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 المخمص:
عمى ىذه االمة ىك الفيـ الصحيح لإلسالـ في ضكء  –فاف مف اعظـ نعـ اهلل تعالى 

كالسنة المطيرة؛   ككاف مف اىؿ العمـ البارزيف  الذيف خدمكا  –االصمييف الثابتييف القرآف الكريـ
ب  رحمو المكتبة االسالمية كارفدكىا بمؤلفاتيـ الجميمة ككاف مف بيف العمماء البارزيف االماـ ابف الحاج

فكانت مؤلفاتو مفيدة كجامعة لجميع العمـك ، فيك كاف مكسكعة في النحك كالفقو كالحديث  -اهلل
مف اىؿ العمـ الذيف يتابعكف اىؿ السنة مف  –كالصرؼ كمسائؿ العقيدة كابف الحاجب رحمو اهلل 

ف العنكاف كاالتي االشاعرة في معتقدىـ في مسائؿ العقيدة ، ككاف يتابع مذىبو الفقيي المالكي  فكا
كقد  (ق( دراسة عقدية بعض مسائؿ السمعيات انمكذجأْٔالكالمية عند ابف الحاجب )ت  اآلراء)

قمت بتناكؿ كتاب لو في مسائؿ العقيدة  فكجدت كتابا لو في العقيدة  قاـ بشرحو الشيخ سعيد فكده ، 
ق( رحمو اهلل( كتناكلت ْٔٔتكسماه ) شرح عقيدة االماـ العالمة ابي عمرك ابف الحاجب المالكي )

مف خاللو جزء مف مسائؿ الغيبيات التي بنى عقيدتو في ىذه المسائؿ الميمة  كقد قسمت البحث عمى 
 .مقدمة كمبحثيف، كخاتمة سجمت فييا النتائج المستخمصة مف البحث

 :) اآلراء الكالمية، ابف الحاجب، مسائؿ السمعيات(.الكممات المفتاحية
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(Theological opinions of Ibn al-Hajeb (d. 646 AH 

Some audio issues as a model 
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Department of Creed, Dawah and Thought 

 

Abstracts: 

For one of the greatest blessings of God Almighty - upon this nation 

is the correct understanding of Islam in the light of the authentic, established 

ones, the Noble Qur’an - and the purified Sunnah; He was one of the eminent 

scholars who served the Islamic library and supplemented it with their 

glorious writings. Among the eminent scholars was Imam Ibn al-Hajib, may 

God have mercy on him - his works were useful and inclusive of all sciences. 

Sunnis are Ash’aris in their belief in matters of faith, and he was following 

his Maliki school of jurisprudence, so the title was as follows (The 

theological opinions of Ibn al-Hajib (d. 646 AH) a doctrinal study of some 

audio issues as a model). Sheikh Saeed Fouda, and he called it (Explanation 

of the Creed of Imam Abu Amr Ibn Al-Hajeb Al-Maliki (d. 646 AH) may 

God have mercy on him) and dealt with it part of the issues of the unseen that 

he built his belief in on these important issues. The research was divided into 

an introduction and two chapters, and a conclusion in which the results 

extracted from the research were recorded. 

key words: (verbal opinions, Ibn al-Hajeb, audio  

 المبحث االول

 التعريف بشخصية ابن الحاجب رحمو اهلل
 المطمب االول: اسمو ونسبو وكنيتو وشهرتو

بف أبي بكر بف  اتفؽ اىؿ التراجـ عمى اف اسـ ابف الحاجب ىك عثماف بف عمر 
 يكنس، الدمشقي ثـ اإلسكندرم. 

: يكنى أبا عمرك  الممقب بجماؿ الديف اإلماـ العالمة الفقيو المالكي ، اما كنيتو
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مف كبار العمماء بالعربية. كردم األصؿ. كلد في أسنا )مف صعيد مصر( كنشأ في 
 (ُالقاىرة .)

فقد  -اىؿ العمـ رحميـ اهلل: لكؿ عالـ شيرة يشتير بيا بيف اقرانو مف اما شيرتو
اشتير ابا عمرك بشيرة كاد ال يعرؼ  بيف اىؿ العمـ اال بيا اال كىي ابف الحاجب؛ 
نسبة الى كظيفة كالده الذم كاف حاجبا لألمير عز الديف مكسؾ الصالحي فميذا اشتير 

 (ِنسبة الى كظيفة ابيو في ذلؾ الكقت. ) -بابف الحاجب رحمو اهلل
 ثناء العمماء عميوالمطمب الثاني: 

كقد اثنى  -لقد تناكؿ اىؿ العمـ مف اىؿ الطبقات شخصية ابف الحاجب رحمو اهلل
عميو  -عميو العمماء مف خالؿ بياف اخالقو كتكاضعو كبياف عممو التي انعـ اهلل تعالى

بالقرآف الكريـ في صغره بالقاىرة ثـ بالفقو عمى مذىب مالؾ رضي اهلل    بو فقد اىتـ  "
كاف ركنان مف أركاف  ـ بالعربية كالقراءات كبرع في عمكمو كأتقنيا غاية اإلتقاف.عنو ث

الديف في العمـ كالعمؿ بارعان في العمـك األصكلية كتحقيؽ عمـ العربية متقنان لمذىب 
مالؾ بف أنس ككاف ثقة حجة متكاضعان عفيفان منصفان محبان لمعمـ كأىمو ناشران لو صبكران 

كذكره اىؿ العمـ بانو كاف متميزا بالعمـ كالمعرفة فميذا  (ّ)لألذل." عمى البمكل محتمالن 
ابف الحاجب عالمة زمانو رئيس أقرانو استخرج ما كمف مف درر الفيـ كمزج نحك   كاف"

األلفاظ بنحك المعاني كأسس قكاعد تمؾ المباني كتفقو عمى مذىب مالؾ ككاف عمـ 
كطف الشاـ ثـ رجع إلى مصر فاستكطنيا اىتداء في تمؾ المسالؾ استكطف مصر ثـ است

  (ْكىك في كؿ ذلؾ عمى حاؿ عدالة كفي منصب جاللة كصنؼ التصانيؼ المفيدة"
كقاؿ عنو صاحب سير اعالـ النبالء مف خالؿ ترجمتو البف الحاجب: " كاف مف 
أذكياء العالـ، رأسا في العربية كعمـ النظر، درس بجامع دمشؽ، كبالنكرية المالكية، 
كتخرج بو األصحاب، كسارت بمصنفاتو الركباف، كخالؼ النحاة في مسائؿ دقيقة، كأكرد 

 (ٓعمييـ إشكاالت مفحمة.")
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فمف كانت ىذه سجاياه رحمو اهلل ال بد اف يككف قد نيؿ عمى اكابر اىؿ العمـ  
 التي سنكرده في المطمب الثالث الذم تضمف شيكخو كتالميذه رحمو اهلل. -رحميـ اهلل

 ب الثالث: شيوخو وتالميذهالمطم
 اوال: شيوخو:

عمى العمـ منذ صغره مٌما يفسر لنا كثرة مشايخو، -حرص ابف الحاجب رحمو اهلل
سكاء في بمده مصر أـ في البالد المجاكرة التي رحؿ إلييا، الذيف تمقى العمكـ عمييـ، 

عمى ما حكتو ككاف ليـ أكبر األثر في نبكغو كتفكقو؛ لذا كاف المعكؿ في ذكر شيكخو 
كتب التراجـ التي رجعت إلييا، كأكتفي ىنا بذكر عددو مف شيكخو البارزيف الذيف أكثر 

 مالزمتيـ كاألخذ عنيـ، كيظير أٌف ليـ أثران كاضحان في حياتو العممية.
القاسـ بف فيره بف خمؼ بف أحمد الرعيني، أبك محمد الشاطبي:  الشاطبي: -ُ

بة )في األندلس( كتكفي بمصر. كىك اماـ القراء. كاف ضريرا. كلد بشاط
ط " قصيدة في القراآت تعرؼ بالشاطبية. ككاف  -صاحب " حرز األماني 

ق . اخذ عنو ابف الحاجب َٗٓعالما بالحديث كالتفسير كالمغة تكفي سنة 
 (ٔبعض الركايات ، كسمع منو تيسير الشاطبية.)

