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املرجئت اجلهميت

دراست يف وشأتهب انتبرخييت وآراءهب انكالميت
د .قادر محمد حسن
املقدمت

(*)

م .كابان عبدالكريم عمي

(**)

تعد دراسة الفرؽ االسالمية مف الدراسات المهمة التى بدأت تػزداد االتتمػاـ بهػا ػى

السنكات االخيرة كتذا نابع مف االتمية التاريخية لتلؾ الفرؽ كدكرتػا ػى رسػـ كتك يػت التػاري

االسػػالمى أكال كألػػى مػػا االػػارا االسػػالـ الارشػػى مػػف مناختػػات كتػػلكيالت مختلفػػة اػػكؿ السػػلطة

كبعض المسائؿ الدينية ى عصرنا الااضر الانيا.

عل ػػى ال ػػر ـ م ػػف اف المر ئ ػػة شان ػػت م ػػف اكائ ػػؿ الف ػػرؽ االس ػػالمية ب انػ ػ

الت ػػيعة

كالخكارج كلشف لم تاض بنفس االتمية ى الباث شما اظيت بهػا الفػرختيف االخيػرتيف كذلػؾ
الس ػ ػػبا
ْ

تخ ػ ػػص طبيع ػ ػػة عم ػ ػػؿ المر ئ ػ ػػة كالظ ػ ػػركؼ التاريخي ػ ػػة الت ػ ػػى نت ػ ػػلت يهابالدر ػ ػػة

االساس ،كخاص ػػة رخ ػػة المر ئ ػػة ال همي ػػة ىال بري ػػةىالتى ل ػػـ تن ػػؿ ا ه ػػا م ػػف با ػػث كأتتم ػػاـ
المكرخيف كالدارسيف كب ت م هكلة النتلة كأالعت اد ،لذا نرل أنهػا تاتػاج الػى د ارسػات ػادة
ْ
كمعم ػػة ،بةيػػة أماطػػة اللالػػاـ عنهػػا كالتعػػرؼ علػػى ا ي تهػػا كتلاليراتهػػا الالا ػػة ػػى م ػػاؿ علػػـ

الف ال همية شانت تناتض السائد كت ػادؿ مسػلمات نصػية معينػة ػى ال ػررف الشػريـ،
الشالـْ ،
لذا شاف االخصاء مسػلطا علػى اتباعهػا كاف المكخػؼ الرسػمى كالتػعبى ت اتهػا كالػذل انعشػس

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

عػف معلكمػات

مت ػػتتة كمبعالػ ػرة ػػى المظ ػػاف ال ديم ػػة المةم ػػكرة ػػى رش ػػاـ ال ػػا ى مك ػػت الت ػػى تمال ػػؿ خط ػػا

المؤتل ػػؼ الػ ػػذل اليعتػ ػػرؼ بػ ػػالمختلؼ اال علػ ػػى سػ ػػبيؿ االنت ػ ػػاد كالتفنيػ ػػد،امال اف ياصػ ػػؿ ػػػى
المهمػش علػى أخبػػار ك معلكمػات متنػػاالرة كم ػ أز يمشػف ترميمهػػا كخرأتهػا ػػى سػياخها التػػاريخى

ي تر مف صكرة الكاخع المفترضة.
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يتشػػكف تػػذا الباػػث مػػف صػػليفل يتنػػاكؿ الفصػػؿ االكؿ المر ئػػة ال هميػػة مػػف ايػػث
مكسسػها ( هػـ بػف صػفكاف) كدكرا السياسػى ػى أاػداث
تعريفها كنتلتها التاريخية كتخصية ْ
عصرا كمساتمتت مع اتباعت ى الكرة الاارث بف سريج أكاخر العهد االمكل.

أمػػا الفصػػؿ الالػػانى خصػػص لباػػث رراء المر ئػػة ال هميػػة الشالميػػة كالتػػى تتعل ػػؽ

بنفػػى الص ػػفات كم كل ػػة ال ب ػػر كأالختي ػػار كا ي ػػة أاليم ػػاف ،زيادت ػػت كن ص ػػانت ،كمفه ػػكـ ال نػػة
كالنار كمسللة نائهما كاخي ار 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.

انفصم االول

أوال :تعريفهب:

املرجئت تعريفهب ووشأتهب

أ – لغة:

كردت شلم ػػة اءر ػ ػػاء ػ ػػى بعػ ػػض ال ػ ػكاميس بمعنػ ػػى التػ ػػلخير

()6

ال أر ػ ػػلت ا مػ ػػر

()2
كأر يتػػت بػػالهمزة كترشػػت إذا أخرتػػت  .شمػػا ك ػػاءت بمعنػػى إعطػػاء الر ػػاء ،ال ار يػػت الن ػان

تريد أنؾ أعطيتت الر اء(.)3

كير ح إف المر ئة سػمكا بهػذا التسػمية إسػتنادان إلػى ا يػة الشريمػة [كرخػركف مر ػكف

مراهلل إما يعذبهـ كاما يتك عليهـ كاهلل عليـ اشيـ ]
شانكا يعطكف المؤمف العاصى الر اء ى تكا

()4

إل يبعالػكف الر ػاء ػى النػاس ،ػط

اهلل تعالى(.)5

كمػػف المػػؤرخيف مػػف يػػرل إنهػػـ سػػمكا بػػذلؾ نسػػبةه الػػى خكلػػت تعػػالى ػػى خصػػة مكسػػى

(ع) [خالكا أر ت كأخاا كابعث ى المدائف ااتريف]
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ب – اصطالحا:
ب صد بالمر ئة الفرخة اءسالمية التى شاف اتباعها يؤخركف العمؿ عػف رتبتػت كعػف

النية كالع ػد كيعت ػدكف بلنػت اليضػر مػع أءيمػاف معصػية شمػا ال تنفػع مػع الشفػر طاعػة
إنهـ يؤخركف العمؿ عف التكايد ى ايماف

()9

كخيؿ االر اء تك تػلخيرامر مرتشػ

()8

ال

الشبيػرة الػى

ال يامػػة ػػال ي ض ػ عليػػت باشػػـ مػػا ى الػػدنيا مػػف شكنػػت مػػف اتػػؿ ال نػػة اك مػػف اتػػؿ النػػار

()60

كتعد مف الفرؽ االسالمية المتشلمة التى ظهرت إباف الفتنة ػى أكاخػر الع ػد ال اربػع مػف ال ػرف
االكؿ لله رة بإبداء مكخفهـ مف المسلميف

المتنػػااريف عص ػرئذ كذالػػؾ بعػػدـ تشفيػػرتـ ،كار ػػاء إمػػرتـ الػػى اهلل الػػذل ياشػػـ علػػى

مػػف يتػػاء بػػالشفر كاءيمػػاف كلػػيس اػػد أف يتػػكلى ذالػػؾ س ػكاا( .)66كيػػرل ال ػرازل إف المر ئػػة

سمكا بهذا التسمية نهـ خالكا (االيماف خكؿ بال عمؿ) دمكا ال كؿ كأخركا العمؿ(.)62

ثبويب :ظهىر املرجئت ووشأتهب:

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
الخليفة عالماف بف عفاف ( )سنة  35ق 655 /ـ مف ايث ا تراؽ ا مػة الػى تػيع ك ػرؽ
مختلفة
ب ان ػ

()63

التى تعد اس

ررل ابف خلدكف تنة ابتلى اهلل بها ا مة

()64

ػدل مي مي الفػػرؽ االسػػالمية االربعػػة
كبينمػػا ر ػػع الم دسػػى الػػى إف المر ئػػة تعػػد مػػف إاػ م
التػػيعة كالخ ػكارج كالمعتزلػػة التػػى ظهػػرت بعػػد م تػػؿ الخليفػػة عالمػػاف ( )65()الػػذل

أيدتت المر ئة خبؿ اال عاؿ التى شانت منت،كتتكخؼ ى امرا كامرخاتلت كخاذلت.

()66

ػػإف إتػػتداد خػػالؼ النػػاس بعػػد م تلػػت أدل الػػى خػػركج خػػكـ الػػى علػػى متسػػلليف اك

مشاب ػػديف ،كخ ػػكـ ينتظ ػػركف م ػػدـ عل ػػى لينض ػػمكا إلي ػػت كخ ػػكـ ينض ػػمكف إل ػػى اػ ػكارل رس ػػكؿ اهلل
طلاػػة ك الزبيػػر كخػػكـ يريػػدكف أف يعتزل ػكا الفتنػػة ػ ار انر بػػدينهـ مػػنهـ مػػف يتػػاح لػػت اال عت ػزاؿ

كمنهـ مف يضطر الى الفتنة إضط ار انر(.)67

68

جملة كلية العلوم اإلسالمية
اجمللد الٌاني

 4763هـ  5339 -م

العدد الرابع

اال إف اكؿ بػػركز للمر ئػػة شاػػز سياسػػى لػػت مكخعػػت مػػف الخػػالؼ ير ػػع الػػى بعػػد
م ت ػػؿ (عالم ػػاف) ( )إال إنه ػػـ يم ػػا بع ػػد اص ػػباكا ال تاكلػ ػكا ال ػػى رخ ػػة شالمي ػػة تبا ػػث ػػى
الع ائد الدينيت كشؿ مايتصؿ بها مف مسائؿ.)68(.

تناؾ تبت اتفاؽ ى المصادر ا صػلية بصػدد اكؿ تػخص تشلػـ ػى االر ػاء الػذل

تك الاسف بف مامد بف على بف ابى طالػ

 99اك  600ت ػ) ايػث يػػذشر بلنػت خػػد شتػ
نيابةن عنت ى االمصار

()69

المتػهكر

(اسػف بػف مامػد بػف الانفيػت (ت

بػػذالؾ شتابػان اعػر

يهػػا عػف اعت ػػادا كشػاف ي ػ أر

يدعكا الى اءر اء.

كشاف ي كؿ ى نهاية شتابت بانت يكالى ابابشر كعمر ( )كي اتد يهمػا ال نهمػا لػـ

ت تػػؿ عليهمػػا االمػػة كلػػـ تتػػؾ ػػى امرتمػػا،كير ىء مػػف بعػػدتما ممػػف دخػػؿ ػػى الفتنػػة ككشػػؿ

امرتـ الى اهلل(.)20

كخػػد ا تر ػػت المر ئػػة الػػى اصػػناؼ تػػتى شمر ئػػة الخػكارج كمر ئػػة ال دريػػة كمر ئػػة

ال بريةكمر ئػػة الخالصػػة ،كخػػد ا تػػرؽ تػػذا الصػػنؼ ا خيػػر بػػدكرا الػػى ػػرؽ مختلفػػة سػػميت
بلسماء زعماء تا(.)26

كتعػػد ال هميػػة مػػف ابػػرز ػػرؽ المر ئػػة ال بريػػة التػػى اتػػتهرت ػػى اكاخػػر العهػػد
ا مػػكل عر ػػت اصػػاابها بمر ئ ػػة اتػػؿ خ ارس ػػاف
صػػفكاف

()23

()22

كس ػػميت بال هميػػة نس ػػبةن الػػى ه ػػـ ب ػػف

الػػذل شػػاف لػػت دكر متػػهكد تاػ ػكؿ اػػز الكسػػط االءر ػػائى مػػف تيػػار معت ػػدؿ

انتهػ ػػازل مبررللسػ ػػلطة الػ ػػى مناكلءلهػ ػػا يػ ػػدعك لالءصػ ػػالح كسػ ػػلؾ مسػ ػػلشا الكريػ ػػا ػ ػػى تا يػ ػػؽ

ذلؾ(.)24

ثبنثب :جهم به صفىان و وشأة املرجئت اجلهميت:

إف ظهػػكر النبتػػة االكلػػى للتيػػار اءر ػػائى ػػى التػػاري اءسػػالمى لػػـ تشػػف كاضػػاة

شكضكح البدايات االكلى للتيعة كالخكارج بؿ تزخر بركايات كأااديػث امضػة كمبهمػة علػى
الر ـ مف إف شرة الايادية ت اا ماادث مف خػالؼ بػيف المسػلميف إالػر م تػؿ الخليفػة عالمػاف
ب ػػف عف ػػاف ( )كالتط ػػكرات الالا ػػة ،شػ ػرة خائم ػػة يمش ػػف اف ينس ػػا
الصاابة كالتابعيف االكائؿ التى تشلت ى مضمكنها بدايات االر اء.
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لمكسس ال همية ( هػـ بػف صػفكاف)
كخد أ فلت المصادر المتااة السيرة التفصيلية ْ
كاتػػى المصػػادر التػػى تخػػتص بػػالرد علػػى ال هميػػة كتفنيػػد أرائهػػـ الشالميػػة،ال تتػػر ـ لل هػػـ
تر مػػة يمشػػف أف نستتػػؼ منهػػا معطيػػات عػػف سػػنة كالدتػػت كال عػػف نتػػلتت االكلػػى كتعليمػػت
ضالن عف مشكناتت الفشرية.

