
 

 

 

  -أسبابها -أسداثها

 ودهود العلناء للخزوز ميها.

 :إعداد

 عيشى حمنود عوض سعد
 م في قدؼ التاريخ والحزارة.أستاذ

 جامعة األزىر - بالقاىرة العربية المغة كمية



 

5511 



 
 

5511 

 ملخص حبح: 

 إعداد:

 عؾض سعد محسؾدعيدى

 المغة أستاذ.م في قدؼ التاريخ والحزارة ، كمية
 جامعة األزهر.-العربية بالقاهرة

dr-awad2010@hotmail.com 
 مقدمة:

يجيري  ولنيؽ عير السذىب األشعري فيي الشريا الوم ميؽ القيرر الرابي  ال
سرعار ما انتذر مذىبيؼ وسياد فيي الشريا اليياني ميؽ القيرر نيديو وفيي 
القرور التاليية  وىيؾ ميذىب عقا يدي  عشيى بيلمؾر العقا يد ا  سانيية  وجيا  
وسييظ ا نييذؽ مييذاىب اليمدييية ا سيي،مية األبرل وعسذييز بييالجس  نييذؽ الشقيي  

ر األمؾر الستعمقة بالعقذدة عؽ طريق العق    والذرع.والعق    وفدَّ

لذلػ  فإر السذىب األشعري  سي  الؾسيظية والعتيدام فيي ا سي،م  ويجسي  
نييذؽ اليتييات والسرونيية  ويييدفض ريي  األفنييار الستظرفيية التييي عحيياوم عذييؾيو 
ا س،م وعتيسو بيالجسؾد  واليدلذ  عميى ذليػ  أنيػ عيرل فيي عياريخ الحزيارة 

 ؾا أشعري. ا س،مية أر رتار العمسا  في التخررات السختمية ران
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 أهنية هذا البشح:

مشاقذة مؾقف الد،جقة مؽ األشعري في فكتة عاريخية ميسة  فيي مدنشية 
"نيديييانؾر"   فيييذؽ اعترىيييؾا عميييى قيييرار الديييمظار " طيييؾ رم نييييػ " لعيييؽ 
سعية ميؽ ري  أسيبؾع  بحجية  األشاعرة وا مام األشعري في السداجد نيؾم الجم

ة مؽ أفيد اليؾزرا   فظيردوىؼ أنيؼ مؽ السبتدعة  ورار ر  ذلػ بدبب وشا 
مييؽ الؾعييا ا   وىييربؾىؼ  وسييخروا مييشيؼ    ونيييؾىؼ   وععرىييؾا لسحشيية 
عغيسة   لؼ عشيرج إل بسؾت الدمظار طؾ رلتػ  وجا  "أرسي،ر"   واليؾزير 

 الظؾسي"   الذي أنقذىؼ. نغام السمػ" 
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 نتا ج مؤلسة ليؼ .

 يس فييي أثبتشييا فييي ىييذا التحييز أر الييؾزير النؾنييدري  ىييؾ الدييبب اليير  -(3
إشعام ىذه السحشة  كسا أثبتشا أنو دنر ىذا نيداف  سياسيي وىيؾ بؾفيو عميى 

 مشرب الؾزارة   وبداف  مذىبي بحكؼ ععرتو لمسذىب الحشيي . 
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قام العمسا  بجيؾد ربذرة لمدفاع عؽ مذىبيؼ   وذلػ نتؾىيح فكيقتيو  -(4
 لمشاس.

 العمسا  اآلبرور ساعدوا األشعري في محشتيؼ . -(5

  ذؽ عؾلى الدمظار  أرسي،ر واليؾزيرت ندا ة انيراج ىذه السحشة فران -(6
 الظؾسي.  نغام السمػ

اشتيرالسذىب األشعري بالقؾة واأل الة عبر عرؾر التاريخ  لعتساده  -(7
 عمى  حيح ا س،م.

الظؾسييي   وانتذييرت نتيجيية ىييذه نغييام السمييػ عيييرت مييدارس الييؾزير  -(8
 السحشة .

 كلنات مفاتيح البشح:

ألشييياعرة   الدييي،جقة   مدنشييية نيديييانؾر   الديييمظار طؾ رلتيييػ   اليييؾزير )ا
 الظؾسي (. نغام السمػالنشدري   الدمظار  أرس،ر   الؾزير 
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English summary 

(The tribulation of The Ash'ara scientist in the city of 

Nishapur"445 - 455 e / 1053 -1053AH" events, reasons, and 

the efforts of scientists to get out of it ). 

Awad Saad Mahmoud Issa. 

Professor, Department of History and 

Civilization, Faculty of Arabic 

Language, Cairo, Al-Azhar University. 

Email: dr-awad2010@hotmail.com 

Introduction: 

 The Ash'ari doctrine emerged in the first half of the fourth 

century AH, but soon spread their doctrine and prevailed in the 

second half of the same century and in the following centuries, 

It is a doctrinal doctrine concerned on matters of faith beliefs, 

and came a moderation among the doctrines of other Islamic 

philosophy, and distinguished by the combination of text and 

mind, Matters related to faith through Mind and Sharia. 

Therefore, the doctrine Ash'ari represents moderation in Islam, 

and combines stability and flexibility, and refutes all extremist 

ideas that are trying to distort Islam and accuses it of 

immobility; And as a Proof of this, you can see in the history 

of Islamic civilization that senior scientists in different Islamic 

Sciences Were Ash'ara. 

 Importance of this research: 

 Discussing the position of the Seljuks of Ash'ara in an 

important historical period, in the city of Nishapur, when they 

objected to the decision of the Sultan, "Tuğril Bek," cursed the 

Ash'ara and Imam Ash'ari in the mosques on Friday every 

week on the grounds that they were innovators. all this was as 

a snitching of one of the ministers , so They sent them away 

from the jobs, beat them, ridiculed them, humiliated them, and 

were subjected to a great ordeal, which was unleashed only by 
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the death of Sultan Tugarlbek.and coming "Arslan" and his 

Minister "Nezam el-molk- AlTusi" and saved them. 

 searchcontents: 

 It contains Introduction, Preface, Five items, Conclusion, List 

of Sources and Ref erences. 
From search results: 

1)-the political and doctrinal rivalry almost overwhelmed the 

Ash'ara scientists in the city of Nishapur 

 2) - The Ash'ara scientists in the city of Nishapur were 

subjected to a great tribulation, which led to painful 

consequences for them 3) - We proved in this research that the 

Minister" Kondari", is the main reason for erupting this 

tribulation, as we have proved that he was motivated by a 

political fear of the position of the ministry, and sectarian 

motivation by virtue of fanaticism of the Hanafi doctrine. 

 4) - Scientists have made great efforts to defend their doctrine, 

by clarifying his truth to the people. 

 5) - The other scientists helped Ash'ara in their tribulation. 

 6) - the beginning of the breakthrough of this tribulation with 

coming of Sultan Arslan and the Minister, Nezam el mulk Tusi 
7)-The Ash'ari doctrine was known for its strength and 

originality through the ages of history, for its reliance on the 

true Islam 
8) - Minister Nezam el-mulk's schools appeared, and spread as 

a result of this tribulation. 
Keywords Search 
)Ash'ara, Seljuks, the city of Nishapur, the Sultan of Tuğril 

Bek, the Minister of Kondari, Sultan Arslan, Minister Nezam 

el-mulk- AlTusi)  
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مقدمة

سيرعار  ولنؽ م مؽ القرر الراب  اليجري في الشرا الو (1)األشاعرةعير 
وساد فيي الشريا اليياني ميؽ القيرر نيديو وفيي القيرور  مذىبيؼ انتذرما 

 التالية.
 : ى  يرار السيذاىب اليقييية األربعيةا عما فقيي  ذىب األشعري ليس مذلت  والس

دي  عشيى ني  ىيؾ ميذىب عقا ي   الحشانميةو    والذيافيية  والسالنيية الحشفية 
 بلمؾر العقا د ا  سانية.

والسذييييبية   (2)(السعتزليييية) أىيييي  التشزيييييو نييييذؽ مييييذىب اوقييييد جييييا  وسييييظ  
  رسييا أنييو  يديير األمييؾر  عقيي   ويتسذييز بييالجس  نييذؽ الشقيي  وال(3)والسجدييسة

 .الستعمقة بالعقذدة وفق العق  ودللت الشص
                                 

األشاااااعرة:فرقة ك ميااااة إساااا مية، سشداااار ألاااااي الحدااااؽ األشااااعر ،ال    اااارج عااااؽ  –(  1
السعتزلة ؛ وقد اسخ ت األشاعرة البراهيؽ والادئل  العقمياة والم مياة وسايمة فاي محاج اة 
 راؾماا ، ثبااات اقاالل الاداؽ والعقيادة اثسا مية . الاغاداد ل عباد القاادر ااؽ طاااهر 

م 1977( 2ق ااااااااااايؽ ال اااااااااارق ، دار ا فاااااااااااق ال دااااااااااادة ، ايااااااااااروت   اااااااااااؽ   ل،ال اااااااااار 
، الذارستانيل أاؾ ال تح   اؽ عبد المريؼل ، السم  والشح  ، سحقيال /  333،331ص

  .96ص1ها /ج 1434  سيد كي ني ، دار السعرفة،  لبشان 

الل األجدام شيء ئ كاألشياء وأنه   –عز وج   –السعتزلة هؼ ال اؽ قالؾا إن هللا  –(  2
،  94واألعراض ، وأنه  مل ك  ماا  مقاه ئ ماؽ شايء .الاغاداد :ال رق اايؽ ال ارق،ص

 . 42ص1الذارستاني:السم  والشح ،ج

وهاااؼ الااا اؽ  ذاااباؾن فااا ات هللا برااا ات ذيااارب ، ويذاااباؾن ذات هللا اااا ات ذيااارب ،  –(  3
،  214والسذاااااااباة والس داااااااسة فااااااارق كريااااااارة . الاغاااااااداد  : ال ااااااارق اااااااايؽ ال اااااااارق ، ص

 مؽ ه ا الاحث. 8،وراجع ص 15ص1: السم  والشح  ، جالذارستاني
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ييكييذلػ  فييإر ىييذا السييذىب لييؼ  كييؽ أميير   وأر    ا فييي الييدنؽا أو محييدث  ا مخترع 
لؼ  مْحِدْث في دنؽ هللا فيدث ا وليؼ  يلت  ييو نبدعية  ني  أبيذ أقاويي  األشعري:"

نؽ فشريرىا نزييادة الرحابة والتابعذؽ ومؽ بعدىؼ مؽ األ سة في أ يؾم اليد
شرح وعبذذؽ  وأر ما قالؾا وجا  بو الذرع في األ ؾم  حيح في العقيؾم  

 (1).اآلرا " األىؾا  مؽ أر بعزو ل  دتكيؼ في بخ،ف ما زعؼ أى 

لذلػ  فإر السذىب األشعري  سي  الؾسيظية والعتيدام فيي ا سي،م  ويجسي  
السشحرفية التيي عحياوم نذؽ اليتات والسرونية  وييدفض ري  السكا يد واألفنيار 

عيرل فيي عياريخ  واليدلذ  عميى ذليػ  أنيػ  (2)ا س،م وعتيسو بيالجسؾد عذؾيو
الحزيييارة ا سييي،مية أر رتيييار العمسيييا  فيييي التخرريييات السختميييية ريييانؾا 

  أشاعرة.

                                 
ماؽ رساالة وجاااا اثماام أااؾببر البياقاي لماؾزير المشادر  أبشااء السحشاة التاي ندرسااا  –(  1

سبيايؽ كا ا الس تار   :لعمى ااؽ اداؽلفي ه ا الاحث.عؽ ه ب الرسالةاراجع:ااؽ عداكر
( 3ا العربااااااااااي ، ايااااااااااروت    فيسااااااااااا نداااااااااار إلااااااااااى اثمااااااااااام األشااااااااااعر  ، دار المتااااااااااا

 .133م، ص1983ها/1434

السقريز لسقااي الااداؽ أاسااد اااؽ عميل:السااؾاعب وائعتاارباا كرالخظش وا بار السذاااؾر  –(  2
، عبدالس يااااااااااادأاؾال تؾح:التاريخ 357ص2،ج 1273بخظاااااااااااش السقريز (،اؾئق،القااااااااااااهرة 

س الا ااار  الدياسااي وال مااار  لمسااا هر الداااشي فاااي السذااارق اثسااا مي،مؽ القااارن الخاااام
 ،23م،ص1988( 2اتاااااااااااى ساااااااااااقؾ  بغداد،دارالؾفاءلمظااعةوالشذروالتؾزيع،مرااااااااااار،  

 ،مرااااااااظ ى الذاااااااابعة ، إساااااااا م باااااااا  ماااااااا اهر ، الاااااااادار السراااااااارية لمظااعااااااااة والشذاااااااار
  . 462ص  م2333،ايروت
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 :هذا البشح تتذلى فينا يلي أهنيةو

فيي  الحاكسية ميؽ العمسيا  األشياعرةالديمجؾقية دراسة مؾقيف الديمظة  -(1
 ىييؤل اسيية فادثيية أليسيية ععييرض ليييا مييؽ بيي،م در  ة عاريخييية ميسييةفكتيي

 .العمسا 

 لؼ نبرزىا أفد إنراز  يحة مظؾية مؽ  يحات عاريخ الينر األشعري  -(2
 عمى فد عمسي.   نيذا الذك  مؽ قب 

أر الريييراع الدياسيييي والخيييؾف عميييى السشريييب قد نيييؤدي إليييى إعييييار  -(3
بالديمب عميى مديذرة  ىيذا ؤثرذيف أنياس لييؼ دور عمسيي ربذرمحاولة سحق 

 الحزارة ا س،مية.

إلقا  الزؾ  عمى جيؾد عمسيية قيام نييا بعيض رتاراألشياعرة   لميدفاع  -(4
 عؽ مذىبيؼ.

اليؾا يد التيي عسيت العيالؼ ا سي،مي بديبب ىيذه السحشية   وذليػ إنراز  -(5
ألنيا رانت سبت ا في وجؾد العذرات مؽ مدارس لمعمؼ   انتذيرت فيي الدولية 

 س،مية   عرفت " بالسدارس الشغامية" . ا 

ؾم لو بر ع أر نتعا ش م استظااألشعري أر السذىب محاولة إثتات  -(6
 السجام معو. وييدح ليؼ بري السذاىب األ مؽ

  ذيرالنتابة في ىيذا السؾىيؾع   في فقد ر بت  ىسية  ليذه األوإدراك ا مشي 
  وقد   يو ىذه المؾر غيرعيي  نسؾذجلك يي وافدة عاريخية أنشي ابترت فادثة

مدنشييية األشييياعرة فيييي  العمسيييا  "محشييية:جعميييت ىيييذه الدراسييية عحيييت عشيييؾار
جيييؾد و    أسيتانيا     أفيداثيا م(1563ييي1553ىيي/ 455يييي445)نيديانؾر

 ". العمسا  لمخروج مشيا
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   ديتقيا مقدمية    ة عشا يرفيي بسديوقد اقتزت طبيعة التحز أر  يلعي 
وفييرس عيام نرجي   وقا سة السريادر والسراجي  خاعسة قيؾىا العو   ثؼ عسيذد

 إليو القارئ النريؼ.

 . وبظتو  التحز ذررت فذيا أىسيةوقد  : السقدمة

ورييف    السيذىب األشيعري وأ يؾلو ظبيعيةلمتعريف بو يو مؾجز  : التسيذد
 .نذل وسظ ا نذؽ السذاىب األبرل 

ألشيياعرة أفييداث السحشيية التييي وقعييت لمعمسييا  ا وىييؾ بعشييؾار":العشريير األوم
فذز عييؼ " وىى السحشيية التييي رييار الدييبب فذيييا الييؾزير النشييدري نشيدييانؾر

 أىؼ نتا جيا. م  ذرراستعراض أفداثيا مشذ ندانتيا وفتى نيانتيا  
"  وبييار ميا ة:"دراسة عاريخية عحمذمية ألسيتاب السحشيبعشؾار ياني:ال العشرر

 ذلػ . إذا رانت دنشية أم سياسية  م  استعراض أىؼ العجاىات في

العمسييا  األشيياعرة فييي الييدفاع عييؽ  رتييار مييؽ جيييؾد"بعشييؾار: الييزالي العشريير
فذييييز  "بكيييير البذيقييييي( )ا مام أنييييي القاسييييؼ القذييييذري وا مام أنيييييتؼمييييذل
ا نيييا لمحكييام والييؾزرا  والعمسييا  الرسييا   والسشاشييدات التييي بعيييت ىيير استع

 بغية وقف  والعامة

ولقييد جييا ت ىييذه    جسعيية لعييؽ األشييعري وعقذدعييو عمييى السشييانر ريي  نييؾم
 يؼ فؾم أني الحدؽ األشعري ومذلتو.في ىؾ  عرحيح السيالالتحررات 

 أثر عحررات عمسا  نيدانؾر عمى العمسيا  بارجييا "":بعشؾار  راب العشرر ال
مييؽ  و ذرىسييالذييذرازي  وعمسذييذه أنييى بكيير الذاشييي جيييؾد أنييي إسييحا  اك

كيلني الؾلذيد نييؽ    لسبغيداد وجيؾد بعيض عمسيا  السغيرب ا سي،مي واألنيد
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مؽ أ حاب السذاىب األبرل اليذنؽ فيسيؾا طبيعية  ىذا و ذر   رشد السالني
 .العقذدة األشعرية

وذليػ    "ج محشة األشياعرة وعييؾقيؼانيرا":بعشؾار  العشرر الخامس واألبذر
 ومجيييي  الديييمظار"ألب أرسييي،ر"   عقيييب وفييياة طغرلتيييػ  ووزييييره النشيييدري 

 ووزيره "نغام السمػ".

 وقا سية السرييادر والسراجي  الييؾاردة فيي التحييز    عقيب ريي  ىيذا باعسييةثيؼ أ
 وفيرس عام.

 النيريؼ  ىذا العسي  الستؾاىي  إعجياب القيارئ وإني ألرجؾ هللا ععالي أر نشام 
 ."وإليػ السرذر وإليػ أنبشا  "ربشا عميػ عؾرمشا 
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  بني تياريً ةاعزاألشمذهب  ةوسطي

 املعتزلة،ومدرسة  مدرسة أهل احلديح

أفيار ريذرة عاىر الشص عميى  ي  وف ص  بؾا الشَّ الذنؽ  مَّ  ىؼالحدنز  عمسا 
  فؾقييؾا عشيد الروا ية يسب  وآليات الشغر العقميوالكياس و ذرىسا مؽ  يالرأ

فزيي، عييؽ    ممييؾا الشييتغام بعمييؼ النيي،مييؽ وقييؾفيؼ عشييد الدرا يية  وفرَّ  أكييير
وىييؤل  ىييؼ الييذنؽ  ظمييق عمييذيؼ  اليمديييات الؾافييدة عمييى فزييارة ا سيي،م  

  لشتغاليؼ برشاعة السلثؾر وعمؾم الروا ة  ورفزييؼ  "أى  الحدنز"أفيانا 
 (1)العقمى. عمؾم الشغر

ىيييي 241-164) أنيييؾ عبيييد هللا أفسيييد انيييؽ فشبييي وإمييام ىيييذه السدرسييية ىيييؾ 
 سيية الييذنؽ اشييتغمؾا برييشاعة الروا يية م( وفذيييا نجييد أنييرز األ 785-855/

 (2).وعمؾميا

-1263ىيي/728-661) انؽ عيسييةمرفمة  يد عظؾرت ىذه السدرسة فولق
فزييست  م( 1355-1292ىييي/751-691) وانييؽ قيييؼ الجؾزيييةم( 1328

يي ا مييؽ أدوات الشغيير العقمييى  وإر عمييت الغمتيية واألولؾييية إلييى السييلثؾر بعز 
 عشدىا لمشرؾص والسلثؾرات.

                                 
م 1997( 2  عساااااااارة: سياااااااارات ال مااااااار اثسااااااا مى ، دار الذاااااااروق ، مرااااااار    –(  1

 .139ص

م( وإماااام عماااؼ ال ااارح والتعااادا  ، وأفاااحاا 852هاااا/238اهؾياااه  ماااؽ أمراااال: اااااؽ ر  –(  2
م( ، 888هاا/275م( ، وأااؾ داود  873هاا/256الرحاح وال ؾامع والسدانيد: الاخارى  

 م( 1366ها/458م(، والبياقى  971ها/363م( ، والظبرانى  893ها/283والدارمى  
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   يقيؾم: "إر الشريؾص محيظية بلفكيام  (1)قيؼ لسشياج  عبر انؽوعؽ ىذا ا
ن  قد نذؽ األفكام  ول قياس   يرأشا هللا ول رسؾلو عمى مْ حِ الحؾادث   ولؼ  م 

ؾجشيا إليى قيياس حوإر الذيريعة ليؼ ع ... والشرؾص را ية وا ية نييا   كميا
ليػ قط   وإر فذيا  شية عؽ ر  رأل وقياس وسياسية واستحديار   ولنيؽ ذ

 ". مذروط بييؼ نؤعيو هللا عبده فذيا

ص وفيده ىيؾ السرجي  عشيد ىيؤل  الديميذذؽ   لنيؽ التظيؾر قيد فمقد عي  اليشَّ 
فحدث إعسام  يي قيؼ مرفمة انؽ عيسية وانؽ يف ييأ اب ىذا السشياج الشرى 

الشريييؾص   دور الكتييييا  بيييالؾقؾف عشيييد عيييؾاىر ىيييذه  يالييييؼ والعقييي  فييي
 الشرؾص.

