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 هص ادل
بدأ الباحث بالحديث عف حياة توما اإلكويني ثـ تناوؿ الباحث الفمسفة 
اإلليية عند توما محاوًًل الوقوؼ عمى ما توصؿ إليو توما اإلكويني مف أدلة 
في ىذا الجانب، كما تحدث الباحث عف ثقافة توما والتي كانت تجمع بيف 

التفكير العقمي في اًلتجاه الديني، واًلتجاه الفمسفي حيث دعا توما إلى 
موضوعات دينية مما يعتبر أف ىذه الدعوة صورة مف صور التوفيؽ بيف 

 الديف والفمسفة، أو بيف النقؿ والعقؿ.

 نقدية. –تحميمية  –توما  –اإلليية  –الفمسفة  الكلمات المفتاحٌة:
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Abstract: 

The researcher began by talking about the life of Thomas 

Aquinas. Then he dealt with the Divine Philosophy of Thomas 

trying to find out what Thomas Aquinas had reached in terms 

of evidence in this aspect. The researcher also talked about the 

culture of Thomas which was a combination of the religious 

trend and the philosophical trend, as Thomas called for mental 

thinking in Religious issues which is considered to be a form 

of reconciliation between religion and philosophy or between 

transmission and reason. 
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 ادلمدمح

 
ونعػػوذ بػػا مػػف نػػرور أنفسػػنا ، نحمػػده ونسػػتعينو ونسػػت فره، الحمػػد 

، ومػف يضػمؿ فػال ىػادي لػو، مف ييده ا فػال مضػؿ لػو، ومف سيئات أعمالنا
ورسػولو وأنػيد أف محمػًدا عبػده ، وأنيد أف ًل إلػو إًل ا وحػده ًل نػريؾ لػو

مػى للػو األبػرار وصػحابتو غب في الصالة والسالـ عميو وعالنبي األمي الذي أر 
 أما بعد  األخيار والتابعيف ليـ بإحساف.

فإف فمسفة العصور الوسطى جزء أصػيؿ مػف التػاريل الفمسػفي العػاـ وقػد 
برز فيػو كثيػر مػف الفالسػفة والمفكػريف مػف أبػرزىـ الفيمسػوؼ تومػا اإلكػويني 

كمػا ، رالذي ُيعد مف القديسيف والمفكريف الذيف ليـ باع كبيػر فػي قضػايا الفكػ
بؿ يعتبر الممثػؿ األساسػي لكفكػار واءراء ، ُيعد مف أنصار المدرسة األرسطية

األرسطية وىذا مما يجعؿ التعميؽ عمى تآليفو يتطمب استجماع الفكر والوقوؼ 
لػذا ، عمى دقائؽ لرائو العويصة وًل سيما في ما يتعمؽ بالفمسفة اإلليية عنػده

ى الخػػوارج محػػؿ البحػػث فػػي نيايػػة نجػده يقػػوؿ فػػي كتابػػو مجموعػػة الػػردود عمػػ
 الفصؿ الثاني.

فكاف ًل مندوحػة لنػا مػف العػود إلػى العقػؿ الطبيعػي الػذي يضػطر الجميػع 
إًل أف العقػػؿ يقصػػر نقًصػػا عػػف األمػػور اإللييػػة بيػػد أننػػا إذا ، إلػػى التسػػميـ بػػو

تفحصػػنا حقيقػػة مػػف ىػػذه الحقػػائؽ فإننػػا نبػػيف مًعػػا أي األضػػاليؿ ينػػدفع بيػػا. 
مػف أجػؿ ، يقػة الثابتػة ببرىػاف العقػؿ تجػف موافقػة لعقيػدة الػديفوكيؼ أف الحق

ىذا جاءت لرائو فيما يتعمؽ بالفمسفة اإلليية متمنػية مػع المػنيأل األرسػطي  
وذلػػؾ ألف فػػي عصػػر مػػا قبػػؿ النيضػػة وىػػي فتػػرة القػػديس تومػػا اإلكػػويني بػػدا 
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تبػاع ال مػنيأل الفالسفة والمفكروف في ىذه الفترة الميؿ نحػو المػنيأل العقمػي واا
األرسػطي ممػا جعمنػي أقػػـو بتوضػيحات وتعميقػات عمػػى نصػوص تومػا ب ػػرض 

فيي ما بيف توضيحات منطقية وأخرى فمسفية أو ، تسييؿ فيـ المقصود منيا
 كالمية.

وسيتضػػذ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ مناقنػػة القضػػايا التػػي أثارىػػا تومػػا فػػي ىػػذا 
حي صػػػاحب رأي يضػػػ، عمًمػػػا بػػػأف أي مفكػػػر بطبيعتػػػو ُأحػػػادي النظػػػرة، البحػػػث

فيػػأتي بعػػده مػػف ينقضػػو ويبػػرز مػػا أغفمػػو ، بجانػػب مػػف أجػػؿ إبػػراز جانػػب لخػػر
وىػذا ىػو اليػدؼ ، ويظير الجانب اءخر حتى تكتمػؿ الصػورة وتظيػر الحقيقػة

مف النقض فميس اليدؼ مف النقض بياف العيوب وىدـ الػرأي بػؿ اليػدؼ كمػا 
  فػي الفكػرذكرت ىو الوصوؿ إلػى الحقيقػة وكػذا التطػوير واًلسػتمرار والتػدرج 

ألف اًلسػػتمرار والتػػدرج فػػػي الفكػػر وعمػػػؿ األجيػػاؿ يػػردي إلػػػى منػػروع فكػػػري 
كمػػػا أنػػػو يكػػػوف متمنػػػًيا مػػػع ، جمػػػاعي مػػػف خاللػػػو تتحقػػػؽ النيضػػػة الفكريػػػة

مو في الكائنات كميا مالناموس الفطري العاـ وىو ناموس التدرج الذي يعمؿ ع
ي ناحيػػة مػػف ماديػػة ومعنويػػة باضػػطراد فػػال يحتمػػؿ أف ينػػذ عنػػو نػػاذ فػػي أ

ومتمنًيا أيًضا مع قاعدة التأثير والتأثر بػيف السػابؽ ، نواحي الحياة اإلنسانية
وىػذه ىػي طبيعػة الحػس الفمسػفي والتفكيػر بصػفة عامػة. لػذلؾ فقػد ، والالحؽ

)الفلسفففة اإللهيففة عنففد تومففا تناولػػت فػػي ىػػذه الدراسػػة والتػػي جػػاءت بعنػػواف  

لفى الخفوارج فالسففة المسفلمين اإلكويني من خفالل كتابفه مجموعفة الفردود ع

 وتبرز أىمية الموضوع في اءتي  دراسة تحليلية نقدية(
محاولة اإلطاللة عمى جانب اإللييات في فمسفة توما اإلكويني مف خالؿ  .ٔ

 كتابو مجموعة الردود محؿ البحث.
 الوقوؼ عمى ما توصؿ إليو توما اإلكويني مف أدلة في ىذا الجانب. .ٕ
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يأل مميػػز فػػي تنػػاوؿ القضػػايا الفمسػػفية اإللييػػة كػػاف لتومػػا اإلكػػويني مػػن .ٖ
فأردت أف ألقي الضوء عمييا محماًل وناقًضا بيدؼ الوصوؿ إلى الحقيقة  
أما عف المنيأل الذي اسػتخدمتو فػي ىػذه الدراسػة فيػو المػنيأل التحميمػي 

فػالمنيأل ، والمنيأل النقػدي كػي أكػوف ممتزًمػا بمػا جػاء فػي عنػواف البحػث
ي عػػػرض مػػػا قالػػػو توًمػػػا اإلكػػػويني وتحميمػػػو التحميمػػػي قػػػد اسػػػتخدمتو فػػػ

أما بالنسبة لممنيأل النقدي فقػد ، واستخالص ما يمكف أف نستخمصو منو
استخدمتو في بياف بعض المالحظات التي يمكف مالحظتيا حوؿ ما قالػو 
تومػػا والػػرد عميػػو مػػع بيػػاف األوجػػو التػػي تقػػـو عمػػى الموضػػوعية ممتزًمػػا 

 ما ًل صمة لو بقضايا البحث.  بوحدة الموضوع. متجنًبا الخوض في
عمًمػػا بػػأف الفمسػػفة اإللييػػة عنػػد تومػػا اإلكػػويني والتػػي ىػػي محػػؿ دراسػػتنا 

)مجموعػػة الػػردود عمػػى الخػػوارج فالسػػفة   تبػػدء مػػف الفصػػؿ الثالػػث مػػف كتابػػو
 المسمميف محؿ البحث.

وقد اقتضت طبيعة البحػث أف ينػتمؿ عمػى مقدمػة وتمييػد وثالثػة عنػر 
 .فصاًل وخاتمة

 فقد بينت فييا أىمية الموضوع ومنيأل الباحث وخطبة البحث. ادلمدمح:أما 
 فقد تحدثت فيو عف حياة توما اإلكويني. انرمٍٍد:وأما 
  .نوعيف عمى فييا الحؽ إنما ا عف نعتقدىا التي األنياء أف في األَل: انفصم

فػػي أف األمػػور اإللييػػة المعروفػػة بمعرفػػة طبيعيػػة يناسػػب أف  انفصللم اننللاوً:
 تمقى إلى الناس.

فػي أف األنػياء التػي ًل يمكػف لمعقػؿ أف يتطمػع طمعيػا يناسػب  انفصم اننانث:
 تعرض عمى الناس ليصدقوىا تصديؽ اًلعتقاد واإليماف. أن
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ف كانػت  انفصم انساتع: فػي إف إذعػاف العقػؿ لكنػياء التػي ىػي مػف اإليمػاف واا
 ىذه تفوؽ العقؿ ليس ضرًبا مف الطيش والخفة.

 في أف حقيقة اإليماف المسيحي ًل تضادىا حقيقة العقؿ. مس:انفصم اخلا
في أنػو كيػؼ تكػوف حػاؿ العقػؿ اإلنسػاني بػالنظر إلػى حقيقػة  انفصم انسادس:

 اإليماف األولى.
 وضعو. في عميو نجري الذي واألسموب المرلؼ ىذا ترتيب في انفصم انساتع:
 يمكػف إقامػة البرىػاف في رأي القائميف بأف كػوف ا موجػوًدا ًل انفصم اننامه:

 عميو  ألنو بيف بذاتو.
 في إبطاؿ الرأي المذكور وحؿ األسباب المتقدمة. انفصم انراسع:
فػػي القػػائميف بػػأف كػػوف ا موجػػوًدا ًل يمكػػف إقامػػة البرىػػاف  انفصللم انشا:للس:
نما يقع بو اإلذعاف اليقيني باإليماف فقط.، عميو  واا
 تي بيا إلثبات أف ا موجود.في البينات التي ير  انفصم احلادي عشس:
 في أنو ًل بد لمعرفة ا مف اتخاذ طريقة السمب. انفصم انناوً عشس:
 في أف ا سرمدي. انفصم اننانث عشس:

فقد ذكرت فييا أىـ النتػائأل التػي توصػمت إلييػا مػف خػالؿ البحػث  اخلامتح:أما 
 والدراسة.

 بعػػد كتػػاب ا تعػػالىذكػػرت فيػػو أىػػـ مصػػادر البحػػث ومراجعػػو  ثثللد ادلسا:للع:
القػػرلف الكػػريـ ورتبتيػػا ترتيًبػػا ىجائيػػا مػػع ذكػػر أصػػحابيا وبيػػاف 

 طبعتيا وتاريخيا إف وجد.
 وىو يحوي كؿ ما ورد في البحث. فٍسس ادلُضُعاخ:
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 انرمٍٍد
 ٌَشرمم عهى وثرج عه حٍاج ذُما اإلكٌُىً َوشأذً

يعني مػف ، بيةبإيطاليا الجنو  - ىو ابف كونت دي إكوينوا تىما اإلكىٌنً:
ـ فػي قصػػر ٕٕ٘ٔوبدايػة عػػاـ ، ـٕٕٗٔولػػد بػيف نيايػػة عػاـ ، أصػؿ إيطػالي

لقػػب بػػػالمعمـ الجػػامع لمكنيسػػػة وكػػػذلؾ  - روكازيكػػا عمػػػى مقربػػة مػػػف إكونيػػػو
وفػػػي رأي مػػػررخي الفكػػػر ، فيػػػو إذف فيمسػػػوؼ وًلىػػػوتي، بػػػالمعمـ المالئكػػػي

إلػى القيمػة  السياسي يعتبر توما اإلكويني أوؿ فيمسوؼ العصر الوسػيط ينظػر
اإليجابية لمدولة بدعوى أنيا تتأسس عمى العقؿ وليس عمػى ال ريػزة وميمتيػا 

أما الناحية الخمقية والدينية لإلنسػاف ، معاونة اإلنساف عمى ممارسة العقالنية
 .ومف ىنا تكوف الدولة خاضعة لمكنيسة، فميمة الكنيسة

ولي ثػـ دخػؿ التحؽ في الرابعة عنػر مػف عمػره بكميػة الفنػوف جامعػة نػاب
تتممذ عمى يد ألبرت األكبػر ثػالث سػنيف ببػاريس ثػـ رافقػو ، رىبنة الدومنيكييف

ثـ عاد إلى باريس كي ، أننأ فييا معيًدا عالًيا، إلى كولينا حيث كانت الرىبنة
. فصار أستاًذا وىو في الحادية والثاليف .يحضر لدرجة األستاذية في الالىوت

 لو مصنفات عدة منيا ، مف عمره
 نرح األسماء اإلليية لديونيسوس. (ٔ)
 المجموعة الفمسفية أو الرد عمى األمـ أي الخارجيف عف المسيحية. (ٕ)
 النروح عمى أرسطو. (ٖ)
 رسالة في وحدة العقؿ رًدا عمى الرنيدييف أنصار الفيمسوؼ ابف رند. (ٗ)
 رسالة في أزلية العالـ رًدا عمى األوغسطينيوف أنصار أوغسطيف. (٘)
 المجموعة الالىوتية. (ٙ)



 الجزء الثاني -ـ ٕٕٔٓوالثالثوف  التاسع بأسيوط / العدد مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 

الفلسفة اإللهية عند توما األكويني من خالل كتابه 

 مجموعة الردود على الخوارج فالسفة المسلمين

ٜٜٓ 

 عمى معظـ الكتب المقدسة. نروح (ٚ)
 رسائؿ عديدة أىما مجموعة منطقية وموجز لالىوت. (ٛ)

اختار نػابولي مقػرًا لػو واسػتأنؼ التعمػيـ حتػى كػاف السػادس مػف   ىأخًٌرا
ـ فإذا ت يير بالغ يعرض لو أثناء القداس فينقطػع عػف التعمػيـ ٖٕٚٔديسمبر 

ا إلى مجمع كنسي يعقػد ويتفرغ لمعبادة... ثـ دعاه الباب، وعف الكتابة واإلمالء
بميوف فمبى الدعوة ولكنو مرض في الطريؽ بيف نابولي ورومػا فمجػأ إلػى ديػر 

 .(ٔ)ـٖٕٚٔبندكتي وتوفى ىناؾ سنة 
  

                                                           

، ص  (ٔ) باختصػار،  ٖٗٔ   ٓٗٔيراجع في ذلػؾ  تػاريل الفمسػفة األوربيػة، يوسػؼ كػـر
القػػاىرة، معجػػـ الفالسػػفة لجػػورج  –ـ ٕٗٔٓتعمػػيـ والثقافػػة سػػنة مرسسػػة ىنػػداوي لم

ـ، دار الطميعػػة لمطباعػػة ٜٚٛٔحػػرؼ التػػاء، ط  األولػػى  ٕٚٔص  ٔطرابينػػي، ج 
، مكتبػػة ٕ٘٘  ٖٕ٘لبنػػاف، المعجػػـ الفمسػػفي، مػػراد وىبػػة، ص  –والننػػر، بيػػروت 

 ـ.ٕٙٔٓاألسرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب سنة 



 الجزء الثاني -ـ ٕٕٔٓوالثالثوف  التاسع بأسيوط / العدد مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 

الفلسفة اإللهية عند توما األكويني من خالل كتابه 

 مجموعة الردود على الخوارج فالسفة المسلمين

ٜٔٓ 

 انفصم األَل
 يف أن األ:ٍاء انرً وشرمدٌا عه اهلل 
 إمنا احلك فٍٍا عهى وُعني

 تحػػدث تومػػا فيمػػا يجػػب معرفتػػو مػػف الحقػػائؽ اإللييػػة فػػي كتابػػو المسػػمى
ولػذلؾ يقػوؿ ، ويقصد بيـ فالسفة المسػمميف –"مجموعة الردود عمى الخوارج 

فيمسػػوؼ الكنيسػػة الكاثوليكيػػة رنػػوس داكػػيف )أردنػػا أف نجعػػؿ كتػػاب مجموعػػة 
.. في جامعة باريس موطف دراسة أغالط وأخطاء الجياؿ المروية عػف .الردود

غواًء لمعقوؿ( إلػى حػديث تومػا  ولنرجػع، (ٔ)فالسفة العرب والتي سببت غزًوا واا
ما يجب عمى اإلنساف المرمف أف يعتقده في ا فنراه يقسـ ىػذا الوجػوب عف 

 إلى قسميف 
ويجػب عمػى كػؿ مػرمف أف يصػدؽ بيػذه  -  - أمور واجبة  األىل:

األمػػػور إًل أف العقػػػؿ البنػػػري ًل يسػػػتطيع إدراؾ ىػػػذه األمػػػور الواجبػػػة  وًل 
ككػوف ، نر وفوؽ كؿ إدراؾ عقمػي بنػرييستطيع معرفتيا ألنيا فوؽ طاقة الب

الطبيعػي بػؿ فػوؽ  . فمثػؿ ىػذه األمػور فػوؽ طاقػة العقػؿ(ٕ)ا "ثالثًيا وواحًدا"
 طاقة عقوؿ الخاصة مف الناس.

لكنيػا تكػوف فػوؽ طاقػة العقػؿ الطبيعػي  -  - أمور واجبػو  الثانً:
النظػري لكنيا ليسػت فػوؽ طاقػة العقػؿ الراقػي أو عقػؿ الخاصػة أو ذلػؾ العقػؿ 

                                                           

 ، ترجمة جوزيؼ رساـ.ٖ٘مـ الالىوت، ص تومس داكيف وع (ٔ)
، المعمػـ المالئكػي الالىػوتي ٛمجموعة الردود عمػى الخػوارج فالسػفة المسػمميف، ص  (ٕ)

 القػػديس، تومػػا اإلكػػػويني، ترجمػػو عػػػف الالتينيػػة وعمػػؽ حوانػػػيو المطػػراف نعمػػػة ا
، مستنار مجمع الكنيسة النرقية، دار ومكتبة بيبميوف لبناف سنة   ـ.ٕ٘ٓٓأبي كـر
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 العقؿ. بنور ىذا في مسترنًدا البرىاني بالقياس األمور ىذه إدراؾ يستطيع الذي
وقػػد ضػػرب تومػػا مثػػاًًل عمػػى ىػػذه المػػدركات التػػي يػػدركيا الخاصػػة دوف 

فيقػػوؿ  )وبعضػػو مػػا يسػػتطيع العقػػؿ الطبيعػػي ، العامػػة بوجػػود ا ووحدانيتػػو
 .(ٔ) حد(نفسو التوصؿ إلى إداركو ككوف ا موجوًدا وأنو وا
 حكم اإلٌمان باألمىر التً فىق طاقة البشر جمًٌعا:

وىو أف الحقػيف  (ٕ)وأنير ىنا إلى تنبيو متعمؽ بيذيف األمريف أورده المحقؽ
وىمػػا الحػػػؽ الطبيعػػي الػػذي ىػػو متعمػػؽ بػػػالنظر  -  - المػػذيف نسػػبا إلػػى ا

ًل يمكػف  واًلجتياد اإلنساني ثـ الحؽ الموحي بػو وىػو الػذي ًل يمكػف لمترقػي أي
لباحػث أف يرقػى فػػي بحثػو ونظػره أف يبمػػغ إليػو وىػو الػػذي سػمي حػؽ اإليمػػاف أو 
الحؽ اإليماني ألنو يفوؽ عقؿ اإلنساف إنمػا ىمػا اثنػاف ًل مػف جيػة ا باعتبػار 

نمػػا نعتبرىمػػا حقػػاف واثنػػيف مػػف جيػػة اإلنسػػاف ومعرفتػػو لمحػػؽ ، أنيمػػا فػػي ا واا
نمػا ثبتيػا تومػا ليػذا ألف  وىػذا مصػطمذ يونػاني بػؿ  (ٖ)ا عنػده بسػيطاإليماني واا

 ىو الحؽ البالغ نياية البساطة.
)أف الحػػؽ المتعمػػؽ   واألمػػر الػػذي يحػػذر منػػو تومػػا والمحقػػؽ أف قوليمػػا

باإللييػػػات والػػػذي يمقيػػػو ا إلينػػػا حًقػػػا ًل يػػػراد بػػػو أف ا يػػػدرؾ ىػػػذا الحػػػؽ 
نما المراد بو أف الذي يوح يو ا إلينا في األمور بمعرفتيف وكذلؾ يمقيو إلينا واا

                                                           

 .ٜ، ٛمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 مف كتاب مجموعة الردود. ٜٕص  ٔينظر  ىامش رقـ  (ٕ)
ىو ما ًل جزء لو أصال أو ما ليس لػو أجػزاء متخالفػة الماىيػة سػواء لػـ يكػف  البسٌط: (ٖ)

لو جزء أصاًل أـ كاف لو أجزاء متفقة الحقيقة. ينظر  المعجـ الفمسػفي، د/ عبػدالمنعـ 
 .ـٜٜٓٔالنرقية، ط  األولى  ، الدار٘ٗالحنفي ص 
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التػػػي يعرفيػػػا ىػػػو بفعػػػؿ معرفػػػة واحػػػدة ونتناولػػػو نحػػػف بمعػػػرفتيف ونػػػدرؾ فيػػػو 
 .(ٔ)حقيف(

األمػػر الػػذي يحػػذر منػػو تومػػا ومحقػػؽ الكتػػاب ىػػو اعتقػػاد تعػػدد جيػػات 
 ألف ىذا يتناقض مع عقيدة توما بأف ا بسيط.  باعتبار تعدد الصفات

بالتػالي ىػذا اًلعتقػاد  ألف تعػدد والحؽ أف توما مخطف في ىذا التحميػؿ و 
ف كاف مناىدا في اإلنساف إًل أنو مستحيؿ في حؽ ا يركػد ىػذا ، الجيات واا

وأبػػػدع الكػػػوف ورزؽ اإلنسػػػاف والحيػػػواف ، أف ا ىػػػو الػػػذي خمػػػؽ اإلنسػػػاف
إنػػػو سػػػبحانو ىػػػو المتصػػػرؼ فػػػي جميػػػع الكػػػوف بجميػػػع عناصػػػره ، والحنػػػرات

لجيػات بالنسػبة  تعػالى ألف ا لػػيس ومكوناتػو وًل يقػاؿ إف فػي ىػذا تعػػدد ا
 كمثمو نيء.

وفي ىذا السػياؽ يقػوؿ األنػعري فػي كتابػو مقػاًلت اإلسػالمييف  )أف ا 
، وًل جثػة، واحد ليس كمثمو نيء وىو السميع البصير وليس بجسـ وًل نػبذ

وًل بذي لػوف وًل ، وًل جوىر وًل عرض، وًل نخص، وًل دـ، وًل صورة وًل لحـ
وًل طػػوؿ وًل ، وًل بػػذي حػرارة وًل رطوبػػة وًل يبوسػة، ائحػػة وًل مجسػةطعػـ وًل ر 

، وًل ينػػبعض وًل يتحػػرؾ وًل يسػػكف، وًل اجتمػػاع وًل افتػػراؽ، عػػرض وًل عمػػؽ
وًل بػػذي ، ولػػيس بػػذي جيػػات، ولػػيس بػػذي أبعػػاض وأجػػزاء وجػػوارح وأعضػػاء

وًل يحػيط بػو مكػاف وًل يجػري عميػو ، يميف ونماؿ وأمػاـ وخمػؼ وفػوؽ وتحػت
وًل يوصػؼ ، وًل تجوز عميو المماسػة وًل العزلػة وًل الحمػوؿ فػي األمكػاف زماف

وًل يوصػػؼ بأنػػو متنػػاه وًل ، بنػػيء مػػف صػػفات الخمػػؽ الدالػػة عمػػى حػػدوثيـ
وًل والػد وًل مولػود وًل ، يوصؼ بمساحة وًل ذىاب في الجيػات ولػيس بمحػدود

                                                           

 .ٖٓ، ٜٕمجموعة الردود، ص  ٔىامش  (ٔ)
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بالنػاس وًل وًل تدركػو الحػواس وًل يقػاس ، تحيط بو األقدار وًل تحجبو األسػتار
 . (ٔ)ينبو الخمؽ بوجو مف الوجوه(

  )ًل ينػػػػبو نػػػػيء مػػػػف المعػػػػدومات وًل مػػػػف الموجػػػػودات -  - فيػػػػو
 الحادثة سواًء كانت موجودة خارًجا أـ ذىًنا.

وًل عػػرض وًل متحػػرؾ ، لػػيس بجػػوىر وًل جسػػـ -  - ومعنػػى ذلػػؾ أنػػو
 بالتحتيػة وًل وًل بالفوقيػة وًل، وًل يوصؼ تعػالى بػالكبر وًل بالصػ ر، وًل ساكف

وًل ، وًل باًلتحػاد وًل باًلنفصػاؿ وًل بػاليميف وًل بالنػماؿ، بالحموؿ في األمكنػة
إذ لػو كػاف ممػاثاًل ليػا ، بالخمؼ وًل باألماـ وًل ب ير ذلػؾ مػف صػفات الحػوادث

وبمػا أنػو ، لوجب لو تعالى ما وجب ليا مػف الحػدوث واًلفتقػار وذلػؾ محػاؿ...
وقات فيو تعالى ليس مركًبا  ألف المركب محتػاج تعالى منزه عف مماثمة المخم
وثانًيػػا محتػػاج إلػػى أجزائػػو التػػي يتركػػب منيػػا ، أوًًل إلػػى مركػػب يركػػب أجزائػػو
ذا انتفى عنو التركيب فيو لػيس بجسػـ(، واًلحتياج ينافي الوجود الذاتي . (ٕ)واا

 وعدـ إيماف توما بيذه الحقيقة يمزمو القوؿ بمماثمة إليو بالبنر والذي يكػوف
 ىكذا ًل يصذ أف يكوف إليا.

عرفنا سابًقا أف المعتقػدات التػي يجػب عمػى المػرمف أف يصػدؽ بوجودىػا 
أي عقػؿ بنػري مثقػؼ أو ،  نوعاف  نوع ًل يدركو عقػؿ وًل يسػتطيع معرفتػو

                                                           

 نػػيل أىػػؿ السػػنة والجماعػػة اإلمػػاـ  مقػػاًلت اإلسػػالمييف واخػػتالؼ المصػػميف، تػػأليؼ (ٔ)
، تحقيػػؽ  محمػػد محيػػي ٖٕ٘ص  ٔأبػػي الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ األنػػعري، ج 
 الديف عبد الحميد، طبعة خاصة بورثة المحقؽ.

باختصػار،  ٖ٘  ٜٗعمـ الكالـ والعقيدة، د/ جميػؿ محمػد أبػو العػال، ص  دراسات في (ٕ)
 ـ.ٜٗٛٔمطبعة قاصد خير، ط  األولى 
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طبيعي أو أعمى مف الطبيعي الذي ىػو عقػؿ الخاصػة مػف النػاس ، غير مثقؼ
 أمػػا النػػوع الثػػاني مػػف ىػػذه المعتقػػدات، اوىػػذا كاًلعتقػػاد بػػأف ا ثالثًيػػا وواحػػدً 

فيذا يدركو الخاصة دوف العامة أو ما سماه بالعقؿ الطبيعي وحكػـ عميػو بأنػو 
غير قادر عمى إدراؾ ىذا النوع مف المعتقدات وذلػؾ كاإليمػاف بوجػود ا وأنػو 

فالخاصة مف النػاس ىػـ الفالسػفة قػد أثبتػوا ىػذا بالقيػاس البرىػاني أمػا ، واحد
لػذلؾ ، (ٔ)الطبيعي العامة مف الناس فميس ليـ معرفة بالقيػاس البرىػانيالعقؿ 

 ًل يستطيعوف إدراؾ وجود ا ووحدانيتو بعقوليـ ىذه. 
بػأف البنػر جميًعػا غيػر قػادريف عمػى إدراكػو الحكم على النوى  األىل: أما 

فذلؾ راجع عند توما األكويني إلى أف العمـ الذي يحصمو العقؿ عف نيء مػف 
اء ًل يسمى عمًما وًل يعتبر عمًما إًل إذا تعقػؿ جػوىر ىػذا النػيء وعػرؼ األني

واسػتطعنا أف نصػؿ  (ٕ)حقيقتو فمػو أردنػا مػثاًل معرفػة جػوىر الحجػر أو المثمػث
إلى معرفة كؿ نيء عف الحجر والمثمث بحيػث ًل يبقػى نػيء عػف الحجػر أو 

، فوؽ العقؿ المثمث إًل وقد عرفناه كانت المعمومات عف الحجر والمثمث ليست
بمعرفػػػػة جوىرىػػػػا وحقيقتيػػػػا ًل يػػػػتـ إًل إذا كانػػػػت ىػػػػذه  أي أف إدراؾ األنػػػػياء

 األنياء في متناوؿ العقؿ البنري وليست فوؽ طاقتو.
غيػػر  –إدراؾ جػػوىر األنػػياء ومعرفػػة حقيقتيػػا  –ولمػػا كػػاف ىػػذا اإلدراؾ 

ياء ألف تعقػؿ اإلنسػاف لكنػ  ممكف تحققو مػع ذات ا مػف أنػو ثالثًيػا وواحػد
يمػػر فػػي المرحمػػة األولػػى بػػاإلدراؾ الحسػػي لكنػػياء ولمػػا كػػاف ا غيػػر مػػدرؾ 
بالحس كػاف غيػر ممكػف إدراؾ جػوىره وحقيقتػو وبالتػالي كػاف ىػذا فػوؽ طاقػة 
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البنر جميًعا أي عػامتيـ وخاصػتيـ لػذلؾ حكػـ تومػا منػذ أوؿ األمػر بػأف ىػذا 
 النوع مف اإلدراؾ والمعرفة فوؽ طاقة البنر جميًعا.

لمػا كػاف ممتنًعػا عمػى اإلنسػاف أف يعمػـ ويػدرؾ بفيمػو مػا )وؿ أيًضػا  ويق
والجػواب  ،بالعقػؿ معرفتػو يمتنػع األقػانيـ ثػالوث أف يمػـز قاطع دليؿ إقامة يمتنع

 .(ٔ)اإلليية( األقانيـ ثالوث معرفة إلى الطبيعي بالعقؿ الوصوؿ يمتنع يقاؿ  أف
يقػوؿ بيػا تومػا ويػرمف  أف إدراؾ ثالثيػة ا ووحدانيتػو التػي  ىالخالصة

بيا ىي مف الحقائؽ اإليمانية التي ىي فوؽ طاقة البنر لػذلؾ ًل يحػاوؿ أحػد 
أف يدرؾ كوف ا ثالثًيا وواحًدا وعميػو فقػط أف يسػمـ بيػذه العقيػدة دوف جػدؿ 

لكػف فػي مقابػؿ ىػذا توجػد ، وىػذا فػي رأي تومػا، أو نقاش أو تحميؿ أو تفسير
تطيع العقػؿ اإلنسػاني أف يصػؿ إلييػا وىػذا مثػؿ بعض العقائد اإلليية التي يسػ

 وجود ا وكونو واحًدا.
بػأف إدراؾ جػػوىر  ىٌعلول تىموا عوودم نمكانٌوة ندرا   ات ال الثالثٌوة الىاحوود 

األنياء وحقيقتيا ًل يتحقؽ إًل عػف طريػؽ الحػس وعمػى ىػذا فكػؿ مػا ًل يقػع تحػت 
تحػت الحػس ًل يدركػو عقػؿ  الحس ًل تُدرؾ حقيقتو وًل يعرؼ جوىره )فكؿ ما ًل يقع

ولما كاف جوىر ا وحقيقتو أنو ثالثي وواحػد ًل يقػع تحػت الحػس لـػ ، ٕ()اإلنساف(
 يمكف لعقؿ اإلنساف أف يدرؾ ىذه الحقيقة.

ذا كاف عقؿ اإلنساف عاجزًا في ىذا الجانب فإنو غير عػاجز فػي إدراؾ وجػود  واا
ات إلػػى معرفػػة ا بػػأف )ألف عقمنػػا يتػػأدى بالمحسوسػػات أي يصػػؿ بالمحسوسػػ  ا

يعرؼ عف ا إنو موجود وما ناكؿ ىذا مف المعمومات التي ًل بد مػف نسػبتيا إلػى 
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 .  ٔ()المبدأ األوؿ(
ذاتيػة  اإلليية المعقوًلت "بعض تقىل: التً القاعد  تقعٌد نلى تىما ىٌخلص

)ولكػف بعضػيا مػف ، المنػاؿ لمعقػؿ أي يمكػف لمعقػؿ اإلنسػاني أف يػدرؾ ذاتيتيػا
 .(ٕ)فال تصؿ مقدرتو إلى إدراؾ ىذا البعض ألبتة( اإلنسانيطاقة العقؿ  وراء

، بأف بعض الحقائؽ اإلليية ًل تدرؾ بالعقػؿ ثم ٌدلل تىما على صدق قىله
أمػػا ، وبعضػػيا يػػدرؾ بالعقػػؿ اإلنسػػاني غيػػر الطبيعػػي أي الخاصػػة مػػف النػػاس

دراؾ ىػذا فػال يسػتطيع إ - ويقصد بو عقؿ العامة مف الناس - العقؿ الطبيعي
يدلؾ عمى ىذا تفاوت العقوؿ في مراتبيا ودرجات ذكائيا ضاربا المثؿ ، أو ذاؾ
  (ٖ)برجميف

أدؽ نظػرًا مػف اءخػر فينظػراف إلػى نػيء مػف األنػياء فمػف كػاف  أحدهما:
أسمى عقاًل فإنو يدرؾ مف نظره إلى ىذا النيء معمومػات كثيػرة يصػعب إدراؾ 

فيػذا مثػؿ الرجػؿ األمػي ، معرفتيا أبًدا بعضيا عمى الرجؿ اءخر لذلؾ ًل يمكنو
الػػذي ًل يسػػتطيع إدراؾ اًلعتبػػارات الفمسػػفية الدقيقػػة التػػي يػػدركيا الفميسػػوؼ 

 ويعجز عنيا األمي.
أف عجز القوة المدركة عف إدراؾ نيء مف   (ٗ)ىالمعنى كما ٌقىل المحقق

 لػيس أي لمقػوة موضػوًعا لػيس النػيء ألف إمػا أمػريف مػف لواحد راجع األنياء
 ىذا النيء مف مجاؿ إدراؾ ىذه القوة وذلؾ مثؿ قوة اإلبصار فإنيا تعجز عػف
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 البصري. لإلدراؾ موضوًعا وًل مجاًلً  ليست األصوات ألف األصوات إدراؾ
إمػػا ألف ىػػذا النػػيء المػػدرؾ ىػػو مػػف مجػػاًلت ىػػذه القػػوة لكػػف ًل توجػػد 

ذا تالقػػت الظػػروؼ المناسػػبة ألداء ىػػذه القػػوة لمياميػػا كػػالنور نػػديد الضػػياء إ
ىػو اإلبصػار إًل أنػو وجػدت  فمػع أف ميمػة عػيف الخفػاش، معو عيف الخفاش

ظروؼ حالت بينيا وبيف أداء ميمتيا فما يدركو الفيمسوؼ ويعجز عنو األمي 
مثمػو مثػؿ الخفػػاش والنػور نػديد الضػػياء حيػث الحقػائؽ اإللييػػة التػي يػػدركيا 

الرجػؿ العػامي  الفيمسوؼ ىي مف مجاًلت عقؿ األمي لكف وجدت ظروؼ عنػد
أي أف وجػػػود ا ، حالػػت بينػػػو وبػػيف إدراؾ الحقػػػائؽ التػػػي أدركيػػا الفيمسػػػوؼ

ووحدانيتو مف مجاًلت اإلدراؾ العقمي وعػدـ إدراؾ العػامي أو األمػي ليػا راجػع 
لعدـ تناسب عقػؿ األمػي مػع ىػذا اإلدراؾ إذف التفػاوت بػيف العقػوؿ يػردي إلػى 

ليية وعجز إنساف لخر عف إدراؾ ىذه إمكانية إدراؾ إنساف لبعض الحقائؽ اإل 
فػػإذا كػػاف الفيمسػػوؼ يػػدرؾ مػػدركات مػػف الحقػػائؽ اإللييػػة أكثػػر ممػػا ، الحقػػائؽ

وما ، (ٔ)يدركو األمي فإف المالؾ يدرؾ حقائؽ إليية أكثر مما يدركو الفيمسوؼ
 إًل أف التفػاوت الػذي بػيف، يدركو ا مف نفسو أكثر وأعمى مما يدركو المػالؾ

دراؾ ا لنفسػويلمحقػائؽ اإلل إدراؾ المالؾ لػيس مػف نػوع التفػاوت الػذي  يػة واا
بيف الفيمسوؼ والعامي فيذا النوع مف التفػاوت خػاص بػالنوع اإلنسػاني وعقػؿ 
المالؾ تجاوز ىذا النوع مف التفاوت وىػو الػذي يكػوف بػيف نػيئيف متسػاوييف 
ا فػػي الحقيقػػة لكػػف جػػدت ظػػروؼ أدت إلػػى التفػػاوت بػػيف ىػػذا وذاؾ لعمػػوه نػػرفً 

ومكانة "فالمالؾ يعرؼ ا بمعموؿ ىو أنرؼ مف اإلنساف ألنو يعرفػو بجػوىر 
ىػػو ، نفسػػو وجػػوىر المػػالؾ الػػذي يتوصػػؿ بػػو إلػػى معرفػػة ا معرفػػة طبيعيػػة
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أنرؼ مف األنياء المحسوسة التي يدركيا عقؿ الفيمسوؼ أو عقؿ األمي بػؿ 
وعقػؿ ، فػة اأنرؼ مف الػنفس اإلنسػانية التػي يترقػى بيػا اإلنسػاف إلػى معر 

 .(ٔ)ا يفوؽ عقؿ المالؾ أكثر بما ًل يقاس مما يفوؽ ىذا عقؿ اإلنساف(
دراؾ ،واألمػػي الفيمسػػوؼ إلدراؾ تومػػا ضػػربيا التػػي الصػػورة وبيػػذه المػػالؾ  واا

دراؾ ا لذاتػو يريػد تومػا أف يقػوؿ بػأف اخػتالؼ اإلدراؾ قػد  لمحقائؽ اإلليية واا
المػْدِرْؾ مػع تسػاوييما فػي أصػؿ اإلدراؾ  يكوف راجًعا لظروؼ جدَّت عمى العقػؿ

فطبيعػػػة ىػػػػذا العقػػػؿ وذاؾ العقػػػػؿ واحػػػػدة وقوتيمػػػا فػػػػي اإلدراؾ واحػػػػد  إًل أف 
اًلختالؼ فػي اإلدراؾ راجػع إلػى ظػروؼ بعيػدة عػف طبيعػة العقػؿ وقدرتػو عمػى 
اإلدراؾ لكػػف قػػد يكػػوف اًلخػػتالؼ فػػي اإلدراؾ راجػػع إلػػى طبيعػػة العقػػؿ المػػدرؾ 

تو وىذا مثػؿ اًلخػتالؼ الػذي يكػوف بػيف إدراؾ الفيمسػوؼ ونرفو ومكانتو وقدر 
دراؾ المػػالؾ فيػػذا راجػػع ألف عقػػؿ اإلنسػػاف حتػػى لػػو كػػاف فيمسػػوًفا لػػيس فػػي  واا

ومثػؿ اًلخػتالؼ الػذي يكػوف ، نرؼ عقػؿ الممػؾ ومكانتػو وقدرتػو عمػى اإلدراؾ
دراؾ ا لنفسو.  بيف إدراؾ المالؾ لبعض الحقائؽ اإلليية واا

إذا كنػا نحػف البنػر وعمػى القمػة الفالسػفة  ن ٌقوىل لنوا:ىلعل تىما ٌرٌود أ
منيـ ًل نستطيع أف ندرؾ كوف ا ثالثًيػا وواحػًدا ألف إدراكنػا مػرتبط باألنػياء 
المحسوسة فإف المالؾ يمكف أف يدرؾ ىذه الحقيقة اإلليية ألنو يدرؾ بجػوىر 

الػذي نفسو أي أف وسيمة اإلدراؾ عند المالؾ ىي جوىر نفسو وجوىر المالؾ 
وكػػذلؾ إدراؾ ا لنفسػػو ، يػػدرؾ بػػو ا أنػػرؼ مػػف اإلنسػػاف ونفػػس اإلنسػػاف

فكنو أعمى وأنرؼ مف الموجودات كميا حتى المالؾ فإنو يػدرؾ حقيقػة نفسػو 
وأنو ثالثي وواحد وًل غرابة في ىذا عند توما اإلكويني  )ألف قوة التعقؿ التػي 
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ف نفسػو أنػو مػا ىػو أكمػؿ ىي تعقمو تعالى تكػافف جػوىره وليػذا فإنػو يػدرؾ عػ
 .(ٔ)إدراًكا ويدرؾ جميع ما ىو معقوؿ فيو(

ويعود توما إلى المالؾ مػرة ثانيػة ليركػد أف مػف نػرط معرفػة األنػياء أف 
تكوف القوة المدركػة مكافئػة لمحقيقػة المْدَرَكػُة ومسػاوية ليػا ولمػا كػاف المػالؾ 

و اإلنسػاف لكػف يدرؾ الحقائؽ بجوىر نفسو فإنو يعرؼ مف ا أكثػر ممػا يعرفػ
يسػتطيع  ًل نفسػو بجػوىر يػدركيا التي اإلليية الحقائؽ لبعض إدراكو مع المالؾ ىذا

أف )يعرؼ معرفة طبيعية أف ا ما ىػو ألف نفػس جػوىر المػالؾ الػذي يتػأدى 
 .-  - . وىي ا(ٕ)بو إلى معرفة ا معموؿ غير مساٍو لقوة العمة(

قيقػة مػف الحقػائؽ إًل إذا كػاف ىنػاؾ ومعنى ىذا أنو ًل يمكف إدراؾ قوة لح
تكػػافر ومسػػاواة بػػيف القػػوة المدِركػػة والحقيقيػػة المدركػػة بمعنػػى " أف يكػػوف فػػي 
المعموؿ وىػو النػيء المػدرؾ كػؿ مػا فػي العمػة وىػي الػذات اإللييػة التػي ىػي 
عمة كؿ نيء مف الكماؿ )بحيث إف العمة ًل يمكنيا أف توجد معموًًل أكمؿ منو 

محسوسة كاإلنسػاف مػثاًل وغيػر المحسوسػات كالمالئكػة مػثاًل وكؿ المعموًلت ال
إذف ًل يسػػػتطيع المػػػالؾ أف يػػػدرؾ مػػػف ، (ٖ)يمكػػػف  أف يوجػػػد أكمػػػؿ منيػػػا"

الحقػػائؽ اإللييػػة مثػػؿ مػػا يدركػػو ا مػػف نفسػػو ألف المػػالؾ لػػيس متكافًئػػا مػػع 
 الذات اإلليية وليس مساوًيا ليا.

                                                           

 .ٕٔ، ٔٔمجموعة الردود لتوما األكويني، ص  (ٔ)
 .ٕٔ، ص السابؽ (ٕ)
 .ٕٔالسابؽ، ص  (ٖ)
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أنػو )يسػػتحيؿ عمػى المػػالؾ أف  ىالنتٌجوة التوً ىصوول نلٌووا تىمووا األكوىٌنً
يعػرؼ بمعرفتػو الطبيعيػػة جميػع مػا يعقمػػو ا عػف نفسػو ولػػيس كػؿ مػا يعرفػػو 

 .(ٔ)المالؾ بقوتو الطبيعية يكوف عقؿ اإلنساف كفر إلدراكو(
وحتى ًل يعترض أحد عمى ىذا الذي يقولو توما وىو أف الحقائؽ اإللييػة 

ميعيػػا ومػػا يدركػػو المػػالؾ ًل التػػي يػػدركيا ا مػػف نفسػػو ًل يػػدركيا المػػالؾ ج
  يسػتطيع اإلنسػػاف أف يدركػػو كمػو فقػػد وصػػؼ تومػا مػػف كػػذب بيػذا بأنػػو )أبمػػو

لػػذلؾ ، ألنػػو مػػا كػػذب بيػػذا إًل ألنػػو لػػـ يسػػتطع أف يػػدرؾ مػػا أدركػػو الفيمسػػوؼ
اإلنسػاف الػذي يكػذب ، وأند مف ىذا حماقة ذلػؾ، ففعمو ىذا في غاية الحماقة

 .(ٕ)لـ يستطيع إدراؾ ما جاءت بو(ما نزلت بو المالئكة لمجرد أنو 
وينػػير تومػػا بيػػذا إلػػى قضػػية أف ا ثالثػػي وواحػػد وعػػدـ إدراؾ اإلنسػػاف 

بػأف كػؿ مػف كػذب بيػذه الحقيقػة يكػوف أبمػو وأحمػؽ  ، ليذه الحقيقيػة اإللييػة
ويكػػذب ، ألنػػو يكػػذب مػػف ىػػو أعمػػى منػػو إدراًكػػا وقػػوة عاقمػػة وىػػو الفيمسػػوؼ

 .(ٖ)المالؾ الذي نزؿ بيذه الحقائؽ
ذلػػػؾ أننػػػا ، ولنػػػا وقفػػػة مػػػع تومػػػا فػػػي ىػػػذه األحكػػػاـ التػػػي توصػػػؿ إلييػػػا

؟ وىػػػؿ صػػػحيذ أف  نسػػػألو مػػػف أيػػػف لػػػو أف المالئكػػػة نزلػػػت بيػػػذه الحقيقػػػة
؟  ومعرفتيػػػػا إدراكيػػػػا إلػػػػى سػػػػبيؿ لإلنسػػػػاف لػػػػيس حقػػػػائؽ أو أمػػػػورًا ا ينػػػػزؿ

إنػػػػو لػػػػو كػػػػاف األمػػػػر ىكػػػػذا لمػػػػا صػػػػحت دعػػػػوة أي نبػػػػي مػػػػف األنبيػػػػاء وًل 
لرسػػػػؿ ألنيػػػػـ جمػػػػيعيـ عرفػػػػوا النػػػػاس بػػػػربيـ بالطريقػػػػة التػػػػي رسػػػػوؿ مػػػػف ا

                                                           

 .ٕٔمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٕٔالسابؽ، ص  (ٕ)
 .ٕٔابؽ، ص الس (ٖ)
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أعطاىػػػا ا ليػػػـ وبالحػػػدود والنػػػروط التػػػي وضػػػعيا ا لموصػػػوؿ إلػػػى ىػػػذا 
 اإلدراؾ وىذه المعرفة وليس منيا أف ا ثالثي وواحد.

