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 تقرير عن صفحات ِمن قصة "حي بن يقظان" البن طفيل

 
 

 حيمالر   محنِ الر   للاِ  بسمِ 
 

 

 بعد: امّ أ احلمُد هلِل والّصالة والّسالم على رسول هللا
فقد اطّلعُت على صفحات خمتارة ِمن القّصة املسّماة "حي بن يقظان" ملؤلّفها "ابن طفيل" اختارها بعُض َمن 

 ،ويفالفلسفي الصّ  هُ ن هذه القصة فكرَ ويف قد ضمّ هذا الفيلسوف الباطين الصّ  نّ أ فوجدتُ درس هذه القّصة، 
نكار املبدأ واملعاد إو  ،بوجود الرّ  نكارُ إيقته حق، الذي العامل ماد وقدالذي يقوم على القول ابحللول واالتّ 

 .اتوالنبوّ 
أبسلوب مضلل خيفي ما تضّمنته هذه  ابلباطل ة خلط فيها احلقّ حلاد يف قصة خياليّ واإل هذا الكفر وقد صاغَ 

َمن كان جاهالا  ال علىإ ىلبيس ال خيفولكن هذا التّ  ،فةحلاد عند الفالسفة واملتصوّ أصول اإلالقّصة ِمن 
 .ول االعتقاد يف دين اإلسالم، أو كان سطحيًّا ال يفهم دالالت الكالمأبص

 
 وإليك إمجاالا لفصول اإلحلاد اليت تضّمنتها هذه القّصة:

 على الّتفصيل مبجّرد العقل، وعلى هذا فَمن حصلت له هذه املعرفة فال حيتاج إىل عرفُ العلم اإلهلي يُ  نّ أ _1
 الفيلسوف.األنبياء، وهذا بزعمهم شأن 

  ال تقوم به أي صفة ذاتّية وال فعلّية.بّ الر   نّ أ _2
 قدمي بقدم ِعل ته. هذا العامل نّ أو  ،ة بوجود هذا العاملة اتمّ علّ  بّ الر   نّ أ _3
 الّروحانّية لتجّردها عن املادة ويّتحد هبا. واتيف الذّ  حيلّ  -سبحانه وتعاىل عن قوهلم- بّ الر   ن  أ -4
 يتبُعه ِمن الّنعيم والعذاب روحاينٌّ. وما املعادَ  ن  أو  ،قدميةوح الرّ  نّ أ_ 5
بزعم -ة خاطبوا هبا اجلمهور الذين يليّ يأبلفاظ خت عنها واوعبّ  احلقائق أمثاالا ضربوا هلذه  األنبياء نّ أ -6

 لتصلح أحواهلم.  خييلفخطبوهم ابلتّ  ،على ما هو عليه ال تستطيع عقوهلم معرفة احلقّ  -الفالسفة
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بنصوص األنبياء  املقصود نّ أ ويعرفُ  ،واملبدأ واملعاد ،ةيف األمور اإلهليّ  احلق   الفيلسوف هو الذي يعرفُ  نّ أ _7
 الّتخييُل ال احلقيقة. 

األمور على ماهي  اس الذين ال يعرفونن النّ امة عن أولئك اجلمهور مِ الكمال البشري يكون ابلعزلة التّ  نّ أ -8
منهم يف الوجود  حبيث ال يشهد العارفُ  -سبحانه- وابلفناء يف مشاهدة احلقّ  ،ومبقاطعة لذائذ احلياة ،عليه

 أحد أصول ضاّلل املتصّوفة. وهذا ،ال هللاإ
 

وسيتبّّي لك ما ذكَر يف هذه األصول الفلسفّية الّصوفّية مبَا تيّسر ِمن تعليقات على بعض نصوص هذه القّصة 
 وإليك هذه الّنصوص والّتعليقات:حوهلا،  بَ تِ كُ وما  
عن سبيل اإلشراق الفلسفي  ن حياولأىل إريقة الطّ (: "وأّدت به هذه 4( سطر )3صفحة ) الّنص؛ _1

 "اد الوثيق ابهللاىل االتّ  الوصولَ 
شيئاا واحداا، فالذين يزعمون االّتاد ابهلل جيعلون وجودهم ووجوده  يئانن يكون الشّ أ "اداالتّ "معىن  الّتعليق:

ا، وهم صنفان:  واحدا
 الّرّب هو وجود كّل موجود، وهم أصحاب وحدة الوجود. وجود نّ أ وهو ؛العامالقائلون ابالّتاد  -أ(

الالهوت القائلون ابالّتاد اخلاص؛ وهو اّتاد الّرّب ببعض املخلوقات، كقول بعض الّنصارى: "اّتاد  -ب(
 بعض الّصوفّية ابّتاد الر ب ببعض الّصور اجلميلة، وقوِل بعض الفالسفة ابّتاد الر ب ببعض وقولِ  ت"،اسو ن  ابل

هو سبيل ابُن طفيل، وكلُّ هذه األنواع ضروٌب ِمن ذات الّصفاء واإلشراق، وهذا  -بزعمهم-الّذوات الزّكية 
 الكفر واإلحلاد.

 
صلة اخلالدة يف وقت عادة العليا املتّ الغزير والسّ  العلمُ  اد هووهذا االتّ (: "6) سطر( ال3فحة )ص الّنص؛ _2

 دخَل مغارةا وصام أربعّي يوماا متوالية". ىل ذلكإ (حيّ ) كي يصلول ،واحد
هبتاٌن عظيٌم، كيف يكون الكفر هو العلم الغزير والّسعادة املتصلة! وبناء على هذا  سبحانك هذا الّتعليق:

ينال مرتبة االّتاد ابهلل، فما عبَد  نأ مالا أمغارة الّظن الفاسد واخليال الباطل صاَم ابُن طفيل أربعّي يوماا يف 
 د هلواه.ا انقاإّن  و  ،لشرعه انقادَ هللا وال 
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يف مراحل الّتقّدم اإلنساين  العقل نّ أ ن يثبتَ أذلك (: "وكان هدفه ِمن 19( السطر )5صفحة ) الّنص؛ _3
، والّذوق واإلشراق آًنا آخر، مستقالا عن الّشريعة".  قادٌر عل إدراك احلّق ابحلّس والعقل آًنا

فة احلّق كامالا مستقالا هذا اعرتاٌف ِمن دارس هذه القّصة أبن "ابن طفيل" يرى قدرة العقل على معر  الّتعليق:
 عن الّشريعة، وهذا يعين عدم احلاجة اىل رساالت األنبياء.

 
(: "يف هذه الفكرة األدبّية ذات احليويّة املّتصلة ... أن خيلق منها 10-1( السطر )7صفحة )الّنص؛  _4

 أثراا ِمن أعظم ما أطلعته العصور الوسطى".
نبئ عن اجلهل والّضالل أو الزّندقة واإلحلاد، فليست هذه هذا ِمن الثّناء على الباطل اب الّتعليق:

ُ
لباطل، امل

القّصة ِمن أعظم ما أطلعته العصور الوسطى كما قال "أمحد أمّي"؛ بل ِمن أفظع ما أطلعته العصوُر الوسطى 
.  إحلاداا وإفساداا وتلبيساا وتضليالا

 
لسوف املتوّحد يف كتاابت "ابن سينا وابن (: "هذا وقد وردت فكرُة الفي3( السطر )7الصفحة ) الّنص؛ _5

 ابجة" وقد وجد "ابُن طفيل" فيها كذلك وسيلة تتفُق مع تفكريه اتّفاقاا بديعاا ... أفكاره"
 هذا يقتضي أن ابن طفيل ِمن شيعة ابن سينا؛ ِمن املالحدة الباطنّية. الّتعليق:

 
 "-سلفنا الّصاحل رضي هللا عنهمذكر -(: "أسطورة الّسلف 4( السطر )9الصفحة ) الّنص؛ _6

ال خيلو؛ إما أن يريد ابلّسلف الصاحل ما يعنيه املسلمون، وهم "الّصحابة والّتابعون" فيكون ذلك منه  التعليق:
على وجه الّسخرية واالستهزاء، وإما أن يريد هبم سلفه ِمن الفالسفة املالحدة وهم ِمن أبعد الّناس عن الّصالح، 

 ندي أرجح.واالحتمال األول ع
 
(: "أن جزيرة ِمن جزر اهلند اليت تت خط االستواء يتوالد هبا اإلنسان 5( السطر )9الصفحة ) الّنص؛ _7

ِمن غري أم وال أب، وهبا شجر يثمر نساء ألّّنا أعدل بقاع األرض هواء وأمتّها لشروق الّنور األعلى عليها 
 استعداداا".

