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ْعنِّي أَْن أَْشُكَر نِّْعَمتََك الَّتِّي أَْنعَْمَت َعلَيَّ  ِّ أَْوزِّ ْعنِّي أَْن أَْشُكَر نِّْعَمتََك الَّتِّي أَْنعَْمَت َعلَيَّ ﴿ َرب  ِّ أَْوزِّ ْعنِّي أَْن أَْشُكَر نِّْعَمتََك الَّتِّي أَْنعَْمَت َعلَيَّ ﴿ َرب  ِّ أَْوزِّ ﴿ َرب 

َوَعلَى َوالِّدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِّحا تَْرَضاهُ َوأَْصلِّْح لِّي َوَعلَى َوالِّدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِّحا تَْرَضاهُ َوأَْصلِّْح لِّي َوَعلَى َوالِّدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِّحا تَْرَضاهُ َوأَْصلِّْح لِّي 

يَن﴾ َن اْلُمْسلِّمِّ يَّتِّي إِّن ِّي تُْبُت إِّلَْيَك َوإِّن ِّي مِّ يَن﴾فِّي ذُر ِّ َن اْلُمْسلِّمِّ يَّتِّي إِّن ِّي تُْبُت إِّلَْيَك َوإِّن ِّي مِّ يَن﴾فِّي ذُر ِّ َن اْلُمْسلِّمِّ يَّتِّي إِّن ِّي تُْبُت إِّلَْيَك َوإِّن ِّي مِّ    فِّي ذُر ِّ

 [15: األحقاف]

  
 

 



 اإلهداء
 

 ت لي معها آيةُ اللهالغالية التي تجل  زوجتي إلى 

 الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها

 وجعل بيننا مودة ورحمة.

 وفاء...عرفاناً و



 شكر وتقدير
 

عله  اها علهي  لهن  لمهف عف هن أتوجه في هذا المقام بالشكر للهه بهانا ه عتلهال  

 في هذا الانث. دا ي إليهه

عاللهالمي  يطيب لي أن أتوجه بخالص شكري عتقديري إله  أبهذاّي  الضايهلي  ع

التتدوذ    ن أستتذ  : ، عهمهها اللَّههذي  يتيههر بشههرف إشههرافهما علهه  هههذا الانههث الجليلههي  

ج ممت  القت ةر،    -الفيستف  اسستيمد  لكيدت   ا  الميت    أستذ     –الستدد الليددتد محمد 

و ئتتتدس  ستتت  الفيستتتف   أستتتذ     –التتتدوذ    اتتتد الحمدتتتد  اتتتد المتتدم  متتتدو   ن وأستتذ  

؛ ألياديهمها الاي هاع علهي  ععله  يا  هي  ج ممت  القت ةر، -اسسيمد  لكيد   ا  الميت   

يههر فههي تقههويا هههذا الانههث عتوجيهههه ،   هها اشهها لهما ، علمهها بههذن  اهه  جهههد لا جميلهها  

الللميف عاإلدا يف الكثيرة، عن ألون ااالغا  إن قلر : لا تخن فقرة عايدة ا  فقهرا  ههذ  

 الربالف ا  تلليق أع توجيه. 

 أينهها أفتههدتها تضههير باللرفههان عالوفههاع إّ الوفههاع قاههن الللهها ،  اههنها   نههاعلقههد تللم

ا عرفا هها  بلرفههان ، ععفههاع بوفههاع ... ، عن أالههل  دا  لض ههلكما ألبههاتذتها ، ع نهه   اههادله

علههي  إن أن أدعههو اللههه بههانا ه عتلههال  أن ياهها ي فيكمهها عيجزيكمهها عنههي ععهه  يا  ههي 

 الدا بي  خير الجزاع .

 بكولاف تألأل لالنجوم              ت يع بماَعها دا  الللوم  

 جهابذة تذلمذ ا عليها              فكان الغيث ا  تلل الغيوم  

عتقويمهها عأتوجه بالشكر للجنف المناقشف عل  تض لها بقاول اناقشف هذ  الربهالف 

 .عتوجيه لاتاها

ععرفا ا  بالجمين فإ ي أتوجه بالشكر إل  جميع القا مي  عل  ههذا الملههد الللمهي 

شكر اوصهول إله  جميهع األبهاتذة فهي لليهف الشهريلف عال،  ا  أباتذة عإدا يي  ععاالي 

  بجاالف داشق. 

يضوتني الذوجه بكن الذقدير عالشكر إل  عالد ي الكريمي  ، عأبأل الله بهانا ه ن ع

 عتلال  أن يجلن هذا اللمن في صنيضذهما يوم القيااف .

فكها وا ععفهاع  هاد ا  أتوجه بشهكري اللميهق إله  اه  لمنهر اهنها أخهوة صهادقف ع

 عاألبههذاّ يههافش عاشههو األبهذاّ اههدير عاههد الماجههد عههها فههي بههنوا  الغربههف بههند يهر خ

إل  هذا الالد الطيهب الماها ي فهي الموفدي  يا  ي لما أشكر ، عالدلذو  خالد اللدعا ي 

أصدقا ي الذي  جملنهي بهها عاخذلف المراين الد ابيف ، ع، الللميف الذخصصا   جميع

 .  للريقفشرف ان ذناب إل  هذ  الكليف ا

  ا  لن ا  باعد ي في إخراج هذا الانث ، عأدعو لها بكن خير.يعأشكر أ

 عآخر دعوا ا أن النمد لله  ب اللالمي  .

 



 

   
   

   مهيد البحثمهيد البحثمهيد البحثتتت

 المتكلمون والفلسفة اليونانيةالمتكلمون والفلسفة اليونانيةالمتكلمون والفلسفة اليونانية
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 المبحث األول

 البحث محاوردراسة في 
لكللحقل للحققلل قل للفةقملموعةللنققلمفاللنققلل قملماللالتيق ملم لل   ا قمل لل ق

ملمنهلتنقأليققفضفعقت ديلدققملدرمسن ت  ض ق،ققت محقداللنقخاصنقضم قن اقه

للامقق ي لف ق لا ر قمألساسلتنققدقلنققالحقملفلفجقةل ق التلا قملا للق تااصلت هق ق

لهلامقسنرلععق،قق ا ليقملكل  ،قق ىقق فري قمثنلت قلملاقاقملا ةلانقملتفنانتلنملا لقا

يمهدقل ففجقةل ق التلا ققنات قمل  نققتنهماققماثيق،ققاتانقملمعمدققهماقة قملادمينق

قلامقملا لق قةال هق 

   المحور األول ـ  الفلسفة :

يقكملاقترلتعققولا ق– مل كملنق،قق(1)اقمل كملنقملا ةانقق ةبققوناللاقمل ولفي

 قللدقمسلل فد قملوللع قق ق(2)ق"ملو للف قوعةللنقضةضللحقمأل للتالقق ةضللحق"قاللل ق–مل وللنق

