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  تل���ات ل�ادة نق� الفل�فة م�قاة م� ��اب

  "م��� ش�خ اإلسالم اب� ت���ة م� الفالسفة وآرائه�"

  مع إضافات وت�ض��ات ����ة

  

  :تع��� الفل�فة لغةً    

: ، ومع�اها)س�ف�ا: (، وهي �ل�ة ی�نان�ة م��نة م� ج�أی�)ف�ل�س�ف�ا(أصلها    

إرادة أو م�اح�ة، ف���ن مع�ى م��ة أو �ل� أو : ، ومع�اها)ف�ل�(ال���ة، و 

  .. م��ة ال���ة و�ل�ها): ف�ل�س�ف�ا(

  

  :أما في االص�الح   

فهي ال�ق�ف على حقائ� األش�اء �لها ق�ر اإلم�ان، ودراسة ال��اد�    

اُألولى، ال�ي تف�� ال�ع�فة تف���ا عقل�ا، وت�د� إلى العل� ال�لي ال�امل �أن�اع 

مع���ًة على م�اهج ال�ف��� ال���قي �أن�اعها  العل�م وارت�ا�اتها ف��ا ب��ها،

ي، وال��لي، وال�ضعي، وال�����ي، ال��اضي، وال��ر�، وال��ّ : وأ��ارها

  .وغ��ها، ت��ع تارة ل���ل ج��ع العل�م، وت���� تارة أخ�� إلى علٍ� �ع��ه

  

فالفل�فة إذن ال ت��� �عل� دون آخ�، بل هي م�هج في ال��� وال�ع�فة،    

لى إثارة األس�لة واإلش�االت وال���ك ح�ل ال�عارف �أن�اعها؛ �غ�ض ع قائ�ٌ 

ال�أك� م� ص��ها وج�واها، وتف��� عللها وغا�اتها، ث� م�اولة اإلجا�ة ع� 

  .العل�م مّ كل ذل�، وم� ه�ا وصف� الفل�فة �أنها أُ 

  



 ٢

  ن�أة الفل�فة    

: ن�أت الفل�فة م�� ب�أ اإلن�ان ��أل أس�لة ���� ع� نف�ه وال��ن ح�له    

إلخ، ث� حاول اإلجا�ة على ه�ه األس�لة .. ما ه�؟ و��ف؟ ول�اذا؟ و�لى أی�؟ 

ول�ا . م���عة وم��ادة، ت�عا ل�فاوت عق�ل ال��فل�ف��: �اج�هادات م��لفة

ت�اعها ع� الفل�فة ت�اما، كان� ال���ات ق� وف� ���اب ه�ه األس�لة، اس�غ�ى أ

واع���وها ح�ا�ا دون ن�ر ال���ة، وم� ه�ا �ان� الفل�فة م��ئ�ا م�اقًة ل���ل 

ال�سل وال��م���؛ فالفل�فة قائ�ة على االج�هاد العقلي ال��ل� لل�ص�ل إلى 

�إ��اد األج��ة �ق�ر إثارة األس�لة،  ةٍ �ّ �ِ عْ ال�ق�قة في �ل شيء �ال ح�ود، غ�َ� مَ 

فقائ� على ال��ل�� ال�ام واإلذعان  ال�� جاء �ه ال�ساالت اإلله�ة انأما اإل��

  .}آم�ا �ه �ل م� ع�� ر��ا{: لل�حي، ول� على س��ل ال�ف��� وع�م اإلدراك

  

: وال��ه�ر تار���ا أن الفل�فة ن�أت وازده�ت في �الد ال��نان، و�قال     

ل� إلى ال��نان ال��� واله�� وفارس وم��، ث� ان�ق: إنها ول�ت في ال��ق 

  .وازده�ت ه�اك، ث� ان��ق� إلى غ��ه�

  

ال�ل�ي  ��ال�وق� �ان اف��اح الع�� ال�س�ي للفل�فة ال��نان�ة على ی�      

  :، ث� م�ت ب�الثة أدوار) ق م ٥٤٦ت�في ن�� ( 

، و��ا�ة م�اوالت تف��� العال� وال�أس�� للفل�فة ال����ة، ث� ال���ء دور -أوال

ل��ف��ائ���، ال�ي مه�ت ل�ضع م�اهج ال��ل وأس� م�ادالت سق�ا� وا

 .األخالق والفل�فة الع�ل�ة

  .على ی� أفال��ن وأرس�� ال���ج دور -ثان�ا



 ٣

ن، و�ه�ر ال�واق�ة واألب�ق�ر�ة واألفال��ن�ة ال��ق�� ، ح�� ال�ب�لدور  -ثال�ا

  .  ال���ثة

  

ال�������  ث� أع�� �ع� الفل�فة ال��نان�ة م� ج�ی�، على ی� الفالسفة     

ال����، والفارابي، واب� س��ا، واب� رش�، واب� �ف�ل، واب� : لإلسالم، وأشه�ه�

  .�اجه، وع�ه� ان�قل� ع�� األن�ل� وغ��ها إلى أورو�ا

  

  

  

  

  أه� ال��ارس الفل�ف�ة

  

آس�ا ال�غ�� إقل�� في غ�ب ): أی�ن�ا(وت��� إلى ): ال���ع�ة( األی�ن�ة - ١

أن������ر��  ث� تل���ه، )ق م ٥٤٦ وفاته( ، وق� ب�أت ��ال��)ت���ا(

ال�� �قال إنه أول م� دون فل�ف�ه، واس���م ال��ولة  ق م، ٥٤٧

وق� اه��� ه�ه ال��رسة  ، وص�ع خ���ة للعال�،)ال�اعة ال����ة(

  .ب�ف��� العال� بلغة ال�ادة والق�� ال���ع�ة

 

� ق م، وق ٤٩٧ن��ة إلى ف��اغ�رس ): أص�اب الع�د( الف��اغ�ر�ة - ٢

كان� م�رسة فل�ف�ة أخالق�ة زه��ة، وم� م�ادئها أن الع�د أساس �ل 

ف�ل شيء ع��ه� م�ت�� �ال��اض�ات، و�ال�الي ����  شيء وج�ه�ه،



 ٤

قال�ا أ��ا و  ،!�اع��اره ال��ال) ١٠(ال���� �ه وق�اسه، ح�ى ق�س�ا الع�د 

 .��وث العال�، وت�اسخ األرواح�

  

�ارم���س : ، وم�س�ها)أیل�ا(ى ؛ ن��ة إلى م�ی�ة إ��ال�ة ت��األیل�ة - ٣

ال ی�ج� شيء م� ال شيء، والع�م ال : وم� آرائه ،)ق م  ٤٨٠وفاته(

األیلي ال�� �ع��� واضع  ز���ن  :رجال ه�ه ال��رسةوم�  .ی�قل� وج�دا

، وأه� )ق م ٤٣٠ وفاته(م�هج ال��ل، وه� غ�� ز���ن ال�واقي اآلتي، 

خالفا لل��رسة ! وس��نهوح�ة ال�ج�د وال���عة  م�اد� ه�ه ال��رسة

ال�� ) ق م ٤٣٠وفاته( وم�� تأث� بها أم�ادوقل�� . األی�ن�ة ال���ع�ة

ق  ٤٢٨ وفاته(  ، وأن��اغ�رسأس�� فل�ف�ه ل����ة الع�اص� األر�عة

و�ن األرض  ،القائل إن ذرات ال��اد أزل�ة وال م��اه�ة في ال�غ�) م

(  د��ق����الف�ل��ف ال�اح� : م� رجال ه�ه ال��رسةو  !.م���ة

 .صاح� ال����ة ال�ر�ة ) ق م ٣٦١ وفاته

  

معل� ال��ان، : أصل مع�ى س�ف����س في ال��نان�ة: ال��ف��ائ��ن  - ٤

على أی�� ال��ف��ائ��� ت�ارة  ول�ا �ان� ص�اعة ال��ل في ال��نان

ل���لح في ل�� ال�م ه�ا ا ،ت��ع�ل لقل� ال�قائ� وت���فها رائ�ة،

ول� وال�غال�ة، ! ال���ة ال���هة: عه� سق�ا� أفال��ن، ف�ار مع�اه

��� لل��ف��ائ��� ع�ا�ة �ال��اض�ات وال ال���ع�ات، و�ن�ا �ان جل 

وق� ق��ه�  اه��امه� �العل�م ال�ي ت��م ال��ل، �ال�الغة وال�ار�خ،

�ن ع�اد�ة ی���ون ال�قائ�، وع���ة �ق�ل: العل�اء إلى ثالثة أق�ام



 ٥

: وم� أشه� رجاالت ه�ه ال��رسة ب�����ها، والأدر�ة ش�اك،

ال�� جعل اإلن�ان مق�اس �ل شيء، وت�عا ل�ل� فال�ق�قة ب�وتاغ�راس 

، )ق م ٤١٠وفاته(، !ن���ة، و�ان في م�ض�ع ال�����ة ال أدر�ا

 .)ق م ٣٧٥ وفاته(، !ال�� �ان ع�اد�ا ی��� ال�قائ� وغ�رغ�اس

  

س��� ب�ل� لق�لها �أن حق�قة ال��ن : ل�ةال��رسة ال������ة ال��ا - ٥

أف�ار وص�ر عقل�ة، وأن العقل م��ر ال�ع�فة، نق�� الفل�فة ال�اد�ة، 

وت��ل ه�ه ال��رسة الع�� ال�ه�ي للفل�فة ال��نان�ة، وق� ص�� 

اه��امها �ال�قام األول على ن���ة ال�ع�فة، واألخالق، أما ال���ع�ات 

إن : ، القائل)ق م ٣٩٩وفاته ( ع��ها ف�ان��ة، وق� ب�أت ��ق�ا�

 ، ث� أفال��ن، ال��ال�ل�ة العقل�ة ال�ع�فة ال�ق�ق�ة هي مع�فة ال�اه�ات

وج�دا م��قال مفارقا لل��ئ�ات، ث� أرس��،  ال�ل�ة العقل�ة لل�اه�ات جعل

، )ال�ادة(دون اله��لى  ال�ل�ة العقل�ة ال�� ��عل ال�ج�د ال�ق�قي لل��رة

في ال�فارقة، بل ��عل ال��رة واله��لى ل��ه ال ی�اف� أفال��ن 

 .م��ل���

  

، ال�� أش�ه )ق م ٢٧٠وفاته(ن��ة إلى أب�ق�ر ): اللّ��ة( األب�ق�ر�ة - ٦

سق�ا� في جْعل األخالق م��را وغا�ة لفل�ف�ه، وق� اع��� ال��� 

األس�ى في م�عة ال���ر م� األل� واالح��اج العا�في، و���قها م�ارسة 

دراك ال��ي أساس ال�ع�فة األوح�، ل��ه اع��� الف��لة، ��ا اع��� اإل

ال��ف م� اآللهة واآلخ�ة عق�ة في ���� ال�عادة، ف�ان ب�ل� زن�ی� 



 ٦

زمانه، وأش�ه أرس�� في اع��ار اآللهة ال ت��خل في ش�ون ال���، 

 . و��ل� اك���� األب�ق�ر�ة ع�اوة ال���ان�ة

  

 ألنهس��� ب�ل� ، )ق م ٢٦٤(ال���فى  ال�واقي أس�ها ز���ن : ال�واق�ة - ٧

أن�أها في رواق، وهي معاص�ة لألب�ق�ر�ة ومعارضة لها، فهي ت�� 

، ت��� ق�ته في ال�ادة وت�ف� )ل�غ�س(ال��ن ب��ب�� عقل إلهي ����نه 

 !.م� خاللها، ف���لى الل�غ�س في �ل شيء

  

فل�فة دی��ة أو دی� فل�في ن�أ في اإلس���ر�ة : األفال��ن�ة ال��َ�ثة - ٨

ال� ال��الد�، مع���ا على أص�ل أفال��ن�ة مع�لة، أوائل الق�ن ال�

وع�اص� م� م�اه� ش�ى، ته��� عل�ها ال�وح العقل�ة ال��نان�ة، وم� 

، أفل���� )عاش في الق�ن ال�اني ال��الد�(ن�م���س : أب�ز رجاالتها

ن���ة الف�� : ، وه� ال��س� ال�ق�قي لها، وأه� م�ادئها)م٢٧٠وفاته(

وال��ور؛ أ� أن ال�ج�د فائ� ع� هللا صادر ع�ه ص�ورا ض�ور�ا 

كاإلشعاع، اب��اء �العقل ال�لي، ث� ال�ف� ال�ل�ة، ث� العال�، ث� ال�ف�س 

و���� أص�اب ه�ه ال��رسة ال�ع�فة العقل�ة، و�عّ�ل�ن على . ال��ئ�ة

وم� رجالها ف�رف�ر��س ال��ر� . وال��ف وال�وق  ال����ة ال��ف�ة

وفي ، م�خال ل���� أرس��، "إ��اغ�جي"، ال�� ��� )م٣٠٥وفاته (

أواخ� عه� ه�ه ال��رسة إ�ان الف�ح اإلسالمي ات�ه� لل��الح مع 

ال���ان�ة، وال�أل�ف ب�� ال�ی� والفل�فة، على ی� آخ� رجاالتها في 

ا ه�ه ال��رسة ال����جة �ال���ان�ة وق� �ان ل�قا�. اس�ف�: اإلس���ر�ة



 ٧

دور ���� في نقل وت�ج�ة ت�اث الفل�فة ال��نان�ة الق���ة ���ارسها 

ال���لفة ع� ���� م�اك��ه� م� ن�ار� ال�ام، وع�ه� و�ه� تع�ف 

وتأث� �ع� ال��ل��� على خل�� م� الفل�فة ال��نان�ة وال�ومان�ة 

وم� أشه� ش���ات . ةال����ة ���اد� ال�ه�د�ة وال���ان�ة ال���ف

في أن�اك�ة، و��ح�ا ب�  ،)م٧٠٨وفاته(�عق�ب ال�هاو� : تل� ال�ق�ة

ماس��ه في ج����اب�ر م� �الد فارس، أوائل الق�ن ال�ال� اله���، 

 .ه���ة رئ��ا ل��� ال���ة٢١٥ال�� جعله ال�أم�ن س�ة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨

  أب�ز فالسفة ال��نان

  

آخ� ال��ق�م�� األسا���،  :)ق م ٣٤٧ – ٤٢٧(ب� أرس��  أفال��ن  -١

ع�ف �ال��ح�� وال���ة، الزم سق�ا� ث�اني س���، ودافع ع�ه، 

وس�� ل�ق�له، فه�� أث��ا م�ة ث� عاد إل�ها وأن�أ أول أكاد���ة في 

 .أورو�ا، ت��ج م�ها م�اه�� الفل�فة على رأسه� أرس��

�ع�� فه� فل�ف�ه لع�م ت����ه بها م�اش�ة، و�ن�ا ب�ها في ش�ل 

خ�اب س�� لل�اصة األت�اع، : رات، واع��� ���قة ال��اب��م�او 

  .وخ�اب جه�� للعامة ال�عاع

  

