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 املرجئت اجلهميت
 دراست يف وشأتهب انتبرخييت وآراءهب انكالميت

 
 (**)م. كابان عبدالكريم عمي  (*)قادر محمد حسن د.

 
 املقدمت

تعد دراسة الفرؽ االسالمية مف الدراسات المهمة التى بدأت تػزداد االتتمػاـ بهػا  ػى 
رتػا  ػى رسػـ كتك يػت التػاري  السنكات االخيرة كتذا نابع مف االتمية التاريخية لتلؾ الفرؽ كدك 

االسػػالمى أكال كألػػى مػػا االػػارا االسػػالـ الارشػػى مػػف مناختػػات كتػػلكيالت مختلفػػة اػػكؿ السػػلطة 
                   كبعض المسائؿ الدينية  ى عصرنا الااضر الانيا. 

علػػػػى الػػػػر ـ مػػػػف اف المر ئػػػػة شانػػػػت مػػػػف اكائػػػػؿ الفػػػػرؽ االسػػػػالمية ب انػػػػ  التػػػػيعة 
بنفس االتمية  ى الباث شما اظيت بهػا الفػرختيف االخيػرتيف كذلػؾ  ضتالم  كلشف كالخكارج

اْلسػػػػػبا  تخػػػػػػص طبيعػػػػػػة عمػػػػػػؿ المر ئػػػػػػة كالظػػػػػركؼ التاريخيػػػػػػة التػػػػػػى نتػػػػػػلت  يهابالدر ػػػػػػة 
كخاصػػػة  رخػػػة المر ئػػػة ال هميػػػة ىال بريػػػةىالتى لػػػـ تنػػػؿ ا هػػػا مػػػف باػػػث كأتتمػػػاـ ،االساس

لذا نرل أنهػا تاتػاج الػى دراسػات  ػادة  المْكرخيف  كالدارسيف كب ت م هكلة النتلة كأالعت اد،
كتلاليراتهػػا الالا ػػة  ػػى م ػػاؿ علػػـ  كمعم ػػة، بةيػػة أماطػػة اللالػػاـ عنهػػا كالتعػػرؼ علػػى ا ي تهػػا

 ،اْلف ال همية شانت تناتض السائد كت ػادؿ مسػلمات نصػية معينػة  ػى ال ػررف الشػريـ، الشالـ
عبى ت اتهػا كالػذل انعشػس لذا شاف االخصاء مسػلطا علػى اتباعهػا كاف المكخػؼ الرسػمى كالتػ

مما  عؿ المعطيات التاريخيػة ،يتسـ بنكع مف التهميش كالتعتيـ، بدكرا على شتابات المْكرخيف
تفت ر الى الايادية كالتمكؿ مما يال ؿ شاتؿ البااث  ػى التن يػ  عػف معلكمػات ،المدكنة عنها

تمالػػػؿ خطػػػا   ػػػى المظػػػاف ال ديمػػػة المةمػػػكرة  ػػػى رشػػػاـ ال ػػػا ى مك ػػػت التػػػى  متػػػتتة كمبعالػػػرة
امال اف ياصػػػػؿ  ػػػػى ،المؤتلػػػػؼ الػػػػذل اليعتػػػػرؼ بػػػػالمختلؼ اال علػػػػى سػػػػبيؿ االنت ػػػػاد كالتفنيػػػػد

المهمػش علػى أخبػػار ك معلكمػات متنػػاالرة كم ػزأ يمشػف ترميمهػػا كخرأتهػا  ػػى سػياخها التػػاريخى 
      .ي تر  مف صكرة الكاخع المفترضة
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ال هميػػة مػػف ايػػث  يتشػػكف تػػذا الباػػث مػػف  صػػليفل يتنػػاكؿ الفصػػؿ االكؿ المر ئػػة
كدكرا السياسػى  ػى أاػداث  تعريفها كنتلتها التاريخية كتخصية مْكسسػها ) هػـ بػف صػفكاف(

 .عصرا كمساتمتت مع اتباعت  ى الكرة الاارث بف سريج أكاخر العهد االمكل
أمػػػا الفصػػػؿ الالػػػانى  خصػػػص لباػػػث رراء المر ئػػػة ال هميػػػة الشالميػػػة كالتػػػى تتعلػػػؽ 

كمفهػػػـك ال نػػػة ، زيادتػػػت كن صػػػانت، ا ي ػػػة أاليمػػػافكأالختيػػػار ك ال بػػػر  بنفػػػى الصػػػفات كم كلػػػة
كالنار كمسللة  نائهما كاخيرا م كلػة خلػؽ ال ػررف كدكر ال هميػة  ػى التػركيج لهػا كتفعيلهػا الػى 

   .أف أصبات التةؿ التا ؿ للسلطة كعلماء الشالـ كالف هاء  ى الفترات الالا ة
 

 نفصم االولا
 املرجئت تعريفهب ووشأتهب

 : تعريفهب:أوال
 لغة: –أ 

ال أر ػػػػلت ا مػػػػر  (6)كردت شلمػػػػة اءر ػػػػاء  ػػػػى بعػػػػض ال ػػػػكاميس بمعنػػػػى التػػػػلخير
ال ار يػػت  النػػان  ،شمػػا ك ػػاءت بمعنػػى إعطػػاء الر ػػاء .(2)كأر يتػػت بػػالهمزة كترشػػت إذا أخرتػػت

 .(3)تريد أنؾ أعطيتت الر اء
كرخػركف مر ػكف ] سػمية إسػتنادان إلػى ا يػة الشريمػةكير ح إف المر ئة سػمكا بهػذا الت

ما يتك  عليهـ كاهلل عليـ اشيـ [   ػط  ،إل يبعالػكف الر ػاء  ػى النػاس (4) مراهلل إما يعذبهـ كا 
 .(5)شانكا يعطكف المؤمف العاصى الر اء  ى تكا  اهلل تعالى

كمػػف المػػؤرخيف مػػف يػػرل إنهػػـ سػػمكا بػػذلؾ نسػػبةه الػػى خكلػػت تعػػالى  ػػى خصػػة مكسػػى  
 . (7)ال ارادكا أخرا كامهلت (6) ى المدائف ااتريف[)ع( ]خالكا أر ت كأخاا كابعث 
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 اصطالحا: –ب 
ب صد بالمر ئة الفرخة اءسالمية التى شاف اتباعها يؤخركف العمؿ عػف رتبتػت كعػف  

ال  (8)النية كالع ػد كيعت ػدكف بلنػت اليضػر مػع أءيمػاف معصػية شمػا ال تنفػع مػع الشفػر طاعػة
كخيؿ االر اء تك تػلخيرامر مرتشػ  الشبيػرة الػى  (9)مافإنهـ يؤخركف العمؿ عف التكايد  ى اي

 (60)ال يامػػة  ػػال ي ضػػ  عليػػت باشػػـ مػػا ى الػػدنيا مػػف شكنػػت مػػف اتػػؿ ال نػػة اك مػػف اتػػؿ النػػار
كتعد مف الفرؽ االسالمية المتشلمة التى ظهرت إباف الفتنة  ػى أكاخػر الع ػد الرابػع مػف ال ػرف 

 االكؿ لله رة بإبداء مكخفهـ مف المسلميف 
ر ػػاء إمػػرتـ الػػى اهلل الػػذل ياشػػـ علػػى  ،المتنػػااريف عصػػرئذ كذالػػؾ بعػػدـ تشفيػػرتـ كا 

كيػػرل الػػرازل إف المر ئػػة  .(66)أف يتػػكلى ذالػػؾ سػػكاا مػػف يتػػاء بػػالشفر كاءيمػػاف كلػػيس  اػػد
 .(62)  دمكا ال كؿ كأخركا العمؿ (االيماف خكؿ بال عمؿ)سمكا بهذا التسمية  نهـ خالكا 

 
 ت ووشأتهب:     ظهىر املرجئ: ثبويب

التك د معلكمات تلريخية دخي ػة بصػدد البػكادر ا كليػة لظهػكر المر ئػة إال اف منتػل 
 البية الفرؽ ا ساسػية التػى ظهػرت  ػى التػاري  االسػالمى تعػكد إلػى الا بػة التػى تلػت م تػؿ 

ـ مف ايث  ا تراؽ ا مػة الػى تػيع ك ػرؽ 655ق /  35( سنة فة عالماف بف عفاف )الخلي
 (64)التى تعد اس  ررل ابف خلدكف  تنة ابتلى اهلل بها ا مة (63)مختلفة

يم الفػػرؽ االسػػالمية االربعػػةك  يم  بينمػػا ر ػػع الم دسػػى الػػى إف المر ئػػة تعػػد مػػف إاػػدلم
الػػػذل  (65)(م تػػػؿ الخليفػػػة عالمػػػاف ) التػػػى ظهػػػرت بعػػػد كالخػػػكارج كالمعتزلػػػة ب انػػػ  التػػػيعة

 (66)كخؼ  ى امرا كامرخاتلت كخاذلت.كتت،أيدتت المر ئة خبؿ اال عاؿ التى شانت منت
 ػػػإف إتػػػتداد خػػػالؼ النػػػاس بعػػػد م تلػػػت أدل الػػػى خػػػركج خػػػـك الػػػى علػػػى متسػػػلليف اك 

كخػػػـك ينتظػػػركف م ػػػدـ علػػػى لينضػػػمكا إليػػػت كخػػػـك ينضػػػمكف إلػػػى اػػػكارل رسػػػكؿ اهلل  ،مشابػػػديف
عتػػػزاؿ  طلاػػػة ك الزبيػػػر كخػػػـك يريػػػدكف أف يعتزلػػػكا الفتنػػػة  ػػػراران بػػػدينهـ  مػػػنهـ مػػػف يتػػػاح لػػػت اال

 .(67)كمنهـ مف يضطر الى الفتنة إضطراران 
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ر ػػع الػػى بعػػد اال إف اكؿ بػػركز للمر ئػػة شاػػز  سياسػػى لػػت مكخعػػت مػػف الخػػالؼ ي
( إال إنهػػػـ  يمػػػا بعػػػد اصػػػباكا ال تاكلػػػكا الػػػى  رخػػػة شالميػػػة تباػػػث  ػػػى ) (عالمػػػاف)م تػػػؿ 

 .  (68).الع ائد الدينيت كشؿ مايتصؿ بها مف مسائؿ
مصادر ا صػلية بصػدد اكؿ تػخص تشلػـ  ػى االر ػاء الػذل تناؾ تبت اتفاؽ  ى ال

اسػف بػف مامػد بػف الانفيػت )ت  )تك الاسف بف مامد بف على بف ابى طالػ  المتػهكر   
بلنػت خػػد شتػ  بػػذالؾ شتابػان اعػر   يهػػا عػف اعت ػػادا كشػاف ي ػػرأ  ( ايػث يػػذشرػتػ 600اك   99

 .يدعكا الى اءر اء (69)نيابةن عنت  ى االمصار
( كي اتد  يهمػا ال نهمػا لػـ ) ى نهاية شتابت بانت يكالى ابابشر كعمر  كشاف ي كؿ

كير ىء مػػف بعػػدتما ممػػف دخػػؿ  ػػى الفتنػػة ككشػػؿ ،ت تػػؿ عليهمػػا االمػػة كلػػـ تتػػؾ  ػػى امرتمػػا
 .(20)امرتـ الى اهلل
كخػػد ا تر ػػت المر ئػػة الػػى اصػػناؼ تػػتى شمر ئػػة الخػػكارج كمر ئػػة ال دريػػة كمر ئػػة  

كخػػػد ا تػػػرؽ تػػػذا الصػػػنؼ ا خيػػػر بػػػدكرا الػػػى  ػػػرؽ مختلفػػػة سػػػميت  ،ال بريةكمر ئػػػة الخالصػػػة
 .(26)بلسماء زعماء تا

كتعػػد ال هميػػة مػػف ابػػرز  ػػرؽ المر ئػػة ال بريػػة التػػى اتػػتهرت  ػػى اكاخػػر العهػػد    
كسػػػميت بال هميػػػة نسػػػبةن الػػػى  هػػػـ بػػػف  (22)ا مػػػكل عر ػػػت اصػػػاابها بمر ئػػػة اتػػػؿ خراسػػػاف

كؿ اػػػز  الكسػػػط االءر ػػػائى مػػػف تيػػػار معتػػػدؿ الػػػذل شػػػاف لػػػت دكر متػػػهكد   تاػػػ (23)صػػػفكاف
انتهػػػػازل مبررللسػػػػلطة الػػػػى مناكلءلهػػػػا يػػػػدعك لالءصػػػػالح كسػػػػلؾ مسػػػػلشا الكريػػػػا  ػػػػى تا يػػػػؽ 

   .(24)ذلؾ
  

 جهم به صفىان و وشأة املرجئت اجلهميت: :ثبنثب

إف ظهػػػكر النبتػػػة االكلػػػى للتيػػػار اءر ػػػائى  ػػػى التػػػاري  اءسػػػالمى لػػػـ تشػػػف كاضػػػاة 
كلى للتيعة كالخكارج بؿ تزخر بركايات كأااديػث  امضػة كمبهمػة علػى شكضكح البدايات اال

عالمػاف الر ـ مف إف  شرة الايادية ت اا ماادث مف خػالؼ بػيف المسػلميف إالػر م تػؿ الخليفػة 
 شػػػػرة خائمػػػة يمشػػػػف اف ينسػػػػا  علػػػػى مكاخػػػػؼ بعػػػػض  ،( كالتطػػػػكرات الالا ػػػػةبػػػف عفػػػػاف )

 ها بدايات االر اء. الصاابة كالتابعيف االكائؿ التى تشلت  ى مضمكن
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( سس ال همية ) هػـ بػف صػفكافكخد أ فلت المصادر المتااة السيرة التفصيلية لمكْ 
كاتػػػى المصػػػادر التػػػى تخػػػتص بػػػالرد علػػػى ال هميػػػة كتفنيػػػد أرائهػػػـ الشالميػػػة،ال تتػػػر ـ لل هػػػـ 
تر مػػة  يمشػػػف أف نستتػػؼ منهػػػا معطيػػات عػػػف سػػػنة كالدتػػت كال عػػػف نتػػلتت االكلػػػى كتعليمػػػت 

 .مشكناتت الفشرية ضالن عف 
كخػػػد أختلفػػػت المصػػػادر اػػػكؿ مسػػػ ط راسػػػت اك المدينػػػة التػػػ  ينتسػػػ  اليهػػػا إذ ذشػػػر 

كشػػاف يشنػػى بػػلب   (28)مػػف نسػػبت  الػػى سػػمرخند (27)كمػػنهـ ،(26)إف أصػػلت  مػػف ترمػػذ (25)الػػبعض  
كخد راؿ  هػـ بػف صػفكاف  ػ  تػبابت الػى العػراؽ كاسػت ر  ػ  الشك ػة ايػث اصػبح  (29)مارز

كتػلالر بػاراءا  ػ   (36)كالت ػى تنػاؾ   )ال عػد بػف درتػـ( (30)  مف خبيلة االزدمكلى لبنى راس
   (32)ال بر كاءر اء كأخذ عنت   شرة خلؽ ال ررف

الظػػاتر إف تػػذا ا  شػػار شانػػت رائ ػػةن  ػػ  مدينػػة الشك ػػة عصػػرئذ ك ذلػػؾ  ػػ  أكاخػػر 
عػد الااضػرة الال ا يػة ال رف االكؿ كبديات ال رف الالان  لله ػرة  ف الشك ػة خػالؿ تلػؾ الا بػة ت  

للدكلػػة االمكيػػة إذ تػػلالرت بمعطيػػات  ديػػدة تماللػػت  ػػ  ال ػػراء المتػػا ؿ الفشريػػة كتنكعهػػا بتنػػكع 
 الركا د.

