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 قارن لألجزاء النفس في الدين االسالمي وافالطون وفرويد ]س[:

 فرويد افالطون الدين االسالمي

رة النفس األما

 بالسوء

 

 األنا الحصان السيئ

 النفس اللوامة

 

 األنا العليا الحصان الطيب

 النفس المشتهية السائق النفس المطمئنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أ.  الروح تعني : 

المعنى األول : حياة الجسم  ، والمعنى الثاني الشاهد الداخلي للنفس والجسم 

 معا وهذه الروح هي النفخة اإللهية في اإلنسان(
 مالحظة : عبارة زهقت روحه تعني " مات "

 

]س[: فسـر تعد الروح أسمى من النفس والجسم  ؟  

   .غير مقيدة بالشخصية والمحددات الفردية ◄ خالدة  ◄ 
األنفس ) عالمها "عالم الملكوت" علوي  على العالم الذي يحتوي على ◄  

 البرزخ ( .

 
 عالم الملكوت : هو عالم علوي على العالم الذي يحتوي على االنفس " 

اح المخلوقات كلها.البرزخ " وهو العالم الذي تعيش به أرو  

 

ألن أمرالروح  من هللا سبحانه   ]س[: فســر ال نملك الكثير عن أمر الروح ؟

 وتعالى .

 

الروح "عالم الملكوت" وهو عالم تعيش فيه  ]س[: فســر العالم الذي 

 ،ألنه بين يدي هللا   علوي على العالم الذي يحتوي على األنفس ) البرزخ ؟

 ويحتوي على أرواح المخلوقات كلها .

 

النفس والروح  اذكر مراكز إدراك اإلنسان؟   ]س[:  

 

... رتب عناصر االنسان حسب درجة سموها(]س[:  

 

 حسب درجة السمو   حسب درجة السمو تصاعدي 

 الجسم

 النفس 

 الروح

 الروح

 النفس

 الجسم

 

 ؟]س[: اكمل الجدول اآلتي بكتابة المعلومات الصحيحة   

 

   

 
 
 
 

 العالم الي توجد فيه العنصر

 الشهادةعالم  الجسم

 عالم البرزخ النفس

 عالم الملكوت الروح

 الدرس األول:                         االنسان ماهو ؟ 
كاانن يتكاون مان ة ةاة عنائار رنيساية هاي الاروح والانفس والجسام  : اإلنسان 

 . ويوجد كل منها في عالم خاص بها ولكنها مترابطة

 

]س[:   الروح◄ النفس    ◄الجسم ) الجسد (      ◄ ذكر هذه العناصر ؟   ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوالجزء الحي والمادي والحيواني لإلنسان، أنه جزء اإلنسان الذي   :الجسم 

يسمى في يتنفس ويأكل ويتحرك ، ويمكنه من الحياة في الكون المادي الذي 
 ، وهوالجزء الذي يمرض ويفنى ويهرم  ويموت . اإلس م عالم الشهادة

 

 لذي يعيش به جسم او جسد اإلنسان ا “هو الكون المادي " العالم  : عالم الشهادة

 

الجسم أقل سمواً من النفس ؟  فسر ]س[:  لجسم :السمات العامة  ل  

 ( عالم الشهادةعالمه مادي ) ◄ فاني ) يزول بالموت (              ◄ 

 
 الموت الجسدي:  هو دمار الجسم وانفصاله عن نفس اإلنسان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفس : أن نفس اإلنسان هي في الحقيقة اإلنسان نفسه وشخصيته الخائة التي 

 تجعل منه فرداً مميزاً عن غيره .

 

 ]س[:  ما أجزاء النفس ؟ او اذكر أجزاء النفس في الدين اإلسالمي

 النفس المطمئنة ) المؤمنة .◄   النفس اللوامة ◄   النفس األمارة بالسوء. ◄   

 

 ]س[: فســر اعتبر الفيلسوف اليوناني أفالطون أن النفس تسمو على الجسم ؟  

 تبقى خالدة بعد موت جسم اإلنسان ◄   

 ألن عاملها البرزخ أسمى من عالم الشهادة )الجسم(◄  

 .بمملكته فهي تتحكم بالجسم النفس ئلتها بالجسم كصلة الملك ◄  

 

 ]س[: وضح أو بين كيف صور العلماء صلة النفس بالجسم ؟ اعمال النفس 

لكتاه فهاي تاتحكم بالجسام وتتخاذ قراراتاه، ئورئلتها بالجسم كصالة الملاك بمم

 وتفكر عنه ، وتبقى على ئلة معـه ) شاهد داخلي ( .
 

 ]س[:  فـسر  تستطيع النفس اإلنسانية أن تكون نفساً مطمئنة ؟

 ]س[:  فـسر  تظهر األخالق الموجودة في النفس بشكل طبيعي فتدخل الجنة. 

عندما تتغلب الانفس اللواماة علاى الانفس األماارة بالساوء. أو كماا قاال أف  اون 
 عندما يتخلى الحصان السيئ عن شهواته ويطيع سانق العربة.