  :وم� أه� أف�اره الفل�ف�ة

الفل�فة هي مع�فة الع��م�ات وال��ور�ات وعالئقها وماه�اتها،  -

 .وت�ق�� إلى ج�ل�ات و���ع�ات وأخالق�ات

إح�اسات م�غ��ة م���ة، وم�ر�ات : خ�ائ� العقل ثالث -

م��دة، وأف�ار ت��ل ال�اه�ات ال�ق�ق�ة ال�ل�ة ألص�ل م�غ��ة 

األش�اء، وهي م��ر العل�م، وهي عال� م��قل م��ل �ا�، 

وه�ا ما ع�ف �ع� ذل� . وهي الق�ال� ال�ي عل�ها أوج� األش�اء

أما ال�ادة ع��ه فأصل م�غ�� ناق� فاٍن ال . �ال��ل األفال��ن�ة

ع ال��ل ف���أ ج�ه� روح ش�ل له وال ص�رة، ی�دوج ب�أث�� هللا م

 !.العال�، ث� ت���أ ه�ه ال�وح إلى أرواح ال�اس واآللهة



 ٩

 للعال� م��ع أزلي واج� ب�اته عال�، أب�ع العقل األول، وم�ه -

، ل�� هل �ع� ه�ا م� أفال��ن !ال�ف� ال�ل�ة، ث� م�ه�ا الع���

 .ق�ل ���وث العال�؟ ه�ا ما زع�ه ال���ل��ن، وأن��ه ال�ّ�ار

 .�اق�ة، وس��ها فاٍن، وه� ال���ال�وح  -

ال��ل� �أخالق  :الف��لة ع�ل ال��� ال���، ودس��ر األخالق -

 !.اإلله

أح�� أش�ال ال��� ح�� الف�د ال�الح؛ فه� أق�ر على معال�ة  -

والف�د ه� ال�ح�ة األساس�ة . ال��غ��ات م� القان�ن ال�اب�

 .لل����ع

 !.��� ف�هائ�م��ع�ن، وج��د، وصّ�اع، أما الع: ال�اس ثالثة -

وذ�� أنه ��عل لل�وح  .شه��ة وغ���ة وعاقلة: ال�ف�س ثالثة -

 .العقل وال�ف� وال�غ�ة: ثالثة أج�اء

 

  :أه� م�لفاته

 ٢٤، وال�ق��ع ب����ه إل�ه )ال��و��( لوصل� ج��عا، ل�� دخلها ال��ْ 

أو " ال��اسة"ال�فاع ع� سق�ا�، : ، وم� أشه�ها٣٥م�اورة م� 

" ���اوس"في ال�ف�، " ف��ون "، "الق�ان��"أو " م��ال��ا"، "ال��ه�ر�ة"

ال�وحاني، في ت�ت�� : وه� اس� تل���ه ال�� ���ه له، وت��� ��اب��

ال�����ة، العقل، ال�ف�، وال���عي في ت���� عال� : الع�ال� العقل�ة

  .ال���عة



 ١٠

  

تام : ومع�ى اس�ه: )ق م ٣٤٧ – ٣٨٤(ب� ن�ق�ماخ�  أرس�� -٢

الف��لة، ب�ع في ال�� وغل�� عل�ه الفل�فة، وه� أول م� قال �ق�م 

اس�ق�مه ف�ل�� ال�ق�وني ل���ن م���ا الب�ه . العال�، و�ان وث��ا

 ٣٣٥اإلس���ر، ف�ان م���اره �ع� ت�ل�ه ال�ل�، عاد إلى أث��ا س�ة 

س رّ ق م وأن�أ بها م�رسة في ملع� ر�اضي ی�عى ل�ق��ن، و�ان ی�

 .في م��ى ال�لع� ف���ا ال��ائ�� تالم��ه وه� ����

 

  :وم� أه� أف�اره

 .ش��ل الفل�فة ل���ع ف�وع ال�ع�فة -

قّ�� العل� إلى ن��� وع�لي، فال���� ی�عل� �ال�ج�د م� ثالثة  -

 :وج�ه

�اع��ار مق�اره  - ٢. �اع��اره م����ا م���سا وه� ال���عي -١ 

أما . إ�القه وه� ما �ع� ال���عة �اع��ار - ٣. وع�ده وه� ال��اضي

ال�ان�  -١: الع�لي ف��عل� �أع�ال اإلن�ان م� ثالثة ج�ان�

. ال�ان� األس��، وه� ت�ب�� ال���ل -٢. ال���ي، وه� األخالق

 .جان� ال�ولة، وه� ال��اسة -٣

في ال����؛ ألنه أما ال���� ف�عله ق��ا م��قال ول� ی�خله 

: عة ���ه في ال����ذه�ي ول�� وج�د�ا، وت��ى م��� 

  .اآللة: ، ومع�اها في ال��نان�ة"األورغان�ن "



 ١١

 .ال�ع�فة ال�ق�ق�ة هي العل� �العلل؛ فهي أساس ال�ع�فة -

 اله��لى تق��� ال�ج�د إلى الف��ة ال�ئ���ة في م�ه�ه هي ف��ة -

�لى و  ال��ي ال��ئي، ال�ي هي ال�ادة ال��ج�دة خارج األذهان،

، وف��ة ع��ه أصل ف��ة ال��ه� العقل�ة ال�ل�ة، وه�ا ال��رة

ال��ه� أساس عل� ما �ع� ال���عة ث� ال���عة؛ أما ما �ع� 

هي ال�اه�ة ال�ق�ق�ة لألش�اء، ث�  العقل�ة فال��رة: ال���عة

!. ص�رة ال��ر �هائ�ة ل�ل ال�اه�ات هي هللا، فه�ال��رة ال

�، ف���ن ح�اة شيء روحي، وح�اتها هي الف�ْ  ع��ه وال��رة

 .�ر هي الف�� ال��ل�ص�رة ال�

فال��رة هي ال��ال؛ ��ع�ى أنها غا�ة : وأما في ال���عة

  .!ال���ة

أث�� م���ا أول غ�� م���ك، أزل�ا أب��ا، وه� عقل ومعق�ل،  -

 !.وتعقله إن�ا ه� ل�اته

 .ی�� ق�م العال� وال���ة -

ال���عة ع��ه م��أ أول، وعلة أولى ذات�ة ل���ة ذات�ة وس��ن  -

فهي ع��ه ت��الت ذات�ة م��ا�عة م� ال�ادة إلى  ،ذاتي وتغ�� ذاتي

و��ى على ذل� إن�ار ال��ب�� اإللهي لألح�اث  ،!ال��رة و�الع��

 !.ال��ئ�ة في العال�، فاإلله ع��ه ال �ع��ي وال ی�عقل س�� ذاته



 ١٢

ه� ما ف�ق فل� ق��ا سال�ا م� ال��ن والف�اد : � العال� ق����ق�ّ  -

�اد، وه� ما ت�� فل� الق��، أ� � ال��ن والفالق��، وال�اني عال

 !.األرض وما ح�لها

، وهي واالغ��اء ال�ف� هي ��ال ال��� ال���عي ال�ي �الق�ة -

واح�ة، خالفا ألفال��ن، و�ن�ا �قع ال��ای� واالخ�الف في 

 .و�ائفها

 .ال�عادة هي ل�ة ت���ل ال��االت ال���ع�ة -

واإلن�ان  ال�ح�ة ال�ئ���ة لل����ع هي األس�ة، خالفا ألفال��ن، -

 .س�اسي م�ني اج��اعي ���عه

  : م�لفاته

م��فات ش�ا�ه ضاع�، و�ق�� م��فات �ه�ل�ه، وهي م���ات، م�ها 

ج�ه�ر�ة وم�ها خاصة، و�ع�ها ل� ی���، وم� أشه� ما ص�� 

  :ن���ه

 .، في الق�ا�ا"الع�ارة" -

ال��، : ، وهي ع��ه ع��؛ ال��ه� وت�عة أع�اض"ال�ق�الت" -

ال��ان، ال�مان، ال�ضع، الِ�ل�، الفعل، ال��ف، اإلضافة، 

 :االنفعال، م�ل�ا لها �ال���

 

�ان  �٦األم� ٥في داره     ٤اب� مال�ِ  ٣األس�د ٢ال���ل ١ز��

  ٧ی��ي



 ١٣

  فه�ه ع�� مق�الت ُس��      ١٠فان��ى ٩ن�اه ٨في ی�ه س�ف

 

 .، في عل� ال���عة وال���ة ال�مان وال��ان"ال��اع ال���عي" -

 .�ال��اة وأش�الها في ال�ف�، و��عل� -

ت ، وه� مقاال"ال��وف"أو " اإلله�ات"، أو "ما �ع� ال���عة" -

، ت�ل� ف�ها ع� عقل هللا وت��هه ع� أن "مقالة الالم: "أشه�ها

 !.���ن عاقال لغ��ه؛ فغ��ه ناق� م�غ��

 .، أه�اه إلى اب�ه ن�ق�ماخ�س"األخالق" -

 

ث� ق�� ، )أس���(ول� في ل�ق���ل�� : )م٢٧٠ – ٢٠٥( أفل���� -٣

ال�قاص  اإلس���ر�ة ودرس أح� ع�� عاما على أم�ن��س

  .ال�� ق�ل إنه اع��� ال�����ة) م٢٥٠ت(

  :فل�ف�ه

 .غا�ة الفل�فة اإلرشاد إلى ���� الف�اء واالت�اد �اإلله -

وال معق�ل، وال ج�ه� وال عَ�ض، وال م���،  واج� ال�ج�د ال عقلٌ  -

إن�ا ه� خ��، و��نه خ��ا ه� ع�� ذاته، ول�� ع�ضا قائ�ا �ه؛ 

 !.ح�ى ال یل�م ال���� ف�ه

ص�رت ع� واج� ال�ج�د ����� الف�� واإلشعاع  ال��ج�دات -

ال��راني، في سل�لة ب�أت �العقل ال�لي ث� ال�ف� ال�ل�ة ث� العال� 

 !.ث� ال�ف�س ال��ئ�ة
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إدراك ال�ف� اإلن�ان�ة ی��أ �اإلح�اس ث� ال��� ث� ال�ج� ال��  -

 .���ل ال�ج�ع م� ال���ة إلى ال�ح�ة ال��لقة

ال�ادة م��أ ال�� وال�الم؛ ألنها ت��ل أق�ى درجات ال�ل�  -

 .وال�ق�

س� رسائل تغل� عل�ها ال�م��ة والغ��ض، وال�ع� ال�ی�ي،  :أه� م�لفاته

وهي في اإلن�ان والعال� . �ها إلى ت�عة أق�امس��� �ال��اع�ات ل�ق��� �ل م

 .ال����س والعقل وال�ج�د ال�ائ� وغ�� ذل�

  

  أب�ز فالسفة اإلسالم

  

وه� ام��اد ل��رسة أرس��، م�ع���ن له، شارح�ن وم��ف�ن، خل��ا      

  .فل�ف�ه �اإلسالم

  

دمحم ب� دمحم ب� ��خان : ـ)ه ٣٣٩ – ٢٥٧( ، أب� ن�� الفارابي -١

وفاراب وال�ة في ت��م �الد ال��ك، لق� �ال�عل� ال�اني؛ �ع� ال���ي، 

ل���ِج� الف�ل��ف تل�� في �غ�اد ل. ، ل���ة تف���ه ���ه!أرس��

، وات�ل ���ف ال�ولة، )هـ٣٢٨ت( م�ى ب� ی�ن� الق�ائيالِ����ر� 

 .وت�في ب�م��

  .خل�� م� أفال��ن وأرس�� وأفل���� وم���ي ال�اب�ة: فل�ف�ه

 .ب�� آراء أفال��ن وأرس��؛ درًء لل�الف ب��ه�ا حاول ال��ف�� -



 ١٥

أزلي، : اس��ل على واج� ال�ج�د ب�ل�ل ال�ج�ب واإلم�ان، وه� ع��ه -

عقل معق�ل عاقل، خ�� م��، ب�هان �ل شيء وعل�ه، ال مادة له، 

واح� ���� صفاته ع�� ذاته، وهي ف�ه مع�ى واح� وذات واح�ة وج�ه� 

 !.واح� غ�� م�ق��

 .عق�ل الع��ة م� ن���ة الف�� ع�� أفل����اس��� ن���ة ال -

رت� ال�ف�س على م�ات� ال�ج�د؛ فللعال� نف�، ول�ل س�اء نف�،  -

وم�� ب�� ال��او�ة وال�ا�قة وغ��ها، وجعل . ولإلن�ان وال���ان وال��ات

واع��� ال�ع�فة . ال لل��� ال���عي �ال��اةال�ف� اإلن�ان�ة ج�ه�ا م��ِّ 

 .���� ال��� األق�ى

ال�عادة هي الغا�ة للف�د وال����ع، و���قها ال���ف : خالقفي األ -

 .العقلي ال ال����

 .في ال��اسة واف� أفال��ن في تف��ل الف�ل��ف ال����� -

، "األلفا� ال���ع�لة في ال����: "����ة، ومع��ها مفق�د، وم�ها :م�لفاته

ال��ن �ق�� أف "ال��ع ب�� آراء ال������"، "ش�ح ��اب أرس�� في الع�ارة"

في ما �ع� ال���عة، " ع��ن ال��ائل"، "إح�اء العل�م وت�ت��ها"، وأرس��

ال��اسات "، "ال��ی�ة الفاضلة"، "وأس�اء ال�ق�الت رسالة في ال��وف"

  .�ق�� األیلي "ش�ح رسالة ز���ن ال����"، "معاني العقل"، "ال��ن�ة

  

. ـ)ه٤٢٨ – ٣٧٥(أب� علي، ال���� ب� ع��هللا ب� علي،  :اب� س��ا -٢

ث� ! ، درس أوال على م�فل�ف ی�عى أ�ا ع��هللا ال�اتلياإلس�اع�لي أ�اً 



 ١٦

اش�غل ب�عل�� نف�ه م� ال��� الفل�ف�ة وال���ة، وت���ت له م�العة 

 .م���ة ن�ح ب� م���ر سل�ان ��ار� �ع� أن شارك في عالجه

  .ن�اجه ه� األوسع، و�غ�ي مع�� ف�وع الفل�فة، وت��ده ال�ّ�ائ�ةإ :فل�ف�ه

ال���� ع��ه أداة للفل�فة، ول� ��ف على م��� أرس�� ش��ا ی���،  -

 .وغال� جه�ده نقل وش�ح

الفل�فة ع��ه إما ن���ة ت��ل ال���ع�ات وال��اض�ات واإلله�ات، و�ما  -

 .ع�ل�ة ت��ل األخالق وال��اسة وت�ب�� ال���ل، واه��امه �األولى

 .ال�اقة الفل�فة ع��ه هي اس���ال ال�ف� ��ع�فة ال�قائ� ق�ر -

 �غ��ات األج�ام ح��ًة وس��نًا، في مادتهاب العل� ال���عي م�عل� -

ل�ا  ت�ع العقل�ة ال�ه��ة ال��رةال��ج�دة في األع�ان خارج األذهان، و 

 .في ال�ارج

ه ل� ل�� غ��اء،االالق�ة و ��ال ال��� � واف� أرس�� على أن ال�ف� هي -

فال  ،أ أفعاله ال����ةال��� وم�� ص�رة�أنه ال��ال یل��م م�له ب�ف��� 

م���ة ��نها  ت�ج� ال�ف� ب�ونه، بل جعل ��الها أعّ� م� ذل�، وه�

لل��اه� العقل�ة، فال یل�م إذا  ��ا هي ال���عة ال�عق�لة لل��ن �فارقةال

كان� �ل ص�رة ��اال أن ���ن �ل ��ال ص�رة، وال�ف� حال مفارق�ها 

�ن، وال��ن �ف�� ال��ن هي ��ال ال ص�رة، فال ت��ل ��فارقة ال�

 .��فارق�ها

� ال�ف� راجع إلى ���ة أب�انها ال إلى ماه��ها، فهي واح�ة ال��ع ت��ّ  -

 .ك���ة الع�د
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ال�ف� خال�ة ال تف�� �ف�اد ال��ن؛ ألنه ل�� علة لها، و�ن �ان� حادثة  -