ص وفييده   ثسييرة النحييياز إلييى الييشَّ  يفيي الينييري  التيييارىييذا ولقييد رييار  مييؾ 
وىؼ ف،سية العق،نية  يي  مشيا: مخافة  مؾ مزاد انحاز أىمو  لعؾام  ريذرة

  عق،نييية  ذيير مزييبؾطة بييالشص الييدنشىإلييى  يييي الذؾنانييية مييؽ السذييا ذذؽ
ييي اليييذو  ا الشزعييية الريييؾ ية التاطشيييية ا شيييراقية  التيييى انحيييازت إليييى وأ ز 

 (2).دونسا ىابط مؽ الشص ول مؽ العق    والحدس

                                 
،  عاؽ را العاالسيؽ الساؾقعيؽ عا مإ ل: هللا عباد أااؾ الزرعاي أااؾا ببار أاي اؽ  ل –(  1

 .337ص1،ج ها 1388 ، القاهرة ،اثس م مظابع

 .171ص   عسارة: سيارات ال مر اثس مى، –(  2
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 األشعري  عيؾرالسذىب
اليذي نيدأ فياعيو  (1)في وسط ىذنؽ التياريؽ الر يدذؽ عيير ا ميام األشيعري 

ليؼ بينره رامي ا  معتزلي ا لنشو في مشترا طريقو الينري برج عمذيؼ مشاى،  
 (2)إ اىؼ بك  نكيرة

قيد شيانيا  ييي والتاطشيية ق،نيةوالع الشريية مشياييي وألر ىذه الشزعات جسيعيا 
قييدر  ريذيير أو قمذيي    مييؽ الغمييؾ  فقييد عمييت عيياجزة عييؽ اسييتقظاب جسيييؾر 

عميػ التييى الدييمفية   ية الؾسيظية فيالجسييؾر إليى الشزعيي األمية  وانحياز ىييذا
ازنت نذشيسا  وىى األشعرية التى أسديا إماميا و و جسعت نذؽ الشق  والعق  

 .أنؾ الحدؽ األشعرل 

ي سيمػ أنيو ييي هللا رفسيو ييي األشيعري  مذىب وفكيقة "(3): قؾم السقريزي   اطريق 
 أىي  ميذىب ىيؾ اليذي ا ثتيات وبيذؽ   ا عتيزام ميذىب ىؾ الذي الشيي نذؽ

 ليؾاوعؾ  جساعية إلييو فسيام   لسذلتيو وافتج ىذا قؾلو عمى وناعر التجديؼ 
 ."رأ و عمى

                                 
األشعر  هؾ:أاؾ الحداؽ عماي ااؽ إساساعي  ااؽ إساحاق ، ماؽ ندا  الراحااي أااي  –(  1

 874هاا / 263مؾسى األشعر  ، وهؾ مؤسس م هر األشاعرة ، ولد فاي الارارة ساشة 
: يرة مشاام وسمقى م هر السعتزلة وسقدم فياؼ ، بؼ رجع وعاهر بخ فاؼ ،وله مؤل ات كر

 م .933هااا / 324اثبانااة ، والاارد عمااى الس دااسة ، ومقااائت اثساا مييؽ، وسااؾفي سااشة 
الزمااان سحقياال/ إادااان  وأنااااءااااؽ  ممان: شااسس الااداؽ أاسااد اااؽ  ( وفيااات األ يااان 

، ااؽ كرير لإسساعي  اؽ عسار ااؽ  326ص1ج م 1968لبشان  ،دار فادر  ، ااس 
 .143ص9كريرل ، البدا ة والشاا ة ، مبتاة السعارف ، ايروت ، ادون ساريخ :ج

 .22عبدالس يدأاؾال تؾح:التاريخ الدياسي وال مر ،ص –(  2

  .357ص2السؾاعب وائعتاار،ج  –(  3
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ميييؽ ميييدارس الديييميذذؽ اجتسييي  الشقييي   -)األشيييعرية(-ىيييذه السدرسييية يفيييي
الييذل فييرم الدييميذؾر  -والسييلثؾر ميي  الشغيير العقمييى والشييتغام بعمييؼ النيي،م 

سي  فمدية العق،نيية م  عمؼ أ ؾم اليقو   الذل   -ذؾر الشتغام بورِ  الشَّ 
 التذري . يا س،مية ف

عمييى نييد رؾرتيية مييؽ  يييي بعييد مرفميية التلسيييسيييي ثييؼ عظييؾرت ىييذه السدرسيية 
 (1).أ ستيا

زنية   عميت ىيذه الريؾرة وىيذه السؾا ة ا سي،ميةوعمى امتداد عاريخ الحزار 
والؾقييؾف عشييد  ميذذؽ   فالشزعيية الشريييةمييدارس ومييذاىب الديي يممحؾعيية فيي

دمحم نيؽ  /عررنا الحيدنز وواقعشيا السعا ير دعيؾة الذييخ يعسيميا ف ىاعاىر 
فيي    م( السديساة بالؾىانيية1792ييي1752ىي/1256يي1115عبد الؾىاب )

عديييتقظب جسييييؾر  الشريييية لسسيمييية لمعق،نييييةال عيييزام  األشيييعريةفيييذؽ أر 
(2)السدمسذؽ.

 

                                 
م( وإمااااام 1313-هااااا453 فااااى مقاااادمتاؼ الااااااق نى: أاااااؾ بباااار   اااااؽ أاااااى الظياااار  –( 1

-419الحاااااارميؽ ال ااااااؾيشى: أاااااااؾ السعااااااالى عبااااااد السمااااااػ اااااااؽ عبااااااد هللا ااااااااؽ اؾساااااا   
-1358هااا/535-453م( وا ااة اثساا م أاااؾ اامااد الغزالااى  1385-1328هااا/478

 ن س السردرالداال.م(.1111

 .156ص  عسارة: سيارات ال مر اثس مى، –(  2
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 .نشيدانؾر ألشاعرةلمعمسا  ا ة التي وقعتأفداث السحش :العشرراألوم

 .ة: دراسة عاريخية عحمذميةألستاب السحشيانيالعشررال

 دفاع عؽ مذىبيؼ.لفي ا العمسا  األشاعرة كتار جيؾدمؽ :لزالعشرراليا

 )ا مام القذذري وا مام البذيقي(.

 .أثر عحررات عمسا  نيدانؾر عمى العمسا  بارجيا :راب العشررال

 .عيؾقيؼو  انيراج محشة األشاعرة :العشررالخامس
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مبديياة   ألشااعزة ا للعلناء ة اليت وقعتياحملأسداخ  :األول العيصز
 (1)ىيشابور

مؽ قب  أناس  نذلعياعير مشذ  الدشية التذؾيش عمى العقذدة األشعريةإر 
ي قرر نغرىؼ  وىعيت بزاعتيؼ ا باألسياس إليى   ثؼ إر الظعؽ ريار مؾجي 

  مييؽ ىييؤل  األعيي،م كتييار أ سيية السييذىب األشييعري  ربسييا لعتقييادىؼ أر الشْذيي
كيياف ليييدم السييذىب األشييعري مييؽ أساسييو  ولنييؽ سييقط فييي أنييدنيؼ  فذييز 

ا عميييو مييؽ قبيي  الذييافيية ا مجسع ييا رسييسي  السييذىب األشييعري مييذلت  أ ييتح 
ييي ف   (2)والسالنية والحشفية وفز،  الحشانمة رسا قام العز نؽ عبيد الدي،م

  (3)ةجقدولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي، عرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير

                                 
ؾافاااساا، كانااال فاااي العرااار ال ااساااي ماااؽ نيداااااؾر:مؽ مااادن  راساااان وإاااادى ع  –(  1

م، 1145هاا/543أشار مراكز الرقافة والت ارة والعسران وذلػ قب  أن ادمرها زلزال ساشة 
فااي ال اازء الذااسالي  ا ن سقااع نيدااااؾر م ،و1221هااا/618بااؼ أكساا   راااااا التتااار سااشة 

 الذرقي مؽ إاران واسساا
ل مع اااؼ البمااادانل ،دار ال مااار ، د هللاأااااؾ عبااا ل ااااقؾت ااااؽ عباااد هللا  ااااقؾت الحساااؾ :.أارشااار

،محسااؾد شاااكر شاكر:إاران،مؤسدااة الرسااالة،ايروت 331ص 5ايااروت ، ااادون ساااريخ ح
  .13م،ص1975سشة

فاااااروق عبااااد السعظااااي: العاااازبؽ عبااااد الد م،ساااامظان العمساء،سمداااامة أعاااا م ال قااااااء  –(  2
 ..11م،ص1993والسحدبيؽ،دار المتر العمسية،ايروت 

جقة نداااة إلااى ساام ؾق اااؽ دقاااق، والداا جقة هااؼ: م سؾعااة مااؽ ال االاا  دولااة الداا  –(  3
وسشاازل  ،لالتركيااة التااي عرفاال باسااؼ الغااز، كاناال سداابؽ الازاااا القرياااة مااؽ بحاار  را

بااالقرا ماااؽ الدااؾاا  الذااارزية لاحااار قاازويؽ، باااؼ نزلاااؾا إلااى األرض اثسااا مية وأسااامسؾا، 
طغارل باػ. اااؽ  ممان:وفياات  م، وأول مماؾكاؼ1355هاا /447وكؾنؾا دولة قامال ساشة 

== 
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 أنيو ومسا ىؾ ثانت عاريخي يا  وزرا يا  فرار أوم(1)النشدري  نرر أنؾ اشتير
ض فيرَّ  اليذي فييؾة نيديانؾر  التي وقعيت لششياعرة فيي مدنشي السحشةسبب 

يؼ شِ ْعيول     ا  األشياعرة ىشيا عمى إنذا  العمس(2) تػالدمظار الدمجؾقي طغرل
ري  نيؾم  في بظتة شعري عمى السشانرمؤسس السذىب أني الحدؽ األولعؽ 
 .جسعة

                                                                                                                         
== 

ال خرى في ا داا الدمظانية  : ل  اؽ عمىلاؽ طاا طاا ا، 68 – 63ص5ج،األ يان
 .215، 214 م ص1927مرر  ،السبتاة الت ارية المبرى  ،والدول اثس مية

الؾزير المبير عسيد السماػ، أااؾ نرار  ااؽ مشراؾر ااؽ   المشدر ،ولادفي مداشاة  –(  1
، وكاااااان اش ي اااااا   بغاااااداد م،:قااااادم1324/هاااااا 415ساااااشة -نيداااااااؾر قااااارى  دىإاااااا -كشااااادر

قمي ،أمر ألر أرس ن  أللر  رس نبؼ  معتزلي ا،وله الشغؼ والشرر، وزر لمدمظان طغرلاػ
م،وكاااان ااااؤذ  الذااااف ية ، 1363/ هاااا 456بسراااادرسه فو ااا وا أمؾالاااه،وقت  فااابر ا ساااشة 

 – 138ص5،جائ ياااان وفيااااتن:أااااى اشي اااة.ااؽ  مما ويااااالي فاااي ائنتراااار لسااا هر
،الااا هبي ل  ااااؽ أاساااد ااااؽ عرسانل:ساااير أعااا م الشاااا ء ، سحقيااال: م سؾعاااة ماااؽ 143

 18م.ج1981األساااس ة سحاال إشااراف: شااعير األرناااةو  ، مؤسدااة الرسااالة ، ايااروت ، 
 .15 – 13ص 

 أاؾ طالر:   اؽ ميبالي  اؽ سم ؾق ااؽ دقااق السمقار ركاؽ الاداؽ، أول سا طيؽ –(  2
م، وعاااا  فياااااا اتااااى وفاسااااه سااااشة 1338هااااا/ 433الداااا جقة، وسساااال لااااه الداااامظشة سااااشة 

ااا عمااى الظاعااة وفاا ة ال ساعااة، وكرياار 1363هااا/ 445 ااا محافغ  ااا كريس  م، وكااان اميس 
ا عمى اشاء السداجد. ااؽ األبيرلأاؾ الحداؽ عماى ااؽ  ل:الماما  فاي  الردقات، ارير 

  8م ج2336(4لمتاااااار العمسيااااااة، ايااااااروت،  التاااااااريخ، راجعه، اؾساااااا  الاااااادقاق، دار ا
، ااااااااؽ العساااااااد 163-155ص  4، ااااااااؽ  ممااااااان: وفيااااااات األ يااااااان ج362-363ص

الحشبميل أاؾ ال  ح عبد الحيل: ش رات ال هر في أ ااار ماؽ ذهار ، السبتار الت اار  
 . 296-294ص  3ايروت ، ادون.ج –
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إلييى  مييؽ نيدييانؾررتييار عمسييا  األشيياعرة  بييروج  فييي سحشييةال عدييببت وقييد
 :التيرذ  والبياروإليػ    رىرب ا مؽ بظش الدمظا   آبرمكار 

 وقذي  عشيو إنيو ريار  محت يا ألىي  العميؼ عيادل اا سش ي  رج،  فشفي   تػكار طغرل
ييييييا بالدييييييشة ا ثشيييييييذؽ  نييييييؾمى : ييييييؾم مييييييي    محافغ ييييييا عمذييييييييا   ممتزم 

 والسؤسيا أر ىيذا الديمظار عيذؽ وزيير ا عيؽ  ييو حىوالخسيس و ،ة الز  
نرر مشرؾر  ؾأن ؾزيرال نارف   ولنؽ عشو لؼ  كؽ  ا ت ا   الخذر والر،ح

 ب،ف ما نتظؽ أميام الديمظار  غير نؽ دمحم النشدري السعروف بعسذد السمػ
والدلذ  عمى ذلػ أنو رار الدبب الر يس في اليتشة والنذقا  الذي عير   

لييس    وعميى الير ؼ ميؽ ذليػ ليؼ  عزليو الديمظار وليؼ نتعيده   في نيديانؾر
   ععريب عغييؼ ورار ليو   ببذز العقذدةرار ىذا الؾزير ن     ىذا فحدب

فقيد وجيو ليو بعيض السيؤربذؽ    وفقد جديؼ عمى عمسيا  الديشة والجساعية
هلل سيتحانو بخمقيو  اا  ومذيبي  ا  رافزي  معتزلي  ":أن و رار مشيا   اعيامات عدة

  (1)."والسجدسة مس ا ىؾ شا   نذؽ النرامية

ؽ برؾمو األشاعرة فيي ودنر بظة لمتخمص مؤامرة ػ متْ قام بح   ىذا الؾزير
إلى مشرب اليؾزارة  - عيؼ بكيا -مؽ السسكؽ أر  رمؾا رار نيدانؾر الذنؽ

                                 
اااؽ عمااى اااؽ عبااد  ا،الدااابي لعبااد الؾهااا138ااااؽ عداااكر:سبييؽ كاا ا الس تاار ،ص –(  1

  الحماااااؾ، ومحساااااؾد    حالماااااافىل: طاقاااااات الذااااااف ية المبااااارى ، سحقيااااال/ عباااااد ال تاااااا
م، 1966( 1الظشاااااااااااى ، مظاعاااااااااة  يداااااااااى الااااااااااااى الحمباااااااااي وشاااااااااركاب ، القااااااااااهرة   

 .389ص3ج
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ؽ الييؾزير ر،مييو أمييام الدييمظار ي ِ ز  كانييت السييؤامرة عقتزييي أر نميي .(1)نييدل مشييو
يي يي   ه السبتدعييةرْ نياليية مييؽ الحييب لمدييشة  ورم وإقرييا يؼ    فدنيييو نمعييشيؼوجسَّ

يييا عيييؽ اليييدنؽ    ونذييير ا ليييلرا  الديييميسة الريييحيحة ق  را ييية الحيييورْفييي دفاع 
ريدر ف ثؼ اسيتجاب ليو   وشج  عميو ورىى بو فاستحدؽ الدمظار ر،مو

ذريعة إلى ذرير  هاعخذو   قراروىشا استغ  الؾزير النشدري ىذا ال   األمر نذلػ
  و ييار  السظمييؾب لعييشيؼ السبتدعيية قا سيية إىييافتيؼ إلييىنيي  و    األشييعرية

  وعزليؼ عؽ بظابية    عؽ الؾعع والتدريس قردىؼ با ىانة واألذل والسش
 مؽ السعتزلة زعسؾا أن ييؼ  قميدور ميذىب سجسؾعةب مدتعذش ا في ذلػ الجام 
يدز ني فشيية  فحببؾا إليى الديمظار ال أ ا مام    ارا  بسيذىب الذيافعي عسؾم 

ندأت مرفمة مؽ   فذز  ومؽ ىشا ندأت اليتشة عذتع   اوباألشعرية برؾ   
ي ليس ىيذا فحديب نيدانؾر  ب فيالبت،ف والىظرا فتيى  ىارم ر  ني  ربير ش 

 وعغيؼ  براسيار والذيام والحجياز والعيرا    وطام ىررىا فذيس  مش اآلفا 
شة  بظبيا وب،ؤىا   إذ  وسيياؤىاىا اؤ تاألشاعرة بظ وقام في سب أى  الد 

يل ىذا أد س ي   وعؾعييف سيبيؼ شاألمر إلى الترريح نمعيؽ أىي  الد  ة فيي الجم
 (2)واستعمى أمولئػ الدييا  في السجام  والسراعب   نرعمى السشا

   ابجَّ لنؽ الؾزير أفاطو بالحم  قام عمسا  األشاعرة بالذكؾل إلى الدمظار ف
   فسشعييؾا العمسييا  مييؽ الييدبؾم عميييو   زيييادة فييي التتجذيي  أر ذلييػ بحجيية

                                 
كان عمى رأس السرشحيؽ لمؾزارة ادئ مشه،أاؾ سا  ااؽ السؾفل،ال   كاان  عقاد فاي  –(  1

شاااااعرات عمسيااااة براااا ة مشتغسة؛وسااااشتشاول هاااا ا السؾ ااااؾ  بذاااايء مااااؽ دارب م ااااالس وم
 مؽ ه ا الاحث إن شاء هللا.   22، 21الت ري  ص

،الدااااااااااااابي:طاقات الذاااااااااااااف ية  138ااااااااااااااؽ عداااااااااااااكر:سبييؽ كاااااااااااا ا الس تاااااااااااار ،ص –(  2
 ،.391ص3المبرى،ج



 
 

5511 

   إل بييإذر مشييو أفييد عمييى الدييمظار وأعظييى الييؾزير أوامييره ليييؼ بييلل نييدب 
مقانمييية األشييياعرة  ميييؽ ذليييػ اسيييتظاع مجسؾعييية ميييؽ العمسيييا  لييير ؼوعميييى ا

  ييرَّحبعييد أر    بييا  المقييا  باليذيي  بييذ ورد  وأاقذييات شموبعييد    الدييمظار
أسيؾأ ميؽ أسيؾأ ميؽ السبتدعية و  -عشيده -لر أبيا الحديؽ األشيعري بالدمظار 

ي  لدمظار مقدم عمى فع  شعلكد الحاىرور أر اىشا و    رهنْ السعتزلة في فِ 
 (1) .ىدىؼبظذر 

بيييالكتض عميييى رتيييار العمسيييا  تيييػ  يييدر أمييير ميييؽ الديييمظار طغرلوباليعييي  
 وإمييام (2)القاسييؼ القذييذري  ؾأنيي ماما وعمييى رأسيييؼ:  فييي نيدييانؾر األشيياعرة
 إل أنيو بعيد أر قيرئ  ونيذيؼ بارج نيدانؾر (4)والر يس اليراعي   (3)الحرمذؽ

                                 
 .391ص3الدابي:طاقات الذاف ية المبرى،ج –(  1

 . 25،  24،صسشخرص له سيرة  افة في ه ا الاحث –(  2

عبد السمػ اؽ عبد هللا اؽ اؾس  اؽ   ، السمقر بإمام الحرميؽ ، أعمؼ الستاو ريؽ  –(  3
مااؽ أفااحاا الذااافعي ، رااا  إلااى بغااداد وجاااور بسبااة والسداشااة ، بااؼ عاااد إلااى نيدااااؾر 
فبشى له نغام السمػ ل السدرساة الشغامياة ل فيااا ، ماؽ مراش اسه : لايااث األماؼ والتيااس 

ها 478،ول العقيدة الشغاميةل،و ل البرهان ل في أفؾل ال قه ،وذيرها، وسؾفى سشة  الغمؼل
،الدااابى:طاقات  478 – 468ص 18م . الاا هبي : سااير أعاا م الشااا ء ، ج1385/ 

 . 129، 128ص12، ااؽ كرير: البدا ة والشاا ة،ج165ص5الذاف ية المبرى،ج

 عسااارو أااااؾايااال عماااؼ ، فاااواؾب هؾ: ،مؽال راساااي أااااي ااااؽ   ااااؽ أاساااد ال زااا  أااااؾ –(  4
، وأااااؾ ال زااا   ال راساااي أاساااد ااااؽ   ااااؽ ساااعيد هللا عباااد أااااؾ مير،وأ اااؾب هاااؾ:األال راسي

 446.وقد ساؾفى الارليس ال راساي ساشة وأ ؾب أاؾ عبدهللا ماؽ أهاؼ شايؾخ الحاافب الداسعاني
هللا عسار م. الدسعاني  أاؾ سعد عبد المريؼ اؽ  (:األنداا ، سحقيل/ عباد 1354ها/ 