مجد ابنؾ ليمجدؾ ، "أييا اءب قد أتت الساعة :-  -ألم ٌقل عٌسى 
عمى كؿ جسد ليعطي حياة أبدية لكؿ مف  ابنؾ أيًضا إذ أعطيتو سمطاًنا

أعطيَتُو وىذه ىي الحياة األبدية أف يعرفوؾ أنت اإللو الحقيقي وحدؾ ويسوع 
 . ففي ىذا النص جواز معرفة اإلنساف لإللو الحقيقي(ٔ)المسيذ الذي أرسمتو"

المسيذ معرفة  يسوع يوقؼ لـ ،قبمو مف مرسؿ المسيذ يسوع وأف واحد وأنو
ولـ ، الحقيقي عمى مساواة القوة المدركة لمحقائؽ المدركة اإلنساف لإللو

 يفرؽ في معرفة اإلنساف لإللو بيف أف يكوف فيمسوًفا أو غير فيمسوؼ.
. ويقػوؿ عػػف (ٕ)وفػي نػص لخػر يقػوؿ يسػوع  "أنػا أظيػرُت اسػمؾ لمنػاس"

الناس الذيف أرسؿ إلييـ  "وىـ قبموا وعمموا يقيًنا أني خرجُت مف عندؾ ولمنوا 
. النػاس كميػـ العػامي والخػاص والفيمسػوؼ عممػػوا (ٖ)أنػت الػذي أرسػمتني"أنػؾ 

إنػو الػذي أرسػؿ عيسػى إلػى النػاس ليمجػدوا ا وىػو الػذي ، يقيًنا مف ىو ا
 .-  -عرؼ الناس اسمو بعد أف أعمميـ بو يسوع عيسى 

إف مف يقرأ األناجيػؿ وبخاصػة اإلصػحاح السػابع عنػر مػف إنجيػؿ يوحنػا 
دوف  ربيػـ يعرفػوا لكػي لمنػاس عيسػى رسػميا التي الطرؽ تمؾ عمى يده سيضع

 فمسفة ودوف مساواة لجوىر قوة اإلدراؾ لجوىر الذات اإلليية المدركة.

                                                           

 .ٖ - ٔ، ٚٔأنجيؿ يوحنا اإلصحاح  (ٔ)
 .ٛ  ٙ، ٚٔالسابؽ  (ٕ)
 .ٛ، ٚٔالسابؽ  (ٖ)
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وفػػي اًلسػػتدًلؿ عمػػى الحقيقػػة التػػي يػػرمف بيػػا تومػػا األكػػويني وىػػي أف 
وأف مػػػا يدركػػػو اإلنسػػػاف العػػػامي مػػػف العقػػػوؿ متفاوتػػػة فػػػي إدراكيػػػا لكنػػػياء 

وما يدركو الفيمسوؼ مف ىذه الحقائؽ أقؿ ، ما يدركو الفيمسوؼالحقائؽ أقؿ م
يػذكرنا ، ومػا يدركػو المػالؾ أقػؿ ممػا يدركػو ا مػف نفسػو، مما يدركػو المػالؾ

تومػا بػأف كػؿ إنسػاف منػػا يػدرؾ مػف نفسػو أنػو ًل يعػػرؼ كػؿ نػيء فػي الكػػوف 
نما يعرؼ قمياًل مف حقائؽ ىذا الكوف وأما أكثر الحقائؽ فميس لإلنسا ف بيػا واا

إننػػا نجيػػؿ كثيػػرًا مػػف خػػواص الحػػواس والػػذي نعرفػػو مػػف ىػػذه ، معرفػػة ذلػػؾ
الخػػواص التػػي نػػدركيا بحواسػػنا ًل يمكننػػا معرفتػػو حقيقتيػػا حػػؽ المعرفػػة أو 

فعمػى سػبيؿ المثػاؿ ًل الحصػر إف )عمميػة الخمػؽ تحتػاج إلػى ، المعرفة الكاممة
ث رغػػـ وجػػود حػرارة تسػػاوي حػرارة قمػػب النػمس ولػػيس فػػي إمكػاف العمػػـ الحػدي

فػػإذا كػػاف ذلػػؾ ، (ٔ) المفػػاعالت الذريػػة الحصػػوؿ اءف عمػػى مثػػؿ ىػػذه الحػػرارة(
كػػػذلؾ فػػػي المحسوسػػػات فمػػػا أعجزنػػػا ومػػػا أعجػػػز عقولنػػػا عػػػف إدراؾ جميػػػع 
المعقوًلت واًلطالع عمييا وبخاصة )ذلؾ الجوىر السامي الجالؿ المترفع عمػا 

 .(ٕ)سواه(
نسػػافومػػا يقولػػو تومػػا مػػف اخػػتالؼ اإلدراؾ مػػا بػػي نسػػاف ، ف إنسػػاف واا واا

 ومالؾ واإللو الحؽ ىو قوؿ صحيذ عقاًل ومنطًقا وواقًعا.، ومالؾ
وما يقولو توما عف عجػز اإلنسػاف عػف إدراؾ جميػع المعقػوًلت وبخاصػة 
ما يتعمؽ بالذات اإلليية ىو حؽ وصدؽ ولكػف لػيس مػف الحقػائؽ اإللييػة وًل 

                                                           

، مطبعػة قاصػد ٕٛدراسات فػي عمػـ الكػالـ والعقيػدة، د/ جميػؿ محمػد أبػو العػال، ص  (ٔ)
 ـ.ٜٗٛٔخير، ط  األولى سنة 

 .ٕٔمجموعة الردود لتوما األكويني، ص  (ٕ)
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ف كػاف العقػػؿ مػف المعقػوًلت مػا يدعيػو تومػا مػف أف ا ثالثػي و  واحػد ألنػو واا
والمنطؽ يرفضاف ىذا الزعـ فإنو ًل يوجد نػص واضػذ وصػريذ يقػوؿ بػأف ا 

 .ثالثي واحد
عمى ا إف كاف العقؿ  والخالصة التي انتيى إلييا أنو )ليس كؿ ما يقاؿ
 .(ٔ)ًل يمكنو تحققو يجب أف نرفضو لمحاؿ عمى أنو باطؿ(

 قيقة الذات اإلليية.نعـ ليس في مقدور اإلنساف أف يدرؾ ح
)وأما الفكػر فػي ذات الخػالؽ فيػو طمػب لالكتنػاه  ٌقىل اإلمام محمد عبده:

لمػا عممػت مػف انقطػاع النسػبة بػيف ، مف جية وىو ممتنع عمى العقؿ البنري
 وتطاوؿ إلى ما ًل تبم و القػوة البنػرية، الوجوديف وًلستحالة التركيب في ذاتو

وميمكػة  ، يػدرؾ ًل مػا إلى سعى ألنو  عبث  وميمكة عبث فيو ،أخرى جية مف
وحصػر ، ألنو يردي إلى الخبط في اًلعتقاد  ألنو تحديػد لمػا ًل يجػوز تحديػده

ولكػف ًل يمػـز عمػى ىػذا التسػميـ بػأف ا ثالثػي وواحػد  ،(ٕ)ًل يصذ حصػره لما
وًل يمػػـز عمػػى ىػػذا عػػدـ إنكػػار ثالثيػػة اإللػػو ووحداينتػػو فػػي لف ، فػػي لف واحػػد

وليس ىػذا ، ض ىذا مف البدائة العقمية التي ًل ينكرىا إًل معاندألف تناق، واحد
نمػا ألنػو ًل يجػوز تعقمػو إذ أنػو حػيف  اإلنكار ألف العقؿ ًل يمكنو مف تحققػو واا

أف يكػػوف  –بػػدوف بحػػث أو تعقػػؿ أو تحقػػؽ  –يقػػاؿ ىػػذا ثالثػػي يبطػػؿ تمقائًيػػا 
ىذا فإنو لـ يػرد فضاًل عف ، وحيف يقاؿ ىذا واحد يبطؿ أف يكوف ثالثًيا، واحًدا

إلػى نبػي مػف أنبيائػو يقػوؿ بػأف ا ثالثػي  -  - نص مقدس مف عند ا
                                                           

 .ٖٔيني، ص مجموعة الردود لتوما األكو  (ٔ)
الييئػػة  -ـ ٕ٘ٓٓ، كتبػػة األسػػرة سػػنة ٖٗرسػػالة التوحيػػد لإلمػػاـ محمػػد عبػػده، ص  (ٕ)

 المصرية العامة لمكتاب.
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ذا وجػػد فػػي انجيػػؿ مػػف األناجيػػؿ مثػػؿ ىػػذا فػػإف مػػا قالػػو عيسػػى فػػي  وواحػػد واا
النصوص التي ذكرناىػا سػابًقا مػف إنجيػؿ يوحنػا ُيبطػؿ كػؿ مػا يقػاؿ غيػر ىػذه 

 يوحنا.التي نص عمييا عيسى وجاءت في إنجيؿ  الوحدانية
نيء لخر يركد بطالف ما يدعيو توما مف أف ا ثالثي وواحد وىػو أنػو 
حيف قسػـ الحقػائؽ اإليمانيػة اإللييػة قػاؿ بػأف الحػؽ الػذي ًل يمكػف ألي عقػؿ 

أمػا الحػؽ اإليمػاني الػذي يمكػف لمعقػؿ ، إنساف إدراكو ىو أف ا ثالثي وواحػد
تنػاقض واضػذ عنػدما نجػد وىػذا ، اإلنساني إدراكو فيػو أف ا موجػود وواحػد

تومػػا يقػػوؿ بثالثػػي وواحػػد فػػي لف واحػػد فكيػػؼ يتسػػنى لتومػػا بعػػد أف يثبػػت 
ثػـ ينػادى بثالثػي  -  - الوحدانية  ويسمؾ المسمؾ التنزييػي بالنسػبة 

وواحػد فػي ثالثػة وىػذا ، وواحد بمعنى أف كوف اإللو عبارة عف ثالثة في واحد
)فجمعػوا بػيف نقيضػيف   ة الدسوقيجمع بيف نقيضيف كما يقوؿ صاحب حاني

 . (ٔ) وحدة وكثرة(
ولما أراد توما أف يخرج مف ىذا التناقض الواضػذ فػي ىػذه القضػية عمػد 

أو حػؽ ًل يمكػف  –قسـ  –إلى تقسيـ الحقائؽ اإليمانية إلى قسميف أو حقيف 
أو حػؽ إيمػاني  - وقسػـ –ألي عقؿ إنساف إدراكػو وىػو أف ا ثالثػي وواحػد 

 معقؿ اإلنساني إدراكو وىو أف ا موجود وواحد.لخر يمكف ل
إذ أنو يقاؿ لتوما  ما الفرؽ بيف الوحدانية ، وىذا اضطراب وتناقض أيًضا

المرتبطػػة بالثالثيػػة والوحدانيػػة المرتبطػػة بػػالوجود حيػػث قػػررت بأنػػو ًل يمكػػف 
                                                           

 حانػػية الدسػػوقي عمػػى أـ البػػراىيف، محمػػد بػػف أحمػػد ابػػف عرفػػة المػػالكي الدسػػوقي، (ٔ)
ى ٕٕٗٔلبنػػػػػػاف، ط  األولػػػػػػى  –، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة، بيػػػػػػروت ٖٔٔ، ٕٔٔص 

 ـ.ٕٔٓٓ
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 إدراؾ أف ا ثالثي وواحد ثـ قمت في القسـ الثاني الػذي يمكػف إدراكػو أف أ
 ؟ موجود وواحد

ذا كاف ىذا تنػاقض بيًنػا وواضػًحا إذف لـػ تكػف ىػذه الحقػائؽ اإليمانيػة وحًيػا ، واا
نمػا التنػاقض يكػوف فػي العقػؿ اإلنسػاني   إلييا ألنو ًل تناقض في أي وحي إليي واا

 أيا كانت درجة ىذا العقؿ في الفيـ والذكاء والمعرفة.
أف  إًل إذا استقر في مضػمونو كما أف اإليماف با ًل يكوف إيماًنا حقيقًيا

متفرد بالوحدانية والكماؿ بيده األمر والتدبير ًل يناركو فػي أمػره  -  -ا 
ًل انتفػػى اإليمػػاف مػػف ، وممكػػو أحػػد غيػػره ومػػف ثػػـ فيػػو المتفػػرد بالعبوديػػة واا

 .(ٔ)أساسو(
ولمػػا كػػاف اإلسػػالـ ىػػو خػػاتـ الرسػػاًلت اإللييػػة وىػػو الػػديف الػػذي انػػتمؿ 

وىػو ، د اإلليية التي أنزليا ا فػي كتبػو السػابقة عمػى اإلسػالـعمى كؿ العقائ
ـُ إليػػو فػػي أي خػػالؼ حػػوؿ العقائػػد اإللييػػة بنػػاًء عمػػى قولػػو  الػػديف الػػذي ُيحػػتَك

َوُمَيْيِمنػًا  َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَؾ الِكتَاَب ِباْلَحؽِّ ُمَصدِّقًا لَِّما َبْيَف َيَدْيِو ِمػَف الِكتَػابِ  تعالى  ﴿
ـْ َعمَّا َجػاَءَؾ ِمػَف الَحػؽِّ  َوًلَ  اْحُكـ َبْيَنُيـ ِبَما َأنَزَؿ المَّوُ َعَمْيِو فَ  ، (ٕ)﴾َتتَِّبْع َأْىواَءُى

لمػػا كػػاف اإلسػػالـ ىكػػذا فقػػد توالػػت ليػػات كثيػػرة تتضػػمف اإلخبػػار عػػف التوحيػػد 
منيػػا عمػػى ، (ٖ) والصػػفات الُعػػال وتركػػز عمػػى الوحدانيػػة وتنفػػي أي نػػريؾ لػػو(

 تعالى  ر قولوسبيؿ المثاؿ ًل الحص
                                                           

 .ٓٛٔية األلوىية في الفكر اإلسالمي، د/ محمد العدؿ الباز، ص قض (ٔ)
 .ٛٗسورة المائدة لية   (ٕ)
، المكتبػة ٕ٘ٓص  ٔلوامع اليقيف في أصوؿ الديف، د/ عبػد ا يوسػؼ النػاذلي ج  (ٖ)

 ـ.ٕٗٔٓى ٖ٘ٗٔاألزىرية لمتراث 
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ُقػْؿ َلػْو َكػاَف   ﴿ -  - وقولػو، (ٔ)﴾المَُّو ًَل ِإَلَو ِإًلَّ ُىػَو اْلَحػيا اْلَقياػوـُ  ﴿
  -- وقولػو، (ٕ)﴾ َمَعُو لِلَيٌة َكَما َيُقوُلوَف ِإًذا ًَلْبَتَ ػْوا ِإَلػى ِذي اْلَعػْرِش َسػِبياًل 

ػا َيِصػُفوَف دَ ػَلْو َكاَف ِفيِيَما لِلَيٌة ِإًلَّ المَُّو َلَفَسػ ﴿ تَا َفُسػْبَحاَف المَّػِو َربِّ اْلَعػْرِش َعمَّ
 َما اتََّخَذ المَُّو ِمػْف َوَلػٍد َوَمػا َكػاَف َمَعػُو ِمػْف ِإَلػٍو ِإًذا َلػَذَىبَ    ﴿--وقولو، (ٖ)﴾
 .(ٗ)﴾ َيِصُفوفَ  َعمَّا المَّوِ  ُسْبَحافَ  َبْعضٍ  َعَمى َبْعُضُيـْ  َوَلَعاَل  َخَمؽَ  ِبَما ِإَلوٍ  ُكؿا 

المتأمؿ في ىذه اءيات القرلنية الكريمة يجد فييا البياف الواضذ والدليؿ ف
بعيػػدة عػػف نػػوائب النػػرؾ وبعيػػدة عمػػا  -  - القػػاطع إلثبػػات وحدانيػػة ا

 يقوؿ بو توما بأف ا ثالثي وواحد.
)ويجػب أف يعمـػ أف صػانع العػالـ جمػت قدرتػو واحػد  ٌقىل البواقالنً فوً  لو :

  ألف التوحيػد فػي الحقيقػة ىػو األصػؿ ٘() يس معػو إلػو سػواه(أحد ومعنى ذلؾ أنو ل
، األوؿ والمصػػػدر األساسػػػي الػػػذي نػػػادت بػػػو الػػػديانات السػػػماوية كميػػػا  الييوديػػػة

ولكػػف مػػا يميػػز اإلسػػالـ العظػػيـ أنػػو ديػػف نػػادى بالوحدانيػػة ، واإلسػػالـ، والمسػػيحية
ب الخالصػػة مػػف نػػوائب النػػرؾ وذلػػؾ فػػي وضػػوح ًل غمػػوض فيػػو كمػػا يقػػوؿ صػػاح

ًل نػػيء أكثػػر وضػػوًحا وأقػػؿ غموًضػػا مػػف أصػػوؿ اإلسػػالـ )  كتػػاب حضػػارة العػػرب
                                                           

 .ٕ٘٘سورة البقرة لية   (ٔ)
 .ٕٗسورة اإلسراء لية   (ٕ)
 .ٕٕياء لية  سورة األنب (ٖ)
 .ٜٔسورة المرمنوف لية   (ٗ)
اإلنصػػاؼ فيمػػا يجػػب اعتقػػاده وًل يجػػوز الجيػػؿ بػػو إلمػػاـ المتكممػػيف سػػيؼ اإلسػػالمي  (٘)

المحقػػؽ   ، تحقيػػؽ وتعميػػؽ وتقػػديـٖٖالقاضػػي أبػػي بكػػر بػػف الطيػػب البػػاقالني، ص 
ـ، ٖٜٙٔى ٕٖٛٔالحجػػػة اإلمػػػاـ  محمػػػد زاىػػػد بػػػف الحسػػػف الكػػػوثري، ط  الثانيػػػة 

 الخانجي لمطباعة والننر والتوزيع. مرسسة
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فمإلسػالـ أف يبػاىي بأنػو أوؿ ديػف أدخػؿ التوحيػد الخػالص ، القائمة بوجود إلػو واحػد
 .ٔ() مف نوائب النرؾ إلى العالـ(

وذلػؾ ألنػو )دعػوة إلػى   لذا فإف اإلسالـ يرفض ذاتًا إليية ثالثيػة وواحػدة
وثػة النػرؾ منػزه عػف جيالػة العصػبية منػزه عػف التنػبيو الػذي إلو منزه عػف ل

تسرب مف بقايػا الوثنيػة إلػى األديػاف الكتابيػة فػا الػذي يػرمف بػو المسػمموف 
 ولـ يكف ثالثي وواحد.، (ٕ)إلو واحد لـ يكف لو نركاء

 –القػرلف الكػريـ فػي  ٕٔٔوما سميت سورة اإلخالص وىػي السػورة رقػـ 
 -  - نيػة الخالصػة حيػث قػاؿ سػبحانو لنبيػو محمػًداإًل ألنيا نػادت بالوحدا
 وكػػؿ مسػػمـ فػػي أي أمػػة مػػف األمػػـ - عمػػييـ السػػالـ –ولكػػؿ الرسػػؿ واألنبيػػاء 

َمُد * ُقْؿ ُىَو المَُّو َأَحٌد  ﴿ ـْ َيمِ * المَُّو الصَّ ـْ ُيوَلْد  دْ ػَل ـْ َيُكػف لَّػُو ُكفُػوًا َأَحػدٌ * َوَل  َوَلػ
واإللػػو ، ثيػػة التػػي يقػػوؿ بيػا تومػػا األكػػويني﴾. فاألحديػة فػػي اءيػػة تنػافي الثال 

الػػذي لػػـ يمػػد ولػػـ يولػػد ينػػافي ادعػػاء تومػػا بالثالثيػػة التػػي يكػػوف عيسػػى أحػػد 
ـْ َيُكػف لَّػُو ُكفُػوًا َأَحػدٌ  ﴿  وقولػو سػبحانو عػف اإللػو الحػػؽ، أركانيػا ﴾. ينفػػي  َوَلػ

 الثالثية مف جذورىا.
 - حيد المطمػؽ الخػالص إلى أف الدعوة إلى التو  (ٖ)فقد ذىب عمماء اإلسالـ

                                                           

 –، مطبعػة الحمبػػي ٕ٘ٔعػادؿ زعيتػػر، ص   حضػارة العػرب، غسػػتاؼ لوبػوف، ترجمػػة (ٔ)
 مصر، بدوف تاريل.

، ط  دار اليػػالؿ ٓ٘حقػػائؽ اإلسػػالـ وأباطيػػؿ خصػػومو، عبػػاس محمػػود العقػػاد، ص  (ٕ)
 ـ.ٜٜٙٔسنة 

قاويؿ في وجوه التأويؿ، تأليؼ  يراجع في ذلؾ  الكناؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األ (ٖ)
 ٗأبػػػػػػػي القاسػػػػػػػػـ جػػػػػػػار ا محمػػػػػػػػود بػػػػػػػف عمػػػػػػػػر الزمخنػػػػػػػري الخػػػػػػػػوارزمي، ج 

 الجػػػامع ألحكػػاـ القػػػرلف ألبػػي عبػػػد ا   لبنػػاف،  –بيػػػروت  –، دار المعرفػػة ٕٕٗص 
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 -  مف نوائب النرؾ قد اتضػذ بجػالء وثبػت بيقػيف واسػتجمع بوجػو كامػؿ فػي
  ﴿قػؿ( أي قػوًًل  -  - ففػي قولػو، ىذه اءيات األربع المكونة لسػورة اإلخػالص

﴾ أي قػػد انحصػػرت فيػػو  ُقػػْؿ ُىػػَو المَّػػُو َأَحػػدٌ  جازًمػػا بػػو معتقػػًدا لػػو عارًفػػا بمعنػػاه ﴿
، أي متوحػػد باأللوىيػػة ًل ُينػػارؾ فييػػا وكػػذلؾ المنفػػرد بالكمػػاؿ، ألحػػدفيػػو ا، األحديػػة

الذي لو األسماء الحسػنى والصػفات الكاممػة العميػا واألفعػاؿ المقدسػة الػذي ًل نظيػر 
 .لو وًل مثيؿ

ػَمدُ ﴿  فأىػؿ ، ﴾ الػذي يصػمد إليػو كػؿ مخمػوؽ ًل يسػت نوف عنػو المَُّو الصَّ
يػة اًلفتقػار يسػألونو حػوائجيـ  ألنػو العالـ العمػوي والسػفمي مفتقػروف إليػو غا

الكامؿ في أوصافو العميـ الذي كمؿ في عممو والرحيـ الذي وسعت رحمتو كػؿ 
ـْ ُيوَلػدْ أنػو  ﴿ -  - ومػف كمالػو، وىكذا سائر أوصػافو، نيء ـْ َيِمػْد َوَلػ ﴾  َلػ

ألنػػو ًل يجػػانس حتػػى تكػػوف لػػو مػػف جنسػػو صػػاحبة فيتوالػػد وقػػد دؿ عمػػى ىػػذا 
ـْ َتُكػْف َلػُو َصػاِحَبةٌ المعنى بقولو  ﴿  ـْ ُيوَلػدْ  ﴿ .(ٔ)﴾ َأنَّى َيُكوُف َلُو َوَلٌد َوَلػ ﴾  َوَلػ

                                                           

، تحقيػػػػؽ  أ/ عمػػػػاد زكػػػػي ٜ، ٛص  ٙٔ  محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد األنصػػػػاري القرطبػػػػي، ج 
التفسػػػػػػػػػير الكبيػػػػػػػػػر أو  ـ، ٕٛٓٓة التوفيقية سنة البارومي، أ/ خيري سعيد، المكتب

بتصػػػرؼ، أنػػػوار  ٗ٘ٔ  ٓ٘ص  ٕٚمفػػػاتيذ ال يػػػب لإلمػػػاـ فخػػػر الػػػديف الػػػرازي، ج 
التنزيؿ وأسرار التأويػؿ لمقاضػي ناصػر الػديف أبػي سػعيد عبػد ا بػف عمػر بػف محمػد 

ـ، فػتذ القػدير الجػامع ٜ٘٘ٔ، ط  الثانية سنة ٖٛٔ، ص ٕالنيرازي البيضاوي، ج 
فنػػػي الروايػػػة والدرايػػػة مػػػف عمػػػـ التفسػػػير، تػػػأليؼ، محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد  بػػػيف

 –ىػػػاني الحػػػاج، المكتبػػػة التوفيقيػػػة  /أ  ، تحقيػػػؽٜٚٙ  ٙٚٙص  ٘النػػػوكاني ج 
ـ، تيسػير الكػريـ الػرحمف فػي تفسػير كػالـ المنػاف لإلمػاـ العالمػة ٜٕٓٓالقاىرة سنة 

 ـ.ٕٕٔٓالقاىرة  –ية ، المكتبة التوفيقٕٛٓٔعبد الرحمف بف ناصر السعدي ص 
 (.ٔٓٔسورة األنعاـ لية رقـ ) (ٔ)
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ـْ  ألف كػػؿ مولػػود محػػدث وجسػػـ وىػػو قػػديـ ًل أوؿ لوجػػوده ولػػيس بجسػػـ ﴿ َوَلػػ
﴾ أي ًل يكافئػو أحػد أي لػـ يماثمػو ولػـ ينػاركو أحػد ًل فػي  َيُكْف َلػُو ُكفُػًوا َأَحػدٌ 

إنػارة ليػـ  (ىػو ا)  فقولػو .-  - عالػووًل فػي أف، أسمائو وًل في صػفاتو
ألف   إلى مف ىو خالؽ األنياء وفاطرىا وفي طّي ذلؾ وصفو بأنػو قػادر عػالـ

، الخمؽ يستدعي القدرة والعمػـ لكونػو واقًعػا عمػى غايػة إحكػاـ واتسػاؽ وانتظػاـ
وفي ذلؾ وصػؼ بأنػو حػي سػميع بصػير وقولػو أحػد وصػؼ بالوحدانيػة ونفػي 

ذا لػػـ يكػػػف إًل النػػركاء وقولػػو الصػػم د وصػػؼ بأنػػػو لػػيس إًل محتاًجػػا إليػػو واا
وقولػو ، ..، .محتاًجا إليو فيو غني وفي كونو غنًيا مع كونػو عالًمػا أنػو عػدؿ

لـ يولد وصؼ بالقدـ واألّولية وقولو لـ يمد نفػي النػبو والمجانسػة وقولػو ولػـ 
زؿ أثالثًػا إف القػرلف أنػ، يقوؿ اإلمػاـ القرطبػي...، يكف لو كفًرا أحد تقرير لذلؾ

وقد جمعػت ، وثمثًا منو أسماء وصفات، وثمثًا معو وعد ووعيد، ثمثًا معو أحكاـ
 .قؿ ىو ا أحد األثالث

إلػى  -  -وكػؿ مػرمف منػذ لدـ  وىذا ىو الحؽ الذي عميو كؿ مسمـ 
 عميو الصالة والسالـ إلى يـو القيامة. محمد
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 انفصم انناوً
 فح طثٍشٍحيف أن األمُز اإلذلٍح ادلشسَفح مشس
همى إىل انىاس

ُ
 ٌىاسة أن ذ

يمكػف لمعقػؿ معرفتيػا يجػب أف تنػزؿ  ومعنى ذلؾ إف األمور اإللييػة التػي
 .عمى اإلنساف مف عند ا

وصؿ توما فيما قالو سابًقا إلى وجػود حقػائؽ إلييػة يمكػف لعقػؿ اإلنسػاف 
و وحقائؽ أخرى ًل يستطيع أي عقؿ إنساني إدراكيا ميمػا كانػت درجتػ، إدراكيا

وفي ىذا الفصؿ يبني توما عمى ىذه الحقيقػة حكًمػا يقػوؿ ، في الذكاء والتعقؿ
ؿ كالىما فيو  أي ما يمكف إدراكو بالعقؿ وما ًل يمكف  - )مف المناسب أف ُينزَّ

 .(ٔ)عمى اإلنساف مف لدف ا لتصديقيما واعتقادىما( - إدراكو بالعقؿ
يػة التػي ًل يمكػف إدراكيػا وقد رأينا تومػا يضػرب مثػاًًل عمػى الحقػائؽ اإللي

ويضػػرب مثػػاًًل عمػػى الحقػػائؽ اإللييػػة التػػي ، بالعقػػؿ بكػػوف ا ثالثًيػػا وواحػػًدا
فيذه وتمؾ مف المناسب ، .(ٕ)يمكف إدراكيا بالعقؿ بكونو تعالى موجوًدا وواحًدا

فيصػدؽ ، أف ُيْنِزليما ا عمػى اإلنسػاف ليصػدؽ بيػاتيف الحقيقتػيف ويعتقػدىما
ف كػػاف عقمػػو ًل يسػػتطيع إدراؾ ىػػذا ويعتقػػد بػػأف ا ويصػػدؽ ، ثالثػػي وواحػػد واا

 ويعتقد بأف ا موجود وواحد.
ويريد توما بيذا أف يركد لنا أف إدراؾ الحقائؽ اإلليية ينقسـ إلى قسميف 

ًل يكفػي  وقسـ ًل يدرؾ بالعقؿ فإف القسـ الذي يدرؾ بالعقؿ، قسـ يدرؾ بالعقؿ

                                                           

 .ٖٔمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٜ، ٛالسابؽ، ص  (ٕ)
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 (ٔ)ألف ىػػذا سػػيردي إلػػى مضػػار ثالثػػة فػػي إدراكػػو اًلعتمػػاد عمػػى العقػػؿ وحػػده
لذلؾ ًل بد مف المجوء إلى اإللياـ اإلليي في إدراؾ الحقائؽ اإللييػة التػي ىػي 

 مف مجاًلت إدراؾ العقؿ اإلنساني.
أما ه ه المضار التً تتأتى بسوب  اععتمواد علوى العقول ىحوده ىاعسوت نا  

 :عن اإللوام اإللوً فوً
 ا سيكونوف قمة وذلؾ لعدة أسباب  أف الذيف سيعرفوف الضرر األىل:
في طػابع بعػض النػاس يجعميػـ غيػر قػادريف  (ٕ)سوء مزاج السب  األىل:

عمػى الػتعمـ وميمػػا بػذلوا مػف جيػػد فطبػاعيـ ًل تسػتطيع أف تصػػؿ إلػى معرفػػة 
مػػػف ىنػػػا يسػػػتعاض عػػػف البحػػػث العقمػػػي باإلليػػػاـ اإلليػػػي لموصػػػوؿ إلػػػى ، ا

 معرفتو.
مػف النػاس ًل يقبمػوف التعمػيـ وًل يػرثر فػييـ وكأف تومػا ينػير إلػى طبقػة 

البحث العقمي وًل يستطيعوف الوصوؿ إلى معرفة ا بعقوليـ فحينئػذ يمجػأوف 
 إلى اإللياـ اإلليي لموصوؿ إلى معرفة ا.

الذي يدفعنا إلى اإلليػاـ اإلليػي لمعرفػة ا  اننػ اؿ بعػض  السب  الثانً
والمختمفػة فمثػؿ ىػرًلء  .(ٖ)الضػروريةالناس في أمور المنزؿ ومطالب الحيػاة 

ًل يجدوف وقتًا لمبحث العقمي وًل يجدوف وقتا كافًيػا لمترقػي إلػى ذروة المطالػب 
 اإلنسانية النظرية وعمى قمتيا معرفة ا.

الذي يدفعنا إلى اإللياـ اإلليي  ىو التخاذؿ والتكاسػؿ عنػد  السب  الثالث

                                                           

 .ٖٔمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٗٔالسابؽ، ص  (ٕ)
 .ٗٔالسابؽ، ص  (ٖ)
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قائؽ اإلليية يتطمب معرفة أمػور البعض مف الناس ذلؾ أف محاولة معرفة الح
ألف النظػر فػي  (ٔ)أخرى كثيرة قد يصؿ إلى وجوب معرفة األمور الفمسفية كميا

ألف معرفػة مػا وراء الطبيعػة ، الفمسفة يكػاد يكػوف موجيػا كمػو إلػى معرفػة ا
المتعمػػؽ باإللييػػات ىػػو لخػػر مػػا يجػػب تعميمػػو لػػذلؾ فإنػػو يتعػػذر عمػػى الػػبعض 

ستوجب بذؿ جيد كبير لموصوؿ إلى ىذا الحػؽ الػذي تحصيؿ ىذا الحؽ ألنو ي
 ًل يمكف الوصوؿ إليو إًل بنؽ األنفس.

أف محاولة الوصوؿ إلى معرفة ا بطريؽ البحث العقمي  :ىالخالصة
ألنو لف يصؿ إلى معرفة ا بيذا   فقط محاولة عقيمة ونتيجتيا غير مجدية

لبحث العقمي فقط في الطريؽ إًل نذر يسير وىذا ىو ضرر اًلقتصار عمى ا
 معرفة ا دوف اًلستفادة في ىذا باإللياـ اإلليي.

، ضياع وقت طويؿ وكبير في الوصوؿ إلى معرفة ا الضرر الثانً:
)فالذيف وفقوا إلى معرفة ىذه الحقيقة لـ يصموا إلى ىذا إًل بعد أمد طويؿ مف 

ؽ اإلليية بطريؽ ا أو معرفة الحقائ الزماف وذلؾ ألف ىذا الحؽ وىو معرفة
. لذلؾ يصعب عمى أي باحث عقمي (ٕ)العقؿ والبحث العقمي بعيد ال ور(

ونظري إدراؾ ىذا الحؽ إًل بوجود ذكاء وفطنة وتأىب عف طريؽ الممارسة 
فضاًل عف ىذا ما ذكره توما سابًقا مف الحاجة إلى معرفة أمور ، والترويض

بحث العقمي مع مالحظة وجود كثيرة قبؿ معرفة ىذه الحقائؽ اإلليية بطريؽ ال
معوقات أياـ النباب تمنع الناب مف البحث النظري والعقمي أو تقمؿ منو 
كالنيوات المختمفة التي تجعؿ نفس الناب غير صالحة لتحصيؿ ىذه 

                                                           

 .ٗٔمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .٘ٔالسابؽ، ص  (ٕ)
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وفي ذروتيا معرفة ا وذلؾ ألف المعرفة العقمية ًل يمكف  (ٔ)الحقائؽ اإلليية
في حيف أف نزعات النيوات  حسوساتالوصوؿ إلييا إًل بالتجرد مف الم

 تستميؿ النفس إلى النيوات.
فيما قالو توما مف أنو لو لـ يكف ىناؾ وسيمة إلى معرفة ا  ىالخالصة:

إًل العقؿ والذكاء اإلنساني فقط لبقى الجنس اإلنساني خابًطا في أعمؽ 
ح ًل ظممات الجيؿ إذ أف معرفة ا التي تجعؿ الناس في غاية الكماؿ والصال

يفوز بيا إًل النذر القميؿ مف الناس وًل يحصميا ىذا النذر القميؿ أيًضا إًل 
 .(ٕ)بعد مدة طويمة مف الزماف"

الذي يأتي بسبب اًلقتصار عمى العقؿ في إدراؾ الحقائؽ  الضرر الثالث
اإلليية ىو أف األبحاث التي تأتي عف طريؽ العقؿ والذكاء اإلنساني ًل تكوف 

ء إذ دائًما يخالطيا الباطؿ بسبب ضعؼ العقؿ في أحكامو أو نقية كؿ النقا
بسبب ما يدخؿ في العقؿ مف الخياًلت والوىميات وليذا فإف األمور والحقائؽ 
البينة الواضحة القاطعة تبقى محاًل لمنؾ والريبة عند الكثير مف الناس ألنيـ 

ماء يجيموف قوة القياس البرىاني وخصوًصا إذا ما عمموا أف مف العم
 الموصوفيف بأنيـ حكماء كانوا يعمموف أمورًا متخالفة متباينة.

فضاًل عف ىذا ما نجده مف أمور حقة وحقائؽ واضحة ثبتت ثبوتًا بيًنا 
ومع ىذا قد خالطيا نيء مف الباطؿ الذي لـ يقـ عميو البرىاف الصحيذ 

نما فقط لوجود دليؿ معو أفاد الظف دوف اليقيف أو دليؿ سوفسطائي نُ  ؿ واا زِّ
لذلؾ كاف ًل بد مف أف يتمقف الناس حؽ األمور ، منزلة البرىاف القطعي

                                                           

 . ٘ٔمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٙٔ، ٘ٔالسابؽ، ص  (ٕ)
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 .(ٔ)اإلليية مف طريؽ اإليماف بثبات اليقيف"
ىالنتٌجة التً استخلصوا تىما من مناقشة قضٌة معرفة الحقائق اإللوٌة 

"لطؼ مف ا وتفضؿ منو لفائدة البنر أف يأمرىـ  عن طرٌق العقل هً أنه:
األنياء التي يمكف لمعقؿ أف يجعؿ فييا نظر البحث يقيف اإليماف بأف يوقنوا 

وذلؾ لكي يتمكف جميعيـ بسيولة مف اًلنتراؾ في معرفة ا بمعزؿ عف كؿ 
 .(ٕ)ريبة وضالؿ"
كاف توما األكويني مف فالسفة القرف الثالث عنر الميالدي وفي  تعقٌ :

الثقافة وىما المدرسة ىذه الفترة كانت ىناؾ مدرستاف تسيطراف عمى الفكر و 
نسبة إلى القديس أوغسطيف وكانت ىذه المدرسة أميؿ إلى  ٖ())األوغسطينية(

 الدراسات الالىوتية منيا إلى الدراسات الفمسفية.
وكانت ىذه  (ٗ) أما المدرسة الثانية فيي مدرسة القديس )دومنؾ(

حيث  المدرسة أميؿ إلى الدراسات الفمسفية منيا إلى الدرسات الالىوتية
اعتمدت ىذه المدرسة عمى كؿ فمسفة أرسطو وكاف توما مف أنير رجاؿ ىذه 

                                                           

 بتصرؼ. ٙٔوع الردود، ص مجم (ٔ)
 .ٙٔالسابؽ، ص  (ٕ)
نسػػؽ فمسػػفي ًلىػػوتي يعتمػػد عمػػى أفكػػار القػػديس أوغسػػطيف وتطػػورت  األىغسووطٌنٌة: (ٖ)

عمى يد مفكريف لخريف وىي اسػـ يطمػؽ عمػى جمػاعتيف رىبػانيتيف أحػدىما كاثوليكيػة 
واألخػػػرى انجميكانيػػػة وسػػػميت باسػػػـ القػػػديس أوغسػػػطيف. يراجػػػع فػػػي ذلػػػؾ  ويكيبػػػديا 

 موسوعة الحرة.ال
ىو سانت دومنؾ دي كرماف وينسب لو تسمية القديس عبد األحػد، ولػد سػنة  دىمن : (ٗ)

ـ فػي كاليروي ػا الواقعػػة فػي كاسػػتيا األسػبانية وىػو مرسػػس الػدومينيكاف سػػنة ٓٚٔٔ
 ـ. يراجع  ويكيبديا الموسوعة الحرة.ٕ٘ٔٔ
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المدرسة التي كاف مف أىـ سماتيا ىو التوفيؽ بيف الديف والفمسفة لذلؾ 
كانت ثقافة توما تجمع بيف اًلتجاه الديني واًلتجاه الفمسفي وقد لمسنا ىذه 

 ما يمي  في دراستنا لنظرية "معرفة ا" عند توما حيث لمسنا
جعػػؿ تومػػا العقػػؿ واألبحػػاث العقميػػة وسػػيمة مػػف وسػػائؿ معرفػػة بعػػض الحقػػائؽ  -ٔ

اإلليية وذلؾ حيف قسـ الحقائؽ اإلليية إلػى حقػيف  حػؽ ًل يسػتطيع اإلنسػاف 
، ذكائػو وفطنتػو وىػذا كػوف ا ثالثًيػا وواحػًدا إدراكو ومعرفتو ميما كانت درجة

ث العقميػػة والنظريػػة كوجػػود ا وحػػؽ يمكػػف لإلنسػػاف أف يعرفػػو بالعقػػؿ واألبحػػا
لكػػف ألف تومػػا كػػاف قديًسػػا وعػػايش الكنيسػػة ورجػػاؿ الػػديف منػػذ ، وكونػػو واحػػًدا

صػػ ره فقػػد كانػػت الناحيػػة الدينيػػة أكثػػر تػػأثيرًا فيػػو مػػف الناحيػػة الفمسػػفية لػػذلؾ 
ف كػػاف قػػد دعػػا إلػػى اًلسػػتدًلؿ  وجػػدنا فػػي ىػػذه الدراسػػة التػػي نحػػف بصػػددىا واا

إًل أنو قػد قمػؿ مػف نػأف ىػذه الدراسػة وأدخػؿ معيػا مػا  ميةالعقمي والبرىنة العق
 سماه باإللياـ اإلليي الذي ىو منيأل ًلىوتي ديني تتبناه الكنيسة.

 - تومػػا إلػػى اًلعتمػػاد عمػػى العقػػؿ فػػي أبحػػاث وموضػػوعات دينيػػة دعػػوة -ٕ
كمعرفة وجود ا وكونو واحًدا ىػو صػورة مػف صػور التوفيػؽ بػيف الػديف 

ؿ والنقؿ والذي كاف سائًدا في ىذا القػرف الػذي كػاف والفمسفة أو بيف العق
وىػو المػنيأل الػذي اتبعػو تومػا فػي دراسػاتو وأبحاثػػو ، فيػو تومػا األكػويني

حيػػث أدخػػؿ بعػػض األبحػػاث الفمسػػفة المسػػتقاة مػػف فمسػػفة أرسػػطو إلػػى 
 األبحاث الالىوتية التي كانت تتبناىا الكنيسة.

القياس البرىاني إلػى الدرسػات  مع أف توما قد أدخؿ األبحاث الفمسفة وبخاصة -ٖ
الالىوتيػة إًل أنػو جعػؿ لمػديف واألبحػاث الالىوتيػة السػطوة والسػيطرة عمػى تمػؾ 
األبحػػػاث العقميػػػة ب ػػػرض اإلليػػػاـ الػػػديني عمػػػى تمػػػؾ األبحػػػاث العقميػػػة وبقولػػػو 
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ولعػؿ ىػذا كػاف بسػبب ننػأتو ، بوجوب تنزؿ ىذه األمػور اإللييػة مػف عنػد ا
 .الدينية

د بولس وىو يتحدث عف سيرة توما وبداية حياتو )وتمقى يقوؿ األب مسع
العمـو اًلبتدائية في دير منتي كسيكا التابع لمرىبينة البندكية حيث طرح عمى 
معممو وىو بعد في نعومة أظفاره ذلؾ السراؿ الذي كاف لو ن ال ناغاًل في حياتو 

ب إًل لكي يرد عمى ىذا ولـ يكت، وكتاباتو أًل وىو  ما ا ؟ فإنو لـ يدرس ولـ ُيعمـ
رجال مف رجاؿ الديف  لذلؾ اتجو في دراستو إلى اًلتجاه الديني فأصبذ ٔ() السراؿ(

عمى الرغـ مف اًلضطياد الديني الذي ، وعضًوا كنسيا بارزًا في الكنيسة المسيحية
 كاف سالًحا مسمًطا عمى كؿ مف كاف لو اتجاه فمسفي وعقمي.

  

                                                           

ي وابػػف سػػينا، وابػػف رنػػد، الوجػػود والماىيػػة فػػي نظػػر القػػديس تومػػا اإلكػػويني والفػػاراب( ٔ)
 ـ.ٜ٘٘ٔ، مطابع عواد الصياد، القاىرة ٙاألب، بولس مسعد، ص   تأليؼ
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 انفصم اننانث
شسضيف أن األ:ٍاء 

ُ
ىاسة أن ذ

ُ
 انرً ال ميكه أن ٌرطهع طهشٍا ٌ

 عهى انىاس نٍصدلٌُا ذصدٌك االعرماد َاإلميان
بمعنى أف األمور اإلليية التي ًل يمكف لمعقؿ معرفتيا يجب عرضيا عمى 

يرمف توما بوجوب عرض الحقائؽ اإلليية عمى الناس  الناس ليرمنوا بيا
قائؽ مما يستطيع العقؿ إدراكيا ويرمنوا بيا سواء أكانت ىذه الح ليعتقدوىا

أو كانت مما يعجز العقؿ عف إدراكيا ، ومعرفتيا كوجود ا وكونو واحًدا
 ومعرفتيا ككونو تعالى ثالثًيا وواحًدا.

وقد افترض توما اعتراًضا يرد عميو مف البعض مفاده أف الحقائؽ 
و اطالعو اإلليية التي ًل يمكف لمعقؿ معرفتيا ًل يجب عرضيا عمى اإلنساف أ

ألف الحكمة اإلليية   عمييا أو مطالبتو بالتصديؽ بيا واًلعتقاد بمضمونيا
مراعاة طبيعة كؿ إنساف وقدراتو وبخاصة أنو ًل توجد ضرورة  (ٔ)تقتضي

 توجب تكميؼ اإلنساف لما ىو فوؽ طاقتو.
وقد ردَّ توما ىذا اًلعتراض بؿ أوجب عكسو حيث رأى أنو مف المناسب 

التي ًل يستطيع العقؿ إدراكيا عمى اإلنساف ليصدؽ بيا  عرض ىذه األمور
يماًنا ألف "مثؿ ىذه الحقائؽ ضروري تمقينيا بالوحي مف قبيؿ  اعتقاًدا واا

ومف قبيؿ الضرورة المطموبة لحسف ، الضرورة المطموبة مطمًقا لم اية
 .(ٕ)الوجود"

                                                           

 .ٚٔمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 )المحقؽ(. ٚٔىامش مجموعة الردود، ص  (ٕ)
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ة أف يقولو ىو أف توما وجد أف الضرور  (ٔ)الذي يريد المحقؽ والمعنى
عمى اإلنساف  - توجب عرض ىذه الحقائؽ التي ًل يستطيع العقؿ إدراكيا

ليصدؽ بيا ويعتقدىا اعتقاًدا إيمانًيا سواء كانت ىذه الضرورة ىي الضرورة 
 المطموبة مطمًقا أو الضرورة المطموبة لحسف الوجود.