 

  (. مساويعالم النفس النمن وجهة نظر سيجموند فرويد ) النفس 

منها قوة توازي  ]س[: يقول سيجموند فرويد إن للنفس ثالثة أجزاء ولكل

؟األخرى  أذكرها  األنا العليا◄ األنا                 ◄    النفس المشتهية    ◄ 

 
 

س[: كيف تختلف النفس في نظر فرويد عنها في نظر أفالطون ؟  

(  تماما النفس المشتهية   ، األنا   ، األنا العلياتتوافق أجزاء النفس عند فرويد )
، ( على التوالي السائق ، الحصان السيئ ، الحصان الطيبمع تشبيه أف  ون ) 

لاام يتخياال أن الاانفس المشااتهية قااد تصااب  حقااا نفسااا  كونههه ملحههداً غياار أن فرويااد 

 .  مطمئنة وترجع إلى ربها من خ ل رحمة هللا
 

 

 

 
 

 



 الوحدة االولى : الحقيقة والمعرفة  / 71 عالمة                                                                          إعداد محمد البطران / 4777047770

صيغ ملكات النفس المعرفية -د ؟  

 

 الصيغ / الصيغة الملكة

 ئابرة أو جاهدة ، زاهدة أو عاملة  اإلرادة

 حبا أو رضي  ، متأملة أو متوكلة    العاطفة

إدراكااا منطقياااً وهااو موضااوعي ، أو     الذكاء

 حدساً أو إحساساً  وهو شعوري .

 

 :  أشكال الذكاء )أنواعه ( ، صيغ

الاذكاء الاذي يتوجاه نحاو المساتقبل ◄ الذكاء العملي    /الذكاء النظري   ◄

 .(  الذاكرةالذكاء الذي يتوجه نحو الماضي ) / ( الخيال)

 

]س[:   بين وظائف الملكة اللغوية؟

 التوائل بين الناس◄    تبرز الذكاء وتعبر عنه .  ◄

 

]س[: فسر تميز تلميذ عن آخر بشكل فطري في مادة معينة ؟  

 .ألن ئيغ ملكات النفس تتطور في كل شخص بطريقة مختلفة ◄ 

.ألن المعرفة الحقيقة تتطلب حب شيء والرغبة فيه ◄  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           مصادر المعرفة الروحية 

-- --- الرؤيا الصالحة  5العقل         4القلب     3االلهام      2الوحي      1

 

الوحي ) التنزيل - (  1

: هااو كا م هللا ساابحانه وتعاالى وهااو مرسال لكاال البشار أو ألمااة    الهوحي◄ 

 . األنبياء والرسل بأسرها ولكن ينزل على 
 

]س[: فسر تعهد المعرفهة التهي تهمتي مهع الهوحي أو التنزيهل  أعظهم معرفهة ؟ 

  .تأتي من خارج اإلنسان ، من هللا سبحانه وتعالى  ها ألن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإللهام ) المعرفة اللدنية ( - . 2

تااأتي بعااد ساابحانه وتعااالى أو ماان لاادن هللا  مصاادرها هللا هااي معرفااة الااروح 
أو التنزياال ، و تسامى معرفااة اإللهااام وهاي معرفااة ئااحيحة .  معرفاة الااوحي

 ومباشرة كاملة لألشياء على حقيقتها 

 

من الناس األتقياء واألبرار الصالحين  وهي معرفة متاحة لبعض الخائة

الذي ورد ذكره في سورة الكهف . ولم يغلق باب  مثل سيدنا الخضر الزاهدين

 األلهام حتى هذا اليوم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

القلب - : 3

معاني القلب ◄  :

العضاو الااذي يشاكل جاازءاً ماان الجسام ويقااع داخال القفااص الصاادري األول : 
 . ويضخ الدم إلى أجزاء الجسم األخرى

 

هاو القلاب الخفاي أو اللطيف،وهاو الوسايلة ( :   نفسه العين الثالثهةالثاني :) 

 .الروحية بالنفس  التي تربط المعرفة

 

]س[: فسر ؟ أو الجسر  أحياناً بالعين الثالثةالقلب يوصف  

 ألنه الوسيلة التي تربط المعرفة الروحية بالنفس .

  

]س[: فسـرهناك من الناس من يشك بحقيقة القلب أو يقبلونها دون اقتناع  

 يعود السبب في ذلك إلى أنهم لم يخبروه بأنفسهم ولم يعرفوا أحداً خبره . 

 الدرس الثاني / كيف يعرف اإلنسان  
مههن خههالل المعرفيااة الموجااودة فااي عالمااه الخاااص يصاال اإلنسااان إلااى الحقااانق 

 عنصر من عنائر االنسان.الموجودة في  كل  الملكات المعرفية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر المعرفة الرئيسية 

المعرفااة النفسااية      – 2                المعرفااة الجساامية ) اإلدراك الحسااي(   – 1

المعرفة الروحية –  3

 

وهااي المعرفااة التااي يتوئاال إليهااا   :1 المعرفههة الجسههمية) اإلدراك الحسههي( -

 اإلنسان بواسطة الحواس . 

 

) الشهم ، السهمع ، الهذوق ، ) الحهواس(  أشكال معرفاة العاالم الماادي هاى:  س 

   اللمس ، البصر(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مان خا ل الاذهن ) إلاى الانفس الجسام والحاواس الجسادية مان المعلومات تتنقل 

تتوئاال الاانفس إلااى المعرفاة ماان خاا ل ة ةااة ، و(  ومركازه المااادي وهااو الماخ

لطيفة رنيسية هي    .  )الذكاء ، اإلرادة ،  العاطفة ( رق 

   وصول النفس إلى المعرفةثالثة طرق رئسية

 

س  يسمي علم النفس الحديث  رق وئول النفس إلى المعرفة الث ةة:   

 اذكرها؟ : بالنظم) الذكاء ، اإلرادة ،  العا فة (  

 . العاطفية◄ السلوكية                  ◄ اإلدراكية          ◄ 

 

]س[:  وضح كيف تُعرٌف النفس اإلنسانية  ؟    تٌعرف من خالل : 

 المشاعر الفاضلة .◄   إرادة الخير ◄         فهم الحقيقة ◄

 

 

     ) الذكاء ، اإلرادة ، العا فة ( .يتميز اإلنسان عن الحيوان بثالث ملكات  س: 
 

س[:   فسر العبارة التالية : " اإلنسان خليفة هللا في األرض " ؟         

تتوصل النفس إلى المعرفة من خالل ثالث طرق ) ملكات( لطيفة رئيسة   ]س[:

هي الذكاء  اإلرادة ، العاطفة. وضح كيف تفسر هذه الملكات الثالث التي تميز 

 ؟اإلنسان عن الحيوان وانه خليفة هللا في األرض " 

 اإلنسان هو المخلوق الوحيد في األرض الذي يمتلك : ألن

 على معرفة الحقيقةالقادر الذكاء  ◄

 القادرة على التركيز الكلي وعلى الحرية الكاملة اإلرادة  ◄

 القادرة على المحبة الصادقة  العاطفة ◄
 

س[: فسر تولد مع اإلنسان نفسه الملكات الثالث ) الذكاء والعاطفة واإلرادة (  

 ألنها هبات هللا لإلنسان لكنها تتض  بالتدريج. 

