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 باللغتني العربية واإلىكليزيةلص  امل

Summery 

In this study, titled with “An intellectual review in theological 

opinions attributed to Muammar Bin Abbad Assilmi (215AD-380 AH). 

The verbal opinions attributed to Mua’mmar has collected from the 

books of groups and kalam and their matrixes in a coordinated and 

uniformly comprehensive posible manner.  

The importance of Mua’ammar stems from his discordance from 

the sixth class of the Mutathila classes, which is the class of prosperity 

and intellectual maturity, in addition to the fact that he owns an 

intellectual school out of the Mutathila schools. 

The study has been divided into three chapters. Chapter one deals 

with his natural opinions. Chapter two deals his theological opinions. 

Chapter three has been dedicated to his anthropological opinions.  

The study has been concluded with the most important results. It 

showed his genuineness in many matters , most importantly, 

epistemology and the theory of meanings and his attempt to resolve the 

relation between the self and the theological qualities and the reality of 

humankind and his opinion in motion and motionlessness, in addition 

to criticism towards his most outstanding contemporaries pretty like 

Al-Allaf and Al-Naddham.  
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