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 .الفلسفة اإلسالمية
 : قبل الحديث عن الفلسفة اإلسالمية البد من اإلشارة إلى

 .اإلسالمية والعقيدة الفلسفة بين التباين
ّعززّاهللّمنّاملنزلّالسماويّالدينّبنيّموجودةّتكونّوالفلسفةّالدينّبنيّوالتباينّاخلالفّأوجهّإنّ 

ّ.بشريةّوصنعةّإنساينّابتكارّهيّاليتّالفلسفةّوبنيّوجل،
 :وذلك كالتالي

وهلزز اّتتم زززّعززنّالتاززورايّالفلسززف ةّالززيتّينشزز  اّّ،العقيدددة اإلسددالمية ربافيددة رددي م دددر ا -1
ّمزنّوخال زةّالزنق ّمزنّوهزيّمزةأةّوشزاملة،ّف زيّمتكاملزةّالعق زدةّربان زةّومادامز ّالفكرّالبشري،

اّوبالتايلّالظلمّعنّوبع دةّالع وب، ّ.اإلنسان ةّالفطرةّتشبعّوحدهاّفإّن 
ّعلزز ّاعتمززاد ّمززعّوحززد ،ّالبشززريّالعقززلّتفكززرّمززنّهززيّأيّم دددر ا  رددي بشددةية الفلسددفة ينمدداب

ّهبزاّيتزثّ رّإذّالف لسزوفّف  اّيع شّاليتّللب  ةّكبراّ ّصدىّ ّأيضاّ ّوهيّاجملرد،ّوالتفكرّال هينّاخل ال
ّاسالنززّمشززاعرّمززعّتتفاعززلّملّأيّفقزز ،ّأذهززاّنمّيفّتعزز شّالفلسززفةّهزز  ّفززإنّلزز اّكبززر،ّحززدّإىل

ّالززززنق ّفزززإنّبشزززريةّالفلسززززفةّولكزززونّوح زززا مّالنززززاسّسزززلو ّيفّإجياب زززةّآّززززاراّ ّتززز  ّوملّونفوسززز م،
ّتتقزدمّولزنّالبشزرية،ّتنفزعّملّبشريةّولكوّناّاجلوهرية،ّوم زا اّمسا اّمنّالشمولّوعدمّواالضطراب

ّ.األمامّإىلّواحدةّخطوةّهبا
بززايّ،م دددر ا بثبددا ّثابتددة اإلسددالمية العقيدددة -2 بززايّادئ ززامبّّو  رَددَقق    :"تعززاىلّقززالّغايت ززا،ّّو

َهكَ  َها النَّاسَ  َرَطةَ  الَّت ي اللَّه   ر طَةةَ  َحن يفا   ل لدِّين   َوج   ال َقديِّ    الددِّين   َذل دكَ  اللَّده   ل َخلد    تَدب دد يلَ  اَل  َعَليد 
ثَدةَ  َوَلك نَّ  ّّ.03ّ:ّاآليةّالرومّسورة.ّ"يَدع لمون اَل  النَّاس   أك 
ددَو السَّددم ي   ال َعل ددي   َوتَ ":تعززاىلّوقززال َت ل َكل َمات دده  َو   ال  اَل م بَدددِّ ق ا َوَعددد  ددد  سززورةّ."مَّدد   َكل َمدد   رَبِّددَك ا 

ّ.111:نعامّاآليةاأل
دددن    وف ددده  ":وقزززالّتعزززاىل دددَد م  َت ل َكل َمات ددده  َولَدددن  َت   دددن  ك تَددداِّ  رَبِّدددَك اَل م بَددددِّ دددَي إ لَي دددَك م  َوات دددل  َمدددا أ وح 

ا ّ.72:الك فّاآليةةّسوّر"م ل َتَحد 
بززاي ّوسززلمّعل ززهّاهللّصززل ّالرسززولّبالتحززا ّالززوحيّانقطززعّولقززدّاهلل،ّعنززدّمززنّلكوّنززاّالعق ززدةّّو
ّويتطزززورّيتحزززر ّاإلنسزززانّكزززانّوإذاّالزززدين،ّيزززومّإىلّّابتزززةّالزززدينّنازززو ّوبق ززز ّاألعلززز ،ّبزززالرف  
ّتتسززعّالززيتّالثابتززةّةالعق ززدّإطززارّداخززلّيكززونّذلزز ّفززإنّ ّوتتغززر،ّومتطلباتززهّحاجاتززهّوتتبززدلّوينمززو،
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ّ.وتطور ّاإلنسانّحلركة
ّغززر ،ّعززنّفلسززفتهّختتلززفّف لسززوفّكززلفّ،ومتطددورة ومتغيددةة مختلفددة أفماطهددا ردد نّ  الفلسددفة أّمددا

ّ.تل  اّاليتّأوّسبقت اّاليتّالف ةّفلسفةّعنّختتلفّ؛مع نةّزمن ةّف ةّفلسفةّأنّكما
ّمزعّوتتفاعزلّ،الوجزدانّيفّوتسزتقر ،لد الق لهدا ويطمدننّ  العقل، يةتضيها اإلسالمية العقيدة -3

ّاحل زززاة؛ّواقزززعّيفّوتازززرفاتهّاإلنسزززانّسزززلو ّعلززز ّتزززنعك ّوبالتزززايلّالبشزززرية،ّواألحاسززز  ّاملشزززاعر
يّك ززفّيشزز دّاإلسززالميّوتارخينززا ّاالجتمززاعيّوواقع ززمّسززلوك مّوأمنززا ّالنززاسّح ززاةّالعق ززدةّغززر 
ّواقزعّوبدراسزةّاإلنسزان ة،ّح زاةّيفّشزامالّ ّوتغزراّ ّكبزرةّنقلةّالعق دةّأحدّ ّفلقدّوالثقايف،ّواخللقي
ّ.وضوحّوبكلّببساطةّذل ّندر ّاإلسالميّاجملتمعّواقعّمثّاجلاهليّاجملتمع
ّاإلفسددافي العقددل فتددا   ددي الع ددور اخددتال  علددى ومددها بها اددور ا كددل رددي الفلسددفة بينمددا

ّفإنّ ّول ا.ّأبداّ ّيقاربهّالّوقدّاحل ،ّمنّيق بّوقدّوالتحول،ّوالتبديلّللتغ رّالقابلّالقاصرّاحملدود
ّفزززززرو ّفبمجموع زززززاّهزززززيّالزززززيتّالفلسزززززف ة،ّاملززززز اه ّمسزززززايّمزززززنّوالتفزززززاويّوالتعزززززار ّالتخزززززالف
ّاألسززطورةّدائززرةّمززنّتقزز بّوقززدّواالحتمززال،ّاإلمكززانّفلزز ّيفّتززدورّواجت ززادايّوآراءّوتقززديراي

ّ.ّالقدميةّوال ونان ةّوالا ن ةّاهلنديةّالفلسفةّيفّكماّواخل ال
 . المنهج طبيعة ري  االختال -4

ّوالتطب زز ّوأركانززه،ّأصززولهّجلملززةّواالنق ززادّواملتابعززةّ،والتسددلي  اإليمددان علددى مبنددي الدددين رمددنهج
ّ.ّوأحكامهّلتشريعاتهّالعملي

ّمجلزةّإّبزايّإىلّأدىّسزواءّواالسزتداللّوالمنط  الح ة قوامه اة  عقلي ربحث الفلسفة أما
ّمزززنّّبزز ّمززاّمجلززةّإنكززارّإىلّأدىّأمّ-ّالززدينّّبت زززاأّأساسزز ةّمبززاد ّومن ززاّ-ّالفطززرةّقضززاياّمززن

ّوم اه ّالبار ،ّاخلال ّاإللهّبوجودّمؤمنةّم اه ّش ديّتارخي اّعةّفالفلسفةّبالضرورة،ّالدين
ّ.والبعثّكالروحّاملادةّوراءّماّوتنكرّتنكر ّملحدة

 القدةنن مدن المدقخوذة والعقليدة السدمعية األ لدة علدى تقةية ا ري تعتمد اإلسالمية العقيدة -5
ّيفّملززاّشززفاءّوهززيّوسزز ولة،ّب سززرّاملطلززوبّإىلّتوصززلّوالداللززةّالثبززويّقطع ززةّأدلززةّوهززيّوالسددنة،
 َجدداَتت ك  قددد   النَّدداس   أيهددا يددا):تعززاىلّقززالّوالشززب اي،ّوالشززكو ّالشززبهّألززوانّمززنّشززفاءّالاززدور،
ع ظَة َفات   رَبِّك    م ن   َمو  َمة َو  د ى ال ُّد ور   ر ي ل َما َوش  م ن ينَ  َورَح  ّّ.12ّ:ّاآليةّيون ّسورة( ل ل م ؤ 

َفات     وَ  َما ال ق ة نن   م ن   َوف نزِّت  ):ّتعاىلّوقال َمة ش  م ن ينَ  َورَح  ّ.27:اآليةّاإلسراءّسورةّ(ل ل م ؤ 
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ّعلززز ّتعتمزززدّكمزززاّ،القاادددةة البشدددةية العقليدددة اآلرات علدددى ت دددوراتها ردددي الفلسدددفة تعتمدددد بينمدددا
ّللززبع ّف م مززاّت س ززرّوإنّف م مززا،ّياززع ّالززيتّاجملززردةّال هن ززةّوالقضززاياّالغامضززةّاملاززطلحاي

ززا ّبززلّواألهززواء،ّوالشززب ايّالشززكو ّمززنّتسززلمهّولززنّوال قززني،ّاحلزز ّإىلّيدرسزز اّمززنّتوصززلّالّفإّن 
ّيتطززاولّأنّالشزز طانّاسززتطا ّلقززدّالضززالل،ّإىلّببعضزز مّوأديّواإلسززقا ،ّللطعززنّحمززالّ ّجعلززت م

ّومعقزوال م،ّمبعتقزدا مّإفزرادهمّج ةّمنّواإلضاللّالضاللّإىلّمط ةّيتخ همّوأنّالفالسفةّعل 
ّمسزززل ّإىلّمزززن مّالتفزززايّدونّالعق زززدةّجمزززالّيفّالززز هينّاخل زززالّعلززز ّواعتمزززادهمّبزززالظن،ّوقزززوهلم
ّ.وتقريرهاّالعق دةّإّبايّيفّوأتباع مّاألنب اء

ّوعلمزائ م،ّعزام م:ّالنزاسّمج زعّمن زاّيسزتف دّاإلسزالم ةّالعق زدةّتسزوق اّالزيتّوالةاهزنيّاحلججّإنّ 
ّوهززيّقل لززة،ّوهززيّالنززاسّمززنّمع نززةّطائفززةّعلزز ّمقاززورّف م ززاّفززإنّ ّالفلسززفةّوحجززجّبززراهنيّب نمززا

ززاّلزز اّوالتطويززل،ّوالتكل ززفّالتعق ززدّمززنّختلززوّتكززادّفززالّواملشززقة،ّالعنزز ّالبشززريّالعقززلّتكلِّززف ّفإّن 
ّ.تاوروالّلإلدرا ّواملفسدةّللعلم،ّاملفسدةّالشبهّأمرا ّالناسّلبع ّولَّدي

ّذايّاملوضزوع ةّاحلقزائ ّمعّيتعاملّتاورّف ي بالواقعية، تمتاز اإلسالمية العقيدة: الواقعية -6
ّ.ّاإلجيايبّالواقعيّواألّرّاملست قن،ّاحلق قيّالوجود
ّالواقزع،ّعزاملّيفّهلزاّمقابزلّالّمثال زايّمزعّأوّ،م دة ة عقليدة ت دورا  مد  تتعامل الفلسفةبينما 

ّ.ّالواقعّعاملّيفّهلاّوجودّالّأو
ّالزواقعيّللتحق ز ّقابلّألنهّالواقع ة،ّطابعّحيملّالبشريةّللح اةّالعق دةّتضعهّال يّالتام مّإنّمثّ 
ّأرفززعّإىلّ ززدفّألّنززاّواقع ززة،ّمثال ززةّأوّمثال ززة،ّواقع ززةّذاتززهّالوقزز ّيفّولكن ززاّاإلنسززان ة،ّاحل ززاةّيف

 .ّإل هّتاعدّأنّالبشريةّمتل ّمنوذج،ّوأكملّمستوى
 :اإلسالمية الفلسفة  راسة من الفائدة

ّ:من اّالفوائدّبع ّف  اّالفلسفةّدراسةّإنميكنّالقولّ
ّالزز يّاملززن جّنيوتب ززّوالززدرس،ّبالبحززثّاإلسززالمّفالسززفةّتناوهلززاّالززيتّالدين ززةّالقضززاياّتوضزز  ّ-1

ّالعقزلّأنتجزهّماّوبنيّاإلسالمّبنيّتوف قاّ ّمسو ّف ماّطريقت مّنيوتب ّالقضايا،ّه  ّدراسةّيفّسلكو 
ّ.والعاملّاأللوه ةّمسائلّيفّتاورايّمنّاإلنساين

ّتثّرهزززاّومزززدىّومسزززائل ا،ّمشزززاكل اّعلززز ّلالطزززال ّالفرصزززةّ  ززز ّاإلسزززالم ةّالفلسزززفةّدراسزززةّ-7
ّالعق ززززدةّملسززززائلّشزززروح مّيفّالكززززالمّعلمزززاءّمززززنّكثززززرّعل  زززاّاعتمززززدّالزززيتّالدخ لززززة،ّبالفلسزززفاي
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ّاملسزززائلّشززرحّبزززإزاءّلرأيززهّفريززز ّكززلّتعاززز ّوإىلّمتنازعززة،ّأحزابزززاّ ّتفززرق مّإىلّأدىّممزززاّاإلسززالم ة،
ّالقضزززززاياّمزززززنّوغرهزززززا...ّاهللّصزززززفايّمسزززززثلةّإزاءّاإلسزززززالم ةّالفزززززر ّموقزززززفّذلززززز ّومزززززنّاإلهل زززززة،

ّ.ّاملسلمنيّفر ّبنيّف  اّاخلالفّاحتدمّاليتّاالعتقادية
ّفالسزفةالّوضزالاليّاحنرافزايّعلز ّالزردّمزنّاملسزلمنيّالعلمزاءّمتك نّاإلسالم ةّالفلسفةّدراسةّ-0

ّاإلسزالم ةّالعق زدةّوختلز  ّاإلسزالم،ّأبنزاءّعزنّالسز  ةّتثّرا زاّوإبعزادّزيزوف م،ّوكشفّاإلسالم ني
ّ.وركام اّالفلسفةّأدرانّمن
زززنّالفلسزززفةّدراسزززةّ-4 ّاحلززز ّالزززدينّبزززنيّواالخزززتالفّالتبزززاينّأوجزززهّمعرفزززةّمزززنّاملسزززلمّالباحزززثّمتك 

ّ.والفلسفة
ّبتضزل لّحيكمزونّاإلسزالمّعلمزاءّجعل ّاليتّالشرع ةّياملة راّب انّعل الباحثّّمن اّيتعرفّ-1

ّ.الفالسفةّوإحلادّوتكفر
 : خوت الفلسفة اليوفافية بال  المسلمين

إن ّأمتنززاّأهززلّاإلسززالمّمززاّزالززواّيزنززونّبززاملوازينّالعقل ززة،ّوملّيسززمعّ"ّ:يقززولّشزز سّاإلسززالمّابززنّت م ززة
زززاّ  زززرّيفّاإلسزززال بززز كرّهززز اّاملنطززز ّال ونزززاين،ّوإمن  مّملزززاّعرب ززز ّالكتززز ّالروم زززةّيفّع زززدّدولزززةّسزززلفاّ 

ّ.ّ"املثمونّأوّقريباّمن ا
إنّحييّبنّخالزدّالةمكزيّّ:،ّفقالذكة السيوطي ق ة  خوت الفلسفة اليوفافية إلى المسلمينو 
ّكانززز ّهلزززمّصزززولةّودولزززةّيفّحكزززمّالعباسززز نيّ- ّكتززز ّّ-وهزززوّمزززنّالفزززرسّالززز ين هزززوّالززز يّجلززز 

نّبالدّالروم،ّح ثّأرسلّالةمكيّإىلّمل ّالرومّيطلز ّمنزهّالفلسفةّال ونان ةّإىلّأر ّاإلسالمّم
ّكتززز ّال ونزززانّف  كزززونّديزززنّالنازززران ةّ هززز  ّالكتززز ،ّوكزززانّامللززز ّخيزززافّعلززز ّالزززرومّأنّينظزززرواّيف
ّكلمززززت مّومجع ززززم،ّفجمززززعّالكتزززز ّال ونان ززززةّ تتفززززر  ن ززززةّديانززززةّال ونان ززززة،ّومززززنّمثّ  ويرجعززززونّإىلّالّو

رّواجلزز ،ّفلمززاّعلززمّحيززيّبززنّخالززدّالةمكززيّهبززاّأرسززلّمللزز ّووضززع اّيفّب ززرّوأغلزز ّعل  ززاّبززاحلج
ماّدخل ّه  ّالعلومّّ:الرومّيفّطلب ا،ّولقدّفرحّمل ّالرومّهل اّالطل ،ّفجمعّبطارقتهّوقالّهلم

أفسززززد اّوأوقعزززز ّبززززنيّعلمائ ززززا،ّوإن ّالقززززومّالزززز ينّيطززززالعونّهزززز  ّالكتزززز ّ علزززز ّدولززززةّشززززرع ةّإالّ 
ونّهبزاّونسزلمّحنزنّمززنّلزتأرىّأنّنرسزل اّللمسزلمنيّحزبّيبّسز  ل ّديزن مّوسزتبددّمجزاعت م،ّوأنزا

ّالّآمززنّأنّيززثعّمززنّبعززديّمززنّخيرج ززاّل البطارقززةّّللن ززاسّف قعززواّف مززاّأخززافّمنززه،ّفقززاش ززرها،ّوإين 
نعمّالرأيّأي  اّامللز ّفثرسزل اّللمسزلمنيّالز ينّطلبوهزا،ّفبعزثّالكتز ّال ونان زةّإىلّحيزيّبزنّخالزدّ
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ّكلّزندي ّوف لسوفالةمكي،ّفلماّوصل ّإل هّمج ّ.ّعّعل  ا
مززنّن ّأولّإاخلل فززةّالعباسززيّاملززثمون،ّويقززالّوبززدأّالتعريزز ّوالنقززلّعلزز ّيززدّالةمكززي،ّوأكمززلّذلزز ّ

ّ.ّبدأّبتعري ّالكت ّال ونان ةّهوّخالدّبنّيزيدّبنّمعاويةّملاّأولعّبكت ّالك م ا
  :رلسفة أرسطو ف قل  إلى العةبية ومن المسل  به أنّ 

ّكتابّاملقواليّال يّنقلهّحننيّبنّإسحا ّ،ن اليوفافيةّما مباشةة مإ  ّ.وه اّهوّشثن
ّ.اليتّطبعت اّأسال  ّال ونانّيفّالتعبرّّوإّما عن طةي  السةيافية

ّكانزز ّمعرفززةّ ّكمززا رونّال مجززةّاحلرف ززةّباعتبارهززاّمتثززلّاألسززلوبّالعلمززيّالاززح  ّللنقززل، وكززانواّيززّؤ
ّأح انزززاّالّتتجزززاوزّمعرفزززةّالعام زززة،ّوأم زززاّمعزززرفت مّّّهزززؤالءّامل مجزززنيّبالعرب زززةّغزززرّمت نزززة،ّبزززل كانززز ّ 

ّكانززز ّعنزززدهمّوسززز لةّ معرفزززةّاملختازززني،ّوملّتكزززنّمقازززودةّلززز ا ا،ّبزززل بالفلسزززفة،ّفلزززمّتكزززنّحقزززاّ 
اّاكتسبوهاّعنّطري ّالتمرسّعل ّنقلّالناو ّالفلسف ةّ ّ.ّإلتقانّال مجة،ّورمب 

ّكززانواّيفّغززالب ت مّعلزز ّديززنّالن ة،ّولزز  ّاززارى،ّومززن مّمززنّهززوّعلزز ّديززنّالاززاب وهززؤالءّامل مجززني
مّتركواّتعاطيّاالحتكا ّبالن ّالقرآينّف  مّمسلمّواحد،ّمم اّتّر ّ.ت  ّعل هّأّّن 
 ،ّوالضززززعفّيفّالتكززززوينّالفلسززززفي،ّ،ّوالززززنق ّيفّإجززززادةّالعرب ززززةّالفاززززحفكانزززز ّال مجززززةّاحلرف ززززة

معوسززز طرةّاملعتقزززدّغزززرّاإلسزززالمي قزززدّالّتف زززدّمعزززهّمعرفزززةّقواعزززدّ،ّمم زززاّأديّإىلّوضزززعّلغزززويّجزززداّ 
ّ.اللسانّالعريبّوالّأسال  ّالكتابةّالعرب ةّ

ّ.كماّأدىّإىلّدخولّالعقائدّالكفريةّإىلّالفكرّاإلسالميّ
 :التوري  بين الفلسفة والدين عند بعض رالسفة اإلسالم 

والفلسززفةّحززاولّالفالسززفةّاإلسززالم ونّالتوف زز ّبززنيّالززد ينّوالفلسززفة،ّوذلزز ّالعتقززادهمّأن ّالززد ينّ
ّكل ّاملسائلّاجلوهري ة ّكل ّمن ماّاآلخرّيف ّ.يساند
ز ّكل  مزا،ّّووإْنّبداّب ن ماّتعزار ّفإن زهّلز  ّحق ق  زا،ّوإمن  نزود ّأنّنشزرّهنزاّاّنشزثّنت جزةّلسزوءّف زم

إىلّأن ّعمل زززةّالتوف ززز ّبزززنيّالزززدينّوالفلسزززفةّملّيبتزززدع اّالفالسزززفةّاإلسزززالم ون،ّبزززلّسزززبق مّإل  زززاّ
ّ.ّالديانتنيّال  وديةّوالناران ةّفالسفةّينتسبونّإىل

  :ومن  ؤالت
ال يّافتنتّبالفلسفةّال ونان ة،ّوجعزلّهدفزهّيفّاحل زاةّّ(م  52 -م.ق  22ريلون اليهو ي )-1

ّ.ّالتوف  ّبنيّالكتابّاملقد سّعندّال  ودّوالفلسفةّال ونان ة،ّوخاصةّفلسفةّأفالطون
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مّأن ّالفلسززفةّيفّذا ززاّل سزز ّالزز يّزعززّ(م 152- 02كليمنددتا األسددكندري الن ددةافي)-2
ّّ:ةّنوعانشرا ،ّوأنّاملعرف

ّّ.اجلديدعنّطري ّالوحي،ّوبدأيّيفّالع دّالقدمي،ّواكتمل ّيفّالع دّ:ّاألولى
ّ.ّعنّطري ّالعقلّالطب عي،ّوهيّاليتّجاءّهباّفالسفةّال ونانّ:والثافية

