
 



  
 : بِكَتاب َتعرِيف

 (األصبهانية  العقيدة  على تيمية   ابن اإلسالم  شيخ شرح على وتعليق شرح)
 
 :للكتاب الفنية ملعلوماتا

 العقيررررر   علرررر  تيميررررر  ابرررر  اإلسرررر   شررررري  شرررر   علررررر  وتعليرررر  شرررر   الكتووووواب: عنووووووا 
 .األصبهاني 
 .اللطيف عب  آل هللا عب  ب  اللطيف عب  ب  أمح  د. املؤلف: اسم
 عيس . ب  حمم  ب  مازن د. إبخراجه: اعتىن
 .  جب والتوزيع، للنش  الشنقيطي مكتب  الطباعة: دار
 . 2021-هر1442 عا  ،األوَل  بع الط   :واترخيها الطبعة رقم
 .صفح  (705) صفحاته ع دو  جمل ي  يف يقع الكتاب: حجم
 الكتاب:  مقدمة

ّ   خمتصررر   مبق مررر  الكترررا   الشررري  رصررر     مث ،غررر مف    دروس أصرررله يف الكترررا   أن فيهرررا بررر
 وموضوعه.   الكتا  وأمهي هللا رمحه (هر728) تيمي  اب  اإلس   شي  ش   منهج  ع  متكل  

 :الكترا   هرذا أه اف أهم م  أن فيها ذك  ،الكتا   هذا إبخ اج اعتىن  م   مق م   تلتها
 ؛املنطقيوووة أو الكالميوووة أو الفلسوووفية أو الشووورعية سووووا  العلميوووة األصوووبهانية موووادة تيسووو  
 .املبهم ويبّ الغامض ويوضح أسلو   م  أبكث  املقصود ويك ر املعاين   يق    حبيث
 :الكتاب مزااي من

 ممكن . صور  أبسهل العلم لطلب  وبذهلا للكتا   العلمي  املاد  تسهيل .1
 كالتمثيرل  الكتا ؛ ماد  فهم وتسهل األفكار  تق     اليت  األمثل   وتولي   األمثال  ض    .2



 مسررةل : وتوضرريح ،(احملررل ذلرر   علرر  الصررف  لعرراد   حمررل يف خملوقرر  الصررف  كانرر   لررو) ملسررةل :
 .(1)والع  ( الوجود يف وامل لول ال ليل بّ )الع ق 
 ببعض. بعضها الكتا   موضوعا   ربط .3
 مسرررةل  كرررل  هنايررر  يف خاصررر  ،تفاصررريلها يف واخلرررو  شررر  ها بعررر  األفكرررار تلخررري  .4

 مش و  .
 للكتا . العام  ابملقاص  االهتما  .5
 والك مي . والفلسفي  العلمي   املصطلحا   ش   .6
 .به اهتم ما ود ض ،اط عه وسع  علمه وغزار  وعبق يته تيمي  اب  دق  بيان .7
 الررريت الكترررا   موضررروعا   خلارطررر  موضرررح مجيررل وتشررر ر بتف يرررع الكترررا   فاحتررر  متترراز .8
 أن ونسرررتطيع ،متف قررر  مبا رررث موضرررو  كرررل  وحتررر  ،رئيسررريا موضررروعا عشررر  ث ثررر  يف جعلررر 
 .الكتا   خ هلا م  نستع  
 الكتاب: خارطة
 يف معررر وف هرررو كمرررا  مبا رررث إل الكترررا   هللا رمحررره تيميررر  ابررر  اإلسررر   شررري  يقسرررم مل
 مق مر  إل الشري  شر    سر  علر   املوجرود   العلمي   املاد   تقسيم  ميك   ولك   اليو ،  عص ان
 التايل: النحو عل  وهي مبا ث، وع  

 املقدمة:
 العقر ي والتصحيح التنقي  علم قسم حت  ويضين الكتا   هذا أن عل  الشي   أك   وفيه
 .الشهوا   ويكافح العقي   حيفز الذي التقوي  علم وقسيمه ،للشبها   املكافح
 :منها املقدمة من نقاط ف  اإلسالم شيخ  منهج  روعة على أكد كما
 علررر  التنببرره مررع ولكرر  ،األشررع ي الجترراها متررون مرر  مررن شرر   رفضرره وعرر   هؤ ا ترروا .1
 .غلطه
 مرا بيران مث ، ر    مر  فيره مبرا واعرتافره  ،هلرا  وإبر ازه  ،الكترا    يف  اإلجيابي   ابجلوان   ب ؤه .2

