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 مقدمة
 الرحيم الرحمـٰنبسم اهلل 

ا حممد وعلى احلمد هلل رب العادلني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني ، سيدن
 :بعدأما آلو وصحبو أمجعني ، 

الدين ابن قيم اجلوزية  لشمس« الشيطاند مصائ يفإغاثة اللهفان »من كتاب  منتقىفهذا جزء 
 .فة وختبطهم يف ادلعقول وادلنقولن شيء من ضالل الفالسرمحو اهلل تعاىل ، يتعلق ببيا

يف منبع الشريعة  دوازى   ادلسلمنياألول ىو أن فئاما من  ؛دعاين إلفراد ىذا اجلزء أمران  والذي
عن النور يف كتب  يبحثونالصايف ، ادلوحى من لدن حكيم خبري عليم مبصاحل خلقو ، وراحوا 

وخلط معها عقائد  -من ادلنتسبني لإلسالم  -فلسفتهم من ور ث كتب  وأ، الروم الفالسفة 
 فارس.

فعن  أي فارس والروم ،من سلوك طريقة أولئك القوم ،  التحذيروقد جاء عن اذلادي البشري 
ال تقوم الساعة حىت تأخذ أميت بأخذ القرون قبلها ،  :قال أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن النيب 

 .شربا بشرب وذراعا بذراع
 ؟ا رسول اهلل ، كفارس والرومي :فقيل
 1.الناس إال أولئك نوم   :فقال

شربا بشرب قبلكم كان  منن ن لتتبعن س  قال:  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنو ، عن النيب 
 .تبعتموىم ب  ض   حرج  ، حىت لو دخلوا  وذراعا بذراع

 اليهود والنصارى؟يا رسول اهلل ، : قلنا
 2قال: فمن؟

 رببالش  وىو الطريق ، وادلراد  –بفتح السني والنون  – ننالس  يف شرح احلديث:  3و اهللقال النووي رمح
الضب التمثيل بشدة ادلوافقة ذلم ، وادلراد ادلوافقة يف ادلعاصي وادلخالفات ، ال يف  حروج  والذراع 

 .. انتهى ، فقد وقع ما أخرب بو  الكفر ، ويف ىذا معجزة ظاىرة لرسول اهلل 
                                                 

 .(7319رواه البخاري ) 1
 .، واللفظ للبخاري (2669( ومسلم )7327رواه البخاري ) 2
العامل ، مفيت األمة يف زمنو ، الفقيو الشافعي الزاىد ، أبو زكريا ، حميي الدين ، حيىي بن شرف النووي ، نفع اهلل األمة  اإلمامىو  3

، وغريىا ، انظر ترمجتو « ادلهذب»وىو شرح « اجملموع»و « حلنيرياض الصا»بتصانيفو نفعا عظيما ، كشرح صحيح مسلم ، و 
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: أنتم أشبو الناس مستا وىديا ببين إسرائيل ، تـّتبعون آثارىم حذو رضي اهلل عنو بن مسعودوقال ا
 2، حىت ال يكون فيهم شيء إال كان فيكم مثلو. 1الق ــــــذ ة بالق ـــــذ ة

 3: لًتكنب سنة من كان قبلكم حلوىا ومرىا.ماعنهرضي اهلل  وقال عبد اهلل بن عمرو
يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون ،  : قال رسول اهلل  :قال عنو رضي اهللعن أيب ىريرة و 

 4.فتنوكمي  وال  لونكمضي  ال يأتونكم من األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم ، فإياكم وإياىم ، 
 5.إن بني يدي الساعة كذابني فاحذروىم :يقول وعن جابر بن مسرة رضي اهلل عنو أنو مسع النيب 

 يف الكتاب امغمور النفيس ىذا اجلزء  كونثاين الذي دعاين إلفراد ىذا اجلزء ىو  والسبب ال
 .يعم النفعفيسهل االنتشار ل، مما دعاين إىل إخراجو مستقال ،  األصل

عامل دار  بل  ـــالنسخة ادلنشورة من ق  بباهلل تعاىل أوال ، مث يف إخراج ىذا اجلزء وقد استعنت 
اعتمدت يف ورمبا يقها الشيخ الفاضل حممد عزير مشس حفظو اهلل ، الفوائد مبكة واليت قام بتحق

محقق علي بن حسن بن عبد احلميد ـفضيلة الشيخ ال بعض ادلواطن على النسخة اليت حققها
 .ومقرىا مدينة الدمامابن اجلوزي أخرجتها دار واليت ، حفظو اهلل 

ما وبعد انتقاء ىذا اجلزء قمت بتخريج ما يسر اهلل خترجيو من األحاديث واآلثار ، وضبطت 
يف يتضمن مبلحق لطاجلزء  ، مث أحلقتمن مصادرىا األصلية األقوال العلمية يسر اهلل ضبطو من 

 .أىل العلم يف مقاالت الفالسفة أقوال لبعض
االنتقال إىل  عنديف ثنايا كالم ابن القيم ولتقريب الفهم للقارئ الكرمي ؛ قمت بوضع عناوين 

 .موضوع جديد ، وجعلت العنوان بني حاصرتني }  {

                                                                                                                                      

 «.تذكرة احلفاظ»( و 15/324« )تاريخ اإلسالم»يف 
الطيور حتليقها بواسطة الريش ، فإذا انطلقت السهام  ضبطت  سريه كما  طلتضب  فيو  تـــب  ـــث  ـــت  ىي ريشة السهم ، وقد كانت  ةذ  الق   1

، لشدة متابعتهم ذلم ، كما تتبع  واتباعهم لسريىم هبمألىل الكتاب  تقليدىميف ، وقد ش ب و ادلسلمون رؤيت القذة تتبع األخرى 
 القذاذ بعضها بعضا إذا انطلقت.

 - ، حتقيق سليم اذلاليل ، الناشر: دار غراس 97، رقم « السنة»( ، وادلروزي يف 7/479« )ادلصنف»رواه ابن أيب شيبة يف  2
 .الكويت

 (.7/479« )ادلصنف»ن أيب شيبة يف رواه اب 3
 .(7رواه مسلم ) 4
 .(1822رواه مسلم ) 5
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بن حسن علي ان حممد عزير مشس و ال يفوتين أن أشكر الشيخوختاما ذلذه ادلقدمة ادلوجزة ، ف
و ذلذا الكتاب اجلليل البن القيم رمحعلمية على ما قد ما من خدمة اهلل  ماحفظهبن عبد احلميد 

 اهلل.
أسأل أن يوفق مجيع ادلسلمني للزوم العقيدة الصحيحة ، وأن حيفظ عليهم عقوذلم  واهلل

 والعمل هبا ،إىل طريقة السلف الصاحل يف العقيدة والشريعة والسلوك ،  همـل  يد  وأن وأفكارىم ، 
لوب ، قال من أىم ادلهمات ، السيما العقائد اليت ىي أعمال الق يف النفوسالدين  إقامةحيث أن 

مسئوالكل أولئك كان عنو   والفؤادإن السمع والبصر تعاىل 
ن يعيذىم من ، كما أسألو تعاىل أ 1

 .تعاىل مضالت الفنت ونزغات الشيطان ، واهلل ادلستعان وعليو التكالن ، وال حول وال قوة إال باهلل
 .وصلى اهلل على حممد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثريا

 .ىـ 1434لعام ،  شهر ربيع اآلخرمن  الرابعاخلميس ، ظهر يف ، ن سليمان الرسي ماجد ب وكتبو
@gmail.comalrassimajed.  ،www.saaid.net/kutob 

 77966575976761 :ىاتف

 ةادلملكة العربية السعودي

                                                 
 . 36 :سورة اإلسراء 1

mailto:majed.alrassi@gmail.com
mailto:majed.alrassi@gmail.com
http://www.saaid.net/kutob
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 الرحيم الرحمـٰنبسم اهلل 

 }فصل في بيان معنى كلمة الفلسفة{

 :قال ابن القيم رحمو اهلل تعالى في معنى الفلسفة
 و،  اٟت بىي  «يالفِ »ـــ ف، كمُ  ب اٟتأي ٤تُ ، يالسوفا والفيلسوف أصلو فِ ، اٟتكمُ  ةبُُ ٤تَ  معناىا

، والفعليُ فعل الصواب ، اٟتق  لفالقوليُ قو ، قوليُ وفعليُ  :واٟتكمُ نوعان، ىي اٟتكمُ  «سوفا»
وأصح الطوائف حكمُ من كانت حكمتهم ،  وكل طائفُ من الطوائف ٢تم حكمُ يتقيدون هبا

وآتيناه قال تعاىل عن نةبيو داود عليو السالم ، تعاىل  أقرب إىل حكمُ الرسل اليت جاءوا هبا عن اهلل
اٟتكمُ وفصل ا٠تطاب

علمو الكتاب واٟتكمُ والتوراة ويوقال عن ا١تسيح عليو السالم  ، ٔ
واإل٧تيل

وآتيناه اٟتكم صةبياوقال عن حيِت عليو السالم  ، ٕ
وقال ، كم ىو اٟتكمُ حُ ـوال،  ٖ

ل اهلل عليك الكتاب واٟتكمُنز وأ لرسولو ٤تمد 
يؤيت اٟتكمُ من يشاء ومن يؤت وقال ،  ٗ

اٟتكمُ فقد أويت خَتا كثَتا
اذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات و  وقال ألىل بيت رسولو  ، ٘

اهلل واٟتكمُ
ٙ. 

، ا١تتضمنُ للعلم النافع والعمل الصاحل ، فاٟتكمُ اليت جاءت هبا الرسل ىي اٟتكمُ اٟتق 
 أنبيائوقها اهلل سةبحانو بُت وىذه اٟتكمُ فرّ ، إلصابُ اٟتق اعتقادا وقوال وعمال ، للهدى ودين اٟتق 

وٚتع يف كتابو من ، قو يف األنةبياء قةبلو لو من احملاسن ما فرّ  كما ٚتع،   ورسلو وٚتعها حملمد 
عت كل حكمُ صحيحُ يف العا م من كل طائفُ فلو ٚتُ ، قو يف الكت ب قةبلو العلوم واألعمال ما فرّ 

 .ك الةبشر نسةبتولكانت يف اٟتكمُ اليت أوتيها صلوات اهلل وسالمو عليو جزءا يسَتا جدا ال يدرِ 

                                                 
 . ٕٓسورة ص:  ٔ
 . ٛٗسورة آل عمران:  ٕ
 . ٕٔسورة مرًن:  ٖ
 . ٖٔٔالنساء:  ٗ
 . ٜٕٙسورة الةبقرة:  ٘
 . ٖٗسورة األحزاب:  ٙ
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وقد صار ىذا اإلسم في ،  رىاويؤثِ  الحكمة ب اسم جنس ١تن حي «الفالسفُ»وا١تقصود أن 
إلى ما يقتضيو  عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات األنبياء ولم يذىب إلا 

 ٔ.العقل في زعمو

ونفوا عنو  وأنو ليس لو صانع العالم م  د  ق  ب  قول ال مبدأىم الذين قرروا  2بعده ومن}أرسطو 
 {الصفات

،  خاصُ ٘«اءونا١تش  »وىم ،  ٗ«أرسطو»ألتةباع رف ا١تتأخرين اسم يف عُ  ٖن ذلك أنوم ص  خَ وأَ 
 عرفيَ بل ال  -وىي اليت يعرفها ، رىا وقر   طهاوبس  طريقتهم  ٙابن سينا بىذ  وىم الذين ،  خاصُ
 .ا١تتأخرون من ا١تتكلمُت -سواىا 

حىت قيل إنو ليس ، وم ومقالتهم واحدة من مقاالت الق، فرقُ شاذة من فرق الفالسفُ  ٚوىؤالء
ىذا  دمقِ بِ أنو قال  فرِ عُ فهو أول من ،  ٜوشيعتو أرسطوغَت  ٛاألفالك دمقِ بِ ليس فيهم من يقول 

                                                 
 ( لشيخ اإلسالم ابن تيميُ رٛتو اهلل.ٕٖٚ-ٖٕٖ/ٕ« )الصفديُ»عريف الفلسفُ وحملُ عن منهج الفالسفُ يف انظر ت ٔ
 كالفارايب وابن سينا وابن رشد اٟتفيد وأمثا٢تم. ٕ 
 أي اسم الفلسفُ. ٖ
 ٕٕٖ، عاش ما بُت نيُت وإليو انتهت فلسفُ اليونا، اليونان  ىو خا٘تُ كةبار فالسفُأرسطو أو أرسطوطاليس ، فيلسوف يوناين ،  ٗ

 ، ٖتقيق: جوليوس ليربت. ٕٛ٘البن القفطي ، ص « تاريخ اٟتكماء»انظر ترٚتتو يف كتاب  قةبل ا١تيالد. ٖٗٛ –
 .يلقي عليهم الدروس وىم ديشون ، فسمي ىو وأتةباعو با١تشائُتألن أستاذىم كان ، ٝتوا بذلك ا١تشاءون ىم أتةباع أرسطو  ٘
 ٕٛٗوتويف سنُ  ٖٓٚولد سنُ كان أبوه من دعاة اإلٝتاعيليُ ، عةبد اهلل بن سينا ، شيخ الفالسفُ ،  اٟتسُت بن ، ىو أبو علي  ٙ

 (.ٖٔ٘/ٚٔ) «السَت»يف انظر ترٚتتو  .ىـ
 أي ا١تش اءون. ٚ
سفُ. انظر الزم القول بقدم األفالك أنو ليس ٢تا صانع ، وأهنا ليس ٢تا بدايُ ، وقد وصف من اعتقد ىذا من الفالسفُ بدىريُ الفال ٛ

 ( البن تيميُ رٛتو اهلل.ٕٕٗ/ٔ« )الصفديُ»انظر 
 :ٗٚ٘، ص « الرد على ا١تنطقيُت»وقال رٛتو اهلل يف 

والقائلون بقدم العا م كلهم ال بد ٢تم من إثةبات غَت اهلل فاعال ، أما أرسطو وأتةباعو فإن الفلك عندىم ْتركتو ، ىو احملدث 
 للحركات وما يتولد عنها.

أن يكون لغَت ملك أو ِشرك يف ا١تلك أو يكون لو ظهَت ، فإنو سةبحانو ىو وحده خالق كل شيء وربو ومليكو ، واهلل سةبحانو نفى 
وىذا ىو مذى ب أىل السنُ ا١تثةبتُت للقدر ، القائلُت بأن اهلل خالق كل شيء ٔتشيئتو وقدرتو ، لكن السلف واألئمُ وأتةباعهم 

 سةباب. انتهى باختصار.يثةبتون قدرة العةبد وفعلو ، ويثةبتون اٟتكمُ واأل
 سيأيت تقرير أن أرسطو ىو الذي أدخل اإلٟتاد يف الفكر الفلسفي ، مث تةبعو ابن سينا والرازي وغَتىم. ٜ
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 وأنو فوق ، ٗللعا م وومةباينتِ  ، ٖالصانع وإثةباتِ ،  ٕوْتدوثِ قةبلو كانوا يقولون  ٔواألساطُتُ ، العا م 
 أبو الوليد بن رشد :ٔتقاالهتم زمنوس يف م أعلم الناكما حكاه عنه،   ٘بذاتو السماواتالعا م وفوق 

 :فقال فيو،  «مناىج األدلُ»يف كتابو 
 القول في الجهة

 ،  ٚفلم يزل أىل الشريعُ من أول األمر يثةبتوهنا هلل سةبحانو حىت نفتها ا١تعتزلُ ٙوأما ىذه الصفُ)
 ،  ٚا١تعتزلُ

                                                 
، واِحدهتا  تعِمُدهقواعد الةبناء اليت العلم الفلسفي وأقاموه ، واألساطُت ىي  نظ روا الذينأساطُت الفالسفُ ىم أئمتهم ا١تتقدمُت ،  ٔ

 .ُأسطون
اهلل الذي خلق السماوات واألرض وما أي أنو ُخلق بعد أن  م يكن شيئا ، وىذا الذي قرره اهلل تعاىل يف القرآن ، كما يف قولو  ٕ

 . ٗالسجدة:  بينهما يف ستُ أيام
 ا١تقصود بالصانع ىو اهلل تعاىل ، الذي صنع الكون. ٖ
 السابعُ ، كما أخرب تعاىل عن نفسو. أي أنو غَت ٥تتلط هبم بذاتو ، بل ىو فوق عرشو فوق السماء ٗ
 وىذه ىي العقيدة اليت قررىا القرآن وٚتيع الكت ب السماويُ واألنةبياء. ٘
 أي صفُ اٞتهُ هلل سةبحانو وتعاىل ، وأنو يف جهُ السماء. ٙ

ال بد من التفصيل ؛ فإن  ومذى ب أىل السنُ والـجماعُ يف اٞتهُ أنو ال يصـح إطالق لفظ اٞتهُ على اهلل تعاىل نفيا وال إثةباتا ، بل
أريد هبا جهُ سفل ، فإن ىذه الصفُ تكون منتفيُ عن اهلل تعاىل و٦تتنعُ عليو ، ألن اهلل تعاىل قد وج ب لو العلو ا١تطلق بذاتو 

 وصفاتو.
حييط بو شيء  وإن أريد هبا جهُ علو ٖتيط بو ؛ فهي منتفيُ عن اهلل تعاىل و٦تتنعُ عليو أيضا ، فإن اهلل تعاىل أعظم وأجل من أن

واألرض ٚتيعا قةبضتو يوم القيامُ والسماوات مطويات بيمينو سةبحانو من ٥تلوقاتو ، كيف وقد وسع كرسيو السماوات واألرض ، 
 ؟ وتعاىل عما يشركون

 وإن أريد بو جهُ علو تليق بعظمتو وجاللو من غَت إحاطُ بو ؛ فهي حق ثابت هلل تعاىل ، واجةبُ لو.
 وىو سةبحانو ّتهُ العلو ، مستو على العرش ، ٤تتو على ا١تلك.«: الغنيُ»عةبد القادر اٞتيالين يف كتابو  قال الشيخ أبو ٤تمد

، « اٟتمويُ فتح رب الربيُ بتلخيص»قالو الشيخ ٤تمد بن عثيمُت رٛتو اهلل ملخصا لكالم ابن تيميُ رٛتو اهلل يف مسألُ اٞتهُ ، 
 ، بتصرف يسَت. ٖٚص 

 وينفون باب أٝتاء اهلل وصفاتو ، ينفون عن اهلل صفاتو زعما منهم بأن إثةباهتا يلزم منو تشةبيو ا٠تالق با١تخلوق ، ا١تعتزلُ فرقُ ضالُ يف ٚ
ٚتيع معاين صفات اهلل عن معانيها الالئقُ بو سةبحانو إىل معاٍن ال يدل عليها ظاىر السياق القرآين وغَت مرادٍة ، وقد كفر  وينفون

 و عدم اإلديان ٔتا جاء بو القرآن من صفات اهلل. السلف من قال بقو٢تم ، ألن مؤداه ى
أن نثةبت النةبوة وصدق الرسول البد أن نُدلل عقال على أن اهلل عدل ال  لةبْ ــقَ وا١تعتزلُ يقولون بتحسُت العقل ، لدرجُ أهنم يقولون: 

أما إذا  م نثةبت عدل اهلل أوال فال  يفعل القةبيح ، فإذا دللنا على ذلك فحينئذ ديكن تصديق النيب با١تعجزة وأنو مرسل من اهلل ،
 ديكن أن نصدق النيب ، ألن العقل  م يدل على أن اهلل ال ديكن أن يرسل الكذاب وال أن اهلل يفعل القةبيح !!!

 . ٖٕٖ، لفاحل بن مهدي ، ص « التحفُ ا١تهديُ شرح الرسالُ التدمريُ»انظر 
 وانظر لشيء من التوسع }فصل يف التعريف با١تعتزلُ{ يف آخر ملحق الكتاب.
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 .(كأيب ا١تعايل ومن اقتدى بقولو،   ٔاألشعريُ امث تةبعهم على نفيها متأخرو 

 : أن قالإىل
،  يُتا١تالئكُ بالوحي إىل النةب لُ ز  نَـ تَـ وأن منو ، يف السماء  سةبحانووالشرائع كلها مةبنيُ على أن اهلل )

، ب من سدرة ا١تنتهى رُ قَـ  حىت وإليها كان اإلسراء بالنيب ، الكت ب  لتنزَ  السماوات نمِ وأن 
كما اتفقت ٚتيع الشرائع على ،  ء وا١تالئكُ يف السما سةبحانواتفقوا على أن اهلل  ٕوٚتيع اٟتكماء

 .(ذلك
إىل أن ، ومن وافقهم  ٖ بطالن الشةبهُ اليت ألجلها نفتها اٞتهميُوبُّت ، تقرير ذلك با١تعقول  ركَ ذَ مث 

 :أن قال
وأنو الذي جاء بو الشرع وانةبٌت ، فقد ظهر لك من ىذا أن إثةبات اٞتهُ واج ب بالشرع والعقل )

 .(ل للشرائعوأن إبطال ىذه القاعدة إبطا، عليو 
بالفلسفُ من ابن سينا  أعرفُ الذي ىو  -على مقاالت القوم  علِ ا١تط  لك ىذا  ىكَ حَ فقد 
 يف حكايات ٗوالـُمطفِّفون، إٚتاع اٟتكماء على أن اهلل سةبحانو يف السماء فوق العا م  -وأضرابو 

                                                 
األشعريُ طائفُ تؤول ٚتيع صفاة اهلل عز وجل عن ا١تعٌت الظاىر إىل معاين ليس بظاىرة يف السياق ، إاّل سةبع صفات ، فإهنم  ٔ

 لكالم.ديروهنا على ظاىرىا ، وىي القدرة واإلرادة والعلم واٟتياة والسمع والةبصر وا
 ومن الصفات اليت يؤولوهنا صفُ اليدين ، فإهنا يفسروهنا بالنعمُ ، وىكذا باقي الصفات إال السةبع ا١تتقدمُ.

يف فهم نصوص الصفات ٥تالف ١تنهج أىل السنُ واٞتماعُ ، الذي ىو منهج السلف الصاحل  –أو األشاعرة  –ومنهج األشعريُ 
رون آيات الصفات على ظاىرىا وال يتعرضون ٢تا بتأويل ، ألن اهلل خياط ب الناس ٔتا من الصحابُ والتابعُت ، فإن أىل السنُ دي

 يعقلون ، ووصف اهلل القرآن بأنو مةبُت ، ولو كان للصفات معان غَت معانيو الظاىرة ١تا صح وصفو بأنو مةبُت.
ةبعُت ومائتُت بالةبصرة ، وإليو تنتس ب واألشاعرة ينتسةبون إىل أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل بن أيب بشر ، ولد سنُ ستُت وقيل س

طائفُ األشعريُ ، كان معتزليا أربعون عاما مث رجع إىل مذى ب أىل السنُ وأعلن ذلك فوق ا١تنرب ، وصرح بتضليل ا١تعتزلُ وبالغ يف 
 ُ واسعُ.، وغَتىا ، رٛتو اهلل رٛت« مقاالت اإلسالميُت»، و « اإلبانُ عن أصول الديانُ»الرد عليهم ، لو مؤلفات مثل 

 أي متقدمي الفالسفُ. ٕ
اٞتهميُ طائفُ تنتس ب إىل اٞتهم بن صفوان ، إمام اٞتهميُ ، أنكر صفات اهلل تعاىل ، بأن أول معانيها الظاىرة إىل معاين غَت  ٖ

لليث بن مرادة ، وكان ظهور اٞتهم يف آخر عصر التابعُت ، فأنكر مقالتو أئمُ ذلك العصر مثل األوزاعي وأيب حنيفُ ومالك وا
 ا٢تدى.سعد والثوري وٛتاد بن زيد وٛتاد بن سلمُ وابن ا١تةبارك ومن بعدىم من أئمُ 

أئمُ السلف اٞتهميُ ، بل كف رىم ٜتسمائُ عا م من علماء السلف ، وما زال بعض الناس يتلقفون مقالُ اٞتهميُ قرنا  وقد كف ر
ينفون عن اهلل تأويل ا١تتأولُت ، وٖتريف ا١تةبطلُت ، وغلو الغالُت ، بعد قرن ، لكن أىل السنُ ٢تم با١ترصاد ، يردون عليهم ، و 

 وا١تعصوم من عصمو اهلل عز وجل.
 «.ا١تعجم الوسيط»طف  الشي أي ٓتسو ونقصو. انظر  ٗ
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 الناس اى بوأكثر من رأيناه حيكي مذ، ما جهال وإما عمدا إ، ذلك مقاالت الناس ال حيكون 
 .مطفِّف مومقاالهت

األفعال  وقيامِ العا م  وحدوثِ متفقون على إثةبات الصفات واألفعال  وكذلك األساطُت منهم
غايُ  رهوقر   ٖيف وقتو أبو الربكات الةبغدادي ٕاإلسالمكما ذكره فيلسوف ،  بذاتو سةبحانو  ٔاالختياريُ

وأن نفي ىذه ا١تسألُ ينفي ، ُت إال بذلك ال يستقيم كون الرب سةبحانو رب العا١ت :وقال، التقرير 
 .ربوبيتو

 ٗ.أوىل؛ يو نز يو من ىذا التنز والت، واإلجالل من ىذا اإلجالل  :قال
، للرسل والشرائع  مُتعظِّ مُ ، العارفون فيهم ،  موىمومتقدِّ  همأساطينُ وكذلك كان ،  فصل
وأن ، العقل  طورِ آخر وراء  ورٌ طَ و معًتفُت بأن ما جاءوا ب، خاضعُت ألقوا٢تم ،  ٘ةباعهمموجةبُت التِّ 

، اإللـٰهيات وكانوا ال يتكلمون يف ، عقول الرسل وحكمتهم فوق عقول العا١تُت وحكمتهم 
 ( ،علومنا إمنا ىي الرياضيات والطةبيعيات وتوابعها) :باب الكالم فيها إىل الرسل ويقولون مونلِ سْ ويُ 

 .ْتدوث العا م ونر  قِ يُ وكانوا 

 

 

                                                 
كل تعاىل  مىت شاء سةبحانو وتعاىل ، مثل الكالم والغض ب واإلماتُ ، ودليلها قولو اليت يفعلهااألفعال االختياريُ ىي أفعال اهلل  ٔ

فلما ، وقولو  إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، وقولو  فسَتى اهلل عملكم ورسولو، وقولو  يوم ىو يف شأن
إذا كان يوم القيامُ: )إن  ، وقولو  وإذا أردنا أن هنلك قريُ أمرنا مًتفيها ففسقوا فيها، وقولو  ٕتلى ربو للجةبل جعلو دكا

اٟتمد هلل رب : إذا قال العةبد  ض ب اليوم غضةبا  م يغض ب اهلل قةبلو مثلو و م يغض ب بعده مثلو( ، وكذا قولو ريب قد غ
  اٟتديث.؛ قال اهلل: ٛتدين عةبدي ...  العا١تُت

ابن ُت شيخو كما بو من الفالسفُ الذين كانوا بُت ا١تسلمُت ،  جيدر التنةبيو إىل أنو ليس لإلسالم فالسفُ ، ولعل مقصود الشيخ أن ٕ
أعٍت الفيلسوف الذي يف اإلسالم ، وإال  -فيلسوف اإلسالم يف وقتو  -: وكان يعقوب بن إسحاق الكندي إذ قال تيميُ رٛتو اهلل

كما قالوا لةبعض أعيان القضاة الذين كانوا يف زماننا: )ابن سينا من فالسفُ اإلسالم( ، فقال: ليس ،  فليس الفالسفُ من ا١تسلمُت 
 (.ٙٛٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى»انظر  .السفُلإلسالم ف

 ستأيت ترٚتتو قريةبا إن شاء اهلل. ٖ
يَقصد هبذا الرد على من نفى عن اهلل صفاتو بزعم أن ىذا من باب إجالل اهلل عن مشاهبُ صفاتو لصفات ا١تخلوقُت ، والرد عليو  ٗ

و ٓتلقو ، فكما أن هلل ذاتا ال تشةبو الذوات ؛ فللو أن يقال أن إثةبات الصفات هلل عز وجل على الوجو الالئق ليس فيو تشةبيو ل
 صفات ال تشةبو الصفات ، فالواج ب إجالل اهلل وتنزيهو عن ىذا اإلجالل والتنزيو الةباطل ، ىذا قصده.

 أي اتةباع الرسل والشرائع. ٘
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 أنو ىو الذي أدخل اإللحاد في الفلسفة{بيان و ، ل أرسطو }فصل في بيان حا

وكان مشركا  ،أرسطو دم ىذا العا م عنو القول بقِ  فرِ عُ وقد حكى أرباب ا١تقاالت أن أول من 
بالرد عليو طوائف  ةبوتعق  قد ، كالم كلو خطأ من أولو إىل آخره اإللـٰهيات  ولو يف ،  يعبد األصنام

وجاء فيو ٔتا ، ١تعتزلُ والقدريُ والرافضُ وفالسفُ اإلسالم أنكروه عليو حىت اٞتهميُ وا، ا١تسلمُت 
وقرر ذلك بأنو لو ، وأنكر أن يكون اهلل سةبحانو يعلم شيئا من ا١توجودات ، منو العقالء  سخرُ يَ 
من تصور  ٔاللوبأنو كان يلحقو التع ب والكَ ، ٔتعلوماتو و م يكن كامال يف نفسو  لَكَملَ شيئا  مَ لِ عَ 

 ٕ.فهذا غايُ عقل ىذا ا١تعلم األستاذ، لومات ا١تع
 ٖ.ىاوبالغ يف إبطال ىذه اٟتجج وردِّ ، وقد حكى ذلك أبو الربكات 

الكفر باهلل تعالى ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم  :ألتباعو الـُمعلِّمفحقيقة ما كان عليو ىذا 
من كل ما جاءوا  منحل  الرسل وىو  ةباعباتِّ  رـيتست  من ـودرج على أثره أتةباعو من ا١تالحدة م،  اآلخر

على   األنبياءالرسل و ويرون عرض ما جاءت بو ،  ٗم بو األنةبياءعظ  وأتةباعو يعظمونو فوق ما يُ  ،بو 
ألنو أول  ،« ا١تعلم األول»ويسمونو ، وما خالفو  م يعةبئوا بو شيئا ،  لوهقةبِ فما وافقو منها ،  كالمو

 .روض الشعرأن ا٠تليل بن أٛتد أول من وضع عَ  كما،   ٘من وضع ٢تم التعاليم ا١تنطقيُ
                                                 

 الكالل ىو الضعف والتع ب. ٔ
 .بل كذبوا ٔتا  م حييطوا بعلمو و١تا يأهتم تأويلوصدق اهلل  ٕ
: وأما أرسطو وأصحابو فكانوا مشركُت يعةبدون األصنام  ٕٖٛ، ص « الرد على ا١تنطقيُت»قال ابن تيميُ رٛتو اهلل يف كتابو  ٖ

والكواك ب ، وىكذا كان دين اليونان والروم قةبل ظهور دين ا١تسيح فيهم ، وكان أرسطو قةبل ا١تسيح بنحو ثالث مائُ سنُ ، وكان 
وين الذي تؤرخ لو اليهود والنصارى التأريخ الرومي ، وكان قد ذى ب إىل ارض الفرس واستوىل عليها. وزير اإلسكندر بن فيلةبس ا١تقد

 انتهى.
ىذه زلُ أخرى عظيمُ ، وىي عقيدة أساسيُ يف دين الفالسفُ ا١تتأخرين ، وسيأيت الكالم عليها يف بيان اإلديان بالرسل عند  ٗ

 الفالسفُ.
، وفائدتو اقتناص ا١تطال ب اجملهولُ من األمور اٟتاصلُ ا١تعلومُ  - بزعمهم –ا٠تطأ يف الفكر  علم ا١تنطق ىو علم يعصم الذىن عن ٘

ا١تعلومُ ، و٘تييز ا٠تطأ من الصواب فيما يلتمسو الناظر يف التصورات الذاتيُ والعرضيُ ، ليقف على ٖتقيق اٟتق يف الكائنات نفيا 
ضعي اصطالحي بشري ، وليس من األمور اٟتقيقيُ العلميُ ، وعلى وثةبوتا ٔتنتهى فكره ، واألمر ليس كذلك ، ألن ا١تنطق علٌم و 

ذلك فال يصح أن يكون ميزانا للعلوم العقليُ ، وال أن يقال أنو يعصم مراعاتو الذىن عن ا٠تطأ يف الفكر ، وأول من دون ا١تنطق 
ةبعض التطورات إىل أن انتهى ا١تطاف بعلم وٚتعو وىذبو الفيلسوف اليوناين أرسطو ، وقد كان قةبل ا١تسيح بثالٙتائُ سنُ ، مث مر ب

 ( ، وىو ا١تسمى با١تعلم الثاين ، مث ترجم إىل العربيُ.ىـ ٜٖٖا١تنطق عند ٤تمد بن ٤تمد أبو نصر الفارايب )
 وعلوم الفلسفُ تشتمل على أربعُ علوم )وتسمى التعاليم(:

 علم ا١تنطق وىو ا١تقدم فيها. .ٔ
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 ٔارظ  نُ وقد بُت ، روض ميزان الشعر وأتةباعو أن ا١تنطق ميزان ا١تعاين كما أن العَ أرسطو وزعم 
، وصنفوا يف رده وهتافتو كثَتا ، وتعوجيو للعقول وٗتةبيطو لألذىان  وُ وجَ وعِ اإلسالم فساد ىذا ا١تيزان 

يف رده وإبطالو كتابُت كةبَتا  فَ أل  ، رٛتو اهلل ابن تيميُ  سالماإلمن صنف يف ذلك شيخ  رُ وآخِ 
ورأيت فيو تصنيفا أليب سعيد ، فساد كثَت من أوضاعو و  فيو تناقضو وهتافتو بُت  ،  ٕوصغَتا

 ٖ.َتايفالسِّ 

 {معلم الفالسفة الثاني -الفارابي  طريقة بيان}فصل في 

 مهممعلِّ إىل  ٘همنوبتُ األول حىت انتهت  معلِّ مُ ـال ىذا رثَ أَ على  ٗجتْ رَ دَ وا١تقصود أن ا١تالحدة 
كما أن ا١تعلم األول وضع ٢تم التعاليم ،  فوضع ٢تم التعاليم الصوتيُ ،  ٙالثاين أيب نصر الفارايب

وبالغ ، هبا وىذ   أرسطووشرح فلسفُ ، طها الفارايب الكالم يف صناعُ ا١تنطق وبس   عوس  مث ، اٟترفيُ 
 .من الكفر باهلل تعالى ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم اآلخر و  طريقة سلف  وكان على ، يف ذلك 

                                                                                                                                      

 علم النظر. .ٕ
 العلم اإللـٰهي. .ٖ
 ا١تقادير ، ويشتمل على علم ا٢تندسُ وعلم األر٘تاطيقي وعلم ا١توسيقى وعلم ا٢تيئُ. الناظر يف .ٗ

 قال الشافعي رٛتو اهلل: ما جهل الناس واختلفوا إال بًتكهم مصطلح العرب وأخذىم ٔتصطلح أرسطو طاليس.
، فصل ، العلوم العقليُ « خلدونمقدمُ ابن »، و  ٕ٘ٔٔ،  ٜٓٔٔص « ا١تعاصرةا١توسوعُ ا١تيسرة يف ا١تذاى ب واألديان »انظر 

 وأصنافها.
صار نظَتا لو يف ظار ىم ا١تشتغلون با١تناظرات مع الطوائف ، من ناظر فالن فالنا ، أي أن الن  والعلم عند اهلل تعاىل الذي ظهر يل  ٔ

 «.لسان العرب»ا١تخاطةبُ. انظر 
 «.نقض ا١تنطق»و « الرد على ا١تنطقيُت»الكتابان مها  ٕ
 (.ٖٕٚ-ٖٕٙ/ٔ« )الصفديُ»االت الفالسفُ قةبل أرسطو وبعده يف تراجع مق ٖ
 أي سارت. ٗ
 «.لسان العرب»النوبُ ىي الفرصُ لتويل زمام األمر. انظر  ٘
ىو أبو نصر ٤تمد بن ٤تمد بن اوزلغ بن طرخان الفارايب الًتكي ، ا١تلق ب بالفيلسوف الثاين ، فيلسوف رياضي طةبي ب ، عارف  ٙ

، وقد كان مهو اٞتمع  ىـ ٜٖٖحر ان وأخذ ا١تنطق عن يوحنا بن جيالن النصراين ، تويف بدمشق سنُ  بعدة لغات ، سافر إىل
والتوفيق بُت الدين والفلسفُ ، وىو أول من حاول ذلك ، مث تةبعو ابن سينا ومن بعده على ىذا الطريق ، وىيهات أن جيمع بُت 

 النقيضُت.
 . ٖٖٖ، ص « الرد على ا١تنطقيُت»، و  ٘ٙ، ص « بغيُ ا١ترتاد»نقال من حاشيُ 
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وإذا رأوه مؤمنا باهلل ، يف اٟتقيقُ  بفيلسوفٍ فكل فيلسوف ال يكون عند ىؤالء كذلك فليس 
كان ٦تن ال فإن   ،إىل اٞتهل والغةباوة  ةبوهنسَ ؛ متقيدا بشريعُ اإلسالم ،  ولقائوومالئكتو وكتةبو ورسلو 

، لقلوب العوام  استمالًُ ، الدين  ٔنميس بناموســـــــــون يف فضيلتو ومعرفتو نسةبوه إىل التلةبيس والتك  شُ يَ 
 .واإلٟتاد عند ىؤالء جزء من مسمى الفضيلُ أو شرطٌ  فالزندقُُ 

 عند الفالسفة{بأسماء اهلل تعالى وصفاتو }اإليمان 

وليس  ، إليهم ومالئكتو وكتةبو ورسلو الكفر باهلل سةبُنِ ٖتاملنا عليهم يف  إنا يقولولعل اٞتاىل 
سةبحانو وتعاىل عما  -فاعلم أن اهلل ، بةبعيد  اإلسالمو ْتقائق و ٔتقاالت القوم وجهلِ ىذا من جهلِ 

الذي يقدمونو على الرسل أبو  موقدوهتُ  مولساهنُ أفضل متأخريهم  رهقر  كما  -عندىم  -يقولون 
، تقوم بو  ُٕ ثةبوتيُــــوليس لو عندىم صف،  «طالقمطلق بشرط اإلـالوجود ال»ىو  -علي بن سينا 

وال ، ال يعلم عدد األفالك ، علم شيئا من ا١توجودات أصال وال يَ ، وال يفعل شيئا باختياره الةبتُ 
يف الذىن ال  رمقد  معلوم أن ىذا إمنا ىو خيال و ، وال لو كالم يقوم بو وال صفُ ،  ةباتا١تغي  شيئا من 

وليس ىذا ىو الرب ، كما يفرض األشياء ا١تقدرة   هرَ قدِّ ويُ  الذىن وضَ يفرِ  أنيتو وإمنا غا، حقيقُ لو 
، الحدة ــمـدعت إليو ال الذي -ن ىذا الرب ـبيبل ،  فتو األممالذي دعت إليو الرسل وعر  

، وأنو ال داخل العا م وال خارجو ، وكل فعل اختياري  ، وعن كل صفُ ثةبوتيُ ، ٖو عن ا١تاىيُدتوجر  

                                                 

١تا سألو عن جربيل عليو السالم وقد نزل عليو يف  الناموس ىو صاح ب السر ، ومنو قول ورقُ بن نوفل ابن عم خدجيُ للنيب ٔ 
 : )ىذا الناموس الذي أنزل اهلل على موسى( ، يعٍت جربيل عليو السالم. –و م يكن يعرفو  –الغار 

، وكلها صفات كمال ال نقص فيها  لصفات اليت أثةبتها اهلل تعاىل لنفسو يف كتابو أو على لسان رسولو الصفات الثةبوتيُ ىي ا ٕ
 بوجو من الوجوه ، كاٟتياة والعلم والقدرة واالستواء على العرش ، والنزول إىل السماء الدنيا ، والوجو واليدين ، و٨تو ذلك.

، وكلها صفات  ا اهلل سةبحانو عن نفسو يف كتابو أو على لسان رسولو وقسيمها الصفات السلةبيُ ، وىي الصفات اليت نفاى
نقص يف حقو ، كا١توت والنوم واٞتهل والنسيان والعجز والتع ب ، فهذه الصفات جي ب نفيها عن اهلل تعاىل مع إثةبات ضدىا على 

 الوجو األكمل. 
ض ، تعاىل اهلل عن ذلك ، زاعمُت أن الواحد ال يصدر عنو والفالسفُ ينكرون الصفات الثةبوتيُ هلل تعاىل ، ويصفونو بالسلوب احمل

 إال  واحد ، إذ لو صدر عنو اثنان لكان ذلك ٥تالًفا للوحدة ، وبذلك نفوا أن يكون اهلل فاعالً ٥تتارًا ، ونفوا الصفات عن اهلل تعاىل
 فرارًا من تشةبيهو بالنفوس الفلكيُ أو اإلنسانيُ ، مث شةبهوه باٞتمادات.

 للشيخ أبو عةبد ا١تعز ٤تمد علي فركوس.« ا١تنطق األرسطي وأثر اختالطو بالعلوم الشرعيُ» نقال من
البن تيميُ « ٣تموع الفتاوى»و١تا صار ضالل الفالسفُ يف اإللـٰهيات ظاىر ألكثر الناس ؛ كفرىم نظار ا١تسلمُت قاطةبُ. انظر 

(ٜ/ٔٛٚ.) 
 أي عن الذات. ٖ
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 -مشالو وال عن ديينو وال عن ، وال أمامو وال خلفو ، وال فوقو وال ٖتتو ، لو  ٔمتصل بو وال مةباينوال 
موجود  فأي  ، والنفي واإلثةبات ،  ٕو ا١ترسلُت من الفرق ما بُت الوجود والعدمٰـ رب العا١تُت وإل نـوبيْ 
األيدي  بل منحوتُ ، رىم أفكا وتتحـونو الذي دعت إليو ا١تالحدة ٰـ ض كان أكمل من ىذا اإللرِ فُ 

 .يف الذىن ويستحيل وجوده إال  ، وىذا الرب ليس لو وجود ، من األصنام لو وجود 
ىؤالء أثةبتوا وجودا فإن  ،أرسطو وقول ىؤالء ا١تالحدة أصلح من قول معلمهم األول  ؛ ىذا

إال  ثةبتويُ فلم  أرسطووأما ، ا١تعلول عن العلُ  عن صدور لو وصادرٌ  واجةبا ووجودا ٦تكنا ىو معلولٌ 
عقل شيئا وال ال يَ  ٗوصرح بأنو، ك فقط ٟتركُ الفلَ  ٖغائيًُ  وعلًُ ، عقليا للكثرة  من جهُ كونو مةبدأً 

وأما ىذا الذي يوجد يف كت ب ا١تتأخرين من حكايُ مذىةبو فإمنا ىو من وضع ابن ، يفعل باختياره 
من  بوقر  وغاية ما أمكنو أن ،  ههدبج  و المالحدة من دين اإلسالم ب مذىب سلف  فإنو قر  ، سينا 

مذىةبا وأصح قوال  تعطيلهم ونفيهم أسد   يفو يف غلوىم  ٘فهم،  أقوال الجهمية الغالين في التجهم
 ٙ.من ىؤالء

 .وجلفهذا ما عند ىؤالء من خرب اإلديان باهلل عز 

 }اإليمان بالمالئكة عند الفالسفة{

وإمنا ا١تالئكُ عندىم ما ، ئكُ وال يؤمنون هبم ا١تال فونيعرِ فهم ال ؛ وأما اإلديان با١تالئكُ 
ليست ، وىي ٣تردات ، ىي العقول عندىم  نورانيٍُ  أشكالٍ النيب بزعمهم يف نفسو من  هيتصورَ 

وال تصعد وال ، حرك تتوال ىي أشخاص ، وال ٖتتها  السماواتوال فوق ، داخل العا م وال خارجو 
وال ، وال حركُ الةبتُ  ،وال ٢تا إحساس ، أعمال العةبد  كلم وال تكت بتتوال ، ل وال تدبر شيئا نز ت

، يف أمر العا م الةبتُ  تصرفٌ وال ٢تا ، عند رهبا وال تصلي  ف  تصُ وال ، تنتقل من مكان إىل مكان 
كل ،   ٚيدعِ عن الشمال قَ و وال عن اليمُت ، وال تكت ب رزقو وأجلو وعملو ، نفس العةبد  ضُ تقةبِ فال 

                                                 
 مةباين أي منفصل. ٔ
 اهلل من الفرق كما بُت الوجود والعدم. أي بينهما وبُت ٕ
 .الغايُ اليت من أجلها ُوجد الفعل ا١تختار :ا١تقصود بالعلُ الغائيُ ٖ
 أي اهلل تعاىل. ٗ
 أي اٞتهميُ. ٘
 سيأيت مزيد بيان ٟتال ابن سينا يف ملحق الكتاب ، إن شاء اهلل. ٙ
، وقيل يف معٌت قعيد أي مًتصد. انظر عملو الو ، يكتةبان قاعَدين عن ديينو ومش ليس عندىم أن كل إنسان عنده ملكُتأي  ٚ

 «.تفسَت الطربي»
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ة ا٠تَتِّ  وىالقُ ا١تالئكُ ىي ) :بعضهم إىل اإلسالم فقال بقر  تَ ورٔتا ، لةبتُ ىذا ال حقيقُ لو عندىم ا
بوا إىل اإلسالم وإىل ىذا إذا تقرّ  ( ،الشريرة الرديئُ وىالقُ والشياطُت ىي ، الفاضلُ اليت يف العةبد 

 ٔ.الرسل

 }اإليمان بالكـتب عند الفالسفة{

ما قال شيئا وال  ٕفإنو، ك بواسطُ ا١تلَ لو إىل األرض نز وأما الكت ب فليس هلل عندىم كالم أ
من  فاضَ  لُ فيضٌ نز الكت ب ا١ت) :منهم إىل ا١تسلمُت يقول بتقر  ومن ،  ٖيقول وال جيوز عليو الكالم

، يف نفسو  لتوتشك  فتصورت تلك ا١تعاين ، العقل الفعال على النفس ا١تستعدة الفاضلُ الزكيُ 
ذلك  يَ وِ قَ ورٔتا ، الوىم حىت يراىا أشكاال نورانيُ ٗتاطةبو  يَ وِ قَ ورٔتا ، ومهها أصواتا ٗتاطةبو ْتيث تَ 

 ٙ.(ويسمعون خطاهبا وال حقيقُ لشيء من ذلك يف ا٠تارج ٘فَتوهنا، لةبعض اٟتاضرين  ٗلهايِّ خيُ حىت 
 ٙ.(ا٠تارج

                                                 
قال ابن تيميُ رٛتو اهلل: وقد ذى ب الفالسفُ أىل ا١تنطق إىل جهاالت ، كقو٢تم أن ا١تالئكُ ىي العقول العشرة ، وأهنا قدديُ أزليُ ،  ٔ

نصارى ومشركي العرب ، و م يقل أحد أن ملكا من ا١تالئكُ وأن العقل رب ما سواه ، وىذا شيء  م يقل مثلو أحد من اليهود وال
 رب العا م كلو.