كخ ػػد أختلف ػػت المص ػػادر ا ػػكؿ مسػ ػ ط ارس ػػت اك المدين ػػة التػ ػ ينتسػ ػ

الػػبعض
مارز

()25

()29

إف أصػػلت مػػف ترمػػذ( ،)26كمػػنهـ

()27

مػػف نسػػبت الػػى سػػمرخند

()28

اليه ػػا إذ ذش ػػر

كشػػاف يشنػػى بػػلب

كخد راؿ هػـ بػف صػفكاف ػ تػبابت الػى العػراؽ كاسػت ر ػ الشك ػة ايػث اصػبح

مكلى لبنى راس

مف خبيلة االزد

()30

كالت ػى تنػاؾ

ال بر كاءر اء كأخذ عنت شرة خلؽ ال ررف

()32

(ال عػد بػف درتػـ)

()36

كتػلالر بػاراءا ػ

الظػػاتر إف تػػذا ا شػػار شانػػت رائ ػةن ػ مدينػػة الشك ػػة عصػرئذ ك ذلػػؾ ػ أكاخػػر

ال رف االكؿ كبديات ال رف الالان لله ػرة ف الشك ػة خػالؿ تلػؾ الا بػة تعػد الااضػرة الال ا يػة

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

كبعػػد اف نه ػػؿ ال هػػـ م ػػف تلػػؾ الركا ػػد الفشري ػػة كمز هػػا بال ا ت ػػت الكاسػػعة ر ػػع الػػى

خراساف متتربا بتلؾ اال شار كمػف المػر ح اف اتخػاذا خ ارسػاف مع ػال لنتػر ا شػارا ير ػع الػى
سببيف االنيفل

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

بالمتشلميف ال ائليف بخلؽ ال راف كنف الصفات.

الانيػػال النػػت رال اف خ ارسػػاف يمشػػف اف تشػػكف ارضػػا خصػػبة لتػػركيج اراءا الشالميػػة

ض ػػال ع ػػف اف هم ػػا ش ػػاف اص ػػلت م ػػف خ ارس ػػاف اي ػػث ي ػػد تن ػػاؾ مػ ػكاليف ل ػػت ب ػػيف مكاطني ػػت

كاخربائت.

كتناؾ مف يرل اف هـ بف صفكاف راؿ الى الهند كخػاـ تنػاؾ بمنػاظرة السػمنية

المسائؿ الشالمية(.)34

اصػػبات مدينػػة ترمػػذ مرش ػ از لل هميػػة اذ يػػذشر بانػػت ظهػػرت تللػػؾ البدعػػة بترمػػذ

()33

()35

كالظاتر اف هما شاف ي الس الناس تناؾ كيركج ال شارا بينهـ( .)36كبمػركر الػزمف انتتػرت
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اراء ال هميػ ػػة ػ ػ اخلػ ػػيـ خ ارسػ ػػاف اتػ ػػى صػ ػػار مع ػ ػػال لهػ ػػا كاتػ ػػتهر اتباعهػ ػػا بمر ئػ ػػة اتػ ػػؿ
خراساف

()37

مدينػػة بل ػ

ايث شانت المر ئة ي تمعكف كيت ادلكف

برز دكر هـ بف صفكاف السياس

()39

()38

ى اكاخر العهد االمكم عندما انت ؿ هػـ الػى

كاتصػػؿ بالا ػارث بػػف س ػريج بػػف كرد التميم ػ ااػػد خػػادة االمػػكييف ػ خ ارسػػاف

الذم خاـ بالكرتت ضد االمكييف سػنة 666ق734 /ـ أبػاف عصػر الخليفػة تتػاـ بػف عبػدالملؾ
625-605ق742-723 /ـ كشاف كالى خراساف
الاارث الكرتت

تلؾ الفترة تك نصر بف سػيار

()40

كبػدا

مركبخراساف كشاف الكرتػت ػ البدايػة سػلمية تهػدؼ الػى تاسػيف أالكضػاع

السياسػػية كاالختصػػادية كاال تماعيػػة لالتػػال تنػػاؾ كخاصػػة الم ػكال ايػػث شالػػر اتباعػػت ػ

المنط ة السيما بعد اف ظهر باف الاارث يرل رال المر ئة

()46

السترسػػاؿ ػ سػػرد كخػػائع الالػػكرة تفصػػيال لػػذا
اف ت يػػدنا بنطػػاؽ الباػػث اليسػػمح لنػػا ل ْ

نشتفػػى بػػالخكض ػ د ارسػػة دكر هػػـ بػػف صػػفكاف يهػػا اص ػ ار كي ػػدر االتػػارة اف الالػػكرة لػػـ
تشف م تصرة على المر ئة بؿ شاف الاارث يرا

بشػؿ مػف يؤيػدا كيناصػرا كيتػارؾ معػت

()42

كمف ابرز المتارشيف تك هػـ بػف صػفكاف الػذل شػاف مػف ابػرز مسػاعدل الاػارث بػف سػريج

زعيـ الالكرة كعمؿ شاتبا لت

()43

كخػد االػارت متػارشة ال هػـ ػ تلػؾ الالػكرة مناختػات عديػدة كذلػؾ نظػ ار النهػا التتفػؽ
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

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

الخليفػػة تتػػاـ بػػف عبػػدالملؾ الػػذم ػػرض علػػى المػكال ض ػرائ

ديػػدة الخبػػؿ لهػػـ بػػد عها

()44

كن ػػـ ايض ػػا علػػى االم ػػكييف لر ضػػهـ االعتػ ػراؼ بلسػػالـ المػ ػكال مػػف ات ػػؿ ػػارس ك خ ارس ػػاف
با ة اف مكالى المنط ة اسلمكا تربا مف ال زية كاسالمهـ ير خالص هلل(.)45

اف مطالبػػة الال ػكار بتطبيػػؽ مبػػادل االسػػالـ كتطبيػػؽ العدالػػة ينف ػ مػػف الالػػكرة طػػابع

العامػػؿ ال بلػ أك العػػداكات التخصػػية اك ات اتػػات عنصػرية .ذلػػؾ الف الالػػكرة تبنػػت التػريعة
نص ػ ار للاػػؽ علػػى الظلػػـ كالطةيػػاف كعبػػر عػػف ذلػػؾ ب كلػػتل (( .....اف الشاليػػر اذا شػػانكا علػػى
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معصية اهلل شانكا خليال ،كاف ال ليؿ اذا شانكا على طاعة اهلل شانكا شاليرا؟ كمػا خػرت عينػ منػذ

خر ػت الػى يػكمى تػذا ،كمػا خػرة عينػ اال اف يطػاع اهلل))
مف اشـ االمكييف مف العر ك المكال

()47

()46

كبهػذا ضػمت ارشتػت النػػاخميف

كلـ ت تصر متارشت هـ بػف صػفكاف ػ الالػكرة علػ الشتابػة لػزعيـ الالػكرة بػؿ شػاف

ي ػ ار سػػيرة الاػػارث علػػى النػػاس كي صػػهـ
سمعكا ذلؾ شالركا كشالر معت)

()49

()48

(كي ػ ار سػػيرتت كمػػا يػػدعك اليػػت علػػى النػػاس ،لمػػا

كذلؾ ل ل

انظػار االتػال ناػك سػيرة الاػارث بػف سػريج

كابراز تخصيتت كبطكالتت ضال عف كرعػة كت ػكاا كتػذا ي ػع ضػمف اال ػراءات الدعائيػة التػ
المكيػػديف للالػػكرة كد عهػػـ للتشػػاتؼ كالكخػػكؼ صػػفا كااػػدا ضػػد
خػػاـ بهػػا هػػـ بػػف صػػفكاف لاتػػد ْ
كالة بن امية خراساف.
كخاتػػؿ هػػـ بػػف صػػفكاف ػ صػػفكؼ ػػيش الاػػارث بػػف س ػريج كينفػػرد المػػؤرخ ابػػف
عسػػاشر ب كلػػت اف همػػا شػػاف صػػاا

ػػيش الاػػارث بػػف سػريج

()50

كتػػذا اف صػػح يػػدؿ علػػى

المشانػػة العسػػشرية ل هػػـ بػػف صػػفكاف كلشننػػا نتػػؾ ػ 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.

ك ػ سػػنة 628ق745/ـ تطػػكرات م ريػػات الالػػكرة مػػف اتػػتباشات كمعػػارؾ بػػيف شػػر
ك ػر الػى مشاتبػات كمفاكضػػات بػيف زعػيـ الالػػكرة ك كالػى خ ارسػاف نصػر بػػف سػيار اػكؿ عػػؿ

االم ػػر ت ػػكرل كاختي ػػار المس ػ ْػككليف برض ػػى الط ػػر يف اذ تن ػػاظر الا ػػارث كنص ػػر كت ارض ػػيا اف
ياشـ بينهمػا تخصػيف كااػد مػف بهػة نصػر كأخػر مػف بهػة الاػارث الػذم تػك (ال هػـ بػف
صفكاف) ال اصبح االخير اشما بيف الطر يف اشما باف يعتزؿ نصر كيشكف االمر تػكرل.

كلشف نص ار ر ض الاشػـ

()56

كبهػذا بػرز دكر هػـ بػف صػفكاف ،مفاكضػا كاشمػا الػذم االبػت

مػػف خػػالؿ ذلػػؾ طنتػػت كدتائػػت بػػاب ارزا 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

هـ بف صفكاف كختؿ

()52

كيذشر باف همػا اػاكؿ اخنػاع خائػد ػيش نصػر بػف سػيار سػلـ بػف

ااكز باعطاءا امانػا (( ػاؿل اف لػ امانػا مػف ابيػؾ ،ػاؿل مػا شػاف لػت اف يؤمنػؾ ،كلػك عػؿ
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ما امنتؾ ،كلكمألت تذا المػالءة شكاشػ  ،كانزلػت عيسػى بػف مػريـ ،مػا ن ػكت ،كاهلل كلكشنػت
بطن لت ت بطن اتى اختلؾ كامر ابف ميسر تلت))(.)53

يرل الذتب اف هػـ بػف صػفكاف ختػؿ الراءا الشالميػة النػت انشػر اف اهلل شلػـ مكسػى

كي اؿ اف هما ر ع عف خكلت كتا

الػى اهلل منػت

()54

كلشػف نعت ػد اف السػب

السياسػ كتمػرد

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

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

كاالختيار كااليماف كمسالة خلؽ ال ررف.

أوال :االمسبء وانصفبث:

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

يػػدؿ علػػى التتػػبيت كال يليػػؽ ذلػػؾ بذاتػػت تعػػالى ،كاالبػػت شكنػػت خػاد انر ػػاعالن خال ػان النػػت اليكصػػؼ

تىء مف خل ت بال درة كالفعؿ كالخلؽ(.)55

كامتنعػػت ال هميػػة مػػف كصػػؼ اهلل تعػػالى بلنػػت تػػىء اكاػػى اك عػػالـ أك مريػػد نػػت

ي كز اطػالؽ تػذا الصػفات علػى يػرا شتػىء مك ػكد كاػى كعػالـ كمريػد( .)56كزعػـ بػلف اهلل

ادث علـ بالمعلكمات ايف ك كدتا ،لما خبؿ ذلؾ لـ يشف عالما بها.

()57

ككرد ػػى بعػػض المصػػادر بلنػػة ((شػػاف ي ػػكؿل ال اخػػكؿ اف اهلل سػػباانت تػػىء،

ف ذلؾ تتبيت لت باالتياء))

()58

نػت مػع شػؿ تػىء ك ػى شػؿ تػىء شػالهكاء( .)59كيػذشر اف

هما كخع اادل مرات ى داؿ مع ر ؿ مف اليكناف،كشانايتااكراف شػال منهمػا عػف معبػكدا
اذ تػبت هػـ اهلل بػالركح.

()60

شمػا اف الػركح مك ػػكدة كلشػف ك كدتػا لػيس سػمانيا بػؿ نػػدرشها

بالمعر ة.
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كيػػرل الػػبعض إف نفػػى الصػػفات عػػف معت ػػد ،صػػايح ،اليسػػك ت ترشػػت ءف الصػػفات

تلاؽ ال كاتر إما ػى اء سػاـ كامػا ػى النفػكس كيتعػالى اهلل  عػف اف يشػكف لػت داخػؿ اك

خارج(.)66

كانطالخػػا مػػف نفػػى الصػػفات كاالسػػماء الػػذل نػػادل بهػػا هػػـ بػػف صػػفكاف ر ػػض

ايضػلم التاديػد المشػانى لك ػكد اهلل  اتػى ي ػاؿ إف اكؿ مػف عػرؼ عنػت إنشػار اف يشػكف اهلل
كؽ سماكتت على عرتت تك هـ بف صفكاف كعنت أخذت تذا الم الت(.)62

لذلؾ عابت بعض العلماء كذشركا بلنت أ رط ى تتبيت ل كلت بػاف اهلل لػيس بتػىء(،)63

كزعمت ((الت كؿ إف هلل معنى كال ت كؿ إنت تىء كمتى أصفنا إليت تػيئا مت كناف أضػفناا اليػت،
ػ ػػذلؾ التػ ػػىء ،عػ ػػؿ مػ ػػف أ عالػ ػػت شػ ػػذالؾ سػ ػػمعت كبص ػ ػرا كعلمػ ػػت كخدرتػ ػػت))

تخصيصت بالعلك ،عممكا بت شؿ مشاف))(.)65

()64

(( فػ ػػركا مػ ػػف

كخد نفكا ايضان صفة الشالـ عف اهلل  كخالكا إف اهلل لـ يشلـ مكسى ( )تشليمان

بنفست كلـ يسمع مكسى نفس شالـ اهلل إنما سمع شالمام خرج اليت مف مخلكؽ كشفػرتـ

العلماء ف تذا يعارض نص الشتا

ى خكلت تعالى (كشلـ اهلل مكسى تشليمان)(.)66

باءض ػػا ة ال ػػى خ ػػكلهـ ب ػػلف اس ػػماء اهلل  ليس ػػت ت ػػى إال الف ػػاظ م ػػردة ال تتض ػػمف