ت في حمب. مف الغزنكم أحمد بف محمد بف سعيد الغزنكم: أصكلي فقيو، ما  -ِ
كتبو )الركضة في اختالؼ العمماء( ك )المقدمة المختصرة (  كيسمى 

كقرأ  ابف الحاجب )المبيج( عمى الشياب  (ٕ)المقدمة الغزنكية( في الفقو.)
 (ٖالغزنكم رحمو اهلل.)

البكصيرم: ىبة اهلل )كيسمى أيضا سيد األىؿ( ابف عمي بف ثابت بف مسعكد   -ّ
لقاسـ البكصيرم، المصرم المكلد كالدار: كاتب األنصارم الخزرجي، أبك ا

أديب. كاف في آخر حياتو مسند الديار المصرية. حدث بالقاىرة كاإلسكندرية.  
( سمع  ابف ٗق .)ٖٗٓلو " مختصر في عمـ الناسخ كالمنسكخ تكفي سنة 
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 الحاجب منو الحديث كاخذه عنو.
الفضؿ، تاج األمناء أحمد بف محمد بف الحسف بف ىبة اهلل، أبك  ابف عساكر: -ْ

ابف عساكر: معدؿ مف فقياء الشافعية. دمشقي المكلد كالكفاة. لو كتاب 
ق. كقاؿ الذىبي باف ابف َُٔ)األنس في فضائؿ القدس(  تكفي سنة 

 (َُالحاجب سمع مف ابف عساكر رحمو اهلل.)
 ثانيا: تالميذه:

بعممو  -هلل رحمو ا -لقد برزت المكانة الرفيعة التي تبٌكأىا ابف الحاجب   
الكاسع كاخالقو الكريمة، كرحابة صدره كتكاضعو، كطريقتو المثمى في التدريس، 
كحرصيـ عمى األخذ منو كالتتممذ عمى يديو مف جميع المذاىب كالمشارب ، كال 
بد مىف كانت ىذه سماتو يكثر تالمذتو اآلخذكف منو، كعميو سأقتصر عمى ذكر 

 أبرز تالمذتو.
اهلل بف محمد بف عمي، أبك محمد، شرؼ الديف الفيرم عبد  ابف التممساني: -ُ

التممساني: فقيو أصكلي شافعي. أصمو مف تممساف اشتير بمصر، كتصدر 
لإلقراء. كصنؼ كتبا، منيا " )شرح المعالـ في أصكؿ الديف (  ك ) شرح 
التنبيو في فركع الفقو، سماه   المغني (  ك) شرح خطب ابف نباتة ( تكفي 

 (ُُخذ ابف التممساني عف ابف الحاجب العربية .)ق . كأْْسنة 
عبد الكاحد بف عبد الكريـ بف خمؼ األنصارم الزممكاني، أبك  الزممكاني:  -ِ

، كماؿ الديف، كيقاؿ لو ابف خطيب زممكا: أديب، مف القضاة. لو شعر  المكاـر
ق ُٓٔحسف. كلي قضاء صرخد، كدرس مدة ببعمبؾ، كتكفي بدمشؽ. سنة 

ميا ) التبياف في عمـ البياف المطمع عمى إعجاز القرآف ( لو مصنفات مف اى
كرسالة في ) الخصائص النبكية (  كقد تتممذ الزممكاني عمى ابف الحاجب 

( كقد شيد بفضؿ ابف حاجب كمصنفاتو الشيخ الزممكاني بدليؿ ُِرحمو اهلل. )
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قكلو: " كاف شيخنا كماؿ الديف الزممكاني يقكؿ: ليس لمشافعية مثؿ مختصر 
 (ُّبف الحاجب لممالكية ككفى بيذه الشيادة.")

عبد المؤمف بف خمؼ الدمياطي، أبك محمد، شرؼ الديف: حافظ  الدمياطي: -ّ
لمحديث، مف أكابر الشافعية. كلد بدمياط. كتنقؿ في البالد، كتكفي فجأة في 

ق مف كتبو " معجـ " ضمنو أسماء شيكخو كىـ نحك ألؼ َٕٓسنة   القاىرة
بع مجمدات، ك " )كشؼ المغطى، في تبييف الصالة الكسطى كثالثمائة، في أر 

( ك )المتجر الرابح في ثكاب العمؿ الصالح(  كقد تتممذ كسمع عمى ابف 
 (ُْالحاجب رحمو اهلل)

ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم، أبك عبد اهلل، شياب  ياقكت الحمكم، -ْ
ة كاألدب. مف كتبو ) الديف: مؤرخ ثقة، مف أئمة الجغرافييف، كمف العمماء بالمغ

 (ؼ بمعجـ األدباء،  ككتاب ) الدكؿمعجـ البمداف ( ك ) إرشاد األريب ( كيعر 
حيف   -كقاؿ عنو الذىبي رحمو اهلل  (ُٓ) قِٔٔك )معجـ الشعراء( تكفي سنة 

كممف ركل  اثبت اف مف مشيخة ياقكت الحمكم ابف الحاجب رحمو اهلل بقكلو:"
 (ُٔي عثماف بف عمر النحكم المالكي")عنو ياقكت الحمكم، فقاؿ: حدثن

 المطمب الرابع : ثقافتو مؤلفاتو:
ككاف رحمو اهلل قد برع في عمكـ متعددة، ككاحدان مف أعياف عمماء  الفقو، 

ٌف اهلل  قد ىٌيأ لو أسبابان  -عٌز كجؿ  -كاألصكؿ، كالتاريخ، كالمغة، كاألدب، كغيرىا، كا 
تى العمكـ الشرعية في كقت مبكر مف حياتو كأكرمو بمكاىبى ساعدتو عمى النبكغ في ش

 العممية.
نتيجة لتمكنو  -كما ألمحت إلى ذلؾ سابقان  -أٌما تآليفو فيي متنكعة األغراض كالفنكف 

مف عمكـ عٌدة كمشاركتو في فنكف شٌتى، في المغة، كالقراءات، كالمغات، كاألماكف، 
ؿ، كغيرىا مف العمـك كليذا كالحديث، كالتكحيد، كالفقو، كالفرائض، كاألصكؿ، كالجد
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 ساذكر اىـ مؤلفاتو التي الفيا رحمو اهلل:
جامع االميات ، كىك كتاب في الفقو المالكي كمما ذكره  الشيخ ابف دقيؽ   -ُ

( في مدح الكتاب أف قاؿ: "ىذا كتاب أتى بعجب العجاب كدعا قصي ُٕالعيد)
كأبدل ما حقو أف اإلجادة فكاف المجاب كراض عصي المراد فأزاؿ شماستو كانجاب 

 -رحمو اهلل تعالى  -يبالغ في استحسانو كتشكر نفحات خاطره كنفثات لسانو فإنو 
تيسرت لو البالغة فتفيأ ظميا الظميؿ كتفجرت لو ينابيع الحكمة فكاف خاطره ببطف 

 (ُٖالمسيؿ كقرب المرمى فخفؼ الحمؿ الثقيؿ كقاـ بكظيفة اإليجاز")
فو في االختصاص النحكم كاجاد فيو رحمو الكافية كىك كتاب مطبكع كقد ال  -ِ

( كالكافية في عمـ النحك  ىك كتاب حققو الدكتكر: صالح عبد العظيـ ُٗاهلل.)
ـ في جزء  ََُِالقاىرة الطبعة: األكلى،  –الشاعر كقامت بنشره  مكتبة اآلداب 

 كاحد فقط.
(، كىك كتاب مطبكع ، َِككتاب الشافية ، كىك كتاب صنفو في فف الصرؼ )  -ّ

حقيؽ حسف أحمد العثماف كقد اعتنت بنشره   المكتبة المكية في مكة المكرمة ، ت
 ـ عدد األجزاء كاحد فقط.ُٓٗٗىػ ُُْٓسنة النشر 

كىك كتاب مطبكع في أصكؿ   -منتيى السكؿ كاألمؿ في عممي األصكؿ كالجدؿ  -ْ
 (ُِالفقو، كىك كتاب ميـ في االحكاـ الفقيية.)