 
 (.48 /1) اللطيف عب   أمح    األصبهاني ،   ش عل  وتعلي   ش    ينظ : (1)



 ابطل. م  فيه
 املعتزلر  قرول برّ التف ير  يف ك قتره  تها،ومناقشر واملرذاه  اآلراء عر    يف  العلمي   دقته .3

 اإلراد . يف البص يّ  ع  البغ اديّ
 أدلرر  يف األصرربهاين مررنهج خلررل كتسرر يله  ؛هبررا وعنايترره املنه يرر  األخطرراء علرر  وقوفرره .4
 .العقلي  أو النقلي  أهي املعتم   الصفا   إثبا  
 املقدمة: ف  انقشها اليت املسائل أهم  ومن
 هللا؟ أمساء م  امسان واملتكلم امل ي  هل .1
 اإلراد .صف  و  الك    صف .2
 وعق . نق  اثب  املعاد .3
 .فقط سبع إثبا   عل  األصبهاين اقتصار وسب   ،والعقل ابلنقل الصفا   إثبا   .4
 .وعق  نقً   التمثيل نفي أدل  .5
 .تعال هللا حمب  يف الناس  أقوال .6
 .األصبهاين مبن ذل   ومقارن  ،السن  أهل عن  العقي   يف التصنيف منهج .7

 الرر ليل هررذا أن فيرره بررّو  ،اخلووالق وجووود علووى األصووبهاي دليوول شوورح :األول املبحوو 
 ومنها: غرمها، مع املبحث هذا يف تيمي  اب  انقشهما  مق متّ  عل  مبين

 .موجود  املمكنا   .1
 .الوجود بواج  إال يوج  ال ك مامل .2
 واحلررررر و   اإلمكررررران دليرررررل منهرررررا ،متفاوتررررر  متضررررراف   د متعررررر    الصرررررانع ا  ثبرررررإ طررررر   .3

 .والتخصي 
 فر   هنرا  وهرل ،والتسلسرل كالر ور  الفلسفي  القضااي م  مجل  فيه الشي   حووض    وانقش

 .املسائل م  وغرها واملاهي ؟ الوجود بّ
 وقر  الرتكير ؛ دليرل وهرو ،اخلووالق وحدانيووة علووى األصووبهاي دليوول شرح الثاي:  املبح 

 علر  هللا رمحره تيمير  ابر  رد الشري  وفصرل ،ومصر ره ال ليل  هذا  خذةم  فيه  اإلس    شي   بّ
 ومثلره ،وابطرً    قرا حتتمرل الريت اجململر  األلفرا  مر  هرذا أن وبرّ أوجره،  سربع   يف  ال ليل  هذا



 إشكال. م  فيها ما وجل   ،إمجال م  فيها ما  وفصل ،والغر االفتقار لفظ
 الف سررررف  اضررررط ا   بيررران -هللا  فظرررره- الررر كتور جتليتهررررا علررر  ركررررز الررريت األصررررول ومررر 
 أقررواهلم جيعررل ممررا ؛آخرر  موضررع يف ينقضررونه مررا موضررع يف يقرر رون فهررم ،أقررواهلم يف واملتكلمررّ
 ابر  أكر  وقر  واالضرط ا ؛ والشر    ابحلرر   يعرتفرون  مجلرتهم  جعرل  مرا  وهرو  ،متضارب   متناقض 
 والسن . الكتا   وع  الو ي ع  أع   م  كل  مآل ذل   أن هللا رمحه تيمي 

 أنفسرررهم هرررم إذ يررر اهتم؛عقوت واملتكلمرررّ الف سرررف  أبقررروال االنبهرررار عررر   يف يفيررر ان وهرررذا
   . يقولونه ما كل    أن عتق ي   ال  ىت وا   قول عل  ليسوا متناقضون  مضط بون
 واخررت ف ،ال سررل برره جرراء   الررذي التو يرر   قيقرر  علرر  هللا رمحرره تيميرر  ابرر  أكرر  وقرر 
 وآخ . نو  كل  بّ والع ق  التو ي  أنوا  وبّ ،املتكلمّ عن  عما ذل  