صػػفات كال معػػانى كي كلػػكف بانػػت ال سػػمع لػػت كال بصػػر كال شػػالـ كال إرادة ت ػػكـ بػػت ،كيػػرل ابػػف
تيميػة أف هػػـ خػد لػػط ػػى صػفات الػػر الػػذل يػكءمف بػػت المكءمنػػكف ((اذ ػاءكا الػػى صػػفات

الػػر التػػى تػػى انػػت عػػالـ كخػػادر،

عل ػكا تػػذا الصػػفة تػػى عػػيف االخرل،ك عل ػكا الصػػفة تػػى

المكصكؼ))( ،)68شما كعد ابف خيـ ذلؾ مف اعظـ االلااد ع الم كترعام كلةةم كتػك ي ابػؿ الاػاد

المترشيف نبام الى ن
ل د ذت

()69

بعض الباااليف الى ال كؿ بلف ال همية رخة معطلة( ،)70نهػـ ا رطػكا ػى

الزليػة التػى يػكاى مػدلكلها بالمتػارشة مػع المخلكخػات( .)76بينمػا
نفى التتبيت كانشركا الصػفات أ ْ
ي ػػرل رخ ػػركف ب ػػلف هم ػػا خ ػػد نف ػػى الص ػػفات االلهي ػػة الت ػػى ت ػػؤدل ال ػػى التت ػػبيت كال يعن ػػى ت ػػذا

بالضركرة أنت شاف معطالم بؿ شػاف ينشػر أال ػراط ػى إالبػات الصػفات

()72

كناػف نميػؿ الػى تػذا

الررل ا خير ف ال همية التنشر شؿ الصفات ملةم بؿ تنشر ط الصفات التى تتػترؾ يهػا
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المخلكخات.ايث أف هـ بنى منه ا خاصا ى اراءا الشالميػةلكتػك تلكيلػت أيػات الصػفات شلهػا
الكاردة ى ال راف كال نكح الى التنزيت
الباػػت ،كبهػػذا نفػػى اف يشػػكف هلل تعػػالى صػػفات يػػر ذاتػػت أكال كالانيػػا أف يشػػكف مرئيػػا

ى أ خرة كالالالا

أف يتشلـ ا ي ة.

ثبويب :اجلىت وانىبر:

تفردت ال همية بػال كؿ إف ال نػة كالنػار تفنيػاف( ،)73بعػد دخػكؿ أتلهمػا يهمػا كذلػؾ

بعد اصكؿ اتؿ ال نة علػى الالػكا
أف خلؽ ال نة خبؿ ال زاء عبث

()75

كتػللـ اتػؿ النػار بالع ػا  ،كنفػكا أف تشكنػا أزليػيف

()74

ك أركا

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

اتلهمػػا اتػػى يشػػكف اهلل مك ػػكدان الت ػ معػػت شمػػا شػػاف مك ػػكدان كالت ػ ء معػػت كانػػت مػػف يػػر
المع كؿ أف يخلد اتؿ ال نة

ال نة كاتؿ النػار ػ النػار( .)76كذلػؾ بنػاءان علػى أف ارشػات

تتن ػػاتى أخػ ػ انر كارش ػػات التتن ػػاتى أكالن اليمش ػػف تص ػػكرتا

()77

أم إف ش ػػؿ م ػػف دخ ػػؿ ػ ػ نط ػػاؽ

المخلكخات يخلؽ كيفنى كذلؾ يعن بلف شؿ ت ء شاف لت بداية البد اف يشكف لت نهاية.
كخػد أنت لػػت تػػذا الفشػرة الػػى بعػػض ػػرؽ المعتزلػػة شالهذيليػػة

()78

الػػذيف أركا إف ارشػػات

أتػػؿ ال نػػة كالنػػار تن طػػع كيصػػيركف الػػى سػػشكف دائػػـ ايػػث ت تمػػع اللػػذات ػ ذلػػؾ السػػشكف
ءتؿ ال نة كت تمع اآلالـ

ذلؾ السشكف تؿ النار كلشػف أختلػؼ مػع ال هميػة بعػدـ ال ػكؿ

بارشات التتناتى أخ انر كارشات التتناتى أكالن بؿ اعت دكا إنهـ يصيركف الى سشكف دائـ(.)79

كاف م مػػكع ا شػػار ال هميػػة بهػػذا الصػػدد يخػػالؼ نػػص ريػػات ال ررنيػػة الت ػ تتعلػػؽ

بال نػػة كالنػػار ش ػػكؿ تعػػالى [تلػػؾ اػػدكد اهلل كمػػف يطػػع اهلل كرسػػكلت يدخلػػت نػػات ت ػػرم مػػف

تاتها االنهار

خالػديف يهػا كذلػؾ الفػكز العظػيـ ،كمػف يعػص اهلل كرسػكلت كيتعػد اػدكدا يدخلػت نػا انر

خالدان يها كلت عذا

مهيف](.)80
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ثبنثب :اجلرب واالختيبر:

إف مسػػللة ال بػػر كا ختيػػار مػػف أتػػـ المسػػائؿ الشالميػػة التػ تصػػدل اليهػػا المتشلمػػكف

ػاء علػػى همهػػـ كتػ ْاكيليهـ لايػػات ال ررنيػػة الشريمػػة التػ تتاػػدث عػػف
كتتػػابشت ارائهػػـ اكلهػػا بنػ ن
تػذا المكضػكع،اذ يػذشراف ال هميػة تػػـ اكؿ مػف ابتػدعكا م كلػة ال بر ػػى أالسػالـ كذلػؾ علػى يػػد
هـ بف صفكاف(.)86

ػكر ػ ا عالػت إذ الخػدرة كال
ترل ال هميػة بػلف االنسػاف الي ػدر علػى تػ ْ بػؿ تػك م ب ه
إرادة كالأختيار لت كانما يخلؽ اهلل تعالى ا عالت علػى اسػ مػايخلؽ ػ سػائر ال مػادات كانمػا
تنس

ال

اليت ا عاؿ م ا انز شما تنس

()82

الى ال مادات شما ي اؿلتارؾ الا ر كأالمػرت التػ رة...

ف هم ػ ػان اليالبػ ػػت لةيػ ػػر اهلل تعػ ػػالى خػ ػػدرة كيػ ػػرل أف أ عػ ػػاؿ العبػ ػػاد بريػ ػػة ال اريػ ػػة

لالنساف ى اختيارتا

()83

كخالت ال همية أف ال عؿ كال عمؿ اػد يػر اهلل تعػالى اتػى عر ػكا

ال ضػ ػػطرار الػ ػػى االعمػ ػػاؿ ك إنشػ ػػار االسػ ػػتطاعات أكال ػ ػػدرات الفعليػ ػػة
ال بػ ػػار كأ ْ
بػ ػػلنهـ خػ ػػالكا با ْ
شلهػػا

()84

لػػذلؾ تلريخي ػان إف النالػػة التػػى ظهػػرت بهػػا ال هميػػة كصػػارت خاص ػةن بهػػـ تػػى ال ػػكؿ

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

كلشػػف ن ػػد بػػيف م كلػػت ال بػػر التػػى نػػادل بهػػا هػػـ بػػف صػػفكاف تنػػا خض ػان مػػع مكاخفػػت

التاريخيػة الفعليػػة المبنيػػة علػى تةيػػر المنشػػر باػد السػػيؼ ف المنشػػر اسػ

ذلػػؾ التصػػكر مػػف

ع ػػؿ البت ػػر كردا ممش ػػف كت ػػذا اليتف ػػؽ م ػػع خكل ػػتل ((كاذا الب ػػت ال ب ػػرك ػػاالتشليؼ ايضػ ػان ش ػػاف
ب انر))(.)86

كمف المؤشد إف همانشاف ي كؿ بنفى صفة العلػـ ا زلػى هلل تعػالى كزعػـ أف علػـ اهلل

تع ػػالى ا ػػادث إل إف اهلل يعل ػػـ الت ػػىء ا ػػاؿ ادكال ػػت ن ػػت م ػػف المس ػػتايؿ أف يش ػػكف الت ػػىء
معلكم ػان كتػػك معػػدكـ ف التػػىء عنػػدا تػػك ال سػػـ المك ػػكد كمػػا لػػيس بمك ػػكد لػػيس بتػػىء
ػػيعلـ اك ي هػػؿ( .)87شيػػؼ تسػػت يـ تػػذا مػػع م كلػػة ال بػػر التػػى ت ػػكـ علػػى علػػـ كت ػػدير مسػػب يف

مف اهلل ل ك كد؟(.)88
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كمف هة أخرل إف مااربة هـ بف صفكاف لسلطة االمكية شمػا مرذشرتػا تتفػؽ مػع
شرة ال در التى شانت منتترة رنذاؾ

()89

كال تتفؽ مع م كلتت ال بريػةكالتى شانػت ترك هػا الدكلػة

االمكيػػة عصػ ػرئذ لش ػػى ت ػػكاى الػػى الن ػػاس إف اهلل خ ػػد اش ػػـ ازالن اف تصػػؿ االس ػػرة االمكي ػػة الػػى
الاشـ ك إف مايعملكنت ليس إال نتي ت ل در الهى ماشـ

()90

كتذا يضعنا أماـ ااتماليفل

االاتمػػاؿ االكؿ ل إمػػا اف يشػػكف هػػـ متناخضػػا مػػع نفسػػت ػػى بعػػض أراءا الشالميػػة

كمكاخفت الفعلية اك إف المصادر خد ن لت الينا أ شارا بصكرة متتتة ك امضة كاايانان متكتة.

االاتمػػاؿ الالػػانى ل م ػػف الماتمػػؿ أف ه ػػـ شػػاف ل ػػت رؤيتػػت الخاص ػػة لمسػػللتى ال ب ػػر

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
ه ػػة أخ ػػرل شػ ػرة متت ػػددة ت ػػرد االنس ػػاف م ػػف اري ػػة االختيار ،ػػال كؿ ب ػػال بر من ػػاؼ للتكاي ػػد

كالت ػرائع كدعػػكل الرسػػؿ كا ي ػػة الال ػكا

كالع ػػا

كيبطػػؿ االمػػر كالنهػػى مػػايلزـ بطػػالف الال ػكا

كالع ا ( .)96كتذا الفشػرة تتعػارض مػع بعػض اآليػات ال ررنيػة الشريمػة ش كلػت تعػالى [ كتػديناا

الن ػػديف ]
خا

()92

كخكلػػت تعػػالى [ كنفػػس مػػا سػكاتا الهمها كرتػػا كت كاتػػا خػػد ا لػػح مػػف زشاتػػا كخػػد

مف دساتا]

()93

رابعب :اإلميبن:

تناكل ػػت ال همي ػػة مس ػػللة االيم ػػاف كالعم ػػؿ تن ػػاكالن صػ ػرياام ك زعمػ ػكا إف االيم ػػاف ت ػػك

المعر ت باهلل تعالى ط كاف الشفر تك ال هؿ بت ط

()94

كخػػاؿ هػػـل ((مػػف اتػػى بالمعر ػػة الػػـ اػػد بلسػػانت لػػـ يشفػػر ب ا ػد ق ،ف العلػػـ
كالمعر ة اليزكالف بال اد ،هك مؤمف ،خاؿل كا يماف ال يتبعض إل الين سػـ إلػى ع ػد كخػكؿ
كعم ػػؿ .خ ػػاؿل كال يتفاض ػػؿ أتل ػػت ي ػػت ،إيم ػػاف ا نبي ػػاء كايم ػػاف ا م ػػة عل ػػى نم ػػط كاا ػػد ،إذا

المعارؼ التتفاضؿ))

()95

كبهذا ن د إف ال همية أشدت علػى إف ا يمػاف عػؿ ال لػ

كالشفػػر اليشكنػػاف إال ػػى ال لػ

دكف اللسػاف

()96

اءيمػاف

دكف ي ػرا مػػف ال ػكارح( ،)97ال إف االيمػػاف اليػػتـ إال بالمعر ػػة
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كاف اءذعػػاف يتبػػع المعر ػػة كال تعػػد المعر ػػة التػػى تعتبػػر ايمان ػان م ػػرد التصػػكر إنهػػا المعر ػػة

ال كية التى يك

التصديؽ كأءذعاف

()98

كربػػط هػػـ مسػػللة اءيمػػاف مػػع ال بػػر إذ خػػاؿ الشػػا ر لػػـ ت عػػؿ لػػت خػػدرة علػػى االيمػػاف

كالمؤمف لـ ت عػؿ لػت خػدرة علػى الشفػر( ،)99شمػا ن ػد عنػد ال هميػة ربػط مسػللة مرتشػ
بااليمػػاف مػػاداـ مرتش ػ

الشبيػرة

الشبي ػرة مػػؤمف ب لبػػت ػػال يضػػر مػػع ايمانػػت كطاعتػػت معصػػية شمػػا إنػػت

الينفع مع الشفر طاعة(.)600

ط هك اليزيػد ك اليػن ص

كماداـ االيماف تصديؽ بال ل

()606

ا ػة ال هميػة علػى

ذلػػؾ تػػك إف أ يمػػاف ػػى اللةػػة تػػك التصػػديؽ ػػط كالعمػػؿ بػػال كارح ال يػػدؿ ػػى اللةػػة علػػى

التصػػديؽ كااليمػػاف تػػك التكايػػد كاالعمػػاؿ ال تسػػمى تكايػػدان كلػػك شانػػت االعمػػاؿ تكايػػدان كايمانػان