 .معه

خالفا للف��اغ�ر�ة أن�� ت�اسخ األرواح؛ ألن ل�ل روح ب�نا مع��ا ت��ث  -

وت�اسخ األرواح �ع�ي ان�قالها إلى ب�ن ج�ی� إلى ج�ار  معه وت��� �ه،

مع�ى ل�ع�د األرواح في ب�ن  والال�وح األصل�ة ال�ي خ��� له، 

وغ�� خاٍف ضعف دل�له؛ ألنه م��ي . واح�؛ ألن األخ�� س���ن مع�لة

على ال��م �أن �ل ب�ن م��� ب�وح م��قلة ج�ی�ة، والقائل�ن �ال��اسخ 

��ون تع�د األب�ان ل�ف� واح�ة، و�ان ��في في ال ��ل��ن به�ا، بل ��

رد �ا�له� أنه ق�ل على هللا �غ�� عل�، م�الف ل�ا أخ�� �ه ال�حي 

 . ال����

واف� أرس�� في أن العل� اإللهي ه� ال��� في ال�ج�د ال��ل� وأح�اله  -

 .ول�احقه وم�ادئه

ابي، األول دل�ل ال�ج�ب واإلم�ان، �الفار : اس��ل على ال�����ة ����ق�� -

وزاد عل�ه ب�ق��� واج� ال�ج�د إلى ذاتي وه� هللا، وغ�� ذاتي 

ال��س �ال : وال�اني)!. ح���ة ال�عل�ل مع العلة( مع ال�ار كاالح��اق

 .أساس م��قي

��ع�ى أنها أم�  ض،ت��ل على واج� ال�ج�د إال �الع�و  ال�فات ال -

�ل ه� واح� م� �ال فو  عارض م� خالل تأمله في ذاته وتعّقله لها،

وجه، خ�� و��ال م��، عقل وعاقل ومعق�ل، عاش� ومع��ق ول�ی� 

 !.ومل��



 ١٨

ی�� أن تق�ّم هللا تعالى على العال� إن�ا ه� �ال�ات والعّل�ة ال �ال�مان؛  -

ألن ال�عل�ل مقارن لعل�ه ح��ا ��ا ق�ر أرس��، واع��� ��ن العال� م� 

الفالسفة وال���ل��� في ل�ازم وج�د هللا تعالى إب�اعا، م�اوال ال��ف�� ب�� 

 .م�ألة ق�م العال� وح�وثه، فالعال� ع��ه م�َ�ع ول�� حادثا

مّ�� ب�� اإلدراك ال��ي ال��عل� �ال��ئ�ات، واإلدراك العقلي ال��عل�  -

�ال�ل�ات، و��ى على ذل� ت���ه هللا ع� العل� �ال��ئ�ات؛ ألنه ع��ه عقل 

�ة، ومع ذل� زع� أن ال � ف����ه عل�ه ع� ال�عل� �ال�ّ�ّ�ات ال��غ�م�

 !.�ع�ب ع� عل�ه م�قال ذرة؛ ألنه �عل� ال��ئ�ات ب��ع �لي

ائ�ة ردد ن���ة الف�� وال��ور والعق�ل الع��ة ال�ي ت�عا لل��رسة ال��ّ  -

 .ورددها الفارابي أفل����ُ  قال بها م� ق�لُ 

ف��اة اب�  دارس، ال م�ارٍس م��ٍب �الفارابي؛كالمه في ال���ف �الم  -

 .اة له� ومل�ات ح��ةس��ا ح�

  :����ة ج�ا، و�ع�ها �الفارس�ة، وأه�ها :م�لفاته

. ال����، ال��اض�ات، ال���ع�ات، اإلله�ات: أر�عة أق�ام": ال�فاء" -

 ".ال��اة"واخ���ه في 

آخ� م��فاته، ل�� ف�ه أب�اب ال���� ": اإلشارات وال����هات" -

 .وم�ائل ال���ة

في " القان�ن "، "ع��ن ال���ة"، "ال���ق���م��� "، أو "ال���ة ال���ق�ة" -

 .في ال�عاد، ورسائل ����ة" األض���ة"ال��، 

 



 ١٩

الق���ي، أب� ال�ل��، دمحم ب� أح��، ال����، قاضي الق�اة  اب� رش� -٣

ل�ل�ان ال��ح�ی� ی�سف ب� ع��ال��م�، ث� الب�ه �عق�ب، عاش اب� 

ه ع� أب�ه و�لّق� �ال�ف��؛ ت����ا ل): هـ٥٩٥ – ٥٢٠( رش� ما ب�� 

اش�غل ب�ل��� ��� أرس�� وش�حها، ما . وج�ه الفق�ه�� ال�ال����

أثار الفقهاء والق�اة عل�ه ح�ى �ف�وه وح�م�ا ���ه، ف�في إلى ق��ة 

� �إح�اق ��� الفل�فة ع�ا �ّ یه�د�ة �ق�ب ق���ة، وأح�ق� ���ه، وعُ 

إلى  وأقام �َ�ّ�اُكَ� . ال�� وال��اب، ث� رضي ع�ه ال�ل�ان وق��ه

 .فاتهو 

 

و���� إج�الها في ، م��ج م� أرس�� واألفال��ن�ة ال���ثة :فل�ف�ه

  :ال�قا� ال�ال�ة

 .تع�� ألرس�� وم��قه ح�ى جعل ال�عادة ��ق�ار مع�ف�ه -

اش�غل �ال��ف�� ب�� ال�ی� والفل�فة، واع��� الفالسفة أع�ف ��قائ�  -

وعل�ه خ�اب ال�اصة : ال�ی� وتأو�الته، وت��ى ف��ة ال��اب�� في ال�ی�

 .ال�قائ�، وخ�اب العامة وعل�ه ال��ازات

إن�اره� لها،  دافع ع� الفالسفة في ال��ائل ال�الث ال�ي ُ�ّف�وا ���� -

وال�ع� ال���اني؛ زاع�ا أن  ،، وعل� هللا �ال��ئ�اتح�وث العال�: وهي

 :ال�ی� �ّف�وه� ل� �فه��ا مقاص�ه�

�أن اج�هاد الفالسفة فاح�ج على ال���ل���  إن�ار ح�وث العال�فأما      

ف�ه اع��ادا على مق�راته� العقل�ة ل�� �أقل إق�اعا م�ا �ق�ره ال���ل��ن في 



 ٢٠

اإلله�ات م� نفي ال����� وتأو�ل ال�فات اإلله�ة ال�اردة في ال�حي 

  .اع��ادا على مق�راته� العقل�ة

 ف�ع� أن م�اد الفالسفة ت���ه عل� هللا إن�ار عل� هللا �ال��ئ�اتوأما      

ع� ال��وث وال�غ�� وال�عل�ل�ة ال�الزمة للعل� �ال��ئ�ات ال�ادثة، ن��� ما 

���ث في عل� اإلن�ان م� ز�ادة وت��د وتغ�� ت�عا ل���د ال��ج�دات 

وتغ��ها، أما العل� الق��� فل� ی���وا ق� إحا��ه ��ل شيء؛ وذل� أنه ع��ه� 

ة ع��ه ل� وعلى ه�ا فالفالسف! علة وج�د �ل شيء، ف��ف �ف�ته شيء؟

  . ��ف�ا هللا ��ا یل�م م�ه ال�هل ��ا زع� ال���ل��ن 

ف�ع� أن ال�ادة ق���ة، وأن ذّرات األج�اد  إن�ار ح�� األج�ادوأما      

م����ة على م� ال�مان وت�ا�ع ال��اة وال��ت، فق� ُ��ل� ج�ٌ� ج�ی� م� 

 ذرات أج�اد سا�قة م��للة، ف����ع �ع� أج�اد ��ادة م��قلة م���صة،

وعل�ه فال�ع� ُروحاني، وما في ال�حي م� ذ�� نع�� األج�اد وع�ابها ما 

ه� إال رم�ز وم�ازات ال حقائ� لها، و�ن�ا ال�ق��د بها ال�وح، ��ال نع�� 

وال���ح ال�� دل عل�ه ال�حي م�ان� للق�ل��؛ فإن !. ال��زخ وع�ا�ه

اس؛ فإن ال�ع� ���ن ��ل� ج�ی�، ول�� ب�ات األج�اد ال�ي مات عل�ها ال�

نِة له؛ فإنها م�غ��ة ع��  اإلن�ان إن�ان ب�وحه وص�رة ج��ه، ال ذراِته ال���ِّ

ح�اته ح�ى ق�ل م�ته، ��ا ه� حال شع�ه و�ف�ه، ف��ل� �ق�ة ب�نه، فإذا 

ُ�ع� أع�ي ب�نا ج�ی�ا، ل�� دل� ال��ة على أنه غال�ا ی�قى م�ه َعْ�� 

�� م�ه �ال���ة م� ال�ن�، وه� آخ� فق�ات �ه�ه ال���ى الع�ع�، ف��
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ال��اة، و�ن�ا قل�ا غال�ا ألن م� األج�اد ما �ف�ى �ال�ل�ة فال ی�قى م�ه ح�ى 

 .    ع�� ال�ن�

ال�اح� ال (ة نق� ن���ة ال��ور ع�� الفارابي واب� س��ا، ورف� مق�ل -

؛ ألنها قائ�ة على أساس ق�اس الغائ� على )���ر ع�ه إال واح�

�� ص�ور ال���ة ع� ال�اح�، م� جهة ائ�� في ت�� وتا�ع ال��ّ  ال�اه�،

 .اخ�الف ال��اد وال��ر واآلالت وال�ع� والق�ب م� الفاعل

 .تا�ع أرس�� في إث�ات عق�ل األفالك -

العقل اله��لي ع��ه م��د م� ل�اح� ال�ادة، و��ف�ه إدراك ال��ر،  -

ف���ح عقال �الفعل، ف���ل �العقل الفعال �العل�، ال �الع�ل ��ا في 

 .ال���ف

��ات م���عة، م�ها ما ه� م� تأل�فه، وم�ها ش�وح وتل�: لفاتهم� 

  :ألفال��ن وأرس�� وف�رف�ر��س، وأه�ها

 .، رد على الغ�الي، ودفاع ع� الفالسفة"تهاف� ال�هاف�" -

، لّف� ف�ه ب�� "ب�� ال���عة وال���ة م� االت�الف�ل ال�قال ف��ا " -

 .ال�ی� والفل�فة

ال��ف ع� م�اهج األدلة في عقائ� ال�لة، و��ان ما وقع ف�ها ���� " -

، ان�ق� ف�ه إف�اد ال���ل��� "ال��ه ال��ّ�فة وال��ع الُ��ّلةال�أو�ل م� 

عقائَ� العامة ��ل��ه� ���� ال�أو�ل، واع��اِده� في إث�ات ال�����ة على 

ات ب�عة ال��اه� واألع�اض، وع�ض ف�ه ال���قة الق�آن�ة في إث�

 .ال�����ة م� خالل دل�لي ال�ل� والع�ا�ة



 ٢٢

، في الفقه ال�قارن، ت��� ب��� أس�اب "ها�ة ال�ق���ب�ا�ة ال���ه� ون" -

 .ال�الف

 ".ال�ل�ات في ال��" -

تل��� م�خل "، "تل��� ال��ا�ة" ،"ج�امع س�اسة أفال��ن " -

، ومع�اها في "إ��اغ�جي"وه� ال���ى �ال��نان�ة [ ، "�ف�ر��سف

وه� م� أب�ز م��لي (ال��خل، وضعه ف�ف�ر��س ال��ر�، : ال��نان�ة

ل���ن م�خال ) م٣٠٥ -٢٣٤األفال��ن�ة ال���ثة، ح�اته ما ب�� 

 ] .ل��ض�ح �الم أرس�� 

وه� ��اب في الفل� الق���، وضعه ��ل���س  ،"م���� ال����ي" -

��ن، وأن ، و��اه على م����ة األرض لل)م١٦٠-١٠٠(اإلس���ر� 

اس��راكات عل�ه في ) هـ ٤٣٠ت( األفالك ت�ور ح�لها، والب� اله��� 

، ل��ها لألسف ل� ت��اول ن���ة م����ة "ال���ك على ��ل���س: "ك�ا�ه

 !.األرض
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  م��� ال�لف م� الفل�فة والفالسفة

  

�اء أغ�ى هللا ال��م��� في مع�فة ال�� �ال�حي ال����، و�ه�� األن�     

وال��سل��، وأك�ل له� دی�ه�، وأت� عل�ه� نع��ه، وأم�ه� �ال��ام ه�ه 

ال�ع�ة، وح�ره� م� ال�ف�ق واالخ�الف، ف��ى ال�لف األوائل على 

ذل�، ح�ى �ه�ت ب�ادر ال�ف��� في ه�ه ال�ع�ة في أوائل ال��ع 

وال���ثات ال�ي مه�ت ل�ه�ر الف�ق وال��اه� غ�ِ� ال�ل��مة ��ا �ان 

وائل م� ل�وم ال�ع�ة ال�امة في ات�اع ال��سل�� وال��ام ه�� عل�ه األ

ال�حي ال����، و�ان م� أع�� أس�اب ن�أة ه�ه الف�ق وال��اه� ما ُف�� 

�ه �ع� ال�لفاء م� ت�ج�ة ت�اث الفالسفة ال��نان ال�ث����؛ مغ��ا ��ا 

اح��� م� عل�م ���ع�ة دن���ة ���اجها ال�اس في دن�اه�، ول� ��اذر 
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ها م� ال��ال� الفل�ف�ة العقل�ة ال���ة، القائ�ة على إثارة األس�لة ما ف�

وال���ك واالع��اضات  الهادمة ����ع�ها لإل��ان القائ� على ال��ل�� 

ال��� لل�حي، ل�� أئ�ة ال�لف وعل�اءه� ف���ا م���ا له�ا ال��� 

  . الع���، فه��ا في وجهه م��ر�� وم��ر��

  

  :الفل�في ال�اف�أق�ام ال�اس ت�اه ال��اث 

ق�ل�ا ال��اث الفل�في واف����ا : ال������ن لإلسالم �اه�ا ال��فل�فة -١

  !.�ه ووثق�ا ب�جاله وع���ه�، و���ا ت�اثه� غا�ة ال���ة و��ال العل�

ع�ض�ه على أص�له� وق�اع�ه� : �ال�ع��لة واألشاع�ة ال���ل��ن  -٢

إال أن االض��اب ق� أدرك �ع�ه� فل� . فق�ل�ا ما وافقها وردوا ما خالفها

��ل� م� ال�أث� واالن��ار مع �ع� األص�ل وال��ائل الفل�ف�ة، وم� 

، ال�� رد على )هـ٥٠٥ت(أب� حام� الغ�الي : أشه� األم�لة على ه�الء

، و�ّف�ه� ف�ه �ال��ائل ال�الث "تهاف� الفالسفة"�ه الفالسفة في ��ا

ال��ه�رة، ل��ه عاد ف��ف ال��� ال����ن بها على غ�� أهلها، 

إح�اء "وضّ��ها أص�ال وم�ائل فل�ف�ة، بل ح�ى ��ا�ه ال�� زع� أنه 

  .ل� ��ل� م� ال��ائ� وال��اد الفل�ف�ة" عل�م ال�ی�

ة أنه� ����ا ما �ع��ون لل�د وم� آفات ه�ه ال�ائفة س�� تأث�ه� �الفل�ف

على الفالسفة �أدلة ضع�فة، فال ه� للفالسفة ���وا وال ه� لإلسالم 

  .ن��وا
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ول�ل� ن�م ���� م�ه� في آخ� ح�اته على االش�غال �غ�� ما �ان عل�ه 