مث قال: ويقولون: إن ا١تالئكُ ىي العقول العشرة أو القوى الصاٟتُ يف النفس ، وأن الشياطُت ىي القوى ا٠تةبيثُ ، وغَت ذلك ٦تا 
رك ىؤالء وكفرىم أعظم من شرك مشركي العرب ُعِرف فساده بالدالئل العقليُ ، بل بالضرورة من دين الرسول ، فإذا كان ش

 (.٘ٓٔ -ٗٓٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى»وكفرىم ؛ فأي كمال للنفس يف ىذه اٞتهاالت. انتهى من 
كما ٗتةبط الفالسفُ يف معرفُ حقيقُ اٞتن ، فقالوا أهنا أمورا نفسيُ وليست ذوات ، وقد رد عليهم ابن تيميُ رٛتو اهلل يف 

 (.ٓٛٔ/ٔ« )الصفديُ»
 . -تعاىل عما يقولون  -اهلل  أي ٕ
-ٜٕٚ/ٜ« )٣تموع الفتاوى»ينقسم الفالسفُ يف اإلديان بصفُ الكالم على ثالثُ أقوال ، انظر ما قالو ابن تيميُ رٛتو اهلل يف  ٖ

ٕٛٙ.) 
، انظر  وقد كفر السلف اٞتهميُ منكري الصفات ، فكيف بالفالسفُ الذين أنكروا كل شيء ، الصفات وغَتىا من ركائز اإلديان

 . ٜٖٕص « الصفديُ»للخالل ، و « السنُ»تكفَت السلف للجهميُ يف كتاب 
 . ٖٖ٘، ص « بغيُ ا١ترتاد»وانظر كالم ابن تيميُ يف أن مؤدى قول الفالسفُ ىو نفي األٝتاء والصفات يف اٟتقيقُ يف كتابو 

 أي الوىم. ٗ
 أي الكت ب. ٘
 رنو بالقرآن ا١تةبُت ، واهلل ا١تستعان.لينظر القارئ الكرًن ىذا الكالم الغامض ، ويقا ٙ
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 }اإليمان بالرسـل عند الفالسفة{

من ، ئص اصفللنةبوة عندىم ثالث خ صلوات اهلل وسالمو عليهم أٚتعُتوأما الرسل واألنةبياء 
 ٕ.ك اٟتد األوسط بسرعُيث يدرِ ، ْت ٔالـحْدسقوة  :أحدىا، استكملها فهو نيب 

ويسمع ا٠تطاب منها  ْٖتيث يتخيل يف نفسو أشكاال نورانيُ ٗتاطةبو، ل ييوالتخ لــالتخي  قوة  :الثانية
 .إىل غَته لهايِّ وخيُ 

، ندىم بتجرد النفس عن العالئق وىذا يكون ع، العا م  ٗيوىلىَ قوة التأثَت بالتصرف يف  :الثالثة
 ٙ.من العقول والنفوس اجملردة ٘قاتبا١تفارِ واتصا٢تا 

 ابن، ف على مذى ب ىؤالء النةبوة من تصوّ   بَ طلَ و٢تذا ، وىذه ا٠تصائص ٖتصل باالكتساب 
 .سةبعُت وابن ىود وأضراهبما

ل ىي سياسُ ب، كالسياسُ ،  بل من أشرف الصنائع ،  صنعة من الصنائععند ىؤالء  والنةبوة
 ٚ(!والنةبوة فلسفُ العامُ، الفلسفُ نةبوة ا٠تاصُ ) :وكثَت منهم ال يرضى هبا ويقول، امُ ـــــالع

                                                 
 «.ا١تعجم الوسيط»اٟتدس ىو اإلدراك ا١تةباشر. انظر  ٔ
 . ٕٗٔص « الصفديُ»يف كتاب « اٟتد األوسط»انظر رد ابن تيميُ على مسألُ  ٕ
 ْتس ب اعتقادىم. –يعٍت ا١تالئكُ  ٖ
 . ٕٛٓص « م الفلسفيا١تعج»ىيوىل كلمُ يونانيُ األصل ، ويراد هبا ا١تادة األوىل ، انظر  ٗ

 ينةبغي أن تتوفر فيو قوة التأثَت يف مادة العا م األوىل ليكون نةبيا!! -أيا كان  –فمحصل كالمهم أن النيب 
 . ٕٛٓص « ا١تعجم الفلسفي»انظر 

 أي األمور اليت تفارق اإلنسان وال تالزمو. ٘
ىةبُ من اهلل ومنُ على  -عندىم  –نواع الرياضات ، وليست النةبوة فالفالسفُ يعتربون النةبوات أمرًا مكتسةبًا ، تستعد  لو النفوس بأ ٙ

 .اهلل أعلم حيث جيعل رسالتو كالمهم باطل قطعا ، قال تعاىلبعض عةباده ، و 
ليالحظ القارئ الكرًن مدى اغًتار ىؤالء القوم بعقو٢تم ، حىت تطاولوا على مقام النةبوة ، وال غرابُ بعد ىذا يف ازدراءىم ما جاءت  ٚ

 و األنةبياء من الشرائع والكت ب ، واهلل ا٢تادي.جاءت ب
 يف بيان ضالل الفالسفُ يف باب اإلديان بالرسل: -وىي تتمُ لكالم تلميذه ابن القيم  –فائدة من كالم ابن تيميُ رٛتو اهلل 

 : ٜٛٗ – ٙٛٗ، ص « الرد على ا١تنطقيُت»اهلل يف كتابو  قال رٛتو
ما جاءت بو األنةبياء فهو من جنس ا٠تطابُ اليت ُقصد هبا خطاب اٞتمهور ،  م يقصد بو  مث قد يقولون )أي ىؤالء الفالسفُ(: إن

تعريف اٟتقائق ، ىذا يف األمور العلميُ ، فإن مةبادئ األمور العلميُ قد ال جيعلوهنا من الربىانيات بل من ا١تشهورات ، كالعلم 
اء  م يذكروا حقائق األمور يف معرفُ اهلل وا١تعاد ، وإمنا اخربوا اٞتمهور ْتسن العدل وقةبح الظلم ، وأما العلميات فيقولون: )إن األنةبي

مصلحُ دنياىم ، ال ليعرفوا بذلك اٟتق( ، ويقولون: )إهنم أرادوا ٓتطاهبم للناس أن  ٔتا يتخيلونو يف ذلك لينتفعوا بو يف إقامُ
 وىم يُعلمون ىذه ا١ترتةبُ(. يعتقدوا األمور على خالف ما ىي عليو ، وىي من جنس الكذب ١تصلحُ الناس

 مث النيب عندىم ىل يعرف األمور العلميُ؟ فيو نزاع بينهم.
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، ويقولون: ) م يأت إىل العا م ناموس أفضل من ناموسو( ، ويفضلو كثَت منهم على الفيلسوف ، ومنهم  وىم يعظمون ٤تمدا 
مهم يف األنةبياء غايُ يف االضطراب ، و م ينقلوا عن أرسطو من يفضل الفيلسوف عليو ، وىم حائرون يف أمور األنةبياء ، و٢تذا كال

وأتةباعو فيهم شيئا ، بل ذكروا من كالم أفالطون وغَته يف النواميس ما جعلوا بو واضعي النواميس من اليونان وغَتىم من جنس 
واسأل ده ال شريك لو كما قال تعاىل األنةبياء الذين ذكرىم اهلل يف القران ، و٨تن نعلم أن الرسل ٚتيعهم دعوا إىل عةبادة اهلل وح

ولقد بعثنا يف كل أمُ رسوال أن اعةبدوا اهلل ، وقال تعاىل  من أرسلنا من قةبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرٛتـٰن آ٢تُ يعةبدون
 .واجتنةبوا الطاغوت

كروه من واضعي النواميس ا١تخالفُ ١تا والنواميس اليت يذكروهنا فيها شرك ، ال يأمر بو أحد من أنةبياء اهلل ، فُعلم أن كل من ذ 
اتفقت عليو الرسل فليس بٍت وال متةبع لنيب ، بل ىو من جنس واضعي النواميس من ملوك الكفار ووزرائهم وعقالئهم وعلمائهم 

 وعةبادىم.
ويوجةبون طاعُ  ، فألجل أنهم أقاموا قانون العدل الذي ل تقوم مصلحة العالم إل بووىم وإن عظ موا األنةبياء ونواميسهم 

األنةبياء والعمل بنواميسهم ، وىي الشرائع اليت جاءوا هبا ، ولكنهم عندىم  م يأتوا باألمور العلميُ بل بالعمليات النافعُ ، 
والعلميات عندىم إما أن تكون اليت عِلمها وما أمكنو إظهارىا ، بل اظهر ما خيالف اٟتق عنده ١تصلحُ اٞتمهور ، وإما انو  م 

وإال فهم جيوزون للرجل أن يتمسك بأي ناموس كان وال يوجةبون اتةباع نيب بعينو ، ال ٤تمد وال غَته ، إال من جهُ  يعلمها ،
 ارتةباط مصلحُ دنياىم بذلك ، ال ألنو يعذب يف اآلخرة على ٥تالفُ شريعُ ٤تمد أو غَته.

ل ظهور اإلسالم عليهم أشار عليو بعض من كان معو و٢تذا ١تا ظهرت الًتُك الكفاُر وأراد من أراد منهم أن يدخل يف اإلسالم قةب
من الفالسفُ بأن ال يفعل ، قال: )ذاك لسانو عريب وال حيتاجون إىل شريعتو ، و٨تو ىذا الكالم ، يةبُت أن الشريعُ اليت جاء هبا 

 ٤تمد ال حيتاج إليها مثلكم وأمثالكم(.
 ىذا ىو ىوالكو.وقد قيل: إن الذي أراد الدخول يف اإلسالم وقال لو منجمو 

 -كابن عريب و٨توه   -و١تا قدم ىوالكو الشام وتقلد القضاء من جهتو بعض قضاة الشام الذين كانوا يعظمون صوفيُ الفالسفُ 
ودخل إىل الةبلد ؛ أخذ يثٍت على ملك الكفار ويعظمو ويذكر ما يذكر من فضائلو بزعمو فقال لو بعض اٟتاضرين: )ياليتو كان 

 اضي: وأي حاجُ ٢تذا إىل اإلسالم ، سواء كان مسلما أو  م يكن؟!مسلما( ، فقال الق
وىذا بناء على ىذا األصل ، فالنيب عندىم يشةبو من بعض الوجوه أئمُ ا١تذاى ب عند ا١تتكلمُت ، كأيب حنيفُ ومالك والشافعي 

وغَت ىؤالء من أئمُ الفقهاء ،  وأٛتد بن حنةبل وإسحاق بن راىويو وسفيان الثوري والليث بن سعد واألوزاعي وداود بن علي ،
مثل مسائل التوحيد  -فإن ا١تتكلمُت يعظمون ىؤالء يف علم الشريعُ العمليُ والقضايا الفقهيُ ، وأما يف الكالم وأصول الدين 

وقد فال يلتزمون موافقُ ىؤالء ، بل قد جيعلون شيوخهم ا١تتكلمُت أفضل منهم يف ذلك ،  -والصفات والقدر والنةبوات وا١تعاد 
 يقولون: إهنم وان عِلموا ذلك لكن  م يةبسطوا القول فيو و م يةبينوه كما فعل ذلك شيوخ ا١تتكلمُت.

فالنيب عند ىؤالء ا١تتفلسفُ يشةبو اجملتهد ا١تتةبوع عند ا١تتكلمُت و٢تذا يقول من يقرهنم باألنةبياء كأصحاب رسائل إخوان الصفا 
قولون: )األنةبياء والفالسفُ( ، كما يقول األصوليون: )اتفق الفقهاء وا١تتكلمون ، وىذا وأمثا٢تم: )اتفقت األنةبياء واٟتكماء( ، أو ي

 قول الفقهاء وا١تتكلمُت( ، و٨تو ذلك ، والذين يعظموهنم يريدون التوفيق بُت ما يقولونو وبُت ما جاءت بو األنةبياء.
 انتهى كالم ابن تيميُ رٛتو اهلل.

 سفُ يف األنةبياء:عقيدة الفالوقال ابن تيميُ أيضا عن 
نةبياء يف معرفُ اهلل وصفاتو وا١تعاد ال حقيقُ لو يف الواقع ، وأهنم إمنا أخربوا اٞتمهور ٔتا يتخيلونو يف ذلك زعموا أن ما جاءت بو األ

ق لينتفعوا بو يف إقامُ مصلحُ دنياىم ال ليعرفوا بذلك اٟتق ، وأنو من جنس الكذب ١تصلحُ الناس ، ويقولون أن النيب حاذ
بالشرائع العمليُ دون العلميُ ، ومنهم من يفضل الفيلسوف على كل نيب ، وعلى نةبينا عليو أفضل الصالة والسالم ، وال يوجةبون 
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 }اإليمان باليـوم اآلخر عند الفالسفة{

، وانتثار الكواك ب وقيامُ األبدان  السماواتبانفطار  ونر  ـــقِ يُ وأما اإلديان باليوم اآلخر فهم ال 
فال مةبدأ ، وأوجد ىذا العا م بعد عدمو ، يف ستُ أيام  واألرض السماواتخلق بأن اهلل  قرونيُ وال 

وال مالئكُ ، اهلل هبا  مكل  تَ لت من السماء نز وال كت ب ، وال نةبوة ، وال صانع ، عندىم وال معاد 
 .فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير من دين ىؤلء، اهلل تعاىل  نمِ بالوحي  لتنز  ت

م ا١توجودات ةبك جهال باهلل تعاىل وأٝتائو وصفاتو وأفعالو من يقول إنو سةبحانو لو علِ وحس
خلف ىؤلء  السيرُ  ىوحسبك خذلنا وضالل وعمً ،  ٕوالتع ب واستكمل بغَته ٔل  ــالكَ  قوحِ ـل

 .وإحسان الظن بهم وأنهم أولو العقول
وصدور العا م عن العقول  من جهلهم وضال٢تم ما قالوه يف سلسلُ ا١توجودات اعجةبً وحسةبك 

ال علم لو ٔتا صدر عنو وال قدرة لو ، إىل أن أهنوا صدور ذلك إىل واحد من كل جهُ ، والنفوس 
ل ما ما فقد بطُ  بوجوٍ  كثرةً فذلك الصادر إن كان فيو  ، وأنو  م يصدر عنو إال واحد ، عليو وال إرادة 

 .مثلو در عنو إال واحدٌ أن ال يص مالةبتُ لزِ  وإن  م يكن فيو كثرةٌ ،  لوهأص  
ألويل  وسخريٌُ للعقالء  حكُُ ضِ ب ىذا الرأي الذي ىو كذِّ دىا يُ موجودات وتعد  ـال روتكث  
 ،وإرادتو تقري ب ىذا ا١تذى ب من الشرائع ، خليط ابن سينا ـمع أن ىذا كلو من ت، األلةباب 

  

                                                                                                                                      

ىوالكو أشار عليو بعض من  اتةباع نيب بعينو ال ٤تمد وال غَته ، و٢تذا ١تا ظهرت التتار وأراد بعضهم الدخول يف اإلسالم ؛ قيل إن 
 عريب وال ٖتتاجون إىل شريعتو. ُ بأن ال يفعل )أي أن ال يدخل يف اإلسالم!( ، قال: ذاك )أي ٤تمد( لسانوكان معو من الفالسف

ومن تةبع النيب منهم يف الشرائع العمليُ ال يتةبعو يف أصول الدين واالعتقاد ، بل النيب عندىم بـمنزلُ أحد األئمُ األربعُ عند 
مذىةبا من ا١تذاى ب األربعُ اقتصروا يف تقليده على القضايا الفقهيُ وال يلتزمون موافقتو يف الـمتكلمُت ، فإن أئمُ الكالم إذا قلدوا 

 - ٕٚٗ/ٜ« )٣تموع الفتاوى»انتهى من  األصول ومسائل التوحيد ، بل قد جيعلون شيوخهم ا١تتكلمُت أفضل منهم يف ذلك.
ٕٗٛ.) 

ىو قول أرسطو ، وىم يفـــضلون الفيلسوف عليو  -كالم الشيخ كما يف    –أن النيب يدرك عن طريق التخيل  الفالسفُِ قلت: زعُم 
لكونو يدرك عن طريق العقل والتأمل ، والتخيل عندىم درجُ أدىن من التأمل ، وقد تابع الفارايب أرسطو يف ىذا االعتقاد الضال. 

 . ٜٓٔٔ، ص « ا١توسوعُ ا١تيسرة يف األديان وا١تذاى ب ا١تعاصرة»انظر 
نةبياء ٗتةبط الفالسفُ ٗتةبطا واسعا ، فقالوا أن معجزاهتم نابعُ من قوى نفسيُ لدى األنةبياء ، وقد رد عليهم ويف باب معجزات األ

 (.٘ٚٔ،  ٖٙٔ،  ٖٚٔ – ٖٙٔ،  ٔ/ٔ)انظر « الصفديُ»ابن تيميُ قو٢تم ىذا ٔتا ال مزيد عليو يف كتابو 
 الكل ىو التع ب والضعف. ٔ
 اهلل عن قول ا١تالحدة علوا كةبَتا.أي طل ب من غَته أن يُسد  نقصو ، تعاىل  ٕ
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 . م يثةبت صانعا للعا م الةبتُ ٔوإال فا١تعلم األول، وىيهات 

 ٖ.ال مةبدأ عنده وال معاد وال رسول وال كتابو ، للنةبوات وا١تعاد  جاحدٌ  مشركٌ  لٌ ـعطِّ م ٕفالرجل

 بعدىم{ قرره الرازيما  بيان}فصل في 

، ومذاىةبهم وآراؤىم كثَتة جدا ،  ٘ال يعرفون من مذاى ب الفالسفُ غَت طريقو ووفروخُ  ٗوالرازي
واٟتسن بن ،  ٚوأيب عيسى الوراق، يف مقاالتو الكةبَتة  ٙقد حكاىا أصحاب ا١تقاالت كاألشعري

 .ٛموسى النوٓتيت

 

 

 

                                                 
 أي أرسطو. ٔ
 أي ابن سينا. ٕ
قال ابن تيميُ رٛتو اهلل: وأما اليوم اآلخر فأحسنهم حااًل من يقر ٔتعاد األرواح دون األجساد ، ومنهم من ينكر ا١تعادين ٚتيعا ،  ٖ

علمهم الثاين أيب نصر الفارايب ، و٢تم فيو من االضطراب ومنهم من يقر ٔتعاد األرواح العا١تُ دون اٞتاىلُ ، وىذه األقوال الثالثُ ١ت
 ما يُعلم بو أهنم  م يهتدوا فيو إىل الصواب.

 (.ٖٙ -٘ٗ/ٜ« )٣تموع الفتاوى»انتهى من 
 (.ٖٗ٘/ٗٔ« )السَت». انظر ترٚتتو يف  ٖٔٔتويف سنُ ىو ٤تمد بن زكريا الرازي ، الطةبي ب الفيلسوف ،  ٗ
 أي طريق ابن سينا. ٘
مُ إمام ا١تتكلمُت ، أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل األشعري اليماين الةبصري ، تعلم االعتزال مث تاب منو وتربأ منو على ىو العال ٙ

(: رأيت أليب اٟتسن أربعُ تواليف يف األصول ، يذكر فيها قواعد مذى ب ٙٛ/٘ٔ« )السَت»الـمنرب ، قال الذىيب يف ترٚتتو يف 
 َمر  كما جاءت( ، مث قال: )وبذلك أقول ، وبو أدين ، وال ُتؤوِّل(. اىـ.السلف يف الصفات ، وقال فيها: )تُـ

 . ٕٖٕ، ص « رسالُ إىل أىل الثغر»علو اهلل على خلقو يف كتابو  علىقلت: وقد قرر األشعري إٚتاع أىل السنُ 
 . ٖٖٓتويف رٛتو اهلل سنُ 

 «تاريخ اإلسالم»و للزركلي  «األعالم»، انظر ترٚتتو يف  أىل بغداد من، باحث معتزيل ،  ٤تمد بن ىارون الَور اق، أَبُو ِعيسى ىو  ٚ
 اشر: دار الغرب اإلسالمي.( ، النٜٕٗٔ/٘)لذىيب ل

 (.ٕٖٚ/٘ٔ« )سَت أعالم النةبالء»انظر ترٚتتو يف  ٛ
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 ابن رشد وأبو البركات البغدادي{ حال بيانفي }فصل 

يف كثَت من  وطُ غلِّ ويُ ، غَت ما حكاه ابن سينا  أرسطووأبو الوليد بن رشد حيكي مذى ب 
 .حيكي نفس كالمو على غَت ما حيكيو ابن سينا ٔوكذلك أبو الربكات الةبغدادي، مواضع ـال

 }فصل في بيان أن الفالسفة منتشرون في األمم{

وإن كان ، بل ىم موجودون يف سائر األمم ، والفالسفُ ال ٗتتص بأمُ من األمم ،  فصل
طائفُ من طوائف  ٖفهم ،اليونان اعتنوا ْتكايُ مقاالهتم ىم فالسفُ  ٕا١تعروف عند الناس الذين

ومن ملوكهم ، وعلماؤىم فالسفتهم ، ك أمُ من األمم ٢تم ٦تلكُ وملو  ٗوىؤالء، الفالسفُ 
ىو باإلسكندر ذي القرنُت الذي قص اهلل تعاىل وليس ،  ٘سةب  ـــــفيلِ وىو ابن ، اإلسكندر ا١تقدوين 

نةبأه يف القرآن ، بل بينهما قرون كثَتة ، وبينهما يف الدين أعظم تةباين ، فذو القرنُت كان رجال 
عاىل ومالئكتو وكتةبو ورسلو واليوم اآلخر ، وكان يغزو ُعةباد صاٟتا موحدا هلل تعاىل  ، يؤمن باهلل ت

، وأما ىذا  األصنام ، وبلغ مشارق األرض ومغارهبا ، وبٌت السد بُت الناس وبُت يأجوج ومأجوج
وكان بينو وبين المسيح نحو ألف سنة ، األصنام ىو وأىل ٦تلكتو  كان مشركا يعةبدا١تقدوين ف

وىو ، وكان مشركا يعةبد األصنام ،  هوزيرَ  أرسطاطاليسُ وكان ، لو  ختؤرِّ والنصارى ،  مئة سنة وست
مث دخل ، ٚتعو  قوفر  ملكو  قومز   ٙوعرشَ  ل  فَ ــفَ ، ملك الفرس يف عقر داره  «ادارا بن دار »زا الذي غَ 

 يف دولتو عز وسطوة بسةب ب وزيره يُتوكان لليونان، فقتل وسىب ، دخل إىل الصُت وا٢تند وبالد الًتك 
 ٛ.ووزيره ومدبر ٦تلكتو ٚهشَتُ مُ فإنو كان ،  أرسطو

                                                 
لسوف العراقيُت ، حىت لق ب بفي حظي ٔتكانُ عظيمُ، ، طةبي ب وفيلسوف  ىو أبو الربكات ، ىةبُ اهلل بن علي بن ملكا الةبغدادي ٔ

، ٖتقيق:  ٜٚٔالبن القفطي ، ص « تاريخ اٟتكماء»انظر ترٚتتو يف كتاب  (.ىـ ٓٙ٘ – ٓٛٗ)عاش يف الفًتة ما بُت . يف عصره
 جوليوس ليربت.

 لو كانت: )أن الذين( لكانت العةبارة أوضح. ٕ
 أي فالسفُ اليونان. ٖ
 أي اليونان. ٗ
إغاثُ »هلل على ابن القيم تسميتو ذي القرنُت باإلسكندر ، فقال يف حاشيتو على : استدرك الشيخ ٤تمد الفقي رٛتو افائدة ٘

 البن كثَت ، إال يف روايُ واحدة ضعيفُ جدا.« الةبدايُ والنهايُ»( أنو  م يرد ال يف الكتاب وال يف السنُ وال يف ٖٕٙ/ٕ« )اللهفان
 أزال ملكو بالقوة.عرشو أي  فل   ٙ
 وره يف األمور.مشَته أي مستشاره الذي يشا ٚ
 (.٘ٚٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى»وانظر ما قالو ابن تيميُ يف  ٛ
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ملك  «كسرى»كما أن ،   «بطِليموس»واحدىم ،  ُمبالةبطالِ لليونان عدة ملوك يعرفون وكان بعده 
 ٔ.ملك الروم «قيصر» و، الفرس 

فصارت ا١تملكُ ، وانقرض ملكهم ، فصاروا رعيُ ٢تم ، مالكهم ـمث غلةبهم الروم واستولوا على م
ودين  الظاىروىو دينهم ، وىم على شركهم من عةبادة األصنام ، ا١تملكُ واحدة وصارت ، للروم 

 رىموجاىَ ،  هيهمـومتألِّ  ةبادىمعُ وكان من ،  ٖأحد تالمذة فيثاغورس ٕفنشأ فيهم سقراط، آبائهم 
فثار عليو ، باألدلُ واٟتجج على بطالن عةبادهتا  ىمرؤساءَ وقابل ، ٔتخالفتهم يف عةبادة األصنام 

، مث  م يرض ا١تشركون إال بقتلو ، عنو  همف  ليكُ فأودعو السجن ، ا١تلك إىل قتلو  وار  ــواضطَ ، العامُ 
 .خوفا من شرىم بعد مناظرات طويلُ جرت لو معهم السم  فسقاه 

، ومقدره  وخالقو و كل شيءٰـ )إنو إل :فقال، من مذى ب أىل اإلثةبات  قري بيف الصفات  وذىةبُ وم
  .(على النظام -أفعالو  مٌ ٤تكِ أي  -وحكيم ،  ٗضامأن يُ  -نع أي منيع ٦تت -وىو عزيز 

 .(هاال يةبلغ العقل أن يصف، وقدرتو ووجوده وحكمتو بال هنايُ  وعلمَ إن ) :وقال
فلما كانت ا١تادة ، ْتس ب اٟتكمُ والقدرة  ال القوابلإن تناىي ا١تخلوقات ْتس ب احتمال ) :وقال

 .يف ا١تادة( لقصورٍ بل ، يف الواى ب  لٍ ٓتُ  جهُِ ال من الصور  تناىت هنايُال ٖتتمل صورا بال 
أهنا ال  إال ومكاناً  زاً يِّ ــوحَ  وصورةً  وإن تناىت ذاتاً  هيُ أهناٰـ وعن ىذا اقتضت اٟتكمُ اإلل) :قال

، فاقتضت اٟتكمُ استةبقاء األشخاص باستةبقاء األنواع ، يف آخرىا ال من ٨تو أو٢تا  ناىى زماناً تت
فال ، ستةبقى األنواع بتجدد األشخاص ويُ ، حفظ األشخاص بةبقاء األنواع ليُ  وذلك بتجدد أمثا٢تا
 .وال اٟتكمُ تقف على غايُ(، النهايُ تةبلغ القدرة إىل حد 

ألن العلم والقدرة واٞتود ، بو الرب سةبحانو ىو كونو حيا قيوما  يوصفُ أخص ما  أن  ومن مذىةبو 
 .لن جامعتان للكُ فهما صفتا، واٟتكمُ تندرج ٖتت كونو حيا قيوما 

                                                 
مس والقمر ــــ: وكانت اليونان والروم مشركُت ، يعةبدون الش ٜٕٖ، ص « الرد على ا١تنطقيُت»يف  ابن تيميُ رٛتو اهللقال  ٔ

م ، من جنس شرك النمرود بن كنعان وقومو والكواك ب ، ويةبنون ٢تا ىياكل يف األرض ، ويصورون ٢تا أصناما جيعلون ٢تا طالس
 الذين بعث إليهم إبراىيم ا٠تليل صلوات اهلل وسالمو عليو. انتهى باختصار.

، ص  البن القفطي« تاريخ اٟتكماء»انظر ترٚتتو يف كتاب قةبل ا١تيالد ،  ٜٜٖتويف سنُ ا٠تمسُ ،  فالسفُ اليونانىو أحد رموز  ٕ
 .ٖتقيق: جوليوس ليربت ، ٜٚٔ

 ، ٖتقيق: جوليوس ليربت. ٕٛ٘البن القفطي ، ص « تاريخ اٟتكماء»انظر ترٚتتو يف كتاب قةبل ا١تيالد ،  ٓٓ٘يف سنُ تو  ٖ
 يم وىو الضرر.ضام أي يلحقو ضَ يُ  ٗ
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و٢تذا ، ال من جوىرنا ونطقنا وحياتنا ،  -أي من ذاتو  -ه ىو حي ناطق من جوىرِ ) :وكان يقول
 .(وال يتطرق ذلك إىل حياتو ونطقو، نا العدم والدثور والفساد نا ونطقِ يتطرق إىل حياتِ 

 .وكالمو يف ا١تعاد والصفات وا١تةبدأ أقرب إىل كالم األنةبياء من كالم غَته
، و٢تذا قتلو قومو ،  صلوات اهلل وسالمو عليهمأقرب القوم إىل تصديق الرسل  ٔباٞتملُ فهوو 

 العقولُ وإذا أدبرت خدمت ،  العقولَ  الشهواتُ  تدمَ خَ إذا أقةبلت اٟتكمُ ) :وكان يقول
 .(الشهواتِ 

 .(فإهنم ٥تلوقون لزمان غَت زمانكم،  ٕكمكرىوا أوالدكم على آثاِر ال تُ ) :وقال
 .ليحيا ديوتُ مث ، ألن اإلنسان حييا ليموت ، فرح با١توت نباٟتياة و  غتم  نةبغي أن ين :وقال
للشهوات مقاعد  رينــا١تؤثِ وقلوب ، باٟتقائق منابر ا١تالئكُ  ا١تعرفُيف  ُٖتقغرِ مُ ـالقلوب  :وقال

 .للشياطُت
 .فناؤىاوباآلخر ، فةباألول بقاؤىا ، أحدمها األمل واآلخر األجل ؛  انحد  للحياة  :وقال

 {أفالطون}فصل في بيان حال 

 وكان، كان معروفا بالتوحيد وإنكار عةبادة األصنام وإثةبات حدوث العا م  ٗ أفالطونوكذلك 
إن للعا م صانعا ) :وكان يقول، و١تا ىلك سقراط قام مقامو وجلس على كرسيو ، تلميذ سقراط 

  .(عا١تا ّتميع ا١تعلومات، مةبدعا أزليا واجةبا بذاتو  ثاحدِ ـمُ 
يشَت إىل وجود صور  ( ،إال ومثالو عند الةباري تعاىل لٌ لَ ــطَ وال  وليس يف الوجود رسمٌ ) :قال

 .ا١تعلومات يف علمو
ولكن  م يواجو قومو بالرد عليهم ، ومنكر لعةبادة األصنام ، للصفات وحدوث العا م  تٌ مثةبِ فهو 

 .وملوكانوا يعرفون لو فضلو وع، وعي ب آ٢تتهم فسكتوا عنو 
 

                                                 
 سقراط. أي ٔ
 أي على اتةباع طريقتكم. ٕ
 يف نسخُ )علي(: ا١تغرمُت. ٖ
3

انظر ترٚتتو يف   قةبل ا١تيالد. ٖٛٗتويف سنُ الفلسفُ ا٠تمسُ ، أحد أساطُت معروف ، يوناين أفالطون بن أريستون ، فيلسوف  
 ، ٖتقيق: جوليوس ليربت. ٚٔالبن القفطي ، ص « تاريخ اٟتكماء»كتاب 
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 أرسطووحكى ذلك عنو تلميذه ، أفالطون ْتدوث العا م كما كان عليو األساطُت  وصرح
، وتةبعو على ذلك مالحدة الفالسفُ من ا١تنتسةبُت إىل ا١تلل وغَتىم ، أنو قدًن  ٔمَ عَ فزَ ، وخالفو فيو 

، هده تقري ب ىذا الرأي من قول أىل ا١تلل فرام ّتُ ، حىت انتهت النوبُ إىل أيب علي بن سينا 
، فرسل اهلل تعالى وكتبو وأتباع الرسل في طرف ، النقيضُت واجتماع الضدين  فاقاتِّ هات وىي

 .وىؤلء القوم في طرف
 فكان من القرامطُ ، ٕ(أنا وأيب من أىل دعوة اٟتاكم) :قال، وكان ابن سينا كما أخرب عن نفسو 

مةبعوث جاء من عند اهلل  وال رسول، وال رب خالق ، الذين ال يؤمنون ٔتةبدأ وال معاد  ٖالةباطنيُ
 .تعاىل

                                                 
 عنده مرورا بابن سينا والرازي. إٟتاد الفالسفُ من ابتدأأي أرسطو ، وىو الذي  ٔ
( ، وىو ىـ ٓٔٗ – ٖ٘ٚ« )اٟتاكم بأمر اهلل»معد ، ا١تلق ب بـ ا١تقصود باٟتاكم ىو اٟتاكم العةبيدي ، وىو منصور بن نزار بن  ٕ

 السادس من ا٠تلفاء العةبيديُت الةباطنيُت ، من ا٠تلفاء ا١تغاربُ الذين تغلةبوا على مصر. 
كان قال األستاذ خَت الدين الزركلي يف ترٚتتو: كان جوادا ، سفاكا للداء ، قتل عددا ال حيصى من وزرائو وأعيان دولتو وغَتىم ، و 

يشتغل بعلوم الفلسفُ وينظر يف النجوم ، ودعا إىل تأليهو ، ففتح سجال تكت ب فيو أٝتاء ا١تؤمنُت بو ، فاكتت ب من أىل القاىرة 
 (. ٘ٚٓٔ/ٖللزركلي )« األعالم»انظر  سةبعُ عشر ألفا كلهم خيشون بطشو.

كت ب على ا١تساجد واٞتوامع س ب أيب بكر وعمر   (:ٕٙٙ/ٕ« )إغاثُ اللهفان»وقال الشيخ حامد الفقي رٛتو اهلل يف حاشيتو على 
 وعثمان وعائشُ وٚتاعُ من الصحابُ رضي اهلل عنهم ، وىو الذي يعةبده الدروز يف لةبنان واإلٝتاعيليُ يف ا٢تند.

 ، الناشر دار الندوة العا١تيُ.« ا١توسوعُ ا١تيسرة يف األديان وا١تذاى ب ا١تعاصرة»انظر نةبذة عن عقيدة الدروز يف 
: وكان ىو وأىل بيتو من ا١تالحدة الةباطنيُ ، أتةباع اٟتاكم وغَته من العةبيـديُت  ٕٖٗص « الرد على ا١تنطقيُت»بن تيميُ يف قال ا

وعمليها ، حىت تأولوا الصلوات ا٠تمس  اإلٝتاعيليُ ، وأولئك كانوا يستعملون التأويل الةباطن يف ٚتيع أمور الشريعُ ، علميها
 لكن كانوا يأمرون بالشريعُ لعوامهم ، فإهنم كانوا يتظاىرون بالتشيع. انتهى. وصيام شهر رمضان وحج الةبيت

 والعةبيديون ىم الذين قالوا بألوىيتو ، ويعرفون بالدروز ، ومنشأ مذىةبهم على يد رجلُت فارسيُت مها ٛتزة ودرزي.
قُ من غالة الشيعُ يقولون بإمامُ إٝتاعيل بن والعةبيديون يطلق عليهم اإلٝتاعيليُ أيضا ، ألهنم متفرعون منهم ، واإلٝتاعيليُ فر 

 جعفر الصادق.
 (.ٓٔ/ٔ« )درء تعارض العقل والنقل»( ، وحاشيتو على ٕ/ٔ« )الصفديُ»نقال من حاشيُ د. ٤تمد رشاد سا م على 

العةبيديُت ىو أن جد « النجوم الزاىرة»( عن ٜٕٙ/ٕ« )إغاثُ اللهفان»ونقل الشيخ ٤تمد حامد الفقي رٛتو اهلل يف حاشيتو على 
عةبيد اهلل ا١تلق ب با١تهدي ، وادعى أنو علوي ، وكان باطنيا خةبيثا كما تقدم ، وكان جده ٣توسيا ، واٝتو القداح ، وىو أصل دعاة 

 القرامطُ ، وجاء أوالد عةبيد اهلل على أسلوبو ، فأشاعوا ا٠تمر والزنا ، وأشاعوا الرفض يف الشام كالنصَتيُ والدرزيُ.
، ذِكر تلةبيس إبليس على « تلةبيس إبليس»طُ فرقُ من فرق الةباطنيُ ، والةباطنيُ عر فهم ابن اٞتوزي رحـمو اهلل يف كتابو القرامـــــ ٖ

الةباطنيُ ، فقال: الةباطنيُ قوم تسًتوا باإلسالم ومالوا إىل الرفض )أي دين الرافضُ ا١تسمُت أنفسهم بالشيعُ( ، وعقائدىم وأعما٢تم 
ٍة ، فمحصول قو٢تم تعطيل الصانع وإبطال النةبوة والعةبادات وإنكار الةبعث ، ولكنهم ال يُظهرون ىذا يف أول تةباين اإلسالم بِـَمر  

أمرىم ، بل يزعمون أن اهلل حق ، و٤تمد رسول اهلل ، والدين صحيح ، ولكنهم يقولون: لذلك سر غَت ظاىر ، وقد تالع ب هبم 
 انيُ أٝتاء.إبليس فةبالغ وحس ن ٢تم مذاى ب ٥تتلفُ ، و٢تم ٙت
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وينتسةبون إىل أىل بيت الرسول ، يتسًتون بالرفض ويةبطنون اإلٟتاد احملض ، زنادقُ  ٔوكان ىؤالء
  ، َعون أىل ويدَ ، يقتلون أىل العلم واإلديان  وكانوا، سةبا ودينا وىو وأىل بيتو برآء منهم ن

رسائل  ضعتوُ ويف زمنهم و٠تواصهم ، حيلون حالال مون حراما وال رِّ ال حيُ ، اإلٟتاد والشرك والكفران 
 ٕ.«إخوان الصفا»

 {ور السياسي للفالسفةالط  }فصل في بيان 

وزير  ، «وسيالنصَت الط» ؛وزير ا١تالحدة  دا١تلحِ ، هت النوبُ إىل نصَت الشرك والكفر و١تا انت
شفا إخوانو من لسيف حىت فعرضهم على ا، شفا نفسو من أتةباع الرسول وأىل دينو ؛ ىوالكو 
واستةبقى الفالسفُ وا١تنجمُت ، والقضاة والفقهاء واحملدثُت  ٖفقتل ا٠تليفُ، واشتفى ىو  ا١تالحدة

                                                                                                                                      

 انظر للتوسع }فصل يف التعريف بالةباطنيُ{ يف ملحق الكتاب.
يف العراق على يد ٛتدان قرمط ، ومذىةبهم يقوم على القول  ىـ ٕٛٚوأما القرامطُ فهم فرقُ من فرق الةباطنيُ ، ظهرت سنُ 

، واسم العلُ: األول ، واسم ا١تعلول: التايل ،  بإلـٰهُت قدديُت ال أول لوجودمها من حيث الزمان ، إال أن أحدمها علُ لوجود الثاين
والنيب عندىم عةبارة عن شخص فاضت عليو من السابق بقوة التايل قوة قدسيُ صافيُ ، واتفقوا على أنو ال بد يف كل عصر من 

ىرا وباطنا ، إمام معصوم يساوي النيب يف العصمُ ، وىم ينكرون الةبعث وا١تعاد ويستةبيحون احملظورات ، وجيعلون لكل نص ظا
يؤولون ا١تعٌت الةباطن حس ب معتقداهتم وأىوائهم ، وقد نشطت تلك اٟتركُ ا٠تةبيثُ وكثر أتةباعها ، فأغاروا على الةبلدان وهنةبوا 

فقتلوا أىلها ومن كان فيها من اٟتجاج ، وىدموا زمزم واقتلعوا  ىـ ٜٖٔاألموال وىتكوا األعراض ، حىت أهنم ىاٚتوا مكُ سنُ 
 .ىـ ٜٖٖوذىةبوا بو إىل األحساء ، مث أعيد إىل مكانو سنُ  اٟتجر األسود

 وانظر للتوسع }فصل يف التعريف بالقرامطُ{ يف ملحق الكتاب.،  بن اٞتوزي ، ٖتقيق ٤تمد الصةبا ال« القرامطُ»انظر 
 أي القرامطُ. ٔ
العا م اإلسالمي ولزمت التكتم حىت سنُ إخوان الصفا ىم ٚتاعُ من الشيعُ الةباطنيُ عامُ ، ومن اإلٝتاعيليُ خاصُ ، ظهرت يف  ٕ

، وفيها ألفوا كتابا ورتةبوا فيو مقاالهتم وعددىا إحدى وٜتسون مقالُ ، ٜتسون منها يف ٚتيع أجزاء الفلسفُ ، علميها  ىـ ٖٖٗ
وراقُت ، ووىةبوىا وعمليها ، مث أفردوا واحدة جامعُ ألنواع ا١تقاالت على سةبيل االختصار ، وكتموا أٝتاءىم وبثوا مقاالهتم يف ال

 للناس.
 . ٛٛٗ، ص « الرد على ا١تنطقيُت»، وحاشيُ  ٓٛٔص « بغيُ ا١ترتاد»نقال من حاشيُ 

 انظر للتوسع }فصل يف التعريف بالقرامطُ{ يف ملحق الكتاب. 
 (:ٕٚٙ/ٕ« )إغاثُ اللهفان»قال الشيخ ٤تمد حامد الفقي رٛتو اهلل يف حاشيتو على  ٖ

، ا١تستعصم باهلل ، قتلو التًت الذين دخلوا بغداد يف سنُ ست وٜتسُت وستمائُ ٔتماألة ابن العلقمي  ىو آخر خلفاء َبٍت العةباس
 الرافضي ا١تلعون وزير ا١تستعصم.

