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Abstract 

 

This article aims to explore the philosophical approach and the methods used by 

‘Abdul-‘Azīz Firharvi in his valuable manuscript Al-tamyīz, which dealt with the 

philosophers and scholars differences about the interpretation of philosophy 

from Quran and Sunnah.‘Abdul-‘Azīz Firharvi was the famous Muslim scholar 

of British India in all over the world.He was adept in all Islamic sciences, but he 

is regarded as one of the greatest ever Mutakalim born in the land of Indo-Pak. 
He has written more valuable works on Ilm Al-Kla’m and Al-Tami’z is the part 

of his aims.This manuscript is infact the middle ground between the fanatical 

scholars and the philosophers who have the correct ideas, That is: philosophy 

should not be rejected outright because of prejudice, nor should any 

philosophical thought be adopted without weighing the criteria of thinking and 

the Qur'an and Sunnah.Allama Farharvi has adopted the same style in terms of 

occasion and place and has used Qur'anic and rational reasoning. This article is a 

link between philosophy and Islamic thought, which will not only eliminate 

violence from society, but will also pave the way for new scholars to examine 

philosophy and Islamic thought in a new perspective. 
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 مستخلص البحث 

العزيز  يهدف هذا املقال إىل استكشاف املنهج واألساليب الفلسفية اليت استخدمها عبد  
تناول اختالفات الفالسفة والعلماء حول تفسري الفلسفة    ذييف خمطوطه القيم التميز وال   ارويالفره

، وابرًعا يف مجيع  شهريا بعامل اهلند يف مجيع أحناء العامل  ، وكان عبد العزيز الفرهاويمن القرآن والسنة
اإلسالمية يف  ؛العلوم  ولدوا  الذين  املتكلمني  أعظم  من  يعترب  الباكستانيةلكنه  اهلند  بالد  كتب  و   ، 

و الكالم،  علم  عن  قيمة  أكثر  ابلفعل    " التميز"أعماالً  هي  املخطوطة  وهذه  أهدافه،  من  جزء  هو 
  الفلسفة   ال ينبغي رفض  :الوسط بني العلماء املتعصبني والفالسفة أصحاب األفكار الصحيحة، أي  

نة، فقد  فكر فلسفي دون موازنة معايري التفكر والقرآن والسّ   صراحة بسبب التحيز، والينبغي تبين أيّ 
من حيث املناسبة.هذه املقالة هي حلقة الوصل بني    االستدالل القرآيّن والعقليّ هاروي  فر ال  استخدم

واليت   اإلسالمي،  والفكر  الطريق  س الفلسفة  ستمهد  بل  فحسب،  اجملتمع  من  العنف  على  تقضي 
 . لفكر اإلسالمي من منظور جديدلعلماء جدد لدراسة الفلسفة وا

املفتاحية: العزيز  الكلمات  التميز،الفرهارويعبد  الكالم،   ،  فالسفة،  الفلسفة،  ال  علم 
 سنة. القرآن، ال

 املقدمة 

اإلسالم أساسه عقائد  وأشرفها ألن  الدين  علوم  أهم من  الكالم  علم  قيض هللا   1إن  وقد 
العزيز  عبد  العالمة  ومنهم  معامله  هبم  وجدد  الدين  هبم  هللا  حفظ  عادل،  زمان  يف كل  للعلوم  تعاىل 

القرشي حامد  بن  أمحد  حفص  أيب  بن  العزيز  عبد  الرمحن  عبد  أبو  هو  الشيخ   2الفرهاروّي.  ولد 
ت أدو، مظفر  وهي من مضافات كو   “فرهار ”م يف قرية  1792  /ه 1206الفرهاروي يف حدود سنة  

بنجاب، ابكستان.ھ كر  ملتان  3،  األولياء  مدينة  إىل  إرحتل  مث  أبيه  على  القرآن  والتحق 4قد حفظ   ،
لكن   8، 7.كان الفرهاروي غيّب الذكاء وليست له مواظبة على الدرس6، 5مبدرسة الشيخ مجال هللا امللتاين

، وقد حصل العلوم املدروسة من 9يصري قوى الذكاء واحلفظ بعد دعاء استاذه الشيخ مجال هللا امللتاين
، وموالان 11، ومل أطلع من غريه أساتذته ومن تالمذته النواب شاهنواز خان10احلافظ مجال هللا امللتاين

علي إمام  را12الشاه   السيد  الرضية((   ، 13الفرهارهوت    ۓ،  ))اخلصال  املشهورة  تصانيفه  ومن 
و))السلسبيل يف تفسري التنزيل(( و))اميان كامل(( و))اإلكسري(( و))زمرد أخضر(( و))النرباس(( شرح 



 2120وجن -ونجری  شش امیہ یقیقحت ہّلجم ولعم االسہیم-فہِم اسالم

 

151 

ومن غريها كثرية. ومن تصانيفه الغري املشهورة واملطبوعة ))التميز((   14لشرح العقائد و))مرام الكالم((
.قال العالمة 15الفرهاروّي حياته يف التعليم والتدريس وتصنيف الكتبالذي انتخبته للبحث. قد أمضى 

 برخوردار امللتاين،
  ھ 1236كان عمره ثالثني سنة أو إثنتني وثالثني، وإنه ألف هذا الكتاب )النرباس( يف  "

قد طرح السؤال املذكور )هل  .  ھ  1239قد ذكر غالم مهر اجلسىت سنة وفاته    16" وعاش بعده قليال
قد   وبعده  الفلسفة،  الكتاب  بعض  النظر يف  بعد  متناقضان؟( يف دهين  اإلسالمي  والفكر  الفلسفة 
بنّي   قد  الكتاب  هذا  يف  ))التميز((.  وهو  عليه(  تعاىل  هللا  )رمحة  الفرهاروّي  أتليف  على  إطلعت 

 الفرهاروّي عقائد اإلسالم ورّد أقوال الفالسفة الفاسدة ابلعقل ولذا إخرتته هلذا البحث. 