كبعػػػد اف نهػػػؿ ال هػػػـ مػػػف تلػػػؾ الركا ػػػد الفشريػػػة كمز هػػػا بال ا تػػػت الكاسػػػعة ر ػػػع الػػػى 
ير ػع الػى  خراساف متتربا بتلؾ اال شار كمػف المػر ح اف اتخػاذا خراسػاف مع ػال لنتػر ا شػارا

 سببيف االنيفل
التنشيػؿ اكالل النها بعيدة عف مرشػز الدكلػة االمكيػة كبالتػال  يشكنػكا بمنئػا عػف املػة 

 بالمتشلميف ال ائليف بخلؽ ال راف كنف  الصفات.
الانيػػػال النػػػت رال اف خراسػػػاف يمشػػػف اف تشػػػكف ارضػػػا خصػػػبة لتػػػركيج اراءا الشالميػػػة 

ي ػػػد تنػػػاؾ مػػػكاليف لػػػت بػػػيف مكاطنيػػػت   ضػػػال عػػػف اف  همػػػا شػػػاف اصػػػلت مػػػف خراسػػػاف ايػػػث
 كاخربائت.

 (33)كتناؾ مف يرل اف  هـ بف صفكاف راؿ الى الهند كخػاـ تنػاؾ بمنػاظرة السػمنية
 .(34)   المسائؿ الشالمية

 (35)اصػػبات مدينػػة ترمػػذ مرشػػزا لل هميػػة اذ يػػذشر بانػػت ظهػػرت تللػػؾ البدعػػة بترمػػذ
. كبمػركر الػزمف انتتػرت (36) شارا بينهـكالظاتر اف  هما شاف ي الس الناس تناؾ كيركج ال
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اراء ال هميػػػػة  ػػػػ  اخلػػػػيـ خراسػػػػاف اتػػػػى صػػػػار مع ػػػػال لهػػػػا كاتػػػػتهر اتباعهػػػػا بمر ئػػػػة اتػػػػؿ 
 (38)ايث شانت المر ئة ي تمعكف كيت ادلكف (37)خراساف

برز دكر  هـ بف صفكاف السياس   ى اكاخر العهد االمكم عندما انت ؿ  هػـ الػى  
ارث بػػف سػػريج بػػف كرد التميمػػ  ااػػد خػػادة االمػػكييف  ػػ  خراسػػاف كاتصػػؿ بالاػػ (39)مدينػػة بلػػ 

ـ أبػاف عصػر الخليفػة تتػاـ بػف عبػدالملؾ 734ق/ 666الذم خاـ بالكرتت ضد االمكييف سػنة 
كبػدا  (40)ـ كشاف كالى خراساف    تلؾ الفترة تك نصر بف سػيار742-723ق/ 605-625

سػلمية تهػدؼ الػى تاسػيف أالكضػاع الاارث الكرتت    مركبخراساف  كشاف الكرتػت  ػ  البدايػة 
السياسػػية كاالختصػػادية كاال تماعيػػة لالتػػال  تنػػاؾ كخاصػػة المػػكال  ايػػث شالػػر اتباعػػت  ػػ  

 (64)المنط ة السيما بعد اف ظهر باف الاارث يرل رال المر ئة
اف ت يػػدنا بنطػػاؽ الباػػث اليسػػمح لنػػا لاْلسترسػػاؿ  ػػ  سػػرد كخػػائع الالػػكرة تفصػػيال لػػذا 

راسػػة دكر  هػػـ بػػف صػػفكاف  يهػػا اصػػرا كي ػػدر االتػػارة اف الالػػكرة لػػـ نشتفػػى بػػالخكض  ػػ  د
 (24)تشف م تصرة على المر ئة بؿ شاف الاارث يرا  بشػؿ مػف يؤيػدا كيناصػرا كيتػارؾ معػت

كمف ابرز المتارشيف تك  هػـ بػف صػفكاف الػذل شػاف مػف ابػرز مسػاعدل الاػارث بػف سػريج 
 (34)زعيـ الالكرة كعمؿ شاتبا لت
ة ال هػـ  ػ  تلػؾ الالػكرة مناختػات عديػدة كذلػؾ نظػرا النهػا التتفػؽ كخػد االػارت متػارش

كم كلة ال بر الت  نادل بها ال هـ كالت  تبرر مظالـ بنػ  اميػة كتنسػبها الػى االرادة االلهيػة، 
كلشف تذا التنػاخض تخػؼ اػدتها أذا  نظرنػا الػى ذلػؾ المكخػؼ  ػ  ظػؿ السياسػة الماليػة التػ  

عتبارتـ مكاطنيف مف الدر ػة الالانيػة كبمػا اـ  هػـ بػف صػفكاف اتبعها االمكيكف ضد المكالى كا
مف المكالى لػذا ن ػد مػف الطبيعػ  اف يتػترؾ  ػ  تلػؾ الالػكرة كالتػ  شانػت مك هػة اصػال ضػد 

 (44)الخليفػػة تتػػاـ بػػف عبػػدالملؾ الػػذم  ػػرض علػػى المػػكال  ضػػرائ   ديػػدة الخبػػؿ لهػػـ بػػد عها
ـ المػػػكال  مػػػف اتػػػؿ  ػػػارس ك خراسػػػاف كن ػػػـ ايضػػػا علػػػى االمػػػكييف لر ضػػػهـ االعتػػػراؼ بلسػػػال

 .(54)با ة اف مكالى المنط ة اسلمكا تربا مف ال زية كاسالمهـ  ير خالص هلل
اف مطالبػػة الالػػكار بتطبيػػؽ مبػػادل االسػػالـ كتطبيػػػؽ العدالػػة ينفػػ  مػػف الالػػكرة طػػػابع 
العامػػؿ ال بلػػ  أك العػػداكات التخصػػية اك ات اتػػات عنصػػرية. ذلػػؾ الف الالػػكرة تبنػػت التػػريعة 

.... اف الشاليػػر اذا شػػانكا علػػى .)) لنصػػرا للاػػؽ علػػى الظلػػـ كالطةيػػاف كعبػػر عػػف ذلػػؾ ب كلػػت
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معصية اهلل شانكا خليال، كاف ال ليؿ اذا شانكا على طاعة اهلل شانكا شاليرا؟ كمػا خػرت عينػ  منػذ 
كبهػذا ضػمت ارشتػت النػػاخميف  (64)كمػا خػػرة عينػ  اال اف يطػاع اهلل((خر ػت الػى يػكمى تػذا، 

 (74)االمكييف مف العر  ك المكال مف اشـ 
كلـ ت تصر متارشت  هـ بػف صػفكاف  ػ  الالػكرة علػ  الشتابػة لػزعيـ الالػكرة بػؿ شػاف  

كي ػػرا سػػيرتت كمػػا يػػدعك اليػػت علػػى النػػاس،  لمػػا ) (84)ي ػػرا سػػيرة الاػػارث علػػى النػػاس كي صػػهـ
بػف سػريج  كذلؾ ل ل  انظػار االتػال  ناػك سػيرة الاػارث (94)سمعكا ذلؾ شالركا كشالر  معت(

كابراز تخصيتت كبطكالتت  ضال عف كرعػة كت ػكاا كتػذا ي ػع ضػمف اال ػراءات الدعائيػة التػ  
خػػاـ بهػػا  هػػـ بػػف صػػفكاف لاتػػد المْكيػػديف للالػػكرة كد عهػػـ للتشػػاتؼ كالكخػػكؼ صػػفا كااػػدا ضػػد 

 كالة بن  امية    خراساف.
 كخاتػػؿ  هػػـ بػػف صػػفكاف  ػػ  صػػفكؼ  ػػيش الاػػارث بػػف سػػريج كينفػػرد المػػؤرخ ابػػف

كتػػذا اف صػػح يػػدؿ علػػى  (50)عسػػاشر ب كلػػت اف  همػػا شػػاف صػػاا   ػػيش الاػػارث بػػف سػػريج
المشانػػة العسػػشرية ل هػػـ بػػف صػػفكاف كلشننػػا  نتػػؾ  ػػ  شكنػػت صػػاابا لل ػػيش كذلػػؾ الف زعػػيـ 
الالكرة شاف ر ال عسشريا كمانفهمت مف سير الاػكادث كتطػكرات ارشتػت تػك أنػت شػاف متمسػشا 

 بزماـ سلطتت العسشرية.
ـ تطػػكرات م ريػػات الالػػكرة مػػف اتػػتباشات كمعػػارؾ بػػيف شػػر 745ق/628ة ك ػػ  سػػن

ك ػر الػى مشاتبػات كمفاكضػػات بػيف زعػيـ الالػػكرة ك كالػى خراسػاف نصػر بػػف سػيار اػكؿ  عػػؿ 
االمػػػر تػػػكرل كاختيػػػار المسػػػْككليف برضػػػى الطػػػر يف اذ تنػػػاظر الاػػػارث كنصػػػر كتراضػػػيا اف 

الاػارث الػذم تػك )ال هػـ بػف  ياشـ بينهمػا تخصػيف كااػد مػف  بهػة نصػر كأخػر مػف  بهػة
صفكاف( ال اصبح االخير اشما بيف الطر يف  اشما باف يعتزؿ نصر كيشكف االمر تػكرل. 

كبهػذا بػرز دكر  هػـ بػف صػفكاف،  مفاكضػا كاشمػا الػذم االبػت  (56)كلشف نصرا ر ض الاشػـ
مػػف خػػالؿ ذلػػؾ  طنتػػت كدتائػػت بػػابرازا لػػدكر زعيمػػت كاا يػػة مطالبػػت مػػف  هػػة كاخناعػػت اشػػـ 

 الطرؼ الم ابؿ ال طرؼ الكال  بعزؿ نصر بف سيار.
ك   تلؾ السنة انتصر خكات نصر بف سيار علػى الالػكار ك ػ  ااػدل المعػارؾ اسػر 

كيذشر باف  همػا اػاكؿ اخنػاع خائػد  ػيش نصػر بػف سػيار سػلـ بػف  (52) هـ بف صفكاف كختؿ
ف يؤمنػؾ، كلػك  عػؿ   ػاؿل اف لػ  امانػا مػف ابيػؾ،   ػاؿل مػا شػاف لػت ا)ااكز باعطاءا امانػا )
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ما امنتؾ، كلكمألت تذا المػالءة شكاشػ ، كانزلػت عيسػى بػف مػريـ، مػا ن ػكت، كاهلل كلكشنػت 
 .(53)   بطن  لت  ت بطن  اتى اختلؾ كامر ابف ميسر   تلت((

يرل الذتب  اف  هػـ بػف صػفكاف ختػؿ الراءا الشالميػة النػت انشػر اف اهلل شلػـ مكسػى 
كلشػف نعت ػد اف السػب  السياسػ  كتمػرد  (54)  الػى اهلل منػتكي اؿ اف  هما ر ع عف خكلت كتا

 هـ بف صفكاف ضد السلطة االمكيػة تػك العامػؿ االسػاس  ػ  م تلػت كيػلت  بعػد ذلػؾ العامػؿ 
 .الدين  الذم يتعلؽ بمكخفت مف االيماف ك الصفات كال بركاالختيار كخلؽ ال راف

 
 انفصم انثبوى

 آراء املرجئه اجلهميت انكالميت
اراء شالميػػة تتعلػػؽ بػػذات اهلل تعػػالى كصػػفاتت كا ي ػػة ال نػػة كالنػػارك ال بػػر  لل هميػػة

   .كاالختيار كااليماف   كمسالة خلؽ ال ررف
 

 أوال: االمسبء وانصفبث: 
بصػػفة يكصػػؼ بهػػا خل ػػت، الف ذلػػؾ  تػػرل ال هميػػة بلنػػت الي ػػكز أف يكصػػؼ اهلل 

ادران  ػػاعالن خال ػػان النػػت اليكصػػؼ كاالبػػت شكنػػت خػػ ،يػػدؿ علػػى التتػػبيت كال يليػػؽ ذلػػؾ بذاتػػت تعػػالى
 .(55)تىء مف خل ت بال درة كالفعؿ كالخلؽ

كامتنعػػت ال هميػػة مػػف كصػػؼ اهلل تعػػالى بلنػػت تػػىء اكاػػى اك عػػالـ أك مريػػد  نػػت 
كزعػـ بػلف اهلل  .(56)ي كز اطػالؽ تػذا الصػفات علػى  يػرا شتػىء مك ػكد كاػى كعػالـ كمريػد

   (57).ذلؾ  لـ يشف عالما بها لما خبؿ ،ادث علـ بالمعلكمات ايف ك كدتا
 ،ال اخػػػكؿ اف اهلل  سػػػباانت   تػػػىء لشػػػاف ي ػػػكؿ)ككرد  ػػػى بعػػػض المصػػػادر بلنػػػة ) 

كيػذشر اف  .(59) نػت مػع شػؿ تػىء ك ػى شػؿ تػىء شػالهكاء (58)(( ف ذلؾ تتبيت لت باالتياء
كشانايتااكراف شػال منهمػا عػف معبػكدا ، هما كخع اادل مرات  ى  داؿ مع ر ؿ مف اليكناف

شمػا اف الػركح مك ػػكدة كلشػف ك كدتػا لػيس  سػمانيا بػؿ نػػدرشها  (60)اذ تػبت  هػـ اهلل بػالركح.
 بالمعر ة.