وكان نصَت الشرك واإلٟتاد الطوسي قاضي التتار ومشَتىم ، وقد فعل التًت ٔتشورتو وابن العلقمي يف بغداد من سفك الدماء 
 تنكيل باإلسالم وا١تسلمُت ما  م يسمع ٔتثلو يف أي عصر أبدا.وانتهاك اٟترمات وال
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، وجعلهم خاصتو وأولياءه ، إليهم ٕطبُ ونقل أوقاف ا١تدارس وا١تساجد والر  ، والسحرة  ٔيُتائعوالطةبَ 
من علمو وقدرتو وحياتو ، ل جاللو دم العا م وبطالن ا١تعاد وإنكار صفات الرب جونصر يف كتةبو قِ 

واٗتذ للمالحدة ، لةبتُ اعةبد يُ  وٌ ٰـ إلوليس فوق العرش ، وأنو ال داخل العا م وال خارجو ، وٝتعو وبصره 
، على ذلك  رقدِ يَ فلم ، إمام ا١تلحدين ابن سينا مكان القرآن  ٖ«إشارات»ل ورام جعْ ، مدارس 

صالتُت فلم يتم لو  هالِ وجعْ  الصالة يَتتغ ورامَ  ( ،مخواص وذاك قرآن العواـــقرآن ال ٗىي) :فقال
 .فكان ساحرا يعةبد األصنام، وتعلم السحر يف آخر األمر ، األمر 

 ا١تعادِ  وإنكارِ  العا مِ  دمِ بقِ أبطل فيو قولو ، « ا١تصارعُ»كتاب ٝتاه   الشهرستاين يف٤تمد  ووصارع
بكتاب ٝتاه  ضوونقَ ، م لو نصَت اإلٟتاد وقعد فقا، لعا م ل ووخلقِ  ووقدرتِ تعاىل  الربِّ  علمِ  ونفيِ 

واألرض يف ستُ  السماواتفيو أن اهلل  م خيلق  رَ صَ نَ ، ووقفنا على الكتابُت ،  «صارعمُ ـالمصارعُ »
 .وال يةبعث من يف القةبور، واختياره  يفعل بقدرتووأنو ال ، وأنو ال يعلم شيئا ، أيام 

مالئكتو وكتةبو ورسلو و الكافرين باهلل  ا١تلحدينعو من ملحد ىو وأتةباــــفكان ىذا ال، وباٞتملُ 
،  مأخوذة عنو وعن إمامو ابن سيناىي والفلسفة التي يقرؤىا أتباع ىؤلء اليوم ،  واليوم اآلخر

وركاكُ  ثاثتووغَ وىو مع قلتو ، وشيء يسَت منها من كالم أرسطو ، عن أيب نصر الفارايب  هاوبعضُ 
 .ة فيوألفاظو كثَت التطويل ال فائد

                                                 
الطةبائعيون قوم ينكرون وجود اهلل ، ويقولون إن الطةبيعُ أوجدت نفسها بنفسها ، ويسمون بأصحاب الطةبائع ، وىم القائلون بقدم  ٔ

موجود ، كما قالوا بقدم طةبائع ىذه العناصر ،  العناصر األربعُ: األرض )أو الطُت أو الًتاب( وا١تاء والنار وا٢تواء ، وأهنا أصل كل
وىي اٟترارة والربودة واليةبوسُ والرطوبُ ، ومذىةبهم ىذا مةبٍت على إنكار ا٠تالق تعاىل ، وأن يكون ىو خالق ىذا العا م ومدبره ، 

ن ، الذين يقولون بأنو ال ويستةبعدون كل مؤثر جياوز حدود الطةبيعُ ويفارقها ، و٦تن ورث ىذا ا١تذى ب يف الوقت اٟتاضر الشيوعيو 
وجود إال للطةبيعُ أي للحقيقُ الواقعيُ ا١تؤلفُ من الظاىر ا١تاديُ ا١ترتةبطُ بعضها بةبعض على النحو الذي نشاىده يف عا م اٟتس 

 والتجربُ. 
 ، ذكر تلةبيسو على الطةبائعيُت.« تلةبيس إبليس»نقال من حاشيُ د. عثمان ا١تزيد على 

فأما الطةبيعيون فال يقرون بوجود موجود وراء الفلك وما حيويو ، وحقيقُ قو٢تم: أن العا م واج ب الوجود قال ابن تيميُ رٛتو اهلل: 
بنفسو ، ليس لو مةبدع وال فاعل ، وىذا ىو التعطيل الذي كان يعتقده فرعون ، حيث أنكر رب العا١تُت وقال ١توسى على سةبيل 

 ...  وما رب العا١تُتاإلنكار 
 (.ٕٕٗ/ٔ« )الصفديُ»ل الذي أظهره فرعون ىو قول ا١تعطلُ من الطةبيعيُت. انظر مث قال: وىذا القو 

 الربط ٚتع رِباط ، وىي مالجئ الفقراء. ٕ
 ىو كتاب هبذا االسم. ٖ
 !«اإلشارات»أي  ٗ
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فإهنم ، منو  خَتيار ما عند ىؤالء فالذي عند مشركي العرب من كفار قريش وغَتىم وخِ 
ومع إثةباهتم لو فهو عندىم وجود مطلق ال صفُ لو وال نعت وال ، ثةبتوا واج ب الوجود يدأبون حىت يُ 
 .شيئا وال يعلم، وال لو قدرة على فعل ، ا مواألرض بعد عدمهالسماوات  م خيلق ، فعل يقوم بو 

فنهايُ أمر ، بو يف العةبادة  شركونيُ ، وعةباد األصنام كانوا يثةبتون ربا خالقا مةبدعا عا١تا قادرا حيا 
 .األصنام ادةب  عُ عليهم فيو  زبر  ىؤالء الوصول إىل شيء 

 الفالسفة{ ق  ر  ـ}فصل في بيان ف  

منهم اثنيت عشرة  وأحصى ا١تعتنون ٔتقاالت الناس، وىم فرق شىت ال حيصيهم إال اهلل عز وجل 
 و ٖ«لُأصحاب الظ  » و ٕ«قوار الأصحاب » فمنهم، كثَتا كل فرقُ منها ٥تتلفُ اختالفا  ،   ٔفرقُ

وىي اليت حيكيها ابن ، وفلسفتهم ىي الدائرة اليوم بُت الناس ، وىم شيعُ أرسطو ،  «اءونا١تش  »
 .وغَتىم ٗطي با٠تسينا والفارايب وابن 

 .ونيُومنهم الفيثاغوريُ واألفالط
بهم الشيطان كتالعب  بل قد تالع ب، وال تكاد ٕتد منهم اثنُت متفقُت على رأي واحد 

 .ومقاالهتم أكثر من أن نذكرىا على التفصيل،  الصبيان بالكرة
وعطلوا ا١تصنوع عن ، فإهنم عطلوا الشرائع ، احملض  ٘فمالحدهتم ىم أىل التعطيل، وباٞتملُ 
فعطلوه ،  وــب  ر لو  خلقووعطلوا العا م عن اٟتق الذي ، كمالو   وعطلوا الصانع عن صفات، الصانع 

 ٙ.وعن فاعلو وغايتو، عن مةبدئو ومعاده 

                                                 
 «.ا١تلل والنحل»انظر كتابو  يف أربعُ عشر فرقُ.فرق الفالسفُ أحصى الشهرستاين  قد ٔ
« ا١تلل والنحل». انظر مقاالهتم يف كتاب ىم طائفُ يونانيُ يقوم مذىةبها على القول بوحدة الوجود الرواق أو الرواقيُب اأصح ٕ

 الفصل الرابع عشر. –للشهرستاين ، جزء الفالسفُ 
 أصحاب الظلُ فرقُ من فرق الفالسفُ ،  م أقف على تعريفها. ٖ
كتاب  لوىـ.  ٙٚٚتويف سنُ  .ي ب وسياسي من األندلسىو ٤تمد بن عةبد اهلل بن ا٠تطي ب ، شاعر وكات ب ومؤرخ وفيلسوف وطةب ٗ

الناشر: ،  البن حجر رٛتو اهلل (ٖٕٔ/٘) «الدرر الكامنُ يف أعيان ا١تئُ الثامنُ»انظر ترٚتتو يف  .«اإلحاطُ يف تاريخ غرناطُ»
 .ا٢تند -أباديدر ح -٣تلس دائرة ا١تعارف العثمانيُ 

 واإلخالء.التعطيل يف اللغُ ىو اإلفرا   ٘
مث إن الفالسفُ أصحاب ىذا ا١تنطق الربىاين الذي وضعو أرسطو وما يتةبعو من الطةبيعي واإللـٰهي ليسوا أمُ  قال ابن تيميُ رٛتو اهلل: ٙ

أمُ واحدة ، بل أصناف متفرقون وبينهم من التفرق واالختالف ما ال حيصيو إال اهلل ، أعظم ٦تا بُت ا١تلُ الواحدة كاليهود 
، فإن القوم كلما بَعدوا عن أتةباع الرسل والكت ب كان أعظم يف تفرقهم واختالفهم ، فإهنم يكونون أضل والنصارى أضعافا مضاعفُ 
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 {وقومو فرعون، وأولها ىالك  بيان ىالك األمم لما سرت بينهم آراء الفالسفة فصل في}

فإنو ،  إمام المعطلين فرعونفكان منهم ، مث سرى ىذا الداء منهم يف األمم ويف فرق ا١تعطلُ 
وأنكر ، و غَته ٰـ إلوأنكر أن يكون ، إليو بو بُت قومو ودعا  نوأذ  بو  حصر  فل أخرج التعطيل إىل العم

موسى  بوكذ  ، عةبده موسى تكليما  مكل  وأن يكون  ، على عرشو  ٝتاواتوفوق  أن يكون اهلل تعاىل
 بووكذ  ـٰو موسى عليو السالم للع بزعمو إىل إوطل ب من وزيره ىامان أن يةبٍت لو صرحا ليطّ ،  ٔيف ذلك

 ٝتاواتوأو أن يكون فوق ، متكلِّما ما أن يكون اهلل مكلِّ  كذبٍ مُ فاقتدى بو كل جهمي ، يف ذلك 
 .خلقوعلى عرشو بائنا من 

، وجعلهم عربة لعةباده ا١تؤمنُت ، حىت أىلكهم اهلل تعاىل بالغرق ، و على ذلك و وأصحابُ ودرج قومُ 
 .ونكاال ألعدائو ا١تعطلُت

 لعةبده على التوحيد وإثةبات الصفات وتكليم اهلل الرٛتـٰنمث استمر األمر على عهد نةبوة موسى كليم 
 .موسى عليو السالم ويفموسى تكليما إىل أن تُ 

 

                                                                                                                                      

أنو قال: ما ضل قوم بعد ىدى كانوا عليو إال أوتوا اٞتدل ، مث  ، كما يف اٟتديث الذي رواه الًتمذي عن أيب أمامُ عن النيب 
، إذ ال حَيكم بُت الناس فيما تنازعوا فيو إال كتاب منزل ونيب  م خصمونما ضربوه لك إال جدال بل ىم قو قرأ قولو تعاىل 

كان الناس أمُ واحدة فةبعث اهلل النةبيُت مةبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باٟتق ليحكم بُت الناس مرسل ، كما قال تعاىل 
فإن ، وقال  لكتاب وا١تيزان ليقوم الناس بالقسطلقد أرسلنا رسلنا بالةبينات وأنزلنا معهم ااآليُ ، وقال  فيما اختلفوا فيو

 اآليُ. تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول
وقد بُت اهلل يف كتابو من األمثال ا١تضروبُ وا١تقاييس العقليُ ما يعرف بو اٟتق والةباطل ، وأمر اهلل باٞتماعُ واالئتالف وهنى عن 

، و٢تذا يوجد اْتةبع الناس  وال يزالون ٥تتلفُت إال من رحم ربك خيتلفون فقال الفرقُ واالختالف ، وأخرب أن أىل الرٛتُ ال
للرسول اقل اختالفا من ٚتيع الطوائف ا١تنتسةبُ للسنُ ، وكل من قرب للسنُ كان اقل اختالفا ٦تن بعد عنها ، كا١تعتزلُ والرافضُ ، 

 فنجدىم أكثر الطوائف اختالفا.
، مقاالت غَت اإلسالميُت ، « ا١تقاالت»ره أحد ، وقد ذكر اإلمام أبو اٟتسن األشعري يف كتابو وأما اختالف الفالسـفُ فال حيصـ

الذي رد فيو على « الدقائق»فأتى باٞتم الغفَت سوى ما ذكره الفارايب وابن سينا ، وكذلك القاضي أبو بكر بن الطي ب يف كتاب 
على منطق اليونان ، وكذلك متكلمُ ا١تعتزلُ والشيعُ وغَتىم يف ردىم  الفالسفُ وا١تنجمُت ، ورجح فيو منطق ا١تتكلمُت من العرب

 يف الرد عليهم.« التهافت»على الفالسفُ ، وصنف الغزايل كتاب 
 (.ٖٕٔ -ٜٕٕ/ٜ« )٣تموع الفتاوى»انتهى من 

فأطلع إىل إلـٰو موسى وإين وقال فرعون يا ىامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسةباب * أسةباب السماوات ما جاء يف التنزيل كوىذا   ٔ
 . ٖٚ – ٖٙ. سورة غافر: ألظنو كاذبا
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 {الفالسفةلما اعتنقوا آراء  حصلىالك بني إسرائيل  أن}فصل في بيان 

 ،وأقةبلوا على علوم ا١تعطلُ ، هم بين وُ رأسَ  ورفع التعطيلُ ، على بٍت إسرائيل  ٔودخل الداخل
اهلل تعاىل عليهم من أزال ملكهم  طفسل  ، على نصوص التوراة  موىاوقد   ،أعداء موسى عليو السالم 

يف عةباده إذا أعرضوا عن  وتُ ــوسن  كما ىي عادتو سةبحانو ،   ٕهمذراري  وسىب  مأوطاهنِ من  دىموشر  
 .السفُ وغَتىمف١تعطلُ من العنو بكالم ا١تالحدة وا ضواوتعو  ،  الوحي

 لما اعتنقوا آراء الفالسفة{ حصلىالك بالد المغرب والمشرق  أن}فصل في بيان 

فاستولت ، ١تا ظهرت فيها الفلسفُ وا١تنطق واشتغلوا هبا  العربكما سلط النصارى على بالد 
 .رعيُ ٢تم ٖالنصارى على أكثر بالدىم وأصاروىم

فأبادوا أكثر الةبالد الشرقيُ واستولوا  ،ار تتعليهم عساكر ال طسل  ق وكذلك ١تا ظهر ذلك بةبالد ا١تشر 
 .عليها

 لما اعتنقوا آراء الفالسفة{ حصلىالك العراق  أن}فصل في بيان 

ما اشتغل أىل العراق بالفلسفُ وعلوم أىل ـل، الثالثُ وأول الرابعُ  ا١تئُوكذلك يف أواخر 
، واستولوا على اٟتاج ، فكسروا عسكر ا٠تليفُ عدة مرات  ، عليهم القرامطُ الةباطنيُ سل طَ  حادـاإلل

من األعيان من الوزراء  كثَتٌ م ٔتوافقتهم يف الةباطن  واهت ِ ، واشتدت شوكتهم ، واستعرضوىم قتال وأسرا 
ملكتهم ـدار م تواستقر  ،  ٗالغربواستوىل أىل دعوهتم على بالد ، واألدباء وغَتىم  ابت  والكُ 
 ب ٢تم طِ وخُ ، على الشام واٟتجاز واليمن وا١تغرب  واستولوا، يف أيامهم القاىرة نيت وبُ ،  ٘ٔتصر

 .على منرب بغداد
 .والمقصود أن ىذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارىم وزوال مملكتهم

د  مث بعث اهلل سةبحانو عةبَده ورسوَلو وكلمَتو ا١تسيح ابن مرًن صلوات اهلل وسالمو عليو ، فجد 
م الدين ، وبي ـن ٢تم معا١تو ، ودعاىم إىل عةبادة اهلل وحده ، والتربي من تلك األحداث واآلراء ٢ت

                                                 

 الذي دخل بعلوم الفلسفُ عليهم. :يعٍت بالداخل ٔ 
 يعٍت بذلك ٓتتنصر وسنجاري ب وجنودمها. ٕ
 أي صي ـروىم وجعلوىم. ٖ
 أي ا١تغرب. ٗ
 ىم العةبيديون الذين تقدم ذكرىم. ٘
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، فطه ره اهلل تعاىل منهم ورفعو إليو ،  ٕ، فعاَدوه وكذ بوه ، ورَموه وأُم و بالعظائم ، وراُموا قتلو ٔالةباطلُ
عوا إىل دينو وشريعتو ، حىت ظهر ديُنو على فلم يِصلوا إليو بسوء ، وأقام اهلل تعاىل للمسيح أنصارا د

 .٨تو ثالث مئُمن خالفو ، ودخل فيو ا١تلوك ، وانتشرت دعوتو ، واستقام األمر على الس داد بعده 
 .سنُ

============== 

تالع ب كالم العالمُ ابن القيم رٛتو اهلل يف موضوع نقل ما يسر اهلل نقلو من  ىنا انتهى 
واٟتمد هلل أوال ،  «إغاثُ اللهفان من مصايد الشيطان»وذلك من كتابو ،  الشيطان بعقول الفالسفُ

 .وفكرىم عقائد الفالسفُكالم على ، ويليو ملحق ٥تتصر حيوي مزيد   وآخرا

                                                 
 لةبٍت إسرائيل من ا١تالحدة والفالسفُ. أي نفي صفات الرب عز وجل ، واليت انتقلت ٔ
 أي قصدوا قتلو. ٕ
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 ٔملحق

 }مزيد بيان لحال ابن سينا{

قاؿ ابن تيمية رٛتو ا عن ابن سينا أنو )أخذ عن ا١تالحدة ا١تنتسبُت إىل ا١تسلمُت كاإلٝتاعيلية ، 
وكاف ىو وأىل بيتو وأتباعهم معروفُت عند ا١تسلمُت باإلٟتاد ، وأحسن ما يظهروف دين الرفض وىم 

١تسلموف ُب كشف أسرارىم وىتك أسرارىم كتبا كبارا ُب الباطن يبطنوف الكفر اض ، وقد صنف ا
وصغارا ، وجاىدوىم باللساف واليد إذ كانوا بذلك أحق من اليهود والنصارى ، ولو مل يكن إال  

للقاضي أيب بكر ٤تمد بن الطيب ، وكتاب عبد اٞتبار بن  «كشف األسرار وىتك األستار»كتاب 
 إسااؽ ، وكالـ ابن فورؾ والقاضي أيب يعل  أٛتد ، وكتاب أىب حامد الغزايل ، وكالـ أيب

 .والشهرستاين ، وغَت ىذا ٦تا يطوؿ وصفو

وا١تقصود أف ابن سينا أخرب عن نفسو أف أىل بيتو وأباه وأخاه كانوا من ىؤالء ا١تالحدة ، وأنو إمنا 
ذين اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك ، فإنو كاف يسمعهم يذكروف العقل والنفس ، وىؤالء ا١تسلموف ال

وأتباعو ،  ينتسب إليهم ىم مع اإلٟتاد الظاىر والكفر الباطن أعلم با من سلفو الفالسفة كأرسطو
 ٕفإف أولئك ليس عندىم من العلم با إال ما عند عباد مشركي العرب ما ىو خَت منو(.

 :ٍب قاؿ
ن ىو خَت دة وعم  وكاف قد تلق  ما تلقاه عن ا١تالح -وابن سينا ١تا عرؼ شيئا من دين ا١تسلمُت 

أراد أف جيمع بُت ما عرفو بعقلو من ىؤالء وبُت ما أخذه من سلفو و٦تا  -منهم من ا١تعتزلة والرافضة 
أحدثو ، مثل كالمو ُب النبوات وأسرار اآليات وا١تنامات ، بل وكالمو ُب بعض الطبيعيات ، وكالمو 

المهم ذكر واجب الوجود ، وال ُب واجب الوجود و٨تو ذلك ، وإال فأرسطو وأتباعو ليس ُب ك
شيء من األحكاـ اليت لواجب الوجود ، وإمنا يذكروف العلة األوىل ويثبتونو من حيث ىو علة غائية 

 .للاركة الفلكية ، يتارؾ الفلك للتشبو بو
فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصالح حىت راجت عل  من يعرؼ دين اإلسالـ من 

صار َيظهر ٢تم بعض ما فيها من التناقض ، فيتكلم كل منهم ْتسب ما عنده ، الطلبة النظار ، و 

                                                 
.رٛتو ا ىذا ملاق لطيف أٟتقتو بكالـ ابن القيم  ٔ  ، ذكرت فيو ضالالت أخرى للفالسفة ، ليعلم مبتغي اٟتق طريقة القـو
 (.ٖٗٔ -ٖٖٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى»من  باختصار يسَت ٕ
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٢تم أصوال فاسدة ُب ا١تنطق والطبيعيات واإللٰػهيات ، ومل يعرفوا ما دخل فيها من  ٔولكن سل موا
الباطل ، فصار ذلك سببا إىل ضال٢تم ُب مطالب عالية إديانية ومقاصد سامية قرآنية ، خرجوا هبا 

ة العلم واإلدياف ، وصاروا هبا ُب كثَت من ذلك ال يسمعوف وال يعقلوف ، بل يسفسطوف ُب عن حقيق
 ٕ.العقليات ويقرمطوف ُب السمعيات

 }العلوم اإللـٰهية ظنية وليست قطعية عند الفالسفة{

 :قاؿ ابن تيمية رٛتو ا
غالب ما عندىم منو وأما العلم اإللٰػهي فليس عندىم منو ما ٖتصل بو النجاة والسعادة ، بل و 

 يقن معلـو ، بل قد صرح أساطُت الفلسفة أف العلـو اإللٰػهية ال سبيل فيها إىل اليقُت ،ػػػػتَ ػػليس ٔت
  

وإف الظن ال يغٌت من اٟتق ﴿وإمنا يُتكلم فيها باألحرى واألخلق ، فليس معهم فيها إال الظن 
 ٗ.باىر، و٢تذا يوجد عندىم من ا١تخالفة للرسل أمر عظيم  ٖ﴾شيئا

 }عقيدة الفالسفة في صفة العلم هلل تعالى{

ويربروف قالوا بأف ا تعاىل يعلم الكليات دوف اٞتزئيات ، فو٦تا ضل فيو الفالسفة صفة العلم ، 
بأف  اٞتزئيات ُب تغَت وٕتدد ، فلو تعلق علم ا هبا للزمو التغَت بتغَت ا١تعلـو  -بزعمهم  –ذلك 
 .وٕتدده

من أخبث األقواؿ وشرىا ، مل ومن أعظم إساءة الظن برب العا١تُت ، و مبُت ، وىذا كذب وضالؿ 
 .يقل بو أحد من طوائف ا١تلة

وقد أخرب ا تعاىل أنو ما من غائبة ُب السماوات واألرض إال ُب كتاب مبُت ، وأخرب أنو ما 
وال أكثر إال ىو يكوف من ٧توى ثالثة إال ىو رابعهم وال ٜتسة إال ىو سادسهم وال أدىن من ذلك 

                                                 
 أي الطلبة سلموا للفالسفة ُب بعض األصوؿ الفلسفية. ٔ
 (.ٖٙٔ -ٖ٘ٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٕ
 . ٕٛسورة النجم:  ٖ
 (.ٖٙ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٗ
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معهم أينما كانوا ، وأخرب أنو ما من ورقة تسقط إال يعلمها وال حبة ُب ظلمات األرض وال رطب 
 .وال يابس إال ُب كتاب مبُت

يسمع دبيب النملة السوداء عل  الصخرة الصماء ُب الليلة سباانو أف ا  كما أخرب النيب 
 :رة جدا ، كيف ال ، وقد قاؿ للقلمػػػاىل بكل شيء كثيتة لعلم ا تعمثبِ ػالظلماء ، واألخبار ال

  ٔ.اكتب ، فكتب مقادير ا٠تالئق قبل خلق السماوات واألرض ٓتمسُت ألف سنة
 .«هتافت الفالسفة»وقد أنكر الغزايل عل  الفالسفة ىذا القوؿ وكفرىم بو ُب كتابو 

 م الفالسفة بوجود خالق ومؤثر غير اهلل تعالى{ع  }ز  

ابن تيمية ُب كتابو  عليهم السفة أف اٟتوادث كلها صادرة من حركة األفالؾ ، وقد ردالف مَ عَ زَ 
 :فقاؿ ٗٚ٘، ص  «يُتالرد عل  ا١تنطق»

والقائلوف بقدـ العامل كلهم ال بد ٢تم من إثبات غَت ا فاعال ، أما أرسطو وأتباعو فإف الفلك 
 .عندىم ْتركتو ىو اِدث للاركات وما يتولد عنها

ن أثبت لو شريكا من العقوؿ والنفوس جعلو مستقال بإحداث شيء وذاؾ مستقال بإحداث ٍب م
 .شيء

ومن قاؿ منهم بالعلة ا١تشبهة هبا ، ومن قاؿ با١توجب بالذات ، فإف الطائفتُت ال يثبتوف ُب اٟتقيقة 
 .أف ا أحدث شيئا وال خلقو

يكوف لو ظهَت ، فإنو سباانو ىو  وا سباانو نف  أف يكوف لغَت ملك أو ِشرؾ ُب ا١تلك أو
وحده خالق كل شيء وربو ومليكو ، وىذا ىو مذىب أىل السنة ا١تثبتُت للقدر ، القائلُت بأف ا 

واألئمة وأتباعهم يثبتوف قدرة العبد وفعلو ، ويثبتوف خالق كل شيء ٔتشيئتو وقدرتو ، لكن السلف 
 .اٟتكمة واألسباب

يدور ُب النفوس من خواطر فإنو صادر من حركة األفالؾ ،  أيضا أف ما زعم الفالسفةبل قد 
 :، فقاؿ ٕ«عل  ا١تنطقيُت الرد»ُب كتابو  القوؿوقد رد ابن تيمية ىذا 

وا١تقصود ىنا انو إذا ُعِلم ما حيدث ُب النفوس ليس سببو ٣ترد حركة الفلك مع أنو ال بدؿ منو 
ؿ سلف األمة والتابعُت ٢تم بإحساف من سبب ؛ دؿ ذلك عل  وجود ا١تالئكة واٞتن ، وىذا قو 

                                                 
 (.ٛٚٔ/ٓٔ« )درء تعارض العقل والنقل»( ، و ٕٚٙ/ٙ« )٣تموع الفتاوى»انظر  ٔ
 . ٔ٘٘ – ٓ٘٘ص  ٕ



 قول الفالسفةملحق كتاب تالعب الشيطان بع

 03 

إف الشياطُت توسوس ُب نفوس بٍت آدـ ، كالعقائد الفاسدة واألمر  :وأئمة ا١تسلمُت ، فإهنم يقولوف
 .باتباع ا٢توى ، وإف ا١تالئكة بالعكس ؛ إمنا تقذؼ ُب القلوب الصدؽ والعدؿ

ة م  ػول، وتصديق باٟتق  لك إيعاد با٠تَتة ا١ت، فلم   ةً م  ػلوللشيطاف  ٔةً م  ػلإف للملك  :قاؿ ابن مسعود
 ٕ.الشيطاف إيعاد بالشر وتكذيب باٟتق

 .بو قرينو من اٞتن وِّكل اما منكم من أحد إال وقد  :أنو قاؿ وُب الصايح عن النيب 
 ؟وإياؾ :قالوا
 ٖ.فال يأمرين إال ٓتَت،  مَ لَ وإياي ، إال أف ا أعانٍت عليو فأسْ  :قاؿ

الذي  * من شر الوسواس ا٠تناس * الناسإلٰػو  * ملك الناس * قل أعوذ برب الناسوقد قاؿ تعاىل 
 .من اٞتنة والناس * يوسوس ُب صدور الناس

 مِ  :ف ا١تعٌتأ السلف والقوؿ الصايح الذي عليو أكثر
ُ
من ، ة ومن الناس نّ س من اٞتِ وسوِ ن شر ا١ت

شيطاف اإلنس واٞتن يوحي بعضهم وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا ، وقاؿ  واٞتن اإلنسشياطُت 
إىل بعض زخرؼ القوؿ غرورا

ٗ. 
 .يا أبا ذر ، تعوذ با من شياطُت اإلنس واٞتن :أليب ذر وقاؿ النيب 

 ؟يا رسوؿ ا ، أَو لإلنس شياطُت :قاؿ
 ٘.نعم ، شر من شياطُت اٞتن :قاؿ

                                                 
 َقػرُّب ، ليوحي ٓتَت أو شر. أي تَػ ٔ
،  الشيطاف يعدكم الفقرُب كتاب التفسَت ، باب قولو تعاىل « الكربى»( مرفوعا ، وكذا النسائي ُب ٕٛٚ/ٖرواه ابن حباف ) ٕ

اٟتق ، الشيطاف فإيعاد بالشر وتكذيب بلػم ة ( ، ولفظ الًتمذي: إف للشيطاف ١تة بابن آدـ وللمَلك ١تّة ، فأما ٜٕٛٛوالًتمذي )
ا١تلك فإيعاد با٠تَت وتصديق باٟتق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنو من ا فليامد ا ، ومن وجد األخرى فليتعوذ با من  لػم ةوأما 

 «.صايح الًتمذي»، وصااو األلباين ُب  الشيطاف يعدكم الفقر ويأمركم بالفاشاءالشيطاف الرجيم ، ٍب قرأ 
، ُب « الزىد»( ، وكذا أٛتد ُب ٔٓٔ/ٜ« )ا١تعجم الكبَت»فرواىا الطرباين ُب رضي ا عنو ابن مسعود وأما الرواية ا١توقوفة عل  

 فضائل أيب ىريرة رضي ا عنو.
( ، وقد ضبطت اللفظ منو ، فإف الرواية اليت ساقها ا١تؤلف ليست اليت ُب الصايح كما قاؿ ا١تؤلف ، فلعلها ٕٗٔٛرواه مسلم ) ٖ

 رواية أخرى.
 . ٕٔٔرة األنعاـ: سو  ٗ
 ( ولفظو: يا أبا ذر ، تعوذ با من شر شياطُت اإلنس واٞتن.ٛٚٔ/٘رواه أٛتد ) ٘

 قاؿ: قلت: يا رسوؿ ا ، ولإلنس شياطُت؟
 قاؿ: نعم.
 (: إسناده ضعيف جدا.ٕٖٗ/ٖ٘« )ا١تسند»قاؿ ٤تققو 
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ينهم قالوا إنا معكم إمنا ٨تن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطقاؿ تعاىل 
مستهزئوف

س كما قاؿ ذلك عامة السلف وكما يدؿ عليو سياؽ ػػػ، وىم شياطينهم من اإلن ٔ
إنا معكم إمنا  :القراف ، فإف شياطُت اٞتن مل يكونوا حيتاجوف إىل أف خيلوا هبم ، وال ىم يقولوف ٢تم

 .٨تن مستهزئوف
 جعل للاوادث أسبابا وحكما ، وىذه اٟتوادث قد والذي عليو السلف واألئمة أف ا :ٍب قاؿ

ٖتدث بأسباب من ا١تالئكة أو من اٞتن ، وإف ما حيصل ُب القلب من العلم والقوة و٨تو ذلك قد 
إذ يوحي ربك إىل ا١تالئكة أين معكم فثبتوا الذين جيعلو ا بواسطة فعل ا١تالئكة ، كما قاؿ تعاىل 

آمنوا
قوما يؤمنوف با واليـو اآلخر يوادوف من حاد ا ورسولو ولو كانوا ال ٕتد وقاؿ تعاىل  ، ٕ

آباءىم أو أبناءىم أو إخواهنم أو عشَتهتم أولئك كتب ُب قلوهبم اإلدياف وأيدىم بروح منو
ٖ. 

من سأؿ القضاء واستعاف عليو وُِكل إليو ، ومن مل يسأؿ القضاء ومل يستعن  : وكما قاؿ النيب 
 ٗ.هُ دُ سد  إليو ملكا يُ  عليو أنزؿ ا

 .داد ُب قلبووالتسديد ىو إلقاء القوؿ الس  
وأوحينا إىل أـ موس  أف أرضعيووقاؿ تعاىل 

 أف آمنوا يُتوإذ أوحيت إىل اٟتوار وقاؿ تعاىل ،  ٘
يب وبرسويل قالوا آمنا

وىؤالء مل يكونوا أنبياء ، بل ذلك إ٢تاـ ، وقد يكوف بتوسط ا١تلك كما  ، ٙ
وما كاف لبشر أف يكلمو ا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنو ىل قاؿ تعا
ما يشاء

ٚ. 
واآلراء وا٠تطأ ُب الرأي من إلقاء الشيطاف ولو كاف صاحبها ٣تتهدا معذورا ، كما قاؿ غَت 

وابا ، فإف يكن ص ييأقوؿ فيها برأ :واحد من الصاابة كأيب بكر وابن مسعود ُب بعض ا١تسائل
 .ن ا ، وإف يكن خطأً فمٍت ومن الشيطاف ، وا ورسولو بريء منوفمِ 

                                                 
 . ٗٔسورة البقرة:  ٔ
 . ٕٔسورة األنفاؿ:  ٕ
 . ٕٕسورة اجملادلة:  ٖ
 ، كتاب األحكاـ.« ضعيف ابن ماجو»( ، وقد ضعفو األلباين كما ُب ٖٕٖٔ( والًتمذي )ٜٖٕٓواه ابن ماجو )ر  ٗ
 . ٚسورة القصص:  ٘
 . ٔٔٔسورة ا١تائدة:  ٙ
 . ٔ٘سورة الشورى:  ٚ



 قول الفالسفةملحق كتاب تالعب الشيطان بع

 00 

وما يكوف من الشيطاف إذا مل يَقِدر اإلنساف عل  دفعو ال يأٍب بو ، كما يراه النائم من أضغاث 
 .الشيطاف ، وكاحتالمو ُب ا١تناـ ، فإنو وإف كاف من الشيطاف فقد رُفع القلم عن النائم حىت يستيقظ

لك ما حيد ث بو اإلنساف نفسو من الشر قد ٕتاوز ا لو عنو حىت يتكلم بو أو يعمل بو وكذ
ما حدثت بو  إف ا ٕتاوز ألميت :أنو قاؿ وإف كاف من الشيطاف ، ففي الصاياُت عن النيب 

 ٔ.بو وا أو يعملواتكلميأنفسها ما مل 
ذَكر أنو إذا ىم العبد ْتسنة   يب وُب الصاياُت من غَت وجو عن أيب ىريرة وابن عباس أف الن

كتبت لو حسنة ، فإف عملها كتبت لو عشر حسنات ، وإذا ىم بسيئة فال تكتبوىا عليو ، فإف 
 ٖ.ٕائيعملها فاكتبوىا سيئة ، وإف تركها فاكتبوىا لو حسنة ، فإنو إمنا تركها من جر  

وىي ما يُلق  ُب قلبو  -١تؤمن عن الوسوسة اليت يكرىها ا وُب الصايح أف الصاابة سألوا النيب 
ارؽ حىت يصَت ػيا رسوؿ ا ، إف أحدنا ليجد ُب نفسو ما إلف يُ  :فقالوا -من خواطر الكفر 

 .، أو خير من السماء إىل األرض ؛ أحب إليو من أف يتكلم بو ٗمةٛتُ 
 ٘.ذلك صريح اإلدياف :قاؿ

 ٙ.كيده إىل الوسوسة  اٟتمد  الذي رد   :وُب حديث آخر
إذا أذف ا١تؤذف أدبر الشيطاف ولو ضراط حىت ال يسمع التأذين ،  :قاؿ  الصاياُت عن النيب وُب

بُت ا١ترء وقلبو ،  ٚفإذا قضي التأذين أقبل ، فإذا أقيمت الصالة أدبر ، فإذا قضيت أقبل حىت خَيِطر
ل  ، فإذا )اذكر كذا ، اذكر كذا( ، ِلما مل يكن يذكر ، حىت يظل الرجل ما يدري كم ص :فيقوؿ

 ٛ.وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتُت
 .فقد أخرب أف الشيطاف يوسوس ُب الصالة ومل يأمر بإعادة الصالة

فاالعتقادات واإلرادات الفاسدة ٖتصل بسبب شياطُت اإلنس واٞتن ، واالعتقادات الصاياة 
يؤثر ُب قلب واإلرادات امودة قد ٖتصل بسبب ا١تالئكة وصاٟتي اإلنس ، فإف ٝتاع الكِلم قد 

                                                 
 ( ، واللفظ لو.ٕٚٔ( ومسلم )ٕٕٛ٘رواه البخاري ) ٔ
 أي خوفا مٍت. ٕ
 (.ٖٓٔ،  ٜٕٔ،  ٕٛٔفظ مركب من ثالث روايات عند مسلم برقم )( ومسلم ، وىذا اللٜٔٗٙأخرجو البخاري ) ٖ
 أي رمادا. ٗ
 ( ، ولفظو أشبو باللفظ الذي ساقو ا١تؤلف.ٖٓٙ/ٔ( ، وابن حباف )ٕٖٔرواه مسلم عن أيب ىريرة ) ٘
 ( ، برواية صااها األلباين رٛتو ا.ٕٔٔ٘ىذا لفظ أبو داود ) ٙ
 «.ا١تعجم الوسيط»أوصل وساوسو إىل قلبو. انظر  معٌت خيطر الشيطاف بُت ا١ترء وقلبو أي ٚ
 ( ، عن أيب ىريرة رضي ا عنو.ٜٖٛ( ، ومسلم )ٖٕٔٔرواه البخاري ) ٛ
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كالمو ُب قلبو ، وإف مل يكن قابال مل   شَ ا١تستمع ، فا١تتكلم فاعل ، فإف كاف السامع قابال انتقَ 
 ٔ.فيو شْ ػقِ ػتَ ػنػيَ 

 }ضالل الفالسفة في باب اإليمان بالقضاء والقدر{

ية الفالسفة مشيئة ا وقدرتو ، وقد رد عليهم ابن تيم أنكر؛  والقدروُب باب اإلدياف بالقضاء 
 :، فقاؿ ٕ«يُتالرد عل  ا١تنطق»رٛتو ا ُب 

فإنكارىم لقدرة ا ومشيئتو أعظم من إنكارىم لعلمو باٞتزئيات ، فإف كثَتا من الناس كاف ال 
يعلم أف ا قادر ، خلق األشياء ٔتشيئتو ، كما ُب الصاياُت عن ابن مسعود  يعرؼ ذلك ولكن

اف وثقفي ، أو ثقفياف وقرشي ، كثٌَت شام بطوهنم قليل اجتمع عند البيت ثالثة نفر ، قرشي :قاؿ
 ؟أتروف ا يسمع ما نقوؿ :فقو قلوهبم ، فقاؿ أحدىم

 .يسمع إف جهرنا ، وال يسمع إف أخفينا :فقاؿ الثاين
 .إف كاف يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا :فقاؿ الثالث
ال أبصاركم وال جلودكم ولكن ظننتم أف وف أف يشهد عليكم ٝتعكم و تًت وما كنتم تسفأنزؿ ا 

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصباتم من ا٠تاسرين * ا ال يعلم كثَتا ٦تا تعملوف
ٖ. 

ا٠تاسرين
ٖ. 

