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ل ِّذذذ لأوَّةل  ا ذذذ لل-يفلحذذ و لاِّ ِّنا ذذذ -واقلنعبقذذذ لؤت ِّفهلاحلذذذ  ل م لذهذذ الاتابذذذ  لتذذذ أنَّذذذهل  
ذذذ  لاذذذ لأك   فا ِّرلاتسذذذين االحذذذ  للذذذ ليفلاتعذذذ و لاتعذذذررالوهذذذينل ب ذذذمَّ ل ذذذرا  لاتذذذذم ل يذذذ لأ تِّ

لاتذ م ؤت ِّ لبرت  ذ لأكاذ  لاحلذ  للذ لذحتليلي لملشرواهلاتفاريلوتطبيق تهلات ق  ذ  لذ لول ابذ ِّ
ذذ ل ط ذذ ل تذذ ل ذىللمرحلذذ لاتبي ذذيللواترتكيذذحالكذذيلح لل-ابتبحليذذ لاملعذذريف-ومف هيمذذهالوذاَّ

ذذذذ  لذ   لاتالذذذذ لمذذذذ لاتذذذذذم لتابذذذذ  لأ َّل ذذذذ   لا لحذذذذ  للذذذذ الم ق  ِّ ؤت ِّ لكبذذذذحلن  ذذذذ  لالذذذذ لنذذذذِس ِّ
لَّلذذذذ  ليفلاملذذذذ ن لاملعذذذذذريفل اتق  اذذذذ  لاملعركيذذذذ لوامل نايذذذذ طلوه ذذذذ لبيلنقطذذذذذ لاًتبقذذذذ  لبي نمذذذذ ال  

م ؤت ِّ لكذ َّلاد تذ لبابذ  لاتق ذ  لواملفذ هينلوامل طلقذ  لاببسذبيمي لذاتبينحي ي لذ لحش لاتذ
لبل ذذذذ شلكلسذذذذفي ل ا يذذذذ لأ َّلمشذذذذرواهلاتفاذذذذريل ذ ع ذذذذ  لأحذذذذ لأبذذذذر للاتذذذذي ِّر نذذذذ لحذذذذ  للذذذذ الوبذذذذرَّ

املشروا  لاتبا    ذ ليفلاتفاذرلاب ذنممللاملع  ذرالوأ َّلحذ  للذ لاكبذبالبذهلحذينا ا لكاذر  ل
حمذذذين  لابنسذذذ  لاتاذذذينالو ذذذبي لحتر ذذذر لمذذذ لاً ذذذبنبرَّلاتنهذذذينيلواتين ذذذعملالم بَّاِّ ذذذ  لالذذذ ل

ل)اتقذذر  لاتاذذر صليفل ذذي   لهذذ الاملشذذروبلاملعذذريفلاتبذذ    للد َّلاتعقذذ لاملسذذلنلاتذذينحمللاتذذرابا
                                                 

اج حرد أبرو القاسرم  مشرروع حممريفواملنهج املعرريف التوحيردي: قرراءة  الكونية ابستمولوجياإلطلأول هاحل  للاواق ل*
 مط2015ال1املعن لاتع ململلتلفارلاب نمملالطلالاد   َّمحد

لالنشذرل  ا ذذ  1 لابت ذذ  معذجب سذذنلاتفلسذف ليفلأ ذذب  لحم  ذرلالم2010لافلسذذف الم معذ ل سذ طي  ات كبذين ا لالذينمليفلل**
 لاتفلسذذذفي ليفلا معيذذذلأشذذذرللالذذذ لاتع  ذذذ لمذذذ لاتر ذذذ   لا  معيذذذ الوهذذذينلا ذذذينل ا ذذذنول ذذذ البخ  ِّليفلجمذذذ ً لم للاذذذ َّ 

لومجعي لات  ا   لاتفلسفي لا  ا ر  لاامل ر  
اترب ذذذذ للط2 ذذذذطي ل معذذذذ جبي لملاًمبم ايذذذذ لوابنسذذذذ ن كبذذذين ا لالذذذذينمليفلالذذذذنلاًمبمذذذذ بالأ ذذذذب  لحم  ذذذذرليفلكليذذذذ لاتعلذذذذينلل***

لhalimbacha680@yahoo.frتارتواَّلاب
 مط15/9/2018الو  بلتلتل شرلبب   خلم29/6/2018بب   خللاملرامع متلتسلنل
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ل سذذذذذبعي ل ي بذذذذذهلاب ذذذذذنمي لاتا ملذذذذذ لاملب يذذذذذ لالذذذذذ لاتبينحيذذذذذ ل  تاذذذذذملل سذذذذذرت لا كيبذذذذذهلاليذذذذذهلأ ي
ذذذذ لكينذذذذ لات يذذذذحل ذذذذحلكينذذذذ لاتسذذذذببي الو بينحَّ ذذذذحلكينذذذذ لات   يذذذذ الوتبينمَّ واتينح انيذذذذ الواتذذذذيل بينمَّ

ل1 بينحَّ لكين لاتينحمللواتفطر ل)اتعق لواتاين صلو با من طلواتشن   لو با من الول
عنذذذ لملاذذذ لامل2015 ذذذفح الو ذذذ ل ذذذ   لِّبعبذذذهلاد وىللاذذذ ملل433 قذذذللاتابذذذ  ليفل

هل لذ لا ذذذذبنلَّلوخ متذذذذ لاتعذذذذ ململلتلفاذذذذرلاب ذذذذنمملالو ذذذذنَّلبذذذذرل  كَّبيذذذذهلم ق  ِّمذذذذ لو ذذذذبع لك ذذذذينة
لسين    ذم لاتذذبي ِّ ذ  لم لفاذذريالبلحذذ  للذ لاتؤت ِّ لمب ق  ِّمذذ لأو ذالكينذذ لاتقيمذ لاتعلميذذ لملشذرولاتذذم ل

لاملعركي لوامل ناي لاتيل كعبهلذىللاًشب  ةلمبشرواهط
م ؤت ِّ لأنَّهليفلأا   ل حل لتعق  لابنس  لهل الاتينمين لوم اين ِّانتهالنشذي لتيذ  ا لذو رىلات

لتي  لكاريلم ن لمرمعي لحم  َّ  الت بظنلا   ره لو كذ قلنظرتذهلذىللكلسفي لوكار  لا َّ التا  ِّ
ل-اتاذذذين لوابنسذذذ  لواحلقيقذذذ طلبيذذذ لأ َّلهذذذ الاتبعذذذ   لاتظذذذ هريلا  ذذذرليفلتيذذذ    ل  يسذذذرل ذ ي

مهذذذ َّلاتبيذذذ  لاتفاذذذريلاتنهذذذينيلاتذذذ يل ق ذذذمللابنسذذذ  لمذذذ ل ا ذذذر لاحليذذذ  الل-مذذذ  لت ذذذ لاتقذذذينة
واتبي  لاتفاريلاتين عمللاتذ يل ق ذمللابنسذ  لمذ ل ا ذر لات يذحطلو ذ لمتاَّذ لهذ ا لاتبيذ  ا ل