 دراسة يف نشأتها الًارخيية وآراءها الكالمية - ةاملرجىة اجلهمي

   م.كابان عيدالكروم على             د.قادر حممد حسن  

 

 

24 

كيػػرل الػػبعض إف نفػػى الصػػفات عػػف معت ػػد، صػػايح، اليسػػك ت ترشػػت ءف الصػػفات 
عػف اف يشػكف لػت داخػؿ اك  تلاؽ ال كاتر إما  ػى اء سػاـ كامػا  ػى النفػكس كيتعػالى اهلل 

 .(66)خارج
نط      الخػػا مػػف نفػػى الصػػفات كاالسػػماء الػػذل نػػادل بهػػا  هػػـ بػػف صػػفكاف ر ػػض كا 

اتػى ي ػاؿ إف اكؿ مػف عػرؼ عنػت إنشػار اف يشػكف اهلل  ايضػلم التاديػد المشػانى لك ػكد اهلل 
 .(62) كؽ سماكتت على عرتت تك  هـ بف صفكاف كعنت أخذت تذا الم الت
 ،(63)بػاف اهلل لػيس بتػىء لذلؾ عابت بعض العلماء كذشركا بلنت أ رط  ى تتبيت ل كلت

 ،هلل معنى كال ت كؿ إنت تىء  كمتى أصفنا إليت تػيئا مت كناف أضػفناا اليػت ))الت كؿ إف كزعمت
ء )) فػػػػركا مػػػػف  (64)(( عػػػػؿ  مػػػػف أ عالػػػػت شػػػػذالؾ سػػػػمعت كبصػػػػرا كعلمػػػػت كخدرتػػػػت ، ػػػػذلؾ التػػػػى 

 . (65) عممكا بت شؿ مشاف(( ،تخصيصت بالعلك
 ( تشليمان  لـ يشلـ مكسى )كخالكا إف اهلل اهلل كخد نفكا ايضان صفة الشالـ عف 

بنفست كلـ يسمع مكسى نفس شالـ اهلل إنما سمع شالمام خرج اليت مف مخلكؽ كشفػرتـ 
 .  (66)(مان كشلـ اهلل مكسى تشليلى ) ى خكلت تعا  العلماء  ف تذا يعارض نص الشتا 

 ػػػردة ال تتضػػػمف ليسػػػت تػػػى إال الفػػػاظ م باءضػػػا ة الػػػى خػػػكلهـ بػػػلف اسػػػماء اهلل 
كيػػرل ابػػف  صػػفات كال معػػانى كي كلػػكف بانػػت ال سػػمع لػػت كال بصػػر كال شػػالـ كال إرادة ت ػػـك بػػت،

تيميػة أف  هػػـ خػد  لػػط  ػػى صػفات الػػر  الػػذل يػكءمف بػػت المكءمنػػكف ))اذ  ػاءكا الػػى صػػفات 
  علػػكا تػػذا الصػػفة تػػى عػػيف االخرل،ك علػػكا الصػػفة تػػى  ،الػػر  التػػى تػػى انػػت عػػالـ كخػػادر

كعد ابف خيـ ذلؾ مف اعظـ االلااد ع الم كترعام كلةةم كتػك ي ابػؿ الاػاد  شما ،(68)ؼ((المكصك 
 (69)المترشيف  نبام الى  ن 

 ػى  نهػـ ا رطػكا  ،(70)لى ال كؿ بلف ال همية  رخة معطلةل د ذت  بعض الباااليف ا 
بينمػا  .(76)خػاتنفى التتبيت كانشركا الصػفات أاْلزليػة التػى يػكاى مػدلكلها بالمتػارشة مػع المخلك 

يػػػرل رخػػػركف بػػػلف  همػػػا خػػػد نفػػػى الصػػػفات االلهيػػػة التػػػى تػػػؤدل الػػػى التتػػػبيت كال يعنػػػى تػػػذا 
كناػف نميػؿ الػى تػذا  (72)بالضركرة أنت شاف معطالم بؿ شػاف ينشػر أال ػراط  ػى إالبػات الصػفات

الررل ا خير  ف ال همية التنشر شؿ الصفات  ملةم بؿ تنشر   ط الصفات التى تتػترؾ  يهػا 
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كتػك تلكيلػت أيػات الصػفات شلهػا لالمخلكخات.ايث أف  هـ بنى منه ا خاصا ى اراءا الشالميػة
 الكاردة  ى ال راف كال نكح الى التنزيت 

كبهػػذا نفػػى اف يشػػكف هلل تعػػالى صػػفات  يػػر ذاتػػت أكال كالانيػػا أف يشػػكف مرئيػػا  الباػػت،
  ى أ خرة كالالالا 

 .أف يتشلـ ا ي ة
 

 اجلىت وانىبر:  :ثبويب
بعػد دخػكؿ أتلهمػا  يهمػا كذلػؾ   ،(73)ت ال همية  بػال كؿ إف ال نػة كالنػار  تفنيػافتفرد

كرأكا  (74)كنفػكا أف تشكنػا أزليػيف ،بعد اصكؿ اتؿ ال نة علػى الالػكا  كتػللـ اتػؿ النػار بالع ػا 
 (75)أف خلؽ ال نة خبؿ ال زاء عبث

 خلػؽ مالليهمػاك   رام رخر لت  ذت   هػـ  الػى ال ػكؿ بػاف اهلل  عػزك  ػؿ خػادره علػى 
ال نة كالنار كذلؾ بعد  نائهما كخد  اء  اعت ادتـ تػذا بػلف ال نػة كالنػار تبيػداف كيفنػى كن صد 

اتلهمػػػا اتػػػى يشػػػكف  اهلل مك ػػػكدان التػػػ  معػػػت  شمػػػا شػػػاف مك ػػػكدان كالتػػػ ء معػػػت كانػػػت مػػػف  يػػػر 
ف ارشػات  . كذلػؾ بنػاءان علػى أ(76)المع كؿ أف يخلد اتؿ ال نة    ال نة كاتؿ النػار  ػ  النػار

أم إف شػػػؿ  مػػػف دخػػػؿ  ػػػ  نطػػػاؽ  (77)تتنػػػاتى أخػػػران كارشػػػات  التتنػػػاتى أكالن اليمشػػػف تصػػػكرتا
 المخلكخات يخلؽ كيفنى كذلؾ يعن  بلف شؿ  ت ء شاف لت  بداية البد اف يشكف لت  نهاية.

الػػذيف رأكا إف ارشػػات  (78)كخػد أنت لػػت تػػذا الفشػػرة الػػى بعػػض  ػػرؽ المعتزلػػة شالهذيليػػة
كالنػػار تن طػػع كيصػػيركف الػػى سػػشكف دائػػـ ايػػث ت تمػػع اللػػذات  ػػ  ذلػػؾ السػػشكف أتػػؿ ال نػػة 

النار كلشػف أختلػؼ مػع ال هميػة بعػدـ ال ػكؿ   تؿءتؿ ال نة كت تمع اآلالـ    ذلؾ السشكف 
   .(79)بارشات التتناتى أخران كارشات التتناتى أكالن بؿ اعت دكا إنهـ يصيركف الى سشكف دائـ

ف م مػػكع ا شػػار ال ه ميػػة بهػػذا الصػػدد يخػػالؼ نػػص ريػػات ال ررنيػػة التػػ  تتعلػػؽ كا 
بال نػػة كالنػػار ش ػػكؿ تعػػالى ]تلػػؾ اػػدكد  اهلل كمػػف يطػػع اهلل كرسػػكلت يدخلػػت  نػػات ت ػػرم مػػف 

 تاتها االنهار 
كمػف يعػص اهلل كرسػكلت  كيتعػد اػدكدا يدخلػت نػاران  ،خالػديف  يهػا كذلػؾ الفػكز العظػيـ

 .(80)خالدان  يها كلت  عذا   مهيف[
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 اجلرب واالختيبر:: بنثبث

إف مسػػللة ال بػػر كا ختيػػار مػػف أتػػـ المسػػائؿ الشالميػػة التػػ  تصػػدل اليهػػا المتشلمػػكف 
ـ  اكلهػػا بنػػاءن علػػى  همهػػـ كتػػْاكيليهـ لايػػات ال ررنيػػة الشريمػػة التػػ  تتاػػدث عػػف  كتتػػابشت ارائهػػ

ذلػؾ علػى يػػد تػذا المكضػكع،اذ يػذشراف ال هميػة تػػـ اكؿ مػف ابتػدعكا م كلػة ال بر ػػى أالسػالـ ك 
 .(86) هـ بف صفكاف

ترل ال هميػة بػلف االنسػاف الي ػدر  علػى تػْ  بػؿ تػك م بػكره  ػ  ا عالػت إذ الخػدرة كال 
نما يخلؽ  اهلل  تعالى ا عالت علػى اسػ  مػايخلؽ  ػ  سػائر ال مػادات كانمػا  إرادة كالأختيار لت  كا 

.. .الا ر كأالمػرت التػ رة   تارؾلتنس   اليت ا  عاؿ م ازان شما تنس  الى ال مادات شما ي اؿ
 (82)ال 

يػػػػة ال اريػػػػة  ف  همػػػػان اليالبػػػػت لةيػػػػر اهلل تعػػػػالى خػػػػدرة كيػػػػرل أف أ عػػػػاؿ العبػػػػاد  بر 
كخالت ال همية أف ال عؿ كال عمؿ  اػد  يػر اهلل تعػالى اتػى عر ػكا  (83)لالنساف  ى اختيارتا

أكال ػػػػدرات الفعليػػػػة بػػػػلنهـ خػػػػالكا بااْل بػػػػار كأاْل ضػػػػطرار الػػػػى االعمػػػػاؿ ك إنشػػػػار االسػػػػتطاعات 
لػػذلؾ تلريخيػػان إف النالػػة التػػى ظهػػرت بهػػا ال هميػػة كصػػارت خاصػػةن بهػػـ تػػى ال ػػكؿ  (84)شلهػػا

ف االنساف الاكؿ لت كالخكة كأما اآلراء الشالمية االخرل التى نادت بهػا ال هميػة  ػإف  بال بر كا 
 .(85) يرتـ مف الفرؽ يتارشهـ  يها

هػػا  هػػـ بػػف صػػفكاف تنػػا خضػػان مػػع مكاخفػػت كلشػػف ن ػػد بػػيف م كلػػت ال بػػر التػػى نػػادل ب
التاريخيػة الفعليػػة المبنيػػة علػى تةيػػر المنشػػر باػد السػػيؼ  ف المنشػػر اسػ  ذلػػؾ التصػػكر مػػف 

ذا البػػػت ال بػػػرك  ػػػاالتشليؼ ايضػػػان شػػػاف )) ل عػػػؿ البتػػػر كردا ممشػػػف كتػػػذا اليتفػػػؽ مػػػع خكلػػػت كا 
 .(86)((بران  

ى هلل تعػالى كزعػـ أف  علػـ اهلل كمف المؤشد إف  همانشاف ي كؿ بنفى صفة العلػـ ا زلػ
تعػػػالى اػػػادث إل إف اهلل  يعلػػػـ التػػػىء اػػػاؿ ادكالػػػت  نػػػت مػػػف المسػػػتايؿ أف يشػػػكف التػػػىء 
معلكمػػان  كتػػك معػػدـك  ف التػػىء عنػػدا تػػك ال سػػـ المك ػػكد كمػػا لػػيس بمك ػػكد  لػػيس بتػػىء 

مسػػب يف  شيػػؼ تسػػت يـ تػػذا مػػع م كلػػة ال بػػر التػػى ت ػػـك علػػى علػػـ كت ػػدير  .(87) ػػيعلـ اك ي هػػؿ
 .(88)مف اهلل  ل ك كد؟
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كمف  هة أخرل  إف مااربة  هـ بف صفكاف لسلطة االمكية شمػا مرذشرتػا تتفػؽ مػع 
كال تتفؽ مع م كلتت ال بريػةكالتى شانػت ترك هػا الدكلػة  (89)ال در التى شانت منتترة رنذاؾ شرة 

ة االمكيػػػة الػػػى االمكيػػػة عصػػػرئذ لشػػػى تػػػكاى الػػػى النػػػاس إف اهلل خػػػد اشػػػـ ازالن اف تصػػػؿ االسػػػر 
 كتذا يضعنا أماـ ااتماليفل  (90)الاشـ ك إف مايعملكنت ليس إال نتي ت ل در الهى ماشـ

إمػػا اف يشػػكف  هػػـ متناخضػػا مػػع نفسػػت  ػػى بعػػض أراءا الشالميػػة  لاالاتمػػاؿ االكؿ  
   .كمكاخفت الفعلية اك إف المصادر خد ن لت الينا أ شارا بصكرة متتتة ك امضة كاايانان متكتة

مػػػف الماتمػػػؿ أف  هػػػـ شػػػاف لػػػت رؤيتػػػت الخاصػػػة لمسػػػللتى ال بػػػر  لالاتمػػػاؿ الالػػػانى ا
 كأ ختيارالتى ال تتماتى بالضركرة مع الال ا ة السائدة بهذا الصدد اينئذ. 