 ٗوىؤالء كانوا يقروف بأف ا خلق السماوات واألرض ٔتشيئتو وقدرتو ، وكذلك كاف بعض أحداث
 ؟رسوؿ ا ، مهما يكتم الناس يعلمو ايا  :من ا١تسلمُت قد جيهل ىذه ا١تسألة ، فيقوؿ

 ٘.نعم : فيقوؿ لو النيب 

                                                 
درء تعارض »( و ٕٕٔ/ٔ« )الصفدية»حجة الفالسفة ُب قو٢تم بقدـ العامل مبٍت عل  مقدمتُت باطلتُت ، انظرىا والرد عليها  ٔ

 آخر الكتاب(.-ٖٛٙ/ٔ« )العقل والنقل
 (.ٙٙٔ/ٕ« )الصفدية»وانظر اختالؼ الفالسفة ُب القوؿ بقدـ العامل ُب 

( ، وكذا الرد عل  قو٢تم أف األسباب معلولة أو ٙ٘ٔ/ٔ« )الصفدية»وانظر تعريف العقل األوؿ والعقل الفعاؿ عند الفالسفة ُب 
 (.ٗ٘ٔ/ٔمتولدة عنو / الصفدية )

 . ٓٚ٘ – ٛٙ٘ص  ٕ
 . ٖٕ – ٕٕسورة فصلت:  ٖ
 ديثو عهد بإسالـ ، كما ُب اٟتديث: وكنا حدثاء عهد بكفر. أي ح ٗ
 (.ٜٗٚرواه مسلم ) ٘
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ومل يكن ىؤالء جيهلوف أف ا خلق كل شي ٔتشيئتو وقدرتو ، بل كاف ىذا من أظهر األمور وأعرفها 
وىم مشركوف ، وىم كفار ، عند عامة ا١تسلمُت ، بل وعامة ا١تشركُت الذين كانوا يعبدوف األصناـ ، 

، وىم أوؿ من يتناولو ذـ القرآف للمشركُت ، ومع ىذا فكانوا مقرين بأف  قاتلهم النيب وىم الذين 
ا خلق السماوات واألرض وما بينهما ، وخلق كل شيء بقدرتو ومشيئتو ، فكانوا أحسن حاال 

ومليكو ، وأنو خلق األشياء ٔتشيئة من ىؤالء الفالسفة ُب اإلقرار بأف ا خالق كل شيء وربو 
 ٔ.درتو ، فإف ىؤالء حقيقة قو٢تم أنو مل خيلق شيئاوق

 {بالخوارق}ضالل الفالسفة في باب اإليمان 

، فهم  ُب ىذا البابيسلكوف مسلك األنبياء ال وُب باب اإلدياف با٠توارؽ ؛ فالفالسفة 
إما أف تكوف بأسباب فلكية ، وىذا ىو العادات ُب العامل ثالثة أنواع ،  خوارؽيزعموف أف 

، وإما أف تكوف بأسباب نفسانية ، وإىل ىذه مات ، وإما أف تكوف بأسباب طبيعية سفلية الطلس
 ٕ.ينسبوف معجزات األنبياء وكرامات األولياء ، وىذا كلو ٗترص وٗتبط ، بل ا٠توارؽ ٖتدث بأمر ا

والذي عليو أىل السنة واٞتماعة أف خوارؽ العادات ىي ما جيري عل  خالؼ العادة الكونية 
، وليس ٙتة أسباب كونية يتخذىا اإلنساف  (كن فيكوف)ا٠توارؽ ٖتدث بأمر ا الكوين ،  أف

لتنخرؽ لو العادة ، وىي ٖتصل لألنبياء وتسم  معجزة ، وٖتصل لألولياء وتسم  كرامة ، وا١تقصود 
ما حصلت ُب ػجدت الكرامات ُب التابعُت أكثر مد والتثبيت ونصرة اٟتق ، وقد وُ ييمنها التأ

د والنصر ما يستغنوف بو عن الكرامات ، ألف ييلصاابة ، ألف الصاابة عندىم من التثبيت والتأا
 ٖ.كاف بُت أظهرىم  الرسوؿ 

 {الفالسفة يأمرون بالشرك وينهون عن التوحيد}

 قاؿ ابن تيمية رٛتو ا:
 شريك بعبادتو وحده ال، فقد تبُت أف أصل السعادة وأصل النجاة من العذاب ىو توحيد ا 

لو ، واإلدياف برسلو واليـو اآلخر ، والعمل الصاحل ، وىذه األمور ليست ُب حكمتهم وفلسفتهم 
                                                 

 (.ٕٚٗ-ٕ٘ٗ/ٔ« )الصفدية»إٟتاد الفالسفة ُب أصوؿ اإلدياف الثالثة:  ٔ
 . ٕٗٔ، ص « الصفدية» ٕ
ُت أولياء الرٛتٰػن الفرقاف ب»( ، وانظر للتوسع ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٕالبن عثيمُت رٛتو ا )« شرح العقيدة الواسطية»باختصار من  ٖ

 البن تيمية رٛتو ا.« وأولياء الشيطاف
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ا١تبتدعة ، ليس فيها األمر بعبادة ا وحده والنهي عن عبادة ا١تخلوقات ، بل كل شرؾ ُب العامل 
ائع ، وإف صناعة إمنا حدث برأي جنسهم ، إذ بنوه عل  ما ُب األرواح واألجساـ من القوى والطب

الطالسم واألصناـ والتعبد ٢تا يورث منافع ويدفع مضار ، فهم اآلمروف بالشرؾ والفاعلوف لو ، ومن 
مل يأمر بالشرؾ منهم فلم ينو عنو ، بل يُقر ىؤالء وىؤالء ، وإف رّجح ا١توحدين ترجياا ما فقد 

 .فإنو نافع جدا، وقد يعرض عن األمرين ٚتيعا ، فتدبر ىذا  ٔيرجح غَته للمشركُت
و٢تذا كاف رؤوسهم ا١تتقدموف وا١تتأخروف يأمروف بالشرؾ ، فاألولوف يسموف الكواكب اآل٢تة 
الصغرى ، ويعبدوهنا بأصناؼ العبادات ، كذلك كانوا ُب ملة اإلسالـ ال ينهوف عن الشرؾ ويوجبوف 

 .غوف الشرؾ أو يأمروف بو ، أو ال يوجبوف التوحيدسو  التوحيد ، بل يُ 
أنفس األنبياء  -أيت من مصنفاهتم ُب عبادة الكواكب وا١تالئكة وعبادة األنفس ا١تفارِقة وقد ر 
عوا التوحيد فإمنا توحيدىم بالقوؿ ال بالعبادة والعمل ، ما ىو أصل الشرؾ ، وىم إذا اد   -وغَتىم 

ال شريك وعبادتو وحده ، والتوحيد الذي جاءت بو الرسل البد فيو من التوحيد بإخالص الدين  
لو ، وىذا شيء ال يعرفونو ، والتوحيد الذي يدعونو إمنا ىو تعطيل حقائق األٝتاء والصفات ، وفيو 

وىو  -من الكفر والضالؿ ما ىو من أعظم أسباب اإلشراؾ ، فلو كانوا موحدين بالقوؿ والكالـ 
يكفي ُب السعادة لكاف معهم التوحيد دوف العمل ، وذلك ال  -أف يصفوا ا ٔتا وصفتو بو رسلو 

إلٰػها دوف ما سواه ، وىو معٌت قوؿ )ال الو إال  ٕوالنجاة ، بل ال بد من أف يعبد ا وحده ويتخذه
 ٖ.صوفخلِ ػدوف وال مُ لوف جاحدوف ، ال موح  ا( ، فكيف وىم ُب القوؿ والكالـ معط  

                                                 
 ُب ا١تطبوع: ا١تشركُت ، وال يستقيم الكالـ بو ، ولعل الصواب ما أثبت. ٔ
 ُب ا١تطبوع: ويتخذ ، وال شك أنو خطأ مطبعي. ٕ
 (.ٖ٘ -ٖٗ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٖ



 قول الفالسفةملحق كتاب تالعب الشيطان بع

 03 

 }بيان ضالل الفالسفة في باب الشفاعة ضالال بعيدا{

وينفوف ُب القرآف الشفاعة الشركية ا١تنفية إف الفالسفة ضالوف ، فهم يثبتوف وُب باب الشفاعة ف
 :ٔ«يُتالرد عل  ا١تنطق»ُب ، قاؿ ابن تيمية رٛتو ا الشفاعة الشرعية الثابتة 

ما كاف لبشر أف يؤتيو ا الكتاب واٟتكم والنبوة ٍب يقوؿ للناس كونوا عبادا يل من قاؿ سباانو 
خذوا تتوال يأمركم أف  *  ٔتا كنتم تعلموف الكتاب ؤتا كنتم تدرسوفيُتنوا رباندوف ا ولكن كو 

 أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلموفيُتا١تالئكة والنب
، فبُت سباانو أف من اٗتذ ا١تالئكة  ٕ

 زلف  ،  أربابا فهو كافر ، مع أف ا١تشركُت إمنا كانوا يتخذوهنم شفعاء ويتقربوف هبم إىل ايُتوالنب
فيسألو  -فإذا كاف ىؤالء الذين َدعوا ٥تلوقا ليشفع ٢تم عند ا كما يشفع ا١تخلوؽ عند ا١تخلوؽ 

مأواىم جهنم ؛ فكيف بشرؾ ىؤالء  -ويرغب إليو بال إذنو ، وقد جعلهم ا مشركُت كفارا 
مس والقمر ُيجوزون دعاء الجواىر العلوية الشالفالسفة وما يثبتونو من الشفاعة ، فإهنم 

، ويسميها من انتسب إىل أىل  ٖوالكواكب ، وكذلك األرواح التي يسمونها العقول والنفوس
مشركوف قد تنزِؿ عليهم أرواح تقض  بعض مطالبهم وٗتربىم ببعض ػا١تالئكة ، وىؤالء ال :ا١تلل

 :ا ، ويقولوفميزوف بُت ا١تالئكة واٞتن ، بل قد ُيسموف اٞتميع مالئكة وأرواحػاألمور ، وىم ال يُ 
وحانية الزىرة( ، وىي الشيطاف والشيطانة اليت تضل من وحانية عطارد ، رَ وحانية الشمس ، رَ )رَ 

وىي التماثيل ا١تصنوعة عل  اسم الوثن من األنبياء  -ها ، كما أف لنفس األصناـ ػأشرؾ ب
ضا ٢تا شياطُت أي -اُت ، أو عل  اسم كوكب من الكواكب ، أو روح من األرواح واألصناـ ػوالصال

 .ايا أحيانا فَتاىا بعض الناس من السدنة وغَتىمتًت تدخل فيها وُتكلم أحيانا بعض ا١تشركُت ، وقد 
ق دم العالم ىم أعظم شركا ، وما يدَّعونو من الشفاعة ـــفالمشركون من الفالسفة القائلين ب  

أؿ ا وا جييب دعوتو ،  ، فإهنم ال يقولوف إف الشفيع يس آللهتهم أعظم كفرا من مشركي العرب
)إف ا خالق بقدرتو ومشيئتو( ، فإف ىؤالء عندىم أنو ال يعلم  :يقولوفكما يقولو ا١تشركوف الذين 

)إذا توجو الداعي إىل  :اٞتزئيات وال حُيِدث شيئا ٔتشيئتو وقدرتو ، وإمنا العامل فاض عنو ، فيقولوف
 قبورىم ، وتوجهو إىل األرواح العالية ؛ فإنو يَفيض من يدعوه كتوجهو إىل ا١توت  عند قبورىم وغَت

عليهم ما يَفيض من ذلك ا١تعظ م الذي دعاه واستغاث بو وخضع لو من غَت فعل من ذلك الشفيع 
                                                 

 . ٕٛ٘ – ٛٚ٘ص  ٔ
 . ٓٛ – ٜٚسورة آؿ عمراف:  ٕ
 . ٖٓٙ، ص « بغية ا١ترتاد»الكواكب بأهنا النفوس والعقوؿ! انظر  -كأيب حامد الغزايل   -ن بالفالسفة يا١تتأثر  ر بعضَفس   ٖ
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وال سؤاؿ منو  تعاىل ، كما يفيض شعاع الشمس عل  ما يقابلها من األجساـ الصقيلة كا١ترآة 
ٞتسم الصقيل إىل حائط أو ماء( ، وىذا قد ذكره غَت واحد وغَتىا ، ٍب ينعكس الشعاع من ذلك ا

 .وغَته «الكتب ا١تضنوف هبا»من ىؤالء ، كابن سينا ومن اتبعو ، كصاحب 
وىؤالء يزوروف القبور الزيارة ا١تنهي عنو هبذا القصد ، فإف الزيارة الشرعية مقصودىا مثل مقصود 

ت والدعاء لو با١تغفرة والرٛتة ، وأما الزيارة ا١تبتدعة هبا السالـ عل  ا١تي يُقصدالصالة عل  اٞتنازة ، 
اليت ىي من جنس زيادة ا١تشركُت فمقصودىم هبا طلب اٟتوائج من ا١تيت أو الغائب ، إما أف 

 .يطلب اٟتاجة منو ، أو يطلب منو أف يطلبها من ا ، وإما أف يقسم عل  ا بو
تلك اٟتاجة من ا ، أو إف ا يقضيها )إف ذلك ا١تدعو يطلب  :يقوؿ ىؤالءٍب كثَت من 

ٔتشيئتو واختياره لإلقساـ عل  ا هبذا ا١تخلوؽ( ، وأما أولئك الفالسفة فيقولوف بل نفس التوجو 
فيض الشعاع من الشمس من فيض ، كما يُ فيض منها عل  ا١تتوجو ما يُ إىل ىذه الروح يوجب أف يُ 

ف يكوف ا يعلم بشيء من ذلك عل  أصلهم غَت أف تقصد ىي قضاء حاجة أحد ، ومن غَت أ
 .الفاسد

فتبين أن شرك ىؤالء وكفرىم أعظم من شرك مشركي العرب وكفرىم ، وأن اتخاذ ىؤالء 
 1.شركون بهم من دون اهلل أعظم كفرا من اتخاذ أولئكالشفعاء الذين يُ 

 :ٍب قاؿ
دبَت والرزؽ واإلحياء فإف اٟتنفاء ليس فيهم من يقوؿ بإثبات البشر وسائط ُب ا٠تلق والت

وإجابة الداعي ، بل الرسل كلهم وأتباع الرسل متفقوف عل  أنو ال يعبد إال  الدعاءواإلماتة وٝتاع 
ا وحده ، فهو الذي يسأؿ ويعبد ، ولو يصل  ويسجد ، وىو الذي جييب دعاء ا١تضطرين ، 

 للناس من رٛتة فال ٦تسك ما يفتح اويكشف الضر عن ا١تضرورين ، ويغيث عباده ا١تستغيثُت ، 
٢تا وما ديسك فال مرسل لو من بعده

ٕ  ، وما بكم من نعمة فمن ا ٍب إذا مسكم الضر فإليو
روفإٔت

ٖ. 
وليس عند اٟتنفاء أف أحدا غَت ا يستقل بفعل شيء ، بل غايتو أف يكوف سببا ، واألثر ال حيصل 

خلق بتأثَت األسباب وبدفع ػ تعاىل ىو الذي يموانع ، واػإال بو وبغَته من األسباب وبصرؼ ال

                                                 
 ُب األلوىية فاسب. العرب أشركوا ، بينما مشركوا تووألوىيا ُب ربوبية با والسبب ظاىر ، وىو أف الفالسفة أشركوا  ٔ
 . ٕسورة فاطر:  ٕ
 . ٖ٘سورة النال:  ٖ
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ا١توانع ، مع خلقو سباانو أيضا ٢تذا السبب ، لكن ا١تقصود انو ليس ُب الوجود ما يستقل بإحداث 
 .شيء وال ٍب شيء يوجب كل أثر إال مشيئة ا وحده ، فما شاء كاف وما مل يشأ مل يكن

، كما قاؿ  ووعيدهغ رساالتو وأمره وهنيو ووعده والرسل ىم وسائط بُت ا وبُت خلقو ُب تبلي
وما نرسل ا١ترسلُت إال مبشرين ومنذرينتعاىل 

 * إنا أرسلناؾ شاىدا ومبشرا ونذيرا، وقاؿ  ٔ
وداعيا إىل ا بإذنو وسراجا منَتا

ليكوف الرسوؿ شهيدا ، فأخرب أنو أرسلو شاىدا كما قاؿ  ٕ
عليكم وتكونوا شهداء عل  الناس

فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك عل  وقاؿ ،  ٖ
ىؤالء شهيدا

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عل  الناس ويكوف الرسوؿ ، وقاؿ  ٗ
عليكم شهيدا

٘.  
 ٙ.أما أنا فشهيد عل  ىؤالء :شهداء أحد قاؿ فن النيب و١تا دَ 
 .؛ باألمر والنهي  ا بإذنووداعيا إىل؛ بالوعد والوعيد ،  مبشرا ونذيراوقولو 

آ٢تة يعبدوف الرٛتٰػنواسأؿ من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دوف وقاؿ تعاىل 
، وقاؿ  ٚ

 ولقد بعثنا ُب كل أمة رسوال أف اعبدوا ا واجتنبوا الطاغوت فمنهم من ىدى ا ومنهم من
حقت عليو الضاللة

لك من رسوؿ إال نوحي إليو أنو ال إلو إال وما أرسلنا من قب، وقاؿ تعاىل  ٛ
أنا فاعبدوف

ٜ. 
اعبدوا وقد أخرب ا عن أوؿ الرسل نوح عليو السالـ ومن بعده من الرسل أهنم قالوا لقومهم 

ا ما لكم من إلٰػو غَته
وال أقوؿ لكم عندي خزائن ا وال أعلم الغيب وال ، وقاؿ نوح  ٓٔ
ن تزدري أعينكم لن يؤتيهم ا خَتا ا أعلم ٔتا ُب أنفسهم إين إذا ١تن أقوؿ إين ملك وال أقوؿ للذي

                                                 
 . ٙ٘، والكهف:  ٛٗسورة األنعاـ:  ٔ
 . ٙٗ - ٘ٗسورة األحزاب:  ٕ
 . ٛٚسورة اٟتج:  ٖ
 . ٔٗسورة النساء:  ٗ
 . ٖٗٔسورة البقرة:  ٘
 ( وغَته ، ولفظو: )أنا شهيد عل  ىؤالء( ، ومل أجده باللفظ الذي ساقو ا١تؤلف.ٖٚٗٔرواه البخاري ) ٙ
 . ٘ٗسورة الزخرؼ:  ٚ
 . ٖٙسورة النال:  ٛ
 . ٕ٘األنبياء:  سورة ٜ
 . ٘ٛ،  ٖٚ،  ٘ٙ،  ٜ٘سورة األعراؼ:  ٓٔ
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الظا١تُت
قل ال أقوؿ لكم عندي خزائن ا وال أعلم الغيب وال ، وكذلك قاؿ ٠تاًب الرسل  ٔ

أقوؿ لكم إين ملك إف أتبع إال ما يوح  إيل
ٕ. 

ا يصطفي من ا١تالئكة تعاىل فتوسط البشر بالرسالة مثل توسط ا١تلك بالرسالة ، كما قاؿ 
رسال ومن الناس

مطاع  * ذي قوة عند ذي العرش مكُت * إنو لقوؿ رسوؿ كرًن، وقاؿ تعاىل  ٖ
ٍب أمُت

وما صاحبكم ٔتجنوف، فهذا جربيل ، ٍب قاؿ  ٗ
كقولو ُب   وما صاحبكم، وقولو  ٘

ما ضل صاحبكم وما غوى * والنجم إذا ىوىُب اآلية األخرى 
ٙ. 

 : ٛٛ٘ – ٙٛ٘تبع فقاؿ ُب ص ٍب أ
يا أيها الرسوؿ بلغ ما أنزؿ إليك من ا وسائط ُب تبليغ رساالتو ، كما قاؿ تعاىل  لُ ػػػػسُ رُ فػَ 

ربك
 * إال من ارتض  من رسوؿ فإنو يسلك من بُت يديو ومن خلفو رصدا، وقاؿ تعاىل  ٚ

غوا رساالت رهبمليعلم أف قد أبلَ 
 * ٍت رسوؿ من رب العا١تُتولك، وقاؿ تعاىل عن نوح  ٛ

رساالت ريب أبلغكم
 ٓٔ.، وكذلك قاؿ ىود ٜ

بلغوا عٍت ولو آية ، وحدثوا عن  :أنو قاؿ وُب صايح البخاري عن عبد ا بن عمرو عن النيب 
 ٔٔ.متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن كذب عليبٍت إسرائيل وال حرج ، 

نضر ا امرأ ٝتع منا حديثا فبلغو إىل  :قاؿ لنيب وُب السنن عن زيد بن ثابت وابن مسعود أف ا
 ٕٔ.من يسمعو ، فرب حامل فقو غَت فقيو ، ورب حامل فقو إىل من ىو أفقو منو

 

                                                 
 . ٖٔسورة ىود:  ٔ
 . ٓ٘سورة األنعاـ:  ٕ
 . ٘ٚسورة اٟتج:  ٖ
 . ٕٔ - ٜٔسورة التكوير:  ٗ
 . ٕٕسورة التكوير:  ٘
 . ٕ – ٔسورة النجم:  ٙ
 . ٚٙسورة ا١تائدة:  ٚ
 . ٕٛ - ٕٚسورة اٞتن:  ٛ
 . ٕٙ - ٔٙسورة األعراؼ:  ٜ
 . ٛٙ - ٚٙ اآلية: يشَت إىل ٓٔ
 (.ٖ( ومسلم )ٓٔٔرواه البخاري ) ٔٔ
 ( ، وغَتمها ، وصااو األلباين رٛتو ا.ٕٙ٘ٙ( ، والًتمذي )ٖٕٓرواه ابن ماجو ) ٕٔ



 قول الفالسفةملحق كتاب تالعب الشيطان بع

 33 

ليبلغ الشاىد الغائب ، فرب مبلغ أوع   :أنو قاؿ ُب حجة الوداع عن النيب  «الصاياُت»وُب 
 ٔ.من سامع

، وىم مسلموف وٚتيع األنبياء  ٕوحده ال شريك لو وا١تقصود ىنا أف اٟتنفاء الذين يعبدوف ا
ومن يبتغ غَت اإلسالـ دينا فلن يقبل منووأ٦تهم كانوا مسلمُت مؤمنُت ، 

، ألف الدين عند ا  ٖ
أهنم   ٗيُتُب كل زماف ومكاف ، وقد أخرب ا عن نوح وإبراىيم وإسرائيل وغَتىم إىل اٟتوار  اإلسالـ

سوؿ بعث إىل أىل األرض ، كما ثبت ذلك ُب اٟتديث ا١تتفق عل  كانوا مسلمُت ، ونوح أوؿ ر 
، فمن جعل ما يثبتو اٟتنفاء من توسط البشر أو توسط  صاتو ؛ حديث الشفاعة عن النيب 

مل يكن عارفا بدين ؛ خذ يُفاضل بُت البشر وا١تالئكة من جنس ما يثبتو ا١تشركوف ، وأ ا١تالئكة
 .اإلسالـ

ما كاف لبشر أف يؤتيو ا الكتاب الو ا تعاىل ُب كتابو حيث قاؿ بل قوؿ اٟتنفاء ىو ما ق
 ٔتا كنتم تعلموف يُتواٟتكم والنبوة ٍب يقوؿ للناس كونوا عبادا يل من دوف ا ولكن كونوا ربان

 أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ يُتخذوا ا١تالئكة والنبتتوال يأمركم أف  * الكتاب ؤتا كنتم تدرسوف
مسلموفأنتم 

كما يقوؿ من جيعلهم وسائط ُب العبادة   -، فمن اٗتذ ىؤالء أو ىؤالء أربابا  ٘
 .فهو كافر -والدعاء و٨تو ذلك 

 وسائط ، وجعل ىذه شفاعتهم يُتقد جعل ا١تالئكة والنب «الكتب ا١تضنوف هبا»وصاحب 
 .موافقًة للفالسفة ، كما تقدـ من أف ىذا القوؿ شر من قوؿ مشركي العرب

فذكر فيو الشرؾ الصريح  «السر ا١تكتـو ُب السار و٥تاطبة النجـو»بعده صاحب كتاب  وجاء
من عبادة الكواكب واٞتن والشياطُت ودعواهتا وٓتورىا وخواتيمها وأصنامها اليت ٕتعل ٢تا عل  

 الذين بعث إليهم إبراىيم ا٠تليل ، وبٌت عل  ذلك القوؿ يُت والكشدانيُتلدانمذىب ا١تشركُت الكِ 

                                                 
ُب كتاب « الكربى»( ، بدوف لفظة: فُرب  مبلغ أوع  من سامع ، فهذه رواىا النسائي ُب ٜٚٙٔ( ومسلم )ٗٓٔرواه البخاري ) ٔ

 ا٠تطبة يـو النار.ا١تناسك ، باب 
 أي أف اٟتنفاء ىم الذين يعبدوف ا عز وجل. ٕ
 . ٘ٛسورة آؿ عمراف:  ٖ
 أي إىل عهد اٟتواريُت. ٗ
 . ٓٛ - ٜٚسورة آؿ عمراف:  ٘
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ٟتدوث اٟتوادث إال ٣ترد حركة الفلك كما يقولو ىؤالء القائلوف بقدـ دـ العامل ، وأف ال سبب بقِ 
 .انته  ٔ.العامل الذين ىم شر من مشركي العرب

 :ٕ«يُتالرد عل  ا١تنطق»وقاؿ ُب كتابو 
من ذا الذي يشفع عنده إال نف  ا شفاعة احد إال بإذنو ُب غَت موضع من القرآف بقولو 

بإذنو
حيشروا إىل رهبم ليس ٢تم من دونو ويل وال شفيع وأنذر بو الذين خيافوف أف، وقولو  ٖ

ٗ  ،
نفس ٔتا كسبت  ٘وذر الذين اٗتذوا دينهم لعبا و٢توا وغرهتم اٟتياة الدنيا وذكر بو أف تبسلوقاؿ 

ا ٔتا كسبوا ليس ٢تا من دوف ا ويل وال شفيع وإف تعدؿ كل عدؿ ال يؤخذ منها أولئك الذين أبسلو 
٢تم شراب من ٛتيم وعذاب أليم ٔتا كانوا يكفروف

ا الذي خلق السماوات واألرض ، وقاؿ  ٙ
ذكروفتتوما بينهما ُب ستة أياـ ٍب استوى عل  العرش ما لكم من دونو من ويل وال شفيع أفال 

ٚ  ،
ونو بالقوؿ وىم بأمره ال يسبق * ولدا سباانو بل عباد مكرموف الرٛتٰػنوقالوا اٗتذ ، وقاؿ تعاىل 

 * يعلم ما بُت أيديهم وما خلفهم وال يشفعوف إال ١تن ارتض  وىم من خشيتو مشفقوف * يعملوف
ومن يقل منهم إين إلٰػو من دونو فذلك ٧تزيو جهنم كذلك ٧تزي الظا١تُت

قل ، وقاؿ تعاىل  ٛ
ُب األرض وما ٢تم فيهما  ادعوا الذين زعمتم من دوف ا ال ديلكوف مثقاؿ ذرة ُب السماوات وال

وال تنفع الشفاعة عنده إال ١تن أذف لو * من شرؾ وما لو منهم من ظهَت
وكم من ، وقاؿ تعاىل  ٜ

من ملك ُب السماوات ال تغٌت شفعتهم شيئا إال من بعد أف بأذف ا ١تن يشاء ويرض 
ٔٓ. 

وأمثا٢تم من  العرب مشركوضمن نفي ما كاف يقولو تتفهذه الشفاعة اليت نفاىا القرآف 
مشركُت ، وىي من جنس شرؾ النصارى و٨توىم من الّضالؿ ا١تنتسبُت إىل اإلسالـ ، حيث ػال

                                                 
ُب زعم الفالسفة أف اإللٰػو مل يسبق العامل ُب الوجود الزمٍت ، وإف كاف يسبقو ُب الوجود الفكري ، مثلما تسبق ا١تقدمة النتيجة  ٔ

 «.هتافت الفالسفة»الوجود ، وقد رد عليهم الغزايل ىذا القوؿ وكف رىم بو ُب كتابو 
 . ٔٚ٘ص  ٕ
 . ٕ٘٘البقرة:  ٖ
 . ٔ٘األنعاـ:  ٗ
 معٌت تُبسل أي ُتسلم للهلكة. ٘
 . ٓٚسورة األنعاـ:  ٙ
 . ٗسورة السجدة:  ٚ
 . ٜٕ - ٕٙسورة األنبياء:  ٛ
 . ٖٕ - ٕٕسورة سبأ:  ٜ
 . ٕٙ سورة النجم: ٓٔ
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يعتقدوف ُب ا١تالئكة أو األنبياء أو الشيوخ أهنم شفعاء ٢تم عند ا كما يشفع الشفعاء إىل ملوؾ 
 ينبغي لو أف يأٌب إليو )من أراد أف يتقرب إىل مِلٍك عظيم فال :الدنيا ، ويضربوف  مثال فيقولوف

 (!قربونو إليوأوال ، بل يتقرب إىل خاصتو ، وىم يرفعوف حوائجو ويُ 
والذين اٗتذوا من دونو أولياء ما نعبدىم إال ليقربونا إىل ا زلف قاؿ تعاىل 

ما  :، أي يقولوف ٔ
 ما نعبدىم إال ليقربونا إىل ا زلف  ذكر سباانو ىذا بعد قولو ،ب من ا العزيز تنزيل الكتا

أال  الدين ا٠تالص والذين  * إنا أنػزلنا إليك الكتاب باٟتق فاعبد ا ٥تلصا لو الدين * اٟتكيم
اٗتذوا من دونو أولياء ما نعبدىم إال ليقربونا إىل ا زلف  إف ا حيكم بينهم فيما ىم فيو خيتلفوف 

إف ا ال يهدي من ىو كاذب كفار
ٕ. 

أليس ا بكاؼ عبده وخيوفونك بالذين من دونو ومن يضلل ا فما لو من السورة  وقاؿ ُب ىذه
ولئن سألتهم من خلق السماوات  * ومن يهد ا فما لو من مضل أليس ا بعزيز ذي انتقاـ * ىاد

واألرض ليقولن ا قل أفرأيتم ما تدعوف من دوف ا إف أرادين ا بضر ىل ىن كاشفات ضره أو 
أرادين برٛتة ىل ىن ٦تسكات رٛتتو قل حسيب ا عليو يتوكل ا١تتوكلوف

ٖ. 
وأمرت ألف أكوف أوؿ ا١تسلمُت * رت أف أعبد ا ٥تلصا لو الدينقل إين أموقاؿ فيها 

ٗ. 
ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن  * قل أفغَت ا تأمروين أعبد أيها اٞتاىلوفوقاؿ فيها 

بل ا فاعبد وكن من الشاكرين * ن عملك ولتكونن من ا٠تاسرينأشركت ليابط
٘. 

 }كالم الفالسفة في الفطرة{

ومن أظهر األدلة عل  ضالؿ الفالسفة وا٨ترافهم ما نقلو الرازي عن أرسطو أنو كتب ُب أوؿ كتابو 
 :ُب اإللٰػهيات أنو قاؿ

 .أخرى هية فليستادث لنفسو فطرةػٰ من أراد أف يشرع ُب ا١تعارؼ اإلل
 ٙ.وىذا الكالـ موافق للوحي والنبوة :ووافقو الرازي عل  كالمو ، بل قاؿ

                                                 
 . ٖسورة الزمر:  ٔ
 . ٖ - ٔسورة الزمر:  ٕ
 . ٖٛ – ٖٙسورة الزمر:  ٖ
 . ٕٔ - ٔٔسورة الزمر:  ٗ
 . ٙٙ - ٗٙسورة الزمر:  ٘
 (.ٜٖٙ/ٔ« )بياف تلبيس اٞتهمية»ذكره ابن تيمية ُب  ٙ
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عن أيب فليها إال من رغب ُب باإل٨تراؼ ، ؿ فطرة ا اليت فطر الناس عبد  ػوكذب عدو ا ، فال يُ 
أو : ما من مولود إال يولد عل  الفطرة ، فأبواه يهودانو  قاؿ النيب  :ىريرة رضي ا عنو قاؿ

  ؟ٕدعاءوف فيها من جَ سُّ ، ىل ٖتُِ  ٔمعاءػينصرانو أو ديجسانو ، كما تنتج البهيمة هبيمة جَ 
 ٖ.اآلية فطرة ا اليت فطر الناس عليها :ٍب يقوؿ أبو ىريرة رضي ا عنو

 .من الصفاات ( وما بعدهٜٖٙ/ٔ) «بياف تلبيس اٞتهمية»كتاب انظر للتوسع ُب الرد  و 

 {وعة}ضالالت فلسفية متن

 :قاؿ ابن تيمية رٛتو ا
كل ما ٖتت فلك القمر ، وىذا أيضا كفر مل يصل إليو أحد من    بدعٌ إف العقل الفعاؿ مُ  ٗويقولوف

كفار أىل الكتاب ومشركي العرب ، ويقولوف إف الرب ال يفعل ٔتشيئتو وقدرتو ، وليس عا١تا 
عنو بغَت مشيئتو وقدرتو وعلمو ، وأنو باٞتزئيات ، وال يقدر أف يغَت العامل ، بل العامل فيض فاض 

كالعقوؿ والنفوس والكواكب والشمس   -إذا توجو ا١تستشفع إىل من يعظمو من اٞتواىر العالية 
فاض عل  ذلك ما يفيض من جهة الرب ؛  فإنو يتصل بذلك ا١تعظ م ا١تستشفع بو ، فإذا -والقمر 

ت عل  مرآة فانعكس الشعاع الذي فاض عل  ىذا من جهة شفيعو ، وديثلونو بالشمس إذا طلع
عل  ا١ترآة عل  موضع آخر ، فأشرؽ بذلك الشعاع ، فذلك الشعاع حصل لو من مقابلة ا١ترآة 

 ٘.وحصل للمرآة ٔتقابلة الشمس
معلقا عل  قوؿ أيب جعفر  «شرح العقيدة الطااوية»قاؿ ابن أيب العز اٟتنفي رٛتو ا ُب 

كة والنبيُت والكتب ا١تنزلة عل  ا١ترسلُت ، ونشهد أهنم كانوا عل  )ونؤمن با١تالئ :الطااوي رٛتو ا
 :اٟتق ا١تبُت( ، قاؿ

                                                 
 ٚتعاء أي سليمة من العيوب ، ٣تتمعة األعضاء كاملتها ، ال جدْع فيها وال كْي. ٔ
ىو القطع ، يقاؿ عبد ٣ُتَدع األطراؼ أي مقطع األطراؼ ، وا١تقصود أف البهيمة تكوف سليمة حىت يتعرض ٢تا بقطع ، دْع ػجَ ػال ٕ

 البن األثَت رٛتو ا.« النهاية ُب غريب اٟتديث»ع أكثر ما يستعمل ُب األنف. انظر واٞتدْ 
( ، ومالك ٗٔٚٗ( ، وأبو داود )ٖٕٛٔمذي بناوه )( ، ورواه الًت ٕ٘ٚ/ٕ( ، وأٛتد )ٕٛ٘ٙ( ، ومسلم )ٖٛ٘ٔرواه البخاري ) ٖ

 «.اٞتنائز»ُب 

 أي الفالسفة. ٗ
 (.٘ٓٔ -ٗٓٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٘



 قول الفالسفةملحق كتاب تالعب الشيطان بع

 33 

آمن الرسوؿ ٔتا أنزؿ إليو من ربو وا١تؤمنوف كل آمن با ىذه األمور من أركاف اإلدياف ، قاؿ تعاىل 
ومالئكتو وكتبو ورسلو

شرؽ وا١تغرب ليس الرب أف تولوا وجوىكم ِقبل ا١تاآليات ، وقاؿ تعاىل  ٔ
ولكن الرب من آمن با واليـو اآلخر وا١تالئكة والكتاب والنبيُت

اآلية ، فجعل ا سباانو  ٕ
وتعاىل اإلدياف ىو اإلدياف هبذه اٞتملة ، وٝت  من آمن هبذه اٞتملة مؤمنُت ، كما جعل الكافرين من  

ليـو اآلخر فقد ضل ضالال ومن يكفر با ومالئكتو وكتبو ورسلو واكفر هبذه اٞتملة بقولو 
بعيدا

عن  ُب اٟتديث ا١تتفق عل  صاتو ، حديث جربائيل ، وسؤالو للنيب  ، وقاؿ  ٖ
 .أف تؤمن با ومالئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر ، وتؤمن بالقدر خَته وشره :ماف ، فقاؿػاإلي

سالمو ، ومل يؤمن هبا حقيقة فهذه األصوؿ اليت اتفقت عليها األنبياء والرسل صلوات ا عليهم و 
 .اإلدياف إال أتباع الرسل

وأما أعداؤىم ومن سلك سبيلهم من الفالسفة وأىل البدع فهم متفاوتوف ُب جادىا وإنكارىا ، 
سّموف عند من يعظمهم باٟتكماء ، فإف َمن علم حقيقة 

ُ
وأعظم الناس ٢تا إنكارا الفالسفة ، ا١ت

ال رسلو وال كتبو وال مالئكتو وال باليـو اآلخر ، فإف مذىبهم أف ا قو٢تم عِلم أهنم مل يؤمنوا با و 
سباانو موجود ال ماىية لو وال حقيقة ، فال يعلم اٞتزئيات بأعياهنا ، وكل موجود ُب ا٠تارج فهو 

وأبدا ، وإف ٝتوه  ٗجزئي ، وال يَفعل عندىم بقدرتو ومشيئتو ، وإمنا العامل عندىم الـز لو أَزالً 
لو( فمصانعة ومصاٟتة للمسلمُت ُب اللفظ ، وليس عندىم ٔتفعوؿ وال ٥تلوؽ وال مقدور  )مفعوال

 .عليو ، وينفوف عنو ٝتعو وبصره وسائر صفاتو ، فهذا إدياهنم با
وأما كتبو عندىم فإهنم ال يصفونو بالكالـ ، فال يُكلم وال يتكلم ، وال قاؿ وال يقوؿ ، والقرآف 

زاكي النفس طاىر ، متميز عن النوع اإلنساين  الفعاؿ عل  قلِب بشرٍ  عندىم فيٌض فاض من العقل
قوة اإلدراؾ وسرعتو ليناؿ من العلم أعظم ما ينالو غَته ، وقوة النفس ليؤثر هبا ُب  :بثالث خصائص

العامل ، يقِلب صورة إىل صورة ، وقوة التخييل ، ليخيل هبا القوى العقلية ُب أشكاؿ  ٘وىليُ ػىَ 
ي ا١تالئكة عندىم ، وليس ُب ا٠تارج ذات منفصلة تصعد وتنزؿ ، وتذىب وٕتيء ، ٤تسوسة ، وى

 .وترى وٗتاطب الرسوؿ ، وإمنا ذلك عندىم أمور ذىنية ال وجود ٢تا ُب األعياف

                                                 
 . ٕ٘ٛسورة البقرة:  ٔ
 . ٚٚٔسورة البقرة:  ٕ
 . ٖٙٔسورة النساء:  ٖ
 أي ُب األزؿ وىو الِقَدـ. ٗ
 للمسمار ، وىكذا ، وقد تقدـ تعريفها. ا٢تيوىل مادة الشيء اليت يصنع منها ، كا٠تشب للكرسي ، واٟتديد ٘
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، ال خَيرب وأما اليـو اآلخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا لو ُب األعياف ، وعندىم أف ىذا العامل 
وال يقـو الناس ، وال ُتكّور الشمس والقمر ، وال تنكدر النجـو ، وال تنفطر وال تنشق السماوات 

ال حقيقة ٢تا ُب ، كل ىذا عندىم أمثاؿ مضروبة لتفهيم العواـ ،  من قبورىم ويبعثوف إىل جنة ونار 
و فهذا إدياف ىذه الطائفة الذليلة اٟتقَتة با ومالئكتو وكتب، ا٠تارج كما يفهم منها أتباع الرسل 

 ٔ.ورسلو واليـو اآلخر

 2}فصل في ذكر اآلثار السيئة المترتبة على االنشغال بعلوم المنطق والفلسفة{

ومن آثار جناية ا١تنطق األرسطي عل  اإلسالـ وأىلو ؛ ضعف توقَت الكتاب والسنة ُب نفوس 
د ألدلة الوحيُت قيمة ا١تعجبُت بعلم الكالـ ، اغًتاًرا باألدلة العقلية ا١توزونة ٔتيزاف ا١تنطق ، ومل تع

ذاتية إال  عل  وجو االستئناس هبا وا١تعاضدة لألدلة العقلية عند التوافق معها ، أم ا ُب حالة التعارض 
فإف  نصوص الوحي من الكتاب والسنة ترد ردًّا كليا بإلغاء مدلوليهما ، وتأويلهما عل  وجو يتوافق 

طعيتو وظنيتهما ، والقطعي ال يعارضو الظٍت وال مع العقل ا١تشفوع با١تنطق ، لق -ُب زعمهم  -
يقاومو ، األمر الذي أد ى إىل االستغناء عن نصوص الوحيُت بآراء الرجاؿ وأقيسة ا١تناطقة 
وىرطقات الفالسفة ، وأبعَدىم عن مقتض  وصية رسوؿ ا صل  ا عليو وآلو وسلم ٢تذه األمة 

الكتاب والسنة ، وٖتاكمت إليهما ُب موارد النزاع ، ٔتا يكفل ٢تا النجاة وا٢تدى إذا اعتصمت ب
  :وتباعدت عن الضالالت والبدع ، قاؿ ابن تيمية رٛتو ا

فكاف من األصوؿ ا١تتفق عليها بُت الصاابة والتابعُت ٢تم بإحساف ؛ أنو ال يُقبل من أحد قط 
، فإهنم ثَػَبت عنهم  ٖهِ دِ وال َوجْ عارض القرآف ، ال برأيو ، وال ذوقو ، وال معقولو ، وال قياسو ، أف يُ 

بالرباىُت القطعيات واآليات البينات أف  الرسوؿ جاء با٢تدى ودين اٟتق ، وأف  القرآف يهدي لليت 
 ٗ.ىي أقـو

                                                 
 . ٜٕٛ – ٜٕٚص  ٔ
للشيخ ٤تمد علي فركوس ، فصل: آثار « ا١تنطق األرسطي وأثر اختالطو بالعلـو الشرعية»ىذا الفصل منقوؿ برمتو من كتاب  ٕ

 جناية ا١تنطق عل  اإلسالـ وأىلو ، وفصل: ا١تفاسد النإتة عن إدخاؿ ا١تنطق اليوناين.
أٌب ٔتعٌت القدرة ، ويأٌب ٔتعٌت الغضب ، ويأٌب ٔتعٌت ا٢توى ، ويأٌب ٔتعٌت اليسار والغٌت ، ويأٌب ٔتعٌت اٟتزف ، والذي يظهر يل د يجْ الوَ  ٖ

 «.لساف العرب»أف ا١تعٌت الثالث ىو األقرب للسياؽ ، وا أعلم. انظر 
 (.ٕٛ/ٖٔالبن تيمية )« ٣تموع الفتاوى» ٗ
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منطق األرسطي من تفريق كلمة ا١تسلمُت ، وتذبذب ػسببو الفهذا غيٌض من فيِض ما يُ 
اب والشك والنزاع واٟتَتة عالق بأىل ا١تنطق معتقدىم ، وشق عصاىم ، ونبذ ٚتاعتهم ، فاالضطر 

وا١تشتغلُت بو ، فال يكاد يوجد اثناف منهم يتفقاف عل  مسألة ما ، حىت تلك اليت يطلقوف عليها 
  .اسم "البدىيات" أو "اليقينيات"

 :وقد وصف ابن تيمية رٛتو ا ا١تشتغلُت هبذه الصناعة بقولو
ا٠تائضُت ُب العلـو من أىل ىذه الصناعة أكثر الفلسفية أف ومن اآلثار السيئة لتلقي تلك العلـو 

فيهم من  الناس شكًّا واضطراباً ، وأقلهم علًما وٖتقيًقا ، وأبعدىم عن ٖتقيق علم موزوف ، وإف كاف
فذلك لصاة ا١تادة واألدلة اليت ينظر فيها ، وصاة ذىنو وإدراكو ، ال  قد حيقق شيئا من العلم
لو صناعة ا١تنطق ُب العلـو الصاياة يطّوؿ العبارة ، ويبعد اإلشارة ، وجيعل ألجل ا١تنطق ، بل إدخا

القريب من العلم بعيًدا ، واليسَت منو عسَتًا ، و٢تذا ٕتد من أدخلو ُب ا٠تالؼ والكالـ وأصوؿ 
الفقو وغَت ذلك ؛ مل يُفد إال  كثرة الكالـ والتشقيق ، مع قلة العلم والتاقيق ، فعلم أنو من أعظم 

 ٔ.حشو الكالـ ، وأبعد األشياء عن طريق ذوي األحالـ
فما دخلت ىذه العلـو عل  دولة شرعية إال  أفسدهتا وأوقعت بُت  :قاؿ أحد بطارقة الرـو

 ٕ.علمائها

 التسلسل التاريخي لدخول الفلسفة في مجتمعات المسلمين{ ملخص}

الرد عل  ا١تتفلسفة والقرامطة  بغية ا١ترتاد ُب»ُب مقدمة ٖتقيقو لكتاب  دويشموس  ال .قاؿ د
 :ٖ«والباطنية أىل اإلٟتاد

)إف ٤تاولة اٞتمع أو التوفيق بُت الدين والفلسفة ٤تاولة قددية ، فهناؾ فئة من الناس اغًتت 
حىت وإف خالف شرع ا الذي جاءت بو  رائع ُب كل فن  ػػػع للناس الشها ، فذىبت ُتَشر  ػبعقول

اآلراء البشرية بشرع ا ا١تنزؿ ؛ ظهرت فكرة اٞتمع بُت الدين  الرسل ، وعندما اصطدمت تلك
 ٗ.وتلك اآلراء البشرية ، ومن ىؤالء فالسفة اليوناف قدديا

                                                 
 (.ٕٗ-ٖٕ/ٜالبن تيمية )« ٣تموع الفتاوى» ٔ
 . ٜللسيوطي ، ص « صوف ا١تنطق» ٕ
 ، باختصار. ٗٙ - ٕٙص  ٖ
ُب اٟتديث ا١تتقدـ ذكره ُب أوؿ الباث: ال  قوؿ النيب ل مصداؽٌ  -وىم الرـو  –قاالت الفالسفة اليوناف ٔت وُب تأثر ا١تسلمُت ٗ

 تقـو الساعة حىت تأخذ أميت بأخذ القروف قبلها ، شربا بشرب وذراعا بذراع.
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فجعل شريعة نيب ا موس  أساس الفلسفة ، فذكر أف الكائنات بادئة  ٍٔب جاء فيلوف اليهودي
 .جوس" اليت عنها فاضت الكائناتاد ُب الكلمة اإللٰػهية "لو تتمن ا ونازلة إىل ا١تادة و 

 إحداىما :، فذكر أف الفلسفة ُب ذاهتا ليست شراً ، فا١تعرفة معرفتاف ٕوُب النصرانية جاء كليمنتس
 .عن طريق الوحي ، بدأت ُب العهد القدًن ، واكتملت ُب العهد اٞتديد

 عن طريق العقل الطبيعي ، وىي اليت جاء هبا فالسفة اليوناف! :والثانية
الناموس اليهودي ، والفلسفة  :ر أيضًا أف تاريخ ا١تعرفة اإلنسانية يشبو ٣ترى هنرين عظيمُتوذك

النهرين ، فالناموس لليهود ، والفلسفة لليوناف ،  ىٰػذيناليونانية ، وقد تفجرت ا١تسياية عند ملتق  
 .والناموس والفلسفة واإلدياف للنصارى

سياية ببياف اتفاقها مع الفلسفة اليونانية ، فكاف فااوؿ أف يؤيد العقيدة ا١ت ٖوجاء أورجينس
 .بذلك واضع األساس لفلسفة العصور الوسط 

إف ٤تاوالت اٞتمع بُت الشرائع السماوية السابقة وبُت الفلسفة من جانِب ىؤالء أدى إىل ٖتريف 
يل ، ا دخل التاريف عل  التوراة واإل٧تالدين والعقيدة الصاياة اليت جاءت هبا الرسل ، و٢تذ

وأصبح لكل فرقة كتاب خيصهم ، وعمت الفوض  الفكرية تلك الديانات ، وتسرب اإلٟتاد إليها 
 .بسبب تلك ااوالت وغَتىا

                                                                                                                                      

؟فقي  ل: يا رسوؿ ا ، كفارس والرـو
  فقاؿ: ومن الناس إال أولئك.