لشاف مع ضيعت تيئان خد ضيعت اءيماف

()602

كتلسيسان على ذلؾ إف ال همية ((لـ ي علكا اعماؿ ال ل

يشكف أءنساف مؤمنان شامؿ االيمػاف ب لبػت ،كتكمػع تػذا يسػ

مف االيماف ،كظنػكا أنػت خػد

اهلل كرسػكلت كيعػادل اهلل كرسػكلت،

كيعػػادل أكليػػاء اهلل ،كيػكالى اعػػداء اهلل ....ك خػػالكال كتػػذا شلهػػا معاصػػى التنػػا ى اءيمػػاف الػػذل
ى خلبت ،بؿ يفعؿ تذا ك تك ى الباطف عنداهلل مؤمف))(.)603

كاف الشاليػ ػػر مػ ػػف تػ ػػذا االراء ليسػ ػػت اراء ال هميػ ػػة اص ػ ػ انر كانمػ ػػا أتف ػ ػػت ميػ ػػع ػ ػػرؽ

المر ئة على اف الدار دار إيماف كاشـ اتلها االيماف إال مػف ظهػر منػت خػالؼ االيمػاف

كيرل أاػد البػاااليف إنػت مػاداـ االيمػاف تػك التصػديؽ بال لػ
االيمػػاف معصػػية كبػػا

()604

دكف العمػؿ كمادامػت التضػر مػع

الةف ػراف مفتكا ػان بػػال اػػدكد كال ض ػكابط إنػػت مسػػلؾ تبريػػرل يفػػتح البػػا

على مصراعيت للمظالـ كالمسا د(.)605

كخد انت د االماـ ابف تيمية بتدة مكخؼ ال همية مف االيماف كالعمؿ ك ن مػد رراءا كعلػى
كاػػت الخصػػكص ػػى شتابػػت االيمػػاف إذ ا ػػرد ص ػكالن عػػفل االيمػػاف المطلػػؽ مسػػتلزـ لألعمػػاؿ
كخطل مف ظنت أف االيماف م رد تصػديؽ ال لػ

زيػػادة االيمػػاف ....كمػػاالى ذلػػؾ

()606

كعلمػت كأ ػالط المر ئػة ػى اءيمػاف كأك ػت

ككصػػؼ ال هميػػة بػػلنهـ أ سػػد النػػاس م ال ػةن ػػى االيمػػاف

كربط العمؿ بااليماف بؿ عدا زءان مف االيماف(.)607
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يتنػ ػػاخض هػ ػػـ ال هميػ ػػة ل يمػ ػػاف مػ ػػع مػ ػػا اتفػ ػػؽ عليػ ػػت
((االيمػ ػػاف معر ػ ػػة بال نػ ػػاف ،كاخ ػ ػرار باللسػ ػػاف كعمػ ػػؿ باالرشػ ػػاف))

()608

مهػ ػػكر السػ ػػلؼ مػ ػػف أف
كتػ ػػك خػ ػػكؿ كعمػ ػػؿ يزيػ ػػد

كين ص( .)609كتػذا يعنػى االمػر بػالمعركؼ كالنهػى عػف المنشػر كا بػاف ل ػكؿ رسػكؿ اهلل ()ل

(م ػػف رال م ػػنشـ منشػ ػ ار ليةيػ ػرا بي ػػدا ،ػػإف ل ػػـ يس ػػتطع بلس ػػانت ،ػػإف ل ػػـ يس ػػتطع ب لب ػػت،كذلؾ
اضعؼ االيماف)(.)660

كبنػاءان علػى مػػا اسػتعر ضػناا نػػرل انعشاسػان شريػان لم كلػة ال بريػة ػػى صػيا ة مكخػػؼ

ال هميػػة مػػف االيمػػاف كاالعمػػاؿ اذ خصصػكا ال لػ

التصػػديؽ كاءذعػػاف

بااليمػػاف الػػذل يك ػ

بينمػػا ػػردكا االيمػػاف مػػف االعمػػاؿ ف االنسػػاف م بػػكر ػػى ا عالػػت كبهػػذا اليمشػػف ال مػػع بػػيف
االيماف = بالمعر ة مف هة كأالعماؿ = بال بر مف هػة أخػرل لػذلؾ ػدا االيمػاف عنػدتـ
نظرية ت ع ضمف أعت اد الع ؿ.

خبمسب :خهق انقران:

ػر ػ ػػى المصػ ػػادر
ال يخف ػػى علػ ػػى أا ػػد إف م كلػ ػػة خل ػػؽ ال ػ ػررف خػ ػػد أاتل ػػت اي ػ ػ امز شبي ػ ام

ا سػػالمية كالسػػيما كاف االمػػر يتعلػػؽ بػػال ررف الش ػريـ تػػؿ تػػك شػػالـ اهلل تعػػالى ؟ اـ يعػػد ضػػمف

مخلكخاتػػت كمصػػنكعاتت ؟ كاف ظهػػكر تػػذا الفش ػرة ػػى الم تمػػع االسػػالمى كبركزتػػا ال سػػيما ػػى
ال رف الالانى اله ػرل لػـ يشػف ػى ا ي تػت إال اسػت ابة عمليػة لػذلؾ ال ػدؿ الع يػدل الػذل ظهػر

نتي ػػة لتطػػكرات شريػػة كا تماعيػػة كاختصػػادية اتمػػت علػػى علمػػاء المسػػلميف ػػى تلػػؾ الا بػػة
اءنصػ ػراؼ ال ػػى تص ػػنيؼ المؤلف ػػات كص ػػيا ة اال ش ػػار د اعػ ػان ع ػػف الع ي ػػدة كتالبيت ػػا الص ػػكلها
كخكاعدتا كشانت مسللة خلؽ ال ررف مف ابرز المسائؿ المطركاة كختئذ.

كخػػد اخػػرت ال هميػػة تماتػػيان مػػع م مػػؿ مبادئهػػا الشالميػػة باػػدكث شػػالـ اهلل تعػػالى كلػػـ

يسـ اهلل تعالى متشلمان بت ك شاف يكءمف كيعت د بلالبات خلؽ الشالـ(.)666

كخد اكرد االتعرل تات عنكاف (ذشػر خػكؿ ال هميػة مػا تفػرد بػت هػـ) إف همػان شػاف

ي ػػكؿ بخلػػؽ ال ػررف

()662

()663

كيشفػػر مػػف اليتفػػؽ معػػت ػػى ذلػػؾ كيسػػميت متػػرشان

مك كد سمان ف ير ال سـ تك اهلل 

()664

نػػت اعتبػػر شػػؿ

كبهذا عد ال ررف سمان ك عؿ اهلل
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كي ر االمػاـ أامػد بػف انبػؿ إف م الػة ال ػررف مخلػكؽ م الػة هميػة أك تػـ النػاس بهػا

كت ػػى م ػػف المة ػػالط ن ػػت ت ػػك ش ػػالـ اهلل( ،)666ككردت ػػى بع ػػض المص ػػادر اراء ت ػػدؿ عل ػػى إف
الخػػالؼ بػػيف ال هميػػة مػػع السػػلؼ كاالئمػػة بتػػلف ال ػررف تػػك خػػالؼ لفظػػى الف مػػذتبهـ يسػػتند

علػػى إالفش ػرة ال ائلػػة بػػلف الفاظنػػا بػػال ررف مخلكخػػة ال إف اهلل سػػباانت لػػـ يػػتشلـ بهػػذا ال ػررف كانػػت

ليس شالمت بؿ خل ت ى يرا(.)667

كخد رد الدارمى على ذلؾ ،كاكرد إف ال ررف نفس شالـ اهلل شما خػاؿ اهلل  كأنػت يػر
مخلػػكؽ الخػػالؽ ب ميػػع صػػفاتت يػػر مخلػػكؽ كالمخلػػكؽ ب ميػػع صػػفاتت مخلػػكؽ كالا ػػة علػػى
ذلػػؾ تػػك شتػػا

اهلل  كرالػػار رسػػكؿ اهلل ( )مػػف بعػػدا إف ال ػررف نفػػس شػػالـ اهلل كانػػت يػػر

الف اهلل تبػػارؾ كتعػػالى لػػـ ي عػػؿ شالمػػا مخلكخػػا لنفسػػت صػػفةن كشالم ػان كلػػـ يضػػؼ الػػى
مخلػػكؽ ْ

نفست شالـ يرا نت أصدؽ ال ائليف

()668

كل د عد البعض همػان معتزليػان اسػتنادان ألػى خكلػت بخلػؽ ال ػررف إال إف إالػارة هػـ لهػذا

المسػػئلة تلريخي ػان تسػػبؽ ظهػػكر المعتزلػػة كمػػا أضػػا ة بعػػض ل هػػـ الػػى المعتزلػػة ((اال ش ْاضػػا ة
العكاـ ل هـ الى المعتزلة ل كلت بخلؽ ال ررف))(.)669

نػػت كمػػف الالابػػت إف ال ػػكؿ بػػال ررف المخلػػكؽ ػػى مبدئػػت خضػػية هميػػة كشانػػت الػػائرة

ب كة ى االكساط الشك ية ى النصؼ االكؿ مف ال رف الالانى لله رة(.)620

كمػػف المعػػركؼ إف العلمػػاء الاػػديث كاتػػؿ السػػنة لػػـ ي فػكا مشتػػكؼ االيػػدل ازاء مسػػللة

خلؽ ال ررف بؿ تصدكا لها با ج ن لية كع لية كذلػؾ بإعتبػار تػـ ال ػررف شػالـ اهلل كتنزيلػت كالف

اهلل  لـ يسـ شالمت ى ال ررف تيئان إنما سمى تيئان الذل شاف ي كلػت( ،)626كذلػؾ ف ((شػالـ

اهلل صػ ػػفة مػ ػػف صػ ػػفات ذاتػ ػػت ،كال ي ػ ػػكز إف يشػ ػػكف مػ ػػف صػ ػػفات ذاتػ ػػت مخلكخ ػ ػان كال ماػ ػػدالانكال

اادال ػ ػان))( .)622اسػ ػػتنادا علػ ػػى ذلػ ػػؾ ػ ػػد تػ ػػدد بعػ ػػض العلمػ ػػاء علػ ػػى ال هميػ ػػة ادعػ ػػائهـ خلػ ػػؽ
ال رأف،ك أركا بلنهـ أما يستتبكا أك تضر أعناخهـ.

()623

اخلبمتت

بعػػد شػػؿ مػػا عرضػػناا مػػف معلكم ػػات تاريخيػػة عػػف رخػػة المر ئػػة ال همي ػػة،كررائها

الشالميػػة،لعؿ الصػػكرة التػػى تشتمػػؿ لنػػا معالمهػػا تػػى صػػكرةلكاخع نتػػلتها التػػاريخى بماػػاذات
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مكسسػها (ال هػـ بػف صػفكاف) كانطالخػا
تبلكر ا شارتا كاعت اداتهػا الشالميػة اتػى اخترنػت بسػيرة ْ

مف تذا،يمشف اف نستنتج مايلىل

 تاريخيػػا أف نتػػلة المر ئػػة ال هميػػة مرتبطػػة بتخصػػية ( هػػـ بػػف صػػفكاف) الػػذل شػػاف مػػف
م ػكالى خ ارسػػاف،كمف خػػالؿ أسػػت راء نتػػاطاتت تبػػيف لنػػا أف المصػػادر االسػػالمية –كذلػػؾ

السػػبا

معرك ػػة – تاات ػت الخػػكض ػػى سػػيرتت كأعمالػػت اذ اف شػػؿ مػػايمشف أف ناصػػؿ

عليت بهذا الصدد تك نتؼ كتذرات مبعالرة ى النايا بعض المظاف التى التشفػى لالااطػة

بم مؿ أعماؿ هـ ،ضال عف ذلؾ أف اراء ال هـ الشالمية كصػلتنا عػف طريػؽ أصػاابت

النت لـ يخلؼ تيئا مشتكبا بؿ انتترت أرائت عف طريؽ أتباعت.
ْ

ػاكل لهػاتـ علػى يػد هػـ بػف
 أف انت اؿ المر ئة ال بريػة مػف رخػة مكءيػدة للسػلطة الػى من ْ
صػػفكاف كأف متػػارشتت ػػى الػػكرة (الاػػارث بػػف س ػريج) تعػػد ن طػػة أنطػػالؽ ناػػك تالػػكير تلػػؾ
الفرخة،كمما نفهمت عف دكر هػـ ػى تلػؾ الالػكرة كذلػؾ مػف خػالؿ المصػادر تػك انػت شػاف
زعيمػا لهػا نبػا الػى نػ

مػع (الاػػارث بػف سػريج) ،أذا شػاف تػذا االخيػر خائػدا عسػػشريا

كميػ ػػدانيا ،لف همػ ػػا شػ ػػاف زعيمػ ػػا سياسػ ػػيا ك أعالميػ ػػا ،يخط ػ ػ
الاارث ،ين ػذ

ك يػ ػػركج لسػ ػػيرة كسياسػ ػػة

النػاس اليػت،كي كد المفاكضػات مػع الػكالى االمػكل ،كيشفػى للتعػرؼ علػى

مشانتت ى الالكرة أف م تلت يعد بداية لنهاية الالكرة.
النه ػػـ
 تناكل ػت ال هميػػة مسػػللة أالسػػماء كالصػػفات،كامتنعكا عػػف كصػػؼ اهلل  بت ػ ءْ ،
السماء كعطلكتا عف معانيها ،كذلؾ ارصا مػنهـ علػى
اعتبركا ذلؾ تتبيها ،كنفكا أيضا ا ْ
الن ػػت اليماالل ػػت ت ػػىء ،ال انه ػػـ ا ػػدكا ا ػػائؽ
ع ػػدـ تت ػػبيت اهلل  بت ػػىء اك بمخل ػػكؽ ْ

السماء كالصػفات،كنرل اف ال هميػة لػـ يفرخػكا بػيف الػذات كالصػفات شمػا لػـ يميػزكا تميػ از
اْ
كاض ػ ػػاا ب ػ ػػيف الص ػ ػػفات الخبريةؾ(الي ػ ػػد كالك ػ ػػت) كالص ػ ػػفات الذاتي ػ ػػة كالفعلي ػ ػػة ؾ (العل ػ ػػـ

كال ػ ػػدرةكالخلؽ كالػ ػػرزؽ) ممػ ػػا أدل بهػ ػػـ الػ ػػى التعطيػ ػػؿ كال اد،كعػ ػػدـ االالبات،كشػ ػػؿ ذلػ ػػؾ
برأينػػايعكد الػػى مػػكخفهـ الاػػازـ مػػف عػػدـ تتػػبيت اهلل سػػباانت بتػػىء،كالى عػػدـ تعم هػػـ ػػى
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
نفػكا اف تشكنتػػا-ال نػػة كالنػػار -أزليتيف،كاعت ػػدكا أنػػت طالمػػا لػػـ يػػات يػػكـ ال ػزاء ػػلف ك ػػكد
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ال ن ػػة كالن ػػار عب ػػث أل تخل ػػاف شب ػػاخى المخلكخ ػػات كتس ػػرل عليهم ػػا مايس ػػرل عل ػػى ب ػػاخى

المخلكخات،مف الفناء كالعدـ ،كبهذا يمشننا ال كؿ أنهـ أكؿ مف تاكا بػا

تػذا المكضػكع

الساس ػػية التػ ػػى
للمزي ػػد م ػػف المناخت ػػات كالت اذب ػػات الفلسػ ػػفية،اتى ػػدا م ػػف المكاض ػػيع أ ْ

تناكلتها بعض رؽ المعتزلة ى الفترات الالا ة.

