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  .عنوان المداخلة: إسهامات مصطفى صبري في تجديد علم الكالم

 طالبة دكتوراه: سليماني جهيدة

 األستاذ المشرف : د. عبد المالك بن عباس

 

 تمهيد 

                                                                  حناول يف ىذه الورقة البحثية احلديث عن إسهامات مصطفى صربي يف جتديد علم الكالم،                                             
والدور الفعال الدي قام بو خاصة يف اجلانب العقدي و مبا أن موضوع التجديد يف علم الكالم من 
أكثر املواضيع اثارة على الساحة الفكرية اليوم ارتأينا أن نساىم هبذه الورقة البحثية املتواضعة عسى أن 

 د و نستفيد.نفي

 و قد قسمنا عناصر ىذه الورقة البحثية كاآليت :

 املبحث األول: السرية الذاتية و العلمية ملصطفى صربي.-

 املطلب األول: السرية الذاتية.-

 املطلب الثاين: النشاط العلمي و السياسي ملصطفى صربي.-

 املطلب الثالث: االنتاج الفكري.

 مصطفى صربي يف جتديد علم الكالم.املبحث الثاين: دور و اسهام  -
 املطلب األول: اجلانب االهلي. -
 املطلب الثاين: قضية انكار النبوة. -
 املطلب الثالث: قضية القضاء و القدر. -
 املطلب الرابع: مسألة ترمجة القرآن الكرمي. -
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 المبحث األول: السيرة الذاتية و العلمية لمصطفى صبري :

 الذاتيةالمطلب االول : السيرة 

 الفرع األول: المولد

 2يف مدينة توقاد باألناضوؿ  1كلد مصطفى صربم التوقادم ابن أضبد بن ؿبمد القازابادم 
تركي ، كىو 18693حزيراف )يونيو( من عاـ  21ق ، اؼبوافق ؿ 1286ربيع األكؿ  12يف 

 .4األصل ك اؼبولد ك النشأة

 الفرع الثاني: النشأة:

مصطفى صربم يف بيت علم ك فضل، كاف كالده أضبد بن ؿبمد القازابادم رجل دين  نشأ
) كاف  ك فاضل، ك كاف أكرب أمانيو أف يصَت ابنو عاؼبا من علماء الدين، يقوؿ مصطفى صربم

، بل تسابقك تسامهك فقطأعظم أمانيك يف أمرم، رضبة اهلل عليك ك على كالديت، اليت مل تكن 
فيما يرجى فيو رضى اهلل تعاىل .....ككاف أعظم أمانيك أف أجتهد يف طلب العلم، ك أصبح عاؼبا 

 5.من علماء الدين، ككنت يف رغبتك ىده أشذ شرىا من اؼبذىومُت

              أف كالدىا حفظ القرآف الكرمي يف سن العاشرة،  6مصطفى صربم ًل ابنة ىاتذكر نزاىت 
 إىل، ما جعل أساتذتو يف توقاد يطلبوا من كالده أف يرسلو الصىب طنة منذفك سبيز بالذكاء ك ال

                                                           
ر احياء الًتاث العريب، بَتكت داالعاؼبُت ك عبادم اؼبرسلُت،  موقف العقل ك العلم من رب :مصطفى صربم التوقادم  1

 . 71، ص 1ـ،ج1981-ق 2،1401لبناف، ط
 .236،ص7ـ،ج15،2002ف، ط ـ، ،د، دار اؼباليُت خَت الدين الزركلي : األعالـ ، 2 
  .388، ص 4مصطفى صربم التوقادم: موقف العقل ك العلم ك العامل من رب العاؼبُت ك عباده اؼبرسلُت، ج3

  .236، ص 7خَت الدين الزركلي: اؼبرجع نفسو  ج  4
اهلل عليو ك سلم منهوماف ال يشبعاف منهـو يف العلم ال يشبع منو ك منهـو يف الدنيا ال يشبع منها ركاه  صالديث النيب ح 5

  .49-7، ص 12(، ج9798البيهقي يف شعب االدياف ، باب: الزىد ك قصر األمل، حديث رقم )
  .1ص،1مصطفى صربم: موقف العقل ك العلم ك العامل من رب العاؼبُت ك عباده اؼبرسلُت، ج 6
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قيصرية حىت يكمل تعليمو على أيدم علمائها الكبار ؼبا رأكا فيو من موىبة ،ك ما سبيز بو من عقل 
 .1نَت

لقد بدت على مصطفى صربم منذ صغره عالمات النبوغ كالذكاء اغباد، ك شغف بتحصيل 
              العلـو اؼبختلفة من )علـو القرآف ك السنة اؼبطهرة، ك علم القراءات ك علم العقيدة ك التفسَت 

 ك تعلم على يد كبار العلماء آنذاؾ.2ك الفقو ك غَتىا(، 

قط رأسو، على يد كبار أىل الفضل ك العلم أمثاؿ الشيخ: أمت دراستو االبتدائية يف مس
 .4مت استأذف كالده للذىاب اىل قيصرية )ككانت مركزا للعلـو الدينية( 3زادة،  ويبأضبد أفندم زكل»

، ك أخذ بنهل من مناىل 5ك ؼبا أذف لو كالده سافر، ك)تلقى دراستو العلـو العقلية ك النقلية(
 .يد  الشيخ" ؿبمد أمُت الدك كَتم" مناىل العلم، حيث أصل دراستو على

 دراستو اؼبًتتبة لعلـو الشريعة على يد األستاذ العامل الفقيو اآلستانة، حيث أمت إىل انتقل مث
 7آنذاؾ. اإلسالميةككيل الدرس باؼبشيخة  6وم"نالشيخ:" أضبد عاصم الكوملج

                                                           
، العثمانية سابقا يف الدكلة  اإلسالـك العامل العاؼبي ك شيخ  اإلسالميمفرح بن سلماف القوسي: مصطفى صربم اؼبفكر  1

 (. 2، ملحق رقم ) 403ص 
  .78مفرح بن سليماف القوسي: اؼبرجع نفسو، ص  2
  .79 – 78مفرح بن سليماف القوسي : اؼبرجع نفسو، ص  3

 . 225، ص 2سيد بن اغبسُت العفاين: زىر البساتُت من مواقف العلماء ك الربانيُت، دار العفاين، القاىرة، د،ط،د،ج 4
  .225، ص 2سيد بن اغبسُت العفاين : اؼبرجع نفسو، ج  5
ق، زبرج يف العلـو على يد العالمة: عبد الرضباف بن اغبسُت القرين 1252كلد يف قرية" ترزم كيداف" يف لواء "كملنجة" سنة  

