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 مهخص انبحث بانهغة انعربية

 مكقؼ ابف تيمية مف الفمسفة
 سعد بف دبيجاف بف ضبعاف الشبلقي الشمرم

 العقيدة كالفمسفة، 
 s.aishammari676@gmail.com)البريد اإللكتركني(: 

 مهخص:

في هذا البحث سمطت الضكء عمػ  مكقػؼ ابػف تيميػة مػف الفمسػفة مػف  ػبلؿ 
كاأل بلقية، كبينت فيه اهتمػاـ ابػف تيميػة المبكػر مكقفه مف الفمسفة الطبيعية 

ناػاف ـ فيمػا أاػابكا فيػه،  في الفمسفة،  كما بينت نقد ابف تيمية لمفمسػفة، كان
كبينت تفضيمه لعممي الحساب كال ندسة عم  الفمسفة. كما بينػت مكقػؼ ابػف 
تيمية مف النقؿ كهك النص المعاـك عػف ا  كرسػكله، كردل لفريػة التعػارض 

عقؿ كالنقؿ، كبينته نظريته في تكافؽ العقؿ الاريح مع النقؿ الاحيح، بيف ال
كما بينت مكقؼ ابف تيمية مف العقؿ كأف العقؿ  مؽ ا  كالشرع أمرل سبحانه 
كتعال  كال تعارض بيف ال مؽ كاألمر، كما بينت مكقفه مف المنطؽ األرسطي، 

 قد التي كج  ا له.ككيؼ أنه أكؿ مف نقد المنطؽ األرسطي مع بياف أكجه الن

 الكممات المفتاحية: مكقؼ، ابف تيمية، الفمسفة .
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Ibn Taymiyyah’s Attitude towards Philosophy   

Dr. Saad bin Debijan bin Dhabaan Al-Shammari,  

Major: Creed and Philosophy 
s.aishammari676@gmail.com 

Abstract 

The present research paper sheds light on Ibn 

Taymiyyah’s attitude towards philosophy through 

studying his approaches to natural philosophy and 

ethical philosophy. The study shows Ibn Taymiyyah’s 

early interest in philosophy, his criticism of 

philosophers, and his appreciation of their opinions 

when they are right. It also shows his interest in 

mathematics and engineering in preference to 

philosophy. It also indicates his attitude towards quoting 

texts, i.e. the infallible texts of the Qur᾿ān and the 

sayings of Allah's Messenger, his refutation of the false 

claim about contradiction between reasoning and 

quoting, and his theory about harmony between sound 

reasoning and accurate quoting. Ibn Taymiyyah 

stipulates that reason is Allah’s creation and that the 

Islamic law is His ordinance, Glory be to Him; and that 

there is no conflict between His creation and His 

ordinance. The study also illustrates Ibn Taymiyyah’s 

attitude towards the Aristotelian logic, as he was the first 

to criticize Aristotle’s logic, and it shows the facets of his 

criticism of it.      

Key words:  attitude – Ibn Taymiyyah – philosophy 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 موقف ابن تيمية

 من الفلسفة

8882 
 

 مقذمة 

الحمد   رب العالميف كالابلة كالسبلـ عم  سيد األنبياء كالمرسميف 
 ،  كبعد 

  الذم جعؿ في كؿ الحمد  -رحمه ا   –بف حنبؿ حمد قاؿ اإلماـ أ
زماف فترة مف الرسؿ، بقايا مف أهؿ العمـ يدعكف مف ضؿ إل  ال دل، 

يباركف بنكر ا  كيابركف من ـ عم  األذل، يحيكف بكتاب ا  المكت ، ك 
أهؿ العم ، فكـ مف قتيؿ إلبميس قد أحيكل، ككـ مف ضاٍؿ تائه قد هدكل، فما 

ينفكف عف كتاب ا   أحسف أثرهـ عم  الناس، كأقبح أثر الناس عمي ـ
لجاهميف، كأطمقكا عقاؿ الفتنة ف ـ  تحريؼ الغاليف، كانتحاؿ المبطميف، كتأكيؿ
، مجمعكف عم  مفارقة الكتاب، م تمفكف في الكتاب، م الفكف لمكتاب

يتكممكف بالمتشابه مف  يقكلكف عم  ا ، كفي ا ، كفي كتاب ا  بغير عمـ
الكبلـ، كي دعكف ج اؿ الناس بما يشب كف عمي ـ، فنعكذ با  مف فتف 

 2الضاليف.

كمف هؤالء األئمة شيخ اإلسبلـ أبك العباس أحمد بف عبدالحميـ بف تيمية 
عمماء أهؿ السنة الذم ذب عف عقيدة المسمميف كؿ ما الحراني، ف ك مف 

حاكؿ مضؿ أف ي الط ا بضبلؿ، ل ذا تادل ابف تيمية لمفبلسفة، كقارع ـ 
بالبرهاف كبالحجة، كقارع ـ بالفمسفة كالمنطؽ، فنازل ـ بسبلح ـ كجندل ـ في 

                                                           

 (22الرد عم  الج مية كالزنادقة، أحمد بف حنبؿ)2
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 أرض ـ .

كفي هذ البحث سأستعرض مكقؼ ابف تيمية مف الفمسفة، كقد قسمته 
 دمة كتم يد كأربعة مباحث ك اتمة ، كهي عم  التفايؿ :إل  مق

 . مقدمة : بينت في ا  طة البحث 
  تم يد : قسمته لمطمبيف األكؿ ترجمة م تارة البف تيمية ، كالمطمب

 الثاني تعريؼ م تار لمفمسفة .
 .المبحث األكؿ : مكقؼ ابف تيمية مف الفمسفة 
 . المبحث الثاني : مكقؼ ابف تيمية مف النقؿ 
 . المبحث الثالث : مكقؼ ابف تيمية مف العقؿ 
 . المبحث الرابع مكقؼ ابف تيمية مف المنطؽ 

 كام  ا  كسمـ عم  نبينا محمد كعم  آله كاحبه كسمـ
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 : متهيذ 
o .المطمب األكؿ : التعريؼ بابف تيمية 

 :أكال: اسمه كنسبه كمكلدل 

مة ش اب هك شيخ اإلسبلـ، تقي الديف أبك العباس، أحمد ابف العبل
الديف أبي المحاسف عبد الحميـ بف الشيخ اإلماـ شيخ اإلسبلـ مجد الديف أبي 
البركات عبد السبلـ ابف أبي محمد عبد ا  بف أبي القاسـ ال ضر بف محمد 

 .بف ال ضر، ابف عمي، بف عبد ا ، بف تيمية الحراني

ثػػاني أك  -كلػػد شػػيخ اإلسػػبلـ أحمػػد بػػف تيميػػة بحػػراف يػػـك االثنػػيف عاشػػر
 .هػ 662ربيع األكؿ سنة  -عشر

كلجػػا باسػػرته الػػي دمشػػؽ فػػي منتاػػؼ عػػػاـ قػػد فػػر أبػػكل مػػف جػػكر التتػػار 
 ـ .2868هػ_667

كعكؼ ابف تيمية كهك اغير عمي دراسه العمـك االسبلمية كحضر عمػي كالػدل 
، كبػػرع فػػي عمػػـك القػػرآف كالحػػديث كالفقػػه كالكػػبلـ ، كميػػر ذلػػؾ ، سػػمع مسػػند 

بؿ مرات ، كمعجـ الطبرانػي الكبيػر ، كتعمػـ ال ػط كالحسػاب االماـ احمد بف حن
كأ ذ يتأمؿ كتاب سيبكبة حتي ف مه ، كبرع في النحػك ، كأقبػؿ عمػي التفسػير 
اقباالن كميان حتي حتي حاز فيػه قاػب السػبؽ . كأحكػـ أاػكؿ الفقػه . كػؿ هػذا 
كهك ابف بضع عشرة سنة ، فأنب ر الفضػبلء مػف فػرط  ذكائػه ، كحضػر عمػي 

الديف أحمد ابف عبد الدايـ المقدسي ، كمجد الديف بف عساكر كميرهما ، زيف 
كاتػػػػـ دراسػػػػته كلػػػػـ يبمػػػػه العشػػػػريف مػػػػف عمػػػػرل . كلمػػػػا تػػػػكفي كالػػػػدل عػػػػاـ 
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ـ  مفه في تدريس الفقػه الحنبمػي ، ككػاف يفسػر القػرآف عمػي 2888هػ_687
 كرسي مف حفظه يـك الجمعة مف كؿ أسبكع .

ؼ الاػالح مػف المسػمميف بأدلػة لػـ يسػبؽ لقد دافع ابف تيمية عػف سػنف السػم
الي ا ، مع أن ا مستقال مف القرآف كالحديث ، كلكف حيتػه فػي المنػاظرة جمبػت 
عميه عداكة الكثيريف مف عمماء المذاهب الثبلثة األ رم ، كحج الي مكة سنة 

 ـ .2898هػ_692

ـ أفتػي فػي مسػألة 2899هػػ_699كلما كاف في القاهرة في ربيػع األكؿ سػنة 
ته مف حماة عف افات ا  بما ألب عميه عمماء الشػافعية ، فكػاف جػزاؤل جاء

الحرمػػاف مػػف مناػػب التػػدريس ، كمػػع ذلػػؾ فقػػد ع ػػد اليػػه فػػي العػػاـ نفسػػه 
الحض عمي الج اد ضد التتار.. كش د كقعػه ) شػقحب ( جنػكب دمشػؽ سػنه 

 هػ التي انتار في ا المسممكف عمي التتار . 708
بمػا  2ـ الكسػركانييف فػي بػبلد الشػاـ 2202ػ _ هػ702كهاجـ ابف تيمية عاـ 

في ـ االسماعيميه كالناريه كالحاكمية الذيف كػانك يعتقػدكف بعاػمة عمػي بػف 
 8ابي طالب

الػػي القػػاهرة اػػحبه قاضػػي الشػػافعية ) نجػػـ الػػديف ابػػف  702ثػػـ ذهػػب عػػاـ 

                                                           

 اف مف الناارل ،كالركافض ككانك عينا لمفرنج كالتتارػ الكسركانيف هـ سكاف جبؿ كسرك  2
الككاكب الدرية في مناقب شيخ االسبلـ ابف تيمية لمرعي بف يكسؼ الكرمي ضمف  - 2

 ـ ، 2989مجمكعة طبع القاهرة سنه 
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قارم ( كشػ د في ػا  مػس مػرات مجػالس القضػاة ك األعيػاف بقمعػة الحضػرة 
كهناؾ أت مه القاضي بالقكؿ بالتجسيـ فحكـ بأف يمقي هك كأ ػكل السمطانية ، 

) شرؼ الديف عبد ا  ، ك زيف الػديف عبػد الػرحمف ( فػي الجػب بقمعػة الجبػؿ 
سنة كناؼ . ثـ تـ ا راجه مف السجف بعد ضمؾ كعقد لػه مجمسػان ظ ػر فيػه 
ر عمي  اكمه ، ثـ عقد له مجمسان لكبلمه في هجكمه عمي االتحادية ثـ االم

بتسفيرل الي الشاـ عمي الريد ثـ االمر بردل كسجنه بحبس القضاة ثػـ ا راجػه 
كتكج ه الي االسكندرية كجعمه في برج حبس فيه ثمانية أش ر ثـ تكجػه الػي 
كرامػه لػه  مار كاجتمع بالسػمطاف قػبلككف فػي مجمػس ضػـ القضػاة كااليػاف كان

شيخ عف افتائه بضمؾ . إكرامان عزيمان كمثامرته له في قتؿ أعدائه ، كامتناع ال
كمنعه حمـ ابف يمية كعقكل ك أبت عميه نفسه الشجاعه أف ينتقـ مف العممػاء 
الذيف ناابكل العداء ، كقاؿ ابف تيمية لمسمطاف : مف أذانػي ف ػك حػؿ منػي ، 

 2كمف آذم ا  كرسكله فا  ينتقـ منه

ثة التي كقد ظفر له أعداؤل بفتكال في مسأله شد الرجاؿ إلي المساجد الثبل 
هػ فادر مرسـك باعتقاله في قمعه دمشؽ ، فأ يمت له 720أادرها سنة 

قاعة كاف ي دمه في ا أ كل ، كفي ا أقبؿ عمي تفسير القرآف ككتابه الرسائؿ 
لمرد عمي الم الفيف كانؼ مجمدات عديدل ، ككاف هذا الحادث ضربة 

                                                           

،  29_22. ص  788،  702حكادث  22ابف كثير : البداية ك الن اية ج  - 2
222_222  
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 . 2قاامه نزلت به ، كمع ذلؾ كاف يطمب السمكم في الابلة

ائرة المعارؼ االسبلمية التي ترجمت البف تيمية نقبلن عف االستاذ محمد بف كد
شنب بعض أمبلط كأ طاء عف ابف تيمية من ا عبارل ابف بطكطة التي قاؿ 

في ا بأف ابف تيمية قاؿ عمي منبر جامع دمشؽ : )) اف ا  ينزؿ الي سماء 
 الدنيا كنزكلي هذا ثـ نزؿ درجة مف درج المنبر (( .

