
 اإليضاح في أصول الدين البن الزاغوني الحنبلي )دراسة وتحقيق(الموضوع: 

 اسم الباحث: عصام السيد محمود.

 الدرجة العلمية: رسالة ماجستير

 الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.

وصحبه  مقدمة البحث: الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله

 وسلم تسليماً كثيراً وبعد ..

فهذا تحقيق ودراسة ألحد المؤلفات في أصول الدين اإلسالمي، رأيت  لزمتاً أ  

يطلتتع عليتته القتتارف ليعتترو متتدل جهتتود الستتلض، وابتمتتامهم بةتتب  أبتتواب العقيتتد ، 

 وضرور  تثبيتها، والرد على من أثار حولها الشبهات . 

أمتر  –سواء عن قصد أو غيتر قصتد  –با إ  االنحراو في العقيد  عن مقاصد

ليس جديداً على الفكر اإلسالمي، وبتذا متا يتدفعنا إلبترال مثتل بتذا التتراث القتيم، فت   

من ال ماضي له ال حاضتر لته، وقةتايا العقيتد  فتي  اتهتا ال تحتمتل وجهتين، علتى أ  

حتر  فهم بذه القةايا على وجهها الصحيح بو العرو  الوثقى بتين المستلمين وبتو الم

 األساسى لسلوكهم . 

ال شتتتك أ  قوااتتتع األدلتتتة العقاإلديتتتة فتتتى اإلستتتالم تؤةتتتذ متتتن الكتتتتاب والستتتنة 

وضتعوا ألنفستهم قواعتد  –بتل اواإلتض ال تحصتى  –الصحيحة . وكثير من المتكلمتين 

عقلية بعيد  عن فهم السلض للنصوص ، ثم حملوا بتذه النصتوص علتى تلتك القواعتد ، 

لدينته رجتاالً    –تعتالى  -زل هللا بها من ستلطا  ، فققتام هللا وألزموا أنفسهم بقيود ما أن

يدعو  من ضل إلى الهدل ويصبرو  منهم علتى األ ل ، يحيتو  بكتتاب هللا المتوتى ، 

ويبصتتترو  بنتتتور هللا أبتتتل العمتتتى . ينفتتتو  عتتتن كتتتتاب هللا تحريتتتض ال تتتالين وانتحتتتال 

 .( 1)المبطلين وتقويل الجابلين  

بت  ( أحتد رجتال المتذب   725متة ابتن الزاغتونى )ت من بؤالء الرجتال العال 

الحنبلى ، وصتاح  ارراء الستلفية ، ومؤلتض كتتاب   اإليةتاأ فتى أصتول التدين   . 

 وبو بحق أحد أعالم المذب .

وتجدر اإلشتار  إلتى كثتر  متا ابتع لةشتاعر  والمعتزلتة متن مصتنفات تحتول 

، إال أنه لم يطبع للحنابلتة مرجتع فتي مذببهم العقاإلد مصحوبا باألدلة العقلية المؤيد  له 

بيتتا  اتتريقتهم العقليتتة فتتي االستتتدالل لمتتذببهم واالحتجتتال لتته. ومتتا ابتتع للحنابلتتة متتن 

مصنفات كتابن بطتة وأبتى يعلتى والاللكتاإلي وغيتربم فهتي علتى اريقتة المحتدثين فتي 

لتترد سترد األدلتة متن الكتتاب والستنة وأقتوال األإلمتة دو  التقكيتد علتى األدلتة العقليتة وا

علتتى أدلتتة الميتتالفين وبتتو متتا تصتتدر لتته ابتتن الزاغتتوني لتتذلك يعتبتتر كتتتابي اإليةتتاأ 

 مرجعاً أصيال من مراجع الحنابلة في مناقشة قةايا العقدية على اريقة المتكلمين.
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ولم يكن الشروع فى مثل بذا العمل ستهالً ، فلتيس للكتتاب ستول نستية واحتد  