مهذ طل قذينةليفللم  ا ذبن لابنسذ   لكاذ  لمشذروبلحذ  للذ لم سذبيناِّب  لهلمذ الوم باذ وِّ ا لذ  
 تذذ َّللب َّذذذللكبذذذ  لاتع مليذذ لاب ذذذنمي لاتل نيذذذ لالذذ لاتقيمذذذ لاتايننيذذذ لت نسذذ  الومذذذ لكذذذ  ل
نق يلتلح    لات ربي لاتين عي لذًلدَّنَّ ل ذ لا ذبلبتلابنسذ  الواخب ذر لم قين ِّم تذهلووايذهل

وكذذ ت لكذذ  لنقذذ يلتنهذذين لواتعقليذذ  لابحي  يذذ لاتذذيلا ذذبلبتل يمذذ لابنسذذ  لوومذذين  طل
ل2وحيين بهلاب نلات  ِّ  طل

م ؤت ِّ لأ َّلح  لل ل ع لذىللب   لمشروبلكلسفمللمعذريف للتباذ و  لاتق ذين لذو عبق لات
 م رليفلا ذ  لادنسذذ قلاتفار ذ لاملخبلفذ ال   يذذ لك نذتالأولالميذ الأولكلسذذفي الاتذذم لاتب يذينيل

اابمذذذذذ  ا لالذذذذذ لا مذذذذذللبذذذذذرلاملسذذذذذبين  لادنطينتينميذذذذذ لاتع  ذذذذذ  الو  ذذذذذلين لا ذذذذذ ةالوأكذذذذذقل
ل3اتاينني لابنس ني الات اجم لبرل وا رلاتينمين لاملب ينا طلل بسبمينتينمياب

                                                 
الم2009ال2كرمي يذذ َّلاملعنذذ لاتعذذ ململلتلفاذذرلاب ذذنمملالط-هرنذذ  الأزمررة العقررس املسررلمأبذذينل ذذليم  الابذذ لاحلميذذ طلل1

لط127ص
لا1طلالبذذذ و َّل ا لاهلذذذ  ياالعامليرررة اليانيرررة :جدليرررة ال يرررس واإلنسررراة وال بيعرررةحممذذذ لأبذذذينلاتق  ذذذنطللاحذذذ  للذذذ ل2

لط38الصم2004
المرمذذللواملرنهج املعررريف التوحيردي: قررراءة يف مشرروع حممررد أبرو القاسررم حرراج محرد الكونيررة ابسرتمولوجياإللاواق ل3

لط15صل  بقا
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ؤت ِّ لأ  ل لاتاب  لاتر يس الاتيلتراوحتلبذرلنقذ لاتري ذ لاتذم لوم له الامل طلقال  غل 
اتعلميذذ لاتين ذذعي الم سذذب ِّ ا ليفلذم ببذذهلاذذ لهذذ  لاد ذذ ل لذىللاتنهينتيذذ لات   يذذ الونقذذ لاتري ذذ ل

ذذ لتبعذذ  ىلل بسذذبمينتينميابمفنذذينمر لادوَّةَّل ات ق  ذذ لل بسذذبمينتينمياباتايننيذذ لابنسذذ ني  للدَّنَّ
عبمِّ  لاملعذذذللاتعلمذذذمللاملب شذذذرالأولاملسذذذبعي  لبشذذذروطلاتعلذذذينملابنسذذذ ني لابمل ظذذذين لاتذذذذم لامليتينكذذذ ل

لاذذذذ لاتين ذذذذ لمذذذذللاتذذذذذم لات ذذذذررلاتعلمذذذذ اال  وَّان لاملعركيذذذذ ل ا لاد ذذذذ لاملبعذذذذ  لأولاتذذذذذم ل ب ت ِّ
واتل اَّلمفنينمللاملشروبلاملعذريفللاتذ يلارَّكذهل نَّذهَّللمجلذ لامل ذ مرلوات ظذر  لل4ق َّسطلاتذم ل

وادِّروحذذذذ  لاتذذذذيلار ذذذذن لمذذذذ لخذذذذنةلكلسذذذذفبهالأم ذذذذ لاملعذذذذريفلكنذذذذينلابمذذذذ اب لاتاليذذذذ لاذذذذ ل
يفلات  ذذخلاتبشذذر  الوكذذ الاتفنذذنلامل ناذذمللامل  ذذب لاتبعيذذ لاذذ للاد ذذ ل لا    ذذ لاتذذيلِّ رِّحذذت

ل5ركَّحليفلاتفننطلاتذم للبسبمينتينمملابم طلقلاخلطرا الواابم  لاد لين ل
م ؤت ِّ ليفلم ق  ِّم لاتاب  لأ َّلم لأهذ اللات  ا ذ َّللاتعمذ لالذ لاتاشذ لذو  لأو  لات

مق  بذذ ل  ا ذذهلتِّمذذ لتينا ذذللاليذذهللاذذ لحقيقذذ لاتطذذ بللاًمبنذذ  يلرميناذذ لأِّروح تذذهال     لذىل
اتفاذذرلاب ذذنممللمذذ ل  ذذ  لوم ذذ ه لوم نايذذ  طططلذ ذذ ك  لذىلل  بذذيليفلبكيذذ لذما نيذذ ل

نلابتعقنني لاملينح  الوابتش ملي لاتبفس   ليفل ذ لذحتقيقلاملشروبلاتفاريلابتبا م الات م بَّسِّ
لت اذرالبذ لتعمذ لالذ للمشينتي لم  لق لم اف  الذنس ني لمبا وب لوا ل لم مع الًلت لذمل ًو

ل6حتقيقلاتبينا  لاتب مطل
م ؤت ِّ لالذذ لتينفيذذ لاملذذ ن لاملعذذريفلات مذذ  مملليفل را تذذهلاتف ح ذذ لوات ق  ذذ  لذوامذذ لاتذذ

 ذذعي  لذىلللاتاشذذ لاذذذ لاتب يذذ لاملرك  ذذ ليفلأِّروحذذذ لم فا ِّذذرلمذذ الومجذذذللا   ذذره لمذذ لشذذذب  ل
ا ذبيع ا لحتلذين الوتركيبذ   لأيللاملف هينلواد  تيحلواملقيًن الو  ذفن لبطر قذ ل سذن لمعنذ 

للالذذ لأ  لذم بار ِّ لم نذذ الواتذذذحتليذذ لحمبذذينىلجمميناذذ لادكاذذ  الواتعمذذ لالذذ ل  ذذ لاتذذ م بي  ِّ
ل7معركي لواح  الوت ظيمن طل