نتج محمد بف شنب اف ابف تيمية كاف مسرعا بالقكؿ بالتجسد ، كمف ثـ كاست
 . 8كاف يفسر اآليات بظاهر المفظ

كلكف اناار ابف تيميه مف الباحثيف عمقك عمي هذل الحادثه كمما قالكل : 
 .2))أف ابف بطكطة لـ يمسع مف ابف تيمية كابـ يجتمع به ((

بطكطة مدسكسة كمكذكبة عمي كعمي هذا فتككف الركاية التاري يه عف ابف 
 ابف تيمية . 

السيما كأف ذلؾ م الؼ لما ذكرة ابف تيمية في عامة كتبه مما يدفع عنه هذل 
 الت مة . 

                                                           

  . 867/8تاريخ ابف الكردم جػ  - 2
 دائرة المعارؼ اإلسبلمية ، مادة ابف تيمية . - 8
حياة شيخ االسبلـ ابف تيمية لمشيخ محمد ب جت البيطار مقدمة شرح حديث النزكؿ  - 2
  ـ2962. المكتب االسبلمي بدمشؽ  7ص
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كيقكؿ بعض الباحثيف ايضان اف ابف تيمية كاف محبكسا في المدل التي كاف 
 . 2في ا ابف بطكط بدمشؽ كعمي ذلؾ تككف الكاقعة مفتعمة مف اساس ا

ابف تيميه تستدؿ عمي انه برئ مف ت مة التجسيـ ف ك يقكؿ كمف ناكص 
 رحمه ا  : 

)) فالرب (( سبحانه كتعالي اذا كافه رسكله بأنه ينزؿ الي سماء الدنيا كؿ 
ليمه ، انه يدنك عشية عرفة الي الحجاج ، كانه كمـ مكسي في الكادم األيمف 

لؾ اف هذل االفعاؿ مف ... كانه استكم الي الماء كهي د اف ... لـ يمـز مف ذ
جنس ما نشاهدل مف نزكؿ هذل االعياف المش كدة حتي يقاؿ اف ذلؾ يستمـز 
ذلؾ فكيؼ برب العالميف ، ككذلؾ نزكؿ المبلئكة ، ل ـ اعكد كنزكؿ مف هذا 
الجنس ، فبل يجكز نفي ما أثبته ا  كرسكله مف االسماء كالافات كال يجكز 

 . 8تمثيؿ ذلؾ بافات الم مكقات

د هاجـ ابف تيمية بقممه كلسانه كؿ الفرؽ االسبلمية كال كارج كالمرجئة كق
كالرافضه كالقدرية كالمعتزلة كالج مية كالكرامية كاالشعرية ك الباطنية ك 

ميرهـ ، كله في ذلؾ مؤلفات كبيرل مثؿ من اج السنة النبكية في الرد عمي 

                                                           

. الطبعة األكلي سنة  229ابف تيمية السمفي ، لمحمد  ميؿ حكاس ) الدكتكر( ص - 2 
  طنطا . 2928

مكتبة المنار االسبلمية ، الككيت  70،  69تفسير سكرة اال بلص البف تيمية ص  - 8
  2972، الطبعة الثانية 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 موقف ابن تيمية

 من الفلسفة

8828 
 

كم ، كمجمكعة الشيعة كالقدرية ، كدرء تعارض العقؿ ك النقؿ ، كالفتا
الرسائؿ كالمسائؿ ، كمير ذلؾ مف الرسائؿ الاغيرة كالكبيرة كالتي ال جداؿ 
لحارها . كناقش في العديد مف كتبه الفبلسفة كابف سينا كالفارابي ك ابف 
رشد كميرهـ ، كرد عمي المتكمميف كأفحم ـ أمثاؿ أبي الحسيف البشرم 

 كالرازم كاآلمدم كميرهـ .

 ؤلفاته عنايه الكثيريف مف العمماء القدامي كالمحدثيف .كقد لقيت حياته كم

كأجمع المؤر كف القدامي عمي أنه مػف أاػع األمػكر حاػر مٍؤلفػات ابػف 
تيميػػة ، ذكػػر ذلػػؾ ابػػف عبػػد ال ػػادم المقدسػػي فػػي كتابػػه : العقػػكد الدريػػة فػػي 
مناقب شيخ االسبلـ ابف تيمية ، كابف قيـ الجكزية فػي كتابػه أسػماء مؤلفػات 

مية ، ك مرعي بف يكسؼ الكرمي ، كالحافظ الذهبي ، كالحنفي الب ػارم ابف تي
 ، كابػػػف  مكػػػاف ، كابػػػف شػػػاكر الكتبػػػي ، كالاػػػدفي ، كابػػػف رجػػػب الحنبمػػػي . 

 كميرهـ .

  شيىخه:ثاويًا : 
 -تتممذ تقي الديف عم  شيكخ كثيريف، كقد  رج لنفسه مشي ة

. أربعيف شي ان ركل في ا أربعيف حديثا عف أكثر مف  -ركاها عنه الذهب 
 من ـ : 

شرؼ الديف المقدس : أحمد بف الشيخ كماؿ الديف أحمد بف نعمة ابف  -2
 692-هػ 688أحمد الشافع   طيب دمشؽ كمفتي ا، كشيخ الشافعية في ا ]

 هػ[
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محمد بف عبد القكم بف بدراف بف عبد المةالمقدس ، المداكم، الفقيه  - 8
، قرأ عميه ابف تيمية العربية ]كلد المحدث النحكم، شمس الديف أبك عبد ا 

 هػ[ 699هػ، كتكفي سنة  602سنة 

تق  الديف الكاسطي، أبك إسحاؽ إبراهيـ بف عمي بف أحمد بف فضؿ  -2
 .هػ 698 -هػ 608 2الاالحيالحنبم  

محمد بف إسماعيؿ بف أب  سعد بف عم  الشيباني اآلمدم ثـ المارم،  -
 هػ[ 7 0 2 -هػ 687شمس الديف أبك عبد ا  ]

المنجا بف عثماف بف أسعد بف المنجا التنك ىالدمشق ، زيف الديف أبك  -2
 ه.هػ[ أ ذ عنه ابف تيمية الفق 692 -هػ 622البركات ]

عبد الرحيـ بف محمد بف أحمد بف فارس العمث  ثـ البغدادم، عفيؼ  -6
 .هػ[ 682 -هػ 6 2 8الديف أبك محمد ]

ة، عمة شيخ اإلسبلـ، ركل عن ا، تكفيت ست الدار بنت عبد السبلـ ابف تيمي
كميرهـ مف الشيكخ الذيف ركل كأ ذ عن ـ كالذيف يزيدكف ، هػ  686سنة 

 .عم  مئتي شيخ

  لقد تميزت حياة ابف تيمية ب ذل الميزة : : ج ادل كربطه بالعمؿثالثان
العظيمة، األمر بالمعركؼ كالن ي عف المنكر كالج اد في سبيؿ ا ، فمـ 

نما ان ك  -القابع في بيته، المتفرغ لئلفتاءكالتدريس كالتأليؼ  يكف العالـ
رابطا العمـ بالعمؿ، فعممه يدفعه إل  تحمؿ مسؤكليته  -كاف رحمه ا  
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 فيبادر إل  القياـ بالحؽ كالج اد في سبيؿ ا  كردع أهؿ الباطؿ.
 : شير بإجماؿ إل  بعض تبلميذل كالمتأثريف به، أك رابعان: طبلبه كتبلميذل

 ن ـ:فم

 هػ. 722ابف القيـ، محمد بف أبي بكر، ت  -2

 هػ. 728الذهبي، محمد بف أحمد، ت  -8

 هػ. 728المزممط، يكسؼ بف عبد الرحمف، ت  -2

 هػ. 772ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر، ت  -2

ابف عبد ال ادل، محمد بف أحمد بف عبد ال ادل بف قدامة. كلد سنة  -2
 هػ  722هػ كتكفي سنة  702

 هػ 729 -688بزار، عمر بف عمي، ال -6

ابف قاضي الجبؿ، أحمد بف حسف بف عبد ا  بف عمر بف قدامة، قاضي  -7
 .هػ772 -692القضاة، 

ابف فضؿ ا  العمرل، أحمد بف يح  بف فضؿ ا  بف المحم  بف  -8
 هػ 729 -697دعجاف 

 .هػ  782 -672محمد بف المنجا بف عثماف التنك ي،  -9
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عبد المحمكد بف عبد السبلـ البتي، تكفي سنة يكسؼ بف  -20
 .هػ  786

 ، كما ذكر هـ أبرزهـ كأش رهـ ، كنقمة عممه مف بعدل كميرهـ  مؽ كثير 

 :  بقي  -رحمه ا  -يقكؿ البزار: " ثـ إف الشيخسادسان كفاته رحمه ا
القعدة الحراـ كتكفي إل  رحمه ا   مإل  ليمة االثنيف العشريف مف ذ

رضكانه في بكرة ذلؾ اليـك كذلؾ مف سنة ثماف كعشريف كسبع تعال  ك 
مئة كهك عم  حاله، مجاهدا في ذات ا  تعال ، اابرا، محتسبا لـ يجبف 
كلـ ي مع، كلـ يضعؼ، كلـ يتتعتع، بؿ كاف رض  ا  عنه إل  حيف 

 2كفاته مشتغبل با  عف جميع ما سكال

                                                           

 (22( كالككاكب الدرية ص )22/822البدايةكالن اية )، انظر  (88األعبلـ العمية  ص )2
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 املطهب انثاوي 

.واالصطالح تعريف انفهسفة يف انهغة    

لقد ا تمؼ الباحثكف الذيف ي تمكف بالتايخ لمفمسفه في أكؿ مف است دـ لفظ 
ف كانكا يتفقكف عمي أف أكؿ مف است دم ا هـ اليكنانيكف ، كمف  "فمسفه" كان
اهـ اآلراء التي قيمت في هذا المجاؿ ما ذهب اليه البعض مف القكؿ بأف 

فظ الفمسفه بمني " البحث ؽ.ـ " هك أكؿ مف است دـ ل 297"فيثامكرس . ت
ؽ.ـ " أنه قاؿ :  22عف طبيعه االشياء " كقد ركم عنه " شيشركف . ت 

مف الناس مف يستعبدهـ التماس المجد ، كمن ـ مف يستمذل طمب الماؿ ، 
كمنه قمة تست ؼ بكؿ شئ كتقبؿ عمي البحث في طبيعة االشياء ، أكلئؾ 

 . 2فةالذيف يسمكف أنفس ـ محبي الحكمة ، أم الفبلس

كمعني هذا فيثامكرس أطمؽ كممه " محبي الحكمة " عمي أكلئؾ الذيف 
اقتارك عمي دراسة طبيعه االشياء ، كترككا ما عدا ذلؾ مف الكاف المعرفه ، 

 كانه لـ يطمؽ عمي ـ كممه حكماء ، النه يرم اف ا  هك الحكيـ كحدل .

تفؽ مع ما عرؼ كقد شكؾ البعض في هذا الرأم زاعميف اف هذا التكاضع ال ي
عف فيثامكرس مف االدعاء كالغركر ، كمف ثـ فإن ـ مالكا الي القكؿ بأف 

                                                           

، ككالة  7أنظر الدكتكر عبد الرحمف بدكم : مد ؿ جديد إلي الفمسفة ص - 2
  ـ2972بالككيت سنة المطبكعات 
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ؽ.ـ " هك أكؿ مف أست دـ  299األقرب إلي الاكاب أف يككف " سقراط . ت 
هذل الكممه ، كاطمؽ عمي نفسه كممه فيمسكؼ ، كاسـ متكاضع يميز به 

سفه ، كارح نفسه عف طائفة السكفسطائييف ، كسمي طبلب الحقيقة فبل
نما يسمي ـ  بأنه لف يسمي ـ حكماء ، ألف الحكمه ال تضاؼ اال   كاحدل ، كان

 محبي الحكمه .

كقد است دـ أفبلطكف أيضان الكممة ليميز ب ا حب الحكمة عند أستاذل سقراط 
مف ادعاء الحكمة عف السكفسطائييف ، كقد كردت في محاكرات أفبلطكف 

بمعني أ بلثي ، أم محبة الحكمه ال مقيه ،  مراران عمي لساف سقراط ، كلكف
 . 2ثـ تكسع أفبلطكف في معناها

كايان كاف األمر فإننا نستطيع أف نستنبط مف هذا ال بلؼ الذم دار حكؿ أكؿ 
مف است دـ كممة الفمسفه ، كما قيؿ فيه ، تعريفان ل ا مف  بلؿ تحميؿ هذا 

 المفظ.