 أف مسػػللة ال بػػر كأالختيػػار أاتلػػت اي ػ از شبي ػ ار مػػف رراء المر ئػػة ال هميػػة الشالميػػة،التى
تػػتلخص بهػػذا الصػػدد ػػى نفػػيهـ الفعػػؿ الا ي ػػة عػػف البتػػر كأضػػا تت الػػى أهلل  ك ػػردكا
االنس ػ ػػاف م ػ ػػف ال ػ ػػدرة كأالرادة كأالختي ػ ػػار مالل ػ ػػت شمال ػ ػػؿ ال م ػ ػػادات تنسػ ػ ػ

ألي ػ ػػت أال ع ػ ػػاؿ

م ا از،كبهػ ػػذا تاريخيا،تعػ ػػد ال هميػ ػػة اكؿ مػ ػػف أدع ػ ػكا ال بػ ػػر مػ ػػف الفػ ػػرؽ االسػ ػػالمية اتػ ػػى
عر كا(بالمر ئة ال برية)،كنرل أف تمسؾ ال همية ببعض االيات ال رانية الشريمػة ك همهػـ
لهػػا ضػػال عػػف تصػػكراتهـ الخاصػػة عػػف اهلل  ك تخصيصػػت كاػػدا بالفعػػؿ كال ػػدرة تػػك
كراء مكخفهـ ال برل المتتدد.

 أف مسػػللة االيمػػاف كالشفػػر عنػػد ال هميػػة منكطػػة بالع ػػؿ أمػػا بالمعر ػػة أك بال هػػؿ،ك علكا
االيمػػاف المعر ػػة بػػاهلل كالشف ػػر ال هػػؿ بػػت،كا خرار بػػذلؾ ي ػػتـ بال ل ػ

كلػػيس باللس ػػاف،لذلؾ

العمػػاؿ
اليخضػػع االيمػػاف للنسػػبية مػػف زيػػادة أك ن صػػاف،كليس مػػف الضػػركرة أف يشػػكف ا ْ

مرتبطة بااليماف ،نت يتـ بالنية كالضير ى اف يشكف أخػكاؿ االنسػاف كأ عالػت مخػالؼ مػع
ما يشنت مف أاليماف ى خلبت.

 على الر ـ مف اف (ال عد بف درتـ) يعد أكؿ متشلـ مسلـ ركج لم كلة خلػؽ ال ػررف ،كلشػف
(ال هػػـ بػػف صػػفكاف) بعػػد أف تتلمػػذ علػػى يػػد ال عػػد اخػػذ الفش ػرة منػػت كصػػا ها ػػى اطػػار

شالم ػػى –نظ ػػرل بع ػػد اف ص ػػا ها م ػػع ر ارئ ػػت الشالمي ػػة االخرل،ل ػػذلؾ أدت ال همي ػػة دكر
الكسػػيط ػػى ن ػػؿ م كلػػة (خلػػؽ ال ػررف) مػػف االػػة رديػػة ك بسػػيطة الػػى االػػة ماعيػػة ك

العتزؿ للفشػ ػرة ك تطكيرت ػػا ض ػػال ع ػػف أمتا ػػاف العلم ػػاء
تنظيري ػػة ألمتمالل ػػة ػػى تبن ػػى تي ػػا أر ْ

ل بكلها.

القرآن الكريم

قبئمت املصبدر واملراجع
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اوال :املصبدر

ابف االالير ،م دالديف ابف ابى سعادات المبارؾ بف مامد بف مامد (ت606ق6209/ـ)
 .6المختار مف مناخ

االخيار ،ا ت كعلػؽ عليػت،ملمكف الصػا ر ى كرخػركف ،مرشػز

زايد للتراث كالتاري (العيفل)2003

ابف االالير ،ابك الاسف عزالديف على بف مامد(ت630ق6232/ـ)
 .2الشامؿ
 .3اللبا

التاري  ،دار صادر( ،بيركت.د ت)
تهذي

االنسا  ،دار صادر( ،بيركتل .)6980

اامد بف انبؿ( ،ت246ق875/ـ)
ع ائػد السػلؼ ،منتػلة المعػارؼ،

 .4الػرد علػى الزنادخػة كال هميػة ،منتػكر ضػمف شتػا
(االسشندريةل.)6976

االسفراين  ،أبكالمظفر مامد بف طاتر (ت476ق6078/ـ)

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

االتعرم ،ابكالاسف على بف اسماعيؿ (ت324ق936/ـ)

 .6م ػػاالت االسػػالمييف كاخػػتالؼ المصػػليف ،تا يػػؽل مامػػد ماػػى الػػديف عبدالاميػػد،
مشتبة النهضة المصرية ،الطبعة الالانية (ال اترة)6969 ،

أالصفهانى ،ابكالفرج على بف الاسيف (ت356ق967/ـ)

ال انى ،تا يؽل د.ااساف عباس كراركف ،دار صادر( ،بيركتل.)2002
 .7ا ْ
البخارل ،عالءالديف عبدالعزيز بف اامد (ت730ق6329/ـ)

 .8شتؼ االسرار اصكؿ خر االسالـ البزدكل ،طبعة االك سيت (بيركتل )6974
الباخالنى ،مامد بف الطي

 .9مناخػ

بف بف مامد المل

بلبى بشر (ت403ق6062/ـ)

االءئمػػة االربعػػة ،تا يػػؽل د.سػػميرة راػػات ،دار المنتخػ

العربػػى للد ارسػػات

كالنتر كالتكزيع( ،بيركتل)2002
البةدادم ،عبدال اتر بف طاتر البةدادل (ت429ق6037/ـ)
 .60الفرؽ بيف الفرؽ،منتكرات دار اال اؽ ال ديدة،الطبعة الالانية (بيركتل )6977
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البلخى،ابك زيد اامد بف سهؿ (ت322ق933/ـ)

.66البػ ػػدء كالتػ ػػاري  ،كضػ ػػع اكاتػ ػػيتل خليػ ػػؿ عم ػ ػراف المنصكر،منتػ ػػكرات مامػ ػػد علػ ػػى
بيضكف دار الشت

العلمية(،بيركتل)6997

البيه  ،أبكبشر اامد بف الاسيف (ت ؽ5ق60/ـ)

.62االعت اد كالهداية الى سبيؿ الرتاد ،دار أال اؽ ال ديدة( ،بيركتل )6986
.63شتا

ال ضاء كال در ،د ارسة كتا يؽل صالح الديف بف عباس تػشر ،مشتبػة الرتػد،

(الرياضل )2005
التهانكل ،مامد على الفارخى (ت6658ق6745/ـ)

.64شتاؼ اصطالاات االفنكف،دار صادر(،بيركتلد.ت)

ابف تيمية ،تي االسالـ ابكالعباس ت ى الديف اامد بف عبدالاليـ (ت728ق6327/ـ)
.65أاليمػ ػ ػ ػػاف ،تا يػ ػ ػ ػػؽل مامػ ػ ػ ػػد الزبيػ ػ ػ ػػدم ،دار الشتػ ػ ػ ػػا
(بيركتل)،2002

العربػ ػ ػ ػػى ،الطبعػ ػ ػ ػػة الالالالػ ػ ػ ػػة،

 .66امع الرسائؿ ،ا ت ،كاز اامد زمرلى ،دار ابف ازـ( ،بيركتل)2005

.67درة تعارض الع ؿ كالن ؿ ،تا يػؽل مامػد رتػاد سػالـ ،مطبعػة دار الشتػ ( ،ال ػاترةل
. )6976
.68م مكعة الرسائؿ الشبرل ،مشتبة مامد على صبيح كاكالدا (ال اترةل)6966
 .69النبػ ػكات ،د ارس ػػة كتا ي ػػؽل مام ػػد عب ػػدالرامف ع ػػكض ،دار الشت ػػا

العربى،الطبع ػػة

الالالالة( ،بيركتل . )6997
ال ااظ،ابك عالماف عمرك بف بار(ت255ق)868/

 .20رسػػائؿ ال ػػااظ ،الرسػػائؿ السياسػػة خػػدـ لهػػا كبكبهػػا ،د.علػػى بػػك ملاػػـ ،دار مشتبػػة
الهالؿ( ،بيركتل د.ت)

ابف ال كزم ،الاا ظ ماؿ الديف ابكالفرج عبدالرامف بف على(597ق6200/ـ)
.26تلبػ ػػيس ابلػ ػػيس ،تا يػ ػػؽ ،صػ ػػالح عكيضػ ػػة ،دار المنػ ػػار ،الطبعػ ػػة الالانيػ ػػة (ال ػ ػػاترةل
)6999
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تاري الملكؾ كاالمـ ،دراسة كتا يؽل مامد عبػدال ادر عطػا كمصػطفى

عبدال ادرعطا ،دار الشت

العلمية (بيركتل د.ت).

ال كين  ،اماـ الارميف ابكالمعالى عبدالملؾ بف ابى عبداهلل (ت478ق6085/ـ)

 .23االرتػػاد الػػى خكاطػػع االدلػػة ػ اصػػكؿ االعت ػػاد ،تا يػػؽل مامػػد يكسػػؼ مكس ػ كعلى
عبدالمنعـ عبدالاميد،مشتبة الخان ى( ،ال اترةل )6950

ابف ازـ ،االماـ ابك مامد على بف اامد (ت456ق6063/ـ)

 .24الفصػػؿ ػ الملػػؿ كاالت ػكاء كالناػػؿ ،اعتنػػى بػػت كا ػػتل ابكعبػػد الػػرامف عػػادؿ بػػف
سعيد ،دار ابف الهيالـ( ،ال اترةل)2005

ابف ا ر العس الن ،تها
.25تهذي

الديف اامد بف على (ت852ق6448/ـ)

التهذي ،طبعة ايدررباد(،الدشفل.)6327

ابى اياف التكايدل ،على بف مامد (ت387ق997/ـ)

 .26البص ػ ػ ػ ػػائر كال ػ ػ ػ ػػذخائر ،تا ي ػ ػ ػ ػػؽل داكد ال اضػ ػ ػ ػ ػى ،دارص ػ ػ ػ ػػادر ،الطبع ػ ػ ػ ػػة الرابع ػ ػ ػ ػػة،
(بيركتل)6999

أبف خلدكف ،ابكزيد عبدالرامف بف مامد (ت808ق6406/ـ)
 .27م دمة ابف خلدكف ،تا يؽل د.على عبدالكااد الكا ( ،ال يزة.)2004 ،
الخياط ،عبدالرايـ مامد بف عالماف (ؽ4ق60/ـ)
.28االنتصار كالرد على ابف الركاندل الملاد،نترة نيبرغ( ،ال اترةل )6923

الدارمى ،عالماف بف سعيد(ت280ق893/ـ)

 .29الرد على ال همية ،تا يؽل كستا يتساـ ك تتركطماف (ليدفل )6960

الذتب ل تمس الديف مامد بف اامد(ت748ق6347/ـ)

 .30ت ػ ػ ػ ػػاري االسػ ػ ػ ػ ػػالـ ،تا يؽل د.عمػ ػ ػ ػ ػػر عبدالسػ ػ ػ ػ ػػالـ تػ ػ ػ ػ ػػدمرل دار الشتػ ػ ػ ػ ػػا
(بيركتل)2003

.36سير أعالـ النبالء ،تا يؽل تعي

العربػ ػ ػ ػ ػػى

أالرناءكط ،مؤسسة الرسالة (بيركتل)6986

الرازل ،ابك ااتـ اامد بف امداف (ؽ4ق60/ـ)

35

املرجىة اجلهمية  -دراسة يف نشأتها الًارخيية وآراءها الكالمية
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 .32شتا