لذذ لاتف ذذ لادوَّةلمذذ لاتابذذ  لا ذذينا للامل حذذ لاتروحذذمللواتفاذذريلحليذذ  لحذذ  للذذ لال
ل ِّذذذ ل ذذذرا  لمعركيذذذ لواايذذذ لتسذذذ تهلات ا م ؤت ِّ لأمهيذذذ لاتسذذذ  لات اتيذذذ لذتيذذذ طلو ذذذ لأو ذذذالاتذذذوهذذذينل  

                                                 
لط16املرمللاتس بقالصل4
لط17صلتس بقارمللااملل5
لط18صلس بقااترمللاملل6
لط18صلرمللاتس بقااملل7
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تلشخ ذذي الحمذذين لاًشذذذب  ةالبقينتذذهَّلل ذذذرب لت ذذ لم نايذذ  لادمهيذذذ لاتذذيلحتين نذذذ لامليذذ لاتعذذذر ل
حليذذ  لكيلسذذينك  المذذ لحقبذذ لاتين ذذ لبذذرلادحذذ اتلواتين ذذ  للواتبطذذين ا الومذذ ىلبا هذذ ليفل

 بذذهلاتينمين  ذذ لاتع مذذ الوالذذ لامل حذذ لات فسذذمللواتفاذذريالوكيفيذذ لانعاذذ سل تذذ لكلذذهلالذذ ل يل
ل8تف  يلن لوتفر ع هت طل

ويفلاحملذذذذذين لادوَّةلمذذذذذ لهذذذذذ الاتف ذذذذذ للذ ه  ذذذذذ  لاتبشذذذذذا  لوبذذذذذ و لاًنببذذذذذ  لالحتذذذذذ َّتل
ؤت ِّ لإب ذذن  لاذذ ل ذذ  لحذذ  للذذ لات اتيذذ لوادك   يذذ الواذذ لجمميناذذ لادحذذ اتلاتذذيلاتذذذم ل

ين لاتلذ اللاتبحذين ةلوات ذ م لاتروحيذ للتعرَّ لهل ليفلحي تهلاتعلمي لواتعملي طلمثَّلح وةليفلاحمل
ذابذذذذ  لاتعن ذذذذ لبذذذذرل  ذذذذمللاتفن ذذذذف لمعركيذذذذ  لوجمميناذذذذ لادحذذذذ اتلاتذذذذيلخربوهذذذذ ليفلوا عنذذذذنل
اتيذذينمملالو خذذنلاد ذذ ل لاتذذيلتبيناتذذ لمذذ لاتين ذذعي  لاتينمين  ذذ  لذ ل ذذ ةَّللمذذ ل م ذذ لمشذذ و   ل

وحذ لاملاذ االك نذتلاِّلَّذ للذىللاحل  لل الم لمن لاب ذرا لأ َّلح  اذ ال  ذنلبذ عيذ ه لات مذ ا
اًنقذن لواتبحذذين ةليفلك مذ لحي تذذهالوم ذ ا  لذىللتعميذذقل ي بذهالتلذذ لاتينا عذ لك نذذتلاحلذذر ل

تق لأ خلتله  لاحل اا لاتينمين   لح  لل ليفلح ت لم لاتبذينترلاملعذريفلل9اتلب  ني لادهلي طل
الوات فسمل لم للأنب لشان لم لاتبا و لاتينم االاتش م لاتذ يلًل   لمبعذ ةش بنذمللببال ذ ش

ل10ب لما ب  لمر ر ال أله لاد  لواتبحس رلال لاتين للاتب  خيمللتلبشر  طل
ؤت ِّ لذىللأ َّلحذذذ  للذذذ لأ  ِّلاتذذذ  ِّ  لمذذذ ل او ذذذ لاملي ذذذ  لاتذذذذم لويفلاحملذذذين لاتل تذذذ ال هذذذحل

لحب  لل ل  لتس  ةلا لِّبيع لات  ِّ  ليفلاتبي  لات ربيذ الوكيذ لحتذينَّل ةلذىللابنس ني اللوكيا ِّ
تيعذذذربلمذذذ لخنهلذذذ لذىللل11ًهذذذين ل ذذذ تحلمذذذربيلمعيذذذقالًلذىلل ذذذينَّ شلوم ذذذ  ِّل ذذذ و  شلملنذذذنال

ؤت ِّ لتيناك ذقل ربذ لحذ  للذ لمذللاتباربذ لات  اتيذ لاتذم لمرحل لاتيقرلومرحل لاتبينح  طلو  لأبر ل
اتشذذن  اللمذذ لمنذذ لاذذ ملاتبال ذذ الوكذذ الاًنابذذ  لالذذ لاتذذرتاتلاتفاذذريلاملبذذ  لابتقذذرا  ل

وشذذح تلهذذ  لاملرحلذذ لشخ ذذي لحذذ  للذذ لابتط  ذذ لاتعرك نيذذ اللوكذذ الذمل حذذهلل12اتبحليذذ طلول
                                                 

لط27صلرمللاتس بقااملل8
لط37صلاملرمللاتس بقال9

لط28صلرمللاتس بقاامل 10
لط48صلرمللاتس بقاامل 11
لط51صلس بقااترمللاملل12
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ذىللمسذذذذذبين  لاب  اِّلوأ واتذذذذذهلاملباذذذذذ و  لتلمبذذذذذ  لواتذذذذذ ا  لمذذذذذ لِّذذذذذرقلات ظ ذذذذذ  لواتفن ذذذذذف ل

لترب لكارا ل بالم لم عِّرلاتعرك  لواتب ين لطلاتذم لول ل13فا ِّر   لذ لول ع ل  ينلو في لأ ي
كب ذذ وةل امل ذذ   لاتفار ذذ لواتروحيذذ لملشذذروبلحذذ  للذذ لا"لاملين ذذينملبذذذأم ذذ لاتف ذذ لاتلذذ ا

ذح  لأ َّلمشذروبلاتذم ل ؤت ِّ ليفلحمين  لادوَّةللاتبي ي لات ظريلملرمعي لح  لل لاتفار  لالم ين  ِّ
ح  لل اللخ    ليفلنب  اهال بع  ىلاملطرو ليفلنط قلاتلق ك لاتعربي الوكذ الات ربيذ  لدنَّذهل

ذذق  ل لم بَّسِّ لكلسذذفي  التذذ اجمتليفلا ذذ   ل ذذينلاتذذرتاتلمذذللاملا ذذ لامل نايذذ لاتذذيلوكَّرهتذذ لاملذذ ا سلب ذذينِّ
ل ينَّتذذه لدنَّذذهلل14ات ربيذذ طل ذذر  هذذ النظذذرا لتبحذذر  لحذذ  للذذ لمذذ لاتبقليذذ لاتفاذذرياللكلقذذ لو   ذذا ل ِّ