يكنانيه مركبه مف مقطعيف هما :  كالكاقع أف لفظ " الفمسفه " مأ كذ مف كممه
Philo بمعني حب أك محبة ، Sophia بمعني حكمه  

                                                           

. طبعة  7، كقارف الدكتكر أحمد فؤاد األهكان  : معاني الفمسفة ص  8السابؽ ص  - 2
  2927الحمبي بالقاهرة سنة 
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 كعمي هذا فإف معني كممه فمسفة Philosophy. 2هك محبة الحكمة 

كالمحبه أك الحب هك ميؿ فطرم يعبر عف حاجة لمنفس كمطمب ل ا تفتقدل 
ي فتتجه الي طمبة كتحقيقه ، كيكضح ذلؾ ما ذكرل الفيمسكؼ األلمان

شكبن كر مف أف اإلنساف حيكاف ميتافيزيقي بالطبع ، أم يميؿ بفطرته دائما 
إلي البحث في مشكمه كجكدل ، كالتساؤؿ عف األاؿ كالماير ، كطبيعه 
الحيال ، ككيفيه ال مؽ ، كما إلي ذلؾ مف التساؤالت التي يثيرها الذهف حتي 

 . 8قبؿ اف يتثقؼ كيتعمـ

شتي ، بعض ا عاـ كبعض ا  اص ،  كأما الحكمه فقد أت ذت مدلكالت
فمدلكل ا العاـ يتم ص في الحذؽ كالم ارل في شئكف الحياة العممية نتيجه 
الكتساب ال برات الحيكيه ، كعمي هذا فإف الحكيـ الحؽ هك الش ص المتزف 
الذم يزف األمكر بميزاف العقؿ كال يندفع كراء ش كاته ، كهذا هك المعني 

 العاـ لمحكمة كالحكيـ .

ثـ ات ذت الحكمة عمي يد فبلسفه اليكناف معني  ااان يتم ص في التأمؿ ك 
النظرة المتعمقة التي تسير أمكار الحقيقة " كمف ثـ فقد ااطبغت الحكمه أم 

                                                           

أنظر الدكتكر جميؿ اميبا : المعجـ الفمسفي . مادل فمسفة ، دار الكتاب المبنان  .  - 2
  ـ .2972بيركت سنة 

. طبعة ثالثة ، دار  22الفمسفة كمباحث ا ص أنظر الدكتكر محمد أبك رياف :  - 8
  ـ.2978الجامعات المارية باإلسكندرية سنة 
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الفمسفة بطابع استداللي ، كترتب عمي هذا أن ا أابحت ذات تقاليد 
 . 2كماطمحات معينة كمحددة ت تمؼ عف ماطمحات العمـك األ رم

مكف القكؿ بأف الحكمة تشتمؿ البحث عف الحقيقة ، كتتضمف ات اذ مكقؼ كي
حيكم ناجـ عف برهنة عقمية ، ال عف مجرد قرار اعتباطي ، كمف ثـ فقد قيؿ 
إف الحكمة نكعاف : حكمة نظرية يككف المقاكد من ا حاكؿ رأم فقط ، 

 كحكمة عممية يككف المقاكد من ا حاكؿ رأم ألجؿ عمؿ .

الادد إلي أف "الحكمه" ، كردت في القرآف الكريـ بمعني  كنشير في هذا
السنة أحيانان ، كهذا ما أجمع عميه السمؼ في مثؿ قكله تعالي " كيعمم ـ 

( كقكله " كأذكرف ما يتمي في بيكتكف مف  8الكتاب كالحكمة" ) الجمعة : 
ه ك ( ككردت أحيانان بمعني العقؿ كالفق 22آيات ا  كالحكمة " ) األحزاب : 

العمـ ك األاابة في القكؿ في مير نبكة ، كذلؾ في مثؿ قكله تعالي " يؤتي 
( 869البقرة : الحكمة مف يشاء كمف يؤت الحكمة فقد أكتي  يران كثيران " ) 

 8( 28كقكله " كلقد أتينا لقماف الحكمة " ) لقماف : 

حكمة كعمي أم حاؿ فإف القرآف الكريـ ككذلؾ السنة النبكية قد حثا عمي ال
كرمبا في ا ، كما ذلؾ إال ألن ا سبيؿ االستقامة ، كطريؽ السعادة ، كمادر 
ال ير ، كقد ركم أف النبي امي ا  عميه كسمـ قاؿ " عميؾ بالحكمة ، فإف 

                                                           

  22السابؽ ص  - 2
  ـ .2962. طبعة رابعة ، ال ند سنة  287أنظر ابف القيـ : الركح ص  - 8
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ال ير في الحكمة " كقاؿ ايضان " ال حسد إال في اثنتيف : رجؿ آتال ا  ماالن 
 مه ف ك يقضي ب ا كيعمم ا "فسمطه عمي ممكته في الحؽ ، كرجؿ آتال حك

كايان ما يكف فإف لفظ الفمسفه يدؿ عمي محبة الحكمة كالشغؼ بالبحث عف 
الحقيقة ، كلكف هذا التحميؿ لمفظ ال يفيد اال تحديد العبلقه بينه كبيف مايدؿ 
عميه ، كلذا فإنه يعتبر تعريفان لفظيان ي تـ بشرح المفظ كيشير الي اشتقاقه 

 المغكم .

شؾ في أف هذا التعريؼ المفظي يكحي بما يتضمنه المعني  كليس هناؾ
االاطبلحي لمفمسفه ، كلكنه مع هذا ال يمكف أف يعطي تاكرا كاضحان ل ا ، 
كمف ثـ فإف كثيرا مف الباحثيف لـ يقنعك به ، كحاكلك أف يقدمكا تعريفات 

 تكشؼ عف حقيقة الفمسفة كتكضح جكهرها ، كتقرب ا لؤلذهاف .

لذكر أن ـ ا تمفكا ا تبلفان بينان في التعريفات التي قدمكها كمف الجدير با
لمفمسفه ، كذلؾ ألف الفمسفه ليس اال كج ة نظر  ااة بادد مكضكع ما ، 
اك هي تجربة فريدة لمذات مع المكضكع ، كهذا مف شأنه أف يؤدم إلي 
ا تبلؼ الفبلسفه في مذاهب ـ ،كاال تبلؼ في المذاهب البد كأف يؤدم بالتالي 
إلي اال تبلؼ في التعريفات ، فتعريف ا عند أاحاب المذهب العقمي ي تمؼ 
عف تعريف ا لدم ااحاب المذهب الحسي أك التجريبي ، كتعريف ا عند 

 المثالييف ي تمؼ عف تعريف ا عند الكاقعييف .

ككما أف تعريؼ الفمسفة ي تمؼ بإ تبلؼ المذاهب فإنه ي تمؼ ايضا با تبلؼ 
النظرة إلي مكضكع الفمسفه أك ميدان ا ضيقان كاسعة ،  العاكر ، كبا تبلؼ
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فكؿ عار له تاكر لمفمسفه كميدان ا قد ي تمؼ عف تاكر المعاكر 
 اال رم ل ا ، كهذا البد كأف يؤدم إلي اال تبلؼ في التعريفات .

كمف هنا ال نستطيع أف نجد لدم الفبلسفه تعريفان لمفمسفه جامعان مانعان كما 
كذلؾ ألن ـ إذا عرفكها مثبلن بأن ا : عمـ ذك افات معينة ، يقكؿ الناطقة ، 

فبلبد كأف يميزكا بيف هذا العمـ الفمسفي كميرل مف العمـك األ رم التي تد ؿ 
معه تحت جنس كاحد ، كال يتأتي ذلؾ اال بفاؿ نكعي ، كليس هناؾ فاؿ 

 نكعي لمفمسفه يجعؿ التعريؼ يؤدم الغرض المقاكد منه تماما . 

ذف فبل  مفر مف كجكد تعريفات كثيرل ت تمؼ فيما بين ا مف مذهب الي كان
مذهب ، كمف عار الي عار ، كسنحاكؿ ات نشير الي بعض هذل 

 التعريفات فيما يمي :

الفمسفه عند أرسطك كانت كعاءن شامبلن لكؿ ضركب المعرفه  – 2
لعمـ االنسانيه ، كقد عرف ا بتعريفات عدل من ا أن ا الهي المعرفه العقمية كا

بالمعني األعـ ، كمن ا أن ا العمـ بالمبادئ كالعمؿ األكلي ، كمن ا أن ا عمـ 
 2الفكر في ذاته كفي األشياء ، كمن ا أن ا البحث في الكجكد بما هك مكجكد

. 
كقد سماها بالفمسفه األكلي التي تدرس ما كراء الطبيعة تمييزان ل ا عف 

                                                           

. الطبعة الثانية . مكتبة الن ضة  82أنظر الدكتكر عبد الرحمف بدكم : أرسطك ص  - 2
  ـ.2922المارية سنة 
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ة ، كسماها ايضان بالعمـ االل ي ، الفمسفة الثانية التي تدرس العمـك الطبيعي
ألف أهـ مباحث ا هك ا  باعتبارل هك المكجكد األكؿ كعمة كؿ مكجكد كسماها 

 كذلؾ بالحكمة ألن ا تبحث في العمؿ األكلي .
كيبلحظ أف أرسطك قد أطمؽ الفمسفه عمي العمـ بمعنال الكاسع الذم 

الهيات  ، كالعمـك العممية مف يشمؿ العمـك النظرية مف طبيعيات كرياضيات كان
قتااد ، كاعتبر الفمسفة بمعناها الضيؽ ، كهك ما يسمي  أ بلؽ كسياسة كان

 بما بعد الطبيعه ، عمـ الكجكد بمعنال المطمؽ مجردان مف كؿ تعييف .
الفمسفه عف الركاقية هي : فف الفضيمة كمحاكلة ااطناع ا في  – 8

 .2ل السعادة باستعماؿ العقؿالحياة العممية كعمد أبيقكر هي : السعي إلي حيا
كمف الكاضح اف هذيف التعرينيف يشيراف الي اف الفمسفه أابحت تركز 
في اهتمام ا بالبحث في سمكؾ االنساف ، كتتطمع الي السعادل ، كمعني هذا 

 أن ا مالت إلي الناحية العممية كاهتمت أكثر باال بلؽ .
زت عمي جانب كمف هذل التعريفات التي سارت في هذا االتجال كرك

العمؿ كالسمكؾ قكل ـ " إن ا التشبه بأفعاؿ ا  تعالي بقد طاقة االنساف " 
 8كمن ا قكل ـ " إن ا العنايه بإماتة الش كات "

لقد كاف لتعريؼ أرسطك لمفمسفة ادم لدم المدارس الفمسفية  – 2
في العار الكسيط ك ااة عند فبلسفة االسبلـ ، كلذلؾ كجدنا بعض ـ 

                                                           

  . الطبعة السابعة . 27أنظر الدكتكر تكفيؽ الطكيؿ : أسس الفمسفة ص  - 2
 أنظر الدكتكر جميؿ اميبا : المعجـ الفمسفي . مادل فمسفة  - 8



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 موقف ابن تيمية

 من الفلسفة

8822 
 

. كهذا التعريؼ  2يعرف ا بأن ا : العمـ بالمكجكدات بما هي مكجكدة كالفارابي
عف تعريؼ ارسطك ، كيبلحظ أيضان أف الفمسفة  –كما هك كاضح  -ال ي تمؼ 

العمـك كم ا سكاء كانت نظرية اك  –كما هي عند أرسطك  -عندل تشمؿ 
يبدك عممية ، إال أنه يعتبر الفمسفة عمي الحقيقة هي القسـ اإلل ي ، كهذا 

مف قكله " الحكمة معرفة الكجكد الحؽ ، كالكجكد الحؽ هك كاجب الكجكد 
 8بذاته ، كالحكيـ هك مف عندل عمي الكاجب بذاته بالكماؿ "

كال يكاد ي تمؼ تعريؼ ابف سينا عف تعريؼ الفارابي ، فقد ذكر أف 
الفمسفة أك الحكمة هي " استكماؿ النفس االنسانية بتاكر األمكر كالتاديؽ 

الحقائؽ النظرية كالعممية عمي قدر الطاقة االنسانية ، فالحكمة المتعمقة ب
باألمكر التي لنا أف نعمم ا كليس لنا أف نعمؿ ب ا تسمي حكمة نظرية ، 
كالحكمة المتعمقة باألمكر العممية التي لنا أف نعمم ا كنعمؿ ب ا تسمي حكمة 

 . 2عممية "
فاظ كالعبارات فإن ما يتفقاف كعمي الرمـ مف ا تبلؼ التعريفيف في االل

في أف الفمسفة أك الحكمة تشمؿ العمـ النظرم بفركعه ، كالعمـ العممي 

                                                           

. المكتبة الكاثكليكية . بيركت سنة  80أنظر كتابه : الجمع بيف رأيي الحكيميف ص  - 2
2960 .  

