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 :المخلص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان آراء أبي حيان التوحيدي في معرفة هللا تعالى،  ونقدها في ضوء 

عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد اتبعت فيها المنهج االستقرائي و التحليلي، وتوصلت إلى نتائج 

 :مهمة في آرائه في معرفة هللا تعالى ومنها

 .هللا عند التوحيدي ضرورة عقلية، واستدالل حسيمعرفة  -

 .فرق بين الضرورة العقلية واالستدالل الحسي حيث بين علو منزلة العقل وضعف الحس -

المعرفة عنده هي معرفة المعقوالت والمحسوسات التي يتوصل من خاللها إلى العالم العلوي  -

 .ليتصل بالحق ال معرفة الشريعة واألحكام  

 

Abu-Hayyan Tawhideh’s Views of Knowing Allah (GBTH) in the 

Light of Ahl As-Sunnah and Al-Jama'ah’s Doctrine 

 

The current study sought to identify the views of Abu-Hayyan Tawhideh 

concerning knowing Allah (GBTH) and criticizing such beliefs in the 

light of Ahl As-Sunnah and Al-Jama'ah’s doctrine. The study adopted the 

inductive analytical method and attained the following results in relation 

to Abu-Hayyan Tawhideh’s views of knowing Allah (GBTH) as follows: 

1) Knowing Allah (GBTH) from the views of Abu-Hayyan Tawhideh is a 

mental necessity and sensory reasoning. 

2) Abu-Hayyan Tawhideh differentiated between the mental necessity and 

the sensory reasoning, as he delineated the highness of the mind and the 

weakness of senses.   

3) Knowing Allah (GBTH) from the viewpoint of Abu-Hayyan Tawhideh is 

something abstract and concrete which could be used for identifying the 

real world to link the mind to Allah (GBTH) regardless of knowing the 

Islamic Sharia and Rules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المقدمة

إن الحمد هلل؛ نحمده، و نستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل منن رنرور أنفسننا، ومنن سنيعات أعمالننا، 

من يهده هللا فال مضل لنه، ومنن يضنلل فنال هنا ي لنه وأرنهد أن ال إلنه إال هللا وحنده ال رنري  لنه، 

 .   وأرهد أن محمداً صلى هللا عليه وسلم عبده ورسوله 

 : أما بعد

أن فطر النناا علنى  -عز وجل- تعالى هي أساا امييمان به؛ كان من رحمته لما كانت معرفة هللا

تل  المعرفة، وجبلهم علنى اميقنرار بهنا، ولمكاننة هنذا األصنل ومالنه منن أهمينة، فنثن أ لتنه ك ينرة 

ومتنوعة الداللة في كتاب هللا وسنة نبيه عليه الصالة والسنالم، وفني أقنوال السنلف المتقندمين، بنل 

مم السابقة والالحقة؛ لذل  كان معتقد أهنل السننة والجماعنة فني المسنقلة مقتضنى تلن  وفي حال األ

 .األ لة؛ وهو اميقرار بفطرية معرفته سبحانه

منن توحينده بقفعالنه وأسنمائه :  -عنز وجنل -والعلم بناهلل تعنالى ومعرفنة منا يبننى علينه امييمنان بنه 

لَّ العلنوم والمعنار ؛ التني تتطلني إليهنا وصفاته، وما يستحقه من أننوا  العبنا ة اللالصنة؛ منن أجن

 .النفوا المؤمنة، وتتسابق إلى بلوغ  عليائها اآلمال السامية

وتننرم اتبننا  أوامننره  -عننز وجننل-إال أن هنننام مننن خننالف مننا أمننر هللا بننه مننن الحنندو  فنني معرفتننه 

 .ونواهيه إلى البحث عن كنه الحق سبحانه، والتي حرمها هللا تعالى

، وكشننف معتقننداتهم الفاسنندة فنني مصنننفاتهم؛ مننن الموضننوعات التنني أصننبحت وبيننان آراء هننؤالء

رديدة اميلحاح؛ لما تسببه مؤلفاتهم من تسويغ للباطل؛ ومن ثم وجب على كل حامنل قلنم قنا ر؛ أن 

يذب عن عقيدة أهل السنة الحقة، ويكشف ما يراه من تلبيسات الملبسين، وأخطاء المؤلفين؛ نصًحا 

 .لمينهلل، ولرسوله، وللمس

-013"أبننني حينننان التوحيننندي "ويُعننند علننني بنننن محمننند بنننن العبننناا التوحيننندي ، المعنننرو  بننن 

م الذي عاش في القرن الرابي الهجري؛ واحًدا من هؤالء اللذين يعتبرون   1390 –299ه ،414

معرفة هللا هي معرفة كنهه سبحانه والتي حرم هللا البحث عنها، وحفاظًا على عقيدة أهل اميسنالم، 

ا على سالمة الدين ؛ لم يزل أهل العلم في كنل عصنر ينبنرون لهنؤالء، وينقضنون أقنوالهم وحرصً 

 . حجًرا حجًرا، ويوسعونها بح ًا ونظًرا

 من أجل ذل  اخترت بعد توفيق هللا تعالى أن يكون هذا موضوًعا لبح ي، وجعلته تحت عنوان  

 (ة والجماعة معرفة هللا عند أبي حيان التوحيدي في ضوء عقيدة أهل السن)

وهللا وحده أسقل أن يجعل عملي هنذا خالًصنا لوجهنه، وأن ينوفقني إلنى الحنق والصنواب، إننه نعنم 

 .المولى ونعم النصير

 :أسباب اختيار الموضوع، وأهميته

أهمية العقيدة اميسالمية التني يتحنتم علنى طالنب العلنم النذب عنهنا، وتلليصنها ممنا يشنوبها منن .1

 .بد ، وربه، ومحدثات

أهميننة المسننائل االعتقا يننة التنني تناولهننا التوحينندي، كتوحينند األلوهيننة، والربوبيننة، واألسننماء .9

 . والصفات، والنبوة

تصريح العلماء قديًما وحدي ًا بصعوبة الحكم على عقيدة أبي حينان التوحيندي؛ ألننه مجمنج ولنم .0

يصرح بمعتقده
(1)

   . 

                                                 

(
 

ونقل طاش كبرى زادة في كتابه مفتاح السعادة : "من ذلك ما نقله الباقالني  في كتابه التقريب حيث يقول(  

ابن الرواندي والتوحيدي وأبو العالء المعري، وشرهم على : زنادقة اإلسالم ثالثة: "عن ابن الجوزي قوله



ارنتملت علينه منن ةاينة فني اميبندا  األ بني،  االنتشار الواسني لكتنب أبني حينان التوحيندي؛ لمنا.4

والقندرة علننى تولينند المعنناني، وحسنن ابتكننار األلفنناظ؛ لننذا طبعننت بعنج مؤلفاتننه فنني نسنن  جيبيننة؛ 

 ".سي  ي"ونشرت في حلقات مسجلة على أقراص مضغوطة 

ظهننور أبنني حيننان التوحينندي فنني القننرن الرابنني الهجننري؛ الننذي يم ننل بدايننة انتشننار العدينند مننن .5

"رسائل إخوان الصفا"األفكار، والمذاهب الضالة؛ وكان من أخطرها 
(9)

والتني يعتبنر التوحيندي   

 .أول من أفصح عنها

 

 : أهداف البحث

 .استقراء كتب أبي حيان التوحيدي؛ للوقو  على ما تعرض له من مسائل العقيدة في كتبه: أواًل 

 .التوحيدي في كتبه بيان اآلراء العقائدية التي تناولها أبو حيان: ثانيًا

 .معرفة رأيه في الفلسفة، وعلم الكالم، وبيان منهجه في إعمال العقل في مسائل العقيدة: ثال ًا

مناقشة كل اآلراء العقائدية التي تناولهنا أبنو حينان التوحيندي؛ فني ضنوء عقيندة أهنل السننة : رابعاً 

 .والجماعة لبيان العقيدة الصحيحة، والر  على الباطل منها

 .الكشف عن حقيقة معتقد أبي حيان التوحيدي: ساً خام

 

 :منهج البحث

 :حتمت علي اتبا  المناهج التالية-كما ال يلفى-طبيعة هذا البحث

ويهنند  إلننى اسننتقراء كتننب أبنني حيننان التوحينندي المطبوعننة، للكشننف عننن : المنننهج االسننتقرائي.1

حيننان التوحينندي، وذلنن   ويهنند  إلننى تحليننل آراء أبنني: المنننهج التحليلنني.9. موضننو  الدراسننة

 .بعرضها على منهج السلف الصالح، وبيان العقيدة الصحيحة

                                                                                                                                            

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي ". رحا ولم يصرحاإلسالم التوحيدي، ألنهما ص

وممن .65/ ،(ه1 1 مؤسسة الرسالة، ) 2عبد الحميد أبو زنيد، ط. د: ، تحقيق، التقريب واإلرشادالباقالني

صالح الدين خليل : ، وكذلك شمس الدين الذهبي، ينظرالوافي بالوفياتنقل عنهم ذلك ايضاً، الصفدي في كتابه 

دار إحياء : بيروت)أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، : : بن أيبك بن عبد هللا الصفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق

تاريخ ، وشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي في،   21/ ، (ه121 التراث، 

دار الغرب اإلسالمي، )  الدكتور بشار عّواد معروف، ط: ، تحقيقَوفيات المشاهير َواألعالماإلسالم وَ 

ومما نقل عن  المتأخرين ما ذكره الشيخ صالح المنجد عندما سئل عن معتقد أبي حيان .128/ 1، (م2112

ءة كتبه ويحكم ونحن نتوقف في الحكم عليه حتى نقف على ترجمة لباحث يتفرغ لقرا:" التوحيدي، حيث قال

على جمله وعباراته بالعدل، ولعلنا نحظى برسالة جامعية متخصصة من باحث من أهل السنة قريباًوبعدها لعلنا 

 .ه121 ذو الحجة  22للشيخ محمد صالح المنجد، االثنين موقع اإلسالم سؤال وجواب، "نرجح قوالً على قول

 

(
2

مزيج من أقوال الفالسفة، والباطنية، والمعتزلة،  فرقة من فرق الباطنية، ومذهبهم: إخوان الصفا(  

يتظاهرون بالتشيع، ولهم مذهب في الكواكب، واألفالك وأثرهما في عالم الكون والفساد، ويقولون بالفيض 

وعدد رسائلهم اثنتان وخمسون جعلوها في أربعة أقسام، وقد كتموا أسماءهم، وأول من ذكرهم هو أبو حيان 

، وما بعده، و بطرس البستاني، 11، (دار النهضة: مصر) 2الدسوقي، إخوان الصفا، ط عمر: التوحيدي، ينظر