لم  اذذذ ِّاب لذىللاتعلمذذذ ني ل  سذذذين ِّغلهلذذذنالًو رلتذذذيللوا عذذذ  لحتذذذتلباذذذ لاتنهذذذينتيرلكيحبذذذ  لذىللأ ي
كي ذذللأمذذ مننلمذذ ل ذذر ننلذ ا  طلك ترمذذ لأ َّذذللتبقليذذ لم   ذذمللمنذذنال بملَّذذ ليفلات ذذينصليفل
تذراتلاخخذذرلات ذذررلوكب ابتذذه لت كذذ   الخ  ذذ  المذذ لأ واتذذهالمثَّلاترمذذينبلمبل بذذ لاملذذ ن لبين ذذفهل

لمسلينبي طل ل15شبا لحتر ِّلوا رتاتياي لحب الت  ا  لاترتاتلمب     اليفل  لا هت  لًو
ؤت ِّ لالذذ لأهذذنلاملذذ ا سلواتبيذذ  ا لاتفار ذذ لاتذذيلَّنذذ لم نذذ لاتذذذم لين لاتلذذ االاذذرَّ لويفلاحملذذ

حذذذذ  للذذذذ الواتذذذذيلا ذذذذبنلَّن لابمل   ذذذذ لامل  كسذذذذي طللك تينامنذذذذ لاد ذذذذينىلاتذذذذيلح ذذذذر لكينذذذذ ل
امل  كسذذي ليفلنظ مذذهلاملعذذريفالواملذذتلالذذ لاتب ل ذذ ليفلشذذبابهالوِّر قذذ لن ذذ  الهذذمللاملذذ ن ل

و ذذ لا ذذبق لم نذ لبعذذيلاملفذ هيناللكذذ ملفنينملاتشذذمين الل16  تيذ طلا ذ  الأولا ذذ ةالأولا
واتطذ بللات  ذذ  الواًطذراطلاتعلمذذملالوا ذ ةلو ذذ و تهالو ذينانرلاحلركذذ لاتايننيذ لواتب  خييذذ الل

وأكذذ  لأ  ذذ  لمذذ لم   ذذ لكرانافذذين  الل17كلنذذ لمفذذ هينلا ذذبق ه لحذذ  للذذ لمذذ لامل  كسذذي طل
لذذذ لاتبينكيذذذقلبذذذرلاتفر  ذذذ لوا م ايذذذ الوبذذذرلاتب  خييذذذ لوخب  ذذذ شلن ابنذذذ لات ق  ذذذ اللومقذذذ  هت لا

لل18واتبعذذ  الوبذذرلاد اتيذذ لوات ق  ذذ طططلذك  تذذهلاملرك  ذذ لك نذذتليفلنقذذ لاتين ذذعي ال مذذ ل و لأ ي
لأ َّله ذذ ِّلتيناكقذذ  لبذذرلأِّروحذذ لاتل ذذ لاتع مليذذ لوِّبيعذذ لصكي  ذذ ) لق ذذل ل  سذذ ل كذذرلح ل  لذ ل ذذ ةَّللأ  ِّذذر 

                                                 
ل54صلرمللاتس بقاامل 13
لط60صلرمللاتس بقاامل 14
لط63صلاملرمللاتس بقا 15
لط67صلرمللاتس بقاامل 16
لط72صلرمللاتس بقاملا 17
لط84صلرمللاتس بقااملل18
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المذذذ ل ذذذ كعينلذىللاً ذذذب ب  لاخ ليفلاتبقذذذ   لواتلقذذذ  المذذذ لاتل ذذذ لكمذذذ ل ب ذذذينَّ ه لحذذذ  للذذذ 

ل19منذذ لاًهبمذذ ملابتعلذذينملوكلسذذف هت المثَّلاتينفيفذذ لاتبحليليذذ لتلين ذذينةلذىللاملعركذذ لامل  ذذبط طل
وامل ا سلادتس ي لواتبفايايذ للأك  تذهليفلحتليذ لاخلطذ  لاتقذر الومذ لأ ت ِّذ لحينتذهلتلممذ    ال

ل لتلذذينامللات ذذررالواتاشذذ لاذذ لت    ذذ  املرمعيذذ لاملؤ سذذأم ذذ لاتبفايذذ لكيا نذذهلالذذ ل ذذفرل
لل20اتب يين  طل

لَّلذذ  ليفل طبنذذ لاتروحذذمللابذذ لاذذرر لد َّل وَّنذذ لحذذ  للذذ لأ  ذذ  لمذذ لامل   ذذ لات ذذينكي ال  
ؤت ِّ طللك  نذذذذذ  لاملفذذذذذ هيمملالوكذذذذذ الاتذذذذذذم لاتعركذذذذذ  ليفلاملعركذذذذذ لًل ل ذذذذذمللمعقينتيبنذذذذذ ليفلت ذذذذذين  ل

فيف تذذذذذذهلاتبحليليذذذذذذ الومق  تذذذذذذهلاتبفسذذذذذذ   الهذذذذذذينلمذذذذذذ ل ذذذذذذالمرمعيبذذذذذذهلوأ واتذذذذذذهلامل نايذذذذذذ الوتينل
و بقذ ِّللحذذ  للذذ لمذللابذذ لاذذررليفلل21لابتقذذينةلبافذ   لهذذ الاملذذ ن لأول اِّطل  لذبسذبمينتينمي

ً لتلينمذذذذذذذين الوترمجذذذذذذذ ان لحملبذذذذذذذينا الوأكقذذذذذذذ  لحلركبذذذذذذذهالوابالذذذذذذذ  ل لتين ذذذذذذذي لاتقذذذذذذذر  لبين ذذذذذذذفهلمعذذذذذذذ  
لويفلاتبين ي لادنطينتينممللتلينمين لومراتبهطل22ًن ك اهال

ؤت ِّ له الاتف  لبقينتهَّللذ َّلكيلسينك  ل  لا بلننلم ا سلا َّ لوأ ذ تيحلاتذم ل  لخبنلول
خمبلف الأاطبهلاتق   لال لب   لمشروبلكاريالحيين لال لا ذ َّ لنظر ذ لنينايذ الا ذبط بلكينذ ل
ا مللواتبينتي لبرلذتذ  ا لامل  كسذي لوم   ذ لكرانافذين  لوحلقذ لكي  ذ الومذ ا سلاتبحليذ ل

ع  رالواتبفايايذ الوابذ لاذررالوحممذين لِّذهالذ ذ ك  لذىللاتقذر  لبقذرا  لمع  ذر الاتلس الامل
ل23كين لاتال لم لاتبا و  لامل نامللواملف هينلتِّم ل   لِّيناةل رو طل

ؤت ِّ ليفلحمذذذين  لاتذذذذم لولذذذ لاتف ذذذ لاتل تذذذ لا ذذذينا للاملذذذ ن لاملعذذذريفلاتبينحيذذذ يلالوشذذذر ل
لاملذذذ ن لالم ؤك ِّذذذ ا لأ َّلاتبذذذ   لاحل ذذذ  يللمفنذذذينم للادوَّةلليفلأمهيذذذ لاملذذذ ن لو ذذذ و لاًنطب ايذذذ ل