  .ال�لف

أن��وا الفل�فة : ال�ل��م�ن ����� ال�لف واألئ�ة أهل العل� واإل��ان -٣

الم ج�لة وتف��ال، وح�روا م� ذل� وح�م�ا وما تف�ع ع�ها م� ال�

االش�غال �ه، بل ح�روا م� م�ال�ة أهله أو م�اورته� وم�اولة ال�د 

عل�ه�؛ ل�ا في ذل� م� مف��ة االس��اع إلى ش�هاته� وت�و��ها، وه�ه 

  :�ع� أق�اله� في ذل�

، !مقاالت الفالسفة: س�ل أب� ح��فة ع� األع�اض واألج�ام؟ فقال -

  .و���قة ال�لف، و��اك و�ل م��ثة؛ فإنها ب�عة عل�� �األث�

أراد أهل ال�الم م� . ال ت��ز شهادة أهل األه�اء وال��ع: وقال مال� -

  .أ� م�ه�

  ..م� �ل� ال�ی� �ال�الم ت�ن�ق: وقال أب� ی�سف -

ما جهل ال�اس وال اخ�لف�ا إال ل���ه� ل�ان الع�ب : وقال ال�افعي -

  .وم�له� إلى ل�ان أرس�ا�ال��

ح��ي في أهل ال�الم أن �����ا �ال���� وال�عال، و��اف به� : وقال

ه�ا ج�اء م� ت�ك ال��اب وال��ة وأق�ل : في الق�ائل والع�ائ�، و�قال

  .على ال�الم

لق� ا�لع� م� أهل ال�الم على شيء ما ���� م�ل�ا �ق�له، : وقال

خ�� له  - ما خال ال��َك �ا� -وألن ُی��لى الع�� ��ل ما نهى هللا ع�ه 

  .م� أن ی��لى �ال�الم
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ال �فلح صاح� ال�الم أب�ا، وال ت�اد ت�� أح�ا ن�� في : وقال أح��

  .أ� نفاق. ال�الم إال وفي قل�ه دغل

  .عل�اء ال�الم زنادقة: وقال

فإذا �ان ه�ا م�قف أئ�ة ال�لف م� ال�الم ال��أث� �الفل�فة، مع      

ق العقل�ة، ف��ف �الفل�فة أنه �ق�� �ه إث�ات عقائ� اإلسالم �ال�� 

  .ال��اق�ة أصال لعقائ� اإلسالم

ول�ل� ت�ا�ع أهل ال��ة على إن�ار الع�ول ع� ���� ال�لف، وت���� 

االش�غال �الفل�فة وما تف�ع ع�ها م� ال�الم ال��م�م، بل االح��اب 

على م� زاغ وحاول ن��ها ب�� ال��ل���، ح�ى إن اب� ال�الح أف�ى 

ٍة م� اآلم�� الش�غاله �الفل�فة، وقال إّن أخ�ها م�ه ب�ج�ب ان��اع م�رس

  !.أف�ُل م� أخ� عّ�ا م� ال�ل�����

  

ومع ذ�� ه�ا ال��قف ال�ازم م� ال�لف وأت�اعه� في ص�انة عقائ�      

األمة م� تأث�� الفل�فات ال�ث��ة ال�اف�ة، ���ر ال����ه وال�أك�� على أن 

ل���� الف��� ال�� ه� خ��م�ه� ل� ت�� ق� مع العقل ال���ح، وا

ال���ان ال�� ن�ل مع الق�آن، على أوفى ب�ان، وأوضح ب�هان، و�ن�ا 

كان� ال���مة مع العقل ال�ه�ي ال�ا�ح، ال�� ما أغ�ى ع� 

فالسف�ه� ش��ا؛ ب�ل�ل ���ة ما ب��ه� م� ال��اق�ات واالض��ا�ات، ��ا 

أهل ت�لى م� ال�ل��� ال�اب�، وه��ا م� ان�قل� إل�ه الع�و� م� 

  .ال�الم
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  ال�ق� ال���ي آلراء الفالسفة

  

  :في م�ادر ال�لقي -أوال

  

الفالسفة م�فق�ن في اإلع�اض ع� دی� ال�سل، وه� م� ح��      

  .ال���ق��ن، وال��ف��ن : ال��ادر ف��ان

، فه� ال�ی� حّ���ا العقل ال���قي االس��اللي في �ل ال���ق��ن فأما 

قائ� ب�ف�ه، م��د ع� ال�ادة في ذاته،  ج�ه�: ( شيء، وه� ع��ه�

، وله� معاٍن أخ�� !، ه�ا ه� العقل الفّعال ع��ه�)مقارن لها في فعله 

، ل�ّ� الفعال ه� ال�� ..الع�لي، واله��الني، وال���فاد : للعقل، م�ها
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وه�ا مفه�م غ��� . ���ج نف�س اآلدم��� في العل�م م� الق�ة إلى الفعل

  .الف ل�عاني العقل في الق�آن وال��ةعلى اللغة الع���ة، م�

وق� زع��ا أن في ال��ن عق�ال بها تف�� ال�ائ�ات إلى ال�ج�د، وزع� 

، !�ع� إسالم��ه� أنها ال�الئ�ة، وأن العقل الفعال ه� ج���ل

أول ما خل� هللا العقل قال له أق�ل فأق�ل، : "واس��ه�وا ���ی� م�ض�ع

جاللي ما خلق� خلقا أك�م علي وع�تي و : وقال له أدب� فأدب�، فقال له

، بل ال ��ح في "م��، �� آخ� و�� أع�ي و�� أث�� و�� أعاق�

  .العقل ح�ی�

أما ال�حي ع��ه� فال اع��ار له، ل�� ال������� لإلسالم م�ه� فّ��وا 

ال�حي ب����ة الف�� م� العقل الفعال على األن��اء وغ�ِ�ه� م�� 

وال��ّ�ل وال���ف في ه��لى  ال��س: اس���ع الق�� ال�ف�ان�ة ال�الث

  .العال�

فه� فالسفة ال���ف ال�ی� أه�ل�ا ال�حي والعقل : ال��ف��ن وأما 

ال���قي، وعّ�ل�ا على ال��ف وال�وق وال�ج� ون��ها م� ال��ق 

الع�فان�ة، فالعقل ع��ه� ال ����� م� ال��اس والق�اس، بل م� 

  .�وح�ةال��اشفات وال��اه�ات ال�اصلة �أن�اع ال��اضات ال

وق� ب�أت ب�ادر ه�ه ال���قة الع�فان�ة ع�� �ع� فالسفة ال��نان 

ال��أّله��، �أرس�� وأفال��ن وأفل���� وه�م�، ث� تلقفها ع�ه� فالسفة 

ال���ف في اإلسالم �ال�الج واب� ع��ي واب� س�ع�� واب� الفارض، 

ورّوج�ها ت�� م��ل�ات ب�ع�ة �ال��اشفة وال��اه�ة وال��ق�� 

  .إلخ.. ن والع�فا
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  :و���� تل��� ال�ق� لل�ائف��� في ال�قا� ال�ال�ة

 :ال���ق��ن  -١

مفه�م العقل في اإلسالم م�الف ج�ر�ا ل�ا في خ�افات الفالسفة  - 

ح�ل العقل الفعال والعق�ل الع��ة، وصفاُت ال�الئ�ة في ال�ح��� 

م��ر عقَل �عِقل، وه� غ���ة، : ت�ّ�ب تأو�له� �العق�ل؛ فالعقل

 .ج�ه� ��ا ی�ع��ن فه� ع�ض ال 

 .ك�ب �اتفاق ال���ث��.." أول ما خل� هللا العقل "ح�ی�  - 

اإلسالم اح�فى �العقل حفاوة �الغة، ف�عله م�ا� ال��ل�ف،  - 

واس�ع�ل أدل�ه على أك�ل وجه إلث�ات ال�����ة وال���ة وال�ع�، 

ل��ه العقل الف��� ال�� ی�اف� ال�حي، ال العقل ال�ه�ي 

� صان اإلسالم العقل م� ال��ه ف��ا ال ومع ذل� فق!. ال���ّ�ل

����ه م� الغ���ات ال�ي ال ی��اولها ال��، فغا�ة و��فة العقل 

مع�فة ص�ة ما أخ��ت �ه ال�سل، وفْهُ� م�اده�، وات�اعه� ول� 

ف��ا ��ار له العقل م� ع�ائ� ال�ل� واألم�؛ فاألن��اء ����ون 

�اف� العقُل ال�قَل، ال �َ��ارات العق�ل ال ُم�االتها، و�ه�ا ال��هج ی

 .ال�أو�ل ال�� ه� ت���ٌ� لل�ل� ع� م�اضعه

 :ال��ف��ن  -٢

ال��اشفات ����ك ف�ها ال��م��ن وال�����ن، ��الف ال�حي  - 

 .ال�اص �األن��اء وأت�اعه�، وال�حي مع��م ��الف ال��اشفة

ال��اشفات ت�ع لالع�قادات، فال ت�ح إال ���ة االع�قاد، ف��ف  - 

 !.ت��ن م��را؟
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  :ال�لف�� ب�� ال���عة والفل�فة - ان�اث

  

اج�ه� ال��فل�فة في ال��ف�� ب�� آراء الفالسفة ال��نان أنف�ه�؛      

ل��ه�وا ���ه� ال�ع��� ع� حق�قة واح�ة و�ن اخ�لف� ع�اراته�، ف���ن 

ذل� أدعى لق��ل آرائه�، ث� اج�ه�وا �ع� ذل� في ال�لف�� ب�� اإلسالم 

  :م�احلوالفل�فة ال��نان�ة على 

، بل زع� !أن الفل�فة ال��نان�ة م�����ٌة م� األن��اء وأت�اعه� - 

، وأن إدر�� ه� ه�م� !�ع�ه� أن األن��اء ه� أع�� الفالسفة

، !ال����، وأن ال���ة ال����رة في الق�آن وال��ة ت��ل الفل�فة

واش�غل ال���� ب�أو�ل اآل�ات ال�عارضة آلراء الفالسفة، وج�ع 

، وه��ا !�ع� أنها ت��� إلى ال����الفارابي �ع� األحادی� ی

ت���� ���� ال��� " حي ب� �ق�ان"حاول اب� �ف�ل في رسال�ه 

و�ان أوج ه�ا ال�لف�� ع�� اب� رش� . العقلي الفل�في م�افقا لل�ی�

ل�� األم� ����عة !. ال�� زع� أن ال��� الفل�في واج� ش�عا

م� ���� ال�ال آل إلى إخ�اع ال�قائ� ال�ی��ة لآلراء الفل�ف�ة 

ال�أو�ل ال�ا��ي؛ ل��ة ال��اق� ب��ه�ا، ل��ه� خّ��ا الفالسفة 

��ع�فة ال�قائ� ال�ا��ة، أما ال��اه� ال�ی��ة فلل��ه�ر ال�ی� ال 

. �����ن فه� ال�قائ�، وال ت���ل عق�له� اس��عاب رم�ز ال�أو�ل

، وزع��ا أنه ل�� �ق��ح ما دام !فأجازوا ال��ب م� األن��اء
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�ر؛ ألنه� ال ی�����ن إال ��ا صّ�ره ال�سل في ل��ل�ة ال��ه

��اه� ال�حي م� صفات اإلله ال���ي ال���� ال�عاق�، 

 .إلخ... وال�ع� وال��اب وال��اء 

و��ون وج�ب ح�� ه�ه ال�قائ� ع� ال��ه�ر؛ ل�ال �ف�ي ا�العه� 

وق� نقل اب� س��ا ع� . عل�ها إلى ف�اده�، أو �ع�ه� ف�� ال��اص

م� ل� �قف على معاني رم�ز ال�سل ل� ی�ل ال�ل��ت  : (أفال��ن ق�له

  ).اإللهي 

  :وم� أم�لة ال�أو�الت الفل�ف�ة ال�ا���ة لل�ی� ما زع��ه م� أن

 .ال���ك األول ه� هللا، ��ا ع�� أرس�� - 

الق�م ال�ماني للعال� ع�� أرس�� ال �عارض ح�وثه ال�اتي، ��ع�ى  - 

 .أنه معل�ل �

وج���ل ه� العقل الفعال ال����ف ال�الئ�ة ه� العق�ل الع��ة،  - 

ف��ا ت�� فل� الق��، والع�ش ه� الفل� ال�اسع، وال��سي ال�ام�، 

 !.واألفالك ال�الئ�ة

 .أول ما خل� هللا العقل - 

ال�حي وال�سالة ف�� م� العقل الفعال على نف� ال��ي وغ��ه  - 

 .م�� ه� م��ع� قابل

: �، وال���اةال��: ، فال��ر!آ�ة ال��ر ت�اب� ال�فاه�� الفل�ف�ة - 

العقل : العقل ال���فاد، وال�جاجة: العقل اله��الني، وال���اح

 ..الفّعال 
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أشار اب� ت���ة إلى أن س�� ل��ئه� إلى م�ل ه�ه ال�أو�الت  - 

ال���ّلفة ه� قلة �الم أسالفه� م� فالسفة ال��نان في اإلله�ات 

 .وال���ات

ل ج�ه�ر� وخاص، ف�� أ��: أما دع�اه� أن لل�ی� خ�اب�� - 

ال�ا�ل؛ ألنه م� ال����ع ���ان ه�ا ال�ق��� ع� ج�ه�ر ال�اس، 

فإذا عل��ا �ه سق�� ال�قة ع� ج��ع ما ��َ��ون �ه، ف�ال� 

 .ال���ة ال�ي زع��ها في ه�ا ال�ق��� م� أساسها

وأما تأو�الته� لل���ص ف�� ال��ب على اللغة وعلى األن��اء،  - 

 .أهل ال��ابوهي م� ج�� ال����� ال�� عا�ه الق�آن على 

  

  : نق� آراء الفالسفة في اإلله�ات -ثال�ا

  

و�المه� ف�ها قل�ل ���� ال��أ، وما �ع�� �ه إن�ا ه� ما ج�عه اب�      

س��ا وأم�اله، أما ال��نان فإن�ا �ان�ا ����ن ال�الم ف�ها عل� ما �ع� 

ال���عة، وأسا���ه� ی�ع��ن أن ال�ق�� م���ع في ه�ا العل�، فل�� إال 

  !.�� واألق�باألح

 :األل�ه�ة -١

كان ال��نان وث���� �ع��ون ال��اك�، ع�ا ما ُذك� ع� ف��اغ�رس 

وسق�ا� وأفال��ن م� ال��ح�� و�ن�ار ع�ادة األص�ام، وألجل ذل� ق�ل 

سق�ا� وَ��� أفال��ن، و�قال إن س�� ت�ح��ه� ه� ز�ارته� ال�ام 
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� ال�� ولق�اه� �ع� أت�اع األن��اء �لق�ان ال����، ��الف أرس�

