
 عَه  ضَ وَ  إال الدنيا ِمن شيء   يَْرتَِفعَ  ال
 عز   للاِ  على حقًا إنروى أبو داود في سننه بسنده الى أنس بن مالك مرفوعا :" 

  صححه االلباني" .وضعَه إال الدنيا ِمن شيء   يَْرتَِفعَ  ال أن ، وجل  

 استحقاقهم ومدى ، لألشخاص تقييمهم في الناس عليها يعتمد التي المقاييس ان  

 وعراقة ، نََسبِهم حسب لديه الناس قيمة تتفاوت من فمنهم ، مختلفة   واالحترام للتقدير

 من ومنهم ، قبيلة وأعرقهم ، نسبا   أعالهم والتقدير ، باالحترام فأجدرهم ، قبائلهم

 اإلنسان لقدر الحقيقي المقياس هي والممتلكات األرصدة وحجم والثراء الغنى يعتبر

 ، والجاه المنصب زاوية من الموضوع إلى ينظر من ومنهم ، منزلته وعلو

 التي العلمية الشهادات أن يرى وبعضهم ، والدرجات الوظائف سلم في واالرتقاء

 . احترامه وتفرض ، قيمته تحدد التي هي الشخص عليها حصل

 .القيامة يوم التالشي إلى والمقاييس االعتبارات هذه مصير أن تعالى هللا أخبرنا وقد

 -{ يتساءلون وال يومئذ بينهم أنساب فال الصور في نفخ فإذا} : النسب فمصير

 يغني وما}:الغنى ومصير ،- ابَ ح  الس   جاوز عبد وبالل  *****  أصالته جهل أبا خذلت

 { .سلطانيه يعن   هلك} :  والمنزلة الجاه ومصير ،{  تردى إذا ماله عنه

 في كما جاء األشخاص لقيمة الحقيقي المقياسالى   الكريم القرآن إليه أرشدنا ولقد

 واستقامته صالحه بمقدار يقاس فالمرء ،{ أتقاكم للا عند أكرمكم إن: }  تعالى قوله

 وخدمته ، لمجتمعه نفعه بمقدار هي إنما المجتمع في اإلنسان وقيمة ، هللا منهج على

 المحتاج ومساعدة الخير نشر في فيه مكنه وما نعم من هللا آتاه ما واستغالل ، ألمته

 علينا فيجب ، اآلخرين بحقوق ومعرفته األمة مصالح على وسره ، الضعيف وإعانة

 . العادل الميزان بهذا ونزنهم ، المقياس هذا على الناس نحترم أن

 ال النسب عريق إنسان من باالحترام أجدر الموالي من كان ولو الصالح فاإلنسان

 والقيم األخالق صاحب الفقير واإلنسان ، سبيال للخير وال مسلكا للصالح يعرف

 والعامل ، ماله في العباد حقوق وال هللا حقوق يرعى ال غني من بالتقدير أجدر

 يرعى ال الذي الكبير الموظف من أكثر االحترام يستحق عمله في المخلص

 الظروف له تسمح لم الذي األخالق عالي المحترم واالبن ، العمل في مسئوليته

 العاق االبن من أبويه قبل من باالحترام أجدر العالية الشهادات على بالحصول

 . وهكذا ، الجامعية الشهادة صاحب

 التي الراسخة الثابتةالصحيحة  بالمقاييس الناس يقيس أن اإلنسان على فالواجب

ـَدنَا  . إليها استنادا األشخاص بتقدير هللا تََعبـ 



ون والجاِهلون:" "زاد المعاد"قال االمام ابن القيم في كتابه   له الذى الكافرَ  ي سمُّ