عيد القحطانى بالمملكة العربيتة الستعودية بدار الكت  المصرية ، مصور  عن مكتبة س

، وبذه أيةاً مصور  عتن الاابريتة بدمشتق ، وبمراستلة دور الميطواتات فتى عتد  

 –دول لم أظفر بشئ فعزم  على البحث فى ميطواات العقاإلد التى لم يعلتم مؤلفوبتا 

   فوقف  على نسية أةرل من الكتاب ثم ثالثة وهلل الحمد . –وبى كثير  بدار الكت  

فعقدت العتزم علتى العمتل يشتجعنى فتى  لتك أ  الكتتاب يلقتي لنتا الةتوء علتى 

اتجاه عقلي عند الحنابلة ، اّالتع علتى كتت  المتكلمتين ، وةبتر متا فيهتا وناقشتها ، بتذا 

االتجاه الذي يجمع باإلضافة إلى ابن الزاغوني ابن حامد ، والقاضي أبتا يعلتى ، وابتن 

 عقيل وغيربم . 

متيب بته ابتن كذلك ف   بذا ال  كتاب يبين لنا بما ال يتدع مجتاالً للشتك بطتال  متا رب

الزاغتتوني والحنابلتتة متتن التجستتيم والحشتتو والتشتتبيه ، كيتتض وبتتم متتن أعلتتم النتتا  

بالمنقول والمعقول، وفيهم من العلم والفةل والدين واإلثبات للنصتوص والتعاتيم لهتا 

 ما ليس في غيربم من الطواإلض .

لمصنفين فتي علتم الكتالم وغيتره ، قتد تعرضتوا لفكتر ابتن كذلك ف   كثيراً من ا 

( ، 547( ، والتتذببي )ت 795الزاغتتوني قبتتوالً ورفةتتاً ، كتلميتتذه ابتتن الجتتولي )ت 

بتت ( لنقتتد بعتت  آراء ابتتن 527(، وقتتد تعتترن ابتتن تيميتتة ) ت 571وابتتن القتتيم )ت

 ةر.الزاغونى فى كثير من المواضع من كتبه ، ونقل عنه وأثنى عليه في مواضع أب 

كل  لك يجعلنا في حاجة ماسة إلى المصادر األصلية لفكر ابن الزاغونى حتى  

 نستطيع أ  نفهم مذببه فهماً صحيحاً.

وتقتتوم ةطتتة بتتذا البحتتث علتتى تقستتيمه  إلتتى قستتمين : قستتم الدراستتة ، وقستتم 

 التحقيق .

 القسم األول :  ينقسم إلى مدةل ، وثالثة فصول ، وةاتمة .

 تكلم  فيه عن ابن الزاغوني حياته وعصره . المدة  ل :

 الفصل األول : جعلته في األسماء والصفات ، وقسمته إلى أربعة مباحث :

المبحث األول : تكلمت فيه على الطريق الذي ثبتت به األسماء والصفات ، وقدد بدين 

ابن الزاغدوني أنادا ثبتدت لده سدبحانه بالنقدق والاقدق ممدا ادو فدذاخ الًدل  ،   فدا  

 للماتزلة واألشاعرة الذين يرون أناا ثبتت بالاقق أوال  ثم النقق .

المبحث الثتاني : موقتض المتكلمتين فتي األستماء والصتفات ، وقصتدت بته بيتا  متذب  

المعتزلتتة واألشتتاعر  ، أكبتتر متتذاب  المتكلمتتين وأكثربتتا وجتتوداً ، وأردت متتن  لتتك 

 ؤالء المتكلمين . مجرد عرن مذببهم حتى يتبين موقع ابن الزاغوني بين ب

والمبحث الثالث : مذب  السلض في األسماء والصتفات ،  كترت فيته أنهتم كتانوا علتى 

 اإلثبات للنصوص والتسليم لها وعدم تقويلها.

والمبحتتث الرابتتع : متتذب  ابتتن الزاغتتوني فتتي األستتماء والصتتفات . وفتتي نهايتتة بتتذا 



 المبحث  أشرت إلى ثالثة أمور :

كا  نتيجة المبحث وبو أ  ابن الزاغوني موافتق لمتذب  الستلض فتي مجمتل   األول  :

 مذببه في األسماء والصفات .

الثتتاني  :  تعّرضتت  لموقتتض ابتتن الجتتولي متتن ابتتن الزاغتتوني ، ومتتا نستتبه إليتته ابتتن 

 الجولي في كتابه  دفع شبه التشبيه  .