 سلم قملمرل وحققهلاق،ققلنفعقخاصقق قملموعةلنقاانفمن قق"مل كمن" ق"ملا ةان"ك م  ق

ي ل ل ققم  ضلىق،قق ملا ةلانقمسليقيفنلان قدختلحقةل قملوعقتلن،قق(3)قا قملةت ةفة اقض قلكت

ق (4)ضياقق انقمل كمن،قق"سفةتا" ق"ةت "لةانقضل هقق قك م ت ا

ق قملنالتن قق  قة ققاالصطالحيةضقا ق مخ  ات قملا سان قااارم  قتودد  ة د

 لوحقملةابقيع عقة ق،ققا تهقو تقملا ةانقَا َما ق ضعقتوعي قدقتققل و يقملايق  ق

 لو هق،قققمةال هق قضايا قمإللما إالققودققا يقالقي يقيأل ضعقتوعي قضنققإلىقذلك

ق قا عقإلىقق ت فر ققونالاغمفجقققخاصقإلىقققف هقيع عققالنةانقل ا ةان

ق قق(5)آخع

قتمث تقة ةانقملرعقق مل  قضمتق م نقق قملو ف ققلكم هة ققمل ديي ل د

 ق مس اادقملتفنانتفنقق(6)قملدينتنق خدقنقمل تاةقملوم تنقتفكتدقملمو  دم مس هدةتق

                                      
ق ق372/ق9ق،قادةقة ة ق،قتع  ق،دمرقصادرق،لةانقملوع ق،(قمنظعقاقمق ققنظفر1)
ق ق641/ق63ق،قادةقلكيق،(قمنظعقاقمق ققنظفر2)
ق،قلنق دقنقةل قملا ةلانقملواق،ملراةو ق دق قلة قق مفدقق ملمفضعقناةهقق،ملةاققملمع عق(قمنظعقاق3)

ق ق9قاصق،د نققتانا قضخعىق،دمرقملث اةنقملوعقتن
دمرقملاكللعقق،ريللدةقت  تللققدق ق مللدقااللدقملهللاديقضقللفق،رسللالحقملكنللديقملا ةللاتنق،(قمنظللعقاقملكنللدي4)

ق،قالاتت قملو لف ق، قق مدقق قضلمدقملففمرزق ق ق673ق/6قق، 6991ق اونقمالا مادققم عققق،ملوعق 
ت  تللققق،ملم للحق ملن للحق، منظللعقاقملرهعسلل ان ق ق626صقاققق، 3114ق،ملهتئللنقملواقللنقل  للفرقملث اةللن

ق ق3/95ق،لق6414ن ،قدمرقملموعةنققتع  قق مدقستدقكت 
صقق، 6956قدمرقملوع قلنققملكفيلتق،ةل قملا ةلانققلدخحق تلاري ق،(قمنظعقاقدق قق مدقكملاةق والع5)
ق 3ق-6ا
صقاققق، 6917ق،ق9طل للالعةقمقدمرقملنهضللنقملوعقتللنق،ضسللاقملا ةللانق،(قمنظللعقاقد قتفةتللققمل فيللح6)

ق 49ق-45
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ققه قمرتاط ق قا قملوم تن قملفاعة قمل ديي قملرعق قلضارم  قا  قضخا   قق ققما ا

 .(1)ت قحق ضةكارق ققضثمعته ملناانقملدينتنق قاق،ققصنااا 
إذقمن هلفمقق؛ققعقمل اتوتت قمأل ملحقملتفناناندقملمنهل قمل ا ة قققدضقدق 

ق ملفقففا ىقمل ةاؤةق مل و تحقملو   قل اةتعقملف فدقملماديققضقاقف قا  ت اقانهل ق

ق ق(2)بائع الموجوداتالبحث عن طةكانتققهمنقملا ةانقإذقذمكق،ق ا ىقطاتو ه

ةف هتقاناي هاقإلىقل القق،ققإلىقمألقا قخ فةقملتفنانتنا ةانقثيقخ تقمل

قإلىقملمف فدم قمل اتوتن قملك تنققاإلضاةن ققملف فد قضة طفن، قاق(3)ةالا ةانقاند

لنصبح مثل الله بقدر  "اققلتلقي فة،قق(4)"قمإلنةانتنقمل راهققاإللهقق درقمل اقن"

أن نصير تقاة وعادلين وحكماء  :يعني, نصبح مثل اللهل،  ما يكون ذلك ممكنًا

ضيقاقق ق،قق(7) "البحث عن الوجود بما هو وجود "قا(6) ل قاندقضرس ف،  (5) "

ق قلتلقلفقلفقغتعقق تدققر ل

قكال ققوت ققىقاا  قلدىقملتفنانققون قق ملف فد ضياقق–قدقياتدققونىق  فد
ق قياتق- فلع قض  ق ق, قمل  انققف فد قا قت فة قاعجقك ن ق  فد قق-د قصان ق-ض 
قملكال تضافق ققلهام قمل  انقضقتضق ، قا قمألاعمجققكـ نقت فة ق متع    فد

قةاللفلعقإذنقلفقملمف فدققالمونىقمألتي،قق مل اا قق فق قا ىق  فدقمللفلع

                                      
ق 9صقاقق، 6951دمرقملث اةنقمل العةقق،درمسا قة قملا ةانقاندقملتفنانق،ق عق(قمنظعقاقد قضقتعة1)
صقاقق،ةل قملا ةلانق، ق دق قكماةق واعق49ق-ق45صقاققق،ضساقملا ةانق،(قمنظعقاقد قتفةتققمل فيح2)

ق ق61
 ة قس قملورلعي ق ناةقث اةنقاالتن،قق،سعةقاعي نألناق لدقة قضثتقاق ق (قق247ق-ق437ضة طفنق)ق(3)

اللد قسلل عمطقيللئاققلل قملةتاسللنق ضي لل قضنقمل كفقللنقملوادلللنقيلللبقتولعفقا للىقسلل عمطق لاقلله،ق لمللاقض ق
ةل قضثتنلاققدرسلنقسلمتتققاألكاديمتلنقتنلا ةقق ق ق  (قضنرلق257 ة قالا ق)ق،مل مهتدقلهاققال عقتنق مل و تي

 تلعكقق، ظلحقيو ليقةتهلاقإللىقضنقتلفةىق،،ق كلانقضرسل فقضللدقت قتلا مل و تيقةتهاق متعقةع عقملموعةن
ق،للـ6231 اونقملةلوادة،ققق،لمل كماضخاارقملوديدقق قملمؤلاا قا ىق كحقق ا رم ق قمنظعاقمل ا  ق