  .خالفه� وقِ�ل دی� ق�مه

وه��ا فإن ورثة أرس�� ال������� لإلسالم أه�ل�ا ت�ح�� األل�ه�ة  - 

ت�عا ل�عل�ه� األول، وجّ�ز �ع�ه� ال��ی� �غ�� اإلسالم �ال�ه�د�ة 

وال���ان�ة وغ��ها، و�ن رج��ا اإلسالم فألجل الع�ل وال��ل�ة 

  !.ال�ي ف�ه، ال ألجل ص�ة مع�ق�ه

ع��ه� أن األل�ه�ة مع�ى م���ك ب��  ى اإللهمع�وال�اه� م�  - 

هللا وال�الئ�ة وال�عل���، ل��ها � أف�ل وأش�ل، وعلى ه�ا 

وه�ا ش� . غا�ة الفل�فة ال���ه �اإلله ق�ر ال�اقة: ال�ع�ى قال�ا

م� ش�ك أهل ال�اهل�ة ال�ی� ع�ف�ا أن ال�أله ه� الع�ادة 

��� هللا، ول� وال���ع ل��ه� جعل�ا ال�س�اء وال�فعاء ب��ه� و 

 . ی�ع��ا أن ال�أله ه� ال���ه �ا�

وله�ا ����نه إله اآللهة؛ ألنه� ی�ع��ن أن �ل فل� ی���ك لل���ه �عقله 

وه��ا فاألدنى ع��ه� ی���ه �ال�� ف�قه ح�ى الغا�ة !. ال�� فاض م�ه

فأی� مع�ى اإلله ". الع�ق�ة"و����ن ه�ه ال���ة !. ال�� ه� إله اآللهة

  !.�اه في الق�آن؟ع��ه� م� مع

فال�أله ع�� ال��سل�� ع�ادة وم��ة وخ��ع وت�لل، أما ع��   - 

، والع�� م�� !الفالسفة ف���ه �ق��ي ال��اثلة بل وال��اف�ة

 !!.��عل ال�أله ال���ه ث� ی�في ال�فات ح�ر ال����ه

و�ه�ا ی���ف س� رواج ال��ك ل�� ال��ائف ال�����ة لإلسالم م�� 

  .ال��فل�فة و��ل��ون على ���ه�ی����ن عقائ� 
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وال�� أن م���� الع�ادة ه� ال��ف�د �ال�����ة خلقا وت�ب��ا ل���ع  - 

ال�ائ�ات، فإن أجازوا ع�ادة ال��اك� واألفالك على اع��ار تأث��ها 

 :في ال��ادث فال�د عل�ه�

أن ال��ادث ت��اق� في ال�ق� ال�ع�� وفي ال��ان ال�ع��   - أ

، !مع ات�اد ن���ها إلى األفالك، ف��ف ی��� ال�أث�� إل�ها؟

فاإلن�ان م�ال ���ن قل�ه خال�ا م� إرادة ال��ی�، ث� 

���ث أح�ه�ا في قل�ه، فال ب� م� س�� له�ا ال��ج�ح، 

ف����ع أن ���ن ���� األفالك؛ ألن ن���ها في ال�ق� 

بل . ال�عّ�� إلى األش�اص ال���لفة إراداته� واح�ة

و��ل� . ال��� ال�اح� ت��لف أح�اله دون س�� فل�ي

أهل األرض ال�اح�ة ���لف�ن دون اخ�الف ال���ة الفل��ة 

 .عل�ه�

اح�اروا في �الع ال�ع�ة وم�ة وس� ام��اعها على ال��اب�ة   - ب

دون م�افقة ذل� ألص�له� في ر�� ال��ادث األرض�ة 

 .���ات الفل��ة�ال

ع��ه� ف�� م� ال�ف�ع على ال����فع دون ق�� أو  ال�فاعة - 

ج�ام أو س�ال م�ه، ��ا ی�ع�� شعاع ال��� في ال��آة على األ

على م�آة أخ��، فال��ل�ب م� ال����فع إن�ا ه� مقابلة ال��اه� 

 .العال�ة ل�ف�� عل�ه م�ا ی�ع�� عل�ها م� ال�ب



 ٣٥

دعاء ال��تى واالس�عانة به� وله�ا ����ن على ز�ارة الق��ر و  - 

ل���ل�ا به� روح�ا ف��صله� �العقل الفعال أو ال�ف� الفل��ة دون 

 .عل� هللا أو إرادته أو ق�رته

وق� ب��ا ه�ا ال�ف��� ال�ث�ي لل�فاعة على مع�ق�ه� في عل� هللا  - 

�ال�ل�ات دون ال��ئ�ات، وعل�ه ف�فعاؤه� ال ی�ع�ن هللا له�؛ 

�ه� م��ه ع� تعل� عل�ه �ال��ئ�ات ألنه� ج�ئ�ات، �هللا ع�

ال�ادثة، و�ن�ا ی�ع�ن ال�فعاَء ل�ف�� عل�ه� م�ها ما فاض عل�ها 

 .م� هللا

وم� آثار ه�ه ال�أو�الت ال�ا���ة ل�قائ� ال���عة إسقا�ه�  - 

ال��ال�ف ع� ال��اص؛ ألن غا�ة الق�� م�ها إن�ا هي ال�ع�فة 

 .��اجة إل�هاواالن��ا� ال�ن���، وق� ح�ل م�ه�، فل� �ع�دوا 

 

 :ال�����ة -٢

أسا��� الفل�فة ال��نان�ة م�فق�ن على إث�ات ال�انع، وال������ن      

  .لإلسالم اس�فادوا أغل� م�اح�ه� في ذل� م� م���عة ال��ل���

وال�ع�وف ع� ف��اغ�رس وسق�ا� وأفال��ن أنه� مق�ون �ال�فات 

ال�ی� ی���ون  ال�ات�ة والفعل�ة و���وث العال�، ��الف أرس�� وال��ائ��

  .العّلة األولى وال���ك األول والعلة القابلة لل���ة الفل��ة الع�ق�ة

 :ع�� الفالسفة اإلسالم��� دل�ل ال�ج�ب واإلم�ان  - أ

وق� صاغه اب� س��ا م� ��اعة أهل ال�الم في دل�ل ال��وث وال��اه� 

�ج�د إلى واج� واألع�اض، وق� س�ق� اإلشارة إلى تق��� اب� س��ا ال



 ٣٦

وال���� ال ب� له م� واج� م�ج�د . ب�اته م���ٍ وواج� �غ��ه  ب�اته

فه�ه ال���� األولى ع�� اب� . ب�ف�ه ه� العلة األولى وم��أ ال�ج�د

س��ا، وال�ان�ة ���قة ال��س، وهي االس��الل ب�اج� ال�ج�د على ما 

  .س�اه، ع�� األولى

أما أرس�� ف���� العلة األولى اع��ادا على ال���ة الفل��ة  - 

ال��ق�ة الع�ق�ة اإلراد�ة، وأنها ت�ل على وج�د ال����ب 

ال�ع��ق ال��اد، ل�� ذل� ال �ع�ي أن أرس�� ی��� وج�د علة 

فاعل�ة؛ فه� ل� ی��� أن ه�ه العلة األولى هي م��عة العال�، بل 

أب�عه غ��ها، أو أن العال� واج� ب�ف�ه ل�� م�َ�عا، ل��ه م��اج 

� إلى م����ه، وم���ٌك لل���ه بها إلى العلة األولى اح��اج ال��ِ 

، وع��ه أن ه�ا ال����ب ال�ع��ق ال�� ه� !!كال��ت� مع إمامه

العلة الغائ�ة لل�ائ�ات ال ���ز أن ���ن م����ا؛ ألن ال���ة 

ح�وث ی���ه ع�ه، وقال ألجل ذل� �ق�م العال�؛ ألن ح�وث العال� 

األولى  ب�ع�ه �ق��ي ح��ة حادثة تق�م �ال���ك األول والعلة

ت�جح وج�د العال� على ع�مه، وم� ال��ف� عل�ه ب�� العقالء أن 

ح�وث ال��ادث ع� علة ال تغّ�� ف�ها م���ع غا�ة االم��اع، 

فل�ل� م�ع أرس�� ح�وث ال��ادث ع� ال�ع��ق ال�� س�اه 

وق� خالف فالسفة اإلسالم أرس�� في ه�ا وأث���ا . ال���ك األول

 .ال م��د غائ�ةأن هللا علة فاعل�ة للعال� 

أما نق� دل�ل ال�ج�ب واإلم�ان ف�� جهة تق��� الق��� إلى واج�  - 

واج� ذاتي وواج� : أو على ع�ارة اب� س��ا ال�الفة(وم��� 



 ٣٧

فال س��ل إلى العل� �اف�قار الق��� إلى فاعل، بل ) غ�� ذاتي

العقالء ���ع�ن ذل�، ول� قّ�ر ج�ازه ل�ان ����� خفي ج�ا، ال 

ث�ات واج� ال�ج�د، فل�� في �المه� فائ�ة، بل ��لح ب�هانا إل

 .ش��ك �ا�لة

ال�ق��� ال���ق�� عقال وف��ة أن ال��ج�د إما ب�ف�ه وه� ال�ال�  - 

و�ما �غ��ه وه� ال��ل�ق، وال ���ن إال م�َ�ثا �ع� ع�م، وه��ا 

الق�ل ع�� العقالء في ال���� ال�� �ق�ل ال�ج�د والع�م، ول� قّ�رنا 

ل�ج�ب ح�وث ال���� فألجل الل�� ال�اصل ع�م مع�فة الف��ة 

م� م��لح اإلم�ان، فاس�ع�ال م��لح ال�ال� وال��ل�ق 

. أح�� وأب��، له�ا جاء في الق�آن دون ال�اج� وال����

وال�الصة أن إث�ات الق�م لل��� ال�� �ق�ل ال�ج�د والع�م ت�اق� 

ول� ق�� اب� س��ا ال���� أف�ادا ال�اج� لغ��ه ن�عا . ص��ح

 .ب، ل�� ع�اراته م��لة ال ت�د� ذل� ص�احةألصا

ال���قة الق�آن�ة هي االس��الل ال��اش� �األث� على ال��ث�  - 

و�ل أث� فال ب� له م� (، دون ال�اجة إلى الق��ة ال�ل�ة )اآل�ات(

، فال���قة الق�آن�ة تعّ�� )كل م��� ال ب� له م� واج�)(م�ث�

ل�ف�ة ال����ة على ال��ل�ل م�اش�ة، ��الف ال���قة ال���ق�ة الف

ت�س� الق��ة ال�ل�ة، ف���قة الق�آن أك�ل، و�ن �ان� ال���قة 

 .الق�اس�ة ال���ق�ة ص���ة، ل��ها قاص�ة ع� تع��� ال��ل�ب

 

 :م�ألة ق�م العال�  - ب



 ٣٨

س�ق� اإلشارة إل�ها ع�� ال��ی� ع� آراء أرس��، و��ا ع� دفاع اب� 

رش� ع� الفالسفة، وأول م� قال بها أرس��، ث� تلقفها ع�ه فالسفة 

اإلسالم، ودل�له ه� ال�الزم ب�� ال���ك األول ال�� ال ی���ك و��� 

العال� ال�� ی���ك ن��ه ح��ة ش�ق�ة، فه� علة غائّ�ة للعال� ال فاعل�ة، 

 ال �إرادة، وال ُی���ر ع�� أرس�� تأخُ� وت
ٌ
����ه للعال� ض�ور� فْ��ي

ال�عل�ل ع� عل�ه، وال انق�اع ال���ة ال��ق�ة، فال ب� إذن م� ق�م 

وق� حاول فالسفة اإلسالم تل��ف . العال� ال����ك �ق�م م���ه األول

ذاتي خاص �ا�، وزماني مع�اه ع�م : ه�ه ال��اعات، فق���ا الِق�م إلى

وعلى ه�ا فالعال� ق��� زمانا حادث ذاتا، أ� معل�ل . ل����ق�ة �الع�ما

  .صادر ع� هللا مع مقارن�ه له في ال�ج�د، ����ة ال�ات� مع اإلص�ع

ل��ه� خالف�ا أرس�� فأث���ا أن هللا علٌة فاعل�ة للعال�، ال م��ُد غائ�ة 

أرس�� ح���ة، وأث���ا أن العال� م��� ب�ف�ه واج� �غ��ه، ال ��ا زع� 

  .أنه ق��� واج� ب�ف�ه ل�� له صانع أب�عه

وال�الصة أن تق�م ال�ار� على العال� ع�� الفالسفة إن�ا ه� �ال�ات 

  .وال�ت�ة ال �ال�مان، ��ق�م العلة على ال�عل�ل واإلص�ع على ال�ات�

وغا�ة ما ت�ل عل�ه أدل�ه� إن�ا ه� ق�م ن�ع الفعل اإللهي، ال  - 

ن�ع الفعل اإللهي وما ی�عل� �ه م�  شيٍء م� العال� �ع��ه، وق�م

 .ال�فع�الت ه� ما دل� عل�ه ن��ص األن��اء

دل�له� على ق�م العال� ه� ��ن ال�انع م�ِج�ا �ال�ات، علًة تامة،  - 

فال ی�أخ� ع�ها معل�لها، وه�ا م��ي على نفي ق�ام ال�فات 

. واألفعال ب�ات هللا تعالى، ل�ال تف�ي إلى ق�ام ال��غ�� �الق���



 ٣٩

ول� جاز تأخ� ال�عل�ل ع� عل�ه ل� ت�� تامة، ول�ج� : اقال� 

ت��د س�� م�ٍد إلى ح�وث ال�عل�ل، ف���ن ال�انع ناق�ا ق�له، 

. وال ���ز الق�ل ���وثه ب�ون ت��د س��؛ ألنه ت�ج�ح �ال م�جح

و�ذا �ان ال��� حادثا فالق�ل في ح�وثه �الق�ل في ال�ادث 

: ق�ل �العلة ال�امة، و�ال ل�ماألول، ف�ل�م ال��ل�ل، فل� ی�� إال ال

 .إما ال��ج�ح �ال م�جح، و�ما نق�ان العلة األولى، و�ما ال��ل�ل

وال�د عل�ه� أنه یل�م م� ال�قارنة ال�مان�ة ب�� العلة ال�امة ومعل�لها أال 

���ن شيء م� ال��ادث حادثا ع� العلة ال�امة ال�ي هي واج� ال�ج�د، 

ا أو �فاعل آخ�، ف���قل ال��ال إل�ه، وح���� فإما أن ت��ن حادثة ب�ف�ه

ف�ل�م أال ���ث ع�ه حادث إن �ان علة تامة، أو ال��ل�ل، فل� ی�� إال 

أن ی��ل ق�له� �العلة ال�امة األزل�ة ال��ج�ة �ال�ات، وأن ال�انع ذو 

وح�وث ال��ادث ال��ه�دة في العال� . إرادة تق�م �ه ُ���ث بها ال��ادث

�علة تامة في األزل، فال ��ح الق�ل �ق�م دل�ل على أن فاعلها ل�� 

  .شيء م� العال�

زع� اب� س��ا أن ال�يء ���ن مفع�ال م���ا وه� ق��� أزلي؛  - 

ل���ع ب�� ق�ل الفالسفة �ق�م العال� وق�ل ال��ل��� �أنه 

، وه�ا م���ع �اتفاق العقالء، وله�ا أن��ه اب� رش� و���� !م�ل�ق 

�ع ع�مه، وما جاز ع�مه م� أت�اع أرس��؛ ف�ا ث�� ق�مه ام�

 .ام��ع ق�مه



 ٤٠

وم� ع�ائ� اب� س��ا وأت�اعه أنه جّ�ز ت���ة العال� م�َ�ثا ق���ا على 

وه�ا غا�ة ما . اع��ار أن ال��َ�ث ع��ه ال�عل�ل، ال ال��ج�د �ع� الع�م

  .���ن م� ال��ل�ل وال�الع� �اللغات وال���ل�ات

مع اإلص�ع،  أما ق�له� ب�ج�ب مقارنة ال�عل�ل لعل�ه �ال�ات� - 

فال���ح أن العلة ه�ا لف� م��ل، فإن أر�� بها ما ���ن م�ِ�عا 

لل�عل�ل فاعال له ف�� ال�ا�ل ����ح العقل الق�ل �ال�قارنة 

ب��ه�ا، أما إن أر�� �العلة ما ل�� ��ل�، فل�� ه� م� �اب 

الفاعل في شيء، بل ه� م� �اب ال��� ال�� ق� �قارن 

 .ال���و�

أن �قارن مفع�له ال�عّ��، أما ن�ع مفع�الته فأم� ذه�ي  أما الفاعل ف����ع

ال وج�د له في ال�ارج، فال ت���ع مقارن�ه ال�ه��ة لعل�ه، وال ی�عارض 

ق�مه مع ما س��؛ ألن وج�ده في ال�ارج إن�ا ه� وج�د أف�اد م�عّ��ة 

حادثة ال تقارن فاعلها، فق�م ن�ع الفعل �ق�م ن�ع ال���ة، ال ی�افي 

  .ء م� أج�ائهاح�وث �ل ج� 

وخ�اما فإن غا�ة ما في أق�اله� م� أدلة ص���ة إن�ا ت�ل على ح�وث 

كل ما س�� هللا تعالى، وعلى ق�ام أفعاله ال�ادثة �ه، وعلى ق�م ن�ع 

وه�ا ه� مق��ى ال��ال . أفعاله، وه�ا ما عل�ه األن��اء وأت�اعه�

ع��ف اإللهي، ول�� ه� ال�غ�� ال�� یل�م ع�ه نق� ق�ل ذل�، وق� ا 

  .ُحّ�اقه� �أن ح�وث ال��غ�� ع� غ�� ال��غ�� م�الف للعقالء

  