الززوحي،ّوحززاولّوهززوّأو لّناززراينّيرسززمّاحلززدودّبززنيّالعقززلّّوّ(م  185- 254أوري ددنا) -3
أنّيؤيدّالعق دةّاملسز ح ةّبب ز ،ّفكزانّبز ل ّواضزعّاألسزاسّانّاتفاق زاّمزعّالفلسزفةّال ونان زةجاهداّ 

ّ.ّلفلسفةّالعاورّالوسط 
فلقدّاحتل ّ زاهرةّالتوف ز ّبزنيّالفلسزفةّوالزدينّمكانزةّهامزةّّ:وأّما بالنسبة للفالسفة اإلسالميين

ّكان ّأك ا ّّ.ثرّأمه ةّبالنسبةّلفالسفةّاملغرببالنسبةّلفالسفةّاملشر ّغرّأّن 
ولعلّهز اّيظ زرّباخلازو ّيفّأن ّفالسزفةّاملشزر ّملّيفزردّمزن مّأحزدّهز  ّاملسزثلةّبكتزابّخزا ّ
هززوّقاززتهّ خاصززاّ  ّكتابززاّ  ّكززابنّطف ززلّالزز يّأفززردّهلزز اّاملوضززو  يفّحززنيّأننززاّنززدّمززنّفالسززفةّاملغززرب

ّ."ّحيّبنّيقظان"املش ورةّ
فاززلّاملقززالّف مززاّبززنيّاحلكمززةّوالشززريعةّمززنّ)ّ:كتززابنيّمهززاّّكمززاّخازز ّابززنّرشززدّلززنف ّاملوضززو 

ّ.(والكشفّعنّمناهجّاألدلةّيفّعقائدّامللةّ،االتاال
ّكتابهّ ّ.ّويفّبع ّشروحهّلكت ّأرسطو(ّ اف ّالت اف )ويضافّإىلّه اّماّأورد ّيف

إىلّزيزادةّّولقدّأد يّحماواليّاجلمعّبنيّالشرائعّالسماويةّالسابقةّوبنيّالفلسفةّمنّجانز ّهزؤالء
يفّتسزززربّاإلحلزززادّإىلّ قويزززاّ  حتريزززفّللزززدينّوالعق زززدةّالزززيتّجزززاءّهبزززاّرسزززلّاهللّتعزززاىل،ّوكانززز ّسزززبباّ 

ّ.ّأتباع ا
ّّ.ورالسفة اإلسالم شغلوا بهها التوري 

ّالفالسزززفةّوتبعزززهّغزززر ّمزززنّفالسزززفةّاملشزززر ّّوقدددد بددددأد الكنددددي، ّكالفدددارابي وابدددن سددديناألن زززهّأول 
ّكبزراّويفّمقزدمت مّّربّاهتمزواّهبز اّاملوضزو سفةّاملغوك ل ّفالوغرمها، ابدن طفيدل وابدن اهتمامزاّ 
 . رشد 

لقدّبدأيّعمل ةّالتوف  ّبنيّالزدينّاإلسزالميّوالفلسزفةّمزعّحركزةّالنقزلّوال مجزةّللكتز ّالفلسزف ةّ
ّكثززرةّمززنّاملنطزز ّوالفلسززفةّمززنّالسززريان ةّوال ونان ززةّوالفارسزز ةّإىلّاللغززةّ ّكتزز  ال ونان ززة،ّفقززدّترمجزز 

لعرب زة،ّوكززانّأكثرهززاّألرسززطو،ّوكززانّل مجت ززاّإىلّالعرب زةّاألّززرّاألكززةّيفّزعزعززةّعقائززدّبعزز ّأهززلّا
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ّ.البد ،ّوإدخالّالفكرّالدخ لّيفّح اةّاملسلمنيّالفكرية
 :كالتالين الفالسفة الهين حاولوا التوري  بين الفلسفة والدين  وتف يل القوت ع

  د 256 – 185( ريلسو  العةِّ ) الكندي : أوال
ّك النّببالدّال من،ّإهوّأبوّيوسفّيعقوبّبنّ ّكندةّمنّبين سح ّمسيّبالكنديّنسبهّإيلّبلدته

مبززز ه ّاملشزززاءينّوتزززثّرّبفلسزززفةّأرسزززطوّّاخززز آمزززن مّّوأوت مدددن تفلسددد وهزززوّف لسزززوفّالعزززربّ
عل  زاّولدد وفشدق بالكوردةماطبغةّباألفالطون ةّاحملدّزة،ّ ،ّيفّزمزنّامل زديّوالرشز دّوكزانّأبزو ّأمزراّ 

وشددار  ،ّاألدبّبززدأّح اتززهّالعقل ززةّمتكلمززارسّوتعل ززمّيفّالباززرة،ّمثّبغززدادّعلززومّالززدينّواللغززةّّود
ّكزانّّ،ستطاعةّوالنبوة،ّولهّف  زاّرسزائلاملتعلقةّبالعدلّوالتوح دّواالّالمعتزلة ري بحوثه  يفّعازر

يفّّ،ديثةّفثك ّالكنديّعل  زاّوأتقن زاميوجّبثلوانّشبّمنّاملعارفّوالعلومّالقدميةّواحل وكزانّعاملزاّ 
،ّوالرياضز ايّواجلغراف زاّواملوسز قي،ّولكزنّأكثزرّعلمزهّيفّالفلسززفةالطز ّوالفلسزفةّواملنطز ّوالفلز ّ

ّ.وكانّلهّدورّيفّ  ي ّالكت ّامل مجةّفحاولّإصالح اّ
ّكتز ّّوله مؤلفا  يفّخمتلفّالعلومّيفّاملنط ّواملوس ق ّوعلمّالنجومّوالفل ّواهلندسةّوغرهاّولزه

ّ:الفلسفةّمن اّّورسائلّيف
ّكتابّإىلّاملعتامّباهللّرسالةّيفّحدودّاألش اءّورسوم ا،ّورسالةّيفّالفلسفةّاألوىل ّ.،ّوله

 منه ه الفلسفي
،ّفقززامّومززعّذلزز ّف ززوّف لسززوفّحمزز ّللفلسززفةّ،ف ززوّمسززلمّمعتزززيلّالتلفيدد و ّةيددالتخياتبززعّطريقززةّ

ّ.لدينّوالفلسفةّّ،ّوالتوف  ّبنيّااخت ارّبعض ااآلراءّالفلسف ةّّوبالتوف  ّبنيّ
 :عند الكندي المسائل الفلسفية وأ  

 .التوري  بين الدين والفلسفة  -1
فززرىّأنّالفلسززفةّعلززمّالعقززلّوالززدينّعلززمّّاولّالتوف زز ّبززنيّالفلسززفةّوالززدين،أولّف لسززوفّحززهززوّّ

قززةّسزفةّالّبزدّأنّتكزونّمواف،ّفززإنّاحلقزائ ّالزيتّتزثعّهبزاّالفلاحلز ،ّومزاّجزاءّبزهّالزدينّموافز ّللعقزل
ختزز ّمززنّالتثويززلّمن جززاّاومجززعّيفّبعزز ّتاززان فهّبززنيّأصززولّالشززر ّوأصززولّاملعقززوالي،ّّو،ّللززدين

وقزدّم زدّالكنزديّمبازنفاتهّونظرياتزهّجمزالّالبحزثّملزنّجزاءّبعزد ّمزنّّ،للتوف  ّبزنيّالزوحيّوالعقزل
ّ.ّالفالسفةّوالعلماء

بوب زة،ّوعلزمّالوحدان زة،ّعلزمّالّرّ(يقازدّبز ل ّالفلسزفةّ)ّيفّعلمّاألش اءّحبقائق اّ:يقوت الكندي
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ّكززلّضززار،ّواالحزز اسّمنززهّواقتنززاءّ ّكززلّنززافع،ّوالسززب لّإل ززه،ّوالبعززدّعززن وعلززمّالفضزز لة،ّومجلززةّعلززم
هزز  ّمج عززاّهززوّالزز يّأتزز ّبززهّالرسززلّالاززادقةّعززنّاهللّجززلّّنززاإ ؛ّفززإنّالرسززلّالاززادقةّإمنززاّأتزز ّ

اجملزردةّوالكل زة؛ّألّنزاّ.ّملرتضزاةّعنزد باإلقرارّبربوب ةّاهللّوحزد ،ّوبلززومّاهللّوحزد ،ّوبلززومّالفضزائلّا
ّ.ّموج ةّإىلّاخلاصة

شززديداّخاززومّوأعززداءّالفلسززفة،ّودافززعّعززنولزز اّهززاجمّالكنززديّ إن ّعززداءّ:لا،ّفقززالفلسززفةّدفاعززاّ 
هزززؤالءّللفلسزززفةّإم زززاّلضززز  ّفطزززن مّعزززنّأسزززال  ّاحلززز ،ّوإم زززاّلدرانزززةّاحلسزززدّاملزززتمكنّمزززنّنفوسززز مّ

زمّغربززاءّعززنّاحلز ،ّوإنّتتوجززواّبت جزانّاحلزز ّمززنّ م،ّإ،ّأوّهززوّناشز ّعززنّسززوءّقازدّمززنالب  م زة ّن 
ّكراس  مّاملزورةّاليتّنابوهاّمنّغرّاستحقا ...غرّاستحقا  عن مّيعادونّالفلسفةّدفاعاّ  ّّ.إّن 

وهكزز اّيعتقززدّالكنززديّبوجززودّاالتفززا ّبززنيّالفلسززفةّوالززدينّوجيمززعّب ن مززاّعلزز ّأهززدافّوحقززائ ّ
ملزززهّإصزززابةّاحلززز ّويفّعملزززهّالعمزززلّبزززاحل  ،ّوأن ّالفلسزززفةّواحزززدة،ّويزززرىّأن ّغزززر ّالف لسزززوفّيفّع

ّ.أشرفّصناعة،ّودراست اّواجبةّعل ّمنّأقرهاّومنّأنكرها،ّوهيّتسرّيفّركابّالدينّخادمةّله
 .األ لة على وجو  اهلل تعالى  -2

،ّودل ززلّدل ززلّاحلززدو :ّسززتداللّعلزز ّوجززودّاهللّتعززاىلّمن ززابعزز ّاألدلززةّيفّاالالكنززديّاسززتخدمّ
ّ.ةّوالنظامّوالتدبرّالكثّر

 . ليل الحدوث  -أ
ولهّبدايةّيفّالزمانّألنهّمتنا ،ّومزنّمثّفزالّبزدّّ،ّفالعاملّحاد الشيءّالّميكنّأنّيكونّعلةّل اته

ّ.،ّوحمدّهّهوّاهللّتعاىلّلهّمنّحمد 
لزهّاجلزرمّوكزلّمزاّّويدلّعل ّحدو ّالعاملّبدايتهّفالزمانّواحلركةّواجلرمّهلاّبدايةّفثولّالزمانّحركزة

ّك ل ّف وّحاد ّبدايةّلهّّناية ّكان ّ.،ّوكلّما
 . ليل الكثةة والنظام  -ِّ

ّكثززززرةّبززززالّوحززززدة،مياألشزززز اءّالّ ّكززززلّحمسززززوسكززززنّأنّيكززززونّف  ززززا ّكثززززرةّيف ّكانزززز ّ،والّوحززززدةّبززززال وملا
ّكل ززززاّمشزززز كةّيفّالكثززززرةّوالوحدةاحملسوسززززا ّكززززانّنظززززاموتسززززرّبإتقززززانّّو،ي لزززز ّعززززنّعلززززةّالّعززززنّذ،

ّك ل ّالس،خرّغرّاألش اءّاملوجودةّبالعاملرّآوه  ّالعلةّهيّأم،صدفة ّكان مرّبناّالتسلسلّتألنهّلو
ّ.سوساينّيكونّهنا ّعلةّأخرىّغرّه  ّاحمل،فلمّيب ّإالّأوه اّغرّممكنإىلّماّالّّناية،

ّ.ويرىّالكنديّأنّاهللّتعاىلّخل ّالعاملّمنّعدمّخمالفاّب ل ّالتاورّال وناينّ
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 .النفا وقوا ا  -3
ّ.استكمالّأولّجلسمّطب عيّذيّح اةّبالقوةّ:ّبثّنايّالنف ّالكندّيعة 

ّ.وهوّنف ّتعريفّأرسطو
ّ.جوهرّعقليّمتحر ّمنّذاتهّ:ّويعرف اّأيضاّبثّنا

ّ.،ّوه اّيبنيّمدىّحر ّالكنديّعل ّالتلف  ّبنيّاآلراءّالفلسف ةّوهوّنف ّتعريفّأفالطون
ّ.ويرىّخلودّالنف ّمعّتردد ّيفّوجودهاّقبلّالبدنّأوّمعهّ

 :قوى النفا
ّ:وهيّّ–متابعاّيفّذل ّأفالطونّّ–ّال ّقوىّّيرىّالكنديّأنّللنف 

ّ.هيّاليتّحتر ّاإلنسانّيفّبع ّاألوقايّفتحملهّعل ّارتكابّاألمرّالعظ مّّو:ّالغضبية -أ
ّ.هيّاليتّتتو ّيفّبع ّاألوقايّإىلّبع ّالش وايّّو:ّالشهوافية -ِّ
،ّوتدر ّاملباديءّالعامةّ،ّيّصورّاألش اءّبدونّماد اودايّأهيّاليتّتدر ّاملوجّوّ:العقلية -جد 

ّ.واألنوا ّواألجناسّول  ّاألشخا ّ
ّكان ّاملوجودايّحمسوسةّومعقولزةومل ّكزانّالبحزثّعزنا احلز ّالّبزدّأنّيكزونّبزاألدوايّاملناسزبةّّ،

ّ.،ّفالّميكنّأنّيتاورّاملعقولّعل ّغرارّاحملسوسّضو ّاإلدرا يفّمّو
 .العال  -4

ّكززاماليفّحديالكنززديّتززثّرّ ينقسززمّإىلّقسززمنيّمتبززايننيّعنززد ّ،ّفالعززاملّثززهّعززنّالعززاملّبثرسززطوّتززثّرا
خيضزززعّللكزززونّمزززاّحوهلزززاّّوهزززوّاألر ّّوّوّرلدددك القمدددةّقسددد  تحددد :ّفلززز ّالقمزززريفازززلّب ن مزززاّ

،ّوهوّالعواملّالعلوية،ّأوسعّمنّاألول،ّوالّخيضعّلعواملّالكزونّقمةوقس  روق رلك ال،ّوالفساد
ّكرويةّ،ّوالّيوجدّخوالفساد  .الءّ؛ّألنهّل  ّخارجّالسماءّشيءّوالسماء

  د 333 – 250المعل  الثافي  -الفارابي: ثافيا
،ّوفززارايبّنسززبةّإىلّتركززيّاألصززل.ّارايبهزوّأبززوّناززرّحممززدّبززنّحممزدّطرخززانّبززنّأوزلزز ّاملعززروفّبالفز

وكزززانّارحتزززلّإىلّبغزززدادّطلبزززاّللعلزززمّتتلمززز ّف  زززاّعلززز ّأيبّبشزززرّمزززبّبزززنّيزززون ّّفزززارابّب كسزززتان،
ّ.ناران ا

،ّوكزززانّاعتنزززاإ ّبزززاملنط ّاألرسزززطيّشزززرحاّواهزززتمّبزززهّاهتمامزززاّبالغزززاّدرسّالفزززارايبّيفّبغزززدادّّاملنطززز 
حززوايلّّالّززنيّعامززاّّبغززدادو ززلّبّ،خلفززاّألرسززطوّاملعلززمّاألولوتعل قززاّسززبباّيفّتلق بززهّبززاملعلمّالثززاينّ
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ّر،ّأمضزززاهاّيفّالزززدرسّوالشزززرحّوالتعلزززز م،ّمثّانتقزززلّإىلّدمشززز  اّللعزلزززةّوالتقشزززفّمتفرغززززاّوكزززانّمززززّؤ
 ّبسزز فّالدولززةّ،ّمثّاتاززلّبعززدّذلززوالّيززرىّإالّعنززدّجممززعّمززاءّأوّاشززتبا ّريززا ّللززدرسّوالتعلزز م

ّ.،ّفجعلهّمنّخواصهّوضمهّإىلّبالطهّاحلمداينّصاح ّحل 
،ّوهزز اّمززاّّوالفالسززفةّ،والاززاب ةّ،ف نززا ّالباطن ززةّبينددة ملينددة باألركددار المتعار ددةكززانّالفززارايبّيفّ

ّكماّسنرىّيفّفلسفتهّّكانّله ّ.أّر ّالكبرّعل ّفكرّالفارايب
 :أ   مؤلفاته 

ّكت ّ ّكتبهّالفلسف ةّايبّبنيّالشرحّوالتلخ  ّوالتثل فالفاّرتنوع  ّ:،ّومنّأهم
 .اجلمعّبنيّرأييّاحلك منيّأرسطوّوأفالطونّ -
 .ع ونّاملسائلّ -
 .آراءّأهلّاملدينةّالفاضلةّ -
 .حتا لّالسعادةّ -
 .الس اسةّاملدن ةّ -
ّ.ااءّالعلومّإح -

كمززاّيقززررّبعزز ّتززويفّالفززارايبّأّنززاءّانتقالززهّمززنّدمشزز ّإىلّعسززقالنّعلزز ّيززدّمجاعززةّمززنّاللاززو ّّ
ّ.املؤرخنيّ

 :منه ه الفلسفي 
،ّالطونّوأرسزطوّورفزعّاخلزالفّب ن مزاحاولّمنّخالهلاّاجلمعّبنيّرأيّأفّرلسفة الفارابي تلفيقية

لتزهّّوكز ل ّحماّوّ،ب ن ماّبطريقزةّتعسزف ةّ زاهرةّ لّإل هّأنهّيستط عّاجلمعفقدّخل ّبنيّرأي  ماّوخ
ّّّّ.،ّوه اّماّاهتمّبهّالفالسفةّبدءاّمنّالكنديّالتوف  ّبنيّالدينّوالفلسفة

 :من أ   المسائل الفلسفية عند الفارابي 
أن ّالززدينّّنّالفززارايبّيززرىأجيززدرّاإلشززارةّإىلّّقبززلّتفازز لّالقززولّيفّاملسززائلّالفلسززف ةّعنززدّالفززارايب

ّكانززز ّهنزززا ّفزززرو ّومتناقضزززايّففزززيّالظزززواهرّالّيفّّاإلسزززالمي الّينزززاق ّالفلسزززفةّال ونان زززة،ّوإن
البواطن،ّويكفيّإلزالةّالفرو ّأنّنعمدّإىلّالتثويلّالفلسفيّونطل ّاحلق قةّاجملردةّمنّوراءّالرمزوزّ

ّ.واالستعارايّاملختلفة
فزالّ فزر ّب ن مزا،ّوالّخزالفّفالدينّوالفلسفةّيادرانّعنّأصلّواحدّهزوّالعقزلّالفعزال،ّومزنّمثّ 
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ّ.بنيّاحلكماءّواألنب اءّوبنيّأرسطوّورسولّاإلسالمّصل ّاهللّعل هّوسلمّ
وحززاولّأنّيثبزز ّأنّالّخززالفّبززنيّالفلسززفةّال ونان ززة،ّوبززنيّعقائززدّالشززريعةّاإلسززالم ة،ّوعنززد ّأن ّ

ّكالّم ّ.ن ماّح ،ّواحل ّالّخيالفّاحل الفلسفةّوالدينّأمرانّمتفقان،ّألن 
ّكخطوةّوك ل ّآمنّ الفارايبّبوحدةّاحلق قةّمماّحداّبهّإىلّالتوف  ّبنيّاحلك منيّأفالطونّوأرسطو

ّكالّمنّالنز ّوالف لسزوفّيسزتمدّاحلق قزةّ أوىلّيفّسب لّالتوف  ّبنيّالوحيّوالعقل،ّعل ّأساسّأن 
اّهوّاختالفّيفّطريقةّالوصول،ّوك ف ز ةّمنّالعقلّالفعالّواه ّالاور،ّوأن ّاالختالفّب ن ماّإمن 

بالعقززلّ مباشززراّ  عززر ّهزز  ّاحلقززائ ؛ّذلزز ّأن ّالن زز ّحبكززمّمززاّعنززد ّمززنّقززوةّاملخ لززةّيتاززلّاتاززاالّ 
ّ  ّاحلقائ ّيفّقال ّمبس ّومشزخ الفعال؛ّفتف  ّعل هّالاورّواحلقائ ّبدونّعناء،ّوتعر ّه

مزنّتقريباّلألذهان؛ّألّناّموج ةّإىلّعامةّالناسّومج ورهمّيفّحزنيّأنّالف لسزوفّحبكزمّمزاّعنزد ّ
ّ.ّالقوةّالعاقلة،ّوبتدخلّمنّالعقلّالفعالّيدر ّاحلقائ ّيفّصورها

نّأنّالنززز ّوالف لسزززوفّيرتشزززفانّمزززنّمعزززنيّواحزززدّويسزززتمدانّعلم مزززاّمزززلززز ل ّنزززدّعنزززدّالفزززارايبّ
احلق قةّالفلسزف ةّمهزاّعلز ّالسزواءّنت جزةّمزنّنتزائجّالزوحي،ّوأّزرّمزنّمادرّرف ع،ّواحلق قةّالنبويةّّو

ّ.ل ّاإلنسانّارّالف  ّاإلهليّعآ
يّالفلسززززفةّرّأنّموضززززوعايّالززززدينّوموضززززوعاّرالفززززارايبّإىلّأبعززززدّمززززنّذلزززز ّحززززنيّيقززززبزززلّيزززز ه ّ

ّكتابهّ ومهاّتشزتمالنّعلز ّموضزوعايّ...فامللةّحماك ةّللفلسفة:ّ(حتا لّالسعادة)واحدة،ّيقولّيف
ّكززونّبثع اّنزا،ّوكالمهززاّتعطزيّاملبززاد ّالقازوىّللموجززوداي،ّوتعط ززانّالغايزةّالقاززوىّالزيتّألجل زز ا

اإلنسززان،ّوهززيّالسززعادةّالقاززوى،ّوالغايززةّالقاززوى،ّوكززلّمززاّبززنيّالززدينّوالفلسززفةّمززنّفززر ّعنززدّ
ّ.ع ةالفارايبّهوّأنّالفلسفةّتعط ناّاألدلةّوالةاهنيّالعقل ةّوالدينّيعط ناّاألدلةّوالةاهنيّاإلقنا

ادةّعززنّطريزز ّاالعتقززادّممززاّسززب ّيتبززنيّأن ّالفززارايبّيززرىّأن ّالززدينّوالفلسززفةّيرم ززانّإىلّحتق زز ّالسززع
ّكل ززاّصززادرةّعززنّواجزز ّالوجززودّبواسززطةّ احلزز ،ّوعمززلّاخلززرّوأنّموضززوعا ماّواحززدة،ّواملعززارف
العقزززلّالفعزززالّوح زززا ّكانززز ّتلززز ّاملعرفزززةّأمّغزززرّوحزززي،ّفزززالّفزززر ّبزززنيّالفلسزززفةّوالزززدينّمزززنّج زززةّ