. دائرة المعارؼ العثمانية ، حيدر أباد الدكف  20أنظر كتابه : تحايؿ السعاة ص  - 8
  هػ 2222

مف تسع رسائؿ في الحكمة البف سينا : مطبعة  87أنظر رسالة الطبيعيات ص  - 2
  هػ 2288كردستاف بالقاهرة سنة 
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بفركعه ، كما يتفقاف في اعتبار العمـ اإلل ي هك أشرؼ العمـك ، كهك 
الفمسفة عمي الحقيقة ، فقد جرم ابف سينا مجرم الفارابي في هذا كقرر أنة 

، ألنه " العمـ بأكؿ األمكر في الكجكد ،  الفمسفة األكلي كالحكمة المطمقة
 2كهك العمة األكلي " 

هذا كقد ذهب ابف رشد كميرل مف فبلسفة اإلسبلـ مذهب الفارابي كابف 
ف شئت قمت مذهب أرسطك في أف الفمسفة هي النظر في الكجكد  سينا ، كان

 بما هك مكجكد .
 هذل بعض التعريفات التي قدمت لمفمسفة في عاكرها الم تمفة
كمذاهب ا المتباينة ، كقد الحظنا  بلفان كبيران بيف هذل التعريفات إال أننا ال 
نستطيع أف ندعي بأف كاحدان من ا يمكف أف يككف هك الحؽ كحذل ، كأنه 

 يعتبر تعريفان جامعان مانعان .
ما أننا ال نستطيع أف نجـز بأف أحدها باطؿ ، كبعبارل أ رم ال يمكف 

ياكر حقيقة الفمسفة تاكيران كامبلن ، كما ال يمكف  القكؿ بأف كاحدان من ا
القكؿ بأف أ دها ال يعطي أم تاكر ألم جانب مف جكانب الفمسفة ، ألف 
ف كانت قد تفاكتت في ذلؾ بحيث  كبلن من ا قد أااب جانبان مف الحقيقة ، كان

 يمكف القكؿ بأف بعض ا قد اقترب مف تاكير الحقيقة .
القكؿ بأف بعض هذل التعريفات قد أ طا كعمي أم حاؿ فمف المغاالة 

تمامان كؿ الحقيقة ، إذ البد أف يككف كؿ من ا قد مس جانبان من ا ، كيمكف أف 
نشير في هذا الادد إلي ما ذكرل أبك حياف التكحيدم نقبلن عف أفبلطكف في 

                                                           

  . 22السابؽ ص  - 2
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قكله " إف الحؽ لـ يابه الناس في كؿ كجكهه ، كال أ طأكل في كؿ كجكهه ، 
انساف ج ة ، كمثاؿ ذلؾ عمياف انطمقكا إلي فيؿ ، كا ذ كؿ بؿ أااب كؿ 

كاحد من ـ جارحة منة فجس ا بيدل ، كمثم ا في نفسه ، فأ بر الذم مس 
 الرجؿ أف  مقة الفيؿ طكيمة مدكرة شبي ة بأاؿ الشجرة ، كجذع الن مة .

كأ بر الذم مس الظ ر أف  مقته شبي ة بال ضبة العالية كالرابية 
 المرتفعة .

أ بر الذم مس أذنه أنه منبسط دقيؽ بطكيه كينشرل ، فكؿ كاحد من ـ ك 
قد أدم بعض ما أدرؾ ، ككؿ يكذب ااحبه ، كيدعي عميه ال طأ كالغمط 

 2كالج ؿ فيما يافه مف  مقة الفيؿ "
كعمي هذا فبل ينبغي أف يسيطر عمينا التسرع كنحكـ عمي كاحد مف 

ف التعريفات السابقة بالكذب كال طأ لمجرد أ نه أمفؿ جانبان مف الحقيقة ، كان
 كاف يمكف أف نحكـ بأنه ناقص .

كايان ما يكف فإف ا تبلؼ الفبلسفة في تعريؼ الفمسفة كعدـ قدرت ـ عمي 
التكاؿ إلي تعريؼ جامع مانع ، جعؿ البعض يعرضكف عف محاكلة تقديـ 
 تعريؼ ل ما ، كلعؿ هؤالء ينطمقكف في إعراض ـ هذا مف عدـ الثقة في مناء
التعريؼ كقدرته عمي إعطاء اكرة احيحة ك دقيقة عف جكهر الفمسفة 

 كحقيقت ا م ما بذؿ الباحث مف ج د في سبيؿ إحكاـ تعريفه .
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 املبحث األول 

 مىقف ابه تيمية مه انفهسفة.

o : أوالً : االهتماو املبكر بانفهسفة عىذ ابه تيمية 

ككاف هذا كاف البف تيمية رحمه ا  اطبلع مبكر عم  الفمسفة، 
االطبلع يحمؿ حس نقدم كهك في سف مبكرة، يقكؿ عف نفسه رحمه ا  : 
"كقد كنت في أكائؿ معرفتي بأقكاؿ الفبلسفة بعد بمكمي بقريب ، كعندم مف 
الرمبة في طمب العمـ ، كتحقيؽ هذل األمكر ، ما أكجب أني كنت  أرل في 

أنتـ تزعمكف أنكـ عقبلء منامي سينا كأنا أناظرل في هذا المقاـ ، كأقكؿ له : 
العالـ كأذكياء ال مؽ ، كتقكلكف مثؿ هذا الكبلـ الذم ال يقكله أضعؼ الناس 
عقبل ؟! كأكرد عميه مثؿ هذا الكبلـ فأقكؿ : العقؿ األكؿ إف كاف كاحدا مف 
جميع الج ات ،فبل يادر عنه إال كاحدا، ال يادر عنه عقؿ كنفس كفمؾ 

ف كاف فيه كثرة، فقد ادر عف الكاحد أكثر مف كاحد ،كلك قيؿ : تمؾ الكثرة  ،كان
هي أمكر عدمية ، فاألمكر العدمية ال يادر عن ا كجكد، ثـ إف جكزكا الكثرة 
عف العقؿ الكاحد باعتبار ما ،فميجكزكا ادكرها عف المبدع األكؿ، كبمثؿ 

 2ذلؾ االمتياز بدكف كاسطة "

يرفض ا برمت ا  ب ذل الركح النقدية يفحص شي نا عمـك الفبلسفة ، فبل
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، بؿ يستاكب بعض هذل العمـك ، كيست جف كؿ محاكلة البطال ا مف جانب 
المتكمميف . مثؿ انكار كثير من ـ لكثير مف األمكر الرياضية كاستدارة الفمؾ 

ف ذل العمـك عقمية محضة ، كليس في ا تقميد لقائؿ ، كانما  2. كمير تمؾ
 . 8لي مكجب العقؿ الاريحتعمـ بمجرد العقؿ ، كيجب التحاكـ في ا إ

كيعترؼ ابف تيمية بأف أرسطك كأتباعه "ل ـ في الطريعيات كبلـ مالبه 
جيد . كهك كبلـ كثير كاسع . كل ـ عقكؿ عرفك ب ا ذلؾ، كهـ يقادكف 
الحؽ. كال يظ ر عمي ـ العناد، لكن ـ ج اؿ بالعمـ اإلل ي إلي الغاية، ليس 

 .2عندهـ منه إال قميؿ، كثير ال طأ"
قترب مكقؼ ابف تيمية هنا مف مكقؼ الغزالي الذم سبقة الي كي

، إال أف أبا حامد الغزالي 2التاريح بأف أكثر أماليط الفبلسفة في اإلل يات
كاف قد أعمف شمكؿ كامة الكفر كافة الفبلسفة ، عمي ا تبلؼ عاكرهـ 

ا، . كلكف ابف تيمية كاف أكثر اعتداال مف الغزالي، كاقؿ منه تعميم2كأاناف ـ
بؿ نجدل أحيانا يناؼ بعض الفبلسفة، كيمدح ـ، كيفضم ـ عمي بعض 
المتكمميف فيقكؿ مثبلن " كاف أساطيف الفبلسفة القدماء، ككثير مف المتأ ريف 
من ـ، عمي  بلؼ قكؿ هؤالء النفاة )أم نفاة الافات اإلل ية(، ككانك أقرب 
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مف المتفمسفة  إلي مكافقة األنبياء، كأتباع األنبياء، مف هؤالء النفاة
. كيميز شيخ االسبلـ بيف الفبلسفة المشركيف الذم 2كالج مية ك المتكممة"

انبرم لم اجمت ـ كطفؽ يفند دعاكي ـ كيبطم ا، كبيف الفبلسفة مير 
 المشركيف. 

يقكؿ :" اما قدماء الفبلسفة الذيف كانكا يعبدكف ا  كحدل، كال يشرككف 
ذا العالـ، كيركف بمعاد األبداف، فأكلئؾ به شيئان، كيؤمنكف بأف ا  محدث ل 

 .8مف الاابنة الحنفاء الذيف اثني ا  عمي ـ"
كلقد كاف شي نا حسف الظف ببعض الفبلسفة اليكناف القدماء كطاليس 
كسقراط كميرهما مف اساطيف الفبلسفة، فقد ضف أن ـ كانكا يقكلكف بحدكث 

مان أ ر يافكنه ببعض ما هذا العالـ ككانكا يقكلكف إف فكؽ هذا العالـ عال
.  2كاؼ النبي امي ا  عمي كسمـ الجنة، ككانكا يثبتكف معاد األبداف

كلكف الناكص التي تحت ايدينا اآلف لفبلسفة اليكناف القدماء ال تسمح لنا 
بتأكيد ما قاله ابف تيمية، فضبلن عف أف االبحاث الحديثة في الفمسفة 

 اليكنانية تثبت  بلؼ ما ذكر الشيخ.

أما فبلسفة اإلسبلـ، فعمي الرمـ مف اف ابف تيمية كاف يقسك عمي ـ، 
، كابف رشد 2إال أف ذلؾ لـ يمنعه مف اإلشادة ببعض ـ كأبي البركات البغدادم
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 .2الذم يعدل "أقرب ـ إلي اإلسبلـ"

 :مىقف ابه تيمية مه انفهسفة 
ككاف البف تيمة نقد مجمؿ لمفمسفة كله نقد تفايمي ل ا، كمما يبيف 
مكقؼ ابف تيمية مف الفمسفة في الجممة قكله : " أف الجكانب العممية 
التي يتضمن ا مسم  الحكمة لدل فبلسفة اليكناف، يتضمن ا أيضان مدلكؿ 
الحكمة، لدل ميرهـ مف األمـ، كسائر األمـ متفقة عم  أف الحكمة 
نكعاف، عمـ كعمؿ، بيد أف مسم  الحكمة كمدلكل ا لدل كؿ أمة، بحسب 

كعمم ا، فال ند ل ـ حكمة، كمشركك العرب ل ـ حكمة، كما أف  دين ا
 8لميكناف حكمة، هي بحسب دين ـ كعمم ـ"

فبيف رحمه ا  أن ـ ال ي تاكف بمكضكع الحكمة ف ي ليست حكران، 
عمي ـ ، كهذل عقدة فمسفية قديمة كمربية حديثة، كهك الحديث عف 

بدأت مف مكضع محاكلة مركزية الفكر الغربي عمكمان كاألكربي  اكاان، 
حكر الحكمة كحارها عم  اليكناف كاإلمريؽ ، كهي هي اآلف تطرح مف 
  بلؿ ن اية التاريخ، كاكتماؿ التطكر البشرم باإلنساف الغربي المعاار.

كقاؿ في مكضع آ ر: " كلما كاف األمر كذلؾ ظف طائفة ممف قؿ حظ ـ 
ما مدح مف الحكمة  مف معرفة ما جاءت به الرسؿ مف الكتاب كالحكمة، أف

في الكتاب كالسنة، المقاكد به حكمة اليكناف، أك نحكها مف األمـ كال ند 
                                                           

  66تفسير سكرة اال بلص ص  - 2
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كميرهـ، كلـ يعممكا أف اسـ الحكمة، مثؿ اسـ العمـ، كالعقؿ كالمعرفة كالديف 
كالحؽ كالباطؿ كال ير كالادؽ كالمحبة كنحك ذلؾ مف األسماء التي اتفؽ 

ف تنازعكا في مناط ا، كتغيير بنك آدـ عم  استحساف مسميات ا، كم دح ا، كان
 2مسميات ا"

ثـ بيف رحمه ا  أف ض امة التسكيؽ لماطمح الحكمة كربطه بالفمسفة 
اليكنانية أكرث مشكمة كبيرة، كهك ظف بض الج اؿ أف المقاكد بكممة حكمة 

 في القرآف هي كبلـ اليكناف كميرهـ .