ق،تع ملنقداقزكلىقنلتلبقق ملفدق،651-6/671تاري قملا ةلانقملوعيالنق،تعمندرسحعقق  قق36-62صق
ق،دمرقمل  يققتع  ،قطاونق ديلدةق،تاري قملا ةانقملتفنانتنيفس قكع ،ق  قق 6994للننقمل  لت ق ملنرعق
ق 15-13اصقد نققتانا قضخعى

ق ق56د قضلمدقةؤمدقمأللفمن ،قس ة نقنفمقغقملاكعقملوعق ،قضة طفن،قدمرقملموارف،قصاق(قمنظعقاق4)
ألل تللنق مللنق للفق قدم دقتمللعمز،قمعتق،ثتللاثتف ،قضللم قملم للا رم قملكاق للنضة طللفنقاقق للا رةقق(5)

ق 692-9/693،ق6994،قلانان
ضثتنلاقذللبقإللىق لماقق لغقملثاقنلنقارلعةق،ق لدقضرس فقة قمس اغتعمقاقق  (ق233-ق254)ضرس فقق(6)

مل ق؛ق دخلحقضكاديمتلنقضة طلفن،ق مق لازققلت قضقعمنللهقةةلما قضة طلفنق ملو لح ق لاكاللهقملفلارقق  مل َللع 
ق   (قضنرل قةل قضثتنلاققدرسلنقق229،ق ةل قسلننق)قعقت لاقلسسلكندرقملم لد نىقثيقصارالط اهقملفمسع،ق
ق ق مل اتونق ملمت اةتاي اق مألخ قق ملةتاسنق ملف اقنق ملرلوعك بقةىقملمن قققلهق،سمتتق لفقتفن 

تلللاري قملا ةلللانققق، يفسللل قكلللع ق،316ق–قق6/395ق،تلللاري قملا ةلللانقملوعقتلللنق،رسلللحقدنلللممنظللعاققعتع
ق 667ق–قق663قاقصق،ملتفنانتن

ضم قململمفعققل ققؤلالا قق،اننقا قغعجقضرس فطالتاقة قك ا ققاققودقمل اتونمإلق(قمنظعقاق7)
ق قق2قاصق،ـل6241ق،مل اونقمأل لىققل اقدملعةقملموارفقملوثمانتن،ق اونقق،ملاارمق 
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ق قمأل لى، قملا ةان قة  قملا ل ققفضفع قلف قق   فد  ققمالتنق،  قموعة نا

ق قق(1) تننق نمتالاقا ققوضهاملمف فدم قيمك قلناقضنقن ناهاقة قض نا ققو

ةاخ للارقملكنللديق،ققمإلسلل  قة سللانلللدىققمل وعياللا  قللدقتللعددقصللدىقلللا ق
ق قمل وعياا قمل  قتعدد قا لىقضلةلننقة سلانققمادد ققملا ةانل وعي قلق(ق341) ا

التشبه بأفعال الله سبحانه وتعالى بقدر الطاقة " :ضنقملا ةانقل قق قذلك،ققملتفنان

قق.(2) "البشرية
العلمممم بمممالموجودات بمممما همممي "ق نهلللاقاقلق(ق229 قاقاّعةهلللاقملالللارمق ق) 

اسمتكمال  "قملا ةلانقلل قاقة لاةلق(ق435 قاقمق قسلتناق)قهااعةكماق،قق(3)."ةدموجو

 "النفس اإلنسانية بتصور األمور والتصديق بالحقائق على قمدر الطاقمة اإلنسمانية
ق ق(4)

قلاقيالد ققتنهلاققل قتولددلاق قرغليق-ضنهلاققملةلاق نقل  وعيالا  ي لظققالنةانق

قضقعي قاقة ت اققق-قمخ  ف

ةهل ق،ققل كلفنق مإلنةلانق مل تلاةق لاقحقت لفرإللىققنلالققد قَملو قاققضنهاقتَققاألول

 يالللد قذللللكق  ت لللاققللل قمسللل  عملق،ققكلللحقق للللقيلللعمدققلللهقملفصلللفةقل   ت لللنترلللمحق

،قق(5) نةه قمإللهتنقض قمل اتوتنقض قملعياضلتنقض قملمن  تلنقض قملةتاسلت،قققفضفااتها

اق ترللمحقملو لليققالحكمممة النيريممة ي ةللمهاقملا سللانقاللادةقإلللىققةللمت قرلتةللت قاق

اق ترمحقا يقمألخ قق مالق  لادققوالحكمة العملية،ققمل اتو ق ملعياض ق مإلله 

  قق(6)ق ملةتاسن

،قق قادتهلاقمنهجهمامنمه ملا ةلانققتةل مدقق درحقذكعقضيقا قو قاقضنهاقت ققوالثاني

قموللاةقالل قضيق،قق لةللبقملارللعينق للدرقمل اقللنقظللعقملو  لل قملنقة دمتهللاق ق للدرلا

ق ق قتوالتيقدينتنقض ق ل قإله قق درقآخع

                                      
ق 656 ،قصاق6919د قضقتعةقق ع،قملا ةانقاندقملتفنان،قدمرقملروبق(قمنظعقاق1)

ت  تللققإقللعملتيقق،مل وعياللا ق، منظللعقاقمللع للان ق،673ق/6ق،رسللالحقملكنللديقملا ةللاتنق،(قملكنللدي2)

ق قق361صقق،ل6419مل اونقمأل لىققق،قتع  ق،دمرقملك ا قملوعق ق،قتاريمإل

قق،9طق،نلادر،قدمرقملمرلعقققتلع  قضلاتلعق   تلققدتق،مللملعققلت قرضيل قمل كتملت ق،(قمنظعاقملالارمق 3)

ق 51صقاق

ق اوللنقلنديللنققالمفسللك ،قمل اوللنقمأل لللىق،قتةللعقرسللالحقةلل قمل كمللنق مل اتوتللا ق،(قمقلل قسللتنا4)

قق626قااتت قملو ف قصقاقق، منظعقاقملففمرزق ق 3اصقلـ،6231

ق ق51صقاقق،مللمعققت قرضي قمل كتمت ق،منظعقاقملاارمق ق(5)

ق اوللنققل للاقدملللعةقملموللارفقق،رسللالنقةلل قمل ناتللهقا للىقملةللوادةق،(قملاللارمق قاقرسللالحقملاللارمق 6)

ق، منظعقاقملواملل ق ق3اصق،تةعقرسالحقة قمل كمنق مل اتوتا ق،ق قستنام ق ق32ق-31ملوثمانتن،قصق

ق-2/ق3ق،مل اولنقملثانتلنق،ملم اونقملم مفدينقةل قمل لالعةق،طاونقق ت قملدي قملكعديق،ق اصدقملا سان

ق قق4
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 قللدقسللادقلللامقملماهللف قل ا ةللانقإلللىقضنقظهللع قمتلالللا قة ةللاتنق ديللدةقةلل ق