بًتكيا،  اإلسالميةؿبمد التميمي، ك اغبافظ ؿبمد غالب ك غَتىا، ك عُت ككيل الدرس باؼبشيخة آبادم ، حضر دركس اغبافظ 
نظر : زكي ؿبمد ؾباىد: األعالـ الشرقية يف اؼبائة الرابعة عشر اؽبجرية دار الغرب ـ، أ1911-ق  1329تويف يف رجب سنة 

  .271، ص 1ـ،ج1994، 2ـ، ط1963-ـ1949، 1، بَتكت ، لبناف، ط اإلسالمي6
يف الدكلة العثمانية سابقا، ص  اإلسالـك العامل العاؼبي ك شيخ  اإلسالميمفرح بن سليماف القوسي: مصطفى صربم اؼبفكر  7

  .79-78ص ص 
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، 1عمق ربصيلو، ك حبدة ذكائو ك بقوة حافظتو  لقد شد مصطفى صربم انتباه مشاخيو
 إعجابومن شدة  -بعدما أجازه -" أضبد عاصم الكوملجنوم" الذم زكجو ابنتو خاصة شيخو

 .2بو

 المطلب الثاني : النشاط العلمي و السياسي لمصطفى صبري:

 الفرع األول: النشاط العلمي

 :عملو في حقل التدريس و التعليم

 عهد الدكلةككاف يف  –عُت يف سن الثانية ك العشرين مدرسا جبامع السلطاف ؿبمد الفاتح 
 .3العثمانية كاألزىر بالقاىرة 

، ك استمر يف 4جد ك اجتهاد ك ربصيل طويل إىلك ىذا اؼبنصب منصب مرموؽ حيتاج 
د ذلك )منح بع 5التدريس هبذا الصرح العلمي الكبَت سنوات طويلة، أجاز خالؽبا طبسُت طالبا

، مث عيُت مدرسا للتفسَت يف 1896إمامة جامع "األثرية" يف بكطاش، مع التدريس بو عاـ 
مدرسة الواعظُت، كما انتخب من قبل ؾبلس اؼبدرسُت يف كلية اإلؽبيات جبامعة اآلستانة مدرسا 

ماـ للتفسَت أيضا، مث بعد ذلك نقل إىل التدريس مدرسة اؼبتخصصُت، حيث درس فيها صحيح اإل
 .6مسلم

 
                                                           

  .225،ص2سيد بن اغبسُت العفاين: مرجع سابق، ج 1
يف الدكلة العثمانية سابقا،  اإلسالـك العامل العاؼبي ك شيخ  اإلسالميمفرح بن سليماف القوسي : مصطفى صربم اؼبفكر  2
 . 80ص

الكتب العلمية، بَتكت، اػبالفة العثمانية تعليق : مصطفى حلمي ، دار الغاء مصطفى صربم: األسرار اػبفية كراء 3
  .14ـ،ص2004-ق1،1425لبناف،ط

  .226،ص2سيد بن اغبسُت العفاين: مرجع سابقا، ج  4
  .83-82مفرح بن سليماف القوسي: مرجع سابق، ص  5
  .84-83مفرح بن سليماف القوسي: مرجع نفسو، صص 6
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كما اختارتو ىيئة كبار العلماء اؼبعركفة باعبمعية العلمية رئيسا لصحيفتها األسبوعية اليت  
كانت تصدر بعنواف: "بياف اغبق الذم عُت بعدىا عضوا يف دار اغبكمة" ىيئة كبار العلماء"، 

 . 1توىل بعدىا تدريس اغبديث الشريف يف مدرسة السليمانية

 السلطان عبد الحميد:توليد أمانة مكتبة 

ليكوف عضوا من األعضاء اؼبخاطبُت يف دركس اغبضور، ك ىي ـ اختَت 1898يف عاـ 
 .2دركس علمية تلقى حبضرة السلطاف يف شهر رمضاف من كل سنة

ك سبيزه ك ىو يف سن شابة بُت  إطالعوبسعة  إليوك قد لفت انتباه السلطاف عبد اغبميد 
 إىلك اؼبخطوطات، مث انضم  4اليت تزخر بأمهات كتب الًتاث 3تبتورجاؿ العلم الدينيُت أمينا ؼبك

سلك كتاب السلطاف، ك توىل العمل مديرا للقلم اػباص للسلطاف عبد اغبميد، ك ناؿ كسامُت 
علميُت عثمانيُت ؾبيديُت، ك ميدالية اللياقة الذىبية خالؿ ىذه الفًتة، كما اختَت عضوا يف عبنة 

 .5تدقيق اؼبؤلفات الشرعية

 في الدولة العثمانية: اإلسالمتوليو مشيخة -

    أعلى اؼبناصب العلمية الدينية يف الدكلة العثمانية ،  إىلترقى الشيخ مصطفى صربم 

                                                           
 www.asein.netعلى اؼبوقع:   مصطفى صربم اإلسالـاغبديث : شيخ  اإلسالميعمار جيدؿ : رائد الفكر  1

  .15-54ـ، على الساعة: 2015-04-17بتاريخ: 
  .84مفرح بن سليماف القوسي : اؼبرجع السابق ص   2
  .226،ص 2سيد بن حسُت العفاين : اؼبرجع السابق ج 3
ـ، 2015تشرين الثاين  1ؿبمد علي شاىُت : مصطفى صربم بن أضبد بن ؿبمد التوقادم ، ؾبلة الغرباء االلكًتكنية ، لبناف،4

ـ، على الساعة 01/11/2015/ بتاريخ www.alghoraba.com، على اؼبوقع: 131ـ، عدد 2015
15:49 . 