فف النحك كالصرؼ كىك كتاب مطبكع دراسة أمالي ابف الحاجب كىك كتاب في  -ٓ
األردف، دار  -كتحقيؽ: د. فخر صالح سميماف قدارة كاعتنت بنشره دار عمار 

 ـ بجزئييف اثنيف. ُٖٗٗ -ىػ  َُْٗبيركت ، عاـ النشر:  –الجيؿ 
 (ِِشرح المفصؿ لمزمخشرم، كىك كتاب مخطكط) -ٔ
ذ ابي الفداء سعيد عبد كىناؾ لو كتاب في العقيدة قاـ بشرحو كتحقيقو: االستا  -ٕ

المطيؼ فكدة كسماه شرح عقيدة االماـ العالمة ابي عمرك ابف الحاجب المالكي)ت 
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ق( كقاـ بشرح عقيدتو كما يديف بو مف خالؿ بياف اقساـ العقيدة االسالمية ْٔٔ
مف خالؿ بياف مباحثيا االلييات كالنبكات كالسمعيات كالذم اكمؿ شرحو في سنة 

صمنا عميو الكتركنيا نسخة  بي دم اؼ ، كالذم جعمناه ـ. كىك كتاب حُْٗٗ
مرجعنا في بياف جانب مف مباحث السمعيات التي سنتناكؿ قسـ منيا في ىذا 

 البحث اف شاء اهلل.
 المطمب الخامس: عقيدة ابن الحاجب ووفاتو رحمو اهلل

 فقد تبيف اف عقيدة االماـ ابف -عند القراءة في كتب اىؿ العمـ رحميـ اهلل
الحاجب اشعرية كمذىبو الفقيي عمى المذىب المالكي ، كعند القراءة في اراءه تبيف انو 

كيقكؿ صاحب كتاب جمع  -رحمو اهلل (ِّ)يديف بعقيدة الشيخ ابي الحسف االشعرم
بطريقة االماـ االشعرم  كالحنفية -جميع المذاىب تديف هلل تعالىالجكامع  " كاف  

حنابمة ، في العقائد يد كاحدة ، كميـ عمى رأم اىؿ السنة كالشافعية كالمالكية كفضالء ال
كىذا  (ِْ)بطريؽ الشيخ ابي الحسف االشعرم رحمو اهلل" -كالجماعة ، يدينكف اهلل تعالى
مف خالؿ كتابو في العقيدة اف جميع ما افاد بو ىك تابع  –ما تبيف مف بيانو رحمو اهلل 

 (ِٓء االشاعرة رحميـ اهلل.)الى ما قالو اىؿ العمـ مف اىؿ السنة مف عمما
" مف مصر إلى اإلسكندرية كلـ تطؿ مدتو ىناؾ.  –رحمو اهلل تعالى  -انتقؿ 

كتكفي بيا ضحى يـك الخميس السادس كالعشريف مف شير شكاؿ سنة ست كأربعيف 
كستمائة. كقبره خارج باب البحر بتربة الشيخ الصالح بف أبي شامة. كلما تكفي بف 

 ديف بف المنير عمى قبره ىذه األبيات:الحاجب كتب ناصر ال
 إال أييا المختاؿ في مطرؼ العمر ... ىمـ إلى قبر اإلماـ أبي عمرك
 تر العمـ كاآلداب كالفضؿ كالتقى ... كنيؿ المنى كالعز غيبف في قبر

 ِٔدعكة رحمة ... يكافا بيا في مثؿ منزلو القفر") فتدعك لو الرحمف
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 المبحث الثاني
 مسائل الغيبيات عند ابن الحاجب

عقيدتو في مسائؿ الغيبيات كقد ذكرىا عمى شكؿ مجمؿ  -بيف ابف الحاجب رحمو اهلل
كبيف فييا مسائؿ ميمة كالتي كانت مف اىميا بياف معنى الغيبيات كطريؽ ثبكتيا كالتي 

 عف طريؽ ىذه المطالب: سابينيا
 المطمب االكؿ: معنى الغيبيات كطريؽ ثبكتيا عند ابف الحاجب 

معنى الغيبيات فيما يتعمؽ بالعقيدة االسالمية ، كلكف  -تناكؿ اىؿ العمـ رحميـ اهلل
 قبؿ الدخكؿ الى تفصيؿ معنى الغيبيات نبيف المعنى المغكم كاالصطالحي ليا:  

ٌصالن ًفي اٍلقيميكًب أىٍك غٍير أكال: الغيب لغة ًف العييكف، سىكىاءه كىافى ميحى ا غىابى عى : "ىيكى كيؿُّ مى
ؿ، تىقيكؿي  ٍيبىةميحىصَّ ٍيبان كغى ٍنوي غى  . ( ِٕ)": غىابى عى

في الًَّذم الى يككف ثانيا: اٍلغىٍيب اصطالحا  : عرؼ الغيب اصطالحا بانو: " ىيكى اٍلخى
كرىة اٍلكىٍشؼ محسكسا، كىالى  ري ًفي قيكَّة المحسكسات كالمعمكمات ببديية اٍلعقؿ أىك ضى

ٍيًف:  كىىيكى عمى قسمى
مىٍيًو فىالى ييمكف لمبشر مىٍعرفىتو، بدليؿ قكؿ اهلل تىعىالىى:  -ُ كىًعٍنده مفاتح قسـ الى دىًليؿ عى

  ( ِٖ) . اٍلغىٍيب الى يعمميىا ًإالَّ ىيكى 
مىٍيًو دىًليؿ فىيمكف مى  -ِ ًصفىاتو قسـ نضب عى ٍعرفىتو كذات اهلل تىعىالىى كأسمائو اٍلحسنى كى

اٍلعمية كأحكاؿ اآٍلًخرىة الى غير ذىًلؾ ًممَّا يجب عمى العىٍبد مىٍعرفىتو ككمؼ ًبًو كىىيكى 
ًحيح." لىًكف ييمكف مىٍعرفىتو ًبالٌنظًر الصَّ  (ِٗ)غىاًئب عىنوي الى ييشىاًىدهي كىالى يعاينو كى

مف االنباء " عما ال سبيؿ الى الكقكؼ  فالغيبيات ىي التي جاءت بيا الرسؿ 
عمييا ، اال بالتعمـ بال تقدـ ، اك ما ال يعمـ حقيقة ذلؾ اال اهلل تعالى؛ ليعمـ اف اهلل 

  (َّ)ىك الذم اطمعيـ عمييا ليككف اية ليـ." -تعالى
تاب كالسنة: كاألصؿ في كتسمى الغيبيات ايضا "  ألنو ال طريؽ لمعرفتيا إال الك
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كصكليما إلينا السماع فقط أك مع القراءة. فال دخؿ لمعقؿ في الكصكؿ إلى ما يذكر في 
ىذا القسـ كيجب اإليماف بو كالمالئكة كالجف كاألركاح كاليكـ اآلخر كالجنة كالنار إال 

عنا كال بالفيـ عف الكتاب كالسنة الصحيحة. أما تسميتيا بالغيبيات فألنيا أمكر غائبة 
أثر ليا في حياتنا يدلنا عمييا داللة قطعية اال في الكتاب اك السنة مما ليس لمعقؿ فيو 

   (ُّ)مجاؿ ."
كمف الجدير بالذكر اف الغيبيات مف مباحث العقيدة التي تعتبر الركف الثالث مف 
 مسائؿ العقيدة ؛ ككف مسائؿ العقيدة مقسمة الى مباحث االلييات ؛ كسميت باإللييات ؛

كتضـ التكحيد بأشكالو )االلكىية كالربكبية كتكحيد االسماء  -ككنيا متعمقة باهلل تعالى
كالصفات( كمباحث النبكات ؛ كىك كؿ ما بتعمؽ باألنبياء كالمرسميف كصفاتيـ 
كمعجزاتيـ التي ايدىـ اهلل تعالى بيا كما يتعمؽ فييا مف ىذه المسائؿ. كالغيبيات اك 

استنا؛ ىي كؿ ما غاب عنا اك جائتنا عف طريؽ السمع السمعيات التي ىي محط در 
 الذم ال مجاؿ لمعقؿ فيو.  -كطريقو االنبياء كالمرسميف عمييـ السالـ

 -ثالثا: طريؽ ثبكت الغيبيات عند ابف الحاجب رحمو اهلل
طريؽ كصكؿ مسائؿ الغيبيات بدليؿ قكلو:"  -كقد كضح ابف الحاجب رحمو اهلل

مف ثكاب اهلل كعذابو كمنيا الصراط كالميزاف كعذاب القبر ،  كاعمـ اف سائر السمعيات
ككزف االعماؿ كنطؽ الجكارح كالحكض كالشفاعة كاحكاؿ الجنة كدكاـ نعيميا ، كاحكاؿ 
النار كدكاـ عذابيا كعرفنا كجكدىا عف طريؽ السمع كلكال السمع لـ نستطع اف نعرؼ 