قلملاقي لعقضلم قن اقهلاق ت ديلد قل ا ةلانققتوعياله كانقلكحققنهاق،ققملو عقمل ديل

ململلاديقمالتلللا قق ،ققمالتلللا قملفضللو قاق قلل قلللا قمالتلالللا ،قق قلل ققفضللفاا 

 القيونتنلللاقمتنقت الللعق،قق(1)قملاع ملللات مالتللللا قق ،ققملع لللل مالتللللا ق ،ققملللللدل 

قاقكانتقا تهقلا قملك ملنققل قملف هلنقيونتناقق إنما،ققل ا ةانقملماملبقلا توعياا ق

 قللدىق ضللفاقلللامقمل وعيلل قلللدىقة سللانق،ققلللدىقة سللانقملتفنللانقمالصلل  لتن

ق ق ملم ك مت ق قاقين فيقا تهقق ققضاقت ق مإلس 

قهللي قمل ضللارم قإالقضنتمل اااللحققللقظللالعةقللعغيقمالتاللاقققللت قملنللا قلللفةق 

 قق ملرللوف  تااا هللاققللت قمألقلليققترللاقكهاق طللعقمخ  اللفمقةلل قضصللفةقملموللارفق

قظ للنققت للتقمقلللدد قتةللعقتقإلللىقملوللاليقملوعقلل قققوتللعليقملمةلل مت ققداللفىقتلل ثع 

قلمةل يمل هتل قق؛قمزينققعقملمدقمإلقاعيلال قةل قملو لفرقمل ديثلن ق ف،ققملمة رعقت 

ملاكعةقناةلهاقث لنققل ققىتانقدق ق قارةقمأل رقتنقملمواصعةضقانقة قمل ل ا قملوعق 

ق عةللفما م،ققملماكللعي قملوللع قل اعيللعقمل اوتللنقل اكللعقملوعقلل قةلل قملو للعقمل للديل

ق (2)قمإلس قتنا ىقملث اةنقق"المرتفنق"ألرس ف

ا ىقمل لفةققف لفدقضثلعق مضل قق ملا ةاملاكعقت اققك منققؤرخ ق تكادققلام

ةلل قت ديللدقق-ةتمللاققتللنهيقق-ا للىقمخلل  فق،ققل ا ةللانقمإلغعي تللنقةلل قملاكللعقمإلسلل ق 

 قللدقزالليققوللضق،قققللاققللت ققن لل ق قاللالغ،ققق للدمرقلللامقمألثللعق قلالللهق ضلمت لله

لا ةللانقم ضنق،ققملمة رللعقت قضنقا للف قملوللع ققعق هللاققالمللنقا للىقا للف قملتفنللان

 ضنللهقالقيمكلل قل مللعلقضنقياهلليق،قق(3)مإلسلل قتنققللاقللل قإالقصللفرةقل ا ةللانقمله تنتللنق

إالقإذمقكلللانقللللهققوعةلللنقدقت لللنققالا ةلللانقملتفنانتلللنق؛قألنقللللا ق،قململللاملبقملك قتلللنق

ق ق قق(4) ا ىقا ف قملتفنانق ة ةا هيقملماملبققؤسةنقضص  

                                      
ق ق36قاصق،ق دقنقة قملا ةانقملواقنق،ملراةو ق(قمنظعقاقدق قلة قق مفدق1)
ملثلاق ق مألثلعقمألرسل  قةل قملن لدق ملا غلنقملولعقتت قإللىقللد دقمل لعنقق،ضرلت لن االا  (قمنظلعقا2)

ق 33ق-ق36صقاققف قمإلنةانتنك تنقمتدم ق ملو ق، اقونقق مدقملفاقاق،ملهلعي

ا لللعققللللفقهت تنللل ملو لللعقملاق  قلت نةللل   ق ا لللعققق لت تنللل  ل  ضلللارةقملتفنانتلللنقا لللعق(ق3)

مل ضارةقملتفنانتنقة قنر تهاق ت فرلاق نضللهاقةل ققل دقملتفنلانق قةل ومعمتهاققف لهقالا ،ق للفةق

ارقملد للنقملم د نتلنقا لىقيادضقق قمل عنقملةاد ققاحقملمت دق يم دقل ىقمن  ل لفقضثتناققف هقخاص،ق

ةتادضقاندقمإلسكندرق يم دقادةققع نققود قل لىقزقل قق→ققق← هت نة  مل ضقاقملو عقققق دقملتفنانق 

ملهت تنتنقذمتها،قق قلفجقملا عقملم فسطقل ىقنهعقملةلندقق ملمةت قت عيا ا،ق يم ازققان رارقمل ضارةق

عقمإلسلكندر،قتع ملنقمللدك فرقاالدقمل متلدق فرجقسارتفن،قتاري قملو ي،ق)نهضلنقا لقمنظعقاق ق عق ا

 ق د قنلتبقق دي،قتمهتدقل اري ققدرسلنقمإلسلكندرينق ة ةلا ها،ق4/23،قمل العةق،دمرقملموارفلمدي(ق

قق 69 ،قصقاق6913دمرقملموارفققم عق

دمرقق،ت  تلققق ملدق ل ةق لعفق،ململاملبقملتفنانتلنقةل قملولاليقمإلسل ق ق،(قمنظعقاقدمةتدقسلان  نا4)

ق،دي س قض لتعيقاقملاكلعقملوعقل ق قكانلهقةل قمل لاري   قق37اقصق، 6956قتع  قق،ملوعقتنملنهضنق

مل اولنقق،ق ملدقق ل اىقل مل ،قملهتئلنقملم لعينقملواقلنقل ك لا  ،ققعم ولنقدتملا قلةلان قتع منقدق

ق ق61صقاقق، 6997قملثانتن

http://biblio.islamonline.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docBA=1&docAA=2&docRA=3&docTA=4&skey2=6433&skey1Txt=&extSrch=ON
http://biblio.islamonline.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docBA=1&docAA=2&docRA=3&docTA=4&skey2=6433&skey1Txt=&extSrch=ON
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 تللن ق،ققعةقإللىقملوملقتا  عقةل قضلتلانقكثتللا ققملمة رعقت ق اثقضإالقضنق

،قق  تف الل ق رمللللاقنااللا قذمتتللن،قق تمتللحقإلللىقإطلل ققمأللكللا ،ققإلللىقمل ةللعع

قق (1)قا رقماقد مةعقدينتنقضيض ق،قق تعمكما قتاريفتن

ضنقا يقملكل  قا ليقت ات ل قصلاغهقضن لار قيعىقديققفرقةو ىقساتحقملمثاةق

ظللعقن "اقذلللكقةت للفةقي للد قضيقضدلللنقا للىقق لللي،قققل قاناصللعقدينتللنق ة ةللاتنققف  اللن

