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 بدمياط الجديدة جامعة األزهر
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 املبحث األول
 وجود اهلل تعاىل عند املتكلمني

متهيد 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
سان والكون في اإلسالم د.محمد أبو الوفا التفتازاني ،  دار الثقافة القاهرة راجع  اإلن ()

 46م. ص  1975

 409راجع دائرة المعارف اإلسالمية دي بور  مادة )خلق( المجلد الثامن ص  ( )

م  1983:  المعجم الفلسفي،  الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية  مجمع اللغة العربية ( )

 81ص 

بن ججر ،  تتا  بد  الخلق،  رمم تتب  محمد فااد الفتح الباري بشرح صحيح البخاري  ( )

 6/286عبد البامي أخرج  وصحح  محب الدين الخطيب، دار الفكر  



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 6/289ابن ججر    : فتح الباري (  )

والمقصود بالعما : السحا  المرتفع وميل الكثيف. وميل هو شب  الدخان يرتب رؤوس    

 الجبال.

 ، دار إجيا  الكتب العربية ، با  فيما أنكرت الجهمية78ص 1سنن ابن ماجة ج (  3)

 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 

تحقيق د. عبد الكريم عثمان ط مكتبة وهبة ط  شرح األصول الخمسة  للقاضي عبدالجبار  ))

 .95ص  3



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
هو: أبو رشيد سعيد بن محمد بن سعيد النيسابوري، بغدادي المذهب، تان من أهم تالميذ  ( )

القاضي، واجتل عنده مكانة تبيرة، جتى صار من أصحاب ، وإلي  انتهت الرياسة بعد 

مارس نشاط  الفكري في )الري( رجيل القاضي، فكان على رأس الطبقة الثانية عشرة، 

م، من أهم مالفات  في التوجيد، ديوان األصول، والمسائل 1058هـ/450وتوفي بها سنة 

في الخالف بين البصريين والبغداديين، راجع: با  ذتر المعتزلة من تتا  المنية 

 .69ص الزيدي دار المطبوعات الجامعية إسكندرية واألمل البن المرتضى 

تحقيق  10يد: ديوان األصول ألبى رشيد سعيد بن محمد النيسابوري ص في التوج ()

م، وراجع: مقدمة محقق الكتا  1969د/محمد عبد الهادي أبو ريدة، مطبعة دار الكتب 

 .40ص 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
الدار  للقاضي عبد الجبار والمحيط بالتكليف 92 – 89ينظر شرح األصول الخمسة ص  ()

راجع العقل ودوره في االستدالل على وجود . و36، 35ص  المصرية للتأليف والنشر

هللا عند المتكلمين د/ سعيد الهواري بحث في مجلة تلية دراسات بنات بني سويف العدد 

 .23م صـ  2012الرابع عام 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 م.1986، ط 109لباز ص امضية األلوهية في الفكر اإلسالمي أ.د/محمد العدل   ()

الجوهر: عرف  المتكلمون بأن  ما مام بنفس ، ومعنى ميام الجوهر عندهم أن يتحيز بنفس    ()

قد عرف  واألشاعرة بأن : ممكن موجود مائم غير تابع في تحيزه شي  أخر، أما العرض ف

الشيخ محمود أبو دميقة مجمع في علم التوجيد بمتحيز وهو الجوهر، راجع القول السديد 

انظر اإلرشاد إلى مواطع األدلة فى أصول ، 172 -169البحوث اإلسالمية بالقاهرة ص

عبد الحميد ،  د. علي عبد المنعم –اإلعتقاد  للجوينى ،تحقيق د. محمد يوسف موسى 

 .17ص 1950مكتبة الخانجي مصر 

 1986راؤه الكالمية د/محمد رمضان ، مطبعة األمانة بغداد أينظر البامالنى و ( )

 .311ص

ينظر مشكلة الخلق في الفلسفة اإلسالمية، د/محمد نبيل طاهر ، رسالة دتتوراه تلية   ()

 .297 م ص1982هـ/ 1402لسنة  930أصول الدين بالقاهرة، تحت رمم 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
، صحح  20 -8اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع اإلمام أبو الحسن األشعري، ص  ()

 غرابة، المكتبة األزهرية للتراث. ودهومدم ل  وعلق علي . د/ جم

 .301، 300ينظر مشكلة الخلق في الفلسفة اإلسالمية د/محمد نبيل طاهر ص  ()



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 

. للبامالنى انظر : التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة  ()