 تعارف ))التميز((: 

كما قاله الفرهاروّي على الصفحة    18ويف شكل املخطوطة   17هو من مؤلفات الفرهارويّ 
فألفت هذه الرسالة ردا على أوىل اإلحلاد ومتيزا خلطاء الفلسفة من صواهبا  "األوىل يف هذه املخطوطة:

عبد   ابهلل  املعتصم  وأان  ))ابلتميز((  مسيتها  ولذا  التأليف 19" العزيزابالقتصاد  هلذا  وجدت  وقد   .
 نسختان:

خبشاألّول خدا  املولوي  بن  أمحد  راقمها  خط    134وأوراقها    20:  يف  مكتوبة  وهي 
  النستعليق )اخلط الفارسي( وقد حصلتها من خدا خبش البوتة كوت ادو، والثاين: راقمها أمحد خبش 

، وقد  هـمن ندمي شاهد، مظفر كروهي ايضا مكتوبة يف خط النستعليق وقد حصلتها    105وأوراقها  
ثالث   سنة  الثاين،  ربيع  من  العشرين  اخلميس  يوم  من  الضحى  يف  الكتاب  هذا  الفرهاروّي  انتهى 

القول  و هذه املخطوطة مشتملة على مقدمة،    .21فرهار  وثالثني ومائتني وألف من اهلجرة يف حمروسة
يف االهلى والقول يف النبوة والقول يف املبدء واملعاد والقول يف الطبعّي والقول يف العناصر والقول يف  

  ."الفالسفة "أورد تعارف   ))التميز((األفالك والقول يف كائنات اجلّو ويف آخر 

 أمهية وأسباب إختيار املوضوع: 

علم   .1 يف  أتثريا  األكثر  هي  اليواننية  الفلسفة  عقائد  أن  تقليب  املتفلسفون  حياول  مث  الكالم، 
 اإلسالم وتشويه حقائق القرآن والسنة.
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 أن املتكلمني من املتعصبني أنكروا مقاالت الفالسفة يف عقائد اإلسالم اليت ثبتت ابلرباهني.  .2

 تبيني عقائد اإلسالم ورد مقاالت الفالسفة الفاسدة. املوضوعية:

السابقة: املوضوع وليس ألّي منهم  الدراسات  الناس عملوا يف هذا  من  قليل جدا  عدد 
سوى   املوضوع  هذا  حول  دائمة  تعاىل  وظيفة  هللا  )رمحة  الفرهاروّي  العالمة  ألفه  الذي  ))التميز(( 

الفرهاروّي )رمحة هللا   العالمة  املخطوطة. وسأقتصر يف هذا على أتليف  لكن هو يف شكل  عليه(، 
 تعاىل عليه(. 

 لبحث منهجي من ا

 اإلطالع على كتب عقائد اإلسالم وكتب الفلسفة.  .1
 ))التميز((. تبيني عقائد اإلسالم ابلنصوص القرآنية والسنة يف ضوء  .2
 نقد أقوال الفالسفة ابألدلة العقلية وتصحيحها ابإلقتصاد.  .3
 أوردت يف املبحث الثالث أقوال الطب مبتابعة أتليف الفرهاروّي مما مينح أتليفة مكانة خاصة.  .4
تفيت بذكر اسم الكتاب ورقم الصفحة يف توثيق املعلومة يف اهلامش، وأوردت بينات املصدر  اك .5

 كاملة يف املصادر واملراجع. 

  تقسيم البحث 

 : يف الفلسفة ومفهومها املبحث األّول
 : يف علم الكالم واملبحث الثاين
 : يف أقوال الطب واملبحث الثالث 

 الفالسفة يف منظور كتاب ))التميز(( ذكر بعض  : ث الرابعحواملب
 آراء الفلسفة والفكري اإلسالمي عند الفرهاروي يف منظور ))التميز((   :ث اخلامسحواملب

 ملخص البحث 

 املصادر واملراجع
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 املبحث األّول يف الفلسفة ومفهومها 

))فيثةةا غةةورس ، وقةةال مةةراد وهبةةة: 23"اسةةتخدام العقةةل يف فهةةم األشةةياء"و 22"احلكمةةة حب" لغة  معناها
ا، فةةمن احلكمةةة لتضةةاف لغةةري اإهلةةة، ومةةا أان إال "، إذ قال:الفلسةةفة هو الةةذي وضةةع لفةةظ لسةةت حكيمةةً

هةةةو العلةةةم حبقةةةائق "، وعةةةرف العالمةةةة الفرهةةةاروّي الفلسةةةفة   ةةةا، 24أي: حمةةةب للحكمةةةة(( "فيلسةةةوف
وقةةال الشةةريف  "26ائقهةةاعلم األشةةياء حبق"، وأما تعريفها عند الكندي، 25"األشياء من الرباهني العقلية

اجلرجايّن: )الفلسفة: التشّبه ابإلله حبسب الطاقة البشةةرية لتحصةةيل السةةعادة األبديةةة كمةةا أمةةر الصةةاد  
أي: تشبهوا به اإلحاطةةة ابملعلومةةات والتجةةرد عةةن  "ختلقوا  خال  هللا")صلى هللا عليه وسلم( يف قوله:

ياء على ما هي عليه يف الوجود بقدر الطاقةةة اجلسمانيات، واحلكمة: علم يبحث فيه عن حقائق األش
البشةةةةرية، فهةةةةي علةةةةم نظةةةةري آّذ واحلكمةةةةاء هةةةةم الةةةةذين يكةةةةون قةةةةوهلم وفعلهةةةةم موافقةةةةا للسةةةةّنة واحلكمةةةةاء 

، وقةةال أبةةو عبةةدهللا حممةةد بةةن 27اإلشةةراقيون: رئيسةةهم أفالطةةون، واحلكمةةاء املشةةاءون: رئيسةةهم أرسةةطو(
فاحلكمةةةة إذا: فعةةةل مةةةا ينبغةةةى، علةةةى الوجةةةه الةةةذي ينبغةةةى، يف "أيب بكةةةر بةةةن أيةةةوب ابةةةن القةةةيم اجلوزي:

أورث احلكمة آدم وبينه واحلكمةةة يف كتةةاب هللا نوعةةان: مفةةردة ومقرتنةةة  الوقت الذي ينبغى، وهللا تعاىلى 
ابلكتاب ويف احلكمة ثالثة أقوال للناس: أحدها: أ ةةا مطابقةةة علمةةه ملعلومةةه، والثةةاين: مةةذهب القدريةةة 

 .28"قول أهل اإلثبات والسنةالنفاة والثالث:  

 " يف علم الكالم"املبحث الثاين 

 علم الكالم: 
والكالم يف    29يف ))لسان العرب(( ويف معناه اختالف   "كلم "الكالم مذكور حتت حيز  

اللغة:   املفيدة"أصل  التفتازاين،  30األصوات  عمر  بن  مسعود  الدين  سعد  معرفة  ".قال  يفيد  ما  هو 
  ؛ ألنه "اجلرح "ومعناه    "الكلم"وهو املشتق من    " بعلم الكالم"يسّمى    31" يةالعقائد عن أدلتها التفضيل

وتغلغال القلب  يف  اتثريا  العلوم  أشد  ابملعرفة:    كان  واملراد  األدلة "فيه.  عن  صادرة  عند    "32معرفة 
تعاىلى  هللا  )رمحه  الّسنوسى  عبدهللا  أبو  اإلمام  وعّد  الفرهاروّي  العزيز  عبد  األدلة  العالمة  ابألدلة  "( 

