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 رمحه اهلل 1الشهرستانياإلمام 
 2«امللل والنحل"صاحب كتاب 

 ربيـع شكيـر مشاركة: 
 بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل؛ نبينا حممد بن عيد اهلل وعلى آله وأهله.

 فهذا تعريف خمتصر باإلمام الشهرستاين رمحه اهلل. أما بعد..
 :امســه 

، يب بكر أمحد املشهور بالشهرستاينهو أبو الفتح تاج الدين عبد الكرمي بن أ الشهرستاين
 .3خراسانوهي بلدة يف  نشهرستاوالشهرستاين منسوب إىل 

 .األصل أباً عن جد من مدينة شهرستان أعجميله على أصله وهو أنه  املرتمجونوقد اتفق 
 دهــمول: 

، وإن كان اخلالف زماهنااتفق الباحثون على مكان والدة ووفاة الشهرستاين ولكنهم اختلفوا يف 
  .4، ولكنهم اتفقوا على أنه ولد يف مدينة شهرستانالدة أقوى من االختالف يف الوفاةيف الو 

 هــوفات: 
، ، ولكن اختلفوا يف سنة وفاتهاً وفاته وهو بلدة شهرستان أيضاتفق الباحثون على مكان 

 . هجرية  548واألرجح أهنا سنة 
 ه العلميةـنشأت: 

                                                           
 . للسبكي االبن طبقات الشافعية الكبرى.- للذهبي سير أعالم النبالء - البن خلكان وفيات األعيان - لياقوت الحموي معجم البلدان - :من مصادر ترجمته - 1

 . ابن قاضي شهبة طبقات الشافعية البن قاضي شهبة-  البن تغري بردي النجوم الزاهرة- سنويطبقات الشافعية لأل -

 .ت عن هذا العالم الكبيروغيرها كثير من الكتب التي تكلم. دائرة المعارف اإلسالمية-  الشهرستاني وآراؤه الكالمية للدكتور بدران -

بدة األصنام وغيرها كثير، وآراء الفرق كتاب مختصر جمع فيه مصنفه جميع أرباب الديانات من الملل غير اإلسالمية كعباد الشمس والكواكب واليهودية والنصرانية وحكماء الهند وعالملل والنحل:  - 2
صارًا لمن ة وغيرها من الفرق اإلسالمية، وقد أظهر المصنف فيه المخالف للدين الحق، وأوضح عظمة الدين اإلسالمي الحنيف، عبرة لمن استبصر، واستباإلسالمية ومذاهبها كالمعتزلة والجهمية والقدرية والشيع

ون يبنى عليه تعديد الفرق اإلسالمية، والمقدمة الثالثة في بيان أول شبهة اعتبر، وقد قدم المصنف لذلك بخمس مقدمات: المقدمة األولى في بيان أقسام أهل العالم جملة مرسلة، والمقدمة الثانية في تعيين قان
من مظهرها؟ والمقدمة الخامسة في بيان السبب الذي أوجب ترتيب وقعت في الخليقة ومن مصدرها ومن مظهرها؟ والمقدمة الرابعة في بيان أول شبهة وقعت في الملة اإلسالمية وكيفية انشعابها ومن مصدرها و 

 .الكتاب على طريق الحساب هذا
 .إيرانالمعروف في  اإلقليم- 3

 .هـ479سنة  - .هـ 469سنة   -.ـه 476سنة -: في السنة التي ولد فيها أبو الفتح الشهرستاني على أقوال العلماءواختلف  - 4
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العلوم ، وكان أول توجهه لطلب العلم حنو اين إىل طلب العلم وهو صغري السنتوجه الشهرست
، ومسع احلديث أول ما تلقاه هو القرآن وتفسريه ، فكان ...والفقه واحلديث تفسريالو  القرآن :الشرعية

 . خارج بلده شهرستان بنيسابور أيب احلسن املديينوهو يف سن اخلامسة عشرة من 
 5مكانته العلمية: 

 - املتكلم - الفقيه : كان مكانة الشهرستاين كبرية عند العلماء فقد لقبوه بعدة ألقاب منها
 ...التصانيفصاحب  - الفيلسوف - الرياضي - املفسر - احملدث - األصويل

 رحالته العلمية: 
 خراسان:  رحل الشهرستاين يف طلب العلم وهو يف سن اخلامسة عشرة إىل بالد كثرية منها

 . وبغداد ومكة املكرمة وخوارزم
 العلماء الذي أخذ عنهم العلم: 

 : تاين العلم على يد كثري من العلماء منهمطلب الشهرس
 . أخذ عنه التفسري وعلم الكالم : أبو القاسم األنصاري -
 . أخذ عنه احلديث : أبو احلسن املديين -
 . أخذ عنه الفقه : أبو املظفر اخلوايف-
 . أخذ عنه الفقه واألصول وعلم الكالم : أبو نصر القشريي-

 هـمؤلفات: 
، وقد ألف يف فنون العلم املختلفة الرباعة يف التأليف وحسن التصنيفكان الشهرستاين مشهوراً ب

 ، وقد بلغ عدد مؤلفاته ما يزيد علىواألديان الفرق وتاريخالتفسري والفقه وعلم الكالم والفلسفة 
 : المؤلفات، ومن هذه ين مؤلفاً عشر 

  .وهو أشهر كتبه  :6امللل والنحل- 
 . يف النهي عن االشتغال بعلم الكالم والفلسفة : هناية اإلقدام يف علم الكالم -
 . يف الرد على الفالسفة : الفالسفةمصارعة  -

                                                           
 .واللغة الفارسية اللغة العربية  :ومن اللغات التي أتقنها، اللغاتولكنه كان يتقن  الشريعةمجرد عالم في  لم يكن الشهرستاني -5 
 .موسوعة جامعة وموجزة لمختلف المقاالت والملل واألهواء والنحل (ليعتبر كتاب )الملل والنح -6 
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 . باللغة الفارسية  :جملس يف اخللق واألمر -
 . : وهو حبث فلسفي حبتحبث يف اجلوهر الفرد -
 . : كتاب يف الرد على الفالسفة شبهات أرسطو وبرقلس وابن سينا -

 مذهبه العقائدي: 
، عض كتبه، وقد صرح بذلك هو بنفسه يف بستاين العقائدي هو مذهب األشاعرةمذهب الشهر 

يدل داللًة واضحًة على )امللل والنحل) ، بل إن أشهر كتبهله عليه املرتمجونوهذا ما يكاد جيمع 
ينصر املذهب األشعري ) هناية اإلقدام يف علم الكالم (وكتابه، بل األشاعرة، وشيوخه هم من ذلك

 . بأدلته وحججه ويناقش اآلراء املخالفة له ويرد عليها
 

، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله واهلل أسأل أن ينفعنا مبا علمنا وأن يزيدنا علمًا نافعاً هذا، 
 املني.وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب الع
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