ا كركزت في هذا البف تيمية كبلـ كثير حكؿ الفمسفة بشت  أنكاع 
المبحث عم  كبلمه عف الفمسفة الطبيعية ثـ األ بلقية، ألفرد بعد ذلؾ 
مبحثان حااان عف مكقؼ ابف تيمية مف الحد األرسطي كالمنطؽ األرسطي 

 الاكرم عمكمان:
o :أوالً : مىقف ابه تيمية مه انفهسفة انطبيعية 

 د تعريؼ الفمسفة الطبيعية : إذا كاف عمـ ما بعد الطبيعة عن
الفبلسفة يبحث في الجكهر البلمحسكس األزلي األبدم، أك بعبارة 
أ رل يبحث في ا ، أك كاجب الكجكد كما يسمكنه، فإف عمـ 
الطبيعة يبحث في الجكهر المتحرؾ، حركة محسكسة كما هك عند 

 8أرسطك
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  كقد عرف ا ابف سينا بأن ا " الاناعة النظرية، التي تتعمؽ بما
 2ف حيث هك في الحركة كالتغير"في الحركة كالتغير، م

  مكاضيع الفمسفة الطبيعية : كحت  يتبيف لنا ماهي الفمسفة
الطبيعية، سنستعرض أبرز مكاضيع ا، ثـ نعقب بمكقؼ ابف 

 تيمية عن ا :
 في الجسـ كما يمحؽ به مف االنقساـ، كالتغير كالحركة. .2
 في أحكاؿ أقساـ العالـ، التي هي السماكات. .8
 لفساد كالنشكء.في أحكاؿ الككف كا .2
 في األحكاؿ التي تعرض لمعناار األربعة مف االمتزاجات. .2
 في الجكاهر المعدنية. .2
 في أحكاـ النبات. .6
 في طبائع الحيكاف. .7
 في النفس كأحكال ا. .8

كمما تجدر اإلشارة إليه أنه ما مف أاؿ مف هذل األاكؿ كال فركع ا، إال 
لمعارضة، أك بالتفايؿ، ككاف لشيخ اإلسبلـ فيه كبلـ، إما بالمكافقة أك با

كأكثر ما بحثه ابف تيمة مف هذل األاكؿ ، هك الجسـ كما يتعمؽ به، النجـك 
كالككاكب كتأثيرات ا، النفس اإلنسانية كأحكاله؛ لكثرة الم الفات كاالنحرافات 

 في ا.
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كلما لـ يكف البف تيمية كتب  ااة في نقد الفمسفة الطبيعية فقد كجدت 
ت متميزة جامعة عمؽ في ا ابف تيمية عم  كثير مف إشارات كثيرة، كعبارا

المباحث الفمسفية الطبيعية، كسأذكر بعض أهـ ممارسته النقدية لمفمسفة 
 الطبيعية:

، كنقدل الحاد  .2 يقكؿ ابف تيمية عف تقسيـ الفبلسفة الطبيعييف لمعمـك
لترتيب ـ لمعمـك ، كجعم ـ العمـك اإلالهية في أسفؿ القائمة " قسـ 

ل ي، كجعم ـ الرياضي أشرؼ  الفبلسفة لمعمـك إل  طبيعي كرياضي كان
مف الطبيعي، مما قمبكا فيه الحقائؽ، فإف العمـ الطبيعي كهك العمـ 
باألجساـ، المكجكدة في ال ارج، كمبدأ حركت ا كتحكالت ا مف حاؿ إل  
حاؿ، كما في ا مف الطبائع، أشرؼ مف مجرد تاكر مقادير مجردة 

 2كأعداد مجردة"
ابف تيمية  عف بعض الحؽ الذم يقكله الفبلسفة في مجاؿ يقكؿ  .8

الفمسفة الطبيعية، كيبيف كيتضح هنا نقدل التفايمي كتفريقه بيف ما 
يممككنه مف حؽ فيثني عميه كما عندهـ مف باطؿ فيردل ، فيقكؿ 
"الطبيعيات هي بحر عمـك فبلسفة اليكناف، الذم له تفرمكا، كضيعكا فيه 

ذا العالـ مالبه جيد، كهك كبلـ كثير كاسع، كل ـ زمان ـ ككبلم ـ في ه
 8عقكؿ عرفكا ب ا، كهـ قد يقادكف الحؽ كال يظ ر عمي ـ العناد"

كهذل نقطة أ رل تبيف انااؼ ابف تيمية لمفبلسفة، كبيف أن ـ في هذل  .2
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المسألة أقرب مف المتطمعيف إل  الاكاب فقاؿ : "الفبلسفة أاابكا في 
 2 الف ـ في ذلؾ مف المتكمميف" استدارة األفبلؾ كأ طأ مف

يقكؿ ابف تيمية : "السماء مستديرة عند عمماء المسمميف، كليست  .2
 8مربعة كال مسدسة"

يقكؿ ابف تيمية : "الشمس أعظـ ما يرل في عالـ الش ادة كأعمه نفعان  .2
 2كتأثيران"

يقكؿ ابف تيمية : "النجـك التي ترجـ ب ا الشياطيف، نكع آ ر مير  .6
ة في السماء التي ي تدل ب ا، ف ذل ل ا حقيقة م الفة النجـك الثابت

 2لتمؾ"
يقكؿ ابف تيمية :" األرض كركية الشكؿ كالماء يحيط بأكثرها كهك مقبب  .7

 2مف كؿ جانب، كمقدار اليابس مف األرض السدس كزيادة بقميؿ"
يقكؿ ابف تيمية : " الزماف هك الميؿ كالن ار، كهك مقدار الحركة،  .8

 6مف باب األعراض، كالافات القائمة بغيرها"كالحركة مقدارها 
يقكؿ ابف تيمية : " ما جاءت به شريعة اإلسبلـ مف ككف الش ر طبيعيان  .9
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هبلليان، كسنته عددية هبللية، هك أكمؿ األمكر، كأس م ا، كأبعدها عف 
 2االضطراب كالحرج"

يقكؿ ابف تيمية م الفان الفبلسفة فيما عارضكا به الحؽ : "آدـ عميه  .20
بلـ كاف آ ر الم مكقات التي  مق ا ا  في ستة أياـ، فقد  مقه يـك الس

 8الجمعة بيديه، كالفبلسفة ال يقركف بأف لمبشر ابتداءن أكل ـ آدـ"
يقكؿ ابف تيمية في تفسيرل لتكلد المكجكدات كتقسيـ هذا التكلد : "  .22

األابلف التكلد في الحيكاف كالنبات ال يككف إال مف أاميف، سكاء أكاف 
مف جنس الكلد، كهك الحيكاف المتكالد، أـ مف مير جنسه كهك المتكلد، 
 2ككذلؾ مير الحيكاف كالنار مثبلن، البد في ا مف انفااؿ جزء مف األاؿ"

يقكؿ ابف تيمية " النباتات تشترؾ مع الدكاب في أن ا تنمكا كتغتذم،  .28
رؾ لمنبات كلكف ليس لنباتات حس، كال إرادة تتحرؾ ب ا، كالمعدف مشا

 2في بعض ذلؾ"
يقكؿ ابف تيمية في نقدل لمكيمياء ، كهي مف عمـك الفبلسفة في ذلؾ  .22

الكقت : " الكيمياء في ا مش كتشبيه لممانكع، الذم يانعه البشر 
بالم مكؽ الذم  مقه ا ، كالفبلسفة يقكلكف إف الاناعة ال تعمؿ عمؿ 

ما ال يككف مثؿ الطبيعة، يعني أف المانكع مف الذهب كالفضة كميره
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 2المطبكع الذم  مؽ بالقكة الطبيعية السارية في األجساـ"
يقكؿ ابف تيمية  مثنيان عم  عمـ الحساب ، كبياف حكـ أ ذ الحؽ  .22

عن ـ : " إذا ذكر الفبلسفة في كتب ـ ما ال يتعمؽ بالديف كالحساب 
 8المحض، جاز أ ذل عن ـ"

سفة كما يعتمد عميه يقكؿ ابف تيمية في بياف ما يؤ ذ مف عمـك الفبل .22
من ا : " حساب الجبر كالمقابمة هاـ قديـ، كأكؿ مف عرؼ أنه أد مه 
في الكاايا كالدكر كنحك ذلؾ ال كارزمي، كبعض الناس يذكر أف عمي 

 2بف أبي طالب تكمـ فيه كتعممه مف ي كدم، كهذا كذب مفترل"
 يقكؿ ابف تيمية  كفي بياف أفضمية عمـ الحساب الذم هك مف عمـك .26

الفبلسفة، كبيف ما يقبؿ منه، ثـ بيف مكانه مف ناحية النفع األ ركم : 
" عمـ الحساب الذم هك عمـ بالكـ المنفاؿ كال ندسة التي هي عمـ 
بالكـ المتاؿ عمـ يقيني ال يحتمؿ النقيض البتة، مثؿ جمع األعداد 
كقسمت ا كضرب ا كنسبة بعض ا إل  بعض ، كهذا العمـ هك الذم تقـك 

راهيف اادقة، لكف ال تكمؿ بذلؾ نفس، كال تنجك به مف عذاب عميه ب
ا ، كال تناؿ به سعادة اآل رة، لكف قد تمتذ النفس ب ذا العمـ، لككف 

بأنكاع مف األفعاؿ التي  2اإلنساف يمتذ بعمـ مالـ يكف يعممه، كما يمت
هي مف جنس الم ك كالمعب، كفي اإلدماف عم  معرفة هذا العمـ، تعتاد 
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العمـ الاحيح كالقضايا الاحيحة الاادقة، كالقياس المستقيـ،  النفس
ا يقاؿ إف أكائؿ الفبلسفة 2فيككف في ذلؾ تاحيح الذهف كاإلدراؾ، كله

كانكا أكؿ ما يعممكف أكالدهـ، العمـ الرياضي، ككثير مف شيك  ـ في 
 2آ ر أمرل إنما يشتغؿ بذلؾ"

 فمسفة الطبيعية عدة كنبلحظ فيما مض  مف النقكؿ عف ابف تيمية في ال
 مبلحظات :

 كثرة تناكله لمكاضيع ا . .2
 ممارسته النقدية التفايمية لمكاضيع ا. .8
 التفايؿ في الحكـ عم  آراء الفبلسفة. .2
 م الفت ـ فيما دؿ الدليؿ عم  بطبلنه. .2
مكافقت ـ كتاكيب ـ حت  في  بلف ـ مع المتكمميف إف كاف الحؽ  .2

 مع ـ.
 ة الطبيعية.بياف ايجابيات بعض مجاالت الفمسف .6
o : ثاويًا : مىقف ابه تيمية مه انفهسفة األخالقية 

كالبف تيمية نقاش كبير مع الفبلسفة في مكضكع القيـ كهك ثمث 
مكاضيع الفبلسفة، فالفمسفة ثبلثة عمـك كهي : األنطكلكجيا )الكجكد (، 
كالبستمكلكجيا ) المعرفة(، كاإلكسيكلكجيا )القيـ( كسنتحدث عف مكقفه مف 

الثالث كهك عمـ األ بلؽ أك الفمسفة األ بلقية ، مف  بلؿ هذل النقكؿ القسـ 
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 النفيسة كالتعميؽ عمي ا :

عند ابف تيمية أكجه القاكر كالتقاير فيما ذكرل الفبلسفة في الفضائؿ 
األربعة ) العفة، كالشجاعة ، كالعدؿ، كالعمـ(، كالتي اعتبركها شرطان في كما 

ركل في هذا المجاؿ يعد جزءان مف العمؿ التي اؿ النفي، بعدأف بيف أف ما ذك
أمرت به الرسؿ كأنه ال بد في سمكؾ الاراط المستقيـ اابلح هذل القكل، 

 كمما ذكرل مف أكجه القاكر :

أف ما ذكركل أمر مجمؿ ال يبيف األنكاع التي تستعمؿ ب ا الش كة  .2
كالغضب، كاألنكاع التي ال تستعمؿ، كال يبيف مقدار ما يستعمؿ مف 

 هذا كهذا، كمقدار ماال يستعمؿ.
ف حاؿ االعتداؿ في الش كة كالغضب في هذا القدر، ف ذا القدر  .8 أنه كان

ال يكجب السعادة، كلك قدر أنه انظـ إليه ما يسمكنه عممان، فبل دليؿ 
ل ـ عم  أف السعادة، تحاؿ به، الرسؿ متفقكف عم  أف مجرد هذا ال 

 يكجب السعادة.
 لسعادة لـ يعرفكل، ال نكعه كال قدرل.إف العمـ الذم تحاؿ به ا .2
إف العمـ الذم هك أاؿ السعادة، كأام ا هك العمـ با ، كهـ أبعد  .2

الطكائؼ عنه، فبل يعرؼ في المقاالت المش كرة في العمـ اإلل ي أبعد 
 عف الحؽ، مف مقالة أرسطك كأتباعه.