م.كابان عيدالكروم على

الزينة ،تا يؽل عبداهلل سلكـ السامرائ  ،ؽ،3منتػكر مػع شتػا

الةالية ى االاضارة االسالمية)دار الارية للطباعة(،بةدادل)6972

(الةلػك كالفػرؽ

االرازل،مامد بف ابى بشر بف عبدال ادر (ت666ق6298/ـ)

.33مختار الصااح ،دار الشتا
ال ار

العربى( ،بيركتل،)6979

االصبهانى ،ابى ال اسـ الاسيف بف مامد (ت502ق6606/ـ)
.34ماا ض ػ ػرات االدبػ ػػاء كماػ ػػاكرات التػ ػػعراء كالبلةػ ػػاء ،تا يػ ػػؽل د.ريػ ػػاض عبدالاميػ ػػد
مراد،دار صادر،الطبعة الالانية (بيركتل)2004

ابف ال از كنى ،ابك الاسف على بف عبداهلل(ت527ق6636/ـ)

.35االيضػػاح ػػى اصػػكؿ الديف،ضػػبطلد اامػػد عبػػدالرايـ السػػايج د.ااسػػاف عبػػدالةفار
ميرزا،مشتبة الال ا ة الدينية(،ال اترةل)2004

الزمخترل ،مامكد بف عمر (ت528ق6632/ـ)

.36تفسػػير الشتػػاؼ ،ضػػبط كتكاليػػؽل ابػػك عبػػداهلل الػػدانى ،دار الشتػػا

العربػػى (بيػػركتل

)2006

ابف السشيت ،يع ك بف اسااؽ (ؽ3ق9/ـ)
.37أصالح المنطؽ ،تا يؽلاامد مامد تاشر،دار الفشر(ال اترةل.)6956
السمعانى،عبدالشريـ بف ابى بشر(ت562ق6648/ـ)
 .38شتػػا

االنسػػا  ،خػػدـ لهػػال مامػػد اامػػد اػػالؽ،دار أايػػاء الت ػراث العربػػى( ،بيػػركتل

.)6999

التهرستانى ،ابكالفتح مامد بف مامد (548ق)6655/
 .39الملػػؿ كالناػػؿ ،خػػدـ كعلػػؽ اكاتػػيت ،د .صػػالح الػػديف اله ػكارل،دار كمشتبػػة الهػػالؿ
(بيركت )6998
الطبرم ،مامد بف رير (ت360ق922/ـ)
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.40ت ػ ػ ػػاري الطب ػ ػ ػػرم ،تا ي ػ ػ ػػؽل مام ػ ػ ػػد اب ػ ػ ػػك الفض ػ ػ ػػؿ ابػ ػ ػ ػراتيـ،دار المعارؼ،الطبع ػ ػ ػػة
الرابعة(،ال اترةل)6977
ابف عبدربت ،ابك عمر اامد بف مامد (328ق939/ـ)

.46الع د الفريد ،ا ت د.مامد التكن ى ،دار صادر (بيركتل.)2006

العراخ  ،ابك مامد عالماف بف عبداهلل (ت500ق6606/ـ)

 .42الف ػػرؽ المفترخ ػػة ب ػػيف ات ػػؿ الػ ػزنج كالزندخ ػػة ،تا ي ػػؽل بت ػػارة خكتلػ ػكال ان ػ ػرة مطبعت ػػى،
(ان رة)6966 ،

ابف عساشر،الاا ظ ابكال اسـ على بف الاسيف(ت576ق6675/ـ)
.43تػػاري دمتػػؽ الشبيػػر ،تا يػػؽ كتعليػػؽ كتخ ػريجل ابػ عبػػداهلل عل ػ عاتػػكر ال نػػكب ،
دار ااباء التراث العربى (بيركتل)2006

ابف العماد ،ابكالفالح عبدالاى الانبل (ت6089ق6678/ـ)
.44تذرات الذت

ى اخبار مف ذت ،دارالشت

العلمية(،بيركتل .ت)

على بف مامد الكليد،الداعى االسماعيلى اليمنى(ت662ق6265/ـ)
 .45شتػػا

تػػاج الع ائػػد كمعػػدف الفكائػػد ،تا يػػؽل عػػارؼ تامر،مؤسسػػة ع ازلػػديف للطباعػػة

كالنتر،الطبعة الالانية( ،بيركتل )6982
الفيركزربادل ،م دالديف مامد بف يع ك (ت729ق)6328/
.46ال امكس المايط ،دار العلـ لل ميع (بيركتلد.ت).

ابف ختيبة الدنيكرم ،ابك مامد عبداهلل بف مسلـ (ت276ق/

.47المعػ ػػارؼ ،منتػ ػػكرات مامػ ػػد علػ ػػى بيضػ ػػكف ،دار الشت ػ ػ
(بيركتل)2003

ابف خيـ ال كزية ،تمس الديف ابك عبداهلل (ت756ق6350/ـ)

العلميػ ػػة ،الطبعػ ػػة الالانيػ ػػة

 .48أ تم ػػاع ال ي ػػكش االس ػػالميةعلى ػػزك معطل ػػة كال همية،اع ػػداد كتا ي ػػؽل د .عػ ػكاد
عبداهلل المعنؽ ،دار صادر (بيركتلد.ت)
.49بدائع الفكائد ،دار اله رة(الرياضل د.ت)،
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ال راح،تا يػؽ كدراسةلالسػيد ال ميلػى،دار الشتػا
الركاح الى بػالد ا ْ
.50اادل أ ْ
الطبعة العاترة(،بيركتل)2002

العربػى،

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

 .52طري ػػؽ اله ػ ػرتيف كب ػػا

الس ػػعادتيف ،ا ػػتل د.كتب ػػة الزايلػ ػ ،دار الخي ػػر (دمت ػػؽل

)6998
ابف شالير ،عماد الديف ابكالفدا اسماعيؿ ال رتى(ت774ق6372/ـ)
.53البداية كالنهاية ،ار ااياء التراث العربى (ال اترةل .)2006

الشرمان  ،مامد بف يكسؼ بف على(ت786ق6385/ـ)

.54الفرؽ االسالمية ،تا يؽل سليمة عبدالرسكؿ ،مطبعة االرتاد(،بةداد)،6973 ،
مسلـ ،االماـ الاا ظ ابى الاسف بف الا اج ال تيرل(ت266ق874/ـ )
.55صػ ػػايح مسػ ػػلـ ،اعتنػ ػػى بػ ػػت ،ابػ ػػك صػ ػػهي

الشرمػ ػػى ،بيػ ػػت اال شػ ػػار الدكليػ ػػة للنتػ ػػر

كالتكزيع( ،الرياضل)6998

الم ريزل ،ت ى الديف اامد بف على (ت845ق)6442/
.56الخطط ،تا يؽل د.مامد زينهـ كمدياة الترخاكل ،مشتبة مدبكلى (ال اترةل)6998
الم دسى ،البتارل (ت374ق985/ـ)
.57ااسف الت اسيـ

معر ة االخاليـ ،تا يؽل دل كية (ليدف6906 ،ـ)

ابف مندا ،الاا ظ مامد بف اسااؽ بف ياى (ت395ق6005/ـ)
.58شتا

االيماف ،دار ابف ازـ( ،بيركتل)2006

النكبختى ،ابك مامد الاسف بف مكسى (ت300ق966/ـ)
 .59رؽ التيعة ،اترؼ على تصاياتل ابراتيـ الزيف (بيركتل د.ت) .
ياخكت الامكل ،تها

الديف بف عبداهلل(ت626ق6229/ـ)

.60مع ـ البلداف ،دار صادر ،الطبعة الالانية (بيركتل)6995
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ثبويب :املراجع

اسماعيل محمد القرنى

 .6ال ضاء كال در عند المسلميف،دراسة كتاليؿ،دار الشت

العلمية(بيركتل)2006

جولد تسيهر،

 .2الع يػػدة كالت ػريعة ػ االسػػالـ ،تر مػػةل مامػػد يكسػػؼ مكسػػى كاخ ػريف ،دار الشات ػ
المصرل(،ال اترةل )6946

حسن صادق
.3

ذكر الفتنة ى الفرؽ االسالمية منػذ عهػد الرسػكؿ اتػى ا تيػاؿ السػادات( ،ال ػاترة

)2004

د.رمضان عمى حسن القرنشاوى

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

طه حسين،

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

د.عبدالمنعم الحفني،

 .6مكس ػ ػػكعة الف ػ ػػرؽ كال ماع ػ ػػات كالم ػ ػػذات

كاالاػ ػ ػ از كالارش ػ ػػات االس ػ ػػالمية،مشتبة

مدبكلى ،الطبعة الالالالة( ،ال اترة)،2005 ،

عادل بن محمد بن عمى الشيخانى
 .7خكاعد

بياف ا ي ة االيمػاف عنػد اتػؿ السػنةك ال ماعػة،دار اصػكؿ السػلؼ للنتػر

(الرياضل )2005
د.عامر لنجار

 .8علـ الشالـ،مشتبة الال ا ة الدينية (ال اترةل )2003
 .9ى مذات

االسالمييف ،الهيئة المصرية العامة للشتا (ال اترةل)2005

عبدالرزاق محمد اسود

.60المدخؿ لدراسة االدياف كالمذات  ،الدار العربية للمكسكعات(بيركتل )6986
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عبدالقادر صالح

.66الع ائد كاالدياف،دار المعر ة (بيركتل)2003

عمى احمد عبدالعال الطهطاوى،
 .62الاي ػ ػ ػ ػػاة بع ػ ػ ػ ػػد المكت،منت ػ ػ ػ ػػكرات مام ػ ػ ػ ػػد عل ػ ػ ػ ػػى بيض ػ ػ ػ ػػكف،دار الشتػ ػ ػ ػ ػ
(بيركتل)2004

العلمي ػ ػ ػ ػػة

عمى سامى النشار،

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

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

.65تػػاري الدكلػػة العربيػػة ،ن لػػت الػػى العربيػػةل د.مامػػد ابػػك ريػػدة ،كاسػػيف مؤنس،ل نػػة
التلليؼ كالتر مة كالنتر (ال اترةل)6958

فوأد سزكين،
.66تػ ػػاري الت ػ ػراث العربى،ن لػ ػػت الػ ػػى العربيػ ػػة د،مامػ ػػكد همػ ػػى ا ازل،مشتبػ ػػة ريػ ػػة اهلل
العظمى المرعتى الن فى،الطبعة الالانية(،خـل)6462

قصي حسن،

.67مكسكعة الاضارة العربية العصر االمكم ،دار مشتبة الهالؿ (بيركت،)2004

د.ماجد فخرى،

 .68تػ ػ ػ ػػاري الفلسػ ػ ػ ػػفة االسػ ػ ػ ػػالمية،تر مةلد.شماؿ الياز ى،الػ ػ ػ ػػدار المتادةللنتػ ػ ػ ػػر،طبعة
ديدة(بيركتل)2004

محمد ابو زهرة،

.69تاري المذات

االسالمية ،دار الفشر العربى(ال اترةل)6996

.20تاري ال دؿ ى االسالـ ،ملتزـ الطبع كالنتر دار الفشر العربى (ال اترةل)2003
محمد جواد مغنية

 .26لسفات اسالمية ،الطبعة السادسة (بيركتل)6993
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محمد عبدالرحمن مرحبا

 .22مف الفلسفة اليكنانية الى الفلسفة االسالمية،دار عكيدات(،بيركتل)2000

محمد الخضري بك

 .23مااض ػرات ػ تػػاري االمػػـ االسػػالمية( ،الدكلػػة االمكيػػة) ار عػػت كاعتنػػى بػػت ن ػػكل
عباس،مؤسسة المخنتار للنتر كالتكزيع(ال اترةل)2003

د .محمد عمارة

 .24المعتزلػ ػ ػ ػػة كمتػ ػ ػ ػػشلة الاريػ ػ ػ ػػة االنسػ ػ ػ ػػانية المؤسسػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػػة للد ارسػ ػ ػ ػػات كالنتػ ػ ػ ػػر
(بيركتل)6972

محمد راجى حسن كناس

 .25مف ػ ػ ػػردات مػ ػ ػ ػػف الاضػ ػ ػ ػػارة االسػ ػ ػ ػػالمية ،دار العر ػ ػ ػ ػػة للطباعػ ػ ػ ػػة كالنتػ ػ ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػ ػػع
(بيركتل)2003

د.محمود سالم عبيدات

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

محمود اسماعيل

 .27الارشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى االسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ ،مؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االنتتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار العرب الطبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الخامس(بيركتل)6997

محمود محمد حمودة،
 .28التبياف

الفرؽ كاالدياف،مؤسسة الكراؽ للنتر (عمافل 2000؛)

مونتغمرى واط،

 .29مادة هـ بف صفكاف،دائرة المعارؼ االسالمية،التر مةالعربية(ال اترةل د.ت)
 .30المكس ػػكعة الميسػ ػرة ػ ػ االدي ػػاف كالم ػػذات

كاالاػ ػ از المعاصػ ػرة ،اتػ ػراؼ كتخط ػػيط

كم ار ع ػ ػ ػ ػ ػػتل د .م ػ ػ ػ ػ ػػانع ب ػ ػ ػ ػ ػػف ام ػ ػ ػ ػ ػػاد ال هيم ػ ػ ػ ػ ػػى ،دار الن ػ ػ ػ ػ ػػدكة العلمية،الطبع ػ ػ ػ ػ ػػة
الخامسة(الرياضل 2003
هاري أ.ولفسون،
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د.قادر حممد حسن