 .21 - 6، (ه258 دار صادر:بيروت )  مقدمة رسائل إخوان الصفاء، ط



ويهد  إلى عرض اآلراء العقائدية التي تناولها أبنو حينان، ثنم نقندها، وبينان منا : المنهج النقدي.0

 . تضمنته من أةاليط ،وما انطوت عنه من ضالالت، والجواب عما أور ه من ربه  

 

 : الدراسات السابقة

 راسة سابقة مستقلة؛ في بينان آراء أبني حينان التوحيندي العقدينة، إال أنني -حسب علمي– توجد ال

 :وجدت رسائل علمية لها عالقة بالموضو  بصورة ةير مباررة، ومنها

أبننو حيننان التوحينندي؛ سننيرته وآثنناره؛ لعبنند الننر،اق محينني النندين، رسننالة مقدمننة لكليننة اآل اب؛ .1

م، وقند تكوننت هنذه الدراسنة منن قسنمين 1241رجنة الماجسنتير عنام، بجامعة فؤا  األول، لنينل  

اخننتب بالحننديث عننن : اخننتب بالحننديث عننن سننيرته، ورلصننيته، والقسننم ال نناني: القسننم األول

عقيدته، ولم تعتمد هذه الدراسة على آرائه في بيان سيرته و معتقده، وقد حصلت على جزء يسنير 

ولم يسمح لي بتصوير أك ر من ذل  من مكتبنة الملن  من هذه الدراسة في حدو  العشرين صفحة، 

 .. فهد الوطنية بالرياض لكون النسلة الموجو ة هي الوحيدة فقط، كما أن الرسالة لم تطبي

اميرارات اميلهية ألبي حيان التوحيدي،  راسنة لغوينة، ألمينرة محمند ةينث؛ المندرا المسناعد .9

لكليننة اآل اب، جامعننة الزقننا،يق؛ لنيننل  رجننة  بقسننم اللغننة العربيننة وآ ابهننا، وهنني رسننالة مقدمننة

م، وهنني  راسننة قائمننة علننى  راسننة األسنناليب البالةيننة ألبنني حيننان 9335النندكتوراه فنني اللغننة، 

 .التوحيدي في كتابه اميرارات اميلهية والنفحات الربانية

توراه، أبو حيان التوحيدي ورأيه في اميعجا، واأل ب، لمحمد عبد الغني الشي ، وهي رسالة  ك.0

 .لجامعة القاهرة

 .وتلتب بدراسة رأي أبي حيان التوحيدي في اميعجا، واثره في األ ب والنقد

 :صعوبات البحث

رح المراجي الفلسفية، والدراسات المتعلقة بقبي حينان التوحيندي، فني مكتبنات المملكنة العربينة .1

خارج المملكة، فك ير منن السعو ية؛ مما اضطرني إلى االنتظار ك يًرا لحين وصول المراجي من 

 .المراجي المهمة؛ حصلت عليها من مصر، ولبنان، واألر ن

إيغال أبي حيان في الفلسفة؛ أحوجني إلى طول التقمل في كالمه، والتقني في مراجعة مرا اتنه، .9

وك رة مراجعة كتب الفن؛ للوقو  على مرا ه بكل  قة؛ وهنذا بطبيعنة الحنال أخنذ منني وقتناً ةينر 

 .قليل

ا، واجية رلصية التوحيدي، وك رة تناقضه، و فكره الباطني،   وتقلبه في الينوم علنى منذاهب .0

 .   رتى؛  هذا كله أ ى إلى حاجتي لقراءة الكتاب الواحد أك ر من مرة، وقد استغرق ذل  وقتًا طويالً 

 :المنهج الفني في البحث

ها فني منتن الرسنالة؛  إذا كاننت قمت بكتابة اآلينات بالرسنم الع مناني، وعنزو اآلينات إلنى سنور.1

 .اآلية كاملة 

قمننت بتلننريج األحا يننث  الننوار ة فنني البحننث، فمننا كننان منهننا فنني أحنند الصننحيحين، أو كليهمننا، .9

اكتفيت بتلريجه منهما، وما كان في ةيرهما؛ خرجته من كتب السنة المعتبرة، وأتبعته بذكر حكم 

 .أهل الفن عليه؛ ما استطعت إلى ذل  سبياًل 

رجمننت لالعننالم الننوار  ذكننرهم فنني الرسننالة؛ مننا عنندا المشننهورين منننهم؛ كالصننحابة، واألئمننة ت.0

 . األربعة، ومن ذا  صيته، وأةنت رهرته عن ترجمته؛ من أهل العلم بعدهم

 . وثقت النصوص؛ وذل  ببيان أماكن ورو ها في كتب أبي حيان، وأثبت ذل  في متن الرسالة.4



بذكر رأي أهل السنة و الجماعة في المسقلة، ثنم ذكنر رأي أبني حينان عند عرض المسائل أبدأ . 5

 .التوحيدي 

مناقشة هذه اآلراء العقائدية فني ضنوء عقيندة أهنل السننة والجماعنة، لبينان منا يتفنق معهنا، ومنا .6

 . يلتلف

 .ررحت الكلمات الغريبة؛ عند الحاجة لذل ، من كتب الفن المعتبرة.7

 .والبلدان؛ الوار ة في البحث، كل ذل  من كتب الفن المعتبرةعرفت بالفرق، وباألماكن، .1

إذا تكننرر ذكننر مرجنني سننبق التعريننف بننه، وكننان للمؤلننف أك ننر مننن كتنناب تننم ذكننر بعضننها فنني .2

البحث؛ فثني أعمد إلى ذكر أسم المؤلف، واسنم كتابنه كنامالً، ثنم أُرنير إلنى رقنم الجنزء والصنفحة 

 .ت الكتاب كاملةمباررة  اللة على أنه سبق ذكر معلوما

اكتفيت بالتاري  الهجري لعام النشر، والميال ي إن لم يوجد هجري، وعندما ال يتوفر تناري  . 13

النشر فال أذكر ذل ، وال أرمز لنه بشنيء، واكتفينت باسنم مديننة النشنر  ون الدولنة، وإن لنم يوجند 

 .  مدينة ذكرت اسم الدولة

واألحا يننننث، واألعننننالم المتننننرجم لهننننا، وضننننعت فنننني خاتمننننة الرسننننالة فهرًسننننا ل يننننات، .11

 .والمصطلحات، وأتبعته بقائمة المراجي والمصا ر

 آراء أبو حيان التوحيدي في معرفة هللا: المبحث الثاني

منن خنالل تتبني آراء التوحيندي فنني معرفنة هللا تعنالى، يتبنين لننا أنننه لنم يقنرر رأينه بوضنوح، ولننم 

عنند ة فنني المعرفننة  م لننت طوائننف أهننل الكننالم، يقتصننر علننى رأي محنند ، بننل نننراه يننذكر آراء مت

والتصننو ، والفالسننفة، وأهننل السنننة والجماعننة،  ون إظهننار تعلننق أو ميننل واضننح إلننى رأي مننن 

اآلراء، فلم يندعم منا يعتقند صنحته بق لنة واضنحة، وال بقسنلوب معبنر، وال عبنارة سلسنة، ويظهنر 

بث آرائه على عدم التصريح بقن ما نقله  تقثره بالنزعة الصوفية، كما يظهر لنا أيضاً أنه يعتمد في

،نا قنة :" يم ل رأيه في المسقلة أو يمت اليها بصلة، وهذا ما جعنل ابنن الجنو،ي والنذهبي يقنوالن

اميسالم ثالثة، ابن الراوندي، وأبنو العنالء المعنري، وأبنو حينان التوحيندي وأرندهم علنى اميسنالم 

ة، وفكنره البناطني يندعوه بنل يلزمنه بكتمنان فديانتنه الغنوصني" أبوحيان؛ ألننه مجمنج ولنم يصنرح

 .معتقداته، وعدم ذم المذاهب األخرى، وهذا ما يظهر جلياً في آرائه

ومما يدل على مراوةته وعدم تصريحه، قوله عندما سعل يوماً عن الطبيعة، وكيف هي عند أهنل 

ذار مننه، وأننا أسنقل أكره أن ارتجل الجواب عنها، لعلني أ فني فينه إلنى االعتن:" النحو واللغة، فقال

"ريلنا أبا سعيد السيرافي ةداً إن راء هللا 
(0)

قند منر فني " في حدي ه عنن الفلسنفة  : ، ويقول أيضاً 

هذه المقابسة التي تقدمت فنون من الحكمة، وأنوا  من القول ليس لني فني جميعهنا إال حنن الننفس 

هنا وتنوخي الحنق فينه، بزينا ات الراوية عن هؤالء الشيوخ، وإن كنت قد استنفذت الطاقة فني تنقيت

يسننيرة ال تصننح إال بهننا، أو نقننب خفنني ال يبننالي بننه، وممننا ي بننت تعلقننه فيمننا ينقلننه وأن خننال مننن 

أن كنل منا ينقلنه إنمنا هنو عنن أعنالم عصنره وسنا ة :" التصريح بقن هذا رأيه وما يميل إليه قولنه 

 ونهننم بلسننانه وقلمهننم، ،مانننه، الننذين يفنندي أعراضننهم بعرضننه، ويقنني أنفسننهم بنفسننه، ويناضننل 

"ونظمه ون ره 
(4)

هذا على اختال  مذاهبهم ونحلهم ، والتي يرى أن البقا باختالفها وأنه ال يلزم 

أال تنرى أننه ال سنبيل إلنى اتفناق النناا فني حنال منن :"أن يلزم امينسان  ين اميسالم ويعلل بقولنه 

                                                 

(
2

 .28 /21 المقابسات،أبو حيان التوحيدي، : ينظر(     

 

(
1

 . 58، المقابساتالتوحيدي، : ينظر(  



سنبيل إلنى أن يكنون النناا كلهنم  أال تنرى أننه ال! األحوال، وسبيل من السبل ولو أمكن ذل  لوجند

طننوال القامننة أو قصننارها، وضننلام الننرروا أو صننغارها، وفصننحاء األلسنننة أو لكنهننا، أو علننى 

مذهب واحد أو مقابلة واحدة؟ كيف يكون هنذا أو يظنن والطبيعنة إنمنا تعطني صنورتها لكنل رنيء 

رناكله مزاجنه، وننبج فعلى هنذا كنل أحند ينتحنل منا : إلى أن قال...بحسب قبوله وتهيعته ومؤاتاته

" عليه عرقه، ونز  إليه روطه، وعجن به طينتنه، وجنرى بعند ذلن  علنى  أبنه و يدننه
(5)

كمنا أن .

