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 الممخص:

ليكون  صمى ا عميو وسمم فقد أنزل ا تعالى القرآن الكريم عمى نبيو محمد
منيجا ربانيا، لبناء االفراد، واألمم، وفيو اأُلسس والثوابت العقدية، ألن العقيدة تعّد ىي 
االساس التي تبنى عمييا العبادات القمبية والقولية والفعمية، وىي الصرح التي تبنى 

ت عمييا الحضارة االسالمية، فمذلك ركَّز القرآن الكريم عمى الجانب العقدي كثيرًا، فاآليا
التي تتحدث عن العقيدة أخذت حيزا كبيرا في القرآن، فمقل ما تجد آية اال وفييا الجانب 
العقدي، وحتى االحكام الفقيية في بعضيا تبدأ باالعتقاد، أو تنتيي بيا، واالخالق 

بتبين وتجسيد اآليات  صمى عميو وسمم االسالمية عمى ىذا النحو، ولقد قام رسول ا
مارستو الفعمية في تعميمو الصحابة، وجعميا أساسا تدور عمييا العقدية من خالل م

 االحكام االخرى.

الكممات المفتاحية: )مسائل العقيدة، عيسى بن صبيح المردار المعتزلي، الحضارة 
 االسالمية(.
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Issues from the Creed of Isa bin Subaih Al-Mardar 

Al-Mu'tazili (T.: 226 A.H.) A comparative study 
Baha Hamid Abdul Ali Al Jumaily 

Lecturer at the University of Anbar, College of Islamic Sciences 

Department of Creed, Dawah and Thought 

Abstracts: 

God Almighty revealed the Noble Qur’an to His Prophet 

Muhammad, may God bless him and grant him peace, to be a 

divine method for building individuals and nations, and it contains 

the foundations and creedal constants, because belief is the basis 

upon which the heart, verbal and actual worship is built, and it is 

the edifice upon which Islamic civilization is built. The Noble 

Qur’an is very much on the doctrinal aspect. Verses that talk about 

belief have taken a large place in the Qur’an, so say you do not 

find a verse that does not have the doctrinal aspect, and even 

jurisprudential rulings in some of them begin with belief, or end 

with it, and Islamic morals in this way, and the Messenger of God, 

peace and blessings be upon him, has risen He, peace and 

blessings be upon him, demonstrated and embodies the creedal 

verses through his actual practice of teaching the Companions, 

and making them a basis for other rulings to revolve. 

Keywords: (creed issues, Issa bin Subaih Al-Mardar Al-

Mu'tazili, Islamic civilization). 
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 المقدمة:
والقرآن الكريم ىو المعجزة الخالدة، ومن احد جوانب اعجازه، اعجازه العقمي 
القطعي، وىذا ما يميِّزه عن باقي الكتب السماوية، لذلك نرى قد اعتمد القرآن في 

العقدية في بعض جوانبيا التي يدركيا العقل ويحيط بيا عمى األدلة العقمية  إستدالالتو
في مخاطبة الناس ومحاججتيم بيا، بحيث يمزم الخصم وال يمكنو إنكارىا، ألنيا من 
الُمَسمَّمات العقمية، لكن القرآن الكريم عند ذكره ىذه األدلة ذكرىا بمنيج خاص يختص 

عن الخوض والتعمق الممل الذي سمكو بعض من  بو، ويفيميا عامة الناس، بعيدا
 الفالسفة والمتكممين.

 سبب اختيار الموضوع:
 والذي  دفعني الى اختيار ىذا الموضوع عن غيره اسباب عدة منيا:

ظيار قوتو في دعوتو الى االسالم لبناء العقيدة االسالمية. (ٔ)  خدمة  القرآن الكريم، وا 
في دراسة العقيدة االسالمية، والتي يمتزم الباحث فيو  االبتعاد عن الطرق التقميدية (ٕ)

 بمنيج 
 مذىب عقائدي معين ويرد عمى االخرين.   
 تأصيل المسائل العقمية العقدية القرآنية، وجعميا منطمقا لوحدة العالم االسالمي. (ٖ)

 أىمية الموضوع:
تأتي أىمية ىذا الموضوع، كونو يعني بالدراسة والبحث في القرآن الكريم، ألن 
عظمة األشياء بمتعمقاتو، فالقرآن ال يقارن بغيره من الكتب في جميع مجاالت الحياة، 
فأفتخر بأن أكون خادما لو، وما أحوجنا إليو فقد صنع من الرعاة قادة دانت ليم 

 لمبين لمعالم.أصحاب الحضارات، وبو جاء النصر ا
 الصعوبات:

 أما الصعوبات التي واجيتني في إعداد ىذه الرسالة، تتمخص في اآلتي:
 ضيق الوقت.   -ٔ
 .ظرف الخاص الذي مررت بو، وذلك لمضيق الوقت في كتابة البحث  -ٕ

 الدراسات السابقة:
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، حسب لم يجد الباحث في الدراسات التي سبقت فيما تيسر لنا في ىذا المجال
 اطالعي.

 أما المنيج الذي اتبعتو في عممي فيو عمى النحو اآلتي:
أثبت اآليات القرآنية وفق مصحف المدينة المنورة، وميزتيا بمون غامق، وحصرتيا  (ٔ)

 باقواس مزىرة في المتن، ووضعت اسماء السور، ورقم االيات في اليامش.
ى مصادرىا، خرجت األحاديث النبوية تخريجا عمميا في اليامش، باإلشارة ال (ٕ)

وبابيا، وكتابيا، وجزء الكتاب والصفحة، ورقم الحديث بين قوسين منفردين، كما وبينت 
حكم العمماء عمييا إن كانت في غير الصحيحين، وثم حصر االحاديث في المتن بين 

 قوسين مزدوجين. 
قمت بحصر اقوال العمماء بين قوسين مفردين في المتن، واشرت الى مصادرىا  (ٖ)

 يامش.في ال
 بينت معاني الكممات الغريبة من مصادرىا المعتمدة، وجعمتيا في اليامش. (ٗ)
ترجمت ألىم االعالم الواردة في اليامش، وذلك بكنيتو، واسمو بحيث يميز عن  (٘)

 .الحاجة اقتضاءغيره من االعالم حسب 
وبينت معانييا لغة  ،بحثعرفت المصطمحات العممية الواردة في طيات ال (ٙ)

  واصطالحًا.
 .مطالب، مع مقدمة الى أربعة أْن قسمتو بحثإقتضت طبيعة ال خطة البحث:

 المطمب االول: سيرة عيسى بن صبيح المردار البصري ويتضمن:
 :أواًل: اسمو

 .(ٔ)ُن َصِبْيٍح الَبْصِري  ِعْيَسى بىو 
 ثانيًا: كنيتو:

 .(ٕ)لقد كان يكنى بأبي موسى
 ثالثًا: لقبو:

 .(ٗ)، وقيل المرداز(ٖ)بالمردارلقد كان يمقب 
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 : نشأتو:رابعاً 
كان معتزليا من كبارىم وكان من َأْرَباِب التََّصاِنْيِف الَغِزْيَرِة وأىل الديانة منيم, 

 ، حتى ُسمِّي راىب المعتزلة.(٘)كان من الزىاد
 رابعًا: آرأه:

َد ِبَمَساِئَل َمْمُقْوَتٍة، َوَزَعَم َأنَّ الرَّبَّ  َيْقِدُر َعَمى الظ مِم َوالَكِذِب، َوَلِكْن اَل لقد َتَفرَّ
 .(ٙ)َيْفَعُمُو, َوَقاَل ِبُكْفِر َمْن َقاَل: الُقْرآُن َقِدْيٌم، َوِبُكفِر َمْن َقاَل: َأْفَعاُلَنا َمْخُمْوَقةٌ 

وابتدع بدعًا منيا: قولو في القرآن أن الناس قادرون عمى أن يأتوا بمثل القرآن 
غة، وىو الذي بالغ في القول بخمق القرآن، وكفَّر من قال بقدمو، فصاحة، ونظمًا، وبال

وكفَّر من البس السمطان، وغال في التكفير حتى سألو إبراىيم بن السندي مرة عن أىل 
األرض جميعًا فكفرىم، فقال إبراىيم: الجنة التي عرضيا السموات واألرض ال يدخميا 

 .(ٚ)يجبإال أنت وثالثة وافقوك؟ فخزي المردار ولم 
وقد عرف عنو التوسع في التكفير حتى كفر األمة بأسرىا بما فييا المعتزلة، 

 .(ٛ)وتسمى طائفتو المردارية
 خامسًا: شيوخو: 

أبو سيل ِبْشر ْبن الُمْعَتِمر الكوفي ثم البغدادي شيخ المعتزلة، من كبار 
 -المعتزلة انتيت إليو رئاستيم ببغداد, العالمة، وصاحب التصانيف، كان من القرامي

