بقوله إله يعشه ولف للفه
ه
قال عدنان إبراهٌم ( :بأنه ٌعشق علم الفلسفة كٌراًا ).

ال شك أنه ال ٌعتنق الفلسفة  ،وٌعظمها  ،إال من لم ٌعرف العقٌدة
الصحٌحة  ،فمن رزقه هللا تعالى العقٌدة الصحٌحة المبنٌة على ال تاب
والسنة بفهم سلف األمة َ ،عرف فساد الفلسفة وضالل أهلها.
وسوف أُبٌن بإذن هللا تعالى فً ردي علٌه عدة أمور.

أوالها:ما هً الفلسفة

كانٌها :مراحل الفلسفة الٌونانٌة

كالكها :مدارس الفالسفة

رابعها :بٌان بعض عقائد الفالسفة

وخامسها :ذ ر أسماء بعض َمن تأكر بالفلسفة.

نقول وباهلل التوفٌق:
أوالًا :ما هً الفلسفة:

الفلسفة  :لمة ٌونانٌة مر بة من لمتٌن

(فٌال) ومعناها اإلٌكار.

و(سوفٌا) ومعناها الح مة.

والفٌلسوف مشتق من الفلسفة بمعنى(مؤكر الح مة)

والفلسفة عند الفالسفة هً( :النظر العقلً المتحرر من ل قٌد وسلطة
تفرض علٌه من الخارج)

وقال أرسطو :الفلسفة هً البحث عن علل األشٌاء ومبدائها األول.

كانٌا ًا :مراحل الفلسفة الٌونانٌة:

مرت الفلسفة الٌونانٌة بكالث مراحل:

المرحلة األولى :مرحلة البحث فً عالم الطبٌعة لمعرفة األساس الذي علٌه
ٌطرأ تغٌر األشٌاء إلى أضدادها.

وأشهر الفالسفة فً هذه المرحلة:

طالٌس  ،وان سٌمندرٌس  ،وهرقلٌطس.

المرحلة الكانٌة :مرحلة اهتمت بالنظر والتأمل فً جانبً التف ٌر واإلدارة
فً اإلنسان  ،مما سبب ظهور القضاٌا األخالقٌة والمنطقٌة والنفسٌة.

وأشهر الفالسفة فً هذه المرحلة:

سقراط.

المرحلة الكالكة :مرحلة جمعت بٌن المرحلة األولى والكانٌة.

وأشهر الفالسفة فٌها:

أفالطون  ،وأرسطو.
كالكا ًا :مدارس الفالسفة:

للفالسفة كالث مدارس:

المدرسة األولى :الطبٌعٌون :وهم الذٌن أ كروا البحث فً عالم الطبٌعة.

وهؤالء ٌن رون الحشر والٌوم اآلخر من جنة ونار وغٌرها.

الكانٌة :الدهرٌة :وهم الذٌن جحدوا الخالق والعٌاذ باهلل.

الكالكة :اإللهٌون :وهؤالء وكنٌون.
رابعا ًا :نبذة عن عقٌدة الفالسفة:

 -١من عقائد الفالسفة :عدم إٌمانهم بأر ان اإلٌمان.

فالفالسفة ال ٌؤمنون بأر ان اإلٌمان التً جاءت فً حدٌث ابن عمر رضً
هللا عنه عن رسول هللا علٌه الصالة والسالم أنه قال(:اإلٌمان أن تؤمن باهلل
ومالئ ته و تبه ورسله والٌوم اآلخر وتؤمن بالقدر خٌره وشره) رواه
مسلم()١