 .الصابعة يقخذون من الملل والنحل  ون تقييد 

 : وتتللب آراره في معرفة هللا تعالى فيما يلي

معرفننة هللا تعننالى ضننرورة . 1
(6)

ة مننن ناحيننة المعرفننة ضننرور:" مننن ناحيننة العقننل، حيننث يقننول

"العقل
(7)

 

المعرفنة ضنرورة منن ناحينة العقنل، :" معرفة هللا تعالى يستدل عليها بداللة الحس، حيث يقول. 9

"واستدالل بالحس
(1)

. 

يسوغ . 0
(2)

وساغ أن يظن مرة أن معرفنة هللا اكتسناب :" أن تكون معرفة هللا مكتسبة، حيث يقول

" واستدالل 
(13)

. 

ا كانت ضرورة فهني نتيجنة الفطنرة، وإذا كاننت اسنتدالالً فهني ثمنرة إذ:" قال أيضاً في المعرفة.4

"الفطنة
(11)

              . 

"إن معرفت  باهلل تابعة لمعرفته ب :"  وتظهر نزعته الصوفية و يانته الصابعة بقوله. 5
(19)

. 

 

 :المناقشة

                                                 

(
6

 .21 /  ، قمرجع سابالتوحيدي، : ينظر(  

(
5

: ينظر. هي ما يقتضي القيام به، وما تمس الحاجة إليه، وقيل هي شيء الزم ما ليس منه بد: الضرورة(  

، و 2/21 ( دار الدعوة ) ، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى،  أحمد الزيات، حامد عبد القادر ،محمد النجار، 

 .1 2/1، مرجع سابقجميل صلبيا، 

(
8

 .51 /12/، المقابسات التوحيدي، : ينظر(  

(
1

 .51 /12/، المرجع السابقالتوحيدي،  : ينظر(    

(
1

ساغ الشراب يسوغ سوغا، أي سهل مدخله في الحلق، وسغته أنا أسوغه وأسيغه، يتعدى وال : سوغ (    

أبو نصر إسماعيل بن : ينظر. يقال أسغ لي غصتي، أي أمهلني وال تعجلني. واألجود أسغته إساغة. يتعدى

 .222 / 1 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةحماد الجوهري الفارابي، 

(
 1

 .12/ 15 ،المرجع السابقالتوحيدي،  :ينظر(  

(
  

 .15/256،251 ، المرجع السابقالتوحيدي،  : ينظر(  

(
 2

يظهر جلياً أن جل آراءه في مسألة المعرفة متناثرة في كتابه المقابسات، والذي تزامن تدوينه مع تدوين (  

كتابة البصائر والذخائر وقد احتوى على رأي آخر في المعرفة فقد استمر أبو حيان في تدوين البصائر منذ عام 

البصائر التوحيدي، : لخمسين، ينظره عندما بلغ الستين و دون المقابسات بعد ما بلغ سن ا261-286

 .212، والذخائر



عنر  هللا حنق الحديث عن المعرفة حديُث عن أعظم المعار  التي من أجلها ُخلنق امينسنان فمنن 

معرفته أحبه كما ينبغني أن يحنب سنبحانه، ومنن لنم يعنر  ربنه حنق معرفتنه لنم يسنتطي أن يحنب 

خالقه سبحانه كما ينبغي، لذل  كان من أةلن الُحُجِب بين العبد وربنه هنو الجهنل بناهلل تعنالى، وقند 

رفتننه إال حننرص أهننل السنننة علننى معرفننة هللا تعننالى كمننا أمننر، وال تننتم معرفننة هللا تعننالى حننق مع

 :بامييمان بقربعة أمور متال،مة هي

 .امييمان بوجو ه سبحانه وتعالى- 

 امييمان بانفرا ه بالوحدانية - 

 .امييمان بانفرا ه بالربوبية- 

 .امييمان باألسماء والصفات-

 .وال يمكن أن يتحقق امييمان إال بذل . امييمان بانفرا ه باأللوهية- 

ن بوجو ه، مغروا بالفطر السليمة التي لم تتغير؛ والتي كما ذكرنا وامييما -عز وجل-فمعرفة هللا 

كداللنة العقنل، : سابقاً أنه يستدل عليها بالفطرة، وقد يستدل بندالالت أخنرى علنى وجنو  هللا تعنالى

و اللة الحس، و  اللة الشر ، وذل   بالنظر والتدبر في مللوقنات هللا تعنالى، كمنا أمنر بنذل  عنز 

 .وجل 

تبني  ياننة التوحيندي وجندت  يننه قنائم علنى المعرفنة، ويقصند بهنا معرفنة حقيقنة كننه ومن خالل ت

الحق، ال معرفة وجو  هللا تعالى فهو يؤمن بالعلنة األولنى، وبالمبندأ األول األ،لني، وال رن  عننده 

وهننذا هننو اللننالص " فنني ذلنن  فالغايننة العظمننى والهنند  األسننمى عنننده بلننوغ الحننق واالتصننال بننه
(10)

بين العالم السفلي و العالم العلوي بين عنالم " النفس" وبين" الجسد" قة بين الما ة  ونهاية العال

المعقوالت
(14)

و عالم المحسوسنات  
(15)

ومنا نقلنه منن آراء، ومنا ذكنره يبنين كيفينة بلنوغ المعرفنة، 

 :ومن آرائه التي نقلها في المعرفة ما يلي

                                                 

(
 2

من أفلوطين حيث تصور أنه من غير المعقول أن يظل العالم واإلنسان بال " الخالص" نبعت هذه الفكرة(  

كامل محمد : ينظر. خالص حتى مجيء المسيح، فرسم طريق الخالص وهو اتصال اإلنسان باهلل الواحد

 .8 ، (ه1 1 دار الكتب العلمية، : بيروت)  ط ت الشرقية وفلسفة اليونان،أفلوطين بين الدياناعويضة، 

(
 1

صور ذهنية غير محدودة وغير محصورة بزمان أو مكان معين، تقوم على البراهين، يقول : المعقوالت (  

مالن ما يكون بإزائه موجود في الخارج، كطبيعة الحيوان واإلنسان؛ فإنهما يح: المعقوالت األولى: الجرجاني

ما ال يكون بإزائه شيء فيه، : المعقوالت الثانية.زيد إنسان، والفرس حيوان: على الموجود الخارجي، كقولنا

علي بن محمد الشريف : ينظر. كالنوع والجنس والفصل؛ فإنها ال تحمل على شيء من الموجودات الخارجية

، مرجع سابقبى بكر أحمد الشهرستاني،  ، و أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أ 22،التعريفاتالجرجاني، 

2/ 11  . 

(
 6

ما يمكن أن يدرك في الدنيا عادة بإحدى الحواس الخمس المركبة اآلتها في الجسد، : المحسوسات(    

سواء حصل وجوده اآلن في الواقع خارج الذهن أم لم يحصل بعد، وقد تختص غالباً بالموجود الحاضر، وهي 

: ينظر. الشمس مضيئة، والنار حارة: سان التصديق بها من الحواس الظاهرة، كقولناالقضايا التي يستفيد اإلن

  محمد مظهر بقاء،ط: ، تحقيقبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبمحمود بن عبد الرحمن األصفهاني، 

 .18/ ، (ه115 دار المدني، : السعودية) 



المعرفننة مننن ناحيننة العقننل :  أوالً 
(16)

 رنن  فنني ذلنن  وهننو هنننا يقصنند العقننل ضننرورة حاصننلة وال 

األول، الذي صدر من العلة األولى من ةير قصند، وال إرا ة، وال مشنيعة، صندر منن تقمنل المبندأ 

األول لذاته، وهنذا الصندور جعنل علمنه بالعلنة األولنى ضنرورياً، وقند قينل أن العقنل عنر  العلنة 

 األولى بالكشف، 

يتم بواسطة الكشنف والمشناهدة، والعينان أي بواسنطة  وتعقل العقل األول للواحد: "يقول أفلوطين 

الوجد، ولهذا فنثن معرفتنه لمصندره، أو إن رنعت ألبينه، ليسنت معرفنة طبيعينة ولكنهنا معرفنة منن 

نو  ذاتي خاص
(17)

 . 

قيل ألبي اللير : و اللة التوحيدي على ذل  قوله
(11)

حدثنا عنن معرفنة هللا تقندا وعنال، ضنرورة 

ضرورة من ناحينة العقنل، واسنتدالل منن ناحينة الحنس، ولمنا كنان كنل  هي: هي أم استدالل؟ فقال

وهننذا هننو : مطلننوب مننن العلننم إمننا أن يطلننب بالعقننل فنني المعقننول، أو بننالحس فنني المحسننوا، قننال

الشاهد والغائب
(12)

 . 

ولمنا كنان كنل مطلنوب منن العلنم إمنا أن يطلنب : " ويفسر مرا ه بالمعرفة الضرورية للعقنل بقولنه

 .وهذا هو الشاهد والغائب: عقول، أو بالحس في المحسوا، قالبالعقل في الم

فالعلم بالمعقوالت يكون بالعقل و تعقله للواحد يحدث لديه معقوالت، هذه المعقوالت هي الم نل أو 

الصور التي على ةرارها انب قت الموجو ات في نهاينة األمنر فالعقنل ررينة للواحند، ومنن ثنم هنو 

لم المعقول، وال يجو، أن نتصور العالم المعقول وكقنه موجنو  هامند معرفة بالذات، ومعرفة بالعا

ال يكون في الوقت نفسه تعقالً 
(93)

   

وكما أن العلنم بنالمعقوالت عننده يكنون بالعقنل، فكنذل  العلنم بالمحسوسنات يكنون بنالحس ومنرا ه 

إلننى  فث راكننه يكننون عننن طريننق الحننواا، ألن الطريننق" المننا ي" العننالم السننفلي " بالمحسوسننات

اللالص يكون عنن طرينق إ رام الننفس للجسند النذي حلنت بنه فيكنون بالنسنبة لهنا إ رام حسني، 

ومننن هنننا يبنندأ االسننتدالل الحسنني والننذي مننن خاللننه تتعننر  النننفس علننى عيوبهننا، ثننم تعمننل علننى 

وتعرفها علنى منا فني العنالم العلنوي والشنوق " العالم العلوي" تطهيرها للعو ة إلى عالمها األبدي 

ه يكون بطريق  قياا الغائب على الشاهد، ويرا  به معرفة ما ةاب عن الحنس، بطريقنة البنناء إلي

على الشاهد
(91)

. 