  (ِّالجكاز العقمي حكما ليا."
بيف مذىبو في مسائؿ  -تبيف اف ابف الحاجب رحمو اهلل فمف خالؿ ىذا النص

عقيدة مباحث الغيبيات اال كىك طريؽ اثباتيا السمع ال غير كانو ال مجاؿ لمعقؿ فييا 
اال بكجكد الشرع كاف النقؿ مقدـ عمى العقؿ ؛ ككنيا امكر غيبية داللتيا الدليؿ النقمي 

 (ّّ عميو كسمـ الصحيحة.)كسنة المصطفى صمى اهلل -الصادر مف القراف الكريـ
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 المطمب الثاني: بقاء االرواح بعد الموت
مسألة ميمة مف مسائؿ الغيبيات اال كىي بقاء  -ابف الحاجب رحمو اهلل بيف

االركاح في مرحمة البرزخ بعد انقطاع االنساف مف الحياة الدنيا كاستقراره في مثكاه 
أ نبيف مسائؿ في ىذا المطمب قبؿ بياف االخير في القبر كبدأ مرحمة البرزخ كقبؿ البد
 مسألة بقاء االركح بعد المكت ككانت كاالتي:

 المسألة االكلى معنى البرزخ:
: عرؼ بانو الحاجز بيف الشيئيف ،  كىك بمعنى   الحاجز ما بيف البرزخ لغة

االرض كمف عمييا ،  -الدنيا كاالخرة ، كيبدأ مف كقت المكت الى اف يبعث اهلل تعالى
أم  (ّْ)"مف يـك يمكت إلى يـك يبعث. "أمد ما بيف الدنيا كاآلخرة بعد فناء الخمؽ فيك

 بمعنى الفاصؿ بيف شيئيف.
كاف "عذاب  (ّٓ)عرؼ بانو "الدار التي تعقب المكت الى البعث" اما اصطالحا:

ًمف القبر كنعيمو اسـ لعذاب البرزخ كنعيمو، كىك ما بيف الدنيا كاآلخرة، قاؿ تعالى:  كى
كىذا البرزخ يشرؼ أىمو فيو عمى الدنيا كاآلخرة  (ّٔ)اًئًيـ بىٍرزىخه ًإلىى يىٍكـً ييٍبعىثيكفى كىرى 

  .(ّٕ)كسمى عذاب القبر كنعيمو كأنو ركضة أك حفرة نار"
 كالنافيف لعذاب القبر كنعيمو –المسألة الثانية: رأم االماـ ابف الحاجب رحمو اهلل 

بقاء االركاح في مرحمة البرزخ، كبيف اقكاؿ مسألة  -كؿ ابف الحاجب رحمو اهللتنا
 النافيف ليذه المسألة ككانت االقكاؿ كاالتي:

 القكؿ االكؿ: رأم االماـ ابف الحاجب رحمو اهلل في بقاء االركاح بعد المكت:
بقاء االركاح بعد المكت في مرحمة البرزخ  -اثبت االماـ ابف الحاجب رحمو اهلل

بدليؿ قكلو: " كاالصؿ في اثباتيا عند اىؿ السنة اف الشرع قد كتابع في ذلؾ اىؿ السنة 
كقاؿ ايضا يثبت نعيـ االركاح كعذابيا " يجب   (ّٖ)كرد بذكرىا فيجب االيماف بيا".

االيماف باف اركاح اىؿ السعادة باقية منعمة نعيما مستمرا الى يكـ الديف ، كاف اركاح 
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كبيف االماـ ابف الحاجب رحمو  (ّٗ)ـ الديف."اىؿ الشقاكة كىـ الكفار باقية معذبة الى يك 
اف االركاح حادثة بقكلو:" كيجب االعتقاد اف االركاح حادثة مخمكقة ككؿ مخمكؽ  -اهلل

  (َْلو بداية كال معنى لمحادث اال ما كاف لكجكده بداية")
كلـ يذكر االماـ ابف الحاجب االدلة مف القراف الكريـ عمى اثباتيا كانما اكتفى  
" فالشرع قد كردت نصكصو المتكاثرة التي يدؿ ظاىرىا عمى ثبكت عذاب القبر بقكلو:

القائميف باف "  -كىك بذلؾ قد تابع اىؿ السنة مف اىؿ العمـ رحميـ اهلل( ُْ)كنعيمو"
  (ِْ)االصؿ في اثباتيا عند اىؿ السنة اف الشرع قد كرد بذكرىا فيجب االيماف بيا".

ثابتة عمى عذاب القبر كنعيمو التي ذكرىا اىؿ العمـ كلمزيد مف الفائدة نذكر االدلة ال
 .مف الكتاب كالسنة كاقكاؿ اىؿ العمـ  -رحميـ اهلل

ًفي اآٍلًخرىًة  قاؿ تعالى:  -ُ يىاًة الدٍُّنيىا كى ييثىبِّتي المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًباٍلقىٍكًؿ الثَّاًبًت ًفي اٍلحى
يىٍفعىؿي ال ييًضؿُّ المَّوي الظَّاًلًميفى كى ا يىشىاءي كى ككجو االستدالؿ: في تفسيره  (ّْ) مَّوي مى

ًفي اآٍلًخرىًة  ياًة الدٍُّنيا{، يعني: في القبر عند السؤاؿ، كى ليذه اآلية: قكلو: }ًفي اٍلحى
.  كقد فسر رسكؿ اهلل صمى اهلل (ْْ)يعني يكـ القيامة عند البعث كالحساب 

الكريمة فيما راكاه االماـ البخارم في صحيحو عف  بياف ىذه االية -عميو كسمـ
البراء بف عازب. قاؿ سمعت رسكؿ اهلل يقكؿ: )إف المسمـ إذا سئؿ في القبر 
يشيد أف ال إلو إال اهلل  كأف محمدا رسكؿ اهلل فذلؾ  قكلو: يثبت اهلل الذيف آمنكا 

قبر، زاد في بالقكؿ الثابت في الحياة الدنيا كفي اآلخرة قاؿ نزلت في عذاب ال
 (ْٓ)ركاية، يقاؿ لو مف ربؾ؟ فيقكؿ: ربي اهلل كنبيي محمد(

عف عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو قاؿ: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو   -ِ
إذا فرغ مف دفف الرجؿ، قاؿ:") استغفركا ألخيكـ، كسمكا لو بالتثبيت،  -كسمـ

 (ْٔ)فإنو اآلف يسأؿ(.
مف حيطاف المدينة, أك مكة, فسمع بحائط  -مر النبي صمى اهلل عميو كسمـ -ّ
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صكت إنسانيف يعذباف في قبكرىما فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ : ) يعذباف 
كما يعذباف مف كبير, كاف احدىما ال يستتر مف بكلو, ككاف اآلخر يمشي في 
َـّ  النميمة(ثـ دعا بجريدة فكسرىا كسرتيف فكضع عمى كؿ قبر كسرة فقيؿ لو ل

 (ْٕعمو اف يخفؼ عنيما ما لـ تيبسا()فعمت ىذا قاؿ:) ل
: " الصحيح مف المذىب, كالذم عميو -رحمو اهلل -(ْٖقاؿ أبك الحسف القابسي) -ْ

فيسأليا, فاف  -أىؿ السنة؛ أنيا ترفعيا المالئكة حتى تكقفيا بيف يدم اهلل تعالى
كانت مف أىؿ السعادة: قاؿ ليا: سيركا بيا كاركىا مقعدىا مف الجنة. فيسيركف 

ككفف ريدت كأدرجت ي الجنة عمى قدر ما يغسؿ الميت. فإذا غيسىؿ الميت بيا ف
بيف كفنيو كجسده, فإذا حمؿ عمى النعش فإنو يسمع كالـ الناس ... فإذا 

ريدت فيو الركح كاقعد ذا ركح كجسد, كدخؿ عميو  أكصؿ إلى قبره كصمي عميو,
) ما مف ميت كدليمو في ذلؾ حديث عمرك بف دينار   (ْٗ)الممكاف الفتاناف."