ّ.غايت ما،ّوالّمنّج ةّماادرمهاّ
 .فظةية الفيض وال دور  -1

ّك فّ ّأوجدّاهللّالعاملّ؟املقاودّهبا
ّ.وممكنّّ،واج ّ:الوجودّينقسمّإىل



03 
 

ّكانّوجودّ:والواج  ّ. ّب اتهّوالّيسبقهّوالّيلحقهّعدمهوّما
ّكانّالممكنو ّ.وجود ّمنّغر ّويسبقهّويلحقهّالعدمّّهوّما

ّكثرة،ّفك فّتادرّالكثرةّعنّالواحدوالعاملّّ.وواج  الوجو  واحد ّ؟ّف ه
ّكان ّاملشزكلةّالزيتّأرادّال ايبّأنّيضزعّهلزاّحزالّمزنّوج زةّنظزر ،ّفالواحزدّالّيازدرّعنزهّإالّفزاّرهنا

ّالّ،ّومززنّهنززاّنؤكززدّأنّالفززارايبقززلّاألولّمززنّخززاللّالتفكززرّيفّذاتززه،ّفالواحززدّصززدرّعنززهّالعواحززد
،ّقلّاألولّتفكرّيفّذاتزهّويفّاألولوالعّفبمجردّالتفكرّيكونّاإلجياد،ّ،يثبهّبافيتّاإلرادةّوالقدرة

كزرةّالكواكز ّّّ–الفل ّاألعل ّ)ّفنشثّالعقلّالثالثّّ،ثاينّتفكرّيفّذاتهّويفّاألولوالّ،فنشثّالثاين
ّكزانّالعقزلّلّتفكزرّسزابقهّيفّذاتزهّويفّاألولوكماّنرىّأنّالعقلّالتايلّيوجدّمنّخال(ّالثابتةّ ،ّمث
ّكززانّاخلززا(ّكززرةّزحززلّ)ّالرابززعّ ّكززان(ّكززرةّاملشزز ىّ)م ّ،ّمث ّكززانّ(كززرةّاملززريسّ)ّّالسززادسّّمث ،ّمث

ّكززانّالثززامنّ(كززرةّالشززم ّ)لسززابعّا ّكززانّالتاسززعّ(كززرةّالزهززرةّ)ّ،ّمث ّكززانّ(ّكززرةّعطززاردّ)ّ،ّمث ،ّمث
ّ(.فل ّالقمرّ)ّالعاشرّ

املّالعلززويّومززاّحتتززهّومززاّفوقززهّهززوّالعززّ–كمززاّرأينززاّعنززدّالكنززديّّّ–وفلزز ّالقمززرّهززوّوسزز ّالعززاملّ
يّوهزوّمزاّحتز ّفلز ّالقمزرّ،ّهوّال يّيدبرّالعاملّالسزفل(ّالروحّالقدسّ)ّ،ّوالعقلّالفعالالسفلي

دىنّإىلّ،ّوترت بزهّللعزاملّالسزفليّمزنّاألصزلّبزنيّالعزاملنيّالعلزويّوالسزفليوالعقلّالفعالّهزوّمهززةّالّو
،ّمثّ(ءّوالنزارّوالز ابّاملزاءّواهلزوا)ّ،ّمثّاألسطقسايّاألربعزةّاملادةّاألوىل:ّعل ّعل ّالنحوّالتايلاأل

،ّمثّاحل زززوانّالنزززاط ّالززز يّميثزززلّأعلززز ّهززز  ّاملراتززز ّ،ّ املعزززادن،ّمثّالنبزززاي،ّمثّاحل زززوانّغزززرّالنزززاط
عقزلّالفعزالّيكزونّ،ّواالتازالّباليّمنّخاللّاالتاالّبالعقلّالفعالويتالّاإلنسانّبالعاملّالعلّو

،ّفالف لسززوفّيتاززلّمززنّخززاللّالقززوةّالعاقلززةّالززيتّمتثززلّأعلزز ّقززوةّعنززدّاإلنسززان،ّللف لسززوفّوالنزز 
،ّومزززنّهنزززاّيسزززتنتجّأنّ لزززةّوهزززيّبزززالّشززز ّأدىنّمزززنّالعاقلزززةخوالنززز ّيتازززلّبزززهّمزززنّخزززاللّقزززوةّاملت

ّ.الف لسوفّأعل ّمقاماّمنّالن ّ
،ّمنّخاللّاملاطلحايّالزيتّأّرّالفلسفةّوالباطن ةّوالااب ةّعل ّالفارايبّه  ّالنظريةّتبنيّبوضوح

ّكواكزز ّوعقززولّومالئكة ،وقززدّانتقلزز ّهزز  ّالفكززرةّإىلّالفززارايبّعززنّطريزز ّمدرسززةّاسززتخدم اّمززن
ّ.وطنيّأفل
 .العال   -2

،ّفزاملعلولّعلز ّرأيزهّيفّزمانّألنّوجزود ّضزروريّعزنّعلتزه؛ّألنهّحد ّالّقدميّالعاملّعندّالفارايب
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ّ.(بالضرورة)،ّفاهللّعلةّتامةّوموج ّبال ايّوهوّهب اّقدميّقدماّزمان اّيقارنّعلتهّيفّالزمان،
 .المعا  األخةوي -3

ان ززززةّيقززززولّبالبعززززثّّ انززززاّيقززززولّببعززززثّاألجسززززام،ايبّيفّاملعززززادّمضززززطربّومزززز دد،ّفثحرأيّالفززززاّر ّو
،ّأح انزززاّيثبززز ّاملعزززادّجلم زززعّالنفزززوس،ّوح نمزززاّيقزززولّباملعزززادّالروحزززاين،ّوأخزززرىّينكزززرّالبعزززثّمتامزززا

ّ.وأخرىّيقولّببعض اّ
 المدينة الفا لة   - 4

رّف  زززاّإاملعلزززومّأنّالف لسزززوفّابزززنّلب  تزززهّمزززن ءّأّنزززا،ّوقزززدّرأينزززاّطرفزززاّمزززنّذلززز ّجيابزززاّأوّسزززلبا،ّف زززّؤ
ّ.،ّوأح اناّيكت ّالف لسوفّماّيؤمنّبهّإماّتارحياّأوّرمزاّحديثناّعنّسقرا ّوالسوفسطائ ني

ّكزززانّيعان زززهّجمتمعزززهّمزززنّتزززثخرّوفسزززادّوكزززانّدافزززعّالفزززارايبّيفّحديثزززهّعزززنّاملدينزززةّالفاضززز لةّهزززوّمزززا
ّ.،ّفخط ّملدينةّفاضلةّحيق ّمنّخالهلاّآمالهّوطموحاتهّواحنطا 

 .دينة الفا لة والمدن غية الفا لة يميز الفارابي بين الم
ّ.هيّاليتّيش عّف  اّالتعاونّبنيّأفرادهاّلتحا لّالسعادةّ:ّريعة  الفا لة بقفها

ّ.بالنظامّوالعلمّوالفض لةّوتقس مّالعملّّويت   أ لها
ّ.ف يّجتمعايّجاهلةّوضالةّوضارةّّ:أما غية الفا لة
 :واور ا خما 

،ّولّعلز ّامللز ايّاحلسز ةّفقز أهل زاّأنّالسزعادةّيفّاحلازيتزوهمّّهزيّالزيت:ّالمدينة ال ا لة -1
ّ.وهمّهب ّجي لونّالسعادةّاحلقةّ

 . عرفونّاحل ّولكن مّالّيعملونّبهف،ليتّيتافّأهل اّبالعلمّدونّالعملهيّا:المدينة الفاسقة -2
ادّيفّ،ّفدبّالفسزطاب ّألراءّأهلّاملدينةّالفاضلةهمّالنيّغرواّمعتقدهمّامل:المدينة المتبدلة -3

 .ّأقواهلمّوأعماهلم
 .همّال ينّخيدعونّويتبعونّأصحابّالدعاوىّالباطلةّ:ّالمدينة الضالة -4
قطززززا ّالطززززر ّّهززززمّجمتمززززعّاجلرميززززةّالزززز ينّيع شززززونّيفّأطززززرافّاملززززدنّالفاضززززلةّوهززززم:ّالنوابدددد  -5

 .،ّويشب ونّالنابتةّمنّالشو ّاليتّتنب ّوس ّالزهورّواجملرمنيّبافةّعامة
 فا لةفظام المدينة ال

ّكلّعضوّلهّعملهيشبهّالفارايبّاملدينةّالفاضةّجبسمّا الّبدّ،ّفك ل ّاملدينةّإلنسانّمنّح ثّإن
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ّكان ّاملدينةّمستقرةّأنّيقسمّالعملّبنيّأعضائ ا ّ.،ّفإذاّحد ّذل 
ّكالقلزز ّللجسززدّورئدديا المدينددة ج ززدّالف ززمّحمبززاّللعلززمّ،ّومززنّأهززمّصززفاتهّأنّيكززونّبالنسززبةّهلززا

ّ.أوّلهّمستشارّف لسوفّ،ّوف لسوفاّوعادال
،ّومززنّبعززد ّ  ززريّيفّالفلسززفةّبتكززارّالفززارايبّفقززدّسززبقهّأفالطززونواملدينززةّالفاضززللةّل سزز ّمززنّا

ّ.احلديثةّعندّبع ّالفالسفةّ
ويفّّنايزةّحززديثناّعززنّالفزارايبّنؤكززدّأنّالسززمةّالعامزةّعنززد ّهززيّوقوعزهّيفّالتنززاق ّواالضززطرابّيفّّ

 .رّاالنسجامّكثرّمنّاألح انّمماّجيعلّفكر ّمتع 
  د 428 – 302(الشيخ الةئيا ) ابن سينا : ثالثا

؛ّالشزتغالهّبزالعلمّامللقز ّبالشز سّالزرئ  ّ،هوّأبوّاحلسنيّبنّعبزداهللّبزنّاحلسزنّبزنّعلزيّبزنّسز نا
ّ.الفلسفةّوالس اسةّوتقلد ّمنا ّالوزيرّ

ّكزانأبدود مدن اإلسدماعيلية،ّوكزانّّقريزةّأفشزنةّعلز ّمقربزةّمزنّ زارىولزدّيف لزهّاألّزرّالبزال ّّ،ّوهز ا
ّكماّيرىّبع ّاحملققنيّ ّ.عل ّابنّس نا

ّ.، واإلفتا  العلمي التح يل: مةحلتينوميكنّتقس مّح اةّابنّس ناّإىلّ
رآنّ،ّفقدّحفظّالقبنّس ناّيفّمرحلةّمبكرةّمنّح اته  رّنبوغّاّ(التح يل)األوت المةحلة رفي

رع ةّوالعرب ززةّوعلززمّالنجززومّعلزز ّطريقززةّ،ّواهززتمّبدراسززةّالعلززومّالشززالكززرميّودونّالعاشززرةّمززنّعمززرة
ّ.عار ّ

وهوّيفّسنّّ،ّقدّنب ّيفّدراسةّالط ايّواملنط ّوعلومّماّبعدّالطب عةمثّأقبلّعل ّدراسةّالرياض 
ّكزززانواّالسادسزززةّعشزززرةّمزززنّعمزززر  ،ّوبلغززز ّشززز رتهّيفّالطززز ّوهزززوّيفّهززز  ّالسزززنّحزززبّإنّاألطبزززاء

ويفّسنّالسابعةّعشزرةّمزنّعمزر ّاسزتدعا ّنزوحّّ،عنهّأسال بهّيفّمعاجلتهّلألمرا ّيقادونهّلألخ 
ثنّفززت ّلززهّمكتبتززهّ،ّفكافززث ّبززسززلطانّ ززارىّملعاجلتززه،ّوقززدّشززفا ّاهللّتعززاىلّمززنّمرضززهّابززنّمناززور
ّكثراّمنّه  ّاملكتبة،ّل ن لّمن ا ّ.،ّمثّأحرق ّبعدّذل ّوقدّاستفاد

اسزززةّكنّمزززنّدّرأمزززاّالفلسزززفةّفقزززدّخاززز ّسزززنتنيّمزززنّعمزززر ّلدراسزززت اّحزززبّيزززتف مّمشزززاكل اّل زززتم
ّكتزابّأرسزطوّاملنط ّوعلومّماّبعدّالطب عة (ّمزاّبعزدّالطب عزةّ)ّ،ّوي كرّابنّس ناّعنّنفسزهّأنزهّقزرأ

ّكتززابّالفززارايبّّمززرةأربعززني فززتف مّّ(ّبعززدّالطب عززةّّأغززرا ّمززا)ّ،ّوملّيسززتوع ّمززاّف ززهّإالّمززنّخززالل
ّكان ّتواج هّمنّقبلّكتابّأرسطو ّ.،ّوحل ّلهّاملشكاليّاليت
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 (اإلفتا  العلمي ) الثافية أما المةحلة 
،ّفبالرغمّمنّوجودّاالضطرابايّوالفنتّيفّعار ّإالّأنّابزنّسز ناّّتبدأّبعدّسنّالواحدةّوالعشرينف

ّ.كانّجمت داّيفّالتثل فّواإلنتاجّشارحاّوحملالّ
،ّووجزدّوالد ّانتقلّمزنّ زارىّإىلّجرجزان،ّومن زاّإىلّمهز ان،ّوف  زاّتقلزدّمناز ّالزوزارةّبعدّوفاة

ّ.،ّمثّانتقلّإىلّأصف انّثّمتّسجنهّمنّخاللّبع ّاملؤامرايرهاّاملعاناةّح عل ّأّ
ّكانّمقزبالّعلز ّالعلزمّوالدراسزةّبشزغفّبزّوفلحظ من حياة ابن سينا الرغمّمزنّعزدمّاالسزتقرارّأنه

ّكززانّشززرهاّيفّالل ززوّوامليفّح اتززه لزز ايّاجلسززديةّالززيتّأّززريّ،ّويفّنفزز ّالوقزز ّيزز كرّاملؤرخززونّأنززه
ّ. ّوفاتهّعنّمثانّومخسنيّسنةّ،ّوكانعل ّصحته

 :مؤلفاته 
ّكثرةّمن اّ ّ:البنّس ناّمؤلفاي

 .الشفاء -
 .النجاةّ -
 .اإلشارايّوالتنب  ايّ -
الزززز يّدرسّيفّاجلامعززززايّاألورب ززززةّحززززبّبدايززززةّالقززززرنّالثززززامنّعشززززرّ.ّالقززززانونّيفّالطزززز ّ -

 .امل الديّ
 .احلكمةّاملشرق ةّ -
 .فسرّبع ّسورّالقرآنّالكرميّبع ّالرسائلّيفّاألخال ّواملنط ّوعلمّالنف ّوت -

 :منه ه 
ّكسزابق هّعلز ّمزن جّ ،ّوبزنيّالفلسزفةّوالزدينّنّج زةبزنيّاآلراءّالفلسزف ةّمزّالتلفيد اعتمدّابنّسز نا

والنتي ددة المتةتبددة ،ّةّبززارزةّعنززدّالفالسززفةّاإلسززالم نيمززنّج ززةّأخززرىّ،ّوكمززاّتعلززمّأنّهزز  ّالسززم
راءّاملتضززادةّ؛ّالسززتحالةّاجلمزعّبزنيّاآللسزوفوجزودّآراءّمتعارضززةّعنزدّالف ّهزيّعلدى  دها التلفيدد 
ّ.،ّوه اّماّجيعلّللف لسوفّأكثرّمنّرأيّيفّبع ّاألح انّيفّاملسثلةّالواحدة

 :أ   المسائل الفلسفية 
 .خلو  النفا وبطالن التناسخ -1

نيّ،ّويزززرف ّدعزززوىّالقزززائلروحزززاينّخالزززد،ّوهزززيّجزززوهرّدةّالزززنف ّوبسزززاطت ايقزززولّابزززنّسززز ناّبوحززز
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ّ.ررّأنّالنف ّتتعل ّوتشتغلّببدنّمعنيّويقّ،بالتناسس
 .فظةية االت ات -2
،ّوهز  ّالقزوةّعّمزنّخالهلزاّاالتازالّبعزاملّالغ ز أنّاإلنسانّلديهّقزوةّقدسز ةّيسزتط ابنّس ناّيرىّ

،ّواحلزدسّهبز اّاشزرةّالّحتتزاجّإىلّنظزرّواسزتداللمعرفزةّمب)لقدس ةّهيّضربّمزنّاحلزدسّالازويفّا
ّ،ّوهبزز اّفززت ّالبززابّأمززامّالقززائلنيأنّاحلززدسّأعلزز ّدرجززةّمززنّالنبززوةرىّويزز(ّيززرادفّاملعرفززةّالضززرورية

،ّوعلززز ّهززز اّفزززالن ّمزززنّوج زززةّنظزززرّالفزززارايبّوابزززنّسززز ناّأقزززلّدرجزززةّمزززنّبتفضززز لّالزززويلّعلززز ّالنززز 
ّ.الف لسوفّوالاويفّعل ّالسواءّ

 .تةتي  الموجو ا  حس  أولية الوجو  -3
ّ.العر ّ–اهل وىلّّ–اجلسمّّ–لاورةّاّ–وهرّاجل:املوجودايّحس ّال ت  ّالتايلابنّس ناّيرت ّ

ّكلّمن اّ ّ:وإل  ّتعريف
ّ.(كجسمّاإلنسانّمثالّ)املوجودّالّيفّموضو ،ّأوّهوّال يّيقومّب اتهّ:ّال و ة 
ّ.(كالبابّاملانو ّمنّاخلش .)هيّاملبدأّال يّيعنيّاهل وىلّويعط  اّماه ةّخاصة:ّّال ورة
ّ:اجملردّّواملاديّّ:منهّال س 
ّ.(اجلسمّاإلنساينّّ–املسجدّّ–الب  ّ.)ماّلهّأبعادّّالّةّخاللّزمنّحمددّ:ّّالما ي
ّ.(كاجلسمّاالف اضيّال يّيف ضهّالرياضيّ)ّماّل  ّيفّزمانّومكانّ:ّالم ة  
كقطعززةّ.ّ)ّودةّيفّمج ززعّاألشزز اء،ّوهززيّاألصززلّوموجززهززوّالقابززلّلاززورّاألنززوا ّاملختلفززة:ّالهيددولى 

ّ.(تلفةّاخلش ّاليتّيانعّمن اّأش اءّخم
ّ.(كاللون.)ّهوّال يّحيتاجّإىلّموضو ،ّأوّماه ةّإذاّوجديّوجديّيفّموضو ّ:ّّالعةض

ّ.،فالّجيوزّمنّوج ةّنظر ّأنّيتثخرّالعاملّعنهّبالزمانّوابن سينا يقوت كالفارابي بقدم العال 
 .العل  اإللهي -4

ّ.الكل ايّ،ّبلّمعرفتهّقاصرةّعل ّأنّاهللّتعاىلّالّيعلمّاجلزئ ايّيرىّابنّس نا
ّكاإلنسززانّف ززوّلفززظّمنتزز:ّنّعرفزز ّأنّالكلززيأوسززب ّ ز ّمززنّهززوّاملعززنّاملنتززز ّمززنّاألفززرادّاحملسوسززة

اجلزئزيّالز يّالّيشز  ّّميثلزونّاملعزنواألفزرادّ(ّ...حممزد،ّفاطمزة،ّعمزر،ّعائشزةّ)األفرادّاملكونةّلزهّ
ّ.ف هّغر ّ

،ّأمزاّاحلزواسّف زيّالززيتّمزعّالكل زايب عزةّالعقززلّأنّيتعامزلّوطّوعندد ابدن سدينا أن اهلل تعدالى عقدل
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ّكمزاّسزب ّأنّعرفز ّ)ّ،ّومزاّدامز ّالعزواملّالعلويزةّتتعاملّمعّاجلزئ اي (ّوهزيّمزاّفزو ّفلز ّالقمزر
وهزيّ)ّمنّعاملّالعقزولّفزاهللّتعزاىلّيعلم زاّبثشخاصز اّعلز ّوجزهّتفاز ليّ زالفّالعزواملّالسزفل ةّ

ّ(.ماّحت ّفل ّالقمرّ
ّ.،ّوعدمّعلمّاهللّتعاىلّبالكل ايّبقدمّالعاملّىلّأنّابنّس ناّيقولإمنّه اّخنل ّ
  .المعا  الةوحافي -5

،ّّلزهّ،ّأماّالبدنّفزالّبعزثللروحّفق ،ّوهيّاليتّتنعمّوتع بي ه ّابنّس ناّإىلّأنّاملعادّيكونّ
سز ناّّ،ّوعنّالناو ّاليتّتؤكدّالبعزثّاجلسزماينّونع مزهّوع ابزهّيؤكزدّابزنفالعةةّبالروحّالّبالبدن

(ّالتمث زلّأوّالتخ  زلّ)ّ؛ّألنهّالّيعرفّإالّاحملسوسايّف  اّمنّقب زلّخاطبةّاجلم ورأّناّس ق ّمل
 .أماّماّيقعّحق قةّف وّالبعثّالروحاينّفق ّونع مهّمنّمثّأوّع ابهّ

 ه 535 – 522( الشارح األكبة ) أبو الوليد بن رشد : رابعا
ف ززهّمززنّأهززمّمراكزززّالعلززمّّهززوّأبززوّالول ززدّحممززدّبززنّأ،ززدّبززنّرشززدّ،ّولززدّيفّقرطبززةّيفّعاززرّتعززد

واحلضارةّاإلسالم ةّيفّاألندل ،ّوكانّأبو ّقاض اّعل ّقرطبةّ،وجد ّقاضيّالقضاةّيفّاألنزدل ّ،ّ
ّكان ّيفّب  ّعلمّوفقهّ ّ.فنشثةّابنّرشد

ّكتزز ّأرسززطوولقدد  ابددن رشددد بالشددارح األكبددة ،ّوابززنّرشززدّمززعّعززدمّمعرفتززهّ؛ّألنززهّاهززتمّبشززرح
قزدرةّعظ مزةّعلز ّف زمّّ ّال مجزايّالعرب زةّإالّأنّشزروحهّتزدلّعلز بال ونان ةّواعتمزاد ّالكامزلّعلز

،ّوالزززيتّسززاعديّبززدورهاّيفّنشزززرّفلسززفةّأرسززطوّيفّالعازززرّالوسزز  ّيفّأوربززاّ؛ّلززز اّفلسززفةّأرسززطو
ّكثززراحظززيّابززنّرشززدّبشزز رةّواسززعةّيفّأوربزز ّكبززرّمعروفززاّبامسززهّ،ّحززبا،ّواسززتفادواّمنززه ّأصززب ّفريزز 

