام الباقالني بدلیل الحدوث وتأصیله لهذه االستدالل من القرآن

ساهمة في بیان بعض جهود األئمة في الذب عن دین اهللا تعالى وبیان شبه الم

 الملحدین في ذلك

  :منهج البحث

 . سلكت في هذا البحث المنهج التحلیلي االستنباطي

واالستنباطي الستخالص ،  األقوال ومناقشتها المنهج التحلیلي وذلك أثناء عرض

  أهم النتائج للبحث

  خطة البحث

   وفهارس عامة من مقدمة ومبحثین وخاتمةیتكون هذا البحث

  أما المقدمة فقد بینت فیها تساؤالت البحث وأهدافه والمنهج المتبع فیه

  التعریف باإلمام الباقالني وآثاره العلمیة: المبحث األول

  التعریف باإلمام الباقالني: المطلب األول

  اآلثار العلمیة لإلمام الباقالني ووفاته: المطلب الثاني

  أثره في تقریر الصفات عند اإلمام الباقالني أصل دلیل الحدوث و: بحث الثانيالم

  أصل دلیل الحدوث عند اإلمام الباقالني: المطلب األول

أثر دلیل الحدوث في تقریر الصفات عند اإلمام : المطلب الثاني

  الباقالني

  أما الخاتمة فقد اشتملت على النتائج
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  املبحث األول

   الباقالني وآثاره العلمیةالتعریف باإلمام

  

  :وفیه مطلبان

  املطلب األول

   التعریف باإلمام الباقالني

  : اسمه وكنیته ولقبه

  اسمه: أوال

   .                                          هو محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم

       كنیته  :      ثانیا

   .                                   تكنى اإلمام محمد بن الطیب بأبي بكر

      لقبه  :      ثالثا

   . )١ (     لفقیه                                      لقب  بالقاضي الباقالني البصري المتكلم ا

بفــتح البـــاء الموحـــدة، وبعــد األلـــف قـــاف       وهـــي                                البــاقالني نـــسبة إلـــى البــاقلي وبیعـــه

أللــف، ومــن  فیــه لغتــان مــن شــدد الــالم قــصراومكــسورة ثــم الم ألــف وبعــدها نــون، 

  .باقالء وهذه النسبة شاذة ألجل زیادة النون فیها: خففها مد األلف فقال

                                 فتـرة شــبابه قبــل أن یهـاجر منهــا إلــى                                     البـصري؛ ألنــه نـشأ فــي البــصرة وقـضى فیهــا 

                                            والمـــتكلم؛ ألنـــه اتجـــه إلـــى علـــم الكـــالم نظـــرا لكثـــرة   ،                            بغـــداد لیقـــیم فیهـــا بقیـــة حیاتـــه

                          وظهور مذهب أبي حسن األشعري   ،                                          الملحدین في العراق في القرن الرابع الهجري

                    إنه أعرف الناس بعلم   :               وأنصاره یقولون  ،                                       ودفاعه عن آرائه وجداله الشدید للمعتزلة

                                                 

  .)٧/٤٤(، ترتیب المدارك )١/٢٦٦(، األنساب )٥/٣٧٩( تاریخ بغداد -١
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    ولــه   ، ً                                                              ًكــالم، وأحــسنهم خــاطرا، وأجــودهم لــسانا، وأوضــحهم بیانــا، وأصــحهم عبــارة  ال

   .                                في كتب الكالم آراء كثیرة یعتد بها

   . )١ (                                             والفقیه؛ ألنه كان من كبار فقهاء المذهب المالكي

                  وأفـضل المنتـسبین                                              اإلمام أبـو بكـر البـاقالني فیلـسوف المـذهب األشـعري        ولقد كان

   .         رتب دالئله   و ،        المذهب                ، الذي بلور آراء    إلیه

                                     إنـه أفـضل المتكلمـین المنتـسبین إلـى أبـي    : "                           قال فیه شـیخ اإلسـالم ابـن تیمیـة    وقد   

   . )٢ (                                          الحسن األشعري ولیس فیهم مثله ال قبله وال بعده

                                            علــى نــصرة مــذهب اإلمــام األشــعري، وصــار إمامــا لــه                       وقــد عمــل اإلمــام البــاقالني

                          مقدمات العقلیة التي تتوقـف     ال         علم الكالم          ضع لمسائل  و                         بعد أن تناوله بالتهذیب، و

                                                                  علیهـــا األدلـــة، وذلــــك مثـــل إثبــــات الجـــوهر الفـــرد والخــــالء، وأن العـــرض ال یبقــــى 

        لتوقـف       وذلـك             وجـوب اعتقادهـا                                                 زمانین، وجعل هذه القواعد تبعا للعقائـد الدینیـة فـي 

        بـبطالن -      یقـول  مـا ك  -                           لیهـا؛ وألن بطـالن الـدلیل یـؤذن    ع-          في رأیه -          تلك األدلة 

    .        المدلول

                  ات معـاني قائمـة بـه          یثبـت الـصف   : "                 في الملل والنحل                   كما یقول الشهرستاني-     وكان 

   . )٣ (           تعالى أحواال

ُذكاؤه وقوة لسنه ْ َ               ُ ْ    :                    وثناء العلماء علیهَ

ّ          ّالبــاقالني،       اإلمــام               كثیــرا عــن ذكــاء                              التــي تعنــى بــالتراجم للعلمــاء              تتحــدث المــصادر

        ذلــك أن             وممــا یــدل علــى   ،            حامــه للخــصوم فٕ                        ٕ  وحجتــه، وســرعة بدیهتــه، وا ه        وقــوة لــسن

   هـــ    ٣٧١                                           ضد الدولــة فـي سـفارة رسـمیة إلــى ملـك الـروم عـام                الملـك الملقـب بعـ       أرسـله

                                                 

تاریخ قضاة ، ٣/٧مرآة الجنان وعبرة الیقظان ، ٢/٢٠٤ ترتیب المدارك وتقریب المسالك -١

  .٣٧األندلس ص

  .٣/١٦٩شذرات الذهب ، ٥/٩٨مجموع الفتاوى  -٢

  .٢/١٢٩الملل والنحل  -٣
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    كیـف    :                    فقـال البـاقالني للبابـا  ،                                         فأدخلوه وهو فـي عاصـمة الـروم علـى بعـض القـسس

                     ذكــر مــن أرســلك فــي كتــاب   :                                           أنــت وكیــف األهــل واألوالد؟ فتعجــب البابــا وقــال لــه

                     أمــا علمــت أن المطارنــة    ..      الملــة                                         الرســالة، أنــك لــسان األمــة، ومتقــدم علــى علمــاء 

                    رأینـــاكم ال تنزهـــون اهللا   :                                                والرهبـــان منزهـــون عـــن األهـــل واألوالد؟ فأجابـــه البـــاقالني

ّ                                         ّفهــل المطارنــة عنــدكم أقــدس وأجــل وأعلــى مــن اهللا    ..                      ســبحانه عــن األهــل واألوالد

         سبحانه؟

أخبرني عن قصة عائشة : فأراد كبیر الروم أن یخزي القاضي الباقالني، فقال له

هما اثنتان قیل فیهما ما قیل، زوج نبینا، ومریم : ّ                               زوج نبیكم وما قیل فیها؟ فأجابه

وأما مریم فجاءت بولد تحمله على كتفها، .. أم المسیح، فأما زوج نبینا فلم تلد

  !!.)١(افانقطع الرومي ولم یحر جواب.. بهوقد برأهما اهللا مما رمیتا 

علمه أوحد زمانه، وانتهت إلیه ولقد ذكرت المصادر أن الباقالني كان في 

كثیر ، جوابالریاسة في مذهبه، وكان موصوفا بجودة االستنباط وسرعة ال

 أكسبته عقلیته الفذة منزلة رفیعة، ومكانة مرموقة على ،التطویل في المناظرة

  .ّ                       المستوى العلمي والرسمي

 فیها جرى یوما بینه وبین أبي سعید الهاروني مناظرة، وأكثر القاضي أبو بكر

 اشهدوا: "الكالم، ووسع العبارة، وزاد في اإلسهاب، ثم التفت إلى الحاضرین وقال

اشهدوا : فقال الهاروني." علي أنه إن أعاد ما قلت ال غیر لم أطالبه بالجواب

  .)٢("ّ                                        علي أنه إن أعاد كالم نفسه سلمت له ما قال