ل بذذذذيت  لب ذذذذ لو ذذذذين لم ناذذذذملالومب نذذذذ لمسذذذذلاي التبذذذذيالاتبعق ذذذذ ل الذذذذ لمسذذذذبينىلاد مَّذذذذ للتذذذذ ي
ات ذذذذذحيالتلمرمعيذذذذذذ لاملعركيذذذذذ الوتقذذذذذذ  لالذذذذذذ لاًِّ ِّذذذذذنبلاتسذذذذذذلينلالذذذذذ لاتباذذذذذذ   لاتب  خييذذذذذذ ل

                                                 
لط90صلس بقااترمللاملل19
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ذذذل24املخبلفذذذ طل ؤت ِّ لاتذذذذم ل تهلات ظر ذذذ لالكب ذذذ وةلكيذذذهليِِّّلريلأم ذذذ لاحملذذذين لاتلذذذ الليفلم هيذذذ لاملذذذ ن لوش 

اً بخ املاتل ذينيلتلمذ ن الوارَّكذهل ذ  ن َّللاملذ ن لهذينلاد ذلين لاتذ يل ببعذهلات ا  ذين ليفل
  هنلواملننلبق  لاتين ينةلذىللأ را ننالاتيلك نذتلن ذحلاهبمذ مننالأوَّةلمبذ   هتنال

ل25شرطلو ينحهالم ل  سن ِّ لاتعم لكيهالوم لخنتهطل
 لات ًت لاملفنينمي لتلم ن الوك الامل ن لبين فهلاين م  لمعركي  طلوالذ لهذ المثَّلارَّ لال
ؤت ِّ لأ َّلاحل  لل َّللأنشيلمشذروا  ل التطبيقذ  لنق  ذ التبعذ  ىلابملذ ن لاتذم لاد  سال رىل

مذ لمرتبذذ لابنشذذ  لواتب ذذ  لذىللمرتبذذ لاملرامعذذ لوذاذذ   لاتبشذذا  الواكذذرتا لات ذذين لاملما ذذ المذذ ل
ل26 بمرا لال لا با   لاملينمين لابتقينَّ التيب  لتهلاًنبق ةلذىللاتينمين لاتفعلملطل  ق  ِّ ه لاب

وأم ذذذذ لاحملذذذذذين لاتل تذذذذذ للاتبطبيقذذذذذ  لاتبلفيقيذذذذذ لتلمذذذذذ ن لمق  بذذذذذ لأولمق  نذذذذذ لالكيشذذذذذ  لكيذذذذذهل
ؤت ِّ لذىللأ َّلحذذذ  للذذذ ل عبقذذذ لأ َّلاتلق كذذذ لاتعربيذذذ لاب ذذذنمي للأخطذذذي لاملذذذ ن لو وحذذذهلاتذذذذم ل

م  هذذذذ لِّرا ذذذذقلمبف وتذذذذ لم نايذذذذ  التعبمذذذذ لأ ذذذذ تيحلاملق  بذذذذ لأولاملق  نذذذذ الاببذذذذ ا  البين ذذذذ لااب
وكنمه ل ف مللذىللاتبلفيقال ينا لمتَّلاتبع ِّمللا لمذللاتقذر  لواتس ذ  لمرمعيذ لاملسذلمرلاتعليذ ل

و ذذذ لأخطذذذيلاتتيذذذ  لحذذذرلأشذذذ  لذىللل27وتذذذرااننالوكذذذ المذذذللنب مذذذ  لاتبشذذذرلات سذذذبي لاملينا  ذذذ طل
لاملق  ن ليفلمق  ببن لملخبل لاتظيناهرلاحل     ط-بلفيقي اابم  ه لال لامل  ه لات

يفلاحملذذين لاترابذذلللمذذ ن لا مذذللبذذرلاتقذذرا ترلال ذ ع ذذ  لمذذ ن للا مذذللبذذرلاتقذذرا ترلليفلول
ق  ن الو  ق   لبهَّلل ذرا  لت ذطححلاتذينحملليفل ذرا  لامل-ؤت ِّ لب  ن لمل ن لاملق  ب اتذم لت ين  ل

اتاين لوكنمهلواكبش لل   هالو را  لت طححل   لاتاين ليفلكننل   لاتينحملطلو   ذ ل
ةلمذذذ لاتالذذذمللذىللا   ذذذملالواتذذذرب لبذذذرلاملطلذذذقلوات سذذذ لبقذذذ  لمذذذ لتبيحذذذهل ذذذرا  لاتذذذينحمللاتب ذذذ  ل

هلابتينا ذللواملب ذذ لا   ذذملطلو ذذرا  لً لاتالذذمللو بطذذ ذ  ا لاتبشذذرلاتعقليذذ لات سذذبي ليفلكنذنلت ذذ  ل
                                                 

لط115صلرمللاتس بقااملل24
لط120صلرمللاتس بقاامل 25
ال ذين  َّل ا ل بيراة قواعرد املرنهج التوحيردي للمعريرةحنو منهجيرة معرييرة قرينيرةا حمراو ت يفم برطللالِّهاتعليناا 26

لط236الصم2009ال1اتفارالط
المرمذللواملنهج املعرريف التوحيردي: قرراءة يف مشرروع حممرد أبرو القاسرم حراج محرد الكونية ابستمولوجياإللاواق  27

لط132صل  بقا
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ل ِّذذ لارومذذ  لمذذ لا   ذذمللات سذذ لاب ذذ  لاتالذذمللاملطلذذقلو كذذقلاتقذذ  ا لاتبشذذر  لات سذذبي ل اتاذذين لمت 

لل28ا   ي لأ    لال لكننلاتظيناهرطل
وتينم لمسبين  لتلامللبرلاتقرا ترلا  لح  لل طللذ  لك    لاتبيتي ل بطذهلبذرل

ي لتسذذبن للاتين ذينللالذ لالذ لاتظذذيناهرلكمذ ل لَّذتلكيننيذذ  الاتقذرا تراليفلمسذلاي لمين ذينا
لإبح تبنذذ لذىللو ذذعي  لومين  ذذ لمبع تيذذ ال تلينذذ لمرتبذذ لاتبينحيذذ لبذذرلاتقذذرا تر ل تذذ لل29تاذ ي

ليفلاتبينفيذذ لأ حذذحل أ َّللاتبينحيذذ لعمذذللذتيذذهلاتبذذيتي الو سذذبينابهلمت مذذ  التيبعذذ  ىلبذذهلذىللأكذذقش
ً لذىللل30يحنذذذ لاذذذ ولاملشذذذي  لاملين ذذذيناملالوأمشذذذ المذذذ لمنذذذ لتينفيذذذ لاملعلينمذذذ لاتذذذيل ب و ذذذين