 -2-الجزء  321: ص ."الخلق أسفه ِمن وهو حكيماً، الطبيعة من بشيء ِعْلم  

 قهمخالأ على والثناء بمدحهم المعاصرون يهيج الذين العلماء، بأشهر قائمة هذهو

 قاله ما ت الى سالمة دينهم وعقيدتهم ومنهجهم أو ذكرفادون االلت فضائلهم، وذكر

 .المستعان اهللف للمسلمين قدوة   جعلوهم بل عقائدهم، وفي فيهم اإلسالم أئمة

 [:هـ 145: ت] - المقفع بن للا عبد - المقفع ابن

 . بالزندقة يتهم وكان الفالسفة، كتب من كثيرا   وعّرب فأسلم، مجوسيا   كان

 (. المقفع ابن وأصله إال زندقة كتاب وجدت ما: )تعالى هللا رحمه المهدي قال لذلك

 

 [:هـ 200: ت] حيان ابن جابر

 . فيه مشكوك هذا جابر وجود إن: أوال  

 كانت حياته إن: )ترجمته على الحاشية في" األعالم" في الزركلي ذكر لذلك

                                               (.وجوده الكتاب بعض وأنكر غامضة،

 صاحب حيان بن جابر وأما: )هللا رحمه اإلسالم شيخ قاله ما وجوده عدم يؤيد ومما

 العلم أهل بين ذكر له وليس يعرف، ال فمجهول الكيماوية؛ عند المشهورة المصنفات

                                                                           .اهـ( والدين

 اشتغل الملة، هذه في الّسحرة كبار من ساحرا   نثبت فإنما وجوده، أثبتنا ولو: ثانيا  

 والّطلسمات الّسحر كتب نقل من أول وهو والطلسمات، والّسحر والّسيمياء بالكيمياء

 . خلدون ابن ذكره كما -

 

 [:هـ 232: ت] - الخوارزمي موسى بن محمد - الخوارزمي

 المساعدة - هو قاله كما - ذلك سبب وكان ،"والمقابلة الجبر" باختراع المشهور وهو

 صحيحا   كان وإن بأنه العلم؛ ذلك اإلسالم شيخ عليه ردّ  وقد اإلرث، مسائل حل في

  غيره وعن عنه مستغنية الّشرعية العلوم أن إال

 المأمون عصر في المنّجمين كبار من كان هذا الخوارزمي إن هنا؛ والمقصود

 وغيرهم اليونان كتب ترجم َمن   كبار من ذلك إلى باإلضافة وكان الواثق، والمعتصم

 . العربية إلى



 [:هـ 255: ت] - بحر بن عمرو - الجاحظ

 المخبر، سيء المنظر، شنيع كان ،"الجاحظية فرقة" إليه تنسب المعتزلة، أئمة من

 االنحالل، إلى بعضهم به جاز وربما والّضالالت، البدع إليه تنسب االعتقاد، رديء

                                               (.ظالجاح كفّره من ويح يا: )قيل حتى

: عنه علماءال بعض وقال بالّزندقة، ورمي يصلي، ال كان أنه بسنده؛ الخطيب حكى

 .( الناس وعلى رسوله وعلى هللا على كذابا   كان)

 

 [:هـ 274: ت] فرناس بن عباس

 في الّطعن عليه وكثر والكيمياء، الّسحر إليه نسب منّجم، مغٍن، موسيقي، فيلسوف،

 بالغناء مولعا   شعره في بذيئا   شاعرا   ذلك إلى باإلضافة وكان عقيدته، في واتهم دينه،

 [. 36] والُموسيقى

 

 [:هـ 292: ت] - اسحاق بن أحمد - اليعقوبي

 ولذلك المشهور، تاريخه من واالعتزال الّرفض رائحة تفوح معتزلي، رافضي،

 [. 38] بالنجف الّرافضة طبعته

 

 [:هـ 313: ت] - الطبيب زكريا بن محمد - الرازي

 الصابئة الحرانيين لمذهب الموافق الخمسة بالقدماء يقول المالحدة، الّزنادقة كبار من

 القائلين الفالسفة كفر يفوق وهو - والفضاء والّدهر والمادة والنفس الّرب وهي -

 من باهلل نعوذ -  مشهورة وزندقته ونصره، هذا مذهبه في وصنّف األفالك، بقدم

  – ذلك

 