  

  

  

                                                 

  .٥٦فهرسة اللبلي ص، ٢١٨تبیین كذب المفتري ص -١

  .٣/٧لجنان مرآة ا، ٤/٢٦٩وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان  -٢
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  :شیوخه ومعاصروه

العلماء كان لهم أكبر األثر في تغذیة الباقالني على مجموعة من اإلمام تلمذ 

  :منهم، عقلیته، وصقل موهبته، وتنوع اهتماماته العلمیة

  .وعنه أخذ علم الكالم والفقه المالكي وأصوله، ابن مجاهد الطائي -١

  .والشیخ الصالح أبو الحسن الباهلي الذي أخذ عنه علم األشعري -٢

 .ومحمد األبهري المالكي -٣

 .لنیسابوري ا والحسین -٤

 .كر بن مالكأبو ب -٥

 وأبو محمد بن ماسي، والقطیعي وغیرهم من أعالم القرن الرابع الهجري  -٦

  .)١(ةوالشریعفي الدین 

كما عاصر الباقالني مجموعة غیر قلیلة من العلماء النابهین الذین كان لهم 

 محمد اإلسفراییني إبراهیم بن: من هؤالء، شأنهم في تیار الثقافة اإلسالمیة

هـ ٤٠٦توفي سنة الموأبو بكر محمد بن الحسن فورك  ، ـه٤١٨توفي سنة الم

بن  وقد وصفهم الصاحب ،العلمیةوغیرهما من األعالم الذین شهد لهم بالمقدرة 

ابن الباقالني بحر مغرق، وابن : " بقولهوغیرهعساكر ابن عباد كما نقل عنه 

  .")٣( واإلسفراییني نار تحرق، مطرق)٢(فورك صل

  

  

                                                 

  .١٦/٢١١سیر أعالم النبالء  -١

  .فالن صل مطرق: ومنه قالوا . بكسر الصاد ، الحیة التي ال تنفع فیها الرقیة :  الصل -٢

طبقات الشافعیة الكبرى ، ١٧/٣٥٤سیر أعالم النبالء ، ٢٤٤تبیین كذب المفتري ص -٣

  .٣/١١٦شذرات الذهب ، ٤/٢٥٧



       
 
 

  

 
 
 

٥٠٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

   :     المیذه ت

                                            یكفــي أن نعلــم أن الرجــل كــان یبــذل علمــه فــي جــامع    ..             ه فهــم كثیــرون         أمــا تالمیــذ

   ا             علمــه وطــالبو ا                                                       المنــصور ببغــداد حیــث كانــت لــه حلقــة كبیــرة، یتحلــق فیهــا مقــدرو

ـــو جعفـــر محمـــد بـــن أحمـــد الـــسمناني،  :      مـــنهم    فـــضله                                                        الحـــافظ أبـــو ذر الهـــروي، وأب

   .                                    وقاضي الموصل، والحسین بن حاتم األصولي

                                                  ذكرتهم المـصادر القدیمـة وهـم أبـو عبـد اهللا األزدي، وأبـو                       بید أن أشهر تالمیذه ما 

             ونـــشرا علمـــه -           القیـــروان -                                             طـــاهر البغـــدادي اللـــذان هـــاجرا إلـــى المغـــرب العربـــي 

   . )١ (    هناك

  

  

  

  

                                                 

  ٥/٢٢ات الذهب شذر، ١٧/١٩١سیر أعالم النبالء  -١



       
 
 

  

 
 
 

٥٠٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

  املطلب الثاني

   آثاره العلمية ووفاته

أنتجت عقلیة الباقالني مجموعة كثیرة من الكتب الدینیة ذات الصبغة الكالمیة، 

یقولون أنه صنف . ل الرد على المخالفین والملحدین والمتفلسفینوالتي تتناو

كل ذلك ، كل لیلة خمسة وثالثین ورقة.. سبعین ألف ورقة في الدفاع عن الدین

ً                                                      إظهارا لعلم الرجل، وابرازا لمكانته الدینیة والعلمیة بید أن أشهر كتبه على ، ًٕ

ه لإلعجاز القرآني وقد ّ                   الذي حدد فیه مفهوم) إعجاز القرآن(اإلطالق هو كتابه 

  .ً                                طبع هذا الكتاب مرارا في القاهرة

ً                                              مؤلفا، وقد ذكر أكثرها القاضي عیاض ، ثم ذكرها ) ٥٥(ومؤلفات الباقالني تبلغ 

وفصل القول فیها السید أحمد صقر، وأكثرها مفقود، وغالب ما وجد منها كتبه 

  .الكالمیة أو ما هو قریب منها

د األوائل في تلخیص الدالئل، وكتاب البیان عن تمهی: ومن أهم كتبه الكالمیة

  .)١(الفرق بین المعجزات والكرامات والحیل والكهانة والسحر والنارنجات

وكتابا آخر ذكره صاحب كشف الظنون ) الملل والنحل(ویروى أن له كتابا في 

) كتاب االنتصار(كما ذكرت المصادر له ) هدایة المسترشدین في الكالم(واسمه 

وقد نشر ) ب التمهید في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارجكتا(و 

الكتاب األخیر األستاذان محمود محمد الخضري ومحمد عبد الهادي أبو 

  .)٢(ریدة

  :وفاته

مات القاضي أبو بكر محمد بن الطیب في یوم السبت لسبع بقین من ذي القعدة 

وصلى علیه ابنه حسن، وكانت   – رحمه اهللا -) هـ٤٠٣(سنة ثالث وأربعمائة 

                                                 

  .٦٠٢، ٦٠١ / ٤" ترتیب المدارك  -١

  ٥/٢٢شذرات الذهب ، ١٧/١٩١سیر أعالم النبالء  -٢



       
 
 

  

 
 
 

٥١٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

جنازته مشهودة، وكان سیفا على المعتزلة والرافضة والمشبهة، وغالب قواعده 

على السنة، وقد أمر شیخ الحنابلة أبو الفضل التمیمي منادیا یقول بین یدي 

  :جنازته

هذا ناصر السنة والدین، والذاب عن الشریعة، هذا الذي صنف سبعین ألف 

  .ورقة

  )١ ( قبره كل جمعةثم كان یزور

  

  

  

  

                                                 

 / ٤" وفیات األعیان " ، و٢٢٤، ٢٢٣" كذب المفتري ، ١٧/١٩٣سیر أعالم النبالء  -١

  .١٧٧ / ٣" الوافي بالوفیات " ، و٢٧



       
 
 

  

 
 
 

٥١١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

  املبحث الثاني

   اإلمام الباقالنيوأثره يف تقرير الصفات عندأصل دليل احلدوث 

  :وفیه مطلبان

  املطلب األول

  أصل دليل احلدوث وبيانه عند اإلمام الباقالني

  

إن مسألة قدم العالم وحدوثه من المسائل التي دار حولها الجدال بین الفالسفة 

ي استقر علیه رأي جمهور الفالسفة القول بقدم العالم؛ وأنه لم والمتكلمین، فالذ

یزل موجودا مع اهللا تعالى؛ ومعلوال له؛ ومساوقا له؛ غیر متأخر عنه بالزمان؛ 

  . ١مساوقة المعلول للعلة؛ ومساوقة النور للشمس

أما المتكلمون فاستنكروا هذه المقالة العجیبة، واجتهدوا في االستدالل على 

الم، ألنها قضیتهم الكبرى التي تبنى علیها العقائد،  فال یمكن إثبات حدوث الع

  .وجود اهللا تعالى وربوبیته إال بعد إبطال القول بقدم العالم

ٕ                                                                           ولیس المقصود ههنا بیان النزاع بین المتكلمة والفالسفة في حدوث العالم، وانما 