ىلكً ٌبطل تىما ه ا اععتراض ىضع البراهٌن ىاألدلة التً تقىل 
  ه الحقائق على اإلنسان بطرٌق الىحً.بضرىر  عرض ه

إلثبات أف الضرورة تقتضي أف يكمؼ ا اإلنساف باعتقاد  الدلٌل األىل:
 ىي فوؽ طاقتو اعتقاًدا يقينًيا. التياألمور 

ًل  –أي إنساف  –توما حقيقة يراىا أمرًا بديًيا وىي أف اإلنساف  يقرر
جيًدا في سبيمو إًل إذا كانت يميؿ إلى نيء مف األنياء وًل ينتاقو وًل يبذؿ 

عند ىذا اإلنساف معرفة سابقة بيذا النيء. فيقوؿ  "ليس أحد يميؿ بنوقو 
 .(ٕ)وجيده إلى نيء ما لـ تكف قد سبقت إليو معرفتو"

.. يقدـ لنا مثاًًل . يركد ىذا يوسؼ كـر حيث يقوؿ  )والقديس توما
يقصد توما  –فيقوؿ  ،... واضًحا عمى الفرؽ الذي يضعو بيف العقؿ واإليماف

وا سعادة اإلنساف وما يتنوؽ ، أف اإلنساف يتنوؽ السعادة بطبعو –
. ثـ يبني توما عمى ىذه الحقيقة أنو لكي يكوف (ٖ)بالطبع يعرؼ بالطبع(

اإلنساف منتاًقا إلى الحقائؽ اإلليية التي ًل يمكف إدراكيا بالعقؿ أنزؿ ا 
                                                           

، مستنار مجمع الكنيسػة  (ٔ) وىو محقؽ كتاب مجموعة الردود لمطراف نعمة ا أبي كـر
 النرقية.

 .ٚٔص مجموعة الردود،  (ٕ)
، ص  (ٖ) ، مرسسة ىنػداوي ٗٗٔتاريل الفمسفة األوربية في العصر الوسيط، يوسؼ كـر

 ـ.ٕٗٔٓالقاىرة  –لمتعميـ والثقافة 
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يماًناالوحي وكمؼ اإل ىذه الحقائؽ عف طريؽ  أي أف ، نساف بيا تصديًقا واا
إيجاد الميؿ والنوؽ في نفس اإلنساف لنيء مف األنياء وليكف معرفة 
الحقائؽ اإلليية يمزمو سبؽ معرفة ىذا اإلنساف بيذا النيء لذلؾ أنزؿ ا 
ىذه الحقائؽ اإلليية عمى اإلنساف بطريؽ الوحي فيتحصؿ الميؿ والنوؽ 

 إلنساف الجيد والفكر في سبيؿ ذلؾ.لمعرفة ىذه الحقائؽ فيبذؿ ا
ثـ يقرر توما حقيقة أخرى وىي أف العناية اإلليية قد أعدت الناس لخير 

أي جاىزية الناس  –أسمى وأعمى مف أي نيء في ىذه الحياة فاقتضى ذلؾ 
استدعاء ذىف اإلنساف ونحذه لما ىو أعمى وأسمى مما  –لمخير األسمى 

تعمـ " أف يتنوؽ ما يفوؽ حالة الحياة يمكف تحصيمو في ىذه الحياة كي ي
 .(ٔ)الحاضرة وينزع إليو بجيد الدرس والطمب"

مع  الناس عمى أمور عرض وىي – الحقيقة ىذه صحة توما يركد ولكي
اًلختصاص  وجو عمى المسيحي الديف بو تفرد أمر ىذا بأف – طاقتيـ فوؽ أنيا
الديف  في أنو نرى ذاولي وأبدية. روحية بخيرات الخصوص بوجو َيِعدُ  أنو إذ

 .(ٕ)المسيحي يعرض عمى الناس أمور كثيرة تفوؽ طور الحس البنري"
ىكذا وضعنا توما في معادلة معقدة أو منيجية مركبة لكي يثبت أف 
الضرورة تقتضي تكميؼ ا لمعباد بما ًل يطاؽ وبما ًل تستطيع عقوليـ 

 وىنا نواجو توما بعدة حقائؽ  معرفتوإدراكو أو 
مػا قػرره فػي ىػذه المعادلػة أو مػف ىػذه المنيجيػة معػرض لمػنقض  أف كؿ .ٔ

                                                           

 .ٛٔالسابؽ، ص  (ٔ)
، كتػػاب الخالصػػة الالىوتيػػة لمقػػديس تومػػا اًلكػػويني، المجمػػد األوؿ، ٛٔالسػػابؽ، ص  (ٕ)

 ـ.ٔٛٛٔ، بيروت سنة الخوري بولس عواد، المطبعة األدبية  ، ترجمةٜٜٕص 
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واإلبطػاؿ ألف ىػػذا الػػذي قػػرره لػػيس بالحقػػائؽ المسػػممة حتػػى يحػػؽ لػػو أف 
وياليتيػػػا كانػػػت أحكاًمػػػا متعمقػػػة بػػػأمور ، يبنػػػي عمييػػػا أحكاًمػػػا أو حقػػػائؽ

نمػػا ىػػي ، يحسػػيا اإلنسػػاف أو ينػػاىدىا فػػي الواقػػع حتػػى تكػػوف مقبولػػة واا
 عب عمى أي عقؿ إدراكيا أو استيعابيا.أحكاـ غيبية يص

فقولو إف اإلنساف ًل يميؿ إلى نيء أو ينتاقو إًل إذا كانت لو بو سابؽ 
معرفة ىو قضية غير مسممة ألف كثيرًا مف المسيحييف ينتاقوف لزيارة بيت 

وىـ ًل يعرفوف بيت المقدس معرفة يقينية وكثير مف المسمميف  المقدس
حراـ ومكة المكرمة وغار حراء وىـ ًل يعرفوف نيًئا ينتاقوف لزيارة البيت ال

وقد ، عف ىذه األماكف أو ليست عندىـ معرفة يقينية بيذه األماكف المقدسة
تجد ناًبا م امرًا ينتاؽ لررية الفضاء والنزوؿ عمى القمر مع أنو مف المركد 
 أنو ًل يعرؼ نيًئا عف ىذا الفضاء أو سفينة الفضاء التي ستحممو إلى كوكب

األمورما ىو إًل قنور أو  القمر أو زحؿ أو غيره وأف كؿ ما يعرفو عف ىذا
 معارؼ متخيمة ًل تعطي معرفة يقينية مفيدة.

وقولو  "إف العناية اإلليية قد أعدَّت الناس لخير أسمى" تعميـ غير  .ٕ
صحيذ ينقضو ويبطمو وجود الجرائـ المختمفة في كؿ مجتمع بؿ قد ًل 

 ات مف الجرائـ الفظيعة والبنعة. يخمو مجتمع مف المجتمع
والجرائـ اإلنسانية في الحروب التي وقعت ىنا وىناؾ والتي ستقع ىي 
، مف أكبر النواىد والدًلئؿ عمى أنو ليس كؿ الناس قد أعد لخير أسمى

لقتمو مف المركد عندكـ أف العناية  .(ٔ)والفريسيوف الذيف تآمروا عمى يسوع
والحواري الذي أرند الييود والروماف عمى ، سمىاإلليية لـ تعدىـ لمخير األٍ 

                                                           

 .ٗٔإنجيؿ متى، اإلصحاح الثاني عنر   (ٔ)
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وأبو ليب عندنا نحف ، يسوع لـ يحظ بالعناية اإلليية إلعداده لمخير األسمى
أو أحد وغير ىذا وذاؾ لـ تقبميـ  المسمميف والكفار الذيف قتموا في غزوة بدر

 اإلىمية ولـ تعدىـ لخير أسمى. العناية
عناية اإلليية التي يترتب عمييا وتخصيص توما الديف المسيحي بيذه ال .ٖ

عرض أمور كثيرة عمى الناس مع أنيا فوؽ طاقتيـ وقدراتيـ البنرية 
أكبر دليؿ عمى فساد التعميـ الذي جاء في قولو بأف العناية اإلليية تعد 

 الناس لخير أسمى.
ذا بو عارًفا كاف إذا إًل لنيء ينتاؽ ًل اإلنساف أف بطؿ فإذا العناية  أف بطؿ واا

ليية تعد الناس لخير أمسى إذا بطؿ ىذا وذاؾ بطمت ىذه الضرورة التي يقوؿ اإل 
زد عمى ذلؾ أف ، بيا توما والتي تقتضي أف يكمؼ ا الناس بأمور فوؽ طاقتيـ

وا منزه  تكميؼ ا لمناس بما ىو فوؽ طاقتيـ ليس مف العدؿ وًل مف الرحمة
َنْفًسا ِإًلَّ ُوْسَعَيا َلَيا َما َكَسَبْت َوَعَمْيَيا َما  ًَل ُيَكمُِّؼ المَّوُ  عف ذلؾ يقوؿ سبحانو  ﴿

  . يقوؿ صاحب كتاب الكناؼ عند معرض تفسيره ليذه اءيةٔ()﴾ ... اْكَتَسَبتْ 
)الوسع ما يسع اإلنساف وًل يضيؽ عميو وًل يحرج فيو أي ًل يكمفيا إًل ما يتسع 

ذا إخبار عف عدلو وى، فيو طوقو ويتيسر عميو دوف مدى الطاقة والمجيود
نجير بالحؽ الذي نادى بو لخر األدياف وخاتـ  . وبناًء عمى ذلؾٕ()ورحمتو(

                                                           

 .ٕٙٛسورة البقرة لية   (ٔ)
الكنػاؼ عػف حقػػائؽ التنزيػؿ وعيػوف األقاويػػؿ فػي وجػوه التأويػػؿ، تػأليؼ  أبػي القاسػػـ  (ٕ)

، دار المعرفػػػة، ٕٚٔص  ٔجػػػار ا محمػػػود بػػػف عمػػػر الزمخنػػػري الخػػػوارزمي، ج 
 لبناف بدوف تاريل. –بيروت 
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 .ٔ()﴾ ُوْسَعَيا ًَل ُيَكمُِّؼ المَُّو َنْفسًا ِإًلَّ  الرساًلت اإلليية أًل وىو قولو  ﴿
عمى أف الضرورة توجب عرض الحقائؽ اإلليية عمى  الدلٌل الثانً:

لو كاف ىذا فوؽ طاقتيـ أو مف األمور التي مف الناس كي يرمنوا بيا حتى و 
 المستحيؿ أف تعرفيا عقوليـ.

فً ه ا الدلٌل ٌرى تىما ىجى  عرض الحقائق اإللوٌة على الناس حتى 
 لى كانت فىق طاقة اإلدرا  العقلً ى ل  من أجل الحصىل على عد  فىائد: 

 الحقة معرفةال ألف  وأصدؽ أقوى با معرفة عمى الحصوؿ األىلى: الفائد 
أي ا  أنو وجازًما موقنا فييا اإلنساف يكوف التي ىي والصحيحة الصادقة

وىذا يتحقؽ عف طريؽ عرض  فوؽ كؿ ما يمكف لإلنساف أف يتصور عنو"
عميو  عرضت إذا ألنو بيا ليرمنوا البنر طاقة فوؽ ىي التي اإلليية الحقائؽ

طاقتو أدرؾ أف ىذا اإللو  ىذه الحقائؽ اإلليية وتحقؽ اإلنساف مف أنيا فوؽ
ما يتصوره  الذي لو ىذه الحقائؽ فوؽ ما يمكف أف يتصوره اإلنساف وفوؽ

.. يفوؽ كؿ . "أف الجوىر اإلليي بؿ إنو حينئذ يدرؾ، عنو ىذا اإلنساف
معرفة إنسانية فإذا عرضت عمى اإلنساف أمور تتعمؽ بو تفوؽ عقؿ البنر 

 .(ٕ)وؽ كؿ ما يمكنو أف يتصوره"يرسل حينئذ في يقيف اإلنساف أف ا ف
أولى يجنييا اإلنساف المسيحي مف عرض الحقائؽ  ه ه فائد  لعلوا:

 اإلليية عميو مع أنيا فوؽ طاقتو.
ذلؾ أف البعض ، كسر نموخ النفس اإلنسانية وتعالييا الفائد  الثانٌة:

بعمو ذكائيـ وقوة فطنتيـ حتى إنيـ يعتقدوف أو  يتباىوف ويتفاخروف

                                                           

 .ٕٙٛسورة البقرة، لية   (ٔ)
 .ٜٔمجموعة الردود، ص ( ٕ)
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أنو ليس ىناؾ ما يصعب عمييـ فيمو أو يستعصي عمييـ إدراكو  يتوىموف
لدرجة أنيـ يزعموف مقدرتيـ عمى معرفة طبيعة ا بعقوليـ فقط دوف 
اًلستعانة بوحي إليي أو إلياـ رباني وبنوا عمى ىذا الوىـ المزعـو حكًما 

 أما ما ًل تدركو، خاطًئا وىو أف كؿ ما أدركوه عف ا ىو حؽ ًل ريب فيو
  وىـ في ىذا كاألعمى الذي ينكر ضوء النمس (ٔ)عقوليـ فيو باطؿ عندىـ

فمكي تتخمص النفس مف ىذه النزعة المتعالية كاف ًل ، ألنو ًل يستطيع رريتو
الحقائؽ اإلليية عمى اإلنساف مع أنيا فوؽ طاقتو وذلؾ  بد مف عرض ىذه

ه كي يتواضع ويخمو إلى طمب الحؽ بتردة وخضوع وخنوع لصاحب ىذ
 الحقائؽ التي ىي فوؽ الطاقة البنرية.

التي  وقد أنار إلييا المحقؽ بأف عرض الحقائؽ اإلليية :ةالفائد  الثالث
يكسب العقؿ كماًل جزياًل مف معرفتو  ىي فوؽ طاقة البنر عمى الناس

 .(ٕ)الحقائؽ الفائقة وتصديقو إياىا تصديؽ اليقيف"
اس كي يرمنوا بيا مع أف عرض الحقائؽ اإلليية عمى الن :ىالخالصة

أنيا فوؽ طاقتيـ وًل تستطيع عقوليـ إدراكيا أو استيعابيا يأتي بفوائد ميمة 
 ىي 
 وصوؿ العبد إلى معرفة سامية وعالية وصادقة ويقينية. -ٔ
 كسر جموح النفس ونموخيا وتعالييا. -ٕ
 يكسب العقؿ كماًل جزياًل إذا ما أمف وصدؽ بيذه الحقائؽ. -ٖ

                                                           

 .ٜٔمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٜٔمجموعة الردود، ص  ٔىامش  (ٕ)
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ؿ ىذا أمر معقوؿ؟ وىؿ ىناؾ نصوص فيؿ ىذا صحيذ؟ وى تعقٌ :
 دينية تركد صدؽ ىذه األحكاـ؟ 

ألنيػػا كميػػا مسػػتقاة مػػف   أف ىػػذه الفوائػػد ًل يمكػػف وجودىػػا أو تحققيػػا
قضػػية مجيولػػة حيػػث بنيػػت ىػػذه القضػػية عمػػى حقػػائؽ إلييػػة وقواعػػد دينيػػة 
مجيولة ًل يستطيع العقؿ سػر غورىػا بػؿ يسػتحيؿ عميػو معرفتيػا ميمػا أوتػي 

فيػػؿ يتصػػور عاقػػؿ الوصػػوؿ إلػػى نتيجػػة مػػف ، لػػذكاء وعمػػو الفطنػػةمػػف قػػوة ا
؟ وىػؿ يتصػور عاقػؿ أف  العقؿ إدراكيا أو فيميػا مقدمات مجيولة ًل يستطيع

؟ وىػؿ يسػتطيع  يستخرج الذىب مف كنز ًل تعرؼ أبوابو بػؿ يسػتحيؿ معرفتيػا
قاض أف يحكـ في قضػية أحػداثيا ووقائعيػا مجيولػة عنػده وأنػو ميمػا حػاوؿ 

؟ وىػؿ يسػتطيع جػيش أف ينتصػر  ستطيع معرفػة ىػذه األحػداث والوقػائعفمف ي
عمػػى عػػدو مجيػػوؿ ًل يمكػػف كنػػفو بػػؿ مػػف المسػػتحيؿ كنػػفو؟ وىػػؿ يمكػػف 

 ؟ أو الوجود مف العدـ. استخراج نيء مف ًل نيء
اإللييػة  الحقػائؽ عػرض طريػؽ عف اليقينية المعرفة إلى الوصوؿ مقتضى إف

ومنيا عمػى سػبيؿ المثػاؿ أف يكػوف ، اكياعمى الناس مع عدـ قدرتيـ عمى إدر 
يسوع قد عرضت عميػو ىػذه الحقػائؽ التػي منيػا أف ا ثالثػي وواحػد فتمقاىػا 

ولكػف أحػدا لػـ ، بالقبوؿ وصدؽ بيا ووصؿ بيذا إلى المعرفة اليقينية الصادقة
كما أنو ًل يستطيع أحد أف يقوؿ ىذا ألف ىػذه الثالثيػة لػـ تظيػر إًل ، يقؿ ىذا

عيسى عمػى األرض بعػدة سػنيف ولػيس يوجػد نػص واضػذ وصػريذ بعد نياية 
فػػي أي إنجيػػؿ مػػف األناجيػػؿ يقػػوؿ بأنػػو قػػد أوحػػى إلػػى عيسػػى بػػأف ا ثالثػػي 

وًل يوجػػد نػػص واضػذ وصػػريذ فػػي أي إنجيػؿ مػػف األناجيػػؿ أف يسػػوع ، وواحػد
 صرح لمناس أو لمحوارييف بأف ا ثالثي وواحد.
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بالوحدانيػػة مريػػدا  -  - بػػؿ عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ فقػػد صػػرح المسػػيذ
أف المسيذ لما )جاءه واحد مػف الكتبػة سػألو   وداعًيا ليا فقد ورد في إنجيؿ مرقس

أيػػة وصػػية ىػػي أوؿ الكػػؿ... فأجػػاب يسػػوع إف أوؿ الوصػػايا ىػػي اسػػمع يػػا إسػػرائيؿ 
وتحب الرب إليؾ مف كؿ قمبؾ ومف كؿ نفسػؾ ومػف كػؿ فكػرؾ ، الرب إلينا رب واحد

 .(ٔ)األولى( ي الوصيةومف كؿ قدرتؾ ىذه ى
كاف داعًيا ومريًدا لموحدانية خالًفػا  -  -فيذا النص يثبت أف عيسى 

 لما يقوؿ بو توما مف أف ا ثالثي وواحد.
فقػػد جػػاء مػػا نصػػو )ألنػػو ، كمػػا جػػاء فػػي إنجيػػؿ متػػى مػػا يريػػد ذلػػؾ أيًضػػا

ياه وحده تعبد(  .(ٕ) مكتوب لمرب إليؾ تسجد واا
نصػو  )وىػذه ىػي الحيػاة األبديػة أف يعرفػوؾ وفي إنجيؿ يوحنػا أيًضػا مػا 

فيػذه النصػػوص  (ٖ) أنػت اإللػو الحقيقػي وحػػدؾ ويسػوع المسػيذ الػػذي أرسػمتو(
لػـ يكػػف بػدًعا مػػف الرسػػؿ  -  -تثبػت بمػػا ًل يػدع مجػػاًل لمنػؾ أف عيسػػى 

وألـز بالتوحيد نفسو ولمف ُأرسؿ ألػييـ ولػـ ينػر إطالًقػا إلػى التثميػث ولػـ يقػؿ 
وذلػػؾ ألف ىػػذا   ميػػث أو الثػػالوث بػػأي معنػػى مػػف المعػػانيعػػف وجػػود ىػػذا التث

كػػؿ رسػػاًلت  -  - القػػوؿ ًل يتفػػؽ مػػع الحكمػػة التػػي مػػف أجميػػا بعػػث ا
جػػاروا مػػف  -  - السػػماء فاألنبيػػاء والرسػػؿ مػػف لػػدف لدـ إلػػى سػػيدنا محمػػد

بكػؿ كمػاؿ  -  - ووصػفو، أجؿ ىدؼ واحػد وىػو إثبػات وحدانيػة ا تعػالى
وقالوا لمنػاس إف اإللػو الحػؽ إلػو واحػد ، عف كؿ نقص -ز جؿ وع -وتنزييو 

                                                           

 .ٖٓ  ٕٛ، ٕٔإنجيؿ مرقس اإلصحاح  (ٔ)
 .ٓٔ، ٗانجيؿ متى اإلصحاح  (ٕ)
 .ٖ، ٚٔانجيؿ يوحنا، إصحاح،  (ٖ)
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 .(ٔ) (-  - وما نحف إًل بنر مبم وف عنو
وىذا يدؿ دًللة واضحة عمى أف الثالوث والتثميث الذي يقوؿ بػو تومػا قػد 

 . -  -أدخؿ إلى النصرانية مف بعد عيسى 
 نيةأحمد نمبي حيث قاؿ  )دخؿ بولس النصراالدكتور/ يريد ذلؾ ما أكده 

ووجػػد الميػػداف خالًيػػا فبػػدأ يضػػع البػػذور التػػي نقػػؿ بيػػا النصػػرانية مػػف ، ...
ووافقت ىذه الفكرة الجماىير وكانت الجماىير قد نفرت ، الوحدانية إلى التثميث
فوجدت في الديف الجديػد ممجػأ ، ومف الوثنية لبدائيتيا، مف الييودية لتعصبيا

لسػابقة التػي ألفوىػا وورثوىػا ليا وبخاصة أنو أصبذ غير بعيد عػف معػارفيـ ا
 .(ٕ) عف لبائيـ وأجدادىـ(

واحػدا أحػًدا  -  - والحؽ بما صػرحت بػو الكتػب السػماوية مػف أف ا
فرد صمد لـ يمد ولـ يولد ولـ يكف لو كفًوا أحد وكذا ما استدؿ بو العممػاء مػف 

ىػػػو المنفػػػرد  -  - أدلػػػة عقميػػػة تثبػػػت بمػػػا ًل يػػػدع مجػػػاًًل لمنػػػؾ أف ا
 دانيػػة بكػػؿ معانييػػا واحػػًدا فػػي ذاتػػو واحػػًدا فػػي صػػفاتو واحػػًدا فػػي أفعالػػوبالوح

-  -. 
  

                                                           

، تحقيػػؽ  خالػػد ٛٗ عمػػى بػػف زيػػف الطبػػري، ص ،راجػػع  الػػرد عمػػى أصػػناؼ النصػػارى (ٔ)
ـ، وتحفػة األريػب فػي الػرد عمػى ٕ٘ٓٓمحمد عبده، مكتبػة النافػذة، ط  األولػى سػنة 

، تقديـ  د/ محمػود عمػي حمايػة، ٚٛأىؿ الصميب، عبد ا الترجماف األندلسي، ص 
 مكتبة النافذة.

، المسػػػيحية، مكتبػػػة النيضػػػة المصػػػرية ٖٛٔمقارنػػػة األديػػػاف، د/ أحمػػػد نػػػمبي، ص  (ٕ)
 ـ.ٜٗٛٔ
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 انفصم انساتع
 ، يف أن إذعان انشمم نأل:ٍاء انرً ًٌ مه اإلميان

ا مه انطٍش َاخلفح، َإن كاود ٌري ذفُق انشمم
َ
 (ٔ)نٍس ضست

 تقدٌم:

عقػؿ وضع توما ليػذا الفصػؿ عنواًنػا طػويال يقػوؿ فيػو  " فػي أف إذعػاف ال
ف اإليماف مف ىي التي لكنياء الطػيش  مػف ضػربا لػيس العقؿ تفوؽ ىذه كانت واا
ويريد توما بيذا أف يقوؿ بأف عرض قضايا اإليماف بنوعييا أي التػي ، والخفة

يسػػتطيع العقػػؿ إدراكيػػا والتػػي ًل يسػػتطيع العقػػؿ إدراكيػػا لػػيس عمػػال طػػائش 
نمػػا ىػػو الػػذكاء والفطنػػة بػػؿ ىوالحكمػػة، أوخفػػة وسػػفيا وتومػػا بيػػذا ، بعينيػػا واا

يسػػتخؼ بتمػػؾ اءراء التػػي تمنػػع عػػرض الحقػػائؽ اإليمانيػػة عمػػى العقػػؿ إدعػػاء 
 بأنو ليس ىناؾ وسيمة لمتصديؽ بالحقائؽ اإليمانية إًل النقؿ.

عمػػف يػػرى عػػرض الحقػػػائؽ  وحػػيف ينفػػي تومػػا الطػػيش والخفػػة والسػػفو
ؽ اإليمانيػة اإليمانية عمى العقؿ فإنو بيذا يصؼ الذيف يمنعوف عػرض الحقػائ

ىكذا أخػذ تومػا يبػرر مػا قػرره فػي عنػواف ، عمى العقؿ بالسفو والطيش والخفة
نمػا ىػو  ىذا الفصؿ مف أف عرض الحقائؽ اإليمانية عمى العقؿ لػيس طيًنػا واا
الحكمة بعينيا والطيش والخفة إنما ىو فػيمف يمنػع عػرض الحقػائؽ اإليمانيػة 

 عمى العقؿ اكتاؼء بالنقؿ فقط.
العقؿ  عف يدافع ألنو ديف  رجؿ أنو بجانب فمسفة رجؿ توما فأ نالحظ وىنا

ؿ اتخاذه وسيمة لمتصديؽ بالحقائؽ اإليمانية وليس ىذا فقط ولكنو ، وُيفضِّ
اإليمانية  الحقائؽ عمى استدًلًلتو في نناىده ألننا ديف  رجؿ منو أكثر فيمسوؼ

                                                           

 .ٕٔمجموعة الردود، ص  (ٔ)
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لعمو  منا نقوؿ ويقمؿ مف األدلة النقمية مما يجع، يكثر مف البراىيف العقمية
 يمتـز بنيأل المعتزلة في استدًلليـ عمى الحقائؽ اإليمانية اإلسالمية.

أمووا عوون مبووررات دفاعووه عوون العقوول ىتفضووٌل اتخووا ه ىسووٌلة للتصوودٌق 
 بالحقائق اإلٌمانٌة فوً:

الحقائؽ اإليمانيػة نزلػت وجػاءت مػف الحكمػة اإللييػة التػي أحاطػت عممػا  (ٔ)
اعتقد إنسػاف ىػذه الحقػائؽ اإليمانيػة  وبناء عمى ىذا فإنو إذا، بكؿ نيء

وأيقف بيا كاف ىذا عمال حكيما وفطنػة عاليػة  ألنػو اعتقػد مػا جػاءت بػو 
 الحكمة اإلليية العميمة والخبيرة بكؿ نيء. 

ألف ىػػذه الحكمػػة اإللييػػة أثبتػػت وجػػود ىػػذه الحقػػائؽ اإليمانيػػة باءيػػات  (ٕ)
مػى منػيد مػف المعجزات مما يركد صدقيا وعدـ النؾ فييا  ألنيا أتت ع
وكػاف مػف ىػذه ، الناس وًل تسػتطيع القػدرة الطبعيػة كميػا أف تػأتي بمثميػا

 اءيات المعجزات 
 نفاء المرضى بنوع عجيب ومعجز. -أ 
 بعث األموات. -ب 
 ت يير حركة األجراـ السماوية بنوع عجيب. -ج 
األعجػػب مػػف ىػػذا كمػػو أف الػػذيف نػػيدوا ىػػذه المعجػػزات صػػدقوا بالحقػػائؽ  -د 

لكػػنيـ حػػيف ىػػبط عمػػى ، نيػػـ كػػانوا أقواًمػػا أميػػيفاإليمانيػػة مبانػػرة مػػع أ
قمػػوبيـ اإلليػػاـ امػػتكوا مػػف موىبػػة الػػروح القػػدس فػػإذا ىػػـ فػػائزوف فػػوزًا 

 .(ٔ)بأسمى درجات الحكمة وقوة الفصاحة والبالغة
إذف اعتقاد الحقائؽ اإليمانية التي ًل يدركيا العقػؿ لػيس طيًنػا وًل سػفًيا 

                                                           

 .ٕٕمجموعة الردود، ص  (ٔ)
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نما ىو الحكمة والفطنة   كما قاؿ توما.وًل خفًة واا
لما كانت الحقائؽ اإليمانية التي ًل يدركيا العقؿ ىي أف  ىهنا نالحظ أنه:

ا ثالوث وواحد كما قاؿ توما فإف اليدؼ الذي يرمي إليػو تومػا مػف ىػذا ىػو 
فػإف اعتقػاد ، إثبات أف ا ثالوث وواحد أف ىذا نزلت بو الحكمة اإلليية لػذلؾ

نما ىو الحكمة والفطنة.، وسفًيا أف ا ثالوث وواحد ليس طيًنا  واا
ىػػؿ صػػحيذ أف الحكمػػة اإللييػػة نزلػػت   سووالاعً ٌطوورس نفسووه ىهنووا ٌووأتً

؟ وىػػؿ نطػػؽ عيسػػى  " بالحقيقػػة اإليمانيػػة التػػي تقػػوؿ  " إف ا ثػػالوث وواحػػد
  ؟ وما الدليؿ عمى نزوؿ الحكمة اإلليية بيذه الحقيقة ؟ بيذا

ومف يقرأ األناجيؿ ، زؿ ىذه الحقيقةإنو ًل يوجد دليؿ واحد عمى أف ا أن
 لف يجد نًصا واحًدا يقوؿ بيذا.

كما أف مف المعمـو أف الديانة النصرانية ديانة سماوية األصؿ وىي وليدة 
ذا  الييوديػػة والتػػوراة كتػػاب مقػػدس عنػػد المسػػيحييف يرمنػػوف بػػو ويقدسػػونو )واا

ا يتحػػدث عػػف طالعنػػا التػػوارة فإننػػا ًل نجػػد فػػي أسػػفاىرىا وبػػيف سػػطورىا كاىًنػػ
بػػؿ إننػػا نجػػد جميػػع أنبيػػاء وكينػػة التػػوراة ، الثػػالوث وًل نبًيػػا ييمػػس بالتعػػدد

 .(ٔ) ينادوف ويصرحوف بوحدانية ا تعالى وبأنو واحد ًل نريؾ لو(
فضػػاًل عػػف ذلػػؾ فػػإف الحقيقػػة التػػي يقػػوؿ بيػػا تومػػا وىػػي أف ا ثػػالوث 

عجػػزات التػػي والم، عمػػى األرض -  -وواحػػد لػػـ تظيػػر أيػػاـ وجػػود عيسػػى 
لػـ تظيػر واحػدة منيػا تصػديًقا عمػى أف ا  -  -ظيرت عمػى يػد عيسػى 

مػف  -  - بؿ إف ىذه الحقيقة لـ تظير إًل بعد رفػع عيسػى، ثالوث وواحد
. وقد سبقت -  -وقد ظيرت عمى يد أتباع عيسى ، األرض بسنيف عديدة

                                                           

 ، ط  دار النيضة العربية.ٕٛٔا واحد أـ ثالوث، د/ محمد مجدي فرحاف، ص  (ٔ)
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 اإلنارة إلى ذلؾ.
ض مع ما يدعيػو تومػا مػف أيًضا وجدت نصوص كثيرة في األناجيؿ تتعار 

 أف ا ثالثوث وواحد.
نمػػا وصػػؼ نفسػػو  -  -كمػػا أف عيسػػى  لػػـ يػػدع إطالًقػػا األلوىيػػة واا

قاؿ ليـ يسوع  لو كنتـ )بالرسوؿ اإلنساف فقد جاء في إنجيؿ يوحنا ما نصو  
أوًلد إبراىيـ لكنتـ تعمموف أعماؿ إبراىيـ ولكنكـ اءف تطمبوف أف تقتموني وأنػا 

 .(ٔ)كممكـ بالحؽ الذي سمعو مف ا(إنساف قد 
)وىػذه ىػي الحيػاة األبديػة   وجاء في موضع لخر مف إنجيؿ يوحنا أيًضػا

 .(ٕ)أف يعرفوؾ أنت اإللو الحقيقي وحدؾ ويسوع المسيذ الذي أرسمتو(
بالقوؿ الحؽ حسبما وردت في إنجيػؿ يوحنػا  -  -ىكذا نطؽ عيسى 

 فيذه النصوص تبرىف لنا عمى ما يمي 
 ًل يوجد إًل إلو واحد وىذا حؽ واضذ. أنو -ٔ
لػػػـ يقػػػؿ باأللوىيػػػة وىػػػذا أيًضػػػا واضػػػذ مػػػف خػػػالؿ  -  -أف عيسػػػى  -ٕ

 عباراتو التي نطؽ بيا )أنت اإللو الحقيقي وحدؾ.
نسػػب لنفسػػو صػػفة الرسػػوؿ وذلػػؾ واضػػذ أيًضػػا مػػف  -  -أف عيسػػى   -ٖ

 عبارتو القائؿ فييا )ويسوع المسيذ الذي أرسمتو(.
 ثػالوث وواحػد وأف الحكمػة اإللييػة نزلػت بيػذا مسػتدًًل يركد توما أف ا  (ٖ)

نمػػػا مػػػف خاصػػػتيـ  عمػػػى ذلػػػؾ )بػػػأف جميػػػورًا عديػػػًدا لػػػيس مػػػف العامػػػة واا
وأنػػيرىـ حكمػػة عنػػدما نػػيدوا ىػػذه المعجػػزات سػػارعوا إلػػى اًلستمسػػاؾ 

                                                           

 .ٓٗ، ٜٖفقرة  ٛإنجيؿ يوحنا اإلصحاح  (ٔ)
 .ٖفقرة  ٚٔاإلصحاح  السابؽ (ٕ)
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بعرى الديف المسيحي الذي ُينادي فيو بما يفوؽ كػؿ عقػؿ إنسػاني وامػتك 
والػذي دفعيػـ إلػى ىػذا ، النػر وتػدعو إلػى الخيػربالتعاليـ التي تحذر مف 

نما ،والقير بالعذاب عمييـ الض ط ليس  .(ٔ)المذكورة( المعجزات قوة ىو واا
إف ىذا كمو مف الدعاوي الخيالية وليس مف الحقائؽ الواقعية  ىهنا أقىل:

ولػـ ، ؟ ألنو لـ يرمف بعيسػى جميػور عديػد كمػا يػدعي تومػا لماذا، في نيء
 لعديد الذي ناىد ىذه اءيات البينات. يوجد الجميور ا

 رجاًل. وعنريف مائة عمى يزيدوا لـ حياتو في بعيسى لمنوا الذيف كؿ ألف
)وأمػػا النصػػارى فػػال خػػالؼ بػػيف أحػػد مػػنيـ وًل مػػف   يقػػوؿ ابػػف حػػـز فػػي ذلػػؾ

   .ٕ()(غيرىـ في أنو لـ يرمف بالمسيذ في حياتو إًل مائة وعنروف رجاًل فقط
)وفي تمؾ األياـ قػاـ بطػرس   أعماؿ الرسؿ ما نصو يريد ذلؾ ما جاء في

وكثيػر مػنيـ ، (ٖ)في وسط تالميذه وكاف عدة أسماء مًعا نحػو مائػة وعنػريف(
كػاف مػػف العامػة ولػػـ يكػف منػػيورًا بالحكمػػة بػدليؿ أف أحػػد تالميػذ عيسػػى ىػػو 
ييػػوذا الػػذي أرنػػد الييػػود والرومػػاف عمػػى عيسػػى وعمػػى مكػػاف تواجػػده حيػػث 

 .(ٗ)وه لممحاكمةقبضوا عميو وقدم
)حينئػذ ذىػب واحػد مػف اًلثنػى عنػر   فقد ورد فػي إنجيػؿ متػى مػا نصػو

يدعى ييوذا األسخريوطي إلى ررساء الكينة وقاؿ  مػاذا تريػدوف أف تعطػوني  الذي

                                                           

 .ٕٕمجموعة الردود، ص  (ٔ)
، اإلماـ أبو محمد عمي بف أحمد، جالفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ ًلب (ٕ) ص  ٔف حـز

 ، مكتبة السالـ العالمية.ٖ
 .٘ٔ، ٔأعماؿ الرسؿ اإلصحاح األوؿ،  (ٖ)
 .ٔٔ، ٓٔ  ٗٔومرقص  ٙٔ – ٗٔ  ٕٙمتى  (ٗ)



 الجزء الثاني -ـ ٕٕٔٓوالثالثوف  التاسع بأسيوط / العدد مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 

الفلسفة اإللهية عند توما األكويني من خالل كتابه 

 مجموعة الردود على الخوارج فالسفة المسلمين

ٜٕ٘ 

وفيمػا ىـػ يػأكموف قػاؿ ، ... ولما كاف المساء اتكأ مع اًلثنى عنرة وأنا أسممو إليكـ
فأجاب ييوذا ُمَسمَِّمُو وقػاؿ ىػؿ أنػا ىػو ، ... منيأقوؿ لكـ إف واحد منكـ يسم  الحؽ

 .ٔ()قاؿ لو أنت قمت(، يا سيدي
وأيػػف الحكمػػة فػػي الجميػػور العديػػد الػػذي لمػػف بعيسػػى وكػػاف منػػو ىػػرًلء 

فقد جػاء  ؟ التالميذ الذيف ىربوا حيف قبض الجنود عمى عيسى ما عدا بطرس
وأمػا بطػرس ، ... افي إنجيؿ متى ما نصو  )حينئذ تركػو التالميػذ كميػـ وىربػو 

فتبعػػو مػػف بعيػػد إلػػى دار رئػػيس الكينػػة فػػدخؿ إلػػى داخػػؿ وجمػػس بػػيف الخػػداـ 
فػإف ىػذا يمػـز ، فإف قيؿ إف الذيف ىربػوا كػانوا مػف الحكمػاء ،(ٕ)(لينظر النياية

ف قيػؿ إف بطػرس كػاف حكيًمػا فػإف ىػذا ، عميو أًل يكوف بطرس مف الحكماء واا
 حكماء.يمـز عميو أًل يكوف الذيف ىربوا مف ال

كما يستنيد تومػا عمػى أف الحقػائؽ اإليمانيػة التػي ًل يػدركيا العقػؿ قػد   (ٗ)
جاءت ونزلػت مػف الحكمػة اإللييػة وأنيػا صػادقة ويقينيػة )بػأف استرسػاؿ 
القموب إلى اإلذعاف بمثػؿ ىػذه الحقػائؽ واًلئتمػار بمثػؿ تمػؾ األوامػر ىػو 

بػؿ إف  - فقػاؿ  وأيػـ الحػؽ –وقد أقسـ تومػا عمػى ىػذا  - مف المعجزات
احتقار المرئيات تنوًقا إلى غير المرئيػات دليػؿ سػاطع عمػى فعػؿ اإلليػاـ 

 .(ٖ)يي(لاإل 
ألنيػػػا توقعنػػػا فػػػي   والػػػذي أراه أف ىػػػذه اًلستنػػػيادات ضػػػعيفة وواىيػػػة

متناقضػػات متعػػددة إذ إف مثػػؿ ىػػذا اًلسترسػػاؿ واإلذعػػاف والتنػػوؽ إلػػى غيػػر 
                                                           

 .ٔٔ، ٓٔ، ٗٔباختصار، انجيؿ مرقص اإلصحاح  ٕ٘  ٗٔ، ٕٙإنجيؿ متى اإلصحاح  (ٔ)
 .ٗ٘  ٓ٘، ٗٔمرقص، اإلصحاح،  ، انجيؿ٘ٛ  ٙ٘، ٕٙإنجيؿ متى، اإلصحاح  (ٕ)
 .ٕٕمجموعة الردود، ص  (ٖ)
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فيػػذا ىػػـ ، صػػحيحةالمرئيػػات موجػػود فػػي ديانػػات أخػػرى صػػحيحة وأخػػرى غيػػر 
ذعػػاف إلػػى الحقػػائؽ اإليمانيػػة وائتمػػار  أتبػػاع اإلسػػالـ كػػاف مػػنيـ استرسػػاؿ واا

وبناء عميو يكوف ىذا اًلسترسػاؿ ، باألوامر اإلليية وتنوؽ إلى غير المرئيات
وىػذا حػؽ ، واإلذعاف والتنوؽ دلياًل عمػى صػحة الحقػائؽ اإليمانيػة اإلسػالمية

لخالصة حؽ وصدؽ وىذا يناقض ما عميو لكف يمـز عميو أف تكوف الوحدانية ا
 توما مف اإليماف بأف ا ثالوث وواحد.

ذعػػاف  أيًضػػا  كثيػػر مػػف الػػديانات البنػػرية كػػاف فػػي أتباعيػػا استرسػػاؿ واا
  .(ٔ)ىذا موجود عند الديانة البوذية، وتنوؽ

وفػي غيػر الػديانات الينديػة.  بؿ في كثير مػف الػديانات الينديػة المتعػددة
ا دليػػؿ عمػى أف ىػذه الػديانات وحقائقيػػا اإليمانيػة نزلػت مػػف فيػؿ نقػوؿ إف ىػذ

 الحكمة اإلليية أو أنيا مف فعؿ اإللياـ اإلليي؟
ويرى توما أف الحقائؽ اإليمانيػة واءيػات البينػات والمعجػزات البػاىرات لػـ 

                                                           

ىي مجموعة اءراء الفمسفية والدينيػة التػي ننػأت عػف تعػاليـ بػوذا وأساسػيا  البى ٌة: (ٔ)
القوؿ بأف حياة اإلنساف في الدنيا نر وألـ وأف التخمص منيا إنما يتـ باًلنػدماج فػي 

ومحاربػػة الرغبػػات والنػػيوات تقػػوؿ  الوحػػدة النػػاممة وىػػي النرفانػػا وسػػبيؿ ذلػػؾ الزىػػد
 بالتناسل وتنكر الروحية، والبعث والحساب، وي مب عمييا تناـر واضذ. 

مجمػػػع الم ػػػة العربيػػػة،  ،ٖ٘يراجػػػع فػػػي ذلػػػؾ  المعجػػػـ الفمسػػػفي، حػػػرؼ البػػػاء، ص  
ـ، المعجـ الفمسفي، مراد وىبة، ٜٜٚٔالمطبعة العامة لنئوف المطابع األميرية سنة 

ـ، ٕٙٔٓ، الييئة المصرية العامػة لمكتػاب، مكتبػة األسػرة سػنة ، باب الباءٕٚٔص 
، دار الفكػر العربػي ٖ٘مقارنة األدياف والديانات القديمة، اإلماـ محمد أبػو زىػرة، ص 

ـ، مقارنػػة األديػػاف بػػيف الييوديػػة واإلسػػالـ، د/ عػػوض ا حجػػازي، ص ٜ٘ٙٔسػػنة 
 ـٜٔٛٔ، ط الثانية سنة ٖ٘
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ولػػـ تحػػدث بطريػػؽ اًلتفػػاؽ وىػػذا يعنػػي ، ولػػـ تحػػدث دفعػػة واحػػدة، تحػػدث فجػػأ
يمانية والمعجزات الباىرات إنما حػدثت ونزلػت بتػدبير عنده أف ىذه الحقائؽ اإل

 إليي.
ولعػؿ تومػا يرمػى مػف حديثػو ىػذا إسػباغ القدسػية الربانيػة عمػى الحقػائؽ 
اإليمانية بما في ىذا كوف ا ثالوثًا وواحًدا حتى لو كانت ىذه الحقػائؽ فػوؽ 

 مقدرة العقؿ واستحالة إدراؾ العقؿ ليا أو استيعابيا.
وما نزوؿ الحقائؽ والمعجػزات بتػدبير إليػي لػـ تحػدث فجػأة أما استنتاج ت

وًل دفعةواحدة وًل بطريؽ اًلتفاؽ فيو استنتاج غير صحيذ  ألنو لػيس بػالـز 
وجود التدبير اإلليي بناء عمى تمؾ الكيفية التي نزلت بيا المعجزات والحقػائؽ 

ي عمػؿ أو ألنو لو كاف ىذا اًلستنتاج صحيًحا لكاف معنى ىذا أف أ، اإليمانية
أي حػدث وقػػع فجػػأة أو دفعػػة واحػػدة لػػيس بػػو تػػدبر إليػػي وىػػذا يػػردي إلػػى أف 

وىػذا ، يكوف نػزوؿ الكتػب المقدسػة غيػر القػرلف الكػريـ لػيس فيػو تػدبير إليػي
وأف يكوف عقاب األمـ السػابقة لػيس بػو تػدبير إليػي ، ألنيا نزلت دفعة واحدة

ءيػػػات البينػػػات وىػػػذا اًلفتػػػراض غيػػػر صػػػحيذ أدى إليػػػو دعػػػوى تومػػػا بػػػأف ا
والمعجزات الباىرات لما لػـ تحػدث فجػأة وًل دفعػة واحػدة كػاف نزوليػا ومجيئيػا 

 بتدبير إليي.
ويسمى توما دخػوؿ النػاس فػي المسػيحية ارتػداد حيػث يقػوؿ  "إف ارتػداد 

عمػى اءيػات  وأف ىذا اًلرتػداد مػف أصػدؽ األدلػة، العالـ إلى اإليماف المسيحي
تكػف ىنػاؾ ضػرورة ثانيػة لوضػوح ظيورىػا فػي  والقوات الماضػية حتػى أنػو لػـ

 .(ٔ)"لثارىا ومفاعيميا
                                                           

 .ٖٕمجموعة الردود، ص  (ٔ)
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 ىفً ه ا الكالم أحكام ثالثة ىم الطات أًٌضا:

ىو قولو بأف دخوؿ الناس في المسيحية نوع  الحكم األىل ىالم الطة فٌه:
والػػردة مػػف أوؿ معانييػػا وأظيػػره الخػػروج مػػف ديػػف باطػػؿ إلػػى ديػػف ، مػػف الػػردة

كػـ الػذي قػاؿ بػو تومػا حكًمػا صػحيًحا لكػؿ مػف كػاف ولو كػاف ىػذا الح، صحيذ
ثػػػـ تػػػرؾ ىػػػذا الػػػديف ودخػػػؿ فػػػي  - عمػػػى ديػػػف إليػػػي سػػػابؽ عمػػػى المسػػػيحية

 -بػػولس مػػثاًل  - فػػالييودي الػػذي تػػرؾ ييوديتػػو مثػػؿ، المسػػيحية يكػػوف مرتػػًدا
فضػاًل عػف ىػذا ، ودخؿ في المسيحية مرتد بناء عمى كالـ تومػا وىػذه م الطػة

ألدياف السػابقة عمػى المسػيحية باطمػة والمسػيحية التػي فإف ذلؾ الحكـ يجعؿ ا
 والحقيقة غير ىذا.، تقوؿ بأف ا ثالوثا وواحًدا ديف صحيذ

أف تومػػا جعػػؿ مػػف تػػرؾ بعػػض النػػاس  ىػػو الحكووم الثووانً ىالم الطووة فٌووه:
وىػذه ، ألديانيـ ودخوليـ المسيحية مف أصدؽ األدلة عمى صػحة ىػذه اءيػات

الحكـ صحيًحا لكاف خروج المسيحي مػف المسػيحية ألنو لو كاف ىذا ، م الطة
الحقػة ودخولػو فػي البوذيػػة دلػياًل عمػى صػدؽ البوذيػػة وعػدـ صػدؽ المسػػيحية 

 وىذا باطؿ نرًعا وعقاًل ومنطًقا.
ىػػػو ادعػػػاء تومػػػا مػػػف أف صػػػدؽ اءيػػػات  الحكوووم الثالوووث ىالم الطوووة فٌوووه:

ءيػػات والمعجػػزات التػػي واكبػػت المسػػيحية اقتضػػى ضػػرورة عػػدـ إعػػادة ىػػذه ا
 والمعجزات مرة ثانية لوضوح ظيورىا في لثارىا ومفاعمييا.