ـ ، فهو من  ٓ٘قبل ا١تيالد وسنة  ٕٓفيلوف اليهودي ىو أحد فالسفة اليهود ، وىو من اإلسكندرية ، عاش فيما بُت سنة  ٔ
بُت الكتاب ا١تقدس وعادات اليهود من معاصري ا١تسيح عليو السالـ ، افتنت بالفلسفة اليونانية ، وجعل ىدفو ُب اٟتياة ىو التوفيق 

 جهة ، واآلراء اليونانية من جهة أخرى ، وال سيما فلسفة أفالطوف.
  . ٕٚٗليوسف كـر ص « تاريخ الفلسفة اليونانية»

ـ ، ولد ُب اإلسكندرية وقيل ُب أثينا ، جاؿ ُب شبابو أ٨تاء  ٕٚٓ – ٓ٘ٔىو كليمنتس اإلسكندري ، عاش فيما بُت سنة  ٕ
 وسوريا واليوناف وإيطاليا ، يتفرج عل  البالد ويدرس عل  مشاىَت ا١تعلمُت ، فعرؼ األسرار الوثنية وا١تذاىب ، وانته  فلسطُت

 بتفضيل األفالطونية ، ولكنو مل يتاقق لو فيها شيء من أمانيو الروحية ، فاعتنق ا١تسياية. 
 . ٜٕٙليوسف كـر ص « تاريخ الفلسفة اليونانية»انظر 

ـ ، وىو أوؿ مسياي حاوؿ أف يرسم اٟتدود بُت العقل والوحي ، كانت  ٕٗ٘ – ٘ٛٔيذ كليمنتس ، عاش فيما بُت ىو تلم ٖ
أسرتو وثنية ٍب تنصرت ، درس ُب ا١تدرسة الوثنية عل  يد أمونيوس ماكاس ، أحد مؤسسي الفلسفة األفالطونية اٞتديدة ، توُب ُب 

 مدينة ُصور.
 . ٜٕٙليوسف كـر ص « تاريخ الفلسفة اليونانية»انظر 
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أما عملية التوفيق بُت الدين اإلسالمي والفلسفة فقد بدأت مع حركة النقل والًتٚتة للكتب 
يانية واليونانية والفارسية ، وكاف الفلسفية ، وقد تُرجم كتب كثَتة من ا١تنطق والفلسفة من السر 

 .أكثرىا ألرسطو(
 : ٙٗٔوقاؿ ُب ص 

فإنو نتيجة للفوض  الفكرية اليت ابتلي هبا العامل اإلسالمي بعد ترٚتة كتب األمم السابقة ، وانتشار 
من تلك األرضية فكرة اٞتمع بُت الشريعة والفلسفة ، وتعصب ٢تا  تتالطوائف ا١تعادية للدين ؛ نب

غلغل تلك اآلراء الفلسفية ويتداو٢تا الناس وكأهنا حقائق دينية ثابتة ، تتكبار ، وبدأت   فالسفة
إىل تأويل اآليات واألحاديث تأوياًل فلسفيًا ، أو  –٦تن حُيَسن بو الظن  –وانته  األمر بالبعض 

،  شرِحها حسب اصطالحات الفالسفة ، فانصبغت الكتب اإلسالمية بالصبغة الفلسفية والكالمية
وعمت الفوض  واستشرى اٞتهل باألمور الشرعية ، وتلبس الباطل بثوب اٟتق ، حىت كاد ا١ترء ال 
دييز بينهما ، فقيض ا ٢تذه األمة شيخ اإلسالـ ، فدافع عن عقيدة التوحيد بكل ما أوٌب من قوة 

أوىاـ  اإلسالـ من كل ما علق هبا من ٔديباجة لَ قَ وبياف ورباطة جأش ، فأباف اٟتقيقة وصَ 
 .انته  .وخرافات

 :فاٟتاصل أف ٤تاولة الفالسفة للجمع بُت الفلسفة والدين قد مرت بطريقُت
 .تفسَت اٟتقائق الدينية باآلراء الفلسفية ، وكانت ىذه أوىل ااوالت .ٔ
تأويل اٟتقائق الدينية ٔتا يتفق مع اآلراء الفلسفية ، أو إخضاع تلك اٟتقائق ٢تذه اآلراء ، وىذا  .ٕ

 ٕ.من ابتداع الباطنية اإلٝتاعيلية ، و٢تذا مل ينتشر إال بعد خروجهم الطريق
 :ٖ«بياف تلبيس اٞتهمية»وقاؿ ابن تيمية رٛتو ا ُب 

وأنو بعد ذلك ، أواخر ا١تائة الثانية وقبلها وبعدىا ؛ اجُتِلبت كتب اليوناف وغَتىم من الرـو من 
مثل آرسطو وذويو ، ظهر ُب ذلك الزماف بالد النصارى وعربت ، وانتشر مذىب مبدلة الصابئة 

، وىم أوؿ القرامطة الباطنية الذين كانوا ُب الباطن يأخذوف بعض دين الصابئُت ا١تبدلُت  ٗ«ا٠ترمية»
وبعض دين اجملوس ، كما أخذوا عن ىؤالء كالمهم ُب العقل والنفس ، وأخذوا عن ىؤالء كالمهم 

                                                 
 «.ا١تعجم الوسيط»أي وجو اإلسالـ ، يقاؿ ديباجة الكتاب أي فاٖتتو. انظر  ٔ
 . ٛٚ، ص « بغية ا١ترتاد»قالو د. موس  الدويش ُب  ٕ
ٖ (ٔ/ٖٚٗ-ٖٚ٘.) 
 - الوطن مدارالناشر: ،  ٖٛٙ، ذكر تلبيس إبليس عل  الباطنية ، ص « تلبيس إبليس»انظر ما قالو ابن اٞتوزي عنهم ُب  ٗ

 .الرياض
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 رفوا فيو وأخرجوه إىل ا١تسلمُت ، وكاف من القرامطةوا ذلك عبارات وتصسَ ُب النور والظلمة ، وكَ 
الباطنية ُب اإلسالـ ما كاف ، وىم كانوا دييلوف كثَتا إىل طريقة الصابئة ا١تبدلُت ، وُب زمنهم صنفت 

وذكر ابن سينا أف أباه كاف من أىل دعوهتم ، من أىل دعوة ا١تصريُت  ، «إخواف الصفا»رسائل 
)وبسبب ذلك اشتغلت ُب  :كوا مصر وغلبوا عليها ، قاؿ ابن سينامنهم ، وكانوا إذ ذاؾ قد مل

الفلسفة( ، لكوهنم كانوا يروهنا ، وظهر ُب غَت ىؤالء من التجهم ما ظهر ، وظهر بذلك تصديق ما 
: لتتبعن  قاؿ رسوؿ ا  :، كما ثبت ُب الصاياُت عن أيب سعيد ا٠تدري قاؿ أخرب بو النيب 

 .ا بشرب وذراعا بذراع ، حىت لو دخلوا جار ضب لدخلتموهسنن من كاف قبلكم ، شرب 
 ؟يا رسوؿ ا ، اليهود والنصارى :قالوا
 ٔ؟فمن :قاؿ

ال تقـو الساعة حىت تأخذ أميت  :أنو قاؿ وروى البخاري ُب صاياو عن أيب ىريرة عن النيب 
 .مأخذ القروف ، شربا بشرب وذراعا بذراع

 ؟ـيا رسوؿ ا ، كفارس والرو  :فقيل
 ٕ؟فمن الناس إال أولئك :قاؿ

ومعلـو أف أىل الكتاب أقرب إىل ا١تسلمُت من اجملوس والصابئُت وا١تشركُت ، فكاف أوؿ ما ظهر 
من البدع فيو شبو من اليهود والنصارى ، والنبوة كل ما ظهر نورىا انطفت البدع ، وىي ُب أوؿ 

اف أخف من غَته ، كما ظهر ُب أواخر األمر كانت أعظم ظهورا ، فكاف إمنا يظهر من البدع ما ك
خوارج والتشيع ، ٍب ُب أواخر عصر الصاابة ظهرت القدرية ػخلفاء الراشدين بدعة الػعصر ال

وا١ترجئة ، ٍب بعد انقراض أكابر التابعُت ظهرت اٞتهمية ، ٍب ١تا عربت كتب الفرس والرـو ظهر 
إىل ا١تسلمُت ، وكتب اليوناف انتقلت  التشبو بفارس والرـو ، وكتب ا٢تند انتقلت بتوسط الفرس

بتوسط الرـو إىل ا١تسلمُت ، فظهرت ا١تالحدة الباطنية الذين رّكبوا مذىبهم من قوؿ اجملوس واليوناف 
مع ما أظهروه من التشيع ، وكانت قرامطة البارين أعظم تعطيال وكفرا ، ُكفرىم من جنس كفر 

 .فرعوف بل شر منو
 وقاؿ ابن تيمية رٛتو ا:

                                                 
 تقدـ ٗترجيو. ٔ
 تقدـ ٗترجيو. ٕ
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 بت كتبها مع ما عرب من كتب الطب واٟتساب وا٢تيئةفإف ىذه التعاليم ١تا اتصلت با١تسلمُت وُعر  
وغَت ذلك ، وكاف انتشار تعريبها ُب دولة ا٠تليفة أيب العباس ا١تلقب با١تأموف ؛ أخذىا ا١تسلموف 

 .فارروىا لفظا ومعٌت ، لكن فيها من الباطل والضالؿ شيء كثَت
مع ما ينتالو من اإلسالـ ، وىم صابئة ا١تسلمُت ا١تسموف بالفالسفة ، فصاروا فمنهم من اتبعها 

مؤمنُت ببعض الكتاب دوف بعض ، ٔتنزلة ا١تبتدعة من اليهود والنصارى قبل النسخ ١تا بدلوا بعض 
 .الكتب اليت بأيديهم

وتنصره وكثَت  ومنهم من مل يقصد اتباعها ، لكن تلق  عنهم أشياء يظن أهنا ٚتيعها توافق اإلسالـ
 .منها ٗتالفو وٗتذلو ، وىذه حاؿ كثَت من أىل الكالـ ا١تعتزلة ، و٢تذا قيل ىم ٥تانيث الفالسفة

ومنهم من أعرض عنها إعراضا ٣تمال ومل يتبع من القرآف واإلسالـ ما يغٍت عن كل حقها ويدفع 
الفقو وغَت ذلك ، وقد  باطلها ، ومل جياىدىم اٞتهاد ا١تشروع ، وىذه حاؿ كثَت من أىل اٟتديث و 

كتبت فيما تقدـ بعض ما يتعلق بذلك ُب مواضع من القواعد ، وذكرت ُب تلخيص ٚتل ا١تنطق ما 
 ٔ.وقع من اٞتهل والضالؿ بسببو ، وبعض ما وقع فيو من ا٠تلل

 من كالم المؤرخ ابن بيان التسلسل التاريخي لدخول الفلسفة في مجتمعات المسلمين}
 {«قدمةالم»في كتابو  خلدون

 :ٕ«ا١تقدمة»قاؿ ابن خلدوف ُب 
األمتاف العظيمتاف ُب الدولة  :ُب األجياؿ الذين عرفنا أخبارىم ٖ هباٍِت ػوأعلم أف أكثر من عُ 

١تا كاف  -عل  ما بلغنا  -لديهم  ٗاإلسالـ ، ومها فارس والرـو ، فكانت أسواؽ العلـو نافقة
ل اإلسالـ وعصره ٢تم ، فكاف ٢تذه العلـو ْتور زاخرة ُب العمراف موفورا فيهم ، والدولة والسلطاف قب

 ٘.آفاقهم وأمصارىم

                                                 
 (.ٕٙٙ - ٕ٘ٙ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٔ
 ، فصل: العلـو العقلية وأصنافها.« مقدمة ابن خلدوف»ا١ترجع:  ٕ
 أي علـو الفالسفة. ٖ
 «.ا١تعجم الوسيط»أي رائجة. انظر  ٗ
عبيدية ، ودولة التًت ، و٨توىم من أىل اٞتهل والضالؿ ، وُب دوؿ تنتشر الفلسفة ُب الدوؿ اٞتاىلية ، كدولة القرامطة الباطنية ال ٘

 (.ٖٕٙ/ٔ« )الصفدية»أىل الردة والنفاؽ. ذكره ابن تيمية ُب 
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وكاف للِكلدانيُت ومن قبلهم من السرياينُت ومن عاصرىم من القبط عناية بالسار والن جامة 
 ٔوما يتبعها من الطالسم ، وأخذ ذلك عنهم األمم من فارس ويوناف ، فاختص هبا القبط وَطَم 

ا وقع ُب ا١تتلو من خرب ىاروت وماروت وشأف السارة ، وما نقلو أىل العلم من ْترىا فيهم ، كم
 .بصعيد مصر الرباريشأف 

ٍب تتابعت ا١تلل ْتظر ذلك وٖترديو ، فدرست علومو وبطلت كأف مل تكن ، إال بقايا يتناقلها 
مانعة من ىذه الصنائع وا أعلم بصاتها ، مع أف سيوؼ الشرع قائمة عل  ظهورىا ،  ٕمنتالو
 .اختبارىا

وأما الفرس فكاف شأف ىذه العلـو العقلية عندىم عظيما ونطاقها متسعا ، ِلما كانت عليو دولتهم 
حُت قَتل  منهم «يوناف»من الضخامة واتصاؿ ا١تلك ، ولقد يقاؿ إف ىذه العلـو إمنا وصلت إىل 

 .علومهم ماال يأخذه اٟتصر، وغلب عل  ٦تلكة الكينية ، فاستوىل عل  كتبهم و  «دارا»اإلسكندر 
كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن ؛  كثيرة   كتبات أرض فارس ووجدوا فيها  ح  ولما فُـت  

للمسلمين ، فكتب إليو عمر أن اطرحوىا في الماء ، ليستأذنو في شأنها وتنقيلها طاب خـال
 .اهلل يكن ضالال فقد كفانا وإنىدانا اهلل بأىدى منو ، فإن يكن ما فيها ىدى فقد 

 .فطرحوىا في الماء أو في النار
 .وذىبت علـو الفرس فيها عن أف تصل إلينا

أوال ، وكاف ٢تذه العلـو بينهم ٣تاؿ رحب ، وٛتلها « يوناف»ما الرـو فكانت الدولة منهم لػ وأ
مشاىَت من رجا٢تم ، مثل أساطُت اٟتكمة وغَتىم ، واختص فيها ا١تشاءوف منهم أصااب الرُّواؽ 

حسنة ُب التعليم ، كانوا يقرؤوف ُب رواؽ يظلهم من الشمس والربد عل  ما زعموا ، واتصل  بطريقة
من لدف لقماف اٟتكيم ُب تلميذه بُقراط ، ٍب إىل تلميذه فيها سند تعليمهم عل  ما يزعموف 

 .أفالطوف ، ٍب إىل تلميذه أرسطو ، ٍب إىل تلميذه اإلسكندر األفرودس ي وتامسطيوف وغَتىم
من بُت  ا١تلكوانتزع ، ِكهم عل  ُملْ  الذي غلب الفرس، م هُ علما لإلسكندر مِلكُ أرسطو مُ  وكاف

أيديهم ، وكاف أرسخهم ُب ىذه العلـو قدما وأبعدىم فيو صيتا ، وكاف يسم  ا١تعلم األوؿ فطار لو 
 .ركْ ُب العامل ذِ 

                                                 
 أي ارتفع ، وا١تقصود عظم انتشاره فيهم. ٔ
 «.ا١تعجم الوسيط»انتال كذا أي انتسب إليو وداف بو. انظر  ٕ
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ىجروا تلك العلـو كما ؛ ة وأخذوا بدين النصراني، و١تا انقرض أمر اليوناف وصار األمر للقياصرة 
تقتضيو ا١تلل والشرائع فيها ، وبقيت ُب صافها ودواوينها ٥تلدة باقية ُب خزائنهم ، قد ملكوا الشاـ 

 .وكتب ىذه العلـو باقية فيهم
هم فيما ابتزوه وابتزوا الرـو ُملكَ لو ،  ٔوكاف ألىلو الظهور الذي ال ِكفاء، ٍب جاء ا باإلسالـ 

أ أمرىم بالسذاجة والغفلة عن الصنائع ، حىت إذا تبابح السلطاف والدولة ، وأخذوا وابتد،  ٕلألمم
قوا إىل من اٟتضارة باٟتظ الذي مل يكن لغَتىم من األمم ، وتفننوا ُب الصنائع والعلـو ؛ تشو  

ؤتا  ا١تعاَىدين بعض ذكر منها ، ٖمية ٔتا ٝتعوا من األساقفة واألِقسةاإلطالع عل  ىذه العلـو اِٟتكَ 
تسموا إليو أفكار اإلنساف فيها ، فبعث أبو جعفر ا١تنصور إىل ملك الرـو أف يبعث إليو بكتب 
التعاليم مًتٚتة ، فبعث إليو بكتاب أوقليدس وبعض كتب الطبيعيات ، فقرأىا ا١تسلموف وأطلعوا 

 .عل  ما فيها وازدادوا حرصا عل  الظفر ٔتا بقي منها
ت لو ُب العلم رغبة ٔتا كاف ينتالو ، فانبعث ٢تذه العلـو حرصا ، وجاء ا١تأموف بعد ذلك ، وكان

وأوفد الرسل عل  ملوؾ الرـو ُب استخراج علـو اليونانيُت وانتساخها با٠تط العريب ، وبَعث ا١تًتٚتُت 
لذلك ، فأوع  منو واستوعب ، وعكف عليها النظار من أىل اإلسالـ ، وحذقوا ُب فنوهنا ، 

وه بالرد والقبوؿ أنظارىم فيها ، وخالفوا كثَتا من آراء ا١تعلم األوؿ ، واختصُّ وانتهت إىل الغاية 
عل  من تقدمهم ُب ىذه العلـو ، وكاف  ٗوانوا ُب ذلك الدواوين ، وأربَ لوقوؼ الشهرة عنده ، ودو  

، شد والقاضي أبو الوليد بن ر من أكابرىم ُب ا١تلة أبو نصر الفارايب ، وأبو علي بن سينا با١تشرؽ ، 
 .والوزير أبو بكر بن الصائغ باألندلس ، إىل آخرين بلغوا الغاية ُب ىذه العلـو

كر ، واقتصر كثَتوف عل  انتااؿ التعاليم وما ينضاؼ إليها من واختص ىؤالء بالشهرة والذ  
عل  مسلمة بن أٛتد  ٘علـو النجامة والسار والطلسمات ، ووقفت الشهرة ُب ىذا ا١تنتَال

أىل األندلس وتلميذه ، ودخل عل  ا١تلة من ىذه العلـو وأىلها داخلة ، واستهوت اجملريطي من 
ولو شاء ا ما الكثَت من الناس ٔتا جناوا إليها وقلدوا آراءىا ، والذنب ُب ذلك ١تن ارتكبو 

 .انته  كالـ العالمة ابن خلدوف رٛتو ا .فعلوه
                                                 

 «.ا١تعجم الوسيط»أي الذي ال ٦تاثل لو. انظر  ٔ
 أي: ابتز ا١تسلموف ملك الرـو فيما ابتزوه من ملك األمم األخرى. ٕ
 ٚتع قِػػػػس يس. ٖ
 «.ا١تعجم الوسيط». انظر وفاقوا أي زادوا ٗ
 ا١تنتَال ىو الن الة اليت ينتالها اإلنساف ، من انتال كذا أي انتسب إليو وداف بو. ٘
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ها ُب العهد ػدخول ابتدأكتب اليوناف ، اليت   ليت بتعريبػػػفاٟتاصل أف األمة اإلسالمية ابتُ 
األموي ، وقد كاف دخو٢تا تدرجييا ، بدوف توسع وال انتشار ، ألف ا١تشتغلُت بالفلسفة اليونانية ُب 
ذاؾ اٟتُت ، من ا١تعجبُت با١تنطق األرسطي ؛ كانوا عل  خفية من علماء أىل السنة واٞتماعة ، 

اليوناف ُب عهد الدولة العباسية ، وعظم ذلك وقوي أياـ  الذين حذ روا منها ، وقد شاعت كتب
 ٔ.ا١تأموف ١تا أثاره من البدع ، وكاف حرصو عل  نشره واٟتث عليو أعظم من االشتغاؿ بعلـو األوائل

وعل  الرغم من وجود الفلسفات ُب اٟتضارات ا١تصرية وا٢تندسية والفارسية القددية ، فإهنا 
أصبات مقًتنة هبا ، وما ذاؾ إال الىتماـ فالسفة اليوناف بنقلها من اشتهرت ُب بالد اليوناف بل و 

تراث الشعوب الوثنية وبقايا الديانات السماوية ، وكاف ىذا بعد انتصار اليونايُت عل  العربانيُت بعد 
السيب البابلي ، ؤتا استفادوه من لقماف اٟتكيم ، فجاءت خليطا من نزعات التألو ، مشوبة 

 ٕ.بالوثنية
 ٖفصل في كشف حال الذين قاموا بمحاولة الجمع بين الدين والفلسفة{}

إف ٤تاولة اٞتمع بُت الشريعة والفلسفية واحدة من ااوالت اليت قاـ هبا أعداء الدين من 
متفلسفة وقرامطة وصوفية وغَتىم من ذوي األطماع والعصبية اٟتادة ضد تلك العقيدة الصافية ، 

ن أخطر ااوالت اليت مرت عل  الفكر اإلسالمي ، فقد أدت إىل خلق وقد كانت تلك ااولة م
بلبلة وفوض  فكرية نتج عنها ٚتود ُب أمتنا اإلسالمية وطغياف أىل البدع ، وامتدت تلك ااولة 

، فشاىد بأـ عينيو تلك الفوض  العارمة اليت شلت  ٗعدة قروف حىت خرج شيخ اإلسالـ رٛتو ا
 لسانو وقلمو ، وجاىد بكل ما أوٌب من قوة وبياف ، ونذر حياتو كلها جملاىدة ل  فسَ اجملتمع ا١تسلم ، 

 .ىؤالء وأمثا٢تم ٦تن حاوؿ النيل من ىذا الدين ، حىت كسر شوكتهم وأباف الطريق السلفي الصايح
لقد أدرؾ شيخنا رٛتو ا خطورة تلك ااولة وأثرىا السيئ ، فأعطاىا نصيبها من النقاش 

، وأوضح أف مقالة ىؤالء ا١تتفلسفة من أبعد ا١تقاالت عن الشرع والعقل ، فهم ُب القضايا والرد 

                                                 
 . ٕٔللسيوطي ، ص « صوف ا١تنطق»انظر  ٔ
 . ٜٓٔٔ، ص « ا١تيسرة ُب األدياف وا١تذاىب ا١تعاصرة ا١توسوعة» ٕ

 . ٓٔٔٔوانظر ا١تراحل اليت مرت هبا الفلسفة اليونانية ُب الكتاب نفسو ، ص 
 . ٓٛ – ٛٚ، ص « بغية ا١ترتاد»ىذا الفصل منقوؿ برمتو من مقدمة د. موس  الدويش لكتاب  ٖ
 أي ابن تيمية رٛتو ا. ٗ
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ال يثبتوف عل  حقيقة معينة ، بل ىم متناقضوف ٥تتلفوف ، وُب األمور  ٔالعقلية كالسوفسطائية
و الشرعية كالقرامطة والباطنية ، حيرفوف النصوص عن معناىا اٟتقيقي إىل معٌت ٣تازي ال يدؿ علي

  .اللفظ ْتاؿ من األحواؿ(
 :ٕقاؿ

 طوف ُب العقليات ،سفسِ )ومعلـو أف مقاالت ىؤالء من أبعد ا١تقاالت عن الشرع فإهنم يُ 
ُب السمعيات ، فيارفوف الكلم عن مواضعو أعظم من التاريف الذي عيب بو اليهود  ٖويقرمطوف
، وقد ُعلم باالضطرار  –و شبيو هبم  من متفلسفيهم فإنيُتػػػمن األم   ٗطَ إال من تَقرمَ  –والنصارى 

، بل وكالـ غَتمها ؛ ليس داخاًل ُب مرادىم فضال عن  أف ما يفسروف بو كالـ ا تعاىل ورسولو 
أف يكوف ىو ا١تراد ، بل غالب تفاسَتىم منافية ١تا أراده ا تعاىل ، إما من ذلك اللفظ وإما من 

 .غَته(
فمااولتهم تلك غَت ٣تدية وال طائل من ورائها ، ولكنهم أقدموا إذف فهؤالء خالفوا النقل والعقل ، 

عليها تعصبا للفلسفة وحبا ٢تا وبغضها ٢تذا الدين اٟتنيف ، و٢تذا السبب فإف ابن سينا وأمثالو 
حاولوا إصالح تلك الفلسفة القددية الفاسدة بتقريبها إىل طريق األنبياء ، وىذا ما كشفو شيخ 

)وابن سينا تكلم ُب أشياء من  :قاؿ -العارؼ بأحواؿ الفالسفة ومقاصدىم فهو  –اإلسالـ وأبانو 
، وال وصلت إليها عقو٢تم ، وال بلغتها  ُفوُ ػػػػلَ ػػػػػاإللٰػهيات والنبويات وا١تعاد والشرائع مل يتكلم فيها سَ 

سلمُت  علومهم ، فإنو استفادىا من ا١تسلمُت ، وإف كاف إمنا أخذ عن ا١تالحدة ا١تنتسبُت إىل ا١ت
 .كاإلٝتاعيلية

                                                 
« أسطس»وىي اٟتكمة ، ومن « سوفيا»ية ، وقد ُرد  أصل ىذه الكلمة إىل أنو لفظ مركب من أي يسلكوف مسلك السوفسطائ ٔ

، وىي منهج السوفسطائية ، وىي طائفة من اليونايُت ظهرت ُب القرف ا٠تامس قبل الػُمَمو ىة ه ، فمعٌت الكلمة: اٟتكمة و  مَ مُ ػوىو ال
ويزعموف أنو ليس ٙتة ماىيات ٥تتلفة وحقائق متميزة ، فضال عن كوهنا ا١تيالد ، تقـو فلسفتهم عل  إنكار حقائق األشياء ، 

 متصفة بالوجود ، وأهنا كلها أوىاـ ال أصل ٢تا. 
 «(تلبيس إبليس»)بتصرؼ يسَت من حاشية د. عثماف ا١تزيد عل  

ئد والديانات ، ذكر تلبيسو عل  ، الباب ا٠تامس ُب ذكر تلبيسو ُب العقا« تلبيس إبليس»وانظر ما قالو ابن اٞتوزي فيهم ُب كتابو 
 . ٚ٘ليوسف كـر ، ص « تاريخ الفلسفة اليونانية»السوفسطائية ، وانظر أيضا 

 . ٗٛٔ – ٖٛٔ، ص « بغية ا١ترتاد»أي ابن تيمية ، والكالـ مثبت ُب  ٕ
 أي يسلكوف مسلك القرامطة. ٖ
 أي اعتنق دين القرامطة. ٗ
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وىم مع اإلٟتاد الظاىر والكفر الباطن  -وىؤالء ا١تسلموف الذين كاف ينتسب إليهم  :ٍٔب قاؿ
فإف أولئك ليس عندىم من العلم با إال ما  -أعلم با من سلفو الفالسفة ، كأرسطو وأتباعو 

 .عند عباد مشركي العرب ما ىو خَت منو
 :ٕأيضا دويشموس  ال .وقاؿ د

ناقش ابن تيمية بعض االصطالحات اليت يروجها ا١تتفلسفة عل  الناس بقصد التغرير هبم من أجل 
)وال ريب أف القـو أخذوا العبارات اإلسالمية القرآنية والسنية  :اتباع طريق الفلسفة ، وُب ذلك يقوؿ

من  تعاىل ورسولو  فجعلوا يضعوف ٢تا معاين توافق معتقدىم ، ٍب خياطبوف هبا ، وجيعلوف مراد ا
جنس ما أرادوا ، فاصل هبذا من التلبيس عل  كثَت من أىل ا١تلة ومن ٖتريف الكلم عن مواضعو 
ومن اإلٟتاد ُب أٝتاء ا تعاىل وآياتو ما ا بو عليم ، و٢تذا قد يوافقوف ا١تسلمُت ُب الظاىر 

 .ولكنهم ُب الباطن زنادقة منافقوف
يبطنونو وراء تلك األلفاظ ، ولكن الشيخ ٢تم با١ترصاد حيث بُّت إف الفالسفة ٢تم مراد خبيث 

مفهـو تلك األلفاظ عندىم ، وبُت ٤تاولتهم ُب جذب الناس إىل مرادىم من خالؿ تسًتىم بتلك 
 .األلفاظ ذات ا١تدلوؿ الشرعي

 ٖ}فصل في الكالم عن التسلسل المنهجي العلمي ألنصار الجمع بين الدين والفلسفة{

ًتٚتة تلك الفلسفة إىل اللغة العربية أثرًا خطَتًا عل  عقيدة بعض ا١تتفلسفة الذين لقد كاف ل
حاولوا مزج الفلسفة بالشريعة ، بل انته  األمر بالبعض إىل القوؿ بوحدة األدياف السماوية مع 
غَتىا من األدياف الوثنية اليت صنعها البشر ، كما ذىب إىل ذلك فالسفة التصوؼ أمثاؿ ابن عريب 

 .وابن سبعُت وغَتمها
لقد آمن متفلسفة اإلسالـ بتلك الفلسفة األرسطية وغَتىا إديانًا عميقًا يفوؽ إدياهنم بدين 
اإلسالـ ، و١تّا كانوا يعيشوف وسط ٤تيط إسالمي وخوفًا من نقمة العامة عليهم ؛ قاموا ٔتااولة 

ارفوا النصوص الشرعية التوفيق بُت الدين والفلسفة ، وًب ىذا الشيء عل  حساب الدين ، ف
                                                 

 «.بغية ا١ترتاد»من  ٖٗٔ ص أي ابن تيمية رٛتو ا ، وكالمو مثبت ُب ٔ
 ، باختصار وتصرؼ يسَت. ٗ٘ٔ ص ٕ
 بغية ا١ترتاد ُب الرد عل  ا١تتفلسفة والقرامطة»د. موس  الدويش ُب مقدمة ٖتقيقو لكتاب كالـ ىذا الفصل منقوؿ برمتو من   ٖ

،  ٕ٘ٔ – ٕٗٔ،  ٚٔٔ،  ٗٔٔ،  ٜٓٔ،  ٚٓٔ،  ٕٛ،  ٓٛ،  ٚٚ-ٙٚ،  ٖٚ،  ٚٙ – ٘ٙ، ص « والباطنية أىل اإلٟتاد
 ، باختصار وتصرؼ يسَت. ٕ٘ٔ،  ٖٗٔ،  ٖٙٔ – ٖ٘ٔ
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، فقد أخذ جيمع ُب  «الكندي»حسب ما يريدوف ، وأوؿ من قاـ بعملية التوفيق من الفالسفة 
بعض تصانيفو بُت أصوؿ الشرع وأصوؿ ا١تعقوالت ، ٤تاوال أف يقيم الدليل عل  عدـ وجود تعارض 

، ويُدخل ُب ذلك ْتسب رأيو بينهما ، بل يغايل ُب الفلسفة فُيعرفها بأهنا "علم األشياء ْتقائقها" 
 .علم الربوبية والوحدانية وكل علم

، فقاـ مذىبهم عل  أساس التوفيق بُت الدين والفلسفة ، وألّفوا ٢تذا  الصفا ثم جاء إخوانُ 
الغرض رسائلهم ، فهم يروف أف الشريعة قد ُدنست باٞتهاالت واختلطت بالضالالت ، وال سبيل 

سفة ، ألهنا حاوية اٟتكمة االعتقادية وا١تصلاة االجتهادية ، فقامت إىل غسلها وتطهَتىا إال بالفل
٢تذا الغرض مؤكدة أنو مىت انتظمت الفلسفة االجتهادية اليونانية والشريعة العربية فقد حصل 

 .الكماؿ
أما ابن سينا فقد صرح بأف عبارات الوحي ما ىي إال ألفاظ استصوهبا الرسوؿ للتعبَت هبا عما 

أي أف الرسوؿ قد تلق  بالفيض عن العقل الفعاؿ معاٍف عرب عنها بألفاظ من عنده ، أوحي إليو ، 
إف ىو إال وحي  وما ينطق عن ا٢توى *وىذا الكالـ مناقض للنصوص الشرعية ، قاؿ ا تعاىل 

يوح 
ٔ. 

وابن سينا ُب ٤تاولتو للتوفيق بُت الدين والفلسفة يلجأ إىل القوؿ بأف لغة الرسل لغة رمزية 
مائية ، يَفهم منها العامة ظاىر معناىا عل  سبيل التمثيل والتخييل تقريبًا لإلفهاـ ، وترويضاً ػإي

للعقوؿ ، أما ا٠تاصة فهم ا١تعنيوف بفهم اٟتقائق وتأويل الرموز وإدراؾ ا١تعاين الباطنة وراء تلك 
 ٕ.األلفاظ اليت استعملها األنبياء

 : ٓٛموس  ُب ص  .وقاؿ د
وكاف قد تلق  ما تلقاه عن ا١تالحدة وعمن ىو خَت  –عرؼ شيئا من دين ا١تسلمُت وابن سينا ١تا 

أراد أف جيمع بُت ما عرفو بعقلو من ىؤالء وبُت ما أخذه عن سلفو ،  –منهم من ا١تعتزلة والرافضة 
فتكلم ُب الفلسفة بكالـ مركب من كالـ سلِفو و٦تا أحدثو ، مثل كالمو ُب النبوات ، وأسرار 

، وا١تنامات ، بل وكالمو ُب بعض الطبيعيات وا١تنطقيات ، وكالمو ُب واجب الوجود و٨تو اآليات 

                                                 
 . ٗ - ٖسورة النجم:  ٔ
مقالة ابن سينا ُب نفي حقائق « الكافية الشافية ُب االنتصار للفرقة الناجية»وقد رد العالمة ابن القيم رٛتو ا ُب منظومتو ا١تشهورة  ٕ

فصل ُب طريقة ابن سينا وذويو من ا١تالحدة ُب التأويل ، ٖتقيق علي حسن  ، ٖٛٔها بأهنا ٣ترد ٗتييل ، انظر ص األلفاظ ووْصفِ 
 الدماـ. –دار ابن اٞتوزي الناشر: عبد اٟتميد ، 
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ذلك ، وإال فأرسطو وأتباعو ليس ُب كالمهم ذكر "واجب الوجود" ، وال شيء من األحكاـ اليت 
لواجب الوجود ، وإمنا يذكروف العلة األوىل ، ويثبتونو من حيث ىو علة غائية للاركة الفلكية 

 .ؾ الفلك للتشبو بويتار 
فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصالح حىت راجت عل  من مل يعرؼ دين اإلسالـ 

 .من الطلبة النظار
 :قاؿ ابن تيمية رٛتو ا

ولكن ابن سينا وأمثالو خلطوا كالمهم ُب اإللٰػهيات بكالـ كثَت من متكلمي أىل ا١تلل ، فصار 
وصار ابن سينا وابن رشد اٟتفيد وأمثا٢تما يُقربوف أصوؿ ىؤالء إىل طريقة  للقـو كالـ ُب اإللٰػهيات ،

األنبياء ، ويظهروف أف أصو٢تم ال ٗتالف الشرائع النبوية ، وىم ُب الباطن يقولوف أف ما أخربت بو 
الرسل عن ا وعن اليـو اآلخر ال حقيقة لو ُب نفس األمر ، وإمنا ىو ٗتييل و٘تثيل وأمثاؿ مضروبة 

وإف كاف ٥تالفا للاق ُب نفس األمر ، وقد  -بزعمهم  -تفهيم العامة ما ينتفعوف بو ُب ذلك ل
  .جيعلوف خاصة النبوة ىي التخييل ، ويزعموف أف العقل دؿ عل  صاة أصو٢تم

وأكثر الناس ال جيمعوف بُت معرفة حقيقة ما جاءت بو الرسل وحقيقة قوؿ ىؤالء ، وال يعقلوف لواـز 
 .ا يتبُت فساد قو٢تم بالعقل الصريحقو٢تم اليت هب

ٍب أف كثَتا من الناس أخذ مذاىبهم فغَّت عباراهتا ، ورٔتا عرب عنها بعبارات إسالمية حىت يظن 
ا١تستمع أف قوؿ ىؤالء ىو اٟتقيقة اليت بعثت هبا الرسل ودلت عليها العقوؿ ، كما فعل أصااب 

  .نيةرسائل إخواف الصفا ، وأصااب دعوة القرامطة الباط
 ٔ.ٍب أف ىذه األمور راجت عل  كثَت من أىل التصوؼ والكالـ والتألو والنظر(

 :موس  قائال .ٍب أتبع د
إف رواج مثل ىذه ااوالت الفلسفية ٢تا خطورة بالغة ، حيث تأثر هبا كبار القـو ٦تن تبوأ منزلة 

هنجهم ُب ٤تاولة اٞتمع بُت مرموقة ، ومع ذلك سقطوا ُب ِشراؾ ىؤالء ا١تتفلسفة وغَتىم ، فنهجوا 
الشريعة والفلسفة ، وتأولوا النصوص الشرعية تأويال فلسفيًا يتفق مع تأويالت الباطنية ا٢تدامة ، 
و٢تذا السبب ناقش شيخ اإلسالـ ىذا األمر مناقشة صارمة ، أباف فيها عن حقيقة مقاصد ىؤالء 

 .رالقـو ، وركز النقاش عل  من هنج هنجهم من العلماء الكبا

                                                 
 (.ٖٕٚ/ٔ« )الصفدية» ٔ
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، فعمل عل  اٞتمع بُت الشريعة والفلسفة كما فعل أسالفو من قبل ، ومن شدة  ثم جاء ابن رشـد
 ٔفصل ا١تقاؿ فيما بُت اٟتكمة»تعصبو للفلسفة أفرد لدراسة ىذا ا١توضوع كتابا خاصا ٝتاه 

 .«والشريعة من االتصاؿ
ل يدرؾ ٚتيع ا١توجودات ، وإذا ويرى ابن رشد أنو ليس ُب الشرع أسرار ال يدركها العقل ، ألف العق

بدا لك أف ىناؾ أسرار ال تدركها العقوؿ ؛ فاعلم أف ىذه األسرار ليست سوى رموز وإشارات إىل 
مسائل برىانية ديكن الوصوؿ إىل معرفة حقيقتها بالتأويل ، فا٠تلق أو اإلجياد ليس سوى الفيض 

ة والنار ليست سوى صور جاء هبا الضروري عن الذات اإللٰػهية ، وحشر األجساد وأوصاؼ اٞتن
  .األنبياء للاث عل  العمل الصاحل

وإذا كاف األنبياء حيسنوف انتقاء الرموز وا١تثاالت اٟتسية ا١تالئمة لعقوؿ العامة ؛ فمرد ذلك إىل ما 
أوتوه من شدة اٟتدس وصفاء النفس وقوة اإل٢تاـ ، وأكثر الرموز اليت يستعملوهنا مطبوعة بطابع 

 .لذي بعثوا إليو ، فكل نيب حكيم ، وليس كل حكيم نبيااجملتمع ا
 : ٍٕٕٛب قاؿ ُب ص 

؛ فتصدى للفالسفة بالنقاش والرد ، وأوضع معاين بعض ا١تصطلاات الفلسفية وحاوؿ  أما الغزالي
كما ىو اٟتاؿ عند الفارايب   -تطبيقها عل  النصوص الشرعية ، وشرح تلك النصوص شرحاً فلسفياً 

لكنو هنج ُب هناية األمر هنج ىؤالء وسلك طريقهم ، فشرح  -مها من ا١تتفلسفة وابن سينا وغَت 
النصوص الشرعية شرحًا فلسفيًا ال خيتلف عن شرح ىؤالء ، وقد أوضح ابن تيمية رٛتو ا العالقة 
الفلسفية بُت الغزايل ومن سبقو من ا١تتفلسفة ، بعد استعراض بعض مصنفاتو اليت سلك فيها ىذا 

 ٖ.الباطٍت البعيد عن منهج السلف الصايحالطريق 
 : ٚٓٔوقاؿ ص 

يتمتع الغزايل بثقافة واسعة ، فقد استوعب أغلب ا١تذاىب الفلسفية والكالمية حىت طغت عل  
م يستوعبها عل  الوجو ػتفكَته ، وجاء ٖتصيلو منها أكثر من ٖتصيلو للعلـو الشرعية اليت ل

إذا استدؿ فهو ال يفرؽ بُت الصايح والضعيف ، وقد مطلوب ، فنجده ضعيفًا ُب اٟتديث ، و ػال
 .اعًتؼ هبذا الشيء ، فذكر أف بضاعتو ُب اٟتديث مزجاة

                                                 
 يقصد باٟتكمة الفلسفة ، وأنّا ٢تا ذلك ، فاٟتكمة ىي ما جاء هبا اٟتكيم ا٠تبَت ، وما سواه فضالؿ وا٨تراؼ. ٔ
 بتصرؼ يسَت. ٕ
 . ٕٛ، ص « بغية ا١ترتاد»صرؼ من بت ٖ
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 .وكثَتاً ما كاف يفسر اآليات واألحاديث ٔتعاين فلسفية نتيجة ثقافتو الواسعة ُب ىذا ا١تيداف
الصفا ، وكذلك الفارايب وابن  وقد تأثر بالفلسفة األفالطونية اَدثة تأثرًا كبَتًا ، كما تأثر بإخواف

، فقد نقل منو نقاًل حرفيا ومل يشر  «هتذيب األخالؽ» ر بابن ِمسَكويو ، وخاصة كػتابووتأث، سينا 
 .إليو

 : ٜٔٓٔوقاؿ ص 
 :وخالصة القوؿ يتضح لنا أمور عديدة عن الغزايل منها

إىل اٟتقيقة واليقُت  أنو عاش فًتة طويلة من حياتو ُب حَتة بُت ا١تذاىب ، حياوؿ أف يصل (ٔ
 .حسب زعمو

أنو رغم رده عل  آراء ا١تتكلمُت والفالسفة ؛ إال أنو تأثر تأثَتًا كبَتًا بالفلسفة ؛ ٍب تبٌت آراء  (ٕ
 .٥تلوطة بالتصوؼ مع الشريعة، الصوفية ، ولذلك انته  إىل مذىب مزَج فيو الفلسفة 

، فأدى ذلك إىل بُعده عن مذىب أىل كاف أشعري االعتقاد ، وكانت معرفتو بالسنة ضعيفة  (ٖ
 .اٟتديث والسلف وعدـ إتباعو ٢تم

، كما دؿ عل  ذلك كتابة  ٕاالنتهاء أخَتا إىل اعتناؽ مذىب الصوفية ، وخاصة أىل اإلشراؽ (ٗ
 .، فهو دعوة صرحية إىل مذىبهم «مشكاة األنوار»

ت أقوالو ، فعابو العلماء تضاربت أفكاره ، وتناقض؛ ونتيجة لتقلب الغزايل بُت تلك ا١تذاىب 
عل  ذلك ، فمنهم من عابو إلسرافو ُب اعتناؽ ا١تذاىب الباطلة وابتعاده عن ا١تذىب الصايح مثل 

 .طائفة من ىؤالء ٗ، وقد ذكر الشيخ ٖابن العريب
)إنو مل  :شد حيث قاؿومنهم من عابو لعدـ ثباتو عل  مذىب معُت ولكثرة تناقضو ، أمثاؿ ابن ر 

وفية صوُب ، ومع ػمن ا١تذاىب ُب كتبو ، بل ىو مع األشاعرة أشعري ، ومع الص يلـز مذىًبا
 :الفالسفة فيلسوؼ ، حىت أنو كما قيل