، ، فطناً ، وكان أبرص، ذكياً ، متكمماً ، شاعراً الكبار، أخبارياً   -أي من اىل االصول
المتشابو(، وكتاب )الرد عمى الجيال(، وكتاب  ه(, من مصنفاتو: )تأويلٕٓٔ)ت: 

 .(ٜ))العدل(
 سادسًا: تالميذه:

، الَعاِبُد، َكاَن ِمْن ُنسَّاِك الَقْوِم، َوَلُو  -أ ، الُمْعَتِزِلي  َأُبو الَفْضِل َجْعَفُر بُن َحْرٍب الَيَمَذاِني 
كتاب الرد عمى أصحاب  االستقصاء،، كتاب متشابو القرآنكتاب : منيا َتَصاِنْيفُ 

 .(ٓٔ)الطبائع، كتاب األصول
جعفر بن مبشر الثقفي، المتكمم، أبو محمد البغدادي، الفقيو، البميغ. كان مع  -ب

صنف: كتاب  بدعتو يوصف بزىد وتألو وعفة، ولو تصانيف جمة، وتبحر في العموم.
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وكتاب الحجة عمى  االجتياد، وكتاب تنزيو األنبياء،، وكتاب في السنن األشربة، وكتاباً 
الرد عمى أرباب القياس، وكتاب اآلثار الكبير، و  أىل البدع، وكتاب اإلجماع ما ىو،

 .(ٔٔ)ذكره: محمد بن اسحاق النديم، وانو توفي سنة اربع وثالثين ومائتين وأشياء مفيدة.
 سابعًا: وفاتو:

 .(ٕٔ)ىجرية ست وعشرين ومائتينتوفي سنة: 
 من مسالة خمق القران. المطمب الثاني: موقف أبو عيسى

 أواًل: معنى القرآن لغة واصطالحًا.

 :القرآن في المغة 

 -اختمف في تعريف القرآن لغة إلى قولين رئيسيين ىما:
أن لفظ القرآن اسم عمم غير مشتق خاص بكالم ا تعالى غير  القول األول:

وقرأ بو ابن ، والى ىذا القول ذىب اإلمام الشافعي رحمو ا تعالى، (ٖٔ)ميموز
 .(ٙٔ), وغيرىم(٘ٔ)، ورجحو السيوطي(ٗٔ)كثير

وقد نقل عن اإلمام الشافعي رحمو ا تعالى قولو: "قرأت القرآن عمى اسماعيل 
، وكان يقول: القرآن اسم وليس ميموز، ولم يؤخذ من "قرأت" ولو أخذ (ٚٔ)بن قسطنطين

 .(ٛٔ)التوراة واإلنجيل"من "قرأت" لكان كل ما قرئ "قرانا" ولكنو اسم لمقرآن، مثل 

 أنو مشتق وقد اختمفوا فيو عمى رأيين:  القول الثاني:

 إنو مشتق غير ميموز وفيو وجيان: الرأي األول:

رنت الشيء بالشيء وجماعة: إلى أنو مشتق من ق (ٜٔ)ذىب االمام األشعري  -ٔ
 .(ٕٓ)، فيسمي بذلك؛ لقران اآليات والحروف والسور فيوإذا ضممتو إليو

إلى أن القرآن بغير ىمز مأخوذ من القرائن جمع  (ٕٕ)والقرطبي (ٕٔ)ذىب الفراء  -ٕ
 .(ٖٕ)قرينة؛ ألن آياتو ُيَصِدُق بعضيا بعضًا فيي حينئذ قرائن

 أنو مشتق ميموز وفيو ثالثة أوجو: الرأي الثاني:
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وجماعة من العمماء إلى أنو مشتق من "قرأ " بمعنى تال،  (ٕٗ)ذىب المحياني  -ٔ
كالرجحان والغفران، سمي بو  فيو في األصل كالقراءة مصدر قرأ قراءة وقرآناً 
 .(ٕ٘)الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر

وقراءة وىو  "القرآن مصدر من قولك قرأ الرجل إذا تال يقرأ قرآناً  (ٕٙ)قال ابن عطية
 .(ٕٚ)ألن القرآن مصدر من قرأ إذا تال"أقوى، 

إلى أن القرآن وصف عمى وزن ( ٜٕ)وأبو عبيدة (ٕٛ)ذىب الزجاج، وقتادة  -ٕ
 فعالن مشتق من القرء بمعنى الجمع.

بمعنى قال الزجاج: أن لفظ القرآن ميموز عمى وزن فعالن، مشتق من القرء 
 .(ٖٓ)الكتب السابقة الجمع، ومنو قرأ الماء في الحوض إذا جمعو؛ ألنو جمع ثمرات

وجماعة : إلى أن القرآن مشتق من "قرأ" بمعنى أظير وبين،  (ٖٔ)ذىب قطرب  -ٖ
 .(ٕٖ)ألن القارئ يظير القرآن وبين من فيو

 .القرآن في االصطالح 

اختمف العمماء في تعريف القرآن اصطالحًا، وىذا الخالف ناتج عن تعذر          
تحديد القرآن بالتعريفات المنطقية، بحيث يكون تعريفو حدًا حقيقيًا، والحد الحقيقي لو ىو 
استحضاره معيودًا في الذىن، أو مشاىدًا في الحس، كأن يشار إليو مكتوبًا في 

ن ويقال: ىو ما بين ىاتين الدفتين، أو يقرأ من أولو إلى المصحف، أو مقروءًا بالمسا
 . (ٖٖ)آخره ويقال: ىذا ىو

 وقد عرف العمماء القرآن في االصطالح بتعريفات عدة منيا:

ىو: "ما نقل إلينا بين دفتي المصحف عمى األحرف السبعة المشيورة نقاًل   -ٔ
 .(ٖٗ)متواتراً 

المكتوب صمى ا عميو وسمم  ىو: "كالم ا تعالى المنزل عمى نبينا محمد  -ٕ
 .(ٖ٘)في المصاحف المنقول إلينا نقاًل متواترًا"
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 المكتوب صمى ا عميو وسمم محمد ىو: "الكالم المعجز المنزل عمى النبي  -ٖ
 .(ٖٙ)في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتالوتو"

 القرآن.ثانيًا: موقف عيسى بن صبيح المردار المعتزلي من مسألة خمق 

قد  حقيقة كالم ا سبحانو وتعالى، قبل بيان رأي المردار البد ان نتعرف عمى
ثبت الكالم  تعالى بإجماع االمة وتواتر النقل عن االنبياء عمييم الصالة والسالم مع 
انو سبحانو وتعالى متكمم، مع القطع باستحالة التكمم بدون ثبوت صفة الكالم وىذا 

ال خالف الحد من المسممين فيو ثم ان المعتزلة فسروا ىذا الذي  القدر من االجماع
اجمع المسممون عمى اثباتو  تعالى بانو اصوات وحروف يخمقيا ا في غيره كالموح 
المحفوظ وجبريل ومن المعموم انو حادث وليس بقديم ثم انيم لم يثبتوا  تعالى شيئا 

 .( ٖٚ)سم الكالماخر من وراء ىذه االصوات والحروف تحت ا

قال البغدادي: ذىب عيسى بن صبيح المردار إلى ان الناس قادرون عمى ان 
وفي ىذا عناد   يأتوا بمثل ىذا القرآن وبما ىو افصح منو كما قالو إبراىيم النظام

ْنُس َواْلِجن  َعَمى َأْن َيْأُتوا ِبِمثْ  (ٖٛ)منيما ِل َىَذا لقول ا عز وجل } ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ
 .(ٜٖ)اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِمِو َوَلْو َكاَن َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض َظِييًرا{

وىو الذي بالغ في القول  قال االمام الشيرستاني عيسى بن صبيح المردار
 .(ٓٗ)بخمق القرآن، وكفر من قال بقدمو بأنو قد أثبت قدمين

 .(ٔٗ)وقال بكفر من قال: القرآن قديم

عمى مثل القرآن فصاحة ونظمًا وبالغة، وبالغ في القول بخمق القرآن إن الناس 
 .(ٕٗ)فكفر من قال بقدمو بحجة أنو أثبت قديمين

والى ىذا ذىب الجيم بن صفوان حيث قال اني اجد آية في كتاب ا تبارك 
وتعالى تدل عمى ان القران مخموق وىي قولو تعالى: )ما يأتييم من ربيم من ذكر من 

 دث( والمحدث ىو المخموق.ربيم مح
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وزعم أن القرآن مما يقدر عميو، وأن بالغتو وفصاحتو ال تعجز الناس بل 
يقدرون عمى اإلتيان بمثميا وأحسن منيا، وىو أصل المعتزلة في القول بخمق 