 ):   ال��ل�(ال��ور والف��   -  ت



 ٤١

الف�� ه� ال�ع��� الفل�في ع� العالقة ب�� هللا والعال�، �قابله ع�� أهل 

ال�لل ال�ل� م� الع�م، ال�� ال ��ل� �ه فالسفة ال��نان، فال وج�د 

ة إلى ن���ة الف�� ع�� ع��ه� إال م� م�ج�د، وق� س�ق� اإلشار 

ال�ع��� �أفل���� وآرائه، وأنه أول م� ص�ح بها، خالفا ل�ا ��ه 

الفارابي واب� س��ا م� أنها م� وضع أرس��، ���� خ�أ في ن��ة 

  .إل�ه، وال��اب أنه ألفل����" أث�ل�ج�ا"ك�اب 

و�ن�ا اح�ف�ا بها ل��ه� أنها حل ل�ع�لة ان��اق ال���ة ع� واح�، وتف��� 

  !.��ة ال�ل� دون إرادة حادثة تق�م �ال�ال�ألغل

  :وجعل�ها على س� م�ات�

ص�ور العقل األول، فه� م��� في ذاته واج� ����ره، ق���  -١

 !وه� الع�ش ع�� اب� س��ا. �ق�مه

، وه� !)وه� ال��سي ع�� اب� س��ا(ص�ور العقل ال�اني م� األول،  -٢

ل�عقل ت��ر ج�ه� غ�� م����، �عقل ذاته والعقل األول، وم� ه�ا ا

: على ال��الي س�عة عق�ل مق��نة �األج�ام ال��او�ة و��اتها الفل��ة

ال��اء األولى، زحل، ال�����، ال���خ، ال���، ال�ه�ة، ع�ارد، 

! وق� جعل اب� س��ا ه�ه ال��عة مع ال��سي ح�لة الع�ش ال��ان�ة

جعل اب� س��ا ، ��ا !ك�ا جعل الع��ة ه� ال�ق����، وم���عه� القل�

 .ألج�ام ال��او�ة أرواحا �ال���ل

ع� ال�اسع، وه� ) عقل فل� الق��(ص�ور العقل الفعال العاش�  -٣

ال�لة ب�� العال��� العل�� وال�فلي، و��ب� ما ت�� فل� الق��، 

و����ه . ال�� ه� عال� ال��ن والف�اد، ح�� �ف�� عال� الع�اص�



 ٤٢

ع�اص� روح الق�س، أو ج���ل، وه� واه� ال: الفارابي واب� س��ا

ص�رها، م� ج�اد ون�ات وح��ان، وم�ه ت��ر ال�ف�س ال����ة، فه� 

 !.ال�ب ع��ه�

 .ص�ور ال�ف� ع� العقل الفعال -٤

 .ص�ور ص�ر ال��اد -٥

 .ص�ور ال�ادة -٦

  :واألف�ار ال�ي ارت��ت عل�ها ن���ة الف�� هي

ال��ور ق��� أزلي، ض�ور� ح��ي، ف��اد ال�ل� واإلح�اث م�  -١

 .الع�م

 .غ�� إراد�، ن���ًة ل����ة ال�اح� و��اله الفائ�ال��ور تلقائي  -٢

 .ال�ج�د م�ق�� إلى واج� ب�اته، و�لى واج� �غ��ه م��� ب�اته -٣

 .وخالف ف�ها اب� رش� ��ا س��. ال�اح� ال ���ر ع�ه إال واح� -٤

 !.لها بهاال��رة ال�ي تعقّ  على تعقل هللا علٌة ل�ج�د األش�اء -٥

ال����ة، وخالصة نق�ها  وله� خالفات واض��ا�ات ح�ل تفاص�ل ه�ه

  :في ال�قا� ال�ال�ة

أن ال��ع ب�� ق�م ص�ور العق�ل واألفالك ومعل�ل��ها ج�ع ب��  - 

 .ال�ق����

تف���ه� لل�ح�ان�ة �ع�م ال�فات ال���ت�ة اح��ازا م� ال�����، ث�  - 

ق�له� إنه عقل وعاقل ومعق�ل، وع�� وعاش� ومع��ق، ول�ة 

األخ��، وال�فة ع��  ول�ی� ومل��، و�ل واح�ة م� ه�ه ع��



 ٤٣

ال��ص�ف، ه�ا م�ا ال ی���ر وج�ده إال في األذهان ال 

 .األع�ان

ل� صح أن ال�اح� ال ���ر ع�ه إال واح� ل�م ال��ل�ل، وال��  - 

 .����ه، ل�ل� اض����ا في ه�ه ال��ألة

ال �عقل ص�ور ج�اه� ع� ج�ه� واح� م� غ�� انف�ال ج�ء  - 

وما ی���ونه م� م� أصل، إن�ا ���ن ال��ور ع� اث���، 

ص�ور ال�عاع ع� ال��� ون��ه إن�ا ه� ص�ور أع�اض، ال 

ت�ل� أج�ام، وهي ع� أصل�� ال واح�، وما ی���ونه م� ال��ل� 

 .العقلي أش� ام��اعا م�ا ادعاه ال�����ن م� ال��ل� ال��ي

ق�له� ���ور العال� ع�ه دون إرادته أش� �ف�ا م� ق�ل م� قال  - 

 !.إنه ات�� ول�ا �إرادته

أن ما ادع�ه م� تف��� العق�ل وال�ف�س واألفالك �الع�ش  - 

وال��سي والقل� والل�ح وال�الئ�ة وال���ات ون��ها ��ب م�� 

واف��اء على اللغة وال�حي، وق� ج�ع م� ال��ك وال�ف� ما ل� �قل 

 .  �ه م���� الع�ب وأهل ال��اب

  

  

  

  

  :األس�اء وال�فات -٣



 ٤٤

�عقل إال ذاته، وأنه واح� م� �ل  ی�� أرس�� أن ال���ك األول ال     

وجه، فه� غ�� م��� أصال، و����ه ع� ال����ة؛ ألن ال�ادة م��اه�ة، 

  .وه� غ�� م��اه، فه� ج�ه� مفارق لل�ادة ال م�ان له

وه��ا ت��ر ال��فل�فة واج� ال�ج�د، ل��ه� زادوا على أرس��      

م� ال�ع��لة،  وره�ه في تق��� ه�ا ال���ر وال��ل�ل عل�ه ما اس�فادوه

 وال ��ًا، و�ال ل�م ت�ّ��ه واف�قاره إلى أج�ائه، 
ً
ف�ع��ا أنه غ�� م�ق�� مع�ى

ما �ق�ح في وج�ب وج�ده ال�� ه� أخ� صفاته ع��ه�، ف�ّ�دوه م� 

كل صفة ت�عل له وج�دا م�عّ��ا خارج ال�ه�، وف��وا وح�ان��ه 

ف��ال، �ال��ا�ة ال��لقة، واق���وا على وصفه �ال�فات ال�ل��ة ت

ال ف�ل له، وال ن�، وال ع�ض، وال ��ار إل�ه، وال : كق�ل اب� س��ا

إنه : ، أو اإلضافات �ق�له�..خارج العال� وال داخله، وال أی� له وال م�ى

  ..م��أ ال�ائ�ات وعلة ال��ج�دات وم���ها

وه�ا غا�ة ما ���ن م� ال�ع��ل واإلل�اد في أس�اء هللا؛ ألنه ال ف�ق 

  !.م� ال�ج�د ال�ه�ي ال���� �إ�الق و��� الع�م ال���ب�� ما أث���ه 

العال� : أما ن��ص ال�فات، فأول�ها �العل�؛ ف�ع�ى ال���ع 

العال� : العال� �ال����ات، ومع�ى ال�ي: �ال����عات، ومع�ى ال����

، فال ف�ق ب��ه� !ب�ف�ه، و�المه ف�� عل�ي على قل� ال��ي، وه��ا

� ع�� األخ��، وال�فات ع�� ب�� صفة وصفة، بل �ل صفة ع��ه

  !ال�ات

  :وم� الل�ازم ال�ا�لة ال�ي ت��ل م�ه�ه� في ال�فات



 ٤٥

أن �ل م�ج�د ُف�ض وج�ده س���ن أك�ل م� رب العال���؛ ألنه�  -

وصف�ه ��ا ����ع ت�ققه خارج األذهان، وما �ان له وج�د حق�قي مه�ا 

الع�م�ة ال كان ناق�ا فإنه أك�ل م� ال�ع�وم وال����ع ال�ج�د، واألم�ر 

م�ح وال ��ال ف�ها، إن�ا ���ن ال��ح وال��اء على ال��ال ال�ج�د�، 

وح�ى ما ورد في ال�حي م� ال����ه فإن�ا أر�� �ه إث�ات ��ال ال��، ال 

 .م��د ال�في ال���

ع�م ت����ه� ب�� ال�فات وجعلها ع�� ال��ص�ف سف��ة وم�اب�ة  -

 .ص���ة لل��ور�ات

: ال���ت�ة م� م��ور ال����� الزم له� في ق�له�ما زع��ه في ال�فات  -

إنه واج� ال�ج�د، عقل عاقل معق�ل؛ فال�فه�م م� ال���ع واح�، فهي 

: ج��عا معاٍن م�ع�دٌة م�غای�ة في العقل، وه�ا ت���� ع��ه�، فإن قال�ا

 .فه��ا ال�فات ال���ت�ة: إنه ت���� غ�� م���ع، قل�ا

ج�اء و�لى ُم�ّ�� ی�ّ��ها إن�ا ه� ال����� ال���ل�م لالف�قار إلى األ -

ت���� األج�اد م� أ�عاضها وأخال�ها، ول��� ال�فات اإلله�ة ال�اب�ة 

أما ال��ّ�� م� ال�ات وال�فات واألع�اض . في ال�حي م� ه�ا ال��ع

فإن�ا ه� اع��ارٌ� ذه�ي ال وج�د له خارج ال�ه� أصال ح�ى ی�ع��ا 

له�ة م�ج�دة في ال�ارج قائ�ًة ، فال�ات اإل!ل�وم ال�ق� واالف�قار م�ه

ب�ف�ها م��ل�مًة لل�ازمها ال�ي ال ��ح وج�دها إال بها، ول��� صفاتها 

أج�اًء لها، وال أ�عاضا ی���� �ع�ها ع� �ع� أو ت���� ع�ه ح�ى �قال 

إنه م��� م�ها ومف�ق� إل�ها، ول� ف�ض ج�ًال أن ال�غای� وال�ع�د في 

الفالسفة فل�� ه�ا ه� ال�����  ال�فات ���ى ت����ا ��ا ه� اص�الح



 ٤٦

ال���ور ال���ل�م لإلم�ان وال��وث، فلف� ال����� إذن م� األلفا� 

ال���لة ال�ي ل� ���ع�لها ال�حي في ح� هللا تعالى نف�ا وال إث�اتا، 

فال�اج� ال��قف ف�ه وال�ف��ل، ف�ا واف� ال�حي م� مع�اه أث���اه، وما 

 .خالفه نف��اه

ات الس�ل�امها االف�قار إلى الغ��، مع ق�له� م� ت�اق�ه� نفي ال�ف -

�اس�ل�ام ال�ات ل�فع�التها ال��ف�لة ع�ها؛ ل�ج�ب مقارنة ال�عل�ل لعل�ه 

مع أن ق�م ! ال�امة، فف�وا م� الق�ل �ق�م صفاته مع ق�له� �ق�م مفع�الته

 .ال�فات أولى وأق�ب لل�عق�ل

ال��ه�ر، بل ل� صح م�ه�ه� ل�ان ال�سل �ات��� لل�قائ� اإلله�ة ع�  -

م����� ب�قائ�ها، وق� ال��م اب� س��ا به�ا في ال�سالة األض���ة، 

وعلله �ع�م ت��ل ال��ه�ر س�اع ال�قائ�، فُق��� له� على س��ل 

ف�ل�م على ه�ا أن ال�سل في �اب اإلله�ات ل���ا !. ال����ه وال����ل

 !.ه�اة، وأن ع�مه� خ�� م� وج�ده�

  

  

  

  في ال�الئ�ة وال�� وال���ةنق� آراء الفالسفة  - را�عا

  

  :ال�الئ�ة -١

ل� ی�قل ع� ال��نان شيء ��أنه�، ل�� ال��فل�فة اإلسالم��� ال�لفق�� 

ب�� اإلسالم والفل�فة ال��نان�ة زع��ا أن ال�الئ�ة هي العق�ل الع��ة 



 ٤٧

ال����رة في ن���ة الف��، وأن ج���ل ه� العقل الفعال، وت�عا ل�ل� 

وجعل�ها معاني عقل�ة وق�ً� نف�ان�ة صال�ًة  ج�دوا ال�الئ�ة م� ال�ادة

 .وخ�االت ن�ران�ة وأع�اضا تق�م �غ��ها

و�ل عارف ��ا أخ��ت �ه ال�سل ع� صفات ال�الئ�ة وأفعاله� 

وو�ائفه� �عل� �االض��ار م�افاة ذل� ل�ا ی���ه الفالسفة ع� العق�ل 

خارق�ن  وال�ف�س واألفالك؛ فق� ت�ات� ع� األن��اء أنه� أح�اٌء نا�ق�ن،

لق�رة ال���، وأنه� رسٌل ی�لغ�ن خ�� هللا، وأنه� م�ل�ق�ن م� ن�ر ��ا 

ث�� في ال��ة، وه�ا ���ب ق�ل ال��فل�فة �ق�مه� وأنه� م��دون م� 

ال�ادة، وه��ا ق�ة ض�ف إب�اه�� ال���م��، وت��ل ج���ل ل���� ���ا 

ال��م���، س��ا، و�ت�انه ال��ي في ص�رة دح�ة ال�ل�ي وغ��ه، وق�اله� مع 

  .ول� �ان�ا م��د ق�� في نف� ال��ي ل� ی�ه� أح�

  