 
عند الطفل منذ  تنمـو العاطفةتتض  الملكات الث ث بالتدريج كالتالي : )  س :   

ويتضحان قبال  بالنمو بعد الوالدة بمرحلة قصيرة ثم يبدأ الذكاء واإلرادةالوالدة 

 مرحلة المراهقة (.
 
 

 

 النظم المهمة الطرق / الطريقة

 اإلدراكية إدراك الحق الذكاء

 السلوكية ممارسة حرية االختيار اإلرادة

محبة ما هو خير  العا فة

 وجميل

 العا فية
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الرؤيا الصالحة -                                              5

. سايدنا إباراهيم     1أذكر اثنين من األنبياء الذين شهدوا رؤي صهالحة     ]س[:

 . سيدنا يوسف   4. سيدنا محمد  3. سيدنا يعقوب    2

]س[: فسـر تستطيع الرؤيا الصالحة أن تزود المؤمنين بمعرفة حقيقية ؟  

ألن المسلمين الذين يواجهون مسالة شانكة يستطيعون أن يدعوا هللا  لباً للرؤيا 

 من خ ل االستخارة كي يرشدهم بما يفعلونه .
 

 .  يا الصالحة : )شروط االستخارة (شروط الرؤ

◄ ◄ أن تكون حاجته حقيقية   أن يكون المرء مؤمناً.    

◄ يجب أن يستنفذ كل الوسانل األخرى في حل المشكلة   

◄ يجب أن تكون له النية أن يقبل الجواب مهما كان . 

 

المنامات  ) الحلم ( : 

هي نوع من ) استرجاع عقلي ( واستحضار للمعلومات التي تتضمن ذكريات  

 يومه خياالته وعوا فه 

 

]س[:  عالمات الرؤيا  ؟وضح أربعة فروق بين الرؤيا والحلم     : اذكرس

حاادوةها فااي لحظاااات    شاادة وضااوح الرؤيااا وئاافانها .   ◄  ◄

وأحيانااا يكااون الماارء فااي حالااة  مباركااة ) مثاال وقاات الفجاار (    ◄

 الرؤيا . استيقاظ بعد انتهاء

◄ مباركة من خارج الزمان والمكان مثل األنبياء والم نكة. هاعنائر 

◄ . بيعة الرؤيا تستمر غالباً  وال النهار 

 

البشرى والتشاجيع والطمأناة والمواسااة والتحاذير مان  حدوث الرؤيا )اهداف  

 ( الخطر

 

 متاحة ) خاصة ( نوع المعرفة الروحية

 األنبياء والرسل الوحي 

الناس االتقياء واالبرار الصالحين  االلهام

 الزاهدين كسيدنا الخضر

 االصفياء النادورن كسيدنا الخضر القلب

 لكل البشر العقل

مثل االنبياء والمؤمنون العاديون  الصالحةالرؤيا 

السجناء في سورة يوسف 

ملخص المصادر الثالثة للمعرفة                                                   

 :كما في قصة الكهف عند افالطون بترتيب تصاعدي المعرفة أ. مستويات 

◄ . وهي تمثل الظاللالمعرفة الجسمية أو الحواس الجسدية   

◄ . وهي تمثل الدمىالمعرفة النفسية     

◄ المعرفة الروحية وهي معرفة األمور الحقيقية . 

الناس فهوالء " ،   " بالظالل " ب. البشر المقيدون باألغالل وال يؤمنون إال

 . الذين يؤمنون فقط بالحواس الجسدية الماديون "

 

  فهم األنبياء والرسلج. الناس الذي رأوا األشياء الحقيقية 

 

الثالثهة ) الجسهمية  مصادر المعرفة  ]س[:أعط مثاال من القرآن الكريم يلخص 

؟  .في سورة االنعام قصة سيدنا إبراهيم عليه الس م النفسية  الروحية (

     إيمانويههههل كنههههي األلمههههاني ونفيههههه للقلههههب والمعرفههههة الروحيههههة :آراء-           

عادم وجاود معرفاة  ينكارأول شاخص   إيمانويال كنات الفيلسوف ألمهاني يعتبر

وكتابهه  ) نقد . من خ ل كتابه  قليبة ) مقدمهة نقديهة ألي ميتها العقل المحض (

 فيزيقية مستقبلية ( .

 

معرفاة األشاياء بحاد ذاتهاا ، والاذي ساماه " حيث جاادل إيمانويال كنات إن  -1 

هاو مساتحيل ومتنااقض منطقيااً وأن الميتافيزيقياا التاي كانات "   العقل المحض

 عقيدة هذه المعرفة كانت ك ماً فارغاً. 
مثهههال  0للاانفس معرفااة حقيقااة ئااحيحة لكنهاااا ليساات خالصااة أو مباشاارة  -2

 ) بحيث اليمكن معرفة كل خواصه من مجرد مشاهدته(الكرسي .