ِمن تراب، وابجلنة اليت فيها احلور العّي،  -عليه الّسالم-ذيب خبلق آدم يف هذا الّتخيل تعريض ابلّتك الّتعليق:
 وتقرير لنظريّة اإلشراق عند الّصوفية.
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(: "وكان حيكم أبن الّروح الذي جلميع ذلك الّنوع شيء واحد 18( السطر )25-24الصفحة ) الّنص؛ – 8
 ... وإّّنا عرض له التكثر بوجه ما".

هذا صريح ابلقول بوحدة األرواح، فجميع األرواح على حد هذا الّزعم شيء واحد، كما زعم مثل  الّتعليق:
: "فكان يرى أن األجسام كّلها شيء واحد حّيها ومجادها ومتحرّكها /20سطر27ذلك يف األجسام /ص

جود كّله : "فكاَن هبذا الطّريق يرى الو /4سطر28وساكنها". وهي خطوة للقول بوحدة الوجود كما يف /ص
: "فلّما انتهى إىل هذه املعرفة ... /34شيئاا واحداا". ويّتصل هبذا قوله بوحدة هذا العامل ابلفلك كما يف /ص

 كما يتكّون يف العامل األكب".
 
(: "فتبّّي له أن األفعال الّصادرة عنها ليست يف احلقيقة هلا، وإّّنا هي 4( السطر )31الصفحة ) الّنص؛ -9

 ا األفعال املنسوبة إليها".لفاعل يفعل هب
يف هذه اجلملة تسمية "هللا" ابلعّلة األوىل، ونسبة مجيع أفعال الّروح اليت تفعلها يف األبدان وابألبدان  الّتعليق:

إىل رّب األكوان الذي مّسوه "العّلة األوىل" سبحانه وتعاىل عن قوهلم، وهذا يتضّمن اجلب أو االّتاد، والثّاين 
 فلسفة ابن طفيل.هو املناسب ل

 
(: "فالواجُب على ذلك أن تكون القّوة اليت ترّكه ليست يف 13( السطر )37الصفحة )الّنص؛  -10

جسمه واليف جسم خارج عنه، فهي إذن شيء بريء عن األجسام، وغري موصوف بشيء من أوصاف 
 اجلسمّية".

بقطع الّنظر عن -في اجلسمّية عن هللا، وهم هذا ِمن مقوالت الفالسفة واملتكّلمّي املشهورة، وهو ن الّتعليق:
يدرجون تته نفي مجيع الّصفات، ومثل هذا يف الصفحة  -شرعّية إطالق لفظ "اجلسم" على هللا وعدم إطالقه

وما بعده: "وقد تبّّي أّن هذا املوجود الواجب الوجود بريء ِمن صفات األجسام  /15السطر / /40-41/
يل إىل إدراكه إال بشيء ليس جبسم، ... وال تعّلق له بوجه ِمن الوجوه ِمن مجيع اجلهات، فإذن ال سب

ابألجسام، وال هو داخل فيها وال خارج عنها، ... ال جيوز عليه شيء ِمن صفات األجسام، ... الذي أدرك 
 به املوجود املطلق الواجب الوجود".
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متأّخرة ابلّزمان فكذلك العامل كّله  (: "ومتأخر عنه ابلّذات وان كانت غري41( السطر )38) الّنص؛ -11
 معلول وخملوق هلذا الفاعل بغري زمان"

هذا الّنص يتضّمن أصالا ِمن أصول الفالسفة املالحدة؛ وهو القول بِقدم العامل، وحقيقته أن وجود  الّتعليق:
ن" وهذا راجع إىل قوهلم العامل مقارِن لوجود الر ب يف الّزمان، وهذا معىن قوله: "وإن كانت غري متأخرة ابلّزما

صادر عنه بغري  -بزعمهم-يف الر ب أبنّه عّلة اتّمة، وأن العامل صدَر عنه صدور املعلول عن العّلة الّتامة، فهو 
 مشيئة وال اختيار، وقوهلم "إنّه مفعول وخملوق" تناقٌض منهم أو تلبيس منهم وتضليل ملداراة املسلمّي.