:33" اليقينية األّول  ))التميز((:  السبعة يف  األجزاء  إىل  الكالم  علم  الفرهاروّي  قّسم  قد  القول يف  ". 
،  "القول يف الطبعيّ "، والرابع:  "بدء واملعادالقول يف امل"، والثالث:  "القول يف النبّوة"، والثاين:"اإلهلى
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،  "القول يف كائنات اجلو"، والسابع:  "القول يف األفالك"، والسادس:  "القول يف العناصر"واخلامس:  
الفرهاروّي   ذكر  األجزاء  هذه  الطب"وبعد  يف  أورد    "القول  ))التميز((  آخر  ويف  تعارف  "ضمنا 

 . 34"الفالسفة

 اإلهلى األّول : القول يف 

سلطة   أن  يقرر  الوسطى،  القرون  يف  أوربة  ملوك  بعض  إليه  استند  أصل  اإلهلى:  واحلق 
بعد  من  اندثر  وقد  إهلى،  تفويض  شعبة  على  الفرهاروّي:    35امللك  علم" وقال  احلكماء،  عند    هو 

جة  ، وعّد ح36" كالبارى )عزامسه( والعقول والنفوس   يف الوجود والتعقل  إىل املادة    حوال ماال حيتاج 
فيقول:   النظرى،  العلم  أقسام  من  اإلهلى  العلم  الغزاذ  الوجود  "اإلسالم  وهو  األمور،  أعم  موضوعة 

لعالمة علي بن حممد  ا  وعند   "37املطلق واملطلوب فيه لواحق الوجود لذاته من حيث أنه وجود فقط 
وأن اإلهلية  "، ويقول ابن سينا:  38" اإلهلية: هي أحديّة مجع مجيع احلقائق"  السيد الشريف اجلرجاين، 

تبحث عن األمور املفارقة للمادة ابلقوام واحلد، وقد مسعت أيضا أن اإلهلّي هو الذي يبحث فيه عن  
املبادئ   ومبدء  األسباب  مسبب  وعن  هبما،  يتعلق  وما  والتعليمي  الطبيعى  للوجود  األوىل  األسباب 

 . 39"وهو اإلله جده
 شياَء اإتية: وقدذكر الفرهاروّي حتت هذه األ

وتعالى  • الشرع و(:أمساء هللا )سبحانه  أهل  عند  توقيفية  اإلذن    هي  دلياًل على  كفى ابإلمجاع 
اإلجيي 40الشرعيّ  األفعال  ، وعند  أو  الصفات  املأخودة من  األمساء  واملعتزله    41فقط   النزاع يف 
عند الفرهاروّي، القاضي  )  42الباقالين   حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم   َوالقاضي

ليس كذالك كما يف   الكالمية  الكتب  لكن يف  املعتزلة  مع  املوقفالباقالين  أبو  "  شرح  وقال 
"، وبلفظ القاضي  بكر من أصحابنا كل لفظ دل على منعى اثبت جاز اطالقة عليه بال توقيف

الغزاذ يف  على أنه جيوز إطال  اسم يصح معناه يف ذاته  43املقاصد( مطلًقا يف شرح   ، وجيوزه 
فقط  اللغات. كة )تعاىلى   44الصفات  من  بغريها  العربية  األمساء  يرتجم  أن  يف  خالف  وال   )

َوالصانع" املتكلمني  " الواجب  الكالم  والوجود"،  45يف  الصوفية   " والعشق  والعلة  "،  46يف كالم 
 يف كالم الفالسفة. 47" لواملبدء األوّ  األوىلى 
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احلق • وتعالى   ارادة  على  (:)سبحانه  والفالسفة  واحملدثون  املتكلمون  عليها  موجب  "أمجع  أنه 
صفة   الكرامية  وعند  مبحل،  قائمة  زائدة  صفة  اجلبائية  وعند  اختيار  بال  منه  تصدر  واألفعال 

احملققني من   وعند  النجار صفة سلبية،  قائمة ابلذات، وعند  مبا يف  حادثة  العلم  املعتزلة، هي 
 .48" الفعل من املصلحة

وتعالى  • )سبحانه  احلق  ا(:علم  أهل  وتعاىلى   49لسنةأمجع  )سبحانه  أنه  ابلكليات  على  عامل   )
والفالسفة على   50وقال بعض املعتزلة:إن هللا عامل يف األزل ابلكليات واحلقائق مفّصلة  واجلزئيات

وجه كل"  أنه على  إال  اجلزئيات  علمهي  اليعلم  يف  التغري  فيلزم  متغرية  أ ا  وردهم  " زعما   ،
البتاركاين  واملفهوم من كالم    ،51الغزاذ الدين علي بن حممد  أن احملققني من    52الطوسى عالء 

 .53الفالسفة على رأي املتكلمني 

الصةةفات يف الثمانيةةة:    وا حصةةر و   املتكلمون على أ ا زائدة علةةى ذاتةةه (: صفات احلق )سبحانه وتعالى  •
صةةفات  عنةةد ميمةةون بةةن حممةةد النسةةفي " ، و حيةةا، عاملةةا، قةةادرا، مريةةدا، مسيعةةا، بصةةريا، متكلمةةا، ابقيةةا 

)صةةفات هللا علةةى الطبقتةةني عنةةد الفالسةةفة، أسةةلوب    والفالسفة   54" غريه هللا تعاىلى وامساءه الهو وال  
والصةةوفية علةةى أ ةةا    55الصةةفات   وإضافات( وقدرد التفتازاين عقيدة الفالسةةفة واملعتزلةةة يف عةةدم زيدة 

ويف الكتةةب    ، 56معجممم ملممتلحات اللمموفية مل أطلةةع علةةى عقيةةد م هةةذه يف الكتةةب إال يف  ) عينهةةا 
الكةةةف عةةةن  " ، ويقةةةول الفرهةةةاروّي،  ( الباقيةةةة عقيةةةد م هةةةذه ليسةةةت بواضةةةحة بةةةل الكةةةالم يف أجزائهةةةا 

 . 57" الكالم فيه اسلم عندي 

املالئكةةة " عنةةد اإلمةةام أمحةةد رضةةا خةةانو  ،58أجسةةام نورانيةةة مجهةةور املسةةلمني هةةم عنةةداملالئكممة: •
مطيعةةة للحةةق )سةةبحانه(، عبولةةة علةةى اخلةةرب، مةةأمورة ابلعبةةادة  59"فهي عند أهل األجسام نورانيةةة

وتةةةةدبري العةةةةامل، وال حيصةةةةى عةةةةددهم إاّل هللا )سةةةةبحانه( والفالسةةةةفة علةةةةى أ ةةةةا عةةةةردة عةةةةن املةةةةادة، 
ل الصةةةادر عةةةن احلةةةق بةةةال واسةةةطة وعاشةةةرها: العقةةةل الفعةةةل عةةة وعةةةددها عشةةةرة، فأّوهلةةةا: العقةةةل الف
ّ ﴿واسةةةتدلو علةةةى عةةةرد العقةةةول بقولةةةه )تعةةةاىل(  60الفسةةةاداملسةةّمى جبربيةةةل املةةةدبر العةةةامل الكةةةون 
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هةةذا بعطةةف املوصةةول مةةع  61
، فال بد التغاير واجلواب أن اخلةةاص يعطةةف علةةى 62أو عطف اجملردات على اجلسمانيات  ،صلته
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 ﴿، كقولةةه )تعةةاىل( 63العةةام اظهةةارًا لشةةرفه
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64. 