 

]س[: فسـر اعتبر إيمانويل كاني ان المعرفة المباشرة أو المحضهة مسهتحلية 

على مستوى النفس؟   

 ألنها ال تملك أن تحرر نفسها من مفاهيمها المسبقة ومنظورها الفردي .

 

]س[: فسـر  الروح لها معرفة مباشرة ؟

 .  ألنها من عند هللا سبحانه وتعالى ولكن توجد على مستوى مختلف عن النفس 
 

   ( الذي وقع فيه " إيمانويل كني ما الخطم "  )الغلطة

إن مجرد عدم امت كه مثل هذه المعرفة ، أو عدم علمه   افتراض في افتراضه
 . بأحد يمتلكها فإن ال أحد يستطيع الحصول عليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العقل ) المعرفة العقلية  لكل البشروهي  المعرفة الروحية المتاحة  )  -4

 

  معاني العقل 

 .يدل بشكل غير محدد على الذكاء أو الوعي  هو : الذهن ،  العقل◄ 

 : ملكة المنطق في النفس . العقل◄ 

لقلاب هو إشعاع من المعرفة ياأتي مان الاروح عبار ا ◄  المهم هنا (العقل : ) 

 .إلى أعماق النفس حتى الجسم 
 

مستويات المعرفة العقلية الشعاع بنفسعندما يكون  :

 هو " القلب"  يمكن اعتبار الشعاع  مستوى القلب◄ 
" يزودنااا  إحساساااً حقيقياااً يمكاان القااول بأنااه :  مسااتوى الاانفس◄ 

. هاااذا اإلحساااس يااازود الماااؤمن ببصااايرة  بالمعرفههة الشخصهههية "

وتدبر االمور بإبقانهاا فاي اذهانناا مان دون عجيبة لمعرفة األمور . 
 فهمها ال إرادياتفكير منطقي فيها  ومن ةم 

 .  يولد غريزة حيوانيةفهو : مستوى الجسم ◄ 

 

 
وتاادبر االمااور بإبقانهااا فااي اذهاننااا ماان دون تفكياار :  معنههي مصههطلح يعقلههون

 منطقي فيها  ومن ةم فهمها ال إراديا

عندما يقود المرء سيارة أو يسير في شارع وهو يتكلم ، فمهن ههو الهذي  س:

  لسيي ؟ يقود

ذات  بيعااة  ألنهاااالااروح أو القلااب ◄  تركااز علااى المحادةااة  هاااالاانفس ألن -1

 ال يستطيع التفكير ه الجسم ألن ◄    مختلفة .

العقل البهاطن فمااهو ساوى مياول األناا ورغباتهاا ، وهاي جازء مان الانفس ◄ 

 المشغولة بالحديث 

 يسمي معرفة فطرية  الذي يقود جزء من ◄

 

 المعرفة الفطرية : هي المعرفة التي يمنحها هللا سبحانه و تعالى لكل مخلوقاته 

.)البشر و الحيوانات ( من أجل البقاء   
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 رابعا . اليقين 

أن تكون النفس عاقلة وعلى فطرتها   وصول النفس الى المعرفة؟ شريطس: 

أن  يكون المرء  ؟ هي سالمة النفس الخالدة التي ستواجه يوم الحسابس: 

  .ذكياً وعاق ً وفاض ً 

ألن الحواس تعمل    ؟الجسم أوضح من النفس في موضوع الحقيقة س: فسر 

 .الجسم السليم ألن الجسم المريض يمكن أن يخطي بشر  ان يكونآلياً 

  

نهدم يكهون الذكاء يعمهل بهنفس الطريقهة التهي يعمهل بهها الجسهم ع   ]س[: فسر

  متيقنا بشرط أن يكون عاقالً 

ألن المجنون قد يصاب بالهلوسة وضعيف العقال قاد يسايء الفهام والحكام ، 

 ويمكن أن يكون المسن خرفا . 

 

س:  إلى المعرفة؟ ملكات النفس )إلرادة , العاطفة (شرط وصول  

وعلى ئافاءها  أن تكون النفس فاضلة؟   هي سالمة العاطفة واإلرادةس: ما 

   .الفطري 

شهرار و عنهد الصهالحين مهن قارن بين اإلرادة و حب شيء مها عنهد األ  س[: 

 حيث خير األشياء و شرها 

اإلرادة التي عندهم غير ئالحة ، والنفس غير فاضلة وليست   -:  راأل◄  شرا

  ألنه يمكن أن يحبوا األشياء السيئة ويرغبون فيها ) علل(على ئفانها الفطري 

الصالحين  عكسها  -: ◄

 س[: هناك ثالث درجات للدين ، وهي تمثل في سياق معين درجات اليقين .

 درجات الدين درجات اليقين

 علم اليقين 

أن تعرف شيئا حقيقيا بيقين 
 ولكن بيقين النفس فقط

 اإلسالم

 االستس م هلل واإلذعان له دون إيمان عميق

 عين اليقين

عندما تبدأ النفس بالنظر 

 بعينها الثالثة

 اإليمان

وهواإليمان الذي يتعدى العقل و يصل إلى 

 القلب

 حق اليقين

يكون المرء مغموراً 

 وتام   بالحقيقة بشكل كلي 

 اإلحسان

 تام   يكون المرء مغموراً بالحقيقة بشكل كلي و

في معرفة الحقيقة المطلقة وفي  يمارس وهو  اليقين المطلق هو حق اليقين :

 .وليس على الوقانع العاديةمعرفة الحقانق الكبيرة الدينية 

المعنى العام أن نعرف أن هللا موجود ونتوكل علية .:    لاليمان  ◄   

. ) وهاي يعتبار درجاة معيناة مان هاذه المعرفاة : لاليمهان    المعنى الخاص◄ 

 معرفة هللا والتوكل عليه(

حساب أعمااال اإلنساان "أن كاناات  فسهـر  اإليمهان يههزداد أو يتنهاقص ؟   ]س[: 

