
ات رسائل الماجستير والدكتوراهمستخلص  

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  543 ٥٤٣  

  
  أمينة أحمد الماجد  اســم الباحـث
اآلراء الكالمية وأصول الدعوة عند اإلمام ابن عقيل   عـنـوان البحث

  )هـ٥١٣ت (الحنبلى 
  القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الفلسفة اإلسالمية  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(ماجستير ال  الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
بيان آراء ابن عقيل العقائدية وبيان مدى موافقتها لمنهج السلف وكذا 
منهج اإلمام أحمد والتمييز بين آرائه التى كان موافقا فيها آلراء المعتزلة 

  . وبين اآلراء التى تراجع فيها إلى مذهب السلف
رة السنة والدفاع عنها والرد على بيان جهود اإلمام ابن عقيل فى نص

  .المخالفين
  منهج الدراسة

االستقراء والتتبع آلراء ابن عقيل فى العقيدة ثم تحليل هذه اآلراء  -
ونقدها، وذلك من خالل كلمات سواء من كتبه المعتمدة أو المنسوبة 

  .إليه أو مما نقله عنه غيره من العلماء
ل، ومناقشة ما يحتاج إلى االستدالل من الكتاب والسنة لتلك األصو -

 .مناقشة
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المقارنة بين منهج ابن عقيل ومنهج السلف، ومنهج القرآن الكريم  -
 .والسنة النبوية المطهرة

تمهيد، وستة مباحث، فى كل مبحث عدد من : قسمت الرسالة إلى  -
 .المطالب

  استنتاجات الدراسة
الصبر السيرة العظيمة لهذا اإلمام الجليل فى طلبه للعلم وتحصيله و -١

فى ذلك، وطلبه للحق والبحث عنه، والشجاعة فى الرجوع عن 
  .آرائه إذا بأن له أن الحق فى غيرها

وضوح الطابع السلفى فى فكره، وظهر هذا فى كالمه عن اإللهيات  -٢
والنبوات وكالمه عن القضاء والقدر، وقد جاء هذا بعد أن أخذ 

فصح عن رأيه بمنهج المعتزلة فى أوائل عمره، ثم عاد عن ذلك، وأ
 .وانتمائه بقوة

كان البن عقيل طريقته ومذهبه الخاص به، والذى يميزه عن سائر  -٣
أقرانه من العلماء الحنابلة، أو حتى عن غيره من العلماء األشاعرة 

 .أو المعتزلة أو غيرهم

مقاومة ابن عقيل للبدع التى شاعت فى عصره كما تجلى ذلك فى  -٤
 .موقفه من الشيعة وبعض الصوفية

نزعته المعتدلة فى األمر بالمعروف والنهى عن المنكر واختيار  -٥
الموقف المالئم لمقاومة المنكر والطريقة المالئمة إلنكاره فاللسان فى 
موضعه، والهجر فى موضعه، واعتزال المنكر فى موضعه، 

  .واإلنكار بالقلب فى موضعه


