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أسس التصور االسالمى للحرية ممثله في المفاهيم  تتناول الدراسة: : : : الدراسةالدراسةالدراسةالدراسة    طبيعةطبيعةطبيعةطبيعة
علم في ،كما تتناول تطبيقات المفهوم  القرانيه الكلية التوحيد واالستخالف والتسخير

  .وبعض القضايا االسالميه الفكرية ذات الصلة،وواقع المجتمعات المسلمة ،الكالم

انه يتناول مشكله الحرية  في موضوع الدراسةتكمن أهميه  :أهميه  موضوع الدراسةأهميه  موضوع الدراسةأهميه  موضوع الدراسةأهميه  موضوع الدراسة
من المنظور االسالمى على المستوى النظري والتطبيقي وباعتبارها شرط ضروري 

  .لتحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة

استخدام عده  الدراسةموضوع  طبيعةاقتضت      ::::المناهج المستخدمة في الدراسةالمناهج المستخدمة في الدراسةالمناهج المستخدمة في الدراسةالمناهج المستخدمة في الدراسة
  :مناهج

ول التي مصدرها النصوص صتمييز بين األفي ال ويتمثل :ا'&%$ ا�#�"
الورود  الظنيةروع التي مصدرها النصوص لفوا،اليقينية الورود القطعية الداللة 

  .ةالدالل

�رن�والمتكلمين علماء القدمها  التيبين الحلول  المقارنة في ويتمثل :ا'&%$ ا'
  .لمشكله الحريه

العلماء والمتكلمين بل  ءآراعدم االكتفاء بعرض  فيويتمثل : ا'&%$ ا�&�*ى
الفكر  إطار فياجتهادات  باعتبارها اآلراءهذه  فيالقوه والضعف  أوجهبيان 

  .االسالمى

األسس العقائدية تم تقسيم الدراسة إلى قسمين، القسم األول يتناول : خطه الدراسةخطه الدراسةخطه الدراسةخطه الدراسة
إلى والقسم الثاني يتناول تطبيقات هذا التصور، وتم تقسيمه  للتصور االسالمى للحرية،
التصور االسالمى والثاني عن  ،مفهوم الحرية في علم الكالمثالثة محاور، األول عن  

بين الممكن  االسالمى للحرية التصوروالثالث عن  ،و مفهومي القضاء والقدر للحرية
  .وما ينبغي أن يكون
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  �������	  
 ���ه��  إ
���� ا
 �	����� ��ا
������ر ا����������
%������ ا
��$����� وا
������"��   ا
 !�ا ������ا
        : وا���"ف
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�ه�� ا
!�ا ��� ه�� ا
��$��� ا
�*ي       ::::التوحيد والحريةالتوحيد والحريةالتوحيد والحريةالتوحيد والحريةمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم ��
��.    أول ه*+ ا��/ ��
	�!��� إ
 ��0�/����2�ول 1��
���ر ا��� �	���
 .        


%�4         :توحيد االلوهيه ��!�5�
6�	�� ا
���د 2%� �� ا�	 �
� و<��د ���ا+ ،  �>��� � أن ا: �89

 ���8�ن �1� /���.( .... 	!�ل ا�9 .2���
��اد ا
� 	�اد 
��6+ : و
%. ا� ��� .....   �و���� ��
��ادات �� 	%�ن ه� 
�. اA ����
����5ب 	�اد 
6�	� ا

�D و	��C�        ا�5
��0A ا
�*ي 	�C*ل 
�� ا

      +���6
���C8د و���� ��� 	��اد 

�� اE8      .)1()وه� ا
�4�F ا
���د 2%� �� ����ر ا�	  G
���
�� و2���-
����!
��5!���_ ا
��0�  ( ا
 J���5�
������ى ا
����8�  ) أو ا
�4��F ا
أو آ��4 (  -ا
!���� -� �����ر آ��4 ا

�09�	����.(  

         ���	���
 GC����

��!���J ا
�<��� ا J���5� G1���N�� ن����N ه��� �ه����
���1� (و�9$���� ا�
G9ا*
����ى ا
�GA 4F ��9	�  ،)ا��

*اتاوا     ���OاP
��5!�� ا
�ت ا�	�6
وه�� ��� ��C1     ،��. ا

5��Rت�1� ا
!�Qن 2
�ب ا��>� .      4�	���2 ��0C>��5��Rت ه� 1����� 9!��م ا
�*ات 2
�ذ ا"9�A
�	� ���ودة R)ً8A ( �!�5� �	�R G
����!4C ا
�*ي 	�"5�ه��      (إ
�2 4���	 ��
). Wن ا
����ر 

   X�/و G9Y�	 �2 أن� .%
�ت ���ودة 
���5ر، � �%�Z2 ات*
�� ا	 �/ [
� ه� آ*�5��Rت 2
وا
   C���	ت و���� �%�Eه��*+ ا ����A *������	      ���	�R ����Wوا/��\ ا G��A ��� W ،���5ر��
 �ً��/�8� �[ ���82ه

�ن%�
�ن وا�P
��ن ،���ودة 2�P
�ن وا
��5ر ^ل ا%�
�2 GA ��6��
 \<"9 G
��
�  .و2

�ت ا
�����2�2     :توحيــد الربوبيــة�
�، وإ��Aاد _�����89 : J���5�
�4�8 ا
�� � إ���Aاد ا�<� )

  J��5�
�4�8 ا
� دل �1� ه*ا ا� ��رهC�1�2 ( �
��9���� G�A ���8ض رA>��     	!��ل ا�89 :،   �2 .
�م�>W$�وث ا ��1 �
��. �1� و<�د ا: �52	!� ا�1Wاض ا
�ا�%��
أن ه*ا ( �����ل ا

    1���A ب����
�����] �����C� ���1� ا�������ع دوام آ���ن ا
���8�ل ا�^���ر	����   ،اAWم ا�وا�������ع /���

��!�����J ا
�<����� ا
������GC  ....)2222()2*ا����9� J�����5� G1�����N�� ن������N ������2�2 ه������
و�9$������ ا

���	���
)
�����1G1���N� ا
������ى ا(،  4��8A أي .��� G ���� E4��8 ا�
�G��A 4��F ��9	��� ا��
وا
     J��5�
�4�8 ا
�ر ه�� أن إ����د اC%����A ،ر�C%�����J�5 زاcO وه� �� �C1 �1� ا
!�Qن 2
�س            ��
�واة ��2. ا���
�6�ء ا

G إ���
��6�ء 4�8A اg^��	.، و2

� وه� ��� 	�hدي إ
�G إ�
��ا+ 89

��
���%�C وا
1/� ذات �A�i. ا hj وc8<�.        

� ��0A G ا
���"��      ::::التسـخيروالحريه التسـخيروالحريه التسـخيروالحريه التسـخيروالحريه مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم �F
���0م ا
!�ا �� ا�

�      ،أ��� ا��ن �1�A ��
 ��!Ciو
    ���!