إف  شرة  هـ اكؿ ال بر مع إنت تعد المااكلة الرائدة لتنظير ال برية كلشنهػا مػف     
 ػػػال كؿ بػػػال بر منػػػاؼ للتكايػػػد ،اريػػػة االختيار هػػػة أخػػػرل  شػػػرة متتػػػددة ت ػػػرد االنسػػػاف مػػػف 

كالتػػرائع كدعػػكل الرسػػؿ كا ي ػػة الالػػكا  كالع ػػا  كيبطػػؿ االمػػر كالنهػػى مػػايلـز بطػػالف الالػػكا  
كتذا الفشػرة تتعػارض مػع  بعػض اآليػات ال ررنيػة الشريمػة ش كلػت تعػالى ] كتػديناا  .(96)كالع ا 

ها  كرتػػا كت كاتػػا خػػد ا لػػح مػػف زشاتػػا كخػػد كخكلػػت تعػػالى ] كنفػػس مػػا سػػكاتا  الهم (92)الن ػػديف [
 (93)خا  مف دساتا[

 
 ميبن:: اإلرابعب

تناكلػػػت ال هميػػػة مسػػػللة االيمػػػاف كالعمػػػؿ تنػػػاكالن صػػػرياام ك زعمػػػكا  إف االيمػػػاف تػػػك 
ف الشفر تك ال هؿ بت   ط  (94)المعر ت باهلل تعالى   ط كا 

 ف العلػػـ  ،د قمػػف اتػػى بالمعر ػػة الػػـ  اػػد بلسػػانت لػػـ يشفػػر ب اػػ)) لكخػػاؿ  هػػـ  
كا يماف ال يتبعض إل الين سػـ إلػى ع ػد كخػكؿ  لخاؿ ، هك مؤمف ،كالمعر ة اليزكالف بال اد

يمػػػاف ا مػػػة علػػػى نمػػػط كااػػػد ،كال يتفاضػػػؿ أتلػػػت  يػػػت لخػػػاؿ .كعمػػػؿ إذا  ، إيمػػػاف ا نبيػػػاء كا 
 (95)((المعارؼ التتفاضؿ

 اءيمػاف  (96)اللسػافكبهذا ن د إف ال همية أشدت علػى إف ا يمػاف  عػؿ ال لػ  دكف  
، ال إف االيمػػاف اليػػتـ إال بالمعر ػػة (97)كالشفػػر اليشكنػػاف إال  ػػى ال لػػ  دكف  يػػرا مػػف ال ػػكارح
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ف اءذعػػاف يتبػػع المعر ػػػة كال تعػػد المعر ػػة التػػػى تعتبػػر ايمانػػان م ػػػرد التصػػكر  إنهػػا المعر ػػػة  كا 
 (98)ال كية التى يك   التصديؽ كأءذعاف

ال بػػر إذ خػػاؿ الشػػا ر لػػـ ت عػػؿ لػػت خػػدرة علػػى االيمػػاف  كربػػط  هػػـ مسػػللة اءيمػػاف مػػع
شمػا ن ػد عنػد ال هميػة ربػط مسػللة مرتشػ  الشبيػرة  ،(99)كالمؤمف لـ ت عػؿ لػت خػدرة علػى الشفػر

بااليمػػاف  مػػاداـ مرتشػػ  الشبيػػرة مػػؤمف ب لبػػت  ػػال يضػػر مػػع ايمانػػت كطاعتػػت معصػػية شمػػا إنػػت 
 .(600)الينفع مع الشفر طاعة

 ا ػة ال هميػة علػى  (606)ديؽ بال ل    ط  هك اليزيػد ك اليػن صكماداـ االيماف تص
ذلػػؾ تػػػك إف أ يمػػػاف  ػػى اللةػػػة تػػػك التصػػػديؽ   ػػط كالعمػػػؿ بػػػال كارح ال يػػدؿ  ػػػى اللةػػػة علػػػى 
يمانػػان  التصػػديؽ كااليمػػاف تػػك التكايػػد كاالعمػػاؿ ال تسػػمى تكايػػدان كلػػك شانػػت االعمػػاؿ تكايػػدان كا 

 (602)لشاف مع ضيعت تيئان خد ضيعت اءيماف
كظنػكا  أنػت خػد  ،لـ ي علكا اعماؿ ال ل  مف االيماف)كتلسيسان على ذلؾ إف ال همية )
 ،كتكمػع تػذا يسػ  اهلل كرسػكلت كيعػادل اهلل كرسػكلت ،يشكف أءنساف مؤمنان شامؿ االيمػاف ب لبػت

ل كتػػذا شلهػػا معاصػػى التنػػا ى اءيمػػاف الػػذ ل... ك خػػالكا.كيػػكالى اعػػداء اهلل ،كيعػػادل أكليػػاء اهلل
 .  (603)((بؿ يفعؿ تذا ك تك  ى الباطف عنداهلل مؤمف ، ى خلبت

نمػػػػا أتف ػػػػت  ميػػػػع  ػػػػرؽ  ف الشاليػػػػر مػػػػف تػػػػذا االراء ليسػػػػت اراء ال هميػػػػة اصػػػػران كا  كا 
 (604)المر ئة على اف الدار دار إيماف كاشـ اتلها  االيماف إال مػف ظهػر منػت خػالؼ االيمػاف

صػديؽ بال لػ  دكف العمػؿ كمادامػت التضػر مػع كيرل أاػد البػاااليف إنػت مػاداـ االيمػاف تػك الت
االيمػػاف معصػػية كبػػا  الةفػػراف مفتكاػػان بػػال اػػدكد كال ضػػكابط  إنػػت مسػػلؾ تبريػػرل يفػػتح البػػا  

 .(605)على مصراعيت للمظالـ كالمسا د
كخد انت د االماـ ابف تيمية بتدة مكخؼ ال همية مف االيماف كالعمؿ ك نػدم رراءا كعلػى 

االيمػػاف المطلػػؽ مسػػتلـز لألعمػػاؿ  لااليمػػاف إذ  ا ػػرد  صػػكالن عػػفكاػػت الخصػػكص  ػػى شتابػػت 
كخطل مف ظنت   أف االيماف م رد تصػديؽ ال لػ  كعلمػت كأ ػالط المر ئػة  ػى اءيمػاف كأك ػت 

 ػػػى االيمػػػاف  ال هميػػػة بػػػلنهـ أ سػػػد النػػػاس م الػػػةن  ككصػػػؼ (606)... كمػػػاالى ذلػػػؾ.زيػػادة االيمػػػاف
 .(607)االيمافكربط العمؿ بااليماف بؿ عدا  زءان مف 
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اتفػػػػؽ عليػػػػت   مهػػػػكر السػػػػلؼ مػػػػف أف يتنػػػػاخض  هػػػػـ ال هميػػػػة ل يمػػػػاف مػػػػع مػػػػا     
كتػػػػك خػػػػكؿ كعمػػػػؿ يزيػػػػد  (608)كاخػػػػرار باللسػػػػاف كعمػػػػؿ باالرشػػػػاف(( ،االيمػػػػاف معر ػػػػة بال نػػػػاف))

(ل لمنشػر كا بػاف ل ػكؿ رسػكؿ اهلل ). كتػذا يعنػى االمػر بػالمعركؼ كالنهػى عػف ا(609)كين ص
 ػػػإف لػػػـ يسػػػتطع  ب لبػػػت،كذلؾ  ، ػػػإف لػػػـ يسػػػتطع  بلسػػػانت ،را    ليةيػػػرا بيػػػدامػػػف رال مػػػنشـ منشػػػ)

 .  (660)اضعؼ االيماف(
كبنػاءان علػى مػػا اسػتعر ضػناا نػػرل انعشاسػان  شريػػان لم كلػة ال بريػة  ػػى صػيا ة مكخػػؼ 
ال هميػػة مػػف االيمػػاف كاالعمػػاؿ اذ خصصػػكا ال لػػ  بااليمػػاف الػػذل يك ػػ  التصػػديؽ كاءذعػػاف 

يمػػاف مػػف االعمػػاؿ  ف االنسػػاف م بػػكر  ػػى ا عالػػت كبهػػذا اليمشػػف ال مػػع بػػيف بينمػػا  ػػردكا اال
بالمعر ة مف  هة   كأالعماؿ = بال بر مف  هػة أخػرل لػذلؾ  ػدا االيمػاف عنػدتـ  االيماف =

 .نظرية ت ع ضمف أعت اد الع ؿ
      

 خهق انقران:: خبمسب
ام  ػػػػى المصػػػػادر ال يخفػػػػى علػػػػى أاػػػػد إف م كلػػػػة خلػػػػؽ ال ػػػػررف خػػػػد أاتلػػػػت ايػػػػزام شبيػػػػر 

ا سػػالمية كالسػػيما كاف االمػػر يتعلػػؽ بػػال ررف الشػػريـ تػػؿ تػػك شػػالـ اهلل تعػػالى ؟ اـ يعػػد ضػػمف 
ف ظهػػكر تػػذا الفشػػرة  ػػى الم تمػػع االسػػالمى كبركزتػػا ال سػػيما  ػػى  مخلكخاتػػت كمصػػنكعاتت ؟ كا 

ظهػر  ال رف الالانى اله ػرل لػـ يشػف  ػى ا ي تػت إال اسػت ابة عمليػة لػذلؾ ال ػدؿ الع يػدل الػذل
ختصػػادية اتمػػت علػػى علمػػاء المسػػلميف  ػػى تلػػؾ الا بػػة  نتي ػػة لتطػػكرات  شريػػة كا  تماعيػػة كا 
اءنصػػػػراؼ الػػػػى تصػػػػنيؼ المؤلفػػػػات كصػػػػيا ة اال شػػػػار د اعػػػػان عػػػػف الع يػػػػدة كتالبيتػػػػا الصػػػػكلها 

 .كخكاعدتا كشانت مسللة خلؽ ال ررف مف ابرز المسائؿ المطركاة كختئذ
مبادئهػػا الشالميػػة باػػدكث شػػالـ اهلل تعػػالى كلػػـ  كخػػد اخػػرت ال هميػػة تماتػػيان مػػع م مػػؿ

 .  (666)يسـ اهلل تعالى متشلمان بت ك شاف يكءمف كيعت د بلالبات خلؽ الشالـ
( إف  همػان شػاف ذشػر خػكؿ ال هميػة مػا تفػرد بػت  هػـكخد اكرد االتعرل تات عنكاف )

نػػت اعتبػػر شػػؿ   (663)كيشفػػر مػػف اليتفػػؽ معػػت  ػػى ذلػػؾ كيسػػميت متػػرشان  (662)ي ػػكؿ بخلػػؽ ال ػػررف
مك كد  سمان  ف  ير ال سـ تك اهلل 

 .(665)كبهذا عد ال ررف  سمان ك عؿ اهلل (664) 
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كي ر االمػاـ أامػد بػف انبػؿ إف م الػة ال ػررف مخلػكؽ م الػة  هميػة أك تػـ النػاس بهػا 
، ككردت  ػػػى بعػػػض المصػػػادر اراء تػػػدؿ علػػػى إف (666)كتػػػى مػػػف المةػػػالط  نػػػت تػػػك شػػػالـ اهلل

ل هميػػة مػػع السػػلؼ كاالئمػػة بتػػلف ال ػػررف تػػك خػػالؼ لفظػػى الف مػػذتبهـ يسػػتند الخػػالؼ بػػيف ا
نػػت  علػػى إالفشػػرة ال ائلػػة بػػلف الفاظنػػا بػػال ررف مخلكخػػة ال إف اهلل سػػباانت لػػـ يػػتشلـ بهػػذا ال ػػررف كا 

 .(667)ليس شالمت بؿ  خل ت  ى  يرا
كأنػت  يػر   كخد رد الدارمى على ذلؾ، كاكرد إف ال ررف نفس شالـ اهلل شما خػاؿ اهلل

مخلػػكؽ  الخػػالؽ ب ميػػع صػػفاتت  يػػر مخلػػكؽ كالمخلػػكؽ ب ميػػع صػػفاتت مخلػػكؽ كالا ػػة علػػى 
(  مػػف بعػػدا إف ال ػػررف نفػػس شػػالـ اهلل كانػػت  يػػر )كرالػػار رسػػكؿ اهلل  ذلػػؾ تػػك شتػػا  اهلل 

مخلػػكؽ اْلف اهلل تبػػارؾ كتعػػالى لػػـ ي عػػؿ شالمػػا مخلكخػػا لنفسػػت صػػفةن كشالمػػان كلػػـ يضػػؼ الػػى 
 (668)ـ  يرا  نت أصدؽ ال ائليفنفست شال

كل د عد البعض  همػان معتزليػان اسػتنادان ألػى خكلػت بخلػؽ ال ػررف إال إف إالػارة  هػـ لهػذا 
اال شْاضػػا ة أضػػا ة بعػػض ل هػػـ الػػى المعتزلػػة )) المسػػئلة تلريخيػػان تسػػبؽ ظهػػكر المعتزلػػة كمػػا
 .  (669)العكاـ ل هـ الى المعتزلة ل كلت بخلؽ ال ررف((

لالابػػت إف ال ػػكؿ بػػال ررف المخلػػكؽ  ػػى مبدئػػت خضػػية  هميػػة كشانػػت الػػائرة  نػػت كمػػف ا
 .  (620)ب كة  ى االكساط الشك ية  ى النصؼ االكؿ مف ال رف الالانى لله رة

كمػػف المعػػركؼ إف العلمػػاء الاػػديث كاتػػؿ السػػنة لػػـ ي فػػكا مشتػػكؼ االيػػدل ازاء مسػػللة 
تبػار تػـ ال ػررف شػالـ اهلل كتنزيلػت كالف خلؽ ال ررف بؿ تصدكا لها با ج ن لية كع لية كذلػؾ بإع

شػالـ ، كذلػؾ  ف ))(626)لـ يسـ شالمت  ى ال ررف تيئان إنما سمى تيئان الذل شاف ي كلػت اهلل 
كال ي ػػػػكز إف يشػػػػػكف مػػػػف صػػػػفات ذاتػػػػػت مخلكخػػػػان كال ماػػػػػدالانكال  ،اهلل صػػػػفة مػػػػف صػػػػػفات ذاتػػػػت

ل هميػػػػػة ادعػػػػػائهـ خلػػػػػؽ اسػػػػػتنادا علػػػػػى ذلػػػػػؾ   ػػػػػد تػػػػػدد بعػػػػػض العلمػػػػػاء علػػػػػى ا.(622)اادالػػػػػان((
 (623)ال رأف،كرأكا بلنهـ أما يستتبكا أك تضر  أعناخهـ.