ّ.السفةّأورباّيفّالعارّالوس  ّمعهّإالّأنّاجلم عّيقدر ّومعّاختالفّبع ّف(ّالرشديونّ)
ّعززرفّعززنّّابززنّرشززدّيفّصززغر ّإقبالززهّالشززديدّوحرصززهّعلزز ّالززدرسّوالتحازز لّ،ّفززدرسّالفقززهّأوال

ّ،ّمثّانازززرفّإىلعكزززفّعلززز ّدراسزززةّاألدبّوعلزززومّاللغزززة،ّمثّعلززز ّمززز ه ّمالززز ّر،زززهّاهللّتعزززاىل
سات تهّيفّه  ّالعلومّابنّبشزكوالّوابزنّمسزرةّوأيبّ،ّومنّبنيّأدراسةّالط ّوالرياض ايّوالفلسفة

ّ.جعفرّهارونّ
،ّواستعانّبزهّيفّإنشزاءّاملزدارسّومعاهزدّالعلزمّوتنظ م زاّويفّا ّعبدّاملؤمنّاملوحديّإىلّمراكشدع

ّكتزز ّابززنّرشززدّف  ززاّ هزز  ّالفزز ةّاتاززلّبززثيبّمززروانّبززنّزهززرّفثخرجززاّمعززاّموسززوعةّعرب ززةّيفّالطزز 
ّ.(الت سرّ)ّابنّزهرّاجلان ّالعمليّوأمسا ّكت ّّو(ّالكل ايّ)ّاجلان ّالنظريّحت ّاسمّ
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فقزربّإل زهّ،ّؤمنّعلز ّدولزةّاملوحزدينّيفّمزراكشاملزّمثّاتالّبثيبّيعقوبّيوسفّال يّخلزفّعبزد
ّ.،ّمثّقاض اّلقضاةّقرطبةّقاض اّيفّإشب ل ةّ،ّمثّيفّقرطبة،ّمثّطب باّخاصاّلهّ،ّفع نهابنّرشد

ّكتز ّأرسززطوّوتفسززرهاشززدّعلززويفّهز  ّالفزز ةّعكززفّابزنّّر ،ّوختل از اّإىلّحززدّمززاّمززنّ ّتلخزز  
ّ.شوائ ّاألفالطون ةّاحملدّةّ

،ّوهزز  ّيعقززوبّو ززلّابززنّرشززدّحمتفظززاّمبكانتززهّعنززدّأيبّيوسززفّامللقزز ّباملناززورّالزز يّخلززفّأبززا
 مززةّالكفززرّاملكانززةّأّززاريّاحلسززدّواحلقززدّعل ززهّمززنّبعزز ّالفق ززاءّاألمززرّالزز يّدفع ززمّإىلّتوج ززهّ

ّكفززرّحمزز ،ّوصززرحواّباللعنززةّعلزز ّمززنّيقرإهززا،ّوبالفابززنّرشززدّوالزندقززةّإىل ،ّعززلّا مززواّتعال مززهّبثّنززا
ّكتبهّعالن ةّومنعّتداوهلافثمرّاخلل فةّ ،ّوملّ ّمج زعّالكتز ّالفلسزف ة،ّوسرىّه اّاحلكزمّعلزبإحرا 

ّكانز ّهز  ّالت مزةّواحملنزةّالزيتّتعزر ّهلزمن زاّإالّالكتز ّالطب زةّوالفلك زةّيسلم ّاّابزن،ّوكمزاّنلحزظ
ّكف لززةّعلزز ّالقضززاءّعل ززه ،ّفززاكتف ّبنف ززهّإىلّقريززةّيفّالّأنّمكانتززهّمززنّاخلل فززةّشززفع ّلززه؛ّإرشززد

ّ.جنوبّشرقيّقرطبةّ
بالطزهّيفّمزراكشّو زلّ،ّودعزا ّإىلّلسزفة،ّوأطلز ّسزراحّابزنّرشزدوبعدّف ةّأباحّاخلل فزةّدراسزةّالف

ّ.أجداد ّ،ّودفنّهباّمثّنقلّجثمانهّإىلّقرطبةّح ثّدفنّإىلّجوارّهباّحبّتويف
  :مؤلفاته 

 :مؤلفاته الخااة ،ّفمنّلهّمؤلفايّخاصةّوشروحّ
ّكتابّ اف ّالفالسفةّللغزايلّ،ّوه اّيدلّعل ّمدىّ:ّ اف ّالت اف ّ - ال يّردّف هّعل 

ّكانززز ّ ّكثزززرّمزززنّاحملقق زززني ّكمزززاّيقزززرر حزززر ّالرجزززلّعلززز ّالزززدفا ّعزززنّالفالسزززفةّ،ّوبزززالطبع
 .حججّالغزايلّأقوىّمنّابنّرشدّ

 .املقدمايّيفّالفلسفةّ:ّعنونّمقااليّب -
 .فالّاملقالّق ماّبنيّاحلكمةّوالشريعةّمنّاالتاالّ -
 .الكشفّعنّمناهجّاألدلةّيفّعقائدّامللةّ -
 (فقهّ)ّبدايةّاجملت دّوّنايةّاملقتادّ -
 .رسالةّعنّحركةّاألفال ّ -
 (الط ّ)ّالكل ايّ -
ّكت ّ: ومن شةوحه لكت  أرسطو  -  :شروحّمطولةّومتوسطةّوصغرىّعل 

ّ.هانّوالسما ّالطب عيّ،ّالسماءّوالعاملّ،ّالنف ّ،ّماّبعدّالطب عةّالّة
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 :من أ   مسائله الفلسفية 
 .التوري  بين الدين والفلسفة  -1
ّكزانواّيفّاملشزر ّاإلسزالميّالفالسزفةّاملسزلمنيّه  ّاملسزثلةّبزالّشغل ّ الفزارايبّّ–الكنزديّ)سزواء

ّكانّابزنّرشز(ابنّرشدّّ–نّطف لّابّ–ابنّباجهّ)أوّاملغربّاإلسالميّ(ّابنّس ناّّ– دّمزنّ،ّوقد
ّكتابزاّأشدّاملتمسزكنيّهبز  ّاملسزثلة،ّفز السزاب ّذكزر ّ؛ّل بزنيّمزنّخاللزهّأنّ(ّفازلّاملقزالّ)ّثفردّهلزا

،ّفاملسززززائلّالززززيتّ ّإىلّأّنمززززاّيتفقززززانّموضززززوعاّوغايززززة،ّفزززز هدينّوالفلسززززفةّيتفقززززانّوالّخيتلفززززانالزززز
الكتززابّحزز ّ،ّ،ّوقززدمّللمسززثلةّبزثنّمززاّجزاءّيفّالسزفةبع ن ززاّالززيتّيعتزينّهبززاّالفّيدرسز اّالززدينّهزي

،ّفالفسفةّالّتناق ّالدينّالدينّوجوبّالنظرّالعقليّالفلسفي،ّومماّجاءّبهّوأنّاإلميانّبهّواج 
ّ.بلّتدعمهّوتفسرّرموز ّ

ّك ل ّواحدةّفكالمهاّي دفّإىلّمعرفةّاهللّتعاىل ّ.وغايت ما
ّ.،ّواألخ ّالرض عةّيّصاحبةّالشريعةاحلكمةّه:ّش ورةوانت  ّإىلّالقولّبعبارتهّامل

 .العال   -2
لّ؛ّح ثّأّب ّأنّاملسثلةّمزنّاملسزائب دد املسثلةّه  ّالقارىءّلرأيّابنّرشدّيفّيفّالبدايةّيشعرّ

،ّويع رّف  اّاملخطزيء،ّولكنزهّبعزدّذلز ّمي زلّإىلّالقزولّبالقزدمّ؛ّالشائكةّاليتّيؤجرّف  اّاملا  
فلز ّّ،ّومزاّفزو خزاللّالقزولّبقزدمّاحلركزةّوالزمزانّلنيّبالقزدمّمزنح ثّقررّماّقزرر ّالفالسزفةّالقزائ

ّ.،ّوماّحت ّفل ّالقمرّقدميّيفّمادتهّدونّصورتهّالقمرّقدميّيفّمادتهّوصورته
ّكماّيقررّالفارايبّوابنّس ناويرت ّاملوجّو ،ّولكنهّالّيقولّبالف  ّالز يّذهز ّإل زهّالفزارايبّ؛ّداي

ّ.دّاليتّدفع ّالفارايبّإىلّالقولّبنظريتهّاملوهومةّألنهّملّيستبعدّصدورّالكثرةّعنّالواح
 .النفا اإلفسافية  -3
تعددّإالّمنّ،ّوملّيلحق اّاحلدو ّوالّالالنف ّقدميةّوواحدةّمنّح ثّأصل ابثنّابنّرشدّيارحّ

،ّوح نمزززاّيززززولّسزززب ّحزززدّو اّوتعزززددهاّمزززنّخزززاللّخزززاللّاتازززاهلاّبالبزززدن،ّف زززوّحزززدو ّإضزززايف
،ّومزنّهنزاّا مزهّالزبع ّجزعّإىلّطب عت زاّمزرةّّان زة،ّفتكزونّواحزدةّبالعزدد ن ز ّتّرمفارقت اّللبزدنّح

ّ.بالقولّبوحدةّالوجودّ
 .االت ات بالعقل الفعات  -4

يزززرىّابزززنّرشزززدّأنّاالتازززالّبالعقزززلّالفعزززالّممكزززنّمزززنّخزززاللّاإلدرا ّالعقلزززيّفقززز ّ،ّوهزززوّإدرا ّ
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لفعززالّ،ّوكلمززاّازدادّاإلنسززانّصززاعدّيبززدأّمززنّاإلنسززانّالزز يّي قزز ّيفّاملعرفززةّحززبّيتاززلّبالعقززلّا
ّكلماّازدادّسعادةّ ّ.أماّاملعرفةّاحلدس ةّفالّيقولّهباّابنّرشدّ؛ّبلّيستبعدهاّ.ّاتااال

 .الظا ة والباطن  -5
،ّوح ن ز ّىّابنّرشدّأنّللشر ّ زاهراّوباطنزا،ّفالظزاهرّهزوّمعرفزةّالعزوام،ّوالبزاطنّمعرفزةّاخلزوا يّر

والّيسززززتط عّمعرفت ززززاّإالّ؛ّألنّاحلق قززززةّواحززززدةّاهرالظززززاهرّالبززززاطنّوجزززز ّتثويززززلّالظززززّإذاّخززززالف
،ّ ّللنقززد؛ّلزز اّهززمّوحززدهمّالقززادرينّعلزز ّالتثويززلّبع ززداّعززنّآراءّاملتكلمززنيّالززيتّالّتثبززالفالسززفة

،ّف كزززونّهززز اّالّيع فزززونّإالّبزززاألمورّاحملسوسزززة؛ّألّنزززمّجيززز ّحجززز ّهززز  ّالتزززثوياليّعزززنّالعامزززةّو
 .التثويلّخطراّعل  مّ
 :إجماال لسفيةفقد بعض اآلرات الف

يفّحاجزززةّإىلّالفكزززرّالفلسزززفيّبعامزززة،ّوال ونزززاينّ اصزززة؛ّألنّالزززدينّف زززهّاألمزززةّاإلسزززالم ةّملّتكزززنّ
ألنّالناززو ّ؛ّالفالسززفةّالّجمززالّهلززاّيفّاإلسززالم،ّواملسززائلّالشززائكةّالززيتّحززريّالكفايززةّوالغنززاء

عززدّعززنّالززن ّمززنّ،ّوأيّاحنززرافّيفّف ززمّهزز  ّاملسززائلّيكززونّمبقززدارّالبحلزز ّلنززاّهزز  ّاملعضززالي
ّ.الكتابّوالسنةّ

ّكبززرّمززنّاملسززلمنيّعلزز ّّ–تبعززاّللظززروفّالززيتّسززب ّدراسززت اّّ–وملززاّدخلزز ّالفلسززفةّ انززةىّفريزز 
،ّوكانز ّهلزمّج زودّاهب مّمنّمتكلمنيّوحمدّنيّوفق اءّللردّعلز ّالفالسزفةاختالفّمشارهبمّوم 

ّمززنّ–ر، مززاّاهللّّ–ابززنّت م ززةّ،ّويعتززةّالغزززايلّّويّيفّاحلززدّمززنّّهزز اّالفكززرّاملنحززرفمباركززةّأّززّر
ّ.،ّوهلماّالريادةّبالش ّيفّه اّاملضمارّأش رّمنّقامّبالردّعل ّالفالسفة
 :ومن أ   المسائل التي افتقد  

 .القوت بالظا ة والباطن -1
ومززنّمثّقسززمّالنززاسّإىلّّ-جعلزز ّمززنّناززو ّالشززر ّرمززوزاّالّيف مززاّإالّف ززةّمع نززةّّهزز  ّاملسززثلةّو

ّةراّلظ ززززورّأيّفكززززرّمنحززززرفّيفّاألمززززةّمززززنّخمتلززززفّالفززززر ّوالطوائززززفكانزززز ّمزززز-عامززززةّوخاصززززةّ
ّ.؛ّألّناّاملالذّال يّيلجثّإل هّمنّيثعّبثيّفكرّخمالفّاملبتدعة

سززالمّملّيسززوّبززنيّالعززاملّواجلاهززل،ّأوّبززنيّالتقززيّ،ّواإلشزز ّأنّالنززاسّل سززوّعلزز ّدرجززةّواحززدةوالّ
زْنكاْمَّوالَّز  يَنّّ):ىلقالّتعاّ،ّبلّرفعّاهللّعزّوجلّأهلّالعلمّدرجايوالفاجر ّاللَّزهاّالَّز  يَنّآَمنازواّم  يَزْرفَزع 

ّ.11ّ:اآليةّاجملادلةّسورةّ(أاوتاواّاْلع ْلَمَّدَرَجايّ 
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ّ.9ّّّ:اآليةّالزمرسورةّّ(قاْلَّهْلَّيْسَتو يّالَّ  يَنّيَزْعَلماوَنَّوالَّ  يَنّاَلّيَزْعَلماونَّّ:)وقالّتعاىل
ّ.إىلّغرّذل ّمنّاآلياي

ّكفضزليّعلز ّأدنزاكمّ)ّويفّاحلديثّ فضزلّالعزاملّعلز ّالعابزدّّ)ّوحزديثّ(ّفضلّالعاملّعل ّالعابد
ّ.األحاديثّالشريفةّوغرّذل ّمنّ(ّكفضلّالقمرّل لةّالبدرّعل ّسائرّالكواك ّ

،ّفكززلّمززنّسززل ّ ّف ززةّمززنّالنززاسّبززالف مّدونّغرهززاولكززنّالتم  زززّبززنيّالنززاسّملّيكززنّبتخازز 
اهز ّوذلز ّفضزلّفضلهّحسز ّمزاّأعطزا ّربنزاّمزنّملكزايّومّوسب لّالعلمّيؤت هّاهللّعزّوجلّمنّ

نززاسّ،ّبززلّإنّأكززةّالعلمززاءّيوقفززهّأقززلّالالعلززمّالّحيتكززرّعلزز ّف ززةّمززنّالنززاس،ّّواهللّيؤت ززهّمززنّيشززاء
ّك نززويّيفّاإلسززالمّوالّسززلطةّألحززدّعلمززاّل طالبززهّبززدل لّعلزز ّقضزز ة،ّأوّيززردّلززهّرأيززاّضززع فا ،ّفززال

ّكلّذيّح ّحقهّم.ّعل ّآخرّ ّ.نّاح امّألهلّالعلمّوالفضلّمعّإعطاء
 :وللفالسفة بال شك غاياته   ري القوت بالظا ة والباطن منها 

 .ّإجيادّمةرّإلخفاءّعقائدهمّالفاسدةّ -
ّكثراّمنّاملاطلحايّالغريبةّعنّاإلسالمّ،ّواألقوالّاملخالفةّصراحةّللثواب ّالشرع ةّ  .وقدّرأي 

 .لنيّالتةيرّللتنق ّمنّاملؤمننيّاملخلانيّالعام -
ّكان ّح اةّبع ّأول  ّالفالسفةّمل  ةّبالل وّواللع ّ،ّوعدمّااللتزامّبالشر ّ ّكم  .وتعرفون

 .ّ،ّفالّقولّإالّهلمّباعتبارهمّأصحابّالف مّللباطنّر ّالوصايةّاملعرف ةّعل ّاآلخرينف -
 ّوالسب ّالرئ  ّيفّقوهلمّه اّهوّزعم مّأنّالن ّصزل ّاهللّعل زهّوسزلمّأخفز ّعلز ّالنزاسّحقزائ

ّ.ّالغ ب ةّحبّالّيك بهّالناسّاألمور
ك ززفّذلززز ّوأكثززرّاحلقززائ ّالشزززرع ةّأمززورّغ ب ززةّتعتمزززدّفقزز ّعلززز ّ.ّسززبحان ّهزز اّهبتزززانّعظزز مّ

صزززد ّاملبلززز ّ؟ّبزززلّإنّنب نزززاّالكزززرميّصزززل ّاهللّعل زززهّوسزززلمّملّخيزززفّشززز  اّمزززنّذلززز ّحزززبّيفّبدايزززةّ
ّكثزززرةّاألتبزززا ّ،ومزززاّنبزززثّاإل سزززراءّببع زززدّ،ّوالّخيفززز ّمزززاّف زززهّمزززنّرسزززالتهّ،ّوهزززوّيفّأشزززدّاحلاجزززةّإىل

ّكززانّالنزز ّصززل ّاهللّ أحززدا ّأديّبززالبع ّإىلّاالرتززدادّعززنّدينززهّ؛ّالسززتبعاد ّهزز  ّاملعجزززةّ،ّفلززو
أنّيكتمّّعل هّوسلمّخيش ّالتك ي ّملاّقالّهلمّه  ّاحلادّةّ،ّولكنّحاشا ّصل ّاهللّعل هّوسلم

ال ينّيبلغزونّرسزااليّ"ّ  مّالاالةّالسالمّ،ّوه اّمنّأهمّو ائفّالرسلّعلش  اّأمر ّاهللّبتبل غة
09ّاألحزابّّ"اهللّوخيشونهّوالّخيشونّأحداّإالّاهللّ

للقزرآنّ)ّعلز ّقضز ت مّتلز ّ،ّواعتمزادهمّإمزاّعلز ّروايزةّمك وبزةّّال  ليل لهد ّو ؤالت الفالسفة
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ّكحززديثّأيبّ(ّبطززنّوللبززاطنّبطززنّإىلّسززبعةّأبطززنّ أوّف ززمّاملعززنّالفاسززدّمززنّاحلززديثّالاززح  
اهللّّصززل ّاهللّعل ززهّوسززلمّوعززاءين،ّفثمززاّأحززدمهاّفقززدّحفظزز ّمززنّرسززولّ:)ّيّاهللّعنززهريززرةّرضززه

ّعنزهّهزوّمزاّومزاّأخفزا ّأبزوّهريزرةّرضزيّاهلل(ّفلوّبثثتهّلقطعزتمّهز اّالبلعزومّ،ّوأماّاآلخرّبثثتهّف كم
ّكزانّأمزامّمجزهّالنز ّصزل ّاهللّعل زهّوسزلمّبشزيء،ّوملّخيازيكونّمنّفزنتّومالحزم مزنّعّ،ّفزالكالم

ّكززانّأحفززظّالاززحابةّحلززديثّرسززولّاهللّصززل ّاهللّعل ززهّوسززلمّ،ّالاززحابة ،ّولكنززهّرضززيّاهللّعنززه
فلخطزززورةّالفزززنتّخشزززيّأبزززوهريرةّرضزززيّاهللّعنزززهّعلززز ّنفسزززهّإذاّأخزززةهمّبزززبع ّالتفاصززز لّالزززيتّقزززدّ

ّكمزززاّيزززرومّدّونّقزززولّأيبّهريزززرةّرضزززيّاهللّعنزززهتضزززرهمّأكثزززرّمزززنّنفع زززمّهكززز اّف زززمّاحملززز ،ّولززز  
ّ.وأذناهبمّمنّالفالسفةّّالباطن ون

 :ويلزم عن القوت بالباطن لوازم راسدة منها 
 .إبطات الشةيعة  -

إذّالّفائززدةّمززنّالززن ّح ن زز ّ،ّفمززاّدامزز ّالناززو ّعبززارةّعززنّرمززوزّالّيف م ززاّإالّالززبع ّفززالّ
ّهيّاملعروفةّبثركاّناّوشروط اّوه  ا اّ،ّومزنّهنزاّنزدّالبزاطن نيّمثالّّحاجةّهلاّ،ّفلمّتعدّالاالة

ّكماّي رفونّالّتنفزعّ عل ّاختالفّمسم ا مّي هبونّإىلّالقولّبإسقا ّالتكال فّالشرع ةّ؛ّألّنا
ّ؟إالّالعامةّالّاخلاصةّأمثاهلمّ

 .تكهي  رسوت اهلل الى اهلل عليه وسل   -
ّكمزاّرميّأخف ّعل ّعامةّالناسّاحلقائ الفالسفةّيزعمونّأنّنب ناّالك ،ّفالّنع مّللجسدّأوّع اب

التزززينيّللكزز بّ،ّوهزز اّهبتززانّ،ّوهزز اّالّيوصززفّإالّباخلززدا ّللعززوامّوالتضززل لّهلززمّّوسززفةلّالفاليقززّو
ّكزانّذلز ّعتابزاّلزهّعظ م .ّ،ّوحاشا ّعل هّالاالةّوالسالمّأنّيكتمّشز  اّمزنّأمزرّالزوحيّحزبّلزو
ّكززانّّ:عائشززةّأمّاملززؤمننيّرضززيّاهللّعن ززاتقززولّ ممززاّأنزززلّّكامتززاّشزز  اّّحممززدّصززل ّاهللّعل ززهّوسززلمّلززو

دك  َعَلي دَك َزو َجدَك )ّ:هز  ّاآليزةّلكزتمهّعل  دَ  َعَلي ده  َأم س  َوإ ذ  تَدق دوت  ل لَّده ي أَفد َعدَ  اللَّده  َعَلي ده  َوأَفد َعم 
َشددداد   َشدددى النَّددداَس َواللَّددده  َأَحددد ُّ َأن  َتخ  يددده  َوَتخ  دددَك َمدددا اللَّددده  م ب د  ف دددي ر دددي فَدف س  سزززورةّ(َواتَّددد   اللَّدددَه َوت خ 

ّ.02:ّاآليةّاألحزاب
ّ.والادّعنّسب لّاهللّتعاىلّ،والسعيّلإلفسادّيفّاألر ،لضربّالشريعةفالقولّبالظاهرّوالباطنّسب لّ