 
(: "وجعل يتفّكر ... فرأى أن الفساد واالضمحالل إّّنا هو ِمن 10)( السطر 41الصفحة ) الّنص؛ -12

صفات األجسام أبن ختلع صورة وتلبس أخرى ... فال يتصّور فساده البّتة ... أن ذاته احلقيقية ال ميكن 
 فسادها".
فة يف املبدأ هذا الّنص يتضّمن أمرين كالمها ِمن أبطل الباطل، ومها مبنيان على قول مالحدة الفالس الّتعليق:

واملعاد؛ أحدمها: أّن الّروح ال تقبل الفساد، أي أّنا دائمة البقاء، وهذا يقتضي أّنا قدمية ألن ما ال يقبل العدم 
فالبّد أن يكون واجب الوجود، وواجُب الوجود ال يكون إال قدمياا، والثاين: أن الّروح تنتقل ِمن جسم إىل 

 قول بتناسخ األرواح، وهو مذهب الّتناسخّية ُمنكري امليعاد.جسم، وِمن صورة إىل صورة، وهذا هو ال
 

(: "فإن كان يف األشياء شيٌء ال ّناية لكماله وال غاية حلسنه 15( السطر )42الصفحة ) الّنص؛ -13
ا له يكون يف آالم ال ّناية هلا،  وهبائه فَمن فقَد إدراك ذلك الّشيء بعد أن تعّرف به فال حمالة أنه مادام فاقدا

كما أن َمن كان مدركاا له على الّدوام فإنه يكون يف لذة ال انفصام هلا وغبطة ال غاية وراءها وهبجة وسرور 
 ال ّناية هلما".

الذي ال حقيقة لوجوده عندهم إال يف الّذهن، فوجوده علمّي ال عييّن،  يعنون "ابلّشيء" رّب العاملّي الّتعليق:
( فإن هذا الّتمجيد 43وما اشتمل عليه الّنّص ِمن متجيد تلبيس وتضليل وتناقض، وهو نظري ما ورد الصفحة )

، فضالا ال يستحقه الر ّب الذي هو عند الفالسفة ال تقوم به أي صفة ثبوتّية ألن ما هذا شأنه ال حقيقة له
 أن تكون معرفته نعيماا، واإلعراض عنه شقاء.
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( الّسطر األخري: "أّن املوجود الواجب الوجود مّتصف أبوصاف الكمال 43-42الصفحة ) الّنص؛ -14
 كّلها، ومنزّه عن صفات الّنقص، وبريء منها".

عرف حقيقة أمرهم، فإن هذا عّي الّتلبيس والكذب الذي يلبس به أولئك املالحدة على َمن ال ي الّتعليق:
حقيقة اعتقادهم يف رّب العاملّي الذي يسّمونه "واجب الوجود والعّلة األوىل" أنّه ال يوجد إاّل يف الّذهن، فإنه 

ال يُدرك إال ابلعقل، فال ُيسَمع وال يُرى، وال هو مّتصٌل هبذا العامل وال منفصل عنه، وهذا صفة  -على قوهلم-
(: "وصّح له على الوجهّي مجيعاا وجود فاعل؛ غري 41-40، 38-37فحة )املعدوم، وذلك كما يف الص

جسم، وال مّتصل جبسم، وال منفصل عنه، وال داخل فيه، وال خارج عنه، إذ االتصال واالنفصال والّدخول 
واخلروج هي كّلها ِمن صفات األجسام وهو منزّه عنها". "وقد تبّّي أن هذا املوجود ... بريء ِمن صفات 

سام ِمن مجيع اجلهات، فإذن ال سبيل إىل إدراكه إال بشيء ليس جبسم، وهو قوة يف جسم وال تعلق له األج
بوجه ِمن الوجوه ابألجسام، وال هو داخل فيها وال خارج عنها ... ال جيوز عليه شيء ِمن صفات 

 األجسام...املطلق الواجب الوجود".
 

(: "فإنّه إذا اطرح البدن ابملوت ... املشاهدة 18ر )( حىت السط4( من السطر )43الصفحة ) الّنص؛ -15
 ِمن الكدر والشوائب".

يف هذا الّنص تقرير ألمر املعاد عند أولئك املالحدة والفالسفة، فقد ذكر فيه أن الّروح بعد فراقها  الّتعليق:
ن يف نعيم، وما النعيم للبدن إما أن تكون مهملة ال تُعّذب وال تُنّعم، وإّما أن تكون يف عذاب، وإّما أن تكو 

والعذاب جبّنة وال ًنر؛ وإّّنا هو شوق وحرمان أو لذة ملواصلة املشاهدة لواجب الوجود كما يزعمون، وكّل هذا 
روحايّن ليس للحّس فيه نصيب، وحقيقة هذا إنكار البعث والّنشور واجلّنة والّنار، وغري ذلك مما أخبت به 

 الّرسُل صلوات هللا وسالمه عليهم.
 