 .(ٖٗ)القرآن
قال القاضي عبد الجبار:)القرآن كالم ا تعالى، ووحيو، وىو مخموق 

 .(ٗٗ)محدث(

: ذىب عيسى بن صبيح المردار الى أن الناس قادرون عمى ( ٘ٗ)قال الرافعي
 .(ٙٗ)مثل القرآن فصاحة ونظًما وبالغة؛ وعمى ذلك أصحابو، وىو جنون بال ريب

 :وذىب اإلمام أحمد ِإلى أنَّ القرآن كالم ا غير مخموق، واستدل بقولو تعالى
غير الوحي، بداللة الحصر،  شيئاً  ، فأبطل أن يكون القرآن(ٚٗ)(ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى)

 .(ٛٗ)ولم يسمو خمقاً 
وأمَّا األشاعرة: فقد ذىبوا ِإلى أنَّو تعالى متكمم بصفة أزلية ىي الكالم، وان كالمو 

 تعالى قديم ليس بمخموق، واستدلوا عميو بما يأتي: 
، ولو أنَّ (ٜٗ)(ُو ُكْن َفَيُكونُ ِإنََّما َقْوُلَنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل لَ )قولو  تعالى: 

، واحتاج القول الثاني ِإلى ثالث، الحتاج في خمقو ِإلى قول يقول بوكالمو مخموق 
والثالث ِإلى رابع، وىكذا، والتسمسل محال باطل، ولكن االشاعرة يقسمون الكالم الى 
طالق اسم  قسمين: كالم نفسي وىو قديم غير مخموق، وكالم لفظي وىو حادث، وا 

َأَلْم َتَر ) ، كما في قولو تعالى:بالنفس، قد ورد في القران الكريمالكالم عمى المعنى القائم 
ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمعْ  ِصَيِت ِإَلى الَِّذيَن ُنُيوا َعِن النَّْجَوى ثُمَّ َيُعوُدوَن ِلَما ُنُيوا َعْنُو َوَيتََناَجْوَن ِباإْلِ

َذا َجاُءوَك َحيَّْوَك ِبَما َلْم ُيَحيَِّك ِبِو المَُّو َوَيُقوُلوَن ِفي َأْنُفِسِيْم َلْواَل  ُيَعذُِّبَنا المَُّو ِبَما الرَُّسوِل َواِ 
، وروي عن سيدنا عمر رضي ا عنو (ٓ٘)(َنُقوُل َحْسُبُيْم َجَينَُّم َيْصَمْوَنَيا َفِبْئَس اْلَمِصيرُ 

 . (ٔ٘)أنَّو قال: كنت قد زوَّرُت في نفسي كالًما
وأمَّا اإلمامية فقد قال الطوسي وىو قول عامة اإلمامية: )وعموم قدرتو تدل عمى  

أي إيجاد حروف وأصوات  -واستدل عمى األول) (ٖ٘):، وقال الحمي(ٕ٘)ثبوت الكالم(
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لما تقدم من كونو تعالى قادًرا عمى كل مقدور، وال شك في إمكان خمق  -في أجسام
 .(ٗ٘)أصوات في أجسام تدل عمى المراد(
في كتابو الموسوم: نياية الحكمة، لو رأي،  (٘٘)ومحمد حسين الطباطبائي

 ويتمخص رأيو في مسألتين:
األولى: أن المقصود من الكالم ىو الداللة عمى ما في الضمير، فمو كان ىناك 
موجود حقيقي دال عمى شيء داللة حقيقية كاألثر عمى المؤثر، والمعمول الدال بما فيو 

ي عمى ما في عمتو من الكمال بنحو أعمى وأشرف، كان أحق أن من الكمال الوجود
 .(ٙ٘)يسمى كالًما؛ لقوة داللتو
، وداللة صفاتو تعالى عمى ذاتو  تعالى عمى ذاتو تسمَّى كالًماوعميو فداللة ا

 .(ٚ٘)نسمييا كالًما، وداللة مخموقاتو تعالى نسمييا كالًما
، فال (ٛ٘)نَّما ىو حقيقة راجعة ِإلى القدرةالثانية: أنَّ الكالم ليس صفة  تعالى، إ

ضرورة تدعوا ِإلى إفراده من القدرة؛ ألن الكالم في الواقع يرجع ِإلى الخمق 
 . (ٜ٘)والمخموقات

موقف عيسى بن صبيح المردار المعتزلي من مسألة رؤية اهلل المطمب الثالث: 
 سبحانو وتعالى.

 أواًل: تعريف الرؤية لغة واصطالًحا: 
 تعريف الرؤية لغة:  -ٔ

بصاٍر ِبَعْين أو َبصيَرة. ومنيا الرأي  الّراء والَيْمزة والياء أصٌل َيدل  عمى نظٍر وا 
 .(ٓٙ)والجمع آراء
 .(ٔٙ)والّرؤية عرفيا ابن سيده بأنَّيا: النََّظر بالَعْين َوالَقْمب 

وقال أبو البقاء في الكميات: )حقيقة الرؤية إذا أضيفت إلى األعيان كانت 
َأَلْم َتَر ِإَلى َربَِّك  . ومنو قولو تعالى: ﴿(ٕٙ)بالبصر، وقد يراد بيا العمم مجازًا بالقرينة(

 .(ٖٙ)﴾َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاَء َلَجَعَمُو َساِكًنا ُثمَّ َجَعْمَنا الشَّْمَس َعَمْيِو َدِلياًل 
 ولفظ الرؤية لو استعماالت في المغة وىي:
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ْنَساَن ِلَربِِّو َلَكُنودٌ ِإنَّ امجراىا نحو: ﴿الحاّسة وما يجري  -ٔ نَُّو َعَمى َذِلَك ٙ)إْلِ ( َواِ 
 .(ٗٙ)﴾َلَشِييدٌ 

َوَلْو َتَرى ِإْذ َيَتَوفَّى الَِّذيَن َكَفُروا اْلَماَلِئَكُة َيْضِرُبوَن ُوُجوَىُيْم ﴿الوىم والتخييل نحو:  -ٕ
 .(٘ٙ)﴾َوَأْدَباَرُىْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريقِ 

نِّي التفكر: ﴿ -ٖ ْذ َزيََّن َلُيُم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُيْم َوَقاَل اَل َغاِلَب َلُكُم اْلَيْوَم ِمَن النَّاِس َواِ  َواِ 
َجاٌر َلُكْم َفَممَّا َتَراَءِت اْلِفَئتَاِن َنَكَص َعَمى َعِقَبْيِو َوَقاَل ِإنِّي َبِريٌء ِمْنُكْم ِإنِّي َأَرى َما 

 . (ٙٙ)﴾َأَخاُف المََّو َوالمَُّو َشِديُد اْلِعَقابِ  اَل َتَرْوَن ِإنِّي
 . (ٛٙ)، (ٚٙ)﴾َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأىالعقل أي القمب نحو: ﴿ -ٗ

قال الجوىري: الرؤية بالعين يتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العمم يتعدى إلى 
ذا ، مفعولين. وقال الراغب: رأى إذا عّدي إلى مفعولين اقتضى العمم عّدي بإلى وا 

 . (ٜٙ)اقتضى معنى النظر المؤّدي إلى االعتبار
 تعريف الرؤية اصطالًحا.   -2

اختمف عمماء العقيدة والكالم في تحديد مفيوم الرؤية اصطالحا، فيناك 
تعريفات عدة ليا: فعرفت الرؤية: بأنيا المشاىدة بالبصر حيث كان في الدنيا 

 .(ٓٚ)واآلخرة
وعمم لممدرك بالمرئي يخمقو ا تعالى عند وعرفيا ابن اليمام: )نوع كشٍف 

 .(ٔٚ)مقابمة الحاسة لو بالسعادة(
وقد عرفيا ابن القيم بقولو: )الرؤية أمر وجودي ال يتعمق إال بموجود، وما كان 

 .(ٕٚ)أكمل وجوًدا كان أحق أن يرى(
َأنو ِإن الرْؤية نوع كشٍف وعمم، ِإالَّ ) وقد عرفيا الغزالي رحمو ا تعالى بقولو:

ْؤية بو وليس  أتم وأوضح من العمم َفِإذا جاز تعمق اْلعمم ِبِو وليس في جية جاز تعمق الر 
 .(ٖٚ)بِجَية(
 رأي الفرق في مسألة رؤية ا سبحانو وتعالى: :ثانياً 