، نقال عن : مفرح بن سليماف القوسي اؼبرجع السابق 334، ص 8، ج4ق، ـ1351ؾبلة اؽبداية االسالمية : عدد ؿبـر  5 
  .86ص 
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العلمي الرفيع، حيث توىل ىذا  اهك ىذا يدؿ على مستو  1"اإلسالـأال ك ىو منصب "شيخ 
                اؼبنصب أربع مرات متتالية كاف كانت لفًتات قصَتة، بلغت يف ؾبموعتها شبانية أشهر ككاحد 

 .2كعشرين يوما

بدكر علمي ك ديٍت  اإلسالـلقد ساىم الشيخ مصطفى صربم من خالؿ منصبو ىذا شيخ 
باؼبالبسات السياسية اليت  اإلحاطةنصب من ىذا اؼبلو ككذلك كاف لو دكر سياسي، حيث مكن 

               ،  اؼبعادية لإلسالـ، فبدأ بالكشف عن خطط القول ك اؼبنظمات اإلسالميةربيط باػبالفة 
   3شرع اهلل . اؼبناداة بتحكيمك ساىم يف توجيو سياسة الدكلة ك 

 اسي :يالفرع الثاني : النشاط الس
ضد  اإلسالـاىتم مصطفى صربم كثَتا بالسياسة ، حيث رأل فيها بابا مفتوحا للدفاع عن 

معٌت  إال)كمل يكن للسياسة عنده 5ك الكماليُت  4ما ركجت لو أقالـ العلمانية من االرباديُت
 .  6الدكلة الدارةأساسا  اإلسالميةالشريعة  جعلكاحد، ك ىو 

            الدكلة العثمانية سياسة الظلم ك اؽبدـ ك اؼبركؽ ،اسية يف يفكافح عن طريق أعمالو الس
 ك كابد يف سبيل ىذا أشد اؼبعاناة ك الشدائد.

                                                           
ىو أعلى منصب يف الدكلة العثمانية ، ك ظبي أيضا رئيس العلماء ، كذلك معلم السلطاف، مت تعيينو مباشرة من قبل   1

أكثر تقديرا ك احًتاما من غَتىم يف الدكلة العلية ، ك كاف الشخصية الثالثة يف الدكلة  اإلسالـالسلطاف لذلك فاف شيوخ 
يف الدكلة العثمانية ، ترصبة : ىاشم األيويب ، طرابلس،  اإلسالـسة شيخ : أكـر كيدك : مؤس، أنظر  األمهيةمن حيث 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .41-5ـ، ص1992-ق  1413 1لبناف، ط

  .93-92مفرح بن سليماف القوسي : اؼبرجع السابق ، ص ص   2
/         www.arablogs.comيف الدكلة العثمانية ، على اؼبوقع:   اإلسالـل  خَتم: مصطفى صربم شيخ أم  3

                            . 15:50ـ على الساعة: 2015-04-17بتاريخ : 
  ىم أعضاء صبعية االرباد ك الًتقي.  4
  ىم كماؿ أتاتورؾ  ك أعوانو . 5
ق 1414اؼبصرم للدراسات العثمانية ك حبوث العامل الًتكية القاىرة ، ؿبمد حرب العثمانيوف يف التاريخ ك اغبضارة اؼبركزم  6
  .203، د، ط، ص1994-
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            ،1908الدستور الثاين سنة  إعالف) ك قد بدأ مصطفى صربم نشاطو السياسي بعد 
              قدرتونائبا عن بلدتو "توقاد" يف األناضوؿ ، فربز اظبو ك قتذاؾ ؼب كقتذاؾاذ انتخب 

 (.1اػبطابية
، حيث        2فمثل منطقتو توقاد يف ؾبلس اؼببعوثاف العثماين للجهر بآرائو يف اجمللس النيايب 

كانت البالد يف ذلك الوقت تدار بأيدم رجاؿ صبعية االرباد ك الًتقي، ك كانت تسَت يف طريقها 
يف ة آخذ وستة قركف سبثل االسالـ كتدافع عناىل اؽباكية ، ككانت الدكلة العثمانية اليت ظلت 

  .3التداعي ك السقوط
فتشارؾ يف تأسيس حزب  ،ديد من األعماؿ السياسيةمث تشارؾ مصطفى صربم يف الع

ا بارزا حيث احتل موقع ،تالؼ ك الًتقيء ؼبنهج حزب اإلئتالؼ، ك ىو حزب مناكماغبرية ك اإلئ
دل ميف ىذا اغبزب، ك كاف لساف اغبزب الناطق، مث عينو السلطاف ؿبمد كحيد الدين عضوا 

م بتالكة آيات من تاغبياة يف ؾبلس األعياف العثماين، حيث كانت تفتح جلسات ىذا اجمللس ك زبت
ا القرآف الكرمي بناءا على اقًتاح من الشيخ مصطفى صربم، بعد ذلك عينو الداماد فريد باش

بالنيابة حيث سافر فريد باشا اىل أكركبا غبضور مؤسبر الصلح اؼبنعقد  4منصب الصدراة العظمى 
    . 19195يف باريس يف 

خالؿ تقلد مصطفى صربم ؽبذه اؼبناصب السياسية، ك عملو اؼبستمر يف حقل السياسة ركز 
السياسي بشكل أكرب يف مقاكمتو لالرباديُت ك الكماليُت، كما عاثوه يف الدكلة العثمانية  جهده

لوانو ك أشكالو، ك استطاع فضح السالمي عامة من الفساد دبختلف أخاصة، ك يف العامل ا
 ـبططاهتم ك سياساهتم اؼباكرة.

                                                           
،   9ؿبمد ؿبمد حسُت : االذباىات الوطنية يف األدب اؼبعاصر ، دار الرسالة ، اؼبملكة العربية السعودية ، ط 1

  334، ص.2ـ،ج1992
  .202ؿبمد حرب : اؼبرجع السابق، ص   2
  .98مفرح بن سليماف القوسي: اؼبرجع السايق، ص   3
  رئاسة ؾبلس الوزراء. 4

  .107-100مفرح بن سليماف القوسي: اؼبرجع السابق، ص ص   5
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دببدأ الشورل  ك قد انتقد مصطفى صربم استبداد االرباديُت يف حكمهم للبالد، ك نادم
، كما تصدل للحمالت اليت شنها االرباديوف ضد الدين، كما تصدل أيضا للكماليُت اإلسالمي

، حىت ال يظنوا هبم خَتا، اإلسالـفكشف عن فساد دينهم، ك نبو اؼبسلمُت على خطرىم على 
كه البطل ا دبصطفى كماؿ أتاترؾ ، حيث ظنوا فيو خَتا، ك اعترب مفتون اإلسالميبعدما كاف العامل 
 . 1اإلسالميةك على األمة  اإلسالـاؼبنقذ الغيور على 