 ا فعدناين(وإف لقيت معدي   مٍن ػماٍف إذا القيت ذا يَ ػيوما يَ 
 :وقاؿ ابن طفيل

                                                 
 بتصرؼ يسَت. ٔ
 وىم طائفة رئيسة من طوائف الفالسفة ، وقد تقدـ الكالـ عل  طائفة ا١تشائُت ، أتباع أرسطو. ٕ
فصوص »ومن ا١تعلـو أف ابن عريب ضاؿ مضل ، فهو من أصااب القوؿ باٖتاد ا٠تالق مع ا١تخلوؽ ، وبناء عليو قاؿ ُب كتابو  ٖ

 ـو موس  ١تا عبدوا العجل فإهنم عبدوا ا ُب اٟتقيقة ، تعاىل ا عن قولو علوا كبَتا. أف ق« اٟتكم
 أي ابن تيمية رٛتو ا. ٗ
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ل ُب حيُ وأما كتب الشيخ أيب حامد الغزايل فهو ْتسب ٥تاطبتو للجمهور ، يربط ُب موضع ، و 
 «التهافت»كفر بأشياء ٍب ينتالها ، ٍب أنو من ٚتلة ما كّفر بو الفالسفة ُب كتاب آخر ، وي

 «ا١تيزاف»إنكارىم ٟتشر األجساد ، وإثباهتم الثواب والعقاب للنفوس خاصة ، ٍب قاؿ ُب أوؿ كتاب 
من الضالؿ  ا١تنقذ»أف ىذا االعتقاد ىو اعتقاد شيوخ الصوفية عل  القطع ، ٍب قاؿ ُب كتاب 

)وإف اعتقاده ىو كاعتقاد الصوفية ، وأف أمره إمنا وقف عل  ذلك بعد طوؿ  :«وا١تفصح باألحواؿ
 .الباث( ، وُب كتبو من ىذا النوع كثَت يراه من تصفاها وأمعن النظر فيها

 :فقاؿ عاب الغزايل ٔحىت ابن سبعُت
رة تُقطع ػيجمع األضداد ، وحَ ػ)وأما الغزايل فلساف دوف بياف ، وصوت دوف كالـ ، وٗتليط ي

األكباد ، مرة صوُب وأخرى فيلسوؼ وثالثة أشعري ، ورابعة فقيو ، وخامسة ٤تَت ، وإدراكو ُب 
 .العلـو القددية أضعف من خيط العنكبوت ، وُب التصوؼ كذلك(

بعضا من أمثلة ٗتبطات الغزايل اليت ذكرىا ُب كتاب  ُٗٔٔب ص  دويشموس  ال .ٍب ذكر د
٦تا قالو ُب تفسَت بعض األعالـ ُب القرآف ، "فالطور" مثال للموجودات العظيمة  «األنوارمشكاة »

 .الثابتة ُب عامل ا١تلكوت
"والوادي" مثاؿ للموجودات العلوية اليت تتلق  ا١تعارؼ الغيبية ، ومنها ٕتري ىذه ا١تعارؼ إىل 

 .النفوس البشرية
 ."والوادي األدين" مثاؿ للمنبع األوؿ للمعرفة

 ."والنار" مثاؿ لروح النيب
 ."االصطالء" مثاؿ للمشاركة بُت النيب وتابعيو

 ."والوادي ا١تقدس" مثاؿ ألوؿ منزلة من منازؿ ترقي النيب
 ."وخلع النعلُت" مثاؿ ٢تجر الدارين الدنيا واآلخرة

 ."والقلم" مثاؿ النتقاش علم الغيب ُب النفوس القابلة
 .ر" مثاؿ للنفس اليت يسجل فيها ىذا العلم"واللوح افوظ" و "الرؽ ا١تنشو 

 ."واليد" مثاؿ للمَلك ا١تسخر للكتابة العلـو

                                                 
، « السبعينية»، ويسم  بػ « بغية ا١ترتاد»ابن سبعُت كابن عريب ُب اال٨تػراؼ ، وقد أشبع ابن تيمية الكالـ ُب الرد عليهما ُب كتابو  ٔ

 «.عارض العقل والنقلدرء ت»وأيضا كتاب 
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"والصورة" مثاؿ جملموع اليد والقلم واللوح ، وىي ُب اإلنساف صورة الرٛتٰػن ، تعاىل ا عن ىذا 
 .القوؿ علوا كبَتاً 

تأوياًل باطنيًا ، وقد أدرؾ  وال شك أف كل مطلع عل  كالـ الغزايل يدرؾ إسرافو ُب تأويل النصوص
)أنو ليس باطنيا يبطل الظاىر ، وال حشويا  :فبادر إىل القوؿ، الغزايل نفسو ىذا الشيء ُب رسالتو 

يبطل أسرار الباطن ، ولكنو جيمع بُت الظاىر والباطن ، ويأخذ با١تعٌت اسوس كما يراقب السر 
 .ا١تختفي وراءه(
 : ٍٔٚٔٔب قاؿ ُب ص 
ٟتقيقية والفعلية ُب ىذا الكتاب تكمن ُب أخذ اآليات القرآنية واألحاديث النبوية إف ا٠تطورة ا

وتفسَتىا فلسفيًا حسب مقصود الفالسفة ، وىنا ينخدع القارئ فيظن أف القرآف داؿ عل  قوؿ 
،  ٕىؤالء الفالسفة وال تعارض بينهما ، وىذا ىو أسلوب كل من حاوؿ التوفيق بُت الدين والفلسفة

 .ف الشيخ رٛتو ا ىذا اٞتانب ، بل ىو ا١تقصود من تأليفو ٢تذا الكتابوقد أبا
، فناقشو من ٚتيع  «ا١تشكاة»لقد تتبع شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو ا ٚتيع ما ورد ُب كتاب 

القناع عن فلسفة  فَ شَ جوانبو ، وأبطل كل ما اشتمل عليو من األمور الفاسدة ا١تنافية للشرع ، وكَ 
صوفيتو وسلوكو طريق الباطنية ، وبعده عن ا١تنهج الصايح ألىل السنة باعتناقو تلك الغزايل و 

عن ضعف الغزايل  ٢تا عل  من جاء بعده ، وكشف أيًضاالسيئ  ٖاألفكار ا١تنارفة ، والتأثَت
 «ا١تشكاة»باألحاديث النبوية حيث ال يفرؽ بُت الصايح والضعيف ، وقد بٌت أفكاره ُب كتاب 

 .وبعل  حديث مكذ
 رٛتو ا: 3وقاؿ الشيخ سليماف بن ساماف

                                                 
 بتصرؼ يسَت جدا. ٔ
 ا لو ذلك!ػػػػػوأنػ   ٕ
 أي: وَكَشَف التأثَت السيئ. ٖ
ىو الشيخ سليماف بن ساماف بن مصلح من آؿ عامر من قبيلة خثعم ، ولد ُب قرية السُّقا من بلداف أهبا ، درس عل  الشيخ  3

عل  ابنو عبد اللطيف بن عبد الرٛتٰػن بن حسن ، والزمهما عشر عبد الرٛتٰػن بن حسن بن ٤تمد بن عبد الوىاب ، ودرس كذلك 
سنوات ، ودرس كذلك عل  الشيخ ٛتد بن عتيق سبعة عشر سنة ، كما درس عل  الشيخ حػمد بن فارس ، ألف كتبا كثَتة 

فاع عن عقيدة أىل السنة ، لو تقرب من األربعُت كتابا ، ولو أشعار كثَتة ، فقد كاف أديبا بارعا ، وشاعرا خر يتا ، سخر لسانو للد
 ُب زمانو.« حس اف السنة»دواوين ُب الدفاع عن اإلسالـ ، رد عل  قريب من ٜتسُت ضاال بشعره ، فكاف ْتق 

 ىجري ، ولو من العمر ٙتانُت عاما. ٜٖٗٔتوُب رٛتو ا سنة 
 ذُِكر أنو ١تا خرجت روحو مشوا من جسده رائاة مسك طيبة مل يعهدوا مثلها. 
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لقد كاف من ا١تعلـو أف الغزايل قد سلك ُب اإلحياء طريق الفالسفة وا١تتكلمُت ُب كثَت من مباحث 
اإللٰػهيات وأصوؿ الدين ، وكسا الفلسفة ٟتاء الشريعة ، حىت ظنها األغمار واٞتهاؿ باٟتقائق من 

بو الكتب ودخل بو الناس ُب اإلسالـ ، وىي ُب اٟتقيقة  دين ا الذي جاءت بو الرسل ونزلت
٤تض فلسفة منتنة يعرفها أولو األبصار ، وديجها من سلك سبيل أىل العلم كافة ُب القرى 
واألمصار ، قد حذر أىل العلم والبصَتة من النظر فيها ، ومطالعة خافيها وباديها ، بل أفىت 

، وٝتاىا كثَت منهم )إماتة علـو الدين( ، وقاـ ابن عقيل بتاريقها علماء ا١تغرب ٦تن عرؼ بالسنة 
أعظم قياـ ُب الذـ والتشنيع عليو ، وبياف زيف ما فيو من التمويو والًتقيع ، وجـز أف كثَت من 

 ٔ.مباحثو زندقة خالصة ، ال يقبل لصاحبها صرؼ وال عدؿ
 :ٕٕٗٔص موس  الدويش ُب  .وأما ابن عريب فقد قاؿ عنو د

 :ما ىو إال وحي وا٢تاـ حيث قاؿ «فصوص اٟتكم»أف ما نطق بو ُب كتابو  بي فيرىأما ابن عر 
)وال أتنزؿ ُب ىذا ا١تسطور إال ما ينزِؿ بو علّي ، ولست بنيب وال رسوؿ ، ولكٍت وارث ، وآلخرٌب 
حارث( ، فهو يّدعي أف كتابو من إمالء رسوؿ ا من غَت زيادة وال نقصاف ، أماله عليو ُب رؤيا 

 .١تا كاشفو بو النيب أنو مل يكن إال مًتٚتًا، و  ىػ ٕٚٙىا ُب دمشق سنة رآ
 ٖ.ومقصود ابن عريب من ىذا الكالـ رواج قولو بُت الناس كي يأخذوا بفكرتو ومذىبو االٖتادي

ومذىب ابن ،  فقد كاف يرى أف النبوة أمر كسيب ، وأف النبوة مل ٗتتم ٔتامد  أما ابن سبعين
 .عل  القوؿ بالوحدة ا١تطلقة ، أي أف الوجود واحد ، وىو وجود اٟتق فقطيقـو مذىبو سبعين 

فهو يرى أف وجودىا عُت وجود ا غَت زائدة عليو  -أي ا١تخلوقات  -أما ا١توجودات األخرى 
بوجو من الوجوه ، فكل ما عقل أو أحس فهو وجود ومرتبة ، وا١تراتب زائلة ، والوجود ثابت ، 

 ٗ.ل وىم وباطلوالثابت حق ، والزائ

                                                                                                                                      

ىجري ، للشيخ إبراىيم بن عبيد آؿ  ٜٖٗٔ، حوادث سنة « تذكرة أويل النه  والعرفاف بأياـ ا الواحد الدياف»ر ترجػمتو ُب انظ
، مد بن ٛتد العقيل ، الناشر: « ابن ساماف ، تاريخ حياتو ، وعلمو ، وٖتقيق شعره»عبد اسػن رٛتو ا ، وكذا كتاب 

 الرياض. –مكتبة الرشد 
 ، بتصرؼ يسَت جدا. ٕٔٔ – ٕٓٔ، ص « لسنة اٟتداد ُب رد شبهات علوي اٟتداداأل» ٔ
 بتصرؼ يسَت جدا. ٕ
 انته  كالمو. ٖ
 من كالـ د. موس  الدويش. ٜٖٔانظر ص  ٗ
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فابن سبعُت ينظر إىل ا١توجودات بعُت اٞتمع والوحدة ، فكل ما ُب الوجود من مراتب ٥تتلفة ىو 
وىٌم ُب اٟتقيقة ، كل ما ُب الوجود من متناقضات داخل ُب اإلحاطة ، فال فرؽ عنده بُت الرب 

 ٔ.ُب الوجود ا١تطلقوالعبد ، والوىم واٟتق ، ألف اٟتقيقة الوجودية جامعة لذلك كلو حسب رأيو 
أف الدارس ٟتياتو ابن سبعُت يدرؾ أنو مر بثالث مراحل  ُٖ٘ٔب ص  دويشموس  ال .وقد ذكر د

 :ىي
، بقي طواؿ تلك ا١تدة باألندلس ٍب طرد منها بعد ذلك إىل  ىػ ٓٗٙإىل سنة  ٗٔٙمن سنة  (ٔ

 ٕر ابن آمنةلقد حج   :ولوا١تغرب بسبب تصرفاتو الغريبة وأقوالو ا١تخالفة لدين اإلسالـ ، ومنها ق
"ال نيب بعدي" ، ويرى ابن كثَت أف سبب قوؿ ابن سبعُت ىذا ألنو يرى عدـ انقطاع  :واسعا بقولو

 .النبوة ألهنا شيء كسيب ، أعاذنا ا من قولو ، وقد طُرد ىو وأتباعو
مصار لنشر قضاىا ابن سبعُت ُب ا١تغرب متنقاًل بُت ا١تدف واأل ىػ ٕ٘ٙإىل سنة  ٓٗٙمن سنة  (ٕ

حاكم صقلية ،  «فريدريك الثاين»أفكاره ، وأثناء ىذه ا١تدة وردت أسئلة من اإلمرباطور الروماين 
فأجاب عليها ابن سبعُت إجابة من ال يتقيد بدين وال مذىب ، بعد ذلك طرده حاكم "سبتو" ألنو 

ذلك ، بعدىا ذىب  متضمنة للكفر ، وكاف لعلماء ا١تغرب دور كبَت ُبػشم منو رائاة الفلسفة ال
ابن سبعُت إىل ا١تشرؽ فوصل إىل القاىرة ولكنو مل جيد فيها ضالتو ، حيث أف علماء ا١تغرب أرسلوا 

إذ ، رسوال حيذر أىل مصر منو بسبب أرائو الفلسفية والصوفية ، ومنها قولو بوحدة ا٠تالق وا١تخلوؽ 
وعل  رأسهم الفقيو قطب الدين  وىو أنا" ، لذلك ناصبو علماء مصر العداء ،، "أنا ىو  :يقوؿ

 .القسطالين ، فذىب إىل مكة
، بقي طيلة تلك ا١تدة ُب مكة  ىػ ٛٙٙإىل وفاتو سنة  ىػ ٕ٘ٙا١ترحلة الثالثة واألخَتة من سنة  (ٖ

ا١تكرمة ، وسبب إقامتو فيها أنو وجد حاكمها الشريف ٤تمد األوؿ من آؿ البيت ، وابن سبعُت 
لفاطمي ، والتعصب آلؿ البيت ، وكذلك عداوتو ٟتاكم مصر الظاىر دييل إىل التشيع والقوؿ با

طلب ابن  ىػ ٚٙٙبيربس سبب تشيعو ، وقد َسجن حاكم مصر ولد ابن سبعُت ، و١تا حج سنة 
 .، ولكنو اختف  عنو ٖلبسبعُت غاية الط  

                                                 
 من كالـ د. موس  الدويش. ٖٗٔانظر ص  ٔ
 ! يعٍت النيب  ٕ
 اجتهد ُب الباث عنو.أي  ٖ
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كنو مل شنع الفقهاء عل  ابن سبعُت ، ففكر ُب ا٠تروج من مكة إىل ا٢تند ، ول ىػ ٚٙٙوُب سنة 
 .يفعل ذلك ، وأخَتا توُب منتارا بقطع شرايُت يده ، حسب ما ذكره بعض ا١تؤرخُت

 : ُٕٔ٘ٔب ص د. الدويش وقاؿ 
هما من ا١تتصوفة يستعملوف اللغة الرمزية ُب التعبَت عن ػلقد كاف ابن عريب وابن سبعُت وأمثال

ُب  اه واضًااغاز ، كما نر مذىبهم ، ويكثروف من ترداد األلفاظ واالصطالحات اليت تشبو األل
، وكل مطلع عل  مصنفاهتما يدرؾ ىذه الصعوبة ُب  «رسائل ابن سبعُت»وُب  «فصوص اُٟتكم»

بادئ األمر حىت يتوغل ُب ا١تذىب فتنكشف لو حقيقتو ، وقد أوضح ا١تستشرؽ نيكلسوف ا٠تبَت 
  :بشؤوف ىؤالء تلك الصعوبة عند وصفو ألسلوب ابن عريب ُب فصوص اٟتكم فقاؿ

لو بالطريقة التي نعرفها في كتابات فيلون اليهودي ويؤو  من القرآف أو اٟتديث  يأخذ نًصا )إنو
م ، وأصعب من ذلك شرحها ػػػ، ونظرياتو ُب ىذا الكتاب صعبة الفه وأريجن االسكندري

وتفسَتىا ، ألف لغتو اصطالحية خاصة ، ٣تازية معقدة ُب معظم األحياف ، وأي تفسَت حرُب ٢تا 
فسد معناىا ، ولكنا إذا أمهلنا اصطالحاتو استااؿ فهم كتابو ، واستااؿ الوصوؿ إىل فكرة ي

 .واضاة عن معانيو ، وديثل الكتاب ُب ٚتلتو نوعًا خاصًا من التصوؼ ا١تدرسي العميق الغامض(
 اىػ.

 ٕتنبيو

مر ابن عريب ، حيث معرفة اإلماـ الذىيب الكبَتة بالرجاؿ ونقدىم ؛ إال أنو التبس عليو أمن رغم بال
 .ادع  أنو من أولياء ا

  والذىيب رٛتو ا مل يدرؾ مذىب ابن عريب ُب وحدة الوجود ، ومل يطلع عل  مقصوده مثل إدراؾ
 .كالمو  ر  شيخ اإلسالـ رٛتو ا الذي درس مصنفات ابن عريب حىت عرؼ سِ 

 }وجوه بطالن المنطق{

 قاؿ ابن تيمية رٛتو ا:
ِبلها ػػػػقد صقلتها األذىاف أكثر من ألف سنة وقَ  ٔىذه علـو :سفة من يقوؿمن شيوخ الفال

 !الفضالء
                                                 

 بتصرؼ يسَت جدا. ٔ
 . ٕ٘ٔالدويش ، ص نقال من مقدمة د.  ٕ
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 :عن ىذا أجوبة :فيقاؿ لو

فما زاؿ العقالء الذين ىم أفضل من ىؤالء ينكروف عليهم ويبينوف ، أنو ليس األمر كذلك  :أحدىا
ومقاالهتم من ذلك  خطأىم وضال٢تم ، فأما القدماء فالنزاع بينهم كثَت معروؼ وَب كتب أخبارىم

ما ليس ىذا موضع ذكره ، فأما أياـ اإلسالـ فإف كالـ نظار ا١تسلمُت ُب بياف فساد ما أفسدوه من 
أصو٢تم ا١تنطقية واإللٰػهية بل والطبيعية والرياضية كثَت ، قد صنف فيو كل طائفة من طوائف نظار 

 .ا١تسلمُت حىت الرافضة

والعلماء بضال٢تم وكفرىم فهذا البياف عاـ ال يدفعو إال ماف ػوأما شهادة سائر طوائف أىل اإلي
كاف أعياف األذكياء الفضالء من الطوائف وسائر أىل  معاند ، وا١تؤمنوف شهداء ا ُب األرض فإذا

العلم واإلدياف معِلنُت بتخطئتهم وتضليلهم إما ٚتلة وإما تفصيال ؛ امتنع أف يكوف العقالء قاطبة 
 .تلقوا كالمهم بالقبوؿ

وتلقاىا من قبلو بالقبوؿ ؛  أف ىذا ليس ْتجة ، فإف الفلسفة اليت كانت قبل أرسطو الوجو الثاني
ُب كثَت منها وبُت خطأىم ، وابن سينا وأتباعو خالفوا القدماء ُب طائفة من أقاويلهم  طعن أرسطو

، وأبو  وبينوا خطأىم ، ورد الفالسفة بعضهم عل  بعض أكثر من رد كل طائفة بعضهم عل  بعض
ليس قصدنا  ، إمنا قصدنا اٟتق)الربكات وأمثالو قد ردوا عل  أرسطو ما شاء ا ، ألهنم يقولوف 

 .(التعصب لقائل معُت وال لقوؿ معُت

أف دين عباد األصناـ أقدـ من فلسفتهم ، وقد دخل فيو من الطوائف أعظم ٦تن دخل ُب  والثالث
، ودين النصارى ا١تبدؿ قريب من  من فلسفة أرسطوفلسفتهم ، وكذلك دين اليهود ا١تبدؿ أقدـ 

زمن أرسطو ، فإف أرسطو كاف قبل ا١تسيح بناو ثالٙتائة سنة ، فإنو كاف ُب زمن اإلسكندر بن 
  .يستعملو اليهود والنصارى يؤر خ بو تاريخ الرـو الذي فيلبس الذي

فيها تقليد لقائل ، وإمنا  فهب أف األمر كذلك ، فهذه العلـو عقلية ٤تضة ليس :أف يقاؿ الرابع
تُعلم ٔتجرد العقل ، فال جيوز أف تصاح بالنقل ، بل وال يُتكلم فيها إال با١تعقوؿ اجملرد ، فإذا دؿ 
ا١تعقوؿ الصريح عل  بطالف الباطل منها مل جيز رده ، فإف أىلها مل يّدعوا أهنا مأخوذة عن شيء 

 ٕ.إىل موَجب العقل الصريح جيب تصديقو ، بل عن عقل ٤تض ، فيجب التااكم فيها

                                                                                                                                      
 أي علـو الفالسفة. ٔ
 (.ٜٙٔ -ٜٗٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٕ
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 ٔ{}فصل في بيان وجوه بطالن الميزان العقلي الذي قرره اليونان

  :رٛتو ا قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
 :وال جيوز لعاقل أف يظن أف  ا١تيزاف العقلي الذي أنزلو ا ىو منطق اليوناف لوجوه

ليوناف من عهد نوح وإبراىيم وموس  وغَتىم ، إف  ا أنزؿ ا١توازين مع كتبو قبل أف خيلق ا :أحدىا
 قبل ا١تسيح بثالٙتائة سنة ، فكيف كانت األمم ا١تتقدمة تزف بو؟أرسطو وىذا ا١تنطق اليوناين وضعو 

سمع سلًفا بذكر ىذا ا١تنطق ف  أمتنا أىل اإلسالـ ما زالوا يزنوف با١توازين العقلية ، ومل يُ أ :الثاني
 .اإلسالـ ١تا عربت الكتب الرومية ُب عهد دولة ا١تأموف أو قريًبا منهااليوناين ، وإمنا ظهر ُب 

يعيبونو ويذمونو وال يلتفتوف إليو  -بعد أف ُعر ب ا١تنطق وعرفوه  -إن و ما زاؿ نظار ا١تسلمُت  :الثالث
 ٕ.وال إىل أىلو ُب موازينهم العقلية والشرعية

ق والتعرؼ عليو وبعد انتهاء أوانو ، وُب ىذا ا١تعٌت وٙتة وجو رابع ، وىو أف العلـو تقدمت قبل ا١تنط
د أحًدا من أىل األرض حقق علًما من العلـو وصار إماًما ٕت ال :يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية

 والكتاب و٨توىم واٟتسابا١تنطق ، ال من العلـو الدينية وال غَتىا ، فاألطباء  مستعينا بصناعة
 .بغَت صناعة ا١تنطقعاهتم وصناحيققوف ما حيققوف من علومهم 

وقد صنف ُب اإلسالـ علـو الناو ، والَعروض ، والفقو وأصولو ، وغَت ذلك ، وليس ُب أئمة ىذه 
 ٖ.ا١تنطق اليوناينىذا  يُعر بالفنوف من كاف يلتفت إىل ا١تنطق ، بل عامتهم كانوا قبل أف 

وتالءـ مع البيئة الفلسفية ، ،  وٙتة وجو خامس ، وىو أف ا١تنطق منط فكري جاَنس الفكر اليوناين
وأىلها من أىل الشرؾ واإلٟتاد ، تلك اٟتقبة من التاريخ كاف الفكر اليوناين يتوافق مع الفكرة اجملردة 
ويناسب اٞتدؿ ا١تثايل ، وىذا علم ال صلة لو بالواقع ، بل وجوده ُب الذىن ليس إال  ، ألف  ا١تنطق 

 ٗ.اث ُب اٞتزئيات واألعياف ا١تشخصةيباث ُب عامل الكليات ويتجاىل الب
لذلك مل يعد صاٟتا ٔتضي عهده وانتهاء أوانو ، بل كاف لو األثر الظاىر ُب ٗتلف اليوناف عن ركب 

ُمعرًِضا عنها وعن العلـو التطبيقية الواقعية بانزوائو بالفكر واٞتهود  ٘اٟتضارة وا١تدنية ، اليت كاف
                                                 

للشيخ ٤تمد علي فركوس ، فصل: عدـ افتقار العلـو إىل منطق « ا١تنطق األرسطي وأثر اختالطو بالعلـو الشرعية»انظر كتاب  ٔ
 مسالكو. اليوناف ، وفصل: اعًتافات أذكياء أىل الكالـ ا١تنطق ٔتضرتو وفساد

 ( ، باختصار يسَت. ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٕ
 (.ٖٕ/ٜالبن تيمية )« ٣تموع الفتاوى» ٖ
 . ٔٔمود قاسم ، ص « ا١تنطق اٟتديث» ٗ
 أي اليوناف. ٘
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فكاف ظهور التقدـ العلمي واٟتضاري بعد الثورة ا١تزدوجة عل  العلمية إىل عامل ما وراء الطبيعة ، 
 ٔ.السلطة العلمية ٦تثلة ُب ا١تنطق األرسطي والسلطة الدينية ٦تثلة ُب رجاؿ الكنيسة

الصاابة رضواف ا عليهم كانوا ٤تتاجُت إىل ٤تاجة اليهود  أفوٙتة وجو سادس ذكره الغزايل ؛ وىو 
صل  ا عليو وعل  آلو وسلم ، فما زادوا عل  أدلة القرآف شيئا ، والنصارى ُب إثبات نبوة ٤تمد 

ُب وضع ا١تقاييس العقلية ، وترتيب ا١تقدمات ، كل ذلك لعلمهم بأف ذلك  ٕوما ركبوا ظهر اللجاج
مثار للفنت ، ومنبع التشويش ، ومن ال يقنعو أدلة القرآف ال يقمعو إال السيف و الّسناف فما بعد 

  .بياف ا بياف
 :١تا سئل عن كتب ا١تنطق فقاؿوٙتة وجو سابع ذكره ابن تيمية رٛتو ا 

أما كتب ا١تنطق فتلك ال تشتمل عل  علم يؤمر بو شرعا ، وإف كاف قد أدى اجتهاد بعض الناس 
 .إىل انو فرض عل  الكفاية

م عقال ، فهذا غلط عظي ٖإف العلـو ال تقـو إال بو كما ذكر ذلك أبو حامد :وقاؿ بعض الناس
 .وشرعا

ا١تتكلمُت ُب العلم حرروا علومهم بدوف  أصناؼف ٚتيع عقالء بٍت آدـ من ٚتيع إف؛ أما عقال 
 .ا١تنطق اليوناين

وأم ا شرًعا فإنو من ا١تعلـو باالضطرار من دين اإلسالـ أف  ا مل يوجب تعلم ىذا ا١تنطق اليوناين 
 .عل  أىل العلم واإلدياف

تاج إليو ، ضو حق ، وبعضو باطل ، واٟتق الذي فيو كثَت منو أو أكثره ال حيُ ُب نفسو فبعىو وأما 
والقدر الذي حيتاج إليو منو فأكثر الفطر السليمة تستقل بو ، والبليد ال ينتفع بو ، والذكي ال حيتاج 

لبية إليو ، ومضرتو عل  من مل يكن خبَتًا بعلـو األنبياء أكثر من نفعو ، فإف  فيو من القواعد الس
 .الفاسدة ما راجت عل  كثَت من الفضالء وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم

)إنو كلو حق( ؛ كالـ باطل ، بل ُب كالمهم ُب اٟتد  والصفات الذاتية والعرضية  :وقوؿ من قاؿ
، وقد بُت ذلك علماء وأقساـ القياس والربىاف ومواده من الفساد ما قد بيناه ُب غَت ا١توضع 

 ٗ.وا أعلم ا١تسلمُت ،
                                                 

 .  ٕٗلعلي لنب ، ص « الغزو الفكري» ٔ
 «.لساف العرب»يث. انظر أحدكم بيمينو فهو آٍب ... اٟتد جاج ىو التمادي ُب األمر ، وُب اٟتديث: إذا استلج  الل   ٕ
 أي الغزايل. ٖ
 (.ٕٓٚ-ٜٕٙ/ٜالبن تيمية )« ٣تموع الفتاوى» ٗ
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ٔتا ُب ذلك العلـو الشرعية  -كمقدمة ١تختلف العلـو علـو ا١تنطق  رُض فَ وبناء عل  ما تقدـ ، فإف 
 .ظلما للناس ، وعدوانا عل  الوحي ، وا١تعصـو من عصمو ا تعاىل دُّ ػػػػعَ ػػػػػيُ  –
 :رٛتو ا أيضاقاؿ و 

والعرش والكرسي واٞتنة والنار ، عن ا بأٝتائو وصفاتو ا١تعينة ، وعن ا١تالئكة  وقد أخرب النيب 
وليس ُب ذلك شيء ديكن معرفتو بقياسهم ، وكذا أخرب عن أمور معينة ٦تا كاف وسيكوف وليس 
شيء من ذلك ديكن معرفتو بقياسهم ، ال الربىاين وال غَته ، فإف أقيسَتهم ال تفيد إال أمورا كلية ، 

عينة ، حىت أخرب عن التًت الذين جاؤوا بعد وىذه أمور خاصة ، وقد أخرب ٔتا يكوف من اٟتوادث ا١ت
جيء التًت سنة ٜتس وٜتسُت ػستمائة سنة من إخباره ، وكذلك عن النار اليت خرجت قبل م

وستمائة ، فهل يتصور أف قياسهم وبرىاهنم يدؿ عل  آدمي معُت أو أمة معينة فضال عن موصوؼ 
 ٔ؟بالصفات اليت ذكرىا

 :رٛتو اوقاؿ ابن تيمية 
ومن قاؿ من ا١تتأخرين إف تعلم ا١تنطق فرٌض عل  الكفاية ، أو أنو من شروط االجتهاد ؛ فإنو يدؿ 
عل  جهلو بالشرع ، وجهلو بفائدة ا١تنطق ، وفساد ىذا القوؿ معلـو باالضطرار من دين اإلسالـ ، 

ب عليهم فإف أفضل ىذه األمة من الصاابة والتابعُت ٢تم بإحساف وأئمة ا١تسلمُت عرفوا ما جي
ويَُكمل علمهم وإدياهنم قبل أف يُعرؼ ا١تنطق اليوناين ، فكيف يقاؿ أنو ال يوثق بالعلم إف مل يوزف 

 .بو ، أو يقاؿ إف ِفطر بٍت آدـ ُب الغالب مل تستقم إال بو

ا١تعاين اليت توزف هبا  )٨تن ال نقوؿ إف الناس حيتاجوف إىل اصطالح ا١تنطقيُت ، بل إىل :فإف قالوا
 ـ(.العلو 

جهوؿ ال يُعرؼ إال با١تعلومات ، والناس حيتاجوف إىل أف يزنوا ما جِهلوه ٔتا ػال ريب أف ا١ت :قيل
، وقاؿ  ا الذي أنزؿ الكتاب باٟتق وا١تيزافعِلموه ، وىذا من ا١توازين اليت أنز٢تا ا حيث قاؿ 

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وا١تيزاف موجود عند أمتنا وغَت أمتنا ٦تن  ، وىذا
 ٕ.مل َيسمع قط ٔتنطق اليوناف ، فُعلم أف األمم غَت ٤تتاجة إىل ا١تعاين ا١تنطقية

 

                                                 
 (.ٕٛٗ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٔ
 (ٕٚٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٕ
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 {الذي يسير عليو الفالسفة }أسلوب اللفظ المنطقي

 قاؿ ابن تيمية رٛتو ا:

ا علم ما ال وكالمهم غالبو ال خيلو من تكلف ، إما ُب العلم وإما ُب القوؿ ، فإما أف يتكلفو 
يعلمونو فيتكلموف بغَت علم ، أو يكوف الشيء معلوما ٢تم فيتكلفوف من بيانو ما ىو زيادة وحشو 

قل ما أسألكم عليو وعناء وتطويل طريق ، وىذا من ا١تنكر ا١تذمـو ُب الشرع والعقل ، قاؿ تعاىل 
من أجر وما أنا من ا١تتكلفُت

أيها الناس ، من علم  :ؿ، وَب الصايح عن عبد ا بن مسعود قا ٔ
علما فليقل بو ، ومن مل يعلم فليقل )ال أعلم( ، فإف من العلم أف يقوؿ الرجل ١تا ال يعلم )ال 

 ٕ.أعلم(

وال تقف ما ليس لك بو علموقد ذـ ا القوؿ بغَت علم ُب كتابو كقولو تعاىل 
، السيما القوؿ  ٖ

ما ظهر منها وما بطن واإلٍب والبغي بغَت اٟتق وأف  قل إمنا حـر ريب الفواحشعل  ا كقولو تعاىل 
تشركوا با ما مل ينزؿ بو سلطانا وأف تقولوا عل  ا ما ال تعلموف

ٗ. 

 ٘.وكذلك ذـ الكالـ الكثَت الذي ال فائدة فيو ، وأمر بأف نقوؿ القوؿ السديد والقوؿ البليغ

 الجمع بين الفلسفة والدين{ }فصل في الكالم على حديث العقل الذي اعتمد عليو أنصار

وقد احتج الفالسفة بصواب مذىبهم ُب اٞتمع بُت الدين والفلسفة ْتديث موضوع ، فجعلوه 
 :عمدهتم ُب أصوؿ الدين وا١تعرفة والتاقيق ، وجعلوه حجة لقوؿ الفالسفة ا١تشائُت أتباع أرسطو

عند ىؤالء ا١تتفلسفة )أوؿ الصادرات عن واجب الوجود ىو العقل األوؿ( ، وىو الذي يعرؼ 
 .بنظرية الفيض ، والغرض منو تعليل صدور ا١توجودات عن السبب األوؿ

 

                                                 
 . ٙٛسورة ص:  ٔ
 (.ٜٕٛٚرواه مسلم ) ٕ
 . ٖٙسورة اإلسراء:  ٖ
 . ٖٖسورة األعراؼ:  ٗ
 (.ٖٗ -ٕٗ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٘
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عن الفضل بن عثماف ، ورواه من طريق آخر  ٔ«ا١توضوعات»واٟتديث رواه ابن اٞتوزي ُب كتابو 
أنو  عن حفص بن عمر عن الفضل عن أيب عثماف النهدي ، كالمها عن أيب ىريرة عن النيب 

 .قم ، فقاـ :خلق ا العقل قاؿ لو ١تا :قاؿ
 .رػػػر فأدبَ أدبِ  :ٍب قاؿ لو
 .لػػػل ، فأقبَ ػػػأقبِ  :ٍب قاؿ لو
 .أقعد ، فقعد :ٍب قاؿ لو

وال أحسن منك ، بك آخذ  ما خلقت خلقا ىو خَت منك وال أكـر منك وال أفضل منك :فقاؿ
 .وبك أعطي ، وبك أعرؼ وإياؾ أعاقب ، لك الثواب وعليك العقاب
 :واٞتواب عن ىذه اٟتجة من وجوه كثَتة ، نكتفي بذكر وجهُت منها

ىذا اٟتديث ال يصح عن رسوؿ ا  :أف اٟتديث موضوع ، قاؿ ابن اٞتوزي بعدما ذكره :األول
 الفضل رجل سوء :. قاؿ حيِت بن معُت. 

ذاب وحفص بن عمر يروي ا١توضوعات ، ال حيل االحتجاج بو ، وأما سيف فك :وقاؿ ابن حباف
 .انته  .بإٚتاعهم

وقد رواه ابن اٞتوزي عن سعيد بن الفضل القرشي عن عمر بن أيب صاحل العتكي عن أيب غالب 
 .عن أيب أمامة بناوه

، وسعيد وعمر وأبو غالب  ىذا حديث ال يصح عن رسوؿ ا  :قاؿ ابن اٞتوزي بعدما أورده
 .٣تهولوف ، منَكرو اٟتديث

 .علي وأيب ىريرة ، وليس فيهما شيء يثبت وقد روي ىذا اٟتديث من حديث
 .ىذا اٟتديث موضوع ، ليس لو أصل :قاؿ أٛتد بن حنبل

 .وال يثبت ُب ىذا الباب شيء :قاؿ العقيلي
 .انته  كالـ ابن اٞتوزي

وقد ذكر اٟتافظ أبو حاًب البسيت وأبو اٟتسن الدراقطٍت وأبو الفرج ابن اٞتوزي أف األحاديث ا١تروية 
 ٕ.أصل لشيء منها ، وليس ُب رواهتا ثقة معتمد ُب العقل ال

 ٖ.البن تيمية رٛتو ا «بغية ا١ترتاد»وانظر للتوسع ُب معرفة كالـ األئمة ُب ىذا اٟتديث وغَته 
                                                 

 باب ُب ذِْكِر العقل.ا١تبتدأ ،  كتاب ٔ 
 . ٕٚٔ – ٔٚٔص  ٕ
 ، وقد تركت نقل كالمو خشية اإلطالة. ٜٚٔ – ٔٚٔص  ٖ
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عدـ مطابقة اٟتديث للمعٌت الذي أراده ىؤالء ا١تتفلسفة ، ألنو غَت مطابق لدعوى  :ٔالوجو الثاني
جودات عن ا ، ألهنم يروف أف ا١تخلوقات صدرت عن ا بطريق الفالسفة ُب نظريتهم بصدور ا١تو 

الفيض ال ا٠تلق ، وكبَتىم أرسطو مل يفهم فكرة ا٠تلق مطلقا ، وإذا كاف األمر كذلك فهذا اٟتديث 
ال يدؿ عل  كالمهم ألنو ينص عل  أف العقل ٥تلوؽ ، وهبذا تتضح ا١تنافاة التامة بُت ىذا اٟتديث 

  :ٕسفة ، وىذا ما نبو عليو ابن تيمية رٛتو ا حيث قاؿا١تناوؿ وقوؿ الفال
إف العقل ُب لغة ا١تسلمُت كلهم أو٢تم عن آخرىم ليس َمَلكًا من ا١تالئكة وال جوىراً قائمًا بنفسو ، 
بل ىو العقل الذي ُب اإلنساف ، ومل ُيسم  أحد من ا١تسلمُت قط أحداً من ا١تالئكة عقاًل وال نفس 

أو كالـ  ة عقال ، بل ىذه من لغة اليوناف ، ومن ا١تعلـو أف ٛتل كالـ رسوؿ ا اإلنساف الناطق
ا تعاىل عل  ما ال يوجد ُب لغتو اليت خاطب هبا أمتو وال ُب لغة أمتو ، وإمنا توجد ُب لغة أمٍة مل 

ت ُب خياطبهم بلغتهم ومل تتخاطب أمتو بلغتهم ؛ فهذا يبُت أف الذين وضعوا األحاديث اليت روي
ذلك ليس ا١تراد هبا عند واضعيها ما أثبتو الفالسفة من اٞتوىر القائم بنفسو ، فهؤالء ا١تستدلوف 
هبذه األحاديث عل  قوؿ ا١تتفلسفة مل يفهموا كالـ الكاذبُت الواضعُت للاديث ، بل حرفوا معناىا  

فتبُت أف  ؟غَته كما حرفوا لفظها ، فإذا كاف ىذا حا٢تم ُب اٟتديث الذي استدلوا بو فكيف ُب
 ٖ.استدال٢تم باطل قطعا

 لها كما ظن الفالسفة{هم  العقلية والسمعية ، ولم تُ  }علوم األنبياء قائمة على األصول

 قاؿ ابن تيمية رٛتو ا:
مبٌت العقل عل  صاة الفطرة وسالمتها ، ومبٌت السمع عل  تصديق األنبياء صلوات ا عليهم ، 

يهم كّملوا للناس األمرين ، فدلوىم عل  األدلة العقلية اليت هبا تعلم ٍب األنبياء صلوات ا عل
ا١تطالب اليت ديكنهم علمهم هبا بالنظر واالستدالؿ ، وأخربوىم مع ذلك من تفاصيل الغيب ٔتا 

 .يعجزوف عن معرفتو ٔتجرد نظرىم واستدال٢تم

كما يظنو كثَت ، بل ىم بينوا من   وليس تعليم األنبياء عليهم الصالة والسالـ مقصورا عل  ٣ترد ا٠ترب
الرباىُت العقلية اليت هبا تُعلم العلـو اإللٰػهية ما ال يوجد عند ىؤالء البتة ، فتعليمهم صلوات ا 

                                                 
 ، باختصار. ٘ٓٔ، ص « بغية ا١ترتاد»نقال من مقدمة د. موس  الدويش لكتاب  ٔ
 . ٕٔ٘، ص « بغية ا١ترتاد» ٕ
 (.ٕٓٗ-ٜٖٕ/ٔ« )الصفدية»انظر للرد عل  الفالسفة ُب احتجاجهم ْتديث العقل:  ٖ
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العقلية والسمعية ٚتيعا ، ٓتالؼ الذين خالفوىم ، فإف تعليمهم غَت مفيد  عليهم جامٌع لألدلة
الذين هم من الكرب الذي ما ىم بالغيو ، كما قاؿ تعاىل العقلية والسمعية ، مع ما ُب نفوس لألدلة

جيادلوف ُب آيات ا بغَت سلطاف أتاىم إف ُب صدورىم إال كرب ما ىم ببالغيو فاستعذ با إنو ىو 
السميع البصَت

الذين جيادلوف ُب آيات ا بغَت سلطاف أتاىم كرب مقتا عند ا وعند ، وقاؿ ٔ
ع ا عل  كل قلب متكرب جبارالذين آمنوا كذلك يطب

فلما جاءهتم رسلهم بالبينات ، وقاؿ  ٕ
 ٖ، ومثل ىذا كثَت ُب القرآف. فرحوا ٔتا عندىم من العلم وحاؽ هبم ما كانوا بو يستهزؤوف

 4}طريقة األنبياء وطريقة الفالسفة{

  وينهوهنم عما طريقة األنبياء صلوات ا وسالمو عليهم أهنم يأمروف ا٠تلق ٔتا فيو صالحهم ،
فيو فسادىم ، وال يشغلوهنم بالكالـ ُب أسباب الكائنات كما تفعل ا١تتفلسفة ، فإف ذلك كثَت 

مثل طبيب دخل عل  مريض فرأى  التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر ، وَمثل النيب 
 .)اشرب كذا واجتنب كذا( ، ففعل ذلك فاصل غرضو من الشفاء :مرضو فعِلمو فقاؿ لو

تفلسف يطوؿ معو الكالـ ُب سبب ذلك ا١ترض وصفتو وذّمو وذـ ما أوجبو ، ولو قاؿ لو وا١ت
 .)فما الذي يشفيٍت منو؟( ؛ مل يكن لو بذلك علم تاـ :مريض

  ما جاءت بو الرسل صلوات ا عليهم ال يعرفو ىؤالء الفالسفة وليسوا قريبُت منو ، بل كفار
ٰػهية ، ال فرؽ بُت العلـو النقلية وال العقلية الصاياة اليهود والنصارى أعلم منهم باألمور اإلل

اليت جاءت هبا الُرسل ، فهذه العقليات الدينية الشرعية اإللٰػهية ىي اليت مل يشموا رائاتها وال 
ُب علومهم ما يدؿ عليها ، وأما ما اختصت الُرسل ٔتعرفتو وأخربت بو من الغيب فذاؾ أمر 

 .  الفلسفةأعظم من أف يذكر ُب ترجياو عل

 ر واعًتفوا بو ر وتقر  كما قُػر    –لـو ال سبيل للفالسفة إىل معرفتها بطريقهم ػػػفإذا كاف أشرؼ الع
 :أمراف ـَ زِ ػػ؛ لَ  -