القاهرة –مدم ل  محمود محمد الخضيرى ، محمد عبد الهادى أبو ريدة دار الفكر العربى 

.42ص

انظر المختصر فى أصول الدين للقاضى عبد الجبار ، ضمن رسائل العدل والتوجيد  ( )

.1/203م. ج1988مد عمارة، دار الشروق بيروت ، الطبعة الثانية تحقيق د/مح



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 

 .23ص اإلرشاد الجوينى ( )

 .24 -23ص المصدر نفس  ( )



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 

 26اإلرشاد الجويني ص  ( )



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 المصدر نفس  

   206/ ص 1لمختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار : ج انظر ا ( )

راجع التوجيد الماتريدي ، جقق  ومدم ل  د. فتح هللا خليف، دار الجامعات المصرية  ( )

 .13)د.ت( ص 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
جاشية على شرح الجالل الدواني على العقائد العضدية محمد عبده. ، الطبعة األولى   ()

 .15-14، المطبعة الخيرية ص 1904

تعليق الشيخ محمد  :الساويزين الدين بن سهالن : في علم المنطق البصائر النصيرية ( )

 .274ص  م1898 -1عبده. ط المطبعة األميرية ببوالق مصرط

 .161(  شرح األصول: تحقيق د. عبد الكريم ص )



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 .118، 94شرح األصول ص  ( )

 –ماسم ود. إبراهيم مدتور وآخرون للقاضي عبد الجبار ، تحقيق د. محمود 

الدار المصرية

 .157ص  شرح األصول ( )

 .471 -461ديوان األصول: النيسابوري ص   ))



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 .168،  ص 7المغنى جـ ( )

، ، وراجع العقل ودوره في االستدالل على 53ينظر في التوجيد )ديوان االصول( ص   ()

 .23/ سعيد الهواري صـ وجود هللا عند المتكلمين د



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 







 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 

 .353/  22لرازى ج لجع مفاتيح الغيب را ( )



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 354/  22لمصدر نفس  ج ا ( 1)

 .354/  22المصدر نفس  ج  ( 2)

 . 363/ 6،  ج3332 فتح الباري،  تتا  األنبيا ،  با  خلق آدم و ذريت  رمم (  3)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 545 -544/  24جـ لرازى لمفاتيح الغيب  ( 1)

 .250 – 249/  7المصدر نفس  ج ( 2)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 

                                                 
 .7/250المصدر نفس  ج  ( 1)

الدار اإلسالمية للطباعة الفكر المادي الحديث ومومف اإلسالم من  د. محمود عتمان ،  (2)

 . 224 – 223ص م  1984 –المنصورة  –والنشر 

 .3/322بن تثير  ،  مكتبة دار التراث، القاهرة ج اللقرآن العظيم ( تفسير ا3)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 .482 -4/481( المصدر نفس  ج1)

 .4/527( المصدر نفس ،  ج 2)

 .3/89بن تثير ،  ج ال( راجع  تفسير القرآن العظيم 3)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 

 .

، انظر مفاتيح الغيب الرازي ، ج  4/453راجع تفسير القرآن العظيم البن تثير ج  ( 2)

31/50. 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
حكيم لوجيد الدين خان  ، دار الوفا  ، المنصورة ، راجع التذتير القويم في تفسير القرآن ال( 1)

. 238/  3ج    2008ترجمة أنيس لقمان ، الطبعة األولى 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 

لطبرى ،  مدم ل  الشيخ خليل الميس،  تخريج لانظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ( 2)

،  و انظر أيضا 26-17/24ج  1999صدمى جميل العطار،  دار الفكر بيروت 

 . 21/114الرازى:  مفاتيح الغيب،   ج 

بيروت   –أبو السعود  دار الكتب العلمية  :عقل السليم إلى مزايا الكتا  الكريم( إرشاد ال3)

 . 3/232،  ج2010



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 

 . 277 – 276/  3وجيد الدين خان  ج   :(  التذتير القويم 2)

)3)Wahiduddin Khan:  God and the Life Hereafter، good word 

books ، New Delhi 2005 ، p 3.  