 .حسنات أو سيئات " 

 

فـسر  بعض الكافرين والملحهدين يتمتعهون بهذكاء متطهور فهي مجهاالت ]س[: 

؟    ]س[: هل يعتمد اإليمان على الذكاء فقط ؟  عللمعينة وقد يكونوا نوابغ

 ألن اإليمان ال يعتمد على الذكاء فقط بل يعتمد

 .  وأعماله السابقة  وال حياته .2النفس للمرء  . على حالة 1

 الدرس الثالث: طبيعة المعرفة  

أوالً.الحقيقة 

س[: ما هي طبيعية الحقيقة ؟  

( معناى هاذا أن الشايء الحقيقاي هاو حقيقاي علهل،)  الحقيقة مطلقة بطبيعتهاأن 

بشكل تام، وأن حقيقة الشيء موجودة بشاكل مساتقل عان المعرفاة كلهاا ماا عادا 

 ..معرفة هللا سبحانه و تعالى 

 

 فسر يعتبر الكذب إساءة هلل تعالي ؟ ]س[: 

 الن الكذب يتناقض مع الحقيقة بكونه إهانة لطبيعته بكونه تعالى هو الحق .    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيا . المعرفة 

◄  معرفة الحقيقةتعني  بطبيعتهاالمعرفة   

◄ . رأي فقطالمعرفة التي ليست ئحيحة تماما ليست معرفة ولكنها   

 

كيههف نعههرف أننهها نعههرف ؟ وكيههف نعههرف أن مهها نعتقههده هههو  ]س[: 

 الحقيقة أم ال ؟ 

ت متفاوتة شريطة الحقيقة تفرض من خ ل " بيعتها "اليقين في النفس بدرجا 

 أن تكون النفس عاقلة وعلى فطرتها .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثالثا . الشك

  .) نقيض اليقينوهو بحد ذاته ال يدل على شيء  ما هو إال افتقاد اليقين الشك :

 

هي أول مدرسة رسمية للفلسفة ترتكاز بشاكل أساساي علاى :   ة◄  السكبيتيكي

وهي مدرسة  اإلغريقية  .  ( قبل المي د . 00تأسست سنة ) الشك 

 

أمينا من ناحية فكرية ويننع   المرء يكونحتى  جادل السكبتيكيون فسر س[: 

ن المعلومات قد تتأثر  أل؟ بد أن يمتنع من الحك  على الحقيقة  ال براحة البال

     بالمنظو ات والشكليات

 

وهي بالشاك فاي كال شايء إلاى أن نكتشاف الحقيقاة   :  الشك كمنهج ) فلسفي(

) أنا أفكر فإذن أنا موجود  المشهورة  ديكارتوكانت مقولة    التي ال شك فيها.

إل  ق الشك  ديفيد هيوممهد الطريق للفيلسوف البريطاني كل ذلك ◄  

 : فقد قال  هيوم  والسكبتيكية إلى نهاية متطرفة وهـي )األنانة ( . 

إن المارء أساساااً ال يسااتطيع أن يعارف شاايئاً أو حتااى إذا كاان شاايء موجااوداً ) 

ال نملااك سااوى تصااورات قاماات عقولنااا بتصاافيتها وتعااديلها علل(ألننهها فعاا ً)

 . وترتيبها 

ا التههي قههدمه مشههكلة االقتراحههاتفسههـر كثيههر مههن الفالسههفة قههالوا أن  ]س[: 

أصحاب الشك أنها غير صحيحة ومنافقة وتناقض نفسها ؟  

كاانوا  لم يدفعوا عن قناعتهم الشخصايةأن أتباع مدارس الشك سبب نفاقها  1 -

 يتناولون الطعام عندما كانوا يشعرون بالجوع دون أن يشكوا أنهم كانوا جياعاً 

أنهم قد أتعبوا أنفسهم بكتابة ما كانوا يفكرون باه  أما سبب تناقضهما الذاتي 2 -

 جة كافية بوجود أناس آخرين لفعل ذلك .وإخبارنا عنه ، ولذلك فهم آمنوا بدر
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القاعدة الثانية : قاعدة الثالث المرفوع، وتنص :    ) أن أي  رح 

يجب أن يكون إما ئحيحاً أو خا ئاً وأن الشيء يكون إما موجوداً 

(ليس له ئفةأوغير موجود ، وإما له ئفة أو   

ألنها تؤكاد علاى ال  فسـر قاعدة الثالث المرفوع تعتبر صحيحة ؟  س[: 

نهانية الحقيقة ، وهي بالتالي تعكس ال نهانياة الحاق . الن هللا تعاالى هاو 

  .الحق وهو تعالى األول واآلخر 

ال يمكههن تطبيههق قواعههد المنطههق علههى بعههض المصههطلحات   ]س[: فسههـر

وقاد تطارح أفكااراً ال  ،غيار محادود   ألنها ؟مثل الصلع غير الواضحة 

 معنى لها . وتحوي تناقضاً داخلياً .  

 

االستنبا  ومعظم مناهج المنطق  ؟ تشكل قاعدتي المنطق معاً  س: ماذا 

 القياس 

 مناهج المنطق ) قواعد المنطق ، القياس ، االستنباط (س : 

 

االستنباط: .يعني استخدام مقدمتين منطقيتين من أجل بناء خاتمة  

 

 و  ولاايس علماااً يحتااوي .هااو أساااس التفكياار الموضااوعي :   المنطههق  

 التي تبنى عليها الخاتمة . يعتمد كلياً على األ روحات األولية

 

 ]س[:  ال يتعارض المنطق مع الدين ، بل يتطابق معه . ــــ وضح ذلك 

أو ضاد الادين مع الدين أو العلوم التجيبياة  المنطق هو أداة محايدة   -1  

والعلااوم التجريبيااة حسااب اال روحااات االوليااة ان كاناات ئااحيحة او 

 خا ئة 

أن قواعد المنطق ئالحه تعكس  بيعة الحق فهي مان هاذه الناحياة   -2

 تخدم الدين.