� 	!��ل ا�2. ا��ت ا: 89��� �1� �0kر _O�0�دة ه� در<� �. در<�ت ا
�<�د /j
ا

 )����
�O� ا�ن ))))3(((())))و���ر اW�� وا
"�J 1. أ�%l �0رm
        :و
0*ا ا

                                      
 .47 – 46ابن تيمية، كتاب التوحيد، ص  1
 1/98ابن تيميه، درء التعارض، 2
   184، ص1ابن القيم، بدائع الفوائد ج 3
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����"� و    :��������
�G��A 4��F ا
%���ن ا�	  c�"�����
�ن ا��� Eو<���د   ،ا �����. $���o أن آه
�
�89 : J�5�

�<�د ا�
� ،���ود 2��ت دا
� �1� و<�د+ 89	Q �2�F�2 �0A.  

������:         ���!
ا
!��ان  ( 	��GA 4F ا
�$G وه�� �!���ر ��1� در<�� ا����"ف 	!��ل ا�2. ا
�9���د+ �2C8
 ��A :ا ��p9 �/م ا: و()آ

4
(  

�2�ءا �1� ه*ا ه� ��"��
�A  G�	��%�
�9� ا��
اى أن $%����   ،در<� �. در<�ت ا
�0mر ا
�9��0�ر _kن إ�%

� �. ^�J ا�89،  J�5�
� دل �1� و<�د+ ا� Gه ���

%�ن   ،وا��A ا*�


       ���!
�ت دا
�� ��1� و<��د+ 	!��ل ا�2. ا�	Q ��0        ( ه�m� ���Wوا J��"
� ه�� ���4 ا��
%�ن آ��A
�ت د1� ا:	Qو �
��8� �lاه� وأدp2 �0A ت���
�ء وا��Wا ��0�A �m�
�د+ إ
� اC1 � ��C�  (

)5 (����س أن ا�	� ��9ل  (و	!�ل ا�9 .2�!
��ق �2. ا�	� وا

J وا�"�
�ت 	Q ��ت آ�0/��"�
ا
���1 �����5ب ا
*ي ه� إ	� و1
  .)6 () �1� �1. ا

  �
��ت ا: �89�_ �0m9 ���ت ا
�GA G در<� ا
��"�� إ �O�%
�ء وا
�mاه� وا�lWأن ا ��R
>Eا �و< �ر�1�C،     �
��ت دا
�� ��1� و<��د+ �89	Q ��Oدا G0A  ا���ـ� �	�
 و�

�ل 
�����	o ���1. ا
��	��� ����1� �������ى   وا�	ـــ��ر ��ـــ������p� � G
�����
�و2
�8�C5
�.ا���0م ا
��	� ه��5�ن 2C9�� ن�9�1�/ ��"��
��0م ا� ��1 D9��	��1  :و��N��
ا
��CC�
  وا

����������.:ا�/ �
  و�9!�� إ

�ن ���R        أن ا
%�ن:ا'�-�,�� ا��+��&�� �� Eا G�1ذو و<��د ����!4 �1. و
 ���A�8� ��1 J2���وات وا�رض أآـ� �ـ�   c/���: r ��1� و�� �� ا�

�"ن�
  .s)�� ا�	�س و�'� أآ&% ا�	�س # �

���/�c       :ا'�-�,�� ا��+��.��
����ر ا�
�0� ���R ا
��F� GA ا
��$G ذو ا�
�ن� Eا �و1 ��1  

�ن     ��� Eا ���	أن $� ����0��1 D��9��	 ��1���N��

�     و/����G ا���8

� ��1. ا����� �2 J��!��9 �
  .ا
G8�C5 و/�ا ��� أو ا
�$G و/�ا�1+ 


� :الســببية ���89 : J���5�
�4��8 ا
�A)����2�2�
��ن ا��<� ( ��CC���
���0 ���. ^��ل اm	 ����إ 
،       �5C�<��و ��CC��
���1ة ا/ ���1 �O�
ZA Gن ا
%��ن /���
�و	l *^Y%4 ��. إ
�C�9 � ��0ل، و2

  .$�آ�� ��2. إ
�C�9 � ��0ل

                                      
 399، ص3بن القيم ، مدارج السالكين، جا 4
 198، 3ابن القيم، مدارج السالكين، ج 5
 1/48ابن تيميه ،مجموع الفتاوى، 6
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 D9��	ورة   و��<
�ط    ( �1� /��1ة أ
�CC� أن ا
���ر ا����� 	��ى أن اC�< ا G�A ���F��
0�دى ��2. إ
�0� � �C�9لj
�ن 
�. 	��p[      ) $�آ� ا
�<�د ا�� Eاى أن ا ،��	���
ه��l Gط 

��0
  .J�!�9 GA $�	�� إ� 2�A�8� وا
�Pام $���� ه*+ ا
��. ا�

��0::::االستخالف والحريةاالستخالف والحريةاالستخالف والحريةاالستخالف والحريةمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم �

o  مأ�� ا�F
وإذ +ـ�ل   r ف�0A ا����" ا
!�ا � ا

�s     ��2)��7ـ1 ر56 ا234'1 أ0 ��/� . ا�رض ��
وا����"ف 
��6 ا
���
���1�ن) 7(وا
�آ�  ���
�ف ا
����ع  : وإذا آ���ن 
��آ"�������!����د 2
�ن ا��A ���_�1����� و^
�����^Wف         ( ا0� �����1 ا
�����	o ���1. ا������" �����<� ]���N��� G����
�_���� ا"

���� ا�ا
�آ

�$� أن ا�����"ف G��A ،) ا_��5����    آ���	�%9 G��!�!�
�زى � ا��p�
��8� ا
�ا
!���ان ورد ��2
� �0�� 	!�ل ا
�اDR ا�_��ن آ� x
����ب ��1�    (

�C�6� ا ���2 1. ا
��6 إ���
�A ا"
... ا

c�"���

��j	c ا �        )8888(  .)وإ�

�ن     ��� Eر ا���0k���0 إA �$
�C8د	���   إ���� ا�����"ف ا_��5�
� وأ
�ه����� 2�
����2�2� ا: ��89
 ���%	 ��دة، وه��� �����C8
�9�وا����
������ى ا
��9	���ى ن ���1� ا�

� 	!���ل ا�و<���PO أن (ا: ��89

�0�ر أ$%��م ا: ود	���      kإ G�A ء����0�ر ��. ��9      ( و	!��ل ا�
����   ))))9(((())))	%� ��ا ^�k��2 ��. إA
G9���O� و_�
G و��ا+ �� ���p� ن�%�
 ����2�  )10()ا���8اد+ و/

��2�2�
�ت ا��ت ا�
�ه�� و_�_ .�2 P�����
 �!Ci c��"	 �  :وه� �

ZAن�i�l �
�ت ا�
�ه�� �0�ر _k:ا/� ��2 JC� ���دة  /ب.�9$�� ا�
�ه�� آC8�
�دة، و C8
ا
�ت ��	� ��5!� وا9"�ذ _R �
��ص و��8� 1�م ، و�>��ن اW^�� ا9"�ذ ا: 89^ ��8�

4 ��1�  أ
�ه���F�-��/- رضWا GA �0!�!��
�ن � Eا �8�	 �ود ( ��5!���
اى GA وا/8� ا
� �� و�% �6�ء ��9ر دون أ )ز�
Z2 [
0�، و� 	%�ن ذ
 GO�0�

� أ�%� �� ا
��!�J ا �Aن ��9ا

���8
�4F ا�
�ن � Eا - ��!
�ت  -ا��ذ �!�>� _"9�2 ��، 42 ��9	�ه �� و�% ����ودة ز�
ا
���0� ،	!�ل ا�9 .2
 �!�5� ��1�N�� {2ا�N �ه��
�9� ( ا��
� و_��ء ا: 89�إن �. أ�



��8 وا��� ا��9�ف 2� آ�	 ����%�
�� وا$�()11.(  
        ��	���
 G2��p	ا� ��>�

��!��J ا J��5� G1��N�� ن���N ��>�
�دة �1� ه*ا اC8
��1�  (وا

G9ا*
����ى ا
�ت ���R      ،)ا�� �%�Z2 ات*�
��� ا	 �!�5� �	�R G
��GA 4F أن ا9"�ذ ا: 89��
وا

                                      
 199،ص26الفخر الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب،ج 7
          .156المفردات في غريب القران ، ص 8

 
 1تأويالت أهل السنة، ج      9

  223روح المعاني،ص 10

 
11

  338، ص 2ابن تيميه، الصفديه، ج  
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  .���1 ً���<A GO����0�
� �� إ�%� ����� ا
��!����J ا���� Eات ا*����
 �A�����9ا � ���� W ����5ر��
������ودة 
�p9�  . وزه

  كمـا سـبق بيانـه     توحيد الربوبيـة /ا:فله أيضا شرطان: أما إظهار صفات الربوبية
�4�8 ا� ��� �    وال تعنـى  العبودية/ب
�6�ء ا
�ت        ،إ�9"��ذ �!�>�� _��2 [�
4�2 ��9	��+ وذ

� ��4��8 ا� ����
 ���!�5� ��1���N�� {2ا���N ����2�2�
�ن . ا���N ���>�
وا
�C8د	��� ���1� ه��*ا ا

��!�J ا
�<� ا� J�5� G1�N��  ��	���
 G2��p	)   G1��N��
�����ى ا
�4�F   )��1� ا��
وا

��	 �
�89 : J�5�
�48 ا
�ت ���R ����ودة 
����5ر     GA أن إ���د ا�� �%�Z2 G �� E48 ا�
 ،ا
�س�
�واة �2. ا���
 J�5� G1�N�� ن��N � أ ��  .آ

         ��>�
� ��1� ا����ن �%9	���� و��%9�� Eا �أو 9!���� $�آ� ��	���2 ��Wن ا�A JC� ��2�ءا �1� �
        ��0
 ��!�5� ��1��N�� {2ا��N  \�Nن، 4�2 و��� Eا �	ء $��6
�2� �  � 	!�� 2� إ J2��
ا
�رة P�  .�1وع أو         �C1 ن��� Eا �آ��$ ]C��9 ��	���
  1. ا � �02*ا ا<A ،��ن 0!�!�9�<

          .��� ��0 W ،��0!�!�9 ��� ��ن ا�%�� x
 �A�5!��، دون أن ����9ا�
�+ ا
��	�� ا�p9ا ������ �8��


� و$�+ �2�!�>� �9$��� ا�
�ه���  ا^���ص ا: 89. r    ـ�ن��ـ� أ��ـ� ا89
:�+3�  sا58 آ�دح إ< ر56 آ=>� ;

ف ::::لحريــةلاالقتصــادي البعــد "����
�س 
������ر (	�>���. ا
���8C ا�/�����دي ���Yآ
�د����/
 ������N ���2ا�1���N�� {2� ��5!��� ) ا����F�2 Gه�� G���
�ه�� ا����
����1� ���. اp�

�ز  ��p	Z2 ول��ل ا�/�����دي و��������p�
����0م  
���	��� G��A ا�2 ���0�/�ه�� و1����
���82 ه��*+ ا
�	��
        .ا

���$ل & �%��$�# و!�� � �����2� G��A ا
�����ر ا������ ه��� 9!�	��� أ :إ*���$د )������ ا�!	 � نأول ���
�
��ت ر����2�2 ا: ��89���_ .��� ����_ ����%��
وA ��ــ5 ا��ــ�"ات وا�رض r:ا

������Oة(s و�ــ� �6	ــ��
�Fــ"هD �ــ� �ــ�ل اA ا�ــCي r).17: ا
Dآ�F� s)ر��
��O �1� إ���د ��%�� آ���l 4    و�1�،)33: ا/ ���ن ا
���ر ا��A ه*ا


� و$���+ ���89 : .     �
���%���� إ
��� ����R+ ه��� ���lك G��A ا
�����2�2 	!���ل ��89
 وG وإ�����د ا
  )111: ءإ� ��ا(H :� �'� s%�5 . ا5�4

�ل  �p�

���	� GA ا J�5� G1�N�� {2�N و$�+ أول �
��ل : 89�
و	j%4 إ���د ��%�� ا

� 	��hدى إ
��� أن 	���J��$ ]C ا
�����ف    ا�/�����دي ،إذ ���89 +����6
�ل ���
أن إ�����د ��%���� ا

            Dاه*��
�ر �� ��\ ا!�
���1 ،وه�*ا ا�m��  ���W� ���1 ا�p
���د أو ���A دون ا
�ل ���
 J�5�
ا

����6 ا:     ����%��

�� إذ أ�����ت ا��
�أ����A، ى���^Wا �	د��ن  ) ا���AWاد(ا�/�������<
ا ����� ا

�س 2 ��
�ع ا�
��	� ا � J�5�
��G1�N ا
�واة ،وا �G�A X�0 ا
�ا/�\        ا���
�ل G��1 و<�� ا��
�
 .�A���
��%�� إ
� ��A ا
�رآ�G ( إ
� إ���د ا�
���5[ ا
�
G )ا
C5!� ا
�C<�از	� 2��
�، و2

� �ن  ��!
�س C��_YA[ ا���
�واة ���2. ا����
�ل ،وه��G ا
C5!���� ا
���G��6�9 G ا���
��ع 2���� ��2 �ا ��اده�
�!Ci ]
��� .1 �C8	.  
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   X6
� أ���8A رآ�����

�    أ�� ا�
� ����9ه� إ
�� ا: �89 �_�"
��%�� ا

�] اG��_W  ( ا��
) ا
  G1��N��
�ن ا�<
2�: ��A �5��9\ أ	>ً� أن �A�9 ا .�h9 � �	د�� �إذا آ� GA X <�ه�ه
�واة G���1 أ ��0� إ %���ر       ����
0�X ا�A،���	���
 G1���N�� ط���l Gه�� G���
�واة ا����

��!���J ا

k اء وه�Pp

G ا��
��!�رات ا
*ا��9 و2
�وت GA ا�9 ��.  