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 .48/  3راجع التذتير القويم   وجيد الدين خان  ج  ( 1)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
انظر (



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 

. 453/  2، وأيًضا: التذتير القويم ج 109ص 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

املبحث الثاني: أهم دوافع املنكرين لوجود اهلل تعاىل 
 والرد عليها

                                                 
–هـ  1405.  بتصرف مكتبة المنار 189الشيوعية منشأ ومسلًكا د. دندل جيد صـ  ( )

 .3م ط1985

 .83د.محمود عتمان صـ الفكر المادى الحديث ومومف اإلسالم من   ( )



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 



                                                 
ط دائرة المعارف القرن  17صـ  1على أطالل المذهب المادى محمد فريد وجدى جـ ( )

 .1921العشرين بمصر 

مراجعة –ترجمة فااد تامل  57لى سارتر. جان فال صـ إالفلسفة الفرنسية من ديكارت  ( )

 .1968د/ فااد زتريا. دار الكتا  العربى للطباعة والنشر 

 .24سورة الجاثية اآلية  ( )



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
دار الصفا للطباعة  162صـ  1العقيدة في ضو  العلم الحديث د. سعد الدين صالح جـ ( )

 .1991 – 1407 2ط



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 

، المعجم الفلسفي :  83ص  2007دار مبا  الحديثة مراد وهبة   :راجع المعجم الفلسفي   (2)

دار الكتا   ، المعجم الفلسفي : د. جميل صليبا ،20ص  ،  1983مجمع اللغة العربية 

تعريب خليل  ، موسوعة الالند الفلسفية : أندري  الالند، 119/  1ج  1982اللبناني 

 107ص  ، 2001ويدات بيروت الطبعة الثانية أجمد خليل ، منشورات ع



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
( راجع العلمانية واإلسالم بين الفكر والتطبيق تأليف د/ محمد البهي، تقديم د/ إبراهيم 1)

 .17، ص1440الهدهد،هدية مجلة األزهر ذي القعدة 

في ضو  العقيدة اإلسالمية: د. يحيى هاشم جسن فرغل، راجع الفكر المعاصر  ( 4)

 . 17 - 16ص   1998مطبوعات جامعة اإلمارات  

 . 117 - 101المصدر السابق ص  ( 5)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 

  .18د. يحي هاشم فرغل  ،  ص  : المعاصر في ضو  العقيدة اإلسالمية ( الفكر)

راجع وجيد الدين خان ترجمة ظفر اإلسالم خان،  مراجعة د/ عبد  : ( اإلسالم يتحدى3)

م.  1973 –ه  1393الكويت، الطبعة الثانية  –الصبور شاهين،  دار البحوث العلمية 

 . 27ص 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 

                                                 
 .30  - 28ص  نفس المصدر ( 1)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
ص  1985 1نقد الثقافة اإللحادية د. أجمد عبد الرجمن إبراهيم ، دار هجر، القاهرة ط   ()

21 – 23. 

ص  1987 4بيروت ط  –وجيد الدين خان ، دار النفائس : الدين في مواجهة العلم  ( )

114. 

 .42( المصدر نفس  ص)

 .28 – 27لفكر المعاصر في ضو  العقيدة اإلسالمية د. يحي هاشم فرغل ص  ( )



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
القاهرة  -د. يحي هاشم فرغل ، دار اآلفاق العربية : جديد المنهج في العقيدة اإلسالمية ( )

 .425ص  2007الطبعة األولى 

 .  32 – 31إلسالم يتحدى  وجيد الدين خان ص  ( 2)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 . 35 – 34(  المصدر نفس  ص 1)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 . 42( المصدر نفس  ص 1)

 .                                                                                                       45( راجع اإلسالم يتحدى وجيد الدين ص 2)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 . 14الدين في مواجهة العلم وجيد الدين خان ص   ( 1)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 .380،  ص1947راجع تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف ترم، دار المعارف  ( 1)

م 1872هـ،  1289لم اجتماع إنجليزي ولد عام ( رسل: فيلسوف رياضي ومنطقي وعا2)

تلقى تعليًما خاًصا، وجصل على منحة لدراسة الرياضيات  1970هـ، 1390وتوفي عام 

في تلية ترينتى بجامعة تامبريدج، وتان من الطال  المتميزين، ومد ترك مالفات تثيرة 

انظر موسوعة منها أسس الرياضيات، والدين والعلم، وفلسفتي تيف تطورت؟ وغيرها )

دار الكتب العلمية -روني ألفا مراجعة د. جورج نخل   أعالم الفلسفة العر  واألجانب

 (.484-482صـ  1جـ  1992بيروت 

ترجمة عبد الرشيد الصادق مراجعة د/ زتى نجيب  2( فلسفتى تيف تطورت لرسل. صـ)