أجسام اجلن:  • أقرب   هم  الشّر  إىل  وطبعهم  الفساد،  65انرية  جبلت على  منهم  والشياطني صنف   ،
البشرية املفارقة عن األبدان بعد كسب  " َوالفالسفة على أ م    66وإبليس أبوهم أو رئيسهم  األرواح 

، وإبليس هو القوة اجلامعة للوهم والشهوة  68اجلن هو غري انطق وغري مائت   فارايب ال عند  و ،  67الشر 
 وأّولوا نصوًصا بال ضرورة.   69" والغضب 

الفالسفة  األرواح:  • أ ا    70" نفوًسا " يف كالم  التدبري  " وتزعم  تعلق  ابجلسد  لتعلقها  واحليوة  عردة، 
  72، ووافقهم من املسلمني الغزاذ71" والتصرف واملوت يقطعه ودخول الروح يف البدن وخروجه منه 

فعلى أ ا أجسام  " وأما املتكلمون،  74وأكثر الصوفية  73الراغب  أبو القاسم احلسني بن حممد  واإلمام 
 . 75" لطيفة تدخل البدن وخترج عنه 

املثال: • املكاشفة عامل  أصحاب  مكاشفات    قال  ابألبصار،  العيون  مكاشفات  )مكاشفة: 
ما   له  فيكشف  البيان،  بنعت  القلب  واملكاشفةحضور  ابالتصال،  الفهم  القلوب  على  يسترت 

)العوامل    األرواح  عامل   إنه عامل ألطف من األجساد الكثيفة، وألطف من":  76كأنه رأي العني(
عند   ولكن  األجساد  وعامل  األرواح  وعامل  املثال  وعامل  األجساد  عامل  أحناء:  على  الصوفية  عند 

عامل   هو  املثال  وعامل  األجساد  وعامل  األرواح  عامل  عاملان:  الشرع  علماء  علماء  عند  األرواح 
، وفيه مثل املوجودات كلها وتشكل األشياء فيه مبا يناسب صفا ا حسنة أو قبيحة  77"الشرع(

القيمه   يوم  إبتيان  عمران  وآل  البقرة  يف  السالم(،  )عليه  نصوص كثرية كقوله  إلثباته  ويشهد 
أصحاهبم((، عن  حياجان  صّواف  طري  من  فرقان  أو  غيابتان  أو  غمامتان  أخرجه    ))كأ ما 

 .78مسلم
األفالطونية:  • اإلشرا  املثل  حكماء  أفالطون( ذهب  أنواع    79)رئيسهم  من  نوع  لكل  أن  إىل 

ويفيض  األعلى  املبدء  من  ويستفيض  يدبّره  عردا  جواهر  حبديث    80املوجودات  ملك  " واستدلو 
يقول  ن  أنه  " ، َزعم  82( أفالطن وأفالطون   )وامسه يف املصادر ومن مل يفهم كالم فالطن   81" اجلبال 

أفراده  الطبعّي جوهر عرد مبوجود مستقل، ال يف ضمن  أن ألفالطن قولني:  ،  الكلى  وُردَّ اجلواب 
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أنه خاص ابألمور الطبيعة دون   التعليمية والطبيعية مجيعا واثنيهما  أحدمها أن املثال يشمل األمور 
 . 83" التعليمية 

 84والثاين : القول يف النبوة 

هذا حال القدماء لكن و   ، 85أن قدماءمهكانوا مستغنني عن األنبياء" كذب رعاع املتفلسفة،  
املسلمني ال على هذا كة   وابن رشد " املتأخرين من  االستغناء عنهم 86"ابن سينا والفارايب  ادعى  ، من 
منهم،   املسلمون  ابملغيبات و " ضل ضالال، وذكر  اجملردة وخمرب  متصل ابلعقول  النيّب  نفس  يعتربون أن 

أن هللا )تعاىل( خيصهم ابلنبوة وخيربهم "، وأهل السنة واجلماعة على  87الوحي ابلتخّيل واملعجزة ابلتأثري
 . 88ابملغيبات وينزل عليه امللك والوحي بالختّيل

ألف  لقمان: • أو ابن خالة وقيل: من أوالد آذر وعاش  هو لقمان بن ابعورا: ابن اخت أيوب 
هذا  عصام الدين    جعل، و النبوة واحلكمة  بني   ومن زعم أنه خري   90نبوته   يفختلف  ا، و 89سنة

"قيل"  بلفظ  ضعيف  الفرهاروّي،ف  ،91القول  الكفر    فأان"  يقول  عليه  أنه    الإأخاف  يريد  أن 
 .92" النبوة إستقصارا هلمته من حتمل مشاقها عرض عنأ

 والثالث : القول يف املبدء واملعاد 

الباب يقول   معّول إال على  "الفرهاروّي،يف هذا  العقلية التفى إلدراك احلقيقة وال  األدلة 
 .93" إخبار الشارع

العامل: • وأتباعهم حدوث  األنبياء  عليه  يف  ،  أطبق  عنهم  العامل  حدوث  املتكلمون  اختذ  وقد 
هللا)تعاىل وجود  على  الفالسفة   ،94( إستدالل  وقيل:    95وخالفهم  الكفر  لزم  هذا  أطبق  "ومن 

علي أفالطونالفالسفة  إال  أبو نصر  لكن شنع  96" ه  بن طرخان  بن حممد  على    حممد  الفارايب 
وقال،   معهم "القائل  جالينوس   97" هو  فيه  الفرهاروّي،  98وتوقف  فيقول  اعلم  خبار  ".  وهللا 

 .99"القدمية
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.  100على أن العامل يغىن، واألموات حتشر، وتثاب ابجلّنة، وتعذب ابلنار   تكلمونأمجع املاحلشر: •
وذهب اإلمام حجة اإلسالم    101"أن العامل، أبدى واألجساد الحتشر بل الروح"وزعم الفالسفة  

 .102الغزاذ إىل إثبات احلشر اجلسدي والّروحّي معا 
أ ةةا يوجةةدان "واملعتزلةةة علةةى  103عنةةد أهةةل السةةنة “أ مةةا حقيقيةةان موجةةودان اليةةوم"اجلنممة والنممار: •

وقةةد عةةدها الغةةزاّذ مةةن دعةةوى  ، وقةةدمها األعمال احلسنة والسّيئة"وعند الفالسفة   104"يوم اجلزاء
 ﴿بتمسك قوله )تعاىل(    105"الفالسفة مبجرد العقل
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106. 