ي إف الافة البلزمة لمنفس الناطقة، التي حب اإلرادة، لـ يتكممكا ف .2
كمال ا، كال ابلح ا، فإف الش كة كالغضب متعمقاف بالبدف، إما لجمب 
ما لدفع مضارل، كل ذا يؤمر في ما بالعدؿ، ب بلؼ حب  منافعه، كان



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 موقف ابن تيمية

 من الفلسفة

8828 
 

اله ا، كبغض ا لغيرل، كهذا هك حقيقة الحنيفية،  النفس لمعبكدها كان
كهي حقيقة قكؿ ال إله إال ا  ، ف ذا ليس ل ـ منه حظ أابلن، كل ذا 

 2لشرؾ مالبان عمي ـ.كاف ا
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 املبحث انثاوي 
 مىقف ابه تيمية مه انىص انشرعي. 

يعتبر المن ج النقمي مما يميز أهؿ السنة كالجماعة عف ميرهـ مف 
 -الفرؽ ، كيعتبر ابف تيمية مف أبرز مف قعد ل ذا المن ج عند أهؿ السنة 

ند ابف كتتم ص معالـ المن ج النقمي ع -بعد اإلماـ الشافعي رحمه ا  
 تيمية بعدة معالـ كهي:

مرجعية القرآف كاحيح السنة في االستدالؿ ، كبطبلف ما  الف ما  . أ
يقكؿ ابف تيمية رحمه ا  :" كأما  بر ا  كرسكله ام  ا  عميه 
كسمـ ف ك ادؽ مكافؽ لما األمر عميه نفسه ، ال يجكز أف يككف 

في نفسه ، كيعمـ  شيء مف أ بارل باطبلن كال م الؼ لما هك األمر عميه
مف حيث الجممة أف كؿ ما عارض شيئان مف أ بارل كناقضه فإنه باطؿ 
ف كاف العالـ بذلؾ ال يعمـ كجه بطبلف  مف جنس حجج السفسطائية ، كان

لرسكؿ ام  ا  باتمؾ الحجج المعارضة أل بارل ، كهذل حاؿ المؤمنيف 
مـ اادؽ عميه كسمـ  الذيف عممكا أف رسكؿ ا  ام  ا  عميه كس

فيما ي بر به ، يعممكف مف حيث الجممة أف ما ناقض  برل ف ك 
 .2باطؿ"

كثرة االستدالؿ بالنقؿ " الكتاب كالسنة " كاستقااء جميع األدلة في  . ب
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المسألة كال يكتفي رحمه ا  ببعض ا ، حت  يعمـ المقيد كالم اص 
مه كالناسخ كالمفاؿ ، كيتضح ذلؾ عند أدن  تافح ألحد كتبه أك رسائ

لككنه يتكئ عم  محفكظ ض ـ مف  -رحمه ا   -، كتيسر له ذلؾ 
 السنة كاآلثار عف الاحابة كالتابعيف رحم ـ ا  .

قبكؿ أ بار األحاد كالعمؿ ب ا يقكؿ ابف تيمية فيما ينقمه عنه ابف القيـ  . ت
: " كأما القسـ الثاني مف األ بار ف ك ماال يركيه إال الكاحد العدؿ 

كاتر لفظه كال معنال ، كلكف تمقته األمة بالقبكؿ عمبلن به كنحكل ، كلـ يت
كتاديقان له ، ف ذا يفيد العمـ اليقيني عند جماهير أمة محمد ام  ا  
عميه كسمـ مف األكليف كاآل ريف ، أما السمؼ فمـ يكف بين ـ في ذلؾ 
نزاع كأما ال مؼ ف ذا مذهب الفق اء الكبار مف أاحاب األئمة 

يقكؿ رحمه ا  : " ك بر الكاحد المتمق  بالقبكؿ يكجب ، ك  2األربعة"
العمـ عند جم كر العمماء مف أاحاب أبي حنيفة كمالؾ كالشافعي 

، كيقكؿ رحمه ا  : " كأيضان فال بر الكاحد الذم تمقال األئمة 8كأحمد"
بالقبكؿ تاديقان له كعمبلن بمكجبه يفيد العمـ عند جماهير ال مؼ 

 2كالسمؼ "

ك مادر األدلة العقمية الاحيحة ، يقكؿ رحمه ا  : " إف داللة النقؿ ه . ث
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الكتاب كالسنة عم  أاكؿ الديف ليست بمجرد ال بر كما تظنه طائفة 
مف الغالطيف مف أهؿ الكبلـ كالحديث كالفق اء كالاكفية كميرهـ ، بؿ 
الكتاب كالسنة دال ال مؽ عم  كهداهـ إل  اآليات كالبراهيف كاألدلة 

 . 2ألاكؿ الديف" المبينة

ات اذ النقؿ " الكتاب كالسنة" ميزانان لمقبكؿ كالرفض ، يقكؿ رحمه ا  :  . ج
" جماع الفرقاف بيف الحؽ كالباطؿ كال دل كالضبلؿ كالرشاد كالغي 
كطريؽ السعادة كالنجاة كطريؽ الشقاكة كال بلؾ : أف يجعؿ ما بعث ا  

اعه ، كبه يحاؿ به رسمه كأنزؿ به كتبه هك الحؽ الذم يجب اتب
الفرقاف كال دل كالعمـ كاإليماف فيادؽ بأنه حؽ كادؽ كما سكال مف 
ف  الفه ف ك  كبلـ سائر الناس يعرض عميه ، فإف كافقه ف ك حؽ كان

 8باطؿ"

نفي التعارض بيف العقؿ كالنقؿ ، يقكؿ رحمه ا : " المنقكؿ الاحيح ال  . ح
ا تنازع الناس يعارضه معقكؿ اريح قط ، كقد تأممت ذلؾ في عامة م

فيه ، فكجدت ما  الؼ الناكص الاحيحة الاريحة شب ات فاسدة 
يعمـ بالعقؿ بطبلن ا ، بؿ يعمـ بالعقؿ نقيض ا المكافؽ لمشرع ، كهذا 
تأممته في مسائؿ األاكؿ الكبار كمسائؿ التكحيد كالافات ، كمسائؿ 

قؿ لـ القدر كالنبكات كالمعاد كمير ذلؾ ، ككجدت أف ما يعمـ باريح الع
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ي الفه سمع قط ، بؿ السمع الذم ي الفه إما حديث مكضكع ، أك داللة 
ضعيفة ، فبل يامح أف يككف دليبلن كلك تجرد عف معارضة العقؿ 

 .2الاريح ، فكيؼ إذا  الؼ اريح المعقكؿ"

جرائ ا عم  ظاهرها ،  . خ إبطاؿ التأكيؿ ظاهر ناكص الكتاب كالسنة ، كان
متفقكف عم  إبطاؿ تأكيبلت الج مية يقكؿ رحمه ا  : ) أهؿ السنة 

كنحكهـ مف المحرفيف الممحديف ، كالتأكيؿ المردكد : هك ارؼ المفظ 
عف ظاهرل إل  ما ي الؼ ظاهرل ..، كليس هذا مذهب السمؼ كاألئمة ، 

نما كاف مذهب ـ نفي هذل التأكيبلت كردها " ، كيقكؿ في الرسالة 8كان
طؿ ف ك : تأكيؿ أهؿ التحريؼ التدمرية : كأما التأكيؿ المذمـك كالبا

كالبدع الذيف يتأكلكنه عم  مير تأكيمه ، كيدعكف ارؼ المفظ عف 
 2مدلكله ، إل  مير مدلكله بغير دليؿ يكجب ذلؾ"

اشتراط المستند النقمي مف الكتاب كالسنة العتبار االجماع يقكؿ رحمه  . د
يقكؿ  ا  : " اإلجماع ال يككف معتبران حت  يككف مستندان إل  دليؿ ،

رحمه ا  : ) فبل يكجد قط مسألة مجمع عمي ا ، إال كفي ا بياف مف 
 2الرسكؿ ام  ا  عميه كسمـ "
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القياس ال يككف معتبران حت  تستنبط عمته مف دليؿ احيح ، يقكؿ  . ذ
رحمه ا  : " فكؿ قياس  الؼ داللة النص ف ك قياس فاسد ، كال يكجد 

د معقكؿ اريح ي الؼ المنقكؿ نص ي الؼ قياسان احيحان ، كما ال يكج
 2الاحيح"

قكؿ الاحابي يككف حجة بشرط أف ال ي الؼ ناان ، كأف ال ي الؼ  . ر
قكؿ احابي آ ر ، قاؿ رحمه ا  : " كمف قاؿ مف العمماء أف قكؿ 
الاحابي حجة فإنما قاله إذا لـ ي الفه أحد مف الاحابة ، كال عرؼ 

 8نص ي الفه"

عي النقمي كالمقاكد به الكتاب كالسنة هك ت مص مما سبؽ أف الدليؿ السمن
المرجعية األكل  الحاكـ عم  كؿ األدلة األ رل كالم يمنة عمي ا عند ابف 

 تيمية رحمه ا .
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 املبحث انثانث 

 مىقف ابه تيمية مه انعقم .

مف أكبر المعارؾ التي  اض ا ابف تمية معاركه مع الفبلسفة كمف تبع ـ 
قؿ، كمعارضته لمنقؿ، كيعتبر ما كتبه ابف تيمية مف المتكمميف في مكضكع الع

مف أعمؽ ما كتبه ابف تيمية، كمف  –كقد أكثر فيه  –في هذا المكضكع 
أش ر كتبه في هذا المكضكع كتاب درء تعارض العقؿ كالنقؿ، ككتاب مكافقة 
احيح المنقكؿ لاريح المعقكؿ، كركز في ما ابف تيمية عم  مكضكع م ـ 

يف العقؿ كالنقؿ، بؿ نفي أم تعارض بيف األمر كهك نفي أم تعارض ب
كال مؽ، فطرح نظرية المكافقة بيف كؿ ما أمر ا  به كبيف كؿ ما  مقه ا  
سبحانه كتعال ، كسنبيف في هذا المبحث ، أبرز ما كتبه شيخ اإلسبلـ في 

 مكضكع العقؿ .

 ة ، يقكؿ ابف تيمية  مبينان تكافؽ العقؿ كالنقؿ ، كأف مادريت ما كاحد
كفساد أحدهما إفساد لآل ر : " فإذا كانت الغريزة العقمية كاإلعماؿ 
العقمي، شرط في التكميؼ الديني، كبمكغ الحجة الشرعية، فالعبلقة بيف 
العقؿ كالنقؿ عبلقة تكافؽ، ال عبلقة تبايف، إذ يمتنع عقبلن أف يتنافيا، الف 

 2ما كاف شرطان في الشيء امتنع أف يككف منافيان له"
 قكؿ ابف تيمية  أف األدلة السمعية هي عقمية كذلؾ لما تحممه مف ي
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براهيف عقمية : " داللة السمع تتناكؿ األ بار كتتناكؿ اإلرشاد كالتنبيه، 
كالبياف، لمدالئؿ العقمية، ..فتمؾ األدلة عقمية باعتبار أف العقؿ يعمـ 

هدل احت ا إذا نبه عمي ا كهي شرعية باعتبار أف الشرع دؿ عمي ا، ك 
 2إلي ا، فعم  هذا التقرير، تككف الدالئؿ حينئذ، شرعية عقمية"

  يقكؿ ابف تيمية في بياف التبلـز بيف العقؿ كالنقؿ فيقكؿ : " العقؿ ممزـك
لعممنا بالشرع كالـز له، كمعمـك أنه إذا كاف المزـك مف أحد الطرفيف لـز 

، نفي الممز  ، كمف نفي البلـز ، فكيؼ إذا مف كجكد الممزـك كجكد البلـز ـك
 8كاف اتبلـز مف الجانبيف"

  ،كيؤكد هذا التبلـز بقكله : " إذا كاف احة الشرع ال تعمـ إال بدليؿ عقمي
فإنه يمـز مف عممنا باحة الشرع، عممنا بالدليؿ العقمي، الداؿ عميه، 

 2كيمـز مف عممنا بذلؾ الدليؿ العقمي، عممنا باحة الشرع"
 ؿ بين ما داللة تضمف فالدليؿ النقمي  كما يبيف أف داللة العقؿ كالنق