، ال هبي:ساااااير أعااااا م 353ص4م ج1998( 1الااااااارود  ، دار ال شاااااان اياااااروت ،   
 .649ص17الشا ء،ج
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كؾا با ميييام ذىيييب مجسؾعييية ميييؽ األوبييياش والغؾ يييا ذذؽ وأمدييي  الشييييي قيييرار
  .القذذري والر يس اليراعي وجروىسا إلى الدجؽ

عخييى فيي ىيؾافي البميدة  قيرار الديمظار (1)سي  نيؽ السؾفيقوعشدما قرأ أنؾ 
 موقييرر إنقيياذ ا مييا   مييؽ أعتاعييو عييارفذؽ بييالحرب مجسؾعيية ر ورييؾَّ    قمييي،

 (2).اقتحامو بعداألشاعرة مؽ السعتق   واليراعي وباقي العمسا القذذري 

 ميياجر ابيرج  بياألمر  حذؽ أفيسَّ ف   ا إمام الحرمذؽ أنؾ السعالي الجؾيشيأم
وبقييى   "إمييام الحييرمذؽ" مييؽ ىشييا نييام لقييبو    وجيياور ىشييا    إلييى الحجيياز

انيؽ السؾفيق فتيييل أنيؾ سيي   ؽ أكيير ميؽ شيير القذذري واليراعيي مديجؾنذْ 
ا فتيى وطالب أول با فراج عيؽ القذيذري واليراعيي سيمسي     وجس  مؽ أعؾانو

يي لعحييدث اشييتتاكات ييا لسرسييؾم سييمظاني  ييدر    دد بييالكتض عميييو  فيم طتق 
 . فدب  الت،د وعزم عمى إبراجيسا مؽ الدجؽ مجاىرة   بحقو قب  ذلػ

وفييدثت اشييتتاكات جييرح بدييببيا  ىجييؼ أنييؾ سييي  وأعتاعييو عمييى الدييجؽ  
نتج عؽ ىيذا بيروج القذيذري و  فتؾسط الشاس نذؽ اليريقذؽ     البمد متؾلي

أنؾسيي  عذياور نذشسيا    إليى نذتيومشيسيا ري  وعؾجيو    واليراعي مؽ الدجؽ

                                 
 هللا هااة السؾفال ائسا م جساال ماماث اؽ   سا ، أاؾ ومحتذساؼ، الذاف ية شيخ –(  1

 أهاا  زيااؽ الشيدااااؾر ، بااؼ الادااظامي، الحداايؽ اااؽ   عساار أاااي السرااش  الع مااة ااااؽ
اا وكااان أايااه، بعااد الذاااف ية زعامااة إليااه انتااال.الحااداث اا امدرس   قمياا  ا،وقااؾر   ا،ذكي اا ا،رليد 
 أهاا  عميااه وأعار،سااشة وب باايؽ باا ث عااؽ م1363/ هااا 456سااشة  اشاااب   مااات الماا م،
، 142،143ص18ال هبي:سااايرأع م الشااااا ء،ج.عشااااه  عبااار ئ ماااا ال ااااز  ماااؽ نيداااااؾر

  .238ص4الدابي:طاقات الذاف ية المبرى،ج

 .391ص3الدابي:طاقات الذاف ية المبرى،ج –(  2
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  وأر  الخريؾم  تعيةالديمظار لييا عوأ حابو  يسا نذشيؼ وعمسيؾا أر  مخاليية 
 . مؽ نؾافذياإلى نافية والتؾجو البمد  عر يقؾا عمى   فاعَّ  ل نشامؾر 

   جيرل  وانتييى إليى الديمظار ميا   قي بعض األ حاب بالشؾافي مييرقذؽوب
يي دييعىف  ييدر أميير بييالكتض و    ابل ييحاب الذييافعي وبييلني سييي  برؾ  

ج   ثيؼ  فيرَّ  وأمبيذت أمؾاليو وبيعيت ىيياعو ييوقتض عم توبعد اشتتاكا عميو 
 (1).عشو وبرج وفج

 عرعيب عمذييا ىذه الحادثية  أر ابقة  نتزح لمقارئ بعد قرا ة الريحات الدو 
 :ما نمي

 .إلىانة واألذلل وما والىا ععرض أشاعرة نيدانؾر -(1
 .التدريس  وعزليؼ عؽ بظابة الجام ؽ الؾعع و م يؼسشع در قرار ب -(2

 عمييىبظا ييية مييؽ السعتزليية زعسييؾا أن يييؼ  اسييتبدام السييؾعيذؽ األشيياعرة -(3
 .مذىب أني فشيية

وعرىييييت    فلبييييذت أمييييؾاليؼ لمسرييييادرة   ععييييرض بعييييض األشيييياعرة -(4
 ىياعيؼ لمبي .

 . ختميةلمحتس لسدد ميؼ ععرض بعز -(5

الخروج مؽ نيديانؾر وميا  لىالعدند مؽ رتار عمسا  األشاعرة إ اىظر -(6
   ومشيؼ ميؽ ذىيب إليى الحجياز لمحيج   ا فسشيؼ مؽ ذىب إلى العر والىا  

                                 
، الدااااااااااااااااااااابي:طاقات الذاااااااااااااااااااااف ية 143ص18ال هبي:ساااااااااااااااااااايرأع م الشااااااااااااااااااااا ء،ج –(  1

 .. 393، 392ص3المبرى،ج
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     وا مام أنؾ القاسؼ القذيذري  (1)ا مام أنؾ بكر البذيقي :كار عمى رأسيؼ
 .وإمام الحرمذؽ أنؾ السعالي الجؾيشي

مييؽ  -)لييؼ عييذرر السرييادر أسييسا ىؼ( -قيياض   ة إلييى أربعسا ييةبا ىيياف -(7
ب،دىيؼ بديبب ىيذه  ةىجر اىظروا إلى    قزاة الذافيية والحشفية األشاعرة

  وميؽ  فسؽ عازم عميى السجياورة   الحاج   وعذتت فنرىؼ نؾم رجؾعسحشةال
  .(2)ر في أمره ل ندري أنؽ نذىب؟محذَّ 

 - (3)ذرييير انيييؽ عدييياكر رسيييا -سيييشؾات شييية عذيييراسيييتسرت ىيييذه السح-( 8
وىؾعييياريخ وفييياة الديييمظار    (م1563 – 1553 /ىيييي  455 -445ميييؽ)

 .طغرلتػ

                                 
 ه ا الاحث. مؽ 28في صله سرجسة  –(  1

،ال هبي:ساااااااااااااااااااااايرأع م 264ااااااااااااااااااااااااؽ عداااااااااااااااااااااااكر:سبييؽ كاااااااااااااااااااااا ا الس تاااااااااااااااااااااار ،ص –(  2
،ااااااااؽ 423 - 394ص3باااااارى،ج،الدااااااابي:طاقات الذاااااااف ية الم143ص18الشااااااا ء،ج

،عبااااااااااااااااااااد الااااااااااااااااااااراسؽ ااااااااااااااااااااادو : ماااااااااااااااااااا اهر 73ص12كرير:البدا ااااااااااااااااااااة والشاا ااااااااااااااااااااة،ج
اثس مييؽ،السعتزلة،واألشاعرة،اثساااااااااااااساعيمية،القرامظة م،دارالعماااااااااااااؼ لمس ايؽ،اياااااااااااااروت 

 .685-683ص1م،ج1997

 . 275، 274سبييؽ ك ا الس تر ،ص –(  3
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 دراسة تارخيية حتليلية ألسباب احملية.: العيصز الجاىي

العمسييا  األشيياعرة فييي مدنشيية نيدييانؾر ععرىييؾا اعيييق السؤربييؾر عمييى أر 
كسيا  -ربذؽكسا أر ىشا  العدند مؽ السيؤ   ربذرة ليؼمحشة    أدت إلى ليتشة

أثبتييؾا أر الييؾزير النشييدري رييار سييبب ىييذه  -نتزييح مييؽ الريييحات الدييابقة
ة عيد إليىفي ععمذي  ىيذا الديمؾ  ميؽ قبي  اليؾزير انقدسؾا ولنشيؼ  السحشة  

 :آرا 
وأ حاب ىذا العجاه نرور أر مافيدث    ما فدث ععرب مذىبيأر :األوم

ذؽ األشياعرة ميؽ نذؽ الدمظة)الد،جقة( مسيمة فيي النشيدري ميؽ نافيية  وبي
نافية أبرل سبتو ععرب الؾزير لسذلتيو الحشييي   فقيد ريار"كيذر التعريب 

 (1)و".تِ ر  والذىاب م  عم    لسذلتو

  (2)"الؾقيعيية فييي الذييافعي كيذيير   شدندالتعرييب عمييى الذييافييةلييذلػ فيييؾ" 
فالداف  عشد أ حاب ىذا العجاه  عؾد إلى الرراع نيذؽ السيذاىب اليقييية   

شعرية شافيية فقد  ميا  النشيدري طعشيو فيي الذيافيية بغي،ف األ ولسا رار
 .(3)يؼ بالتعرب لسذلتوتتى ل نشعرية فاأل

وقيد أشيار انيؽ الجيؾزي   آرا  األشعري الينريةأر سبب ما فدث ىؾ :الياني
كيار قييد رفيي  إليى الدييمظار طغرلتييػ ميؽ مقييالت الشييعرل و" : (4)ليذلػ فقييام

                                 
ساام ؾق ، دار ا فاااق ال دااادة ،  البشاادارى لال ااتح اااؽ عمااى اااؽ  ل: ساااريخ دولااة  ل –(  1

 . 31صم.1978( 2ايروت لبشان   

 . 33ص13ااؽ األبير:المام  في التاريخ،ج –(  2

 .139عبدالس يد أاؾال تؾح:التاريخ الداسي وال مر ،ص –(  3

  .157ص8جالسشتغؼ ، –(  4
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 ذيير أر بعيييض   رفيي  لظغييرم بيييػ دور أر  حييدد ميييا الذييي  اليييذي  "شيي 
ذرييروا ىييذا الذييي  الييذي رفيي  لمدييمظار   وىييؾ رأي  (1)اآلبييريؽ السييؤربذؽ
د عمييق عمييى ىييذا   وأر طغرلتييػ قيي (2) "النيي،م ا لييييفييي قزييية " األشييعري 

ي الرض ري،م   وعشيدما دبي  هلل فيرأل بقؾلو : إر ىيذا  مذيعر بيلر لييس ال
  المعشية عرية نمتسديؾر مشيو رفيوجساعة مؽ األشعمية أنؾ القاسؼ القذذري 
ألر   مبتيدع نزيييد عميى السعتزليية  شيعري عشييدياألعيؽ الشييعرل قيام ليييؼ : 

 ذييير أر أ يييحاب     نيييياه أر القيييرآر فيييي السريييحا وىيييذا االسعتزلييية أثبتيييؾ 
ؾا : ىذا محام   وليس قالاألشعري السؾجؾدنؽ عشد الدمظار دافعؾا عشو   و 

نمعييؽ أنييي الحدييؽ األشييعري  لمر  فييبسييذىب لييو   إل أر طغرلتييػ لييؼ  قتشيي  
 بدبب ذلػ.

ييا متعرييت ا   ولنشييا متحييام، عمييى رييار و  ن،فييع ار انييؽ الجييؾزي رييار فشبمي 
 .(3)شعرية شامت ا فذيؼاأل

أ يييحاب ىيييذا العجييياه النشيييدري  و أر الديييبب الر يديييي ىيييؾ الؾزير  :الياليييز
سِ مؾر اليؾزير النشيدري ري  ميا فيدث لششياعرة ميؽ ععيب ومذيقة واعتقي ام  مح 

 ألر اليييؾزيرم 1553/ ىيييي 445وععيييذنب أثشيييا  السحشييية التيييي نيييدأت سيييشة 

                                 
ااااؽ سغاارى ارد لأاااؾ السحاسااؽ اؾساا  اااؽ ،73ص12،ج والشاا ااة البدا ااةااااؽ كرير: –(  1

سغاارى اااردى األساااببىل: الش ااؾم الزاهاارة فااي ممااؾك مراار والقاااهرة،دار المتاار السراارية ، 
 .54ص 5ج، 2005 القاهرة

عماياؼ  -السقرؾد بالم م اثلاي:أن ال ااارات واألل ااا السشزلاة عماى لداان الس لماة –(  2
دئئت عمااااااااااى الماااااااااا م األزلي،والدئلااااااااااة مخمؾقااااااااااة محدبة،والساااااااااادلؾل قااااااااااد ؼ -الداااااااااا م
 .96ص1لذارستاني:السم  والشح ،جأزلي.ا

 .139عبد الس يدأاؾال تؾح:التاريخ الدياسي وال مر ،ص –(  3
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س ا  وبا ىافة إلى ذلػ فقد رار:"(1)"معتزلي ا رافزي اكار" دِ  ا ممج  وأر (2)" مذبي 
طغرلتػ لؼ  لمر نمعؽ أني الحدؽ األشعري   وإنسا أمر نمعؽ السبتدعة عمى 

ْسعة   وإذا بالؾزير النشدري  م  ْقِرر اسؼ األشعري واألشيعرية السشانر ر  نؾم جم
بلسسا  أرباب البدع   ليس ىذا فقط   ني  أعتي  ىيذا األمير بامتحيار األ سية 

 ةييفوفؾىييا إليى بعيض الحشنيديانؾر  األشاعرة   وعزليؼ عؽ الخظابة في
ي الذنؽ استعار نيؼ آنذا   ييِ  مِ ي والتَّذ    ورار قرد الؾزير مؽ ذلػ ىؾ التَّد 

    (3) مؽ األشاعرة .

الذي ردد ما قالو السؤربؾر ذووا  أفسد أمذؽ األستاذ ومام إلى ىذا العجاه
ا   وأنو ا متعرت  ا معتزلي  بلنو رار شييي   اعيؼ النشدري و السذؾم األشعرية   

سَّ عشده أر األشعرية ػ نمعؽ السبتدعة عمى السشانر   ودتلإلى طغر  أشار
ألر معغؼ األشاعرة    استعار في فربيؼ بالحشفيةىسؽ السبتدعة   وأنو 

 (4)كانؾا شافيية.

ِثذؽ في رأي أ حاب ىذا العجاه لدببذؽ  :وقد شكػ أفد السؤربذؽ السمْحد 

مييؽ السييؤربذؽ  افزييي معتزلييي( يييي)ر يييي  :أر الييذنؽ اعيسييؾا النشييدري نييذلػاألوم
وأر اليذنؽ اعيسيؾه نيذلػ    القدما  ىؼ  مؽ األشاعرة رانؽ عداكر والديتكي

ِثذؽ إنسييي مييي  م،فغييية أر    ا رددوا أقيييؾام السيييؤربذؽ األشييياعرةميييؽ السمْحيييد 

                                 
 .138ااؽ عداكر:سبييؽ ك ا الس تر ،ص –(  1

 .393، 389ص3الدابي:طاقات الذاف ية المبر ،ج –(  2

 . 33ص13ااؽ األبير:المام  في التاريخ،ج –(  3

 .  62ص4م،ج2334(،1روت،لبشان،  عار اثس م،دار المتر العمسية،اي –(  4
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السييؤربذؽ الييذنؽ التزمييؾا الحييياد لييؼ نتيسييؾا الرجيي  بذيي  مييؽ ذلييػ رالبشييداري 
 وانؽ األثذر.

أر روا ييية انيييؽ األثذييير عذيييذر إليييى أنيييو باطيييب الديييمظار فيييي لعيييؽ  :الييييانى
 ولؾ رار رافزي ا رسا  قؾم   عمى مشانر براسار )ومشيؼ الرافزة( السبتدعة

 ألنو مؽ السيترض أنو مشيؼ.   األشاعرة ما أقدم عمى ىذه الخظؾة

أر الديتكي قيد و يسو بجسمية ميذاىب    ومسا نؤرد نيي التيسية عيؽ الرجي 
يؼ(  مي  ميانذؽ  متشاقزة متعارىية فييؾ عشيده )معتزليي   رافزيى   دِ  و ممج 

  فالسعتزلة ىؼ أى  التشزيو السظميق السعتزلة والسجدسة مؽ عشاقض  ارخ  
 (1)السذبية ىؼ أى  التجديؼو 

 : آرا  أبرل.الراب 

أنييؼ رعبيؾا عميؼ   سبب اىيظياد الذيافيية فيي عرير طغرلتيػ وقذ  إر -أ(
يا  الن،م بقرد الرد عمى الرافزة   وفي ىذا العمؼ عتخذ األدلية العقميية أساس 

  رسا أر لعمؾم الذؾنار مشزلة عالية   وىذا رمو  لمحكؼ عمى السدا   الدنشية
البييدع الزيارة السخميية بالتعياليؼ الدنشييية ألىيي  "ر الدي،جقة مييؽ قبذي  نغيي فيي

 .(2)"الدشة

ل  سكيؽ أر  قبي  إل إذا ريار  - ) افب اليرأي الديانق(- وما ذرره بارعؾلد
)أعتاع ميذىب ا ميام أفسيد  فالحشانمة لذي قد قام بعسمية الىظياد فشبمي ا

                                 
 .112عبد الس يدأاؾال تؾح:التاريخ الدياسي وال مر ،ص –(  1

بارسؾلاااد: فاسااايمي ف د سياااارويل: سااااريخ التاااارك فاااي  سياالؾسظى،سرجسة:أاسدالدااااعيد  –(  2
 .138م،ص1958سميسان،مبتاةاألن مؾالسررية،القاهرة
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 ر ىد عمؼ الن،م ومدا مةىؼ اليئة النبرل التى وقيت بعشاد وإ رانؽ فشب (
 اوىذا لؼ  حدث بالشدتة لمد،جقة فيؼ أفشياف ماعريد ية   وليؾ أنييؼ ريانؾ   

ىذه اليترة الستكرة لؾجدوا التقارب الذدند نذؽ السشيج  غر والينر فيأى، لمش
الييذل سييمنو أنييؾ مشرييؾر الساعريييدل ومييشيج األشييعرل فن،ىسييا سييعى إلييى 

  وبيذؽ وأ يحاب العجياه العق،نيي يغة وسيط نيذؽ ميشيج الديما  إ جاد  ي
 .(1)جؾىرية( ل عؾجد فرو  ىبذؽ )أعشى األشعرية والساعريد ةىذنؽ السذ

لييى أر السعتزليية قييد  مبييؾا إ   فذييذىب  (2)األسييتاذ زىييدل جييار هللاأمييا  -ب(
يا ل،عتيزام ه ػ عؽ طريق وزير تلعمى طغر  النشدري الذي ريار معتزلي يا متحسد 
إدارة شيئؾر  جساعة السعتزلة   واستعار نيؼ فيي م  فقدَّ ا لسخالفيو   متغز  

ي ؽ لمديمظار الدولة   وأنيو أبيذ  كذيد لششياعرة   وألىي  الديشة عامية   فحدَّ
ثيؼ انتييى بيو األمير إليى  األشيعرية  السبتدعة عمى السشانر ومؽ نذشيؼ  لعؽ

 .  وأى  الدشة جسيعا لعؽ األشعرية والذافيية

ؽ قد انتيى بو األمر إلى لعي أر النشدري  وليس مؽ جدند في ىذا الرأل   إل
 (3) .أى  الدشة جسيعا . وىذا محام في ع  سمظار سشى

                                 
 .111مر ،صعبد الس يدأاؾال تؾح:التاريخ الدياسي وال  –(  1

 .214م،ص1974(2السعتزلة،الداراألهميةلمشذروالتؾزيع،ايروت،   –(  2

 .111عبد الس يدأاؾال تؾح:التاريخ الدياسي وال مر ،ص –(  3
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 قد انيرد الدتكي نذرر عاممذؽ ميسذؽ ىسا سبب السحشة وىسا:و 

 األوم: سياسي )بؾف النشدري عمى ررسي الؾزارة(

بييؾف الييؾزير النشييدري عشييدما أشييار إلييى  الدييتكي وقيد اعزييح ىييذا مييؽ ريي،م
  نيؽ السؾفيقاسيي   سي الؾزارة  ألر ر يس الذافيية نشيديانؾر أنيؾعمى رر 

ا وفييذؽ ذاع  ييذتو   (1)كييار لييو وىيي  مرمييؾ  فييي السدنشيية رسييا أشييرنا سييابق 
وميييؽ انيييؽ السؾفيييق  النشيييدري )...(  عغيييؼ ذليييػ عميييى )...( " أكيييير فيييلكير
ييؽ لمدييمظار لعييؽ  وبذييذتو مييؽ أر نيييب عمييى الييؾزارة     بخرؾ ييو فحدَّ

 (2)".ذ النشدري ذلػ ذريعة إلى ذرر األشعريةالسبتدعة  فاعخ

شيييرة انييؽ  سييببيا سياسييية  -عمييى فدييب ريي،م الدييتكي -القزييية إذر 
السؾفق النبذرة في البمدة   فخاف الؾزير عمى مشرتو   ودنر ىيذه السيؤامرة 

شيافعي  جتسي   وبسا أر ىذا الخريؼ أشيعري  عرؾر   لخرسو ومشافدو رسا
تشدند بالذافيية واألشعرية فتيى الإلى  ى النشدري العمسا    فِمؼ  ل  دعفؾلو 

أنييي سييي  رانييت عمييى رييسو عشييد الدييمظار   با يية وأر أسييرة نشييام مييؽ ب
أر اليذي رشيح النشيدري  (3)البشداري إذ نذرر   بظغرلتػ  – يسا نبدو  – مة 

 .لظغرلتػ ىؾ السؾفق والد أني سي 

                                 
 ، مؽ ه ا الاحث.15ص  –(  1

 .393ص3طاقات الذاف ية المبرى،ج –(  2

 . 33ص13،جساريخ دولة  ل سم ؾق  –(  3
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 الياني: مذىبي

رسيا عذيذر إلييو روا ية  –ة ىيذه الخريؾم وم  وىيؾح العامي  الدياسيي فيي
يفإنيا ل نديتظي  ار نغيي  أنيد   – الدتكي   ا ا متعريت  ا أر النشيدري ريار فشفي 
ومؽ فؾلو رانؾا شافيية   والرراعات السذىبية رانت  السؾفق سي  وأر أبا

 (1) .،م الشرا اليانى مؽ ىذا القرر مؾجؾدة ثؼ ازدادت فدة ب

مؾام جزيمية   ولتيات ا ذا أجؾاد   قؾم الدتكي في فق انؽ السؾفق إنو رار:"
عمسيييا    ممتقيييى األ سييية ميييؽ الييييريقذؽ: الحشفيييية ىا مييية   وداره مجتسييي  ال

ورييار   (عرور  وعمييى سييساطو نتمقسييؾر ) ييلكمؾر داره نتشييا والذييافيية  فييي
 عارف ا بل ؾم الدنؽ عمى مذىب

في الذب عشو  فعغؼ ذلػ عمى النشدري  قا س ا في ذلػ   مشاى،     األشعرل  
 (2)".ا في نيدو مؽ السذىببس

   عمييى األسييتاب الحكيكييية ليييذه السحشييةوبيييذا  كييؾر الدييتكي وىيي  أنييدنشا 
 . وبذَّؽ سر ىذه الخرؾمة نذؽ النشدري واألشعرية والذافيية

 ولنؽ  لساذا أقحؼ الؾزير النشدري السعتزلة في ىذه الؾاقعة ؟

  فمييس سيبب  ىيد األشياعرة رار النشدري قد استغ  السعتزلة فيي فربيوإذا 
 يي رل يي رسا أنسا سبب ذلػ إا رسا اعيسو التعض   و ر الرج  رار معتزلي  ذلػ أ

فييي  فييرب األشيياعرة اليئيية التييى  سكييؽ السييتعانة نيييا فييي اأر السعتزليية رييانؾ 
 لدببذؽ : نيدانؾر يي و ذرىا مؽ السدر يي

                                 
 .113ريخ الدياسي وال مر ،صعبد الس يدأاؾال تؾح:التا –(  1

 .393ص3طاقات الذاف ية المبرى،ج –(  2
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القيييدرة عميييى الجيييدم التقمذيييدنؾر لششييياعرة   ولييييؼ  الخريييؾم: أنييييؼ األوم
 السشاعرةو 

فيييؼ مييؽ الشافييية ا   أفشاف يي ارييانؾ  نيدييانؾر : أر معغييؼ السعتزليية فيييواليييانى
 السذىبية السحزة رانؾا أعدا  لششاعرة الذنؽ  ذكمؾر جسيؾر الذافيية.