 والرابع : القول يف التبعي 

 .107وهو أدىن علوم الفلسفة درجة " علم مبا حيتاج إىل املادة يف الوجود والتعقل"   
والفرد: • واملتكلمني اجلوهر  الفالسفة  بني  مشهور  فيه  بتحقيقه:    108اخلالف  الفرهاروّي  فيقول 

، واملتكلمني متنع اإلنقسام العقلى، واملتأخرون من  109أن أدلة الفالسفة تعطى انقسام العقلى"
 . 110" علماء اإلسالم مع احلكماء

احلكماء اهليول: • املتكلمون،  111أثبتها  العامل  112وأنكرها  قدم  ادلة  إثباته  على  يبنون  أل م  ؛ 
عندي أن من خالفهم فيها مع  "، فيقول الفرهاروّي،  113وإثباته يتوقف على نفى اجلوهر الفرد 
 .114" االعرتاف حبدوث العامل فال س عليه

 .115جوزه املتكلمون ومنعه احلكماء القائلون  ن املكان هو سطح اخلالء: •

 واخلامس : القول يف العناصر 

تعاىل  املاء: • َماّء﴾ قال هللا 
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وروى    116
(    ،117البيهقي َماّء﴾عن ابن عباس سئل عن قوله )تعاىلى
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 .118" املاء أصل األشياء مجيعا"وعند الفالسفة  . "على منت الريح"اء؟ قال: ملا
 . 119" يف األرض نحتتق  وهي من أخبرة" قال احلكماء: األهنار: •
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)ترتيب أجزاء العامل حميطة على إحدى عشرة كرة؛ تسع منها يف  أ ا كرة"زعم احلكماء،  النار: •
مماسة    120النار واهلواء، وكرة املاء واألرض( عامل األفالك وإثنان منها دون فلك القمر، وهي كرة  

 . ل أصح عندهم واألوّ   ،ركة الفلكو متكونة حبأ ا فطرية أ  ختلفوا يفاو  " ملقو فلك القمر
طبةةةائع األشةةةياء علةةةل فاعليةةةة أّن الغةةةزاذ  عنةةةدوالسةةةبب ، طبعةةةي عنةةةد الفالسةةةفةهةةةو احمممرال النمممار: •

( عنةةدان121ألمةةور وجوديةةة ا ﴿ذكةةر فخةةر الةةدين الةةرازي حتةةت اإيةةة  كمةةا  ، وإبرادة احلةةق )تعةةاىلى
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أن هللا تعةةاىل أزال عنهةةا مةةا فيهةةا مةةن احلةةر واإلحةةرا  وهةةذا  ،122
 .123القول أوىل عند احملققني

الفالسفة علىى أن األرض كرة من أتملاكروية األرض: •   شرح املواقف وأثبتها صاحب    ،تفق 
الوجهأ هذا  من  الكواكب :يضا  وارتفعات  واملغارب  املطالع  اختالف  يف  أتمل  من   124،يعىن 
ا﴾ ( وتعاىلى  قوله )سبحانه ب ردها القوم و 
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125 . 
  يرى الفرهاروي يف  . ومل 126" أ ا طني متحجر تالشى ما حوهلا فظهرت" زعم الفالسفة، اجلبال:  •

 .127و ينفيه أالشرع ما يعضده 
فتحرك   ، وحتركت للخروج  ن األخبرة اذا احتبست يف األرض، وختلخلت، أ "زعم احلكماء  الزلزلة:  •

األرض تشق  أو  نتحلل،  أن  إىلى  الشيخ  128األرض  أبو  عباس   وأخرج  ابن  عن  ))العظمة((  يف 
للزلزلة فيه ذكر عر  اجلبل  الذي  تعاىل عنه(  يقال 129)رضي هللا  ينبغى أن  الفرهاروّي:  فيقول   ،

 .130"بعض الزالزل من األخبرة وبعضها من حترك عر  اجلبل " 
والثور: • واحلوت  متدافعةاللخرة  آاثر  فيها  وجاء  احلكماء  رواية    أنكرها  اليت    " كعب"كة 

 .131أخرجها أبو الشيخ 
العناصر األربعة، وما من  " أطبق احلكماء على،  مادة العامل:  • أن مادة عامل الكون والفساد هي 

وأهل السنة واجلماعة على أن العامل حمدث، أحدثه هللا    .132" ال واألربعة داخلة فيهإمركب اتم  
 .133عن غري مادة  تعاىلى 

 والسادس : القول يف األفالك 

 . على أ ما واحد 134مجيع الفالسفة ومجهور املسلمنيسماء:الفلك وال •
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  ومنهم القاضي   136وتبعهم مجاعة من علماء املسلمني   135أمجع احلكماء عليها حركة األفالك:  •
اهلرويأبو امساعيل عبد هللا بن حممد    و  ،البيضاوي  عبد هللا بن عمر وأكثر    ،العارف اجلامي 

 .137الفقهاء على أ ا ساكنة 
األربعةاألفالك:مادة   • العناصر  أ ا غري  على  و احلكماء  املسلمني،  فالسفة  كة    هكذا حال من 

الفارايب  ي املعروف إببن  أبو بكر حممد بن عل   والشيخ األكرب  ،138يعقوب الكندي وأبو نصر 
 .139عنصرية  على أن العرش والكرسي كذالك والباقية  العريب

املالئكة حتمله، فبطل زعم احلكماء أنه الفلك املتحرك  أخرب الشارع )عليه السالم(  ن  العرش: •
 .140ابحلركة اليومية 

الثوابت الكرسي: • وفيه  الربوج  فلك  أنه  احلكماء  التنزيل    141زعم  ّت  ويف  وه الَسمه  َ
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142. 
القمر: • فيه حمو  املرءي  السوداء  أقوال مضطربة عندان    143هو  فيه  كواكب  "فقيل:    ،وللحكماء 

 . "أخبرة يف اهلواء" قيل: ، "إحرتاقه من كرة النار"وقيل:  "مظلمة مركوزة فيه
الثانية: • الثامنالكواكب  الفلك  يف  أ ا  على  احلكماء  الدين  ،  أمجع  فخر  اإلمام  أجاب  وقد 

ّة  ﴿الوارد من    السؤال  تفسريهالرازي يف  
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الكواكب    أنّ   ثبت  144
الثامن  فلك  يف  يف   145ليست  أ ا  على  الفقهاء  )سبحانه(    ومجهور  بقوله  متسكا  القمر  فلك 
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146. 
القمر: • على  نور  احلكماء  الشمساتفق  نور  من  مستفاد  العلماء    أ ا  حمققو  به  واعرتف 