 في التدلیل نقصد الكالم عن دلیل عقلي كان هو عمدة النظار من أهل الكالم

 عندهم ، وهذا الدلیل هو ما –على حدوث العالم، ومنه إثبات وجود الصانع 

  ...یسمى بدلیل حدوث األجسام أو دلیل األعراض

                                                 

  .٨٨لدكتور سلیمان دنیا، ص ا:   أبو حامد الغزالي، تهافت الفالسفة، تحقیق وتقدیم-١



       
 
 

  

 
 
 

٥١٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

وخالصة هذا الدلیل أن العالم مكون من جواهر وأعراض حادثة، وكل ما ال 

 یخلو من الحوادث فهو حادث، وال بد لهذه الجواهر واألعراض من محدث، وهو

  .اهللا

واالستدالل بهذا الدلیل بأصوله ومقدماته من منهج الفالسفة؛ ولیس من منهج 

األنبیاء والمرسلین، ویقرر إمام المذهب أبو الحسن األشعري في كتابه الموسوم 

:  في االستدالل هي–  –أن أخبار الرسول "  رسالة إلى أهل الثغر : " بـ

د على االستدالل بها الفالسفة، ومن أوضح داللة من داللة األعراض التي اعتم"

  . )١("اتبعها من القدریة، وأهل البدع المنحرفین عن الرسل علیهم السالم 

 ال یسلكها إال أهل البدع – حسب األشعري –فطریقة الجواهر واألعراض 

  :المنحرفین عن منهاج المرسلین، وقد برر األشعري ذمه لتلك الطریقة بأمور

االستدالل بها إال بعد رتب كثیرة یطول الخالف فیها، إن األعراض ال یصح " 

ویدق الكالم علیها، فمنها ما یحتاج إلیه في االستدالل على وجودها والمعرفة 

بفساد شبه المنكرین لها، والمعرفة بمخالفتها للجواهر في كونها ال تقوم بنفسها، 

 باختالف وال یجوز ذلك على شيء منها، والمعرفة بأنها ال تبقى والمعرفة

                                                 

عبد اهللا شاكر محمد :  أبو الحسن األشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقیق ودراسة-١

  .١٨٥م، ص ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانیة: الجنیدي، نشر



       
 
 

  

 
 
 

٥١٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

أجناسها، وأنه ال یصح انتقالها من محالها، والمعرفة بأن ما ال ینفك منها فحكمه 

في الحدث حكمها، ومعرفة ما یوجب ذلك من األدلة وما یفسد به شبه المخالفین 

في جمیع ذلك حتى یمكن االستدالل بها على ما هي أدلة علیه عند مخالفینا 

ا ذكرناه بها، ألن العلم بذلك ال یصح الذین یعتمدون في االستدالل على م

عندهم إال بعد المعرفة بسائر ما ذكرناه آنفا، وفي كل مرتبة مما ذكرنا فرق 

  .)١("تخالف فیها، ویطول الكالم معهم علیها

ویمكن أن نجمل مؤاخذات اإلمام أبي الحسن األشعري على دلیل الحدوث فیما 

  :یلي

  . طول هذه الطریقة ووعورة مسالكها- 

ٕ                                                                          تطلبها لمجهود كبیر في إثبات مقدماتها وابطال شبه المنكرین لها، إذ أن في - 

كل مرتبة من مراتبها فرق تخالف فیها، مما یجعلها كثیرة الممانعات 

  .والمعارضات

  . معرفة اللوازم التي تترتب على كل مقدمة هي دلیل عند الخصم إللزامه بها- 

                                                 

عبد اهللا شاكر محمد :  أبو الحسن األشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقیق ودراسة-١

- ١٨٦م، ص ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانیة: ي، نشرالجنید

١٨٧.  



       
 
 

  

 
 
 

٥١٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

عل االستدالل  باألعراض وتعلقها فهذه األمور التي أشار إلیها األشعري تج

ٕ                                                                    بالجواهر على حدوث العالم واثبات الصانع أمرا صعبا؛ یتطلب من المستدل 

 – أرشدكم اهللا –ولیس یحتاج " جهدا كبیرا إلثبات المقدمات ودفع ما یعارضها، 

 على ما ذكرناه من المعرفة باألمر – علیه السالم –في االستدالل بخبر الرسول 

اسنا إلى مثل ذلك، ألن آیاته واألدلة الدالة على صدقه محسوسة الغائب عن حو

مشاهدة قد أزعجت القلوب، وبعثت الخواطر على النظر في صحة ما یدعو 

إلیه، وتأمل ما استشهد به على صدقه، والمعرفة بأن آیاته من قبل اهللا تدرك 

 ن البشر لوضوح الطرق إلىبیسیر الفكر فیها، وأنها ال یصح أن تكون م

  .)١("ذلك

                                                 

عبد اهللا شاكر محمد :  أبو الحسن األشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقیق ودراسة-١

- ١٨٨م، ص ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانیة: الجنیدي، نشر

١٨٩.  



       
 
 

  

 
 
 

٥١٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

: " ویكشف أبو الحسن األشعري عن سبب استدالل الفالسفة بهذا الدلیل، فیقول

ِ                                                                 وانما صار من أثبت حدث العالم والمحدث له من الفالسفة إلى االستدالل  ٕ

  .)١("ٕ                                                     باألعراض والجواهر لدفعهم الرسل وانكارهم لجواز مجیئهم 

الل بطریقة الجواهر والحاصل أن أبا الحسن األشعري كان له موقف من االستد

ٕ                                                                    واألعراض على حدوث العالم واثبات الصانع، ویمكن إجمال هذا الموقف فیما 

  :یلي

  . أن أصل دلیل الحدوث یرجع ابتكاره واعتماده إلى الفالسفة- 

  . أن دلیل الحدوث لیس من هدي األنبیاء والمرسلین- 

وعدم إیمانهم  أن سبب اعتماد الفالسفة على هذا الدلیل هو إنكارهم للنبوات - 

  .باألنبیاء

  . غموض هذا الدلیل وصعوبة مسالكه- 

لهذه األمور ذم األشعري دلیل الحدوث، لكن عند التأمل في مناهج األشاعرة نجد 

أن أكثرهم  سلكوا طریقة األعراض وحدوث األجسام إلثبات وجود اهللا تعالى، 

                                                 

عبد اهللا شاكر محمد : ل الثغر، تحقیق ودراسة أبو الحسن األشعري، رسالة إلى أه-١

- ١٩١م، ص ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانیة: الجنیدي، نشر

١٩٢.  