والحؽ أف معجزات عيسى واءيات التي ظيرت عمى يديو ًل ينؾ أحد في 
صدقيا ووضوح لثارىا لكف ًل يصذ الجـز بأف ىذا ىو سبب عدـ إعادتيا مرة 
 ثانية وبخاصة أنو لـ يرد نص إليي يحدد سبب عدـ إعادة ىذه اءيػات فضػالً 

 غير الذي قاؿ بو توما –عف ىذا فإف األمر يحتمؿ أف يكوف ىناؾ سبب لخر 
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ىو الذي لـ يجعػؿ ىنػاؾ ضػرورة إلعػادة ىػذه اءيػات والمعجػزات ككػوف كػؿ  -
 لية أو معجزة ظيرت عمى يد نبي مف األنبياء كانت مما انتير بو قومو.
وصفو أضؼ إلى ىذه الم الطة ذلؾ التضارب الواضذ فيما قالو توما مف 

ليذه اءيات بالصدؽ ووضوح لثارىا ثـ قولو بعد ىػذا بػأف تمػؾ األمػور نػديدة 
اًلسػػت الؽ فقػػد قػػاؿ أيًضػػا  " ولػػو أف العػػالـ قػػد تسػػارع إلػػى تصػػديؽ مثػػؿ تمػػؾ 

 .(ٔ)األمور النديدة اًلست الؽ"
وممػػا يػػدعو إلػػى العجػػب مػػف موقػػؼ تومػػا ىػػو ذلػػؾ التضػػارب واًلضػػطراب 

إذا بػو  ثػـ، المعجػزات بأنيػا مػف أصػدؽ األدلػةالبيف حيف وصؼ ىػذه اءيػات و 
إلى تصديؽ مثؿ تمػؾ األمػور  ولو أف العالـ قد تسارعبعد كممات قميمة يقوؿ  "

نجاز مثؿ تمؾ األفعاؿ البال ػة الصػعوبة والمنػقة وترجػى  النديدة اًلست الؽ واا
مثؿ تمؾ الخيرات الفائقة السمو غير مندفع إلى ذلؾ بآيػات معجػزات بػؿ تمبيػة 

 .(ٕ)"المعجزات اءيات جميع مف أعجب ذلؾ لكاف أذًلء ساذجيف قـو لدعوة فقط
 ،(ٖ)إف مثػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػذا التصػػػػػػػػػػريذ يجعػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف رسػػػػػػػػػػائؿ بػػػػػػػػػػولس

                                                           

 .ٖٕمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٖٕالسابؽ، ص  (ٕ)
جاء فػي سػفر أعمػاؿ الرسػؿ تفصػيؿ لحيػاة بػولس مػف ىػذا أف اسػمو األصػمي  بىلس: (ٖ)

ناوؿ، وأف مولده كاف في طرطوس وذىب إلى أورنميـ، وقد اختمؼ عممػاء النصػارى 
مػف ميالديػة، ومػنيـ  ٗفي تحديد السنة التي ولد فييا، فمنيـ مف قػاؿ  إنػو ولػد فػي 

ميالديػػة، بينمػػا ذىػػب وؿ ديورانػػت إلػػى تحديػػد السػػنة  ٙأو  ٘قػػاؿ إنػػو ولػػد فػػي عػػاـ 
 الميالدية بأنيا السنة العانرة مف التاريل الميالدي.

 ٔٔ، قصػػػػة الحضػػػػارة، ج ٚ  ٖ، ٕٕيراجػػػػع فػػػػي ذلػػػػؾ  أعمػػػػاؿ الرسػػػػؿ اإلصػػػػحاح  
 ـ.ٖٜٚٔ، ترجمة  محمد بدراف، ط  اإلدارة الثقافية سنة ٜٕٗص 
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ىػػذيف  بػدعوة واإليمػاف الرسػػائؿ ليػذه النػاس بعػػض واسػتجابة وغيرىمػا ،(ٔ)وبطػرس
 وىذه م الطة.، الرجميف أقوى وأفضؿ وأعجب مف ليات عيسى ومعجزاتو

تومػػا قػػد أقػػاـ ىػػذا الفصػػؿ ليقػػوؿ بػػأف إيمػػاف النػػاس وأيػػا مػػا كػػاف فػػإف 
بالمسيحية وما فييا مف حقائؽ إيمانية فػوؽ طاقػة العقػؿ لػيس طيًنػا وسػفًيا 

نمػػا ىػػو حكمػػة وفطنػػة  ألف ىػػذه الحقػػائؽ اإليمانيػػة قػػد نزلػػت بيػػا ، وخفػػة واا
 الحكمة اإلليية.

والحقيقػػػة الناصػػػعة والحػػػؽ البػػػيف أف إيمػػػاف أي إنسػػػاف بػػػأف ا ثػػػالوث 
وتصػديؽ أي عقػؿ بيػذا إنمػا ىػو السػفو والطػيش بعينػو  ألف الحكمػة ، وواحد

 اإلليية ًل تنزؿ بالمتناقضات.
 النتٌجة المستخلصة من ه ا الفصل:

عمػػى الػػرغـ مػػف أف النصػػوص النقميػػة والبػػراىيف العقميػػة التػػي يػػرمف بيػػا 
ا مػػع تومػػا إلثبػػات الحقيقػػة اإليمانيػػة وىػػي أف ا واحػػد إًل أننػػا نجػػده متناقًضػػ

نفسو حينما يقوؿ أف ا ثالثًيا واحػًدا وأف ىػذا مػف الحقػائؽ التػي ًل يسػتطيع 
 العقؿ إدراكيا.

                                                           

اسػػـ يونػػاني معنػػاه صػػخرة أو حجػػر، وىػػو سػػمعاف بطػػرس بػػف يونػػاف أخػػو  بطوورس: (ٔ)
 -  -ادراوس مػػف بيػػت صػػيدا الواقعػػة عمػػى بحيػػرة طبريػػة، وقػػد اختػػاره المسػػيذ 

ضمف اًلثنى عنر تمميًذا وكػاف قػوي الحجػة نػجاًعا مػدرًبا عمػى حمػؿ السػالح، عنػد 
زج بػو فػي  القبض عمى المسيذ استؿ سػيفو وضػرب عبػد رئػيس الكينػة فقطػع أذنػو،

السجف وبعد أف أطمؽ سراحو سافر في بالد كثيرة إلى أف حكػـ عميػو بالصػمب فصػمب 
 ـ.٘ٙسنة 

يراجػع فػي ذلػؾ  قػاموس الكتػاب المقػدس، د/ بطػرس عبػد الممػؾ، حػرؼ البػاء، صػػدر  
 ـ.ٜٔٚٔعف مجمع الكنائس 
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الوحدانية  أما إدراكيا العقؿ يستطيع ًل التي الحقائؽ مف توما عند فالتثميث
ليا  (ٔ)وحدىا فنقوؿ لو إف العقؿ يستطيع إدراكيا بدليؿ إثبات عمماء الكالـ

                                                           

لحسف ينظر  أصوؿ أىؿ السنة والجماعة، المسماة برسالة أىؿ الث ر لإلماـ أبي ا (ٔ)
ـ، ٜٚٛٔ، تحقيؽ  د/ محمد السيد الجميند، مطبعة التقدـ، ٕٗ، ٔٗاألنعري، ص 

ـ، ٖٜٙٔ، ٕ، تحقيؽ  محمد زاىد الكوثري، طٖٗاإلنصاؼ لإلماـ الباقالني، ص 
ـ، كتاب أصوؿ الديف لإلماـ ٜٚٛٔمرسسة الخانجي لمطباعة والننر والتوزيع، ط 
، تحقيؽ  لجنة إحياء ٘ٛدادي، ص أبي منصور عبد القاىر بف طاىر التميمي الب 
ـ، العقيدة ٜٔٛٔلبناف، ط  األولى  –التراث العربي في دار اءفاؽ الجديدة، بيروت 

النظامية في األركاف اإلسالمية، تأليؼ  اإلماـ الجميؿ إماـ الحرميف أبي المعالي 
، تحقيؽ  د/ أحمد حجازي ٕٗ، ٓٗعبدالممؾ بف عبدا بف يوسؼ الجويني، ص 

ا، النانر  مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة، مطبعة دار النباب بالعباسية لمع السق
، تقديـ وتحقيؽ  د/ ٙٛاألدلة في قواعد عقائد أىؿ السنة والجماعة لمجويني، ص 

ـ، ٜ٘ٙٔى ٖ٘ٛٔفوقية حسيف محمود، مراجعة  د/ محمود الخضري، ط  األولى 
والترجمة،  لمتأليؼ المصرية الدار لننر،وا واإلنباء لمتأليؼ العامة المصرية المرسسة

 اًلقتصاد في اًلعتقاد، تأليؼ، حجة اإلسالـ، محمد أبي حامد ال زالي الطوسي،
، نركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوًلده بمصر، ط  ٓٗ، ٜٖص 

األخيرة، بدوف، نياية اإلقداـ في عمـ الكالـ، تأليؼ  أبي الفتذ محمد بف عبد الكريـ 
، بدوف، محصؿ ٕٓٔ  ٜٓبف أحمد النيرستاني، ص ا ، حرره وصححو  الفرجيـو

أفكار المتقدميف والمتأخريف مف العمماء والحكماء والمتكمميف لإلماـ فخر الديف 
عبدالرروؼ  طو وتقديـ  مراجعة ،ٕٓٛ ،ٜٕٚ ص الرازي، الخطيب عمر بف محمد

ربي، نرح العقائد ـ، النانر  دار الكتاب العٜٗٛٔى ٗٓٗٔسعد، ط  األولى 
، تحقيؽ  د/ أحمد حجازي السقا، ط  ٜٕالنسفية لمعالمة سعد الديف التفتازاني، ص 

القاىرة، نرح المواقؼ  –ـ، النانر  مكتبة الكميات األزىرية ٜٚٛٔى ٚٓٗٔاألولى 
 في عمـ الكالـ لمسيد النريؼ عمي بف محمد الجرجاني، الموقؼ  
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ي ًل تدع مجاًًل لمنؾ وغيرىا مف األدلة األخرى منيا عمى باألدلة العقمية الت
سبيؿ المثاؿ ًل الحصر ما جاء عمى لساف األنعري حيث قاؿ  )نبو تعالى 

وأنو تعالى ًل نريؾ لو فييا ، خمقو عمى أنو واحد باتساؽ أفعالو وترتبييا
ْبَحاَف المَِّو َربِّ الَعْرِش َعمَّا َلْو َكاَف ِفيِيَما لِلَيٌة ِإًلَّ المَُّو َلَفَسَدتَا َفسُ بقولو  ﴿ 
بذلؾ لو كاف إلييف ما اتسؽ أمرىما عمى نظاـ  ووجو الفساد، (ٔ)﴾َيِصُفوَف 

وًل يتـ عمى أحكاـ وكاف ًل بد أف يمحقيما العجز أو يمحؽ أحدىما عند 
وذلؾ أف كؿ واحد منيما ًل يخمو أف ، التمانع في األفعاؿ والقدرة عمى ذلؾ

ى ما يقدر عميو اءخر عمى طريؽ البدؿ مف فعؿ اءخر أو ًل يكوف قادرًا عم
فإف كاف كؿ واحد منيما قادرًا عمى فعؿ ، يكوف كؿ واحد منيما قادر عمى ذلؾ

لـ يصمذ أف يفعؿ كؿ واحد منيما ما يقدر ، ما يقدر عميو اءخر بدًًل منو
ذا كاف كؿ واحد منيما ًل يفعؿ إًل، عميو اءخر إًل بترؾ اءخر لو  بترؾ واا

ومف يجوز أف يمنع ، اءخر لو جاز أف يمنع كؿ واحد منيما صاحبو مف ذلؾ
ف كاف كؿ واحد منيما ًل يقدر ، وًل يفعؿ إًل بترؾ غيره لو فيو مزمـو عاجزًا واا

والعاجز ًل ، عؿ فعؿ مقدور اءخر بدًًل منو وجب عجزىما وحدوث قدرتيما
 .(ٕ) يكوف إليا وًل رًبا(

                                                           

تحقيؽ  د/ أحمد الميدي، النانر  مكتبة ، ٜٙ، ٛٙ  الخامس في اإللييات، ص 
القاىرة، كتاب نرح األصوؿ الخمس لمقاضي عبد الجبار بف أحمد  -األزىر 

، تعميؽ  أحمد بف الحسيف بف ىانـ، حققو وقدـ لو  د/ ٜٕٚ  ٕٚٚاليمداني، ص 
 ـ، النانر  مكتبة وىبة بالقاىرة.ٜ٘ٙٔى ٖٗٛٔاألولى   عبد الكريـ عثماف، ط 

 .ٕٕنبياء لية رقـ سورة األ  (ٔ)
 .ٕٗ، ٔٗأصوؿ أىؿ السنة والجماعة لكنعري، ص  (ٕ)
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، الجويني أيًضا  )صانع العالـ واحد عنػد أىػؿ الحػؽ ويقوؿ إماـ الحرميف
والواحد الحقيقي ىو النيء الذي ًل ينقسـ والدليؿ عمى وحدانية اإللو  أنا لػو 

، وقدرنا إرادة أحدىما ألحد الضديف، قدرنا إلييف اثنيف وفرضنا عرضيف ضديف
رادة الثػػاني لمثػػاني أو ًل  إرادتيمػػا ذإمػػا أف تنفػػ، فػػال يخػػوؿ مػػف أمػػور ثػػالث، واا

واسػػػػتحاؿ أف تنفػػػػذ ، تنفػػػػذ إرادة أحػػػػدىما أو تنفػػػػذ إرادة أحػػػػدىما دوف اءخػػػػر
لتمػانع ، واستحاؿ أيًضػا أًل تنفػذ إرادتيمػا، ًلستحالة اجتماع الضديف، إرادتيما

وىػو ، فػإف بطػؿ القسػماف تعػيف الثالػث، اإللييف وخمو المحؿ عف كال الضديف
نفذ إرادتو فيو الم مػوب المقيػور فالذي ًل ت، أف تنفذ إرادة أحدىما دوف اءخر

كمػا ، (ٔ)والذي نفذت إرادتو فيو اإللػو القػادر عػؿ تحصػيؿ مػا ينػاء، المستكره
ومػػا أمكػػف إثباتػػو ، أف مػػا كػػاف واضػػًحا كػػاف أولػػى بػػاليقيف ممػػا لػػيس بواضػػذ

 بالبراىيف العقمية أولى باليقيف مما لـ يمكف إثباتو بيذه البراىيف.
ثبتيػػا وتركػػدىا النصػػوص الدينيػػة والتثميػػث لػػـ أيًضػػا الوحدانيػػة تقررىػػا وت

يثبت بالنصوص الدينية وما ثبت بالوحي أولػى بػالقبوؿ واليقػيف ممػا لػـ يثبػت 
 بوحي ديني.

  

                                                           

، دراسات في عمـ ٙٛلمع األدلة في قواعد عقائد أىؿ السنة والجماعة لمجويني، ص  (ٔ)
ـ، ٜٗٛٔ، ط  األولػى سػنة ٙٙ، ٘ٙالكالـ والعقيدة، د/ جميؿ محمد أبػو العػال، ص 

 القاىرة. -مطبعة قاصد خير 
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 انفصم اخلامس
 (1)يف أن حمٍمح اإلميان ادلسٍحً ال ذضادٌا حمٍمح انشمم

 ومعنى ذلؾ أف العقؿ ًل يضاد اإليماف المسيحي.
حقيقػة اإليمػاف المسػيحي وىػي أف ا ثالثػي  يعترؼ تومػا األكػويني بػأف

وواحػػػد ىػػػي فػػػوؽ طاقػػػة العقػػػؿ اإلنسػػػاني ومػػػع ىػػػذا يػػػرى تومػػػا أف الحقػػػائؽ 
الم روسػػة فػػي فطػػرة العقػػؿ اإلنسػػاني ًل يمكػػف أف تكػػوف مضػػادة لحقيقػػة ىػػذا 

 اإليماف المسيحي.
وقد جاء توما بعدة أدلة عقمية ليثبت بيا أنو ًل منافاة وًل مضادة بيف ما 

ر ا عميو العقؿ اإلنساني وتمػؾ الحقيقػة اإليمانيػة التػي ًل يسػتطيع العقػؿ فط
 إدراكيا والتي ىي أف ا ثالثي وواحد.

قد فطر اإلنسػاف عمػى بعػض المبػادو األوليػة  -  - أف ا الدلٌل األىل:
أي غرس فػي عقػؿ اإلنسػاف بعػض المبػادو األوليػة وىػي مبػادو بسػيطة طبػع ا 

العقائػػد  ية عمييػا وتسػػمى ىػذه المبػادو فػي عػػرؼ الفالسػفة وعممػاءالػنفس اإلنسػان
باألوليات وىي مف الوضوح بحيث ًل تحتاج إلػى بحػث أو فكػر أو دليػؿ إلثباتيػا بػؿ 

 يسمـ بيا أي إنساف يسمعيا أو يقررىا.
ىػػذه المبػػادو عنػػد تومػػا قػػد بم ػػت فػػي الصػػدؽ واليقػػيف والثبػػات درجػػة عاليػػة 

كمػػا أف الحقػػائؽ اإليمانيػػة ، ور أنيػػا كاذبػػة أو باطمػػةبحيػػث ًل يمكػػف ألحػػد أف يتصػػ
التي يعتقدىا توما قد بم ت ىػي األخػرى درجػة عاليػة مػف الصػدؽ واليقػيف بحيػث ًل 

  ألف ا أكػػػد صػػػدقيا بآيػػػات ٕ()يمكػػف النػػػؾ فييػػػا أو تكػػػذيبيا أو تصػػور بطالنيػػػا
                                                           

 .ٖٕود، ص مجموعة الرد (ٔ)
 .ٕٗ، ٖٕالسابؽ، ص  (ٕ)
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رلىػػا الجميػػع  -  - وىػػي المعجػػزات التػػي ظيػػرت عمػػى يػػد عيسػػى، واضػػحات
 ىدىا المرمف والكافر.ونا

وًل يوجد باطؿ في المبادو األولية كمػا ًل ، ولما كاف الباطؿ مضاًدا لمحؽ
يوجد باطؿ في الحقػائؽ اإليمانيػة كػاف ىنػاؾ توافػؽ وتػرابط بػيف ىػذه المبػادو 
األوليػػة وتمػػؾ الحقػػػائؽ اإليمانيػػة ممػػا يسػػػتحيؿ معػػو وجػػود تضػػػاد بػػيف ىػػػذه 

 .(ٔ)يعمميا اإليماف المسيحي المبادو األولية وتمؾ الحقائؽ التي
ىذا ىو الدليؿ األوؿ الذي أقامو توما عمى عدـ وجود تضاد بيف الحقائؽ 

 واألولػػػػػػى، اإليمانيػػػػػػة المسػػػػػػيحية والمبػػػػػػادو األوليػػػػػػة ألف كمييمػػػػػػا مػػػػػػف ا
مريػدة بػالمعجزات والثانيػة وىػي المبػادء األوليػة  - وىي الحقػائؽ اإليمانيػة -

 انية.فطرة مف ا في النفس اإلنس
ولنا وقفة تأييد مع توما في ىذا الدليؿ إًل أنػو إذا كنػا نوافقػو فػي أف ا 
غرس في النفس اإلنسانية بعض المبادو األولية وىي حػؽ وصػدؽ ويقػيف ًل 
نؾ في ىذا إًل أننػا ًل نوافقػو فػي المواءمػة والتوافػؽ الػذي افترضػو بػيف ىػذه 

 أمور  لعدة وذلؾ توما بيا قاؿ التي المسيحية اإليمانية والحقائؽ األولية المبادو
أف المبادو األولية بسيطة وواضحة وًل تحتػاج إلػى فكػر أو  األمر األىل:

أمػػا الحقػػائؽ ، وىػػذا ىػػو مػػا قػػرره تومػػا سػػابًقا - بحػػث أو اسػػتدًلؿ إلثباتيػػا
ألنيػػا فػػي أغمبيػػا معقػػدة وغامضػػة   اإليمانيػػة المسػػيحية فيػػي ليسػػت كػػذلؾ

واء أكانػػت ىػػذه األدلػػة مػػف العقػػؿ أـ مػػف الػػوحي وتحتػػاج إلػػى أدلػػة إلثباتيػػا سػػ
وتوما نفسػو نػيد بيػذا حػيف قػاؿ  " فػإف بعػض مػا ىػو حػؽ فػي ا ، اإلليي

يفوؽ طوؽ كؿ إدراؾ عقمي بنري لكوف ا ثالثًيا وواحًدا وبعضو ما يستطيع 
                                                           

 .ٕ٘  ٖٕمجموعة الردود، ص ( ٔ)
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العقػػػؿ الطبيعػػػي نفسػػػو التوصػػػؿ إلػػػى إدراكػػػو ككػػػوف ا موجػػػوًدا وأنػػػو واحػػػد 
أثبتػػو الفالسػػفة أيًضػػا بالقيػػاس البرىػػاني مسترنػػديف إليػػو  ومانػػاكؿ ذلػػؾ ممػػا

  .(ٔ)بنور العقؿ"
أف المبادو األولية يدركيا كؿ إنسػاف سػواء كػاف متعممػا أو  األمر الثانً:
أمػا ، أو مف العامة  ألنيا مطبوعة في عقؿ اإلنساف ونفسػو مثقًفا أو فيمسوًفا

ومنيػا مػا ًل يدركػو إًل ، و أبػًداالحقائؽ اإليمانية فمنيا ما ًل يمكف لمبنر إدراك
ًل نصػيب ليػـ  الفالسفة أما بقية الناس وىـ أصحاب العقوؿ الطبيعيػة فيػرًلء

فػي نػيء مػف ىػػذه إًل مػف أدركتػو الرحمػة اإللييػػة بػوحي مػف السػماء فيػػدرؾ 
 بعًضا مف ىذه الحقائؽ اإلليية مما ىو متاح ألصحاب العقوؿ الطبيعية.

يمانيػة ليسػت مسػممة مػف كػؿ النػاس بػدليؿ أف الحقػائؽ اإل األمر الثالوث:
ولػف تخمػو الحيػاة مػف وجػود ، وجود الكفار منذ مجيء عيسى حتى يومنا ىػذا

مػػػف يػػػرى أف حقػػػائؽ اإليمػػػاف المسػػػيحي تنػػػاقض العقػػػؿ وتضػػػاده كػػػدعوى أف 
عيسى ابف ا في حيف أنو كاف يصؼ نفسو بأنو ابف اإلنسػاف كمػا جػاء فػي 

يؿ متػى  )فػإني الحػؽ أقػوؿ لكػـ ًل تكممػوف بعض األناجيؿ. حيث نجد في إنج
 .(ٕ)مدف إسرائيؿ حتى يأتي ابف اإلنساف(

 .(ٖ)ويقوؿ في موضع لخر  )وحينئذ تظير عالمة ابف اإلنساف(
بػػؿ إف المبػػادو األوليػػة تركػػد أف مػػف الحقػػائؽ اإليمانيػػة فػػي المسػػيحية 

ثػػة ًل والثال ، حقػػائؽ تنػػاقض العقػػؿ وتضػػاده فالواحػػد ًل يمكػػف أف يكػػوف ثالثػػة
                                                           

 .ٜ، ٛمجموعة الردود لتوما األكويني، ص  (ٔ)
 .ٖٕ، ٓٔإنجيؿ متى اإلصحاح  (ٕ)
 .ٖٓ، ٕٗاإلصحاح السابؽ  (ٖ)
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 يمكف أف تكوف واحدا ًل في الواقع وًل في الخياؿ.
لثبػػت أف الحقيقػػة  (ٔ)ولػػو طبقنػػا مػػا يقولػػو المحقػػؽ تعريًفػػا لمحػػؽ والباطػػؿ

اإليمانية المسيحية التي تقوؿ إف ا ثالثي وواحد ليسػت حًقػا وذلػؾ ألنػو إذا 
ا  فإف كوف - كما قاؿ المحقؽ –الحؽ ىو مطابقة ما في العقؿ لمواقع  كاف

ثالثًيا وواحًدا وكوف ىذا عقيدة يرمف بيا توما ليست مطابقة لمواقع في نيء 
فميثبت ىػذه المطابقػة ولػف يتػأتى  - أي بعدـ المطابقة - ومف ًل يعترؼ بيذا

 لو ىذا.
مف ىنػا وليػذه األمػور الثالثػة فالمطابقػة بػيف المبػادو األوليػة والحقػائؽ 

إذ أف الحؽ الذي يقبمػو  أمر غير مسمـاإليمانية في عدـ تناقضيما مع العقؿ 
العقؿ وتريده المناىد الواقعية أف المبادو األولية ًل تضاد العقػؿ. أمػا حقػائؽ 

بػػؿ ، اإليمػػاف المسػػيحي التػػي قػػاؿ بيػػا تومػػا فمنيػػا مػػا يضػػاد العقػػؿ ويناقضػػو
المنطػػػؽ السػػػميـ وأصػػػوؿ الػػػديانات اإللييػػػة السػػػابقة عمػػػى حقػػػائؽ اإليمػػػاف 

ألنو جاء في التػوارة ، الحقائؽ لمعقؿيا تقوؿ بمناقضة ىذه المسيحي والالحقة ل
العنػروف  "أنػا الػرب إليػؾ الػذي أخرجػؾ مػف أرض  في سفر الخروج اإلصحاح

ًل تصػػنع لػػؾ تمثػػاًًل ، مصػػر مػػف بيػػت العبوديػػة ًل يكػػف لػػؾ لليػػة أخػػرى أمػػامي
مف فوؽ وما في األرض مف تحت وما ، وًل صورة مَّا ممَّا في السماء، منحوتًا

ًل تسجد ليف وًل تعبدىف ألني أنا الرب إليؾ إلو ، في المياه مف تحت األرض
 .(ٕ)غيور"

... أنػػا الػػرب  "أنػػا األوؿ وأنػػا اءخػػر وًل إلػػو غيػػري ىجووا  فووً سووفر أشووعٌا:
                                                           

 .ٕ٘، ٕٗىامش مجموعة الردود لتوما األكويني، ص  (ٔ)
 .ٗ، ٖ، ٕ، ٕٓاإلصحاح العنروف  –سفر الخروج  (ٕ)
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 .(ٔ)نانر السموات وحدي وباسط األرض مف معي"، صانع الكؿ
لحقػائؽ اإليمانيػة الذي أقامو توما إلثبات أنػو ًل تنػاقض بػيف ا الدلٌل الثانً:

المسيحية وما يكوف في العقؿ مػف حقػائؽ ومبػادو أوليػة فيػو يقػـو عمػى الػتالـز 
ـُ  الواجب بيف مػا ُيَعمُِّمػُو ا لمنػاس مػف حقػائؽ إيمانيػة مسػيحية ومػا ُيَعمُِّمػُو الُمَعمِّػ

مػا فػي نفسػو أو  (ٕ)فػالمعمـ يمقػف التمميػذ أو المػتعمـ، - ىكذا قػاؿ تومػا - لطالبو
حيػػث ىػػذا ىػػو الوضػػع  - ده مػػف عمػـػ ولمػػا كػػاف المعمػـػ ًل يعمػـػ إًل الحػػؽمػػا عنػػ
كانت المبػادو األولػى التػي طبػع ا ، وألنو مف القبيذ أف يعمـ الباطؿ - الطبيعي

اإلنسػػاف عمييػػا حػػؽ وصػػدؽ ولمػػا كػػاف ا ىػػو الصػػانع لطبعيتنػػا فحكمػػة ا إذف 
 تتضمف ىذه المبادو أيًضا.

التػي قعػدىا تومػا فػأي حقيقػة أو حكػـ أو قػانوف وبناًء عمى ىذه القاعدة 
جاء مضاد لتمؾ المبادو األولية ىو مضاد لحكمة ا لذلؾ يستحيؿ أف يكػوف 

فػػإذا كػػاف ذلػػؾ كػػذلؾ كانػػت كػػؿ الحقػػائؽ ، ىػػذا النػػيء المضػػاد مػػف عنػػد ا
اإليمانيػػة التػػي جػػاءت كميػػا وحيػػا مػػف ا غيػػر مضػػادة لممعرفػػة الطبيعيػػة بػػؿ 

 يستحيؿ ىذا.
ذا ىػػػو الػػػدليؿ الثػػاني الػػػذي أقامػػػو تومػػا ليثبػػػت أف الحقػػػائؽ اإليمانيػػػة ىػػ

 المسيحية ًل تتناقض مع العقؿ.
والمػػتفحص ليػػذا الػػدليؿ والمػػدقؽ فيػػو يجػػد أف تومػػا قػػد أكسػػب المبػػادو 
األولية الصحة والصدؽ واليقيف بناء عمى أف المعمـ ًل يعمـ إًل الحؽ وأنو مف 

د جعؿ تومػا الحكمػة اإللييػة متضػمنة لممبػادو أيًضا ق، القبيذ أف يعمـ الباطؿ
                                                           

 .ٕٗ، ٙسفر أنعياء اإلصحاح الرابع واألربعوف  (ٔ)
 .ٕ٘مجموعة الردود، ص  (ٕ)
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وىػػذا يعنػػي أف أفعػػاؿ ا معممػػة بعمػػؿ ، األوليػػة بسػػبب أف ا صػػانع لطبيعتنػػا
خارج نطاؽ اإلرادة اإلليية وخاضعة لكفعػاؿ البنػرية وىػذا خطػأ ًل يجػوز فػي 

 .-  -حؽ ا 
 ىعلى كلٍّ ال ي أراه أن ه ا الدلٌل ملئ بالم الطات ىالتً منوا:

جميع األدياف اإلليية مجمعة عمى أف ا ىو المثػؿ األعمػى ولػيس  أىعً:
العبػػػد المخمػػػوؽ ىػػػو المثػػػؿ األعمػػػى حتػػػى تقػػػاس عميػػػو أحكػػػاـ ا والحقػػػائؽ 

، فالصحيذ أف نقوؿ يجب عمى العبد المرمف أف يمتـز العدؿ، اإليمانية اإلليية
يقيـ العدؿ لذلؾ فا  وًل يصذ أف نقوؿ  ألف الممؾ الفالني أو الوزير الفالني

إذف فيػو محػـر ، والصحيذ أف نقوؿ إف ا حـر الظمـ عمى نفسو، يقيـ العدؿ
وًل يصذ أف نقوؿ ألف اإلنساف حـر الظمػـ عمػى نفسػو قػاس تعمػيـ ا ، عمينا

ـ ىذه التعاليـ بػالنظر إلػى مػا يعممػو ، وتعاليمو عمى تعميـ المعمـ وتعاليمو وقوَّ
ف وجد حسف النية. المعمـ لتمميذه فيذه  م الطة حتى واا

ا: ًٌ ربط توما الحقائؽ اإليمانية التػي يعمميػا ا لمنػاس بالحقػائؽ التػي  ثان
ومػف  ،لمكبيػر الصػ ير مف يكوف التالـز ألف  خطأ وىذا ،لتمميذه األستاذ يعمميا

وًل نقػوؿ إف ىػذا ، األدنى لكعمى فنقػوؿ إف ىػذا اًلبػف مػردب ألف إبػاه مػردب
وما قالو توما ىو مػف ىػذا النػوع غيػر الصػحيذ ، ألف ابنو مردب  األب مردب

ـُ إًل الحػؽ ألف المعمػـ إنمػا يعمػـ طالبػو الحػؽ أو أف ، كأنو قػاؿ  إف ا ًل ُيَعمِّػ
ـُ الحؽ ألف المعمـ إنما يعمـ تمميذه الحؽ فيستقي الحكـ عمػى الحقػائؽ  ا ُيَعمِّ

وىػذا باطػؿ ألنػو ًل يصػذ ، ريةاإليمانية اإلليية مف الحكـ عمػى الحقػائؽ البنػ
أف نقػػوؿ إف عيسػػى عمػػـ النػػاس الحػػؽ  ألف بطػػرس عمػػـ النػػاس الحػػؽ أو أف 

 نقوؿ ألف بطرس دعى الناس إلى الحؽ فإف عيسى دعى الناس إلى الحؽ.
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ىػو أف ا ىػو الػذي   وقد جعؿ توما وجود المبادو األوليػة فػي اإلنسػاف
أي الحكمػة ، (ٔ)ف ىػذه المبػادو(صنع اإلنساف ثـ قاؿ  )إذف فحكمة ا تتضم

إذف المبػادو األوليػة ىػي ، اإلليية اقتضت وجود المبادو األولية فػي اإلنسػاف
 نتاج الحكمة اإلليية وما كاف كذلؾ ًل يكوف إًل حًقا وفي ىذا م الطتاف 

أنػػو جعػػؿ وجػػود المبػػادو األوليػػة التػػي ىػػي مػػف الحكمػػة اإللييػػة  األىلووى:
و لوًل وجػود اإلنسػاف لمػا وجػدت المبػادو األوليػة أي أن، تابعة لوجود اإلنساف

 وبالتالي لـ توجد الحكمة اإلليية فجعؿ توما اإللو الحؽ تابعا ًل متبوًعا. 
ألنػػو ىػػو الػػذي   حكمػػة ا اقتضػػت المبػػادو األوليػػة ىاألصووأ أن ٌقووىل:

 غرسيا في نفس اإلنساف الذي ىو مف صنع ا.
إذا جاء ما ىو مضاد لممبادو )أنو   وقد رتب توما عمى ىذه القاعدة

فكؿ  وبالتالي ،ا عند مف يكوف ًل لذلؾ ا لحكمة مضاًدا يكوف فإنو األولية
 .(ٕ)(ما جاء عف طريؽ الوحي يستحيؿ أف يكوف مضاًدا لممعرفة الطبيعية

اقتضػاء صػنع ا لإلنسػاف وجػود المبػادو األوليػة يمػـز عميػو أف  الثانٌة:
ىػذه المبػادو األوليػة  ألف النػاس كميػـ مػف صػنع يكوف جميع الناس عنػدىـ 

ا والحػػؽ أف الواقػػع يقػػوؿ ب يػػر ىػػذا. فوجػػود الكفػػر مػػف الكػػافر ينفػػي وجػػود 
المبػػادو األوليػػة عنػػده  ألنيػػا لػػو كانػػت موجػػودة لمػػا وقػػع منػػو الكفػػر ووجػػود 
الكذب مػف الكػذاب يقػوؿ بعػدـ وجػود المبػادو األوليػة عنػد ىػذا الكػذاب وىكػذا 

ئؿ الموجودة في مجتمع مػف المجتمعػات فإنيػا تنفػي وجػود المبػادو بقية الرذا
األولية في ىذا المجتمع الموبوء بالرذائؿ. أو أف ىذه المبادو األولية موجودة 

                                                           

 .ٕ٘مجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٕ٘السابؽ، ص  (ٕ)
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عند أصحاب ىذه الرذائؿ إًل أنيػـ ًل يفعمونيػا أو ًل يسػتفيدوف منيػا وبالتػالي 
ا مف عمميا وىػذا يكوف ىذا الفريؽ مف الناس قد عطؿ الحكمة اإلليية ومنعي

 .-  -ًل يصذ في جانب ا 
ولػػػو كػػػاف ىنػػػاؾ تػػػرابط وتػػػالـز وتتػػػابع وجػػػود بػػػيف المبػػػادو األوليػػػة فػػػي 
اإلنساف والمبادو األولية في الحكمة اإلليية ما كاف ىناؾ داع إلرساؿ الرسػؿ 

 واألنبياء لتصحيذ المفاىيـ والحقائؽ عند الناس.
بػػػات أنػػػو ًل تنػػػاقض بػػػيف الحقػػػائؽ الػػػذي أقامػػػو تومػػػا إلث الووودلٌل الثالوووث:

اإليمانيػة المسػػيحية ومػا يكػػوف فػي العقػػؿ مػف حقػػائؽ ومبػادو أوليػػة أف عقػػؿ 
اإلنساف يتأثر باألدلة المضادة لدرجػة أنػو يصػعب عميػو وىػو فػي ىػذه الحالػة 

وبناء عمى ىذا )لػو أف ا ألقػى إلػى النػاس أو أنػزؿ عمػييـ ، أف يعرؼ الحؽ
ر ىػذا عمػى العقػؿ فػي صػورة تمنعػو عػف معرفػة معارؼ مضادة لمحؽ لظير أث

 .(ٔ)(الحؽ أو عدـ اىتدائو إلى معرفة الحؽ وىذا أمر يستحيؿ مف ا
ولكسػػػػؼ ىػػػػذا كػػػػالـ غيػػػػر صػػػػحيذ فالكػػػػافروف بػػػػا ، ىكػػػػذا قػػػػاؿ تومػػػػا

، والممحػػدوف فػػي ا والمعانػػدوف  موجػػودوف منػػذ لدـ إلػػى أف تقػػـو القيامػػة
ما يعني أنػو غيػر مسػتحيؿ امتنػاع بعػض النػاس وىذه حقيقة ًل ينكرىا توما م

 عف معرفة الحؽ أوعدـ اىتدائيـ إلى الحؽ.
 ىللمحقق تىضٌأ لو ا الدلٌل نختصره فٌما ٌلً:

ألنيا  الصحيحة  المعرفة إلى الوصوؿ مف أي العقؿ تمنع المضادة البينات
 تمنع مضادة معارؼ فينا ولدت إذا ا حكمة فكذلؾ مضادة معارؼ إلى تردي

                                                           

 .ٕٙمجموعة الردود، ص  (ٔ)
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 .(ٔ)عقمنا عف معرفة ا وىذا ًل يمكف أف يقاؿ عمى ا الذي ىو الحؽ"
أنقوؿ يستحيؿ عمى الحكمة اإلليية أف تولد فينا معارؼ  ؟ نً ا ما ا نقىل

؟  معرفتو عف عقولنا تمنع أف اإلليية الحكمة عمى يستحيؿ نقوؿ أو ؟ مضادة
 .ي غير الصحيحةولو قمنا ىذا فمف الذي ولَّد فينا المعارؼ المضادة أ

والواضذ أف ىذا الذي يقولو المحقؽ ومف قبمو توما األكػويني ىػو مػنيأل 
الذي ينبيوف ا بالبنر ويصفونو بصفات الحػوادث ويجػوزوف  (ٕ)"المنبية"

 عمى ا أف يقع منو ما يقع مف البنر. 
وىػػو مرلػؼ ممػػا قالػػو تومػا وممػػا قالػػو المحقػؽ وىػػو أننػػا أمػػاـ  الودلٌل الرابووع:

معرفػػة منزلػػة وىػػي التػػي تأتينػػا عػػف طريػػؽ الػػوحي ومعرفػػة طبيعيػػة وىػػي ، فتيفمعػػر 
المعرفة التي جاءت عف طريؽ المبادو الطبيعية وىما موجودتاف مًعا في العقػؿ فػال 

ولػو قمنػا أف إحػداىما غيػر ، تضاد بينيما  ألف الضديف ًل يجتمعاف في نػيء واحػد
لمعرفػة الطبيعيػة ننػأت عػف المبػػادو موجػودة لكػاف ىػذا أيًضػا أمػرًا مسػتحياًل  ألف ا

وبالتػػالي ًل بػػد مػػف ، الطبيعيػػة لػػذلؾ فإنيػػا ًل تػػزوؿ مػػع بقػػاء الطبيعػػة عمػػى حالتيػػا
وجود ىاتيف المعرفتيف  ألف المعرفػة اإليمانيػة جػاءت عػف طريػؽ الػوحي والطبيعيػة 

 مف المبادو الطبيعية.

                                                           

 .ٕٙمجموعة الردود المحقؽ ىامش أ مف ص  (ٔ)
 -ا  ىـ قـو نبيوا ا تعالى بالمخموقات ومثموه بالمحدثات، وأجازو عمى المشبوة: (ٕ)

 -   المالمسة والمصافحة والمزاورة، يراجع في ذلؾ  كتاب التعريفات، تأليؼ
 ـ،ٜٛٛٔ ىٛٓٗٔ الثالثة ط  الميـ، باب  ،ٕٙٔ ص الجرجاني، محمد بف عمي النريؼ

، ٗٚٙ ص وىبة، مراد تأليؼ  الفمسفي، المعجـ لبناف، - بيروت - العممية الكتب دار
 ـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب.ٕٙٔٓباب  الميـ، مكتبة األسرة 
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ىيف وعمػػى ىػػذا تكػػوف المحصػػمة الواضػػحة "أف كػػؿ مػػا يػػرتي بػػو مػػف البػػرا
نقًضػا لتعػاليـ اإليمػػاف ًل ينػتأل نتاًجػػا صػحيًحا عػف المبػػادو األوليػة الم روسػػة 

 .(ٔ)في الطبيعة أي الطبيعة اإلنسانية والمعمومة بذاتيا
والمحصمة التي يحاوؿ توما جاىػًدا إثبػات أنيػا حػؽ وصػدؽ وأنيػا مريػدة 

اإللييػة بالمبادو األولية التي غرسيا ا في طبيعتنا والمتضمنة فػي الحكمػة 
ىي أف ا ثالوثًا وواحًدا والتي نرى أنيا مف المسػتحيالت فيسػتحيؿ أف تكػوف 

كمػا يسػتحيؿ ، مف المبادو األولى كما يستحيؿ أف تكوف م روسة فػي نفوسػنا
ألف الصػػحيذ أف ىنػػاؾ   أف يكػػوف ليػػا حقيقػػة أو وجػػود فػػي الحكمػػة اإللييػػة

نية التي تقػوؿ  "إف ا ثالوثًػا تناقًضا بيف الحكمة اإلليية وبيف الحقيقة اإليما
 وواحًدا".