 .قدم العال   -2
ّكتابززه،ّّوبعزز ّالفالسززفةّيقولززونّبقززدمّالعززاملأنّّسززب ّأنّأشززرناّإىل ّكفززرهمّالغزززايلّيف  افزز ّ)ّ:قززد
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،ّوقززدّاسززتخدمّابززنّادّالروحززاينقززولّوإنكززارهمّعلززمّاهللّباجلزئ ززاي،ّواملعززبسززب ّهزز اّال(ّالفالسززفةّ
ّ:متقناّيفّرد ّعل ّالفالسفةّاعتمدّف هّعل ّّمنه ا ت م ةّر،هّاهلل

ّ.مطالبةّاخلامّبالدل لّّ–المن  
ّ.إبطالّدعوىّاخلامّبالدالئلّالشرع ةّوالعقل ةّّ–ّالنقض

ّ.الداللةّعل ّخالفّقوهلمّّ–ّالمعار ة
رددال يوجددد  ليددل واحددد اريززةّمتامززاّعززنّالززدل لّ،ّدهاّعنززوبززالنظرّإىلّهزز  ّاملسززثلةّعنززدّالفالسززفةّ

،ّوالقولّبالقدمّاتفز ّمج زورّونّحبدو ّالعاملّقبلّأرسطوّوبعد ،ّبلّإنّأكثرّالفالسفةّيقولعليها
ّ.العقالءّمنّخمتلفّاملللّعل ّبطالنهّ

 ّوهز اّاللفزظّملّيزردّأصزالّبالشزّر.ّلقزوهلمّبزثنّاهللّتعزاىلّعلزةّتامزة،ّوموجز ّبالز ايّ؛وقالواّبالقدم
،ّفزاهللّتعزاىلّخزال ّللعزاملّولز  ّعلزةّبزاملعنّالفلسزفيّلّإالّمبزاّمسز ّبزهّنفسزهوالّيسم ّاهللّعزّوج

ّكاززلَِّّشززْيء ّوَك  ززلّ )ّ:،قالّتعززاىلالزز يّيدع ززهّالفالسززفة ززَوَّعلَزز  ّكاززلَِّّشززْيء َّوها ّالزمززرسززورةّ(ّاللَّززهاَّخززال  ا
ّّ.27ّّ:اآلية

ك فّحيكمّالناسّعلز ّخلز ّالعزاملّوهزمّمثّّ.قدمياّّولغةّالقرآنّتؤكدّأنّاملخلو ّالّميكنّأنّيكون
ّ:)ّقزززالّتعزززاىلّملّيشززز دو ّ؟ ْنززز ا ّكا ْمَّوَمزززا ززز   َّواَلَّخْلزززَ ّأَنْزفاس  َّواأْلَْر   زززَماَواي  َمزززاَّأْشزززَ ْدتزا اْمَّخْلزززَ ّالسَّ

ا لِّنَيَّعضاد  َ ّاْلماض  ّ.11ّّ:اآليةّالك فسورةّ(ماتَّخ 
ّكماّيقزررّالّواحلكمّعل ّالشيءّفر ّعن ،ّولكزنّفالسزفةّأنفسز م،ّوهز  ّأمزورّحتتزاجّملعاينزةتاور 

ّأىنّهلمّذل ّ؟
،ّف زززلّهنزززا ّتكزززافؤّبزززنيّاهللّحزززالّالتكزززافؤّبزززنيّالعلزززةّواملعلزززولّواإلجيزززابّبالززز ايّالّيكزززونّإالّيف

ّوالعاملّ؟
،ّوهز اّالقزولّمزنّشزثنهّأنّينفزيّعزنّتعاىلّعلةّمضطرةّإىلّخل ّالعاملّواإلجيابّه اّجيعلّمنّاهلل

ّكبرا.ّالخت ارّاهللّتعاىلّا ّ.سبحانهّوتعاىلّعماّيقولّالظاملونّعلوا
لتامززةّتسززتلزمّ،ّفالعلززةّا ززهّتنززاق ّمززعّفلسززفت موقززوهلمّبززثنّاهللّتعززاىلّعلززةّتامززةّوموجزز ّبالزز ايّف

ّكماّيقولون فايّوهز اّ،ّوالافايّعندهمّمنف ةّبزعمّأنّذل ّيعدّافتقاراّمنهّإىلّه  ّالامعلوهلا
بإّبزززايّالازززفايّأوّالقزززولّحبزززدو ّالعزززاملّ؛ّألنّ:ّل ّيالزمزززونّإمزززاينزززايفّوجزززودّذاتزززهّبنفسززز ا،ّولززز 

القززولّّبنززاءّعلزز ّ،ّوالقززولّبضززرورةّخلزز ّالعززاملم اّملفعوال ززااسززتلزامّالزز ايّلاززفا اّأوىلّمززنّاسززتلزا
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ّ.بقدمهّيشرّإىلّاحت اجهّهل اّالعاملّ،ّوهمّالّيقولونّب ل 
هزز اّخمززالفّللمتفزز ّعل ززهّبززنيّالعقززالءّ؛ّلزز اّجلززثّويلزززمّأيضززاّمززنّقززوهلمّهزز اّمقارنززةّالعلززةّملعلوهلززاّ،ّّو

وقزالواّهبز اّّ،الفالسفةّإىلّالقولّبتقدمّاهللّعل ّالعزاملّبالز ايّالّبالزمان،فزدخلواّيفّهز اّالتنزاق ّ
ّ.القولّاملت اف ّ

 .عل  اهلل بال زئيا  -3
نّتازور ّمزّنفز ّهزوّالز يّالّمينزعّمزن:ّأنّالكلزيّّ–مزنّخزالّدراسزت ّللمنطز ّّ–عرف ّسابقاّ

ّكلزيوقو ّالشزركةّف زه ّكلفزظّإنسزانّف زوّلفزظ ،ّويشز  ّف زهّأفزراد ّمنتزز ّمزنّاألفزرادّالز ينّميثلونزهّ،
تازور ّمززنّوقزو ّالشززركةّف ززهّ،ّّّنفزز ّّهزوّالزز يّمينزعّمززن:ّواجلزئززي،ّتسزاوي،ّوهزز اّوجزود ّذهززينبال
ّ.،ّوه اّوجود ّواقعيفظّحممدّال يّيشرّإىلّفردّبع نه،ّف  اّالّيشاركهّف هّغر كل
علز ّقزولّالفالسزفةّبنفزيّّعلزمّاهللّباجلزئ زايّأنّالّيعلزمّاحلزواد ّاجلزئ زةّلألشزخا ّ،ّوالّّلزموي
،ّوهز اّمبطزلّ،ّوكزلّمزاّقزالو ّهزوّزعم زمّبزثنّهز اّمزنّقب زلّالتنزيزهّواإلجزالللّهلمّعل ّاملسثلةدل 

ّك ززفّيززنعمّلوه ززةّعلزز ّالسززواءللربوب ززةّواأل ّك ززأوّيززدبرّأمززرّمززنّالّيعلززمّعنززهّشزز  ا؛ّإذ فّياعبززدّ،ّأو
َقدات  َذرَّة  ):قزالّتعزاىل.ّيعلزمّشز  اّمزنّأقزواهلمّوأفعزاهلموياسثلّمزنّال ثد  َعدال    ال َغي د   اَل يَدع دز ِّ  َعن ده  م 

بَدددة  إ الَّ ر ددي ك تَدداِّ  م ب ددين   ددن  َذل ددَك َواَل َأك  ددَغة  م  َر ض  َواَل َأا  ددَماَوا   َواَل ر ددي األ  ّسززبثسززورةّّ(ر ددي السَّ
ّ.0ّ:اآلية

،ّوهز اّأمزرّبزالطبعّالكثزرةّالتغزرّواالسزتكمالّبزالغرلعلزمّباجلزئ زايّيوجز ّالسزفةّأنّالقدّزعزمّالف
لمزهّهبزاّالّيعزدّنقازاّمزنّ،ّفكز ل ّعهّللجزئ زايّوالّيعتزةونّهز اّنقازاممتنعّ؛ّألّنمّيقولونّبفعل

،ّولكززنّهزز اّمززنّلززوازمّذاتززهّالّيسززتف د ّمززنّاملوجززودّ،ّوعلززمّاهللّتعززاىلّبززاحلواد ّاجلزئ ززةبززابّأوىل
ّ.14ّ:اآليةّاملل سورةّّ(َأاَل يَدع َل   َمن  َخَلَ  َو  َو اللَّط ي   ال َخب ية  )ّ:،قالّتعاىلسبحانه

العلمّواإلرادةّمشروطةّبزّ،ّفاخلال ّخيل ّباإلرادة،شرو ّبتاورّاملخلو ّقبلّأنّخيلقهوخل ّاخلل ّم
،قالّالّيغ  ّعنزهّشزيء،ّوحم  ّشاملّفإرادةّماّالّيشعرّبهّحمال،ّفعلمّربناّمطل ّالّحتد ّحدود

ت  ع ل م ا)ّ:تعاىل َ  ك لَّ َشي   .92ّ:اآليةّطهسورةّّ(إ فََّما إ َله ك    اللَّه  الَّه ي اَل إ َلَه إ الَّ   َو َوس 
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 . موق  السل  من الفلسفة والفالسفة
ن ني؛ّترمجززةّتزز اه ّالفززر ّواملززّكززانّمززنّأعظززمّأسززبابّنشززثة هّومززاّفززنتّبززرا ّالفالسززفةّال ونززانّالززّو

مززنّعلززومّطب ع ززةّدن ويززةّحيتاج ززاّالنززاسّيفّدن ززاهم،ّوملّهزز اّالزز ا ّوىّمبززاّحززالززبع ّمززنّاالغزز ارّ
ارةّاألسزززز لةّوالشززززكو ّحيززززاذرّمززززاّف  ززززاّمززززنّاملسززززال ّالفلسززززف ةّالعقل ززززةّاحملضززززة،ّالقائمززززةّعلزززز ّإّزززز

فّاهلادمزززةّبطب عت زززاّلإلميزززانّالقزززائمّعلززز ّالتسزززل مّاحملززز ّللزززوحي،ّلكزززنّأئمزززةّالسزززلّواالع اضزززاي
ّ.ّوعلماءهمّفطنواّمبكراّهل اّاخلطرّالعظ م،ّف بواّيفّوج هّحم رينّومن رين

 :أقسام الناس ت اد التةاث الفلسفي الوارد
قزززززواّبرجالزززززهّ:ّاملنتسزززززبونّلإلسزززززالمّ زززززاهراّالمتفلسدددددفةّ-1 قبلزززززواّالززززز ا ّالفلسزززززفيّوافتتنزززززواّبزززززهّوّو

ّ!.وعظموهم،ّو نواّتراّ مّغايةّاحلكمةّوكمالّالعلم
بلزززواّمزززاّوافق زززاّوردواّمزززاّعرضزززو ّعلززز ّأصزززوهلمّوقواعزززدهمّفق:ّكاملعتزلزززةّواألشزززاعرةّّونالمتكلمدددّ-7

إالّأنّاالضزززطرابّقزززدّأدر ّبعضززز مّفلزززمّيسزززلمّمزززنّالتزززثّرّواالنزززرارّمزززعّبعززز ّاألصزززولّ.خالف زززا
،ّالز يّردّعلز ّ(هزز131ي)أبزوّحامزدّالغززايلّ:ّواملسائلّالفلسف ة،ّومنّأش رّاألمثلزةّعلز ّهزؤالء

ّكت ،ّوكف ززرهمّف ززهّباملسززائلّالززثال ّاملشزز ورة،ّلكنززهّعززادّفاززنفّ" افزز ّالفالسززفة"ابززهّالفالسززفةّيف
ّكتابهالكت ّاملضنونّهباّعل ّغرّأهل ا،ّوضم ن اّأصوالّومسائلّف إح اءّعلزومّ"ّ:لسف ة،ّبلّحب

ّ.ملّيسلمّمنّالشوائ ّواملوادّالفلسف ة"ّالدين
ّكثراّمّوّومنّآفايّه  ّالطائفة اّيعمدونّللزردّعلز ّالفالسزفةّبثدلزةّضزع فة،ّتثّرهمّبالفلسفةّأّنم

ّكسرواّوالّهمّلإلسالمّناروا ّ.فالّهمّللفالسفة
ّكانّعل هّالسلف ّكثرّمن مّيفّآخرّح اتهّعل ّاالشتغالّبغرّما ّ.ول ل ّندم

أنكززرواّالفلسززفةّومززاّتفززر ّعن ززاّمززنّ:ّامللتزمززونّبطريزز ّالسززلفّواألئمززةّأ ددل العلدد  واإليمددانّ-0
ال،ّوحززز رواّمزززنّذلززز ّوحرمزززواّاالشزززتغالّبزززه،ّبزززلّحززز رواّمزززنّخمالطزززةّأهلزززهّأوّالكزززالمّمجلزززةّوتفاززز 

حماور مّوحماولةّالردّعل  م؛ّملاّيفّذل ّمنّمفسزدةّاالسزتما ّإىلّشزب ا مّوتروجي زا،ّوهز  ّبعز ّ
ّ:أقواهلمّيفّذل 

،ّعل زززز ّبززززاألّرّوطريقززززةّ!مقززززااليّالفالسززززفة:ّسزززز لّأبززززوّحن فززززةّعززززنّاألعززززرا ّواألجسززززام؟ّفقززززال
ّ.إيا ّوكلّحمدّة؛ّفإّناّبدعةالسلف،ّّو
ّ.أرادّأهلّالكالمّمنّأيّم ه .ّالّجتوزّش ادةّأهلّاألهواءّوالبد :ّوقالّمال 
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ّ..منّطل ّالدينّبالكالمّتزند :ّوقالّأبوّيوسف
مززززززاّج ززززززلّالنززززززاسّوالّاختلفززززززواّإالّلزززززز ك مّلسززززززانّالعززززززربّومزززززز ل مّإىلّلسززززززانّ:ّوقززززززالّالشززززززافعي

ّ.أرسطاطال  
مّأنّيضززززربواّباجلريززززدّوالنعززززال،ّويطززززافّهبززززمّيفّالقبائززززلّوالعشززززائر،ّحكمززززيّيفّأهززززلّالكززززال:ّوقززززال
ّ.ه اّجزاءّمنّتر ّالكتابّوالسنةّوأقبلّعل ّالكالم:ّويقال
لقدّاطلع ّمنّأهلّالكالمّعلز ّشزيءّمزاّ ننز ّمسزلماّيقولزه،ّوألنّيابتلز ّالعبزدّبكزلّمزاّ:ّوقال

ّ.بالكالمخرّلهّمنّأنّيبتل ّّ-ماّخالّالشرَ ّباهللّّ-ّن ّاهللّعنهّ
.ّالّيفل ّصاح ّالكالمّأبزدا،ّوالّتكزادّتزرىّأحزداّنظزرّيفّالكزالمّإالّويفّقلبزهّدغزل:ّوقالّأ،د
ّ.أيّنفا 

ّ.علماءّالكالمّزنادقة:ّوقال
ّكززانّهزز اّموقززفّأئمززةّالسززلفّمززنّالكززالمّاملتززثّرّبالفلسززفة،ّمززعّأنززهّيقاززدّبززهّإّبززايّعقائززدّ فززإذا

ّ.ناقضةّأصالّلعقائدّاإلسالماإلسالمّبالطر ّالعقل ة،ّفك فّبالفلسفةّامل
ول ل ّتتابعّأهلّالسنةّعل ّإنكارّالعدولّعنّطري ّالسلف،ّوحترميّاالشتغالّبالفلسفةّوماّتفر ّ
عن زاّمزنّالكززالمّاملز موم،ّبزلّاالحتسززابّعلز ّمزنّزاغّوحززاولّنشزرهاّبزنيّاملسززلمني،ّحزبّإنّابززنّ

سززفة،ّوقززالّإن ّأخزز هاّمنززهّأفضززلاّالاززالحّأفززبّبوجززوبّانتزززا ّمدرسززة ّمززنّاآلمززديّالشززتغالهّبالفل
ّ!.منّأخ ّعك اّمنّالال ب ني

ومزززعّذكزززرّهززز اّاملوقزززفّاحلزززازمّمزززنّالسزززلفّوأتبزززاع مّيفّصززز انةّعقائزززدّاألمزززةّمزززنّتزززثّرّالفلسزززفايّ
ن زةّالوافززدة،ّجيزدرّالتنب ززهّوالتثك ززدّعلز ّأنّخاززومت مّملّتكزنّقزز ّمززعّالعقزلّالاززري ،ّواملنطزز ّ الّو

ّكانززز ّّالفطزززريّالززز يّهزززوّامل ززززانّالززز ي نززززلّمزززعّالقزززرآن،ّعلززز ّأوحّب زززان،ّوأوضززز ّبرهزززان،ّوإمنزززا
ّكثزززرةّمزززاّب زززن مّمزززنّمةّمزززعّالعقزززلّاخلازززّو الشزززاط ،ّالززز يّمزززاّأغزززنّعزززنّفالسزززفت مّشززز  ا؛ّبزززدل ل

ّ.وهك اّمنّانتقل ّإل هّالعدوىّمنّأهلّالكالماي،ّالتناقضايّواالضطراب
 .آلرات الفالسفة شيخ اإلسالم ابن تيميةفقد 
 :التلقي ري م ا ر -أوال

ّ.املنطق ون،ّوالكشف ون:ّالفالسفةّمنّح ثّاملاادرّف تان
ّكزززلّشزززيء،ّوهزززوّعنزززدهمّرقمدددا المنطقيدددون، :ّف زززمّالززز ينّحك مزززواّالعقزززلّاملنطقزززيّاالسزززتداليلّيف
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،ّ!،ّه اّهزوّالعقزلّالفع زالّعنزدهم(جوهرّقائمّبنفسه،ّجمردّعنّاملادةّيفّذاته،ّمقارنّهلاّيفّفعلهّ)
ّأخززرىّللعقززل، ّالفعززالّهززوّالزز يّخيزززرجّ..العملززي،ّواهل ززوالين،ّواملسززتفادّ:ّمن زززاّوهلززمّمعززان  ،ّلكزززن 

ّ.ّنفوسّاآلدم نيّيفّالعلومّمنّالقوةّإىلّالفعل
ّ.وه اّمف ومّغري ّعل ّاللغةّالعرب ة،ّخمالفّملعاينّالعقلّيفّالقرآنّوالسنة

  مّأّنزززاّوقزززدّزعمزززواّأنّيفّالكزززونّعقزززوالّهبزززاّتفززز  ّالكائنزززايّإىلّالوجزززود،ّوزعزززمّبعززز ّإسزززالم 
أولّماّخل ّاهللّالعقلّقالّ:ّ"،ّواستش دواّحبديثّموضو !املالئكة،ّوأنّالعقلّالفعالّهوّجةيل

وعزعّوجاليلّماّخلق ّخلقاّأكرمّعلزيّمنز ،ّبز ّ:ّلهّأقبلّفثقبل،ّوقالّلهّأدبرّفثدبر،ّفقالّله
ّ.،ّبلّالّيا ّيفّالعقلّحديث"آخ ّوب ّأعطيّوب ّأّ  ّوب ّأعاق 

همّفززالّاعتبززارّلززه،ّلكززنّاملنتسززبنيّلإلسززالمّمززن مّفس ززرواّالززوحيّبنظريززةّالفزز  ّمززنّأمززاّالززوحيّعنززد
احلززززدسّوالتخ  ززززلّ:ّالعقززززلّالفعززززالّعلزززز ّاألنب ززززاءّوغززززر همّممززززنّاسززززتجمعّالقززززوىّالنفسززززان ةّالززززثال 

ّ.والتارفّيفّه وىلّالعامل
واّعلز ّالكشزفّف مّفالسفةّالتاوفّال ينّأمهلواّالوحيّوالعقزلّاملنطقزي،ّوعو لزّ:وأما الكشفيون

وال و ّوالوجدّوحنوهاّمنّالطر ّالعرفان ة،ّفالعقلّعندهمّالّيستمدّمنّاحلزواسّوالق زاس،ّبزلّمزنّ
ّ.املكاشفايّواملشاهدايّاحلاصلةّبثنوا ّالرياضايّالروح ة

ّكثرسززطوّوأفالطززونّ وقززدّبززدأيّبززوادرّهزز  ّالطريقززةّالعرفان ززةّعنززدّبعزز ّفالسززفةّال ونززانّاملتززثهل ني،
ّكزاحلالجّوابزنّعزريبّوابزنّسزبعنيّوأفلوطنيّوهرم  ،ّمثّتلقف اّعزن مّفالسزفةّالتازوفّيفّاإلسزالم

ّكاملكاشفةّواملشاهدةّوالتحق  ّوالعرفانّ ّ.إخل..ّوابنّالفار ،ّورو جوهاّحت ّماطلحايّبدع ة
 :ويمكن تلخيص النقد للطائفتين ري النقاط التالية

 :المنطقيون -1

اّيفّخرافزززايّالفالسزززفةّحزززولّالعقزززلّالفعزززالّوالعقزززولّمف زززومّالعقزززلّيفّاإلسزززالمّخمزززالفّجززز رياّملززز
ّاملالئكزةّيفّالزوح نيّتكز  بّتزثويل مّبزالعقول؛ّفالعقزل مازدرّعقزَلّيعق زل،ّوهزوّ:ّالعشرة،ّوصفايا

ّكماّيزعمون  .غريزة،ّف وّعر ّالّجوهر

 .ك بّباتفا ّاحملدّني.."ّأولّماّخل ّاهللّالعقلّ"حديثّ

جعلزززهّمنززا ّالتكل زززف،ّواسزززتعملّأدلتزززهّعلززز ّأكمزززلّوجزززهّاإلسززالمّاحتفززز ّبالعقزززلّحفزززاوةّبالغزززة،ّف
!.ّإلّبايّالربوب ةّوالنبوةّوالبعث،ّلكنهّالعقلّالفطريّال يّيواف ّالوحي،ّالّالعقزلّالزومهيّاملتخ  زل



34 
 

ومززعّذلزز ّفقززدّصززانّاإلسززالمّالعقززلّمززنّالت ززهّف مززاّالّحيسززنهّمززنّالغ ب ززايّالززيتّالّيتناوهلززاّاحلزز ،ّ
مززاّأخززةيّبززهّالرسززل،ّوفْ ززماّمززرادهم،ّواتبززاع مّولززوّف مززاّحيززارّلززهّّفغايززةّو  فززةّالعقززلّمعرفززةّصززحة

اال زا،ّوهبز اّاملزن جّيوافز ّ العقلّمنّعجائ ّاخلل ّواألمزر؛ّفاألنب زاءّخيزةونّمبَحزارايّالعقزولّالّحما
ّللكلمّعنّمواضعه  .العقلاّالنقَل،ّالّالتثويلّال يّهوّحتريف 

 :الكشفيون -2

واملشزززركون،ّ ززالفّالزززوحيّاخلززا ّباألنب زززاءّوأتبززاع م،ّوالزززوحيّّاملكاشززفايّيشزز  ّف  زززاّاملؤمنززون
 .معاومّ الفّاملكاشفة