 
 اخلبمتت

بعػػػد شػػػؿ مػػػا عرضػػػناا مػػػف معلكمػػػات تاريخيػػػة عػػػف  رخػػػة  المر ئػػػة ال هميػػػة،كررائها 
لعؿ الصػػكرة التػػى تشتمػػؿ لنػػا معالمهػػا تػػى صػػكرةلكاخع نتػػلتها التػػاريخى بماػػاذات ،الشالميػػة
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( كانطالخػا ت بسػيرة مْكسسػها )ال هػـ بػف صػفكافالشالميػة اتػى اخترنػتبلكر ا شارتا كاعت اداتهػا 
 ليمشف اف نستنتج مايلى،مف تذا

 )الػػذل شػػاف مػػف  تاريخيػػا أف نتػػلة المر ئػػة ال هميػػة مرتبطػػة بتخصػػية ) هػػـ بػػف صػػفكاف
كذلػػػؾ –كمف خػػػالؿ أسػػػت راء نتػػػاطاتت تبػػػيف لنػػػا أف المصػػػادر االسػػػالمية ،مػػػكالى خراسػػػاف

ت الخػػكض  ػػى سػػيرتت كأعمالػػت اذ اف شػػؿ مػػايمشف أف ناصػػؿ تااتػػ –السػػبا  معرك ػػة 
عليت بهذا الصدد تك نتؼ كتذرات مبعالرة  ى النايا بعض المظاف التى التشفػى لالااطػة 

 ضال عف ذلؾ أف اراء ال هـ الشالمية كصػلتنا عػف طريػؽ أصػاابت ،بم مؿ أعماؿ  هـ
 .اْلنت لـ يخلؼ تيئا مشتكبا بؿ انتترت أرائت عف طريؽ أتباعت

  أف انت اؿ المر ئة  ال بريػة مػف  رخػة مكءيػدة للسػلطة الػى منػاكْل لهػاتـ علػى يػد  هػـ بػف
صػػفكاف كأف متػػارشتت  ػػى الػػكرة )الاػػارث بػػف سػػريج( تعػػد ن طػػة أنطػػالؽ ناػػك تالػػكير تلػػؾ 

كمما نفهمت عف دكر  هػـ  ػى تلػؾ الالػكرة كذلػؾ مػف خػالؿ المصػادر تػك انػت شػاف ،الفرخة
أذا شػاف تػذا االخيػر خائػدا عسػػشريا  ،)الاػػارث بػف سػريج(زعيمػا لهػا  نبػا الػى  نػ  مػع  

يخطػػػػ  ك يػػػػركج لسػػػػيرة كسياسػػػػة  ، لف  همػػػػا شػػػػاف زعيمػػػػا سياسػػػػيا ك أعالميػػػػا،كميػػػػدانيا
كيشفػى للتعػرؼ علػى  ،كي كد المفاكضػات مػع الػكالى االمػكل،ين ػذ  النػاس اليػت ،الاارث

   .مشانتت  ى الالكرة أف م تلت يعد بداية لنهاية الالكرة
 ال هميػػػة مسػػػللة أالسػػػماء كالصػػػفات،كامتنعكا عػػػف كصػػػؼ اهلل  تتناكلػػػ اْلنهػػػـ  ،بتػػػ ء

كذلؾ ارصا مػنهـ علػى  ،كنفكا أيضا ااْلسماء كعطلكتا عف معانيها اعتبركا ذلؾ تتبيها،
ال انهػػػػـ  اػػػػدكا ا ػػػػائؽ  ،بتػػػػىء اك بمخلػػػػكؽ اْلنػػػػت اليمااللػػػػت تػػػػىء عػػػػدـ تتػػػػبيت اهلل 

رخػكا بػيف الػذات كالصػفات شمػا لػـ يميػزكا تميػزا ااْلسماء كالصػفات،كنرل اف ال هميػة لػـ يف
كاضػػػػػاا بػػػػػيف الصػػػػػفات الخبريةؾ)اليػػػػػد كالك ػػػػػت( كالصػػػػػفات الذاتيػػػػػة كالفعليػػػػػة ؾ )العلػػػػػـ 

ممػػػػا أدل بهػػػػـ الػػػػى التعطيػػػػؿ كال اد،كعػػػػدـ االالبات،كشػػػػؿ ذلػػػػؾ  كال ػػػػدرةكالخلؽ كالػػػػرزؽ(
ـ تعم هػػـ  ػػى كالى عػػد،برأينػػايعكد الػػى مػػكخفهـ الاػػاـز مػػف عػػدـ تتػػبيت اهلل سػػباانت بتػػىء
  هـ  كتر النص ال ررنى المعبر عف االسماء كالصفات كتلكيلت.

  تعد نظرة ال همية الى )ال نػة كالنػار( مرتبطػة بم مػؿ تصػكراتهـ عػف الخػالؽ كالشػكف لػذا
كاعت ػػدكا أنػػت طالمػػا لػػـ يػػات يػػـك ال ػػزاء  ػػلف ك ػػكد ،أزليتيف -ال نػػة كالنػػار-نفػػكا اف تشكنتػػا
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ف شبػػػاخى المخلكخػػػات كتسػػػرل عليهمػػػا مايسػػػرل علػػػى بػػػاخى ال نػػػة كالنػػػار عبػػػث أل تخل ػػػا
كبهذا يمشننا ال كؿ أنهـ أكؿ مف   تاكا بػا  تػذا المكضػكع  ،مف الفناء كالعدـ،المخلكخات

اتى  ػػػػدا مػػػػف المكاضػػػػيع أاْلساسػػػػية التػػػػى ،للمزيػػػػد مػػػػف المناختػػػػات كالت اذبػػػػات الفلسػػػػفية
 .تناكلتها بعض  رؽ المعتزلة  ى الفترات الالا ة

 التى ،لة ال بػػر كأالختيػػار أاتلػػت ايػػزا شبيػػرا مػػف رراء المر ئػػة ال هميػػة الشالميػػةأف مسػػل
ك ػػردكا  تػػتلخص بهػػذا الصػػدد  ػػى نفػػيهـ الفعػػؿ الا ي ػػة عػػف البتػػر كأضػػا تت الػػى أهلل 

االنسػػػػػاف مػػػػػف ال ػػػػػدرة كأالرادة كأالختيػػػػػار ماللػػػػػت شمالػػػػػؿ ال مػػػػػادات تنسػػػػػ  أليػػػػػت أال عػػػػػاؿ 
كؿ مػػػػف أدعػػػػكا ال بػػػػر مػػػػف الفػػػػرؽ االسػػػػالمية اتػػػػى تعػػػػد ال هميػػػػة ا،كبهػػػػذا تاريخيا،م ازا
كنرل أف تمسؾ ال همية ببعض االيات ال رانية الشريمػة ك همهػـ ،(بالمر ئة ال برية)عر كا

ك تخصيصػػت كاػػدا بالفعػػؿ كال ػػدرة تػػك  لهػػا  ضػػال عػػف تصػػكراتهـ الخاصػػة عػػف اهلل 
 كراء مكخفهـ ال برل المتتدد.

  ك علكا ،منكطػػة بالع ػػؿ أمػػا بالمعر ػػة أك بال هػػؿأف مسػػللة االيمػػاف كالشفػػر عنػػد ال هميػػة
لذلؾ ،االيمػػػاف المعر ػػػة بػػػاهلل كالشفػػػر ال هػػػؿ بػػػت،كا خرار بػػػذلؾ يػػػتـ بال لػػػ  كلػػػيس باللسػػػاف

كليس مػػف الضػػركرة أف يشػػكف ااْلعمػػاؿ ،اليخضػػع االيمػػاف للنسػػبية مػػف زيػػادة أك ن صػػاف
نسػاف كأ عالػت مخػالؼ مػع  نت يتـ بالنية كالضير  ى اف يشكف أخػكاؿ اال،مرتبطة بااليماف

 ما يشنت مف أاليماف  ى خلبت.
 كلشػف  ،على الر ـ مف اف )ال عد بف درتـ( يعد أكؿ متشلـ مسلـ ركج لم كلة خلػؽ ال ػررف

)ال هػػـ بػػف صػػفكاف( بعػػد أف تتلمػػذ علػػى يػػد ال عػػد اخػػذ الفشػػرة منػػت كصػػا ها  ػػى اطػػار 
ؾ أدت ال هميػػػة دكر لػػػذل،نظػػػرل بعػػػد اف صػػػا ها مػػػع ررائػػػت الشالميػػػة االخرل–شالمػػػى 

مػػف االػػة  رديػػة ك بسػػيطة الػػى االػػة  ماعيػػة ك  (خلػػؽ ال ػػررف)الكسػػيط  ػػى ن ػػؿ م كلػػة 
تنظيريػػػة ألمتماللػػػة  ػػػى تبنػػػى تيػػػارأاْلعتزؿ للفشػػػرة ك تطكيرتػػػا  ضػػػال عػػػف أمتاػػػاف العلمػػػاء 

 ل بكلها.  
 

 قبئمت املصبدر واملراجع
 القرآن الكريم
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 اوال: املصبدر 
 ـ(6209ق/606ف ابى سعادات المبارؾ بف مامد بف مامد )تم دالديف اب ابف االالير،

مرشػز  رخػركف،ا  ت كعلػؽ عليػت،ملمكف الصػا ر ى ك المختار مف مناخ  االخيار،  .6
   (2003زايد للتراث كالتاري  )العيفل

 ـ(6232ق/630ابك الاسف عزالديف على بف مامد)ت ابف االالير،
  دار صادر، )بيركت.د ت(  الشامؿ    التاري ، .2
 .(6980)بيركتل  دار صادر، ،لبا     تهذي  االنسا ال .3

 ـ(875ق/246)ت اامد بف انبؿ،
 منتػلة المعػارؼ، ،منتػكر ضػمف شتػا  ع ائػد السػلؼ ،الػرد علػى الزنادخػة كال هميػة .4

 .(6976)االسشندريةل
 ـ( 6078ق/476أبكالمظفر مامد بف طاتر )ت االسفراين ،

لفػػرؽ الهػػالشيف تا يػػؽل شمػػاؿ يكسػػؼ التبصػػير  ػػ  الػػديف كتميػػز الفػػرؽ النا يػػة مػػف ا .5
 ق(  6403الاكت، )بيركتل 

 ـ(936ق/324)ت ابكالاسف على بف اسماعيؿ االتعرم،
 م ػػػاالت االسػػػالمييف كاخػػػتالؼ المصػػػليف، تا يػػػؽل مامػػػد ماػػػى الػػػديف عبدالاميػػػد، .6

 (   6969الطبعة الالانية )ال اترة،  مشتبة النهضة المصرية،
 ـ(967ق/356)ت فابكالفرج على بف الاسي ،أالصفهانى

 (.2002)بيركتل دار صادر، تا يؽل د.ااساف عباس كراركف، اْل انى،ا .7
 ـ(6329ق/730عالءالديف عبدالعزيز بف اامد )ت البخارل، 

 (  6974بيركتل )ر االسالـ البزدكل، طبعة االك سيت شتؼ االسرار اصكؿ  خ .8
 ـ(6062ق/403)ت مامد بف الطي  بف بف مامد المل   بلبى بشر ،الباخالنى

د.سػػميرة  راػػات، دار المنتخػػ  العربػػى للدراسػػات  تا يػػؽل مناخػػ  االءئمػػة االربعػػة، .9
 (  2002)بيركتل ،كالنتر كالتكزيع

 ـ(6037ق/429)ت عبدال اتر بف طاتر البةدادل البةدادم، 
 (6977الفرؽ بيف الفرؽ،منتكرات دار اال اؽ ال ديدة،الطبعة الالانية )بيركتل  .60
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 ـ(933ق/322سهؿ )ت البلخى،ابك زيد اامد بف
خليػػػػؿ عمػػػػراف المنصكر،منتػػػػكرات مامػػػػد علػػػػى  لكضػػػػع اكاتػػػػيت البػػػػدء كالتػػػػاري ، .66

   (6997بيضكف دار الشت  العلمية،)بيركتل

 ـ(60ق/5)ت ؽ أبكبشر اامد بف الاسيف البيه  ،
  (6986)بيركتل  ،دار أال اؽ ال ديدة االعت اد كالهداية الى سبيؿ الرتاد، .62
مشتبػة الرتػد،  سة كتا يؽل صالح الديف بف عباس تػشر،شتا  ال ضاء كال در، درا .63

 (   2005)الرياضل 
 ـ(6745ق/6658مامد على الفارخى )ت التهانكل،
 شتاؼ اصطالاات االفنكف،دار صادر،)بيركتلد.ت(  .64

 ـ(6327ق/728ابف تيمية، تي  االسالـ ابكالعباس ت ى الديف اامد بف عبدالاليـ )ت
الطبعػػػػػػػػة الالالالػػػػػػػػة،  ،دار الشتػػػػػػػػا  العربػػػػػػػػى ،تا يػػػػػػػػؽل مامػػػػػػػػد الزبيػػػػػػػػدم ،أاليمػػػػػػػػاف .65

 (  ،2002)بيركتل
، ا  ت،  كاز اامد زمرلى،  امع الرسائؿ، .66  (2005)بيركتل دار  ابف اـز
مطبعػة دار الشتػ ، )ال ػاترةل  درة تعارض الع ؿ كالن ؿ، تا يػؽل مامػد رتػاد سػالـ، .67

6976 ). 
 (6966مشتبة مامد على صبيح كاكالدا )ال اترةل م مكعة الرسائؿ الشبرل، .68

الطبعػػػة ،النبػػػكات، دراسػػػة كتا يػػػؽل مامػػػد عبػػػدالرامف عػػػكض، دار الشتػػػا  العربى .69
 .(  6997الالالالة، )بيركتل 

 
 (868ق/255ال ااظ،ابك عالماف عمرك بف بار)ت

دار مشتبػػػة  رسػػػائؿ ال ػػػااظ، الرسػػػائؿ السياسػػػة خػػػدـ لهػػػا كبكبهػػػا، د.علػػػى بػػػك ملاػػػـ، .20
 بيركتل د.ت( )الهالؿ، 

 ـ(6200ق/597ؿ الديف ابكالفرج عبدالرامف بف على)الاا ظ  ما ابف ال كزم،
 )ال ػػػػاترةل دار المنػػػػار، الطبعػػػػة الالانيػػػػة صػػػػالح عكيضػػػػة، تا يػػػػؽ، تلبػػػػيس ابلػػػػيس، .26

6999) 
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مصػطفى دراسة كتا يؽل مامد عبػدال ادر عطػا ك  ،المنتظـ    تاري  الملكؾ كاال مـ .22
 .)بيركتل د.ت( دار الشت  العلمية ،عبدال ادرعطا

 ـ(6085ق/478)ت ارميف ابكالمعالى عبدالملؾ بف ابى عبداهللاماـ ال ال كين ،
االرتػػاد الػػى خكاطػػع االدلػػة  ػػ  اصػػكؿ االعت ػػاد، تا يػػؽل مامػػد يكسػػؼ مكسػػ كعلى  .23

 (6950عبدالمنعـ عبدالاميد،مشتبة الخان ى، )ال اترةل 

،  ـ(6063ق/456)ت االماـ ابك مامد على بف اامد ابف اـز
، اعتنػػى بػػت كا  ػػػتل ابكعبػػد الػػػرامف عػػادؿ بػػػف الفصػػؿ  ػػ  الملػػػؿ كاالتػػكاء كالناػػػؿ .24

 (  2005ال اترةل)دار ابف الهيالـ،  سعيد،
 ـ( 6448ق/852تها  الديف اامد بف على )ت،ابف ا ر العس الن 