ي ارنفنققوضهاققلاوضق؛ققلحقي لارنفنقللا ق،ققملمو النقة قمألديانقملث ثنقملةما ين

لا،ققمألديانققال والتيقملدينتنقاندقملالع ق ملهنلفد ة فصل فمق،قق قلاترملقملا ةلاتنقضيض 

قق (2) " ة عينقا  تنقتفةقققت قمترملقملم فالانقالكقإلىق عيونق

 نلاةىقت ،ققعيضنقتنض ققال و بقضدقمإلس  ض لتعيقدافىقالدىق نلدق

 مل لققضنقللا قملث اةلنقق"ي لفةقاققلتلل،قققعققلاقلمقانلنقملو متلنققل قمل لعم ق م لب

مإلس قتنقة قضساسلهاق ةل ق فلعللاق لالققل قململادةقمله تنتلنقملع قانتلنق؛ققلحقإنلهق

ق (3) "قدقت ددق ت فرققفمس نققناقعقل تنتنقل ىقا يقمل فلتدقمإلس ق ق

 ق(ق3113)ق اققيةوناقإالقضنقنف   ققعقملدك فرقاادقمللعلم ققلد يقكماقال

،ققضنقملا ةلانققناةتلنقل اتولنقمللع اقمإلسل قتنة ققوضق هفد قملماكعةقياكعققلت 

ال  ةقا لىق،ققضنقتنل  قة ةلاناقرقلهد ق َقليقي قة قضّنقملع اقمإلس قتنققايلوحقلامقساا ق 

 إنملاقمك التق،ققتلنق ضنقتنالاقإللىقلااقهلاضنهاقلليقتةل  عقضنقتاهليقر اقملا ةلانقملتفنان

ق (4) قت قمإلن اجقمل  ت  قةتهاقملمة مت قققماقلاةققت ،قققال و قققظفملعلا

 ضقلع مقق ل ثتع ق،ققة قلت قما عفققؤرخفنقآخع نقق لمتلنقملاكلعقملتفنلان 

تف  ل ق،ققة ققوضققلاال قملا ةانقمإلس قتنق لك قق درققولت ق در لا قق اا تلن

                                                                                                      

Ibn Warraq : Why I Am Not a Muslim, Amherst, NY. 

Publication Year : 1995, p.261 

منظللعاقضسلل اذناقملللدك فرقااللدقمل  تلل قملواللدق،ققضللاياققلل قملاكللعقمإلسلل ق قمل للديلق،قدمرقملهللان قق(1)

ق 31ق-ق39 ق،قصاق3119قال العةق،قمل اونقمأل لىق

ق 619ديققفرقاقتاري قملا ةانقة قمإلس  ،قصاق(ق2)

قق ق61صقاققق،دي س قض لتعيقاقملاكعقملوعق ق قكانهقة قمل اري ق(3)

 اقققعقملاكعةقمل  ققنادىققهلاقتقذكعلا،قملةاققسان  ناق ض لتعيق ديققفرققآرململ  ت نقضنق 

قللايعلففق ق ق ق   تللف ق  فلدسللتهعقق،رينللانق قللعم نق نتك ةللفن قوظلليقملمة رللعقت ققلل قضقثللاةقاق

ق لارات ققلارملعق لوفقتنق ان لعينقةل قضلتلانقكثتلعةقق قق،لتلقس افمقملا ةانقمإلسل قتنقكلحقضصلالن

مل اولنقق،مإلسل  ،قدمرقمللاقولا قملم لعينتاري قملاكعقملا ةا قة قق،عقاقدق قق مدقا  قضقفقريانمنظ

ململاملبقملتفنانتلنقةل قق،ةل قق دق لهقلك لا قسلان  ناق، ق د ق مدق  ةق لعفق9اق،قص 6974قملثانتن

ق ق61صقاقق،ملواليقمإلس ق 

قصقاقزق ق 6941نهضنقملم عين،ق،ققك انقململ عمثقملتفنان ق،(قمنظعقاقد اادقملعلم ققد ي4)
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للاققلل ققلللاةقإلللىقآخللعض سلل  تنقام  للاق قللعقمالل اللاظقل ا ةللانق،قق  لل لقض قغمفض 

ق قق(1)قاقملم متاةقة ققلاال قملاكعق ملا ةانإسهاقاتهمإلس قتنقق صال هاق 

 للفقملا ةلانقق-ققاإلغعيققمت ثع ققمإلس قتنة قضكثعقةع عقملا ةانقإذمقنظعناقة

هيقلماقمط وفمقا لىقةإن،قق إضاةاتهيقملفاصنقإسهاقاتهي  دناقل مة مت قق–ملمرالتنق

آرملقضخللعىقالقت اللقققللعقا الللدققةتللهضنهلليق  للد مققإالقمل للعمثقمإلغعي لل قضالاللفمققلله

ضنقملمةل مت قكلانفمققاصل ت  قق لتا،ققة ا فمقيفة فنققتنهاق قت قلا قملو الد،ققدينهي

كانقلناكقة ةانقإس قتنقمق از ققمفضلفااتهاقة دق؛قققلعدقن  نقل ا ةانقمإلغعي تن

 مسل  اعقملولاليقمإلسل ق ق،قق قماققدق هققل قل لفة،ققصنتهاقملفا ق فثهاق قرك 

ققق (2) ضنقيكّفنقلناةهقة ةانقت مرىققعقضصفلهقملدينتنق ضلفملهقمال  مااتن

ة قلامقملم ا ققتانقق لدمرقمل ل ثعقةل قكلحقل لحققل قل لفةقملا ةلانققيونتنا الق

 قتلانق،  البحمث هماا بها يُعنىالمشكلة التي  ا ىتسليط الضوء  إنماق،ققمإلس قتن

ت نا ةققةالحقا يقملك  قمل  قلل ققظنلنقتل ثعقن دينقضلمتنقملرع عققدرمسنقت  ت تنق

 لللامقيللدافناق،قق  للد قتللانقلللامقمل لل ثعقإنقققالا ةلانقملتفنانتللنقةلل قنرلل تهاق ت فرلللا

ق قملا لا تهقق ف ل ن  اةقل م فرقملثان قملايقي

   المحور الثاني ـ علم الكالم :المحور الثاني ـ علم الكالم :المحور الثاني ـ علم الكالم :

قةللليقي و لللقققاألصلللفةققا قملرلللعاتنقإللللىققةلللمت قرلتةلللت قيقمأللكلللاة للل َقتَق

قةلليقي و للقققكتاتللنق ،ققملدينتللنقاألصممولةللمىقمأللكللا قمالا  اديللنقض قيمالا  اديللنق 

األلكللا قققهل ي قملو ليقملللايقيّم ق قللدقس ل،ققةلمىقمأللكللا قملاعاتلنقض قملوم تلنيملوملحق 

صلفةقمالا  اديلنق للفقة قق اقلحقملو ليقمللايقيهل يققاأل،ققملرعاتنقملوم تنققو يقملا ه