يمكت إال ركحو في يد ممؾ, ينظر إلى جسده كيؼ ييغسىؿي ككيؼ يكفف, ككيؼ 
  (َٓيمشى بو فيجمس في قبره()

رحمو   (ُٓ)التفتازاني التي ذكرىا االماـ  كمف اقكاؿ اىؿ العمـ في ىذه المسألة -ٓ
عمى اجماع المسمميف عمى ما يحدث لمعبد في البرزخ اثناء انقطاعو مف   -اهلل
اتفؽ اإلسالميكف عمى حقيقة سؤاؿ منكر كنكير  ا كنكلو الى قبره بقكلو "الدني

  (ِٓ) ".في القبر كعذاب الكفار كبعض العصاة فيو
 

 القكؿ الثاني: النافكف لعذاب القبر كنعيمو في البرزخ:
قكؿ النافيف لبقاء االركاح ك -ذكر االماـ ابف الحاجب رحمو اهلل 

" كاعمـ اف بعض المنتسبيف الى االسالـ قد  لعذاب القبر كنعيو بدليؿ قكلو:
كتحقيؽ قكؿ االماـ ابف الحاجب رحمو  (ّٓ)انكركا عذاب القبر ككالمو باطؿ"
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بعض المنتسبيف الى االسالـ ىك اف بعض المعتزلة ىـ الذيف نفكا عذاب  –اهلل 
القبر كنعيمو كتحقيؽ ذلؾ ما ذكرتو كتب اىؿ العمـ اف بعض المعتزلة قد 

أنكركه مطمقا  ب القبر كنعيمو في مرحمة البرزخ كمف المعتزلة الذيفانكركا عذا
ك  (ٓٓ)ككاف منيـ ضرار بف عمرك (ْٓ)ام أنكركا سؤاؿ القبر كعذابو كنعيمو

كمف ادلتيـ التي ذكرىا اىؿ العمـ بانيـ تعمقكا بقكلو تعالى:  (ٔٓ)بشر المريسي
ا يىٍستىًكم اأٍلىٍحيىاءي كىالى اأٍلىٍمكىاتي ًإفَّ  مى ا أىٍنتى ًبميٍسًمعو مىٍف  كى مى ٍف يىشىاءي كى المَّوى ييٍسًمعي مى

كعند عرضيـ ليذه االية بينكا كجو استدالليـ " لك صاركا أحياء  (ٕٓ) ًفي اٍلقيبيكرً 
في القبكر لذاقكا المكت مرتيف ال مرة كاحدة، كقالكا في اآلية الثانية: إف الغرض 

ـ اإلسماع، كلك كاف الميت حيَّا في مف سياقيا تشبيو الكفرة بأىؿ القبكر في عد
  (ٖٓقبره أك حاسِّا لـ يستقـ التشبيو .")

كقد رد عمييـ اىؿ العمـ رحميـ اهلل عمى مقالتيـ بانكار عذاب القبر كنعيمو باف " 
اىكاؿ االخرة امكر غيبية مجيكلة " كأحكاؿ الدنيا معمكمة لنا، فكيؼ يقاس مجيكؿ عمى 

؟، ككيؼ يقاس الغائب عم ى الشاىد؟، بؿ يجب اف يعمـ اف النار التي في القبر معمـك
كالنعيـ الذم فيو، ليس مف جنس نار الدنيا كال نعيميا، كاف كاف اهلل تعالى يحمي عميو 
التراب كالحجارة التي  فكقو كتحتو حتى تككف اعظـ حرا مف جمر الدنيا، كلك مسيا 

يدفف احدىما الى جنب  اىؿ الدنيا لـ يحسكا بيا.  بؿ اعجب مف ىذا اف الرجميف
صاحبو، كىذا في حفرة مف النار، كىذا في ركضة  مف  رياض الجنة، ال يصؿ مف 

كقد رد   (ٗٓ)ىذا الى جاره شيء مف حر ناره، كال مف ىذا الى جاره شيء مف  نعيمو"
بطالف ىذا القكؿ االماـ ابف الحاجب ايضا بقكلو " كاعمـ اف بعض المنتسبيف الى 

 (َٔا عذاب القبر ككالمو باطؿ")االسالـ قد انكرك 
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 المطمب الثالث: تناسخ االرواح
مسألة ميمة اال كىي تناسخ االركاح عند  –االماـ ابف الحاجب رحمو اهلل بيف 

 المكت، كلمزيد مف الفائدة نبيف ىذه المسألة التي عقب عمييا اىؿ العمـ رحميـ اهلل.
 القكؿ االكؿ: 

الذم نفى تناسخ االركاح كحمؿ بشدة  -قكؿ االماـ ابف الحاجب رحمو اهللكىك 
عمى القائميف بيذا الرأم كقد نفى ابف الحاجب عممية التناسخ بدليؿ قكلو: " يجب 
االيماف اف االركاح كميا ال تناسخ فييا ، كمعنى التناسخ اف تنتقؿ الركح مف الجسد 

كىك باطؿ ؛ النو ال دليؿ عميو كاالصؿ االكؿ الى الجسد الثاني بعد مكت االكؿ 
 (ُٔعدمو".)

 . القكؿ الثاني: القائمكف بتناسخ االركاح
القكؿ ذكره ابف الحاجب في بيانو ليذه المسألة عند عرضو مسألة بقاء  كىذا 

االركاح بعد المكت بعد اف نفى التناسخ بيف اف ىناؾ طائفة تقكؿ بو بدليؿ قكلو: " 
  (ِٔاف االركاح ال كجكد ليا قبؿ البدف ")كزعـ القائمكف بالتناسخ 

كاما القائميف بيذا القكؿ احمد ابف الحائط, محمد بف احمد القطحي , كعبد الكريـ 
( كمعنى ْٔ. كىؤالء كانكا مف المعتزلة القائميف بالتناسخ باالركاح)(ّٔ)بف أبي العكجاء

نو الركح لتتقمص التناسخ عندىـ بمعنى إذا مات اإلنساف يفنى منو الجسد كتنطمؽ م
كتحؿ في جسد آخر بحسب ما قدـ مف عمؿ في حياتو األكلى, كتبدأ في ىذه دكرة 

 (ٓٔجديدة.)
كقد رد عمييـ اىؿ العمـ عمى مقاالتيـ ىذه باقكاؿ عدة ككاف مف بينيـ االماـ ابف 

 ككاف مف ردكد العمماء عمييـ ما يمي: -الحاجب رحمو اهلل
ذه المسألة يقكلو:" كزعـ القائمكف بالتناسخ فقد بيف ابف الحاجب مقالتيـ بي   -ُ

اف الركح ال كجكد ليا قبؿ البدف ، كما قالكا انيا يجب بقاؤىا بعد مفارقتيا 
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االبداف ، كال يمكف بقاؤىا اال باف تتصؿ ببدف اخر؛ فاالبداف تناسخيا ابدا 
كسرمدا كعمى حسب عمميا يككف في الجسد التي تنتقؿ اليو ارتفاعا 

لنبي كالممؾ كالخيؿ كالحمار، كىكذا ال تزاؿ في االنتقاؿ كانخفاضا كا
 نشر كال جنة كال نار كال غير كاالرتفاع كاالنخفاض ، كليس ثـ حشر كال

ثـ رد عمييـ ابف الحاجب بقكلو " كىذا كمو يخالفو االسالميكف كما  (ٔٔ)"ذلؾ
("  (ٕٔىك معمـك

: ردا عمى فيناؾ نصكص أخرل في السياؽ نفسو نكردىا إكماالن لمفائدة -ِ
ـٍ ثيَـّ  القائميف بالتناسخ.  قاؿ تعالى  كِّؿى ًبكي ـٍ مىمىؾي اٍلمىٍكًت الًَّذم كي فَّاكي قٍؿ يىتىكى

عيكفى  ـٍ تيٍرجى بِّكي (  " كىك ينبىءي عف بقاء الركح فإفَّ التكفي ٖٔ)ًإلىى رى
االستيفاء, كالقبض ىك األخذ كاإلعداـ المحض ليس بأخذ, ثـ أف الركح 

ر يبقى عند المالئكة مثؿ الشخص بيف أىمو المناسبيف لو, الزكي الطاى
كالفاجر يبقى عندىـ كأسير بيف القكـ ال يعرفكنو،  كال يعرؼ لسانيـ, 
كاألكؿ ينمك كيزيد صفاءه كقكتو, كاآلخر يذبؿ كيضعؼ كيزاد سقاءه 

 .(ٗٔككدرتو")
نو ال يمحقييا عدـي كال -ّ فناء كال  كقاؿ العمماء " أصؿ العقيدة بقاء األركاح؛ كا 

نما تمكت األبداف كقد دلت األحاديث  اضمحالؿ؛ ألنيا خمقت لمبقاء، كا 
 (َٕ) الدالة عمى نعيـ األركاح كعذابيا".