ني فتي كتابته اإليةتاأ الثالث :  مع األستا  لابد الكوثري في دعتواه أ  البتن الزاغتو

 من غراإل  التشبيه ما يحار فيه النبيه .

 ، وقسمته إلى ثالثة مباحث : -تعالى-الفصل الثاني : في صفة الكالم هلل 

المبحث األول :  فوق  المتكلمين فن صفة الك م ، وأقصد بام الماتزلة واألشاعرة 

 مما سبق.

 كالم هلل تعالى .المبحث الثاني :  كرت فيه مذب  السلض في صفة ال

المبحث الثالث : مذب  ابن الزاغوني في صتفة الكتالم ، وبيّنت  فيته أنته وافتق الستلض 

 في مواضع والمتكلمين في مواضع أبةر.

 الفصل الثالث : في القةاء والقدر وقسمته إلى ثالثة مباحث :

 ة .المبحث األول : موقض المتكلمين في القةاء والقدر ، وحرية اإلراد  اإلنساني

المبحث الثاني : مذب  السلض في القةاء والقدر وأنهم أثبتتوا القةتاء والقتدر الستابق 

 وحرية اإلراد  اإلنسانية .

المبحث الثالث : مذب  ابن الزاغوني ، وأنه موافق لمذب  السلض فتي إثبتات القةتاء  

ه بقصتده والقدر ، وحرية اإلراد  اإلنسانية ، وأ  اإلنسا  فاعتل  حتر  ميتتار  يوجتد فعلت

 المقتر  ب رادته.

 القسم الثاني : قسم التحقي  ق .

 ويشتمل على مقدمة ثم نص الكتاب : وقسم  المقدمة إلى ثالثة مباحث : 

 المبحث األول : تحقيق اسم الكتاب .

 المبحث الثاني : نسبة الكتاب .

 المبحث الثالث : وصض ميطواات الكتاب.

 ت الكتاب التي عثرت عليها .ثم ألحق  بالمقدمة عد  صفحات لميطواا

وقد قسم ابن الزاغتوني كتابته إلتى مقدمتة ، وستبعة أبتواب ، ويالحتق أ  تترقيم  

األبواب مني ، فلم يزد ابن الزاغوني على قوله باب القول في كذا ، أو باب الكالم فتي   

 في ...  كذا ، فقم  بترقيمها فقل  : الباب األول ؛ القول في كذا ، الباب الثاني : الكالم

في المقدمة : تكلم المصنض على أصتول المعرفتة ، ثتم  كتر مصتطلحات قتال :  

 إنها تدور بين أبل النار يحتال إلى معرفتها ليستعا  بها في فهم ما يريدو .



 : القول في الصفات . ثم الباب األول 

 : القول في الكالم  والباب الثاني 

 : القول في القدر  . والباب الثالث 

 : الكالم في الرؤية . اب الرابع والب

 والباب اليامس : القول في الوعيد .

 والباب الساد  : القول في النبوات .

 : القول في اإلمامة . والباب السابع 

أما عتن منهجتى فتى الدراستة فقتد استتعمل  فتى عترن متذب  ابتن الزاغتونى 

واكتفيتت  بتتالمنهو الوصتتفى فتتى  منهجتتاً تكامليتتاً يجمتتع بتتين الوصتتض والنقتتد والمقارنتتة ،

الكالم على مذب  السلض والمتكلمتين وأردت متن  لتك مجترد عترن متذببهم ؛ حتتى 

يتتتبن موقتتع ابتتن الزاغتتونى بتتين الستتلض وبتتؤالء المتكلمتتين ، ولتتم أتعتترن لمتتذاببهم 

 بالمناقشة ؛ ألنه ليس من بدو بذه الدراسة،

ن متنهو المصتنض فتي باإلضافة إلى أ  ابن الزاغونى قد تعرن ل بقسم أما ع

عرن قةاياه فهتو متنهو تكتاملى يجمتع بتين الوصتض والنقتد والتحليتل فكتا  يعترن 

مذببه ، ثم مذب  من ةالفه ، ثم يستتدل لمذببته بتالمنقول والمعقتول، ثتم يبتدأ فتي  كتر 