 منين في الدار اآلخرة عمى قولين:اختمفت فرق المسممين في رؤيتو تعالى من قبل المؤ 
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ليو ذىب إن رؤية القول األول:  ا تعالى في الدار اآلخرة ممكنة عقاًل جائزة شرًعا، وا 
جميور أىل السنة من السمف والخمف، فقالوا برؤيتو تعالى من غير إحاطة وال كيفية 
وال انحصار، فيرى سبحانو وتعالى بال حدود وال مشابية وال كيفية من مقابمة أو اتصال 

 تعالى، فال يمزم من رؤيتو تعالى تحديد لو، شعاع، أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين ا
 .(ٗٚ)بل يراه المؤمنون رؤية تميق بو كما يعممونو

 ر بجممة من األدلة العقمية منيا:استدل الجميو 
نما ال يجوز  -أ مما يدل عمى رؤيتو تعالى أنو موجود، وكل موجود يصّح أن يرى، وا 

 .(٘ٚ)تستحيل رؤيتو أن يرى المعدوم، فمما كان ا عز وجل موجودا فال
كما جاز أن ُيعمَم الباري من غير كيفية وال صورة، جاز أن ُيرى من غير كيفية وال  -ب

 .(ٙٚ)صورة
أن ا سبحانو وتعالى تستحيل رؤيتو باألبصار، وىو قول المعتزلة القول الثاني: 

بوجو، والجيمية والخوارج واالمامية، فيؤالء كميم ينكرون رؤيتو تعالى وال يجوزونيا 
 .(ٚٚ)حتى قالوا: وال ُيرى وال َيرى ىو نفسو

 :أدلة النافين لمرؤية
إن من شروط الرؤية أن يكون المرئي في مكان وجية ومقابمة من الرائي وثبوت  -أ

مسافة بينيما، بحيث ال يكون في غاية القرب وال في غاية البعد واتصال الشعاع 
. وقد أجاب أىل السنة (ٛٚ)تعالى من الباصرة بالمرئي وكل ذلك محال في حق ا

والجماعة عن ىذا الدليل فقالوا: )إن المقابمة ىي شرٌط في رؤية المخموق، وقياس 
الغائب عمى الشاىد غير صحيح لتوقفو عمى معرفة حقيقة الغائب وصفتو، وغير 

 .(ٜٚ)ممكنٍة لنا(
ن، ومعموٌم أنا نراه اآل لو جاز أن ُيرى ا تعالى في حاٍل من األحوال، لوَجَب أن -ب

 .(ٓٛ)اآلن، فإذا لم نرُه دّل عمى استحالة كونو مرئًيا ال نراه
عيسى بن صبيح المردار الى اثبات رؤية ا سبحانو وتعالى في اآلخرة ذىب 

وبذلك يكون المردار قد خالف جميور المعتزلة القائمون بنفي الرؤية، وجاء رأيو موافق 
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من اثبات الرؤية لو سبحانو وتعالى في اآلخرة، قال لما ذىب اليو أىل السنة والجماعة 
 .(ٔٛ)اإلمام الذىبي رحمو ا: قال المردار برؤية ا وكفر من أنكرىا

والذي نراه في ىذه المسألة ىو اثبات رؤية ا سبحانو وتعالى وذلك لتواتر االدلة 
 من القرآن الكريم ومن السنة النبوية وثبتت باألدلة العقمية.

موقف عيسى بن صبيح المردار المعتزلي من مسألة افعال العباد ىل ب الرابع: المطم
 ىيو مخموقة أم ال.

 قسم العمماء األفعال إلى قسمين: 
األفعال االضطرارية: )وىي التي ال قدرة لإلنسان وال اختيار لو فييا، كحركة  -ٔ

 ارتعاش اليد وحركة الجياز العصبي واليضمي(.
المسممين عمى أنيا مخموقة  وليست لمعبد، فال تكميف فييا وال وقد اتفق عمماء 
 ثواب وال عقاب بيا.

 (ٕٛ))وىي التي لإلنسان فييا قدرة واختيار كالسير والكالم( األفعال االختيارية: -ٕ
 وقد اختمف أىل المذاىب اإلسالمية حول األفعال االختيارية لإلنسان وىي:

 لمذىب األول: الجبرية:ا
تباع جيم بن صفوان، الذي قال بإجبار اإلنسان، واضطراره إلى ىؤالء ىم أ

، (ٖٛ)األعمال، وأنكر القدرة اإلنسانية، فميس لإلنسان في نظره قدرة، وال إرادة، وال اختيار
فزعم ىو وأتباعو أنو ال تأثير، وال قدرة، وال إرادة لإلنسان تجاه أفعالو، وأنو كريشة معمقة 

، وأن ا تعالى جبر الخمق عمى اإليمان، (ٗٛ)نا وشماالً في ميب الرياح، تميميا يمي
 –، فكَل أفعاليم(٘ٛ)والكفر، والطاعة، وخمقيا فييم، من غير أن يكون ليم فييا اكتساب

اضطرارية، كحركة الجمادات، كما قَدرىا تعالى، وأن نسبة األعمال إلييم  –في نظرىم
الرحى، من غير أن يكونا فاعمين، مجاز وغير حقيقي، كما يقال زالت الشمس، ودارت 

 .(ٙٛ)أو مستطيعين لما وصفتا بو
 المذىب الثاني: مذىب المعتزلة:

وأفعال العباد عند المعتزلة ليست مخموقة, بل اإلنسان ىو الفاعل، ولو حرية 
ذا عرف ذلك، وسأل سائل عن أفعال  ، كما قال القاضي عبد الجبار:(ٚٛ)االختيار )وا 



 هـ1443-م  2022. لسنت (1الثاني/ هلحق ) العدد /رابع الوجلد ال / رابعتهجلت الدراساث الوستداهت . . السنت ال

 

 

 

 
 

1009 

تعالى وقدره أم ال؟ كان الواجب في الجواب عنو أن تقول، إن  العباد أىي بقضاء ا
أردت بالقضاء والقدر الخمق فأعاذنا ا من ذلك، وكيف تكون أفعال العباد مخموقة ا 
ن كرىوا تركوىا؟ فمو  تعالى وىي موقوفة عمى قصورىم ودواعييم، إن شاؤوا فعموىا، وا 

ن جيتيم لجاز في أفعال ا تعالى ذلك، جاز والحال ىذه أن ال تكون أفعال العباد م
فإن بيذه الطريقة يعر أن الفعل فعل لفاعمو، وبعد، فمو كانت مخموقة ا تعالى لما 

 .(ٛٛ)استحق العباد عمييا المدح والذم والثواب والعقاب(
ويعتقدون بأن ا تعالى عالم أزاًل بأفعال خمقو، وأنيم ال يجوزون قيام الحوادث 

 .(ٜٛ)ميزىم عن القدريةبو، وىذا ي
 المذىب الثالث: األشاعرة: 

األشاعرة يرون أن أفعال الفرد االختيارية مخموقة ا تعالى، وا تعالى خالق كل  
شيء وليس لمعبد تأثير في إيجاد أفعالو، ألن ا تعالى يخمق فيو قدرة عمى إيجاد ذلك 

 .(ٜٓ)الفعل
المسألة كما قال الجويني: )اتفق سمف األمة قبل وقد تكمم عمماء األشاعرة حول ىذه 

خالق  ظيور البدع واألىواء واضطراب اآلراء عمى أن الخالق المبدع رب العالمين، وال
سواه، وال مخترع إال ىو، فيذا مذىب أىل الحق، فالحوادث كميا حدثت بقدرة ا 

 .(ٜٔ)ب باالقتدار عميو(فرق بين ما تعمق قدرة العباد بو، وبين ما تفرد الرَ  تعالى، وال
يجوز أن يكون خالق سواه،  )إن ا تعالى ىو الخالق وحده، ال وقال الباقالني:

فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد وأفعاليم وحركات الحيوانات قميميا وكثيرىا 
خالق ليا غيره، فيي منو خمق ولمعباد كسب، عمى  حسنيا وقبيحيا، خمق لو تعالى ال

اَل ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا َلَيا َما َكَسَبْت َوَعَمْيَيا َما ) :بيانو بقولو تعالى ما قدمنا
ُو َعَمى اْكَتَسَبْت َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا واََل َتْحِمْل َعَمْيَنا ِإْصًرا َكَما َحَمْمتَ 

ْمَنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِو َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت الَِّذيَن ِمْن َقبْ  ِمَنا َربََّنا واََل ُتَحمِّ
، وأمثال ىذه اآلية من األدلة عمى الفرق بين (ٕٜ)(َمْواَلَنا َفاْنُصْرَنا َعَمى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ 

فاعاًل, فإنما يسمى فاعاًل بمعنى أنو الخمق واالختراع والكسب، فالواحد منا إذا سمي 
 .(ٖٜ)مكتسب، ال بمعنى أنو خالق لشيء(
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ذىب عيسى بن صبيح المردار الى نفي أن تكون أفعال العباد مخموقة، وذىب الى 
كفر المردار من قال إن أعمال العباد مخموقة تكفير من قال بخمقيا، قال الشيرستاني: 

، ومن خالل ما مر من بيان رأي الفرق نجد المردار قد مال الي رأي (ٜٗ) تعالى
 المعتزلة القائمون أن العبد خالق الفعالو.