ق (3)قا يقملك  

                                      
للننقمل ل لت ق مل ع ملنقق،تمهتدقة قتاري قملا ةانقمإلس قتنق،منظعقاقملرت قق  اىقاادقملعمزقق(1)

تللاري قملاكللعقملا ةللا قةلل قق،ق مللدقا لل قضقللفقريللاند ق ق قمنظللعقاقق79قاصق،6944مل للالعةقق، ملنرللع

ق،دمرقملموللارفق،ملا ةللا قةلل قمإلسلل  نرلل ةقملاكللعقق،ا لل قسللاق قملنرللار دمنظللعاق ق ق33اصق،مإلسلل  

ق ق45/ق6ق،مل اونقمل اسون

ق،مألنل فملم لعينق،ةل قمللنااق ملو لحقللدىقة سلانقمإلغعيلقق مإلسل  ق،(قمنظعقاقدق قق ملفدققاسلي2)

قلنه ق ت ات له،قمل اولنقةل قملا ةلانقمإلسل قتنق د قإقعملتيققدكفرقاق قق4صقاقق،6912مل اونقملثالثنق

ق 33،ق69ق/6،قعيقل  ااانق ملنرعملثانتن،قملمك بقملم 

،قت  تلققدق قق ةل ققهلدي،قدمرقملمرلعققلانلانقمل اولنقملثانتلن،ققمل ع فك ا ق،ققمنظعاقملاارمق ق(3)

ق، 6993ق،مل اوللنقملثانتللنق،دمرقمل للافةقق،ملا للعقملم للتطقق،ملاركرلل ق ق 692ق–ق693 ،قصاق6951

مل اولنقق،دمرقملرلعي قملعضل ق،عةت  تلققاالدقمللعلم قامتلق، عاقملم اصدق، ق مل ا ازمن ق36صاق

قك اللنقملاللاق قت  تللققيفسلل قااللدقملللعّزمقق،ق ملاتاضلل ق،قإ للارم قململلعم ق،ق ق619ق-614/ق6ق،مأل لللى

ق 35،قصقاق6949قمل  ا 
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 ملموالعقمل لفيققلممثلحقمل  ت ل قل ا ةلانقمإلسل قتنا ىقضنلهقمقملك  قي نظعقلو ي 

ق (1)قا قضصال ها

قا ققفضوهاق،قق لو يقملك  قتوعياا قكثتعةقق قملف هنقملانتنقمالص  لتن
ث اةا قلةبقمخ  فقمللا قمل وعياا قتف   ق ،ققة سانق قؤرخفنق ا مالقك  

 ىقا لو ناقق قخ ةقمس وعمجققوضهاقنة  تعقمل وعفق،قق مالل ماقا ق ملعؤى
ق قت عياتن قملو يق قفضفاهقق فرة قلام قق؛طاتون قملدقت ن قملموعةن قإالققودقإذ القت ي

ق مإللما ققمةال هق قضايا 

قفقملاارمق ق)اع ق ق229 ا قق نهالق( قملك   ملكة يقتدر بها اإلنسان " ا ي

ح بها واضع الملة واألفعال نصرة اآلراءعلى  ،  المحدودة التي صّر

ق وعي قق قضقد قمل واري لامقمل يو اعقق (2)."باألقاويل وتزييف كل ما خالفها

مل  قن عةقملو الدقة قنقملم ك يق لللهقليعىقضنقضدق–قاقفصاهقةت ةفة قق-غتعقضنهق،ق

قمل كتي قملرارع ققها قق,صعا ق دلتن ققخ اقتنضدلن قتمهتد ق، قلاقم ذلك قةضحققنه تان

ق (3) ملا ةانقة قضنقضدل هاققعلانتن

قا ق قق ققّعفقا ي ق قد قق  ق قوانققح قاَقملك   قق وددة ققواارم  قوضقملم ك مت 

قق،ق  ارقن قاع قة د قملدي قمإليل ق)ةه ققل(ق791اضد معه على  رُ د  ت  ق  يُ  علم  ق"ق نها

 اقمن ق) اّعةهقمل ا ازق (4)ق"ودفع الشبه،  بإيراد الحجج،  إثبات العقائد الدينية

ق" العلم بالقواعد الشرعية االعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية"ق نهقاققل(792
يتضمن الحجاج عن  علم  ق"ق نهقاقلق(ققق515ق قا)ققققمق قخ د ناعةهقكماقق (5)

والّرد على المبتدعة المنحرفين في االعتقادات ،  العقائد اإليمانية باألدلة العقلية

قق (6)ق"لسنةعن ماهب السلف وأهل ا

ق لدىقت قحقمل وعياا قملةاق نقي ات قلناقادةقضقفرا

ق مقأللمتنقق؛قي  حقا يقملك  ققكاننقرةتونققت قملو ف قمإلس قتنق-قض ال  نظع 

ق ملا دقانها ق قةالحق،قققفضفاه قي  تىققهقإثااتها قمالا  ادق قا ملايقلفققضايا

،قق ضةوالهق صااتهق فدقمل ه كإثاا قق ذلك،ققإقاققةالحقما  ادينقدينتنا يقملك  ق

                                      
ل  اااللنققدمرقملهللان ق،تمهتللدقلدرمسللنقا لليقملكلل  ق،منظللعقاقضسلل اذناقملللدك فرقااللدقمل متللدققللدكفر(ق1)

ق قق6صقاقق، 3112ق، ملنرعققال العةق
ق ق76صاق،6926طاونقق،قك انقملفانل ق،ت  تققاثمانقضقت ق،ملاارمق قاقإل القملو ف قق(2)
ق قق692ق-ق693منظعاقملاارمق ،قمل ع ف،قصاق(ق3)
قمل اولنقملثانتلنق،ملرلعي قملعضل ققنرلفرم قق،وضلدقمللدي قمإليلل مللع ان قاق عاقملمفمقل قل(ق4)

ق 29ق-24/ق6ق،لق6272
قق ق619/ق6ق،صد عاقملم اق،(قمل ا ازمن 5)

ق ق495،قصقاق6954،قمل اونقملفاقةنق،قتع  ق،دمرقمل  يق،ملم دقنق،(قاادقملعلم قق قخ د ن6)
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قق ملنافة ق، قملوالي قلد ث قق ملمواد إثاا  ق ، قمل ةي قلام  إقاقق "قالم اصد"يةمى

 ذلكقك عكتبقمأل ةا ققق ق فملعق،قققضاياقت فق قا تهاقت كقملمةالحقمالا  ادين

قعدةة قملف ل، قق  فمز قمل اة، قق من اال قملمود قا ، قتمايا قق اد  لامققةمى ي،

قق (1) "قال فملق"مل ةيق

ملمف فدققماققملا لقة ضنققفضفعقا يقملك  قلفقملم ك مت ق يعىققوضق
ق؛قألنقملم ك يقينظعقة طقإلىقضايقمأل تال ثيقي ةمهقإلىقق-ملمف فدق–قلفققف فد

