
 م 0202( ) يىًيى   هجلة كلية البٌات اإلسالهية بأسيىط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

دور الفلسفة اإلسالهية فى الٌهضة 
 األوربية

 

      

 دٔر انفهسفة اإلساليية 

 يف انُٓضة األٔرتية 

 إعداد

 سايية ػثذانؼال أمحذ ػثذانؼالد/ 

 
 

 



 م 0202( ) يىًيى   هجلة كلية البٌات اإلسالهية بأسيىط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

دور الفلسفة اإلسالهية فى الٌهضة 
 األوربية

 

 



 م 0202( ) يىًيى   هجلة كلية البٌات اإلسالهية بأسيىط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

دور الفلسفة اإلسالهية فى الٌهضة 
 األوربية

 

 :يهخص

انكهًات املفتاحية



 م 0202( ) يىًيى   هجلة كلية البٌات اإلسالهية بأسيىط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

دور الفلسفة اإلسالهية فى الٌهضة 
 األوربية

 

The role of Islamic philosophy in the European Renaissance. 

Samia Abdel-Aal Ahmed Abdel-Aal. 

Department: Belief and Philosophy, Islamic Girls College, 

Al-Azhar University, Assiut, Egypt. 

(Email): samiaabdelaal20@azhar.edu.eg 

Abstract: 
This research deals with: Introducing Islamic philosophy, its 

fields, and its characteristics, then explaining the role of 

Islamic philosophy in the European Renaissance, while 

mentioning the impact of Muslim science on the formation of 

European thought in its various fields of medicine, sport, 

chemistry, astronomy, sociology, mysticism, ethics, etc. The 

research also deals with The impact of Islamic philosophy in 

the Latin West through the experimental approach and its 

effect in the West, and the theory of knowledge and self in 
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Rushd, then mentioned the confessions of Western scholars 
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 املثحث انثانث
 أثز انفهسفة  اإلساليية يف انغزب انآل يُي 

 أٔالً : املُٓج انتجزيثي ٔأثزِ يف َٓضة أٔرتا :

وا ِفي اْلَأْرِض َفَتُكىَى َلُهْن ُقُلىٌب َفَلْن َيِسيُرأ

ًََها َلا َتْعَوى اْلَأْبَصاُر َوَلِٰكْي َتْعَوى اْلُقُلىُب  َيْعِقُلىَى ِبَها َأْو آَذاٌى َيْسَوُعىَى ِبَها ۖ َفِإ

راَلِتي ِفي الُصُدو
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 * 

        

 

 أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلًَ الّسَمَاءِ فَىْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُّلِ زَوْجٍ  * وَزَيَنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

وَنَسَلْنَا مِنَ الّسَمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَاتٍ  * ذِكْرَي لِكُّلِ عَبْدٍ مُنِيبٍتَبْصِرَةً وَ * بَهِيجٍ

 وَحَبَ الْحَصِيدِ
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 تزْاٌ انزجم املؼهك يف اهلٕاء – 1
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 املثحث اخلاي 
 انزد ػهى يٍ يُكز اجلذية ٔاالتتكار يف انفهسفة اإلساليية

 ْؤالء املستشزلن يُمسًٌٕ إىل فزيمن :

 االجتاِ األٔل ، ٔانزد ػهية  أ 
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 انزد ػهى ْذا االجتاِ   
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 انزد ػهى ْذا االجتاِ :
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 اخلامتة

 أٔالً انُتائج : 
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