 !.املكاشفايّتبعّلالعتقاداي،ّفالّتا ّإالّباحةّاالعتقاد،ّفك فّتكونّمادرا؟

 :التلفي  بين الشةيعة والفلسفة -ثافيا
مبظ زرّالتعبزرّعزنّحق قززةّّاجت زدّاملتفلسزفةّيفّالتوف ز ّبززنيّآراءّالفالسزفةّال ونزانّأنفسز م؛ّل ظ ززروا

واحدةّوإنّاختلف ّعبارا م،ّف كونّذلز ّأدعز ّلقبزولّآرائ زم،ّمثّاجت زدواّبعزدّذلز ّيفّالتلف ز ّ
ّ:بنيّاإلسالمّوالفلسفةّال ونان ةّعل ّمراحل

،ّبزززلّزعزززمّبعضززز مّأنّاألنب زززاءّهزززمّ!أنّالفلسزززفةّال ونان زززةّمسزززتنبطة ّمزززنّاألنب زززاءّوأتبزززاع م -
يزز ّهززوّهززرم ّاحلكزز م،ّوأنّاحلكمززةّاملزز كورةّيفّالقززرآنّوالسززنةّتشززملّ،ّوأنّإدّر!أعظززمّالفالسززفة

اديثّ،ّواشتغلّالكنديّبتثويلّاآليايّاملعارضةّآلراءّالفالسفة،ّومجعّالفارايبّبع ّاألح!الفلسفة
 .!يزعمّأّناّتشرّإىلّاملنط 

وافقززاّتاززويرّطريزز ّالنظززرّالعقلززيّالفلسززفيّم"ّحززيّبززنّيقظززان"وهكزز اّحززاولّابززنّطف ززلّيفّرسززالتهّ
لكززنّ!.ّوكززانّأوجّهزز اّالتلف زز ّعنززدّابززنّرشززدّالزز يّزعززمّأنّالنظززرّالفلسززفيّواجزز ّشززرعا.ّللززدين

األمرّبطب عةّاحلالّآلّإىلّإخضا ّاحلقائ ّالدين ةّلآلراءّالفلسف ةّمنّطري ّالتثويلّالباطين؛ّلشدةّ
لدين ززةّفللجم ززورّالتنززاق ّب ن مززا،ّلكززن مّخا ززواّالفالسززفةّمبعرفززةّاحلقززائ ّالباطنززة،ّأمززاّالظززواهرّا

فثجززازواّالكزز بّمززنّ.ّالزز ينّالّحيسززنونّف ززمّاحلقززائ ،ّوالّحتتمززلّعقززوهلمّاسززت عابّرمززوزّالتثويززل
،ّوزعمواّأنهّل  ّبقبز  ّمزاّدامّملازلحةّاجلم زور؛ّألّنزمّالّينضزبطونّإالّمبزاّصزو ر ّالرسزلّ!األنب اء

 .إخل...ّسابّواجلزاءّيفّ واهرّالوحيّمنّصفايّاإللهّالشخايّاملث  ّاملعاق ،ّوالبعثّواحل

ويززرونّوجززوبّحجزز ّهزز  ّاحلقززائ ّعززنّاجلم ززور؛ّلزز الّيفضززيّاطالع ززمّعل  ززاّإىلّفسززادهم،ّأوّ
مزنّملّيقزفّعلز ّمعزاينّرمزوزّالرسزلّ:ّ)وقدّنقلّابنّس ناّعزنّأفالطزونّقولزه.طعن مّف  ّاخلوا 



35 
 

ّ(.ملّينلّامللكويّاإلهلي
 :ود من أنومن أمثلة التقويال  الفلسفية الباطنية للدين ما زعم

ّكماّعندّأرسطو -  .احملر ّاألولّهوّاهلل،

هّال اع،ّمبعنّأنهّمعلولّهلل -  .القدمّالزماينّللعاملّعندّأرسطوّالّيعار ّحدّو

املالئكززةّهززمّالعقززولّالعشززرة،ّوجةيززلّهززوّالعقززلّالفعززالّاملتاززرفّف مززاّحتزز ّفلزز ّالقمززر،ّ -
 !.ةوالعرشّهوّالفل ّالتاسع،ّوالكرسيّالثامن،ّواألفال ّاملالئك

 .أولّماّخل ّاهللّالعقل -

 .الوحيّوالرسالةّف  ّمنّالعقلّالفعالّعل ّنف ّالن ّوغر ّممنّهوّمستعدّقابل -

:ّالعقززلّاهل ززوالين،ّواملاززباح:ّاخلززر،ّواملشززكاة:ّ،ّفززالنور!آيززةّالنززورّتطززاب ّاملفززاه مّالفلسززف ة -
 ..العقلّالفع الّ:ّالعقلّاملستفاد،ّوالزجاجة

ّكززززالمّأشززززارّابززززنّت م ززززةّإىلّأنّسززززب -  ّجلززززوئ مّإىلّمثززززلّهزززز  ّالتززززثوياليّاملتكل فززززةّهززززوّقلززززة
 .أسالف مّمنّفالسفةّال ونانّيفّاإلهل ايّوالنبواي

مج زززوريّوخزززا ،ّفمزززنّأبطزززلّالباطزززل؛ّألنزززهّمزززنّاملمتنزززعّّ:ّأمزززاّدعزززواهمّأنّللزززدينّخطزززابني -
فزالز ّّكتمانّه اّالتقس مّعنّمج ورّالناس،ّفإذاّعلمواّبهّسقط ّالثقةّعنّمج عّماّخيزَةونّبزه،

 .احلكمةّاليتّزعموهاّيفّه اّالتقس مّمنّأساس ا

وأماّتثويال مّللناو ّفمنّالك بّعل ّاللغةّوعلز ّاألنب زاء،ّوهزيّمزنّجزن ّالتحريزفّ -
 .ال يّعابهّالقرآنّعل ّأهلّالكتاب

 : فقد نرات الفالسفة ري اإللهيا  -ثالثا
ّكثرّاخلطث،ّوماّيعتدّبهّإمناّهوّماّمجع ّكانواّوكالم مّف  اّقل ل هّابنّس ناّوأمثاله،ّأماّال ونانّفإمنا

يسمونّالكالمّف  اّعلمّماّبعدّالطب عة،ّوأساط ن مّيزعمونّأنّال قنيّممتنعّيفّهز اّالعلزم،ّفلز  ّ
ّ!.إالّاألحرىّواألقرب

 :األلو ية -1

ن نيّيعبدونّالكواك ،ّعداّمزاّذاكزرّعزنّف ثزاغورسّوسزقرا ّوأفالطزونّمزنّالتوح زدّ كانّال ونانّّو
نكززارّعبززادةّاألصززنام،ّوألجززلّذلزز ّقتززلّسززقرا ّوَكززتمّأفالطززون،ّويقززالّإنّسززب ّتوح ززدهمّهززوّوإ

ّكلقمززانّاحلكزز م،ّ ززالفّأرسززطوّالزز يّخززالف مّوقب ززلّ زيززار مّالشززامّولق ززاهمّبعزز ّأتبززا ّاألنب ززاء
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ّ.دينّقومه
ةّأرسطوّاملنتسبنيّلإلسالمّأمهلواّتوح دّاأللوه ةّتبعاّملعلم مّاألول،ّ - وجو زّوهك اّفإنّوّر

ّكال  وديزززةّوالنازززران ةّوغرهزززا،ّوإنّرجحزززواّاإلسزززالمّفألجزززلّالعزززدلّ بعضززز مّالتزززدينّبغزززرّاإلسزززالم
ّ!.واملالحةّاليتّف ه،ّالّألجلّصحةّمعتقد 

عنزززدهمّأنّاأللوه زززةّمعزززنّمشززز  ّبزززنيّاهللّواملالئكزززةّواملعلمزززني،ّّمعندددى اإللدددهوالظزززاهرّمزززنّ -
وهز اّشزرّ.ّغايزةّالفلسزفةّالتشزبهّباإللزهّقزدرّالطاقزةّ:لكن اّهللّأفضلّوأمشل،ّوعل ّهز اّاملعزنّقزالوا

منّشر ّأهلّاجلاهل ةّال ينّعرفواّأنّالتثلهّهوّالعبزادةّواخلضزو ّلكزن مّجعلزواّالوسزطاءّوالشزفعاءّ
 .ّب ن مّوبنيّاهلل،ّوملّيزعمواّأنّالتثلهّهوّالتشبهّباهلل

ّكلّفل ّيتحر ّللتشبهّب وهكز اّ!.ّعقلهّال يّفزا ّمنزهوهل اّيسمونهّإلهّاآلهلة؛ّألّنمّيزعمونّأن
ويسززززمونّهزززز  ّاحلركززززةّ!.ّفززززاألدىنّعنززززدهمّيتشززززبهّبالزززز يّفوقززززهّحززززبّالغايززززةّالزززز يّهززززوّإلززززهّاآلهلززززة

ّ!.فثينّمعنّاإللهّعندهمّمنّمعنا ّيفّالقرآن؟".ّالعشق ة"
فالتثلهّعندّاملرسلنيّعبادةّوحمبةّوخضو ّوت لل،ّأماّعنزدّالفالسزفةّفتشزبهّيقتضزيّاملماّلزةّ -

 !!.،ّوالعج ّممنّجيعلّالتثلهّالتشبهّمثّينفيّالافايّح رّالتشب ه!سةبلّواملناف

وهبززز اّينكشزززفّسززززرّرواجّالشزززر ّلزززدىّالطوائززززفّاملنتسزززبةّلإلسزززالمّممززززنّيتبنزززونّعقائزززدّاملتفلسززززفةّ
ّكتب م ّ.ويتلم ونّعل 

واحلزز ّأنّمسززتح ّالعبززادةّهززوّاملنفززردّبالربوب ززةّخلقززاّوتززدبراّجلم ززعّالكائنززاي،ّفززإنّأجززازواّ -
 :الكواك ّواألفال ّعل ّاعتبارّتثّرهاّيفّاحلواد ّفالردّعل  مّعبادة

أنّاحلزززواد ّتتنزززاق ّيفّالوقززز ّاملعزززنيّويفّاملكزززانّاملعزززنيّمزززعّاحتزززادّنسزززبت اّإىلّاألفزززال ،ّ -ّأ
،ّفاإلنسزززانّمززززثالّيكزززونّقلبزززهّخال زززاّمزززنّإرادةّالضزززدين،ّمثّحيززززد ّ!فك زززفّينسززز ّالتزززثّرّإل  زززا؟

 اّال جز  ،ّف متنزعّأنّيكزونّبسزب ّاألفزال ؛ّألنّنسزبت اّيفّأحدمهاّيفّقلبه،ّفالّبدّمنّسب ّهل
ّإىلّاألشزززخا ّاملختلفزززةّإرادا زززمّواحزززدة بزززلّالشزززخ ّالواحزززدّختتلزززفّأحوالزززهّدونّ.ّالوقززز ّاملعزززني 

 .وك ل ّأهلّاألر ّالواحدةّخيتلفونّدونّاختالفّاحلركةّالفلك ةّعل  م.ّسب ّفلكي

لزز ّاجلبززابرةّدونّموافقززةّذلزز ّألصززوهلمّيفّاحتززارواّيفّطززالعّالكعبززةّومكززةّوسززرّامتناع ززاّع -ّب
 .رب ّاحلواد ّاألرض ةّباحلركايّالفلك ة

ّكمزاّيزنعك ّّالشفاعة - عندهمّف  ّمزنّالشزف عّعلز ّاملستشزفعّدونّقازدّأوّسزؤالّمنزه،
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شعا ّالشم ّيفّاملرآةّعل ّاألجسامّأوّعل ّمرآةّأخرى،ّفاملطلوبّمنّاملستشفعّإمنزاّهزوّمقابلزةّ
 .عل هّمماّينعك ّعل  اّمنّالربّاجلواهرّالعال ةّلتف  

وهلزز اّحيضززونّعلزز ّزيززارةّالقبززورّودعززاءّاملززوت ّواالسززتعانةّهبززمّل تاززلواّهبززمّروح ززاّفتوصززل مّ -
 .بالعقلّالفعالّأوّالنف ّالفلك ةّدونّعلمّاهللّأوّإرادتهّأوّقدرته

ينّللشزفاعةّعلز ّمعتقزدهمّيفّعلزمّاهللّبالكل زايّدونّاجلزئ -  زاي،ّوقدّبنواّه اّالتفسرّالزّو
وعل ززهّفشززفعاإهمّالّيززدعونّاهللّهلززم؛ّألّنززمّجزئ ززاي،ّواهللّعنززدهمّمنززز ّعززنّتعلزز ّعلمززهّباجلزئ ززايّ

 .احلادّة،ّوإمناّيدعونّالشفعاَءّل ف  ّعل  مّمن اّماّفا ّعل  اّمنّاهلل

ومززنّآّززارّهزز  ّالتززثوياليّالباطن ززةّحلقززائ ّالشززريعةّإسززقاط مّالتكززال فّعززنّاخلززوا ؛ّألنّ -
 .إمناّهيّاملعرفةّواالنضبا ّالدن وي،ّوقدّحالّمن م،ّفلمّيعودواّحباجةّإل  اّغايةّالقادّمن ا

 :الةبوبية -2

أسززززاطنيّالفلسززززفةّال ونان ززززةّمتفقززززونّعلزززز ّإّبززززايّالاززززانع،ّواملنتسززززبونّلإلسززززالمّاسززززتفادواّأغلزززز ّ
ّ.مباحث مّيفّذل ّمنّمبتدعةّاملسلمني

ازفايّال ات زةّوالفعل زةّوحبزدو ّالعزامل،ّواملعروفّعنّف ثاغورسّوسقرا ّوأفالطونّأّنزمّمقزرونّبال
 ززالفّأرسززطوّواملشززائنيّالزز ينّيزز كرونّالعل ززةّاألوىلّواحملززر ّاألولّوالعلززةّالقابلززةّللحركززةّالفلك زززةّ

ّ.العشق ة
 : ليل الوجوِّ واإلمكان عند الفالسفة اإلسالميين -أ

ّهتقسزز مّنمزا ،ّّووقزدّصزاغهّابزنّسز ناّمزنّبضزاعةّأهزلّالكزالمّيفّدل زلّاحلزدو ّواجلزواهرّواألعزّر
واملمكنّالّبدّلهّمنّواج ّموجودّبنفسهّهوّ.ّلوجودّإىلّواج ّب اتهّوواج ّبغر ّممكن ّب اتهل

ف زززز  ّالطريزززز ّاألوىلّعنززززدّابززززنّسزززز نا،ّوالثان ززززةّطريقززززةّاحلززززدس،ّوهززززيّ.ّالعلززززةّاألوىلّومبززززدأّالوجززززود
ّ.وىلاالستداللّبواج ّالوجودّعل ّماّسوا ،ّعك ّاأل

أماّأرسطوّف ثب ّالعلزةّاألوىلّاعتمزاداّعلز ّاحلركزةّالفلك زةّالشزوق ةّالعشزق ةّاإلراديزة،ّوأّنزاّ -
تززدلّعلزز ّوجززودّاحملبززوبّاملعشززو ّاملززراد،ّلكززنّذلزز ّالّيعززينّأنّأرسززطوّيثبزز ّوجززودّعلززةّفاعل ززة؛ّ

اجز ّبنفسزهّف وّملّي كرّأنّهز  ّالعلزةّاألوىلّهزيّمبدعزةّالعزامل،ّبزلّأبدعزهّغرهزا،ّأوّأنّالعزاملّّو
ّكزاملؤمتّمزعّ ّللتشزبهّهبزا ل  ّمبزَدعا،ّلكنزهّحمتزاجّإىلّالعلزةّاألوىلّاحت زاجّاحمل ز ّإىلّحمبوبزه،ّومتحزر  

،ّوعنزززد ّأنّهززز اّاحملبزززوبّاملعشزززو ّالززز يّهزززوّالعلزززةّالغائ زززةّللكائنزززايّالّجيزززوزّأنّيكزززونّ!!إمامزززه
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حززدو ّالعززاملّبزعمززهّّمتحركززا؛ّألنّاحلركززةّحززدو ّيتنززز ّعنززه،ّوقززالّألجززلّذلزز ّبقززدمّالعززامل؛ّألن
يقتضززيّحركززةّحادّززةّتقززومّبززاحملر ّاألولّوالعلززةّاألوىلّتززرج ّوجززودّالعززاملّعلزز ّعدمززه،ّومززنّاملتفزز ّ
ّف  زززاّممتنزززعّغايزززةّاالمتنزززا ،ّفلززز ل ّمنزززعّ عل زززهّبزززنيّالعقزززالءّأنّحزززدو ّاحلزززواد ّعزززنّعلزززةّالّتغزززر 

السزززفةّاإلسزززالمّوقزززدّخزززالفّف.ّأرسزززطوّحزززدو ّاحلزززواد ّعزززنّاملعشزززو ّالززز يّمسزززا ّاحملزززر ّاألول
 .أرسطوّيفّه اّوأّبتواّأنّاهللّعلةّفاعل ةّللعاملّالّجمردّغائ ة

أوّعلززز ّ)أمزززاّنقزززدّدل زززلّالوجزززوبّواإلمكزززانّفمزززنّج زززةّتقسززز مّالقزززدميّإىلّواجززز ّوممكزززنّ -
فزززالّسزززب لّإىلّالعلزززمّبافتقزززارّالقزززدميّإىلّ(ّواجززز ّذاعّوواجززز ّغزززرّذاع:ّعبزززارةّابزززنّسززز ناّالسزززالفة

نعونّذل ،ّولوّقزد رّجزواز ّلكزانّبطريز ّخفزيّجزدا،ّالّيازل ّبرهانزاّإلّبزايّفاعل،ّبلّالعقالءّمي
ّكالم مّفائدة،ّبلّشكو ّباطلة  .واج ّالوجود،ّفل  ّيف

التقس مّاملسزتق مّعقزالّوفطزرةّأنّاملوجزودّإمزاّبنفسزهّوهزوّاخلزال ّوإمزاّبغزر ّوهزوّاملخلزو ،ّ -
املمكززنّالزز يّيقبززلّالوجززودّوالعززدم،ّّوالّيكززونّإالّحمززَدّاّبعززدّعززدم،ّوهكزز اّالقززولّعنززدّالعقززالءّيف

ولززززوّقززززد رناّعززززدمّمعرفززززةّالفطززززرةّلوجززززوبّحززززدو ّاملمكززززنّفألجززززلّاللززززب ّاحلاصززززلّمززززنّماززززطل ّ
اإلمكززان،ّفاسززتعمالّماززطل ّاخلززال ّواملخلززو ّأحسززنّوأبززني،ّهلزز اّجززاءّيفّالقززرآنّدونّالواجزز ّ

ولززوّقاززدّ.ّ ّصززري واخلالصززةّأنّإّبززايّالقززدمّللمكززنّالزز يّيقبززلّالوجززودّوالعززدمّتنززاق.ّواملمكزن
 .ابنّس ناّاملمكنّأفراداّالواج ّلغر ّنوعاّألصاب،ّلكنّعباراتهّجمملةّالّتؤديّذل ّصراحة

رّ - ،ّدونّاحلاجززززةّإىلّ(اآليززززاي)الطريقززززةّالقرآن ززززةّهززززيّاالسززززتداللّاملباشززززرّبززززاألّرّعلزززز ّاملززززّؤ
ر)القضزز ةّالكل ززةّ يقززةّالقرآن ززةّ،ّفالطّر(كززلّممكززنّالّبززدّلززهّمززنّواجزز ()وكززلّأّززرّفززالّبززدّلززهّمززنّمززّؤ

ّاملزدلولّمباشزرة،ّ زالفّالطريقزةّاملنطق زةّالفلسزف ةّاملبن زةّعلز ّتوسز ّالقضز ةّالكل زة،ّفطريقزةّ تعني 
ّكان ّالطريقةّالق اس ةّاملنطق ةّصح حة،ّلكن اّقاصرةّعنّتع نيّاملطلوب  .القرآنّأكمل،ّوإن

 :مسقلة قدم العال  -ِّ

وكز اّعزنّدفزا ّابزنّرشزدّعزنّالفالسزفة،ّوأولّّسبق ّاإلشارةّإل  اّعندّاحلديثّعنّآراءّأرسزطو،
منّقزالّهبزاّأرسزطو،ّمثّتلقف زاّعنزهّفالسزفةّاإلسزالم،ّودل لزهّهزوّالزتالزمّبزنيّاحملزر ّاألولّالز يّالّ
يتحر ّوبنيّالعاملّال يّيتحر ّحنو ّحركةّشوق ة،ّف وّعلزةّغائ  زةّللعزاملّالّفاعل زة،ّوحتريكزهّللعزاملّ

ّاملعلززززولّعززززنّعلتززززه،ّوالّانقطززززا ّاحلركززززةّضززززروريّفْ ضززززي ّالّبززززإرادة،ّوالّيات اززززورّعنززززدّأرسززززطوّتززززثخرا
وقدّحاولّفالسفةّاإلسالمّتلط فّ.ّالشوق ة،ّفالّبدّإذنّمنّقدمّالعاملّاملتحر ّبقدمّحمركهّاألول
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وعلز ّ.ّذاعّخزا ّبزاهلل،ّوزمزاينّمعنزا ّعزدمّاملسزبوق ةّبالعزدم:ّهز  ّالشزناعاي،ّفقسزمواّالق زدمّإىل
ّكحركززةّّهزز اّفالعززاملّقززدميّزمانززا حززاد ّذاتززا،ّأيّمعلززولّصززادرّعززنّاهللّمززعّمقارنتززهّلززهّيفّالوجززود،

ّ.اخلامتّمعّاإلصبع
لكن مّخالفواّأرسطوّفثّبتواّأنّاهللّعلة ّفاعل ةّللعامل،ّالّجمرداّغائ ةّحرك زة،ّوأّبتزواّأنّالعزاملّممكزنّ

ّكماّزعمّأرسطوّأنهّقدميّواج ّبنفسهّل  ّلهّصانعّأبدعه ّ.بنفسهّواج ّبغر ،ّال
ّكتقزدمّالعلزةّ واخلالصةّأنّتقدمّالباريّعل ّالعاملّعندّالفالسفةّإمناّهوّبال ايّوالرتبةّالّبالزمزان،

ّ.عل ّاملعلولّواإلصبعّعل ّاخلامت
وغايةّماّتدلّعل هّأدلت مّإمناّهوّقدمّنزو ّالفعزلّاإلهلزي،ّالّشزيء ّمزنّالعزاملّبع نزه،ّوقزدمّ -

 .هوّماّدل ّعل هّناو ّاألنب اءنو ّالفعلّاإلهليّوماّيتعل ّبهّمنّاملفعواليّ

باّبال اي،ّعلة ّتامة،ّفالّيتثخرّعن اّمعلوهلا،ّ - ّكونّالاانعّموج  دل ل مّعل ّقدمّالعاملّهو
.ّوه اّمبينّعل ّنفزيّق زامّالازفايّواألفعزالّبز ايّاهللّتعزاىل،ّلز الّتفضزيّإىلّق زامّاملتغزرّبالقزدمي

