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 مكونات الدرس :  1
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س 1    .1  

 

 أهداف الدرس : 2
 

ة روحات الجوهريالوسيطة  وتحديد بعض األط تمرين الطلبة على معالجة إشكاالت الفلسفة يهدف الدرس إلى 
 بعض مالمح اإللهيات عند أبي البركات البغداديب المتعلقة

 

 

 ملخص الدرس: 3

بعض ما جاء في الفصول األولى من كتاب اإللهيات النظر في  إلىتعود غايتنا األساسّية في هذا الدرس 
ولى ات األوخاصة فيما يتعّلق بتسمية هذا العلم وطبيعته وموضوعه ومشموالته، وتعّد هذه المسائل بمثابة الّلبن

 الصفاتللتطّرق إلى بقّية الفصول األخرى، السيما منها مسألة قدم العالم والصفات اإللهّية وعالقة الذات ب
 والتي ال زيقّيةوالنظر في العلل والمعلوالت وكيفّية الخلق والنظر في القضاء والقدر وغيرها من اإلشكاالت الميتافي

ء في يمكن إنكار تقاطعها بما ورد في المنطق )من خالل كتاب المقوالت والبرهان والعبارة...( وكذلك ما جا
طقي ول المنوالحركة والنفس وغيرها ولكن بشرط تمييز بين تناكتاب الطبيعة السيما فيما يتعّلق بالزمان والمكان 

لم عتناول إلشكاالت منطقّية وتناول علم اإللهي لها وكذلك الشأن في كيفّية تناول الطبيعي إلشكاالت الطبيعة و 
 ما بعد الطبيعة لها إذ تتمايز المناهج لدراسة هذه اإلشكاالت بتمايز مداخل النظر والبحث.       
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 تخطيط الدرس:  4

 مالمح من اإللهيات في فلسفة أبي البركات البغدادي

 مقدمة

 غرض علم ما بعد الطبيعة وموضوعه: -1

 غرض علم ما بعد الطبيعة  -
 موضوع علم ما بعد الطبيعة -

 القول في العلم اإللهي -2

 منفعة علم ما بعد الطبيعة -3

 النظر فيما يشتمل عليه علم ما بعد الطبيعة -4

 الوجود والموجود وانقسامهما إلى واجب وممكن -5

 الخاتمة
 

 

  نوعية االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

  
 

 

 

 بيبليوغرافيا موجزة : 6 

 

 

  ،الهيئة  رة،إبراهيم مدكور، القاه ، مراجعة وتقديماألب قنواتي وسعيد زايدتحقيق ، 2-1ج الشفاء اإللهيات،ابن سينا
 .1960العامة لشؤون المطابع األميرية، 

 2007ان، بيبلون، لبن ،3، ج في الحكمة اإللهّية المعتبركتاب  ،)أبو البركات هبة اهلل بن على بن ملكا( البغدادي. 
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  ،فة ابنأبو البركات البغدادي وفلسفته اإللهّية، دراسة لموقفه النقدي من فلسسيدبي جمال رجب 
 .1996، 1مكتبة وهبة، القاهرة، ط سينا،

 Shlomo Pines, Studies in Abu’l-Barakāt al Baghdādī’s Physics and Metaphysics, vol 1, in 

Collected works, Magnes Press, The Hebrew University, 1979. 

 Shlomo Pines, Studies in Abu’l-Barakāt al Baghdādī’s Poetic’s and Metaphysics, in studies 

in philosophy, Jerusalem, 1960, pp. 120-198. 

 

 قائمة االشغال التطبيقية : 7 .2

 .4-2، ص 2007بيبلون، لبنان،  ،3، ج في الحكمة اإللهّية المعتبركتاب  ،)أبو البركات( البغداديالنص األّول: 

 
 .7-6 ، ص2007بيبلون، لبنان،  ،3، ج في الحكمة اإللهّية المعتبركتاب  ،)أبو البركات( البغداديالنص الثاني: 

 .10-9 ، ص2007بيبلون، لبنان،  ،3ج  ،في الحكمة اإللهّية المعتبركتاب ، )أبو البركات(البغدادي النص الثالث: 
 .12-10 ، ص2007بيبلون، لبنان،  ،3، ج في الحكمة اإللهّية المعتبركتاب  ،)أبو البركات( البغداديالنص الرابع: 

 
 .14-12 ، ص2007بيبلون، لبنان،  ،3، ج في الحكمة اإللهّية المعتبركتاب  ،)أبو البركات( البغداديالنص الخامس: 

 

 الوسائل البيداغوجية و التقنيات المستعملة في الدرس: 8

 

 تحديد المفاهيم 

 قراءة النصوص وتحليلها

  النصوص المختلفةن من كتناول أكثر حّد مم

 إبراز تطور األفكار والمعاني والدالالت
 

 

 

 
 

 