أدلة اليصم بطريقة جدلية بقوله : واحتو الميالض ، قالوا ، ثم يورد حجته واستتدالله، 

عن تلك الحجة بقوله والجواب أو قلنتا متبعتا فتي  لتك مستلك المتكلمتين ثم يذكر جوابه 

في التصنيض كالباقالني والجوينى وغيربم، وبتو ييتلتض عتن اريقتة المحتدثين كتابن 

ةزيمة وابن بطة وابن منتده وغيتربم ممتن تقتوم اتريقتهم فتي التصتنيض علتى  ستو  

 يراد النصتوص الشترعية متن األسانيد إلى متونها والرد على الشتبهة التوارد  عليهتا بت

الكتاب الكريم . ومن صحيح السنة المطهر  وآثار الصحابة والتابعين بقستانيدبا تحت  

عناوين دالة على المعنى المراد من إيراد  لك النص ثم يتذكرو  األقتوال الميالفتة لمتا 

كا  عليه الستلض ثتم يتوردو  النصتوص التتى فيهتا بيتا  الحجتة علتى الميتالض والترد 

 .(2)عليه 

فلتتم يتتنهو بتتذا المتتنهو فلتتم يةتتع عنتتاوين لفصتتوله إال نتتادرا  أمتتا ابتتن الزاغتتونى

اكتفاء بعناوين األبواب، ولم يهتم بسو  األسانيد لةحاديث ورثار الصتحابة والتتابعين 

علتتتى قلتهتتتا وأاتتتال فتتتي عتتترن األدلتتتة العقليتتتة المؤيتتتد  لمذببتتته أو المبطلتتتة لمتتتذب  

 الميالض. وبو ما نجده عند المتكلمين في تصانيفهم .

ذلك يستعمل ابن الزاغوني منهجتا علميتا رصتينا فتي عترن قةتاياه ب قامتة وب 

الحجتتتة عليهتتتا ، ورده علتتتى المعتتتارن وإبطتتتال حجتتتته ، ويالحتتتق فتتتي استتتتدالل ابتتتن 

الزاغتتوني اإلكثتتار متتن االستتتدالل باريتتات القرآنيتتة بالنستتبة لةحاديتتث النبويتتة، ومتتن 

وارحتتاد التتذي تلقتتته األمتتة  مذببتته أ  العقاإلتتد تؤةتتذ متتن الحتتديث المتتتواتر والمشتتهور

بتتتالقبول ، لكنتتته لتتتم يلتتتتزم بهتتتذا ، فنجتتتده قتتتد استتتتدل بكثيتتتر متتتن األحاديتتتث الةتتتعيفة 
                                                           

 (.1/41م، )1991 –هـ 1111،  2( ابن منده: كتاب التوحيد، ت . على بن ناصر الفقيهى/ مكتبة الغرباء / ط 2



 والموضوعة ونسبها إلى الصحة .

أمتتا عتتتن أستتلوب ابتتتن الزاغتتتوني: فتتميتتز عبارتتتته بالستتتهولة متتع قتتتو  الحجتتتة  

باألبيتات واضطرادبا ، وضرب األمثلتة العقليتة الموضتحة لفكرتته واالستتدالل عليهتا 

 الشعرية.

علتتتى أنتتتي وجتتتد بعتتت  العقبتتتات والصتتتعوبات أثنتتتاء التحقيتتتق ومقابلتتتة النستتت  

فبعةها به سق  والبع  يحتال إلى إعاد  ترتي  صفحاته، كذلك فقد وجدت صتعوبة 

في تيريو ارثار واألحاديث أل  ابن الزاغونى كا  يذكر األحاديث بمعنابتا ، وكثيتراً 

يانهمتا حتتديثاً واحتتداً ، أو يتتقتى بتتالقول المقطتتوع أو  متا كتتا  يتتدةل حتتديثين فتتى حتتديث

أو يتقتى بكتالم ينستبه إلتى النبتى  –صلى هللا عليه وستلم  –الموقوو فيرفعه إلى النبى  

وليس فى شئ من كت  السنة التتى بتين أيتدينا ، ممتا اقتةتى  –صلى هللا عليه وسلم  –

 منى مةاعفة الجهد فى البحث عن بذه األحاديث.