�$ل�2�$�� �1 ا0/.�$ع ,$�
�     :ا*.45ف ا��89 �� ZA ����2 ����ل : و$�+ آ�
إذا آ� X ��%�� ا
�ع 2� ��ل ��1�         P��،+ 1. ا� ���
��ع 2���G�A ��1 ا� ��p
��� ا���"ف ا%$ X� �و�. ه�� آ

      �
�
� 	!��ل �89��ل �89��
وأJ78ـ"ا Iـ� �
�'ـr    D: ا
�<� ا
*ي 	���د+ ���] ا
:�; �7�K��� s)�	��
�G  ،)7: ا���
9���� أ GA)      �%	��	أ G�A G��
	G��8 إن اW���ال ا

�0
 �O�j وإ �أ��ال ا: 2"�! Gه ���ع �2�  ،إ ����
 �
%� إ	�ه�� ���ء G�A     ،وإ ��و<��%�8 ^�
����0�A ف������

���� ا
����آء  ،X������A ه���Y���2 G��ا
%� G���A ا
�!�!���� ،اP�����0� إ� 2�A ����� ا �و����


�  ،وا
����اب��!�ا ����0� G��A $!���ق ا: ��89 Y��A،��
� 	���0ن ���1� و����ق ����0� آ����%. ����1%� إ� 
+��R ل��ق �. ��1�. آ�ن /�C%�–إذا أذن 
� �A�  ،ا
�<4 إ�  .��  )أو <�%�8 ���"�

        G�A ��	���
 J��5� G1��N�� {2��N G ��ل ����
��ع 2��GA �1 ا� ��p
و	j%4 ا��"ف ا
   ��1��p�

� ��2 �. ا
�<��ع  �!Ci دي، إذ��ل ا�/��p�
�� �1. ا:  (ا�"����
�    )ا�� ��	���


c�"���
08� اNو G�
�ر ا
>�ا2} اiإ GA +�	�9)�
�  ).ا: 89

*$�6�����89 �ا�7%  ا:  G��
�ه�� ا��
��1� �. اp� ف"��
 G����
�. ا
�8C ا<�	 ��آ
�ول ه��� ��82 ه�*+        ����� ������
�ل ا�p� G�A �	���
 �!�5� ��1�N�� {2ا�N �2�F�2 Gه

��
�2 �0�/�ز �\ �9�ول 1p	Z2 ه�����
  . 	�ا

�ت ا
����2�2        : إ*�$د ا�9$آ���� & و!� ة  ��_ .�� ���_ �����آ�
 أن 	!��ر ا
!��Qن أن ا
� ��L�7ا� M( "ه �Nا OPJ� A #إ D'Nا  ) م��8 Wأن ) 57:ا
  Qـ=وا إ# إ�ـ�R
F #أ�% إ A #إ D'Nا s) c���	:54  .( أن
Qوا إ# إ��=R
F #أ�% إ ،A #إ D'Nا s ) c���	 :40 (r  #إ

 :� �RT�Nع ا%Tوه" أ D'Nا s ) م��8 W) 62:ا  �أ# �: ا �ـ 
�آ��� ).54:ا�1Wاف( s وا��%�
�دة ( و�1� ه*+ ZAن ا��

� و$�ة وإ����ده�  ) ا�89 :

            ���2�2�
 G �'ـ�  إ
� ���R ���اء آ��ن ��Aد أو ���A أو $��� ا
D8�j ه�� ��lك G�A ا
�ن ( H  s%�5 . ا�4ـ5 �/��
�آ����    ).2:ا�
�دة ا(و	�j%4 إ����د ا���

� أول  ) ��89 :

  �1��p�
 �������

���	�� ا J�5� G1�N�� {2�N،      ���A د أو��A د����ن �ن � 	���N �� W
�1��p
�دة دون ا��
�2.  

  <��.�2�$�� �1 إ?<�$ر !$آ����P+ �1.        : ا*.45ف ا
�J��5 ا

� ا
�<��د ا�� آ��ن : �89��
و

� G�A ا���  �89 ���%$ X ��ن،آ�P
�ن وا
��آ� ^ل ا%�
�G�A ��1   ا
�<�د GA ا�p
ف ا"

0�ر $�آ���� GA اWرضk�5  . إ���
� آ� �X ا�
�دة    -اW��� -و���
�ر��� ا�� Gه�-  �����آ�
 -ا
��0�ر    kإ G��A ���1��p
ف ا"�����A ،دة������
��0�ر kإ G�5 ه������
�ن، Z��Aن ا��%�
�ن وا���P
G��A ا
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�5��
�آ��� ا: إذا G�89 إ���د ا$- ��Wا- �0
 . �5���
���"�GA c ا
 -اW���  -أ�� أد
� أن ا
p
��.  ا������
� ����Aد �����8. أو �����A ������8� 9!�	���� ا
!����ان ا����l �����Wرى ����2. ا����
�����1 و�

    r  �5���
�4�2 ����5[ ا!	 ���Wو���5[ ا، Dـ�	رى �6"H Dوأ�%ه  [
s  وآ�*
1����م ا�����"ف G��A ا
!���Qن  ...r7ــ�ء ا�رض�( Dــ'�
Xو s )�i���A :39.( 

       4%��j	 رض إذاWا G��A �
���0�ر $�آ����� ا: ��89kإ G��A ���1��p
ف ا"�����A  {2���N G ����
�0
 �5��
��1 �ن �>�� � إ���د ا�p�
 ������

���	� ا J�5� G1�N��.  

0�دى      إن  ��j
� ������$ .��� JC	o 	���ور ��1. ا
�<���د ا��� ) �� ���
�ة ا����
،����R أن ا
�����ر  )ا
         G�C�R �1. و<��د �
���	� � 	!��� �1� ه�*ا ا
�<��د 4�2 	����ث أ	>� ���ة  (ا�����
ا

�0�      و�A� 	��ر ا
!�ان ا
��p �1�) ا�^�+ W، ��!�5�
أ 0� ����ى �. �����	�ت ا
��	�� ا
�
�
�0mر ذا9� 89 ���<��"�02�
 .���h�
�ن $��� ��. /���د    " رؤ	� ا� Eر ا���	 o�$ ،

�ن� Eت ا�>�$ 4%
 GO�0�
�ع اClEا o�$ دة، و��
  .ا


���X   ::::سالمى  للحريةاالتعريف ال ��� �JC أن ا
��	� GA ا
���ر ا���� ��1 D9��	
�!�رة 1
�ع  اC�lإ �رة �1�!�
�دي وا
�و$G، اى ا�
�!�رة �1� ا
��5ر ا
��N�،42 ا
�� ا