 (: "والتزم الفكرة يف جالله وحسنه وهبائه". 14( السطر )43الصفحة ) الّنص؛ -16
 هذا ِمن الّتضليل الذي يُردده َمن صاغ هذه القصة. الّتعليق:

 
 " -غبطة املشاهدة : -5(: "19( السطر )43الصفحة ) الّنص؛ -17
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ما تت هذا العنوان مسلك صويّف، مضمونه االنقطاع عن شؤون احلياة واالنشغال ابلفكر يف اإلله  الّتعليق:
 احلّق بال شرع ُمنزل يستند إليه، وهذا هو الّتدين الباطل الذي مل أيذن به هللا.

 
 (: "على أمر ليس ِمن شأنه أن يلفظ به"16( السطر )44الصفحة ) الّنص؛ -18

الذي ِمن شأنه أن ال يلفظ به؟ إن كان هو "هللا" كما هو الظّاهر: فال يصّح هذا الّزعم، ما الّشيء  الّتعليق:
قد تكّلم أبمسائه وتكّلمت رسُله بذلك، وعرّفوا العباَد برهّبم أبلفاظ يعقلوّنا، مع اإلميان أبنّه  -سبحانه-فإنّه 

 ليس كمثله شيء وهو الّسميع البصري. -تعاىل-
 

(: "إنه َلم ا فيَن عن ذاته ... ومل يَر يف الوجود إاّل الواحد القّيوم 18( السطر )44الصفحة ) الّنص؛ -19
 ... أنّه ال ذات له يغاير هبا ذات احلّق، وأن حقيقة ذاته هي ذات احلّق".

هذا صريح يف القول بوحدة الوجود الذي هو مذهب مالحدة الّصوفية االتاديّة، الذين يروَن وجود  الّتعليق:
 هو عّي وجود كّل موجود، وهو جيمع أنواعاا ِمن الكفر، فلذلك كانوا أكفر ِمن اليهود والّنصارى. الر ب

 
 (: "ال تتكثّر بوجه ِمن الوجوه"6( السطر )45الصفحة ) الّنص، -20

 تت هذه اجلملة نفي الّصفات الّذاتّية والفعلّية عن الر ب تعاىل، فتحُتها الّتعطيلُ  الّتعليق:
 فإّن قيام الّصفات ابلر ب وتعدادها تكثّر جيب نفيه عن هللا يف مذهب أولئك املالحدة.احملض، 

 
 ( السطر األخري: "إنّه بعد االستغراق احملض، والفناء الّتام وحقيقة الوصول...".45الصفحة ) الّنص؛ -21

واء" مصطلحات صوفّية بدعّية الّتعليق: ، ويف هذا ما يدّل على اخللط "االستغراق والفناء ابحلّق عن شهود السِّ
 يف هذه القصة بّي الفلسفة والّتصّوف. 

 
( الّسطر األول: "شاهد للفلك األعلى الذي ال جسم له، ورأى ذااتا بريئة عن 46الصفحة ) الّنص؛ -22

املادة ليست هي ذات الواحد احلّق وال هي نفس الفلك والهي غريمها، وكأّّنما صورة الّشمس اليت تظهر يف 
رآة ِمن املرائي الصقيلة، فإّّنا ليست هي الّشمس وال املرآة وال هي غريمها، ورأى لذات ذلك الفلك املفارقة م

 ِمن الكمال والبهاء واحلسن ما يعظم على أن يوصف بلسان، ويدّق عن أن ُيكسى حبرف أو صوت".
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 يف هذا الّنص عدد ِمن املغالطات واملنكرات: الّتعليق:
 ات احلّق يف أن كاّلا منهما ليس جبسم.تشبيه الفلك بذ  -
دعوى أن الفلك ذااتا بريئة عن املادة ليست هي ذات الواحد احلّق، وال هي نفس الفلك، وال هي غريها،  -

وهذا ممتنع يف العقل، ومتثيله بصورة الّشمس ابطل؛ فإّن صورة الّشمس يف املرآة هي غري الّشمس وغري املرآة 
 قة.فإّن الّصورة غري احلقي

مبا قد وصَف به رّب العاملّي ِمن احلسن والبهاء والكمال الذي  -هذه الّذات املزعومة-وصُف ذات الفلك  -
 ال ميكن أن يوصف بلسان، وهذا تشبيه لذات الفلك بذات احلّق وهو تشبيه غري الّتشبيه األول.