 .13لس ػػفة المتشلم ػػيف ،تر م ػػةل مصططططفى لبيطططب عبطططدالغني،المجمس ااعمطططى لم قافطططة،
(القاهرة. ))5002 :
د.ناجية الوريمى بوعجيمة
.32في اائتالف و االختالؼ،دار المدل للال ا ة كالنتر (دمتؽل )2004
نصر حامد ابوزيد

.33االت ػػاا الع لػ ػ

ػ ػ التفس ػػير ،المرش ػػز الال ػػا ى العربى،الطبع ػػة الخامس ػػة (بي ػػركت ل

)2003
34. The Brill Dictionary of Religion Ed:Kocku Von Stuckred
)(Leiden 2006

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

(**) امعة صالح الديف ،شلية اآلدا  ،خسـ التاري .
( )6ال ػ ػرازل ،مختػ ػػار الصػ ػػااح( ،بيػ ػػركتل  ،)6979ص" 233الفيركزربػ ػػادل ،ال ػ ػػامكس الما ػ ػػيط،
(بيركتلد.ت) ،ج ،6ص.66
( )2ابف السشيت ،اصالح المنطؽ ،تا يؽلاامد مامد تاشر(،ال اترةل)6956ج،6ص .646

( )3الشرمان  ،الفرؽ االسالمية ،تا يؽل سليمة عبدالرسكؿ( ،بةداد )6973 ،ص 86د.عبدالمنعـ
الافن ػ ػ  ،مكسػ ػػكعة الفػ ػػرؽ كال ماعػ ػػات كالمػ ػػذات

كاالا ػ ػ از كالارشػ ػػات االسػ ػػالمية( ،ال ػ ػػاترة،

 )2005ص.594
( )4التكبة 606/

( )5د.مامكد سالـ عبيدات ،تاري الفرؽ كع ائدتا (اربد )6998 ،ص.633
( )6االعراؼ /االية 666
( )7الزمخت ػ ػ ػ ػػرل ،تفس ػ ػ ػ ػػير الشتاؼ،،ض ػ ػ ػ ػػبط كتكاليؽلاب ػ ػ ػ ػػك عب ػ ػ ػ ػػداهلل ال ػ ػ ػ ػػدانى( ،بي ػ ػ ػ ػػركتل )2006
ج6ص ،605التهانكل ،شتاؼ اصطالاات الفنكف (بيركتل د.ت) ج ،2ص.535
( )8الشرمػػانى ،مصػػدر سػػابؽ ،ص 86؛ الم ريزل،الخطط(،ال ػػاترةل )6998ج ،3ص "404الل ػكاء
اسف الصادؽ ،ذكر الفتنة

الفرؽ االسالمية (ال اترةل  )2004ص.688
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االنسا  ،خدـ لهال مامد اامد االؽ (بيركتل  )6999ج ،4ص.276

( )60االتػػعرم ،م ػػاالت االسػػالمييف كاخػػتالؼ المصػػليف ،تا يػػؽل مامػػد ماػػى الػػديف عبدالاميػػد،
(ال ػػاترة )6999 ،ج ،6ص 220؛ التهرسػػتانى ،الملػػؿ كالناػػؿ ،خػػدـ لػػت كعلػػؽ اكاتػػيت ،د.
صالح الديف الهكارل( ،بيركت  )6998ج ،6ص.656
( )66البلخ ػػى ،الب ػػدء كالت ػػاري  ،كض ػػع اكات ػػيتلخليؿ عمػ ػراف المنص ػػكر( ،بي ػػركتل  ،)6997ج،2
ص "687مامػػد ار ػػى اسػػف شنػػاس ،مفػػردات مػػف الاضػػارة االسػػالمية( ،بي ػػركتل )2003
ص ،396عبدال ادر صالح ،الع ائد كاالدياف( ،بيركتل  )2003ص.252
( )62شتا

الزينة ،تا يؽل عبداهلل سلكـ السامرائ  ،ؽ ،3منتكر مع شتا

(الةلككالفرؽ الةالية ى

اااضارة االسالمية)( ،بةدادل )6972ص.268

( )63الع ارخػ ػ  ،الف ػػرؽ المفترخ ػػة ب ػػيف اتػ ػؿ الػ ػزنج كالزندخ ػػة ،تا ي ػػؽل بت ػػار خ ػػكتلر( ،ان ػ ػرة)6966 ،
ص ،.45د.عامر الن ار ،ى مذات

االسالمييف (ال اترةل )2005ص.35

( )64م دمة ابف خلدكف ،تا يؽل د.على عبدالكااد الكا ( ،ال يزة ،)2004 ،ج ،2ص.598
( )65ااس ػ ػػف الت اس ػ ػػيـ ػ ػ ػ معر ػ ػػة االخ ػ ػػاليـ ،تا ي ػ ػػؽل دل كي ػ ػػة (لي ػ ػػدف6906 ،ـ) ص 38؛ د.
مامدعب ػػدالرامف مراب ػػا ،م ػػف الفلس ػػفة اليكناني ػػة ال ػػى الفلس ػػفة االس ػػالمية( ،بي ػػركتل )2000

مػج ،6ص  "276-275مامػػكد مامػد امػػكدة ،التبيػاف ػ الفػرؽ كاالديػػاف (عمػػافل )2000
ص.679
( )66الباخالنى ،مناخ

االءئمة االربعة ،تا يؽل د .سميرة راات (بيركتل  )2002ص.93

( )67طت اسيف ،الفتنة الشبرل( ،ال اترةل  )6966ج .2ص.37
( )68مامد ار

اسف ،مر ع سابؽ ،ص 397؛ عبدال ادر صالح ،مر ع سابؽ ،ص.252

( )69التهرستان  ،مصدر سابؽ ،ج ،6ص ،660؛ إبف تيمية ،االيماف ،تا يػؽل مامػد الزبيػدم،
(بيركتل )2002ص346؛ مامد ار

الشناس  ،مر ع سابؽ ،ص "،397د.خص اسػف،

مكس ػػكعة الاض ػػارة العربي ػػة العص ػػر االم ػػكم (،بي ػػركت،)2004ج ،3ص356؛ د.عب ػػدالمنعـ
الافنى ،مر ع سابؽ ،ص594؛ كشذلؾ كردت

المصادر ايضا اسماء لتخصػيات اخػرل

يػػر الاسػػف بػػف الانفيػػة يػػر ح بػػانهـ مػػف اكائػػؿ ال ػػائليف باالر ػػاءل للمزيػػد ينظػػرل اسػػف
صادؽ ،ذكر الفتنة ى الفرؽ االسالمية منذ عهد الرسكؿ اتى ا تياؿ السادات( ،ال اترة
 ،2004ص 695؛ د.مام ػػكد س ػػالـ عبي ػػدات ،مر ػػع س ػػابؽ ،ص ،639 -638المكس ػػكعة
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الميسػرة ػ االديػػاف كالمػػذات

كاالاػ از

م.كابان عيدالكروم على

المعاصػرة ،اتػراؼ كتخطػػيط كم ار عػػتل د .مػػانع بػػف

امػ ػػاد ال هيمػ ػػى( ،الريػ ػػاضل  ) 2003ج /2ص ، 6644مامػ ػػكد مامػ ػػد امػ ػػكدة ،مر ػ ػػع

سابؽ ،ص .679د.عامر الن ار ،ى مذات
( )20ابف ا ر العس الن  ،تهذي

التهذي

االسالمييف،ص.35

(الدشفل )6327ج ،2ص 326؛ د.مامد عبػدالرامف

مرابا ،مر ع سابؽ ،مج،6ص"276د.عبدالمنعـ الانف  ،مر ع سابؽ ،ص.594
( )26البةدادم ،الفرؽ بيف الفرؽ (بيركتل  )6977ص "،696-690التهرستان  ،مصدر سػابؽ،
ص 662-656؛ مامكد مامد امكدة ،مر ع سابؽ ،ص.683-686

( )22خراسافلعبارة عف اخليـ كاسع المترؽ االسالمى،مف اتـ مدنهالنيسػابكر ،تػراة ،مػرك ،كتعػد
منط ػ ػػة مػ ػػاكراء النهػ ػػر زءامنػ ػػت ،يػ ػػاخكت الامػ ػػكل ،مع ػ ػػـ البل ػ ػػداف( ،بي ػ ػػركتل )6995ج،2
ص.350
( )23الن ػػكبختى ،ػػرؽ الت ػػيعة ،ات ػػرؼ عل ػػى تص ػػاياتل ابػ ػراتيـ الػ ػزيف (بي ػػركتل د.ت) ص"،64
الػ ػرازل ،شتػ ػػا

الزينػ ػػة ،ؽ 3ص268؛ ،المكسػ ػػكعة الميسػ ػرة ػ ػػى االديػ ػػاف كالمػ ػػذات  ،ـ ج،2

ص6036؛ مامكد سالـ عبيدات ،مر ع سابؽ ،ص.635 -634
( )24مامكد اسماعيؿ،الارشات السرية ى االسالـ( ،بيركتل)6997ص.60
( )25التهرس ػػتان  ،مص ػػدر س ػػابؽ ،ص96؛ اب ػػف عس ػػاشر ،ت ػػاري دمت ػػؽ الشبي ػػر ،تا ي ػػؽ كتعلي ػػؽ
كتخريجل اب عبداهلل عل عاتكر ال نكب (بيركتل )2006ج/62ص.23

( )26ترمػػذل مدينػػة متػػهكرة مػػف مػػدف خ ارسػػاف ت ػػع علػػى ال ان ػ

التػػرخى مػػف نهػػر ياػػكف ،يػػاخكت

الامكل ،مصدر سابؽ،مج،2ص.26
( )27الذتب ل تاري االسالـ ،تا يؽل د.عمر عبدالسالـ تدمرل (بيركتل )2003اػكادث كك يػات
(640-626ق) ص66؛ مػػكنتةمرل كاط ،مػػادة هػػـ بػػف صػػفكاف،دائرة المعػػارؼ االسػػالمية،
التر مةالعربية (ال اترةل د.ت) ج ،62ص.448

( )28سػػمرخندل مدينػػة شبي ػرة بخ ارسػػاف ،كتػػى خصػػبة الصػػةد ،يػػاخكت الامػػكل ،مصػػدر سػػابؽ ،ج،3
ص.247-246
( )29ابػػف ال ػػكزم ،المنػػتظـ ػ تػػاري الملػػكؾ كاالمػػـ ،د ارسػػة ك تا يػػؽل مامػػد عبػػدال ادر عطػػا
كمصطفى عبدال ادرعطا( ،بيركتل د.ت) ج/7ص.266

( )30ينظرل ابف عساشر ،مصدر سابؽ ،ج/62ص23؛ مامكد اسماعيؿ ،مر ع سابؽ ،ص.53
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مكدبػػا ؿ(مػػركاف بػػف مامػػد) اتػػى سػػمى بمػػركاف
( )36ال عػػد بػػف درتػػـل-مػػف اكائػػؿ المتشلمػػيف ،شػػاف ْ
ال عػػدل (ت620ق) تػػك أكؿ مػػف نفػػى الصػػفات؛ ابػػف العمػػاد الانبل ػ  ،تػػذرات الػػذت ػػى
اخبار مف ذت

(بيركتلد.ت) ج/6ص.669

( )32ابػػف عسػػاشر ،مصػػدر سػػابؽ ج/62ص23؛ ابػػف االاليػػر ،اللبػػا

ػ تهػػذي

االنسػػا (بيركتل

 )6980ج/6ص ،367اب ػ ػ ػػف تيمي ػ ػ ػػة ،م مكع ػ ػ ػػة الرس ػ ػ ػػائؿ الشب ػ ػ ػػرل (ال ػ ػ ػػاترةل )6966ج/6

ص439 -436؛

ابف العمادالانبل  ،مصدر سابؽ  ،ج 6ص669؛.