، في الكتاب كالسنة، قد  تضمف أدلة عقمية في ثنايال :  " فالنقؿ المعاـك
بيف الحؽ، كبيف الطرؽ التي ب ا يعرؼ الحؽ، كذكر األدلة العقمية، 
كاألمثمة المضركبة، التي هي مقاييس برهانية، ما هك أكمؿ في تحايؿ 

ؿ البدع مف أهؿ الكبلـ كالفمسفة، كليس هدل العمـ كاليقيف، مما أحدثه أه
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الكتاب بمجرد ككنه  بران كما يظنه بعض ـ، بؿ قد نبه كبيف كدؿ عم  ما 
 2به يعرؼ الحؽ مف الباطؿ، مف األدلة كالبراهيف كأسباب العمـ كاليقيف"

  كب ذا الكجه يعمـ  طا المقابمة بيف الدليؿ العقمي كالدليؿ الشرعي، الف
قسـ مف الدليؿ الشرعي، كليس قسيمان له، بؿ المقابؿ الدليؿ العقمي 

لمدليؿ الشرعي هك الدليؿ البدعي، لكف ال يعني هذا أف كؿ األدلة 
الشرعية أدلة عقمية، بؿ الدليؿ الشرعي نكعاف، عقمي كهك ما دؿ الشرع 
عميه، كقسيمه النكع الثاني، هك الدليؿ السمعي المحض، ككبلهما 

 8الشرعي" يجتمعاف في إطار الدليؿ
  كيقرر شيخ اإلسبلـ أف الطرؽ االستداللية القرآنية تشبه مف بعض

الكجكل األقيسة المنطقية الثبلثة، كهي البرهاف كال طاب كالجدؿ ، بؿ هي 
 أكمؿ من ا، مف كجكل : "

أف تمؾ الطرؽ القرآنية الثبلثة تشتمؿ عم  العمـ كالعمؿ ، كال بر  .2
ثبلثة التي تدكر حكؿ كالطمب، ب بلؼ األقيسة المنطقية ال

التاديؽ في القضايا العممية ال برية، فالحكمة القرآنية، معرفة 
الحؽ كالعمؿ به، كالمكعظة الحسنة تجمع بيف التاديؽ بال بر 

 كالطاعة كاألمر، ككذلؾ الجدؿ األحسف.
مراعات الطرؽ القرآنية ألحكاؿ الناس ككاقع ـ فالحكمة نافعة لممف  .8

مكعظة مفيدة لمف يعترؼ بالحؽ كال يعمؿ يعترؼ الحؽ كيتبعه، كال
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 به، كالجداؿ مجد لمف ال يعترؼ بالحؽ.
أف كؿ مقدمات الطرؽ القرآنية يقينية، بعكس الطرؽ المنطقية  .2

المشتممة عم  مقدمات مير يقينية، مثؿ بعض مقدمات الطريؽ 
 ال طابي، كهي المقدمات المش كرة، ككذلؾ مقدمات الجدؿ.

لنسبية المعرفة، فإف تاديؽ الناس ليس  مراعات الطرؽ القرآنية .2
نمطان كاحدان، بؿ هك متنكع بنسبية المعرفة البشرية، كلذلؾ أحيؿ كؿ 
قـك عم  الطريقة التي يادقكف ب ا، ب بلؼ الطرؽ المنطقية التي 
تمغي المسبية، كتفرض تاكرات ا عم  الكاقع، فالبرهاف يقيني 

 2دائمان كال طابة مش كرة أبدان.
اإلسبلـ " األدلة العقمية كالسمعية متبلزمة، كؿ من ما  كيقكؿ شيخ .2

مستمـز احة اآل ر، فاألدلة العقمية، تستمـز ادؽ الرسؿ فيما 
أ بركا به، كاألدلة السمعية، في ا بياف األداة العقمية، التي ب ا 

 8يعرؼ ا ، كتكحيدل كافاته كادؽ أنبيائه"
 : استحالة تعارض العقؿ كالنقؿ 

رددل ابف تيمية كيؤكدل هك استحالة تعارض العقؿ كمف أكثر ما ي
كالنقؿ، فاستحالة أف يعارض  مؽ ا  كهك العقؿ، أمر ا  كهك النقؿ 
كا  سبحانه يبيف أف ال مؽ كاألمر كمه مف ا  سبحانه ، كلذا ركز 
ابف تيمية عم  التناقض الكبير مف أتباع الفبلسفة كالمتأثريف ب ـ 
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كلكف إيجاد هذا الشرخ الكبير بيف  مؽ ا  المتكمميف كالذيف يحا
كأمرل، كهك في النقكالت التالية يبيف استحالت ذلؾ ، بمناقشة عقمية 

 عميقة :
 
يقكؿ ابف تيمية : " مف آمف باحة السمع كأنه عمـ احته  .2

بالعقؿ،ال يمكنه أف يعارضه بالعقؿ البتة، ألف العقؿ عندل هك 
رل بفسادل كانت داللته الشاهد باحة السمع فإذا ش د مرة أ 

، ف نا يمـز 2متناقضة، فبل يامح ال إلثبات السمع كال لمعارضته"
ابف تيمية مف آمف بشيء مف السمع كالذم آمف به بسبب 
ال  مدركاته العقمية أنه يجب عميه كيمزمه اإليماف بكؿ السمع، كان

 كقع بالتناقض .
دكف يقكؿ ابف تيمية : " فمف أقر ببعض ما أ بر به الرسكؿ  .8

بعض، فقد أبطؿ الدليؿ العقمي الداؿ عم  ادؽ الرسكؿ، كقد 
، كادؽ عمي ـ قكله 8أبدؿ الشرع، فمـ يبؽ معه، ال عقؿ كالشرع"

 سبحانه : ) يؤمنكف ببعض الكتاب كيكفركف ببعض (
يقكؿ ابف تيمية : " األدلة العقمية تكجب اإلقرار بنبكة األنبياء ،  .2

دلة العقمية، كمع ككف قكل ـ فالقدح بنبكة األنبياء قدح في األ
مستمـز لتناقض ـ، ف ك مستمـز لبطبلف األدلة العقمية كالسمعية، 
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، كهنا ياؼ ابف 2كبطبلف النبكات، كهذا مف أعظـ السفسطة"
تيمية  القائميف بالتعارض بيف العقؿ كالنقؿ أن ـ أشب ك طريقة 

 أهؿ السفسطة كالذيف يقدحكف بالبدهيات .
ال يككف الرجؿ مؤمنان حت  يؤمف بالرسكؿ  يقكؿ ابف تيمية : " .2

إيمانان جازمان، ليس مشركطان بعدـ المعارض، فمت  قاؿ أؤمف 
ب برل إال أف يظ ر له معارض يدفع  برل، لـ يكف مؤمنان به ، 
ف ذا أاؿ عظيـ تجب معرفته، فإف هذا الكبلـ ذريعة لئللحاد 

مع بسبب ، فيدلؿ ابف ابف تيمية أف مف يرد بعض الس8كالزندقة"
شب ة معارضة العقؿ لـ يؤمف إيمانان حقيقان بادؽ الرسكؿ ،بؿ 
آمف إيمانان مشركطان كهذا يعارض ش ادة أف محمدان رسكؿ ا  

 ام  ا  عميه كسمـ .
يقكؿ ابف تيمية : " فمت  كاف الدليؿ إنما دؿ عم  ادقه، بشرط  .2

أف ال يعارضه مكجب ذلؾ الدليؿ، اار مضمكنه أف الرسكؿ 
فيما ال ي الفني فيه، كليس مادقان فيما ي الفني فيه،  مادؽ

كمعمـك أف هذا ليس إقراران باحة الرسالة، فإف الرسكؿ، ال يجكز 
عميه أف ي الؼ شيئان مف الحؽ، كال ي بر بما تحيمه العقكؿ 

كيبيف ابف تيمية هنا أف أتباع الفبلسفة كاف مآل ـ أن ـ  2كتنفيه"

                                                           

 (2/288درء تعارض العقؿ كالنقؿ )2

 (2/278درء تعارض العقؿ كالنقؿ )8
 (2/896درء تعارض العقؿ كالنقؿ )2



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 موقف ابن تيمية

 من الفلسفة

8870 
 

إال عم  حسب أهكائ ـ  ال يؤمنكف بما جاءت به الرسؿ
 كأمزجت ـ، كيبيف أف هذا شؾ في النبكات كعدـ إيماف ب ا .

يقكؿ ابف تيمية : " أما القطعياف فبل يجكز تعارض ما سكاء كانا  .6
عقمييف أك سمعييف، أك أحدهما عقميان كاآل ر سمعيان، كهذا متفؽ 
عميه بيف العقبلء ألف الدليؿ القطعي، هك الذم يجب ثبكت 

كال يمكف أف تككف داللته باطمة، كحينئذ فمك تعارض مدلكله، 
دليبلف قطعياف أك أحدهما يناقض مدلكؿ اآل ر، لمـز الجمع بيف 
النقيضيف، كهك محاؿ، بؿ كؿ ما يعتقد تعارضه مف الدالئؿ التي 
يعقتد أن ا قطعية فبل بد أف يككف الدليبلف أك أحدهما مير 

، فأما مع تناقض قطعي، أك أف ال يككف مدلكل ما متناقضيف
 2المدلكليف المعمكميف، فيمتنع تعارض الدليميف"

 : ففي هذل النقكؿ السابقة يبيف ابف تيمية نقاط م مة 
 أف السمع كالعقؿ كبلهما مف مف ا  سبحانه . .2
 أنه يستحيؿ تعارض العقؿ كالنقؿ . .8
أف اإليماف بادؽ الرسكؿ إيمانان مشركطان لعدـ المعارض إيماف باطؿ  .2

 ادة أف ال إله إال ا  كأف محمد رسكؿ ا  ، فاإليماف يناقض ش
 بالرسؿ هك يماف مطمؽ مير مقيد .
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 املبحث انرابع 

مىقف ابه تيمية مه املىطق .   

أفردت نقد ابف تيمية لممنطؽ مع أنه مف الفمسفة ألهمية مكضكعه، 
كلسبؽ ابف تيمية في ممارسة نقد المنطؽ، ف ك أكؿ مف نقد المنطؽ 

األرسطي ، كقد مارس ابف تيمية نقد المنطؽ عم  مستكييف ، الاكرم 
مستكل مجمؿ ، يناقش فيه مرجعياته، كمستكل مفاؿ يناقش فيه مكاضيعه 

 كقضايال، كهما ما سنعرض له  في هذا المبحث :
o : انىقذ اجملمم نهمىطق عىذ ابه تيمية 

ـ البف تيمية بمحاكرات كثيرة في كتبه مع المنطؽ األرسطي كالذم سم
به كثير مف الكبلمييف، كلـ يسمـ ابف تيمية بكثير مف تفاايمه، كما أنه لـ 
يكتفي بردل في الجممة بؿ مارس معه ممارسة نقدية تفايمية، اعتبرت مف 
أكؿ النقد المكجه لممنطؽ األرسطي، كمف أش ر العبارات التي تتناقؿ عف ابف 

طؽ اليكناني ال يحتاج المنتيمية عف المنطؽ األرسطي هك قكله رحمه ا  : "
 2"إليه الذم الذكي كال ينتفع البميد

نشأ المنطؽ اليكناني كيقكؿ في تفسيرل لمبيئة التي نشأ في ا المنطؽ : "
لحاد ، بؿ ما عند مشركي  في بيئة فمسفية، كاف أاحاب ا أهؿ شرؾ ، كان
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 2" مما عندهـ فالعرب مف الكفر كالشرؾ أهك

يـ ابف تيمية بالمنطؽ األرسطي هك قكله كمف العبارات التي تبيف عدـ تسم
أنه آلة قانكنية تمنع مراعات ا الذهف أف يزؿ في فكرل  : " تعريؼ المنطؽ في 

تعريؼ باطؿ ، ذلؾ المنطؽ كااطبلحاته إنما عرؼ عم  زمف اليكناف ، 
ككضعه رجؿ من ـ هك أرسطك ، كقد كاف جماهير العقبلء مف األمـ الم تمفة 

 8"األشياء  بدكنه ، ككذلؾ األمـ التي بعدهـ قبم ـ ، تعرؼ حقائؽ

 : انىقذ انتفصيهي نهمىطق 
o : النقد ال ارجي 

  نما يرد ثـ نجد ابف تيمية ال يكتفي بالرد المجمؿ عم  المنطؽ ، كان
ردان تفايبلن ليبيف  طأ المقكلة السابقة مف أف ال يامح الذهف إال 

رحمه ا   المنطؽ كأف الفكر ببل منطؽ أرسطك ال يستقيـ، يقكؿ 
العمـك الفمسفية التي جعؿ الفبلسفة المنطؽ ميزانا ل ا ال : " أف 
عم  المنطؽ ، فالعمـك الرياضية كالطبيعية  –في الكاقع  –تعتمد 