اً لإلنصاو ، وقم  بالرجوع إلتى وقد كن  م ْؤثِرب توةياً في بحثي بذا العدل ، مب

المصادر األصلية ، ورجع  إلى مصنفات أإلمة المذاب  وأقوال المحتجتين متن كتتبهم 

. 

واستفدت كثيراً في تقريتر متذب  الستلض متن شتي  اإلستالم ابتن تيميتة فعبارتته    

 ه الناري والتطبيقي.محكمة، وبو ةير من يمثل المنهو السلفي في جانبي

وأةيراً ف نني أرجو أ  أقدم للمكتبة اإلستالمية بتحقيقتي ودراستتي لهتذا الكتتاب 

ستتعي  ومصتتنفه شتتيياً يفيتتد التتدار  والباحتتث . وقتتد بتتذل  فيتته غايتتة جهتتدي حستت  وب

ومعرفتي ، ولم أدّةر وقتاً وال جهداً ، ف   كتا  صتواباً فمتن هللا ، ولته الحمتد والفةتل 

 ا  ةطق فمني.والمنّة  وإ  ك

فُوَن َوَس ٌم َعلَى الُمْرَسلِّيَن َوالَحْمدُ هللِّ َرّبِّ  ا يَصِّ ةِّ َعمَّ زَّ }ُسْبَحاَن ّربَِّّك َرّبِّ الاِّ

 الاَالَمين{.
 

 الياتم      ة 

الحمد هلل فاتحة كل ةير وتمامه . لعل من حق البحث علينتا أ  نثبت  بنتا أبترل  

 سة.النتاإلو التي وصلنا إليها ةالل بذه الدرا

أوالً  :  تبتتين لنتتا ةتتالل بتتذه الدراستتة علتتو منزلتتة وستتعة علتتم ابتتن الزاغتتوني  

وااالعته علتتى متتذاب  المتكلمتتين . ممتتثالً فتي  لتتك رأل الحنابلتتة الستتلفيين فتتي إجتتراء 

النصتتوص علتتى ظابربتتا بتتال كيتتض ، متتع نفتتي متتا يعارضتتها متتن قيتتا  يتتؤدي إلتتى 

 التحريض أو التعطيل .

اغوني مما رماه به ابن الجولي واألستتا  لابتد الكتوثري ثانياً  : براء  ابن الز 

متتن الحشتتو والتشتتبيه والتجستتيم علتتى أ  الرمتتي بهتتذه األلفتتاظ عتتاد  متتن ةتتالض الستتلض 

 الصالح.



أ  هللا متكلم بكالم اللم لذاته غيتر متعلتق بمشتييته  ثالثاً  :  يعتقد ابن الزاغوني 

متفقاً في  لك مع ابن كالب واألشعري في أ  هللا تعالى ال يقوم به فعل يتعلتق بمشتييته 

وقدرته . غير أنه يعتقتد أ  كتالم هللا تعتالى بحترو وصتوت قتديمين وقتد ستبق مناقشتة 

  لك. 

أنهتا تتنتوع . فتتار   -تعالى-هللا رابعاً  : من لطاإلض فهم ابن الزاغوني لمرادات  

يريدبا كونية وتار  يريدبا دينية . ف رادته لوجودبا ال يدل على إرادته لهتا دينتا و لتك 

 لتمام عدله تعالى وإظهار  قدرته وإثبات حجته جل وعال.

ةامساً : الباحث في تراث السلض يجد كنولاً تحتال من يستيرجها وبذا كتتاب  

ن البتن الزاغتوني ةيتر شتابد علتى قتو  األواإلتل فتي تقستيس اإليةاأ فتي أصتول التدي

المساإلل . أجاد فيه مؤلفه وأحسن العترن وأصتاب فتي الترد تتار  بتالمعقول الصتريح 

وأةرل بالمنقول الصحيح فالكتاب مرجع أصتيل متن مراجتع العقيتد  اإلستالمية لكثيتر 

حقيقتاً رغبتة فتي من المتكلمين والبتاحثين . لتذا حاولت  قتدر الطاقتة إةراجته دراستة وت

تجلية الجان  الحةاري األصيل للفكر اإلسالمي ومدل تعمقه في أصول الدين راجياً 

 من هللا أ  يتقبله وييتم بالصالحات أعمالنا.

 