  

                                                           

 .ٕٚمجموعة الردود، ص  (ٔ)
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 انفصم انسادس
 يف أوً كٍف ذكُن حال انشمم اإلوساوً
 (ٔ)تانىظس إىل حمٍمح اإلميان األَىل

 ؟ كٌف ٌدر  العقل الحقائق اإلٌمانٌة

عرفنػػا سػػابًقا مػػف حػػديث تومػػا عػػف الحقػػائؽ اإليمانيػػة التػػي يجػػب عمػػى 
العقػؿ اإلنسػاني والطبيعػة اإلنسػانية حػؽ فػوؽ طاقػة ، اإلنساف معرفتيا حقػاف

 وحؽ في متناوؿ العقؿ اإلنساني والطبيعة اإلنسانية.
ىذا الحؽ اإليماني الثاني الػذي يكػوف فػي متنػاوؿ العقػؿ إنمػا يصػؿ إليػو 
العقؿ عف طريؽ األنياء المحسوسة باعتبار أنيا مف لثار ا ومػف خمقػو إًل 

عرفػة عػف طريػؽ المحسوسػات فيػو أف ىذا المنيأل العقمي أو الوصوؿ إلػى الم
وكما قاؿ توما سابًقا ألف ا ، (ٕ)نقص ألنو ًل يستطيع إبانة معرفة جوىر ا

 ليس محسوًسا لذلؾ ًل يمكف معرفتو معرفة ذاتية أي معرفة حقيقتو وجوىره.
ًَل ُتْدِرُكُو  وىذا الذي يقولو توما حؽ وصدؽ ًل يجادلو فيو أحد ألف ا ﴿

  وألف ا عرفنػا بنفسػو (ٖ)﴾َوُىػَو المَِّطيػُؼ الَخِبيػُر  ُىَو ُيْدِرُؾ اأَلْبَصارَ وَ  اأَلْبَصارُ 
عػػف طريػػؽ المخموقػػات التػػي خمقيػػا وذلػػؾ فػػي أكثػػر مػػف ليػػة نػػذكر منيػػا عمػػى 

ـُ الَ ْيبِ  سبيؿ المثاؿ ًل الحصر قولو تعالى  ﴿  ُىَو المَُّو الَِّذي ًَل ِإَلَو ِإًلَّ ُىَو َعاِل

ـُ  َوالنَّػػَياَدةِ  ُىػػَو المَّػػُو الَّػػِذي ًَل ِإَلػػَو ِإًلَّ ُىػػَو الَمِمػػُؾ القُػػداوُس * ُىػػَو الػػرَّْحَمُف الػػرَِّحي
ػا ُيْنػِرُكوَف  * السَّالـُ الُمْرِمُف الُمَيْيِمُف الَعِزيػُز الَجبَّػاُر الُمَتَكبِّػُر ُسػْبَحاَف المَّػِو َعمَّ

                                                           

 .ٕٚمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٕٚالسابؽ، ص  (ٕ)
 .ٖٓٔسورة األنعاـ لية رقـ   (ٖ)
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ُر َلُو األَ   ْسَماُء الُحْسَنى ُيَسبُِّذ َلُو َما ِفي السََّمَواتِ ُىَو المَُّو الَخاِلُؽ الَباِرُو الُمَصوِّ

ـُ  َواأَلْرضِ   .(ٔ)﴾َوُىَو الَعِزيُز الَحِكي
ويعمػػؿ ، نعووم نن المعرفووة التووً تصوول عوون طرٌووق المحسىسووات فٌوووا نقووص

توما ىذا النقص )بأف المعموًلت تحمؿ في نفسػيا بحسػب حالتيػا نػبو عمميػا 
لكػف مػع ىػذه فػالمعموًلت أي اءثػار التػي لما أف الفاعػؿ إنمػا يفعػؿ نػبييا لػو 

 .(ٕ)خمقيا ا ًل تبمغ دائما إلى تمثيؿ فاعميا تمثيال كامالً 
أف العقػػؿ فػػي المعرفػػة الطبيعيػػة  ىالمعنووى الوو ي ٌرٌوود تىمووا أن ٌالكووده هنووا

إًل أف ىػػذه المعرفػػة ، يصػػؿ إلػػى مػػا يصػػؿ إليػػو مػػف معػػارؼ عػػف طريػػؽ الحػػس
ىذه المحسوسات أو ىػذه اءثػار اإللييػة  ألف ىذه المعموًلت أو  تكوف ناقصة

تمثػياًل كػاماًل  -  -ًل تمثؿ أي ًل تعطي صػورة تامػة عػف فاعميػا وىػو ا 
لذلؾ كانت المعارؼ الحسية ومنيأل المعرفة الحسي قاصر عػف إدراؾ ذات ا 

 وجوىره.
إنو مع اتفاقي مع توما في أف المعرفة الحسػية قاصػرة عػف إدراؾ ذات  ىأقىل:

وجوىره إًل أني لست معو في أف كؿ فاعؿ إنما يفعؿ نبيًيا لػو  ألف ىػذا يػردي ا 
فأمػػا نًصػػا فمقػػوؿ القػػرلف ، ألف يكػػوف  نػػبيًيا فػػي خمقػػو وىػػذا باطػػؿ نًصػػا وعقػػالً 

وأمػػا عقػػاًل فقػػد ، ٖ()﴾َوُىػػَو السَّػػِميُع الَبِصػػيُر  َلػػْيَس َكِمْثِمػػِو َنػػْيءٌ  الكػػريـ عػػف ا ﴿
أدلة عقمية كثيػرة نػذكر منيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ ًل الحصػر مػا استدؿ عمماء الكالـ ب

أف يعمػـػ أنػػو ًل يجػػوز أف يكػػوف منػػبًيا لمعػػالـ  ذكػػره البػػاقالني حيػػث قػػاؿ  )فيجػػب
                                                           

 .ٕٗ، ٖٕ، ٕٕسورة الحنر اءيات   (ٔ)
 .ٕٚمجموعة الردود، ص  (ٕ)
 .ٔٔسورة النورى لية  (ٖ)
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أو فػي ، المصنوع المحدث  ألنػو لػو جػاز ذلػؾ لـػ يخػؿ  إمػا أف ينػبيو فػي الجػنس
ي الجػػنس وًل يجػػوز أف يكػػوف منػػبًيا لػػو فػػي الجػػنس  ألنػػو لػػو أنػػبيو فػػ، الصػػورة

ألف حقيقػػة ، أو يكػػوف العػػالـ قػػديًما كيػػو، لجػػاز أف يكػػوف محػػدثًا كالعػػالـ المحػػدث
المنتبييف المتجانسيف ما سد أحدىما مسد اءخر وناب منابػو وجازعميػو مػا يجػوز 

 .ٔ()عميو(
)ًل ينبو نيًئا مػف  -- ىكذا تكوف معنى مخالفتو تعالى لمحوادث فيو

،  تعػالى ًل ينػبيو نػيء مػف المعػدوماتالحوادث وًل ينبيو نيء منيػا فػا
 .(ٕ) وًل مف الموجودات الحادثة سواء أكانت موجودة خارًجا أـ ذىًنا(

قػاؿ  قػاؿ رسػوؿ  -  - وأما ما جاء فػي السػنة مػف حػديث أبػي ىريػرة
فػػإف ا خمػػؽ لدـ عمػػى ،   )إذا قاتػػؿ أحػػدكـ أخػػاه فميتجنػػب الوجػػو-  - ا

نمػػا ، -  - أف ا خمػػؽ لدـ نػػبيًيا بػػا فمػػيس المػػراد منػػو .(ٖ) صػػورتو( واا
، المراد منو )ىو أنو خمقو حيف خمقو عمى الصورة التي كػاف عمييػا فػي الػدنيا

لػػـ ينقمػػو إلػػى األصػػالب واألرحػػاـ عمػػى اخػػتالؼ األحػػواؿ مػػف نطفػػة إلػػى عمقػػة 

                                                           

 .ٕٖاإلنصاؼ لمباقالني، ص  (ٔ)
 .ٜٗفي عمـ الكالـ والعقيدة، د/ جميؿ محمد أبو العال، ص دراسات  (ٕ)
، ط  دار ٛٔٓ٘، ٕٕٚٙأخرجػػو البخػػاري، كتػػاب  اًلسػػتئذاف، بػػاب  بػػدء السػػالـ، ح  (ٖ)

، وأخرجو مسمـ، كتػاب  البػر والصػمة واءداب، ىٕٕٗٔطوؽ النجاة، ط  األولى سنة 
لتػراث العربػي ، ط  دار إحيػاء إٚٔٓ/ٗ، ٕٕٔٙباب  النيػي عػف ضػرب الوجػو، ح 

، ط  مرسسػػة ٕٖٛ/ٕ، ٕٓٗٚلبنػػاف، وأخرجػػو أحمػػد فػػي المسػػند، ح  -بيػػروت  –
 ـ.ٕٔٓٓالرسالة، ط  األولى سنة 
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فذلؾ معنى قولو خمقػو عمػى صػورتو ، ... ومض ة وجنيف كما فعؿ ذلؾ بنسمو
 .(ٔ) (-  -عة إلى لدـ والكناية راج

)اعمػػـ أف العممػػاء ذكػػروا فػػي  ىٌقووىل الفخوور الوورا ي عقوو  هوو ا الحوودٌث:
 وجوًىا   تأويؿ ىذه األخبار

قولو أف ا خمؽ لدـ عمػى صػورة الضػمير عائػد عمػى المضػروب  :األىل
عمػى صػورة المضػروب فوجػب اًلحتػراز مػف تقبػيذ  - تعالى -يعني خمؽ ا 
 ... ذلؾ المضروب

، أف المراد أف ا خمؽ لدـ عمى صورتو التػي كػاف فػي لخػر أمػره نً:الثا
ومػا كػاف طيًنػا ورضػيًعا بػؿ خمقػو ا رجػاًل ، يعني أنو ما تولػد عػف نطفػة ودـ

 .كاماًل دفعة واحدة
أي ، أف المػػراد مػػف الصػػورة الصػػفة. يقػػاؿ  صػػورة ىػػذا األمػػر كػػذا الثالووث:

أي خمقو عمى صفتو في كونو  فقولو خمؽ ا لدـ عمى صورة الرحمف، صفتو
 .(ٕ) خميفة لو في أرضو(

  

                                                           

 .ٙٚكتاب أصوؿ الديف لمب دادي، ص  (ٔ)
، ط  ٛٓٔص  ٔالتفسػػػير الكبيػػػر أو مفػػػاتيذ ال يػػػب لإلمػػػاـ فخػػػر الػػػديف الػػػرازي، ج  (ٕ)

 لبناف. -يروت ب -ـ، دار الكتب العممية ٕٓٓٓاألولى سنة 
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 انفصم انساتع
نف َاألسهُب انري جنسي عهًٍ يف َضشً

ّ
 (ٔ)يف ذسذٍة ٌرا ادلؤ

بنيايػة الفصػؿ السػابؽ يكػوف تومػا قػد انتيػى مػف فاتحػة كتابػو مجموعػػة 
الػػردود عمػػى الخػػوارج )فالسػػفة المسػػمميف( وىػػي التػػي اصػػطمذ العممػػاء عمػػى 

 مات ليذا العمـ أو ذاؾ العمـ.تسميتيا مقد
ىمجموول المقوودمات التووً فصوولوا تىمووا ىجعلوووا فاتحووة للكتووا  السووابق  كووره 

 هً: أن معرفتنا بالحقائق اإلٌمانٌة اإللوٌة نىعان:

وفيو تكوف معرفة الحقائؽ اإليمانية فوؽ طاقة البنر لػذلؾ  النى  األىل:
 ىو الوحي اإلليي. فالطريؽ الصحيذ لموصوؿ إلى معرفة ىذه الحقائؽ إنما

وفيػػو تكػػوف معرفػػة الحقػػائؽ اإليمانيػػة فػػي متنػػاوؿ العقػػؿ  النووى  الثووانً:
 (ٕ)الطبيعي حيػث يمكػف الوصػوؿ إلػى ىػذه المعرفػة عػف طريػؽ البحػث والنظػر

العقمػػي فػػي لثػػار ا ومخموقاتػػو المحسوسػػة ولكػػف ىػػذه المعرفػػة تختمػػؼ فػػي 
فكػرًا. وًل بػد فػي ىػذه المعرفػة قوتيا ومقدارىا باختالؼ العارفيف عمما وثقافة و 

وبخاصػػػػة أف البحػػػػث العقمػػػػي والنظػػػػري إنمػػػػا يتعمػػػػؽ ، مػػػػف اإلليػػػػاـ اإلليػػػػي
بالمحسوسػػات ولػػذلؾ كانػػت ىػػذه المعػػارؼ ناقصػػة وكماليػػا إنمػػا يكػػوف بيػػذا 

 اإللياـ اإلليي.
والمعرفػػة الطبيعيػػة وىػػي التػػي يكػػوف مصػػدرىا العقػػؿ الطبيعػػي ًل تتنػػاقض 

ولما كاف األمر ىكذا كػاف مػف المناسػب ، ذلؾ العكسوك، مع المعرفة اإليمانية
عمػى النػاس تمػؾ الحقػائؽ اإليمانيػة التػي لػيس لمعقػؿ  -  - أف يعرض ا

                                                           

 .ٜٕمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٖٓالسابؽ، ص  (ٕ)
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 قدرة عمى اكتسابيا كي يرمنوف بيا ويعتقدونيا.
وقد قرر توما في فاتحػة الكتػاب ىػذه أف إذعػاف العقػؿ لمحقػائؽ اإليمانيػة 

عيػػا وقبولػػو بيػػا أمػػر مركػػد ومحمػػود ىػػي فػػوؽ طاقػػة اإلنسػػاف وتوافقػػو م التػػي
 ويعتبر عمال حسنا وليس طيًنا أو عمال فاسد.

ثػػـ وضػػع تومػػا فػػي ىػػذه الفاتحػػة كيفيػػة اكتسػػاب العقػػؿ لممعرفػػة أو كيػػؼ 
يحصػػؿ ىػػذا العقػػؿ عمػػى المعرفػػة العقميػػة مبينػػا مكانػػة ىػػذه المعرفػػة العقميػػة 

 مقارنة بالمعرفة اإليمانية التي مصدرىا الوحي اإلليي.
انتقؿ توما مف الحػديث عػف األحكػاـ العامػة إلػى الحػديث عػف األحكػاـ ثـ 

الخاصػػة التػػي ىػػي ىنػػا حقػػائؽ اإليمػػاف المسػػيحي فػػرأى أنيػػا ًل تتنػػاقض مػػع 
وأكػد ىػذا ، حقيقة العقؿ أو ما يصػؿ إليػو العقػؿ الطبيعػي مػف معػارؼ وحقػائؽ

 بإثبات وجود ا بيذا العقؿ الطبيعي.
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 انفصم اننامه
ايف زأي انمائ

ً
 هني تأن كُن اهلل مُ:ُد
ه تراذً

ّ
 (ٔ)ال ميكه إلامح انربٌان عهًٍ ألوً تٍ

عرفنا في فاتحة كتاب توما "مجموعػة الػردود" أف وجػود ا مػف الحقػائؽ 
اإلليية التي يمكف اكتسابيا عف طريؽ العقػؿ الطبيعػي المريػد بنػور العقػؿ أو 

 ما سماه باإللياـ اإلليي.
اإلثبات وىو إثبات وجود ا تحدث عػف رأي وقبؿ أف يدخؿ توما في ىذا 

 ؟ العمماء حوؿ السراؿ الذي يقوؿ  ىؿ يمكف إثبػات وجػود ا باألدلػة العقميػة
ىػػؿ اإلنسػػاف الطبيعػػي فػػي حاجػػة إلػػى إثبػػات وجػػود ا باألدلػػة   وبمعنػػى لخػػر

 ؟ العقمية
وكػػاف جػػواب تومػػا أنػػو بعػػض البػػاحثيف أو المتحػػدثيف فػػي ىػػذا الموضػػوع 

وجود ا بيِّف بيانػا نػافيا بحيػث ًل يحتػاج ىػذا الوجػود اإلليػي إلػى  يروف أف
 .(ٕ)زيادة بياف وبحيث ًل يمكف لمتصور أف يتصور ضده

ديػاف نبػذت ىػرًلء الػذيف لػـ )أف كػؿ األ عبد الحلٌم محمىد:دكتىر/ ٌقىل ال
 .(ٖ)يعتقدوا بوجود اإللو وأنكرت وننعت عمى ىرًلء الذيف لـ يرمنوا بو(

ًل يمكف إقامة البراىيف عمى وجود ا  ألف  ى ما ٌقىله الباحثىنىبنا  عل
                                                           

 .ٕٖمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٕٖ، ص السابؽ (ٕ)
، تػأليؼ وتحقيػؽ  د/ عبػد الحمػيـ ٖ٘فمسفة ابػف طفيػؿ ورسػالة حػي بػف يقظػاف، ص  (ٖ)

لبنػاف  –بيػروت  –مكتبػة المدرسػة  -لبنػاف  –بيروت  -محمود، دار الكتاب المبناني 
 ـ.ٕٜٛٔى ٕٓٗٔ
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وتحصػيؿ الحاصػؿ عبػث ًل طائػؿ ، إذ ىػو تحصػيؿ حاصػؿ، ىذا ًل يأتي بجديػد
 وىنا قاـ توما بالرد عمى مف يقوؿ بذلؾ ومناقنتو فيما يقوؿ.، مف ورائو

 مناقشة تىما للقائلٌن بأن ىجىد ال ع ٌحتاج نلى دلٌل:

ما أف الرأي الذي يقوؿ بأف وجود ا بػيٌف ًل يحتػاج إلػى دليػؿ لقد رأى تو 
كيفيػة ىػذا  إلثباتو رأى باطؿ وغير صحيذ لذلؾ قاـ بالرد عمى ىذا الرأي مبيًنا

 فقػاؿ إف أسػباب ىػذا التوجػو، البطالف وأسباب قوؿ ىػذا الفريػؽ بتمػؾ المقولػة
 أي القوؿ بيذا الرأي ىو 

مػا ىػي القضػايا التػي يقػوؿ النػاس ه  لنفترض سراًل مفاد السب  األىل: 
 عنيا إنيا بينة بذاتيا؟ 

ويجيب توما بأنيا القضايا التي إذا عرفنا أطراًفيا عرفنا ىذه القضػية فػي 
"الكػػػؿ" ومصػػطمذ "الجػػزء" فمجػػػرد  وضػػرب مثػػاًًل عمػػػى ىػػذا بمصػػطمذ، الحػػاؿ

ذا عرفنػػا ، معرفتنػا بالكػػؿ سػػنعرؼ الجػزء وبمجػػرد معرفػػة الجػزء سػػنعرؼ الكػػؿ واا
ىػػذا وذلػػؾ عرفنػػا فػػي الحػػاؿ أف الكػػؿ أعظػػـ مػػف الجػػزء وحينئػػذ ًل تحتػػاج ىػػذه 

بؿ ًل يمكف ألحد أف ينكر ىذه القضية أو ، القضية إلى إثباتيا بدليؿ أو برىاف
 ينكؾ فييا أو ينكر وضوحيا. 

وقػد رأى ىػذا الفريػؽ الػذي يػزعـ أف ، ىذه ىي القضػية البينػة الواضػحة بػذاتيا
نػػافيا وأف الوجػػود اإلليػػي مػػف ىػػذه القضػػايا البينػػة بػػذاتيا فػػال وجػػود ا بػػيف بياًنػػا 

 ؟ لماذا، ينكره أحد وًل ينكؾ فيو أحد
ًل يمكػف أف  ألننا إذا سمعنا ىػذا اًلسػـ الكػريـ "ا" فيمنػا منػو أنػو نػيًئا

إًل أنػو أعظػـ  بؿ كؿ مف يسمع ىذا اًلسػـ ًل يفيػـ منػو، (ٔ)يتصور أعظـ منو
                                                           

 .ٖٖمجموعة الردود عمى الخوارج فالسفة المسمميف، ص ( ٔ)
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أحػػد حػػيف سػػماعو ليػػذا اًلسػػـ إًل تصػػورًا واحػػًدا  وًل يتعقػػؿ، نػػيء فػػي الوجػػود
وليذا الوضوح والبيػاف" صػار مػف ، وىو أنو "ليس ىناؾ مف ىو أعظـ مف ا

 . (ٔ)الواجب أف يكوف ا متحقؽ الوجود ولو في الذىف عمى أقؿ الوجوه
ولمػا كػاف وجػود نػيء مػف األنػياء فػي العقػؿ وفػي الواقػع الخػارجي ىػػو 

عقػػؿ فقػػط كػػاف لزاًمػػا أف يكػػوف ا موجػػوًدا فػػي العقػػؿ أعظػػـ مػػف وجػػوده فػػي ال
 وفي الواقع الخارجي ليكوف ىذا الوجود وىو أعمى أنواع الوجود.

فضاًل عف ىذا فإف نفس مدلوؿ اًلسـ الكريـ يثبت أف لػيس نػيء أعظػـ 
فيبقػػى إذف أف كػػوف ا ىػػو موجػػود معموًمػػا بذاتػػو كػػأف دًللػػة اًلسػػـ ، مػػف ا

 .(ٕ)نفسيا قد أوضحتو"
أف كممة الوجود إذا قصد منيا الوجػود العقمػي والواقػع الخػارجي   والمعنى

ولما كاف ًل يمكف تصور وجػود نػيء ، كاف ىذا أعظـ مف الوجود العقمي فقط
كػػاف واجًبػػا أف يكػػوف وجػػوده سػػبحانو فػػي العقػػؿ وفػػي ، أعظػػـ مػػف وجػػود ا

أف  إًل، خػارجيالواقع الخػارجي وفػي ىػذا اسػتحقاؽ ا لموجػود األعظػـ بػأمر 
اًلسـ الكريـ "ا" ًل يتصور أعظـ منو وبيذا استحؽ ا الوجود األعظػـ مػف 

 وتكوف دًللة اًلسـ ىي التي أوضحتو وجعمتو بينا بيانا نافًيا.، ذاتو
ىذا ىو السبب األوؿ الذي جعؿ البعض يقوؿ بعدـ جواز إثبات وجود ا 

 ذاتو. باألدلة أيا كاف نوعيا ألنو سبحانو واضذ ب
يمكننا أف نتصور نيًئا موجود وأنو ًل يمكف إًل أف يكػوف  السب  الثانً: 

موجوًدا وًل يمكف أف يتصور كونػو غيػر موجػود بمعنػى أنػو يمكػف أف نتصػور 
                                                           

 .ٖٖمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٖٖ، ص السابؽ (ٕ)
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وفي مقابؿ ىذا يمكف أف نتصور نػيًئا ، نيًئا موجوًداوجوًدا دائًما ًل ي يب أبًدا
فأييمػا يكػوف ، ت مػف األوقػاتويمكف أف نتصوره غير موجود في وق، موجوًدا
 ًل نؾ أف األعظـ منيما مف كاف وجوده وجوًدا دائما وًل ي يب أبًدا. أعظـ؟

  وبناء عميو ًل يمكف أف نتصور أف ا غيػر موجػود فػي بعػض األوقػات
ألنػػو حينئػػذ سػػيكوف ىنػػاؾ مػػف ىػػو أعظػػـ منػػو وىػػو مػػف كػػاف وجػػوده دائمػػا ًل 

" فيبقػػى إذف أف كػػوف ا موجػػوًدا ي يػػب وىػػذا يتنػػاقض مػػع حقيقػػة اًلسػػـ "ا
 .(ٔ)معمـو بذاتو"

ىناؾ قضايا منطقية يكوف فييا النيء محموًًل عمى نفسو  السب  الثالث:
مثػػؿ قولنػػا "اإلنسػػاف ىػػو إنسػػاف" وىنػػاؾ قضػػايا محموليػػا يكػػوف مضػػمنا فػػي 
موضػػوعيا مثػػؿ قولنػػا "اإلنسػػاف حيػػواف" فػػإذا قمنػػا إنسػػاف فقػػط فيػػـ منػػو أنػػو 

لحيوانيػػة جػػزء مػػف اإلنسػػاف وعنصػػر مػػف عناصػػره وبيػػذا يكػػوف حيػػواف ألف ا
 المحموؿ موجوًدا وجوًدا ضمنًيا في ذات الموضوع.

وسػػواء ىػػذا النػػوع مػػف القضػػايا أو ذاؾ النػػوع "يجػػب أف يكػػوف فػػي غايػػة 
  .(ٕ)المعمومية بالذات"

ىذه الحقيقة موجودة في ا عمى أفضؿ وجو مف وجودىا في غيره ألننا 
أو ،  موجود" فالمحموؿ إما نفس الموضوع أي أف الوجػود ىػو اإذا قمنا "ا

وىػذا ، أف ىذا المحموؿ مضمف في الموضوع وًل يمكف أف يكوف أقػؿ مػف ىػذا
 يعنػػػػػي أف وجػػػػػود ا نفػػػػػس ذاتػػػػػو فػػػػػإذا سػػػػػأؿ سػػػػػائؿ مػػػػػف ىػػػػػوا بقولػػػػػو 

فإذا قيؿ ا موجود فػالمحموؿ يكػوف ، "أي نيء ىو" أو "ىؿ ىو" واحد بعينو
                                                           

 .ٖٖمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٖٗ، ٖٖالسابؽ، ص  (ٕ)
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نفس الموضوع أو ًل أقؿ مف أف يكػوف منطوًيػا تحػت حػد الموضػوع وعمػى  إما
 ىذا إذا قمنا "ا موجود" كاف معموما بذاتو".

يعتمد القػائموف بعػدـ جػواز إثبػات وجػود ا باألدلػة عمػى  السب  الرابع: 
والمقصود بيذه الوسػيمة إف اإلنسػاف بطبعػو ، وسيمة في المعرفة تسمى الطبع

  ألف ىذه ىي ال ايػة القصػوى التػي يتطمػع (ٔ)إلى معرفة ا وطبيعتو متنوؽ
إلييا اإلنساف واألنياء التي تعرؼ بالطبع تعرؼ بذاتيا ولػيس بجيػد أو طمػب 
أو بحث وكوف ا موجودا حقيقة معمومة بػالطبع ولػيس ببرىػاف أو قيػاس أو 

قولنػا مػف ىنػا كػاف ، األدلة التي تعتمد عمى العقؿ والمنطؽ غير ىذا وذاؾ مف
وما كاف معموما بذاتػو لػـ يكػف بحاجػة إلػى ، ا موجود معناه أنو معمـو بذاتو

 األدلة أيا كاف نوع ىذه األدلة.
الػػػذيف يقولػػػوف بػػػأف وجػػػود ا ًل يحتػػػاج إلػػػى دليػػػؿ  السوووب  الخوووامس:

تقػوؿ  "إف مػا َيْعػِرْؼ بػو جميػع مػا سػواه  يستندوف في ىذا إلى قاعػدة عنػدىـ
إذف فيػػو ، وا يعػػرؼ بػػو جميػػع مػػا سػػواه .(ٕ)بذاتػػو"يجػػب أف يكػػوف معمومػػا 

 معمـو بذاتو وليس باألدلة والبراىيف.
وقد ضرب ىذا الفريؽ مثاًًل يوضذ ىػذه القاعػدة ويركػدىا وىػو أنػو  كمػا 
أف نور النمس مبػدأ كػؿ إبصػار حسػي فكػذلؾ النػور اإلليػي مبػدأ كػؿ معرفػة 
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األوؿ المنقػػوؿ بالوجػػو  إذ أنػػو تعػػالى إنمػػا ىػػو مػػا يوجػػد فيػػو النػػور، عقميػػة
 .(ٔ)األفضؿ فيجب إذف أف يكوف كوف ا موجوًدا معموًما بذاتو"

والمػػػراد أف ا وجػػػب لػػػو النػػػور األوؿ المنقػػػوؿ أي كػػػالـ ا أو الػػػوحي 
اإلليػػي وبيػػذا النػػور يعػػرؼ جميػػع مػػا سػػواه ومػػا كػػاف كػػذلؾ يجػػب أف يكػػوف 

 خارج عنو. ًل بنيء معموًما بذاتو
باب التي رأى تومػا أف الػذيف ًل يجػوزوف إثبػات وجػود ىذه مجموعة األس

قػػد اعتمػػدوا عمييػػا فػػي اًلنحيػػاز إلػػى رأييػػـ  - عقميػػة أو نقميػػة -ا باألدلػػة 
وىػػؿ تسػػيغ ألصػػحاب ىػػذا الػػرأي أف ، فمػػا رأي تومػػا فػػي ىػػذه األسػػباب، ىػػذا

 ؟ يتمسكوا بو
لتػالي مػف كتػاب تومػا ولإلجابة عمى ىذا السراؿ نجدىا في ثنايػا الفصػؿ ا

 مجموعة الردود محؿ البحث.
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 انفصم انراسع
 يف إتطال انسأي ادلركُز َحم األسثاب ادلرمدمح

يػػرى تومػػا أف القػػوؿ بعػػدـ جػػواز إثبػػات وجػػود ا باألدلػػة لػػيس بػػالرأي 
العممػػي المسػػتند إلػػى قواعػػد وحقػػائؽ عمميػػة وذلػػؾ ألنػػو ننػػأ عػػف عػػادة تعػػود 

. والعادة إذا (ٔ)"أف يسمعوا اسـ ا ويستدعوه" البعض منذ الص ر وىي عمييا
أي أصػػبحت فػػي قػػوة الحقػػائؽ حصػػمت منػػذ الصػػ ر أصػػبحت فػػي قػػوة الطبيعػػة 

التػػي طبػػع ا اإلنسػػاف عمييػػا لػػذلؾ يستمسػػؾ صػػاحب ىػػذه العػػادة بمػػا تعػػود 
عميو استمساًكا قوًيا كأف ىذه العادة أصبحت نيًئا طبيعًيػا لمػنفس وبيًنػا بذاتػو 

خاطئػة ألنػو  در صاحب ىذه العادة أحكاًما ىػي فػي الحقيقػة أحكػاـوحينئذ يص
يفػػرؽ بػػيف مػػا ىػػو معمػػـو بذاتػػو بمعنػػى اإلطػػالؽ أي دوف تقيػػد بنػػيء مػػف 
اأِلنػػياء كػػدليؿ أو برىػػاف أو مػػف ىػػو باحػػث عػػف المعرفػػة وبػػيف مػػا ىػػو معمػػـو 

 .(ٕ)بالقياس إلينا
الفريػػؽ أف وكػػأف تومػػا يريػػد أف يقػػوؿ فػػي إبطالػػو لمسػػبب األوؿ عنػػد ىػػذا 

بيًنا بالنسبة إلينا وًل يمـز مف  غير النيء البيف قد يكوف بينا بذاتو وقد يكوف
فحقػا ا بػيف بذاتػو لكػف ًل يمػـز مػف ، كوف نيء بينا بذاتو أف يكوف بينا لنػا

فػػإذا سػػأؿ سػػائؿ مػػا ىػػو ا؟ أكػػاف ىػػذا ىػػو عػػيف ، ىػػذا أف يكػػوف ا بينػػا لنػػا
كف ألف اإلنسػاف ًل يسػتطيع بعقمػو أف يػدرؾ وجوده فا ووجوده نيء واحد ل

، ما ىو ا فإف إدراكػو ومعرفتػو بػا تبقػى ناقصػة ويكػوف ا مجيػوًًل عنػدنا
ومثاؿ ىذا أف القاعدة التي تقوؿ الكؿ أعظـ مػف الجػزء قاعػدة معمومػة بػذاتيا 
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، لكف لو ألقيت ىذه القاعدة عمى إنساف ًل يعرؼ ما ىو الكؿ أو ما ىػو الجػزء
ف كانػػت معمومػػة بػػذاتيا إًل أنيػػا ومػػا  ىػػي العالقػػة بينيمػػا ِفػػإف ىػػذه القاعػػدة واا

بالنسبة ليذا الرجؿ العامي الذي ًل يعرؼ الكؿ وًل يعرؼ الجػزء تبقػى مجيولػة 
بالنسبة إليو أي أنو ليس كػؿ مػا كػاف معموًمػا بذاتػو يكػوف معوًمػا لكػؿ إنسػاف 

بػد مػف معرفػة ا بالػدليؿ وبالتػالي ًل ، ميما كانت ثقافتو وميما كانت أحوالػو
 والبرىاف حتى لو كاف معروًفا بذاتو.

النػمس بينػة بػذاتيا فضػورىا  مثال آخور ضوربه تىموا للبٌوان ىالتىضوٌأ:
نعاعيا وحرارتيا كؿ ىذا يجعميا بينة بذاتيا ولكنيا بالنسبة لمف كؼ بصػره  واا

ف أدرؾ حرارتيػػا فمػػف يػػدرؾ ضػػوءىا ي واإلنسػػاف فػػ، تبقػػى مجيولػػة لػػو  ألنػػو واا
، القطب الجنوبي أو النمالي لف يػدرؾ ىػذه النػمس  ألنػو ًل يػرى منيػا نػيًئا

ولػػو رأى منيػػا نػػيًئا فػػال يػػراه بتمامػػو وكمالػػو لػػذلؾ تبقػػى معرفتػػو بيػػا ناقصػػة 
ف كانت ىي بينة بذاتيا.  فتكوف مجيولة لديو واا

نػػعاعيا ًل تكػػوف  وحتػػى اإلنسػػاف الػػذي يػػدرؾ ضػػوء النػػمس وحرارتيػػا واا
مس معرفة تامة وكاممة بؿ تكوف معرفة ناقصة  ألنػو يجيػؿ معرفتو بيذه الن

حقيقػػة الضػػوء وحقيقػػة الحػػرارة بػػؿ ًل يػػدرؾ جػػوىر النػػمس ىػػذه بوضػػوح بػػيف 
 ومع ىذا نقوؿ  النمس بينة بذاتيا غير بينة بالنسبة لنا. 

ف كػػاف بينػػا بذاتػو إًل أنػػو لػػيس بينػػا بالنسػػبة لنػػا  وىكػذا وجػػود ا فإنػػو واا
ظيارهلذلؾ يحتاج إلى األ "وىكذا يتفؽ أف ما ، دلة العقمية إلثبات ىذا الوجود واا

كػػاف مػػف األمػػور فػػػي غايػػة المعموميػػة تكػػوف نسػػػبةعقمنا إليػػو كنسػػبة عػػػيف 
معمومػػة بػػذاتيا لكنيػػا ، . فالنػػمس بينػػة بػػذاتيا(ٔ)الخفػػاش إلػػى نػػور النػػمس"
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 ليست بينة بالنسبة إلى الخفاش ألف عينو ًل تستطيع أف تراىا.
  الثووانً الوو ي اعتموود علٌووه المووانعىن موون اعسووتدعل علووى ىأمووا عوون السووب

ألنػػو ًل يمػػـز مػػف سػػماع اسػػـ ا ومعرفتػػو  ىجووىد ال فوووى سووب  ضووعٌف ىىاه  
ذلؾ أف ىذا الفريؽ يرى أف كؿ قضية تكػوف معمومػة ، معرفة كوف ا موجوًدا

بذاتيا إذا عرؼ طرفاىػا ولكػف الحقيقػة ىػي أف ىػذا ًل ينطبػؽ عمػى وجػود ا 
إنو مع معرفتنا با ًل يمـز مػف ىػذا معرفػة وجػوده فػي الحػاؿ وبػذلؾ ًل يمػـز ف

تحقػػؽ معرفػػة القضػػية التػػي إذا عػػرؼ طرفاىػػا عرفػػت فػػي الحػػاؿ وذلػػؾ لعػػدة 
 أسباب عرضيا توما كما يمي 

أنتـ ثبػتـ ىػذا الػدليؿ عمػى معتقػد أنػو ًل يمكػف أف يتصػور أحػد وجػود مػف ىػو  -ٔ
قيقة أو ىذا المعتقد ليس معموما عنػد جميػع والحؽ أف ىذه الح، أعظـ مف ا

الناس بدليؿ أف مف الذيف يرمنوف بوجػود ا َمػْف رأى أف العػالـ ىػو ا وىػذا 
وىػو العػالـ  يعني أف ىناؾ مف يتصور وجود مف ىو ما  في عظمػة وجػوده

أو عمػػى األقػػؿ مػػف ىػػو مثػػؿ ا فػػي ىػػذه العظمػػة لػػذلؾ فيػػذه القاعػػدة أو ىػػذا 
 قط لذلؾ ًل يصذ بناء حقائؽ دينية عميو.المعتقد سا

ولو سممنا جدًًل أف الكافة مف الناس ًل يتصػوروف وجػود مػف ىػو أعظػـ  -ٕ
مػف ا فػػال يمػػـز مػػف ذلػؾ ضػػرورة أنػػو يوجػػد فػي طبػػائع األنػػياء أي فػػي 

والمعنى أنػو يمكػف ، الواقع الخارجي نيء ًل يمكف أف يتصور أعظـ منو
فيػذا تصػور ذىنػي أو ، أعظـ مػف ايتصور أنو ًل يوجد  إلنساف ما أف

عقمػي لكنػو ًل يمػـز عميػو أف يكػوف ىػػذا النػيء الػذي ىػو فػي الػذىف لػػو 
وجود خارج الذىف أو طبائع األنياء "فكوف الذىف يتصػور مػا يػدؿ عميػو 
بيذ اًلسـ "ا" ًل يمـز عنو كػوف ا موجػوًدا مػف خػارج الػذىف ومػف ثػـ 
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. أمػا (ٔ)يجػب أف يكػوف فػي الػذىف"فما ًل يمكف أف يتصور أعظـ منػو ًل 
 في خارج الذىف فال يجب وجود ىذا التصور.

فيذا  ،وجوده عدـ تصور أو ا مف أعظـ ىو مف تصور أمكف لو وحتى -ٖ
الواقع  في تحققو لعدـ أو تعالى وجوده في نقص إلى راجًعا ليس التصور
ألف وجود ا واضذ غاية الوضوح في حدود ذاتو ىو لكنو   الخارجي

غير واضذ بالنسبة لعقولنا لضعؼ ىذه العقوؿ عف إدراؾ حقيقة ذاتو 
 لذلؾ لـز الوصوؿ إلى معرفة ا بالدليؿ العقمي أي بالبراىيف العقمية.

ولمػػا كػػاف وجػػود ا عػػيف ذاتػػو فالػػذيف "ينػػاىدوف ذات ا نفسػػيا كونػػو 
مػا موجوًدا ىو عندىـ في غايػة البيػاف مػف أجػؿ أف ذاتػو عػيف وجػوده ولكػف ل

 ًل بػو ذاتػو كاف ًل يمكننا أف نرى ذات ا كاف أننا نتوصؿ إلػى معرفػة وجػوده
 .(ٕ)بؿ بمعموًلتو

وفي إبطاؿ توما لمدليؿ الرابػع الػذي جػاء بػو القػائموف بػأف وجػود ا واضػذ ًل  -ٗ
يحتػاج إلػػى دليػػؿ رأى تومػا أنػػو واضػػذ الػبطالف ذلػػؾ أف معرفػػة ا بػػالطبع أي 

ى معرفة ا ألف ىػذه ىػي السػعادة فالحقيقػة أف ىػذا طبع اإلنساف وانتياقو إل
اًلنتياؽ وىػذا الطبػع إنمػا يػأتي بالسػعادة العامػة أو مػا يقػاؿ بأنيػا عمػى وجػو 
العمػػـو أًل وىػػي كمػػاؿ ا وخيريتػػو لكػػف السػػعادة الخاصػػة أو التػػي ىػػي عمػػى 
وجػػو الخصػػوص فيػػي منػػاىدة ذات ا وىػػذه ًل تػػأتي عػػف طريػػؽ الطبػػع أو 

 .ٖ()لطبيعية وًل سبيؿ إلييا إًل بالبرىاف العقميالمعرفة ا
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ليذا الفريؽ أف المعرفة التي تأتي عف  ىخالصة نبطال تىما للدلٌل الرابع
طريؽ الطبع أي الطبيعة اإلنسانية إنما ىي معرفة عامػة وتعنػي معرفػة كمػاؿ 
ا وخيريتو وىذه عنػد تومػا نػبو مػف أنػباه خيريػة ا وجػوده سػبحانو لكػف 

معرفة خاصة وىي منػاىدة ذات ا وىػذه ًل تػأتي بػالطبع لػذلؾ كػاف ًل ىناؾ 
 بد مف الدليؿ العقمي لموصوؿ إلى ىذه المعرفة الخاصة.

ونأتي إلى لخر أدلػة المػانعيف مػف اًلسػتدًلؿ عمػى وجػود ا  ألف وجػود  -٘
وقػد رأى تومػا أف ىػذا الػدليؿ دليػؿ ، ا واضذ ًل يحتاج إلى أدلة إلثباتػو

بطالو (ٔ)سيؿ حمو فحقا  ا يعرؼ بو كؿ نيء لكػف ًل يفيػـ ، ونقضو واا
ىذا عمى أف معرفة اإلنساف لكنياء متوقفة عمى معرفتو با وأنو طالما 
، أف اإلنسػػاف يعػػرؼ األنػػياء مػػف حولػػو كمػػا ىوالواقػػع يكػػوف عارًفػػا بػػا

نما نحف نعرؼ األنياء ألف كؿ معرفة عندنا إنما ىي مسببة عف فعمو   واا
أي أف معرفتنػػػا بػػػأي نػػػيء ترجػػػع إلػػػى سػػػبب ىػػػو فعػػػؿ ا ، (ٕ)ضػػػووفي

 وفيضو وليس معرفة ذات ا.
والكتػب المقدسػة ، أما عف معرفة ذات ا وحقيقتو فيذه معرفة مستحيمة

 عرفت الناس با تعالى واستدلت عمى ذلؾ بمخموقات ا ولثاره وأفعالو.
ذه معرفػػة ممكنػػة بالنقػػؿ أمػػا عػػف معرفػػة وجػػود ا ووحدانيتػػو.. الػػل فيػػ

 والعقؿ.
  

                                                           

 .ٓٗمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٓٗلسابؽ، ص ا (ٕ)
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 انفصم انشا:س
ا َال ميكه إلامح انربٌان عهًٍ 

ً
يف زأي انمائهني تأن كُن اهلل مُ:ُد

 (ٔ)َإمنا ٌمع تً اإلشعان انٍمٍىً تاإلميان فمط
مف ىذا العنواف يتبيف أف ىذا الفريؽ يرى أنو ًل بد مف إقامة الدليؿ عمى 

ىػذا الػدليؿ حقيقػة إيمانيػة أي وحيػا  ولكػف يجػب أف يكػوف -  - وجود ا
ًل  أمػا الػدليؿ العقمػي فيػراه ىػذا الفريػؽ دلػيال، دينيا ونصا مف الكتػب المقدسػة

يصػذ اًلعتمػػاد عميػػو ألف العقػؿ وحػػده ًل يسػػتطيع الوصػوؿ إلػػى معرفػػة وجػػود 
. 

ىٌلتمس تىما مبورًرا تمسو  هو ا الفرٌوق بأدلوة الونص الودٌنً ىرفضوه أدلوة 
 ل ي دفعوم نلى ه ا عد  أسبا :العقل فٌرى أن ا

ضعؼ بعض األدلة العقمية التي اعتمد عمييا فريؽ مف الناس في إثبػات  -ٔ
وعمػى رأس ىػرًلء بعػػض الفالسػفة الػذيف يقولػػوف إف  -  - وجػود ا

الذات والوجود نػيء واحػد ثػـ يضػعوف ىػذه األدلػة الضػعيفة إلثبػات ىػذا 
فعنػد ىػذا الفريػؽ أف جػواب ، (ٕ)التوحد بيف الذات اإلليية والوجود اإلليي

ىػػو ا" ىػػو نفػػس الجػػواب عػػف السػػراؿ الػػذي  "مػػا  السػػراؿ الػػذي يقػػوؿ
التوصؿ بطريػؽ العقػؿ إلػى معرفػة ا "إف يقوؿ  "ىؿ ىو" وىذا خطأ ألف 

 .(ٖ)وبالتالي لـ يمكف إثبات أف ا "ىؿ ىو" ا ما ىو" غير ممكف
 بالرىػاف العقمػي اعتمػد والمقصود أف الفريؽ الػذي يمنػع إثبػات وجػود ا

                                                           

 .ٔٗمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٔٗالسابؽ، ص  (ٕ)
 .ٔٗالسابؽ، ص  (ٖ)
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في ىذا عمى أف الجواب عف السراؿ الذي يقوؿ مػا ىػو ا ىػو نفػس الجػواب 
الذي يكوف عف " إف ا ىؿ ىو" والصػحيذ أننػا ًل نسػتطيع أف نجيػب بالعقػؿ 

"ا مػػا ىػػو" وعجػػز اإلنسػػاف عػػف اإلجابػػة بعقمػػو عػػف ىػػذا عػػف السػػراؿ األوؿ 
ؿ الثاني "ىؿ ىو" وقد أدى ىذا العجز إلػى السراؿ ترتب عميو العجز عف السرا

الزعـ الذي يقػوؿ ًل يمكػف إثبػات وجػود ا بالػدليؿ العقمػي لكػف الحقيقػة التػي 
ف كػػاف ًل يمكػػف معرفػػة الػػذات اإللييػػة إًل عػػف طريػػؽ  يػػرمف بيػػا تومػػا أنػػو واا

 اإليماف الوحي فإنو يمكف إثبات وجوده تعالى بالدليؿ العقمي.
الػػذي جعػػؿ ىػػذا الفػػرؽ يتمسػػؾ بػػالوحي فقػػط إلثبػػات  السػػبب الثػػاني بيػػافوفػػي  -ٕ

وجود ا يقوؿ توما أف عند ىذا الفرؽ أنو إذا ارتفعت معرفة ذات ا وماىيتو 
فػػال سػػبيؿ إلثبػػات وجػػود ا أي أنػػو طالمػػا ًل يمكػػف معرفػػة ذات ا وماىيتػػو 

حػؽ ًل يمكف إثبات وجوده تعالى بالعقػؿ وىػذا  -وىذا يرمف بو توما  -بالعقؿ 
لكف لو تمت معرفة ا بالوحي أمكف حينئذ معرفة وجوده تعالى بالعقؿ وليست 

 ىناؾ ضرورة إلثبات ىذا الوجود بالوحي فقط وامتناع إثباتو بالدليؿ العقمي.
والسػػبب الثالػػث الػػذي جعػػؿ ىػػذا الفريػػؽ يقػػوؿ بمػػا يقولػػو ىػػو أنيػـػ يػػروف أف  -ٖ

ه ىػو المحسوسػات أمػا مػا مبادو البرىاف الذي يتـ بػو إثبػات وجػود ا مصػدر 
ولمػا كػاف ، كاف فوؽ الحس والمحسوسػات فيػذا ًل يصػذ إقامػة البرىػاف عميػو

كوف ا موجوًدا ىػو ممػا فػوؽ الحػس والمحسوسػات لـػ يصػذ إثبػات وجػوده 
 تعالى بالدليؿ العقمي.

ىذه ىي أسباب خطأ ىذا الفريؽ في قوليـ ًل يصذ اًلستدًلؿ عمى وجػود ا 
 وقد رأى توما أف ىذا المذىب فاسد لكسباب اءتية ، بالدليؿ العقمي

 ردىد ىنبطال تىما ألدلة ه ا الفرٌق:
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 الردَّ األىل:

في أوؿ رد لتوما عمى الفريؽ الذي يثبت وجود ا بالوحي فقػط ويػرفض 
ىو أف صناعة البراىيف العقمية َتُردا عمى ىذا الفريؽ إذ إف ىػذه ، إثباتو بالعقؿ

باعتباره عمة لكؿ نػيء فػي  -  - ندنا إلى معرفة االصناعة تعممنا وتر 
ومػػا كػػاف عمػػة فمعموًلتػػو تػػدؿ عميػو ألنػػو ًل يوجػػد معمػػوؿ بػػدوف عمػػة ، الوجػود

ولما كانت المعموًلت موجػودة أمامنػا وننػاىدىا فػي الواقػع الخػارجي إذف ًلبػد 
 ليػا مػف عمػة ىػػذه العمػة ىػي ا وبػذلؾ تكػػوف لثػار ا ومعموًلتػو دالػة عميػػو

ذا كػاف ذلػؾ كػذلؾ كػاف إثبػات وجػود ا قػد تحقػؽ ، وىي وسيمة لمعرفتنا بو واا
 بالبرىاف العقمي  ألف الحقيقة أنو ما مف موجود إًل ولو ُموجٌد.