 .(6327لطبعة ايدررباد،)الدشف،تهذي  التهذي  .25

 ـ(997ق/387)ت على بف مامد ابى اياف التكايدل،
 الطبعػػػػػػػػػة الرابعػػػػػػػػػة، ،دارصػػػػػػػػػادر ،ىداكد ال اضػػػػػػػػػ تا يػػػػػػػػػؽل البصػػػػػػػػػائر كالػػػػػػػػػذخائر، .26

 (6999)بيركتل
   ـ(6406ق/808)ت ابكزيد عبدالرامف بف مامد أبف خلدكف،

 .(2004م دمة ابف خلدكف، تا يؽل د.على عبدالكااد الكا  ، )ال يزة،  .27
 ـ(60ق/4)ؽ عبدالرايـ مامد بف عالماف الخياط،
 (  6923ةل النتصار كالرد على ابف الركاندل الملاد،نترة نيبرغ، )ال اتر ا .28

 ـ(893ق/280الدارمى، عالماف بف سعيد)ت

    (6960الرد على ال همية، تا يؽل  كستا يتساـ ك تتركطماف )ليدفل  .29
 ـ(6347ق/748الذتب ل تمس الديف مامد بف اامد)ت

تا يؽل د.عمػػػػػػػػػػر عبدالسػػػػػػػػػػالـ تػػػػػػػػػػدمرل دار الشتػػػػػػػػػػا  العربػػػػػػػػػػى ،تػػػػػػػػػػاري  االسػػػػػػػػػػالـ .30
 (   2003)بيركتل

   (6986)بيركتل مؤسسة الرسالة عي  أالرناءكط،ت تا يؽل سير أعالـ النبالء، .36
 ـ(60ق/4)ؽ ابك ااتـ اامد بف امداف الرازل،
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كالفػرؽ  ،منتػكر مػع شتػا  )الةلػك3شتا  الزينة، تا يؽل عبداهلل سلـك السامرائ ، ؽ .32
  (  6972اضارة االسالمية(دار الارية للطباعة،)بةدادلالالةالية  ى ا

 ـ( 6298ق/666ادر )تاالرازل،مامد بف ابى بشر بف عبدال 
 (، 6979)بيركتل دار الشتا  العربى، ،مختار الصااح .33

 ـ(6606ق/502الرا   االصبهانى، ابى ال اسـ الاسيف بف مامد )ت
ضػػػػرات االدبػػػػػاء كماػػػػاكرات التػػػػػعراء كالبلةػػػػػاء، تا يػػػػؽل د.ريػػػػػاض عبدالاميػػػػػد ماا .34

 (2004مراد،دار صادر،الطبعة الالانية )بيركتل

 ـ(6636ق/527ف على بف عبداهلل)تابف الزا كنى، ابك الاس
اصػػكؿ الديف،ضػػبطلد اامػػد عبػػدالرايـ السػػايج د.ااسػػاف عبػػدالةفار  االيضػػاح  ػػى .35

 (2004ميرزا،مشتبة الال ا ة الدينية،)ال اترةل
 ـ(6632ق/528مامكد بف عمر )ت الزمخترل،
 )بيػػركتل دار الشتػػا  العربػػى ابػػك عبػػداهلل الػػدانى، ضػػبط كتكاليػػؽلتفسػػير الشتػػاؼ،  .36

2006  ) 
 ـ(9ق/3يع ك  بف اسااؽ )ؽ ابف السشيت،

    (.6956أصالح المنطؽ، تا يؽلاامد مامد تاشر،دار الفشر)ال اترةل .37
 ـ(6648ق/562السمعانى،عبدالشريـ بف ابى بشر)ت

شتػػا  االنسػػا ، خػػدـ لهػػال مامػػد اامػػد اػػالؽ،دار أايػػاء التػػراث العربػػى، )بيػػركتل  .38
6999). 

 
 

 (6655ق/548) ابكالفتح مامد بف مامد التهرستانى،
الملػػػؿ كالناػػػؿ، خػػػدـ كعلػػػؽ اكاتػػػيت، د. صػػػالح الػػػديف الهػػػكارل،دار كمشتبػػػة الهػػػالؿ  .39

 (6998)بيركت 
 ـ(922ق/360)ت مامد بف  رير ،الطبرم
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الطبعػػػػػػػة ،تا يػػػػػػػؽل مامػػػػػػػد ابػػػػػػػك الفضػػػػػػػؿ ابػػػػػػػراتيـ،دار المعارؼ ،تػػػػػػػاري  الطبػػػػػػػرم .40
 (  6977الرابعة،)ال اترةل

 ـ(939ق/328) ابك عمر اامد بف مامد ابف عبدربت،
 .(2006)بيركتل دار صادر ا  ت د.مامد التكن ى، الع د الفريد، .46

 ـ(6606ق/500العراخ ، ابك مامد عالماف بف عبداهلل )ت
الفػػػرؽ المفترخػػػة بػػػيف اتػػػؿ الػػػزنج كالزندخػػػة، تا يػػػؽل بتػػػارة خكتلػػػكال ان ػػػرة مطبعتػػػى،  .42

 (  6966)ان رة، 
 ـ(6675ق/576ابف عساشر،الاا ظ ابكال اسـ على بف الاسيف)ت

 تا يػػؽ كتعليػػؽ كتخػػريجل ابػػ  عبػػداهلل علػػ  عاتػػكر ال نػػكب ، ،تػػاري  دمتػػؽ الشبيػػر .43
 (  2006دار ااباء التراث العربى )بيركتل

 ـ(6678ق/6089)ت ابكالفالح عبدالاى الانبل  ابف العماد،
 )بيركتل .ت(،دارالشت  العلمية،تذرات الذت   ى اخبار مف ذت  .44

 ـ(6265ق/662اليمنى)ت على بف مامد الكليد،الداعى االسماعيلى
شتػػا  تػػاج الع ائػػد كمعػػدف الفكائػػد، تا يػػؽل عػػارؼ تامر،مؤسسػػة عزالػػديف للطباعػػة  .45

 ( 6982كالنتر،الطبعة الالانية، )بيركتل 
 (6328ق/729م دالديف مامد بف يع ك )ت لفيركزربادل،ا

 دار العلـ لل ميع )بيركتلد.ت(. ال امكس المايط، .46
 ق/276)ت داهلل بف مسلـابك مامد عب بف ختيبة الدنيكرم،ا

 الطبعػػػػة الالانيػػػػة دار الشتػػػػ  العلميػػػػة، ،منتػػػػكرات مامػػػػد علػػػػى بيضػػػػكف ،المعػػػػارؼ .47
 (  2003)بيركتل

 
 ـ(6350ق/756)ت تمس الديف ابك عبداهلل ،ابف خيـ ال كزية

اعػػػداد كتا يػػػؽل د. عػػػكاد ،أ تمػػػاع ال يػػػكش االسػػػالميةعلى  ػػػزك معطلػػػة كال همية .48
 لد.ت(  دار صادر )بيركت ،عبداهلل المعنؽ

 بدائع الفكائد، دار اله رة)الرياضل د.ت(،   .49
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 اادل أاْلركاح الى بػالد ااْل راح،تا يػؽ كدراسةلالسػيد ال ميلػى،دار الشتػا  العربػى، .50
 (  2002الطبعة العاترة،)بيركتل

 ،مسائؿ ال ضػاء كال ػدر كالاشمػة كالتعليؿ،تا يؽلد.السػيد مامدسػيد تفاء العليؿ  ى .56
 (  2005ترةلدار الاديث)ال ا،سيد عمرل

طريػػػؽ اله ػػػرتيف كبػػػا  السػػػعادتيف، ا  ػػػتل د.كتبػػػة الزايلػػػ ،دار الخيػػػر  )دمتػػػؽل  .52
6998  ) 

 ـ(6372ق/774عماد الديف ابكالفدا اسماعيؿ ال رتى)ت ،ابف شالير
    .(2006ار ااياء التراث العربى )ال اترةل  ،البداية كالنهاية .53

 ـ(6385ق/786الشرمان ، مامد بف يكسؼ بف على)ت
 ،(6973السالمية، تا يؽل سليمة عبدالرسكؿ، مطبعة االرتاد،)بةداد، الفرؽ ا .54
 (ـ   874ق/266االماـ الاا ظ ابى الاسف بف الا اج ال تيرل)ت مسلـ،

للنتػػػػر  بيػػػػت اال شػػػػار الدكليػػػػة ابػػػػك صػػػػهي  الشرمػػػػى، ،اعتنػػػػى بػػػػت صػػػػايح مسػػػػلـ، .55
 (6998)الرياضل ،كالتكزيع

 (6442ق/845)ت ت ى الديف اامد بف على الم ريزل،
 (6998مشتبة مدبكلى )ال اترةل مدياة الترخاكل،د.مامد زينهـ ك  لتا يؽ الخطط، .56
 ـ(985ق/374البتارل )ت الم دسى،
 ـ(   6906ااسف الت اسيـ    معر ة االخاليـ، تا يؽل دل  كية )ليدف،  .57

 ـ(6005ق/395ابف مندا، الاا ظ مامد بف اسااؽ بف ياى )ت
، )بيركتل شتا  االيماف، .58  (  2006دار ابف اـز

 
 ـ(966ق/300ابك مامد الاسف بف مكسى )ت النكبختى،
 . رؽ التيعة، اترؼ على تصاياتل ابراتيـ الزيف )بيركتل د.ت(  .59

 ـ(6229ق/626تها  الديف بف عبداهلل)ت ،ياخكت الامكل
 (  6995)بيركتل الطبعة الالانية دار صادر، مع ـ البلداف، .60
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 املراجع :ثبويب
 اسماعيل محمد القرنى 

   (2006اء كال در عند المسلميف،دراسة كتاليؿ،دار الشت  العلمية)بيركتلال ض .6
 ،جولد تسيهر

الع يػػدة كالتػػريعة  ػػ  االسػػالـ، تر مػػةل مامػػد يكسػػؼ مكسػػى كاخػػريف، دار الشاتػػ   .2
 (6946المصرل،)ال اترةل 

 حسن صادق  
ة ال ػاتر هػد الرسػكؿ اتػى ا تيػاؿ السػادات، )منػذ ع  ذكر الفتنة  ى الفرؽ االسالمية .3

2004) 
 د.رمضان عمى حسن القرنشاوى

التاكيػػؿ بػػيف  خػػر الػػديف الػػرازل كابػػف تيمية،مؤسسػػة الػػكراؽ للنتػػر كالتكزيػػع )عمػػافل  .4
2003) 

 طه حسين،
 (6966الطبعة السادسة )ال اترةل  ،الفتنة الشبرل، دار المعارؼ بمصر .5

 ،د.عبدالمنعم الحفني
ت االسػػػػػػالمية،مشتبة مكسػػػػػػكعة الفػػػػػػرؽ كال ماعػػػػػػات كالمػػػػػػذات  كاالاػػػػػػزا  كالارشػػػػػػا .6

                                      ،(  2005)ال اترة،  الطبعة الالالالة، ،مدبكلى
 عادل بن محمد بن عمى الشيخانى

خكاعد    بياف ا ي ة االيمػاف عنػد اتػؿ السػنةك ال ماعػة،دار اصػكؿ السػلؼ للنتػر  .7
 (   2005)الرياضل 

 د.عامر لنجار
 (  2003ينية )ال اترةل علـ الشالـ،مشتبة الال ا ة الد .8
 (  2005 ى مذات  االسالمييف، الهيئة المصرية العامة للشتا )ال اترةل .9

 عبدالرزاق محمد اسود
 (6986الدار العربية للمكسكعات)بيركتل  ،المدخؿ لدراسة االدياف كالمذات  .60
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 عبدالقادر صالح
 (  2003الع ائد كاالدياف،دار المعر ة  )بيركتل .66

 ،طهطاوىعمى احمد عبدالعال ال
دار الشتػػػػػػػػػ  العلميػػػػػػػػػة ،الايػػػػػػػػػاة بعػػػػػػػػػد المكت،منتػػػػػػػػػكرات مامػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػى بيضػػػػػػػػػكف .62

 (   2004)بيركتل

 ،عمى سامى النشار
 (  6966نتلة الفشر الفلسفى  ى االسالـ،دار المعارؼ )ال اترةل .63

 فهمى جدعان
 (2000الطبعة الالانية)عمافل ،المؤسسة العربية للدراست كالنتر،المانة .64

 يوليوس ،فمهاوزن
كاسػػػيف مؤنس،ل نػػػة  ،ن لػػػت  الػػػى العربيػػػةل د.مامػػػد ابػػػك ريػػػدة ،لدكلػػػة العربيػػػةتػػػاري  ا .65

 (  6958التلليؼ كالتر مة كالنتر )ال اترةل
 ،فوأد سزكين

مامػػػػكد  همػػػػى ا ازل،مشتبػػػػة ريػػػػة اهلل ،ن لػػػػت الػػػػى العربيػػػػة د،تػػػػاري  التػػػػراث العربى .66
 (6462الطبعة الالانية،)خـل،العظمى المرعتى الن فى

 ،قصي حسن
 ،(2004بيركت)دار مشتبة الهالؿ ،اضارة العربية العصر االمكم مكسكعة ال .67

 د.ماجد فخرى،
طبعة ،تػػػػػػػػاري  الفلسػػػػػػػػفة االسػػػػػػػػػالمية،تر مةلد.شماؿ الياز ى،الػػػػػػػػدار المتادةللنتػػػػػػػػػر .68

 (2004 ديدة)بيركتل
 ،محمد ابو زهرة

 (   6996دار الفشر العربى)ال اترةل تاري  المذات  االسالمية، .69
 (2003)ال اترةل دار الفشر العربى لتـز الطبع كالنترم تاري  ال دؿ  ى االسالـ، .20

 محمد جواد مغنية 
 (6993الطبعة السادسة )بيركتل  لسفات اسالمية، .26
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 محمد عبدالرحمن مرحبا
 (2000مف الفلسفة اليكنانية الى الفلسفة االسالمية،دار عكيدات،)بيركتل .22

 محمد الخضري بك
االمكيػػة( را عػػت  كاعتنػػى بػػت ن ػػكل )الدكلػػة  ،مااضػػرات  ػػ  تػػاري  االمػػـ االسػػالمية .23

 (     2003مؤسسة المخنتار للنتر كالتكزيع)ال اترةل،عباس
 د. محمد عمارة

المعتزلػػػػػػػػة كمتػػػػػػػػشلة الاريػػػػػػػػة االنسػػػػػػػػانية المؤسسػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة للدراسػػػػػػػػات كالنتػػػػػػػػر  .24
 (  6972)بيركتل