"  منيا شيء -كتبيف مف ىذه القراءة باف ىذه المخمكقات التي خمقيا اهلل تعالى
أبدم خمقو اهلل لمبقاء, كمنيا شيء أمدم يعني مدة ثـ ينتيي, فمف األشياء األبدية 
الركح.... إذان فالذم خمؽ لمبقاء مف األركاح ىك أركاح المكمفيف, يعني بني آدـ كالجف, 

داف الذيف في الجنة فيؤالء خمقكا لمبقاء ال يمكتكف, إذان فمف ككذلؾ الحكر العيف كالكال
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جية األزلية ليس ىناؾ مخمكؽ يككف أزليان أبدان, كمف جية األبدية ففيو تفصيؿ منو ما 
 (ُٕخمؽ عمى أنو أبدم, كمنو ما خمؽ عمى أنو أمدم يفنى كيزكؿ")

 كىك انو: -مف االقكاؿ ما ذىب اليو االماـ ابف الحاجب رحمو اهلل كالصحيح 
كاف اىؿ  -يجب االيماف اف االركاح كميا ال تناسخ فييا، كانيا حادثة خمفيا اهلل تعالى

السعادة ينعمكف في قبكرىـ في البرزخ الى يكـ الديف ، كاىؿ الشقاكة يعذبكف في قبكرىـ 
الى يكـ الديف كال تناسخ في اركاحيـ ككالـ اىؿ التناسخ باطؿ بدليؿ النصكص النقمية 

 (ِٕاؿ اىؿ العمـ رحميـ اهلل.)كاقك 
 الخاتمة

أحمدؾ ربي حمد الشاكريف كشكر الحامديف عمى جزيؿ فضمؾ كلطؼ تيسيرؾ 
الذم لكالؾ ما غدا ىذا البحث حاضرا في العياف بعد اف كاف صكرة في االذىاف ، 
كقبؿ طي اخر الصفحات رأيت اف اسجؿ ابرز النتائج التي ظيرت لمباحث في ثنايا 

 كانت كاالتي: ىذا البحث اذ
كاحد مف اىـ العمماء  -اف االماـ ابف الحاجب ابي عمرك المالكي رحمو اهلل  -ُ

الذيف كاف ليـ اثرىـ مف خالؿ مصنفاتو العممية التي ينيؿ منيا كؿ طالب 
 العمـ. كككنو مكسكعة في العمـ .

مف اعالـ المغة  -تبيف مف خالؿ بياف مؤلفاتو تبيف اف ابف الحاجب رحمو اهلل  -ِ
 عربية مف خالؿ مصنفاتو في النحك كالصرؼ.ال

تبيف اف ابف الحاجب لو كتاب بيف فيو مسائؿ العقيدة التي يديف بيا كىك عمى  -ّ
المذىب االشعرم كقد قاـ بشرحو الشيخ سعيد فكده كسماه شرح عقيدة االماـ 

 العالمة ابف الحاجب رحمو اهلل.
 ف منيا ما يأتي:اثبت البحث معتقد ابف الحاجب في الغيبيات كالتي كا -ْ
يعتقد ابف الحاجباف طريؽ اثبات السمعيات اك الغيبيات ىك الطريؽ النقمي ؛  -ُ
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 كسنة المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ الصحيحة. -القراف الكريـ
يعتقد ابف الحاجب اف االركاح حادثة ، كانيا باقية كاف اركاح اىؿ السعادة باقية  -ِ

 ة معذبة الى يكـ الديف.منعمة الى يـك الديف. كاىؿ الشقاكة باقي
اثبت البحث االدلة النقمية مف الكتاب كالسنة عمى اف الركح تتنعـ اك تعذب في  -ّ

 مرحمة البرزخ التي تنتظر االنساف في مثكاه االخير في القبر.
نفى عممية التناسخ التي تككف لألركح كقد رد عمى القائميف بيذا القكؿ كقد بيف  -ْ

 حسب مكضعو مف البحث.
اف يتقبؿ مني ىذا العمؿ ، فاف اصبت فاهلل  -اسأؿ اهلل تعالىكاخيرا  

اشكره عمى ما كفقني اليو. كاف اخطأت فمني كمف الشيطاف ، كاهلل  -تعالى
 براء منو . كالحمد هلل رب العالميف. –تعالى كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ 

 الهوامش:
                                                           

خير الديف بف محمكد بف محمد ، كاألعالـ،  ٖٔ/ِينظر: الديباج المذىب، ابف فرحكف: - 1
ىػ(، دار العمـ لممالييف، الطبعة: ُّٔٗبف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )المتكفى: 

 ُُِ/ْـ : ََِِالخامسة عشر  سنة  
 ينظر: المصادر السابقة نفسيا. - 2
،كينظر: سير أعالـ النبالء،  شمس الديف أبك عبد ٖٔ/ِالديباج المذىب، ابف فرحكف: - 3

ىػ(،المحقؽ : مجمكعة مف ْٖٕمحمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى : اهلل 
ىػ /  َُْٓالمحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط،  مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 

 ِٓٔ/ِّـ : ُٖٓٗ
 ٖٔ/ِالديباج المذىب، ابف فرحكف: - 4
 ِٓٔ/ِّسير اعالـ النبالء، الذىبي: -5
 َُٖ/ٓ، كاالعالـ ، الزركمي: ِٓٔ/ِّينظر سير اعالـ النبالء ، الذىبي:  - 6
 ُِٕ/ُينظر: االعالـ، الزركمي: - 7
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 ِٓٔ/ِّينظر سير اعالـ النبالء ، الذىبي: - 8
  ٕٓ/ٖينظر: االعالـ، الزركمي: - 9

 ُِٕ/ُ، كاالعالـ ، الزركمي: ِٓٔ/ِّينظر: سير اعالـ النبالء، الذىبي: - 10
 ُِٓ/ْ، كاالعالـ ، الزركمي:ِٔٔ/ِّينظر: سير اعالـ النبالء ، الذىبي: - 11
 ُِٕ/ِ، كاالعالـ ، الزركمي: ِٔٔ/ِّينظر: سير اعالـ النبالء ، الذىبي: - 12
 ٖٖ/ِالديباج المذىب، ابف فرحكف:  - 13
ىػ(، ْٕٕينظر : الكفيات، تقي الديف محمد بف ىجرس بف رافع السالمي )المتكفى:  - 14
بيركت، الطبعة:  –حقؽ: صالح ميدم عباس , د. بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة الم

 ُٗٔ/ْ، ك االعالـ : ِّٓ/ُق:  َُِْاألكلى، 
 ُُّ/ٖينظر : االعالـ : - 15
 ِٔٔ/ِّسير اعالـ النبالء، الذىبي: - 16
محمد بف عمي بف كىب بف مطيع، أبك الفتح، تقي الديف القشيرم، المعركؼ كأبيو كجده -17

بابف دقيؽ العيد: قاض، مف أكابر العمماء باألصكؿ، مجتيد لو تصانيؼ، منيا )إحكاـ 
ق َِٕاألحكاـ  ( مجمداف، في الحديث، ك )اإللماـ بأحاديث األحكاـ تكفي )بالقاىرة( سنة 

 ِِٖ/ٔينظر: االعالـ ، الزركمي:
 ُُِ/ْ، كينظر: االعالـ ، الزركمي: ٕٖ/ِالديباج المذىب ، ابف فرحكف: - 18
 ُُِ/ْ، كاالعالـ ، الزركمي: ٕٖ/ِينظر: الديباج المذىب، ابف فرحكف:  - 19
 المصدر السابؽ نفسو - 20
 المصدر السابؽ نفسو - 21
 المصدر السابؽ نفسو - 22
ىك أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف أبي بشر إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل  -23

بي مكسى األشعرم صاحب رسكؿ اهلل، صمى اهلل بف مكسى بف بالؿ بف أبي بردة عامر بف أ
عميو كسمـ؛ ىك  مؤسس مذىب األشاعرة. كاف مف األئمة المتكمميف المجتيديف. كلد في 
البصرة. كتمقى مذىب المعتزلة كتقدـ فييـ ثـ رجع كجاىر بخالفيـ. كلو مف الكتب الرد عمى 