  :ال�� -٢

عامة األم� ی�م��ن �األرواح، وال���ة م�ه� ی�م��ن �ال��، وق�ماء 

ال��نان ی����ن روحان�ات ال��اك� وتأث��ها في العال�، أما أرس�� 

وأت�اعه م� ال��ائ�� فل� ی��ل��ا في ذل�، ل�� أت�اعه م� ال��فل�فة 

أن ال�� هي الق�� ال����ة لل�ف�، ��ا أن ال�الئ�ة ق�اها  زع��ا

ال�ال�ة، ول� ی����ا لل�� وج�دا حق�ق�ا في ال�ارج، واع���وا ما ���ل 

م� أم�ر خارقة غ���ة �ال��� وال�هانة والع�� وال�� وال��ع ون��ها، 

آثارا ل�ل� الق�� ال�ف��ة ال����ة، ����ة �ان� أو فل��ة، مع ما �قارنها 

 .االت�االت ال������ة وال���الت الفل��ة م�



 ٤٨

وه�ا خالف ما عل�ه عامة األم� وج�ه�ر الفالسفة واأل��اء م� إث�ات 

وج�د ال�� ال��ف�ل�� وتأث��ه� في العال�، وغا�ة م���� م���� ذل� 

إن�ا ه� ال���ی� ��ا ل� �����ا �عل�ه ول�ا �أته� تأو�له، فه� ی���ون 

عل�ه� ب�ج�ده�، ال لعل�ه� �ع�م وج�ده�، ال�ج�د ال�ق�قي لل�� لع�م 

وف�ق ب�� األم���؛ فإن ال�افي م�ال� �ال�ل�ل �ال����، وغا�ة حقه إذ 

ل� �ع�ف وج�ده� أن ی��قف في شأنه�، ال أن ی���ه�، ول�� وج�ده� 

م� ج�� ال����عات ح�ى ی���ه� العقل، بل ه� جائ� عقال أخ�� �ه 

�اس وغ��ه� م� ج��ع األم�، ال�ادق ال�ع��م، وت�ات� ع� صال�ي ال

  .ف�ج� ق��له

وال یل�م م� ه�ا نفي ال��ف ال�ف�اني، ال�اصل �ق�ة أو م�اما ���� 

قلة تعل� ال�ف� �ال��ن ب��اضة أو غ��ها، ل�� ه�ا ال�ال �ق�� تف��� 

ك�ا في خ�� ع�ش . ال��اه� ال�ات�ة ع� ال�أث�� ال����س لل�ان

�ل ال�� �ع� ال�اس في بلق��، ون��ه م�ا ت�ات� ع� ال�قات ��

اله�اء و�ح�ار ال�عام له� و�خ�اره� ��ا غاب ع�ه�، ف��ل ه�ا ال ��ح 

  .أن �قال إنه م� ق�� ال�ف�

  

  :ال���ة -٣

 : إ��ان الفالسفة �األن��اء  - أ

ال����ك ب��  كان ال��نان وث���� ال عل� له� �ال���ة إال م� جهة الق�ر

�ه� ز�ارة ال�ام �الد ، وق� ُذك� ع� �ع� م�ق�مب�ي آدم وه� ال��ام

األن��اء، وتلق�ه� ع� �ع� أت�اعه� �لق�ان ال����، ل�� ال�ع�فة 



 ٤٩

ال���لة ال ت�فع، ��ع�فة ق��� وس�اعه� �األن��اء، أما أرس�� وأت�اعه 

وق� حاول أت�اعه . فال��ه�ر أنه� وث���ن ال عل� له� �ال���ة وتعال��ها

�ال األن��اء على أص�ل م� اإلسالم��� �الفارابي واب� س��ا ت���ج أق

الفالسفة، ف�ع��ا أن الف�ل��ف ���ت�ة ال��ي، وأنه�ا �����ان م� العقل 

الفعال، ور��ا ف�ل�ا اس���اد الف�ل��ف؛ ألنه ����� �ال��� ال���ل، ال 

ل��ه� . كال��ي �ال���لة، ��ا زع� الفارابي، وخالفه اب� س��ا فف�ل ال��ي

عل�م األن��اء، بل جعل�ها ت���الت في ال�ق�قة ل� ���ف��وا ش��ا م� 

وت���هات للعامة؛ ل��ل�ة إصالحه�، ال ل��افق�ها ال�ق�قة في واقع 

  .األم�، فه� على ذل� ���ب�ن لل��ل�ة

 

 : ال�حي  -  ب

ه� ع��ه� ف�� عقلي م� العقل الفعال على نف� ال��ي أو غ��ه      

�ه  فل�� � ع��ه� �الم حق�قي ������ه ت��ل. م� أهل االس�ع�اد

ال�الئ�ة على األن��اء، بل ل�� له أصال عل� ��يء م� تفاص�ل العال� 

  .وم���اته

 

  :ال���ة وخ�ائ� األن��اء  -  ت

ال�سالة ع��ه� هي ما ق�ل م� الف�� العقلي على أ� ع�ارة      

ومع�ى ه�ا أن . اس����� ل�الح عال�ي ال�قاء والف�اد عل�ا وس�اسة

ال�س�ل، أما ال�س�ل فه� م�لغ ه�ه ع�ارات الق�آن إن�ا هي م� وضع 

  .اإلفاضة



 ٥٠

 

  :وال���ة ع��ه� م����ة �اس���اع ثالث خ�ائ�     

 .ق�ة ال��س ال��ّ�لة للعل� ��ه�لة - ١

 .ق�ة ال����ل ال�ي ت�ّ��ه م� رؤ�ة وس�اع ما �عل�ه في نف�ه - ٢

ق�ة ال���ف في ه��لى العال� ومادته، ف�����ج بها ال��ارق  - ٣

 .اصل م� نف� العائ�وال�ع��ات، �ال�أث�� ال�

  

 :مع��ات األن��اء  - ث

ح��وها في تأث�� ق�� ال�ف� ��ا س��، وق� ف�� اب� س��ا خ�ارق  

 :ال���عة ���اد� ثالثة

 .اله��ة ال�ف��ة، وم�ها ال��� وال�ع��ات وال��امات - ١

 .خ�اص األج�ام الع����ة، �ال�غ���� - ٢

وال�ّل��ات م� . ق�� س�او�ة ت�عل� �أج�ام أو نف�س م���صة - ٣

 .�ا الق��له

ث� ذ�� أم�لة على الق�� ال�ف��ة وأس�ابها، وأنها ت��ل لل�� والفاج�، 

  .و��ا ت�ث� في األب�ان ت�ث� في العال� �ال�ل�لة و�ن�ال ال��� ون�� ذل�

  

وغال� ه�ه اآلراء ��في م��د ت��ره في مع�فة ��النه وم�اق��ه      

ما عل� �ال��ورة م� دی� اإلسالم، وق� تق�م نق� ���� م� ه�ه اآلراء 

  :��ا �غ�ي ع� إعادته، وم� وج�ه ال�ق� غ�� ما تق�م



 ٥١

أن م� عل� حال خاصة ال��ي م� ال�ا�ق�� األول�� �عل� �ق��ا أنه� �ان�ا  -

���ق�نه �اه�ا و�ا��ا، ول� �ع�ق�وا ق� في شأنه ما ��الف �اه� ما 

 .ب��ه، ول� ی�أول�ا ق� ش��ا م� ن��صه على خالف �اه�ها

أنه� �ق�له� إن ال���ة ق�� نف�ان�ة ق� جعل�ا ما ���ل لألن��اء م� ج��  -

لل��ان�� وال���ة، ول� ����وا األن��اء ع�ه� إال ��ا ��ار�ه� ما ���ل 

 .ف�ه ع��م ال������ م� ال��� وح�� الق��

ال ن��� اخ��اص األن��اء �ق�� في نف�سه� ت��ن أس�ا�ا ل��ارق  -

���مه� هللا بها، ل�� ال���� ال�ا�ل أن �قال إن ج��ع ال��ارق ه�ا 

ت���ج�ها ق�� ال�ف� ����دها،  س��ها؛ فأك�� خ�ارق األن��اء الع��ى ال

كال��فان العام وانفالق ال��� ووق�ف ال��� وان�قاق الق�� واه��از 

الع�ش وان��ار ال���� وانقالب الع�ى ح�ة وخ�وج ناقة م� ال��ل 

إلخ، فه�ه وأم�الها ال .. ون�ول ال�� وال�ل�� ون�ع ال�اء ب�� األصا�ع 

ادة ����ها، ��الف ما ���ر ج��ها ع� س�� مع�اد، فهي خارقة للع

ه� خارق للعادة في ق�ره ال في ج��ه، ���ول ال��� وشفاء ال���� 

 .وزل�لة األرض

ال���ة ال ت�ال �االك��اب، بل �إ��اء هللا ل�� ���ف�ه م� ع�اده، ��ا  -

 .ه� معل�م �االض��ار م� دی� اإلسالم

ع�فة أخ�أوا في جعل ال��� م��د ق�� نف�ان�ة؛ فال���ة �اتفاق أهل ال� -

م� ج��ع ال�لل ���ع���ن �أرواح تقارنه�، م�ف�لة ع� نف�سه�، 

ف��أه� في جعل ال�ع��ات م��د . �ع��ونها و�ق�م�ن لها أن�اع الق�اب��

 .ق�� نف��ة م� �اب أولى



 ٥٢

تأث�� ال�ف�س م��و� ��ع�رها و�رادتها، وخ�ارق األن��اء م�ها ما ال  -

� ق�ل وج�ده� �ق�ة ��ع�ون �ه، وم�ها ما ال ی���ونه، وم�ها ما ه

أص�اب الف�ل، أو �ع� م�ته� ��ف� دی�ه� و��ابه�، ف��ف ت��� في 

 !.ق�اه� ال�ف��ة؟

  

  :آراؤه� في الق�ر - خام�ا

ذه� األب�ق�ر�ة إلى الق�ل ����ة اإلن�ان وم��ول��ه ع� فعله، 

وناق�ه� ال�واق��ن، وج�ع أفال��ن ب�� ال��� وال���ة، ل��ه ق�� 

وال�� . فة؛ فال���ة ل��� ف��ة، بل ث��ة م�اه�ةاالخ��ار على الفالس

ع��ه راجع إلى ���عة اإلن�ان، أما أرس�� فق� ج�ع الق�ل �العلة الغائ�ة 

دون الفاعل�ة، ال�ق��ي ل�في الق�ر، مع الق�ل �����ة ح��ة العال� 

  .ال��ق�ة ن�� ال���ك األول، ال�ق��ي لل���

ة ال����ة، مع ت����ه ب���ة أما ال��فل�فة، فال���� على ی�اف� ال�واق�

االخ��ار لإلن�ان، فه� م��اق�، أما الفارابي واب� س��ا فق� ت�ا�ق� 

آراؤه�ا على أن الق�اء ه� إب�اع اإلله العقل األول، والق�ر ه� ف�� 

و�ف�ق اب� س��ا . ال��ج�دات م� العقل األول ت�اعا في سل�لة الف��

��َ�عاته، أما الق�ر فه� ب��ه�ا �أن الق�اء ه� عل� اإلله ال���� �

إ��اب األس�اب لل��َ��ات، فالق�ر ع��ه أخ�، وه� ال�� ی�خله ال��، 

أما الق�اء ف��� م��، مع أن الق�ر ف�� م� م�ف�ع م� الق�اء، 

فل�� الق�اء إال ال�ج�د في العقل األول، ول�� الق�ر إال ال�ج�د ال�ع�� 

العقل األول م� في سائ� ال��ج�دات، وه�ا م��ي على ق�له ���ور 



 ٥٣

اإلله ض�ورة؛ ألنه ال غا�ة لف��ه، ما ی��ت� عل�ه ح���ة ال��ج�دات 

  :ت�عا ل�ج�د عل�ها ال�امة، ف�ل�م م� ذل�

 .ع�م ق�رة اإلله على تغ��� ما قّ�ره -

 .ع�م ق�رته على أف�ل م� العال� -

 . اس�غ�اء العلل وال�عل�الت ع� إرادته وق�رته -

���ة اإلن�ان، فإنه�ا �ال�ف��� ال�اب� ومع ت���ح الفارابي واب� س��ا �

للق�اء والق�ر �الف�� ال���ي ی��ه�ان إلى ال���، فاالخ��ار م��د 

  .معل�ل ح��ي لعلة سا�قة

  

و���ح م�ا س�� ش�ة ال��اق�ة ب�� ال���ر الفل�في للق�اء      

والق�ر و��� ال���ر اإلسالمي، فال���ر اإلسالمي قائ� على إث�ات 

عل� هللا ال�امل لل��ئ�ات، : ا م��ف�ة في ال���ر الفل�فيأر�عة أم�ر �له

و�رادته ال�امة ال��لقة ل�ل ال�ائ�ات، و��اب�ه �ل شيء في الل�ح 

ال�وات واألفعال، االخ��ار�ة وغ��ها، و�ل : ال��ف��، وخلقه ل�ل شيء

ه�ا ی�اق� تف��� الفالسفة للق�اء والق�ر، ال���ي على ت��ره� لإلله 

ج�دات، م� خالل ن���ة الف�� ال���ي، وال���ة وعالق�ه �ال�� 

  !.ال��ق�ة ال����ة، وان�غال اإلله ب�عقل ذاته ع� العل� ��لقه وت�ب��ه�

وح�ى ما ذ��وه م� سل�لة العلل وال�عل�الت واألس�اب وال����ات      

ض���ه ن��ة ال��ادث �لها إلى الفل� األ�ل� ال�اسع، وه�ا م� أع�� 

ا؛ ف�ل م� ن�� في ال��اء عل� أن ح��ة األفالك ال�قاالت ف�ادا و���

ال ت�جع إلى ال�اسع وح�ه، بل ل�ل فل� ح��ة ت��ه، وال ���قل شيء 



 ٥٤

م�ها �إح�اث شيء أصال، بل لل��ادث أس�اب أخ�، ق� ت��ن األفالك 

  .ج�ءا م�ها وق� ال ت��ن 

  

  :آراؤه� في ال�ع� - سادسا

ال��اء األخ�و�، أما ی��� ل�ق�ا� وأفال��ن إث�ات ال�ع� ال���اني و 

أرس�� فقال �ف�اء ال�ف� وق�اها �ال��ت ع�ا العقل، وأن�� الع�اب 

وال�ع�� ال��ي، وت�عه ال��فل�فة فأن��وا ال�ع� ال���اني؛ لع�م إم�ان 

إث�اته ب�ع�ه�، وأث���ا ال�وحاني، ف�ل ما ذ��ه األن��اء م� تفاص�ل 

���، و�ن�ا أخ�� ال�ع� وال��اء على ق�له� حاصل على ال�وح دون ال

األن��اء ع�ه في قال� ال�� ����� ال��از، أو ألجل م�اعاة حال 

ال��ه�ر ال�ی� ال ����ه� ال�عاد ال�وحاني �ال���اني، وزع� ال��فل�فة 

أن ال�عاد ال�وحاني أك�ل وأف�ل، وتأول�ا ال��اب والعقاب وال��ة وال�ار 

ها م� أم�ر اآلخ�ة وال��ا� ومالئ�ة الع�اب وأب�اب ال��ة وال�ار ون�� 

  .��عان عقل�ة ص�فة

وم� ال��هات ال�ي ب��ا عل�ها م�ه�ه� ه�ا زع�ه� أن األرواح غ�� 

م��اه�ة لق�م ن�عها، ومادة األج�اد م��اه�ة، ف�����ل ح�� األج�اد 

  !.ال���اه�ة ألرواح غ�� م��اه�ة

وم�ها ما س�ق� اإلشارة إل�ه ع�� ذ�� دفاع اب� رش� ع� الفالسفة ض� 

الغ�الي، م� أن ب�ن اإلن�ان ی��لل و��ف�ق وت�خل ذراته في أج�اد 

  .أناس آخ���، ف����ع رج�ع ذرات م����ة إلى أب�ان م�ع�دة
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وما ذ��وه م� ال�عاد ال�وحاني دون ال���اني م�اق� ل�ا ت�ات� ع� 