 
 قائمة اليوامش

                                                           

مبغدادي: ل ،، الفرق بين الفرقٓٚ -ٛٙ/ ٔ: لمشيرستاني( ينظر: الممل والنحل، 1)
 .ٖٚٗ/ ٖالشاطبي:  ، االْعِتَصام، إلبراىيمٙٙٔ -ٗٙٔ

، الممل ٚٙ/ ٔ: ذاىب واألحزاب المعاصرة( الموسوعة الميسرة في األديان والم2)
 .ٖٚ؛ أخبار النحويين البصريين لمسيرافي: ٛٙ/ ٔوالنحل لمشيرستاني: 

 .ٛٙ/ ٔ، الممل والنحل لمشيرستاني: ٔ٘ٔ، لمبغدادي: ق بين الفرق( الفر 3)
/ ٔ، والممل والنحل لمشيرستاني: ٛٗ٘/ ٓٔمذىبي: ل( ينظر: سير أعالم النبالء 4)

، والفرق بين ٔ٘ٔ/ ٖ، االْعِتَصام، لمشاطبي: ٔٚ -ٓٚ، وطبقات المعتزلة: ٓٚ -ٛٗ
 اقف السمف في العقيدة والمنيج والتربية، وموسوعة مو ٙٙٔ -ٗٙٔالفرق لمبغدادي: 

، الموسوعة الميسرة في ٛٗ٘/ ٓٔ، وسير أعالم النبالء لمذىبي: ٜٕٙ/ ٛممغراوي: ل
 .ٚٙ/ ٔاألديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة: 

/ ٙ؛ لسان الميزان لمعسقالني: ٛٗ٘/ ٓٔ( ينظر: سير أعالم النبالء لمذىبي: 5)
، موسوعة مواقف السمف في العقيدة ٖٚلمسيرافي: ؛ أخبار النحويين البصريين ٕٛٙ

 .ٜٕٙ/ ٛوالمنيج والتربية لممغراوي: 
/ ٓٔ؛ سير أعالم النبالء لمذىبي: ٜٙ/ ٔ( ينظر: الممل والنحل، لمشيرستاني: 6)

٘ٗٛ. 
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، الفرق بين الفرق لمبغدادي: ٓٚ -ٛٙ/ ٔ( ينظر: الممل والنحل، لمشيرستاني: 7)
 .ٖٚٗ/ ٖاطبي: ، االْعِتَصام، لمشٙٙٔ -ٗٙٔ

( المردارية: وىم أصحاب أبي موسى عيسى بن صبيح المردار تمميذ بشر، قالوا: إن 8)
ا قادر عمى الكذب والظمم، ووقوع فعل بين فاعمين تولدا، والناس قادرون عمى مثل 
القرآن وأحسن منو، ويكفرون القائل بخمق األعمال والرؤية. ينظر: لوامع األنوار البيية 

 .ٛٚ/ ٔاألسرار األثرية لمسفاريني:  وسواطع
/ ٕ؛ لسان الميزان لمعسقالني: ٖٕٓ/ ٓٔ( ينظر: سير اعالم النبالء لمذىبي: 9)

ٖٔٗ. 
/ ٕ؛ لسان الميزان لمعسقالني: ٓ٘٘-ٜٗ٘/ ٓٔ( سير أعالم النبالء لمذىبي: 10)

 .ٕٛٔ -ٕٚٔ/ ٔ :وديلمدا؛ طبقات المفسرين، ٜٗٗ
 ( المصادر انفسيا.11)
؛ لسان الميزان لمعسقالني: ٛٗ٘/ٓٔير أعالم النبالء لمذىبي: ( ينظر: س12)
ٙ/ٕٙٛ. 
، اإلتقان في عموم ٖٕٔ/ ٔبن منظور، مادة )قرأ(: ال( ينظر: لسان العرب، ٖٔ)

 .ٔٙٔ/ ٔمسيوطيلالقرآن، 
مام ٗٔ) ( أبو معبد عبد ا بن كثير بن عمرو بن عبدا  المكي، أحد القراء السبعة وا 

القراءة، أدرك عددا من الصحابة رضي ا عنيم وقرأ عمييم، )ت: أىل مكة في 
؛ غاية النياية في طبقات القراء، ٔٗ/ ٖبن خمكان: ال ،ه(. ينظر: وفيات األعيانٕٓٔ

 .ٖٗٗ/ ٔبن الجزري: ال
( جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، اإلمام الحافظ المؤرخ األديب، ٘ٔ)

 .ٜ٘ٔ: بو زيدأل ه(. طبقات النسابين،ٜٔٔ)ت: صاحب التصانيف الكثيرة، 
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 .ٔٙٔ/ ٔ( ينظر: اإلتقان في عموم القرآن، لمسيوطي: ٙٔ)
( أبو اسحاق اسماعيل بن عبد ا بن قسطنطين، مقرئ مكة، أقرأ الناس زمانا، ٚٔ)

ه(. ينظر: تاريخ بغداد، ٓٚٔ، )ت: ضابطا، قرأ عميو اإلمام الشافعي وكان ثقة
 .٘ٙٔ/ ٔاية النياية، البن الجزري: ، غٕٙ/ ٕمبغدادي: ل
، وينظر: اإلتقان في عموم القرآن، ٕٙ/ ٕ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي: 18)

 .ٔٙٔ/ ٔلمسيوطي: 
، أحد العمماء األعالم، إليو تنسب الفرقة بو الحسن عمي بن إسماعيل األشعري( أٜٔ)

والخوارج والرافضة والمعتزلة، األشعرية، لو العديد من المصنفات في الرد عمى الجيمية 
؛ معجم المؤلفين، ٕٗٛ/ ٖالبن خمكان:  ،ه(. ينظر: وفيات األعيانٕٖٗ)ت: 

 .ٖ٘/ ٚ: كحالةلم
؛ اإلتقان في عموم القرآن، ٕٛٚ/ ٔمزركشي: ل( ينظر: البرىان في عموم القرآن، ٕٓ)

 .ٕٙٔ/ ٕلمسيوطي: 
األئمة المشيورين في المغة، ( أبو زكريا يحيى بن زياد الديممي، شيخ النحاة وأحد ٕٔ)

مزبيدي: له(. ينظر: طبقات النحويين والمغويين، ٕٚٓلو العديد من المصنفات، )ت: 
 .ٙٚٔ/ ٙ؛ وفيات األعيان، البن خمكان: ٖٗٔ

( أبو عبد ا محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج األنصاري األندلسي القرطبي، ٕٕ)
قر في مصر، لو العديد من المصنفات من كبار المفسرين، رحل في طمب العمم واست

ع القرآن وتدوينو، محمد يوسف ، جمٕٚٔ/ ٔمزركمي: له(. ينظر: األعالم، ٔٚٙ)ت: 
 .ٛ: عمي

/ ٔ، البرىان في عموم القرآن، لمزركشي: ٕٔٔ/ ٖ :مفراءل( ينظر: معاني القرآن، ٖٕ)
ٕٚٛ. 
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( أبو الحسن عمي بن مبارك، وقيل: ابن حازم، المغوي المشيور، أخذ عن الكسائي ٕٗ)
ه(. ينظر: ٜٛٔوأخذ عنو أبو عبيد القاسم ابن سالم، لو كتاب النوادر، )ت: 

 .٘ٛٔ/ ٕ :مسيوطي، ل؛ بغية الوعاةٛٗالنديم:  نبالالفيرست، 
القرآن، ، اإلتقان في عموم ٕ٘ٔ/ ٔ( ينظر: لسان العرب، البن منظور: ٕ٘)

 .ٕٙٔ/ ٔلمسيوطي: 
( أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي، مفسر فقيو لغوي أديب، ٕٙ)

ه(. ٔٗ٘أندلسي من أىل غرناطة، لو: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )ت: 
 .ٖ٘/ ٗ؛ األعالم لمزركمي: ٖٚ/ ٕينظر: بغية الوعاة، لمسيوطي: 

 .ٕٔٛ: مقدمة ابن عطيةلقرآن، ( مقدمتان في عموم إٚ)
( أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الضرير، حافظ مفسر )ت: ٕٛ)

 .ٕٕٔ/ ٔمذىبي: ل، تذكرة الحفاظ، ٕٛٔ/ ٖ: فوة الصفوةه(. ينظر: صٚٔٔ
( أبو عبيدة معمر بن المثنى، المغوي البصري مولى بني تميم، كان من اعمم ٜٕ)

ا، قيل أنو كان يرى رأي الخوارج اإلباضية، )ت: الناس بالمغة وأنساب العرب وأخبارى
/ ٕمسيوطي: ل ، بغية الوعاة،ٗ٘ٔ/ ٜٔ: محمويله(. ينظر: معجم األدباء، ٕٓٔ
ٕٜٗ. 

