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العقل، فال غىن إذ جمرد العقل ال يهتدي إليه ولكن ال ميكن فهمه بعد مساعه إال ب"
بالعقل عن السماع وال غىن بالسماع عن العقل. فالداعي إىل حمض التقليد مع عزل العقل 
بالكلية جاهل، واملكتفي مبجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور، فإياك أن تكون من 

  )لغزايلأيب حامد ا حلجة اإلسالم علوم الدين إحياء ".(أحد الفريقني وكن جامعاً بني األصلني
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  اإلهداء

  أهدي هذا البحث إىل:

شيخي ومريب روحي زين امللة والدين العالمة العارف باهللا ميمون زبري متعنا اهللا طول  ♥

  عمره، وشيخي املرحوم جنيب ساملي سكن اهللا أعلى فردوس جنانه.

أمي احملبوبة كل حب "سعيدة" اليت قد بذلت جهدها يف تربييت وذييب وحسن  ♥

وحب. جزاها اهللا أحسن اجلزاء وأثاا اهللا أعظم مصاحبيت بصرب وإخالص 

الثواب.ماعندي لك أمي إال قويل يف ظهر الغيب: اللهم اكتب  عليها الصحة يف 

وجديت"أسوة  وبالء. ةالدين والدنيا واآلخرة واحفظها يف حياا ومماا من كل فتن

  حسنة" اليت مل تزل تدعو لنا رزقها اهللا زيارة بيتك احملرم.

رزقه اهللا الدينية والدنيوية واألخروية و  ام املتقني" يسر اهللا يف كل أمورهميت "إمابن ع ♥

 له زوجة مجيلة صاحلة ذكية كمايرجوه. جعلرزقا حالال طيبا واسعا مباركا و 

رًا بِهِ  يُرِدِ  نْ جعلنا اهللا مم  وباخلصوص يف املعهد اللقمانيةاألحباء أصدقائي  ♥ بتفقيهنا  َخيـْ

ينِ  ِيف  وأقول لكم شكرا  اهللا علما نافعا ناوغريها رزق ويف القسم مقارنة األديان، الد .

  كثريا جزاكم اهللا خريا جزيال على مجيع مساعدتكم يف تتميم هذه الرسالة.
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تقديرشكر و  كلمة  

 الصراط على هلم وثبت أعالما للعلماء نشر الذي هللا احلمد الرحيم الرمحن اهللا بسم

 العقلية الدينية احلجج بإقامة العلماء وفضل مقام أعلى العلم مقام وجعل أقداما املستقيم

 عليه اهللا صلى حممدوالصالة والسالم على  الباطلة. النصارىعقائد  على الرد يف والنقلية

  .الطاهرين الطيبني وذريته وأزواجه وأصحابه آله وعلى إمام كل إمام ورسوله عبده وسلم

وبعد. فقد مت هذا البحث بعون اهللا وتوفيقه، البحث عن نقد ابن حزم عقيدة 

التثليث يف الكتاب "الفصل يف امللل واألهواء والنحل" الذي مل ميكن أن يتم إذا مل تكن فيه 

  ت، جزاهم اهللا أحسن اجلزاء. فاعرتف الباحث باجلميل إىل:مجلة من املساعدا

عميد كلية أصول الدين، دراسة األديان  شيف النور املاجستري، فضيلة املكرم الدكتور .١

  واألفكار اإلسالمية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.

  .األديانمقارنة ، رئيس قسم أمحد متقني فضيلة املكرم الدكتور .٢

مشرف هذا البحث الذي قد جاهد  أ.د احلاج مجعانوري املاجستري،فضيلة املكرم  .٣

  لتنسيق األفكار املوجودة هنا.

األساتيذ واألساتيذة الذين سامهوا على ذيب العلوم الكثرية وتنسيق األفكار  .٤

  العميقة.

  ن.والديت احملبوبة اليت قد قامت برتبييت تربية دينية منذ صغاري حىت اآل .٥

  األصحاب واألصدقاء احملبوبني الذي الميكن أن يذكر كلهم. أحسن اجلزاء. .٦

عسى اهللا أن ينفع هذا البحث إىل مجيع القراء األعزاء ولكل من اجتهد على  وأخريا،

  مباحث علمية وأن جيعل كل ما قامه الباحث من األعمال خالصا لوجهه الكرمي.

  جوكجاكرتا ٣ يوليو ٢٠١٣ 
١٤٣٤ ٢٣رجب   



 و

 

 التجريد

قد ثبت يف قصص املرسلني اليت وردت يف القرآن الكرمي، وما حدث هلم مع أممهم، 

$! :أم اتفقوا مجيعًا على دعوة واحدة، هي توحيد اهللا وحده ال شريك له.قال تعاىل tΒuρ $ uΖ ù= y™ö‘ r& 

ÏΒ š�Î= ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™§‘ āωÎ) ûÇrθ çΡ Ïµ ø‹s9Î) … çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) HωÎ) O$ tΡ r& Èβρß‰ç7 ôã $$ sù  :صارى هم الذينالن.]٢٥[األنبياء 

 اإلجنيلكتاب   موأنزل عليهبالتوحيد، إليهم  السالم عليه املسيح عيسى تعاىل اهللارسل 

 إىل التوحيد عن أتباعها وحتول األناجيل وتعددت النصرانية يف التحريف حصل ،وعندما

 ورد عنهم ذلك تعاىل ذكر وقد.   اهللا عند تقبل ال باطلة فأصبحت بالتثليث، املتمثل الشرك

‰ô: تعاىل بقوله عليهم s)©9 t� x Ÿ2 tÏ% ©!$# (# þθä9$s% āχ Î) ©!$# ß]Ï9$rO 7πsW≈ n= rO٧٣: ائدة[امل[.  

الردود ولقد كانت جهود علماء االسالم بتأثري مباشر من القرآن الكرمي يف تدوين 

 أحد "الفصل يف امللل واألهواء والنحل"على عقائد النصارى وكتبهم. فألف ابن حزم والنقود 

. وجعل عقيدة والنصوص األديان من املوقف يف واملتفحصة النقدية للرؤية الرفيع الكتب

مكان الكالم على -روح القدسو يسوع، و اآلب، أقانيم ثالث الواحد اهللا أنأى   -التثليث

  النصارى.