ولوج ّجتددّسب ّمؤد ّإىلّحزدو ّاملعلزول،ّّولوّجازّتثخرّاملعلولّعنّعلتهّملّتكنّتامة،:ّقالوا
هّبدونّجتددّسب ؛ّألنزهّتزرج  ّبزالّمزرج  وإذاّّ.ّف كونّالاانعّناقااّقبله،ّوالّجيوزّالقولّحبدّو

ّكزززالقولّيفّاحلزززاد ّاألول،ّف لززززمّالتسلسزززل،ّفلزززمّيبززز ّإالّ زززه كزززانّالسزززب ّحادّزززاّفزززالقولّيفّحدّو
 .مرج ،ّوإماّنقاانّالعلةّاألوىل،ّوإماّالتسلسلّإماّال ج  ّبال:ّالقولّبالعلةّالتامة،ّوإالّلزم

والززردّعلزز  مّأنززهّيلزززمّمززنّاملقارنززةّالزمان ززةّبززنيّالعلززةّالتامززةّومعلوهلززاّأالّيكززونّشززيءّمززنّاحلززواد ّ
حادّززاّعززنّالعلززةّالتامززةّالززيتّهززيّواجزز ّالوجززود،ّوح ن زز ّفإمززاّأنّتكززونّحادّززةّبنفسزز اّأوّبفاعززلّ

ّكانّعلةّتامة،ّأوّالتسلسل،ّفلمّيب ّإالّآخر،ّف نتقلّالسؤالّإل ه،ّف لزمّأال ّحيد ّعنهّحاد ّإن
زززد ّهبززززاّ أنّيبطزززلّقزززوهلمّبالعلزززةّالتامززززةّاألزل زززةّاملوجبزززةّبالززز اي،ّوأنّالاززززانعّذوّإرادةّتقزززومّبزززهّحيا

وحدو ّاحلواد ّاملش ودةّيفّالعاملّدل لّعل ّأنّفاعل اّلز  ّبعلزةّتامزةّيفّاألزل،ّفزالّ.ّاحلواد 
ّ.نّالعامليا ّالقولّبقدمّشيءّم

زعززمّابززنّسزز ناّأنّالشززيءّيكززونّمفعززوالّممكنززاّوهززوّقززدميّأزيل؛ّل جمززعّبززنيّقززولّالفالسززفةّ -
،ّوه اّممتنعّباتفا ّالعقالء،ّوهل اّأنكر ّابنّرشدّوكثرّمنّ!بقدمّالعاملّوقولّاملسلمنيّبثنهّخملو 

 .أتبا ّأرسطو؛ّفماّّب ّقدمهّامتنعّعدمه،ّوماّجازّعدمهّامتنعّقدمه

ابززنّسزز ناّوأتباعززهّأنززهّجززو زّتسززم ةّالعززاملّحمززَدّاّقززدمياّعلزز ّاعتبززارّأنّاحملززَد ّعنززد ّومززنّعجائزز ّ
ّ.وه اّغايةّماّيكونّمنّالتضل لّوالتالع ّباللغايّواملاطلحاي.ّاملعلول،ّالّاملوجودّبعدّالعدم
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ّكاخلززامتّمززعّاإلصززبع،ّفالاززح  ّأنّالعلززةّهنززاّلفززظّ - أمززاّقززوهلمّبوجززوبّمقارنززةّاملعلززولّلعلتززه
إنّأريزدّهبززاّمزاّيكززونّمبزد عاّللمعلززولّفزاعالّلززهّفمزنّالباطززلّبازري ّالعقززلّالقزولّباملقارنززةّجممزل،ّفزز

ّك ل ،ّفل  ّهزوّمزنّبزابّالفاعزلّيفّشزيء،ّبزلّهزوّمزنّبزابّ ب ن ما،ّأماّإنّأريدّبالعلةّماّل  
 .الشر ّال يّقدّيقارنّاملشرو 

،ّأماّنو ّمفعوالتهّف ثمرّذهينّالّوجودّلهّيفّاخلزارج،ّفزالّأماّالفاعلّف متنعّأنّيقارنّمفعولهّاملعني 
متتنززعّمقارنتززهّال هن ززةّلعلتززه،ّوالّيتعززار ّقدمززهّمززعّمززاّسززب ؛ّألنّوجززود ّيفّاخلززارجّإمنززاّهززوّوجززودّ
ّكزلّجززءّ ّكقزدمّنزو ّاحلركزة،ّالّينزايفّحزدو  أفرادّمتع  نةّحادّةّالّتقارنّفاعل ا،ّفقدمّنزو ّالفعزل

ّ.منّأجزائ ا
ّكززلّمززاّسززوىّاهللّتعززاىل،ّوختامززاّفززإنّغايززةّمززاّيفّأقززواهلمّ مززنّأدلززةّصززح حةّإمنززاّتززدلّعلزز ّحززدو 

وهزز اّهززوّ.ّوعلزز ّق ززامّأفعالززهّاحلادّززةّبززه،ّوعلزز ّقززدمّنززو ّأفعالززه،ّوهزز اّمززاّعل ززهّاألنب ززاءّوأتبززاع م
مقتض ّالكمالّاإلهلي،ّول  ّهوّالتغرّال يّيلزمّعنهّنق ّقبلّذل ،ّوقدّاع فّحا  اق مّبزثنّ

ّ.ّخمالفّللعقالءحدو ّاملتغرّعنّغرّاملتغر
 (:   التولد) ال دورو  ضيفلا - 

الفزز  ّهززوّالتعبززرّالفلسززفيّعززنّالعالقززةّبززنيّاهللّوالعززامل،ّيقابلززهّعنززدّأهززلّامللززلّاخللزز ّمززنّالعززدم،ّ
ال يّالّيسلمّبهّفالسفةّال ونان،ّفالّوجودّعندهمّإالّمنّموجود،ّوقدّسبق ّاإلشارةّإىلّنظريةّ

ائه،ّوأنهّأولّمنّصرحّهبا،ّخالفاّملاّ نزهّالفزارايبّوابزنّسز ناّمزنّالف  ّعندّالتعريفّبثفلوطنيّوآّر
ّكتابّ ّ.إل ه،ّوالاوابّأنهّألفلوطني"ّأّولوج ا"أّناّمنّوضعّأرسطو،ّبسب ّخطثّيفّنسبة

وإمناّاحتفواّهباّلظن مّأّناّحلّملعضلةّانبثا ّالكثزرةّعزنّواحزد،ّوتفسزرّألغلوطزةّاخللز ّدونّإرادةّ
ّ!.حادّةّتقومّباخلال 

ّ:جعلوهاّعل ّس ّمرات ّو
وهزوّالعزرشّعنزدّابزنّ.ّصدورّالعقلّاألول،ّف وّممكنّيفّذاتهّواج ّمبادر ،ّقدميّبقدمه -1

 !س نا

،ّوهزوّجزوهرّغزرّمتجسزم،ّ!(وهوّالكرسزيّعنزدّابزنّسز نا)صدورّالعقلّالثاينّمنّاألول،ّ -7
ألجرامّيعقززززلّذاتززززهّوالعقززززلّاألول،ّومززززنّهزززز اّالتعقززززلّتاززززدرّعلزززز ّالتززززوايلّسززززبعةّعقززززولّمق نززززةّبززززا

السززماءّاألوىل،ّزحززل،ّاملشزز ي،ّاملززريس،ّالشززم ،ّالزهززرة،ّعطززارد،ّوقززدّ:ّالسززماويةّوكرا ززاّالفلك ززة
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كمززاّجعززلّالعشززرةّهززمّاملقززربني،ّ!ّجعززلّابززنّسزز ناّهزز  ّالسززبعةّمززعّالكرسززيّ،لززةّالعززرشّالثمان ززة
ّكالبشر!وجمموع مّالقلم ّكماّجعلّابنّس ناّلألجرامّالسماويةّأرواحا ،. 

عزززنّالتاسزززع،ّوهزززوّالازززلةّبزززنيّالعزززاملنيّ(ّعقزززلّفلززز ّالقمزززر)الفعزززالّالعاشزززرّصزززدورّالعقزززلّ -0
العلويّوالسفلي،ّويزدبرّمزاّحتز ّفلز ّالقمزر،ّالز يّهزوّعزاملّالكزونّوالفسزاد،ّح زثّيفز  ّعزاملّ

روحّالقززدس،ّأوّجةيززل،ّوهززوّواهزز ّالعناصززرّصززورها،ّمززنّ:ّويسززم هّالفززارايبّوابززنّسزز نا.ّالعناصززر
 !.درّالنفوسّالبشرية،ّف وّالربّعندهممجادّونبايّوح وان،ّومنهّتا

 .صدورّالنف ّعنّالعقلّالفعال -4

 .صدورّصورّاملواد -1

 .صدورّاملادة -2

 :واألركار التي ارتكز  عليها فظةية الفيض  ي
 .الادورّقدميّأزيل،ّضروريّحتمي،ّف ضادّاخلل ّواإلحدا ّمنّالعدم -1

 . الادورّتلقائيّغرّإرادي،ّنت جة ّخلاوبةّالواحدّوكمالهّالفائ -7

 .الوجودّمنقسمّإىلّواج ّب اته،ّوإىلّواج ّبغر ّممكنّب اته -0

ّكماّسب .ّالواحدّالّيادرّعنهّإالّواحد -4  .وخالفّف  اّابنّرشد

 !.تعقلّاهللّعلة ّلوجودّاألش اءّعل ّالاورةّاليتّتعق ل اّهبا -1

ّ:وهلمّخالفايّواضطرابايّحولّتفاص لّه  ّالنظرية،ّوخالصةّنقدهاّيفّالنقا ّالتال ة
 .اجلمعّبنيّقدمّصدورّالعقولّواألفال ّومعلول ت اّمجعّبنيّالنق ضنيّأن -

تفسززرهمّللوحدان ززةّبعززدمّالاززفايّالثبوت ززةّاحزز ازاّمززنّال ك زز ،ّمثّقززوهلمّإنززهّعقززلّوعاقززلّ -
ومعقزززول،ّوعشززز ّوعاشززز ّومعشزززو ،ّولززز ةّول يززز ّوملتززز ،ّوكزززلّواحزززدةّمزززنّهززز  ّعزززنيّاألخزززرى،ّ

 .رّوجود ّإالّيفّاألذهانّالّاألع انوالافةّعنيّاملوصوف،ّه اّمماّالّيتاّو

لوّصز ّأنّالواحزدّالّيازدرّعنزهّإالّواحزدّلززمّالتسلسزل،ّواحلز ّيك بزه،ّلز ل ّاضزطربواّ -
 .يفّه  ّاملسثلة

الّيعقزززلّصزززدورّجزززواهرّعزززنّجزززوهرّواحزززدّمزززنّغزززرّانفازززالّجززززءّمزززنّأصزززل،ّإمنزززاّيكزززونّ -
اّهزوّصزدورّأعزرا ،ّالّالادورّعنّاّنني،ّوماّي كرونزهّمزنّصزدورّالشزعا ّعزنّالشزم ّوحنزو ّإمنز

تولززدّأجسززام،ّوهززيّعززنّأصززلنيّالّواحززد،ّومززاّي كرونززهّمززنّالتولززدّالعقلززيّأشززدّامتناعززاّممززاّادعززا ّ
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 .املشركونّمنّالتولدّاحلسي

ّكفراّمنّقولّمنّقالّإنهّاخت ّولداّبإرادته -  !.قوهلمّبادورّالعاملّعنهّدونّإرادتهّأشد

 ّبالعرشّوالكرسيّوالقلمّواللزوحّواملالئكزةّأنّماّادعو ّمنّتفسرّالعقولّوالنفوسّواألفال -
ّكز بّحمز ّوافز اءّعلز ّاللغزةّوالزوحي،ّوقزدّمجزعّمزنّالشزر ّوالكفزرّمزاّملّيقزلّ والسموايّوحنوها

 .ّّبهّمشركوّالعربّوأهلّالكتاب

 :األسمات وال فا  -3
ّكززلّوجززه،ّف ززوّغززرّمركزز ّأصززال ،ّيززرىّأرسززطوّأنّاحملززر ّاألولّالّيعقززلّإالّذاتززه،ّوأنززهّواحززدّمززن

ّ.ويتنز ّعنّاجلسم ة؛ّألنّاملادةّمتناه ة،ّوهوّغرّمتنا ،ّف وّجوهرّمفار ّللمادةّالّمكانّله
وهكزز اّتاززورّاملتفلسزززفةّواجزز ّالوجزززود،ّلكززن مّزادواّعلزز ّأرسزززطوّورهطززهّيفّتقريزززرّهزز اّالتازززورّ

ّكمزززا ،ّوإالّلزززّز مّتكث زززر ّوالتزززدل لّعل زززهّمزززاّاسزززتفادو ّمزززنّاملعتزلزززة،ّفزعمزززواّأنزززهّغزززرّمنقسزززمّمعزززن ّوال
ّكزلّ وافتقار ّإىلّأجزائه،ّماّيقدحّيفّوجزوبّوجزود ّالز يّهزوّأخز ّصزفاتهّعنزدهم،ّفجزر دو ّمزن
صفةّجتعلّلهّوجوداّمتع  ناّخارجّال هن،ّوفسرواّوحدان تهّبالبساطةّاملطلقة،ّواقتارواّعلز ّوصزفهّ

ّكقززولّابززنّسزز نا إل ززه،ّوالّّالّفاززلّلززه،ّوالّنززد،ّوالّعززر ،ّوالّيشززار:ّبالاززفايّالسززلب ةّتفازز ال،
ّكقزززوهلم..خزززارجّالعزززاملّوالّداخلزززه،ّوالّأيزززنّلزززهّوالّمزززب إنزززهّمبزززدأّالكائنزززايّوعلزززةّ:ّ،ّأوّاإلضزززافاي

ّ..املوجودايّوحمرك ا
وهززز اّغايزززةّمزززاّيكزززونّمزززنّالتعط زززلّواإلحلزززادّيفّأمسزززاءّاهلل؛ّألنزززهّالّفزززر ّبزززنيّمزززاّأّبتزززو ّمزززنّالوجزززودّ

ّ!.ال هينّالبس  ّبإطال ّوبنيّالعدمّاحمل 
العززاملّ:ّالعززاملّباملسززموعاي،ّومعززنّالباززر:ّالاززفاي،ّفثولوهززاّبززالعلم؛ّفمعززنّالسززم عّأمززاّناززو 

،ّفززالّفززر ّ!العززاملّبنفسززه،ّوكالمززهّفزز  ّعلمززيّعلزز ّقلزز ّالنزز ،ّوهكزز ا:ّباملباززراي،ّومعززنّاحلززي
ّ!ب ن مّبنيّصفةّوصفة،ّبلّكلّصفةّعندهمّعنيّاألخرى،ّوالافايّعنيّال اي

ّ:بطلّم هب مّيفّالافايومنّاللوازمّالباطلةّاليتّت
ّكلّموجودّفار ّوجود ّس كونّأكملّمزنّربّالعزاملني؛ّألّنزمّوصزفو ّمبزاّميتنزعّحتققزهّ - أن

ّكزززانّناقازززاّفإنزززهّأكمزززلّمزززنّاملعزززدومّواملمتنزززعّ ّكزززانّلزززهّوجزززودّحق قزززيّم مزززا خزززارجّاألذهزززان،ّومزززا
ّكمزالّف  زا،ّإمنزاّيكزونّاملزدحّوالثنزاءّعلز ّا لكمزالّالوجزودي،ّالوجود،ّواألمورّالعدم ةّالّمدحّوال

ّكمالّالضد،ّالّجمردّالنفيّاحمل   .وحبّماّوردّيفّالوحيّمنّالتنزيهّفإمناّأريدّبهّإّباي
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 .عدمّمت  زهمّبنيّالافايّوجعل اّعنيّاملوصوفّسفسطةّومكابرةّصرحيةّللضرورياي -

إنززهّواجزز ّالوجززود،ّ:ّمززاّزعمززو ّيفّالاززفايّالثبوت ززةّمززنّحمزز ورّال ك زز ّالزمّهلززمّيفّقززوهلم -
ّمتعزددة ّمتغزايرةّيفّالعقزل،ّوهزز اّّعقزل عاقزلّمعقزول؛ّفزاملف ومّمزنّاجلم زعّواحزد،ّف زيّمج عزاّمعزان 

 .ف ك اّالافايّالثبوت ة:ّإنهّترك  ّغرّممتنع،ّقلنا:ّترك  ّعندهم،ّفإنّقالوا

ززز ّيرك ب ززززاّإمنزززاّهزززوّترك ززز ّاألجسزززادّمززززنّ - ال ك ززز ّاملسزززتلزمّلالفتقزززارّإىلّاألجززززاءّوإىلّمارك 
ززز ّمزززنّ.ّ زززا،ّول سززز ّالازززفايّاإلهل زززةّالثابتزززةّيفّالزززوحيّمزززنّهززز اّالنزززو أبعاضززز اّوأخالط أمزززاّال ك 

الزز ايّوالاززفايّواألعززرا ّفإمنززاّهززوّاعتبززاري ّذهززينّالّوجززودّلززهّخززارجّالزز هنّأصززالّحززبّيزعمززواّ
،ّفال ايّاإلهل ةّموجزودةّيفّاخلزارجّقائمزة ّبنفسز اّمسزتلزمة ّللوازم زاّالزيتّ!لزومّالنق ّواالفتقارّمنه

 ّوجودهاّإالّهبا،ّول س ّصزفا اّأجززاء ّهلزا،ّوالّأبعاضزاّيتم ززّبعضز اّعزنّبعز ّأوّتتم ززّالّيا
أنّالتغزززايرّوالتعزززددّيفّالازززفايّ عنزززهّحزززبّيقزززالّإنزززهّمركززز ّمن زززاّومفتقزززرّإل  زززا،ّولزززوّفزززر ّجزززدالّ 
ّكمززززاّهززززوّاصززززطالحّالفالسززززفةّفلزززز  ّهزززز اّهززززوّال ك زززز ّاحملزززز ورّاملسززززتلزمّلإلمكززززانّ يسززززم ّترك بززززا

لفززظّال ك ز ّإذنّمززنّاأللفزاةّاجململززةّالززيتّملّيسزتعمل اّالززوحيّيفّحز ّاهللّتعززاىلّنف ززاّواحلزدو ،ّف
 .والّإّباتا،ّفالواج ّالتوقفّف هّوالتفا ل،ّفماّواف ّالوحيّمنّمعنا ّأّبتنا ،ّوماّخالفهّنف نا 

مززززنّتناقضزززز مّنفززززيّالاززززفايّالسززززتلزام اّاالفتقززززارّإىلّالغززززر،ّمززززعّقززززوهلمّباسززززتلزامّالزززز ايّ -
 اّاملنفالةّعن ا؛ّلوجوبّمقارنةّاملعلولّلعلتهّالتامة،ّففرواّمنّالقولّبقدمّصفاتهّمعّقوهلمّملفعوال

 .معّأنّقدمّالافايّأوىلّوأقربّللمعقول!ّبقدمّمفعوالته

ّكزامتنيّللحقزائ ّاإلهل زةّعزنّاجلم زور،ّبزلّخمزةينّبنقائضز ا،ّ - لوّص ّمز هب مّلكزانّالرسزل
ألضززحوية،ّوعللززهّبعززدمّحتمززلّاجلم ززورّمسززا ّاحلقززائ ،ّفقاربزز ّوقززدّالتزززمّابززنّسزز ناّهبزز اّيفّالرسززالةّا

ف لزززمّعلزز ّهزز اّأنّالرسززلّيفّبززابّاإلهل ززايّل سززواّهززداة،ّوأنّ!.ّهلززمّعلزز ّسززب لّالتشززب هّوالتخ  ززل
 !.عدم مّخرّمنّوجودهم

 .فقد نرات الفالسفة ري المالئكة وال ن والنبوة -رابعا
 ّ:المالئكة -1

م،ّلكزززنّاملتفلسزززفةّاإلسزززالم نيّامللفقزززنيّبزززنيّاإلسزززالمّوالفلسزززفةّملّينقزززلّعزززنّال ونزززانّشزززيءّبشزززثّن
ال ونان ززةّزعمززواّأنّاملالئكزززةّهززيّالعقززولّالعشزززرةّاملزز كورةّيفّنظريززةّالفززز  ،ّوأنّجةيززلّهززوّالعقزززلّ
الفعززززال،ّوتبعززززاّلزززز ل ّجززززردواّاملالئكززززةّمززززنّاملززززادةّوجعلوهززززاّمعززززاينّعقل ززززةّوقززززوى ّنفسززززان ةّصززززاحلة ّ
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 .تقومّبغرهاوخ االيّنوران ةّوأعراضاّ

وكززلّعززارفّمبززاّأخززةيّبززهّالرسززلّعززنّصززفايّاملالئكززةّوأفعززاهلمّوو ززائف مّيعلززمّباالضززطرارّمنافززاةّ
ذل ّملاّي كر ّالفالسفةّعنّالعقولّوالنفوسّواألفال ؛ّفقدّتواترّعنّاألنب اءّأّنمّأح زاء ّنزاطقون،ّ

ّكماّّب ّيفّالسنة،ّوه اّخارقونّلقدرةّالبشر،ّوأّنمّرسل ّيبلغونّخةّاهلل،ّوأّنمّخملوقونّمنّ نور
يك بّقولّاملتفلسفةّبقدم مّوأّنمّجمردونّمنّاملادة،ّوهك اّقاةّض فّإبراه مّاملكرمني،ّومتثلّ
ّكززانواّ جةيزلّملزرميّبشززراّسزويا،ّوإت انزهّالنزز ّيفّصزورةّدح زةّالكلزز ّوغزر ،ّوقتزاهلمّمززعّاملزؤمنني،ّولزو

ّ.جمردّقوىّيفّنف ّالن ّملّيرهمّأحد
 ّ:ال ن -2

امزززةّاألمزززمّيؤمنزززونّبزززاألرواح،ّوالسزززحرةّمزززن مّيؤمنزززونّبزززاجلن،ّوقزززدماءّال ونزززانّيثبتزززونّروحان زززايّع
الكواك ّوتثّرهاّيفّالعامل،ّأماّأرسطوّوأتباعهّمنّاملشائنيّفلمّيتكلمواّيفّذل ،ّلكنّأتباعهّمزنّ

ّكماّأنّاملالئكةّقواهاّالااحلة،ّ وملّيثبتواّللجزنّاملتفلسفةّزعمواّأنّاجلنّهيّالقوىّاخلب ثةّللنف ،
ّكالسزحرّوالك انزةّوالعزنيّواملز ّ وجوداّحق ق اّيفّاخلارج،ّواعتةواّماّحيالّمنّأمورّخارقزةّغريبزة
ّكانززز ّأوّفلك زززة،ّمزززعّمزززاّيقارّنزززاّمزززنّ والازززر ّوحنوهزززا،ّآّزززاراّلتلززز ّالقزززوىّالنفسززز ةّاخلب ثزززة،ّبشزززرية