 .1960مكتبة األنجلو المصرية ط 

ترجمة د/  57ف نخبة من العلما  األمريكيين  صـ ( هللا يتجلى في عصر العلم. تألي)

 دار إجيا  الكتب العربية.،  د/ محمد جمال الفندى الدمرداش عبد المجيد مراجعة

فيلسوف واجدى وهو أستاذ  1919هـ ومات عام 1840( هيكل هو: أرنست هيكل ولد عام )

طبيعي وغيرهما علم الحيوان ول  عدة مالفات منها الدين والتطور، تاريخ الخلق ال

ط دار  210صـ  )انظر اإلسالم واالتجاهات العلمية المعاصرة د. يحيى هاشم

 المعارف(.



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
نقل  إلى العربية  29انظر: فصل المقال في فلسفة النشو  واالرتقا . أرنست هيكل صـ  ()

، تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف ترم صـ 1924 – 1342جسن جسين مطبعة الشبا  

 .5ارف طط دار المع 40

ترجمة د. أجمد مستجير مراجعة د. عبد  64-63فرنسيس تريك صـ  -( طبيعة الحياة)

مطابع  1988مايو -هـ1408رمضان  125الحافظ جلمي سلسلة عالم المعرفة العدد 

 الرسالة بالكويت.



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 









                                                 
 . 73ص   : وجيد الدين خان (  اإلسالم يتحدى1)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
جمة محمود صالح الفلكي، مكتبة النهضة العلم يدعو لإليمان ا. كريسي موريسون تر  (1)

.51،  45ص  1965  5المصرية، ط
 . 150(  المصدر نفس  ص 2)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 . 47العلم يدعو لإليمان ا. تريسي موريسون ص  ( 1)

 . 73المصدر نفس  ص  ( 2)

 . 51المصدر نفس  ص  ( 3)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 .40جون تلوفر مونسما، ص : هللا يتجلى في عصر العلم  ( 1)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 . 55راجع وجيد الدين خان ص : تحدىاإلسالم ي (  1)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
   48 – 47دار المعارف ص  5رجلتي من الشك إلى اليقين د. مصطفي محمود ، ط  ( 1)



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
  20-18ص يانظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ. لألشعر  ()

. تقديم. ط  جسين وأجمد زتى 333لوفا ط صاخوان الصفا وخالن إانظر: رسائل   ()

 .1928مصر المطبعة العربية -يدين الزرتلتصحيح خير ال -باشا

 . 151-148البن رشد  ص -انظر: الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة  ()

 ي. دار الفكر العرب215أبو ريده صـ يالفلسفية. تحقيق د/محمد عبد الهاد يرسائل الكند  ()

 م.1950



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 





                                                 
–هـ 1406 2  بيروت طدار االضوا 153ص يجعفر الهاد-انظر: هللا خالق الكون أ  ()

 م.1986

 .8-6سورة ق اآليات   ()



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
العقل والنقل عند ابن رشد المالف: أبو أجمد محمد أمان:  الناشر: الجامعة اإلسالمية  ( 1)

 .83صـ  –بالمدينة المنورة الطبعة: السنة الحادية عشرة 

 .1985. مطبعة التقدم ط 205د/ يحيى هاشم. صـ  مداخل إلى العقيدة. ( )

.دار الكتا  العربى 168– 162محمد فريد وجدى صـ -اإلسالم في عصر العلم انظر: ( )

 .3م ط1967 –هـ 1386بيروت. 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 

  



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 





                                                 
  

 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 .188/ 4ينظر مفاتيح الغيب لإلمام الرازي   ()

/ 1 ج 1960أبو معين النسفي تحقيق تلود سالمة ط دمشق  ينظر تبصرة األدلة:    ()

79 ،80. 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 .18، 17 يينظر التوجيد لإلمام الماتريد   ()

: أبو معين النسفي تحقيق د. عبد هللا إسماعيل ط مكتبة الكليات بحر الكالم :ينظر ()

 .16، 15األزهرية ج 

  4سورة الرعد اآلية:    ()



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

                                                 
 .79/ 10ينظر تبصرة األدلة    ()



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 

 اخلامتة
 

 

 

 

 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 قائمة أهم املصادر واملراجع
 قائمة املراجع

الجوينى، تحقيق د. محمد يوسف  واطع األدلة فى أصول اإلعتقاد :اإلرشاد إلى ق (1

 1950موسى و د. علي عبد المنعم عبد الحميد ، مكتبة الخانجي مصر 

 