واستدل ابن حزم يف نقده عقيدة  .وقد َعرَف ابن حزم بالِفَرق النصرانية قبل نقدها

التثليث بنصوص القرآن، وصريح النصوص اإلجنيلية متمايز  بني األب واالبن، ونص األمانة 

فقد نقد ابن حزم على استدالل النصارى بأن املسيح ابن اهللا  .واستدل أيضا باملبادئ العقلية

وغريه  هللا" قد أطلق على آدملقب "ابن األنه وصف يف اإلجنيل بأنه ابنه،  بأن يف األناجيل  

نقد ابن حزم عقيدة الصلب و ، وأطلق أيضا جمموعا عل|ى املالئكة وعلى املؤمنني. من األنبياء

الصبغة الدفاعية يف الرد على الشبهات النصرانية، ينطلق ابن حزم يف رده على اله مباستع

ابن حزم الكذب يف هذه الشبهة بتحديد مفهوم الكافة اليت يكون نقلها ضرورياً، وحيصر 

   الطبقة األوىل اليت روت اخلرب.
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  الباب األول 

  مقدمة

  خليفة البحث  . أ

كتاب ميارس ىف دراسة األديان.  وليس ذلك فحسب، بل بني القرآن هو أّول ال
جبانب دعوته إىل التوحيد وبيان  -فإّن القرآن الكرمي  .أيضا أنبياءها وكتبها ومعبدها

قد عرض مقوالت األديان وآراء امللل والنحل املختلفة اليت   -حقائق اإلسالم وشريعته 
القرآن بأول الكتاب حّرك  سمىن يأب كانت منتشرًة وقت التنزيل. ولذلك، كان األنس

  دراسة األديان.

نص القرآن أن األديان كلها الىت جاء ا الُرسل هي سلسلة املباين األلوهية. 
الفرق ىف نظر القرآن بني األنبياء ىف أم رُسل اهللا والكتاب الذى أنزل اهللا عليهم 

قال  متساوية أعىن التوحيد. متكامُل وحيه ألن مصدره سواء، فتعاليم الرسل مدى التاريخ
þθä9θè% $̈Ψ#) "تعاىل tΒ# u «! $$Î/ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& $uΖ øŠs9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& #’ n< Î) zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ oÿôœÎ) uρ t,≈ ysó™Î) uρ z>θà) ÷ètƒuρ 

ÅÞ$t6ó™F{$# uρ !$tΒ uρ u’ ÎAρé& 4y›θãΒ 4|¤ŠÏã uρ !$tΒ uρ u’ ÎAρé& šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $# ÏΒ óΟ ÎγÎn/ §‘ Ÿω ä−Ìh� x�çΡ t÷t/ 7‰tnr& óΟßγ÷Ψ ÏiΒ 

ßøtwΥuρ …çµs9 tβθãΚ Î= ó¡ãΒ"وقال ١" ö≅ è% $̈Ψ tΒ#u «!$$Î/ !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠn= tã !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& #’n?tã zΝŠ Ïδ≡t�ö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑ ó™Î) uρ 

t,≈ ysó™Î) uρ šUθà) ÷ètƒuρ ÅÞ$t7 ó™F{$# uρ !$tΒ uρ u’ ÎAρé& 4y›θãΒ 4|¤ŠÏã uρ šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $# uρ ÏΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ Ÿω ä−Ìh� x�çΡ t÷t/ 

7‰ ymr& óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ßóstΡ uρ … çµs9 tβθßϑ Î= ó¡ãΒ"وقال ٢ ، " !$̄Ρ Î) !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹s9 Î) !$yϑ x. !$uΖ ø‹ ym÷ρr& 4’n< Î) 8yθçΡ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9 $#uρ 

.ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ 4 !$uΖ øŠym÷ρr&uρ #’ n< Î) zΟŠÏδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑ ó™Î) uρ t,≈ ysó™Î) uρ z>θà) ÷ètƒuρ ÅÞ$t6ó™F{$# uρ 4|¤ŠÏã uρ z>θ•ƒr&uρ 
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}§çΡθãƒuρ tβρã�≈ yδ uρ z≈ uΚ ø‹ n= ß™uρ 4 $oΨ ÷� s?#u uρ yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θç/ y—"ظُم ٣سل أكثره ىف النوالفرق الواقع بني الر .
uΖ$!" "الشريعة" املتصفة باملؤّقت واحملّلية والّسياقية قال تعاىل سمىالىت ىف الغالب ت ø9 t“Ρr&uρ 

y7 ø‹ s9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9 $$Î/ $]% Ïd‰ |ÁãΒ $yϑ Ïj9 š÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ zÏΒ É=≈ tG Å6 ø9$# $·Ψ Ïϑ ø‹ yγãΒ uρ Ïµø‹ n= tã ( Ν à6 ÷n$$sù 

Ο ßγoΨ ÷� t/ !$yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# ( Ÿωuρ ôìÎ6®Ks? öΝèδ u !#uθ÷δ r& $£ϑ tã x8u !% ỳ zÏΒ Èd,ysø9 $# 4 9e≅ ä3Ï9 $oΨ ù= yèy_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπtã ÷� Å° 

% [`$yγ÷Ψ ÏΒ uρ٤ 4.  

على األساس املذكور، اذا كان متبعوا أحد رسل اهللا عقيدم  ختالف مبادى 
ىف بعض املواضع صرّح القرآن للنصارى و  ،. فلذلكهم عند القرآن الضالونالتوحيد ف
الديانات قبلهم بطالن ما يعتقدونه من العقائد الفاسدة وما يتمسكون به من  أصحاب

وجعلوه حمور  ىف العقائد . فان مما ابتدعه النصارىالشريعة املنسوخة والكتب احملرّفة
 ةثالثقائم يف هو معتقد ديين يعين أن اهللا الواحد ، و او ثالوث ديانام: القول بالتثليث

وهي االب وهو األقنوم األول حاالت يف نفس اجلوهر املتساوي، أو ثالث  اهلية أقانيم
يسوع (املسيح) هو األقنوم الثاين ويعربونه بالكلمة وجيعلونه  ويعربون عنه بالذات، واإلبن

ثالث والعالقة بني صورة اهللا، وروح القدس األقنوم الثالث ويعربونه احلياة أو روح اهللا. 
اآلب االبن إىل العامل، مت ذلك بواسطة الروح القدس، متكاملة، فبينما أرسل  األقانيم

وبينما يعترب الروح القدس أقنوًما خاًصا يطلق عليه يف الوقت نفسه روح اآلب وروح 
  عديدة. التثليثيسوع فأمثلة الوحدة يف 
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‰ô:  وقال ،العقيدة هذه تعاىل اهللا رد ولقد s) s9 t� x� Ÿ2 šÏ% ©!$# (# þθä9$s% āχ Î) ©! $# uθèδ 

ßxŠÅ¡yϑ ø9 $# ßø⌠ $# zΟ tƒó� tΒ ( tΑ$s% uρ ßxŠÅ¡yϑ ø9 $# ûÍ_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# ’ În1 u‘ öΝà6 −/ u‘ uρوقال   ) ٥ :Ÿ$yϑ ¯Ρ Î) 

ßxŠÅ¡yϑ ø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ Ú^θÞ™u‘ «! $# ÿ… çµçFyϑ Î= Ÿ2uρ !$yγ9 s) ø9r& 4’ n< Î) zΝ tƒó� tΒ Óyρâ‘ uρ çµ÷Ζ ÏiΒ ( (#θãΖ ÏΒ$t↔sù «! $$Î/ 