 
 (: "جّل جالله"9( السطر )46الصفحة ) الّنص؛ -23

ات الّتلبيس والّتضليل؛ ألّّنا صادرة عّمن هو ِمن أعظم النّاس تنّقصاا لرّب العاملّي بنفي هذه ِمن كلم الّتعليق:
 مجيع صفات الكمال، ونفي كّل ما يدّل على وجوده إال يف األذهان.

 
(: "إّن أحكام الّشريعة مّتفقة مع حقائق العلم، وإّن الّشريعة جتتمع 12( السطر )61الصفحة ) الّنص؛ -24

 يف وحدة جوهريّة؛ وعليه فاألبطال الّثالثة مّتفقون يف احلّق والّتعاليم الّثالثة منسجمة يف اجلوهر".والفلسفة 
ما اّدعاه "اليازجي" ِمن اتّفاق أحكام الّشريعة مع حقائق العلم، واجتماع الّشريعة والفلسفة: هو ما  الّتعليق:

وقد راَم مستحيالا إذ كيف جيتمع الّضدان أو يّتفق  رامه ابُن سينا وشيعُته ِمن الفالسفة املنتسبّي لإلسالم،
الّنقيضان! فإّن الّشريعة اليت جاءت هبا الّرسل نقيُض فلسفة ابن سينا واتباعه، فالّرساالت كّلها تقرر حدوث 
العامل وقيام صفات الكمال بذات الر ب سبحانه، وبعث األجساد يف املعاد، وفلسفة ابن سينا ال تقّر بشيء 

 ك.ِمن ذل
 

(: "فإذا هبذه احملاولة: فتح فلسفي فريد، وخلق أديب رائع، ألّّنا 18( السطر )61الصفحة ) الّنص؛ -25
 مجعت بّي دّقة العلم ولطف الّذوق وبراعة الّتعليل وروعة اخليال".

هذه العبارات املدجبة تدّل على أن قائلها "كمال اليازجي" ِمن شيعة القوم الفالسفة امللحدين،  الّتعليق:
يعتقد ما يعتقدون، ويقول ما يقولون، وهذا هو األغلب على الّظن، أو هو ِمن املخدوعّي ابلقصص واخليال 

 باهبا الّسم املستور.وبراعة التعبري، فحظّه ِمن هذه القصة القشور، وهي خري ِمن اللباب، فإّن ل
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يتبّّي أن قصة "حي بن يقظان" ِلَما اشتملت عليه ِمن أصول الكفر ال حيّل نشرها، فضالا أن جُتعل  ومما تقّدم
يف أيدي الّطالب والطّالبات كتاابا دراسيًّا للمطالعة والثّقافة أو نصًّا أدبيًّا، فإن يف ذلك دعوة إىل اإلحلاد 

فعل شيئاا ِمن ذلك فهو داٍع إىل ما فيها ِمن الباطل ِمن حيث يشعر أو ال يشعر، وتعظيماا للملحدين، وَمن ي
فليّتِق هللا َمن كان مسؤوالا عن الّتعليم، ال يكن سبباا يف إضالل أبناء وبنات املسلمّي، بل حّق عليه أن يكون 

 اقض عقيدة اإلسالم.ساعياا فيما فيه سالمة دينهم وأخالقهم، وما فيه صيانة عقوهلم ِمن كّل فكٍر يُن
 

هذا الّتقرير ذْكُر كالٍم لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع فيه بّي ابن طفيل وابن عريب وابن  وحيسُن يف ختام
يف كتابه "درء تعرض العقل والنقل" اجلزء األول  -رمحه هللا-سبعّي وحنومها ِمن شيوخ االّتادية املالحدة، قال 

ة اخلارجّي عن طريقة املشايخ املتقّدمّي ِمن أهل الكتاب والّسّنة كابن : "... ومالحدُة الّصوفي(1) صفحة
 عريب وابن سبعّي وابن الطفيل صاحب رسالة )حي بن يقظان( وخلق كثري غري هؤالء"

 وصّلى هللا وسّلم على نبّينا حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
 

 أماله:
 عبد الرمحن بن انصر الرباك