ويتطابق المنطق ماع الادين بحساب قواعاد المنطاق ، فإماا أن توجاد  -3 

  .الحقيقة أو ال توجد

 مالحظات ) هامة (

 ،هو الفيلسوف وشكل دراسته مبادئ المنطقعن من عبر  أول -1

ومعلما خائا   تلميذاً ألف  ونفقد كان أرسطو  . رسطو (االغريقي) ا

 كسؤال ضع دانرة (  لملك مقدونيا إسكندر

فـسر أطلق على أرسطو سيد المنطق ؟ ]س[:  

 ألنه أول من عبر عن مبادئ المنطق، وشكل دراسته .

 

الفيلسوف الذي عبر عن نفسه من خ ل شروحات فلسفية ا لق  - 2

    أرسطو عليه اسم اورجانون هو

الفيلسوف الذي استعان بالميثولوجيا اإلغريقية )الخرافات  -3

          أفالطونواألسا ير( كرموز ألفكاره هو 

الشخص الذي قال عنه بعض المفسرين أناه ذو القارنين الاذي وارد  - 4

 ) كسؤال ضع دانرة (      هو االسكندر المقدوني ذكره في سورة الكهف 

 

 اآللة "لفظ يوناني يعنى"  :األورجانون 

]س[: فسـر  الكالم في الدين وحده ال يفيد ؟ ألن الحديث ال يغير امرأ سيئا إلاى جياد 

 من غير أفعال ئالحة .

 

يقوى من خ ل الص ة ، وفعل الخيار، وتجناب بين كيف يقوي المرء إيمانه؟  ]س[:

السيئات  

 

 انواع القلوب كما حددها الحديث الشريف؟س: 

 ـــــ قلب الكافرقلب اغلف ـــــــــــ -2قلب اجرد ـــــــــــ قلب المؤمن   -1

ــــاـ قلاب فياه نفااق وفياه قلاب مصاف  ــــــــ -4ــــــ  قلاب المناافق قلب منكوس ــ -3

 ايمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 الدرس الرابع : نماذج المعرفة المتعددة 

 س[: بين نماذج المعرفة الرئيسية ؟ 

1     2.     3 . المعرفة التجريبية المعرفة األكيدة . المعرفة العلوية  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المعرفة العلوية : وهي المعرفة التي تأتي من اإليمان والدين و تنغرس في القلب 

 والروح وهي النوع الوحيد من المعرفة الذي يمنح عين اليقين وحق اليقين .

 

 المعرفة األكيدة 2- : وهي المعرفة الوحيدة التي تمن  علم اليقين 

 س: اذكر ابرز ما تتضمنه هذه المعرفة ؟ مبادئ  الرياضيات والمنطق و الحتميات.

 المنطق ، والعلوم اإلس مية من حيث المبدأ. ؟على المعرفة األكيدة  س : امثلة

تقدم الزمن   ♦   بيعة الخلق   ♦ أذكر ثالث حقائق ال تتمثر بمقوال أو أفعال ؟    س:

 الموت♦ 

 

ألنها ترتكز على  هي الوحيدة التي تمنح علم اليقين  فســر  المعرفة األكيدة ]س[

 . بيعة هللا أو من الوحي  المعرفة المنحدرة من

 

المعرفة التجريبية  .3-   

 المعرفة التجريبيةس: فسر ال تعتبر معرفة على اإلطالق ؟ألنها ليست أكيدة 

 بطبيعتها  وقد تكون ئحيحة أو ال تكون  ومن المستحيل معرفة أيها.

 

والمعرفة التجريبية تعتبر أساس العلوم الحديثة ،وأساس التكنولوجيا الحديثة كلها. 

التجريبية العلوم الغربية مثال على المعرفة   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اوال . المنطق   :  

]س[: اذكر قاعدتي المنطق الرئيسيتين ؟  

 القاعدة الثانية  :   قاعدة الثالث المرفوع. :   قاعدة التناقض       األولى القاعدة  

 

األولى :   قاعدة التناقض وتنص علىالقاعدة :   

إن أي  رح ال يمكن أن يكون ئحيحا وخا ئاا فاي وقات واحاد وفاي مقادار واحاد   )

.وان الشيء ال يمكن أن يكون وال يكون أو تكون له ئفة وال تكون له في وقت واحد 

 .ومقدار واحد(

 

ألنهاا تؤكاد مطلقياه الحقيقاة ،    طقية صهحيحة ؟فسـر قاعدة التناقض قاعدة من]س[: 

 وهو يعكس بالتالي مطلقيه الحق ألن الحقيقة تأتي من الحق .
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ما المقصود بهالعلوم اإلسهالمية ؟ كيهف كانهي نوعهاً مهن المعرفهة ؟ مها س[: 

 ؟تمثيرها في الغرب 

؟  هاي نماوذج للمعرفاة كاني العلوم اإلسالمية نوعاً من أنهواع المعرفهة◄  

 االكيدة من حيث المبدا والمرتبطة بالتحرير والمعلومات التجريبية  

قادت العلوم اإلس مية تاريخياً إلى العلوم الغربياة :   أما أثرها في الغرب◄ 

لام تقادم علمااً مبنياا  ) علهل (ألنههاتختلف  عن مباادئ اإلسا م أسس لكن على

 .على مبادئ خا ئة ولم تضر اإلنسان على المدى البعيد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 رابعا . العلوم الغربية الحديثة

أو أعهط أمثلهة أن التكنولوجيها لهم تتغيهر كثيهرا فهي الحضهارات  فسهر س[: ]

 الرفيعة في العالم 

اآلف سنة كل ما يلزم  6فمث  كان لدى مصر القديمة وسومر القديمة قبل  -1

 من تكنولوجيا ) النار ، البناء الهانل ، الجيوش، والطب .. الخ (

م  عبر العالم بنفس السرعة أن لم يكن 1000جيوش نابليون زحفت  عام  -2

 بشكل ابطا التي زحفت فيها جيوش إسكندر الكبير قبلهم بألفي عام . 