ر ىجستيو عميى ا   وأا ول رافزيي  ر النشدري ليؼ  كيؽ معتزلي يلذلػ فشحؽ نرل أ
 .ةمذىبي ةاف  سياسيو دل تكان األشاعرة

 لو ميؽ اليقافية ميا نؤىميو لمشغير فيي مؼ  كؽف  طغرلتػ دتة لمدمظارأما بالش
ا عمى فريق   السذاىب ا ر إذا رار ىشا  ما  سكيؽ أو لن،مية فتى  عذؽ فريق 
 فميس ىشيا  إل شي  وافيد ىيؾ   الدمظار بالحسمة عمى األشاعرة  غري ىذا

م ؼ سي،طذؽ آومعغفيؼ شافيية وىؾ فشيي      مخاليتيؼ لو فى السذىب :
 .(1)ا متعربذؽ ليذا السذىبسمجؾ  رانؾ 

                                 
 .113عبد الس يدأاؾال تؾح:التاريخ الدياسي وال مر ،ص –(  1
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يف الاادفاع عااً العلناااء األشاااعزة كبار دهااودمااً  :لحالعيصاازالجا
 )اإلماو القشريي،واإلماو البيهقي(.             مذهبهه.

يؼ فييي التذيشي  عميى مييؽ يأقيؾام أ سيية ا سي،م وعيؾاعرت فتياو ولقيد عزيافرت 
  وأوجبيؾا عميى ولة أميؾر  ةعمى مقام ا مام األشعري وعمسيا  األمي عظاوم 

  ومؽ ىذه الجيؾد ما نمي: معاقبتيؼ  السدمسذؽ

 . ومحتؾاىاالقذذري إالى الت،د رسالة ا مام -(1

  نييؽ دمحم الشيدييانؾري  عبييدالنريؼ نييؽ ىييؾازر نييؽ عبييد السمييػ نييؽ طمحييةىؾ:
وليد عيام   (1)مؽ العرب الذنؽ استؾطشؾا براسيار الذافعي الرؾفي السيدر 

 وىؾ مؽ أشيير رجيام الريؾ ية فيي عريره  وميؽ أشيير  م986/ ىي 376
أعيييي،م األشيييياعرة الييييذنؽ نذييييروا السييييذىب مييييؽ بيييي،م السجييييالس العمسييييية 

 .والسرشيات

                                 
 الذااااسس باااا د معشاهااااا فارسااااية كمسااااة ،و راسااااان: 133ص2الدسعاني:األنداااااا،ج –(  1

 وس داتان شاارال وراء ما ب د الدياسية الشااية مؽ اتاعاا وكان ،( الذرق  أ   السذرقة
: هاااي أربااا  أربعااة إلااي اشقدااؼ اثقماايؼ هاا ا كااان العاارا أ ااام وفااي ،(الحاليااة أفغاندااتان 

 - فااي إاااران(- راسااان باسااؼ ا ن  عاارف الاا   واثقماايؼ،وبمخ ، وهااراة  وماارو، ، نيدااااؾر
 السشظقااة،عدا ألفغاندااتان فتااابع اثقماايؼ ب يااة أما،القد سااة  راسااان نراا  مااؽ أقاا   زااؼ

 اااقؾت .سااا  عاارف ا ن ادولااة سركساندااتانفي فتااد   جيحااؾن  نااار اتااى وماار  مااؽ السستاادة
لداااترنل:امدان الخ فاااة الذااارزية، سرجسة:بذاااير ،كاااي 439ص2الحساااؾ :مع ؼ البمااادان،ج

 .423م ،ص1954فرنديس ، كؾركيس عؾاد ، مظاعة الرابظة ، بغداد 
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إل أنيو أفيد الستنمسيذؽ  كار  عقدالسجالس لميؾعع:(1) وذرره انؽ عداكر فقام
ورانيت ليو مجيالس    واليروع عميى ميذىب الذيافعي   عمى مذىب األشعري 

 في الحدنز.

وباشير نذياطو     ادر القذذري براسار مشفي ا إلى بغداد أثشا  وقيؾع اليتشية
عشيدما ىيدأت  العمسي ىشا  ميؽ بي،م مجالديو   إل أنيو عياد إليى نيديانؾر

 ألب أرس،ر الحكؼ. عؾلىاليتشة لسا 

لظييا ا رتيياب "  و  فييي الترييؾف  "القذييذرية" الرسالة:مييؽ أشييير مؤلياعييو
  " وىؾ مؽ أجؾد التياسيذر  وعميى الجسمية ي وىؾ عيدذر القذذر  –ا شارات 

 والحدنز واأل ؾم واألدب والذيعر والنتابيةكار ع،مة في اليقو و التيدذر 
 (2)م.1573/ ىي 465وعؾفى عام 

 ميا أفؾاليو جسمية وميؽ: "عدياكر انؽ  قؾموعؽ معاناعو أثشا  وقؾع السحشة 
ي وعييؾر   والعتقياد اليدنؽ في السحشة مؽ بو بصَّ   الييريقذؽ ذؽني بالتعرَّ

 اليؾلة بعيض ومذي  وأربعسا ية وبسديذؽ بسيس إليى أربعذؽبسس و  سشة في
 وسعي   األىؾا  إلى

                                 
 . 272سبييؽ ك ا الس تر ،ص –(  1

 9ج، ااااااؽ ال ااااؾز :السشتغؼ ،281، 283ااااااؽ عداااااكر: سبياااايؽ كاااا ا الس تاااار ،ص –(  2
، ال هبي: سير أع م الشا ء ، 163ص3اؽ  ممان :وفيات األ يان ،جا،19 ، 18ص
،إاااااراهيؼ 176، 175ص5،الدااااابي:طاقات الذاااااف ية المباااارى،ج233 – 227ص18ج

،ساااااااااااااااايرسه،و بارب،وم هاه فااااااااااااااااي الترااااااااااااااااؾف،القاهرة سااااااااااااااااشة بداااااااااااااااايؾني:اثمام القذير  
 .189م،ص1972
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   السجيالس رف  إلى ذلػ أدل فتى   بالتخميط إليو والقزاة الرؤسا  بعض
ا نذييشيؼ مييؽ السقرييؾد ىييؾ ورييار   األ ييحاب شييس  وعييير    فتييى   فدييد 
  ميارقة الحام اىظرعو

 القيا ؼ السؤمشذؽ أمذر عمى وورد   بغداد إلى ذلػ ثشا أ في وامتد   األوطار
   قبيييؾل   فذييييا ولقيييي  -م(1575 -1531 /ىيييي467 - ىيييي422 )-هللا بيييلمر
   مشو ومرأل بسحزر ذلػ ورار   بو الخا ة ةاعر مش في السجمس لو وعقد
 (1)".وإكرامو بإعزازه األمر وبرج   السؾق  مجمدو مؽ ك،مو ووق 

ا  مشييا أرسي  أنؾ القاسؼ القذذري رسالة ميتؾفية ا مامرتب لقدو • إليى نديخ 
   ذييكؾ فذيييا م1554/ىييي 446العمسييا  األعيي،م بجسييي  بيي،د ا سيي،م عييام 

ييييا فيييي   بييييلني  عشييييؾار و    ةالحدييييؽ األشييييعري واألشيييياعرة مييييؽ السحشييييعس 
ولقيد  (2)"شكا ة أى  الدش ة بحكا ة ما نياليؼ ميؽ السحشية"الرسالة:
 :مشيا عدة نقاط عزسشت

                                 
،وفاااي ناااص اااااؽ عدااااكر دليااا  عماااى أن هااا ب 275، 274 ا الس تااار ،صسبيااايؽ كااا –(  1

،بعادها -م(1363 – 1353هاا /  455 -445 -السحشة اشتعمل عذر سشيؽ متتالياات
ااا-وانغاارااادأت فااي الااادة مااع سااؾلي ألاار أرساا ن الداامظشة، ونغااام السمااػ الااؾزارة،   -أ ز 

  .157ص5المبرى،ج الذاف ية طاقات: الدابي
،وسقع الرسالة في ه ا ال ازء ماؽ 433ص3اقات الذاف ية المبرى،جقال الدابي: ط –(  2

 .423إلى ص 433ص

https://www.marefa.org/422_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/467_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/467_%D9%87%D9%80
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وأنو رتب ىذه    ت، الدنتاجة األولى لمرسالة وعزسشت فسد هللا عمى ال -
وىى ... "شكا ة أى  الدش ة بحكا ة ما ناليؼ مؽ السحشة"وسساىا:الرسالة 

 (1)."ني ة مكروب ونيية مغمؾب" عتارة عؽ:

 445سشة  نيدانؾرفي  ندأتاليتشة التي :أر سبب الرسالة ىؾ ر  ك  ذ  ثؼ 
 (2)وما نام العمسا  األشاعرة بدببيا.  م1553/ىي

يؼ ىؼ ميييؽ اليييت  ؤ ويبييير    أبيييا الحديييؽ األشيييعري وأعتاعيييو سيييدح بعيييد ىيييذا و  -
  زا  عمى البدع وإفييا  الديشةفي الق األشعري ؽ دور وييس ِ    السؾجية ليؼ

لديش ة  وقيام  البدعية  محذيي اإمام اليدنؽ  وسيراج ذوي اليقيذؽ  :"يريو نيي 
  الزري الرىيي  أنيي الحديؽ األشيعري  قيدس ونا ح الخمق  ونا ر الحق

 وىؾ الذي ذب عؽ اليدنؽ بلوىيح فجيجهللا روفو وسقى بالرفسة ىريحو  
واسيتشيد    لسبتدعية أنيذؽ ميشيجوسيا ر أنيؾاع ا     وسمػ في قس  السعتزلية

وفاعييو رتتييو الذيياىدة  بعييد   فييلورث السدييمسذؽ عسييره فييي الشزييح عييؽ الحييق
أر ىشييا  مييؽ ليقييؾا الييتيؼ واألكاذنيييب  ... رسييا عؾىييح الرسييالة  "بالرييد 

 لمديمظار ييي شيكؾل  ييي محزير اوأر عمسيا  األشياعرة رفعيؾا  لششعري وأعتاعو 

                                 
، وأشااااار إلياااااا ااااااؽ سيسيااااة فااااي م ااااال 113ااااااؽ عداااااكر:سبييؽ كاااا ا الس تاااار ،ص –(  1

الحراني  الد م عبد اؽ الحميؼ عبد اؽ أاسد ال ااس أاؾ الداؽ سقي مااجسته لألشاعرة.ل
 السعااارف مبتااة،الع  ن إااراهيؼ ااؽ   الاادكتؾر: وسحقيال دراساة ،التداعيشية الدمذاقيل:

 1999/ هااااااا 1423 ،(1،  الدااااااعؾد ة العربيااااااة السسممااااااة ، الرياااااااض والتؾزيااااااع، لمشذااااار
  ،433ص3الدابي: طاقات الذاف ية المبرى،ج،893 -891ص3،جم

،الدااااااااااااابي:طاقات الذاااااااااااااف ية 111ااااااااااااااؽ عداااااااااااااكر:سبييؽ كاااااااااااا ا الس تاااااااااااار ،ص –(  2
 .431ص3المبرى،ج
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تي ىيى أ يؾم ميذىب أىي  الديشة وال شرفؾا  يو أ ؾم السذىب األشعري  
 (1)"إل أر رمستيؼ لؼ  مدتجب ليا والجساعة  

ح ا مام القذذري أ ؾم مذىب األشعري والتي جا ت وسظ ا نيذؽ وىَّ ثؼ  -
 قؾلو: ذلػ ومؽ لظيف ما جا  في   أ ؾم السعتزلة وأ ؾم أى  الحدنز

يوما نقسؾا مؽ األشيعري إل  أن يو " عيو ه وشيره  ونيْ   بذير  ر هللد  قيام بإثتيات الق 
ه  وإثتييات  يييات الجيي،م هلل  مييؽ قدرعييو  وعمسييو  وإرادعييو  وفياعييو  وىيير ِ 

القرآر ري،م هللا  ذير  و  ويده  وأرَّ ور،مو  ووجي   وبقا و  وسسعو  وبرره
  وأر  إرادعيو نافيذة -)في اآلبيرة( -مخمؾ   وأن و ععالى مؾجؾد عجؾز رؤيتو

طريقيو( طرييق )عخيالا  يؾم التيي   وما ل  خيى مؽ مدا   األم في مراداعو
وقييد وعييد هللا لمحييق نرييره وعيييؾره ولمتاطيي   (...)السعتزليية والسجدييسة فذيييا

  أل إر  رتب األشعري في اآلفا  مبيؾثة  ومذالتيو عشيد أىي   محقو وثبؾره
الدش ة ميؽ الييريقذؽ معروفية مذييؾرة  فسيؽ و ييو بالبدعية عميؼ أن يو  ذير 

  (2)".ة برسو  يسا افتراهمحق في دعؾاه  وجسي  أى  الدش  

وىؾ لساذا أطام    ثؼ بتؼ ا مام القذذري رسالتو با جابة عؽ سؤام محتس 
تري  واىيحة لمديمظار ل :وا جابية ىيى في شرح أ ؾم السيذىب األشيعري؟

يييا لخريييؾم    تيييػالديييمجؾقي طغرل ووزييييره أنيييي نرييير النشيييدري  وعرييي  أ ز 

                                 
 1334ص3، ااااااؽ سيسية:التدااااعيشية،ج 112عداااااكر:سبييؽ كاااا ا الس تاااار ،ص اااااؽ –(  1

 ،.435-431ص3،الدابي: طاقات الذاف ية المبرى،ج1335،

ومااااا بعدها،الدااااابي:طاقات الذاااااف ية  149ااااااؽ عداااااكر:سبييؽ كاااا ا الس تاااار ،ص –(  2
 . 436ص3المبرى،ج
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وفييز عمسييا     رِ  الزمييارنيي  وألعتيياع السييذىب األشييعري عمييى ميي   األشيياعرة
 قام في مختتؼ الرسالة:   فقد األشاعرة عمى الكيام نؾاجبيؼ

  أثبتشا ىيذه اليريؾم فيي شيرح ىيذه الحالية  وأوىيحشا  يؾرة األمير  ")...(
الديش ة  إذا وقيف عمذييا  بدييسو  فيي أىي   نذرر ىذه الجسمية  ليزيرب ري 

ام النتريييييييار ليييييييدنؽ هللا عيييييييز  وجييييييي    ميييييييؽ دعيييييييا   خمريييييييو  واىتسييييييي
و ييمؾاعو عمييى سييذدنا دمحم السرييظيى و عمييى آلييو  نررييات هللا )...(  رييدقو

 .(1)" اوسمؼ عدميس  

ا ىذه الرسالة•   :ومؽ جيؾد ا مام القذذري في ىذا أ ز 

 نييؽ عمييي الحدييؽ بيياأ أر الحييدنز أ ييحاب اعيييق":الييرفيؼ الييرفسؽ هللا بدييؼ"
 الحيدنز بأ يحا أ سة مؽ اإمام   كار - عشو هللا رىي -األشعري  سساعذ إ
 أى  طريقة عمى الد انات أ ؾم في عنمؼ  الحدنز أ حاب مذىب ومذلتو 

 السعتزليية مييؽ ورييار  والبدعيية الزييي  ىيي أ مييؽ السخيياليذؽ عمييى وردَّ   الدييشة
  مديمؾل اسييي   السمية ميؽ والخيارجذؽ القبمية أىي  ميؽ والسبتدعذؽ والروافض

 جسيي  فيي لديؾ ا لديار بديط فقيد  وستَّ  أو لعشو أو قدح أو  يو طعؽ ومؽ
 (2) .(...)الدشة أى 

                                 
اااؽ  ،157ص8ج، اااؽ ال اؾز :السشتغؼ،112ااؽ عداكر:سبييؽ ك ا الس تار ،ص –(  1

 ،423ص3،الدابي:طاقات الذاف ية المبرى،ج1337 -1334ص3سيسية:التدعيشية،ج

بقااى هاا ا البيااان ماادة زمشيااة طؾيمااة اؾقااع عميااه كاااار العمساااء األشاااعرة وذياارهؼ مااؽ  –(  2
أفااااحاا التخررااااات األ اااارى.نص هاااا ا البيااااان وأسااااساء السااااؾقعيؽ عميااااه عشااااد ااااااؽ 

لدااااااااااااااااابي:طاقات الذاااااااااااااااااف ية ،ا114-112عداااااااااااااااااكر:سبييؽ كاااااااااااااااا ا الس تاااااااااااااااار ،ص
 .374ص3المبرى،ج
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 ي النشدر  الؾزيرالبذيقي إلى  ا مام أني بكر رسالة  -(2

 نيؽ عميي نيؽ الحديذؽ نيؽ أفسيد أنيؾبكر : ىؾ الحافع الع،مة شيخ براسار
 وشيب ورفي  فيي طميب العميؼ إليى م994/ىيي 384  ولدسيشةالبذيقيي مؾسى

ليو و    د ميؽ السذيا خمسيذ عميى العدنيتوع العدند مؽ نمدار العيالؼ ا سي،مي 
ورتيياب    كتيياب معرفيية الدييشؽ واآلثييار : مرييشيات فييي الدييشؽ واآلثارمشيييا

االدشؽ النبذر ونريؾص      ورتاب الستدؾط في فروع اليقو عذيرور مجميد 
 (1)م.1585/ ىي 458 وعؾفى عام مجمدات الذافعي عذرة

 محتؾل الرسالة:

ينم  فذؽ دبميت ا ميام  طمي  عمذيياوا (2)خ ميؽ رسيالة القذيذري مدنشية نذييقد 
وريار محيدث زمانيو    ما نيام األشياعرة وإمامييا عميو شقَّ  أنؾ بكر البذيقي
 إليي وجيييا رتيب رسيالة قؾييةفاستجاب ليا فيؾر ا و    وقتو وشيخ الدشة في

الستدييبب فييي محشيية األشيياعرة التييي نحييؽ برييدد  فيييؾ الؾزيرالنشييدري نيدييو
 . (3)بحييا

                                 
ألماباااا ، ااااااؽ عداااااكرلساريخ مداشااااة دمذاااال وذكاااار فزاااماا وسدااااسية مااااؽ اماااااا مااااؽ  –(  1

 ائ يااان وفياات،ااااؽ  ممان:243ص8سحقيال:عمي شاير ،دار ال ماار لمظااعاة،ايروت،ج
:طاقات الداااااااااابي،169-163ص18،ال هبي:ساااااااااير أعااااااااا م الشاااااااااا ء،ج75،76ص1ج

 .16 -8ص 4الذاف يةالمبرى،ج

ا ن إاااادى هاااي ، و ذربااااا سقاااع بخراساااان نيداااااؾر ناااؾااي ماااؽ قد ساااة مشظقاااةايال: –(  2
ساعااد و  ،شااسال شاارق إاااران ،سقااع فااي محافغااة  راسااان  واسساالساابزوارل، ارانيااةاثساادن ال