أيضا العداء الشديد الذم يف كنو االرباديوف ك الكماليوف للدين  اإلسالميكما بُت العامل 
مبدأ من  اإلغبادبصفة أخص، حيث ازبذكا ىدـ عقيدة الدين ك نشر  اإلسالـعموما، ك لدين 

 مبادئهم.
ذه األفكار اؽبدامة،ػ ك ألصحاب تلك األفكار الذين رأكا يف تصدم مصطفى صربم ؽب إف
عقبة كؤكدا ضد التطور ك ضد حركة التغريب الشاملة للدكلة العثمانية ، جعل أنصار  اإلسالـ

ك نضالو السياسي مل يكن قد شوىد بُت اؼبسلمُت  كيدكف لو العداء السافر، ألف فكرهالتغريب ي
 . 2لسنوات طواؿ سبقتو

 الثالث: وفاتو:الفرع 
ق  73رجب  7مرض الشيخ مصطفى صربم يف آخر حياتو، ك تويف يف صباح يـو اعبمعة 

  بالكتب،  اإلسالـحافلة بالنضاؿ للدفاع عن قضايا  ـ، بعد حياة1954مارس  12وافق ؿ: اؼب
  . 3ك بنشر اؼبقاالت يف الصحف ك اجملالت الدينية ك العلمية ك السياسية

 الفكري نتاجاإلالمطلب الثالث: 
              سبيز االنتاج الفكرم ؼبصطفى صربم بالتنوع ، فقد كتب يف أصوؿ الدين ك يف السياسة ، 
ك يف الفقو، ك يف غَتىا من اجملاالت، ك دبا أنو عاش يف فًتة من أصعب الفًتات اليت مر هبا العامل 

                                                           
  .121-111مفرح بن سليماف القوسي: اؼبرجع السابق، ص ص   1
  .203ؿبمد حرب: اؼبرجع السابق،   2
  .408-400(، ص ص 2( ك )1مفرح بن سليماف القوسي: اؼبرجع السابق، ملصق رقم)  3
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الفكرم  إنتاجوعلمانية الدكلة، فقد جاء  إعالفك  اإلسالمية، ك ىي سقوط اػبالفة اإلسالمي
 مواكبا ألحداث عصره.

: مؤلفات باللغة العربية، ك مؤلفات باللغة إىلتنقسم كتب كمؤلفات مصطفى صربم 
 الًتكية.

 الفرع األول: الكتب العربية
ك ىو كتاب يف الفكر  :كتاب النكير على منكري النعمة من الدين و الخالفة و األمة -

اػبالفة العثمانية، بتعليق: مصطفى  إلغاءقد طبع يف مصر بعنواف : األسرار اػبفية كراء السياسي ك 
 حلمي.

اللغات  إىلك الكتاب ىو كاضح يناكؿ قضية ترصبة القرآف  :كتاب مسألة ترجمة القرآن-
 ، ك خطرىا على القرآف الكرمي.األجنبية

     ع بُت الناس مسلمُت دا ما تأليفو : ك كاف سببكتاب موقف البشر تحت سلطان القدر-
 بالقضاء ك القدر ىي سر تأخر اؼبسلمُت . اإلديافك غَت مسلمُت من أف عقيدة 

: تعدد  ناقش فيو مسألتُت في المرأة و مقارنتو بأقوال مقلدة الغرب: قوليف كتاب-
 الزكجات، ك قضية السفور ك اغبجاب.

          تناكؿ فيو مسأليت النبوة  ال يؤمنون:كتاب القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب و الذين -
ك اؼبعجزة، ك الرد على اؼبنكرين ؽبا من بعض اؼبفكرين اؼبسلمُت الذين يعتربكف اؼبعجزات الكونية 

ميزة  (من اؼبستحيالت ، ك يعتربكف ذبرد النيب صلى اهلل عليو ك سلم منها )أم من اؼبعجزات
 . 1اختص هبا على سائر األنبياء

ب ك ىو كتا :موقف العقل و العلم و العالم من رب العالمين و عباده المرسلينكتاب -
يبلغ عدد  ، يقع يف أربع ؾبلدات من اغبجم الكبَت كل ؾبلدضخم جيوز تسميتو دبوسوعة العصر

      ، ضم صبيع آراء مصطفى صربم الفقهية ك الفلسفية ك العقدية صفحاتو اػبمسمائة صفحة

                                                           
  .5، ص4ف العقل ك العلم ك العامل من رب العاؼبُت ك عباده اؼبرسلُت جمصطفى صربم: موق  1



9 
 

دما توقف عن ك آخر مؤلفاتو ، ألفو بع اإلطالؽك السياسية ك االجتماعية ، كىو أىم كتبو على 
اؼبسلم  اإلنسافدفتيو كل ما حيتاجو ، ك ضم الكتاب بُت للجهاد العلمي اعبهاد السياسي، ك تفرغ

 اعبارؼ.  ك اؼبنافح عنها أماـ الفكر الغريباؼبتعلم اغبريص على عقيدتو 
 اب:أبو  4 إىلقسمو 

 كجود اهلل سبحانو ك تعاىل. إثباتالباب األكؿ: يف 
 الباب الثاين: يف موقف العامل من اهلل.

 الباب الثالث: يف موقف العقل ك العلم من رسل اهلل.
 .اإلسالـالباب الرابع: عدـ جواز فصل الدين عن السياسة يف 

بعد ك مها: ـبتارات  اققأيضا كتاباف باللغة العربية لكنهما ـبطوطتاف مل رب ك ؼبصطفى صربم
 من الشعر العريب: كىو كتاب يف األدب العريب.

: ك ىو كتاب يف النحو العريب، كتبو تعليقا ك ربقيقا  ية على كتاب: "نتائج األفكار"حاش
 لي.ج األفكار" ؿ : مصطفى ضبزة األطهلكتاب " نتائ

 الفرع الثاني : الكتب التركية 
 اإلسالم:المناقشة في  من كتاب المسائل التي ىي ىدف-
 ك ىو كتاب يف البالغة ك األدب العريب. :ىردي على ما في القول الجيد من الرد كتاب-

 .القيمة العلمية للمجتهدين اؼبسلمُت العصريُت كتاب
 ك الدين.كتاب ؾبدد

 كتاب االمامة الكربل يف االسالـ.
 كتاب صـو رمضاف.