عرابو، ٖٓ) ، وينظر: اإلتقان في عموم القرآن، ٗٗ/ ٔمزجاج: ل( معاني القرآن وا 
 .ٕٙٔ/ ٔلمسيوطي: 

المغوي البصري، المعروف ( أبو عمي محمد بن المستنير بن أحمد، النحوي ٖٔ)
بقطرب، أخذ عن سيبويو، وكان من أئمة عصره، لو العديد من المصنفات، )ت: 

 .ٕٖٔ/ ٗه(. ينظر: وفيات األعيان، البن خمكان: ٕٙٓ
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؛ اإلتقان في عموم القرآن، ٖٕٔ/ ٔ( ينظر: لسان العرب، البن منظور: ٕٖ)
 .ٕٙٔ/ ٔلمسيوطي: 

 .ٚٔاع القطان: ( ينظر: مباحث في عموم القرآن، منٖٖ)
 .ٔٓٔ/ ٔ: مغزاليل( المستصفى من عمم األصول، ٖٗ)
 .ٕٙ :مشوكانيل( إرشاد الفحول إلى تحقيق عمم األصول، 35)
ْرقانيل( مناىل العرفان في عموم القرآن، ٖٙ)  .ٕٔ/ ٔ: مز 
 .ٕ٘ٔمبوطي: ل ،( كبرى اليقينيات الكونية37)
ا ورد في التشبو، نجم الدين لم، حسن التنبو ٔ٘ٔ( الفرق بين الفرق، لمبغدادي: 38)

 .ٖٙ٘/ ٜ: الغزي
 .ٛٛ( سورة االسراء آية: 39)
 .ٖٚٗ/ ٖ، االْعِتَصام، لمشاطبي: ٛٙ/ ٔ( الممل والنحل، لمشيرستاني: 40)
؛ موسوعة مواقف السمف ٖٗٙ: اليجيل ،الجزء الثامن من كتاب المواقف( ينظر: 41)

/ ٜحسن التنبو لما ورد في التشبو: ، ٜٕٙ/ ٛفي العقيدة والمنيج والتربية، لممغراوي: 
ٖ٘ٙ. 

 .ٖٙٛ/ ٕ: نتسبة لإلسالم( موسوعة الفرق الم42)
 .ٕٚٔ/ ٗ: ممقريزيل( المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، 43)
 .ٜٙٔشرح األصول الخمسة، لمقاضي عبد الجبار:  (44)
( مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر 45)

م(: عالم باألدب، شاعر، من كبار الكتاب. أصمو من طرابمس ٖٜٚٔه ٖٙ٘ٔالرافعي)
الشام، ومولده في بيتيم )بمنزل والد أمو( ووفاتو في طنطا )بمصر( أصيب بصمم 
فكان يكتب لو ما يراد مخاطبتو بو. شعره نقّي الديباجة، عمى جفاف في أكثره. ونثره 
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، )وتاريخ آداب العرب( جزآن، ثالثيما من الطراز األول. لو )ديوان شعر( ثالثة أجزاء
/ ٚ)وتحت راية القرآن(. ينظر: األعالم، لمزركمي:  إعجاز القرآن والبالغة النبوّية()

: ، لعادل نوييض؛ معجم المفسرينٕٙ٘/ ٕٔكحالة: م؛ معجم لمؤلفين، لٖٕٙ -ٖٕ٘
ٕ /ٙٚٚ. 
 .ٜٜ/ ٕ( تاريخ آداب العرب، عبد القادر الرافعي: 46)
 .ٗسورة النجم، اآلية:  (47)
 .ٕٔٔيباني: مش: الرد عمى الجيمية والزنادقة، ل( ينظرٛٗ)
 .ٓٗسورة النحل, اآلية:  (49)
 .ٛسورة المجادلة، جزء من اآلية  (50)
 .ٜ٘ٙ/ ٕن ىشام: ب( ينظر: السيرة النبوية الٔ٘)
 .ٓٙٔت:مطوسي( تجريد االعتقاد، لٕ٘)
الحمي، ويعرف بالعالمة، من أئمة ( ىو حسن بن يوسف بن عمي بن المطير ٖ٘)

الشيعة، من تالمذة الطوسي، لو مصنفات كثيرة منيا: نياية المرام في عمم الكالم، 
 .ٕٕٚ/ٕه(. ينظر: األعالم، لمزركمي:ٕٙٚالجوىر النضيد شرح منطق التجريد، )ت: 

 .ٓٙٔ( كشف المراد شرح تجريد االعتقاد، لمحمي: ٗ٘)
العالم الفيمسوف الشيعي، أحدث نيضة فمسفية ( ىو محمد حسين الطباطبائي، ٘٘)

عممية في مباحث الفمسفة، وتخرج بو الكثير ممن تبعوا أثره في فمسفتو، ولو مصنفات، 
م(. ترجم لو تمميذه عبد الجبار الرفاعي في ٜٔٛٔمنيا: الميزان في تفسير القرآن، )ت: 

 . ٜٛ/ ٔ: كتابو: مبادئ الفمسفة االسالمية مقدمة
 .ٖٚ٘ -ٖٙ٘/ ٕ، لمطباطبائي: ياية الحكمةينظر: ن (56)
 .ٖٖٛ /ٕينظر: مبادئ الفمسفة اإلسالمية، لعبد الجبار الرفاعي:  (57)
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 . ٖٚ٘ /ٕ، لمطباطبائي: ينظر: نياية الحكمة (58)
 .ٖٗٛ /ٕسالمية، لعبد الجبار الرفاعي: ينظر: مبادئ الفمسفة اإل (59)

 . ٕٚٗ /ٕالمغة البن فارس: ، مقاييس ٖٕٗ/ ٙينظر: الصحاح لمجوىري:  ((60
 .ٖٖٛ /ٓٔ :يالمرس ( ينظر: المحكم والمحيط األعظم: ابن سيدة(61
 .ٗٚٗ( الكميات ألبي البقاء الكفوي: (62
 .٘ٗ :( سورة الفرقان آية(63
 .ٚ -ٙ :اآليتان سورة التكاثر ((64
 .ٓ٘ :آية سورة األنفال ((65
 .ٛٗ :( سورة األنفال جزء من اآلية(66
 .ٔٔ :آية سورة النجم ((67
 .ٚٗ، الكميات لمكفوي: ٖٗٚ( المفردات لألصفياني: (68
 .ٖٕٚٗ /ٙ( ينظر: الصحاح لمجوىري: (69
 .ٜٓٔ( ينظر: التعريفات لمجرجاني: (70
 .ٜٖ :( المسامرة بشرح المسايرة: ابن اليمام(71
 .ٕٓٔ( مختصر الصواعق المرسمة عمى الجيمية والمعطمة البن القيم: (72
 .ٔٚٔلمغزالي: ( قواعد العقائد (73
، أصول الدين ٕٖٓ؛ اإلنصاف لمباقالني: ٚٚ( ينظر: التوحيد لمماتريدي: (74

؛ االعقيدة ٕٙٗ؛ شرح الجوىرة لمباجوري: ٗٓٔ؛ شرح الخريدة لمدردير: ٚٔلمغزنوي: 
 .ٚٓٗاإلسالمية ومذاىبيا لمدوري: 

، لمع ٓٚ، اإلنصاف لمباقالني: ٔ٘ألشعري: ل ،( ينظر: االبانة عن أصول الديانة(75
 . ٘ٔٔمجويني: ل ،جماعةاألدلة في قواعد أىل السنو وال
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 .ٕٚٔ، قواعد العقائد لمغزالي: ٓٚ( ينظر: اإلنصاف لمباقالني: (76
 لمقاضي عبد الجبار ،، تنزيو القرآنٖٔٔ/ٔ: ( ينظر: مقاالت اإلسالميين لألشعري(77

 .ٜٔٗالمعتزلي: 
، شرح األصول الخمسة لمقاضي عبد الجبار: ٚٓٔينظر: شرح العقائد النسفية:  (78)

ٕٗٛ. 
 .ٖٛ/ ٔالنفراوي:  ،( الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني79)