                                                 
 . ٙ٘سورة غافر:  ٔ
 . ٖ٘سورة غافر:  ٕ
 (.ٕٕٚ -ٕٕٙ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٖ
، ص  «معرفة القواعد والفوائد واألصوؿػمأموؿ بػمأموؿ بًتتيب طريق الوصوؿ إىل العلم الػحصوؿ ال»ىذا الفصل منقوؿ برمتو من  ٗ

 وما بعده. ٖٕٕ
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 .أنو ال حجة ٢تم عل  ما يكذبوف بو ، ٦تا ليس ُب قياسهم دليل عليو :أحدىما
ِلم أنو ال يفيد النجاة وال أف ما عِلموه خسيس بالنسبة إىل ما جهلوه ، فكيف إذا عُ  :الثاني
 ؟السعادة

والرسوؿ أخرب عن أمور معينة ، مثل نوح وخطابو لقومو وأحوالو ا١تعينة ، ومثل إبراىيم وأحوالو 
ا١تعينة ، ومثل موس  وعيس  وأحوا٢تما ا١تعينة ، وليس شيء من ذلك ديكن معرفتو بقياسهم ، 

 .أمورا كلية ، وىذه أمور خاصةال الربىاين وال غَته ، فإف أقيستهم ال تفيد إال 
 ، حىت أخرب عن التًت ٔتا ثبت ُب ا١تعي نةوكذلك أخرب عما كاف وسيكوف بعده من اٟتوادث 

 ٔفػػ)ال تقـو الساعة حىت تقاتلوا الًتؾ ، صغار األعُت ، ُذلْ  :الصاياُت من غَت وجو أنو قاؿ
طرقة ف  األنوؼ ، ٛتر ا٠تدود ، ينتعلوف الّشعر ، كأف وجوىهم ا١تِجا

ُ
، فهل يُتصور أف  ٖ(ٕا١ت

قياسهم وبرىاهنم يدؿ عل  آدمي معُت أو أمة معينة ، فضال عن أف يوصف هبذه الصفات 
 .قبل ظهورىم بناو سبعمائة سنة

، وسائر ما أخرب بو من األمور ا١تاضية  ىػ ٘٘ٙوكذلك إخباره ٓتروج النار اليت خرجت سنة 
متنع أف يُعرؼ ذلك بالقياس الربىاين وغَته ، فإف ػلموف أنو يوا١تستقبلة واألمور اٟتاضرة ، ٦تا يع

 .ذاؾ إمنا يدؿ عل  أمر مطلق كلي ، ال عل  شيء معُت
  آيات ا اليت دعا العباد إىل النظر فيها دالة عليو بأوؿ النظر داللة يشًتؾ فيها كل سليم العقل

ية وُشَبٌو عسرة ا١تدرؾ ، بعيدة فخياالٌت ومه؛ واٟتاسة ، وأما أدلة ىؤالء الفالسفة و٨توىم 
التاصيل ، متناقضة األصوؿ ، غَت مؤدية إىل معرفة ا ورسلو ، والتصديق هبا مستلـز للكفر 
با وجْاد ما جاءت بو رسلو ، وال يصّدؽ هبذا إال من عرؼ ما عند ىؤالء وما عند ىؤالء ، 

 .ووازف بُت األمرين

 

                                                 
 «.النهاية ُب غريب اٟتديث»ِقَصُر األنف وانبطاحو. انظر  –بتاريك الذاؿ  –الذ لف  ٔ
لساف »اجملاف ٚتع ٣تن وىو الًتس ، وا١تطرقة بضم ا١تيم أي: اليت ألبست اٞتلود ، وا١تقصود أهنم ِعراض الوجوه ، غالظها. انظر  ٕ

 ، مادة طرؽ.« العرب
 (.ٖٚٛ٘،  ٕٜٕٛرواه البخاري ) ٖ
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 1}مدخل الشيطان على الفالسفة{

  ِاألمور عل  العبد أف يكوف متميزًا عن العامة ببعض العلـو الطبيعية أو غَتىا ، فإذا ضر  ن أم 
جاءتو العلـو الدينية النافعة اليت مل تدخل ُب علمو نفاىا فخسر دينو ، وصار علمو اٞتزئي 
ن لبعض ا١تعلومات وبااًل عليو ، وىكذا ٕتد من عرؼ نوعاً من العلم وامتاز بو عل  العامة الذي

ال يعرفونو ، فيبق  ّتهلو نافيًا ١تا ال يعلمو ، وبنو آدـ ضال٢تم فيما جادوه ونفوه بغَت علم 
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمو ولما أكثر من ضال٢تم فيما ّصدقوا بو وأثبتوه ، قاؿ تعاىل 

يأتهم تأويلو
 ، وىذا ألف الغالب عل  اآلدميُت صاة اٟتس والعقل ، فإذا أثبتوا شيئاً  ٕ

وصدقوا بو كاف حقاً ٓتالؼ ما نفوه ، فإف غالبهم أو كثَت منهم ينفوف ما ال يعلموف ويُكذبوف 
ٔتا مل حييطوا بعلمو ، ويتفرغ عل  ىذا األصل الباطل اٞتهل باإللٰػهيات ؤتا جاء بو الرسوؿ ، 

كما أنكروا واٞتهل باألمور الكلية ايطة با١توجودات ، وهبذا ضّل زنادقة الفالسفة وغَتىم ،  
اٞتن وا١تالئكة وأمور الغيب ، إذ مل تدخل ٖتت علومهم القاصرة فجادوىا وكّذبوا ٔتا مل 
حييطوا بعلمو ، وجاءهتم الرسل بالبينات والرباىُت ففرحوا ٔتا عندىم من العلم وحاؽ هبم ما  

 .كانوا بو يستهزئوف

  عل  كثَت من أسرار ا١تخلوقات١تا أوقفتهم أفكارىم عل  العلم ٔتا خفي  ٖوا١تقصود أف ىؤالء 
وٕتاوزوا ما جاءت بو الُرسل ، وظنوا أف إصابتهم  باهبا ؛ ذىبوا بأفكارىم وعقو٢تموطبائعها وأس

ُب اٞتميع سواء ، وصار ا١تقّلد ٢تم ُب كفرىم إذا خطر لو إشكاؿ عل  مذىبهم ، أو َدمهو ما 
شك أف علومهم ال  :ظن هبم ويقوؿال نم ؛ حُيسِ ال حيلة لو ُب دفعو من تناقضهم وفساد أصو٢ت

 .علي   عُسرُ مشتملة عل  حكمة ، واٞتواب عنو يَ 

وأما االعًتاض عليهم فهو عندىم من ااؿ الذي ال يصدؽ بو ، وىذا من خدع الشيطاف 
وتلبيسو بغروره ٢تؤالء اٞتهاؿ ، مقلدين أىل الضالؿ ، كما لبس عل  أئمتهم بأف أومههم أف  

                                                 
، ص « ىل العلم ا١تأموؿ ٔتعرفة القواعد والضوابط واألصوؿحصوؿ ا١تأموؿ بًتتيب طريق الوصوؿ إ»ىذا الفصل منقوؿ برمتو من  ٔ

ٕٕٕ – ٕٕٖ . 
 . ٜٖسورة يونس:  ٕ
 أي الفالسفة. ٖ
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وبعض الطبيعيات ، فًتكب من  ٔما ظهر من إصابتهم ُب الرياضاتكل ما قالوه صواب ، ك
ضالؿ ىؤالء وجهل اتباعهم ما اشتدت بو البلية ، وعظمت ألجلو الرزية ، وخرب ألجلو 

ر با وصفاتو وأفعالو ، ومل يعلم ىؤالء أف الرجل العامل ، وُجاد ما جاءت بو الرسل ، وُكػفِ 
ويكوف من أجهل ا٠تلق بالفن اآلخر من الرياضيات يكوف إماما ُب فن من فنوف العلم ، 

 !؟والطب واٟتساب وا٢تيئة وا١تنطق ، وىي علـو متقاربة ، فكيف بعلـو الرسل
فإذا كاف الرجل يكوف إماما ُب ىذه العلـو ، ومل يعلم بأي شيء جاءت الرسل ، وال ٖتل  

 .بعلـو اإلسالـ ؛ فهو كالعاّمي بالنسبة إىل علومهم بل أبعد منو

 ٕ{ماوفساد مسالكه ماالمنطق بمضرتهو }اعترافات أذكياء أىل الكالم 

ٔتضار  - الذين خاضوا ْتره وغاصوا أعماقو - اعًتؼ كثَت ٦تن تأث روا با١تنطق وعلم الكالـ
القوالب الفلسفية وا١تناىج ا١تنطقية اليت ال تشفي علياًل وال تروي غلياًل ، ورجعوا إىل طريق اٟتق 

( ، وأيب اٟتسن ىػ ٜٕٕأدركوا تناقض ا١تنطق وهتافتو أمثاؿ نعيم بن ٛتاد )ت  والصواب بعد أف
( ىػ ٘ٓ٘( ، وأيب حامد الغزايل )ت ىػ ٗٚٗ( ، وأيب ا١تعايل اٞتويٍت )ت ىػ ٕٖٗاألشعري )ت 

 .وغَتىم
 -ٕٛٓالبن أيب العز )ص  «شرح العقيدة الطااوية»وانظر مناذج من رجوع ا١تتكلمُت إىل اٟتق ُب 

ٕٜٓ).ٖ 
وصل إىل اليقُت ، مفندا الربىاف وكاف الغزايل قد ذـ ا١تنطق وأىلو ، وبُّت أف طريقتهم ال تُ 

٢تم نوع  :فقاؿاإللٰػهيات الفلسفي وإظهار قصوره عن الوصوؿ باإلنساف إىل اليقُت حاؿ تطبيقو ُب 
 ٤تالة ، لكنهم من الظلم ُب ىذا العلم ، وىو أهنم جيمعوف للربىاف شروطا يعلم أهنا تورث اليقُت ال

 ٗ.عند االنتهاء إىل ا١تقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط ، بل تساىلوا غاية التساىل
                                                 

قاؿ رٛتو ا ُب موضع آخر: الرياضة ثالثة أنواع: رياضة األبداف باٟتركة وا١تشي ، ورياضة النفوس باألخالؽ اٟتسنة ا١تعتدلة  ٔ
 رفة دقيق العلم والباث عن األمور الغامضة. واآلداب امودة ، ورياضة األذىاف ٔتع

 . ٖٗٙ، ص « الًتتيب ا١تأموؿ»نقال من 
للشيخ ٤تمد علي فركوس ، فصل: اعًتافات « ا١تنطق األرسطي وأثر اختالطو بالعلـو الشرعية»ىذا الفصل منقوؿ برمتو من كتاب  ٕ

 مسالكو. أذكياء أىل الكالـ ا١تنطق ٔتضرتو وفساد
، ٖتت قوؿ ا١تاتن: فيتذبذب بُت الكفر واإلدياف ، والتصديق والتكذيب ، واإلقرار واإلنكار ، بَتوت  –المي نشر ا١تكتب اإلس ٖ

 وسوسا تائها شاكا ، ال مؤمنا مصدقا ، وال جاحدا مكذبا.مُ 
 . ٖٜللغزايل ، ص « ا١تنقذ من الضالؿ» ٗ
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  :كما ذـ طريقة ا١تتكلمُت وأشار إىل مضار علم الكالـ بقولو
فأما مضرتو فإثارة الشبهات ، وٖتريف العقائد ، وإزالتها عن اٞتـز والتصميم ، وذلك ٦تا حيصل 

تداء ورجوعها بالدليل مشكوؾ فيو ، وخيتلف فيو األشخاص ، فهذا ضرره ُب اعتقاد اٟتق ، باالب
ويشتد حرصهم  ا ، ْتيث تنبعث دواعيهمولو ضرر ُب تأكيد اعتقاد البدعة ، وتثبيتها ُب صدورى

 ٔ.عليو ، ولكن ىذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من اٞتدؿ

 الفالسفة{ نهاية}

 و ا:قاؿ ابن تيمية رٛت

 و «كشف أسرار ا١تنطق»صاحب  ٕا٠تو٧تيثونا بإسناد متصل عن فاضل زمانو ُب ا١تنطق وىو حد  
 .لمي بأف ا١تمكن يفتقر إىل ا١تؤثرأموت وما عرفت شيئا إال عِ  :وغَتمها أنو قاؿ عند ا١توت «ا١توجز»

 ٖ.االفتقار وصف سليب ، فأنا أموت وما عرفت شيئا :ٍب قاؿ
 ر:وقاؿ ُب موضع آخ

فقد تبُت أف ما عند أئمة النظار ، أىل الكالـ والفلسفة ، من الدالئل العقلية عل  ا١تطالب اإللٰػهية 
وما ىو أبلغ وأكمل منها عل  أحسن وجو ، مع تنزىو ، فقد جاء القرآف الكرًن ٔتا فيها من اٟتق 

عل ضال٢تم أكثر من عن األغاليط الكثَتة ا١توجودة عند ىؤالء ، فإف خطأىم فيها كثَت جدا ، ول
أقساـ »ىداىم ، وجهلهم أكثر من علمهم ، و٢تذا قاؿ أبو عبد ا الرازي ُب آخر عمره ُب كتابو 

: لقد تأملت الطرؽ الكالمية وا١تناىج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال تروى غليال ، «الذات
ل  العرش استوىع الرٛتٰػنقرب الطرؽ طريقة القرآف ، أقرأ ُب اإلثبات أورأيت 

ٗ  ، إليو يصعد
الكلم الطيب

ليس كمثلو شيء، واقرأ ُب النفي  ٘
ٙ  ،وال حييطوف بو علما  ومن جرب ،

 ٚ.مثل ٕتربيت عرؼ مثل معرفيت

                                                 
 .(ٜٚ/ٔللغزايل ، ص )« إحياء علـو الدين» ٔ
 (.ٕٕٛ/ٖٕ« )السَت»، انظر ترٚتتو ُب  ٙٗٙو٧تي ، نزيل مصر ، كاف عا١تا با١تنطق ، توُب سنة ىو ٤تمد بن ناماور ا٠ت ٕ
 (.ٗٔٔ -ٖٔٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٖ
 . ٘سورة طٰػو:  ٗ
 . ٓٔسورة فاطر:  ٘
 . ٔٔسورة الشورى:  ٙ
 (.ٕٕ٘/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٚ
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بن سعدي من كتب شيخي اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن  الرحمـٰن}فوائد انتقاىا الشيخ عبد 
 {رحمهم اهلل جميعا القيم

من كتب شيخي اإلسالـ ابن تيمية وتلميذه  ٔبن سعدي الرٛتٰػنانتقاىا الشيخ عبد  ىذه فوائد
طريق الوصوؿ إىل العلم »هنا ُب كتابو ا١تاتع دو  قد ، و  ببياف حاؿ علـو الفالسفة، وتتعلق ابن القيم 

 :ٕ«والفوائد واألصوؿا١تنوعة ا١تأموؿ ٔتعرفة القواعد 
  من العلـو وصار إماما فيو مستعينا بصناعة علم ال ٕتد أحدا من أىل األرض حقق علما

، فهي العلـو ا١توروثة عن األنبياء ِصرفًا ، وخصوصا ا١تنطق ، ال من العلـو الدينية وال غَتىا 
 .وأعظم من أف يكوف ألىلها التفات إىل ا١تنطق ، كااؿ الصاابة والتابعُت وأئمة ا٢تدى أجلُّ 

   ؿ العبارة ، ويُبعد اإلشارة ، وجيعل القريب من العلم وإدخاؿ ا١تنطق ُب العلـو الصاياة يُطو
بعيدا ، واليسَت منو عسَتا ، وال يُفيد إال كثرة الكالـ والتشقيق ، مع قلة العلم والتاقيق ، 

 األشياء عن طريق ذوي األحالـ.فَػُعِلم أنو من أعظم حشو الكالـ ، وأبعد 

  إّما لطو٢تا ، وإما ، عرضوف عنها هم ، بل يُ ال يلتزموف قوانينو ُب كل علوم من أىلواٟتّذاؽ و
وما زاؿ وما فيها من اإلٚتاؿ واالشتباه ،  زىاإما لفسادىا ، وإما لعدـ ٘تيُّ لعدـ فائدهتا ، و 

 ٖعلماء ا١تسلمُت َيذمونو ويذموف أىلو ، وينهوف عنو وعن أىلو.

                                                 
الفقيو عبد الرٛتٰػن بن ناصر السعدي ، من فاوؿ علماء ٧تد ، استوطن بلدة عنيزة من مدف القصيم ،  ىو الشيخ العالمة ا١تفسر 3

مذ عل  يده عدد من الطلبة صاروا فيما بعد من علماء ا١تسلمُت ، كالشيخ ػػػتتل ىجري ، ٖٙٚٔ عاـوتوُب  ٖٚٓٔولد عاـ 
عثيمُت وغَتىم ، رحم بن الرٛتٰػن البساـ ، والشيخ ٤تمد بن صاحل عبد ا بن عبد العزيز بن عقيل ، والشيخ عبد ا بن عبد 

 ا أمواهتم وحفظ أحياءىم. 
 ، للشيخ عبد ا بن عبد الرٛتٰػن البساـ رٛتو ا.« علماء ٧تد خالؿ ٙتانية قروف»انظر ترٚتتو ُب كتاب 

، جزاه ا خَتا ، بًتتيب فوائد الكتاب ا١تذكور حسب وقد قاـ أحد الباحثُت واٝتو نادر بن سعيد التعمري وما بعده ،  ٕٚٔص  ٕ
 .«عرفة القواعد والفوائد واألصوؿحصوؿ ا١تأموؿ بًتتيب طريق الوصوؿ إىل العلم ا١تأموؿ ٔت»ا١تواضيع ُب كتاب مستقل واٝتو 

وقد قابلت الكالـ ، الفالسفة ؛ حا٢تم وعلومهم( )من فصل: ترتيبو وقد نقلت كالـ الشيخ ْتسب ما ذكره الشيخ نادر ُب 
 ٙتة فائدة. باألصل للتاقق من العبارة ، ورٔتا زدت عليها من األصل إذا كاف

درء »وكتاب « الرد عل  تأسيس الرازي»و كتاب « الرد عل  أىل ا١تنطق»وكتاب « نقض ا١تنطق»وموارد الشيخ فيها من كتاب 
 لتلميذه ابن القيم رٛتو ا.« مفتاح دار السعادة»و ا ، وكذا البن تيمية رٛت« اقتضاء الصراط ا١تستقيم« »تعارض العقل والنقل

 انظر مورد كل فائدة ُب الكتاب ا١تذكور.
 (.ٚ-ٙ/ٜ« )٣تموع الفتاوى»انظر  ٖ
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 توزف ٔتيزاف صناعتهم ، فقد  فإهنم يعًتفوف أنو ال ديكن أف؛ أهنا حق  ٔوعلـو األنبياء إذا اعًتفوا
)ال ندري أحق ىي أـ باطل( ؛  :من اٟتق ما ال يوزف ٔتيزاف منطقهم ، وإف قالوا اعًتفوا أف  

 .ب وأجلها ال يوزف ٔتيزاف منطقهماعًتفوا بأف أعظم ا١تطال

طب والرصاص دوف الذىب والفضة ، قصد أف يوزف هبا اٟتَ ومن ا١تعلـو أف موازين األمواؿ ال يُ 
ر النبوات وما جاءت بو الُرسل أعظم ُب العلـو من الذىب ُب األمواؿ ، فهو ميزاف جاىل وأم

ُب وزنو ، وأكثر اٟتقائق النافعة يعًتفوف أنو ال سبيل إىل وزنو  جائر حيسب اعًتاؼ أىلو ، جيورُ 
نو هبا ، فهي يوزف هبا ا١تتاع ا٠تسيس دوف اٟتقائق النافعة واألمر النفيس الذي ليس للنفوس ع

لوا باآليات البينات نوا بالقسطاس ا١تستقيم ، ومل يستدِ وض وليس سعادهتا إال فيو ، فهم مل يزِ عِ 
 ٕ .ها وخاب بالشقاوة جاىلهامُ اليت ىي العلـو اٟتقيقية واٟتكمة اليقينية اليت فاز بالسعادة عالِ 

 اٞتهل اض ، فقد  إال خر أُ بإخبار األنبياء وبرباىُت  ٖاألمور الثابتةىذه ُب نفي  ليس معهم
يقروف بذلك ،  ٗبوا ٔتا مل حييطوا بعلمو و١تّا يأهتم تأويلو ، مع أف عامة أساطُت الفالسفةكذ  

 ٘.وكذلك أئمة األطباء

  ُِب  إللٰػهي أهنم من أقل الناس نصيًبايو ُب العلم اروا كالـ أرسطو وذوِ ػَ م ٚتيع الذين خبوقد َعل
كثَت الضالؿ عظيم ا١تشّقة ، وىذا  ًا وضالاًل ، وىو مع قلتواضطراب معرفة العلم اإللٰػهي وأكثرُ 

، فكيف ُيستدؿ بكالـ ىؤالء ُب العلم اإللٰػهي  ةيعرفو كل من لو نظر صايح ُب العلـو اإللٰػهي
 ٙوحا٢تم ىذه اٟتاؿ؟!

  وأنزؿ عليهم كتبو ، ، وا خلق عباده عل  الفطرة اليت فطرىم عليها ، وبعث إليهم ُرُسلو
وا فطرة ا لوا وغَت  لة ، وىؤالء الفالسفة بد  عة ا١تنز  ر بالش   لةالعباد وقوامهم بالفطرة ا١تكم  فصالح 

 م وحركاهتم ، قو٢تماهتوأفسدوا اعتقادات الناس وإراداهتم ، إدراك –خلقو وأمره  –رعتو وشِ 

                                                 
 أي الفالسفة. ٔ
 (.ٚٔ-ٙٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى»انظر  ٕ
 يعٍت ا١تالئكة واٞتن. ٖ
 أي متقدميهم من فالسفة اليوناف. ٗ
 ، البن تيمية رٛتو ا. ٘ٔ٘ – ٗٔ٘ص  باختصار ،« ١تنطقيُتالرد عل  ا»انظر  ٘
 ( البن تيمية رٛتو ا.ٕٖٚ/ٔ« )بياف تلبيس اٞتهمية»انظر  ٙ
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قلوهبم ذلك ، ويستبدلوا  انية والعلـو النبوية ، ودياوا منمروىم أف يًتكوا الفطرة الرب  وعملهم ، وأَ 
 ٔ.بو العلـو الفلسفية ا١تخالفة للعقل والنقل

  بقطع النظر عما يدؿ عل   -و٦تا يدؿ عل  فساد معقوالت الفالسفة وأىل الكالـ الباطل
كثرة التناقض واالضطراب بين أىلها ، وعدم االستقرار واالتفاق  -فسادىا عقاًل ونقاًل 

، واحد من أئمتهم ورؤسائهم القول ، وقال إنو مقطوع بو على رأي واحد ، بل ربما قال ال
ح أف تكوف معترَبة ُب ىذه حا٢تا ال يصلُ  ، فعقوؿٌ  قول إنو مقطوع بخالفويثم في كتاب آخر 

األمور اٞتزئية ، فضاًل عن تقدديها عل  نصوص األنبياء وا١ترسلُت ُب األمور العظيمة من أصوؿ 
 .الدين

 «.ٔتعرفة القواعد والضوابط واألصوؿالوصوؿ إىل العلم ا١تأموؿ  طريق»انته  النقل من كتاب 

 {تنبيو: ال يُنكر أن في المنطق فائدة}

 :قاؿ ابن تيمية رٛتو ا

نكر أف ُب ا١تنطق ما قد يستفيد ببعِضو من كاف ُب كفر وضالؿ وتقليد ، ٦تن نشأ بينهم من ال يُ 
، فأورثهم ا١تنطق ترؾ ما عليو أولئك من تلك  اٞتهاؿ ، كعواـ النصارى واليهود والرافضة و٨توىم

العقائد ، ولكن يصَت غالب ىؤالء مداىنُت لعوامهم ، مضلُت ٢تم عن سبيل ا ، أو يصَتوف 
 .منافقُت زنادقة ال يقروف ْتق وال بباطل ، بل يًتكوف اٟتق كما تركوا الباطل

 :ٍب قاؿ

 أو رجوع عن باطل أو تعبَت عن حق فإمنا ذىنٍ  ففي اٞتملة ؛ ما حيصل بو لبعض الناس من شاذِ 
ىو لكونو كاف ُب أسوأ حاؿ ، ال ١تا ُب صناعة ا١تنطق من الكماؿ ، ومن ا١تعلـو أف ا١تشرؾ إذا 
٘تجس ، واجملوسي إذا هتود حسنت حالو بالنسبة إىل ما كاف فيو قبل ذلك ، لكن ال يصلح أف 

 ٕ.جيعل ذلك عمدة ألىل اٟتق ا١تبُت

 :اوقاؿ أيضا رٛتو 

                                                 
 ( البن تيمية رٛتو ا.ٖٗٚ-ٖٖٚ/ٔ« )بياف تلبيس اٞتهمية»انظر  ٔ
 (.ٕ٘ -ٕٗ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٕ
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ليس كل ما يقولو ا١تتكلموف حقا ، بل كل ما جاءت بو الرسل فهو حق ، وما قالو ا١تتكلموف 
وغَتىم ٦تا يوافق ذلك فهو حق ، وما قالوه ٦تا خيالفو فهو باطل ، وقد ُعرؼ ذـ السلف واألئمة 

 ٔ.َدثػػػاْ مُ ػػألىل الكالـ ال

 }بطالن القول بوجوب تعلم المنطق{

 قاؿ ابن تيمية رٛتو ا:

بأنو أمر اصطالحي وضعو رجل من اليوناف ال حيتاج إليو  ٕكاف العقالء العارفوف يصفوف منطقهم
العقالء وال طلُب العقالء للعلِم موقوفا عليو ، كما ليس موقوفا عل  التعبَت بلغاهتم مثل فيالسوفيا 

ا عن معانيهم ، وسوفسطيقا وأنولوطيقا وأثولوجيا وقاطيغورياس و٨تو ذلك من لغاهتم اليت يعربوف هب
فال يقوؿ أحد أف سائر العقالء ٤تتاجوف إىل ىذه اللغة ، السيما من كرمو ا بأشرؼ اللغات 
اٞتامعة ألكمل مراتب البياف ا١تبينة ١تا تتصوره األذىاف بأوجز لفظ وأكمل تعريف ، وىذا ٦تا احتج 

ديدح ا١تنطق ، ويزعم  «مىت»١تا أخذ الفيلسوؼ  « ػمت  »بو أبو سعيد السَتاُب ُب مناظرتو ا١تشهورة لػ 
احتياج العقالء إليو ، ورد عليو أبو سعيد بعدـ اٟتاجة إليو ، وأف اٟتاجة إمنا تدعو إىل تعلم العربية ، 
ألف ا١تعاين فطرية عقلية ، ال ٖتتاج إىل اصطالح خاص ، ٓتالؼ اللغة ا١تتقدمة اليت حُيتاج إليها ُب 

 ، فإنو ال بد فيها من التعلم ، و٢تذا كاف تعلم العربية اليت يَتوقف معرفة ما جيب معرفتو من ا١تعاين
فهم القرآف واٟتديث عليها فرضا عل  الكفاية ٓتالؼ ا١تنطق ، ومن قاؿ من ا١تتأخرين إف تعلم 
ا١تنطق فرض عل  الكفاية أو أنو من شروط االجتهاد فإنو يدؿ عل  جهلو بالشرع وجهلو بفائدة 

القوؿ معلـو باالضطرار من دين اإلسالـ ، فإف أفضل ىذه األمة من الصاابة  ا١تنطق ، وفساد ىذا
والتابعُت ٢تم بإحساف وأئمة ا١تسلمُت عرفوا ما جيب عليهم ويُكمل علمهم وإدياهنم قبل أف يُعرؼ 
ا١تنطق اليوناين ، فكيف يقاؿ إنو ال يوثق بالعلم إف مل يوزف بو ، أو يقاؿ إف ِفطر بٍت آدـ ُب 

 ٖ.مل تستقم إال بو الغالب

 وقاؿ أيضا:

                                                 
 (.ٖٕ٘/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٔ
 أي منطق الفالسفة. ٕ
 (.ٕٚٔ -ٔٚٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٖ
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عيبوف طريق أىل ا١تنطق ويبينوف ما فيها من العي واللكنة وقصور العقل وما زاؿ نظار ا١تسلمُت يَ 
وعجز النطق ، ويبينوف أهنا إىل إفساد ا١تنطق العقلي واللساين أقرب منها إىل تقوًن ذلك ، وال 

يوالونو وال مع من يعادونو ، وإمنا كثر ال مع من ، يرضوف أف يسلكوىا ُب نظرىم ومناظرهتم 
،  «ا١تستصف » فإنو أدخل مقدمة من ا١تنطق اليوناين ُب أوؿ كتابواستعما٢تا من زمن أيب حامد ، 

 «٤تك النظر»و « معيار العلم»وزعم أنو ال يَثق بعلمو إال من عرؼ ىذا ا١تنطق ، وصنف فيو 
الثالث اٟتمليات ، والشرطي  :ٜتس موازين، ذكر فيو  «القسطاس ا١تستقيم»وصنف كتابا ٝتاه 

 .ا١تتصل ، والشرطي ا١تنفصل ، وغَت عباراهتا إىل أمثلة أخذىا من كالـ ا١تسلمُت
طب بذلك بعض أىل التعليم ، وصنف كتابا ُب هتافتهم ، وبُت كفرىم بسبب مسألة وذكر أنو خا

خر كتبو أف طريقهم فاسدة ال توصل ِقدـ العامل وإنكار العلم باٞتزئيات وإنكار ا١تعاد ، وبُت ُب آ
إىل يقُت ، وذمها أكثر ٦تا ذـ طريقة ا١تتكلمُت ، وكاف أوال يذكر ُب كتبو كثَتا من كالمهم إما 

ثم في آخر أمره بالغ في ذمهم وبين أن طريقهم متضمنة من بعبارهتم وإما بعبارة أخرى ، 
مين ، ومات وىو مشتغل الجهل والكفر ما يوجب ذمها وفسادىا أعظم من طريق المتكل

، وا١تنطق الذي كاف يقوؿ فيو ما يقوؿ ما حّصل لو مقصوده وال أزاؿ عنو ما   بالبخاري ومسلم
 .كاف فيو من الشك واٟتَتة ، ومل يغن عنو ا١تنطق شيئا

ولكن بسبب ما وقع منو ُب أثناء عمره وغَت ذلك صار كثَت من النظار يُدخلوف ا١تنطق اليوناين ُب 
ىذا ، وأف ما ادعوه حىت صار من يسلك طريق ىؤالء من ا١تتأخرين يظن أنو ال طريق إال علومهم ، 

أنو ما زاؿ العقالء والفضالء من  ٔمن اٟتد والربىاف ىو أمر صايح ُمسلم عند العقالء ، وال يعلم
مسلمُت ُب ذلك مصنفات ػا١تسلمُت وغَتىم يعيبوف ذلك ويطعنوف فيو ، وقد صنف نُظار ال

وٚتهور ا١تسلمُت يعيبونو عيبا ٣تمال ١تا يرونو من آثاره ولوازمو الدالة عل  ما ُب أىلو ٦تا  متعددة ،
 ٕ.يناقض العلم واإلدياف ، ويفضي هبم اٟتاؿ إىل أنواع من اٞتهل والكفر والضالؿ

 

                                                 
 أي ذلك السالك. ٔ
 (.٘ٚٔ -ٗٚٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٕ
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 1}إقحام المنطق في العلوم الشرعية السيما علم األصول{

شريعة ، السيما ُب علم األصوؿ ، عل  يد أيب حامد ًب إقااـ ا١تنطق بصورة حقيقية ُب علـو ال
( الذي اشًتطو لتاصيل العلـو واالجتهاد ، وجعلو معيار العلـو العقلية وميزانًا ىػ ٘ٓ٘الغزايل )ت 
، وصنف ُب ذلك كتًبا  (ٕمن ال حييط هبا )أي ا١تقدمة ا١تنطقية( فال ثقة بعلومو أصالً ) :٢تا ، وقاؿ

، وتأثر  «القسطاس ا١تستقيم»و  «مقاصد الفالسفة»و  «ك النظر٤ت»و  «معيار العلم»منها 
بكالمو كثَت من ا١تتأخرين ، حىت أوجبوا تعلم ا١تنطق وجعلوه من فروض الكفاية أو من شروط 

، أي ال يكوف ا١ترتقي ُب مدارج االجتهاد ، مستكماًل لشرائط النظر ، وأىاًل للتأليف  ٖاالجتهاد
 .والفتوى ؛ إال  بتاصيلو

ومازالت للفلسفة اليونانية روافد ُب ٚتيع الفلسفات والدعوات الغربية القددية واٟتديثة ، بل 
تأثرت هبا معظم الفرؽ اإلسالمية الكالمية ، ومل يظهر مصطلح الفلسفة اإلسالمية كمنهج علمي 

د كر   –شيخ األزىر  –يدرس ضمن مناىج العلـو الشرعية إال عل  يد الشيخ مصطف  عبد الرزاؽ 
فعل للهجـو الغريب عل  اإلسالـ ْتجة أنو خيلو من الفلسفة ، وليتو مل يفعل ، ألنو حل ا٠تطأ ٓتطأ 
أكرب ، إذ نسب إىل شرع ا ما ليس منو ، وخلو اإلسالـ من الفلسفة منقبة وليس ثلمة ْتمد 

 ٗ.ا

 {العقيدة اإلسالميةبمعرفة قليلي ال}الفكر الفلسفي ال يروج إال على 

و٢تذا كاف ىؤالء ا١تتفلسفة إمنا راجو عل  أبعد الناس عن العقل والدين   بن تيمية رٛتو ا:قاؿ ا
بوا مذىبهم من فلسفة اليوناف ودين اجملوس ، وأظهروا الرفض ، كالقرامطة والباطنية ، الذين رك  

م واإلدياف ، إما  ُب دولة جاىلية بعيدة عن العل ٘قوفنف  ػػػػيُ وكجهاؿ ا١تتصوفة وأىل الكالـ ، وإمنا 

                                                 
للشيخ ٤تمد علي فركوس ، فصل: إقااـ « ا١تنطق األرسطي وأثر اختالطو بالعلـو الشرعية»ىذا الفصل منقوؿ برمتو من كتاب  ٔ

 األصوؿ. ا١تنطق ُب العلـو الشرعية السيما علم
 (.ٗٛٔ/ٜالبن تيمية )« ٣تموع الفتاوى»( ، ٓٔ/ٔايل )للغز « ا١تستصف »انظر  ٕ
 (.ٕٚٔ/ٜالبن تيمية )« ٣تموع الفتاوى»انظر  ٖ
 . ٔٔٔٔ، ص « ا١توسوعة ا١تيسرة ُب األدياف وا١تذاىب ا١تعاصرة» ٗ
 «.ا١تعجم الوسيط»جوف. انظر أي يُػػرو   ٘
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فق من نفق منهم عل  ا١تنافقُت ا١تالحدة ، ٍب نفق عل  ا١تشركُت الًتؾ ، كفارا وإما منافقُت ، كما نَ 
 ٔ.وكذلك إمنا ينفقوف دائما عل  أعداء ا ورسولو من الكفار وا١تنافقُت

 {حكم النظر في كتب المنطقخالصة في }

 :أجابئل ابن تيمية رٛتو ا عن كتب ا١تنطق فسُ 
أما كتب ا١تنطق فتلك ال تشتمل عل  علٍم يؤمر بو شرعا ، وإف كاف قد أدى اجتهاد بعض الناس 

 ٕ.إىل أنو فرض عل  الكفاية
وقاؿ بعض الناس إف العلـو ال تقـو إال بو ، كما ذكر ذلك أبو حامد ، فهذا غلط عظيم عقال 

 .وشرعا

 ١تتكلمُت ُب العلم حرروا علومهم بدوف ا١تنطقفإف ٚتيع عقالء بٍت آدـ من ٚتيع أصناؼ ا أما عقالً 
 .اليوناين

وأما شرعا فإنو من ا١تعلـو باالضطرار من دين اإلسالـ أف ا مل يوجب تعلم ىذا ا١تنطق اليوناين 
 .عل  أىل العلم واإلدياف

 وأما ىو ُب نفسو فبعضو حق وبعضو باطل ، واٟتق الذي فيو كثَت منو أو أكثره ال حُيتاج إليو ،
، والبليد ال ينتفع بو ، والذكي ال  ٖوالقدر الذي حيتاج إليو منو فأكثر الِفطر السليمة تستقل بو

حيتاج إليو ، ومضرتو عل  من مل يكن خبَتا بعلـو األنبياء أكثر من نفعو ، فإف فيو من القواعد 
 .مالسلبية الفاسدة ما راجت عل  كثَت من الفضالء ، وكانت سبب نفاقهم وفساد علومه

وقوؿ من قاؿ أنو كلو حق ؛ كالـ باطل ، بل ُب كالمهم ُب اٟتد والصفات الذاتية والعرضية وأقساـ 
موضع ، وقد بُت ذلك علماء ػساد ما قد بيناه ُب غَت ىذا الػالقياس والربىاف ومواده من الف

 ٗ.ا١تسلمُت ، وا أعلم

 :«مفتاح دار السعادة»وقاؿ ابن القيم رٛتو ا ُب 

                                                 
 (.ٙٚٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٔ
 تقدـ الكالـ عل  بطالف ىذه ا١تقولة. ٕ
 مو استقالال ، بدوف حاجة إىل النظر ُب كتب ا١تنطق.أي تعلَ  ٖ
 (.ٕٙٙ - ٕ٘ٙ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٗ
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ا١تنطق فلو كاف علما صاياا ؛ كاف غايتو أف يكوف كا١تساحة وا٢تندسة و٨توىا ، فكيف وأما 
وفساده وتناقض أصولو واختالؼ َمبانيو يوجب مراعاهتا الذىن أف يزيغ ُب  ؟وباطلو أضعاؼ حقو

 ؟فكره
 .وال يؤمن هبذا إال من قد عرفو وعرؼ فساده وتناقضو ومناقضة كثَت منو للعقل الصريح

ض من كاف قد قرأه وُعٍت بو أنو مل يزؿ متعجبا من فساد أصولو وقواعده ، ومباينتها وأخرب بع
لصريح ا١تعقوؿ ، وتضمنها لدعاوي ٤تضة غَت مدلوؿ عليها ، وتفريقو بُت متساوين ، وٚتعو بُت 

اكٍم ، وعل  نظَته بضد ذلك اٟتكم ، أو حيكم عل  الشيء ػ٥تتلفُت ، فياكُم عل  الشيء ب
 .حيكم عل  ُمضاده أو مناقضو بوْتكٍم ، ٍب 

إىل أف وقفت عل  رد متكلمي اإلسالـ عليو ، وتبيُت فساده وتناقضو ، فوقفت عل  مصنف  :قاؿ
َتاُب الناوي ُب ذلك ، وعل  رد كثَت من أىل الكالـ والعربية عليهم كالقاضي أيب أليب سعيد الس  

و ، وأيب ا١تعايل ، وأيب القاسم األنصاري ، ٞتبار ، واٞتبائي ، وابنا بكر بن الطيب ، والقاضي عبد
وخلق ال حيصوف كثرة ، ورأيت استشكاالت فضالئهم ورؤسائهم ١تواضع اإلشكاؿ ، و٥تالفتها ما  

قدس ا روحو ، فإنو أت   اإلسالـكاف ينقدح يل كثَت منو ، ورأيت آخر من ٕترد للرد عليهم شيخ 
 :، وكشف أسرارىم وىتك أستارىم ، فقلت ُب ذلكبالعجب العجاب  ُٔب كتابيو الكبَت والصغَت

 كم فيو من إفك ومن هبتاف  واعجبا ١تنطق اليوناف 
 اإلنسافومفسد لفطرة    األذىاف٥تبٌط ٞتيد 
 الباين بناهُ  عل  شفا ىارٍ   وا١تباين  األصوؿمضطرب 

  واإلعالفخيونو ُب السر   العاين  إليوأحوج ما كاف 
 مشَي مقيٍد عل  صفواف    ديشي بو اللساف ُب ا١تيداف

 كأنو السراب بالقيعاف   متصل العثار والتواين 
 فأم و بالظن واٟتسباف   بدا لعُت الظامئ اٟتراف 
 فلم جيد ٍب  سوى اٟترماف   يرجو شفاء ُغلة الظمآف 
 يقرع سن نادـ حَتاف   فعاد با٠تيبة وا٠تسراف 

 ا١تيزاف وعاين ا٠تفة ُب  قد ضاع منو العمر ُب األماين 

                                                 
بن الرٛتٰػن ػػػػقيق: عبد ، بتا «االنتصار ألىل األثر»ألخَت حديثا بعنواف وقد طبع ا،  «نقض ا١تنطق»و « الرد عل  ا١تنطقيُت»ومها  ٔ

 .مكة -حسن بن قائد ، طبعتو دار عامل الفوائد 
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ا١تنزلة فهو بأف يكوف جهال أوىل منو بأف يكوف علما تعلُّمو فرض   النفوس هبذه سِ وَ وما كاف من ىَ 
 .كفاية أو فرض عُت

التفسَت  وتصانيفهم ، وأئمة العربية وتصانيفهم ، وأئمة اإلسالـالشافعي وأٛتد وسائر أئمة  وىذا
علمهم بدونو أـ  طق وأوضاعو ، وىل صح ٢تموتصانيفهم ١تن نظر فيها ؛ ىل راعوا فيها حدود ا١تن

 ؟ال
وما دخل المنطق ا١تنطقيُت ،  بل ىم كانوا أجل قدرا وأعظم عقوال من أف ُيشغلوا أفكارىم هبذياف

 ٔ.ش قواعدهعلى علم إال أفسده وغير أوضاعو وشوَّ 
 كم تعلم ا١تنطق:ْت يتعلقعن سؤاؿ ُب جواب لو  ٕعبد الرٛتٰػن بن حسنوقاؿ الشيخ 

عبػػد ا بػػن ٤تمػػد ، وفقػػو ا ٟتقيقػػة  ٖعبػػد الرٛتػػٰػن بػػن حسػػن إىل األخ القػػادـ مػػن بػػالد األوغػػافمػػن 
 اإلسالـ واإلدياف ، سالـ عليكم ورٛتة ا وبركاتو ، وبعد : 

                                                 
 ا٠ترب. –دار ابن عفاف  :ٖتقيق علي بن حسن بن عبد اٟتميد ، الناشرباختصار يسَت ، ،  ٘ٛٗ – ٖٛٗص  ٔ
ىػ ُب الدرعية ، نشأ ُب بيت  ٜٙٔٔحسن بن الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتهم ا تعاىل ، ولد سنة  ىو الشيخ عبد الرٛتٰػن بن ٕ

جده الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب ، ودرس عليو وعل  أعمامو التوحيد واٟتديث والفقو ، كما درس اٟتديث عل  بعض ا١تشايخ 
ربٌب ، والشيخ عبد ا باسوداف ، وكذا قرأ عل  مفيت اٞتزائر الشيخ ُب مصر ، كالشيخ حسن القويسيٍت ، والشيخ عبد الرٛتٰػن اٞت

 ٤تمد بن ٤تمود اٞتزائري اٟتنفي األثري ، وقد أجازه ىؤالء ا١تشايخ ّتميع مروياهتم .
 كما درس الشيخ عبد الرٛتٰػن عل  مشايخ آخرين ُب مصر ُب الناو والقراءات وغَتىا .

 غفَت من الطلبة ، أبرزىم ابنو الشيخ عبد اللطيف . جم  وقد تتلمذ عل  الشيخ عبد الرٛتٰػن 
، وىو ٥تتصر لكتػاب ابػن عمػو ، الشػيخ سػليماف بػن عبػد ا بػن « فتح اجمليد»وللشيخ عبد الرٛتٰػن عدة مصنفات ، أشهرىا كتابو 

ين ُب ٖتقيػػق دعػػوة األنبيػػاء قػػرة عيػػوف ا١توحػػد»، ولػػو أيضػػا « تيسػػَت العزيػػز اٟتميػػد بشػػرح كتػػاب التوحيػػد»٤تمػػد بػػن عبػػد الوىػػاب ، 
 ، وىو حاشية عل  كتاب التوحيد .« وا١ترسلُت

الرسػػائل  ٣تموعػػة»، وكػػذا ُب « الػػدرر السػػنية مػػن األجوبػػة النجديػػة»كمػػا ألػػف الشػػيخ عبػػد الرٛتػػٰػن رسػػائل كثػػَتة ، وىػػي مبثوثػػة ُب 
 «.وا١تسائل النجدية

صػػػرة اإلسػػالـ ، ودعػػػوة النػػاس إىل التوحػػػػيد ا٠تػػالص ، ودحػػػض البػػػدع ىػػػػ بعػػد أف أبلػػػ  بػػالء حسػػػنا ُب ن ٕ٘ٛٔتػػػوُب رٛتػػػو ا عػػاـ 
 والشركيات ُب ٧تد وغَتىا.