                                                 

(
 5

ي فعله، وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد جوهر مجرد عن المادة في ذاته، مقارن لها ف: العقل(  

نور في القلب : العقل: جوهر روحاني خلقه هللا تعالى متعلقًا ببدن اإلنسان، وقيل: العقل: أنا، وقيل: بقوله

علي محمد : ينظر. جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير: العقل: يعرف الحق والباطل، وقيل

 . 6 ، التعريفاتاني، الشريف الجرج

(
 8

الدكتور : ترجمة ،"اليونانية" تاريخ الفلسفة الغربية الكتاب األول الفلسفة القديمةبرتراند رسل، : ينظر(  

 .168محمود، =زكي نجيب 

(
 1

 .لم أعثر على ترجمته فيما بين يدي من مراجع: أبي الخير(  

(
 1

 .216 المقابسات،أبو حيان التوحيدي، : ينظر(  

(
21

 .262، 26، ترجمة تاسوعات أفلوطينإميل برييه، : نظري(  

(
2 

أنه استدالل بما  -كما ورد في أغلب الدراسات حوله –االستدالل بالشاهد على الغائب في اللغة يُقصد به (  

يشاهده الحس على ما ال يشاهده؛ أي أن الشاهد يدل لغة على الحاضر أمام الحس والعين، وأن الغائب هو 

؛ يدل على الالمحسوس  و الالمعاين،  وقيل عن دليل الشاهد على الغائب  أن الشاهد في مقابل للشاهد

قياس الغائب على ": أحمد علمي حمدان مقال. د: ينظر. االستدالل يقوم مقام األصل، والغائب يسد مسد الفرع



والعبارة عنن الشناهد مقصنورة علنى وجندان المشناعر، والعبنارة عنن : "وفي هذا يقول التوحيدي 

الغائنب، وفني الغائب مقصورة على ما تغلّق على المشاعر، وفي الغائنب رناهد هنو الملحنوظ منن 

الشاهد ةائب هو المبحوث عنه في الّشاهد، فالشاهد ةائب بوجنه، والغائنب رناهد بوجنه، حتنى إذا 

واميلهيّون منن الفالسنفة هنم النذين جمعنوا بنين هنذين النّعتنين . استجمعا ل  كنت بهما في رعارهما

منا : فلنو قلنتوعلوا هناتين النّذروتين، فتوّحندوا عنند ذلن  بلصائصنهم، وانسنللوا عنن نقائصنهم، 

 .هؤالء بشر كنت صا قا

 :ولقد أحسن الّذي قال في وصف العصابة حيث وصف فقال

" تهوي بنا أبدا لشّر قرار ... فينا وفي  طبيعة أرضيّة 
(99)

 

وأر  التنندليل علننى وجننو  هللا تعننالى بالمعرفننة الحسننية، وقنند رننا  اسننتلدام لفننن الحننس والحننواا، 

للتعبير عن الحواا اللمس
(90)

 . 

د يكون أرا  االستدالل بالحواا الباطنة التي قال بها الفالسنفة متنقثرين بقرسنطو وقند أنكرهنا وق -

المتكلمون ؛ ألن الحواا الباطننة تتمينز عنن الظناهرة عنند الفالسنفة بقنهنا تعطيننا إ راكنا لصنورة 

المحسوا بصنفاته مجتمعنة منن لنون وحنس ورائحنة وطعنم، وهنو منا يسنمونه  بنالحس المشنترم 

ور الحسية تحفن وتلزن في الذاكرة، مي ةيبنة محسوسناتها، وبنالحواا الباطننة نندرم وهذه الص

المعاني الجزئية الالمحسوسة في األرياء المحسوسة 
(94)

، و تتبنوأ الحنواا الباطننة عنند الفالسنفة 

لنيس منن رنقن المحسنوا أن : "مكانة التوسط بين الحواا الظاهرة والعقل كما في قنول الفنارابي

رننقن المعقننول أن يحننس، والحننواا الباطنننة هنني القننوى المتوسننطة بننين القننوتين  يعقننل وال مننن

،  لننذل  إحساسننات الحننواا اللمننس الظنناهرة ليسننت "الحسننية والعقليننة: العظمتننين المتباعنندتين

وينتهي األمر عنند ابنن سنينا والفنارابي وةيرهمنا إلنى الفنيج . الموضو  المبارر للمعرفة العقلية

علنى هنذه المعنار  الجزئينة فيحصنل العقنل علنى  المعقنوالت ألن هنذه حيث يشرق العقنل الفعنال 

لكنن ابنن ررند يندخل . المعار  تقوم بثعدا  النفس الناطقة لتقبل الفيج المعرفي عن العقل الفعال

توسط الحواا الباطنة بين الحواا الظاهرة والعقل ضمن سياق التدرج المعرفني منن المحسنوا 

                                                                                                                                            

لدراسات والبحوث منشورات مركز ا" )آليات االستدالل في الفكر اإلسالمي الوسيط: "، أعمال ندوةالشاهد

منهج : مسالك المتكلمين في االستدالل بالعقل كتابأحمد آل عبد اللطيف، . د: ، و ينظر82 ( وجدة /اإلنسانية

 .21 ، إمام الحرمين

(
22

 . 251، اإلمتاع والمؤانسةالتوحيدي، : ينظر(  

(
22

قوة طبيعية في الجسم وبها يدرك اإلنسان والحيوان األشياء الخارجة عنه وما يطرأ : الحواس الظاهرة(  

(.  البصر والسمع والذوق والشم واللمس)الحواس في العرف العام خمسة .  على جسمه من تغيرات

ضرورية لإلحساس واإلحساس هو إدراك الشيء الموجود في المادة الحاضرة بالحواس الظاهرة والشروط ال

التأثير  - 2الحاسة السليمة -  (. الكم والكيف واألين والوضع)وجود المحسوس مع لواحقه -:   الظاهر ثالثة

والتأثر بين الحاسة والمحسوس وهذا يشترط حضور المادة كما يقول الفارابي تدرك األشياء  المحسوسة من 

الغة تأكيد المفكرين المسلمين على أن الحواس آالت ومما يذكر ألهميته الب. جهة حضورها وتأثيرها فينا

مرجع ناجي عودة، .د: ينظر. اإلدراك أي أن الحس في تكوين العلم يأخذ دور اآللة إلى جانب العقل المدرك

 .2 ،سابق

(
21

موسوعة محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، : ينظر(  

عبد هللا . د: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية. د: ، تحقيق ت الفنون والعلومكشاف اصطالحا

 .552/ ،(م115 مكتبة لبنان ناشرون، : بيروت) جورج زيناني، ط. د: =الخالدي، الترجمة األجنبية



أمنا المتكلمنون فرفضنوا هنذه النظرينة . س لقبول فيج العقل الفعنالإلى المعقول وليس كثعدا  للنف

واعتبروها قليلة النفي في العلوم  
(95)

 . 

ومنا سننبق  اللننة علننى وثنيننة التوحيندي وثنيننة مظلمننة حيننث قنندا عنالم العقننل، حتننى جعلننه بمرتبننة 

ينة ال وظيفنة لنه مجنر  علنة ةائ -عز وجل–األلوهية والعياذ باهلل، فالعلة األولى عنده الذي هو هللا 

 . سوى كونه مسبباً لوجو  الكون

 :ومما يترتب على هذا القول

أَْم ُخلِقُوا ِمْن َةْيِر َرْيء  }: كفره باهلل تعالى خالقاً مدبراً لكل ما في الكون، وهللا تعالى يقول .1

 [.05:سورة الطور، اآلية] {أَْم هُُم اْلَلالِقُون

 .} هللّاُ الَ إِلَ هَ إاِلَّ هُوَ }: ارم وتعالى، وهللا تعالى يقولتقليه العقل ووصفه بصفات الحق تب .9

قوله بنظرية العقول العشرة، التي تقسست علنى مفهنوم الفالسنفة للعقنل ليفسنروا بهنا خلنق  .0

العالم وصدوره عن األول، وجعلوا العقل العارر في هذ السلسلة هو المشنر  علنى منا تحنت فلن  

النظرية تتعارض مي الدين وأصوله نصا وروحا؛ ولنذل  كنان موقنف ومن المعلوم أن هذه . القمر

السلف منها هو الرفج المطلق، وحذروا جمهور المسلمين منها ومن القائلين بها
(96)

. 

وبنين أنهنا ال ، وقد فصل ابن تيمينة القنول فني بطنالن منذهب الفالسنفة فني العقنل والعقنول العشنرة

وم فاسنند فنني العقننل وهننذا هننو مننذهب الصننابعة، تصننح عقننال وال رننرعا، وأنهننا مؤسسننة علننى مفهنن

ولهنذا كنانوا يشنركون فني الربوبينة كمنا :" ومذهب  المتفلسفة، وهو قول كفري، قال ري  اميسالم

"أنهم يشركون في األلوهية
(97)

 . 

 .فشرم التوحيدي في ذل  أعظم من ررم مشركي العرب فقي كمال للنفس في هذه الجهاالت

أن معرفة هللا اكتساب واستدالل، ألن الحس يتصفح ويستقوي بمؤا،رة  ساغ أن يظن مرة:  " ثانياً 

إن العقننل السننليم مننن األفننة، . العقننل ومظاهرتننه وتحصننيله، وأن يظننن تننارة أخننرى أنهننا ضننرورة

البريء من العاهة، يحث على االعترا  باهلل تقدا اسمه، ويحظر علنى صناحبه بجحنده وإنكناره 

لعقنل، ألن ضنرورة العقنل ليسنت كضنرورة الحنس، وذلن  أن والتشك  فيه، لكن ضرورة الئقنة با

ضرورة الحس فيها جذب واختيار، وحمل وإكراه، فقما ضرورة العقل فهي لطيفنة جنداً ألننه يعنن 

ويالطف وينصح ويحقق
(91)

. 