ρu‘â™ß#Î&Ï ( ρuωŸ ?s)àθ9äθ#( Or=n≈Wsπî 4 #$ΡFtγßθ#( zy�ö�Z# 9©6àΝö 4 )ÎΡ¯ϑy$ #$!ª )Î9s≈µ× ρu≡mÏ‰Ó ( ™ß7ösy≈Ψoµç…ÿ &rβ ƒt3äθχš !s&ã… ρu!s$Ó 
  . هنا يذكر مل مما كثري وغريمها ٦

 ردو  نقدهود علماء االسالم بتأثري مباشر من القرآن الكرمي الذي ولقد كانت ج
، ويف عليها الردود والنقود، فكان لعلمائنا بذلك فضل السبق يف تدوين التثليثعقيدة 

وكتبهم  من مقاالت النصاريباالعتماد على املصادر األصلية  اوضع املنهج السليم هل
  صوابه.يف د باملعقول الذي الخيتلف باإلعتمابعيداً عن األساطري والشائعات، و 

ومــن هــؤالء علمــاء اإلســالم الســلفون الصــاحلون الــذين أســهموا حبــظ وافــٍر يف هــذا 
ن حــزم األندلســي املتــوىف اإلمــام العالمــة احلــافظ الفقيــه علــي بــن أمحــد املعــروف بــابْ  اجلهــاد
الملل الفصل في أشهر مصنفاته ىف هذا اال وهـو "يف ، وذلك  م١٠٦٤/ه٤٥٦سنة 

  ."واألهواء والنحل

لذلك كان اختياري دارسَة وحتليل كتابه، ليكون موضوع رساليت املقدمة لنيل  
 عقائد الشهادة العالية، نظرًا ألمهية هذا الكتاب يف موضوعه الذي يتضمن الّرّد على

  النصارى والنقد على كتبهم، ولعدة مميزات:

                                                           

 ٧٢املائدة: ٥

٦
 ١٧١املائدة: 
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ص املتبحر ىف دراسة مقارنة األديان و منها،كتب هذاالكتاب العامل املتأهل املتخص
و  الذي ولد ونشأ ىف العامل اإلسالمي الغريب، قرطوبة.  مقارنة املذاهب و عقائد اإلسالم

  ٧ .ىف عصره تقامست ديانات قرطوبة اىل:اإلسالم، والنصرانية،واليهودية

لرباهني بل استعمل ا ،ومنها، وىف الرد على النصارى مامتسك إبن حزم بنصوص فقط
قواعد الىت الختون أصال ومتسك أيضا ب املنتجة عن املقدمات احلسية و مقاالت النصارى

  البحث املتفق عليها .

ميتاز عن غريه من الكتب اليت ألفت يف  الفصل ىف امللل واألهواء والنحلكتاب ومنها، ا 
يزة جعلته فريدا يف بابه، هذه امليزة هي اإللتزام الصارم بقواعد اجلدل هذا املوضوع مبِ 

واستيفائها استيفاء وافيا، ومن مث الرد احلجاج عن عرض حجج اخلصوم عرضا جمردا 
عليها ونقضها واحدة واحدة، إما من العقل فيما يتعلق بالطوائف اليت تدين باإلسالم أو 

  من العقل والنقل معا فيما يتعلق بالذين يدينون به.

وىف احلقيقة، ليس إبن حزم أول علماء اإلسالم بّذل جهده احلثيث ىف دراسة 
منذ عصر  ىف قدمي العصر قبله أعىنها، بل قد كانت دراسة نصرانية النصرانية والرد علي

                                                           

 الشهرستاين املتوىف  م، وعبد الكرمي١٠٦٤م ، وابن حزم املتوىف ١٠٤٨أبو الرحيان البريوين املتوىف ٧
م، ثالثة من علماء اإلسالم املشهورون يف جمال الدراسات الدينية ومقارنة املذاهب وعقائد اإلسالم ١١٥٣

هو باحث بارز من خوارزم (تركمنستان حاليا)، له مؤلفات يف علم اإلنسان، علم  البيروني والتاريخ الفكري.
يا، تاريخ، رياضيات، طب،  وفيزياء، ومع ذلك، كان مهتما بكتابة التنجيم، فلك، كيمياء، جيوديسيا، جيولوج

احلضارة العاملية املرتبطة بالدين والفلسفة.  ومن أهم كتبه "حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة".  
ي) أصال، هو (الفارس ف ومن أكابر علماء الكالم األشعري بعدالغزايل، كان شهرستاينو سو ليهو ف الشهرستاني

ُمكمل منوذج دراسة الديانات الذي وضعه علماء اإلسالم قبله. إذا البريوين و الشهرستاين، مها عاملان مسلمان 
.انظر : ةندلسيأولدا يف العامل اإلسالمي الشرقي ، فابن حزم عامل مسلم ولد ىف العامل اإلسالمي الغريب ، قرطبة، 

معجم ، . ياقوت احلموي الرومي١٨٦ص ٢٠)جـ ١٩٨٥ؤسسة الرسالة ،(بريوت:م سري أعالم النبالءالذهيب، 
  ٢٣٣٠ص  ٥) جـ ١٩٩٣(بريوت: دار الغرب اإلسالمي ،األدباء
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، فقد كان بعض الصحابة على اطالع واسع وعميق على النيب صلى اهللا عليه وسلم
، كعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن عمرو بن ان، وخباصة النصرانية و اليهوديةاألدي

ومتيم الداري وسلمان الفارسي  العاص، ومسلم أهل الكتاب مثل عبد اهللا بن سالم
، ٨.وكذلك كان بعض التابعني وأتباعهم كمالك بن دينار-رضي  اهللا عنهم  -وغريهم 

رضي  -وكعب األحبار، ووهب بن منبة، وعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، وغريهم 
وحينما نشطت حركة التأليف والكتابة عند علماء املسلمني، فألفوا دراسة ٩.-اهللا عنهم 

  نصرانية كتباً ومؤلّفاٍت خاصة به، ومن ذلك:

ىف هذا اال رسالة، مساها  -وهو من معتزلة القرن الثالث-فقد كتب اجلاحظ
هـ) من املؤرخني القدامى، الذين  ٢٩٢وكان يعقوب املتوىف سنة ( الرد على النصارى

 ٣٢٥حتدثوا عن ملوك الروم املتنصرة، وخاصة قسطنطني، الذى عقد جممع نيقية سنة (
  ) وأظهر فيه األمانة، مث أورد دراسة كاملة عن األناجيل، مما يؤكد اطالع املؤلف عليها.م

أورد فيه مباحث  البدء و التاريخهـ) كتاب  ٣٤٠ سنة (ولإلمام البلخي املتوىف
هامة عن الديانات النصرانية، تناول فيها فرقهم، اليت تتفق على أن معبودهم ثالثة 

  أقانيم، وهذه األقانيم شيئ واحد.