-اتذذذ م لبذذذذرلاتقذذذرا ترطللابكذذذذ   لامل نايذذذ لمذذذذ لاتذذذ م الاتذذذذبما  لمذذذ لم ذذذذ حب لاتظذذذذ هر ل
تاين َّنذذ لو ذذ و هت لوتنشذذين لأول بذذ لتاين َّنذذ الل-تع ذذين  لاتقر نيذذ ببذذ خ  لامل نايذذ لواتينحذذ  لا

ا ِّذ  لاتعلذنلمذ لحتقيذقلاً ذبيع  لا بح تبن لذىللفذ هر لمذ لمسذبينىلومذين يل خذرالوهذ ال  
ل31ادمل لوادمش لتلظيناهرطل

أم ذذذ لاتف ذذذ لاترابذذذللاملين ذذذينملبذذذذلامل  مرلات ق  ذذذ لملشذذذروبلحذذذ  للذذذ لاتفاذذذريلالكذذذرأىل
ؤت ِّ ليفلحمذذذذين  لادوَّةلأ َّلاتقذذذذرا  لاتيناح  ذذذذ لاتبا   يذذذذ لتف ذذذذمللذىللاتط يذذذذ  لواً ذذذذب    طلاتذذذذذم ل

حذذ  للذذ لً ذذذبيع  لاد مذذ لاملعركيذذ لوامل نايذذذ لللمقينتبذذ  لحتليليبذذ  لتفسذذ  ب  لا ذذذبعملنم 
املع  ر البين  لذ را ل ط ا  لالمي لواق كي لوتعليمي لال لاببق  لال لبذ عيذ لمذ لأبعذ  ل
اتظذذيناهرلم سذذببع  ا لمل يذذ  لمذذ لاهبم م هتذذ طططل  سذذم مللاتذذينامللاتبا   ذذمللاتببعي ذذمللاتقذذ  نلالذذ ل

ل32ذ لمه لم ل و لواح  طللأح    لاً   لابملين عي لاتنهينتي لوا ب    
ؤت ِّ لهذذذينللاًابقذذذ  لا ذذذ  ملمبقذذذ   لاتذذذذم ليفلنظذذذرللبسذذذبمينتينمملابوم شذذذيلهذذذ الاً ذذذب    ل

لخيذذذذرتقل ي هذذذذحلاتطبيعذذذذ لاتذذذذيلًل قذذذذ ل ابنسذذذذ  ل من تذذذذهلاب  اكيذذذذ لوأ واتذذذذهلاملخرتاذذذذ الأ ي
ل يبيذذ طل حذذ ليفلو ذذ لتينتَّذذ لهذذ الاً ذذب    لاذذ لادخذذ لببذ عيذذ لوال33خلفنذذ ل ذذينىلًلخفيذذ لًو

ل را  لاتاين الهينلاتنهين لات  ينالأولاتنهين لاتين عملط
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ذ َّلهذذذ  لاتقذذذرا  لادح   ذذذ لتلاذذذين لأك ذذذتلذىللا ذذذبن لاتذذذينامللابنسذذذ االو ذذذ لحذذذ َّ ل
حذذ  للذذ لمظذذ هرلاً ذذبن لاتذذ  ينليفلهيم ذذ لاتذذرو لا رب ذذ لالذذ لواذذمللابنسذذ  لوِّ   تذذهال

  لالذ لةلًل لذ لحر ذ لاتمذ الت قذ  ذ لحذ لكب بالكع تيذ لابنسذ  ل ذ لجم  ذ  لكنذينليفلأ 
ل ابسذحلمذ لحذ   ل ذلف  طل اِّ ذهلأ ي ذ لأ  ذ لمذ ل   أم ذ لاً ذبن لل34اتفع لو   لاببذ ا  الوذاَّ

ذذذذ لابنسذذذذ  لنفسذذذذه لكذذذذذلًهين لاد  لاذذذذرللابتعلذذذذنلكيذذذذ ل اتين ذذذذعمللكقذذذذ لأ  ىلذىللتفا 
اتقذذينىلم شذذبَّتلاتشذذعين ال سذذيطرلالذذ لادشذذي  لأوَّةلأمذذر التا َّذذهلأنذذب لذنسذذ ان لم فاَّاذذ  لم بعل ذذرل

أخن ذهلول عذ لهلذ لح ذين ليفلش ذ  ِّلوم انذهلو ذلينكي تهلذىللاملعذ الاملباذ و  لاملفبينحذ الكذ خ ل
ل35يفل رابل هيحل ق مللال لك لشمل الب ل  ل ق مللال لاحلي  ل اهت طل

اِّذ لاذن لمشذال لاً ذبن لاتذذم لويفلاحملين لاتل الم له الاتف  ال عبقذ ل ؤت ِّ لأنَّذهل  
 البشذذقيهلاذذ لِّر ذذقلتفعيذذ لاملذذ ن لاملعذذريفلاتبينحيذذ يلب ذذي  لا مذذللبذذرلاتقذذرا ترالابنسذذ

اتذذ يلل   اِّذذرلالذذ لاملين ذذعي لذِّن نذذ الو سذذبينابن ل ذذم لتشذذايل لكيننيذذ لبين ذذفن لمذذ  ا ليفلل
اتايننيذذ لاتق  مذذ لالذذ لمذذ ةلاتلنايذذ ل)ات يذذحالواتطبيعذذ الل بسذذبمينتينميابهلكذذ طططلحتذذ لحمل ذذ

 ًو لاملعركي لاتيلبذ تبن لبعذيلاتفلسذف  لابنسذ ني الملذ لاتفلسذف لأم  لاحملل36وابنس  صطل
لهذذ  لاد مذذ لاملعركيذذ الوأ  ذذ لمذذ لكعلبذذهلهذذينلذاذذ   لبكيذذ ه ل لذىللحذذ  ِّ اتينمين  ذذ الكلذذنلتفذذيِّ

لال لمرك   لابنس  ليفله الاتاين ط
وأم ذذ لاتف ذذ لاخلذذ ملللاملرمعيذذ لاتقر نيذذ لوتشذذاي لاخللفيذذ لاملعركيذذ لتلمشذذروبلالكب ذذ وةل

ؤت ِّ ليفلحمين  لادوَّةللاملرمعي لاملعركي لاتقر ني ل لذ لتباهلل  ا   لحذ  للذ لاتع  ذ  الاتذم ل
خ  ذذ لم نايذذ لاتقذذر  لاملعركيذذ الذىللبيذذ  لأمهيذذ لاتقذذر  لم نايذذ والوكيذذ لأنَّذذهلم  وَّنذذ لخلَّ ذذتل