 .ٖٕ٘( ينظر: شرح األصول الخمسة لمقاضي عبد الجبار: (80
 .ٓٗٛ/ٓٔ( ينظر: سير اعالم النبالء، لمذىبي: 81)
 .ٕٓٗاإلسالمية ومذاىبيا: ( العقيدة 82)
دراسات في الفرق والعقائد اإلسالمية، د. صابر ، ٛ٘ٔينظر: الفرق بين الفرق:  (83)

 .ٕٙٙ/ ٕ، وشرح العقائد النسفية: ٕٕٚ -ٕٔٚطعيمة: 
ثورة العقل دراسة فمسفية في ، ٕٔٗ-ٕٓٗة اإلسالمية ومذاىبيا: ( ينظر: العقيد84)

، وىداية المريد لجوىرة ٜٖار عزالدين الراوي: فكر معتزلة بغداد: الدكتور عبد الست
 .ٕٙٔالتوحيد: 

 .ٖٗ -ٕٗ( ينظر: البرىان في معرفة عقائد أىل األديان: 85)
 .ٕٔٗ، والعقيدة اإلسالمية ومذاىبيا: ٛ٘ٔ( ينظر: الفرق بين الفرق: 86)
 .ٛٗ( ينظر: اإلنسان مسير أم مخير لدكتور محمد سعيد البوطي: 87)
 .ٔٚٚمسة لمقاضي عبد الجبار: ( شرح األصول الخ88)
 .ٕٕٗ، والعقيدة اإلسالمية ومذاىبيا: ٚٛٔ( ينظر: شرح األصول الخمسة: 89)
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، والعقيدة اإلسالمية في القرآن الكريم ٖٕٗ( ينظر: العقيدة اإلسالمية ومذاىبيا: 90)
، ٛٚ، والفقو األكبر لمشافعي: ٗٙٔومناىج المتكممين، د. محمد عياش الكبيسي: 

 .ٖٙٔ/ ٛاقف: وشرح المو 
 .ٖٚٔ( كتاب االرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد: 91)
 .ٕٙٛ ( سورة البقرة اآلية:92)
 .ٕٚ٘( اإلنصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجيل بو: 93)
 .ٜٙ /ٔ( ينظر: الممل والنحل لمشيرستاني: 94)

 
 قائمة المصادر

 عمي بن إسماعيل بن إسحاق )ت:  االبانة عن أصول الديانة، األشعري، أبو الحسن
 .ٜٖٚٔ، دار األنصار القاىرة، ٔه(، تحقيق: فوقيو حسين محمود، طٕٖٗ

  :اإلتقان في عموم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت
ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ٜٔٔ

 م.ٜٗٚٔه ٜٖٗٔ
  النحويين البصريين لإلمام الحسن بن عبد ا بن المرزبان السيرافي، أبي أخبار

ه(, تحقيق: طو محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خفاجي، ٖٛٙسعيد )ت: 
 م.ٜٙٙٔه ٖٖٚٔالمدرسين باألزىر الشريف, مصطفى البابي الحمبي, 

 كتب إرشاد الفحول إلى تحقيق عمم األصول، محمد بن عمي الشوكاني، مؤسسة ال
 .ٔالثقافية، بيروت، ط

  :كتاب أصول الدين، جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي )ت
ه(، تحقيق: الدكتور عمر وفيق الداعوق، دار البشائر اإلسالمية بيروت ٖٜ٘

 م.ٜٜٛٔه ٜٔٗٔ، ٔلبنان، ط
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 ( ت: االْعِتَصام، إلبراىيم بن موسى بن محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي
ه(، تحقيق ودراسة: الجزء األول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير، الجزء ٜٓٚ

الثاني: د سعد بن عبد ا آل حميد، الجزء الثالث: د ىشام بن إسماعيل الصيني، 
ه ٜٕٗٔ، ٔدار ابن الجوزي لمنشر والتوزيع، المممكة العربية السعودية، ط

 م.ٕٛٓٓ
 د بن عمي بن فارس، الزركمي الدمشقي األعالم، خير الدين بن محمود بن محم

 م.ٕٕٓٓ، أيار، مايو ٘ٔه(، دار العمم لمماليين، طٜٖٙٔ)ت: 
 .اإلنسان مسير أم مخير لدكتور محمد سعيد البوطي 
 .اإلنصاف لمباقالني 
 دار المعرفة ٕالبرىان في عموم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد ا الزركشي، ط ،

 لمطباعة والنشر، بيروت.
 رىان في معرفة عقائد أىل األديان.الب 
  بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة، جالل الدين السيوطي، دار إحياء الكتب

 العربية، مصر.
  تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد

 ه(، دار الكتاب العربي.ٖٙ٘ٔالقادر الرافعي )ت: 
 حمد بن عمي بن الخطيب البغدادي، مكتبة الخانجي، تاريخ بغداد، أبو بكر أ

 القاىرة.
  :ه(، نسخة حجرية ٕٚٙتجريد االعتقاد، لخواجو نصير الدين الطوسي، )ت

 قديمة، مطبوعة مع شرحو كشف المراد، لمحمي.
  تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد ا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز

 م.ٜٜٛٔه ٜٔٗٔ، ٔتب العممية بيروت، لبنان، طه(، دار الكٛٗٚالذىبي )ت: 
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  :ه(، ٙٔٛكتاب التعريفات، عمي بن محمد بن عمي الزين الشريف الجرجاني )ت
تحقيق: ضبطو وصححو جماعة من العمماء بإشراف الناشر، دار الكتب العممية 

 م.ٖٜٛٔه ٖٓٗٔ، ٔبيروت، لبنان، ط
 مد المعتزلي، دراسة وتحقيق: تنزيو القرآن عن المطاعن لمقاضي عبد الجبار بن أح

 م.ٕٛٓٓ، دار الكتب العممية بيروت، ٔخضر محمد نبيا، ط
  :ه(، تحقيق: ٖٖٖالتوحيد، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )ت

 د. فتح ا خميف، دار الجامعات المصرية، اإلسكندرية.
 الستار عز الدين  ثورة العقل دراسة فمسفية في فكر معتزلة بغداد: الدكتور عبد

 م.ٜٙٛٔ، ٕالراوي، دار شؤن الثقافية العامة، بغداد، ط
  الجزء الثامن من كتاب المواقف لالمام القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن احمد

االيجي وشرحو لممحقق السيد الشريف بن عمي الجرجاني، مطبعة السعادة، مصر، 
 م.ٜٚٓٔه ٕٖ٘ٔ، ٔط

 عمي، رسالة ماجستير، كمية العموم اإلسالمية،  جمع القرآن وتدوينو، محمد يوسف
 م.ٕٓٓٓهٕٔٗٔجامعة بغداد، 

  وىو كتاب فريد في بابو يشتمل عمى بيان ما يتشبو »حسن التنبو لما ورد في التشبو
، نجم الدين الغزي، محمد بن محمد العامري القرشي «بو المسمم وما ال يتشبو بو

ه، والمتوفى بيا سنة ٜٚٚسنة الغزي الدمشقي الشافعي، المولود بدمشق 
ه، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، ٔٙٓٔ

 م.ٕٔٔٓه ٕٖٗٔ، ٔدار النوادر، سوريا، ط
  ،دراسات في الفرق والعقائد اإلسالمية، د.صابر طعيمة، مكتبة المعارف الرياض

 م.ٜٔٛٔهٔٓٗٔ
 أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، )ت:  الرد عمى الجيمية والزنادقة، ألبي عبد ا

 ه(، تحقيق: صبري سالمة، دار الثبات لمنشر والتوزيع.ٕٔٗ
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  سير أعالم النبالء لإلمام شمس الدين أبي عبد ا محمد بن أحمد بن عثمان بن
ه(, تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب َٛٗٚقاْيماز الذىبي )ت: 

 م.ٜ٘ٛٔه ٘ٓٗٔرسالة, , مؤسسة الٖاألرناؤوط, ط
  :براىيم ٖٕٔالسيرة النبوية لعبد الممك بن ىشام، )ت ه(، تحقيق: مصطفى السقا وا 

األبياري وعبد الحفيظ الشمبي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده 
 ه.ٖ٘ٚٔ، ٕبمصر، ط

 .شرح األصول الخمسة، لمقاضي عبد الجبار 
 .شرح الجوىرة لمباجوري 
 ردير.شرح الخريدة لمد 
  حققو: أحمد حجازي السقا، مطبعة الكميات األزىرية، لمتفتازاني، النسفية،شرح 

 (.مٜٛٛٔمصر، )  -القاىرة
 .شرح المواقف 
  الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي

، ٗطىـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العمم لمماليين بيروت، ٖٜٖ)ت: 
 م.ٜٚٛٔه ٚٓٗٔ

  :صفة الصفوة، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )ت
 م.ٕٓٓٓىـٕٔٗٔىـ(، تحقيق: أحمد بن عمي، دار الحديث، القاىرة، مصر، ٜٚ٘