. كتاب  رسالة يف االدياف ك الصالة ك الصـو
  .المخطوطة وكتب

 اػباطر. يدكتاب ص
 حكم لبس القبعة ك الربنيطة. كتاب

 الكثَت. يءأما فيما خيص األحباث ك اؼبقاالت فلو الش
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 المبحث الثاني: دور مصطفى صبري في تجديد علم الكالم
 اإللهيالمطلب األول: الجانب 

 الفرع األول:عرض شبهات المالحدة وحججهم 
حيث أنكركا صبيع  اعباحدين لوجود اهلل تعاىل زمن مصطفى صربم،لقد كثر اؼبالحدة 

الغيبيات لتمسكهم بالفلسفة الوضعية ، ك تطبيقو للمنهج اغبسي التجرييب، ك كاف يف مقدمة تلك 
 .1ق متصف باغبكمةلالغيبيات كجود اهلل تعاىل ، فأنكركا أف يكوف ىناؾ الو عليم خا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الصانع تعاىل، ك أرجع                                                                                                         لحدين على نفي كجود لقد تتبع مصطفى صربم ما احتج بو اؼب
 تلك اغبجج اىل ثالث حجج كربل ، ك ىي: 

 هأهنم حبثوا عن الفاعل اؼبوجد للعامل الذم يسميو اؼبؤمنوف "اهلل" فلم جيدكه ، ك مل يرك  -1
 .2بأم آلة راقية ترل ما ال تراه العيوف من القريب ك البعيد

اػبالق، ك دبا أف كجود اهلل ليس ماديا فحكموا  لوإنكار العلم اؼبادم لوجود اإلحجة  -2
  3بنفي كجوده

و أهنا حجة لنفي كزعم –نظرية داركين –احتج اؼبالحدة بنظرية النشوء ك االرتقاء  -3
 .4لوكجود اإل
 . 5علتو اؼبوجدة ك اؽبو اػبالق -للطبيعة ، فهي أم الطبيعة الكوف دبا فيو فعل ؿبض-4

بعد أف عدد مصطفى صربم شبهات كحجج اؼبالحدة يف انكارىم لوجود اهلل تعاىل بدأ 
 دبواجهة تلك الشبهات ، ك قد اتبع يف ذلك اؼبنهج اآليت : 

 دؿ على كجود اهلل عزكجل.است-

                                                           
مفرح بن سليماف القوسي: الشيخ مصطفى صربم ك موقفو من الفكر الوافد ، مركز اؼبلك فيصل للبحوث ك الدراسات   1

 .                                     324ـ، ص 1997، 1، الرياض، ط اإلسالمية
  .73، ص 2العامل من رب العاؼبُت ك عباده اؼبرسلُت ، جك مصطفى صربم : موقف العقل ك العلم   2
  .275، ص 2اؼبصدر نفسو ، ج  3
  .283، ص 2اؼبصدر نفسو، ج 4 

  .308، ص 2اؼبصدر نفسو، ج  5
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 ناقش أساس مذىب االغباد.-
 فند حجج اؼبالحدة ك أبطل شبهاهتم.-
 : ك تفصيل ذلك كاآليت-

I. على وجود اهلل تعالى: استدالل مصطفى صبري 
 مناىج ك سلك ثالث مسالك ك ىي:  ك اتبع يف ىذا ثالث

            ذكر آيات اهلل تعاىل اؼبنبثة أماـ العقل االنساين من اػبلق بكذلك  المنهج القرآني:-أ
ظباه تارة ب)دليل العلة ك االبداع ك العناية ك االتقاف ، لقد اتبع مصطفى صربم ىذا اؼبنهج الذم 

ة( اتباعا للفالسفة يف ذلك ، ك تارة ب ) دليل اغبكمة ك دليل نظاـ العامل ( اتباعا يلغائا
 .1للمتكلمُت

 ناالقرآف الكرمي ]هبذا الدليل[ أكثر من غَته حىت أمكن يقوؿ مصطفى صربم: ) ك لقد اعتٌت
      أثرل األدلة، ك ىو لكثرهتاىنا  -ك ال كبصيها-تسميتو "بدليل القرآف " ، ألف كثَتا من آياتو 

 2دؿ ك خذالف اؼبنكر ك أكفقها ألمزجة العصريُت(.ا ك أكثرىا استعدادا لنصرة اؼبستك أكسعه
، مكافى صربم يف ذلك مسلكي اغبدكث ك اإل: اتبع مصطفمنهج الفالسفة و المتكلمين -ب

 3ديثالقدمي ك األسلوب الغريب اغبسطا بُت األسلوب الكالمي ك سلك يف تقرير األكؿ مسلكا ك 
  ك تقلبات حىت اف كجودنا كبن من صبلة تلك اغبادثات ...  اتنرل يف العامل حادث فقاؿ :) انا

ك ال بد لكل حادث من علة ، ك ىذه العلة اما أف تكوف حادثة كاؼبعلوؿ أك قددية كاجبة ، فعلى  
األكؿ يلـز  الشق الثاين يثبت اؼبطلوب أعٍت كجود الواجب الذم يكٌت بو عن اهلل ، ك على الشق

فاف كانت  ة اىل علة أخرل بعيدة ىي علة العلة،ندأف تكوف ىذه العلة القريبة اؼبتصلة باؼبعلوؿ مست
ىذه البعيدة قددية كاجبة ثبت اؼبطلوب يف اؼبرحلة الثانية ، ك اف كانت فبكنة احتاجت اىل علة 

سلل علل اغبادثات اغبادثة أخرل أبعد من الثانية اليت ىي علة العلة ، ك ىكذا دكاليك اىل أف تت

                                                           
  .329مفرح بن سليماف القوسي: الشيخ مصطفى صربم ك موقفو الفكر الوافد، ص  1
  .343، ص 2مصطفى صربم: موقف العقل ك العلم من رب العاؼبُت ك عباده اؼبرسلُت ج 2
  .332مفرح بن سليماف القوسي: الشيخ مصطفى صربم كموقفو من الفكر الوافد، ص  3
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ل يف علة تكوف قددية كاجبة ك يثبت سنقطع التسليك التسلل احملاؿ أ اىل غَت هناية فيلـز 
 .1اؼبطلوب

 ، حيث ابتكر  ىل ما سبق منهجا خاصا بوإضافة إاتبع مصطفى صربم  منهج خاص بو:
 : 2أدلة عقلية لتقرير كجود اهلل، ك للرد على منكرم كجاحدم كجوده تعاىل

أنو استدؿ من كجود الكائنات احملسوسة يف اػبارج ك من حصوؿ صورهتا يف  الدليل األول:
 الذىن على كجود اهلل تعاىل، فهو يرل أف لتلك احملسوسات داللتُت على كجود اهلل تعاىل.