"صػناعة   وقد ضمف توما ىذا الرد في جممة مختصرة وعارضة حيث قػاؿ
 .(ٔ)فإنيا تعممنا استنتاج العمؿ مف المعموًلت"، البرىاف"
 ً:الرد الثان

المنػاىد تدرج العمـو في المراتب يبطؿ رأي ىذا الفريؽ إذ أنو مف المركػد 
أف العمػػػـو متفاوتػػػة فػػػي مراتبيػػػا فػػػإذا كػػػاف ىنػػػاؾ عمػػـػ يعتمػػػد عمػػػى الحسػػػيات فػػػي 
اسػػتخالص المعمومػػات والنتػػائأل فالبػػد وأف يكػػوف ىنػػاؾ عمػـػ أعمػػى مػػف ذلػػؾ يكػػوف 

ًل لمػا كػاف ىنػاؾ عمـػ فػوؽ ال والمقصػود أف  ٕ()عمـػ الطبيعػيمعتمًدا عمى العقميػات واا
نمػػا ىػػي متفاوتػػة فػػي درجاتيػػا فأقميػػا درجػػة تمػػؾ  العمػػـو ليسػػت عمػػى مرتبػػة واحػػدة واا

مكانػػة  أعمػػىأمػػا العمػػـو المعتمػػدة عمػػى العقػػؿ فيػػذه ، العمػػـو المعتمػػدة عمػػى الحػػس

                                                           

 .ٕٗمجموعة الردود، ص (ٔ)
 .ٕٗالسابؽ، ص  (ٕ)
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ولمػػا كػاف ًلبػػد وأف يكػوف فػػوؽ العمػـو الحسػػية عمػـو عقميػػة كػاف ًلبػػد مػػف ، ودرجػة
 مـو عمى العقؿ.اعتماد ىذه الع

تومػا مػف ىػذا الكػالـ أف معرفػة ا أو معرفػة وجػوده يجػب أف  مػرادولعؿ 
يكػػوف بػػأعمى العمػػـو وأعمػػى الوسػػائؿ وىػػي تمػػؾ العمػػـو العقميػػة التػػي تسػػتقي 

 بالعقؿ وتعتمد عمى البراىيف العقمية.
 الرد الثالث:

مػي يبطػؿ الفالسفة السابقيف في إثبات وجود ا بالبرىػاف العق (ٔ)واجتياد
رأي ىذا الفريؽ الذي يدعي عدـ صحة إثبػات وجػود ا بالػدليؿ العقمػي وذلػؾ 

الفالسػػػػفة لػػػػـ يجيػػػػدوا أنفسػػػػيـ فػػػػي البحػػػػث والدراسػػػػة والتحميػػػػؿ  ىػػػػرًلءألف 
نما ىـ وجدوا في ىذه الدراسػات العقميػة فائػدة ، واًلستنتاج فيما ًل فائدة فيو واا

منيًجا قوًيػا ووسػيمة طيبػة إلثبػات  وكما وجدوا في تمؾ البراىيف العقمية، كبيرة
بطػاؿ الباطػؿ ولػيس يعقػؿ أف ، وجود ا فقاموا بيذا المجيود إلحقاؽ الحػؽ واا

 يجيد الفالسفة أنفسيـ في أمر عبثي ًل فائدة ترجى مف ورائو.
عمى أف  النصوص الدينيػة والحقػائؽ الرسػولية تثبػت فسػاد ىػذا المػذىب 

النصوص وتمؾ الحقائؽ نصت عمػى أف  الذي يرفض البراىيف العقمية ألف ىذه
أي بالمصػػػػػنوعات  (ٕ)األمػػػػػور اإللييػػػػػة غيػػػػػر المنظػػػػػورة عرفػػػػػت بػػػػػالمبررات

والمخموقات وقد جػاء ىػذا الػنص الرسػولي فػي رسػالة بػولس إلػى أىػؿ روميػة 
أمػػوره غيػػر  .. إذ معرفػػة ا ظػػاىرة فػػييـ ألف ا أظيرىػػا ليػػـ ألف حيػػث قػػاؿ

                                                           

 .ٖٗ، ٕٗمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٖٗالسابؽ، ص  (ٕ)



 الجزء الثاني -ـ ٕٕٔٓوالثالثوف  التاسع بأسيوط / العدد مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 

الفلسفة اإللهية عند توما األكويني من خالل كتابه 

 مجموعة الردود على الخوارج فالسفة المسلمين

ٜٜٕ 

فػالنص الرسػولي يثبػت  (ٔ)ْدركػًة بالمصػنوعات"المنظورة ُترى منذ خمؽ العػالـ مَ 
وجػػود ا عػػف طريػػؽ مصػػنوعات ا ومخموقاتػػو وىػػذا اسػػتدًلؿ عقمػػي وبيػػذا 
، يكػػوف بػػولس الرسػػوؿ قػػد اعتمػػد عمػػى البػػراىيف العقميػػة فػػي إثبػػات وجػػود ا

وىػػذا الصػػنيع يفسػػد رأي الػػذيف يػػروف عػػدـ صػػحة إثبػػات وجػػود ا باألدلػػة 
 عند ىذا الفريؽ ىو اًلستدًلؿ بالنصوص الدينية فقط. العقمية وأف الواجب

 الرد الرابع:

عرفنا سابًقا أف الذيف يقولوف بفساد البراىيف العقمية مدعيف أنو ًل يصذ 
عمييػػػا فػػػي إثبػػػات وجػػػود ا كػػػانوا معتمػػػديف فػػػي ىػػػذا عمػػػى مقولػػػة  اًلعتمػػػاد

ومػػا أف لمفالسػػفة مفادىػػا أف الػػذات والوجػػود نػػيء واحػػد فػػي ا وقػػد رأى ت
؟ ألف الوجود الذي ىو  لماذا، اًلعتماد عمى ىذه المقولة ًل ينيض برىاًنا ليـ

ونحػف  (ٕ)والذات نيء واحد إنما "يراد بو الوجود الػذي يقػـو ا بػو فػي ذاتػو"
وىػذا ىػو المػراد مػف ، البنر نجيؿ كيفية ىذا الوجود كما نجيؿ الذات اإللييػة

 حد"."أف الذات والوجود وا  قوؿ الفالسفة
أمػػػا الوجػػػود الػػػذي ىػػػو مػػػف تػػػأليؼ العقػػػؿ فمػػػيس ىػػػو المػػػراد مػػػف قػػػوؿ 

"الذات والوجود واحد" ذلؾ أف ىذا الوجود الذي ىو مف تأليؼ العقؿ   الفالسفة
 أي يمكف إثباتو بالبرىاف. (ٖ)البرىاف تحتيقع 

األولى الوجػود الػذي يقػـو ا بػو  ىالخالصة أن للىجىد اإللوً صىرتٌن
ًل نسػػتطيع إدراكػػو كمػػا ًل تسػػتطيع الفالسػػفة إدراكػػو لػػذلؾ قػػاؿ فػػي ذاتػػو" وىػػذا 

                                                           

 .ٕٓ، ٜٔ  ٔرسالة بولس األولى إلى أىؿ رومية  (ٔ)
 .ٖٗمجموعة الردود، ص (ٕ)
 .ٗٗالسابؽ، ص  (ٖ)
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إنيما أي  الذات والوجود أمر واحد أما الوجػود الػذي نسػتنتجو عػف   الفالسفة
أي  -طريؽ العقؿ والبرىاف العقمي فميس ىو المػراد مػف قػوؿ الفالسػفة أنيمػا 

فض وبالتػػالي فاعتمػػاد ىػػذا الفريػػؽ الػػذي يػػر ، نػػيء واحػػد - الػػذات والوجػػود
العقميػػة عمػػى ىػػذه المقولػػة لمنػػع اًلسػػتدًلؿ عمػػى وجػػود ا  باألدلػػةاًلسػػتدًلؿ 

بالبرىػػاف العقمػػي اعتمػػاد خػػاطف ونيػػأل غيػػر صػػحيذ وًل يوجػػد مػػانع يمنػػع مػػف 
 إثبات وجود ا بالدليؿ العقمي.

ف كػػػاف فػػػوؽ الحػػػس  ىأخٌوووًرا: فممػػػا يركػػػد بطػػػالف ىػػػذا المػػػذىب أف ا واا
ونحػػػف أي  -  - محسوسػػػات ىػػػي معمػػػوًلت فػػػإف ىػػػذه ال، ٔ()والمحسوسػػػات

الذيف يروف جواز إثبات وجود ا بالبرىاف العقمي نسػتمد البػراىيف العقميػة مػف ىػذه 
وىػػذا يعنػػي فػػي لخػػر األمػػر أف معرفتنػػا ، المحسوسػػات الماديػػة إلثبػػات وجػػود ا

وبالتػػالي عػػدـ التقيػػد بالنصػػوص ، حسػػية سػػواء أكانػػت مبانػػرة أو بواسػػطة العقػػؿ
ينيػػة فػػي إثبػػات وجػػود ا ألنػػو يمكػػف أف يكػػوف مػػع النصػػوص الدينيػػة بػػراىيف الد

 عقمية نستمدىا مف الواقع الحسي المناىد.
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 انفصم احلادي عشس
 (ٔ)يف انثٍىاخ انرً ٌؤذً تٍا إلثثاخ أن اهلل مُ:ُد

لما كاف توما مػف الػذيف يجػوزوف اًلسػتدًلؿ باألدلػة العقميػة إلثبػات وجػود ا 
-  -  وضع جممة مف ىذه األدلة إلثبات ىذه الحقيقة.فقد 

وفي بداية حديث توما عف إثبات وجود ا بالبراىيف العقميػة اعتػرؼ بػأف ىػذه 
 البراىيف يستمدىا مف طرفيف ىما  الفالسفة واألئمة الكاثوليكيوف.

 أدلة تىما على نثبات ىجىد ال:

، ليونػاف المنػيورفيمسػوؼ ا (ٕ)وبنسػبة تومػا إلػى "أرسػطو" الدلٌل األىل:
 وىذا البرىاف يعتمد عمى الحركة.

 :(ٖ)ىقد سل  أرسطى فً تحرٌر ه ا الدلٌل مسلكٌن هما
  المسل  األىل:

والحػػس ينػػيد أف نػػيًئا يتحػػرؾ كالنػػمس ، كػػؿ متحػػرؾ إنمػػا يتحػػرؾ عػػف غيػػره
، يتحػػرؾ عػػف محػػرؾ لخػػر –أي النػػمس أو اإلنسػػاف أو الحيػػواف  –فػػإذا ىػػو ، مػػثالً 

ي حػرؾ النػمس أو اإلنسػاف أو الحيػواف أو غيػر ىػذا وذاؾ إمػا أف ىذا المحػرؾ الػذ
فإف كاف غير متحرؾ فيذا ىو ما نقصػد أنػو المحػرؾ ، يكوف متحرًكا أو غير متحرؾ

                                                           

 .٘ٗمجموعة الردود، ص  (ٔ)
ؽ ـ وتػػوفى  ٖٚٙفيمسػػوؼ يونػاني ولػػد بأسػػطاغبرا فػي نػػماؿ اليونػاف سػػنة  أرسوطى: (ٕ)

 ؽ ـ(. يراجػػػػع  معجػػػػـ الفالسػػػػفة المختصػػػػر، د/ خمػػػػؼ محمػػػػد الجػػػػراد، ٕٕٖسػػػػنة )
ـ، النانر، مجمة المرسسة الجامعية ٕٚٓٓى ٕٛٗٔ، ط  األولى سنة ٙٔ، ٘ٔص 
 سات والننر والتوزيع.لمدرا

 وما بعدىا. ٘ٗمجموعة الردود، ص  (ٖ)
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ل يػػػػره وًل يحركػػػػو غيػػػػره وىػػػػذا مػػػػا يسػػػػميو تومػػػػا وأمثالػػػػو مػػػػف الفالسػػػػفة واألئمػػػػة 
 .ٔ()"ا" فالكاثوليكيي

متحػػرؾ ىػػو اءخػػر لػػـز أف يكػػوف لػػو أمػػا لػػو كػػاف المحػػرؾ لكنػػياء المتحركػػة 
فإمػػا أف تسػػتمر سمسػػمة المحركػػات المتحركػػة عػػف غيرىػػا إلػػى مػػا ًل نيايػػة ، محػػرؾ

مػا أف نصػؿ وجوًبػا إلػى محػرؾ غيػر ، وىذا ممتنع أي مستحيؿ أف يكوف مثؿ ىػذا واا
ولما كاف التسمسؿ ممتنًعػا لػـز وجوًبػا وجػود محػرؾ غيػر متحػرؾ عػف غيػره ، متحرؾ

 .ٕ()توما "ا" وىذا ىو ما يسميو
وقد وجد أنو يمػـز عػف ىػذا ، ىذا ىو البرىاف الذي أخذه توما عف أرسطو

الدليؿ إثبات قضيتيف حتى يصذ اًلستدًلؿ عمى وجود ا بيذا البرىاف وحتى 
أما القضية األولى فيػي  "كػؿ متحػرٍؾ ىػو متحػرٌؾ عػف ، تكوف النتيجة صادقة

وأمػا الثانيػة فيػي امتنػاع ، ثة أضربوىذه القضية قد أثبتيا أرسطو بثال ، غيره
 .(ٖ)التسمسؿ في المحركات والمتحركات

 :نثبات القضٌة األىلى: )كل ما كان متحرًكا فوى متحر  عن غٌره(
  الضر  األىل:

ًل فيػو متحػرؾ عػف  افتراض أف النيء المتحرؾ ىو الذي يحػرؾ نفسػو واا
، متحػػّرُؾ أوًَّلً غيػػره" فػػإف قمنػػا إنػػو ىػػو الػػذي يحػػرؾ نفسػػو لػػـز أف يكػػوف ىػػو ال

وقػد ضػرب مثػاًًل ، بمعنى أنػو يتحػرؾ مػف جيػة نفسػو ولػيس بسػبب جػزء منػو
فحركػة ، عمى ىذا الذي يتحرؾ بجزء منو بحيػواف تحركػت رجمػو فتحػرؾ جسػمو
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الجسـ ىنا سببيا حركة جزء مف الحيواف وىذا الجزء يتحػرؾ بسػبب جػزء لخػر 
 وىكذا فندخؿ في التسمسؿ الممتنع.

نو يكوف منقسًما إلى جزء متحرؾ مف غيره وجزء محػرؾ فضاًل عف ىذا فإ
، فػػي غيرىػػا وأجػػزاء تنفعػػؿ مػػف غيرىػػا ل يػػره كمػػا يكػػوف مركًبػػا مػػف أجػػزاء تفعػػؿ

ولكػف الػذي فرضػنا ، وبيذا وذاؾ ًل يكوف محرًكػا لنفسػو وًل يكػوف متحرًكػا أوًلً 
 أنو محرؾ لنفسو يجب أف يكوف ىو المتحرؾ أوًًل وأنو إذا سكف جػزء منػو لػـز

 سكوف الكؿ.
متحػرؾ  جػزء ىنػاؾ كػاف بػؿ الكػؿ يسػكف ولػـ سكف ثـ متحرًكا جزء كاف فإف

وقػػد ، فإنػػو حينئػػذ ًل يكػػوف ىػػو المتحػػرؾ أوًًل كمػػا ًل يكػػوف متحرًكػػا مػػف نفسػػو
وعمػى ىػذا فمػا فرضػناه يتحػرؾ بذاتػو فإنمػا ىػو غيػر ، فرضنا إنو يتحرؾ بذاتو

 .(ٔ)إنما يتحرؾ عف غيره إذا بالضرورة أف كؿ ما يتحرؾمتحرؾ بذاتو فمـز 
أف كؿ ما ىو متحرؾ ًلبد وأف يكوف متحرًكا مف غيره وًل يصذ  ىالمعنى:

أف يكػػوف متحرًكػػا مػػف نفسػػو ألف المتحػػرؾ مػػف نفسػػو ىػػو المتحػػرؾ أوًًل وىػػو 
الذي إذا سكف جزء منو يجب أف يسكف الكؿ وىذا غير متحقؽ في المتحركات 

نمػا ًلبػد مف حولنا وىػذا يعنػي أف لػيس نػيء مػف حول نػا يتحػرؾ مػف نفسػو واا
 وأف يكوف متحرًكا مف غيره.

 الضر  الثانً: 

ومحػػػػرؾ ، متحػػػرؾ ومحػػػرؾ بػػػالعرض المحركوووات ىالمتحركوووات نىعوووان:
والمتحػػػرؾ بالػػػذات منػػػو مػػػا يتحػػػرؾ مػػػف ذاتػػػو أي بػػػالطبع ، ومتحػػػرؾ بالػػػذات

ومنيػا مػا ، ومنيا ما يتحرؾ بالطبع ولكػف مػف غيػر ذاتػو كالجمػاد، كالحيوانات
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 رؾ خالؼ الطبع وقسرا.يتح
ىػػػذه ىػػػي التػػػي تحػػػرؾ أو تتحػػػرؾ  فالمحركوووات ىالمتحركوووات بوووالعرض:

وحركػة ىػذا النػوع ليسػت مػف ، بالعرض أي لعروضيا لنيء يحػرؾ أو متحػرؾ
 ذاتو ألنو يتحرؾ عند حركة غيره.

نمػا ذاتػو مػف يتحػرؾ ًل قسػرًا يتحػرؾ والذي وذلػؾ  عميػو الواقػع القسػر بسػبب واا
والػػذي يتحػػرؾ بػػالطبع أي ، بب اليػػواء أو العواصػػؼكتحػػرؾ ورؽ النػػجر بسػػ

طبيعتو ىي التي تقتضي ىذه الحركػة المعينػة كسػباحة سػبع البحػر فػي المػاء 
ف كػاف قػد يظػف الػبعض  أو حركات الحيوانات عموًما فيذه ليسػت مػف ذاتيػا واا

نما ىي   عف النفس الحيوانية. - أي حركة الحيوانات ىذه –أنيا مف ذاتو واا
كحركة نيء ثقيػؿ ينػزؿ إلػى أسػفؿ  :طبع لكن عن غٌر  اتهىالمتحر  بال

فيػذا وذاؾ لػيس متحرًكػا بذاتػو ألف ، أو نيء خفيؼ كػورؽ يصػعد إلػى أعمػى
الذي حرؾ الحجر إلى أسفؿ إنما ىو الثقؿ والذي حرؾ الػورؽ إلػى أعمػى إنمػا 

 وىذه حركة مف ال ير وليست حركة ذاتية.، ىو الخفة
أو كانت مػف ذات النػيء بػأف كانػت قسػرًا  إًذا الحركات إف كانت بالعرض

أو كانػػت بػػالطبع بػػأف كػػاف متحرًكػػا عػػف ذاتػػو كالحيوانػػات أو غيػػر متحػػرؾ عػػف 
 كؿ ىذا ىو متحرؾ عف غيره.، (ٔ)ذاتو كالثقيؿ والخفيؼ

  الضر  الثالث:
بالنسػػبة لعمػػؿ معػػيف مثػػؿ  (ٕ)لػػيس نػػيء يكػػوف فػػاعاًل بػػالقوة وفػػاعاًل بالفعػػؿ

تكوف الكتابػة بػالقوة والكتابػة بالفعػؿ واقعػاف مًعػا فػي وقػت الكتابة فميس يمكف أف 
                                                           

 .ٔ٘، ٓ٘مجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٔ٘السابؽ، ص  (ٕ)



 الجزء الثاني -ـ ٕٕٔٓوالثالثوف  التاسع بأسيوط / العدد مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 

الفلسفة اإللهية عند توما األكويني من خالل كتابه 

 مجموعة الردود على الخوارج فالسفة المسلمين

ٜٜٛ 

ىػػذه القاعػػدة تنطبػػؽ عمػػى التحػػرؾ والحركػػات بمعنػػى أننػػا إذا نظرنػػا إلػػى مػػا ، واحػػد
ف لـػ  -يتحرؾ مف حيث أف طبيعتو أف يتحرؾ  أي أف طبيعتو أف يكػوف متحرًكػا واا

يكػوف بػالقوة فيػذا يكف متحرًكا بالفعؿ كاإلنساف فإنو مريد مف حيث لو إرادة وىػذا 
يكوف متحرًكا بالقوة وليس بالفعؿ ولما كانت الحركة عبارة عف فعؿ مػا ىػو بػالقوة 
فإف ما يحرؾ مف حيث ىو محرؾ إنما يكوف بالفعػؿ وىػذا يعنػي أف مػا ىػو بػالقوة 

 ليس ىو ما يكوف بالفعؿ وما يكوف بالفعؿ ليس ىو ما يكوف بالقوة.
نػيء  إلػى بالقيػاس يكوف نيء ليس أنو توما إلييا وصؿ التي :ىالنتٌجة

واحػػد محرًكػػا ومتحرًكػػا بالفعػػؿ وبم ػػة أوضػػذ لػػيس نػػيء يكػػوف فػػاعاًل محرًكػػا 
أي لػيس نػيء يحػرؾ ، ومفعوًًل متحرًكػا بالنسػبة لنػيء معػيف فػي وقػت واحػد

ذاتو ألنػو بالنسػبة إلػى أدائػو لمفعػؿ يكػوف فػاعاًل وبالنسػبة لوقػوع الفعػؿ عميػو 
 ومفعوًًل في وقت واحد وىذا نيء مستحيؿ. يكوف مفعوًًل فيكوف فاعالً 

ىذه ىي األضرب الثالثة أو البراىيف الثالثة التي وضعيا تومػا ليثبػت أف 
وقػد اعتػرؼ تومػا بأنػو جػاء ، ما كاف متحرًكا ًلبد وأف يكوف متحرًكا عف غيػره

 بيذه البراىيف الثالثة مف طبيعيات أرسطو.
  القضٌة الثانٌة:

المحركػات والمتحركػات وىػذه قػد أثبتيػا أرسػطو وىي امتناع التسمسؿ في 
 ىي   (ٔ)بثالثة براىيف

 البرهان األىل إلثبات أن التسلسل فً الحركة مستحٌل:

لو كاف التسمسؿ صحيًحا لمـز أف تكوف عندنا أجساـ غير متناىيػة العػدد 
وكػػؿ جسػػـ ، أي ًل نيايػػة ليػػا ألف مػػا يتحػػرؾ ىػػو منقسػػـ أي ذو أجػػزاء وجسػػـ
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يػو يتحػرؾ عنػدما يحػرؾ وعمػى ىػذا فتمػؾ األجسػاـ المتحركػات يحرؾ متحرًكػا ف
فالجسػػـ األوؿ يحػػرؾ الثػػاني والثػػاني يحػػرؾ الثالػػث  (ٔ)الالمتناىيػػة تتحػػرؾ مًعػػا

ولكػػف الجسػػـ الواحػػد منيػػا ، وىكػػذا إلػػى مػػا ًل نيايػػة عنػػدما يتحػػرؾ واحػػد منيػػا
حػيف لكونو محدوًدا أي محدًدا بطوؿ وعرض وعمؽ مثاًل فإنػو يكػوف متناىًيػا ف

وىػذا ، وىكذا كؿ جسـ مف ىذه األجسػاـ، (ٕ)يتحرؾ إنما يتحرؾ في زماف متناه
لػػذلؾ كػػاف ، يعنػػي أف الالمتناىيػػات إنمػػا تتحػػرؾ فػػي زمػػاف متنػػاٍه وىػػذا محػػاؿ

 .(ٖ)التسمسؿ في المحركات والمتحركات مستحيؿ
   ىلنضر  مثاعً للتىضٌأ

فالثػاني  والثػاني ؿفاألو األوؿ رصت ثـ العدد متناىية غير دينمو أو بقطع
وىكذا إلى ما ًل نياية فإذا حركنا األوؿ فإنو يحرؾ الثاني والثاني يحرؾ الثالث 

فػإف زمػف الحركػة ينتيػي فتكػوف ، فإذا تػـ تحريػؾ األوؿ لمثػاني وانتيػى، وىكذا
الحركة لمقطعة األولى أو الثانيػة قػد اسػت رقت وقتًػا وزمًنػا محػدًدا فتكػوف ىػذه 

والذي أوقعنػا فيػو  (ٗ)ة تحركت في زماف متناه وىذا محاؿاألعداد غير المتناىي
 فرض وجود حركات متسمسمة ًل نياية ليا في زمف متناه.
 البرهان الثانً إلثبات أن التسلسل فً الحركة مستحٌل:

المحركػػات والمتحركػػات بترتيػػب ونظػػاـ معػػيف كػػالترس الكبيػػر المتصػػؿ بػػو 
وىكػذا تكػوف الحركػة فييػا وىذا مركب عميو ترس أصػ ر منػو ، ترس أص رمنو

                                                           

 .ٖ٘مجموعة الردود، ص  (ٔ)
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 .ٖ٘السابؽ، ص  (ٗ)
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ثػـ تبعػو تحػرؾ ، بترتيب ونسؽ معيف بحيث إذا تحرؾ األوؿ تبعو تحرؾ الثػاني
 الثالث وىكذا.

ىذه المحركات والمتحركات بالترتيػب إذا توقػؼ األوؿ منيػا توقفػت جميػع 
الحركات والمحركات التي ىي بعد األوؿ حتى ًل يكوف ىناؾ واحد منيا يتحرؾ 

ألوؿ عمة تحريؾ كػؿ مػا كػاف بعػده مػف أجسػاـ أو حركػات أو يحرؾ وىذا ألف ا
وىذا يردي إلى انعداـ الحركات في المنظومة كميا أو قؿ فػي العػالـ كمػو وىػذا 

أمػػا فػػرض وجػػود حركػػات ومتحركػػات غيػػر متناىيػػة فيػػذا يمنػػع أف ، مسػػتحيؿ
يكوف ىناؾ محرؾ أوؿ وىػذا مثػؿ الكػرة األرضػية وحينئػذ تكػوف السمسػمة كميػا 

وىذا األقتراض يترتب عميو أًل يكوف نيء متحػرؾ وذلػؾ لعػدـ  (ٔ)سطكأنيا أوا
وعميػو فػال يكػوف نػيء ، وجود األوؿ الذي يكوف عمة لمجميع ويحػرؾ الجميػع

أما وأننا ننػاىد كػؿ نػيء يتحػرؾ كػاف ليػذا التحػرؾ عمػة  (ٕ)في العالـ متحرًكا
دى إليػو وما كاف لػو أوؿ ًلبػد وأف تكػوف لػو نيايػة وىػذا باطػؿ أ، أولى محركة

 افتراض سمسمة مف الحركات غير متناىية.
 :البرهان الثالث إلبطال التسلسل فً الحركات

إذا كانت عندنا للة فيذه يستحيؿ تحريكيػا إذا لػـ يكػف ىنػاؾ نػيء لخػر 
يحركيػا تحريػػؾ األصػيؿ أي تحريػػؾ األوؿ أو عمػػة أولػى تحػػرؾ ىػذه اءلػػة فػػإذا 

نت كػؿ السمسػمة متحركػة تحريػؾ فرضنا التسمسؿ في المحركات والمتحركات كا
وىػػذا ، (ٖ)اءلػػة أي ًل تتحػػرؾ إًل إذا كػػاف نػػيء لخػػر يحركيػػا تحريػػؾ األصػػيؿ
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يعنػي أًل يكػػوف ىنػػاؾ محركػػات أو متحركػػات لعػػدـ وجػػود ىػػذا المحػػرؾ األصػػيؿ 
وىػػذا باطػػؿ ألننػػا ننػػاىد فػػي الواقػػع محركػػات ومتحركػػات ممػػا يعنػػي أف ىنػػاؾ 

نػػع مػػف تسمسػػؿ الحركػػات ألف ىػػذا محػػرؾ أصػػيؿ ووجػػود المحػػرؾ األصػػيؿ يم
 المحرؾ األصيؿ ىو عمة أولى فموًلىا لما كاف ىناؾ حركات أبدا.
ذا ثبػت أف ، فإذا ثبػت أف كػؿ متحػرؾ ًلبػد وأف يكػوف متحرًكػا عػف غيػره واا

إذا ثبت ىذا وذاؾ ثبتػت صػحة المسػمؾ األوؿ ، التسمسؿ في الحركات مستحيؿ
 .(ٔ)البرىاف األوؿ في إثبات وجود ا مف

 المسل  الثانً من البرهان األىل فً نثبات ىجىد ال:

"إف كؿ محرؾ يتحرؾ عف غيره" إمػا أف تكػوف صػادقة  القضٌة التً تقىل:
حكػـ مػا لػو كانػت القضػية  -فػإف كانػت صػادقة بػالعرض ، بػذاتيا أو بػالعرض
 .(ٕ)لـ تكف قضية ضرورية" صادقة بالعرض 

ذا لـ تكف القضية التي معنا ضرورية كان ويكوف  (ٖ)ت مف الممكناتواا
قولنا كؿ محرؾ يتحرؾ قضية ممكنة أي يمكف ىذا النيء يتحرؾ ويمكف أًل 

                                                           

 .٘٘مجموعة الردود، ص  (ٔ)
ىػي التػي يحكػـ فييػا بضػرورة ثبػوت المحمػوؿ لمموضػوع  القضٌة الضرىرٌة المطلقة: (ٕ)

لتػػي حكػػـ فييػػا بضػػرورة أو ضػػرورة سػػمبو عنػػو مػػا داـ ذات الموضػػوع موجػػودة، أمػػا ا
الثبػػوت، فضػػرورية موجبػػة، كقولنػػا كػػؿ إنسػػاف حيػػواف بالضػػرورة، فػػإف الحكػػـ فييػػا 
بضػػػرورة ثبػػػوت الحيػػػواف لإلنسػػػاف فػػػي جميػػػع أوقػػػات وجػػػوده، وأمػػػا التػػػي حكػػػـ فييػػػا 
بضػػرورة السػػمب فضػػرورية سػػالبة، كقولنػػا  ًل نػػيء مػػف اإلنسػػاف بحجػػر بالضػػرورة، 

 عف اإلنساف في جميع أوقات وجوده.فالحكـ فييا بضرورة سمب الحجر 
 )باب الضاد(. ٖٛٔ، ٖٚٔكتاب التعريفات لمجرجاني، ص 

 .٘٘مجموعة الردود، ص  (ٖ)
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يمكف  أنو يعني وىذا يحرؾ أًل ويمكف يحرؾ أف المحّرؾ ليذا ويمكف ،يتحرؾ
ذا لـ يتحرؾ المحرؾ فمف تكوف  في وقت مف األوقات أًل يتحرؾ المحرِّؾ واا

يء وحينئذ يوجد ما ىو غير متحرؾ ىناؾ حركة أي أنو يمكف أًل يتحرؾ ن
وىذا يتناقض مع القوؿ بتسمسؿ الحركات والمتحركات ألف ىذا أي القوؿ 
بالتسمسؿ يمنع مف وجود محرِّؾ ًل يتحرؾ وبالتالي امتناع الحركة وانعداميا 

 . - توما تمميذه وبالتالي - أرسطو عند مستحيؿ وىذا ،األوقات مف وقت في
"كػػؿ محػػرؾ يتحػػرؾ عػػف   ف افتػػراض أف القضػػيةفػػإذا كػػاف األمػػر ىكػػذا كػػا

 ."غيره ليست مف الممكنات وغير صادقة بالعرض
 مثال آخر على المسل  الثانً:

اتحاد نيء بنيء قد يكوف اتحاًدا بالعرض وقد يكوف اتحاًدا بالذات فإذا 
نما ىػو اتحػاد  قيؿ إف سقراط موسيقى ولونو أبيض فيذا ليس اتحاًدا بالذات واا

مكف أف يكوف أفالطوف أبيض ولػيس بموسػيقى ويمكػف أف يوجػد بالعرض إذ ي
ىػػذه ىػػي حقيقػػة اًلتحػػاد بػػيف ، نػػخص ثالػػث يكػػوف موسػػيقًيا ولػػيس بػػأبيض

 .(ٔ)نيئيف بالعرض
إذا اتحػػد التحريػػؾ والتحػػرؾ فػػي نػػيء واحػػد   ىبنووا  علووى هوو ا التصووىر

بػػالعرض فإنػػو يمكػػف أف يوجػػد التحػػرؾ دوف التحريػػؾ أي يوجػػد نػػيء يتحػػرؾ 
رؾ حركػػة كمػػا يمكػػف أف يوجػػد فػػي نػػيء التحريػػؾ دوف التحػػرؾ أي دوف محػػ

يوجد المحػرؾ وًل توجػد الحركػة وىػذا باطػؿ أدى إليػو افتػراض أف اًلتحػاد بػيف 
المحػػرؾ والتحريػػؾ قػػد يكػػوف بػػالعرض لػػذلؾ ًل يصػػذ أف يكػػوف اًلتحػػاد بػػيف 

 المحرؾ والتحريؾ بالعرض وبالتالي فالقضية لـ تكف صادقة بالعرض. 
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 صادقة بال ات: –كل متحر  ٌتحر  عن غٌره  - ى كانت القضٌةحكم ما ل

لػػو كانػػت القضػػية التػػي تقػػوؿ إف كػػؿ متحػػرؾ يتحػػرؾ عػػف غيػػره صػػادقة 
 ؟ لماذا، بذاتيا لـز عف ىذا أمر محاؿ

ىػذا المحػرؾ إمػا أف تكػوف حركتػو ، ألف وجود الحركة قد جاء عػف محػرؾ
ما بنوع لخر.   مف نفس الحركة التي يحرؾ بيا واا

 ما لى كانت حركة المحر  هً نفس الحركة التً حر  بوا ال ٌر: حكم

ولو كانت حركة المحرؾ مف نفػس الحركػة التػي يوقعيػا عمػى ال يػر ألدى 
والنػػافي ُينػػفى وأف المعمػػـ يػػتعمـ ، ىػػذا إلػػى محػػاؿ ىػػو أف الػػذي "ي يػػر يت يػػر

 وىػذا باطػؿ ألف الضػرورة تقتضػي أف المعمػـ (ٔ)نفس العمـ الػذي يعممػو أيًضػا"
تكوف عنده حصيمة عممية متوفرة وأما الطالب فيكوف خاوًيا مف ىذه الحصيمة 

وبيذه الصورة يكوف النيء الواحد وليكف العمـ لممعمػـ حاصػاًل وغيػر ، العممية
 وىذا خمؼ.، حاصؿ لنخص واحد

فباعتبػػار أنػػو معمػػـ يجػػب أف يكػػوف عنػػده عمػػـ وباعتبػػار مماثمتػػو ل يػػر 
والػػذي ُينػػفى اءخػػريف يجػػب أف يكػػوف عالًمػػا ، المػػتعمـ يكػػوف خالًيػػا مػػف العمػػـ

بالتطبيب وباعتبار مماثمتو لممػريض يجػب أف يكػوف خالًيػا مػف التطبيػب وىػذا 
 خمؼ أدى إليو القوؿ بأف حركة المحرِّؾ مف نفس حركة المتحرؾ.

أما لو كانت حركة المحرِّؾ مخالفة لحركة المتحرؾ كأف يتحػرؾ الم يػر أو 
كة المكانيػة أمػا المتحػرؾ فيتحػرؾ بحركػة النمػو بػدًًل المحوؿ أي المحرؾ بالحر 

 مػف الحركػػة المكانيػػة وىكػذا جميػػع الحركػػات فإنػػو يحصػؿ فػػي ىػػذه الصػػورة أو
وبالتػالي ًل  ومتناىيػة محػدودة وأنواعيػا الحركػات أجنػاس تكػوف أف الحالة ىذه
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، (ٔ)وبيذا يْثُبْت وجود محػرؾ أوؿ ًل يتحػرؾ"، يكوف ىناؾ حركات غير متناىية
ًل ينقض ىذه النتيجة القوؿ بالدور ألنو سيمـز عمى ىذا التالـز السابؽ وىو و 

"أف الذي يحرؾ بحسب نوع مف الحركة إنما يتحرؾ بحسب ذلؾ النوع عينو إف 
 .(ٕ)لـ يكف مبانرة وعمى اًلستقامة فتسببا وبواسطة"

 حقٌقة ىطبٌعة المحر  األىل:
حور  أىل غٌور متحور  عون بو ه اعستدععت السابقة ثبت أنه عبود مون م

 ه ا المحر  األىل غٌر المتحر  عن غٌره ٌىجد ىٌتحقق على ىجوٌن:، غٌره

، أف يكوف ىذا المحرؾ األوؿ غير متحرؾ البتػة أي ًل يتحػرؾ أبػًدا األىل:
 وبيذا يتحقؽ المقصود وىو وجود محرؾ أوؿ غير متحرؾ عف غيره.

عف  متحرًكا غيره عف المتحرؾ غير األوؿ المحرؾ ىذا يكوف أف الثانً:
ألف  - أرسطو عند األرجذ أنو عمى بناء - توما عند األرجذ ىو وىذا ،نفسو

ما ىو بذاتو يكوف متقدًما عمى ما ىو ب يره "ومف ثـ فإف المتحرؾ األوؿ في 
 .(ٖ)المتحركات أيًضا الصواب فيو أف يكوف متحرًكا عف ذاتو ًل عف غيره"

أوؿ متحرؾ عف ذاتو ًل عف غيره القوؿ بضرورة وجود محرؾ  مالحظات:
يوقع في بعض المحاًلت منيا أف يقاؿ أف الذي يحرؾ ذاتو إنما كمو عػف كمػو 
وىذا يمـز عميو ما قيؿ أف النخص الواحد يكوف معمًما ومتعمًما مًعػا فػي وقػت 

 .(ٗ)واحد وأف يكوف النيء الواحد بالقوة وبالفعؿ مًعا
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 .ٛ٘السابؽ، ص  (ٕ)
 .ٛ٘السابؽ، ص  (ٖ)
 .ٜ٘، ٛ٘السابؽ، ص  (ٗ)
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ذا لػـ تكػف ضػرورية لو صدقت ىذه القضية بالعرض لػـ تكػف ضػرور  ية واا
كانػػت مػػف الممكنػػات ولػػو كانػػت مػػف الممكنػػات لكػػاف يمكػػف أف تكػػوف الحركػػة 

 معدومة في العالـ في وقت مف األوقات وىذا محاؿ.
إذف القضػػية "كػػؿ محػػرؾ يتحػػرؾ" ليسػػت مػػف الممكنػػات وًل يثبػػت صػػدقيا 

 بالعرض.
إنػو ويركد عدـ صدؽ ىذه القضية بالعرض أنو لو اتحد نيئاف بالعرض ف

وعمػى ىػذا إذا ، يمكف وجود أحد النيئيف دوف اءخر ووجود اءخر دوف األوؿ
اتحػػد التحريػػؾ والتحػػرؾ بػػالعرض لوجػػد التحريػػؾ بػػدوف التحػػرؾ ووجػػد التحػػرؾ 

 بدوف التحريؾ وىذا محاؿ أدى إليو افتراض اًلتحاد بالعرض.
 ؟  إذف كؿ محرؾ يتحرؾ غير صادقة بالعرض فيؿ ىي صادقة بذاتيا

ف صػػػدقيا بػػػذاتيا يػػػردي إلػػػى عػػػدة مسػػػتحيالت سػػػبؽ ذكرىػػػا لنًفػػػا ًل  أل 
 ومثاليا أف المعمـ يتعمـ نفس العمـ الذي يعممو.

فإذا لـ يثبػت صػدؽ ىػذه القضػية بػالعرض أو بالػذات لػـز صػدؽ عكسػيا 
 وىو وجود محرؾ أوؿ ًل يتحرؾ وىو المطموب.

ىو جزء إف الذي يقـو بالتحريؾ  - تخمًصا مف ىذا اًلعتراض -فإف قمنا 
أوقعنػػا ىػػذا أيًضػػا فػػي بعػػض ، مػػف المحػػرؾ األوؿ والجػػزء اءخػػر يكػػوف متحرًكػػا

المحػػاًلت مػػف أظيرىػػا أنػػو يوجػػد نػػيء محػػرؾ غيػػر متحػػرؾ وىػػذا يسػػتمـز أف 
 يكوف لو جزء وبالتالي يكوف كؿ محرؾ منقسـ جزء يحرؾ وجزء يتحرؾ.
ف بػأف وًل يصمذ لمخروج عف ىذا المأزؽ أف يقاؿ أف كال الجزأيف متحركػا

كمػػا ًل يصػػمذ أف يقػػاؿ أف الجػػزء ، يتحػػرؾ كػػؿ جػػزء منيمػػا عػػف الجػػزء اءخػػر
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كػػذلؾ ًل يصػػمذ أف يقػػاؿ أف الكػػؿ ، الواحػػد يحػػرؾ نفسػػو ويحػػرؾ الجػػزء اءخػػر
 وًل أف الجزء يحرؾ الكؿ.، يحرؾ الجزء

نما لـ يصمذ ىذا وًل ذاؾ ألف أي افتراض مف ىذه اًلفتراضات سػيترتب  واا
يكوف محرًكا ومتحرًكا مًعا بنوع واحد مف الحركػة وىػذا  عميو أف النيء الواحد

خطأ ألف المفترض منطقًيا أف حركػة المحػرؾ تختمػؼ عػف حركػة المتحػرؾ وأف 
النػيء الواحػػد يكػػوف بػالقوة وبالفعػػؿ فػػي وقػت واحػػد وىػػذا أيًضػا خطػػأ منطقػػي 
ذا كػػاف بالفعػػؿ امتنػػع  ألنػػو إف كػػاف بػػالقوة امتنػػع واسػػتحاؿ أف يكػػوف بالفعػػؿ واا

 تحاؿ أف يكوف بالقوة.واس
فضاًل عف ىذا فإنو في ىذه الصور الخاطئة "أف الكؿ ًل يكوف حينئذ ىػو 

 .(ٔ)المحرؾ ذاتو أوًَّل بؿ متحرًكا بسبب الجزء"
فػػإذا لػػـ تصػػمذ ىػػذه الصػػور لوجػػود محػػرؾ أوؿ فػػيمكف تصػػور أف ىػػذا 
، المحرؾ لذاتو ًلبد وأف يكوف جزء منػو غيػر متحػرؾ لكنػو يحػرؾ الجػزء اءخػر

الحيوانات  أف إًل أف أرسطو كاف لو منيأل لخر ليذه القضية فما ىو؟ أنو رأي
ىػػذه ، تحػػرؾ ذاتيػػا وأف الجػػزء المحػػرؾ ليػػذه الحيوانػػات ىػػو الػػنفس الحيوانيػػة

نما ىي تتحرؾ بالعرض لكنػو  النفس التي تحرؾ الحيواف غير متحركة بذاتيا واا
ألوؿ لػػيس متحرًكػػا "أف الجػػزء المحػػرؾ فػػي المحػػرؾ لذاتػػو ا( ٕ)أي أرسػػطو رأى

فقػاؿ  إف األنػياء التػي تحػرؾ ذاتيػا والمنػيودة عنػدنا ، (ٖ)بذاتو وًل بػالعرض"
أي الحيوانات التي نناىدىا ىي متحركة بالعرض أي تتحرؾ بسبب ما يعرض 

                                                           

 .ٜ٘ردود، ص مجموعة ال (ٔ)
 الررية ىنا ليست ررية بصرية ولكنيا ررية فكرية. (ٕ)
 .ٜ٘مجموعة الردود، ص (ٖ)



 الجزء الثاني -ـ ٕٕٔٓوالثالثوف  التاسع بأسيوط / العدد مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 

الفلسفة اإللهية عند توما األكويني من خالل كتابه 

 مجموعة الردود على الخوارج فالسفة المسلمين

ٔٓٓٚ 

ليا بسبب أنيػا تفسػد وتمػوت وتفنػى وىػذا يقتضػي ضػرورة أف يكػوف مرجعيػا 
وعمى ىذا ًلبد لمذي يحػرؾ ذاتػو  (ٔ)"إلى نيء أوؿ محرؾ لذاتو يكوف سرمديا"

 الكائف الحي مف محرؾ لو ًل يتحرؾ بالذات وًل بالعرض.
 ؟ لما ا عبد من محر  سرمدي

أف أرسطو أوجب أف الحركة سرمدية وىذا يمػـز عميػو وجوًبػا أف  الجىا :
، تكوف المحركات لذاتيا الكائنة والفاسدة دائمة اًلسػتمرار فػي تولػدىا وتكونيػا

التكػػوف الػػدائـ والمسػػتمر ًل يصػػذ أف تكػػوف عمتػػو واحػػد مػػف ىػػذه ىػػذا التولػػد و 
كمػػا ًل يجػػوز أف تكػػوف عمتػػو جممػػة ىػػذه ، المحركػػات لػػذاتيا لعػػدـ دواـ بقائيػػا

المحركػػات لػػذاتيا ألنيػػا حينئػػذ تكػػوف غيػػر متناىيػػة وألنيػػا ًل يمكػػف أف توجػػد 
 مًعا.

ستمر لـز فإذا لـ يصذ ىذا وًل ذاؾ أف يكوف عمة ليذا التولد والتكوف الم
أف يوجػػد نػػيء محػػرؾ بذاتػػو دائػػـ البقػػاء واًلسػػتمرار يكػػوف ىػػو العمػػة لػػدواـ 

وبيػػذا يكػػوف محػػرؾ ىػػذا ، الكػػوف فػػي ىػػذه األنػػياء السػػفمية المحركػػة لػػذاتيا
 المحرؾ أي المحرؾ لذاتو غير متحرؾ ًل بذاتو وًل بالعرض.