 عنرر  التو يرر  علرر  الكرر   فرر و  مرر  فرر   وهررو ،العووام حوودو  مسووةلة الثالوو : املبحوو 
 الر كتور فيره أطرال ولرذا ؛الرنف َ  هللا رمحره تيمير  ابر  اإلسر    شي   فيه  أطال  ولك   ،املتكلمّ

 ميكرر  ال مث ،احلر و   مع فرر  يف هللا وجرود إلثبرا   املتكلمررّ  صر  علر  الرر د وركرز ،الشر   يف
 ومع فرررر  إال، لرررري  وتعسررررر تشررررقي  هررررذا وأن واألعرررر ا ، اجلررررواه  برررر ليل إال احلرررر و   مع فرررر 

  .مشاهَ  هو إذ بكثر؛ ذل   م  أسهل  احل و  
 إبر اهيم ط يق  ط يقتهم أن ودعواهم ،آلرائهم هلا تطويًعا النصوص  ل الال    لي ِّهم  عل   ورد
 ،بغررره واجرر  قرر م ممكرر  وجررود وازجبرر القررول علرر  رد كمررا  ،ابحل كرر  اسررت ل وأنرره السرر   عليرره
 الصانع. إثبا   يف الق آن ط يق  ببيان الك   وختم
 يف الرو ي عليره دل مرا حمر رًا ؛فيهرا النراس وأقروال وتعرال سبحانه هللا أفعال مسةل  ش    مث
 .اخلمس  ابلق ماء القائلّ احل اننيّ مذه  وأبطل املسةل ، هذه

 وهي: ومناقشتها، الصفات من يثبته ما على األصبهاي دليل شرح :الرابع املبح 
 هررررا كاموإ املخلوقررررا   دجيرررراإك  عليرررره األدلرررر  مرررر  مجلرررر  فيرررره واسررررتع   ،العلووووم صووووفة .1

 ذل . وغر ا،إتقاهنو 
 .احلكم  ونفيهم الق ر  عل  دليله انقش وفيه ،القدرة  صفة .2
 .ياةاحل  صفة .3



 .ابلص ور الف سف  قول ونقض أدلتها بّ فيهو  ،اإلرادة  صفة .4
 مسررةل  وفصررل نفاترره، علرر  وردهررم إثباترره،يف  السررلف طرر   فيرره وبررّ الكووالم، صووفة .5
 وتعال. سبحانه ابهلل وقيامها االختياري   األفعال
 .عقلي وال سمعي ال والبص  السمع إثبا   ط   بّ وفيه :والبصر السمع اصفت .6

 مررا وأول ،السووالم علوويهم األنبيووا  نبوووة علووى األصووبهاي دليوول شوورح :اخلووام  املبحوو 
 املتكلمرّ علر  ورد ،املع رز  يف حمصرور  ليسر  وأهنا ها،وتع د النبو  دالئل تنو   هم  فيه  أك 
 وتصر ي  الغيبير  واألخبرار القر آن منهرا ،كثرر   نبينا نبو  عل  ال الئل أن وبّ  ،املسةل   هذه  يف

 النراس مرذاه  وانقرش ،وغرهرا  املع زا    واآلاي    له  السابق   الكت   وبشارا    السابق   األمم
 النبوا . منك ي شبه عل  ورد الف سف ، قول خاص  النبو  يف

 واالضررط ا   الشرر   مررع ور لترره ،والفك يرر  العلميرر  الغررزايل  يررا  اسررتع   ذلرر   أثنرراء ويف
 .والسن  الكتا   هنج ع  إبع اضه

 مسرةل   أصر ل  وفيره  ،اآلخوور  اليوووم  إثبووات  علووى  األصووبهاي  دليل  شرح  :السادس  املبح 
 الررر اللتّ تررراكل   برررل ،فقرررط العقليررر  أو السرررمعي  األدلررر  علررر  مقتصررر   ليسررر  وأهنرررا االسرررت الل
 أن وبررّ ،ابلسررمعيا   اآلخرر  اليررو  ملسررائل املتكلمررّ تسررمي  وانقررش هبمررا، معمررول اتنموجررود
 أيضررا وتطرر   اآلخرر ، اليررو  تفاصرريل خاصرر  برره النرر ، أخررر مررا كررل  قبررول يقتضرري النبررو  ثبررو  
 املعاد. يف األنبياء به جاء   فيما الف سف   ضط ا  ال

 .أمجعّ وصحبه وآله حمم  نبينا عل  وسلم هللا وصل 