- ذذ لوه ذذ لتبملَّذذ لاملف  لل37و ذذ طتلكذذ ل ذذ   لاتذذينامللاملب حذذ ل ذذ بق  الواملما ذذ لمسذذبقبن طل
يفلااذذ لح مليذذه لذ للتيسذذتلاملف   ذذ ليفلكذذين لح مذذ لاتقذذر  لًل عذذرللل-ؤت ِّ اتذذذم لحبسذذحل

نذ  ل أحا مهلوم  مي هلوشذرا عهالبذ لهذينل اهذ لاذ ل يمبذهلاحل ذ    لاتذيلت ذلالتلع ذرلم ينم ِّ
رلوم ذذؤِّ ِّرا لوم سذذ  ِّ ا ليفلا ذذ  لاملعذذللابنسذذ الاملبا مذذ طططلتاذذ َّلاملف   ذذ لمبعلنذذ لاكبقذذ   لذىللأِّذذ

                                                 
لط198املرمللاتس بقالصل34
لط220املرمللاتس بقالصل35
لط222املرمللاتس بقالصل36
لط138املرمللاتس بقالصل37
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اتع ذذرلاملف هيميذذ لواملعركيذذ لاتذذيلتسذذ ا  لالذذ لات فذذين لذىللتف  ذذيلهالتيذذبحاَّنلبقلبنذذ لاتقذذر  ال 
مثَّل عيذذ لب   هذذ لالذذ ل ذذين لمع نيذذهلو ي بذذهالكبسذذبقينلاتبشذذر  لالذذ لهذذ يلمذذ لاملعذذ الاتابذذ  ل

ل38املبا و  طل
ل م ؤك ِّذذذ ا لأ َّلؤت ِّ لابحلاذذذ لواتذذذ تي لهت كذذذتلكاذذذر للات خييذذذ لاتذذذ ِسلاتقذذذر الالاتذذذذم لو ذذذ لبذذذرَّ

اتقذذر  ل ذ ع ذذ  لأحذذ لاتبذذ ا  لاملعركيذذ لاملما ذذ  لذ لتينمذذ للمشذذ ك لا  ذذ  لًلحت  ذذ  لذًليفلذِّذذ  ل
امل نايذذذ لاملعركيذذذ لاتقر نيذذذ الو ذذذ ليفلمرحلذذذ لاً ذذذبحينا لاتع ذذذينيلاحل ذذذ  يلاتعذذذ ململلو كذذذ قل

ا هل لاتطذذذين لاتعقلذذذمللاتل تذذذ الكذذذ ح لأمذذذ ملمعركذذذ لا مليذذذ ل احفذذذ الوولنب ذذذرلم نذذذ ل ذذذينىلأشذذذ
لل39ادوَّتي لا  ي ي لحبانلمراح لتطين انطل

لينمذذين لع  ِّةلتاتذذذم لمثَّل كذذرلخ ذذ  ِسلاتقذذر  لومي اتذذهلا ذذ لحذذ  للذذ المذذ لملذذ َّلاتقذذر  ل
اتاذذيناالوامل نايذذ الواتينحذذ  لاتع ذذين  طلكقذذ لأشذذ  لحذذ  للذذ لذىللل ذذرو  لاتبعذذ ِّمللاتالذذملل

واتبحذذ لاذذ لاحلامذذ لاتقذذ   للالذذ لتفذذ  يلاتقذذرا  لاتبا   يذذ لاتع ذذي ي مذذللاتقذذر  الواتعمذذ لا
ذذذذذ لاتينمنذذذذذ لاملابفيذذذذذ لم نايذذذذذ  لحبفذذذذذ لاتفقذذذذذهلو   بذذذذذهلمذذذذذ لاتبفذذذذذ و لاتبف  ذذذذذي ل خلذذذذذ  لدَّنَّ

لل40واًخبنلطل
ويفلاحملذذذين لاتلذذذ اللاملرمعيذذذ لاتقر نيذذذ لواً ذذذبيع  لواتباذذذ و لال ذذذرىلحذذذ  للذذذ ل ذذذرو  ل

لا بيع  لخ   ِسلاتقر  لاخن ل كره اللومعلنذ ل اهتذ ل تيذ  لوأ وا لتفنمذ هالوه ذ لن قِّذر 
تذذذهلاذذذ اللم   ل َّلاتقذذذر  لتذذذهل ذذذ  ل ذذذب هلهِّبيعذذذ لاتقذذذرا  لمذذذ لاتذذذ ِسل اتذذذه لأيلذاب ذذذبم ا ل

ل ب ذذذ لاذذذ لهذذذينلأ  ذذذ  الو  ذذذم ن لأ ذذذلينبهلاتبحليلذذذملالوه ذذذ ل واتذذذينامللاب ذذذنممللمط تذذذحلأ ي
ل41 بحققلنينبلم لاتبن ملواًشرتاِّلبرلاتينحملالواتيناملالوامل ن طل

رمعيذذ لاتقر نيذذ لواتبي ذذيللت ظر ذذ لاتينمذذين لاتبينحي  ذذ لالكعذذرَّ لوأم ذذ لاتف ذذ لاتسذذ  سللامل
ؤت ِّ ليفلحمذذذين  لادوَّةلالذذ لمفنذذذينمللا ذذذ ةللوخمبلذذ لاتذذذ ًً لاتذذيلأ اطينذذذ ليفلاحلقذذذ لاتذذذم ل

                                                 
لط242صلس بقااترمللاملل38
 ا للالبذذ و َّة واإلنسررانيةيرر بيعمنهجيررة القرررية املعرييررةا أسررلمة يلسرراة العلررو  الحممذذ لأبذذينلاتق  ذذنطللاحذذ  للذذ ل39

لط47الصم2004ال1اهل  يالط
المرمذللواملنهج املعرريف التوحيردي: قرراءة يف مشرروع حممرد أبرو القاسرم حراج محرد الكونية ابستمولوجياإللاواق ل40

لط281صل  بقا
لط294املرمللاتس بقالصل41
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اتفلسفملالتي  لذىللكار لمف  ه لأ َّلح  لل لاكبش لاتعا لامل ناذملليفلحت  ذ لمفنذينمل

  كسي لبين ذفن لخن ذبهلالذ لومذهلات  ذ  لد َّلاملعذلللا  ةلليفلاتفلسف لات ربي اللويفلامل
الحير ذذن لمذذ لب ذذ  لت ذذين  لكلذذمللومطلذذقل و لاتطذذ  مللالذذ لذ  اكنذذ لتلعذذ و لاتين ذذعمللواتعلذذنلاحملذذ

وا النذ بلحذ  للذ لل42مسبيناحلتلينمين لوخ ين ي تهالوفيناهر لاتفر   لخ   لابنس  طل
ذذ للاتطذذ بللاتسذذل لاذذ لا ذذ ةالتيبحذذينَّةلذىلللبتيذذ لتبذذ ام  كيذذهلمراتذذحلومين  ذذ لاذذ َّ  لتب  شِّ