ق ق ملم دثقةمته ققمل ديي قق لكاقه، ق(2) ي  ققكحققةي قضن لدىق  قلنا قمل  قحقيظهع

ق عقمالخ  فقة قملمنه ق ملواينقققملك  قيراركقملا ةانقمإللهتنقة ققفضفاها

،ققاة ققفضفاهقاملمراركقلهقنمإللهتقملا ةانيم ازقا يقملك  قا قق-قاثانت ق
قة ق قملم عرة ق مألصفة قمل فماد قق ةب قملك   قا ي قة  قيلعي قملا ل قضن ة 

ة قلت قضنقملا لقملا ةا قيلعيققم  ضىقا فةقملا سانق،ققملرعيونقمإلس قتن

ق لَق قة ق،  (3)ب قة ق قة ماتهي قنظع قلف قإنما قمإللهتا  قة  قملات ةفف قنظع قضن كما

قلامته قملم  ق ققملف فد قا ىق، قيدة قلتل قق  قلف قإنما قملف فد قة  قملم ك ي  نظع

  قققق(4)ملمف دقق

قي عقا ىقااتققق-اثالث ق قملك   قدمخحقا ي قق قملمها  قملنهفجققالوديد ابل
قمس دالةقا ىقص  ها ،ققململ معقمإلس ق ق خار هق؛قق ققتانقل و الدقمإلس قتن

ق قلفلها، ق تثار قإلتها قتفّ ه قمل   قل راها ق ملركفك قق دةع قق ع ققوضق،  قد
قملك  قهمققمل وعياا  قا ي ق اها ققن ق دةع قملدينتن قمألصفة قا  قملا د ا ى
ق ق يمك قمس ن اجقذلكقق قتوعي قملاارمق ق مق قخ د ن،ققملف ف 

قملم ك ق-قارمقو ق قضدمة قل  ق لدلا قملو  تن قمألدلن قإثاا ققو  دمتهيقضن قة  مت 
 لامق مض قلدىقق قيعىقضنققهمنقا يقملك  ققن  عةقة ق،ققملدينتنق ملا دقانها

قالو الدقملدينتنقة دقققتانضقاقَق ق وحقق ققها قا يقملك  ق،ققدةعق اها قملف ف 

قض ق(5)ذلكقق قتوعي قمإليل ق مل ا ازمن قجمس ن ايمك ق ،ققلمدلنقملن  تنقةة ققلاال 

قق 

ةإنهاقتف   قانهقة ق،ققة قناا هقملو  تنملا ةانق اقهقا يقملك  قق إن قلامق

ن  نق فلعينقل قضنقملو حقلدىقملات ةففقلفقملمن  ققملايقيادضققنهق ين ه قإلتهق

                                      
ق  آرمؤةفعقمللدي قمللعمزيقق، ق مدقصال قملاركانق 6/313ق، عاقملمفمق مللع ان ،ق(قمنظعقاق1)

قق ق119صقاققدمرقملاكع،،ملك قتنق ملا ةاتن

ققق قق6/671ق،(قمنظعقاق عاقملم اصد2)

ق ق47/ق6ق،ملمفمق ق،(قاضدقملدي قمإليل 3)

ق ق411صقاقق،ملم دقنق،(قمنظعقاقمق قخ د ن4)
مل متللدققللدكفرققد قااللد ق 69قاصق،إلللىقدرمسللنقا لليقملكلل  قململلدخحق،(قمنظللعقاقد قلةلل قملرللاةو 5)

ق ق1قاتمهتدقلدرمسنقا يقملك  ،قص
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ة قلت قيادضقملم ك يقق قا الدقدينتنققانتنقة ق،ققة قت عيعقمل  الققمل  قيا عضها

قملم در قن فصقإلهتن قا ى ققضساسها ق يا عجقض، ققام هقن  عين قتانهاقة 

ق (1)قانهات يتدلاققال ل قملو  تنق دةعقملراهق 

قضنقملو حقلدىققوضهيق قيلد غتعقضنقمل ارئقة قك بقملم ك مت ق ق االتهي

قمل وعياا قملةاق ن إثاا قملو الدقمل  قة قق ظتا هق ،ققتلا زققهم هقمل  قتعسمها

قلاوضقملو الدهقق دة قا قصعلتققهاقملرعيونق ملا دقانهاقإلىقكفنهقنَ م  لامق،ققر 

قملمو ال  قملك   قا ي قا ى قمأل لى ققالدر ن ققين اق ققعمل هق، قة   مأل وعي

قق قملم  خعة

،قق لملللاقللللدثقمخللل  طققلللت ققفضلللفاا قملكللل  ق قفضلللفاا قملا ةلللان

للاقانللدقملم لل خعي ققلل قملم ك مللت ق اعضللتققرللك نقت ديللدققفضللفعقا لليقق-خ فص 

ل،قققةالحقمالا  ادقة طقملك  قة تحقاقلحقير محقا يقملك  قا ى قاض قضنهقيرل محقضيض 

ةتلللدخحقةللل قن اقهلللاققلللاقي دم للللهقملا سلللانققللل ق،ققا لللىقملفسلللالحقملمؤديلللنقإلثااتهلللا

ققفضفاا ؟

قنلدقمق قخ د نق)ق قاق ي فةقة ققوعجقتدلت هقا ىقاد قلـق(ق515 لنا
ضع رةقلافققةالحقق ت كتد قا ى،ققمل تاجقملو الدقإلىقتوضتدقملا ةانق ملمن ق

قامل ا ق قملك   قا ي قق  ق مإللهتا قق"قتوتا  قمل اتوتا  ققةالح قة  قملنظع  ضقا

ق ملا  ن قققال   ت  قملك  ، قا ي ققفضفع قق  ققة تا قضنظارق، ق نا قق   ال
ةإنهماققف   انقاندقملم  خعي قة قملفضعقق  قت قن ققت قملاَققاَقتّ قمَقةاا يقذلكقل  ق،ققملم ك مت 
 إنماق،ققالاهققالمفضفعق ملمةالح مل قققوايعةقكحق ملدققنهماقل ،قق مل  لت 

ق ق(2) " القمالل اا قق قمت ادقملم البقاندقمالس دالة

قملاالثت ق قق  قدةوتقملوديد قملك   قا ي ققها قمل  قمتةي قملو  تن قملناان  لوح
ا ىققمة دقظحقمسيقملا ةانقق  فر ق،ققق قملو ف قملا ةاتنق ملمواصعي قإلىقما اار

قملان قمالص  ل قملو يققمونا  قق قل ىققرارفقملو عقمل ديللام لتلققدض ق،
قملا فثق قلتضي قملا ةان ققلاة قتفستع قإلى قت له ق ديدة قنظع ق  ها  قالظهفر