قال شٌخ اإلسالم فً الفتاوى(:)٥٨/٩

وذهب الفالسفة أهل المنطق إلى جهاالت قولهم :إن المالئ ة هً العقول
العشرة  ،وأنها قدٌمة أزلٌة  ،وإن العقل رب ما سواه  ،وهذا شًء لم ٌقل
مكله أحد من الٌهود والنصاري ومشر ً العرب  ،ولم ٌقل أحد إن مل ا ًا من
المالئ ة رب العالم له.
وٌقولون إن العقل الفعال مبدع ل ما تحت فلك القمر  ،وهذا أٌضا ًا فر لم
ٌصل إلٌه أحد من فار أهل ال تاب ومشر ً العرب  ،وٌقولون إن الرب
ال ٌفعل بمشٌئته وقدرته ولٌس عالما ًا بالجزئٌات  ،وال ٌقدر أن ٌغٌر العالم ،
بل العالم فٌض فاض عنه بغٌر مشٌئته وقدرته وعلمه  ،وأنه إذا توجه
المستشفع إلى من ٌعظمه من الجواهر العالٌة العقول والنفوس وال وا ب
والشمس والقمر فإنه ٌتصل بذلك المعظم المستشفع به فإذا فاض على ذلك
ما ٌفٌض من جهة الرب فاض على هذا من جهة شفٌعه.اهـ

قال ابن أبً العز فً شرح الطحاوٌة(:)٢٩٧

وأعظم الناس إن اراًا للمالئ ة هم الفالسفة المسمون عند من ٌعظمهم
بالح ماء  ،فإن من علم حقٌقة قولهم علم أنهم لم ٌؤمنوا باهلل وال رسله وال
تبه وال مالئ ته وال بالٌوم اآلخر.

فإن مذهبهم أن هللا موجود ال ماهٌة له وال حقٌقة فال ٌعلم الجزئٌات بأعٌان
 ،و ل موجود فً الخارج فهو جزئً  ،وال ٌفعل عندهم بقدرته ومشٌئته
وإنما العلم عندهم الزم له أزالًا وأبداًا
وإن سموه مفعوالًا له فمصانعة ومصالحة للمسلمٌن فً اللفظ ولٌس عندهم
بمفعول وال مخلوق وال مقدور علٌه وٌنفون عنه سمعه وبصره وسائر
صفاته ! فهذا إٌمانهم باهلل.

وأما تبه عندهم  ،فإنهم ال ٌصفونه بال الم فال ٌ لم وال ٌت لم وال قال وال
ٌقول  ،والقرآن عندهم فٌض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زا ً
النفس طاهر متمٌز عن النوع اإلنسانً بكالث خصائص :قوة اإلدراك
وسرعته لٌنال من العلم أعظم ما ٌناله غٌره وقوة النفس لٌؤكر بها فً
هٌولى العالم ٌقلب صورة إلى صورة ! وقوة التخٌٌل لٌخٌل بها القوى
العقلٌة فً أش ال محسوسة وهً المالئ ة عندهم! ولٌس فً الخارج ذات
منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجًء وترى وتخاطب الرسول  ،وإنما
ذلك عندهم أمور ذهنٌة ال وجودٌة.
وأما الٌوم اآلخر  ،فهم أشد الناس ت ذٌبا ًا وإن اراًا له فً األعٌان وعندهم أن
هذا العالم ال ٌخرب وال تنشق السموات وال تنفطر وال تن در النجوم وال
ت ور الشمس والقمر وال ٌقوم الناس من قبورهم وٌبعكون إلى جنة ونار ،
ل هذا عندهم أمكال مضروبة لتفهم العوام  ،ال حقٌقة لها فً الخارج ما
ٌفهم منها أتباع الرسل.

فهذا إٌمان هذه الطائفة -الذلٌلة الحقٌرة -باهلل ومالئ ته و تبه ورسله والٌوم
اآلخر.اهـ

 -٢ومن عقائدهم :نفً صفات هللا.

الفالسفة اإللهٌٌن أمكال أرسطو لٌس من أصلهم وصف هللا بصفات اإلكبات
بل إنما ٌصفونه بالنفً أو اإلضافات قولهم :إن هللا مبدأ ال ائنات وعلة
الموجودات.