امد بػػن ػبتاقيػػق أشػػرؼ بػػن عبػػد ا١تقصػػود ، والًتٚتػػة ٟتفيػػده ، الشػػيخ إبػػراىيم بػػن مػػ« فػػتح اجمليػػد»انظػػر ترٚتتػػو ُب مقدمػػة كتػػاب 
 إبراىيم بن عبد الرٛتٰػن بن حسن ، رٛتهم ا .

معجم »( و ٕٔ/ٔ« )تاريخ ا١تستبصر»عماؿ غزنة ، وغزنة من أعماؿ خراساف ، فهي بلدة تابعة ٢تا . انظر األوغاف من أ ٖ
 «.البلداف
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فالػػذي جيػػب علينػػا ٤تبػػة ا٠تػػَت ١تػػن أراده وقصػػده ، فلػػػعل ا تعػػاىل أف جيعلػػو مػػؤثِراً للاػػق علػػ  غػػَته ، 
 ثلك ُب شيئُت:لكن نباث مع م

 كثػػػَت مػػػن اققػػػُت وأجػػػازه بعػػػض العلمػػػاء ، لكػػػن الصػػػواب ٖترديػػػو  مػػػوُ ر  ( أف علػػػم ا١تنطػػػق قػػػد حَ األول)
ألمػػور ، منهػػا : أنػػو لػػيس مػػن علػػـو الشػػريعة امديػػة ، بػػل ىػػو مػػن علػػـو اليػػػوناف ، وأوؿ مػػن أحدثػػو 

اس وقػبلهم مػن خلفػاء بػٍت أميػة ا١تأموف بن الرشػيد ، وأمػا ُب خالفػة مػن قبلػو مػن أسػالفو مػن بػٍت العبػ
 فال يُعرؼ ُب عصرىم .

: أف أئمػػػة التػػػابعُت مػػػن الفقهػػػاء وا١تفسػػػرين واػػػدثُت ال يعرفػػػوف ىػػػذا العلػػػم ، وىػػػم نقلػػػة األمـــر الثـــاني
العلػػم ، واإلسػػالـ ُب وقػػتهم أظهػػر ، والعلػػـو النافعػػة عنػػدىم أكثػػر ، وقػػد تػػوافرت دواعػػيهم علػػ  نقػػل 

مػػػن األئمػػػة األربعػػػة ومػػػن ُب طبقػػػتهم مػػػن اػػػدثُت ، ومػػػن الفقهػػػاء  العلػػػم ، وكػػػذلك مػػػن أخػػػذ عػػػنهم
 وا١تفسرين ، فال ٕتد ُب كتبهم وال من أخذ عنهم شيئاً من ىذا العلم .

: أف ىػذا العلػم إمنػا أحدثػو اٞتهميػة ١تػا أٟتػدوا ُب أٝتػاء ا وصػفاتو ، واسػتمالوا ا١تػأموف األمـر الثالـث
نػػة اٞتهميػػة ، وظهػػرت بػػدعتهم مػػن أجػػل ذلػػك ، فصػػار ضػػرره إىل تعريػػب كتػػب اليونػػاف ، فعظُمػػت فت

أكثر من نفعو ، وذكر العلماء أف ما فيو من صايح فهو موجود ُب كتب أصوؿ الفقػو ، فيتعػُت تركػو 
وعدـ االلتفات إليو ، والػُمعوؿ إمنا ىو عل  الكتاب والسنة وما عليػو السػلف واألئمػة ، وىػذه كتػبهم 

 ا من شبهات أىل ا١تنطق شيء أصاًل ، فهذا الذي ندين ا بو .موجودة ْتمد ا ، ليس فيه
يقبػل علمنػا ىػذا  ٔيػفيجب عليك أيها الرجل القادـ أف تسع  لنفسك ٔتعرفة اٟتق بدليلو ، والل ػي يَػبِػ

ا بػػو علينػػا مػػن ٘تييػػز اٟتػػق مػػن الباطػػل فهػػو أخونػػا ، واٟتمػػد  علػػ  ىدايػػة مػػن اىتػػدى ،  الػػذي مػػن  
رى غػػَت ذلػػك فػػال ٨تػػن إخػػواف لػػو ، والسػػالـ ، وصػػل  ا علػػ  ٤تمػػد وآلػػو وصػػابو ، وسػػلم يػػ ٕوالل ػػي

 ٖتسليًما كثَتا .

 {فيلسوف اإلسالم :حكم قول}

 قاؿ ابن تيمية رٛتو ا:

                                                 
 .أىل ٧تد ، ومعناىا : والذي يريد ىذه عبارة دارجة عند ٔ
 ىذه عبارة أخرى دارجة عند أىل ٧تد ، ومعناىا : والذي. ٕ
، اٞتزء الرابع ، القسم الثاين ، الصفاػات « ٣تموعة الرسائل وا١تسائل النجدية» انته  ا١تقصود من رسالة الشيخ ، وىي مثبتة ُب ٖ

ٜ٘ٗ – ٘٘ٓ . 
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أعٍت الفيلسوؼ الذي ُب  -فيلسوؼ اإلسالـ ُب وقتو  -وكاف يعقوب بن إسااؽ الكندي 
 :كما قالوا لبعض أعياف القضاة الذين كانوا ُب زماننا،  سلمُت اإلسالـ ، وإال فليس الفالسفة من ا١ت
 ٔ.ليس لإلسالـ فالسفة :)ابن سينا من فالسفة اإلسالـ( ، فقاؿ

 {؟أشد ضالال ، الفيلسوف أم المتكلم ا}أيهم

لة ، وكالمها يؤمن عط  الفالسفة أضل من ا١تتكلمُت بال شك ، فإف ا١تتكلمُت ضربُت إما مؤولة وإما مُ 
ص ، ولكنهم قدموا عقو٢تم لفهم النصوص ومل يستسلموا لفهم السلف الصاحل ، أصااب بالن

 .القروف الثالث األوىل ، اليت شهد ٢تا النيب صل  ا عليو وسلم با٠تَتية
أما الفالسفة فهم يباثوف ا١تسائل العقائدية وغَتىا ْتثا ٣تردا عن اإلدياف بالنص ، وخيلوف عقو٢تم 

ٍب ينظروف إالـ تؤوؿ هبم عقو٢تم ، فاعتناؽ العقائد اإلديانية والتزامها من قبل من أي اعتقادات ، 
 .وا با١تناطقةمُّ ػالنظر عندىم ال السمع ، معتمدين عل  قانوهنم العقالين ا١تسم  با١تنطق ، و٢تذا سُ 

بل ىو أكمل الناس عقال ، ومع ىذا فلم يهتد إىل النبوة ٔتجرد عقلو ،  ومن ا١تعلـو أف النيب 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال هبداية ا تعاىل ، قاؿ تعاىل 

 .اإلدياف ولكن جعلناه نورا هندي بو من نشاء

 {الفالسفةمتأخري شيوخ  - }فصل في التعريف بالباطنية

 مقدمة
ي وضعو أرسطو ُب مقاالت ابن سينا ىو الذي جدد اإلٟتاد الذأف كالـ ابن القيم رٛتو ا تقدـ  

وكاف ابن سينا كما أخرب عن نفسو ، قاؿ: )أنا وأيب من أىل )الفالسفة ، حيث قاؿ رٛتو ا: 
الباطنية الذين ال يؤمنوف ٔتبدأ وال معاد ، وال رب خالق ، وال  دعوة اٟتاكم( ، فكاف من القرامطة

 رسوؿ مبعوث جاء من عند ا تعاىل.
يتسًتوف بالرفض ويبطنوف اإلٟتاد اض ، وينتسبوف إىل أىل بيت الرسوؿ زنادقة ،  ٕوكاف ىؤالء

  وىو وأىل بيتو برآء منهم َنسبا ودينا ، وكانوا يقتلوف أىل العلم واإلدياف ، ويَدعوف أىل ،

                                                 
 (.ٙٛٔ/ٜ« )٣تموع الفتاوى» ٔ
 أي القرامطة. ٕ
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اإلٟتاد والشرؾ والكفراف ، ال حُير موف حراما وال حيلوف حالال ، وُب زمنهم و٠تواصهم وضعت رسائل 
 انته  كالـ ابن القيم رٛتو ا. .(«الصفاإخواف »

 اٟتاكم أتباعالباطنية ، فوإخواف الصفا لقرامطة واالباطنية  ؼر  ػػعَ نػُ بعده  والفصلُتوُب ىذا الفصل 
وغَته من العبيديُت اإلٝتاعيلية ، وأولئك كانوا يستعملوف التأويل الباطن ُب ٚتيع أمور الشريعة ، 

لكن كانوا ، وحج البيت ، ا الصلوات ا٠تمس وصياـ شهر رمضاف علميها وعمليها ، حىت تأولو 
 .يأمروف بالشريعة لعوامهم ، فإهنم كانوا يتظاىروف بالتشيع

وز ، ومنشأ مذىبهم عل  يد رجلُت فارسيُت مها رُ بيديوف ىم الذين قالوا بألوىيتو ، ويعرفوف بالدُّ والعُ 
  .ٛتزة ودرزي

، أيضا ألهنم متفرعوف منهم ، واإلٝتاعيلية فرقة من غالة الشيعة والعبيديوف يطلق عليهم اإلٝتاعيلية 
 ٔ.يقولوف بإمامة إٝتاعيل بن جعفر الصادؽ

 «النجـو الزاىرة»عن  ٕ«إغاثة اللهفاف»ونقل الشيخ ٤تمد حامد الفقي رٛتو ا ُب حاشيتو عل  
باطنيا خبيثا ، وكاف جده أف جد العبيديُت ىو عبيد ا ا١تلقب با١تهدي ، وادع  أنو علوي ، وكاف 

٣توسيا ، واٝتو القداح ، وىو أصل دعاة القرامطة ، وجاء أوالد عبيد ا عل  أسلوبو ، فأشاعوا 
 .ا٠تمر والزنا ، وأشاعوا الرفض ُب الشاـ كالنصَتية والدرزية

س عل  تلبيس إبلي رِ كْ ذِ  عند «تلبيس إبليس»ُب كتابو ابن اٞتوزي رٛتو ا الباطنية  ؼوقد عر  
 :قاؿفالباطنية ، 

،  ةٍ ، وعقائدىم وأعما٢تم تباين اإلسالـ ٔتر   ٖفضِ سًتوا باإلسالـ ومالوا إىل الر  الباطنية قـو ت
فماصوؿ قو٢تم تعطيل الصانع وإبطاؿ النبوة والعبادات وإنكار البعث ، ولكنهم ال يظهروف ىذا ُب 

لذلك  : ، والدين صايح ، ولكنهم يقولوفرىم ، بل يزعموف أف ا حق ، و٤تمد رسوؿ اػأوؿ أم
 .غَت ظاىر ، وقد تالعب هبم إبليس فبالغ وحّسن ٢تم مذاىب ٥تتلفة ، و٢تم ٙتانية أٝتاء سر  

ٍب ذكر منها الباطنية واإلٝتاعيلية والسبعية والبابكية وام رة والقرامطة وا٠ترمية والتعليمية ، بينما 
، بينما جعلهم « االعتقادات»لرازي فجعلهم ستة فرؽ ُب كتابو ما اذكر الغزايل أهنم عشرة فرؽ ، وأ

 .الديلمي ٜتسة عشر فرقة
                                                 

 (.ٓٔ/ٔ« )درء تعارض العقل والنقل»( ، وحاشيتو عل  ٕ/ٔ« )الصفدية»نقال من حاشية د. ٤تمد رشاد سامل عل   ٔ
ٕ (ٕ/ٕٜٙ.) 
 فضة ا١تسمُت أنفسهم بالشيعة.أي دين الرا ٖ
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 .ٍب ذكر ابن اٞتوزي السبب الباعث ٢تم عل  الدخوؿ ُب ىذه البدعة ، ٍب ذكر نبذة من مذاىبهم
 ٔ.ره الرفض ، وباطنو الكفر اضمذىب ظاى :قاؿ الغزايل عن مذىب الباطنية

 : ٜٕٖص  «أصوؿ الدين»كتابو  وقاؿ البغدادي ُب
إف الباطنية خارجة عن فرؽ األىواء ، وداخلة ُب فرؽ الكفر الصريح ، ألهنا مل تتمسك بشيء من 

 .انته  .أحكاـ اإلسالـ ، ال ُب أصولو وال ُب فروعو
وز وإشارات ٢تا تأويالت باطنة ال يعرفها إال ػػػػػومن عقائد الباطنية أف نصوص الشرع عبارة عن رم

 ٕ.ىم ، كاٞتنة والنار واليـو اآلخر
، ص  «ميسرة ُب األدياف وا١تذاىب ا١تعاصرةػموسوعة الػال»وانظر للتوسع ما قيل ُب الباطنية ُب 

ٜٛٔ . 
 {الفالسفةمتأخري شيوخ  – }فصل في التعريف بالقرامطة

مذىبهم ُب العراؽ عل  يد ٛتداف قرمط ، و  ىػ ٕٛٚالقرامطة فرقة من فرؽ الباطنية ظهرت سنة 
ما علة لوجود ػيقـو عل  القوؿ بإلٰػهُت قدديُت ال أوؿ لوجودمها من حيث الزماف ، إال أف أحدى

التايل ، والنيب عندىم عبارة عن شخص فاضت عليو  :األوؿ ، واسم ا١تعلوؿ :الثاين ، واسم العلة
ن إماـ معصـو من السابق بقوة التايل قوة قدسية صافية ، واتفقوا عل  أنو ال بد ُب كل عصر م

يساوي النيب ُب العصمة ، وىم ينكروف البعث وا١تعاد ويستبياوف اظورات ، وجيعلوف لكل نص 
ظاىرا وباطنا ، يؤولوف ا١تعٌت الباطن حسب معتقداهتم وأىوائهم ، وقد نشطت تلك اٟتركة ا٠تبيثة 

ىت أهنم ىاٚتوا مكة سنة وكثر أتباعها ، فأغاروا عل  البلداف وهنبوا األمواؿ وىتكوا األعراض ، ح
اجاج ، وىدموا زمـز واقتلعوا اٟتجر األسود وذىبوا بو ػفقتلوا أىلها ومن كاف فيها من ال ىػ ٜٖٔ

 ٖ.ىػ ٜٖٖإىل األحساء ، ٍب أعيد إىل مكانو سنة 
 وقاؿ ابن تيمية رٛتو ا:

اإلدياف با ، وكذلك  لوا وحرّفوافالقرامطة الذين يضاىئوف الصابئة الفالسفة واجملوس الثنوية عط  
اإلدياف باليـو اآلخر ، وكذلك العمل الصاحل ، حىت جعلوا ما جاءت بو الشريعة من أٝتاء األعماؿ 

                                                 
 . ٖٚص « فضائح الباطنية» ٔ
 . ٕ٘ٔ، لفاحل بن مهدي ، ص « التافة ا١تهدية شرح الرسالة التدمرية» ٕ
 البن اٞتوزي ، ٖتقيق ٤تمد الصباغ. « القرامطة»انظر  ٖ
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إف الصالة معرفة أسرارنا ، والصياـ كتماف أسرارنا ،  :إمنا ىي رموز وإشارات إىل حقائقهم ، كقو٢تم
 .وأمثاؿ ذلكواٟتج زيارة شيوخنا ا١تقدسُت ، 

 .)ىذا خيالف القرآف( :«الفصوص»ضل ٤تققيهم )وىو العفيف التلمساين( وقد قرئ عليو وقيل ألف
 .القرآف كلو شرؾ ، وإمنا التوحيد ُب كالمنا :فقاؿ
 .ال فرؽ بُت الزوجة واألـ عندنا ، ولكن ىؤالء اجوبوف قالوا حراـ ، فقلنا عليكم :وقاؿ

والفواحش وترؾ الصلوات والكذب ومواالة و٢تذا ٕتد اقق منهم يستال ارمات من ا٠تمر 
اليهود والنصارى ، بل يكوف أعظم شرا ُب الباطن من اليهودي والنصراين ا١تتمسك بشريعتو ا١تبدلة 

  ٔ.انته  .ا١تنسوخة ، ولكن ُب اليهود والنصارى من ىو شر منهم ١توافقتو ٢تم عل  ىذا اإلٟتاد
، ص  «سوعة ا١تيسرة ُب األدياف وا١تذاىب ا١تعاصرةمو ػال»وانظر للتوسع ما قيل ُب القرامطة ُب 

ٖٚٛ . 

 {الفالسفةمتأخري شيوخ  – بإخوان الصفا}فصل في التعريف 

إخواف الصفا ىم ٚتاعة من الشيعة الباطنية عامة ، ومن اإلٝتاعيلية خاصة ، ظهرت ُب العامل 
يو مقاالهتم وعددىا إحدى ، وفيها ألفوا كتابا ورتبوا ف ىػ ٖٖٗاإلسالمي ولزمت التكتم حىت سنة 

وٜتسوف مقالة ، ٜتسوف منها ُب ٚتيع أجزاء الفلسفة ، علميها وعمليها ، ٍب أفردوا واحدة جامعة 
اقُت ، ووىبوىا ألنواع ا١تقاالت عل  سبيل االختصار ، وكتموا أٝتاءىم وبثوا مقاالهتم ُب الور  

 ٕ.للناس
 «ا١تقابسات»ُب كتابو  ٘حياف التوحيديأيب عن  ٗ«تاريخ اٟتكماء»ُب  ٖفطيالقِ وقد نقل قلت: 

زيد بن رفاعة ، وأبو سليماف ٤تمد بن نصر البيسيت ا١تعروؼ  :، وىمأٝتاء إخواف الصفا قباهم ا 
 .، والعوُب ، وغَتىم ا١تهرجاينجاين ، وأبو أٛتد رفسي ، وأبو اٟتسن علي بن ىاروف البا١تقد

                                                 
 ، باختصار وتصرؼ يسَت. ٜٔٗ – ٜٓٗص « بغية ا١ترتاد» ٔ
 . ٛٛٗ، ص « الرد عل  ا١تنطقيُت»، وحاشية  ٓٛٔص « بغية ا١ترتاد»نقال من حاشية  ٕ
مكتبة عظيمة ال حيب من الدنيا سواىا.  عندهىو علي بن يوسف الشيباين القفطي ، وزير ومؤرخ ، كاف ٚتاعا للكتب ، وكاف  ٖ

 للزركلي.« األعالـ»انظر ترٚتتو ُب 
 . ٕٛص  ٗ
 ( فقاؿ: الضاؿ ا١تلاد ، صاحب التصانيف األدبية والفلسفية. ٜٔٔ/ٚٔ) «السَت»ترجم لو الذىيب ُب  ٘
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 ، ٔجعفر الصادؽىو عن « ل إخواف الصفارسائ»تاب ظن طوائف أف ك :رٛتو ا وقاؿ ابن تيمية
وىذا الكتاب ىو أصل مذىب القرامطة الفالسفة ، فينسبوف ذلك إليو ليجعلوا ذلك مَتاثا عن أىل 

إمنا « رسائل إخواف الصفا»العقالء أف  البيت ، وىذا من أقبح الكذب وأوضاو ، فإنو ال نزاع بُت
 .قريبا من بناء القاىرة بويو ١تائة الثالثة ُب دولة بٍتصنفت بعد ا

وفيها نفسها أهنا صنفت بعد أف استوىل النصارى عل  سواحل الشاـ ، ومن ا١تعلـو بالتواتر  :ٍب قاؿ
أف استيالئهم عل  سواحل الشاـ كاف بعد ا١تائة الثالثة ، وجعفر رضي ا عنو توُب سنة ٙتاف 

 .وأربعُت ومائة قبل وضع ىذه الرسائل بناو مائيت سنة
اليت قد ٝتاىا تأويال وتعبَتا عن الصاابة وأىل  -فهذا وأمثالو يبُت أف نقل مثل ىذه التاريفات 

ا ّتهلهم ا بَكذب منتاليها ، وعلمً ال يزيدىا عند أىل العلم واإلدياف إال ِعلمً  –البيت وا١تشايخ 
 .وضال٢تم

نف ق عليو وعل  علم واإلدياف ، كما قد يُ الباطل عند أىل ال ٕف قُ ػػنَ ػػقل والرواية يُ فال يُظن أف ٣ترد الن
أمثالو من النقوؿ الباطلة ما ال يعلمو إال ا ، لقلة علمهم باٟتديث واآلثار وأحواؿ السلف 

 ٖ.وعلومهم ، كما ينف ق عليهم من ا١تقوالت الفاسدة ما ال يعلمو إال ا تعاىل
ما قيل فيسلمُت شرىم ، وانظر للتوسع وإخواف الصفا ىم طبقة من طبقات القرامطة ، كفا ا ا١ت

 . ٜٓ٘، ص  «ا١توسوعة ا١تيسرة ُب األدياف وا١تذاىب ا١تعاصرة» فيهم

 {الفالسفةمتأخري شيوخ  - }فصل في التعريف بالمعتزلة

ا١تعتزلة فرقة ضالة ُب باب أٝتاء ا وصفاتو ، ينفوف عن ا صفاتو زعما منهم بأف إثباهتا يلـز منو 
 لوا ٚتيع معاين صفات ا عن معانيها الالئقة بو سباانو إىل معاٍف اللق با١تخلوؽ ، وأو  تشبيو ا٠تا
، وقد كفر السلف من قاؿ بقو٢تم ، ألف مؤداه ىو  ظاىر السياؽ القرآين وغَت مرادة يدؿ عليها

  .عدـ اإلدياف ٔتا جاء بو القرآف من صفات ا
                                                                                                                                      

ٍب نقل عن ابن اٞتوزي قولو: زنادقة اإلسالـ ثالثة: ابن الراوندي ، وأبو حياف التوحيدي ، وأبو العالء ا١تعري ، وأشدىم عل  
 .اإلسالـ أبو حياف

« سَت أعالـ النبالء» ترٚتتو ُبجعفر بن ٤تمد بن علي بن اٟتسُت بن علي بن أيب طالب ، وا١تلقب بالصادؽ. انظر ىو  ٔ
(ٙ/ٕ٘٘). 
 .ورو جػػػأي يُ  ٕ
 (.ٜٚ/ٗ« )٣تموع الفتاوى»، وانظر ما قالو رٛتو ا ُب  ٖٖٓ - ٜٕٖص « بغية ا١ترتاد» ٖ
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قبل أف نثبت النبوة وصدؽ الرسوؿ البد أف  :هنم يقولوفوا١تعتزلة يقولوف بتاسُت العقل ، لدرجة أ
ندلل عقال عل  أف ا عدؿ ال يفعل القبيح ، فإذا دللنا عل  ذلك فاينئذ ديكن تصديق النيب 
با١تعجزة وأنو مرسل من ا ، أما إذا مل نثبت عدؿ ا أوال فال ديكن أف نصدؽ النيب ، ألف العقل 

 ٔن أف يرسل الكذاب وال أف ا يفعل القبيح!مل يدؿ عل  أف ا ال ديك
ورؤوس ا١تعتزلة ىم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأصااهبم ، ٝتوا بذلك ١تا اعتزلوا اٞتماعة بعد 

قتادة  فقاؿموت اٟتسن البصري رٛتو ا تعاىل ُب أوائل ا١تائة الثانية ، وكانوا جيلسوف معتزلُت ، 
 .أولئك ا١تعتزلة :وغَته

 .العدؿ والتوحيد والوعيد وا١تنزلة بُت ا١تنزلتُت واألمر با١تعروؼ :مذىبهم ٜتسةوأصوؿ 
فأما العدؿ فسًتوا ٖتتو نفي القدر فقالوا إف ا ال خيلق الشر وال يقضي بو ، وىذا كالـ باطل ، 

، وعملهم ىو  وا خلقكم وما تعملوففإف ا خالق كل شيء ، و٢تذا قاؿ إبراىيم لقومو 
 .ؾ ، غَت أف ا خلق ا٠تَت وأمر بو ، وخلق الشر وهن  عنو ، وُب كل ابتالء للعبدالشر 

ومقتض  قو٢تم أف ىناؾ خالق غَت ا خلق الشر ، وأنو خلق ُب ملكو ما ال يريده ، تعاىل ا عن 
 .قو٢تم الباطل علوا كبَتا

 .، وأمورا أخرى باطلة وأما التوحيد عندىم فيتضمن القوؿ ٓتلق القرآف وأنو ليس كالـ ا
وأما الوعيد فإهنم يقولوف إذا توعد ا بعقوبة فإنو ينفذىا وال خيلف وعده مطلقا ، ألنو ال خيلف 
ا١تيعاد ، فا عندىم إذا توعد بعقوبة فإنو ال يعفو عمن أساء وظلم وال يغفر ٢تم ، وىذا كالـ 

ا عن العبد كما جاءت بو اآليات ظاىر البطالف ، ألف الوعد بالعقوبة ٥تصص ٔتا إذا عفا 
 .واألحاديث ، ولكن أىل البدع عندىم غلو فاحش ُب فهم النصوص

لمنزلتُت فإهنم يقولوف أف مرتكب الكبَتة ليس ٔتؤمن وال كافر! بل ىو ُب منزلة ػوأما ا١تنزلة بُت ا
ف مذىب أىل اٟتق بينهما ، وىذا كالـ باطل ترده اآليات واألحاديث وفهم الصاابة والتابعُت ، فإ

أف مرتكب الكبَتة يضعف إديانو ، وال حيكم عليو بزوالو ، ال خيرج منو ٓتالؼ ا١تشرؾ فإنو خيرج من 
 .دائرة اإلسالـ واإلدياف بالكلية ، وليس ٙتة منزلة بُت ا١تنزلتُت

اروا ، وأما األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر عندىم فيتضمن ا٠تروج عل  والة األمر بالقتاؿ إذا ج
من حديث وائل بن  «صايح مسلم»بالصرب عل  والة اٞتور ، كما قي  وىذا ٥تالف ألمر النيب 
يا نيب  :سأؿ سلمة بن يزيد اٞتافي رسوؿ ا صل  ا عليو وسلم فقاؿ :حجر رضي ا عنو قاؿ

                                                 
 . ٖٕٖ، لفاحل بن مهدي ، ص « لتدمريةالتافة ا١تهدية شرح الرسالة ا»انظر  ٔ
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عرض عنو ٍب فأ ؟أرأيت إف قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ، ودينعونا حقهم ، فما تأمرنا ، ا
 .: اٝتعوا وأطيعوا ، فإمنا عليهم ما ٛتلوا وعليكم ما ٛتلتم سألو فقاؿ رسوؿ ا صل  

 ،يا رسوؿ ا  :قلت :وروى مسلم ُب صاياو عن حديث حذيفة بن اليماف رضي ا عنو قاؿ
  ؟فجاء ا ٓتَت فنان فيو ، فهل من وراء ىذا ا٠تَت شر ر  شَ إنا كنا بِ 

  .نعم :قاؿ
  ؟وىل من وراء ذلك الشر خَت :لتق

  .نعم :قاؿ
  ؟فهل من وراء ذلك ا٠تَت شر :قلت
  .نعم :قاؿ
  ؟كيف  :قلت
داي ، وال يستنوف بسنيت ، وسيقـو فيهم رجاؿ قلوهبم هُ ػسيكوف بعدي أئمة ال يهتدوف بِ  :قاؿ

  .قلوب الشياطُت ُب جثماف إنس
  ؟كيف أصنع يا رسوؿ ا إف أدركت ذلك  :قلت :قاؿ
 ٔ.عفاٝتع وأطِ ، تسمع وتطيع لألمَت ، وإف ضرب ظهرؾ وأخذ مالك  :قػاؿ

 نحراف الفالسفة في أركان اإليمان كلها{ابيان خاتمة في }

معلقا عل  قوؿ أيب جعفر « شرح العقيدة الطااوية»قاؿ ابن أيب العز اٟتنفي رٛتو ا ُب 
١تنػزلة عل  ا١ترسلُت ، ونشهد أهنم كانوا عل  )ونؤمن با١تالئكة والنبيُت والكتب ا :الطااوي رٛتو ا
 :اٟتق ا١تبُت( ، قاؿ

آمن الرسوؿ ٔتا أنػزؿ إليو من ربو وا١تؤمنوف كل آمن با ىذه األمور من أركاف اإلدياف ، قاؿ تعاىل 
ومالئكتو وكتبو ورسلو

ليس الرب أف تولوا وجوىكم ِقبل ا١تشرؽ وا١تغرب اآليات ، وقاؿ تعاىل  ٕ
لرب من آمن با واليـو اآلخر وا١تالئكة والكتاب والنبيُتولكن ا

اآلية ، فجعل ا سباانو  ٖ
وتعاىل اإلدياف ىو اإلدياف هبذه اٞتملة ، وٝت  من آمن هبذه اٞتملة مؤمنُت ، كما جعل الكافرين من  

ضالال ومن يكفر با ومالئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر فقد ضل كفر هبذه اٞتملة بقولو 
                                                 

 . ٜٜٙ – ٜٛٙالبن أيب العز اٟتنفي ، هتذيب ٤تمد اٟتمود النجدي ، ص « شرح العقيدة الطااوية»انظر  ٔ
 . ٕ٘ٛسورة البقرة:  ٕ
 . ٚٚٔسورة البقرة:  ٖ
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بعيدا
عن  ُب اٟتديث ا١تتفق عل  صاتو ، حديث جربائيل ، وسؤالو للنيب  ، وقاؿ  ٔ

 .أف تؤمن با ومالئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر ، وتؤمن بالقدر خَته وشره :ماف ، فقاؿػاإلي
ا حقيقة فهذه األصوؿ اليت اتفقت عليها األنبياء والرسل صلوات ا عليهم وسالمو ، ومل يؤمن هب

 .اإلدياف إال أتباع الرسل
وأما أعداؤىم ومن سلك سبيلهم من الفالسفة وأىل البدع فهم متفاوتوف ُب جادىا وإنكارىا ، 

عظمهم باٟتكماء ، فإف َمن علم حقيقة وف عند من يُ وأعظم الناس ٢تا إنكارا الفالسفة ، الػُمسم  
و وال مالئكتو وال باليـو اآلخر ، فإف مذىبهم أف ا قو٢تم عِلم أهنم مل يؤمنوا با وال رسلو وال كتب

اٞتزئيات بأعياهنا ، وكل موجود ُب ا٠تارج فهو  سباانو موجود ال ماىية لو وال حقيقة ، فال يعلمُ 
وه م  ػوأبدا ، وإف سَ  ٕلو أَزال عندىم الزـٌ  مُ ػجزئي ، وال يَفعل عندىم بقدرتو ومشيئتو ، وإمنا العالَ 

عندىم ٔتفعوؿ وال ٥تلوؽ وال مقدور  ٖصانعة ومصاٟتة للمسلمُت ُب اللفظ ، وليس)مفعوال لو( فم
 .ٝتعو وبصره وسائر صفاتو ، فهذا إدياهنم با ٗعليو ، وينفوف عنو

وأما كتبو عندىم فإهنم ال يصفونو بالكالـ ، فال يُػكلم وال يتكلم ، وال قاؿ وال يقوؿ ، والقرآف 
عاؿ عل  قلِب بشر زاكي النفس طاىر ، متميز عن النوع اإلنساين عندىم فيٌض فاض من العقل الف

قوة اإلدراؾ وسرعتو ليناؿ من العلم أعظم ما ينالو غَته ، وقوة النفس ليؤثر هبا ُب  :بثالث خصائص
العامل ، يقِلب صورة إىل صورة ، وقوة التخييل ، ليخيل هبا القوى العقلية ُب أشكاؿ  ٘يوىلػػىَ 

الئكة عندىم ، وليس ُب ا٠تارج ذات منفصلة تصعد وتنػزؿ ، وتذىب وٕتيء ، ٤تسوسة ، وىي ا١ت
 .وترى وتػخاطب الرسوؿ ، وإمنا ذلك عندىم أمور ذىنية ال وجود ٢تا ُب األعياف

، ال خَيرب وأما اليـو اآلخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا لو ُب األعياف ، وعندىم أف ىذا العامل 
وال يقـو الناس ، وال ُتكّور الشمس والقمر ، وال تنكدر النجـو ، تنفطر  وال تنشق السماوات وال

ال حقيقة ٢تا ُب ، كل ىذا عندىم أمثاؿ مضروبة لتفهيم العواـ ،  من قبورىم ويبعثوف إىل جنة ونار 

                                                 
 . ٖٙٔسورة النساء:  ٔ
 أي ُب األزؿ وىو القدـ. ٕ
 أي العالَػم. ٖ
 أي عن ا تعاىل. ٗ
 يوىل مادة الشيء اليت يصنع منها ، كا٠تشب للكرسي ، واٟتديد للمسمار ، وىكذا.ا٢ت ٘
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فهذا إدياف ىذه الطائفة الذليلة اٟتقَتة با ومالئكتو وكتبو ، ا٠تارج كما يفهم منها أتباع الرسل 
 ٔ.رسلو واليـو اآلخرو 

                                                 
 . ٜٕٛ – ٜٕٚص  ٔ
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 }خالصة{

واٟتاصل أف مقاالت الفالسفة اليت مل يذىب إليها احد من طوائف ا١تسلمُت ، ال أىل البدعة 
وال أىل السنة ؛ كثَتة ، مثل قو٢تم ُب النبوات وا١تالئكة وكالـ ا ، وقو٢تم ُب الشفاعة ، وإنكار 

يهم قوال وفعال أعظم من كفر اليهود والنصارى ، و٢تذا فإف الكفر الذي يوجد ف ٔمشيئة ا وقدرتو
،  ٕونػزؿ فيو القرآف بكفره واستاقاقو النار ومشركي العرب الذين ىم أوؿ من بعث إليو النيب 

 ٖ.وىم أشد ضالال من اليهود والنصارى ، نسأؿ ا العافية والسالمة
 ؛أنواع التوحيد كلها ار ُب ف  كُ   فإف الفالسفة ؛وبعبارة موجزة مبنية عل  ما تقدـ من النقوؿ عنهم 

 ٗ.توحيد األلوىية وتوحيد الربوبية وتوحيد األٝتاء والصفات
نقض » :واؿ الفالسفة ُب ا١تصنفات ا١تفيدة التاليةػد شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو ا أقػد فن  ػوق

، وقد  «ا١تنطقيػُتالرد عل  »يسم  و  «طق اليونافػنصياة أىل اإلدياف ُب الرد عل  من»و  ٘«ا١تنطق
و  «ض تأسيس اٞتهميةػنق»و  ٙ«٣تموع الفتاوى»بت ُب ػيوطي رٛتو ا ، والتلخيص مثػو السػ٠تص
طة والباطنية أىل ػبغية ا١ترتاد ُب الػرد عل  ا١تتفلسفة والقرام»و ،  «ارض العقل والنقلػدرء تع»

 .«الصفدية»، و  «ادػاإلٟت
الصواعق ا١ترسلة عل  » كابن القيم ُب كتابو،  مُت علماء ا١تسل عوارىم غَته منوقد بُت 
وابن الوزير ُب  ،  «غنية عن الكالـ وأىلوػال» وكتابوأيب سليماف ا٠تػطايب ُب  ،  «لةاٞتهمية وا١تعط  

 .«رآف عل  أساليب اليونافػترجيح أساليب الق» وكتاب
شرؽ ُب ٖترًن مُ ػالقوؿ ال» ثلف جالؿ الديػن السيوطي كتبا ُب التاػذير من علم ا١تنػطق ، مصن   كما

جهد القرحية ُب ٕتريد »و « صوف ا١تنطق والكالـ عن فن ا١تنطق والكالـ»و  «االشتغاؿ با١تنطق
 .«النصياة

                                                 
 . ٛٙ٘، ص « الرد عل  ا١تنطقيُت» ٔ
 . ٖٛٓ، ص « بغية ا١ترتاد»، و  ٓٚ٘، ص « الرد عل  ا١تنطقيُت» ٕ
للنقل الصايح والعقل الصريح ، نسأؿ ا أف ( و٥تالفتها ٓٙٔ/ٔ« )الصفدية»انظر خالصة ُب بياف حاؿ مقاالت الفالسفة ُب  ٖ

 يرزقنا البصَتة.
 (. ٕٔٔ/ٜ« )درء تعارض العقل والنقل»انظر تقرير ابن تيمية أف أىل الكالـ أقرب إىل أىل اإلسالـ من الفالسفة ُب  ٗ
بن الرٛتٰػن ، بتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيق: عبد  «االنتصار ألىل األثر»حديثا بعنواف ، وقد طبع  (ٔٛ-٘/ٜ« )٣تموع الفتاوى»ويقع ضمن  ٘

 .مكة -حسن بن قائد ، طبعتو دار عامل الفوائد 
ٙ (ٜ/ٕٛ-ٕ٘ٗ.) 
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، وقد تقدـ أف ُب كالـ  «إٞتاـ العواـ عن علم الكالـ»و  «هتافت الفالسفة»وأليب حامد الغزايل 
  .عليو فتأثر بو ، وقد تقدـ ذكر بعض األمثلةأيب حامد ما فيو ، حيث أنو تعلم ا١تنطق لَتد 
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 خاتمة البحث{}

ًب الباث ْتمد ا ، وقد ًب فيو بياف عقائد الفالسفة ، وٕتلية ا٨ترافهم وإٟتادىم عن عقيدة 
م وقعوا ُب حباليت الشيطاف ؛ اإلعجاب بالعقل ، ٍب السَت خلف أقواؿ البشر ، بياف أهنمُت ، و ا١تسل

 .ونبذ كالـ رد البشر

 .كما يسر ا بياف ا٨تراؼ ا١تتأثرين بالفالسفة كأيب حامد وغَته

مها ، وحيذر من اللجوء ها ويُعل  مَ والواجب عل  العاقل أف يلجأ إىل عقيدة ا١تسلمُت الصافية فيتعل  
 االعقل ، وبغَتمهستنَت ي وهبما، ا٢تدى والنور  في كتاب ا وسنة رسولو فإىل أفكار البشر ، 

 .واٟتمد  رب العا١تُتضل ، عافانا ا من ذلك ، يَ يتخبط و 

فعليو بكتاب حقيقة الفكر الفلسفي ا١تعروؼ با١تنطق  االستزادة ُب االطالع عل : من أراد فائدة
ٛتد علي فركوس ، األستاذ بكلية العلـو خ للشي «ا١تنطق األرسطي وأثر اختالطو بالعلـو الشرعية»

 اٞتزائر. –الناشر: دار الرغائب والنفائس اإلسالمية ّتامعة اٞتزائر ، 

 ، نفع ا بو وهبا.حقيقة ا١تنطق اليوناين من ٜتسُت صفاة ُبفقد أل ف حفظو ا نبذة نفيسة 
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 الموضوع

 مقدمة

 فهرست عام حملتويات الكتاب

 فصل يف بيان معىن كلمة الفلسفة

العذا  وأهذي لذيه لذي  ذاه  بِذذذِقدم القذول  مبذدأبعدى ًم الذيين رذرروا أرسطو ومن 
  وهفوا عوي الصفات

 فصل يف بيان حال أرسطو ، وبيان أهي ًو اليي أدخل اإلحلاد يف الفلسفة 

 معلم الفالسفة الثاين -ارايب الف طريقة بيانفصل يف 

 اإلميان بأمساء اهلل تعاىل و فاتي عود الفالسفة 

 اإلميان بادلالئكة عود الفالسفة 

 اإلميان بالكذتب عود الفالسفة 

 اإلميان بالرسذل عود الفالسفة 

 اإلميان باليذوم اآلخر عود الفالسفة 

 ما رررى الرازي بعدًم  بيانفصل يف 

 حال ابن رشد وأبو الربكات البغدادي  بيانفصل يف 



 مواضيع الكتابتفصيلي بفهرست 

 301 

 فصل يف بيان أن الفالسفة موتشرون يف األمم 

 فصل يف بيان حال أفالطون 

 فصل يف بيان الطور السياسي للفالسفة 

 الفالسفة  قِ ر  فصل يف بيان فِ 

بيان ًالك األمم دلا سرت بيوهم آراء الفالسفة ، وأوذلا ًذالك فرعذون فصل يف 
 ورومي 

 دلا اعتوقوا آراء الفالسفةحصل ًالك بين إسرائيل أن يف بيان فصل 

 دلا اعتوقوا آراء الفالسفة حصل ًالك بالد ادلغرب وادلشرق أن فصل يف بيان 

 دلا اعتوقوا آراء الفالسفةحصل ًالك العراق أن فصل يف بيان 

 ملحق

o  مزيد بيان حلال ابن سيوا 

o ود الفالسفة العلوم اإللٰذهية ظوية وليست رطعية ع 

o  عقيدة الفالسفة يف  فة العلم هلل تعاىل 

o  ز ْعم الفالسفة بوجود خالق ومؤثر غًن اهلل تعاىل 

o  ضالل الفالسفة يف باب اإلميان بالقضاء والقدر 
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o  ضالل الفالسفة يف باب اإلميان باخلوارق 

o  الفالسفة يأمرون بالشرك ويوهون عن التوحيد 

o ب الشفاعة ضالال بعيدا بيان ضالل الفالسفة يف با 

o  كالم الفالسفة يف الفطرة 

o  ضالالت فلسفية متووعة 

o  فصل يف ذكر اآلثار السيئة ادلرتتبة على االهشغال بعلوم ادلوطق

 والفلسفة 

o التسلسل التارخيي لدخول الفلسفة يف رلتمعات ادلسلمٌن  ملخص 

o  من  بيان التسلسل التارخيي لدخول الفلسفة يف رلتمعات ادلسلمٌن
 « ادلقدمة» كالم ادلؤرخ ابن خلدون يف كتابي 

o  اجلم  بٌن الدين والفلسفة  زلاولةفصل يف كشف حال 

o  فصل يف الكالم عن التسلسل ادلوهجي العلمي ألهصار اجلم  بٌن

 الدين والفلسفة

o  وجوى بطالن ادلوطق 

o ادليزان العقلي اليي رررى اليوهان وجوى بطالن  فصل يف بيان 
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o أسلوب اللفظ ادلوطقي اليي يسًن عليي الفالسفة 

o   فصل يف الكالم على حيث العقل اليي اعتمد عليي أهصار اجلم

 بٌن الفلسفة والدين 

o   ملها علوم األهبياء رائمة على األ ول العقلية والسمعية ، و  ُته

 كما ظن الفالسفة

o هبياء وطريقة الفالسفة طريقة األ 

o  مدخل الشيطان على الفالسفة 

o  اعرتافات أذكياء أًل الكالم وادلوطق مبضرُتما وفساد مسالكهما 

o  هناية الفالسفة 

o  سعدي من كتب شيخي فوائد اهتقاًا الشيخ عبد الرمحٰذن بن

 ، رمحهم اهلل مجيعااإلسالم ابن تيمية وتلمييى ابن القيم 

o ها شبهة واجلواب علي 

o بطالن القول بوجوب تعلم ادلوطق  

o  إرحام ادلوطق يف العلوم الشرعية السيما علم األ ول 

o الفكر الفلسفي ال يروج إال على رليلي ادلعرفة بالعقيدة اإلسالمية  
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o  خال ة يف حكم الوظر يف كتب ادلوطق 

o حكم رول: فيلسوف اإلسالم 

o أيهما أشد ضالال ، الفيلسوف أم ادلتكلم؟ 

o يف التعريف بالباطوية فصل 

o فصل يف التعريف بالقرامطة 

o فصل يف التعريف بإخوان الصفا 

o فصل يف التعريف بادلعتزلة 

o بيان احنراف الفالسفة يف أركان اإلميان كلها 

o خال ة 

 خامتة البحث
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