 ااااااااااااقؾت الحساااااااااااؾ :مع ؼ ..كاااااااااااؼ إلاااااااااااى الغااااااااااارا ماااااااااااؽ مداشاااااااااااة مذااااااااااااد253ااااااااااااؾالي 
 .13، محسؾد شاكر شاكر:إاران ،ص538، 537ص1البمدان،ج

 .399ص3الدابي :طاقات الذاف ية المبرى،ج –(  3
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ثييؼ    عميييو ثييؼ فسييد هللا واليشيا  اليؾزيرديي،م عمييى بإلقيا  الالرسييالة  عبيدأ -
ر كسيا عزيسشت ندا ية    نؤعيو هللا مؽ  ذا  ميؽ عتيادهػ مْ بلر السم  الؾزير ذرَّ

حديؽ ب وعشيؾه   اليؾزيرثؼ ىى عسيدح    التذررة بيز  الحاكؼ العادم الرسالة
وإلييى    رعانتييو وسياسييتو بيي،د براسييار التييي أدت إلييى الريي،ح بعييد اليديياد

 دوره فييي القزييا  عمييى أىيي  البييدع   ثييؼ عظرقييت إلييى األمييؽ بعييد الخييؾف
 رف ىستو العالية إليى نرير دنيؽ فقد جا  فذيا أنو:"   وبخا ة الروافض

عقرر لمنافة فدؽ اعتقاده نتقرير بظتا  أىي   اوقس  أعدا  هللا بعد م  هللا 
وأ يس أىي    مسمنتو عمى لعؽ مؽ اسيتؾجب المعيؽ ميؽ أىي  البيدع نبدعتيو 

 (1)."عؽ الحق ومذمو عؽ القردالزي  عؽ زيغو 
إلييى القييؾم بييلر ىشييا   يييي بيي،م الرسييالةيييي  ا مييام البذيقييي مييؽ ثييؼ نشتقيي  -

وذليػ    الحديؽ األشيعري ومذلتيو ألني برؾم ا نقمؾا لمؾزير  ؾرة مذؾىة
ميييؽ العمسيييا  األشييياعرة اليييذنؽ ىيييؼ ميييؽ الحشفيييية والسالنيييية  بقريييد التذييييي

ل ":يؼف التخرريييات األبيييرل  أ يييحاب و ذيييرىؼ ميييؽ والحشانمييية والذيييافيية
التذييبيو طيير   ول  دييمنؾر فييي   التعظذيي  مييذاىب السعتزليية نييذىبؾر فييي

أر نؾفق اليؾزير فيي الؾقيؾف عميى يي  ععالى يي جؾ هللارْ ثؼ ن   (...)  "السجدسة
ويقيؾم    ر األكاذنب عمى األشعري ويمقي الكتض عمى مؽ زوَّ  فكيقة األمر 

عميى ميا  عييؾره عيؽ قرييب اونحيؽ نرجيؾ "   يقيؾم:نتعزيره ليكيؾر عبيره لغذره

                                 
، الداااااااااابي :طاقاااااااااات الذااااااااااف ية 131اااااااااااؽ عدااااااااااكر:سبييؽ كااااااااا ا الس تااااااااار ،ص –(  1

 . 396ص3المبرى،ج
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 نتؾفذيق هللا ميا نيدر مشيو  يسيا   ووقؾفيو عميى ميا أرادوا  يديتدر    قردوا

 .( 1)مؽ زور عميو وقتح  ؾرة األ سة نذؽ ند و" ويلمر نتعزير   ألقى إليو

 وعراقيية لمحييدنز عييؽ فزي  أنييي الحديؽ األشييعري  البذيقيي وبعيدىا نشتقيي  -
وثشا يو  ييي  مى هللا عميو وسيمؼ يي ريذؽ زمؽ الشبيومكانة األشع ندتو العربي

كسييا ىييؾ    مييشيؼ الرييحاني الجمذيي  أنؾمؾسييى األشييعري  رييار فقييد  عمييذيؼ 
   جا  مؽ ندمو أنؾ الحديؽ األشيعري  الذيو    مؾىح في الدشة الرحيحة

ا أنييو لييؼ  ييلت نبدعيية  دوره فييي الييدفاع عييؽ الدييشة وأىميييا ثييؼ نييذرر مؤرييد 
 واأل سية ميؽ بعيدىؼ والتيابعذؽ ذ أقيؾام الريحابةني  إنيو أبي   أومذىب جدنيد

ثيؼ    فيؾ مجدد األمية فيي وقتيو   ووىحيا بالذرح والتبذذؽ   وداف  عشيا
مساجيا  و    العدنيد ميؽ مديا   أ يؾم ميذىب األشياعرة  ذيرح البذيقييأبذ 

وليؼ   ا دنيؽ هللا فيدث   فيي ثْ دِ حْ لؼ  م ( ...)": أنو في ىذه الرسالةعؽ األشعري 
والتيابعذؽ وميؽ بعيدىؼ ميؽ األ سية ن  أبذ أقاوي  الرحابة   ة لت  يو نبدع

 .)...(" فشررىا نزيادة شرح وعبذذؽ  أ ؾم الدنؽ في

ثييؼ أوىييح ا مييام البذيقييي أر أ ييؾم مييذىب األشييعري مبشييية عمييى أقييؾام 
  عمسا  أى  الدشة رسا مرَّ أع،ه والتابعذؽ واأل سة مؽ بعدىؼ مؽ الرحابة

 :نوبل وىرب األميمة عمى ذلػ

رلنى فشيية وسيفيار  :اليقيا  مؽ مزى مؽ األ سةأقؾام اعتسد عمى  -(1
وماليػ والذيافعى   الذيام و ذره ميؽ أىي    واألوزاعيالنؾفةمؽ أى   اليؾري 

                                 
، الداااااابي :طاقاااااات الذااااااف ية 132، 131اااااااؽ عدااااااكر:سبييؽ كااااا ا الس تااااار ،ص –(  1

 . 396ص3المبرى،ج
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و ذرىيا ميؽ سييا ر   الحجيازوميؽ نحيا نحؾىسييا ميؽ أىي    الحيرمذؽميؽ أىي  
 الت،د.

والمذيز   ز نيؽ فشبي  و ذيره ميؽ أىي  الحيدنارلفسيد    السحيدثذؽمؽ و  -(2
وأنى عبد هللا دمحم نؽ إسساعذ  التخارل وأنى الحدذؽ مدمؼ   نؽ سعد و ذره

إمامى أى  اآلثار وفياظ الدشؽ التى عمذيا ميدار   نؽ الحجاج الشيدانؾرل 
 . الذرع

فسيؽ علمي   ": يي ذرره لتعض األفادنز في فز  األشعريذؽ بعد يي إلى أر قام
عميؼ األ يؾم وعييرف  ى الحديؽ فييدنيز وعيرف ميذىب شييخشا أنييىيذه األفا
لسيا    عقد ؼ ىذا األ ي  الذيريف أبرر  ش  هللا عزت قدرعو في عتحره  يو

   أفيا بو الديشة وأميات بيو البدعية ىذا اليرع السشيف الذي ليتاده مؽ ذبر
 (1)"وجعمو بما فق لدما  د 

فييي  بييلر نؾفقييو هللا وفييي نيا يية الرسييالة نييدعؾ ا مييام البذيقييي لمييؾزير -
 ويدسح  وإعادة مشزلة العمسا  األشاعرة األفاى    ا  عمى ىذه اليتشةالقز

 .(2)ؼ بالعؾدة مؽ مشياىؼ إلى نيدانؾرلي

وقد عزسؽ ىذا النتاب وقا مو وفي ععقذتو عمى رسالة البذيقي قام الدتكي:"
مييؽ عمسييت مييؽ الحيييع والييدنؽ والييؾرع والطيي،ع والسعرفيية واليقيية واألمانيية 

فقيا ييييا   وميييؽ عيييتعيؼ بإفديييار ميييؽ عمسيييا  األميييةأر الريييحابة   والتيبيييت

                                 
بي:طاقات الذااااااااااف ية ، الداااااااااا133اااااااااااؽ عدااااااااااكر: سبيااااااااايؽ كااااااااا ا الس تااااااااار ،ص –(  1

 .397،398ص3المبرى،ج

، الدااااااااااااابي:طاقات الذاااااااااااااف ية 138ااااااااااااااؽ عداااااااااااااكر:سبييؽ كاااااااااااا ا الس تاااااااااااار ،ص –(  2
 .399ص3المبرى،ج
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قيام وناىي    ني  األشيعرل عميى عقذيدعيؼ   ومحدثذيا عمى عقذيدة األشيعرل 
وقيد   عشيا وفسيى فؾزعييا ميؽ أر عشالييا أنيدل الستظميذؽ وعحرييف الغيالذؽ

 (1)."تسسى مؽ اليقيا  والسحدثذؽ مؽ سسع

                                 
 .399ص3الدابي:طاقات الذاف ية المبرى،ج –(  1
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  خاردها. لناء ىيشابور على العلناءحتزكات عأثز :العيصزالزابع

ا  عسذد السميػ  بأر  فتذ  اليتشة رار ىؾ الؾزير النشدري السعروف عمسشا سابق 
تيى بعيد وفياة بقيا  اليتشية ف  أمبير سيا  ور  مؽ استيتا ات ر  كِ ويغير  يسا ذم 

   مقامييو (1)"رسيي،رأ عييؾلي الدييمظار"ألبو   (م1563/ىييي 455)طغييرم بييػ
 .لمؾزارة(2)"نغام السمػ"ل وعرد ِ 

أثير ربذيير عميى األشيياعرة    لبذيقييا ميامذؽ القذييذري والتى ولقيد ريار لرسييا
  فاستجاب ليسيا  ووجدعا  دل ليسا   بارج مدنشة نيدانؾر مؾطؽ السحشة

نيي  ومييؽ عمسييا  السييذىب  ليييس مييؽ األشيياعرة فقييط   كتييار العمسييا  ىشييا   
 برل  وفروع العمؾم األ لػ مؽ السحدثذؽ  ورذ الحشيي والسالني والذافعي  

                                 
أاااؾ شاا ا    اااؽ داود اااؽ مبالياا  اااؽ ساام ؾق اااؽ دقاااق، السمقاار لعزااد الدولااةل  –(  1

السسالااػ، وعغساال سااظؾسه وفااتح الااا د، و ظاار لااه عمااى ألاار أرساا ن، اسااتؾلى عمااى 
مشااااار العاااراق والع اااؼ و راساااان، وأابتاااه الرعا اااا وئ سااايسا لساااا هااازم العااادو فاااى معركاااة 

م، ولااه أربعااؾن سااشة. ااااؽ 1372هااا/ 465م، وسااؾفى عااام 1373هااا/463م ذكاارد عااام 
 18، الااااااا هبي: ساااااااير أعااااااا م الشاااااااا ء،ح 71-69ص 5 مماااااااان: وفياااااااات األ ياااااااان ح

 .417-414ص

أااؾ عماى الحداؽ ااؽ عماى  –م( 1392 – 1318هاا/485 – 438  -نغام السماػ  –(  2
ااؽ إسااحاق الظؾساي، أفاامه ماؽ نؾااياااا، وسااودا باسداا العاارا وساسع الحااداث المرياار، 
واشااتغ  باألعسااال الداامظانية فاسراا  بالداامظان ألاار أرساا ن فاسااتؾزرب فوادااؽ التااداير، 

ااشااه ممااػ شاااب فرااار األماار كمااه لشغااام السمااػ، وبقااى فااى  دمتااه عذاار سااشيؽ، بااؼ  اادم 
،  73ص 13اذتالاه دامساى عماى مقرباة ماؽ نااونااد. اااؽ األبيار: الماما  فاى التاااريخ ،ح

، ، الزركماى ل يار الاداؽ ااؽ محساؾد ااؽ   128ص 2ااؽ  ممان : وفياات األ ياان ح
 . 232ص 2م ح2332( 1الدمذقىل: األع م ، دار العمؼ لمس ايؽ ، ايروت   
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ولشزيرب أميمية عميى    ت مؾاقييؼ ورسا ميؼ وإجاباعيؼ ثسرة لذلػفذز جا 
 : ىذا

لحشيييي عمييى سييؤام ا (1)أجاب قاىييي القزيياة أنييؾ عبييد هللا الييدامغانيفقيد -أ(
 هللا أفدييؽ اليقيييا   األ سيية ة مَّييالجم  الدييادة قييؾم مييا: "ورده نتغييداد ونرييو

 عشيؼ  ورىي عؾ يقيؼ 

  جييب الييذي مييا   وعنيذييرىؼ  األشييعرية فرقيية لعييؽ عمييى اجتسعييؾا قييؾم فييي 
 . ميانذؽ مشعسذؽ ذلػ في عيتؾنا القؾم؟ىذا في عمذيؼ

 السديمسذؽ ميؽ فرقية لعيؽ عميى أقيدم ميؽ كي  أر:ييي  التؾفذيق وباهلل يي الجؾاب
 فيي الشياعر وعميى   عمييو ا قيدام  جيؾز ل ميا وارعنيب انتدع فقد وعنيذرىؼ 

 وأمياليو ىيؾ نرعيدع بسيا لدنتيووع   عمييو ا ننيار ييي أنرياره هللا أعزيي  األمؾر
 .(2) "ميمو ارعناب عؽ

                                 
،ولاد الحش ي الادامغاني اداؾيه ااؽ  الؾهااا عباد ااؽ  ادؽ اؽ   اؽ عمي اؽ   –(  1

 اشغاااار الغا ااااة، إلااااى وافاااارة واذااااسة ج لااااة ذا كااااانم ، 1332/هااااا 393ااااادامغان سااااشة 
 447ساشة ، القزاة قزاء ولي ،وقزاة ألسة أوئدب وفي.زمانه في اؾس  أاي بالقا ي

 كريارون  أفاحاا ولاه م ،1385/ ها 478شة ،وسؾفى سسشة  سدؾن  وله ،م1355/  ها
،اااااؽ 486، 485ص 18الااا هبي: ساااير أعااا م الشاااا ء،ح .الاااا د فاااي انتذاااروا عمسااااء،

 .362ص3ج ال هر ش راتالعساد الحشبمي:

، 887ص3،ااااااااؽ سيسية:التدااااااعيشية،ج332ااااااااؽ عداااااااكر:سبييؽ كاااااا ا الس تاااااار ،ص –(  2
 .375ص3،الدابي:طاقات الذاف ية المبرى،ج888
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 خ مؽ رسالة ا مام القذذري إليى بغيداد د  نم  توفي رد فعمو فذؽ و م -ب(
األشيعرية أعييار أىي  ": يييرفسيو هللا  ييي ( 1)كتب الذيخ أنؾ إسيحا  الذيذرازي 

ييونم    الدييش ة مييؽ القدرييية  - انترييبؾا لمييرد عمييى السبتدعيية   الذييريعةار رَّ
  ِفي  وإذا رم   فسؽ طعؽ فذيؼ فقد طعؽ عميى أىي  الديش ة - فزة و ذرىؼوالرا
  وجيب عمييو علدنتيو بسيا  مؽ  يع  ذلػ إلى الشياعر فيي أمير السديمسذؽ أمرم 

 (2) ."نرعدع بو ر   أفد

 وجؾابييي  ىييذا الذييلر ازي فيييالذيييخ أنييي إسييحا  الذييذر  جيييؾدومييؽ  -ج(
وعاميية    ىيي  الدييش ةوأنييؾ الحدييؽ األشييعري إمييام أ": نتييبف ورده لسييتيتا 

وقيام بيالتؾقي    "مى مذلتو  و مذلتو مذىب أى  الحيقَّ أ حاب الذافعي ع
  و ذيرىؼميؽ فشانمية وأفشياف   مؽ أعي،م العرير د ربذرعدعمى ىذا الن،م 

                                 
 -ندااة إلاى  شايراز، وهاي قرااة با د فاارس -اراهيؼ اؽ عمى اؽ اؾس  الذيراز  إ –(  1

م، 1324هاا/415م، ود   بغداد عام 1332ها/393شيخ الذاف ية في زمانه، ولد عام 
وفااار أنغاار أهااا  زمانااه، وكااان  زااارا بااه السرااا  فااي ال رااااة، وانتاااال إليااه رلاساااة 

ا لمظ ا، وم تى األ مة في عررب، ماؽ أشاار مراش اسه: الس هر في الدنيا،وكان مرجع 
الساااا ا، والتشبياااه، والمساااع فاااي أفاااؾل ال قاااه، وطاقاااات ال قاااااء وذيااار هااا ا، وساااؾفى عاااام 

، الدااابي: طاقااات الذاااف ية 29ص 1ااااؽ  ممان:.وفيااات األ يااان ح م.1383هااا/476
، الديؾطي : لر المااا في سحريار األندااا ، سحقيال /   أاساد 215ص 4المبرى ح
م  ، 1991ز ، وأشااارف أاساااد عباااد العزياااز ، دار المتااار العمسياااة ، اياااروت عباااد العزيااا

  51ص1ج

، 888ص3، اااااااؽ سيسية:التداااااعيشية،ج332اااااااؽ عدااااااكر:سبييؽ كااااا ا الس تااااار ،ص –(  2
 .375،376ص3الدابي:طاقات الذاف ية المبرى،ج
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ا نيذؽ نيدي العمسيا  أر  ىذا الستيتا  بقي زمان ي  (1)يالدتك ر،م ويغير مؽ
  .سا جا ت أمم ة مشيؼ رتبت بالسؾافقةمكم 

   عمسذييذ الذيييخ أنييي إسييحا  (2)أفسييد الذاشيييوقييد رتييب ميمييو دمحم نييؽ  -د(
  في عرجسية الذييخ  إليو الدتكي في طتقات الذافييةشار وىذا الستيتا  أ

سيشحكي إر شيا  هللا ىذاالسيتيتا  واألجؾبية "وقيام:    األشعري أني الحدؽ 
 . ف نؾعده  ولنش و لؼ "(3)الظتقة الخامدةعشد انتيا شا إلى 

بيي الز   نمي  الديذ م فيذؽ و    األشعري واألشاعرة سبِ  ار استسر  وفي ع  -( ىي
قيام أعياعؼ األشياعرة   "نغيام السميػوالؾزير"   ر"فتى في وجيؾد "أليب أرسي، 

فسيي   قييدو    "نغييام السمييػ"الييؾزير  إلييىووجيييؾه  يييي شييكؾل  يييي ورتبييؾا محزيير ا

                                 
 .376ص 3طاقات الذاف ية المبرى،ج –(  1

الذاااااش ماااؽ بغااااؾر التاااارك  -د الذاشاااىأااااؾ بباااار   ااااؽ أاسااااد ااااؽ عمااااى ااااؽ ااماااا –(  2
م، ونذااااااو ابماااااادب، بااااااؼ رااااااا  إلااااااى مداشااااااة 1336هااااااا/397ولااااااد عااااااام  -وراءنارساااااايحؾن 

لَذْزَنةل،فحر  له إزااال زالاد، وكاان ماؽ أنغار أها  زماناه، وأقاام بغزناة، وولاد اااا أوئدب 
وعارت سراني ه، بؼ اساتدعاب نغاام السماػ إلاى مداشاة لَهاَراةل فذال ذلاػ عماى أها  ذزناة 

ااا بااووئدب لساا ا مااؽ امترااال أماار الااؾزير، ف ااازوب مبرم  ا رأوا مااؽ عمسااه، ولمااؽ لااؼ   اادوا ُاااد 
وأهمااااااااااااااه إلااااااااااااااى مداشااااااااااااااة هااااااااااااااراة، فتااااااااااااااؾلى التاااااااااااااادريس اشغاميتاااااااااااااااا، وسااااااااااااااؾفى عااااااااااااااام 

، الدابى: طاقات الذااف ية المبارى  375ص3.الدسعاني:األنداا ، جم1392ها/485
 .48ص1، الديؾطي : لر المااا ، ج131ص 4ح

،وقاد 888ص3، وانغر:ااؽ سيسية:التدعيشية،ج376ص3الذاف ية المبرى،ج طاقات –(  3
ذكر ااؽ سيسية أن جؾاا الذاشي محتؾاب،هؾ محتؾى جؾاا الذيراز ،وربسا كان الداابي 

التااد    ،اشاشاادونه قرااد ذكاار السحزاار الاا   رفعااه األشاااعرة إلااى الااؾزير لنغااام السمااػل 
ان الذاشاااااي أااااااد الساااااؾقعيؽ لسشااااع الخراااااؾم ماااااؽ لعاااااؽ األشاااااعر  وأفااااحاا م هااااااه،وك

 عميه،وقد ذكرت نره وعروف كتااته في أع ب.
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بيلر  (1)قذيذري سسح ألني نرر ال كار الؾزير قد   عؾقي  ريذر مؽ عمسا يؼ
ا لمسييياليؼ فييؾم األشييعري  عؽ األشييعرية حاىيير  فييي مدنشيية بغييداد عرييحيح 
ر ه وععرض   و األولى عنمؼ عمى مذىب األشعري محاىرع وفي  وعقذدعو ونر 

ندييار وأنيييؼ  خمعييؾر  يييات ا   بالييذم   وندييبيؼ إلييى التجديييؼ   خرييؾملم
سدرسيية نييزاع مدييمح ىييد ال ونذييب وثيياروا   مييؽ ذلييػ فاسييتاؤا   عمييى هللا
الذييخ أنيؾ إسيحا  الذيذرازي وفياوم    )إفيدل ميدارس األشياعرة(الشغامية 