��5!��� أو 4��$   
�����ودة وا
����8� ا
�4��F ا
�ت وا��	�6
�د	��� وا
�و$���� أو J���!�9 ا�
�ت ا��>��
ا
� �� و�% ����pدة ز�
���8	� وا
�و$�� ا
�د	� وا�
�آ4 اj�
        .ا

�!���رة 
����X ��5!��� 4��2 �����ودة 
� ،وه��*ا ا
���	��� ه���  �%9	) �!����+( 
%��. ه��*+ ا����� و��%9����
  �Aا����
  J���5� G1���N�� ن����N     ان �ءا ���1����2 ، ���	��

J��!�9 G ا����
��!���رة و2
ه��*+ ا
  J��5�
�8  (ا
��$�� ه� إ�Aاد ا
�<�د اAو ��	�R (      د��>�
�J��5 ه�� ا

� ،وا
�<��د ا��89 :

 �O�!
��0A ا
!���م �ن /�ا��� 2*ا�9� ،و/��ام      ( 2*ا9� وآ4 و<�د ��ا+ /��O 2� و��C8�2 ا
P6ا
Gا
�
�� ذ
] إ� ا: 89�

G ا
��	��   ))))12121212(((())))آGl 4ء 2� ،و���
���5!� و2
�!�رة ا
م 	��د ا�E�A

  �
��89 : ��!�5�

�ل �4 �%�=(ا;(  )��7
� وهـD   ل# �� ��/
�Jـ"ل �ـ:   إ\� أ�%Q إذا أراد Hـ�]� أن   ( )����"ن

   .)آ� ;�'"ن

 �����ت ا	���ر ا����� 	�����:ا	��� ا	� !"#:  
�    ����م ا����� �� ��� ا��م����م ا����� �� ��� ا��م����م ا����� �� ��� ا��م����م ا����� �� ��� ا��م::::أو�أو�أو�أو�����ا�����ا�����ا����        ::::ا�

م       �%
�9 ��9�ول ����0م ا
��	�� G�A ���1 ا  ��X��9 ���1ان ا
��Cp وا�^����ر، وه���       ا���
82 �0�8Nو G�
��0م  ������ول �82 ا
���رات ا��
 ���%
��ق ا
        .ا

�$�Fن ا
!�ر	��    القدريةمصطلح  اختلف الباحثون في اصل    ::::القدريةالقدريةالقدريةالقدريةC
�ل �82 ا/ o�$
          ���
�4��8 واEرادة إ
�4��8 وا�^�����ر، أي ا
��*	. أ�����وا ا
�ن ���1� ا��� Eرة ا���/ ���
 ����C إ

�ن� Eن             ,ا��� x
 +���Cوأ� �
����ا ا
!��ر �1. ا: �89  ��0 W ر��!
. و/��ل ا
��C��  �8C إ
�� ا
    �
�$�F. أن ه��*ا ا��C
��ه� 
��J��C5 �0����1 ا
�����	o       و	���ى ���82 ا
�_��c ذآ���ه� ��2� �"��

                                      
 8االسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى، ص ،الغزالي المقصد 12
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)������Wس ه����*+ ا�����p� �����	ر�!

����� .)اP�8�
�4 ا����j9 ولWا ��8�
�وا
�����ا<[ أن ا
!�ر	����� ����2
0p
� G 9!��� �1� ا
0p,���واF
��8� ا
�و/��  , �� ��C8 ا
�G�0pأه� /�دة ا
0p.���وا
!�ر	� 2

�9
� ا
��1ة إ
� �*ه�C� G�A ا
��8اق    ,      ��C1 رة��� G�A ج��p�
�. �2. اo8�lW   و/���� ا$��
. ا
[��
�م �C1 .2 اjه �و/�� P	P8
1�� �C1  .2 ا �j/�ن ا
��G!j ا
*ي   �Rو.        


�ا       ��!A ن��� Eا ��
�4�8 واEرادة إ
�ن ه�� Z2راد�9�      (و/� �A�59ا G�A إ����د ا�� x
 4�8A 4آ�
�
������!�� ��1. إرادة ا: ��89
�J2  ،)ا���

� ا
!���ر 2����8� ا
����8 وا
�!���	� ا�و ����ا ��1. ا: ��89

1 0p
� G، 	�وى أن ���C8 ا� E48 ا�
���  . 	!��ل د ) � /��ر اW��� أ �G)   c �� �� $�وث ا��
 c��	 ...)   ��0�
�82�� و	��<�� إ ����ل  ��ن ه� ا
*ي 	!�ر أ1� Eأن ا ��1 �	ر�!
ذهXC ا

  G�A +أو /�ر �راد9E 4^ل أزً� و� د��1W!�ر ه*+ ا	وأن ا: �  �2!�ر9 �Z2راد9� �� 	�$�ه
0� إ� �82 و/�01�و<�ده� و� 	��8()13(.  

�� ر���2�2  _ Gوه �
��*هD ا
!�ر	� 	��D9 ��1� إ���د _�� ا
"�J إ
� ��R ا: 89A،  أي

��6 ا: 	��D9 ���1� ا
��jك   �
� ����ود	. ��2ً�        . أن إ���ده�� <���8ا �1��� و/�ر�9� �89��آ

 �0
�/ GA ]<�	 ��  .)ا
��8 أ c(�. أن 	%� � ��5!�. آ


Cp::::الجبريةالجبريةالجبريةالجبرية�2 X���4�8    أ�
�ن ��1� ا�� Eرة ا�/ G����� أي  �W�0 ا�
�	�  ��C إ
� أن �!�
� أ���X 2 ،وا�^���ر���/��   آ
� ا��h� ان���_ .2 �0> �C�  ���0p
�ور��C9ا ��1� آ��ن    .

        4��8�
�ن ���1� ا��� Eء /���رة ا���6
�ن، وأ ��� ذو /���رة ��5!��� إ��� Eل ا���8Aأ J
���^ �
�ا: ��89
0�، 	!�ل <�0 

� � إرادة Q �

�� إ�� 	!�ر ��1� G�lء و�   (2. _��ان وإ$�
�ن � Eإن ا

  �
�� 	"�J ا: �89�
� و� إرادة و� ا^���ر وإ �8Aأ GA ر�Cp� ه� ��5��1 إ ����2 c_�	
  �����زًا آ��p� ل���8AWا ����
�دات، و	����D إ���p
��O ا��� G��A J���"	 ���� D���$ ����1 ����A ل���8AWا

�دات�p
  .)()14	��D إ
� ا

   ���Cp
����1    و����A G��Aة �$!��� ����9ب ا
!���ل ا�p
�������C. إ
��� أه��4 ا
����� وا
إ
��� ���82 ا
����"�
2��/�0 ا.        