ق (3)قاق قتاري قمل رعيعقضيض ققائ ق  ت،قق مل فةتنملا هتنقملك قتنق مألصفلتنق

ق قضن قملمكفنقمأل ةق قع قملفل قمإلله قلف قمإلس قتن مألكاع ،ققل  ضارة

 ملنا قق مدقص ىقمل هقا تهق س يقليقيك قة ق،ققك ا قة ةانمل عآنقملكعييقلتاق 

قق اقو ق ق ضقفمله قض ألقاستعته قض قة طفن قض ققضرس ف قملرعق قة سان قق  غتعلما

قادةقق-إلىق انبقمل  الققملدينتنقملثاق نق-إالقضنقلامقملفل قمإلله قي  فيق،ققملوع 

                                      
قق ق161صقاقق،ةفعقملدي قملعمزيق،(قمنظعقاقق مدقصال قملاركان1)
ققق ق491صقاقق،ملم دقنق،ق قخ د نم(قمنظعقاق2)
 قمللدك فرقق ق37صقاقق،تمهتدقة قتلاري قملا ةلانقمإلسل قتنق،منظعقاقملرت قق  اىقاادقملعمزق(ق3)

ةل قق، مللدك فرقاالدقمل متلدققلدكفرق ق36/ق6ققلنه ق ت ات له،ةل قملا ةلانقمإلسل قتنقق،إقعملتيققلدكفر
ق، مللدك فرقلاقلدقطلالعق ق632صقاققق،6992دمرقملث اةنقق،ق دقا ق قضاياق،ملاكعقملا ةا قمإلس ق 

ق ق34صقاقق،د نققتانا قضخعىق،ملم اونقمإلس قتنقمل ديثنق،ملا ةانقمإلس قتنققدخحق قضايا
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قملا ةا  ق ملنظع ققل   قح ق مإلنةة، ق ملكفن ققال ه قي و ق ققانتما قق ق، قملوديد  يثتع

قمإل اقا  قق  ق م ن ققد رلا قتة دا  قمل   ققمل ةاؤال  قملو حق، قلندمل مس لاقن

ق ق(1) مإلنةان قملم تدقق تفدقملاقانق ملمكان

ققعق قتااا ه قضثنال قمإلنةان  قملو ح قيثتعلا قمل   قملاكعين قمل ضايا قكانت  لما

قملاقان قخارج قت ع قال ققملفل  ققوتد ق، قت كفن قملفمقعقم ال ق ك هاقق،قا  قت خا  ال

إن علم الكالم ما هو إال ثمرة تفسير يمك قمل فةقاق،ققملنهال قق قنر تهاقمأل لى

للمؤثرات الثقافية  اتبعً ،  الحق للوحي اإللهي في جانبه العقديإنساني 

ق قواستجابة للتحديات الفكرية الداخلية والخارجية

وعجقل وفمقحق ضنقن بقا تناق ،ققا يقملك   إذمقضردناققوعةنققفضفعق

ققاالثهق تكاقحققضايا  قق ملمؤثعم قمل  قضد قإلىقنر ة قململاةقيرتعق،  ة قلام

قملوفمقحق ملمؤثعم قكانقلهاق قق  قإلىقادد ق دمرسفلا قمإلس قتن قملا ةان قؤرخف

ق قة  قملماا ع قلفي هققنالملد ر ق تركتح قملو ي ققلام ققاالتمه، قق ق فرة إثعملهق ،

ققااتهتكاقحققفضف  قد، قينر  قلي ق ملدةةهف ققةون ققودق، ققة لن قتكاق تققةال ه قح

قحقإلىقافمقحقق وددةقضسهيقكحق،ققإلىقسابق ملدقا ليقيك قذلكقرم و ق،ققضخعى

  يمك قضنقنرتعقإلتهاقةتماقي ت قا،قققنهاقة قذلكققن تب

 : العامل الديني : أوالً 

ق قفضفااتهقق قملو ي قلام ققادة قة  قمإلله  قملفل  ققه قضسهي ققا ققه  ي  د
ماقي  فيقا تهقق قن فصقتدافقمإلنةانقل   قحق ملنظعق مل اكعقة قق،قق قنهله

 تداف قلنااقمل   تدق مالا  ا ققالدلتحق ملاعلانقةتماق،ققناةهق ة قملكفنقق قلفله
،قق قاقتضمنهقق قرد دقا ىقمل فمل قمل  قكانتقتدي ققوتعقدي قمإلس  ،ققيو  د

ة قمل عآنقملكعييق ملةننقلحققةا قاق ردقق ق،ققكالمرعكت ق ملثنفينق ضلحقملك ا 
ك  كقمل  قتفليققراقهنقمل هقسا انهق توالىق،ققق راقهنآثارقق صاتقق نها ملم هعة

 مالخ تارققاضلتان ققمللاعمالخ  فقة قإةادةقمل  قياتدقظالعلاقت كق ،ققلاوضقخ  ه

قق (2)ضخعىققاضلتان ق

،ققيلامق يضافقإلىققاقساقق م نقق قملف الصقمق ازققهاقمل عآنقملكعي

قملمنظي قمل اكتع قتاولقا ى قضن ق  نها ققق  قملنثعق، قملفاصقا  قق س فقه قمق ود ة د

قق ةنفنه ق قتفد ، قق ملروع قملمنهل ، قمل اكتع قا ى قياول قق لام قا ىق،  يةااد

                                      
ململ للاقملللفطن قل ث اةللنقق،(قاللاليقملموعةللن63ملوللددق)ق،تللعمثقمإلسلل  ق،(قمنظللعقاقك تاللفردققللفزرث1)

للل ق منظلللعق25ق-ق3/27ق، ملانلللفنق متدم  مللانلللبقمإللهللل ققللل قمل اكتلللعقق،اقدق قق ملللدقملاهللل قاضيض 

ق 73ق–ق76صقق، 6917مل اونقملعمقونقق،دمرقملكاتبقملوعق ق،مإلس ق 

قملم دقن،ق(2) قمق قخ د ن، ققمنظعقا قق414ق-ق412صقا ققدكفرقاق   قمل متد قااد قد  قضس اذنا منظعقا

ققالمراركن( ق) قملك   قق، 6999قدمرقملث اةنقمل اونقمأل لىق،درمسا قة قا ي ققودلا قق،17صقا  قا

صقاقق، 6959(ق2ملةننقملثانتنققعق)ق،قل نقق العق، را يقملك  قنر تهق ت فق،ملمدرس ق ق مدقت  

ق،3عق،1 ق،قل نقااليقملاكعق،نر ةقملاكعقمإلس ق قة ققفمكتع قملك قتنق،لةا قمتلفس ق دق  ق617

ق 672ق-ق673صقاقق،6979