و ذا قال الشٌعة الباطنٌة أمكال الفٌلسوف ابن سٌناء والصوفٌة الباطنٌة
أمكال ابن عربً.

 -٣ومن عقائدهم :تسمٌة الرب سبحانه وتعالى
(عقالًا وجوهراًا) وهو عندهم ال ٌعلم شٌئا ًا سوى نفسه
وال ٌرٌد شٌئا ًا وال ٌفعل شٌئاًا ،وٌسمونه( المبدأ)

و( العلة األولى)

(ٌنظر فتاوى شٌخ اإلسالم )١٤٨/٩-

 -٤ومن عقائدهم :أن الم هللا مخلوق.

(ٌنظر فتاوى شٌخ اإلسالم)١٤٩/٩-

 -٥ومن عقائدهم :فً الروح أنها ال حقٌقة لها.

فٌقولون فً الروح :أنها لٌست داخل البدن وال خارجة وال مباٌنة وال
مداخلة وال متحر ة وال سا نة وال تصعد وال تهبط وال هً جسم وال
عرض.

 -٦ومن عقائدهم :نفً معجزات األنبٌاء.

ٌن ر الفالسفة معجزات األنبٌاء بحجة أنها غٌر معلومة لهم.

(ٌنظر فتاوى شٌخ اإلسالم)٥٨/٩-

 -٧ومن عقائدهم :إن ارهم بما أخبر النبً علٌه الصالة والسالم عن أمور
معٌنة مما ان وسٌ ون.

ولٌس فً ذلك ٌم ن معرفته بقٌاسهم ال البرهانً وال غٌره  ،فإن أقٌستهم
ال تفٌد إال أموراًا لٌة وهذه أمور خاصة.

(ٌنظر فتاوى شٌخ اإلسالم )١٣٤/٩-

 -٨ومن عقائدهم :أن الفالسفة أفضل من األنبٌاء.

قال أرسطو الٌونانً الذي ٌسمٌه الفالسفة:

(المعلم األول)  :الفٌلسوف أعلى درجة من النبً ألن النبً ٌدرك عن
طرٌق المخٌلة بٌنما الفٌلسوف ٌدرك عن طرٌق العقل والتأمل.

والمخٌلة عند الفالسفة درجة أدنى من التأمل  ،وتابع الفارابً أرسطو فً
جعل الفٌلسوف فوق النبً.

وقولهم هذا مكل قول الصوفٌة :إن األولٌاء أفضل من األنبٌاء.

قال شٌخ اإلسالم فً النبوات( :)٢٨٠فهؤالء المتفلسفة ما قدروا النبوة حق
قدرها.اهـ

 -٩ومن عقائدهم :مخالفة ال تاب والسنة والعقل.

قال شٌخ اإلسالم فً النبوات(:)٩٣

والمتفلسفة أشد مخالفة للعقل والسمع.اهـ
 -١٠ومن عقائدهم :أن النبوة ال تنقطع بل ٌبعث هللا بعد ل نبً نبٌا ًا دائما ًا ،
وأن محمداًا علٌه الصالة والسالم لٌس خاتم األنبٌاء.

قال شٌخ اإلسالم فً الصفدٌة(:)٥٢

وهؤالء المالحدة من المتفلسفة والقرامطة ومن وافقهم ٌقولون :إن النبوة
لها كالث خصائص َمن قامت به فهو نبً  ،والنبوة عندهم ال تنقطع بل
ٌبعث هللا بعد ل نبً نبٌا ًا دائما ًا  ،و كٌر منهم ٌقول إنها م تسبة  ،و ان
السهروردي المقتول منهم ٌطلب أن ٌصٌر نبٌا ًا  ،و ذلك ابن سبعٌن ان
ٌطلب أن ٌصٌر نبٌا ًا و انوا ٌَعْ لمون من السحر والسٌِّماء ما ٌُضلون به من
ٌُلبسون علٌه.اهـ

(السٌماء) نوع من أنواع السحر  ،وهو :إحداث خٌاالت ال وجود لها فً
الحس وهو علم أسرار الحروف .قاله ابن خلدون فً مقدمته()١٢٧١/٤

 -١١ومن عقائدهم :نفً الجن.