� 	���ى أن �    ���89 : G��0	P��
م ، Wن ا
�����ر أ���Eا ����1 ���Aوا �Cp
�����R أن ا
!���ل ��2
����ود   
� G ا�� E48 ا�
�J�5 وا

G0 اE48 ا�
89�رض �2. ا ,     �ً���	�%9 G ��F
�Wول 	��� ا�A

)   ���
0�دة ���. ^��ل ا��j

� ا���1 G��A +���0رm2    4��8�
�ح ا��p  ط���l �
����0 ا
���G ا
�Pا���0Eا .�
G �� Eا ( �ً���ه���        (و��%9�
��0 ��. ^�ل ا
!�ا��1 اg���ة اm	 ���وا
�� G	�G�6C   " ا
���ود "آ

��8A GA �0�P��	 ن أن�� Eا ��1 (  

                                      
 116، صمحمد يوسف، القرآن والفلسفة 13
 111- 110الشهرستاني، الملل والنحل، مصر المطبعة األدبية، ص 14
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�1 ��$��
9��0 ا �	�Cp
� أن ا��48 : �آ

���ا+ ه��       ،أ � أ�Aاد ا 4�8�

Z�A Gن إ����د ا��
�و2
�2�2�

�         ،��lك GA ا��89 : J��5�
�4�8 ا
� ا
��$��� 	!��م ��1� إ����د ا��إ����د   أن أي ،��2

��2�2�
���ود 
��ا+ � 	����1 D9� �lك ا
�48 ا
  .ا

���Gء،    :المعتزلةالمعتزلةالمعتزلةالمعتزلة
���. و	8�/�D ا
�ب اF	 أن G<�!	 G0
E�8ل ا

� إ
� أن اP�8�
ذهD ا
�48 وا�^���ر
�ن ا
!�رة �1� ا� x
�2. ا
"��� وا
��j، إذ    وه� �� 	!�>G أ	>ً� أن 	%�ن 

    �ً���k ����1 ��C����ن ��%
 ��8A ��1 رًا�Cp� ن�� Eن ا�
� آ،     �C��  .�1 +P��� �
�وا: �89
        J
��ن ^����� Eإن ا [��
�ن ���C9�Aا ���1� ذ��� Eا ���	���0 $�A G��A ا���A�59 �0���%
 ،����
ا
����m إ

�
�8AW.        


� وآ��        ::::االشاعرهاالشاعرهاالشاعرهاالشاعره�� G ه� ������ 
"��J ا: �89� E48 ا�
�ن،  /�ل ا�8lWي أن ا�� Eا D
 G��0
E4��8 ا��
�ن ��� Eر ��� /���رة ا�!� ��� Y2 D���%
�ل . 
%��� ���1ف ا��F�و	�%��. ���N�9[ ه��*ا 2

��
�ر � 
��آ� ا!� �9�"
���A �9آ� ا"
   .$�آ� ا
�� وا

وهكذا فان األشعري بدأ بداية صحيحة في مسألة أفعال العبـاد بتقريـره أن الفعـل    
بتعريفه للكسب بأنه مجرد اقتـران  ولكنه  ،اإلنساني محصلة خلق اهللا وكسب اإلنسان 

أما نفي القدرة واالستطاعة (بالفعل يؤدي إلغاء الكسب أي إلى الجبرية يقول الجويني 
  )15()فما يأباه العقل والحي وما إثبات قدرة ال أثر لها به وجه فهو كنفي القدرة أصالً

�48 اE::::الماتريديهالماتريديهالماتريديهالماتريديه 
��9	�	� �\ ا�8lWي GA ا
!�ل Y2ن ا�
� G ه�� ������   �9��A J/� ا� 
�ن  �� Eا Dوآ� �
�
��8�lي 
�� 4�8p9 ا
%����p� Dد ا/���ان         .^�J ا: 89 �ً�A^ �إ� أ �0

�48 42 /�ر+ $!�!�� 
�2.  

�� �!�� �!�� �!�� �!::::� ����� �ا�$#�ر ا����� �ا�$#�ر ا����� �ا�$#�ر ا����        ا��&�ء وا���را��&�ء وا���را��&�ء وا���را��&�ء وا���ر������ ������ ������ ������ ����� و ����� و ����� و ����� و ا�$#�ر ا�
�ء     ��<!
���9�ول ��G����0 ا �����%�	 ���	��
����0م ا�
 J2����
���1� ���Nء ا
�����ر ا������ ا

  .وا
!�ر 

A    J��5�

� ا��ء وا
!�ر 	��8!�ن �0m2ر 4�8A ا: �89<!
�)  ���2�2�
0�دة ��.     ) ا�j

� ا��1 G�A
 ��A J�"
�د ، اى �0kر _�� اp	E�0 ا>.  

�ء<!
�A     امP�
E��0 ا> .�� J�5�
���� (	�ل �1� �8A� ا��
�J��5     ) ا
�ذ ��8A� ا��اى و<��ب  
   �
�ه" /�_ ه� و�	^
�: أ�1 ��	�س : +�ل رr  56	!��ل �89
وآ�ن /�ـ_ ر6ـ5 >��ـ�     s r	� وآ�ن أ�% ���PJور`1 �
 ��PJ�s .    ����W�2. ا� ��	�0�
�ء  (GA ا�<!
�4�8 وا
�%�� و/�� 9%��ر G�A ا
���	o       : ا
ا

4����
�ء وا_���� ا
!��5\ وا��<!
�����} ) .ذآ��� ا
���س ا��!
�ء (و��A� ا��<!
ا
����\ وا
����� . ا
�ن���C
����دات ا
�اD��R . )وا� ���Aء : (و���<!
 وآ��4���A 4 اW���� /���� آ���ن ذ
��] أم ��8A:  ا

                                      
 128الشهرستاني، الملل والنحل، ص 15
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�   : وا$� ��0� �1� و<��0. ��89 ��
�/ �0
�. ا
!�ل ا�A ى�j2و G0
و+P_ رr  56ا
s  [
�4�8  .. اى أ�� 2*

�    sواPJ� A_ 6ـ�N�   rا#a_ و�. ا��89 ��
( و/�

��اغ ���) ;�PJه� b cRT"ات
�د+ ا��2ا1� واp	إ �
�رة إlإ. (  

�J�5 �. <�0 ا
��!J أ�� ا
!�ر
  . ��Aل �1� 48A ا: ا


�� ا
����CC، اى �9!!��            0�دة 	��� ��. ^�j

� ا��1 G�A �
��89 J��5�
� آ�ن �0kر �8A� ا�
و
     J��5�

� � 	��8A 4�8p� ا��ن ا: �89A ،� ��2 JC� ��J!��2 ا
�DC و9"��� c�"�2 ا
�DC  آ

�ب Cأ� �A�	 ��ل ا
!�ا ��  ) �lوط( 	��!J إ� ��1 �� .�9!!� وه� ��8� ا
!�ر GA ا���8
r dH ر إ�8 آ�=J6 Q�	J�(s )  ���!
و�ـ" 6�ـe اr    A )49: ا

"fR�  Qد�R
. ا�رض و�'� �	iل J6=ر �ـ�   اا�%زق �
  )27ا
�jرى ( �j�sء

�ذ  ��

� �زم ا�89 J�5�
�ن آ�ن �8A� اA ه*ا �ء(�1�<!
0�دة )اj

� ا�1 GA �!!�9 أو  ،  

�ن ��Cpر �1� �8A�   �Y	��D9 �1� ا ) ا
!�ر (� Eا.  