و المعرفة المكتسبة هي معرفة النفس بالعالم اللارجي عن طريق الحواا
(92)

وهي معرفة ذهنينة  

اا اللمس، والرياضات الملتلفة، والتجربة في الحياة، والبحث الطويل، تكتسب عن طريق الحو

وهنو هننا ال يؤكند أن تكنون المعرفنة مكتسنبة، إنمنا يقنول وسناغ أن يظنن، فهنو يجنو، أن يظننن أن 
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 .552/ ، المرجع السابقالتهانوي، : ينظر(  

(
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دار قباء للطباعة والنشر : القاهرة) ،قراءة معرفية -ان الوحي واإلنسمحمد السيد الجلنيد، : ينظر(  

 .68، (والتوزيع 

(
28

 .  261 مجموع الفتاوى،تقي الدين أبو العباس ابن تيمية، : ينظر(  

(
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 .   215، المقابساتالتوحيدي، : ينظر(

(
21
دار الفكر : بيروت)  ، طالبحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العلميةرجاء وحيد دويري، : ينظر(

فصلت : حلب)  و عبد السالم أحمد راغب،  وظيفة الصورة الفنية في القرآن، ط.221/ ، (ه125 المعاصر،

 .12/ ، (ه122 للدراسات والترجمة والنشر، 



معرفننة هللا مكتسننبة، والظننن ينندل علننى إ رام الننذهن الشننيء منني ترجيحننه، وقنند يكننون منني اليقننين، 

والظن
(03)

أكذب الحديث 
(01)

التوحيددي هندا نقل التوحيدي هذا النرأي  ون أن يقطني بنه وأرا   وقد 

 :أن يبين عدة أمور وهي

بمعنى أنه ممكن أن تحصل أو ال من خالل : بنى قوالً في المعرفة على الظن وليس على اليقين. 1

 .االكتساب واالستدالل، وذل  ألن المعرفة الضرورية خاصة بالعقل

االكتساب واالستدالل، بقن الحس يتقنوى بمنؤا،رة العقنل؛ ألن علل حدوث المعرفة عن طريق . 9

العقل السليم من األفة، البريء من العاهة، يحث على االعتنرا  بناهلل تقندا اسنمه، ويحظنر علنى 

 .صاحبه بجحده وإنكاره والتشك  فيه، واالعترا  يكون عن طريق بلوغ  رجة المعرفة بالحق 

لمعرفننة بالضنرورة، هننذا القننول ملننالف لشننروط بلننوغ ومنن الممكننن أن يظننن أيضنناً بحصننول ا. 0

المعرفة عند التوحيدي، وفي األفالطونية حيث يعتبر التطهير ررط اساسنياً للترقني وبلنوغ  رجنة 

 .المعرفة

وضرورة العقل تلتلف عن ضرورة الحس، فضنرورة العقنل الئقنة بنه، وأمنا ضنرورة الحنس . 4

كننان بعننج أصننحابنا فنني :" ذلنن  منن الً فقننالفتلضني للجننذب واالختيننار، وضننرب التوحينندي علننى 

،عنم أن م نال الحنس كنامرأة حسنناء متبرجنة، ذات وقاحنة : الوراقين ببغدا  يضرب في هنذا من الً 

وخالعة، قد جلست إلى راب طرير، له رطر جمالها، وعليه مسحة من حسنها، تلدعنه بحندي ها، 

ينه منهنا، وتسنتعجله فني حاجتهنا، وتراو ه عن نفسه لنفسها، وتبدي له محاسنها، و تطمعه في تمك

وتح ه على قضناء اللنذة والنوطر منهنا؟ فقمنا م نال العقنل فكقننه رني  هنم قاعند علنى بعند، لنيس بنه 

نهضة للزحو  إليه، والحيلولة بينه وبين منا ننزل بنه منن صناحبته الوقحنة الفاضنحة، إال إننه مني 

طننف، ويعنند ويلننو ، ذلنن  يصننيح ويتننقوه وينننا ي بصننوت يحننرم رأسننه ويبسننط يننده، ويعننن ويل

ويضمن ويرفق، ويشفق ويحنو، فقين تقثير هذا الشي  الهم المحطنم منن تنقثير هنذه اللالبنة الغالبنة 

المحتالة المغتالة؟ هذا مي قلة إصغاء الشاب إلى الشي  وسيالنه مي هذه
(09)

. 

ه لتشنقى، وأرا  بهذا الم ل، الفرق بين العقل فيما يدعوم إليه لتسعد، والحس فيمنا يكلمن  علين. "5

هذا في جميي ما يزاوله ويحاوله ويهم به ويتوجه نحوه، فعلى هذا فثن هللا تعنالى وتقندا معنرو  

عند العقل باالضطرار، ال ريب عنده في وجو ه، ومستدل علينه عنند الحنس، ألننه يسنتحيل ك ينراً 

وال ي بت أصالً، فمن استدل ترقى من الجزئيات
(00)

لينات، ومن  عا االضطرار انحدر منن الك
(04)

 

"
(05)

 . 
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 .215، المرجع السابقالتوحيدي، : ينظر(  
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 . 21-  كامل محمد عويضة، مرجع سابق،: ما يتعلق بالعالم السفلي عالم المحسوسات ينظر: الجزئيات(



وعلى ذل  فالمعرفة عنند التوحيندي ثابتنة بالضنرورة للعقنل، ومسنتدل عليهنا بنامي رام الحسني ثنم 

 .يحصل الترقي من الجزئيات في العالم السفلي إلى الكليات في العالم العلوي

 :وقوله هذا ظاهر الفسا  

م الجزئيننات إلننى عننالم حيننث ألننه العقننل  وقننال أن معرفننة هللا ال تنننال إال بننالترقي مننن عننال- 

 الكليات 

 .إنكار حصول المعرفة بالوحي، فمرا ه معرفة الحق وحسب ال معرفة أوامر هللا ونواهيه- 

بننن باالعتبنار الصنحيح أنّنه : " وي ني التوحيدي على العقل في معرفة هللا، وينذم الحنس فيقنول    

عنّز وجنّل لّمنا كنان محّجبنا عنن األبصننار، ظهنرت آثناره فني صنفحات العنالم وأجزائنه، وحوارننيه 

وإثنائننه، حتننى يكننون لسننان اآلثننار  اعينناً إلننى معرفتننه، ومعرفتننه طريقنناً إلننى قصننده، وقصننده سننببا 

على أنّه في احتجابه بار،، كما أنّه في برو،ه محتجب، وبيان هنذا أّن . لمكانة عنده والحظوة لديهل

الحجاب من ناحية الحّس والبرو، من ناحية العقل، فثذا طلب من جهة الحنّس وجند محجوبنا، وإذا 

ه الحنّس لحن من جهة العقل وجد بار،ا، وهاتان الجهتان ليستا لنه تعنالى، ولكنهنا لانسنان النذي لن

والعقل،  فصار بهما كالناظر من مكانين، ومن نظر إلى ريء واحد من مكنانين كاننت نسنبته إلنى 

المنظور إليه مفترقة، وإنما رّق هذا األمر على أك ر الناا واختلفوا فيه، ألنّهم راموا تحقيق ما ال 

م يسنبق النّرائم، يحّس بالحّس، ولو راموا ذام بالعقل المحج بغير روب منن الحنّس، لكنان المنرو

والمطلننوب يلننوح قبالننة الطّالننب مننن ةيننر رننّ  البننس، وال ريننب مننوح ، ألنننه لننيس فنني العقننل 

والمعقول رّ ، وإنما الّريب والّشّ  والظّّن والتّوهّم كلّها منن عالئنق الحنّس وتوابني الللقنة، ولنوال 

لننه وحسنننه هننذه العننوارض لمننا اةبننّر وجننه العقننل، وال عنناله رننحوب، ولبقنني علننى نضننرته وجما

ولّما كان امينسان مفيج هذه األعراض في األّول، صار مفيج هذه األحوال في ال اني، . وبهجته

فاستعار من العقل نوره في وصف األرياء الجسميّة جهال مننه وخطنق، واسنتعار منن ظنالم الحنّس 

لنى في وصف األرياء الّروحانيّة عجزا منه ونقصا، ولو وفّنق لوضني كنّل رنيء موضنعه ونسنبه إ

"ركله، ولم يرفي الوضيي إلى محّل الّرفيي، ولم يضي الّرفيي في موضي الوضيي
(06)

. 

 :ومن خالل هذا القول يتضح ما يلي

بنن باالعتبار الصحيح أنّه عنّز وجنّل لّمنا كنان محّجبنا عنن األبصنار، ظهنرت : "في قوله  .1

آلثنار  اعيناً إلنى معرفتنه، آثاره في صفحات العالم وأجزائه، وحواريه وإثنائه، حتى يكنون لسنان ا

 اللنة علنى اعتقنا ه بوحندة " ومعرفته طريقاً إلى قصده، وقصده سببا للمكاننة عننده والحظنوة لدينه

 .الوجو ، والتي سيقتي تفصيلها في موضعها من هذا البحث

ويرى التوحيدي أن الحق تعالى ال يطلب من جهة المحسوسات، وفي ذلن  إبطنال لعبنا ة   .9

يف يعبد من ال يعر  فالغاية في االتصنال؛ ولنذل  كنان حتمناً بلنوغ العقنول السنماوية هللا تعالى فك

أنّنه : " فيقنول.  لمعرفة الحق حيث يبر، في عالم المعقنوالت وال يحتجنب وهننام يكنون اللنالص

في احتجابه بار،، كما أنّه في برو،ه محتجب، وبيان هنذا أّن الحجناب منن ناحينة الحنّس والبنرو، 

 ".عقل، فثذا طلب من جهة الحّس وجد محجوبا، وإذا لحن من جهة العقل وجد بار،اً من ناحية ال
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وما ذل  إال من ضالالت التوحيدي، والمعرفة العقلية عند الفالسفة هي القول بوجو  مبا ئ عقلية 

بديهية تتميز بالضرورة والشمول، وأن العقنل هنو مصندر المعرفنة الحقيقينة وهنو قنوة فطرينة فني 

امينسان
(07)

. 

والذي يراه المحققون من أهل السنة والجماعة استنباطاً من أ لة الكتناب والسننة، والتني هني بحنق 

العمدة في المسائل التي تعد من أصول الدين، أن العقل ال يسنتقل بنه فني معرفنة الحنق وتحصنيله، 

: ن تيمينةوإنما جعلوه من وراء الوحي وتابًعا له، ومن أحسن ما قيل في هذا قنول رني  اميسنالم ابن

العقنل رننرط فنني معرفنة العلننوم، وكمننال وصننالح األعمنال، وبننه يكمننل العلنم والعمننل، لكنننه لننيس "

"مستقاّلً بذل ؛ بل هو ةريزة في النفس وقنوة فيهنا بمنزلنة قنوة البصنر التني فني العنين
(01)

والحنق  

مننننزه عنننن أن يننندرم، فنننقن هللا منننا جعنننل الحنننواا الظننناهرة، والباطننننة طريقننناً إال إلنننى معرفنننة 

المحسوسات ال ةير، والعقل بال ر  منها، فال يدرم الحق
(02)

. 

و لننت النصننوص أن أول واجننب علننى المكلننف هننو الشننها تان وأنننه بهمننا يكننون المننرء مننن أهننل 

اميسالم ولم يقمر النبي صلى هللا عليه وسلم أحداً ليكون مؤمناً بقن يسنتدل علنى معرفنة هللا وينظنر 

"أمرت أن أقاتل الناا حتى يقولوا ال إله إال هللا: "سلمفي ذل  وإنما قال صلى هللا عليه و
(43)

،ولم  

ينا : " يقل حتى يستدلوا على معرفة هللا، وقال صلى هللا عليه وسلم لمعناذ عنندما أرسنله إلنى النيمن

معاذ إن  تقتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلينه رنها ة أن ال إلنه إال هللا وأن محمنداً 

" رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
(41)

 . 