 .طبقات المعتزلة 
  :طبقات المفسرين، محمد بن عمي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي )ت

 العممية، بيروت.ىـ(، دار الكتب ٜ٘ٗ
  طبقات النحويين والمغويين، محمد بن الحسن بن عبيد ا بن مذحج الزبيدي

ىـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، ٜٖٚاألندلسي اإلشبيمي، أبو بكر )ت: 
 ، دار المعارف.ٕط
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  طبقات النسابين، بكر بن عبد ا أبو زيد بن محمد بن عبد ا بن بكر بن عثمان
، ٔه(، دار الرشد، الرياض، طٜٕٗٔبن غييب بن محمد )ت: بن يحيى 

 م.ٜٚٛٔه ٚٓٗٔ
  ،العقيدة اإلسالمية في القرآن الكريم ومناىج المتكممين، د. محمد عياش الكبيسي

 م.ٜٜ٘ٔ، مطبعة الحسام، بغداد، ٔط
 ناشرون -العقيدة االسالمية ومذاىبيا، قحطان عبد الرحمن الدوري، كتاب ،

 م(.ٕٗٔٓ-هٖ٘ٗٔ)، ٘، طلبنان -بيروت
  غاية النياية في طبقات القراء، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن

ه(، مكتبة ابن تيمية، عني بنشره ألول مرة عام ٖٖٛمحمد بن يوسف )ت: 
 ه، برجستراسر.ٖٔ٘ٔ

  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاىر بن طاىر بن محمد بن عبد ا
ه(، دار اآلفاق الجديدة، ٜٕٗميمي األسفراييني، أبو منصور )ت: البغدادي الت
 م.ٜٚٚٔ، ٕبيروت، ط

 .الفقو األكبر لمشافعي 
  ،الفيرست، أبو الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم، مكتبة خياط، بيروت

 لبنان.
  المالكي الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني النفراوي، أحمد بن غانم

 م.ٜٜ٘ٔه ٘ٔٗٔه(، دار الفكر، ٕٙٔٔ)ت: 
  :ىـ(، تحقيق: ٘ٓ٘قواعد العقائد، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت

 م.ٜ٘ٛٔه ٘ٓٗٔ، ٕموسى محمد عمي، عالم الكتب، لبنان، ط
  كبرى اليقينيات الكونية ووجود الخالق ووظيفة المخموق لمدكتور محمد سعيد

 م.ٜٜٚٔ، ٔكر المعاصر، بيروت، لبنان، طرمضان البوطي، دار الف
 .كتاب االرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد 
 .كشف المراد شرح تجريد االعتقاد، لمحمي 
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  الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي
، محمد المصري عدنان درويش، :، تحقيقىـ(ٜٗٓٔ:الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت

 .بيروت ،مؤسسة الرسالة
  لسان العرب، محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور

 ه.ٗٔٗٔ، ٖه(، دار صادر، بيروت، طٔٔٚاألنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت: 
  لسان الميزان لإلمام أبي الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر

, دار البشائر ٔيق: عبد الفتاح أبو غدة, طه(, تحقٕ٘ٛالعسقالني )ت: 
 م.ٕٕٓٓاإلسالمية، 

  لمع األدلة في قواعد أىل السنو والجماعة أبو المعالي، عبد الممك بن عبد ا بن
، عالم الكتب لبنان، ٕه(، فوقيو حسين محمود، طٛٚٗيوسف الجويني )ت: 

 م.ٜٚٛٔه ٚٓٗٔ
  لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة لوامع األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية

المرضية، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبمي )ت: 
 م.ٕٜٛٔه ٕٓٗٔ، ٕه(، مؤسسة الخافقين ومكتبتيا، دمشق، طٛٛٔٔ

  ،مباحث في عموم القرآن، مناع القطان، مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع، الرياض
 م.ٕٓٓٓهٕٔٗٔ، ٖط

  الفمسفة اإلسالمية، لعبد الجبار الرفاعي.مبادئ 
  :المحكم والمحيط األعظم: ابن سيدة، أبو الحسن عمي بن إسماعيل المرسي )ت

، دار الكتب العممية بيروت، ٔه(، تحقيق: عبد الحميد ىنداوي، طٛ٘ٗ
 م.ٕٓٓٓهٕٔٗٔ

  مختصر الصواعق المرسمة عمى الجيمية والمعطمة البن القيم: اختصره محمد بن
، دار ٔه(، تحقيق: سيد ابراىيم، طٗٚٚد بن عبد الكريم الموصمي )ت: محم

 م.ٕٔٓٓهٕٕٗٔالحديث، القاىرة مصر، 
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 المطبعة األميرية، ٔالمسامرة بشرح المسايرة: ابن اليمام، كمال الدين محمد، ط ،
 ه.ٖٚٔٔبوالق مصر، 

 يرية، المستصفى من عمم األصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المطبعة األم
 .ٔمصر، ط

  :عرابو، إبراىيم بن السري بن سيل، أبو إسحاق الزجاج )ت معاني القرآن وا 
ه ٛٓٗٔ، ٔه(، تحقيق: عبد الجميل عبده شمبي، عالم الكتب، بيروت، طٖٔٔ

 م.ٜٛٛٔ
  ،معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، الييئة المصرية العامة لمكتاب

 مصر.
 ألريب إلى معرفة األديب، شياب الدين أبو عبد ا ياقوت معجم األدباء، إرشاد ا

ىـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب ٕٙٙبن عبد ا الرومي الحموي )ت: 
 م.ٖٜٜٔه ٗٔٗٔ، ٔاإلسالمي، بيروت، ط

  لعادل نوييض، قدم «من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر»معجم المفسرين ،
ْيخ حسن خالد، مؤسسة نوييض الثقافية لمتأليف لو: ُمفتي الجميورية المبنانية الشَّ 
 م.ٜٛٛٔه ٜٓٗٔ، ٖوالترجمة والنشر، بيروت لبنان، ط

  معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي
 بيروت.

  المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب
ىـ(، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القمم، الدار ٕٓ٘األصفيانى )ت: 

 ه.ٕٔٗٔ، ٔالشامية دمشق بيروت، ط
  مقاالت اإلسالميين واختالف المصمين، أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن إسحاق

بن سالم بن إسماعيل بن عبد ا بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري 
ر، دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن ىـ(، عنى بتصحيحو: ىمموت ريتٕٖٗ)ت: 

 م.ٜٓٛٔه ٓٓٗٔ، ٖ)ألمانيا(، ط
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  :معجم مقاييس المغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت
 م.ٜٜٚٔه ٜٜٖٔىـ(، تحقيق: عبد السالم محمد ىارون، دار الفكر، ٜٖ٘

 تبة الخانجي، مقدمتان في عموم القرآن، مقدمة ابن عطية، جمع ارثر جفري، مك
 .ٕالقاىرة، ط

  :الممل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشيرستاني )ت
 ه(، مؤسسة الحمبي.ٛٗ٘

  :ْرقاني )ت ه(، ٖٚٙٔمناىل العرفان في عموم القرآن، محمد عبد العظيم الز 
 .ٖمطبعة عيسى البابي الحمبي وشركاه، ط

 واآلثار، أحمد بن عمي بن عبد القادر، أبو العباس  المواعظ واالعتبار بذكر الخطط
ه(، دار الكتب العممية، بيروت، ٘ٗٛالحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )ت: 

 ه.ٛٔٗٔ
  موسوعة الفرق المنتسبة لإلسالم، إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ

 َعموي بن عبد القادر السقاف، موقع الدرر السنية.
 ميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة، الندوة العالمية لمشباب الموسوعة ال

اإلسالمي، إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجيني، دار الندوة 
 ه.ٕٓٗٔ، ٗالعالمية لمطباعة والنشر والتوزيع، ط

  موقف ألكثر من  ٜٓٓٓموسوعة مواقف السمف في العقيدة والمنيج والتربية )أكثر من
قرًنا(، أبو سيل محمد بن عبد الرحمن المغراوي، المكتبة  ٘ٔعالم عمى مدى  ٓٓٓٔ

 .ٔاإلسالمية لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، النبالء لمكتاب، مراكش المغرب، ط
  :م(، مطبوع مع حاشية تقي ٜٔٛٔنياية الحكمة، لمحمد حسين الطباطبائي، )ت

 م.ٕ٘ٓٓاليزدي، مؤسسة الخرسان، بيروت، 
 ية المريد لجوىرة التوحيد.ىدا 
  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس احمد بن محمد المعروف بـ)ابن

 خمكان(، دار الثقافة، بيروت.