هـ) فقد أورد مبحثا عن املسيحية، ىف كتابه ٣٤٦أما املسعودي املتوىف سنة (
ه) قدم لنا معلومات ٦٦١املتوىف ( إبن تيمية خ اإلسالمشي. وكذلك التنبيه واالشراف

عن األناجيل، وحتريفها ،  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيحمستفيضة يف كتابه 

                                                           

مثل امرأة بكربياء املنافق خيرتق املسكني،..... ويقول: مكتوب يف التوراة: وكان يقول: قرأت الزبور ٨
ة وزبورية.  انظر : أيب نعيم امحد بن عبد اهللا مث ينقل مقتبسات توراتي حسناء الحتصن فرجها كمثل خنزيرة .....

 ٣٧٧-٣٧٦ص  ٢)جـ ١٩٨٨(بريوت: دار الكتب العلمية،  حلية األولياءاألصبهاين: 

عن اليهود والنصارى يف كتب التفاسري والتواريخ  وارجع: روايات اطالع الصحابة والتابعني وتابعيهم  ٩
 كتفسري ابن جرير الطربي وتارخيه.
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وتناقضها، وعن عقائد هذا الدين الباطلة وغريها كثري ممامل يذكر من الكتب اليت ألفها 
  ١٠.علماء املسلمني املتقدمني ىف هذاال

وضوع الذي يستخدم علماء اإلسالم النتقاد عقائد النصارى وصار أيضا املو 
، وىف الكتاب املقدس  د هو مفهوم التثليث وألوهية يسوع(املسيح)اسسا رئيسيا لإلنتقا

حيث قال " النصارى وإن   "الفصل"يف كتابه حزم هو مفهوم التحريف كما فعل ابن 
الم فإن مجاهريهم وفرقهم ال سكانوا أهل كتاب ويقرون بنبوة بعض األنبياء عليهم ال

وقال أيضا " ويف  ١١يقرون بالتوحيد جمرداً بل يقولون بالتثليث فهذا مكان الكالم عليهم"
  ١٢.األناجيل األربعة يتيقن بذلك حتريفها وتبديلها وأا غري الذي أنزل اهللا عز وجل

من  رف أن ابن حزم يُعدّ وملا عُ  ا لعقيدة التثليث من مكانة عند النصارى،فلمّ 
نقده بدأ ابن حزم وقد ،ص املسيحيةعلم مقارنة األديان وباخلصو املتخصصني يف 

ا أول ما يتصادم يف نظر  ،عقيدة التثليث النصارى بنقد والنظرة اإلسالمية للتوحيد هإذ ِإ 
  التثليث.عقيدة نقده  حبثيف  ترغب

  

  ث:حتحديد الب  . ب

  :تركز النقاش حول، فإن هذه الدراسة استنادا إىل خلفية البحث املذكور

 ؟ وألوهيته ،حتاد وحلول املسيحاإل نقد ابن حزمكيف  .١
                                                           

- ١٣) ص ١٩٩٧(مكة: جامعة أم القرى،  موقف ابن تيمية من النصرانية عبد الرمحن، انظر : مرمي ١٠
١٤  

 ١٥٨ص  ١) جـ ١٩٩٦، اجليل: دار بريوت(الفصل ىف امللل واألهواء والنحل ابن حزم األندلسي، ١١

  ٤٠٢ص   ١جـ  املرجع السابق  ١٢
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 كيف نقد ابن حزم بنوة املسيح هللا؟ .٢
 كيف نقد ابن حزم صلب املسيح؟ .٣

 
 البحث و منافعه: أغراض  . ت

من خالل  أن تتحقق هو األهداف هذه الرسالة يف العلمي البحث من غراضاأل
 مت لبحث اليتحتديد ا، واستنادا إىل التصور وفقا هلذا .األنشطة البحثية سلسلة من

  :فأغراض هذا البحث ، هي ذكرها،

 .وألوهيته ،اإلحتاد وحلول املسيح ابن حزم نقدمعرفة  .١
 بنوة املسيح هللا ابن حزم نقدمعرفة  .٢
 صلب املسيح ابن حزم نقدمعرفة  .٣

  كثرية، منها:  منافعوهلذا البحث ايضا 

سة مقارنة األديان الرتغيب ىف الرجوع اىل تراث علماء اإلسالم ىف جمال درا .١
 .عموما و خصوصا ىف دراسة نصرانية(كرستولوجيا)

  

  التحقيق المكتبي  . ث

الّسابقة، وذلك أن هلا أمهّية كربى  حباثحرص الباحث على االّطالع على األ
 رىف سري هذا املوضوع من حيث نتائجها وجماالا ليبىن الباحث عليها دراسته فالتتكر 

هود ىف هذا التكرار، وبعد إقامة املالحظة و التفتيش و األحباث وتضيع كثري من اجل
صوصا وعموما ىف جامعة سونن  األفكار اإلسالمية خالبحث ىف كلية اصول الدين و 

بحث الكاليجاكا، بيدي أن الذى توصل اليه الباحث فيما يتوصل بذلك هو عدم 
  :منهاو  ،تتعلق ا قليالحباث . لكن هناك األبحثال اسابق مشابه متاما هلذال
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الذي كتبه حممد أبو زهرة: وهو ىف هذا  آراءه وفقهه -ابن حزم حياته وعصره 
الكتاب يركز على جانب ابن حزم الفقهي واألصويل باإلعتماد على كتابيه الكبريين : 

  .  اإلحكام ىف أصول األحكامو  احمللى

ه د. عبد الذي كتب اجلدل الديين بني املسلمني وأهل الكتاب ىف األندلس ،منهاو 
املؤلف عن سرية ابن حزم و أمحد حتدث احلليم عبد الرحيم السيوطي: ىف هذا الكتاب 

و جدل علماء املسلمني ألهل الكتاب باالندلس  ،اممصنفتهو بن عبد الصمد اخلزرجي 
 .ومصادره وآدابه ،وباخلصوص جدل ابن حزم و أمحد بن عبد الصمد اخلزرجي أسبابه

اخلالف العقائد بني قضاياعبد الصمد اخلزرجي من أهم وموقف ابن حزم و أمحد بن 
املسلمني، وىف آخر الباب حبث عن مكانة جهود ابن حزم و أمحد بن عبد الصمد 

  اخلزرجي ىف حقل اجلدل الديين ألهل الكتاب.