ل على معرفته لنيس كافيناً العتبنار امِينسنان مسنلماً أو مؤمنناً ففرعنون ثم إن معرفة هللا أو االستدال

كان عارفاً بربه، وأك ر مشركي العرب كنانوا يعرفنون هللا عنز وجنل بقننه خنالق الكنون وأننه رب 

 .السماوات واألرض ومي ذل  لم تغن عنهم معرفتهم تل  ريعاً 

منن ضنميمة الرسنل التني تنبنه علنى األ لنة، وهللا تعالى لم يكلفنا بمعرفتنه بمجنر  العقنل، بنل ال بند 

ُسنِل َوَكناَن }:" وراهده قوله تعالى  ةٌ بَْعَد الرُّ ِريَن َوُمنِذِريَن لِعاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِا َعلَى هللّاِ ُحجَّ بَشِّ ُسالً مُّ رُّ

ة هللا ال إن معرفن: ، ولذل  قال أهنل السننة والجماعنة]165:سورة النساء، اآلية[{هللّاُ َعِزيًزا َحِكيًما

"ت بت إال بالشر  
(49)

. 

وهذا في حق من أرا  إثبات وجو  هللا تعالى بالفطرة أو بالعقل أو الحس عند أهل السنة والجماعة  

 . أما من يبحث في كنه الحق فقد وقد فيما يستحل، وبما حرمه هللا تعالى على عبا ه 

                                                 

(
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 .1( دار الهادي)،المعرفة الصوفية دراسة فلسفية في مشكالت المعرفةناجي حسين جودة، . د: ينظر(

(
21

 .2/221، مجموع الفتاوىتقي الدين أحمد ابن تيمية، : ينظر(  

(
21
 .   15 / ، مرجع سابقسعود الخلف، . د: ينظر(

(
11
،كتاب  اإليمان،  226 ، وصحيح مسلم ،ح 1/11الناس إلى اإليمان، ملسو هيلع هللا ىلصصحيح البخاري، باب دعاء النبي (

 .11/  2باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا 

(
1 
،كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد إلى الفقراء حيث 126 صحيح البخاري ، ح(

 .  61/ ،كتاب  اإليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم، 1 يح مسلم، ح ، وصح2/611كانوا،

(
12
حاشية الجمل على تفسير سليمان بن عمر منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل،  : ينظر(

 .2/211،الجاللين



ة الفطرة، وإن كاننت اسنتدالالً فهني إن كانت ضرورة فهي نتيج: المعرفة: "يقول التوحيدي: رابعاً 

ثمننرة الفطنننة، وال بنند فيهننا مننن البحننث الطويننل والعننريج، والسننما  الواسنني الكبيننر، ألن النننفس 

الناطقة ال تعطي  مكنون ما فيها إال بتصفح  كل ما هو  ونها من أجلها
(40)

. 

ن الصنواب؛ حينث لو كان مقصند التوحيندي معرفنة وجنو  هللا لقلننا أننه وافنق وجهناً من: وهنا نقول

جعل المعرفة ضرورة فطرية، واستدالالً عن طريق الفطنة، لكن التوحيدي هنا يتوجه إلى معرفنة 

وال بد فيها من البحث الطويل والعريج، : "كنه الحق أيضاً، وسياق الكالم راهداً على ذل  فيقول

بتصفح  كل ما هو  ونها والسما  الواسي الكبير، ألن النفس الناطقة ال تعطي  مكنون ما فيها إال 

 ".من أجلها

هي النفس الكلية وهني التني تلني العقنل األول، ولهنا المرتبنة ال ال نة منن الوجنو ، : والنفس الناطقة

 وهي المسؤولة عن وجو  الكائنات الحية فهي التي أوجدت الشمس والقمر والكواكب والنجوم،

 :لذل  يقول أفلوطين بوجو  نفسين 

 نيانفس   -نفس عليا،  -

والنفس العليا أقرب ما تكون إلى العقل لذل  كانت بعيدة عن المحسوسات، وأما الننفس الندنيا فهني 

أقرب ما تكون إلى المحسوا
(44)

 . 

 : وقول التوحيدي

أن الننفس مفطنورة علنى ضنرورة معرفنة الحنق، فنثذا عرفنت نفسنها وأ ركنت :ومقصنده منن ذلن  

ى الننفس الكلينة الناطقنة والتني انب قنت منهنا لنذل  عيوبها تطهرت لتصنل بالعنالم العلنوي وتعنو  إلن

النفس الناطقة ال تعطي  مكنون ما فيها إال بتصفح  كل ما هو  ونهنا منن أجلهنا،  : يقول التوحيدي

 .وتحصل المعرفة  استدالالً من خالل التقمل اللالب 

لى األرياءالنفس من األمور اميلهية العجيبة وهي من الطبائي التي تعلو ع: يقول أفلوطين
(45)

 

وتظهر نزعة التصو  جلية عند أبي حيان في هذه المسقلة، حينث يقنرر أن المعرفنة بنين : خامساً 

 العبد وربه مؤكدة، ومما هو مستقر في النفوا فما  ام هللا عرف  فقد عرفته 

 " إن معرفت  باهلل تابعة لمعرفته ب ، وقد عرف  وعرفته:" ويقول في ذل   

وهني معرفنة اميقنرار بنه والتصنديق :. المعرفنة العامنة:فة العبد لربه نوعانمعر:"يقول أبن رجب 

 .وامييمان، وهذه عامة للمؤمنين

وتقتضنني ميننل القلننب إلننى هللا بالكليننة واالنقطننا  إليننه واألنننس بننه والطمقنينننة :. المعرفننة اللاصننة

قننال بعننج بننذكره، والحينناء منننه، وهننذه المعرفننة اللاصننة هنني التنني ينندور حولهننا العننارفون كمننا 

معرفنة هللا : منا هنو؟ قنال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل لنه: السلف

"عز وجل
(46)
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 :كما أن معرفة هللا لعبده نوعان

ولقند }: وهي علمه بعبا ه سبحانه واطالعنه علنى منا أسنروه ومنا أعلننوه قنال تعنالى: معرفة عامة

وهي تقتضي محبتنه لعبنده وتقربنه إلينه، : معرفة خاصة.}نفسه خلقنا امينسان ونعلم ما توسوا به

وإجابته  عائه، وإنجائه من الشدائد 
(47)

 .،وهذه معرفة المؤمنين 

، والتني " المعرفنة الروحينة"أما المعرفة التي قصدها أبو حيان فهي معرفة من نو  آخنر، وهني  

 . هي أصل  يانته الصابعة 

 .تدين به الصوفية ويوافق التوحيدي في ذل  بعًضا مما

فالمعرفننة عننندهم معرفتننان يقننول الجنينند
(41)

معرفننة تعننر ، ومعرفننة تعريننف، معنننى التعننر  أن : 

 }ال أحنب اآلفلنين{يعرفهم هللا عز وجل نفسه ويعرفهم األرنياء بنه كمنا قنال إبنراهيم علينه السنالم 

تدلهم األرياء أن لهنا ومعنى التعريف أن يريهم آثار قدرته في اآلفاق واألنفس ثم يحدث فيهم لطفا 

صنانعا، وهنذه معرفننة عامنة المننؤمنين واألولنى معرفننة اللنواص والكننل لنم يعرفننه فني الحقيقننة إال 

به
(42)

 

ال يعرفه إال من تعر  إليه، وال يوحده إال من توحند لنه، وال ينؤمن : ويقول بعج كبار الصوفية 

إال من جذبه إلينه، وال يصنلح لنه به إال من لطف به، وال يصفه إال من تجلى لسره، وال يللب له 

إال من اصطنعه لنفسه
(53)

. 

فالصوفية يرون؛ إن هللا تعالى عرفنا نفسه بنفسه و لنا على معرفة نفسه بنفسه فقام راهد المعرفنة 

أن المعرفة لم يكن لها سنبب ةينر : من المعرفة بالمعرفة بعد تعريف المعر  بها، والمعنى المرا 

  فعر  بتعريفهأن هللا تعالى عر  العار
(51)

. 
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 . 262،  المرجع  السابقابن رجب الحنبلي ، : ينظر(

(
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ابو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري، الزاهد المشهور؛ أصله من : الجنيد الصوفي هو (

ق، وكان شيخ وقته وفريد عصره، وكالمه في الحقيقة مشهور مدون، وتفقه نهاوند، ومولده ومنشؤه العرا

بل كان فقيها على مذهب سفيان الثوري رضي : على أبي ثور صاحب اإلمام الشافعي رضي اله عنهما، وقيل

. وصحب خاله السري السقطي والحارث المحاسبي وغيرهما من جلة المشايخ رضي هللا عنهم. هللا عنه

لعباس ابن سريج الفقيه الشافعي، وكان إذا تكلم في األصول والفروع بكالم أعجب الحاضرين وصحبه أبو ا

: أتدرون من أين لي هذا هذا من بركة مجالستي أبا القاسم الجنيد، وسئل الجنيد عن العارف فقال: فيقول لهم

وحضر الجنيد ( . 2) مذهبنا هذا مقيد باألصول والكتاب والسنة: من نطق عن سرك وأنت ساكت، وكان يقول

وترى )فقال ! أبا القاسم، ما نراك تتحرك: موضعا فيه قوم يتواجدون على سماع يسمعونه وهو مطرق، فقيل له

 الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع هللا

من  سنة ثمان وتسعين آخر ساعة: سنة سبع وتسعين ومائتين، وقيل -وكان نيروز الخليفة  -توفي يوم السبت 

مرجع ، و أبو نعيم األصبهاني، 282/ ، مرجع سابقصالح الدين الصفدي، : ينظر. ببغداد=نهار الجمعة 

 .2/21،و الشافعي، مرجع سابق، 1/266 ، سابق

(
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التعرف لمذهب أهل أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكالباذي البخاري الحنفي، : ينظر(

 . 56، (لكتب العلمية دار ا: بيروت)   التصوف

(
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 . 56، المرجع السابقأبو بكر الكالباذي،  : ينظر(

(
6 
 .56، المرجع السابقأبو بكر الكالباذي، : ينظر(



فالمعرفة عندهم إما أن تكون استداللية، عن طريق العقل  النظري التحليلي المتنقل، وهني معرفنة 

وجو ه ووحدانية، وبقية صنفاته علنى منا أبنر، سنبحانه للللنق، وهنذا االسنتدالل منن عمنل العقنل، 

ى، وهذه يطلنق عليهنا الذي يعتمد على آثار الللق من جهة، وعلى تدبر آيات الكتاب من جهة أخر

" العلم " 
(59)

. 