       
 
 

  

 
 
 

٥١٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

هو أفضل  و–ومن أبرز هؤالء القاضي أبو بكر محمد بن الطیب الباقالني 

، كان من )١(المتكلمین المنتسبین إلى األشعري ؛ لیس فیهم مثله ال قبله وال بعده

أساطین المذهب األشعري، ولم یكن مجرد ناقل لمعتقد األشاعرة بل كان مقعدا 

وضع المقدمات العقلیة، التي تتوقف علیها األدلة، واألنظار، " للمذهب حیث 

خالء، وأن العرض ال یقوم بالعرض، وأنه ال إثبات الجوهر الفرد وال: وذلك مثل

  .)٢("وأمثال ذلك مما تتوقف علیه أدلتهم . یبقى زمانین

ً                                                                        ویقرر ابن خلدون أن الباقالني یجعل هذه القواعد تابعة للعقائد اإلیمانیة من 

حیث وجوب اعتقادها، وذلك ألن األدلة تبنى علیها، وألن بطالن الدلیل یؤذن 

  .ببطالن المدلول

 الباعث على هذا التقعید من الباقالني تحقیق أمور محددة  والبرهنة ولعل

بالحجج العقلیة على مسائل هامة یقوم علیها أساس االعتقاد، منها إثبات وجود 

  .اهللا

                                                 

  )٩٨ص  / ٥ج  (- ابن تیمیة، مجموع الفتاوى -١

عبد : أحمد جاد، راجعه وقدم له:  عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقیق-٢

م، ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨:  القاهرة، الطبعة األولى–، دار الغد الجدید الباري محمد الطاهر

  .٤٣٤ص 



       
 
 

  

 
 
 

٥١٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

النظر في : إن أول ما فرض اهللا عز وجل على جمیع العباد: " یقول الباقالني

بآثار قدرته، وشواهد ربوبیته؛ ألنه آیاته، واالعتبار بمقدوراته، واالستدالل علیه 

ٕ                                                                        سبحانه غیر معلوم باضطرار، وال مشاهد بالحواس، وانما یعلم وجوده وكونه على 

  .)١("ما تقتضیه أفعاله باألدلة القاهرة، والبراهین الباهرة

 عنده –فالباقالني واحد من الذین یوجبون النظر لمعرفة اهللا تعالى، ذلك أن اهللا 

ن غیر استدالل، بل البد من النظر في هذا العالم الدال  ال یعرف ضرورة م–

على ربوبیة خالقه وفق مقدمات عقلیة محددة، ینتظمها دلیل مخصوص؛ یعرف 

  .عند المتكلمین بدلیل الحدوث

  هو دلیل الحدوث عند الباقالني ؟ وما أثر االستدالل به في مسائل العقیدة ؟ فما

یل الحدوث للداللة على حدوث العالم لقد سلك القاضي كغیره من األشاعرة دل

أن العالم حادث، : ومن ثم إثبات وجود الصانع، وهذا الدلیل یقوم على إثبات

وكل حادث ال بد له من محدث، فالعالم ال بد له من محدث أحدثه، وهو الخالق 

  .سبحانه وتعالى

                                                 

محمد زاهد : اإلنصاف فیما یجب اعتقاده وال یجب الجهل به، تحقیق  أبو بكر الباقالني،-١

م، ٢٠١٠/هـ١٤٣١مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الخامسة : بن الحسن الكوثري، نشر

  .٢٢ص 



       
 
 

  

 
 
 

٥١٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

رها، ولم یأل القاضي جهدا في االستدالل على كل مقدمة من هذه المقدمات وتقری

: َّ                          والموجودات كلها على ضربین: " فتصانیفه شاهدة على ذلك، یقول الباقالني

  .١)(" قدیم لم یزل، ومحدث لوجوده    أول 

قدیم لم یزل وهو اهللا تعالى، وصفات ذاته التي : فقد قسم الموجودات إلى قسمین

، أي  لم محدث، لوجوده أول: والقسم الثاني... ً                              لم یزل متصفا بها وال یزال كذلك

  .یكن ثم كان

على الخالق " موجود"ونالحظ أن الباقالني ال حرج عنده في إطالق لفظ 

 والخالق ،والمخلوق، وهذا هو الحق، فالموجود شيء ثابت لیس بمعدوم منتف

موجود والمخلوق موجود، لكن لیس الوجود كالوجود فوجود الخالق واجب ال یقبل 

  . االنتفاءاالنتفاء؛ ووجود المخلوق ممكن یقبل

ومذهب األشعري وعامة أصحابه بما فیهم الباقالني أن وجود كل شيء عین 

  .ماهیته وهذا مذهب جماهیر العقالء من المسلمین وغیرهم

                                                 

 األوائل وتلخیص الدالئل في الرد على الملحدة المعطلة تمهید  أبو بكر الباقالني،-١

محمود محمد الخضیري : والرافضة والخوارج والمعتزلة، ضبطه وقدم له وعلق علیه

  .٤١دار الفكر العربي، ص : ومحمد عبد الهادي أبو ریده، نشر



       
 
 

  

 
 
 

٥١٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

قدیم هو اهللا تعالى؛ ومحدث هو ما سوى اهللا وهو : فالوجود اسم عام ینقسم إلى

: ها على ثالثة أقسامالمحدثات كل: " العالم، ثم أخذ یبین أجزاء هذا العالم فقال

  ١).("جسم، وجوهر، وعرض 

األجسام كلها " ، أي مركب من أجزاء، وعند الباقالني )٢("فالجسم هو المؤلف " 

الذي له حیز، والحیز هو المكان أو ما یقدر " ، والجوهر هو)٣("من جنس واحد

أنه ، فهو عبارة عن المتحیز، وخاصیته )٤("تقدیر المكان عن أنه یوجه فیه غیره 

                                                 

 زاهد محمد: اإلنصاف فیما یجب اعتقاده وال یجب الجهل به، تحقیق  أبو بكر الباقالني،-١

م، ٢٠١٠/هـ١٤٣١مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الخامسة : بن الحسن الكوثري، نشر

  .١٦ص 

تمهید األوائل وتلخیص الدالئل في الرد على الملحدة المعطلة   أبو بكر الباقالني،-٢

محمود محمد الخضیري : والرافضة والخوارج والمعتزلة، ضبطه وقدم له وعلق علیه

  .٤١دار الفكر العربي، ص : أبو ریده، نشرومحمد عبد الهادي 

  .٥٦ المصدر السابق، ص -٣

محمد زاهد :  أبو بكر الباقالني، اإلنصاف فیما یجب اعتقاده وال یجب الجهل به، تحقیق-٤

م، ٢٠١٠/هـ١٤٣١مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الخامسة : بن الحسن الكوثري، نشر

  .١٦ص 



       
 
 

  

 
 
 

٥٢٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

ً                                            یقبل من كل جنس من أجناس األعراض عرضا واحدا "  ؛ فال یقبل من )١("ً

: ً                                                              االجتماع واالفتراق معا في زمان ومكان واحد، كما ال یقبل من األلوان: األكوان

   .إلخ.. ً                    البیاض والسواد معا،

، فالعرض )٢("هو الذي یعرض في الجوهر، وال یصح بقاؤه وقتین: والعرض" 

ي وجوده إلى الجوهر باعتباره محال یقوم به، كاللون المفتقر هو معنى یحتاج ف

في وجوده إلى جسم یحله ویقوم به، وكذلك الطعوم والروائح، والحیاة والموت، 

ً                                                      ، ومیزة العرض أنه ال یبقى زمانین، بل یتجدد حاال فحاال؛ ...والعلوم واإلرادادات ً

  .تتواردً                                                 كالماء الدافق من المیزاب یسیل مستمرا؛ وهو أمثال 

وبعد تعریفه لألعراض یمضي الباقالني للكالم في إثبات األعراض حیث یستدل 

والدلیل : " على ثبوتها بدلیل عقلي بناه على الحركة والسكون، وفي هذا یقول

وال بد أن . ُّ                                                        على إثبات األعراض تحرك الجسم بعد سكونه، وسكونه بعد حركته

                                                 

د األوائل وتلخیص الدالئل في الرد على الملحدة المعطلة تمهی   أبو بكر الباقالني، -  ١

محمود محمد الخضیري : والرافضة والخوارج والمعتزلة، ضبطه وقدم له وعلق علیه

  .٤١دار الفكر العربي، ص : ومحمد عبد الهادي أبو ریده، نشر

مد زاهد مح: اإلنصاف فیما یجب اعتقاده وال یجب الجهل به، تحقیق  أبو بكر الباقالني، -٢

م، ٢٠١٠/هـ١٤٣١مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الخامسة : بن الحسن الكوثري، نشر

  .١٦ص 



       
 
 

  

 
 
 

٥٢١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

ً                               تحركا لنفسه ما جاز سكونه؛ وفي فلو كان م. یكون ذلك كذلك لنفسه أو لعلة