 .147املسلمني

 والسابع : القول يف كائنات اجلو 

(الريح:  •   ﴿   اإية  كما يف  عندان   هواء متحرك إبرادة احلق )سبحانه وتعاىلى
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 . 149وزعم الفالسفة أن سببها تكاثف اهلواء  148
( من خبار متكاثف عند احلكماء السحاب: • ويعضده رواية أيب الشيخ عن    150خيلقه هللا )تعاىلى

 .151عطاء 
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املعتدلاملتر: • الربد  إذا صادفها  الصاعدة  الفالسفة أن األخبرة  القرع    ، زعم  تقاطر كما ترى يف 
 .152واألنبيق ويف كالم كثري من علماء اإلسالم تسليم هلذا 

واللاعقة: • والربل  الفالسفة،  الرعد  رعد،  "زعم  التمزيق  فصوت  السحاب،  متز   األخبرة  أن 
 .153" والنار املنقدحة منه بر  واملنقدحة من التمزيق العنيف صاعقة 

احلكماءالشهاب: • إحرتقت، أن  "  ، زعم  النار؛  كرة  بلغت  إذا  الّصاعدة  وحدث    األدخنة 
 .154"الشهب

قزح: • احلكماء:  قوس  من  "قال  متخيلة  يف  اإ ا  الّرشية  األجزاء  عن  الباصرة  النور  نعكاس 
 .155وليس يف الشرع ماينفيه  " السحاب إىل الشمس

احلكماءالربد: • وأصاهبا  "  ، زعم  ماء،  إستحالت  إذا  الصاعدة  األخبرة  القويأن  نزلت    ؛الربد 
 .156"بردا

 " يف التب" واملبحث الثالث 

ابلشيئ  العلم  هو  لغة  و 157الطب  أخرج  ،  الوحي كما  من  الطب  عمرو  أصل  بن  أمحد 
، عن ابن عباس )رضي هللا تعاىل عنه(، عن النيب  أبو القاسم سليمان بن أمحد  البزار والطرباينّ  البصري

؟"(، ))أن نيّب هللا سليمان، كان إذا قام يصلى رأى شجرة انبتة بني يديه، فيقول هلا:  ملسو هيلع هللا ىلص)   " ما امسكِّ
، فمن كان لدواء؛ كتبت، وإن كانت من "لكذا"، فيقول:  "ألّي شئ أنت؟"، فيقول:  "كذا"فيقول:  

أول من أفاد منافع األدوية عن هللا )تعاىل( إدريس  "، وذكر العالمة داؤد األنطاكي 158غرس؛ غرست 
وقيل:   السالم(،  إدريس بسطا، مث قرر سليمان  "آدم")عليه  بفوائدها، وزادها  القمر خياطبه  ، وكان 

( نبّينا  عن  وصح  سقراط،  عنه  وأخذ  العقاقري،  بغالب  إليه  وأوحى  قواعده،  السالم(  (  ملسو هيلع هللا ىلص)عليه 
 . وقد ذكر الفرهاروّي حتت هذا املوضوع األشياء اإتية. 159" ماإلخبار هبا من الوحي واإلهلام واملنا

، عن ابن عباس )رضي هللا تعاىل عنه( مرفوعا، ))أان  161وابن ماجة   160أخرج البخاري الكى: •
تعاىل عنه( وبعث   معاذ )رضي هللا  ابن  بيده سعد  أنه كوى  الكّي(( والتحقيق  أ ى أميت عن 

((، فيقول  162عنه( فكواه، وكالمها يف ))صحيح املسلم طبيبا إىل أيب بن كعب )رضي هللا تعاىل  
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النهى إما تنزيهى أو خاص ابلكى الفاحش أو يف موضع حمظور أو إمكان دواء  "الفرهاروّي،  
 . "163آخر أو ألن العرب كانوا يعظمونه 

رواه  الشونيز: • السام((  إال  داء  من كل  شفاء  السوداء  اجلبة  ))يف  مرفوعا،  هريرة  أيب  عن 
والتأويل أن املقصود هو  "فيقول الفرهاروّي،    167وإبن ماجة   166وأمحد   165سلموم  164البخاري

 . "168الداء من برودة أو رطوبة 
عن أمساء بنت عميس مرفوعا، ))لو أن شيئا فيه الشفاء من املوت؛ لكان يف السن((  السنا: •

الرتمذي  ماجة  169رواه  الفرهاروّي،  172واحلاكم  171وأمحد   170وإبن  فيقول  مرض  "،  املراد  إن 
 . 173"يكون من أحد األحالط الثلثة والسنا يسهلها

العسل شفاء من  ))خمتصرا، عن ابن مسعود مرفوعا،    175واحلاكم  174أخرج ابن ماجة العسل: •
وعند   والعسل((،  القرآن  ابلشفائني  فعليكم  الصدور،  يف  ملا  شفاء  والقرآن  داء،  كل 

ل، فمنه ينفع العلل الباردة والرطبة ابلكيفية وغريها مركبا ابألدوية أو  أنه غري مؤو   176الفرهارويّ 
 مزوجا ابملاء أو ابخلاصية. 

الشفاء يف ثلث يف شرطة حمجم أو شربة عسل أو كية بنار،  ))عن ابن عباس مرفوعا،  احلجامة: •
إنكان يف  ))وعن أيب هريرة مرفوعا،    178وابن ماجة   177وأان ا ى أميت عن الكّي(( رواه البخاري

واملقصود هو املبالغة يف النفع ال احلصر    179شئ مما تداَوون به خري فاحلجامة(( رواه أبو داؤد 
 .180عند الفرهارويّ 

اجلذام البادجنان: • حمدث  البصر،  مظلم  السوداء،  مولد  ردى  حاريبس  أنه  على  األطباء 
والك والسرطان  املشوشة  واألحالم  مصدّع والبواسري  مسدد  اللون،  مفيد  وروى    181ف، 

فيقول  ))مرفوعا،    182الديلميّ  هللا((،  نبت  شجرة  فمنه  منه،  وأكثروا  كلواابدجنان، 
 . 183" إن كل حديث يف البادجنان موضوع عند آئمة احلديث"الفرهاروّي، 

قدس  ))عن واثلة مرفوعا،    185وروى الطرباين  184مضاره كمضار البادجنان عند األطباء العدس: •
 .186العدس على لسان سبعني نبيا(( واألمّية املعتمدون على أن الكل موضوع 

أطبق احلكماء على أن من األمراض ما يتعدى عن صاحبه إىل من خياطبه ابجملالسه  العدوى: •
 .188والفقهاء خمتلفون فيه لتعارض األحاديث  187واملضاجعة واملواكلة ووصول رائحة 
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 . 189ورم وابئي حيدث يف املغابن عن انصاب خلط مسى حمرت  إبمجاع احلكماءالتاعون: •
 ﴿ويف النتزيل    190زعم احلكماء أن مادته الدم مث اللحم الغدى الذي يف الثدى ينفجه اللنب: •
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191. 
النفيجامليّن: • الدم  أنه  على  احلكماء  النتزيل    192مجهور  اّهٍق  ﴿ويف 
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 التميز(( )): ذكر بعض الفالسفة يف منظور كتاب الرابع املبحث