وإما أن تكون معرفة خاصة، يعر  فيهنا الصنوفي العنار  حقنائق الصنفات والتندبير واألسنرار، 

هننو معرفننة العجننز عننن إ رام كنننه ذات هللا سننبحانه، وهننذه  –مننن معرفتننه  –وقمننة مننا يصننل إليننه 

ضننالً مننن هللا عننن طريننق المعرفننة ال تكننون عننن طريننق العقننل النظننري التحليلنني، ولكنهننا تكننون ف

"اميلهام، وهو العلم اللدني عندهم
(50)

. 

إال أن المعرفة عند التوحيدي تبلغ ةايتها في معرفة كنه الحق واالتحا  به،  و هنذا الننو  اللناص 

وإنمنا بقني علين  منن  منا :" من المعرفة ال تتحقق إال بشنرط التطهينر، وفني ذلن  يقنول التوحيندي

 ران  ومدانس  بمفارقة رنهوات ، ومزابلنة  رنبهات ، وصنفوت منن حجب  عنه ب ، ومتى نقيت أ

"كدرم بطهارة أسرارم، وملالفة إرا ت ، الح ل  المكون مجرياً للكون
(54)

   

هنا يظهر تقثير الفلسفة اليونانية واضنحاً فني التصنو  وخاصنة أن األفالطونينة الحدي نة كنان لهنا 

أثر ذلن  واضنحاً فني التصنو  الفلسنفي النذي لذل  نجد . ريو  واضح ما بين النهرين وفي حران

يمارسه التوحيدي،   فمن أبر، عناصنر الفكنر اليونناني الغنوصنية، واميرنراقية وقند أثنر ذلن  فني 

التصننو  فقنند  عننا إلننى التقشننف و عننا إلننى اتصننال النننفس بننالمال األعلننى، إذ يعتقنند بوجننو  عننالم 

بهاره، ويبلغ امينسان ذلن  العنالم إال إذا روحاني نوراني فوق عالم الطبيعة ال يدرم العقل حسنه و

تطهرت نفسه من عالئق هذا العنالم المنا ي، فتغندو ،كينة إذا تبنرأت منن العجنب والتكبنر والريناء 

 .والحسد

حيننث يعتقنندون  -واألفالطونيننة الحدي ننة تحتننوي علننى ك يننر مننن الفكننر الصننوفي إن صننح التعبيننر 

ول والنفس الكلية والهيولي والنفوا الجزئية وهي بنظرية الفيج اميلهي وكذل  يقولون بالعقل األ

مننن مراتننب الوجننو  عننندهم وهننذا مننا يقننول بننه بعننج الصننوفية، وكننذل  نظريننة الكشننف والشننهو  

والمعرفة 
(55)

. 

:" تطهير الننفس  وفني ذلن  يقولنون : لذل  نجد أن ررط الوصول إلى المعرفة الكاملة عندهم هو 

عالئق القوى الشهوانية؛ وهذا التطهير والتهذيب ال يحصل  ولنتصل به علينا  أن نطهر أنفسنا من
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 .61 ، الفكر الفلسفي في ضوء اإلسالمعبد اللطيف محمد العبد، . د: ينظر(
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 .61 ، المرجع السابقعبد اللطيف العبد، . د: ينظر(  
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يوسف سليم، في كتابه الكبير عن التصوف، وبعد استعراضه آلراء األفالطونية الحديثة يقول البرفسور (
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مبنية على الفكر رأسها األفالطونية المحدثة، وتبنى بن عربي نفس األفكار التي نشرها أفلوطين األسكندري، ال

الفلسفي، والمشاهدة الذاتية، والذي بين أن تزكية النفس ال تكون إال بالتبتل عن العالئق الدنيوية، والعالم 

موسوعة الفرق المنتسبة مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي عبد القادر السقاف، : ينظر" المادي

 .22 ،لإلسالم ، الفرق بين أهل الستة والتصوف

(
66
مجلة الجامعة )، ،  مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعيمحمود يوسف الشوبكي: ينظر  (

 .22،  2،( المجلد العاشر -اإلسالمية



إال باكتسابنا، ورياضتنا وفطامنا عن الشنهوات الندنيا، والتضنر  وإقامنة الصنلوات وبنذل الزكناة، 

والصيام وتقريب القرابين وتبلير البلور، وفي هذه الحالة قد ال يحتاج امينسان إلى وسيط
(56)

  

في صدرم نفحة من نفحات روض األنس من العالم األعلى فارقد إذا نفحت :" يقول في اميرارات

وال سنبيل لن  إلنى ذلن  . عليه، وتلذذ بطعمها، واستدم نسيمها من معدنها، ورم مزنتها من سنمائها

 قيقهنا وجليلهنا، وهنذه صنورة : قليلها وك يرها، وتحلى الفضنائل بقسنرها: إال برفج الرذائل كلها

وحليت بزينتها، وبر،ت ببهجتها، و،ارت  مالئكة السنماء بالتحينة  اميلهية متى حركت نفس  إليها

...."بعد التحية، وأهدت إلي  العطية بعد العطية، كرمت بين البرية 
(57)

. 

ثم أن التوحيدي بين أن هذه المعرفنة بغنوامج حكمنة هللا تعنالى، و ةوالنب قدرتنه ال تكنون إال إذا 

اً تشهد منافذ مشيعته فني مجناري إرا تنه ، وهنذا كفنر علمت؛ ما كان، وما يكون، وما لم يكن حينعذ

 .صريح باهلل تعالى 

" ويصننف التوحينندي المعرفننة بقوصننا  عدينندة تبننين طريقتننه فنني الوصننول إلننى معرفننة هللا فكتابننه

والذي سماه البعج  يوان التصو  العظيم مليء بقوصا  " اميرارات اميلهية والنفحات الربانية 

"المعرفة سكون النفس إلى المعرو  بما البس النفس من األننسعمق :" المعرفة حيث يقول
(51)

 ،

المعرفنة مصنباح : "ويقنول أيضناً " أهم المعار  معرفة هللا الواحد بالحق اليقين اللالب:" ويقول

"القلب
(52)

 . 

ويقف أهل السنة والجماعة الموقف الحنق وهنو أن حقيقنة النذات اميلهينة ال يمكنن للعقنل معرفتهنا، 

 .إ رام ُكْنِهها؛ ألنها ال تحيط بها الفكرة، وامينسان لم يعط وسائل إ راكهاوال يستطيي 

فالعقننل البشننرى مهمننا كننان مبلغننه مننن الننذكاء وقننوة امي رام قاصننر ةايننة القصننور، وعنناجز ةايننة 

 .العجز عن معرفة حقائق األرياء

حقيقة الننفس وقصور العقل، وعجزه عن إ رام حقيقة األرياء ال ينفى وجو ها فعجزه عن إ رام 

ال ينفى أنها موجو ة، وعجزه عن إ رام حقيقة الضوء ال ينفى وجو  ضوء يعنم اآلفناق، وعجنزه 

عن إ رام كنه الذرة ال ينفى أن ثمة ذرات تتكنون منهنا المنا ة، وهكنذا سنائر األرنياء التني يقصنر 

 .العقل عن إ رام حقيقتها ويعجز عن معرفة كنهها

ز امينسان عن إ رام حقيقتها، فليس معنى ذل  أنها ةير موجنو ة، وم ل ذل  الذات اميلهية إذا عج

بل هي موجو ة كققوى ما يكون الوجو 
(63)

. 

فال أحد يعر  حقيقة ذات هللا سبحانه وتعنالى، والوصنول إلنى ذلن  مسنتحيل فمسنتحيل أن تعنر  

هللا عز وجل في حقيقة ذاته 
(61)

ِميُي البَِصيرلَْيَس َكِمْ لِِه َرْيٌء َوهَُو ال} : يقول تعالى  {سَّ

 :ومن خالل آراءه في مسألة المعرفة نجده 

                                                 

(
65

 .  2، مرجع سابقمحمد إبراهيم الفيومي، : ينظر(  

(
68

 .15التوحيدي، : ينظر(  

(
61
 .11  اإلشارات،أبو حيان التوحيدي، : ينظر(

(
61
 .211، اإلشاراتأبو حيان التوحيدي، : ينظر(

(
51
 .26 / ، (دار الكتاب العربي: بيروت) ، العقائد اإلسالميةالسيد سابق، : ينظر(

(
5 

 . 18 / ، مرجع سابقمحمد بن صالح بن عثيمين، : ينظر(  



 .ال ينكر وجو  هللا تعالى بل يعتقد بوجو  اميله الواحد األ،لي .1

 يانتة عرفانينة بنق ق وأكمنل ارنكالها، لنذل  نجنده يؤسنس طريقنة مي رام المعرفنة العلينا،  .9

الكشنف عنند الصنوفية لنذا فنقن رجنال وكنه األسرار الربانية عنن طرينق التطهينر وهنذا منا يقابلنه 

الدين الصابئ ال يقرون علنية الدين ألن ذل  يتعارض وباطنيته
(69)

. 

 .ال معرفة وجو  هللا تعالى" الروحية" مرا ه من المعرفة .0

 الخاتمة

 

 :من أهم النتائج التي توصلت إليها ما يلي

 .ق التطهير والوجدالمعرفة عند التوحيدي معرفة روحية ال يتوصل إليها إال عن طري .1

والتي حنرم "كنه الحق "ال يقصد بالمعرفة عند التوحيدي معرفة وجو  هللا تعالى بل يقصد معرفة  .9

 .هللا البحث بها
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52
الجمعيات المندائية التوحيد الصابئ المندائي و عالقته بالديانات الموحدة، موقع اتحاد سميع داود، : ينظر(

 .في المهجر



 المصادر والمراجع

 :كتب ومؤلفات أبي حيان التوحيدي: أوال

النارر وكالنة ،عبدالرحمن بدوي ،الدكتورة و ا  القاضي : تحقيق:اميرارات اميلهية والنفحات الربانية، 

 المطبوعات  

وطبعنة ثانينة سننة 1202،1249،1244القناهرة ، احمد أمين وأحمد النزين: تحقيق: االمتا  والمؤانسة

 .بيروت وطبعة  ار  مكتبة الحياة 1257وطبعة المكتبة العصرية ببيروت 1450

 ار الفكنر ،وبتحقينق إبنراهيم الكيالنني 1110مطبعة الجوائنب ، الصداقة والصديق، نشره احمد فارا 

 .وبتحقيق علي متولي مكتبة اآل اب 1264بدمشق 

 .1251أحمد أمين وأحمد صقر مطبعة النارر بالقاهرة : الهوامل والشوامل، تحقيق

ونشننره حسننن السننندوبي المطبعننة التجاريننة 1121 الهننند، المقابسننات ،نشننره ميننر،ا حسننين الشننيرا،ي  

وحققها  انيال واتريكان فني ،1273محمد توفيق حسين مطبعة اميررا  ببغدا : وبتحقيق، بالقاهرة