يف  ؤلفامل : بنيعدنان املقراينالذي كتبه د. نقد األديان عند ابن حزم ،منهاو 
إلسالمية اليت صاغت نظرات املسلمني لألديان األخرى يف مقدمة كتابه االجتاهات ا

وتتلخص العام عصر ابن حزم وحياته وفكره،تناول الكتاب يف مدخله و تراثنا اإلسالمي،
مع املقارنة بني عمل ابن حزم  لألديانوضع نقد ابن حزم يف  كتابة هذا الكتابأهداف  

من ناحية، القاضي عبد اجلبار كالشهرستاين، واملسعودي، و  :وأعمال غريه من العلماء
وأعادت  .قصد إبراز خصائص ابن حزم ،واملعطيات والدراسات احلديثة من ناحية ثانية

الدراسة ترتيب األديان ترتيبًا منهجيًا حسب أمهية كل دين يف نظر ابن حزم، ومدى 
صوص استيعابه يف تناول جوانبه النقدية، كما رتبت القضايا املطروحة يف ثنايا نقد الن

  .اليهودية واملسيحية ترتيباً موضوعياً 

 Kristologi Islam:Studi kritis terhadap Kitab Al Rad Al Jamīl Li،منهاو 

Lāhiyyah ‘Īsa Bi Shorīh Injīl karya Al Ghazali)دراسة نقديةاإلسالمية :  كرستولوجيا 
الذي    )مد الغزاىلالرد اجلميل إلهلية عيسى بصريح اإلجنيل حلجة اإلسالم أيب حا لكتاب
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 عن الغزايل اإلمام آراء اليت حتتوي على صفحة  ١٩٤يتألف من ،الغفور كتبه وريونو عبد
  .٢٠٠٦ يف جوكجاكارتا، فوستاكا فيالجار  نشرت .كتابه املسيحية يف

 Kritik Al Ghozali Terhadap Konsep Ketuhanan Dalam Agama"،منهاو 

Kristen" )رسالة اليت كتبها حسن الدين باساريبو ")يف املسيحية يةهلنقد الغزايل مفهوم اإل
حبث صفحة  ٨٤يتكون من  ل توجيه األستاذ أ. د. مجعاالنوريمن خالبلغة إندونيسيا 

فهوم وهدف ذلك املاطار ارآء الغزايل ىف نقد  و"ألوهية يف املسيحية"مفهوم  فيها عن
اجلامعة سونان  سالمية ألفكار اإلكلية أصول الدين وا  تلك الرسالة نشرت نقده.

  . ٢٠٠٧كرتا  عام جوكجا كاليجاكا 

  
  طار النظرياإل  . ج

الكالم عن كرستولوجيا هو الكالم عن كريستوس. كريستوس لغة من اليونانية  
و ، )Messiah( ، من حيث املعىن مرادف باملسيحة من العربنية)χριστος(كريستوس 

اليت تستعملها كنائس العربية، كريستوس  يف اللغة العربيةو . اآلرميةمن  meshiah)(مشيحا
كريستوس أو املسيح يف اصطالح النصرانية يشري إىل   ١٣.مرتجم مبسيح أو املسيح

  ١٤.شخصية يسوع

مـن  يف ألوهية املسيح بعد أكثر من ثالثة قرون من رفع املسيح ـ اجتمع اخلـلفو 
م ، وصدر عن هذا االجتماع أول قانون إميان  ٣٢٥ سنة Nicea)(النصارى يف نيقية

مقـدس هلم ، أقروا فيه اعتقاد ألوهية املسيح ـ كما أشاروا فيه إىل الـروح القدس بقوهلم : 
                                                           

 ٢٤(رياض:دار السالم، جمهول السنة) ص املسيحية(النصرانية) دراسة و حتليل ساجد مري، ١٣

تقاليد اليهود أم كانوا ميسحون رأس  وكان من  املعىن اللغوي لكلمة مسيح هو املمسوح املدهون ١٤
امللك أو الزعيم الديين بالزيت املقدس، وكان يدل على أن الشخص املقدس املمسوح رأسه من خرية الناس 

 اصطفاه اهللا هلدايتهم. 
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دون أن يذكروا حقيقته واألعمـال املوكولة إليه ، وإمنا أعلنوا  ))ونؤمن بالروح القدس((
جل تبـرئة أنفسهم من االفرتاء اليهودي إميام به فقط ، ولعل عدم ذكرهم حلقيقته أل

 على الروح القدس .

 ٣٨١وبعد أكثر من مخسني سنة عقدوا جممعاً آخر يف مدينة القسطنطينية سنة  
م ، فأقروا قانون اإلميان السابق يف نيقية ، مث أضافوا االعتقاد بألوهية الروح القـدس ، مع 

قدس الرب احمليي املنبثق مـن اآلب ، الذي نؤمن بالروح ال ((بيان بعض صفاته ، فقالوا :
.وبعد جممعني ))هو مع اآلب واالبن مسجود له وممجد ، الناطق يف األنبـياء

تأليه املسيح، ويف الثاين تأليه يف األول منهما  االلذان قرر  Ekumenis Council)(مسكونيني
  ١٥.أصبح التثليث عقيدة رمسية للنصرانيةف روح القدس.

فأول مطلًقا يف الكتاب املقدس،  أو التثليث مصطلح الثالوث ماوردويف احلقيقة، 
م تقريباً)، كما ذكر ذلك قاموس ٢٠٠من أدخل تعبري الثالوث إىل النصرانية ترتليان (

سة حينذاك، منهم سبيليوس وغريه، الكتاب املقدس، وقد خالفه كثريون من آباء الكني
وقد انتصر التثليث على التوحيد بعد تنصر قسطنطني يف القرن الرابع. وأما ما قبل 

  ترتليان فليس للتثليث أي ذكر. 

واهللا تعاىل اليرتك عباده مهال سبحانه، فقد أرسل اليهم خامت األنبياء والرسل 
 عليه وسلم، قيض اهللا تعاىل هلذه حممدا وأنزل معه القرآن. وبعد موت النيب صلى اهللا

االمة علماء يبينون للناس ما أشكل من أمر دينهم.ومن هؤالء العلماء علي بن حممد بن 
سعد بن حزم املعروف بابن حزم األندلوسي الذي قد ألف كتابا يبني تعاليم أو عقائد 

ىف ا علميا دقيقا حبثحتدث ابن حزم عن عقائد النصرانية وفرقها  النصرانية وتناقض كتبها.
وحتدث عن األناجيل يف اجلزء الثاين باملقارنة بني نصوص األناجيل اجلزء األول من كتابه 

، والكتب األخرى املنسوبة إىل أنبياء بين إسرائيل يف ضوء خطة منهجية علمية ، وكشف 
                                                           

١٥
 ٨٦-٧٦) ص ٢٠٠٧(بريوت:دار التنوير، اهلرطقة يف املسيحيةلرت، انظر: ج. وي  
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، وأوضح بطالن ما حكاه مؤلفو ائح التناقض بني تلك النصوصالنقاب عن فض
  الكذب واالفرتاء على اهللا ورسوله عيسى عليه السالم .  األناجيل من

"وجدت  قال عبد اهللا ترمجان يف وصف طريقة ابن حزم ىف املناقشة ىف كتابهو 
تصانيف علمائنا اإلسالميني رضي اهللا عنهم حمتوية على مامزيد عليه إالأم رحهم اهللا 

صارى مسلك هم على أهل الكتاب من اليهودي والنججاتقد سلكوا معظم اح
بن حزم رمحه اهللا، فإنه قد رد باملعقول و املنقول، امقتضيات املعقول إال احلافظ أبو حممد 

  ١٦.غري أم مل يرد عليهم مبقتضى املنقول إال ىف النادر من املسائل"

اجلابري مراحل تكوين الثقافة اإلسالمية اليت دونت حممد عابد تتبع وقد 
يف الثقافة  ضروب املعرفة ، فوجدد بناؤها خالل عصر التدوين وامتدادهاوصنفت وأع

