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 ملخص البحث
 ألفى زلفى: اإلطناب يف كتاب "اإلبانة يف أصول الديانة" أليب احلسن األشعرى )دراسة علم ادلعاىن(

كتاب اإلبانة يف أصول الديانة أحد أعمال أيب احلسن األشعرى، ىو العامل الكبري يف علم الكالم، ولو 
األشعرية. ومن أعمالو كتاب اإلبانة يف أصول  فكرة خاصة ومؤثرة حىت اآلن. ويسمى مذىبو بأىل السنة واجلماعة

الديانة. وبعد أن قراءة الباحثة ىذا الكتاب قراءة إبتدائية وجدت فيو كثريا من أسلوب اإلطناب على أشكالو 
وأغراضو ادلختلفة. ورأيت إمنا يستخدم خلدمة ادلعاىن اجلليلة يف العقائد األشعرية. ليكون مؤثرا يف قلوب القارئني. 

 م الباحثة ادلستخدم يف ىذا الكتاب دلعرفة اإلطناب أشكالو وأغراضو.فتهت
( دلعرفة أشكال اإلطناب يف كتاب اإلبانة يف أصول الديانة أليب احلسن ١والغرض من ىذا البحث )

( دلعرفة ٣( دلعرفة أغراض اإلطناب يف كتاب اإلبانة يف أصول الديانة أليب احلسن األشعرى؛ )٢األشعرى؛ )
 األساسية أليب احلسن األشعرى يف ىذا الكتاب.  األفكار

فأما ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث فهو ادلنهج الوصفي التحليلي، ىو: منهج ُيستخدم لتعليل 
دلختلفة يف كتاب ا عبارة اإلطناب على أشكالو وأغراضو ادلشكلة و كشفها منظًما، بوصف البيانات اليت ىي

يف مجع و  احلسن األشعرى. وأماالدراسة ادلأخوةة يف ىذا البحث ىي علم ادلعاىن. "اإلبانة يف أصول الديانة" أليب
 البيانات، يستخدم الباحثة أسلوب الدراسات ادلكتبية.

( أن أشكال اإلطناب يف ىذا الكتاب يشتمل على سبعة أشكال وىي: ةكر ١ىذا البحث يستنتج: )
اص يف أربعة عبارة، واإلياا  بعد اإلاهام يف مائة وسمسة اخلاص بعد العام يف سبعة عبارة، وةكر العام بعد اخل

عشر عبارة، والتكرار يف مائيت واحد، والتدليل يف إثنا عشر عبارة، واإلعًتاض يف منانية وعشرون عبارة، واإلحًتاس 
 ( وأما أغراض اإلطناب يف ىذا الكتاب يشتمل على وىي: التنوية بشأن ادلخاطب يف٢يف أربعة عشر عبارة؛ )

ثالثة عشر عبارة، وتأكيد ادلعٌت يف مائة وسمس وسمسني عبارة، والتلذة بذكره يف ستة عبارة ، وقصد االستعاب يف 
أربعة عبارة، والبيان  يف مائة وعشرة عبارة، والتنزيو يف إحدى عبارة، والتهويل يف إثنا عبارة، رفع التوىم يف سمسة 

ارة، والدعاء يف تسعة عبارة، والًتديد يف سبعة عبارة، وطول عشر عبارة، وقصد الًتغيب العفو يف إحدى عب
( ٣الكالم يف أربعة وثالثني عبارة، ولتنبيو على فال اخلاص سبعة عبارة. والشمول والكمال يف أربعة عبارة؛ )

ل وأعمال الناس، ومشاكوالفكرة األساسية يف ىذ الكتاب يشتمل على وىي عن الدين، وصفات اهلل، وإرادة اهلل، 
 والقرآن كالم اهلل وغري خملوق، ورؤية اهلل باألبصار يف اآلخرة، وأعمال الناس، والشفاعة واخلروج من النار.الغيبة، 

 

 مفتاح الكلمات: اإلطناب، أشكاله وأغراضه. 

 