 داللتها على كجوده بأعياهنا اؼبوجودة يف اػبارج. -
 إىلهبا مع عدـ السبيل  اإلحساسعند  داللتها على كجوده بصورىا الذىنية اغباصلة -

 . 3حصوؿ تلك الصور لوال كجود اهلل الذم صورىا
يف نفسو على  إنسافأك الشعور الذم جيده كل  اإلدراؾأنو استدؿ من  الدليل الثاني:

، ألف ومن تلقاء نفس نسافلإلال حيصل  اإلدراؾكجود اهلل تعاىل ، ذلك أف ىذا الشعور أك 
 . 4يف نفسو اإلدراؾيدرؾ لكنو ال يعلم كيفية ذلك  اإلنساف

 اإلرادةعلى كجود اهلل ، ذلك أف صفة  اإلنسافيف  اإلرادةاستدؿ من كجود  الدليل الثالث:
أجلى األدلة على كجود اهلل الذم منح عبده تلك الصفة، حىت على اؼبالئكة  اإلنسافاليت ديتاز هبا 

  .5 إرادةذم من  إالال ربصل لإلنساف  اإلرادة إذ
II.  اإللحادمناقشة أساس مذىب: 

  لقد ناقش مصطفى صربم شبهات اؼبالحدة مناقشات طويلة ىدـ فيها األساس الذم أقاـ
 

                                                           
  .174-170، ص ص 2مصطفى صربم: موقف العقل ك العلم ك العامل من رب العاؼبُت ك عباده اؼبرسلُت ، ج1
  .334مفرح بن سليماف القوسي: الشيخ مصطفى صربم ك موقفو من الفكر الوافد ص  2
، 2، ك أنظر تفصيل الدليل يف موقف العقل ك العلم ك العامل من رب العاؼبُت ك عباده اؼبرسلُت ج 335اؼبرجع نفسو ص  3

 .                           86ص 
  .62-61، ص ص 2ك أنظر تفصيل ىذا الدليل عند مصطفى صربم يف موقف العقل ج 336اؼبرجع نفسو ، ص  4
  .63، ص 3نظر تفصيل الدليل عند مصطفى صربم يف موقف العقل، ج، ك أ337اؼبرجع نفسو ص  5
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 ك ديكن ربديد ذلك فيما يلي:  1غبادىم إوف يعليو اؼبالحدة ك الطبيع
فبُت أف  :و تسميتو بالعلم المثبت نفي حصر العلم في العلم المادي الحديث-

 التجربة اغبديثة، ك قد اسًتسل إىلتسميتو العلم يف عرؼ الغريبُت تطلق على العلـو اؼبستندة 
  2 .العلم على العلم اؼبادم التجرييب مصطفى صربم يف نقده لفكرة اقتصار

لقد عُت مصطفى صربم   :اثبات تفوق الدليل العقلي على الدليل الحسي التجريبي-
كثَتا على طوؿ مناقشتو للمالحدة باؼبوازنة بُت الدليل العقلي اؼبنطقي ك الدليل اغبسي التجرييب ، 

أف اؼبطالب الثابتة باألكؿ أعلى   إيضاحتفوؽ األكؿ على الثاين، ك على  إثباتكركز بكل قوة على 
 .3ك أعلى قيمة من اؼبطالب الثابتة بالثاين درجة

أكضح مصطفى صربم يف ىذا اؼبقاـ أف اؼبالحدة  تحالف العقل مع الدين: إثبات-
أصحاب العلم اغبديث أنكركا يف أكؿ األمر أف يوجد ألساس الدين سند من العقل، ك قد أبطل 

 . 4مصطفى صربم ادعاءىم ىذا، ك أثبت أف العقل حليف الدين الويف ك أكؿ نصَت لو
III. شبهاتهم: إبطاليو حجج المالحدة و تفسي 
           اف استدؿ مصطفى صربم على كجود اهلل خبتلف األدلة ك الرباىُت العقلية ك النقلية ، بعد

ك بعد أف عرض لشبهات اؼبلحدين ك حججهم اليت اعتمدكا عليها ككانت أساسا ؽبم لنفي كجود 
ردكدا قوية  على حججهم ك شبهاهتم ، كأكرد ،أخذ بالرد ذىبهمأف ناقش أساس م بعدالصانع ، ك 

من أساسو ، ك تلك الردكد يعج هبا كتابو الضخم  اإلغبادك براىُت متينة نسف هبا أساس مذىب 
 موقف العقل ك العلم ك العامل من رب العاؼبُت ك عباده اؼبرسلُت ، ال يتسع اؼبقاـ لذكرىا. 

 

                                                           
  .338مفرح بن سليماف القوسي : الشيخ مصطفى صربم ك موقفو من الفكر الوافد ص 1
 ...اخل.             107/304/312/453، الصفحات  2أنظر تفصيل ىذا يف موقف العقل....ج 2

، ص ص ص 2، أنظر تفصيل ىذا يف موقف العقل ....ج344-343مفرح بن سليماف القوسي: اؼبرجع نفسو ، ص  3
306-330-333.  

-67، ص ص ص 2، أنظر تفصيل ىذا يف موقف العقل ....، ج348مفرح بن سليماف القوسي: اؼبرجع نفسو ، ص  4
68-69-73-90.  
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 نكار النبوة:إالمطلب الثاني: قضية 

كجود  إثباتحد أنو رأل  إىليقوؿ مفرح القوسي:) اىتم مصطفى صربم دبسألة النبوة كثَتا 
ُت اللذين أخذ على عاتقو القياـ هبما يف كتابو الكبَت " موقف يأنبياء اهلل أحد الواجبُت الرئيس

 إىلالعقل" كما عد النبوة من اؼبسائل االعتقادية الرئيسية للمؤمن الذم ىو يف حاجة ماسة 
لكوهنم  اإلسالـزبليصها من شر دعاة االغباد الذين ىم أشد اؼببشرين يف ىذا الزماف خطرا على 

 1يفعلوف ما يفعلوف باسم العلم ك التقدـ العلمي(.
 النبوة يف النقاط التالية: إنكارمن  ك ديكن حصر موقف مصطفى صربم