، ككذلؾ العمـك العممية كعمـ األ بلؽ ، كعمـ تدبير المنزؿ ، كعمـ 
السياسة، يبحث في ق الباحثكف بدكف التعكيؿ عم  المنطؽ كقد 

أفضؿ المسمميف مف الاحابة كالتابعيف كأئمة عمماء األمة ، كاف 
يمان ـ قبؿ أف يعرؼ منطؽ اليكناف كقد ، كامميف في عمم ـ كان
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انفت في اإلسبلـ عمـك كثيرة ، مثؿ عمـ النحك ، كالمغة ، 
كالعركض ، كالفقه كأاكله ، كالكبلـ ، كمير ذلؾ كليس مف أئمة 

، بؿ عامت ـ كانكا قبؿ   هذل الفنكف مف كاف يمتفت إل  المنطؽ
أف يعرب المنطؽ اليكناني ، بؿ أكثر مف ذلؾ أنؾ ال تجد أحدا 
مف أهؿ األرض حقؽ عمما مف العمـك ، كاار إماما فيه مستعينا 

 2."باناعة المنطؽ 
 " : المنطؽ كيبيف ارتباط المنطؽ األرسطي بالمغة اليكنانية

عمي ا ، فبل ياح  اليكناني إنما يرتبط بالمغة اليكنانية ، كيعتمد
لغير اليكناف أف يجعمكا المنطؽ اليكناني المرتبط بالمغة اليكنانية 

لفكرهـ ، ال سيما مف كرمه ا  بأشرؼ المغات الجامعة  ، أساسان 
ألكمؿ المراتب في البياف ، المبينة لما تتاكرل األذهاف بأكجز 

 8"األلفاظ ، كأكمؿ تعرؼ ، كهـ العرب.
 ليات المناطقة في است دام ـ لممنطؽ ، كيقكؿ في نقدل لبعض آ

كمفاسدها عم  الذهف كعم  العمـ كالعمؿ فيقكؿ رحمه ا  : 
أما ، طرؽ المناطقة في ا فساد كثير مف ج ة المقااد كالكسائؿ"

المقااد : فإف الحااؿ من ا بعد التعب كالمشقة  ير قميؿ ، ف ك 
كال " كمحـ جمؿ مث عم  رأس جبؿ كعر ، ال س ؿ فيرتق  ، 
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 2سميف فينتقؿ"

أما الكسائؿ ، فطريقة ، كثرة  المقدمات ، طكيمة كيقكؿ أيضُا "
المسالؾ ، يتكمؼ المناطقة في ا العبارات البعيدة كالطرؽ الكعرة ، كليس في ا 
تعاب األذهاف ، ككثرة ال ذياف ، كدعكل  فائدة سكل تضييع األزماف ، كان

 .8التحقيؽ كالكذب كالب تاف

ـ سبب ركاج المنطؽ بيف المسمميف ، كسبب كيبيف شيخ اإلسبل
اشت ر بيف المسمميف أف المنطؽ تأثرهـ به في تحميؿ جميؿ فيقكؿ : " 

اليكناني يجر إل  الزندقة ، كقد يطعف في هذا مف لـ يف ـ حقيقة المنطؽ 
،كحقيقة لكازمه كيظف أنه في نفسه ال يستمـز احة االسبلـ كال فسادل ، كال 

نما هك آلة تعاـ مراعات ا مف ال طأ في النظر ، ثبكت حؽ كال انتفا ئه ، كان
كليس األمر كذلؾ بؿ كثير مما ذكركل في المنطؽ يستمـز السفسطة في 
نما يتمبس ذلؾ عم  كثيريف مف الناس  العقميات كالقرمطة في السمعيات ، كان
بسبب ما في ألفاظه مف االجماؿ كاالشتراؾ كاالب اـ فإذا فسر المراد بتمؾ 

 2اظ ، انكشفت حقيقة معاني ـ الباطمةاأللف
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كيبيف رحمه ا  عدـ حاجة األمة له في العاكر الفاضمة، فكيؼ 
العمـك المكركثة عف األنبياء ، هي أجؿ بغيرها مف العاكر، فيقكؿ : " 

كأعظـ مف أف يظف ألهمه التفاتا إل  المنطؽ، إذ ليس في القركف الثبلثة مف 
،مف كاف يمتفت إل  المنطؽ أك يعرج عميه ،  هذل األمة التي هي  ير القركف

مع أن ـ في تحقيؽ العمـك ككمال ا بالغاية التي ال تدرؾ ، كالذم كجد 
باالستقراء أف أهؿ اناعة المنطؽ أكثر الناس شكرا كاضطرابا ، كأقم ـ عمما 
ف كجد في ـ مف قد يحقؽ شيئا مف العمـ فذلؾ لاحة المادة ،  كتحقيقا ، كان

دراكه ، ال ألجؿ المنطؽ ، بؿ إد اؿ كاألدلة التي  ينظر في ا ، كاحة ذهنه كان
اناعة المنطؽ في العمـك الاحيحة ، مما يطكؿ العبارة ، كيبعد االشارة ، 

فعمـ أنه مف أعظـ حشك ، كيجعؿ القريب مف العمـ بعيدا ، كاليسير منه عسيرا
 .2الكبلـ ، كأبعد األشياء عف طريقة أذكم األحبلـ

o النقد الدا مي : 
مارس ابف تيمية العممية النقدية التفايمية في عدة مقامات 

 كردكد أذكر أهم ا :
 قكؿ القائؿ : أنه ال تحاؿ التاكرات إال بالحديقكؿ ابف تيمية  : "  .2

قضية سالبة ، كليست بدي ية ، كال ريب أف النافي عميه : 
، كما أف المثبت عميه الدليؿ ، الدليؿ إذا لـ يكف نفيه بدي يان 

قكؿ ببل عمـ ، كعم  هذا  –إذا  -يف دليؿ هذل القضية ؟ ف ي فأ
 –الذم جعمكل ميزاف العمـ كمعيارل  –فيككف أساس منطق ـ 

                                                           

 (269نقض المنطؽ) 2



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 موقف ابن تيمية

 من الفلسفة

8876 
 

، يؤكد ابف تيمية ضركرة أف تككف المقدمة 2القكؿ ببل عمـ.
ال  بدي ية أك تككف عمي ا دليؿ يجعم ا في مقاـ البدي يات، كان

 طؿ .كانت ببل عمـ ككؿ ما بني عمي ا ف ك با
يقكؿ ابف تيمية مبينان أف لكؿ أمة منطق ا ال اص بؿ لكؿ أهؿ م نة  .8

كمجاؿ منطؽ  اص ، كقد سبؽ ابف تيمية ب ذا المكضكع 
فبلسفة العار الحديث ، أاحاب المنطؽ التداكلي المعاار 
كالذيف يؤكدكف النتيجة التي كاؿ إلي ا ابف تيمية قبؿ قركف 

أهؿ العمـ كالمقاالت ، كأهؿ  جميع األمـ ، مففيقكؿ رحمه ا  " 
العمؿ كالاناعات ، يعرفكف األمكر التي يحتاجكف إل  معرفت ا 
، كيتاكركن ا مف مير تكمـ بالحدكد المنطقية ، أك افتقار إلي ا 

 .8فعمـ استغناء التاكر عف هذل الحدكد
يقكؿ ابف تيمية مبينان اكرة مف اكر المنطؽ المعاار كالذم يركز  .2

دث كالم اطب، كأهمية في ف ـ ال طاب كهذا عم  قادية المتح
الحد الذم ما تجاهمه المنطؽ األرسطي ، فيقكؿ رحمه ا  : " 

هك  (القكؿ الداؿ عم  ماهية المحدكد  )هك عند المناطقة : 
قكؿ لمحاد الذم كضعه ، فالحاد هذا إما أف يككف قد عرؼ هذا 

ما أف يككف قد عرفه بغير حد ، فإف كاف  الحد بحد آ ر ، كان
األكؿ ، فالكبلـ في الحد الثاني كالكبلـ في األكؿ  ، كهك مستمـز 

                                                           

 7الرد عم  المنطقييف 2

 88،  8الرد عم  المنطقييـ 8
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لمدكر القبمي ، أك التسمسؿ في األسباب كالعمؿ ، كهما ممتنعاف 
ف كاف عرفه بغير حد ، بطؿ زعم ـ كأنه ال  باتفاؽ العقبلء ، كان

 .2يعرؼ إال بالحد
ص به، يقكؿ ابف تيمية مبينان أنه ليس لدل المنطؽ األرسطي ما ي ت .2

فكؿ ما يدعكف التميز به هك في الحقيقة متكافر لؤلمـ ميرهـ 
إف المناطقة لـ يسمـ ل ـ حد لشيء مف األشياء ، فيقكؿ  : " 

إال ما يدعيه بعض ـ كينازعه فيه آ ركف ، فإف كانت األاكؿ ال 
تتاكر إال بالحدكد ، لـز أف ال يككف إل  اآلف أحد عرؼ شيئا 

ني آدـ شيء مف المعرفة ، كهذل مف األمكر ، فبل يككف لب
 8سفسطة كمغالطة.

يقكؿ ابف تيمية عيكب الحد ، كالمآ ذ عميه كتعذر الكاكؿ إليه  .2
إف تاكر ماهيات األشياء حسب شركط المنطؽ األرسطي : " 

إنما يحاؿ عندهـ ، بالحد الحقيقي الذم هك المؤلؼ مف 
اؿ ، الذاتية المشتركة كالمميزة ، كهك المركب مف الجنس كالف

كهذا الحد إما متعذر ، أك متعسر ، كما قد أقركا بذلؾ ، كحينئذال 
يككف أحد قد حاؿ له تاكر حقيقة مف الحقائؽ ،إما دائما أك 
مالبا ، كالحاؿ أف الحقائؽ قد تاكرت فعمـ استغناء التاكرات 

                                                           

 8الرد عم  المنطقييف 2
 282، نقض المنطؽ  8الرد عم  المنطقييف 8
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 . 2عف الحد
  يقكؿ الدكتكر إدريس الجابرم : " شركط البرهاف األرسطي

رسطي لـ يستطع أرسطك نفسه تطبيق ما في كشركط الحد األ 
 كتبه األ رل "

  كبعد هذل الجكلة القايرة في ممارسات ابف تيمية النقدية
لممنطؽ أ تـ بكبلـ الفيمسكؼ المغربي حمك النقارم في مقاربته 
لمنطؽ ابف تيمية بالمنطؽ الحديث فيقكؿ:" تميز مكقؼ ابف 

حث السيميائي تيمية بدعكل تقربه كثيران مما استجد في الب
 8المعاار

كفي  ال تاـ يتبيف لنا مف  بلؿ النقاط السابقة الممارسة النقدية العالية التي 
مارس ا ابف تيمية لممنطؽ األرسطي كالذم سبؽ ب ا بيككف كديكارت كميرهما 

 بعدة قركف .

                                                           

 9الرد عم  المنطقيف 2
 (22المن جية األاكلية بيف ابف تيمية كالغزالي ، حمك النقارم )8
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 اخلامتة :

كبعد هذل اإلطبللة السريعة القايرة عم  عشرات المكاضع مف كبلـ مف 
 يمية الذم يمارس في ق العرض كالنقد لمفمسفة ن مص بعدة نتائج :ابف ت

 أف ابف تيمية عم  اطبلع كاسع عم  تراث الفمسفة اليكنانية . .2
 أف البف تيمية اطبلع مبكر عم  هذل الفمسفة . .8
 أف ابف تيمية مارس النقد عم  مستكييف مستكل إجمالي كمستكل تفايمي. .2
سفة مف إيجابيات كيقبؿ ب ا ، كيبيف ما أف ابف تيمية يبيف بإنااؼ ما لمفم .2

 عمي ا مف سمبيات كيرفض ا كيبيف األدلة التي جعمته يت ذ هذا المكقؼ.
يتبيف لنا من جية ابف تيمية العالية في تاكر المسائؿ التفايمية في  .2

الفمسفة، ف ك فيمسكؼ يناقش فبلسفة ، كيزيد عمي ـ، ما مف ا  عميه 
 المرسميف .بال دل كالنكر كاتباع سبيؿ 

يتبيف لنا كذلؾ سبؽ ابف تيمية لمفبلسفة المعااريف في نقد المنطؽ  .6
 األرسطي بقركف.

يتبيف لنا كذؿ سبؽ ابف تيمية في إبراز المنطؽ التداكلي المستمد مف المن ج  .7
 االستداللي األاكلي الفق ي .

 كام  ا  كسمـ كبارؾ عم  سيدنا كنبينا محمد كعم  آله كاحبه أجمعيف.
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