  .)١("صحة سكونه بعد تحركه دلیل على أنه متحرك لعلة؛ هي الحركة 

فالجسم حسب رأي الباقالني یتحرك بعد سكونه لمعنى هو الحركة، وهذه الحركة 

  .عرض یتجدد في كل حین

بطالن الحركة عند : " واألعراض عنده فهي حوادث، واستدل على حدوثها بدلیل

 السكون؛ ألنها لو لم تبطل عند مجيء السكون لكانا موجودین في الجسم مجيء

ً                                        معا، ولوجب لذلك أن یكون متحركا ساكنا  ً ً                          معا، وذلك مما یعلم فساده ً

  .)٢("ضرورة

وبعد هذه المقدمة في إثبات األعراض والتدلیل على حدوثها انتقل الباقالني 

والدلیل على حدوث : " ، فقالللمقدمة الثانیة وهي البرهنة على حدوث األجسام

                                                 

تمهید األوائل وتلخیص الدالئل في الرد على الملحدة المعطلة    أبو بكر الباقالني، -  ١

محمود محمد الخضیري : والرافضة والخوارج والمعتزلة، ضبطه وقدم له وعلق علیه

  .٤٢دار الفكر العربي،  ص : هادي أبو ریده، نشرومحمد عبد ال

  .٤٤  المصدر السابق، ص -  ٢



       
 
 

  

 
 
 

٥٢٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

، وأكثر من هذا فإنه ال )١(..."أنها لم تسبق الحوادث، ولم تخل منها: األجسام

نعلم باضطرار أنه  " -  حسب رأیه –ِّ                                      یجوز أن یسبق الجسم الحوادث، وذلك ألنا 

ً                                               موجودا فال یخلو أن یكون متماس األبعاض مجتمعا – أي الجسم –متى كان  ً

ً                                                               قا؛ ألنه لیس بین أن تكون أجزاؤه متماسة أو متباینة منزلة ثالثة؛ ً                أو متباینا مفتر

فوجب أن ال یصح أن یسبق الحوادث؛ وما لم یسبق الحوادث فواجب كونه 

محدثا؛ إذ كان ال بد أن یكون إنما وجد مع وجودها أو بعدها؛ فأي األمرین ثبت 

                   .(٢)  "وجب به القضاء على حدوث األجسام 

وبهذا یثبت الباقالني حدوث األجسام كما أثبت حدوث األعراض، ومادام العالم 

ً                                                                        ال ینفك علویه وسفلیه من أن یكون جسما مؤلفا، أو عرضا محموال، وجب الحكم  ً ً ً

  . بأن العالم محدث بأسره

  

                                                 

محمد زاهد : اإلنصاف فیما یجب اعتقاده وال یجب الجهل به، تحقیق  أبو بكر الباقالني، -١

م، ٢٠١٠/هـ١٤٣١مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الخامسة : بن الحسن الكوثري، نشر

  .١٨- ١٧ص 

تمهید األوائل وتلخیص الدالئل في الرد على الملحدة المعطلة  الني،  أبو بكر الباق-٢

محمود محمد الخضیري : والرافضة والخوارج والمعتزلة، ضبطه وقدم له وعلق علیه

  . ٤٤دار الفكر العربي، ص : ومحمد عبد الهادي أبو ریده، نشر



       
 
 

  

 
 
 

٥٢٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

 :ویمكن تلخیص دلیل الحدوث عند الباقالني هكذا

 .العالم كله مؤلف من جواهر وأجسام وأعراض

  . ألعراض حوادثوا

لم تسبق الحوادث، ولم توجد قبلها، وما لم یسبق " واألجسام حادثة؛ ألنها 

  .)١("محدث : المحدث

  .فالعالم إذا حادث بأسره ألنه ال یخلو من الحوادث

ٕ                                                                 واذا صح حدوث العالم؛ فال بد له من محدث أحدثه، ومصور صوره، وهو اهللا 

  .سبحانه وتعالى

ّ                                                 الباقالني، وقد ذكره وهو یبین للحرة ما یجب على فهذا هو دلیل الحدوث عند ّ

  . المكلف اعتقاده وال یسعه الجهل به

هل لهذا الدلیل أصل في الكتاب والسنة أم هو دلیل : لكن السؤال المطروح

ٕ                                                                  كالمي ال عالقة له بالوحي؟ وان كان أصال كالمیا فهل كان موافقا للوحي أم 

  معارضا؟

اهر واألعراض لیس من طریقة األنبیاء، ثم إن أول لقد سبق القول بأن دلیل الجو

من استدل بهذا الدلیل الفالسفة، وعلة ذلك إنكارهم للنبوات وعدم إیمانهم بما جاء 

                                                 

  .٤٤  تمهید األوائل وتلخیص الدالئل ص -  ١



       
 
 

  

 
 
 

٥٢٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

به المرسلون، ثم تبعهم من تبعهم من المتكلمین القاضي الباقالني، وال أقول أنه 

لظن به بل إنه في اتباعه للفالسفة كان من المنكرین لألنبیاء؛ ولیس هذا هو ا

ٕ                                                                     من األئمة المثبتین للنبوات، وانما كان الحامل له على االستدالل بالجواهر 

ٕ                                                                 واألعراض هو محاججة الفالسفة بأدلتهم وابطال شبههم، فهذا هو الظن به 

  .وبأمثاله من األعالم

ویكفي في : " وقد ذكر القرطبي أن الصحابة أیضا لم یعرفوا هذه الطریقة، فقال

الردع عن الخوض في طرق المتكلمین ما ثبت عن األئمة المتقدمین كعمر بن 

  .عبد العزیز ومالك بن أنس والشافعي

وقد قطع بعض األئمة بأن الصحابة لم یخوضوا في الجوهر والعرض وما یتعلق 

  .)١(..."لمتكلمین، فمن رغب عن طریقهم فكفاه ضالالبذلك من مباحث ا

وهذا أبو حامد الغزالي أحد أئمة األشاعرة؛ ومن الذین اعتمدوا دلیل الحدوث في 

 –إثبات وجود الصانع، یصرح بأن هذا الدلیل لم یكن من طریقة رسول اهللا 

: ، وفي هذا یقول–ن اهللا علیهم  رضوا–، وال أصحابه –صلى اهللا علیه وسلم 

، أو عن الصحابة رضي اهللا عنهم  فلیت شعري متى نقل عن رسول اهللا "

                                                 

 –فتح الباري بشرح صحیح البخاري، دار طیبة، الطبعة الثانیة   ابن حجر العسقالني، -١

  .٢٩٣:، ص١٧:  هـ، المجلد١٤٢٩الریاض، 



       
 
 

  

 
 
 

٥٢٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

أنه ال یخلو عن : الدلیل على أن العالم حادث: إحضار أعرابي أسلم، وقوله له

  .)١("األعراض، وما ال یخلو عن الحوادث حادث 

  

  

  

  

                                                 

 أبو حامد الغزالي، فیصل التفرقة بین االسالم والزندقة ضمن مجموعة رسائل اإلمام -١

  .٢٦٩: إبراهیم أمین محمد، المكتبة التوفیقیة، ص: الغزالي، تحقیق



       
 
 

  

 
 
 

٥٢٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

  ملطلب الثانيا

  أثر دليل احلدوث يف تقرير الصفات عند اإلمام الباقالني

لناظر في كالم اإلمام الباقالني یجد أنه لم یستدل بدلیل الحدوث بال مستند إن ا

من القرآن الكریم وبال دلیل؛ بل له دلیل من القرآن یستند علیه؛ ویستدل به على 

:  وفي هذا یقول– علیه السالم –طریقته بأنها طریقة األنبیاء؛ وهي قصة الخلیل 

دل على حدوث الموجودات بتغیرها وكذلك الخلیل علیه السالم، إنما است" 

R  Q  P  O  N   ﴿: وانتقالها من حالة إلى حالة؛ ألنه لما رأى الكوكب قال

T   SU  d  c  b  a  `      _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  

j    i  h  g  f  ek  v  u   t  s  r     q  p  o  n  m  l  

|   {  z  y  x  w}£¢  ¡  �  ~  L)إلى )١ ،

آخر اآلیات فعلم أن هذه لما تغیرت وانتقلت من حال إلى حال دلت على أنها 

  §   ¦¤  ¥﴿ : ً                                                 محدثة مفطورة مخلوقة، وأن لها خالقا، فقال عند ذلك

                                                 

  .٧٩.٧٨.٧٧: ت سورة األنعام، اآلیا-١
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¬  «  ª  ©  ¨®¹  ¸  ¶  µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯  º  ¼  »  

¿  ¾  ½À  Ã  Â     Á  ﴾)٢(")١(  .  