 ورأي .إىل علوم نقلية وأخرى عقلية اإلسالمية باعتبار ابستمولوجيته(النظام املعريف) ترجع
يا هي : " الدراسة النقدية ملبادئ العلوم وفروضها ونتائجها بقصد االبستملوجأن اجلابري 

   ١٧.حتديد قيمتها ونفعها

 بياين نظام :)عقول(ثالثة أنظمةيف أنظمة فكرية اإلسالمية حصر اجلابري وقد 
علوم املعرفة؛ وذلك يف الذي يعتمد على قياس الغائب على الشاهد كمنهج يف إنتاج 

على (الكشف  الذي قام عرفاين نظامو  ،البيان: من حنو وفقه وعلم كالم وبالغة
تصوف وفلسفة  من حنوعلوم العرفان:وذلك يف ،والوصال) و(التجاذب والتدافع)

                                                           

(القاهرة: دار املعارف، جمهو السنة)  حتفة األريب يف الرد على أهل الصليب انظر:عبد اهللا ترمجان، ١٦
 ٣٢-٣١ ص

١٧
  العقالنية املعاصرة وتطور الفكر العلمي –مدخل إىل فلسفة العلوم حممد عابد اجلابري،  

  ٢٠ص  )١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربية،:(بريوت
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؛ املالحظة التجريبية واالستنتاج العقلي كمنهج القائم على مبدأ برهاين ظامنو  ،وباطنية
  ١٨.وإهليات ،وطبيعيات ،ورياضيات ،علوم الربهان: من منطقوذلك يف 

القول، بان اآلراء النصرانية يف د النصارى يف نقده عقائ لقد أراد ابن حزمو 
حماوالا وضع أسس نظرية لإلميان تؤدي بالضرورة إىل توليد معضالت، ألا ال تستند 
إىل العقل واملنطق. كما نعثر يف مواقفه النقدية جتاه النصرانية على نفس الرؤية اليت ميزت  

   .ة ويقارن النصوص "املقدسة"كتابات الباقالين. لكنه باخلالف عنه حيلل بصورة نقدي

   

  منهج البحث  . ح

كل البحث العلمي حيتاج إىل الطريقة ليكون البحث موجهة حنو النتائج املطلوبة. 
  ومنهج البحث هو كيفية و طريقة اليت يستخدمها الباحث حلل املسائل ىف البحث.

  جنس البحث .١

يعين  Library Research) (جنس البحث قام به الباحث هو حبث مكتيب خالص 
حبث عن كل البيانيات اموعة من الكتب املتنوعة سواء كانت من البحوث أو االت 

  أو كتب أخرى املتعلقة باملوضوع.

  الطريقة واالقتراب .٢

 هو الوصفي حتليلّي، وصفيّ  حبث هو البيانات لعمل الطريقة حبسب البحث هذا
 األساسية والوظيفة. دقيقة وافية معلومات احلصول ىف الباحث عليها يعتمد طريقة

 اخلروج مث ومن وتفسريها، حتليلها بعد ميكن اليت املعلومات مجع هو الوصفية للبحوث

                                                           

١٨
) ص ١٩٩٨(بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية، بنية العقل العريبارجع: حممد عابد اجلابري،  

٤٤٧-١٣ 
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 مث النصرانية ىف حزم ابن مبوقف يتعلق ما فيص هنا الباحث أن يعين. ١٩منها باإلستنتاج
 و تارخييّ  هو هنا يستعمل الذي واالقرتاب. املوضوع حسب بتحليله يقوم

 ابن وموقف اإلسالم ىف نصرانية دراسة نشأة بيان يف يستعمل فالتارخيي. يّ وجوإبستيمول
رتبطة فهم ارآء ابن حزم امل يف واآلخر ، حزم ابن ترمجة بيان ىف يستعمل و فيه حزم

  .وغايتها وكيفيتها، ماهيتها، حسب عليه هي ما على بالنصرانية وكتبها

  طريقة جمع البيانات .٣

 حزم ابن مبوقف باملوضوع تتعلق اليت املراجع من جتمع البحث هذا يف البيانات
 ىف الفصل هي فاألساسية. والثناوية األساسية، قسمني، إىل تنقسم وهي ، النصرانية ىف

 والثناوية. وغريها القرآنية والبحوث األخرى املوضوع هذا ىف وكتبه والنحل واءواأله امللل
  .وغريها والرتاجم واملوسوعات املعاجم من هي

 

  طريقة إجراءات البيانات .٤

 أربع على وهي. البٍحث أسئلة إلجابة طبعا البيانات، مجع بعد الباحث شرعها
 ينقص مث. منها اللفظية من املعاين صوإنقا بتخري يعين البيانات؛ إنقاص) أ. (مراحل

 جبعلها يعين البيانات؛ تقسيم) ب. (املوضوع سياق حسب ويركزها املعاين هذه الباحث
 بتنظيمها يعين البيانات؛ عرض) ج. (املوضوع إطار يف منها كل خواص حسب أقساما

 بياناتال تفسري يعين واالستنتاج؛ التفسري) د. (وغايته البحث مبوضوع تليق صورة يف
  .االستنتاج مث اموعة

 البحث نظام  . خ

                                                           

(عمان: دار اليازوري العلمية، البحث العلمي واستخدام املصادر انظر:عامر ابراهيم قندليجي،  ١٩
 ١٠١) ص ١٩٩٩
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  أما نظام هذا البحث فيرتتب فيه التمهيد وستة أبواب، وهي كمايلي:

 غراضالباب األول :مقدمة وهي حتتوي على خليفة البحث وحتديد البحث وأ
 البحث ومنافعه والتحقيق املكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث ونظام البحث.

حتدثت عن عصر ابن  ىف الفصل األول منه الفصلني،:جعلته  الباب الثاين
ة الفكرية والعلمية، احلالة الحزم:احلالة السياسية، احلالة اإلجتماعية والدينية، احل

، تالمذه، وشيوخه إمسه ونسبه، نشأته وطلبه للعلم، وحياة ابن حزم :مولده .اإلقتصادية
وىف الفصل الثاين  به، آثاره ومؤلفاته.ثناء العلماء عليه، وفاته. وفكر ابن حزم:مذه

ترمجة "الفصل يف امللل واألهواء والنحل":شكل عنوانه، معىن امللل عن  حاولت ان أعطي
   واألهواء والنحل، تاريخ تأليفه، العوامل الذي دفعت إىل تأليفه،  حمتوياته.

، من حيث تعريفه مفهوم التثليث يف املسيحية حصرا عن حتدثت :الباب الثالث
   ونشأته، ومصادره.

 حتدثت جعلت الباب الرابع ثالثة أقسام. يف القسم األول-الباب الرابع: وىف
الفرق املسيحية تكون يف عصر ابن حزم، ويف القسم الثاين حتدثت عن مصادر ابن حزم 

   يف نقده عقيدة التثليث، ويف القسم الثالث حتدثت عن نقده عقيدة التثليث.