 . (2)الحام نذؽ اليريقذؽ أر نيدي 

ىيييد  لمحشانمييية فيييي بغيييداد مذييي  الخ،فييية شييياعرةلمعمسيييا  األ وعشيييدما اعزيييح
وقيؾفيؼ  أعمؽ أنؾ إسحا  الذذرازي وأسياعذة األشياعرة   األشاعرةو  القذذري 
 : ؾا محزر ا وأرسمؾه إلي نغام السمػ جا   يوورتب ب القذذري  إلى جان

" األمر عمى ما ذرير فيي ىيذا السحزير ميؽ فيام الذييخ ا ميام األوفيد أنيي 
 ييير هللا ْريميؽ عقيد السجيالس وذِ    نرر عبد الرفيؼ نؽ عبد النريؼ القذيذري 

وقسي   عؾفذيده و يياعو ونييي التذيبيو عشيو  بسيا نمذيق بيو ميؽ  يييعز وج  

                                 
 أااي الراؾفية شايخ ائماام ااؽ عبادالرايؼ نرار أااؾ الع ماة، الس در ائمام، الذيخ –(  1

 ماؽ الراباع الؾلاد وهاؾ الساتممؼ، الشحاؾ   الشيدااؾر ، القذير   هؾازن  اؽ المريؼ عبد القاسؼ
 بااؼ والخاا ف، فااؾلواأل الساا هر فااوابؼ الحاارميؽ، إمااام لاازمو  أاااي القاسااؼ، الذاايخ أوئد
ً    رج  وازار اد،أل  عاد لؼ ما القبؾل مؽ وكساله،ووجد فزمه بغداد أه  ورأى ا،ااٍج

 514،وسااااااااؾفى عااااااااامساحرب فااااااااي مرمااااااااه رأوا مااااااااا أناااااااااؼ عمىاس قااااااااؾا و  الخااااااااؾاص، م مدااااااااه
،ال هبي:سااااااااااااايرأع م 338م.اااااااااااااااؽ عدااااااااااااااكر:سبييؽ كااااااااااااا ا الس تااااااااااااار ،ص1123هاااااااااااااا/

 .166 -159ص7طاقات الذاف ية المبرى،ج:الدابي، 425، 424ص19الشا ء،ج

، اااااااااؽ األبيااااااار : المامااااااا  فاااااااي التااااااااريخ ،  338ص8اااااااااؽ ال اااااااؾز  :السشاااااااتغؼ ،ج –(  2
 .  115ص12، ااؽ كرير : البدا ة والشاا ة ، ج 413ص8ج
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 ذيييرىؼ   واىتييدل بييو بمييق ريذيير ميييؽ جدييسة والقدرييية و مييؽ الس السبتدعيية
ؼ نبيق ميؽ السبتدعية ولي السجدسة   و اروا رميؼ عمى مذىب أىي  الحيق  

افعي وأ يحابو فحسميؼ الحدد والغيع عميى سيتِ و وسيب الذي إل نير  دذر  
ويتعييذؽ عمييى  وأ سيية ونرييار مذلتييو   وىييذا أميير ل  جييؾز الرييبر عميييو  

ىيذا  ديذر اليذنؽ عؾليؾاِ ربير  التشنذي  نييذا الشيير الي ييي أعيز هللا نريره ييالسؾلى 
 . (1)وطعشؾا في الذافعي وأ حابو " األمر  

بعز نغام السمػ نؾفد إلى بغيداد مريحؾب ا نرسيالة  عبير فذييا  وعمى اليؾر  
طميب ميؽ أنيي نرير  ثيؼ   لييذا التريرف بريؾم األشياعرةعؽ  زيتو ميؽ 

 . (2)ؾروالعؾدة إلى نيدان القذذري مغادرة بغداد
ل،سيييتغاثات ليييؼ عنيييؽ اسيييتجابة عمسيييا  السذييير  ا سييي،مي والعيييرا  و  -و(

إلى أقاليؼ العالؼ ا سي،مي  دانؾروالرسا   التي أرسمت مؽ عمسا  مدنشة ني
نيي  رييار لعمسييا  السغييرب واألنييدلس جيييؾد ومذيياررة فييي    ىييى وفييدىا فقييط

فتيييى وإر جيييا ت ميييؽ عمسيييا   ذييير    اليييدفاع عيييؽ األشيييعرية ومؤسدييييا
 عمى  نذرر ميال   سذىب األشعري حدؾبذؽ عمى الم

-1558/ىيييي520-455) -بإجابييية اسيييتيتا  ورد لإلميييام انيييؽ رشيييد  ىيييذا
ما  قؾم اليكييو " وإليػ الدؤام والجؾاب:   إمام السالنية ىشا    -(م1126

فييي الذيييخ أنييي الحدييؽ  نييؽ رشييد دمحم القاىييي األجيي  األوفييد أنييؾ الؾلذييد
وأنيي بكير نيؽ    وأنيي بكير التياق،ني   يرانذشيوأني إسحا  األس   األشعري 

                                 
 .  317 -313ااؽ عداكر : سبييؽ ك ا الس تر  ، ص –(  1

، الاااااااا هبي : سااااااااير أعاااااااا م الشااااااااا ء ،  337ص8ااااااااااؽ ال ااااااااؾز  : السشااااااااتغؼ ، ج –(  2
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)…( ؟."ونغييرا يؼ  وأنييي الؾلذييد التيياجي   وأنييي السعييالي الجييؾيشي  فييؾر  
سيؤالػ ىيذا    - عريسشا هللا وإ يا  -عرييحت "فلجاب انؽ رشيد رفسيو هللا:

مييؽ العمسييا  أ سيية بذيير وىييدل  ومسييؽ  عميييو  وىييؤل  الييذنؽ سييسذت   ووقيييتم 
  وأبظميؾا شيتو أىي  الزيي   نيؼ قيامؾا نشرير الذيريعةأل     جب نيؼ ا قتدا 

شييييؾا مييييا  جييييب أر نييييدار بييييو مييييؽ   وبذَّ    وأوىييييحؾا السذييييك،ت والزيييي،لة
فيؼ بسعرفتيؼ بل ؾم الد انات العمسيا  عميى الحكيقية  لعمسييؼ    السعتقدات

عمؼ إذ ل عم      وما  جؾز عميو  وما نشيى عشو   وما  جب لو عز وج  باهلل
قير   ويم  عتيرف بيزيا ميؼفسيؽ الؾاجيب أر  م    بعد معرفة األ يؾماليروع إل 

 "بقؾلو: مى هللا عميو وسمؼ يي يي فيؼ الذنؽ عشي رسؾم هللا    ابقيؼليؼ بدؾ 
     نشيييؾر عشييو عحريييف الغييالذؽ حسيي  ىييذا العمييؼ مييؽ ريي  بمييا عدولييو   

عتقييد أنيييؼ عمييى ىيي،لة فيي،       (1)"  وعلوييي  الجيياىمذؽ وانتحييام الستظمييذؽ
  ول  دبيؼ ويشديب إليذيؼ  وجيالة إل جاى  أو مبتدع زا   عؽ الحق ما  

و الَِّذنؽ  نمْؤذمور  اْلسمْؤِمِشذؽ  " وقد قام هللا ععالى:   ب،ف ما ىؼ عميو إل فاسق
ِبذشييييييا   ممييييييؾا نمْيت انييييييا  و ِإْثسييييييا  م  ييييييِد اْفت س  ييييييبمؾا ف ق  ييييييا اْكت د  يييييياِت ِبغ ْذييييييِر م   ."و اْلسمْؤِمش 

 (2).)…(58:األفزاب

                                 
ل ،  أاااؾ بباار أاسااد اااؽ عماايفااححه اثمااام أاسااد اااؽ اشباا  . الخظياار الاغااداد :ل  –(  1

دار إايااء الداشة الشبؾياة ،  وذمايأد.   ساعيد  ظاي  ، سحقيال/شرف أفحاا الحاداث
 .29م ، ص2313،  أنقرة –

الدااااال  هااااؾ أاااااؾ الحدااااؽ عمااااي اااااؽ اؾساااا  اااااؽ ساشاااا يؽ المستااااؾني أمياااار السداااامسيؽ  -(  2
وسااؤاله لم  يااه  م،1142/هااا 537بسااراكش، باااني ممااؾك دولااة الساارابظيؽ. الستااؾفى سااشة 

ج لااه بعااض  رااؾم العقياادة و أاااي الؾليااد اااؽ رشااد ااادل عمااى عاادم اقتشاعااه بسااا كااان ااار 
ل تؾى مؽ العمساء السعتبريؽ الرقاات ماؽ أمراال ، وباستردارب ساؼ وافتراءاتاألشعرية مؽ 

== 
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  :مة مؽ السحشةمؾقف عمسا  األععقذب بعض السؤربذؽ عمى 

 أجؾبيية فيييذه :قييامو  ىييذه السييتيتا ات بعييد ذررىييا عمييى عديياكرانييؽ عقييب 
 أنيؾ القزياة قاىي فلما  مةاأل عمسا  عررىؼ في كانؾا الذنؽ األ سة ىؤل 
 و  اليياني فشييية أنيؾ عريره فيي ليو  قيام فنار  الدامغاني الحشيي هللا عبد
 الذييخ وأميا   اآلفيا  فزيمو ذرير طبيق فقيد   سيحقإ أنيؾ مياما  الذيخ أما

   ناشيي ول العميؼ فيي مشتيو عمى محمو  خيى ف،   الذاشي بكر أنؾ ا مام
 .(1)والعشاد الذقا  مؽ وعرسو لمدداد هللا وفقو فسؽ

إذ فى وجؾد ميي  إميام الحيرمذؽ عميى عيير األرض )...(  فقام: الدتكي أما
سييتيتا   ذييره مييؽ اليقيييا   وإنييو ليكييتح بلىيي  إقميييؼ فييذيؼ إمييام  شييية عييؽ ا

تياه  ويكتبؾر ن  بلى  عرر أر عق  ليؼ نازلة ف،  رغؾر إلى فم   الحرمذؽ
    رييييف وقيييد ريييار معيييو البذيقيييي محيييدث زمانيييو إليييى الشيييؾافى  ديييتيتؾر 

والقذييذرل سييذد وقتييو وب، ييق  ظييؾم ععييدادىؼ مييؽ عمسييا  األميية  وبالجسميية 
ا  وأرسيمؾه إلييى بغيداد فمييؼ نبيق فشيييى ول شيافعى إل وبييال  فييى كتبيؾا اسييتيت

                                                                                                                         
== 

ا فافااا  لاااا ب الاااتاؼ الااطماااة التاااي اتعاااالى عشااااا أعااا م السدرساااة أااااي الؾلياااد  زاااع ااااد  
العقيادة -بعادفيسا -األشعرية، كسا أنه بدؤاله ماد لغاؾر العقيدة األشاعرية التاي سترااح

 ،فتااوى اااؽ رشاد ل:الساالمي الؾليد   اؽ أاسد اؽ رشد القرطباي ؾأا.ل الرسيسة لمسغاربة
 ،السختار اؽ الظاهر التميمي، طاعة دار الغرا اثسا مي:سقد ؼ وسحقيل وسعميل الدكتؾر

 .832ص2ج1987 (،1،  لبشان ،ايروت

 . 889ص3، ونق  عشه ااؽ سيسية:التدعيشية،ج332سبييؽ ك ا الس تر ،ص –(  1
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نظذي  ة وقيد قيدمشا ذرير بعيض فتياوييؼ ول النتاب وعغست عمييو ىيذه الرزيي
 (1)التاقى فيى القمذ   شية عؽ النيذر.ب

الخييط اليير يس الؾاىييح لنيي  ليييذه ا جابييات عمييى السييتيتا ات نتسييي  فييي و 
 التؾ يات اآلعية:  

ذدة األشعرية قامؾا عبر التاريخ بحيع الذريعة واليرد عميى أر أ سة العق-(1
فييي إطييار رسييالة العمسييا  التييي    ليذؽ لعقذييدة أىيي  الدييشة والجساعييةالسخييا

يييو الرسييؾم  ييمى هللا عميييو فييددىا الحييدنز الشبييؾي الذييريف الييذي  قييؾم  
 حس  ىذا العمؼ مؽ ري  بميا عدوليو  نشييؾر عشيو عحرييف الغيالذؽ  "وسمؼ:

  الجاىمذؽ". ظمذؽ  وعلوي وانتحام الست
أر ميسة األشاعرة واشتغاليؼ العقدي ارعنز باألساس عمى نيار أميؾر  -(2

مييي  اليييرد عميييى الذيييتو التيييي رانيييت عييييار فيييؾم العقا يييد   العقذيييدة بخا ييية
  .ا س،مية بعامة

 ظعييؽ فييي أعيي،م عييدة مدييتؾيات لمييرد عمييى مييؽ  ت السييتيتا اتفييدد -(3
   ريذر الجاىي  ميشيؼ بحكيقية ىيؤل  األعي،معت : مشيا   السدرسة األشعرية
 . والياسق ومعاقتة السبتدع

يا  فز ولة األمر عمى ععزير مؽ  ظعؽ فيي األشيعري واألشيعرية   -(4 ردع 
 . لو ولغذره   وأر مؽ  ظعؽ فذيؼ فيؾ  ظعؽ في أى  الدشة والجساعة

 

                                 
 .394،395ص3طاقات الذاف ية المبرى،ج –(  1
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 ، وتفوقهه اىفزاز حمية األشاعزة :العيصز اخلامص

 : مةز ندا ة انيراج األ 

فييي  مييؽ جانييب العمسييا  والسينييريؽ األشيياعرةفييي عيي  اسييتسرار الفتجاجييات 
ر عيؽ أوطيانيؼ فتيى مذيردو واألشاعرة   فقد عمت اليتشة قا سة   نيدانؾر

ألب  : عؾلى بعده انؽ أبيو   م1563/ ىي 455طغرلتػ عامعؾفي الدمظار 
  الذي اعخذ  أرس،ر

   رار أمذر ا عمى مقاطعة براسار الذي "نغام السمػ"ىؾ لشيدو وزير ا شافيي ا
وآرا يييو  عيييو وأمانتيييورسييي،ر وزيييير ا ومدتذيييار ا بديييبب ريا وقيييد اعخيييذه أليييب أ

 . (1)الددندة

   اعخيذ مجسؾعية ميؽ القيرارات والجيرا ات اليؾزارة "نغيام السميػ"وفذؽ عيؾلى 
ومييؽ ىييذه  وإبييراجيؼ مييؽ محشييتيؼ   لرفيي  الغمييؼ عييؽ األشيياعرة   العاجميية
 :القرارات 

وإسييقاط ذرييرىؼ مييؽ  شيياعرة  عييؽ سييب األ فييؾر ا أميير بييالتؾقف ييدار إ -(1
فديب ععميسيات  الذنؽ نذررىؼ بظتا  السدياجد بيالمعؽ ري  نيؾم جسعيةقا سة 
 . والقترار عمى لعؽ الرافزة   الدولة

وعميى رأسييؼ اليؾزير  لذشيالؾا جيزا ىؼ    ليتشية ومشييذنيا ممدنَّري ا عتت  -(2
 النشدري.

 . بارج نمده مكرم ا معزز ا يى مؽ العمسا اع مؽ نم  دور أمر باسترج -(3

                                 
 .138ص13ألبير:المام  في التاريخ،جااؽ ا –(  1
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ا مجسؾعية ميدارس ومدياجد   -(4 وبيدأ بسدنشية نيديانؾر  نشى ليؼ برير 
 معق  اليتشة.

 .ؼ وأفدؽ إلذيؼوأكرميفقد أعير نرا عيؼ  :وعمى الجسمة -(5

 رسي،رأأي الدمظار أليب  يي ستؾزراو ":  قؾم انؽ عداكروعؽ ىذه القرارات 
   اسحق نؽ عمي نؽ الحدؽ عمي أبا العادم العالؼ والردر نام ال الؾزير يي

ي ميؽ ذررىؼ سقاطإب وأمر   الشيا  أى  وقس   الدشة أى  فلعزَّ   وإفيراد بالدَّ
 بييرج مييؽ واسييترج   (والشقييا ص العذييؾب عيييارإ)واليمييب بييالمعؽ عييداىؼ مييؽ

ييمكرَّ  واسييتقدمو وطشييو إلييى مييشيؼ  السديياجد ليييؼ وبشييى   وععشييو عييدهبم  بعييد ام 
ا  )...(   والسجالس قم  الحِ  ليؼ وعقد والسدارس لسيا سيما  وريار ذليػ عيدارر 

 و ييا   اعؾجاجيو بعيد اليدنؽم  وزارعيو في فاستقام   متحارال مؽ فقيؼفي 
 ذلػ عمى نقذبتو سؽنيم  األمر واستقر   وامتزاجو عندره بعد ةالدش أى  عيشم 

 جس   زر ولؼ   سقتوال ا فتقار بعذؽ البدع أرباب ونغر   الؾقت ىذا إلى
  قردىؼ مسؽ اليدذرة السدة في فقيؼ في فرط ما السشرؾرة اليرقة

 عشييد نييرا  كييانؾا إذ   المعييؽ فييذيؼ عييير لسييا بالذييشاعة ورميياىؼ   بالسدييا ة
 .(1)"والظعؽ والذم النتداع مؽ العمؼ وأى  العق، 

 :األشاعرة عيؾ  مؽ مغاىر 

  ىشا  مجسؾعية مغياىر عيدم عميى انتريارمذىب األشياعرة فيي ىيذا الؾقيت 
 :أكتيي نذرر اثشذؽ فقط وىسا

 .با ة باألشاعرةة نغامية في نيدانؾر رسإنذا  مد -(1

                                 
 .139،  138سبييؽ ك ا الس تر ، ص –(  1
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ا مؽأنؾه إلى أر "نغام السمػ" ة أود أر أالبدا  في  عرفيت السيدارس نذل عدد 
لييس ىيذا  بت إلييو فشدي ىيؾ اليذي أنذيلىا ووذلػ ألني "بالسدارس الشغامية" 

 وعيذؽ لييا أسياعذة اىج والسقررات  وأنيق عمذيا ووى  ليا السش ن  فحدب
 في أ ؾم العقذدة. ةأشعري   الذافعيفي اليقو 

الدييمظار "ألييب  نذيير فييى إنذييا  ىييذه السييدارس عقييب مجييي نييدأ التيلقييد و 
ورأل  الذي وى  مجسؾعة ميؽ األىيداف   لى سدة الحكؼ  ووزيرهإ أرس،ر"
عتحقييق إل بإنذييا  عييدد ربذيير مييؽ السييدارس النبييرل ذات الرييتغة  أنيييا لييؽ

دة السذىبية السؾفدة   لدرجة أنو لؼ عند عخمؾ مدنشة إس،مية ربرل مؽ وافي
 (1).مشيا

فيييي قميييب  "نغيييام السميييػالؾزير" أنذيييلىا:فقدشغاميييية نيدانؾرل أميييا بالشديييتة
تتيار لييؼ وىيى بسيابية رد اع   السدنشة التي شيدت محشية العمسيا  األشياعرة

ورييذلػ جييا     بيي  الدييييا ا ىانيية واألذل مييؽ قِ و  بعييدما نيياليؼ مييؽ المعييؽ
ييا ألفييد العمسييا  األشيياعرة مييؽ مدنشيية نيدييانؾر  كييار لنييزام  إنذيياؤىا عنريس 

ا عييؽ نمييده ا مذييرد  أنييؾ السعييالي ا مييام  ذلنييؼ ىييؾ   مشييذ وقييت السحشيية مظييارد 
ليديييشد إلييييو    حجيييازاليييذي اسيييتدعاه اليييؾزير ميييؽ مشيييياه فيييي ال   الجيييؾيشي

                                 
اشى مدرسة فى بغداد، وفى امخ، وفى نيدااؾر، وفى هراة، وفى أفباان، وفى  م   -(  1

طبرساااتان، وفاااى مااارو، وفااااى الارااارة، وفاااى السؾفااا ، وفااااى طاااؾس، وفاااى ذيرهاااا مااااؽ 
، 129ص 2وفياااات األ ياااان ح السااادن،اتى وفااا  عاااددهاالر بيؽ  نااا اك.ااؽ  مماااان:

 2، السقريز :الساااااااؾاعب وائعتااااااااار،ح313ص 4الداااااااابى:طاقات الذااااااااف ية المبااااااارى،ح
 .363ص
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فقييد نشذييت    والتييي أعتقييد أنيييا أولييى مييدارس نغييام السمييػ إنذييا      ر اسييتيا
 . (1) أي قب  نغامية بغداد الذيذرة بعذر سشذؽ م1555ىي / 448عام 

إلى نيدانؾر في أوا ي   –أي ا مام الجؾيشي  –" ثؼ عاد  (2) انؽ بمنارقام 
فبشيى   نؾمئيذ نغيام السميػ واليؾزير  ة الدمظار ألب أرسي،ر الديمجؾقي  ول

وريار  جميس  ييا  وعؾلى الخظابة ن نيدانؾر  لو السدرسة الشغامية بسدنشة 
 سيية وفزيير دروسييو األكيانر مييؽ األ  وعيييرت عريانييو   لميؾعع والسشيياعرة  

وبقييي عمييى  ض إليييو أمييؾر األوقيياف  وفييؾَّ  وانتيييت إليييو ر اسيية األ ييحاب  
يي ييمم  مييداف    ث،ثييذؽ سييشة  ذيير مييزافؼ ولا مييؽ ذلييػ قريت  ؼ لييو السحييراب مَّ د 