( )46الطبرم ،تاري الطبرم ،تا يػؽل مامػد ابػك الفضػؿ ابػراتيـ (ال ػاترةل  )6977ج /7ص-94
.606
( )42لهػ ػػاكزف ،تػ ػػاري الدكلػ ػػة العربيػ ػػة ،ن لػ ػػت الػ ػػى العربيػ ػػةل د.مامػ ػػد ابػ ػػك ريػ ػػدة ،كاسػ ػػيف مػ ػػؤنس
(ال اترةل )6958ص.459

( )43ال ػػذتب  ،تػ ػػاري االسػ ػػالـ ،ص66؛ مامػ ػػد ابػ ػػك زت ػ ػرة ،تػ ػػاري المػ ػػذات

االسػ ػػالمية (ال ػ ػػاترةل

 )6996ص.604
( )44ينظرل مامػد الخضػرم بػؾ ،مااضػرات ػ تػاري االمػـ االسػالمية( ،الدكلػة االمكيػة) ار عػت
كاعتن ػػى ب ػػت ن ػػكل عب ػػاس (ال ػػاترةل  )2003ص465-462؛ نص ػػر اام ػػد ابكزي ػػد ،االت ػػاا
الع ل

التفسير( ،الدار البيضاء )2003 -ص.26-20

( )45د .مامد عمارة ،المعتزلة كمتشلة الارية االنسانية (بيركتل .)6972ص.28
( )46الطبرم ،مصدر سابؽ ،ج/7ص.309
( )47لهاكزف ،مصدر سابؽ ،ص.63-62

( )48ابػػف ال ػػكزم ،مصػػدر سػػابؽ ،ج /7ص265؛ ابػػف شاليػػر ،البدايػػة كالنهايػػة( ،ال ػػاترةل )2006
ج/60ص.26
( )49ابف االالير ،الشامؿ

التاري (بيركت.د ت) ج/5ص.342

( )55التهرس ػ ػ ػػتان  ،مص ػ ػ ػػدر س ػ ػ ػػابؽ ،ج6،ص 96؛الذتبى،س ػ ػ ػػير أع ػ ػ ػػالـ النبالء،تا يؽلت ػ ػ ػػعي
أالرناءكط(،بيركتل)6986ج ،6ص .26الشرمانى ،مصدر سابؽ ،ص.96

( )56البةػػدادل ،المصػػدر سػػابؽ ،ص 699؛ ابػػف االالير،اللبػػا

ػػى تهػػذي

االنسػػا ،ج6ص367

الشرمانى ،مصدر سابؽ ،ص.96الم ريزل،مصدر سابؽ،ج،3ص.405-404
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( )57ابػ ػػف ال از ػ ػػكنى ،االيضػ ػػاح اصػ ػػكؿ الػ ػػديف ،ضػ ػػبطل د اامػ ػػد عبػ ػػدالرايـ السػ ػػايج د.ااسػ ػػاف
عبدالةفار ميرزا( ،ال اترةل )2004ص.637

( )58االتعرل ،مصدر سابؽ ،ج/6ص.338

( )59اامد بف انبؿ،الرد على الزنادخة كال همية (االسشندريةل)6976ص.65
( )60ينظر ابف عبدربت،الع د الفريد،ا ت د.مامد التكن ى( ،بيركتل)2006ج،2ص.356
( )66علػػى بػػف مامػػد الكلي ػػد ،شتػػا
 )6982ص.27

تػػاج الع ائػػد كمع ػػدف الفكائ ػػد ،تا ي ػػؽل ع ػػارؼ ت ػػامر (بي ػػركتل

( )62ابف خيـ ال كزيػة ،ا تمػاع ال يػكش االسػالمية علػى ػزك المعطلػة كال هميػة ،اعػداد كتا يػؽل
د.عكاد عبداهلل المعتؽ د.ت) ص.224
( )63االسػػفر ابين ػ  ،التبصػػير ػ الػػديف كتميػػز الفػػرؽ النا يػػة مػػف الفػػرؽ الهػػالشيف ،تا يػػؽل شمػػاؿ
يكسؼ الاكت( ،بيركتل 6403ق) ص.29

( )64ال ااظ ،رسائؿ ال ااظ ،الرسائؿ السياسة خدـ لها كبكبها ،د.على بك ملاـ( ،بيػركتل د.ت)
ص.38
( )65اب ػػف خ ػػيـ ال كزي ػػة ،طري ػػؽ اله ػ ػرتيف كب ػػا

الس ػػعادتيف ،ا ػػتل د.كتب ػػة الزايل ػ ػ ( ،دمتػػػؽل

 )6998ص.687

( )66الدارم  ،شتا

الرد على ال همية ،تا يؽل تتركطماف (ليدفل  )6960ص.95-94

( )67النساء664،
( )68أاليماف،ص.355-354،
( )69ب ػػدائع الفكائ ػػد( ،الري ػػاضل د.ت) ،ج ،6ص 696؛ د.ع ػػامر الن ػػار ،عل ػػـ الش ػػالـ (ال ػ ػػاترةل
 )2003ص.606

( ) 70المعطلػػةل نسػػبة الػػى الػػذيف ينفػػكف الصػػفات ال ديمػػة عػػف اهلل كتػػـ ضػػد الصػػفاتية الػػذيف االبتػكا
الصػػفات هلل كأ ركتػػا علػػى ظاترتػػا ال اكلكتػػا كخػػع بعضػػهـ ػػى التتػػبيت.عبدالمنعـ الافنػػى،
مر ع سابؽ ،ص.666
( )76على سامى النتار ،نتلة الفشر الفلسفى ى االسالـ (ال اترةل،)6966ص.377

( )72د .رمض ػػاف عل ػػى اس ػػف ال رنت ػػاكل ،التاكي ػػؿ ب ػػيف خ ػػر ال ػػديف الػ ػرازل كاب ػػف تيمي ػػة( ،عم ػػافل
 )2003ص.33
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( )73االتػػعرل ،مصػػدر سػػابؽ ،ج/6ص 338؛ مام ػػد ابػػك زترة،ت ػػاري ال ػػدؿ( ،ال ػػاترةل)2003
ص "656عبدال ادر صالح ،ا مر ع سابؽ ،ص.605
( )74التهرستانى ،مصدر سابؽ ،ج/6ص 97؛ الشرمانى ،مصدر سابؽ ،ص.96
ال ػراح ،تا يػؽ كدراسةلالسػيد ال ميلػى( ،بيػركتل
الركاح الػى بػالد ا ْ
( )75ابف خػيـ ال كزيػة ،اػادل أ ْ
 )2002ص ،37على اامد عبدالعاؿ الطهطاكل ،الاياة بعد المكت (بيركتل  )2004ج،2

ص.56

( )76االتعرل ،مصدر سابؽ ،ج/6ص 229؛ عبدال ادر صالح ،مر ع سابؽ ،ص.605
( )77التهرستانى ،مصدر سابؽ ،ج/6ص.97
( )78الهذيليةل نسبة الى ابك الهذيؿ امداف بف الهذيؿ العػالؼ كتػك يعػد مػف تػيكخ المعتزلػة كتػي
اتؿ البصرة

االعتزاؿ تك ى سنة (226ق846/ـ) ؛ البةدادل ،مصدر سابؽ ،ص.602

( )79التهرستانى ،مصدر سابؽ ،ج/6ص.64
( )80النساء.64-63 /
( )86عبدال ادر صػالح ،مر ػع سػابؽ ،ص ،.605مامػد ػكاد مةنيػة ،لسػفات أسػالمية( ،بيػركتل
 )6993ص.70

( )82التهرس ػػتانى ،مص ػػدر س ػػابؽ ،ج/6ص  97-96؛ ي ػػارف

اب ػػى اي ػػاف التكايدل،البص ػػائر

كالذخائر ،تا يؽل داكد ال اضى( ،بيركتل،)6999ج ،4ص  .234البخارل ،شتػؼ االسػرار
اص ػػكؿ خ ػػر االس ػػالـ الب ػػزدكل (بي ػػركتل  )6974ج/6ص66؛ مام ػػد ار ػ ػ اس ػػف شن ػػاس،
مر ع سابؽ ،ص،،.206عامر الن ار،علـ الشالـ،ص.663

( )83الشرمانى ،مصدر سابؽ،ص96؛ التهرستانى،مصدر سابؽ،ج،6ص.95
( )84البةدادل ،مصدر سابؽ ،ص 699؛ مامكد مامد امكدة ،مر ع سابؽ ،ص.666
( )85مامد ابك زترة ،تاري المذات

االسالمية (ال اترةل  )6996ص.605

( )86التهرستانى ،مصدر سابؽ ،ج/6ص.97

( )87البةدادل ،مصدر سابؽ ،ص699؛ الشرمانى ،مصدر سابؽ ،ص.96
( )88د.نا ية الكريمى بكع يلة،

االئتالؼ ك االختالؼ (دمتؽل  )2004ص258

( )89اػػكؿ نتػػلة ش ػرة ال ػػدر ػػى االسػػالـ ،ينظػػرل د.اسػػماعيؿ مامػػد ال رنػػى ،ال ضػػاء كال ػػدر عنػػد
المسلميف،دراسة كتاليؿ( ،بيركتل )2006ص.42-68
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( )90كلد تسيهر ،الع يدة كالتريعة ػ االسػالـ ،تر مػةل مامػد يكسػؼ مكسػى كاخػريف( ،ال ػاترةل
 )6946ص.86

( )96ابػ ػػف خػ ػػيـ ال كزية،تػ ػػفاء العليػ ػػؿ مسػ ػػائؿ ال ضػ ػػاء كال ػ ػػدر كالاشمػ ػػة كالتعليؿ،تا يؽلد.السػ ػػيد
مامدسيد،سيد عمرل (ال اترةل)2005ص.285
( )92البلد60/
( )93التمس607/

( )94البة ػ ػػدادل ،مص ػ ػػدر س ػ ػػابؽ ،ص 699؛ السمعانى،مص ػ ػػدر س ػ ػػابؽ،ج،4ص"276عب ػ ػػدال ادر
صالح ،مر ع سابؽ ،ص605؛ مامكد مامد امكدة ،مر ع سابؽ ،ص.667
( )95التهرستانى ،مصدر سابؽ ،ج/6ص.97
( )96ابف مندا ،شتا

االيماف( ،بيركتل )2006ص.94

( )97االتعرل ،مصدر سابؽ ،ج/6ص264
( )98مامد ابك زترة ،تاري المذات
( )99ال ار ػ ػ

االسالمية ،ص.605

االص ػػفبهانى ،مااضػ ػرات االدب ػػاء كما ػػاكرات الت ػػعراء كالبلة ػػاء ،تا ي ػػؽل د.ري ػػاض

عبدالاميد مراد (بيركتل  )2004ج ،4ص.649
( )600التهرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتانى ،مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابؽ ،ج 2ص..655ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارف

ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكزل،تلبيس

ابليس،تا يؽ،صػ ػػالح عكيضػ ػػة( ،ال ػ ػػاترةل  )6999ص "74د.ما ػ ػػد خػ ػػرل ،تػ ػػاري الفلسػ ػػفة
االسالمية ،تر مةل د.شماؿ الياز ى(،بيركتل)2004ص73-72

( )606ينظػػرل ابػػف تيميػػة ،النبػكات ،د ارسػػة كتا يػػؽل مامػػد عبػػدالرامف عػػكض( ،بيػػركتل )6997
ص 225؛ د.عامر الن ار ،علـ الشالـ ،ص.637-636
( )602ابػف اػػزـ ،الفصػؿ ػ الملػؿ كاالتػكاء كالناػؿ ،اعتنػػى بػت كا ػػتل ابكعبػد الػػرامف عػادؿ بػػف
سعيد (ال اترةل  )2005ج2ص .42مامد عبدالرامف مرابا،مر ع سابؽ،ج/6ص.276

( )603ابف تيميةل االيماف ،ص.678

( )604االتعرل ،مصدر سابؽ ،ج/6ص.225
( )605نصر اامد ابك زيد ،االت اا الع ل
( )606ينظرل شتا

التفسير( ،بيركتل  )2003ص.67

االيماف ،ص.265-656

( )607مصدر سابؽ ،ص.644 ،643
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( )608ال ػػكين  ،االرتػػاد الػػى خكاطػػع االدلػػة ػ اصػػكؿ االعت ػػاد ،تا يػػؽل مامػػد يكسػػؼ مكسػػى،
(ال اترةل  )6950ص.396
( )609البيه  ،شتػا

ال ضػاء كال ػدر ،د ارسػة كتا يػؽل صػالح الػديف بػف عبػاس تػشر( ،الريػاضل

 )2005ج /3ص 833؛ اب ػػف تيمي ػػة ،ػػامع الرس ػػائؿ،ا ت ،ػ ػكاز اام ػػد زمرل ػػى( ،بي ػػركتل
 )2005ؽ6ص "43عادؿ بف مامد بف على التيخانى ،خكاعد ػ بيػاف ا ي ػة االيمػاف عنػد
اتؿ السنة كال ماعة (الرياضل  )2005ص.660

الشرمى(،الريػػاضل )6998شتػػا

( )660صػػايح مسػػلـ،اعتنى بػػت،ابك صػػهي

االيماف،ب ػػا

ش ػػكف

النهى عف المنشر،رخـ الاديث،49/ص.50
( )666البةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدادل ،مص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابؽ ،ص 699؛ التهرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتانى ،مص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابؽ،
ج/6ص97؛الذتبى،تاري االسالـ،ص "66الشرمانى ،مصدر سابؽ ،ص.96

( )662م ػ ػ ػ ػ ػػاالت االس ػ ػ ػ ػ ػػالمييف ،ج/6ص338؛ ػ ػ ػ ػ ػ ْػكاد س ػ ػ ػ ػ ػػزشيف،مر ع س ػ ػ ػ ػ ػػابؽ،مج/6ج،4ص"22
د.عبدالمنعـ الافنى ،مر ع سابؽ ،ص.259
( )663الرازل ،شتا

الزينة ،ؽ/3ص.268

( )664االتعرل ،مصدر سابؽ ،ج/2ص.37

( )665همى دعاف ،المانة (عمافل  )2000ص.36
( )666ينظرل الرد على الزنادخة كال همية ،ص.73-72
( )667ابػ ػػف تيميػ ػػة ،درة تعػ ػػارض الع ػ ػػؿ كالن ػ ػػؿ ،تا يػ ػػؽل مامػ ػػد رتػ ػػاد سػ ػػالـ( ،ال ػ ػػاترةل )6976
ؽ/6ج/6ص.260-259

( )668الرد على ال همية ،تا يؽل كستا يتساـ (ليدفل  )6960ص.93-90
( )669الخياط ،االنتصار كالرد على ابف الركاندل الملاد (ال اترةل  )6923ص.626
( )620همى دعاف ،مر ع سابؽ ،ص.27-26
( )626اامد بف انبؿ ،مصدر سابؽ ،ص.76

( )622البيه  ،االعت اد كالهداية الى سبيؿ الرتاد (بيركتل  )6986ص.94
( )623اب ػ ػػف االالي ػ ػػر ،المخت ػ ػػار م ػ ػػف مناخػ ػ ػ

االخي ػ ػػار ،ا ػ ػػت كعل ػ ػػؽ علي ػ ػػت،ملمكف الص ػ ػػا ر ى ك

رخركف(،العيفل )2003ج،3ص.462-466
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