 

ظهههور حركههات لدراسههة العههالم الطبيعههي بمعههزل عههن الههدين  ]س[:  فسههر  

بسبب ضعف اإليمان بالمسيحية لدى الناس في أوروباا فاي  والمبادئ العليا .

 ألسباب مختلفة .قرن السادس عشر 

 

،  تهاتم  بيكهونهي حركة ظهرت على يد اإلنجليازي :  ◄  الحركة العلمانية

علاى  ومبنيهة كليهاً بدراسة العالم الطبيعي بمعزل عن الدين والمبادئ العلياا ، 

أجراء التجارب المادية ومراقبة نتانجها .وابتكار نظرياات باساتخدام المنطاق 

 من أجل توضيحها.والقياس والتجربة 

 

س: وضح فكرة بيكون في تطهور تهاريا العلهوم ؟ التطهور كهان تقهدم طهولي 

 وليس دوري فقد كان

 

      مههن " األسههوأ "         "األفضههل "، ومههن " التقهقههر " و"البسهههاطة "    

 "التقدم " و " التعقيد " 

 

 ة ةة أرباع ما تبقي من العالم . :غزو س: ما نتائج الثورة الصناعية

 

 الجدول التالي يبين االختراعات التى ظهرت خالل القرن الماضي

 11نهاية القرن 

 ميالدي
قبل نهاية القرن  م (1151عام ) 

 العشرين

تكنولوجيااااا الكهرباااااء 

والتصااااااااااااااااااااااااااااوير 
والتلغاااااااااااااااااااااااااراف، 

والقطاااااارات ،وساااااك 

الحدياااااد  والمصاااااانع 

واآلالت واالنتاااااااااااااج 
الهاناااااااااال والساااااااااافن 

 البخارية

الماااااااذياع والهااااااااتف 

واألفااااااا م والتلفااااااااز 
والسااااااااااااااااااااااااااايارات 

والطاااااااااااااااااااااااااااانرات 

والصاااواريخ والقنابااال 

الذريااااة والغوائااااات 
واكتشاافات فاي الطااب 

وإنتااااااااااااج الطاقاااااااااااة 

 والزراعة .
 

الحاسااااااااوب وغاااااااازو 

الفضاااااااء واإلنترناااااات 
واإلنسااااااااان اآللااااااااي ) 

وباااااااااااااااااااااااااااااوت ( الر

والموائاااا ت الفانقااااة 

السااااااارعة والهندساااااااة 
 الوراةية

 

س[: فسر  يعد أرسطو وأفالطون أبوي الفلسفة .  

  ،ألن أف  ون وارسطو لم يتركاا علمااً أو حقال دراساة لام يطرقااه او يبحثاا فياه 

 ما هي  إال شروحات على أعمالهما. في وقنتا الحاضر ة يالفلسف وان االعمال

 

]س[: فسر المهاديين الهذين يفسهرون التهاريا تفسهيرا ماديها يقعهون فهي أخطهاء 

ومغالطات كبرى ؟  ألن ليس كل شيء يفسر ماديا .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيا . العلوم االسالمية 

س[: فســـر ازدهرت وتطورت أصناف مختلفة مهن العلهوم فهي ظهل الحضهارة ]

 اإلسالمية لم يسبق لها مثيل؟

فطلاب العلام يدعاد مان أحسان األعماال التاي  شجع اإلس م على اكتساب العلام ◄

حتى المعرفة الدينونة والتجريبية  لام تكان ◄  يمكن للمرء أن يفعلها في الحياة .

 تمنع  لب العلم 

 

]س[: وضح كيف عمهل الغهرب علهى التقليهل مهن أهميهة العلهوم اإلسهالمية فهي  

 العصور الوسطي؟ 

]س[: فســـههـر  تجاهههل الغههرب للحضههارة العربيههة اإلسههالمية كمهها قههال األميههر 

شارلزت ؟ 

ارتأى الغرب أن ينظر إلى اإلس م كعدو وكحضارة ومجتمع ونظام وإيمان ◄  

قللوا من شان ةمانماناة سانة هاماة مان التااريخ اإلسا مي والثقافاة ◄   غريبين .

 اإلس مية في إسبانيا .

 

     ؟]س[:وضح  كيف استفادت العلوم الغربية من العلوم اإلسالمية 

 . ساهمت في الحفاظ على المعرفة الك سيكية خ ل القرون المظلمة  ◄

جمعات المحتويااات الفكرياة للحضااارة اإلغريقيااة والرومانياة ، حيااث عملاات ◄ 

 على حفظها وترجمتها وبنت عليها .