 ك أقاـ على ذلك ثالثة أدلة ك ىي:  وجود األنبياء: إثبات 1
ك اؼبتصرؼ يف أموره على  اإلنسافأنو استدؿ من ثبوت كجود اهلل ، ك من كونو خالق  -أ 

كاف أكؿ   يءلقنا كخالق كل شكاف اهلل موجودا كىو خا  إذا، حيث قاؿ) 2ضركرة كجود األنبياء 
التفكَت يف أف خالقو ال يًتكو سدا، ال سيما ك قد خلقو فبتازا على سائل خلقو  اإلنسافكاجب 

فيالئم عقلو الذم بو كجد ربو ك استدؿ على كجوده كل اؼبالئمة أف تكوف عليو  اإلرادةبالعقل ك 
   يفكر يستطيع تعيينو بالضبط ك التفصيل، ال عقل أحد كاجبات اذباه من خلقو ، لكن العقل ال

           ك ال عقوؿ العلماء ك اغبكماء الذين زبتلف آرائهم كمذاىبهم يف تعيُت اغبق ك الباطل ك اػبَت
ك الشر، فال يدرم أيها يوافق مرضاة اهلل من تلك اآلراء ك اؼبذاىب اؼبختلفة...كلو استقر القرار 

فوضى ، ففي كسط ىذه اغبَتة  إىلفكره ك اجتهاده ألدل  إليويؤدم  دبا إنسافعلى أف يعمل كل 
يبلغو أكامره رسوؿ من عند ربو يسدد خطاه ك  إىلمن صميم قلبو باغباجة  اإلنسافك الًتدد حيس 

 كنواىيو.(
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 :أنو استنبط من لزوم النشأة الثانية ومجيء يوم الدين دليال على وجوب وجود رسل اهلل-ب 
) فلئن كاف الناس مسؤكلُت يف النشأة الثانية عن أعماؽبم يف الدنيا كما ىو اجملزـك  1

عندنا...فوجود رسل اهلل الذين يوثق برساالهتم ككجود اؼبعجزات اؼبعرفة ألشخاصهم يكوف مقتضى 
 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ٹ ٹ ُّ  العدؿ االؽبي ،
٥٦١النساء:  َّ ىق  يف ىف يث ىث نثمث  

حياة أخرل حياسبو فيها على أعمالو يف اغبياة األكىل   لإلنسافكاف اهلل موجودا ك جعل ذا   إف
 ف مل يكن ضركريا ؽبم ضركرة كجود اهلل لوجود العامل(.إساؿ الرسل اليهم كالضركرم إر كاف 

استدؿ مصطفى صربم على كجود األنبياء بوجود اؼبعجزات الظاىرة ك اػبارقة لسنة  -ج
 .2اهلل تعاىل على أيديهم الكوف اليت أجراىا

 الغربيين من النبوة:  موقف الفالسفة إيضاح -2
عند معاعبتو ؽبذه القضية بالكشف عن حاؿ  –يقوؿ القوسي) لقد اعتٌت مصطفى صربم 

مل يقصدكا للنظر يف مسألة فالسفة الغرب االؽبيُت ك ايضاح موقفهم من النبوة ، فأكد أهنم 
ما رأكا مسألة األلوىية، ككذا مسألة البعث بعد اؼبطالب الفلسفية كركىا مطلبا من "النبوة" ك مل ي

النيب ك عدـ كجوده كلمة يف حُت أهنم تكلموا ك أفاضوا يف كجود اؼبوت، ك مل يتكلموا يف كجود 
 3.اهلل ك تكلموا أيضا يف النشأة اآلخرة(

ىل إمهاؽبم ؼببحث النبوة ك عدـ اعًتافهم بوجود رسل اهلل إك قد أرجع مصطفى صربم سبب 
، حيث أف النبوة يف ىذا الدين قد أخرجت من ماىيتها هم احملرفة اليت ىي دينهم الرظبيمسيحيت

 .4باأللوىية ية ك ألبستاألصل
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 الرد على أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في قضية النبوة و المعجزات: – 3
) من الواضح أف مصطفى صربم مل يشغل نفسو دبناقشة منكرم النبوة من اؼبالحدة اؼباديُت 
أصحاب العلم اؼبادم ... ك لكن بشكل خاص على مناقشة أصحاب اؼبدرسة العقلية اغبديثة 

صلى اهلل عليو ك سلم  –اؼبغرمُت بذلك العلم، ك على تتبع أقواؽبم يف مسألة النبوة، ال سيما نبوتو 
، ك قد شدد يف القوؿ م ك الكشف عن مقاصدىم ك خباياىمىا، ك ربليل عقلياهت تفنيدمث –

صرؼ نظره عن مكانتهم االجتماعية كمراكزىم الوظيفية ألف ىدفو األساس ك مقصده عليهم مع 
             األظبى من ذلك كلو ىو خدمة اغبقيقة ك الذكذ عن عقائد االسالـ من غَت مسايرة العادات 

   . 1من موضع( فأكثرك التيارات أك مراقبة اؼبراكز كما نبو على ذلك 
 المطلب الثالث : قضية القضاء و القدر : 

 تناكؿ مصطفى صربم يف ىذه القضية مسألتاف مهمتاف :
أفعاؿ العباد ، ك قضية القضاء ك القدر عموما من اؼبذىب ربولو يف مسألة  األولى:

حيث رآه  صائبا ماـ األشعرم يف ىذه القضية إىل مذىب اإلاؼباتريدم الذم ىو مذىبو العقدم ، 
ف خَت اؼبذاىب يف مسألة القضاء ك القدر ما إشعرم، ك يقوؿ يف ذلك ) ك يف قضية الكسب األ

  2.ر(ف قولو أكفق لعقيدة االدياف بالقداألشعرم ....لكو ماـ أىل السنة أبو اغبسن إليو إذىب 
فهو يدؿ على حبث مصطفى صربم عن اغبق أينما كاف، كعدـ  شيءؿ على ذف إك ىذا 

يف تعصبو ؼبذىبو كما ىو عند العلماء اآلخرين ىذا من جهة، ك من جهة أخرل يدؿ على تبحره 
صعوبة دراسة ك استيعاب قضية أفعاؿ ك تعمقو الكبَت فيو فال خيفى على ذم لب علم الكالـ 

العباد، فما فيها من الغموض ك التشابك كتضارب األقواؿ ك اآلراء ما حَت العلماء ، فمصطفى 