R  Q  P  O  N  ﴿ :  بقوله–یه السالم  عل–ّ                            وهكذا یقرر أن مراد إبراهیم 

T   SU  d  c  b  a  `      _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  

j    i  h  g  f  ek  v  u   t  s  r     q  p  o  n  m  l  

|   {  z  y  x  w}£¢  ¡  �  ~  L ﴾)أن )٣ 

دم ربوبیته، هذا هو فاطر العالم وخالقه، وأنه استدل باألفول وهو االنتقال على ع

ألن التغیر أو االنتقال حادث، والحادث ال یقوم إال بحادث، فهي سمة الحدوث، 

  .وهذه الحجة هي الدالة على حدوث الموجودات وحدوث العالم

  :واعترض على الباقالني وغیره من المتكلمین في هذا االستدالل من وجوه

                                                 

  .٨٠:  سورة األنعام، اآلیة-١

محمد زاهد : اإلنصاف فیما یجب اعتقاده وال یجب الجهل به، تحقیق  أبو بكر الباقالني،-٢

م، ٢٠١٠/هـ١٤٣١مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الخامسة : بن الحسن الكوثري، نشر

  .٣٠ص  

  .٧٩.٧٨.٧٧:  سورة األنعام، اآلیات-٣
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للغة العربیة ألن أهل تفسیر األفول بالتغیر واالنتقال غیر صحیح في ا:  أوال- 

 یفسرون األفول بالمغیب واالحتجاب، وعلى هذا )٢(وغریب القرآن، )١(اللغة

   )٥( والعز بن عبد السالم)٤(، كما أن الماوردي)٣(المعنى أئمة التفسیر

  

                                                 

أحمد عبد : ماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق إسماعیل بن ح-١

 ١٩٨٧ -   ه١٤٠٧الرابعة :  بیروت، الطبعة–دار العلم للمالیین : الغفور عطار، نشر

 أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، ، )١٦٢٣ص/ ٤ج (م، 

ج (م، ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: لطبعةدار الفكر، ا: عبد السالم محمد هارون، نشر: تحقیق

 بیروت، –دار صادر : محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، نشر، )١١٩ص/١

  ).أفل(الطبعة األولى، مادة 

محمد سید كیالني، :  أبو القاسم األصفهاني الراغب، المفردات في غریب القرآن، تحقیق-٢

  ).٢٠ص ( لبنان ، -دار المعرفة : نشر

مؤسسة : أحمد شاكر، نشر:  جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق  أبو جعفر الطبري،-٣

أبو محمد الحسین ، )٤٨٥ص /١١ج (م، ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : الرسالة، الطبعة

 عثمان -بن مسعود البغوي، معالم التنزیل، حققه وخرج أحادیثه محمد عبد اهللا النمر 

 - هـ ١٤١٧ الرابعة،: الطبعةدار طیبة، :  سلیمان مسلم الحرش، نشر- جمعة ضمیریة 

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، تفسیر القرآن ، )١٦٢ص / ٣ج ( م، ١٩٩٧

 -هـ ١٤٢٠الثانیة، : دار طیبة، الطبعة: سامي بن محمد سالمة، نشر: العظیم، تحقیق

  ).٢٩١ص / ٣ج ( م، ١٩٩٩

السید بن عبد : یق أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي، النكت والعیون، تحق-٤

  ). ١٣٧ص / ٢ج ( بیروت، -دار الكتب العلمیة : المقصود بن عبد الرحیم، نشر

عبد اهللا بن :  عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم، اختصار النكت للماوردي، تحقیق-٥

/ ١ج (م، ١٩٩٦/  هـ ١٤١٦: إبراهیم الوهبي، دار ابن حزم ـ بیروت، الطبعة األولى

  ).٤٤٧ص 
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  . ، وهم من األشاعرة، ذهبوا إلى تفسیر األفول بالمغیب)١(والقرطبي

ما قامت به الحوادث فهو : " ل بقاعدةلم یكن مراد الخلیل االستدال:  ثانیا- 

، فلو كان كذلك الستدل بالبزوغ الذي هو من الحوادث على حدوث "حادث 

یستمر على ما كان علیه إلى حین المغیب، فبان  ولم الكوكب من حین بزوغه،

بأن قصة إبراهیم هي على نقیض مطلوب الباقالني؛ ألنه حینئذ لم یكن التغیر 

ٕ                                                          ل مانعا من كونه رب العالمین وانما المانع هو أفول الكواكب واالنتقال عند الخلی

  . ومغیبها عن عین عابدیها

وبهذا االعتراض یبقى استدالل الباقالني بقصة الخلیل ضعیفا في مناهضة قول 

األشعري وغیره من أئمة السنة بأن داللة الجواهر واألعراض لیست طریقة 

  . األنبیاء

ني بعد عرضه لدلیل الحدوث بمقدماته ونتیجته ومهما یكن من أمر فإن الباقال

 صلى اهللا –التي توصل إلى وجوب العلم بحدوث العالم؛ أشار إلى أن النبي 

ّ                      وقد بین نبینا صلى اهللا : " ّ                                  قد وضح ذلك بأوضح الطرق، حیث قال–علیه وسلم 

علیه وسلم هذا بأحسن بیان یتضمن أن جمیع الموجودات سوى اهللا محدثة 

                                                 

دار : هشام سمیر البخاري، نشر:  الدین القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تحقیق شمس-١

  ).٢٧ص /٧ج (م، ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣: عالم الكتب، الریاض، الطبعة 
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كان . نعم: ( أخبرنا عن بدء هذا األمر؟ فقال: یا رسول اهللا: ما قالوا لهمخلوقة، ل

فأثبت أن كل موجود سواه محدث ) اهللا تعالى ولم یكن شيء، ثم خلق اهللا األشیاء

  .)١("مخلوق 

ومن هنا یظهر أن الباقالني لم یكن في استدالله بدلیل الحدوث راغبا عن طریق 

ّ                              األنبیاء والمرسلین؛ وانما دفع ه اجتهاده إلى اعتماد الحجج العقلیة مع الحجج ٕ

جمیع العالم " النقلیة إلبطال دعوى الفالسفة في القول بقدم العالم، وإلثبات أن 

العلوي والسفلي ال یخرج عن هذین الجنسین أعني الجواهر واألعراض وهو 

ّ                                                 ، وقد تقدم فیما مر ذكر نصوص من كالمه على الجواهر "محدث بأسره 

 وبیان – وهي ما یتكون منه العالم بكل ما فیه –واألعراض واألجسام 

خصائصها، والتدلیل على حدوثها، وما كان اهتمام الباقالني بذلك إال إلبراز 

حاجتها وافتقارها إلى موجود یدبر أمرها وینشئها من عدم ویفنیها من بعد وجود، 

  .وهذا الموجود هو اهللا تعالى

                                                 

محمد زاهد : اإلنصاف فیما یجب اعتقاده وال یجب الجهل به، تحقیق  أبو بكر الباقالني،-١