 محمد راجى حسن كناس
 زيػػػػػػػػعدار العر ػػػػػػػػة للطباعػػػػػػػػة كالنتػػػػػػػػر كالتك  مفػػػػػػػػردات مػػػػػػػػف الاضػػػػػػػػارة االسػػػػػػػػالمية، .25

 (2003)بيركتل
 د.محمود سالم عبيدات

 (6998تاري  الفرؽ كع ائدتا،دار الفرخاف )اربد،  .26
 محمود اسماعيل 

الطبعػػػػػػػػػػػػػػة مؤسسػػػػػػػػػػػػػػة االنتتػػػػػػػػػػػػػػار العرب  ،الارشػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػرية  ػػػػػػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػػػػػػالـ .27
 (6997)بيركتلالخامس

 ،محمود محمد حمودة
 ؛(2000التبياف    الفرؽ كاالدياف،مؤسسة الكراؽ للنتر )عمافل  .28

 
 ،رى واطمونتغم
 التر مةالعربية)ال اترةل د.ت(،مادة  هـ بف صفكاف،دائرة المعارؼ االسالمية .29

المكسػػػكعة الميسػػػرة  ػػػ  االديػػػاف كالمػػػذات  كاالاػػػزا  المعاصػػػرة، اتػػػراؼ كتخطػػػيط  .30
الطبعػػػػػػػػػػػػة ،كمرا عػػػػػػػػػػػػتل د. مػػػػػػػػػػػػانع بػػػػػػػػػػػػف امػػػػػػػػػػػػاد ال هيمػػػػػػػػػػػػى، دار النػػػػػػػػػػػػدكة العلمية

      2003الخامسة)الرياضل 
 ،هاري أ.ولفسون
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مصططططفى لبيطططب عبطططدالغني،المجمس ااعمطططى لم قافطططة، تر مػػػةل  ،متشلمػػػيف لسػػػفة ال .13
 .(( 5002)القاهرة: 

 د.ناجية الوريمى بوعجيمة
 (2004الختالؼ،دار المدل للال ا ة كالنتر )دمتؽل في اائتالف و ا .32

 نصر حامد ابوزيد
 لبيػػػركت )المرشػػػز الال ػػػا ى العربى،الطبعػػػة الخامسػػػة  ،االت ػػػاا الع لػػػ   ػػػ  التفسػػػير .33

2003)                        
34. The Brill Dictionary of Religion  Ed:Kocku Von Stuckred 

(Leiden 2006)                                                                                                                        

    
 هىامش انبحث

                                           

 .خسـ التاري  ،شلية اآلدا  ، امعة صالح الديف (*)

 خسـ التاري . شلية اآلدا ،  امعة صالح الديف،( **)

"الفيركزربػػػػػادل، ال ػػػػػامكس الماػػػػػيط،  233(، ص6979الػػػػػرازل، مختػػػػػار الصػػػػػااح، )بيػػػػػركتل  (6)
 .66، ص6)بيركتلد.ت(، ج

    .646،ص 6(ج6956مد تاشر،)ال اترةل( ابف السشيت، اصالح المنطؽ، تا يؽلاامد ما2)

د.عبدالمنعـ   86( ص6973الشرمان ، الفرؽ االسالمية، تا يؽل سليمة عبدالرسكؿ، )بةداد،  (3)
الافنػػػػ ، مكسػػػػكعة الفػػػػرؽ كال ماعػػػػات كالمػػػػذات  كاالاػػػػزا  كالارشػػػػات االسػػػػالمية، )ال ػػػػاترة، 

                                     .594( ص2005

 606بة /التك  (4)

 .633( ص6998د.مامكد سالـ عبيدات، تاري  الفرؽ كع ائدتا )اربد،  (5)

 666االعراؼ/ االية  (6)
( 2006( الزمختػػػػػػػػػرل، تفسػػػػػػػػػير الشتاؼ،،ضػػػػػػػػػبط كتكاليؽلابػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػداهلل الػػػػػػػػػدانى، )بيػػػػػػػػػركتل 7)

 .535، ص2، التهانكل، شتاؼ اصطالاات الفنكف )بيركتل د.ت( ج605ص6ج
" اللػػػكاء 404، ص3( ج6998؛ الم ريزل،الخطط،)ال ػػػاترةل 86صالشرمػػانى، مصػػػدر سػػابؽ،  (8)

 .688( ص2004اسف الصادؽ،  ذكر الفتنة    الفرؽ االسالمية )ال اترةل 
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 .276، ص4( ج6999السمعانى، شتا  االنسا ، خدـ لهال مامد اامد االؽ )بيركتل  (9)

اػػى الػػديف عبدالاميػػد، االتػػعرم، م ػػاالت االسػػالمييف كاخػػتالؼ المصػػليف، تا يػػؽل مامػػد م (60)
؛ التهرسػػػتانى، الملػػػؿ كالناػػػؿ، خػػػدـ لػػػت كعلػػػؽ اكاتػػػيت، د.  220، ص6( ج6999)ال ػػاترة، 

 .656، ص6( ج6998صالح الديف الهكارل، )بيركت 

، 2(، ج6997البلخػػػى، البػػػدء كالتػػػاري ، كضػػػع اكاتػػػيتلخليؿ عمػػػراف المنصػػػكر، )بيػػػركتل  (66)
( 2003اضػػػارة االسػػػالمية، )بيػػػركتل مامػػػد را ػػػى اسػػػف شنػػػاس، مفػػػردات مػػػف ال "687ص
 .252( ص2003، عبدال ادر صالح، الع ائد كاالدياف، )بيركتل 396ص

، منتكر مع شتا  )الةلككالفرؽ الةالية  ى 3شتا  الزينة، تا يؽل عبداهلل سلـك السامرائ ، ؽ (62)
 .268( ص6972اااضارة االسالمية(، )بةدادل

( 6966ؿ الػػػزنج كالزندخػػػة، تا يػػػؽل بتػػػار خػػػكتلر، )ان ػػػرة، العراخػػػ ، الفػػػرؽ المفترخػػػة بػػػيف اتػػػ (63)
 .35( ص2005.، د.عامر الن ار،  ى مذات  االسالمييف )ال اترةل45ص

 .598، ص2(، ج2004م دمة ابف خلدكف، تا يؽل د.على عبدالكااد الكا  ، )ال يزة،  (64)

؛ د.  38( صـ6906ااسػػػػػف الت اسػػػػػيـ  ػػػػػ  معر ػػػػػة االخػػػػػاليـ، تا يػػػػػؽل دل  كيػػػػػة )ليػػػػػدف،  (65)
( 2000مامدعبػػػدالرامف مرابػػػا، مػػػف الفلسػػػفة اليكنانيػػػػة الػػػى الفلسػػػفة االسػػػالمية، )بيػػػػركتل 

( 2000" مامػػكد مامػد امػػكدة، التبيػاف  ػػ  الفػرؽ كاالديػػاف )عمػػافل 276-275، ص 6مػج
 .679ص

 .93( ص2002( الباخالنى، مناخ  االءئمة االربعة، تا يؽل د. سميرة  راات )بيركتل 66)

 .37. ص2( ج6966اسيف، الفتنة الشبرل،  )ال اترةل  طت (67)

 .252؛ عبدال ادر صالح، مر ع سابؽ، ص 397مامد را   اسف، مر ع سابؽ، ص (68)

،  ؛ إبف تيمية، االيماف، تا يػؽل مامػد الزبيػدم، 660، ص6التهرستان ، مصدر سابؽ، ج (69)
" د.خص  اسػف، ،397؛ مامد را    الشناس ، مر ع سابؽ، ص346( ص2002)بيركتل

؛ د.عبػػػػدالمنعـ 356، ص3(،ج2004بيػػػػركت)مكسػػػػكعة الاضػػػػارة العربيػػػػة العصػػػػر االمػػػػكم ،
؛ كشذلؾ كردت    المصادر ايضا اسماء لتخصػيات اخػرل 594الافنى،  مر ع سابؽ، ص

 يػػػر الاسػػػف بػػػف الانفيػػػة  يػػػر ح بػػػانهـ مػػػف اكائػػػؿ ال ػػػائليف باالر ػػػاءل للمزيػػػد ينظػػػرل   اسػػػف 
ال اترة )الفرؽ االسالمية   منذ عهد الرسكؿ اتى ا تياؿ السادات،   صادؽ،  ذكر الفتنة  ى

، المكسػػػكعة 639 -638؛ د.مامػػػكد سػػػالـ عبيػػػدات،  مر ػػػع سػػػابؽ، ص 695، ص2004
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الميسػػرة  ػػ  االديػػاف كالمػػذات  كاالاػػزا  المعاصػػرة، اتػػراؼ كتخطػػيط كمرا عػػتل د. مػػانع بػػف 
مػػػػكد مامػػػػد امػػػػكدة، مر ػػػػع ، ما 6644/ ص2(   ج 2003امػػػػاد ال هيمػػػػى، )الريػػػػاضل 

 .35. د.عامر الن ار، ى مذات  االسالمييف،ص679سابؽ، ص
؛ د.مامد عبػدالرامف  326، ص2( ج6327ابف ا ر العس الن ، تهذي  التهذي  )الدشفل (20)

 .594د.عبدالمنعـ الانف ، مر ع سابؽ، ص"276،ص6مرابا، مر ع سابؽ، مج

،" التهرستان ، مصدر سػابؽ، 696-690( ص6977البةدادم، الفرؽ بيف الفرؽ )بيركتل ( 26)
 .683-686؛ مامكد مامد امكدة، مر ع سابؽ، ص 662-656ص

خراسافلعبارة عف اخليـ كاسع   المترؽ االسالمى،مف اتـ مدنهالنيسػابكر، تػراة، مػرك، كتعػد ( 22)
، 2(ج6995منط ػػػػػة مػػػػػاكراء النهػػػػػر  زءامنػػػػػت، يػػػػػاخكت الامػػػػػكل، مع ػػػػػـ البلػػػػػداف، )بيػػػػػركتل 

 .350ص

،" 64النػػػكبختى،  ػػػرؽ التػػػػيعة، اتػػػرؼ علػػػى تصػػػػاياتل ابػػػراتيـ الػػػزيف )بيػػػػركتل د.ت( ص( 23)
 ،2؛، المكسػػػػكعة الميسػػػػرة  ػػػػى االديػػػػاف كالمػػػػذات ، ـ ج268ص 3الػػػػرازل، شتػػػػا  الزينػػػػة، ؽ

 .635 -634؛ مامكد سالـ عبيدات، مر ع سابؽ، ص6036ص
 .60(ص6997( مامكد اسماعيؿ،الارشات السرية  ى االسالـ، )بيركتل24)

؛ ابػػػف عسػػػاشر، تػػػاري  دمتػػػؽ الشبيػػػر، تا يػػػؽ كتعليػػػؽ 96( التهرسػػػتان ، مصػػػدر سػػػابؽ، ص25)
 .23/ص62( ج2006كتخريجل اب  عبداهلل عل  عاتكر ال نكب  )بيركتل

( ترمػػذل مدينػػة متػػهكرة مػػف مػػدف خراسػػاف ت ػػع علػػى ال انػػ  التػػرخى مػػف نهػػر  ياػػكف، يػػاخكت 26)
 .26،ص2الامكل، مصدر سابؽ،مج

( اػكادث كك يػات 2003ذتب ل تاري  االسالـ، تا يؽل د.عمر عبدالسالـ تدمرل  )بيركتل( ال27)
؛ مػػكنتةمرل كاط، مػػادة  هػػـ بػػف صػػفكاف،دائرة المعػػارؼ االسػػالمية، 66ق( ص626-640)

 .448، ص62التر مةالعربية )ال اترةل د.ت( ج

، 3صػػدر سػػابؽ، ج( سػػمرخندل مدينػػة شبيػػرة بخراسػػاف، كتػػى خصػػبة الصػػةد، يػػاخكت الامػػكل، م28)
 .247-246ص

( ابػػػف ال ػػػكزم، المنػػػتظـ  ػػػ  تػػػاري  الملػػػكؾ كاال مػػػـ، دراسػػػة ك تا يػػػؽل مامػػػد عبػػػدال ادر عطػػػا 29)
 .266/ص7كمصطفى عبدال ادرعطا، )بيركتل د.ت( ج

 .53؛ مامكد اسماعيؿ،  مر ع سابؽ، ص23/ص62( ينظرل ابف عساشر، مصدر سابؽ، ج30)
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متشلمػػيف، شػػاف مْكدبػػا ؿ)مػػركاف بػػف مامػػد( اتػػى سػػمى بمػػركاف مػػف اكائػػؿ ال-( ال عػػد بػػف درتػػـل36)
ق( تػػك أكؿ مػػف نفػػى الصػػفات؛  ابػػف العمػػاد الانبلػػ ، تػػذرات الػػذت   ػػى 620ال عػػدل )ت

 .669/ص6اخبار مف ذت  )بيركتلد.ت( ج

؛ ابػػف االاليػػر، اللبػػا   ػػ  تهػػذي  االنسػػا )بيركتل 23/ص62( ابػػف عسػػاشر، مصػػدر سػػابؽ ج32)
/ 6( ج6966تيميػػػػػػػػة، م مكعػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػائؿ الشبػػػػػػػػرل )ال ػػػػػػػػاترةل،ابػػػػػػػػف 367/ص 6( ج6980
 ؛.669ص 6؛    ابف العمادالانبل ، مصدر سابؽ  ، ج439 -436ص

-94/ ص7( ج6977الطبرم، تاري  الطبرم، تا يػؽل مامػد ابػك الفضػؿ ابػراتيـ )ال ػاترةل  (46)
606. 