 أمساء الفالسفة اليت ذكر الفرهاروّي ترامجها يف آخر املخطوطة.  بعض  يف
ا﴿ كما يف القرآن  )عليه السالم(: علمه هللا األمساء كلها آدم .1
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194.    
 195للثوابت حركتها : من القدماء وهو أول من وجد ابرخس .2
: من فالسفة املسلمني، هو قرشي من ولد  196ابن األعلم  علي بن احلسن أبو القاسم العلويّ  .3

 جعفر الطيار، ماهر يف اهلندسة واهليئة واملوسيقي. 
: هو حكيم أديب شاعر، توىف  ابن الشبل أبو علي احلسني بن عبد هللا بن يوسف البغدادي .4

 .197وأربعمائة سنة أربع وسبعني 
 .198، وهو ماهر ابهلندسة واهليئات "بطليموس الثاين"ولقبه  " أبو علي": كنيته ابن اهليثم .5
 .199: هو ممن ألف رسائل أخوان الصفا أبو احلسن العويف .6
 .200: هو ماهر يف الريضيات والطب أبو احلسن بن هارون احلراين .7
 .201: هو شارح كتب أرسطو أبو احلسن حممد بن يوسف العامري  .8
 .202هو من قدماء احلكماء أبو احلسن علي بن أمحد اجلوشىن:   .9

 : هو ماهر ابهلندسة واهليئات. 203أبو احلسن األنبارى   .10
سوار  .11 بن  هبنام  بن  اخلري  ماهر  أبو  وهو  العربية  إىل  السرينية  من  احلكمة  نقل  من  هو   :

 . 204ابلطب
 .205: هو صاحب الزيچ السنجرى أبو الفتح عبد الرمحن اخلازن  .12
 .206: كان شاعرا أبو الفتح حيىي بن علي بن حممد البسىت  .13
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 .207س و : هو من ولد فولأبو الفرح ابن التبيب اجلاثليق البغدادي  .14
 .208: هو من انظر  يب علي أبو القاسم الكرماين  .15
 .210: كان مصّنفا يف الريضيات يّ ز بن إسحق اإلسفرا  209أبو جابر  .16
 . 211: كان حافظا لنكات الفالسفة أبو جعفر بن أببويه ملك سجستان   .17
 : كان ماهرا ابألثقال واهليئات. 212يّ ز أبو حامت اإلسفرا   .18
السجستاين:   .19 طاهر  بن  حممد  سليمان  األدب  أبو  يف  نظر  ايضا  وله  منطقي  حكيم  هو 

 .213والشعر 
 .215" أيب علي": هو تلميذ 214أبو عبد هللا املعلومى  .20
 .217: هو من تالمذة الرئيس 216أبو عبيد عبد الواحد اجلرجاين   .21
 .218: هو من ترجم احلكمة إىل العربية بن يعقوب الدمشقي أبو عثمان  .22
 وكان ماهرا يف فنون احلكمة. "ابن مسكويه": لقبه 219أبو علي أمحد بن حممد   .23
 . 220: غلب عليه املنطقأبو علي عيسى بن زرعة  .24
 .222وكان سّياًحا حيّب التفربد  "املعلم الثاين"لقبه  :221أبو نلر حممد الفاراب   .25
 .223" هرمس اهلرامسة ")عليه السالم(: يسميه الفالسفة إدريس النيّب   .26
 .224: كان مرتمجا ماهرا ابلنجوم والطب إسحال بن حنني بن إسحال  .27
 .225"أرسطو": من كبار تالمذة إسخيلوس   .28
 .226" أيب العباس الّلوكريّ ": هو من تالمذة أسعد امليهيّن إسالميّ   .29
 .227" هرمس النيبّ ": هو إمام األطباء ومن تالمذة وسيأسقلب   .30
 .228هو ذوالقرنني األكرب وملك الدنيا  سرها إسكندر بن فيلقوس:   .31
 .229: كان متموال فافتقر أرستيس  .32
 . 230: كان معاصرا جلالينوساسكندر افروديسي  .33
 . : هو من زعم الفالسفة أحد أنبياء اليواننني واملصريني سعيد البخت أي:    231ميوندغا   .34
 .232وإمام اإلشراقني  "سقراط" : هو تلميذ أفالطون بن سقراطون  .35
 )عليهما السالم(.  "سليمان أو لقمان": هو تلميذ 233ذر اتقلس بن ذ أنبا  .36
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 : كان حيمل نفسه على املشا . 234انكسا غورس   .37
 ." أرسطو" هو من تالمذة  :235دميوس اأو   .38
 . 236)عليه السالم(   إدريس والثالث    أغااث ذميون )عليه السالم( والثاين    آدم : ثالثة فاألّول  أوري    .39
 .237: هو مشهور ابلشعر يف اليواننأومريس  .40
 .238: كان ماهرا ابهلندسة والنجوم بتليموس إسكندر .41
وأربعني ومائة من اتريخ خبت نصر يف  : أستاذ األطباء تولد سنة ست  239بقراط بن إبراقلس  .42

 زمن هبمن ومات ذا مخس وتسعني سنة.
 ." أيب علي" 240: كان عوسيا تلميذ هبمنيار  .43
 : هو أول من أظهر حكمة الفلسفة ومن أهل ملطية. 241اثليس امللتى  .44
 : كان صابيا، ماهر الفنون الفلسفة ومن أهل حران. 242اثبت بن قرة  .45
 وشارح كتبه. 244" أرسطو": هو تلميذ 243اثوفرستس  .46
 .245"أرسطو" : هو مفسر كتب اثمستيوس .47
 : هو خامت األطباء. 246جالينوس  .48
 .247: له ذهن اثقب يف الريضيات مجشيد كاشاين  .49
 : هو أول من نقل احلكمة من اليواننية إىل العربية. 248حنني بن إسحال  .50
الفلسفة    : هو عامل ابلطب والكيميا وأول من نقلخالد بن يزيد بن معاوية القرشي األموي .51

 .249إىل العربية 
 : كان يف زمن هبمن بن أسفند ير. 250دميقراطيس   .52
 .252" كلبيا": كان زاهدا وسياحا ويلقب 251ديو جانس   .53
 مجع بني احلكمة والشريعة. 253: هو اإلمام أبو القاسم حسن فضيل راغب األصفهاين  .54
 والنيّب بزعمهم. النمودار((، املعترب عند األحكاميني  )): هو صاحب 254زرادشت   .55
 .255: كان حكيما، شجاعا زيتون األكرب بن طالوطاغورس  .56
 .256إخوان الصفا(( )): هو من أصحاب زيد بن رفاعة اهلامشي  .57
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: هو تلميذ فيثا غورث واعتىن من الفلسفة ابإلهليات ويسمى ))أاب الفالسفة((  257سقراطيس   .58
 . و))حكيم احلكماء((