م، ٢٠١٠/هـ١٤٣١، الطبعة الخامسة مكتبة الخانجي بالقاهرة: بن الحسن الكوثري، نشر

  .٣٠ص
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اقالني یستطیع أن یلمس التزام الرجل بدلیل الحدوث إن المتتبع لآلثار الباقیة للب

ٕ                                                                     وبما انطوى علیه من قواعد لیس في االستدالل على قضیة حدوث العالم واثبات 

الصانع فحسب؛ بل في االستدالل على مسائل عقدیة أخرى، ال سیما في أفعال 

  .اهللا االختیاریة

اهللا تعالى وقدرته، التي الصفات المتعلقة بمشیئة : والمقصود باألفعال االختیاریة

یفعلها سبحانه وتعالى في وقت دون وقت، كالمجيء والنزول والرضا والغضب 

والقرب والدنو، ونحوها من األفعال االختیاریة، كما في حدیث الشفاعة الذي 

ً                                                 إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله، ولن :(أخرجه البخاري

  ).الخ...یغضب بعده مثله

   الباقالني من هذه الصفات التي دلت علیها نصوص الكتاب والسنة؟فما موقف

ً                                                        واذا ثبت أن للعالم صانعا صنعه، ومحدثا أحدثه، فیجب أن :" یقول الباقالني ً ٕ

  .)١("ً                                                     یعلم أنه ال یجوز أن یكون مشبها للعالم المصنوع المحدث 

بل كانت فلم یكن إثبات حدث العالم ووجود الصانع هو المنتهى عند الباقالني؛ 

قضیة تنزیه الباري عن النقائص والعیوب من أسمى المطالب التي یجب تحقیقها 

 شيء موجود لیس بجسم وال جوهر وال - والذود عنها، فاهللا تعالى ـ عند الباقالني 

                                                 

  .٣٢ المصدر السابق ، ص -١
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عرض؛ وهو موصوف بصفات؛ وهذه الصفات لیست أعراضا؛ إذ هي قدیمة 

أن الباري عالم :  ویجب أن یعلم: "باقیة ال تعرض وال تزول، وفي بیان هذا یقول

بعلم قدیم متعلق بجمیع المعلومات، وال یوصف علمه بأنه مكتسب وال ضروري، 

وأنه قادر بقدرة قدیمة شاملة لجمیع المقدورات، مرید بإرادة قدیمة متعلقة بجمیع 

الكائنات، سمیع بسمع قدیم متعلق بجمیع المسموعات، بصیر ببصر قدیم متعلق 

ات، متكلم وكالمه قدیم متعلق بجمیع المأمورات والمنهیات، بجمیع المبصر

  .)١("والمخبرات 

وهكذا قرر أن اهللا تعالى متصف بصفات ذاتیة قدیمة أزلیة غیر متعلقة بمشیئة 

وبینا أنه ال یجوز  " ...:أو قدرة، ثم یقول عن قدم هذه الصفات وأزلیتها وأولیتها

س صفات المخلوقین، وأن تكون حدوثها له، ألن ذلك یوجب أن تكون من جن

ذات أضداد كصفات المخلوقین، وأن یكون الباري سبحانه قبل حدوثها موصوفا 

  .بما یضادها وینافیها من األوصاف

 ولو كان ذلك كذلك لوجب قدم أضدادها؛ والستحال أن یكون القدیم سبحانه 

لى موصوفا بها في هذه الحال، وأن یوجد منه من ضروب األفعال ما یدل ع

وفي بطالن ذلك دلیل على قدم هذه لصفات، وأن اهللا . كونه عالما قادرا حیا

                                                 

  .٣٨ المصدر السابق، ص  -١
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سبحانه ال یجوز أن یتغیر بها ویصیر له حكم لم یكن قبل وجودها إذ ال أول 

  .)١("لوجودها 

ومما سبق یتبین أن صفات الحیاة والعلم والسمع والبصر والقدرة واإلرادة والكالم 

أنها لیة محیطة بجمیع شؤون المخلوقات، كما  صفات أز– عند الباقالني –

، ألن ذلك یعني قدیمة الزمة لذاته ال تجدد فیها وال تعلق لها بإرادته ومشیئته

وجود تغیر وتحول في ذات اهللا، ویثبت وجود أضداد في ذات اهللا ویكون بذلك 

  .ً                 مشابها للمخلوقات

ن الحوادث فهو ما ال یخلو م: " والذي حمله على هذا القول هو هذا األصل

  ، "حادث 

فأوجب نفي أفعال اهللا االختیاریة، بحجة أنها حوادث یستحیل أن تقوم بذات اهللا؛ 

  .بل یجب تنزیهه تعالى عنها

 الذي أثبته –ولو أنه أجرى مبدأ اختالف صفات الخالق عن صفات المخلوق 

 على جمیع صفات اهللا لكان صوابا؛ ألن ما یقال في –في بعض الصفات 

ات التي أثبت مخالفتها لصفات المخلوقات یقال في بقیة الصفات المتعلقة الصف

                                                 

 -مؤسسة الكتب الثقافیة :  أبو بكر الباقالني، تمهید األوائل وتلخیص الدالئل، نشر-١

  .٢٤٥عماد الدین أحمد حیدر، ص : م، تحقیق ١٩٨٧بیروت، الطبعة األولى، 
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 وال یكون – بما یلیق بجالله –باإلرادة والقدرة، فرضى الخالق وغضبه ومجیئه 

ً                                                     كرضى وغضب ومجيء المخلوق، تعالى اهللا عن ذلك علوا كبیرا ً.  

ا وهو إثباتها والحاصل أن الباقالني سلك في نفي الصفات االختیاریة مسلكا فرید

ٕ                                                                       على أنها صفات أزلیة قدیمة مع اهللا تعالى، ال تعلق لها بمشیئته وارادته، وال 

  .یتجدد له فیها حال كما یشاء

إن المتأمل في مصنفات الباقالني یستطیع أن یلمس النفس الفلسفي للرجل في 

دفاعه عن آرائه، وجداله الشدید مع الخصوم، وفي تمحیصه للمسائل العقدیة من 

، "الذي نقل الحجاج مع المخالفین إلى میدان العقل النظري " الناحیة العقلیة فهو

تأثره بمخالفیه وتسلیمه لهم ببعض أصولهم والتزام لوازم تلك  لكن ال ننكر

دلیل األعراض وحدوث األجسام إال أنه ال یعارض به جمیع : األصول التي فیها

قدرة، ویثبت علو اهللا على نصوص الصفات الخبریة التي تتعلق بمشیئة أو 

مخلوقاته، ومع ذلك فقد التزم ما التزمته الطائفة األولى في نفي الصفات المتعلقة 

الرضى والغضب والفرح والضحك، حتى ال یثبت قیام : بالمشیئة والقدرة مثل 

أفعال اختیاریة في ذاته جل وعال، مستندا إلى هذا الدلیل الذي یقرر امتناع 

  .احوادث ال أول له
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   وتشتمل على أهم النتائجاخلامتة

  : خالل كتابتي في هذا البحث المتواضع توصلت إلى عدة نتائج منهامن

، عظم مكانة اإلمام أبي بكر الباقالني بین أئمة أهل السنة والجماعة -١

وكیف كان سیفا بتارا قاطعا حجج المخالفین المدعین أنهم من أهل 

 أو من غیرهم، اإلسالم

، یل الحدوث في االستدالل على وجود اهللا سبحانه وتعالىتقریر أصل دل -٢

 .وأن هذا الدلیل لم یكن من طریقة السلف

 لإلمام أبي بكر الباقالني في استدالله العلمعدم تسلیم كثیر من أهل  -٣

بطریقة سیدنا إبراهیم علیه السالم التي اعتمد علیها في تقریر دلیل 

 .الحدوث

 وجود اهللا االستدالل بدلیل الحدوث على لم یقتصر اإلمام الباقالني على -٤

؛ حیث أوجب نفي أفعال الصفاتبل التزم هذا الدلیل في باب ، تعالى

اهللا تعالى االختیاریة بحجة أنها حوادث یستحیل أن تقوم بذات اهللا تعالى 

 .بل یجب تنزیهه تعالى عنها، 



       
 