 . لتدريس ومجمس التذرذر نؾم الجسعة"والسشبر والخظابة وا
أنذييييئت  وععييييد نغامييييية نيدييييانؾر مييييؽ أشييييير السييييدارس ا سيييي،مية التييييي

وعييؾلى التييدريس فذيييا أكييانر العمسييا   ا  ذا ع يي فقييد نالييت  ييذت ا  نشيدييانؾر
 عمسيية وإنعاشييا  ر الحيياة العظيؾ  مسؽ رانت لييؼ قيدم الديبق فيياألشاعرة 

وبسا عررؾا مؽ مؤليات نفيدة أ تحت مؽ أميات النتب السعتسد عمذيا في 
جؾا ميؽ طمتية نجتيا  فزي،  وبسا برَّ  العرر الدمجؾقي والعرؾر ال،فقة  
 (3)ا سي،مية فييي العييالؼ ا سيي،مي . كيار ليييؼ فزيي  ربذير فييي نذيير اليقافيية

و ذرىييا مييؽ  -ةرسييالسدإنذييا  ىييذه " نيييدف مييؽ نغييام السمييػر"ورييار الؾزي
فالدي،جقة رييانؾا متعرييبذؽ   وعلنذييده  الذييافعي نرييرة السيذىب -الشغامييات

                                 
عاااااؾض ساااااعد محساااااؾد  يداااااى: السااااادارس الشغامياااااة وأبرهاااااا فاااااي الحركاااااة العمسياااااة،  –( 1

  . 36م،ص2313نذرالاااث،القاهرة 
 .  167ص3وفيات األ يان ، ج –(  2

 . 36لسدارس الشغامية،صعؾض سعد محسؾد  يدى: ا –(  3
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ييا لسييذىبيؼ رسييا  الذييافيية واألشيياعرة الحشيييي ىييد السييذاىب األبييرل برؾ  
ا رأنشا وريار لييذا الىيظياد أثير    (1)  لدرجة أنيؼ رانؾا  زيظيدونيؼ سابق 

رار نتيدرج فيي السشا يب فتيى السمػ الذافعي الذي  كبذر عمى نيدية نغام
 (2)لمدولة الدمجؾقية أ تح وزير ا

  وفيذؽ أنذيل السيدارس جعي  الدراسية  شئذ: وجدناه  سذ  لمذيافيية ريذير اوفذ
 . (3)فذيا عمى مذىب ا مام الذافعي نررة لو عمى السذاىب األبرل 

   ا ووقيف األوقياف  وا نيا  عمذي ورسا عشى نغام السمػ بإنذا  السدارس
والسظمي  عميى    ستديذر عمييو ذيمشيج الدراسية الي نتحدندو عشي رذلػ فإن

اليذي ريار  عتشيق عمسياؤه  الذيافعينريرة لمسيذىب  أنيو كتذيا  نؾع السقيرر
وثيقية وقفيية  ميا ورد فييؽ بي،م يتزيح ىيذا السيشيج ميو    الينير األشيعري 

  وريذلػ شيرط  مؽ أنيا "وقف عمى أ حاب الذافعي أ ي،  وفرعيا   السدرسة
  والؾاعع الذل  عع نيا ومتيؾلي النتيب وشيرط  سدرس الذل  كؾر نيافى ال
 .(4)ندرس العربية" كؾر فذيا مقرئ  قرأ القرآر  ونحؾي أر  

أ يؾم العقذيدة  نتتعيؾر فيي –ىيذه اليتيرة  فيي –ولسا ريار معغيؼ الذيافيية 
فإر اىتسام ىذه السدارس انررف إلى التررذز عمى مادعذؽ   مذىب األشعري 

                                 
 مؽ ه ا الاحث.  16 - 13اراجع ص -( 1
 .32صالبشدارى :ساريخ دولة  ل سم ؾق ،  -( 2
 . 273ص 2الدابى: طاقات الذاف ية المبرى ح -( 3
 . 66ص 9ااؽ ال ؾزى: السشتغؼ ح -( 4
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عمييى السيييذىب الذيييافعي  وأ ييؾم العقذيييدة عميييى  (1)ا: اليقيييوأساسييذتذؽ ىسييي
مذىب األشعري  وإلى جانب ذلػ رانت عدرس بعض السؾاد التيى ععيذؽ عميى 

 دراسة السؾاد األ مية: 

مييؽ بيي،م الؾقفييية  –ويسكييؽ .(4)  والييؾعع(3)والشحييؾالذييريف   (2)كالحييدنز
مييؽ أربعيية القييؾم بييلرَّ أي مدرسيية نغامييية رانييت عتنييؾر  –وعييراجؼ العمسييا  

 أقدام:

 قدؼ الحدنز.  -2 قدؼ اليقو وأ ؾلو.  -1 

                                 
م هللا سعاالى عمؼ ال قه : في المغة العمؼ بالذيء ، وال اؼ له ، في اثفظ ح : معرفاة أاباا –(  1

فاااي أفعاااال السبم ااايؽ باااالؾجؾا ، والحغااار ، والشااادا ، واثباااااة ، والمراهياااة ، وهاااي متمقااااب ماااؽ 
المتااا والداشة ، ونراااه الذاار  لسعرفتااا مااؽ األدلاة ، فااإذا اساتخرجل األاباام مااؽ سماػ األدلااة 

در اياروت ااؽ مشغؾر ل  اؽ مبرم اؽ مشغؾر األفريقايل، لداان العارا ، دار فااقي  لاا فقه.
، ااؽ  مدون ل عبد الراسؽ اؽ   ل  السقدماة ، دار ا ااؽ  522ص13ج ( ادون ساريخ،1،   

 . 312 مدون لمشذر ، اثسبشدرية ، مرر ، ادون ساريخ ص

ماؽ قاؾل أو فعا  أو سقريار  –  –عمؼ الحداث : هؾ ما فح عؽ الشباي  –(  2
فاااؾ العمااؼ الاا   ااحااث فيااه عااؽ كي يااة اسرااال األااداااث  أو فاا ة ، أمااا عمااؼ روا ااة الحااداث :

مؽ ايث أااؾال رواساه  ااظا ، وعدالاة ، وماؽ اياث كي ياة  -   -بالرسؾل 
الداااشد اسراااائ وانقظاعاااا . طااااش كبااارى زادب ل أااااؾ الخيااار أاساااد ااااؽ مظااار ل ، م تااااح الداااعادة 

 .   52ص2، ايروت ، ادون ساريخ جومرااح الديادة في مؾ ؾعات العمؾم ل، دار ال مر 
عماااؼ الشحاااؾ : هاااؾ عماااؼ بقاااؾانيؽ  عااارف اااااا أااااؾال التراكيااار العربياااة ماااؽ األعاااراا والبشااااء  –(  3

، ال رجاااني لعمااي اااؽ   اااؽ عمااي ل ،  339ص7وذيرهسااا .  ااااؽ مشغااؾر : لدااان العاارا ج
هاااااا 1435( 1   التعري اااااات ، سحقيااااال / إااااااراهيؼ األاياااااار  ، دار المتااااااا العرباااااي ، اياااااروت ،

 .  338ص

الؾعب ( ، الؾعب والعغة والسؾعغة : الشرح والت كير بالعؾاقار بساا امايؽ القمار ماؽ باؾاا   –( 4
 .  327، ال رجاني : التعري ات ص 339ص15وعقاا . ااؽ مشغؾر : لدان العرا ج
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 قدؼ المغة العربية وآدانيا.  -4 قدؼ عمؾم القرآر.  -3

عييؾ  ميذىب  فذز العيالؼ ا سي،مى فيي ربذيرأثير  ولقد رار لييذه السدرسية
 دريس فذيياأر ىذئية التيوالديبب فيي ىيذا    ر فنر األشاعرةالذافعي  وانتذ

عمييى أنييدنيؼ و    -كسييا جييا  فييي شييرط الؾاقييف - ةيلنييد أر  كؾنييؾا شييافي
العدنييد مييؽ بقيياع العييالؼ  وانتذييروا فيييالظيي،ب   اآللف النيذييرة مييؽعخرجييت 

در لمسييذىب الذييافعي أر الذييافعي  فتييى قميي ا سيي،مى  فيياممذؽ معيييؼ اليقييو
   نيي  ويذييارريا النتذييار فييي األبييرل  نتيييؾ  عمييى بعييض السييذاىب الدييشية

 .(1)مب عمذياتغمشاطق نيؾذىا إر لؼ ن

ا باليقيو الذيافعي فتى  ارعتط :فقدأما بالشدتة لينر األشاعرة ر إارعتاط ا وثيق 
: "وقيييد أبيييذ عامييية ىيييذا الرعتييياط فقيييام عرجسييية األشيييعري  فيييي ذرييير الديييتكي

 أ حاب الذافعي بسا 

يياألشيعري  و يشَّ اسيتقر عمييو مييذىب أنيى الحدييؽ ا  ا أ ييحاب الذيافعي رتت 
 (2)ألشعري".كيذرة عمى وفق ما ذىب إليو ا

األقياليؼ السختميية لمدولية ا سي،مية  د قدر لعقذدة األشعري أر عشتذر فيولق
سيييؾا أو ععمسيييؾا فييييبيزييي  ىيييؤل  األسييياعذة وا السيييدارس  لظييي،ب اليييذنؽ درَّ

 (3) .الشغامية  فتى أ تحت عقذدة الدؾاد األعغؼ مؽ أى  الدشة

                                 
أااؾ الحزارة اثس مية فى القرن الرابع الا رى ، سرجساة:   عباد الاااد   دم متز: -( 1

أاؾ  د،عبد الس ي333، 332ص م،2338ريدة،الايئة السررية العامة لممتاا ، القاهرة 
 . 199ال تؾح: التاريخ الدياسي وال مر  ص

 .261ص 2طاقات الذاف ية المبرى ح -( 2

  . 133عؾض سعد محسؾد  يدى: السدارس الشغامية،ص –( 3
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 : لمدولة لجياز ا داري الدف  بالعمسا  األشاعرة في ا -(2

مغيياىر انترييار األشيياعرة بعييد السحشيية   الييدف  بعمسييا يؼ فييي الجييياز  مييؽ
و ذرىييا مييؽ  -نشيدييانؾر الشغامييية ةرسييالسدبريجييي فسييؽ  الداري لمدوليية  

   األشياعرةمؽ السؾعيذؽ  مجسؾعات "نغام السمػ"ر رؾَّ  -الشغاميات األبرل 
مييييت   ولييييذلػ قا وإدارة دواويشيييييا دولييييةعدييييذذر مؤسدييييات ال ليذيييياررؾا فييييي

عمييػ  ؼ فيييالسييدارس نتخييريج األفييراد الييذنؽ عسمييؾا عمييى عحسيي  مدييؤولياعي
 (1).الؾعا ا

لقزييا ي : دمحم نييؽ محسييؾد الييذنؽ عسمييؾا فيي الجييياز ا األشيياعرةوميؽ ىييؤل  
ىيييي / 655فتيييى عيييؾفى نييييا سيييشة  اليييذي عيييؾلى قزيييا  التريييرةالجيييؾيشي  

 يتييي  ى نييؽ القاسييؼ نييؽ السيييرج التنر ومييشيؼ : أنييؾ زرريييا  حذيي (2).م1258
  (3)الذي عؾلى قزا  " عنريت "

يابعد أ مدة   ووليي التيدريس بالشغاميية  لمعميؼ   ر سيافر إليى عيدة ميدر طمت 
  (4)م .1219ىي / 616م   وعؾفي سشة 1211ىي / 657سشة 

                                 
م 1986ر ال مار العرباي، مرار سعيد إسساعي  عمى: معاهد التربية اثسا مية ، دا -( 1

  عمى الر اي:  دولة الد جقة وبروز مذرو  لسقاوماة التغمغا  الاااطشي ، 335ص
، ص  م2336( 1والغزو الرميبي ، مؤسدة اقرأ لمشذر والتؾزيع والترجساة ، القااهرة   

284 . 
 .  41ص5الدابي : طاقات الذاف ية المبرى ج –(  2

ى  ااا ة دجماااة الغربياااة ، وكانااال سعاااد أ ااار مداشاااة فاااي ااااد سمريااال : مداشاااة سقاااع عمااا –(  3
العراق س ر  ايشه وبايؽ ال زيارة ، وهاي مذااؾرة بقمعتااا الحرايشة السظماة عماى دجماة . 

 .  167ص1 اقؾت الحسؾ  : مع ؼ البمدان ج
 .  153،  149ص5الدابي:طاقات الذاف ية المبرى، ج –(  4
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ا اليذي عيذؽ قاىيي   يا  الدنؽ نؾسا نؽ راف  نؽ عسييؼ  انؽ شداد نورذلػ :
ولقيد عيؾفي    م1188ىيي / 584سيشة  (1)لمعدكر أ ام  ،ح الدنؽ األنؾبي

ومييؽ أشييير الييذنؽ عؾلييؾا وعييا ا  (2) م .1235ىييي / 632انييؽ شييداد سييشة 
  دمحم إدارية في دواويؽ الدولة العساد األ يياني : دمحم نؽ دمحم نؽ فامد نيؽ

 م  1145ىيي / 534في  إليى بغيداد سيشة اليذي ر  الناعب واألدنيب والسيؤرخ 
اند رتار عمسا يا   ثؼ أ توعيقو عمى  مؽ رتاب الؾزير :  حذى نيؽ  ح وافد 

 .   ووله الشغر في التررة وواسط(3)ىبذرة

                                 
السمقااار بالسماااػ الشافااار ، ولاااد  فااا ح الاااداؽ هاااؾ : اؾسااا  ااااؽ اااااؾا ااااؽ شااااذ  –(  1

ااا  عمساااه فاااي بااا د الذاااام 1138هاااا / 532اتمريااال ساااشة  م ، ونذاااو فاااي دمذااال ، اري
ومرر ، ود   في  دمة الدمظان : نؾر الداؽ محسؾد زنمي ،وكان له دور في اسقا  
الدولة ال اطسية في مرر ، بؼ استق  ااا ، وكان أعغؼ انترار له عمى الرميبييؽ فاي 

ها 589م ، وسؾفي سشة 1138ها / 583، التي أدت إلى فتح القدس سشة مؾقعة اظيؽ 
، الدااابي : طاقااات الذاااف ية  376ص2م . ااااؽ  ممااان : وفيااات األ يااان ج1193/ 

 .  223ص8، الزركمي : األع م ج 325ص4المبرى ج
 . 82-81ص2ااؽ  ممان : وفيات األ يان ج –(  2
هبيارة الا همي الذايااني ، ولاه نغاؼ جياد ، اسرا   حيى اؽ   اؽ هبيرة اؽ   اؽ  -(  3

بااالسقت ي ألماار هللا فااؾئب بعااض األعسااال ، وعااارت ك اءسااه ، بااؼ اسااتؾزرب السقت ااي سااشة 
هاااا / 563م فقاااام بذااائؾن الاااؾزارة ابساااا وسياساااة وإدارة ، وساااؾفي ساااشة 1153هاااا /  544

 ياان ، ااؽ  ممان : وفياات األ 217-214ص13م . ااؽ ال ؾز  : السشتغؼ ج1165
 .  426ص 23، ال هبي : سير أع م الشا ء ج 233ص6ج
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فلسييشد إليييو نييؾر الييدنؽ  نييؽ ىبذييرة انتقيي  العسيياد إلييى دمذييق  وبعييد وفيياة ا
إلييو التيدريس " ني  وفيؾض    (2)"دنؾار ا نذيا ا شراف عمى "  (1)محسؾد 

 يسييا بعيييد " عرفييت والتيييي  التيييي أنذييلىا لمذييافيية   (3)"بالسدرسيية الشؾرييية
فذييز رييار أوم مييؽ  ني  ندييتة إلييى العسيياد األ ييييا "  بالسدرسيية العساد يية

 . (4)درَّس نيا

                                 
نؾر الداؽ محسؾد اؽ عساد الداؽ  ق سشقر أاؾ القاساؼ العاادل ، مماػ الذاام ومرار  –(  1

ود ار ال زيرة ، كان جدب مؽ مؾالي الدولة الدم ؾزية ، انتقمل إليه إمارة امر بعد وفاة 
دااا جقة و اااؼ دمذااال إلاااى ممماااه ، م ، اساااتق  اااااا عاااؽ ال1147هاااا / 541أاياااه ساااشة 

ومسالػ ا ارى و ظار لاه باالحرميؽ ، وكاان ماداوما  عماى ال اااد ، ومااشار ا لاه اش داه ، 
م 1174هاا / 569ومؾفقا  في اروبه  د الرميبييؽ ، وبشى عدة مدارس ، وسؾفي ساشة 

، ااااااؽ  ممااااان : وفيااااات األ يااااان  151ص11. ااااااؽ األبياااار : الماماااا  فااااي التاااااريخ ج
ش يسااي : ل عبااد القااادر اااؽ   الدمذااقي ل الاادارس فااي ساااريخ الساادارس ، ، ال 87ص2ج

،  99ص1م ج1948هاااا / 1367سحقيااال / جع ااار الحداااشي ، الس ساااع العمساااي ادمذااال 
331 . 

دااؾان اثنذااء : كاان  عشااي بالمتاباة والرساال  والع قااات الؾبال ياة والدامؾماساية ااايؽ  –(  2
عماى األرجااح  - -الرساؾل  الدولاة اثسا مية وذيرهاا ، عاار أ اام

ا مؽ المتاا،  القمقذشد  ل أاسد اؽ عمي ل ، فاح األعذى فاي فاشاعة ايؽ اسخ  عدد 
 5م ج1987( 1اثنذاااء ، سحقياال / اؾساا  عمااي الظؾياا  ، دار ال ماار ، دمذاال ،    

 . 431ص
وكاناااال دار ا  السدرسااااة الشؾريااااة : بخااااش الخؾافاااايؽ ، أنذااااوها نااااؾر الااااداؽ محسااااؾد ، –(  3

 .  262ص1لسعاوية ر ي هللا عشه . الش يسي : الدارس في ساريخ السدارس ج
 .  233ص 4ااؽ  ممان : وفيات األ يان ج –(  4
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األشياعرة فيي دولية التي أنذيلىا نغيام السميػ لمذيافيية قد أعظت السدارس ل
ؼ فقييد أمكييؽ ليييذا السييذىب أر  عمَّيي   دفعيية قؾييية لسييذىب األشييعري  الديي،جقة

كسيا أمكيؽ لعمسيا     وعتؾلى رعانتو   ععميسووأر عشيق الدولة عمى    رسسي ا
وبييييذا رديييب    الينريييية ىيييذا السيييذىب أر  كؾنيييؾا أسييياعذة ىيييذه السؤسديييات

   السيييذىب األشيييعري الجؾلييية األبذيييرة فيييي  يييراعو مييي  السيييذاىب السختميييية
 وبا ة السعتزلة والحشانمة.

 كمسة لمتاريخ في فق الؾزير"نغام السمػ"

لسيذىب نؾجيية نغير ا "نغيام السميػ"ليؾزير أنيو ميسيا قذي  عيؽ التيزام ا وىى:
 ور بتييو فييي   والسييذىب األشييعري فييي أ ييؾم العقذييدة   فييي اليقييو الذييافعي

مؾقيييف الستريييارع مييي   فإنيييو ميييؽ  ذييير السعقيييؾم أر  كيييؾر فيييي   سانذيييرى
  وعميى    والخ،فة اليتاسية ميؽ جيية أبيرل  الدمظشة الدمجؾقية مؽ جية

ارة الىظرابات نذشيا رسيا ب وإثفداب مرمحة األمة وعشافر أ حاب السذاى
 أ يييحاب السيييذاىبفييياوم معاممييية  "نغيييام السميييػ"  نييي  إر  مكانيييو نذشيييا فيييي

   العييرا  بالعييدم والسديياواةو  والسذيير  ا سيي،مى نيدييانؾر السختمييية  فييي
 إسحا  الذذرازي  مؽ بظاب أرسمو "نغام السمػ" إلى أنينتزح ذلػ عسام ا 

نتؾ  إلى رؤية أى  الديشة ن   بر  مذلت ا ىد آنؾىح  يو أنو لؽ  حازب 
البييت،ف مييؽ إدراكييو لؾاقيي   "نغييام السمييػ"ولقييد انبيييق مؾقييف  متحييدنؽ  
يؾىى واليدمار لسجيرد عيزيذمو سعقد   ولؼ  كؽ نر ب في نذر الالسذىبي ال

 :ومسا جا  في ىذا الخظاب (1)مذلت ا معذش ا.