ظنذذرلتاذذ من ال  للاتبذذ   خفذذ هر لبعي نذذ الوابتقيذذ سلتلاذذين لكلذذهالوتسذذبم ل رهتذذ لكيننيذذ  الكيبينتَّذذ ل
ل43كيهلابنس  لخ   ِسلتاين  ي لاملطلقالاملس  رلبِّن ي لات يحلواتاين ل اتهطل

ر فذذذ  للذ ذذذذنمي لؤت ِّ لاذذذ  ا لمذذذ لتعاتذذذذم ل ويفلاحملذذذين لاتلذذذ اللذ ذذذنمي لاملعركذذذ لالاذذذر 
حذذ لأ َّلحذذ  للذذ ل ذ ل ل ذذحلمفنذذينمللذ ذذنمي لاملعركذ لل أ ذذ  لالذذ لاقذذحاللمذذ ل املعركذ لالًو

ذذجمذذ م   لات  ذذينصلوامل ذذ مرلاتفار ذذ لتل ظذذر  لاتعلميذذ ل   لرَّ لامليذذ لتركيذذحلتعس ذذفملالع 
وأح   ذذ لوأ ذذيناةلمذذياين  الذىللامليذذ لح ذذ    لتسذذب فرلمجيذذللِّ  ذذ  لاتذذينامللاتبينحيذذ يلمذذ ل

 بذ بَّ المثَّل عمذذذ لذىللا ذذذب ب طلاخ  لاتذذذذم ل لاتذذذبما  لمذذذ لمتل ذذذ لاترتميحيذذذ لاتعلميذذذ لاتبشذذذر  لأمذذ
ل44اتبينحي   لاملبينا ن لم لاملرمعي لاملعركي لاتقر ني طل

ؤت ِّ لتين يح  لملفنينمللذ نمي لاملعرك للكم ل را لح  لل الكقذ ةَّللنذرتاو لاتذم لمثَّل كرل
  ا ل ي ين  لحميط  لابتذيناملالوم ناذ  لومسذلا  لم عِّي ذ  لالذ لتفن ذنليفل ربلاد لم البرلكينَّن لذِّ

وا  تيذ لاتلنايذ  لتذبنيفللا معذمللاهلذ ينب م  لاملعرك لاتبشر  الوتعي لتقييمن لالذ ل ذين ل
اتين ذعمللمعذ  الوحتقيقذ  لتلعقذ لاتاذينالاملسذبيناحلاملمبذ لأ ذينا  ل ذ را لو ك  ذهللولتنهذينيلاةلاملآ

ا لا ل التاين لاتينحي  لاتقذ    لالذ لاتبذيتي لواتذ م لبذرلنظر  ليفلاتينمين لمبع تي كربا الم عرب ِّ
ل45طلامل  ه الكب  لذىللنظر  لات ظر  

اتايننيذذذ لواتبي ذذذذيللملفنذذذذينملل بسذذذذبمينتينميابوأم ذذذ لاتف ذذذذ لاتسذذذ بللاتذذذذ يللذذذذ لا ذذذينا لل
ؤت ِّ لملفنذذذذينمللاحل كميذذذذ لالوأشذذذذ  لذىللاتلذذذذبللوات مذذذذين لاتذذذذ يلاتذذذذذم لاتسذذذذلط لالكعذذذذر لكيذذذذهل

                                                 
لط304املرمللاتس بقالصل42
لط320صلس بقااترمللاملل43
لط933املرمللاتس بقالصل44
لط353املرمللاتس بقالصل45
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ح طلبهالتيخل ِسلذىللتعر فهال   ن َّللنسبطيللات ظرلذىللاحل كمي لمذ لمنذ لكينَّنذ لأمذرلهلأ
اد  لات فذذذذ  ليفلخلقذذذذه لببذذذذ ب لشذذذذؤوَّننلأمذذذذرا لوذ ا  لومشذذذذي  الوت   لذذذذهلكيننيذذذذ  الل- ذذذذبح نه-

ل46كي شا ِّ لنيناميللو     لونينافنلا م الحتانلاتينمين الوتس لبهلو كقلمينا   لاتع ةطل
ً لذىللخ ذذ  ِسلاحل كميذذ لمثَّلحتذذ َّل تلاذذ لم  بذذتلات ظذذر لذىللاً ذذطف  لاحل ذذريالو ذذين

اتقيينميذذذ لابتابذذذ  الكقذذذ ةَّللات ظذذذرلذىللاد مَّذذذ لبين ذذذفن لنبذذذ  لكبذذذ  ل يمذذذمللمباذذذ و الات ذذذ ل
ل لمبلذذذبللمبع نيذذذهلأ ي اِّذذذ لدي ِّ مبعذذذللأخن ذذذمللذنسذذذ االوتذذذيللبين ذذذفهلخ ين ذذذي لمعي ذذذ الو  

ذ لتعر فذهل امذلل بحينَّةلذىللا م لبهلوتذهالوتيسذتلتسذم يبهلتلم بمذملل ا ل ًتذ لِّبيعيذ الوذاَّ
لل47ذىللهين  لذنس ني ل  لمش و  لذىلل م  لوما  لمعي رطل

ؤت ِّ ليفله   ذ لذشذا تي لاتابذ  لبطر قذ لم نايذ لالميذ ل  يقذ الاتذم لخب م  الكق لو ك ِّقل
اتبذذ حلرل  تبذذ  لو ذل لمسذذلا  لم نايذذ  لم ذ  را لتِّمذذ ل      ليفلاًشذذب  ةلاتفلسذذفملالمذ لاكبفذذ  ل

ذذرلمعركيذذ  لوم نايذذ  لمذذللحذذ  للذذ ليفلاملين ذذينا  ل بسذذر لأكاذذ  لاتفيلسذذينللوحتليلنذذ  لذ لكاَّ
اتيلا  ن الكي َّللملف هينلتينا يلمف هينلح  لل الم ل بيذ َّلاملذ ن لا معذملالوامل   ذ ل

لخ متذ ليف-ا معي الوامل ن لاملعريفلاتبينحي يالوتذ ام  لمسذبين  لاتينمذين ال اايذ  لاتبذ حلرل
مسبينىلاتب  وةلاتبا   مللملشرواهل)حذ  للذ صللذىللأكذقل ذىلل رو  لاًنبق ةلم ل-اتاب  

اتب  وةلامل   مل لببحين ذ لات ظذر  لاتسذ تف لاملبليناذ ليفلا ذ  لاملشذروبلبين ذفهلك ذن الومعلنذ ل
أ  ي لتل  ا   لاتفلسفي لادك   ي  لد َّلاتابذ  لاتيناحذ لمنمذ لا ذبينىل ظذ لاذ م ا لاذ ل

 48ا بيف  لتف  يلهالكم لف  ل ك  هلوم ل م لذتيهطل

                                                 
لط368املرمللاتس بقالصل46
لط393املرمللاتس بقالص 47
لط399املرمللاتس بقالصل48
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