 [:هـ 339: ت] - طرخان بن محمد بن محمد - الفارابي

 النبي، على الفيلسوف يفّضل كان وإعراضا ، إلحادا   وأشدهم الفالسفة، أكبر من

 والّسمعيات، البعث انكار في مقاالت ذلك في وله األنبياء، ويكّذب العالم، بقدم ويقول

 . والعافية الّسالمة هللا نسأل منه، خير إلحاده على سينا ابن وكان



 [:هـ 346: ت] - الحسين بن علي - المسعودي

  .شيعيا   معتزليا ، كان

 ما األكاذيب من المسعودي تاريخ وفي": )الذهب مروج" كتابه عن اإلسالم شيخ قال

 . اهـ(  الكذب؟ بكثرة عرف قد كتاب في يوثق فكيف تعالى، هللا إال يحصيه ال

 

 [:هـ 428: ت] - للا عبد بن الحسين - سينا ابن

 من وأبوه هو كان الباطنية، القرامطة من مضل، ضال النحلة، فلسفي المالحدة، إمام

 . باآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل كافر اإلسماعيلية، دعاة

 

 [:هـ 430: ت] - الهيثم بن الحسن بن محمد - الهيثم ابن

 وإلحادا   وسفها   علما   سينا ابن أقران من اإلسالم، دين عن الخارجين المالحدة من

 العالم بقدم يقول الفالسفة من كأمثاله كان الزنادقة، العبيديين دولة في كان وضالال ،

 .الكفريات من وغيره

 

ي  [:هـ 449: ت] - للا عبد بن أحمد العالء أبو - المعر 

 زندقته على يدل ما أشعاره وفي الفالسفة، البراهمة طريقة على بالّزندقة المشهور

 .الدين من وانحالله

 الصور معارضة في والغايات الفصول" سماه كتابا   له رأى أنه الجوزي ابن ذكر

 .كثيرة وقبائحه المعجم، حروف على ،"واآليات

 

 [:هـ 533: ت] - يحيى بن محمد الصائغ، بن بكر أبو - باجه ابن

 من األندلس، في سينا وابن الفارابي أقران من يعتبر إلحاديات، له كأقرانه، فيلسوف

 . رشد ابن وتلميذه هو المسلمون حاربه عقيدته وبسبب رشد، ابن تالميذه

 



 [:هـ 595: ت] -[ 51] محمد بن أحمد بن محمد - الحفيد رشد ابن

 بقدم ويقول الواقع، خالف للناس يخيلون األنبياء بأن يقول ملحد، ضال، فيلسوف،

 فصل" كتابيه في أرسطو وفلسفة الشريعة بين التوفيق وحاول البعث، وينكر العالم

 من أعظم ولشيعته؛ له وتعظيمه ألرسطو موافقته في وهو ،"الملة مناهج" و" المقال

 ،"التهافت تهافت" في المالحدة للفالسفة انتصر وقد له، وتعظيمه سينا ابن موافقة

 . السالمة هللا نسأل مشهورة، اتهوالحاديّ  الفالسفة، باطنية من ويعتبر

 

 [:هـ 672: ت] - الحسن بن محمد بن محمد الدين نصير - الطوسي

 لهوالكو وزيرا   كان مضل، ضال ملحد، فيلسوف، واإللحاد، والّشرك الكفر نصير

 أن حاول والملحدين، الفالسفة واستبقاء والمسلمين الخليفة بقتل عليه أشار الذي وهو

 والفلسفة، للتّنجيم مدارس وفتح القرآن، من بدال   سينا البن" اإلشارات" كتاب يجعل

 .العافية هللا نسأل عظيم، وإلحاده

 

 [:هـ 779: ت] - للا عبد بن محمد - بطوطة ابن

 المشهورة؛ رحلته في اهتماماته جل كان الكذّاب، الخرافي، القبوري، الّصوفي،

" كرامات" يسمونها التي الخرافات وذكر األضرحة، في والمبيت القبور زيارة

 السماعات وحضور القبور أصحاب ودعائه والوثنية، الشرك مشاهد وزيارة

 وتقديسه البقاع، بعض فضائل في الموضوعة األحاديث وذكر اللهو، ومجالس

 .ذلك وغير األعالم، العلماء على واالفتراء لألشخاص،