األن��اء وال��� ال���لة، ودع�اه� ال��از في �ل أخ�ار ال�عاد ��ب 

ل�ل عل�ه، و��ا تأو�الته� ال�ا���ة ل�فاص�ل اآلخ�ة، على األن��اء ال د

ول� صح ما زع��ه ل� ی�� مع�ى لل�الئل واألق��ة ال�ي ساقها الق�آن 

إلث�ات ال�ع�؛ فإن ال�ع� ال�وحاني ل�� ه� ال�� �ان� ال���مة ف�ه 

مع ال�ه����، بل ال�ع� ال���اني واإلعادة ألع�انه� و�ح�اء ع�امه� 

��ا ه� ص��ح ق�له� ال�� ح�اه الق�آن، وق�  �ع� أن صارت رم��ا،

س�� إ��ال دع�� ال��اب ال��ه�ر�، و��ان اس��الة ���ان ال�قائ� 

  .ع� ال�اس

و��ا دع�� ت�اهي األج�اد دون األرواح وق�م ن�عها ال دل�ل عل�ها، ول� 

ف�ض ع�م ت�اهي األرواح ل� ����ع أن ��ل� هللا مادة غ�� م��اه�ة 

ف�� خل� ال�ادة ال�ا�قة ال �ع��ه أن ��ل� م�لها  ت�في ل�ل� أج�ادها؛

  .�ال ح��، ل�� ه�ا �له ��ب وادعاء ال ی�ل عل�ه عقل وال نقل

أما ش�هة اش��اك األج�اد ال����ة في ذرات معّ��ة فق� س�ق� م�اق��ها، 

وت��� أنها ال تل�م ال�لف، إن�ا تل�م ال���ل��� القائل�� ب�ع� ع�� 

األج�اد ال�ي مات عل�ها ال�اس، أما ع�� ال�لف وج�ه�ر العقالء فإن 

ة ت�ل�� هللا لألب�ان ���ن �قل�ها م� حال إلى حال، ف�����ل م� ال�اد

ال�ا�قة إلى ال��� ال��ی�، وت�ع�م ال�ا�قة فال ت�قى �ع� ال�ل� ال��ی�، 

ك�ا ��ل� اإلن�ان م� ال��ي، ال �قال إن مادة ال��ي �اق�ة ف�ه، بل 

اس��ال� وانع�م أصلها فل� ی�� م�ه شيء، و��ا خل� آدم م� ���، فل� 

ی�� م� ال��� شيء �ع� ت��له ���ا س��ا م� ل�� وع��، و��ا ��ل� 
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ال�ار م� ال��� ال���، فه��ا إذا اض��ّل� أج�اد ال��تى وتف�ق� 

أشالؤه� وتف��� ع�امه� وان��� وان���ت واخ�ل�� ��ائ�ات أخ��، ل� 

یل�م إلعادة ال��تى س�� خلقه� خلقا ج�ی�ا، ��ا شاء هللا م� ال��اد 

وال�رات والع�اص�، وال��أة ال��ی�ة ال�ي أخ��ت ع�ها ن��ص ال�ع� 

�أة األولى القابلة للف�اد، بل هي ن�أة �قاء ودوام، ل�� ی�قى ل��� �ال�

م� ال��� األول غال�ا ع�� ال�ن� ��ا جاء في ال��ی�، و��قى م� 

ص�رته ما  ����ه ع� غ��ه، و�ن �ان� ال��رة العامة م�ا�قة آلدم، 

فل�� ال��� الُ�عاد م�ای�ا لألول م� �ل وجه، وال ال��أة ال�ان�ة �األولى 

 .جهم� �ل و 
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  ن�اذج م� أس�لة االم��ان

ال��اب واس���ار  م�العةه�ه ال��اذج ال تغ�ي ع� : �ةمالح�ة مه

؛ فق� ی�د غ��ها في االخ��ار، وق� ���لف ت�ت�� االخ��ارات ال�ل��

  .وأسل�ب ال��ال

  

في ب�ا�ة �ل )  ؟: ( رق� االخ��ار ال���ح ب�� الق�س�� ه��ا ياك��

  : فق�ة م�ا یلي في وجهي ال�رقة

  ]ال ��في وضع دائ�ة على االخ��ار ال���ح : ت���ه مه�[ 

  

 - ٤ی�نان�ة  -٣فارس�ة  -٢ع���ة  -١: الفل�فة أصلها �ل�ة -(   )

  ه���ة

  األن��اء -٤ال�ی�  -٣ال���ة  -٢هللا  -١: مع�ى الفل�فة م��ة -(   )

 -١: في الع��ر ال��ی�ة ت�ل� الفل�فة على ال�راسات ال��علقة -) (  

  �ال��اة -�٤ال�ف�  -�٣ال�حي  -�٢العقل 
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�ال��  -١: ال�� اف��ح الع�� ال�س�ي للفل�فة ال��نان�ة ه� -(   )

  ف��اغ�رس -٤سق�ا�  - ٣أفال��ن  -٢

 - ٢ال�ام  -١: ب�أ ال�ف��� الفل�في ال���� أول ما ب�أ في �الد -(   )

  ال��ق  -٤ال�ومان  -٣ال��نان 

: حاول أص�اب ال��رسة األی�ن�ة تف��� ��اه� العال� بلغة -(   )

  األخالق -٤ال�ادة  -٣ال�ی�  -٢ال�وح 

: ذه�� ال��رسة الف��اغ�ر�ة إلى أن أساس �ل شيء وج�ه�ه ه� -(   )

  الع�د -٤ال�ف�  -٣ال���عة  -٢هللا  -١

 -١: �ة ق�له� �أن العال� ذو ���عةأه� م�اد� ال��رسة األیل -(   )

  م����ة -٤م��اث�ة  -٣م�ع�دة  -٢واح�ة 

: ، ومع�اها معل�"س�ف����س"مأخ�ذة م� لف�ة " س�ف��ائي" -(   )

  ال��اء -٤الق�ال  -٣ال��ان  -٢ال��  -١

ال�ه�  -١: أص��� ال��ف��ائ�ة في عه� سق�ا� تع�ي ت���ه -(   )

  ال��اس -٤الف�ة  -٣ال�قائ�  -٢

 -٣ال���ع�ات  -٢ال�الغة  -١: ل� ��� لل��ف��ائ��� ع�ا�ة بـ -(   )

  ال�ار�خ -٤ال��ل 

ال�ی�  -١: اه��� ال��رسة الفل�ف�ة ال��ال�ة �ال��� في ن���ة -(   )

  ال��� -٤ال�ع�فة  -٣ال���ر  -٢

 -٢ز���ن  -١: �ان� األخالق م��ر الفل�فة وغای�ها ع�� -(   )

  أب�ق�ر -٤غ�رغ�اس  - ٣ب�وتاغ�راس 
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روح�ة  -٢غ���ة  -١: ال�واق��ن مادی�ن، ف�ل مع�فة ع��ه� -(   )

  ن���ة -٤ح��ة  -٣

: ���� تع��� األفال��ن�ة ال���ثة �أنها م�اولة ل�ضع فل�فة -(   )

  ح��ة -٤ماد�ة  -٣دی��ة  -٢دن���ة  -١

الف��  -١: أه� م�اد� األفال��ن�ة ال���ثة هي ق�له� ب����ة -(   )

  ال����ة -٤ال��ح��  -�٣ة ال�� -٢

الع��م�ات  -٢ال��ئ�ات  -١: الفل�فة ع�� أفال��ن هي مع�فة -(   )

  ال��ال�ات -٤ال�فاص�ل  -٣

 -١: ال�س��ر العام لألخالق ع�� أفال��ن ه� ال��ل� �أخالق -(   )

  اإلله - ٤ال�َل�  -٣اإلسالم  -٢ال��ي 

 -�٣ا �اآلخ�ة م�م - ٢م���ا �ع�� األوثان  -١: �ان أرس�� -(   )

  جاهال �ال�� -٤م�ح�ا 

 -٣ال�ّالس��  -٢ال�ّ�ائ��  -١: ُلّق� أرس�� وأت�اعه بـ -(   )

  ال��ان�� -٤ال�ّ�ام�� 

ال�حي  -٢ال��ح��  -١: الف��ة ال�ئ��ة ع�� أرس�� هي ف��ة -(   )

  اله��َلى وال��رة -٤ال���ة  -٣

ذاته  -١: �ي إال بـع�� أرس�� ال ی�عّقل أو �ع� -تعالى  –هللا  - (   )

  أن��ائه -٤مالئ��ه  -٣خلقه  -٢

 - ٢عقل  -١: ت�ل�� آراء أفل���� في واج� ال�ج�د �أنه فق� - (   )

  ش� -٤خ��  -٣معق�ل 
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ال�ع��لة  -١: �ان الفارابي واب� س��ا واب� رش� م�ع���� آلراء -(   )

  ال�ه� -٤ال�لف  -٣أرس��  -٢

جال���س  -٢أفال��ن  - ١: �ه�ر�ةفي ال��اسة تأث� الفارابي �� -(   )

  أ�ق�ا� -٤سق�ا�  -٣

 - ٢ال�ارج�ة  -١: اب� س��ا وأب�ه وأهل ب��ه ی����ن إلى الف�قة - (   )

  األشع��ة -٤اإلس�اع�ل�ة  - ٣ال�لف�ة 

 -٢ال��ف�ة  -١: االت�اه ال�ائ� في فل�فة اب� س��ا ه� الفل�فة -(   )

  ال�وح�ة -٤ال�اد�ة  -٣ال�ّ�ائ�ة 

 - ٢مق��ال  -١: �ع��� اب� س��ا الق�َل ب��اسخ األرواح ق�ال  -(   )

  م���ال -٤م���ا  -٣ض�ور�ا 

 -١: ی�� اب� س��ا أن وج�د العال� ال ���ز أن ی�أخ� ع� هللا بـ -(   )

  ال��ع -٤ال��ف  -٣ال�ات  -٢ال�مان 

 -١: �عل� األش�اء عل�ا -تعالى  –ذه� اب� س��ا إلى أن هللا  -) (  

  �ل�ا -٤ماد�ا  -٣ح��ا  -٢ج�ئ�ا 

ال�اق�  -١: وقف اب� رش� م� ن���ة الف�� وال��ور م�قف -(   )

  ال����� -٤ال��ّل�  -٣ال��ح�  -٢

ما واف�  -١: م�قف ال���ل��� م� الفل�فة ه� ق��ل فق� - (   )

  الفل� -٤ال��  -����٣ ال -٢أص�له� م�ها 

.... رغ� ت�ف�� الغ�الي الفالسفَة ب�الث م�ائل فق� �ان  -(   )

  م�ّق�ا -٤قا�ال  -٣ناق�ا  -٢معاد�ا  -١: لل����
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 -١: وقف اب� ح�م ال�اه�� م� ال���� ال��ناني م�قف -(   )

  ال��ف�� -٤الق��ل  -٣ال�ق�  - ٢ال�ف� 

 -٢الق��ل ال��ل�  -١: ة ه�م�قف ال�لف م� الفل�فة ال��نان� -(   )

  ال���ت -٤ال�ف��ل  -٣اإلن�ار ال��ل� 

 - ٢العقل�ات  -١: إن�ا ذّم ال�لُف الفل�فَة ألجل اش��الها على -(   )

  ال�ف��ات -٤ال��ا��ات  -٣ال���ل�ات 

 - ٢ال��ف  -١: م��ر ال�لقي ع�� غال��ة الفالسفة إن�ا ه� - (   )

  العقل -٤ال�ج�  -٣ال�وق 

 - ١: � الفالسفة اإلسالم��ن ن���ة العق�ل ع�� ال��نان بـف�ّ  -(   )

  العل�اء -٤األن��اء  -٣ال�الئ�ة  -٢ال�� 

 -١: �إج�اع ال��ّ�ث��.." أول ما خل� هللا العقل "ح�ی�  -(   )

  ح�� -٤م��ات�  -٣ال أصل له  -٢ص��ح 

 -١: للفارابي ی�ّف� ب�� أفال��ن و" ال��ع ب�� رأ� ال������" -(   )

  ال��ي -٤أرس��  -٣اإلسالم  - ٢ق�ا� س

لل��ف�� ب�� ال�ی� " حي ب� �ق�ان"رسال�ه ... ألف اب�  -(   )

  رش� -٤س��ا  -�٣اجه  -�٢ف�ل  -١: والفل�فة

 - ١: زع� الفالسفة أن ال�سل قّ���ا ال�ی� لل�اس على س��ل - (   )

  ال����ل -٤ال�فه��  -٣ال��ض�ح  -٢ال����ح 

: كالم الفالسفة في اإلله�ات... ی� والفل�فة ألجل وّفق�ا ب�� ال� -(   )

  سه�لة -٤صع��ة  -���٣ة  -٢قلة  -١
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 -٢م�ح�ی�  -١: ال��نان وال�ومان �ان�ا ق�ل �ه�ر ال���ح -(   )

  على الف��ة -٤م�����  -٣مل��ی� 

 - ١: �اإلله على ق�ر ال�اقة... الفل�فة ��ا ی�ع� الفالسفة هي  -(   )

  ال�ع�ف -٤ال����  -٣ال���ه  - ٢ال�ع�� 

 -١: �الم م�أخ�� الفالسفة ع� ال��ح�� أك��ه في ت�ح�� -(   )

  ال�فات  - ٤األس�اء  -٣ال�����ة  -٢األل�ه�ة 

ی���ون  -١: وج�د ال�ال�.... أسا��� الفالسفة األوائل �ان�ا  -(   )

  ی��اهل�ن  -٤ی�ف�ن  -٣ی����ن  -٢

اإلم�ان  -١: �ال� ���قةسل� الفالسفة اإلسالم��ن إلث�ات ال -(   )

  الق�آن - ٤اآل�ات  -٣ال��وث  -٢

 -٢ف��اغ�رس  -١: أول م� ُأِث� ع�ه الق�ل �ِق�م العال� ه� -(   )

  أرس�� -٤سق�ا�  -٣أفال��ن 

 -١: ما في الفل�فة م� ح�ج ص���ة إن�ا ی�ل على م�ه� -(   )

  ال�ه��ة -٤ال���ل���  -٣ال�لف  - ٢ال�لف 

 -١: ف�� وال��ور في أصل ن�أتها إلىت�جع ن���ة ال -(   )

  اب� رش� -٤الفارابي  -٣أفل����  -٢أفال��ن 

 - ١: م�ه� فالسفة ال��نان ق�ل أرس�� في ال�فات اإلله�ة ه� -(   )

  اإلل�اد -٤ال�في  -٣ال�أو�ل  -٢اإلث�ات 

 -١: وج�د ال��.... عامة فالسفة ال��نان ق�ل أرس�� �ان�ا  -(   )

  ی�ف�ن  -��٤هل�ن  -٣ی����ن  -٢ ی���ون 
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ق�� نف��ة خ���ة  - ٢أرواح م�ف�لة  -١: ال�� ع�� اب� س��ا -(   )

  ��ا ع�� ال�لف -٤أح�اء نا�قة  -٣

 -٣مع��مة  -�٢ق���ة  -١: �ع�ق� الفالسفة أن ���قة األن��اء -(   )

  الزمة له� -٤ت���ل�ة 

 -٢ف��  - ١: عقلي... ال�حي ع�� الفالسفة ع�ارة ع�  -) (  

  تأمل - ٤دل�ل  -٣إح�اس 

 - ١: ال���ة وال�ع��ات ب�أ� الفالسفة م��د آثار ق�� وخ�ائ� -(   )

  نف��ة -٤ح��ة  -٣مالئ��ة  - ٢إله�ة 

م����ة  -٢اص�فاء إلهي  -١: ال���ة على م�ه� الفالسفة -(   )

  �ال�سالة -�٤األل�ه�ة  -٣

 - ٢ال�وحاني  -١: الفالسفة ال������ن لإلسالم أن��وا ال�ع� -)  ( 

  ال�ف�اني -٤م�لقا  -٣ال���اني 

العامة  -١: زع� الفالسفة أن أدلة ال�ع� في الق�آن خ�اب لـ - (   )

  خاصة ال�اصة  -٤الفالسفة  -٣ال�اصة  -٢

 

  

    