في الرد عمى أىؿ اإلفؾ المجسمة  كمقاالت اإلسالمييف ، كالممع ،ك الشرح كالتفصيؿ 
كالتضميؿ  كىكصاحب الكتب في الرد عمى المالحدة كغيرىـ مف المعتزلة  كالجيمية كالخكارج، 
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ق( ينظر: كفيات االعياف ، البف ِّْكسائر أصناؼ المبتدعة ، تكفي  في بغداد سنة )
 ِّٔ/ْ، كاالعالـ ، لمزركمي:  ٖٓ/ُٓ، كسير اعالـ النبالء، لمذىبي :ِْٖ/ّخمكاف:

ق، تحقيؽ: عبد المنعـ خميؿ ُٕٕجمع الجكامع، تاج الديف عبد الكىاب السبكي ، ت  -24
ـ، منشكرات عمي ََِّ-قُِْْ،ِابرىيـ ، دار الكتب العممية لبناف بيركت ،ط

  ُِْبيضكف.:
 كما بعدىا ٕٖينظر: شرح عقيدة ابف الحاجب، تحقيؽ كشرح سعيد فكدة: -25
 ٖٗ/ِالديباج المذىب، ابف فرحكف: -26
النياية في غريب الحديث كاألثر: أبك السعادات المبارؾ بف محمد عبد الكريـ ابف األثير  -27

 -ىػ ُّٗٗىػ( تحقيؽ: طاىر الزاكم كمحمكد الطناحي، المكتبة العممية ، بيركت، َٔٔ
 .ّٗٗ/ ّـ:  ُٕٗٗ

 ٗٓسكرة االنعاـ االية: -28
ىػ( تحقيؽ: َُْٗالحنفي)ت: الكميات: ابك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني  الكفكرم  -29

 .ٖٔٔمحمد المصرم، مؤسسة الرسالة ، بيركت: :  -عدناف دركيش 
ق(، تحقيؽ: مجدم ّّّتأكيالت اىؿ السنة ، محمد بف محمد بف محمكد الماتريدم ) -30

، دار الكتب العممية ، بيركت  ، كينظر: شرح عقيدة ُّْ/ّـ:ََِٓ،  ُلبناف، ط –باسمـك
 ٖٗفكدة:ابف الحاجب، سعيد 

لكامع االنكار البيية كسكاطع االسرار االثرية ، شمس الديف ابك العكف محمد بف احمد  -31
 ّ/ِـ: ُِٖٗ،  ِق(مؤسسة الخافقيف ، دمشؽ، طُُٖٖالسفاريني، )ت

 ٖٗشرح عقيدة ابف الحاجب، تحقيؽ كشرح: سعيد فكدة: -32
لكامع االنكار البيية ، ك ٖٗينظر: شرح عقيدة ابف الحاجب، تحقيؽ كشرح سعيد فكدة: -33

 ّ/ِكسكاطع االسرار االثرية، السفاريني:
ىػ(، َُٕالعيف، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم )ت:  -34

 . ّّٖ/ْد ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ:تحقيؽ: 
شقر العتيبي، دار النفائس لمنشر القيامة الصغرل، عمر بف سميماف بف عبد اهلل األ -35

 ـ. ُُٗٗ -ىػ  ُُُْكالتكزيع، األردف ، الطبعة الرابعة، 
 ََُسكرة المؤمنكف االية: -36
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  الركح في الكالـ عمى أركاح األمكات كاألحياء بالدالئؿ مف الكتاب كالسنة، محمد بف أبي -37

 .ّٕبيركت : -لعممية ىػ(،  دار الكتب إُٓبكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية )المتكفى: 
 ٕٖشرح عقيدة ابف الحاجب، شرح سعيد فكدة: - 38
 ٕٖشرح عقيدة ابف الحاجب، شرح سعيد فكدة: -39
 ٕٖشرح عقيدة ابف الحاجب، شرح سعيد فكدة: - 40
 َٗشرح عقيدة ابف الحاجب، شرح سعيد فكدة: - 41
 ٕٖشرح عقيدة ابف الحاجب، شرح سعيد فكدة: - 42
 ِٕ:سكرة ابراىيـ االية - 43
ينظر: مفاتيح الغيب، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف الممقب بفخر الديف  -44

ىػ : َُِْ -بيركت، الطبعة: الثالثة  –ىػ( ، دار إحياء التراث العربي َٔٔالرازم)المتكفى: 
، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة ْٗ/ُٗ

ىػ(،مؤسسة الخافقيف ُُٖٖأبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني )المتكفى: المرضية، 
 ٓ/ِـ: ُِٖٗ -ىػ  َُِْ -دمشؽ، الطبعة الثانية  –كمكتبتيا 

ييثىبِّتي اهلل الًَّذيفى آمىنيكا ًباٍلقىٍكًؿ الثَّاًبًت  صحيح البخارم: كتاب التفسير، بىاب قكلو تعالى: -45
 ،ٔ/َٖ  :رقـ الحديث .ْٔٗٗ، 

سنف أبي داكد، أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف عمرك السًِّجٍستاني )ت: - 46
ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، كتاب الجنائز، ِٕٓ

     ُِِّ.رقـ الحديث:ُِٓ/ّباب االستغفار لمميت ،
 ُِٔمف ال يستتر مف بكلو, رقـ صحيح البخارم, , كتاب اإليماف, باب مف الكبائر  - 47

(ُ/ّٓ.) 
ىك عمي بف محمد بف خمؼ الميافرم القيركاني, ابك الحسف ابف القايسي, كاف حافظان - 48

ىػ(, ينظر: كفيات األعياف, ابف خمكاف: َّْلمحديث كعممو كرجالو, فقيو اصكلي, )ت 
 (.ِّٔ/ْ(, كاألعالـ, الزركمي: )ِِّ-َِّ/ّ)

كتى كأمكر اآلخرة, القرطبي: شمس الديف ابف عبداهلل بف محمد بف التذكرة في أحكاؿ الم -49
لبناف,  -أبي بكر األنصارم, تحقيؽ: د. أحمد حجازم السقا, دار الكتب العممية, بيركت

  ٕٗ/ُـ. : ُٖٓٗ-ىػَُْٓ
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حمية األكلياء كطبقات األصفياء, االصبياني: أبك نعيـ احمد بف عبداهلل بف مكسى بف  - 50

 ّْٗ/ّة ميراف, السعاد
ىك مسعكد بف عمر بف عبد اهلل التفتازاني، مف أئمة العربية كالبياف كالمنطؽ. كفقيو  -51

كمتكمـ ، كلد بتفتازاف )مف بالد خراساف( كأقاـ بسرخس، كدفف في سرخس. مف كتبو )تيذيب 
 .ُِٗ/ٕق ينظر: االعالـ ، الزركمي:ّٕٗالمنطؽ ( ك)شرح العقائد النسفية (، تكفي سنة 

شرح المقاصد في عمـ الكالـ، سعد الديف مسعكد بف عمر بف عبد اهلل التفتازاني  -52
. َِِ/ ِىػ: َُُْىػ(  دار المعارؼ النعمانية، باكستاف، الطبعة االكلى:ُٕٗ)ت:

كينظر:معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ، حافظ بف أحمد بف عمي 
مكد ، دار ابف القيـ، الدماـ،  الطبعة ىػ(، تحقيؽ: عمر بف محُّٕٕالحكمي )ت : 

  .ُّٕ/ِـ:  َُٗٗ -ىػ  َُُْ -االكلى
 َٗشرح عقيدة ابف الحاجب، تحقيؽ كشرح سعيد فكدة: - 53
 ُٖٓ/ِينظر: المكاقؼ ، االيجي: -54

ضرار بف عمرك الغطفاني: قاضي مف كبار المعتزلة كقد خالفيـ فطردكه، كصنؼ - 55
ق  في َُٗرج، كاليو تنسب فرقة الضرارية تكفي سنة مصنفات في الرد عمييـ كعمى الخكا
 ُِٓ/ّالبصرة . ينظر: االعالـ ، لمزركمي: 

معتزلي عارؼ ىك بشر بف غياث بف أبي كريمة عبد الرحمف المريسي، الحنفي ال- 56
بالفمسفة، كىك رأس الطائفة )المريسية( أخذ الفقو عف القاضي أبي يكسؼ، كىك مف أىؿ 

/ ِىػ، ينظر: االعالـ: لمزركمي:ُِٖالمريس( فييا، تكفي سنة  بغداد ينسب إلى )درب
ٓٓ. 