                                                           
.                                                                                                        394-393القوسي : اؼبرجع السابق  ، ص ص  1
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صربم يف كتابو " موقف البشر ربت سلطاف القدر " ضرب خَت مثاؿ على تعمقو يف ىذه القضية 
 من أنو على مذىبو.ك زبَته كسب األشعرم على رأم اؼباتريدم يف اؼبسألة بالرغم 

دعى  إىل مصر ك استقراره فيها على رسالة من ثالثة أجزاء إ) أنو طلع بعد ؾبيئو  الثانية:
     كاتبها أنو كضع علما جديدا ك أظبى رسالتو :"علم القضاء ك القدر أك سر تأخر اؼبسلمُت" 

      مسألة أفعاؿ العباد ك صبيع العلماء القائلُت بالقدر من خلفهم ك نسب صبيع أىل اؼبذاىب يف 
ف الديانة احملمدية جذاـ إكم:" لكفر ، ك استشهد بقوؿ مؤلف فرنساىل اإىل الضالؿ إك سلفهم 

ك شلل عاـ ك جنوف ذىويل  [فشا بُت الناس ك أخذ يفتك هبم فتكا ذريعا بل ىي مرض ]مركع
فهذا اؼبؤلف يرل قوة األمم الغربية غَت اؼبسلمة فيجلهم،   1الكسل نساف على اػبموؿ ك ث اإليبع

ك يرل ضعف اؼبسلمُت فيزدريهم ك يستهُت بعلمائهم ك أئمتهم ك جيهلهم، بل جيهل اهلل عزكجل ، 
 .2 بالقدرىل ادياهنم إك يسند تأخر األمم االسالمية 

على عقيدة االدياف بالقدر، ك علم أف  نلذلك قبد أف مصطفى صربم استشعر طركء الوى
 الغرب، ك لذلك قرر مصطفى صربم حبث مسألة سوء الظن بتلك العقيدة االسالمية قد أتانا من 

 .3ع عنها ضد اعتداءات اؼبعتدينأفعاؿ العباد لتأييد عقيدة االدياف بالقضاء ك القدر ك الدفا 
اؼبسألة ك للرد على من  لبياف كامال فقد كرس كتابو : "موقف البشر ربت سلطاف القدر"

دياف بالقدر ىو سر تأخر اؼبسلمُت، ك الكتاب من أكلو اىل آخر ردكد على تلك زعم أف اإل
 اؼبزاعم.

 المطلب الرابع : مسألة ترجمة القرآن الكريم:
 إىلترمي  ةيف عصر مصطفى صربم أثار أصحاب االنقالب الكمايل الالديٍت يف تركيا فتن
بًتصبتو اىل  ىجر القرآف العريب اؼبنزؿ على نيب الرضبة ك اؽبدل ؿبمد صلى اهلل عليو ك سلم ك ذلك

يف الصالة ك يف غَتىا  -أم مقاـ القرآف العريب اؼببُت –قامة اؼبًتجم مقاـ األصل اللغة الًتكية ، ك إ
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  .14-13مصطفى صربم: اؼبصدر نفسو ، ص ص   2
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آف الكرمي ، فقاـ بعض ك سيادة القر  اإلسالـمنهم يف البعد عن  اناعإممن العبادات ك اؼبعامالت 
كا ر باألخذ هبا فحر  اإلسالميةالشعوب  إغراءالكتاب يف مصر بالدفاع عن تلك الفتنة كتركجيها ك 

اؼبقاالت الطواؿ لتأييد الكماليُت يف مسعاىم ، ك أعدكا ؽبم اؼبستندات ك األدلة من الكتب 
 . 1الفقهية ، ك من أبرزىم: ؿبمد فريد كجدم ، ؿبمد مصطفى اؼبراغي

عن سيادة القرآف كما  يدافع فيوفأراد مصطفى صربم أف يقابل تلك األصوات بصوت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2.قاؿ

دراسة  فتناكؿ مصطفى صربم مسألة الًتصبة من كجهتها الشرعية، حيث درس اؼبسألة 
ق النظر يف أقواؿ فقهاء اغبنفية يف اؼبسألة، كنقد مساند القائلُت بالًتصبة قدديا، كقرر أنو قفقهية، كد

رجوعو عنو من جهة، ك لكوف ل ماـ أيب حنيفة سندا ؽبماإلال يستقيم لدعاة الًتصبة حديثا مذىب 
منا ىي جزء الًتصبة اؼبعنوية إما نبو على أف ،...كاتوسألة ضعيفا يف حد ذمذىب األحناؼ يف اؼب

يطلق اسم القرآف على  الكل ال يطلق على اعبزء، كمن ىنا فإنو ال يصلح أف من القرآف ، كاسم
   .3عن األصل ك ال تقـو مقاموترصبتو اؼبعنوية، بالتايل فال تنوب تلك الًتصبة 

ف الكرمي إىل غَت لغتو مث بُت اؼبفاسد ك اؼبضار الكثَتة اؼبًتتبة على فتح الباب لًتصبة القرآ
اؼبنزؿ هبا ك االستغناء بالًتصبة عن األصل، فناقش فريد كجدم كفند حججو اليت استند إليها، كرد 

يف  اليت نشرىا عليو بأدلة قوية عقلية كنقلية، ك أكرد أمثلة كثَتة من تلبيساتو يف مقاالتو العديدة
   .4"جريديت " األىراـ" ك " اؼبقطم

لة الًتصبة ك جعل اؼبًتجم ؿبل مسأ ك حجج لضحض إىل آخر ردكد ك الكتاب من أكلو
 صل.األ
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 خاتمة: 
الفعاؿ الذم قاـ بو مصطفى صربم يف  اإلسهاـيتبُت لنا الدكر الكبَت ك  هكر فبا سبق ذ 

 ذبديد علم الكالـ.
، ك ىي سقوط اػبالفة ك إعالف اإلسالميالعامل  رخاصة ك أنو عاش يف فًتة حرجة من عم

على  كبسقوط اػبالفة سقط معها ما تبقى من حضارة اؼبسلمُت، فتكالب الغربعلمانية الدكلة، 
التو الفكرية، فضرب مصطفى صربم خَت مثاؿ للدفاع عن بعز بأفكاره ك شبهاتو كخ اإلسالـ
الذين  اإلسالميُتددين ك الرد على شبهات اػبصـو اؼبثارة، فكاف بذلك أحد كبار اجمل، اإلسالـ
 .اإلسالـعرفهم 
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