الفالسفة ٌنفون الجن وٌقولون إن الجن قوى نفسٌة.

( ٌنظر الصفدٌة لشٌخ اإلسالم)١٨٤-
خامسا ًا :ذ ر بعض َمن تأكر بالفلسفة ممن ٌُطلق علٌهم (بالفالسفة
اإلسالمٌٌن):

تأكر بالفلسفة كٌر من أهل اإلسالم  ،أمكال :ال ندي والفارابً وابن الهٌكم
والسهروردي

وابن رشد والغزالً والرازي وابن سٌنا وغٌرهم
وتعلقوا بالفلسفة تعلقا ًا شدٌداًا وت لم بعضهم بأمور فلسفٌة لم ٌت لم بها فالسفة
الٌونان.

قال شٌخ اإلسالم فً الفتاوى( )٧٣/٩عن ابن سٌنا :وابن سٌنا ت لم فً
إشٌاء من اإللهٌات والنبوات والشرائع لم ٌت لم فٌها سلفه وال وصلت إلٌها
عقولهم وال بلغتنا علومهم فإنه استفادها من المسلمٌن وإن ان إنما أخذ
عن المالحدة المنتسبٌن إلى اإلسالم اإلسماعٌلٌة  ،و ان هو وأهل بٌته
وأتباعهم معروفٌن عند المسلمٌن باإللحاد.اهـ

 ولم ٌستفد الفالسفة من الفلسفة إال الحٌرة والضٌاع والتش ٌك فً الدٌن ،و ان هذا سبب لتراجع كٌر من الفالسفة عما انوا علٌه.

قال الرازي فً آخر مصنفاته :لقد تأملت الطرق ال المٌة والمناهج الفلسفٌة
فما رأٌتها تشفً علٌالًا وال تروي غلٌالًا ورأٌت أقرب الطرق طرٌقة القرآن
 ،اقرأ فً اإلكبات( إلٌه ٌصعد ال لم الطٌب)

(الرحمن على العرش استوى)

واقرأ فً النفً( لٌس مكله شًء)
(وال ٌحٌطون به علما ًا)

قال :ومن جرب مكل تجربتً عرف مكل معرفتً.

(ذ ره شٌخ اإلسالم فً النبوات)٩٨-

وٌنقل عن أبً حامد الغزالً الذي تعمق فً علم الفلسفة وذمه العلماء على
ذلك ذما ًا شدٌداًا

كم تراجع عن الفلسفة فً آخر حٌاته وندم

وألف تابا ًا فً ذم الفالسفة سماه(تهافت الفالسفة) شف فٌه عوار الفالسفة
 ،ووافقهم فً بعض المواضع ظنا ًا منه أن ذلك حق أو موافق للملة.

 وهنا خطأ شائع ٌخطأ به البعض وهو قولهم(:الفلسفة اإلسالمٌة) وهذاخطأ  ،ألن اإلسالم لٌس فٌه فلسفة.

قال شٌخ اإلسالم فً الفتاوى(:)١٠١/٩

لٌس الفالسفة من المسلمٌن  ،ما قالوا لبعض أعٌان القضاة الذٌن انوا فً
زماننا :ابن سٌنا من فالسفة اإلسالم؟ فقال :لٌس لإلسالم فالسفة.
ختاما ًا :هذه هً الفلسفة التً ٌعشقها عدنان إبراهٌم ما ٌقول  ،علم ال
ٌعرف إال العقل  ،والعقل عندهم مقدم على النقل  ،فهم ٌقدمون عقولهم
السقٌمة على ال تاب والسنة
فعارضوا بعقولهم الفاسدة ما جاء به األنبٌاء.

كتبل/ه
بده به محبه وببده
٢٦/٥/١٤٣٦هف