وقال بعض العلماء أن القضاء والقدر همـا  -::::    رادة والفعل االنسانىصفتي العلم واإل

  .العلم واإلرادة ونرى أنهما مرتبطان بهما لذا وجب تناولهما 

وهى علـى نـوعين   - :ا7رادة ا���4 وا�.23 ا�1��0 : أو�

  األولى اإلرادة التكوينية والثانية التكليفية 

اهللا  أوجباألمر والناهية التي وتظهر في القواعد - :ا7رادة ا��+��.�� 

  .تعالى على اإلنسان التزامها في شرعه وهى بالتالي ال يلزم منها الجبر

وتظهر في السنن االلهيه التي تحكم حركة الوجود - :ا7رادة ا��+��&�� 

بما فيه الفعل االنسانى، وهى أيضا ال يترتب عليها إجبار اإلنسان على فعلـه ،إنمـا   

  . أو فشله على احترام حتميتهايتوقف نجاح الفعل 

 �وتأكيدا الن اإلرادة اإللهية ال يلزم عنها ا��;�: �9 ا7رادة وا��-

إجبار اإلنسان على فعله، كان التمييز بين اإلرادة والرضا ،فـاهللا تعـالى أودع فـي    

رkـO  (اإلنسان القدرة على التزام إرادة اهللا التكوينية والتكليفية، فينال بذلك رضا اهللا 

كما أودع فيه القـدرة   )ا/ A	�D ورk"ا /	: ذ�Oj( �4 5 ر6: 
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ا��l A�6 �8�m ا��ـ"ء   ( على مخالفة إرادته فيوجب ذلك غضب اهللا 

 D���/ Aا nPoء و"�  )./���D دا2%ة ا�
            � .�%
2�راد��9 ،و ���	 ���8�_�Z�2 ���9 Gرادة ا: �ن آ���l 4 إ �
� ��JC ان ا�� ��1 D9��	

�+ ا:  Y	�8� ه*ا ا N�2 ��9 � G0A 0*ا
 ��س 0��1�
  .ا<�C ا

 "�3� 
 <#�8�_�G      :� <�ز 1��� ا'3�
و��1� ه�*ا � 	��pز  ���C ا
      ��0�8A ���1 ن��� Eا ��C>ا �ا � ��8	ن ه*ا � �
��ـ� أLـ�56 �ـ�     rإ
� ا: 89

�� اA و�� أ56�L �ـ� Tـ�]1 ;�ـ� 78�ـ5      ; 1	�< )(
�ء ���
+ــ= أLــD�R  اوآ��ــ� إLــ�q� D'�6ــ�r 1Rو/��ل  ) 79: ا

 � D'ـ�(  �&��� +��D أ0 �	� هCا +� ه" �� /	= أ78
  ) .Q :165ل 1��ان

0�ومن صفاته تعـالى العلـم، وعلمـه    ----::::    ا���3 ا��4 وا�.23 ا�1�


�ـD   ﴿تعالى مطلق كسـائر صـفاته    F Gـ� .    أنا� Dـ�
� Aا

�"ات وا�رض ا8�ذ�ـ5 /�ـ_ اr    Aذ�5 . آ��ب اr 8ا�

 M�علـم   أنكل فعل يقوم به اإلنسان في علم اهللا المطلق ،غير  وعلى هذا فان ،﴾�

 أناهللا تعـالى يعلـم    أناهللا المطلق بالفعل االنسانى ال يعنى إجبار اإلنسان عليه ،إذ 

اإلنسان سيقوم بالفعل المعين بما أودع فيه من حرية اإلرادة وعلى مقتضى األسـباب  

         .التي وضعها تعالى لحدوث الفعل

�ن  ا أنوه��  �ى �� x
�ظ �
� ا�$�����!4C إراد9� 89
�2 ��8
�2 �
��� �. ا ��اد ا: 89%�

  �
��ـo nـ=ا و�ـ�     ��2r	� اEرادة /�ل �89'F �� t78 رى=F و��

  . F s=رى r6 t78ي ارض u"ت

 ���J2 وا
$�J ه�� ���1          أنآ��
�J2 و� �$�J، �ن ا�� ���
 .��8�

��ث ا�2 �
�89 ���1
�%�
�ن وا�P
��ه�� ،اى ��82. ا
���ث ��2ون    آ�c ���ود 2�
�
� ه� 2 ��1�89 ���1 ��ن، ��2

�ن %�
�ن وا�P
�  .ان 	%�ن �!��ا 2

وهكذا فان اهللا تعالى هو خالق فعل اإلنسان مـن جهـة   ::::    ا���A�B وا@?�ن
فشله عليها هي ظهور لصفة الخلق، واإلنسان كاسب  السنن التي يتعلق نجاح الفعل أو

ية هذه السنن ثم التزامها  هما شرطان لكي  ينجح فـي  فعله من جهة  أن معرفته حتم
علم وإرادة محـدودين   تحقيق ما يريد على مقتضى هذه السنة ، غير أن اإلنسان ذو

) 85: اإلسـراء ( ) و�� أD��F �� ا�
�D إ# +��3(كسائر صفاته 
ويوضح القران أمثله لتلك المحدودية بان اإلنسان قد يكره شيئاً وهو خيـر لـه فـي    
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و/�_ أن F'%ه"ا �H]� وه" )M �'ـD   (تحليل النهائي والعكس ال

   Dوا8ـ� Dـ�
� Aوا D'� %H "وه �[�H ا"Rv أن _�و/

�"ن�
F # ()بينما أن اهللا تعالى ذو علم وإرادة مطلقتين كسائر صفاته :) 15البقرة
 ذو(إنما هو الذي يوفـق اإلنسـان    )بعلمه وإرادته المطلقتين(، وعلى هذا فانه تعالى 

أو  ،إلى معرفة والتزام السنن اإللهية فينجح في تحقيق فعله )العلم واإلرادة المحدودتين
فالتوفيق والخذالن هما التصور االسالمى . يخذله  عن معرفتها والتزامها فيفشل فعله

مدهما وهو تصور ال يتضمن إلغاء العلم واإلرادة اإلنسانيتين بل ،البديل للصدفة والحظ
ألنهما استمداد من العلم واإلرادة اإللهتين المطلقتـين كقولـه    محدودةبإمكانيات غير 


� �: x%�� و�%ز+: �ـ� >�ـw #    (تعالى X Aا �و�� ��

n��y.(   

�(��!�(��!�(��!�(��� ������     ا�$#�را�$#�را�$#�را�$#�ر    ::::!���� ������ ا����� ������ ا����� ������ ا����                ::::/�- ا�..- و�� �,+*� أن ��ن/�- ا�..- و�� �,+*� أن ��ن/�- ا�..- و�� �,+*� أن ��ن/�- ا�..- و�� �,+*� أن ��نا�

        �������
0� ا
�%�l2%�4 إ �	د�C8
م !5�� GA� GA ��89 ا�E�0 اk) ���
�ر����  ا�
�5ة ا
���8�����<
�4�����O اC!
�4�����O ا
!�	������ ������1� اC!
�����2� (وا�/��������د	�..) ا
�و�� �������، ��������5ة ا�
ا

�����1..) ،ا�����6ل،�����ا+ 
��<��4   (وا�<�
�%�	���...)ا
�ق،�C1د	��� ا
�ط  (وا��������5ة أ 
   4��!8
�%���� ا
"�اG��A وا�����5رى ���1� ا�
����    ) ا��"�
�ل ا%��lWه��*+ ا .��� ��م ���2	�ه����!A

 X��!�A ، �	د�C8�
��ر	<$. 