 أسهمت بشكل حيوي وفعال في مجاالت كثيرة قي تطوير كل العلوم ◄  

مساااهمة علماااء المساالمين مثاال اباان زهاار واباان ساايناء فااي دراسااة الطااب ◄  

  وممارسته بأساليب استفادت منها أوروبا 

قادت العلوم اإلس مية تاريخياً إلى العلوم الغربية الحديثة  مع أنها من ناحية ◄ 

    ادئ تختلف  تماماً عن مبادئ اإلس مأخري أسست على مب

  

 مميزات العلوم اإلسالمية 

 :  أ. تم النهوض بها بالتقوى بمحد ثالثة دوافع

]س[: من ميزات العلوم اإلسالمية ، أنهه تهم النههوض بهها بهالتقوى بمحهد ثالثهة 

...  ، دوافع بين هذه الدوافع ؟  

 من أجل تحقيق معرفة أفضل بخلق هللا ه -2   إما حب بالعلم  -1

 من أجل مصلحة البشر ) لكسب الثواب من هللا عز وجل ( . 3

 ب. لم ينظروا إلى العالم أو علومهم بمعزل عن هللا أ 

 

 .ج . لقد ُعد اإلنسان في مقام نبيل خليفة هلل على األرض 

د. لم يّدع العلماء المسلمون ) مثل ابن سينا ( أنهم يعرفون مهن خهالل ملكهاتهم 

 لكونه المصدر األول لعلم اليقينالمنطقية فقط بل كانوا يقرأون القرآن ) علل ( 

  ) علهل(.  ويقومون باالستخارة  ليرشدهم ويلهمهم( ) علل وكانوا يدعون هللا ، 

الى فهي عملههم يبهارك هللا سهبحانه وتعه حتى ينالوا الحقيقة فهي معهرفتهم وحتهى

  -ويوفقه
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يشهتمل العلههم الحههديث وثمهاره مههن التقنيههات الحديثهة علههى امههور  جيههدة   س[: 

 ( 2113واخرى سيئة بالنسبة للبشرية ؟) شتوى / 

هههذا  العلههم الحههديث وتقنياتههه ... مهها االمههور السههيئة ) السههلبية ( ل

 بالنسبة للبشرية.

 لم تجعل الحياة أكثر أمنا وسعادة .◄ 

 أنتجت أسلحة الدمار الشامل .◄  

 جعلت الناس أسوأ بل أسوأ خلقا. ◄ 

 دمرت غالبية الحضارات التقليدية وأنما  الحياة ◄  

العبادة والدين مثل  أبعدت البشر عن األمور التي تضفي معنى على الحياة◄ 

 والعانلة والطبيعة والشرف والحب والصداقة. 

 وزادت معدالت الط ق ،  والخ فات االجتماعية ◄ 

 

اكتساب العلم الحهديث والحصهول علهى التقنيهات الحديثهة واجهب علهى   ]س[: 

 الجميع.

   العبارة ؟وضح هذه 

ألن األمم التي ال تواكب العلم ال تمتلك الثروة والقوى التي تؤهلهاا للادفاع عان 

 ضرورة للبقاءالنه ،و نفسها 

 

 
االختراعات إلى التي ظهرت في القرن العشرين : نتائج

 ة تتبعهم في كل انحاء العالم .ظهور ةقافة علمانية شانع ◄

 تداخلت في كل حضارة تقليدية متبقية. ◄ 

 قضت على أنما  الحياة التقليدية كالبداوة  ◄

 غمرت سكان األرض بمنتجات هذه التكنولوجيا وةقافتها العلمانية .◄

 جعلت الشعوب أكثر إدماناً على هذه المنتجات والثقافة التكنولوجية الحديثة  ◄

 

 فسر شهد العالم خالل مئتي عام الماضية تغيرات بمعدالت سريعة جداً  ]س[: 

 الغربي الحديث .ويعود السبب في ذلك إلى التقنيات التي كانت ةمرة العلم 

 

فسـر  رغم النجاح الهائل للمنتجات التكنولوجية إال أنه ال يمكن القول ]س[: 

 ؟ إن العلم الغربي الحديث ) علم يقين(

ليا للمعرفة وتقودها .◄   ألنه لم يكن مبنياً على مبادئ عد

 فقط زيادة في المال والسلطة . وانماألنه لم يكن حبا للخير الناس  ◄ 

 نظرياتها قانمة على نتانج تجارب مبنية على التجربة والخطأ .◄ 

 
 ؟نتائج التجارب ليس بالضرورة ان تكون صحيحة س: فسر

    . يوجد سبب يحتم على نموذج ما ألن الطبيعة معقدة وال 

  

قوانين نيوتن(  ؟  األمثلة التاريخية على أن العلم الغربي ليس علم يقين  س:

 

فاي  لهه اكتشهافات،حياث  " نيوتن " أبا لعلم الحهديث يعتبر العالم اإلنجليزي  

عهههد الحركهههة الكونيهههة واشههههرها ) وقوا،  الرياضهههيات ) التفاضهههل والتكامهههل (

  الجاذبية (

 

]س[:   فسرإعادة النظر بصورة شاملة بكل قوانين نيوتن. 

ألنه لوحظ أن قوانين نيوتن لم تكن ئحيحة فيما يتعلق بحركة كوكب عطارد 

  بما يمثل درجة واحد كل مئة سنة. 

 

يشتمل العلم الحهديث وثمهاره مهن التقنيهات الحديثهة علهى امهور  جيهدة   ]س[: 

 (2111) وزارة شتوي /  شرية ؟واخرى سيئة بالنسبة للب

 

 ... ما االمور الجيدة التي تعد لصالح العلم الحديث وتقنياته بالنسبة للبشرية. 

 أنقذ العلم الحديث الب يين من البشر وذلك من خ ل األدوية و الزراعة .◄  

 جعلت السفر والتنقل والحصول على معلومات أسرع وأسهل ◄  

أ ول ، ئحية أكثر واكثار غناي ، وانظاف  ،   جعلت الحياة بشكل عام )◄  

 وأكثر راحة ،وأسهل ، وأقل آلما وأكثر حرية وتسلية لمعظم البشر في العالم . 

 

 
 
 
 
 

 
 