 

  

 
 
 

٥٣٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

  أهم املصادر واملراجع

  القرآن الكریم

: ز الدین عبد العزیز بن عبد السالم تحقیقاختصار النكت للماوردي، ع -١

: عبد اهللا بن إبراهیم الوهبي، دار ابن حزم بیروت، الطبعة األولى

  م١٩٩٦/  هـ ١٤١٦

عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي  ألنسابا -٢

 عبد :ت، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد: دار النشر

 علمي الیماني وغیرهالرحمن بن یحیى الم

اإلنصاف فیما یجب اعتقاده وال یجب الجهل به، أبو بكر الباقالني  -٣

مكتبة الخانجي بالقاهرة، : محمد زاهد بن الحسن الكوثري، نشر: تحقیق

  م٢٠١٠/هـ١٤٣١الطبعة الخامسة 

: حمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي ، دار النشر أ، تاریخ بغداد -٤

  یروت ب–دار الكتب العلمیة 

أبو ) المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا(اریخ قضاة االندلس ت -٥

: الحسن بن عبد اهللا بن الحسن النباهي المالقي األندلسي ، دار النشر 

: م ، الطبعة ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣ - لبنان / بیروت- دار اآلفاق الجدیدة 

   دیدةلجنة إحیاء التراث العربي في دار اآلفاق الج: الخامسة  تحقیق 

علي تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري ، ت -٦

دار الكتاب : بن الحسن بن هبة اهللا بن عساكر الدمشقي ، دار النشر 

  الثالثة:  ، الطبعة ١٤٠٤ -  بیروت - العربي 



       
 
 

  

 
 
 

٥٣٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

 أبو الفضل ،رتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالكت -٧

دار الكتب العلمیة :  األندلسي ، دار النشر عیاض بن موسى الیحصبي

: االولى ، تحقیق : م ، الطبعة ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ - لبنان /  بیروت - 

  محمد سالم هاشم

تمهید األوائل وتلخیص الدالئل في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة  -٨

: والخوارج والمعتزلة، أبو بكر الباقالني ضبطه وقدم له وعلق علیه

دار الفكر :  الخضیري ومحمد عبد الهادي أبو ریده، نشرمحمود محمد

  العربي

  الدكتور سلیمان دنیا: تهافت الفالسفة، أبو حامد الغزالي تحقیق وتقدیم -٩

أحمد : جامع البیان في تأویل القرآن، أبو جعفر الطبري تحقیق  - ١٠

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: شاكر، نشر

هشام : لقرآن، شمس الدین القرطبي تحقیقالجامع ألحكام ا  - ١١

/ هـ١٤٢٣: دار عالم الكتب، الریاض، الطبعة : سمیر البخاري، نشر

  م٢٠٠٣

: رسالة إلى أهل الثغر، أبو الحسن األشعري تحقیق ودراسة  - ١٢

مكتبة العلوم والحكم، الطبعة : عبد اهللا شاكر محمد الجنیدي، نشر

  م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢: الثانیة

ء ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز سیر أعالم النبال  - ١٣

 ١٤١٣ - بیروت - مؤسسة الرسالة : الذهبي أبو عبد اهللا ، دار النشر 



       
 
 

  

 
 
 

٥٣٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

محمد نعیم ، شعیب األرناؤوط : التاسعة ، تحقیق : ، الطبعة 

  العرقسوسي

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، عبد الحي بن أحمد بن  - ١٤

 - دمشق -  كثیر  دار بن: محمد العكري الحنبلي ، دار النشر 

عبد القادر األرنؤوط، محمود :  ، تحقیق ١ط: هـ ، الطبعة ١٤٠٦

  األرناؤوط

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد  - ١٥

 –دار العلم للمالیین : أحمد عبد الغفور عطار، نشر: الجوهري تحقیق

   م١٩٨٧ -   ه١٤٠٧الرابعة : بیروت، الطبعة

 ، تاج الدین بن علي بن عبد الكافي طبقات الشافعیة الكبرى - ١٦

هـ ، ١٤١٣ - هجر للطباعة والنشر والتوزیع : السبكي ، دار النشر 

عبد الفتاح محمد .محمود محمد الطناحي د. د:  ، تحقیق ٢ط: الطبعة 

  الحلو

فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ابن حجر العسقالني دار  - ١٧

   هـ١٤٢٩ الریاض، –طیبة، الطبعة الثانیة 

ست اللبلي ، أحمد بن یوسف بن یعقوب بن علي الفهري ، هرف - ١٨

/ هـ١٤٠٨ - لبنان / بیروت- دار الغرب االسالمیة : دار النشر 

عواد / یاسین یوسف بن عیاش: األولى ، تحقیق : م ، الطبعة ١٩٨٨

  عبد ربه أبو زینة



       
 
 

  

 
 
 

٥٣٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

فیصل التفرقة بین االسالم والزندقة ضمن مجموعة رسائل اإلمام  - ١٩

  إبراهیم أمین محمد، المكتبة التوفیقیة : د الغزالي تحقیقالغزالي، أبو حام

كتب ورسائل وفتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة ، أحمد عبد الحلیم  - ٢٠

:  مكتبة ابن تیمیة ، الطبعة  بن تیمیة الحراني أبو العباس ، دار النشر 

  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: الثانیة ، تحقیق 

 –دار صادر :  محمد بن مكرم بن منظور ، نشرلسان العرب - ٢١

  بیروت، الطبعة األولى

مرآة الجنان وعبرة الیقظان ، أبو محمد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن  - ٢٢

 -  القاهرة - دار الكتاب اإلسالمي  : سلیمان الیافعي  ، دار النشر 

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

غوي حققه وخرج معالم التنزیل، أبو محمد الحسین بن مسعود الب - ٢٣

 سلیمان -  عثمان جمعة ضمیریة - أحادیثه محمد عبد اهللا النمر 

 ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٧الرابعة، : دار طیبة، الطبعة: مسلم الحرش، نشر

تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر بن  -٢٤ أبو الفداء ، -م

: دار طیبة، الطبعة: سامي بن محمد سالمة، نشر: كثیر تحقیق

   م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانیة، 

: معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا تحقیق - ٢٥

 - هـ ١٣٩٩: دار الفكر، الطبعة: عبد السالم محمد هارون، نشر

  م١٩٧٩



       
 
 

  

 
 
 

٥٤٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 

 

                     وأثره يف تقرير الصفات                                  أصل دليل احلدوث عند اإلمام الباقالين

: المفردات في غریب القرآن، أبو القاسم األصفهاني الراغب تحقیق - ٢٦

   لبنان - دار المعرفة : محمد سید كیالني، نشر

أحمد جاد، راجعه : بن خلدون عبد الرحمن بن خلدون تحقیقمقدمة ا - ٢٧

 القاهرة، –عبد الباري محمد الطاهر، دار الغد الجدید : وقدم له

  .٤٣٤م، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨: الطبعة األولى

لملل والنحل ، محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ، ا - ٢٨

محمد سید : تحقیق  ، ١٤٠٤ - بیروت -دار المعرفة : دار النشر 

  كیالني

النكت والعیون، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي  - ٢٩

دار الكتب : السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم، نشر: تحقیق

   بیروت- العلمیة 

لوافي بالوفیات ، صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ، دار النشر ا - ٣٠

أحمد : م ، تحقیق ٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ -  بیروت -دار إحیاء التراث : 

  األرناؤوط وتركي مصطفى

نباء أبناء الزمان ، أبو العباس شمس الدین أحمد أفیات األعیان و و - ٣١

 لبنان - دار الثقافة : بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، دار النشر 

  حسان عباسإ: ، تحقیق 