نتائج البحوث ىف  ملخص يحتوي علىف لفصل األخريا هو لباب اخلامسأماا
  .الباحث باالقرتاحات من ويكمل السابقة، األبواب
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  الباب الخامس

  الخاتمة

  

 نتائح البحث .١

  

وقد َعرَف ابن حزم بالِفَرق النصرانية قبل نقدها وقد ذكر ابن حزم يف كتابه  .١
لنصارى فرق كثرية خمتلفون يف مقالتهم، منهم من يقولون بالتوحيد "الفصل" أن ا

واعتقدوا أن عيسى املسيح عبداهللا ورسوله وهم أصحاب آريوس، وأصحاب 
بولس الشمشاطي، ومقدونيوس.ومنهم من يقولون بالتثليث؛ وهم الرببرانية الذين 

بادت. يقولون أن عيسى وأمه إهلان من دون اهللا عز وجل وهذه الفرقة قد 
  وعمدم ثالث فرق فأعظمها نسطورية، وملكانية، ويعقوبية.

واستدل ابن حزم يف نقده عقيدة التثليث بنصوص القرآن، وصريح النصوص  .٢
اإلجنيلية متمايز  بني األب واالبن، ونص األمانة واستدل أيضا باملبادئ العقلية 

د النصرانية بطريقة املتفق عليها. وقد وجد الباحث أن ابن حزم قد صاغ العقائ
تربز "التناقضات" اليت حتتويها يف نظره، وقد يستعمل بعض املصطلحات اخلاصة 

 ذات املرجعية اإلسالمية عوضاً عن املصطلحات املسيحية.
اليت تعين عند النصارى "بأن أُقنوم  لول أو التجسدويف رده على االحتاد واحل .٣

صري،" وهي العقيدة اليت صاغها جممع االبن (الكلمة) صار إنسانًا يف يسوع النا
م.فقد بدأ ابن حزم نقده بذكر قوله تعاىل َلَقْد َكَفَر الِذيَن قَاُلوا ِإن ٣٢٥نيقية سنة 
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] وقوله تعاىل لََقْد َكَفَر الِذيَن قَاُلوا ِإن اللَه ٧٢اللَه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ [املائدة/
  ].٧٣ائدة/ثَاِلُث َثَالثٍَة [امل

مث استدل يف نقده بنصوص األناجيل تفهم املغايرة بني اإلبن واآلب، مثل ما 
َوأَما ذِلَك اْليَـْوُم َوتِْلَك الساَعُة َفَال يـَْعَلُم َِِما َأَحٌد، َوالَ ((٣٦: ٢٤جاء يف مىت 

ُمْنُذ اآلَن (( :٦٩: ٢٢.وما جاء يف لوقا ))َمالَِئَكُة السَماَواِت، ِإال َأِيب َوْحَدهُ 
 .))َيُكوُن اْبُن اِإلْنَساِن َجاِلًسا َعْن ميَِِني قـُوِة اهللاِ 

األمثلة اليت استدل ا علماء النصارى لتقريب عقيدة االحتاد ابن حزم قد انتقد و 
إىل أذهان الناس، حنو: قول امللكية بأن "َمَثل احتاد الالهوت بالناسوت َكَمَثِل 

احملماة " وقول اليعقوبية بأنه كـ "احتاد املاء يلقى يف اخلمر  احتاد النار يف الصفيحة
فيصريان شيئًا واحداً،" من خالل النقد الداخلي لألمثلة، الذي استعمل فيه 
عملية السرب والتقسيم، باإلضافة إىل النقد اخلارجي من حيث افتقارها إىل الدليل 

  النصي. 

ن املسيح ابن اهللا ألنه وصف يف فقد نقد ابن حزم على استدالل النصارى بأ .٤
اإلجنيل بأنه ابنه،  بأن يف األناجيل  لقب "ابن اهللا" قد أطلق على آدم، وعلى 
داود، ويعقوب، مع لقب البكر، وكذلك على أفرام، كما أطلق على املسيح، 

  وأطلق أيضا جمموعا عل�ى املالئكة وعلى املؤمنني.
الصبغة الدفاعية يف الرد على اله معباستومتّيز نقد ابن حزم لعقيدة الصلب  .٥

الشبهات النصرانية، خالفًا للصبغة اهلجومية اليت صبغت نقده للعقائد األخرى. 
فكيف ينكر املسلمون وقوع الصلب، وقد اتفق عليه اليهود والنصارى على مر 
العصور؟! أفال يعترب هذا إنكارًا ملبدأ "نقل الكواف" املعتمد يف نقل القرآن؟ 
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بن حزم يف رده على هذه الشبهة بتحديد مفهوم الكافة اليت يكون نقلها ينطلق ا
 ضرورياً، وحيصر ابن حزم الكذب يف الطبقة األوىل اليت روت اخلرب.

مافعله ابن حزم له مزيد وهو الدفاع عن اإلسالم بوصفه الدين احلق وحراسة  .٦
ن دعوى احلق عقيدة املسلمني بإظهار الشبهات يف النصرانية.ولكن له خطر، ال

مطلقا وحكم الغري بالضالل مباعنده يشوش تسامح اإلسالم واملسلمني مع  
النصاري،مع أن لتسامح اإلسالم وخباصة مع النصارى أصال وهو قوله تعاىل َال 

يِن. ِإْكرَاَه ِيف الد 
  

 اإلقتراحات. .٢

راسة العلمية إذا كان علم "مقارنة األديان" يعين: أن تـُتَخذ األديان موضوعًا للد
مبناهج موضوعية هلا أصوهلا وخصائصها وضوابطها ، فإن الفكر اإلسالمي منذ القرن 

 .الثاين للهجرة: قد انفتح على أديان العامل وجعلها موضوعًا مستقال للدراسة والبحث
ووضع العلماء لذلك مناهج علمية سديدة؛ فوصفوا أديان العامل وحللوها وقارنوا بينها، 

هلا، وانتقدوا بعضها، وكانوا يستمدون تعريفام، لكل ديانة، من مصادرها املوثوق وأرخوا 
ا، ويستقوا من منابعها األوىل، وهكذا أصبح علمًا مستقال، اختذوا له منهجًا علمياً 

  سليماً. 

يف دراسة  املنهج التحليلي النقديرائد العلماء يف ، إن ومن اجلدير بالذكر
 ته، ودراسعقائد النصارىته النقدية على دراس م األندلسي وكفتهو ابن حز  األديان
يف   العهد القدمي والعهد اجلديدالتوراة و  كتب اليهودي والنصارى وباخلصوصعلى   النقدية

  .كتابه "الفصل" دليال على ذلك 
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فال بد للطلبة بقسم مقارنة األديان يف كلية أصول الدين، دراسة االديان 
ماتركه علماء اإلسالم يف جمال دراسة األديان على أن يرجعوا ويطلعوا  ةاإلسالمي فكارواأل

 ومقارنته؛ وباخلصوص مؤلفات ابن حزم األندلسي.
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. دمشق:دار الرسالة سنن أيب داود) ٢٠٠٩( سليمان بن األشعث األزديابوداود،

  العاملية

دار الكتاب  :. القاهرةالصلة.١٩٩٠عبد امللك،أبو القاسم. ابن بشكوال، خلف بن

  املصري.