 (ةير مطبو )رسالته بالسربون 

وبتحقينق إبنراهيم الكيالنني 1256المطبعة الهارمية  مشق ،محمد الطنجي : أخالق الو،يرين، تحقيق  

 . ار الفكر بدمشق ( الب الو،يرينم)تحت عنوان 

وبتحقينق عبندالر،اق محيني الندين  1250القناهرة ،البصائر والذخائر ،بعناية أحمد أمين و أحمد صقر 

 .مكتبة أطلس  ،وبتحقيق إبراهيم الكيالني 1254مطبعة النجاح ببغدا  ،

 :المراجع األخرى

إحسنان : ألعيان وانبناء ابنناء الزمنان، تحقينقابن خلكان، أبو العباا رمس الدين محمد بن أحمد ، وفيات ا

 . ار صا ر:عباا بيروت 

 .محمد الطنجي،  ار صا ر: أبو حيان التوحيدي، أخالق الو،يرين،  تحقيق

  ار الكتب العلمية : النووي، أبو ،كريا محيي الدين ، تهذيب األسماء واللغات ،بيروت

  ار الكتب العلمية، : لبنان 1، ط(م9314) محمد السيد ع مان، : البصائر والذخائر، تحقيق

 . ،رسالة علمية " و ا ،  مجتمي القرن الرابي في مؤلفات أبي حيان التوحيدي .القاضي،   

  ار العلم للماليين   5،األعالم ، ط(م9339) ،ركلي، خير الدين بن محمو  ،

محمنند : عيننان، تحقيننقسننبط ابننن الجننو،ي، رننمس النندين أبننو المظفننر يوسننف، مننرآة الزمننان فنني تننواري  األ

 . ار الرسالة العلمية: بركات وآخرين، سوريا

: ،  ميزان االعتندال فني نقند الرجنال ، تحقينق( ه1019) الذهبي، رمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد، 

  ار الطباعة للمعرفة والنشر ، : بيروت  9علي البجاوي ،ط

مجموعنة منن : ، سنير أعنالم الننبالء ، تحقينق (ه1435)الذهبي، رمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد ، 

 . ار الرسالة 5المحققين، ط

: ،  إررا  األريب  الى معرفة األ يب تحقينق( ه1414)الحموي، رهاب الدين أبو عبدهللا ياقوت بن عبدهللا

 . ار الغرب اميسالمي  1إحسان عباا، ط

، طبقننات الفقهنناء (م1299) الصننالح، أبننن الصننالح، ع مننان عبنندالرحمن، أبننو عمننرو، المعننرو  بننقبن

 .  ار البشائر اميسالمية: بيروت  1محيي الدين  علي نجيب، ط: الشافعية، تحقيق



ةريد الشي  محمد، وإيمان : ، مقدمة تحقبق اميمتا  ، اميمتا  والمؤانسة ، تحقيق( ه1495)السيد، محمد، 

 . ار الكتاب العربي: بيروت 1الشي  محمد،ط

، تاري  اميسالم  ووفينات المشناهير واألعنالم ( ه1410) دين أبو عبد هللا محمد بن أحمد،الذهبي، رمس ال

  ار الكتاب : عمر عبد السالم التدمري، بيروت: ت تدمري ، تحقيق

 . الغفيب، يوسف بن محمد علي ، ررح القواعد السبي من التدمرية

بد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، ابن األثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن ع

 ار الكتنناب ) 1عبدالسننالم التنندمري ، ط: ، الكامننل فنني التنناري  ، تحقيننق( ه1417) عننز النندين،

 .العربي

احمننند : ،  النننوافي بالوفينننات ، تحقينننق(ه1493)الصنننفدي، صنننالح الننندين خلينننل بنننن أيبننن  بنننن عبننند هللا ، 

 .، ار احياء التراث   1األرناووط،ط

ابن معصوم ، صدر الدين المدني، علني بنن أحمند بنن محمند معصنوم الحسنني الحسنيني، المعنرو  بعلني 

   1رنناكر رننكر، ط: ، أنننوار الربينني فنني أنننوا  البننديي  ،تحقيننق(ه1012) خننان بننن ميننر،ا أحمنند،

 مطبعة النعمان، 

: ، تحقيننقمرتضننى الزبينندي، محمنند بننن محمنند لحسننيني، أبننو الفننيج، تنناج العننروا مننن جننواهر القنناموا

 مجموعة من المحققين،  ار الهداية 

، يتيمة الدهر في محاسنن أهنل العصنر  ( ه1430)ال عالبي، عبد المل  بن محمد بن إسماعيل أبو منصور، 

 . ار الكتب العربية،  1مفيد قمحية ، ط.  : ، تحقيق

 .الواحدي ،أبو الحسن علي بن أحمد ، ررح  يوان المتنبي  

: بن أبني بكنر، جنالل الندين ، بغينة الوعناة فني طبقنات اللغنويين والنحناة  ،تحقينق  السيوطي، عبد الرحمن

 .المكتبة العصرية : محمد أبو الفضل،   لبنان

ابن قيم الجو،ية، محمد بن أبي بكر بن أينوب بنن سنعد رنمس الندين ، مفتناح  ار السنعا ة ومنشنور والينة  

 . ار الكتب العربية: العلم واآلرا ة ، بيروت 

عبند : ، الملنل والنحنل،تحقيق( ه1413)هرستاني، أبو الفتح محمد بنن عبند الكنريم بنن أبنى بكنر أحمند، الش

 . ار المعرفة:، بيروت1األمير مهنا و علي فاعور، ط

  ار الفكر،  1، البداية والنهاية،  ط(ه1437) أبو الفداء، إسماعيل بن ك ير الدمشقي، 

محمننو  : ، طبقنات الشننافعية الكبنرى، تحقينق( ه1410)لندين، السنبكي، تناج الندين عبنند الوهناب بنن تقنني ا 

 .، هجر للطباعة والنشر والتو،يي9عبد الفتاح محمد الحلو،ط. محمد الطناحي  

عبنند الننرحمن بنندوي،  : ، اميرننارات اميلهيننة والنفحننات الربانيننة، تحقبننق( م1253)التوحينندي، أبوحيننان، 

 .مطبعة فؤا  األول: القاهرة

إبننراهيم السننامرائي،  ار ومكتبننة .مهنندي الملزومني و  :بننن أحمنند معجنم العننين، تحقيننق الفراهيندي،اللليل

 .الهالل

 الماور ي، أبو الحسن محمد بن علي البصري البغدا ي  الشهير بالماور ي،  اميقنا  في الفقه الشافعي 

: األر ن ) 5ني ، طناصنر الندين األلبنا: ،امييمان  ،تحقينق( ه1416)ابن تيمية، تقي الدين أبو العباا أحمد

 .المكتب اميسالمي 

 .،النصرانية وآ ابها بين عرب الجاهلية ( ه1046) عبد المسيح، ر،ق هللا بن يوسف،

  ار الكتب العلمية : بيروت   9، البلدان، ط(ه1419) اليعقوبي، أحمد بن إسحاق



 . ار صا ر : بيروت   9، معجم البلدان،ط( م1225) الحموي، رهاب الدين،

  ار االجتها   :بيروت  1، أبو حيان التوحيدي والقرن الرابي الهجري ،ط(ه1494) رلق، علي،

 . محمد السيد ع مان مقدمة التحقيق،:التوحيدي، أبو حيان ، البصائر والذخائر، تحقيق

 ار  1عبندالفتاح أبنو ةندة ، ط:، لسنان المينزان، تحقينق( م9339) العسقالني، أبو الفضل أحمند بنن علني،

 .بشائر اميسالميةال

 .  ار السالم للطباعة والنشر) 9العقائد اميسالمية، ط -،  األساا في السنة وفقهها،( ه 1491)حوى، سعيد

، ( ه1417) ابننن النننديم، أبننو الفننرج محمنند بننن إسننحاق بننن محمنند الننوراق البغنندا ي المعتزلنني الشننيعي،

  ار المعرفة،: لبنان9إبراهيم رمضان، ط: الفهرست، تحقيق

: بينروت 0،  لسنان العنرب ، ط( ه1414) ن منظور، احمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الندين،اب

 .  ار صا ر

 www.MandaeanNetwork.comموسوعة العيون المعرفية،  راسات في الكنز اربا،  

ألقطنار ،  ، الروض المعطار فني خبنر ا( م1254)الِحميرى، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم، 

  0محمد ها ي أبو ريدة، ط.  : بور،  ي ، و تاري  الفلسفة في اميسالم ،تحقيق

،  نهر الذهب فني تناري  حلنب ، ( ه1412) الغزي،كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البالي الحلبي،  

 . ار القلم، : حلب  9ط

مكتنب : قناموا المحنيط، تحقينق،  ال(  ه1496) الفيرو،آبا ى، مجد الندين أبنو طناهر محمند بنن يعقنوب، 

 .مؤسسة  ار الرسالة للطباعة والنشر :  بيروت 1تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،ط

إبنراهيم : للوار،مي، محمد بنن أحمند بنن يوسنف، أبنو عبند هللا، الكاتنب البللني ا ، مفناتيح العلنوم، تحقينق

  ار الكتاب العربي  9األبياري، ط

عبند : ، مجمنو  الفتناوى، تحقينق(ه1416) العباا أحمد بن عبد الحليم الحراني ،بن تيمية، تقي الدين أبو 

 مجمي المل  فهد لطباعة المصحف الشريف: المدينة المنورة)الرحمن بن محمد بن قاسم، 

 . ار الفكر العربي  4، تاري  الفكر الديني الجاهلي، ط( ه1415)الفيومي، محمد إبراهيم،  

، الندر ال منين فني أسنماء المصننفين ، ( ه1403) ع مان، الشهير بتناج الندين، ابن الساعي، علي بن أنجب

 . ار الغروب: تونس)  1احمد روقي بنين، و محمد سعيد حنشي، ط: تحقيق

محمد : السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق

 .المكتبة العصرية: أبو الفضل إبراهيم،  لبنان

= ، مفاتيح الغيب (ه1493)فلر الدين الرا،ي، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي،  

  ار إحياء التراث العربي : بيروت  0التفسير الكبير ، ط

لعربي  ار التراث ا) ، الوحدانية مي  راسة في األ يان والفرق ، (م1277)  ويدار،   بركات عبد الفتاح ،

. 

، ةرائنب القنرآن ورةائنب الفرقنان ( ه1416) النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمني،

 . ار الكتب العلمية :بيروت 1الشي  ،كريا عميرات، ط: ،تحقيق

 .أبو ريدة، محمد عبد الها ي ، رسائل الكندي الفلسفية، كتب التراث

 