        ��	�%�
�0� ا�	�$ ��!�9 ������
�8�ت ا��p�

�mوف ^�ر<�� و دا^���� ��2أت ا �C�  � ا ��R
)      G���Aا�"
�%����� ا������5رى وا�
�ط ا����4 ���2�ب ا�<����0�د ، �����lع ����82 أ ����) ا
�!������ و/

 ������
��] ا
8>�ض(وا
�X ه�*+  ...) ا���6ل( وا�/���د	�) ا����Cاد وا/�9 �و��1ه
8�ت 1. ا
�!�م��p�
       . ا

         �� X���P0 وه���A ����
��8�ت �8��j2ب أور��2� ا
���G $�ر��09� ا
���Cا��p�
���� ا_��X��5 ه��*+ ا
 X8<^ ر��8���
    ��	�p
�� ��%�j�       �j2.%��� ا
!��	� وا����
�8�ت ا��p�
وه��� ��iح وا/�\ ا

����"�
82�ده� اY2 �	��
 :ا

�G�A 4�F      :ا��3* ا�.+�ي�	 ������
�8�ت ا��p�
�j%�� ا
��	� �A� ا
�%�ي 
ا
�8C ا
�%����lع �
�%�� ا
"�اGA وا���5رى ا
�G �89ق ا
8!4 1. ا�
�ط ا�  .�82 أ 

<���4�F        ا:ا��3* ا����	 ������
�8�ت ا��p�
��j%�� ا
��	�� �A� ا
 G�����

�8C ا
   Giا�!�	���
�ر و����       :G��A ا
�"���c ا�2�4��8 ا�����8 ����iا�!�	�

���� ا�!�
ا ���8ام أو c8��N ا

    ��
�A� إ
�� J��C59 ا�Nدي، أ��GA و��!� c�"9 .� �C$�_      ��C��� ���1 �O��!
��0م ا
���Cا
�G ا
 ��iا�!�	�
�!�ا��i ،وآ�ن $���� ه*ا J�C59 4jA ا	�
�ر�� ا���
 �C��
�2 �
  ا
�و

�دي ��D3* ا����        :ا�����
�8�ت ا��p�
��j%�� ا
��	�� G�A ا
ا
��8C ا�/����دي 
�د	��          �
���ارد+ ا
 4�F�Wل ا�G�A 4�F ا
P�p8 �1. ا����6��
�GA 4F ا
�"�c ا�/����دي ا�	
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���pدةوا
���8	� ا
�د	� وا�
�9� ا>��ع $ClE \��p��
 �$���
و��ه� GA ا�����ار  .�jC	� ا
     G��A �
���م ا�/�����دي ا
�ا�����m�
�� J���C59 ا�����
��8�ت ا��p��
ه��*ا ا
�"���c ا�/�����دي 

�ر  ��و�ت 
���8دة إ
�J���C59 G        . ��$��� ا����8��� X�������6ات ا
�و
��� ا�^����+ 9
و ��82 ا
��م ا�/���دي ا
�ا�m�
�� وأدا09� ا
"�"��  ا
�8
8�ر اl X�9  �
�.  

�ن  !��4  :�ــ� ا�3��د�ــ� إ" ا��Fــ���A �������0 ا
������6 ا�����
 ���!Ci
�%��ي 
ل ��$��G ا
����6 ا^ .� ��	 �	��
�� �. ا
�C8د	� إ
� ا���
8�ت ا��p�
وه��   ،ا

  �����/ .���� ����</��	 � �
���	���� و����59	�+، وا������8�ب ���� �������0م ا������
��$�����  ����j ا
�ر   وأ��%AWو��� ا�8�ت أ^�ى، و�!��p� .� ����"�
82�ده� اY2 �	��
�j%�� ا

�D و$��ل �

����0م ا���
6�ء ه*+ ا
�9�ول إ G�
���G .ا��
وه�� ��$��� J��C59     ،�� ��$�� ا
����6 ا
  �������
�ه�� ا���p
�م إ
��� ا��%�$��
���	��� و���59	�2 + ������0م ا�����
ا
����m ا
�������p9 G ا

� .ذا09ـ

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

�.0�        ا�1�0.�ا�1�0.�ا�1�0.�ا�1
أسـس   تناولت أوال ث، حيأسسه وتطبيقاته ي للحريةاإلسالم التصورتناولت الدراسة 

بالمفاهيم ألقرانيه الكلية التوحيـد   عالقة مفهوم الحرية هذا التصور من خالل تناولها
  .االستخالفوالتسخير و

�9�و
X ا
�را���  ��  ��� ��ت ه�*ا    ��!�C59 ر����
�ت  ��1�  ا	�����
�  : ا�<!
��G، ا%
� ذات ا	
����ى اWول
�9�و
X �1� ا o�$ ،�����
8�ت ا��p�
0�     ا
���، وا/\ ا����/ G��
ا
����ل ا

 ���%
��ق ا
  . .لمشكله الحريهلمعتزلة الماتريديه ا، ا
�Cp	� ،ا
!�ر	�ا
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والقـدر   مفهـومي القضـاء   تطبيقات التصور على على المستوى الثانيتناولت كما 
،التوفيـق  العلـم االلهى  ،التكليفيـة والتكوينيـة   اللهيهاإلرادة اذات الصلة ك مفاهيمالو

   .لتبين عدم تعارض هذه المفاهيم مع مقدره اإلنسان على الفعل...والخذالن

بين ما هو كائن ومـا  االسالمى للحرية  التصور على المستوى الثالثوأخيرا تناولت 
 .ينبغي أن يكون

                

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 �.�ا�23.�ا�23.�ا�23.�ا23اااا

  . الغزالي، المقصد االسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى، القاهرة) 1(

 .  1946،مصر, دار العهد الجديد, أبن القيم مفتاح السعادة) 2(

  . بدون تاريخالشهرستاني، الملل والنحل، مصر المطبعة األدبية،  )3(

  .1974،طبعه القاهرة،الفيروزابادى، القاموس المحيط) 4(
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