. الفصل يف امللل واألهواء والنحل. ١٩٩٢ابن حزم، علي بن أمحد بن سعيد، أبو حممد.

  دار اجليل. :بريوت

رسائل ابن حزم (رسالة يف فضل األندلس وذكر  )جمهول السنة(_______

  ات والنشر.املؤسسة العربية للدراس :.بريوترجاهلا)
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  مكتبة عرفة.:. دمشقطوق احلمامة) ١٩٣٠(_______

وفيات األعيان وأنباء أبناء ابن خلكان، أمحد بن حممد، أبو العباس.جمهول السنة. 

  .بريوت.دار صادر.الزمان

  . القاهرة: مكتبة دار الرتاث.شرح ابن عقيل )٢٠٠٥( عبد اهللا بن عقيل ابن عقيل،

 املغرب يف حلى املغرب )١٩٥٣(عيد، أبو احلسنابن سعيد، على بن موسى ابن س

  دار املعارف.:القاهرة

هداية احليارى يف أجوبة اليهود  ر (جمهول السنة)حممد بن أيب بك إبن قيم اجلوزي،

  . القاهرة:دار املطبعة السلفية.والنصارى

  . بريوت:دار الصادرلسان العرب )١٩٩٣إبن منظور،حممد بن مكرم(

حتفة األريب يف الرد على أهل  )جمهول السنة(ن عبد اهللالرتمجان، عبد اهللا ب

  دار املعارف.:.القاهرةالصليب

دار :.بريوتفهرسة ابن خري اإلشبيلي )١٩٩٨اإلشبيلي، حممد بن خري، أبو بكر (

  الكتب العلمية.

العقالنية املعاصرة وتطور  –مدخل إىل فلسفة العلوم ) ١٩٩٨اجلابري، عابد حممد (

  ريوت:مركز دراسات الوحدة العربية.. بالفكر العلمي

  بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية.بنية العقل العريب.) ٢٠٠٩( _______

  ) التعريفات. بريوت:دار الكتب العلمية.١٩٨٣اجلرجاين، علي بن حممد بن علي (
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املوسوعة امليسرة ىف األديان واملذاهب واألحزاب ) ١٩٩٩(مانع بن محاد ، اجلهين

  دار الندوة للنشر لرياض:.ااملعاصرة

 جذوة املقتبس يف ذكر والة)١٩٦٦(احلميدي، ابو عبد اهللا،حممد بن ايب نصر

  الدار املصرية.:.القاهرةاألندلس

  دار الغرب اإلسالمي. :. بريوتمعجم األدباء )١٩٧٨(احلموي، ياقوت بن عبد اهللا

بن . بريوت:دار الصادر.الدوسري، عائد معجم البلدان) ١٩٩٣(________

  .بريوت: املكتب اإلسالمياحلقيقة احملمدية أم الفلسفة األفلوطينية) ٢٠٠٧سعيد(

دار :.بريوتتذكرة احلفاظ )جمهول السنة(الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان، أبو عبد اهللا

  الكتب العلمية.

  مؤسسة الرسالة. :.بريوتسري أعـالم النبـالء)١٩٨٥( ________

  .دار الكتب العلمية.بريوت.  من غرباخلرب يف خرب )١٩٨٥(________ 

  .بريوت: دار الكتب العلمية.املختار الصحاح )١٩٩٤ الرازي، زين الدين (

.القاهرة:فيصل عيسى طبقات الشافعية الكربى )١٩٦٤( عبد الوهاب بن علي السبكي،

  البايب احلليب.

دار . الرياض: أهللا جل جالله واحد أو ثالثة) ٢٠٠٧السقار، منقد بن حممود (

  اإلسالم.
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الدار :.ليبياالذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة )١٩٨١نرتيين، علي بن بسام، أبواحلسن(الش

  العربية. 

دار الكتب :.بريوتحلية األولياء )١٩٨٨(األصبهاين،  أبو نعيم، أمحد بن عبد اهللا 

  العلمية.

ء الرتاث إحيا:.بريوتالوايف بالوفيات )٢٠٠٠( الصفدي، صالح الدين، خليل بن أيبك

  العريب.

. املفردات يف غريب القرآن )١٩٩٧ األصفهاين، احلسني بن حممد، أبو القاسم (

  الرياض:مكتبة نزار مصطفى الباز.

البيان املغرب يف اخبار االندلس ) ١٩٨٠( املركشي، ابن عذاري، أمحد بن حممد

  دار الثقافة.:بريوتواملغرب.

دار :.بريوتغصن األندلس الرطيب نفح الطيب من )١٩٨٨(املقري، أمحد بن حممد

  صادر.

الفرق و املذاهب املسيحية منذ ظهور االسالم حىت )٢٠٠٥رستم، سعد(

  .بريوت:دار األوائل.اليوم

  جامعة أم القرى.  :.مكةموقف ابن تيمية من النصرانية )١٩٩٧( عبد الرمحن،مرمي

 اجلدل الديين بني املسلمني وأهل الكتاب )٢٠٠١(عبد احلاليم، خالد

  دار قباء.:.القاهرةباألندلس

  .فرجنينا:املعهد الفكر اإلسالمي.نقد األديان عند ابن حزم) ٢٠٠٨عدنان،مقرين (
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ابن حزم األندلسي وجهوده يف البحث التارخيي ) ١٩٨٨(عويس، عبد احلليم

  الزهراء لإلعالم العريب.:.القاهرةواحلضارى

. سيحي عند آباء الكنيسةتاريخ الفكر امل) ٢٠٠١وآخرون (املطران كريلس ، سليم

  بريوت:منشورات املكتبة البوليسية.

دار :.عمانالبحث العلمي واستخدام املصادر) ١٩٩٩( عامر إبراهيم قندولوجي،

  اليازوري العلمية.

  مكتبة الثقافة الدينية.:.القاهرةموسوعة تاريخ أندلس )١٩٩٦ ( مؤنس، حسني

  .بريوت:دار القتيبة.ملشرق واملغرباملدرسة الظاهرية با) ١٩٩٠( امحد، بكري حممود

واألخالق.أبو  ابن حزم موقفه من الفلسفة واملنطق) ٢٠٠٠(مصطفى، وصيف، وديع

  امع الثقايف.:ظيب

مكتبه  :.القاهرةدراسات عن ابن حزم وكتابه طوق احلمامة) ١٩٧٧(مكي، أمحد طاهر

  وهبة.

  .دار السالم :.رياضلاملسيحية(النصرانية) دراسة وحتلي.)جمهول السنة(مري، ساجد

  ) .بريوت:دار التنوير.٢٠٠٧( اهلرطقة يف املسيحيةويلرت. ج. 
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