                                 
سظؾر مشراار قا ااي القزاااة فااي ال تاارسيؽ البؾيايااة والداام ؾزية، دار فاا ية سااعادة: –( 1

 .  81صم،1988( 1أمؾاج لمظااعة ،الشذر ،التؾزيع ، ايروت ، لبشان    
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 ظار  وليييس عؾجييب سياسيية الدييم   رد رتابييػ بذييرح أطمييت  يييو الخظييابو "
ونحييؽ  سذيي  فييي السييذاىب إلييى جييية دور جييية  وقزييية العداليية إلييى أر ن

إل  ولييؼ نتقييدم نبشييا  ىييذه السدرسيية   نذييد الدييشؽ أولييى مييؽ عذييذذد اليييتؽنتل
ومتيى جيرت  لريانة أىي  العميؼ والسريمحة   ل ل،بيت،ف وعيرييق النمسية  

بدييد  ل التقييدمفميييس إ بيي،ف مييا أردنيياه مييؽ ىييذه األسييتاب   األمييؾر عمييى
مدييللة  فيي عجدنيد مييا عجيدد  وريار مييا انتييى إلذشيا أر الدييبب التياب )...( 

يا بخ،ف ميا عرفيؾه فلجاب عش عشيا أنؾ نرر القذذري مؽ األ ؾم  سئ  
رج  سميؼ الردر    ييوفقو هللا  ييوالذيخ ا مام أنؾ إسحا   في معتقداعيؼ  
 مؽ عرادر رتتيو    ويرغي إلى ر  مؽ نشق  إليو   وعشدنا  سمس النكياد
  .  (1)"و يشاه مؽ سيؾلة مجتذبة والد،م ما ندم عمى ما

عمييى عيد يية  "نغييام السمييػ" غييير مييؽ ىييذه الرسييالة : ىييؾ عرييسيؼ  والييذي
وفذؽ    شاعرةألعاطا م  افيي البدا ة عنذؽ األشاعرة وبرؾميؼ الشيؾس 

عا أبيا فيد ليؼ بغية إعادة التؾازر نذؽ الخرؾم  أدار عيره    ىدأت األمؾر
وبعيز نييذه الرسيالة إليى أنيي إسيحا   رر القذذري لمعؾدة إلى نيدانؾر  ن

 . (2)البت،ف السذىبيالذذرازي  حذره ويظالتو بلر  لبذ بعذؽ العتتار 

بعيد  قيد زاليت فيي نيديانؾر وبيذا عنؾر السحشة التي ععرض لييا األشياعرة •
 ذا فقطليس ى  م(6315-1553/ ىي 554-445)استسرت مدة طؾيمةأر 

كييار    عؾاميي  وذلييػ عييؽ طريييق عييدة وإنسييا فييدث عيييؾ  وانترييار ليييؼ    
ىيذه  فيي نيديانؾر  با ية أل يحاب العقذيدة األشيعرية ةنشا  مدرس :أىسيا

                                 
  . 117ص 12،ااؽ كرير: البدا ة والشاا ة ،ح 312ص8ااؽ ال ؾز  : السشتغؼ ، ج –( 1

 . 82ف ية سعادة : سظؾر مشرر قا ي القزاة ، ص –(  2
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جيا  و    آنيذا تعرض لو العمسا  ن رار لسا جا ت ررد فع  ونتيجة ةرسالسد
ا-زوام السحشة فيي  نتيجة لنيياح مريير باىيو أنيرز عمسيا  األشياعرة -أ ز 

   وا ميام الجيؾيشي   كار عمى رأسيؼ ا مام أنؾ القاسؼ القذذري    نيدانؾر
ىؼ ميؽ والدعؼ اليذي جيا لمتحررات  نتيجةرذلػ و    وا مام أنؾ بكر البذيقي

 ميام أنيي عبيدهللا كيدعؼ ا   وبي،د السغيرب ا سي،مي كتغداد   مشاطق أبرل 
وىييؾ    مييام انييؽ رشييد وا   والذاشييي   والذييذرازي  فشيييي وىييؾ   الييدامغاني

ثسيرة ليييؼ الشياس  رذلػ جيا  زواليياو    في السغرب والندلس السالنية كبذر
إذا    دولة الدي،جقة طبيعية وبدياطة ووسيظية العقذيدة األشيعرية وس،طذؽ

 . ما وىعت وسط السذاىب األبرل 
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 خامتة البشح

و يحتو والر،ة والد،م عمى سيذدنا دمحم رسيؾم هللا وعميى آليو  الحسد هلل  
 وسمؼ...... وبعد.

ورييف    طبيعة السذىب األشيعري العقا يدي فقد عبذؽ في الريحات الدابقة
وقييدم التافييز دراسيية عاريخييية  نييدأت أفييداث السحشيية فييي مدنشيية نيدييانؾر 

فيييي رذيييا طبيعييية وجييييؾد العمسيييا     ونتا جييييا   فزيييارية عيييؽ أسيييتانيا
نيي   ىييذه السحشيية   ج هللا عييشيؼفتييى فييرَّ    ووسييظية مييذىب ا مييام األشييعري 

ويسكيؽ اسيتخ،ص العدنيد ميؽ الشتيا ج    ونررىؼ عمى بريؾميؼ وفاقيدنيؼ
 ومشيا:

عير السذىب األشعري في الشريا األوم ميؽ القيرر الرابي  اليجيري    -(1
القيييرنذؽ الخيييامس والديييادس  ونسيييا وازدىييير فتيييى نمييي  قسييية انتذييياره فيييي

 .ؽاليجريذ

رييا الييياني مييؽ القييرر الشعظييؾر الينيير األشييعري بذييك  ممحييؾظ فييي  -(2
يجييري  عمييى نييد مجسؾعيية متسذييزة مييؽ ع،مذييذ ا مييام أنييي الحدييؽ الرابيي  ال
 . افب السذىب األشعري 

كييادت الخرييؾمة الدياسييية والسذىبييية أر ععرييا بالعمسييا  األشيياعرة  -(3
 هللا مؽ نداف  عشيؼ . سخرفي مدنشة نيدانؾر   لؾل أر 

سشة ندأت نؾر لسحشة عغيسة عمسا  األشاعرة في مدنشة نيداالععرض  -(4
يييوأ يييتحؾا نيييذؽ مم  م  أدت إليييى نتيييا ج مؤلسييية لييييؼ  1553/ 455 يؽ رِ اد  ر 

 وطار .ومظاردنؽ ومدجؾنذؽ ومشيذذؽ عؽ األ 
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فييي ىييذا التحييز أر الييؾزير أبييا نريير النشييدري وزييير الدييمظار  أثبتشييا -(5
والتييي  ىييؾ الدييبب اليير يس فييي إشييعام ىييذه اليتشيية     الدييمجؾقي طغرلتييػ

باستردار قيرار ميؽ الديمظار نمعيؽ األشيعري واألشياعرة عميى السشيانر ندأت 
ك  نؾم جسعة   عمى أساس أنيؼ مؽ السبتدعة   رسا أثبتشا أر اليؾزير دنير 

وبيداف  ميذىبي بحكيؼ    سياسي وىيؾ بؾفيو عميى مشريب اليؾزارة ىذا نداف 
 .  ععرتو لمسذىب الحشيي

وذليييػ  عيييؽ ميييذىبيؼ  األشييياعرة بجييييؾد ربذيييرة لميييدفاع العمسيييا  قيييام  -(6
 مييؽ بيي،م نتؾىيييح فكيقيية السييذىب لمدييمظار والييؾزرا  والشيياس أجسعييذؽ  

 والرسا   السؾجية لسعغؼ الجيات.   الفتناكات العمسية
ييا  مدنشيية عحررييات العمسييا  األشيياعرة فييي أفييدثت -(7 نيدييانؾر  ييدل قؾي 

ذر  والسغرب   استجابة لستغاثاعيؼ بارجيا فتحر  عمسا  آبرور في الس
مي  م،فغية أر ىيذه التحرريات ليؼ عنييؽ قا يرة عميى األشياعرة فقيط   نيي    

ا  دثذؽ و ذرىؼ.ومح ومالنية   وشافيية   أفشاف ا   شسمت أ ز 

ميييؾت الديييمظار طغرلتيييػ  ومجيييي  لسحشييية رانيييت ندا ييية انييييراج ىيييذه ا -(8
اليذي  ىؾ"نغام السمػ"   الدمظار "ألب أرس،ر"  الذي استؾزر مينر ا ربذر ا  

: التؾقييف عييؽ لعييؽ أنييي الحدييؽ األشييعري  عييدة قييرارات عاجميية مشييياأ ييدر 
كسيا   فؾر ا   ودعيؾة العمسيا  األشياعرة السشيذيذؽ لمعيؾدة إليى نميدىؼ نيديانؾر

وىييؾ ا مييام أنييؾ  أميير نبشييا  مدرسيية فييي نيدييانؾر ألفييد أقظيياب األشييعرية  
 افذييوعي  نيدَّرس  السعالي الجؾيشي  الذي عرأسيا بعيد عؾدعيو ميؽ السشييى  

 .ث،ثذؽ عام ا

فيي إقمييؼ ميؽ  السيذىب األشيعري لؼ عدتظ  ىذه السحشة القزيا  عميى  -(9
بيييو ميييؽ قيييؾة عسذز  أكبييير أقييياليؼ الدولييية ا سييي،مية آنيييذا  وىيييؾ نيديييانؾر بسا



 

5111 

ييا طؾيميية ارتسر سييلا مكشتييو مييؽ أ ييالة  و  السييذىب ىييذا قييؾة وعرجيي     قرون 
لريحابة والتيابعذؽ عمى أقيؾام ا هدااعتسإلى  عبر عرؾر التاريخ   وأ التو

 .ومؽ بعدىؼ األ سة في أ ؾم الدنؽ

كانت ىذه السحشة فاعحة بذر عميى العيالؼ ا سي،مي   فذيز شييدت  -(15
الحررييية العمسيييية عييييؾر العذيييرات ميييؽ السيييدارس التعمسيييية بذيييك  رسيييسي 
 وبإشييراف مييؽ الدوليية الدييمجؾقية نيديييا   ورانييت نييؾاة ىييذه السييدارس فييي 

 حشة.مدنشة نيدانؾر   مؾطؽ الس

عرفييت ىييذه السييدارس " بالسييدارس الشغامييية"   ندييتة لمييؾزير " نغييام  -(11
  السممػ"   فيؾ الذي فنر في السذروع   وبظط ليو   ونييذه   وأنييق عمييو 

 .وعاب  ا شراف عميو 

عمييى اليير ؼ مييؽ مذيي  الؾزير"نغييام السمييػ" لميقييو الذييافعي والعقذييدة و  -(12
فيي أي ب،فيات طيرأت  فدياب آبير نيو ليؼ  حيازب ميذلت ا عميىفإ  األشعرية
 . ن  عامميؼ جسيع ا بالعدم والفدار نذشيؼ  
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 أهه املصادر واملزادع

 :أوال: املصادر

 ىي.635ت          فسد نؽ أنى النرم":           ثذر "عمى نؽ أانؽ األ • 
 م.1978لبشار  النام  فى التاريخ   نذروت   -(1

 ىي 429ت:                   : دمحم "التغدادي" عبد القادر نؽ طاىر نؽ • 

 م.1977( 2نذروت ط) الير  نذؽ الير    دار اآلفا  الجدندة   -(2

 ىيي643ت             البشدارل "اليتح نؽ عمى نؽ دمحم":                 • 
. 

( 2نذييروت لبشييار ط) فييا  الجدنييدة  دار اآل عيياريخ دوليية آم سييمجؾ    -(3
 م.1978

 "أنؾ السحاسؽ نؾسا نؽ عغرل نردل األعابكى":انؽ عغرل نردي• 

 ىي.874ت:   

 الشجؾم الزاىرة في ممؾ  مرر والقاىرة دار النتب السريرية   القياىرة -(4

2005 . 

 ىي 728ت:        "اليتاس أفسد نؽ عبد الحميؼ عقي الدنؽانؽ عيسية:"أنؾ • 

 مكتتييية رالعج،  إنيييراليؼ نيييؽ دمحم اليييدرتؾر: وعحقذيييق دراسييية التدعذشية -(5
: الديييعؾد ةالظتعة العربيييية السسمنييية   الريييياض والتؾزيييي   لمشذييير السعيييارف
 .م 1999/ ىي 1425 األولى 
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 ىي 816ت:                          :الجرجاني "عمي نؽ دمحم نؽ عمي "• 

 التعرييات   عحقذق / إنراليؼ األنياري   دار النتاب العربي   نذيروت   -(6
 ىي .1455( 1ط)

 ىي.597ت       نؽ عمى نؽ دمحم": ؽؽ الجؾزل "أنؾ اليرج عبد الرفسان• 

( 1لسشييييتغؼ فييييى عيييياريخ السمييييؾ  واألمييييؼ   دار  ييييادر   نذييييروت ط)ا -(7
 م.1939ىي/1358

 ىي. 463ت:                 "  أنؾ بكر أفسد نؽ عميالخظذب التغدادي:" 

دار    و ميييأد. دمحم سييعذد بظييي    عحقذييق/شييرف أ ييحاب الحييدنز -(8 
 م. 2515   أنقرة –إفيا  الدشة الشبؾية 

 ىي 858ت :                        انؽ بمدور " عبد الرفسؽ نؽ دمحم " • 

 ( السقدمة   دار انؽ بمدور لمشذر   ا سكشدرية   مرر   ندور عاريخ . 9

 ىي.681فسد نؽ دمحم نؽ أنى بكر"          ت:انؽ بمنار "أنؾ اليتاس أ• 

دار  –الزميار عحقذيق/ إفديار عتيياس  أنشيا  وأنتيا ت األعييار و ييا -(15
 .م1968لبشار  – ادر 

 ىي.748:ت دمحم نؽ أفسد نؽ عيسار"  الذىبي "شسس الدنؽ أنؾ عبد هللا• 

سذر أع،م الشيت،    عحقذيق: مجسؾعية ميؽ األسياعذة عحيت إشيراف:  -(11
 م.1981شعذب األرناؤوط   مؤسدة الرسالة   نذروت   
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 ىي525 ت:  ":الؾلذد دمحم نؽ أفسد نؽ رشد القرطبي السالني ؾأنرشد" انؽ• 

السختار نيؽ الظياىر :عقد ؼ وعحقذق وععمذق الدرتؾر  فتاول انؽ رشد -(12
 م.1987 (1 ط)لبشار  التمذمي  طتعة دار الغرب ا س،مي. نذروت

 ىي 771ت          "        نؽ عمى نؽ عبدالنافى" بالدتكى "عبد الؾىا• 

دمحم الحميؾ  ومحسيؾد  حعبيد اليتيا طتقات الذيافيية النبيرل  عحقذيق/ -(13
( 1القيييياىرة ط)  تعيييية عيدييييى التييييانى الحمبييييي وشييييرراهظم  دمحم الظشييييافى

 م.1966

 ىي.562ت        :  نؽ دمحم نؽ مشرؾر" ؼالدسعانى "أنؾ سعد عبد النري• 

  نذيروت  عسير التيارودي   دار الجشيار األنداب   عحقذيق/ عبيد هللا -(14
 م.1998( 1ط)

 ىي911ت      :        نؽ أنى بكر" ؽالدذؾطي "ج،م الدنؽ عبد الرفس• 

لب المتياب فيي عحريير األندياب   عحقذيق / دمحم أفسيد عبيد العزييز    -(15
 م.1991وأشرف أفسد عبد العزيز   دار النتب العمسية   نذروت 

 ىي549ت :                  الذيرستاني" أنؾ اليتح دمحم نؽ عبد النريؼ"• 

السميي  والشحيي    عحقذييق / دمحم سييذد ري،نييي   دار السعرفيية   لبشييار  -(16
 .ىي 1454

 ىي . 962ت :     :         طاش ربرل زاده " أنؾ الخذر أفسد نؽ مظر "• 

ميتيياح الديييعادة ومريييتاح الدييييادة فيييي مؾىيييؾعات العميييؾم   دار   -( 17
 ر.الينر   نذروت   ندو

 هـ111ت:                    :                      "دمحم بن على"با طبا بن طا•  
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المكتبررو التراة ررو  ،الفخرر ف  ررد ا ااس النررلوالدو  الررم ة ا  رر  دو -(51

 .م 5111 ص   ،الكب ف 

 . ىي571ت      :                           انؽ عداكر "عمى نؽ فدؽ"• 

   األماثيييا وعدييسية مييؽ فميييا مييؽ عيياريخ مدنشيية دمذييق وذريير فزييم -(19
 م. 5111 مي شذري دار الينر لمظتاعة نذروتعحقذق:ع

عبذييذؽ رييذب السيتييري  يسييا ندييب إلييى ا مييام األشييعري   دار النتيياب  -(25
 .م1983ىي/1454( 3عربي   نذروت ط )ال

 ىي.1589ت:                انؽ العساد الحشبمي "أنؾ الي،ح عبد الحي" • 

الذىب فى أبتار مؽ ذىب   مشذؾرات دار السدذرة   نذروت شذرات  -(21
 م.1979

 ىي.821:ت                :                 القمقذشدل "أفسد نؽ عمى"• 

 تح األعذى فى  شاعة ا نذيا   عحقذيق/ نؾسيا عميى الظؾيي     -(22
 م.1987( 1دار الينر   دمذق   ط)

 هـ 115 :  " هللا عبد أنؾ الزرعي أنؾب بكر أني نؽ دمحمانؽ قيؼ الجؾزية"• 

   القييياىرة  ا سييي،م   مظييياب  عيييؽ رب العيييالسذؽ السيييؾقعذؽ عييي،مإ -(23
  ىي 1388

 ىي.774:ت                       "إسساعذ  نؽ عسر نؽ ريذر" انؽ ريذر• 

 تة السعارف   نذروت   ندور عاريخ.البدا ة والشيا ة   مكت  -(24
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 ىي.845:ت            ؾ اليتاس أفسد نؽ عمى" السقريزل "عقي الدنؽ أن• 

السييييؾاعع والعتتييييار نييييذرر الخظييييط واآلثييييار   )السعييييروف بييييالخظط  -(25
 م.1853ىي/1275السقريزية(   طتعة نؾل  

 ىي.711ت:           نؽ مكرم نؽ مشغؾر األفريقي"     انؽ مشغؾر "دمحم• 

 ريخ.( ندور عا1لدار العرب   دار  ادر نذروت   ط) -(26

 ىي.927ت:        نؽ دمحم الدمذقي"               رالشييسى "عبد القاد•  

الييدارس فييى عيياريخ السييدارس   عحقذييق: جعييير الحدييشى   السجسيي   -(27
 م.1948العمسي ندمذق 

 ىي.626:ت                 الحسؾي"   اقؾت الحسؾي " اقؾت نؽ عبد هللا• 
 روت   ندور عاريخ.معجؼ البمدار   دار الينر   نذ -(28

 :ثاىًيا:املزادع

 )مدتذر (آدم متز:• 

الحزييارة ا سيي،مية فييى القييرر الرابيي  اليجييرل   عرجسيية: دمحم عبييد  -(29
 م.2558اليادي أنؾ ريدة اليذئة السررية العامة لمنتاب   القاىرة 

 )درتؾر(إنراليؼ بدذؾني:• 

قاىرة سيييشة  سيييذرعو وآثاره ومذلتو فيييي التريييؾف الا ميييام القذذري  -(35
 .189م ص1972

 )األستاذ(أفسد أمذؽ:• 

 م.2554( 1عير ا س،م دار النتب العمسية نذروت لبشار ط) -(31
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 )مدتذر (ف،د سذرويج: بارعؾلد:•   

عاريخ التر  في آسيا الؾسظى عرجسة:أفسد الديعذد سيميسار  مكتتية  -(32
 م.1958األنجمؾ السررية القاىرة 

 )السؤرخ(محسؾد نؽ دمحم الدمذقى"الزررمى "بذر الدنؽ نؽ • 

 م .2552( 1األع،م   دار العمؼ لمس،نذؽ   نذروت ط) -(33

 )درتؾر(زىدي جارهللا:•  

 .214م ص1974(2السعتزلة الداراألىميةلمشذروالتؾزي  نذروت ط) -(34

 )درتؾر(سعذد إسساعذ  عمى:• 

 .م1986معاىد التربية ا س،مية   دار الينر العربي مرر  -(35
 )درتؾر( فية سعادة:• 

عظؾر مشرب قاىي القزاة في اليترعذؽ البؾييية والدمجؾقية  دار  -(36
 م.1988( 1أمؾاج لمظتاعة  الشذر  التؾزي    نذروت   لبشار ط )

 )درتؾر(عبد الرفسؽ ندوي:• 

 دار مذاىب ا س،مذذؽ السعتزلة واألشاعرة ا سيساعذمية القرامظة ؟  -(37
 م.1997نذروت العمؼ لمس،نذؽ 

 :)درتؾر(عبدالسجذدأنؾاليتؾح ندوي • 

التاريخ الدياسي والينري لمسذىب الدشي في السذر  ا س،مي مؽ  -(38
 والشذيير لمظتاعيية الؾفييا  دار القييرر الخييامس اليجييري فتييى سييقؾط بغييداد 

 م.1988( 2مرر ط) والتؾزي  
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 )درتؾر(عؾض سعد محسؾد عيدى:• 

فييي الحرريية العمسية نذيير التافز مريير  السييدارس الشغامييية وأثرىييا -(39
 م.2513

 )درتؾر(فارو  عبد السعظي:• 

العيييييزبؽ عبيييييد الد،م سيييييمظار العمسا  سمديييييمة أعييييي،م اليقييييييا    -(45
 م.1993والسحدثذؽ دار النتب العمسية نذروت 

 تذر ()مدلدترنج:كي • 

نمييدار الخ،فيية الذييرقية  عرجسة:بذييذر فرنديييس   رييؾرريس عييؾاد    -(41
 . م1954الرابظة   بغداد مظتعة 

 : )درتؾر(دمحم عمى الر،نى•   

دوليية الديي،جقة وبييروز مذييروع إسيي،مي لسقاوميية التغمغيي  التيياطشي  -(42
 م  2515والغزو الرمذبي  السكتتة العررية   نذروت 

  )درتؾر(دمحم عسارة:•   

 م1997( 2عيارات الينر ا س،مى   دار الذرو    مرر ط) -(43

 : )درتؾر(ر شاكرمحسؾد شاك• 

  م.1975إنرار مؤسدة الرسالة نذروت سشة -(44

 : )درتؾر(مرظيى الذكعة•  

 نذييييروت  إسييي،م بيييي، مييييذاىب   الييييدار السريييرية لمظتاعيييية والشذيييير -(45
  .م1993 
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