ريػػػػػدة، كاسػػػػػيف مػػػػػؤنس (  لهػػػػاكزف، تػػػػػاري  الدكلػػػػػة العربيػػػػػة، ن لػػػػت  الػػػػػى العربيػػػػػةل د.مامػػػػػد ابػػػػك 42)
 .459( ص6958)ال اترةل

؛ مامػػػػد ابػػػػك زتػػػػرة، تػػػػاري  المػػػػذات  االسػػػػالمية )ال ػػػػاترةل 66الػػػػذتب ، تػػػػاري  االسػػػػالـ، ص (43)
 .604( ص6996

( ينظ رل مامػد الخضػرم بػؾ، مااضػرات  ػ  تػاري  االمػـ االسػالمية، )الدكلػة االمكيػة( را عػت  44)
؛ نصػػػر اامػػػد ابكزيػػػد، االت ػػػاا 465-462( ص2003كاعتنػػػى بػػػت ن ػػػكل عبػػػاس )ال ػػػاترةل 
 . 26-20( ص2003 -الع ل     التفسير، )الدار البيضاء

 .28(.ص6972( د. مامد عمارة، المعتزلة كمتشلة الارية االنسانية )بيركتل 45)
 .309/ص7( الطبرم، مصدر سابؽ، ج46)
 .63-62 لهاكزف، مصدر سابؽ، ص (47)
( 2006؛ ابػػف شاليػػر، البدايػػة كالنهايػػة، )ال ػػاترةل 265/ ص7ابػػف ال ػػكزم، مصػػدر سػػابؽ، ج (48)

 .  26/ص60ج
 .342/ص5ابف االالير، الشامؿ    التاري  )بيركت.د ت( ج (49)
؛الذتبى،سػػػػػػػػير أعػػػػػػػػالـ النبالء،تا يؽلتػػػػػػػػعي   96ص6التهرسػػػػػػػػتان ، مصػػػػػػػػدر سػػػػػػػػابؽ، ج،( 55)

 .96. الشرمانى، مصدر سابؽ، ص26، ص6(ج6986أالرناءكط،)بيركتل

 367ص6؛ ابػػف االالير،اللبػػا   ػػى تهػػذي  االنسػػا ،ج 699، المصػػدر سػػابؽ، صالبةػػدادل( 56)
 .405-404،ص3.الم ريزل،مصدر سابؽ،ج96الشرمانى، مصدر سابؽ، ص
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( ابػػػػف الزا ػػػػكنى، االيضػػػػاح   اصػػػػكؿ الػػػػديف، ضػػػػبطل د اامػػػػد عبػػػػدالرايـ السػػػػايج د.ااسػػػػاف 57)
 .637( ص2004عبدالةفار ميرزا، )ال اترةل

 .338/ص6سابؽ، جاالتعرل، مصدر ( 58)
 .65(ص6976( اامد بف انبؿ،الرد على الزنادخة كال همية )االسشندريةل59)
 .356،ص2(ج2006( ينظر ابف عبدربت،الع د الفريد،ا  ت د.مامد التكن ى، )بيركتل60)

علػػػى بػػػف مامػػػد الكليػػػد، شتػػػا  تػػػاج الع ائػػػد كمعػػػدف الفكائػػػد، تا يػػػؽل عػػػارؼ تػػػامر )بيػػػركتل ( 66)
 .27( ص6982

ابف خيـ ال كزيػة، ا تمػاع ال يػكش االسػالمية علػى  ػزك المعطلػة كال هميػة، اعػداد كتا يػؽل ( 62)
 .224د.عكاد عبداهلل المعتؽ د.ت( ص

االسػػفر ابينػػ ، التبصػػير  ػػ  الػػديف كتميػػز الفػػرؽ النا يػػة مػػف الفػػرؽ الهػػالشيف، تا يػػؽل شمػػاؿ ( 63)
 .29ق( ص6403يكسؼ الاكت، )بيركتل 

بيػركتل د.ت( )اظ، الرسائؿ السياسة خدـ لها كبكبها، د.على بك ملاـ، ال ااظ، رسائؿ ال ا( 64)
 .38ص

ابػػػػف خػػػػيـ ال كزيػػػػة، طريػػػػؽ اله ػػػػرتيف كبػػػػا  السػػػػعادتيف، ا  ػػػػتل د.كتبػػػػة الزايلػػػػ ، )دمتػػػػؽل ( 65)
 .687( ص6998

 .95-94( ص6960الدارم ، شتا  الرد على ال همية، تا يؽل تتركطماف )ليدفل  (66)
  664( النساء،67)
 .355-354( أاليماف،ص،68)

؛ د.عػػػػامر الن ػػػػار، علػػػػـ الشػػػػالـ )ال ػػػػاترةل  696، ص6بػػػػدائع الفكائػػػػد، )الريػػػػاضل د.ت(، ج( 69)
 .606( ص2003

( المعطلػػةل نسػػبة الػػى الػػذيف ينفػػكف الصػػفات ال ديمػػة عػػف اهلل كتػػـ ضػػد الصػػفاتية الػػذيف االبتػػكا 70) 
التتػػبيت.عبدالمنعـ الافنػػى،  الصػػفات هلل كأ ركتػػا علػػى ظاترتػػا ال اكلكتػػا  كخػػع بعضػػهـ  ػػى

 .666مر ع سابؽ، ص
 .377(،ص6966( على سامى النتار، نتلة الفشر الفلسفى  ى االسالـ )ال اترةل76)

د. رمضػػػاف علػػػى اسػػػف ال رنتػػػاكل، التاكيػػػؿ بػػػيف  خػػػر الػػػديف الػػػرازل كابػػػف تيميػػػة، )عمػػػافل ( 72)
 .33( ص2003
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 (2003)ال ػػػاترةل ة،تػػػاري  ال ػػػدؿ،؛ مامػػػد ابػػػك زتر  338/ص6االتػػػعرل، مصػػػدر سػػػابؽ، ج( 73)
 .605"عبدال ادر صالح، ا  مر ع سابؽ، ص656ص 

 .96؛ الشرمانى، مصدر سابؽ، ص 97/ص6التهرستانى، مصدر سابؽ، ج( 74)
( ابف خػيـ ال كزيػة، اػادل أاْلركاح الػى بػالد ااْل ػراح، تا يػؽ كدراسةلالسػيد ال ميلػى، )بيػركتل 75)

، 2( ج2004لطهطاكل، الاياة بعد المكت )بيركتل ، على اامد عبدالعاؿ ا37( ص2002
 . 56ص

 .605؛ عبدال ادر صالح، مر ع سابؽ، ص 229/ص6االتعرل، مصدر سابؽ، ج( 76)

 .97/ص6التهرستانى، مصدر سابؽ، ج( 77)

الهذيليةل نسبة الى ابك الهذيؿ امداف بف الهذيؿ العػالؼ كتػك يعػد مػف تػيكخ المعتزلػة كتػي  ( 78)
 .602ـ( ؛ البةدادل، مصدر سابؽ، ص846ق/226االعتزاؿ تك ى سنة )اتؿ البصرة    

 .64/ص6التهرستانى، مصدر سابؽ، ج( 79)

 .64-63النساء/ ( 80)

.، مامػد  ػكاد مةنيػة،  لسػفات أسػالمية، )بيػركتل 605عبدال ادر صػالح، مر ػع سػابؽ، ص( 86)
 .70( ص6993

بػػػى ايػػػاف التكايدل،البصػػػائر ؛ ي ػػػارف   ا 97-96/ص 6التهرسػػػتانى، مصػػػدر سػػػابؽ، ج( 82)
. البخارل، شتػؼ االسػرار 234، ص 4(،ج6999كالذخائر، تا يؽل داكد ال اضى، )بيركتل

؛ مامػػػد را ػػػ  اسػػػف شنػػػاس، 66/ص6( ج6974بيػػػركتل )اصػػػكؿ  خػػػر االسػػػالـ البػػػزدكل 
 .663.،،عامر الن ار،علـ الشالـ،ص206مر ع سابؽ، ص

 .95،ص6صدر سابؽ،ج؛ التهرستانى،م96( الشرمانى، مصدر سابؽ،ص83)

 .666؛ مامكد مامد امكدة، مر ع سابؽ، ص 699البةدادل، مصدر سابؽ، ص( 84)

 .605( ص6996مامد ابك زترة، تاري  المذات  االسالمية )ال اترةل ( 85)

 .97/ص6التهرستانى، مصدر سابؽ، ج (86)

 .96؛ الشرمانى، مصدر سابؽ، ص699البةدادل، مصدر سابؽ، ص (87)

 258( ص2004ة الكريمى بكع يلة،    االئتالؼ ك االختالؼ )دمتؽل د.نا ي( 88)

( اػػكؿ نتػػلة  شػػرة ال ػػدر  ػػى االسػػالـ، ينظػػرل د.اسػػماعيؿ مامػػد ال رنػػى، ال ضػػاء كال ػػدر عنػػد 89)
 .42-68(ص2006المسلميف،دراسة كتاليؿ، )بيركتل 
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كاخػريف، )ال ػاترةل  كلد تسيهر، الع يدة كالتريعة  ػ  االسػالـ، تر مػةل مامػد يكسػؼ مكسػى ( 90)
 .86( ص6946

( ابػػػػف خػػػػيـ ال كزية،تػػػػفاء العليػػػػؿ   مسػػػػائؿ ال ضػػػػاء كال ػػػػدر كالاشمػػػػة كالتعليؿ،تا يؽلد.السػػػػيد 96)
 .285(ص2005مامدسيد،سيد عمرل )ال اترةل

 60البلد/( 92)

 607التمس/( 93)

"عبػػػػػػدال ادر 276،ص4؛ السمعانى،مصػػػػػػدر سػػػػػػابؽ،ج 699البةػػػػػػدادل، مصػػػػػػدر سػػػػػػابؽ، ص( 94)
 .667؛ مامكد مامد امكدة، مر ع سابؽ، ص605مر ع سابؽ، ص صالح،

 .97/ص6التهرستانى، مصدر سابؽ، ج( 95)
 
 

 

 

 .94( ص2006ابف مندا، شتا  االيماف، )بيركتل( 96)

 264/ص6االتعرل، مصدر سابؽ، ج( 97)

 .605مامد ابك زترة، تاري  المذات  االسالمية، ص( 98)

االدبػػػػاء كماػػػػاكرات التػػػػعراء كالبلةػػػػاء، تا يػػػػؽل د.ريػػػػاض الرا ػػػػ  االصػػػػفبهانى، مااضػػػػرات  (99)
 .649، ص4( ج2004عبدالاميد مراد )بيركتل 

..ي ػػػػػػػػػػػػػػارف   ابػػػػػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػػػػكزل،تلبيس 655ص 2التهرسػػػػػػػػػػػػػػتانى، مصػػػػػػػػػػػػػػدر سػػػػػػػػػػػػػػابؽ، ج( 600)
" د.ما ػػػػد  خػػػػرل، تػػػػاري  الفلسػػػػفة 74( ص6999ابليس،تا يؽ،صػػػػالح عكيضػػػػة، )ال ػػػػاترةل 

 73-72(ص2004)بيركتلاالسالمية، تر مةل د.شماؿ الياز ى،

( 6997ينظػػرل ابػػف تيميػػة، النبػػكات، دراسػػة كتا يػػؽل مامػػد عبػػدالرامف عػػكض، )بيػػركتل ( 606)
 .637-636؛ د.عامر الن ار، علـ الشالـ، ص 225ص

، الفصػؿ  ػػ  الملػؿ كاالتػػكاء كالناػؿ، اعتنػػى بػت كا  ػػتل ابكعبػد الػػرامف عػادؿ بػػف ( 602) ابػف اػػـز
 .276/ص6مامد عبدالرامف مرابا،مر ع سابؽ،ج. 42ص2( ج2005ال اترةل )سعيد 

 .678ابف تيميةل االيماف، ص( 603)

 .225/ص6االتعرل، مصدر سابؽ، ج( 604)

 .67( ص2003نصر اامد ابك زيد، االت اا الع ل     التفسير، )بيركتل ( 605)

 .265-656ينظرل شتا  االيماف، ص( 606)

 .644، 643مصدر سابؽ، ص( 607)
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االرتػػاد الػػى خكاطػػع االدلػػة  ػػ  اصػػكؿ االعت ػػاد، تا يػػؽل مامػػد يكسػػؼ مكسػػى، ال ػػكين ، ( 608)
 .396( ص6950)ال اترةل 

البيه  ، شتػا  ال ضػاء كال ػدر، دراسػة كتا يػؽل صػالح الػديف بػف عبػاس تػشر، )الريػاضل ( 609)
؛ ابػػػػف تيميػػػػة،  ػػػػامع الرسػػػػائؿ،ا  ت،  ػػػػكاز اامػػػػد زمرلػػػػى، )بيػػػػركتل  833/ ص3( ج2005
ادؿ بف مامد بف على التيخانى، خكاعد  ػ  بيػاف ا ي ػة االيمػاف عنػد " ع43ص6( ؽ2005

 .660( ص2005اتؿ السنة كال ماعة )الرياضل 

( شتػػػا  االيماف،بػػػا  شػػػكف 6998صػػػايح مسػػػلـ،اعتنى بػػػت،ابك صػػػهي  الشرمى،)الريػػػاضل( 660)
 .50،ص49النهى عف المنشر،رخـ الاديث/

، مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؽ، ؛ التهرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتانى 699البةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادل، مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؽ، ص (666)
 .96" الشرمانى، مصدر سابؽ، ص66؛الذتبى،تاري  االسالـ،ص97/ص6ج

" 22،ص4/ج6؛ ػػػػػػػػػػػْكاد سػػػػػػػػػػػزشيف،مر ع سػػػػػػػػػػػابؽ،مج338/ص6م ػػػػػػػػػػػاالت االسػػػػػػػػػػػالمييف، ج( 662)
 .259د.عبدالمنعـ الافنى، مر ع سابؽ، ص

 .268/ص3الرازل، شتا  الزينة، ؽ( 663)

 .37/ص2االتعرل، مصدر سابؽ، ج( 664)

 .36( ص2000 دعاف، المانة )عمافل   همى( 665)

 .73-72ينظرل الرد على الزنادخة كال همية، ص( 666)

( 6976ابػػػػف تيميػػػػة، درة تعػػػػارض الع ػػػػؿ كالن ػػػػؿ، تا يػػػػؽل مامػػػػد رتػػػػاد سػػػػالـ، )ال ػػػػاترةل ( 667)
 .260-259/ص6/ج6ؽ

 .93-90( ص6960الرد على ال همية، تا يؽل  كستا يتساـ )ليدفل ( 668)

 .626( ص6923النتصار كالرد على ابف الركاندل الملاد )ال اترةل الخياط، ا( 669)

 .27-26 همى  دعاف، مر ع سابؽ، ص( 620)

 .76اامد بف انبؿ، مصدر سابؽ، ص( 626)

 .94( ص6986البيه  ، االعت اد كالهداية الى سبيؿ الرتاد )بيركتل ( 622)
ليػػػػػت،ملمكف الصػػػػػا ر ى ك ( ابػػػػػف االاليػػػػػر، المختػػػػػار مػػػػػف مناخػػػػػ  االخيػػػػػار، ا  ػػػػػت كعلػػػػػؽ ع623)

 .462-466،ص3( ج2003رخركف،)العيفل