المحركات  بعض أف ،لذاتو المحرؾ في السرمدي المحرؾ ىذا لؾ ويتبيف
 ؟  فما سبب ىذه الحركة، لذاتيا تأخذ بالتحرؾ عمى طريؽ الحدوث والتجرد

ًل يجوز أف يكوف ىػذا بسػبب أف الحيػواف متحػرؾ بذاتػو ألف الػذي يحػرؾ 
ذاتو بيذه الحركة حركة الحدوث والتجدد إنما يتحرؾ بطريؽ العرض ولمػا كػاف 

                                                           

، والسػػػرمدي ىػػػو الػػػذي ًل أوؿ لػػػو وًل لخػػػر. التعريفػػػات ٜ٘مجموعػػػة الػػػردود، ص  (ٔ)
 ، لكنو يفيـ مف عرض توما لرأي أرسطو في الحركػة أف الحركػةٛٔٔلمجرجاني، ص 

 لخر. وًل ليا أوؿ ًل أنيا يعني وىذا لمستمرة،وا الدائمة الحركة ىي السرمدية
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المحرؾ  ًل يجوز أف تكوف الحركة بطريؽ العرض لـز أف تكوف عف طريؽ ىذا
السرمدي وىذا ىو ما عبر عنو تومػا بقولػو "ولكػف المحػرؾ األوؿ الػذي يحػرؾ 

.. فبقي إذا أف المحرؾ األوؿ الذي يحرؾ ذاتو إنمػا .ذاتو إنما ىو يتحرؾ دائًما
 .(ٔ)يتحرؾ عف محرؾ ًل ُيَحرَّؾ ًل بذاتو وًل بطريؽ العرض"

ؾ ًل بذاتػو وًل ولما كاف يمكف أف يفيـ مف أف ىػذا المحػرؾ الػذي ًل يتحػر 
بػػالعرض ىػػو جػػزء مػػف األنػػياء المحركػػة ذاتيػػا أي أنػػو مػػف طبيعػػة األنػػياء 
المحركة لذاتيا وفرد مف أفرادىػا فػإف أرسػطو حػاوؿ التوصػؿ مػف ىػذا المحػرؾ 
الذي ىو جزء المحرؾ لذاتو أي أنو أحد أفراد المحركات لذاتيا إلى محرؾ لخر 

أو جزء مف مجموعة معينة ىػذا  مفارؽ مف كؿ وجو فال يكوف فرًدا أو عنصرًا
 .(ٕ)المحرؾ المفارؽ لممحركات كميا مف جميع الوجوه ىو ا

أما كيؼ توصؿ أرسطو ومف بعده توما إلى ىذا المحرؾ المفارؽ مػف كػؿ 
وجو فيو أف كؿ ما يحرؾ ذاتو إنما يتحرؾ بسبب انتياقو لنػيء منػتيى أي 

زء أي فػرد المحػرؾ بسبب تطمعو إلػى نػيء أفضػؿ منػو فػالمحرؾ الػذي ىػو جػ
ىػذا ، لذاتو إنما يحرؾ بسبب انتياقو لنيء ُمنػتيى أفضػؿ منػو فػي التحريػؾ

المحرؾ الذي يتطمع أي ينتيي إلى مػا ىػو أفضػؿ يكػوف محرًكػا ومتحرًكػا أمػا 
النيء الذي يتطمع إليو أو ينتاؽ إليو فيو األفضؿ وتتمثؿ أفضػميتو فػي أنػو 

مػف الوصػوؿ إلػى ىػذا المحػرؾ األفضػؿ يحرِّؾ وًل يتحرؾ البتػة لػذلؾ كػاف ًلبػد 
وىػو المحػرؾ غيػر المتحػرؾ "فػإذا ًلبػد مػف وجػود محػرؾ أوؿ مفػارؽ ًل يكػوف 

                                                           

 .ٔٙمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٕٙ، ٔٙالسابؽ، ص  (ٕ)
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 . (ٔ)متحرًكا البتة وىو ا"
وىػػذه ىػػي نظريػػة العقػػوؿ التػػي انػػتيرت بيػػا الفمسػػفة اليونانيػػة وبخاصػػة 
فمسفة أرسطو ولكف نالحظ في ىذا العرض والتحميؿ أف توما كاف رجؿ كنيسػة 

ذلؾ اسػػتخدـ كممػػة المحركػػات لػػذاتيا بػػدًًل مػػف العقػػوؿ ولفػػظ "ا" بػػدًًل مػػف لػػ
وىػػذه صػػورة مػػف صػػور العالقػػة بػػيف الػػديف والفمسػػفة ، المحػرؾ األوؿ المفػػارؽ

 التي كاف يتـ فييا التوفيؽ بينيما.
كما يالحظ في ترتيب توما ىذه المحركػات أنػو سػار عمػى طريقػة الترتيػب 

يتطمػػع أو ينػػتاؽ إلػػى مػػا ىػػو أعمػػى منػػو وىػػذا التصػػاعدي حيػػث ىػػذا المحػػرؾ 
يتطمع إلػى مػا ىػو أعمػى منػو إلػى أف وصػؿ تومػا فػي ىػذا الترتيػب إلػى أعمػى 

 المحركات الذي ليس لو نبيو في ىذه المحركات وىو ا.
 ىقد اعترض تىما على ه ا اعستدعل:

 إذا دققنا النظر والفكر في ىذا اًلستدًلؿ سنجد أنػو اسػتدًلؿ يعتمػد عمػى
أف العالـ قديـ كما ىو رأي بعض الفالسفة بناء عمػى أف الحركػة عنػد أرسػطو 

ولكػػف ، وأسػػاس الحركػػة ىػػو العػػالـ إًذا العػػالـ قػػديـ والحركػػة قديمػػة (ٕ)قديمػػة
الكاثوليكية ًل تأخذ بيػذا وًل تعتػرؼ بػو وتػرى أف ىػذا كػالـ باطػؿ وأف األفضػؿ 

إلثبػات وجػود ا أمػا  منو ىو القوؿ بحػدوث العػالـ فيػذا أفضػؿ طريػؽ وأقػواه
اإلسناد إلى القوؿ بقدـ العالـ فمف يتضذ لنا وجػود ا وضػوًحا كافًيػا مػع ىػذا 

 .(ٖ)القدـ

                                                           

 .ٕٙمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٕٙالسابؽ، ص  (ٕ)
 بتصرؼ. ٕٙالسابؽ، ص  (ٖ)
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وبنػػاًء عمػػى ىػػذا الػػرأي الػػذي يقػػوؿ بػػو تومػػا وىػػو حػػدوث العػػالـ يكػػوف 
)مػف المسػمميف  ألف القوؿ بقدـ العالـ لقى  متمنًيا مع ما يقوؿ بو المسمميف

أو  يمثؿ الكند اف المفكروف اإلسالميوف مف الفالسفةمعارضة نديدة سواء ك
وقػػد انبػػرى ، المتكممػػيف  ألف نظريػػة اإلسػػالـ فػػي خمػػؽ العػػالـ صػػريحة واضػػحة

.. . الكنػػدي وىػػو الػػذي عاصػػر المتػػرجميف ونػػارؾ فػػي نقػػؿ الفمسػػفة اليونانيػػة
بطريقػػة تختمػػؼ عػػف طريقػػة  -نظريػػة قػػدـ العػػالـ  -لمػػرد عمػػى ىػػذه النظريػػة 

وقػػػد رفػػػع الكنػػػدي لػػػواء المػػػنيأل ، فاًعػػػا عػػػف العقيػػػدة اإلسػػػالميةالمتكممػػػيف د
والمػػػػنيأل ، وأثبػػػػت بػػػػالبراىيف الرياضػػػػية بطػػػػالف ًل تنػػػػاىي العػػػػالـ، الرياضػػػػي

ثػـ ، الرياضي يعتمد عمى البديييات أوًًل ثـ عمى مبادو فطرية في العقػؿ ثانًيػا
، عمػػى بعػػض مسػػممات وبػػراىيف رياضػػية اسػػتقرت عنػػد عممػػاء الرياضػػة ثالثًػػا

 يعتمد الكندي عمى بديييتيف أساسيتيف 
 بدييية التساوي. -أ 
ثػـ عمػى ، ويعتمد عمػى مبػدأ عػدـ التنػاقض، بدييية الكؿ أعظـ مف الجزء -ب 

 ست وىي   عمييا.. وبديييات الكندي التي اعتمد . برىاف الخمؼ
 أف كؿ األجراـ التي ليس منيا نيء أعظـ مف نيء متساوية. (ٔ)
 يا واحدة بالفعؿ والقوة.والمتساوية أبعاد ما بيف نيايات (ٕ)
 ًل نياية لو. يةوذو النيا (ٖ)
وكػاف أعظـػ ، وكؿ األجراـ المتساوية إذا زيد عمى واحد منيا جـر كاف أعظميػا (ٗ)

.  مما كاف مف قبؿ أف يزاد عميو ذلؾ الجـر
كػػاف الجػػـر الكػػائف عنيمػػا متنػػاىي ، وكػػؿ جػػرميف متنػػاىي العظػـػ إذا جمعػػا (٘)

 عظـ.وكؿ ذي ، وىذا واجب في كؿ عظـ، العظـ
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 .(ٔ)بعضو( يعد أو منيما األعظـ يعد ،متجانسيف نيئيف كؿ مف األص ر وأف (ٙ)
مػػف خػػالؿ ىػػذه البػػديييات السػػت أثبػػت الكنػػدي حػػدوث العػػالـ رابًطػػا بػػيف 

وىػذه ىػي الحيمػة التػي لجػأ إلييػا ، الجـر والحركة والزماف وعدـ الفصؿ بينيما
كنػدي إلييػا ىػي عػدـ كما يذكر ذلؾ األىواني حيث يقوؿ  )الحيمػة التػي لجػأ ال

أي يقبػػػؿ  -ولمػػػا كػػػاف الزمػػػاف كميػػػة ، الفصػػػؿ بػػػيف الجػػػـر والحركػػػة والزمػػػاف
فيػػػو متنػػػاه بالفعػػػؿ مثػػػؿ سػػػائر  -ويخضػػػع لمقيػػػاس ، المسػػػاواة والالمسػػػاواة

ولػػذلؾ عززىػػا بػػأف أدمػػأل ، ولكػػف ىػػذه الحجػػة ليسػػت فػػي نظػػره كافيػػة، الكميػػات
، زمػاف بدايػة أولػى متناىيػةوافتػرض لم، وجعؿ الجـر متحرًكا، الزماف في الجـر

 وبذلؾ يكوف المسممات التي افترضيا ثالث 
 وكؿ كمية فيي متناىية.، الزماف كمية (ٔ)
 الزماف ذو أوؿ متناه. (ٕ)
 الزماف محموؿ في الجـر فيو متناه. (ٖ)

، فػإف كانػت حركػة كػاف زمػاف، أما حقيقة الزماف فإنػو مػدة تعػدىا الحركػة
ف الزماف متصػؿ اتصػاًًل ضػرورًيا معنى ذلؾ أ، فإف لـ تكف حركة لـ يكف زماف

فالزمػػاف موجػػود ، ولمػػا كانػػت الحركػػة موجػػودة بالفعػػؿ، بالحركػػة ويمػػـز عنيػػا
 .(ٕ)بالفعؿ أيًضا(

في نفس الوقت القوؿ بحدوث العالـ والحركة يمػـز عميػو وجوًبػا أف تكػوف 
ىناؾ عمة أوجدت العالـ والحركة ألنو "ليس نيء يخرج نفسػو مػف القػوة إلػى 

                                                           

، المرسسػػػػة ٚٗٔ  ٘ٗٔالكنػػػػدي فيمسػػػػوؼ العػػػػرب، د/ أحمػػػػد فػػػػراد األىػػػػواني، ص  (ٔ)
  ة والطباعة والننر، بدوف.المصرية العامة لمتأليؼ والترجم

 .ٗ٘ٔالكندي فيمسوؼ العرب، ص  (ٕ)
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 .(ٔ)الالوجود إلى الوجود"الفعؿ ومف 
 :البرهان الثانً إلثبات ىجىد ال

ىػذا البرىػاف عمػى امتنػاع التسمسػؿ فػي  - ومف قبمو أرسطو -أقاـ توما 
ذلؾ أف العمؿ الفاعمة في تناسقيا وترتيبيا يجب أف تنتيي إلى ، العمؿ الفاعمة

 عمة واحدة ىي الفاعمة وىذه ىي التي تسمى عند توما "ا".
الفاعمػػة مرتبػػة عمػػى نظػػاـ معػػيف تكػػوف فيػػو عمػػة أولػػى فاعمػػة فػػي  فالعمػػؿ
و ج عمػة لػػ د ، ب عمػة لػػ ج، واحدة أو كثيرة مثػؿ أ عمػة لػػ ب - عمؿ أواسط

 واألواسط عمة لمطرؼ األخير. -وىكذا 
أي لػـ تعمػؿ أو لػـ  -فبيذا النسؽ وليذا الترتيب إف رفعػت العمػة األولػى 

وكػذلؾ الطػرؼ األخيػر فػال يكػوف لػو ، عمػؿرفعػت العمػؿ األواسػط فػال ت - توجد
وجود ومثاؿ ىذا أف يكوف معنا بعض قطع مف الحديد أو النحػاس مرقمػة مػف 

ثػـ يػتـ توصػيؿ تيػار كيربػائي بػأوؿ قطعػة فيػذه تنقػؿ  (٘)رقـ واحػد إلػى رقػـ 
 التيار إلى القطعة الثانية ومف الثانية إلى الثالثة وىكذا إلى الطرؼ األخير.

العمؿ ممتدة في التسمسؿ إلى غير نياية فإف كػؿ عمػة  فمو فرض أف ىذه
ذا لػـ توجػد العمػة ، ستكوف عمة وسطى لما بعدىا ولػف نصػؿ إلػى عمػة أولػى واا

األولػػػى لػػػف توجػػػد العمػػػؿ األواسػػػط وىػػػذا واضػػػذ الفسػػػاد والػػػبطالف فػػػي فػػػرض 
التسمسػػؿ فػػي العمػػؿ الفاعمػػة لػػذلؾ لػػـز وضػػع عمػػة أولػػى فاعمػػة وىػػذه ىػػي مػػا 

 ".يسميو توما "ا
وىكذا استخدـ توما الفمسػفة إلثبػات حقيقػة دينيػة أو مػا سػماه بالحقػائؽ 

والػديف  الفمسػفة بػيف وًل والفمسػفة الػديف بػيف تعػارض ًل يقوؿ  وكأنو اإليمانية
                                                           

 .ٕٙمجموعة الردود، ص  (ٔ)



 الجزء الثاني -ـ ٕٕٔٓوالثالثوف  التاسع بأسيوط / العدد مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 

الفلسفة اإللهية عند توما األكويني من خالل كتابه 

 مجموعة الردود على الخوارج فالسفة المسلمين

ٖٔٓٔ 

بطاؿ الباطؿ.، فكالىما خادـ لمحقيقة  وكالىما يبحث عف الحؽ إلحقاقو واا
وا إنو يوجد )اتفاؽ وىذا ما صرح بو فالسفة المسمميف مف قبمو حينما قال

بػػؿ ومػػف جيػػة ، ومػػف جيػػة ال ايػػة، بػػيف الػػديف والفمسػػفة مػػف جيػػة الموضػػوع
 المنيأل.

 مف جية الموضوع كالىما يطمب الحؽ والخير. (ٔ)
ولكف الػديف ينفػرد قبػؿ ذلػؾ ، مف جية ال اية كالىما يسمؾ طريؽ البرىاف (ٕ)

يػاء األنبباتباع طريؽ السمع والخبر أي ما نزلت بو النريعة عمى ألسػنة 
ألف   فالفمسػفة والػديف متفقػاف موضػوًعا، ... - عمييـ السالـ - والرسؿ

، موضوع الفمسفة معرفة ا ووحدانية ومعرفة الفضػائؿ النافعػة ًلتباعيػا
 وىذا ىما موضوع الديف.، والرذائؿ الضارة ًلجتنابيا

وىمػػػا متفقػػػاف منيًجػػػا  ألف الػػػديف حتػػػى إذا فرضػػػنا أنػػػو ًل يسػػػؾ العمػػػة 
ىمػػا الطريػؽ الفمسػػفي فمػػف واجبػو إذا أنكػػر الفمسػفة أف يػػرىف عمػػى والبرىػاف و 

بمعنػى أنػو باضػطرار يجػب ، ... ىذا اإلنكار وعندئػذ يسػير فػي طريػؽ البرىػاف
عمػػى المسػػنة المضػػاديف ليػػا اقتنارىػػا وذلػػؾ أنيػػـ ًل يخمػػوف مػػف أف يقولػػوا أف 

ف قا لوا أنيػا اقتنارىا يجب أو ًل يجب فإف قالوا أنو يجب وجب عمييـ طمبيا واا
، وأف يعطػػوا عمػػى ذلػػؾ برىاًنػػا، وجػػب عمػػييـ أف يحصػػروا عمػػة ذلػػؾ، ًل تجػػب

عطاء العمة والبرىاف مف قنية عمـ األنػياء بحقائقيػا فواجػب إذف طمػب ىػذه  واا
وىكػذا ظمػت مسػألة التوفيػؽ ، ... القنية بألسنيـ والتمسؾ بيا اضطرارًا عمػييـ

زت بيػػا الفمسػػفة اإلسػػالمية بػيف الػػديف والفمسػػفة عمػػى رأس المسػػائؿ التػي تميػػ
... والكندي أوؿ مف فتذ ىذا البػاب ورسػـ ىػذا الطريػؽ  ون مت باؿ الفالسفة

 - الفمسػفة -وفطف إلى ىذه المنػكمة وأحسػف تصػويرىا( فيػو )الػذي وجييػا 
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فصػػارت فػػي سػػبيميا عمػػى أيػػدي ، ... فػػي سػػبيؿ التوفيػػؽ بينيػػا وبػػيف الػػديف
 .(ٔ)تالميذه ومف أخذ عف تالميذه(

اء مف بعده ابف رند وىو أنير مف كتػب فػي ىػذا الموضػوع وقػاؿ  ثـ ج
وأنيػا التػي نبيػت ، ).. إذا كنا نعتقد معنر المسمميف أف نريعتنا اإلليية حؽ

 -جػػػؿ وعػػػز  -عمػػػى ىػػػذه السػػػعادة ودعػػػت إلييػػػا التػػػي ىػػػي المعرفػػػة بػػػا 
وأف ذلؾ متقرر عند كػؿ مسػمـ مػف الطريػؽ الػذي اقتضػتو جبمتػو ، وبمخموقاتو

فمػنيـ ، وذلؾ أف طباع الناس متفاضػمة فػي التصػديؽ، يعتو مف التصديؽوطب
تصػػديؽ صػػاحب ، ومػػنيـ مػػف يصػدؽ باألقاويػػؿ الجدليػػة، مػف يصػػدؽ بالبرىػػاف

ومػػػنيـ مػػف يصػػػدؽ ، إذ لػػػيس فػػي طباعػػو أكثػػػر مػػف ذلػػؾ، البرىػػاف بالبرىػػاف
ا وذلؾ أنػو لمػ، باألقاويؿ الخطابية كتصديؽ صاحب البرىاف باألقاويؿ البرىانية

عػػـ ، ىػػذه اإللييػػة قػػد دعػػت النػػاس مػػف ىػػذه الطػػرؽ الػػثالث، كانػػت نػػريعتنا
أو لـ تتقرر عنػده طػرؽ ، التصديؽ بيا كؿ إنساف إًل مف جحدىا عناًد بمسانو

ولػػذلؾ ُخػػصَّ عميػػو الصػػالة ، إلغفالػػو ذلػػؾ مػػف نفسػػو، الػػدعاء فييػػا إلػػى ا
تو طرؽ الػدعاء إلػى أعني ِلَتَضماف نريع، والسالـ بالبعث إلى أألحمر واألسود

 اْدُع إَِلػػى َسػػِبيِؿ َربِّػػَؾ ِباْلِحْكَمػػةِ  وذلػػؾ صػػريذ فػػي قولػػو تعػػالى  ﴿، ا تعػػالى

 .(ٕ)﴾ َوَجاِدْلُيـ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسفُ  َواْلَمْوِعَظِة الَحَسَنةِ 
ذا كانػػػػػت ىػػػػػذه النػػػػػريعة حًقػػػػػا وداعيػػػػػة إلػػػػػى النظػػػػػر المػػػػػردي إلػػػػػى ، واا

                                                           

، فيمسػػوؼ العػػرب ٕٕٛ  ٕٓٛالكنػػدي فيمسػػوؼ العػػرب، د/ أحمػػد فػػراد األىػػواني ص  (ٔ)
، النانػػػر  مرسسػػػة ٖ٘، ٖٗوالمعمػػػـ الثػػػاني، النػػػيل/ مصػػػطفى عبػػػد الػػػرازؽ، ص 

 ىنداوي لمتعميـ والثقافة، القاىرة.
 .ٕ٘ٔسورة النحؿ لية   (ٕ)
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عمػػػـ عمػػػى القطػػػع أنػػػو ًل يػػػردي النظػػػر معرفػػػة الحػػػؽ فإنػػػا معنػػػر المسػػػمميف ن
فػػػإف الحػػػؽ ًل يضػػػاد الحػػػؽ بػػػؿ ، البرىػػػاني إلػػػى مخالفػػػة مػػػا ورد بػػػو النػػػرع

 .(ٔ)يوافقو وينيد لو(
 برهان ثالث:

يوجػػد فػػي الكػػوف أنػػياء غايػػة فػػي الخفػػة كمػػا بم ػػت ال ايػػة القصػػوى فػػي 
ولمػػا كػػاف يمكػػف أننػػا نجػػد بػػاطاًل أنػػد ، الموجوديػػة وىػػي بػػذلؾ أفضػػؿ موجػػود

ًنا مف باطؿ لخر فإنو يمكف وجود حؽ أند حقية مف حؽ لخػر أو وجػود بطال 
حؽ أكثر حًقا مف اءخر وبنػاء عمػى ىػذا وذاؾ فإنػو يمكػف اسػتناًدا إلػى ىػذيف 

 .الدليميف أف يوجد نيء أعمى موجود وىو ا
والمعنى أف الموجػودات أنػواع وأصػناؼ وليسػت كػؿ األنػواع أو األصػناؼ 

نمػا  ىنػاؾ األعمػى درجػة واألقػؿ وكػذلؾ المعػاني والصػفات عمى مرتبػة واحػدة واا
نما فييا األعمى واألقؿ واألوسػط وىػذا الوضػع مػف ، ليست عمى مرتبة واحدة واا

ترتيب الدرجات ينطبؽ عمى الموجػودات فمنيػا األعمػى واألقػؿ واألوسػط وعميػو 
 .(ٕ)فإنو يمكف أف يوجد نيء ىو أفضؿ موجود وىو ا

                                                           

فصؿ المقاؿ فيمػا بػيف الحكمػة والنػريعة مػف اًلتصػاؿ، تػأليؼ  أبػو الوليػد بػف رنػد،  (ٔ)
ـ، دار المعػارؼ، ٖٜٛٔ، دراسة وتحقيؽ  د/ محمد عمػارة، ط  الثانيػة ٕٖ، ٖٔص 

وىي  فمسفة ابف رند"، فصؿ المقاؿ فيما بيف الحكمة والنريعة مػف  -ونسخة أخرى 
 اًلتصاؿ.

، مراجعػػة  ٘ٔكنػػؼ عػػف منػػاىأل األدلػػة فػػي عقائػػد الممػػة، تػػأليؼ  ابػػف رنػػد، ص ال 
 -ـ، المكتبة المحمودية التجارية ٜٛٙٔى ٖٛٛٔ، ٖمصطفى عبدالجواد عمراف، ط 

 القاىرة.
 .٘ٙ، ٗٙمجموعة الردود، ص  (ٕ)
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 البرهان الرابع:

وىػو أحػد نػراح أرسػطو قػد ، (ٔ)توما ىذا البرىاف إلى الدمنػقيوقد نسب 
أنار إلى ىذا الدليؿ وىو يقـو عمى بديع النظاـ في الكوف وحسف الموجودات 
الماديػػة وغيػػر الماديػػة وتػػرابط الكػػؿ مػػع بعضػػيا الػػبعض بحيػػث ًل يوجػػد بينيػػا 

أو تنػػافر أو تضػػارب وأف ىػػذا كمػػػو ًل يمكػػف أف يكػػوف قػػػد وجػػد اتفاًقػػا دائًمػػػا 
وًل حتػػى فػػي األكثريػػة الموجػػودة دوف وجػػود مػػدبر واحػػد يػػدبر نػػئوف ، صػػدفة

بؿ أقوى مف ىػذا عنايػة ، ىذه كميا جماعة وأفراد ىادًفا إلى غاية واحدة معينة
وتدبيرًا حيث "نرى في العالـ أنػياء متخالفػة الطبػائع تتػألؼ فػي نظػاـ واحػد ًل 

ًما وفي األكثرية فإذا ًلبد مف وجػود تألًفا نادرًا وعمى سبيؿ اًلتفاؽ بؿ تألًفا دائ
 .(ٕ)نيء تدبر عنايتو العالـ وىذا نسميو ا"
 ىه ا ما صرس به علما  اإلسالم. 

)إف سأؿ سائؿ فقاؿ  مػا الػدليؿ عمػى  ٌقىل اإلمام أبى الحسن األشعري:
أف لمخمؽ صانًعا صنعو ومدبًرا دبره قيػؿ لػو  الػدليؿ عمػى ذلػؾ أف اإلنسػاف 

                                                           

ـ فػػي )دمنػػؽ( ٙٚٙىػػو يوحنػػا منصػػور بػػف سػػرجوف الدمنػػقي، ولػػد عػػاـ  الدمشووقً: (ٔ)
لػػة األمويػػة مػػف عائمػػة مسػػيحية نافػػذة إذ كػػاف والػػده يعمػػؿ فػػي بػػالط خػػالؿ حكػػـ الدو 

الخالفة األموية، وكذلؾ كاف يعمؿ جده رئيًسػا لػديواف الجبايػة الماليػة فييػا وقػد نػ ؿ 
الفمسػفية  الالىوتيػة بمرلفاتػو تميػز الػزمف، مػف فتػرة الوظيفة ىذه نفسو الدمنقي يوحنا

ة، وكػاف يرلػؼ باليونانيػة مػع اسػتخدامو العديد ودفاعػو النػديد عػف العقائػد المسػيحي
السػريانية فػي حياتػػو اليوميػة مػع احسػػانو العربيػة، وقػد نػػكمت مرلفاتػو مرجًعػا ميًمػػا 

 لجميع ًلىوتي القروف الوسطى حتى إف توما اإلكويني يستنيد بو في مرلفاتو. 
 يراجع، ويكيبديا الموسوعة الحرة عمى نبكة اإلنترنت.

 .٘ٙمجموعة الردود، ص  (ٕ)
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ا ، ة الكمػػاؿ والتمػػاـالػػذي ىػػو فػػي غايػػ ا ودًمػػ كػػاف نطفػػة ثػػـ عمقػػة ثػػـ لحًمػػ
وقد عمما أنو لـ ينقؿ نفسو مف حاؿ إلى حػاؿ  ألنػا نػراه فػي حػاؿ ، وعظًما

وًل أف ، كمػػاؿ قوتػػو وتمػػاـ عقمػػو ًل يقػػدر أف يحػػدث لنفسػػو سػػمًعا وًل بصػػًرا
يدؿ ذلؾ عمى أنو في حاؿ ضعفو ونقصػانو عػف فعػؿ ، يخمؽ لنفسو جارحة

ورأينػاه طفػاًل ، ف ما قدر عميو في حػاؿ النقصػاف عنػو أعجػزأل ، ذلؾ أعجز
وقد عممنا أنو لـ ينقػؿ نفسػو مػف حػاؿ النػباب ، ثـ ناًبا ثـ كياًل ثـ نيًخا

إلػػى حػػاؿ الكبػػر واليػػـر  ألف اإلنسػػاف لػػو جيػػد أف يزيػػؿ عػػف نفسػػو الكبػػر 
واليـر ويردىا إلى حاؿ النباب لـ يمكنو ذلؾ فدؿ ما وصفنا عمى أنو ليس 

وأف لو ناقاًل نقمو مف حاؿ إلى حػاؿ ، الذي ينقؿ نفسو في ىذه األحواؿىو 
ألنو ًل يجوز انتقالو مف حاؿ إلى حاؿ ب ير ناقػؿ ، ودبره عمى ما ىو عميو

وًل مدبر مما يبيف ذلؾ أف القطف ًل يجوز أف يتحػوؿ غػزًًل مفتػوًًل ثػـ ثوًبػا 
 .(ٔ)منسوًجا ب ير ناسأل وًل صانع وًل مدبر(

)فأوؿ العبر بييئة ىذا العالـ أجزائػو  ظ فً ه ا السٌاق أًٌضا:ىٌقىل الجاح
فإنؾ إذا تأممت العالـ بفكرؾ وجدتو كالبيت المبني ، ونظميا عمى ما ىي عميو

، واألرض ممػدودة كالبسػاط، السماء مرفوعة كالسػقؼ، المعد فيو جميع عتاده
وكػؿ ، ئروالجػواىر مخزونػة فػي معادنيػا كالزخػا، والنجـو منضودة كالمصػابيذ
مييأ ، واإلنساف كالمالؾ لمبيت المخوؿ لما فيو، نيء منيا لنأنو وما يراد بو

ففػي ىػذا دًللػة واضػػحة ، وصػنوؼ الحيوانػات مصػروفة فػي مصػالحو، لمآربػو
وأف الخالؽ واحػد ىػو الػذي ألفػو ، عمى أف العالـ مخموؽ بتدبير وتقدير ونظاـ

                                                           

، ٛٔ، ٚٔكتاب الممع في الرد عمى أىػؿ الزيػغ والبػدع لإلمػاـ أبػي الحسػف األنػعري، ص  (ٔ)
 ـ.ٜ٘٘ٔتحقيؽ وتقويـ  د/ حمودة غرابة، مطبعة مصر، نركة مساىمة مصرية سنة 



 الجزء الثاني -ـ ٕٕٔٓوالثالثوف  التاسع بأسيوط / العدد مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

 

الفلسفة اإللهية عند توما األكويني من خالل كتابه 

 مجموعة الردود على الخوارج فالسفة المسلمين

ٔٓٔٛ 

 .(ٔ) ونظـ بعضو إلى بعض(
لة التوحيػػد لإلمػػاـ محمػػد عبػػده حيػػث يقػػوؿ  )إف كمػػا جػػاء أيًضػػا فػػي رسػػا

نظاـ الكوف ومصالحو العظمػى إنمػا تقػررت لػو بحكػـ أنػو أثػر الوجػود الواجػب 
فالكمػػاؿ فػػي الكػػوف إنمػػا ىػػو تػػابع لكمػػاؿ ، الػػذي ىػػو أكمػػؿ الوجػػودات وأرفعيػػا

تقػػاف اإلبػػداع إنمػػا ىػػو مظيػػر لسػػمو مرتبػػة المبػػدع وبيػػذا الوجػػود ، المكػػوف واا
ايات النظاـ تعمؽ العمـ النػامؿ واإلرادة المطمقػة فصػدر ويصػدر البالغ أعمى غ

ـْ َعَبثاً    ﴿-  -عمى ىذا النمط الرفيع. يقوؿ المولى  ـْ َأنََّما َخَمْقَناُك  َأَفَحِسْبُت

ـْ ِإَلْيَنا ًَل ُتْرَجُعػوَف  ، وىػذا معنػى قػوليـ إف أفعالػو ًل تعمػؿ بػاألغراض، (ٕ)﴾َوَأنَُّك
ف خفػػي نػػيء مػػف  ،ولكنيػػا تنػػزه عػػف العبػػث ويسػػتحيؿ أف تخمػػو مػػف الحكػػـ واا

 .(ٖ)حكمتيا عف األنظار(
ذا كاف توما قد تحدث عف ىذه الحقيقة وىو محؽ في ذلؾ فإف ىذه  واا
الحقيقة أيًضا قد أرند إلييا القرلف الكريـ وحث عمييا منذ ما يقرب مف 

 ِإفَّ ِفي َخْمؽِ ﴿   -  -خمسة عنر قرًنا مف الزماف حيث يقوؿ المولى 
َواْلُفْمِؾ اَلِتي َتْجِري ِفي الَبْحِر ِبَما َينَفُع  َوالنََّيارِ  َواْخِتالِؼ اَلمْيؿِ  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ 

َوَبثَّ  َوَما َأنَزَؿ المَُّو ِمَف السََّماِء ِمف مَّاٍء َفَأْحَيا ِبِو اأَلْرَض َبْعَد َمْوِتَيا النَّاَس 
َياحِ َوَتْصِري ِفيَيا ِمف ُكؿِّ َدابَّةٍ  ِر َبْيَف السََّماءِ  ِؼ الرِّ َواأَلْرِض  َوالسََّحاِب الُمَسخَّ

 .(ٗ)﴾ءَياٍت لَِّقْوـٍ َيْعِقُموَف 
                                                           

 ـ.ٜٛٛٔلبناف  -، دار الندوة اإلسالمية، بيروت ٘الدًلئؿ واًلعتبار لمجاحظ، ص  (ٔ)
 .٘ٔٔ سورة المرمنوف لية رقـ  (ٕ)
 .ٖ٘رسالة التوحيد لإلماـ محمد عبده، ص  (ٖ)
 .ٗٙٔسورة البقرة لية رقـ   (ٗ)
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واءيات القرلنية في ىذا النأف كثيرة كما أف العمـ الحديث أيًضػا قػد أثبػت 
بػؿ فػي كػؿ ، ىذه الحقيقة مف خالؿ األبحاث واًلكتنافات العممية ففي كؿ يـو

حث تظير األدلػة تمػو األدلػة عمػى أنػو ًل قيػاـ ليػذا الكػوف إًل لحظة ومع كؿ ب
 بوجود خالؽ حكيـ مدبر يسيطر عمى ىذا الكوف كمو.
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 انفصم انناوً عشس
 (ٔ)يف أوً ال تد دلشسفح اهلل مه اختاذ طسٌمح انسهة

طريػػؽ العميػػة وطريػػؽ األفضػػمية   لموصػػوؿ إلػػى معرفػػة ا ثالثػػة طػػرؽ
أف طريؽ السمب يعطي معرفة با عالية بؿ ىو وطريؽ السمب وقد رأى توما 

الذي يوصؿ إلى كماؿ المعرفػة  وذلػؾ ألف )اتخػاذ السػمب فػي وصػؼ ا كػاف 
ألف مػػف خصػػائص العمػػـو فػػي التفمسػػؼ   مػػذىًبا قصػػد بػػو صػػيانة العمػػـو لػػو

 .(ٕ) القديـ نياية الكماؿ ونياية الوجود الحقيقي(
يمة لسػمب مػا ًل يميػؽ بػذات ا لذلؾ اقترح توما ىذا الطريؽ واتخذه وس 

 مف الصفات واألفعاؿ وىي طريقة سبؽ أف سار عمييا المعتزلة.

                                                           

األخػػذ والنػػزع كمػػا عبػػر عنػػو العممػػاء فقػػد جػػاء فػػي لسػػاف العػػرب  سػػمبو  السوول  هووى: (ٔ)
النيء يسمبو َسْمًبا وَسَمَتا واستمبو إياه، وىو مػا يأخػذه أحػد القػرينيف فػي الحػرب مػف 

 ومعو مف ثياب وسالح ودابة.قِرِنِو مما يكوف عميو 
وىػػو أيًضػػا انتػػزاع النسػػبة، والسػػمب مقابػػؿ اإليجػػاب، واإليجػػاب والسػػمب قػػد يػػراد بيمػػا 
الثبوت والالثبوت، فثبوت نيء لنيء إيجاب وانتفػاره عنػو سػمب، والسػمب إمػا عائػد 

 إلى الذات أو إلى الصفات أو إلى األفعاؿ.
بػػاب السػػيف، تحقيػػؽ   ٕٚ٘ٓص  ٖٕج  ،ٔيراجػػع فػػي ذلػػؾ  لسػػاف العػػرب ًلبػػف منظػػور، ـ 

عبد ا عمي الكبير، محمد أحمد حسػب ا، ىانـػ محمػد النػاذلي، دار المعػارؼ، القػاىرة، 
، بػػػاب السػػػيف، المعجػػـػ الفمسػػػفي، د/ عبػػػد المػػػنعـ الحنفػػػي، ص ٕٓالتعريفػػػات لمجرجػػػاني، 

 ـ، النانر  الدار النرقية.ٜٜٓٔى ٓٔٗٔ، باختصار، ط  األولى ٚٗٔ
، ط  ٕ، ىػػػػامش ٜٓٔنػػػػب اإلليػػػػي مػػػػف التفكيػػػػر اإلسػػػػالمي، د/ محمػػػػد البيػػػػي، ص الجا (ٕ)

 القاىرة. -ـ، دار غريب لمطباعة، القاىرة، النانر  مكتبة وىبة ٕٜٛٔى ٕٓٗٔالسادسة 
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وىػػو مػػف أبػػرز عممػػاء المعتزلػػة  )معنػػى قػػولي عػػالـ  (ٔ)فقػػد قػػاؿ "النظػػاـ"
، ومعنى قولي قادر إثبات ذاتو ونفي العجز عنو، إثبات ذاتو ونفي الجيؿ عنو

عنو وكذلؾ في سائر صفات الذات  إثبات ذاتو ونفي الموت، ومعنى قولي حي
 .(ٕ)عمى ىذا الترتيب(

أما الودف ال ي ٌرمً نلٌه تىموا مون اتبوا  هو ا الىسوٌلة فووى  البحوث عون 

  ل  أن البحث عن جىهر ال له طرٌقان: ٖ()جىهر ال 
"مػا ىػو ا"   الػذي يعطينػا إجابػة عػف السػراؿ الػذي يقػوؿ منوج اإلثبوات -ٔ

وىػذا الطريػؽ ، ع ىػذا الكػوف أو أنػو كػذا وكػذاإنػو الخػالؽ أو مبػد  فتقوؿ
محفوؼ بالمخاطر ألف معرفة حقيقػة أي نػيء أو جػوىرة ًل بػد فػي ىػذه 
المعرفة أف يتصػور العقػؿ ىػذه الحقيقػة والعقػؿ البنػري ًل يسػتطيع إدراؾ 

وتصوره يفوؽ كؿ ، حقيقة ا أو ماىيتو وجوىره إذ أف ا ًل يحصره حد
ف األنسػػب لموصػػوؿ إلػػى ىػػذه المعرفػػة ىػػو أف مػػا يتصػػوره عقمنػػا لػػذلؾ كػػا

نسمؾ الطريؽ الثاني وىػو طريػؽ السػمب ألنػو "كممػا تيسػر لعقمنػا اإلكثػار 

                                                           

أبػػو إسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف يسػػار المعػػروؼ بالنظػػاـ، وىػػو ابػػف أخػػت أبػػي ىػػذيؿ  النظووام هووى: (ٔ)
 ى.ٖٕٔأذكياء المعتزلة، توفى سنة العالؼ، وعنو أخذ اًلعتزاؿ، ويعد مف 

يراجع في ذلؾ  الفرؽ بيف الفرؽ وبياف الفرؽ الناجيػة مػنيـ لإلمػاـ أبػي منصػور عبػدالقاىر 
، باختصػػار، مننػػورات  دار اءفػػاؽ ٖٔٔبػػف طػػاىر بػػف محمػػد بػػف عبػػدا التميمػػي، ص 

ص،  ٔ لبنػػػاف، ط  الثالثػػػة، بػػػدوف، مقػػػاًلت اإلسػػػالمييف لكنػػػعري، ج -الجديػػػدة، بيػػػروت 
 .ٔ، ىامش ٕٚٗ

 .ٕٚٗ، ص ٔمقاًلت اإلسالمييف لكنعري، ج (ٕ)
 .ٙٙمجموعة الردود، ص  (ٖ)
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 .(ٔ)مف السموب عنو ازددنا تقرًبا مف معرفتو"
الطريػؽ  عػف السػمب طريػؽ وىو الثاني الطريؽ أفضمية توما يرى السل : منوج -ٕ

عمينػا  األنػياء مػف نيء ةمعرف نريد حيف ألننا ،اإلثبات طريؽ وىو األوؿ
أف نميػػزه بمعرفػػة األمػػور التػػي تميػػزه عػػف األنػػياء األخػػرى وىػػذه مميػػزات 
موجبػة كػأف نقػوؿ عػف إنسػاف إنػو كػريـ أو إنػو أمػيف وىكػذا كممػا أضػػفنا 

وكمػاًًل  وقرًبػا معرفػة ازددنػا اإلنسػاف ليػذا نػيًئا توجػب أي موجبػة مميزات
 يمكػف معرفػة جػوىر "ا" لكنػو لمػا كػاف ًل، في معرفة جوىر ىذا النػيء

وحقيقتػػو لعموىػػا وكونيػػا فػػوؽ تصػػور أي عقػػؿ بنػػري كػػاف غيػػر ممكػػف 
أي  (ٕ)"لإلنسػػاف أف يعػػػرؼ ا معرفػػة كاممػػػة بطريػػؽ "الفصػػػوؿ الموجبػػػة

المميزات الواجبة  فكاف ًلبد في معرفة ىذا التميز الذي يتميز بػو "ا" 
 عف سائر الموجودات ىو طريؽ الفصوؿ السمبية.

وقد ضرب توما مثاًًل عمى ىذا بأننا حيف نقوؿ إف ا ليس بعػرض فإننػا بيػذا 
وحيف نقوؿ إنو لػيس بجسـػ فإننػا بيػذا نكػوف ، نكوف قد ميزناه عف سائر األعراض

ونػػيًئا فنػيًئا وسػػمًبا بعػد سػػمب يتميػػز ا ، وىكػػذا، ٖ()قػد ميزنػػاه عػف سػػائر الجػواىر
و وبيذا نكوف قد وضػعنا اعتبػارًا خاًصػا  تدريجًيا بيذه السموب عف كؿ ما ىو دون

 ىو أننا نعرؼ أنو متميز عف الجميع.
ويذكرنا توما بأنػو ًل يكفػي مػا ذكرنػاه مػف سػموب فػي معرفػة "ا" معرفػة 
كاممة لذلؾ يجب إضافة ما ورد مػف سػمب فػي فصػوؿ سػابقة مثػؿ مػا وضػحو 

                                                           

 .ٙٙمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٙٙالسابؽ، ص  (ٕ)
 .ٚٙالسابؽ، ص  (ٖ)
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يػدىا الكتػاب المقػدس وىػذه حقيقػة ير ، سابًقا مف أف "ا" ًل يمحقو ت ير البتػة
وكمػا يقػوؿ الكتػاب المقػدس  (ٔ)حيث جاء في العيد القديـ "أنػا الػرب ًل أت يػر"

وأيًضػا جػاء ، (ٕ)العيد الجديد عف ا "الػذي لػيس عنػده تحػوؿ وًل ظػؿ دوراف"
 .(ٖ)فيندـ" إنساف ابف وًل ،فيكذب إنساًنا ا "ليس  القديـ العيد العدد سفر في

 عد  مالحظات: -  -لطرٌق معرفة ال ىٌالحظ فً عرض تىما 

أنو أورد ىذه النواىد مف الكتاب المقدس بعيديو القديـ والجديد  األىلى:
ليثبت أف النصوص الدينية الوحي اإلليي سمؾ طريؽ السػمب فػي بيػاف كيفيػة 

 معرفة ا.
أف ىػػػذه النصػػػوص التػػػي اسػػػتدؿ بيػػػا تومػػػا وأوردىػػػا فػػػي كتابػػػو  الثانٌوووة:

فالسػػفة المسػػمميف( تبطػػؿ معتقػػده بػػأف ا  -عمػػى الخػػوارج  )مجموعػػة الػػردود
 ثالوثًا وواحًدا  ألف ما كاف غير ا فيو يتحوؿ ويت ير.

أنو استعاف بالفمسفة إلقرار حقيقة إيمانية واستعاف بالديف إلثبات  الثالثة:
صحة استخداـ الفمسػفة واًلسػتعانة بيػا إلقػرار األحكػاـ الدينػة وىػذا تأييػد مػف 

عمى أنو ًل تعارض بيف الديف والفمسفة تمنًيا مع مف سبقو مف فالسفة توما 
 المسمميف كما سبقت اإلنارة إلى ذلؾ.

  

                                                           

، الكتػػاب المقػػدس، إصػػدار دار الكتػػاب ٙٙٓٔص  ٙمالخػػي اإلصػػحاح الثالػػث  عػػد  (ٔ)
 المقدس في العالـ العربي.

 الكتاب )العيد الجديد(. ٚٔوب  اإلصحاح األوؿ، عد رسالة يعق (ٕ)
، والنص في الكتاب المقدس ىو  "ليس ا إنساًنا ٜٔ، عد ٖٕسفر العدد اإلصحاح  (ٖ)

 فيكذب وًل ابف إنساف فيندـ".
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 انفصم اننانث عشس
 يف أن اهلل سسمدي

بعد أف بيف توما طريؽ معرفة اإلنساف بػا بػيف أنػو لمػا كانػت المعػارؼ 
  .(ٔ)سرمدي(أىل ما ٌج  أن نعرفه عن  ال : )أنه متعددة لـز أف يكوف 

، (ٕ)لخػر وًل لػو أوؿ ًل مػا  لمجرجػاني التعريفػات فػي جػاء كما ىالسرمدي:
ؿُ  ﴿  وىو مػا عبػر عنػو القػرلف الكػريـ بقولػو تعػالى وقػد  (ٖ)﴾ َواءِخػرُ  ُىػَو اأَلوَّ

 فسرىا العمماء بقوليـ ىو األوؿ بال بداية واءخر بال نياية.
ُىػَو  ﴿ قولػو تعػالى  فقد جاء في تفسير الكنػاؼ لمزمخنػري عنػد تفسػير

ؿُ  ، حيث قاؿ  )ىو األوؿ(  ىو القديـ الػذي كػاف قبػؿ كػؿ نػيء ﴾ َواءِخرُ  اأَلوَّ
 .(ٗ))واءخر(  الذي بقى بعد ىالؾ كؿ نيء(

لقوؿ  تفسيره معرض في وىو لمطبرسي البياف مجمع في أيًضا جاء كما
ؿُ  ﴿  -  - المولى وتحقيقو أنو  )أي أوؿ الموجودات  ﴾ َواءِخرُ  ُىَو اأَلوَّ
عداه  وما قديـ ألنو ،األوقات تقدير مف يتناىى ًل بما الموجودات لجميع سابؽ

"واءخر" ، ... محدث والقديـ يسبؽ المحدث بما ًل يتناىى مف تقرير األوقات
بعد فناء كؿ نيء  ألنو يفني األجساـ كميا وما فييا مف األعراض ويبقى 

 . (٘)يزاؿ( ًل والباقي يزؿ لـ الكائف فيو ياءانت بال نيء كؿ بعد "اءخر" ... وحده
                                                           

 .ٛٙمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 ، باب السيف.ٛٔٔالتعريفات لمجرجاني، ص  (ٕ)
 .ٖسورة الحديد لية رقـ   (ٖ)
 .ٖٙ/ٗ  ناؼ لمزمخنريالك (ٗ)
 .ٜٕ٘/ٜ  مجمع البياف لمطبرسي (٘)
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)اعممػػوا أعصػػمكـ ا أف أربػػاب  ىفووً هوو ا السووٌاق ٌقووىل األمووام الجووىٌنً:
 .(ٔ)األلباب اتفقوا عمى أف ما ثبت لو القدـ استحاؿ عميو العدـ(

أوؿ  -  - ىػػذه النصػػوص التػػي ذكرىػػا العممػػاء والتػػي تفيػػد أف المػػولى
ت لو وجوب القدـ محػاؿ عميػو الحػدوث ولػـ يػزؿ سابؽ عمييا ثاب، الموجودات

ؿُ  ﴿ -  -وًل يزاؿ وىذا ىو تفسير قوؿ المولى  األوؿ  (ٕ)﴾ َواءِخرُ  ُىَو اأَلوَّ
 بال بداية واءخر بال نياية.
فتعنػي عنػدىـ "األزلػي واألبػدي"  - كما يقوؿ المحقػؽ -أما في الم ة الالتينية 

لتػػي فضػػميا كوسػػيمة لمعرفػػة ا "ا وكػػأف تومػػا يريػػد أف يقػػوؿ بطريقػػة السػػمب ا
والػػذي ، سػػرمدي" أي أنػػو أزلػػي وأبػػدي وبالتػػالي ا لػػيس لػػو بدايػػة ولػػيس لػػو نيايػػة

 ليس لو بداية ىو األزلي والذي ليس لو نياية ىو األبدى.
ىقد رك  تىما فً بٌان أن ال سرمدي على منوجه ال ي فضله ىهى منوج 

ىذا المنيأل أو مف ىذا الطريؽ "طريؽ  أي ومف - ومف ىذا السل  حٌث قال:
 .(ٖ)أف ا أزلي أبدي" - السمب يتضذ

قضػية أف ا أزلػي وأبػدي" محػؿ ، ولما كاف يمكف أف تكوف ىػذه القضػية
إنكار واستنكار مف بعض الناس فقد وضع توما األدلة العقمية التي تثبت ىػذه 

 وكاف مف ىذه األدلة ، الحقيقة وتركدىا
  الدلٌل األىل:

"كػػؿ مػػا يحػػدث وجػػوده أو ينعػػدـ   بػػأف ا سػػرمدى وىػػذا يقػػوؿ فيػػو تومػػا

                                                           

، تحقيػؽ  ىممػوت كمػوبفر، ٜٛالنامؿ في أصوؿ الديف إلماـ الحرميف الجػويني، ص  (ٔ)
 النانر، دار العرب لمبستاني، القاىرة

 .ٖسورة الحديد لية رقـ   (ٕ)
 .ٛٙمجموعة الردود، ص  (ٖ)
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فإنما يحصؿ فيو ذلػؾ بالحركػة أو بػالت ير وقػد تبػيف أف ا غيػر مت يػر البتػو 
 .(ٔ)فإذا ىو أزلي ًل بداية لو وًل نياية" 

بيسػر  اًلسػتدًلؿ فيػـ معو يصعب اختصارًا مختصرًا اًلستدًلؿ ىذا كاف ولما
 سيرًا عمى القارو أضع ىذا التوضيذ لدليؿ توما فأقوؿ وسيولة فإنو تي

وما كاف مت يرًا تكوف لو بداية ونيايػة لكػف ، ما يوجد وينعدـ يكوف مت يرًا
ومػا كػاف كػذلؾ فيػو سػرمدي ، ا غير مت ير لذلؾ ليسػت لػو بدايػة وًل نيايػة

 وبتوضيذ أكثر ، أي أزلي
ومػػا يكػػوف بالحركػػة ، رمػػا يوجػػد وينعػػدـ فإنمػػا يكػػوف ىػػذا بالحركػػة والت يػػ
ومػػا كػػاف غيػػر مت يػػر ، والت يػػر تكػػوف لػػو بدايػػة ونيايػػة لكػػف ا غيػػر مت يػػر

إذف ، ومػا ليسػت لػو بدايػة وًل نيايػة يكػوف سػرمدًيا، ليست لو بداية وًل نياية
 ا سرمدي أي أزلي.