 .االتاااليّالكوكب  ةّوالتشكاليّالفلك ة

ألمزززمّومج زززورّالفالسززفةّواألطبزززاءّمززنّإّبزززايّوجززودّاجلزززنّاملنفازززلنيّوهزز اّخزززالفّمززاّعل زززهّعامززةّا
وتززثّرهمّيفّالعززامل،ّوغايززةّمسززتندّمنكززريّذلزز ّإمنززاّهززوّالتكزز ي ّمبززاّملّحي طززواّبعلمززهّوملززاّيزززث مّ
تثويلززه،ّف ززمّينكززرونّالوجززودّاحلق قززيّللجززنّلعززدمّعلم ززمّبوجززودهم،ّالّلعلم ززمّبعززدمّوجززودهم،ّ

ّكاملثبززز ،ّوغايزززةّحقزززهّإذّملّيعزززرفّوجزززودهمّأنّوفزززر ّبزززنيّاألمزززرين؛ّفزززإنّالنزززا يفّمطالززز ّبالزززدل ل
يتوقززفّيفّشززثّنم،ّالّأنّينكززرهم،ّولزز  ّوجززودهمّمززنّجززن ّاملمتنعززايّحززبّينكززرهمّالعقززل،ّبززلّ
هززوّجزززائزّعقزززالّأخززةّبزززهّالازززاد ّاملعازززوم،ّوتززواترّعزززنّصزززاحليّالنزززاسّوغززرهمّمزززنّمج زززعّاألمزززم،ّ

ّ.فوج ّقبوله
النفسززاين،ّاحلاصززلّيقظززةّأوّمنامززاّبسززب ّقلززةّتعلزز ّالززنف ّبالبززدنّوالّيلزززمّمززنّهزز اّنفززيّالكشززفّ

كمزاّ.ّبرياضةّأوّغرهزا،ّلكزنّهز اّاحلزالّيقازرّتفسزرّالظزواهرّالناجتزةّعزنّالتزثّرّاحملسزوسّللجزان
ّكحمززلّاجلززنّبعزز ّالنززاسّيفّاهلززواءّوإحضززارّ يفّخززةّعززرشّبلقزز  ،ّوحنززو ّممززاّتززواترّعززنّالثقززاي

ّ.ن م،ّفمثلّه اّالّيا ّأنّيقالّإنهّمنّقوىّالنف الطعامّهلمّوإخبارهمّمباّغابّع
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 ّ:النبوة -3

 :ّإيمان الفالسفة باألفبيات -أ

ن نيّالّعلمّهلمّبالنبوةّإالّمنّج ةّالقدرّاملش  ّبنيّبينّآدمّوهوّاملنام،ّوقدّذاكزرّ كانّال ونانّّو
ّكلقمزا نّاحلكز م،ّلكزنّعنّبع ّمتقدم  مّزيزارةّالشزامّبزالدّاألنب زاء،ّوتلقز  مّعزنّبعز ّأتبزاع م

ن زونّ ّكمعرفزةّقزريشّومسزاع مّباألنب زاء،ّأمزاّأرسزطوّوأتباعزهّفاملشز ورّأّنزمّّو املعرفةّاجململةّالّتنفزع،
ّكالفززارايبّوابززنّسزز ناّختززريجّأقززوالّ.ّالّعلززمّهلززمّبززالنبوةّوتعال م ززا وقززدّحززاولّأتباعززهّمززنّاإلسززالم ني

لنززز ،ّوأّنمزززاّيسزززتمدانّمزززنّالعقزززلّاألنب زززاءّعلززز ّأصزززولّالفالسزززفة،ّفزعمزززواّأنّالف لسزززوفّمبرتبزززةّا
ّكمزاّزعزمّ ّكالن ّباملخ لزة، الفعال،ّورمباّفضلواّاستمدادّالف لسوف؛ّألنهّيستمدّبالنظرّالطويل،ّال

لكزن مّيفّاحلق قزةّملّيسزتف دواّشز  اّمزنّعلزومّاألنب زاء،ّبزلّ.ّالفارايب،ّوخالفهّابنّس ناّففضلّالن 
الح م،ّالّملوافقت ززاّاحلق قززةّيفّواقززعّاألمززر،ّف ززمّجعلوهززاّخت زز اليّومتوي ززايّللعامززة؛ّملاززلحةّإصزز

ّ.عل ّذل ّيك بونّللمالحة
 : الوحي -ِّ

فلز  ّهللّ.ّهوّعنزدهمّفز  ّعقلزيّمزنّالعقزلّالفعزالّعلز ّنفز ّالنز ّأوّغزر ّمزنّأهزلّاالسزتعداد
ّكززالمّحق قززيّمبشزز  تهّتنزززلّبززهّاملالئكززةّعلزز ّاألنب ززاء،ّبززلّلزز  ّلززهّأصززالّعلززمّبشززيءّمززنّ عنززدهم

ّ.لعاملّوجمرياتهتفاص لّا
 ّ:النبوة وخ ائص األفبيات - 

الرسززالةّعنززدهمّهززيّمززاّقبززلّمززنّالفزز  ّالعقلززيّعلزز ّأيّعبززارةّاستاززوب ّلاززالحّعززامليّالبقززاءّ
ومعنّه اّأنّعبارايّالقزرآنّإمنزاّهزيّمزنّوضزعّالرسزول،ّأمزاّالرسزولّف زوّ.ّوالفسادّعلماّوس اسة

 .مبل ّه  ّاإلفاضة
ّ: ّّال ّخاائ والنبوةّعندهمّمكتسبةّباستجمّا

 .قوةّاحلدسّاحملا لةّللعلمّبس ولة -1

 .قوةّالتخ  لّاليتّمتك نهّمنّرإيةّومسا ّماّيعلمهّيفّنفسه -7

 .يقوةّالتارفّيفّه وىلّالعاملّومادته،ّف ستخرجّهباّاخلوار ّواملعجزا -0

 :مع زا  األفبيات - 

ّكماّسب ،ّّو  :قدّفسرّابنّس ناّخوار ّالطب عةّمبباد ّّالّةحاروهاّيفّتثّرّقوىّالنف 
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 .اهل  ةّالنفس ة،ّومن اّالسحرّواملعجزايّوالكراماي -1

ّكاملغنط   -7  .خوا ّاألجسامّالعنارية،

 .والطل سمايّمنّه اّالقب ل.ّقوىّمساويةّتتعل ّبثجسامّأوّنفوسّخماوصة -0

رّمثّذكززرّأمثلززةّعلزز ّالقززوىّالنفسزز ةّوأسززباهبا،ّوأّنززاّحتاززلّللززةّوالفززاج رّيفّاألبززدانّتززّؤ ر،ّوكمززاّتززّؤ
ّ.يفّالعاملّبالزلزلةّوإنزالّاملطرّوحنوّذل 

وغالززز ّهزززز  ّاآلراءّيكفززززيّجمززززردّتاززززور ّيفّمعرفززززةّبطالنزززهّومناقضززززتهّمززززاّعلززززمّبالضززززرورةّمززززنّديززززنّ
ّكثرّمنّه  ّاآلراءّمباّيغينّعنّإعادته،ّومنّوجو ّالنقدّغرّماّتقدم ّ:اإلسالم،ّوقدّتقدمّنقد

ّكزانواّيازدقونهّ ززاهراّأنّمزنّعلزمّحزالّخ - اصزةّالنز ّمزنّالسزابقنيّاألولزنيّيعلزمّيق نزاّأّنزم
وباطنززا،ّوملّيعتقززدواّقزز ّيفّشززثنهّمززاّخيززالفّ ززاهرّمززاّب نززه،ّوملّيتززثولواّقزز ّشزز  اّمززنّناوصززهّعلزز ّ

 .خالفّ اهرها

أّنزززمّبقزززوهلمّإنّالنبزززوةّقزززوىّنفسزززان ةّقزززدّجعلزززواّمزززاّحيازززلّلألنب زززاءّمزززنّجزززن ّمزززاّحيازززلّ -
ة،ّوملّمي زززواّاألنب ززاءّعززن مّإالّمبززاّيشززارك مّف ززهّعمززومّاملشززركنيّمززنّاخلززرّوحسززنّللمجززاننيّوالسززحّر

 .القاد

الّننكززرّاختاززا ّاألنب ززاءّبقززوىّيفّنفوسزز مّتكززونّأسززباباّخلززوار ّيكززرم مّاهللّهبززا،ّلكززنّ -
املنكززرّالباطززلّأنّيقززالّإنّمج ززعّاخلززوار ّهزز اّسززبب ا؛ّفززثكثرّخززوار ّاألنب ززاءّالعظمزز ّالّتسززتوجب اّ

ّكالطوفزززانّالعزززامّوانفزززال ّالبحزززرّووقزززوفّالشزززم ّوانشزززقا ّالقمزززرّواهتززززازّقزززوىّا لزززنف ّمبجردهزززا،
العرشّوانتثارّالكوك ّوانقالبّالعا ّح ةّوخروجّناقةّمنّاجلبزلّونززولّاملزنّوالسزلوىّونبزعّاملزاءّ

إخل،ّف   ّوأمثاهلاّالّيادرّجنس اّعنّسب ّمعتاد،ّف يّخارقةّللعزادةّجبنسز ا،ّ..ّبنيّاألصابعّ
ّكنزولّاملطرّوشفاءّاملري ّوزلزلةّاألر  ال  .فّماّهوّخار ّللعادةّيفّقدر ّالّيفّجنسه،

ّكمزززززاّهزززززوّمعلزززززومّ - النبزززززوةّالّتنزززززالّباالكتسزززززاب،ّبزززززلّبإحيزززززاءّاهللّملزززززنّيازززززطف هّمزززززنّعبزززززاد ،
 .باالضطرارّمنّدينّاإلسالم

لززلّأخطززثواّيفّجعززلّالسززحرّجمززردّقززوىّنفسززان ة؛ّفالسززحرةّباتفززا ّأهززلّاملعرفززةّمززنّمج ززعّامل -
فخطزثهمّيفّ.ّيستع نونّبثرواحّتقارّنم،ّمنفالةّعنّنفوس م،ّيعبدوّناّويقزدمونّهلزاّأنزوا ّالقزرابني

 .جعلّاملعجزايّجمردّقوىّنفس ةّمنّبابّأوىل

تثّرّالنفوسّمشرو ّبشعورهاّوإراد ا،ّوخزوار ّاألنب زاءّمن زاّمزاّالّيشزعرونّبزه،ّومن زاّمزاّ -
ّكق ّكحفزززظّديزززن مّالّيريدونزززه،ّومن زززاّمزززاّهزززوّقبزززلّوجزززودهم ازززةّأصزززحابّالف زززل،ّأوّبعزززدّمزززو م
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 !.وكتاهبم،ّفك فّحتارّيفّقواهمّالنفس ة؟

 :نراؤ   ري القدر -خامسا
األب قوريةّإىلّالقزولّحبريزةّاإلنسزانّومسزؤول تهّعزنّفعلزه،ّوناقضز مّالرواق زون،ّومجزعّّةسّردملاّ ذهب

فطزززرة،ّبزززلّمثزززرةّّأفالطزززونّبزززنيّاجلزززةّواحلريزززة،ّلكنزززهّقازززرّاالخت زززارّعلززز ّالفالسزززفة؛ّفاحلريزززةّل سززز 
والشزززرّعنزززد ّراجزززعّإىلّطب عزززةّاإلنسزززان،ّأمزززاّأرسزززطوّفقزززدّمجزززعّالقزززولّبالعلزززةّالغائ زززةّدونّ.ّجماهزززدة

الفاعل ززة،ّاملقتضززيّلنفززيّالقززدر،ّمززعّالقززولّحبتم ززةّحركززةّالعززاملّالشززوق ةّحنززوّاحملززر ّاألول،ّاملقتضززيّ
ّ.للجة

رحيهّبنسزبةّاالخت زارّلإلنسزان،ّف زوّمتنزاق ،ّيواف ّالرواق ةّاجلةية،ّمعّتاّأماّاملتفلسفة،ّفالكندي
أمززاّالفززارايبّوابززنّسزز ناّفقززدّتطابقزز ّآراإمهززاّعلزز ّأنّالقضززاءّهززوّإبززدا ّاإللززهّالعقززلّاألول،ّوالقززدرّ

ويفر ّابنّس ناّب ن مزاّبزثنّالقضزاءّ.ّهوّف  ّاملوجودايّمنّالعقلّاألولّتباعاّيفّسلسلةّالف  
قززدرّف ززوّإجيززابّاألسززبابّللمسززَبباي،ّفالقززدرّعنززد ّأخزز ،ّهززوّعلززمّاإللززهّاحملزز  ّمببَدعاتززه،ّأمززاّال

وهوّال يّيدخلهّالشر،ّأماّالقضاءّفخرّحم ،ّمعّأنّالقدرّف  ّمنّمتفر ّمنّالقضاء،ّفلز  ّ
القضاءّإالّالوجودّيفّالعقلّاألول،ّول  ّالقدرّإالّالوجودّالتعنيّيفّسائرّاملوجزوداي،ّوهز اّمبزينّ

إللزززهّضزززرورة؛ّألنزززهّالّغايزززةّلف ضزززه،ّمزززاّي تززز ّعل زززهّحتم زززةّعلززز ّقولزززهّبازززدورّالعقزززلّاألولّمزززنّا
ّ:املوجودايّتبعاّلوجودّعلت اّالتامة،ّف لزمّمنّذل 

 .عدمّقدرةّاإللهّعل ّتغ رّماّقد ر  -

 .عدمّقدرتهّعل ّأفضلّمنّالعامل -

 .ّاستغناءّالعللّواملعلواليّعنّإرادتهّوقدرته -

ّنمززاّبالتفسززرّالسززاب ّللقضززاءّوالقززدرّبززالف  ّومززعّتاززري ّالفززارايبّوابززنّسزز ناّحبريززةّاإلنسززان،ّفإ
ّ.احلتميّينت  انّإىلّاجلة،ّفاالخت ارّجمردّمعلولّحتميّلعلةّسابقة

ويتضززز ّممزززاّسزززب ّشزززدةّاملناقضزززةّبزززنيّالتازززورّالفلسزززفيّللقضزززاءّوالقزززدرّوبزززنيّالتازززورّاإلسزززالمي،ّ
ّكل زاّمنتف زةّيفّالتازورّالف علزمّاهللّالشزاملّ:ّلسزفيفالتاورّاإلسالميّقائمّعل ّإّبايّأربعزةّأمزور

ّكزلّشزيءّيفّاللزوحّاحملفزوة،ّوخلقزهّلكزلّ للجزئ اي،ّوإرادتهّالتامةّاملطلقةّلكلّالكائنزاي،ّوكتابتزه
الزز وايّواألفعززال،ّاالخت اريززةّوغرهززا،ّوكززلّهزز اّينززاق ّتفسززرّالفالسززفةّللقضززاءّوالقززدر،ّ:ّشززيء

لفزز  ّاحلتمزي،ّواحلركزةّالشززوق ةّاملبزينّعلز ّتازورهمّلإللززهّوعالقتزهّبزاملوجوداي،ّمززنّخزاللّنظريزةّا
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ّ!.احلتم ة،ّوانشغالّاإللهّبتعقلّذاتهّعنّالعلمّ لقهّوتدبرهم
ّكل زاّإىلّ وحبّماّذكرو ّمنّسلسلةّالعللّواملعلواليّواألسزبابّواملسزببايّضزمنو ّنسزبةّاحلزواد 

أنّّالفل ّاألطل ّالتاسع،ّوه اّمنّأعظزمّاملقزااليّفسزاداّوكز با؛ّفكزلّمزنّنظزرّيفّالسزماءّعلزم
حركزززةّاألفزززال ّالّترجزززعّإىلّالتاسزززعّوحزززد ،ّبزززلّلكزززلّفلززز ّحركزززةّختازززه،ّوالّيسزززتقلّشزززيءّمن زززاّ

ّ.بإحدا ّشيءّأصال،ّبلّللحواد ّأسبابّأخر،ّقدّتكونّاألفال ّجزءاّمن اّوقدّالّتكون
 :نراؤ   ري البعث -سا سا

الّبفنزاءّالزنف ّينس ّلسقرا ّوأفالطونّإّبايّالبعثّاجلسماينّواجلزاءّاألخزروي،ّأمزاّأرسزطوّفقز
وقواهزززززاّبزززززاملويّعزززززداّالعقزززززل،ّوأنكزززززرّالعززززز ابّوالنعززززز مّاحلسزززززي،ّوتبعزززززهّاملتفلسزززززفةّفزززززثنكرواّالبعزززززثّ
اجلسماين؛ّلعدمّإمكانّإّباتهّبزعم م،ّوأّبتواّالروحاين،ّفكلّمزاّذكزر ّاألنب زاءّمزنّتفاصز لّالبعزثّ

يفّقالزز ّاحلز ّبطريزز ّّواجلززاءّعلز ّقززوهلمّحاصزلّعلز ّالززروحّدونّاجلسزد،ّوإمنزاّأخززةّاألنب زاءّعنزه
ّكاجلسزماين،ّوزعزمّاملتفلسزفةّ اجملاز،ّأوّألجلّمراعاةّحالّاجلم ورّال ينّالّحيرك مّاملعادّالروحزاين
أنّاملعادّالروحاينّأكملّوأفضزل،ّوتزثولواّالثزوابّوالعقزابّواجلنزةّوالنزارّوالازرا ّومالئكزةّالعز ابّ

ّ.ةّصرفةوأبوابّاجلنةّوالنارّوحنوهاّمنّأمورّاآلخرةّمبعانّعقل 
ومززنّالشززب ايّالززيتّبنززواّعل  ززاّمزز هب مّهزز اّزعم ززمّأنّاألرواحّغززرّمتناه ززةّلقززدمّنوع ززا،ّومززادةّ

ّ!.األجسادّمتناه ة،ّف ستح لّحشرّاألجسادّاملتناه ةّألرواحّغرّمتناه ة
ومن ززاّمززاّسززبق ّاإلشززارةّإل ززهّعنززدّذكززرّدفززا ّابززنّرشززدّعززنّالفالسززفةّضززدّالغزززايل،ّمززنّأنّبززدنّ

لّويتفززر ّوتززدخلّذراتززهّيفّأجسززادّأنززاسّآخززرين،ّف متنززعّرجززو ّذرايّمشزز كةّإىلّاإلنسززانّيتحلزز
ّ.أبدانّمتعددة

وماّذكرو ّمنّاملعادّالروحاينّدونّاجلسماينّمناق ّملاّتواترّعنّاألنب اءّوالكتز ّاملنزلزة،ّودعزواهمّ
ّكززز بّعلززز ّاألنب زززاءّالّدل زززلّعل زززه،ّوكززز اّتزززثويال مّالباطن ّكزززلّأخبزززارّاملعزززاد  زززةّلتفاصززز لّاجملزززازّيف

اآلخرة،ّولوّص ّماّزعمزو ّملّيبز ّمعزنّللزدالئلّواألق سزةّالزيتّسزاق اّالقزرآنّإلّبزايّالبعزث؛ّفزإنّ
ّكانزز ّاخلاززومةّف ززهّمززعّالززدهريني،ّبززلّالبعززثّاجلسززماينّواإلعززادةّ البعززثّالروحززاينّلزز  ّهززوّالزز ي

ّكمززاّهززوّصززري ّقززوهلمّالزز يّحكززا ّال قززرآن،ّوقززدّألع ززاّنمّوإح ززاءّعظززام مّبعززدّأنّصززاريّرم مززا،
ّكتمانّاحلقائ ّعنّالناس ّ.سب ّإبطالّدعوىّاخلطابّاجلم وري،ّوب انّاستحالة

وكززز اّدعزززوىّتنزززاهيّاألجسزززادّدونّاألرواحّوقزززدمّنوع زززاّالّدل زززلّعل  زززا،ّولزززوّفزززر ّعزززدمّتنزززاهيّ
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األرواحّملّميتنعّأنّخيل ّاهللّمادةّغزرّمتناه زةّتكفزيّخللز ّأجسزادها؛ّفمزنّخلز ّاملزادةّالسزابقةّالّ
ّك بّوادعاءّالّيدلّعل هّعقلّوالّنقليعجّز ّكله ّ. ّأنّخيل ّمثل اّبالّحار،ّلكنّه ا

أمززززاّشززززب ةّاشزززز ا ّاألجسززززادّالكثززززرةّيفّذرايّمع  نززززةّفقززززدّسززززبق ّمناقشززززت ا،ّوتبززززنيّأّنززززاّالّتلزززززمّ
السلف،ّإمناّتلزمّاملتكلمنيّالقائلنيّببعثّعنيّاألجسزادّالزيتّمزايّعل  زاّالنزاس،ّأمزاّعنزدّالسزلفّ

عقزززالءّفزززإنّختل ززز ّاهللّلألبزززدانّيكزززونّبقلب زززاّمزززنّحزززالّإىلّحزززال،ّفتسزززتح لّمزززنّاملزززادةّومج زززورّال
ّكمززاّخيلزز ّاإلنسززانّمززنّ السززابقةّإىلّاجلسززدّاجلديززد،ّوتنعززدمّالسززابقةّفززالّتبقزز ّبعززدّاخللزز ّاجلديززد،
املين،ّالّيقالّإنّمادةّاملينّباق ةّف ه،ّبلّاسزتحال ّوانعزدمّأصزل اّفلزمّيبز ّمنزهّشزيء،ّوكز اّخلز ّ

منّطني،ّفلمّيب ّمنّالطنيّشيءّبعدّحتولهّبشزراّسزوياّمزنّحلزمّوعظزم،ّوكمزاّخيلز ّالنزارّمزنّّآدم
الشززجرّاخلضززر،ّف كزز اّإذاّاضززمحل  ّأجسززادّاملززوت ّوتفرقزز ّأشززالإهمّوتفتتزز ّعظززام مّوانبثزز ّ
وانتشززريّواختلطزز ّبكائنززايّأخززرى،ّملّيلزززمّإلعززادةّاملززوت ّسززوىّخلق ززمّخلقززاّجديززدا،ّمبززاّشززاءّ

ّكالنشزثةّاهللّمنّاملّو ادّوال رايّوالعناصر،ّوالنشثةّاجلديدةّاليتّأخةيّعن اّناو ّالبعثّل سز 
األوىلّالقابلةّللفساد،ّبلّهيّنشزثةّبقزاءّودوام،ّلكزنّيبقز ّمزنّاجلسزدّاألولّغالبزاّعجز ّالز ن ّّ
ّكانزز ّالاززورةّالعامززةّمطابقززةّ كمززاّجززاءّيفّاحلززديث،ّويبقزز ّمززنّصززورتهّمززاّّمي ززز ّعززنّغززر ،ّوإن

ّكلّوجهّآلدم،ّفل   ّكاألوىلّمن ّكلّوجه،ّوالّالنشثةّالثان ة عادّمبايناّلألولّمن
ا
 .اجلسدّامل

 