 سلطان األقاليم السبعة. : النيّب، 258سليمان بن داؤد   .59
 .259هو جد أفالطون من أمه  :سولون  .60
 .260" ديوجانس": هو تلميذ شيخ اليوانين  .61
 :261  )عليه السالم( شيث ابن آدم   .62
 .262: ينتسب إليه الصابيةصاب بن إدريس   .63
عميد  .64 بن  والعروض  صاحب  والنحو  اللغة  من  األدب  وعلوم  اخلط  حسن  يف  البارع  هو   :

 .263واالشتقا  والفلسفة واألشعار 
 .264" أيب سليمان السنجرى": هو تلميذ صاحب أبو حممد البخاري  .65
 .265: هو من علماء السنة العارفني ابلفلسفة عبد الكرمي الشهرستاين  .66
 .266: هو ملك وكان عاملا ابإلجنيل والطب عضد الدولة .67
 .267فقه : هو العامل بفنون الفلسفة واللغة والتاريخ والعمر اخليام النيسابوري .68
 : االنطاكى النصراين كان راهبا. 268غريقوريوس  أو وريوس غغر  .69

 :269طرخس افو  .70
 )عليه السالم(.  270: ابن أخت جالينوس وزعم النصارى أن فولس صار نبّيا بعد مشعون فولس .71
 . 271: أخذ احلكمة عن أصحاب سليمان واستخرج املوسيقي فيثاغورس .72
 .272: اختالف يف نبوته لقمان .73
 .273: هو صاحب الرصد املعروف البتاىن احلراينحممد بن جابر  .74
 .274: كان صائغا واشتغل ابإلكسريحممد بن زكري الرازي   .75
 .275: هو من قدماء الفالسفة مهادرجيس  .76
اهلرامسة  هرمس .77 هرمس  فاألول:  ثالثة،  منه  املشهور  هرمس    إدريس:  والثاين:  السالم(  )عليه 

 .276أسقلينوس والثالث: هرمس الثالث   فيثاغورثالثاين 
 : هو شارح كتب أرسطو. 277  وى حالن حيىي الديلمى اإلسكندر راىن النلراين .78
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 .278" أيب نصر": أكرب تالمذة حيىي أبو زكري بن عدى .79
 .279: املشهور ابلكندي، كان يهودي أو نصرانيا فأسلميعقوب بن إسحال .80

 اإلسالمي عند الفرهاروي يف منظور ))التميز(( راء الفلسفة والفكري آاملبحث اخلامس: 

الفلسفة  عَِّاَه  الفرهاروي  العزيز  عبد  الشيخ  راء  إِّ والتحليل  ابلبحث  نقوم  املبحث  هذا  يف 
والفكر اإلسالمي يف منظور كتابه التميز، وإذا تنصفُح يف اتريخ الفلسفة ابرع عصوره املختلفة وكذلك 

فنجد  اإلسالمي  والفكر  الكالم  علم  متناقض   يف  الفلسفة  أَن  يراى  متناقضني وهناك من   ِّ رَاَيني  هناك 
الفكر اإلسالمي وعلم الكالم ومنهم من يرى أَن علم الكالم هو الفلسفة، والفلسفة هي علم الكالم 
ِّ وهو يرى ان الفكر اإلسالمي ليس هو  التناقض بينهما. وهناك فريق اثلث من يتوسط بني هذين رَاَيني 

هذا الرأي مييل سيتخنا     وكذلك الفلسفة ليست هي علم الكالم ابالطال  ولعل إىلى الفلسفة ابالطال 
إن قدماءهم  " بعد ذكر الدالئل على كفر الفالسفة وإميا م:    " التميز " الفرهاروي كما يقول يف مقدمة  

أوانش من عدم كانوا طائعني لألنبياء أو من أهل الفرتة وما يروى عنهم من خمالفة الشرع فافرتاء عليهم  
عليهم  فالوابل  القدماء  إىل  ونسبوه  الشرع  مبا خيالف  الذين صّرحوا  املتأخرون  وأما  رموز  وأيًضا " فهم   .

إن بعض علمائنا حيكى عن الفالسفة ما هو كفر ومع ذالك يعظمهم ويشرح مؤلفا م مشوا فيه " يقول:
مشيهم  الذ " على  املسلمني  علماء  من  آخر  قوما  الفرهاروّي  ذكر  ماثبت .وقد  مسائلهم  من  انكروا  ين 

وسلم(  عليه  )صلى هللا  النيّب  الفالسفة عرفوا صد   وقوما من  املتعصبني  العلماء  ويسيميهم  ابلرباهني 
مايناقضهم، فأّولواه حىّت احلشر اجلسماين الذي أتويل نصوصه فاى  القرآن واحلديث  منوا به ووجدوا يف 

كار ضروريت الدين كفر، واحلشر اجلسماين منها. هكذا ابلروحاين كمنكاره، وقد قرر ائمة الشرع أن إن 
 عباراته وآرائه تدل على ميله إىل اثلث الفر .

 البحث  ملخص

 أن علم الكالم هو الفن الذي ميكن من خالله فحص أقوال الفالسفة.  •
 قلية. يف الندلت هذه على مكانة عظيمة للعالمة عبد العزيز الفرهاروّي يف العلوم العقلية وأيضا  •
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على   • دليل  احلديث وهو  والتفسريية وكتب  الكالمية  الكثرية  الكتب  ))التميز(( ملخص  أتليفه 
 قوى حفظه. 

 عندما بدأت البحث، وجدت كتااب مستقاًل عن كل موضوع يف هذا التأليف. •
الفالسفة  • آراء  الفرهاروّي  ويذكر   يذكر  موضوع  حول كل  ويصف    واملتكلمني  الصحيح  الرأي 

 نفس الرأي.هلما  ايضا املكان الذي يكون
لة العقلية ولكن أحياان يصرّح أن هذا املوضع  رّد أقوال الفالسفة الفاسدة ابألدأنه يف الغالب ي •

 اليكفى األدلة العقلية. 
 وحيثما كان رأى الفالسفة صحيًحا، فمنه يبّينه ابإية القرآنية واحلديث.  •
 تكلمني، فيعرب عن رأيه نفسه.املواضع اليت يوجد فيها الكثري من اخلالف بني الفالسفة وامل  •
يف كل   • ليست  واملتكلمني  الفالسفة  بني  االختالفات  أن  اتضح  البحث  هذا  بل  من  موضع 

 وجهات نظرهم واحدة يف بعض املواضع وهذا االختالف بينهم الختالف أساس فكرهم. 

واحد   • فكرهم  املواضع  بعض  بل يف  واملتكلمني  الفالسفة  بني  التناقض  نسبة  والبعض  وليست 
 . ذا اجلواب لسؤال ذكرته يف أّول البجثاختالف لألساس وه
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