ن جربين  ، ترجمة علي يوسف علي ، الهيئة أسطورة المادة : ديفيز بول وجو (3

 . 1998المصرية العامة للكتا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 

 

 1947يوسف ترم ، دار المعارف  الفلسفة الحديثة :تاريخ  (14

: دى بور  ، تحقيق د. محمد عبد الهادي أبو ريدة ، دار  تاريخ الفلسفة في اإلسالم (15

   النهضة العربية، بيروت.
  1960تبصرة األدلة : أبو معين النسفي ، تحقيق تلود سلالمة ط دمشق  (16

 

 

 -ي هاشم فرغل  ، دار اآلفاق العربيةد. يح تجديد المنهج في  العقيدة اإلسالمية : (17

 2007القاهرة  الطبعة األولى 

 

 

 

 

 

 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 

 

 

دار  

2003عالم الكتب، الرياض 

 

 

ي  تحقيق د/محمد عبد الهادي ديوان األصول ألبى رشيد سعيد بن محمد النيسابور (30

 م1969أبو ريدة ، مطبعة دار الكتب 

 

 .دار المعارف 5د.مصطفى محمود ، ط :  رحلتي من الشك إلى اليقين (23

 

 

 ط دار إحياء الكتب العربية  سنن ابن ماجه (25

: القاضىىى عبىىد الجبىىار تحقيىى  د. عبىىد الكىىريم  شرررا اولررلخ ال مسرر  (26
 1996لطبعة الثالثة عثمان ، مكتبة وهبة ا



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 

 

 

 

العقخ لالنقخ عند ابرن رشرد المفلرأب  برل  حمرد محمرد  مران ب الناشررب  (41
 ن  المنلرة الطبع ب السن  الحادي  عشرةالجامع  اإلسالمي  بالمدي

 

 

 

: د. محمد البهي ، تقديم د/ إبراهيم الهدهد ،  العلمانية واإلسالم بين الفكر والتطبيق (45

 1440هدية مجلة األزهر ذي القعدة

ريسون ، ترجمة محمود صالح الفلكي ، مكتبة : اتريسي مو العلم يدعو لإليمان (46

 . 1965  5النهضة المصرية ، ط

 

 
ل  إلى العربية جسن فصل المقال فى فلسفة النشو  واالرتقا  . أرنست هيكل  نق (48

 ،1924 – 1342جسين مطبعة الشبا  



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 

الىىدار االسىى مية للطباعىىة ،  د. محمىىود عتمىىان الحرردي: ب الفكررر المرراد  
م . 1984 –المنصورة  –والنشر 

: د. يحىىي هاشىىم حسىىن   ء العقيرردة اإلسررالمي الفكررر المعالررر ورري  ررل 
   1998فرغل ، مطبوعات جامعة  االمارات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 

جون كلوفر مونسما، ترجمة د . الىدمردا   هللا يتجلى وي علر العلم ب (62
عبد المجيد سرحان ، راجعه د . محمد جمال الىدين الفنىد, ، دار إحيىاء 

الكتب العربية
 

 

 

: القاضى عبد الجبار ، ضمن رسائل العدل والتوجيد  المختصر فى أصول الدين (66

 م1988تحقيق د/محمد عمارة ، دار الشروق بيروت ، الطبعة الثانية 

 .1985مداخل إلى العقيدة.د/ يحيى هاشم. مطبعة التقدم ط  (67

ي الفلسفة اإلسالمية، د/محمد نبيل طاهر، رسالة دتتوراه تلية أصول مشكلة الخلق ف (68

 م.1982هـ/ 1402لسنة  930الدين بالقاهرة، تحت رمم 

 

 

 

 

المغنى في أبوا  والتوجيد العدل للقاضي عبد الجبار تحقيق د. محمود ماسم  (73

 7اهيم مدتور وآخرون الدار المصرية   جـود.إبر

 

 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 

 

دار  1995: د/ على سامى النشار  الطبعة التاسعة  نشأة الفكر الفلسفى في اإلسالم (78

 .1مصر ج–المعارف 

 1د.أجمد عبد الرجمن إبراهيم : ، دار هجر ، القاهرة ط :  نقد الثقافة اإللحادية (79

1985 

 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 الفهرس



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 

 
 



 (عماشةحممد أشرف أمحد )الدُّْكُتْور/   والرد على أهم دوافع املنكرين تعاىل عند املتكلمني وجود اهلل

 

 