وقد افترض نارح ىذا الكتاب أنو يمكف أف يعترض معترض بأف ىذا 
العالـ لـ يوجد عف طريؽ الحركة ولكف عف طريؽ اًلستدًلؿ ساقط بكوف 

بالحركة  المقصود إف المعترض ليذا يقاؿ حينئذ ،بحركة ليس والخمؽ ،(ٕ)الخمؽ
في ىذا اًلستدًلؿ اًلنتقاؿ إلى حالة م ايرة لما كاف عميو النيء سابًقا أي 
 اًلنتقاؿ مف الالوجود إلى الوجود أو اًلنتقاؿ مف العدـ إلى الوجود دوف نظر

والذي يعرؼ ، إلى انتراط سبؽ وجود المحؿ أوؿ عدـ انتراط سبؽ المحؿ
 . (ٖ)وعميو فتصذ نسبة الحركة والت يير باتساع معناىما، بالحركة الطبيعية

                                                           

 .ٜٙ، ٛٙمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٜٙىامش ص  السابؽ، (ٕ)
 .ٔ، ىامش ٜٙالسابؽ، ص  (ٖ)
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 الدلٌل الثانً إلثبات أن ال سرمدي:

ثػـ يجيػب فيقػوؿ  الزمػاف ىػو عػدد  يتسائؿ تومػا فيقػوؿ  مػا ىػو الزمػاف؟
 بالحركة وًل حركة بدوف ت ير ولما كاف ا غير حركات أي نيء فال زماف إًل

 ولما كاف غير متحرؾ لـ يكف مقدرًا بالزماف.، مت ير لـ يكف متحرًكا
وعمى ىذا ًل يصذ أف ينظر إلى ا عمى أنو متقدـ أو متأخر ألف التقدـ 

فإذا لـ يوجد زماف ًل يوجد تقدـ وًل تأخر وىذا ىو ، والتأخر مبني عمى الزماف
 دي.السرم

ألف  (ٔ)وأيًضا ليس  وجود بعد الالوجود وًل يمحقو الالوجود بعد الوجود
ىػػذه البدايػػة محوطػػة ، الوجػػود بعػػد الالوجػػود ىػػو بدايػػة ألمػػر لػػـ يكػػف موجػػوًدا

 بالزماف وا ًل يقدر وًل يحدد بزماف.
وىػػذه نيايػػة ، والالوجػػود بعػػد الوجػػود ىػػو عػػدـ ونيايػػة لموجػػود الػػذي كػػاف

ًدا والنيايػػة محػػددة ومقػػدرة بالزمػػاف وا ًل يحػػدد وًل يقػػدر لنػػيء كػػاف موجػػو 
كما يستحيؿ أف يكوف في وجود ا تعاقب كقوة بعد ضعؼ أو صحة ، بالزماف

بعػػد مػػرض أو إدراؾ وتعقػػؿ بعػػد أف الػػالإدراؾ وًل تعقػػؿ ألف كػػؿ ىػػذه ًل يمكػػف 
دراكيا بمعزؿ عف الزماف "فإذا ىو خال ء البداية فيميا أو تعقميا أو معرفتيا واا

، خاٍؿ مف البداية والنياية ولػو وجػوده كمػو مًعػا - أي ىو سبحانو (ٕ)والنياية"
ًل لـ يكػف  (ٖ)وىذا إنما تقـو بو حقيقة السرمدية" فالسرمدية تقتضي ىذا كمو واا

 .- ا سرمديا

                                                           

 .ٜٙمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٜٙالسابؽ، ص  (ٕ)
 .ٓٚ، ٜٙالسابؽ، ص (ٖ)
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 الدلٌل الثالث إلثبات أن ال سرمدي:

 - نيايػة وًل دايػةب لػو لػيس أزلػي أي - سرمديا "ا" يكوف أف يوجب مما
ًلحتػاج  ىكػذا كػاف ولػو (ٔ)موجػوًدا أصبذ ثـ موجود غير لكاف ىكذا يكف لـ لو أنو

 ؟  فمف يكوف ىذا الموجد، إلى موحٍد ليخرجو مف الالوجود إلى الوجود
ًل يصػذ أف يقػػاؿ إنػو أوجػػد نفسػو ألنػػو كػاف عػػدًما والعػدـ ًل يسػػتطيع أف 

أي  - غيػره ألف ىػذا يعنػي أف غيػره وًل يصذ أف ُيقػاؿ إنػو أوجػده، يفعؿ نيًئا
أقػػدـ منػو وقػػد سػبؽ أف أثبػػت تومػا أف ا ىػػو العمػة األولػػى وألف  - غيػر ا

 ا ىو العمة األولى فميس ىناؾ مف ىو أقدـ مف ا.
بإنػػو لػػو أوجػػده غيػػره لػػـ يكػػف إلًيػػا ألنػػو حينئػػذ يكػػوف   ىهنووا ٌمكوون القووىل

، محتاًجػا ًل يصػذ أف يكػوف إلًيػا محتاًجا في وجوده إلى ىػذا ال يػر ومػف كػاف
فضاًل عف ىذا فإف القوؿ بأنػو أوجػده غيػره يوقعنػا فػي القػوؿ بالتسمسػؿ الػذي 
ثبػت بطالنػو ولػػو أوجػده غيػػره لكػاف ىػػذا ال يػر أفضػػؿ منػو وأعمػػى وأكمػؿ منػػو 

 والحؽ أنو ليس ىناؾ مف ىو أقوى وأعمى وأكمؿ مف ا.
 - األولػى العمػة ىػو ا أف وىػي - تىما أثبتوا التً الحقٌقة ه ه على ىبنا 

نمػا ، لـ يكف وجود ا حادثًا مبتػدأ ومػف كػاف ىكػذا لػـ يكػف منعػدما ثػـ وجػد واا
ومػف كػاف دائػـ الوجػود كانػت لػو القػدرة ، ىو دائـ الوجود بال بداية وبال نيايػة

 إًذا فا سرمدي.، عمى أف يوجد دائًما وىذا ىو السرمدي
وىػو أف ديمونػة الوجػود قػد  فً ه ا الصدد (ٕ)ىتىضًٌحا لما  كره الشارس

تكوف بالذات وقد تكػوف بالزمػاف أي دائػـ الوجػود ذاتًيػا أو دائػـ الوجػود زمانًيػا 
                                                           

 .ٜٔمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٗٚ  ٜٙالسابؽ، ىامش ص  (ٕ)
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أمػا الوجػود ، فآدـ لو وجػود دائػـ زمانًيػا ولػيس ذاتًيػا إذ يمكػف أف يمحقػو العػدـ
مػػف ذاتػػو ولػػيس  -  -الػػدائـ ذاتًيػػا فيػػذا ىػػو وجػػود ا ألف دواـ وجػػوده 

ىذا الوجود الدائـ ذاتًيا ىو الػذي لػو القػدرة عمػى أف يوجػد دائًمػا ، ال يربسبب 
وىػذا ىػو ، أما الوجود الدائـ زمانًيا فيذا ليست لػو القػدرة عمػى أف يوجػد دائًمػا

، ما عبر عنو عمماء الكالـ والفالسفة اإلسالمييف بالقدـ الذاتي والقدـ الزماني
كقػدـ العػالـ عنػد عممػاء  - يقػدـ الزمػانأيًضا  القدـ الذاتي لو الديمومة أما ال

 فيذا ليست لو الديمومة. -الكالـ اإلسالمييف 
 :(ٔ)الدلٌل الرابع: إلثبات أن ال سرمدي

، نحػف ننػػاىد فػي الواقػػع أنػياء موجػػودة ثػـ إذا بيػػا تكػوف غيػػر موجػػودة
 وأنػػياء لػػـ تكػػف موجػػودة ثػػـ إذا بيػػا تكػػوف موجػػودة وىػػذه تسػػمى عنػػد تومػػا

بأنػػػياء ممكنػػػة الوجػػػود وتمثميػػػا الكائنػػػات  - ة المسػػػمميفوكػػػذلؾ فالسػػػف -
، والفاسدات أي األنياء التي تتكوف وتوجد بعد أف لـ تكف مكونػة وًل موجػودة

 واألنياء التي كانت كائنة وموجودة ثـ فسدت وعدمت.
ىذه األنياء ممكنة الوجود ًلبد ليا مف عمة تخرجيا مػف حالػو الالوجػود 

الػة الوجػود إلػى حالػة الالوجػود ألف الممكػف نسػبتو إلى حالة الوجود أو مف ح
يػػرجذ  (ٕ)إلػػى الوجػػود أو عػػدـ الوجػػود متسػػاوية لػػذلؾ فإنػػو يحتػػاج إلػػى مػػرجذ

 وجوده عمى عدمو أو عدمو عمى وجوده.
أي ًلبد وأف تكػوف عمػة واجبػة الوجػود  -ىذه العمة ًل يجوز أف تتسمسؿ 

ؿ ممتنػػع فػػي العمػػؿ ألنػػو قػػد سػػبؽ أف أثبتنػػا أف التسمسػػ - لػػيس ليػػا موجػػد
                                                           

 .ٗٚمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .ٗٚ، ٖٚالسابؽ، ص  (ٕ)
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فممكػػف الوجػػود  (ٕ)إذف "ًلبػػد مػػف وضػػع نػػيء ىػػو واجػػب الوجػػود (ٔ)الفاعمػػة
والموجود الذي يحتاج إلى عمػة يقابمػو الموجػود الػذي ًل ، يقابمو واجب الوجود

 يحتاج إلى عمة وىي ا. 
أي  -بأف واجب الوجود ىو ضػروري الوجػود ىٌىضأ تىما ه ا اعستدعل

ًل وقعنػا فػي التسمسػؿ وضرورتو  - ًلبد منو ىذه مف ذاتو وليست مف غيػره واا
وما كاف وجوده ضػرورًيا وضػرورتو مػف ذاتػو وليسػت مػف غيػره لػـز ، الممتنع

 وجوًبا "وضع ضروري أوؿ يكوف ضرورًيا بذاتو إذ أنو العمة األولى كما سػمؼ
"فػػػػإًذا ا سػػػػرمدي ألف كػػػػؿ مػػػػا ىػػػػو ضػػػػروري وواجػػػػب بذاتػػػػو فيػػػػو ، (ٖ)..."

 .(ٗ)سرمدي"
 :(٘)لدلٌل الخامس إلثبات أن ال سرمديا

ويقػػـو ىػػذا الػػدليؿ عمػػى حقيقػػة يػػرمف بيػػا ، وقػػد نسػػبو تومػػا إلػػى أرسػػطو
أرسطو وىي أف الزماف أزلي ولما كاف الزماف عبػارة عػف عػدد حركػات النػيء 

عنػػد أرسػػطو أزلػػي كانػػت الحركػػات أزليػػة ىػػي  - أي الزمػػاف -المتحػػرؾ وىػػو 
وىػذا الجػوىر األوؿ المحػرؾ ، ألوؿ المحرؾ أزلياألخرى وبالتالي كاف الجوىر ا

 الذي ىو أزلي إنما ىو ا.
والحركات الصادرة عف ىذا المحػرؾ األزلػي ، فا أزلي ألنو المحرؾ األوؿ

                                                           

 . ٖٙينظر  مجموعة الردود، ص  (ٔ)
 .٘ٚالسابؽ، ص (ٕ)
 .٘ٗسابؽ، الفصؿ الثالث عنر، ص ال (ٖ)
 .٘ٚالسابؽ، ص  (ٗ)
 .ٙٚالسابؽ، ص  (٘)
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أزليػػة ألنيػػا صػػادرة عػػف محػػرؾ أزلػػي وبالتػػالي فالزمػػاف أزلػػي ألنػػو نػػاتأل عػػف 
 حركات أزلية.

أزليػة وأف الزمػاف غيػر أزلػي  ولو أخذنا بالرأي الذي يػرى أف الحركػة غيػر
فػػدليؿ أزليػػة الجػػوىر األوؿ يبقػػى سػػميًما وتبقػػى أزليػػة ىػػذا الجػػوىر ثابتػػة ألف 

، ًلبد ليا مف محػرؾ يحػدثيا –كما ىو رأى النافيف ألزليتيا  –الحركة الحادثة 
ما أف يكػوف حادثًػا  فإما أف يكوف ىذا المحرؾ أزلًيا وىذا ىو المطموب إثباتو واا

إذف ، ى محرؾ لخر فيتسمسؿ األمر وقد ثبت أف التسمسؿ ممتنعفيحتاج ىذا إل
ًلبد مف أف يكوف المحػرؾ األوؿ جػوىرًا أزلًيػا ثابتًػا غيػر متحػرؾ وقػد أكػد تومػا 
ىػذه الحقيقػة أف ا ىػػو المحػرؾ األوؿ ثابػػت ًل يتحػرؾ بنصػػوص مػف الكتػػاب 

أف داود  - كمػا يقػوؿ تومػػا - ٘ؼ ٔٓٔ المقػدس حيػث جػػاء فػي الزبػور عػػد
 ٕٓٔمف المزمور  ٕٚ"ألف الرب صالذ إلى األبد" وأيًضا جاء قولو عدد   اؿق

 .(ٔ)"وأنت ىو وسنوؾ لف تنتيي" 
 ىلعدم أ لٌة الحركة ٌمكن القىل:

 ولػػيس ىنػػاؾ نػػوع مػػف ىػػذه األنػػواع ليسػػت لػػو بدايػػة، بػػأف الحركػػة أنػػواع
د حتػػى يقػػاؿ إف الحركػػة أزليػػة فضػػاًل عػػف ىػػذا فػػإف ا عنػػ - أي بػػال بدايػػة -

توما محرؾ أوؿ وعمى ىذا فالحركات حيف تصدر عنو تكػوف ليػا بدايػة وبػذلؾ 
 فال تكوف أزلية.

ف كاف أرسطو يراه أزلًيػا فالحقيقػة ىػي أنػو لػيس بػأزلي  أما الزماف فإنو واا
ألنػػػو عبػػػارة عػػػف عػػػدد حركػػػات النػػػيء المتحػػػرؾ والحركػػػات ليسػػػت بأزليػػػة 

عمػى أف تعريػؼ األزلػي ًل ، اإذف فالزمػاف لػيس أزلًيػ، لالعتبارات السابؽ ذكرىا
                                                           

 .ٕٛ، ٕ٘، ٔٓٔالكتاب المقدس، مزامير، عد  (ٔ)
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ينطبػػؽ عمػػى الحركػػة وًل عمػػى الزمػػاف سػػواء كػػاف المػػراد بػػاألزلي "مػػا ًل يكػػوف 
 .(ٕ)أو كاف مراًدا بو" الذي لـ يكف ليس (ٔ)مسبوًقا" بالعدـ

ثـ إف المتحرؾ مت ير "لو أطػوار فػي وجػوده وأدوار فػي أفعالػو مػف نقػص 
كانت الحركػة ت يػرًا ومػا كػاف مت يػرًا فإذا كاف المتحرؾ مت ير  (ٖ)"وكماؿ وانتقاؿ
 ًل يكوف أزلًيا.

هوو ه هووً أدلووة تىمووا علووى أن ال سوورمدي ىٌالحووظ علووى هوو ه األدلووة عوود  
 مالحظات:

أنو استند إلى األدلة العقمية في إثبات وجػود ا ونػوع  المالحظة األىلى:
 وىو بيذا يركد ما يعتقده مػف صػحة - سرمدي أي أزلي وأبدي –ىذا الوجود 

في نفس الوقت يكوف ىػذا ، -  -اًلستدًلؿ باألدلة العقمية عمى وجود ا 
  - رفًضا عممًيا لرأي القائميف بعدـ جػواز اًلسػتدًلؿ بالعقػؿ عمػى وجػود ا

-. 
وىػػي مػػنيأل  -فضػػاًل عػػف ىػػذا فػػإف اسػػتناد تومػػا عمػػى البػػراىيف العقميػػة 

ناد إلييػػا فػػي يػػدؿ عمػػى اعترافػػو بالفمسػػفة وصػػحتيا وصػػحة اًلسػػت - فمسػػفي
 إثبات الحقائؽ الدينية اإليمانية.

أف أكثر ىذه البراىيف العقمية مأخوذ مف فمسفة أرسػطو  المالحظة الثانٌة:
وىذا يعني أف توما مػف رجػاؿ الػديف المػرمنيف بفمسػفة أرسػطو والمعجبػيف بػو 
عكس ما يكوف منيورًا في ىذه الفترة مػف عػداء بعػض رجػاؿ الػديف ألرسػطو 

                                                           

 ، باب األلؼ.ٚٔالتعريفات لمجرجاني، ص (ٔ)
 (.ٓٚ، ٜٙ) ٕىامش  ٜٙمجموعة الردود، ص  (ٕ)
 .ٚٚ، ص ٔالسابؽ، ىامش  (ٖ)
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 جة تحريميا وتحريـ اًلنت اؿ بيا.وفمسفتو لدر 
أف ىذه األدلة تبطؿ ما يرمف بو توما مف أف ا ثالثي  المالحظة الثالثة:

وا منػزه ، ألف مصطمذ " الثالثة" يعني العدد والحركة والت ير والزماف  وواحد
فػػإذا كػػاف تومػػا مرمنػػا بيػػذه ، عػػف الحركػػة والعػػدد والت يػػر والزمػػاف عنػػد تومػػا

اف مرمنػػا بيػػذه السػػرمدية فإنػػو يكػػوف متناقًضػػا مػػع نفسػػو  ألف الثالثيػػة وكػػ
 الثالثية تناقض السرمدية.

ومما يركد لنا تناقض توما اإلكويني مع نفسو ما ذكره في الفصؿ الثػاني 
واألربعوف مف كتابو "مجموعة الردود" محؿ البحث والذي جاء بعنواف )فػي أف 

مػف خمسػة عنػػر دلػياًل عقمًيػػا فقػد ذكػػر فػي ىػذا الفصػػؿ مػا يقػػرب ، ا واحػد(
، ثػـ دعػـ أدلتػو العقميػة بأدلػة مػف الكتػاب المقػدس -  - عمى وحدانية ا

وعمى الرغـ مف ىػذا كمػو إًل أنػو قػد خػالؼ مػا ذكػره ونقػض نفسػو بنفسػو فػي 
ذات الفصؿ في لخره وصرح بما كاف قد صػرح بػو فػي الفصػوؿ السػابقة عمػى 

حيػث جػاء فػي نيايػة الفصػؿ مػا نصػو  ىذا الفصؿ وىو أف ا ثالثػي وواحػد 
وممف قػاوموا ىػذه الحقيقػة أيًضػا بأضػاليميـ أصػحاب لريػوس الػذيف يقولػوف )

بأف اءب واًلبػف ليسػا إليػا واحػًدا بػؿ إليػيف مػع أف نػيادات الكتػاب المقػدس 
وىكذا نرى أف تومػا قػد نقػض ، (ٔ)تضطرىـ إلى اًلعتقاد بأف اًلبف إلو حقيقي(

أف اًلبػف إلػو حقيقػي وقػد ذكػرت ىػذا التنػاقض ىنػا نفسو بنفسو حػيف صػرح بػ
الفصػػؿ الثالػػث عنػػرة فقػػد ذكػػرت ىػػذا  بحثػػي ىنػػا ينتيػػي بانتيػػاء عمًمػػا بػػأف

التناقض كي ًل أكػوف متجنًيػا عمػى تومػا اإلكػويني أو أف أذكػر كالًمػا غيػر مػا 
 صرح بو.

  

                                                           

 .ٖٕٛمجموعة الردود، ص  (ٔ)
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 اخلامتح
محمػػد الحمػػد  والصػػالة والسػػالـ عمػػى خػػاتـ األنبيػػاء والمرسػػميف سػػيدنا 

 وعمى لليو وأصحابو ومف اىتدى بيدييـ إلى يـو الديف.
فيػا نحػف قػد وصػمنا خاتمػة ىػذا البحػث الػذي قضػيت معػو وقتًػا   أما بعود

لػػيس بالقميػػؿ عرضػػت مػػف خاللػػو الفمسػػفة اإللييػػة لتومػػا اإلكػػويني مػػف خػػالؿ 
وبعػد ، )مجموعة الردود عمى الخػوارج فالسػفة المسػمميف( محػؿ البحػث  كتابو

 الدراسة أطمت عمينا النتائأل التالية البحث و 
توما اإلكويني الحقائؽ اإليمانية اإلليية التي يجػب عمػى كػؿ إنسػاف قسـ  -ٔ

وقسػػـ يػػدرؾ بالعقػػؿ ، أف يػػرمف بيػػا إلػػى قسػػميف  قسػػـ ًل يػػدرؾ بالعقػػؿ
اإلنساني غير ا لطبيعي أي الخاصة مف الناس وذلؾ لتفاوت العقػوؿ فػي 

 مراتبيا ودرجات ذكائيا.
اوت بيف العقوؿ يردي إلى إمكانيػة إدراؾ إنسػاف لػبعض الحقػائؽ إذف التف

 اإلليية وعجز إنساف لخر عف إدراؾ ىذه الحقائؽ.
أثبت البحث أف ثقافة توما اإلكويني كانػت تجمػع بػيف اًلتجػاه الػديني واًلتجػاه  -ٕ

الفمسػػفي حيػػث جعػػؿ تومػػا العقػػؿ وسػػيمة مػػف وسػػائؿ معرفػػة بعػػض الحقػػائؽ 
مػا أسػماه باإلليػاـ اإلليػي فػي معرفػة الحقػائؽ اإللييػة اإلليية كما أدخؿ توما 

 وىذا منيأل ًلىوتي ديني تتبناه الكنيسة.
تومػػا إلػػى اًلعتمػػاد عمػػى العقػػؿ فػػي أبحػػاث وموضػػوعات دينيػػة يعتبػػر  دعػػوة -ٖ

 صورة مف صور التوفيؽ بيف الديف والفمسفة أو بيف النقؿ والعقؿ.
لييػػػة عمػػى النػػػاس أثبػػت البحػػػث أف تومػػا يػػػرمف بوجػػوب عػػػرض الحقػػائؽ اإل  -ٗ

إدراكيػا  العقػؿليعتقدوىا ويرمنػوا بيػا سػواء أكانػت ىػذه الحقػائؽ ممػا يسػتطيع 
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أو كانػػت ممػػا يعجػػز العقػػؿ عػػف إدراكيػػا ومعرفتيػػا  ألف مثػػؿ ىػػذه ، ومعرفتيػػا
الحقػػائؽ ضػػروي تمقينيػػا بػػالوحي مػػف قبيػػؿ الضػػرورة المطموبػػة مطمًقػػا لم ايػػة 

وىكذا يرمػي تومػا مػف حديثػو ىػذا ومف قبيؿ الضرورة المطموبة لحسف الوجود 
إلى إسباغ القدسية الربانية عمى الحقائؽ اإليمانية اإلليية حتى لػو كانػت ىػذه 

 الحقائؽ فوؽ مقدرة العقؿ واستحالة إدراؾ العقؿ بيا أو استيعابيا.
أراد تومػػا أف يثبػػت بػػأف إيمػػاف النػػاس بالمسػػيحية ومػػا فييػػا مػػف حقػػائؽ  -٘

نمػػا ىػػو  إيمانيػػة حتػػى ولػػو كانػػت فػػوؽ طاقػػة العقػػؿ لػػيس طيًنػػا وخفػػة واا
 ألف ىذه الحقائؽ اإليمانية قد نزلت بيا الحكمة اإلليية.  حكمة وفطنة

لو  نبيًيا يفعؿ إنما فاعؿ كؿ أف عمى يبرىف أف اإلكويني توما حاوؿ لقد -ٙ
فيقوؿ  إف المعموًلت تحمؿ في نفسيا بحسب حالتيا نبو عمميا لما أف 

خمقو  في نبيًيا  يكوف ألف يردي أمر ذاوى ،لو نبييا يفعؿ إنما الفاعؿ
  -  - أما بالنسبة لمنقؿ يقوؿ المولى، وىذا مخالؼ لمنقؿ والعقؿ

 . (ٔ)﴾ َوُىَو السَِّميُع الَبِصيرُ  َلْيَس َكِمْثِمِو َنْيءٌ  ﴿
 يعني ا -وأما عقاًل )فيجب أف يعمـ أنو ًل يجوز أف يكوف منبًيا  -ٚ

-  -  ألنو لو جاز ذلؾ لـ يخؿ إما أف ينبو  لمعالـ المصنوع المحدث
وًل يجوز أف يكوف منبًيا لو في الجنس  ، في الجنس أو في الصورة

أو ، ألنو لو أنبيو في الجنس لجاز أف يكوف محدثًا كالعالـ المحدث
يكوف العالـ قديًما كيو  ألف حقيقة المنتبييف المتجانسيف ما سد 

 .(ٕ)ما يجوز عميو( أحدىما مسد اءخر وناب منابو وجاز عميو
                                                           

 . ٔٔى لية رقـ سورة النور  (ٔ)
 .ٕٖاإلنصاؼ لمباقالني، ص  (ٕ)
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اًلسػتدًلؿ باألدلػة العقميػة إلثبػات وجػود ا  لما كاف توما مػف الػذيف يجػوزوف -ٛ
-  -  بػػأف ىػػذه  معترًفػػافقػػد وضػػع جممػػة مػػف األدلػػة إلثبػػات ىػػذه الحقيقػػة

األدلػػة قػػد أخػػذىا مػػف فمسػػفة أرسػػطو وكػػذا األئمػػة الكػػاثوليكييف حيػػث يقػػوؿ 
تػى بيػا الفالسػػفة واألئمػة الكػػاثوليكييف )فمنتخطػيف اءف إلػى ذكػػر األدلػة التػػي أ

وأوؿ مػػا نتحػػرى إراده إنمػػا ىػػي البينػػات التػػي تطػػرؽ بيػػا ، إلثبػػات وجػػود ا
 .ٔ() أرسطو إلى إثبات وجود ا(

عػػف سػػائر  -  -سػػمؾ تومػػا فػػي طريقػػو إلػػى معرفػػة مػػا يتميػػز بػػو ا  -ٜ
 الموجودات طريؽ السمب أو منيأل السمب ويرى أنػو ىػو األفضػؿ فيقػوؿ 

، ... )كمما تيسر لعقمنا اإلكثار مف السموب عنو إزددنػا تقرًبػا مػف معرفتػو
 .(ٕ) إذا كاف ًلبد لنا في استخالص ذلؾ التميز مف الفصوؿ السمبية(

  

                                                           

 .٘ٗمجموعة الردود، ص  (ٔ)
 باختصار. ٙٙالسابؽ، ص  (ٕ)
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 ثثد ادلصادز َادلسا:ع
 )جؿ مف أنزلو( القرلف الكريـ  (1)
 لإلمػػػاـ أصػػػوؿ أىػػػؿ السػػػنة والجماعػػػة، المسػػػماة برسػػػالة أىػػػؿ الث ػػػر  (2)

مطبعػة التقػدـ، ، نعري، تحقيؽ  د/ محمػد السػيد الجمينػدأبي الحسف األ
 ـٜٚٛٔالقاىرة 

حجػة اإلسػالـ، محمػد أبػي حامػد ال زالػي   تػأليؼ، اًلقتصاد في اًلعتقاد  (3)
 ،نركة مكتبة ومطبعة مصػطفى البػابي الحمبػي وأوًلده بمصػر، الطوسي

 .بدوف ،األخيرة ط 
ماـ المتكممػيف سػيؼ إل اإلنصاؼ فيما يجب اعتقاده وًل يجوز الجيؿ بو  (4)

  وتقػديـ وتعميػؽ تحقيؽ الباقالني، الطيب بف بكر أبي القاضي اإلسالمي
مرسسػػػة ، محمػػػد زاىػػػد بػػػف الحسػػػف الكػػػوثري /المحقػػػؽ الحجػػػة اإلمػػػاـ

  .ـٖٜٙٔى ٕٖٛٔالخانجي لمطباعة والننر والتوزيع، ط  الثانية 
 بػفادا لمقاضي ناصر الديف أبي سعيد عب أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ  (5)

 .ـٜ٘٘ٔ ىٖ٘ٚٔ الثانية ط  البيضاوي، النيرازي محمد بف عمر
مرسسػػػة ، يوسػػػؼ كػػػـر، تػػاريل الفمسػػػفة األوربيػػػة فػػػي العصػػػر الوسػػػيط  (6)

 .ـٕٗٔٓالقاىرة ، ىنداوي لمتعميـ والثقافة
عبػد ا الترجمػاف األندلسػي، ، تحفة األريب في الرد عمى أىػؿ الصػميب  (7)

 .مكتبة النافذة، د/ محمود عمي حماية  تقديـ
دار الكتػػب ، لإلمػػاـ فخػػر الػػديف الػػرازي التفسػػير الكبيػػر أو مفػػاتيذ ال يػػب  (8)

 .لبناف، بيروت ،العممية
 .جوزيؼ رساـ، تومس داكيف  (9)
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لإلماـ العالمػة عبػدالرحمف  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف  (11)
 .ـٕٕٔٓالقاىرة ، المكتبة التوفيقية، بف ناصر السعدي

ألبي عبد ا محمػد بػف أحمػد األنصػاري القرطبػي  مع ألحكاـ القرلفالجا  (11)
المكتبة التوفيقيػة سػنة ، خيري سعيد /عماد زكي البارومي، أ /تحقيؽ  أ
 .ـٕٛٓٓ

دار غريػػػب ، محمػػػد البيػػػي /د، الجانػػػب اإلليػػػي مػػػف التفكيػػػر اإلسػػػالمي  (12)
ى ٕٓٗٔالقػاىرة، ط  السادسػة ، مكتبة وىبة  لمطباعة، القاىرة، النانر

  .ـٕٜٛٔ
محمػػد بػػف أحمػد بػػف عرفػػة المػػالكي ، حانػية الدسػػوقي عمػػى أـ البػراىيف  (13)

 .ـٕٔٓٓ ىٕٕٗٔ األولى  ط لبناف،، بيروت العممية، الكتب دار ،الدسوقي
، مطبعػة الحمبػي، عػادؿ زعيتػر  غسػتاؼ لوبػوف، ترجمػة، حضارة العرب  (14)

 .بدوف تاريل ،مصر
دار اليػالؿ   ط، العقػاد عباس محمػود، حقائؽ اإلسالـ وأباطيؿ خصومو  (15)

 .ـٜٜٙٔسنة 
مطبعػػة ، جميػػؿ محمػػد أبػػو العػػال /د، دراسػػات فػػي عمػػـ الكػػالـ والعقيػػدة  (16)

 .ـٜٗٛٔقاصد خير، ط  األولى 
دار النػػػدوة ، لمجػػػاحظ، أبػػػي عثمػػػاف عمػػػور بػػػف بحػػػر الػػػدًلئؿ واًلعتبػػػار  (17)

 .ـٜٛٛٔسنة  ،لبناف، اإلسالمية، بيروت
يف الطبػري، تحقيػؽ  خالػد محمػد عمى بف ز ، الرد عمى أصناؼ النصارى  (18)

 ـٕ٘ٓٓمكتبة النافذة، ط  األولى سنة ، عبده
، الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب، لإلمػػاـ محمػػد عبػػده رسػػالة التوحيػػد  (19)

 .ـٕ٘ٓٓمكتبة األسرة 
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ىممػػػوت   إلمػػاـ الحػػرميف الجػػويني، تحقيػػؽ النػػامؿ فػػي أصػػوؿ الػػديف  (21)
 .دار العرب لمبستاني، القاىرة، كموبفر

د/ أحمػػد   لمعالمػة سػػعد الػديف التفتػازاني، تحقيػؽ لعقائػد النسػفيةنػرح ا  (21)
القػػاىرة، ط  األولػػى ، مكتبػػة الكميػػات األزىريػػة  النانػػر، حجػػازي السػػقا

 .ـٜٚٛٔى ٚٓٗٔ
 /لمسػػيد نػػرح المواقػػؼ فػػي عمػػـ الكػػالـ، الموقػػؼ الخػػامس فػػي اإللييػػات  (22)

  رالنانػ، النريؼ عمي بف محمد الجرجػاني، تحقيػؽ  د/ أحمػد الميػدي
 .القاىرة، مكتبة األزىر

دار طػػوؽ   ط، محمػػد بػػف إسػػماعيؿ عبػػدا البخػػاري، صػػحيذ البخػػاري  (23)
 .ىٕٕٗٔالنجاة، ط  األولى سنة 

دار ، لإلمػػاـ أبػػي الحسػػيف مسػػمـ بػػف الحجػػاج القنػػيري صػػحيذ مسػػمـ  (24)
 .لبناف، بيروت، إحياء التراث العربي

اإلمػػاـ الجميػػؿ إمػػاـ تػػأليؼ  ، العقيػػدة النظاميػػة فػػي األركػػاف اإلسػػالمية  (25)
الحػػرميف أبػػي المعػػالي عبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد ا بػػف يوسػػؼ الجػػويني، 

القػػاىرة، ط  ، مكتبػػة الكميػػات األزىريػػة، تحقيػػؽ  د/ أحمػػد حجػػازي السػػقا
 .ـٜٛٚٔى ٜٖٛٔاألولى 

تػأليؼ  ، فتذ القدير الجامع بيف فني الروايػة والدرايػة مػف عمػـ التفسػير  (26)
 ىاني الحاج /أ  تحقيؽ ،نيمحمد بف عمي بف محمد النوكا

 .ـٜٕٓٓالقاىرة سنة ، المكتبة التوفيقية
الفػػػرؽ بػػػيف الفػػػرؽ وبيػػػاف الفػػػرؽ الناجيػػػة مػػػنيـ لإلمػػػاـ أبػػػي منصػػػور   (27)

مننػورات ، عبدالقاىر بف طاىر بف محمد بف عبدا التميمػي الب ػدادي
 .بدوف ،دار اءفاؽ الجديدة، بيروت، لبناف، ط  الثالثة
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 تػػػػأليؼ ، بػػػػيف الحكمػػػػة والنػػػػريعة مػػػػف اًلتصػػػػاؿفصػػػػؿ المقػػػػاؿ فيمػػػػا   (28)
دار المعػػارؼ، ، د/ محمػػد عمػػارة  أبػػو الوليػػد بػػف رنػػد، دراسػػة وتحقيػػؽ

 ـٖٜٛٔالقاىرة، ط  الثانية 
، اإلماـ أبو محمػد عمػي  الفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ  (29) بػف اًلبف حـز

 .مكتبة السالـ العالمية، أحمد
يف الحكمة والنريعة مػف اًلتصػاؿ، فمسفة ابف رند، فصؿ المقاؿ فيما ب  (31)

  ابػف رنػد، مراجعػة تػأليؼ ، الكنؼ عف مناىأل األدلة في عقائػد الممػة
القاىرة، ط   -مصطفى عبد الجواد عمراف، المكتبة المحمودية التجارية 

  .ـٜٛٙٔى ٖٛٛٔالثالثة 
تأليؼ وتحقيؽ  د/ عبػدالحميـ ، فمسفة ابف طفيؿ ورسالة حي بف يقظاف  (31)

ى ٕٓٗٔومكتبػة المدرسػة  ،لبناف، بيروت ،لكتاب المبنانيدار ا، محمود
 ـ.ٕٜٛٔ

مرسسػة ، مصػطفى عبػد الػرازؽ /النػيل، فيمسوؼ العرب والمعمـ الثاني  (32)
 ـ.ٖٕٔٓ ىنداوي لمتعميـ والثقافة، القاىرة

صػػػدر عػػػف مجمػػػع ، بطػػػرس عبػػػد الممػػػؾ /د، قػػػاموس الكتػػػاب المقػػػدس  (33)
 .ـٜٔٚٔالكنائس 

اإلدارة الثقافيػػة   ط، محمػد بػدراف  ترجمػػةوؿ ديورانػت، ، قصػة الحضػارة  (34)
 .ـٖٜٚٔسنة 

 .محمد العدؿ الباز /د، قضية األلوىية في الفكر اإلسالمي  (35)
كتاب أصوؿ الػديف لإلمػاـ أبػي منصػور عبػد القػاىر بػف طػاىر التميمػي   (36)

، لجنػة إحيػاء التػراث العربػي فػي دار اءفػاؽ الجديػدة  الب دادي، تحقيػؽ
 .ـٜٔٛٔاألولى   لبناف، ط، وتدار اءفاؽ الجديدة، بير 
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دار الكتػب ، تأليؼ  النريؼ عمي بػف محمػد الجرجػاني، كتاب التعريفات  (37)
 .ـٜٛٛٔى ٛٓٗٔلبناف، ط  الثالثة  ،بيروت ،العممية

إلػى  الالتينيػة مػف وترجم اإلكويني، توما لمقديس الالىوتية الخالصة كتاب  (38)
 .ـٜٔٛٔ لبناف ،وتبير  األدبية، المطبعة ،عواد بولس الخوري  العربية

كتاب الممع في الرد عمى أىؿ الزيغ والبدع لإلماـ أبي الحسف األنعري،   (39)
مطبعة مصر، نركة مساىمة مصرية ، د/ حمودة غرابة  تحقيؽ وتقويـ

 .ـٜ٘٘ٔسنة 
 .العيد القديـ والجديد -اإلنجيؿ ، الكتاب المقدس التواراة  (41)
ف أحمػد اليمػداني، لمقاضػي عبػد الجبػار بػ كتاب نػرح األصػوؿ الخمػس  (41)

د/ عبػػد الكػػريـ   أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف ىانػػـ، حققػػو وقػػدـ لػػو  تعميػػؽ
 .ـٜ٘ٙٔى ٖٗٛٔمكتبة وىبة بالقاىرة، ط  األولى ، عثماف

تػأليؼ  ، الكناؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويػؿ فػي وجػوه التأويػؿ  (42)
دار  ،أبػػػي القاسػػػـ جػػػار ا محمػػػود بػػػف عمػػػر الزمخنػػػري الخػػػوارزمي

 .لبناف، بيروت، المعرفة
المرسسػػة المصػػرية ، أحمػػد فػػراد األىػػواني /د، الكنػػدي فيمسػػوؼ العػػرب  (43)

 .بدوف ،العامة لمتأليؼ  والترجمة والطباعة والننر
لساف العػرب ًلبػف منظػور، تحقيػؽ  عبػد ا عمػي الكبيػر، محمػد أحمػد   (44)

 .حسب ا، ىانـ محمد الناذلي، دار المعارؼ، القاىرة، بدوف
لػػة فػػي قواعػػد عقائػػد أىػػؿ السػػنة والجماعػػة لمجػػويني، تقػػديـ لمػػع األد  (45)

، د/ محمػػػود الخضػػػري  وتحقيػػػؽ  د/ فوقيػػػة حسػػػيف محمػػػود، مراجعػػػة
المرسسػػة المصػػرية العامػػة لمتػػأليؼ واإلنبػػاء والننػػر، الػػدار المصػػرية 

 .ـٜ٘ٙٔى ٖ٘ٛلمتأليؼ والترجمة، ط  األولى 
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 .النيضة العربية دار  ط، محمد مجدي فرحاف /د، ا واحد أـ ثالوث  (46)
المكتبػػة ، عبػػد ا يوسػػؼ النػػاذلي /د، لوامػػع اليقػػيف فػػي أصػػوؿ الػػديف  (47)

 .ـٕٗٔٓى ٖ٘ٗٔاألزىرية لمتراث 
المعمػػػـ المالئكػػػي ، مجموعػػػة الػػػردود عمػػػى الخػػػوارج فالسػػػفة المسػػػمميف  (48)

  ترجمو عف الالتينيػة وعمػؽ حوانػيو ،توما اإلكويني  الالىوتي القديس
دار مكتبػػة بيبميػػوف، لبنػػاف سػػنة ، ا أبػػي كػػـر نعمػػة /العالمػػة المطػػراف

 .ـٕ٘ٓٓ
 محصؿ أفكػار المتقػدميف والمتػأخريف مػف العممػاء والحكمػاء والمتكممػيف  (49)

طػو   لإلماـ فخر الديف محمد بػف عمػر الخطيػب الػرازي، مراجعػة وتقػديـ
ى ٗٓٗٔدار الكتػػاب العربػػي، ط  األولػػى   النانػػر، عبػػد الػػرروؼ سػػعد

 .ـٜٗٛٔ
مرسسػػػة   ط، اإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ، ـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿمسػػػند اإلمػػػا  (51)

 .ـٕٔٓٓالرسالة، ط  األولى سنة 
، بيػروت، معجـ الفالسفة، جورج طربيني، دار الطميعة لمطباعة والننر  (51)

 ـ.ٜٚٛٔلبناف، ط  األولى 
مجمػػػة المرسسػػػة ، خمػػػؼ محمػػػد الجػػػراد /د، معجػػػـ الفالسػػػفة المختصػػػر  (52)

 .ـٕٚٓٓى ٕٛٗٔ، ط  األولى الجامعية لمدراسات والننر والتوزيع
الػػدار النػػرقية، ط  األولػػى ، عبػػد المػػنعـ الحنفػػي /د، المعجػػـ الفمسػػفي  (53)

 .ـٜٜٓٔ
المطبعة العامػة لنػئوف المطػابع ، مجمع الم ة العربية، المعجـ الفمسفي  (54)

 .ـٜٜٚٔاألميرية سنة 
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الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب، مكتبػػة ، مػػراد وىبػػة، المعجػػـ الفمسػػفي  (55)
 .ـٕٙٔٓسنة األسرة 

مكتبػػة النيضػػة المصػػرية ، أحمػػد نػػمبي /د، مقارنػػة األديػػاف "المسػػيحية"  (56)
 .ـٜٗٛٔ

عػػػوض ا حجػػػازي، ط   /د، مقارنػػػة األديػػػاف بػػػيف الييوديػػػة واإلسػػػالـ  (57)
 .ـٜٔٛٔالثانية سنة 

دار الفكػػر ، اإلمػػاـ محمػػد أبػػو زىػػرة، مقارنػػة األديػػاف والػػديانات القديمػػة  (58)
 .ـٜ٘ٙٔالعربي سنة 

 اإلمػػػػاـ أبػػػػي الحسػػػػف عمػػػػي، ت اإلسػػػػالمييف واخػػػػتالؼ المصػػػػميفمقػػػػاًل  (59)
 .طبعة خاصة بورثة المحقؽ، بف إسماعيؿ األنعريا

تػأليؼ  أبػي الفػتذ محمػد بػف عبػد الكػريـ ، نياية اإلقداـ في عمػـ الكػالـ  (61)
بػػدوف ذكػػر اسػػـ ، الفرجيػػـو  بػػف أحمػػد النيرسػػتاني، حػػرره وصػػححوا
 وبدوف تاريل بعة،ط

 ي نظػػػػػػر القػػػػػػديس تومػػػػػػا اإلكػػػػػػويني والفػػػػػػارابيالوجػػػػػػود والماىيػػػػػػة فػػػػػػ  (61)
مطػػػابع عػػػدار ، بػػػولس مسػػػعد /تػػػأليؼ  األب، وابػػػف سػػػينا، وابػػػف رنػػػد

 .ـٜٜ٘ٔالصياد، القاىرة 
 موقع ويكيبديا الموسوعة الحرة عمى نبكة اإلنترنت  (62)

 