 .ِِسكرة فاطر:  رقـ اآلية  -57
 ُٖٓ/ِ، ك ينظر: المكاقؼ ، االيجي:ُّٕ/ِمعارج القبكؿ، الحكمي: - 58
،ينظر: لكامع االنكار البيية ،لمسفاريني: ّٔٗ/ ِشرح العقيدة الطحاكية، البف ابي العز: -59

ِ/ُِ 
 َٗشرح عقيدة ابف الحاجب، تحقيؽ كشرح سعيد فكدة: - 60
 ٖٖشرح عقيدة ابف الحاجب، تحقيؽ كشرح سعيد فكدة: - 61
 ٖٖشرح عقيدة ابف الحاجب، تحقيؽ كشرح سعيد فكدة: -62
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عبد الكريـ بف ابى العكجاء ككاف خاؿ معف بف زائدة كجمع مف الضاللة أحدىا  قكلو  -63

ر: الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية، ، عبد القاىر بف بالتناسخ  ك قكلو بالقدر . ينظ
بيركت،الطبعة الثانية ،  –طاىر بف محمد البغدادم أبك منصكر،  دار اآلفاؽ الجديدة 

  ِٓٓـ: ُٕٕٗ
 ِٓٓينظر: الفرؽ بيف الفرؽ، ابك منصكر البغدادم:   -64
المكسكعة الميسرة في ، ك ِٔٓ  -ِٓٓينظر الفرؽ بيف الفرؽ,  ابك منصكر البغدادم: - 65

ق : َُِْ, ْاالدياف كالمذاىب كاالحزاب العاصرة, الندكة العممية لمشباب اإلسالمي, ط
ِ/ِٕٖ. 
 ٖٖشرح عقيدة ابف الحاجب، تحقيؽ كشرح سعيد فكدة: -66
 ٖٖشرح عقيدة ابف الحاجب، تحقيؽ كشرح سعيد فكدة: - 67
 ُُسكرة السجدة االية: - 68
 ُّْ/ِٓمفاتيح الغيب، الرازم،  -69
 ّٕ/ِلكامع األنكار البيية, السفاريني  -70
شرح العقيدة السفارينيو, محمد صالح العثيميف, دار الكطف, الرياض,  الطبعة االكلى ,  -71

  ُّٗ-ُّٖىػ.  : ُِْٔ
 .ٖٖشرح عقيدة ابف الحاجب، تحقيؽ كشرح سعيد فكدة: - 72
 

 المصادر والمراجع
 ...القراف الكريـ

بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي األعالـ،  خير الديف  -ُ
ىػ(، دار العمـ لممالييف، الطبعة: الخامسة عشر  ُّٔٗالدمشقي )المتكفى: 

 ـ  . ََِِسنة  
ق(، تحقيؽ: ّّّتأكيالت اىؿ السنة ، محمد بف محمد بف محمكد الماتريدم ) -ِ

 ـ.  ََِٓ،  ُلبناف، ط –مجدم باسمكـ، دار الكتب العممية ، بيركت 
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تذكرة في أحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة, القرطبي: شمس الديف ابف عبداهلل بف ال  -ّ
محمد بف أبي بكر األنصارم, تحقيؽ: د. أحمد حجازم السقا, دار الكتب 

 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓلبناف,  -العممية, بيركت
ق، تحقيؽ: عبد ُٕٕجمع الجكامع، تاج الديف عبد الكىاب السبكي ، ت  -ْ

ـ، ََِّ-قُِْْ،ِر الكتب العممية لبناف بيركت ،طالمنعـ خميؿ ابرىيـ ، دا
 منشكرات عمي بيضكف. 

حمية األكلياء كطبقات األصفياء, االصبياني: أبك نعيـ احمد بف عبداهلل بف  -ٓ
 مكسى بف ميراف, السعادة .

الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب، إبراىيـ بف عمي بف محمد،   -ٔ
تحقيؽ كتعميؽ: الدكتكر محمد األحمدم أبك ىػ(،ٕٗٗابف فرحكف،)المتكفى: 

 النكر،  دار التراث لمطبع كالنشر، جميكرية مصر العربية،  القاىرة.
الركح في الكالـ عمى أركاح األمكات كاألحياء بالدالئؿ مف الكتاب كالسنة،  -ٕ

ىػ(،  دار الكتب ُٕٓمحمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية )المتكفى: 
 العممية . 

أبي داكد، أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف عمرك السًِّجٍستاني  سنف -ٖ
 ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت. ِٕٓ)ت: 

سير أعالـ النبالء،  شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد قىاٍيماز الذىبي  -ٗ
راؼ الشيخ شعيب ىػ(،المحقؽ : مجمكعة مف المحققيف بإشْٖٕ)المتكفى : 

 ـ. ُٖٓٗىػ /  َُْٓاألرناؤكط،  مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 
شرح العقيدة السفارينيو, محمد صالح العثيميف, دار الكطف, الرياض,  الطبعة  -َُ

 ىػ..ُِْٔاالكلى , 
شرح المقاصد في عمـ الكالـ، سعد الديف مسعكد بف عمر بف عبد اهلل التفتازاني  -ُُ

 ىػ  .َُُْالمعارؼ النعمانية، باكستاف، الطبعة االكلى:ىػ(  دار ُٕٗ)ت:
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صحيح البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، المحقؽ:  -ُِ
محمد زىير بف ناصر ، دار طكؽ النجاة ،ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي، 

 ىػ .ُِِْالطبعة: األكلى، 
ىػ(، َُٕالفراىيدم )ت: العيف، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك  -ُّ

 تحقيؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ .
الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية، ، عبد القاىر بف طاىر بف محمد  -ُْ

ـ ُٕٕٗبيركت،الطبعة الثانية ،  –البغدادم أبك منصكر،  دار اآلفاؽ الجديدة 
. 

بف عبد اهلل األشقر العتيبي، دار النفائس  القيامة الصغرل، عمر بف سميماف -ُٓ
 ـ. ُُٗٗ -ىػ  ُُُْلمنشر كالتكزيع، األردف ، الطبعة الرابعة، 

ىػ( َُْٗالكميات: ابك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني  الكفكم الحنفي)ت:  -ُٔ
 محمد المصرم، مؤسسة الرسالة ، بيركت. -تحقيؽ: عدناف دركيش 

رار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة لكامع األنكار البيية كسكاطع األس -ُٕ
ىػ(،مؤسسة ُُٖٖالمرضية، أبك العكف محمد بف أحمد السفاريني )المتكفى: 

 ـ. ُِٖٗ -ىػ  َُِْ -دمشؽ، الطبعة الثانية  –الخافقيف
معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ، حافظ بف أحمد بف عمي  -ُٖ

ر بف محمكد ، دار ابف القيـ، الدماـ،  ىػ(، تحقيؽ: عمُّٕٕالحكمي )ت : 
 ـ . َُٗٗ -ىػ  َُُْ -الطبعة االكلى

مفاتيح الغيب، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف الممقب بفخر الديف  -ُٗ
بيركت، الطبعة: الثالثة  –ىػ( ، دار إحياء التراث العربي َٔٔالرازم)المتكفى: 

 ىػ .َُِْ -
اىب كاالحزاب العاصرة, الندكة العممية المكسكعة الميسرة في االدياف كالمذ  -َِ

 قَُِْ, ْلمشباب اإلسالمي, ط
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النياية في غريب الحديث كاألثر: أبك السعادات المبارؾ بف محمد عبد الكريـ  -ُِ
ىػ( تحقيؽ: طاىر الزاكم كمحمكد الطناحي، المكتبة العممية ، َٔٔابف األثير 
 ـ ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت، 

الزماف ، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف كفيات األعياف كأنباء أبناء  -ِِ
ىػ(، تحقيؽ : ُٖٔإبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي )ت: 

 بيركت، الطبعة الثالثة. –إحساف عباس،  دار صادر 
ىػ(، ْٕٕالكفيات، تقي الديف محمد بف ىجرس بف رافع السالمي )المتكفى:  -ِّ

 –عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة  المحقؽ: صالح ميدم عباس , د. بشار
 ق  َُِْبيركت، الطبعة: األكلى، 

 
 


